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Nhớ Đạt Linh 

Quyển số 11.211.211.211.2 - Ấn phẩm kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo 
(Bính Dần 1926 – Kỷ Sửu 2009) 

    

Đạo hữu HỒNG LIÊN HƯƠNG  

và đạo hữu HUỆ MAI HƯƠNG 

(Long Vân Đàn, tỉnh Tiền Giang) 

ấn tống 5.000 quyển nhân kỳ in lần thứ hai. 

Đồng kỉnh nguyện hồi hướng cho quốc thái dân an, 

đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, 

vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng bỉ ngạn. 

Đôi lời tha thiết 

Quý vị vui lòng KHÔNG photocopyKHÔNG photocopyKHÔNG photocopyKHÔNG photocopy, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG mua bán bất 

kỳ kinh sách nào do chương trình Chung Tay Ấn Tống Kinh 

Sách Cao Đài thực hiện. Trân trọng kính mời Quý vị liên hệ 

với thánh ththánh ththánh ththánh th ất  Bất  Bất  Bất  B àu Senàu Senàu Senàu Sen, hay Ban Ki nh HBan Ki nh HBan Ki nh HBan Ki nh H ộ (Hội Thánh Truyền Giáo ộ (Hội Thánh Truyền Giáo ộ (Hội Thánh Truyền Giáo ộ (Hội Thánh Truyền Giáo 
Cao Đài)Cao Đài)Cao Đài)Cao Đài), hoặc các đicác đicác đicác đi ểm phát  hểm phát  hểm phát  hểm phát  h ànhànhànhành  chính th chính th chính th chính th ứcứcứcức của chúng tôi tại 

các tỉnh, thành, quận, huyện để thỉnh các ấn phẩm chánh thức 

(kính biếu). 

Kinh sách được ấn tống để kính biếu rộng rãi là nhờ có biết 

bao tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gởi 

gắm. Để không phụ lòng các bậc Mạnh Thường Quân ấy, xin 

Quý vị trân trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho đúng 

người thật tâm tìm tu, học đạo. Chúng tôi chân thành biết ơn 

sự thấu hiểu, đồng cảm, và hợp tác của Quý vị.  
Ban Ấn Tống 
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H U Ệ  K H Ả I  
chủ biên 

 

 

 

NHỚ ĐẠT LINH 
Kỷ niệm 60 năm thành lập thánh thất Bàu Sen (1949-2009) 

và tuần bá nhựt của Chánh hội trưởng Đạt Linh (1953-2009) 

 

Nhà xuất bản TÔN GIÁO 
Hà Nội – 2009 

 

ĐẠT LINH Nguyễn Văn Tài (1953-2009) 

Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen nhiệm kỳ 2005-2010 
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Giao cảm 

Tháng 3-1949 tiền bối Phan Thanh (1898-1952) thành lập 

thánh thất Bàu Sen. Tháng 3-2009 thánh thất tròn một hoa 

giáp. Cũng là lúc cố Chánh hội trưởng Đạt Linh Nguyễn Văn 

Tài vừa qua hết chín tuần cửu (tám mươi mốt ngày) theo nghi 

lễ Cao Đài, hay suýt soát đủ tuần bá nhựt (một trăm ngày) 

theo truyền thống dân gian. 

Kỷ niệm sáu mươi năm thành lập thánh thất Bàu Sen và để 

ghi dấu tuần bá nhựt của hiền huynh Đạt Linh (1953-2009), 

chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Cao Đài cố gắng 

trong thời gian hạn hẹp kịp xuất bản tập sách nhỏ này, gọi là 

NHỚ ĐẠT LINH, một Chánh hội trưởng đã có công tiếp nối sự 

nghiệp của tiền nhân sở tại, bảo tồn và phát triển trụ tướng 

hữu hình, phát huy truyền thống xương minh chánh giáo Kỳ 

Ba của người xưa. Chúng tôi chân thành biết ơn Nhà xuất bản 

Tôn giáo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập sách này 

được ra mắt đúng dịp lễ. 

Đây là món quà khiêm tốn mà chúng tôi xin thành kỉnh 

được gởi trao, để tỏ lòng biết ơn Quý mạnh thường quân hằng 

ủng hộ chương trình ấn tống, biết ơn Quý Thiên ân chức sắc, 

chức việc, đạo hữu, đạo tâm gần xa đã thương quý phúng 

viếng, yểm trợ tinh thần cho họ đạo Bàu Sen và gia đình hiền 

huynh Đạt Linh những ngày cuối năm Mậu Tý, khi hiền 

huynh rời cõi ta bà, trở về phục lịnh Đức Chí tôn. 

