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THAY LỜI TỰA

LƯỚI TRỜI, ấy một tiểu thuyết đầy đủ đạo 
đức tinh thần đáng để cho người Đạo tâm lưu ý. 

Một gương sáng suốt của một người chồng trong 
buổi khổ não tinh thần, vì tình ái yêu vợ mà tìm nơi an 
ủi tâm hồn phải chỗ của Ông Lê Thành Lung. Một Bà vợ 
bị hàm oan trót chịu đau khổ đã trên 10 năm mà vẫn giữ 
đáng kính, đáng thương là Bà Lê Thành Lung. Một đứa 
con đã xa cha mẹ, quê hương lúc nên 6-7 tuổi, theo người 
ngoại quốc về Pháp mà còn giữ y Thiên tánh chẳng đổi, 
chẳng dời, trên hiếu với cha mẹ, dưới trọn nghĩa với bạn, 
dầu người bạn ấy là người thù của mình là Lê Thành Song. 
Người rất nên chú ý hơn hết là đứa phản phúc sát nhơn, 
tội tình quá lẽ mà biết tự giác sửa tánh ăn năn, theo đường 
chánh, tìm lẽ phải tự hối mà ở trọn hiếu với mẹ người bị 
hại nơi mình mà đền tội là Nguyển văn Thai.

Tuy là bổ tiểu thuyết vắn tắt nhưng đủ đạo đức, tiết 
nghĩa, tưởng ai xem đến cũng phải cảm động. Quả nhiên, 
nó đã hiển hiện ra rõ ràng một tuồng đời hiện hữu. Bần 
Đạo rất khen cho phép in ra và ấn tống.

HỘ PHÁP
Ký tên và đóng dấu.
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LƯỚI TRỜI

I�– CHA CON ÔNG HỘI ĐỒNG LUNG MẤT TÍCH

Tại Hạt Tân An, có làng Bình Tâm ở giữa, trên là 
Làng Bình Lập, dưới là Làng Bình Quới, liên lạc bởi một 
cây cầu sắt nằm giữa trung tâm của làng. Chung quanh 
cầu, có trên 200 nóc gia, quanh năm chỉ nhờ có một nghề 
nông mà làm sự sống. Xóm ấy toàn là hạng Tá điền cùng 
đinh, chỉ có hai nhà được kể là hạng khá giả là nhà Thầy 
Ban Biện Trần Trọng Mưu và của Ông Hội Đồng Lê 
Thành Lung ở gần cầu hơn hết.

Đêm Chúa nhật, vào cuối tháng 8 An Nam, ngoài 
trời tối đen như mực, thêm sấm chớp rền tai, gió giông 
vùn vụt, chỉ rằng cơn mưa to sắp đến, nhà nhà đều đóng 
cửa, ngoài đường chẳng ai đi, làm cho cảnh đồng bái đã 
buồn lại thêm phần ảm đạm. Vào tối, canh ba, thình lình 
có tiếng la làng dữ dội làm cho cả xóm giựt mình thức dậy, 
lóng tai nghe rõ, thì tiếng la do nơi nhà Ông Hội Đồng 
Lung đưa đến.

Chẳng kể mưa gió, kẻ cây người hèo, đồng kéo nhau 
chạy đi tiếp cứu. Khi đến nơi, thấy có cả Thầy Hương 
Quản và Thầy Ban đều mang súng để tiếp viện, vì ai nấy 
đều đinh ninh rằng: Nhà Ông Hội Đồng bị cướp. Nhưng 
cướp đâu không thấy, chỉ thấy có mấy người trong nhà 
cầm đuốc đi kiếm vật chi, mà tiếng bà Hội Đồng vẫn la 
làng không dứt. Ai nấy đều bàn rằng chắc bọn cướp đã 
buồm rồi, vậy chúng ta đồng áp vào coi sao cho biết. Tội 
nghiệp Bà Hội Đồng Lung, vừa thấy Thầy Ban cầm súng 
bước vào, bà liền kéo áo Thầy mà khóc và kể om sòm:



 

10

– Xin Thầy mau cứu giúp giùm chồng và con tôi, đã bị 
bọn cướp giết hay bắt đi đâu mất rồi, tiền bạc vòng vàng của 
tôi chúng nó mở tủ sắt lấy hết không chừa một đồng. Thầy 
coi bộ ván nằm kia kìa!.

Thầy Ban dòm lại thì thấy máu me lai láng từ trên 
ván chảy xuống đất còn tươi rói, thêm dấu chưn giẫm bấy 
những sình. Thầy mới lật đật hỏi:

– Vậy chúng nó vô hồi nào, ra làm sao, chúng mấy đứa? 
Bà nói cho mau đặng tôi lo cứu cấp.

Bà Hội Đồng nói:
– Nó vô hồi nào, ra làm sao, tôi chẳng thấy, chỉ giựt 

mình thức dậy, cánh cửa hông đập vào vách một cái rầm, 
tôi thấy tối đen vì đèn chong đã tắt. Tôi mới mò tìm được 
cái hộp quẹt, thắp được cây đèn, bưng ra tới, mới hay tự sự, 
la lên thì thằng Khuê với thằng Khai ở nhà dưới chạy lên, 
tôi mới hỏi, nó lấy đuốc đi kiếm con tôi thì tri hô lên, khi 
đó bên ngoài mưa và giông gió không ngớt.

Thầy Ban nghe tới đó, Thầy liền kêu dân làng vô 
phân ra làm 4 tốp: Một tốp chạy lên Tân An, một tốp 
chạy xuống ngã Bình Quới, còn 2 tốp kiếm xuồng chia 
nhau, kẻ chèo ngược, người chèo xuôi theo giòng nước 
tìm kiếm. Còn Hương Quảng, lên Tân Anh cấp báo cho 
nhà chức trách hay. Phần Thầy hiệp cùng một số người 
còn lại thắp đuốc để lục xét xung quanh.

Gần rạng đông, Thầy Ban trở về với vẽ mặt bất mãn, 
kế 4 tốp kia tìm cũng không ra đành trở lại. Người bàn vầy, 
kẻ bàn khác, đương phân vân, kế có người cho hay rằng:

– Có ông Cò và ông Chủ Quận xuống tới!.
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Thầy Ban kêu hết người trong nhà ra ngoài đặng cho 
nhà chức trách dễ bề điều tra, rồi Thầy ra tận cửa ngõ tiếp 
rước Quan Chủ Quận và ông Cò.

Khi mọi người đến nơi rồi, Quan Chủ Quận hỏi 
Thầy Ban:

– Vậy dấu tích có mất không?.
Thầy Ban thưa rằng:
– Tôi đã lo từ khi mới tới, tôi cấm cả người trong nhà 

không được lên nhà trên nầy.
Đoạn, Thầy Ban mới tường thuật lại từ khi Thầy 

nghe tiếng la cầu cứu đến các lời khai của Bà Hội Đồng 
với hai đứa ở trong nhà. Nghe xong, Quan Quận và ông 
Cò mới đi xem xét. Nào là cánh cửa đã mở, bộ ván đẫm 
máu, dấu chưn như có nhiều người mà không rõ. Xem 
đến tủ sắt, Ông Cò có ý nghĩ ngợi, nhiều nhất là tủ sắt 
không bị phá. Xem xét tỉ mỉ xong các nơi, ông Cò mời Bà 
Hội Đồng lên hỏi lại với hai tên Khuê và Khai:

– Tại sao ăn cướp vào giết chủ bây, nào là phá cửa, mở 
tủ mà bây không hay. Chắc tụi bây đồng lõa với bọn cướp 
chớ gì? Chớ ngủ gì như chết vậy?.

Khuê và Khai đồng lạy mà thưa rằng:
– Thật chúng con không nghe chi hết, ngày mắc lo đi 

cày, tối mệt ngủ mê, chừng nghe bà chủ tôi kêu mới thức dậy.
Ông Cò hỏi Bà Hội Đồng:

– Vậy bà có nghi cho hai tên nầy không?
Bà lật đật thưa rằng bà chẳng nghi ngờ chi hết, vì 

hai tên nầy thật thà làm ăn với bà nay đã 3-4 năm rồi, bà 
thương họ lắm. Quan Chủ Quận hỏi:



 

12

– Cháu nó năm nay bao nhiêu tuổi?.
– Dạ thưa nó lên 7 tuổi.
– Vậy bà không nghe nó khóc la chi hết trước khi bà 

dậy, bà có nghe trong mình mê mệt chi không?.
– Dạ không, tôi thức dậy tỉnh mỉnh lắm, tôi thắp được 

đèn rồi đi ra ngay.
– Chìa khóa tủ sắt ai giữ?.
– Dạ, thường ngày thì tôi giữ, sớm mơi hôm qua, chồng 

tôi đi Mỹ Tho về thì ông lại mở rồi cất luôn. Đến tối xảy ra 
tai nạn như vậy thì tôi có ý kiếm mà không thấy.

– Ngày hôm qua, khi ông Hội Đồng về, cho đến chiều, 
bà có thấy ý và tánh ông có thay đổi gì không, vui hay buồn?.

– Dạ thưa, ông về cũng như thường ngày, cũng vui vẻ 
chuyện vãn, giỡn với thằng Song nhiều hơn hết, chẳng có 
chi khác hết!.

Mỗi khi bà hội Đồng nói hay trả lời điều chi thì ông 
Quận nói cho ông cò nghe vì chẳng có đem thông ngôn 
theo. Đến khi bà trả lời câu chót thì ông Cò ngó ông 
Quận để hỏi ý kiến ông Quận coi suy nghĩ sao về vụ nầy.

Quan Quận nói với ông Cò rằng:
– Vụ Án mạng, tôi hết sức nghi ngờ, nếu tôi chẳng phải 

là bạn ông, biết tư cách của ông thì tôi cho vụ nầy là giả dối..
Ông Cò hỏi: “Ngài thấy về chỗ nào?”.

– Tôi xem cái cửa hông kỹ lưỡng là chỗ vô ra của bọn 
cướp, chẳng có dấu cạy phá chi hết. Nếu nói rằng: Trước khi 
đóng cửa, quân gian có thể ẩn bóng vào trước để làm tay 
trong tay ngoài. Nhưng bà Hội Đồng quả quyết rằng: Trước 
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khi đi ngủ bà có rọi nhà thật kỹ theo lệ thường ở đồng. Nếu 
chắc theo lời bà thì làm gì bọn cướp vô ra dễ dàng mà cửa 
khỏi phá hay cạy, đó là một lẽ đáng nghi. Còn cái tủ sắt, có 
lẽ ông cũng thấy rõ, đó là có người mở với chìa khóa đàng 
hoàng. Tiếc rằng, mình không thể lấy dấu tay đặng vì thiếu 
đồ khoa học. Nếu ước đoán rằng, quân cướp vào kêu ông 
Hội Đồng dậy, dùng súng mà buộc ông làm thinh và mở tủ.

Nhưng đến khi chúng nó giết ông thì bằng cách nào? 
Bằng súng hẳn là không, vì chẳng ai nghe. Nếu giết bằng 
dao thì có lẽ ông ông biết ông Hội Đồng to người, mạnh khỏe 
như vậy, lại để cho quân cướp hạ sát mà chẳng chống cự kêu 
la cầu cứu? Còn nói chúng nó vào giết liền hai cha con ông 
Hội Đồng trong giấc ngủ mê, chết liền không giãy dụa được, 
rồi chúng nó lục lưng ông mà lấy chìa khóa để mở tủ. Vậy 
ông nghĩ coi làm gì chúng nó mở được nếu không biết chữ, 
vì khi nãy bà Hội Đồng khai rằng: Khi rọi nhà bà có rọi 
cửa tủ sắt coi ông Hội Đồng có quên khóa khóa chữ không 
thì bà thấy chữ đã sái rồi thì làm sao mở khỏi phá. Không 
lẽ chúng nó biết chữ tủ ấy?

Ông Cò chỉ cười mà nói rằng:
– Tôi xin biểu quyết đồng tình với ông về lý lẽ ấy. Nhưng 

cũng có khi quân gian nó dọ trước nên biết chữ sắp. Đây 
tôi chỉ cho ông chỗ nầy: Quân cướp giết người cướp của là 
chuyện thường chớ không bao giờ cướp luôn cả thây người, 
nhứt là thây của ông Hội Đồng chẳng phải cái gối gòn. 
Còn thằng nhỏ 7 tuổi cũng trọng. Có lý nếu nói bắt cóc cho 
chuộc, thì là vì chỗ thằng nhỏ nằm chung quanh cũng đẫm 
cả máu, thật khó nghĩ! Nếu chúng ta nghĩ rằng: Ông Hội 
Đồng không bị giết, con không chết thì làm gì nhiều dấu 
chơn kia và bao nhiêu là máu. Thôi phận sự chúng ta làm 
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biên bản và đưa ý kiến cho Tòa rõ, còn manh mối là phận 
sự của các nhà trinh thám.

Sau khi hỏi sơ sài vài điều nữa rồi ông Cò và ông 
Quận kiếu từ ra về, có kêu Thầy Ban Biện Mưu mà dặn 
kín…

Việc Hội Đồng Lê Thành Lung bị cướp và mất tích 
cả cha lẫn con làm cho dư luận toàn tỉnh Tân An rất sôi 
nổi, đi đến đâu đều nghe thiên hạ bàn tán việc ấy với sự 
bí ẩn vô cùng.

Em rễ của ông Hội Đồng Lung ở Ông Văn bên Mỹ 
Tho là ông Cả Minh, người Minh Hương bệnh vừa mới 
nhẹ, nghe tin anh vợ bị nạn, vợ chồng lật đật về Tân An 
để thăm. Ông Cả Minh rất bực tức về việc ám sát ấy nên 
ông chẳng nệ tốn hao, muốn rõ nguyên nhân vì sao anh 
và cháu bị mất tích bí mật như vậy. Ông treo giải thưởng 
một ngàn đồng cho ai khám phá được việc ấy, và năm 
trăm đồng (500) cho ai tìm đặng thây của anh và cháu ông. 
Giải thưởng vừa công bố, các nhà trinh thám ra công tìm 
kiếm, thêm các báo ở Sài Gòn, phái người đi xuống Tân 
An để điều tra cho minh bạch. Cách hai ngày sau vụ án 
mạng, thì tờ T.L ở Sài Gòn có đăng cái tin ấy nơi trang 
nhứt như vầy:

MỘT VỤ ÁM SÁT VÔ CÙNG BÍ MẬT

“Cách Châu Thành tỉnh Tân An chừng 3km, tại làng 
Bình Tâm, có xảy ra án mạng ghê gớm xưa nay chưa từng 
thấy. Muốn rõ nguyên nhơn, lai lịch của nạn nhơn, bổn báo 
cho người xuống điều tra cho minh bạch, hầu cống hiến chư 
độc giả thân yêu, khỏi phải phân vân bất nhứt.
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Nạn nhơn là ông Hội Đồng địa hạt tên Lê Thành Lung, 
cả Tỉnh Tân An ai cũng đều biết Thầy. Trước khi làm Hội 
Đồng, ông là một giáo viên dạy tại Tỉnh, sau sáu năm giáo 
huấn, ông xin nghỉ, về nhà để vui hưởng điền viên. Trong 
làng, dân thấy ông Hiền từ lại vui vẻ, siêng năng trong 
công ăn việc làm nên mời cử ông làm Thôn Trưởng. Hết 
hạn được hai năm, trong Tổng Trạch Hội Thượng khiếm 
chức Hội Đồng, Thầy Cai và Hương Chức các làng đều 
bằng lòng mời ông ra ứng cử. Vì chẳng ai tranh nên ông 
lãnh chức Hội Đồng với một cách dễ dàng, khỏi phải tốn 
hao như người khác.

Khi tại chức tại Hội Đồng, ông rất can đảm mà binh 
vực quyền lợi cho người dân trong địa phận Tổng của ông. 
Mãn hạn Hội Đồng, ông về lo ruộng nương. May cho ông, 
được trúng lúa ba mùa, làm cho gia đình ông càng thêm 
phát đạt.

