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TIỂU SỬ 19 VỊ CHỨC SẮC

BỘ PHÁP CHÁNH, HIỆP THIÊN ĐÀI
Những Vị Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Vắn Số
Biên Soạn: Quang Minh, Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
Quang Minh khởi viết ngày 16–2 Nhâm Tuất (29–1–1983)
Quang Minh là bút hiệu của Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
ông sinh năm 1925 và mất năm 1986. Như vậy những Chức
Sắc Hiệp Thiên Đài qui vị sau ngày ông mất sẽ không có tên
trong hồ sơ lịch sử này. Rất mong những vị tiền bối trong
Đạo sưu tầm tiếp tục sự nghiệp và công lao của những vị
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đã qui vị mà còn thiếu để làm
một tài liệu lịch sử lưu lại cho những người học Đạo lấy
đó làm tấm gương noi theo.
Đánh máy lại vừa xong ngày 14–5–2009
Tỉnh Tâm
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V

iết lại đọan sử này chúng tôi có hoài bảo
tưởng niệm những bạn đồng khóa với chúng tôi
đã chung lưng xây cật vun bồi nền Đạo, nói chung và cửa
Hiệp Thiên nói riêng, đã không may phải vắn số, hoặc vì
tận tụy với phận sự mà bỏ mình, hoặc vì số kiếp chỉ có
bấy nhiêu thôi…. để hậu tấn hình dung được cái vai trò
của Bộ Pháp Chánh cấu tạo như thế nào. Đến một ngày
kia được vinh quang xán lạn thì công khó của các anh
em ấy không bị xóa nhòa theo thời gian mà chìm lặng
trong quên lãng.
Trước, chúng tôi đã có Luật Sự Ngưu, Sĩ Tải Linh,
Sĩ Tải Đại, Truyền Trạng Chức đã qui vị nhưng vì chúng
tôi không rõ đích xác lai lịch nên xin miễn đề cập. Chúng
tôi chỉ kể những bạn đồng khóa 1947 (Đinh Hợi) đã về
với Chí Tôn trước từ người thứ nhất đến dài dài về sau,
đây là nhận định cá nhân của chúng tôi xin sẵn sàng tiếp
nhận và đa tạ.
Trước khi vào đề chúng tôi xin sơ lược cơ cấu tổ chức
của Bộ Pháp Chánh do Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
làm Chưởng Quản và do sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Hộ
Pháp, Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài. Lúc đó, Ngài
Khai Pháp hành sự như Đầu Phòng Văn của Hộ Pháp
và Chức Sắc tiểu cấp của Hiệp Thiên Đài là nhân viên.
Sự tổ chức có thể chia làm 4 phần:
1. Pháp chánh Miền Tây Nam Phần.
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2. Pháp chánh Miền Đông Nam Phần.
3. Pháp chánh Kiêm Biên Tông Đạo.
4. Pháp chánh Trung Ương:
a. Pháp chánh Thánh Địa
b. Phòng Thẩm Vấn Bộ Pháp Chánh
c. Văn phòng Bộ Pháp Chánh.
Pháp Chánh Miền Tây dưới sự điều khiển của Ngài
Phan Hữu Phước. Mỗi tỉnh có một Luật Sự gìn giữ luật
pháp gồm những tỉnh: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liệu, Cà
Mau, Rạch giá, Long xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc.
Pháp chánh Miền Đông dưới sự điều khiển của Ngài
Thừa Sử Nguyễn Văn Hội gồm những tỉnh: Gia Định,
Chợ Lớn, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa,
Cap Saint Jeacques, Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre, Gò Công.
Pháp Chánh Kiêm Biên Tông Đạo chia làm 2 phần:
Miền Nam từ thủ đô Nam Vang đổ xuống biên giới MiênViệt do Thừa Sử Hùynh Hữu Lợi điều khiển. Miền Bắc
từ thủ đô Nam Vang đổ lên biên giới Thái và Lào do Thừa
Sử Nguyễn Hượt Hải điểu khiển.
Tại Thánh Thất Kiêm Biên cũng gọi là Hiệp Thiên
Thánh Địa là văn phòng chung của 2 miền, có 1 vị Luật
Sự phụ trách công văn cho 2 ông Thừa Sử.
Tại Trung Ương Tòa Thánh, Ngài Khai Pháp chưởng
quản toàn Bộ Pháp Chánh tại Việt Nam Và Cao Miên.
Trung Tông và Bắc Tông Đạo chưa có Pháp Chánh. Mãi
đến năm 1949 mới bổ được Pháp Chánh Lâm Đồng (Đà
Lạt) mà thôi. Cách 10 năm sau mới có Pháp Chánh Miền
Trung.
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Pháp Chánh Thánh Địa do Truyền Trạng Phạm Văn
Ngọ điều khiển dưới quyền của 4 vị Luật Sự phụ trách.
Phòng Thẩm vấn được tổ chức sau khi giải tán Pháp
Chánh Miền Đông và Miền Tây. Vì một thời gian ổn
định, tình hình các vị Luật Sự đã đảm đương được vững
vàng trách nhiệm nên 2 ông Hội và Phước được Đức Hộ
Pháp cho trở về Trung Ương lo củng cố cái gốc cho có qui
cũ. Ông Thừa Sử Hội lảnh Đầu Phòng Thẩm Vấn Trung
Ương, dưới có 5 vị Luật Sự phụ trách. Ông Thừa Sử Phan
Hữu Phước làm Đầu Phòng Văn Bộ Pháp Chánh, dưới
quyền có 4 vị Luật Sự phụ tá.
Ông Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ được đổi qua
coi phòng Tứ Bữu.
Ngoài phận sự cầm quyền Pháp Chánh, Chức Sắc
tiểu cấp Hiệp Thiên Đài còn nắm quyền rất quan trọng
trong các cơ quan khác như Truyền Trạng Phạm Ngọc
Trấn: chỉ huy khu Thánh Vệ. Thừa Sử Nguyễn Văn Kiết:
Thanh tra quân sự quân đội Cao Đài tòan quốc. Ngòai ra,
còn có Truyền Trạng Võ Văn Nhơn phục vụ Mật Trận
Liên Minh của tướng Trình Minh Thế vào chiến khu
kháng Pháp.
Lần lượt ngày qua, mỗi người đều ráng hết sức mình,
trau giồi hạnh đức và tài năng để đáp ứng nhịp nhàng
với sự tiến triển của bánh xe tiến hóa hầu làm tròn phận
sự của thượng cấp giao phó. Nhiệm vụ thiêng liêng ấy là:
1. Đủ công nghiệp, đủ yếu tố minh tra công nghiệp
cho Chánh Trị Sự cầu phong Lễ Sanh.
2. Minh tra Chức Sắc cầu thăng thưởng dẫu bên
Cữu Trùng Đài hay Phước Thiện.
13
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3. Minh tra công nghiệp chiến sĩ bỏ mình vì Tổ
Quốc, vì Đạo để được nhìn nhận Thánh Tử Đạo,
hầu đền đáp công ân bảo vệ con cái Đức Chí Tôn
trong cơn loạn lạc.
4. Điều tra những vụ tranh chấp, kiện cáo, hoặc từ
Trung Ương giao xuống hoặc từ địa phương dâng
về, để đem ra Pháp Chánh Tư quyền Cữu Trùng
Đài phân xử.
Mỗi lần có Hội Nhơn Sanh, hồ sơ Hành Chánh và
Phước Thiện tấp nập gởi về, anh em phải thức đêm làm việc
đến 11, 12 giờ rồi còn phải có mặt hàng đêm đi cúng Tý tại
Đền Thánh. Ngòai ra, công nghiệp của Tá Lý, thợ hồ, thợ
mộc, Giáo Nhi, Lễ Sĩ, Đầu Phòng Khoa Mục, Chánh Bảo
Thể, Sĩ quan Thánh Vệ, giáo viên Đạo Đức Học Đường…
cũng phải minh tra để họ cầu phong Lễ Sanh.
Phận sự càng nặng nề, trách nhiệm càng lớn lao, thì
trách nhiệm của nhân viên Pháp Chánh càng tăng dần.
Vì tin tưởng ở sự phân xử công minh của Bộ Pháp Chánh,
nên những vụ kiện nợ nần, hụi hàng, hoặc án mạng, toàn
Đạo cũng nhờ Pháp Chánh cứu xét. Từ Ngài Chưởng
Quản đến nhân viên phải làm việc ngày đêm, mới vơi
nổi đống hồ sơ khổng lồ của nhơn sanh gởi đến. Uy tín
Bộ Pháp Chánh càng gia tăng, mặc dầu vật chất lúc ấy rất
thiếu thốn, nhưng tinh thần mỗi người rất thích thú với
nhiệm vụ cầm cân nảy mực.
Vì có nhiều bạn yêu cầu viết thêm tiểu sử của những
vị chức sắc Hiệp Thiên Đài không đồng khóa với chúng
tôi, nên chúng tôi ráng sức tìm tòi tài liệu để cống hiến
quí đọc giả đầy đủ hơn.
Chúng tôi rất mong các vị chức sắc đàn anh bổ cứu
14



về phần tiểu sử của quí vị đã qui liễu không phải đồng
khóa với chúng tôi.
Quang Minh
 16–12 Nhâm Tuất (1983)

Đến đây chúng tôi xin vào đề là sơ lược tiểu sử
của từng bạn đã lần lượt về với Đức Chí Tôn.
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I.– LUẬT SỰ ĐĂNG
(Qui vị năm 1947)

L

uật Sự Đăng được thuyên bổ đi Pháp
Chánh Hà Tiên. Vì lúc ấy đường bộ đi khó khăn
nên phải lên Nam Vang rồi mới qua cầu Giọt (Kampot)
mà đến Hà Tiên. Hành sự được 5 tháng anh bị bịnh, trở
về Tòa Thánh Tây Ninh cũng qua ngõ Nam Vang. Khi
đến Thánh Thất Kiêm Biên anh đi hết nổi. Chức Sắc có
nhờ bà thầy xem bệnh thì bà thầy nói Đăng bị “Trái Hồng
Điều” là thứ trái độc nhất không thể nào trị được. Người
ta phải đưa anh đến nhà thương Nam Vang trị theo Tây
Y. Anh chịu đựng được một đêm đầu, đêm sau anh trút
linh hồn. Toàn Đạo xúm lại lo đám tang chu đáo theo
lễ Đạo, có thuyền Bát Nhã, Nhạc, Lễ, Đồng Nhi, người
đưa lối hơn 100.
Thế là một bạn đầu tiên của chúng tôi, vì phận sự
phải gởi thân nơi đất khách, không một thân nhân có
mặt, chỉ bạn Đạo nghĩ anh là một chức sắc nghèo đang
đảm nhận phận sự thiêng liêng mà xúm nhau lo lắng cho
anh yên mồ, yên mã.
Sau này vợ anh có xuống NamVang nhận hành trang
của anh còn để lại. Chúng tôi không khỏi mũi lòng thấy
chị khóc người bạn đường vì trải thân cho Đại Đạo. Thật
đáng kính mến cho ý chí cao cả, có lẽ về phần Thiêng
Liêng anh được phần thưởng xứng đáng của Đại Từ Phụ.
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II.– SĨ TẢI ĐÚNG (Phạm Văn Đúng)
Qui vị ngày 10/09 Giáp Ngọ (1954)

B

ạn ĐÚNG lãnh Pháp Chánh Rạch Giá
hành sự được 1 năm thì mắc bịnh đau lỗ mũi. Có
lẽ vì trùng độc đã đục khoét sống mũi của anh. Anh được
trưởng ty Y Tế Tây Ninh là người Pháp chở vào bệnh viện
Gall điều trị. Nhưng vô hiệu. Sau khi nặng quá, anh được
đưa về tư gia cửa số 2 và trút linh hồn trong lúc tuổi xuân
còn đầy nhựa sống. Anh còn mẹ già nhà nghèo mà tâm
đức tốt. Anh qui vị mới có 22 tuổi. Đám tang anh có nhiều
chức sắc Cửu Trùng Đài, Phước Thiện cùng hầu hết anh
em Hiệp Thiên Đài đi đưa. Hôm ấy có Sĩ Tải Đỗ Hoàng
Giàm thay mặt Bộ Pháp Chánh đọc điếu văn tại tư gia.
Trước khi khỏa nắm đất vàng, ông Thừa Sử Phước có tỏ
đôi lời mến tiếc rất bi thảm.
Sĩ Tải Hưởng có điếu anh bài thơ sau:
Chưa vui nghiệp Đạo vội chia phân,
Nhẹ lướt thuyền sen tách dậm trần.
Ngạn Uyển hoa rơi miền thánh đức
Địa hòan nhạn rẽ lối phong vân
Đầu xanh chạnh kẻ lìa xuân mộng
Tóc bạc thương ai khóc mộ phần
Ví biết thác về là lẽ định
Lòng tôi chi xiết nổi bâng khuâng.
Huỳnh Văn Hưởng

19
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Quang Minh có một bài thi điếu như sau:
Diệu Y khó chuộc phép Thiên Tào,
Lỡ vỡ đời xuân thật đớn đau.
Chơi quế hiềm sâu ăn phải ná,
Cành ngô trách mọt, đục nên xào.
Đường trần mẹ quạnh thương bao nã!
Cõi thọ cô đơn khổ thế nào!
Muốn gạt cơn sầu an ủi bạn
Khôn ngăn huyết lệ mãi tuôn trào.
Anh có tướng diện vạm vỡ, lưng nách phốt phát,
nên anh em thường nói chơi rằng anh sẽ thay thế cho ông
Hộ Đàn Pháp Quân Trần Quan Tạ vì ông này rất to lớn
người. Đây là bạn thứ nhì về Thiêng Liêng.
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III.– LUẬT SỰ LIẾNG

S

au khi được thuyên bổ Pháp Chánh Biên
Hòa hành sự được 2 năm thì anh mắc bệnh sởi
qui liễu. Các bạn lấy làm thương tiếc. Nhớ khi xưa, người
hiền hậu dễ thương. Lúc trước khi vào Pháp Chánh, anh
làm giáo viên Đạo Đức Học Đường. Anh có yêu cô L…..
cũng giáo viên cùng dạy chung trường. Có lẽ số anh có
bao nhiêu đó nên đành ôm khối tình đầu xuống tuyền đài,
luyến tiếc kiếp người ngắn ngủi, chỉ 27 tuổi đã qua đời.
Cô Sĩ Tải Lê Thị Khoe có làm bài thi điếu như vầy:
Liếng ơi! bạn để bước nơi nao?
Mà chốn trần hòan vắn cố giao
Hâm bảy xuân xanh chưa mấy chốc
Ba thu công nghiệp có là bao.
Đường Tiên bạn vội tìm nhàn lạc
Cõi tục ta đành chịu xót đau.
Bạn hỡi có linh về chứng chiếu
Tấc lòng thương xót ruột gan xào.
LÊ HÀ

sau:

Quang Minh cũng có một bài khóc bạn Liếng như
Pháp Chánh Biên Hòa trải nhị niên
Cớ sao giả tục vội tầm Tiên?
Hay chê trần thế đầy ô trược,
Hoặc mến cõi linh lắm diệu huyền!
21
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vụ.
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An phận đài mây Đăng gặp gỡ
Biệt ly trung địa Tiếp sầu riêng.
Kiệt hào hiếm kẻ xem đầu bạc
Hiển hích giúp tay mở xích xiềng.
Đây là bạn thứ 3 về với đức Chí Tôn trọn vẹn nhiệm



IV. – LUẬT SỰ NHƠN

S

au khi thi đậu Luật Sự bạn NHƠN hành
sự tại Bộ Pháp Chánh trung ương chớ không có
thuyên bổ đi tỉnh. Vì anh lập gia đình sớm quá thành
phải lo sanh kế nên công nghiệp với Đạo chỉ đóng góp
được chừng một năm. Anh bươn chải với đời nơi Thánh
Địa thuộc làng Long Thành, rồi trôi xuống Sài Gòn kiếm
sở làm. Nhưng có lẽ không tìm được việc, anh đành phải
đạp xích lô để sanh nhai. Sức mỏi hơi tàn, anh mắc bịnh
lao phổi rồi lần hồi từ giả cuộc đời. Có lẽ vì tự ti mặc cảm,
anh ít khi nào cho các bạn gặp mặt. Và khi chết cũng
không có ai biết mà dự đám tang của anh. Chỉ nghe vợ
anh thuật lại là anh bị thổ huyết mà bỏ mình.
Tội nghiệp một con người hiền hậu bị gia cảnh
trói buộc, không thi thố được tài năng. Nhắc tới Nhơn
chúng tôi nhớ đến mái tóc bom bê vắt mép tai, bộ mặt
xanh xanh tái tái của con người bịnh hoạn thiếu thuốc.
thiếu ăn, thiếu mặc. Anh đã làm giáo viên Đạo Đức Học
Đường trước khi thi Luật Sự, chịu chung gian khổ với
bạn đồng niên với một lòng: “Trải thân làm mảnh áo tơi,
che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan”. Nhơn là người thứ
tư đi về Từ Phụ một cách âm thầm.
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V.– SĨ TẢI TRẦN TẤN HỢI
Qui vị ngày 28–09 Đinh Dậu (1957)

S

au khi đậu Luật Sự bạn HỢI được thuyên
bổ Pháp Chánh Bạc Liêu, Mỹ Tho rồi trạm chót là
Đà Lạt. Sau về trung ương giữ hồ sơ (Archivister). Chúng
tôi có nhiều kỷ niệm với bạn Hợi.
Anh rất thích đánh cờ tướng và uống rượu, còn cà
phê lại là món đặc biệt hơn nữa. Có lần anh nói: “Nhứt
nhựt bất ẫm nhứt ly cà phê, bất năng hành sự hồn” (Thầy
Hợi viết). Anh thường ở đậu nhà Sĩ Tải Diệp Thành Nên
ở cửa số 4. Cơm thì anh ăn không định chổ nào. Ở trại
đường thì “Bà ria rượt” nên ông thường ghé nhà Thừa Sử
Hợi (còn gọi là Hợi lớn) hay đến nhà chị Ba Chiêu là chị
của Sĩ Tải Võ Nhàn Du là những mạnh thường quân của
anh. Có bữa trớt he anh phải về gõ cửa nhà tôi để hỏi: “Ê
còn cơm nguội không “toi” cho “moi” một “chén”.
Tội nghiệp một kiếp sanh hy sinh cho Đạo không kể
chi là sự nghiệp riêng tư. Có lần anh về Soài Riêng thăm
vợ con, nhưng kiếm chuyện đi thăm bạn bè không dám
ngủ nhà, vì sợ sanh thêm con thì tội nghiệp cho người
đàn bà. Anh đã có 2 con rồi mà bỏ gia đình đi tu luôn ít
khi về thăm viếng. Khi anh được bổ làm Pháp Chánh
miền Trung, anh châu du khắp hang cùng ngỏ hẽm của
Trường Sơn để tuyên truyền đường lối Hòa Bình Chung
Sống của Đức Hộ Pháp.
Anh được đề cữ đi Nam Vang chúc tết Đức Hộ Pháp
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hồi năm 1957 và đem nhiều tài liệu trình đức Ngài sự tiến
triển của đường lối Hòa Bình Chung Sống. Anh trở về
thăm gia đình trên đường về Thánh Địa, nhưng khi đến
biên giới Miên-Việt anh bị bắt và an trí tại trại giam Biên
Hòa. Nơi khám đường anh đi tiêu ra máu, có lẻ vì đứt dây
chỉ của vết thương mổ ruột của anh. Vì thiếu thuốc men,
anh ốm dần và chết tại khám. Nghe nói lại là họ bỏ vào
cái hòm cây khiêng tới huyệt, rồi đem xác anh ra bỏ vào
lòng đất lấp lại, còn hòm họ đem về.
Sau này anh em Hòa Bình (Hoà Bình Chung Sống)
đến Biên Hòa lấy cốt anh đem về chôn ở Cực Lạc cũ, có
làm mã đá tử tế.
Quang Minh có làm bài tưởng niệm anh như sau:
Hồn ai lảng vảng chốn lao lung
Hay tiếc dở dang Thuyết Sống Chung.
Giận lũ buôn dân vênh mặt nịnh
Thương người vị quốc vẹn lòng trung
Bắt cầu Bến Hải trương oai dũng
Rêu phướng Nhan Uyên tấn khí hung.
Giọng quốc gào khuya bên mộ vắng
Tha bang Chúa Thánh có hay cùng?
Có lần anh cho biết nhiệm vụ thiêng liêng hiện giờ
của anh bằng bốn câu thi:
Chẳng phải lon ton chẳng ký còm,
Làm tên thừa lịnh phải lom khom.
Vậy mà coi lại oai ra phết,
Tiên Thánh thấy mình cũng nể mòm.
Sau đây nguyên văn bài Thánh Giáo:
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Phò Loan: Thừa Sử Hợi, Sĩ Tải Nhung
Hầu Đàn: Sĩ Tải Tiếp, Giáo Hữu Tý
Chào ông Giáo, mấy bạn và mấy em. Cười...
Bị đứt ruột mà chết coi cũng khỏe thây.
Cười... nên nhớ tụi Hiệp Thiên mình về tòan là xách
cặp lăng xăng nơi cửa Cung Điện, coi vậy mà oai.
Nè ông Thầy Ba nhà mình cũng quạu ra phết. Hôm
trước nhân vụ Đức Hộ Pháp biểu tụi kép Hiệp Thiên đến
phò nơi ông Phối Sư, ông Thầy Ba cầm can gõ, làm mấy
người dòm ngó giựt mình lui hết rồi. Cười... cười... Ê! Ông
Thánh Phi Châu lâu lâu không biết rinh đâu được ít rượu
đem về thú quá, nhưng cười... vậy mà cái ông Thánh Trấn
cự nự chớ. Cười... nè khi nhàn rỗi, lúc nhấm trà, lúc thưởng
hoa, ngẩm lại vui hơn lúc còn ở thế lộn xộn quá.
– Sĩ Tải Tiếp hỏi: Về Thiêng Liêng có lẽ anh ở không
chơi tối ngày khỏe quá phải không?
– Khỏi phải nói, lo muốn hụt hơi chớ đâu có ở không?
– Sĩ Tải Tiếp hỏi: Hồi ở thế chúng ta có đọc vụ cụ Nít
về Thiêng Liêng qua các cung điện như trong các bài cửucửu. Bây giờ anh đã đi xin cho biết đúng như vậy không?
– Cười…………. xạo! Nằm mơ nói mộng chớ cõi Thiêng
Liêng nào mà vậy. Ê nói thiệt nghe Đức Ngự Mã giữ Cực
Lạc Thế Giới, Đức Ngài đang chuyển vận Pháp mạnh mẽ
vô cùng. Ông Thánh Phi Châu lo giữ phần chuyển giống da
đen. Ông Thánh Hiển lo phần da trắng, ông Thánh Trấn
lo phần da vàng và Thánh Địa. Ông Hiển tức ông Thánh
Phi Châu, nhưng phải mang 2 phận sự, còn Thầy Ba lo
phần chạy việc thường xuyên để nâng đỡ Kim Tiên, trong
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khi Đức Ngự Mã chuyển Ma Xử. Còn thằng Hội thì xách
cặp chạy hết ông này đến ông khác, biết không?
THI
Chẳng phải lon ton chẳng ký còm,
Làm tên thừa lịnh phải lom khom.
Vậy mà coi lại oai ra phết,
Tiên Thánh thấy mình cũng nể mòm.
Ê! cười... mấy em gái cứ vui đi, Thầy Ba biểu tôi nói
các em chớ lo chi, đợi ổng sẽ về nói chuyện sau. Bây giờ nhớ
lời ổng nói lúc nãy là đủ.
Ít lời Hợi xin kiếu.
Thăng.