Mạnh xuân Kỷ Sửu 

Huệ Khải  

    

Chánh hội trưởng ĐẠT LINH Nguyễn Văn Tài 
khai mạc buổi ra mắt chương trình Chung tay ấn tống kinh sách 

Cao Đài tại thánh thất Bàu Sen (thứ Sáu 06-6-2008)  

Ảnh: THANH MAI  
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Văn điếu tang huynh Đạt Linh 

Thánh tòa Vô vi Huỳnh Quang Sắc 

Văng vẳng đệ còn nghe giọng huynh nói đâu đây: 

- Hãy cố gắng tu học và bám trụ nơi Cơ quan Phổ thông Giáo 
lý để tu thân hành đạo. 

- Hãy cố gắng công phu tịnh dưỡng các em nhé! 

- Hãy học và hành theo lời dạy của Đức Bạch Liên. 

Và ôi thôi, bao nhiêu điều trước lúc ra đi đạo huynh đã nhắn 
gởi cho đàn em tiếp nối. 

Nay tiễn biệt huynh về nơi vĩnh cửu, 

Lòng đớn đau biết nói làm sao! 

Vài vần thơ kỷ niệm năm nào, 

Lưu dấu lại công trình huynh đã viết. 

Trước khi mất huynh hãy còn luyến tiếc, 

Việc đạo còn dang dở biết bao nhiêu. 

Biết làm sao phổ truyền giáo lý cho nhiều, 

Cho nhân thế sống trong tình thương Thượng đế. 

Dù cực khổ huynh nào đâu có nệ, 

Cùng đệ huynh gian khổ sớt chia. 

Để cùng nhau tiến bước học, tu, hành, 

Mong tất cả trùng phùng nơi tiên cảnh. 

Hiền huynh ôi! 

Khi sanh tiền hiền huynh lập chí, 

Ấn tống kinh miễn phí phát không, 

Mong sao đạo hữu đọc ròng, 

Hiểu rành lý đạo hành tròn lời Cha. 

Nhớ những lúc mưa dầm, nắng cháy, 

Đệ cùng huynh bôn tẩu Bến Tre, 

Hiệp cùng huynh Phủ hai xe, 

Đến từng thánh sở lắng nghe, chụp hình. 

Lễ Giáng sinh cách đây nửa tháng, 

Dù bệnh tình đến lúc tử quy, 

Nhưng lòng vẫn cố hành trì, 

Đọc lời khai mạc lễ nghi cho tròn. 

Đến phút cuối mót bòn công quả, 

Hễ còn hơi còn lập quả công, 

Công trình, công quả, công phu, 

Hiền huynh xử trọn ngàn thu hưởng nhàn. 

Thân xác bệnh nhưng tâm không bệnh, 

Quyết một lòng thực hiện ước mong, 

Cao Đài thánh sở tròn xong, 

Huynh hồi tiên cảnh thong dong niết bàn. 

Nay huynh đã vĩnh biệt cõi trần ai, để về bến giác, 

Âu đó cũng là định số đã an bài, thuyền từ đưa rước. 

Hiền huynh quyết chí biết tu hành, 

Hiểu lẽ trò đời việc tử sanh, 
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Nương bóng Bàu Sen vui sống đạo, 

Giờ đây huynh được sống nhàn thanh. 

Miền tiên cảnh lâu dài hưởng lộc, 

Thong dong tự tại, 

Cảnh Phật Tiên mặc sức vào ra. 

Cõi trần thế chúng đệ muội quyết một lòng tiếp bước, 

Xin hiền huynh âm phò mặc trợ trên đường sứ mạng. 

Với tất cả lòng thành phân tỏ cạn, 

Đốt nén hương lòng hoa quả trước linh sàng. 

Huynh tỷ, đệ muội kính cẩn hai hàng, 

Xin hiền huynh hiển linh chứng chiếu. 

Vĩnh biệt hiền huynh Chánh hội trưởng Bàu Sen! 

Vĩnh biệt hiền huynh Đạt Linh thân thương của chúng em! 

Thánh tòa Vô vi Huỳnh Quang Sắc 

TM. Ban cai quản 

Chánh hội trưởng 

Thiện Chơn 

 

 
Ấn chứng mở con mắt trái của người đạo Cao Đài quy thiên. 

 

Theo di ý của hiền huynh Đạt Linh, tất cả số tiền phúng điếu 
(thùng bên trái) được dùng để ấn tống kinh sách, làm từ thiện. 
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Với người ở lại 

Kính thưa giác linh anh Đạt Linh, 

Trong lễ truy điệu Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen do 
họ đạo tổ chức, anh Đạt Truyền và Huệ Khải tôi không đọc 
điếu văn như thông lệ. Thời gian mười năm qua, ba anh em 
Đạt Linh, Đạt Truyền và Huệ Khải tình thân như thủ túc. 
Chúng tôi xin mượn thời khắc thiêng liêng này để có chút tâm 
tình với người ở lại. 

Kính thưa Bác gái, thân mẫu anh Nguyễn Văn Tài, 

Kính thưa chị Nguyễn Văn Tài và tất cả anh em, con cháu 
anh Ba Tài. 

