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LỜI TỰa

Khi tôi viết những dòng chữ nầy (mồng 8 
tháng 8 năm Mậu Tý – Dương lịch ngày 

7–9–2008) thì người trong truyện đã vĩnh viễn rời khỏi 
cuộc đời ảo mộng qua hơn 1/3 thế kỷ. Tôi viết hồi ký này 
nhằm vào hai mục đích:

1. Gây niềm hứng khởi tâm linh cho những ai có đức tin 
vào Thượng Ðế, trong đó có con cháu nội ngoại, thân 
hữu của ông Nguyễn Văn Tý, để các con cháu của ông 
biết rằng mình có một người cha, ông thuộc hàng Chức 
sắc của Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ – Tòa 
Thánh Tây Ninh – đã hết lòng phụng sự Ðấng Thượng 
Ðế (danh xưng Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma 
Ha Tát). Từ khi ngộ Ðạo, ông Tý đã toàn tâm toàn ý 
phụng sự cho Ðạo nghiệp, dẫn dắt chúng sanh và con 
cháu đi theo đường chánh pháp của nền chơn giáo Ðại 
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

2. Làm sáng danh Ðức Ðại Từ Phụ đã vì nhân loại mà 
khai sáng nền chơn giáo Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 
vào đầu thế kỷ 20 (năm 1926), để cứu rỗi toàn con cái 
của Ngài nơi hành tinh chúng ta đang sống (theo học 
thuyết Cao Ðài Giáo gọi là Ðịa Cầu 68), trong đó có 
nước Việt Nam, hiện có 64 tỉnh, thành. An Giang là 
một tỉnh của nước Việt Nam, có mẫu tự A đứng đầu 
các chữ cái (A, B, C...) và là một tỉnh thuộc miền Tây 
Nam Bộ. Sở dĩ nói đến An Giang, vì đây là quê của ông 
Nguyễn Văn Tý, tưởng cũng nên giới thiệu sơ lược về 
địa chí của tỉnh An Giang.
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Theo bản đồ hành chánh tỷ lệ 1/1.750.000 xuất bản ngày 
25–2–1998, in ấn tại Xí nghiệp bản đồ Ðà Lạt thì:

An Giang tọa lạc tại vị trí phía Tây Nam nước Việt Nam 
so với trục kinh tuyến đi qua Sài Gòn:

– Phía Bắc giáp với quốc gia Campuchia.
– Nam giáp thành phố Cần Thơ.
– Ðông giáp tỉnh Ðồng Tháp.
– Tây giáp tỉnh Kiên Giang.
Chiều ngang từ Ðông sang Tây chỗ rộng nhất 90 km, 

chiều dọc từ Bắc xuống Nam chỗ dài nhất 80 km. Theo sách 
“Những trang về An Giang” của tác giả Trần Thanh Phương 
– Nhà xuất bản Văn nghệ An Giang 1984, tìm hiểu về hai 
chữ An Giang như sau:

«Ngược về lịch sử để tìm hiểu hai tiếng An Giang quả 
thật là dài dòng.

“Sách Ðại Nam Nhất Thống Chí nói rằng An Giang xưa 
là đất Tầm Phong Long, năm Ðinh Sửu thứ 19 (1757) đời Thế 
Tông, quốc vương Chân Lạp Nặc-Tôn dâng đất nầy, đặt làm 
đạo Châu Ðốc; vì đất ấy nhiều chỗ bỏ hoang, đầu niên hiệu 
Gia Long mộ dân đến ở gọi là Châu Ðốc tân cương, đặt quản 
đạo, lệ vào tỉnh Vĩnh Long; năm Minh Mệnh thứ 13, lấy đất 
nầy cùng với huyện Vĩnh An, tỉnh Vĩnh Long đặt làm hai 
phủ Tuy Biên và Tân Thành, đặt bốn huyện là Tây Xuyên, 
Phong Phú, Ðông Xuyên và Vĩnh An (Tây Xuyên và Phong 
Phú thuộc phủ Tuy Biên; Ðông Xuyên và Vĩnh An thuộc phủ 
Tân Thành), lập tỉnh An Giang, đặt chức An Hà Tổng Ðốc, 
thống lĩnh hai tỉnh An Giang và Hà Tiên...”

«Từ trước đời Gia Long, vùng đất An Giang tuy rộng rãi 
nhưng chưa có thể đóng một đơn vị hành chánh quan trọng. Lý 
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do rất đơn giản: vùng nầy nghèo nàn, không được thiên nhiên 
ưu đãi, ngoại trừ một số giồng đất cao ráo ở ven sông, vàm rạch, 
kỳ dư là quá thấp, chịu ảnh hưởng cơn lụt hàng năm của sông 
Tiền và sông Hậu. Báo An Giang xuân Mậu Ngọ 1978 đăng: 

“Năm 1832, mức phát triển về kinh tế, về dân số ở vùng An 
Giang được khả quan hơn. Ðời Minh Mạng, tỉnh An Giang 
chánh thức thành lập một tỉnh của Lục tỉnh với ranh giới khá 
rộng: phía tả ngạn sông Hậu, bao trùm luôn vùng chợ Sa Ðéc; 
còn phía hữu ngạn thì bao trùm ven sông từ Bảy Núi chạy dài 
xuống phía nam Cần Thơ, Sóc Trăng ra tới biển”. Có sách 
nói rằng: Tháng 11 năm Kỷ Hợi (1779), Nguyễn Phúc Ánh 
ra lệnh kiểm tra các Trấn Nam bộ, đó là Trấn Biên (Biên 
Hòa), Phan Trấn (gồm Gia Ðịnh và Ðịnh Tường) và Long 
Hồ (gồm Vĩnh Long và Trà Vinh). Tác giả của sách nầy nói 
đó là lần đầu tiên xuất hiện hai tiếng An Giang.

«Từ năm 1868–1948, Thống Ðốc Pháp De La Grandière 
chia An Giang làm hai tỉnh: Long Xuyên và Châu Ðốc...

... Sau năm 1954, Ngô Ðình Diệm ký sắc lệnh số 143/VN 
đề ngày 22–10–1956, định ranh giới và tên các tỉnh miền Nam, 
tỉnh An Giang gồm hai tỉnh Châu Ðốc và Long Xuyên...

«Sau khi giải phóng miền Nam, tỉnh An Giang được 
thành lập theo quyết định số 19/ NQ đề ngày 20–12–1975 của 
Bộ Chính trị Trung ương Ðảng Lao động Việt Nam.» (Sách 
đã dẫn trang 10, 11, 12).

Từ nhiều thế kỷ trước, khi ông cha mở cõi về phương 
Nam, một đoàn người Việt đã dừng chân, định canh, định cư 
bên dòng sông Cửu Long để lập nghiệp, đó là An Giang, còn 
có tên gọi là Long Xuyên, một nơi khí hậu hiền hòa, đất đai 
phì nhiêu với nhiều sông rạch. Tại bên bờ rạch Vĩnh Hanh, 
quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên, là nơi ông Nguyễn 
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Văn Tý sinh ra đời vào năm Canh Tý (1900).
Muốn đến làng Vĩnh Hanh, lữ khách có thể theo quốc 

lộ 91 từ thị xã Long Xuyên đi về hướng Châu Ðốc đến ngã 
ba Lộ Tẻ khoảng 14 km, đi về hướng Tri Tôn 6 km nữa thì 
gặp một cầu bê tông cốt thép gọi là cầu Cần Ðăng, bắt ngang 
rạch Vĩnh Hanh, du khách rẽ trái về hướng Nam dọc theo 
bờ rạch, từ đầu giao lộ theo đường làng Vĩnh Hanh đi 4 km 
nữa thì gặp nơi chôn nhau cắt rún của ông Nguyễn Văn Tý, 
tọa lạc bên kia bờ rạch. Ngày nay vẫn còn di tích một gò đất 
để dành chôn người chết trong họ tộc.
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I.– THUỞ THIẾU THỜI

Bên bờ rạch Vĩnh Hanh, ông Tý lớn dần theo 
dòng đời xuôi chảy. Ðến tuổi thanh thiếu 

niên ông sinh sống với nghề nông, trồng lúa nổi. Sở dĩ có 
tên lúa nổi vì ngày xưa người dân vùng đồng bằng sống với 
cây lúa, mỗi năm trồng một vụ theo mùa nước lũ. Nước lũ 
dâng lên bao nhiêu thì cây lúa vượt khỏi mặt nước bấy nhiêu. 
Vào tháng 7 và 8 âm lịch, có ngày nước cao lên 2 tấc, đồng 
nước mênh mông trắng xóa đến tận chân trời thì sau vài giờ 
đồng hồ cây lúa lại nhô lên khỏi mặt nước, đồng lúa lại xanh 
rì màu hy vọng, vì vậy mới có tên “lúa nổi”, nghĩa là nước 
cao đến đâu thì lúa nổi trên mặt nước đến đó. Ðến tháng 
chạp (tháng 12 âm lịch), mực nước xuống dần, cây lúa trên 
đồng trĩu hột vàng nằm dài trên mặt nước, nhà nông mới đi 
gặt lúa bằng xuồng, mỗi cây lúa dài bình quân 2 mét. Nước 
xuống nhanh, xác cây lúa nổi lình bình gây ô nhiễm nước, 
cá đồng nổi lờ đờ, người ta chỉ việc chống xuồng với cái vợt 
bắt cá đồng đủ loại. Lúa đem về phơi trên các gò đất, còn 
cá thì làm mắm hay phơi khô để ăn dần, bán cũng không 
ai mua vì nhà nào cũng có cá! Mỡ cá đem thắng làm dầu 
đốt đèn. Ðời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long sau 
mùa gặt gần như nhàn rỗi, quần áo đủ mặc là vui rồi; năm 
nào thiếu ăn (lúa thất mùa) thì ăn bông súng trộn dừa nạo 
và bông điên điển chấm với mắm kho thay cơm! Cuộc sống 
quanh năm với đèn trăng, quạt gió, vui sống hòa mình với 
thiên nhiên. Có năm nước lũ lên nhanh, xạ lúa không kịp 
thì chờ đến thời vụ, chống xuồng vào đồng hoang gặt lúa 
Trời (còn gọi là lúa ma) do thiên nhiên ban tặng đem về giả 
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gạo mà ăn cho đỡ lòng. Cây lúa Trời giờ đây đã tuyệt chủng 
vì con người quá đông, đất đai đã khai thác hết.

Vào thập niên 20 của thế kỷ 20, ông Tý sống với chiếc 
xuồng ba lá:

“Rày voi mai vịnh vui vầy,
Ngày kia hứng gió đêm nầy chơi trăng.

Một mình thong thả làm ăn,
Khỏe quơ chài kéo, mệt quăng câu đầm.

Nghêu ngao nay chích mai đầm,
Một bầu trời đất, vui thầm ai hay”.

 � Thơ Lục Vân Tiên
Lúc thì giăng câu, lúc đặt lọp (một loại dụng cụ đan 

bằng tre, hình trụ, phình chính giữa, hai đầu bịt lại có hai 
cái hom để cá tôm chui vào, ra không được), với bình rượu, 
bịt thuốc rê. Những đêm trăng rằm ông hay đánh đàn độc 
huyền (bây giờ gọi là đàn bầu), ngâm thơ Lục Vân Tiên, hoặc 
cất tiếng hò nhặt khoan theo nhịp chày giã gạo, vui sống với 
thiên nhiên mặc cho cuộc đời dâu bể!

Ðến khoảng năm 1925, theo luật tự nhiên ông Tý lập 
gia đình với bà Nguyễn Thị Diệp (sinh năm Quí Mão 1903), 
tự ông khai khẩn được 20 công ruộng (2 hecta), gia đạo 
nghèo nàn, nhà sàn chống lụt bằng cây tràm, vách phên, sống 
chung với hai đấng sinh thành là ông Nguyễn Văn Diệm và 
bà Nguyễn Thị Hội.
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Năm 1930, ánh sáng Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 
chiếu rọi đến vùng quê sông nước Vĩnh 

Hanh, ông Tý và vợ nhập môn vào Ðạo làm môn đệ Ðức 
Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát vào ngày 18 tháng 
4 âm lịch năm Canh Ngọ (1930). Tuy nhiên hai đấng song 
thân chưa chịu nhập môn vào Ðạo.

Sau khi nhập môn, ông Tý bỏ hẳn các thú vui trần tục: 
rượu, đàn, thuốc và ăn chay trường, thường xuyên cúng tứ 
thời (Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu) trước Thiên Bàn (bàn thờ Thiên 
Nhãn) theo đúng pháp môn nền chơn giáo ÐÐTKPÐ Tòa 
Thánh Tây Ninh. Khoảng một tuần lễ sau ngày thượng 
Thánh Tượng, mỗi khi ông Tý gõ ba tiếng chuông chuẩn 
bị cúng Thầy, thì bỗng dưng con mèo chạy vào quì trước 
Thiên Bàn, bắt bỏ ra thì nó kêu gào, rồi lại chạy vào trước bàn 
thờ quì tiếp?! Con mèo làm như vậy đúng một tháng, song 
thân ông Tý liền bảo nhau rằng: “Con vật nó còn biết tu, sao 
mình không tu?” Thế là cha mẹ ông Tý liền mời Ban Trị Sự 
để Khai Ðàn nhập môn vào Ðạo làm môn đệ Ðức Chí Tôn.

Kế bên nhà ông Tý là nhà ông ba Hương (anh ruột 
ông Tý), ông nầy cũng không chịu nhập môn, trong khi vợ 
ông là bà Ðáng chịu nhập môn làm môn đệ Ðức Chí Tôn. 
Nếu chủ nhà là ông ba Hương không chịu nhập môn thì 
không thể thượng trang thờ Thiên Nhãn, nên hàng ngày bà 
Ðáng phải quì cúng ngoài Bàn Thông Thiên trước sân nhà! 
còn ông ba Hương thì hàng ngày đi ngao du ngoài thị xã 
Long Xuyên theo sở thích rượu trà và hốt me (một loại cờ 
bạc ngày xưa). Một hôm, ông Chánh Trị Sự làng Mặc Cần 
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Dưng (cận làng Vĩnh Hanh) đi vào làng gặp bà Diệp vợ ông 
Tý để hỏi: “Trong làng này có người nhập môn sao không chịu 
thượng trang thờ Thầy mà lại cúng ngoài bàn thông thiên? 
Ðêm rồi chư Thần báo mộng cho tôi biết”, bà Diệp mới chỉ 
nhà bà Ðáng để ông chánh trị sự đến hướng dẫn. Ngay lúc 
đó, chiếc ghe chở ông ba Hương (chồng bà Ðáng) đau nặng 
từ từ cập bến, bổn đạo khiêng ông vào nhà, vị Chánh Trị 
Sự liền bảo ông chịu nhập môn không, thì ông gật đầu ưng 
chịu; liền đó Bàn Trị Sự liền làm lễ thượng Thánh Tượng 
để nhập môn cho ông ba Hương làm môn đệ Ðức Thượng 
Ðế. Lành thay! Sau đàn cầu bệnh, ông ba Hương hết bệnh, 
từ đó quyết chí tu hành sau được cử làm Bàn Trị Sự sở tại.
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Một ngày nọ, bổn đạo trong làng báo tin với 
ông Tý (lúc đó đang hành sự quyền Chánh 

trị sự làng Vĩnh Hanh), gia nhân của Chủ ấp Xứng (một tên 
cường hào ác bá trong làng) bắt bò của bổn đạo đem nhập 
vào đàn bò của hắn! Thuở đó, trâu bò đều có sổ lý lịch gọi 
là “sách bò”, người ta căn cứ vào số xoáy trên đầu bò mà ghi 
dấu. Tên Xứng ỷ lại vào quyền lực của thực dân Tây thường 
bắt bò tốt của dân làng đem về trại, dùng thủ thuật sửa xoáy 
bò làm lý lịch “sách bò” của mình, cướp của dân một cách 
công khai cũng không ai dám chống đối vì cha hắn là Hương 
Quản (ngang quyền công an xã bây giờ) trong làng, cũng là 
một loại ác bá của thực dân Tây.

Ông quyền Chánh trị sự Nguyễn Văn Tý sau khi nhận 
được tin, liền cùng với ông Thông sự Bảo đi đến nhà Chủ 
ấp Xứng để xin bò lại cho bổn đạo. Khi gặp nhau, tên Xứng 
giả vờ vui vẻ bảo rằng: “chắc người của tôi bắt lầm, chú năm 
Tý và anh hai Bảo ra trại bò nhìn lại để người nhà trao trả 
lại”. Nghe lời nói thuận tai, hai ông Tý và Bảo ra nhìn bò và 
nhận lại, vừa dẫn bò ra khỏi nhà tên Xứng, tức thì tên này 
cho đánh mỏ từng hồi một và la lên: “tên Tý và Bảo vào nhà 
chủ ấp Xứng ăn trộm bò”, sự việc xảy ra lúc trưa hè, trời nắng 
chang chang... Do có sự sắp đặt của Hương Quản, thế là lính 
làng túa ra bắt giữ ông Tý và ông Bảo ra nhà làng bị cáo buộc 
tội ăn trộm bò của chủ ấp Xứng! Một điểm buồn cười vô 
lý là hai bị cáo bị buộc tội ăn trộm bò giữa trưa và có nhiều 
người trông thấy? Thế là ông Tý và ông Bảo bị lính nhà làng 
đồng hùa theo tên Chủ ấp Xứng lập vi bằng cáo buộc tội ăn 
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trộm bò, mặc dù hai ông cương quyết không chịu ký vào vi 
bằng bị áp đặt, họ dẫn giải hai ông ra thị xã Long Xuyên và 
nhốt vào khám đường. Khoảng tháng 12 năm 1930, nhà tù 
Long Xuyên tiếp tục nhốt hai lương dân vô tội bị cáo gian! 
Vừa vào cửa ngục thì gặp ngay tên No trùm ngục định đánh 
hai ông để dằn mặt, lúc hắn vừa muốn hành động thì bỗng 
nhiên người quản ngục mở cửa la lên: “No, hai người Tý và 
Bảo là người của tao, nếu mầy đụng đến thì tao đập mầy gãy 
xương và bỏ mầy vào cát xô (cachot)”, tức là bị nhốt cách ly 
và bỏ đói. Tên No nghe nói vậy, liền đổi dữ ra hiền làm thân 
với hai ông Tý và Bảo.

Cơm tù trong khám là do nhà thầu cung cấp, thường 
là thịt bò phế thải và bí rợ, đến bữa ăn ông Tý cầu nguyện 
với Ðức Chí Tôn xin ăn cơm với bí rợ được vớt ra từ trong 
nồi thịt. Ðêm đó, ông nằm chiêm bao thấy mình đến một 
tòa nhà nguy nga cao vòi vọi tương tự như Ðền Thánh bây 
giờ (lúc đó Tòa Thánh Tây Ninh chưa cất), gặp một ông 
già đạo mạo phương phi, râu năm chòm, mặc đạo bào màu 
trắng gọi ông Tý mà bảo rằng: “Nầy hiền hữu, còn một đống 
khô lương kìa, hãy ăn cho hết, tuy nói vậy chớ mấy bà phòng 
trù (nhà bếp) hãy dọn cho hiền hữu nầy một mâm cơm chay”. 
Liền khi ấy, một bà già đầu bạc như thúng bông bước ra gọi 
ông Tý vào hậu điện để ngồi vào bàn ăn, thực đơn gồm có 
cơm trắng, chao, chuối chát, khế và giá sống. Trong cõi vía, 
ông Tý thấy mình ăn một bữa quá ngon. Sáng ra tỉnh dậy, 
ông liền nhắn về nhà để vợ ông gởi vào nhà tù một món duy 
nhất là muối sả ớt. Từ đó đến ngày ra tù ông chỉ ăn cơm với 
độc nhất món muối sả ớt.

Tòa Án Long Xuyên mở phiên sơ thẩm, xử theo luật 
Tây, kêu án hai ông Tý và Bảo mỗi người một năm tù ở! Lúc 
đó ở quê nhà bà Tý phải đem cầm cố 20 công đất cho bà xã 
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Lụa trong làng để có tiền nhờ luật sư chống án qua Pháp 
quốc, vì đất Long Xuyên lúc bấy giờ thuộc quyền Nam Kỳ 
tự trị hoàn toàn thuộc Pháp. Gia cảnh nhà ông Tý đã nghèo, 
bây giờ lại thêm khó, đất đai đâu còn để làm ruộng, bà Tý 
phải bươn chải làm thuê mướn trong làng để kiếm cái ăn 
nuôi con dại. Dầu nghèo nhưng đức tin không hề lay chuyển 
trong cảnh cơ hàn, vẫn giữ đức tin với Ðấng Cha lành, vẫn 
vững vàng trên bước đường Ðạo, có nghĩa là bà Tý vẫn ăn 
chay trường, siêng năng cúng kiến cầu nguyện cho chồng 
mau tai qua nạn khỏi.

