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Tựa 

Tháng 9-1991, tôi khởi đăng loạt bài Giải mã truyện 
Tây du trên tập san Văn hóa & Đời sống do anh Nguyễn 
Quang Thọ chủ trương, lấy giấy phép của một nhà xuất 
bản ở Thành phố.  

Sau số tháng 10-1991, anh Thọ chuyển cho tôi thư đề 
ngày 04-11-1991 của một độc giả ở Bà Rịa, có những 
đoạn sau: 

“Giữa thời buổi này mà gặp được tờ Văn hóa & Đời 
sống thì thật là hữu hạnh. Nhất là đọc loạt bài Giải mã 
(...). Tôi có cảm tưởng như tìm lại được một vật báu đã bị 
mất từ lâu. 

“(...) Lê Anh Dũng! Ông là ai? tên thì rất trẻ mà ‘cái 
biết’ thì rất già. Tôi muốn học ở ‘cái biết’ của ông trên 
mỗi kỳ báo. Kính chúc ông mạnh thân, mạnh tâm và mạnh 
bút.” 

Người viết thư còn “xin có bài thơ gọi là làm quen”: 

Chào nhau 
Xin chào nhau giữa con đường 
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau 
(BÙI GIÁNG) 

Mùa xuân phía trước miên trường 
Phía sau là cõi vô thường tịch liêu 
Xin chào nhau trong quạnh hiu 

2 Cơ duyên và tuổi trẻ 

 

Xin chào nhau giữa dặt dìu cỏ hoa 
Trăm năm trong cõi người ta 
Quay vào cội phúc, quay ra phiêu bồng 
Ấy ai gạn đục khơi trong 
Để ai tìm lại cõi lòng tịnh yên 
Gió về phương thốn y nhiên 
Sen ngàn cánh nở phối thiên nê hoàn 
Bước chân vào cuộc mang mang 
Trở chân ra cuộc thênh thang vĩnh tồn 
Chào nhau trên đỉnh Côn lôn! 
CQ 

Theo thư, chỉ biết CQ là Phạm Văn Liêm, nhà số 598 
đường Nguyễn Thanh Đằng, Bà Rịa − Vũng Tàu.  

Hai năm sau (1993), tôi xuất bản Giải mã truyện Tây 
du. Chủ Nhật 09-5-1993, 08.30 giờ sáng, theo lời anh 
Nguyễn Hồng Văn mời, tôi nói chuyện về tập sách đầu tay 
này tại thánh thất Trung Minh (thuộc Hội thánh Truyền 
giáo Cao Đài), số 235-237 đường Bình Thới, phường 10, 
quận 11. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện tại Trung 
Minh. Nhờ dịp ấy tôi được biết Phạm Văn Liêm là người 
Cao Đài, thuộc Hội thánh Truyền giáo, vừa từ Bà Rịa vào 
Thành phố dự. 

Về sau tôi biết thêm CQ tức là Chim Quyên, bút hiệu 
của anh khi làm thơ, những bài thơ đạo thật mượt mà. Tôi 
hơi “khó tính” khi đọc thơ, nhưng không thể không thú 
nhận rằng tôi rất thích thơ của ông Thượng giáo hữu miền 
Trung này, nên có lần ngẫu hứng, tôi mạn phép anh mà 
chọn, giới thiệu khoảng một chục bài của Chim Quyên 
trên Internet, và viết: “Ông là một trong số khá hiếm 
những nhà thơ Cao Đài bút lực sung mãn với những bài 
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thơ hay giàu đạo vị.”  

Đôi lúc có dịp trò chuyện với nhà thơ đạo hạnh, ôn nhu, 
khiêm tốn đáng mến này, tôi vẫn xui anh hãy gom thơ lại 
in làm một tập, vì lẽ trong cộng đồng Cao Đài còn thiếu 
một mảng văn học, và Chim Quyên là một tài hoa góp 
phần bù đắp dần dần cho chỗ khiếm khuyết ấy. Nhưng anh 
cười cười, chẳng hẹn hứa. 

Thơ anh chưa thấy in thì cuối năm 2008, tôi hân hạnh 
được anh trao cho bản thảo Cơ duyên và tuổi trẻ. Có người 
bảo phàm ai đã làm thơ hay thì văn viết cũng hay. Và tôi 
nhận chân được thêm rằng Phạm Văn Liêm quả là cây bút 
cả thơ lẫn văn đều tuyệt, góp phần làm giàu cho văn học 
Cao Đài miền Trung nói riêng, cho văn hóa Cao Đài nói 
chung. 

Thuở đôi mươi, tôi mới vào đạo Cao Đài, đạo tỷ Bạch 
Tuyết (Lê Ngọc Trang, Cơ quan Phổ thông Giáo lý) cho 
mượn bản thảo Hồi ký của tiền bối Bảo pháp Thanh Long 
(Lương Vĩnh Thuật, Hội thánh Truyền giáo). Văn tài của 
tiền bối cuốn hút tôi, nên đã đọc được vài trang rồi thì 
không sao dừng lại được nữa. Mải miết đọc và không thể 
cầm nước mắt theo từng bước thăng trầm, từng cơn pháp 
nạn của đàn con áo trắng đất Trung Kỳ. 

Hơn ba mươi năm sau, tôi cũng trải nghiệm y như thế 
khi mải miết đọc và không thể cầm nước mắt theo từng 
khúc quanh co, từng hồi điêu linh của cơ đạo miền Trung, 
qua cuộc đời gian truân, bất trắc của tiền bối Huỳnh Thanh 
mà ngòi bút giản dị, trong sáng của Phạm Văn Liêm đã 
chân thật lột tả trên từng dòng, từng trang Cơ duyên và 
tuổi trẻ. 

Giáo hữu Thượng Liêm Thanh giúp cho chúng ta một 
cơ duyên để hiểu biết thêm nhiều về con đường mở đạo 
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miền Trung mà Huỳnh tiền bối là một trong những vị đại 
công khai sơn phá thạch. Tác phẩm còn là một bằng chứng 
hiển minh về Ơn Trời cứu độ Kỳ Ba, là tấm gương ngời 
sáng của Bảo cơ quân Huỳnh Thanh cho những thế hệ tiếp 
nối kính tin, ngưỡng mộ và lập chí lớn noi bước theo Ngài 
trên đường hoằng giáo thiên ma bách chiết. 

Cuộc đời tiền bối Huỳnh Thanh đẹp như thơ, một bài 
thơ hùng tráng. Nhà thơ Chim Quyên Phạm Văn Liêm khi 
chép lại cuộc đời đó thực lòng không muốn trở thành nhà 
chép sử, nhưng rốt lại, Cơ duyên và tuổi trẻ hóa ra một 
cuốn sử đạo đầy thi vị (poetic history). Trong hơn tám 
mươi năm lịch sử Cao Đài, tôi trộm nghĩ dường như hiếm 
có một tác phẩm nào của người đạo viết được như vậy. 

Và đó cũng là chân giá trị của Cơ duyên và tuổi trẻ. 

17-01-2009 
Huệ Khải 
(Dũ Lan Lê Anh Dũng) 
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Cơ duyên 

Một buổi sáng mùa xuân năm Đại Đạo thứ 14 (1938) từ 
bậc thềm tòa án Sài Gòn, Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ đang 
ung dung bước ra đường, trên tay ôm một xấp báo, vẻ mặt 
rất hân hoan. Tiền bối vừa trắng án phiên xử do chính 
quyền thuộc địa Pháp truy tố về tội danh tờ báo Tiên Thiên 
Tuyên Bố của Cao Đài do tiền bối làm chủ bút đã đăng dấu 
hiệu chữ vạn 卐 là dấu hiệu của Hitler, và do đó Pháp quy 
kết Cao Đài là một tôn giáo trá hình của Đức Quốc Xã. 

Tiền bối Lê Kim Tỵ đã thẳng thừng bác bỏ lời buộc tội 
trên và biện minh trước tòa rằng dấu hiệu chữ vạn của Cao 
Đài là hình đồ “lạc thư minh triết”, là dấu hiệu cứu thế đã 
được đệ trình trước phủ Toàn Quyền từ năm Khai Đạo 
1926, còn dấu hiệu của Đức Quốc Xã(1) mới có sau này. 
Rốt cuộc tiền bối được miễn tố và tờ Tiên Thiên Tuyên Bố 
không bị tịch thu. 

Tiền bối đang phấn khởi và hăm hở ra xe về tòa soạn, 
bỗng từ phía sau có tiếng bước chân dồn dập, rồi một 
giọng nói trẻ trung, hơi run run: 

- Thưa thầy.... 
Tiền bối quay lại, thấy một trang thiếu niên độ 16-17 

tuổi, dáng người thấp nhưng khuôn mặt sáng láng, đôi mắt 
tinh anh, ẩn dấu chút rụt rè nhưng tự tin. Tiền bối từ tốn 
hỏi: 

- Em muốn gì? 

                                                 
(1) Chữ vạn Cao Đài 卐 là Swastica quay ngược tượng trưng cho 
vạn thù quy nhất bổn, còn dấu hiệu  của Đức Quốc Xã gọi là 
symbole des Nazis. 
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Người thanh niên ấy lễ phép chấp tay trước ngực thưa: 
- Thưa thầy, em muốn xin một tờ Tiên Thiên Tuyên Bố 

để xem cho biết. Vì em có dự nghe phiên tòa vừa rồi và 
em rất lấy làm tò mò muốn hiểu về đạo Cao Đài. 

Nghe giọng nói người Bình Định, nhìn nét mặt nghiêm 
trang biểu lộ lòng chân thật và đầy nghị lực, tiền bối Lê 
Kim Tỵ bảo: 

- Em là người Bình Định, con cháu vua Quang Trung, 
muốn tìm xem cho biết nền quốc đạo Việt Nam thì tốt 
lắm. Nhưng em đề phòng coi chừng, chớ tụi mật thám Tây 
nó theo dõi khủng bố dữ lắm nghe em. Nói xong tiền bối 
lựa lấy ba số Tiên Thiên Tuyên Bố liên tiếp trao cho trang 
thiếu niên kia bằng cử chỉ rất thân thiện trong ánh mắt 
hiền hòa vui vẻ. 

Trang thiếu niên ấy sau này chính là tiền bối Huỳnh 
Thanh, pháp hiệu Huệ Thanh Vân, Thiên ân phẩm vị Bảo 
Cơ Quân Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. 

Tiền bối Huỳnh Thanh sinh trưởng trong gia đình nhà 
nông theo nền nếp đạo Nho. Sau khi đậu Primaire ở Qui 
Nhơn, tiền bối được gia đình cho vào Sài Gòn tiếp tục 
đường học vấn. Tiền bối được gởi trọ tại nhà một vị chức 
sắc Cao Đài − Giáo Hữu Trần Văn Phú − ở bên nhà ga 
xóm Thơm, quận Gò Vấp. Trong khi trọ học, tiền bối 
Huỳnh Thanh đã chú ý đến nếp sống đặc biệt của gia đình 
chủ trọ. Hai vợ chồng ăn chay trường và mỗi ngày đều 
cúng kính. Lời kinh đọc nghe thanh thoát du dương, đã 
khêu gợi tính tò mò của một thiếu niên đang lứa tuổi vào 
đời. 

Hôm ấy nghe ông chủ trọ đi dự phiên tòa xử về vụ án 
Cao Đài, nên tiền bối Huỳnh Thanh xin đi theo. Tính hiếu 
kỳ của tuổi trẻ thực sự được khêu gợi bởi những lời biện 
minh của vị Chưởng Pháp Cao Đài Tiên Thiên. Tự nhiên 
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tâm hồn tuổi thơ đang cầu học của cậu con trai mười bảy 
tuổi nảy sinh một ý muốn tìm hiểu mối Đạo mà tên gọi 
nghe còn xa lạ lắm. 

Được ba tờ Tiên Thiên Tuyên Bố, cậu trai Huỳnh 
Thanh liền lên xe buýt về nhà ngay và suốt chiều hôm đó 
nghiền ngẫm không sót một dòng. 

Có lẽ đối với những người khác thì bài vở của tờ báo 
đạo làm cho họ cảm thấy khô khan, không có gì lý thú. 
Nhưng với một con người đã mang sẵn căn lành, thì càng 
đọc tiền bối Huỳnh Thanh càng thấy say mê. 

Tóm tắt những điều tiền bối đã đọc được là nước Việt 
Nam hiện nay, Trời ban cho mối đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 
cũng gọi là tôn giáo Cao Đài. Biểu hiệu của Thượng Đế là 
con mắt, gọi là Thiên Nhãn. Dấu hiệu cứu thế là chữ vạn. 
Nhất là tờ báo số 3, có đăng bài thánh giáo của lão thần 
Phan Thanh Giản. Trong đó có những câu mà tiền bối thấy 
cần nhờ ông chủ trọ giải thích. 

Bốn ngàn năm phong trào điên đảo 
Chưa dịp nào chánh giáo phục khai 
Thích, Nho, Gia, Lão nước ngoài 
Ngày nay mới thấy Cao Đài Nam bang! 

Khi tiền bối bày tỏ ý muốn được giải thích, để tìm hiểu, 
ông chủ trọ cười bảo: 

- Em muốn biết rõ Cao Đài Nam bang ra sao, không thể 
nói hết được. Em có học biết chữ, vì đạo Cao Đài Trời mở 
ở nước Việt Nam, nên dùng chữ quốc ngữ, truyền đạo 
bằng thánh ngôn, thánh giáo, qua cho em mượn một rương 
kinh sách đây, em đọc sẽ hiểu. 

Thật còn gì quý hóa cho bằng. Chỉ xin được ba tờ Tiên 
Thiên Tuyên Bố, mà tiền bối đã như bắt được vàng, nay 
được cho mượn một rương kinh, thì ôi thôi không biết 
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diễn tả như thế nào cho hết nỗi vui mừng này. 
Từ tối hôm đó, tiền bối say sưa, quên ăn quên ngủ, 

nghiền ngẫm từ quyển này đến quyển kia, bộ này đến bộ 
khác, nào là Thánh Đức Chuyển Mê, Thánh Đức Chơn 
Kinh, Thánh Đức Chơn Truyền, Thánh Giáo Chánh 
Truyền, Thánh Ngôn Hiệp Nhất, Thánh Huấn Chơn Kinh, 
Tiếng Trống Giác Mê, Tiếng Chuông Khải Ngộ, Mục Đích 
Làm Người, Cao Đài Cứu Thế, Cửa Phật Nhà Tiên, Phá 
Mê Trần Khổ, Đạo Đức Lược Luận, Tội Phước Tích Luận, 
Huấn Nữ Từ Âm, Huấn Nữ Chơn Kinh, Nữ Trung Tùng 
Phận, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đại Thừa Chơn Giáo, Tân 
Luật, Pháp Chánh Truyền... 

Đối với tiền bối quả thực những trang kinh kỳ diệu đã 
tạo sức say mê vô chừng. Một cánh cửa mới như mở ra 
trước mắt và trong tận cõi sâu thẳm của tâm hồn, một 
mầm lành bừng dậy. Lòng tín phục càng lúc càng nấu 
nung như thôi thúc tiền bối hãy đến với nền đạo mới này. 
Trước tiên, tiền bối phát nguyện ăn chay. Tiền bối thưa 
với bà Tư Kiên − bà chủ trọ − từ nay xin ăn chay theo gia 
đình chứ không ăn mặn nữa. 

Vợ chồng Giáo Hữu Phú vốn ăn chay trường lâu năm 
lại không có con nên mến thương tiền bối như con, lâu nay 
vẫn sắm mặn cho tiền bối. Giờ nghe lời phát nguyện ăn 
chay, thì ông bà mừng vô kể. Từ đó cậu trai Huỳnh Thanh 
ngày ngày muối dưa chay lạt, kinh kệ ngâm nga, nghiền 
ngẫm thánh ngôn thánh giáo. 

Tuy chưa vào Đạo, mà tiền bối đã tự đặt mình như một 
tín đồ thuần thành. Cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, 
giữ gìn từ nước bước đường đi, tinh nghiêm từ giờ ăn giờ 
ngủ, tiền bối cảm thấy mình đang xa lần nẻo phàm phu, 
tiến gần đường thánh đức. 
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Nhập môn 

Ở gần nhà Giáo Hữu Phú có thánh tịnh Đại Thanh, tọa 
lạc trên khu đất tương đối im vắng và rộng rãi. Đây chính 
là nơi tu học của ông Giáo Hữu. Hôm ấy chiều ba mươi, 
sáng đến là mùng một, vào giờ Tý sẽ có đàn cơ thường lệ, 
do đó mới nửa chiều mà đã thấy đông đảo người ra kẻ vào. 
Nét mặt người nào cũng tỏ vẻ trang nghiêm, bước đi rất từ 
tốn. Gặp nhau họ chấp tay lên ngực chào rất đạo hạnh. 
Trong đám người tề tựu đó, có Giáo Hữu Phú và đặc biệt 
có dắt theo tiền bối Huỳnh Thanh. Ai biết được tâm trạng 
của người thiếu niên e dè núp theo áo dài trắng của vị 
chức sắc kia ra sao. 

Đối với tiền bối Huỳnh Thanh cái gì cũng mới, cái gì 
cũng lạ, cái gì cũng như ẩn chứa một sức thiêng liêng. 
Nhất là tiền bối được biết giờ Tý có cầu cơ do Chưởng 
Pháp Lê Kim Tỵ chứng đàn. Lòng tiền bối nôn nao, rạo 
rực, tim cứ rộn lên trong sự tính tính lo lo, không biết làm 
sao để được mục kích buổi cầu cơ. Bởi vì Giáo Hữu Phú 
dặn trước rồi, đàn cơ này là đàn cơ nội bộ, nghiêm cấm 
lắm, chỉ những ai có phận sự mới được hầu, còn mọi 
người thì cúng lễ xong phải đi ngủ. 

Sau khi cúng lễ nửa đêm xong, tiền bối Huỳnh Thanh 
miễn cưỡng theo đám đạo chúng đi vào ngủ, nhưng lòng 
nào có yên, tánh hiếu kỳ không cho phép tiền bối nằm 
ngủ. Tiền bối cứ rón rén nhỏm dậy rồi nằm xuống, rồi 
nhỏm dậy. Khi nhận biết mọi người đều say giấc, tiền bối 
trèo lên cửa sổ để lén coi cho được buổi cầu cơ. 

Đàn đã dạy đạo hơn một tiếng đồng hồ, không ngờ khi 
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tiền bối vừa trèo lên cửa sổ dòm lén, chưa kịp quan sát thì 
lạ lùng làm sao, tiếng gọi từ người đồng tử bảo Huỳnh 
Thanh vào hầu đàn. Ôi hồn xiêu phách lạc! Phải chăng 
dòm lén không được phép nên Thần Tiên gọi vào quở 
phạt? Lẹ như kẻ trộm, Tiền bối nhảy xuống chui vào chỗ 
ngủ, nằm im thin thít giả như không có chuyện gì xảy ra. 
Trong khi cả đàn không biết Huỳnh Thanh là ai, chỉ riêng 
Giáo Hữu Phú là mừng khấp khởi. Ông bưng đèn chạy tìm 
Huỳnh Thanh, hối đi rửa mặt, súc miệng, mượn đồ dài 
trắng cho thay để vào hầu đàn. 

Cơn hốt hoảng lên đến cao độ, hai chân tiền bối quấn 
vào nhau. Tất cả mọi vật chung quanh nhà như cũng toát 
ra vẻ linh thiêng. Mặt mày tái mét, nhưng tiền bối cũng riu 
ríu đi theo ông Giáo Hữu bước vào nội điện, với khung 
cảnh trang nghiêm, huyền diệu, tất cả như chờ một con 
người khác lạ. 

Vừa vào đến nơi, vị chứng đàn hướng dẫn tiền bối 
Huỳnh Thanh quỳ để nghe dạy. 

Tim tiền bối như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiền 
bối không biết ơn phước hay tai họa đây. Bỗng giọng khai 
khẩu của đồng tử phát ra bằng một âm điệu phi phàm. Lời 
Đức Võ Công Tánh dạy: “Huỳnh Thanh, em có căn lành 
được thâu nhận vào Đạo, em có vui mừng chăng?” 

Trời ơi! Đây là thật hay hư? Việc xảy ra vừa đột ngột 
vừa lạ lùng, làm choáng váng cả đầu óc. Đức Võ Công 
Tánh người đã tuẫn tiết cùng với cơn lửa thiêu khi thủ 
thành Bình Định nay đã hiển Thần Tiên giáng đàn gọi con 
cháu đồng quê nhập nền Đạo mới. Mầu nhiệm quá vậy 
thay! 

