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L©i T¿a 
 

 TÆp ThÖ KHAI TÂM xuÃt bän næm 1996 cûa chúng tôi Çã chÃp cánh bay bÓn phÜÖng 

tr©i ÇÜ®c s¿ ûng h¶ nÒng nhiŒt cûa Huynh ñŒ kh¡p nÖi, không phân biŒt Tôn giáo k‹ cä 

nh»ng ngÜ©i không Tôn giáo, tØ bÆc cao niên Ç‰n th‰ hŒ trÈ... 

 Chúng tôi cäm thÃy ÇÜ®c Ãm lòng v§i s¿ chia xÈ, Ç¶ng viên cûa tØng cánh thÜ tØ 

phÜÖng xa gºi Ç‰n. 

 M¥c dù TÆp ThÖ thÌnh thoäng cÛng có phÀn chú ÇŠ nhÜng v§i tính chÃt cô Ç¶ng hàm 

chÙa cûa thÖ nhÃt là thÖ ñÜ©ng LuÆt, nên có nhiŠu vÃn ÇŠ th©i Çåi Çi‹n hình cÀn tìm hi‹u 

qua s¿ soi sáng cûa TÂM LINH ho¥c nh»ng chÙng nghiŒm vŠ TÂM LINH chúng tôi 

muÓn trình bày mà không th‹ ÇÜa vào TÆp ThÖ. 

 Vì lš do Çó quy‹n ÁNH SÁNG TÂM LINH ra Ç©i.  Quy‹n sách nÀy gÒm 2 tÆp:   

- TÆp I là ñÔI GI¼NG Ký NIŒM (Ánh sáng Tâm linh soi r†i qua chÙng nghiŒm cûa 

cu¶c Ç©i) 

- TÆp II là DIŒU DøNG TÂM PHÁP (Ánh sáng Tâm linh soi r†i nh»ng bÜ§c chân Çi 

t§i cûa nhân loåi) 

Hai quy‹n nÀy ÇÜ®c trình bày b¢ng væn xuôi có thÖ phø h†a ví nhÜ sau nh»ng gi© bàn 

thäo tri‰t lš khô khan có âm nhåc ÇŒm vào cho thêm sÓng Ç¶ng tÜÖi vui, và cÛng b° ích 

vì n¶i dung VˆN và TH÷ phù h®p và b° túc cho nhau. 

 Cä 3 quy‹n sách KHAI TÂM, ñÔI GI¼NG Ký NIŒM, DIŒU DøNG TÂM PHÁP 

ÇŠu khai thác Tri‰t Lš ñåO TÂM và Bí Pháp TU TÂM. 

 Chúng tôi hi v†ng nh»ng quy‹n sách tâm linh nÀy Çem låi h»u ích th¿c ti‹n cho 

ngÜ©i tu h†c Ç‹ mỗi ngÜ©i trong chúng ta ÇŠu có thế Çóng góp h»u hiŒu cho cÖ ti‰n hóa 

cûa nhân loåi 

Ánh Sáng Tâm Linh chi‰u ÇÌnh ÇÀu 

B‰n b© bÌ ngån d¡t dìu nhau 

H†p quÀn xây ÇÃp cÀu Chân Lš 

TrÀn th‰ tØ nay b§t thäm sÀu. 

NguyÍn Ng†c NÜÖng 
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TrÎnh QuÓc Th‰ - NguyÍn Ng†c NÜÖng 

Hình änh và ti‹u sº cûa tác giä 
 

 Chúng tôi có khoäng th©i gian cùng h†c ñåO ñC H†C ñÐỜNG, TRUNG H†C 

LÊ VˆN TRUNG (Tây Ninh) và ñåI H†C SÜ PHåM (Saigon), tÓt nghiŒp ÇÜ®c b° 

nhiŒm vŠ TRUNG H†C CÔNG LÆP TÂY NINH, TrÎnh QuÓc Th‰ ÇÜ®c B¶ Giáo Døc b° 

nhiŒm làm HiŒu TrÜªng kiêm Thanh Tra Trung H†c TÜ Thøc TÌnh Tây Ninh (1963-

1970), th©i gian nÀy vÆn Ç¶ng xây cÃt và thành lÆp NỮ TRUNG H†C TÂY NINH. 

 Chúng tôi cùng hoåt Ç¶ng ñ©i ñåo song song:  HiŠn Tài BAN TH� ñåO (cùng d¿ 

thäo N¶I LUẬT B.T.ñ.) - Sáng lÆp viên ñåI ñåO THANH NIÊN H¶I - H¶i TrÜªng và 

H¶i Phó HÐƠNG ñåO CAO ĐÀI (sau khi HÒ Thái Båch lÜu vong sang Kiêm Biên) - 

NhiŒm kÿ ÇÀu tiên cûa B.T.ñ., TrÎnh QuÓc Th‰ làm ñŒ II Phó T°ng Quän NhiŒm Trung 

ÐÖng. 

 Hoåt Ç¶ng Giáo Døc trong ñåo:  TrÎnh QuÓc Th‰ kiêm HiŒu TrÜªng Trung H†c Bán 

Công LÊ VˆN TRUNG (1963-1964).  NguyÍn Ng†c NÜÖng phø trách l§p dåy Giáo Lš 

cho Thanh Niên và HÜ§ng ñåo Sinh.  Cä hai chúng tôi c¶ng tác VIŒN ñåI H†C CAO 

ĐÀI v§i tÜ cách Giäng Viên. 

 Sau 1975, hiŒn tÜ®ng ñåo bÎ GI�I TH” chuy‹n Qui Tâm, chúng tôi hoåt Ç¶ng ñåO 

TÂM dÜ§i s¿ lãnh Çåo ngÀm cûa Ngài HÒ Bäo ñåo QuyŠn ChÜªng Quän H.T.ñ., phäi bÎ 

tù tØ 1983-1985. 

 Sang MÏ (1992) chúng tôi ti‰p tøc hoåt Ç¶ng ñåO TÂM, vi‰t bài Çæng räi rác trên bác 

báo ñåo, ñ©i và cùng xuÃt bän:  

-TÆp ThÖ KHAI TÂM.   (Enlightenment Poem) 1996 

-Đôi Giòng Kỷ Niệm  (Memory or The Way to Fairyland) 1998 

-Diệu Dụng Tâm Pháp  (Esoterism Exertion) 2000              

-Tìm Ngọc Tâm Linh (Spiritual Diamond) 2002 

-Bí Pháp Đạo Cao Đài ( Cao Đài Esoterism) 2003 

-Quốc Đạo (National Ethic Caodaism) 2004      
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Nguyễn Ngọc Nương 

 

 Giáo sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Hiền Tài Ban Thế Đạo.  Thân phụ Tiếp Dẫn 

Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội, thân mẫu Lễ Sanh Đỗ Thị Tâm. 

 

 Thời gian Trung Học theo học các trường Calmette, Michelet, Saint Thérèse và Nữ 

Trung Học Gia Long (Saigon). 
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YÙù Kieán Baïn Ñoïc Gaàn Xa veà taäp Khai Taâm chuùng toâi ñaõ xuaát baûn vaøo 

naêm 1996 taïi Hoa Kyø. Ñaây laø nhöõng kyû nieäm quí baùu ñoái vôùi chuùng toâi 

ñaày khíck leä vaø raát traân troïng. 

 

Ghi Chuù: Phaïm Nam Saùch, nguyeân Chaùnh AÙn Toøøa Aùn Tænh Taây Ninh.
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Ghi chuù: Ñaïo Tröôûng Chí Tín ôû Phaùp quoác
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Ghi chuù: Tieán Só Nguyeãn Phuùc Chaân ôû California
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Ghi chuù: Minh Lyù, nguyeân laø Ñaïo Tröôûng Ñoã Vaïn Lyù ôû California
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HiŠn Tài Bùi ñông PhÜÖng:  ‘’Cám Ön hai bån thÆt nhiŠu Çã gªi cho tÆp thÖ KHAI TÂM, gói ghém trong 

Çó vô cùng phong phú bao nhiêu tình t¿ và hi v†ng vÜÖn cao...  SuÓt trong tÆp thÖ hai bån Çã bày tÕ chân 

tình vŠ m¶t chân pháp mà Thiêng Liêng Çã ban thÆt nhiŠu ân huŒ dìu d¡t cho hai bån và m¶t nhóm ÇÒng 

chí hÜ§ng khai phá con ÇÜ©ng m§i vŠ m¥t tâm linh.  ThÆt vui mØng, thÆt hân hoan.  Hai bån Çã n° l¿c và 

Çã gian lao, v§i dÛng chí và næng l¿c phi thÜ©ng cûa hai bån, chúng tôi tin tÜªng månh më r¢ng hai bån së 

lÆp nên ñåi Công ñÙc.  Chúc mØng hai bån luôn luôn th‹ hiŒn tâm nguyŒn l§n trong Ç©i.’’ (Tolga, 

Australia ngày 1/6/97) 

 

Giáo H»u ThÜ®ng Màng Thanh:  ‘’Có nhÆn TÆp ThÖ KHAI TÂM cûa hai cháu gªi t¥ng.  

RÃt cám Ön.  TÆp ThÖ rÃt hay Çã nói rõ vŠ phÀn Bí Pháp cûa ñåo...’’ (Santa Ana, CA 

ngày 9/5/97) 

 

N» Sï Minh Thi:  ‘’TÆp ThÖ cûa Anh ChÎ tôi rÃt thích, tôi së hoå vÆn Ç‹ khi nào có dÎp 

xuÃt bän së góp vui v§i Anh ChÎ...’’ (Torcy, France ngày 4/7/97) 

 

Ông Bà ñåi Tá ñinh Væn Tích:  ‘’Chúng tôi xin chân thành cám Ön Anh ChÎ Çã gªi t¥ng 

T�P TH÷ KHAI TÂM.  L©i t¿a cûa tác giä Çã lôi cuÓn Ç†c giä qua cách giäi thích là Çã 

ÇÜa vào tÆp thÖ qua nhiŠu dång Ç‹ diÍn Çåt tÜ tÜªng cûa mình trong lãnh v¿c tri‰t lš ñ�O 

TÂM và Bí Pháp TU TÂM.  Chúng tôi thi‰t nghï cÀn có th©i gian Ç‹ Ç†c và suy gÅm m§i 

thÃu hi‹u ÇÜ®c tÀm quan tr†ng cûa tÆp thÖ nÀy.  Xin chân thành cäm tå.’’ (Houston ngày 

21/5/97) 

 

Giáo H»u  Ng†c Sách Thanh:  ‘’TÆp ThÖ KHAI TÂM cûa Anh ChÎ tôi có Ç†c qua thÃy 

Anh ChÎ sáng tác các bài thi rÃt hay, ÇÀy š nghïa ñåo H†c, Tâm H†c thâm thúy l¡m.  RÃt 

vui mØng cùng Anh ChÎ.  M¶t lÀn n»a xin cÀu chúc Anh ChÎ ÇÀy ân sûng thiêng liêng và 

Çóng góp vào công trình phát huy CÖ CÙu Ç¶ cûa ThÀy ngày thêm l§n r¶ng...’’ 

(California ngày 28/7/97) 

 

HiŠn Tài HÒ Væn XÜa:  ‘’RÃt cám Ön ThÀy Cô gºi t¥ng TÆp ThÖ KHAI TÂM rÃt quí và 

ÇËp.  Hình thÙc sách rÃt trang nhä và ÇÀy š nghïa.  ChÌ m§i Ç†c qua vài bài thÃy rÃt hay.  

Së dành chút th©i gi© Ç†c låi Ç‹ hi‹u và h†c thêm.  ñây quä là công trình hi‰m hoi mà 

ThÀy Cô Çã dày công tåo ra.  M¶t lÀn n»a xin cám Ön ThÀy Cô Çã có nghï Ç‰n em và gªi 

t¥ng.  CÀu nguyŒn ÷n trên ban nhiŠu huŒ phÜ§c cho ThÀy Cô và gia Çình.’’ (SanJose 

ngày 20/6/97) 

 

Ông CTS TrÀn Quang Cänh:  ‘’Kính HiŠn Huynh và HiŠn T›.  ñã nhÆn hai quy‹n TÆp 

ThÖ KHAI TÂM.  ñã Ç†c xong.  RÃt hay và h»u ích.  Xin thành thÆt cám Ön.’’ 

(Washington DC ngày 22/5/1997) 

 

Ông NguyÍn Thái Bình và Bà VÜÖng Ng†c DiŒp:  ‘’Chân thành cäm Ön Anh ChÎ Çã gºi 

bi‰u tÆp thÖ KHAI TÂM.  Chúng tôi Çã Ç†c ÇÜ®c m¶t sÓ bài trong Ãy.  Ý và l©i rÃt thanh 

thoát và dÜ âm mùi ñåo làm cho ngÜ©i Ç†c cäm thông vào s¿ thanh cao cùng tác giä.  
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Chúng tôi tin r¢ng së tìm ÇÜ®c nhiŠu niŠm vui khi Ç†c h‰t tÆp thÖ nÀy.  Chúng tôi kính 

thæm và thân chúc Anh ChÎ toåi š.’’ (Houston ngày 19/8/97) 

 

HiŠn Tài DÜÖng Minh Nghïa:  ‘’NhÆn ÇÜ®c TÆp ThÖ KHAI TÂM cûa Ông Bà tôi rÃt 

mØng, xin thành thÆt cäm Ön.  ñây là m¶t s¿ Çóng góp cho væn h†c nÜ§c nhà, duy trì væn 

hoá dân t¶c...  CÀu xin Ön trên ban phÜ§c lành cho Ông Bà vui vÈ khoÈ månh phøng s¿ 

cho Ç©i làm nª m¥t quê hÜÖng xÙ sª...’’ (Toronto, Canada ngày 18/6/97) 

 

Ông CTS NguyÍn ñ¡c ñÆu:  ‘’Cám Ön Anh ChÎ Çã gºi t¥ng tÆp thÖ KHAI TÂM.  Anh 

ChÎ Çã dày công sáng tác và cho xuÃt bän tÆp thÖ, Çóng góp vào kho tàng væn chÜÖng thi 

phú nÜ§c nhà, nhÃt là nh»ng tÜ tÜªng Çåo ÇÙc ÇÜ®c lÒng vào thÖ, thÆt dÍ lãnh h¶i.’’  

(Montréal, Canada ngày 15/8/97) 

 

Thánh ThÃt Cao ñài Montréal:  ‘’Thánh ThÃt Cao ñài Montréal chân thành tri ân Çã gºi 

t¥ng TÆp ThÖ KHAI TÂM.  CÀu xin ÷n Trên ban Ân HuŒ Thiêng Liêng cho quí vÎ trên 

bÜ§c ÇÜ©ng lÆp công bÒi ÇÙc và TU THÂN HÀNH ñ�O.’’  (Montréal ngày 15/8/97) 

 

Ông Bà Phåm Xuân Oanh và Ngô ThÎ Häo:  ‘’ThÆt là m¶t vinh d¿ khi ÇÜ®c Anh ChÎ gºi 

t¥ng chúng tôi tÆp thÖ KHAI TÂM.  M¥t dù chÜa Ç†c h‰t tÃt cä các sáng tác công phu 

trong tÆp thÖ nÀy.  NhÜng chúng tôi Çã Ç†c ÇÜ®c khoäng 75% các bài thÖ cûa Anh ChÎ.  

Anh ChÎ thÆt là xÙng Çôi...  Cä hai ngÜ©i ÇŠu yêu thÖ, và sáng tác rÃt hay...  ñây thÆt là 

m¶t kÿ công, vì chúng tôi hi‹u viŒc sáng tác thÖ Çòi hÕi m¶t ‘’tâm hÒn thÖ toàn diŒn’’ và 

dï nhiên cÀn rÃt nhiŠu th©i gi© Ç‹ ch†n l¿a tØ ng», cÛng nhÜ phäi theo Çúng niêm luÆt...  

Không nhÜ vi‰t væn xuôi! 

 Dù chÜa Ç†c h‰t toàn tÆp, nhÜng chúng tôi rÃt thích nh»ng bài nhÜ: 

 ‘’HÒn nÜ§c, Khí thiêng Sông núi, Tâm Không,Vào Ç©i, Xuân nh§ Quê hÜÖng v.v., các 

trang 64, 72, 124, 125...  Ý rÃt trong sáng, câu rÃt ch»ng chåc.  Chúng tôi dù không có 

khä næng sáng tác, nhÜng bi‰t thÜªng thÙc và rung cäm cùng thi nhân, bi‰t rung cäm theo 

hÒn thÖ cûa thi nhân...  Ð§c mong trong tÜÖng lai së ÇÜ®c Ç†c thêm nh»ng ‘’hoài mong’’, 

nh»ng Ü§c v†ng cho quê hÜÖng, cho ñåo, và cho nòi giÓng ViŒt Nam... 

 M¶t lÀn n»a chúng tôi xin cám Ön Anh ChÎ Çã t¥ng chúng tôi tÆp thÖ Khai Tâm, m¶t 

sáng tác rÃt sâu s¡c và phong phú v§i tÜ tÜªng ñåo và ñ©i, Ü§c mong së ÇÜ®c Ç†c thêm 

nh»ng sáng tác khác n»a trong tÜÖng lai.’’ (Houston ngày 12/8/97) 

 

LuÆt S¿ La Væn L¿c:  ‘’Tôi có nhÆn ÇÜ®c quy‹n KHAI TÂM do H.T. gªi t¥ng.  Tôi ghi 

nhÆn tÃm thâm tình liên giao gi»a ÇÒng Çåo nÖi ÇÃt khách.  Tôi Ç†c Ç‹ hi‹u thêm.  Thành 

thÆt cám Ön và cÀu chúc cho H.T. månh ti‰n trên ÇÜ©ng ñåo S¿ lÆp công bÒi ÇÙc.’’ (WA 

Seatle ngày 23/6/97) 

 

Ông DÜÖng Væn NgØa:  ‘’ñã nhÆn tÆp thÖ KHAI TÂM cûa hai bån.  ñã xem toàn b¶ hÖn 

m¶t lÀn.  Vì tâm hÒn cøc mÎch nên chÌ nhÆn ÇÜ®c phÀn š thÖ và n°i lòng tác giä thôi.  
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Còn phÀn hÒn thÖ nó bàng båc lÜng tr©i kÈ hèn nÀy thâu nhÆn không n°i v§i låi vÎ thÖ 

nÒng ÇÜ®m ng†t ngào làm cho bÌ nhân cäm thÃy h° thËn.  Th¿c là:   

NgÜ©i nhÜ træng gió trên ngàn, 

GÄm mình v¿c th£m Än tàng cÕ lau! 

CÕ lau cam phÆn cÕ lau, 

Gió nào th°i ÇÜ®c bông lau trên tr©i, 

Quan xem h‰t cu¶c Ç°i d©i 

ñem tình yêu ái d¿ng Ç©i ThuÃn Nghiêu! 
 Vi‰t thÖ cho thi sï mà không có vài câu b¡t vÀn e làm mÃt hÙng thi nhân nên tåm kéo 

rìu qua m¡t th® cho Çª buÒn... 

 TÆp thÖ KHAI TÂM cûa 2 bån Çã chÃp cánh bay kh¡p phÜÖng tr©i rÒi, nhÜng hÒi âm 

th‰ nào?  Có ÇÜ®c nhiŠu bån bè thân h»u bÓn phÜÖng ûng h¶ khuy‰n khích l¡m không? 

 PhÀn tôi thì ù ù cåc cåc væn xuôi vi‰t chÜa thành câu thì bi‰t gì mà  

thi ca v§i thi hát cho nên không dám hó hé chê khen, e Çem cái dÓt cûa mình Çi khoe v§i 

thiên hå.  ChÌ thÃy sao mà cao xa, quá tÀm v§i cûa tâm hÒn m¶c måc cûa mình quá mà 

thôi... 

 Chúc hai bån an vui hånh phúc nhÜ phim Tàu thÜ©ng nói:  ‘’Là m¶t c¥p tr©i sanh’’ Ç‹ 

làm gÜÖng cho nhân th‰!...’’ (SanJose ngày 8/8/97). 

 

 Anh DÜÖng Væn NgØa là bån h†c tØ nhÕ v§i cä hai chúng tôi, ngÜ©i rÃt vui tánh, Ç†c 

phÀn trình bày trên cûa Anh, ch¡c quí vÎ cÛng thÃy ÇÜ®c tính hay bông Çùa, chân thÆt 

nhÜng cÛng không kém phÀn sâu s¡c t‰ nhÎ. 

 

Báo Th‰ Gi§i:  ‘’NhÆn ÇÜ®c tÆp thÖ ‘’KHAI TÂM’’ cûa tác giä Minh HiŠn NguyÍn Ng†c 

NÜÖng và Trí L¿c TrÎnh QuÓc Th‰ gºi t¥ng.  Chúng tôi thành thÆt cám Ön tác giä. 

 Xin trân tr†ng gi§i thiŒu tÆp thÖ hàm chÙa tri‰t lš ñẠO TÂM và Bí Pháp TU TÂM 

trong ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ (ñåo Cao ñài) Ç‰n Ç†c giä báo Th‰ Gi§i...’’  (Houston 

tháng 7/97) 

 

Bän Tin ñåi ñåo (Washington D.C.):  ‘’Thành thÆt cám Ön HiŠn Huynh và HiŠn T› Çã 

gªi TÆp ThÖ ‘’KHAI TÂM’’.  ñ†c rÃt say mê vì dù là tÆp thÖ, nhÜng Çã giäi thích rÃt 

nhiŠu vŠ tri‰t lš cûa ñåo chúng ta, rÃt b° ích cho nh»ng ai muÓn tìm hi‹u vŠ ñåo.  ñŠ 

nghÎ Huynh và T› nên ph° bi‰n r¶ng rãi tÆp thÖ nÀy cho ÇÒng Çåo chúng ta, n‰u có in 

nhiŠu.’’ (Washington D.C. tháng 9/97) 

 

Bän Tin Phøng S¿ ñåi ñåo (Australia):  ‘’TÆp thÖ KHAI TÂM do Çôi uyên ÜÖng Minh 

HiŠn NguyÍn Ng†c NÜÖng và Trí L¿c TrÎnh QuÓc Th‰ xuÃt bän vào mùa xuân Bính Tš.  

Sách dày 176 trang, kh° 13.5 x 21 cm.  Bìa in giÃy tr¡ng v§i hai màu, chº Çen và m¶t trái 

tim ÇÕ, bìa sau in hình Tam Thánh nhiŠu màu.  Theo l©i ghi ngoài bìa sách: ‘’TÆp thÖ 

KHAI TÂM hàm chÙa Tri‰t Lš ñ�O TÂM và Bí Pháp TU  TÂM ÇÜ®c diÍn tä sinh Ç¶ng 
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qua nhiŠu dång khác nhau’’.  ñ¥c Çi‹m cûa tÆp thÖ nhÜ tác giä vi‰t nÖi L©i T¿a, dÜ§i 

nhiŠu bài thÖ có thêm phÀn chú giäi ho¥c thuy‰t ÇŠ.  Bän Tin Phøng S¿ ñåi ñåo thành 

thÆt cäm Ön Huynh T› Th‰ & NÜÖng có lòng chi‰u cÓ gºi t¥ng.  Theo s¿ hi‹u bi‰t cûa 

chúng tôi, Çây là tÆp thÖ mang š nghïa ñåo Cao ñài ÇÜ®c xuÃt bän lÀn ÇÀu tiên tåi Häi 

Ngoåi.  Kính mong nhÎ vÎ ÇÒng nhÎp sáng tác hæng say Ç‹ s§m cho ra m¡t ÇÙa con tinh 

thÀn k‰ ti‰p.’’ (Tháng Giêng MÆu DÀn 1998) 

 

Bà Ngô TÓ Hoa (H¶i Thông Thiên H†c):  ‘’Kính HiŠn T›, nhÆn ÇÜ®c 2 TÆp ThÖ KHAI 

TÂM xin cám Ön HiŠn T›.  RÃt vui mØng ÇÜ®c ngÜ©i ÇÒng chí hÜ§ng cùng chung bÜ§c 

trên con ÇÜ©ng tìm ChÖn lš.  Kính chúc HiŠn T› và gia Çình thân tâm an låc, luôn luôn 

tinh tÃn trên con ÇÜ©ng giäi thoát.’’ (Long Beach ngày 9/10/98) 

 

LuÆt SÜ Hoàng Duy Hùng:  ‘’Kính gºi Cô Chú.  Næm m§i cháu xin kính chúc cô chú và 

gia Çình m¶t næm tràn ÇÀy thánh phúc, an khang thÎng vÜ®ng, m†i s¿ an lành nhÜ š... 

 Cháu cÛng cäm Ön cô Çã gºi tÆp thÖ Khai Tâm ÇŠ t¥ng cháu Ç‹ cháu nghiŠn ngÅm và 

nh© Ön Tr©i PhÆt, cháu ÇÜ®c ‘’Khai tâm’’.  Thân Kính.’’ (The Law office of Aloysins 

Duy Hùng Hoàng, 808 Anila St. Suite D, Houston, Texas 77006) 

 

 DÀn dÀn chúng tôi vÅn ti‰p tøc nhÆn tØng cánh thÜ...  Ngoài ra còn thÜ©ng xuyên nhÆn 

ÇÜ®c nh»ng cú ÇiŒn thoåi tØ các nÖi g†i Ç‰n cùng chia xÈ và Ç¶ng viên tinh thÀn.  ThÆt là 

m¶t nguÒn an ûi l§n lao ÇÓi v§i chúng tôi! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ñôi Giòng K› NiŒm 
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(Memory or The Way to Fairyland) 
 

 

 
 

      HiŠn tài TrÎnh QuÓc Th‰ 

      HiŠn tài NguyÍn Ng†c NÜÖng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Phän änh trung th¿c s¿ hài hòa kÿ lå 

 gi»a nguÒn sÓng thiêng liêng và Ç©i sÓng th¿c tåi. 
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L©i Gi§i ThiŒu 
 

 ñôi Giòng K› NiŒm là chu‡i chÙng nghiŒm huyŠn vi khai mª tâm linh, phän änh 

trung th¿c s¿ hài hòa kÿ lå gi»a nguÒn sÓng thiêng liêng và Ç©i sÓng th¿c t‰ cûa con 

ngÜ©i. 

 

 M‡i diÍn bi‰n, dù tÓt xÃu, h†a phúc cÛng là s¿ k‰t h®p vi diŒu gi»a Vô Vi và H»u 

Hình tåo thành nh»ng bài h†c th¿c ti‹n h»u ích cho s¿ rèn luyŒn bän thân, khác gì nh»ng 

håt minh châu sáng chói tô Çi‹m cu¶c Ç©i tÀm tu h†c Çåo, ho¥c nh»ng cánh sao tr©i lung 

linh huyŠn diŒu chi‰u vào lòng Çåi dÜÖng bao la bát ngát xóa tan m†i ranh gi§i chia cách, 

phân biŒt âm dÜÖng, cao thÃp, thanh trÜ®c, vô h»u... 

 

 Chu‡i k› niŒm ng†c ngà linh diŒu nÀy k‰t ch¥t tâm linh, nÓi vòng tay l§n dÅn d¡t 

chúng tôi vào vÜ©n hoa ñåi ñåo tÙc TÂM ñåO hòa h®p muôn s¡c muôn màu: 

Båch y màu áo hòa muôn s¡c 

Vân ñ¶ng Nhàn Âm chuy‹n xuÓng trÀn. 

Ng†c NÜÖng 
 Dù trong cÖn thº thách gian truân chúng tôi cÛng gi» v»ng tinh thÀn, ÇiŠm nhiên t¿ tåi 

do huŒ TÂM ÇÜ®c khÖi sáng cäm nhÆn huyŠn vi mÀu nhiŒm thiêng liêng.  Th¿c chÃt, lš 

diŒu n¢m trong thiên nhiên, thiên š bày ra trÜ§c m¡t, vÃn ÇŠ là tâm linh ta có cäm nhÆn 

ÇÜ®c hay không.  S¿ Ç©i h†a phúc, tÓt xÃu do t¿ TÂM mình d©i.  Quay vŠ bän TÂM ta 

m§i thÃy ÇÜ®c ñåo trong ñ©i, ñ©i trong ñåo.  ñ©i ñåo k‰t ch¥t là nguÒn hånh phúc vô 

biên. 

 

 ñGKN së mang låi cho qúi vÎ nguÒn vui tinh thÀn, cÛng có th‹ là Ç¶ng l¿c giúp qúi vÎ 

tìm låi nh»ng nét kÿ thú linh diŒu trong cu¶c Ç©i cûa chính mình. 

 

TrÎnh QuÓc Th‰ - NguyÍn Ng†c NÜÖng 

 

ñôi Giòng K› NiŒm 

 

ñôi l©i nh¡n gºi khách tri âm 

Giòng th‰ Çøc trong vÓn tÜ TÂM 

K› vÆt linh không Tr©i phú thác 

NiŒm hoài NGUYÊN TÁNH lš cao thâm 

Minh HiŠn 

NguyÍn Ng†c NÜÖng 
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Th©i ThÖ ƒu 
Chúng tôi xuÃt thân tØ trong lòng ñẠI ñẠO, Song thân là chÙc s¡c CAO ĐÀI Tòa Thánh 

Tây Ninh, cä hai ngÜ©i ÇŠu hi‰n thân hành Çåo tØ thuª còn trÈ chÜa lÆp gia Çình.  Thân 

mÅu LÍ Sanh ñ‡ ThÎ Tâm lúc nhÕ Çã Çi ñÒng Nhi, Giáo Nhi ÇÜ®c gÀn ñÙc H¶ Pháp 

thÜ©ng nghe ñÙc Ngài k‹ chuyŒn vui un Çúc tinh thÀn, khích lŒ ÇÜ©ng tu và dåy d‡ vŠ 

Çåo lš.  Thân phø Ti‰p DÅn ñåo NhÖn NguyÍn Væn H¶i thuª còn thanh niên Çã th† 

phong Sï Täi H.T.ñ. làm giám ÇÓc ñåo ñÙc H†c ñÜ©ng, sau giäng dåy Hånh ñÜ©ng - 

NgÒi Tòa B¶ Pháp Chánh - ñ¥c trách Ban Th‰ ñåo v.v., hành Çåo sáu mÜÖi næm träi qua 

bi‰t bao nỗi thæng trÀm thº thách vÅn m¶t lòng trung kiên vì ThÀy vì ñåo: 

Cha tôi hình änh cûa træng thanh 

Dåy d‡ con thÖ š tÓt lành 

Yêu nÜ§c yêu dân yêu Çåo nghïa 

SuÓt Ç©i tÆn tøy Ç¶ nhân sanh. 

Ng†c NÜÖng 
 ñÜ®c nuôi dÜ«ng un Çúc trong gia Çình Çåo ÇÙc, hàng ngày tôi ÇÜ®c ti‰p xúc v§i qúi 

vÎ chÙc s¡c HiŒp Thiên, Cửu Trùng Ç‰n Çàm Çåo v§i song thân.  Tôi rÃt say mê và cÛng 

có Çôi khi phát biểu š ki‰n bi‹u l¶ tinh thÀn m¶ Çåo cûa trÈ thÖ.  Næm 14 tu°i tôi Çã tÆp 

tÍnh làm thÖ yêu Çåo, yêu nÜ§c...  Do Çó tôi ÇÜ®c Thân phø tin yêu và ÇÜ®c cäm m‰n cûa 

chÜ vÎ chÙc s¡c thÜ©ng lui t§i nhà tôi, nhÃt là quí vÎ Sï Täi lúc Çó (bây gi© quí vÎ Çã là 

chÙc s¡c cao cÃp trong ñåo ho¥c m¶t sÓ xä thân theo con ÇÜ©ng ‘’H¼A BµNH CHUNG 

S–NG’’ cûa ñÙc H¶ Pháp mà vÅn còn là Sï Täi). 

 

 CÖ duyên Ç¥c biŒt cûa gia Çình tôi là tÜ gia Ba MË tôi ÇÜ®c ch†n làm nÖi ti‰p Çón ñÙc 

H¶ Pháp tØ Madagascar trª vŠ.  Lúc Çó nhà tôi còn ª Saigon ÇÜ©ng Colonel Grimaud ÇÓi 

diŒn ch® Thái Bình.  ñÙc H¶ Pháp, Ngài Cao Ti‰p ñåo và vài chÙc s¡c nghÌ ngÖi tåi Çây 

cùng v§i gia Çình chúng tôi và m¶t sÓ ÇÒng Çåo.  CÆu Ba tôi là Sï Täi ñ‡ Quang Hi‹n sát 

cánh ñÙc Ngài ª Madagascar và bÕ mình nÖi Çó. 

 

 Ngoài änh hÜªng cûa cha mË tôi còn chÎu änh hÜªng l§n có sÙc månh thiêng liêng nÖi 

ñÙc H¶ Pháp.  TØ nhÕ tôi nghe Ba MË kể nh»ng mÅu chuyŒn có liên quan vŠ ñÙc H¶ 

Pháp, ÇÜ®c Ba MË dÅn vào thæm vi‰ng ñÙc Ngài nhiŠu lÀn..., lòng tôi vô cùng cäm m‰n 

tØ phong cách, l©i nói, cº chÌ thân thiŒn v§i trÈ con, dÜ©ng nhÜ tØ ñÙc Ngài toát ra m¶t tØ 

trÜ©ng nhân ái vuÓt ve an ûi làm cho ngÜ©i ÇÓi diŒn thÃy nhË nhàng thÜ thái cªi giäi h‰t 

m†i lo âu.  ñÙc Ngài rÃt thÜÖng yêu trÈ nít.  H¢ng næm nh¢m ngày vía Diêu Trì, Ngài t° 

chÙc ÇÃu xäo Nhi ñÒng và ban giäi thÜªng cho nh»ng gia Çình khéo nuôi con.  Có næm 

Ba MË tôi ÇÜa các con vào ÇÃu xäo và ÇÜ®c ñÙc H¶ Pháp ban cho giäi nhÃt vŠ khéo nuôi 

con, Ngài cho chúng tôi sÓ tiŠn bäo Çó là ‘’tiŠn phép’’ phäi cÓ gi». 
 

 Càng l§n lên tôi càng nhÆn thÃy ÇÜ®c cu¶c Ç©i s¿ nghiŒp cûa ñÙc H¶ Pháp là tÃm 

gÜÖng sáng cho m†i ngÜ©i, nhÃt là cho chúng tôi trên bÜ§c ÇÜ©ng phøng s¿ ñẠO, ĐỜI.  
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M¶t bÆc chân tu giàu lòng nhân ái không th‹ nào bình thản dửng dÜng trÜ§c cänh máu Ç° 

thÎt rÖi cûa ngÜ©i cùng chûng t¶c.  ñây là quan Çi‹m ñẠO ñ�I hiŒp nhÃt, cÛng là Çi‹m 

Ç¥c s¡c cûa ñẠI ñẠO kÿ ba.  S¿ ra Ç©i cûa Ban Th‰ ñåo là m¶t bi‹u hiŒn cûa Ç¥c trÜng 

nÀy.  Chính vì th‰ mà trên bÜ§c ÇÜ©ng phøng s¿ ñåo NghiŒp ÇÜa nhân loåi ti‰n Ç‰n ñåi 

ñÒng, ñÙc H¶ Pháp Çã tÕ ra n¥ng lòng v§i T° QuÓc, Dân T¶c.  

 

 ñÙc Ngài Çã phäi chÎu bao hi sinh, kh° nhøc chÌ vì muÓn ÇÜa ÇÃt nÜ§c khÕi cänh 

chi‰n tranh tàn khÓc, nÒi da nÃu thÎt, nòi giÓng tÜÖng sát tÜÖng tàn.  Ngài vÆn Ç¶ng Hòa 

Bình m¶t cách tích c¿c ÇÜa ra chích sách H¼A BµNH CHUNG S–NG Ç‹ ÇÓi phó v§i 

tình trång ÇÃt nÜ§c bÎ qua phân.  CÜÖng lïnh giäi pháp chính trÎ cûa m¶t nhà tu dï nhiên 

phäi là giäi pháp d¿a trên cæn bän TµNH THÐ÷NG và CÔNG LÝ.  Tôi nghï H¼A BµNH 

CHUNG S–NG Çích th¿c là møc tiêu cûa nhân loåi phäi vÜÖn t§i. 

 

 Tôi ngÜ«ng m¶ và hoàn toàn tin tÜªng nÖi ñÙc H¶ Pháp vŠ tÜÖng lai sáng lång cûa 

ñåo cÛng nhÜ s¿ thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c trong tinh thÀn dân t¶c.  NhÜng bÃt ng© gi»a ÇÜ©ng 

dang dª ñÙc Ngài låi qui tiên.  Lúc Çó tôi còn là m¶t h†c sinh TrÜ©ng N» Trung H†c Gia 

Long, tôi vô cùng xúc cäm, ngÄn ngÖ không bi‰t cÖ ñẠO, NÐ�C së Çi vŠ Çâu: 

Ngày Ãy tôi còn tu°i thi‰u niên 

Nghe tin ThÀy cªi håc qui tiên 

B°ng tim se th¡t buÒn man mác 

NghiŒp ñåo rÒi ai gi» mÓi giŠng?! 

* 

Ngày Ãy quê tôi mãi chi‰n tranh 

Con sông B‰n Häi c¡t Çôi tình 

N‡i niŠm Çau xót lòng ray rÙt 

ñÃt nÜ§c vì sao ch£ng thái bình?! 

* 

Ngày Ãy thÖ ngây lš tÜªng Ç©i 

Nhìn vào th¿c t‰ chán buÒn thôi 

Bån bè chung h†c chÜÖng trình Pháp 

Chû nghïa cá nhân cÜ§p mÃt rÒi?! 

* 

Ngày Ãy tâm hÒn thÆt sáng trong 

Ôm nhiŠu m¶ng tÜªng ª nÖi lòng 

Quy‰t tình không lÆp thành gia thÃt 

Tr†n vËn cu¶c Ç©i cho th‰ nhân! 
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* 

Vì th‰ cha tôi rÃt hi‹u tôi 

Khuyên r¢ng con dåi quá Çi thôi 

Kÿ ba ThÀy mª nŠn ChÖn Çåo 

Cu¶c sÓng con ngÜ©i nên có Çôi. 

* 

Ôi th©i tu°i ng†c ÇËp làm sao! 

NgÒi Çây nh§ låi nh»ng ngày nào 

 Tung tæng dÜ§i mái trÜ©ng yêu dÃu 

 TÜ tÜªng nhÜ còn mãi vút cao. 

Ng†c NÜÖng 
 Bån Ç©i cûa tôi, TrÎnh QuÓc Th‰ cÛng xuÃt thân tØ trong gia Çình hiŠn lÜÖng Çåo ÇÙc, 

Cha TrÎnh Væn Då làm công quä ngành PhÜ§c ThiŒn nhÜng không nhÆn chÙc phÄm.  MË 

ñ¥ng ThÎ S£ng, ngÜ©i chÖn chÃt tâm Çåo hiŠn hòa. 

 

 Chúng tôi có khoäng th©i gian cùng h†c ñẠO ñC H†c ñÜ©ng, Trung H†c LÊ VˆN 

TRUNG (Tây Ninh) và ñẠI HỌC SÐ PHẠM (Saigon) tÓt nghiŒp ÇÜ®c b° nhiŒm vŠ 

Trung H†c CÔNG LẬP TÂY NINH.  TrÎnh QuÓc Th‰ ÇÜ®c B¶ Giáo Døc b° nhiŒm làm 

HiŒu TrÜªng kiêm Thanh Tra Trung H†c TÜ Thøc TÌnh Tây Ninh (1963 - 1970), th©i 

gian nÀy vÆn Ç¶ng xây cÃt và thành lÆp TrÜ©ng N» Trung H†c Tây Ninh. 

 

 Chúng tôi cùng hoåt Ç¶ng ñ©i ñåo song song:  HiŠn Tài Ban Th‰ ñåo (cùng d¿ thäo 

n¶i luÆt Ban Th‰ ñåo).  Sáng lÆp viên ñåi ñåo Thanh Niên H¶i cùng v§i anh NguyÍn 

Ng†c Hòa hiŒn Çang ª NhÆt.  Sau khi HÒ Thái Båch con ngài HÒ Bäo ñåo chuyên trách 

vŠ HÜ§ng ñåo lÜu vong sang Kiêm Biên, Ngài Cäi Trång NguyÍn Væn Ki‰t Ç¥c trách 

HÜ§ng ñåo Cao ñài giao cho TrÎnh QuÓc Th‰ làm H¶i TrÜªng, NguyÍn Ng†c NÜÖng làm 

H¶i Phó HÜ§ng ñåo Cao ñài - NhiŒm kÿ ÇÀu tiên cûa Ban Th‰ ñåo TrÎnh QuÓc Th‰ làm 

ñŒ II Phó T°ng Quän nhiŒm Trung ÐÖng. 

 Hoåt Ç¶ng giáo døc trong ñåo:  tôi phø trách l§p dåy giáo lš cho thanh niên và HÜ§ng 

ñåo sinh do H¶i HÜ§ng ñåo t° chÙc, TrÎnh QuÓc Th‰ kiêm HiŒu TrÜªng TrÜ©ng BÁN 

CÔNG LÊ VˆN TRUNG, cä hai chúng tôi c¶ng tác ViŒn ñåi H†c CAO ñ�I v§i tÜ cách 

GI•NG VIÊN. 

 

 Sau 1975, hiŒn tÜ®ng ñåo bÎ GI�I TH” chuy‹n QUI TÂM, chúng tôi hoåt Ç¶ng ñẠO 

TÂM dÜ§i s¿ länh Çåo ngÀm cûa ngài HÒ Bäo ñåo quyŠn ChÜªng Quän HiŒp Thiên ñài 

phäi bÎ tù tØ 1983-1985. 
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Vào cu¶c sÓng chÙa chan tình nhân th‰ 

Cä bÀu tr©i r¿c r« ánh ban mai 

V§i tâm hÒn r¶ng mª Çón tÜÖng lai 

Dù cu¶c th‰ có muôn ngàn gai gÓc 

Dù hånh phúc, kh° Çau hay tang tóc 

Vån khÓi tình ôm Ãp trái tim tôi 

Cäm vui buÒn theo vÆn nÜ§c n°i trôi 

Lòng r¶n rã mong quê hÜÖng mình tÜÖi sáng 

Dù gia cänh nát tan và cay Ç¡ng 

Quy‰t dÃn thân vì hånh phúc mai sau 

V§i niŠm tin chân lš råt rào 

Quên tÃt cä và hi sinh tÃt cä 

Mang chí nguyŒn và niŠm tin s¡t Çá 

Trao vào Ç©i v§i tØng l§p thi‰u niên 

Nào h†c sinh, HÜ§ng ñåo, ñåi ñåo Thanh Niên 

Vào Th‰ ñåo hay tri‹n khai CÖ Huÿnh ñåo 

Là nÓi ti‰p Ç‹ hoàn thành lš tÜªng 

ñåo vào ñ©i, ñ©i có ñåo m§i nên thôi 

Cä trÀn gian r†i sáng ánh ÇuÓc tr©i 

Cho ÇÃt nÜ§c an bình trong thánh thiŒn. 