Tiền lo kháng án cũng đi theo bọn lường gạt hợp pháp 
của chế độ thực dân mà tan thành mây khói, có nghĩa là tiền 
mất tật mang, ông Tý vẫn phải ở tù hết 12 tháng mới được 
ra tù tại khám đường Long Xuyên.
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Ông Tý và ông Bảo ra tù vào khoảng thượng 
tuần tháng 12 năm 1931, ông Tý trở về nhà 

vào một ngày cuối Ðông, lúc nầy mực nước đã rút nhanh ra 
sông chảy về biển cả. Mặt nước phù sa vẫn còn lấp lánh trên 
cánh đồng mênh mông, cây lúa ngã dài trên sóng nước lăn 
tăn theo từng cơn gió bấc. Từng đàn cò trắng lượn thành 
đàn dưới vòm trời xanh điểm thêm nhiều bức tranh vân cẩu. 
Bà con, chòm xóm hay tin đều đến thăm tay bắt mặt mừng 
người từ địa ngục trần gian trở về làng quê xóm cũ. Ông Tý 
đang ngồi kể chuyện trong tù với bà con xóm làng, lúc đó 
khoảng 10 giờ sáng thì người con gái đầu lòng của ông Tý 
tên Nguyễn Ngọc Chuẩn tuổi vừa lên năm xin phép cha đi 
xuống sông tắm với người cô họ tên Ðua cũng vừa lên sáu. 
Ông Tý cùng bà con mãi lo đàm đạo, khoảng một tiếng 
đồng hồ sau mới trực nhớ con mình đâu sao không thấy, 
mới hỏi lại cô Ðua: “Ðua, em đi tắm với con Chuẩn, bây giờ 
nó đâu?”, Ðua liền trả lời với giọng trẻ con “Nó té dưới nước 
nảy giờ!”. Lập tức, bà con liền nhảy xuống nước để tìm bé 
Chuẩn. Ông Tý cũng nóng ruột con mình, mặc quần cụt 
phóng ào xuống nước tìm con. Sau nầy ông kể lại rằng: Trong 
biển nước phù sa đục ngào, tự nhiên trước mắt ông có một 
lằn ánh sáng soi rọi như hai ngọn đèn xe, và từ phía xa ông 
nhìn thấy bé Chuẩn- con ông đang nổi lờ đờ trong nước. Ông 
lặn nhanh đến bế con mình ra khỏi biển nước mênh mông. 
Thông thường bộ não con người thiếu hơi thở (oxy) khoảng 
10 phút thì các tế bào não phải ngưng hoạt động, đàng nầy 
thể xác của bé Chuẩn đã bị ngộp nước trên một tiếng đồng 
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hồ thì làm sao sống nỗi?! Tất cả các biện pháp cổ điển để cố 
hồi sinh cho bé Chuẩn đều vô vọng, bé Chuẩn đã tím da, 
bụng đầy nước, ngưng thở hoàn toàn, ông Tý rất đau lòng 
(lúc nầy bà Diệp, vợ ông phải đi cắt lúa rất xa nhà), vừa phải 
ở tù mới ra, con lại chết đuối nhưng ông vẫn còn một khối 
đức tin mạnh mẽ với Thượng Ðế, ông vội mặc vào bộ đồ bà 
ba trắng thắp năm cây nhang, đứng trước Thiên Bàn mà vái 
rằng: “Kính bạch Ðức Chí Tôn, con là Nguyễn Văn Tý vừa 
ra khỏi tù về đạo sự, nay Thị Chuẩn con của đệ tử đã bị ngộp 
nước, nếu số nó chưa chết thì với quyền năng vô đối của Thầy, 
xin Thầy cho con thỉnh ly nước trắng nầy phun vào mình cho 
nó sống lại – “Nam Mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma 
Ha Tát”. Vái xong. ông Tý bưng ly nước trắng đứng trước 
đầu thi thể bé Chuẩn, hớp nước phun vào mình bé Chuẩn. 
Lành thay! Ðức Cao Ðài linh hiển! Bé Chuẩn tự ọc nước, 
từ từ thở nhẹ, nối lại sự sống trước bao cặp mắt ngơ ngác 
của nhiều bà con lối xóm.

Sự kiện hiển linh từ sự chết vì ngộp nước và sự sống 
lại của bé Chuẩn đã gây niềm hứng khởi tâm linh của bao 
người trần tục chung quanh lúc bấy giờ, nhiều người bắt 
đầu tin vào quyền năng của Thượng Ðế đã nhập môn vào 
Ðạo Cao Ðài làm môn đệ Ðức Chí Tôn.

Riêng về phần tên vô đạo Chủ ấp Xứng lúc hưng thời 
nhởn nhơ đè đầu cỡi cổ dân lành, cứ tưởng cuộc đời mạnh 
được yếu thua, dựa thế lực thực dân Tây là vĩnh viễn, nhưng 
hắn đâu ngờ rằng dầu qua được luật pháp của đời giả tạm 
nhưng đâu qua được luật công bình của Tạo Hóa. Vào 
khoảng thập niên 40 của thế kỷ 20, hắn bị những người thừa 
hành luật nhân quả hành động, người ta đã đem xử tội tên 
ác bá nầy, xác bị cột vào nọc cây cắm trên dòng rạch Vĩnh 
Hanh trong ngọn Trà Kiết. Sau, gia đình Chủ ấp Xứng khẩn 
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thiết nhờ ông ba Hương Chánh trị sự làng Cần Ðăng với 
tinh thần từ bi hỉ xả xin ban xử án cho vớt thây ông Xứng 
đem về chôn cất. Thế là luật nhân quả đã tác động một cách 
công bằng, hễ gieo nhân nào thì gặt quả nấy, “làm ác thì gặp 
ác, làm lành thì gặp lành”, luật quả báo đã an ủi chúng ta về 
sự bất công của xã hội loài người. 

Chúa trời đã nói “Sự báo thù là ở trong tay Ta, hãy để 
cho Ta phát lạc mọi chuyện ân đền oán trả”. Ta có cần gì nghĩ 
đến sự trả thù khi mà luật công bình của trời đất sớm muộn 
gì cũng giải quyết mọi sự vay trả trả vay? Những người bất 
minh phỉ báng sự công bằng, tình bác ái và sự toàn tri thiêng 
liêng, họ cho rằng những điều đó là không tưởng, bịa đặt. 
Quan điểm thiển cận đó thật ra đã sai lầm và sự thật đã chứng 
minh trái ngược lại”. 

 � (Trích Xứ Phật huyền bí –Tác giả Paramhansa Yogananda – 
Nguyễn Hữu kiệt dịch thuật – trang 197).

Thời gian dần trôi, trải bao “thỏ lặn, ác tà”, con người 
vẫn tạo nghiệp dữ, Ðạo vẫn như nhiên, thầm lặng độ người 
qua bến tục. Ông Tý vẫn bốn thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu công 
phu tụng niệm, tu tâm sửa tánh, lập công bồi đức noi theo 
đường chánh giáo Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Với ý chí dám 
dấn thân trên con đường Ðạo, coi thường trở lực tà quyền, 
vị Chánh trị sự Nguyễn Văn Tý được Hội Thánh Cao Ðài 
Toà Thánh Tây Ninh, xét qua Ðại Hội Nhơn Sanh, thăng 
lên hàng phẩm Lễ Sanh phái Thượng vào năm 1935, được 
Hội Thánh gọi về Tây Ninh để học Ðạo tại Hạnh Ðường 
trong Nội ô Tòa Thánh. Thời gian này người con gái thứ 
ba của ông Tý tên Nguyễn Ngọc Chừng bị bệnh viêm phổi 
ở tuổi mới lên ba. Trong thời ánh sáng khoa học chưa rọi 
đến quê nghèo, bà Tý cũng hết lòng lo chạy chữa cho con 
mình bằng thuốc Tàu mua ở tiệm chệt! Kết quả sau cùng 
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là bé Chừng tử vong! Ðược tin con gái chết, ông Tý vẫn giữ 
vững đức tin với Thượng Ðế, tiếp tục ở lại Tòa Thánh học 
Ðạo. Sau khoá học Hạnh Ðường được Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc truyền các bí pháp: Giải oan, Tắm Thánh, Phép 
đoạn căn, Phép xác, Phép độ thăng, Phép hôn phối.

Lễ sanh Thượng Tý Thanh được Hội Thánh thuyên bổ 
về vùng Long Xuyên, Châu Ðốc tiếp tục hưng pháp Ðạo 
Trời độ chúng sanh theo đường chánh giáo. Ông thường 
đi chiếc xe đạp hiệu Alson. Thuở đó, chức sắc đi hành đạo 
phải mặc đạo y theo phẩm tước và phái đạo của mình; phái 
Thái áo màu vàng tượng trưng Ðạo Phật; áo màu xanh tượng 
trưng Ðạo Tiên; áo màu đỏ tượng trưng Ðạo Nho. Ông Tý 
phẩm tước Lễ Sanh, mặc áo phái Thượng màu xanh da trời; 
Tý là tên tộc; Thanh là tịch đạo.

Nơi đây xin nói sơ lược về tịch đạo chức sắc Cửu Trùng 
Ðài:

 � Tịch đạo của nữ phái:
HƯƠNG, TÂM nhứt phiến cận càn Khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng.
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

 � Tịch đạo của nam phái:
THANH ÐẠO tam khai thất ức niên,
Thọ như địa huyễn thạnh Hòa Thiên.
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cỗ đàn chiếu Phật duyên.

“Ðương đời này của Ðức Lý Giáo Tông, thì nam lấy chữ 
THANH, nữ lấy chữ HƯƠNG làm tịch, tức là đạo hữu nam 
nữ tín đồ chí Thiên phong đều trong đời Ðức Lý Giáo Tông 
hành chánh đứng vào tịch Thanh Hương. Qua đời Giáo Tông 
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khác thì nam lấy chữ ÐẠO, nữ lấy chữ TÂM. Rồi cả chư đạo 
hữu nam, nữ sẽ lấy tịch Ðạo Tâm; như vậy nối truyền hoài 
cho hết tịch Ðạo thì Thầy sẽ giáng cơ cho Tịch Ðạo khác nữa. 
Lớn nhỏ, sau trước nhờ chữ Tịch Ðạo ấy mà phân biệt”. 

 � (Pháp Chánh Truyền chú giải – Hội Thánh ÐÐTKPÐ – Toà 
Thánh Tây Ninh xuất bản năm 1972 – trang 63).

Ông Lễ sanh Thượng Tý mỗi khi đi hành đạo đều mặc 
đại phục màu xanh, đầu đội khăn đóng cùng màu. Với chức 
danh Ðầu quận đạo ông thường đi phổ độ chúng sanh tại 
các vùng thuộc quận Ðạo Châu Ðốc. Có một điều là, hôm 
nào là ông Lễ sanh Thượng Tý độ được bao nhiêu người 
nhập môn vào Ðạo thì đêm đó bà Tý ở quê nhà được chư 
thần báo mộng y số. Khi ông Tý về thăm nhà, thì bà Tý nói 
đúng số người mà ông Lễ sanh Thượng Tý Thanh độ nhập 
môn vào Ðạo Cao Ðài. Ở đây cần nói rõ hơn về trình độ học 
vấn của ông Tý, lúc thiếu thời ông chưa học hết lớp đồng 
ấu (lớp một bây giờ), viết và đọc chữ quốc ngữ chưa thông. 
Thế mà từ khi ngộ Ðạo, thường xuyên cúng kiến, thần trí 
trở nên sáng suốt nên đến khi thăng chức Lễ sanh thì đọc 
viết thông suốt chữ quốc ngữ và biết làm thơ Ðường luật.

Khi hành Ðạo tại Châu Ðốc, khoảng năm 1936, Ðầu 
quận Đạo Tý vào xã Tú Tề lập Thánh Thất, khai mở Ðại 
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ bên dòng kênh Vĩnh Tế. Lúc khai đàn 
cúng thượng tượng thờ Thiên Nhãn, lập nghi bàn thờ Ðức 
Hộ Pháp, thì bỗng đâu có năm cô gái tuổi trăng tròn bị lên 
đồng xưng là 5 cô, và nói với Lễ Sanh Thượng Tý rằng: “Nơi 
đây là vùng 5 cô trấn ngự, tại sao đến đây phá rầy, lập Ðạo Cao 
Ðài làm mấy cô mất nơi nương tựa?!!” Lễ sanh Thượng Tý 
mới giảng Chơn Pháp Ðạo Cao Ðài cho 5 cô nghe, nhưng 
5 cô vẫn cứ tranh cãi. Sau cùng Lễ sanh Tý đến trước bàn 
thờ Hộ Pháp mà cầu nguyện “Cầu xin Ðức Hộ Pháp hiển 
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lộng thần thông để độ rỗi 5 cô”. Ngay tức khắc, lời cầu nguyện 
ứng linh, 5 cô bỗng riu ríu đến trước bàn thờ Hộ Pháp quì 
lạy xin nhập môn vào Ðạo Cao Ðài. 5 cô liền được mặc vào 
năm cái áo dài trắng đến quì trước Thiên bàn đọc lời minh 
thệ làm môn đệ Ðức Chí Tôn. Sau lễ nhập môn năm cái 
xác đồng nói: “Từ đây, chúng tôi quyết tâm phụng sự Ðạo, độ 
chúng sanh làng này nhập môn vào Ðạo Cao Ðài”. 

Ngày hôm sau, ông Ðầu quận Tý mặc thiên phục Lễ 
Sanh, đầu đội Khôi Khoa mạo, đến tại miếu thờ 5 cô để giảng 
Ðạo. Ông tự nhiên bước lên bộ ván gỗ dầy 1 tấc, ngang 1,40m, 
dài 2m, có trải chiếu cạp điều dành cho 5 cô ngự. Xung quanh 
có đầy đủ các viên chức làng xã Tú Tề và một số người đông 
dân chúng. Sau khi mật niệm cầu nguyện với Ðức Chí Tôn 
và Ðức Hộ Pháp, Ðức Lý Giáo Tông, Lễ sanh Thượng Tý 
Thanh sang sảng cất tiếng thuyết Ðạo với nội dung: 

«Ngày nay Ðức Thượng Ðế tá danh Cao Ðài Tiên Ông 
Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát, giáo đạo Nam phương hầu cứu rỗi 
toàn sanh chúng trong thời mạt pháp. Nay năm cô đã nhập 
môn theo nền Chơn Giáo Cao Ðài, phải tùng thị pháp điều 
Tam Kỳ Phổ Ðộ, thường ở Thánh Thất sở tại nghe kinh kệ 
để siêu thoát. Từ đây trở đi, không được nhũng nhiễu nhơn 
sanh, không được đồng bóng, phải lập công bồi đức và phải 
chấp nhận chịu đập bỏ năm cái cốt đang thờ 5 cô. Hỏi năm 
cô đồng ý không?”. 

Lạ thay! Năm cái cốt bằng bê tông xi-măng bỗng gật đầu 
ưng chịu?! Trước hiện tượng này, chức việc làng xã và đồng 
bào có mặt tại chỗ, đa số đều xin nhập môn theo Ðạo Cao 
Ðài và 5 cái tượng cốt được đập bỏ. Tiếp theo, những ngày 
sau đó, vong linh 5 cô làm thế nào ở cõi trung giới, khiến 
cho nhiều người ngoại Ðạo đến Thánh Thất xã Tú Tề xin 
nhập môn. Nhiều người mắc bệnh cảm cúm, nhức đầu, đau 
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bụng, tiêu chảy, hễ chịu nhập môn, uống nước thỉnh trên 
trang Thầy thì hết bệnh, có một vài trường hợp cá biệt như 
một thiếu nữ tên Trâm, vốn là một gái đồng trinh tuổi mới 
lên 12, bị rong huyết, chảy máu liên tục, gia đình cho uống 
thuốc Bắc, thuốc Nam không hết, miệng bé Trâm cứ đòi 
đến Thánh Thất Cao Ðài. Cha mẹ cô Trâm phải chiều ý con, 
chèo ghe đưa con đến Thánh Thất. Ðến nơi, ghe vừa cập bến, 
cô Trâm lại nói: «Cha nuôi tôi đang đọc kinh, mau đưa tôi 
lên để nghe kinh». Khi đưa Trâm vào Thánh điện, Lễ sanh 
Thượng Tý dùng bửu pháp giải oan cầu xin Ðức Chí Tôn 
độ rỗi bé Trâm. Hiển linh thay! Sau khi thọ phép giải oan, 
uống nước âm dương thỉnh trên Thiên Bàn, bé Trâm giảm 
bệnh, ngưng chảy máu. Xong việc, cha mẹ Trâm đưa con 
xuống ghe, chèo về đến nhà thì cô Trâm lại phát bệnh trở lại. 
Sau nhiều lần, hễ đến Thánh Thất thì bệnh hết, trở về nhà 
bệnh trở lại, cha mẹ Trâm đành xin cho con mình ở luôn 
tại Thánh Thất Tú Tề làm đồng nhi và làm con nuôi ông Lễ 
sanh Thượng Tý. Tương tự như Thị Trâm, vài thanh thiếu 
niên Thị Nhã, Ba Bích (Cao Văn Ba) cũng bị bệnh, hễ đến 
chùa Cao Ðài thì hết, nên cũng làm con nuôi ông Lễ sanh 
Tý. Khi ông Tý về cư trú tại Ngoại ô Tòa Thánh Tây Ninh 
từ năm 1946 trở đi, thì các con nuôi ông hằng năm vẫn đến 
nhà thăm cha nuôi mình. Riêng ông Ba Bích, sau năm 1975 
dù cha nuôi đã qua đời, cũng vẫn hàng thăm về bái lạy cha 
nuôi trong dịp lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, cho đến hết cuộc 
đời (đã qui vị năm 1999).

Trên đường hoằng pháp của ông Lễ sanh Thượng Tý 
còn khá nhiều chuyện ly kỳ, chỉ nêu ra đây những gì người 
viết nghe chính ông thuật lại:
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1 – GIẢI BỆNH CHO NGƯỜI NỮ MẮC BỆNH MA ÁM

Tại làng Cần Ðăng khoảng năm 1937, có lập một nhà sở 
Phước Thiện, ông Tý đang hành đạo tại Châu Ðốc, bà Diệp 
vợ ông Tý làm Ðạo sở Phước Thiện làng Cần Ðăng. Gần nhà 
sở có một người con gái tên Bài tuổi khoảng 18 bỗng dưng 
bị chứng bệnh nói lảm nhảm trong lúc ngủ với nội dung 
chuyện lứa đôi! Thuở đó ở làng quê làm gì có phim ảnh và 
truyện tranh tệ nạn mà đổ thừa là nhiễm độc văn hóa đồi 
trụy. Cha mẹ Thị Bài mới đưa cô vào nhà sở Phước Thiện 
để nghe tụng kinh Di Lặc. Lúc vào nhà sở, Thị Bài bị nhập 
đồng, vong linh nhập vào xác Thị Bài xưng rằng: hắn ta vốn 
ở thủy cung, vì Thị Bài bỏ quên khăn tắm ở bờ sông nên hắn 
ta thương cưới làm vợ. Người chủ sở là ông Mười Tốt lên 
tiếng rằng: “Nhà ngươi vốn ở cõi âm sao lại khuấy phá người 
dương thế?”. Vong linh ứng khẩu vào Thị Bài trả lời rằng: 

“Tôi thương vợ tôi, mấy người không có quyền ngăn cản, mấy 
người bỏ vợ được không? Mà bảo tôi bỏ vợ?”. Các Đạo sở đồng 
quì trước Thiên bàn cầu nguyện với Ðức Chí Tôn và Ðức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, xin giải trừ oan khiên, nghiệp 
chướng cho Thị Bài, cái xác Thị Bài bị vong nhập liền đến 
ngay bàn thờ Hộ Pháp bưng lư hương, nhang đèn để xuống 
đất, coi mòi muốn quậy phá. Bỗng dưng tự cái xác Thị Bài 
quì xuống lạy trước bàn thờ Ðức Hộ Pháp, miệng thì nói: 

“Cầu xin Ðức Hộ Pháp từ bi đừng đánh Giáng Ma Xử làm 
tôi tiêu hồn tội nghiệp”, và cũng cái xác đó bưng lư hương, 
nhang đèn để lên bàn thờ một cách cung kỉnh. Ðúng lúc này 
Lễ sanh Thượng Tý từ Châu Ðốc đạp xe đạp về đến thăm 
nhà sở, Thị Bài liền chào cung kính ông Tý và nói rằng: “Xin 
ông từ bi cứu độ con”. Ông Tý cũng đang mặc thiên phục Lễ 
Sanh liền khai đàn tụng Di Lặc Chơn Kinh, đọc kinh giải 
oan, dùng phép bí tích giải bệnh cho Thị Bài, kêu vong linh 
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nhập môn, từ bỏ chuyện quấy phá người trần thế. Sau khi 
thọ phép giải oan, Thị Bài từ từ hết bệnh.