Chúng tôi còn nhớ có lần anh hơi có hơi men về Bộ
Pháp Chánh thấy anh em cầm cơ học Đạo, anh mặc áo
dài vào đứng hầu, Bát Nương quở bằng mấy câu sau đây:
Ngửi mùi thang thảng có hơi men,
Nong nả đàng trung vội đuổi hèm
Khuyên có một lần đừng nữa đó,
Lưu linh đâu ở tận bùn lem.
Anh biết lỗi chuồng đi mất. Anh là người thứ 5 trong
chúng tôi về với Đại Từ Phụ.
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VI.– SĨ TẢI PHẠM DUY NHUNG
Qui vị ngày 22–04–Đinh Mùi (30–5–1967)

B

ạn NHUNG thi Luật Sự năm 1949, sau
chúng tôi 2 năm. Khóa ấy chỉ có 2 người là Nhung
và Hà Chí Khiêm (hiện nay là phó giám đốc Đạo Đức
Học Đường). Anh được bổ làm Luật Sự chép án nơi Pháp
Chánh Tư Quyền Cửu Trùng Đài. Có lúc anh được tuyển
thư ký đặc biệt tại Hộ Pháp Đường thay thế cho Luật Sự
Nguyễn Ngọc Thơ xin từ chức để lo cho gia đình. Anh
có làm Pháp Chánh Mỹ Tho, Tân An, Gò Công, Bến Tre.
Khi Đức Hộ Pháp lưu vong Kiêm Biên, anh em có
lo tổ chức cuộc biểu tình vĩ đại tết Kỷ Dậu (1956) anh
đóng góp phần đắc lực sấp xếp mọi vấn đề cần thiết. Khi
lập ban Miền Nam Chính Sách Hòa Bình Chung Sống,
Nhung lãnh Trưởng Ban Tuyên Huấn. Anh cùng Sĩ Tải
Trần Văn Hưởng, Sĩ Tải Trần Văn Hợi… đi lục tỉnh tổ
chức các Ban Tỉnh, quận cho có đủ cơ cấu làm việc sau
nầy. Anh bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt bỏ tù nhiều
lần, nhưng vẫn can đảm đeo đuổi theo chí hướng Hòa
Giải Dân tộc, Hòa Bình Nam Bắc. Anh có làm 2 cuộc họp
báo tại nhà hàng Soái Kình Lâm và nhà hàng Majestic để
tuyên truyền đường lối.
Vì chịu đựng nhiều năm kham khổ nơi khám đường
anh bị thổ huyết nhiều lần và cuối cùng trút linh hồn tại
bệnh viện Tây Ninh, hưởng dương 42 tuổi.
Theo tài liệu của Sĩ Tải Huỳnh Văn Hưởng. Ông
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Phạm Duy Nhung sanh ngày 10–10–năm Bính Dần (1926)
tại làng Bô Bảng, huyện Hòa Vang. tỉnh Quảng Nam,
con của ông Phạm Duy Trinh và bà Hồ Thị Ngọc. Nhập
môn ngày 1–5–năm Ất Dậu (1945) tại Thánh Thất Đa
Phước Đà Lạt.
Năm 1945 vào Tòa Thánh làm Thư Ký Lương Viện,
Quốc Sự Vụ. Có đi Hà Nội học lớp Dân Huấn Vụ về
cộng tác với Hồ Thái Bạch lập Học Sinh Bá Nghệ Đoàn.
Ngày 22–8–Kỷ Sửu, đắc khoa Luật Sự có được chọn
làm thơ ký Hộ Pháp Đường. Lảnh thêm chép án nội các
phiên tòa Pháp Chánh Tư Quyền Cửu Trùng Đài.
Ngày 22–3–Qúi Tỵ (1953) lảnh Pháp Chánh 2 tỉnh
Tây Ninh—Gia Định.
Thăng Sĩ Tãi năm 1954 và được bổ Pháp Chánh Mỹ
Tho—Gò Công.
Năm 1956 lãnh Pháp Chánh Tân An, Mỹ Tho, Gò
Công, Bến Tre.
Lãnh thêm Ban Tuyên Huấn, Ban Miền Nam Chánh
Sách Hòa Bình Chung Sống.
Ngô Đình Diệm bắt Hòa Bình Chung Sống ông
Nhung bị tù đày nhiều phen nên mang bịnh đau phổi và
trút linh hồn tại bệnh viện Tây Ninh ngày 22–4 Đinh
Mùi (30–5–1957) thọ 42 tuổi.
Nhờ anh em Hòa Bình Chung Sống bổ túc thêm về
sự nghiệp văn chương cũng như hành động can đảm để
đem thắng lợi về cho Đạo.
Riêng Quang Minh có bài thi trách thiện như vầy
khi bạn Nhung từ trần:
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Tinh thần vật chất vốn so đồng
Phải giữ song bằng mới đúng cân
Nếu trọng phần hồn e xác lụy
Còn nâng nhục thể chí thêm đần
Hồn nhờ nương xác bồi âm chất
Xác bám nương hồn lập đức công.
Hồn xác tuy hai mà vẫn một
Hồn minh, xác kiện, phước vô song.
Nhung là một đồng tử điển âm rất tốt, ngồi với ai
cũng được. Nhờ vậy mà sự học hỏi với Bà Bát Nương và
Đức Cao Thượng Phẩm được nhiều lời dạy hay bí mật
về Bí pháp. Dựa theo Thánh Giáo ấy, Thừa Sử Phước có
sáng tác quyển Luật Tam Thể được Đức Hộ Pháp duyệt y
và khen hay. Cũng còn nhiều bài Thánh Giáo tả cảnh, tả
tình bằng văn vần rất có giá trị. Nhưng cái gì có lợi cũng
có luật tương đối của nó. Nhơn một đàn cơ, nói rằng của
Đức Hộ Pháp, ra một thiên lịnh cho Phạm Duy Nhung
một quyền rất lớn lao là thay mặt cho Đức Ngài để chuyển
thế, cứu thế; lại định cho các vị Thời Quân, các Chức Sắc
cao cấp bên Cửu Trùng Đài và Phước Thiện làm cố vấn….
nên Hội Thánh hội lại cho đó là Nhung cố ý cầm quyền
Hội Thánh rồi chiếu theo Thánh Lịnh số 2/TL mà trục
suất 6 vị Sĩ Tải: Nhung, Hưởng, Giảm, Ngời, Nguyên, Tú.
Sau 30–4–1975 Ngài Hiến Pháp Chưởng Quản Bộ
Pháp Chánh ra lệnh hủy án đó và cho cả thảy đều được
phục chức Sĩ Tải.
Riêng Nhung khi chết chỉ được chôn cất theo hàng
Tín Đồ. Anh em Hòa Bình chung đậu xây mộ anh tại
Thái Bình Cực Lạc rất đẹp bằng đá rửa. Đám tang anh
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có Luật Sư Trịnh Đình Thảo và phái đoàn Ủy Ban Bảo
Vệ Hòa Bình đến tư gia đem lễ vật cúng tế và điếu một
bài do Đặng Văn Ký đọc:
Hòa Bình Chung Sống Phạm Duy Nhung
Nối chí Thầy nên thuyết đại đồng.
Họp báo tuyên dương đường chánh, ngụy
Vô tư thông cảm cuộc tồn, vong.
Liên hoan bạn đặng lên nhà bạn
Truy điệu ông nằm dưới mộ ông.
Thống nhất ngày vui ông vắng mặt
Xa ngần nhắc nhở, nhớ nghi phong.
Phái đoàn gồm có:
1. Trịnh Đình Thảo
2. Kỹ Sư Tô Văn Cưng
3. Nhà văn Thiếu Sơn
4. Thanh Nghị
Trong Uỷ Ban Bảo Vệ Hòa Bình của Bác Sĩ Phạm
Văn Huyến.
Tòa án quân sự Bạch Đằng Sài gòn ngày 29–4–1966
xử ông Phạm Duy Nhung 8 tháng tù treo về tội làm Hòa
Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp, cho rằng phá rối
cuộc trị an, do cuộc họp báo tại nhà hàng Majestic, ngày
17–3–1965.
Tám Tháng Tù Treo

Trước tòa đem đổi chút tình thương
Tám tháng tù treo với Việt-thường
Dẫn lối Hòa Bình anh chủng tộc
Đưa đường Chung Sống cứu quê hương
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Bàn cờ thế giới không diêu động
Cuộc chiến Việt Nam phải độ lường
Lấy trí làm thành ngăn máu đổ
Tạo phương Nam Bắc hiện Trung Ương
Phạm Duy Nhung
Tỉnh Say

Biết ai đang tỉnh biết ai say?
Thấy tỉnh trong say mới thực tài.
Cạn chén san hà say ấy tỉnh
Vui tình phong nguyệt tỉnh mà say
Tuồng đời xạo xự đường say tỉnh
Nẻo Đạo quanh co vẽ tỉnh say
Say đức, say nhân, say tổ quốc
Tỉnh đâu sánh được cái say này.
 26–12–1957 tại trung tâm Huấn Chính Thủ Đức
Phạm Duy Nhung

Thế là một người bạn thứ 6 của chúng tôi đã về với
Đức Chí Tôn.
Tuy các vị sau đây là khóa đàn anh, hoặc vì nhiệm
vụ mà hy sinh, hoặc vì bịnh mà qui liễu, nhưng chúng tôi
muốn lưu lại công nghiệp và sự nghiệp văn chương nên
cũng mạn phép ghi vào tập này để nêu gương hậu tấn.
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Ô

ng Phước sanh năm 1908 và mất năm 1957
hưởng thọ 48 tuổi. Quê ông tại làng Ngũ Lạc
huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông là người thứ
3 trong gia đình 10 anh em mà người thứ 2 là Giáo Sư
Hương Cau.
Ông về Thánh Địa dạy học ở Đạo Đức Học Đường.
Khi Đức Hộ Pháp bị Pháp bắt bị đày Madagasca, ông
cùng Truyền Trạng Nhơn phản đối nên bị đày Sơn La.
Khi Đức Ngài hồi loan, ông được đặc cách phong Truyền
Trạng, kế đó được bổ Pháp Chánh Miền Tây như đoạn
trên đã có trình bày. Vì muốn kiểm soát tài chính của
quân đội Cao Đài nên đụng với Trung Tướng Nguyễn
Thành Phương. Đức Hộ Pháp muốn dung hòa, nên phạt
giáng cấp 1 phẩm là giảm cấp còn Sĩ Tải. Lối 6 tháng sau
được phục chức Truyền Trạng lại và được bổ làm Trưởng
Văn Phòng Bộ Pháp Chánh.
Khi ông Phương lập Ban Thanh Trừng, ông lập
“Đoàn Trung Kiên” dưới tay có Bảy Mẩu cùng nhiều anh
em phản đối lại, nên bị quân đội bắt giam. Tánh ông cương
nghị thẳng thắn, nên bề trên không mấy thích, nhưng
phải nể con người dám ăn dám nói, không sợ mất lòng.
Nhân lễ vía Đức Chí Tôn năm Đinh Dậu, 1957, ông làm
Trưởng ban Tổ chức; vì cuộc lễ có tính chất chống chính
quyền, nên ông bị bắt giam tại Nhàn Du khách sạn, rồi
chuyển đến Sàigòn. Ông thổ huyết mà chết nơi khám
đường, được chở về ngã 5 chôn cất tử tế.
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Đức Hộ Pháp nghĩ công trung, thăng ông lên chức
Giám Đạo. Ông có giáng cơ đa tạ ơn Ngài và tâm sự
cùng Chức Sắc lưu vong tại Kim Biên, chúng tôi xin sao
y nguyên văn:
Giám Đạo Phan Hữu Phước
Chào Ngài Bảo Đạo, hai em nhỏ và
em Bạch.
Thưa ông Sáu,
Em rất đổi đội ơn của Đức Hộ Pháp
thương tình mà phong tăng
thưởng cho Em, song em cảm thấy còn
kém nên không mạnh dạn nhận lãnh
trách nhiệm quá cao cả đấy.
Hai kép nhỏ Hiệp Thiên! Nhờ hai em thưa cùng Đức
Ngài rằng: Qua chẳng buổi nào quên ân sâu ấy, dầu rằng
phải thịt nát xương tan đi nữa. Nói thì nói vậy, chứ qua
chưa có gì xứng phận và đáng trách vụ của qua. Chỉ vì giữ
Đạo và bảo trọng danh tánh của Đạo nên buổi chung qui
được nhẹ nhàng về Tiên cảnh do Thiên Tôn đưa rước.
Hai em cũng biết rằng qua nóng tánh vì thương nghiệp
Đạo đã gầy dựng nên do biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt,
vì thương đó mà đôi khi qua phạm thượng, song nhờ lượng
từ bi của các Đấng Trọn Lành thấy qua nóng vì nghiệp Đạo
mà tha thứ ân giảm một phần nào rồi, và do đó mà được
rảnh rỗi để chờ ngày tiếp lãnh phận sự đặng thêm công quả
cho xứng đáng với phẩm vị đó.
Hai em! Sự hy sinh của qua có thấm gì đâu, so với các
bậc khác hiện đang được Đức Chí Tôn giành cho ngôi vị
Thiêng Liêng cao cả hơn nữa. Qua rất mừng vì buổi chung
Phò Loan:
Bảo Đạo
Sĩ Tải Bùi Quang Cao
Hầu đàn:
Sĩ Tải: Trân
Hồ Thái Bạch
GH Hương Nhàn
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qui qua còn được ở nơi cửa Đạo. Qua không sợ sệt gì hơn là
rủi trong một phút nóng giận nông nổi, qua có thể xóa bỏ
mọi lương tri lương năng của qua để rồi phải ân hận suốt
cả đời nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Giờ đây nghĩ đến
đó qua vẩn giật mình mãi mãi.
Em Trân! Các em nhỏ Hiệp Thiên 1 phần lớn đi trên
con đường gồ ghề, song có hy vọng tới mục tiêu mong ước.
Còn lại thì giờ phút này hoang mang cả rồi. Tội nghiệp
mang thi hài nhục thể, đâu thấy đặng sự nghiệp ngày mai
nơi cõi vô hình.
Em Cao! Đừng thắc mắc gì các bạn đã chịu khổ hiện
thời. Nếu các bạn ấy đủ nhẫn nại chịu đựng với hòan cảnh
thì sẽ được địa vị xứng đáng một ngày gần đây. Thì dù sao
cũng phải hao tổn chớ muốn hưởng trọn vẹn cả hai bên làm
sao cho dễ được?
Cô Gíao Hữu Hương Nhàn! Đứng dậy mà! Tội nghiệp
thân gái chịu lưu lạc vì do đâu? Cười... cô em gái ôi! Đừng
bi lụy. Phước không chết cũng không nghèo không túng nữa,
nhàn lắm cô em à! Nhàn hơn cô nữa, nhàn đến nỗi đi chẳng
chống ba ton nữa đó. Cô vui lên đi có gì đâu mà tự khổ. Đời
vẫn vậy, mình cứ xem đời bằng cập mắt khách quan là đã
an phận rồi, chớ ai bảo mình nhìn đời bằng cách chủ quan
cho nó thêm rắc rối phận mình.
Thưa Ông Sáu! Phước giờ đây nhẹ nhàng, không còn
khổ cực như khi còn mang nặng thi phàm; trí óc của Phước
đã hưởng nhiều sự tạo thêm âm chất cho xứng phận thôi,
chớ việc Đạo thì ôi thôi không còn trông mong gì mà tạm
gọi là giúp nữa. Sự ấy ngòai phạm vi của Phước. Nó quá
cao trọng hơn tít mù so sánh với Phước đảm đương mà thôi.
Phước chỉ biết chờ ai kia réo đến rồi mới có dịp phụ vào chia
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chút ít công quả. Ông Sáu cứ vui đi, việc làm có lúc này lúc
khác, chứ không lẽ như lúc này mãi.
Em Cao! Nỗi thắc mắc của em thì anh không thể dám
bàn đến. Anh đã nói rõ là anh còn dự vào một chút nào về
đại nghiệp của Đạo.
Em Bạch! Anh cũng mừng cho chí hy sinh cao cả của
em, đừng quá bi quan mà ơ hờ với sự việc hiện thời.
Thôi nhờ Ông Sáu thưa lại với Đức Hộ Pháp rằng:
“Em kính lạy Đức Ngài ba lạy để gọi là đền đáp chút ân sâu
và chúc Đức Ngài khương kiện thể xác và đặng dồi giàu sức
khỏe để dìu đồ nghiệp Đạo.”
Thôi! Em kính chúc Ông Sáu thành công rực rỡ. Em
xin chào chung các bạn Hiệp Thiên. Nơi đây không quên
ông Giám Đạo Báo Ân Đường. Em xin lui kẻo quá trễ giờ.
THĂNG.

Ông Phước nhập môn năm 1936, đến 1938 thì đỗ
Luật Sự Hiệp Thiên Đài.
Ông làm giáo viên Đạo Đức Học Đường thời gian
rất lâu, sau làm phận sự bảo vệ luật pháp, cho đến Đức
Hộ Pháp bị đồ lưu. Năm 1947 ông trở lại Đạo Đức Học
Đường giúp ban quản trị, sọan bài vỡ cho giáo viên dạy
về văn chương, nhứt là Giáo Lý.
Thời gian lối một năm, ông vào chiến khu của Quân
Đội Quốc Gia Liên Minh để chống Pháp.
Tánh ông công bình, cương trực. Có lần quân đội
mua chuộc ông bằng cách ban đêm để trước nhà ông một
bao gạo và một bao thơ tiền. Sáng ông phát giác ra và đem
tất cả vào Bộ Pháp Chánh trình tự sự với Ngài Khai Pháp,
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mặc dù lúc đó ông rất túng quẩn. Thà xin gạo của Hội
Thánh ăn chớ không chịu hưởng của khuất lấp.
Đức Hộ Pháp từ Kiêm Biên gởi về Thánh Lịnh tổ
chức ngày Đạo Hận 20–8 để cầu siêu cho những người
trung thành bỏ mình vì cường quyền Ngô Đình Diệm.
Những chức sắc cầm quyền do dự không muốn thi hành.
Ông ra hội có những lời cương quyết: “Quí ông khôn hơn
Đức Hộ Pháp hay Đức Hộ Pháp khôn hơn mấy ông, trước
khi ra Thánh Lịnh, Đức Ngài đã tiên đoán ảnh hưởng của
nó, chúng ta chỉ biết thi hành lệnh, chứ không nên bàn về sự
nên hay không nên thi hành”. Rốt cuộc Ngài Hiến Pháp
chấp thuận triệt để thi hành Thánh Lịnh ấy.
Hay tin ông Phước lìa đời Quang Minh có làm bài
thi điếu như sau:
Kiếp sanh lẫn quẩn chốn lao tù
Để hiểu chơn hồn cõi Ngọc Hư.
Phản kháng bất công là phép chánh
San bằng bạo ngược ấy đường tu.
Tâm minh ai dễ đi làm ngốc
Mắt sáng đâu ai chịu phận mù.
Thương Đạo mến đời nên một thác,
Gương trong Thanh Sử vẫn còn lưu.
Về sự nghiệp văn chương ông có sáng tác nhiều bài
thi, chúng tôi xin cống hiến một phần như sau:
1. VỀ ĐÔNG LÁ RỤNG

Sương mờ phủ trắng phau rừng trước
Giòng suối trong mặt nước long lanh.
Hoa mai đua nở trên cành,
Chồi ngô vừa nảy, non xanh bạc đầu.
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Thương chiếc nhạn kêu sầu tiết lạnh
Nhìn lá vàng thêm chạnh lòng thương.
Nghìn xưa trải mấy phong sương,
Kiếp sanh chi khác bên tường hoa rơi.
Đường nhơn sự khóc cười lắm lúc
Nọ cỏ cây đổ lụy thay hồng.
Vãng lai Xuân, Hạ, Thu, Đông,
Giữ bền tiết tháo bá tòng kiên tâm.
Sương đọng cỏ như đầm giọt thảm,
Gió lay cành tợ cảm tình nồng.
Thương người lữ thứ sương phong,
Thương người giẫm bước long đong não nùng.
Thương những bậc anh hùng liệt sĩ
Trải gian lao vận bỉ đeo đai.
Gìn lòng thanh bạch như mai,
Trở cành lá rụng sương mai dãi dầu.
Bởi tiết lạnh non sầu đảnh trí,
Dưới lá vàng dế rĩ non than.
Tiết đông rồi cũng phai tàn,
Xuân về Xuân có phụ phàng chi ai?
 Mùa đông Canh Dần 1950
HUỆ TỈNH
2. KHAI LOAN TẠI NHÀ LUẬT SỰ HƯỞNG

Vui Xuân cảnh trí ấy vui thiền
Hưởng đặng cao ân kiếp hữu duyên.
Đuốc huệ sáng soi lau nét tục
Bút Thần chan rưới bủa ân Thiên.
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Đông qua vẫn nhớ lời son sắc
Xuân lại còn ghi lý diệu huyền.
Bước Đạo hẳng nhờ công giáo hóa,
Lòng thành kính gởi đến chư Tiên.
HUỆ TỈNH
ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM HỌA

Bến tục thuyền sen dựa đảnh thuyền,
Cởi lưng hạc trắng hiệp vầy duyên.
Cửa Quỳnh trao nét kề oai Phật,
Động Bích lui chơn tiếp lịnh Thiên.
Bỉ Ngạn song đưa cơn bỉ cực
Cầu Ngân bờ rước lúc linh huyền
Khai Thần để bước lên Bồng Đảo,
Trỏ nẽo tay đưa gậy trúc Tiên.
3. KÍNH GỞI ĐỨC HỘ PHÁP

Dù ai cũng nặng nợ quân vương
Cởi gánh thương yêu tách dậm đường.
Bể khổ xa chừng qua bước tục
Đường Tiên gấm ghé bận tình thương.
Non sông đang thiếu người lương đống
Đất nước còn trông cảnh thái buồn.
Thần huệ gươm linh thân bảy thước
Ráng sao cho trọn đạo cang thường.
 6–1 Mậu Tý (1947)
4. TIỄN BẠN LÊN ĐƯỜNG HÀNH SỰ

Cuộc đời gió bụi có rồi không
Mây tỏa ven trời điểm cánh hồng.
Thân thế con người vui lẫn khổ
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Kiếp sanh bóng thỏ ghét rồi thương.
Nhành dương gội mát khuây niềm tục,
Tình ái đượm nồng lắm đoạn trường.
Đã mở mang đầy lòng ái tích,
Giữ sao cho trọn Đạo luân thường.
 Tòa Thánh ngày 6–1 Mậu Tý (1947)
5. CẢM HỨNG THI

Đường dài nào nệ bước gai chông,
Gắn bó lần dò đến cõi tòng.
Ngựa ký rũi dong, làn bụi cuốn
Hạc đồng thẳng cánh trận mây lồng.
Buổi đời lăn lóc miền nhơn sự
Một kiếp thìn lòng chốn cửa không.
Lập đức trau tria lìa nghiệp trái,
Xong đời khổ hạnh, đến Non Bồng.
 Thu 1937, viết tại Văn Phòng Nội Chánh
6. CẢM XÚC

Năm 1943, ngồi trong Ngục đường Sơn La, nhớ quê
hương cảm xúc, nhớ khi còn ở Thánh Địa và nhớ Đức Hộ
Pháp ở Madagascar nên viết ra bài thi tứ tuyệt sau đây:
Bấm tay tính đã mấy Thu rồi
Đau xót lòng ta nghĩa chúa tôi
Mỏi mắt trông chờ ngày tái hiệp
Mây vàng mấy cụm dạ bồi hồi.
7. TẶNG ÔNG TRẦN VĂN QUẾ Khâm Mạng Đạo Bắc Tông

Chim hồng chấp cánh dậm trời không,
Để mắt xem qua khắp núi sông.
Cỏi Bắc mệch mờ màn khói lửa,
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Trời Nam u ám trận mây giông.
Đạo Trời khai mở nơi đường huệ
Đất Việt trùng hưng sạch bụi hồng.
Thiển bạc đôi vần xin kính gởi
Chúc Ngài bước Đạo đắc hanh thông
 Tòa Thánh ngày 21–10 Tân Mão (1951)
Đầu Phòng Bộ Pháp Chánh Truyền
Trạng Phan Hữu Phước.
8. KHÓC THỪA SỬ PHẠM NGỌC TRẤN