   Ng†c NÜÖng 

Th©i Niên thi‰u 
 Th©i gian Trung H†c tôi theo h†c các trÜ©ng Calmelte, Michelet, Saint Therèse và N» 

Trung H†c Gia Long (Saigon).  Cu¶c Ç©i tôi may m¡n có dÎp ti‰p xúc v§i hai nŠn væn 

minh khoa h†c và Çåo h†c k‹ cä b¡t g¥p nh»ng hiŒn tÜ®ng huyŠn bí vô vi nên tôi cäm 

nhÆn  ÇÜ®c H»u Vô là hai m¥t âm dÜÖng cÛng nhÜ khoa h†c và Çåo h†c, tuy hai mà m¶t 

m¶t mà hai:  khi con ngÜ©i Çåt Ç‰n trình Ç¶ khám phá nào Çó g†i là khoa h†c.  Ví dø làn 

sóng ÇiŒn, làn sóng âm thanh, làn sóng hình änh, s¿ chuy‹n Ç¶ng cûa t‰ bào vÆt chÃt 

(trong tïnh có Ç¶ng) v.v... 

 Nh»ng ÇiŠu chÜa v§i t§i, chÜa khám phá ÇÜ®c g†i là huyŠn bí vô vi.  S¿ thÆt H»u Vô 

vÓn ‘’m¶t’’, ta thÃy ‘’hai’’ là do tÀm nhìn cûa chúng ta.  DiŒt sinh, sinh diŒt cÛng th‰, 

ch£ng qua là cÖ vÆn chuy‹n ti‰n hóa (trong sinh có diŒt trong diŒt có sinh).  ChÃp H»u 

hay chÃp Vô ÇŠu thi‰u sót nhÜ nhau.  Chánh tín và mê tín hoàn toàn khác nhau.  G†i là 

‘’mê tín’’ khi nào trí không hi‹u, tâm linh không cäm nhÆn ÇÜ®c mà tin.  Chánh tín do 
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m¥c khäi tâm linh cäm nhÆn huyŠn vi thiêng liêng qua chÙng nghiŒm siêu hình và th¿c 

ti‹n. 

Vô H»u, âm dÜÖng lš Çåo Tr©i 

Có không không có t¿ mình thôi 

ñåt trình nhÆn thÙc cho là có 

ChÜa chÙng nghiŒm liŠn phän ÇÓi nhoi 

Thiên H»u, thiên Vô ÇÒng thi‰u sót 

H»u Vô hòa m¶t ch£ng ÇÖn côi 

DiŒt sinh sinh diŒt cÖ vô h»u 

Không s¡c s¡c không diŒu tuyŒt v©i! 

Ng†c NÜÖng 
 VŠ m¥t Tôn giáo gia Çình tôi cÛng có cÖ duyên Ç¥t biŒt, Ông N¶i tôi thu¶c Çåo dòng 

bên Cao ñài, Bà N¶i tôi thu¶c Çåo dòng bên Thiên Chúa.  Tính theo bà con bên ngoåi, Ba 

tôi g†i ñÙc T°ng Giám Møc NguyÍn Væn Bình là cÆu, Linh Møc HÒ Væn Vui là anh. 

 

 Th©i gian h†c Saint Therèse (ÇÜ©ng Paul Blanchy, bên cånh nhà th© Tân ñÎnh) hàng 

ngày tôi Çi lÍ Nhà Th©, Ç†c Kinh Thánh.  Lúc h†c trÜ©ng Gia Long, bên cånh có chùa Xá 

L®i, tôi thÜ©ng Çi chùa PhÆt nghe thuy‰t pháp.  ñÓi v§i tôi dù vào ñŠn Thánh, Nhà Th© 

hay Chùa, tâm tôi ÇŠu có s¿ cäm Ùng chân thành v§i các ñÃng thiêng liêng. 

TØ thuª nhÕ tôi h†c trÜ©ng ‘’Nhà Tr¡ng’’ 

ñ†c thánh kinh m‡i sáng lÍ Nhà Th© 

LÀn ÇÀu tiên xúc Ç¶ng trái tim thÖ 

TrÜ§c tÜ®ng Chúa bÎ Çóng Çinh trên Thánh giá 

Chúa cÙu r‡i nhân loài nhÜ th‰ Çó 

G®i tình thÜÖng b¢ng chí nguyŒn xä thân 

M¶t trái tim hoà nhÎp v§i tha nhân 

ñÜa nhân loåi Ç‰n thiêng Çàng hånh phúc. 

Ng†c NÜÖng 
 Tâm tÜ tôi thÃm nhuÀn sâu xa tinh thÀn ñåi ñåo v§i Tôn chÌ møc Çích hòa ÇÒng, hiŒp 

nhÃt âm dÜÖng, vô h»u, Ç©i Çåo, thanh trÜ®c... không phân biŒt, ÇÓ kœ ho¥c chÃp nê vŠ 

hình thÙc.  ñÓi v§i chúng tôi s¿ Thành Tâm HÜ§ng ThÜ®ng hay Qui Thiên LÜÖng là ÇiŠu 

quan tr†ng nhÃt cho m‡i con ngÜ©i không phân biŒt Tôn giáo, s¡c t¶c. 
 

0 

00 
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Tâm trång và gia Çình sau 30/04/75 
 Nh»ng ngày ÇÀu sau 30/4/1975 tâm trång chúng tôi thÆt s¿ hoang mang, thÀn trí bàng 

hoàng không hi‹u n°i cÖ ñåo së Çi vŠ Çâu?  Trong tÆn cùng rÓi loån chúng tôi Çành cÀu 

cÙu nÖi huyŠn linh, quy‰t ÇÎnh vào ñiŒn th© PhÆt MÅu ‘’xin xæm’’, QuÓc Th‰ d¥n tôi cÀu 

nguyŒn cho rõ n‰u C.S. sau 100 ngày ra Çi cho xæm ThÜ®ng ho¥c còn lâu cho xæm Hå, 

cuÓi cùng tôi rút m¶t lá xæm Hå, n¶i dung nhÜ sau: 

Chó sûa hŠ chi t§i m¥t tr©i 

LÜªi gÜÖm lÜªi giáo dÍ hÖn ai 

Håi ngÜ©i ngÜ©i håi hay chi Çó 

Chó s¡t làm sao c¡n ÇÜ®c mình. 
 Lá xæm nÀy chúng tôi có ÇÜa Ngài HÒ Bäo ñåo xem, tôi nh§ không lÀm sÓ lá xæm là 

45. 

 

 Næm 1977 g¥p gia bi‰n, chÒng bÎ b¡t giam tåi khám ÇÜ©ng, cha  bÎ ÇÜa Çi tråi cäi tåo.  

Lúc Çó Thân phø tôi Ti‰p DÅn ñåo NhÖn NguyÍn Væn H¶i và ngài ChÜªng ƒn NguyÍn 

Væn Ki‰t là ‘’c¥p cÖ phong Thánh’’ cûa ñåo, bÎ chính quyŠn b¡t ÇÜa Çi cäi tåo gây áp l¿c 

Çû cách bäo phäi xác nhÆn là ‘’CÖ bút giä’’.  Trong th©i gian B¶ N¶i vø làm viŒc v§i Ba 

tôi vŠ viŒc nÀy, bên ngoài chính quyŠn cÓ tåo áp l¿c månh ÇÓi v§i gia Çình tôi, cho xe 

phóng thanh Ç¥t loa trÜ§c nhà Ba MË tôi, gªi væn thÜ Ç‰n trÜ©ng Trung H†c Phú KhÜÖng 

là nÖi tôi Çang dåy h†c bu¶c phäi Ç†c ph° bi‰n trÜ§c tÆp th‹ Giáo SÜ k‰t t¶i Ba tôi và ông 

NguyÍn Minh Nh¿t t¿ Trân là CIA, tÙc tình báo MÏ Ç¶i lÓt Tôn Giáo.  Tôi còn nh§, trÜ§c 

thái Ç¶ quá bình thän cûa tôi ông Phøng, HiŒu TrÜªng trÜ©ng Phú KhÜÖng m©i tôi vào 

væn phòng ân cÀn thæm hÕi.  Tôi trä l©i:  ViŒc công bÓ nÀy hoàn toàn sai s¿ thÆt.  Ông 

Phøng nói:  Có th‹ viŒc cûa Bác làm chÎ không bi‰t.  Tôi nói:  ViŒc gì Ba tôi làm tôi cÛng 

bi‰t, ÇiŠu tôi bi‰t rõ nhÃt là bän chÃt cûa Ba tôi không th‹ nào làm viŒc phän dân håi 

nÜ§c... 

 

 Sau hiŒn tÜ®ng g†i là ‘’trÃn áp tinh thÀn’’, ông TrÜÖng Ng†c Anh tìm cách Ç‰n nhà 

tôi trao giÃy phép cho gia Çình ÇÜ®c g¥p m¥t Ba tôi.  H† nghï r¢ng chúng tôi nhÃt là MË 

tôi së hoäng s® tØ Çó tác Ç¶ng änh hÜªng Ç‰n tâm lš Ba tôi.  H† không th‹ nào ng© MË 

tôi và tôi khi lên g¥p m¥t còn cÛng cÓ tinh thÀn cÜÖng quy‰t cûa Ba tôi hÖn.  Tôi nói:  

Bên ngoài h† cho xe phóng thanh và ph° bi‰n væn thÜ k‰t t¶i Ba là CIA Çó.  Ba tôi cÜ©i:  

B¶ N¶i Vø làm viŒc t§i tÃp mÃy ngày nay bäo phäi xác ÇÎnh ‘’CÖ bút giä’’ ngoài ra không 

hŠ ÇŠ cÆp Ç‰n vÃn ÇŠ gì khác cä. 

 

 Th©i gian sau, h† ÇÜa Ba tôi và ông Ki‰t ra công khai hóa trÜ§c nhân dân.  H† cÓ š 

‘’mÆp m©’’ v§i l©i gi§i thiŒu mª ÇÀu:  ông H¶i, ông Ki‰t së våch trÀn vŠ vÃn ÇŠ cÖ bút... 

 

 Th¿c chÃt n‰u ngÜ©i có chút hi‹u bi‰t và chÎu khó theo dõi k› suÓt bài Ç†c cûa Ba tôi 

së thÃy rõ Çó là m¶t bài lÜ®c k‹ thành tích cûa ñåo và phân tích tính cách HÜ Th¿c vŠ CÖ 
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bút nhÜ ñÙc H¶ Pháp Çã tØng giäng dåy.  Có nhiŠu sinh hoåt cûa ñåo qua bài nÀy m†i 

ngÜ©i m§i thÃy rõ hÖn và hi‹u nhiŠu hÖn.  Tôi còn nh§ ông Bùi ñ¡c Quang chû nhà thuÓc 

Trúc Mai (Tây Ninh) cÛng Çã có nói nhÆn ÇÎnh nÀy v§i tôi.  Sau khi nghe kÏ bài Ç†c 

chúng tôi càng cäm thÃy kính phøc thân phø Çã khéo léo quyŠn nghi trÜ§c áp l¿c vô cùng 

n¥ng nŠ cûa chính quyŠn vì Çây là møc tiêu tÓi hÆu cûa h†.  N‰u CÖ bút ÇÜ®c xác ÇÎnh là 

giä thì ñåo Cao ñài không còn lš lo Ç‹ tÒn tåi. 
 

 Nh¡c Ç‰n s¿ kiŒn nÀy lòng tôi còn bÒi hÒi xúc Ç¶ng thÜÖng cäm, nghï Ç‰n n‡i khÓn 

kh° nh†c nh¢n cûa Phø Thân trên bÜ§c ÇÜ©ng hành Çåo và ÇÙc tính kiên cÜ©ng trung liŒt 

cûa MË tôi, ngÜ©i Çàn bà Çã giúp chÒng và un Çúc cho con rÃt nhiŠu trên ÇÜ©ng ñåo.  

CÛng næm 1977 toàn sª cao su Tây Ninh bÎ quÓc doanh, trong Çó có cûa tôi và Ba tôi.  

1978 tôi bÎ sa thäi không còn dåy h†c n»a lš do cha là chÙc s¡c trong ñåo, tôi låi dåy 

môn Væn, h† s® h†c sinh bÎ ‘’ÇÀu Ç¶c’’ tÜ tÜªng.  Tôi m¶t mình ÇÜÖng ÇÀu v§i cu¶c sÓng 

khó khæn nuôi dåy mÜ©i ÇÙa con thÖ dåi.  Hàng Çêm khi nghe ti‰ng còi ‘’hø’’ cûa chi‰c 

xe Çi b¡t ngÜ©i, tôi Çau Ç§n xót xa, tâm tÜ kh¡c khoäi vì n‡i nhà n‡i nÜ§c: 

Kh¡c khoäi tâm tÜ vån kh° sÀu 

N‡i niŠm thÜÖng nh§, n‡i niŠm Çau! 

Sóng gÀm bi‹n Ç¶ng thuyŠn cô lÈ 

NÜ§c bi‰n nhà tan cänh b‹ dâu 

ñau Ç§n dân mình vòng kh° äi 

Chånh lòng hiŠn sï chÓn hung lao 

ñåo, Ç©i Çiên Çäo tr©i xa th£m 

HÕi khách anh hùng ª tÆn Çâu? 

Ng†c NÜÖng 
 Th©i gian nÀy (1977-1978) QuÓc Th‰ bÎ giam ª khám ÇÜ©ng Tây Ninh lš do bÎ tình 

nghi chính trÎ.  Có ngÜ©i nói v§i tôi n‰u bÎ ghép chính trÎ phäi bÎ tù ít nhÃt 15 næm Ç‰n 20 

næm.  Tôi ái ngåi nên låi vào ñŠn th© PhÆt MÅu xin xæm lÀn thÙ hai.  Tôi nguyŒn vái n‰u 

QuÓc Th‰ vài tháng vŠ cho xæm ThÜ®ng, m¶t næm cho xæm Trung, n‰u lâu Ç‰n mÜ©i næm 

cho xæm Hå.  CuÓi cùng tôi xin ÇÜ®c xæm Trung: 

LÜ«ng š ÇÒng mÜu tÃt h»u kÿ 

Nghi tùng bình ÇÎa giá thiên thê 

Tiêm yêu bÃt hÙa quân cÀu täo 

ChÃp thû qu‰ sanh võ t¿u Çê. 
 Lá xæm Ùng nghiŒm, Çúng 1 næm QuÓc Th‰ trª vŠ.  N¶i dung lá xæm, vŠ sau nÀy 

chúng tôi m§i hi‹u ÇÜ®c trong Çó có tiên tri viŒc lên non hành pháp sau nÀy cûa chúng tôi 

và cho bi‰t hai ngÜ©i cùng chí hÜ§ng tÃt có ngày g¥p låi nhau. 

Nghi tùng bình ÇÎa giá thiên thê 
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... 

ChÃp thû qu‰ sanh võ t¿u Çê. 
dÎch ch» nôm: 

Có ngày dÜ§i ÇÃt bÜ§c thang mây 

... 

Våt aó xênh xang ÇÙng d¡t tay. 
 Hai câu nÀy diÍn tä sinh hoåt và quang cänh hành pháp trên non mà trÜ§c Çó chúng 

tôi không th‹ hi‹u ÇÜ®c và cÛng không hŠ nghï Ç‰n. 

 M¥c dÀu gia cänh Çìu hiu, cºa nhà tan tác tôi vÅn không quên cái thú trÒng hoa tÜ§i 

ki‹n.  Nhân dÎp xuân vŠ tôi sæn sóc vÜ©n hoa ki‹n trÜ§c nhà, thÃy hoa nª r¶ lòng ngÆm 

ngùi thÜÖng cäm chånh nh§ Ç‰n chÒng: 

Hoa Çua nª Ãy lòng em r¶n rã 

ñón anh vŠ v§i tÃt cä tim yêu. 

Xa cách nhau ta nh§ thÜÖng nhiŠu 

Anh lao lš em khuê phòng v¡ng lånh 

Em gÜ®ng sÓng v§i tình anh và hi v†ng, 

Cånh các con chiu chít tu°i thÖ ngây. 

Tình chúng ta nào chÌ riêng tây 

Còn tình ÇÃt nÜ§c, quê hÜÖng dân t¶c. 

Anh bÎ b¡t mà em không khóc, 

Anh hi‹u rÒi tâm s¿ cûa chúng ta 

Cùng Ü§c mÖ hånh phúc cho muôn nhà 

Dù Çau kh° gian nguy mình chÃp nhÆn. 

Anh yên chí ÇØng bao gi© vÜ§ng bÆn 

V§i v® con kh© dåi y‰u Çau. 

Em s¡t son can Çäm t¿ hào 

VÅn ngÜ«ng m¥t vì mình trong sáng. 

Dù chúng ta Çang vÜ§ng vòng cay Ç¡ng 

Em v»ng tin công lš và tình thÜÖng 

Dù gian lao kh° c¿c ta xem thÜ©ng 

Qua Çêm tÓi ngày mai tr©i låi sáng. 

Ng†c NÜÖng 
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 Sau khi nghÌ dåy h†c và sª cao su Çã bÎ quÓc doanh, tôi chuy‹n làm Çû nghŠ l¥t v¥t Ç‹ 

nuôi con, bán nÜ§c Çá lÈ, làm sinh tÓ, nÃu rÜ®u, trúc giá, mª tiŒm cà phê k‹ cä nghŠ ÇÆp 

s¡t c¡t leng: 

ñÃt nÜ§c ‘’Çi lên’’ khi‰n Ç°i nghŠ 

Tay mŠm cÀm bút chuy‹n cÀm Çe. 

XÜa nghŠ nh†c trí thâu canh thÙc 

Nay sÙc, hÖi hao ngÛ khÕe re. 

M¶ng Ü§c tÜÖng lai là døc v†ng 

Vui hòa hiŒn tåi Ãy khôn ghê. 

Thæng trÀm âu cÛng vòng luân chuy‹n 

Hånh phúc là chân thoát cõi mê. 

Ng†c NÜÖng 
 Næm 1980 chúng tôi quy‰t ÇÎnh ÇÜa 3 ÇÙa con trai l§n TrÎnh QuÓc Thông, TrÎnh QuÓc 

TuÃn, và TrÎnh QuÓc Thanh vÜ®t biên sang nÜ§c ngoài hi v†ng chúng nó có cÖ h¶i ti‰n 

thân sau nÀy trª nên ngÜ©i h»u døng cho xã h¶i, ÇÃt nÜ§c và gia Çình: 

ñÜa tiÍn con Çi mË héo mòn 

LÃy gì thay mË Ãp yêu con?! 

TØ Çây trên bÜ§c ÇÜ©ng xa xÙ 

Låc lõng bÖ vÖ cánh chim non. 

* 

G¡ng chí lÆp thân rång v§i Ç©i 

Nh§ l©i mË dåy các con ôi! 

Làm trai cho Çáng ngÜ©i nam tº 

ñáp nghiã mË cha chÌ th‰ thôi. 

* 

Em con mong Ç®i nh»ng ngÜ©i anh 

Rång r« tÜÖng lai chí nguyŒn thành 

VÆn nÜ§c Çang cÀn trang anh tuÃn 

G¡ng rèn nghÎ l¿c Ç‹ nên danh. 

 

* 

BÜ§c ÇÜ©ng s¿ nghiŒp dÅn con Çi 

BŠn chí kiên gan b¡t kÎp thì 
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ñåo, nÜ§c mong ch© nÖi con Çó 

G¡ng làm r« m¥t ÇÃng tu mi.  

Ng†c NÜÖng 
 Các con tôi n‰u ª låi ViŒt Nam không th‹ vào h†c ñåi H†c låi phäi Çi ‘’nghïa vø lao 

Ç¶ng,’’ nên phäi nén lòng Ç‹ chúng nó ra Çi, lòng tôi h¢ng thÜÖng nh§ xót xa: 

MË con cách biŒt mÃy trùng dÜÖng 

Nh§ trÈ ÇÖn côi luÓng Çoån trÜ©ng 

Con h«i mË hiŠn luôn ngóng Ç®i 

G¡ng làm sao xÙng bu°i hoàn hÜÖng. 

Ng†c NÜÖng 
 Giai Çoån nÀy có lúc QuÓc Th‰ cÛng ÇÎnh Çi nÜ§c ngoài vì có vài ngÜ©i bån t° chÙc 

m©i Çi không phäi tÓn kém gì.  Tôi chÎu mai m¶t cu¶c Ç©i, tình nguyŒn hi sinh cho gia 

Çình, b¢ng lòng ª låi làm ‘’mi‰ng s¡t rÌ sét’’ nuôi bÀy con còn thÖ dåi Ç‹ cho QuÓc Th‰ ra 

Çi hi v†ng có cÖ may giúp nÜ§c giúp ñåo.  Riêng QuÓc Th‰ rÃt lÜ«ng l¿, m¶t bu°i sáng 

khoäng 4 gi© Anh ngû không ÇÜ®c ra ngÒi Salon tÜ tÜªng hÜ§ng nguyŒn cÀu xin MË 

thiêng liêng làm cách nào chuy‹n cho thÃy rõ nên Çi hay nên ª.  Trong lúc Çó tôi còn ngû 

và n¢m m¶ng thÃy Thiên Nhãn hiŒn ra trÜ§c m¡t, tôi nhìn bÃt cÙ Çâu cÛng thÃy Thiên 

Nhãn hiŒn ra.  Sáng ra tôi nói v§i Anh Th‰ ÇiŠm m¶ng, nhÜng sau Çó cä hai chúng tôi Ç‹ 

viŒc Çó qua m¶t bên, trª låi trång thái phân vân âu lo không bi‰t QuÓc Th‰ nên Çi hay nên 

ª.  CuÓi cùng låi quy‰t ÇÎnh vào ñiŒn th© PhÆt MÅu ‘’xin xæm’’ lÀn thÙ ba, n¶i dung lá 

xæm: 

K› niên hoån häi kh° y‹m tài 

Døc tÃn ti‰n trình vÎ h»u hài 

NhÃt då ThÀn NhÖn truyŠn häo m¶ng 

TØ nê phong chi‰u hå thiên lai. 
 Thì ra giÃc m¶ng lành thÃy Thiên Nhãn và n¶i dung lá xæm Ùng nghiŒm æn kh§p v§i 

nhau.  Lá xæm nÀy chúng tôi có ÇÜa cho ông PhÓi SÜ Thái ñ‰n Thanh xem.  Hai câu sau 

‘’NhÃt då ThÀn NhÖn truyŠn häo m¶ng.  TØ nê phong chi‰u hå thiên lai’’, ÇiŠm m¶ng Ùng 

vào lá xæm cho bi‰t ti‰ng g†i cûa Thiêng Liêng bu¶c phäi Çi vào ÇÜ©ng tu ‘’rºa såch 

phàm tâm’’.  Låi m¶t lÀn n»a các ñÃng chÌ dÅn con ÇÜ©ng mª ngõ TÂM LINH, phäi 

chuÄn bÎ thân tâm trong såch Ç‹ thích Ùng vào th©i kÿ B´ PHÁP hay TÂM PHÁP, nói rõ 

hÖn lá xæm báo trÜ§c có cÖ duyên v§i ñåO TÂM, và h£n nhiên chúng tôi không th‹ Çi 

nÜ§c ngoài ngay lúc Çó. 
 

 TrÜ§c 1975, Ba tôi và ông Cäi Trång NguyÍn Væn Ki‰t cÀu cÖ, bÃt ng© chÖn linh 

Thánh Hi‹n (tÙc cÆu ba tôi) vŠ cÖ g†i QuÓc Th‰ và tôi Ç‰n gÀn, nói chuyŒn v§i chúng tôi 

vŠ ñåO TÂM nhÜng th¿c tình lúc Çó chúng tôi ch£ng hi‹u š gì.  Sau nÀy (1981-1982) Ba 

MË tôi thÃy sinh hoåt cûa gia Çình tôi có vÈ chuy‹n bi‰n khác lå nên nh¡c låi s¿ kiŒn Çó 
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và chính chúng tôi cÛng š thÙc ÇÜ®c cÖ duyên cûa mình trong th©i kÿ Bí Pháp, ÇÜ®c 

thiêng liêng chÌ dÅn qua nhiŠu cách khác nhau (Ùng qua giÃc m¶ng, qua nh»ng lá xæm và 

qua cÀu cÖ). 

 

 Chúng tôi ‘’gi» phÆn làm tùy š ThÀy muÓn, ngày kia së rõ thÃu š muÓn cûa ThÀy’’ 

(Thánh Ngôn HiŒp Tuy‹n) và ghi kh¡c l©i ThÀy ‘’Chi chi cÛng phäi nh§ quy‰t r¢ng có 

ThÀy trong Çó’’. 

 

 Th©i gian sau này gia Çình tôi còn låi 2 v® chÒng 7 ÇÙa con ÇŠu trÜ©ng chay, ngay cä 

th¢ng con Út TrÎnh QuÓc Toàn m§i 6 tu°i, bi‹u æn chay kÿ 10 ngày thôi, nó cÛng nhÃt 

quy‰t không chÎu, Çòi æn trÜ©ng chay luôn.  M¥c dù Ç©i sÓng vÆt chÃt khó khæn nhÜng Ç©i 

sÓng tinh thÀn lên cao thÆt là kÿ diŒu.  M‡i ngÜ©i trong gia Çình thích tìm hånh phúc 

trong s¿ hi sinh cho ngÜ©i khác, th¿c hành bài h†c thÜÖng yêu, hi sinh và phøng s¿ trong 

khuôn viên nhÕ bé cûa gia Çình.  Lå m¶t ÇiŠu là suÓt 3 næm trÜ©ng chay, bŒnh tÆt y‰u Çau 

gÀn nhÜ không có xãy ra cho các con tôi, trong khi trÜ§c kia chúng nó thÜ©ng Çau Óm liên 

miên. 

 

 Tôi nghï các ñÃng thiêng liêng Çã giúp chúng tôi Çóng kín tÃt cä các ngÜªng cºa 

danh, l®i, quyŠn, không th‹ chen chân vào các ngÜªng cºa nÀy n»a nên phäi quay vŠ TU 

TÂM, nghiên cÙu tìm hi‹u vŠ nh»ng hiŒn tÜ®ng huyŠn bí vô vi, th©i gian nÀy ª Çâu có 

hiŒn tÜ®ng vô vi nhÆp th‹ khuy‰n tu là chúng tôi Ç‰n Çó quan sát, phÓi ki‹m.  Chúng tôi 

phát hiŒn ÇÜ®c š nghïa và quá trình diÍn ti‰n nh»ng giai Çoån ‘’thông công’’ trên hình 

bÀu døc ª nóc ‘’Cung Çåo’’ Toà Thánh.  ñÀu tiên là cÕ lan cÕ chi, mai rùa, xây bàn ti‹u 

ng†c cÖ, Çåi ng†c cÖ, sau h‰t là hình nhân giÓng nhÜ ‘’ThÜ®ng PhÄm’’.  ThÜ®ng PhÄm 

chi nhÖn là con ngÜ©i Çåt Ç‰n t¶t phÄm chÖn linh (bän th‹ và chÖn linh hiŒp m¶t), Çây là 

trÜ©ng h®p các bÆc chân tu Ç¡c Çåo tåi th‰ ho¥c con ngÜ©i cûa th©i Thánh ñÙc, m‡i con 

ngÜ©i là Thánh Th‹ cûa ThÀy. 

 

 Th©i kÿ nÀy Thiêng Liêng quán hå Ç¶ dÅn quÀn sanh.  NhiŠu hiŒn tÜ®ng huyŠn diŒu 

xãy ra cùng kh¡p th‰ gi§i chÙ không riêng gì ª ViŒt Nam.  HiŒn tÜ®ng ñÙc MË Maria 

xuÃt hiŒn (1981) tåi Medjugorie/Yugoslavia Nam TÜ nhiŠu lÀn, kéo dài trong nhiŠu næm.  

ñÙc MË khÄn khoän ‘’m©i g†i’’ nhân loåi trª vŠ v§i Thiên Chúa.  ñÙc Quan Thánh và 

MË Quan Âm phân Çi‹n chuy‹n huyŠn diŒu dÅn Ç¶ kh¡p nÖi.  ñây chính là th©i kÿ mà 

các ñÃng Çã tiên tri:  ‘’ChØng nào ñÃt dÆy Tr©i thay xác.  ChÜ PhÆt Thánh Tiên xuÓng ª 

trÀn.’’ 

 

 ‘’ñÃt dÆy’’ là cÖ Huÿnh ñåo hay ñåo Tâm cûa M� ra Ç©i (theo dÎch lš Huÿnh là màu 

vàng thu¶c Th°, Th° tÙc là ñÃt M�).  ‘’Tr©i thay xác’’:  H¶i Thánh trÜ§c Çây là Thánh 

Th‹ cûa ThÀy gi© bÎ GI�I TH” chuy‹n sang th©i kÿ ñẠO TÂM, phäi có chÖn TÂM m§i 

có ThÀy ng¿ nÖi mình, không th‹ chÌ d¿a vào áo mão chÙc phÄm t¿ cho mình là Thánh 

Th‹.  ‘’ChÜ PhÆt Thánh Tiên xuÓng ª trÀn’’:  Th©i kÿ nÀy ngoài viŒc TU TÂM ÇÜ®c chÖn 

linh nhÆp th‹ còn hiŒn tÜ®ng vô vi mÜ®n ‘’bän th‹’’ xuÓng trÀn dÅn d¡t nhân loåi (ví dø 
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hiŒn tÜ®ng ThÜ®ng ñ‰ giäng chân lš qua bän th‹ cô Kim và nhiŠu hiŒn tÜ®ng khác tÜÖng 

t¿...). 

 

 Thiêng liêng Çã thä nhiŠu chi‰c bè xuÓng th‰ gian tùy theo cæn cÖ chuy‹n Ç¶ .  Vån 

pháp ÇŠu n¢m trong lòng ThÜ®ng ñ‰ hay trong lòng ñåi ñåo.  ChÃp nê ÇÓ kœ làm cho 

con ngÜ©i khó cäm nhÆn ÇÜ®c chân lš ho¥c cäm nhÆn huyŠn vi thiêng liêng.  ñiŠu tÓi 

quan tr†ng và tÓi cÀn thi‰t ÇÓi v§i m†i ngÜ©i chúng ta là vËn gi» TÂM ChÖn: 

ThÜÖng ngÜ©i kh° nh†c bÜ§c ÇÜ©ng tu 

Tri lš vøng hành há bi‰t Çâu?! 

ChÖn giä t¿ tâm vô hÆn chÃp 

Giä chÖn Ü ngã bÃt tham cÀu 

Phàm lâm, PhÆt hiŒn làm ma khäo 

ñÙc tr†ng, quÌ kinh chuy‹n phøc thâu 

ChÖn tánh an nhiên tùng thiên mŒnh 

V»ng vàng sau trÜ§c há hoài âu! 

Ng†c NÜÖng 
 

0 

00 

Th©i Kÿ lên non hành pháp khai tâm. 
 

 

 RÓt cu¶c, anh em ñåo Tâm và chúng tôi cÛng may duyên b¡t g¥p huyŠn diŒu thiêng 

liêng (1981):  HiŒp Thiên ñåi ñ‰ Quan Thánh ñ‰ Quân mÜ®n ‘’bän th‹’’ giäng dåy chân 

lš ñåi ñåo tÙc là Tâm ñåo.  Sau m¶t th©i gian, toàn th‹ chúng tôi ÇÜ®c dìu d¡t lên non 

HÀNH PHÁP KHAI TÂM (1982):    

Chúc mØng các bån bu°i Çæng sÖn 

Toåi chí tÀm tu ng¶ ni‰t bàn 

Huynh TrÜªng d¡t dìu hành chánh pháp 

NÜÖng Ç©i giác th‰ vËn TÂM chÖn. 

Ng†c NÜÖng 
 

 TØng s¿ viŒc ÇÜ®c Thiêng Liêng hÜ§ng dÅn chúng tôi ÇŠu có trình qua v§i Ngài HÒ 

Bäo ñåo QuyŠn ChÜªng Quän HiŒp Thiên ñài.  Trong lúc Çó tâm linh Ngài cÛng cäm 

nhÆn ÇÜ®c huyŠn vi qua cÖ chuy‹n bi‰n cûa ñåo.  Chính bÙc TÂM THÐ ngày 7/5/1982 

Ngài gºi cho Ngài Ng†c ñÀu SÜ là m¶t s¿ trùng h®p kÿ diŒu v§i š nghïa cu¶c HÀNH 

PHÁP KHAI TÂM.  V§i tÜ cách QuyŠn ChÜªng Quän HiŒp Thiên ñài có b°n phÆn bäo 

tÒn ChÖn TruyŠn LuÆt Pháp cûa ñåo, Ngài thông báo cho toàn th‹ chÙc s¡c:  ‘’CÖ chuy‹n 

th‰ khó khæn hiŒn nay ÇÜa nŠn ñåo träi qua cu¶c thay cũ Ç°i m§i tØ TÎch ñåo THANH 

HÐ÷NG qua TÎch ñåo ñẠO TÂM, tØ th©i kÿ lÆp công quä qua th©i kÿ lÆp ÇÙc...’’.  N¶i 
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dung bÙc tâm thÜ nh¡c nhª chÙc s¡c trong Thánh Th‹ phäi t¿ ki‹m Çi‹m bän thân th‰ nào 

cho trong såch, trau dÒi ÇÙc hånh cho xÙng Çáng thay hình th‹ ñÙc Chí Tôn. 

 

 
Ảnh ngái Hồ Bảo Đạo và anh chị em Đạo Tâm đến thăm bệnh 

Ngài (từ trái sang phải: Lê Kiêm Tấn, Nguyễn Ngọc Hòa, Trịnh 

Quốc Thế, Nguyễn Thanh Bình, Hồ Thái Bạch).  Bên cạnh ngài 

Là người cháu gái nuôi bệnh, chăm sóc cho ngài. 

 

 Th©i gian nÀy chúng tôi  ÇÜ®c Thiêng Liêng dåy d‡, anh em ai cÛng say mê h†c Çåo, 

tâm hÒn trong sáng,  cu¶c sÓng thanh nhàn, tinh thÀn Çoàn k‰t c¶ng yêu hoà ái, nhÃt tâm 

phøng s¿ chúng sanh, ho¢ng dÜÖng ñåi ñåo (qua Bí Pháp hay Tâm Pháp).  Chúng tôi 

ÇÒng quy‰t tâm Çi theo ti‰ng g†i Thiêng Liêng, chÃp nhÆn m†i gian nguy tù t¶i ho¥c phäi 

hi sinh bÕ mình vì ñåo, thÆm chí hi sinh cä gia Çình, thân th‰, s¿ nghiŒp và con cái cûa 

mình.  Trong tinh thÀn nÀy anh em ñåo Tâm hoàn toàn tin tÜªng và tr†n giao phó nÖi 

thiêng liêng. 

 

 QuÓc Th‰ và các anh em khác lên non nhiŠu lÀn.  Riêng tôi, chÌ Çæng sÖn 3 lÀn träi 

qua 3 cu¶c HÀNH PHÁP chính: 

 

1) Khánh Thành LÜ BÒng HÀNH PHÁP KHAI TÂM QUÁN CHÚNG ngày 19/4 Nhâm 

TuÃt (1982).  Cu¶c hành pháp nÀy døng huyŠn linh TÎnh Bình Bºu Pháp chan rÜ§i gi†t 

nÜ§c nhành dÜÖng vô vi mÀu nhiŒm tác Ç¶ng khai mª tâm linh nhân loåi.  TØ tháng 10/81 

các ĐÃng hiŒp cùng Nam Thiên d©i Bát Quái lên lÆp tåi ÇÌnh Thiên SÖn d¿ng Låc HÒn 

phan Ç‹ chiêu hÒn và khai tâm quán chúng.  Ý nghïa cûa dựng Bát Quái ñÒ vÆn chuy‹n 

càn khôn lÆp Ç©i TÂN DÂN, chuyển cơ Qui Nguyên.  Qui Nguyên cũng chính là Qui 

Tâm. 

 Ngày ÇÀu tiên bÜ§c chân lên LÜ BÒng, tâm hÒn tôi nhË bÕng, phiêu diêu t¿ tåi, cu¶c 

sÓng thoát trÀn thiêng liêng huyŠn diŒu khác nào nhÆp cänh BÒng Lai: 

LÜ BÒng chào Çón khách nguyên nhân 
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NhÆp cänh BÒng Lai ngª thoát trÀn! 

SÜ Phø cÆn kŠ trao ÇuÓc høê 

Nam Thiên gÀn gÛi bÓ hÒng ân. 

PhÃt c© nhân nghïa hòa muôn chûng 

Mª trÆn Thiên Hùng cÙu vån dân 

Thûy l¶ rÜ§i chan tÜÖi m†i vÆt 

Huÿnh ñình våch lÓi vån mùa Xuân. 

Ng†c NÜÖng 
 Cu¶c hành pháp ÇÜ®c các ñÃng s¡p x‰p theo Th‹ ñåo ‘’NhÃt PhÆt Tam Tiên, Tam 

thÆp løc Thánh, ThÃt thÆp nhÎ HiŠn...‘’, th‹ døng ‘’Thiên Nhân HiŒp NhÃt’’ Ç‹ CHUY”N 

PHÁP KHAI TÂM toàn sanh chúng.  Các nguyên cæn lÆp minh thŒ phát ÇÄy Xa ThÖ theo 

thiên š.  Cu¶c lên non lÀn chót là 72 ngÜ©i.  Hai lÀn ÇÀu 36 ngÜ©i (ÇÓi v§i chúng tôi 

nh»ng con sÓ nÀy hoàn toàn ngÅu nhiên không có s¿ s¡p x‰p trÜ§c).  TrÜ§c khi khánh 

thành LÜ BÒng Hành pháp Khai Tâm chúng tôi ÇÜ®c các ñÃng cho bi‰t n‰u cu¶c Hành 

Pháp k‰t quä së có Båch H° tuÀn du.  ñúng vào tÓi Çêm Çó vào gi© tš, cä 36 ngÜ©i trên 

LÜ BÒng ÇŠu nghe bÜ§c chân và ti‰ng ‘’béo’’ cûa Båch H° tuÀn du vòng quanh LÜ BÒng.  

Gi»a Çêm khuya trên ÇÌnh núi låi nghe ti‰ng c†p ‘’béo’’ th‰ mà m†i ngÜ©i ÇŠu không lo 

s®, ai cÛng bÒi hÒi xúc Ç¶ng vì tâm linh cäm nhÆn huyŠn diŒu Thiên CÖ. 

 

 ThÆt ra toàn th‹ chúng tôi chÌ là ‘’con c©’’ Ç‹ các ñÃng s¡p x‰p nhÜ th‰ nào Çó cho 

phù h®p v§i š nghïa các cu¶c hành pháp.  Lúc này chúng tôi hoàn toàn không hi‹u š 

nghïa ho¥c š pháp gì cä.  Có Çôi khi anh NguyÍn Ng†c Hòa, k› sÜ h†c vŠ ÇiŒn tº ª NhÆt 

Bän, anh Lê Kiêm TÃn, giáo sÜ vån vÆt h†c, anh TrÎnh QuÓc Th‰ giáo sÜ Toán và tôi nhìn 

nhau cäm thÃy ngåi ngùng t¿ hÕi Ç‹ rÒi không th‹ trä l©i.  TÃt cä chúng tôi linh cäm có 

m¶t quyŠn l¿c thiêng liêng thôi thúc không cÜªng låi ÇÜ®c.  Tôi còn nh§ lÀn ÇÀu khi Çi 

Ç‰n Trung Tiêu tÙc là nºa ÇÜ©ng lên ÇÌnh - anh Lê Kiêm TÃn kéo anh Th‰ låi phía sau hÕi 

nhÕ:  Coi chØng mình có bÎ thiêng liêng gåt không?  Anh Th‰ cÜ©i:  ñã Çi t§i Çây rÒi còn 

hÕi gì n»a. 

 

2) HàNH PHÁP ñẠO ĐỜI TÐ÷NG ĐẮC ÂM DÐ÷NG HIỆP NHƒT ngày 9 tháng 7 

Nhâm TuÃt (1982).  Cu¶c Hành Pháp nÀy diÍn ti‰n trÜ§c NHẬT NGUYỆT ĐÀI: NHẬT 

ĐÀI thờ Thiên Nhản cao hơn NGUYỆT ĐÀI có bän ÇÒ T° QuÓc, hình änh LONG HOA, 

NHẬT NGUYỆT th‹ hiŒn ñåo ñ©i tÜÖng Ç¡c, Âm DÜÖng hiŒp nhÃt.  Thông qua Thiên 

ÇiŠu lŒnh cûa Båch Vân ñ¶ng (Nam Thiên Çåi diŒn).  Nói tóm låi š nghïa cu¶c hành pháp 

vÆn chuy‹n cÖ Qui Nguyên HiŒp NhÃt ÇÜa dÀn nhân loåi Ç‰n Ç©i Thánh ñÙc. 

 

 Toàn th‹ chúng tôi ÇŠu ª trång thái thø Ç¶ng, các ñÃng thiêng liêng nÜÖng THẾ d¿ng 

TH” chuy‹n PHÁP.  Chúng tôi cung kính nguyŒn cÀu làm theo s¿ chÌ dÅn cûa Thiêng 

Liêng, lòng hoài v†ng m¶t tÜÖng lai rång r«: 
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Cung kính nâng lên chén rÜ®u nÒng 

HËn ngày QuÓc ñåo sáng tr©i ñông 

Xây Ç©i Nghiêu ThuÃn toàn nhân th‰ 

Hòa cäm yêu thÜÖng sÓng ñåi ñÒng 

Ng†c NÜÖng 
3) CÛng næm Çó vào ngày r¢m tháng 9, L• C„U NGUYỆN C±U HUY“N THƒT T˜ 

træm h† nhÆp th‰ Ç¶ Ç©i hoán ñåo cä næm Châu.  NhÜ trên Çã trình bày l©i tiên tri cûa các 

ñÃng ‘’ChØng nào ñÃt dÆy Tr©i thay xác, ChÜ PhÆt Thánh Tiên xuÓng ª trÀn’’ Ùng vào 

th©i kÿ nÀy.  N‰u Ç‹ tâm nghiên cÙu tìm hi‹u chúng ta së thÃy ÇÜ®c th©i kÿ nÀy hiŒn 

tÜ®ng chÖn linh nhÆp th‹, nhiŠu bÆc chân tu Ç¡c Çåo Çi Ç¶ r‡i, dÅn d¡t nhân loåi ho¥c hiŒn 

tÜ®ng Cºu HuyŠn ThÃt T° nhÆp xác (hay mÜ®n th‹) vŠ Ç¶ dÅn con cái hÜ§ng tu diÍn ra 

cùng kh¡p, dù trong gia Çình có tín ngÜ«ng hay không tín ngÜ«ng. 