2 – CÂU CHUYỆN THUỐC TRỊ BỆNH SƯNG BƯỚU

Lúc hành đạo tại Quận Ðạo Chợ Mới, có người đến 
báo với Lễ sanh Thượng Tý xin khai đàn cầu bệnh cho một 
nam đạo hữu đang bị bệnh nặng. Bệnh nhân này bị nổi sau 
lưng hai vệt dài sưng đỏ, sốt cao, kêu la rên xiết. Nghe tin, 
ông Ðầu quận Tý liền lên xe đạp đi theo đường bờ sông đến 
nhà người bệnh. Ði được một khoảng đường thì sợi dây sên 
(chaine) bị sút ra khỏi răng dĩa, ông Tý phải ngồi xuống lắp 
lại. Gần chỗ sút sên có một ông câu hỏi: “Ông Ðầu Quận đi 
đâu vậy?”, ông Tý liền kể lại sự việc đi cầu bệnh cho vị đạo 
hữu đang bị chứng bệnh kể trên. Ông câu liền nói: 

“Ðó là bệnh phát bối (tiếng đời xưa để chỉ một loại bướu 
độc), ông Ðầu quận dùng bài thuốc sau đây phết thì hết bệnh”. 
Bài thuốc gồm có:

 ❒ Ðại hoàng: 5 chỉ
 ❒ Mè trắng: 3 chỉ
 ❒ Tròng trắng trứng gà: 1 cái
Ðại hoàng, mè trắng tán nhuyễn quậy với tròng trắng 

trứng gà, đem phết vào chỗ bị sưng đỏ thì hết”. 
Lúc này đã lắp lại dây sên xong, ông Tý liền cảm ơn ông 

câu và đạp xe đến nhà người bệnh, bảo gia đình bệnh nhân 
đi bổ thuốc làm y như lời dặn, sau đó vẫn tiến hành việc 
khai đàn cầu bệnh. Sau khi phết thuốc, người bệnh giảm 
đau, sau 24 giờ thì hết hẳn.

Chuyện này có 3 điểm cần lưu ý là:
a. Tại sao xe đạp ông Tý lại bị sút sên ngang chỗ ông câu? 
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Có thể là tình cờ hoặc do chư thần sắp đặt, nhằm để 
giải cứu người bệnh, làm tăng thêm đức tin cho bổn đạo 
rằng : ở hiền thì gặp lành, dầu gặp nạn thì nạn cũng qua.

b. Vết thương viêm nhiễm này không trầy thịt, hở da, mới 
dùng thuốc này được.

c. Bài thuốc chỉ có giá trị trong vài trường hợp sưng tấy và 
nổi bướu.

3 – CÂU CHUYỆN GIẢI BỆNH CHO NGƯỜI BỊ VONG NHẬP

Một buổi trưa nọ, trên đường hành đạo vùng Chợ 
Mới, Long Xuyên, ông Ðầu quận Ðạo Thượng Tý đang 
trên đường đi gặp lúc khát nước mới ghé vào nhà một vị 
đạo hữu xin nước uống, bỗng gặp một người đàn bà miệng 
ú... ớ... kêu giống tiếng bò rống, hai tay chấp lại, đầu gục gặc 
xá ông Tý. Ông lấy làm lạ và hỏi người chủ nhà đang đứng 
tại đó: “Người đàn bà này là vợ hiền hữu phải không? Sao 
lại như vậy?”, người chồng liền trả lời: “Kính thưa ông Ðầu 
quận, đây là vợ tôi. Trước đây tôi có đôi bò, con bò cái đang có 
chửa, buổi nọ, tôi bắt ách để nó kéo cộ (một loại vật dụng có 
khung và hai càng bằng thanh tre uốn cong, dùng bò kéo dụng 
cụ hoặc lúa trên cánh đồng ruộng). Nó chống báng không chịu 
vô ách, tôi giận lấy cái ách đập đầu, nó liền giảy chết! Từ đó 
đến nay hơn một tháng vợ tôi trở nên câm ú... ớ... và rống như 
bò”. Nghe vậy, ông Lễ sanh Tý liền mời Ban Trị sự sở tại lập 
đàn cầu bệnh ngay chiều hôm đó tại nhà bệnh nhân. Ðang 
lúc cầu bệnh, người bệnh liền đứng lên kêu như bò rống! 
Ðầu thì gục gặc. Lễ Sanh Thượng Tý liền nói với vong con 
bò: “Nay, tôi vâng lịnh Ðức Chí Tôn và các Ðấng trọn lành 
cầu cho ngươi được siêu thoát, và đặt tên cho là Nguyễn Văn 
Bò, ngươi chịu không?”, người bệnh liền gật đầu ưng chịu. Lễ 
sanh Thượng Tý liền hành pháp giải oan cho người bệnh và 
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cho uống nước “Ma-ha-thủy”. Liền đó vong con bò xuất ra 
khỏi xác, và người đàn bà trở lại bình thường.

4 – CHUYỆN MẬT THÁM PHÁP TÌM BẮT ÔNG TÝ

Ðầu thập niên 40 thế kỷ 20, bọn thực dân Pháp vào Nội 
ô Tòa Thánh Tây Ninh bắt Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 
và 5 vị chức sắc đày qua hải đảo Madagascar (thuộc Châu 
Phi), thì nhà nước Pháp tại Việt Nam cấm hành đạo Cao 
Ðài triệt để. Bọn họ đóng cửa Tòa Thánh, cấm xây dựng 
tiếp tục, đuổi hết công quả ra khỏi chùa, chiếm dụng Giáo 
Tông Ðường (lúc này anh cả Ðức Quyền Giáo Tông đã qui 
tiên năm 1934), đem lính vào ở trong các dinh thự trong Nội 
ô Thánh Ðịa. Thuở trước lúc sanh tiền anh cả có nuôi một 
con két nay đã chết. Người quan tư Tây tối nằm ngủ thấy 
con két mổ mắt, không ngủ được, tên Tây liền dời ra khỏi 
dinh Giáo Tông Ðường, hắn còn bị chứng bệnh tụ máu 
trên một vùng da, sốt nóng, đau nhức trị thuốc Tây không 
hết, đêm nằm mộng thấy ông già đạo mạo tiên phong giống 
y như hình thờ anh Cả, chỉ thuốc hắn làm theo lời dạy thì 
hết bệnh, từ đó người Pháp này thường đến bái lễ trước 
hình Ðức Quyền Giáo Tông (chuyện này do chính người 
sĩ quan Pháp thuật lại).

Tình hình tại Tòa Thánh Tây Ninh thì bị đóng cửa, còn 
ở các Thánh Thất địa phương cũng bị hoàn cảnh giống như 
vậy. Tuy Thánh Thất bị đóng cửa, chớ tâm linh không hề bị 
đóng cửa. Các chức sắc có đủ đức tin vẫn tiếp tục hành đạo 
như thường. Lễ sanh Thượng Tý vẫn áo trường y chín nút 
(Châu tri số 62 ngày 19–9 Mậu Dần 1938) ngồi xe đạp đi phổ 
độ chúng sanh. Một bữa kia, bổn đạo báo tin cho vị Lễ sanh 
Tý biết có mật thám Tây (hình như là xếp Hiến) đang tìm 
bắt ông. Ông Tý lúc đó đang mặc thiên phục, đàng hoàng 
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đi vào Thánh Thất Chợ Mới để lẩn tránh. Lúc đó khoảng 
8 giờ sáng, có một bà già quì sẵn ở trước Thiên Bàn để chờ 
giải oan, tắm thánh. Vì gấp rút nên ông Tý bưng tô nước 
trắng để sẵn đưa lên trán và niệm Nam mô Cao Ðài Tiên 
Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát, đổ nước lên đầu bà già mà vái 
rằng: “Nam mô Thầy độ bà già”. Và nói rằng: “Bà ơi! Lính kín 
đang theo bắt tôi, bà lạy Thầy rồi về nhà siêng năng cúng kiến, 
tu tâm sửa tánh, lập công bồi đức ắt được độ rỗi”. Nói xong, 
ông Tý liền leo lên lầu chuông ngồi tịnh tâm cầu nguyện 
vái quyền năng Ðức Chí Tôn và anh Cả Ðức Quyền Giáo 
Tông che chở, lại ứng khẩu bài thơ Ðường luật:

«Leo lên chung cỗ hiệp Đài Cao.
Quỉ dữ đón đường, dạ chẳng nao!
Quyết chí độ đời gìn chơn pháp,
Bình tâm chói rạng chí anh hào.
Chư Thần hiệp sức đưa qua ải,
Bạch Ngọc chuông khua ánh Đạo Cao.
Thầy hỡi con nguyền không lùi bước,
Chèo thuyền Bát Nhã lướt ba đào».

Lễ Sanh Thượng Tý Thanh

Tên xếp mật thám dẫn lính vào Thánh Thất Chợ Mới 
khám xét, đi lòng vòng lục hết ngỏ ngách, chỉ trừ cái cầu 
thang lên gác chuông nó không lên! Cuối cùng không tìm 
được đối tượng, bọn chúng liền rút lui. Ðêm đó Ban Trị sự 
sở tại đồng hiệp sức đưa Lễ sanh Tý xuống ghe xuôi thuyền 
về Thánh Thất Long Xuyên, đúng như câu thi: “Chư Thần 
hiệp sức đưa qua ải”.
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V.– NHỮNG NGƯỜI BIẾT TRƯỚC NGÀY CHẾT

1 – TRƯỜNG HỢP ÔNG NGUYỄN VĂN DIỆM THÂN SINH ÔNG TÝ

Vào một đêm cuối thu năm Tân Tỵ (1941), ông Diệm là 
ông thân sinh của ông Tý, đang ngủ khoảng 3 giờ sáng bỗng 
kêu lên: “Tý, Tý... con lo trà nước tiếp khách”. Ông Tý nghe 
kêu liền thức dậy hỏi: “Tía, tía... tía gọi con giờ này làm gì?” 
Ông Diệm trả lời: “Lúc nảy tía chiêm bao thấy một chiếc tàu 
cập bến, có Anh Cả Ðức Quyền Giáo Tông và chức sắc lớn 
đến thăm nhà mình, nên tía mới gọi con”. Bỗng nhiên ông 
Diệm lại nói: “Tý à, đến 12 tháng chạp này tía qui nghe con!”. 
Lễ sanh Thượng Tý nghe cha mình nói vậy thì hay vậy chớ 
vẫn không tin, tuy vẫn ghi nhớ trong trí để chờ xem. Sáng 
sớm lại tiếp tục đạp xe ra Long Xuyên hành đạo. 

Ðến gần ngày 12 tháng chạp âm lịch, Lễ sanh Tý lại đạp 
xe về quê thăm cha mình. Lúc này, ông Diệm đang bị cảm 
sốt nhẹ. Ðến sáng ngày 12 tháng chạp âm lịch năm đó, ông 
Diệm gọi con là ông Tý đến bên mình và bảo rằng: «Bữa 
nay tía qui nghe con!» Nói xong ông nằm trên bộ ván ngựa, 
nhắm mắt thở đều. Ðêm hôm đó, sau vài lần thở mạnh, ông 
Diệm tay bắt ấn Tý, miệng niệm «Nam mô Cao Ðài Tiên 
Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát» thở một hơi mạnh và trút linh 
hồn, vĩnh viễn ra đi. Lễ Sanh Tý vội đọc kinh cầu hồn cho 
cha mình theo đúng phép Đạo. Xong việc, dưới ánh đèn 
dầu leo lét, ông Tý lo ra, ngày mai ai tiếp lo chôn cất cho 
cha mình, vì lúc này người trong làng đều ra đồng gặt lúa và 
thường ở đêm tại đồng ruộng ít ai về nhà. 

Sáng ngày 13 âm lịch, tự nhiên Bàn Trị sự, lễ nhạc, đồng 
nhi đều đến nhà ông Tý đầy đủ và nói rằng: «Ðêm hôm rồi, 
bác hai (ông Diệm) đến báo mộng nói rằng: Qua đã qui vị 
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nhờ Ban Trị sự và đồng nhi, lễ nhạc đến nhà chôn cất dùm 
cho qua». Thế là mọi người đều xúm lại lo tang sự cho ông 
Diệm đúng theo phép đạo. 

Sáng ngày 14, lúc chuẩn bị động quan thì phía bên bờ 
rạch trên đường làng, một chiếc mô tô dừng lại, người lái 
xe là ông Sĩ tải Ðại bạn ông Tý, vội chống xuồng qua nhà 
bảo rằng: Xin chờ tôi một chút rồi hãy động quan. Xong, ông 
vội chạy ra phía sau nhà nơi gò đất chỗ huyệt mộ chuẩn bị 
chôn ông Diệm, ông đứng ngắm một chút rồi chạy trở vào 
nhà mỉm cười và nói rằng: «Bác hai (ông Diệm) linh thiệt! 
Ðêm rồi báo mộng cho tôi rằng: Sĩ tải à, Qua đã qui tiên rồi, 
phần mộ của Qua tại gò đất phía sau nhà, trước mộ có trồng 
một hàng bông vạn thọ. Sáng ra thức dậy, tôi vội chạy đến đây, 
quả nhiên y như vậy».
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2 – TRƯỜNG HỢP ÔNG HUỲNH VĂN ÐỒN 
(GIÁO HỮU THƯỢNG ÐỒN THANH)

Ông Ðồn là bạn đồng môn của ông Nguyễn 
Văn Tý, thường gọi là ông Hai Ðồn. Ông tên 

thật là Huỳnh Văn Ðồn, sinh năm Giáp Ngọ (1893) tại làng 
Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông ngộ Ðạo 
Cao Ðài đi theo con đường lập công độ chúng sanh theo 
đường chơn giáo Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Ông là bạn của 
ông Tý từ thuở còn là chức việc Ban Trị sự. Sau đồng lượt 
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đắc phong phẩm Lễ Sanh. Trong lúc ông làm Ðầu quận Ðạo 
tỉnh Châu Ðốc khoảng năm 1938, có Quận trưởng Quí đến 
Thánh Thất mạ lỵ Ðạo Cao Ðài, hăm dọa đóng cửa chùa và 
nói với Lễ sanh Thượng Ðồn Thanh: “Tôi nói cho ông biết, 
tôi là Quận trưởng nơi đây, tôi cấm ông khai đàn tại quận 
này”. Lễ sanh Thượng Ðồn Thanh đang mặc đại phục, tay 
cầm quạt giấy gỏ lên đầu Quận Quí trả lời rằng: “Tao nói 
cho chú mày biết tao là Ðầu quận Ðạo xứ này, mày có quyền 
gì cấm Ðạo?” Sau đó, ông bảo Ðầu Phòng Văn Võ Tòng Lục 
làm đơn kiện Quận Quí ra tòa về tội danh mạ lỵ Ðạo Cao 
Ðài. Tòa án Tây ra phán quyết: Quận Quí phải bồi thường 
đồng bạc danh dự cho Ðạo. Vinh danh thay cho Ngài Lễ 
sanh Thượng Ðồn Thanh, dám coi thường bạo quyền làm 
sáng lòa danh Ðại Ðạo. 

Trong thời gian Ðức Hộ Pháp bị Pháp lưu đày (từ năm 
1941 đến 1946), Lễ sanh Thượng Ðồn vẫn tiếp tục hành Ðạo 
vùng Long Xuyên, Châu Ðốc. Ðến năm 1946 giữ nhiệm 
vụ quyền Khâm Châu Ðạo Long Xuyên, năm 1948 được 
thăng cấp Giáo hữu, tiếp tục nhiệm vụ Khâm Châu Ðạo 
tỉnh Long Xuyên. Năm 1950 Giáo hữu Thượng Ðồn bị Hội 
Thánh rút về Tòa Thánh. Bộ Pháp Chánh xử thu hồi chức 
Giáo hữu với lý do bạc tiền chi xuất không rõ ràng. Việc này 
cũng cần nói rõ là lúc làm Khâm Châu Ðạo Long Xuyên, 
ông Hai Ðồn thường gởi tiền chu cấp cho lực lượng kháng 
chiến chống Tây, tiền này làm sao chứng minh trong thời 
Pháp đang cai trị xứ Việt Nam? Nếu công khai tài chánh thì 
một là Tây nó bắt, hai là tắt tịt ngõ nuôi quân chống xâm 
lược Pháp. Khi về Tòa Thánh ông Hai Ðồn tạm ngụ tại nhà 
ông Giáo Hữu Tý với chức danh đạo hữu quèn! Năm 1951 
bị té xe đạp, chấn thương sọ não, nằm ở Y viện hành chánh 
trong Nội ô Tòa Thánh.
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Ngày 26 tháng 10 năm Canh Dần (1950), Giáo Hữu 
Thượng Tý (lúc nầy ông Lễ sanh Thượng Tý đã được thăng 
cấp Giáo hữu) vào thăm ông Hai Ðồn tại Y viện hành 
chánh (hiện nay năm 2008 là một nơi hoang tàn nằm kế 
bên Phước Thiện đường Cao Thượng Phẩm). Trong lúc mạn 
đàm, bỗng nhiên ông Ðồn nói ông Tý rằng: “Chú Năm (là 
ông Tý), đêm rồi tôi có về Bạch Ngọc Kinh lễ bái Ðức Chí Tôn, 
Ðại Từ Phụ có cho tôi biết là một tháng tám ngày nữa thì tôi 
về Thiêng liêng vị!”. 

Sau đó, ông Tý liền vào Hộ Pháp Ðường thỉnh ý Ðức 
Hộ Pháp thì được Ngài dạy rằng: “Tý à! Trò ghi theo lịch để 
nhớ, ngày đó Thượng Ðồn nó qui đa nghe”. Ông Tý về nhà 
ghi nhật ký theo lời dạy của Ðức Hộ Pháp. Bốn mươi tám 
ngày sau đó, tức là ngày mồng 4 tháng chạp âm lịch Canh 
Dần (1951), ông Tý và ông sui gia Dương Kim Mâu vào thăm 
ông Hai Ðồn hồi lúc 10g30 sáng, ông Thượng Ðồn ngồi nói 
chuyện tỉnh táo đàng hoàng, đến 11g58 phút bỗng ông Ðồn 
nói với ông Tý và ông Mâu rằng: “Chú Năm (ông Tý) và Hai 
Mâu (gọi ông Ðồn bằng chú) ở lại, tôi từ biệt để về Thầy”. Nói 
xong, ông nằm xuống, tay bắt ấn Tý niệm danh Thầy (Nam 
mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát) và nhắm 
mắt lại, trút hơi thở cuối cùng, thanh thản từ giả cuộc đời 
ảo mộng! Lúc này, tại Ðền Thánh, chuông Bạch Ngọc bắt 
đầu khời tiếng ngân nga, đưa chơn linh Thượng Ðồn Thanh 
thoát tục. Giáo hữu Thượng Tý Thanh vừa khóc bạn, vừa 
đọc kinh cầu hồn:

«Rấp nhập cảnh Thiêng liêng hằng sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian.
…………………………………….»GIÁO HỮU: THƯỢNG ĐỒN THANH 

1893 – 1951
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Sau đó ông Giáo hữu Tý vào Hộ Pháp Ðường để xin lịnh 
Ðức Hộ Pháp. Ngài liền ra chỉ thị: Hội Thánh phục chức 
Giáo hữu cho ông Thượng Ðồn để thực hành tang lễ. Ngày 
mồng 6 tháng chạp năm đó, sau khi hành pháp, độ thăng 
cho Giáo hữu Thượng Ðồn Thanh tại Tòa Thánh, Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc bước lên giảng đài công bố, trước Bát 
Quái Ðài: Bần đạo tuyên bố Giáo hữu Thượng Ðồn Thanh 
vô tội và công bố công trạng của ông Thượng Ðồn. Con đường 
đạo là như thế đó, có nghĩa là:

 � Chấp nhận gian nguy để đối phó với tà quyền mới mong 
độ rỗi được chúng sanh.

 � Chấp nhận bị nhồi quả để trả sạch nợ tiền khiên.
 � Chấp nhận bị cuộc đời ngoảnh mặt làm ngơ, xô đẩy 

vào bước đường cùng từ một vị Giáo hữu hàng Thánh 
thể bị giáng cấp làm tín đồ.