Kính thưa tất cả Quý hiền huynh, hiền tỷ, và đệ muội yêu 
mến của hiền huynh Đạt Linh, Chánh hội trưởng thánh thất 
Bàu Sen,  

Trước giác linh hiền huynh Đạt Linh, giờ này hiền huynh 
Đạt Truyền và tôi xin phép tất cả huynh tỷ, đệ muội và quyến 
thuộc anh Ba Tài được tâm tình với những người ở lại đôi 
điều trộm nghĩ là rất cần thiết, trước khi sáng sớm mai, giờ 
Mão rằm tháng Chạp, tất cả chúng ta cam đành gạt lệ thương 
tiếc mà chia tay vĩnh biệt người bạn đạo thân thiết rất yêu quý 
của chúng ta. 

Kính thưa Quý huynh tỷ, đệ muội, 

Hiền huynh Nguyễn Văn Tài sinh ngày Chủ nhật 16-8-
1953 (08-7 Quý Tỵ) tại Sài Gòn. Thân phụ là Nguyễn Văn 

Sấn, Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen trong nhiệm kỳ 
1993-1995. Bác trai đã quy thiên năm 1999. Thân mẫu là 
Phạm Thị Lòng, hiện nay là Cố vấn Nữ chung hòa thánh thất 
Bàu Sen. Bác gái sanh được năm trai và hai gái. Tất cả đều 
được hai bác nuôi dạy nên người hiền đức, trong đó có anh 
Ba Nguyễn Văn Tài và anh Năm Nguyễn Văn Hạnh mà 
chúng ta đều cảm mến bấy lâu qua những dịp cùng với hai 
anh chung lo việc đạo. 

Cư ngụ tại số 59/16 Trần Phú (phường 4, quận 5), anh Ba 
Tài và người bạn đời là Trần Thị Phi Yến sanh được hai trai, 
đều đã nên người có ích cho xã hội. 

Đại gia đình anh Ba rất hạnh phúc. Bảy anh em con bác 
Sấn rất thương yêu nhau. Anh Ba dẫu có nhà riêng, nhưng từ 
khi giữ giới trường trai thì hàng ngày đều ăn cơm chay chung 
với mẹ hiền và bào đệ là anh Năm Hạnh, Trưởng ban Nghi lễ 
của thánh thất Bàu Sen. Cũng thuận tiện vì nhà anh Ba và nhà 
mẹ cùng một xóm. 

Anh Ba từ khoảng giữa năm Mậu Tý trở đi thì bệnh thêm 
nhiều và sức khỏe suy kém rất nhanh, nhưng anh vẫn chu toàn 
được cho con trai cả một mái nhà riêng, thượng tượng cho 
cháu thờ Thầy, và gầy dựng gia thất đàng hoàng cho cháu.  

Hiền huynh Nguyễn Văn Tài nhập môn Cao Đài năm 1969 
tại thánh thất Bàu Sen. Trong những năm 1974-1975 anh Ba 
làm huynh trưởng đoàn hướng đạo Bạch Liên thuộc thánh 
thất Bàu Sen. Hai chữ Bạch Liên này gợi nhớ đến Đức Bạch 
Liên Tiên trưởng Phan Thanh, vị tiền bối khai sáng thánh thất 
Bàu Sen mà huynh Tài lúc nào cũng hết lòng kính ngưỡng và 
lập chí nối tiếp đạo nghiệp của Tiên trưởng. 

Hiền huynh được công cử làm Chánh hội trưởng thánh thất 
Bàu Sen từ tháng 4-2005. Với cương vị này, hiền huynh cùng 
với hai vị Phó hội trưởng Đạt Tịnh và Nguyễn Thị Son đã hết 
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lòng củng cố và phát triển thánh thất Bàu Sen từ hình thức 
thánh sở đến nội dung tu học, và không ngừng thắt chặt tình 
liên giao hành đạo với các hội thánh, thánh sở, tôn giáo bạn, 
và đặc biệt là với các thân hữu Ki tô giáo. 

Thật vậy, qua những lễ Giáng sinh tổ chức hàng năm tại 
thánh thất Bàu Sen rất trang trọng, hiền huynh và Ban cai 
quản cùng với họ đạo đã gây được ấn tượng và thiện cảm rất 
tốt với giới Công giáo. Thánh thất Bàu Sen nhiều năm nay đã 
trở thành một hình ảnh và tên gọi thân quen đối với cộng 
đồng Ki tô hữu cũng như trên tờ báo Công giáo và Dân tộc, 
một diễn đàn tên tuổi của giáo dân Thiên Chúa. 