  

 Khi còn trong tù, cán b¶ Ba Båch, Trung Tá Công An Tỉnh có hÕi chúng tôi vŠ hiŒn 

tÜ®ng vô vi nhÆp xác.  VŠ sau, khi ra tù tôi m§i bi‰t gia Çình ông có xãy ra trÜ©ng h®p Çó. 

 

 HiŒn tÜ®ng trÎ bÎnh b¢ng ‘’linh Çi‹n’’ ª ViŒt Nam hay cä ª Liên Sô, MÏ và các nÜ§c 

khác trên th‰ gi§i xãy ra không ít.  ñó là hiŒn tÜ®ng khuy‰n tu Çánh thÙc nhân loåi Ç‹ h† 

suy tÜ và nhÆn bi‰t r¢ng ngoài th‰ gi§i h»u hình nÀy còn có th‰ gi§i siêu hình vô vi mÀu 

nhiŒm. 

 

 ñÜ©ng lên sÖn ÇÌnh nên thÖ kÿ diŒu, vån vÆt và con ngÜ©i dÜ©ng nhÜ hoà ÇÒng cùng 

nhÎp sÓng yêu thÜÖng bao la bát ngát.  TÙc cänh sinh tình Anh Em ñåo Tâm ngâm thÖ 

xÜ§ng h†a: 

ñÜ©ng Lên SÖn ñänh 

ñÜ©ng lên sÖn Çänh rÃt cheo leo 

M‡i bÜ§c ti‰n lên m‡i ki‹u trèo 

Hóc Çá cây rØng vui Çón khách 

Chim muôn khÌ núi nhác trông theo 

Ba tiêu suÓi nÜ§c trong, ngon, mát 

Thåch Ç¶ng gió Çàn tê tÌ reo 

Th¡ng cänh linh sÖn ÇÀy äo m¶ng 

HÒn thÖ lai láng m¥c tình gieo. 

QuÓc Th‰ 

H†a 

ñÜ©ng lên sÖn Çänh Çá cây leo 
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SÙc li‹u hÖi sÜÖng cÛng g¡ng trèo 

Thåch Ç¶ng suÓi ngân dØng quán tr† 

RØng lan hÜÖng toä gió ÇÜa theo 

TÀng mây lÖ lºng Çùa cây lá 

Khóm trúc mÖ màng ti‰ng nhåc reo 

Mª lÓi thiên thai dìu khách tøc 

R¶n niŠm xúc cäm mÃy vÀn gieo. 

Ng†c NÜÖng 

 

Thiên Thai Tiên ñ¶ng 

Thiên thai tiên Ç¶ng phû mây xanh 

ñ®i khách hÒng trÀn Ç‰n Çi‹m tranh 

Thùng nÜ§c nhái bÀu chÖi l¥n høp 

Chòm cây ve núi gi†ng ngân thanh 

Trúc lâm nghiêng ngã vÀy nên cänh 

RØng Çá chen nhau d¿ng vách thành 

HÕi khách trÀn gian Çây có phäi? 

LÜ BÒng Tiên PhÆt h†p linh anh. 

QuÓc Th‰ 
 ñÜ©ng dÓc Çá gÆp ghŠnh hi‹m trª, m‡i lÀn Çi ngang qua các vÜ©n chuÓi dÜ§i chân 

núi, dân làm rÄy trên Çó lÃy làm lå.  ñoàn ngÜ©i Çi Çâu mà quá Çông gÒm Çû thành phÀn 

trí thÙc, nông dân, già trÈ, thanh niên thanh n», dï nhiên là æn m¥c không giÓng nhÜ Çi 

làm rÄy.  ñi nhÜ vÆy rÃt nhiŠu lÀn, th‰ mà suÓt th©i gian dài gÀn cä næm lên xuÓng núi 

ÇŠu ÇÜ®c an toàn (Çúng nhÜ Huynh TrÜªng tÙc ChÖn Linh Quan Thánh trÜ§c Çây Çã bäo 

Çäm an toàn trong th©i gian lên non). 
 

0 

00 

       

 

 

 

 

Giai Çoån vào tù 

 

 LÀn chót xuÓng núi Huynh TrÜªng cho bi‰t không cÀn phäi trª lên n»a và bäo thiêu 

hûy h‰t LÜ BÒng và các danh Çài.   M¶t sÓ anh em còn ti‰c, lên Çó ª gi».  Sau chính 

quyŠn hành quân lên ÇÌnh b¡t nh»ng anh em này và ÇÓt såch h‰t.  Chúng tôi bÜ§c sang 

giai Çoån m§i tÙc là giai Çoån vào lò ‘’Bát Quái’’ trui.  Sau  khi tu h†c bây gi© Ç‰n lúc Çi 

thi.  Anh em ñåo Tâm lÀn lÜ®t bÎ b¡t vào tù.  M‡i lÀn có thêm m¶t ngÜ©i bÎ b¡t chúng tôi 
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bäo nhau:  t§i phiên ngÜ©i bån Çó vào trÜ©ng thi.  M†i ngÜ©i v»ng tâm s¤n sàng chÃp 

nhÆn.  V® chÒng tôi và anh Chí MÏ còn låi sau cùng, có lẽ h† Ç‹ theo dõi.  Lúc nÀy anh 

Chí MÏ vÅn t§i lui v§i chúng tôi.  Chúng tôi trong tình trång s¤n sàng ch© Ç®i t§i phiên 

mình lên ÇÜ©ng ‘’Çi thi’’. 
 

 

 Ngày mÒng 8 tháng Giêng næm Quí H®i (1983) tôi Çåi diŒn cho anh em vào vÃn an 

ngài HÒ Bäo ñåo.  Ngài hÕi thæm tình trång anh em bÎ b¡t và cÀu chúc cho ba chúng tôi 

(anh Chí MÏ và v® chÒng tôi) ÇÜ®c tai qua nån khÕi. 

 

 Tôi trä l©i:  Ngài cÀu chúc con rÃt cám Ön.  NhÜng chúng con Çã s¤n sàng hành lš lên 

ÇÜ©ng. 

 

 Ngài cäm Ç¶ng Çôi m¡t ºng ÇÕ, gi†ng nói run run.  Ngày hôm sau, mÒng 9 tháng 

Giêng Çúng vào ngày vía ñÙc Chí Tôn (nh¢m ngày 21/2/1983), Chí M› và v® chÒng tôi 

bÎ b¡t.  Anh Th‰ bÎ b¡t ÇÜa Çi trÜ§c.  Tôi còn låi dÅn h† Çi xét nhà rÒi bÎ b¡t sau.  TÃt cä 

giÃy t©, sách ñåo cûa chúng tôi ÇŠu bÎ tÎch thu trong lúc nÀy.  Tôi t¿ nghï:  sách ‘’H»u 

T¿’’ bÎ tÎch thu, ch¡c thiêng liêng bu¶c phäi h†c ‘’Tâm Kinh Vô T¿’’... 

 

 Vài k› niŒm nhÕ tôi không th‹ nào quên ÇÜ®c, lúc Çó con gái tôi là Ng†c TuyŠn kŠ tai 

tôi hÕi nhÕ:  MË có gì Ç‹ låi cho chúng con, làm sao tøi con sÓng Çây? 

 

 Tôi chÌ nhË l¡c ÇÀu không bi‰t phäi trä l©i sao?!  Út Toàn vØa khóc vØa hÕi trÜ§c m¥t 

cán b¶:  Sao ba mË bÎ b¡t mà ông ñåi Trí trÜ§c nhà không có bÎ b¡t, b¶ °ng không có æn 

chay hä mË?  QuÓc Tùng len lén ÇÄy Çôi dép cûa nó vào chân tôi, s® chÓc n»a tôi bÎ dÅn 

Çi chân không.  SuÓt th©i gian trong tù tôi gi» Çôi dép Çó nhÜ bäo vÆt vì Çó là hình änh 

tình thÜÖng cûa con tôi.  Tôi cÙ gi» mãi cho Ç‰n ngày trª vŠ trao låi cho nó. 
 

 V® chÒng tôi bÎ b¡t cùng lúc, bÕ låi 7 ÇÙa con thÖ dåi.  ñÙa l§n nhÃt TrÎnh Ng†c 

TuyŠn m§i 18 tu°i chÜa r©i gh‰ nhà trÜ©ng phäi ÇÜÖng ÇÀu v§i cu¶c sÓng ÇÀy gian truân, 

áp l¿c, phäi gánh vác gia Çình v§i hai bàn tay tr¡ng, không nghŠ nghiŒp, không s¿ sän, 

không có m¶t sÓ tiŠn nhÕ nào cûa Ba MË Ç‹ låi...  ñÙa nhÕ nhÃt TrÎnh QuÓc Toàn 8 tu°i 

Çang bÎ cäm thÜÖng hàn n¥ng, cùng v§i 3 ÇÙa bé gái khác Ng†c Tuš 16 tu°i, Ng†c Thoa 

11 tu°i, Ng†c ThuÀn 10 tu°i.  Tôi nghï Ç‰n 2 ÇÙa con trai tu°i 13, 14 là TrÎnh QuÓc Trung 

và TrÎnh QuÓc Tùng ª vào lÙa tu°i bi‰n chuy‹n tâm lš quan tr†ng rÒi Çây làm sao Ng†c 

TuyŠn kŠm ch‰ dåy d‡ chúng nó n°i ... 

 

 Lúc tôi bÎ còng tay dÅn Çi, 7 ÇÙa con ÇÙng nhìn theo khóc sÜ§t mÜ§t...  Th¢ng con Út 

Çang m¥c áo lånh vØa khóc vØa ho sù sø...  MË tôi vì y‰u tim nghe tin v® chÒng tôi bÎ b¡t, 

chÎu không n°i kích Ç¶ng bÎ ngÃt xÌu tåi nhà... 
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 Tôi ngÒi trên xe tay vÅn bÎ còng xung quanh toàn công an mang vÛ khí, phía dÜ§i 

nhiŠu xe Honda cûa cán b¶ vÛ trang chåy theo...  Có lë h† s® tôi trÓn thoát ho¥c phòng 

ngØa có ‘’cÜ§p tù’’.  Hàng xóm và ÇÒng Çåo rÃt Çông nhìn theo tôi thÜÖng xót... 

 

 Tôi bùi ngùi xúc cäm: 

Lå nhÌ tay ta bÎ khóa còng! 

Sao tâm bình l¥ng v»ng nhÜ không?! 

Ch®t buÒn thÜÖng mË Çau trÀm tr†ng 

Xót bÃy con thÖ thä gi»a dòng 

DÜÖng th‰ Çành cam chÜa tr†n hi‰u 

Thiêng liêng con nguyŒn Çáp bÒi công 

ñÜ©ng tu vÓn bi‰t bao gian kh° 

Thiên trách ÇÎnh rÒi phäi g¡ng xong. 

Ng†c NÜÖng 
 H† ÇÜa tôi vào buÒng giam 19 khoäng 6 gi© chiŠu, lúc Çó tôi nghe bên ngoài có ti‰ng 

cûa cán b¶ quän giáo:  Cho thêm phÀn cÖm chiŠu cho ông TrÎnh QuÓc Th‰ buÒng 16 m§i 

bÎ b¡t vào.  NhÜ vÆy buÒng 19 ª gÀn ch‡ phát cÖm và anh Th‰ bÎ ÇÜa vào buÒng 16. 
 

 ChÎ em trong buÒng thÃy tôi bÜ§c vào ÇŠu s»ng sÓt, vì nhiŠu ngÜ©i trong này bi‰t tôi 

là nhà giáo sao låi bÎ b¡t vào Çây.  TÓi hôm Çó h† t° chÙc bu°i væn nghŒ chào Çón tôi.  H† 

ca hát, diÍn kÎch, Çánh trÓng b¡ng thau, Çánh ‘’bát’’ b¢ng mu‡ng, k‹ ra cÛng vui vÈ xôm 

tø. 

 

 TÓi Ç‰n tôi tr¢n tr†c ngû không ÇÜ®c, nh§ Ç‰n MË tôi, con tôi, chÒng tôi và anh em 

ñẠO TÂM bÎ b¡t: 

DÃn bÜ§c ÇÜ©ng tu dÃn bÜ§c tù 

M¥c tình th‰ s¿ luÆn khôn ngu 

ñåo Ç©i vai gánh dù chÜa vËn 

Nhân nghïa c© trao bÕ ÇÜ®c ru?! 

Bºu pháp tÎnh bình cÖ quán th‰ 

HuyŠn linh dÜÖng liÍu vËt mây mù 

Ho¢ng khai HU²NH ñẠO tùng thiên mŒnh 

Ð§c v†ng trÀn gian kh¡p chÓn tu. 

Ng†c NÜÖng 
 V® chÒng tôi cùng bÎ giam trong m¶t khám ÇÜ©ng nhÜng hÖn 1 næm tr©i không thÃy 

m¥t nhau.  BuÒng 16 hÜ§ng Tây, buÒng 19 hÜ§ng ñông nhÜng khoän cách låi nghìn 
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trùng, m‡i ngÜ©i t¿a chi‰c thuyŠn ÇÖn Ç¶c phäi ÇÜÖng ÇÀu Ùng phó v§i sóng bão triŠn 

miên: 

Anh ª hÜ§ng Tây, em hÜ§ng ñông 

Cách nhau khoän cách ngª nghìn trùng 

Duyên tình Çôi lÙa gìn son s¡t 

Ki‰p sÓng thân ÇÖn vÜ®t gió giông 

ñã quy‰t bên nhau cùng lš tÜªng 

Dù xa Çôi ngä vÅn chung lòng 

Chung tình chung š mình chung sÓng 

Ngày n¡ng ta vŠ thÕa Ü§c mong. 

Ng†c NÜÖng 
 Th©i gian dÀn trôi, tôi tØ tØ quen cu¶c sÓng lao tù, và làm quen v§i phåm nhân lao 

Ç¶ng bên ngoài.  Lúc nÀy n‰u anh Th‰ có Çi làm viŒc ngang qua buÒng 19, nh»ng ngÜ©i 

lao Ç¶ng lén cho tôi hay, tôi ÇÙng tr¿c ngay cºa nhìn qua l° nhÕ hình ch» nh¿t (vØa Çû Ç‹ 

Çôi m¡t nhìn ra), Ç®i suÓt 4, 5 ti‰ng ÇÒng hÒ Ç‹ thÃy m¥t Anh vào lúc làm viŒc xong trª 

vŠ.  N‰u tôi không ÇÙng Ç®i nhÜ vÆy thì anh Th‰ vŠ lúc nào không bi‰t ÇÜ®c.  Anh Th‰ vŠ 

ngang (dï nhiên có cán b¶ Çi kèm theo) thoáng thÃy c¥p m¡t bi‰t là tôi, ch§p m¡t thay 

l©i... 

Nép mình bên cºa Çón ngÜ©i thÜÖng 

NghÎch cänh nÖi Çây l¡m Çoån trÜ©ng 

Ch§p m¡t nhìn nhau tình l¥ng lë 

Chånh lòng chua xót š tÖ vÜÖng 

ñåo Ç©i Çã quy‰t cùng chung hÜ§ng 

Nhân nghïa nguyŠn gieo kh¡p bÓn phÜÖng 

V»ng chí ÇÒng tâm ta ti‰n bÜ§c 

Ngåi gì gian kh° lúc tai ÜÖng! 

Ng†c NÜÖng 
 Chúng tôi phäi làm viŒc liên tøc gÀn 2 næm, suÓt th©i gian làm viŒc tôi có cäm tÜªng 

nhÜ Çang d¿ thi, g†i ‘’làm viŒc’’ cho nó ÇËp chÙ thÆt s¿ là bÎ ÇiŠu tra.  Tôi t¿ nghï phäi 

cªi bÕ cái ‘’mÛ chính trÎ’’ b¢ng cách giäi thông lš ñåo.  Tôi v»ng vàng, ÇiŠm nhiên 

trÜ§c m†i khûng bÓ trÃn áp.  Lå m¶t ÇiŠu lúc Çó chúng tôi rÃt sáng suÓt hi‹u thÃu ÇÜ®c 

tâm š cûa ngÜ©i ÇÓi diŒn: 

Vào trÜ©ng khäo thí thÆt là gay! 

ñû cách gån tra chÎu dån dày 

Giám khäo tr®n trØng Çe, ghép, bu¶c 
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ñÒ sinh tháo gª Çª liŠn tay 

V»ng vàng ghìm lái trong giông bão 

NhÅn nhøc ÇiŠm nhiên trÜ§c Ç¡ng cay 

VÆn nÜ§c gian truân cùng chÎu kh° 

SÓ tr©i Çã ÇÎnh bi‰t sao Çây! 

Ng†c NÜÖng 
 Th©i gian này, nghe tin ngài HÒ Bäo ñåo bÎ ÇÜa ra ‘’công khai hóa’’, có ngÜ©i cho 

r¢ng Ngài quá ‘’y‰u’’.  Tôi t¿ nghï muÓn phê bình k‰t án m¶t ngÜ©i nào mình phäi có 

trình Ç¶, vÎ th‰ tÜÖng ÇÜÖng m§i thÃy h‰t vÃn ÇŠ:  M¶t con chim SÈ không th‹ hi‹u n°i 

chim ñåi Bàng.  Khí khái cá nhân sao so sánh ÇÜ®c cái DÛng Thánh nhân. 

 

 ViŒc cÜÖng quy‰t cûa ngÜ©i tín ÇÒ hay ngÜ©i dân thÜ©ng không ÇÒng š ra ‘’công khai 

hoá’’ chÌ änh hÜªng Ç‰n bän thân và gia Çình h†.  ViŒc cÜÖng quy‰t chÓng ch†i cûa chÙc 

s¡c hay bÆc lãnh Çåo së änh hÜªng Ç‰n an nguy cûa toàn Çåo.  HÖn n»a áp l¿c ÇÓi v§i m‡i 

con ngÜ©i m‡i cÜÖng vÎ m‡i vÃn ÇŠ låi khác nhau.  Vào ÇÀu næm 1975 cu¶c n¶i chi‰n còn 

Çang quy‰t liŒt gay g¡t, QuÓc Th‰ Çã có dÎp hoåt Ç¶ng cùng v§i ngài HÒ Bäo ñåo và m¶t 

sÓ anh em trong Çó có NguyÍn Ng†c Hòa, HÒ Thái Båch, NguyÍn Chí Bºu ÇÜa ra Thông 

ñiŒp Hòa Bình (ngày 15/1/1975) kêu g†i chÃm dÙt chi‰n tranh huynh ÇŒ tÜÖng tàn dày 

xéo quê hÜÖng.  BÙc Thông ñiŒp ÇÜ®c ban hành trÜ§c H¶i NghÎ Nhân Sanh do ông 

Chánh PhÓi SÜ ThÜ®ng Nhä Thanh chû t†a và ÇÜ®c gºi Çi tÃt cä các tòa ñåi SÙ và chính 

phû hai miŠn Nam B¡c.  Chúng tôi có nhiŠu dÎp ti‰p cÆn ngài HÒ Bäo ñåo,  nhÆn thÃy 

ÇÜ®c nÖi Ngài š chí quÆt cÜ©ng, lòng son s¡t quä cäm qua cái bŠ ngoài chÎu nhÄn nhøc và 

rÃt ôn hòa.  Trong cÖ chuy‹n bi‰n m§i cûa nŠn ñåo Ngài xÙng Çáng là bÆc lãnh Çåo tiŠn 

phong: 

Kính nguyŒn hoàn thành s¡c chÌ giao 

Ngài là Thiên sÙ ÇÙng chÎu sào 

Bäo tÒn chÖn giáo cÖn nghiêng ngºa 

ñåo sáng tâm lành v»ng chí cao 

Ng†c NÜÖng 
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Thông Điệp Hòa Bình trên do ngài Hồ Bảo Đạo viết và dịch ra tiếng Pháp, giao cho anh 

em Đạo Tâm (Nguyễn Ngọc Hòa, Hồ Thái Bạch, Nguyễn Chí Bửu và Trịnh Quốc Thế) 

mang đến cho ngài Hiến Pháp, quyền Chưởng Quản HTĐ duyệt kš, rồi các anh nầy đưa 

vào nhà in Hội Thánh in ngay trong đêm và sáng hôm sau giao cho Hội Thánh HTĐ ban 

hành Thông Điệp Hòa Bình nầy đã được đọc tại Đại Hội Hòa Bình Thế Giới lần thứ 16 

tại Ấn Độ ngày 19/01/1975 và được Bà Thủ Tướng Ấn Độ Indra Ghandi tán đồng và 

nồng nhiệt tiếp nhận ngày 22/01/1975. 

 

 Chúng tôi tin tÜªng nÖi ÇÙc Ç¶, lòng chí thành cûa Ngài Hồ Bảo Đạo, ngÜ©i ÇÜ®c tin 

tÜªng và tØng sát cánh ñ.H.P. trong th©i gian lÜu vong sang Kiêm Biên cÛng nhÜ trong 

suÓt ñông Du hay Tây Du cûa ñÙc Ngài.  Sau nÀy chúng tôi có dÎp nghe ngài HÒ Bäo 

ñåo k‹ ñÙc H¶ Pháp lúc bÎ Çau n¥ng ª Nam Vang n¢m thÃy hiŒn ra ch» ‘’Apothéose’’ 

sáng nhÜ Çèn Néon. 

 

 ñÙc H¶ Pháp g†i ngài HÒ Bäo ñåo cho bi‰t và hÕi có hi‹u Çó là š nghïa gì không?  

Theo l©i ngài Bäo ñåo, lúc Çó phàm š cûa Ngài hi‹u Apothéose là s¿ tôn sùng, tán tøng, 

thành đạt nên nghï r¢ng có lÈ ‘’Chính Sách Hòa Bình chung sÓng’’ cûa ñÙc H¶ Pháp s¡p 

thành công. 

 

 Không ng© ch» Apothéose hi‹u theo nghïa khác là hi‹n thánh, Ç¡c Çåo.  ñó là ÇiŠm 

báo cho bi‰t trÜ§c ñÙc H¶ Pháp s¡p qui tiên mà có lẽ chÌ có ñÙc H¶ Pháp bi‰t ÇÜ®c. 
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 Sau ngày ‘’giäi phóng’’ chÙc s¡c ThÆp NhÎ Th©i Quân lÀn lÜ®t ra Çi, chÌ còn låi ngài 

HÒ Bäo ñåo là nhân vÆt thÙ 13 ÇÙng mÛi chÎu sào ‘’bäo tÒn chÖn giáo cÖn nghiêng 

ngºa’’.  Ngài Çã ‘’Bäo ñåo’’ b¢ng cách ÇÜa ñẠO vào TÂM (qua bÙc tâm thÜ ngày 

7/5/1982 cûa Ngài) thích Ùng vào th©i kÿ GI�I TH” chuy‹n QUI TÂM. 

 

 Theo chúng tôi Ngài chính là ngÜ©i ñẠO TÂM gÜÖng mÅu Thiên Phong, nên khi 

Ngài qui tiên chÌ m¥c chi‰c áo dài tr¡ng vŠ chÀu Chí Tôn Çúng nhÜ vai trò trách nhiŒm 

cûa Ngài. 

Thiên trách thÀy ban Bäo ñåo tròn 

Träi bao sóng gió vËn lòng son 

CÜÖng nhu lÜ®n cänh thuyŠn xông lÜ§t 

NhÅn nhøc quyŠn nghi Çá phäi mòn 

ñåo cách tiên phong gÜÖng hÆu th‰ 

Tâm lành chí cä bÆc thiŠn môn 

ThÙc th©i chuy‹n tÎch gìn cÖ Çåo 

Mãn nhiŒm triŠu thiên Çáng m¥t con! 

Ng†c NÜÖng 
 ñåo lš cûa ngÜ©i con Ç¥t ª TÂM hi‰u chÙ không ª chÙc quyŠn.  Ngài Çã làm tròn sÙ 

mång thiêng liêng giao phó. 
 

0 

00 

Th©i gian ‘’làm viŒc’’ - Trä l©i câu hÕi vŠ ñåo 
 

 Bên ngoài chính quyŠn t° chÙc ‘’công khai hóa’’, cho h†c tÆp, phát loa hàng ngày k‰t 

án chúng tôi làm chính trÎ phän cách mång, âm mÜu lÆt Ç° chính quyŠn nhân dân và mÜu 

ÇÒ lÆp H¶i Thánh Tân TriŠu...v.v. 

 

 NhÜng th¿c t‰ trong tù, Çúng nhÜ chúng tôi Çã nghï, th©i gian Çi tù là th©i gian ‘’Çi 

thi’’.  Chúng tôi phäi trä l©i nh»ng câu hÕi liên hŒ vŠ ñåo.  Toàn th‹ sách ñåo cûa chúng 

tôi ÇŠu bÎ lÃy h‰t lúc xét nhà, có khác gì giám khäo lÃy h‰t tài liŒu, sách vª h†c, bu¶c thí 

sinh phäi dùng khä næng cûa chính mình vào trÜ©ng thi làm væn bän ‘’t¿ khai’’ và trä l©i 

câu hÕi ‘’vÃn Çáp’’. 

 

 Th©i gian ÇÀu cán b¶ Ti‰n làm viŒc v§i tôi.  Ông Ç¥t câu hÕi vŠ ThiŠn và bu¶c tôi 

phäi giäi thích vŠ ñẠO TÂM.  Sau 2 bu°i nghe tôi trình bày, qua ngày hôm sau ông Ti‰n 

làm ra vÈ n°i giÆn nói l§n:  Sª dï ngày hôm qua tôi chÌ l¡ng nghe Ç‹ cho chÎ nói suÓt là vì 

tôi muÓn hi‹u rõ n¶i dung s¿ viŒc, mà chÎ hình nhÜ muÓn thuy‰t phøc tôi vô ñẠO TÂM.  

Ông dùng tØ ‘’thuy‰t phøc’’ làm tôi cäm hi‹u ÇÜ®c phÀn nào tâm trång cûa ông. 
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 Tôi tØ tÓn trä l©i:  ñåo Tâm là ñåi ñåo không phân biŒt tôn giáo, s¡c t¶c thÆm chí 

không phân biŒt tín ngÜ«ng hay không tín ngÜ«ng, Çâu phäi là 1 t° chÙc hay m¶t chi 

nhánh, m¶t Çoàn th‹ nào Çâu mà ‘’vô ñåO TÂM’’.  ChÌ cÀn m‡i ngÜ©i quay vŠ v§i 

lÜÖng tâm hay chÖn tâm cûa chính mình...  Còn thiŠn là Ç‹ TÂM an tÎnh ÇÜ®c phát sáng 

cªi giäi Üu phiŠn, giäm ch‰ bÎnh tÆt...   Cä th‰ gi§i ñông Tây hiŒn nay ÇŠu Ùng døng 

ThiŠn qua nhiŠu dång thÙc khác nhau:  Yoga, luyŒn khí công, thÜ giän trong phép dÜ«ng 

sinh, thÆm chí ÇÜa ThiŠn vào H†c ñÜ©ng nhÜ ª NhÆt Bän. 

 

 TuÀn t¿ nhiŠu cán b¶ khác thay phiên nhau làm viŒc v§i chúng tôi. 

 

 Câu hÕi:  Tåi sao ñåo Cao ñài låi th© ông Quan Thánh, có phäi do änh hÜªng lŒ 

thu¶c Tàu? 

 M¶t ông ThÀy giÕi phäi tuÿ theo phong tøc tÆp quán và trình Ç¶ cûa h†c sinh giäng 

dåy, huÓng hÒ ông ThÀy thiêng liêng.  ñåo Cao ñài mª ª ñông PhÜÖng, muÓn dåy Çåo lš 

‘’TRUNG CANG NGH¸A KH´’’ không gì b¢ng ÇÜa hình tÜ®ng Quan Thánh m†i ngÜ©i 

ÇŠu bi‰t.  N‰u Çåo mª ª Tây PhÜÖng có lë phäi ch†n m¶t hình tÜ®ng khác.  ThÆt ra danh 

tØ ‘’Quan Thánh’’ cÛng là nÜÖng theo th‰ gian, do ngÜ©i th‰ gian Ç¥t ra.  ñÓi v§i ñåo HÜ 

Vô không có hình tÜ®ng ho¥c danh tØ mà chÌ là khÓi thiên Çi‹n TRUNG D¬NG. 

 

 Câu hÕi:  Các anh chÎ l®i døng viŒc H�NH PHÁP Ç‹ che dÃu š ÇÒ phän cách mång? 

 ViŒc nÀy tôi nghï mình khó thông cäm nhau, chúng tôi làm viŒc theo s¿ dÅn d¡t cûa 

thiêng liêng, cán b¶ låi hoàn toàn phû nhÆn viŒc nÀy.  ñây là vÃn ÇŠ m¥c khäi tâm linh, 

m¶t Çàng không tin m¶t Çàng tin làm sao nói chuyŒn cäm thông ÇÜ®c, nhÃt ÇÎnh chúng tôi 

phäi chÎu thiŒt thòi... 
 

 Câu hÕi:  Thuy‰t ÇÎnh mŒnh làm cho con ngÜ©i trª nên tiêu c¿c, thø Ç¶ng, ti‰p tay 

cho š ÇÒ thÓng trÎ cûa Th¿c Dân ñ‰ QuÓc, chÎ thÃy có phäi không? 

 Theo chúng tôi hi‹u thuy‰t ÇÎnh mŒnh càng làm cho con ngÜ©i tích c¿c hÖn vì ÇÎnh 

mŒnh cûa mình là do chính mình tåo ra.  ThÜ®ng ñ‰ hay các ñÃng chÌ d¿a vào nghiŒp 

quä cûa m‡i ngÜ©i mà s¡p x‰p.  Chính con ngÜ©i t¿ tåo nghiŒp và t¿ giäi nghiŒp.  ñây là 

luÆt công b¢ng tuyŒt ÇÓi cûa Tr©i ñÃt.  ThÜ®ng ñ‰ không th‹ vì thÜÖng ho¥c ghét mà t¿ 

Ç¥t ÇÎnh mŒnh cho m‡i ngÜ©i vì nhÜ vÆy còn gì là luÆt công b¢ng. 

 

 Câu hÕi:  Tåi sao không vào Toà Thánh hành pháp mà phäi lên non? 

 M¥t th¿c t‰ chính quyŠn không th‹ nào cho phép, m¥t vô vi các ñÃng cho bi‰t khi 

m§i mª ñåo khai TH” PHÁP nên H�NH PHÁP l¶ thiên gi»a ngã ba ÇÜ©ng cái Saigon, 

th©i kÿ nÀy chuy‹n sang B´ PHÁP nên H�NH PHÁP Än trên non... 

 

 ñ¥t vÃn ÇŠ phän cách mång lÆt Ç° chính quyŠn thì thÆt là khôi hài v§i vài ba mÜÖi 

ngÜ©i không 1 tÃt s¡t trong tay, ngoåi trØ trÜ©ng h®p anh em chúng tôi quá dÓt nát ho¥c 

Çã khùng Çiên. 
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 VÃn ÇŠ lÆp H¶i Thánh Tân TriŠu chÌ gán ghép tuyên truyŠn bên ngoài Ç‹ gây mâu thuÅn 

làm áp l¿c tinh thÀn.  ChÙ tuyŒt nhiên không hŠ có làm viŒc v§i chúng tôi vŠ vÃn ÇŠ nÀy 

(giÓng nhÜ viŒc k‰t Ba tôi và ông NguyÍn Minh Nh¿t là CIA).  Chúng tôi phäi làm viŒc 

liên tøc ngày Çêm v§i nhiŠu cán b¶ khác nhau suÓt 2 næm, có khi tôi phäi ngÒi ÇÓi diŒn 

v§i 3 cán b¶ cùng m¶t lúc nhìn th£ng vào m¥t tôi Ç‹ trÃn áp và thay phiên nhau Ç¥t câu 

hÕi. 

 

 ViŒc gán ghép chúng tôi có liên hŒ v§i nhóm chính trÎ HÒ VÛ Khanh ª miŠn Tây cÛng 

chÌ tuyên truyŠn k‰t án bên ngoài vì th¿c t‰ chúng tôi hoàn toàn không liên hŒ. 

 

 Câu hÕi:  ñÒng b†n chÎ cho bi‰t Çây là nhóm Thiên Khai Huÿnh ñåo phäi không? 

 Chúng tôi chÌ là nhóm anh em Çåo tâm, không phäi là 1 t° chÙc nên không hŠ có 

danh xÜng.  NhÜng ‘’Thiên Khai Huÿnh ñåo’’ là n¶i dung š nghïa viŒc làm cûa chúng 

tôi.  Ý nghïa nÀy ÇÜ®c th‹ hiŒn qua 2 câu liÍn trÜ§c HiŒp Thiên ñ�I: 

HiŒp nhÆp Cao ñài bá tánh thÆp phÜÖng qui chánh quä 

Thiên Khai Huÿnh ñåo ngÛ chi tam giáo h¶i Long Hoa. 
  Thiên Khai Huÿnh ñåo là Tr©i khai mª ñåo Vàng.  ñåo Vàng tÙc là ñåo Tâm do 

MË dìu dÅn:  ‘’Phái Vàng MË lãnh d¡t dìu trÈ thÖ.’’  Theo dÎch lš màu vàng thu¶c Th°.  

Th° là ñÃt tÙc là MË.  Khi vŠ v§i MË chÌ cÀn có TÂM chÙ không mang theo áo mão chÙc 

quyŠn.  Xem Çàn cúng tåi ñiŒn Th© PhÆt MÅu, toàn th‹ chÙc s¡c và tín ÇÒ ÇŠu m¥c áo dài 

tr¡ng, không mang s¡c phøc áo mão nhÜ Çàn cúng ñÙc Chí Tôn tåi ñŠn Thánh. 

 

 VŠ sau nÀy tâm linh tôi cäm nhÆn ÇÜ®c Bí Pháp hay TÂM PHÁP qua hai ch» HIỆP 

THIÊN: Çó chính là s¿ h®p nhÃt cûa linh hÒn v§i ThÜ®ng ñ‰ 

HiŒp THIÊN pháp diŒu mª tâm kinh 

CÙu th‰ kÿ ba chÌ ñåo HU²NH 

VËt áng mây mù khai PhÆt tánh 

Rºa tiêu ngã chÃp ng¶ tâm linh 

Thiên nhân c¶ng hiŒp hành chÖn pháp 

ThÜ®ng hå giao hòa lš diŒu minh 

VÆn chuy‹n càn khôn QUI NHƒT B�N 

Hé ÇÜ©ng TÂM PHÁP Ç¶ quÀn sinh. 

* 
  

HiŒn tÜ®ng tâm giao Ãy Çåi H¼A 

ñi‹m linh cäm Ùng hiŒp cùng Cha 

B°n lai diŒn møc tÀm chân lš 
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Thiên tánh hòa khai y‰n sáng lòa 

Xóa bÙc vô minh thiêu s¡c tÜ§ng 

ñåt cÖ huyŠn diŒu kÎp Long Hoa 

QUI H¼A diŒu pháp hÒi nguyên bän 

Rºa såch phàm tâm Ç‰n b»u toà. 

Ng†c NÜÖng 
 HiŒp Thiên (God communication) là diệu pháp khai mª TÂM linh gÒm HiŒp Thiên 

ThÜ®ng (QUI) và HiŒp Thiên Hå (H¼A).  NgÜ©i tu cÀn hành cä hai m¥t, m¥t nÀy sẽ hỗ 

tr® cho m¥t kia m¶t cách hiŒu quä. 

 

 M†i ghen ghét ÇÓ kœ dù ÇÓi v§i bÃt cÙ ÇÓi tÜ®ng nào ÇŠu là m¶t hån ch‰ trong th¿c 

hiŒn HiŒp Thiên Pháp, vì Tình ThÜÖng chính là ThÜ®ng ñ‰, là mÓi ÇÒng måch duy nhÃt 

làm nŠn täng cho CÖ Qui, CÖ Hòa. 

 

 Ý nghïa tÜÖng t¿ khi ñÙc Ki Tô ÇÜ®c hÕi vŠ nh»ng ÇiŠu ræn mà Ngài Çã mang Ç‰n tØ 

ThÜ®ng ñ‰, Ngài nói: ‘’Hãy yêu thÜÖng ThÜ®ng ñ‰ và tÃt cä m†i ngÜ©i k‹ cä kÈ thù nhÜ 

yêu chính mình.’’ 

 

  Có ai ng© ÇÜ®c HiŒp Thiên ñài bÎ ‘’giäi th‹’’ là lúc chuy‹n sang cÖ TÂM do HiŒp 

Thiên ñåi ñ‰ Quan Thánh ñ‰ Quân dìu d¡t nguyên cæn H�NH PHÁP KHAI TÂM 

chuy‹n TỊCH ñẠO có NAM THIÊN và HỘ PHÁP làm chû vÎ chÜªng Çàn. 

Con chiên nào bi‰t nào hay 

ThÜ®ng Tôn Quän Th‰ vŠ Çây mª màn 

XÜa H¶i Thánh cùng ThÀy h¶i hiŒp 

ThÀy khÄn cÀu ÇÄy ti‰p xa thÖ 

Làm cho ChÙc s¡c ngÄn ngÖ 

CÛng là hÙa hËn s§m trÜa cùng ThÀy 

ThÀy tiên Çoán sau nÀy së khác: 

Bánh xa thÖ l¡m kÈ cän ngæn 

Làm sao bi‰t ÇÜ®c Thiên Tôn 

Tá danh Än tích khai nguÒn ñåO TÂM. 

Ng†c NÜÖng 
 L©i tiên Çoán trên cûa ñÙc H¶ Pháp trong bài thuy‰t Çåo tåi Trai ñÜ©ng phÓi h®p v§i 

BÙc Tâm ThÜ ngày 7/5/82 cûa ngài HÒ Bäo ñåo và 4 câu thÖ tiên tri cûa ñÙc Cao 

ThÜ®ng PhÄm sau Çây Çû chÙng minh s¿ kiŒn trên ÇÜ®c diÍn ra theo Thiên ThÖ tiŠn ÇÎnh: 

Ám Ç¶ TrÀn ThÜÖng bu°i hÆu lai 
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HiŒp Thiên Thánh ñÎa tuy‹n nhân tài 

Giòng HÒng noi dÃu dÀu thoát ách 

Nh© Çám khuê môn vËn gót hài. 

Cao ThÜ®ng PhÄm 
  Ý nghïa 4 câu thÖ nÀy có ÇÜ®c giäi thích trong tÆp thÖ KHAI TÂM và TÆp DIỆU DỤNG TÂM 

PHÁP. 

 

 Cán b¶ Ti‰n nói:  ñÒng b†n cûa chÎ Çã khai h‰t rÒi, vì sï diŒn con ngÜ©i chÎ cÛng nên 

nói ra s¿ thÆt Çi. 

 Chính vì sï diŒn con ngÜ©i mà tôi không th‹ nói sai s¿ thÆt làm håi bao nhiêu ngÜ©i 

vô t¶i. 

 

 Câu hÕi:  Các anh chÎ có s¡p x‰p trÜ§c nên khai æn kh§p nhau, phäi không? 

 Tôi nghï không có s¿ s¡p x‰p tinh vi nào có th‹ che dÃu ÇÜ®c s¿ thÆt, trong khi 

chúng tôi bÎ b¡t gÀn cä 100 ngÜ©i vào Çây bÎ cách ly và làm viŒc trong th©i gian kéo dài 

m¶t hai næm.  Ch£ng qua tÃt cä chúng tôi ÇŠu khai s¿ thÆt nên l©i khai m§i æn kh§p nhau. 

 

 Câu hÕi:  Tåi sao ñŠn Thánh là nÖi th© Tr©i mà còn s® Tr©i Çánh nên phäi Ç¥t cây thu 

lôi trên nóc Tòa Thánh? 

 ñŠn Thánh là m¶t thực th‹ vÆt chÃt vÅn phäi n¢m trong quy luÆt cûa vÆt chÃt.  ñiŠu 

Çó càng chÙng tÕ ngÜ©i cûa Tôn giáo Cao ñài không mê tín. 
 

 Khoäng m¶t næm sau, cán b¶ MÜ©i Long, TrÜªng chÃp pháp Công An, làm viŒc v§i 

tôi.  LÀn nÀy chi‰n thuÆt cûa ông là không cho tôi nói mà chÌ nghe ông nói.  Tôi bÃt bình, 

thÆm chí Ç‰n khi ông hÕi tôi vÅn im l¥ng không trä l©i.  CuÓi cùng ông phäi nhË gi†ng:  

Bây gi© chÎ trä l©i Çi.  Tôi tØ tÓn trä l©i tØng câu hÕi cûa ông. 

 

 Câu hÕi:  ñàn bà ngÜ©i ta lo nÒi cÖm trách cá, sao chÎ là Çàn bà mà Çi lo chuyŒn tr©i 

træng mây nÜ§c gì Çâu Çâu; chÎ bäo không vì danh, l®i, quyŠn gì h‰t, ai tin? 

 Cán b¶ không là ngÜ©i trong cu¶c, không cùng tâm trång làm sao hi‹u ÇÜ®c chúng 

tôi.  ThÆt s¿ khi dÃn thân, chúng tôi cÛng bi‰t chÌ có tù t¶i chÙ không danh l®i quyŠn gì 

cä.  TÃt cä chúng tôi ÇŠu bi‰t Çi vào ÇÜ©ng tu là phäi chÃp nhÆn gian nan. 

 Sau câu trä l©i tôi Ç†c bài thÖ cäm nghï cûa tôi: 

ñÜ©ng tu bÜ§c t§i phäi gian nan 

LÆp chí trau tâm miÍn luÆn bàn 

Cu¶c th‰ Çua chen giành ch» dåi 

TuÒng Ç©i dâu b‹ gi» tâm an 

PhÜÖng tu giäi kh°: vui hòa kh° 

Th‹ Çåo næng hành: ái Ç¶ nhân 
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Thanh trÜ®c, âm dÜÖng ÇÒng nhÃt lš 

Trung Hòa cÖ vÆn chuy‹n trÀn hoàn. 

Ng†c NÜÖng 
 Cán b¶:  ChÎ nói Çúng, Çây là lúc gian nan cûa chÎ.  Lúc ÇÀu chúng tôi nghï chÎ là phø 

n» không quan tr†ng, nhÜng sau th©i gian 1 næm làm viŒc, chúng tôi thÃy chÎ quan tr†ng 

và k‰t luÆn chÎ lãnh Çåo nhóm nÀy.  ChÎ bi‰t lãnh Çåo phäi chÎu án hình nhÜ th‰ nào rÒi 

chÙ gì? 

 Tôi bi‰t ông cÓ š Çe d†a Ç‹ tôi s® t¶i tº hình mà phäi khai ra ai là ngÜ©i lãnh Çåo. 

 Tôi chÆm räi hÕi:  Cán b¶ cæn cÙ vào Çâu mà k‰t luÆn nhÜ vÆy? 