Tiền bối Huỳnh Thanh vừa run sợ, vừa kính cẩn bạch: 
“Kính thưa Ơn Trên thương con, con vui lòng vào Đạo.” 
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Giọng đồng tử tiếp: “Vậy khá khen cho em.” Rồi qua 
miệng đồng tử,  Đức Võ Công Tánh cho một bài thi: 

Tuổi trẻ mà em biết trọng Thầy 
Vì Thầy vì chúng Đạo hoằng khai 
Bốn bề vật chất coi thừa thãi 
Đôi gánh giang san những trở day 
Hồ thỉ tang bồng cho rõ mặt 
Nam trang chiến sĩ dễ nên tay 
Nhiều hơi thở nhọc gây nên tiếng 
Dưới bóng Tiên Thiên chiến lược bày. 

Khi ra đàn, vị Chưởng Pháp đến ân cần hỏi han và được 
Giáo Hữu Phú giới thiệu: “Em này chính là trang thiếu 
niên đã xin ba tờ báo hôm nọ.” Đồng thời ông ca ngợi 
lòng thành nguyện ăn chay, học kinh rất say mê của tiền 
bối Huỳnh Thanh. Vị Chưởng Pháp vỗ vai khen ngợi và 
nhắn nhủ rằng: “Em cố gắng tu học nghe, vì em có căn 
duyên nên Ơn Trên mới thu vào Đạo để cậy em đem mối 
Đạo về Bình Định nhưng phải chịu nhiều gian khổ lắm, 
nếu em đạt thành sẽ là công lớn.” Rồi ông hỏi tiếp: 

- Em định ngày nào minh thệ nhập môn? 
Sự ân cần của vị Chưởng Pháp đạo cao đức cả đã làm 

tiền bối Huỳnh Thanh cảm mến và tôn trọng vô cùng. Tiền 
bối kính cẩn thưa: 

- Thưa Anh Lớn, để em xin phép gia đình rồi sẽ sắm lễ 
phẩm minh thệ nhập môn. 

Lòng ngộ đạo của tiền bối đã dâng đến tột độ, nó nóng 
như lửa nung. Cái giờ phút thiêng liêng quỳ trước bửu 
điện minh thệ nhập đạo để trở thành môn đồ Cao Đài đang 
thôi thúc mạnh. Thế mà phải chờ về quê xin phép gia đình 
thì lâu quá, nên nhân có người anh vào làm ăn ở Sài Gòn, 
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tiền bối bèn thưa qua với anh, một mặt viết thư về nhà, rồi 
tự ý sắm hương đăng trà quả đến làm lễ nhập môn. 

Kể từ đó chàng thiếu niên thiện đạo kia đến ở luôn tại 
thánh tịnh Đại Thanh, ngày đêm biên biên chép chép. Tiền 
bối say mê với bao lời Tiên tiếng Phật, quên hẳn mộng 
ước ban đầu là vào Sài Gòn theo nghiệp bút nghiên để 
mong nên danh phận. Càng tu càng học, càng thấy đường 
thiêng liêng rộng mở, tiền bối dứt khoát rời bỏ học văn 
hóa, nuôi mộng học làm đồng loan, để được gần gũi Ơn 
Trên. 

Thấm thoát thời gian ba tháng trôi qua, tiền bối đã được 
ông chủ tịnh Kiều Văn Thê nhận luyện tập làm đồng tử và 
từng bước được ông già Hai, Giáo Hữu tại Minh Kiến Đài, 
chỉ vẽ nẻo chánh đường tà. Trong thời gian tập dợt điển, 
tiền bối mới cảm nhận trực tiếp được cái huyền diệu của 
vô hình. Tiền bối đã có lần chấp bút được hai bài tứ tuyệt 
như sau: 

HUỲNH đào vạn lý hội minh khai 
THANH khiết chọn người có chí trai 
Bạch Ngọc khuyên ai ráng giũa mài 
Ngọc báu khuyên người chớ dạ phai. 
Người khôn ai chẳng biết làm nên 
Vậy mới rằng khôn mới chí bền 
Gắng sức học tu khuyên khá nhớ 
Bao chừ sẽ thấy ngọc kề bên. 

Tuy nhiên tiền bối vẫn ái ngại trong lòng, không biết 
thực hư chân giả, nên đã bày tỏ nghi vấn của mình với ông 
già Hai. 

- Thưa ông Hai, ông Hai đã luyện tập chỉ dạy cho con 
và con đã tiếp nhận được huyền linh của Ơn Trên nhưng 
con nghe có câu rằng: 
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Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà 
Chánh tà hai lẽ đoán sao ra. 

nên con ái ngại quá. 
Ông già Hai chúm chím cười bảo rằng: 
- Cái đó cháu yên chí, miễn cháu thành tâm thì ông sẽ 

chỉ điểm cho. 
Rồi ông đọc tiếp bốn câu thơ: 

Làm Thầy tà chánh không phân 
Còn mong điểm đạo truyền thần cho ai 
Quỷ ma yêu quái cũng mình 
Bỏ lòng dục vọng khá gìn chơn tâm. 

 
Huỳnh Thanh (13 tuổi) 
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Gia pháp 

Trời Sài Gòn vào trọng hạ, nắng gắt nhưng mưa nhiều 
nên cây lá trong vườn thánh tịnh Đại Thanh xanh mướt. 
Từ vuông cửa sổ nhìn ra ngoài, mấy hàng kiểng khoe tươi, 
mấy cây ngọc anh nở hoa trắng muốt. Tiền bối Huỳnh 
Thanh cảm thấy lòng thanh thản vô cùng. Tiền bối ngồi 
chép lại Tam Quy Tứ Điều và bài Tham Thiền Tiếp Điển 
để học cho thuộc. Vừa chép vừa suy nghĩ lời nói của ông 
già Hai: “Thời kỳ này ơn Trời còn giáo hóa bằng điển 
quang, chan rưới khắp trần, nên phải tiếp đón, tắm gội, 
chớ bỏ qua sau này muốn cho lắm cũng không được.” Và 
lời Chúa Giê Su trong Kinh Thánh: “Đến ngày sau rốt Cha 
Ta sẽ đổ thần khí trên mọi người phàm, con trai con gái 
các ngươi sẽ nói tiên tri…”. 

Tiền bối thầm nhủ: Phải chăng thời kỳ này là thời kỳ 
sau rốt và phải chăng việc chuyển thần lực nói tiên tri 
cũng đã xảy diễn. Lòng đang rộn rã trong cơ nhiệm mầu, 
thì anh Hai của tiền bối từ Sài Gòn lên, mang theo thư nhà, 
với nội dung lời lẽ rất nghiêm khắc, buộc tiền bối phải bỏ 
tu ngay và tiếp tục con đường học vấn. Nếu không nghe, 
gia đình sẽ vào dẫn về quê không cho học hành gì nữa cả. 

Vốn sinh ra trong gia đình lễ giáo, gia pháp tinh 
nghiêm, anh Hai của tiền bối thấy mình cũng có một phần 
trách nhiệm về việc bỏ học theo đạo của em, nên anh thúc 
hối: 

- Em phải nghỉ tu, lo trở lại con đường học văn hóa, 
đừng dại dột mê cuồng, tự ý bỏ học bỏ hành mà bị cha vào 
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đánh mắng. Không những mình em mà anh đây cũng bị 
trách phạt lây. Hoặc giả nếu em quyết chí tu hành thì phải 
về thưa rõ để gia đình định liệu. Tu mà bất hiếu thì tu làm 
gì? 

Lòng đang phơi phới trên con đường lập công lập hạnh 
đầy ước mơ, đầy nguyện lực, bỗng một cơn gió thổi đến 
làm tiền bối chới với: “Nếu ở lại học đạo mà không học 
chữ thì sợ cha nghiêm trị, nếu về thì đường sá xa xôi, lâu 
ngày mất cả thì giờ cần chuyên tu tập.” Nhưng trước sự 
thôi thúc của ông anh, tiền bối phải hứa sẽ thu xếp về 
ngay. 

Chiều hôm đó, tiền bối mang thư nhà đến trình bày để 
xin ý kiến của Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ và ông chủ tịnh 
Kiều Văn Thê. 

Hai người đều cười xòa, đồng một ý kiến, khuyên tiền 
bối nên về thưa với gia đình cho thông cảm rồi sẽ vào lại 
tiếp tục tu không muộn. 

Ông chủ tịnh Kiều Văn Thê vỗ vai tiền bối bảo rằng: 
- Dục tu Thiên đạo, tiên tu nhơn đạo. Nhơn đạo bất 

thành, Thiên đạo viễn hỹ. Vậy đó em, nhơn đạo không 
tròn thì Thiên đạo cũng xa. Em nên về trình bày rõ ý 
nguyện của mình, cũng như đường lối tu hành của Đạo. 
Nếu được gia đình vui thuận thì sẽ vào tiếp tục tu học. 

Tuy lòng tiền bối cũng đã nghĩ rằng phải về, nhưng khi 
nghe câu “nếu được gia đình vui thuận, thì sẽ vào tiếp tục 
tu học”, tiền bối cảm thấy chạm vào cái quyết chí, quyết 
tâm của mình. Rủi gia đình không vui thuận thì sao? Ngày 
xưa Thái Tử Tất Đạt Đa cãi cha, xa vợ, lìa con thì sao? Thì 
Thiên đạo có viễn hỹ hay không? Hà Tiên Cô là con một, 
bỏ cha mẹ già không lo kế hậu, sao vẫn thành Tiên? Ông 
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Phao Lô theo Chúa, nghe tin cha chết, xin phép về chôn 
cha, Chúa phán: “Kẻ chết có kẻ chết lo.”(2) Phao Lô không 
dám về sao vẫn thành Thánh? 

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiền bối cũng cung kính cúi 
đầu thưa hai anh lớn xin phép hôm sau về quê ngay. 

Ngồi trên tàu lửa suốt một ngày đêm, tiền bối cứ tư tư 
lự lự, sắp xếp những lý lẽ để trình bày và phương cách để 
ứng xử trước những cơn thịnh nộ, kể cả đòn roi của 
nghiêm phụ. Khi tàu đến ga Diêu Trì, lòng người trai trẻ 
trở nên nôn nao lạ thường. Tiền bối ngồi thẳng người, mắt 
lim dim, miệng lâm râm cầu Đức Võ Công Tánh hãy trợ 
lực, trợ duyên để tiền bối vượt được búa rìu của gia pháp. 

Xuống khỏi ga Phù Cát, tiền bối xách va li lội bộ một 
thôi đường dài bốn cây số mới về đến nhà. Chưa được 
nghỉ xả hơi, tiền bối đã bị đưa ra trước “hội đồng gia tộc”, 
gồm có cụ thân sinh, ông chú, anh Phó Hai con ông bác và 
bà con thân quyến. 

Với vẻ mặt lạnh như tiền, cụ thân sinh của tiền bối xẳng 
giọng hỏi: 

- Tao cho mày vào Sài Gòn để học, để lập thân lập chí 
hầu nên người, nên danh phận với đời, ai bảo mày đi tu? 
Tu là cái gì? Tu đạo gì? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha 
kính mẹ mới là đi tu. Mày có nghe lời thánh hiền nói như 
vậy không? Mày theo đạo kiểu Da Tô bỏ ông bỏ bà, không 
cúng quải, không khói hương phải không? Hay tám ngàn 
tư cũng mặc(3), vô quân thần phụ tử chẳng ra người. Bởi 
thế cho nên vua Minh Mạng, Tự Đức cấm dân Nam không 
được theo đạo Da Tô vì là tả đạo, ai không tuân thì chém, 
giết, chôn sống. Mày có nghe nói “bình Tây sát tả” không? 
                                                 
(2) Xem thêm Phụ chú ở cuối sách. 
(3) Xem thêm Phụ chú ở cuối sách. 
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Một mặt đánh Tây một mặt giết đạo, mày có biết không? 
Cơn lửa thịnh nộ của ông đã chẳng ai xoa dịu bớt, lại 

còn bị châm dầu thêm. Anh Phó Hai con ông bác của tiền 
bối cũng lên lớp: 

- Mày tu bằng Lương Võ Đế không? Cất bảy mươi hai 
kiểng chùa, sao bị vây chết đói, Phật đâu không cứu? Còn 
Da Tô xưng Chúa Cứu Thế, con một Đức Chúa Trời, sao 
còn mắc lầm để bị Du Dà bán nộp cho kẻ vô đạo, bắt đánh 
đập sỉ nhục rồi đóng đinh trên thập tự giá ở núi Sọ. Chúa 
Trời đâu không cứu? 

Với lứa tuổi vị thành niên, như cây non vừa mới nhú, 
bỗng gặp một cơn bão táp mưa sa phũ phàng tan tác, tiền 
bối cúi đầu nhận chịu bao lời nghiêm huấn nặng mùi Nho 
Gia. 

 

Huỳnh Thanh (14 tuổi)
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Biện bạch 

Tiền bối biết phải trình bày sao đây? Chỉ mới hơn ba 
tháng học tu, học đạo, vốn liếng thu góp không được bao 
nhiêu. Mặc dù tiền bối đã sắp đặt, củng cố trong tâm ý trên 
suốt dọc đường về, để giờ này ứng phó. Nhưng liệu có 
xoay chuyển tình thế nổi hay không? Cuối cùng có lẽ “hữu 
thành tắc minh” nên tiền bối đã ôn tồn cung kính thưa 
trình thao thao. Trong lời lẽ cũng mượn màu Nho Gia để 
tạo sức thuyết phục: 

- Thưa cha, thưa các chú, các anh, chính con đi tu đây 
là thực hành câu thờ cha kính mẹ. Trong cuốn Hiếu Kinh 
chương thứ nhất có dạy: “Thân thể phát phu, thọ chi phụ 
mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã. Lập thân hành 
đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi 
chung dã.”(4) Con không theo đạo Phật, cũng chẳng phải 
đạo Da Tô, con theo một nền đạo mới. Chính đạo này dạy 
tu để cứu cửu huyền thất tổ, tu để mà phổ độ chúng sanh. 
Cho nên tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu 
thân vi bản. Tu dĩ an bá tánh, tu kỳ thân giả nhi thiên hạ 
bình. Cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, 
trị quốc, bình thiên hạ.  

Còn anh Phó nói rằng Lương Võ Đế cất bảy mươi hai 
kiểng chùa, sao bị “ngạ tử Đài thành Phật bất năng cứu”. 
Thưa anh, chính đó mới thấy luật chí công của Trời Phật. 

                                                 
(4) Xem thêm Phụ chú ở cuối sách. 
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Vì xây chùa bằng tiền của dân, ép dân làm công quả, đói 
khổ kêu than, nên Trời nào chứng. Vì làm chùa, đúc Phật 
chưa phải là đạo. Áo mão chưa phải là thầy tu. Phật nói 
“Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân 
hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.”(5) Tất cả hữu vi pháp 
như mộng huyễn, như bào ảnh. 

Còn Đức Da Tô bị Du Dà đem bán, bị đóng đinh trên 
thập tự giá sao Chúa Trời đâu không cứu? Chính Đức 
Chúa Trời đã cứu Giê Su sống lại để làm chứng muôn đời. 
Vả lại Đức Ki Tô phải chịu đóng đinh, phải chịu đổ máu, 
phải chịu chết để chuộc tội cho thế nhân. Bởi vậy mới gọi 
là Chúa Cứu Thế và được thờ kính muôn đời. Còn Du Dà 
bán Chúa mấy ai phụng thờ. Chúa Giê Su được muôn đời 
ca ngợi, sùng bái, còn Du Dà muôn đời bị chê bai nguyền 
rủa. Vậy anh Hai kính Đức Da Tô chịu chết vinh danh 
muôn thuở hay trọng ông Du Dà bán Chúa ô nhục ngàn 
đời? 

Câu hỏi đột ngột ấy làm mọi người phì cười và không 
khí trở nên êm dịu hơn. Nét mặt nghiêm nghị của ông cụ 
Nghinh cũng bớt căng thẳng. Ông nói: 

- Chà thằng nhỏ này cũng thông Nho lắm. Mày đã biết 
tu thân tề gia thì mày đã biết đạo rồi. Quân thần, phụ tử, 
phu thê, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, tam cang, ngũ thường là 
đủ rồi. Đạo là ở đó, mày xử cho tròn bao nhiêu đó không 
rồi, mày còn bày đặt theo đạo cũ đạo mới nào nữa? Theo 
đạo để bỏ ông, bỏ bà không thờ cúng quải đơm, hay theo 
đạo cái lối hư vô tịch diệt dị đoan chi giáo? 

Tiền bối Huỳnh Thanh cảm thấy chiều hướng có phần 
biến chuyển, một chút thuyết phục đã nhóm dậy trong 
cung cách trình bày và biện luận của mình. Tiền bối hăng 
                                                 
(5) Xem thêm Phụ chú ở cuối sách. 
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hái nói tiếp: 
- Nếu nói theo đạo không đơm cúng cỗ đầy bàn là bỏ 

ông, bỏ bà, thì đạo nào cũng có tội với ông bà cả. Bởi vì 
không đạo nào chủ trương đơm cúng cho đầy bàn mới gọi 
là hiếu đạo. Chính Nho Giáo nói: “Bất vị tế hưởng nhi 
giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Kính quỷ thần 
nhi viễn chi”(6). Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi là 
vậy đó! Còn việc mê tín dị đoan là cũng tại vì âm thanh 
sắc tướng, bùa mê thuốc lú, tróc quỷ trừ tà, dưng chay 
cúng mặn, thế đồ vớt vong... Đó mới là dị đoan mê tín. 
Còn con theo đạo đây là nền Đại Đạo do Đức Thượng Đế 
tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát lập ra. 
Nền Đạo này tổng hợp Thích, Nho, Da, Lão, gọi là Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cứu nhân loại trong thời buổi hạ 
nguơn mạt kiếp. Cha và quý chú, quý anh, quý bà con 
chưa nghe biết, chứ nếu nghe biết rồi, thì có lẽ còn hâm 
mộ hơn con nữa là đằng khác. 

Đến đây, anh Phó Hai cũng như mấy ông chú ngồi gật 
gật đầu có vẻ tò mò muốn biết cái do lai lịch sử của đạo 
mới như thế nào. Còn ông cụ thì đã xuống nước hẳn. Ông 
thay đổi thái độ, từ thịnh nộ trở nên ôn tồn. Ông bảo: 

- Như vậy mày học cái đạo này đã rành chưa? Mày có 
thể trình bày được về nền đạo này cho tao và bà con đây 
nghe thử được không? 

Giờ phút trông chờ đã đến, tiền bối Huỳnh Thanh biết 
rằng chỉ có thánh ngôn, thánh giáo, kinh điển mới thuyết 
phục được cụ ông và mọi người. Tiền bối mừng run lên và 
lễ phép thưa rằng: 

- Thưa, con mới nhập môn, sự học hiểu về đạo chưa 
được bao nhiêu, tuy nhiên con có một số kinh sách, thánh 

                                                 
(6) Xem thêm Phụ chú ở cuối sách. 
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ngôn, thánh giáo đây. Nếu cha, quý chú, quý anh cho phép 
thì con sẽ trình bày phần nào theo cái sở đắc của mình. 

Ông chú của tiền bối từ đầu đến giờ vẫn ngồi làm thinh 
nhưng rất chăm chú nghe, bây giờ ông mới lên tiếng: 

- Thôi bây giờ cho cháu nó nghỉ, tắm rửa, ăn uống. Tối 
nay anh em, bà con sẽ tập trung lại nghe nó nói thử cái đạo 
mới này ra sao. 
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Gieo mầm 

Bữa cơm chiều hôm đó, tiền bối được cho ăn một bát 
canh bí ngô và dĩa đậu phọng rang trộn muối, vì tiền bối 
ăn chay, mà nhà chưa có đồ chay. 

Sau đó, nhà lên đèn, bà con chú bác, anh em kể cả xóm 
giềng tập trung tới rất đông. Trước là thăm hỏi sau là để 
nghe ông thầy tu non nói chuyện đạo. 

Việc này đối với tiền bối thật rất bất ngờ, vì sự tu học 
và hiểu đạo của tiền bối nào đã được bao nhiêu. Nay dám 
đối đầu với cha chú, các bậc trưởng thượng. Dám đem cái 
vốn liếng ít ỏi về một mối đạo lớn mà thuyết minh trước 
bao nhiêu người, trong đó có lắm vị thông Nho kỳ cựu. 
Tuy vậy lòng tiền bối vẫn không nao núng, tiền bối tự tin 
vào tâm thành và chí nguyện của mình cũng như tin vào 
một số giáo thuyết mà tiền bối đã nắm được. Nó vừa mới, 
vừa hợp thời, nên tiền bối cảm thấy yên lòng. Thật là: 

Nhỏ người nào phải nhỏ tâm 
Trái cân bao lớn dám cầm nghìn cân. 