Ông lại hiệp cùng với em rể ông là ông cả Dương Văn 
Minh, người Minh Hương, ở Ông Văn, Chợ Gạo, tỉnh Mỹ 
Tho, hùn lập nhà máy chà, nhà máy cưa, công việc trở nên 
đồ sộ. Cách hai tháng trước đây, ông Cả Minh đi Xuyên Mộc, 
Bà Rịa mua cây về bị rét nặng nên đánh dây thép đặng mời 
ông qua mà lo trông nom các việc. Đặng tin, ông giao nhà 
cho vợ, rồi ông đi về vô định. Ngày xảy ra án mạng ấy nhằm 
ngày Chúa Nhựt, ông ở Mỹ Tho về, chuyến xe 8 giờ sớm mai. 
Cũng như thường lệ, ông hỏi thăm việc nhà rồi đùa giỡn với 
con trai cưng của ông được 7 tuổi, tên là Song. Theo lời của 
Bà Hội Đồng thuật lại thì không có một cử chỉ gì của ông 
gọi là thay đổi, vẫn tự nhiên. Chiều, ông đi dạo xóm một 
vòng, về đến nhà dùng cơm, rồi trời nổi cơn mưa rất lớn. 
Lối 7 giờ, ông đã đi đóng cửa, còn bà lo rọi nhà. Ông cùng 
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thằng Song ngủ trên bộ ván trước gần cửa hông. Đến nửa 
đêm, bà Hội Đồng giựt mình vì cánh cửa đập vào vách. Bà 
dậy, với cảnh tối đen từ trong tới ngoài, vì đèn chông đã tắt. 
Chừng bà kiếm được hộp quẹt, thắp đèn lên, bưng ra trước 
thì bà thấy cửa hông đã mở, tủ sắt cũng trống trơn, thêm 
máu me linh láng, còn ông Hội Đồng và cả thằng Song cũng 
mất dạng, bà tri hô lên thì 2 đứa ở trong nhà thức dậy, đốt 
đuốc kêu và kiếm ông không thấy. Bà mới la làng, có Thầy 
Ban Biện, hiệp cùng Hương Quản, cùng với dân làng chạy 
đến, tận tâm chia nhau tìm kiếm trọn đêm nhưng cũng vô 
hiệu quả. Nhà chức trách được cấp báo, có đến tận nơi điều 
tra, lấy khẩu cung, làm biên bản. Hiện nay, cuộc điều tra 
đương tiến hành và vụ án bí mật vẫn y chưa ra mối. Vậy 
nếu có tin thêm bổn báo sẽ đăng tiếp”.

T.L.

QUA 5 NGÀY SAU, CŨNG BÁO ẤY CÓ ĐĂNG TIẾP MỘT BÀI NHƯ VẦY���

“Vụ án bí mật ở Tân An, có lẽ chư độc giả còn nhớ. Cách 
đây 5 ngày, bổn báo có tường thuật cha con ông Hội Đồng 
Lung bị giết và mất cả xác. Hôm nay, được tin, cả phóng 
viên đi điều tra cho hay thêm rằng: Cuộc điều tra đi sâu vào 
bao nhiêu thì thì lại gặp dư luận bấy nhiêu. Thật là bí ẩn, 
có nhiều người chắc rằng: Cha con Hội Đồng không phải 
ai giết, vì tiếng gọi cấp bách ái tình nên ông bày mưu lấy 
của và đem con đi theo người yêu! Lý lẽ ấy chắc bao nhiêu, 
chừng điều tra lại càng vô lý vì ông Hội Đồng Lung là người 
đứng đắn, hiền từ, thương vợ, thương con, không bao giờ 
có sự bất hòa trong gia đình, ông chăm nom công ăn việc 
làm rất chu đáo, chẳng bao giờ bỏ phí thì giờ, lại thêm ông 
rất ghét những kẻ ăn chơi theo tình tự. Tuy giao thiệp rộng 
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nhưng chẳng bao giờ ông đi chơi với bạn bè ngoài giờ làm 
việc, có khi ông đọc sách không biết mỏi. Với tư cách ấy, với 
cử chỉ ấy, không thể phỏng đoán ông chạy theo tiếng gọi của 
ái tình. Điều tra kỹnhững lý lẽ ấy càng vô căn cứ.

Chạy theo sát luồn dư luận nữa, họ cho hay rằng, cha 
con ông bị giết vì thù oán, ngoài việc cướp của. Lý ấy lại 
càng càng không vững. Ban đầu, nhà chức trách và phóng 
viên nhà báo đều nghị quyết về vụ ấy, nhưng rất thất vọng 
sau khi điều tra. Thù vì chức tước ư? Oán về việc làm ăn 
chăng? Không, trăm lần không! Theo cuộc điều tra trước 
kia thì nghi ông làm xã trưởng cũng do Ban Hội Tề ép ông, 
mặc dầu đôi ba phen ông từ chối. Đến khi ra làm Hội Đồng, 
cũng do nơi làng và Tổng yêu cầu ông ra đặng giúp nước, giúp 
dân, vã lại, chẳng có ai tranh giành chi hết, mà gọi là thù 
oán. Còn việc làm ăn của ông nào là tá điền, tá thổ, những 
người giúp việc cho ông, họ đều kính mến, thương ông với 
lễ độ nhã nhặn. Ông chẳng ép buộc ai, hiếp ai vì quyền thế. 
Mặc dầu mới 35 tuổi đầu, ông chẳng bao giờ làm mích lòng 
ai. Khi chúng tôi đến đâu hỏi han về ông, ai ai cũng đều 
mến tiếc và nói: Ông bị giết chết một cách oan uổng. Đến 
nay, vẫn trong vòng bí ẩn.

Vậy bổn báo vẫn tiếp tục, nếu có tin chi sẽ đăng lên 
cho chư độc giả biết”.

T.L.

THỜI GIAN QUA……

Thời gian qua tựa thoi đưa, lẩn quẩn đã giáp năm mà 
vụ án mạng của Ông Hội Đồng Lung cũng chẳng tìm ra 
tin tức. Các nhà trinh thám đại tài, vì danh dự, vì phận 
sự, vì giải thưởng đều tận tâm dò la, tìm kiếm nhưng phí 
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công, nản chí, đành thúc thủ trước vụ án bí mật ấy, làm 
cho Tòa án Mỹ Tho đành vẽ một dấu hỏi cho vào hồ sơ 
mà chịu.

II�– BÀ HỘI ĐỒNG LUNG NHẬP MÔN VÀO ĐẠO CAO ĐÀI�

Thật đúng như lời theo người ta thường ví: Đời là 
một giấc mộng, thấy đó rồi mất đó, giàu sang, nghèo hèn, 
thay đổi, có khi người ta trở tay không kịp. Danh mà làm 
gì, lợi mà làm chi, hai món lợi khí ấy, Đấng tạo hóa nhét 
vào óc của loài người để thử thách ai ham lấy nó. Ham 
danh để tranh danh, rồi phải khổ não vì thất danh; ham 
lợi đề giành cho được lợi, rồi rủi thất lợi, tâm phải đau 
trí phải khổ vì lợi. Chung qui chỉ có hai chữ lợi danh mà 
lấy, hai chữ tội nhiều hơn phước trong lúc loài người đang 
say mê vì danh, vì lợi. Ngoài ra, nào có thấy chi khác hơn, 
mất cả lý trí, không một chướng ngại nào cản trở họ nổi, 
không một nguy hiểm nào làm cho họ sợ. Pháp luật của 
đời, chơn lý của Đạo không thể làm cho họ kính nể, họ 
chỉ muốn cho kỳ được. Hèn chi, Phật Giáo lên án chữ 

“muốn” thì loài người mới tránh được tội lỗi! Đời sống hiện 
tại, vì vật chất của thời đại văn minh làm cho luân lý suy 
kém, đạo đức mất cả, tinh thần thì “Danh, Lợi, Tình” là 
ba món lợi khí, mặc tình cho người đua nhau tranh cạnh. 
Lấy nó làm hy vọng bao nhiêu, mất nó lại càng thất vọng 
bấy nhiêu. Tại sao loài người cứ tiếp từ cổ chí kim, tranh 
nhau có bấy nhiêu trên con đường đời, không chịu để ý 
mà tẻ qua con đường Đạo, là con đường không chông gai, 
không đau khổ. Đó là một vấn đề hệ trọng mà loài người 
đương lo tìm hiểu nguyên nhân vì họ vẫn lấy làm lạ. Tại 
sao họ ham đi con đường đầy nguy hiểm, đầy tội lỗi, là 



 

19

con đường đời, mà chẳng chịu bước sang con đường Đạo, 
là con đường đầy hạnh phúc?

Cảnh gia đình của Bà Hội Đồng Lung trước cuộc 
tai biến thì thật là đầy đủ cả ba: Nào danh, nào lợi, nào 
yêu (vợ chồng yêu đương nhau), gia đình đương đầm ấm, 
nếu được vậy trọn đời thì còn phải nói chi cho dài dòng! 
Đời là sân khấu của xã hội, thường đổi lớp, đổi cảnh, nay 
vầy mai khác không thể biết trước được. Nếu tiên tri thì 
ai dám làm quấy, ai dám nhào lăn vào bã danh lợi mà phải 
chịu lắm điều phiền não.

Sau khi chồng con bà mất tích, trọn cả năm trời, bà 
bỏ phế việc nhà, chỉ có lo việc tìm kiếm chồng con hơn 
hết. Trước kia, bà vui sướng bao nhiêu, trước cảnh gia 
đình dẫy đầy hạnh phúc; ngày nay, bà phải chịu buồn khổ 
bấy nhiêu với cảnh gia đình hiu quanh đầy tai biến. Đứng 
trước sự thất vọng đau đớn vì sự tìm kiếm cả năm không 
manh mối, đáng lẽ bà ngã lòng để lo việc nhà, việc làm 
ăn rất lớn kia. Không, trái lại, bà rất hăng hái lo phương 
nầy chạy hướng nọ để tìm cách dò la, việc thương chồng 
con bao nhiêu, nó giúp cho bà nung chí bấy nhiêu, chạy 
chẳng biết mỏi, đi xa không biết mệt, nếu ai đứng vào địa 
vị của bà thì mới rõ thâm tâm của bà. Tội nghiệp, sự bền 
chí, sự kiên nhẫn của bà chỉ bị thời gian làm cho bà chán 
nản, bao nhiêu sự tìm kiếm vẫn vô hiệu quả.

Tuy bà Hội Đồng là phận đàn bà, lại ít học, nhưng 
nhờ ảnh hưởng của chồng là người tân học nên chi bà 
không tin dị đoan, không ưa thầy phù, cũng không tin 
thầy bói. Nhưng sau năm năm tìm kiếm không ra manh 
mối, bà mới đâm ra ngã dị đoan, bà nghe chùa nào linh, 
miễu nào thính đều có đi đến cúng lễ vật và xin xăm; bà 
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nghe thầy nào hay, bói nào giỏi bà cũng tìm đến coi. Khổ 
thay, chỉ phí công, tốn của ròng rã hai năm nữa mà rốt 
cuộc cũng như không! Hết phương thế, hết tâm trí với 
bảy năm, bà đành gát bỏ để lo lắng việc nhà, cộng thêm lời 
an ủi của hai vợ chồng anh Cả Minh nên bà cũng nguôi 
ngoai nhiều lắm.

Ngày kia Rằm tháng Bảy, bà Hội Đồng đương cúng 
chè xôi, Bà nghe chó sủa vang, bà bước ra cửa thềm để 
coi ai cho biết, bà thấy có một đám người ở ngoài lộ đi 
vào. Đi đầu là người mặc áo xanh; đi sau, 5 người mặc áo 
trắng. Bà tự nói, mấy người Cao Đài đi cúng. Tưởng ai 
đâu lạ, đến chừng mấy người đi gần tới ngang cửa ngõ thì 
bà Hội Đồng nhìn kỹ lại là ông Lễ Sanh Thành, chị Ba 
Én, cô Năm Tý với chị Ba Đàng, còn hai người đi sau bà 
không biết. Bà chào và hỏi rằng:

– Mấy bà hôm nay đi đâu lạc lên trên nầy?.
Mấy bà trả lời rằng:

– Chúng tôi đi hầu Đàn trở về, gặp ông Lễ Sanh mời 
xuống dưới nầy, vì sẵn ngày Rằm, có 4-5 chị em muốn Nhập 
Môn nên chị em tôi xuống chơi luôn thể.

Bà Hội Đồng nói:
– Trời còn sớm, mời mấy chị vô chơi, rồi chút nữa sẽ đi, 

vì nhà anh Lễ Sanh cũng gần đây mà!.
Chị Ba Đàng mới nói:

– Vậy, anh Lễ Sanh với hai em đi trước, để ba chị em tôi 
ghé thăm bà Hội Đồng, rồi chút nữa ba chị em tôi đến sau.

Khi vào, trà nước xong rồi, cô Ba Én mới hỏi:
– Thưa chị, bấy lâu nay chị có nghe chi về anh và cháu 
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không?.
Bà Hội Đồng vừa thở ra vừa nói:

– Bặt tin, bặt tích. Ngoài nhà chức trách tận tâm tìm 
kiếm, tôi đã chạy tứ phương cũng vẫn phí công vô ích. Chùa 
miễu nào linh, thầy bà nào hay, tôi đều tìm đến. Rốt cuộc, 
người cũng không giúp tôi được mà Thánh Thần cũng gạt 
tôi bằng cả chục cây xăm, hôm nay thì đành thúc thủ.

Cô Năm Tý nói:
– Chị đi đủ tứ hướng, nhưng tôi chắc chị còn thiếu 

một chỗ!.
Bà Hội Đồng hỏi: “Chỗ nào?”.

– Thưa chị, trên Tây Ninh!.
Bà Hội Đồng cười mà đáp rằng:

– Tưởng chị nói ở đâu, chớ Tây Ninh, tôi leo lên núi 
Điện Bà có hơn ba lượt.

– Thưa chị, Điện Bà chị có lên, nhưng Tòa Thánh Cao 
Đài chắc chị chưa đến!

“Thú thật, tôi chưa vào đó!”. Bà Hội Đồng nói: “Vì 
tưởng rằng mình không có Đạo, biết vô đó đặng không? 
Thêm lễ phép của Đạo tôi chẳng rõ, nên tôi muốn đi mà 
không dám”.

Chị Ba Đàng cả cười và nói rằng:
– Bà Hội Đồng khéo lếu mà thôi, cửa Đạo bao giờ cũng 

mở rộng cho mọi người để đón tiếp nhơn sanh một khi cần 
đến. Đạo nào cũng như Đạo nào, có ai ngăn, ai cấm kẻ lạ 
bao giờ! Mặc dầu chị chưa nhập môn, người ta cũng tiếp 
đón chị, đặng chĩ dẫn cho chị. Tôi dám quả quyết, nếu chị 
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thành tâm cầu nguyện, trường chay, rồi đến đó một phen 
thì Đấng Chí Tôn sẽ giúp cho chị tìm ra tung tích của anh 
và cháu. Đây cũng là dịp may, không biết chừng Đấng Chí 
Tôn khiến cho chị em tôi hôm nay đi lạc xuống đây để dẫn 
dắt cho chị nhân dịp ngày Rằm tốt ngày, thêm có nhiều 
người xin nhập môn, chị tận tâm cầu nguyện rồi chị sẽ thấy 
sự huyền diệu của Thầy.

Một tia hy vọng cuối cùng, một sự quả quyết của 
người đã nếm mùi đạo lâu rồi, làm cho bà Hội Đồng, vì 
thương chồng thương con, vì uất ức cái chết bí mật không 
sao nguôi được. Bà chẳng ngần ngại chi hết, vui lòng nhập 
môn vào Đạo một cách hết sức thành thật, sốt sắng hơn 
ai hết, đến đổi trong làng Bình Tâm đều cảm động cử chỉ 
của bà. Sự hành thiện của bà đổi cả tâm tánh của bà. Khi 
xưa, bà là người cau có, quạu quọ vì sự uất ức, nay thành 
một nhà từ thiện, đạo đức không ai bằng.

III�– LỄ ĐẠI TƯỜNG CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG 
TRONG ĐẠO CAO ĐÀI (ÔNG LÊ VĂN TRUNG)

Thật là một cái lễ lớn, cực kỳ long trọng trong lịch 
sử của Đạo Cao Đài ở xứ nầy.