Nhớ lại người xưa để vết thương
Bể trần lướt sóng cánh buồm trương.
Linh tâm một điểm gương kim cổ
Trần thế trăm năm kiếp hậu trường
Nghĩa võng nêu danh trang tuấn kiệt,
Trung cang để tiếng bậc phi thường.
Gươm linh ngàn thuở còn uy khí
Khử ngụy, trừ gian, lọai bất tường.
 Ngày 6–7 Nhâm Thìn (1952)
Huệ Tỉnh
9. THI GỞI KHIẾT LỰC Ở GIANG TÂN

Gió táp mưa sa đã khổ rồi
Tuồng đời cứ diễn mãi đi thôi
Phất trần thử hỏi tay ai nắm
Cứ để nhơn sanh khổ rối nuồi.
Rối nuồi linh cách nước non sầu
Nghĩ cũng vì quên lẽ đạo mầu
Gươm huệ sẵn kìa tay khéo nắm
Phúc Trời ban thưởng mặc ta thâu.
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Ta thâu ta nắm ngọn Linh Phang
Dìu dẫn cùng nhau xuống cảnh nhàn
Đại Đạo huy hòang ngôi Thánh Vức
Hào quang rọi chiếu cụm mây tan.
Mây tan rỡ rỡ ánh hào quang
Chiếu diệu nhơn sanh rõ nẻo đàng
Cửa Phật êm đềm thanh thả đến
Đường trần rối rắm bộn bề mang.
Chuông Thần trổi giọng tan mùi tục,
Kệ Thánh đưa hơi thoát khổ nàn.
Tua khá noi theo chơn Đức Phật,
Cam Lồ đem rưới khắp nhân gian.
 Tòa Thánh ngày 8–2 Nhâm Thìn
KIẾN TÂM Phan Hữu Phước.
10. THƠ GỞI ĐỨC HỘ PHÁP

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Năm thứ 23
Tòa Thánh Tây Ninh
Hiện giờ xin phép kính dâng lên Thầy mấy bài thi mà
con làm trong khi buồn cảm, để gọi chút lòng kính mến và
biết ơn, may ra Thầy bắt cười cho là kẻ thiển bạc của một
tâm hồn đa cảm, đa sầu, nó kính dâng một tấc dạ trung
thành, một tình thương đời thiết tha nồng nàn, chớ ngoài
ra nó không có gì nữa để tỏ lòng của nó.
Kính chúc Thầy muôn tuổi thọ.
Truyền Trạng Phan Hữu Phước
(ký tên và đóng dấu)
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11. ẨM TỬU THẬP THỦ LIÊN HƯỜN CẢM HỨNG THI
 (Viết tại văn phòng Khâm Châu Đạo Trà

Vinh
ngày 4–2 Mậu Tý) 1948
Cùng nhau nâng chén tẩy trần ai
Thử hỏi người đời ai tỉnh say?
Mắt Huệ biết xem đời mạc kiếp
Khuyên nên đứng dưới bóng Cao Đài.
Cao Đài giá ngự cõi Nam Bang
Độ kẻ chơn thành đến cảnh nhàn.
Lừa lọc người đời phân thiện ác,
Gây nền Thánh Đức ở nhơn gian.
Nhơn gian cõi tạm cảnh sầu vương,
Liếc mắt trông đời dạ xót thương.
Cửa Phạm thung dung không kẻ đến
Đường trần lắm lúc bước phong sương
Phong sương tô điểm khách thương đời
Nặng nợ tang bồng, dễ thảnh thơi.
Chung rượu tỉnh trần nâng cạn chén,
Nhìn xem thế sự lắm đầy vơi.
Đầy vơi chung rượu buổi hôm nay
Quên cả trần gian cảnh đọa đày
Quên cả nổi lòng sầu thế sự
Người đời không rượu thế mà say.
Say đi để nhắc buổi trường đình,
Nâng chén san hà nặng chén tình
Một bước ngập ngừng trăm đọa thảm
Thành sầu lắc lở buổi hành trình.
Hành trình để trả nợ tang bồng
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Giẫm bước giang hồ lắm não nồng.
Một quyết dời non hay lấp bể,
Sao cho rõ mặt phận Tiên Rồng.
Tiên Rồng một cảnh trấn Nam Thiên
Lỡ lối xa thơ thất mối giềng
Sông núi ngậm sầu chờ tao khách
Đưa tay Thánh đức đỡ thành nghiêng.
Thành nghiêng cỏ loáng miếu đường xưa
Bát Nhã Thuyền Tiên chực đón đưa
Rước kẻ yêu đời xa bến khổ
Bao nài nắng sớm lại chiều mưa.
Chiều mưa quạnh quẻ cảnh hoàng hôn
Chiu chit đoàn chim trỗi dập dồn.
Rừng bá đổ về cơn gió thảm
Rặng mai vỗ cánh tận Càn Khôn.
HUỆ TỈNH
12. VIẾNG CẦN THƠ CẢM TÁC

Cần Thơ tỉnh lớn tiếng Tây Đô
Bến nước tàu bè đậu nhấp nhô
Xe ngựa dập dìu đầy những chú
Phấn son lơ lẳng thiếu gì cô.
Dẫu xưa mỹ tục tìm không thấy,
Trò mới tinh ma nhẩy dật dờ.
Một quyết nương nhờ thanh Huệ Kiếm
Đọan trừ cho sạch những tham ô.
 Cần Thơ ngày 11–2 Mậu Tý.
13. HÀNH ĐẠO CẢM TÁC THI

Đạo đời một gánh để trên vai
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Đi trấn phương xa, cảnh trí nầy.
Trách vụ khó khăn nào phải dễ
Kinh luân mấy chút có chi tài.
Đất Trời chứng chiếu lòng son sắc,
Tiên Phật thương dùm dạ thảo ngay.
Một quyết trọn gìn nền Đạo trọng
Truân chuyên cam chịu có chi nài.
Huệ Tỉnh

 Cần Thơ ngày 12–2 Mậu Tý

Phan Hữu Phước tự Minh Thiều.
14. HOÀI CẢM CẢNH MƯA ĐÊM

Trời hôm lả tả giọt mưa tuôn
Mờ mệch đèn khuya đượm vẻ buồn
Cảnh vật âu sầu ngây ngất nhớ,
Hơi cầm réo rắc ngẩn ngơ buông.
Hồn thơ Đổ Phủ giao nghìn tứ
Giọng nước Tương Giang rẽ mấy nguồn.
Lai láng khung Trời tình ái khuất,
Giựt mình tai lắng mấy hồi chuông.
 Đêm 16–6 năm Canh Dần tại nhà ngụ ở Tòa Thánh.
HUỆ TỈNH
15. HỌA THI CỦA ÔNG GIÁO HỮU NGỌC CHỨC THANH

a. Tự thuật cảnh trời chiều
Ác tà bóng nhợt cảnh buồn hiu
Khí nhiệt hơi còn nóng tợ thiêu.
Ve hạ mõi mòn sầu cố sự,
Lá ngô lả tả não kim triều.
Gió vàng thanh thoản, thi nghìn tứ
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Trăng bạc long lanh, bóng một chiều.
Cửa Thánh non Thần chi để bận
Đường trần vẫn hẵng lắm nghê khiêu.
b. Đêm khuya vắng vẻ não nuột canh trường
Chong ngọn đèn khuya cảnh lặng tờ,
Chạnh niềm thế sự dạ nào ngơ.
Trà bôi thắm giọng say mùi Đạo,
Cầm nguyệt so dây thoản tiếng tơ.
Gợi nhớ nguyên căn nơi cõi tịnh
Khiêu sầu hiện kiếp nẻo trần dơ
Một lòng ước nguyện chầu Kim Khuyết
Chi ngại vần trăng lúc tỏ mờ.
 Viết tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày đầu Thu
Phan Hữu Phước.
HỌA THI CỦA BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

5–8 Canh Dần (1950)
Bài Xướng:
Mặt nước long lanh rọi bóng thuyền,
Ánh trăng lố dạng bóng nghiêng nghiêng
Buông cần trúc ngấm theo dòng nước
Hứng gió thu đưa khép mọi miền
Sông Vị Kình Ngư khi có nhớ,
Lưỡi câu Khương Tử sử còn biên.
Nào ai muốn biết trần gian sự
Trông mấy đường câu cũng rõ liền.
Bài Họa:
Mênh mang mặt nước đỡ con thuyền,
Lượn sóng lô nhô mặt ngửa nghiêng
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Gió lướt đầu gành chim dấu bóng,
Trăng soi đáy nước cá về miền.
Buông cần những tưởng bờ sông Vị,
Cập bến buồn trông chốn hải biên.
Lẵng lặng nhìn trời xanh nước biếc,
Vần mây lơ lửng thoáng qua liền.
HUỆ TỈNH

Trước khi lìa đời lối 2 tháng Ông Phước có viết tại
khám đường tức Trung Tâm Cải Huấn Thủ Đức một
bài thi như vầy:
“THÂN TẶNG ANH EM”

Tôi biết anh em đã khổ nhiều
Xuân đường khi đã bóng về chiều
Mây tầng tựa cửa trông thăm thẳm
Vợ yếu con thơ phận hẩm hiu.
Tôi biết anh em đã khổ đau
Nhưng lòng thiết thạch chẳng hề nao.
Bá tòng chi nại cơn sương tuyết,
Cành lá xanh xanh vẫn một màu.
Tôi biết anh em lắm bận lo
Quyết sao cho trọn nghĩa Thầy Trò,
Tao phùng ngày ấy gần rồi đấy
Kim Bản đề danh nghĩ xứng cho.
Tôi biết anh em lắm bận lòng
Lo sao đại nghiệp phải thành công
Hòa Bình Chung Sống nên đường lối
Thống nhứt non sông cứu giống dòng.
Tôi biết anh em đã khổ đau
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Nhưng xem thường cảnh sống tù lao.
Vì Thầy, vì Đạo vì dân tộc
Đạo đức đề cao dựng Việt trào.
Nhận thấy anh em khỗ lắm đường
Thành tâm chia sớt nổi đau thương.
Vui đi để kính Thầy ta đó!
Giữ vẹn tình trung, vẹn Đạo thường.
 Trung Tâm Cải Huấn Thủ Đức 10–3– 1957
11–3 Đinh Dậu Phan Hữu Phước

Thi ông còn nhiều, nhưng chúng tôi xin tạm dứt nơi
đây để ca tụng một chức sắc đã hữu công cùng nền Đại
Đạo. Chí Tôn đã đền lại sự hy sinh của ông bằng cách bố
hóa cho con cái ông đều được nên người hữu dụng và túc
thực túc y. Thật đúng lời hứa: “Các con lo cho Thầy, Thầy
lo cho các con”, của Đại Từ Phụ.
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VIII.– GIÁM ĐẠO NGUYỄN HƯỢT HẢI
(Chết ngày 26–2 Canh Dần 1950)

Ô

ng Hải là một vị Cai Tổng ở tỉnh Preyvay
Cao Miên, giàu có, ruộng đất cò bay thẳng cánh.
Nhưng khi gặp Đạo phế cả sự nghiệp, chỉ xách một cái
giỏ mây đựng vài bộ đồ cũ đi về Tòa Thánh để hành Đạo.
Ông nhập môn với ông Lễ Sanh Thượng Biện Thanh
ở Nam Vang, nhơn Đức Hộ Pháp đi Nam Vang ông được
ông Biện giới thiệu với Đức Ngài và được phong chức Sĩ
Tãi.
Năm 1945 ông về Tòa Thánh hành Đạo, hợp với ông
Giáo Sư Thái Khí Thanh chóng chỏi với Pháp. Ông bị ông
Nguyễn Văn Thành bắt vào rừng vì nghi rằng ông theo Tây.
Khi nghe tin Đức Hộ Pháp hồi loan, ông băng rừng
trở về Tòa Thánh. Ông có làm 2 bài thi sau đây dâng Đức
Ngài để tỏ lòng trung nghĩa:
Đường Tiên mở lối dễ gì đâu?
Thế giới mênh mông ngát một bầu
Tiếp đẩy xa thơ qua khúc quẹo
Phụ chèo Bát Nhã đến sông sâu
Lo đời đủ phận khi xanh tóc
Dìu chúng may duyên lúc bạc đầu.
Ân huệ chờ khi cơn rưới giọt
Thỏa lòng cất bút vịnh đôi câu.
Người bị tù lao kẻ bị đày,
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Thầy trò đâu tưởng gặp hôm nay
Tỏ lòng chúc tụng lòng thêm cảm
Bưng chén rượu nồng dạ đã say.
Mượn cửa Từ Bi dìu chủng tộc,
Nương câu Công Lý đỡ Cao Đài.
Âm thầm mãi tiến trên đường Đạo
Mặc khách hùng anh múa trổ tài.
Nam Dương

Khi Hội Thánh Ngoại Giáo được tái lập 1947, ông
được bổ Pháp Chánh Kim Biên Tông Đạo với Thừa Sữ
Huỳnh Hữu Lợi cầm luật pháp xứ Chùa Tháp. Hành sự
được vài năm có sự phản khắc Đạo quyền của Đốc Phủ
Trần Văn Tấn, Khâm mạng Đạo Tần Quốc, nên ông buồn
trở về Châu Đốc an dưỡng. Nhưng vì có tài làm đơn bằng
Pháp văn để lãnh những Đạo Hữu bị Pháp tình nghi Việt
Minh nên quân đội Pháp ở Châu Đốc yêu cầu ông làm
việc với họ. Ông từ chối và trở về Tòa Thánh xin tái thủ
phận sự nơi phòng thẩm vấn Bộ Pháp Chánh.
Theo sự tường thuật từ người bạn đời của ông thì
gần Tết ông về thăm nhà, vừa để vali xuống là khóc liền:
Bà ơi! tôi được bà Bát Nương cho một bài thi hay quá,
rồi đọc lên:
Biển rộng thuyền lan khá bớt lèo
Thênh thang mặt nước thuận lòng theo
Tay Tiên nhe nhẽ nương chiều lái
Gần đến Đào Nguyên nhặt mái chèo.
Có lẽ ông nghĩ gần đến Đào Nguyên là gần ngày
thành Đạo, nên ông vui mừng khoe với vợ, nào dè đâu
là ngày gần về với Phật Mẫu dự hội Bàn Đào, tức là gần
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ngày thóat xác. Ông mất ngày 20–12 Canh Dần (1950)
chôn tại đất Thánh Tây Châu Đốc, có làm mã đá tử tế.
Sau này chính quyền giải tỏa khu đó, chư đồng Đạo mới
chung nhau di dời ông về núi Sam.
Thi của ông không nhiều lắm nhưng trọng về phẩm;
chúng tôi có chép được tập thi ngoài bìa có 4 câu như vầy:
Con Truyện,
Gia tài Ba để lại cho con
Chẳng phải lầu đài, cửa phết son
Chẳng phải bạc vàng hay cửa ruộng,
Cho con những món chẳng hay mòn.
 Tòa Thánh ngày 14–9 Kỷ Sửu (4 Novembre 1949)
Nam Dương

Bài thơ sau làm lúc Đức Hộ Pháp bị đồ lưu nơi hải
ngoại Phi Châu
1– Madagascar

Tiếng trống phu canh đã điểm ba,
Một mình thơ thẩn dưới trăng tà
Nghe quyên như nhắc niềm non nước
Thấy cảnh thêm phiền chuyện quốc gia.
Nhớ bạn đưa tình theo gió thoảng
Thương Thầy mắt ngóng đám mây xa
Trời Phi đất Việt bao nhiêu dậm
Biết cậy ai mà tỏ dạ ta.
Nam Dương.
2– Vịnh Ông Câu

Dòng là vui thú một cần câu
Lấy bóng thuyền lan thế bóng tàu.
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Bầu rượu vài chun cơn vịnh vắn
Câu hò thiên cổ khúc sông sâu.
Khi ngồi nghiêng ngửa xem Trăng mọc,
Lúc dựa mơ màng ngắm gió thu
Trời đất riêng gìn làm của báu.
Ngoài tai ghét hết chuyện công hầu.
Nam Dương
3– Vịnh ông Tiều

Cơm tẻ ngày hai khỏi đói lòng
Màng chi chức Bá với quyền Công
Sớm mang búa đến ruồng rừng rậm
Trưa gánh củi về bán xóm đông
Mệt dựa cội tòng xem đỉnh núi
Khỏe leo bàn thạch ngó vòng mong
Mặc người thế sự lo chen lấn
Dẫu chẳng sang giàu cũng gọi ông.
Nam Dương
4– Vịnh Người Mù Nói Thơ

Càn Khôn để bước gậy tay dò
Gác hết sự đời chẳng nhọc lo
No dạ tháng ngày cơm bá tánh
Đầy lòng kim cổ sách trăm pho
Đầu làng mò lối đường đôi dậm
Góc chợ nghĩ an chiếu một mo
Thế cuộc vui gì đưa mắt ngó
Thà cam ọ ẹ với cây cò.
Nam Dương
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5–Vịnh Trời Mưa

Giọt mưa tầm tả cả ngày trường
Khí lạnh ngoài trời ép khí dương
Trước ngõ bôn ba chơn lữ thứ
Ngoài phòng inh ỏi giọng oan ương.
Trên đường lẻ tẻ vài phu kéo
Góc chợ chòm nhom ít khách thương
Tiếng sấm gọi hồn dân đất Việt
Làm cho tỉnh thức giấc Quỳnh lương.
Nam Dương
9– Mừng Cô Sáu Cúc Được Thăng Hành Thiện

Nhờ gió đưa tin chuyện đáng mừng
Đường Tiên bóng ngọc vẹn đưa chưn
Phước điều Cổ Phật thăng Hành Thiện
Khổ nạn bần dân sẽ chấn hưng
Hồng Cúc xa giao hương vị đượm
Hải Đường cận giạo nhụy thêm bưng
Đông qua Thu lại bao nhiêu bận
Lắm lúc tưởng ai mắt ngó chừng.
Nam Dương
10– Nằm Mộng Thấy Về Diêu Trì Cung Thăm Người Bạn Cũ

Tỉnh giấc còn mơ buổi mộng trường
Đào Nguyên lạc lối gặp Tiên Nương
Mặt hoa phơi phới gương còn kém
Mày liễu thanh thanh tuyết cũng nhường
Trong trướng ngẩng ngơ khi hiệp mặt
Ngoài hiên khắn khít lúc thừa lương
Xuân xanh hai tám người bô vải
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Dường lạ dường quen khách để thương.
Nam Dương
11– Khi Bị Ông Thành Bắt Vào Rừng Chở Bằng Xe Trâu

Xe trâu khập khiểng nhắm Nam tiền
Ngoảnh lại Điện Sơn mắt láu liên
Thân phận chưa hay còn hoặc mất
Tâm hồn luôn nhớ nợ cùng duyên
Thương sanh đâu tưởng mình chịu họa
Ái chúng nào ngờ phải thọ khiên
Cơ tạo trớ trêu đâu hiểu thấu
Khó dò nẻo Phật với đường Tiên.
Nam Dương
12– Khi Ở Rừng Bù Lu

Ôm thân vì nước giữa rừng xanh
Dân khổ không phai tấc dạ thành
Quần áo biết bao loài chí rận
Tay chân đầy dẫy ghẻ hôi tanh
Thức ăn: cơm muối ngày ba bữa
Chỗ ngủ: phong sương đệm một manh
Đời sống khác chi người thượng cổ
Cũng vì lẽ Đạo chịu hy sinh.
Nam Dương
13– Thỉnh Giáo Đức Quyền Giáo Tông

Anh cả cho em hỏi ít lời,
Lòng em hành Đạo chẳng hề lơi.
Làm lành lánh dữ không gian trá,
Thọ khổ sao em khổ suốt đời?
Đức Quyền Giáo Tông giáng cơ trả lời:
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Có khổ mới nên kiếp Đạo người
Gương trong soi mặt kẻ thanh tươi
Sổ vàng ghi chép khi duyên mãn
Ngàn thuở lưu tên mãi vời đời.
Thượng Trung Nhựt

Về thi phú, có lẽ còn nhiều, những bạn nào có xin
gởi chúng tôi để bổ khuyết cho đầy đủ, chúng tôi xin cám
ơn trước.
Ông Thành bắt ông Hải vào Bù Lu là cố ý muốn giết
vì cho rằng ông Hải theo Tây. Ông Thoại muốn cứu bậc
nhân tài nên đề nghị Đại Tá Tô Văn Bá đến năn nỉ ông
Thành cho ông lãnh ông Hải về Trung Lập. Ông Thành
buộc ông Bá phải bảo lãnh nếu ông Hải trốn ông Bá phải
thế tội. Ông Bá đồng ý mới dẫn ông Hải về Trung Lập,
bồi dưỡng sức khỏe lại, lại được khỏe trí ở chung với hạng
trí thức luận việc nên hư của đời của Đạo, lại được phò
cơ với ông Thoại để học hỏi bí mật của các Đấng những
bí mật huyền linh.
Có một giai thoại khó quên là Đức Cao Thượng
Phẩm giáng cơ bằng Pháp Văn dạy thời cuộc. Ông Thọai
nghi là ông Hải Viết, ông Hải thanh minh cách mấy cũng
không được. Khi tái cầu Bát Nương giáng, ông Thọai rị
cơ thử, bị phạt treo hỏng giò lối 5 tấc. Ông Hải đứng lên
giơ tay thẳng, cầm một phía giò của ông Thoại bị treo tòn
ten trên cây cơ, bước ra không được.
Hầu đàn có ông Lý Văn Vinh, Tổng Tư Lịnh Đệ
Tứ Sư Đoàn cùng tùy tùng đều quì lạy và tin huyền diệu
của Thiêng Liêng.
Một hồi cơ viết lại dạy rằng: Đức Hộ Pháp sắp về
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nước (lúc ấy Ngài bị đày ở Madagascar) xin nhắn mấy lời:
1. Pháp không tốt gì cho Ngài về là tá nhơn
chi thủ.
2. Đám quân đội ỷ đông khi lịnh.
3. Kháng chiến lên án.
4. Quốc gia lên án.
Nhưng không sao, các em sẽ thấy tài của Đức Hộ
Pháp…….
Nhờ có ông Hải vào rừng mà trụ vững được đức tin
của các chiến sĩ Đạo và biết được Thánh Chúa sẽ hồi loan,
thầy trò sẽ gặp hội rồng mây, mặc sức trổ tài thao lược.
Còn đời họ hiểu được cái hay của mình, ngòai trí
khôn ngoan cá nhân, còn một sự giúp đỡ về mặt vô hình,
đoán được việc sẽ tới để tiên thủ vi cường.
Ông Hải có họa bài thi vận cò của Bát Nương như
vầy:
Cuộc thế bôn chôn lắm tướng trò
Hai bên tài mạng lắm so đo
Mắt mong thượng đảnh hùm xa hố
Cẳng bước đường quanh điểu vướng giò
Lớn bụng vì ưa bơ vị béo
Tỏ bày nhớ nhậu rượu hồng nho
Cân đai tử tước đâu là quí
Theo mãi chồn chân ắt phải cò.
Nam Dương
Ai điếu ông Thừa Sữ Nguyễn Hượt Hải

Nhẹ gót đài mây rũ bụi trần
Hạc về cung cũ bước êm chân
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Vui sen Tây vức lìa oan trái
Xủ áo phồn hoa rảnh nợ nần.
Cõi thọ say sưa chun rượu Thánh
Đàn cơ quạnh quẻ bóng thi nhân
Hồn linh phảng phất hơi hương tỏa
Gặp gỡ may trong ngọn bút thần.
 Tháng Giêng năm Tân Mão
Huỳnh Văn Hưởng