Tiền bối đặt lên bàn một số kinh sách, thánh ngôn, 
thánh giáo rồi bắt đầu trình bày từ cái do lai xuất hiện mối 
đạo, sự tiếp nhận ân điển của Đức Ngô Minh Chiêu, sự 
phối hợp giữa nhóm xây bàn Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh 
Cư, Cao Hoài Sang, đến sự truyền biểu tượng Thiên Nhãn 
để thờ cúng, cũng như lời giải thích của Ơn Trên về ý 
nghĩa của sự không thờ hình tượng mà thờ biểu tượng 
Thiên Nhãn. Tiền bối dẫn cả lời thánh ngôn: 
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Nhãn thị chủ tâm,  
Lưỡng quang chủ tể. 
Quang thị Thần, 
Thần thị Thiên. 
Thiên giả ngã dã. 

Tiền bối cũng trình bày về cách thờ phụng lễ bái, đọc 
một số kinh cúng tứ thời. Đi xa hơn chút nữa, Tiền bối nói 
về tôn chỉ Tam Giáo quy nguyên, Ngũ Chi phục nhứt, về 
mục đích Thiên đạo giải thoát, thế đạo đại đồng. Tiền bối 
đề cập đến những tiêu ngữ Thuần chân vô ngã, Vạn giáo 
nhất lý, Thiên nhân hiệp nhất. Sẵn đà tiền bối nói luôn đến 
cái vinh hạnh của nước Việt Nam, một nước nhỏ nhoi đã 
chịu nhiều nguy biến. Nay Thầy đến chọn đất này làm đất 
Thánh, dân này làm dân Thánh, đặt để non sông dân tộc 
này trên tầm sứ mệnh của cơ cứu độ Kỳ Ba. 

Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc 
Ngày sau làm chủ mới là kỳ. 

Tiền bối cũng trưng dẫn lời tuyên ngôn lập Đạo của 
Đấng Chí Tôn: 

Hảo Nam bang, hảo Nam bang 
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn 
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo 
Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian. 

Tiền bối cũng nói đến cái diệu dụng cơ bút, dùng văn 
thơ quốc ngữ dạy đạo, dùng tình cảm tâm lý, bản sắc dân 
tộc để khêu đuốc Kỳ Ba. Đặc biệt nhất là cổ súy tinh thần 
bình quyền bình đẳng, đánh thức lương tri lương năng của 
con dân Hồng Lạc mấy ngàn năm đã chịu nhiều thua thiệt 
áp bức. 

Tiền bối khéo minh họa bằng những bài thánh ngôn 
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thánh giáo thích hợp, ví dụ như bài của Lão Thần Phan 
Thanh Giản: 

. . . 
Sao vạn quốc liệt cường phú túc, 
Sao Ngũ Châu sắp cuộc chiến tranh? 
Biết lo kinh tế thực hành, 
Kém phần đạo đức mà thành thế ư? 
Đem kỷ sử đúc từ thượng cổ, 
Mở địa đồ xem chỗ vạn bang, 
Đã sanh trên đống đất vàng, 
Cái mầm tan hiệp, hiệp tan âu đành. 
Tạo nên nước, nước thành nước bại, 
Đúc ra người, người dại người khôn, 
Trách sao lò Tạo không công, 
Hễ sanh giống trắng thì không giống vàng. 
Hỡi than ôi! Nam bang một thẻo,(7) 
Bốn nghìn năm kẻ kéo người lôi, 
Non sông bồi đắp, đắp bồi, 
Lập rồi lại xóa, xóa rồi lập nên. 
Liếc mắt xem trận nền quốc giới, 
Mở miệng kêu này hỡi đồng bào, 
Cớ sao mà tại làm sao, 
Dân ta hèn yếu phong trào kéo xoay? 
Cũng tai mắt mặt mày như kẻ, 
Cũng uống ăn sinh đẻ như người, 
Á Đông cũng một khoảng trời, 
Riêng chi châu Mỹ, chi người Tây Âu. 
Cũng đồng sinh trong bầu Tạo Hóa, 
Cũng sống chung trên quả địa cầu, 
Người sao dân mạnh nước giàu, 

                                                 
(7) Thẻo = một rẻo đất nhỏ. (HK) 
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Có tàu xuống biển có tàu lên mây. 
Chế máy móc dựng gầy công nghệ, 
Lập thương nông cứu tế quốc phòng, 
Nào là điện tín phi công, 
Nghe xa muôn dặm đi không đầy giờ. 
Dân tộc ta sao khờ sao dại, 
Nước nhà ta sao bại sao hư? 
Không nghề nghiệp, không thiên tư, 
Văn minh công nghệ bây chừ khuếch trương. 
Sĩ trau chuốt văn chương thi phú, 
Nông kể chi bần phú tương thân, 
Rồng bớt cẳng, rắn thêm chân, 
Công tư vặt vãnh, phần dân của làng. 
Mạnh hiếp yếu lòng toan gớm ghiếc, 
Giàu dọa nghèo chi xiết rên than, 
Hỡi ôi con cháu Hồng Bàng, 
Cùng là máu đỏ da vàng đầu đen! 
Cướp giựt nhau vì ăn vì mặc, 
Chém giết nhau vì ghét vì thương, 
Còn chi đạo lý luân thường, 
Cửa nhà xiêu đổ phong cương suy đồi. 
Đọc quốc sử dầu sôi sục sục, 
Xem phổ nghi lửa đốt phừng phừng, 
Sống chưa đẹp, thác chưa ưng, 
Thôi thôi nhơn sự vui buồn cười khuây. 
Dại vì dại mà gây cấu xé, 
Khôn vì khôn mà đẻ thị phi, 
Bó thây khôn dại ra gì, 
Dại khôn khôn dại ích chi chăng là? 
Trên thượng giới thiết tha kinh khủng, 
Dưới hạ dân bủn rủn tinh thần, 
Cái mầm vạn quốc chiến tranh, 
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Bởi không đạo đức mà sanh dập dồn. 
Tính cũng tính bảo tồn chủng tộc, 
Lo cũng lo bồi đắp dân sanh, 
Chế ra máy móc thực hành, 
Không ngờ tư bản tung hoành tóm thâu. 
Đứng lên hỏi kẻ sau người trước, 
Ngồi xuống than này nước nọ non, 
Cảm lòng thương lũ cỏn con, 
Ăn chi mà chịu hao mòn thân sanh. 
Ruộng bỏ hoang cây giành cỏ đoạt, 
Chẳng thiếu chi mỏ bạc mỏ vàng, 
Không lo khai phá mở mang, 
Để lo rỉa góc vẹt đàng gọi khôn. 
Đồng bào ơi! Quốc hồn xiêu đổ, 
Đồng bào ơi! Thẹn hổ non sông, 
Vì thất học vì hiểu nông, 
Suy ngoài xác thịt, kém trong tinh thần. 
Kìa Thiên Trúc Phật Tôn Thiên đạo, 
Kìa Đông Châu Nho Giáo nhân luân, 
Trọng Ni xướng thuyết đại đồng, 
Có chi phân giống chia dòng mối manh. 
Nước nước thảy, trời xanh chưởng quản, 
Dân dân đồng, bè bạn ruột rà, 
Nga là Đức, Đức là Nga, 
Nam là Pháp đó, Pháp là Nam đây. 
Dùng khoa học trước gầy đạo đức, 
Toan đại đồng cần nhất tu thân, 
. . . 

Có lẽ vì chí thành thông thần, nên càng nói tiền bối 
càng sáng mắt lên, giọng vang vang sang sảng. 

Chính tiền bối cũng không ngờ mình đã trình bày một 
cách trôi chảy có hệ thống, mạch lạc như vậy. Tiền bối 
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nhận thấy không khí toàn nhà như bao trùm một sức thu 
hút. Tất cả những người ngồi nghe thật rõ ràng: “Khi tựa 
gối, khi cúi đầu, khi giương mắt ngó, khi chau đôi mày.” 

Bấy giờ ông chú của Tiền bối mới chặc lưỡi khen: 
- Thật là hậu sinh khả úy, bảy mươi chịu học mười lăm. 

Rõ ràng con hơn cha nhà có phúc! 
Ông cụ Nghinh bật cười ha hả, có lẽ thỏa mãn cho 

những điều hiểu biết và trình bày của con. Ông nói: 
- Quả là đại nghi, đại ngộ! Nó đã có duyên với đạo thì 

dòng họ mình cũng có duyên với đạo. 
Sau buổi nói chuyện đó, tưởng đâu sẽ thuận buồm xuôi 

gió để tiền bối vào Sài Gòn tiếp tục tu học. Không ngờ 
chính cái thỏa thông của gia đình đã giam chân tiền bối ở 
lại quê. Bởi vì ngay sau tối hôm đó, bà con anh em thân 
thuộc, cũng như người trong làng bắt đầu xin tiền bối 
hướng dẫn nhập đạo. Họ thi nhau mượn kinh chép kinh, 
thiết bàn thờ Thầy theo lối vô vi và nhà của cụ Nghinh trở 
thành nơi minh thệ nhập môn không ngớt. 
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Biến cố 

Chỉ trong vòng ba tháng mà đạo hữu nhập môn đến cả 
trăm người. Dù có âm thầm đến đâu, cũng không giấu nổi 
cái xôn xao trong một khu làng quê vốn có cuộc sống bình 
lặng. Những lời kinh tiếng kệ, những nghi thức cúng kính, 
nhất là niềm vui về một nền tôn giáo mới đầy ắp cả lòng 
mỗi người và lan tràn sang người khác, cho nên làng, tổng 
bắt đầu để ý. Họ theo dõi rồi trình báo liên miên. Tiền bối 
đã bị xã, quận bắt lên bắt xuống nhiều lần để tra hỏi. 

Vì thấy tiền bối nhỏ tuổi, lại cũng không có lý do gì có 
thể làm tội được, nên lần nào tiền bối cũng chỉ viết cam 
đoan với nội dung là: 

“Tôi có gia đình cha mẹ họ hàng ở trong làng nước. 
Tôi có theo đạo Cao Đài để tu hành, thờ Trời kính Phật ăn 
chay làm lành, giữ năm điều răn cấm của Trời Phật dạy: 
Không sát sanh. Không trộm cướp. Không tà dâm. Không 
say sưa rượu thịt. Không nói láo. Và nguyện giữ gìn phép 
nhà luật nước, thuế xâu đóng đủ, làm tròn bổn phận công 
dân. Nếu tôi có làm chi sai với điều khai trên đây và trái 
với pháp luật trị an nhà nước, tôi xin cam đoan chịu trách 
nhiệm.” 

Cứ mỗi lần bắt lên rồi thả về như vậy là mỗi lần bà con 
đến thăm hỏi, lại có dịp để tiền bối rao truyền giáo lý, 
củng cố đức tin, thu hút được đạo hữu ngày thêm đông. 
Chính quyền rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tiền bối 
có tài gì mà lôi cuốn quần chúng nhập đạo tấp nập như 
vậy. Cho nên họ đã đưa mật thám trà trộn để dò la. Biết 
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vậy nhưng tiền bối vẫn thản nhiên, vẫn cứ thẳng một 
đường thuần túy tu hành. Thật là: 

Thiệt vàng nào phải thau đâu 
Nào ai thử lửa nhận thau vàng mười 
Giảng đạo cọp dữ cũng cười 
Dù cho mật thám cũng người như ta 
Chánh khí nào sợ quỷ ma 
Đạo cao đức trọng mị tà cũng kiêng. 

Sau một thời gian theo dõi, mật thám làng, tổng đã 
nhận định và trình lên chính quyền lưỡng triều (tức là Tòa 
Sứ bảo hộ Pháp và Tổng Đốc Nam triều) rằng tiền bối chỉ 
là một thư sinh không có mưu trí mánh khóe gì, chỉ ham 
mê tín theo giáo lý của đạo, chứ không có dấu hiệu làm 
chính trị hay quốc sự. 

Thời gian lắng đọng tưởng đã yên thân, không ngờ tiền 
bối lại có lệnh của quan Tổng Đốc Qui Nhơn Hồ Đắc Ứng 
cho gọi. 

Đối với quan địa phương, tiền bối đã thoát nạn, nay 
Nam triều Tổng Đốc cho trát đòi, không biết lành dữ thế 
nào. Tuy lòng nghi ngại lo âu vô cùng nhưng tiền bối vẫn 
phải đón xe vào Qui Nhơn trình diện. 

Được đưa vào phủ, nhìn cảnh bài trí cầu kỳ trong phủ 
đường với không khí mát lạnh tỏa ra từ những câu liễn, 
những bức hoành phi, những bộ trường kỷ cẩn xà cừ, tiền 
bối cảm thấy rờn rợn, nhưng quyết phải vượt cho được vũ 
môn này. Tiền bối chưa vội nhìn vào ghế chính, Tiền bối 
biết quan Tổng Đốc đang chăm chú nhìn một cậu trai bạch 
diện thư sinh, mà đã làm vang dội cả xã, làng, quận, tỉnh 
về một mối đạo. 

Khi được người hướng dẫn cho biết phải thi lễ, tiền bối 
vội vàng sụp xuống: 
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- Kính lạy cụ lớn, con được lệnh gọi vào phủ không biết 
có điều chi dạy bảo? 

- À, trò là Huỳnh Thanh ở Cát Hiệp, Phù Cát. Năm nay 
trò bao nhiêu tuổi? 

- Dạ bẩm cụ, con năm nay mười bảy tuổi. 
- Nghe trò có học và đã đậu Primaire, tại sao không lo 

tiếp tục tiến thân, lại nghe lời dụ dỗ theo đạo cấm, truyền 
bá mê tín dị đoan? 

- Bẩm cụ, con tín ngưỡng Trời Phật, ăn chay làm lành, 
giữ theo tam quy, ngũ giới của đạo Phật, chứ đâu có làm 
điều chi mê tín dị đoan. 

- Nếu trò có lòng tín ngưỡng Trời Phật, ăn chay trường 
giữ được tam quy, ngũ giới của Đạo Phật như vậy trò nên 
bỏ đạo Cao Đài theo Phật Giáo thì tốt lắm. Chính Đức 
Hoàng Thượng làm Hội Trưởng danh dự Phật Học, cùng 
các quan đây cũng tu nhưng chưa trường chay, chưa giữ 
tròn ngũ giới của đạo Phật. Nếu như trò giữ tròn thì trò sẽ 
được mến trọng, ban khen, chứ nào ai có bắt bớ cấm ngăn. 
Còn đạo Cao Đài là đạo chính phủ không thừa nhận. 

Cụ Tổng Đốc sửa lại đôi mục kỉnh, nghiêm mặt nói 
tiếp: 

- Trò có nghe sắc luật của nhà vua không? “Cao Đài thư 
tịch bất đắc truyền bá Trung Kỳ.” Đó, trò biết chưa? 

Bao nhiêu lời khuyên bảo của cụ Hồ Đắc Ứng đã không 
làm tiền bối lay chuyển lại khiến cho lòng trai thêm kiêu 
hãnh. Như trâu ghé không biết sợ cọp, tiền bối biện luận: 

- Sở dĩ con giữ tam quy ngũ giới của đạo Phật mà con 
không theo đạo Phật là vì con nhỏ, dốt kinh sách của Phật 
Giáo. Đa phần kinh Phật viết bằng tiếng nước ngoài nên 
con không hiểu được. Ngược lại kinh sách, thánh ngôn, 
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thánh giáo Cao Đài viết bằng tiếng mẹ đẻ nên con hiểu dễ 
dàng. Còn sắc luật mà quan đọc về thư tịch Cao Đài không 
được truyền bá, thì con thấy làm lạ. Tại sao ở Nam Kỳ là 
thuộc địa người Pháp thì cho tự do truyền bá, có đến hàng 
triệu tín đồ. Còn ở đây là Nam triều lại cấm đạo của người 
Nam. 

Cụ Tổng Đốc day qua ngó mặt quan Bố Chánh rồi cười 
nói rằng: 

- Điều đó ta không biết. Làm quan phải tuân lệnh vua, 
còn trò làm dân không tuân lệnh vua sao? 

Tiền bối Huỳnh Thanh hơi lúng túng: 
- Dạ... con không hiểu con xin thưa vậy, chứ con đâu có 

dám không tuân. 
Cụ Tổng Đốc nói: 
- Trò tuân thì từ nay về sau không được truyền bá đạo 

Cao Đài nữa nghe chưa. 
- Dạ bẩm cụ, con còn nhỏ, con có biết chi mà truyền bá, 

con chỉ tu tại gia phần con, còn ai họ có lòng tín ngưỡng 
họ lo phần họ, con nào có quyền ép buộc ai. Xin quan xét 
lại. 

Ông Tổng Đốc gật đầu rồi bắt tiền bối Huỳnh Thanh 
phải làm tờ cam kết là tuyệt đối không còn truyền bá đạo 
nữa mới cho về. 

Lần này được trở về tiền bối Huỳnh Thanh không thể 
xem thường được nữa. Đây là uy quyền của một Tổng 
Đốc Nam triều không thể dễ duôi được. Tiền bối đã thuật 
lại cho bổn đạo, bà con và dặn kỹ, từ nay phần người nào 
người nấy tự tu. Nếu ai có bị bắt hỏi thì hãy một mực khai 
rằng chỉ tin Phật Trời ăn chay giữ giới chứ không do ai 
truyền bá cả. 

32 Cơ duyên và tuổi trẻ 

 

Mặc dù cố gắng hạn chế tối đa nhưng hàng ngày nhà 
tiền bối vẫn có năm, mười người xin nhập môn. Họ đã biết 
tình hình khó khăn nên tìm đủ mọi cách giữ im ẩn. Tuy 
vậy làng, tổng vẫn theo dõi và ra lệnh cấm tuyệt đối không 
cho tụ tập năm người ba người (quần tam tụ ngũ). Tiền bối 
lại chuyển hướng vận động cải gia vi tự ở các xã, huyện để 
chi phối việc bổn đạo tín ngưỡng nhập môn. Lần lần các 
huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Bình Khê, Hoài Ân, Long Giang, 
Thạch Khê, Suối Đá đều có nhà bổn đạo hiến để làm nơi 
tín ngưỡng chung. Số đạo hữu càng ngày càng đông. 

Thấy đã đến lúc cần lập bộ đạo, để tùy nghi củng cố 
hàng ngũ nhân sinh, nên tiền bối kê danh sách đầy đủ, xin 
phép gia đình, từ giã bà con, mang bộ đạo vào nộp cho 
Hội Thánh Tiên Thiên tại Châu Minh, Sóc Sãi, Bến Tre. 

Tiền bối đi chừng một tháng, bổn đạo ở nhà lại càng 
nhập môn đông thêm. Các ngày sóc vọng không làm sao 
khỏi cảnh nhộn nhịp, đông người, ở các nhà cải gia vi tự, 
nhất là nhà cụ Nghinh, do đó tình hình trở nên nghiêm 
trọng. Tiền bối Huỳnh Thanh có lệnh đòi. Ông cụ Nghinh 
lo sợ, xuống quận thưa là tiền bối đã vào Nam, không có ở 
nhà. Thế là họ ra lệnh niêm nhà và tầm nã. Mật thám đưa 
tên và hình của tiền bối khắp nơi, nhất là các ga xe lửa để 
truy tầm. Tiền bối đã được gia đình gởi tin cho biết và bảo 
ở luôn trong Nam đừng về nữa. 
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Thánh lệnh 

Vào Sài Gòn lần này, sau khi nộp bộ đạo cho Hội 
Thánh Tiên Thiên xong, chưa kịp mừng, thì tin nhà liên 
tục báo cho biết tình hình cấm đạo nghiêm ngặt, lệnh tầm 
nã gắt gao. Tất cả các nhà cải gia vi tự đều bị phong bế, 
đạo hữu bị bắt bớ khủng bố, hăm dọa. Tiền bối buồn và lo 
âu. Con đường tu thân, lập công hành đạo đang vào giai 
đoạn thử thách. Tiền bối không dám ở thánh tịnh Đại 
Thanh mà về Huỳnh Long Phủ, tư thất của Chưởng Pháp 
Lê Kim Tỵ. Tiền bối muốn ẩn nhẫn một thời gian, cũng là 
dịp có thì giờ học tu cho đến nơi đến chốn, un đúc cho 
mình một khả năng đạo học vững vàng cũng như ôn 
dưỡng pháp môn đã thọ trì cho đến chỗ tinh chuyên. 