Về hình thức thánh sở, hiền huynh đã cho chỉnh trang toàn 
bộ thánh thất Bàu Sen, nơi thờ tự, chỗ hội họp, nơi tang tế bên 
Đông lang, chỗ ở tịnh viên, phòng trù, lót nền, làm cửa, lợp 
trần, sửa mái, xây rào, chăm chút vườn hoa ở tiền diện…  

Trong nhiệm kỳ của hiền huynh, bộ mặt Bàu Sen đã trở 
nên tinh tươm, sáng sủa, khang trang. Mới hôm tết dương lịch 
tuần trước đây, Anh Lớn Đầu sư Thượng Sáng Nhựt thuộc 
Hội thánh Minh Chơn Đạo khi ghé Bàu Sen đã thích thú để 
mắt ngắm nghía hầu như khắp chỗ. Lúc phát biểu cảm tưởng 
cùng quý Thiên ân chức sắc, chức việc, đạo hữu các nơi, Anh 
Lớn Thượng đầu sư đã không tiếc lời khen ngợi một thánh 
thất tuy khiêm tốn nép mình giữa khu phố lao động bình dân 
mà lại rất có quy củ và nền nếp của nhà đạo. 

Hàng năm hiền huynh Chánh hội trưởng tổ chức cho bổn 
đạo thăm và biếu quà nhà dưỡng lão ở thánh địa Tây Ninh, đi 
hành hương ở Tổ đình Chiếu Minh Cần Thơ. Mỗi mùa vu lan 
lại tổ chức tặng vài trăm phần quà tặng đồng bào nghèo khổ, 
gồm gạo, đường sữa, bột ngọt, tương chao… Rằm tháng Bảy 
năm nào thánh thất cũng nấu cơm chay miễn phí trợ duyên 
người lao động, phục vụ chu đáo suốt ngày từ sớm đến tối. 

Hiền huynh không ngại góp công quả giúp vật chất và 
nhân lực cho nhiều nơi. Việc gì không ai đảm nhận thì Bàu 
Sen sẵn sàng gánh vác, bất kể sang hèn, quý tiện. Chẳng hạn, 
mới rồi, khi Vĩnh Nguyên Tự kỷ niệm một trăm năm ngày 
thành lập, Bàu Sen đã góp công quả chẳng nhỏ. 

Về nội dung tu học, hiền huynh cho chỉnh đốn lại nghi lễ 
và các bản sớ văn chữ Nho. Cho thành lập hai tủ kinh sách để 
bổn đạo tham khảo. Mời đạo hữu hàng tuần đến chăm sóc 
mầm non tiếp nối về văn hóa, vi tính (computer), và giáo lý. 

Nối chí Đức Bạch Liên Tiên trưởng Phan Thanh, trong 
những năm 2005-2007, hiền huynh cho lưu hành các tài liệu 
học đạo dưới hình thức các bản sách photocopy, dĩa vi tính. 
Các tài liệu này đều để kính biếu và rất được hâm mộ, phải tái 
bản nhiều lần. 

Từ tháng 6-2008, hiền huynh Đạt Linh cùng với Đạt 
Truyền và Huệ Khải đồng chủ xướng chương trình Chung tay 
ấn tống kinh sách Cao Đài và đặt địa điểm tại Bàu Sen. Trong 
sáu tháng hoạt động, chương trình đã chính thức ấn tống chín 
đầu sách với tổng số bản in khoảng ba mươi ngàn quyển.  

Trong mười năm điền dã để biên soạn bộ sách ảnh Các 
thánh sở Cao Đài trên phạm vi gần sáu mươi bốn tỉnh thành 
trong cả nước, hiền huynh Đạt Linh cùng với Đạt Truyền đã 
bỏ tiền riêng trang trải toàn bộ chi phí để dầu dãi nắng mưa, 
lặn lội khắp nẻo đường thiên lý quê hương, vừa sưu tầm sử 
liệu, vừa chụp ảnh. Đây là một công trình biên soạn chưa 
từng có trong hơn tám mươi năm lịch sử đạo nhà, và bộ sách 
này đã được hiến dâng Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, 
một guồng máy sau cùng của Đức Chí tôn mà hiền huynh Đạt 
Linh trọn lòng trung thành, trọng kính. 

Thật vậy, hiền huynh Đạt Linh lúc nào cũng một lòng 
trung kiên với sứ mạng của Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại 
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đạo. Huynh đã tự nguyện gia nhập Cơ quan năm 2002, làm 
nhân viên Ban Nghi lễ Khánh tiết, rồi làm Phó ban Báo chí 
trong Nội chánh vụ (2007). Khi sức khỏe hạn chế, huynh xin 
làm một nhân viên khiêm tốn của Nội chánh vụ (2008), 
nhưng tấm lòng trung thành sự đạo thì vẫn trước sau như một.  
Hiền huynh đã thọ pháp môn do Đức Tôn sư Đông Phương 
Lão tổ truyền ban cho Cơ quan, lần lượt qua các cấp Dự bị sơ 
thiền (2001), Sơ thiền (2002), Thập nhị cẩm đoạn (2003), Nội 
công hấp khí bậc một (2006), Nội công hấp khí bậc hai 
(2007). 