Vừa được tin ngày giỗ của Đấng anh cả, Chư Đạo 
hữu các nơi đều lần lượt đi về, kẻ đến trước, người đến 
sau, lớp đi ghe, lớp đi tàu, người đi bộ, rần rần kéo về Tòa 
Thánh Tây Ninh, làm cho chật trong chật ngoài, thiếu chỗ 
ở. Mặc dầu trong Đạo cũng có lo trước, cũng không đủ, 
đến đổi họ phải dụm năm dụm ba dưới tàng cây cao mà 
chịu, ngày thì nóng bức, tối lạnh lẽo với sương Sa, hết sức 
kham khổ, nhưng nét mặt mọi người bao giờ cũng hớn 
hở tươi cười, trông cho đến ngày hành lễ. Vậy mới biết 
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cái tinh thần của Đạo cao cả đến bực nào, người không 
ưa nó thấy vậy rất e ngại cho mai hậu.

Trong Đạo có đặt ra một Ủy Ban để điều tra nhân số 
của người về dự lễ, tính cả người ngoài đi xem lễ vì hiếu kỳ 
có với hơn 80.000, đủ thấy là một bằng cớ sự phát triển 
của nền Đạo Cao Đài đến bực nào.

Tới ngày hành lễ, tức là ngày chánh giỗ, một cái sân 
rộng mênh mông, trong Đạo thường gọi là “Đại Đồng Xã” 
đối diện với Tòa Thánh lúc bấy giờ đang xây cất. Ngã đi 
vào có dựng một cái giống như cái Khải Hoàn Môn, trên 
đề “Đại Đồng Xã”. Cuối sân có dựng một cái Đài cao 9 
bậc, Đạo gọi là “Cửu Trùng Thiên”. Trên Đài có tấm tượng 
bán thân của ông Lê Văn Trung vẽ sơn dầu cỡ (3m x 8m) 
do Họa Sĩ Vân Sơn phát họa, cũng là một bức họa to lớn 
chưa từng thấy, oai nghi với sắc phục của Đạo, cùng với 
nét mặt nghiêm trang đạo đức.

Ban ngày nao nức rền vang với cuộc lễ, không sao 
nói đặng. Ban đêm thì đèn điện sáng trưng, thiên hạ chen 
chưn không lọt. Đáng khen nhứt là sự đông đảo, đụng 
chạm cả mấy vạn người mà chẳng có một tiếng cãi cọ hay 
sự rầy la chi. Mặc dầu trong Đạo có đặt đội quân Bảo Thể 
để gìn giữ trật tự nhưng họ đứng để chỉ ngã, chỉ đường 
cho người không biết mà thôi.

Tuy là Lễ Đại Tường nhưng có đủ các cuộc vui chơi 
theo lối Đạo: Đốt pháo bông do người trong Đạo làm ra, 
sự khéo léo đẹp không thua gì Âu Mỹ, nào cộ đèn rực rỡ 
có chấm thưởng, mỗi tỉnh đều đem hết tài nghệ của mình 
để phô bày hầu mong chiếm giải, với cả cộ Long, Lân, Qui, 
Phụng, nhứt là cặp Long Mã, khen ai khéo tập cách chạy, 
cách múa, cách trửng giỡn với nhau chẳng khác nào cặp 
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ngựa thiệt. Cuộc vui chơi không sao nói hết, chỉ tóm tắt 
nói là xưa nay chưa từng có cuộc lễ nào long trọng như 
cuộc Lễ Đại Tường nầy.

Đến khuya, sau cuộc đăng đàn, cúng tế, đọc diễn văn 
do các nhà cao cấp của Đạo xong rồi, dúng giờ Tý (canh 
ba), trên Khải Hoàn Môn, kêu gọi bằng điện Đài Phát 
Thanh rền cả một vùng rằng: “Giờ hành lễ đã đến, xin mời 
thiện nam tín nữ vào dự lễ”. Tức khắc, ai vào đứng chỗ 
nào theo chỗ nấy, Nam tả Nữ hữu rất có thứ tự, dường 
như có sắp đặt trước. Bên Nam, mỗi hàng ngang 100, bên 
nữ cũng vậy, bề dài 300 thì tính ra mỗi bên được 30.000 
người, tính cả hai bên là 60.000 người, đứng sựng giữa 
trời, toàn là y phục trắng, chẳng khác nào là một đạo hùng 
binh nghiêm trang, tề chỉnh mà chờ tiếng lịnh.

Nhạc bắt đầu khởi, lễ bắt đầu diễn, một vị Lễ Sanh 
phát thanh, cũng bằng điện, vang một góc trời giữa đêm 
khuya tịch mịch. Ai có dự cuộc lễ ấy thì không bao giờ 
quên vẻ tôn nghiêm khi nghe tiếng xướng, cách sắp đặt 
thật không sao nói đặng.

IV�– VỢ CHỒNG GẶP NHAU MỘT CÁCH BẤT NGỜ

Trong khi hành lễ, có người bạn phái nữ cứ chăm 
chỉ ngó qua phía bàn ở giữa, nơi mấy ông Chức Sắc đương 
quì, ngó đến nổi quên cả việc hành lễ, người ấy muốn nhìn 
cho rõ, xin đổi ra ngoài, người ấy chẳng ai đâu lạ, đó là bà 
Hội Đồng Lung. Bà nhìn rồi bà tự nghĩ rằng, thật là giống 
hết sức, chỉ khác có để râu và tóc mà thôi. Bà để ý và nhứt 
định sẽ theo bén gót, mới nghe. Bà nửa mừng, nửa lo, năm 
nghi mười ngờ, bà trông cho mau xong cuộc lễ, nên khi 
cuộc lễ chấm dứt, mọi người tứ tán ra về, Bà Hội Đồng 
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mới theo chưn một ông Giáo Sư không rời một bước.
Nói qua Ông Giáo Sư Cung, khi hành lễ xong rồi, tỏ 

vẻ một cách mệt nhọc nên Ông chậm rãi mà trở về Thảo 
Xá. Đến nhà, ông lật đật cởi đồ sắc phục, lấy quạt ra ngồi 
trước ván vấn thuốc hút, vẻ mặt dường như lo nghĩ chi 
hết sức hệ trọng, ông quên cả đêm đã hầu tàn và quên 
cả sự mệt nhọc vì phận sự, cứ ngồi ngó ra ngoài. Bà Hội 
Đồng lấp ló đứng nấp cánh cửa nhìn hoài, bà nghĩ bà sợ 
nhìn lầm, bà cũng quên sự lạnh lẽo vì sương mai bắt đầu 
thấm cả áo của bà. Bà trông và ước ao ông nói ra, coi phải 
tiếng của chồng bà không. Trông hoài không được, bà mới 
tự nghĩ, dại gì mà không nói, thì cứ việc vào, nếu không 
phải thì mình cứ nói đi lạc vậy thôi. Nghĩ như vậy thì 
bà mạnh dạn bước vào, làm cho ông Giáo Sư giựt mình 
vì ông đương suy nghĩ. Ông mới hỏi bà là ai, chừng nầy 
lại đến đây làm gì, bà không sợ phạm pháp sao? Ông vừa 
dứt lời, Bà Hội Đồng chạy lại níu lấy ông mà kể lể, khóc 
lóc đủ điều.

– Quả là ông rồi, đã 10 năm tìm kiếm, không dè ông 
trốn tôi mà lên trên nầy. Ông tệ chi lắm vậy?.

Ông Giáo Sư xô bà ra và nói một cách nghiêm chỉnh 
rằng:

– Bộ Bà nầy điên hay sao, chừng nầy dám đến đây làm 
ầm ĩ, lại nói những gì tôi chẵng hiểu. Bà mau ra khỏi chỗ 
nầy, nếu không, tôi cho gọi Bảo Thể đến đem bà đi.

Bà nói:
– Ông cứ kêu đi, tôi chẳng sợ đâu, ông không kêu, tôi 

cũng la lên bây giờ. Ông phải nói cho tôi biết, tại làm sao 
ông bỏ nhà ra đi, con tôi đâu, ông phải trả lại cho tôi.
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Bà nói càng lúc càng lớn. Ông Giáo Sư hết sức bực 
tức mới hỏi:

– Bà nói tôi là ai, chắc bà điên rồi, bà nhìn lầm.
– Ông là Lê Thành Lung chớ ai, bộ ông nói ông để râu 

để tóc rồi tôi nhìn không ra à?.
Ông nói một cách châm bẩm rằng:

– Bà lầm rồi, tôi là Ông Giáo Cung, chẳng phải Lung 
nào, đừng nói bậy nữa, bà mau ra khỏi chỗ nầy, tôi không 
chấp nhứt.

Bà nói:
– Tôi không ra, ông cho tôi lầm. Vậy, để tôi la lên cho 

thiên hạ hay và sẽ đem vụ nầy ra ánh sáng. Nếu ông không 
phải Lê Thành Lung, bất quá, tôi thương chồng, thương 
con mà nhìn lầm thôi, bị quở trách là cùng. Còn nếu ông 
là Lê Thành Lung thì ông sẽ bị ba tội nặng:

 ❒ Thứ nhứt là, ông bỏ nhà đi với mưu kế quỷ quyệt, 
làm cho nhà Chức Trách phải tốn công hao của để 
tìm ông mấy năm.

 ❒ Thứ nhì, của chồng công vợ. Con tôi mang nặng đẻ 
đau, ông lấy hết tiền bạc vòng vàng, lại bắt con tôi 
đi theo, bây giờ nó sống chết thế nào ông phải chỉ…

 ❒ Thứ ba, việc đời ông không tròn, lại cải danh, diệt 
tánh để vào cửa Đạo, ông dối cả thế, dối cả Đạo. 
Nếu phải, họ sẽ trục xuất ông ra khỏi đây. Vậy ông 
cứ chối, tôi cứ la coi ai phải ai quấy cho biết”.

Ông thấy bà nói cương quyết quá, ông mới dịu giọng 
mà nói rằng:

– Bà chẳng cần la lối om xòm, nếu bà muốn biết tôi 
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cũng nên nói ra một lần cho rồi.
Bà tỏ ý mừng và nói:

– À, té ra ông chịu rồi, nhìn nhận là tôi không lầm.
Ông không trả lời, bước ra mở rộng cánh cửa rồi 

chỉ ghế, biểu bà ngồi. Ông trở lại ván, vấn thuốc hút rồi 
chậm rãi, ông nói:

– Đây, bà muốn rõ tại sao tôi bỏ nhà ra đi, tôi xin bà 
một điều thôi, là bà cứ ngồi nghe tôi nói, không được bứt 
ngang câu chuyện của tôi, chừng nào tôi nói xong, tôi cho bà 
phản đối chỗ nào tôi nói sai, nói quấy. Nếu bà chận ngang 
thì tôi xin bà đi về, tính sau bà tính.

Bà hội Đồng nói:
– Được, ông cứ nói, tôi nóng nghe lắm. Trên mười (10) 

năm nhẫn nại, đau khổ đã nhiều, tới ngày giờ nầy tôi hết 
sức tức, chẳng biết vì đâu mà ông đành nhẫn tâm với tôi 
như vậy!

Ông phà một hơi thuốc, làm như thở ra để bớt sự 
chứa đựng trong lòng ông từ bấy lâu nay. Ông mới nói:

– Cách đây hai năm, bà có về thăm Tòa Thánh đây một 
lần, tôi thấy và cố tránh bà. Rồi cách đây ba ngày, tôi cũng 
gặp và tìm cách lánh mặt. Vì lo phận sự, không thể tránh 
bà, chớ tôi muốn như tôi đã chết rồi cho bà yên lòng. Rủi 
cho tôi, hôm nay bị bà nhìn được, thôi giấu làm chi nữa, bà 
muốn coi tôi có biết việc của bà không, tôi sẽ vui lòng tường 
thuật cho bà biết?

Cách đây trên 10 năm có lẽ bà còn nhớ, khi Dượng Cả 
nó gởi thơ nói bịnh, kế tiếp đặng giây thép nói bịnh nặng, 
tôi mới giao phó công việc nhà cho bà để qua trông coi cho 
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Dượng Cả. Cách đó một tháng, có đặng một lá thơ trong 
ấy nói rằng: Vì vắng mặt tôi, bà đã tư tình với thằng Ban 
Biện Mưu.

Ông nói tới đó làm cho bà đứng phóc dậy một cách 
gọn gàng và cãi lại rằng:

– Vậy rồi ông tin, ông không hỏi đi, hỏi lại, ông bỏ tôi, 
bỏ nhà bỏ cửa ông đi. Vậy ông học để làm gì, ông làm Hội 
Đồng để làm chi không biết phán đoán, không biết suy xét 
sự thật hư, đặng thư rồi cứ tin, cho đến tàn gia bại sản. Thật 
tôi chê ông chỗ đó nhiều lắm.

Bà nói một dọc làm cho ông ngồi làm thinh. Bà nói 
đã rồi, bà tức, bà nói tại sao ông không nói nữa. Bà giục 
ông đôi ba phen nhưng ông cứ ngồi trơ trơ như hình gỗ. 
Bà tự biết rằng mình thất hứa, nên bà xuống nước năn nỉ 
ông và hứa rằng: Bà không dám chặn lời ông nữa. Chừng 
đó ông mới chịu tiếp và nói:

– Nếu bà còn bứt ngang một lần nữa thì tôi bặt luôn, 
không nói cho bà biết.

Đoạn, ông tiếp rằng:
– Trong thơ có căn dặn tôi, nếu không tin cứ lối 7-8 giờ 

thì bắt đặng. Ký tên Giáo Tỵ.
Sau khi xem bức thư, tôi liền xé vụn và liệng, vì có lẽ 

quân nào đó, thấy tôi làm ăn được may mắn, phát đạt, nó 
muốn phá gia đình tôi hư chơi, hay là vì bà tánh hay nói 
thẳng họ ghét! Nghĩ như vậy nên tôi chẳng để ý cái thơ rơi ấy. 
Cách ít ngày sau, tôi về như thường. Khi tôi nằm trên võng 
ở nhà dưới và chơi với thằng Song, tôi thấy bà kêu thằng 
Khai nói nhỏ gì với nó, rồi nó chạy lại nhà Ban Biện Mưu, 
một lát nó trở lại nói chi với bà ở dưới nhà bếp, rồi bà tỏ sắc 
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buồn pha sắc giận. Tôi nói thật với bà, tôi không bao giờ tin 
lá thơ rơi, tôi không bao giờ nghi cho bà vì tôi biết bà nhiều, 
ở với nhau trên mười năm có con kia mà. Nhưng cái cử chỉ 
của bà ban chiều, nó buộc tôi phải nghi ngờ, nên chi, tối lại, 
tôi chờ vắng mặt bà, tôi mới hỏi thằng Khai: Vậy, hồi chiều 
Bà mầy sai đi đâu đó? Nó mới nói rằng: Bà biểu nó đi kêu 
Ban cày. Ban cày đâu mà ở nhà Ban Biện Mưu? Thấy rõ sự 
gian dối của thằng Khai, lại buộc tôi đâm ra nghi ngờ thêm 
hơn nữa. Nhưng với thành tích tánh nết của bà, trí tôi xua 
đuổi được con ma ghen nó đang ám ảnh tôi.

Sáng bửa sau, tôi về Mỹ Tho, tính quên việc chẳng đáng 
nhớ ấy, nhưng chẳng hiểu tại sao càng xua đuổi nó bao nhiêu, 
tôi không thể làm việc được nữa, vì nó lẩn quẩn bên tôi hoài, 
thật ra là một vị thuốc độc, ấy là cái ghen. Cách ít ngày sau, 
không đáng phải về vì công việc bận rộn, nhưng dường như 
ai khiến cho tôi, tôi phải về. Nên chi tôi bỏ cả công việc gấp 
rút về chuyến xe chót, 5 giờ tôi ghé chợ Tân An ăn cơm xong, 
tôi mới kêu xe về dưới, cách còn 500 thước, tôi cho xe trở lại.

Về đến nhà Trời đã tối, tôi mới đi vòng nhà trên. Thấy 
vắng bà, tôi mới đi vòng nhà dưới thì thấy thằng Khuê đương 
nói chuyện với con Tư Khả, tôi mới đi thẳng lại nhà Ban 
Biện Mưu. Vừa tới cửa ngõ thì nghe tiếng thì thầm và hai 
cái bóng đen ở trong nhà đi ra, tôi mới nép, ẩn núp sau cái 
cánh cửa nhỏ. Đến chừng hai cái bóng đi gần đến thì chẳng 
ai đâu lạ, ấy là bà với Ban Biện Mưu. Kế, tôi nghe rõ ràng 
như vầy nè: Thầy Ban, tôi vì thương Thầy, mà Thầy chẳng 
biết thương tôi. Thầy tính sao tính gấp đi, nếu ông hay được, 
chắc ông đánh tôi chết.