Vì nghĩ rằng chưa phải lúc đủ khả năng thi vi sứ mệnh, 
tiền bối cố quên tất cả, xem thường mọi biến cố đang xảy 
diễn tại quê nhà, giữ tâm bình lặng trong giờ học giờ tu. 
Bỗng có lệnh do đàn cơ ở thánh tịnh Bồng Lai đưa xuống 
bảo tiền bối phải về Bình Định. 

    THI 
(Cho Huỳnh Thanh Bình Định ở Huỳnh Long Phủ) 

Con Huỳnh Thanh, Thầy hằng trông cậy 
Cậy con hiền từ bấy nhẫn nay 
Châu nhi phục thỉ có ngày 
Ớ con chi chí ráng mài đạo tâm 
Nơi Bồng Lai canh thâm giáng bút 
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Kêu con hiền hối thúc tâm son 
Quả công khuyên trẻ mót bòn 
Đạo lành lo lắng ngòi son Thầy đề. 

Con phải về Bình Định, vì nơi đó đạo đồ bị khủng bố. 

Thật là bối rối vô cùng, bản thân tiền bối thì đang có 
lệnh tầm nã, tin nhà thì tấp nập, nào khủng bố, nào bắt bớ 
liên miên. Những tưởng gieo mối đạo lành để bà con được 
an lạc, nào ngờ tai nàn vươn dậy, làm tiền bối xốn xang, 
rối ruột không biết làm sao. Nay lại có lệnh Thiêng Liêng 
bảo phải về. Cảm thấy mình bị dồn ép quá, tiền bối suy 
nghĩ: Lời xưa có dạy “Nguy bang bất nhập, loạn bang bất 
cư”. Nay trong cảnh nhà bị niêm, người bị tầm nã thế này 
mà lệnh Thiêng Liêng bảo “nghịch hành phản bổn” thì làm 
sao đây? Đại Thanh không dám ở, phải ẩn thân nơi Huỳnh 
Long Phủ, suốt ngày không dám ló mặt ra đường. Chỉ cần 
đến ga Sài Gòn còn sợ huống là về Bình Định. Nghĩ tới 
nghĩ lui, rồi tiền bối đành vi lệnh, nhưng lòng rười rượi 
buồn lo! 

Cách một tuần sau, tiền bối lại được lệnh thứ hai ở 
Ngọc Điện Huỳnh Hà gởi tới, cũng bảo về. 

THI 
(Lệnh dạy Huỳnh Thanh ở Huỳnh Long Phủ) 

THANH con ôi, huyền vi chánh đạo 
Con mau lo thông thạo bí truyền 
Tầm Đạo tầm biết lời Tiên 
Khuyên con ráng giúp mối giềng cùng Cha. 

Con nên tuân lệnh về Bình Định nghe con. 

Tiền bối bấn loạn cả tâm thần nhưng cũng chưa có ý 
định vâng mạng Ơn Trên, thì có lệnh quở trách ở Liên Hoa 
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Cửu Cung, do tiền bối Phan Thanh gởi tới: 
THI 

(Gởi cho Huỳnh Thanh ở Huỳnh Long Phủ gấp) 
THANH thế cung thềm quế cùng Thanh 
Cơ đồ duy vật đã rành rành 
Áo kia con mặc qua đầu khỏi 
Thì việc Thiên cơ trẻ bỏ đành? 

Với lệnh thứ ba này, đã làm cho tiền bối run lên. Ôi 
phải làm sao? Một bên là cường quyền lưỡng triều, một 
bên là lệnh Thiêng Liêng. Tuổi đời mới mười bảy, tuổi 
đạo chưa quá nửa năm, đứng trước tình huống thế này làm 
sao có đủ trí lực tâm trường toan tính? Nhớ lại mấy câu 
thơ của một trang nữ liệt mà tiền bối đã đọc thuộc lòng: 

Nhà hình: trường học, tù kia bạn 
Gươm ấy con thơ, súng ấy chồng 
Xiềng xích: cong cườm, cùm: ngựa cỡi 
Dùi cui, roi cặt: lệnh vua ban. 

Nghĩ cho cùng, đâu phải tiền bối sợ tù đày tra tấn, tiền 
bối chỉ sợ mộng lớn chưa thành, chưa làm gì cho Đạo, mà 
phải nạp mạng thì uổng một nguyện lực, một ước mơ. 

Tiền bối thao thức, trăn trở, âu lo, nhưng vẫn chưa thoát 
khỏi bế tắc, chưa dám thi hành lệnh Ơn Trên về Bình 
Định. Để lòng bớt ray rứt, tiền bối xin Chưởng Pháp Lê 
Kim Tỵ tháp tùng đi Diễn Đông để lập công và lo vận 
động xin quý anh lớn Liên Hòa Tổng Hội can thiệp vụ 
Bình Định. Quý anh lớn có nhờ Hội Nhân Quyền Bình 
Dân Pháp can thiệp với Tổng Trưởng Thuộc Địa, ông 
George Mandel và Gabriel Gobron có gởi thư hỏi ba vua 
Đông Dương là Hoàng Đế Bảo Đại và hai vua Miên, Lào 
về vụ cấm đạo. Ba vua trả lời là không cấm đạo. 
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Mấy ngày ở Diễn Đông tiền bối cảm thấy như mình 
đang chạy trốn và hai câu quở trách của Chí Tôn như 
những lằn roi nghiêm phụ quất mạnh vào thân thể, tim 
gan. 

Áo kia con mặc qua đầu khỏi 
Thì việc Thiên cơ trẻ bỏ đành? 

Ba cái thánh lệnh cứ ám ảnh từng giờ, từng phút. Tiền 
bối ăn không ngon, ngủ không yên. Thời kinh nào tiền bối 
cũng cầu nguyện, mà càng cầu nguyện bao nhiêu càng sợ 
bấy nhiêu. 

Lời Khổng Mạnh đã nói: “Hoạch tội ư Thiên vô sở đảo 
dã.”(8) Và còn có câu “Trời định trao gánh nặng cho ai, thì 
bắt trải qua thiên ma bách chiết.” Rồi tiền bối nghĩ “người 
muốn, Trời sẽ giúp cho” huống chi đây là thánh lệnh thì 
sao ta lại sợ? Tự nhiên tâm trí tiền bối lóe lên một tia sáng, 
hùng khí nam nhi như thức dậy. Tiền bối nắm chặt đôi bàn 
tay, ngước mặt lên trời xanh: “Ta phải gan bền, chấp hết 
cả nhứt sinh thập tử.” 

Đành liều ba bảy cũng liều 
Liều như trẻ nhỏ chơi diều đứt dây 
Đứt dây bay phứt về Tây 
Ở chi trì níu cù nhây đứt diều! 

Tiền bối quyết định đem ba thánh lệnh trình với anh lớn 
Lê Kim Tỵ để tuân vâng, lo sắp đặt về quê. 

Chưởng Pháp Lê Kim Tỵ đã theo dõi biết tin tức bắt bớ, 
niêm nhà và lệnh tầm nã đối với tiền bối Huỳnh Thanh. Lê 
tiền bối rất ái ngại, nhưng vì thánh lệnh ban như vậy, 
không biết liệu thế nào. Lê tiền bối biểu lộ lòng mến 
thương, chia sẻ và bảo tiền bối Huỳnh Thanh nán lại đến 
kỳ đàn tại Huỳnh Long Phủ, người sẽ trình Đức Lý Giáo 
                                                 
(8) Xem thêm Phụ chú ở cuối sách. 
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Tông để xin chỉ dạy. 
Nghe vậy tiền bối Huỳnh Thanh mừng khấp khởi, vì 

tiền bối muốn có được một chỉ dẫn, một trợ duyên hay hộ 
trì nào đó để có thể vững tâm trên đường về. 

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến kỳ đàn. Một mặt tiền bối 
lo chuyên tâm cầu nguyện, một mặt tiền bối lo sắp xếp 
hành trang. Tiền bối soạn các tờ Tiên Thiên Tuyên Bố có 
đăng các bằng chứng tin tức do Hội Nhân Quyền Bình 
Dân Pháp và Tổng Trưởng Bộ Thuộc Địa can thiệp việc 
cấm đạo của ba vua Đông Dương, để có cơ sở trình bày 
khi cần. 

Kỳ đàn đã đến. Tiền bối quỳ hầu đàn với lòng chí thành 
khấn nguyện. Tiền bối Lê Kim Tỵ chưa bạch, Đức Giáo 
Tông đã dạy: 

THANH em nghe lời Tiên dạy bảo 
Đủ sở hành mối đạo cùng nhau 
Anh em lớn nhỏ giồi trau 
Em nào có rõ Thiên Tào định phân. 

Tiếp đến, tiền bối Lê Kim Tỵ tâu với Đức Lý về việc có 
ba thánh lệnh bảo tiền bối Huỳnh Thanh về Bình Định 
trong khi tiền bối đang bị truy nã. Đức Lý dạy: 

. . . 
Đã biết rằng Đạo cao mà ma còn cao quá 
Các em lo lập công Đạo cả gội nhuần ân 
Dầu chi chi nó cũng ở cõi trần 
Nào mưu kế cũng quần là dưới đất 
Ôi mê chi bả lợi danh mùi vật chất 
Chuộng phù vân mà chống báng đường tu 
Rốt cuộc rồi nó ngu, ôi mới biết. 
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Thôi, ở địa phương Bình Định có Ngô Tùng Châu và 
Võ Công Tánh đã lãnh lệnh nơi Thầy làm Thần Hộ Đạo. 
Vậy hiền đệ cầu các vị ấy giúp cho việc động tịnh. 

Tiếp điển 
THI 

VÕ thần đắp núi dựng nên non 
CÔNG cán trung cang hiếu nghĩa tròn 
TÁNH trực rạng màu gìn xã tắc 
Phú Xuân một trận tiếng tăm còn. 

Em Huỳnh Thanh có điều chi bạch xin? 
Tiền bối HuỳnhThanh bạch: 
- Bạch Ngài, con đang bị chính quyền cho tầm nã mà có 

lệnh Chí Tôn và Giáo Tông bảo về Bình Định. Con rất sợ 
mà không dám cãi lệnh. Con sợ chỉ cần ra đến Dầu Giây, 
Xuân Lộc là bị bắt ngay, chứ có đâu về đến Bình Định. 

Đức Võ Công Tánh cho một bài thơ: 
HUỲNH lành THANH thảo biết bao nhiêu 
Chí nguyện như em ý cũng nhiều 
Quốc thể lưỡng triều Nam Pháp đổ 
Tài nhà như gã trượng phu xiêu 
Giăng dây trói lẫn tình không mất 
Xách gậy chọc trời tiếng dễ kêu 
Em trọn lòng tin Thiên dĩ định 
Đổi thay thay đổi đợi gà kêu. 

Cười. Thôi, em ở Phù Cát, cầu nguyện Thần Hộ Đạo 
Ngô Tùng Châu.  

Nghe tiếp điển Ngô Tùng Châu: 
VIỆT quốc vong tràn biết mấy thu 
NAM giang nước chảy biến dòng thu 
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ĐẠI đồng ngoảnh mặt hồn trơ lãng 
THẦN tướng vô hơi khách bác chu 
NGÔ rụng tuồng phơi buồn ứa lụy 
TÙNG còi cành đượm dấu sương mù 
CHÂU đi châu lại như hồn mộng 
GIÁNG thế lời ta khuyến bạn tu. 

Thanh cầu xin điều chi bạch? 
Tiền bối Huỳnh Thanh cũng bạch xin như đã xin với 

Đức Võ Công Tánh và được dạy một bài thơ như sau: 
BÀI 

Sau này sẽ tường đâu cội rễ 
Tháng ngày qua sẽ kể sẽ phân 
Điều chi bạch tấu ân cần 
Lệnh trên đủ hiểu mới thân hỏi rày 
Tháng năm qua tường tri máy Tạo 
Này em hiền nên kiếm nên suy 
Chung tâm gian khổ một thì 
Điều chi chỉ dạy nhớ ghi nằm lòng 
Lời bạch tấu trả xong vừa hỏi 
Ngày sau này sẽ hiểu sẽ tường 
Trong ngoài xem lẫn vô cương 
Dưới trên chung nhất một đường em lo 
THANH tâm phát bởi do ý sợ 
Quang minh Thần che chở ngày qua 
Vững tâm truyền bá Đạo nhà 
Ngày sau sẽ được âu ca thái bình 
Lão thần chỉ phân minh tỏ rạng 
Hành tâm linh em ráng mà nương 
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Khuyên em nên vững bước đường 
Ngày sau sẽ được đài chương tên đề 
Sau trước vẫn đề huề chớ ngại 
Phận sự tròn là phải với Thầy 
Lo xong kinh sách đủ đầy 
Mẹo thời thập nhật, tháng này hồi gia 

Cười. Vậy em nên gởi bổn thánh giáo em biên những 
bài thời sự Thiên cơ lại, vì những bài đó đối với pháp luật 
cấm ngăn. 

 
Thánh tịnh Đại Thanh ngày nay 

(Ảnh: Đạt Linh, Đạt Truyền)
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Vận chuyển 

Tuân y lời dạy của đại thần Ngô Tùng Châu, đúng 6 giờ 
sáng ngày mồng mười (mẹo thời thập nhật) tháng chín 
năm Đại Đạo thứ 14 (1939), tiền bối Huỳnh Thanh vai 
mang hành lý ra ga xe lửa để mua vé về Bình Định. 

Tiền bối tưởng rằng đến ga sẽ chật ních cả người, nào 
ngờ vẫn lưa thưa im vắng. Vào phòng vé mới hay rằng 
mười bốn giờ mới bán vé và mười sáu giờ tàu mới chạy. 
Tự dưng tiền bối cảm thấy cô đơn tột cùng, nỗi âu lo phải 
kéo dài ở phòng đợi này cho đến chiều. Tiền bối buồn bã 
ngồi ngay tại phòng vé để chiếm thứ tự ưu tiên. Càng về 
chiều, người đến lục tục càng đông, họ nối đuôi sau tiền 
bối để chờ mua vé. 

Lòng tiền bối trăm mối tơ vò, không dám nhìn ai và 
cũng tránh những ánh mắt thiên hạ nhìn mình. Tiền bối 
luôn luôn cảm thấy như bị dò la tông tích. Chỉ một khua 
động nhỏ bên cạnh cũng làm tiền bối thắc thỏm. Tiền bối 
cúi gầm xuống, mặc cho ai nói nói cười cười, xô xô, đẩy 
đẩy. Bỗng có người đập khẽ vào vai, rồi một giọng nói 
người Bình Định phía sau lưng: 

- Trò mua vé về đâu? 

Tiền bối Huỳnh Thanh giật nẩy người, ngước nhìn lên. 
Ôi thôi, thất đảm kinh tâm! Ông đội police đang sừng 
sững trước mặt. Chiếc mũ kết trên đầu và sắc phục của 
thầy cảnh sát như một uy quyền chiếu thẳng vào cặp mắt 
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kẻ đang bị truy tầm. Lại thêm giọng nói Bình Định làm 
tiền bối tin chắc rằng ông đội này được phái từ Qui Nhơn 
vào để tìm bắt tiền bối. 

Bầu trời như sụp xuống, giữa chiều nắng hanh mà tiền 
bối cảm thấy như tối sầm lại. Ôi, Đức Võ Công Tánh, Ngô 
Tùng Châu, lời các ngài hứa hộ trì, sao chưa được nửa 
bước, đã sa hầm sụp bẫy? Tiền bối ngước nhìn thầy đội 
mà ngực đánh thình thình, âm ư định nói tránh, nhưng rồi 
tiền bối vẫn nói thật. 

- Thưa... thưa ông... con... con mua vé về Bình Định. 
Nói xong tiền bối như chịu chấp nhận một sự phũ 

phàng của định mệnh. Nhưng không, thầy đội tỏ vẻ vui 
mừng, thân thiện vỗ vai tiền bối, giọng nói ôn tồn: 

- Bác cũng về Bình Định đây. Cháu nhường chỗ cho 
bác, bác sẽ mua vé luôn cho. 

Trời ơi! Ông không phải là hung thần, mà là hộ thần. 
Chỗ núp vững chắc trên đường về là đây rồi. Ông nhờ ta 
thì ta sẽ cậy lại ông. Nghĩ vậy rồi tiền bối lẹ làng bước ra 
nhường chỗ và giao tiền cho thầy cảnh sát mua hộ vé. 
Thầy đội trỏ tay về hướng vợ con ông đang ngồi giữ hành 
lý, bảo tiền bối đến đó chờ. Vì là đứng đầu nên thầy đội 
mua được vé trước, liền ra giao cho tiền bối Huỳnh Thanh 
một vé, cảm ơn rối rít, đồng thời giới thiệu vợ con cho tiền 
bối Huỳnh Thanh biết. Thầy đội lại bảo tiền bối Huỳnh 
Thanh cùng nhập đoàn với gia đình ông cho vui. Rồi ông 
nhờ tiền bối Huỳnh Thanh dắt dùm hai đứa con ông lên 
tàu để bà rảnh tay bồng em bé, còn ông thì xách hai va li 
hành lý. Ông đưa cho tiền bối Huỳnh Thanh cái mũ kết có 
huy hiệu police để khi lên tàu làm vật giữ chỗ cho ông. 

Mọi việc đều đã được xong xuôi như ý. Thầy cảnh sát 
lên ngồi kề bên, vừa cười vừa cảm ơn và khen ngợi tiền 
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bối Huỳnh Thanh lanh lẹ và hiền lành. Thấy cơ hội đã đến, 
tiền bối Huỳnh Thanh bèn thỏ thẻ thưa: 

- Thưa bác, cháu muốn hỏi thăm bác, cháu ở Bình Định 
vào Sài Gòn bốn năm nay. Hồi cháu đi mới mười hai tuổi, 
không có giấy tờ chi. Nay cháu về quê để làm căn cước và 
bài chỉ, không biết ra đến nơi soát giấy có sao không? 

- Có sao đâu, cháu còn nhỏ chưa có căn cước, bài chỉ 
thì đưa khai sinh hoặc thẻ học trò cũng được, có mắc mớ 
gì. 

Tiền bối Huỳnh Thanh thưa lại: 

- Thưa bác, cháu đi hồi nhỏ nên chẳng có giấy tờ gì hết. 

Ông Đội xoa đầu bảo: 

- Thôi được, khi ra đến nơi soát giấy, cháu đừng đi đâu 
hết, cứ ngồi đây ngủ với hai em, để bác nhận lãnh cho. 

Quả thật ông quan văn Ngô Tùng Châu đã bắt ông quan 
võ đội cảnh sát bảo vệ cho tiền bối. Khi nhân viên soát 
giấy đến, thấy ông police đội mũ cai, liền chào và bắt tay. 
Ông cai đội chỉ vợ, hai đứa con và tiền bối Huỳnh Thanh, 
giới thiệu: 

- Đây là pha-mi (*) của tôi. 

Nhân viên soát giấy chào rồi bỏ đi. 

Thật là tương kế tựu kế, dĩ hồ diệt hồ, tiền bối Huỳnh 
Thanh đã thoát nạn. Việc làm của ông đội thì rất nhỏ, mà 
cái ơn thầm rất lớn đối với tiền bối Huỳnh Thanh. Thế mà 
tiền bối còn được tiếp đãi nồng hậu. Mỗi bữa ăn đều cho 
nào đùi gà, lạp xưởng, chả lụa, xôi vò. Tiền bối Huỳnh 
Thanh phải khéo léo tránh trớ để khỏi bị hạch hỏi lôi thôi. 
                                                 
(*) Famille: Gia đình. 
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Lần đầu tiền bối giả đau bụng, lần sau chưa đến bữa, tiền 
bối đã lẫn đi tránh, giả đò tìm bạn. 

Ra đến ga Diêu Trì, ông bà cảnh sát sang tàu xuống Qui 
Nhơn. Trước khi từ giã, bà cảnh sát soạn tất cả lương thực 
còn lại giao cho tiền bối Huỳnh Thanh. Lần này thì tiền 
bối không từ chối mà vui vẻ nhận và cảm ơn lòng tốt của 
hai ông bà cảnh sát. Ông Đội lại còn đưa “carte de visite” 
bảo tiền bối Huỳnh Thanh về Phù Cát, rồi có dịp vào Qui 
Nhơn ghé nhà ông thăm chơi. 