 � Vinh danh thay cho ông Giáo hữu Thượng Ðồn Thanh.
 � Vinh danh thay cho một đệ tử Ðức Cao Ðài đã dám hy 

sinh cuộc đời cho Ðạo nghiệp, coi thường áo mão cân 
đai trên con đường tiến hóa. Giờ chót đã phủi sạch bụi 
trần, thanh thản ra đi không một lời luyến tục.

Ông Giáo Hữu Thượng Ðồn Thanh đã nêu gương sáng 
cho đàn hậu tấn tiếp bước cha ông trên đường giải thoát. 
Và Hộ Pháp Thiên Tôn đã thay Ðấng Thượng Ðế trả lại sự 
công bằng cho một đệ tử từng làm rạng danh ánh Ðạo Trời 
nơi thế tục. Việc này làm cho chúng ta nhớ đến lời phán của 
Ðức Chúa Jesus Christ:

“Ta nói thật cho các ngươi biết, người nào vì ta và chánh 
nghĩa của ta mà từ bỏ nhà cửa, hay anh em, chị em, cha mẹ, 
con cái, hay đất vườn của họ sẽ được ngay trong đời này nhiều 
gấp trăm ngàn lần những nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, 
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đất ruộng cùng với những sự khủng bố ngược đãi của người thế 
gian, và trong đời sau họ sẽ được sống trường cửu muôn đời».

Sri Yukteswar bình luận những lời ấy như sau:
«Người hành giả đã từ bỏ hôn nhân và cuộc sống gia 

đình sẽ đổi những nỗi lo âu phiền lụy của một tiểu gia đình 
và của những hoạt động trần gian để đảm đương lấy một 
trách nhiệm lớn lao hơn, là phụng sự nhân loại; trong công 
trình này y thường đụng chạm với sự hiểu lầm của người đời, 
nhưng trái lại, y sẽ nhận được phần thưởng là một sự an lạc 
bên trong thuộc về tính chất thiêng liêng” 

 � (Trích xứ Phật Huyền Bí trang 179 – TG. Paramhasa Yogananda).
Phần mộ của ông Giáo hữu Thượng Ðồn Thanh được 

Hội Thánh an táng tại đất Cực Lạc cũ (hiện nay thuộc xã 
Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh)



VI.– DẤN THÂN THEO GIÁO SƯ TRẦN QUaNG VINH CỨU ÐẠO, CỨU NƯỚC

44



 VI.– DẤN THÂN THEO GIÁO SƯ TRẦN QUaNG VINH CỨU ÐẠO, CỨU NƯỚC

45

VI.– DẤN THÂN THEO GIÁO SƯ TRẦN QUaNG VINH CỨU ÐẠO, 
CỨU NƯỚC

Trở lại bước hành trình của Lễ sanh Thượng 
Tý, ông vẫn tiếp tục hành đạo trong lúc nền 

Ðạo bị chinh nghiêng vì bàn tay giặc Pháp.
– Ngày mồng 4 tháng 6 năm Tân Tỵ (1941), lính mật 

thám Pháp vào Nội ô Tòa Thánh bắt Ðức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc.

– Ngày 9 tháng 7 Tân Tỵ (1941) Chủ quận Lâm Văn 
Huê và Chủ tỉnh Tây Ninh dẫn lính vào Nội ô Tòa Thánh 
đuổi tất cả người có Ðạo Cao Ðài ra khỏi Thánh Ðịa. Người 
Ðạo kẻ phải về bản xứ, người về nhà riêng ở ngoại ô.

– Ngày 11 tháng 7 năm Tân Tỵ (1941) Sở Mật thám bắt 
tại Tòa Thánh các ông:

 ❒ Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trọng Thanh.
 ❒ Giáo sư Thái Gấm Thanh.
 ❒ Sĩ tải Ðỗ Quang Hiển.

Ðồng thời bắt tại Kim Biên (Nam Vang) ông Giáo Sư 
Thái Phấn Thanh và ông Khai Pháp Trần Duy Nghĩa bị bắt 
tại Sài Gòn.

– Ngày 27–7–1941 Pháp lưu đày Ðức Hộ Pháp và 5 vị 
chức sắc: Phối sư Ngọc Trọng Thanh, Giáo sư Thái Phấn 
Thanh, Giáo sư Thái Gấm Thanh, Ngài Khai Pháp Trần 
Duy Nghĩa và Sĩ Tải Ðỗ Quang Hiển sang đảo Madagascar 
(Phi Châu).

– Hạ tuần tháng 3 năm Nhâm Ngọ (1942) Lễ sanh 
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Thượng Tý Thanh, Lễ sanh Ngọc Hoai Thanh lên Thánh 
Thất Kim Biên để hội ngộ với quý vị chức sắc, gồm có: Ngài 
Cao Tiếp Ðạo, ông Chánh Phối Sư Thượng Chữ Thanh, 
Giáo sư Thượng Tuy Thanh, Giáo sư Thượng Vinh Thanh, 
Giáo hữu Thái Ðến Thanh. Các ông họp với nhau để tìm 
phương cứu Ðạo, nhưng mọi việc vẫn chưa thể xoay chiều. 
Sau đó Lễ sanh Thượng Tý Thanh về Long Xuyên làm Ðầu 
quận Ðạo.

– Ngày mồng 10 tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1942) quí vị 
chức sắc gồm có: Giáo sư Thượng Vinh Thanh (Hiển Trung), 
Giáo hữu Thái Ðến Thanh, Lễ sanh Thượng Tý Thanh, Lễ 
sanh Ngọc Hoai Thanh... và một số chức sắc tâm huyết, đồng 
hội họp với nhau tìm đường cứu Ðạo.

«Một chuyện làm vĩ đại sắp đến mà không tiền, không 
vốn là điều lo chung của các anh em có mặt hôm ấy. Trong lúc 
chờ đợi ngày hội họp, may đâu từ Trung Kỳ có ông Giáo hữu 
Thái Hào Thanh bất ngờ tìm đến viếng thăm Hiển Trung, lúc 
ấy có mặt Lễ sanh Thượng Tý Thanh. Anh em gặp nhau mừng 
rỡ, hàn huyên và đem Thánh giáo ra đọc. Khi nghe xong, ông 
Thái Hào Thanh tỏ vẻ mừng rỡ và nói rằng Ðức Lý Ðại Tiên 
và Ðức Quyền Giáo Tông đã vạch sẵn cho mình một con đường, 
vậy ông sẵn sàng nhập cuộc. Ông bèn đưa ra một túi bạc trong 
ấy có tới một ngàn bảy trăm đồng (1.700$,00) và nói: «Số này 
của chư đạo hữu gởi về Tòa Thánh, nhưng các chức sắc ở Tòa 
Thánh đã trốn lánh vì cường quyền của Pháp nên không biết 
phải nạp cho ai, ông dọ hỏi tại Sài Gòn thì biết có một nhóm 
chức sắc từ Kim Biên về Long Xuyên chờ đợi. Vì thế nên ông 
đến đây tìm ông Giáo sư Thượng Vinh Thanh, gặp dịp may là 
Ðức Lý Ðại Tiên và Ðức Quyền Giáo Tông giảng dạy phải đi 
hiệp tác với Nhật Bổn để cứu Ðạo và cứu nước. Ông rất hân 
hạnh lãnh trách nhiệm trao số bạc 1.700$ này (tương đương 
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với 280 triệu đồng, tiền hiện hành – 2008) cho ông Giáo sư 
Thượng Vinh Thanh tùy nghi sử dụng trong việc «khởi nghĩa» 
để làm sở phí đầu tiên.

«Ðầu công về tài chính trong cuộc cách mạng này nên 
nhường lại cho ông Giáo hữu Thái Hào Thanh».

Ðoạn này xin lược sơ qua về tiểu sử ông Thái Hào Thanh. 
Ông có tên Nguyễn Hữu Hào sinh quán làng Trường Xuân, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh, tuổi Ðinh Hợi (1887). 
Thuở trai tráng ông sống bằng nghề buôn bán cá, mắm trên 
chiếc ghe bầu (một loại ghe đi biển miền Trung). Có lần 
ông gặp một cụ già đạo mạo trên đường phố Qui Nhơn bảo 
rằng: «Trò phải đi tu theo Ðạo Cao Ðài». Ông Hào trả lời: 
«Tôi đang thiếu nợ nần nhiều quá, nếu thầy cho tôi buôn bán 
một lời hai để trả nợ thì tôi theo Ðạo». Ông già gật đầu. Từ 
đó ông Hào mua may, bán đắc, lời hứa của ông Thầy ứng 
hiện, ông Hào trả xong nợ liền y lời hứa nhập môn theo Ðạo 
Cao Ðài (khoảng năm 1927). Một hôm, đang đi ngoài phố, 
ông lại gặp ông Thầy bữa trước bảo rằng: «Trò Hào đi lên 
núi để gặp ta dạy Ðạo». Ông Hào vui vẻ vâng lời, bữa sau 
quảy túi hành trang lên núi rừng Trường Sơn để tìm Thầy 
học Ðạo. Khi ông lên đến đỉnh núi thì gặp đức sư phụ đang 
ngồi chờ sẵn bên thạch bàn. Tại nơi núi rừng hoang vắng, 
ông Hào học đạo vô vi với một Ðức Thầy vô danh tánh! Sau 
bảy ngày đêm thọ giáo, Ðức Thầy bảo ông Hào rằng: «Này, 
trò Hào từ nay cứ theo chơn pháp Cao Ðài mà tu tâm luyện 
tánh, trò phải về Tòa Thánh Tây Ninh gặp Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc để Ngài tiếp tục dìu dẫn trò trên con đường Ðạo. 
Trò nhắm mắt lại để ta đưa trò xuống núi. Ông Hào nghe lời 
nhắm mắt nghe gió ù ù bên tai, lúc yên gió mở mắt ra là đã 
đến chân núi. Ông cúi lạy thinh không tạ từ đức sư phụ đã 
ẩn dạng theo hạt nội mây ngàn. Trở về nhà, ông Hào sắp xếp 
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xong công việc nhà, giã từ quê hương (lúc này vợ ông đã qua 
đời) dẫn hai con một gái tên Thiếp, một trai tên Nhậm vào 
Thánh Ðịa Tây Ninh trình diện Ðức Tôn Sư Hộ Pháp. Ông 
gia nhập vào đoàn người làm công quả xây dựng Thánh Tòa. 
Ngày ngày ông Hào làm công quả, đến bữa thì hái rau rừng 
thiên nhiên nấu chín để độ nhựt. Suốt ba năm ông bị bổn đạo 
chống đối về việc không ăn cơm chỉ ăn rau thay ngũ cốc. Lúc 
bấy giờ Ðức Hộ Pháp mới lên tiếng bảo ông rằng: «Trò Hào. 
Thầy biết trò ăn rau thay cơm theo phép tu của chơn sư 
chỉ dạy, nhưng trò phải ăn cơm trở lại cho phù hợp với 
lòng của bổn đạo nơi đây». Ông Hào liền vâng lời Ðức 
Hộ Pháp mà ăn cơm trở lại. Theo con đường Cửu Trùng 
Ðài ông thăng chức lần đến phẩm Phối Sư phái Thái, có lúc 
ông lãnh chức Thượng Thống Lương Viện và luôn làm tròn 
trách vụ. Ông đã trở về cõi vĩnh hằng vào năm Canh Ngọ 
(1990), thọ 104 tuổi, hiện mộ phần tọa lạc tại Cực lạc Thái 
Bình thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 
Tây Ninh. Xin tạm dừng bút về những nét chấm phá cuộc 
đời của Ngài Phối sư Thái Hào Thanh. 

Khi ông Giáo hữu Thái Hào Thanh đến Long Xuyên 
tìm gặp Giáo sư Thượng Vinh Thanh cũng gặp lại bạn cũ là 
Lễ sanh Thượng Tý Thanh đang là Ðầu Quận Ðạo Thánh 
Thất sở tại.

Ðêm mồng 10 tháng 10 Nhâm Ngọ một đàn cơ tại Long 
Xuyên với sự hiện diện của các chức sắc:

 ❒ Giáo sư Thượng Ðức Thanh, Ngọc Non Thanh và 
Giáo sư Thượng Vinh Thanh (đạo hiệu Hiển Trung).

 ❒ Ba vị Giáo hữu Thái Ðến Thanh, Thái Hào Thanh, 
Thượng Cao Thanh.

 ❒ Ba vị Lễ sanh Thượng Tý Thanh, Ngọc Hoai Thanh, 
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Thượng Sang Thanh.
«Ðức Lý Ðại Tiên và Ðức Quyền Giáo Tông giáng dạy 

đầy đủ chi tiết về tương lai của nền Ðạo và giống nòi, giục thúc 
phải tức cấp lo cơ quan hiệp tác với Nhựt cho ra thiệt tướng.

«Anh Cả ra lịnh, định nội ngày mai 11 tháng 10 Nhâm 
Ngọ (18–11–1942) sáng sớm tất cả phải rời Long Xuyên, nếu 
ở nán thì sẽ có tai nạn, ách kia khó gở.

……………….
«Mãn đàn, các chức sắc họp lại, bàn bàn, luận luận, nhận 

ra người người đều đầy đủ đức tin, nên quyết định sáng sớm 
hôm sau, trước 7 giờ tựu tập tại bến xe đò. Bảy giờ xe tách bến, 
trực chỉ Sài Gòn.

«Cũng ngày ấy, cỡ 9 giờ, cò bót, lính kéo đến bao vây văn 
phòng Ðầu quận Đạo, tạm dùng làm tiểu Thánh Thất, vào lục 
xét chẳng thấy ai, chỉ có một mình Lễ sanh Thượng Tý Thanh 
là Ðầu quận đạo ở đó trả lời với họ rằng đêm qua thật có tụ 
họp để cúng Trời Phật, sáng ra đâu đã về đó.

«Thế là mọi việc đều yên, mới biết rằng lời tiên tri của 
Anh Cả là linh thiêng, nếu các chức sắc không đủ đức tin, cãi 
lời Anh Cả thì bị lâm nạn mà «ách kia khó gỡ», ấy là lời 
nói của Anh Cả đó». 

 � (Trích Hồi Ký Trần Quang Vinh, trang 129).
Tiếp theo sau, Lễ sanh Thượng Tý Thanh về Sài Gòn theo 

sự lãnh đạo của Giáo sư Ðại biểu Trần Quang Vinh, phụng 
sự thiên cơ trong ván cờ nương thế Nhựt đảo chánh Tây. Lễ 
sanh Tý lãnh trách nhiệm lo phần tài chánh theo chỉ đạo của 
Anh Cả Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt giáng cơ 
chỉ dạy tại đàn cơ đêm 19 tháng 9 Nhâm Ngọ (20–10–1942).

Hiển Trung bạch: “Các em không tiền mà lấy chi đi lo 
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hiệp tác...”
Anh Cả đáp: “Chuột tha” (ý nghĩa có Thượng Tý Thanh 

lo – Tý là chuột)
Lễ Sanh Tý bạch: “Nhờ có anh Cả phò hộ trong mọi việc”.
Anh Cả đáp: “Có Qua bên em luôn”.

 � (Trích sách đã dẫn, trang 136)
Quả thật nhiều món tiền và nữ trang, đá quí của bổn 

Đạo đóng góp không điều kiện, giao cho Lễ sanh Tý cất đầy 
tủ sắt tại căn cứ số 4 đường Macmahon (sau đổi tên là Công 
Lý, bây giờ là Nam Kỳ khởi nghĩa). Nhờ số hiện kim, hiện 
vật đóng góp của các Mạnh Thường Quân, nên tài chánh 
của Ðạo Cao Ðài lúc đó như cái vú sữa nuôi các lực lượng 
kháng Pháp như:
«

 ❒ Ở Ðông Kinh (Nhựt Bổn) thì tiếp tế cho Trung ương Tổng 
bộ Việt Nam Phục Quốc Hội do Ðức Cường Ðể lãnh đạo.

 ❒ Ở Singapore thì giúp đỡ các ông Trần Trọng Kim, Dương 
Bá Trạc, Trần Văn Ân.

 ❒ Tại Nam Kỳ thì giúp các ông Ngô Ðình Diệm, Nguyễn 
Xuân Chữ.

 ❒ Ở Bangkok (Thái Lan) thì nuôi dưỡng các ông Dương 
Văn Giáo, Cao Ðức Trọng, Ðặng Trung Chữ v.v...». 

 � (Theo Ðại Ðạo Sử Cương, trang 258, tác giả Trần Văn Rạng).
Trong suốt thời gian thu tiền và giữ tiền, ông Chuột Tý 

đã hoàn thành trách nhiệm một cách chu toàn đúng theo 
Tứ đại điều qui “... Bạc tiền xuất nhập phân minh...” Ðiều 
này cũng được chứng minh cụ thể là tại quê nhà ông Tý, vợ 
con nghèo vẫn nghèo, ruộng vườn cầm cố trong lúc ở tù lần 
thứ nhất vẫn mất trắng!
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Ðó là nói về mặt tiền bạc, còn nhiệm vụ tinh thần thì 
Lễ Sanh Tý nằm trong Ban thường trực gồm có:

 ❒ Lễ sanh Thượng Tý Thanh
 ❒ Lễ sanh Ngọc Hoai Thanh
 ❒ Lễ sanh Thượng Danh Thanh
 ❒ Chánh trị sự Nguyễn Văn Ngưu
 ❒ Chánh trị sự Nguyễn Ngọc Anh
 ❒ Thông sự Nguyễn Văn Thành
 ❒ Thông sự Nguyễn Tuấn Phú

Ban này có nhiệm vụ luân phiên trực tại hãng tàu 
Nitinan để động viên tinh thần đạo đức của bổn Đạo đang 
hợp tác đóng tàu cho Nhựt, bề ngoài là hàng ngũ lao động 
công nhân, thực chất là chuẩn bị thành lập lực lượng “Nội 
Ứng Nghĩa Binh” chờ ngày đập tan xiềng xích nô lệ của giặc 
Pháp...

Ngày 09–3–1945, lúc 21 giờ đêm, toàn bộ “Nội Ứng 
Nghĩa Binh” dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Ðại Biểu Trần 
Quang Vinh đã hành quân giải phóng đất nước từ Sài Gòn 
đến các tỉnh Nam Việt. Ðiểm đáng ghi nhớ là với đức tin 
dũng mãnh vào quyền năng của Ðức Lý Ðại Tiên và Anh 
cả Ðức Quyền Giáo Tông và chư vị thần linh, toàn bộ “Nội 
Ứng Nghĩa Binh” chỉ với tầm vông vạt nhọn và dây luộc dùng 
trói lính Pháp, cuộc binh biến chỉ xảy ra 3 tiếng đồng hồ từ 
21 giờ đến 0 giờ đêm cùng ngày đã không đổ máu và giành 
hoàn toàn thắng lợi. Như vậy có nghĩa là toàn bộ giặc Pháp 
tại miền Nam nước Việt đầu hàng không điều kiện! Quân 
Ðội Cao Ðài hình thành bắt đầu kể từ đó.

Ngó sang tình hình thế giới, lúc này trận “Ðệ nhị thế 
chiến” đang sắp hồi kết thúc. Ngày 6–8–1945 Mỹ ném trái 
bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima nước Nhật, tiếp 
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theo sau đó là quả bom nguyên tử thứ hai được ném xuống 
Nagasaki.

Hậu quả là với sức tàn phá khủng khiếp của nguyên tử, 
dân Nhật phải gánh chịu nhiều nỗi tang thương với hàng 
trăm ngàn người chết, vô số người bị thương kéo theo bao 
nhiêu hệ quả để lại sau cuộc chiến tàn khốc nhất của lịch 
sử nhân loại.

Ngày 18–8–1945 Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng Ðồng 
Minh vô điều kiện. Chiến tranh thứ hai kết thúc, nước Việt 
Nam cũng bị hệ quả dây chuyền của cuộc diện.

Ngày 24–9–1945 quân Pháp núp bóng Ðồng Minh trở 
lại Ðông Dương với đầy đủ khí giới hiện đại thời bấy giờ. Sài 
Gòn cũng không thoát khỏi nạn xâm lược của quân Pháp!

Thế là toàn dân Việt Nam đồng lòng đứng lên kháng 
Pháp trong mùa thu lịch sử 1945.