Phò Loan
Mùng 8 tháng Giêng Tân Mão (1951)
Truyền Trạng Phước
Nguyễn Huợt Hải
Luật Sự Nhung
Ha! Ha!
Bonjour mes chers!
De bonne matinée au bon printemps des nouvelles du
Thiên Đình vous paraissent pleines de joies, n’est-ce pas? [1]
Moi[2] về trển coi mòi vui hơn hôm còn ở dưới này đó!
Mấy toi có lòng buồn vì chẳng được chung buồn với gia
quyến moi. Vậy bây giờ đừng buồn nữa nghe! Đó là phân
định trấn cửa nơi Châu Đốc, để giữ gìn chơn pháp nơi đó
chớ chẳng có chi lạ.
Moi đã tìm đường nâng đỡ cho mấy toi, thì may quá,
đã được Đức Chí Tôn phê chuẩn.
Eh! cher Khỏe ráng lên nghe!
Thôi để bữa khác nói chuyện nhiều và ngâm thi……
Au Revoir.
[1] Tạm dịch: Ha ha (cười). Chào các bạn! Những tin từ Thiên
Đình, trong buổi sáng đẹp trời mùa Xuân mang đến tràn ngập
niềm vui cho các bạn phải không?
[2] Toi (Mày), Moi (Tao): cách nói “Mày Tao” thân mật của Tây
(Pháp).
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Phò Loan
Nguyễn Huợt Hải
Thừa Sử Hội
Luật Sự Nhung Bonsoir Mes Frères (Chào các Bạn)
Cười………….
Moi đã được lịnh của Đức Cao Thượng Phẩm giữ
gìn mấy toi, chẳng cho tà pháp đến quấy rối, vậy mấy toi
có chịu không?
– Thừa Sử Hội bạch………….
– Cười…. C’est certainement. (Dĩ nhiên). Cười….
Moi vẩn biết như vậy, nhưng moi thử chơi, chứ thằng
mù được gậy sao mà chẳng khoái chớ, ha! ha!.....
Em Trường, moi cám ơn đó.
Mặc dầu em không thể tiếp xúc với gia đình của qua,
nhưng những ân hận của em cũng đủ để cho qua thông
cảm đó.
Eh! Hội- Alors, ne ralentis pas mon cher, j’ai vu ton
devoir divin, lien notre Thượng Phẩm le félicite. (Ê, Hội.
Vậy thì đừng chần chờ nhe bạn, tôi thấy phận sự thiêng
liêng của bạn rồi, hãy tuân theo sự khuyến khích của Đức
Thượng Phẩm chúng ta).
Thôi để toi nào có chút chi thì đem bày ra coi thử.
– Thừa Sử Hội đọc bài thi điếu…..
– Toi muốn chơi moi sao chớ?
Họa:
Hiệp Thiên nhớ lúc trí tâm chuyên
Nay được an nơi chửa phỉ nguyền.
Pháp Chánh thiếu người ai đỡ đức
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Trùng Thiên lắm đấng khổ nâng hiên?
Hội chàng lại chẳng đành quên thú,
Phước Lão càng thêm sợ mất yên
Thiên vị nhơn sanh còn lỏng lẻo
Hư Vô luống thảm nhắc trì huyên.
– Còn nữa không?
– Luật Sự Hưỡng đọc bài thi điếu của Luật Sự Nhung.
– Ha, Ha! cũng muốn chơi nữa.
Họa:
Lắc lẻo làm gì hỡi bạn ôi?
Kiếp sanh chẳng toại có đâu thôi
Nghiệp đời chẳng phỉ lòng toan hết
Bóng Đạo chi phi chí quyết rồi
Tuyết phủ non sông kìa một gánh
Sương pha nhơn thế nạ bao nồi
Vì chưng hết nợ nên về đó,
Nhưng mắt nhìn đời trí vẫn sôi.
– Nữa
– Thừa Sử Hội bạch xin hoãn lại khi khác
– Oh, các em cứ vui, vì cơ đời sẽ biến chuyển thì cơ Đạo
cũng sắp đổi thay. Mấy em cũng được bớt gánh đôi chút,
miễn mấy em làm tròn phận sự là đủ.
Việc gia đình không có chi đáng nói.
A, có thằng con nuôi moi nơi Văn Phòng Ngoại Giao,
nhờ mấy toi khuyên nhủ dùm kẻo tội nghiệp nó.
Thôi xin kiếu, đã đến giờ rồi ráng đi mau đi.
Thăng.
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Báo Ân Từ, 2giờ sáng đêm 18 tháng
Phò Loan:
Giêng năm Tân Mão 1951
Thừa Sử Hội
Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải
Luật Sự Nhung
Xin chào các bạn nam nữ,
Nhờ quí bạn chuyển lời tôi kính mừng Thập Nhị Thời
Quân. Đặc ân truy thăng mà Đức Hộ Pháp đã ban cho,
khiến cho cõi Hư Linh tôi rất thậm cảm, chỉ biết đê đầu
hướng bái Ngài mà thôi.
Còn cuộc lễ hôm nay rất long trọng, tôi xin quí bạn
chuyển lời cảm ơn tất cả. Công khó nhọc của bạn trao, tôi
xin đội ơn.
Từ hôm vắng bóng tôi được lệnh của Ngọc Hư Cung
cho theo giúp mấy bạn thêm vững tinh thần hầu trấn tỉnh
nổi cơ lọc lừa trong những ngày sắp đến.
Mấy bạn Hiệp Thiên ngày 22 lập đàn riêng, tôi có việc
muốn nói……
Có Đức Cao Thượng Phẩm đến, xin kiếu lỗi mấy
bạn hết thảy.
Thăng

Tái Cầu 2h20
CAO THƯỢNG PHẨM
Bần Đạo chào các em nam nữ,
Cuộc lễ truy thăng cho vị Giám Đạo Nguyễn Huợt
Hải vừa rồi, Bần Đạo rất hài lòng. Xin nhắc lời Ngài Bảo
Thế, Khai Pháp, Khai Đạo, Tiếp Pháp và Tiếp Đạo.
Nêu gương người xưa, Bần Đạo xin các em tất cả phải
đặt trọn đức tin nơi cửa Từ Bi, thì rồi đây sự ứng chuyển các
62



em sẽ thấy nó hữu dụng dường bao. Đời đã đến lúc thay cũ
đổi mới, khiến cho nhơn sanh phải trải qua một cuộc khảo
dượt dữ dội, Đạo sẽ nhìn thấy một cuộc biến chuyển lớn lao
mà tự mình các em phải ra tay gánh lấy. Nhưng thử hỏi
Đạo đức hiền lương chưa vững, tinh thần chưa được tinh
khiết thì làm sao chống vững cơ trào. Kể từ nay các em khá
chuyên tâm mà tu chỉnh cho lắm mới xứng vị trong cơn lọc
lừa đó nghe.
Thôi Bần Đạo xin kiếu.
Phò Loan:
Thừa Sử Hội
Luật Sự Nhung

22–1 Tân Mão (1951)
Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải

Xin chào quí bạn.
Tôi có được một tin quan trọng cho quí bạn, nhưng
hôm 18 rồi nói ra bất tiện nên lại để đêm nay.
Nơi Ngọc Hư Cung đã quyết định lập đủ oai quyền
cho quí bạn hầu nắm giữ chơn truyền trong cơn biến chuyển
sắp đến mà chính tôi phải chịu phần đảm đương.
Có một điều rất hay là từ đây chư vị Thời Quân đã
hiểu ra chân giá trị của Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài
là dường bao. Điều ấy chính tôi đã giúp cho quí bạn.
Nói về địa phương, từ đây chẳng còn sợ điều khó dễ
như trước nữa. Quí bạn sẽ thưởng thức được nhiều điều
hay trong hành trình sấp tới. Sau thời gian Đức Hộ Pháp
nhập Trí Huệ Cung, quí bạn sẽ được hưởng trọn Thiên ân.
…………………
Cher Trường, toi về dưới nhà moi thì nói moi đã được
nhẹ nhàng thân thể. Biểu ma femme vui chứ. Chứ khóc chẳng
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ích chi. Việc nhà thì cứ tính theo như trước, rất cám ơn đó.
Quí bạn thưa với Ngài Khai Đạo rằng sự thật quả y
như vậy, vì cùng chung máu mủ lúc trước. Ngài Khai Đạo
là anh cả, đến ông Phối Sư Khí, đến tôi, đến ông Lợi, còn
cô Nhâm là em út. Tiền kiếp đã tạo nên Phật Vị, song vì
ông Lợi và bà Nhâm còn bị mắc thệ cùng nhau nên kiếp
này tái sanh làm vợ chồng.
– Trân bạch: Phải người Việt không?
– Không, kiếp trước của chúng tôi là người Ấn Độ……
Đó là do sự thay đổi hình xác, thọ bẩm khí Hậu Thiên
của cha mẹ hữu hình nên Phật tánh đã bị lu mờ đi, chỉ có
linh tâm đôi khi còn nhớ chút ít thôi.
Quí bạn cũng đều có nguyên căn rực rỡ, nhưng chẳng
dám lộ Thiên Cơ.
Bạn Hưởng, Khỏe, Du chúng ta là học trò của Đức
Nhàn Âm. Tôi xin nói cho quí bạn được rõ, ở trong mỗi
cung, mỗi động đều có đủ các đẳng Chơn Linh đến học hỏi,
chỉ trừ chư Tiên Trưởng là nhất định mà thôi.
– Thừa Sử Hội bạch…..
– Học trò Nhàn Âm Động là: Hưởng, Khỏe, Du,
Thêm tức Chương.
Bạch Vân Động: Thừa Sử Hội, Trân, Nhung, Vân,
Khen, Trường, Đôi.
Hiệp Thiên Đài Hóa: Tô, Hội (Luật Sự), Đúng,
Cẫm. Còn Tiếp ở Lôi Âm Tự, Tỷ là đồng tử Bạch Vân.
Ở Phổ Hiền Cung: Giãm, Nguyên, Nên, Tú, Tất,
Ngời.
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Bạn Phước nhờ bạn vui nhắc Ngời với nghe.
Khoe là nhơn viên của Cửu Nương.
Các Cung các Động là nơi thâu học trò. Mỗi lần họ tái
kiếp để lập công, nhưng tùy phận sự mà chia ra.
Thừa Sử Phước bạch: Do nơi Tiên Trưởng chia?
– Chư vị Tiên Trưởng chia ra tùy theo sự lập vị của
mỗi chơn linh.
Xin kiếu.
Phò Loan:
Nhung, Nguyên
Tái Cầu
Lúc nãy Ngài Khai Đạo trông tin trả lời mà mấy toi
không nói dùm luôn đây, moi nói cho hết chuyện, vì lúc nãy
Nhung mệt nên yếu thân, mất điển. Còn sót Thơ và Cao là
chơn linh ở Huyền Không Động, Phước ở Bạch Vân Động.
Mấy toi thấy toàn là những chơn linh theo lãnh trọng
trách, vì cớ nên ở vào Đài Hiệp Thiên đây làm bộ máy giữ
gìn chơn truyền của Đức Chí Tôn, đặng cho nhơn sanh được
trọn đường đi trên bước Đạo. Nhiệm vụ ấy coi nên trọng
thể. Vì thế nếu tròn phận sự là đắc vị liền, còn đi sái ngã là
bị trọng tội. Ở nơi cảnh vô hình, những gương phản chiếu
hành vi của tụi mình rõ hơn hết. Nếu biết rằng trong mỗi
thời cúng, cổ pháp mà chúng mình đeo trên nê huờn cung
nó tố giác hay xưng công của mình. Vậy nên mỗi hành động
đều ghi liền tại Bát Quái Đài, xin mấy toi rằng làm cho rỡ
danh mới khỏi thẹn.
Còn việc Ngài Khai Đạo hỏi thì tên của ông Khí và
của moi ổng đã biết. Tên của ông Lợi là Brahma Hitch
nhơn vào lúc năm 752, đệ tử của dòng Brahma Darwa.
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Trong kiến họ tại đây không còn ai nữa. Nhung định thần
chút nữa để họa thi.
Cảnh tục tay chia luống nhớ rầu
Tình huynh nghĩa đệ mấy trăng thâu.
Đêm khuya nhìn ngọn hoa đăng cạn
Trống nhặt nhớ hình nhạn bút sâu
Một thuở tương rau nên hiệp mặt.
Đôi khi muối tuyết đã chung đầu
Hữu vô hai ngã đành ly biệt
Đệ trở Thiên Cung bởi lịnh chầu.
Nam Dương.

Bài xướng của Ngài Khai Đạo:
Hiền đệ qui Thiên để mối sầu
Tiền căn dan díu khóc canh thâu
Nhớ lời mấy lúc cùng vui hứng
Nhắn gọi bao lần chỗ thảm sầu
Khuất bóng thông truyền vì cảnh giới
Xót xa tiếng luận phải đương đầu
Lòng ai đoái tưởng xin phò hộ
Giám Đạo họa cùng mấy giọt châu.
Ngày 13–8 K ỷ Sửu (1949) ông Nguyễn An Ninh có
cho bài thi:
Than thản trong veo tiếng hạc cầm
Đêm thanh ngồi hứng giọng cao ngâm
Ngàn sương sắc điểm màu non bạc
Lằn giới hơi đưa khúc nhạc trần
Cheo chéo cụm tòng oanh giỡn bạn
Líu lo rừng trước điểu hòa âm
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Mãi vui cảnh vật quên trưa trệt
Nương mái huyền cơ tháo ruột tầm.
Ông Phước họa:
Văng vẳng tai nghe tiếng nguyệt cầm
Đêm khuya rượu nhấm với thi ngâm
Đường Tiên hạc trỗi hơi cao thấp
Cửa Phật chuông ngân tiếng bổng trầm
Bước tục dẫm qua làn các bụi
Non Thần tưởng lại bạn thinh âm
Nhớ ai đã trải nhiều mưa gió
Những muốn nương mây để bước tầm.
Ông Hải họa:
Vườn trước gió lay trổi khúc cầm
Bên khe rõn rẽn giống ai ngâm
Đầu non mái đỡ vầng trăng mọc
Mặt nước sóng chan bóng áo trầm
Huyền hạc đằng phong trương thẳng cánh
Huỳnh oanh hối tổ chẳng ngôi âm
Tình kia cảnh nọ lòng lai láng
Ngảnh bước đừng qua để trí tầm.
Ông Hải có làm bài tặng cụ Nguyễn An Ninh:
Người mất tiếng còn để lại xa
Mùi hương ái quốc thắng mùi hoa
Mang tài tám đấu nưngThành Lổ
Quyết chí năm xe lắp Ải Hà.
Chương phủ mình thay đồ giả phục
Sanh nhai tay xách túi cù là
Côn Lôn mấy độ nên hồn Thánh
67

VIII.– GIÁM ĐẠO NGUYỄN HƯỢT HẢI

Danh Nguyễn An Ninh mãi chẳng già.
Luận về tài năng ông Hải là bậc phi thường.
Khi ở Kiêm Biên Chức Sắc luân phiên thuyết Đạo.
Có những người Đường Nhơn kêu nài rằng: Mấy ông
nói tiếng Việt chúng tôi không hiểu gì hết. Ông đứng lên
nói tiếng Quảng Đông cho họ nghe. Một số thỏa mãn
còn một số người Triều Châu nói: chúng tôi không nghe
tiếng Quảng được. Ông lại đứng lên nói tiếng Triều Châu
giải thích Đạo lý, làm cho họ phục thêm nữa. Còn tiếng
Miên chẵng những ông biết nói rành rẽ mà còn biết đọc,
biết viết những chữ ngoằn ngoèo của họ nữa.
Có lần ban vệ sinh đến Thánh Địa Hiệp Thiên làm
biên bản phạt vì Đạo cất nhà không xin phép. Ban đầu
ông nói tiếng Pháp với họ, họ nhứt định phạt, ông châm
tiếng Miên với họ đại ý nói xứ Miên là xứ Phật, chúng tôi
ở Việt Nam bị giặc giả phải tản cư lên xứ Phật để tá túc.
Đáng lẽ nhà nước phải cất nhà cho chúng tôi trú ngụ mới
đúng với lòng từ bi của Đức Phật dạy. Nay chúng tôi tự
cất lấy mà mấy ông phạt thì không đúng với lòng thương
bác ái của Phật rồi. Họ gật đầu khen phải rồi ôm cập ra về.
Khi mới đến Nam Vang, chúng tôi phải lên sở biên
phòng Đông Dương làm thủ tục nhập cảnh. Bước đầu
ông Thừa Sữ Lợi dẫn đi. Bữa sau ông Hải dẫn đi lối 20
người. Có một công an nói: “Mấy ông đi đâu đông quá vậy;
bộ Cao Đài muốn làm giặc hay sao mà lên rần rần vậy?”
Ông Hải không trả lời, đi vào phòng trong thưa với
chánh mật thám người Pháp rằng: “Nhơn viên ông vô lễ
quá, chúng chỉ làm phận sự của chúng thôi, không được
mỉa mai chúng tôi”.
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Ông sếp Tây buộc người công an phải xin lỗi ông
Hải mọi việc mới êm thắm.
Khi ông về Châu Đốc có cứu được ông Chánh Trị
Sự Dược nhờ biết nhiều ngoại ngữ. Ông Dược về thăm
nhà ở kinh Sáng bị trong vòng bố ráp. Tây bắt về đem ra
trước thành, cột vào trụ bịt mắt, có lính Miên giằn súng
định bắn vì cho là Việt Minh. Có người cho ông Hải hay.
Ông chạy xuống xin ông quan Ba Pháp cho ông bảo lãnh.
Ông quan Ba đỗ thừa cho lính Miên bắt, nếu người Miên
chịu tha thì ông tha. Ông lại nói chuyện với ông Đội Miên,
ông này nói “nếu toán lính tôi chịu tha thì tôi tha”. Ông day
lại nói tiếng Miên đại ý gợi lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật;
trong 20 phút sau cả châu vi Châu Đốc đều vui mừng thấy
ông Hải dắt ông CTS Dược về một cách an toàn. Thật là
một nhà biện thuyết cải tử huờn sanh đáng khâm phục.
Ông còn là một kế toán trưởng tài năng. Khi ông
còn ngòai đời làm việc ở kho bạc Nam Vang. Không biết
kho bạc Prey Veng làm sổ sách thế nào mà số thâu xuất
không ăn nhau, tìm hoài không ra. Ông được cử xuống
Prey Veng xem lại sổ sách trong vòng một tuần lễ thì đâu
ra đấy. Cả kế toán trưởng người Pháp đều phải phục tài.
Khi về Thiêng Liêng ông có tiết lộ là tiền kiếp ông
đoạt Phật vị, kiếp này ông lập công thêm. Ông là con ông
vua Ấn Độ có 5 anh em ruột: Ngài Khai Đạo Phạm Tấn
Đãi, Ông Giáo Sư Thái Khí Thanh, Ông Thừa Sử Huỳnh
Hữu Lợi, Bà Đạo Nhơn Hương Nhâm và ông là 5 anh
em ruột. Vì ông Lợi và bà Nhâm thất hẹn với nhau sao
đó nên nay phải tái kiếp làm vợ chồng.

69

IX.– ÔNG CẢI TRẠNG VÕ THÀNH QUỐC

70



IX.– ÔNG CẢI TRẠNG VÕ THÀNH QUỐC

Ô

ng QUỐC thuộc khóa đàn anh của chúng
tôi, ông và bạn ông là cô giáo Thành đều có dạy
ở Đạo Đức Học Đường, đào tạo lắm nhân tài cho Đạo.
Nhưng vì sanh kế phải đến Cao Miên làm sở cao su ở
Chúp làm Surveillant một thời gian khá dài. Trong lúc
Đức Hộ Pháp lưu vong vì chế độ Ngô Đình Diệm chống
Đạo, ông có giúp phái đòan theo Đức Ngài cơ sở làm ăn
như là Sĩ Tải Trân, Khỏe.
Năm 1960 vợ chồng đều trở về Thánh Địa tái thủ
phận sự Truyền Trạng rồi lần hồi thăng Cải Trạng. Bà
bạn ông qua Hiền Tài được thăng Giáo Hữu.
Ông về Thánh Địa còn dư dã mua được cái nhà trang
trí theo tân thời, đi hành Đạo xem thanh nhàn lắm. Nhưng
không hiểu quả kiếp thế nào mà mắc bệnh trầm kha, bán
lần đồ đạc rồi bán cái nhà luôn mà vẫn chưa mạnh. Ông
có xin một căn nơi văn phòng Hiệp Thiên làm nơi cư trú.
Nhưng vì nhà nước XHCN không cho ở Nội ô, ông phải
ra ở tạm nhà của bà Phối Sư Hương Ngộ (bạn thiếu tướng
Thành). Bịnh sưng vù hai chân, ông được nằm điều trị ở
bệnh viện Tây Ninh, khi hấp hối ông được chở về Khách
Đình và dứt hơi thở cuối cùng sau khi Đồng Nhi đọc dứt
bài kinh cầu hồn.
Tội nghiệp cho một nhân tài đến ngày lâm chung
phải nghèo khó bần hàn.
Quang Minh có làm bài thi điếu ông như sau:
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Chừ cửa Hiệp Thiên vắng bạn hiền
Trút bao khổ hạnh kiếp trần duyên
Hết lo buổi tối lưng bì gạo
Hết sợ ban mai cạn túi tiền
Hết ngán không nơi cư trú tạm
Còn mừng có chỗ ngự triền miên
Cảnh trần nào bạn, nào con, vợ,
Đang ngóng huyền linh giải não phiền.
Khi làm Tòa Đạo Long Hồ (khỏang năm 1938), ông
Quốc đến Sadec xã Tân Thuận Đông Huyện Cao Lãnh,
có đụng với ông Cai Tổng Bùi Văn Vĩ, nếu không khéo
giàn xếp thì có lẻ đi đến ra tòa như việc ông Đốc Phủ Quí
ở Châu Đốc.
Cùng thời điểm này, ông cùng quí ông Giáo Hữu
Thái Đến Thanh, Lễ Sanh Ngọc Chức Thanh, Lễ Sanh
Ngọc Oai Thanh ra cồn Ngao để khai đàn. Giữa biển
trời sóng gió các ông cảm hứng đặt thi, mỗi người 2 câu:
Đến đây quyết độ xứ Cồn Ngao
Dầu phải tử sanh khá ngại nào
Quốc Đạo truyền khai cùng góc bể
Tam kỳ hoằng hóa tận non cao
Oai Trời xoay chuyển đời qui cổ
Đất Việt gồm thâu phục cựu trào
Chức trước Thiên ban muôn thuở có
Thuyền linh khách tục nổi như phao.
Tuy là bài thi tập thể nhưng ý không rời rạc, nghĩa
lại thâm viễn thoát tục.
Năm 1976, ngài Đầu Sư Thái Bộ Thanh đăng Tiên,
ông Quốc có nhơn danh chức sắc Hiệp Thiên Đài đọc
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một bài điếu văn dài, kể công nghiệp của vị quá cố, trong
ấy có bài thi điếu như vầy:
Kính điếu hồn thiêng gởi một bài,
Đầu Sư huynh đã thoát trần ai.
Tường Vân năm sắc đưa hồn phách,
Bửu Tháp ngàn thu gởi cốt hài.
Tự toại Bồng Lai vui vị cũ,
Thong dong cõi thọ ngự cao ngai.
Tám mươi sáu tuổi tròn Thiên chức
Đắc quả siêu sanh đáo Phật Đài.
Phận sự chót của đời ông là Cố Vấn Bộ Pháp Chánh
với phẩm Cải Trạng Hiệp Thiên Đài.
Theo sự tường thuật của ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Nguyễn Văn Hợi thì ông Quốc trước cầu phong Lễ Sanh.
Khi dâng hồ sơ lên Đức Lý chấm phái thì: “Hiệp Thiên
Đài định vị”.
Đức Hộ Pháp bạch xin Ngài định vị ở phẩm nào?
Đức lý viết: Phẩm Sĩ Tải – Nên nhớ lúc trước không
có khóa thi mà chỉ cầu phong. Vị nào có căn Hiệp Thiên
Đài thì Đức Lý để Hiệp Thiên Đài định vị, nghĩa là Đức
Ngài không phạm quyền của Đức Hộ Pháp. Khi Đức Hộ
Pháp hỏi xin Ngài định phẩm thì ý nghĩa Đức Hộ Pháp
đã giao sự định đoạt cho Đức Lý trọn quyền định phẩm.
Chúng ta để ý, không bao giờ Cửu Trùng Đài phạm qua
quyền Hiệp Thiên Đài như Đạo Nghị Định của hai vị
đầu Đài đã thông với nhau.
Ông có công lập một cuốn sổ lý lịch Chức Sắc Hiệp
Thiên, biên tên từng vị từ Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh đến 12 vị Thời Quân, cùng tất cả Chức Sắc tiểu cấp
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từ Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đến Luật Sự. Mỗi người đều dán
hình mặc Thiên Phục, có tên cha mẹ, ngày sinh, ngày tử,
tên các con… công nghiệp hành Đạo của mỗi người, tác
phẩm văn chương, nếu có, cũng ghi vào….
Rất tiếc quyển ấy bị chính quyền Việt Cộng xung
công lối 1978.
Vì thời cuộc khó khăn Hội Thánh không thể xuất
tiền lập mộ cho ông được. Có những bạn Đạo cảm tình
với ông chung góp kẻ công người của xây mộ cho ông rất
ấm cúng ở Thái Bình, Thánh Địa, nơi giành cho Chức
Sắc Hiệp Thiên Đài khi mãn phần. Nơi đây đã có các
bạn nằm trước là Luật Sự Phạm Văn Đúng, ông Truyền
Trạng Phạm Văn Ngọ, Sĩ Tải Phạm Duy Nhung, Thừa
Sử Phan Hữu Phước.
Ông Quốc lúc sanh tiền có lãnh phận sự làm phép
xác cho các Chức Sắc từ Giáo Hữu đến Giáo Sư tại Đền
Thánh. Còn phẩm Phối Sư đổ lên thì Ngài Hồ Bảo Đạo
làm phép xác..
Ông Quốc còn được Thánh Lịnh thuyên bổ Trưởng
Nhiệm Ban Đạo Sử, nhưng vì thường bệnh hoạn chưa
làm tờ giao lãnh thì ông đã từ trần.
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Ô