Tiễn ông bà cảnh sát xong, tiền bối Huỳnh Thanh cũng 
xuống ga Diêu Trì chứ không dám theo tàu ra ga Phù Cát. 
Tiền bối đến nhà người bà con, cũng là đạo hữu, ở quê gần 
đó, để hỏi thăm tin tức, động tịnh. Gần chiều tối tiền bối 
qua Thuận Hạnh, Bình Khê, đến nhà người cháu gái, cũng 
là tín đồ, nhắn tin về gia đình để vào gặp tiền bối. 

Được tin lập tức cụ thân sinh và mấy người có phận sự 
trong Đạo bươn bả vào ngay. Mọi tin tức trao đổi qua lại 
xong, tiền bối Huỳnh Thanh giao kinh sách, báo chí, chia 
mỗi người cất giữ mang về. Riêng tiền bối thì tiếp tục âm 
thầm đi thăm gặp, nhắc nhở, an ủi, củng cố tinh thần, phát 
kinh sách, báo chí cho bổn đạo các nơi như: Lạc Sơn, 
Thạch Khê, Tài Lương, Mỹ Hội, Vĩnh Phú, Trung Chánh, 
Gia Thanh, Gia Lạc, Chánh Danh. 

Sau hơn một tháng, tiền bối đã tạo cho bổn đạo một 
tình đầm ấm, nêu một tấm gương khí phách, một chí 
nguyện cao vời của kẻ đi đầu. Tiền bối đã un đúc cho mọi 
người, để khi tiền bối xuất đầu trình diện, chấp nhận mọi 
hình thức trừng phạt, thì mọi người vững lòng tin, không 
nao núng, vì chi chi cũng có Thầy, có Thiêng Liêng che 
chở. Sau đó tiền bối mua nhang đèn đến tận lăng ngài Ngô 
Tùng Châu ở Thái Định làm lễ tạ ơn công đức hộ đạo của 
vị Lão Thần. 
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Đâu vào đó xong xuôi, tiền bối cảm thấy tâm hồn thư 
thái. Cho dù có phải vào tù, vào khám cũng chẳng ngại 
ngùng chi. Tiền bối không lẫn tránh nữa mà ung dung về 
nhà cách bình thản an nhiên. 

Như đã rập rình sẵn đâu đó, nên tiền bối Huỳnh Thanh 
vừa đặt chân vào cửa, là hương, lý đến ngay. Một mặt họ 
ngồi nói chuyện thăm hỏi, nhưng để giam chân, mặt khác 
họ báo khẩn cấp lên quận. Hai tiếng đồng hồ sau, mật 
thám và lính đến bắt tiền bối dẫn lên quận lấy khẩu cung 
và lập biên bản giải về Qui Nhơn giam giữ để tra hỏi. 

Hôm sau, tiền bối được đưa ra trước phủ đường. Vị 
Tổng Đốc cũng như quan Bố Chánh chẳng có câu hỏi nào 
quan trọng, chỉ xoay quanh vấn đề là tại sao đã có nhiều 
lần tiền bối hứa không truyền bá mối Đạo, không tụ tập 
đông người, mà không giữ theo lời cam đoan. Như vậy là 
ương ngạnh với quan trên, xem thường lệnh cấm của nhà 
vua. 

Tiền bối Huỳnh Thanh cảm thấy rất yên lòng, vì chẳng 
thấy quan trên buộc tội nào đến nỗi nặng nề so với sự bủa 
giăng niêm nhà, tầm nã, làm tiền bối khủng hoảng bấy lâu. 
Tiền bối bình tĩnh thưa: 

- Bẩm quan trên, suốt mấy tháng nay, con vào Nam 
không có ở nhà, việc tụ tập con không hề biết, con không 
thể có trách nhiệm. Hơn nữa quận, tỉnh đã bắt người, niêm 
nhà rồi, việc xử phạt là do quận, tỉnh. Nay con mới về đã 
bị bắt giam, vậy là chính phủ hiếp con. Chính phủ là cha, 
mẹ của dân, sao lại ép con quá đỗi. Người ta cờ bạc, đánh 
sòng này qua sòng khác, du thủ du thực, sao không bị bắt, 
không bị quy tội “quần tam tụ ngũ”, không bị niêm nhà? 
Còn nhà con bất quá có tụ họp là để tín ngưỡng, lễ bái 
Phật Trời, cầu nguyện bình an cho nhà cho nước, dạy bảo 
cho nhau làm lành lánh dữ, chớ có hại gì ai, sao lại bị bắt 

46 Cơ duyên và tuổi trẻ 

 

bị cấm? Làng, tỉnh đã bao nhiêu lần soát xét, mật thám đã 
điều tra, vậy con có điều chi sai với pháp luật, làm mất trị 
an nhà nước? Tại sao chính phủ Nam Triều là của dân 
Nam lại cấm con dân tu hành. Còn người Pháp là chính 
quyền thuộc địa, bảo hộ mà họ không cấm? 

Tiền bối Huỳnh Thanh nói thao thao một cách ngây thơ 
bộc trực, như đứa trẻ kể lể với cha mẹ, làm mấy ông quan 
chăm chăm nhìn tiền bối, rồi ngó mặt nhau. 

Cụ Tổng Đốc lên tiếng nói với Tiền bối bằng một giọng 
thương hại: 

- Tao đã cho mày biết luật nhà vua, cấm Cao Đài không 
được truyền bá ở Trung Kỳ này, thì các quan phải tuân 
lệnh vua, còn mày không tuân phải bị bắt, bị cấm chớ sao. 
Còn mày nói người Pháp không cấm, không bắt mày tu, để 
tao đưa mày qua Tòa Sứ mày hỏi và cãi với họ. 

Tiền bối Huỳnh Thanh nói: 
- Thưa cụ con nói tiếng Pháp chưa rành, chứ nếu rành 

con sẵn sàng trình tài liệu, để xin Tòa Sứ can thiệp với 
chính phủ, cho con tự do tu hành như Nam Kỳ thuộc địa 
vậy. 

Quan Tổng Đốc nghe nói có tài liệu thì bảo rằng: 
- Mày có tài liệu gì đưa đây tao nhờ thông ngôn nói 

cho. 
Tiền bối Huỳnh Thanh không ngần ngại nói: 
- Thưa cụ khi vào Nam, con có trình với Hội Thánh về 

việc cấm Đạo tại Trung kỳ và đã được Hội Thánh cho con 
tài liệu của Hội Bình Dân Pháp và Tổng Trưởng Bộ Thuộc 
Địa can thiệp với ba vua Đông Dương, được ba vua trả lời 
là không cấm Đạo. Con có mang theo đây, xin trình quan 
lớn xem. 
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Cụ Tổng Đốc tiếp lấy, xem xong phần Tổng Trưởng Bộ 
Thuộc Địa George Mandel và ông Gabriel Gobron can 
thiệp với ba vua Đông Dương, ông giữ lấy tài liệu, rồi cho 
tiền bối Huỳnh Thanh về, còn dặn rằng: 

- Mày được về nhưng tuyệt đối phải ở tại nhà không đi 
đâu cả. Nếu ra khỏi nhà sẽ bị mật thám bắt ngay. 

Tiền bối Huỳnh Thanh biết rằng tuy không bị nhốt, 
nhưng đã bị quản thúc tại gia. Đầu óc miên man, tiền bối 
nghĩ đến hai vị quan văn, quan võ Ngô Tùng Châu và Võ 
Công Tánh. Hai ngài lúc sinh tiền, đã bị vây thành đến 
chết. Còn tiền bối là một kẻ thư sinh bạch diện đã được hai 
ngài hộ đạo, không lẽ để bị vây đến chết sao?! 

Tiền bối về nằm nhà thúc thủ, hết ngày rồi lại đêm, ôn 
nhuần kinh sách và hằng tâm cầu nguyện. Luôn luôn trọn 
tin rằng Ơn Trên đã hộ cho tiền bối về đến Bình Định, thì 
cũng sẽ giúp cho tiền bối tự do. 

Quả thực “nhân hữu thiện nguyện, Thiên tắc tùng chi”. 
Tại Tòa Thánh Châu Minh có lệnh gọi hai anh lớn Ngọc 
Chưởng Pháp Nguyễn Thế Hiển và Thượng Đầu Sư Đoàn 
Văn Chiêu. Một vị ở Sóc Trăng, một vị ở chợ Lách (Bến 
Tre). Lệnh dạy hai tiền bối phải lên Sài Gòn, đến Huỳnh 
Long Phủ, lục bộ đạo tìm địa chỉ của Huỳnh Thanh để ra 
Bình Định gấp. 

Mỗi người một nơi, nhưng cùng đến Huỳnh Long Phủ 
một lúc. Hai vị lục xem bộ đạo thấy Huỳnh Thanh mới 
mười ba tuổi (tuổi theo bằng tiểu học, còn tuổi thực đã 
mười bảy), nên hai vị chán nản không muốn đi, vì cho 
rằng đạo hữu Huỳnh Thanh là một đứa con nít. Hai vị bèn 
ở lại lập đàn bạch hỏi Ơn Trên, thì được Huyền Đô Đại 
Pháp Sư cho một bài thi: 
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Gió đông lạnh lẽo thấm gan đồng 
Khoác tấm hàn y quyết thẳng xông 
Trả nợ non sông đâu ngại bước 
Đền ơn xã hội dễ nao lòng 
Công danh một thuở Trời cao biết 
Chí hướng đòi cơn thế sự trông 
Rót máu hy sinh tràn khắp chốn 
Kêu ca quần chúng hội Hoa Long. 

Hiển, Chiêu! Hai hiền ra đến đó sẽ thấy sự vận chuyển 
của Ơn Trên nghe. 

Hai tiền bối Hiển, Chiêu không dám cãi lệnh, mặc dù 
chưa đến Hội Vân, Thạch Bàn, cũng chưa biết mặt cậu đạo 
hữu non kia bao giờ. Chỉ biết là phải ra đó để gặp Huỳnh 
Thanh, can thiệp vụ cấm Đạo. 

Hai tiền bối đáp tàu lửa ra đến nơi gặp ngày mưa. 
Những cơn mưa như thác đổ, nước ngập trắng đồng. Hai 
vị lặn lội đến nhà tiền bối Huỳnh Thanh thì đã sáu giờ tối. 
Tiền bối Huỳnh Thanh vừa cúng dậu xong, hai bên gặp 
gỡ, chỉ vừa trao đổi sơ qua mấy điều thì đã thấy ngoài 
hiên, ngoài rào lố nhố bóng người. 

Kể từ ngày được Tổng Đốc Qui Nhơn cho về quản thúc 
tại gia, thì tiền bối Huỳnh Thanh luôn luôn bị mật thám 
theo dõi. Cho nên khi hai tiền bối Chiêu, Hiển vừa xuống 
ga xe lửa Phù Cát là đã lọt vào những con mắt dòm ngó. 
Họ rất dễ dàng nhận ra dáng dấp của những môn sinh Cao 
Đài. Nên họ đã không lầm khi cho lệnh bao vây nhà cụ 
Nghinh. Đây là một vụ bắt quan trọng, bởi vì trường hợp 
của tiền bối Huỳnh Thanh đã được các cấp lưu ý. Đặc biệt, 
sau khi Tổng Đốc Qui Nhơn xem tài liệu của Tổng 
Trưởng Thuộc Địa can thiệp với ba vua, ông đánh giá tiền 
bối Huỳnh Thanh tuy nhỏ nhưng có quan hệ tầm cỡ chứ 
không phải vừa. Do vậy, thấy có người lạ về, quan Huyện 
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đã được trình báo ngay và ông đích thân đến bắt, mặc dù 
lụt lội, tối tăm, đường đi khó khăn, phải qua khe lội suối. 

Khi đến nơi ông Huyện thấy hai người khách dáng vẻ 
ung dung thư thái, giao tiếp bặt thiệp, lời ăn tiếng nói tỏ ra 
đạo cao đức trọng, nên ông Huyện không dám lớn lối. Ông 
chỉ xin phép làm thủ tục thông thường là coi giấy tờ. Khi 
biết được một người là Hội Đồng Quản Hạt, một người là 
Bang Biện, Quan Huyện nói xã giao rằng tình hình Cao 
Đài ở đây có lệnh ngăn cấm, nếu hai vị muốn can thiệp thì 
xin mời ngày mai xuống quận để cùng đi tỉnh gặp cụ Tổng 
Đốc. Nếu cụ Tổng Đốc cho phép thì địa phương sẽ tuân 
hành và không có điều chi trở ngại. Vì chính quyền địa 
phương ở đây chỉ biết nghe lệnh trên chứ không khó dễ gì 
cả. 

Những lời nói đãi bôi của quan Huyện chỉ là thâm ý để 
hai ông khách về tỉnh, sẽ có đủ thẩm quyền trục xuất hai 
ông về Nam. Ngược lại hai tiền bối Hiển, Chiêu cũng 
muốn đến phủ đường Qui Nhơn gặp thẳng quan Tổng Đốc 
nói chuyện sẽ có hiệu lực hơn. 

Sáng hôm sau, hai tiền bối Hiển, Chiêu và tiền bối 
Huỳnh Thanh xuống huyện đường Phù Cát. Ông huyện 
Phan Như Phiên tiếp đãi mặt ngoài ân cần, nhưng đã sắp 
sẵn hai người lính mang giấy tờ mời hai vị lên tàu đi tỉnh. 
Chính ông Huyện đích thân tiễn khách ra ga và dặn dò hai 
tên lính đưa hai người đến nơi đến chốn. Thực ra đây là 
một hình thức áp giải. Trước khi bắt tay từ giã, tiền bối 
Nguyễn Thế Hiển hỏi ông Huyện rằng: 

- Cụ Tổng Đốc tỉnh này tên gì nhỉ? 
Cụ Huyện trả lời: 
- Quan Tổng Đốc tỉnh này là cụ Hồ Đắc Ứng. 
Nghe vậy tiền bối Nguyễn Thế Hiển à một tiếng, rồi vội 
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vàng tên tàu, nét mặt hân hoan rạng rỡ. Tiền bối Hiển day 
qua nói với tiền bối Chiêu và tiền bối Huỳnh Thanh: 

- Thật là vi diệu. Chỗ ông Ứng với tôi là thân tình. 
Chúng ta yên tâm. 

Tại công quán tỉnh đường, cụ Tổng Đốc tiếp đón mọi 
người rất nồng hậu và hứa sẽ đưa tất cả qua Công Sứ Pháp 
để trình bày rõ sự tình và có hướng giúp đỡ bổn đạo. Viên 
Công Sứ Pháp này lại là bạn quen với Đầu Sư Chiêu nên 
mọi việc đều thỏa thông. Thật là một sự vận chuyển rất 
diệu mầu. 

Từ đó công việc truyền đạo tại Bình Định được thuận 
lợi vô cùng. 
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Bảo Cơ Quân Huỳnh Thanh 
(1921-1985)
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Phải trái 

Cùng với sự phát triển mối Đạo phái Tiên Thiên do tiền 
bối Huỳnh Thanh đưa về, tại Bình Định có các chi phái 
khác đã hình thành như Cầu Kho, Tây Ninh, Định Tường. 
Muốn có sự liên kết để cùng chung đường phổ độ đạo 
Trời, tiền bối Huỳnh Thanh góp danh sách tổng số đạo 
hữu do tiền bối độ được, thân hành mang ra nộp Hội 
Thánh Tam Quan hầu mong lập bộ nhân sinh để duy nhất 
tinh thần trong lãnh đạo. Ban Cai Quản Tam Quan chấp 
nhận, định ngày công khai đến các nhà cải gia vi tự thăm 
viếng, xác minh, đồng thời lập bộ đạo chính thức gởi vào 
cho các tiền bối Lê Đại Luân, Nguyễn Khế, Nguyễn Lưu. 

Với tư cách lãnh đạo Hội Thánh, quý vị này không biết 
vì duyên cớ gì đã cản ngăn, không chấp thuận việc nhận 
lãnh phái đạo của tiền bối Huỳnh Thanh. 

Có thể các vị ấy suy luận rằng tiền bối Huỳnh Thanh là 
người độc thân còn trẻ, có mưu toan trên bước đường 
riêng trong việc truyền đạo, hành đạo, tuy lúc nào cũng hô 
hào thuần túy tôn giáo, không được tham gia quốc sự. Có 
lẽ các vị xem tiền bối như một giám sát viên của lưỡng 
triều, đúng hơn là tay sai của mật thám, luôn luôn giữ gìn 
tín đồ, theo dõi, hễ có hành động gì ngoài vấn đề tôn giáo, 
tín ngưỡng là báo cáo ngay. Bởi vậy tiền bối được tự do 
thong thả. Cứ lâu lâu có lệnh huyện đòi, tỉnh vời, đó chỉ là 
hình thức đi báo trình động tịnh của bổn đạo mà thôi. 

Nhất là giai đoạn này có nhiều khuynh hướng vận động 
thân Nhật, rủ rê làm bảo hiểm, bảo kê để nộp cho văn 
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phòng Đại Sứ Nhật. Họ loan tin rằng ai không có bảo 
hiểm, bảo kê sẽ bị Pháp bắt thủ tiêu hoặc bỏ biển. Tiền bối 
Huỳnh Thanh rất tỉnh táo trước việc này. Tiền bối tâm 
niệm rằng người Cao Đài không bao giờ làm gì trái với 
tôn chỉ thuần túy tu hành. Vì vậy có những nguồn tin đồn 
đãi rằng tiền bối sẽ bị bắt giao cho Nhật mổ bụng. 

Bất ngờ Đại Sứ Nhật bị đưa về nước, Pháp thừa cơ ra 
lệnh bắt những người thân Nhật, nhất là những người ở xứ 
bảo hộ Trung Kỳ. Trong sự truy quét này, tiền bối Huỳnh 
Thanh bị vạ lây, vì họ cho Cao Đài thân Nhật. Tiền bối 
tìm cách trốn chạy vào Nam, tìm người chủ trương việc 
bảo kê, bảo hiểm để cầu cứu can thiệp. Khi vào đến nơi thì 
nghe tin bác sĩ Trương Kế An bị đưa ra tòa. Sau đó lại 
nghe tin Pháp bắt đạo trưởng Trần Văn Quế (Huệ Lương) 
kết án hai mươi năm khổ sai, hai mươi năm biệt xứ, đày đi 
Côn Đảo, tịch biên gia sản. 

Tiền bối Huỳnh Thanh cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi, 
đành lẫn trốn chung với các bạn đạo người Bình Định như 
Huỳnh Kim Ngọc (đồng tử), Nguyễn Hân và một số anh 
em do Phan Định Công làm huynh trưởng, cùng nhau nhờ 
anh lớn Trưởng Tòa Trần Quang Nghiêm che giấu ở sau 
vườn nhà. 

Nhờ lanh lợi và dạn dĩ nên tiền bối Huỳnh Thanh lo 
trách nhiệm liên lạc tiếp tế, do đó tiền bối biết thêm tại 
Tiểu Đại Thanh (nhà ông bà Mười Tha) ở ga xóm thôn Gò 
Vấp cũng có các anh em thanh niên Quảng Nam ẩn trốn 
như các vị Trần Hoanh, Phạm Trường Xuân, đồng tử 
Thanh Long cùng một số vị khác cũng lẫn tránh ở căn nhà 
số 4 sau nhà thờ Huyện Sĩ. Quý vị Bạch Hổ, Trần Công 
Ban, Trần Cư Chánh thì lánh ở Xuân Trường gần Liên 
Hoa Cửu Cung. 

Thời gian ẩn náu tưởng tạm thời, không ngờ do tình 
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hình diễn biến bên ngoài nên đã kéo dài khá lâu. Ba năm 
1942, 1943, 1944 tiền bối Huỳnh Thanh ở chung với hai vị 
Trần Hoanh, Phạm Trường Xuân tại Tiểu Đại Thanh. 
Người thì học tiếng Anh, kẻ trau giồi tiếng Nhật, riêng tiền 
bối Huỳnh Thanh thì chăm chỉ học thánh ngôn, thánh giáo 
và quỳ hương tiếp điển. Việc tiếp điển giai đoạn này như 
một hiện tượng lạ. 

Hôm nọ tiền bối Trần Hoanh đi học về thấy mấy người 
đang tiếp điển rung chuyển cả mình trước bàn Thầy. Tiền 
bối Hoanh không tin có điển, cho là giả dối, làm thất lễ 
trước điện Thầy, nên lớn tiếng trách đạo huynh Mười Tha: 

- Sao anh để tụi nó làm trò thất lễ trước bàn Thầy như 
vậy? Anh đuổi chúng nó ra đừng làm trò kỳ cục, đâu phải 
ai cũng tiếp điển được. 