Rồi Ban Biện Mưu trả lời rằng:
– Tôi biết lắm, thế nào tôi cũng lo cho được, bà bị ổng 
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đánh tôi lại yên sao, bà cứ yên lòng.
Khi sắp từ giã, bà còn nói rằng:

– Ráng nghe, để ổng về thình lình hay được chắc tôi 
phải chết.

Đó, những lời nói ấy nó ghi sâu vào tâm và não của 
tôi, không bao giờ quên đặng, sống để bụng thác đem theo. 
Tôi bây giờ là người tu hành, chẳng dám nói thêm cho bà 
và bất luận với ai. Lúc nghe xong những lời đối đáp của 
bà với Ban Biện Mưu, tôi bất tỉnh nhân sự, ngồi, đứng nơi 
đó chẳng biết đến bao giờ, lương tâm và ác tâm của tôi nó 
đương cấu xé lấy nhau. Ác tâm nó xúi tôi một hai phải giết 
bà với thằng Mưu cho đã nư giận, còn lương tâm căn dặn 
tôi rằng: Làm như vậy tôi phải mang tù tội, gia đình tôi sẽ 
tiêu tan, con tôi không người nuôi dưỡng. Thôi, bỏ đi, phải 
thì ăn đời, ở kiếp với nhau, chẳng phải thì đường ai nấy đi.

Lương tâm tôi thắng, nên chi tôi trở lên Tân An trong 
đêm tối. Tôi chờ sáng ngày, tôi về Mỹ Tho. Vừa về đến, tôi 
gặp Thầy Tư Tú, cho hay rằng: Ông Đốc Học Solère sắp về 
Pháp, muốn gặp tôi lần chót để thăm và từ giã nhau. Tôi lật 
đật đi thẳng lên Sài Gòn, mặc dầu trí não nát tan. Đến nơi, 
gặp nhau mừng rỡ, ông mới hỏi thăm thằng Song. Tôi nhớ 
lại việc nhà, rồi dường như ai khiến tôi, buộc tôi phải nói 
với ông Solère rằng, hiện nó đương vừa nhập học. Nhưng 
tôi đến trước thăm ông bà, sau tôi xin nhờ ông bà giúp tôi, 
cho tôi gởi thằng Song cho ông bà đem nó về Pháp. Tôi xin 
gởi luôn cho ông bà 5.000 tiền Đông Dương để làm học phí 
cho nó, nếu thiếu tôi sẽ gởi thêm. Sau nầy, nó lớn khôn, được 
thành danh là công ơn rất lớn của ông và bà. Còn việc chết 
sống, mất còn là do mạng nó, không sao. Xin ông bà thương 
cháu, vợ chồng đã không con, thêm có 5.000 đồng phụ thêm, 
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hai vợ chồng vui lòng nhận lãnh, biểu tôi làm giấy tờ, thứ 
Hai đem nó lên đặng thứ Ba, ông đem xuống Tàu.

Tôi trở về Mỹ Tho lo sắp đặt mọi việc, tôi lấy theo ít 
tiền vì sợ Dượng nó nghi, rồi bữa Chúa nhựt tôi về. Muốn 
cho bà đừng nghi ngờ chi hết nên tôi phải giả dạng vui cười 
như thường. Đến chiều, gần 7 giờ, tôi kêu con chó cò ra làng 
Bình Tâm, xem trên dưới không ai, tôi lẹ tay cắt họng con 
chó. Thật nó vì ai mà chết oan, xác liệng xuống sông, tôi lấy 
hai lon sửa bò máu chó có pha nước đem về để ngoài hàng 
ba. Khi cơm nước xong rồi, kế trời muốn mưa, tôi mới lo 
đi đóng cửa, thằng Song dường như có tánh linh nên nó cứ 
theo bận bịu lấy tôi.

Đến 10 giờ tối, nghe tiếng ngáy của bà, tôi liền chụp 
lấy thuốc mê cho thằng Song đương ngủ, mở tủ lấy hết vàng 
bạc, để lại làm gì. Tôi mới mở cửa hông, lấy máu chó tưới 
lên ván, rồi tôi ra vô nhiều lần cho có sình lẫn dấu chưn 
không rõ. Tôi dùng kế mọn như vậy, mặc dầu sau nầy ai 
tưởng sao thì tưởng.

Tôi bồng con ra đi cho mau, đi cho khỏi cái gia đình 
khốn nạn ấy, Cha xa con, vợ lìa chồng, con lìa mẹ cũng tại 
nơi bà mà ra. Khi lên đến ngã tư, nghe mõ ống vang dậy, 
tôi biết việc đổ bể rồi. Tôi đi riết qua đầu cầu xe lửa. Thời 
may, có chiếc xe đò dưới Mỹ Tho chạy lên sớm. Tôi liền đón 
mà lên Sài Gòn thì đúng 5 giờ sáng. Tôi lật đật đem thằng 
Song đang mê man vào nhà và kêu cửa ông Solère.

Vợ chồng ông hỏi:
– Làm gì mà lên sớm vậy?.
Tôi mới nói dối rằng:
– Vì cha có một con, tôi không đành lìa con tôi khi nó 
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thức, nên chi tôi chụp thuốc mê cho nó, đem lên sớm, rồi tôi 
xin từ giã đi về. Khi nó thức dậy, ông bà dỗ nó bằng bánh 
và đồ chơi thì nó sẽ quen đi.

Nói rồi tôi đi liền, sau khi giao tiền cho ông. Tôi đi 
chuyến xe nhứt để lên đây, cải danh diệt tánh, ẩn thân tu 
hành độ từ 10 năm nay.

Còn thằng Song, năm nay độ 17- 18 tuổi, thi đỗ Tú Tài 
Nhị Cấp rồi. Nó có gởi hình về và nói bà Solere đã mất rồi! 
Đó, đầu đuôi bà nghe rõ chớ? Có chỗ nào tôi nói gian cho bà 
đâu. Thôi, tôi xin bà để yên thân cho tôi trong cảnh tu hành 
và tôi hứa với bà, sau nầy, tôi không cho thằng Song biết chi 
hết, đặng bà khỏi hỗ cùng nó. Vậy, tôi xin bà về nghỉ, trời 
gần sáng rồi, tôi không hờn, không giận bà đâu. Và hôm 
nay, tôi là người xả thân cầu Đạo thì còn chi mà phải đeo 
mang vào trí nữa!

Tội nghiệp bà hội Đồng, ngồi nghe ông nói, bà khóc, 
nghẹt mũi, nghẹt lái, tấm tức, tấm tưởi. Đến khi ông dứt 
lời, bà sụp xuống lạy ông mà nói rằng:

– Lời ông nói nãy giờ là đúng không sai mải nào.
Nhưng ông lại ngắt lời:

– Đã đúng thì còn nhưng gì nữa, còn lạy lục mà làm 
gì! Tôi nói tôi không giận bà kia mà và để cho tôi được yên 
tĩnh là hơn.

Bà nói:
– Khi nãy ông có hứa, sau khi ông nói, tôi được phép 

phản đối nếu lời ông chẳng phải.
Ông nói:

– Bà đã cho lời kia là đúng thì còn phản đối nổi gì!.
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Bà nói:
– Đúng bề mặt ông ôi, còn bề trái sái nát hết ông à!
Bà vừa nói vừa khóc:

– Thiệt, ngày hôm nay, tôi mới thấy cái công quả của 
tôi và kết quả hôm nay, tôi rất đội ơn Đấng Chí Tôn, nếu 
tôi không nhập môn vào Đạo thì làm sao tôi gặp được ông. 
Mà nếu tôi không gặp được ông thì tôi gặp cảnh oan tình, 
ông cứ tưởng tôi là con dâm phụ. Không có Đấng Chí Tôn 
đem đường chỉ lối cho tôi gặp chồng, gặp con thì lấy ai minh 
oan cho tôi?.

Vừa nói, vừa nhắm ngay Thiên Bàn, bà lạy như tế 
sao. Rồi bà đứng dậy, lại gần ông, bà nói:

– Oan cho tôi lắm ông à, mà lỗi ấy đều ở tôi, bởi lời 
nói không minh, không cẩn ngôn.

Ông cười một cách gay gắt mà hỏi bà:
– Oan lắm à? Đâu oan chỗ nào, bà bào chữa, mặc dầu 

tôi chẳng muốn nghe. Bà nói đi!.
Bà nói:

– Khi ông qua bên Mỹ Tho chừng được 10 ngày thì có 
Trát của Quan Chánh Phủ Tỉnh cho hay rằng làng Bình 
Tâm và Làng Bình Quới phải chuẩn bị sổ sách để quan quận 
đến xét. Ngày mai, trát lại xuống trễ nên làng có đặng được 
một ngày. Rủi cho làng mình, Thầy Ban Biện mới mượn 
bữa trước 500 đồng đặng chồng bạc ruộng cấp bách. Làng 
thúc hối Thầy. Vợ chồng hết thế mới chạy đến tôi, yêu cầu 
tôi cho mượn đỡ để vào tủ. Một khi Quan xét xong rồi thì 
Thầy lấy trả lại, tôi nói tôi không dám tự chuyên về tiền bạc 
phải có ông mới được. Hai vợ chồng năn nỉ hết sức. Bà Ban 
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khóc, nói tôi không thương mà giúp dùm, nếu việc đổ bể ra, 
Thầy có tội. Thấy vậy, chịu không nổi, tôi buộc gắt:

– Hễ quan xét rồi, phải trả liền và hai vợ chồng phải 
làm giấy hứa với tôi như vậy.

Hai ông bà liền làm giấy tôi mới cho mượn. Rủi cho 
Thầy Ban, sau khi xem xét sổ sách rồi quở: Sao làng nhỏ mà 
để nhiều tiền, chẳng chịu đăng kho, dạy làng phải nội ngày 
mai phải đi nộp tiền liền. Nên chi, làng không thể cho Thầy 
mượn lại số tiền ấy. Chiều lại, hai vợ chồng đến năn nỉ tôi, 
nói một hai gì, ngày mai Thầy cũng trả, vì Thầy sẽ thế ruộng 
ấy cho Chà, ngặt Chà nó lại chê ruộng phèn nó không thế, 
rồi chạy cùng không mượn ai được. Phần tôi, sợ ông về hay, 
nên chi, ngày mắc lo cày cấy, tối rảnh, tôi mới đi đòi. Phần 
vì tình anh em và chức phận của Thầy nên chẳng nỡ rầy rà, 
nên tôi mới nói to, nói nhỏ với Thầy. Bởi thấy vậy nên quân 
khốn nạn nào đó, nó mới viết thư mà gửi cho ông. Còn ông 
thấy bữa tôi sai thằng Khai, thật y như vậy, vì thấy ông về, 
tôi sợ ông hỏi về tiền bạc nên tôi biểu nó chạy cho thầy hay, 
biểu thầy phải đưa liền. Tôi nói dối rằng, ông sắp tính tiền 
bạc. Nhưng nó đi không, về rồi nói vợ chồng mắc đi chợ Kỳ 
Sơn, không có nhà. May, sau ngày đó, ông không có nói chi 
về tiền bạc hết.

Còn nói về cái ngày của ông về thì lúc nào tôi không nhớ, 
nhưng tôi nhớ kỹ vì sợ, mặc dầu đã quá 10 năm rồi. Có bữa 
tối, tôi quyết lại làm dữ với hai vợ chồng thì lại may cho thầy, 
có mấy làng đương nạp nguyệt nên tôi chẳng nỡ lớn tiếng.

Nhưng thầy biết tôi giận dữ, mới bước ra ngoài, tôi 
hiểu ý ra theo, thầy mới năn nỉ xin nán ít ngày nữa vì thầy 
còn đương vận động. Vừa nói vừa đi, thầy đưa tôi ra tới cửa 
ngõ. Nhưng mấy lời tui nói đó, vì đã hết giận với lời thiết 
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tha, thề thốt của thầy, tôi chỉ nói:
– Nè thầy Ban, tôi vì thương thầy mà thầy chẳng biết 

thương tôi, thầy tính sao tính gấp đi, nếu ổng hay được chắc 
ổng đánh tôi chết.

Phải chi tôi nói trắng ra rằng:
– Tôi vì thương thầy sợ thầy mất chức mới cho thầy 

mượn số bạc ấy, mà thầy chẳng biết thương sự phải của tôi 
mà lo trả lại, thầy phải tính gấp, nếu ổng hay được số bạc 
tự tôi cho thầy mượn thì ổng đánh tôi chết.

Bởi ông không rõ mà lầm, tôi là người đàn bà không 
thận trọng lời nói là do lỗi ở tôi hết. Rất may cho tôi hết 
sức là những bằng cớ là vì số bạc ấy, Thầy Ban chỉ trả được 
có 300 đồng mà thôi, vì thầy nghèo quá, bởi thất mùa liên 
tiếp 4 năm chịu sao nổi và thầy cũng xin nghỉ luôn, miếng 
giấy cái đã hứa, hôm nay vẫn còn ở trong tủ tôi. Việc ấy có 
cả thằng Khuê và thằng Khai biết rõ. Vậy tui xin ông sau 
cuộc lễ này rồi, ông nên trở về dưới, ông ẩn trong nhà tôi 
cho kêu thầy Ban và vợ thầy, chừng đó ông mới biết ngay 
gian. Đây, chìa khóa tủ, ông cất đi rồi tôi cũng về một lượt 
cùng ông cho ông tin.

Nghe bà nói tới đó, ông lắc đầu và thở ra một cái ào 
thật dài, dường như buông bỏ những sự bực tức từ bấy lâu 
nay mà ông ôm trong lòng. Ông biết ông lầm rồi, nhưng 
ông vẫn nói một cách nghiêm trang rằng:

– Được, để tôi sẽ về, về cho biết sự oan ưng của bà. Vậy 
hôm nay bà vẫn như thường, tôi cấm bà không nên cho ai 
biết việc này!



 

36

V�– MINH OAN

Sau cuộc lễ ít ngày, ông Hội Đồng (Giáo Sư) xin về 
thăm nhà. Tuy ông và bà cùng đi chung xe mà về, chẳng 
ai rõ đó là hai vợ chồng. Về đến Tân An đúng 5 giờ chiều, 
nhưng ông đợi trời sẫm tối mới đi về với bà. Tới nhà, 
chẳng cho ai hay biết chi hết, chỉ trừ con nhỏ ở với thằng 
sáu Mãnh giữ nhà giùm mà thôi. Ông về nhà, hồi tưởng 
lại 10 năm về trước, cái cảnh gia đình đầm ấm làm sao, 
vui vẻ thế nào; ngày hôm nay, cảnh này lại biến đổi thành 
một gia đình lạnh lẽo làm sao, buồn tẻ thế này! Ông chép 
miệng than thầm cho cái kiếp con người thật như đám 
mây bay. Ông thì lo suy nghĩ, còn bà thì lo lật đật nấu cơm 
và làm đồ chay cho ông ăn, một mặt bà biểu sáu Mãnh lại 
mời vợ chồng Thầy Ban Biện Mưu lại cho bà nói chuyện.

Khi có tiếng cho sủa, ông bước vào trong buồng thì 
vợ chồng Thầy Ban Biện vô đến. Bà Hội Đồng chào hỏi, 
rồi Bà Ban nói:

– Tôi nghe bà về, tính lại hỏi thăm, kế thằng sáu Mãnh 
lại mời. Vậy bà thuật lại cho nghe với, thiên hạ đồn kỳ lễ 
nầy lớn lắm, thiệt tức vì nghèo, phải dư giả chi, tôi theo bà 
đi một chuyến cho biết.

Bà Hội Đồng nói:
– Việc ấy, rảnh rồi tôi sẽ tường thuật lại cho ông bà 

nghe một ngày cũng không hết. Còn hiện nay, vì đi ở lâu, 
sở phí cũng nhiều, nên về tới, tôi túng hết sức. Vậy, còn 200 
đồng hai ông bà mượn, cũng nhơn trả lại cho tôi xoay xài, 
chớ tiền ấy cũng đã lâu quá rồi mà là tiền cứu danh dự cho 
hai ông bà, để lâu mích lòng.

Thầy Ban nói:
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– Ơn ấy, bao giờ tôi quên! Hôm nay, tôi thôi làm việc, 
lại nghèo, nhưng tiếng tăm của chúng tôi vẫn còn, chức tước 
cũng vẫn còn. Nếu khi ấy, bà không cho mượn 500 đồng đó 
thì danh dự còn gì, sợ tù tội nữa là khác.