ng TRẤN người quê làng Tân Huệ, quận
Hồng Ngự Tỉnh Châu Đốc, ông thuộc khóa đàn
anh của chúng tôi. Thi đậu Luật Sự khỏang năm 1935.
Khi Pháp bắt Đức Hộ Pháp và các Đại Thiên Phong
đi Madagasca thì ông đã tùng chinh đi lính tình nguyện
sang Pháp. Số quân của ông là 17.070…. Người Pháp nhận
thấy ông người trí thức, khôn ngoan nên cho học lớp trinh
thám quốc tế. Có lần ông được máy bay chở qua Trùng
Khánh Trung Quốc để lấy họa đồ, chụp địa điểm quân
sự của Nhựt để đồng minh bỏ bôm.
Trước khi đi, ông có cảm tác một bài thi gởi lại cho
anh em chiến sĩ cùng sang Pháp như sau:
Giáp máy âm dương hỏi thử nào?
Đông, Tây, Nam, Bắc nhắc càng đau
Đằng vân gióng hướng chầu Hồng Lạc,
Hóa hải định phương chực Việt Trào.
Quạt gió nhắn tin chan với chứa
Đèn Trăng gởi lại ruột gan xào.
Tử sanh, tà chánh, thôi thời thế,
Còn mắt nai hư dễ luận nào.
 Paris 1944
Bài thơ này trích nơi trang 375 Hồi Ký Pháp Hồi của
tác giả Trần Tấn Lộc (Trung Uý).
Trước đó ở Thánh Địa, ông làm Giáo Viên Đạo Đức
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Học Đường. Hiện nay có nhiều chức sắc, sĩ quan… là học
trò của ông đã nên người hữu dụng cho đời và cho Đạo.
Sau khi Đệ nhị Thế Chiến chấm dứt, ông được trở
về Việt Nam, lãnh phận sự Thánh Vệ Trưởng, bảo vệ an
ninh trong vùng Thánh Địa.
Sau khi Đại Tá Xương được đổi ra quân khu I Miền
Trung, thì ông Trấn được thay thế chỉ huy quân đội quốc
gia VNCH ở Cà Mau. Dân chúng bên ngòai từ trí thức
đến bình dân ai ai cũng mến đức của vị chỉ huy nhơn
nghĩa, thực thi đúng chính sách Bảo Sanh, Nhơn Nghĩa,
Đại Đồng.
Còn bên trong đối với kháng chiến chống Pháp, họ
cũng hiểu được lập trường của Cao Đài không phải lãnh
súng Pháp để đánh họ mà là một quân đội tự vệ, mục đích
làm cho đời được an ninh, chống sự giết chóc, dẫu bạn
hay thù cũng là đồng sanh, con chung của Thượng Đế là
anh em trong tình ruột thịt thiêng liêng.
Vì đủ uy tín, lại có tài năng nên ông bị ganh ghét
và bị mưu sát ngày mùng 9–7 năm Nhâm Thìn, hưởng
dương 42 tuổi.
Ông bị bắn tại Ngã Năm gần cửa số 4, ông được chở
ra dưỡng đường Tây Ninh nhưng tới Trảng Dài thì tắt thở.
Linh cữu được hòan tại tòa nhà Hiệp Thiên Đài.
Một điều đặc biệt là Đức Hộ Pháp nhớ công ông dày
dặn với Đạo, đứng trước linh sàng nói cùng Hội Thánh
và toàn Đạo hiện diện: “Bần Đạo xin lạy Trấn để đáp lại
công nghiệp của nó đối với Đạo”.
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa nắm Đức Ngài
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lại và thưa: “Bạch Ngài, để Bần Tăng thay mặt Ngài mà
lạy thế”.
Cử chỉ cao thượng của quí thượng cấp đối với kẻ
hữu công ấy đáng làm gương muôn đời, cho đoàn hậu
tấn học hỏi và soi chung.
Sau khi làm phép xác Đức Hộ Pháp lên đài giảng tại
Đền Thánh để những lời châu ngọc:
“Hôm nay là ngày qui liễu của Thừa Sử Phạm Ngọc
Trấn, Bần Đạo để lời phân ưu cùng Hiệp Thiên Đài và
Quân Đội, vì các Ngài đã mất một người bạn cùng khổ”.
“Từ khi mở Đạo cái kiếp sanh của Thừa Sử Trấn không
biết thú vị mùi đởi là gì? Trấn hiến thân cho Đạo hai mươi
mấy năm gian lao khổ nhọc, không có một điều chi chúng ta
đã chịu mà Thừa Sử Trấn không chịu, gánh nặng của Đạo
cũng đã chia sớt, gánh nặng của đời cũng dám hy sinh vì nước,
vì nhà, vì chửng tộc, hiến thân trọn đời cho Đạo đó vậy”.
“Hỏi từ thử đến giờ Thừa Sử Trấn có được vui hưởng
hay chăng? –Bần Đạo nói không! không có gì hết!
“Tuy vẫn biết con người có mặt trên thế gian thì phải
sống; hễ có sống tức nhiên có chết, bởi không ra ngoài tứ khổ,
thì chết thế nào cũng là chết. Nhỏ cũng chết, lớn cũng chết,
luật thiên nhiên ấy không từ bỏ ai. Đã mang mảnh thi hài
này thì dẫu chết thế nào cũng là chết.
“Duy có một điều may mắn cho Thừa Sử Trấn là biết
mình đã mang mảnh thi hài xác tục, sống ở mặt thế gian
này mà không có vui sống. Nếu có cái sứ mạng Thiêng Liêng
hiệp công cùng Đạo, thì Thừa Sử Trấn là người đã chờ Đức
Chí Tôn đến, hợp cùng Đức Chí Tôn để tạo nền chơn giáo
của Ngài.
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“Nay có kẻ đã giết Trấn, thoản như Trấn còn oan nghiệt
quả căn tiền kiếp, thì kẻ đã giết Trấn tức nhiên sẽ giải nợ
cho Trấn và chịu quả kiếp của Trấn, từ khi có linh hồn tới
giờ, bởi nó tới nó trả, mà kẻ ấy không cho trả, tức nhiên
lãnh cho nó.
“Tội nghiệp thay! đi năm non bảy biển vào sanh ra tử
mà không chết, về ở trong nhà máu thịt mà chết thảm thiết,
có bao nhiêu đó mà thôi.
“Dưới bóng cờ cứu khổ, dưới bóng cờ nhơn nghĩa, hai
bóng cờ ấy tưởng đâu gởi mảnh thân phàm có thể bảo vệ
được, nhưng ngày nay đã ra nông nổi……………….”
Về phần đời, ông có vợ tên Tư Liễu (Lễ Sanh Hương
Liễu). Khi anh chết chị mang thai ít tháng, rồi cho ra đời
một đứa con duy nhất đặt tên là Phạm Ngọc Trảng. Chị
phải tảo tần nuôi con, mong cho nó thành tài nối chí cha.
Ở Tây Ninh sau khi đỗ tú tài II, Trảng thi đậu đại học.
Chị phải xuống Sàigòn mướn nhà ở, hằng ngày đổ bánh
xèo bán nuôi con. Bốn năm khổ não Trảng thi đỗ kỹ sư
điện, nhưng không thích đi làm mướn, trở về Tòa Thánh
vào cơ quan Phát Thanh làm nơi nhà in của Đạo, Trảng
hoạt động thế nào mà bị chính quyền xử án tử hình cùng
với 20 người tội phản Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Trảng có một tình nhân tên Kim Cúc, cô bị kết án
20 năm khổ sai. Trước tòa, cô yêu cầu xử tử cô để được
chung tình với Trảng.
Chúng tôi có nhờ em ruột ông Trấn là ông Phạm
Ngọc Chẩn cho biết thêm về ông Trấn như sau:
Quê ông Trấn tại làng Tân Long, quận Hồng Ngự,
tỉnh Châu Đốc. Ông sanh năm 1910, thân sinh tên Phạm
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Thành Thuộc và mẫu thân là Nguyễn Thị Nương. Gia
đình khá giả sinh nhai bằng nghề nông. Cả gia tộc đều
làm quan chức Hội Tề.
Ông Trấn học trường College Cần Thơ, thi đỗ
Diplôme (trung học Pháp). Ông có cưới vợ tên Đính,
nhưng vì lẽ riêng hai bên thôi nhau. Ông có làm thơ ký
cho Đầu Tộc Đạo Hồng Ngự. Sau về Tòa Thánh dạy học
ở Đạo Đức Học Đường. Năm 1941, vâng lịnh Hội Thánh
ông tình nguyện tùng chinh với 200 lính Đạo để đổi lấy
tự do tín ngưỡng. Sang Pháp đánh Đức. Rồi năm 1946
ông được trở về Tòa Thánh làm Thánh Vệ Trưởng. Ông
mất ngày mồng 6–7 Nhâm Thìn (1952) hưởng thọ 42 tuổi.
Ông Thừa Sử Phan Hữu Phước có khóc ông Trấn
một bài thi điếu như vầy:
Nhớ lại người xưa để vết thương
Bể trần lướt sóng cánh bườm trương.
Linh tâm một điểm gương kim cổ,
Trần thế trăm năm kiếp hận trường.
Nghĩa dõng nêu danh gương tuấn kiệt,
Trung cang để tiếng bực phi thường.
Gươm linh ngàn thuở còn uy khí
Khử mị trừ gian loại bất tường.
Huệ Tỉnh 1952

Họa Vận:
Một lòng vì Đạo trải tình thương
Bất chấp mưu tà địch chủ trương
Máu đỏ thấm tươi gan dũng sĩ
Tâm thanh tô đậm chí can trường
Cầm cân công lý an đồng Đạo
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Múa kiếm Hùng Thư cứu Việt Thường
Cỏi Á trời Âu chưa biết khuất
Vùi thây đất Thánh mấy ai tường.
Quang Minh

Ngày mùng 4–7 Giáp Tý (1984) bạn đời của ông
Trấn là Lễ Sanh Hương Liễu đã lìa đời Quang Minh có
điếu 1 bài như sau:
Công dung ngôn hạnh đã đủ tròn
Phu, phụ, tử tùng đã vẹn toàn.
Xác tục giải dầu đeo nghiệp trải.
Hồn linh thanh thản dứt dây oan.
Bá Tòng chàng thấu niềm cay đắng.
Ngọc Trảng con hay nổi đoạn tràng!
Giòng Phạm từ đây giờ tuyệt tự,
Cạn nguồn suối lệ khóc chồng con.
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T

huở thiếu thời, ông Giáo Văn làm giáo
viên Đạo Đức Học Đường, Tòa Thánh Tây Ninh.
Học trò ông nhiều người nên phận, hoặc làm sĩ quan hoặc
thọ phong Chức Sắc, hoặc làm công chức, hoặc trở thành
phú gia… Ông có lãnh một phận sự mật của Hội Thánh
đến Ban Chỉnh Đạo Bến Tre đem bộ sổ đất Thánh Địa
về Tòa Thánh. Vì thời cuộc, ông giả điên, giả say để qua
mắt chính quyền đối lập trong các thời đại.
Ông già bệnh và trút hơi thở cuối cùng tại Thánh
Địa 3–7–1968 (âm lịch là 8–6 Mậu Thân). Hội Thánh
nhớ công nên cho hành lễ an táng theo hàng Sĩ Tải Hiệp
Thiên Đài.
Theo sự tường thuật của ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Nguyễn Văn Hội thì ông Văn dâng tờ cầu phong Lễ Sanh,
lấy công nghiệp giáo viên. Khi vào cung Đạo, Đức Lý Giáo
Tông giảng dạy “Hiệp Thiên Đài định vị, nhưng phải có đề
nghị của Quyền Gíáo Tông mới được.”.
Đức Hộ Pháp chờ lịnh Đức Quyền Giáo Tông,
nhưng Đức Ngài giải đải thời gian rồi Ông Văn qui vị.
Đức Hộ Pháp có nói: Nếu phong nó Sĩ Tải thiệt thọ thì
nó sẽ hư, cứ để làm “Folie de cour” mà nó còn giữ phẩm
vị được. Ngài giải những người Folie de cour là những
người can gián vua bằng cách giả điên, vì quyền quân chủ
chuyên chế ngày xưa không có kẻ tỉnh nào dám can vua,
bởi sợ bọn xàm nịnh ám hại sẽ bỏ mạng, nên có người
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thành công trong Folie de cour. Ông Văn tiếp thu ý kiến
ấy, muốn can ông Tương đừng nghịch với Tòa Thánh bèn
xuống làm đồ đệ của ông Tương. Ban đầu cúc cung tận
tụy, sau giả say mắng ông Tương: “Chức Đầu Sư của Chí
Tôn mà ông chê, ông muốn lên Giáo Tông, không sợ Thiên
Điều, không ngán Ngũ Lôi tru diệt…..” giả điên nhiều lần
thành quen tánh ăn nói quàng xiêng mà phải mang danh
“Văn Điên”.
Khi ông Văn qui vị Hội Thánh nhắc tích Đức Lý
để Hiệp Thiên Đài định vị, nên đồng ý phong Ông vào
hàng Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài để ân cử về phần hồn cho
một người trung thành cùng với nền Đại Đạo.
Thế là trong sử Đạo chỉ có một vị Sĩ Tải không thi
Luật Sự, không hành quyền Pháp Chánh, mà vẫn được
truy phong vào phẩm vị Thiên Thần, nên chúng tôi kể
như ông là một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
Ông tên thật là Lê Văn Chương, hưởng thọ 59 tuổi.
Những bài thi điếu sau đây chứng tỏ hành vi lập công
của ông và chứng minh một kiếp sanh trọn Đạo của một
Chơn linh phi thường.
Bài Của Thông Quang:
Thầy Giáo Văn đã mãn quả duyên
Từ đây bặt tiếng gọi “Văn Điên”
Tuy là trọn kiếp không danh vị
Nhận thấy đôi khi có thẩm quyền.
Đạo Đức Học Đường còn nhớ mãi
Công trình giáo hóa buổi đầu tiên
Thiện nam, chơn nữ cùng kính mến
Cầu nguyện hồn linh hưởng phước riêng.
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Bài Của Hoàng Nhiên:
Giáo Văn đã rảnh nợ trần
Về chầu Bạch Ngọc tinh thần vui tươi
Nhớ xưa công quả đấp bồi,
Đầu tiên sang tạo nên ngôi Học Đường
Dày công dìu kẻ tầm chương
Giáo viên công quả không lương một đồng
Hôm nay nhiều bậc vinh phong
Môn sinh xứng phận khó mong ân nồng.
Giúp đời, giúp Đạo nên công
Khắp trong quốc nội nhiều trang nhân tài
Thương anh trong lúc sau này
Vì Thầy vì Đạo tray tray tâm trung.
Đó đây rễu Đạo khắp cùng
Gặp hồi loạn lạc lắm phường gian manh
Nặng lời kẻ nịnh hám danh
Bất trung bất chánh cạnh tranh dối lừa.
Mượn bầu rượu sớm cùng trưa
Đóng trò múa hát say sưa xác trần
Làm điên, làm dại, làm khùng
Làm quan gián nghị, sửa trang lộng quyền
Mặc thân vất vả ngang nhiên,
Chẳng màn danh lợi lụy phiền không nao
Bây giờ anh hết khổ đau
Đường mây lướt dậm về chầu Chí Linh
Bài Của Võ Thành Lương (Giáo Thiện):
Giáo Văn thóat xác gội hồng ân
Sĩ Tải truy phong bởi hữu phần
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Công nghiệp phi thường xưa tạc sử
Bồng Lai nhược thủy sớm dời thân
Thật không phải lãng con đường Đạo
Giã dại cho xong cái kiếp trần
Lê Phủ từ đây anh vắng bóng
Nguyện hồn siêu thóat ngự Đài Vân.
BÀI CỦA CHƠN TÂM
Điện Trung ai rõ nổi cang trường
Ông giáo ly trần nghĩ tiếc thương
Không vợ, không con, không sự nghiệp
Có tài, có trí, có văn chương
Giả say để thức bao người tỉnh
Tuy mất còn lưu một tấm gương
Chẳng nhiểm mảy may mùi tục lụy
Quên mình mới thật bực phi thường.
Còn nhiều bài thi của bạn bè hoặc đệ tử khóc ông,
nhưng chúng tôi tạm xin tạm chấm dứt nơi đây để trình
bày một đặc điểm trong kiếp sống lạ lùng của một Chơn
linh.
Có lần ông mua đinh 1 tấc đóng dài dài theo các gốc
cây ở rừng Thiên Nhiên. Nếu ai hỏi để làm gì, thì ông nói
để Chức Sắc máng áo mão, vì sẽ có một cơn khảo mà rất
đông Chức Sắc phải bị rớt, không còn quyền mang áo mão
vào Đền Thánh để đảnh lễ Đức Chí Tôn.
Một hôm nọ, ở cửa số 7 ngoại ô Thánh Địa, ông
đang nghiến răng, nói xiêng xỏ những vị Chức Sắc phạm
pháp; đàng xa thấy Đức Hộ Pháp đi lại, tức thì ông xui tay,
câm miệng đứng như Trời trồng. Đức Ngài thấy thương
tâm bảo về tắm rửa, nghỉ ngơi, đừng làm khùng điên nữa.
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Ông riu ríu đi một nước về nhà.
Lối 12 giờ khuya, ông đi rảo thấy một số người không
đi cúng, ông lớn tiếng nói nặng: “Mấy thằng Giáo Thiện,
Chí Thiện ăn no làm biếng, chẳng chịu đi cúng, ở nhà ngủ
cho mập…”
Còn đối với Chức Sắc Hiệp Thiên Đài ông kêu “Chư
Sở”, mấy thằng Tòa của ông Nghĩa. Ông không kiên nể,
không sợ mích lòng ông lớn, ông nhỏ nào hết. Hễ ai quấy
là mạnh miệng chỉ trích.
Ấy cũng là phương lập công mà không có người thứ
hai bắt chước.
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C

húng tôi có đến Trí Giác Cung để phỏng
vấn bà Phối Sư Hương Cúc là Cô ruột của Ông
Thánh Hiển và được tiết lộ như sau:
Thân sinh ông tên Đỗ Quang Khánh và bà mẫu thân
tên Lâm Thị Đó.
Ông Hiển là con thứ 3, người thứ 5 tên Dung, người
thứ 6 tên Tiển, người thứ 7 tên Tâm (tức là người bạn
đời của ông Hợi, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn). Người thứ 9 tên
Hường (chết), còn người út tên Thành. Ông cầu phong Lễ
Sanh, nhưng Đức Lý phê Hiệp Thiên Đài định vị. Khi Đức
Hộ Pháp hỏi ở phẩm vị nào thì Đức Lý nói: phẩm Sĩ Tải.
Năm 1941, bị đồ lưu nơi Phi Châu tại Madagasca.
Trong 5 người bị đày, ông là người trung thành nhất đối
với Đức Hộ Pháp.
Khi Pháp bắt Đức Ngài gánh nước thì ông Hiển
gánh thế, hoặc làm gì nặng nhọc thì ông giành làm không
ngại gian lao. Vì bị đổi đến nơi lam chướng nên ông bịnh
mà chết. Hài cốt hiện giờ còn ở Madagascar.
Nhờ dạ trung thành, trọn tâm cùng Đạo, chẳng
thay dạ đổi lòng trong cơn khảo đảo, nên đặng đắc Thánh
Vị. Ông thường giáng cơ xưng Thánh Hiển, hoặc Thánh
Phi Châu.
Có lần ông cho một bài:
Cuộc đời còn lắm nổi gay go,
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Các Đấng bao phen đã dặn dò,
Hành Đạo Cao Đài cho phải Đạo.
Học trò Xiển Giáo đáng danh trò,
Lợi quyền chớp nhóang đừng mơ mộng,
Đạo đức trường tồn gắng chí lo.
Một kiếp phù sanh không mấy lát,
Thật hành cho vẹn Thích, Tiên, Nho.
THI SAY RƯỢU

Tại Thanh Trước Đàn ông Hiển có cho một bài nói
về người say rượu, nhưng chung ý tả chánh quyền lúc ấy
(chánh phủ Nguyễn Phan Long) sắp đổ vì nó không phải
của dân cử mà là con đẻ của thực dân Pháp.
Gập ghềnh cao thấp cái đường quan
Giữa lộ cây đâu lại mọc càng
Chếnh choáng không gì ai đỡ nổi.
Thênh thang đợi có kẻ nâng toan
Oát đầu áo mặc hai tay thiếu
Rộn mắt kiếng đeo bốn vó chòan
Đã biết Đạo mình là thú vị
Chẳng cần cầu bắt cứ sang ngang.
Thánh Phi Châu 1950

Phò Loan:
Đêm 11–10 Tân Mão (9–11–1951)
Thừa Sữ Hợi
Luật Sự Nhung
ĐỖ QUANG HIỂN
Xin chào mấy bạn. Cười……
Cho ăn chocolat mà chưa biết vị, cười……
88



Để Hiển nói chuyện chơi, ráng nghe nghe mấy bạn.
Ông già chống gậy khóc tù hu
Áo rách tả tơi, tóc rối bù
Thưởng đám con khờ không thể đở
Đau bầy sói dữ lắm người bu
Giữ đời an lạc tay đưa gậy
Đón thế bại tồi miệng biểu tu
Bởi trẻ già đành đi thất thưởng
Chỉ đường đưa gậy chiếu thăng phù.
Cười….
Gậy đó khen ai khéo khéo cầm
Đừng lơi, đừng giả mất tình thân
Dò đường cao thấp tay nâng gậy
Chớ để rồi đây oán oán thầm.
Cười… biết Hiển nói chi không mấy bạn? Hiển chì
có ít vần đó, xin kiếu
Thăng.