Đạo huynh Mười Tha nói: 
- Đuổi à, tôi không dám, chú có dám thì vào kéo, đuổi 

ra. 
Tiền bối Trần Hoanh xồng xộc bước vào điện nói: 
- Tụi bay làm cái gì trước bàn Thầy vô lễ vậy? Có xéo 

ra ngay không? 
Lời nói chẳng có tác dụng gì cả. Mấy cậu thanh niên 

vẫn quỳ thẳng đơ và toàn thân cứ rung chuyển chẳng nói 
chẳng rằng. Tiền bối Trần Hoanh tức bực đến nắm tay con 
ông Mười Tha 12 tuổi định kéo ra thì bỗng tiền bối cũng 
rung theo. Ôi thôi chẳng biết thần điển hay tà điển mà mỗi 
lúc rung càng mạnh thêm làm tiền bối tháo mồ hôi mà 
không thể dừng được. Tiền bối Huỳnh Thanh cùng hai vị 
Mười Tha, Mười Hóa vội thắp nhang cầu xin xả điển. 

Kể từ đó tiền bối Trần Hoanh không dám đề cập đến 
việc tiếp điển nữa. Từ hiện tượng này tiền bối Huỳnh 
Thanh liên tưởng đến lời kể về ngày Khai Đạo tại Thiền 
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Lâm Tự, cũng có việc tiếp điển nhảy múa ôm nhau xưng 
Quan Âm, Quan Thánh. Mới hay là tà chánh khó tường, 
mầu vi khó biết, đúng như câu: 

Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà 
Chánh tà hai lẽ đoán sao ra 
Âm dương trái phải ai phân biệt 
Tả hữu xác hồn hợp ở ta. 

Đến ngày 9 tháng 3 năm 1945 Nhật đảo chánh Pháp. 
Đấy là giai đoạn rối ren khôn lường. Trong giới Cao Đài 
cũng xảy ra lắm điều. Chỉ sau đảo chánh độ vài tuần thì có 
một cuộc đại hội các chi phái do Giáo Sư Trần Quang 
Vinh triệu tập tại Vĩnh Hội mục đích để phân công tham 
chính, nhất là đọc thơ kêu gọi của Kỳ Ngoại Hầu Cường 
Để. Tiền bối Huỳnh Thanh và các tiền bối Trần Hoanh, 
Phạm Trường Xuân có đến dự. 

Tại địa điểm đại hội có trưng hình Kỳ Ngoại Hầu 
Cường Để thật lớn. Mọi người đến xem chân dung Kỳ 
Ngoại Hầu đều thán phục. Tiền bối Huỳnh Thanh cũng 
đến chiêm ngưỡng và buột miệng: 

- Đứng về phía Hoàng phái có lòng chống Pháp, hiện 
giờ còn có đức vua Duy Tân nữa. 

Vừa dứt lời thì mấy thanh niên Thần Đạo Thuật Tuyển 
Đoàn đầu đội ca-lô đến gây sự, cho rằng tiền bối Huỳnh 
Thanh kích bác Kỳ Ngoại Hầu, chỉ tôn sùng vua Duy Tân, 
đồng thời họ bắt tiền bối đưa vào phòng chỉ huy. 

Người có trách nhiệm tại phòng chỉ huy là Giáo Hữu 
Oai đã được báo trình, nên khi tiền bối Huỳnh Thanh đến 
ông hỏi: 

- Em là người chi phái nào? 
- Thưa anh lớn, em ở Bình Định, tu theo phái đạo Tiên 
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Thiên thuộc thánh tịnh Đại Thanh. 
- Em là người có đạo tại sao kích bác đức Kỳ Ngoại 

Hầu? 
- Thưa anh lớn em có nói gì kích bác đâu. Khi xem 

chân dung của Kỳ Ngoại Hầu, em có lòng kính phục và 
nói rằng trong vòng Hoàng phái có tinh thần chống Pháp 
hiện nay còn có vua Duy Tân và cụ. 

Chưa giãi bày hết tình ý, thì một số người vào phòng 
như có nhiều việc cần gấp phải giải quyết, do đó Giáo Hữu 
Oai bảo: 

- Nếu em chỉ nói vậy và không có ý kích bác gì thì thôi, 
em ra ngoài. 

Khi ra đến ngoài, hai tiền bối Trần Hoanh và Phạm 
Trường Xuân phàn nàn: 

- Ai bảo anh nói làm chi, xem thì xem, ai sao kệ, mình 
thủ khẩu như bình cho yên thân. May có ông Giáo Hữu 
Oai chứ không thì anh bị nhốt rồi. 

Tấm lòng của tiền bối Huỳnh Thanh lúc nào cũng chỉ 
biết có tu hành đúng theo chơn pháp, nhất tâm nhất đức 
nhắm thẳng một đường của tôn chỉ Đại Đạo. Tiền bối 
không bao giờ nghĩ đến việc tôn giáo đội lốt chính trị, 
hoặc chính trị đội lốt tôn giáo. Tiền bối luôn luôn nhớ lời 
dạy: 

Mượn tiếng nước xu xu nịnh nịnh 
Mượn tiếng dân phờ phỉnh gạt đời 
Mượn quyền thỏa mãn ăn chơi 
Mượn nơi thân thích làm nơi báo thù 
Kẻ mượn đạo dối tu cầu lợi 
Người mượn ngoài đem tới giết trong 
Mua lòng rồi lại bán lòng 
Bao nhiêu cái khổ cũng tròng cho dân. 
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Lời Đức Phật đã dạy: “Những kẻ mượn danh ta, tâng 
bốc ta, vô tình phản lại ta. Sư tử trùng thực sư tử nhục.”(9) 

Và Chúa cũng nói: “Nhà ta là nơi cầu nguyện, mà các 
ngươi làm thành hang trộm cướp.” 

Đứng giữa không khí của buổi đại hội này tiền bối ngẩn 
ngơ không hiểu trọng tâm nó là gì. Bỗng nghe lời kêu gọi 
của Giáo Sư Trần Quang Vinh mời đạo trưởng Phan 
Thanh thay mặt các chi phái đạo trình bày ý kiến. Tiền bối 
Huỳnh Thanh nhón chân lên để nhìn, lắng tai để nghe ý 
kiến mà tiền bối cho là quan trọng lắm. 

Tiền bối Phan Thanh bước lên bục cao trong bộ bạch y, 
dõng dạc tuyên bố với nội dung chính là tín đồ Cao Đài 
Giáo luôn luôn đến với mọi tầng lớp, với mọi người trong 
mọi công tác thiện ích, lợi lạc nhân sinh như văn hóa, xã 
hội; còn hai việc chính trị và quân sự là quyền riêng tư của 
mỗi cá nhân, Giáo Hội không có chủ trương. 

Sau đó, Giáo Sư Vinh tuyên bố giải tán đại hội. Cách 
năm hôm sau, trên tờ báo Tân Á có đăng bài giải tán các 
chi phái đạo, ngoại trừ một chi phái. 

Tiền bối Huỳnh Thanh nhận định rằng hoàn cảnh đang 
ở giai đoạn phải trái khó phân, đen trắng khó biết. Sợ rằng 
bổn đạo bị kéo lôi bởi khuynh hướng này, chủ trương nọ 
nên tiền bối Huỳnh Thanh đã bươn bả về Bình Định để 
trấn an đạo hữu, gìn giữ tinh thần thuần túy. 

Năm tháng sau đó, vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 nổ ra 
cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền của mặt trận Việt 
Minh, với khẩu hiệu là đánh Pháp đuổi Nhật giành lại 
chính quyền cho nhân dân. Tại thời điểm này, có một số 
người trong đạo Cao Đài bị bắt, tù tội, với lý do thân Nhật. 
                                                 
(9) Xem thêm Phụ chú ở cuối sách. 
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Sau vụ Vĩnh Hội, Tiền bối lập tức về quê nhà thân lâm 
đến những gia đình “đầu mối” để củng cố tinh thần thuần 
chân, lập trường thuần túy. Con đường tôn giáo là con 
đường muôn thuở, muôn phương, chứ không phải một 
sớm, một chiều hay chỉ trong làng trong xóm. 

Chí hướng của tiền bối Huỳnh Thanh đã được ông Võ 
Xáng và đốc học Nguyễn Hữu Lộc biết tường tận. Hai 
người này vốn là cán bộ Việt Minh trong giai đoạn hoạt 
động bí mật, đã theo sát đường đi nước bước của tiền bối 
Huỳnh Thanh, nên hiểu rõ tín đồ Cao Đài ở đây không hề 
có dính líu gì đến các tổ chức chính trị thân Nhật. 
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Tiền bối Thanh Long Lương Vĩnh Thuật (1918-1982) 
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Chung lối 

Mùa hạ năm Bính Tuất (1946), sau hai cuộc họp tại 
thánh tịnh Thanh Quang (phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam), tiền bối Huỳnh Thanh đại diện cho tỉnh Bình Định, 
tiền bối Thanh Long (Lương Vĩnh Thuật) đại diện cho tỉnh 
Quảng Nam, và tiền bối Trần Quốc Luyện đại diện cho 
tỉnh Quảng Ngãi thừa ủy thác của đồng đạo Trung Kỳ lên 
tàu ở ga Kỳ Lam để ra Hà Nội. Mục đích chủ yếu là tìm 
giải pháp ổn định hoàn cảnh tu học và hành đạo của đồng 
bào theo đạo Cao Đài tại các tỉnh Trung Kỳ trong buổi 
giao thời. 

Đoàn đến thánh thất Hà Nội (số 48, phố Hòa Mã) ngày 
21 tháng 6 và được Thượng Phối Sư Phùng Văn Thới (Hội 
Thánh Ban Chỉnh Đạo) tiếp đãi nồng hậu, trợ giúp nhiệt 
thành. 

Chuyến đi Hà Nội cuối cùng đã đạt được mục đích 
mong muốn. Sau đó, nhận thấy nhân sự có mặt tại Hà Nội 
để gánh vác đạo sự không đủ đếm trên đầu ngón tay, nên 
anh em phải chia hai văn phòng Truyền Giáo Trung Bộ và 
Bắc Bộ. Phối Sư Phùng Văn Thới, tiền bối Thanh Long 
Lương Vĩnh Thuật và Trần Quốc Luyện đại diện lo cho 
Cơ Quan Truyền Giáo Bắc Bộ. Còn một mình tiền bối 
Huỳnh Thanh trở về liên khu V để thành lập Cơ Quan 
Truyền Giáo Trung Bộ. 

Dĩ nhiên là tại Trung Bộ, nhân sự rất sung túc. Cơn 
sóng dập gió dồi đã tan biến, quý bậc hiền giả, trí giả tài 
đức đã họp vầy chung cùng xây dựng nên cơ đạo phục 
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hưng rất sống động tại Nam, Ngãi, Bình, Phú. Trên thì có 
Hiệp Lý Trần Nguyên Chất quản lý Dân Đức, Giáo Sư 
Nguyễn Quang Châu quản lý Dân Trí, Giáo Hữu Nguyễn 
Đán quản lý Dân Sanh, Tiền bối Trần Hoanh làm Tổng 
Thư Ký Cơ Quan Truyền Giáo. Còn các tỉnh thì: Cao Hữu 
Chí làm Đầu Tỉnh Đạo Quảng Nam; Lê Thành Tiến, Thư 
Ký; Nguyễn Chơn Long, Đầu Tỉnh Đạo Quảng Ngãi; 
Nguyễn Xuân Kinh, Đầu Tỉnh Đạo Bình Định; Huỳnh 
Quang Bình, Thư Ký; Nguyễn Khoa Trường, Đầu Tỉnh 
Đạo Phú Yên; Trần Cư, Thư Ký. Đồng thời quy tụ các 
thánh thất chăm lo việc đạo rất đắc lực. Đạo hữu khắp nơi 
hồi hướng tu trì rập ràng trong yên ả. 

Hệ thống giáo hội dần dần hình thành từ trên xuống 
dưới để phát huy nền tân giáo lý với tôn chỉ quy nguyên 
Tam Giáo, phục nhất Ngũ Chi và đạt hai mục đích đại 
đồng tại thế (Thế đạo đại đồng) và siêu thoát xuất thế 
(Thiên đạo giải thoát). 

Cơ cấu Tam Dân Cửu Viện được phát huy để con người 
ấm no, khôn ngoan và đạo đức. Đặc biệt cùng với cao trào 
quần chúng tranh thủ độc lập dân chủ, chống mê tín dị 
đoan, đưa hướng cho mọi người nhìn về ánh sáng văn 
minh, tín đồ Cao Đài tham gia đắc lực vào việc xóa nạn 
mù chữ, dạy và học Bình Dân Học Vụ, hưởng ứng ăn cơm 
trở đũa hai đầu để giữ vệ sinh và phòng bệnh truyền 
nhiễm, cổ vũ cho một xã hội đại đồng tại thế gian với sự 
hỗ trợ của khoa học. 

Người Cao Đài truyền cho nhau những bài thánh giáo 
khích lệ cho một tín ngưỡng dân tộc như: 

Đất linh khí sinh người hào kiệt 
Đời thái bình nhờ biết tu thân 
Đất linh ta há không chăng  
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Tu thân ta lại sẵn đèn Thiên Quân. 
Có bài nêu lên sự bình quyền bình đẳng: 

Biết đâu gái cũng như trai 
Cũng con Thượng Đế hai vai cũng đồng 
Cũng gánh nỗi non sông Tổ Quốc 
Cũng cứu cơn dân tộc trầm luân. 

Hoặc là: 
Dìu dắt nhau lên đàng đạo đức 
Dặn dò nhau giữ mực tu thân 
Nấu nung khí phách tinh thần 
Ở trần mà chẳng nhiễm trần mới ngoan 
Gầy giá trị cho đoàn phụ nữ 
Đẹp mặt mày cho thứ dân nam 
Bên trong rửa sạch tâm phàm 
Bên ngoài giao hảo Bắc Nam thảy đồng. 

Có những bài kêu gọi mọi tầng lớp giữ nước: 
Quyền lợi của chung lo giữ nước 
Nước nhà yên dân tộc mới yên... 

Có thể hiểu đây là tập hợp điển quang của hồn thiêng 
nòi giống thành những bài thánh giáo văn chương lưu loát, 
ý tưởng rất phù hợp thời đại, được tiếp nhận bằng phương 
tiện cơ bút. Đa phần những bài thánh giáo này là do các 
bậc anh hùng dân tộc như Trưng Trắc Nữ Vương, Triệu 
Ẩu, Hưng Đạo Đại Vương, Phan Thanh Giản giáng dạy. 

Một điều rất lạ nữa là chữa bệnh bằng cầu nguyện. Dù 
ai có cho là mê tín dị đoan đến mấy, những khi đã thực 
chứng, thì không thể phủ nhận hiện tượng lạ lùng có thể 
xem là mầu nhiệm này. 

Một đặc trưng hiếm có trong Cao Đài giáo là tình 
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huynh đệ. Ai đã nhập môn đạo Cao Đài thì đều nằm lòng 
điều thứ nhất trong 24 điều Thế Luật, đó là: “Hễ thọ giáo 
với một Thầy thì tỷ như con một Cha, phải thương yêu 
nhau, liên lạc nhau, giúp đỡ lẫn nhau, lấy lòng thành thật 
mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường đạo và đường 
đời.” Do đó tình huynh đệ Cao Đài thắm thiết thật ít thấy 
ở nơi khác. 

 
Bảo Cơ Quân Huỳnh Thanh (Tranh: Phạm Văn Liêm, 1995) 
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Khảo đảo 

Thời gian để vui câu đạo lý, nghiền ngẫm thánh giáo 
thánh ngôn không là bao nhiêu, thì chiến tranh Việt Pháp 
bùng nổ ác liệt. Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bắc Bộ ở Hà 
Nội phải di tản về vùng quê. Văn phòng Cơ Quan Truyền 
Giáo Trung Bộ được thành lập vào ngày 19 tháng 12 năm 
1946 sau đó phải dời vào thánh tịnh Thanh Quang (Điện 
Bàn, Quảng Nam) rồi dời lên Sở Nông Phước Hội (Quế 
Sơn, Quảng Nam). Ở đây cũng bị máy bay Pháp oanh tạc, 
chiến tranh càng khốc liệt hơn, văn phòng lại phải dời vào 
thánh thất Trung An ở vùng quê hẻo lánh, thuộc huyện 
Thăng Bình. 

Tuy phải tránh bom, trốn đạn, rày đây mai đó trong 
cảnh nhà thiêu vườn trống, khói súng ngút mù, nhưng lòng 
người Cao Đài lại được thúc giục nhiều nhất: 

Nghe ta dặn mấy lời tâm sự 
Đấng tu mi nam tử trên đời 
Hiên ngang đạp đất đội trời 
Bút nghiên cung kiếm vẽ vời non sông 
Ta cũng người đứng trong thổ võ 
Ta cũng người máu đỏ đầu đen 
Cũng thân, cũng mặc, cũng ăn 
Cũng gan óc Thánh, cũng căn kiếp Thần 
Bốn nghìn năm mấy lần đày đọa 
Lửa lợi danh đốt cả tâm hồn 
Không hồn còn có chi khôn 
Không khôn tánh mệnh vùi chôn đã đành 
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Vạn dặm trường vắng tanh lạc ngựa 
Bốn phương trời bùng lửa chiến tranh 
Biết chăng tìm lối tu hành 
Con đường hạnh phúc còn dành dân Nam. 

Tiền bối Huỳnh Thanh chí chăm với nguyện lực của 
mình. Tiền bối luôn nghĩ rằng con đường cứu thế của Chí 
Tôn đang cần được những tâm trường gánh vác, xông pha, 
cho nên cùng hợp sức với Cơ Quan Truyền Giáo, cố gắng 
lăn lộn với gian nguy, kết nối tâm đồng cùng chư huynh 
đệ quyết lòng: 

Đem đạo đức lại làm quốc túy 
Giục tinh thần phấn chí dân tâm. 

Những khóa phổ thông giáo lý được tổ chức khắp nơi. 
Các thánh thất có điều kiện đều mở trường văn hóa. Sở 
Nông Phước Hội, Sở Công nghệ Tứ Trung đã giúp nơi ăn 
ở và việc làm cho nhiều đạo hữu lánh cư ở Bắc Quảng 
Nam. Tại Tý Sé, một bệnh xá được thành lập. Để việc giáo 
dục phù hợp cho lớp trẻ, Tráng Anh Đoàn được thành 
hình. Nhất là đoàn giáo hữu phổ thông đã đi khắp hang 
cùng ngỏ hẻm, các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú để an ủi 
thăm viếng, củng cố tinh thần tiến tu, giữ vững niềm tin 
trước mọi cơn bão bùng mưa bom gió đạn. 

Chính hoạt động sôi nổi này trong khoảng thời gian 
1947-1948 đã gây sự chú ý, nghi ngại của Việt Minh. Nhất 
là khi nghe những câu trích đoạn thánh giáo có thể bị suy 
diễn như lời hiệu triệu tín đồ làm chính trị, chống nhà 
nước. Cho nên các giáo sở Cao Đài và các hàng phẩm 
chức sắc hướng đạo đều bị theo dõi. 

Vào cuối năm 1948, Cơ Quan Truyền Giáo chuẩn bị 
triệu tập cuộc đại hội nhân sinh vào ngày rằm tháng Giêng 
Kỷ Sửu (1949) tại Trung An gồm có các chức sắc, chức 
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việc từ cấp thánh thất, để hướng dẫn lề lối sinh hoạt giáo 
hội và ôn dưỡng đường hướng tu hành. Nhưng trước đó 
một tháng, quý chức sắc, chức việc lãnh đạo các tỉnh, 
thành và Cơ Quan Truyền Giáo đều bị bắt. Số người bị 
giam giữ lên đến 179 người. 

Tiền bối Huỳnh Thanh được liệt vào hàng quan trọng 
nên dần dần được đưa lên nhà lao Tiên Hội, Phối Sở Tiên 
Lập, thời gian trải dài ngót ba năm. Thật là:  

Kể sao hết nỗi thảm sầu 
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. 