Toàn thể thanh niên Việt Nam với với vũ khí tầm vông 
vạt nhọn và bầu nhiệt huyết chống quân xâm lược, đồng đứng 
lên đoàn kết quyết giành độc lập tự do trước mũi súng của 
quân thù. Các tráng sĩ Việt Nam thề quyết ra đi chống giặc 
ngoại xâm không hẹn ngày trở lại. Tiếng súng xâm lăng đã 
làm máu dân tộc Việt tiếp tục đổ trên khắp nẻo đường đất 
nước, nhưng dòng máu Tiên Rồng không hề lùi bước.

Ðất Sài Gòn thất thủ trước mũi súng xâm lăng, nhưng 
lòng yêu nước không hề thất thủ. Lực lượng kháng chiến 
miền Ðông thì có Hùynh Văn Trí (Mười Trí), Nguyễn Văn 
Thành, còn các tỉnh miền Tây thì có Nguyễn Thành Phương 
chỉ huy các lực lượng kháng Pháp.

Khoảng cuối tháng 9–1945 lực lượng Cao Ðài do Giáo 
Sư Trần Quang Vinh lãnh đạo được mời đi dự phiên họp 
với mục đích thống nhất các lực lượng miền Nam đoàn kết 
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chống Pháp. Chủ tọa phiên họp sẽ do ông Mười Trí điều 
động. Nơi họp là một địa điểm bí mật nằm bên dòng kênh 
chảy qua Hóc Môn – Bà Ðiểm. Khi được thơ mời, Giáo Sư 
Ðại Biểu Trần Quang Vinh chỉ định một chức sắc trong 
Ban Chỉ Huy đi thay thế, nhưng không hiểu vì lý do nào, 
các vị được chỉ định đi họp đều lần lượt bị bệnh, không 
thể đi được. Sau cùng Lễ sanh Thượng Tý Thanh được chỉ 
định đi dự họp. Ngay trong đêm đó, Lễ sanh Thượng Tý 
nằm mộng thấy đang cúng trước Thiên bàn, bỗng được Ðức 
Quan Thánh Ðế Quân giao cho cây siêu của Ngài. Ông Tý 
liền cầm siêu đao múa liên tục, cái vía của ông lên cao khỏi 
mặt đất múa siêu ngang tầm Thiên Nhãn rồi dừng lại. Ông 
giựt mình tỉnh giấc, hơi thở còn dồn dập và mệt vô cùng. 
Sáng ra ông hỏi ý kiến ông Lễ sanh Ngọc Hoai Thanh, và 
được ông này bàn rằng: “Anh đi chuyến này sẽ gặp giặc”. Ðêm 
sau, ông Tý lại mộng thấy mình đang đi trên bờ sông, bỗng 
gặp hai chiếc ghe bầu quay mũi vào bờ chặn trước mặt và 
sau lưng. Sáng ra ông bàn với ông Tư Hoai thì ông Hoai bàn 
rằng: ông Tý họp thế nào cũng bị giặc Pháp bao vây (vì ghe 
bầu mũi nhọn tượng trưng cho người Pháp).

Ðến ngày họp, Lễ sanh Thượng Tý và Thông sự Nguyễn 
Tuấn Phú (nhiệm vụ làm thư ký) từ số nhà 152 đường Lefebvre 
Sài Gòn lên điểm họp thuộc khu vực 18 thôn vườn trầu Bà 
Ðiểm. Trên đường đi, trên nền trời một chiếc máy bay loại 
quan sát cơ xuất hiện, sau khi lượn nhiều vòng, máy bay bị 
rơi xuống đất, hai người Pháp bị thương bò ra khỏi máy bay, 
lập tức, họ bị nông dân: đàn ông, đàn bà kể cả trẻ con bao 
vây, dùng đòn gánh và gậy đập chết. Vừa lúc đó, ông Chín 
Tiểu lính của ông Mười Trí đến dẫn ông Tý và ông Thông sự 
Phú đến điểm dự họp. Tham dự phiên họp có đủ các thành 
phần thuộc các lực lượng chống Pháp và đại diện các tôn 
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giáo tại miền Nam lúc bấy giờ.
Sau cái chết của hai viên phi công người Pháp; khu vực 

18 thôn vườn trầu đều bị quân Pháp đổ quân bao vây. Phiên 
họp vẫn khai mạc và kéo dài 3 ngày đêm dưới sự bảo vệ của 
một trung đoàn kháng chiến quân.

Khi phiên họp kết thúc, mỗi đoàn thể, tôn giáo ra về 
với một xấp hồ sơ và biên bản với nội dung đồng đoàn kết 
nhất trí tham gia mặt trận kháng chiến Nam bộ để đánh 
đuổi quân Pháp xâm lược.

Sáng ngày ông Lễ sanh Thượng Tý Thanh và Thông Sự 
Phú được ông Chín Tiểu làm giao liên dẫn theo đường bờ 
kinh để trở về cứ 152. Ông Phú và ông Chín Tiểu đi trước, 
ông Tý đi sau cách khoảng vài chục mét, bỗng dưng bàn chân 
mang giày bị vướng vào một cái rế cũ ai bỏ trên đường, bị 
nhũng nhẵng, chân bước không được. Ông Tý liền suy nghĩ: 
đây là điềm dự báo sắp gặp giặc. Ông vội kêu ông Phú dừng 
lại chờ, và ra lệnh xé bỏ hết các giấy tờ phiên họp. Ông Phú 
hỏi lại: nếu xé hết thì lấy gì trình lại với ông Giáo Sư Ðại 
Biểu. Ông Tý nói: “Hai chú cháu mình, mỗi người nhớ một 
ít nói lại bằng miệng cũng được, chớ để hồ sơ trong mình nếu 
gặp giặc Tây thì khó thoát”. Thông Sự Phú nghe lời, hai thầy 
trò vừa đi vừa xé bỏ tài liệu vứt xuống rạch. Vừa xong thì 
trên dòng kênh hai chiếc tàu Tây xuất hiện đâm mũi vào bờ 
(hai ghe bầu mũi nhọn), lính Tây đổ bộ lên bờ và bắn súng 
đủ loại, lúc này thì mạnh ai nấy chạy. Từ phía xa, ông Phú bị 
trúng đạn té xuống một cái giếng lạn, lập tức Tây đen, trắng 
đến bao vây bắt Thông sự Phú. Ông Tý than thầm chắc là 
Phú phải chết. Nhưng nào ngờ, ông Phú không chết. Sau 
này Thông Sự Phú kể lại, viên đạn trúng lưng vừa mãn tầm 
bắn, chui vào áo lọt xuống lưng, nên chỉ trầy nhẹ, không bị 
thương. Bọn Tây lục soát khắp mình chẳng thấy gì hết (vì 
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tài liệu họp đã hủy bỏ xuống sông trước đó nửa giờ), nó hỏi 
ông Phú đi đâu; nhờ biết tiếng Pháp, ông Phú trả lời: ông 
già mình bị bệnh, nên đi mua thuốc, bị rượt bắn thì chạy 
đại, Tây nó nghe hữu lý, lại là người biết tiếng Pháp nên nó 
bắt ông Phú bỏ bót Catinat hai bữa rồi thả ra.

Trở lại cánh quân rượt ông Lễ sanh Tý, vừa rượt vừa 
bắn, ông Tý chạy bộ xuyên qua cánh đồng bỗng nghe tiếng 
động phía sau, quay lại thì thấy một người dân trúng đạn té 
chết. Trong lằn đạn của lính Tây, ông Tý vội nằm xuống lăn 
trên mặt đất. Lính Tây tưởng ông bị thương nên ngưng bắn, 
chạy đến định bắt sống. Ông Tý đứng dậy chạy tiếp, thì nó 
bắn tiếp, chạy đến lũy tre ông vội lẫn vào tránh đạn thì Tây 
nó bắn ngã hết bờ tre. Lúc đó trước mặt ông Tý hiện ra một 
xóm nhà tranh, ông vội chạy đến đầu xóm thì gặp một ông 
già lên tiếng: “Ông vào đây để tránh Tây”. Ông vội chạy vào 
nhà thì được đưa vào một cái vách đôi bằng cây, khi cửa nhà 
trước mở ra nhà sau, cửa khép lại liền mí, ngó vào sơ ý thì 
tưởng là tấm vách, chớ thực ra là một vách đôi có chỗ ngồi 
núp trốn. Lúc này lính Tây bao vây toàn xóm và đốt nhà dân, 
trừ cái nhà Lễ sanh Thượng Tý Thanh trốn thì nó không 
xét mà cũng không đốt. Lính Tây đi rụp, rụp... xung quanh 
nhà, ông Tý thì ngồi thở ồ... ồ vì quá mệt, nếu Tây nó nghe 
thì khó sống. Ông liền vái Ðức Lý và anh Cả Ðức Quyền 
Giáo Tông và các đấng Thiêng liêng xin hộ trì cho bớt mệt, 
chớ Tây nó nghe tiếng thở lớn thì chắc phải chết! Linh hiển 
thay, sau lời cầu nguyện, thì năng lượng Tiên thiên ứng hiện, 
ông Tý nghe mát lạnh toàn thân, hơi thở điều hòa trở lại 
và hết mệt... Chiều dần xuống, dân làng nghe bọn lính Tây 
nói với nhau là chúng nó mất tích một Capitaine (Ðại úy), 
vội thổi kèn họp lính và rút quân. Sau khi lính Tây đi hết, 
để lại xóm làng ngút khói đìu hiu! Dân làng lo chữa lửa, thu 
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dọn nhà cửa điêu tàn đổ nát!!! Lúc này bà chủ nhà vội gọi 
Lễ sanh Tý: “Chú ơi! Tây nó đi hết rồi, chú đi đi, kẻo Tây nó 
quay lai đốt nhà tôi”. Ông già chủ nhà liền lên tiếng: “Bà cứ 
để ông này ở lại đây ăn cơm rồi hãy đi. Bà dòm coi, toàn xóm 
bị đốt, riêng nhà mình có ông này trốn nên không bị đốt, mình 
phải cám ơn ông ấy mới phải”. Bà già nghe nói có lý, liền sai 
con gái nấu cơm đãi ông Tý. Ông Tý ăn cơm với nước tương 
và xoài chín trái mùa. Xong bữa thì trời cũng vừa lên đèn, 
ông Tý cám ơn ông bà già chủ nhà và đưa 50 đồng biếu cô 
gái nấu cơm. Ông già liền lên tiếng la rầy: “Nhờ ông, mà tôi 
khỏi bị đốt nhà, tôi phải lo cho ông mới phải, chớ đâu có nhận 
tiền của ông”. Lẽ dĩ nhiên là cô gái cũng chối từ, vì 18 thôn 
Vườn Trầu từng nổi tiếng chống Tây, hết lòng giúp người 
chống quân Pháp xâm lược. Sau khi từ giã gia chủ, ra đến 
đầu ngõ, ông Tý liền gặp lại ông Chín Tiểu cũng đang tìm 
ông Tý. Hai người gặp nhau mừng rỡ tiếp tục hành trình 
ra lộ lớn (quốc lộ 22). Trên đường đi, nghe tiếng búa đóng 
đinh cộp... cộp... Hỏi ra, là người ta đang đóng áo quan cho 
người bị Tây bắn chết sau lưng ông Tý hồi ban sáng. Ông Tý 
liền đưa số tiền 50 đồng cuối cùng để phúng điếu cho người 
quá cố xong lại tiếp tục lên đường về cứ 152.

Sau vụ này, mười móng chân ông Tý đều bị gãy chính 
giữa thành một đường sống dọc. Hỏi ra mới biết, vì chạy 
giặc Tây, ngón chân bị bóp trong đôi giày da, nên móng phải 
bị biến dạng suốt đời.
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Ðất Sài Gòn đang trong tình trạng bất an, 
lính Pháp thường xuyên bố ráp, truy bắt 

các thành phần chống Pháp.
Ngày 19–11–1945 (Rằm tháng 10 âm lịch Ất Dậu), Thánh 

Thất Ðạo Cao Ðài tại Chợ Lớn bị lính Pháp bao vây, lục soát; 
tịch thu tất cả tài sản của Ðạo trong Thánh Thất. Bổn đạo 
giữ Thánh Thất lần lượt bị bắt và Tây bắn chết xác đem bỏ 
ngoài đường, đó là các vị:

 ❒ Giáo hữu Ngọc Chiếu Thanh
 ❒ Lễ sanh Thượng Dinh Thanh
 ❒ Chánh trị sự Nguyễn Văn Tây
 ❒ Ðạo hữu Nguyễn Văn Xuân
 ❒ Ðạo hữu Nguyễn Văn Ðức

Những Thánh tử Ðạo này chết trong tư thế đầu bị đạn 
bắn, tay vẫn bắt ấn Tý. Tất cả đều được đồng Đạo khâm 
liệm chôn cất tử tế.

Tình trạng Đạo tại Sài Gòn lúc này khá bi đát, Giáo Sư 
Ðại Biểu Trần Quang Vinh đã bị Quốc Gia Tự Vệ Cuộc bắt 
vào ngày 09–10–1945, hiện giờ không biết bị giam giữ nơi 
đâu. Tuy nhiên tinh thần của tất cả nhơn viên bổn bộ đều 
có đầy đủ đức tin vào quyền năng các đấng Thiêng Liêng. 
Sau khi sắp xếp các việc tại cứ điểm Sài Gòn, các vị Lễ sanh 
Thượng Tý Thanh, Thượng Danh Thanh, Thông sự Nguyễn 
Tuấn Phú, đạo hữu Nguyễn Hữu Nhậm... đồng lên xe đạp 
trực chỉ rừng Lộc Hưng (quận Trảng Bàng), nơi có quân 
đội Nghĩa Binh Cao Ðài trấn đóng dưới sự chỉ huy của 
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ông Nguyễn Văn Thành. Tại đây các nhân viên đã tổ chức 
lại Ban Chỉ Huy, cử đặc phái viên liên lạc tất cả các nơi có 
quân đội Cao Ðài trấn đóng để điều động công cuộc kháng 
chiến chống Pháp.

Ngày mồng 10 tháng giêng Bính Tuất (10–02–1946) 
Giáo Sư Ðại Biểu Trần Quang Vinh thoát nạn trở về căn 
cứ số 2 đường Phước Kiến Chợ Lớn. Thế là toàn thể bổn 
bộ tiếp tục trở lại Sài Gòn lo đạo sự dưới sự lãnh đạo của 
Giáo Sư Ðại Biểu.

Ngày mồng 8 tháng 4 Bính Tuất (08–5–1946), lính Tây 
bao vây 3 cứ điểm của Ðạo tại Sài Gòn Chợ Lớn:
1. Căn cứ Trung ương số 2 đường Phước Kiến Chợ Lớn.
2. Căn cứ số 15 đường Lâm Thánh Nguyên Chợ Lớn.
3. Chùa Thái Hòa đường Monseigneur du Mortier.

Toàn thể Bộ Chỉ Huy Quân Ðội Cao Ðài bị bắt gồm 
các vị sau đây:
1. Giáo sư Ðại Biểu Thượng Vinh Thanh.
2. Giáo sư Thượng Trí Thanh.
3. Giáo hữu Thái Ðến Thanh.
4. Lễ sanh Thượng Tý Thanh.
5. Lễ sanh Ngọc Hoai Thanh.
6. Luật sự Nguyễn Văn Hoa.
7. Thông sự Võ Tòng Lục.
8. Thông sự Nguyễn Tuấn Phú.
9. Ðạo hữu Nguyễn Minh Thương.

…………………………………..
Và nhiều nhân viên khác, tất cả là 22 người bị đưa vào 

nhốt ở bót Catinat (bây giờ là khám Chí Hòa). Lẽ đương 
nhiên là tài sản, tiền bạc và tư liệu đều bị sở Mật Thám Pháp 
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tịch thu. Tổng số tài sản ước tính trị giá một triệu đồng 
(1.000.000$) và số tiền mặt là 200.000$. Tổng giá trị bị tịch 
thu là 1.200.000$ (năm 1946) tương đương với giá trị bây 
giờ là 1 tỷ 8 (năm 2008).

Sở Mật Thám Pháp đón tiếp ông Trần Quang Vinh và 
bổn bộ với tất cả hình cụ tại khám; nào là đánh đập bằng 
gậy ma trắc (matraque), treo ngược tay chân lên xà nhà, đổ 
nước pha xà bông làm ngộp thở chết giấc! Tra tấn điện vào 
các chỗ hiểm của cơ thể con người. Riêng Lễ sanh Tý được 
bọn cai ngục bắt ông Nguyễn Minh Thương là cháu ruột ông 
Tý, đổ nước pha xà bông vào mũi chú mình. Ông Thương 
thấy chú mình ngộp thở liền giả bộ trật tay đổ nước ra ngoài, 
bọn lính kín liền đập cây ma trắc vào ót làm ông Thương 
ngã gục. Khi ông Tý bị no nước xà bông chúng liền leo lên 
bụng đạp cho ộc nước ra xong lại tiếp tục, cho đến khi chết 
đi sống lại nhiều lần chúng mới tạm ngưng trò tra tấn.

Ðối với các nhân viên, sau các màn tra tấn dã man, bọn 
lính kín đem Thánh Tượng đặt trước mặt tù nhân bảo rằng: 

“Thầy tụi mày đó, đọc kinh tao nghe”. Theo lời kể lại của đạo 
hữu Lê Văn Nổ (sau này là Giáo hữu Ngọc Nổ Thanh), lúc 
đó các nhân viên bổn bộ chia ra hai nhóm.

 ❒  Một nhóm bảo rằng : Tụi tui đi làm mướn chứ không 
có đạo Cao Ðài nên không biết đọc kinh. Lính kín 
bảo : «Ðược, tụi bây chờ đó».

 ❒ Nhóm thứ hai ngồi trước Thánh tượng bắt ấn tý lấy 
dấu Phật, Pháp, Tăng và đọc kinh cúng :

“Ðạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra
……………………………………”

Nghe một đoạn, lính kín liền bảo ngưng và nói rằng: 
“Mấy thằng này không chối Ðạo tụi tao tha. Còn mấy tên chối 
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Ðạo, tụi tao đánh tiếp”.
Thương thay cho nhóm nhân viên chối Ðạo lại bị đánh 

tiếp.
Tóm lại từ Giáo Sư Ðại Biểu TQV đến các nhân viên 

bổn bộ đều bị đánh đập nhiều lần chết đi sống lại suốt 3 ngày. 
Lễ sanh Thượng Tý Thanh bị nhốt vào xà lim lại nghe tù 
nhân đồn đãi là Giáo Sư Trần Quang Vinh đã chết. Nghe 
tin này, ông Tý rủn chí, liền lấy khăn rằn quấn cổ, đem nhét 
vào cổ họng để tự tử theo. Thể xác ông Tý bị ngộp thở, và 
hôn mê. Trong lúc hồn phách đang phưởng phất, tai bổng 
nghe văng vẳng tiếng kêu: 

“Bớ Thượng Tý Thanh, chị là Bát Nương, em mau tỉnh 
dậy, Trần Quang Vinh chưa chết, các em phải đi nước cờ hòa”. 

Liền khi đó một nguồn năng lượng Tiên thiên khí đưa 
vào thể xác làm cho Lễ sanh Thượng Tý Thanh hồi tỉnh khỏe 
khoắn trở lại, tay rút khăn rằn ra khỏi cổ họng. Hai tai nghe 
tiếng “Pháp Việt đề huề”. Ông Tý liền phản đối: “Thằng Tây 
nó xâm chiếm nước Việt Nam thì bảo tôi hòa sao được mà 
hòa?”. Cũng trong ngày này, thiên cơ xoay chuyển thế nào 
mà Luật sư Võ Văn Nhơn lại bị bắt đưa vào khám gặp ông 
Trần Quang Vinh và có mang theo một bài thi do hai ông 
Hiến Pháp và Bảo Pháp cầu cơ. Bài thơ tứ tuyệt quán thủ 
thánh danh anh Cả Ðức Quyền Giáo Tông như sau:

“THƯỢNG tuần liên Pháp bất liên Hoa,
TRUNG hạ Liên Minh dĩ bất hòa.
NHỰT Kiến QUANG VINH mưu xuất lộ,
ÐỊNH tâm chư đệ khởi can qua”.

Và có lời dặn: «Chừng nào Ðạo được vinh quang thì 
phải nhớ Quang Vinh đa nghe».