Em Hiển, qua mừng cho em đó.
Em muốn kẹo phải không? ở quì đó đi nè:
Quen chiều non nước lúc xuân xanh
Tên tuổi Đài Mây đã sẵn dành
Lộc thế rẽ mùi chê mặn lạc
Ơn Trời nên phận gắng đua tranh
Lẫy lừng cánh hạc xong trường võ,
Đầm ấm duyên loan để chí thành
Vùng vẫy Võ Môn qua mấy cấp
Soi tâm đêm lạnh phó trường canh.
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Em nhớ lời chị, gắng trọn trung trọn hiếu nghe.
Thăng

Phò Loan:
Văn Phòng Hiệp Thiên Đài, ngày
1–7 Đinh Hợi (6–8–1947)
Giáo Sư Đến
Truyền Trạng Trấn
THÁNH HIỂN
Chào các bạn. Đến nay có các Đấng hội tại Ngọc Hư
Cung định liệu số phận cho đất nước Việt Nam. Lại nữa,
chư vị tiền bối, các bậc vĩ nhân cũng hội nơi Sài Thành
đặng lo ám trợ sự đàm luận của các đảng, nhứt là nơi lăng
quan lớn thường là căn cứ của cách mạng tiền vãng. Ê các
bạn lúc này cứ vuốt răng, vì anh già mà không còn râu để
vuốt. Các ông đồ nho cố làm thi, mới ra đề Việt Nam độc
lập. Ê các bạn để mắt xem coi các đảng rạo rực xôn xao mà
kết cuộc trên sân khấu chỉ có kép chính vai tuồng là kép của
ông Bầu Trời là định hiển, kế lớp thứ 3 sau hậu mà thôi.
Nếu chẳng vậy, thì Đạo Cao Đài không có chi cao
thượng bằng buổi lập quốc. Các bạn cứ đủ đức tin mà tiến
hóa mãi cho đến ngày thành Tiên hoàn toàn. Hiển mừng
cho các bạn sẽ đoạt tròn hy vọng nay mai. Thôi không dám
nói nhiều lắm để đợi xem cuộc lạc quan sắp tới.
Bạn Trấn lúc này lên chưa được lắm.
Cứ việc múa đi, nhưng phải xem coi chừng từ buổi
đêm nay Hiển thấy các bạn có lòng lo việc quốc gia nên phải
đến chơi và tỏ cho biết tin mừng sẽ cận.
Thôi kiếu các bạn
Thăng
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Phò Loan:
Đêm 7–11 Tân Mảo (5–12–1951)
Thừ Sử Hợi
Luật Sự Nhung
Xin chào mấy bạn,
Thi:
Đỗ trắng đỗ đen cùng giống đỗ
Quang tròn khiên mệt bọn ăn khô
Hiển vinh chi đó còng lưng gánh
Đợi bóng chiều về mới nhớ ngô.
Cười…… hiểu không bạn Phước.
– Đi Sơn La mà không biết Đỗ là gì à?
– Thừa Sử Phước bạch……..
– Nói tụi ấy đó biết không?
Nói tụi chánh trị đó mà.
– Thì còn ai nữa, mũi cao với mũi xẹp mà không biết
sao?
Cười….. cũng gần đây rồi, nhưng chúng cũng lùm
bùm cho đã rồi mới chịu. Còn anh em mình cứ dầm rượu
thuốc rồi nhâm nhi chơi.
Bạn không hiểu rượu thuốc thì hỏi Phước, có đồng
đảng phái mới có lợi chớ.
– Bạch…..
– Phải sức hợp quần nơi rượu thuốc đó.
– Thừa Sử Hội bạch (nói Đức Quyền Giáo Tông)
– Cười… mà Hiển cũng ưa lắm. Nói rõ thì Hiển không
dám nói.
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Thi:
Lơ lửng Trời cao một đám mây
Gió đưa bay thẳng tuốt phương tây
Miền Nam trở sóng ba đào dậy
Cõi Bắc nổi cồn bờ lũy xây.
Thúc tiếng còi sương đưa kiếm đở
Kêu bầy ghe dại chống buồm vây
Đường về cõi thọ thuyền đưa khách
Kiếm báo đùm bao với một Thầy.
Rồi xin lui.
Phò Loan:
22–1 Tân Mảo (1951)
Khỏe—Vân
THÁNH HIỂN
Xin chào các bạn.
Hiển rất mừng mà được thấy nơi cửa Hiệp Thiên lại
thêm một Chức Sắc tiểu cấp được đoạt cao phẩm vị nơi cõi
Hư Linh, tức là bạn Hải của chúng ta đó.
Vậy từ đây các bạn sẽ được vững bước trên bước đường
lập vị Thiêng Liêng là bên mặt giáo hóa an ủi thì có Hiển,
còn bên mặt Đạo Pháp thì có ông Giám Đạo Hải của chúng
ta. Như thế còn mong chi nữa mà các bạn không mừng để
mạnh tiến trên bước đường hành pháp do lịnh Đức Hộ Pháp
ban cho sao? Về mặt bí mật nhà nghề của Đài Hiệp Thiên
thì các bạn đã được chỉ dạy từ lâu rồi, mà mỗi đẳng cấp
của Hiệp Thiên là một phương pháp của Đức Chí Tôn dùng
để sắp đặt trật tự trong Đài chớ phận sự của mỗi phẩm thì
thừa lãnh được trọn quyền đem cả tài đức và sáng suốt để
thi thố cho xứng phận. Trong trường hợp này dù cho quyền
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của Chí Tôn ở tại thế cũng không muốn cản, miễn là người
lãnh phẩm tước ấy phải trọn tâm phụng sự cho Chí Tôn để
thi hành phận sự bảo thủ chơn truyền của Đạo, không cho
qui phàm giáo. Lại nữa, cơ đọat Đạo của Chức Sắc tiểu cấp
Hiệp Thiên Đài được cao hay thấp đều do nơi sở hành can
đảm hay không can đảm. Tóm lại, cả Chức Sắc tiểu cấp
Hiệp Thiên Đài không phải là cái máy để bị điều khiển bởi
người tài xế, tức là mỗi vị được tự chủ định vận mạng của
mình trong phương giúp Đạo, giúp đời.
Hiển nói ít, các bạn hiểu nhiều, Hiển xin mừng chung
các bạn.
Hiển xin thăng.
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C

húng tôi xin sao nguyên văn bài ai điếu
của Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Hội Trưởng
Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, dọc
tại giảng đường Đền Thánh để tuyên dương công nghiệp
của ông Nguyễn Văn Kiết như sau:
Bản lai lịch và công nghiệp hành Đạo của ông Tiếp
Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết đọc tại Đền Thánh lúc
9 giờ ngày rằm tháng 2 Giáp Tý (dl 17–03–1984):
Kính Hội Thánh.
Kính quí Chức Sắc Thiên Phong, chư Chức Việc và
toàn lưỡng phái.
Thưa quý vị,
Nhơn danh Phó Hội Trưởng Hội Đồng Quản Lý,
tôi xin thay lời Hội Thánh để trạng tỏ lai lịch và hành
Đạo của huynh Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết
vừa quy vị;
Cố Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết sinh
năm 1913 (tuổi thiệt là 75) tại xã Bình Quới Châu Thành
(Tân An) nay là tỉnh Long An.
– Thân sinh là ông Nguyễn Văn Mười và bà Nguyễn
Thị Hóa đã khuất bóng từ lâu.
– Nhập môn ngày 14–9–1928 tức là năm Mậu Thìn.
– Sau khi nhập môn vào Đạo, ngày 30–10–1929 ông
xin hiến thân hành Đạo.
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❒❒ Ngày 21 tháng 2 Bính Tý (14–3–1936) được thuyên bổ
hành Đạo nơi tỉnh Đạo Long Hồ cũ, với phầm Sĩ Tải.
❒❒ Đạo nghị định số 1/HTĐ ngày 19 tháng giêng năm
Mậu Dần (18–2–1938) ông được thuyên bổ lại hành
Đạo nơi tỉnh Biên Hòa.
❒❒ Ngày rằm tháng 9 năm Kỷ Mão (27–10–1939) ông xin
hành Đạo nơi tha phương.
❒❒ Thánh lịnh số 440/PC ngày 13 tháng 2 năm Mậu Tý
(23–3–1948) ông được thăng phẩm Truyền Trạng.
❒❒ Thánh lịnh số 4401/PC ngày 14 tháng 2 năm Mậu
Tý (24–3–1948) ông được phong thưởng lên phẩm
Thừa Sử.
❒❒ Sắc huấn số 236/PC ngày 16 tháng giêng năm Tân
Mão (23–2–1951) ông được cử đại diện Hiệp Thiên
Đài đến tận gia đình chia buồn với tang chủ cùng
viếng mộ phần của cố Thừa Sữ Nguyễn Huợt Hải
tại Châu Đốc cũ.
❒❒ Sắc huấn số 8/PC ngày 18 tháng giêng năm Bính Thân
(29–2–1956) ông lãnh phận sự biện hộ trong Pháp
Chánh Thượng Thẩm Hiệp Thiên Đài.
❒❒ Sắc tứ số 47/TS ngày 12 tháng 5 Bính Thân (20–6–55)
ông lãnh trách nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát đơn xin
khẩn đất của bổn Đạo.
❒❒ Sắc lịnh số 1/PC ngày 2 tháng 4 Giáp Thìn (13–5–1964)
ông được bổ nhiệm phận sự Trưởng Phòng Thẩm
Vấn Bộ Pháp Chánh.
❒❒ Đạo lịnh số 037/ĐL ngày 19 tháng 8 Giáp Thìn (24–
9–1964) ông được đại diện Hiệp Thiên Đài đến chứng
sự tại Đại Hội Hội Thánh.
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❒❒ Đạo lịnh số 036/ĐL ngày 21 tháng 4 Ất Tỵ (21–5–1965)
ông lãnh nhiệm vụ đặc trách điều hành Đại Đạo
Thanh Niên Hội.
❒❒ Đạo lịnh số 42/ĐL ngày 12 tháng 9 năm Ất Tỵ (06–
10–1965) ông lãnh phận sự Tổng Thư Ký Ban Kiểm
Soát tổng hợp tài sản của Đạo.
❒❒ Thánh lịnh số 15/TL ngày 17 tháng 10 năm Ất Tỵ
(19–11–1965) ông được thăng phẩm Giám Đạo.
❒❒ Thánh lịnh số 60/TL ngày 24 tháng 3 năm Bính
Ngọ (14–4–1966) ông lãnh phận sự nghị án nơi Pháp
Chánh Hiệp Thiên Đài.
❒❒ Thánh lịnh số 16/TL ngày 28 tháng 8 năm Tân Hợi
(16–10–1971) ông lãnh phận sự Tổng Thư Ký Ban Xây
Lắp Đạo Đức Học Đường.
❒❒ Thánh lịnh số 7/TL ngày 17 tháng 11 năm Tân Hợi
(03–01–1972) ông được thăng phẩm Cải Trạng.
❒❒ Sắc lịnh số 4/PC /SL ngày 21 tháng giêng Nhâm Tý
(06–03–1972) lãnh phận sự Trưởng Phòng Cải Trạng.
❒❒ Thánh lịnh số 56/TL ngày 6 tháng 9 năm Nhâm Tý
(26–7–1972) ông lãnh phận sự Biện Hộ Pháp Chánh
Sơ Thẩm Hiệp Thiên Đài.
❒❒ Thánh lịnh số 63/TL ngày 6 tháng 9 Nhâm Tý (12–10–
1972) ông lãnh phận sự Giám Khảo Khoa Thi Luật Sự.
❒❒ Thánh lịnh số 2/TL ngày 06 tháng 11 Nhâm Tý (11–
12–1972) ông lãnh phận sự Biện Hộ Pháp Chánh
Thượng Thẩm Hiệp Thiên Đài.
❒❒ Tờ số 41/PC/SL/UN ngày 21 tháng 3 Quí Sữu (23–
04–1973) ông được ủy nhiệm đến chứng sự bầu cử
phiên công cử Chức Sắc Cửu Trùng Đài.
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❒❒ Tờ số 57/PC/SL ngày 26 tháng 8 Quí Sữu (22–9–1973)
ông được ủy nhiệm xử lý thường vụ văn phòng Bộ
Pháp Chánh.
❒❒ Sắc lịnh số 49/PC/SL ngày 12 tháng 6 năm Quí Sửu
(11–7–1973) ông lãnh nhiệm vụ Trưởng văn phòng
Bộ Pháp Chánh.
❒❒ Thánh lịnh số 5/TL ngày 17 tháng 11 Ất Mão (19–12–
1975) ông được thăng phẩm Chưởng Ấn.
❒❒ Thánh lịnh số 11/TL ngày 19 tháng giêng Bính Thìn
(18–2–1976) ông được lãnh nhiệm vụ Phó Chưởng
Quản Bộ Pháp Chánh.
❒❒ Thánh lịnh số 04/TL ngày rằm tháng 3 Bính Thìn
(14–4–1976) ông được thăng phẩm Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn.
Đến ngày 19 tháng 4 năm 1976 tiếp nhận văn thơ
của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh gọi ông đi dự lớp học tập
cải tạo 15 ngày.
– Sau một thời gian học tập cải tạo tốt, ông được trở
về gia đình tu tại gia để an dưỡng tuổi già. Bỗng một phút
lâm trọng bịnh, gia đình con cháu lo chạy chữa thuốc men
điều trị, nhưng chẳng qua thiên số đã định kỳ, ông đành
phải trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ ngày 13 tháng 2
Giáp Tý (15–3–1984) tại tư gia tại Ấp Hiệp An, Xã Hiệp
Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh, hưởng thọ 75 tuổi.
– Ôn lại quảng đời hành Đạo của cố Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn Nguyễn Văn Kiết đã dàỳ công chung lo xây dựng
đại nghiệp Đạo hơn 50 năm gặp nhiều hoàn cảnh khó
khăn gian lao khổ nhọc trong trường lập công hành Đạo,
mà người vẫn miệt mài một lòng một dạ trung thành với
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Đạo, lo chu toàn bổn phận người dân tốt.
– Hôm nay, cố Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn
Kiết đã làm xong trách nhiệm Đạo, trở về bái mạng Ngọc
Hư, Hội Thánh mất một Chức Sắc lão thành, chư Chức
Sắc vắng bóng người bạn đồng thuyền, trong gia đình
thân quyến đã mất một người yêu mến.
– Trước cảnh chia ly, người ở thế mấy ai tránh khỏi
ngậm ngùi mến tiếc, nhưng mừng cho anh linh cố Tiếp
Dẫn Đạo Nhơn được hưởng cảnh an nhàn tự tọai nơi cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống.
– Tôi xin thay lời Hội Thánh cũng như quí Chức Sắc,
Chức Việc và toàn Đạo hiện diện trong buổi cầu siêu hôm
nay, xin thành thật phân ưu cùng tang quyến.
Trước khi dứt lời, kính mời quí Chức Sắc, Chức Việc
và toàn Đạo hướng vào Bát Quái Đài đồng thành tâm
cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thiêng Liêng ban bố hồng ân cho anh linh cố Tiếp Dẫn
Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết được thọ hưởng phép siêu
thăng nơi cỏi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Nay kính
TM. Hội Đồng Quản Lý Hội
Thánh Cao Đài Tây Ninh
Cải Trạng Lê Minh Khuyên
Trong quyển hồi ký của chiến sĩ Pháp Hồi thì tỉnh
Mỹ Tho có 160 người, trong đó có Sĩ Tải Nguyễn Văn
Kiết số quân 17.069
Chúng tôi để ý trong đám tang ông Kiết có mặt hầu
hết Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và các chiến sĩ Pháp Hồi
cùng các học trò của ông. Nay có kẻ làm Lễ Sanh, Giáo
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Hữu, Giáo Sư, Hiền Tài…. và cả Thương Gia.
Quan tài quàn tại nhà một đêm kế di vào Báo Ân Từ
tế lễ cầu siêu 1 ngày, 1 đêm. Sáng 8 giờ đem vô Tòa Thánh
làm phép Độ Thăng, cầu siêu lần nữa, rồi đưa đi Cực Lạc
cũ an táng. Người tiễn đưa rất đông. Có nhạc hòa tấu làm
đám được ấm cúng.
Quang Minh có một bài phú điếu ông như sau:
Ôn lại đời niên thiếu
Hy sinh lập công nhiều
Giáo viên trường Đạo Đức
Môn sinh lắm danh kêu.
Tòa Đạo Long Hồ miếu
Chức Sắc thảy mến yêu
Cầm cân minh chánh định
Chẳng sai lệch một điều.
Tình nguyện giúp Pháp Triều
Đang cơn Đức diệt tiêu
Đổi lấy ân báo oán
Cao thượng chí hung nêu.
Cương quyết thí thân liều
Bảo tồn con cái Đạo
Thánh Vệ Trưởng lãnh chức
Phẩm giá lên như diều
Gia đình không bận bịu
Tiền tài nào mến triêu
Lục tỉnh giáp vòng đi
Thanh tra Quân Sự Liệu
Nhắc đến trào Tổng Thiệu
Do lệnh Hội Thánh triệu
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Lãnh Hội Đồng Dân Quân
Pháp nhân đời nhận chịu.
Bảy lăm (1975) Cộng Hòa xiêu
Phải phận giống nàng Kiều
Lầu xanh đành giam hảm
Vì hiếu phụ tình yêu.
Đầu đội tuổi nặng trịu
Công cán gẫm không thiếu
Trọn một kiếp vì Thầy
Hồn phách ắt thoát siêu.
Chơn linh đẹp mỹ miều
Chói rạng tận cung Diêu
Xin hộ phù đất nước
Gặp tháng Thuấn ngày Nghiêu.
 13–2 Giáp Tý (1984)
Ông Kiết thoảng nghe (médium auditif). Đêm 1–10
Nhâm Tuất (1982) lúc 12 giờ khuya, ông nghe ông Thánh
Hiển đọc bài thi như sau:
Hồ lô kia đầy phép Ma-ha,
Bảo dụng tận trung mới trị tà
Đạo chánh đâu sanh chi phái đảng
Nhớ gìn tâm chánh còn Cà-sa.
Năm 1936 Bát Nương có giáng cơ cho ông Kiết 1
bài như sau:
Rồng là ánh nguyệt chiếu trong veo
Lặng lẽ thuyền côi lỡ nhịp chèo
Lững chững trôi theo chìều lượn sóng,
Lỡ làng quay quả liệng đường neo
Giục lòng đêm lạnh nghe ngư phủ,
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Gội thảm sương mơi giục trở lèo.
Ôm ấp tình chung Trời một góc,
Hỏi mưa nắng gió biết đâu theo.
Lúc đang học tập ở Cây Cầy (1980) ông Kiết có nằm
mộng gặp Đức Hộ Pháp cho một bài thi tứ cú như sau:
Sua động Xử Ma khử chánh tà
Biệt phân Thánh Thể với thây ma
Luyến trần thất thệ cam đành chịu
Đừng hận Thiên Điều, chớ trách Ta.
Những khách đến thăm ông đều có chép bài nầy.
Ông nói bài nầy Đức Hộ Pháp ám chỉ những người phản
Đạo. Dư luận cho rằng Đức Hộ Pháp cảnh cáo ông Kiết,
nhưng ông lại gá cho Ngài Hồ Bảo Đạo, Ngài Ngọc Đầu
Sư Ngọc Nhượn Thanh (chúng tôi xin miễn bàn, chỉ biết
có bài thi còn ám chỉ ai thì tương lai sẽ rõ).
Thời gian học tập lúc đầu ai cũng thấy ông cương
quyết bảo vệ thanh danh của Đạo, của Đức Giáo Chủ.
Nhưng rất tiếc, sau 3 năm dằng dai bao khổ nhọc ông
lại đổi ý, nhận chịu quá khứ của mình là sai lầm và hứa
sẽ sửa sai.
Có lẽ tưởng rằng làm kẻ “giả dại qua ải”, nào dè
chánh quyền Cộng Sản khai thác triệt để tờ tự khai của
ông, đưa ông đến những địa điểm có mít tinh, đông người
để công bố những nhận xét của một Chức Sắc Hiệp Thiên
Đài có thể gọi là thuộc thành phần lãnh đạo. Sự phản tỉnh
của ông Kiết đem danh vọng ông xây dựng từ hơn 50 năm
đổ xuống biển Đông một cách oan uổng.
Chúng tôi xin chép nguyên văn tờ phản tỉnh ấy để
quí đọc giả phê phán. Chúng tôi chỉ tiếc 5 năm chót của
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ông Kiết về nhà sống không hạnh phúc, nếu giữ chặt lập
trường thủy chung như nhứt thì chúng tôi tưởng ông là
một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đại công nhất ngoài Thời
Quân ra.
Bài tự khai của ông Nguyễn Văn Kiết đọc ở nhiều
địa điểm (Long Hoa, Bến Kéo…)
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Bản Báo Cáo
Kết quả học tập cải tạo của Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
Hiệp Thiên Đài Nguyễn Văn Kiết, 69 tuổi.
Kính thưa: Ông chủ Tịch UBND
Ông chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc
Toàn thể các vị đại biểu, Hội Thánh lưỡng Đài, Hiệp
Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, và các anh chị
em đồng Đạo.
Tôi Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết, 69 tuổi
được tập trung cải tạo thời gian qua, nay thấy cần biện bạch
một vài lời kính tường cùng Hội Thánh lưỡng Đài và anh
chị em đồng Đạo 1 nhận thức mới, 1 thay đổi rõ rệt mà tôi
nhận thức được.
Trải qua 3 chế độ thực dân Pháp, Mỹ, 1 tập đoàn chủ
nghĩa đế quốc xâm lược, 1 giai đoạn thống trị trong sử, 1
tập đoàn phản động làm tay sai đã là nơi tiếp xúc để vùi
dập một dân tộc nhỏ bé Việt Nam tưởng chừng như không
có lối thoát. Cảnh nước mất nhà tan nhưng xét lại từ đời
vua Hùng Vương dựng nước đến nay, chứng tỏ dân tộc VN
là một dân tộc anh hùng, có họat động anh hùng dưới sự
lãnh Đạo của Đảng CS VN đứng đầu là chủ Tịch Hồ Chí
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Minh lãnh Đạo, đưa con thuyền cách mạng thành công, tổ
quốc đã thống nhất dân tộc trên 1 giai đoạn trên đường đi
lên xây dựng cách mạng xã hội. Thật là sung sướng gì bằng.
Tôi càng thắm thía, càng thấy ân hận, vì chưa đóng góp gì
vào công cuộc cách mạng để giải phóng dân tộc mà ngày nay
bản thân tôi và con cái thừa hưởng.
Về phần Đạo, tôi đã phế đời hành Đạo, thậm chí đem
cả xác thịt ra ngoại bang để đánh thuê cho một đế quốc mà
chính đế quốc ấy lúc đó xâm lược dân tộc VN ta.
Cũng chỉ vì Đạo thế mà một số Chức Sắc lớn đã phản
Đạo, chống Cách Mạng, lèo lái Đạo đi sai chơn truyền làm
cho Đạo Cao Đài bê bối.
Ngày nay con đường đi đến hạnh phúc đã rộng mở, tôi
thấy tự mình đã sống trong cộng đồng dân tộc, đã nhận định
ranh giới dứt khóat giữa 2 chế độ cũ mới đặt mình trong
giới lao động sản xuất, thi hành nghiêm chỉnh chủ trương
chính sách của nhà nước Cách Mạng.
Kính thưa quí anh chị,
Một chế độ dân chủ hữu ái không những bản thân
tôi mà tất cả mọi người khác đang cải tạo tại trường được
đối xử với tính cách nhân đạo, thắm tình dân tộc, không bị
gò bó, lại được hưởng mọi phương tiện giải trí lành mạnh
văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, sanh hoạt báo chí,
hiểu rõ về xã hội Cách Mạng, thường xuyên được nghe ban
lãnh Đạo phổ biến tình hình nhiệm vụ, chánh sách, về ăn
uống đúng tiêu chuẩn chế độ. Khi có người đau ốm bịnh
tật, được chăm sóc thuốc men chu đáo và động viên khích lệ,
nên rất thỏai mái về tinh thần, tư tưởng thông suốt. Riêng
phần anh em tôi được ban lãnh Đạo trường đặc ân cho ở
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một nhà riêng để được yên tịnh hơn và tiện bề ăn chay theo
nếp sống tu hành.
Trờ lại quá trình bản thân tôi từ năm 1939.
Năm 1939, đang hành Đạo về Pháp Chánh Hiệp
Thiên Đài tại tỉnh Biên Hòa gồm: Tây Ninh, Biên Hòa,
Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tiếp đặng hiệu triệu
của Hội Thánh, tôi sẵn sàng làm đơn xin tình nguyện tùng
chinh sang Pháp để trả ơn Pháp triều cho phép Đạo Cao
Đài dược tự do tín ngưỡng và truyền bá, vì nhận thấy phải
làm gương hy sinh trước thanh niên Đạo. Xuống tàu sang
Pháp năm 1940 tới 1948 được trở về Sàigòn, giải ngũ rồi
đưa về Tòa Thánh Tây Ninh.
Năm 1949, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đưa qua Quân
Đội Cao Đài (Q. Đ. C. Đ), Bộ Tư Lịnh bổ qua Đệ Nhị
Trưởng Phòng, tôi chỉnh đốn lại rộng rãi và khang trang
hơn trước. Khách phạm được đối xử rộng rãi, chỗ ăn ngủ
được khỏan khoác, có giờ nghỉ và thoải mái nhiều, phòng
ngủ được giữ vệ sinh, quét dọn sạch sẽ không như trước.
Năm 1957, được bổ qua Thanh Tra Quân Sự khắp các
đồn bót Q. Đ. C. Đ đóng với mục đích xem sét sự ăn ở và
làm việc của quân đội. Đồng thời dàn xếp giữa Q. Đ. C. Đ
và Pháp, lực lượng quốc gia và các quân đội bạn, nếu có sự
bất hòa xảy ra.
Năm 1952, được bổ về Thánh Vệ Trưởng, có lịnh Đức
Hộ Pháp nghiêm cấm tất cả các lực lượng võ trang xâm nhập
vào Thánh Địa như Q. Đ. C. Đ Liên Minh, Quân Đội Việt
Nam Cộng Hòa (tỉnh, quận, xã) kể cả Quân Đội Pháp và
Bộ đội Việt Minh. Cấm luôn hoạt động chính trị, kể cả Việt
Nam Phục Quốc Hội, cốt giữ vẹn vùng Thánh Địa là vùng
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an ninh của Đạo (vùng bất khả xâm phạm – Sainte garde).
Vào Q. Đ. C. Đ chống đối lại Việt Minh lúc đó là
không làm bổn phận công dân trong mặt trận Cách Mạng,
nhận thấy bản thân tự thẹn, có tội cùng dân tộc, mặc dầu
không phải ý muốn của tôi, mong chính phủ Cách Mạng
dân tộc khoan hồng tha thứ cho.
Khi qua Q. Đ. C. Đ tôi có tham dự phiên họp có đủ
mặt Chức Sắc và Sĩ Quan từ cấp Úy trở lên, do Đức Hộ
Pháp ngồi ghế Chủ Tọa, Ngài tuyên bố: “Đạo không có quân
đội, ông Trần Quang Vinh đã lỡ lập QĐ rồi, nếu Bần Đạo
không nhìn nhận thì Q. Đ. C. Đ sẽ bị tiêu diệt, Đạo chúng
sẽ bị chia xé ra manh mún, Tòa Thánh và các Thánh Thất
sẽ bị đóng cửa, Đạo nghiệp sẽ không được tự do tín ngưỡng
và truyền bá. Tình trạng Đạo sẽ bị lưỡng đầu thọ địch, vậy
buộc Bần Đạo phải nhìn nhận Q. Đ. C. Đ. Trong hoàn
cảnh gìn giữ an ninh trật tự, hành quân tự vệ mà thôi, từ
đây Bần Đạo lấy danh nghĩa là Thượng Tôn Quản Thế và
điều khiển Q. Đ. C. Đ.. Toàn thể binh chủng phải nghe lịnh
Bần Đạo về mặt tinh thần Đạo đức đó nghe.”
Toàn hội đồng hoan nghinh nhiệt liệt.
Năm 1967, ông Thiệu mời Hội Thánh Tây Ninh cử một
phái đoàn vào Hội Đồng Quân Dân, tôi được Hội Thánh xử
định trong phiên họp. Đặc biệt tại Giáo Tông Đường có mặt:
Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Chủ Tọa)
Hiến Pháp Trương Hữu Đức
Khai Đạo Phạm Tấn Đãi
Bảo Thế Lê Thiện Phước
Đầu Sư Thượng Sáng Thanh
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Bà Chánh Phối Sư
Tôi đứng xin từ chối, yêu cầu cử người khác, nhiều lần
khước từ vẫn không được. Rốt cuộc cũng phải đi với tờ Ủy
Nhiệm Thơ do Đức Thượng Sanh đại diện Hội Thánh ký tên.
Hội Đồng Dân Quân được thành lập năm 1967 tới
1968 là giải tán (10 tháng làm việc)
Năm 1932, chính quyền Pháp cho khủng bố ngăn cấm
quần chúng vào Đạo Cao Đài, các Thánh Thất địa phương
bị tra xét, hầu đàn, nhập môn quá 20 người bị bắt giam,
tại Tòa Thánh Chức Sắc cao cấp bị kiếm chuyện bắt giam
cầm, bắt Đạo chúng làm công quả đánh gốc cây, phá chồi,
sửa sọan cất Tòa Thánh mới.
ĐứcThượng Sanh Cao Hoài Sang và Thời Quân làm
công chức cho Pháp, hiệp tại nhà Ách Nhân (Phú Nhuận)
để lập chi phái riêng, chống Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là
theo ý đồ của Pháp xúi cho phép lập nơi đây làm Thánh
Thất. Thượng Sanh và 10 vị Thời Quân đứng chung một
tổ kỉnh cáo, in bằng máy in rất nhiều bổn gởi đi khắp các
địa phương (Thánh Thất) không nhìn Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc với lý luận không trúng luật nào, nên toàn Đạo
không ai nghĩ đến. Đây là Thượng Sanh Cao Hoài Sang và
Thời Quân bị Pháp mua chuộc. Lúc này Đức Thượng Phẩm
Cao Quỳnh Cư đã qua đời tại Tòa Thánh Tây Ninh còn
có Đức Hộ Pháp một mình làm Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
Nếu Đức Hộ Pháp ra khỏi đặng thì Tòa Thánh bị tan rã,
Đạo nghiệp bị giải tán. Đây là Thừa Sử và Thời Quân bội
Hộ Pháp lần thứ nhứt.
Năm 1956, Đức Hộ Pháp qua Nam Vang, Mỹ Diệm
cho Thượng Sanh Cao Hoài Sang hưu trí công chức, đồng
107