 

 Ông nói:  Tôi cæn cÙ vào bän t¿ khai và cách khai.  Bän t¿ khai cûa  chÎ dùng tØ tinh 

vi l¡m khó ghép t¶i ÇÜ®c.  Còn vŠ cách khai, ngÜ©i ta là Çàn ông mà còn Ç° thØa viŒc nÀy 

viŒc kia, Ç° thØa ngÜ©i nÀy ngÜ©i n†, chÎ không hŠ Ç° thØa cho ai, trái låi chÎ coi viŒc làm 

cûa chÎ là Çúng và còn có cÓ š bao che cho tÃt cä.  Tôi nói thÆt chÎ có khä næng giäi t¶i 

cho nhóm nÀy, nhÜ th‰ có phäi là tÜ cách cûa ngÜ©i lãnh Çåo ? 

 

 Sau l©i phát bi‹u cûa TrÜªng ChÃp Pháp tôi coi nhÜ l©i tuyên bÓ cûa ‘’chánh chû 

khäo’’, lòng cäm thÃy vui mØng vì nghÌ r¢ng ‘’kÿ thi’’ nÀy tôi ch¡c ch¡n thi ÇÆu.  Tâm 

trång tôi thÆt nhË nhàng... 
 

 Tôi tØ tÓn trä l©i:  ThÆt ra không ai lãnh Çåo trong nhóm nÀy, vô vi dÅn d¡t và toàn 

th‹ anh em chúng tôi tuân hành, cÛng không có vÃn ÇŠ phong quyŠn chÙc gì cä, sau cu¶c 

hành pháp ai cÛng nhÜ ai trong tình anh em ÇÒng Çåo (ngÜ©i l§n tu°i hÖn g†i chúng tôi là 

QuÓc Th‰  + Ng†c NÜÖng, ngÜ©i nhÕ tu°i hÖn g†i chúng tôi là Anh Út + ChÎ Út (theo thÙ 

bÆc trong gia Çình cûa Q.T) ho¥c Anh Hai + ChÎ Hai (theo thÙ bÆc trong gia Çình cûa 

tôi))... 

 

 Câu hÕi:  ChÎ thØa bi‰t C¶ng Sän còn thì Tôn giáo không còn, ª Çây tôi không dÃu 

ÇiŠu Çó, nên các anh chÎ chuy‹n hÜ§ng ñẠO TÂM Ç‹ chúng tôi không ki‹m soát  ÇÜ®c.  

ñây là hình thÙc chÓng C¶ng nhÜ Công giáo, h† cÛng chû xÜ§ng ÇÜa giáo ÇÜ©ng vào 

TÂM. 

 Tôi nghï Çây là cÖ chuy‹n hóa cûa vÛ trø, lÀn lÜ®t m†i Tôn giáo, Çoàn th‹, m†i t° 

chÙc và con ngÜ©i không phân biŒt s¡c t¶c tín ngÜ«ng hay không tín ngÜ«ng ÇŠu phäi 

chuy‹n hÜ§ng ñẠO TÂM nhÜ nh»ng v‰t dÀu loang dÀn dÀn giáp mÓi tåo nên ñ©i 

THÁNH ñC, Th‰ gi§i ñẠI ñ—NG. 

 

 Cán b¶ TuÃn, cán b¶ còn trÈ tu°i tÓt nghiŒp ñåi H†c Công An, bÆt hÕi:   Nói nhÜ chÎ 

thì C¶ng Sän cÛng së chuy‹n hÜ§ng ñẠO TÂM? 

 Tôi nghï  nhÜ vÆy! 
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 Sau nÀy không bi‰t cán b¶ TuÃn có suy nghï gì trÜ§c cu¶c diŒn thay Ç°i cûa Th‰ gi§i 

vào cuÓi thÆp niên 80 ÇÀu 90, š thÙc hŒ CS søp Ç° tØ Ba Lan sang các nÜ§c ñông Âu Ç‰n 

Liên Sô và nhÃt là hiŒn tÜ®ng chi‰n tranh lånh k‰t thúc có phäi chæng là bi‹u hiŒn s¿ thÙc 

giác lÜÖng tâm cûa nhân loåi?!...  TrÜ§c Çây ñÙc H¶ Pháp có tiên tri sau nÀy Liêng Bang 

Sô Vi‰t së bÎ tan rã, chÙc s¡c và ÇÒng Çåo phÀn l§n ÇŠu ÇÜ®c nghe, không ng© låi Ùng 

nghiŒm vào giai Çoån nÀy. 

 

 Næm1991 ngay lúc chi‰n tranh Vùng VÎnh m§i bùng n°, nhiŠu ngÜ©i cho Çó là ngòi 

n° cûa Çåi chi‰n thÙ Ba, chúng tôi không nghï nhÜ vÆy vì tin tÜªng vào cÖ Qui Nguyên 

cûa ñåi VÛ Trø phÓi h®p v§i nh»ng cu¶c Huy ñ¶ng TÂM LINH së Çánh thÙc lÜÖng tâm 

nhân loåi xoay chuy‹n bàn c© Th‰ gi§i Çi vào hÜ§ng qui hòa. 

Th‰ gi§i hÒi tâm chuy‹n hiŒp hòa 

Chi‰n tranh vùng VÎnh låi bùng ra 

Ng†n Çèn s¡p t¡t phØng lên cháy 

Con bŒnh hÒi dÜÖng Ç‹ mãi xa 

TriŒu triŒu con ngÜ©i ÇÒng phän chi‰n 

Hàng hàng l§p l§p chÓng can qua 

ñi‹n hình vùng VÎnh cho bài h†c 

Th‰ gi§i tØ Çây chû hiŒp hòa. 

Ng†c NÜÖng 

(17-1-1991) 
 Cu¶c vÆn chuy‹n huy Ç¶ng tâm linh H�NH PHÁP KHAI TÂM (1982) là m¶t bi‹u 

hiŒn cûa chu kÿ Qui Nguyên, KHAI TÂM cûa ñåi VÛ Trø c†ng h†p v§i nh»ng cu¶c huy 

Ç¶ng tâm linh do con ngÜ©i th¿c hiŒn dÀn dÀn và rãi rác kh¡p th‰ gi§i (nhÜ cÀu nguyŒn 

Hòa Bình, các Çàn cúng cûa Chùa, Thánh ThÃt, lÍ Nhà Th©, Thánh TÎnh v.v... thÆm chí 

nhiŠu ngÜ©i tu thiŠn ho¥c tu tâm th¿c hiŒn diŒu pháp HIỆP THIÊN tåo làn sóng tØ trÜ©ng 

thiên nhân hiŒp nhÃt là nguÒn siêu næng l¿c vô tÆn hóa giäi các làn sóng tÜ tÜªng trÀn 

trÜ®c, thanh hóa càn khôn vÛ trø, cäi hóa con ngÜ©i và vån vÆt.  TØ Çó con ngÜ©i dÀn dÀn 

bi‰n cäi, d» hóa lành, tà bi‰n chánh v.v.  Th©i kÿ h¡c ám chuy‹n sang th©i kÿ hoàn kim 

xây Ç©i ‘’Nghiêu ThuÃn’’.  Khi m†i ngÜ©i có ñåo Tâm hay có ThÜ®ng ñ‰ h¢ng ng¿ trong 

Tâm rÒi thì chi‰n tranh së không còn có lš do tÒn tåi.  ñåi chi‰n thÙ ba ÇÜ®c phá giäi dù 

các loåi bom nguyên tº, khinh khí vÅn còn chÃt cao nhÜ núi cÛng vÅn bình yên vô s¿. 

 

 Tóm låi, sau th©i gian tu h†c và có chÙng nghiŒm chúng tôi m©i thÃy ÇÜ®c là chÌ có 

th‹ hóa giäi chi‰n tranh nguyên tº b¢ng con ÇÜ©ng KHAI TÂM nhân loåi hay nói cách 

khác TÂM PHÁP vi diŒu có siêu næng l¿c giäi trØ nguyên tº... 

 

 Câu hÕi:  N‰u quä thÆt ThÜ®ng ñ‰ toàn næng toàn giác nhÜ các anh chÎ nghï, tåi sao 

‘’˜ng’’ không làm cho tÓt h‰t Çi, Ç‹ chi có ngÜ©i tÓt ngÜ©i xÃu? 
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 ñó là š nghï chû quan cûa mình.  ChÙ lš vô cùng cûa Tr©i ñÃt phäi có âm dÜÖng 

tÜÖng sinh, tÜÖng kh¡c m§i vÆn hành ÇÜ®c cÖ ti‰n hóa.  N‰u nói nhÜ cán b¶ thì Çâu cÀn gì 

s¿ phÃn ÇÃu cûa m‡i con ngÜ©i.  

 

 Trên bÜ§c ÇÜ©ng tu ti‰n m‡i con ngÜ©i chÎu s¿ chi phÓi cûa hai l¿c mâu thuÅn, Çó là 

chÖn ngã và phàm ngã, th‹ hiŒn hai m¥t âm dÜÖng.  Tu thân là sºa mình Ç‹ chÖn ngã 

th¡ng phàm ngã, Ãy là ngÜ©i tÓt.  Kẻ xÃu là ngÜ©i kém tu nên phàm ngã ch‰ ng¿ chÖn 

ngã. 

 

 HÖn n»a, theo luÆt công b¢ng cûa tr©i ÇÃt m‡i ngÜ©i phäi t¿ tu t¿ ti‰n chÙ ThÜ®ng ñ‰ 

và các ñÃng không th‹ vì thÜÖng mà ‘’bÒng Äm’’ lên cõi giác ÇÜ®c. 

 

 Câu hÕi:  Nhân vÆt trong truyŒn Phong ThÀn chÌ là sän phÄm tÜªng tÜ®ng.  Tåi sao 

ñåo Cñ låi ÇŠ c¥p Ç‰n nh»ng nhân vÆt Çó? 

 Loài ngÜ©i © trong th‰ gi§i h»u vi, tách båch âm dÜÖng, phân biŒt chÖn giä, hÜ th¿c.  

ñÓi v§i ñåo HÜ Vô ‘’s¡c tÙc thÎ không, không tÙc thÎ s¡c,’’ HÜ là Th¿c, Th¿c là HÜ.  

Chính bi‹u hiŒn nÀy là nét Ç¶c Çáo cûa ñåi ñåo kÿ ba, th©i kÿ qui nhÃt Âm DÜÖng.  

ñ©i ñåo, Thanh TrÜ®c, Cao ThÃp, TÓt Xấu, HÜ Th¿c, Vô H»u... 

  

 Vã låi, có th‹ trÜ©ng h®p nÀy tác giä trong trång thái tâm linh nào Çó Çã thÃy ÇÜ®c 

cänh gi§i hÜ không và Çem diÍn låi b¢ng ngôn ng» th‰ gian. 

Th¿c hÜ hÜ th¿c khó lÜ©ng Ço 

Mâu thuÅn Tr©i xanh khéo diÍn trò 

Trong th¿c có hÜ sinh bi‰n hóa 

Trong hÜ có th¿c mÃy ai ng©! 

Cu¶c Ç©i äo m¶ng xem nhÜ th¿c 

Cõi sÓng miên trÜ©ng thÃy t¿a hÜ 

NhÜ®c thiŒt nhÜ®c hÜ vi diŒu lš 

N¥ng lòng phân biŒt rÓi ÇÜ©ng tu. 

QuÓc Th‰ & Ng†c NÜÖng 
 Câu hÕi:  NhiŠu ngÜ©i trong Tôn giáo g†i là chÙc s¡c hành Çåo không lÜÖng làm sao 

h† có nhà cao cºa r¶ng? 

 Có phäi cán b¶ muÓn ám chÌ trÜ©ng h®p cûa Thân sinh tôi? 

 Hoàn toàn không phäi, vì trÜ©ng h®p cûa Bác chúng tôi Çã n¡m rõ. 

 TÆp th‹ nào cÛng có ngÜ©i tÓt  ngÜ©i xÃu, ngay trong hàng ngÛ cán b¶ cÛng vÆy.  Ta 

không th‹ d¿a vào sai phåm cûa cá nhân mà k‰t án ho¥c Çánh giá cä tÆp th‹ hay Tôn giáo 

ÇÜ®c.  ñ¥c biŒt, trÜ©ng h®p cûa Phø Thân tôi låi là m¶t chÙng nghiŒm thiêng liêng ÇÓi v§i 

chúng tôi:  ‘’Các con lo cho ThÀy, ThÀy lo cho các con’’ (TNHT).  ThÀy lo các con vŠ 

tinh thÀn, có th‹ cä vŠ vÆt chÃt tùy theo duyên nghiŒp. 
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 Sau Çó tôi k‹ låi nh»ng may m¡n kÿ lå dÅn Ç‰n gia Çình cûa Thân sinh tôi tåo vÜ©n 

cao su và cÃt nhà nhÜ hiŒn tåi.  M‡i s¿ viŒc ÇŠu ÇÜa Ç‰n bÃt ng©, ngoài d¿ ÇÎnh cûa 

mình... 

 

 Câu hÕi:  ChÎ có hi‹u š nghïa cûa æn chay?  Nghe nói ñåo Cñ æn chay dÍ hÖn ñåo 

PhÆt phäi không? 

 Ngoài viŒc gi» cho thân tâm thanh khi‰t trong såch, æn chay là muÓn giäm sát sanh, 

cÛng là bi‹u hiŒn cûa tình thÜÖng.  Tuy nhiên, Tam Kÿ ph° Ç¶ chi‰u theo luÆt ÂM 

DÐ÷NG TÐ÷NG ñ–I, trong dÜÖng có âm, trong âm có dÜÖng (Âm trung h»u dÜÖng 

cæn.  DÜÖng trung h»u âm cæn), có nghïa là không có thuÀn dÜÖng hay thuÀn âm, nên 

quan Çi‹m æn chay không Çi vào ‘’tuyŒt ÇÓi’’, vì không th‹ có s¿ tuyŒt ÇÓi, uÓng m¶t ly 

nÜ§c hay hít m¶t hÖi thª vÅn có sát sanh nh»ng vi sinh trong nÜ§c và trong không khí cho 

nên nhÜ tôi Çã nói æn chay là muÓn giäm b§t nghiŒp sát sanh.  Vã låi ñåi ñåo kÿ ba là cÖ 

tÆn Ç¶, nên quan Çi‹m æn chay d¿a vào luÆt TÐ÷NG ñ–I, ÂM DÐ÷NG có quyŠn bi‰n 

cho con ngÜ©i tÆp dÀn dÀn Ç‹ dÅn Ç¶ h† æn chay vì nó phù h®p v§i phép dÜ«ng sinh, dinh 

dÜ«ng th‹ chÃt lÅn tinh thÀn. 

 

 Câu hÕi:  ñåo Cao ñài nói là Qui NhÃt låi có 12 chi phái, có phäi là mâu thuÅn 

không?  ChÎ nghï sao vŠ vÃn ÇŠ chi phái? 

 Qui NhÃt ª Çây không phäi nói vŠ hình thÙc mà vŠ tinh thÀn.  VÃn ÇŠ chi phái có 

nhiŠu nguyên nhân tích c¿c lÅn tiêu c¿c...  ñÓi v§i chúng tôi chÌ là m¶t s¿ kiŒn t¿ nhiên 

ch£ng khác gì hình änh cûa MỘT CÂY có G–C và NHÁNH.  Th¿c chÃt nhánh là m¶t 

phÀn tº cûa CÂY.  CÛng không th‹ nói tÃt cä ÇŠu là nhánh, có cây nào chÌ có nhánh mà  

không gÓc!  N‰u m¶t nhánh bÎ tách riêng ra, ho¥c cây bÎ ÇÓn gÓc, thº hÕi nhánh Çó có th‹ 

tÒn tåi, tÜÖi tÓt ÇÜ®c không? 

 

 C¶i ñåo là m¶t hình änh nhÃt quán nhÜ hình änh cûa m¶t CÂY    S–NG.  M†i tÜ 

tÜªng ÇÓ kœ, phân chia có tính cách bè phái ÇŠu Çi ngÜ®c v§i TÔN CH· ñẠI ñẠO. 

 

 Cán b¶ Ba Båch hÕi:  Theo chÎ thì có ‘’ma’’ không và chÎ nghï th‰ nào vŠ hiŒn tÜ®ng 

‘’nhÆp xác’’. 

 NhiŠu vong hÒn chÜa siêu thoát còn läng väng cõi trung gi§i, nh»ng ngÜ©i nhË bóng 

vía, trong m¶t tình trång Ç¥c biŒt nào Çó có th‹ nhìn thÃy ÇÜ®c, cho là ma. 

 

 Khác v§i hiŒn tÜ®ng ÇÒng cÓt bÎ låm døng, ngày nay hiŒn tÜ®ng ‘’nhÆp th‹’’ khuy‰n 

tu xãy ra nhiŠu nÖi trên th‰ gi§i, tÜÖng Ùng vào th©i kÿ càn khôn chuy‹n cÖ qui hiŒp Âm 

DÜÖng hay Thiên Nhân, Các ñÃng ChÖn linh xuÓng trÀn lÆp công, Cºu huyŠn træm h† vŠ 

Ç¶ dÅn con cái.  S¿ kiŒn ThÜ®ng ñ‰ dùng huyŠn diŒu cÖ bút giáng TrÀn khai ñåi ñåo 

(1926) là m¶t chÙng minh Çi‹n hình, cø th‹ th©i kÿ ‘’Quán hå Ç¶ nhân Thiên dï ÇÎnh’’. 

 Câu hÕi:  ñåo Cao ñài chû trÜÖng ‘’bÃt chi‰n t¿ nhiên thành’’ nghïa là sao? 
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 Quan Çi‹m nÀy phù h®p v§i ChÖn ñåo, không dùng chi‰n tranh Ç‹ giäi quy‰t mà 

dùng ‘’Tâm chi‰n’’, có nghïa là làm sao m‡i ngÜ©i t¿ ÇÃu tranh v§i chính mình Ç‹ chÖn 

ngã ch‰ ng¿ ÇÜ®c phàm ngã, vÎ tha th¡ng vÎ k›, trª thành ngÜ©i thiŒn tâm.  S¿ thiŒn lành 

trong m‡i tâm hÒn là nguÒn thiŒn lành cho cä Th‰ gi§i.  Ý nghïa cûa ñåo cÙu ñ©i là nhÜ 

vÆy.  VÛ l¿c không giäi quy‰t ÇÜ®c gì, chi‰n tranh vÛ l¿c càng ngày càng ÇÜa con ngÜ©i 

Çi Ç‰n chém gi‰t tàn khÓc hÖn.  ChÌ có TµNH THÐ÷NG ng¿ trÎ trong toàn TÂM nhân 

loåi m§i ÇÜa Ç‰n th‰ gi§i H¼A BµNH. 

BƒT bi‰n quyŠn nghi vÛ trø hòa 

CHIẾN tranh gÀy mãi ch£ng ÇÜ©ng ra!  

T¿ tâm nhân loåi khÖi nguÒn Çåo 

NHIÊN hÆu dân lành thoát nån ‘’qua’’ 

THàNH luÏ giáo gÜÖm vô nghïa lš 

THẾ GIAN huynh ÇŒ k‰t tình ca 

H¼A ÇÒng nÜ§c, Çåo qui thành m¶t 

BµNH trÎ thiên lÜÖng kh¡p m†i nhà. 

Ng†c NÜÖng 

Câu hÕi:  ñåo Cao ñài t¿ xÜng là QuÓc ñåo có phäi muÓn thÓng trÎ các ñåo khác? 

 ñó chÌ là s¿ hi‹u lÀm Çáng ti‰c.  QuÓc ñåo có š nghïa vŠ nguÒn gÓc phát xuÃt tåi 

nÜ§c ViŒt Nam, chính là ñåo T˜ TIÊN. 

 

 Ngoài ra QuÓc ñåo hi‹u theo nghïa ñåo Pháp là ñåo ñ©i tÜÖng Ç¡c, Âm DÜÖng hiŒp 

nhÃt, nói cách khác ñåo và QuÓc là m¶t.  ñó là møc tiêu hÜ§ng th¿c hiŒn trên kh¡p hoàn 

cÀu th‰ gi§i:  Th©i kÿ ñåo trong ñ©i, ñ©i trong ñåo Ç‹ xây Ç©i THÁNH ñC. 

 

 Sau th©i gian Ç¶ 2 næm, Cán b¶ SÖn g†i tôi làm viŒc, nh¡c Ç‰n ‘’ñÖn xin bäo lãnh 

con’’ cûa Ba tôi và ‘’ñÖn xin bäo lãnh MË’’ cûa con gái tôi là Trinh Ng†c TuyŠn, cÓ š 

gây xúc Ç¶ng Ç‹ tôi mŠm lòng.  Sau cùng hÙa së thä tôi vŠ n‰u tôi chÎu khai là nhóm anh 

em Çåo tâm có hoåt Ç¶ng chính trÎ. 

 

 Ông SÖn nói:  ThÆt ra lúc ÇÀu chúng tôi có š muÓn ÇÜa Anh Th‰ và ChÎ ra công khai 

hóa trÜ§c nhân dân nhÜng Anh ChÎ cÙ khæng khæng phû nhÆn ÇiŠu Çó (tÙc không nhìn 

nhÆn có hoåt Ç¶ng chính trÎ) nên chúng tôi Çã ÇÜa anh em khác.  Bây gi© h† Çã nhìn nhÆn 

trÜ§c nhân dân, giÃy t© hÒ sÖ cÛng ghi nhÜ vÆy, n‰u chÎ cÛng vÅn phû nhÆn, làm sao 

chúng tôi k‰t thúc hÒ sÖ Ç‹ cho chÎ vŠ v§i các cháu.  Hai Bác và các cháu Çang tha thi‰t 

mong Ç®i ChÎ vŠ. 
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 Tôi trä l©i:  Thà tôi chÎu ngøc tù thân xác, còn hÖn chÎu ngøc tù lÜÖng tâm.  N‰u tôi 

khai không Çúng s¿ thÆt làm di håi bi‰t bao nhiêu anh em và gia Çình h† làm sao tôi chÎu 

n°i s¿ trØng phåt cûa lÜÖng tâm!  

 

 Cán b¶ SÖn nåt l§n:  VÆy thì ChÎ cÙ vŠ tråi chÎu tù, tôi së không bao gi© g†i ChÎ làm 

viŒc n»a. 

 

 Tôi yên l¥ng ÇÙng dÆy trª vŠ tråi giam. 

 

 Ngày hôm sau, Ông SÖn låi g†i tôi lên và nói:  Tôi hi‹u Anh ChÎ, nhÜng làm sao tôi 

phän änh lên cÃp trên ÇÜ®c!... 

 

 Ngày 30/04/1985 tôi ÇÜ®c tåm tha vŠ.  TrÜ§c ngày vŠ cán b¶ chÃp pháp g†i tôi lên 

sinh hoåt ‘’Çä thông tÜ tÜªng’’.  Ông nói:  ChÎ bi‰t chÎ bÎ t¶i gì không?  T¶i cûa chÎ là chÎ 

Çã vi phåm ÇiŠu khoän ‘’T¿ do tín ngÜ«ng và T¿ do không tín ngÜ«ng cûa Hi‰n Pháp nhà 

nÜ§c.  Vã låi chÎ thØa bi‰t chính sách nhà nÜ§c ÇÓi v§i Tôn giáo, th‰ mà chÎ låi phát tri‹n 

Tôn giáo qua dång m§i là ÇÜa ñåo vào TÂM Ç‹ nhà nÜ§c không th‹ ki‹m soát ÇÜ®c. 

 

 ThÆt ra cán b¶ chÃp pháp cÛng sâu s¡c l¡m!  Lúc Çó tôi hoàn toàn im l¥ng nhÜng 

chính câu nói sau cùng nÀy cûa cán b¶ làm cho tâm tôi t¿ nhiên lóe sáng:  H»u Hình là 

hình bóng cûa Vô Vi.  Vô H»u h° tÜÖng tác Ç¶ng trong cÖ ti‰n hóa không ngØng cûa càn 

khôn vÛ trø... 
 

0 

00 

 

 Trª låi vÃn ÇŠ liên hŒ v§i ngài HÒ Bäo ñåo, có lÀn Anh NguyÍn Thanh Bình bu¶c 

miŒng hÕi Ngài có nhìn nhÆn nhóm Anh Em ñåo Tâm nÀy không?  Ngài trä l©i:  Tôi nhìn 

nhÆn vŠ vô vi...  Dï nhiên v§i tình hình xã h¶i lúc Çó Ngài chÌ có th‹ trä l©i nhÜ vÆy. 

 

 Sau nÀy, khi tÃt cä chúng tôi ÇŠu bÎ b¡t, nhà nÜ§c ÇÜa m¶t sÓ anh em ra công khai hóa 

trÜ§c nhân dân, bu¶c Ngài phäi ÇÙng ra k‰t án.  M¥c dù trÜ§c áp l¿c n¥ng nŠ cûa chính 

quyŠn, Ngài vÅn dõng dåc:  Tôi nhìn nhÆn Çây là nhóm Anh Em ñåo Tâm có tinh thÀn hy 

sinh vì ñåo... 

 

 Qua viŒc nÀy, chúng tôi có linh cäm là Thiêng Liêng tåo cÖ h¶i m¶t cách nghÎch 

thÜ©ng Ç‹ Ngài tuyên bÓ nhìn nhÆn vŠ m¥t h»u hình trÜ§c m¥t quÀn chúng Çåo Ç©i. 

 

 Tôi vŠ Çúng ngày Chính QuyŠn t° chÙc tri‹n läm k› niŒm chu niên mÜ©i næm C.S. 

n¡m chánh quyŠn MiŠn Nam ViŒt Nam (30/04/1985).  Sau Çó mÃy ngày Anh Lê Kim TÃn 

và 4 tháng sau TrÎnh QuÓc Th‰ cÛng ÇÜ®c tåm tha vŠ.  G†i ‘’tåm tha’’ có nghïa là chúng 

tôi còn phäi trª vào tù Ç‹ ra Tòa ÇÎnh án.  Lúc nÀy tôi có dÎp liên hŒ v§i Anh TÃn và bi‰t 

ÇÜ®c cä Anh Th‰ và Anh TÃn th©i gian trong tù ÇŠu có khai v§i cán b¶ chÃp pháp vŠ s¿ 

viŒc cûa tên Thành nhÜng cán b¶ cÓ š l© Çi.  ñ¥c biŒt trong giai Çoån trÜ§c Çây chúng tôi 
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vô tình khám phá có m¶t cán b¶ ‘’công an chìm’’ trÈ tu°i lÃy tên Thành (dï nhiên không 

phäi là tên thÆt) theo dõi chúng tôi suÓt tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi, Çã có nhiŠu lÀn lên non tham d¿ 

các cu¶c hành pháp.  Khi bi‰t ÇiŠu nÀy chúng tôi có hÕi š Đức Quan Thánh, Ngài bäo nhÜ 

vÆy là tÓt.  Quä thÆt Çây là s¿ kiŒn tÓt cho chúng tôi.  CuÓi cùng chúng tôi phäi d¿a vào 

Çi‹m nÀy lÆp luÆn chÙng minh s¿ trong sáng cûa nhóm anh em Çåo tâm:  M¥c dù Çã ra tù 

nhÜng tôi và Anh Th‰ ti‰p tøc làm bän t¿ khai b° túc nh¡c låi s¿ kiŒn quan tr†ng trên 

chÙng minh toàn th‹ chúng tôi ÇŠu vô t¶i, chÌ lên non H�NH PHÁP cÀu nguyŒn, chÙ 

không có š ÇÒ hoåt Ç¶ng chính trÎ, b¢ng c§ là lúc Çó chúng tôi bi‰t Thành là công an chìm 

(có khai trong tù) vÅn sinh hoåt t¿ nhiên vì nghï r¢ng Çã có tai m¡t cûa nhà nÜ§c së hi‹u 

rõ h‰t s¿ viŒc, do Çó chúng tôi không có trách nhiŒm báo cáo.  Nhà nÜ§c cÛng không th‹ 

ghép chúng tôi t¶i ‘’ÇÒng lÕa không báo cáo’’ ÇÜ®c. 

 

 Bän t¿ khai nÀy chính tôi tr¿c ti‰p lên ÇÜa ViŒn Ki‹m Sát và Tòa Án. 

 

 M¥c dù chính quyŠn cÓ tìm t¶i gán ghép, nhÜng cuÓi cùng toàn th‹ anh em chúng tôi 

ÇŠu ÇÜ®c miÍn tÓ.  Có phäi chæng Çây chính là s¿ thành công hay s¿ chi‰n th¡ng mÀu 

nhiŒm cûa TÂM, b¶ ‘’áo giáp’’ ñåo ñÙc mà ThÜ®ng ñ‰ Çã s¤n dành cho m‡i chúng ta. 

 

 Th©i gian trÜ§c khi bÎ b¡t, Anh Lê Kiêm TÃn, m¶t trong nhóm anh em ñåo Tâm, n¢m 

chiêm bao thÃy con R¡n màu Çen, tØ tØ l§n ra, väy ngã màu vàng xanh giÓng nhÜ con 

RÒng.  ñ¥c biŒt trên ÇÜ©ng tu Anh Lê Kiêm TÃn chÙng nghiŒm huyŠn diŒu qua linh 

m¶ng.  Anh nguyên là giáo sÜ dåy Sinh ng» và Sinh vÆt h†c.  Anh TÃn Çem ÇiŠm m¶ng 

hÕi š Huynh TrÜªng (tÙc chÖn linh Quan Thánh) và ÇÜ®c trä l©i:  R¡n hóa RÒng là ÇiŠm 

báo ‘’tiŠn hung hÆu ki‰t.’’  Có nghïa là së g¥p nån nhÜng cuÓi cùng không sao. 

 

 Quä th¿c s¿ vø cûa chúng tôi diÍn ti‰n y nhÜ vÆy.  Lúc ÇÀu nhà nÜ§c coi là m¶t s¿ vø 

l§n nhÃt, phát loa k‰t án rÀm r¶ kh¡p nÜ§c, t° chÙc cho chÙc s¡c, ÇÒng Çåo và nhân dân 

h†c tÆp các nÖi, danh sách hình änh chúng tôi h† Çem ra trÜng bày tri‹n läm, t° chÙc công 

khai hóa v.v.  Khi m§i bÎ b¡t QuÓc Th‰ bÎ ÇÜa vào buÒng giam tº hình, ngoài ra d¿ án k‰t 

t¶i tôi và vài anh em tù chung thân ho¥c 20 næm.  NhÜng cuÓi cùng sau 3 næm làm viŒc 

toàn b¶ ÇŠu ÇÜ®c miÍn tÓ.  Chính sau nÀy nhiŠu cán b¶ công an cÛng ng« ngàng vŠ vÃn 

ÇŠ nÀy.  ñÓi v§i chúng tôi Çây là m¶t s¿ kiŒn kÿ diŒu vô tiŠn khoán hÆu, coi nhÜ anh em 

ñẠO TÂM ÇÜ®c cho ra m¡t m¶t cách nghÎch thÜ©ng.  ñúng là s¿ Ç©i h†a phÜ§c, tÓt xÃu 

ÇŠu do t¿ tâm mình d©i.   
 

0 
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Sinh hoåt trong tù  
Th©i gian trong tù là th©i gian anh em chúng tôi b¡t g¥p huyŠn diŒu nhiŠu nhÃt.  Có lë 

trong cänh kh° nån, chúng tôi ÇÜ®c thiêng liêng an ûi, Çông viên tinh thÀn...  TØ ÇÀu t§i 

cuÓi tôi bÎ giam ª buÒng 19 tåi khám ÇÜ©ng Tây Ninh, cæn phòng r¶ng Ç¶ hÖn 20 thÜ§c 

vuông.  Lúc tôi m§i vào là lúc Çông nhÃt, phåm nhân gÀn 45 ngÜ©i ngÒi chen chúc m‡i 
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ngÜ©i cÀm cây quåt giÃy phe phÄy.  Tr©i nóng bÙc và hÖi ngÜ©i làm tôi khó chÎu vì chÜa 

quen.  Ban Çêm ngÛ n¢m sát vào nhau nhÜ x‰p cá mòi hai tay phäi Ç‹ lên ng¿c vì không 

có chỗ Ç‹ tay.  N‰u trª mình n¢m nghiêng thì mÃt chỗ không n¢m ng»a trª låi ÇÜ®c.  

Ngoài ra mùi vÎ cûa ÇÒ æn, khô m¡m trong buÒng càng làm tôi khó chÎu hÖn. 

 

 Khoäng hÖn m¶t næm sau, tôi ÇÜ®c chÎ em trong buÒng và cán b¶ quän giáo giao cho 

trách nhiŒm BuÒng TrÜªng kiêm luôn y tá buÒng.  T¿ nhiên tôi trª thành ‘’ Tù TrÜªng’’, 

ch¡c không ai ng© ÇÜ®c!  Lå m¶t ÇiŠu là các anh em ñåo Tâm bÎ b¡t vào lÀn lÜ®t ÇŠu làm 

TrÜªng BuÒng trong các buÒng giam khác.  Th©i gian nÀy tôi cÓ g¡ng tåo cho không khí 

cûa buÒng ÇÜ®c thoäi mái nhË nhàng khuy‰n khích s¿ tÜÖng tr® giúp Çª lÅn nhau, cÓ tåo 

tình Çoàn k‰t thÜÖng yêu, thông cäm.  NhiŠu chÎ em giác ng¶ æn chay niŒm PhÆt thích 

nghe tôi nói chuyŒn vŠ ñåo Tâm k‹ cä cô TrÎnh Kim RÖi can t¶i vÜ®t biên, nguyên là 

công an HuyŒn Hòa Thành.  Dï nhiên trong buÒng cÛng vÅn có ‘’Antenne’’ báo cáo. 

 

 Các b¶ quän giáo g†i tôi lên hÕi:  NgÜ©i ta cho tôi bi‰t chÎ vào trong nÀy vÅn æn 

chay, tu thiŠn và truyŠn bá giáo lš, có không? 

 ViŒc æn uÓng con tôi gºi gì tôi æn nÃy, dï nhiên gia Çình tôi khó khæn chúng nó chÌ 

gºi rau cäi, tÜÖng chao... 

 

 Chúng tôi là ngÜ©i có Çåo nên chû trÜÖng sÓng nÖi nào hòa h®p theo nÖi Çó.  Còn vŠ 

viŒc truyŠn bá giáo lš, xin cán b¶ hÕi rõ xem tôi truyŠn bá giáo lš gì.  Cán b¶ cÛng bi‰t 

trong buÒng phÀn l§n là thành phÀn tŒ Çoan xã h¶i, tôi khuyên nhû giúp cho h† trª thành 

ngÜ©i tÓt, không giúp ÇÜ®c ngÜ©i thì cÛng ÇØng håi ngÜ©i, không thÜÖng cÛng ÇØng ghét 

nhÜ th‰ có phäi là tôi Çã góp sÙc v§i nhà nÜ§c trong viŒc cäi tåo con ngÜ©i!... 

 

 Trong cÖn sóng b‹ chÖi vÖi, con ngÜ©i ai cÛng mong muÓn tìm phao Ç‹ bám víu.  Do 

Çó mà hoàn cänh trong tù rÃt dễ Ç¶ dÅn con ngÜ©i hÜ§ng vŠ tâm linh.  Th©i gian nÀy tôi 

h†c th¿c hành vŠ TµNH THÐ÷NG.  Tôi gÀn gÛi, thÜÖng yêu, và cäm thông ÇÜ®c v§i 

nh»ng ngÜ©i t¶i ác mà trÜ§c kia tôi ghê s®, xa lánh.  Tôi thÃy ÇÜ®c r¢ng h† phåm t¶i trong 

m¶t giây phút mÃt t¿ chû sóng lòng tr‡i dÆy Ç‹ cho tham sân si, thÃt tình løc døc ÇiŠu 

khi‹n.  Trª låi v§i trång thái bình tïnh ÇÓi diŒn v§i lÜÖng tâm, h† cÛng nhÆn chân ÇÜ®c lë 

phäi và trái tim nhen nhúm tình ngÜ©i.  Tôi chæm sóc, lo l¡ng, giúp Ç« cho m†i ngÜ©i 

trong buÒng.  Con tôi lúc bÃy gi© là nh»ng thi‰u n» l« bÜ§c va vÃp t¶i tình cùng sống 

trong tù.  Bån tôi là nh»ng ngÜ©i lÀm låc Çau thÜÖng vÜ§ng vòng lao lš. 
 

 Tôi gÀn nhÜ không còn nh»ng vÜ§ng bÆn thÜ©ng tình âu lo, kh° sª.  Tôi nghï r¢ng 

mình Çã Çi theo ti‰ng g†i Thiêng Liêng, ch¡c gia Çình cha mË và con cái bên ngoài không 

Ç‰n n‡i nào. 

 

 Dù vÆy m‡i lÀn xuân Ç‰n tôi vÅn không khÕi ngÆm ngùi: 

T‰t Ç‰n con tôi ch¡c khóc nhiŠu... 
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Song ÇÜ©ng hiu quånh bi‰t bao nhiêu?! 

ChÒng tôi khám lånh lòng se th¡t? 

Tôi chÓn ngøc tù då h¡t hiu 

Xuân h«i trÀn gian còn khÓn kh°! 

Bao gi© nhân loåi bi‰t thÜÖng yêu? 

Nhìn nhau chan chÙa tình huynh ÇŒ 

K‰t Çóa HU²NH XUÂN thÆt mÏ miŠu. 

Ng†c NÜÖng 
 ñêm giao thØa ti‰ng pháo nổ vang rŠn bên ngoài, m†i ngÜ©i Çang vui vë Çón xuân.  

Có ai bi‰t ÇÜ®c tình cänh trong tù hẩm hiu buÒn thäm Ç‰n chØng nào.  Tôi cÛng cÓ tåo 

bÀu không khí xuân, bánh mÙt thæm nuôi ÇÜ®c bày ra g†i là Çón giao thØa.  M†i ngÜ©i 

cÛng cÓ g¡ng nói cÜ©i nhÜng c¥p m¡t ÇÕ hoe: 

Ti‰ng pháo giao thØa n° kh¡p nÖi 

Ai hay khám lånh kh° bao ngÜ©i?! 

XiŠng gông næm tháng dài thê thäm 

TÜ©ng Çá bao thu khép kín Ç©i 

Cu¶c sÓng Ç†a Çày trong tûi nhøc 

Ân tình xa v¡ng ch£ng ngày vui 

Xuân vŠ thêm g®i niŠm cay Ç¡ng 

CÛng m¶t ki‰p ngÜ©i xuân bÕ rÖi! 

Ng†c NÜÖng 
 Tâm trång tôi có buÒn, thÜÖng nhÜng thÆt tình tôi không lo l¡ng cho l¡m vì hoàn toàn 

tin tÜªng nÖi Thiêng Liêng:  ‘’Các con lo cho ThÀy, ThÀy lo cho các con’’.  Nên lúc nào 

tôi cÛng an tâm. 

 

 Tôi thÆt không ng©, khi bÜ§c chân vŠ Ç‰n nhà, tôi bàng hoàng rÖi nÜ§c m¡t.  Có lẽ gia 

Çình tôi bÎ cô lÆp, bà con thân thu¶c, anh em bån bè không dám liên hŒ, thÆm chí có muÓn 

giúp Çở ch¡c cÛng không giúp n°i trong hoàn cänh xã h¶i khó khæn lúc Çó.  Gia Çình tôi 

tan nát, con tôi, Ng†c TuyŠn, không bi‰t buôn bán bÎ ngÜ©i ta gåt bán såch ÇÒ Çåt trong 

nhà.  Các con tôi mÃy ÇÙa con trai ÇŠu bÕ h†c, chúng nó chÎu cänh Çói kh° thäm thÜÖng, 

trong nhà không còn m¶t h¶t gåo m¶t ÇÒng tiŠn, nhà tôi là nÖi tø tÆp cûa trÈ nít trong 

xóm, mÜ©i mÃy ÇÙa Çùa giªn phá phách nhÜ nhà hoang không chû, trong Çám trÈ Çó có 2 

ÇÙa con trai TrÎnh QuÓc Tùng và TrÎnh QuÓc Trung mà tôi nhìn không ra là con mình, vì 

lúc tôi Çi 2 ÇÙa nó m§i 13, 14 tu°i bây gi© là 16, 17 tu°i låi giÓng nhÜ con hoang. 
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 Tôi ngÖ ngác ngÒi søp xuÓng nŠn gåch t¿ hÕi:  HÒng ân cûa MË cho con là th‰ nÀy 

sao? 

 

 Tôi ch®t nghe trong TÂM nhÜ có m¶t gi†ng nói vô thinh:  ñó là HÒng Ân cûa mË! 

 

 Tôi v¶i vàng ti‰p nhÆn HÒng Ân: 

B‹ kh° trÀm luân sóng dåt dào 

Trãi bao nghÎch cänh chÎu thÜÖng Çau 

HÒng Ân MË thÜªng cho con Çó 

Con v»ng ÇÜ©ng tu ¡t ti‰n mau 

Ng†c quí dÛa mài thêm sáng giá 

Vàng ròng thº lºa ch£ng hŠ sao 

Th‰ thÜ©ng mÃy kë lo Çi ngÜ®c! 

BÌ ngån là Çây ch§ tÆn Çâu?! 

Ng†c NÜÖng 
 Tù t¶i, Çói kh° cÛng chÌ là ngoåi khäo, còn n¶i khäo trong gia Çình con cái hÜ ÇÓn, 

anh em ru¶t thÎt chia lìa m§i Çáng ngåi!  Tôi lÀn lÜ®t chÎu qua m†i thº thách... coi nhÜ 

nh»ng bài h†c rèn luyŒn thân tâm. 

 

 TrÜ§c Çây chúng tôi cÛng bi‰t PHÐ÷NG TU GI�I KH˜ là vui vẻ chÃp nhÆn cái 

KH˜, nhÜng chÜa thÃy ÇÜ®c Çó là H—NG ÂN THIÊNG LIÊNG. 

 

 Gi© Çây tôi th¡m thía bài h†c nÀy:  B· NGẠN ª chỗ là ñI NGÐỢC, thay vì ngÜ©i ta 

coi là nån tai sinh ra Çau kh°, rên than, thù hÆn, ngÜ©i tu phäi bi‰t Çó là hÒng ân thiêng 

liêng.  N‰u chúng ta th¿c s¿ bi‰t Çó là hÒng ân thiêng liêng tÙc là chúng ta Çã ÇÜ®c giäi 

kh° rÒi. 

 

 BÌ ngån là nÖi thoát kh°, muÓn Ç‰n bÌ ngån ngÜ©i tu phäi ‘’Çi ngÜ®c’’.  Bài h†c ‘’Çi 

ngÜ®c’’ nÀy ñÙc Chúa cÛng Çã dåy, m§i nghe qua ngÜ©i Ç©i cho r¢ng quá nghÎch thÜ©ng 

khó chÃp nhÆn:  Khi bÎ tát má bên phäi chìa luôn má bên trái cho tát... 