Tiền bối Huỳnh Thanh đã kịch liệt chiến đấu với nội 
tâm, với hoàn cảnh, luôn luôn trụ tâm tinh tấn, một dạ chí 
thành, không bất bình, không oán hận, không than van. 
Tiền bối luôn nghĩ rằng đây là sự khảo đảo cần thiết cho 
những người con Cao Đài, là trường thi tuyển chọn. Tiền 
bối thường nói đùa với mấy người bạn đạo trong lao rằng: 
Phải ráng để đạt kỳ thi Hội này mới vào thi Đình được. Kỳ 
thứ nhất thi Hương là quân chủ lưỡng triều khảo hạch, đã 
được chấm đậu tú tài. Vậy kỳ này thì tú tài phải mang gói 
lên đường tài tú chứ sao? Đùa cho vui vậy, để vượt khó, 
để tâm người biết đạo không chỉ sống trong bình yên mà 
còn phải sống với nghịch cảnh. 

Phải cơn đời đạo chinh nghiêng 
Dãi dầu sương tuyết há phiền nhọc thân 
Dầu gặp cảnh phú bần quý tiện 
Dầu gặp cơn nguy hiểm cũng thường. 

Ở tại lao xá này không phải thuần túy giam người Cao 
Đài, mà cũng tập trung một số khá đông tù chính trị, tù 
phạm pháp. Ban quản trị phạm nhân luôn theo sát từng 
người để theo dõi tư tưởng, hành động. Trong số cán bộ 
thường có vài ông thân cận với tiền bối Huỳnh Thanh, 
đem thuyết duy vật biện chứng bàn bạc, vì họ thấy tiền bối 
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Huỳnh Thanh ham tìm hiểu học hỏi nhất là luôn biểu lộ 
tinh thần dung hòa tâm vật bình hành. 

Thỉnh thoảng các ông cũng chất vấn về đường lối, mục 
đích Cao Đài muốn đưa nhân loại về đâu? Đến đâu là chỗ 
hoàn thành sứ mạng Cao Đài? 

Gặp lúc sảng khoái tinh thần tiền bối Huỳnh Thanh 
cười hóm hỉnh bảo: 

- Sứ mạng Cao Đài là đưa nhân loại đến ngày vô tôn 
giáo mới hoàn thành. 

Hai ông cán bộ vặn lại: 
- Nè, ông nói châm chủ nghĩa đấy phải không? 
Tiền bối Huỳnh Thanh tươi cười bảo: 
- Xin quý ngài đừng chấp lý mà hiểu lầm. Người Do 

Thái xưa hiểu lầm mà giết Chúa Giê Su đấy. Đối tượng 
của tôn giáo là người phàm phu tục tử bị ba độc sáu đường 
dắt dẫn vào nẻo lầm lạc vô minh dẫy đầy tội lỗi. Cao Đài 
có sứ mạng là phải giúp họ, cứu họ không sót một ai gọi là 
tận độ. Khi đã tận độ rồi, thì không còn tôn giáo nữa. 
Ngày đó là đại đồng tại thế. 

Tiền bối Huỳnh Thanh lúc nào cũng lấy lòng thẳng thắn 
thành thật và bày tỏ ý hướng và tâm tu của mình, không 
ngại vàng thau lẫn lộn. 

 Thiệt vàng nào phải đồng xuy 
Nếu ai thét lửa (cũng) nhận y vàng mười! 
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Chen vai 

Vào tháng 11 năm 1952 tiền bối Huỳnh Thanh mãn tù, 
trở về lại với quê hương Bình Định, lo tu hành bảo vệ cơ 
đạo tại tỉnh nhà khỏi bị ảnh hưởng hoàn cảnh làm tín đồ 
nản chí ngã lòng, mãi cho đến ngày đình chiến 20-7-1954. 

Ngày những người Việt Minh tập kết ra Bắc, cũng là 
ngày các bạn đạo ở nhà lao Phối Sở được đưa vô Tuy 
Phước, Bình Định. Sau đó được Ủy Hội Quốc Tế can thiệp 
cho tự do. Tiền bối Huỳnh Thanh có đến thăm, sau đó vào 
Sài Gòn gặp quý vị Lương Vĩnh Thuật, Trần Quốc Luyện, 
Trần Quang Châu... để chuẩn bị mở màn một giai đoạn 
mới. Tiếp đến Giáo Sư Nguyễn Quang Châu vào thánh 
thất Từ Vân, Phú Nhuận, họp chung bàn định kế hoạch 
phục hưng, xây dựng lại cơ đạo. Lúc này gặp dịp Tòa 
Thánh Tây Ninh mời dự lễ khánh thành, tiền bối Huỳnh 
Thanh và Giáo Sư Nguyễn Quang Châu được đề cử thay 
mặt Cơ Quan Truyền Giáo đi dự. Sau mười ngày, hai tiền 
bối về Từ Vân, một số công việc chung cùng cần giải 
quyết xong, tiền bối Huỳnh Thanh vội lo trở về quê để an 
định, củng cố mối đạo tại các cơ sở đã trải thời gian sóng 
xô gió cuốn. 

Một cuộc đại hội toàn đạo trong tỉnh được tổ chức, có 
mời một chức sắc trợ lực từ Cơ Quan Truyền Giáo vào, đó 
là Giáo Hữu Nguyễn Đán. 

Vừa xong thì lại được tin Giáo Sư Nguyễn Quang Châu 
liễu đạo tại thánh thất Liên Thành, Nha Trang, ngày 19-5 
Ất Mùi (08-7-1955). 
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Giáo Sư Châu đang là chức sắc quản lý Cơ Quan Dân 
Trí của Giáo Hội. Tiền bối nguyên là một tu sĩ Minh Sư 
quy hiệp Cao Đài trong dịp Tứ Linh đồng tử phổ thông 
chơn đạo Trung Kỳ. Tiền bối là một trang đạo học lỗi lạc, 
cả vừa cốt cách tướng mạo, đến đường lối tu hành và tâm 
trường độ dẫn quần sinh. Tiền bối đã nhại hai câu thơ 
ngán ngẫm kiếp người của Nguyễn Công Trứ (*) thành hai 
câu biểu lộ nguyện lực bồ tát của mình: 

Kiếp sau xin nguyện làm người 
Tùy duyên hóa độ, giúp đời văn minh. 

Nghe hung tin đau đớn này hai tiền bối Huỳnh Thanh 
và Giáo Hữu Nguyễn Đán vội vàng hướng dẫn phái đoàn 
vào thánh thất Liên Thành để chung lo hậu sự và thọ tang. 
Giáo Sư Châu quy thiên là một mất mát lớn của Giáo Hội. 
Trong khi Cơ Quan mới vừa mời được tiền bối Huệ 
Lương Trần Văn Quế làm Hội Trưởng để thêm kẻ lái 
người chèo, thì một tay thủy thủ tài ba lại buông dầm, cho 
nên mọi lòng đạo đều thương tiếc không nguôi! 

Thời gian này Cơ Quan Truyền Giáo đang ráo riết lo 
việc tham dự Hội Nghị Tôn Giáo Quốc Tế tại Tokyo, Nhật 
Bản. Đây là cơ hội để tiếng nói Cao Đài được hòa với 
tiếng nói tâm linh chung thế giới. 

Ngày 27-7-1955, phái đoàn Cơ Quan Truyền Giáo Cao 
Đài do tiền bối Trần Văn Quế hướng dẫn cùng với hai tiền 
bối Lương Vĩnh Thuật và Trần Quốc Luyện lên đường. 
Hội Nghị khai mạc ngày 02-8-1955 với các phái đoàn đại 
diện tôn giáo hai mươi tám nước trên thế giới. 

                                                 
(*) Kiếp sau xin chớ làm người 
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!  
(Nguyễn Công Trứ) 
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Bài phát biểu của đạo trưởng Trần Văn Quế trong Hội 
Nghị nêu cao lập trường đạo đức thuần chơn, không phân 
chia, không kỳ thị; tách rời chính trị và quân sự ra khỏi 
nhà đạo, kêu gọi tình yêu thương con người, tương thân 
tương trợ, bình đẳng mọi chủng, mọi giới; phát huy tầm 
nhìn tâm linh tiến bộ vào thế giới quan tâm vật bình hành, 
xây dựng một xã hội đại đồng tại thế và hướng đến con 
đường giải thoát xuất thế. 

Bài phát biểu đã được toàn Hội Nghị nồng nhiệt hoan 
nghênh và sau đó tiếng vang của Cơ Quan Truyền Giáo 
Cao Đài lan ra khắp các tôn giáo, đồng thời ánh sáng Kỳ 
Ba được khêu dậy nhiều nơi. Phái đoàn Cao Đài được các 
phái đoàn bạn chúc tụng thăm hỏi trao tặng tràng hạt, vòng 
hoa. Đặc biệt có Đại Đức Swami Satyananda, Giáo Chủ 
Thanh Tịnh Giáo Mã Lai khi trao vòng hoa vào cổ cụ Quế, 
đã tôn kính gọi cụ là “Mahatma Trần Văn Quế” ý nghĩa 
như người ta gọi Thánh Cam Địa (Mahatma Gandhi) vậy. 

Từ vượng khí Hội Nghị Đông Kinh, Cơ Quan Truyền 
Giáo chuyên tâm xây dựng Đền Thánh Trung Hưng Bửu 
Tòa tại Đà Nẵng. Ngày rằm tháng Mười năm Ất Mùi có 
lệnh xây cất. Tiền bối Giáo Hữu Nguyễn Đán được lệnh 
nhập tịnh cầu nguyện, tiền bối Huỳnh Thanh được cử chủ 
trì đôn đốc phần xây dựng. Khu đất được chọn là một 
vũng đầm ngập nước tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. 
Chỉ trong vòng bảy tháng với hoàn cảnh không mấy thuận 
lợi về vật chất mà đã hoàn thành ngôi Tam Đài và cơ sở 
hậu điện, nhà Báo Ân. Tuy không đồ sộ nhưng rất uy nghi. 
Cũng trong thời gian này Linh Tháp tại Quảng Ngãi được 
kiến thiết để tưởng niệm những bậc tông đồ đã hy sinh 
trên bước đường truyền giáo. 

Vào ngày 01 tháng 6 năm Bính Thân (1956), lễ khánh 
thành Đền Thánh Trung Hưng và cũng là ngày thành lập 
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Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài được long trọng tổ chức, 
với sự tham dự của các cấp chính quyền, đại diện các phái 
đạo miền Nam, đại diện các tôn giáo trong nước, đại diện 
các tôn giáo nước ngoài. 

Nhân ngày khánh thành này, Hội Thánh Truyền Giáo 
đã ra mắt, tuyên bố tôn chỉ, mục đích, lập trường của đạo 
Cao Đài. Tôn chỉ, mục đích, lập trường ấy có thể gẫm từ 
bốn câu thi của Đức Tổng Lý Trần Hưng Đạo: 

Chẳng phải xưa mà chẳng phải nay 
Trung dung quán nhứt ấy Cao Đài 
Tam Kỳ Thượng Đế khai chơn đạo 
Ngàn kiếp muôn năm chẳng có hai. 

Và nhiệm vụ của Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài là: 
1. Chỉnh cơ lập pháp, xương minh giáo lý, làm sáng tỏ 

danh nghĩa Đạo Trời và lập trường thuần chơn vô ngã, 
thuần túy đạo đức, đem lại mọi sự hiểu biết rõ ràng, sự 
nhận định chân chính về đạo Cao Đài. 

2. Nêu cao tinh thần giải thoát, chủ trương hành đạo và 
tịnh luyện song đôi, công truyền và tâm truyền hiệp nhất, 
tánh mạng song tu, giác ngộ quyền pháp bằng tâm linh, 
mở con đường quy nguyên hiệp nhất để trở về nguồn cội 
ban sơ. 

Lễ khánh thành xong, tờ nguyệt san Nhân Sinh được 
phát hành làm diễn đàn cho Hội Thánh để “đem Đạo vào 
đời và độ đời nên đạo”. 

Sau bao năm lên thác xuống gềnh, nay dòng sông 
Truyền Giáo đã êm đềm lộng bóng người áo trắng. Tiền 
bối Huỳnh Thanh được phong ban phẩm Bảo Cơ Quân, 
chức sắc Hiệp Thiên Đài, chăm lo bảo pháp trên tinh thần 
“Thiên, Nhân hiệp nhất”. 

Thời gian sau khánh thành Đền Thánh là giai đoạn 
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đong đầy ước mơ và nguyện lực của quý chức sắc mẫn 
cán. Quý tiền bối quyết tâm xây dựng Giáo Hội về mọi 
mặt để đạt mục đích giải thoát con người và cải thiện thế 
gian. 

Lúc này tiền bối Huỳnh Thanh có dịp để chân hành hóa 
khắp các giáo sở, khắp hàng ngũ nhân sinh để thắm thiết 
thêm tình đạo, để nhìn dấu tích của Tứ Linh Đồng Tử trên 
đường mở Đạo Trung Kỳ. Để thăm gặp những tấm lòng 
son sắt giữ Đạo thờ Thầy và cũng để nghiêng mình tưởng 
niệm bao chơn linh đã rời chốn biến hiện đổi thay vào cõi 
vĩnh hằng. 

Tiền bối về thánh tịnh Thanh Quang một ngày nắng ấm 
để tìm lại hình bóng của Chơn Khai Đạo Sĩ, một nhà tu 
tâm trường mà mệnh đoản. Đây là giáo sở đầu tiên, một 
ngôi chùa cải gia vi tự do sự hiến cúng của tiền bối Chơn 
Khai tại làng Đông Thành, La Kham. Giáo sở này như một 
chuyển tiếp dòng đạo từ thánh tịnh Đại Thanh của Tiên 
Thiên, để rồi nối tiếp là thánh thất Từ Quang tại làng Bất 
Nhị, chuyển hướng cơ đạo miền Trung đặt nền tảng trên 
Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. 

Tiền bối đến Bất Nhị, cảm niệm câu thánh giáo: 
LONG con hãy nặng phần trách nhiệm 
Bảng QUY, LÂN, PHỤNG nhắm rừng non 
Lời Thầy gắng nhớ nghe con 
Dù chi đi nữa cũng còn Thầy đây. 

Lòng tràn ngập nỗi mến tiếc và ngưỡng mộ một gia 
đình trong thời gian rất ngắn, đã dâng mình thánh cho 
bước đầu Khai Giáo Trung Kỳ. Đó là gia đình bà Mục 
Cưu, chỉ mấy tháng mà bốn người con và rồi chính bà 
cũng liễu đạo rất đột ngột và cũng rất hiển linh, soi dấu 
cho bao người lần chân men bước. 
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Thật có đi mới thấy, có nhìn mới hay. Tiền bối Huỳnh 
Thanh đã mở lòng, mở dạ theo từng bước chân dọc sông 
Thu Bồn, đến các miền hạ lưu: Điện Bàn, Duy Xuyên, 
Quế Sơn lên đến mạn ngược: Dùi Chiên, Tý Sé... Qua 
nhánh sông Ô Gia với thánh thất Linh Bửu, đến Hà Nha 
với thánh thất Vĩnh Quang, rồi các miền Cẩm Lậu, Thi 
Lai, Hà Mật, Mỹ Xuyên, Nam Phước. Tiếp nối là thánh 
thất Nam Trung Hòa vốn là cơ sở liên giao của Cơ Quan 
Truyền Giáo buổi đầu với các phái đạo miền Nam. Các 
thánh thất ở Hội An, ở miền duyên hải Thăng Bình, Bình 
Nam như Từ Vân, Thái Hòa, Hưng Đông, lên đến Trung 
Khánh, Trung An, Khánh Vân, Trung Phước... Tiền bối 
cũng nhiều lần để chân đến. Có dẫm bước trên những 
đường quê, có tâm tình được với hàng đạo chúng, mới 
hiểu hết câu “Hiểm lộ nan hành, kiên tác mã; sầu thành 
dục phá, đạo vi binh”.(*) 

Tại Quảng Ngãi, tiền bối đến thăm từng thánh thất, 
từng gia đình có thể đến được, để chia sẻ những mất mát, 
những thương đau. Tiền bối không khỏi sụt sùi cho sự hy 
sinh trong kỳ pháp nạn vừa qua. Nhìn ngôi Linh Tháp với 
tượng Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn(10), lòng tiền bối Huỳnh 
Thanh đầy kính ngưỡng nhà đạo học lỗi lạc Kỳ Ba đã sớm 
hiến mình trên đường cứu thế. Xa xa núi La Hà Thạch 
Trận như đoàn người đá đang lăn lóc bò trong đắm chìm 
muôn đời khổ não, muốn trườn mình tìm về thời pháp siêu 
sinh. Vào Sông Vệ, qua Sa Huỳnh, Tiền bối về lại với quê 
hương Bình Định. Nhìn màu xanh Tam Quan, tâm hồn 
tiền bối cũng lộng gió đong đưa theo bóng dừa lả ngọn để 

                                                 
(*) Đường hiểm khó đi, lấy kiên trì làm ngựa; thành sầu muốn phá, 
lấy đạo làm binh. 
(10) Thế danh là Hoàng Ngọc Trác, đã tử đạo. (HK) 
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cùng bát ngát với tình quê, tình đất, tình người. Nơi đây, 
một xứ đạo rất đông đảo tín đồ, tư chất thuần hậu, chí tâm 
tu học. Đó là quê hương của Giáo Sư Thái Kiên Thanh với 
thánh thất Châu Long Đài, một họ đạo chuyển từ Cầu Kho 
sang. Đến đây, tiền bối cảm thấy ngùi thương tưởng niệm 
một bạn đạo đồng trang đã từng chung lao, chung khổ và 
rồi khi tuổi đời vừa “nhi lập” đã một thân vùi trong giam 
hãm để vạn thân được niệm câu “Đạo Trời mở rộng Kỳ 
Ba”. Trước bàn thờ người quá cố, mắt tiền bối rưng rưng 
mà lòng tiền bối hoan hỷ. Tiền bối nhẫm lại câu thơ giáng 
bút như nhắc nhủ một chứng cớ hiệu quả của nguyện lực 
lập công tu học: 

PHẠM môn mở cửa vớt nguyên căn 
NGHĨA hiệp chóng lo Đạo hóa hoằng. 

Đến Phù Mỹ, tiền bối rất hài lòng với nền nếp của 
thánh thất Ngọc Linh Đài, nơi nhiều công lao của những 
con người buổi đầu khai phá. Giáo Hữu Ngọc Bình Thanh, 
Sĩ Tải Đặng Ngọc Dương, những người đã tiếp tay, yểm 
trợ đắc lực cho tiền bối trên đường truyền đạo, giữ Đạo. 
Còn Kim Quang Minh Đài chính là thánh thất tiếp nhận 
mối đạo đầu tiên do tiền bối mang từ thánh tịnh Đại Thanh 
về. Các thánh thất Trung Tâm, Trung Hảo, Trung Bình, 
tiền bối cũng để tâm xây dựng, viếng thăm hướng dẫn. 

Tiền bối thường giao du với Giáo Sư Nguyễn Khoa 
Trường ở Phú Yên, một người bạn đồng song, đồng sự và 
đồng cảm, để tương quan hành đạo, gìn giữ chơn truyền. 
Hai người luôn luôn thân thiết gần gũi, nhất là họ hay 
xướng họa thơ văn, gởi gấm tâm trường hoặc đạo lý trong 
vần điệu. 

Qua giai đoạn đó đây, xuôi ngược, tiền bối Huỳnh 
Thanh trở lại Kim Quang Minh Đài hướng dẫn Nữ Đoàn 
Giải Thoát ở đó và hộ trì việc đạo của tỉnh Bình Định do 
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Giáo Hữu Ngọc Bình Thanh trông coi. 
Một việc làm mà tiền bối mãn nguyện nhất khi tiền bối 

an trú tại quê nhà đó là Tỉnh Đạo Bình Định trùng tu lăng 
mộ của đại thần Ngô Tùng Châu tại Thái Định. Việc làm 
này cũng do cơ duyên hiển đạo trợ lực cho tiền bối trong 
giai đoạn gặp Đạo và gieo mối Đạo ở Bình Định. Bởi vậy 
dòng tộc Ngô Tùng mới đem mười mấy mẫu ruộng công 
thần hỷ hiến cho Tỉnh Đạo Bình Định để Tỉnh Đạo lo việc 
tế cúng hằng năm và bảo quản lăng mộ. 

 

 
Kim Quang Minh Đài 

(Ảnh: Nguyễn Minh Chính, 2009)
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Cuối đời 

Trên một miền cát trắng tương đối rộng, cây cối lưa 
thưa cằn cỗi, chỉ đó đây dăm ba cây dừa và mấy hàng 
dương liễu. Ngôi thánh thất Kim Quang Minh Đài chỉ xây 
dựng phần Hiệp Thiên và Cửu Trùng nhưng cũng đã thể 
hiện được nét mới trang nghiêm của nền Đại Đạo. Phía 
hậu điện là nhà Báo Ân, bên cạnh đó là tư thất của đạo 
trưởng Bảo Cơ Quân Huỳnh Thanh. Thật ra chỉ là một căn 
phòng vừa mấy tủ sách, một giường nằm. Còn bàn viết và 
bàn khách chung làm một. 