Hiền huynh đã hoàn tất chương trình Bồi dưỡng giáo lý 
cấp một tại Cơ quan và đang dở dang Cấp hai thì bệnh tình 
trở nặng, lực bất tòng tâm, phải nuối tiếc vì không được hàng 
tuần đến lớp nghe giảng.  

Nói đến bệnh tình của hiền huynh, chúng tôi nhớ lại năm 
năm trước, hiền huynh đang điều trị trong bệnh viện Nguyễn 
Trãi (quận 5). Bấy giờ hiền huynh đã dặn dò việc đạo việc 
nhà rồi, bởi tự lượng mạng Trời đã định. 

Thấy hiền huynh day dứt, đau lòng vì luyến tiếc đường đạo 
còn dài mà đường trần vắn vỏi, buổi sáng hôm đó chúng tôi 
mạo muội xin hiền huynh hãy níu lấy Đức Bạch Liên Tiên 
trưởng, níu lấy ông Tổ khai sáng Bàu Sen mà khẩn cầu hồng 
ân của Đại từ phụ. 

Thế là hiền huynh đã cầu khẩn. Thêm hai năm, rồi lại thêm 
ba năm. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhơn. Hiền huynh chí 
thành tâm đạo nên thọ hưởng thêm năm năm nữa để cố gắng 
làm nốt những đại chí đại nguyện của mình. 

Ôi, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Sở cầu của huynh Nguyễn 
Văn Tài như thế đã được linh ứng rõ ràng! Cho nên khi hiền 
huynh được Đức Giáo tông Vô vi Đại đạo Tam kỳ Phổ độ ban 
ơn với thánh danh ĐẠT LINH, mấy anh em thân thiết vốn 

biết rõ nỗi riêng của hiền huynh bấy lâu đều không khỏi rơi lệ 
cảm kích, vui mừng.  

Vâng, mùa Xuân năm 2007, ngày 17-02 Đinh Hợi, Đức 
Giáo tông dạy như sau: 

Năm Đinh Hợi phúc trình đạo sự 

Ban ơn cho tuần tự chư hiền 

Công trình, công quả chăm siêng 

Cho chư đệ muội phỉ nguyền đạo tâm 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NGUYỄN VĂN TÀI đường tu tiến đức 

Xuống cõi trần xuôi ngược khổ đau 

Công phu, công quả dồi trau 

ĐẠT LINH tên thánh, phải mau đừng chờ 

Thưa Quý huynh tỷ, đệ muội, 

Cuộc đời tu hành gương mẫu của hiền huynh Đạt Linh, ấn 
chứng thiêng liêng mở mắt trái mà chúng ta đã nhìn thấy sáng 
ngày 12 tháng Chạp lúc hiền huynh thoát xác, hồng ân mà 
Đức Chí tôn, Đức Giáo tông, Đức Tôn sư, Đức Bạch Liên 
Tiên trưởng đã ban bố cho Đạt Linh mà hầu hết chúng ta đều 
tường tận − tất cả những điều cao cả ấy giờ đây chính là một 
thông điệp thiêng liêng gởi cho chúng ta, gởi cho những 
người ở lại. 

Thông điệp ấy nói rằng chúng ta hãy bền lòng tu theo 
Thầy, hãy bền chí theo Cơ quan Phổ thông Giáo lý, hãy bảo 
trọng pháp môn của Đức Tôn sư truyền dạy, chúng ta tất cả sẽ 
được hạnh hưởng cái bánh thật của Tam kỳ Phổ độ, như Đạt 
Linh yêu mến của chúng ta đã thọ hưởng. 

Anh Đạt Linh rất quý mến ơi, 

Chúng tôi biết rằng những tâm tình dông dài nãy giờ đã 
làm tổn thương đức khiêm tốn của anh. Nhưng xin anh hãy 
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cho phép chúng tôi nói thêm chút nữa với các con của anh. 

Vợ chồng hai cháu Nguyễn Khải Minh và Nguyễn Hồng 
Ngọc ơi, 

Cháu Nguyễn Hồng Nhựt ơi, 

Có lẽ bình sinh cha hiền của các cháu hằng khuyên các 
cháu tu học, hành đạo, noi gương các tiền bối trong Tam kỳ 
Phổ độ. 

Giờ đây, chúng tôi chân thành và tha thiết nói với các cháu 
rằng Đạt Linh Nguyễn Văn Tài chính là một tấm gương sáng 
gần gũi nhứt, thân thương nhứt của các cháu đó. 

Chúng tôi tin rằng cha các cháu sẽ mãn nguyện khi chứng 
kiến các cháu dõng mãnh và tinh tấn bước theo con đường 
đạo đức của ông nội và của cha các cháu. Các cháu hãy làm 
tiếp những gì cha các cháu đang làm, và hãy cố gắng làm hơn 
những gì cha các cháu đã làm. 