 

 Ý nghïa nghÎch thÜ©ng trong Kinh PhÆt MÅu cÛng Çã dåy:  ‘’NgÒi trông con Ç¥ng phi 

thÜ©ng MË Çem con Ç‰n tÆn ÇÜ©ng h¢ng sanh’’. 

 

 MuÓn cho con Ç¥ng phi thÜ©ng nên MË phäi chuy‹n nh»ng cänh nghÎch thÜ©ng Ç‹ 

cho con rèn luyŒn ti‰n hóa, chÜa nói Ç‰n trÜ©ng h®p nhân quä trä vay cÛng là tåo cÖ h¶i 

cho trä h‰t nghiŒp quä Ç‹ ÇÜ®c thæng hoa.  Không t¶i mà tù m§i là nghÎch thÜ©ng, nh»ng 

cänh nghÎch thÜ©ng Çó Çích th¿c là hÒng ân cûa MË.  N‰u v® chÒng tôi có t¶i thì gia Çình 
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phäi chÎu cänh nÀy là t¿ nhiên, Çâu có gì Çáng nói.  Hi‹u ÇÜ®c nhÜ vÆy ch£ng nh»ng mình 

ÇÜ®c giäi kh° mà tâm trí nhË nhàng Çâu còn thù hÆn. 

 

 Hình änh ñÙc Chúa bÎ Çóng Çinh trên Thánh Giá nhìn xuÓng kẻ håi mình cÀu xin ñÙc 

Chúa Cha tha t¶i cÛng là m¶t ‘’nghÎch thÜ©ng’’.  Khi tâm linh ÇÜ®c phát sáng con ngÜ©i 

quên mình mà chÌ nghï Ç‰n ngÜ©i, thay vì Çau kh° hÆn thù Ç°i låi là thÜÖng yêu và tha 

thÙ. 

 

 SuÓt trong th©i gian tù t¶i, cºa nhà Çiêu ÇÙng, gia Çình tan nát nhÜ th‰ Çó mà tôi cäm 

thÃy träi qua m¶t cách nhË nhàng là nh© s¿ dÅn d¡t dåy d‡ cûa thiêng liêng nhÃt là ÇÜ®c 

ban bÓ hÒng ân khai mª tâm linh hay nói t¡t là KHAI TÂM. 
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Th©i gian ti‰p xúc v§i thiêng liêng và gÀn gÛi Anh Em ñåo Tâm là th©i gian chúng tôi 

cäm thÃy nhÜ ÇÜ®c thoát trÀn sÓng trong khuôn viên Thánh ñÙc: 

NhË nhàng thánh thoát chÓn non tiên 

Vui thú trÀn ai ch£ng g®n phiŠn 

Tu sï Ç©i nay Çâu y‰m th‰ 

Ðu Ç©i mÅn Çåo vÓn an nhiên. 

Ng†c NÜÖng 
 Cu¶c Ç©i chúng tôi hånh phúc nhÃt là giai Çoån nÀy, m†i ngÜ©i sÓng trong tình huynh 

ÇŒ, thÜÖng yêu, lo l¡ng cho nhau, trong š nguyŒn hi sinh phøng s¿ ch£ng màng l®i danh, 

vì th¿c chÃt cÛng ch£ng có l®i danh gì Ç‹ mÖ màng, tranh cånh: 

NguyŒn cÀu Thiên phø chÙng hôm nay 

Con trÈ hòa thÜÖng hiŒp š ThÀy 

Tâm thiŒn không màng danh l®i th‰ 

SÓng Ç©i cao thÜ®ng ch£ng riêng tây. 

Ng†c NÜÖng 
 Suy r¶ng ra, con ngu©i chÌ có th‹ thÆt s¿ thÜÖng yêu, Çoàn k‰t khi cùng chung trong 

kh° nån, cùng chung trong hoàn cänh Çiêu ÇÙng, tang thÜÖng, bÎ tÜ§c h‰t danh, l®i 

quyŠn...  NÜ§c ViŒt Nam là Thánh ñÎa, dân t¶c ViŒt Nam giòng giÓng RÒng Tiên nên 

ÇÜ®c hÒng ân thiêng liêng ñåo Tr©i khai mª, dï nhiên  ÇÜ®c rèn luyŒn trong ‘’cänh 

nghÎch thÜ©ng’’.  Ngày nào ngÜ©i ViŒt Nam giác ng¶ ÇÜ®c ÇiŠu nÀy, ngày Ãy nån ách cûa 

ÇÃt nÜ§c, dân t¶c ÇÜ®c giäi. 

 

 S¿ phân hóa trÀm tr†ng cûa cÖ ñåo hay cûa các Çoàn th‹ ngÜ©i ViŒt ra Häi Ngoåi là 

m¶t chÙng minh hùng hÒn chúng ta chÜa giác ng¶ sau cÖn khäo Çäo.  VÆy ÇÃt nÜ§c ViŒt 

Nam có ÇÜ®c giäi nån hay không, s§m hay mu¶n, là do tÃt cä ngÜ©i ViŒt ª Häi Ngoåi 

cÛng nhÜ quÓc n¶i có giác ng¶ hay chÜa! 
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 Còn mÖ màng trong quyŠn chÙc, còn háo th¡ng tranh Çua cao thÃp, còn chÃp nê ÇÓ kœ 

phân chia, ganh ghét hÆn thù là chúng ta còn phäi h†c dài dài bài h†c ‘’nghÎch cänh’’, dù 

ª quÓc n¶i hay Çã ra Häi ngoåi vÅn bÎ s¿ khÓng ch‰ cûa Tà quyŠn.  ThÀy giao cho h† 

khäo d®t Ç‹ ‘’ThÀy làm rõ m¥t các con coi’’ (T.N.H.T). 

 

 Các ñÃng nói:  ‘’Chi chi cÛng tåi Toà Thánh Tây Ninh’’, trong Çó cÛng có nghïa 

chúng ta hãy nhìn vào nh»ng diÍn bi‰n tåi Tòa Thánh Tây Ninh mà hi‹u ÇÜ®c š ThÀy. 

 

 Toà Thánh Tây Ninh là hình änh cûa Båch Ng†c kinh tåi th‰ nên ngoài Bí Pháp ÇÜ®c 

Thiêng liêng Ç¥t Ç‹ qua ki‰n trúc Toà Thánh, nh»ng diÍn bi‰n tåi Çây Än tàng š pháp tiêu 

bi‹u cho cä càn khôn vÛ trø. 

Thiên nhiên diŒu lš há tìm Çâu 

Tòa Thánh n¶i Ô Ç°i s¡c mÀu 

Quán xá m†c ÇÀy, phim änh chi‰u 

ñåo kÿ hå thÃp, C¶ng kÿ cao 

Long Hoa sºa cºa, ÇÜ©ng khai r¶ng 

Vú sºa ch¥t vÜ©n, ÇÃt ngÆp sao 

Th‹ pháp Än tàng trao bí pháp 

GÄm suy m§i rõ š huyŠn sâu! 

Ng†c NÜÖng 
 

0 

00 

 

Khi ÇÜ®c tåm tha vŠ nhà 
 Sau ngày ra tù, tôi có dÎp ti‰p xúc hÀu h‰t chÙc s¡c và ÇÒng Çåo lÀn lÜ®t Ç‰n thæm, tôi 

ch†n m¶t sÓ Çi‹m then chÓt trong s¿ viŒc cûa chúng tôi Ç‹ trình bày.  PhÀn l§n h† cäm 

thông và rÃt m‰n m¶ anh em ñ�O TÂM. 

 

 Cô Ba con cûa ñÙc H¶ Pháp nói:   ChÌ trong ít phút nói chuyŒn, tôi thật s¿ cäm kích 

tinh thÀn hi sinh vì ñåo cûa các Anh Em. 

 

 Tôi Çáp:  Chúng con không dám nhÆn vinh d¿ cao cä hi sinh vì ñåo, thÆt ra chúng 

con chÌ nghe theo s¿ dÅn d¡t cûa Thiêng Liêng và nghï r¢ng s¿ viŒc nÀy n‰u không có l®i, 

thì ch£ng có håi cho ai.  N‰u có håi là håi cho bän thân, cho gia Çình mình, chúng con xin 

s¤n sàng chÃp nhÆn ÇiŠu Çó. 

 

 Phø thân tôi có vÈ rÃt mØng vì thÃy ÇÜ®c ChÙc S¡c và ÇÒng Çåo cäm m‰n chúng tôi.  

Ngay cä Anh Sáu NguyÍn Væn L®i trÜ§c Çây vì hi‹u lÀm Çã lên ti‰ng k‰t án tº hình 
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chúng tôi trong bu°i h†p ‘’công khai hóa’’ trÜ§c nhân dân do chính quyŠn t° chÙc.  Gi© 

Çây anh cäm thông và thÜÖng m‰n chúng tôi m¶t cách Ç¥c biŒt. 

 

 Anh Sáu NguyÍn Væn L®i trÜ§c Çây là ngÜ©i thân cÆn theo ñÙc H¶ Pháp, là m¶t 

trong nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c ñÙc Ngài giao cho trách nhiŒm ‘’C¡m c© B‰n Häi’’ kêu g†i Hoà 

Bình.  Sau nÀy có dÎp gÀn gÛi chúng tôi, nghe k‹ låi các cu¶c hành pháp, chính Anh giác 

ng¶ cäm nhÆn huyŠn vi và cho chúng tôi bi‰t m¶t bí mÆt:  TrÜ§c ngày ñÙc H¶ Pháp ra Çi 

có trao låi m¶t ‘’cÄm nang’’ bäo Anh phäi giao cho Ngài Hi‰n Pháp.  Theo cÄm nang cûa 

ThÀy, Tr©i khai mª ñẠO V€NG träi qua bÓn th©i kÿ: 

 - Huy Ç¶ng tâm linh 

 - PhÓi ki‹m tâm linh 

 - HÒi hÜ§ng tâm linh 

 - Giác ng¶ tâm linh 

 Theo l©i Anh nói, lúc Çó Anh và cä luôn Ngài Hi‰n Pháp ÇŠu không hi‹u rõ ñÙc H¶ 

Pháp muÓn nói gì và cÀn phäi làm gì.  Bây gi© b¡t g¥p s¿ viŒc hành pháp KHAI TÂM 

trên non, Anh xác quy‰t là nhÜ vÆy Çã có nh»ng cu¶c Huy ñ¶ng Tâm Linh.  Trên giòng 

suy tÜ Anh liên hŒ Ç‰n s¿ kiŒn:  Thánh TÜ®ng ñÙc MË Fatima ÇÜ®c ÇÜa di vòng quanh 

Th‰ Gi§i.  Theo Anh Çó cÛng là cu¶c Huy ñ¶ng Tâm Linh.  Anh tÕ ra rÃt hÓi ti‰c trÜ§c 

Çây Çã hi‹u lÀm và k‰t án chúng tôi.  

 Cu¶c H�NH PHÁP KHAI TÂM kÿ diŒu do Thiêng Liêng dÅn d¡t (1982) dù muÓn dù 

không Çã là m¶t th¿c t‰ Çi‹n hình báo hiŒu chuy‹n sang th©i kÿ ñåO TÂM Çúng nhÜ 

Ngài HÒ Bäo ñåo công bÓ qua bÙc tâm thÜ 7/5/1982 tÜÖng Ùng v§i cÖ GI�I TH” trong 

ñåo (1979) và cu¶c diŒn bi‰n chuy‹n tr†ng Çåi cûa th‰ gi§i vào cuÓi thÆp niên 80 ÇÀu  

thÆp niên 90 (1985-1991) ÇÜa Ç‰n chi‰n tranh lånh chÃm dÙt (1989-1990) là m¶t bi‹u 

hiŒn rõ nét vŠ s¿ hÒi tâm cûa nhân loåi. 

 Chúng tôi lÀn lÜ®t có dÎp g¥p nh»ng ngÜ©i trÜ§c Çây hoàn toàn không có liên hŒ mà 

còn có thành ki‰n v§i chúng tôi n»a, sau nÀy trª thành nh»ng ngÜ©i bån rÃt thân thì‰t. 

 Anh Bäy Phan Thành Thæng, QuyŠn ñÀu PhÆn ñåo ñŒ NgÛ, m¶t hôm ghé tåt vào nhà 

tôi v§i s¡c m¥t buÒn bã. 

 Tôi hÕi:  Hôm nay ng†n gió nào th°i Anh Ç‰n Çây? 

 Anh nói:  Tôi buÒn nän qúa.  Tôi m§i Çi ngang qua Tòa Thánh thÃy c© ñåo treo ª 

dÜ§i thÃp, trong khi c© ÇÕ sao vàng treo phÃt ph§i trên nóc Tòa Thánh! 

 Thiên š cûa ThÀy muÓn nhÜ vÆy, Anh buÒn làm gì.  Kÿ ba nÀy š pháp cûa ThÀy là 

phäi hå mình sát ÇÃt Ç‹ tÆn Ç¶ chúng sanh.  MuÓn tÆn Ç¶ mà không hå mình thì làm sao 

tÆn Ç¶ h‰t con cái cûa ThÀy ÇÜ®c.  ThÀn Thánh Tiên PhÆt và con ngÜ©i ÇŠu muÓn thæng 

ti‰n Çi lên, chÌ có ThÜ®ng ñ‰ m§i bằng lòng làm täng Çá Ç©i Ç©i vì n‰u ThÜ®ng ñ‰ tØ 

chÓi ÇiŠu nÀy thì thåch hÒn không còn n»a.  Vây Çã cao không s® thÃp mà còn s® thÃp tÙc 

chÜa cao...  ThÜ®ng ñ‰ giáng trÀn khai ñåi ñåo là th‹ hiŒn š pháp Çó. 
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Cao ThÃp 

 

L§n nhÕ thÃp cao khó ÇÎnh phân 

Chuy‹n xây thiên lš dŒt cÖ trÀn 

ThÃp cao cao thÃp cao là thÃp 

Không s¡c s¡c không s¡c thÎ không 

Nê chÃp biŒt phân khôn thÃu Çåo 

Hài hòa Ùng h®p thuÆn thiên ân 

Tr©i còn mãi mãi làm kim thåch 

ChÎu thÃp là cao mÃy vån lÀn. 

Ng†c NÜÖng 
 Nghe tôi giäi thích nhÜ vÆy, Anh tåm yên lòng ra vŠ.  Ngày hôm sau, Anh trª låi hÕi:  

Cô nghï sao vŠ vÃn ÇŠ nÀy, n¶i Ô Toà Thánh bây gi© nhÜ cái ch®, không còn ra th‹ thÓng 

gì cä.  H† cho bày bán hai bên khán Çài trÜ§c ñŠn Thánh...! 

 Tôi nghï Çây là cÖ bày pháp, trÜ§c Çây con ngÜ©i còn trong th©i kÿ nhÎ nguyên, tách 

båch thanh trÜ®c, thiŒn ác; th©i kÿ này là CÖ Qui, càn khôn chuy‹n hiŒp Âm DÜÖng, bày 

cho thÃy chùa và ch® sát bên nhau: ch® trong chùa, chùa trong ch® hay nói cách khác là 

ñ©i trong ñåo, ñåo trong ñ©i.  TrÜ§c m¡t chúng ta ñÙc H¶ Pháp là thÀy tu vØa cÃt ñŠn 

Thánh vØa cÃt ch® Long Hoa, cÛng n¢m trong š pháp nÀy. 

 

 Vài tuÀn sau Anh Bäy Thæng låi Ç‰n, lÀn nÀy Anh tÕ vÈ tÙc giÆn cho tôi bi‰t Anh së 

ÇŒ ÇÖn phän kháng vŠ viŒc nhà nÜ§c cho Ç¥t Råp Chi‰u Phim trong n¶i ô gÀn ñŠn Thánh.  

M‡i chiŠu ChÙc s¡c và ÇÒng Çåo cúng Chí Tôn ª ñŠn Thánh cÛng là lúc Råp chi‰u bóng 

phát thanh gi§i thiŒu phim và ca nhåc rÀm r¶. 

 Tôi nói v§i Anh:  TrÜ§c Çây chúng ta tu ho¥c tÎnh ª m¶t nÖi thanh v¡ng nhÜ vào chùa 

hay lên non.  Bây gi© Ç‰n lúc TỊNH trong ñỘNG m§i thÆt là TỊNH.  TÃt cä ÇŠu là thiên š 

Çó Anh. 

 

 Anh vui vÈ ra vŠ hÀu nhÜ giäi tÕa h‰t m†i Üu tÜ.  TØ Çó vŠ sau Anh Bäy Thæng trª 

thành ngÜ©i bån thân thi‰t, coi chúng tôi là chỗ d¿a làm niŠm an ûi tinh thÀn.  Tôi dùng tØ 

‘’chỗ d¿a’’ Çây là theo nguyên væn cûa Anh Bäy. 

 

 Anh Sï Täi Huÿnh Væn HÜªng thÜ©ng lui t§i nhà tôi Çàm Çåo.  Theo Anh ñåo Cao 

ñài do huyŠn diŒu cÖ bút khai sáng, n‰u không có cÖ bút nŠn ñåo làm sao phàt tri‹n, mª 

mang ÇÜ®c.  Anh tÕ vÈ lo l¡ng cho tÜÖng lai cûa ñåo trong nh»ng ngày s¡p t§i, ñÙc Chí 

Tôn và các ñÃng së dåy d‡ dÅn d¡t b¢ng cách nào? 

 Tôi trä l©i:  H¶i Thánh bÎ giäi th‹, CÖ bút bÎ b‰, sau Çó vÜ©n vú sºa bên cånh Tòa 

Thánh bÎ ch¥t dËp Çi.  Theo tôi Çây là lúc ‘’dÙt sºa’’, hay nói rõ hÖn là chuyển qua th©i 
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kÿ TÂM PHÁP, m‡i ngÜ©i phäi t¿ tu t¿ ti‰n, h†c tâm kinh vô t¿, ThÀy së Ç‰n nÖi TÂM 

mª s¿ sáng suÓt chÌ dÅn hÜ§ng Çi.  N‰u không lÃy TÂM hành Çåo thì së không có ThÀy 

ng¿ nÖi mình.  Kÿ nÀy không th‹ d¿a vào quyŠn chÙc áo mão t¿ cho mình là Thánh Th‹ 

ñÙc Chí Tôn ÇÜ®c n»a.  Ai hành Çåo v§i cái TA sẽ Çi lÀm ÇÜ©ng theo s¿ ÇiŠu khi‹n 

khÓng ch‰ cûa Tà quyŠn, Çâu th‹ làm môn ÇŒ ñÙc Chí Tôn!  Tóm låi có chÖn TÂM là có 

ThÀy dÅn d¡t.  ñÒng Çåo m‡i ngÜ©i có chÖn TÂM và làm viŒc theo tinh thÀn Dân chû thì 

Çâu còn s® sai lÀm! 
 

 CÛng trong giai Çoån nÀy, vài hiŒn tÜ®ng xãy ra gây hoang mang không ít  cho ÇÒng 

Çåo ª Tây Ninh: 

 

1) HiŒn tÜ®ng ÇÜ©ng khai r¶ng:  Chánh quyŠn muÓn dân chúng khai ÇÜ©ng r¶ng nên 

dùng mÜu lÃy c§ d¿a vào H†a ÇÒ cûa ñÙc H¶ Pháp, kêu g†i dân chúng vùng ngoåi ô Tòa 

Thánh mª r¶ng ÇÜ©ng.  Dân Chúng hÜªng Ùng nhiŒt liŒt, rÀm r¶ ch¥t cây hai bên ÇÜ©ng, 

ÇÆp nhà, phá vách rÃt  nhanh sẵn sàng Ç‹ cho ÇÜ©ng ÇÜ®c khai mª r¶ng ra. 

 

 Chính quyŠn rÃt Ç°i ngåc nhiên trÜ§c s¿ hÜªng Ùng quá Ü Ç¥c biŒt và kÿ lå nÀy. 

 

 Theo Chúng tôi nghï, th©i kÿ Th‹ Pháp ‘’mª ÇÜ©ng’’, qua th©i kÿ Bí Pháp ‘’khai r¶ng 

ÇÜ©ng’’.  ñây là bi‹u hiŒn cûa thiên cÖ báo hiŒu chuy‹n qua th©i kÿ Bí Pháp hay TÂM 

PHÁP.  Mª ÇÜ©ng l§n là khai ñåi ñåo.  Ho¢ng khai ñåi ñåo qua Bí Pháp tÙc TÂM 

PHÁP chÙ không phäi  qua Th‹ Pháp nhÜ m†i ngÜ©i lÀm tÜªng.  Dï nhiên Th‹ Pháp Än Bí 

pháp làm cÖ hỗ tr®. 

 

2) Ch® Long Hoa bÎ ÇÆp sºa:  Ch® Long Hoa trÜ§c Çây có 8 cºa (Bát Quái) bÎ ÇÆp sºa 

låi 4 cºa ñông Tây Nam B¡c (TÙ TÜ®ng).  M‡i cºa l§n có 2 cºa nhÕ hai bên nhÜ vÆy 

t°ng c¶ng là 12 cºa. 

 

 Ý nghïa nÀy cÛng tÜÖng t¿ nhÜ ch» Vån quay ngÜ®c chuy‹n cÖ qui nguyên vŠ v§i 

thÀy (sÓ 12 là con sÓ cûa ThÀy).  TØ Bát Quái quay vŠ TÙ TÜ®ng qui nguyên vŠ gÓc là sÓ 

12 tÜ®ng trÜng cho ThÀy (12 là hai con sÓ khªi ÇÀu cûa càn khôn, 1 là sÓ dÜÖng, 2 là sÓ 

âm tÜ®ng trung cho thái c¿c, lÜ«ng nghi). 

 

 ñúng là:  Thiên nhiên diŒu lš há tìm Çâu...  Th‹ pháp Än tàng trao bí pháp.  GÄm suy 

m§i rõ lš huyŠn sâu! 
 

0 

00 

 

 

 Th©i gian trª vŠ nhà là th©i gian chúng tôi hoåt Ç¶ng ñẠO TÂM månh më nhÃt, 

không nh»ng ti‰p xúc v§i hÀu h‰t ChÙc S¡c, ÇÒng Çåo mà cä v§i cán b¶, chính quyŠn ÇÎa 

phÜÖng qua nhiŠu hoàn cänh trÜ©ng h®p khác nhau.  TrÜ©ng h®p nào chúng tôi cÛng 

månh dån nói lên quan Çi‹m ñẠO TÂM. 
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 Ông PhÓi SÜ ThÜ®ng Cänh Thanh ª gÀn nhà tôi nên thÜ©ng lui t§i trao cho chúng tôi 

nh»ng tài liŒu vŠ Sº ñåo.  Ông rÃt cäm thông v§i chúng tôi: 

T¥ng PhÓi SÜ ThÜ®ng Cänh Thanh 

 

BÜ§c ñåo chinh nghiêng ª bu°i này 

PhÓi SÜ ThÜ®ng Cänh gÆy cÀm tay 

NÜÖng thân lê gót tìm hiŠn sï 

NÓi chí tiŠn nhân d¿ng nghiŒp dày 

Sº ñåo chuyên tÀm lÜu hÆu th‰  

Lš tr©i sÜu tÆp giúp anh tài 

Thân già Çâu nŒ chân rung bÜ§c 

Soi sáng cÖ ÇÒ Çáng kính thay! 

QuÓc Th‰ 

 

H†a VÆn 

 

Kh¡c k› tu thân v»ng då này 

Cám Ön hiŒu trÜªng t¥ng thÖ tay 

MÜ®n l©i chúc tøng nêu công khó 

Xét phÆn duyên may vËn nghïa dày 

ThÜÖng tu°i thanh xuân còn nhiŒm vø 

Riêng già sÙc y‰u kém chân tài 

Thìn lòng tu tÌnh xa trÜ©ng m¶ng 

Vui cänh an nhàn phúc l¶c thay! 

NguyÍn Công Cänh 

 

Cäm H†a 

 

Sº ñåo ghi thêm cu¶c bi‰n này 

TrÈ già chung sÙc n¡m liŠn tay  

MË Cha phân nhiŒm cÖ ho¢ng Çåo 

Con hi‰u tuÿ duyên nÓi nghiŒp dày 
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ThÜÖng häi tang ÇiŠn trau ÇÙc thánh 

Gian truân thº thách rõ anh tài 

CÖ tr©i thay tÜ§ng thành tâm Çåo 

Chuy‹n th‰ hoàn lÜÖng bí nhiŒm thay! 

Ng†c NÜÖng 
 Ông PhÓi SÜ ThÜ®ng Cänh Thanh là TrÜªng Ban ñåo Sº, chính ông là ngÜ©i Çã vi‰t 

bài nhÆn ÇÎnh sâu s¡c vŠ TÆp ThÖ KHAI TÂM, ÇÜ®c Çæng ª phÀn gi§i thiŒu TÆp ThÖ. 

 

 Sau ngày tôi vŠ m¶t næm, Ông Cäi Trang NguyÍn Minh Nh¿t t¿ Trân trao cho chúng 

tôi xem væn bän H¶i ñÒng ChÜªng Quän trøc xuÃt 12 vÎ, trong Çó ông Trân ÇÙng ÇÀu 

danh sách cùng v® chÒng tôi và m¶t sÓ ChÙc s¡c, HiŠn tài, ñåo h»u (trÜ§c Çây chúng tôi 

không hŠ hay bi‰t vŠ viŒc này)... 

 

 ThÆt tình chúng tôi coi Çây là ‘’bäng danh dự’’, ÇÜ®c kš trong th©i gian chúng tôi Çi 

tù ho¥c ‘’Çi thi’’ (1983).  Vì H¶i ñÒng ChÜªng Quän do chính quyŠn d¿ng lên, ai cÛng 

bi‰t viŒc trøc xuÃt nÀy là do chính quyŠn làm áp l¿c, ch£ng khác gì trÜ©ng h®p H¶i ñÒng 

ChÜªng Quän Çã kš ñåo lŒnh sÓ 01 giäi th‹ H¶i Thánh. 

 

 Vä låi ngÜ©i kš væn bän trøc xuÃt là Ông Chánh PhÓi SÜ Thái Hi‹u Thanh, lúc Çó là 

Chû TÎch H¶i ñÒng ChÜªng Quän, sau khi tØ chÙc vŠ SàiGòn ông gºi væn thÜ chính thÙc 

vŠ Tây Ninh yêu cÀu vô hiŒu hóa tÃt cä nh»ng ch» kš cûa Ông trong th©i gian Ông làm 

HDCQ ho¥c HñQL, lš do th©i gian Çó Ông bÎ áp l¿c (xem Ý NiŒm ThÜ trong phÀn Phø 

Løc). 

 

 M¥c dù Ông Trân không có liên hŒ trong nhón anh em ñẠO TÂM, nhÜng theo chúng 

tôi Ông cÛng có ‘’CÖ duyên Ç¥c biŒt’’.  Khi nŠn ñåo chuy‹n sang th©i kÿ Bí Pháp... 

 

 Sau nÀy, Ông Chánh PhÓi SÜ Thái Hi‹u cÛng có Çôi lÀn vŠ Tây Ninh ghé thæm chúng 

tôi.  Ông cho bi‰t giai Çoån nÀy m§i là giai Çoån Ông thÆt s¿ h†c Çåo.  Có lë trong thâm 

tâm Ông Çã cÛng hiểu ÇÜ®c n¶i dung bÙc Tâm thÜ ngày 7/5/1982 cûa Ngài HÒ Bäo ñåo.  

MÓi thâm tình gi»a Bác Hi‹u và chúng tôi chÌ có th‹ giäi thích b¢ng s¿ hòa cäm chân 

tâm.  NgÜ®c låi n‰u Ç‹ phàm tâm chi phÓi ch¡c khó mà thông cäm nhau.  TrÜ©ng h®p cûa 

Anh Sáu NguyÍn Væn L®i cÛng th‰. 

 

 Vào cuÓi thÆp niên 80, do tình hình rÓi ren cûa CS trên th‰ gi§i, chính quyŠn Tây 

Ninh lo ngåi cho tÆp trung låi tÃt cä nh»ng ngÜ©i trÜ§c Çây có thành tích Çi cäi tåo ho¥c Çi 

tù Ç‰n Ñy Ban HuyŒn, Xã trình diŒn b¡t làm t© ki‹m Çi‹m, cam k‰t không tái phåm.  M†i 

ngÜ©i làm theo thû tøc cho qua.  PhÀn chúng tôi t¿ thÃy không th‹ làm nhÜ vÆy ÇÜ®c. 
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 Ngay tØ trong tù tôi Çã nói v§i cán b¶ SÖn:  Con ÇÜ©ng nÀy chúng tôi së Çi suÓt cu¶c 

Ç©i vì nhÆn thÃy cÀn thi‰t và h»u ích cho m†i xã h¶i. 

 

 Thay vì cam k‰t không tái phåm, tôi månh dån ghi:  ñẠO TÂM càng phát tri‹n càng 

thuÆn l®i cho lš tÜªng xã h¶i.  Con ngÜ©i có ñẠO TÂM, là con ngÜ©i sÓng và làm viŒc 

theo Çåo ÇÙc lÜÖng tâm, là nhân tÓ quan tr†ng trong viŒc phát tri‹n xây d¿ng xã h¶i. 

 

 HiŒn nay Nhà NÜ§c giäi th‹ Bàn Tri S¿ ÇÜa vào H¶i Ch» ThÆp ñÕ.  Nh»ng ngÜ©i 

‘’chÃp th‹’’ không muÓn làm viŒc H¶i Ch» ThÆp ñÕ ho¥c làm viŒc m¶t cách miÍn cÜ«ng.  

ñÓi v§i ngÜ©i ñẠO TÂM  s¿ làm viŒc không cÀn phäi v§i danh nghïa nào ho¥c dÜ§i hình 

thÙc nào, ÇiŠu quan tr†ng là ‘’tinh thÀn phøc vø cho ngÜ©i’’ không phân biŒt tín ngÜ«ng 

hay không tín ngÜ«ng...  ñó có phäi là thuÆn l®i cho lš tÜªng xã h¶i chân chính hay 

không? 
 

0 

00 

 

Liên HŒ ChÙc S¡c ñÒng ñåo  
Dï nhiên th©i gian sÓng ª Tây Ninh chúng tôi cÛng có dÎp g¥p g« quen bi‰t v§i nhiŠu cán 

b¶ công nhân viên chÙc nhà nÜ§c, trong Çó có Anh Tám TrÎnh QuÓc Anh, ViŒn TrÜªng 

ViŒn Ki‹m Sát (sau nÀy bi‰t ra là Anh bà con v§i TrÎnh QuÓc Th‰), Anh Ba LÜu, Tr†ng 

Tài kinh t‰, Anh Ba Thu, ThÄm Phán kinh t‰ v.v. 

 Lúc m§i vŠ tôi có ra thæm Anh ChÎ Tám TrÎnh QuÓc Anh, ÇÜ®c bi‰t s¿ vø cûa chúng 

tôi ch¡c ch¡n phäi ra Tòa.  

 Tôi nói v§i Anh ChÎ:  Không th‹ có ra Tòa. 

 ChÎ Tám cÜ©i nói:  Em bi‰t s¿ vø b¢ng Anh Tám sao? 

 Tôi trä l©i:  Dï nhiên em phäi bi‰t hÖn Anh Tám, vì em là ngÜ©i trong cu¶c, chúng 

em có làm gì Çâu mà phäi ra Tòa. 

 K‰t cu¶c, Çúng nhÜ l©i tôi nói:  Toàn th‹ anh em ñẠO TÂM ÇŠu ÇÜ®c miÍn tÓ. 

 Anh chÎ Tám TrÎnh QuÓc Anh ch¡c gi© nÀy Çã hi‹u chúng tôi. 

 Hai anh Ba LÜu và Ba Thu rÃt yêu thích thi thÖ, tâm hÒn cªi mª, cÛng thÜ©ng lui t§i 

trao Çổi væn thÖ v§i chúng tôi.  Nhân dÎp Anh LÜu s¡p vŠ Hà N¶i thæm quê cÛ tôi t¥ng 

Anh bài thÖ ‘’Gºi ngÜ©i vŠ Hà N¶i’’ (1989). 
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LÜu vŠ Hà N¶i vi‰ng quê xÜa 

Gióng ti‰ng chuông ngân giác m¶ng thØa 

Næm tám tu°i Ç©i say lš tÜªng 

BÓn mÜÖi næm ch£ng m¶ng thành chÜa? 

ñòn TÂM sÙc månh ngæn Ç©i loån 

Th‰ nÜ§c Çà DÂN quét gi¥c bØa 

NHÂN NGH¸A là nŠn qui th‰ gi§i 

ñåi ñÒng nhân loåi phäi Çâu mÖ? 

Ng†c NÜÖng 
Bài thÖ Çáp š cûa Anh:   

LÜu vŠ miŠn b¡c vi‰ng quê cha 

Nghe ti‰ng rên than kh¡p m†i nhà 

Næm nay bão løt nhà bÎ Ç° 

Låi thêm m¶t nån, kh° vì quan  

BÓn mÜÖi næm rÒi Çi theo ñäng 

ñ‰n nay vÅn thÃy nån quan tham 

ChØng nào nhân nghïa là lë sÓng 

Th‰ gi§i ñåi ñÒng h‰t quan tham. 

Xuân LÜu 
 Em gái Anh Ba LÜu là Cô S‰t gia Çình vÅn còn ª ngoài B¡c, cä hai v® chÒng thu¶c 

ngành y ‘’cô là y sï, chÒng là Bác sï’’.  Nhân dịp vào Nam chÖi, Anh Ba LÜu dÅn cô Ç‰n 

gi§i thiŒu v§i chúng tôi.  Sau th©i gian g¥p g« sinh tình cäm m‰n, tôi t¥ng cho cô bài thÖ 

ÇŠ t¿a ‘’LÜÖng y nhÜ TØ MÅu’’ (1989): 

Là y sï là tình thÜÖng tØ mÅu 

Nghïa thiêng liêng cao tr†ng bi‰t dÜ©ng bao 

Bàn tay mŠm ve vuÓt v‰t thÜÖng Çau 

Dòng sºa ng†t mË hiŠn ban s¿ sÓng 

ThÀn lÜÖng y cho ngÜ©i nguÒn hy v†ng 

TØng phút giây tranh sÓng v§i tº thÀn 

Cä cu¶c Ç©i phøng s¿ tha nhân 

HÒng ThÆp T¿ tÜ®ng trÜng lòng bác ái 

VÜ®t th©i gian và trÜ©ng tÒn mãi mãi 

Cä không gian không ngæn cách b‰n b© 
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NguÒn suÓi tiên rºa såch bŒnh trÀn nhÖ 

Ban phép lå cho muôn ngÜ©i Çau kh° 

Tình mË yêu không là giòng sông nhÕ 

Quä ÇÃt nÀy và cä Çåi dÜÖng  

C¿c kh° nhiŠu nhÜng chÌ bi‰t yêu thÜÖng 

Thao thÙc tr¡ng vì sanh linh qu¢n quåi 

Vui buÒn theo tØng nø cÜ©i ti‰ng khóc 

Cäm kh° Çau hay hånh phúc do ngÜ©i 

NÜ§c Cam lÒ gieo måch sÓng vui tÜÖi 

Ôi ñÃt MË, tình thiêng liêng cao cä quá! 

Ng†c NÜÖng 
 Khi trª vŠ ñÃt B¡c cô gºi cho chúng tôi m¶t lá thÖ do Anh Ba LÜu Çem Ç‰n trong dÎp 

Çám gi‡ MË chÒng tôi có m¥t Çông Çû chÙc s¡c và ÇÒng Çåo.  Anh LÜu cäm hÙng mở bÙc 

thÜ ra Ç†c trÜ§c m¥t m†i ngÜ©i.  N¶i dung trong thÖ có nh¡c Ç‰n ‘’nÜ§c cam lÒ’’ nhÜ là 

m¶t huyŠn diŒu trong cu¶c sÓng làm nhiŠu ngÜ©i rÃt ngåc nhiên, vì cán b¶ CS mà cÛng 

vi‰t lên ÇiŠu này. 

 

 Lúc Çó có anh Sï Täi Huÿnh Væn HÜªng, anh Çã tØng ti‰p xúc v§i 

 chúng tôi nên rÃt cäm thông vŠ trÜ©ng h®p nÀy.  ñó chính là s¿ hòa cäm tâm linh nhåy 

bén gi»a con ngÜ©i, dï nhiên  không bÎ lŒ thu¶c s¿ chi phÓi cûa š thÙc hŒ. 

 

 Trong ngày Çám gi‡, anh Ba LÜu không ngÀn ngåi nói v§i m†i ngÜ©i:  ‘’ThÖ cûa tôi 

là änh hÜªng thÖ cûa cô giáo’’ (cô giáo là ti‰ng anh LÜu thÜ©ng g†i tôi). 

 

 TrÜ§c Çây Anh là ngÜ©i yêu thích thÖ nhÜng Anh chÌ thÆt s¿ b¡t ÇÀu làm thÖ tØ khi 

anh quen bi‰t, có dÎp trao Ç°i và Çàm luÆn rÃt nhiŠu v§i hai v® chÒng chúng tôi.  TØ Çó 

anh say mê làm thÖ và Çi Çâu cÛng mang theo bên mình tÆp thÖ nhÕ cûa anh.  Tôi ÇŠ t¥ng 

bÓn câu: 

CuÓi ÇÜ©ng Cách Mång g¥p nàng thÖ 

Sóng gió bao thu Ç‡ b‰n b© 

Xuân ngát hÜÖng LÜu tình vån loåi 

M¥t tr©i chân lš gi»a tim mÖ. 

Ng†c NÜÖng 
 Trong bÀu không khí hòa ÇÒng thông cäm Anh LÜu vui vÈ phác h†a: 

Tôi vŠ Çám gi‡ MË tôi 

G¥p ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i bån h»u tâm giao 
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Nh»ng là tôi vÅn Ü§c ao 

Nay thành s¿ th¿c vui sao vui b¢ng 

G¥p anh g¥p chÎ tinh thÀn 

Nh»ng l©i trao Ç°i trong ngÀn sáng soi 

ñ©i tôi nh§ mãi hôm nay 

Tu tâm dÜ«ng ÇÙc có ngày thành công. 

Xuân LÜu 

12/10 K› Tœ 
(Ngày 12 tháng 10 là ngày gi° cûa MË chÒng tôi) 

 

 Anh LÜu coi mË chúng tôi là MË anh, nh»ng ngÜ©i bån Çåo tâm là bån tâm giao, quí 

tr†ng Ç©i sÓng tinh thÀn v§i nh»ng l©i trao Ç°i trong ngÀn sáng soi, cuÓi cùng rút ra bài 

h†c xác ÇÎnh:  ‘’Tu tâm dÜ«ng ÇÙc có ngày thành công’’. 

 

 Khi quay vŠ bän TÂM con ngÜ©i không còn bÎ phân cách bªi bÃt cÙ hình thÙc nào dù 

š thÙc hŒ hay tôn giáo, tâm linh sáng suÓt hòa cäm yêu thÜÖng, chân lš ÇÜ®c khÖi nguÒn.  

ñây cÛng là m¶t chÙng nghiŒm huyŠn diŒu khai mª tâm linh. 
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HuyŠn diŒu trong cu¶c sÓng 
HuyŠn diŒu thiêng liêng Çã trª thành nhÜ m¶t th¿c ti‹n trong cu¶c sÓng cûa chúng tôi. 

HuyŠn diŒu trong cu¶c sÓng 

1) HuyŠn diŒu cûa MË (1981) 

 1981 là næm chúng tôi g¥p huyŠn diŒu liên ti‰p vŠ s¿ xuÃt hiŒn cûa M� qua nhiŠu 

dång cách.  Lúc Çó tôi b¡t ÇÀu h†c tÆp thiŠn ÇÎnh, có lÀn tôi ch®t nghe nhÜ có luÒng gió 

th°i ù qua tai kèm theo gi†ng nói nhË nhàng giÓng nhÜ gi†ng nói cûa MË ru¶t mình ª trÀn 

gian ‘’M� h¶ trì cho con’’.  Tâm thÀn tôi vẫn tÌnh táo bi‰t Çây là ti‰ng nói vô thinh cûa 

MẸ thiêng liêng. 

 

 Hình änh MẸ Quan Âm là hình änh ÇÀu tiên Ç‰n v§i tôi trong khung cänh sáng r¿c 

hào quang m¥c dù lúc Çó phòng tôi t¡t Çèn bao trùm bóng tÓi vá tâm trí tôi ª trong trång 

thái hoàn toàn bình tÌnh. Trong thiŠn ÇÎnh tôi cÛng thÜ©ng g¥p linh änh MẸ Maria và ñÙc 

Chúa Jesus trong hào quang r¿c r«: 
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ñÜ©ng tu ti‰n tôi g¥p hoài linh änh 

Chúa Jesus và ñÙc MË Maria 

Trái tim tôi h¢ng gi» mãi không phôi pha 

Hình änh Chúa và MË Maria tôn kính. 

Ng†c NÜÖng 
  ñó là nh»ng chÙng nghiŒm cûa riêng tôi vŠ s¿ xuÃt hiŒn cûa MË.  NhiŠu lÀn khác 

cÛng trong næm 1981, v® chÒng chúng tôi và anh em Çåo tâm ÇÜ®c ti‰p xúc v§i phÀn Çi‹n 

cûa MË (trong nh»ng trÜ©ng h®p khác nhau) giäng dåy chân lš và kêu g†i nhân loåi hãy 

quay ÇÀu hÜ§ng thiŒn. 

 

 M¶t lÀn tåi nhà chÎ Phåm ThÎ NÜÖng, m¶t ngÜ©i Çåo tâm m¶c måc hiŠn hoà, có m¥t 

khoäng 25 anh em Çåo tâm khác, bÃt ng© Çi‹n MË vŠ (tá Çi‹n qua bän th‹) g†i Çích danh 

tôi Ç‰n cho MË ban Çi‹n lành và nh¡c nhª th¿c hành l©i hÙa nguyŒn thiêng liêng và d¥n 

dò: ‘’Ng†c NÜÖng con hãy mau thÙc tÌnh.  Såch h‰t tâm phàm.  MË truyŠn bºu pháp cho 

con.  Ho¢ng Khai ñåi ñåo’’ 

 

 Lúc Çó toàn th‹ anh em Çåo tâm ÇŠu ÇÜ®c chÙng ki‰n.  S¿ kiŒn nÀy phù h®p v§i 

chÙng nghiŒm riêng cûa tôi khi nghe ti‰ng nói vô thinh cûa MË thiêng liêng ‘’MË h¶ trì 

cho con’’ và trÜ©ng h®p tôi n¢m m¶ng thÃy Thiên Nhãn, sáng hôm sau Ùng nghiŒm æn 

kh§p vào lá xæm xin ª ñiŒn th© PhÆt MÅu: 

‘’NhÙt då ThÀn NhÖn truyŠn häo m¶ng 

TØ nê phong chi‰u hå thiên lai.’’ 
 Có th‹ tåm dÎch:  M¶t Çêm n¢m m¶ng thÃy ThÀn linh (Thiên Nhãn).  ñó là chi‰u chÌ 

tØ thiên Çình bäo phäi rºa såch phàm tâm. 