Khi vào tuổi ngoài “tri thiên mạng” tiền bối Huỳnh 
Thanh ít đi đó đi đây vì gặp nhiều khó khăn. Mỗi năm tiền 
bối chỉ về Hội Thánh trong những dịp lễ lớn hoặc có kỳ 
họp, hay có những đạo sự cần thiết, còn thì tiền bối lo tĩnh 
dưỡng, tinh luyện pháp môn, viết hồi ký và cô đọng những 
giáo nghĩa đã chứng nghiệm trên đường tu học, soạn lục 
thành tập sách ĐẠO LÝ THANH MINH cống hiến cho hậu 
nhân, để thấy được như lời tiền bối đã ghi ở đầu sách: 

ĐẠO LÝ cổ kim hòa nhất mạch 
THANH MINH nam, bắc hiệp đồng nguyên. 

Khách đạo tới thăm, lúc nào cũng được tiền bối tiếp 
đón nồng hậu, han hỏi thân tình. Trong câu chuyện, luôn 
luôn tùy người mà giãi bày sự lý. Ngoài ra khách cũng 
được ân cần lưu lại, mời bữa cơm đạm bạc tương dưa, đặc 
biệt không thiếu rau muống và canh bầu do quý chị tu giải 
thoát của tu xá khoản đãi. Một lần đến thăm là nhớ mãi, 
như lời người đạo hữu rất xa, từ hải ngoại đã viết về cho 
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một nữ tu: 
“Em đã đi xa quá rồi, bây giờ vẫn nhớ về quý chị như 

in. Mùa hè năm ấy em về thăm tu xá. Bên đầu hiên có một 
giàn bầu, với những quả xanh non đong đưa trước gió. 
Ban đêm, ánh trăng chiếu qua khe lá tạo thành muôn ngàn 
đốm trắng in trên đất mờ ảo linh động vô cùng. Bữa cơm 
đầu tiên, chị và quý nữ tu thết đãi em, chị đã hái một quả 
bầu vào nấu canh. Chị biết lúc đó em nghĩ gì không? Nghĩ 
về mấy câu thơ của Phạm Thiên Thư: 

Anh em nhớ đến nhau tìm 
Lên đồi trẩy một giỏ sim làm quà 
Hứng nước suối thết bình trà 
Hái bầu nấu bát canh hoa cười khàn. 

Và cũng dịp đó, em nghe bác Bảo Cơ Quân Huỳnh 
Thanh giảng hai câu trong Đại Thừa Chơn Giáo: 

Định tâm chế luyện tinh ba 
Biết phương sớt lại sang qua thì thành. 

Em đã hiểu lỏm bỏm về đường tu tâm pháp, dụng tam 
bửu (tinh, khí, thần) để tạo thành kim cương bất hoại. 
Thích thú quá, trong buổi chuyện trò, em đã mạo muội đố 
tiền bối hai câu thơ như để biểu lộ sự đồng cảm: 

- Thưa bác, bác có nhớ câu thơ này của ai không: 
Nhân qua trúc viện phùng tăng thoại 
Du đắc phù sinh bán nhật nhàn. 

Bác cười rất tươi, trầm ngâm một chút rồi nói: 
- Của ai thì bác không nhớ, nhưng với họ thì trộm được 

nửa ngày nhàn, còn với cháu hôm nay thì trộm được bao 
nhiêu? 

Không đợi em trả lời, bác nói tiếp: 
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- Hai câu thú vị đấy, có thể chuyển thành thơ Việt như 
vầy: 

Nhân qua nhà trúc thăm chơi 
Gặp sư trò chuyện thảnh thơi đôi điều 
Nửa ngày trộm được bấy nhiêu 
Phù sinh nhàn lạc đã nhiều lắm thay! 

Sau tháng 4-1975 thì râu tiền bối Huỳnh Thanh đã dài 
lắm. Ai gặp tiền bối cũng cảm nhận được nét tiên phong 
đạo cốt, sắc sảo tinh anh. Đúng là vẻ tôn nghiêm của bậc 
chân tu đã hiển lộ từ đường râu kẽ tóc, từ ánh mắt nụ cười. 

Kỳ vào Nam chữa bịnh, lần cuối cùng tiền bối xuất hiện 
ở một thánh thất tại Sài Gòn, trong buổi thăm viếng nhân 
lễ vía Đức Kim Mẫu Từ Tôn, tiền bối đã khẳng định lại 
nguyện lực của Hội Thánh Truyền Giáo là cùng chung với 
mọi tâm đạo, gắng gỏi hiệp vầy các hội thánh lại làm một 
mối. Tuy tuổi đã cao, nhưng tiền bối vẫn sang sảng đọc 
bài thánh giáo rất thâm thúy: 
    THI 

Gắng lên Thầy sẽ dắt con lên 
Sử Đạo nghìn thu rạng tuổi tên 
Chí cả muốn toan nên nghiệp cả 
Từ bi nhẫn nhịn nhớ đừng quên. 

    BÀI 
Nhớ đừng quên lời Thầy dạy bảo 
Dắt dìu nhau gánh đạo Trung Hưng 
Con nên Thầy rất vui mừng 
Con hư Thầy cũng não nùng vì con 
Mấy mươi năm lời son tiếng ngọc 
Mấy mươi năm khi khóc, lúc cười 
Vì con Thầy xuống cõi đời 
Vì con Thầy chịu lắm lời thị phi! 
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Nghĩ thương con gian nguy chẳng nệ 
Nghĩ thương con trần thế dãi dầu 
Đời còn lắm cuộc bể dâu 
Đạo còn nhiều nỗi cơ cầu mới mong 

Hỡi các con! Dốc lòng chạm dạ 
Hỡi các con! Chí cả vẫy vùng 
Ra tay quét sạch bụi hồng 
Làm cho danh Đạo ngoài trong rạng ngời 

Con làm sao sử đời ghi chép 
Con làm sao quyền pháp nhiệm mầu 
Đạo mầu rải khắp đâu đâu 
Nơi này rồi sẽ năm châu sau này 

Chí hộc hồng toan bay muôn dặm 
Sức kình ngao toan tắm nghìn khơi 
Sá chi một góc phương trời 
Mà bày chi phái cho đời mỉa mai! 

Con làm sao đáng tay hướng đạo 
Con làm sao đào tạo nhân tài 
Trông về cơ Đạo tương lai 
Mở mang cần phải nhiều tay siêu quần 

Con làm sao Nam, Trung hiệp lại 
Con làm sao chi phái đồng lòng 
Cho tròn SỨ MỆNH TRUNG HƯNG 
Mở trang sử Đạo lẫy lừng danh con 

Thương nữ phái hãy còn lận đận 
Phận quần thoa cũng nặng gánh đời 
Gay thuyền tách bến ra khơi 
Tiến ghê sóng gió, lui người mỉa mai! 
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Con gắng lên trí tài chẳng hổ 
Con gắng lên đức độ hơn người 
Xưa ai luyện đá vá trời 
Nay con đem Đạo cứu người trầm luân 

Gọi chị em hãy bừng tỉnh dậy 
Dậy nhìn xem cho thấy tương lai 
Phấn son sánh với râu mày 
Điểm tô xây đắp Đạo Thầy vẻ vang 

Nghìn thu rạng gái Nam bang. 
Lời thánh giáo âm vang như tiếng vỗ hải triều còn vẳng 

đó, mà người đã cánh hạc ly trần, bay vút từng cao, chỉ 
còn lại dấu tích hình hài lặng im ở đồi cát vắng bên dòng 
suối nóng Hội Vân. Với phần mộ được Hội Thánh Truyền 
Giáo phụng lập. 

Ngày nay ai có dịp về thăm thánh thất Kim Quang 
Minh Đài, đều đến thắp nén hương, nghiêng mình bên mộ 
chí và tưởng nhớ câu: 

Người đã mất tiếng tăm không mất 
Người không còn sự nghiệp hãy còn! 

15-11 Ất Hợi (1995)  
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Bạt 

Căn nghiệp, cơ duyên cùng chí quyết học tu, xả thân 
hành đạo là ba yếu tố tạo nên sự khác biệt về nhân cách và 
đạo quả giữa các hành giả 

Ba yếu tố này đã hòa quyện, phát triển từ cậu học trò 
Huỳnh Thanh, kết tinh thành bậc hành giả tận tín, tận 
trung, chức sắc Bảo Thế Hiệp Thiên Đài của Hội Thánh 
Truyền Giáo. 
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Chí quyết sắt son đã giúp Ngài trưởng dưỡng căn lành 
mộ đạo, sáng suốt vận dụng cơ duyên thủ tử thiện đạo, dốc 
thân hoằng hóa tân pháp Kỳ Ba. 

Thời niên thiếu, chí quyết ấy là can đảm và khôn ngoan 
ứng phó với hoàn cảnh nhằm đưa Đạo về quê nhà Bình 
Định. Thời trung niên đến trọn đời còn lại là bản lĩnh bất 
thối chuyển, đương đầu nghịch cảnh, thanh minh đạo lý và 
an nhiên thuận đạo, hội hiệp cùng Thầy. 

Ngài đã trả giá cho chí quyết của mình suốt cả cuộc đời 
và cả sau khi thoát xác. 

Ngài là một trong số những bậc nguyên nhân khai giáo 
Bắc Trung, đã làm đúng theo lời Thầy dạy: “Tâm vẫn trơ 
trơ chí vẫn bền”. 

Từ một học sinh mộ đạo, có lý tưởng, phát nguyện tu 
chơn, trở thành chức sắc, thường xuyên trui rèn thử thách 
qua các hoàn cảnh, chí quyết trung trinh đã giúp ngài hài 
hòa thuận duyên cùng nghịch khảo, chung cuộc trở thành 
bậc hướng đạo 

“Oai nghi như bậc Thiên thần 
Lâng lâng chẳng chút bụi trần vướng tâm” 

Thác là truyền sinh. 
Tinh anh còn lại. 
Vượt trên ranh giới địa phương, vượt trên sự phân chia 

về tổ chức, Ngài còn lại trong lòng hậu bối, sáng lên hình 
ảnh bậc Thiên ân quyền pháp. Ngài đã sống một đời tu để 
mọi người suy gẫm và noi gương. 

Hội Thánh Truyền Giáo, tháng Chạp Mậu Tý  
Giáo Sư Thượng Văn Thanh 
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Kim Quang Minh Đài (Ảnh: Đạt Linh, Đạt Truyền, 07-12-2003) 

 

 
Mộ tiền bối Huỳnh Thanh (Ảnh: Nguyễn Minh Chính, 2009) 
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Phụ chú CƠ DUYÊN VÀ TUỔI TRẺ 

(2) Trang 16: “Kẻ chết có kẻ chết lo.” Câu này mượn 
trong Kinh Thánh. Một ngày nọ Chúa Jesus sắp giảng đạo 
cho số đông, thì có người đến xin phép Chúa đi về để chôn 
cất cha mình. Chúa dạy: “Hãy để cho kẻ chết chôn kẻ 
chết.” (Matthew 8:22). Theo Craig Lundhal và Harold 
Widdison, hai tiến sĩ chuyên nghiên cứu Kinh Thánh, ý 
của Chúa là những người tuy còn sống, nhưng nếu không 
có đức tin, hoặc quá chú trọng tới những giá trị vật chất 
mà không đặt trọng tâm vào đạo đức, sống một đời tội lỗi, 
thì dù cho họ có đang sống, họ vẫn là những người đã 
chết. Trái lại, những người biết sống theo lời Trời, Phật, 
Chúa dạy, biết sống đạo, thì không xem cái chết là sự kết 
thúc đời sống, không xem chết là hết. Người học đạo hiểu 
rằng cái chết mở ra cuộc sống mới cho người vừa nằm 
xuống nếu trong kiếp sống vừa qua họ biết tu, sống đạo lý. 
Thế nên hãy vui mừng cho người chết, chứ không nên sầu 
thảm than khóc, vì nỗi buồn não, đau thương của ta sẽ cản 
trở người đang bước qua cuộc sống mới. (Do đó trong 
tang lễ Cao Đài không cho khóc lóc.) 

(3) Trang 16, cụ thân sinh của tiền bối Huỳnh Thanh 
nói: “Hay tám ngàn tư cũng mặc”. Có thể người nói nhầm 
lẫn. Phải chăng cụ muốn trách: “Hay tám vạn tư cũng 
mặc”, ngụ ý Phật có tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn 
mà dù có hay đến đâu thì cũng mặc kệ ư? 

(4) Trang 18: “Thân thể phát phu, thọ chi phụ mẫu, bất 
cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã. Lập thân hành đạo, 
dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung 
dã.” Câu này mượn trong Hiếu kinh 孝經: 身體發膚, 
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受之 父母, 不敢毀傷, 孝之始也.立身行道, 
揚名於後世, 以顯父 母, 孝之終也. (Thân thể có da có 
thịt nhờ thọ hưởng từ cha mẹ, không dám hủy hoại, đó là 
điều đầu tiên của đạo hiếu. Lập thân hành đạo, nêu danh 
hậu thế, để rạng rỡ mẹ cha, đó là điều sau cùng của đạo 
hiếu.) 

(5) Trang 19: “Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu 
ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như lai.” Câu 
này mượn trong Kinh Kim cang 金剛經: 
若以色見我，以音聲求我, 是人行邪道,不能見如來. 
(Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành 
đạo tà, không thể thấy Như lai.) 

(6) Trang 20: “Bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vị 
thất lễ nhi giáng họa. Kính quỷ thần nhi viễn chi.”  

不為祭享而降福，不為失禮而降禍.敬鬼神而遠之. 
(Không vì được hưởng cúng tế mà ban phước, không vì 

chúng sanh thất lễ mà gieo họa. Kính quỷ thần mà nên 
cách xa, kiêng dè.) 

(8) Trang 36: “Hoạch tội ư Thiên vô sở đảo dã.” 
Câu này chép trong Luận ngữ: 獲罪於天, 無所禱也. 

(Mắc tội với Trời thì không thể cúng vái ai để giải tội 
được.) 

(9) Trang 57: “Sư tử trùng thực sư tử nhục.” 
Sư tử là chúa sơn lâm. Khó con thú nào đủ mạnh để lấn 

lướt nó nổi. Nhưng nếu sư tử bị một vết thương, và có con 
giòi nằm trong thịt nó, đục khoét thịt nó, thì con giòi nhỏ 
xíu, yếu ớt ấy cuối cùng sẽ giết chết sư tử. “Sư tử trùng 
thực sư tử nhục” 獅 子蟲食獅 子肉 nghĩa là con giòi nằm 
trong thân thể sư tử ăn thịt sư tử. Câu nói này ám chỉ sâu 
xa rằng trong một tôn giáo, kẻ phá hoại đạo nguy hại nhất 
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chính là kẻ giả hình cũng khoác áo đạo, để che giấu lòng 
tà, và ngấm ngầm tìm cách làm hư nền chánh giáo. 

Huệ Khải 
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Phöông danh Quyù vò coâng quaû aán toáng kinh saùch 

töø 13-3-2009 ñeán 30-3-2009 
____________ 

 
1) Voõ Thò Myõ Duyeân, San Luis Obispo, CA ....................... 100 
2) Giaùo sö Thöôïng Thaønh Thanh, BELGIUM ....................... 50 
3) Nguyeãn Vaên Trung & Voõ Thò AÙnh, CANADA ......100 CAD 
4) Sandra Nancy Ñinh, San Jose, CA .................................... 50 
5) Haäu Hoàng, San Jose, CA ................................................... 20 
6) Nguyeãn Lieân, Westwego, LA ............................................ 20 
7) Dieäp Höõu Phöôùc, Wichita, KS ........................................... 30 
8) Peter Leâ hoài höôùng cho Nina Nguyeãn, CA ....................... 50 
9) Peter Leâ hoài höôùng cho Thu Voõ, CA ................................. 50 
10) Nguyeãn Ñöùc Thu Nga, Sacramento, CA ........................... 50 
11) Nguyeãn Ñöùc Thuaán, Elk Grove, CA ................................. 20 
12) LQTÑ, San Martin, CA .................................................... 100 
13) Ñaëng Ñình Ñính, San Jose, CA ......................................... 50 
14) Ñaëng Hoàng Ngoïc, San Jose, CA ........................................ 50 
15) Ñaëng Thieân AÂn, San Martin, CA ..................................... 100 
16) Ñaëng Thieân Kim, San Martin, CA ................................... 100 
17) Hoà Taâm Ñaïo, Dorchester, MA ........................................ 100 
18) Nguyeãn Thanh Sôn, Anaheim, CA .................................... 50 

 
Coâng quaû in kinh saùch nhaän ñöôïc sau ngaøy 30-3-2009 

seõ ñöôïc ñaêng ôû link: 
www.thienlybuutoa.org/inkinh-2009.htm 

vaø seõ ñöôïc duøng vaøo vieäc aán toáng, phaân phoái kinh saùch 
khuyeán thieän trong töông lai. 
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CHUNG TAY CÔNG QUẢ PHÁP THÍ 

Theo kinh Tam Nguôn Giaùc Theá (Chieáu Minh 
Ñaøn, Caàn Thô: Nhaø in Phöông Nam, do Tieàn boái 
Cao Trieàu Tröïc aán toáng), trong ñaøn cô ngaøy 02.11 
Taân Muøi (thöù Naêm 10.12.1931), ñöùc Thaàn oai 
Vieãn traán Quan Thaùnh Ñeá Quaân giaùng daïy nhö 
sau (tr.36): 

 “Phaøm ngöôøi tu haønh maø ñaët ñaëng moät boä kinh 
saùm maø khuyeân chuùng laøm laønh thì ngöôøi aáy ñaëng 
thaønh tieân. Coøn ngöôøi vaên chöông quaân töû maø laøm 
ñaëng moät pho saùch daïy chuùng luaân thöôøng ñaïo lyù 
thì ngöôøi ñaëng thaønh thaùnh.”  

Trong ñaøn cô taïi thaùnh tònh Ngoïc Minh Ñaøi, 
ngaøy 23-12 Kyû Daäu, thöù Saùu 30-01-1970, Ñöùc 
Giaùo toâng Ñaïi ñaïo Thaùi Baïch Kim Tinh daïy: 

“Hôn moät laàn, Baàn Ñaïo coù noùi raèng boá thí thöïc 
phaåm cho ngöôøi ñoùi loøng laø moät nghóa cöû töø thieän 
coù phöôùc ñöùc coâng quaû, nhöng boá thí lôøi ñaïo ñöùc ñeå 
giaùc ngoä ngöôøi ñoùi keùm veà maët tinh thaàn laïi caøng 
phuùc ñöùc, coâng quaû troïng ñaïi hôn.” 

Thaùnh giaùo soi roïi cho moïi ngöôøi thaáy raèng 
tieáp tay phoå truyeàn vaên hoùa ñaïo ñöùc saâu roäng trong 
xaõ hoäi nhaân sinh ñeå goùp phaàn xaây döïng cuoäc ñôøi 
trôû neân thuaàn löông thaùnh thieän laø moät vieäc raát 
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quan troïng, raát cao quyù. Theá neân kinh saùch Tam 
Giaùo xöa nay luoân daïy nhaân sanh haõy bieát laøm 
phaùp thí. 

Tuy nhieân, moät ngöôøi maø muoán in caû ngaøn 
cuoán laø moät ñieàu khoù, nhöng neáu nhieàu ngöôøi, moãi 
ngöôøi moät ít cuøng nhau gieo caáy phöôùc ñieàn thì 
vieäc lôùn aét thaønh maø khoâng ai caûm thaáy quaù söùc. 

Neáu Quí vò phaùt taâm muoán coâng quaû aán toáng 
kinh saùch khuyeán thieän trong töông lai, chi phieáu 
xin ñeà “Thieân Lyù Böûu Toøa” vôùi ghi chuù “Kinh 
saùch”, vaø gôûi veà: 

THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 
12695 Sycamore Ave 

San Martin, CA 95046. USA 
Ñieän thoaïi lieân laïc: (408) 683-0674 

Quí vò seõ ñöôïc bieân nhaän ñeå khai khaáu tröø 
tieàn coâng quaû vaøo thueá lôïi töùc cuoái naêm theo luaät 
leä hieän haønh. 
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