Có họ đạo Bàu Sen, có bạn bè thân thiết của cha các cháu 
ở Cơ quan Phổ thông Giáo lý lúc nào cũng tiếp sức cho các 
cháu. 

Anh Đạt Linh ơi, 

Chúng tôi hứa với các cháu như vậy. 

Chúng tôi cũng hứa với anh như vậy. 

Anh hãy an lòng! 

Đạt Truyền và Huệ Khải 

Thánh thất Bàu Sen 

Giờ Dậu, 14 tháng Chạp Mậu Tý 

Thứ Sáu 09-01-2009 

 

 

 

Các đạo hữu thân thiết ở Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo 
kính viếng hiền huynh Đạt Linh.         
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Gương sáng người tu 

Thanh Tùng 

Khi chọn con đường tu giải thoát để không còn luân hồi 
sanh tử thì người tu chẳng thể tránh khỏi bị nhồi quả, 
nghĩa là bao nhiêu nghiệp chướng phải trả hết ngay kiếp 
này. Những hình thức trả nghiệp thật đa dạng, tùy theo 
duyên nghiệp của mỗi người. Trả nghiệp thân thường 
khủng khiếp nhất, đặc biệt là trường hợp nhồi quả, người 
tu phải chịu mọi đau đớn của thể xác. Tuy nhiên vẫn có sự 
ban ơn của Ơn Trên đối với những người có tâm chí thành 
hành đạo. 

Thường, ghê gớm nhất là bệnh ung thư. Nó đã cướp đi 
cuộc sống nhiều đạo hữu thân thương của chúng ta như 
hiền tỷ Lê Ngọc Thuận ở tuổi bảy mươi, giáo sĩ Lập Hạnh 
(Lê Tuy Phượng) ở tuổi sáu mươi và vừa mới đây là hiền 
huynh Đạt Linh (Nguyễn Văn Tài) mới năm mươi sáu tuổi, 
đang trong giai đoạn hành đạo thật hăng say. 

Ba người này mất đi để lại trong tôi một nỗi buồn vô 
hạn, cùng với lòng khâm phục. Tôi phục sự chịu đựng trả 
nghiệp, gương tu thân hành đạo của các vị ấy cho đến giây 
phút cuối cùng của cuộc đời. 

Hiền huynh Đạt Linh Nguyễn Văn Tài là bổn đạo thánh 
thất Bàu sen, và cũng là nhân viên Cơ quan Phổ thông Giáo 
lý Đại đạo. Từ năm 2000 hiền huynh thường xuyên cùng 
với hiền huynh Đạt Truyền (Hà Văn Phủ) đi khắp mọi 
miền đất nước bằng xe Honda, để chụp ảnh tất cả các 
thánh sở Cao Đài, không phân biệt chi phái. Không quản 
ngại gian lao khổ cực, mưa nắng, cả hai đến với từng thánh 

sở, ở những tỉnh, thành lớn lẫn các xã, huyện nghèo nàn 
thiếu thốn mọi mặt. Cho đến năm 2008 khi kết thúc công 
quả này, hai hiền huynh đã chụp ảnh được tổng cộng một 
ngàn ba trăm thánh sở. 

Để dễ dàng tiếp xúc với từng thánh sở, hai hiền huynh 
Đạt Linh, Đạt Truyền đã mang theo nhiều kinh sách Cao 
Đài để tặng. Việc làm này được mọi người hoan nghinh vì 
tình trạng thiếu kinh sách gần như rất phổ biến ở mọi nơi. 

Trong quá trình thực hiện công quả này, có hai lần hiền 
huynh Đạt Linh ngã bệnh dọc đường, cứ tưởng đâu do cơ 
thể suy nhược vì điều kiện ăn uống không đầy đủ và thiếu 
nghỉ ngơi. Đến lúc người nhà đưa hiền huynh đi bệnh viện 
cấp cứu lần đầu tiên thì mới biết bệnh viêm gan siêu vi C 
đang hủy hoại dần lá gan của huynh. Đó là năm 2004. 

Cái tin hiền huynh Đạt Linh bị viêm gan siêu vi C đe dọa 
tính mạng làm mọi người sững sờ và đau lòng. Bấy lâu 
hiền huynh luôn được cảm tình của nhiều người, ở thánh 
thất Bàu sen cũng như ở Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại 
đạo. Huynh đã đoàn kết tương trợ, sống rất hòa ái với mọi 
người. Ngoài ra ai cũng nhận thấy tinh thần tu thân hành 
đạo hăng say của huynh, không bỏ sót một công quả nào. 
Tôi vẫn nhớ đến việc hiền huynh tình nguyện nhận đem 
cây mai của Cơ quan về thánh thất Bàu Sen chăm sóc hằng 
năm nhằm giúp tôi không còn phải chở cây mai của Cơ 
quan về nhà, tìm người khệ nệ khiêng lên sân thượng ở 
tận lầu bốn để chăm dưỡng. 