Vào ngày thứ 8 kể từ ngày bị bắt, Cò Bazin giám đốc sở 
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Mật Thám Pháp cho lính điệu ông Trần Quang Vinh vào 
phòng tra tấn. Sau đây là lời thuật của ông:

«Thường khi thì chỉ có người Việt chuyên môn tra khảo. 
Phen này đối với ông Trần Quang Vinh. Ông Cò Bazin ra 
tay. Trước tiên, một người Việt dùng cây tròn, dài, đánh càn 
trong mình, nơi nào cũng đánh, từ đầu xuống chân. Một chập, 
chừng ba phút sau, ông Cò Bazin cũng ở đó, cầm một cây cù 
nèo, mình cù nèo bẻ vặn cong cũng như như sợi mây quấn 
xoay tròn vào một cây ba-ton; dài chừng một thước hai, ổng 
nói với người Công an kia: thôi để tôi đánh thế cho». Ðó rồi 
ổng đánh ông Ðại Biểu rất nặng tay, từ trên đầu đánh xuống 
chân. Ðau quá, ông Ðại Biểu vừa nhảy, vừa la lớn: «Thầy 
ơi! Xin Thầy đem con về, Thầy nỡ nào để chúng nó hành 
hạ con như vậy».

Ông Có Bazin liền cười lớn: «Mày thiệt la lớn hả», rồi 
ông đưa cây baton lên cao. Giả bộ đánh thật mạnh nhưng 

«huyền diệu thay», thay vì đánh, ông bỏ xụi cây baton xuống 
rồi không đánh nữa.

Kể từ ngày này, chấm dứt vụ tra khảo cho tất cả bổn bộ.
 � (Trích Hồi Ký Trần Quang Vinh trang 42 & 43)

Ngày 21–5–1946, ngày thứ 13 sau khi bị bắt, Cò Bazin 
mời ông Trần Quang Vinh thảo luận chủ trương “Pháp 
Việt đề huề”.

Với đức tin vào quyền năng vận hành của Thiêng liêng, từ 
bài Thánh giáo của anh Cả Ðức Quyền Giáo Tông Thượng 
Trung Nhựt do luật sư Võ Văn Nhơn mang vào, cũng như 
căn cứ theo lời giáng dạy của Ðức Bát Nương Diêu Trì cung 
dạy Lễ sanh Thượng Tý Thanh, toàn bộ Ban chỉ huy Quân 
Ðội Cao Ðài từ Giáo Sư Trần Quang Vinh đến tất cả nhân 
viên đều đồng thanh chấp thuận thỏa hiệp với bốn điều kiện:
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1. Xin nhà cầm quyền Pháp trả Tòa Thánh Tây Ninh lại 
cho Ðạo và mở cửa các Thánh Thất bị chính quyền Pháp 
đóng cửa.

2. Trả tự do cho những tín đồ bị bắt về lý do chánh trị.
3. Chánh quyền Pháp phải công nhận hẳn sự tự do tín 

ngưỡng.
4. Chánh quyền Pháp phải trả tự do cho Ðức Hộ Pháp 

Phạm Công Tắc và 5 vị chức sắc đang lưu đày bên hải 
đảo Madagascar».

 � (Hồi Ký Trần Quang Vinh, trang 46 & 47)
Chính quyền Pháp đồng ý các điều kiện trên và trả tự 

do cho toàn bộ Ban Chỉ huy Quân đội Cao Ðài vào ngày 
30–5–1946.

 ▶ Ngày 07–6–1946 Cò Bazin và ông Trần Quang Vinh 
cùng nhân viên về Tòa Thánh, có Tỉnh trưởng Tây Ninh 
là Menage đón tiếp.

 ▶ Ngày 08–6–1946 toàn bộ lực lượng võ trang hai chi đội 7 
và 8 (Quân đội Cao Ðài) từ bưng biền Bù Lu Chuối Nước 
trở về Thánh địa Tây Ninh.

 ▶ Ngày 09–6–1946 hai bên ký thỏa ước Bính Tuất, gọi là 
«Thỏa ước Menage-Vinh».

Pháp thực hiện đầy đủ các điều kiện đã cam kết:
 @ Ngày 21–8–1946 tàu thủy của Pháp đưa Ðức Hộ Pháp 

Phạm Công Tắc từ Madagascar về đến Vũng Tàu. Sau đó 
3 vị chức sắc còn sống: quí ông Trần Duy Nghĩa, Nguyễn 
Thế Trọng và Trần Văn Phấn cũng được Pháp đưa về 
bằng chiến hạm đến Sài Gòn ngày 29–11–1946.

 @ Ngày 30–8–1946 Ðức Hộ Pháp về đến Tòa Thánh Tây 
Ninh với sự tiếp rước long trọng đúng theo nghi lễ một 
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bậc giáo chủ, với sự có mặt của đại diện chính phủ Pháp 
các quan khách, toàn thể chức sắc chức việc, và tín đồ 
Cao Ðài.

Sau các thủ tục hành chính và các lễ nghi cần thiết, Ðức 
Hộ Pháp Phạm Công Tắc nắm lại quyền Chưởng Quản Nhị 
Hữu Hình Ðài Hiệp Thiên và Cửu Trùng để điều hành cơ 
phổ độ Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Giáo Sư Trần Quang Vinh được Ðức Hộ Pháp ủy quyền 
thay mặt Ðạo giao thiệp với nhà đương cuộc Pháp và đồng 
thời giữ chức Tổng Tư lệnh Quân đội Cao Ðài.

– Riêng Lễ sanh Thượng Tý Thanh được chỉ định giữ 
chức Thượng Giáo Sĩ, có nhiệm vụ hướng dẫn tâm linh toàn 
bộ các chiến sĩ Cao Ðài dưới lá cờ Bảo Sanh Nhơn Nghĩa 
Ðại Ðồng.

Mùa hè năm Ðinh Hợi 1947, Ðức Hộ Pháp dùng xe 
riêng (Peugeot 203) chở Lễ sanh Thượng Tý Thanh đến mé 
Bàu Cà Na nằm gần đường Ca Bảo Ðạo và bảo rằng: “Tý à! 
Trò đem gia quyến về ở tại đây”. Lễ sanh Tý vâng lịnh Ðức 
Thầy, làm đơn xin một miếng đất tọa lạc tại vị trí chỉ định, 
Ðức Hộ Pháp phê cho đất cất nhà (tờ đơn vẫn còn, có lời 
phê bút tích của Ðức Thầy Phạm Hộ Pháp). Sau đó ông Tý 
đưa một vợ hai con từ Long Xuyên về định cư tại nơi Ðức 
Thầy chỉ định (hiện nay (2008) miếng đất thừa tự này vẫn 
còn, vị trí gần Chánh Môn Tòa Thánh đường Lý Thường 
Kiệt, ngày trước còn gọi là đường Ca Bảo Ðạo).

 ▶ Mùa hè năm Mậu Tý, vào ngày mồng 7 tháng 4 (dương 
lịch 15–5–1948) Lễ sanh Thượng Tý Thanh được thăng cấp 
Giáo hữu phái Thượng do Ðạo Cấp Thiên Phong số 58.

Công việc thường xuyên vẫn tiếp tục dẫn dắt tâm linh 
và lo quan, hôn, tang tế sự cho các binh sĩ Cao Ðài. Ðêm nào 
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có chiến trận là vía ông Tý biết có chiến sĩ tử trận hay không. 
Sáng ngày ông báo là phải đi hành phép xác cho bao nhiêu 
chiến sĩ chết trong đêm đó. Có nhiều cuộc hành quân, ông 
đích thân theo quân đội để cầu nguyện sự bình an cho các 
chiến sĩ trong lúc giao tranh. Lời cầu nguyện thường được 
ứng nghiệm và các chiến sĩ trong các trận chiến có ông Tý 
đi theo gần như không có thương vong.

Mùa Xuân năm Kỷ Sửu (1949), công việc Đạo vẫn bình 
thường, bỗng một hôm có một vị sư tuổi ngoài 50 đến nhà 
riêng gặp ông Giáo hữu Thượng Tý Thanh. Theo lời vị sư này 
kể: thì ông đang tu tại một núi Tà Lơn vùng Thất Sơn Châu 
Ðốc, nay tìm về Thánh Ðịa xin gặp Ðức Thầy Hộ Pháp có 
việc cần trình bày, mong được Giáo hữu Tý tiến dẫn. Ông 
Sư này có điểm đặc biệt là ăn cơm ngày có một lần vào buổi 
trưa gọi là ăn cơm Ngọ. 

Qua sự nhận xét, ông Tý thấy ông Sư này có thần quang 
sáng tỏ đáng là bậc chân tu, nên ông Tý liền vào Hộ Pháp 
Ðường để xin lịnh Ðức Hộ PHáp. Ðức Phám Hộ Pháp sau 
khi nghe ông Tý báo lại sự việc, đã đồng ý mời vị sư vào diện 
kiến. Ông Sư vào đến Hộ Pháp Ðường gặp Ðức Phạm Hộ 
Pháp liền quì xuống đảnh lễ. Ðức Hộ Pháp vỗ tay cười, đỡ 
nhà sư đứng dậy mà nói rằng: «Phật gặp Phật mà lạy làm 
gì? Anh vâng lịnh Ðức Quan Thế Âm về đây gặp Bần đạo rồi 
sau đó đi độ đời phải không?» Ông Sư nghe nói liền bái phục 
nhãn quang siêu linh của Ðức Hộ Pháp và luôn miệng dạ 
phải... vị Sư này thú thật lúc ở Tà Lơn, 3 đêm liên tục mộng 
thấy đức Phật Bà ra lệnh bảo phải về Tòa Thánh Tây Ninh 
gặp Ðức Hộ Pháp và khi về đến Tây Ninh ông chưa hề tiết 
lộ với ai. Sau đó vị Sư này được Ðức Hộ Pháp truyền Pháp 
và tiếp tục lên đường hoằng dương chánh pháp độ đời theo 
con đường chơn giáo Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
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VIII.– ÐẾN HẢI PHÒNG BẮC VIỆT NaM HÀNH ÐẠO

Khoảng tháng 10 năm Kỷ Sửu (1949) có một 
người nữ tên Phạm Thị Nguyệt tuổi trạc 

ngoài bốn mươi, từ xứ Bắc Việt Nam vào Tòa Thánh Tây 
Ninh diện kiến Ðức Hộ Pháp, bà tự xưng là người có thế 
lực tại Hải Phòng, đề nghị Ðức Hộ Pháp cử một chức sắc 
ra Hải Phòng phổ độ chúng sanh. Bà ta còn nhấn mạnh là 
người đồng họ Phạm với Ðức Hộ Pháp, nên tình nguyện 
hết mình lo về mặt ngoại giao để vị chức sắc dễ bề hành đạo. 
Sau khi thảo luận xong, Ðức Hộ Pháp liền triệu tập phiên 
họp có đầy đủ chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng để đề cử 
một chức sắc nam, hàng Giáo hữu đi xứ Bắc. Trong phiên 
họp, Hội Thánh đồng đề cử Giáo hữu Thượng Tý Thanh làm 
Khâm Châu Ðạo Hải Phòng. Thế là Thánh lệnh ban hành, 
Giáo hữu Tý chuẩn bị lên đường ra xứ Bắc theo lệnh của 
Hộ Pháp Thiên Tôn để hoằng dương chơn pháp Ðại Ðạo 
Tam Kỳ. Bà Nguyệt cũng được Ðức Hộ Pháp phong chức Lễ 
sanh, bà ký nhận vào quyển sổ vàng tại Hộ Pháp Ðường và 
nhận số tiền 15.000$ của Ðức Hộ Pháp giao để lo việc đạo 
tại xứ Bắc (số tiền 15.000$ khá lớn trong thời buổi bấy giờ, 
tương đương khoảng 200 triệu tiền hiện hữu năm 2008).

Sau các thủ tục hành chánh, đầu năm Canh Dần (1950) 
Giáo hữu Tý từ giã Thánh Tòa, dẫn một nhóm người ra xứ 
Bắc hành đạo, thành phần gồm có:

 ❒ Ông Giáo hữu Thượng Tý Thanh (Khâm Châu Ðạo)
 ❒ Bà Lễ sanh Phạm Hương Nguyệt (Phổ Tế).
 ❒ Ông Ký Bản Ðầu Phòng Văn.
 ❒ Giáo nhi Nguyễn Thị Quốc.
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Toàn bộ đi tàu biển ra Hải Phòng tạm trú tại 173 đường 
Belgigue – nhà bà Võ Tiếu. Sau đó nhờ công đức của bổn 
đạo sở tại lập được một Thánh Thất bây giờ vẫn còn tại số 
9/28 đường Chu Văn An thành phố Hải Phòng.

Lúc hành đạo, ông Tý bị nữ sắc khảo dượt (lúc đó ông 
50 tuổi) làm ông muốn chùng bước. Ông liền nhớ lại lúc ra 
đi ngoài lời cầu nguyện tại Tòa Thánh xin quyền năng Ðức 
Chí Tôn trợ giúp, ông còn có lời cầu nguyện với Lễ sanh 
Ngọc Hoai Thanh là bạn cũ của ông lúc ở hãng tàu Nitinan, 
đã qui vị năm 1946. Hằng đêm ông trì chí tụng kinh Di Lặc 
và cứu khổ cứu nạn. Có một đêm sau thời tụng kinh, ông 
Tý ngồi trước thiên bàn chấp bút một bài văn song thất lục 
bát giúp ông Tý thoát qua cơn khảo. Người viết chỉ nhớ 
một vài đoạn ngắn:

«Lời hứa hẹn ngày xưa còn nhớ.
Theo giúp anh nào có làm ngơ,

Khuyên anh gắng gượng đợi chờ.
Sao sao cũng có ngày giờ nên danh

……………………………….
«Nơi trần thế là cùng khổ cực.
Dù sang vinh đến bậc vương hầu,

Cung phi mỹ nữ chực chầu!
Ngẫm ra cũng cảnh đeo sầu mà thôi!

…………………………….
«Nơi Tiên cảnh thiêng liêng đẹp đẽ
Tôi không phương tả kể cho cùng

Ðạo mầu vô thỉ vô chung!
Thăng»

Lễ Sanh Ngọc Hoai Thanh.

Sau bài thi chấp bút này, tinh thần ông Tý thoát ngay 
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áp lực lúc đó và tiếp tục vững bước hành trình đạo sự.
«Giáo Hữu Tý là chức sắc Khâm Châu Ðạo Hà Nội, 

ông được truyền Bí pháp thần giao cách cảm mở Huệ quang 
khiếu (tức đệ bát khiếu) có thể tiếp điểm với Ðức Hộ Pháp khi 
đi phổ độ gặp khó khăn mà không giải quyết được. Năm 1950, 
Giáo sư Trần Văn Quế Khâm Mạng Tòa Thánh vừa hành 
đạo, vừa dạy học ở Hà Nội, có tổ chức tại nhà Hát Lớn Thành 
Phố buổi giảng đạo về «Chủ Thuyết Ðạo Cao Ðài» cho tất 
cả sinh viên các khoa dự kiến.

“Giáo Hữu Tý vốn ít học, nên khi lên diễn đàn ông phát 
run, phải trấn tĩnh niệm danh Ðức Chí Tôn, nhớ lời Ðức 
Hộ Pháp dặn, tự nhiên tinh thần trở lại bình tĩnh nói thao 
thao bất tuyệt. Ông vừa dứt lời toàn thể sinh viên vỗ tay hoan 
nghinh nhiệt liệt. Ông Thị trưởng Hà Nội, Giáo sư Trần Văn 
Quế đến bắt tay chia mừng buổi diễn thuyết thành công”.

 � (Trích Ðại Ðạo Sử Cương Quyển 3 trang 381&382 tg. Trần 
Văn Rạng)

Ngày mồng 2 tháng 4 năm Tân Mão (1951), bà Thân 
mẫu Giáo hữu Tý qui vị tại Tây Ninh, gia đình đánh điện 
tín báo tin cho ông Tý, nhưng ông không thể về nhà thọ tang 
mẹ vì cơ phổ độ tại xứ Bắc Phần Việt Nam chưa ổn định, 
nên vẫn phải ở lại Hải Phòng hành Ðạo.
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IX.– CƠ THỬ THÁCH TÌNH THẦY TRÒ

Việc chi xuất tại Thánh Thất Hải Phòng, số 
tiền do bổn đạo đóng góp thì rành mạch. 

Nhưng số tiền 15.000$ do chính tay Ðức Phạm Hộ Pháp 
giao cho bà Nguyệt thì có vấn đề vì bà này tự chi xuất không 
báo cáo.

Ðầu năm 1952, bà Lễ Sanh Hương Nguyệt hết tiền chi 
tiêu, liền tự động vào Nam đến Hộ Pháp Ðường xin tiền 
tiếp, nhưng bà không gặp được Ðức Hộ Pháp, bà liền qua 
văn phòng Hiệp Thiên Ðài gặp Ngài Bảo Thế, kêu gào cự 
nự rằng: “Tôi tìm ông Phạm Công T… để yêu cầu chi tiền tiếp 
cho tôi ra xứ Bắc hành đạo, bằng không tôi bỏ Ðạo Cao Ðài 
không trở ra Hải Phòng yểm trợ cho ông Tý nữa!”. Sau đó bà 
Nguyệt bỏ ra về Sài Gòn không hành đạo nữa. Vào năm 
1954 người viết tư liệu này gặp lại bà Nguyệt đi ăn xin tại 
chùa Thái Hòa Sài Gòn. Cái kết cuộc của đời bà Nguyệt thì 
bổn đạo không ai biết được về một đứa con đã từ bỏ Ðấng 
Thượng Ðế và đi sai con đường chơn giáo mà bà đã có căn 
lành từ trước.

Việc tiền bạc chi xuất của bà Nguyệt trở nên bất minh, 
bởi bà này là một người dốt, chỉ có tài bán nước bọt thì hay 
chớ làm sao chứng minh được việc tiêu xài hết số bạc 15.000$. 
Sau khi bà rời bỏ Tòa Thánh thì Hội Thánh triệu hồi Giáo 
hữu Thượng Tý Thanh từ xứ Bắc trở về Tòa Thánh để hỏi 
cho ra lẽ. Ông Giáo hữu Tý có đầy đủ chứng cứ không dính 
dáng đến việc này nên Bộ Pháp Chánh không buộc tội được. 
Bởi lẽ, ông không hề nhận và cầm số tiền này. Ông cũng đã 
nhiều lần yêu cầu bà Nguyệt trình báo việc chi xuất, nhưng 
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bà Nguyệt tại trả lời vô lễ với hai câu vè:
«Mẹ Nguyệt uống rượu tì tì,
Thác xuống âm phủ khác gì vua Ngô!?”

Sau nhiều lần bị chất vấn tại Bộ Pháp Chánh, ông Giáo 
hữu Thượng Tý Thanh ngã lòng, làm đơn xin từ chức Giáo 
hữu để trở về con đường tu chơn. Toàn thể nhân viên đi xứ 
Bắc với ông Tý cũng làm đơn xin từ chức. Riêng phần Ðầu 
Phòng Văn Ký Bản, sau đơn từ chức lui về ẩn dật tại An 
Giang cho đến ngày mãn phần tại quê nhà nằm bên dòng 
kinh Long Xuyên xã Vĩnh Trạch.

Theo thời gian, nội vụ bị lãng quên. Giáo hữu Tý nằm 
chờ xử lý. Bỗng một hôm Phạm Hộ Pháp cho người gọi ông 
Tý vào Hộ Pháp Ðường và nói rằng: «Tý à! Bộ trò muốn từ 
thầy hả? Vụ này cũng có phần trách nhiệm của Bần Ðạo, trò 
phải đi làm việc lại chớ?!». Giáo hữu Tý liền lạy đức Thầy 
Phạm Hộ Pháp để tiếp tục con đường hành chánh đạo. Ông 
Tý về nhà tụng kinh sám hối bảy đêm về việc xin trả áo mão 
từ chức với Ðức Tôn Sư Hộ Pháp.

Lúc này chợ Long Hoa đang hình thành dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Ðức Phạm Hộ Pháp. Ngày 15 tháng 7 năm Quí 
Tỵ (1953) Giáo hữu Thượng Tý Thanh nhận lãnh nhiệm vụ 
Trưởng Ban Quản Trị chợ Long Hoa. Sau đây là lời Hiếu 
dụ của Ðức Hộ Pháp trong ngày khánh thành văn phòng 
Ban Quản Trị Long Hoa Thị:

«Bần đạo rất trông cậy lòng nhiệt thành của toàn thể, hãy 
giúp cho Ban Quản Trị và Hội Thánh lập chợ Long Hoa thiệt 
mau. Bần đạo dám chắc rằng đời sống của mấy em sẽ tăng 
thêm không biết bao nhiêu là tươi đẹp nữa. Ngôi nhà chung 
của chúng ta là một tông đường để đào tạo đám thơ sinh, tiếp 
tục làm Thánh Thể Ðức Chí Tôn thừa chí đem hết năng lực 
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tận tình đặng cứu khổ chúng sanh”.
Ngày hôm sau, Ðức Ngài đến đôn đốc công việc khai 

phá và phủ dụ:
«Sau hai năm, Qua còn nhớ, khi Qua ra khỏi nhà tịnh 

Trí Huệ Cung. Về nơi đây Qua ban phước lành nơi chợ Long 
Hoa là tháng bảy năm Tân Mão, cho tới tháng bảy này thật 
ra chỉ có hai năm mà thôi. Cả đức tin của con người nếu mà 
nhân loại trụ cả lại làm một khối thì không có gì làm không 
đặng. Qua vẫn biết cái sự nghiệp kinh doanh do tinh thần hoạt 
bát của mấy em làm cho Qua hưởng hạnh phúc. Cái đền ơn 
rất trọng hậu của mấy em đối với Qua đó vậy.