Bà Ban nói tiếp:
– Khi đó, vợ chồng tôi đã tính trong bụng, nếu ông 

Hội Đồng mà hay việc ấy, có rầy rà hay đánh đập chi thì vợ 
chồng tôi sẽ đến mà chịu tội và lạy ông bà mà tỏ thiệt sự của 
bà thi ơn đó. Hôm nay, cảnh gia đình tôi bà cũng rõ, phải 
dư giả mà chẳng trả cho bà thì vợ chồng tôi là giống gì chớ 
không phải là người đâu!.

Thầy Ban nói:
– Vậy, xin bà thương vợ chồng tôi. Thế nào cuối năm 

nay, tôi cũng xin hứa trả lại ít lắm là một trăm cho bà xài.
Bà Hội Đồng nói:

– Vì cái thương Thầy, giúp Thầy đó mà vợ xa chồng, 
con xa cha, mẹ lìa con, sự nghiệp suy bại, khổ sở cả tâm lẫn 
trí trọn 10 năm trời mà vợ chồng Thầy nào có biết!.

Nghe bà Hội Đồng nói, làm cho vợ chồng Thầy Ban 
ngơ ngẩn, chẳng hiểu tại sao mà bà nói như vậy.

Bà Hội Đồng nói:
– Thôi, khuya rồi, ông bà về nghỉ. Vậy nhớ cuối năm, 

thế nào thế nào cũng phải trả ít nhiều cho tôi xài đa!.
Khi vợ chồng Ban Biện Mưu về rồi thì ông Hội Đồng 

bước ra với vẻ mặt tươi cười. Bà hỏi:
– Chìa khóa đâu, ông lại mở tủ đặng lấy giấy cho ông 

xem.



 

38

Ông trao chìa khóa cho bà, bà mở ra soạn một hồi, 
rồi lấy cái giấy của vợ chồng Ban Biện Mưu làm khi xưa 
đem lại cho ông coi. Xem xong, cái giấy ấy đã trổ màu vàng, 
chữ đã lu mà còn đọc được, chỉ rằng cái ngày làm giấy đã 
lâu năm. Ông xem kỹ, tính cái ngày làm giấy coi phải cái 
thời kỳ ông ở Mỹ Tho hay không! Không còn nghi ngờ 
gì nữa, ông biết ông lầm rồi.

Ông mời bà lại ngồi mà nói rằng:
– Lỗi ấy ở tôi, không chịu suy nghĩ, nhưng tôi và bà 

chớ nên ân hận việc nầy. Vì có sự cớ nầy, chúng ta mới gặp 
con đường đạo đức, đó là Đấng Chí Tôn đã sắp đặt và thử 
thách tôi với bà. Nghĩ lại, giàu mà thiếu đạo đức, giàu ấy 
không lâu. Trước kia, tôi và bà chỉ cặm cụi đêm ngày lo làm 
giàu, chẳng kể tội lỗi nên khiến mới xảy ra tai nạn như vậy. 
Nhưng mặc dầu gặp tai bay họa gởi, tôi biết con đường đạo 
đức mà tìm để đi, còn bà cũng giác ngộ đi tìm tôi trên con 
đường đạo đức mới gặp. Đó chẳng phải là việc tự nhiên đâu. 
Thằng Song tôi, rồi đây nó sẽ nhờ sự tu hành của tôi và bà, 
sau này, thế nào nó cũng trở nên con nhà đạo đức.

Bà nghe ông nói đến con bà khóc vùi mà nói:
– Tại tôi hết! Bây giờ, làm sao ông gửi thư cho nó về 

đặng tôi thăm, kẻo tôi nhớ nó lắm! Cái hình hình nó gửi về 
đâu, đưa cho tôi đặng xem coi bây giờ nó bao lớn.

Thôi, việc đâu còn đó, bà cứ ở nhà lo việc nhà đi, yên 
tâm lo tu hành, còn tôi phải trở về Tòa Thánh để giúp việc 
đạo cho phát triển hơn. Phần con thì để cho nó học, chừng 
thành tài rồi nó sẽ về, còn đi đi về về làm gì cho mất thì giờ, 
đường xa muôn dặm, tới lui không phải dễ, thêm tốn kém 
rất nhiều. Vậy, lâu lâu, bà lên thăm tôi, nếu có tin gì về con, 
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tôi sẽ cho bà rõ và tôi sẽ đưa hình của nó để họa lại cho bà 
một tấm, tôi một tấm, thấy nó cũng đỡ nhớ đỡ buồn.

VI�– ÔNG GIÁO SƯ CUNG THẤT LỘC

Những người hay để tâm đến cuộc đời, kinh nghiệm 
những này qua của đời thường để lại cho đời nhiều điều 
rất hay sau khi quá vãng. Cái kiếp con người, khi còn đi 
trên đường đời, thường gặp những cảnh buồn nhiều hơn 
cảnh vui, gặp những sự đau khổ nhiều hơn sự sung sướng, 
lẩn quẩn, quanh quẹo, không mấy lúc đã đến con đường 
cùng của mình mà không hay không biết chi hết…

Như việc ông Giáo Sư Cung, tức là ông Hội Đồng 
Lung, từ ngày ông làm giáo viên thì ông rất lao tâm, lao 
trí với nghề gõ đầu trẻ vì ông rất yêu nghề. Thấy chỗ rất bổ 
ích cho đời mà thường bị đời khinh bạc. Người ta coi rẻ 
cái nghề của ông nên ông chán nản mà xin thôi, trở về lo 
Hương Thôn, đem chút quyền hành thừa thải của người 
ta thí cho để binh quyền lợi cho dân chút nào hay chút nấy. 
Sức ông muốn thi thố thế nào cho hơn, nhưng quyền cũng 
bị hạn chế, mà làm cũng không thể được. Giúp đời không 
thể được như ý nguyện, ông cũng chán. Nên chi, vừa mãn 
khóa Hội Đồng, ông trở về lo việc gia đình, thấy mọi việc 
được tươi sáng, dịp mai đưa đến liền liền: Tưởng rằng ông 
sẽ được vui đầy đủ với gia đình, được an nhàn mai hậu 
với công cán của ông. Nào đâu có dè, cái việc không đáng 
mà phải làm cho ông đau khổ tâm trí trên mười mấy năm 
trường. May nhờ được Ơn Trên khiến cho hai vợ chồng 
được tái ngộ một cách bất ngờ. Minh oan được cho vợ, 
ông trút được những sự uất ức chứa đựng trong lòng ông 
từ bấy lâu, mặc dầu ông cố quên. Ông tưởng tượng tương 
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lai của ông, sau này, sẽ được trùng phùng với nhà đạo đức, 
nào hay, thiên bất tùng nhơn nguyện. Nên chi, ông trở về 
Tòa Thánh chẳng đặng mấy năm thì ông đau bịnh nặng.

Được tin ông bịnh, bà Hội Đồng và vợ chồng ông 
Cả Minh lật đật lên thăm. Biết không thể sống được, ông 
trối lại với bà:

– Sau khi tôi mất rồi, bà nên đánh dây thép cho thằng 
Song, biểu nó phải về lo phụng dưỡng bà, trông nom công 
việc nhà và để nó giúp giùm cho Cô Dượng nó. Sức học của 
nó cũng vừa đủ để giúp ích cho quê hương trong muôn một. 
Tôi mới nhận được tin nó vừa đậu Cử nhân Luật. Còn 
phần bà, hãy cố tâm tu hành và dìu dắt những kẻ lầm lạc, 
độ người tức độ mình, công quả không biết bao nhiêu là đủ, 
và Bà cũng ráng khuyên con khi trở về. Hãy noi theo con 
đường đạo đức mà đi, thi thố việc gì, cần phải nhớ rằng: 
Không ngoài phạm vi hai chữ Chánh Thiện.

Ông nói đủ điều với sự sáng suốt, tâm vẫn tỉnh, trí 
không mê. Mặc dầu ông bịnh nặng, trong Đạo tận tâm lo 
việc thuốc men cho ông, cố cứu ông khỏi cơn bịnh nặng, 
những y sĩ và bác sĩ trứ danh đem hết sở năng của mình 
để cứu ông cũng vô hiệu quả. Cách sau ba ngày, ông tịch 
với sự tỉnh táo, sau khi từ giã lần cuối cùng những người 
có mặt tại đây.

Tin ông Giáo Sư Cung mất làm cho chư đạo hữu 
tại Tòa Thánh hết sức mến tiếc. Ông Giáo Sư Cung mất 
là một cái tang cho Đạo, nhưng ai nấy đều mừng giùm 
cho ông là sau khi làm phép xác, Đức Hộ Pháp cho hay 
rằng ông được đắc đạo với một địa vị khá cao, nên chi, gia 
quyến ông cũng đỡ buồn. Đám tang của ông, vì được Truy 
phong phẩm Phối Sư nên đám tang thật là long trọng vô 
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cùng. Nhứt là trước giờ hạ huyệt, Đức Hộ Pháp có đọc một 
bài ai điếu, kể cả công quả của ông, làm cho những người 
hiện diện đều phải mủi lòng, không ngăn được giọt lụy.

VII�– SONG BỊ ÁM SÁT TẠI MARSELLE

Nói về Lê Thành Song, đang ngồi đàm Đạo với cha 
nuôi là ông Cựu Đốc Học Solère về việc kỳ thi Cử Nhơn 
vừa rồi thì có người đem vào một điện tín. Ông Solère 
vừa tiếp lấy xem thì ông cũng vừa la lên một cách hết sức 
đau đớn:

– Song ơi, cha con đã chết rồi!
Song lật đật chụp lấy giây thép xong,liền ngã ngửa 

trên divan mà khóc ngất. Ông Solère hết sức an ủi nhưng 
Song cũng không nguôi mà than rằng:

– Từ ấu thơ chí trưởng thành, nơi xứ lạ quê người, con 
hết sức mong cái lời cha hứa: Sau khi con đậu Cử Nhơn rồi, 
cha cho con về thấy cha mẹ con bên ấy. Nên chi, cố gắng học 
bất kể ngày đêm. Nào dè đâu, con vừa toại ý sở nguyện, tính 
xin cha để về thăm quê cha đất tổ, vì đã mười mấy năm 
cách biệt. Con đau đớn nhứt là một đứa con độc nhứt trong 
gia đình mà khi cha mất, con không được thấy mặt. Con 
tưởng cố học cho thành tài đặng làm vui lòng cha mẹ, làm 
rạng danh Hồng Việt tổ tiên, nào hay, con vừa tính để đi 
về quê hương mà thăm cha mẹ, nào ngờ cha vội đã theo ông 
bà mà về quê kiểng trước.

Thằng Song than khóc, Ông Solẻre cũng khóc theo 
và nói:

– Thôi con, hãy sửa soạn, cha đi lo lấy giấy tờ đặng cho 
con về kỳ tàu này cho kịp. Con buồn cũng phải, nhưng còn 
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mẹ con đó, con còn phải xử, phải lo, con phải tự nghĩ và tự 
an ủi lấy. Đời ai cũng phải đến chỗ ấy, không sớm thì muộn 
mà thôi, ta không sao tránh đặng. Khi mẹ nuôi con mất, cha 
cũng đau đớn vậy, nhưng biết sao!.

Cách 2 ngày sau, giấy tờ ông Solère lo đã xong, còn 
Song cũng lo thu xếp quần áo, sách vở vào rương để trở về 
xứ cho kịp tàu tới. Thình lình, có Nguyễn Văn Thai tới 
thăm, mới hay tự sự. Nguyễn Văn Thai đây là ai?

Thai là con của người An nam làm bồi, theo chủ sang 
Pháp, mồ côi mẹ hồi còn tại Nam Kỳ. Qua Pháp chẳng 
được bao lâu cha của Thai cũng mất luôn. Người chủ mới 
thương Thai là đứa mồ côi nên lấy làm con nuôi, cho đi 
học tử tế, được tánh minh mẫn nên việc học hành chẳng 
kém hơn ai, đồng học một trường với Lê Thành Song và 
cũng đậu Tú Tài Nhị Cấp.

Trong một trường hợp hết sức kỳ lạ là cái ngày Song 
hay cha chết thì cũng là ngày Thai cũng mất cha nuôi vì 
một tai nạn xe hơi, nên Thai buồn, tính đến thăm Song 
và trách sao Song không đến. Nào dè, gặp Song cũng đồng 
cảnh với mình. Trong một trường hay một lớp, có nhiều 
học sinh tin yêu với nhau như anh em, như trường hợp 
Song và Thai cũng không lạ, chỉ có một diều Song và Thai 
chẳng có bà con anh em ruột thịt chi cả, mà hai người 
giống nhau như một, giống cho đến đổi người ta tưởng 
hai người đẻ song thai nên mới đặt tên như vậy.

Lạ hơn nữa là hai người lại thân yêu nhau như tình 
thủ túc, cho đến đổi cách ăn, cách mặc 2 người cùng muốn 
sắm cho y nhau. Bởi vậy, một ngày kia, Song vừa chụp 
hình, tính gửi về cho ông Hội Đồng, có Thai đến thăm 
rồi về thuận đường đi ngang qua nhà giây thép, Song mới 
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mượn Thai gửi giùm. Vì cắc cớ, Thai lại chẳng gửi hình 
của Song, mà lại gửi hình Thai về Nam Kỳ.

Song cho Thai hay rằng, mình sắp trở về Nam Kỳ 
trong tuần tới. Thai tỏ sắc buồn và nói:

– Nếu anh có về, cho em theo về với, vì hiện tại, em 
không còn ai chu cấp cho em nữa. Về bên ấy kiếm việc làm 
ăn và gần anh hơn.

Song nói:
– Không, anh về còn trở qua vì cha nuôi anh biểu phải 

học nữa. Vậy, anh cậy em một điều, khi anh về rồi, em hãy 
sớm viếng tối thăm cha nuôi anh. Anh sẽ nói cho ông hay, 
nếu em muốn về ở đây cũng được. Nói cho cùng mà nghe, 
nếu anh tính chẳng trở qua nữa, anh sẽ gửi thư và tiền cho 
em về theo cũng không muộn.

Thai bằng lòng và xin cho Thai đưa Song xuống tàu 
Mac Xây (Marseille), hễ Song xuống tàu rồi thì Thai trở lại.

Qua tuần sau, Song và Thai đã đến Mac Xây thì vừa 
chiều, hai người mướn phòng trọ xong rồi mới đi dùng 
cơm. Sau bữa ăn, Thai mới nói:

– Kỳ tàu này, có anh Nguyễn Thanh Tòng là bạn tôi 
cũng về Việt Nam. Vậy, trời còn sớm, tôi và anh ra đó chơi, 
sau tôi giới thiệu anh đặng xuống tàu biết nhau mà trò 
chuyện cho đỡ buồn với cuộc hành trình cả tháng.

Song nói:
– Anh chẳng vui gì mà đi chơi, trông cho mau tối mau 

sáng, xuống tàu cho rồi, nhưng đã là bạn của em, tức bạn 
của anh vậy, có đi thì đi đặng về cho sớm”.

Hai người mới thuê xe Taxi để đi. Chừng ra tới ngoài 



 

44

thành, theo đường, Thai nói:
– Thì ra, một chỗ vắng vẻ sầm uất, xa xa có một ngọn 

đèn.
Xe ngừng, hai người xuống đi bộ đặng để kiếm số 

nhà. Đi chừng 50 thước, Thai làm vẻ để đi sau. Thình lình 
và lẹ làng, Thai nhắm giữa vai Song mà đâm thẳng vào 
một dao lút cán. Song té xuống, Thai vừa lấy bóp và giấy 
tờ của Song bỏ vào túi thì có người ôm chặt lấy Thai và la 
lên chỉ được một tiếng, vì sẵn có dao trong tay, Thai đâm 
vói lại phía sau mấy nhát, làm cho người ôm Thai phải 
buông ra và té ngửa dưới đất. Thai cúi xuống xem kỹ lại 
là tên chauffeur xe Taxi. Tại sao người chaufeur lại ôm 
Thai mà phải chết oan như vậy? Chắc cậu thấy hai người 
xuống xe mà đi bộ, sợ không trả tiền xe mà đi luôn, nên 
anh ta đã lén đi sau. Động lòng trắc ẩn, anh tính ôm mà 
bắt thủ phạm, không dè, anh chết oan với mũi dao đầy 
oan nghiệt của Thai.