Rất nhiều người đã sốt sắng tìm cách giúp hiền huynh 
chống chọi căn bệnh quái ác. Nào bác sĩ giỏi, nào thuốc đặc 
trị, nào bài thuốc dân gian... Nhưng mọi cách đều không hy 
vọng giành lại cho huynh sự sống.  
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Chính trong giai đoạn này mọi người thấy rõ sự phấn 
đấu không ngừng nghỉ của hiền huynh. Tôi còn nhớ thái 
độ bình thản đón nhận tin dữ khi đến thăm huynh ở bệnh 
viện. Huynh còn kể cho nghe là đã chuẩn bị đón hung tin 
ngay sau khi đọc được đoạn thánh giáo của Đức Quan Âm 
Bồ tát mà huynh đã “hái lộc” tại Cơ quan nhân dịp tết 
nguyên đán năm 2004. 

Theo lời dạy trong đoạn thánh giáo ấy thì huynh phải cố 
tu mau kẻo trễ, thời gian không đợi chờ. Tuy nhiên hiền 
huynh cũng không ngờ sự việc đến nhanh như thế. Hiền 
huynh thấy được con đường mình phải đi, chấp nhận trả 
nghiệp và tích cực tu thân hành đạo để được về với Thầy 
Mẹ sau khi thoát xác. 

Năm 2005 họ đạo thánh thất Bàu Sen công cử hiền 
huynh Nguyễn Văn Tài vào Ban cai quản, giữ nhiệm vụ 
Chánh hội trưởng. Bạn bè gần xa rất vui mừng khi nhận 
được tin này. Mừng cho thánh thất Bàu Sen có một chánh 
hội trưởng năng nổ và đạo đức, và mừng cho hiền huynh 
có thêm điều kiện tô bồi âm chất trong giai đoạn cuối của 
cuộc đời. 

Bản thân hiền huynh rất hạnh phúc nhưng cũng rất lo 
âu khi nhậm chức chánh hội trưởng. Hạnh phúc vì được 
Ơn Trên tạo điều kiện cho hiền huynh lập công bồi đức. Lo 
âu vì không biết sức khỏe có cho phép hiền huynh chu 
toàn sứ mạng đến nơi đến chốn không, hay sẽ phải gãy 
gánh giữa đường. 

Với vai trò chánh hội trưởng, hiền huynh đã làm được 
rất nhiều việc, theo lời kể của bổn đạo Bàu Sen. Huynh đã 
bỏ công sức lẫn tiền của dồn hết vào cho thánh thất Bàu 
Sen, đưa mọi việc đi dần vào nền nếp. Khách quan mà nói, 

thánh thất Bàu Sen đổi mới từng ngày, từ hình thức đến 
nội dung, mọi người thầm mong cho huynh được sống đến 
mãn nhiệm kỳ.  

Ngoài ra hiền huynh còn công quả ở Cơ quan Phổ thông 
Giáo lý Đại đạo, đã từng là nhân viên Ban Nghi lễ, rồi làm 
phó ban Thông tin Báo chí (đều thuộc Nội chánh vụ) sau 
khi được ban thánh danh. Về phần công trình, hiền huynh 
không ngừng phấn đấu tu học, theo hết lớp Bồi dưỡng 
Giáo lý cấp một. Đến lớp Bồi dưỡng Giáo lý cấp hai thì 
dang dở vì bệnh. Phải nói là phấn đấu vì bệnh viêm gan 
siêu vi C dần dần chuyển sang ung thư, bắt đầu di căn, 
hành hạ thân xác huynh. 

Tuy bệnh ngày càng nặng nhưng hiền huynh không xao 
lãng việc đạo. Ăn ngủ không được làm cho hiền huynh 
thường xuyên nhọc mệt. Tuy nhiên hiền huynh không đầu 
hàng bệnh tật, vẫn tiếp tục thực hiện công quả đi chụp ảnh 
các thánh sở Cao Đài cho đến khi không còn sức đi được 
nữa...  

Hằng ngày huynh vẫn làm việc và cúng tịnh, tuy đau 
đớn thể xác nhưng không bỏ công phu, khi ở thánh thất 
Bàu Sen khi ở Cơ quan Phổ thông Giáo lý. Mệt thì nằm 
nghỉ, vừa khỏe một chút lại tiếp tục làm việc, từ việc nhỏ 
đến việc lớn. 