 

 ‘’TruyŠn bºu pháp’’ có nghïa là ban linh Çi‹n.  Linh Çi‹n cûa MË bûa xuÓng trÀn gian 

qua bän th‹ hay thanh tâm con ngÜ©i tåo nguÒn thanh Çi‹n ‘’Thiên Nhân HiŒp NhÃt’’ có 

næng l¿c vô biên khai tâm nhân loåi.  ñó cÛng là š nghïa cûa ho¢ng khai ñåi ñåo.  M‡i 

ngÜ©i tu chÖn ÇŠu có th‹ Çóng góp vào cÖ ho¢ng khai ñåi ñåo, tåo công ÇÙc vô lÜ®ng.  

Bài thÖ sau Çây là xúc cäm cûa chúng tôi trong lúc Çó. 

MË Ç‰n trÀn gian phút bÃt ng© 

ñ¶ng lòng thÙc tÌnh ÇÙa con thÖ 

Ban truyŠn bºu pháp nêu Thiên S¡c 

ñåi ñåo ho¢ng khai ráng kÎp gi©. 

Ng†c NÜÖng 
2) HuyŠn diŒu vŠ tiŠn ki‰p (ho¥c tiŠn cæn) 
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 ThÆt ra lúc Çó Các ñÃng cÛng có nói Ç‰n tiŠn ki‰p cûa m¶t sÓ anh em.  Chúng tôi 

ÇÜ®c bi‰t HÒ Hán SÖn, HÒ H»u TÜ©ng, VÛ Tam Anh ÇŠu là chi‰t linh cûa Quan Thánh.  

Riêng phÀn chúng tôi cÛng ÇÜ®c cho bi‰t.  Tuy nhiên ÇÓi v§i chúng tôi, m†i ngÜ©i ÇŠu là 

chi‰t linh cûa ThÜ®ng ñ‰.  ñó là gÓc nguÒn l§n nhÃt và cæn bän nhÃt cûa chúng ta.   

 

TiŠn cæn dù là ThÀn, Thánh, Tiên, PhÆt Çi n»a cÛng chÌ là nh»ng cÃp bÆc ti‰n hoá trên con 

ÇÜ©ng qui nguyên hiŒp nhÃt v§i ThÀy: 

Båch ng†c tØ xÜa Çã ng¿ rÒi 

Ch£ng cÀn hå gi§i v†ng cao ngôi 

Sang hèn trÓi kŒ Tâm là quí 

Tâm Ãy toà sen cûa Lão ngÒi 

(T.N.H.T) 
 

 Dù vÆy th©i gian sÓng trong tù, Thiêng liêng cÛng cho tôi chÙng nghiŒm huyŠn diŒu 

vŠ tiŠn ki‰p.  NhiŠu chÎ em trong buÒng thÃy tiŠn ki‰p cûa tôi ho¥c trong giÃc chiêm bao 

ho¥c trong tình trång mÖ màng nºa tÌnh nºa mê (g†i là trång thái y‹u y‹u minh minh).  

ñiŠu Çáng nói là nh»ng chÎ em nÀy hoàn toàn không liên hŒ nhau và cÛng không hŠ nghe 

tôi k‹ låi.  ChÎ Út X‰p là ÇÒng tº bÎ ghép vŠ t¶i mê tín dÎ Çoan, chÎ Ba Thu can t¶i hình 

s¿, Cô An tòng phåm vŠ vø kho väi ch® Long Hoa bÎ cháy, Cô Vån can t¶i kinh t‰ và cô 

Krisni t¶i vÜ®t biên sang Campuchia.  Nh»ng ngÜ©i nÀy bí mÆt k‹ cho tôi nghe huyŠn 

diŒu h† b¡t g¥p vŠ tôi, trong Çó có liên hŒ Ç‰n tiŠn ki‰p ho¥c tiŠn cæn trÜ§c Çây chÖn linh 

Quan Thánh có cho chúng tôi và anh em ñåo Tâm ÇÜ®c bi‰t... 

 

 M¶t ÇiŠu lå lùng hÖn n»a là trong giai Çoån Çó nÖi buÒng 9 trại mới (tÙc buÒng giam 

QuÓc Th‰) cÛng có m¶t thanh niên tên Khoai thÃy tiŠn ki‰p cûa tôi qua giÃc chiêm bao.  

CÆu thanh niên nÀy hoàn toàn không bi‰t m¥t tôi.  TrÜ§c Çây tôi có t¥ng QuÓc Th‰ cái túi 

väi, trên miŒng túi có thêu ‘’point de croix’’ ba ch» NguyÍn Ng†c NÜÖng.  VØa sáng s§m 

cÆu thanh niên chåy Ç‰n ch‡ n¢m cûa QuÓc Th‰ ki‰m cái túi väi nÀy Ç‹ nhìn kÏ låi ba ch» 

‘’NguyÍn Ng†c NÜÖng’’ cÆu vØa thÃy trong chiêm bao, hàng ch» sáng r¿c Ç¥t dÜ§i hình 

tÜ®ng cûa tiŠn ki‰p hay ñÃng chÖn linh Çã chi‰t Çi‹n linh quang cho tôi (dï nhiên trùng 

h®p v§i s¿ b¡t g¥p cûa các chÎ em ª buÒng 19 và ÇiŠu Quan Thánh cho bi‰t) 

 

 M‡i ngÜ©i ai cÛng có chÖn linh.  ChÖn linh có hiŒp ÇÜ®c v§i ta hay không là m¶t vÃn 

ÇŠ khác.  ChÖn linh là gÓc nguÒn cæn c¶i cûa chúng ta, là ÇÃng tr¿c ti‰p h¶ Ç¶ dÅn d¡t 

chúng ta.  ChÖn linh có th‹ chi‰t linh vô sÓ nhÜ ThÜ®ng ñ‰ chi‰t linh cä loài ngÜ©i và vån 

vÆt vÆy. 

 

 Con ngÜ©i vì vô minh Çã quên Çi nguÒn gÓc cao thÜ®ng cûa mình.  
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Th©i kÿ nÀy càn khôn chuy‹n pháp ‘’HIỆP THIÊN’’, ChÖn linh có th‹ Ç‰n tr¿c ti‰p v§i 

chi‰t linh (cÛng có th‹ g†i là chÖn tánh hay chÖn tâm) mª s¿ sáng suÓt Ç‹ con ngÜ©i có 

th‹ tìm vŠ cæn c¶i cûa mình. 

 

  M‡i chÖn linh có th‹ xuÓng th‰ rÃt nhiŠu ki‰p qua chi‰t linh.  ThÃy tiŠn ki‰p có th‹ là 

thÃy ki‰p trÜ§c ho¥c có th‹ thÃy ÇÜ®c ÇÃng chÖn linh Çã chi‰t Çi‹n linh quang cho mình. 

 

3) HuyŠn diŒu vŠ trÎ bÎnh 

 ThÆt ra tôi cÛng bi‰t chút ít vŠ y h†c, có th‹ chích thuÓc và trÎ bÎnh nhÜ m¶t y tá thông 

thÜ©ng.  Sau ngày 30/4/1975 ngÜ©i dân rÃt ngåi Ç‰n bŒnh viŒn công vì nhiŠu lš do, trong 

Çó có lš do h† không tin tÜªng khä næng chuyên môn cûa ‘’y sï m§i’’.  Vã låi bŒnh viŒn 

không còn cung cÃp thuÓc cho dân nhÜ trÜ§c kia mà chÌ ra toa cho bŒnh nhân mua thuÓc 

bên ngoài. 

 

 Th©i gian nÀy tôi thÜ©ng trÎ bŒnh phát thuÓc giúp cho bà con, bån bè thân quen. 

 

 Tôi còn nh§ m¶t Çêm, chÎ chÒng cûa tôi là TrÎnh Tuš Hoa bÎ phát bŒnh xuÃt huy‰t rÃt 

n¥ng, liên ti‰p ói và Çi cÀu toàn máu tÜÖi.  Tôi ÇÜ®c g†i Ç‰n, mang Çû thÙ thuÓc theo.  

ñ‰n nÖi thÃy bŒnh nguy ngÆp quá, tôi không dám ÇiŠu trÎ, chÌ khuyên chÎ nên Çi bŒnh 

viŒn. 

 ChÎ mŒt lä ngÜ©i gi†ng nói thŠu thào:  Em ráng trÎ bŒnh giúp chÎ ngay Çi.  ChÎ vØa 

mŒt vØa lånh, không chÎu n°i trên ÇÜ©ng Çi Ç‰n bŒnh viŒn Çâu. 

 

 Lúc Çó là 11 gi© khuya, låi chÌ có phÜÖng tiŒn duy nhÃt là tìm nhà nào có ‘’xe lôi’’ 

nh© h† ÇÜa Çi, tÙc nhiên phäi mÃt nhiŠu th©i gian và chÎu sÜÖng, gió lånh cûa ban Çêm.  

Trong hoàn cänh ng¥t nghèo nÀy tôi Çành phäi cÓ g¡ng cho uÓng thuÓc cÀm c¿ ch© sáng 

ÇÜa Çi bŒnh viŒn. 

 

 Tôi thÆt không ng© Ç‰n gÀn sáng chÎ nghe khoÈ låi không còn xuÃt huy‰t.  ChÎ quy‰t 

ÇÎnh không Çi bŒnh viŒn, nh© tôi ti‰p tøc ÇiŠu trÎ. 

 

 Tôi vÅn còn e ngåi nên cæn d¥n:  N‰u trong ngày nay, thÃy tình trång không °n, chÎ 

nên Çi bŒnh viŒn, ch§ Ç‹ Ç‰n tÓi nhÜ hôm qua nguy hi‹m l¡m. 

 ChÎ gÆt ÇÀu ÇÒng š. 

 

 BŒnh chÎ thuyên giäm rÃt nhanh.  Sáng hôm sau tôi Ç‰n thæm, thÃy chÎ khoÈ h£n Çang 

ngÒi Çút cÖm cho cháu ngoåi... 

 

 S¿ viŒc nÀy b¡t ÇÀu làm cho tôi suy nghï:  BŒnh chÎ quá nguy ngÆp, tôi chÌ cho uÓng 

thuÓc thông thÜ©ng sao låi h‰t quá nhanh.  S¿ viŒc khó tin giÓng nhÜ nh»ng trÜ©ng h®p 

chÌ cho uÓng lá cây mà h‰t bÎnh.  NhÜ vÆy khi dùng tay bÓc thuÓc trÎ bÎnh Çã ÇÜ®c M� 

truyŠn Çi‹n lành trong Çó. 
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 M¶t lÀn khác, Cha chÒng tôi bÃt ng© ngä bŒnh n¥ng nóng sÓt cÙng xÜÖng sÓng không 

th‹ Çª ngÒi dÆy ÇÜ®c.  Tôi cÛng tåm cho uÓng thuÓc, ÇŠ nghÎ gia Çình ÇÜa Çi bŒnh viŒn.  

Cä nhà Çang lo l¡ng rÓi rít.  ThÆt  không ng© chÌ hÖn m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ sau Cha tôi khoÈ 

månh t¿ ÇÙng dÆy Çi låi nhÜ thÜ©ng...  Lúc Çó QuÓc Th‰ và 3 ngÜ©i chÎ ÇŠu có m¥t và 

chÙng ki‰n s¿ viŒc Çó. 

 

 DÀn dÀn nhiŠu ngÜ©i Ç‰n nh© tôi trÎ bÎnh, trÜ©ng h®p Cô Muôn bÎ bŒnh trÀm kha 

nhiŠu næm Óm còn da b†c xÜÖng, Cô B® (cháu kêu anh Th‰ b¢ng cÆu ru¶t) bŒnh n¥ng 

trong tình trång hÃp hÓi.  Anh Lê Kim TÃn ÇÙt måch máu nhÕ bÎ gi¿t méo bên m¥t, ông 

NguyÍn Minh ñåo bÎ bŒnh mÃt ngÛ cä næm vì tâm thÀn, cháu Ông T°ng Bäy con Anh 

NguyÍn Væn NhÙt bÎ sÓt xuÃt huy‰t...  Lúc nÀy trÜ©ng h®p nào tôi cÛng b¡t måch ti‰p 

Çi‹n và trÎ thuÓc thông thÜ©ng mà h‰t bŒnh rÃt nhanh.  Có trÜ©ng h®p không cÀn phäi trÎ 

thuÓc mà chÌ lÃy tay b¡t måch ti‰p Çi‹n cÛng giäi h‰t bÎnh...  

 

 TrÜ©ng h®p Ba tôi bÎ nhÒi máu cÖ tim tai bi‰n måch máu não n¢m mê man (vào 

khoäng th©i gian ÇÀu næm 1988) lúc Çó Bác Sï Ti‰n, Bác Sï Månh và Bác Sï Minh ª Tây 

Ninh ÇŠu ‘’chåy’’, Bác Sï Minh chÌ cho uÓng thuÓc hå máu cÀm c¿, tuyŒt nhiên không 

dám cho uÓng thêm thÙ thuÓc nào khác.  MË và các em tôi lo l¡ng không cÀm ÇÜ®c nÜ§c 

m¡t. 

 Tôi bu¶c miŒng:  Ba không sao Çâu. 

  

 MË tôi:  MÃy ông Bác Sï ÇŠu nói vô phÜÖng, không th‹ cÙu chºa ÇÜ®c.  Con còn nói 

an ûi làm gì! 

  

 T¿ nhiên tôi månh dån trä l©i:  ñ‹ MË coi, con nói Çúng hay Bác Sï nói Çúng. 

 

 M‡i ngày tôi cÀu nguyŒn và b¡t måch ti‰p Çi‹n cho Ba tôi.  ñúng nhÜ l©i ‘’Ùng khÄu’’ 

cûa tôi, Ba tôi dÀn dÀn bình phøc .  Sau Çó Çi Bác Sï chuyên vŠ tim måch ª Saigòn.  Bác 

Sï sau khi xem ÇiŒn tâm ÇÒ tÕ vÈ rÃt ngåc nhiên hÕi:  Ông bÎ nhÒi máu cÖ tim n¥ng nhÜ 

th‰ nÀy, tu°i ông låi quá cao (gÀn 80) làm sao ông qua khÕi ÇÜ®c mà Çi tØ Tây Ninh t§i 

Çây.  Ông Çã uÓng thuÓc gì, cho tôi bi‰t Çi. 

 

 Ba tôi ÇÜa toa thuÓc cûa Bác Sï Minh ra cho ông xem. 

 

 Xem xong toa thuÓc ông quay qua nói v§i Ba tôi:  ThuÓc này chÌ làm hå áp huy‰t 

thôi, có trÎ gì Çâu. 

 

 Theo Ba tôi k‹ låi, lúc Çó Ba tôi ch®t nghï:  Có Ng†c NÜÖng ti‰p Çi‹n n»a.  Dï nhiên 

Ba tôi không nói ÇiŠu nÀy v§i Bác Sï. 

 

 Ông Bác Sï có lë quá ngåc nhiên nên g¥p bÃt cÙ ai trong phòng måch ông cÛng nói vŠ 

trÜ©ng h®p cûa Ba tôi:  Ông không hi‹u nguyên nhân tåi sao ÇÜ®c lành bŒnh. 
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 GÀn hai næm sau, MË tôi vÓn Çã bÎ bÎnh tim bÃt ng© bÎ tai bi‰n måch máu não, tâm 

thÀn bÃt ÇÎnh, tay và chân trái không cº Ç¶ng ÇÜ®c (1990).  Ba tôi kh° sª nhÃt vŠ viŒc MË 

tôi bÎ khûng hoäng vŠ tâm thÀn.  Th©i gian nÀy Bác Sï cho uÓng thuÓc an thÀn suÓt ngày 

này qua ngày n†.  Tôi thÃy nhÜ vÆy rÃt tai håi ÇŠ nghÎ v§i Ba tôi cho ngÜng h£n thuÓc an 

thÀn.  Ð§c nguyŒn cûa Ba tôi và tôi lúc Çó miÍn là MË tôi ÇÜ®c bình phøc vŠ tâm thÀn Ç‹ 

còn quan hŒ ÇÜ®c v§i gia Çình là Çû, không Çi ÇÙng ÇÜ®c cÛng không sao.  H¢ng ngày tôi 

cÀu nguyŒn và ti‰p Çi‹n trÎ bÎnh, dÀn dÀn MË tôi tÌnh táo, trí não bình phøc (có ÇiŠu là tay 

chân trái chÌ có th‹ cº Ç¶ng nhË chút ít chÙ không th‹ hÒi phøc nhÜ xÜa).  Dù xót thÜÖng 

MË nhÜng tâm linh tôi cäm nhÆn ÇÜ®c Ân trên cho cÖ h¶i trä nghiŒp Ç‹ phÀn thiêng liêng 

ÇÜ®c nhË nhàng.  HÒng Ân cûa ThÜ®ng ñ‰ kÿ nÀy là phåt h»u hình thÜªng vô vi.  Cäm 

nhÆn sâu s¡c ÇiŠu nÀy, chúng ta m§i giäi kh° ÇÜ®c. 

 

 HuyŠn diŒu trÎ bŒnh là do s¿ bÓ Çi‹n cûa Thiêng Liêng trong m¶t th©i gian nào Çó 

chÙ không h£n là do s¿ Çåt pháp cûa chính ngÜ©i trÎ bÎnh.  Ngày nay hiŒn tÜ®ng này xãy 

ra nhiŠu nÖi, chúng tôi nghï Çây là th©i kÿ chuy‹n Ç¶ quÀn sanh, Çánh thÙc tâm linh nhân 

loåi qua huyŠn vi mÀu nhiŒm.  TrÜ©ng h®p riêng tôi là nh»ng chÙng nghiŒm vŠ s¿ ban 

Çi‹n cûa MË thiêng liêng mà toàn th‹ anh em Çåo tâm ÇŠu chÙng ki‰n, th©i gian sau, 

thiêng liêng bäo ngØng trÎ bÎnh vì KHAI TÂM m§i là møc Çích chính. 

Liên quan viŒc hành Çåo cûa Phø Thân  
Có ai ng© ÇÜ®c sau cÖn bÎnh nhÒi máu cÖ tim, tai bi‰n måch máu não, phø thân tôi hoàn 

toàn khoÈ månh trª låi nhÜ m¶t ngÜ©i bình thÜ©ng, có th‹ Çåp xe Çåp ‘’mini’’ Çi Çó Çây, 

k‹ cä có th‹ gánh vác viŒc ñåo trong giai Çoån c¿c kÿ khó khæn.  Sau khi Ngài HÒ Bäo 

ñåo qui tiên, Phø thân tôi là chÙc s¡c HTñ cao cÃp nhÃt trong lúc Çó, nói rõ hÖn Phø thân 

tôi ª cÜÖng vÎ thay th‰ Ngài HÒ Bäo ñåo (cÃp Ti‰p DÅn ñåo NhÖn K‰ ThÆp NhÎ Th©i 

Quân). 

 

 Khi còn là m¶t Sï Täi, Phø thân tôi ÇÜ®c Bát NÜÖng DiŒu Trì Cung vŠ cÖ cho bài thi 

nói vŠ tÜÖng lai cu¶c Ç©i hành Çåo cûa Ông có lÈ Ùng nghiŒm vào giai Çoån nÀy:  

     

Phong vân phäi th‰ bu°i bay rÒng 

Nanh vút bÃy ch» Çû cánh lông 

HiŒn gi»a thanh không ch© n° sÃm 

VÜÖn vi vùng vÄy cõi tr©i ñông. 

Bát NÜÖng DiŒu Trì Cung 

  
 

Trong gia t¶c Phø Thân tôi là m¶t gÜÖng sÓng dåy con cháu bài h†c ghi nh§ c¶i 

nguÒn. Thông lŒ hàng næm, con cháu dù sÓng xa hay gÀn, ÇŠu tø h†p ÇÀy Çû Ç‹ 

cúng gi‡ Ông Bà T‡ Tiên tåi PhÛ ñÜ©ng h† NguyÍn, di tích cûa ông n¶i tôi Ç‹ 

låi. 
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 Tên Ông N¶i tôi là LÍ Sanh ThÜ®ng Kš Thanh lúc nhÆp môn cÀu ñåo 

ÇÜ®c ñÙc Chí Tôn ban cho bài thi nhÜ sau: 

 

   Kš thành m¶t quy‹n g†i Thiên ThÖ, 

   Khai ñåo muôn næm trÜ§c ÇÎnh gi©. 

   May bÜ§c phäi gìn cho månh trí, 

   N¡m Çuôi PhÜ§ng Phøng Ç‰n DÜÖng B©. 
Bài thÖ này ÇÜ®c ghi trên nóc hình bÀu døc tåi Cung ñåo Tòa Thánh. 

Sau Çây là hình änh Phû ñÜ©ng h† nguyÍn do Ông N¶i và Ba tôi còn lÜu låi cho 

con cháu: 
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Kyû nieäm khaùnh thaønh Toå Ñöôøng Hoï Nguyeãn 

    

   Kyû vaät noäi toâng tröôùc döïng xaây 

   Nieäm löu con chaùu nghóa nhaân baøy! 

   Khaùnh nguyeàn gia hoä ñöôøng sieâu thoaùt 

   Thaønh khaán ñoä trì roõ neûo ngay 

   Toå aám ñaøn chim möøng hoäi ngoä 

   Ñöôøng trung toân töû nhôù aân daøy 

   Hoï haøng taâm thieän gìn chôn ñaïo 

   Nguyeãn phuû ñeà danh chaúng hoã maøy 

      Ngoïc Nöông 

 

 Lúc Thân phø tôi phäi ÇÓi phó gay go nhÃt là lúc ông làm chû T†a ñåi H¶i NghÎ H¶i 

Thánh (Ngày 9, 10, 11 tháng 6/1988).  Chính quyŠn mª ñåi H¶i NghÎ H¶i Thánh gÒm 

200 vÎ chÙc s¡c møc Çích chÃn chÌnh HñQL cho có pháp lš và danh chánh ngôn thuÆn 

hÖn, vì coi nhÜ ÇÜ®c toàn th‹ chÙc s¡c l¿a ch†n.  H¶i NghÎ nÀy k‰t quä bÃt thành vì s¿ 

phän kháng quy‰t liŒt cûa Phø thân tôi.  Ông tØ chÓi không ti‰p tøc d¿ H¶i NghÎ và ÇÜa ra 

m¶t Ki‰n NghÎ k‹ rõ nh»ng áp l¿c cûa chính quyŠn ÇÓi v§i H¶i NghÎ. 

 

 Tinh thÀn cûa Ki‰n NghÎ muÓn ÇÜ®c ‘’Phøc QuyŠn H¶i Thánh’’ và thành lÆp m¶t Ban 

ThÜ©ng Vø Ç‹ làm viŒc thÜ©ng tr¿c tåi n¶i ô (nguyên væn bän ki‰n nghÎ ÇÜ®c ghi ª cuÓi 

tÆp).  SuÓt trong mÃy ngày H¶i NghÎ tôi ÇŠu có d¿ và góp š v§i Phø thân. 

 

 Sau Çó chính quyŠn t° chÙc tÆp trung dân tØng PhÆn ñåo, k‰t án Thân sinh tôi chÓng 

phá H¶i NghÎ.  NhÜng rÓt cu¶c h† cÛng không thành công vì g¥p phäi s¿ chÃt vÃn liên tøc 

cûa ñÒng ñåo ûng h¶ lÆp trÜ©ng, quan Çi‹m cûa Thân phø tôi. 

 

 Sau vø nÀy, ai cÛng ngª Ba tôi së bÎ ‘’trù’’ nhiŠu hÖn n»a.  NhÜng cu¶c diŒn hoàn 

toàn khác h£n:  Chính quyŠn ÇÎa phÜÖng s¤n sàng chÃp thuÆn ÇÖn Ba tôi xin Çi du lÎch 

sang CANADA thæm con.  Thû tøc hoàn thành rÃt nhanh chóng.  TØ lúc n¶p ÇÖn Ç‰n lúc 

ra Çi chÌ vài tháng. 

 H† nghï r¢ng Ba tôi së Çi luôn, b§t ÇÜ®c m¶t tÜ th‰ ÇÓi kháng quan tr†ng trong cºa 

Çåo.  ñây cÛng là m¶t ‘’nghÎch thÜ©ng’’ Thiêng Liêng cho cÖ h¶i Thân sinh tôi th¿c hiŒn 

trách nhiŒm cûa Ti‰p DÅn ñåo NhÖn.  Theo luÆt ñåo T.D.ñ.N có trách nhiŒm phäi Çi mª 

Çåo hay ph° Çộ Häi Ngoåi.  V§i tu°i già 80, tôi không ng© Thân sinh tôi còn có ÇÜ®c cÖ 

h¶i Çó trong m¶t hoàn cänh khó khæn Ç¥c biŒt và gÀn nhÜ không còn có hi v†ng. 

Ti‰p DÅn ñåo NhÖn bát thÆp niên 
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Não tâm bi‰n Ç¶ng tÜªng vŠ miŠn 

Ng© Çâu khoänh kh¡c mang thiên lŒnh 

CÃp tÓc bÃt thÀn lÜ§t d¥m biên 

Bäo vÆt hành trang TÂM Thánh MÅu 

QuyŠn linh bºu pháp túi thÖ tiên 

Tº tôn máu mÛ tiŠm næng l¿c  

Thúc ÇÄy hoàn thành sÙ mång thiên 

Ng†c NÜÖng 
 Träi qua chÙng nghiŒm th©i gian ra Häi Ngoåi (sang CANADA rÒi sang MÏ) Ba tôi 

có gºi vŠ cho v® chÒng tôi m¶t lá thÜ trong Çó k‹ låi nh»ng s¿ viŒc ÇÜa Ç‰n bÃt ng© khi‰n 

Ba tôi có dÎp hành Çåo ª Häi Ngoåi, cuÓi cùng bày tÕ s¿ cäm thông v§i chúng tôi: M†i 

viŒc do huyŠn vi thiêng liêng x‰p Ç¥t, con ngÜ©i chÌ ª trong tình trång ‘’c© Ç‰n tay phäi 

phÃt’’... 

 

 Lá thÜ nÀy lúc ÇÀu em tôi vì quá e ngåi và quá dè d¥t Çã âm thÀm giao cho chú Tám 

Ph° (ngÜ©i thân v§i gia Çình Ba tôi lúc Çó) ÇÎnh gi» kín luôn.  Sau tôi hay ÇÜ®c bu¶c phäi 

giao låi cho tôi.  Nguyên văn như sau: 
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 TØ thuª nhÕ tôi Çã có nhiŠu dÎp Çàm Çåo v§i Ba tôi Ç‰n 11 ho¥c 12 gi© Çêm.  Có lÀn, 

thÃy thÙc khuya quá MË tôi c¢n nh¢n, tôi ch®t nghe Ba tôi nói v§i MË tôi:  ‘’ Ng†c NÜÖng 

là con nhÜng cÛng là ngÜ©i bån tinh thÀn cûa tôi Çó’’... 

 

 Phø thân tôi và tôi cÛng thÜ©ng xÜ§ng hoå thi thÖ:  Khai tâm, H†a vÆn, ñáp š-Bình 

PhÄm, HỌA VẬN-TÎch Quang thán thÖ, HỌA VẬN-Hai bài ñÜ©ng Lên Sơn ñänh cûa 

QuÓc Th‰ và tôi cÛng ÇÜ®c Ba tôi h†a vÆn (xem tÆp thÖ KHAI TÂM). 

  

 Tâm linh là nhÎp cÀu thông cäm thiêng liêng vÜ®t ranh gi§i cûa th©i gian và không 

gian, không lŒ thu¶c th‰ hŒ tu°i tác ho¥c m†i hình thÙc ngæn cách nào khác.  NhiŠu s¿ 

kiŒn quan tr†ng trong ñåo chúng tôi ÇÜ®c Thân Phø và chÜ vÎ ChÙc S¡c Çáng bÆc cha chú 

san sÈ tâm tình.  TrÜ§c Çây (1965) do yêu cÀu cûa tình hình xã h¶i và ÇÃt nÜ§c, H¶i 

Thánh chính thÙc cº bÓn vÎ chÙc s¡c tham gia H¶i ñÒng Dân Quân (H¶i ñÒng nÀy có 

nhiŒm vø TÜ VÃn cho Ñy Ban Lãnh ñåo QuÓc Gia Ç‹ xây d¿ng ÇÃt nÜ§c, trong Çó có Phø 

Thân chúng tôi ChÜ«ng ƒn NguyÍn Væn H¶i, Ông Cäi Trång NguyÍn Væn Ki‰t, Giáo 

H»u NguyÍn H»u LÜÖng và TruyŠn Trång Lê Quang TÃn. 

 

 Th©i gian nÀy 4 vÎ ChÙc S¡c có dÎp ti‰p xúc v§i cÃp lãnh Çåo quÓc gia v§i tÜ cách Çåi 

diŒn chính thÙc cho Tôn Giáo, ÇÜ®c s¿ quí tr†ng kính m‰n cûa nhiŠu nhân vÆt quan tr†ng 

ÇÜÖng quyŠn nhÃt là Ông NguyÍn Cao Kÿ, ÇÜÖng kim Chû TÎch U› Ban Hành Pháp 

Trung ÐÖng lúc Çó. 

 

 Có lÀn chúng tôi ÇÜ®c nghe Thân Phø cùng Ông Cäi Trång NguyÍn Væn Ki‰t và Ông 

Giáo H»u NguyÍn H»u LÜÖng k‹ låi v§i s¿ hiŒn diŒn cûa nhiŠu chÙc s¡c khác:  Nhân dÎp 

ti‰p xúc v§i Ông NguyÍn Cao Kÿ trong m¶t bÀu không khí cªi mª, thân thiŒn.  Quí cø 

bày tÕ thiŒn cäm Ç¥c biŒt v§i Ông Kÿ, cho r¢ng quí danh ‘’Cao Kÿ’’ vô tình nhÜ có m¶t 

liên hŒ mÆt thi‰t v§i Cao ñài Kÿ ba.  Các cø ÇŠ nghÎ Ông Kÿ trong th©i gian lãnh Çåo nhà 

nÜ§c nên lÜu låi k› niŒm Ç¥c biŒt cÃp cho ñåo Cao ñài Pháp Nhân và quyŠn sª h»u tài 

sän ÇÃt Çai...  Theo l©i các cø, lúc Çó Ông Kÿ hÖi xúc Ç¶ng, rÃt vui vÈ và cao hÙng.  Ông 

chÃp thuÆn ÇŠ nghÎ cûa quí vÎ chÙc s¡c nÀy ngay và hÙa së hoàn thành thû tøc rÃt nhanh.  

ChÌ m¶t th©i gian ng¡n sau Çó, chính phû NguyÍn Væn ThiŒu và NguyÍn Cao Kÿ làm lÍ 

trao ‘’Pháp Nhân ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶’’ Cho H¶i Thánh (Chi‰u S¡c LuÆt sÓ 003/65 

ngày 12/7/1965, theo Hi‰n ChÜÖng ngày 21 tháng 1 næm 1965).  Xem k› væn bän Pháp 

Nhân, phÀn tham chi‰u có møc chi‰u ÇŠ nghÎ cûa Chû TÎch U› Ban Hành Pháp Trung 

ÐÖng, tÙc chi‰u ÇŠ nghÎ cûa Ông NguyÍn Cao Kÿ. 
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Phäi chæng Çây cÛng là m¶t duyên cÖ Ç¥c biŒt nhÜ quí vÎ ChÙc S¡c Çã cäm nhÆn.  M†i s¿ 

viŒc xäy ra ngÜ©i Ç©i tÜªng là ngÄu nhiên nhÜng trong tiŠm Än ÇŠu có s¿ s¡p x‰p vÆn 

chuy‹n cûa Thiêng Liêng.  M‡i viŒc dù l§n hay nhÕ ÇŠu có tÜÖng duyên Çáp Ùng vŠ cä 

hai m¥t tích c¿c hay tiêu c¿c tùy theo tâm linh ta cäm nhÆn. 

  

 CÛng trong th©i gian nÀy Phø Thân tôi Çang Çäm nhiŒm TrÜªng Væn Phòng B¶ Pháp 

Chánh HiŒp Thiên ñài và ñ¥c trách Ban Th‰ ñåo tr¿c thu¶c Chi Th‰ HiŒp Thiên ñài, låi 

Çang là ñåi DiŒn chính thÙc cho H¶i Thánh tham d¿ vào H¶i ñÒng Tôn Giáo cùng v§i 3 

vÎ NguyÍn Væn Ki‰t, Lê Quang TÃn và NguyÍn Hoà Minh (giai Çoån nÀy thân phø tôi có 

cÖ h¶i g¥p gª ñÙc T°ng Giám Møc NguyÍn Væn Bình và Linh Møc HÒ Væn Vui m§i 

nhÆn ra ÇÜ®c Ông Bình là cÆu ông Vui là anh thu¶c bà con bên bà n¶i tôi).  Thân sinh tôi 

cùng lúc Çäm trách nh»ng nhiŒm vø hŒ tr†ng phøng s¿ ñåo, ñ©i cùng v§i gánh n¥ng gia 

Çình (ba tôi có tÃt cä 10 ngÜ©i con) mà vÅn luôn luôn làm tròn trách nhiŒm cûa ngÜ©i cha, 

ngÜ©i chÒng, m¶t công dân ÇÓi v§i ÇÃt nÜ§c và m¶t chÙc s¡c trong cºa Çåo.  Chúng tôi 

thi‰t nghï Çây cÛng là m¶t hình änh vŠ PHÐ÷NG TU cûa ñåi ñåo ÇÜ®c th‹ hiŒn qua 

quan Çi‹m VÔ HỮU song hành, ÂM DÐ÷NG tÜÖng hiŒp, ñẠO ĐỜI tÜÖng Ç¡c mà chính 

ñÙc H¶ Pháp Çã nêu gÜÖng sáng cho ngÜ©i.  L©i giáo huÃn sau Çây cûa Song Thân luôn 

luôn là hành trang trong cu¶c Ç©i tu ti‰n cûa chúng tôi: Quan Çi‹m cûa ñåo Kÿ Ba là ñ©i 

ñåo song tu tÙc là song hành Çáp Ùng cä hai phÜÖng diŒn Th‰ ñåo (exoterism) và Thiên 

ñåo (esoterism). 

 

 Phø thân tôi mÃt (næm 1991, th† 81 tu°i ÇÜ®c an táng tåi Thánh ñÎa Tây Ninh), ÇÓi 

v§i riêng tôi là cä m¶t s¿ mÃt mát l§n vŠ phÜÖng diŒn tinh thÀn.  TrÜ§c linh m¶ tôi cäm 

xúc nghËn ngào, tÃc lòng thành kính ngÜªng v†ng TØ Thân: 

 

NghËn ngào suÓi lŒ khóc tØ thân 

Con trÈ nguyŠn noi bÜ§c Ç¶ trÀn 

Ti‰p th† thiên ân phò chánh giáo 

DÅn hÒi Thánh ñÙc phøc nguyên cæn 

Sáu mÜÖi niên tr†n con ÇÜ©ng Çåo 

Tám mÓt viên tròn cu¶c nghïa nhân  

CuÓi låy phø tØ xin chÙng chi‰u 

Con nguyŠn lÆp ÇÙc Çáp thâm ân. 

Ng†c NÜÖng   
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Nguyễn Văn Hội - Đỗ Thị Tâm (Thân Sinh của Nguyễn Ngọc Nương) 

  

  Ngày nay, m¥c dù Thân sinh tôi Çã qui tiên, nhÜng chính cu¶c Ç©i cûa ngÜ©i là 

tÃm gÜÖng sÓng cho chúng tôi trên con ÇÜ©ng phøng s¿ ñåo ñ©i.  Chúng tôi tin tÜªng v§i 

vai trò Ti‰p DÅn ñåo NhÖn thiêng liêng NgÜ©i vÅn luôn luôn h¶ trì cho cÖ phát tri‹n ñåo 

ª Häi Ngoåi.   Chúng tôi cÛng tin tÜªng Phø Thân luôn luôn kŠ cÆn giúp Çª chúng tôi trên 

bÜ§c ÇÜ©ng hành Çåo.  Càng tin tÜªng hÖn n»a vì Các ñÃng thiêng liêng trÜ§c Çây có cho 

bi‰t ÇÃt MÏ sau nÀy së là môi trÜ©ng giúp cho nŠn ñåi ñåo phát tri‹n toàn cÀu. 

  

  Sau ñaây laø baøi thô kyû nieäm cuûa Phuï thaân toâi, trong ñoù goùi gheùm taâm tö öôùc 

voïng cuûa Ngöôøi trong suoát cuoäc ñôøi tu haønh phuïng söï neàn Ñaïi Ñaïo:  

  `  Nöông thuyeàn Baùt Nhaû ñoä nhôn sanh 

    Hoàng phuùc chí linh buûa phöôùc laønh 

    Xuyeán thuaän cô huyeàn gieo Baùc Aùi 

    Hueâ hoøa chuûng loaïi cöùu sanh linh 

    Long phi loá boùng ñôøi hieàn ñöùc 

    Laân hieän ñem ñieàm theá hieån vinh 

    Thuûy loä röôùi chan töôi vaïn vaät 

    Lam san haïc troåi nhaïc Hoøa bình. 

       Tòch Quang 
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Ngày ra Çi - sang MÏ 
 Ngày ra Çi lòng tôi ngÆp tràn tin tÜªng mang theo chí nguyŒn và hình änh quê hÜÖng. 

Phi cÖ cÃt cánh ngút ngàn bay 

Giä biŒt ViŒt Nam k› niŒm ÇÀy 

ñÓi m¥t væn minh cao th‰ gi§i 

Lòng thÜÖng dân nÜ§c nghiŒp còn dày 

Ân tình b¢ng h»u ngày ÇÜa tiÍn 

Nghïa Çåo ÇŒ huynh bu°i Ç¡ng cay 

TÃc då h¢ng tâm thân chí nguyŒn  

HËn ngày t° quÓc sáng tÜÖng lai. 

Ng†c NÜÖng 
 

V® chÒng tôi Ç‰n MÏ vào ngày 15/9/1992, dÅn  theo bÓn ngÜ©i con TrÎnh Ng†c Tuš, 

TrÎnh Ng†c Thoa, TrÎnh Ng†c ThuÀn, TrÎnh QuÓc Toàn, Çoàn tø v§i ba ngÜ©i con trai l§n 

Çã Çi tØ 1980 TrÎnh QuÓc Thông, TrÎnh QuÓc TuÃn, TrÎnh QuÓc Thanh, và còn Ç‹ låi ViŒt 

Nam ba ngÜ©i có gia Çình TrÎnh Ng†c TuyŠn, TrÎnh QuÓc Tùng, TrÎnh QuÓc Trung. 

  

 
Ảnh 10 đứa con thơ của Quốc Thế - Ngọc Nương (từ trái sang phải: Ngọc Thoa, Ngọc Tuyền, 

Quốc Tuấn, Quốc Thông, Quốc Thanh, Ngọc Thuần, Quốc Trung, Quốc Tùng, Ngọc Túy.  Bé 

Quốc Toàn nhỏ nhất được bế trong tay) 

 

 Th©i gian ÇÀu, chúng tôi sÓng ª Brownsville, sát biên gi§i Mexico.  Gia Çình chúng 

tôi có th‹ nói là gia Çình ViŒt Nam duy nhÃt tåi Çó.  Th©i gian sang Çây chúng tôi ti‰p tøc 

hoåt Ç¶ng ñẠO TÂM vì Çó chính là then chÓt cûa ñåi ñåo, liên låc v§i anh em ÇÒng Çåo 
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bÓn phÜÖng nhÜ ª Anh, Pháp, ñÙc, NhÆt, Canada, Úc, và tr¿c ti‰p Ç‰n nhiŠu Ti‹u Bang 

trên ÇÃt MÏ: MiŠn Nam và miŠn B¡c California, San Antonio, Dallas, Louisiana, 

Houston... thæm vi‰ng và quan sát sinh hoåt ñåo ª nh»ng nÖi nÀy. 

 

 Chúng tôi có dÎp tham d¿ ñåi H¶i Cao ñài Giáo Häi Ngoåi 1992 ª nam California.  

ñåi H¶i Ban Th‰ ñåo 1995 ª San José, ñåi H¶i Các CÃp Hành Chánh ñåo, HiŠn Tài, 

Nhân Sï 1996 tåi New Orleans, ñåi H¶i HCñ kÿ 2 næm 1997 tåi Dallas, và ñåi H¶i HCñ 

kÿ 3 næm 1998 tåi Montreal Canada.  TØ 1992, Çã nhÆn phø trách:  Møc ‘’vÜ©n thÖ ñåi 

ñåo’’ trong tÆp san ñåi ñåo Ph° Thông, và vi‰t bài Çæng räi rác trên các báo ñ©i, ñåo. 

 

 Gia Çình tôi d©i vŠ Houston tháng 5 næm 1994. 

  

 ThÆt tình trÜ§c khi Ç‰n Çây, chúng tôi ª trong tình trång lÜ«ng l¿ ÇÎnh ch†n m¶t trong 

hai nÖi Houston ho¥c New Orleans.  CuÓi cùng chúng tôi ch†n Houston do linh cäm, vì 

b¡t g¥p hiŒn tÜ®ng Vô Vi chuy‹n ‘’tÆp di‹n kš’’ gºi tín h»u Houston, trong Çó có nhiŠu 

bài nói vŠ chân lš ñẠI ñẠO hay TÂM ñẠO:  ‘’ñåi ñåo Cao ñài (Houston) càng ngày 

càng ÇÜ®c lan r¶ng.  Bªi vì M„M ñẠO N÷I ñÂY.  Sau nÀy có cÖ duyên rÃt l§n... 

 Cái TH” cûa ñåo là H»u Vi nhÜng Vô Vi m§i là cái H—N cûa ñåo. 

 ThÀy mª ñẠO nhÜ giúp cho nhÖn sanh có m¶t con thuyŠn.  MuÓn vÜ®t bi‹n thi nhÖn 

sanh phäi HIỆP LẠI kÈ chÓng ngÜ©i chèo mà vÜ®t qua bão tÓ. 

 TÂM ta là gió, gió phäi ÇÜ®c th°i Çi và luân chuy‹n thì gió m§i có ích l®i cho Ç©i.  

N‰u b¡t gió mà nhÓt låi thì gió së ch‰t.  Th‰ nên TÂM ta không trø vào Çâu h‰t, mà së 

có m¥t cùng kh¡p m†i nÖi...’’ 

  

 Chúng tôi quy‰t ÇÎnh vŠ Houston vì tin r¢ng M„M ñẠO N÷I ñÂY! 