Sau khi hành động hết sức tàn nhẫn, Thai thấy Song 
và tên tài xế Taxi hết thở, mới trở lại xe, mở máy trở về. Tới 
chỗ vắng, đậu xe lại, cởi áo ngoài dính máu bỏ lại trên xe, 
Thai thung dung trở về phòng. Khuya 5 giờ, Thai xuống 
tàu Việt Nam, trong lòng đầy hy vọng với cái gia tài cùa 
Song, Thai đều rõ hết. Vì tình bạn bè, Song chẳng tiếc lời 
và đâu có dè việc ra đến đổi!

VIII�– MẸ TRÔNG CON MỎI MÒN CON MẮT

Từ ngày chôn cất ông Hội Đồng (tức Giáo Sư Cung), 
bà trở về Tân An, nhờ người đánh giây thép sang Pháp 
dùm cho Song hay. Rồi cách đó một tháng, ngày nào, bà 
cũng ra lộ, đưa mắt ngó lên Tân An để trông con ngày 
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này sang ngày khác. Trông hoài mà chẳng thấy, thật đúng 
với câu: “Mẹ trông con mỏi mòn con mắt”. Mỗi khi có xe 
trên Tân An chạy xuống thỉ bà mừng khắp khởi, khi xe 
chạy qua rồi mà chẳng thấy con, thì lòng già lại héo von. 
Tội ngiệp cho bà Hội Đồng, làm như cả đời bả chỉ có để 
trông chồng và đợi con mà thôi. Trông chồng trên mười 
mấy năm trời, vừa gặp chồng, mừng chưa phỉ, vui chưa 
thỏa, kế chồng từ trần, bỏ bà ở lại với con. Rồi bà lại trông 
con, hy vọng vào con bao nhiêu, bà đâm ra lo sợ cho con 
bấy nhiêu. Đường xa muôn dặm, vượt mấy trùng dương, 
sông sâu, biển rộng biết có phong ba bất trắc hay không? 
Càng trông, càng đợi, bà càng buồn, bà lại tự nghĩ rằng: 
Rủi con bà có bề nào thì bà chỉ có chết theo chồng theo 
con chớ bà không đủ can đảm để sống với cảnh cô đơn 
hiu quạnh một mình nữa.

Cách vài hôm, một buổi trời chiều rất thanh tịnh, 
bà đương têm trầu ăn, rồi ra trông con, bà nghe rõ rằng 
tiếng còi xe lửa “súp lê” vang dậy. Khi xe qua cầu để xuống 
ga Tân An, tiếng xe ấy dường như báo tin mừng cho quà 
nên bà lật đật ra đường, linh tánh của bà nó quả quyết 
thế nào hôm nay, Song cũng về. Ngồi chăm chỉ ngó lên 
ngã tư, bà thấy mọi vật đều tươi sáng như để chia vui với 
bà: Nào là lũ cày trở về khi cả ngày tay lấm chân bùn, nào 
là lũ trẻ cưỡi trâu về chuồng với những giọng ngâm nga 
khi trầm khi bổng, nào là ác vàng vừa khuất bóng dưới 
rặng cây xanh, một đàn cò trắng đang bay về tổ. Việc 
chi, bà thấy đều có tánh cách trở về hết. Bà nghĩ thế nào 
Song cũng về, rồi tự lòng bà vội lên sự hân hoan lộ diện, 
thật là một ngảy vui vẻ nhất của đời bà. Thình lình bà 
la lên: “Kia rồi”, rồi bốn chiếc xe ngựa vừa quẹo qua ngã 
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tư, tuy cách gần bà hai cây số, nhưng bà thấy rõ, bà tâp 
trung cả tâm trí để tưởng rằng thế nào Song cũng về với 
cũng về vơi đoàn xe ấy. Vì bà quá trông mà bà giận nói: 

“Xe gì chạy như xe bò!”. Nhưng xe chạy gần tới, bà thấy sao 
trên 4 chiếc xe, chẳng có ai hết, chỉ xe trước có hai người 
ngồi, tính luôn tên đánh xe. Bà thất vọng nhưng xe chạy 
vừa gần chỗ bà đứng thì nó từ từ ngừng lại, trên xe bước 
xuống một người thanh niên trắng trẻo, bước lại gần bà, 
vừa dỡ nón vừa hỏi:

– Thưa bà, bà làm ơn chỉ dùm cháu nhà ông Hội Đồng 
Lung ở chỗ nào?

Bà Hội Đồng nghe hỏi bà run lên, ngực bà nhịp 
mạnh, bà hỏi lại với giọng run run:

– Vậy, thầy là ai mà biết ông Hội Đồng?
Người thanh niên ấy thưa rằng:

– Dạ thưa bà, cháu là con của ông, tên là Song.
Lời chưa kịp dứt, bà ôm lấy Song mà khóc mùi mẫn, 

chỉ thốt được ba tiếng:
– Má đây con, má trông con từ tháng rồi, ngày nào má 

cũng ở đây để đón con.
Song nghe bà nói, cũng khóc, ôm bà. Song hôn một 

cách thân yêu, cũng nghẹn ngào nói chẳng ra lời, nước 
mắt lại tràn trề đôi mắt (cảnh mẹ thiệt gặp con giả, con 
giả gặp mẹ hôm nay không ai đoán nổi, đó là tài khéo cao 
siêu con giả này là Thai).

Sau khi han hỏi, bà mới lật đật đi trước còn Song 
theo sau. Đến nhà, bà hối người ra xe vác đồ của Song vô. 
Còn Song đi thẳng lại bàn thờ của cha, quì xuống, vịn bà, 
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Song khóc và kể lể đủ điều, lối xóm nghe nói chuyện đều 
chạy tới thăm chật nhà để coi Song năm nay được bao 
lớn. Bà Hội Đồng giới thiệu cho Song biết những ai với 
mọi người, Song đều chấp tay chào hỏi một cách lễ phép 
của người bản xứ.

Cậu mười Xương lấy làm lạ mới hỏi Song:
– Cháu đi Tây từ hồi nhỏ, sao cháu nói tiếng an nam 

giỏi quá và rành lễ phép của ta như vậy. Bác thấy thằng 
Hạnh, con ông Huyện Trí ở Kỳ Sơn, đi Tây đâu chừng 6 
năm, mà về nó nói tiếng An nam không được rõ, làm như 
khó nói và kiếm từ tiếng, còn nói về bộ tịch y, như Tây thật.

Song nghe nói bắt tức cười và nói rằng:
– Đó là quân làm phách lối, nó làm bộ như vậy, chớ 

bác nghĩ coi, người Tây họ qua bên mình ở cả đời rồi họ 
quên hết tiếng tây hay sao? Tiếng mẹ đẻ không bao giờ 
quên được, huống chi khi cháu đi đặng bảy tuổi, lại bên 
Tây, người An nam mình thiếu gì, nhiều người cháu cũng 
thấy họ gần Tây rồi họ muốn họ như Tây mới tài, họ quên 
giống giòng của họ, quên cả quê hương của họ nữa. Thưa 
Bác, thứ quan vong bổn như vậy, dầu họ sang hay giàu cho 
mấy cũng không đáng kể.

Bà con lối xóm thấy Song ăn nói lễ phép, cử chỉ 
nghiêm trang, đẹp đẽ như vậy, đều khen cho bà Hội Đồng 
rất có phước. Con một như vậy mới đáng con.

IX�– LÊ THÀNH SONG LO NHẬP MÔN THEO ĐẠO CAO ĐÀI

Sau khi Lê Thành Song về được ít ngày, bà Hội Đồng 
dẫn Song qua Mỹ Tho thăm Cô Dượng, là Vợ Chồng Ông 
Cả Minh, rồi rủ luôn cả hai đi lên Tây Ninh để cho Song 
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thăm luôn mã. Khi thăm mã xong thì Song nhập môn vào 
Đạo rồi để ra mắt Đức Hộ Pháp đặng lạy tạ ơn người có 
lòng lo xây đắp mồ mã cho cha. Rủi, Đức Hộ Pháp vắng 
mặt nên mẹ con ở chờ.

Ông Cả Minh vì không con, nay Song về, Ông quá 
thương vì tánh tình hiền, lại sức học cũng khá cao, ông 
coi Song bây giờ như con của ông nên vừa về đến Sài gòn, 
ông biểu Song dẫn ông đi coi và lựa mua cái xe thiệt tốt 
đặng ông cho Song. Song từ chối đôi ba phen, viện lẽ rằng:

– Con còn đương trong tang, thêm cha mẹ con trường 
chay khổ hạnh, con lại dùng những vật xa xí như vậy con 
không dám. Con mới về chưa làm việc chi có ích để vui lòng 
má con và Cô dượng, nay lại hoang phí nữa. Thà để con làm 
được, có lời riêng rồi con sắm, nhắm cũng chẳng muộn chi.

Sự thành thật, sự tiết kiệm của Song làm cho ông 
Cả càng thêm thương mến. Ông nói:

– Cháu nói vậy cũng phải, nhưng Dượng muốn mua 
cho cháu một chiếc xe để qua lại đặng giúp cô dượng các công 
việc lớn lao mà cha cháu bỏ sắp bỏ ngửa cho Dượng mười 
mấy năm nay. Vậy, cháu đừng ngại, đời bây giờ, trong mọi 
việc làm ăn cần phải cho mau chóng mới là được, trễ một 
chút thấy mất lợi nhiều. Vã lại, cháu là một ông cử nhơn 
Luật, cần đi lại giao thiệp. Hễ càng rộng bao nhiêu thì cái 
xe ấy nó sẽ giúp cho cháu bấy nhiêu. Biết suy nghĩ như cháu 
vậy cũng phải, nhưng tùy người tùy cảnh thì tiểu tiết ấy có 
thể xá cho được.

Ông nhứt định mua một cái xe Ford-8 thiệt tốt cho 
Song.

Ngày tháng như thoi đưa, Song về xứ không được 
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bao lâu mà đã gần 9 tháng. Song làm nhiều việc đáng chú 
ý, nhứt là Song thấy làng mình tuy nhỏ nhưng nằm giữa 
Tỉnh Tân An nên Song với bà Hội Đồng đứng ra cổ động 
và tự xuất tiền nhà cất một Thánh Thất tuy nhỏ, gọn mà 
đẹp, không tốn kém nhiều nhưng có vẻ tôn nghiêm.

Từ đó, có lễ bái chi, chư Đạo hữu đều đến một cách 
đông đúc và ai nấy đều ngạc nhiên với cái điệu thuyết Đạo 
của Song, cho đến đổi chư vị chức Sắc không biết Song 
học Đạo hồi nào, mà Đạo Lý rất thông như vậy, Bên ngoài 
Song đối đãi bất cứ là ai, không phân giai cấp, không kiêu 
căng vì tài, không hành vì giàu, vui vẻ với mọi người, ôn 
tồn mà chỉ dẫn cho kẻ lạc đường. Nên chi, ai cũng tấm 
tắc thầm khen Song thật là con nhà đạo đức.

Bên trong, Song đối với bà thật là chí hiếu, lo cho 
mẹ rất chu đáo, một việc nhỏ mọn chi đều hỏi đều xin, 
chẳng bao giờ Song để cho bà Hội Đồng buồn, nên bà 
hết sức thương và cưng Song, bao nhiêu sự yêu mến, bà 
trút hết cho Song. Bà tự nghĩ bà tự vui, là bà rất có phần 
trong lúc tuổi già, nên chi mọi việc trong nhà, bà giao hết 
cho Song, ai hỏi, ai muốn chi, bà đều bảo hỏi cậu Cử ấy.

Lẩn quẩn sắp đến ngày làm tuần giáp năm của Ông 
Hội Đồng Lung (Giáo Sư Cung). Vợ chồng Ông cả Minh 
về đến, bà con thân quyến tề tựu chật nhà. Không nói ai 
cũng rõ, hễ có tiền thì đặng hiếu, đặng trung, không tiền 
thì mất ngay mất thảo, nên chi, việc tuần tự linh đình, 
quan khách đông đủ, đó là sự thường. Sau đám làm tuần 
xong rồi, Song mời Bà Hội Đồng với Cô Dượng ngồi lại, 
rồi Song đem trầu rượu ra, làm cho ai nấy đều ngạc nhiên, 
không hiểu Song muốn nói điều gì. Sau khi rót rượu, Song 
mới chấp tay thưa rằng:
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– Hôm nay, việc tuần tự của Ba con đã xong, vậy, con 
xin má và Cô Dượng cho con trở qua Pháp đặng học thêm, 
chừng nào đậu bằng Tiến Sĩ con mới trở về. Con đã biết, 
hiện giờ, một mẹ một con, bỏ ra đi như vậy thật con thất 
hiếu với má nhiều, thêm sách có dạy rằng: “Phụ mẫu tồn 
bất khả viễn du”, nhưng thấy má còn khỏe mạnh, lại tiếp 
tục việc học đây chừng hai năm mà thôi, con sẽ ráng làm 
cho rạng danh cha mẹ, tài sức có được túc dụng để phụng sự 
quốc gia, chớ với bằng cử nhơn, con chưa toại nguyện, cha 
nuôi con căn dặn thế nào cũng phải trở qua. Vậy, con xin 
Cô Dượng thương con, cho con gởi má con lại cho Cô Dượng.

Song nói chưa hết lời, Bà cả Minh đưa tay phát lia lịa:
– Không đặng đâu cậu Cử ơi, tôi không chịu lãnh má 

của cậu, mà tôi cũng không cho cậu đi đâu hết, ba của cậu 
khi mất có trối, cậu không tin, cậu hỏi lại Dượng của cậu 
coi, còn học thêm để làm gì, bộ học thêm để làm trạng sư, 
làm quan tòa để nuôi chị Hội Đồng với vợ chồng tôi phải 
không? Chị em tôi không cần cậu làm việc ấy, chúng tôi cần 
cậu ở gần là hơn. Sự nghiệp của ba má cậu và gia tài vợ 
chồng tôi thiệt là gần hơn năm chục muôn (50.000đ), không 
đủ cho cậu làm vốn sao?.

Ông Cả Minh cũng tiếp lời bà mà nói rằng:
– Lời trối của ba con lúc lâm chung hệ trọng lắm! Làm 

con, không nên cãi di ngôn. Cô Dượng coi như việc Tuần 
tự giáp năm xong rồi, sẽ đem con đi coi vợ ở Nam Vang, có 
nhờ vợ chồng Sĩ Tải Lợi làm mai, cũng con nhà Đạo, hiện 
làm tại Tòa Khâm Sứ, là ông Trần Quang Thới, vì có một 
đứa con gái nên ông kén rễ lắm. Nếu xong việc thì thêm cho 
cháu một cái gia tài nữa.
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Bà hội Đồng ngồi nghe bà khóc và nói:
– Con không thương má sao mà con đành bỏ má ra 

đi? Mười mấy năm trường, đêm trông ngày đợi, tâm huyết 
khó khăn, nước mắt đã cạn vì chồng con. Nay, cha con mất 
rồi, đáng lẽ con đừng rời má mới phải. Con xin đi rồi lấy 
ai phụng dưỡng má, gia nghiệp nầy ai coi. Còn Cô Dượng 
con ở xa. Phải chi con đi gần đây thì không nói làm chi, khi 
cần gọi con, đôi ba ngày về tới, má cũng chìu con. Đằng này, 
ngặt đường xa diệu vợi, đi về ba bốn tháng trời, nếu má có 
bề nào, con về đây mồ lạnh cỏ xanh. Cha con chết, con cũng 
chẳng thấy mặt, nay con cũng muốn đi nữa, khi tuổi già 
của má đã mãn, con không được gặp má nữa sao?.

Những lời can gián trách móc, những lời thân yêu 
ấy làm cho Song rất cảm động:

– Con muốn vậy mà má với cô dượng không cho thì 
thôi, con đâu dám cãi, nhưng việc vợ chồng, con xin tạm 
để lại đó, chừng nào mãn tang ba con sẽ hay, chớ ép con bây 
giờ con không dám vâng lời.