XIII.– ÔNG NGUYỄN VĂN KIẾT (Tiếp Dẫn Đạo Nhơn)

thời cho Ngài về gặp Tiếp Đạo Cao Đức Trọng (anh ruột
Cao Hoài Sang) hiện đang ở Tòa Thánh vận động cho Cao
Hoài Sang về hành động tại Tòa Thánh với trách nhiệm
cầm giềng mối Đạo (danh từ này trong Đạo không có). Có
công an Đỗ Bá Thành và Tỉnh Trưởng Tây Ninh Đốc Phủ
Vàng đến hội đàm cùng Tiếp Đạo lấy tờ Vi Bằng, do Lễ
Sanh Ngọc Pháp Thanh có ông Trương Ngọc Anh biết, vì
lúc này ông làm Đầu Phòng Văn Ngọc Chánh Phối Sư nay
ông là đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh.
Vụ này tôi có vào đơn kiện ông Tiếp Đạo, ông Hiến
Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đưa nội vụ qua Bộ
Pháp Chánh điều tra. Ông Khai Đạo Chưởng Quản Bộ
Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài nhìn nhận là có chen vô tờ
Vi Bằng nói thêm 4 khoản truất phế Đức Hộ Pháp là làm
theo ý muốn của Tổng Thống Diệm. Tại kỳ hội này Bộ Pháp
Chánh Hiệp Thiên Đài có ông Truyền Trạng Trương Ngọc
Anh có dự nhóm, vì lúc này ông còn làm việc chung với tôi
ở Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài.
Khi Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang về Tòa Thánh,
có công an của Diệm vào đóng đồn lưu động kế phòng ngủ
của Tiếp Đạo Cao Đức Trọng (nội ô), còn ngòai hàng rào
ngọai ô đóng đồn công an lớn tại Nhàn Du Khách Sạn.
Chung quanh ngoại ô có quân đội quốc gia điều khiển do
tướng Văn Thành Cao bao vây canh phòng nghiêm nhặc.
Trong phiên họp lưỡng đài tại Giáo Tông Đường,
Thượng Sanh tuyên bố truất phế Đức Hộ Pháp về đường
lối Hòa Bình Chung Sống của Đức Ngài vì có tính cách
nghiêng về cộng sản. Kế đó, Thượng Sanh ra lịnh hủy bỏ Bộ
Pháp Chánh lập lại Pháp Viện, đổi danh từ Thánh Vệ ra
cơ Nội Vệ, Ban Bảo Thể đổi thành Ban Giám Kiểm, Tòa
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Nội Chánh Cửu Trùng Đài ra Cửu Trùng Đài. Mặc dầu 2
cơ quan Thánh Vệ và Bảo Thể được nhìn nhận trong tờ hòa
ước Bính Thân giữa phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ và
Bảo Thế Lê Thiện Phước Hiệp Thiên Đài. Còn công an lúc
xét Hộ Pháp Đường lấy hết giấy tờ tài liệu Đạo Hữu trữ
nơi đây. Thượng Sanh cho lệnh đốt hết hồ sơ và luật pháp
của Đạo nơi Bộ Pháp Chánh. Những Chức Sắc chống hay
liên lạc với Đức Hộ Pháp ở Nam Vang về đường lối Hòa
Bình Chung Sống đều bị bắt giam tra tấn. Hằng ngày đều
có Chức Sắc và Đạo Hữu trung kiên vì Đạo bị bắt. Trong
số bị cực hình tra tấn có một số người lớn tuổi già yếu chịu
không nổi phải chết luôn trong khám như ông:
Trịnh Phong Cương
Thừa Sử Phan Hữu Phước Hiệp Thiên Đài
Châu Cường Giáo Hữu Cữu Trùng Đài
Trần Tấn Hội Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài
Lần này Thượng Sanh Cao Hoài Sang và số Thời
Quân về Tòa Thánh với Ngài đồng vay nợ máu với đồng
Đạo của Ngài, không phải chối cãi trước Tòa phán xét (Đây
là Thượng Sanh chối Trời phản Đức Hộ Pháp lần thứ hai)
Hội Thánh từ xưa nay làm việc theo mạng lịnh của Mỹ
Diệm chứ không theo chơn truyền luật pháp Đạo gì cả. Các
cuộc cầu phong hay cầu thăng đều tính theo công nghiệp sốt
sắng và trung thành của Thượng Sanh và Thời Quân lúc đó
mà được thăng hay phong thưởng, chớ không áp dụng theo
điều kiện qui định trong luật lệ trước kia. Còn mở thêm
những lớp học đặc biệt cho hàng Đạo Hữu vào học 3 tháng
được thăng lên Lễ Sanh, Lễ Sanh học 3 tháng được lên phẩm
Giáo Hữu. Dịp may cho nhân viên của chính quyền chìm
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nổi, cảnh sát đặc biệt được đặc vụ tha hồ vào hàng Chức Sắc.
Bởi thế mà Thánh Giáo giả, ngưng quyền chức 10 vị Phối Sư
đương quyền hành Đạo vì chống hành động của Đức Ngài.
Đồng thời thăng thưởng Phối Sư Thượng Sáng Thanh lên
Đầu Sư và 3 vị Phối Sư khác lên Quyền Chánh Phối Sư. Y
theo ý muốn của Tổng Thống Diệm. Như vậy không còn ai
chống đối nữa. Thật quá trắng trợn cho cuộc thưởng phạt
nói trên, không có Thiêng Liêng nào cả, làm cho Thánh Thể
thêm dơ bẩn đủ mùi phàm tục. Bởi thế mà còn một số ngụy
quyền, ngụy quân còn ẩn núp trong áo mão. Hạng người
này dễ biết họ ăn mặc sang trọng, có dư tiền của nhà cầm
quyền thù lao dựa vào thế Đạo làm giàu phi pháp. Hằng
ngày họ làm việc Đạo coi bộ siêng năng sốt sắng hơn ai hết,
bặt thiệp, sửa bộ lễ phép, hạnh kiểm hơn những Chức Sắc
lâu năm tâm Đạo, nhưng khi về nhà hay khuất mặt trời,
lột áo Đạo ra thì tha hồ cho họ ăn mặn, uống rượu say, giàu
tiền, nhiều bạc mặc tình phung phí trong các tiệm quán lớn,
nhứt là khi xuống Sài gòn Chợ Lớn… tha hồ ăn chơi.
Nay nhờ Chánh Phủ Cách Mạng mạnh tay tìm kiếm
bọn này để rửa nhơ dùm quốc Đạo, chẳng những chúng phá
Cao Đài Giáo, còn ngăn cản đà tiến triển của Mặt Trận
Cách Mạng Dân Tộc đủ mọi mặt với hình thức khác nhau,
cần lột mặt nạ chúng ra và thẳng tay trừng trị.
Ba Phối Sư lên cầm quyền Chánh Phối Sư
1. Thái Hiển Thanh
2. Thượng Nhã Thanh
3. Ngọc Đạt Thanh (không phế đời kể như mất, sau
có Phối Sư Ngọc Triệu Thanh lên thế)
Trước ngày phong chức và quyền cho 3 ông nói trên có
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phát giác sự sắp đặt trước giữa ông Hiến Pháp Trương Hữu
Đức và Khai Đạo Phạm Tấn Đãi tại Đại Học Cao Đài có
người nghe biết trước 7 ngày bài Thánh Giáo giả tạo của 2
ông nói trên do ý muốn tinh thần của Tổng Thống Thiệu,
trung gian là tướng Nguyễn Văn Thành để có yêu cầu thì
Thiệu nhấn nút theo ý đồ.
Bây giờ có thể mờ cuộc bầu cử theo luật trong 36 vị Phối
Sư (12 Thái, 12 Thượng, 12 Ngọc) có mặt tại Tòa Thánh Tây
Ninh để phổ thông đầu phiếu, cho trọn 36 vị Phối Sư kể trên,
lấy 1 Thái Phối Sư, 1 Thượng, 1 Ngọc Phối Sư ai được nhiều
lá thăm là đắc cử. Cuộc nhóm bầu này dưới quyền chủ tọa
của 3 vị Đầu Sư chịu trách nhiệm về công bình và trật tự,
có Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đến giữ luật lệ.
Sau nầy tôi và ông Nguyễn Văn Hội (Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn) phò loan, vì mấy anh lớn qua đời hết. Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài có đủ mặt Chức Sắc do Ngài Khai Đạo Phạm
Tấn Đãi và Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa chủ tọa, toàn thể
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đồng thanh yêu cầu chúng tôi phò
loan để thỉnh giáo Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên
Đài và Ngài Khai Đạo lên cầm quyền Chưởng Quản Hiệp
Thiên Đài thế Ngài Hiến Pháp qui liễu.
Đây là cặp cơ tạm thời sau cùng để giải quyết vấn đề
cần cấp nhờ Thiêng Liêng phân định chớ chưa phải cố định.
Hiện tình nên ngưng cơ bút đợi có sự ổn định giữa Hội Thánh
và Chánh Phủ Cách Mạng Dân Tộc sẽ hay.
Hiên thời đất nước đang hồi tu chỉnh kiên cố và xây
dựng để tự lực tự cường, Đạo cần đóng góp sao cho đúng
chánh nghĩa của nó. Hội Thánh lưỡng Đài nên sắp xếp nội
bộ Đài mình cho gọn ghẻ để bớt người hiến thân làm công
quả.., Cửu Trùng Đài thu xếp các phòng Cửu Viện đem về
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3 phòng, 3 Chánh Phối Sư để số Chức Sắc phụ thuộc rảnh
tay trở về gia đình đóng góp vào phần nuôi sống về công,
nông nghiệp theo tập thể hương thôn và chung lo nghĩa vụ
phòng thủ địa phương (tự vệ).
Các cơ sở nội ngoại ô nếu không thấy cần cũng nên gom
lại để giảm số nhân công cho trẻ em trở về nhà cha mẹ vợ
con, phụ lao động sanh sống hằng ngày, còn phải làm nghĩa
vụ với tổ quốc, cùng đoàn thanh niên tự vệ địa phương và
chung sức canh gác biên giới đang hồi Miên Quốc kiếm
chuyện muốn xâm lấn nước ta.
Cơ quan Phổ Tế nên ngưng hoạt động. Đạo Đức
Học Đường nên dời ra ngoại ô, giao cho ty giáo huấn tỉnh
Tây Ninh.
Cơ Thánh Vệ hiện giờ cảnh sát ngoại ô có thanh niên
dân quân tự vệ rồi, thì nên giải tán, nhân viên Cơ Thánh
Vệ để chúng về giúp vợ con lao động sanh sống hằng ngày,
còn phải làm bổn phận nghĩa vụ đối với nhà nước.
Cơ Bảo Thể có bổn phận gìn giữ an ninh trật tự nội ô
Tòa Thánh canh gác Đền Thánh, Đền Thờ Phật Mẫu (Báo
Ân Từ) văn phòng Hiệp Thiên Đài, Giáo Tông Đường, Nội
Chánh, chỉ cần giữ lại một số Bảo Thể dùng thôi.
Y Viện Cửu Trùng Đài nên giữ 1 số Chức Sắc lớn tuổi
am hiểu thuốc Bắc và Nam y để chăm sóc sức khoẻ Chức Sắc
đau bịnh nặng cần bồi dưỡng tuổi già, còn số còn trẻ cho về
nhà cha mẹ, vợ con.
Y Viện Phước Thiện cũng thi hành y như Y Viện
Cửu Trùng Đài.
Phước Thiện: vị Chưởng Quản cơ quan Phước Thiện
cần thu xếp các văn phòng Cửu Viện để bớt cho Chức Sắc
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hay Đạo sở trở về các cơ sở lương điền, các công nghệ, thương
mãi và chăn nuôi để nuôi sống và đóng góp vào công quỹ
Quốc Phòng và tu chỉnh các cuộc phòng thủ biên giới.
Đài Phát Thanh nên giải tán cơ quan nầy mà dùng
vào việc khác có ích lợi cho xã hội.
Trong hàng ngũ Đạo Cao Đài chúng ta tuy qua quá
trình Đạo phát triển, có 1 số người đi lạc hướng, đã làm sai
chính sách của chính phủ Cách Mạng nên đã ra ánh sáng và
giáo dục cải tạo. Còn về tôn giáo Cao Đài vẫn được quyền
tự do tín ngưỡng và không can thiệp vào nội bộ tôn giáo.
Bổn phận công dân chúng ta, không vì lẽ gì làm trở
ngại hoặc đi ngược đường lối CM. Bởi vậy Hội Thánh Cao
Đài cần chỉnh đốn nội bộ cho phù hợp với luật lệ của nhà
nước và hành Đạo theo giáo lý đơn thuần thì Đạo sẽ trong
sáng và không ngừng phát triển.
Kính thưa chánh quyền Cách Mạng,
Cuộc kháng chiến chống Đế Quốc trường kỳ gian khổ,
ngày nay đã giành thắng lợi trọn vẹn rất vĩ đại, Dân Tộc Việt
Nam ta rất anh hùng, nước CHXHCN ra đời, CM chuyển
sang giai đọan mới, giai đọan cải tạo và xây dựng CNXH.
Bản thân tôi trong lúc này và về sau, sẽ đem hết sức
mình đóng góp vào công cuộc CM mới, nghiêm chỉnh chấp
hành mọi chủ trương đường lối chánh sách của Đảng, pháp
luật của nhà nước, từ những hành động đến lời nói của tôi
phải thể hiện cụ thể là công dân VN, học tập tốt, gương
mẫu tốt góp phần xây dựng phong trào ở địa phương, để
tẩy trừ những mầm móng của xã hội cũ xây dựng một xã
hội mới, XHCN thật sự.
Về phần Đạo, tôi là một tín đồ nghiêm chỉnh chấp
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hành chánh sách tôn giáo của Đảng, các nghị quyết của
Hội đồng Chính phủ.
Đối với gia đình tôi luôn động viên giáo dục con cháu
về con đường sáng ngời rộng mở CNXH mà đây chính là
mục tiêu phải đi tới. Muốn vậy phải biểu hiện bằng hành
động thực tế trong lao động, học tập và công tác, chấp hành
mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nước, phải gương mẫu trong phong trào thi đua ở địa phương
thôn ấp, góp phần xây dựng thôn ấp kiểu mẫu, gia đình có
nếp sống văn hóa mới, hưởng 1 cuộc sống đầy đủ hạnh phúc
trong XHCN.
Cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe chánh quyền,
kính chúc Hội Thánh Lưỡng Đài cùng anh chị em đồng Đạo.
Ngày 3–10–1978
Nguyễn Văn Kiết
Ông bắt đầu học tập ngày 19–4–1976 và được phóng
thích ngày 31–12–1978 (1–12 Mậu Ngọ) cùng với ông Tiếp
Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hợi, tức là 2 năm 8 tháng
11 ngày khổ hạnh.
Lúc còn bị học tập Cây Cầy, ông Hữu Phan Quân
Lê Văn Thọai nghe ông Kiết phản tĩnh, ông buồn có kỷ
niệm một bài bát cú, chúng tôi xin ghi nhận tình tự cảm
như sau:
Tiếp tay Cù Tán mở đường voi
Dẫn nắm huyền linh pháp trở mòi.
Đạo đức bỏ đi sinh sống mến
Nhơn duyên chỉ nẻo bỏ thân còi.
Nguyễn Thần nghĩ tiếc bôi tên tịch
Văn hiến bao đành nghĩ chẳng soi.
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Kiết đại tà lên nhìn lạc lối
Công trình theo nước chỉ vòng thoi.
 Năm 1976
Tử Trước

Chúng tôi không hiểu tại sao ông Kiết lại có thành
kiến bất hảo với Đức Thượng Sanh cùng quí vị Thời Quân.
Để chứng minh chúng tôi xin ghi 3 bài thi dưới đây của
ông sáng tác tại nhà giam Cây Cầy.
Hội hiệp con thiền tuyển hạ sang
Yến viên Cửu Phật với Thời Quân
Diêu Trì Kim Mẫu trông buồn bực
Cung Đẫu Chí Tôn phẩn nộ lang.
Thượng Phẩm thung dung nhìn thế cuộc
Thượng Sanh thất thệ thẹn Kim Quan
Luyến trần phản bội tình cam kết
Hộ Pháp Thiên Tôn ngự tửu ban
 Rầm tháng 8 Mậu Ngọ 1978
Hai trăm kiến nghị nhắc đàn anh
Chẳng những không nghe thêm lộng hành
Truất phế đầu đài theo đế quốc
Đoạn tình tam kết nghĩa đồng sanh
Thượng Sanh phản bội lời Thầy dạy
Hiến Pháp theo sau lợi Thiện dành
Ba Đấng Đầu Sư cùng một vốn
Đồng hè bán rẻ Đạo cha lành.
 9–1– Mậu Ngọ (1978)
Đến Rầm tháng 8 Kỷ Mùi ông có làm bài sau đây:
Diêu Cung đẫm lệ Mẹ than đời
Trách bấy Thời Quân dám dễ ngươi
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Ngự Mã không tuân theo chúa quỉ
Luyến trần thất thệ nghịch lòng Trời.
Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Kiết.