“Chợ Ngã Năm mấy em đừng tưởng có phép tắc huyền bí. 
Qua thấy chợ Ngã Năm sung túc mà lại ẩm thấp chật chội. 
Cái tinh thần của mấy em đi cao tiến mạnh. Vì cớ, Qua mới 
lấy khu rừng 47 mẫu (chưa có chợ nào đặng 47 mẫu), chừng 
vài năm nữa đây sẽ chật hết. Qua đã thấy chen chúc với nhau 
rồi đó”. 

 � (Trích Ðại Ðạo Sử Cương, trang 296 & 297, Tác giả Trần Văn 
Rạng).

Trong thời gian đảm nhiệm Trưởng Ban Quản Trị chợ 
Long Hoa, công việc vẫn tiến hành theo qui luật từ ít đến 
nhiều, từ thưa đến đông, chợ càng phát triển nhanh chóng. 
Ngày nay sự phồn vinh của chợ Long Hoa là một minh chứng 
hùng hồn về lời tiên tri của Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Có một việc tuy nhỏ, tưởng cũng nên thuật lại càng 
củng cố đức tin về quyền năng tiên tri của Ðức Hộ Pháp. 
Trong số nhân viên Ban Quản Trị chợ Long Hoa có ông 
Bảy Xuân theo phụ trách phần vận chuyển gạo cung ứng 
cho chợ Long Hoa. Ngày nọ Ðức Hộ Pháp kêu ông Tý bảo 
rằng: «Tý à! Mày đừng cho thằng Xuân theo xe gạo, nếu cãi 
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lời coi chừng gặp nạn». Ông Tý liền chuyển lời dạy của Ðức 
Hộ Pháp cho ông Bảy Xuân biết. Nhưng ông Bảy Xuân vẫn 
cãi lời, vẫn đi theo xe chở gạo, kết quả là xe gạo lật, ông Bảy 
Xuân bị gạo đè, may được nhiều người bốc dở gạo ra kịp nên 
thoát chết (ông Bảy Xuân hiện giờ 82 tuổi còn sống (2008) 
đang công tác tại Sở mộc 2 trong Nội ô Tòa Thánh).
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X.– HÀNH ÐẠO TẠI QUẢNG NaM TRUNG VIỆT

Năm 1954 khi guồng máy thị trường chợ Long 
Hoa khởi sắc, lệnh Hội Thánh điều động 

Giáo hữu Thượng Tý Thanh đi hành đạo tại xứ Quảng Nam 
thuộc miền Trung nước Việt. Thánh thất Quảng Nam tọa 
lạc tại Hội An, ngày nay vẫn còn hoạt động bình thường. Tại 
Quảng Nam, Khâm Châu Ðạo Thượng Tý nhờ sự phụ tá 
của ông Ðặng Thục làm phái viên phổ tế, và vị Ðầu Phòng 
Văn Ðặng Xuân Quang. Ông Ðặng Thục là người cộng sự 
đắc lực của ông Tý, với tâm niệm hết lòng vì Đạo, ông Thục 
trong sứ mạng phổ tế đã làm rạng tỏ ánh Ðạo Trời, đưa 
nhiều người nhập môn vào Ðạo Cao Ðài làm môn đệ Ðức 
Chí Tôn để kịp bước trên đường tiến hóa.

Riêng ông Ðặng Xuân Quang sau một thời gian nhiệt 
tình phục vụ tại Thánh Thất Quảng Nam, về Tòa Thánh 
học Ðạo và học thêm văn văn hóa. Khi đậu bằng cấp Tú 
Tài 1 phải gia nhập vào hàng ngũ sĩ quan trừ bị của quân 
đội Nam Việt Nam. Sau ngày giải phóng 30–4–1975, ông 
Quang phải đi học cải tạo, trải qua nhiều bước đường gian 
truân thử thách đạo tâm vẫn vững. Hiện nay tuổi đã trên 
70 vẫn còn viết sách khơi nguồn chánh giáo phụng sự đời 
không điều kiện.
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XI.– ÔNG TÝ Ở TÙ LẦN THỨ Ba & THỨ TƯ

Năm 1955 Giáo Hữu Thượng Tý Thanh trở về 
Tòa Thánh tham dự Lễ Khánh Thành Tòa 

Thánh Tây Ninh từ mồng 6 đến 16 tháng giêng năm Ất Mùi 
(1955), sau đó chờ lịnh Hội Thánh.

Ngày mồng 5 tháng 1 Bính Thân (16–2–1956) Ðức Hộ 
Pháp Phạm Công Tắc phải tự lưu vong sang xứ Chùa Tháp 
(Cambodge) vì lý do bất đồng chính kiến với Tổng Thống 
Ngô Ðình Diệm.

Giáo Hữu Tý vì tham dự chương trình Hòa Bình chung 
sống do Ðức Phạm Hộ Pháp chủ xướng, nên bị chính quyền 
Ngô Ðình Diệm bỏ tù (khoảng tháng 5/1956) tại khám 
đường có tên là Nhàn Du Khách Sạn. Tưởng cũng nên nói 
sơ qua về nguồn gốc cái khách sạn này. Ðó là khoảng năm 
1949 bà Phạm Hương Tranh (con gái của Ngài Phạm Công 
Tắc) xây dựng một tòa nhà tọa lạc bên bờ hồ Bàu Cà Na, 
gần cửa số 3 đường Ca Bảo Ðạo. Tòa nhà có tên là Nhàn 
Du Khách Sạn có mục đích kinh doanh làm nhà hàng ăn 
chay. Việc kinh doanh không kết quả, bà Hương Tranh mới 
chuyển qua làm nhà bảo sanh cũng không thành công sau 
đó trở thành hoang phế! Ðến năm 1956, tướng Văn Thành 
Cao chạy theo ông Ngô Ðình Diệm được phong làm Ðại 
Biểu Chánh Phủ miền Ðông, đưa tên Trưởng Chi Công An 
Phước và các công an viên đến chiếm giữ Nhàn Du Khách 
Sạn, biến nơi đây thành ngục tù giam giữ các chức sắc Ðạo 
Cao Ðài theo đuổi chính sách Hòa Bình Chung Sống của 
Ðức Phạm Hộ Pháp. Nhiều chức sắc bị đánh đập, tra tấn, 
tù đày và chết trong ngục tối.
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Nhắc lại, lúc Giáo Hữu Tý bị ở tù tại khám Khách Sạn 
Nhàn Du, thì một ngày kia thầy giáo Văn mắc bệnh tâm 
thần cũng bị công an Nhu Diệm bắt bỏ tù vào ngục gặp ông 
Giáo hữu Tý. Ông Tý khuyên giải Giáo Văn: “Chú chưởi 
bới công an Diệm làm chi, cho tụi nó bắt chú”. Giáo Văn trả 
lời: “Không chưởi cho nó bắt thì làm sao vô khám thăm anh”. 
Sau đó ông Tý bị chuyển về Khám Cảnh Sát Ðặc Biệt miền 
Ðông tại Gia Ðịnh gần chợ Bà Chiểu. Sau một thời gian 
6 tháng, nhờ có sự can thiệp ngầm của ông Trần Quang 
Vinh là anh bà con với phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, 
nên Giáo Hữu Tý được trả tự do và ông Tý phải xuống đất 
Sài Thành tá túc tại nhà ông Trần Quang Vinh tại đường 
Trần Hưng Ðạo.

Vào đầu năm 1961 ông Tý lại bị công an Nhu Diệm bắt 
tại giao lộ Trần Hưng Ðạo và Nguyễn Cảnh Chân lúc 7 giờ 
sáng. Bọn họ dùng xe Taxi (loại Deux Cheveaux) không biển 
số xô ông Tý lên xe và bảo các người chứng kiến trên đường 
phố rằng: “Thấy sao hay vậy, không được đồn đãi, nếu không 
chúng cũng bắt bỏ tù”. Những người thân của ông Tý tìm 
mãi cũng không biết tại sao ông bỗng dưng mất tích! Hơn 
một tháng sau mới được tin ông bị bỏ tù tại khám Tổng Nha 
Cảnh Sát Quốc Gia nằm trên đường Nguyễn Trãi. Ông Võ 
Tòng Lục Ðầu Tộc Ðạo Sài Gòn cũng bị bắt chung với ông 
Tý. Sau này khi ra tù, ông Lục cho biết vì có người thưa gởi 
ông Tý và ông Lục lập lực lượng võ trang chống Nhu Diệm. 
Nhân viên hỏi cung còn nói đích danh người thưa là... một 
chức sắc bên Hiệp Thiên Ðài. Trong thời gian ở tù ông Tý 
được thong thả vì có tội gì đâu mà bó buộc. Ông Tý thường 
dùng thời giờ rỗi rãnh để thuyết đạo. Trong số bạn tù có 
ông tên Triết là người trí thức có Ðạo Thiên Chúa, bị Nhu 
Diệm bỏ tù về tội đối lập. Ông Triết lân la hỏi hỏi ông Tý 
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xin thông công với các đấng bề trên để biết ngày ra tù. Ông 
Tý trả lời dè chừng, để ông cầu nguyện với Ðức Chúa chờ 
xem có cảm ứng hay không. Ðêm đó, ông Tý nằm mộng 
thấy chúa Jesus phán rằng: “Tý con bảo với Triết rằng nó hằng 
đọc kinh và thờ ảnh ta trong quyển thánh kinh. Nó sẽ được ra 
khỏi tù trong vòng hai tuần lễ nữa”. Và sự việc đã xảy ra như 
điều Chúa báo mộng. Năm 1964 ông Triết làm Cố Vấn cho 
Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu.

Ông Tý ở tù lần này khoảng ba tháng thì được thả ra vì 
công an Nhu Diệm không có lý do để khởi tố về tội chống 
chính quyền. Khi ra tù ông Lục định làm đơn thưa ngược lại 
người tố cáo gian, nhưng Giáo hữu Thượng Tý Thanh cản 
lại vì sợ làm “xấu lá thì xấu nem”, còn có thể lọt bẩy ngầm 
của Diệm Nhu cố tình làm cho nội bộ Cao Ðài bị xào xáo 
thì có lợi cho việc cai trị độc tài, đàn áp tôn giáo của ông 
Diệm. Ông Võ Tòng Lục nghe hữu lý nên nội vụ được xếp lại.

Ngày 21–9 Tân Sửu (30–10–1961) Giáo hữu Thượng Tý 
Thanh được Hội Thánh bổ nhiệm làm chức sắc trong Ban 
Huấn Ðạo vùng ngoại ô Tòa Thánh, trực thuộc dưới quyền 
của Phối Sư Ðặc Nhiệm Thượng Vinh Thanh. Nơi làm việc 
đặt tại Tòa Nội Chánh thuộc Nội ô Thánh Ðịa.
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Công việc tại Ban Huấn Ðạo của ông Giáo hữu 
Tý tiếp diễn bình thường. Ðến ngày 11 tháng 

1 năm Giáp Thìn (23–2–1964) thì bắt đầu có sự bất đồng 
chính kiến giữa hai khối chức sắc Cửu Trùng Ðài và Hiệp 
Thiên Ðài. Lý do bên Cửu Trùng Ðài dự kiến triệu tập Ðại 
Hội Nhơn Sanh đã bị đình đốn từ lâu. Bên Hiệp Thiên 
Ðài lúc đó do Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Ðức xử lý thì 
không đồng ý khai mở Hội Nhơn Sanh với lý do: Cửu Trùng 
Ðài chưa có phẩm Ðầu Sư, và ba vị Chánh Phối Sư Thái, 
Thượng, Ngọc không đủ thẩm quyền triệu tập Hội Nhơn 
Sanh. Kết cuộc là đến ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn (Dl 
27–5–1964) có một đàn cơ do Hiệp Thiên Ðài tổ chức tại 
Cung Ðạo. Hai vị chức sắc Hiệp Thiên Ðài phò loan là ngài 
Hiến Pháp Trương Hữu Ðức và Tiếp Pháp Trương Văn 
Tràng. Bài Thánh giáo với danh xưng Lý Bạch Nhứt Trấn 
Oai Nghiêm Kiêm Giáo Tông ÐÐTKPÐ. Sau đây là trích 
nguyên văn một đoạn về bài Thánh giáo này.

«Ðáng lẽ chiếu theo cực hình trị tội, nhưng nghĩ vì có 
công nên lão cho:

«Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh, Thượng Tước Thanh, 
Ngọc Non Thanh được về hưu dưỡng lão vì thiếu tinh thần 
và khả năng hành chánh.

«Thượng Thiện Thanh và Thượng Tuy Thanh cũng được 
về hưu.

«Phối Sư Thượng Vinh Thanh, Thái Ðến Thanh và Thái 
Hào Thanh bị ngưng quyền chức cho đến ngày có lịnh mới.
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«Giáo sư Ngọc Mỹ Thanh và Giáo hữu Thượng Tý Thanh 
cũng chịu biện pháp ấy».

 � (Trích Thánh Ngôn sưu tập quyển 3 trang 75 Hiền tài Nguyễn 
Văn Hồng sưu tập)

Nhận xét của người viết: câu văn đáng lẽ chiếu theo 
“cực hình trị tội” phải xét lại, Ðạo đâu có cực hình trị tội?!

 Căn cứ vào Ðạo Luật Mậu Dần (1938):
–  «Những vị nào phạm luật pháp thì chiếu theo thập 

hình của Ðức Lý Giáo Tông mà định tội ».
 � (Trích Ðạo luật tái bản năm 1969, trang 36,Hội Thánh giữ 

bản quyền).
Bạn nào muốn biết rõ về thập hình xin tìm xem quyển 

Ðạo luật (Sách đã dẫn).
Vậy hai chữ cực hình là do ý đồng tử viết ra?!
 Hai là căn cứ vào chương 7 của Tân Luật nói về 

hình phạt:
 ❒ «Ðiều thứ hai mươi chín: chư chức sắc ai có phạm luật 

pháp trong đạo thì đem trước Tòa Tam Giáo phân xử».
 ❒ «Ðiều thứ ba mươi: Tòa Tam Giáo có Ðức Giáo Tông làm 
đầu. Ba vị chưởng pháp nghị án. Vị đầu sư phái mình về 
phần dâng biểu buộc tội. Một chức sắc Hiệp Thiên Ðài 
làm Trạng sư.

 ❒ «Ðiều thứ ba mươi mốt: Tòa này có quyền xử giáng cấp 
hay trục xuất».

 � (Trích Tân Luật Pháp Chánh Truyền trang 12 tái bản năm 1972).
 Ba là căn cứ theo Pháp Chánh Truyền chú giải Trích 

nguyên văn một đoạn:
“Lại nữa buổi ba vị Chánh Phối Sư dâng luật, Hộ Pháp 

và Thượng Phẩm phò loan cho Ðức Giáo Tông giáng sửa (13 
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tháng chạp năm Bính Dần). Ngài có truyền dạy ba vị đầu sư 
chưởng pháp phải ngự lên ngai, đoạn đòi ba vị chánh phối sư 
vào hành lễ, rồi kêu Phối sư Thượng Tương Thanh mà dạy 
rằng: “Hiền hữu coi lão hành sự đây mà bắt chước”. Ngài 
lại dạy ba vị Chánh Phối sư mỗi người phải dâng luật như thế 
nào cho đủ sáu bàn tay nâng luật ấy, chẳng nên cho hở, đặng 
dâng lại cho Ðầu sư; Ðầu sư cũng dâng lên cho đủ sáu tay mà 
dâng lên cho Chưởng Pháp, rồi Chưởng pháp cũng phải đủ sáu 
tay mà dâng lên cho Ngài. Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên 
Ðại điện đưa qua khỏi đầu Hộ Pháp và Thượng Phẩm. Ngài 
hạ Ngọc cơ xuống dưới, đặng đi ngay qua cho khỏi Ngài nữa.

“Chưởng Pháp tiếp luật rồi, lại đưa ngay qua khỏi đầu 
Khương Thái Công và Thánh Chúa Jesus nữa. Sau Hộ Pháp có 
để lời than cùng Thầy về điều ấy, thì Thầy cười mà phán rằng: 

“Mắc Tiên vị của Thái Bạch còn ở dưới Thích Ca, Khổng 
Tử và Lão Tử, bằng chẳng vậy thì bộ luật cũng đi ngang 
qua đầu các Ðấng ấy nữa, vì nó là Thiên Ðiều đó con”.

 � (Trích PCT chú giải trang 35 & 36 Tái bản năm 1972 Hội Thánh 
giữ bản quyền)

Như vậy thì dù chức sắc trong Ðạo Cao Ðài dù lớn cỡ 
nào cũng phải hành xử theo bộ luật. Nếu sai phạm, phải ra 
Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Ðài. Dù cho Ðức Chí Tôn có 
giao quyền thưởng phạt cho Ðức Lý, nhưng Ngài cũng phải 
tuân theo bộ luật của Ðạo. Nếu các chức sắc phạm tội thì 
nội vụ phải khởi tố ra Toà Tam Giáo. Khi xử án phải có đủ 
thành phần có trách nhiệm từ vị chủ tọa là Ðức Giáo Tông; 
Ðầu Sư giữ quyền công tố viên; Ba vị chưởng pháp nghị án 
và Trạng sư là chức sắc Hiệp Thiên Ðài bào chữa cho các bị 
cáo. Sau cùng là phần nghị án, Tòa tuyên bố hình phạt theo 
thập hình của Ðức Lý.
 Căn cứ vào quyển Chánh Trị Ðạo tác giả là Ngài 
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Khai Pháp Trần Duy Nghĩa thì:
“Tòa Tam Giáo Hiệp Thiên Ðài phải nhóm tại Tòa Thánh 

Tây Ninh để xét đoán, phân xử những đơn kêu nài của phạm 
nhơn còn uất ức không vừa lòng án tiết của Tòa Tam Giáo 
Cửu Trùng Ðài”.

 � (Trích quyển Chánh Trị Ðạo trang 76)
Vậy căn cứ vào các điều đã trích dẫn trong các quyển 

Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và Chánh Trị Ðạo của Hội 
Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh xuất 
bản thì nội vụ xử đoán kiểu cơ bút áp đặt đối với nhóm cụ 
Trần Quang Vinh, chúng ta có thể kết luận là bản án vô giá 
trị (Bạn đọc có thể tham khảo các sách đã dẫn thì nắm được 
các yếu tố xét xử người trong Đạo Cao Ðài).

Sở dĩ nhóm cụ Trần Quang Vinh chấp nhận bản án 
cơ bút này vì lý do:

“Nhận định về sự tồn vong của nền Ðại Ðạo.
“Trong trường hợp “tuân” hay “ không tuân” bài Thánh 

Giáo của Ðức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm Kiêm Giáo Tông 
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, giáng cơ tại cung Ðạo Tòa Thánh 
Tây Ninh đêm Rằm tháng tư năm Giáp Thìn (DL 26–5–1964)

I� TRƯỜNG TỒN

Tám vị Chánh Phối Sư và Phối sư, 1 Giáo sư, 1 Giáo hữu, 
tất cả là 10 vị chức sắc đầu não của Hội Thánh, sau khi nhận 
xét sự lợi hại cho nền Ðạo, đồng thanh ký tên công nhận và 
trọn tuân mạng lịnh của Ðức Lý Giáo Tông.