Ông Cả Minh nghe Song nói, ông cười ngất:
– Cháu nói điều nào cũng phải hết, nhưng cháu chưa 

rõ chỗ châm chế của luân lý, cũng như luật pháp giảm khinh. 
Đây, để Dượng nói cho cháu nghe, như trường hợp của cháu 
là con ruột, cần phải nối tiếp tông môn, nên việc cưới gả sớm 
chừng nào tốt chừng nấy, đặng sớm sanh con để nối giòng. 
Câu nệ như cháu, sợ mang lỗi về tang chế, phải đợi đôi ba 
năm nữa, trời mưa nắng không chừng, nếu rủi ro như 
vậy, lấy ai kế hậu, cháu biết câu “Phụ mẫu tồn, bất khả 
viễn du”, thì cháu phải biết “Thất hiếu hữu tam, nhứt 
là vô hậu kế đại”, sợ việc kia, nhỡ bị việc nọ lớn tội hơn 
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thì mình lựa cái nhẹ chớ, nên người nào vào trường hợp ấy, 
được phép âm tang, cháu có rõ chưa? Phải chi cháu có anh 
em đã có con kế tự rồi thì mình bỏ phép cưới vợ sớm thì lỗi 
lắm, mà người ta cười.

Bởi lời ngay lẽ thẳng nên Song hết dám cãi, mặc tình 
cho bà Hội Đồng với ông Cả Minh tính sao thì tính. Nên 
chi, việc mai vong không mấy khó, hai đàng giàu có, lại 
thêm đồng Đạo, thật là “Môn đăng hộ đối”.

Từ ngày Song đã đi coi vợ cho đến đám hỏi, kế sắp 
đám cưới không đầy 4 tháng. Vì hai đàng cũng con một, 
nên bà Hội Đồng muốn sớm thấy dâu thì ông Phán cũng 
muốn thấy rể sớm bấy nhiêu. Lẩn quẩn, gần ngày, làm cho 
hai đàng lo không muốn kịp. Còn 8 ngày nữa đám cưới, 
mẹ con bà Hội Đồng lo cất trại thêm, mướn hàng trên 
Chợ Lớn để kết bông, kết tuội, rước thợ chưng hình Tứ 
Linh bằng hoa quả, thiên hạ rần rần từ mai chí tối.

Cảnh nhà giàu cưới vợ cho con khỏi phải nói. Thêm, 
Song lại biết cách sắp đặt, cũng chế theo tân thời làm cho 
thêm phần long trọng. Buổi chiều lối 3 giờ, hai mẹ con 
đương nói chuyện thì có trùm đem đến một tờ giây thép, 
Song coi, rồi cho Bà Hội Đồng hay rằng:

– Đức Hộ Pháp đòi má và con phải về gấp nội trong 
ngày mai đặng Ngài dạy việc đám cưới sắp đến.

Bà Hội Đồng chưng hửng, mới hỏ:
– Song, con tính làm sao?.
Song cười và thưa rằng:

– Việc không khó chi. Vậy má lo sửa soạn, hễ ăn cơm 
chiều xong thì con đưa má lên trên ấy, nội 2 tiếng rưỡi đồng 
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hồ thì sẽ đến, xe Ford đi mấy lát. Đến trên ấy 7 giờ rưởi, 
nghe dạy xong, chừng 9 giờ, trở về dưới nầy, chừng lối 12 
giờ khuya là cùng, phải về cho kịp vì đã cận ngày rồi. Phần 
tụi khách trú Chợ Lớn, ngày mai, họ xuống trước đặng lo 
sắp đặt việc nấu ăn.

X�– VIỆC ÁM SÁT ĐÃ BẠI LỘ

Thật y như lời Song nói, xe đến Tòa Thánh Tây Ninh 
thì đúng 7 giờ rưỡi, hai mẹ con mới đưa giây thép của Đức 
Hộ Pháp cho Hòa Viện xem xong rồi, xin phép vào kiến 
diện. Gặp lúc Ngài đương đàm đạo với ông Khai Pháp và 
ông Giáo Sư Công Viện. Vừa thấy bà Hội Đồng và Song 
bước vô xá chào rồi thì Đức Hộ Pháp hỏi rằng:

– Chắc đạo muội được giây thép của Bần Đạo, nên 
mới lên gấp đây chớ gì?.

Day qua Song, Ngài nói:
– Cháu đây là Song phải không?.
Song cúi đấu và dạ.

– Không hỏi, Bần Đạo cũng biết, vì cháu giống anh 
Phối Sư lắm. Nghe nói, khi ở Pháp về, cháu có đến đến 
đây thăm. Rủi, Bần Đạo khi đi Cao Miên, rồ về Sài gòn 
nên không gặp. Nhận thiệp mời của đôi đàng thì Bần Đạo 
rất mừng cho hai họ LÊ-TRẦN, hai họ được kết thân với 
nhau. Nghĩ vì công quả của Đạo đệ Trần Quang Thới rất 
nhiều với Đạo, nên chi, Bần Đạo muốn trình những sự 
việc chẳng hay có thể xảy ra đến cho hai họ nên Bần Đạo 
mới mời gấp Đạo muội lên đây để dạy nhiều chuyện cần 
thiết. Vậy, cháu Song hãy theo Bảo Thế Quân lại đằng Lại 
Viện làm một tờ khai cho rõ ràng, từ khi cháu sang Pháp 
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đến ngày về. Lược thuật vậy thôi, miễn cho trúng. Việc nào 
cháu quên cũng không sao.

Nói rồi, Ngài gọi Bảo Thế Quân dẫn Song đi, rồi 
Ngài cho Lại Viện hay và biểu phải chờ lịnh Ngài.

Kế tiếp Ngài lại hỏi Bà Hội Đồng:
– Đạo Muội có biết đứa mới đi ấy là ai không?.
Bà Hội Đồng nghe hỏi, ngạc nhiên, không hiểu Ngài 

nói đứa nào. Bà thưa rằng:
– Dạ thưa, Thầy hỏi Song hay em Bảo Thế?
– Bần Đạo hỏi Đạo Muội có biết thằng Song là ai 

không?.
Bà thưa rằng:

– Nó là con của tôi!.
– Đạo muội lầm rồi, chính nó là tên sát nhơn, chính 

nó đã giết một người Pháp, chính nó ám sát đứa con yêu 
quí của đạo muội đặng đoạt gia tài của Song, chính nó là 
Nguyễn Văn Thai, chớ không phải là Lê Thành Song.

Bà Hội Đồng lật đật nói:
– Dạ thưa Thầy, chính nó gởi cái hình nó kia, giống 

lắm. Khi cha nó còn sống cũng nói giống, vì mỗi năm nó 
đều gởi hình về.

Đức Hộ Pháp cười mà rằng:
– Cũng tại cái giống ly kỳ ấy nên nó mới lập tâm ám 

sát Song. Nếu Song không nhờ đạo đức của đạo muội thì nó 
đã chết rồi với mũi dao cay nghiệt của thằng Thai.

Tuy Bà kính Đức Hộ Pháp, nhưng bà cũng đinh ninh 
rằng người ấy là con của bà nên Bà thưa rằng:
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– Lời Thầy dạy, tôi không dám cãi, nhưng tôi thấy 
sao nó giống cha nó từ hình dung đến tướng đi, tánh tình 
cũng giống. Thêm tài học của nó rất uyên thâm, cách ăn ở 
rất nên hiền từ, hiếu đạo.

Đức Hộ Pháp vẫn cười và nói:
– Bần Đạo đã nói cũng vì cái giống ly kỳ ấy mới ra 

nông nổi. Vậy, đạo muội muốn rõ nguyên do thì Bần Đạo 
sẽ giúp cháu đặng biết đứa nào là Song, đứa nào là Thai.

Nói xong, Ngài kêu:
– Song, ra đây cho má con thấy.
Song nghe kêu, ở trong bước ra, làm cho bà Hội Đồng 

ngơ ngác như giấc chiêm bao. Bà nhìn Song từ đầu từ đầu 
tới chân, rồi bà chưa kịp nói thì Song đi riết lại ôm lấy bà 
mà khóc và nói rằng:

– Ngày hôm nay con còn sống đây để gặp má thì là nhờ 
ơn Trời Phật cứu con; nhờ đạo đức của cha mẹ, con mới thoát 
khỏi tử thần. Nếu con về đây không đặng và không kịp thì 
má vẫn tưởng tên sát nhơn ấy là con và nhiều người sẽ khổ 
tâm vì nó sau nầy. Vậy để con thuật lại từ đầu chí cuối cho 
má nghe, rồi đây sẽ nhờ Đức Hộ Pháp biện minh chứng cứ 
ấy, má sẽ rõ.

Song mới lượt thuật lai lịch của Thai và tình bậu bạn 
thân yêu vì chỗ giống nhau như giọt nước. Sự giống ấy liên 
kết với hai cái tên Song và Thai cũng làm cho người ngoài 
lầm tưởng rằng cả hai cùng chung một bào thai, nên chi, 
tâm sự của hai người như một. Song thuật đến giai đoạn 
sau nầy mới rõ là Thai cố tâm gạt Song ra đến chỗ vắng 
để xuống tay kết liễu cuộc đời của Song, đoạt cả giấy tờ 
tiền bạc, hầu trở lại Việt Nam đặng đoạt lấy gia tài của 
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Song. Nhưng, sau khi Thai thi hành kế độc, Thai bỏ đi 
về, đinh ninh rằng thế nào con cũng chết rồi, vì nó xem 
xét kỹ lắm thì phải.

Song nói:
– Không dè, nó vừa đi thì lính tuần cảnh cũng vừa 

đến, thấy vụ án giữa đườnng, lập tức kêu xe Hồng Thập 
Tự đến chở con và anh chauffeur cũng vì con mà chết oan. 
Khi đến nhà thương, quan thầy xem xét vết thương thì nói 
rằng phần con có thể cứu chữa được nếu có máu ai cho vào 
vì con bị mất máu rất nhiều. May mắn, vết thương cách 
trái tim có một phân. Khi xem vết thương anh chauffeur 
thì quan thầy lắc đầu nói chừng vài giờ thì chết. Thình lình, 
có người sáng kiến mới thử máu chauffeur mà nói trong hai 
phải cứu lấy một, nhờ vậy mà hôm nay con được toàn tánh 
mạng. Ấy là lời người điều dưỡng kể lại cho con nghe từ 
đầu chí cuối trong khi được cứu cấp ấy và cũng nhờ người 
ấy tận tâm săn sóc cho con tại dưỡng đường Marsseille. Vì 
bệnh tình trầm trọng bởi vết thương quá lớn, thiệt là thập 
tử nhứt sanh, cứ trở đi trở lại hoài, nên chi, con phải nằm 
tại đây một năm trời, con nào có biết bởi một tỉnh mười 
mê. Đến khi con vừa tỉnh trí, có nhà chức trách đến tận 
nơi để điều tra vụ án mạng ấy. Con đã biết trước vì nhờ 
người điều dưỡng thuật lại sau khi con vừa mạnh, nên 
con đã sắp trước rồi. Đến chừng nhà chức trách vừa hỏi thì 
con khai rằng: “Khi con mướn xe để ra ngoài thành thăm 
bạn chỉ có một mình mà thôi. Trên xe, phía trước, có người 
Chauffeur và có một người nữa hình như người phụ. Đến 
nơi, con trả tiền xe. Vì trời tối nên con phải đến trước đèn 
xe để trả khỏi lộn. Vì vô ý, con mở bóp ra. Theo ý con tưởng, 
tên Chauffeur thấy tiền nhiều, nên khi trả tiền xong, con 
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đi chưa được bao xa thì con bị đâm té xuống đất bất tỉnh. 
Từ đó, con chẳng biết chi nữa hết, con định nhắc rằng tên 
Chauffeur giết con đặng đoạt của con. Quan Biện Lý cười 
khi nghe con khai, ngài nói tanh Chauffeur bị đâm và cũng 
chết rồi! Ngài hỏi con biết mặt hay nhớ tên người đi theo 
chauffeur không? Con trả lời rằng:

– Vừa xuống đến Mạc Xây, ăn cơm chiều vừa xong 
thì con đi liền, trời tối, con không để ý, dầu con có nhớ kỹ 
lúc ấy, vì cả năm trên giường bệnh, con không thể nhớ được.

Đoạn, Quan Biên Lý mới hỏi căn cước thì con khai ngay 
chỗ ở của cha nuôi con là ông Solère và con cũng có thuật lại 
chuyện cha con mất, nên con về Nam. Khi lấy xong khẩu 
cung, Người về. Ngày hôm sau, Quan Biện Lý lại đến nữa 
và cho con hay rằng lời khai con đúng, ông Solère tử nạn vì 
xe cách ba tháng nay.

Má nghĩ coi, cha ruột chết, về không tới nơi; cha nuôi 
từ ấu chí trưởng, ơn cao, nghĩa cả chưa được đáp đền, thiệt 
con không rõ tại sao mà con khổ quá nhiều về thân hình 
và tâm trí.

Song nói tiếp:
– Nghe tin ấy, con khóc ngất, nhưng muốn cho nhà chức 

trách rõ biết căn cước của con cho mau đặng con có lo về Việt 
Nam cho sớm, nên chi, con mới khai thêm rằng: “Nhà chức 
trách muốn rõ hơn, xin hỏi nơi trường Đại Học tại Paris và 
con chỉ chỗ ở hai người bạn thân của con là anh Võ Thạch 
Sơn và anh Nguyễn Thành Danh đều là bạn chung trường 
cùng lớp với nhau và làm chứng cho con. Hai anh ấy cũng 
con nhà giàu, lớn lên ở Bạc Liêu.

Quan Biện Lý nghe xong lại trở về.
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Cách 5 hôm sau, con đương nằm suy nghĩ, tại sao con 
biết Thai muốn giết con mà không khai cho. Con sợ sau khi 
nghe xong, thế nào nhà chức trách cũng gửi tin về bên đây 
để tìm bắt nó, con sợ nó hay, sẽ lấy hết tiền bạc mà trốn qua 
xứ khác. Nên chi con cố giấu để con về được, sẽ bắt nó tại 
chỗ cho có đủ bằng cớ vì nó đinh ninh thế nào con cũng chết 
rồi. Thêm cả năm, trường nó được yên ổn, thì nó chắc việc 
nó làm chỉ có trời biết chớ người nào biết đặng.

Con đương chờ, thình lình của phòng mở rộng. Theo 
sau quan Biện Lý là thầy của con, dạy chuyên môn về luật, 
kế đó là anh Sơn và anh Danh, con hết sức mừng. Sau khi 
nhìn nhận đàng hoàng rồi, con yêu cầu quan Biện Lý chứng 
nhận đặng con xin giấy tờ trở về Việt Nam. Quan Biện Lý 
vui lòng và chúc cho con mau đặng bình phục rồi Ngài sẽ 
giúp cho. Khi ngài về rồi, con mới yêu cầu anh Sơn và anh 
Danh giúp con số tiền tàu để về xứ, hai anh cũng vui lòng 
cho mượn mỗi người 5.000 quan.

Vì mừng quá nên con mau bình phục. Sau khi ra khỏi 
nhà thương rồi, con gấp lo giấy tờ nên hai tuần sau, con liền 
đáp tàu mà trở về xứ sở. Khi về tới quê hương rồi, con vì chưa 
biết đường đi lối bước ra sao, mới dò hỏi gần cả tháng. Rõ 
hết công việc của Thai làm từ khi nó trở về đây, con không 
còn ngần ngại chi nữa. Việc gặp đã tới nên con về đây để 
yêu cầu Đức Hộ Pháp can thiệp giùm. Vậy, con xin mời má 
bước sang bên này để cho Đức Hộ Pháp tra vấn nó, rồi má 
sẽ rõ ai là Song ai là Thai.

Vừa nghe điện thoại của Đức Hộ Pháp bảo cho Song 
về thì Bảo Thể Quân dẫn đường cho Song trở lại bằng vài 
câu chuyện xoàng để cầm chân Song.

Vừa đến nơi, Đức Hộ Pháp mới hỏi Song:
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– Bần Đạo có nghe con đã nhập môn rồi thì phải?
– Dạ thưa, con Nhập Môn khi con lên đây lần thứ nhất.
– Tốt lắm, vậy con nhập Đạo, chắc có lẽ con coi pháp 

luật của Đạo, sách của Đạo nhiều lắm chớ?
– Dạ thưa con coi nhiều.
– Con coi nhiều, vậy con có thấy cái tội nào trọng nhất 

của đạo?
– Dạ thưa, tội lấy danh thầy mà thề dối và tội dối với 

người thay mặt cho Đấng Chí Tôn.
– Rành lắm, vậy mới đúng là Cử Nhơn Luật Khoa! 