 

 TrÜ§c Çây tôi có chÙng nghiŒm vŠ huyŠn vi thiêng liêng... nhÜ có m¶t nguÒn š l¿c vô 

hình thôi thúc khi‰n mình không th‹ cÜªng låi ÇÜ®c, nên rÃt dÍ cäm thông v§i ngÜ©i chÃp 

bút tÆp Çi‹n kš:  ‘’Nºa Çêm tr©i Çông lånh phäi tÓc mŠn ngÒi dÆy ghi, ngÜ©i chÃp bút chÌ 

làm cái nhiŒm vø ‘’thông linh’’, THỰC HÐ CH÷N GI• cÛng không rõ, tin hay không, 

tùy nÖi TÂM THC và ñC TIN cûa m‡i ngÜ©i, vŠ m¥t tâm linh, tuÿ theo cÖ duyên m‡i 

vÎ mà cäm Ùng...’’ 

 

 Chúng tôi r©i khÕi ViŒt Nam, không phäi chÌ vì viŒc Çoàn tø gia Çình mà møc Çích 

chính y‰u cûa chúng tôi là hi v†ng có cÖ h¶i Çóng góp cho cÖ phát tri‹n ñåo theo Çúng 

chÖn truyŠn ñẠI ñẠO tÙc là TÂM ñẠO.  Chúng tôi Çã phäi träi qua tù t¶i ª ViŒt Nam 

cÛng chÌ vì møc Çích nÀy. 

 

 VŠ m¥t TH” ñẠO, CÖ ñåo Houston vÅn còn n¢m trong s¿ phân hoá trÀm tr†ng 

ch£ng khác gì ª quÓc n¶i:  

ñåo còn tr¡c trª chÜa nên 
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Bªi vì ‘’ma quái’’ n¢m trên Ng†c Hoàng 

NgÜ©i Ç©i còn mãi tham gian 

Tham tiŠn, tham båc, tham vàng, tham danh! 

(Trích TÆp Çi‹n kš gªi Tín H»u Houston) 
 GÀn hai næm sÓng låi Houston (1994-1996), chúng tôi dÒn n° l¿c vào viŒc nghiên cÙu 

ph° bi‰n ChÖn ñåo qua dång TÂM ñẠO m§i mÈ Çúng theo Tôn ChÌ møc Çích và ChÖn 

truyŠn ñẠI ñẠO.  Chúng tôi nghï Çây có lÈ là cách tÓt nhÃt Ç‹ m†i ngÜ©i, không phân 

biŒt Tôn giáo, s¡c t¶c, tín ngÜ«ng hay không tín ngÜ«ng, ÇŠu có th‹ ti‰p nhÆn ÇÜ®c dÍ 

dàng vì h† không cäm thÃy bÎ ngæn cách bªi bÃt cÙ hình thÙc hay màu s¡c cûa Tôn giáo 

nào.  ñây chính là tinh thÀn cûa ñẠI ñẠO.  TÆp thÖ KHAI TÂM ra Ç©i cÛng chÌ vì møc 

Çích Çó.   

 

 CÖ ‘’GI�I TH”’’ xãy ra tåi Toà Thánh Tây Ninh, nÖi các ñÃng Thiêng Liêng g†i là 

hình änh Båch Ng†c Kinh tåi th‰, rõ ràng là m¶t s¿ kiŒn tiêu bi‹u chuy‹n qua th©i kÿ 

QUI TÂM.  N‰u TÂM ñẠO không có thì TH” ñẠO  khó mà phát tri‹n ÇÜ®c, dù ª  

quÓc n¶i hay ra Häi Ngoåi vÅn còn n¢m trong s¿ không ch‰ ÇiŠu khi‹n cûa Tà QuyŠn 

phÓi h®p v§i tà tâm trong cửa ñåo làm hoen Ó danh ñåo. 

  

 Tình trång ñåo ª Houston bÎ nh»ng bàn tay bí mÆt âm thÀm hoåt Ç¶ng gây mâu thuÅn 

trong ñåo, møc Çích cÛng cÓ quyŠn hån cá nhân n¡m khÓi ñåo làm hÆu thuÅn chính trÎ.  

H† th¿c hiŒn chính sách ‘’chia Ç‹ trÎ’’ nên cÓ tåo s¿ phân hoá n¶i b¶, chÓng Çoàn k‰t và 

tìm cách triŒt hå uy tín nh»ng ngÜ©i có nhiŒt tâm ho¥c cô lÆp, chÓng phá ho¥c phao tin 

thÃt thiŒt gây hoang mang chia rÈ ÇÓ kœ và cÓ š xây d¿ng ‘’công cø’’ trong khÓi ñåo tåi 

Çây Ç‹ dÍ dàng ÇiŠu khi‹n theo š ÇÒ cá nhân.  TŒ nån nÀy kéo dài mÃy næm nay.  

 

 Chúng tôi nghï r¢ng Çã Ç‰n lúc phäi thành thÆt v§i lòng mình t¿ soi r†i KI”M ñI”M 

N¶i B¶, KI”M ñI”M CÁ NHÂN Ç‹ cäi sºa theo nhÜ l©i kêu g†i trong bÙc TÂM THÐ 

ngày 7/5/1982 cûa Ngài HÒ Bäo ñåo m§i mong sáng suÓt HÀNH ñẠO làm tròn sÙ mång 

PHÁT TRI”N ñẠO ª Häi Ngoåi, xÙng Çáng v§i lòng mong Ç®i và s¿ tin tÜªng cûa toàn 

th‹ ChÙc S¡c và ñÒng ñåo ª QuÓc N¶i. 

 

 Tr©i Tây tuy‰t Ç‡, lòng nh§ quê hÜÖng dào dåt ngút ngàn.  M„M ñẠO nÖi Çây nø 

còn khép kín, bån tri âm Çâu ch£ng thÃy mà chÌ thÃy hành tàng trái ngang.  Lòng tôi ch®t 

buÒn mênh mang...! 

Tri k› gi© Çây vån d¥m xa  

Tr©i Tây tuy‰t Ç° nh§ thôn nhà 

HÜÖng tình chÃt chÙa hÒn sông núi 

Ý m¶ng chan hoà cänh s¡c hoa 

Tô th¡m tr©i xuân mÖ ÇÃt Thánh 
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Xây tình nhân loåi m¶ng liên hoà 

Gi© Çâu tri k›?...vùng hoang v¡ng 

ChÌ thÃy lung linh bóng låc Çà. 

Ng†c NÜÖng 
 Th¿c ra chúng tôi cÛng Çã hi‹u ‘’chi chi cÛng có ThÀy’’.  ñây là lúc ‘’ThÀy làm rõ 

m¥t các con coi’’, nói cách khác là th©i kÿ ‘’PhÓi Ki‹m Tâm Linh’’, ThÀy giao cho 

‘’giám khäo’’ n¡m quyŠn Ç‹ làm cÖ thº thách gån Çøc lóng trong nên ngÜ§i có manh tâm 

m§i có dÎp hoành hành.  NgÜ©i Çåo hi‹u ÇÜ®c ÇiŠu nÀy nên không làm theo ‘’h†’’ mà 

cÛng không lÃy làm chán nãn.  HiŒn tåi tØ trong gia Çình Ç‰n xã h¶i ho¥c Tôn Giáo, m†i 

t° chÙc Çoàn th‹ ñåo ñ©i tØ QuÓc N¶i Ç‰n Häi Ngoåi, ÇŠu bÎ phân hoá gây mâu thuÅn 

trÀm tr†ng do s¿ tác Ç¶ng cûa khÓi có trách nhiŒm ‘’giám khäo’’ dÜ§i m†i hình thÙc.  

NghiŒp quä tÓt xÃu do nÖi tâm m‡i ngÜ©i, chung cu¶c không ngoài Thiên š.  ñây chính là 

th©i kÿ ‘’HÑY TH”’’ Ç‹ chuÄn bÎ cho M„M DÐ÷NG lÓ dång khai sáng TÂM LINH làm 

ng†n ÇuÓc soi ÇÜ©ng dÅn d¡t nhân loåi Ç‰n TH� GI�I ñ�I ñ—NG væn minh r¿c r«. 

ViÍn tÜ®ng væn minh sáng tÕ rÒi  

H»u vô lÀn lÜ®t ti‰n song Çôi  

Lâu Çài ‘’vÆt chÃt’’ cho xây trÜ§c 

Bí pháp ‘’ tinh thÀn’’ ti‰p nÓi thôi 

Khoa h†c trÀn gian vòng vÛ trø 

Vô vi huyŠn bí m« chân tr©i 

Ngày nào hiŒp nhÃt Çôi làn sóng 

TÆn thÙc væn minh thÆt Ç‰n nÖi. 

* 

ViÍn tÜ®ng tÜÖng lai Çã thÃy rÒi 

ChÓng chèo thuyŠn Çåo ti‰n lên thôi 

CÖ tr©i chuy‹n pháp tâm thay tÜ§ng 

Lš nhiŒm s¡c không phÓi h®p Çôi 

TÜÖng Ç¡c Çåo Ç©i xây nghiŒp l§n 

Chinh nghiêng vô h»u m§i suy ÇÒi 

Ng†n c© cÙu th‰ vÜÖn cao phÃt  

TÆn thÙc væn minh loé sáng ng©i. 

Ng†c NÜÖng 
 Chúng tôi hoàn toàn tin tÜªng vào tÜÖng lai r¿c r« cûa nŠn ñåi ñåo v©i Tôn ChÌ møc 

Çích phù h®p v§i CÖ Qui Nguyên cûa ñåi VÛ Trø. 
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 S¿ kiŒn Ùng h®p linh nghiŒm gi»a th©i gian và không gian sau Çây càng xác ÇÎnh 

niŠm tin cûa chúng tôi: ñåi ñåo khai mª 1926 nhÜng Ç‰n 50 næm sau (1975) låi ‘’giäi 

th‹’’ chuy‹n cÖ Qui TÂM.  ñiŠu nÀy cÛng có nghïa CÖ Qui Nguyên cûa ñåi VÛ Trø thÆt 

s¿ b¡t ÇÀu tØ sau 1975.   

 

 Khi m§i khai ñåo ThÀy cÛng cho bi‰t ThÀy mª Th‹ Pháp trÜ§c Bí Pháp sau.  VÆy 50 

næm ÇÀu là xây d¿ng Th‹ ñåo, tØ sau 1975 m§i b¡t ÇÀu chuy‹n CÖ Qui ÇÒng nhÎp v§i ñåi 

VÛ Trø. 

 

 HÖn n»a theo s¿ nghiên cÙu cûa các nhà khoa h†c vÛ trø, m‡i chu kÿ 100 næm nhÜng 

cÙ 25 næm cuÓi låi có các bi‰n chuy‹n quan tr†ng gây änh hÜªng cho chu kÿ k‰ ti‰p.  25 

næm cuÓi cûa th‰ k› 20 nÀy thÆt s¿ xãy ra nh»ng bi‰n chuy‹n l§n vŠ Vô Vi cÛng nhÜ vŠ 

m¥t H»u Hình làm cho cä th‰ gi§i sºng sÓt không th‹ nào ng© ÇÜ®c.  Cơ giải thể trong 

Đạo lẩn ngoài Đời đưa nhân loại vào hướng “Qui Tâm” một cách rốt ráo, khai mở chân 

trời ánh sáng tâm linh cho thế giới tốt đẹp tương lai: Thế giới Đại Đồng, Hòa Bình Hạnh 

Phúc, Dân Chủ Tự Do thật sự.  Lý tưởng rực rỡ sáng ngời đó được neu rõ trong hai câu 

liễn chính yếu của nền Đại Đạo Cao Đài. 

Cao ThÜ®ng Chí Tôn ñåi ñåo Hòa Bình Dân chû møc  

ñài TrŠn sùng bái Tam Kÿ ---- hÜªng T¿ Do quyŠn. 
 Hiệp Thiên là diệu pháp thần kỳ để xây dựng tôn chỉ mục đích của Đại Đạo Tam Kỳ 

Phổ Độ. 

HiŒp nhÆp Cao ñài bá tánh thÆp phÜÖng qui chánh qûa 

Thiên khai Huÿnh ñåo ngÛ chi tam giáo h¶i Long Hoa. 
 Như thế hàm ý Cao Đài là Huỳnh Đạo, Đạo Vàng hay Đạo Tâm.  Ý nghĩa THIÊN 

NHãN cũng nói lên Cao Đài là Tâm Đạo.  Tóm lại, Hiệp Thiên Pháp chính là Tâm Pháp 

hay chơn pháp Qui Tâm thần kỳ thanh hóa vũ trụ nhân sinh, khai mở tâm linh nhân loại 

hướng về chân trời ánh sáng thiên lương xây dựng Hạnh Phúc Thiên Đàng tại thế.  Hay 

nói một cách đơn giản, Tâm Đạo hay Đạo Tâm là con đường sáng đưa nhân loại đến vinh 

quang. 

Con ñÜ©ng Sáng 

Çåo Tâm ÇÜ©ng sáng m†i tÜÖng lai 

BÆt ánh nhiên Çæng tÕ rång rÒi 

Dân chû, Çåi ÇÒng, hòa hiŒp vÆy 

T¿ do, bình Ç£ng, låc an thôi 

Sºa Ç©i cÀu ng†n quên bÒi gÓc 

TrÎ nÜ§c bÕ Çàu chÌ n¡m Çuôi 

Duyên c§ tØ lâu nhân loåi kh° 
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Çåo huÿnh xuÃt hiŒn ánh quang khai 

* 

Khai tâm qui thiŒn hiŒp âm dÜÖng 

ChÖn tánh hoàn nguyên m§i tÕ tÜ©ng 

Dân chû th¿c hành không låc lÓi 

T¿ do th¿c hiŒn ch£ng chi vÜÖng 

Çåi ÇÒng th¿c s¿ qui hòa Çåt 

Nhân loåi th¿c tâm AN, låc, thÜÖng 

Th‰ gi§i Hòa Bình Ç©i thánh ÇÙc 

Çåo Vàng thÓng ng¿ kh¡p muôn phÜÖng. 

Ng†c NÜÖng 

 

 
 

K‰t LuÆn 
 Qua thăng trầm cuộc Ç©i, chúng tôi thấy được nguồn sáng thiêng liêng và  cảm nhận đ 

ược rằng: nguyên nhân cûa ñAU KH˜ là VÔ MINH.  Nguyên nhân cûa VÔ MINH do 

ÂM DÐ÷NG (hay Thiên Nhân) không tÜÖng hiŒp, Thiên ThÜ®ng Thiên Hå, Vô H»u, cao 

thÃp, l§n nhÕ, tÓt xÃu, thiŒn ác, thanh trÜ®c, hÜ th¿c, Ç©i Çåo...  nói chung là nh»ng s¿ th‹ 

tÜÖng Ùng ÇÓi chi‰u cûa hai m¥t Âm DÜÖng, chẳng khác nào hai mạch điện bị cắt làm sao 

có được ánh sáng, tâm không sáng, không hiểu mới âu lo, đau khổ. 

 

 NŠn ñåi ñåo, m¶t tiêu bi‹u cûa chu kÿ càn khôn Çang chuy‹n hiŒp Âm DÜÖng KHAI 

TÂM nhân loåi, lÃy TÂM PHÁP làm then chÓt, th¿c hiŒn sứ mång Qui NhÃt ñåo ñ©i, 

Vô H»u, Thiên Nhân...  Nói cách khác hiŒn tÜ®ng ThÜ®ng ñ‰ giáng trÀn khai ñåi ñåo 

cÛng có nghïa th©i kÿ nÀy Thiêng Liêng quán hå Ç¶ nhân.  Các ñÃng ChÖn Linh luôn 

luôn kŠ cÆn bên chúng ta s£n sàng hiŒp nhÃt nÖi TÂM mª s¿ sáng suÓt vô cùng nên cÛng 

g†i là th©i kÿ ñẠI ÂN XÁ ho¥c th©i kÿ cûa TÂM Kinh Vô T¿.  Måch ÇiŒn ThÀy Ç‹ s£n 

chÌ cÀn chúng ta nÓi låi và bÆt CÔNG T�C (Công T¡c cÛng là tên tiŠn ÇÎnh cûa ñÙc Giáo 

Chû tiŠn khai nŠn ñåi ñåo vŠ m¥t th‰) ch£ng khác gì h¶t quËt có s¤n que diêm, chÌ cÀn 

tác Ç¶ng chËt diêm vào quËt chúng ta së có ÇÜ®c ng†n lºa ÁNH SÁNG.  NgÜ©i tu quay 

vŠ bän TÂM tÙc nÓi låi måch ÇiŒn Âm DÜÖng, thông ÇÒng v§i ñåi VÛ Trø m§i cäm 

nhÆn ÇÜ®c H»u Hình là hình bóng cûa Vô Vi, ñåo trong ñ©i, ñ©i trong ñåo.  ñ©i ñåo 

k‰t ch¥t là nguÒn hånh phúc vô biên. 

 

 Toàn tÆp ñÔI D¼NG Ký NI�M d¿a vào chÙng nghiŒm cûa cu¶c Ç©i muÓn nói lên 

m¶t chân lš: 
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 S¿ Ç©i HỌA PHÚC, T–T XƒU do t¿ TÂM mình d©i.  Do Çó con ngÜ©i nhÃt thi‰t 

phäi QUI TÂM.  Th©i kÿ nÀy ngÜ©i QUI TÂM góp phÀn c¶ng hiŒp v§i CÖ Qui Nguyên 

hay HUY ñỘNG TÂM LINH cûa ñåi VÛ Trø nên ti‰n b¶ rÃt nhanh ÇÒng th©i cÛng tåo 

ÇÜ®c công ÇÙc vô lÜ®ng phøng s¿ cÖ ti‰n hoá cûa nhân loåi.  Hành TÂM PHÁP không 

chÌ t¿ Ç¶ bän thân còn góp phÀn tÆn Ç¶ chúng sanh mÀu nhiŒm vô cùng. 

Thành quä tÜÖng lai giÓng låc HÒng 

Væn minh ng©i toä cõi Tr©i ñông 

Soi cùng kh¡p nÈo nguÒn chân lš 

Hoà ái Qui Tâm chi‰t Çûa thÀn. 

Ng†c NÜÖng 
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Phụ Lục 

 
- Böùc Taâm Thö  cuûa Ngaøi Hoà Baûo Ñaïo 

- Baûn kieán nghò cuûa Ngaøi Tieáp Daãn Ñaïo Nhôn 

- Nhöõng baøi dieãn vaên cuûa Ngaøi Tieáp Daãn Ñaïo Nhôn taïi Haûi Ngoaïi 

- Böùc thô kyû nieäm Ngaøi CHöôûng AÁn gôûi Ngaøi Phoái Sö Thöôïng Vinh Thanh 

- Thô kyû nieäm Ñaêng Sôn cuûa Dieäu Thoâng 
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BÙc Tâm ThÜ cûa Ngài HÒ Bäo ñåo 

ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ 
(NgÛ thÆp thÃt Niên) 

Tòa Thánh Tây Ninh 

 

................................................................................................................................................ 

 

 Kính gºi hiŠn huynh Ng†c ñÃu sÜ C.T.ñ. 

 Và các chÙc s¡c nam n» trong H.ñ.C.Q 

 

 Kính chÜ HiŠn 

 

 BŒnh tình cûa tôi Ç¶t ng¶t xãy ra, tÜªng Çâu vài ngày së h‰t, không dè Çã kéo dài 

trên m¶t tháng. HiŒn nay bŒnh thuyên giäm khá nhiŠu, nhÜng chÜa Ç¥ng tr†n vËn bình 

thÜ©ng và bác sï còn theo dõi Ç‹ phòng m†i bi‰n chÙng có th‹ xãy ra rÒi së cho vŠ. 

 

 M¥c dù xa cách T° ñình, nhÜng tôi vÄn xót xa trÜ§c cÖ chuy‹n th‰ khó khæn hiŒn 

nay ÇÜa nŠn ñåi ñåo träi qua m¶t cu¶c thay cÛ Ç°i m§i tØ TÎch ñåo THANH HÐ÷NG 

qua TÎch ñåo ĐẠO TÂM, tØ th©i kÿ lÆp công quä qua th©i kÿ lÆp ÇÙc và vì Çó vÄn luôn 

luôn lo cho nh»ng chÙc s¡c còn chÜa nhÆn thÙc rõ tình th‰ Ç‹ chuy‹n hÜ§ng kÎp th©i theo 

trào lÜu ti‰n hóa chung cûa CÖ ñ©i laãn CÖ ñåo. 

 

 VÆy nhân danh QUYỀN CHÐŸNG QUẢN HI�P THIÊN ĐÀI có b°n phÆn bäo 

tÒn CH÷N TRUY“N LU�T PHÁP cûa ñåo, tôi có Çôi l©i nh¡c nhª toàn th‹ chÜ chÙc 

s¡c trong Thánh Th‹ ñÙc Chí Tôn nh»ng ÇiŠu cÀn thi‰t sau Çây hÀu ngày kia khi trª vŠ 

trÜ§c Ng†c HÜ Cung chÓi caûi r¢ng HiŒp Thiên ñài không có lôøi nh¡c nhª: 

 

1- Moãi chÙc s¡c trong Thánh Th‹ phäi t¿ ki‹m Çi‹m bän thaân th‰ nào cho trong såch 

tinh khi‰t tØ th‹ xác lÅn tinh thaàn trau dÒi ÇÙc hånh cho xÙng Çáng thay hình th‹ 

ñÙc Chí Tôn. N‰u vÎ nào còn lem bÄn, ô trÜ®c Ç‹ cho miŒng th‰ chê cÜ©i  khinh 

bÌ phåm Ç‰n danh th‹ cûa ñÙc Chí Tôn thì phäi mang tr†ng t¶i ÇÓi v§i ñÙc Chí 

Tôn và Ng†c HÜ Cung. 

 

2- Phäi tuyŒt ÇÓi thi hành chánh lš cûa chôn truyŠn, còn n¶i b¶ chia rë, nghÎch nhau 

và chia phe, phân phái, t¿ sa ngã vào cºa Bàn môn, Tä Çåo rÒi Çó. 

 

3- ThiŒt hành ChÖn LuÆt cûa ñåo là THÐ÷NG YÊU v§i tình thÜÖng bao la r¶ng rãi 

hay BÁC ÁI ÇÓi v§i tÃt cä m†i ngÜ©i v§i Tình Huynh ñŒ ñåi ñÒng, ru¶t thÎt cùng 

nhau Çúng v§i ÇÙc háo sanh cûa ThÜ®ng ñ‰. Trong hiŒn tình LU�T THÐ÷NG 

YÊU Çã trª thành Pháp LŒnh cûa ThÜ®ng ñ‰ và Ng†c HÜ Cung, nên vi phåm là 
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tr†ng t¶i. N‰u trong loøng còn chÙa hÆn thù ganh ghét thì sao không tránh khÕi sa 

ngã vào lÜ§i rÆp cûa Tà QuyŠn. 

 

4- Thiêt hành cÖ CU KH˜ cho ra ThiŒt TÜ§ng, tÙc là thiŒt thi tinh thÀn ñåi ñoàn 

K‰t luôn luôn phäi tÜÖng thân, tÜÖng ái, tÜÖng tr® lÅn nhau,  chia vui s§t nh†c, 

chia Çau s§t thäm, chia cÖm xÈ áo cùng nhau trong tình ru¶t thÎt Huynh ñŒ ñåi 

ñÒng không phân biŒt có tín ngÜ«ng hay không tín ngÜ«ng v§i loøng vÎ tha không 

vÎ k› quên mình Ç‹ phøc vø và làm nên cho ngÜ©i. 
 

5- Ngoài ra ngÜ©i chÙc s¡c Cao ñài cÛng nên th¿c hiŒn theo ñåo ñÙc cách mång là 

Chí  Công, Vô TÜ, CÀn KiŒm, Liêm Chính tÙc là chÌ tr†n lo cho viŒc công ích 

không còn lo cho tÜ riêng cûa mình, không phung phí hay tham nhÛng, cûa ñåo 

tÙc là cûa công, không nhÆn cûa phi nghïa và cÛng không lo lót hÓi l¶ cho ai, dÀu 

cho ÇÓi v§i thÀn linh cÛng vÆy. 

 

Tôi mong Ü§c: 

HiŠn Huynh Ng†c ñÀu SÜ C.T.ñ. v§i tÜ cách lãnh Çåo C.T.ñ. và chÜ vÎ chÙc s¡c 

nam n» trong H.ñ.C.Q. lÃy bÙc TÂM THÐ này làm cæn bän HẰNG TÂM và 

cÛng lÃy Çây làm tài liŒu h†c tÆp n¶i b¶ Ç‹ nh¡c nhª và khuy‰n khích chÙc s¡c cÓ 

g¡ng trau dÒi bän th‹ mình ÇÜ®c thanh cao, trong saùng v§i ÇÀy Çû ÇÙc NHÂN 

HOÀ, THÐ÷NG và ĐẠI ÑOAØN Kết m§i mong lÆp vÎ Thiêng Liêng Ç¥ng tÓt ÇËp. 

 

        

Nay Kính 

      Ngày 7/5/Nhâm TuÃt 

        (Ngày 27/6/1982) 

 

     Kš Tên: Bäo ñåo HÒ TÃn Khoa 
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Bän Ki‰n NghÎ cûa Ngài Ti‰p DÅn ñåo NhÖn 
 

 Sau  Çây là nguyên væn bän ki‰n nghÎ cûa Thân Sinh tôi, Ti‰p DÅn ñåo NhÖn 

NguyÍn Væn H¶i, gºi Bí ThÜ TÌnh, M¥t TrÆn T° QuÓc và H¶i NghÎ H¶i Thánh 

(1988). 

     Ki‰n NghÎ 

 

 Kính gºi :  - Ông Bí ThÜ TÌnh Tây Ninh 

- ñåi DiŒn M¥t TrÆn T° QuÓc TÌnh Tây Ninh, HuyŒn Hòa 

Thành. 

- H¶i NghÎ H¶i Thánh. 

            ñÜ®c giÃy m©i cûa h¶i ÇÒng quän lš vào gi© chót ngày 8/6/88, m¥c dù ngÜ©i còn 

rÃt y‰u sau cÖn bŒnh nhÒi máu cÖ tim, tôi cÛng cÓ g¡ng Ç‰n tham d¿ v§i s¿ thành tâm 

thŒn chí trong s¿ nghiŒp xây d¿ng ñåo ñ©i. 

 Vào bu°i họp ÇÀu tiên låi xãy ra m¶t viŒc h‰t sÙc bÃt ng© là tôi ÇÜ®c gi§i thiŒu 

vào ban chû t†a trong khi có hai vÎ trong danh sách chû t†a bÎ toàn h¶i bác bÕ vì Çã bÎ tÓ 

cáo tham nhÛng và tÄu tán tài sän cûa ñåo. M†i s¿ r¡c rÓi b¡t ÇÀu tØ Çây, chÜÖng trình h¶i 

nghÎ ÇÜ®c thành lÆp trÜ§c, có nhiŠu Çi‹m không æn kh§p v§i tình hình m§i! 18 vÎ ÇÜ®c 

gi§i thiŒu Ùng cº viên H¶i ñÒng Quän Lš trong kÿ hoïp trÜ§c bÎ bÃt tính nhiŒm, m¶t sÓ 

chÙc s¡c trong HñQL cÛng bÎ tÓ cáo là tham nhÛng. 

 Th‰ rÒi ban soån thäo và ki‹m tra ÇÜ®c thành lÆp, nhÃt là ban ki‹m tra qua bän 

t°ng k‰t Çã khám phá tÓ giác nh»ng vø tham nhÛng khá trÀm tr†ng, nhÃt là 3 thành viên 

quan tr†ng trong H¶i ñÒng Quän Lš. 

 V§i tình hình nÀy nh»ng ti‰t møc trong chÜÖng trình nhÜ gi§i thiŒu Ùng cº viên b° 

sung... không còn thích h®p n»a. ChÙc s¡c và nhân sanh rÃt e ngåi, phÀn nhiŠu có thành 

ki‰n v§i HñQL cÛ vì nh»ng vø tÓ giác tham mhÛng. H† mong muÓn “Phøc låi QuyŠn 

H¶i Thánh” và thành lÆp Ban ThÜ©ng Vø Ç‹ làm viŒc thÜ©ng tr¿c tåi n¶i ô. Nh»ng vÎ 

trong HñQL bÎ bÃt tín nhiŒm và bÎ tÓ giác tham nhÛng, trong thôøi gian ch© Ç®i xét xº, 

tåm th©i ngÜng hoåt Ç¶ng Ç‹ Ç‰n chØng nào rõ tr¡ng Çen hãy Çóng góp viŒc Çåo cÛng 

ch¤ng sao. 

 D¿a vào tinh thÀn và Ü§c nguyŒn cûa toàn Çåo, chúng tôi ÇiŠu khi‹n h¶i nghÎ trên 

ÇÜ©ng hÜ§ng ki‹m Çi‹m nh»ng sai sót Çã qua và hoåch ÇÎnh phÜÖng cách làm viŒc s¡p 

t§i. 

 Qua m¶t ngày ÇÀu làm viŒc khÄn trÜÖng mŒt nh†c, chúng tôi luôn luôn d¿a vào 

nh»ng š li‰n chung cûa toàn h¶i. H† Çòi hÕi làm viŒc phäi có ÇÀu có Çuôi, trÜ§c khi Ç†c 

bän ki‹m tra phäi Ç†c bän baát tín nhiŒm 5 vÎ chÙc s¡c vì có bÃt tín nhiŒm m§i có ban 

ki‹m tra. Ông Bäy ñåo can thiŒp không cho Ç†c baûn baát tín nhiŒm không hi‹u v§i møc 

Çích gì? 

 Ngaøy thöù nhì 10/06/88 chuùng toâi gaëp khoù khaên: Maët traän môøi chuû toïa ñoaøn hoäi 

yù tröôùc khi hoïp, ñeà nghò chuû toïa ñoaøn phaûi phaân coâng ñieàu haønh cuoäc hoïp vaø traùch 
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chuùng toâi ñi ngoaøi chöông trình cho ñoïc baûn baát tín nhieäm. Ñaïi dieän Chính quyeàn ñoøi 

ruùt veà khoâng döï kieán. 

 Tôi trình bày chÜÖng trình này tôi và luôn cä m¶t sÓ quí vÎ trong chû t†a Çoàn 

không ÇÜ®c bi‰t, hÖn n»a v§i tÜ cách chû t†a tôi không th‹ bác bÕ nguyŒn v†ng cûa toàn 

h¶i, tôi ÇŠ nghÎ së ÇÜa ra h¶i nghÎ d¿ thäo låi cho thích h®p ho¥c n‰u cÀn tôi xin Çình h¶i 

nghÎ, ch© Ç®i thÌnh thÎ š ki‰n cûa chính quyŠn TÌnh và Ban Tôn Giáo rÒi hãy ti‰p tøc. Lúc 

Çó Ông Bäy ñåo ti‰n låi gÀn chúng tôi chÌ vào bän chÜÖng trình nói: “ ñây là cûa chánh 

quyŠn rÒi “.  

 Chúng tôi nhÆn thÃy qua cách lÆp chÜÖng trình và sau nhiŠu bu°i sinh hoåt, M¥t 

TrÆn còn muÓn duy trì  H¶i ñÒng Quän lš cÛ m¥t dù có sÓ vò bÎ tÓ giác tham nhÛng, tôi 

không hi‹u nhÜ vÆy là có møc Çích gì? 

 Khi trª vŠ H¶i trÜ©ng tôi trình bày lš do tr‹ näi Ç‹ m†i ngÜ©i ch© Ç®i. Sau Çó ông 

Sáu ñËp v§i tÜ cách chû tÎch M¥t TrÆn chi‰m dieãn Çàn 45 phút, khi‹n trách phê phán 

chû t†a Çoàn và H¶i NghÎ. Ông buông l©i thóa må chúng tôi m¶t cách thái quá, sai s¿ 

thÆt: “Làm viŒc nhÜ vÆy là quá cæng, m§i Çó mà tam sao thÃt b°n, Ti‰p DÅn ñåo NhÖn 

nói không chính xác, không ÇÙng Ç¡n, Chû T†a Çoàn làm viŒc buông trôi, thi‰u dân chû 

... “ Nh»ng l©i nói hoàn toàn gán ghép chøp muõ. 

 Ông có š Çe d†a và áp Çäo Chû toå Çoàn và H¶i NghÎ rõ rŒt. Ông nh¡c Çi nh¡c låi 

Çôi ba lÀn nh»ng câu sau Çây: Coi chØng vi phåm luÆt hình s¿, chuyŒn Ç©i không có gì 

ÇÖn giän Çâu quí vÎ, quí vÎ hãy mª m¡t to ra, quí vÎ Çã Çi quá xa, lún sâu v.v...  

 M¶t sÓ chÙc s¡c bÃt bình phän ÇÓi, có vÎ bÆt khóc trong h¶i trÜ©ng vì thÃy nhøc 

nhã cho cÖ ñåo, tûi h° cho toàn th‹ chÙc s¡c H¶i Thánh là nh»ng ngÜ©i ÇÙng tu°i Çáng 

cha chú mà bÎ måt sát, m¶t sÓ ít không hi‹u bi‰t luÆt pháp Çâm ra lo s® không dám lên 

phát bi‹u s® vi phåm luÆt hình s¿. 

 Thái Ç¶ thi‰u nhã nh¥n hù d†a H¶i NghÎ tr¡ng tr®n nhÜ vÆy làm sao th‹ hiŒn cho 

chúng tôi m¶t niŠm hy v†ng tin tÜªng vào tÜ duy m§i, vào nh»ng l©i tuyên bÓ cªi mª 

r¶ng rãi cûa cÃp lãnh Çåo nhà nÜ§c, vào chính sách nhân quyŠn t¿ do dân chû, t¿ do tín 

ngÜ«ng không xen vào n¶i b¶ tôn giáo?! 

 ThÆt tình mà nói chúng tôi bÃt mãn và các chÙc s¡c xuÓng tinh thÀn không còn 

nhuŒ khí hæm hª, hæng say nhÜ lúc s¡p sºa d¿ h†p n»a. 

 M¶t ÇiŠu lå lùng là m¥c dù bu°i sáng khi‹n trách chúng tôi không theo Çúng 

chÜÖng trình, nhÜng bu°i chiŠu chúng tôi låi bÎ M¥t TrÆn bu¶c th¿c hiŒn m¶t ÇiŠu ngoài 

chÜÖng trình: lÃy bi‹u quy‰t h¶i nghÎ xem có nên ÇÜa 3 vÎ bÎ tÓ giác ra h¶i ÇÒng k› luÆt 

hay không? ViŒc này H¶i NghÎ không chÎu bi‹u quy‰t. H† cho r¢ng làm nhÜ vÆy là t¡c 

trách, vì không n¡m d» kiŒn chính xác cø th‹ thì làm sao phán ÇÎnh ÇÜ®c. SuÓt bu°i chiŠu 

không thành. 

 Sáng ngày 11/6/1988, trÜ§c khi h†p M¥t TrÆn m©i Chû t†a Çoàn h¶i š, trÍ mÃt hai 

ti‰ng ÇÒng hÒ thay vì 8 gi© Ç‰n 10 gi© m§i b¡t ÇÀu h†p. M¥t trÆn chê trách chúng tôi thi‰u 

thiŒn chí, bu¶c chúng tôi cho Ç†c låi bän ki‹m tra Ç‹ 3 vÎ bÎ tÓ giác tham nhÛng m‡i 

ngÜ©i Ç†c låi bän t¿ ki‹m, HôÎ NghÎ bi‹u quy‰t tØng ngÜ©i xem có ÇÜa ra h¶i ÇÒng k› 

luÆt không? Tôi rÃt ngåc nhiên không hi‹u møc Çích gì phäi làm nhÜ vÆy? ViŒc Çó Çã cho 

Ç†c, baøn thäo suÓt hai ngày trÜ§c rÒi. 
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 M¶t vài vÎ trong Ban ki‹m tra cho bi‰t không th‹ d¿a vào baûn ki‹m tra và t© t¿ 

ki‹m Ç‹ phân ÇÎnh m¶t cách qua loa nhÜ vÆy ÇÜ®c vì bän ki‹m tra còn m¶t sÓ vÃn ÇŠ chÜa 

ÇÜ®c minh xác, chÜa hoàn chÌnh. Vaõ låi bän ki‹m tra Çã ÇÜa lên H¶i Ñoàng Quän Lš 

hÖn m¶t tháng nay, ba vÎ vi phåm trong H¶i Ñoàng Quän Lš có Çû th©i gian d¿a vào tØng 

Çi‹m trong bän ki‹m tra Ç‹ tháo g«. Bây gi© ai có thÄm quyŠn minh ÇÎnh t© t¿ ki‹m Çúng, 

bän ki‹m tra chính xác mà phân xº nên ÇÜa ra h¶i ÇÒng k› luÆt hay không?! 

 N‰u bi‹u quy‰t nhÜ vÆy là chÌ làm lÃy lŒ không có th¿c chÃt. ChÙc s¡c ÇÜ®c m©i 

h†p không n¡m v»ng vÃn ÇŠ, Ç†c qua nhÜ vÆy làm sao phán ÇÎnh ÇÜ®c. Vaõ låi Çây 

không phäi là m¶t phiên tòa. MuÓn phán xº, quy‰t Çinh phäi do cÖ quan có trách nhiŒm 

luÆt pháp chuyên môn ÇiŠu tra, xác minh cø th‹ v§i th©i gian cÀn thi‰t. 

 Tôi tu°i già, sÙc y‰u låi bÎnh hoån. Tôi Çã cÓ g¡ng chÎu Ç¿ng suÓt mÃy ngày qua 

trong tình trång bÎ o ép c¿c kÿ gay go. Næm bu°i h†p, h‰t bÓn bu°i trÜ§c khi h†p phäi h¶i 

š v§i M¥t TrÆn, luôn luôn vào h†p trÍ thÆm chí có khi mÃt Ç‰n hai ti‰ng ÇÒng hÒ m§i b¡t 

ÇÀu vào h†p ÇÜ®c ( sáng ngày 11/6/1988).  

 Tôi t¿ thÃy sÙc mình không chÎu n°i, Çành bÃt l¿c xin rút chân khÕi Chû t†a Çoàn 

và H¶i NghÎ. Kính mong H¶i NghÎ ch†n ngÜ©i có khä næng, có sÙc khÕe thay th‰ chúng 

tôi Ç‹ hoàn thành nhiŒm vø chû toå tÓt hÖn.  

 

 Trân tr†ng kính chào H¶i NghÎ.  

 

 

  Tây Ninh ngày 13/6/1988 

 

 

 

Ti‰p DÅn ñåo NhÖn 

NguyÍn Væn H¶i 
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Nh»ng Bài  DiÍn Væn cûa Ngài Ti‰p DÅn ñåo NhÖn NguyÍn Væn H¶i tåi 

Häi Ngoåi. 
 

 

 

Bài ThÙ NhÙt 
Dieãn tØ cûa Ngài Ti‰p DÅn ñåo NhÖn NguyÍn Væn H¶i nhân Leã An VÎ Thánh TÜ®ng 

tåi Thánh ThÃt New Orleans, Louisiana Çêm 15-10 K› Tœ (12-111-1989) lúc 0 gi©. 

 - & - 

 

  Nam Mô Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát. 

 Kính thÜa quí chÜ huynh và chÜ ÇŒ mu¶i,  

Bu°i leã hôm nay là  leã ÇÀu tiên, chúng ta ÇÜ®c chiêm ngÜ«ng, bái y‰t ñÙc Chí Tôn, 

nh¢m leã Hå NgÜÖn mà cÛng là khai Çàn kyû niŒm ngày khai ñåo. Cùng gi© này tåi Tòa 

Thánh và các Thánh ThÃt kh¡p nÖi ÇŠu hành leã. Riêng các leã ª Häi Ngoåi là do ÇÒng 

bào tín h»u Çã lìa xa xÙ sª, vÜ®t bi‹n trùng dÜÖng, mai ÇÜ®c sÓng còn, ly tán ra nhiŠu 

nÜ§c tØ Úc, Phi, Thái Lan, Nam DÜÖng... Ç‰n MÏ, Canada và Châu Âu. 

 

 ñÎnh cÜ nÜ§c nào, ngÜ©i tín h»u Cao ñài vÅn m¶t loøng sùng ñåo, tåo lÆp Thánh 

ThÃt, chung hiŒp cùng nhau, kh¡ng khít tình ÇÒng bào, ÇÒng Çåo, luôn luôn lÃy ñåo làm 

nguÒn an ûi cho cu¶c sÓng trên xÙ lå quê ngÜ©i, Ç‰n nay nÖi nÖi ÇŠu có Thánh ThÃt. GÅm 

låi quí vÎ là ngÜ©i tœ nån låi trª thành nhà truyŠn giáo tha phÜÖng t¿ gánh vác trách nhiŒm 

Çem ñåo ra nÜ§c ngoài, thay cho H¶i Thánh Ngoåi Giáo, m¶t trách nhiŒm tr†ng y‰u mà 

64 næm qua H¶i Thánh chÜa làm ÇÜ®c. 

 

 Hôm nay, nÖi Çây các anh em Çã tåo d¿ng ngôi th© ñÙc Chí Tôn ÇÒng th©i có nÖi 

th© ñÙc PhÆt MÅu, là hai ÇÃng thiêng liêng ñåi TØ Phø, ñåi TØ MÅu, là Cha MË chung 

cûa nhÖn loåi, chúng ta ÇÜ®c xúm xích nÜÖng t¿a cùng nhau dÜ§i s¿ Çùm b†c che chª cûa 

Cha lÅn MË, vÆy k‹ tØ nay chúng ta không còn côi cúc n»a. 

 

 Chúng ta hãy nh§ câu Thánh Giáo: 

  ‘’Ch£ng quän ÇÒng tông m§i m¶t nhà, 

  Cùng nhau m¶t ñåo tÙc m¶t Cha. 

  Nghïa nhân Çành gªi thân træm tu°i 

  Dåy lÅn cho nhau Ç¥ng ch» Hòa.’’ 
 

 ñÙc Chí Tôn còn dåy r¢ng:”ThÀy là Cha cûa s¿ thÜÖng yêu, có thÜÖng yêu th‰ 

gi§i m§i có hòa bình, càn khôn m§i an tÎnh. S¿ thÜÖng yêu là chìa khóa mª cºa Båch 

Ng†c Kinh và C¿c Låc Th‰ Gi§i. KÈ nào nghÎch s¿ thÜÖng yêu là làm môn ÇŒ cûa tà 



 101 

quái, Çi Ç‰n con ÇÜ©ng t¿ diŒt. VÆy ThÀy cÃm các con, n‰u ch£ng Çû sÙc thÜÖng  yêu 

nhau, thì ch£ng Ç¥ng phép ghét nhau nghe à!” 