Xét nhận:
a. Nền Đạo do cơ bút lập thành, thì việc lập đàn cơ trước 

Bửu Ðiện Ðền Thánh là nơi tập trung cả sự tín ngưỡng 
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của toàn Ðạo phải được tôn kính.
b. Hai vị chức sắc Hiệp Thiên Ðài phò loan là nhị vị Thời 

Quân (Hiến Pháp Trương Hữu Ðức và Tiếp Pháp 
Trương Văn Tràng) của Ðức Chí Tôn đã chọn từ buổi 
khai Ðạo, đã minh thệ giữ dạ vô tư. Hơn nữa, đã có 
thánh giáo Ðức Hộ Pháp xác nhận là từ đây hai vị Thời 
Quân phò loan kể trên thay thế cho cặp cơ phong Thánh 
là Ðức Hộ Pháp và Ðức Cao Thượng Phẩm.

c. Thái độ của của 10 vị chức sắc đã kể tên trong Thánh 
Giáo đều do nơi quyền Thiêng liêng giáng dạy, ai không 
tin là còn ý mơ hồ, phận ai nấy lãnh trách nhiệm.

d. Về tương lai, các chức sắc Hiệp Thiên Ðài xem xét thái 
độ của chức sắc Cửu Trùng Ðài, sẽ vững đức tin, tiếp 
tục phò loan để nối liên lạc giữa Bát Quái Ðài và Cửu 
Trùng Ðài mỗi khi cần. Như vậy thì sự liên quan mật 
thiết giữa ba đài: Bát Quái Ðài, Hiệp Thiên Ðài và Cửu 
Trùng Ðài sẽ trường tồn mãi mãi.

e. Các chức sắc Ðại Thiên Phong Cửu Trùng Ðài cúi đầu 
tuân lịnh là tạo một tiền lệ cho đoàn hận tấn, nhất là 
cho các chi phái Ðạo, khi hiệp về Tòa Thánh, thấy cái 
gương của các chức sắc Tòa Thánh, thì cũng phải noi 
theo, nghĩa là họ phải trọn tuân các Thánh giáo mà hậu 
lai họ có thể thọ một chức phẩm kém hơn chức phẩm 
của họ ở bên chi phái.

f. Gương các chức sắc Cửu Trùng Ðài sẽ tạo một phản 
ứng mạnh mẽ cho toàn Ðạo là trọn tin lịnh Thiêng 
Liêng, mặc dù là lịnh gắt gao như trường hợp vừa rồi. 
Thái độ ấy sẽ làm cho các chức sắc Hiệp Thiên Ðài mến 
phục, mới tạo ra cơ hội cho các cuộc tiếp tục phò loan 
tại cung Ðạo cho Ðức Lý giáng chấm phong cho những 
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đạo hữu có công và thăng thưởng chức sắc xứng vị, chiếu 
theo thông qui của Hội Thánh Cửu Trùng Ðài do Hiệp 
Thiên Ðài dâng lên.
Nhờ đức tin vững, nhờ sự thương yêu hòa thuận của 

toàn thể con cái Chí Tôn mà Ðức Lý đã ban đặc ân hứa rằng 
từ đây, Ngài sẽ thường giáng để nâng đỡ chức sắc. Ngài lại còn 
cho phép Hội Thánh dâng thông qui cho Ngài chấm thăng.

Các khoản nhận định trên đây có thể là điều đại khái 
cho sự trường tồn của nền Ðại Ðạo.

II� VONG BỔN

Xét nhận: trong trường hợp luận khùng, bàn nhảm thì 
sẽ có có tai hại hại kể sau đây:

a. Nếu phủ nhận bài Thánh Giáo của Ðức Lý Nhứt Trấn 
Oai Nghiêm Kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ 
Ðộ ngày rằm tháng tư năm Giáp Thìn (dl 26–5–1964) 
giáng tại Cung Ðạo Toà Thánh Tây Ninh, là phủ nhận 
tất cả các Thánh Giáo từ xưa đến nay.

b. Nếu không nhìn nhận thì tức nhiên cả chức sắc Cửu 
Trùng Ðài phải phản đối, mà hễ phản đối thì phải bắt 
chẹt từ tiếng nói, từ chữ, từ ý nghĩa, từ câu văn, mà nhứt 
là bắt bẻ về Luật Ðạo, lại còn dẫn tích nguyên do tại sao?

c. Trong trường hợp trên đây thì sẽ có sự bất đồng ý kiến 
giữa chức sắc Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài, mà 
có lẽ rồi những sự việc có thể xảy ra sau đó sẽ là hậu quả 
làm cho chức sắc trong hàng Thời Quân rút lui khỏi 
Toà Thánh.

d. Ðiều hệ trọng nhứt là cơ phong Thánh ngưng hoạt 
động, thì bao nhiêu sở cầu phong và cầu thăng bị đình 
đãi, bao nhiêu công trình trong kỳ hội nhơn sanh vừa 
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qua phải bỏ hết, làm cho bao nhiêu người thất vọng. 
Hơn nữa, trong bài Thánh giáo, Ðức Lý Giáo Tông dạy 
phải dâng sổ cầu thăng cho người chấm, thì tức nhiên 
sổ cầu phong cũng vậy. Ngài lại cho hay rằng từ đây sẽ 
thường giáng đặng nâng đỡ chức sắc.
Nếu không có cơ bút thì làm thế nào Ngài giáng?

e. Yếu tố của nhơn sanh. Ý là Hiệp Thiên Ðài và Cửu 
Trùng Ðài hòa thuận nhau mà nhơn sanh còn bồng bột, 
nếu bất hòa thì nhơn sanh sẽ nương theo đó mà làm 
rối loạn chơn truyền đến thế nào nữa! Nhơn sanh chỉ 
thấy cái lợi bề ngoài mà không thấy cái hại bên trong.
Còn phần chức sắc Cửu Trùng Ðài thì sáng suốt, nếu 
nhận định lầm lẫn thì nền Ðạo sẽ bị tan rã.

f. Hiệp Thiên Ðài là hồn, còn Cửu Trùng Ðài là xác, mà 
xác không hồn thì làm thế nào sống nỗi?
Nhắc lại một câu của Ðức Hộ Pháp giáng dạy tại đàn cơ 

Ðạo pháp đêm mùng 1 tháng 10 năm Quí Mão (16–11–1963):
«... Chớ nên để kẻ lợi dụng Ðạo tạo danh Ðời mà làm 

nghiêng ngữa nền chánh giáo của Chí Tôn. Dầu sao, Hiệp 
Thiên Ðài cũng là căn bản của nền Ðạo, nếu phủ nhận e lỗi 
Thiên Ðình mà còn chà đạp lên luật pháp Thiên Ðiều nữa. 
Ai quấy có phần, rồi trước Thiên Ðình thọ tội, không nên vì 
cá nhân mà thì hiềm hại lẫn nhau, thì sự thương yêu có thực 
hiện được đâu».

Kết luận...
Vì các yếu tố trên đây, nên 8 vị Chánh Phối Sư và Phối 

sư, 1 Giáo Sư, 1 Giáo Hữu tất cả là 10 vị thủ vai chánh trong 
Hội Thánh Cửu Trùng Ðài, muốn cho sự thương yêu hòa 
nhã tồn tại, muốn cho nền Ðạo vì Ðạo chứ không vì áo mão, 
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đồng cúi đầu tuân theo Thánh giáo của Ðức Lý Nhứt Trấn 
Oai Nghiêm Kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, 
giáng tại cung Ðạo Toà Thánh Tây Ninh ngày rằm tháng 
tư năm Giáp Thìn (26–5–1964).

Lập tại ToàThánh Tây Ninh
Ngày 17 tháng 4 năm Giáp Thìn

(dl 28–5–1964)
Phối sư đặc nhiệm

Cố vấn Hành chánh Ðạo
Thượng Vinh Thanh.

“Sau các biến chuyển như đã tường thuật, và sau khi gửi 
bài “Nhận định về sự tồn vong của nền Ðại Ðạo”, tất cả 
các anh em đều yên trí tiếp tục lo lập công bồi đức tùy phương 
tiện riêng của mỗi người”.

 � (Trích y nguyên văn từ trang 86 đến trang 89 trong quyển Hồi 
Ký Trần Quang Vinh Thánh Thất vùng Hoa Thịnh Ðốn, tái 

xuất bản năm 1997).
Vì sự tồn vong của nền Ðại Ðạo, sau khi chấp nhận 

bản án này, các ông Trần Quang Vinh, Nguyễn Văn Tý, 
Nguyễn Hữu Hào vẫn mặc áo dài trắng khăn đóng đen vào 
Ðền Thánh ngồi cúng theo hàng đạo hữu. Nếu nói về khí 
tiết của quí ông này, thì người đi sau trong hàng con cháu 
nên cúi đầu kính phục cái đức quân tử của mấy ông. Nếu 
không phải là bậc đại chí, ắt sự việc nói trên sẽ còn diễn biến 
khác đi, theo chiều hướng bất lợi cho cơ phổ độ của Ðức 
Chí Tôn, nhất là bên cánh Hiệp Thiên Ðài.

Phần ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh (nay xin được 
gọi là ông Thạnh Ðức, một đạo hiệu do Ðức Trạng Trình 
Thanh Sơn Ðạo Sĩ ban cho trong một đàn cơ năm 1950), từ 
ngày xuống làm đạo hữu vẫn tiếp tục con đường tu chơn 
theo như 2 câu thơ:
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«Mặc dù biển khổ bao lằn sóng,
Ta lái thuyền từ thả lộng khơi».

Thạnh Ðức

Sau ngày rằm tháng 4 Giáp Thìn (27–5–1964), ông 
Thạnh Ðức vẫn thường du ta bà tìm phương độ đời và giúp 
người không điều kiện. Sau đây là một vài dòng trích từ 
nhật ký của ông để lại:

 @ «Ngày 29–4–Giáp Thìn (09–6–1964) thứ ba, đi ra dinh 
Tỉnh trưởng Tây Ninh xin cho ông Út Thoại (Lê Văn 
Thoại) và Tử Trình (vì đang bị câu lưu). 12g đêm cúng 
đàn tại Ðền Thánh».

 @ «Ngày 20 tháng 5 Giáp Thìn (29–6–1964) thứ hai, 3 giờ 
chiều ra Tây Ninh nhắc Tỉnh trưởng thả Út Thoại và Tử 
Trình nhưng không có Tỉnh trưởng ở Tỉnh đường».

 @ «Ngày mồng 4 tháng 6 Giáp Thìn (12–7–1964) chủ nhật, 
7 giờ sáng đi thăm Út Thoại và Tử Trình, 12 giờ đêm thấy 
thiêng liêng cho biết Út Thoại và Tử Trình được chánh 
quyền trả tự do».

 @ «Ngày 13 tháng 6 Giáp Thìn (21–7–1964) thứ ba, 10g có 
ông Lễ sanh Vạn và hai người đạo hữu đến viếng và nghe 
nói Ðạo».

 @ «Ngày 21 tháng 6 Giáp Thìn (29–7–1964) thứ tư, 12 giờ 
trưa Út Thoại và Tử Trình được trả tự do».

 @ «Ngày 12–7 Giáp Thìn (19–8–1964) thứ tư, có đi với anh 
lớn Hiển Trung ra ông Kỷ Sư Công Chánh cậy ông cho 
nhơn viên làm dùm lộ cho Hội Thánh.

 @ «Ngày mồng 3 tháng 8 Giáp Thìn (08–9–1964) thứ ba, 9 
giờ vô Nội Chánh làm giấy mướn đất Bàu Cà Na với Nông 
Viện để lập sở cho Nông Viện.
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 @ «Ngày 22 tháng 8 Giáp Thìn (27–9–1964) 8 giờ đi với 
Lễ sanh Sai ra Phó Tỉnh trưởng xin hoãn dịch cho con 
rễ của ông.

 @ «Ngày 11 tháng 9 Giáp Thìn (16–10–1964) thứ sáu, đi 
với Lễ Sanh Thượng Lục Thanh đến Quân Pháp Cảnh 
Binh và đến văn phòng Trung tá Cảnh và đến viếng quận 
Tam Bình lo cho đạo hữu.

 @ «Ngày 24 tháng chạp năm Bính Ngọ (03–02–1967) 10 
giờ có đi ra Tỉnh trưởng Tây Ninh, nói dùm cho 10 gia 
đình của đạo hữu ở Quảng Nam, tản cư vào, xin đất cho 
mỗi gia đình tại Thanh Ðiền. Ông Phó Tỉnh Trưởng 
hành chánh phê cho và giao cho ông Quận Trưởng 
Phước Ninh xét lại.

 @ «12 giờ đêm 29 tháng chạp Bính Ngọ (08–2–1967). Ðêm 
cúng tiểu đàn tại Tòa Thánh, lễ rước các Ðấng Thần 
Thánh Tiên Phật.

Thi Xuân Ðinh Mùi
Rộn rịp mừng Xuân rỡ mấy ngàn.
Nhà nhà chưng dọn vẻ hân hoan.
Trăm hoa đua nở vườn chung xóm,
Ngàn sắc chen nhau lẫn một làng.
Nam Bắc đồng hòa về hiệp bạn,
Lạc Hồng vui thuận cũng vầy đàn.
Việt Thường nòi giống không chia rẽ,
Tháng Thuấn, ngày Nghiêu nước lạc nhàn

Ngày 29–12 Bính Ngọ
Thạnh Ðức

 @ “Ngày 12 tháng giêng Ðinh Mùi (20–02–1967) có tiến 
dẫn một vị đạo hữu nữ phái ở Sài Gòn về nhập môn tại 
Tòa Thánh.
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 @ “Ngày rằm tháng giêng năm Ðinh Mùi (23–02–1967) 8 
giờ đến Tòa Nội Chánh xin lục hồ sơ của các đạo hữu 
Pháp quốc cho anh lớn Hiền Trung (cụ Trần Quang 
Vinh) làm bộ.

 @ “Ngày 20 tháng giêng năm Ðinh Mùi 8 giờ tối dự lễ cầu 
siêu cho ông Chí thiện Nguyễn Văn Ðộ.

 @ “Ngày 22 tháng giêng năm Ðinh Mùi 8g30 sáng đưa linh 
cữu của ông Chí Thiện Nguyễn Văn Ðộ hưởng thọ 90 
tuổi ra phần mộ. Có điếu ông một bài thi.

“Ðổ lụy chia tay dạ não nùng,
Ngài ơi! Chí Thiện thấu lòng không?
Long Xuyên nhớ thuở xưa dìu dắt,
Thánh Ðịa nay đành vội tẻ ông.
Vị lộ vị hành phân phẩm vị,
Ðồng tông, đồng đạo chí tâm đồng.
Thương nhau giấc mộng cùng nhau gặp,
Bạch Ngọc người về bái Chí Tôn

Thạnh Ðức

 @ «Ngày 29 tháng giêng Ðinh Mùi (09–3–1967) 12 giờ trưa 
cùng Bàn Trị sự nam nữ và đồng nhi đến làm lễ Thượng 
Thánh Tượng tại nhà em Nguyễn Thị Bánh. Có giảng 
đạo giải nghĩa thờ thiên nhãn... 4 giờ chiều có giảng đạo 
độ đặng một người nữ phái nhập môn.

 @ «Ngày 02 tháng 02 Ðinh Mùi (12–3–1967) có người đến 
rước qua cầu chữ Y đến nhà em Bánh, giảng đạo tại đây 
độ được 4 người hẹn ngày mồng 8 đến Thánh Thất Ðô 
Thành nhập môn có Chánh Trị Sự nữ phái dắt đi.

 @ «Ngày mồng 1 tháng 4 năm Ðinh Mùi (09–5–1967) có 
tiến dẫn em Xuân đi nhập môn tại Tòa Thánh.
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 @ «Ngày 27 tháng 5 Ðinh Mùi (4–7–1967) 7 giờ sáng đi 
với cựu Chánh Trị sự Nghĩa thăm viếng anh chị em đạo 
hữu Long Xuyên.
…………………………………………….»
Từ năm Mậu Thân (1968) đến năm Ất Mão (1975) các 

bút tích của ông Thạnh Ðức hoàn toàn bị thất lạc do hoàn 
cảnh lịch sử sau ngày 30–4–1975. Người viết chỉ còn nhớ 
là ông Thạnh Ðức thường ngày vẫn đi cúng tại Tòa Thánh, 
thường xuyên đến nhà ngài Hiển Trung bàn đạo sự. Thỉnh 
thoảng thường du ta bà độ người nhập môn theo Ðại Ðạo 
Tam Kỳ Phổ Ðộ.

 ▶ Tháng 6–1975 ông Thạnh Ðức vì tuổi đã cao, bệnh già gây 
khó khăn trong việc đi lại. Trong những ngày cuối cùng của 
cuộc sống giả tạm, ông phải thường xuyên nằm nghỉ.

 ▶ Ngày mồng 3 tháng 6 năm Ất Mão (11–7–1975) ông Thạnh 
Ðức thanh thản ra đi. Ðám tang được tổ chức theo hàng 
phẩm Giáo hữu theo sự chỉ đạo của Ngài Hiến Pháp Trương 
Hữu Ðức. Mộ phần của Giáo hữu Thượng Tý Thanh hiện 
tọa lạc tại Cực Lạc Thái Bình – xã Ninh Thạnh – huyện 
Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh. Ông Giáo hữu Thượng 
Tý Thanh đã:

Ðến trần hoàn nhiệm vụ làm xong,
Nay lui bước giã từ cõi mộng.

Người ra đi, đi mãi chẳng quay về!
Kẻ ở lại để chút lòng tưởng nhớ!
Chốn toàn không, người nhập vào đại thể,
Hiện thần thông độ đám cháu dại khờ!
Phải tu tâm sửa tánh chớ thờ ơ,
Bánh xe pháp đưa người qua bỉ ngạn.
Ðức sáng tỏ rạng ngời danh Thạnh Ðức.
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Ðời mạt kiếp đua tranh cùng cực,
Khuyên cháu con lập đức trở về ngôi.
Ðịa cầu này biển cả hóa cồn dâu,
Chậm bước tiến đường về xa dịu vợi!
Ánh sáng đạo soi tâm người thế tục,
Bát Nhã thuyền cứu vớt kẻ trầm luân.

Ðại Thiên Thần chuyển hóa phép linh,
Tiên Thiên Khí vận hành máy tạo.
Cứu độ người Kỳ Tam Ðại Ðạo
Ðức Cao Ðài phổ độ chúng sanh,

Con đường tu nay đã chỉ đành rành:
Công, ngôn, đức tiến nhanh về Bạch Ngọc.

Thạnh Ðức có đôi lời bộc bạch,
Thường giúp đời trong cõi Hư linh.

Cháu con khá vững niềm tin
 � Người viết chấp bút ngày 12–12 Nhâm Tý

(DL ngày 07–01–2009)
Thời Cúng trưa (Ngọ thời) tại Tòa Thánh Tây Ninh

&
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LỜI BẠT Của NGƯỜI VIẾT

Viết hồi ký thì chính người viết nói về việc 
đã qua của chính mình.

Lúc còn sanh tiền, do sự khuyến khích của ông Nguyễn 
Long Thành, ông Thạnh Ðức đã thuật lại cuộc đời hành đạo 
của mình trong một quyển hồi ký. Truyện đã được ông viết 
xong vào năm Nhâm Tý (1972). Ông Ðỗ Quang Minh, một 
nhà giáo đã giúp hoàn chỉnh về phần văn phạm và chính 
tả. Sau ngày 30–4–1975 tư liệu này bị thất lạc vào năm 1977.

Nay do ý kiến của một số cháu ông Thạnh Ðức, người 
viết đã viết lại những câu chuyện do chính ông kể lại nhiều 
lần trong cuộc sống thường nhật và người viết tư liệu này 
chính là con trai duy nhất của ông Thạnh Ðức (Nguyễn 
Văn Tý – Giáo hữu Thượng Tý Thanh).

Lẽ dĩ nhiên, hồi ký viết thay phải có điều sơ sót, câu 
chuyện thì đúng còn thời gian có thể không chuẩn, mong 
có sự lượng thứ.

Kính bút.

TƯ LIỆU SỬ DỤNG

 � Hồi ký Trần Quang Vinh và lịch sử QÐCÐ. Thánh 
Thất vùng Hoa Thịnh Ðốn tái xuất bản 1997.

 � Ðại Ðạo sử cương – Ðại Ðạo năm thứ 44 – 1970, 
Tác giả Trần Văn Rạng.
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VÀI HÌNH ẢNH LƯU NIỆM
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Ông Nguyễn Văn Diệm & Bà Nguyễn Thị Hội (hai đấng sanh thành  
của ông Nguyễn Văn Tý)

Ông Nguyễn Văn Tý và Bà Nguyễn Thị Diệp (khi về già)
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Khôi Khoa Mạo (Mão của Lễ Sanh)
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Ông Nguyễn Văn Tý và Bà Nguyễn Thị Diệp (khi còn trẻ)
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Ông Nguyễn Văn Tý (1900 – 1975)  
Đạo Hiệu Thạnh Đức
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Dấu x là Ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh

Dấu x là Ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh
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Ông Giáo Hữu Thượng Tý Thanh (1900 – 1975)



tk@08•26•2020 2:38 PM

Giáo Hữu Thượng Tý Thanh
Đ ạ o  H i ệ u  T H ạ N H  Đ Ứ C

Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo
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