Vậy, hôm nay, con đứng trước Thiên bàn và trước mặt Bần 
Đạo, là người thay mặt cho Đấng Chí Tôn, Bần Đạo muốn 
con đưa tay lên, lấy tên tuổi mà thề không được trả lời dối 
những lời Bần Đạo hỏi con.

Song dõng dạc đưa tay lên mà thề rằng:
– Con là Lê Thành Song, năm nay con đặng….
Lời nói đến dó, Đức Hộ Pháp mới quở rằng:

– Thôi con đi, tội con lớn lắm, dám cà gan thề dối!
Song thưa:

– Dạ, con có dám dối chi đâu!
– Con nói con không dối, sao con không lấy tên Nguyễn 

Văn Thai mà thề, lại lấy tên Lê Thành Song là người bạn 
thân yêu của con, đã bị con đan tâm ám sát rồi!

Thai nghe nói, xanh cả mặt, đứng rung và không hiểu 
tại sao Đức Hộ Pháp lại biết nên Thai cố chối:

– Dạ thưa, con thiệt là Song, còn Thai nào con chẳng 
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biết!
Đức Hộ Pháp cười và nói:

– Con còn giấu làm chi nữa, cơ mưu đã bại lộ đủ với 
bằng chứng đây, để Bần Đạo chỉ sơ một vài điều cho con 
đừng dối nữa mà mang thêm tội lỗi. Con dẫn dụ Lê Thành 
Song ra ngoài thành Mạc Xây để hạ thủ, mong giết nó đặng 
đoạt sự nghiệp của nó, con lại giết luôn một người Pháp nữa 
vì lòng tự ái. Con tưởng việc con làm không ai rõ đặng, con 
lầm lắm con à., “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi Bất khả 
lậu”, con hãy khai ngay đi rồi Bần Đạo sẽ lấy pháp luật của 
đạo mà xử trí cho con. Còn nếu con cố chối thì Bần Đạo sẽ 
đưa con ra pháp luật ngoài đời phân xử thì tại con đó, chẳng 
khỏi lên đoạn lầu đài vì tội cố sát hai mạng để cướp cả gia 
tài sự nghiệp của Song. Khai đi con!

Thai nghe toát cả mồ hôi, nhưng tự nghĩ rằng:
“Chắc là vì cơ bút nên Đức Hộ Pháp rõ chớ không bằng 

cớ chi”, nên Thai chối mà thưa rằng:
– Ngài dạy sao hay vậy, chớ con là Song, còn việc chi 

con không biết hết.
Nãy giờ, ông Khai Pháp ngồi làm thinh, thấy Thai 

cố chối, ông tức mình, mới quở lớn lên rằng:
– Ở đây là Thánh Địa, những việc chi lớn lao, cần phải 

tra vấn thì với sự hòa nhã, với sự đạo đức để cho phạm nhơn 
tự cung chiêu. Và bây giờ, Đạo cũng có đủ bằng cớ, đủ tài liệu 
mới can thiệp, chớ không phải như người ngoài đời, người 
ta tra vấn bằng kìm, bằng kẹp, bằng điện, đủ thứ tàn ác để 
cho máu rơi thịt nát rồi mới khai. Đức Hộ Pháp muốn đạo 
đệ tự cung chiêu chớ Ngài đã biết hết rồi, đủ bằng chứng, 
đạo dệ cố giấu, sau nầy, ăn năn không kịp.
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Đức Hộ Pháp vẫn cười và nói:
– Con đừng dại, Bần Đạo như cha của con vậy. Con 

giấu ai chớ con giấu cha làm gì, cha nào nỡ hại con mà con 
sợ. Khai đi con!.

Thai cúi đầu lặng thinh, dường như suy nghĩ nhiều 
lắm.

Đức Hộ Pháp nói:
– Hay là con không tin Bần Đạo? Đây, Bần Đạo sẽ 

giúp cho con một tài liệu nữa cho con thấy. Bảo Thể, con hãy 
vén tấm màn cửa kiếng qua một bên coi!

Tấm màn từ từ vén qua thì Thai Thất sắc, hai tay 
ôm lấy đầu, ló cả đôi mắt vì Thai thấy trong cửa kiếng 
kia, Song đứng khoanh tay, y phục giống như lúc Song bị 
giết. Song ngó Thai bằng nét mặt hiền từ, người của Song 
không cử động, rồi tấm màn từ từ che lấp cửa kiếng lại, 
Thai thấy như giấc chiêm bao.

Đức Hộ Pháp dõng dạc hỏi:
– Sao, con chịu khai chưa? Ấy là lời hỏi chót của Bần 

Đạo.
Thai quì xuống, chấp tay lạy Đức Hộ Pháp thưa rằng:
– Con xin khai, con sẽ khai hết cả và tâm sự của con 

cho Thầy rõ.
Thai mới khai từ đầu chí đuôi, không sót một chi 

tiết nào hết. Nhưng Thai lại nói thêm rằng:
– Khi con giết anh Song con rồi thì con mong sao cho 

mau xuống Tàu đặng trở về Nam hầu đoạt sự nghiệp, gia 
tài của Anh Song. Lương tâm con nó không cắn rứt chi hết. 
Con mong sao cho mau được như ý nguyện. Nhưng kể từ 



 

62

ngày con nhập môn theo Đạo rồi, con coi sách Đạo, coi pháp 
luật của Đạo thì lòng con bắt đầu đổi hẳn. Khi trước, con 
bạo dạn bao nhiêu; nay, con hèn nhát bấy nhiêu. Con biết 
sợ, con biết lo cho thân sau, con ăn năn thật, con ăn năn 
nhiều lắm. Con suy nghĩ cả đêm lẫn ngày, con tự biết hỗ 
thẹn lấy con, nhưng con ăn năn đã muộn, tội ác dẫy đầy, 
con thấy con tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, con sợ 
lắm. Nên chi, từ một năm nay, con tận tâm hành thiện đủ 
mọi phương diện. Đã biết rằng, con mượn nhang để cúng 
phật, nhưng cũng đỡ cho con một đôi phần tội ác. Theo con 
nghĩ, anh Song con còn một mẹ một con; ngày nay, con vì 
lòng tham, quên tình bạn bè, đan tâm giết chết con người. 
Muốn đỡ tội ấy, con phải tự thay thế cho anh Song để phụng 
dưỡng mẹ anh. Nên chi, con ráng làm tròn bổn phận làm 
con, có lẽ bà Hội Đồng chứng cho con lẽ ấy. Con lại tự trách 
lấy con, tại làm sao con ăn ở tàn nhẫn như thế, nên con tình 
nguyện. Do vì sao, con thấy rõ. Con vì ở Pháp, lúc nhỏ côi 
cúc cả cha lẫn mẹ, khiếm khuyết về gia đình giáo dục, lớn 
lên đeo đuổi theo sự học chuyên môn, không đọc sách luân 
lý, càng xa sách Đạo. Vì những lẽ ấy nên con mới dễ lâm 
vào vòng tội lỗi. Hôm nay, con khai rõ cho Thầy tường và 
con xin Thầy đưa con ra cho pháp luật đời phân xử con, con 
chẳng ân hận chi hết. Con chỉ lo nhứt một điều là: Sau khi 
con đền tội rồi, mẹ anh Song không người phụng dưỡng!.

Bà Hội Đồng ở sau bình phong nghe Thai nói đến 
đó, bà cầm lòng không đặng, bà bước ra, vừa khóc vừa nói:

– Con ăn ở chi mà ác đức lắm vậy. Nếu con về một lượt 
với anh con thì má sẽ có hai người con. Thật má công nhận 
đạo làm con cũng như đạo làm người của con từ khi con về 
đến nay không chỗ nào chê trách.
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Thai vừa cúi đầu ngó xuống, đến khi Song mở cửa 
kiếng bước ra, làm cho Thai giựt mình, không biết Song 
làm sao mà sống đặng, không hiểu Song là người thật hay 
là ma thật. Thai như chiêm bao, tối tăm cả mặt mày, hỗ 
thẹn trăm phần, chỉ quì ngó xuống mà chịu.

Song bước tới chắp tay thưa cùng với Đức Hộ Pháp 
cho Song nói với Thai đôi điều, Đức Hộ Pháp gật đầu.

Song vỗ vai Thai mà nói rằng:
– Nãy giờ, anh đứng đằng sau đây, anh nghe rõ những 

lời em khai. Những lời em nói, anh xin nhìn nhận lời em 
nói là phải. Hồi nhỏ, em mồ côi mẹ, lớn mồ côi cha. Nên chi, 
em thiếu gia đình giáo dục, học em bất kể luân lý, không 
ưa sách Đạo mà anh thường khuyên em coi, nói của ba anh 
gởi, nên xem, thì em không quan tâm đến. Ngày nay, em 
nhìn nhận vì thiếu những lẽ ấy nên em mới làm tội, làm 
lỗi không ngần ngại. Phần anh, tha lỗi cho em vì trọn năm 
mấy nay, em đã tận tâm phụng dưỡng mẹ anh một cách 
chu đáo và anh cũng chẳng nhớ tội em vì em biết dùng của 
anh, lấy tên của anh mà làm toàn những việc đạo đức. Trái 
lại, em cũng chẳng bao giờ dùng tiền bạc của anh làm việc 
riêng cho em được vui sướng, anh cám ơn em chỗ ấy. Vậy, 
con xin má, vì con mà bỏ qua cho Thai.

Bà Hội Đồng mếu máo mà nói rằng:
– Không, má cũng không chấp, cũng không trách nó 

làm chi. Con còn sống mà về được đến đây là nhờ Ơn Trên. 
Chúng ta là người đạo đức, làm tội, làm lệ nó có ích gì, lại 
nó biết ăn năn cải hối cũng tốt lắm. Vậy Xin Đức Hộ Pháp, 
Chư Đạo Huynh mở lượng khoan hồng cho nó nhờ.

Đức Hộ Pháp cả cười mà nói rằng:
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– Tiên cáo bãi nại thì bị cáo vô can. Vã lại, đạo muội 
và cháu Song còn biết đem lòng từ bi, bác ái để xá tội cho 
Thai, huống chi, Bần Đạo là người thay mặt cho Đấng Chí 
Tôn để hành thiện thì lẽ nào Bần Đạo cố chấp làm chi. Hơn 
nữa, Thai ngày hôm nay chẳng phải Thai ngày trước kia, 
biết tự hối, biết ăn năn, biết hành đạo, biết đi trở lui để tìm 
đường Đạo mà theo, nó không đi luôn con đường tội lỗi mà 
phần nhiều bị sa ngã vì danh vì lợi. Nhưng ngày hôm nay, 
Thai không thể về chung sống với Song. Lấy công cân với 
tội, tội còn nhiều lắm! Thai, con hãy đứng dậy nghe Thầy!.

Thai vẫn quì và khóc thưa rằng:
– Thầy cứ dạy con, để con quì đây nghe lịnh Thầy dạy 

bảo.
Đức Hộ Pháp nói:

– Con là hạng người trí thức, với học lực của con, con 
có thể giúp ích cho đời nhiều điều ích lợi, có thể giúp Đạo 
phát triển được dễ dàng. Công quả của con hành Đạo, Thầy 
có nghe và khen lắm! Vậy, con phải tự buộc lấy tội mình, tự 
bào chữa lấy con. Nếu con tự nghĩ con còn nhiều tội lỗi thì 
con cũng tự con đem thân con ra để khổ hạnh để cứu vãn 
những kẻ lầm lạc như con mà chưa biết tự hối… Nếu phải 
trọn đời để đeo đuổi theo hai chữ Hành Thiện mà chịu trăm 
đắng ngàn cay, con cũng cố rằng: Biết đâu, ngày cùng của 
con lại chẳng đặng một ngôi thứ xứng đáng để làm gương 
cho những kẻ lỗi lầm mà để trọn đời ra công chuộc tội. Cái 
hành phạt của đời tuy ghê gớm nhưng phạm nhơn ít sợ, là 
vì đau đớn về xác thịt chẳng mấy lát. Còn cái hành phạt của 
Đạo, tuy chẳng thấy gì nhưng nặng lắm con ạ! Nếu thật là 
người có tâm đạo, rủi phạm pháp thì chẳng biết bao nhiêu 
sự khảo đảo, tâm bất an, trí bất minh, cái đau đớn của tinh 
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thần bằng trăm lần xác thịt. Có người vì chịu không nổi 
phải quyên sinh, họ tưởng rằng chết là hết. Hết đâu được 
con, tưởng như vậy họ lầm! Tội tình làm bao nhiêu thì phải 
đền tội bấy nhiêu, biết hết chưa? Như con mượn của ai trăm 
đồng, rồi con trả 50 và con trốn đi thì còn 50 kia, hễ chủ nợ 
bắt gặp thì con phải trả, có khi phải trả nhiều hơn vì đó là 
việc đời. Còn việc Đạo, con chạy đâu cho khỏi, con có trốn 
kiếp nầy, kiếp sau con cũng phải trả. Thầy chỉ lẽ ấy cho con 
thấy rõ đặng tránh sự hiểu lầm. Con ráng đền tội bằng cách 
xả thân hành thiện. Thầy dám quả quyết, có ngày, con làm 
lành sẽ gặp lành, không sai. Đó, con thấy có Trời không? Sự 
mầu nhiệm của Đấng Tạo Hóa không? Ngài bủa lưới tuy 
thưa mà phạm nhơn khó lọt qua được. Nếu Song về trễ ít 
ngày thì tội nghiệp cho đạo đệ Trần Quang Thới biết bao! 
Vậy thì ai dám tin Trời Phật nữa, trường chay khổ hạnh 
làm gì mà vô cớ lại gặp thằng rể sát nhơn. Đứa con gái kia 
tội lỗi gì, thinh không gặp ông chồng cay nghiệt!

Thai, con nghĩ, nếu không có sự cản trở mầu nhiệm ấy 
thì ai thèm tu hành? Còn Song là con một của con nhà từ 
thiện, nếu để chết dưới mũi dao tàn nhẫn thì công quả của 
cha mẹ nó để làm gì, tu hành mãi làm chi? Nên chi, Đấng 
Chí Tôn khiến cho Song thoát khỏi tử thần mà trở về cũng 
kịp kỳ. Không thôi, việc đám cưới xong rồi thì ai nấy chịu, 
trọn đời ân hận. Thầy chỉ sơ cho con thấy. Vậy, hôm nay, 
trước mặt Thầy, ai nấy đều tha lỗi cho con, còn con định 
liệu thế nào, con cho Thầy biết với?

Thai lấy khăn lau nước mắt, rồi thưa rằng:
– Thầy giảng giải cho con nghe những đạo lý, tuy ít mà 

con hiểu nhiều. Nhưng con tự xét, con không thể ở lại xứ nầy 
nữa, con còn ở lại thì anh Song con không vui và đem lòng 
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nghi ngại, con không thể làm trở lại cái hạnh phúc của anh 
Song, con không muốn có mặt ở đây. Tuy rằng Thầy, mẹ và 
anh đã xá tội nhưng con không thể tha tội cho con được. Vậy, 
từ ấu chí trưởng, con nhờ nười Pháp nuôi con; nay Pháp bị 
Đức xâm chiếm, con xin tình nguyện tùng chinh, trước là 
trả ơn cho người Pháp nuôi con. Sau nầy, con ra trận, nếu 
vướng đường tên mũi đạn thì là con đền tội của con quá 
ư tàn ác. Vậy con lạy Thầy, lạy mẹ, lạy anh, con xin từ giã.

Thai lạy xong, đứng dậy lấy nón ra đi trong đêm tối….
Cách một tháng sau….. nơi đường Galliene có một 

đạo binh đi ngang qua để xuống tàu sang Pháp làm cho 
xe cộ bị ngăn chận lại cả đôi bên. Trong tốp xe bị ngừng 
ấy có xe Ford-8. Trên xe, phía trước là vợ chồng anh Song 
ngồi, còn phía sau là Cô Dượng và mẹ của Song. Thình 
lình Song đứng phắt dậy mà kêu lên:

– Má ơi, thằng Thai kia kìa!
Thai đang đi trong hàng, nghe kêu, ngó lên thấy 

Song, Thai dỡ mũ đưa lên tỏ ý từ giã lần cuối cùng. Rồi 
kèn cứ thổi, Thai cứ đi, còn mẹ con Song cứ đứng ngó 
theo mà khóc…!

CHUNG
********

Vết tại Long Điền (Bà Rịa), ngày 01 tháng 6 năm 1940.
Tác giả PHẠM TRUNG HIẾU
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