 

 Nghï låi cÖ ñåo cûa ñÙc Chí Tôn ngày nay ÇÜ®c ph° truyŠn ra Häi Ngoåi, ngoài 

s¿ chû trÜÖng cûa H¶i Thánh Trung ÐÖng, mà låi do các môn ÇŒ trung kiên, t¿ Çäm 

ÇÜÖng sÙ mång, phäi chæng Çó là Thiên š ÇÎnh vÆy, mà hÍ g†i r¢ng Thiên š, thì tØ nay 

chúng ta nên dÙt bÕ š nghï cho r¢ng trong s¿ h¶i h†p cûa chúng ta có k‰t nåp nhiŠu chi 

này phái n†, chúng ta chÌ bi‰t nhìn nhau cùng chung là môn ÇŒ cûa ñÙc Chí Tôn, là con 

chung cûa ñÃng Cha Tr©i, tuân y theo LuÆt Pháp ChÖn TruyŠn nŠn ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° 

ñ¶, lÆp thân hành ñåo, nêu cao ng†n c© cÙu kh° cûa ñÙc Chí Tôn vì thÜÖng các con còn 

traàm luân b‹ kh°. 

 

 Nhìn låi lÎch sº tôn giáo xÜa nay, tôn giáo nào cÛng th‰, phát xuÃt tØ trong hoàn 

cänh khó khæn, trÜªng thành trong gian kh°: PhÆt còn phäi ta bà khÃt th¿c, Chúa phäi th† 

hình trên thÆp t¿ giá, nhÜng rÒi chôn lš Çåo mÀu vÅn là thÜ©ng cÙu roãi nhÖn loåi , th‰ hŒ 

này sang th‰ hŒ khác. Bu°i Hå NgÜÖn này, ñåo Cao ñài cÛng phát sinh trong hoàn cänh 

Çó. ñåo mª trong m¶t nÜ§c nhÕ nhoi còn bi Çô h¶, ánh sáng chôn lš bÎ bao phû trong bÙc 

màn chính trÎ ngoåi bang nên cÛng vì Çó mà sanh ra nhiŠu chi, nhiŠu phái nhÜ chúng ta Çã 

bi‰t. Tòa Thánh là trung ÜÖng phäi ÇÜÖng ÇÀu hÙng chÎu m†i gian lao thº thách, nào là bÎ 

Çóng cºa, ChÙc s¡c bÎ ÇÒ lÜu, gÀy mòn trong lao tù, bÕ mình trong ngøc thÃt, nhÜng Tòa 

Thánh vÅn gi» chôn truyŠn Çåo pháp cho t§i nay. 

 

 ñåo là con ÇÜ©ng ÇÜa con ngÜ©i Ç‰n cänh thanh nhàn u nhã, còn Ç©i là choán 

cånh tranh l®i quyŠn. Con ngÜ©i mang ki‰p sÓng phù du, ch£ng mÃy ai dÜ§i th‰ này dám 

t¿ g†i mình ÇÜ®c tr†n lành, các bÆc Thánh nhân m‡i ngày còn phäi xét mình 3 lÀn, nên 

m†i viŒc xº th‰ chúng ta nên chung tâm hiŒp trí, nhiŠu cái dª trª thành hay, thì m†i khó 

khæn nào cÛng vÜ®t qua, cÛng nhÜ viŒc ki‰n tåo ngôi Thánh ThÃt này, anh em ÇÒng Çåo 

rÃt ít, ít hÖn các nÖi mà anh em bi‰t nhÅn nåi, hòa nhã cùng nhau m§i Çem låi s¿ thành 

công nhÜ th‰ này. 

 

 TØ Çây chúng ta có cÖ sª h¶i h†p, có nÖi th© cúng ThÀy MË và các ñÃng Thiêng 

Liêng, chúng ta ÇÜ®c soi r†i dÜ§i ánh sáng diŒu huyŠn, ÇÜ®c bÓ hóa vŠ m¥t tinh thÀn Çåo 

ÇÙc, có Çû tài liŒu h†c hÕi, vŠ giáo lš có Thánh Ngôn HiŒp Tuy‹n, vŠ luÆt pháp có Tân 

LuÆt và Pháp Chánh TruyŠn, vŠ nghi lÍ có kinh Thiên ñåo và Th‰ ñåo, nhÙt nhÙt chúng 

ta cÙ lÃy Çó làm cæn bän cho phÜÖng châm hành Çåo, thì chúng ta së Çi Çúng ÇÜ©ng ngay 

nÈo chánh. 

 

 Giáo lš tuy bao quát sâu r¶ng, nhÜng tÆp trung chÌ là BÁC ÁI và CÔNG BµNH, 

th¿c thi nhÖn nghïa. 

 



 102 

 LuÆt Pháp m¡c mÕ cao xa mà phÀn chánh là gi» NG¬ GI�I CƒM là 5 ÇiŠu ræn 

cho ngÜ©i tu tránh xa t¶i l‡i. Thêm vào Çó là TÙ ñåi ñiŠu Quy là nh»ng ÇÙc tính giúp 

ngÜ©i hành Çåo rèn luyŒn nhân cách cho nên trang hiŠn nhân quân tº. 

 

 Tóm låi, ñåo dåy chúng ta làm ngÜ©i cho Çúng ngÜ©i, vì ngÜ©i là Ti‹u Thiên ñÎa, 

là Con Tr©i hay là Tr©i Con, phäi nói Ý Tr©i, lÃy tình thÜÖng yêu hòa ái chung sÓng trong 

tình huynh ÇŒ Çåi ÇÒng. 

 

 Trên phÜÖng diŒn lÆp công bÒi ÇÙc, trau tâm sºa tánh, chúng ta hãy nh§ l©i Thánh 

Giáo cûa ñÙc Lš Giáo Tông làm tâm niŒm. 

 

  Thi: Phäi gi» chÖn linh Ç¥ng tr†n lành 

   Ng†c HÜ toàn ng¿ ñÃng tinh anh. 

   LuÆt ÇiŠu C° PhÆt không chØa t¶i, 

   Hình phåt Chí Tôn ch£ng vÎ tình. 

   Chánh Tr¿c kinh oai loài giä dÓi, 

   Công bình vùa sÙc kÈ chÖn thành. 

   MÛi kim ch£ng l†t xÜa nay h£n, 

   Bi‹t s® xin khuyên cÄn thÆn mình. 
 

 Sau Çây TiŒn Minh cÛng cÀn lÜu š quš Huynh T› r¢ng: Chúng ta khánh thành 

Thánh ThÃt, chÌ là bÜ§c ÇÀu, còn phÀn quan tr†ng Ç‹ kiŒn toàn cÖ ph° Ç¶ nÖi Çây, chúng 

ta còn phäi th¿c thi Çúng theo Tân LuÆt và Pháp Chánh TruyŠn, tÙc là phäi có t° chÙc 

giáo quyŠn, công cº Bàn Tri S¿ là H¶i Thánh Em ÇiŠu hành viŒc ñåo theo chÖn truyŠn 

chánh giáo. 

 

 TiŒn Minh xin chúc toàn ñåo hÜªng nhiŠu ân huŒ ñÙc Chí Tôn và PhÆt MÅu ban 

bÓ. 

 

  Nay Kính. 
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Bài ThÙ Hai 
Di‹n væn cûa Ngài Ti‰p DÅn ñåo NhÖn NguyÍn Væn H¶i nhân L‹  Khánh Thành Thánh 

ThÃt New Orleans, Louisiana Çêm 15-10 K› Tœ (12-11-1989) lúc 11 gi©. 

 

Nam Mô Cao ñài Tiên Ông ñåi BÒ Tát Ma Ha Tát. 

 

Kính thÜa quš quan khách,  

Kính thÜa chÜ ñåo Huynh, ñåo T›, và chÜ tín h»u kính m‰n. 

 

LÍ khánh thành Thánh ThÃt New Orleans hôm nay, nh¢m ngày lÍ lÀn thÙ 65 nŠn ñåi ñåo 

Tam Kÿ Ph° ñ¶ khai mª tåi nÜ§c ViŒt Nam, nÜ§c cûa m¶t dân t¶c giàu long tín ngÜ«ng, 

tôn suøng các tôn giáo NHO, TH´CH, ñ�O. Nay ÇÜ®c ñÙc Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰ 

ho¢ng khai Chính Giáo g†i t¡t là ñåo Cao ñài, tôn chÌ qui Tam Giáo và hiŒp NgÛ Chi, 

trên có quyŠn Chí Linh (ThÜ®ng ñ‰) ÇÓi v§i quyŠn Vån Linh (Sanh Chúng), mª cÖ tÆn 

Ç¶ nhÖn loåi v§i LuÆt ThÜÖng Yêu, QuyŠn Công Chính. (Dieu et Humanité, Amour et 

Justice) ho¥c (God and Humanity, love and Justice). 

 

 TiŒn minh lÃy làm hân hånh hiŒn diŒn hôm nay, chÙng ki‰n tÆn m¡t Çåo tâm nÒng 

nhiŒt cûa chÜ quš vÎ, troùt Çã xa lìa xÙ sª, vÅn ôm Ãp lòng sùng ñåo, ch£ng màng nh†c 

nh¢n gian kh°, chung tâm hiŒp sÙc gÀy d¿ng neàn Thánh ñÜ©ng vØa khang trang vØa ÇËp 

Ç‹ có nÖi sùng bái ñÙc Chí Tôn. 

 

 HÒi tÜªng låi, ch£ng khác nào các bÆc Çàn anh chúng ta tåi T° ñình Tây Ninh, 

bu°i ban sÖ phäi chÎu cam go lao nh†c bÙng gÓc, phá chÒi gi»a khu rØng thiên nÜ§c Ç¶c, 

tåo d¿ng nên trung ÜÖng cÖ ÇÒ Çåi nghiŒp cho ñåo. Ñành r¢ng Çây là Thánh ThÃt tåm, 

nhÜng là hình bóng tÆp trung lòng thành cûa con cái ñÙc Chí Tôn mà chính lòng thành Çó 

là Tòa Ng¿ cûa ñÙc Ngài Çó vÆy. 

 

 Thánh Giáo có câu: 

    Båch Ng†c tØ xÜa Çã ng¿ rÒi, 

    Ch£ng cÀn hå gi§i v†ng cao ngôi. 

    BÀn sang trÓi kŒ tâm là quš,  

    Tâm Ãy Tòa Sen cûa Lão ngÒi. 
 ChÜ quš vÎ ÇÜ®c linh cäm do thành š chánh tâm, t¿ nhÆn sÙ mång thiêng liêng 

phô trÜÖng ñåo ThÀy ra nÜ§c ngoài, Çúng v§i Thiên š cûa ñÙc Chí Tôn là ñåo Cao ñài 

mª ra không riêng cho dân t¶c ViŒt Nam mà cho cä NhÖn Loåi Çåi ÇÒng th‰ gi§i, không 

phân biŒt giÓng nòi, chûng t¶c. 

 

 Ngó låi hiŒn nay, ÇÒng bào ÇÒng Çåo chúng ta, dù phäi làm thân tha bang lº thÙ, 

mà cä tâm hÒn chí hÜ§ng vì ThÀy, vì ñåo không bao gi© phai m©, nên nÖi nÖi ÇŠu có 

Thánh ThÃt n°i lên gióng trÓng Lôi Âm thÙc tánh, khua chuoâng Båch Ng†c truy hÒn Ç‹ 

thÙc tÌnh sanh linh s§m giäi m¶ng trÀm kha, lÀn qua b‰n giác. Chúng mang ki‰p sanh làm 
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ngÜ©i ÇÙng trên cõi dinh hoàn này có thân phäi kh° vì thân, phäi tìm s¿ sÓng, rÒi cÛng vì 

Çó dÃn thân vào bä l®i danh, Çua chen theo mi‰ng ÇÌnh chung quên Çi phÀn linh hÒn 

thiêng liêng bÃt diŒt, cÀn phäi nh© có ñåo là nguÒn trong rºa såch sÀu, là phÜÖng siêu 

phàm thoát tøc. 

 

 Tieän minh tÜªng không còn l©i chúc tuïng nào hÖn trong LÍ Khánh Thành Thánh 

ThÃt New Orleans hôm nay b¢ng nh¡c låi bài thÖ ñÙc Lš Giáo Tông giäng dåy nhÖn 

ngày LÍ Khánh Thành Tòa Thánh: 

   Thánh Tâm m¶t khÓi tÜ®ng nên hình, 

   ñã hiŒp Vån Linh v§i Chí Linh. 

   Riêu phÜ§ng TØ Bi tiêu loån låc, 

   Soi gÜÖng Bác Ái lÆp công bình. 

   Chiêu an tä ñåo trØ tà khí, 

   ñ¶ tÆn vån linh chiêu cÙu tinh. 

   Mª m¡t thiêng lÜÖng dìu chûng loåi, 

   Nghïa nhân âu Ç°i lÃy nhÖn tình. 
 Bài thÖ ÇÀy Çû š nghïa mà tØ trÜ§c các ñÃng Thiêng Liêng h¢ng dåy các bÆc TiŠn 

bÓi chúng ta r¢ng: ”Tåo Tòa Thánh là tåo nhÖn tâm, nhÖn tâm bÃt tåo thì dù chúng ta có 

tåo d¿ng nên lâu Çài kinh dinh ÇÒ s¶ Ç‰n mÃy, mà không tåo Ç¥ng nhÖn tâm thì lâu Çài 

Ãy Ç‰n mÃy tÀng cao cÛng phäi hoang tàn søp Ç°. ” 

 

 TiŒn minh hãnh diŒn mà quä quy‰t r¢ng: Ngôi Thánh ThÃt ÇÜ®c khánh thành hôm 

nay là Çúng v§i truyŠn thoáng cûa H¶i Thánh Çã áp døng tåo d¿ng nên nghiŒp chung cho 

ñåo tØ bu°i sÖ khai. Thánh ThÃt tåo thành m¥c dù còn khiêm tÓn, mà chính là s¿ chung 

tâm hiŒp sÙc cûa con cái ñÙc Chí Tôn góp công xây d¿ng, nên Çó là KhÓi Thánh Tâm 

tÜ®ng nên hình vÆy. MÓi ñåo ÇÜ®c khai nguyên là mª trÜ©ng thi công quä cho cä chúng 

sanh có cÖ duyên Ç¡p bÒi âm chaát, lÆp công Çåt vÎ, ch£ng m¶t dân t¶c nào mà cho cä 

nhÖn loåi Çåi ÇÒng th‰ gi§i. 

 

 ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ ÇÜ®c g†i là ân xá kÿ ba. Kÿ này ñÙc Chí Tôn không 

giao chánh giáo cho tay phàm, vì xÜa kia càn vô Ç¡c khan, khôn vô Ç¡c duyŒt, vÎ Giáo 

Chû mang phàm th‹ chÌ hành ñåo nÖi tÜ phÜÖng mình mà thôi, vã låi h»u hình tÙc h»u 

hoåi, sau khi vÎ Giáo Chû qua Ç©i, ngÜ©i sau canh cäi làm cho Chánh Giáo lÀn lÀn hóa ra 

phàm giáo. Ngày nay, càn khôn dï tÆn thÙc, nhÖn loåi Çã hiŒp ÇÒng, nên chính mình ThÀy 

dung huyŠn diŒu cÖ bút Ç‰n tÆn Ç¶ các con. 

 

 Thánh Giáo Çã dåy nhÜ vÆy, có ngÜ©i nghï r¢ng ñåo Cao ñài không có Giáo Chû, 

nhÜng chúng ta hãy xem, ñÙc Chí Tôn Çã lÆp ra Chánh Th‹ ñåi ñåo tÙc là H¶i Thánh 

Cºu Trùng ñài gÒm có: NhÙt PHẬT (1 vÎ Giáo Tông), tam TIÊN (3 vÎ ñÀu SÜ), tam thÆp 

løc Thánh (36 vÎ PhÓi SÜ), thÃt thÆp nhÎ HI“N (72 vÎ Giáo SÜ), tam thiên ñ— ĐỆ (3.000 

Giáo H»u), tÃt cä là 3.112 vÎ h†p låi thành H¶i Thánh Cºu Trùng ñài thông công cùng 

BÁT QUÁI  ñẠO là nÖi ThÀy ng¿ cÀm quyŠn thiêng liêng mÓi ñåo. 
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 ñÙng trÜ§c Çây, TiŒn Minh nhÖn danh ChÙc s¡c HiŒp Thiên ñài Tòa Thánh Tây 

Ninh, hiŒp cùng toàn chÜ b°n Çåo nÖi Çây xin cám Ön häo tâm Çóng góp l§n lao cûa quš 

chÜ tôn liŒt vÎ trong viŒc ki‰n tåo ngôi Thánh ThÃt này. Anh em ÇÒng ñåo chúng tôi luôn 

luôn nhuÀn g¶i thâm ân. 

 

 Sau Çây Tieän Minh cÛng xin khen ng®i thành công khä kính cûa chÜ quš ñåo 

Tâm, g†i quš vÎ là rÜ©ng c¶t cûa ñåo, v§i Ü§c mong r¢ng trên bÜªc ÇÜ©ng tu tÆp, lÆp 

công bÒi ÇÙc, quš vÎ ngày càng ti‰n lên Ç¡c kÿ sª nguyŒn. 

 

 Xin cÀu chúc ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu ban Ön lành cho quš vÎ và ÇÒng bào, 

ÇÒng Çåo nÖi Çây. 

 

 Xin thành tâm chúc sÙc khÕe quš quan khách. 

 

 

    Nay Kính. 
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Bài Thứ Ba 
Bài thuyết đạo của Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội tại Thánh Thất New 

Orleans nhân ngày Lể Giáng Sinh năm Kỷ Tỵ (25-12-1989). 

  

 Kính thưa chư quí Đạo Huynh, Đạo Tỷ, Chư Đệ Muội kính mến. 

 

 Hôm nay Lể Giáng Sinh 1989, được cử hành trên toàn thế giới, kyû niệm ngày 

Đức Chúa Jésus, lãnh mạng lệnh Đức Chúa Trời  xuống thế lập thành Thiên Chúa Giáo. 

Cùng giờ này chuông nhà thờ khắp nơi trên thế giới trên quả địa cầu 68 này đồng reo 

vang, mừng ngày Giáng Sinh của Chúa. Đấng Giáo Chủ Jésus Christ. 

 

 Tại Mỹ Quốc này cũng như trên toàn thế giới, trên 800 triệu con chiên  đồng 

ngưỡng mộ lắng nghe và tưởng niệm Kinh Thánh, Lời thuyết giảng về tình thương của 

Chúa, mà cũng vì tình thương mà Chúa chịu thọ hình trên cây thập tự giá để chuộc tội 

cho loài người. 

 

Chúng ta dâng sớ vừa rồi, có câu niệm “Nam Mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế 

Thiên Tôn” hòa đồng với giọng kinh đang lang rộng trên thế giới hướng về Chúa, người 

người mừng Giáng Sinh, nhà nhà ăn leã Giáng Sinh, luôn cả môn đệ tôn giáo Cao Đài tại 

Tòa Thánh cũng như các Thánh Thất khắp nơi và tại Thánh Thất New Orleans này cũng 

đồng hiến leã Giáng sinh. 

 

 Chúa KITÔ là đấng cứu thế giáng trần lập nền Thánh Giáo, trải qua gần hai ngàn 

năm nên Đạo càng lớn mạnh, cả nhơn loại đều tin tưởng phụng thờ, nhờ ơn cứu chuộc 

của Chúa. 

 

 Ngày nay nhơn loại thoâng minh tiến bộ cả về mặt khoa học kyû thuật, cả tư 

tưởng triết lyù cao siêu, có thể nói thượng thoâng thiên văn, hạ đạt địa lyù, trung quán 

nhơn sự vẫn một niềm tin tưởng và kính phục giaùo lyù cao siêu, nhiệm mầu mà Chúa  

đã ban truyền hiện đại. Chúa đã dạy rằng trong hai ngàn năm, Chúa sẽ đến làm cuộc đàm 

phán đại đồng (Jugement general), phán xét cho cả chúng sanh. 

 

 Cũng do đó mà trong Đạo Cao Đài cho chúng ta có quyền tin tưởng rằng Chúa đã 

đến với nhơn loại trong buổi Hạ Ngươn Tứ Chuyển này, trong cơ quy nhứt đại đồng tôn 

giáo, bằng niềm tin với huyền diệu, cùng với Đức Thượng Đế, bên Thánh  Giáo gọi là 

Đức Chúa Trời, mở cơ tận độ. Theo tôn chỉ Đạo Cao Đài, chúng ta đang suøng bái hôm 

nay, có Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và các Đấng Giáo Chủ giáng điển linh, có nghĩa là 

không bằng hình thể hữu sanh đến mở Đạo kỳ ba qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi, không sắc 

thái dân tộc mới tiến tới đại đồng huynh đệ. 

 

 Chúng ta là môn đệ trong tôn giáo Cao Đài, tôn giáo mặc dù còn non trẻ, số tín đồ 

trong nước Việt Nam chưa đầy 5 triệu, nhưng với tôn chỉ Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi, 

mang hai câu liển trước Hiệp Thiên Đài: 
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‘’HiŒp nhÆp Cao ñài, bá tánh thÆp phÜÖng qui chánh quä, 

Thiên Khai Huÿnh ñåo, NgÛ Chi Tam Giáo h¶i Long Hoa.’’ 
Làm cơ cứu thế độ đời thì chúng ta vẫn tin quả quyết theo Thánh Giáo Đức Chí Tôn đã 

dạy: 

‘’ TØ trÜ§c nÜ§c Nam ch£ng ñåo nhà 

nay ta gÀy d¿ng lÆp nên ra. 

Ví b¢ng ai hÕi sao bao nä, 

R¢ng trÈ noi sau bi‰n hóa già.’’ 
 Tóm lại, sanh đứng làm người, tối linh hơn vạn vật, dưới quyền năng tạo hóa tức 

là Trời, phải biết cội nguồn, biết mình trong coõi vạn linh, dưới quyền bảo sanh của Chí 

Linh. Vaäy con đường duy nhứt là phải biết Đạo là con đường trở về nguồn, tức là con 

đường Thiêng Liêng hằng sống. 

 

 Nay chúng ta hữu hạnh hữu duyên ngộ Đạo là điều ân phúc cho kiếp sống, chúng 

ta hãy cố gắng tiến lên để khỏi bỏ lở cơ hội nắm lấy phương diệu huyền thoát tục mà Đức 

Chúa Trời, cũng như Đức KITÔ hằng hữu ngöøa thuyền chịu rước nguyên nhân. 

  NAM MÔ GIA TÔ GIÁO CHỦ CỨU THEÁ THIÊN TÔN. 
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BAØI THỨ TƯ 

Lời Tâm Huyết của Ngaøi Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội tại Thánh Thất New 

Orleans nhân leã Tất Niên 23 tháng Chạp năm kỷ Tỵ (19-1-1990). 

 

 Kính Thưa Chư Hiền Nam Nữ, 

 

 Nay là ngày leã Tất Niên, chúng ta hiến leã đưa Chư Thánh Triều Thiên tôi xin có 

mấy lời tâm huyết cùng chư quí vị. 

 

 Thật là một duyên may muôn thuôû, trên chuyến đường du lịch, tôi đươc hội hiệp 

cùng chư Hiền Nam Nữ chung lo Đạo sự. Thời gian tuy ngắn ngủi mà tình giao cảm rất 

nên thấm thiết troïn nghĩa Đạo tình Đời. Tôi được chứng kiến Ñạo Tâm chư quí vị hết 

loøng chung lo gầy mầm móng cho cơ nghiệp Đạo nơi đây, nhứt mực vì Thầy vì Đạo 

chẳng quaûn tấm thaân vong quốc tha bang, mãi nhớ nguồn chí công nêu ngọn cờ Tam 

Thanh Đại Đạo. 

 Sự thành công ấy trên có Thiêng Liêng chứng giám, dưới thế gian khích lệ, nhưng 

rồi không tránh khỏi sự ganh hiềm, nhưng nhờ chư Hiền saùng suốt biết gìn loøng trung 

nghĩa cùng nhau mà mọi sự việc được yên xuôi, từ từ nhi tiến, uy thế càng thêm có giá 

trị. 

 

Quả nhiên, lẽ phải vẫn là lẽ phải, đoan chính vẫn là đoan chính, đó laø phaàn thưởng cho 

những ai dám xã thaân vì Đạo, sánh chẳng khác nào gương xưa của những bậc anh hào 

bần hàn bao quản chân giày sành đạp sỏi, đầu đội nguyệt mang sao, luôn công trình khó 

nhọc vì đời, được đời truyền tụng cổ kim bất huõ. 

 

 Nơi thế gian chi sự, keû muốn đặng ngọc phải vào hang thẳm, muốn tìm vàng phải 

ngaám biển sâu, muốn cho phú quyù công hầu phải cho có chí dãi dầu tuyết sương. Cho 

hay Đời vẫn thế, Đạo vẫn thế muốn tạo nghiệp trần gian còn phải khó, lựa là Tiên Trưởng 

chốn bồng sơn. 

 

  Thánh Giáo có câu: Nên trò ñåo ñÙc dÍ gì  Çâu 

     Vui ch£ng vui, sÀu ch£ng dám sÀu 

     Cái khó cûa Ç©i, mình Ü§c v†ng, 

     Cái chê cûa chúng låi nài cÀu. 
 

 Dân tộc Việt Nam ta, Một dân tộc có tiếng là cần cù nhẫn nại, Được Chí Tôn chọn 

lựa phó giao nền chánh giáo. Hơn thế nữa chư hiền hiện diện nơi đây hầu hết được rèn 

luyện chí khí thêm rắn chắc trong cơn quí vị rời bỏ nơi cha đất tổ, vượt biển Thái Bình 

Dương, dám chịu hy sinh làm thước đo số mạng, người có Đạo hay không có Đạo cũng 

đều nguyện cầu thần linh phoø hộ trước soùng to bão lớn giöõa đại dưong, Đôi khi nhìn 

thaáy tử thần sắp xuất hiện càng lúc càng gần, làm cho bấn loạn tâm can gần như mất 
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niềm tin là thần linh không có thật. Nay nhìn lại sự hy sinh liều lĩnh hãi hung bất trắc đã 

qua, niềm tin thêm vững chắc, chí hiên ngang càng thêm lớn mạnh. 

 Giờ đây cả khối đức tin, cả chí hướng dồn lại phụng sự cho nghiệp Đạo thì tương 

lai có nghĩa vụ nào hơn, công trình nào bằng, sự sống chỉ làm tế vật hy sinh cho con cái 

Đức Chí Tôn. Trong đời sống con người ai cũng muốn cho mình có hạnh phúc, nhưng 

hạnh phúc do đâu mà có? Hạnh phúc đích thực là trước phải tạo hạnh phúc cho người, 

cho con cái Đức Chí Tôn là tạo chân hạnh phúc cho mình vậy. Đức Chí Tôn dạy: “Các 

con lo cho Thầy, Thầy lo cho các con.” 

 

 Từ ngày tôi đến đây chung lo phụ lực với chư Hiền Nam Nữ, với sức mọn tài hèn, 

thành quả chẳng là bao, mà loøng tôi rất hân hoan khích lệ thấy chư hiền đi đúng con 

đường chánh Đạo. ngày tôi tách bước giã từ chư hieàn sắp cận, tôi luôn luôn ôm ấp tình ái 

mộ và luôn cầu Ơn trên phò hộ chư hiền đủ tinh thần, chung lưng đâu cật gánh gồng 

nghiệp Đạo cho veû vang, lưu hậu thế, bia tạc tại Mỹ Châu này. Tôi tự hứa sẽ gắng bó ưu 

tư, dù ở phương trời xa thẳm, phù trợ chư hiền mãi mãi trên lập công bồi đức. 

 

Thi Tặng: 

Chung vui lúc ª ng« khi vŠ, 

Cách trª phàm trÀn bi‰t mÃy quê. 

Trút bÕ l®i danh trau c¶i phúc, 

Ghét thÜÖng miŒng th‰ m¥c cÜ©i chê. 

ViŒt Nam thÜ©ng niŒm câu huynh ÇŒ, 

MÏ quÓc xin khuyên gi» vËn thŠ. 

ñôi ngã Á Âu dù cách biŒt, 

Cao ñài m¶t mÓi vÅn chan huŠ. 
         

Thân ái. 
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Bài Thứ Năm. 
Dieãn từ của Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội đọc tại Thánh Thất SAN 

JOSE, CALIFORNIA nhân Lể Vía ĐỨC NGỌC HOAØNG THƯỢNG ĐẾ (09/01/ Canh 

Ngọ) 1990 

 

Kính thưa chư Hiền Nam Nữ, 

 Dịp may muôn thuở, tôi được dịp hội ngộ cùng quí chư hiền, hôm nay đảnh leã 

Đức Chí Tôn, tôi  có đôi lời xin thưa cùng chư hiền nam nữ. 

 

 ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ gọi tắt là ĐẠO CAO ñài. Danh từ đã có tiên tri từ 

thế kỷ thứ 10 tại Trung Nguyên: 

   Cao nhÜ b¡c khuy‰t nhÖn triêm ngÜ«ng 

   ñài tåi nam bang ñåo thÓng truyŠn. 
 Đến thế kỷ thứ 20 được xuất hiện tại Việt Nam năm Bính Dần (1926) bằng danh 

nghĩa một tôn giáo do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh sáng lập, nền tân tôn giáo, 

mục đích qui nguyên các Đạo hửu hình làm một, gọi là QUY TAM GIÁO HIỆP NGŨ 

CHI.  

 

 Đạo ra đời nhằm Hạ Ngươn sang Thượng Ngươn tứ chuyển, nhằm ngươn hội các 

tôn giáo cổ truyền hầu mãn, các Đạo giáo đó cũng do chính mình Thầy chiết chơn linh 

giáng trần khai mở, tùy trình độ dân trí, tùy phong hóa địa phương giáo đạo. Phật giáo 

bên Ấn Độ, Tiên giáo bên Trung Hoa, Thánh giáo bên Châu Âu, các Đấng Giáo Chủ do 

Chơn Linh của Chí Tôn chiết tánh giáng trần phải mang hình thể dân tộc nơi đó để phổ 

truyền giáo lyù, rồi cũng vì nhiều sắc thái dân tộc từng địa phương nên sanh kỳ thị chủng 

tộc, tranh luận giáo lyù, Đạo này Đạo khác. Bởi các lẽ nên nay đến thời kỳ chính mình 

Thầy dùng huyền cơ diệu bút, không mang hình thể hữu vi chỉ thờ Thiên Nhãn là biểu 

hiện lương tâm tránh nạn kỳ thị, tranh luận Đạo giáo, chỉ biết một mình Thầy là Chúa Tể 

Càn Khôn Thế giới, cha chung của nhân loại đến cầm quyền giáo Đạo, qui tam giáo 

NHO, THÍCH, ĐẠO và thần Đạo cùng Nhơn Đạo gọi là Ngũ Chi. 

 

 Bởi thế Đạo Cao Đài gọi là Tân Tôn Giáo chỉ mới về danh từ, tựu trung giáo lyù 

vẩn là cổ truyền. Tỷ như một học đường gồm các khoa và nhiều cấp, do chơn lyù đó chúng 

ta có thể hiểu rằng Đạo Cao Đài là Ngũ Giáo Chấn Hưng. 

 

 Đây là cơ tận độ cả môn đệ Đức Chí Tôn trong nhiều hạng Thượng, Trung, Hạ, buổi 

Hạ Ngươn này chúng sanh nơi bến trần khổ, dù căn nguyên thuộc về bậc phẩm nào cũng 

có thể tu hành đạt vị đặng: Không Phật cũng Tiên, không Tiên cũng Thánh, không Thánh 

cũng Thần. Thậm chí không đắc vị Thần cũng trở thành người Thánh thiện, được tiến hóa 

lên như câu kinh đã dạy: 

LuÆt nhÖn quä Ç‹ ræn Thánh ñÙc 

    Cºa luân hÒi nh¡c b¿c cao siêu. 
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 Các chÖn hÒn luân hÒi chuy‹n ki‰p ti‰n hóa mãi trong vòng thÃt Ùc niên khai ñåo.  

ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ cùng ÇÜ®c g†i là ân xá kÿ ba mª cÖ tÆn Ç¶, khép cºa phong Ç¶ 

khai kink Båch Ng†c hay Çóng ÇÎa ngøc mª cºa thiên, cä môn ÇŒ Chí Tôn ÇÜ®c hÜªng ân 

huŒ, xá t¶i lÆp công ti‰n thân Çoåt vÎ. 

 

   M¶t tín ÇÒ tr†n thŒ ÇÓi phÄm  ñÎa ThÀn 

   ChÙc ViŒc  ‘’  NhÖn ThÀn 

   Leã Sanh  ‘’  Thiên ThÀn 

   Giáo H»u                    ‘’                      ñÎa Thánh 

   Giáo  SÜ  ‘’  NhÖn Thánh 

   PhÓi SÜ  ‘’  Thiên Thánh 

   ñÀu SÜ                    ÇÓi phÄm  ñÎa Tiên 

   ChÜªng Pháp  ‘’  NhÖn Tiên 

   Giáo Tông  ‘’  Thiên Tiên 

rÒi Ç‰n PhÆt VÎ. 

 

 Chúng ta là dân ViŒt Nam may duyên ng¶ ñåo, nÜ§c ViŒt Nam ÇÜ®c Chí Tôn ch†n 

làm Thánh ñÎa giao nŠn Chánh Giáo. TrÜ§c c°ng HiŒp Thiên ñài có hai câu lieãn: 

  HiŒp nhÆp Cao ñài bá tánh thÆp phÜÖng qui chánh quä 

  Thiên khai Huÿnh ñåo NgÛ Chi Tam Giáo h¶i Long Hoa. 
 ñåo khai träi qua 65 næm khi ÇÃt nÜ§c ViŒt nam còn dÜ§i quyŠn Çô h¶ ngoåi bang, 

bi‰t bao lÀn nŠn ñåo thæng trÀm chinh nghiêng, Thánh ThÃt bÎ Çóng cºa, chÙc s¡c bì ÇÒ 

lÜu, hao mòn tâm l¿c cÛng có ngÜ©i bÕ mình trong lao xá, nhÜng ñåo vÅn vÜÖn lên và tÒn 

tåi nhÜ lÎch sº các tôn giáo xÜa nay. 

 Ra Häi Ngoåi Ç‰n vùng B¡c MÏ tôi ÇÜ®c møc ki‰n cu¶c Ç©i vong quÓc cûa chÜ hiŠn 

làm tôi vô cùng xúc Ç¶ng cäm thông Çã làm thân lº thÙ, chén cÖm manh áo còn là nhu 

cÀu thi‰t y‰u cho s¿ sÓng h¢ng ngày mà lòng vÅn thÜÖng m‰n ñåo, chung lo phøng s¿ 

cho cÖ nghiŒp chung, lÃy ñåo làm nguÒn an ûi tinh thÀn gieo trÒng håt Thánh CÓc, nêu 

cao cÖ cÙu kh° cûa Chí Tôn. ChÜ HiŠn Çã tØng g¥p nhiŠu khó khæn trên bÜ§c ÇÜ©ng hành 

Çåo, thi‰u ChÙc S¡c hÜ§ng ñåo và s¿ t° chÙc còn lÕng lÈo. VÆy nhân dÎp này, tôi xin m©i 

toàn Çåo sau Çåi lÍ, d¿ phiên h†p khoáng Çåi Ç‹ chúng ta góp š t° chÙc låi cÖ cÃu ñåo s¿ 

theo Çúng chÖn truyŠn luÆt pháp ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶. 

 TrÜ§c khi dÙt l©i tôi xin cÀu chúc ñÙc Chí Tôn, ñÙc PhÆt MÅu ban ân huŒ cho toàn 

ChÜ HiŠn Nam N». 

 

 

         Nay Kính 
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BÙc ThÖ K› NiŒm 
(cûa Ngài ChÜªng ƒn gºi Ngài PhÓi SÜ Thái Vinh Thanh) 

 

TOØA THAÙNH TAÂY NINH 

Ngaøy 25 thaùng 8 Nhaâm Tyù (2-10-1972) 

Kính gôûi Ñaïo huynh Hieån Trung 

Phoái Sö Thöôïng Vinh Thanh  

 Haân haïnh ñöôïc Ñaïo Huynh gôûi taëng quyeån Hoài Kyù cuûa ñaïo huynh. 

   

 Maëc duø chöa coù dòp nghe nhaéc ñeán, nhöng nhöõng khuùc khieâu cuûa cuoäc ñôøi 

ngöôøi soáng hy sinh vì Ñaïo vì Ñôøi ñaõ in saâu trong trí naõo cuûa ñaïo ñeä thaønh trang kyù öùc 

ñaày caûm thoâng, ñaày trìu meán, nay ñöôïc xem laiï thaät laø nhöõng phuùt phaäp phoàng töø nhòp 

thôû.  

 Nghó raèng coå kim, nhöõng trang phaûi soáng cho gioáng noøi roài coøn theâm nghóa 

vuï vì Ñaïo nhaø ñaõ thaønh  thoâng leä, ai ai cuõng phaûi neám maät naèm gai, thaêng traàm ñeå reøn 

trui cho neân trang tuaán kieät, roài nhôù ñeán Ñöùc Huyeàn Giaùo Toâng laø Ñaáng Thieâng Lieâng 

hoä maïng cho ñaïo huynh coøn phaûi xuùc ñoäng nhöng roài chæ khuyeán khích maáy vaàn thô 

Vaân Tieân: 

    

   Ngheâu ngao nay chích mai ñaàm, 

   Moät baàu trôøi ñaát vui thaàm ai hay; 

   Kinh luaân saün naém trong tay, 

   Nghöûa nghieâng maët nöôùc vui say trong trôøi. 

  

 Thaät laém luùc nôû gan maø cuõng laém hoài teo ruoät, nhöng ñaõ laø ngöôøi coù thieân 

maïng thì moïi nguy hieåm gay go vaãn troâi nhö gioù thoaûng, chæ coù ngöôøi nhö Chí Só Hoà 

Vaên Ngaø, khoâng coù söù maïng Thieâng Lieâng, cuõng ñoàng thoï naïn vôùi ñaïo huynh, nhöng 

bò haïi moät caùch thaûm thöông, sau nhôø giaùc ngoä veà phaàn hoàn neân möôïn cô giaùng buùt 

nôi “Thanh Tröôùc Ñaøn” than leân nhöõng caâu naõo ruoät. 

 Chö moân ñeä Ñöùc Thanh Sôn Ñaïo Só toaøn laø ñaáng nhôn taøi, sanh ra ñeå thi thoá 

caùch maïng, thì trong vieäc laøm caùch maïng phaûi xem caùi cheát laø thöôøng ñeå laáy vinh 

quang cho xöù sôû, cho Ñaïo nhaø. 

 Ñaïo ñeä chuùc ñaïo huynh coøn nhieàu söù maïng vaø seõ neâu cao danh nghóa trong 

cuoäc ñôøi ñeå noái tieáp trong quyeån “Hoài Kyù” naøy maø coù leõ coøn caùc baïn Baïch Vaân seõ 

ñuùc keát ñaày ñuû theâm hôn. 

 Thaân aùi kính chaøo ñaïo huynh. 

      Chöôûng AÁn Nguyeãn Vaên Hôïi 

           Ñaïo Hieäu Tòch Quang 
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ThÖ k› niŒm ñæng SÖn cûa DiŒu Thông 

ñˆNG S÷N 
 

Kÿ 1    NgÒi trên bàn thåch d¿a non xanh 

   ñ®i khách tÀm tiên giäi m¶ng lành 

   Th°i månh hoûa tâm tan h¡c khí 

   H§p vào thanh Çi‹n luyŒn tinh anh 

   Xoay vÀn vÛ trø noi tinh ÇÄu 

   CÀm Ãn khai thiên phá huyeãn thành 

   Chín cõi tr©i cao sao r¿c ánh 

   Sen vàng Çª gót låi HÜ Thanh. 
 

Kÿ 2   Thanh HÜ Ç¶ng thánh tr°i cung thiŠu 

   MØng bån ngôi xÜa Çáo Ng†c Diêu 

   Chén rÜ®u Bàn ñào say ngÃt ngÜ«ng 

   Lò hÜÖng ñ¶ng Bích thÃm phiêu phiêu 

   Ba ngàn Th‰ Gi§i dÜ©ng thanh thÎnh 

   Muôn ánh H¢ng Nga dáng mÏ miŠu 

   HÕi khách TrÜ©ng Xuân tay ng†c n¡m 

   TrÀn hÒng muôn ki‰p ÇÜ®c bao nhiêu? 
 

Kÿ 3   Bao nhiêu ki‰p sÓng Çã vØa chÜa? 

   SÜ§ng kh° thÜÖng tang liŒu có chØa? 

   C¿c låc thanh nhàn sao chán nän? 

   TrÀn hÒng lÆn ÇÆn låi say sÜa! 

   Phá mê mÃy kë toan r©i tøc?  

   ThÙc tïnh nhiŠu ngÜ©i luÓng treã trÜa! 

   MÜ®n kh° phàm thân giÒi Chí Thánh 

   NÜÖng bùn sen tr° hå cho vØa. 
 

Kÿ 4   Cho vØa thuyŠn Bát Ç¶ kÿ ba 

   Gom h‰t nguyên nhân låi m¶t nhà 

   MuÓn th£ng ÇÜ©ng vŠ Cung Båch Ng†c 

   Phäi vào ñåo Ç‰n h¶i Long Hoa 
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   HiŒp Thiên ch§p nhoáng roi thÀn Çi‹n 

   C»u phÄm l†c lØa Çám quÏ ma 

   DÜ§i phép Công B¢ng cÖ Tåo hóa 

   Tình thÜÖng r¶ng mª cänh Thiên Tòa. 

       DIỆU THÔNG  
       K› niŒm cÖ chuy‹n th‰ khai mª 

        ñåo Tâm 

 

Ghi chú: DiŒu Thông NguyÍn Ng†c Hòa hiŒn ª NhÆt Bän, là m¶t trong nh»ng anh em 

ñåo Tâm Çã tØng tham d¿ các cu¶c hành pháp khai tâm tåi ÇÌnh Linh SÖn (1982). 
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Gia ñình Quoác Theá Ngoïc Nöông vaø caùc con, caùc chaùu hoïp maët vôùi Nguyeãn Kim 

Xuyeán     (nhaân du lòch sang Myõ chuyeån taëng baøi thô kyû nieäm naøy) 

 

Cäm nhÆn huyŠn cÖ Tåo Hóa 

Coõi traàn nôi khaùch taïm döøng chaân 

Ñeán luùc ra ñi chaúng ngaïi ngaàn 

Cuoäc theá traû vay xong nôï theá 

Non boàng hoäi ngoä veïn thieân aân 

Huyeàn vi taïo hoaù an baøy ñoù 

Saéc töôùng thieân cô chuyeån hoaù daàn 

Cuøng maùi nhaø chung nôi cöûa Ñaïo 

Ñeä huynh ñoái ñaûi Ñaïo Taâm caàn. 

 

Vaõng Sinh caån buùt 

Hieàn Taøi Traàn Vaên Goøn 
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Ý NiŒm ThÜ cûa Ngài Thái Hi‹u Thanh 
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