Chúng tôi rất tiếc 1 người anh công nghiệp dày dặn
với Đại Đạo mà bị cơ khảo phải vấp ngã 1 cách oan uổng.
Dư luận đa số không tốt đối với ông Kiết. Cầu mong
quyền Thiêng Liêng khoan hồng cho ông.
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T

heo sự tíết lộ của vài Chức Sắc kỳ cựu thì
ông Ngọ là chơn linh của Từ Giáp. Từ Giáp là
người giữ Thanh Ngưu của Lão Tử. Khi đến ải Hàm Cốc,
Từ Giáp gặp 1 cô gái đẹp muốn kết duyên làm vợ bèn đòi
tiền giữ trâu là 730 muôn đồng điếu. Đức Lão Tử quở: Số
nhà ngươi đã chết 3 kiếp, nhờ giữ trâu cho ta nay còn sống
mà không biết ơn còn đòi tiền là vô ý thức quá.
Rồi biến một lá bùa làm Từ Giáp ngã rũ thành một
đống xương. Từ Giáp hãi kinh xin tha tội. Đức Lão Tử
vẽ một lá bùa khác quăng vào đống xương, Từ Giáp sống
lại và nguyện trung thành, giữ trâu lại như xưa. Lão Tử
hẹn sẽ gặp Từ Giáp ở chợ Thành Dương. Hai mươi lăm
năm sau thầy trò mới gặp nhau. Lão Tử đầu thai làm con
của ông họ Lý tại Tây Thục…….
Ông Ngọ là người đồng tuổi với mấy vị khai sáng nền
Đạo như Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng
Sanh, cùng là bạn tài tử với nhau. Nhưng khi gặp Đạo,
quí ông có phẩm lớn còn ông chỉ được Chí Tôn phong Sĩ
Tải. Phẩm Sĩ Tải lúc bấy giờ là làm điển ký, chép Thánh
Giáo chớ chưa làm phận sự bảo vệ luật pháp. Vì là trang
tài tử hữu danh nên ông được thay quyền Tiếp Lễ Nhạc
Quân, điều khiển ban Lễ Nhạc để hiến lể Đức Chí Tôn.
Năm 1947 ông được phong Truyền Trạng, lãnh Pháp
Chánh Thánh Địa. Ông còn làm Đầu Phòng Văn Bộ
Pháp Chánh, kế huấn luyện khóa Luật Sự 1947 về minh
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tra, điều tra, mật tra…..
Ông rất lanh lợi nên thường được giao đi giao thiệp
với quyền đời về mặt chánh quyền Pháp cũng như Việt
Nam Cộng Hòa. Có khi vào chiến khu thương lượng với
Mặt Trận kháng chiến về vấn đề quân sự.
Vì ông xu hướng về chánh trị hơn vấn đề Đạo đức nên
Ngài Khai Pháp trả ông cho Đức Hộ Pháp, Ngài không
dùng ông Ngọ nơi Bộ Pháp Chánh nữa. Ông Ngọ được
bổ qua phòng Tứ Bửu coi phân phát văn phòng phẩm
của Hội Thánh.
Ông buồn tình đi theo Vũ Tam Anh tức nhóm
Thiên Khai Huỳnh Đạo, trụ sở đóng tại Tam Tông Miếu.
Khi giải phóng đến, vào ngày 2–12–1976 ông bị bao
vây nhà và bị bắt với số tài liệu cơ bút có tính chống đối
Cách Mạng. Ông bị bắt giam chung với con trai duy nhất
tên là Phan Văn Châu một thời gian. Vì già và bệnh hoạn,
chánh quyền cho về nhà được 4 hôm là ông qui vị.
Tài sản bị tịch thâu, tuổi già đến chết toàn là cảnh
bi đát, khổ đau. Sau khi con ông được trả tự do thì không
có nhà ở, phải ở tạm với những đồng Đạo thương ông
giúp sống qua ngày.
Thật là một cuộc đời vô vị, “Đạo không nên Đạo, đời
chẳng nên đời.”
Mộ ông được lập tại Thái Bình Thánh Địa nơi mảnh
đất dành riêng cho Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
Ông Ngọ có nói một chuyện thuộc giai thoại văn
chương trong nền Đại Đạo như sau:
Ngài Bảo Văn Pháp Quân, một hôm có nói chơi với
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vài chức sắc: Không hiểu 2 bà Hớn Tiên Nương với Đường
Minh Phi đẹp thế nào mà đức Nguyễn Du tả trong bài
Túy Sơn Vân Mộng bằng câu:
“Mặt hoa ái ngại, dường Hớn Tiên Nương tách đậm
xuống lầu Tây,
Mài liễu ủ ê, tợ Đường Minh Phi đeo sầu về ải Bắc.”
Sao không nói đẹp như Mỹ Ngọc tức là biệt danh
của Ngài Bảo Văn Pháp Quân.
Tối lại có đàn cơ, Bà Bát Nương nói: Em xin sửa lại
câu thi của Nguyễn Du như vầy:
“Mặt yêu oằn oại dường Tiêu Lực Sĩ le lưỡi trấn Tây
Phương,
Mài chằng nhăn nhíu tợ quĩ Dạ Xoa đẩy xe về âm phủ.”
Câu chuyện duyên dáng trào phúng đáng cho chúng
ta giải muộn trong khi trà dư tửu hậu.
Tạo Kiểu Mão Chức Sắc Hiệp Thiên Đài
Lúc trước mão tiểu phục của Chức Sắc tiểu cấp Hiệp
Thiên Đài đầu đội ca lô quân đội màu trắng. Sau Bảo Thể
cùng Đẩu Phòng Văn Khoa Mục cũng đội mão ấy. Đức
Hộ Pháp biểu mỗi người làm một kiểu mão cho Ngài xem.
Có lối hơn 10 kiểu, Đức Ngài chọn kiểu của ông Ngọ tức
là kiểu chúng tôi đội bây giờ.
Vậy ông Ngọ có công trong việc tạo Thiên Phục cho
Hiệp Thiên Đài, Đức Hộ Pháp đặt tên mão ấy là Khôi
Khoa Mạo.
Ngày 27–7 Tân Mùi (9 septembre 1931)Bát Nương
giáng cơ tại Tòa Thánh do Đức Hộ Pháp và Ngài Văn
Pháp phò loan có cho ông Ngọ bài thi tứ cú sau đây:
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Anh Ngọ cũng có thơ này nữa:
Cầm roi mà hỏi bữa nào phong
Cái mạng lưu linh nghĩ não nồng
Hai cửa khó phân sau hiệp cửu
Thôi thì trong đó ngó bong long.
Ông Ngọ cầu xin thuốc, Bát Nương giáng cho bài
sau đây:
BÁT NƯƠNG
……………..
Còn cậu Ngọ, cần chi lầm thầm vái mãi đó.
Bạch: xin Bát Nương cho thuốc cứu giùm bịnh, không
biết bị đau ruột hay là bị đau trỉ?
Khoan! Để bà thầy khám bệnh thể nào rồi sẽ tả toa
thanh danh dược tánh, đâu nào đặt tay lên đây.
(Mr Ngọ để tay lên bàn cơ, Bát Nương để bút cơ ngay
chỉ mạch)
Thi:
Hoa liễu nguyên căn tích trử xưa,
Gân trong khi vắn lại khi thừa
Sirop d’Iode xin trừ độc
Đã biết danh Thầy, phải vậy chưa?
– Ông Ngọ bạch: phải vậy rõ ràng.
– Văn sĩ cho hiệu chi nói nghe thử
– Mỹ Ngọc bạch: qua kiếm đặng 2 cái hiệu cho Ngọ:
Thanh Phong hay là Liên Ngọc chưa biết đặng không? Bị
qua dốt nho, xin em liệu sửa dùm và cho luôn 2 câu đối sao
cho đúng chuyện xưa của anh cả chớ?
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– Từ Quân là đủ mà.
Thăng
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C

ô Nhãn thi Luật Sự khóa 1947, đậu rồi
không có được bổ đi tỉnh mà chỉ làm thơ ký cho
Ngài Bảo Thế. Cô tiếp chuyển công văn, tiếp khách một
cách bặt thiệp.
Cô có chồng là Phan Văn Phổ, Đầu Phòng Văn cho
Ngài Khai Đạo. Khi gia đình đông con, cô phải xin nghỉ
nuôi con ăn học.
Cô có tham gia hoạt động Hòa Bình Chung Sống
trong thời Sĩ Tải Phạm Duy Nhung lãnh đạo và bị bắt
giam ở Thủ Đức. Nơi khám đường cô bịnh sưng bụng,
nhờ thân thế Phổ bảo lảnh đem về điều trị, nhưng không
khỏi cô trút linh hồn ngày…………………………..
Hưởng thọ………………………..

Khi chưa thi Luật Sự cô là 1 Giáo Nhi với giọng
thanh tao, cô cũng là 1 tốc ký viên xuất sắc. Những bài
thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp mà chúng ta còn lưu lại
hôm nay thì cô có góp 1 phần quan trọng về ghi tốc ký và
đánh máy. Cô Nhãn và cô Khoe là 2 vị nữ phái có danh
trong thời kỳ Đạo thạnh (1946–1956)
Cô để lại đoàn con 7 đứa trong đó có 1 thằng làm kỹ
sư điện hiện xuất ngoại sang Mỹ học thêm được lấy bằng
Tiến Sĩ Điện Tử. Ấy cũng là 1 nhơn tài sẽ giúp nước, giúp
Đạo trong tương lai.
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Ô

ng Lợi là người gốc ở Cao Miên. Ông có
công trong buổi đầu lối 1927 Đức Hộ Pháp lên
mở Đạo, ông hiến Báo Ân Đường, cũng có danh là Hiệp
Thiên Thánh Địa làm Thánh Thất (trên thờ Chí Tôn một
bên, Phật Mẫu một bên, dưới làm văn phòng Cửu Viện
của Trấn Đạo Tần Quốc).
Ông được hân hạnh đi với Đức Hộ Pháp và Ngài
Cao Tiếp Đạo đến xem Đế Thiên và Đế Thích, có đem
Ngọc Cơ theo. Có việc gì khó hiểu thì cầu tại chổ, các
Đấng giải thích rành mạch.
Ông đi từ phẩm Sĩ Tải lên Thừa Sử, lãnh Pháp Chánh
nửa phần Cao Miên Tông Đạo, còn nửa phần thì ông Thừa
Sử Nguyễn Huợt Hải cầm luật lệ. Ông bị nhà cầm quyền
Miên trục xuất về Nam Kỳ. Về Thánh Địa ông lãnh phần
chỉnh sát cúng phẩm, thỉnh hương trong các kỳ Đại Đàn.
Còn nơi Bộ Pháp Chánh ông làm nơi phòng Thẩm Vấn,
Minh Tra công nghiệp Chức Sắc cầu phong, cầu thăng
hay hòa giải các vụ kiện tụng. Ông có làm giám khảo các
khóa thi Luật Sự.
Về bài thi Vận Cò của Bát Nương ông có họa như vầy:
Muốn lên sân khấu để làm trò
Ỷ sức khoe tài phải đắn đo
Ai bảo đạp gai than nhức cẳng
Rồi đây cũng rượt té treo giò
Trau tria thân phận tùng Tiên Giáo
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Bồi đấp nghĩa nhân đúng Đạo Nho
Vui thấy cơ Trời đà chói rạng
Thung dung ngấm cảnh thấy bầy cò.
Đàn cơ 1976 ông được thăng phẩm Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn, chưa sắm Thiên Phục, chưa làm lễ nhậm chức thì
ông ngã bệnh đến lúc trút linh hồn ông hưởng thọ…… tuổi.
Ông ở với bà Hương Nhâm (Đạo Nhơn) không có
con, chỉ nuôi một con nuôi nên gia tài để cho con nuôi
hưởng.
Ông được ông Hải tiết lộ là anh em ruột với Ngài
Khai Đạo, ông Phối Sư Thái Khí Thanh, ông Giám Đạo
Nguyễn Huợt Hải và bà Hương Nhâm. Năm vị kiếp trước
là con của vua Brahma Itichnhon. Ông Lợi tên Brahma
Vhriwich và bà Nhâm tên Brahma Prech (752 sau Tây lịch),
vì mắc thệ cùng nhau nên kiếp này phải làm vợ chồng để
trả quả. Kiếp trước 5 vị là người Ấn Độ, tu hành đoạt Phật
Vị….. kỳ Tam Kỳ Phổ Độ đến lập công thêm.
Khi bà Hương Nhâm mất, ông Cải Trạng Quốc có
yêu cầu Quang Minh làm bài thi khóc vợ như sau:
Cỏi thọ Hương Nhâm đã trở về
Để ông Giám Lợi khóc lê mê (Giám Đạo)
Nghĩa nhân trăm tuổi chưa phai lợt
Kiếp sống phù du bắt não nề.
Quì tế tò vò đoàn nhện nhện
Cử tang vịt nước đám le le
Cù lao ơn nặng mang hồi nớ
Điếu mẹ câu kinh nghĩa xẳng lè.
Vì Đồng Nhi đọc “Ơn cúc dục cù lao mang nặng” mà
dòm lại toàn là con nuôi nên câu kinh không hạp hoàn
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cảnh. Phải chi sửa là “Ơn dưỡng dục tình thâm mang nặng”
thì mới hợp cảnh, hợp tình.
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C

húng tôi xin lấy bản tuyên dương công
nghiệp của Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài làm
tiểu sử của ông Tả Phan Quân:
Kính thưa chư Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng
và Phước Thiện.
Kính thưa chư Chức Việc và toàn Đạo lưỡng phái.
Nay là ngày ông Tả Phan Quân về chầu Đức Chí
Tôn tôi thay mặt cho Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tuyên
dương công nghiệp của người quá cố:
Ông Tả Phan Quân, tục danh Trang Văn Giáo, sanh
ngày 27 tháng chạp Kỷ Hợi (1899) tại xã Long Thành Tổng
Hàm Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ông thân sinh là Trang Văn
Keo (Hương Cả) và thân mẫu là bà Bùi Thị Khuê. Bạn
hôn phối của ông là Nguyễn Thị Thơm, sanh 7 người
con: 6 trai 1 gái.
Về trình độ văn hóa ông học hết lớp tiểu học tại
trường tỉnh Tây Ninh, từng lãnh nhiều chức vụ trong ban
Hội Tề từ 1921 đến 1927. Với thiện tâm sẵn có, lại nhờ có
thế lực, ông đã giúp ích một cách đắc lực trong buổi khai
đàn mở Đạo tại chùa Gò Kén. Vâng lịnh Đức Quyền Giáo
Tông, ông thường xoay sở cung ứng cho Đạo các vật dụng
nhu cầu cần thiết như lễ bộ, nhạc lễ…
Do đó, ông được tín nhiệm, Đức Quyền Giáo Tông
giao việc hầu bút, chép cơ những Thánh Giáo mà Đức
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Chí Tôn giáng cho khi thâu nhận tín hữu trong các đàn
cơ phổ độ lúc sơ khai.
Ngày 18 tháng chạp năm Đinh Mão (1927) ông thọ
phẩm Tả Phan Quân tại chùa Gò Kén. Từ đó ông lại càng
tận trung với Đạo hơn, từng góp công vào việc khai phá
rừng hoang để tạo thành vùng Nội ô Tòa Thánh ngày
nay. Lúc bấy giờ, ông thường ở bên cạnh mấy vị tiền bối
như Đức Quyền Giáo Tông, Đức Cao Thượng Phẩm và
Đức Hộ Pháp phục vụ cho Đạo. Trải qua bao cuộc thăng
trầm, ông đều có mặt chia đau sớt thảm với Hội Thánh,
một dạ sắc son, trước sau như một.
Năm 1946, Đức Hộ Pháp bị đồ lưu nơi Phi Châu
trở về, ông vào phục vụ nơi văn phòng Tòa Đạo, tức Pháp
Chánh bây giờ, dưới quyền cố Khai Pháp, Tiếp Pháp và
Bảo Pháp trong thời Đức Thượng Sanh cầm quyền. Điều
đáng lưu ý nhất là trong thời gian làm việc, ông không bỏ
sót một thời cúng khuya nào. Ông làm việc rất tích cực,
miệt mài với nhiệm vụ, mãi đến khi tuổi già sức yếu, ông
mới vắng mặt ở văn phòng và trút hơi thở cuối cùng lúc 22
giờ đêm, mùng 2 tháng 5 năm Bính Thìn nhằm 30–5–1976,
hưởng thọ 78 tuổi.
Ông Tả Phan Quân mất nhưng gương sáng nhẫn
nại với ý chí kiên cường thọ khổ, với đức tánh hòa huởn
vẫn còn đáng được đàn em soi dấu.
Trong giờ phút chia tay vĩnh biệt, kẻ dương gian
người âm cảnh, một lần nữa thay mặt Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài, tôi cầu nguyện cho hương hồn của ông Tả
Phan Quân cao thăng Thiêng Liêng vị và chia buồn cùng
tang quyến.
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Riêng phần chúng tôi, chúng tôi có vài vần ai điếu:
Phất phướn Thượng Sanh trọn kiếp người
Độ vào cửa Phạm biết bao mươi
Rừng hoang khai phá thành Linh Địa
Chồi lá điểm tô hóa cảnh Trời.
Cay đắng đôi phen tràn nước mắt
Gian lao lắm lúc toát mồ hôi
Về Thầy xin tấu nhân gian sự
Giải khổ quần sanh thoát bụi đời.
Hiển linh xin chứng.
Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt tự Trân
Xử lý thường vụ Bộ Pháp Chánh.
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L

ối năm 1925, ông làm công an cho Pháp, có
nhiệm vụ rình rập các cuộc xây bàn, xem mấy ông
có chống Pháp không. Tương truyền trong lúc quí vị phò
loan đang tiếp điển thiêng liêng thì Đức Chí Tôn kêu:
“Tạ! ra đây Thầy dạy việc”. Cả đàn ngơ ngác, không ai biết
Tạ là ai. Từ dưới bàn ông lom khom chung ra quì tạ lỗi.
Từ đó, ông thọ giáo tin nơi quyền năng thiêng liêng và
gắng chí tu hành cho đến ngày viên mãn, cởi bỏ xác trần.
Có lần Đức Chí Tôn dạy: “Tạ, Thầy giao khổ lịnh
nhơn sanh cho con”. Ban đầu ông không hiểu gì. Nhưng
lần lần ông được dạy Bí pháp trị tà, những bịnh lên lên
xuống xuống, tà nhập…. đến ông chữa ít hôm là khỏi.
Ông giữ chức Hộ Đàn Pháp Quân có phận sự sắp đặt
trật tự trong các thời cúng, nhất là cúng Tiểu Đàn, Đại
Đàn, làm chủ các Bảo Thể. Sau lối 1947, ông lãnh thêm
chức Thừa Phát Lại của Bộ Pháp Chánh, chức ấy có bổn
phận tịch biên tài sản những người mắc nợ không trả,
phát mãi đặng trả cho chủ nợ.
Khi có Hội Nhơn Sanh, ô ng sắp đặt trong ngoài các
cơ cấu an ninh để ngừa sự phá hoại.
Về võ nghệ ông rất giỏi, đã biết nghề võ, lại được
học thêm với các Đấng Thiêng Liêng nên ông làu thông
về đường siêu và đường côn.
Ông tự thuật là trong lúc ngủ ông được Đức Quan
Thánh dạy các đường siêu. Sáng thức dậy ông lấy siêu dượt
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lại, nếu có quên hay sai, đêm sau sẽ được chỉ dạy lại.
Chúng ta có thể nói ông là người hữu phúc được
Thiêng Liêng dạy dỗ về võ nghệ. Ông đem sở trường ấy dạy
lại cho anh em Tuần Quân, Bảo Thể hầu bảo vệ Thánh Thể
Đức Chí Tôn khỏi bị bọn du côn dựa thế quyền hiếp đáp.
Có lần ông viện lẽ nợ nần nhiều quá, xin Đức Hộ
Pháp cho phép nghỉ 5 năm để ra làm để có tiền trả nợ.
Đức Ngài phê “Cho nghỉ luôn, Giám Đạo Hợi Thay Thế.”
Được lời phê ông nghĩ rằng mình theo Đạo từ 1926
đến giờ mà nghỉ luôn thì công nghiệp trôi theo dòng nước
hay sao? Ông đến xin Đức Hộ Pháp cho làm việc như cũ.
Tướng ông cao lớn, mặc áo rộng vàng, mão Nhựt
Nguyệt cũng vàng, cầm cây cờ vàng dẫn đàng đi trước
trông uy nghiêm lẩm lẩm.
Ông không có con, bà bạn đời là bà Phối Sư Hương
Tròn, cũng đủ đầy tâm đức, đi Châu Tộc rồi trở về Tòa
Thánh lập công cho đến ngày qui vị.
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Đ

oạn sử này do anh ruột, người thứ 2 là
Bùi Tấn Tước (Phối Sư Thượng Tước Thanh) viết,
nên chúng tôi xin sao lục như sau:
Cha ông là Bùi Đắc Vi tục danh là Nhiễu, tuổi Nhâm
Thân, thầy thuốc Bắc, ông nội có tu Minh Sư thọ chức
Lão Sư, gốc Tàu.
Mẹ là bà Nguyễn Thị Bích, con của một vị chân tu
theo Minh Sư cũng thọ phẩm Lão Sư. Hai cụ ông và cụ
bà vì nghĩa nặng thâm giao tình đồng Đạo nên kết nghĩa
thông gia.
Ông thân sinh và bà thân sinh của ông Bùi Cung
Kĩnh chung sống nhau hạ sinh được 10 người con: 9 trai,
1 gái.
1. Bùi Tấn Tước sanh 1898 làm đến Phối Sư,
mới qui vị.
2. Bùi Văn Tứ tự là Vân, sinh năm 1900, làm
Phối Sư Phái Ngọc, mới qui vị. Ông là cha của
Giám Đạo Bùi Quang Cao.
3. Bùi Văn Tác, tự là Ngôi, sanh năm 1901, làm
Phối Sư Phái Thái, mới qui vị.
4. Bùi Văn Chiếu tự là Phổ, sanh năm 1904 làm
Giáo Sư Thượng Chiếu Thanh.
5. Bùi Đắc Nhượn tự là Kiếu, sanh năm 1906
làm Ngọc Đầu Sư, mới qui vị.
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6. Bùi Văn Khâm sanh năm 1908, chết lúc 23
tuổi năm 1930.
7. Bùi Đắc Hùng tự là Khiêm sanh năm 1910,
làm Hiền Tài bên Thế Đạo.
8. Bùi Đắc Cấn tự là Nhượn, sanh năm 1911, làm
Thông Sự hương Đạo An Hòa, quận Trảng
Bàng Tây Ninh.
9. Bùi Thị Nhường sanh năm 1914 làm Giáo
Hữu Nữ Phái.
10. Bùi cung Kỉnh sanh năm 1917, ngày 19–2 Đinh
Tỵ nhập môn tại Lộc Giang năm 1926, qui vị
ngày 18–7 Giáp Thân (1944) tại Thánh Thất
Chợ Lớn, đem về chôn tại An Hòa. Ông Kỉnh
được truy phong vào hàng Truyền Trạng năm
1946. Ông là nghĩa tế của Đức Phạm Hộ Pháp
(chồng cô Ba Phạm Hồ Cầm), ông có 1 người
con tên là Bùi Quang Thuận.
Theo Giám Đạo Bùi Quang Cao thuật lại, Đức Hộ
Pháp ở Madagascar về có mua cho rể 1 cái áo pardessus rất
tốt. Nhưng về tới Sài gòn mới hay ông Kỉnh đã từ trần,
nên Đức Ngài buồn bả vô cùng.
Thi Điếu:
Hiền huynh Công Kỉnh hởi anh ôi!
Sao cửa Hư Linh sớm phản hồi?
Đằng các bơ vơ thương bấy kẻ
Gian nan nghiêng ngửa thiếu tay người.
Thi thơ một buổi sương đeo cỏ
Sự nghiệp trăm năm đã phủ rồi
Trách bấy mạng tài ghen ghét hẳn
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Dạ đài xin chứng tấc lòng thôi!
 Nguyễn Thị Ánh (Phối Sư Hương Ánh)
Số mạng Bùi Cung khiến hởi ôi!
Thiên thơ kim bảng trước ghi rồi
Tiền căn đã định chầu Nam Hải
Nợ thế trả xong phải phản hồi.
Thương bấy nhơn sanh tình đoái tưởng
Buồn kia đành chịu một mình thôi
Ngậm ngùi đau đớn đầu nguôi dạ
Sự nghiệp từ đây thể nước trôi.
 Bùi Tấn Tước (Phối Sư Thượng Tước Thanh)
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