Bệnh nặng như thế mà năm nào tết đến cũng đứng lặt lá 
mai, nhất là rất quan tâm đến cây mai của Cơ quan. Năm 
nào mai không đơm nụ thì huynh ngược xuôi tìm một cây 
khác thế vào, thật nhiều bông. Ít ai biết được hằng năm Cơ 
quan Phổ thông Giáo lý có được một cây mai chưng tết sai 
bông, sắc vàng rực rỡ là nhờ công sức của hiền huynh.  
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Nhiều lần người nhà phải đưa hiền huynh vào bệnh 
viện cấp cứu. Khi hay tin, chúng tôi đã toan đi thăm, nhưng 
chưa kịp đi thì đã thấy hiền huynh có mặt cúng tịnh tại Cơ 
quan. Thì ra vừa mới khỏe, hiền huynh liền về với môi 
trường đạo. Nhìn sắc diện bên ngoài của huynh lúc ấy, 
không ai ngờ huynh đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung 
thư. 

Hiền huynh còn tham gia công quả ở các thánh thất, 
thánh tịnh khác. Ai nhờ cũng làm, đơn vị nào thiếu tiền thì 
huynh công quả hậu hỹ. 

Ngày hiền huynh thọ nhận thánh danh Đạt Linh cũng là 
ngày huynh hạnh phúc nhất vì biết được Ơn Trên đã 
chứng chiếu tâm thành. Huynh càng an tâm và càng hăng 
say công quả, công phu hơn dù sức lực ngày càng suy kiệt 
dần. 

Huynh biết ngày ra đi của mình gần kề, nhưng vẫn cầu 
nguyện Ơn Trên cho sống đến lúc có thể hoàn tất việc sửa 
chữa mái của thánh thất Bàu Sen vì nó đã dột nát mà điều 
kiện tài chánh của thánh thất cũng như của gia đình huynh 
chưa cho phép thực hiện. Nhất là bộ sách Các thánh sở Cao 

Đài chưa kết tập xong, thì huynh ra đi không yên tâm vì đó 
là công trình điền dã của hai hiền huynh Đạt Truyền và 
Đạt Linh trong ròng rã mười năm. 

Rồi cái ngày không ai mong muốn cũng phải đến. Lúc 
đang chịu những cơn đau tột cùng của bệnh ung thư, hiền 
huynh Đạt Linh vẫn ráng đọc cho hết diễn văn khai mạc 
nhân ngày lễ kỷ niệm Đức Chúa giáng sanh 2008. Rồi 
huynh phải về phòng riêng nằm nghỉ, sau đó lại vào bệnh 
viện. 

Nằm ở bệnh viện, tuy đau đớn về thể xác nhưng tinh 

thần của huynh rất minh mẫn, nhớ rõ từng ngày và liên 
tục hỏi thăm những gì đã và đang xảy ra ở thánh thất. Nào 
là buổi họp mặt ấn tống có tốt đẹp không, bao nhiêu người 
tham dự, số tiền công quả ấn tống được bao nhiêu, v.v... 
Mọi người cũng hy vọng rằng hiền huynh sẽ khỏe lại như 
những lần trước. Nhưng hy vọng ấy tắt dần khi thấy hiền 
huynh ngày càng không còn sức để nói, da vàng, bụng 
chướng. 

Ai vào thăm, huynh cũng khóc. Buồn vì không được 
sống đến mãn nhiệm kỳ của Ban cai quản. Buồn vì thánh 
thất việc còn bề bộn... 

Một điều làm tôi xúc động là đến lúc gần lìa xa cõi trần 
mà hiền huynh vẫn không quên cây mai chưng tết cho Cơ 
quan Phổ thông Giáo lý. Khi tôi đến gần chào ra về, huynh 
cố nói, giọng đứt quãng: “Chị hỏi anh Bích …” Rồi im lặng 
vì quá mệt. Tôi hiểu. Anh Bích là bổn đạo Bàu Sen, làm chủ 
vườn mai, là người hằng năm cho hiền huynh mượn cây 
mai để chở về Cơ quan vào dịp tết. Sắp tết rồi mà! Trên 
giường bệnh nhưng hiền huynh hầu như không bỏ sót việc 
gì. 

Thế rồi hiền huynh Đạt Linh cũng phải lìa bỏ cõi đời này 
theo định luật của Tạo hóa. Tuy nhiên, có lẽ vì quá bận 
lòng với bao nhiêu việc đạo dở dang, cho nên lúc hấp hối, 
đồng nhi đọc xong tất cả bài kinh độ tử mà huynh vẫn 
chưa chịu ra đi, tính từ chiều tối hôm trước cho đến sáng 
hôm sau. Dường như còn luyến tiếc điều gì, thỉnh thoảng 
hiền huynh lại mở mắt ra như tìm kiếm ai, rồi môi lại mấp 
máy như muốn nói điều chi... 

Bác Ba, thân mẫu hiền huynh chợt nghĩ ra, bèn gọi điện 
thoại mời tất cả những bạn hữu thân thiết với hiền huynh 
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đến thánh thất Bàu Sen, để chia tay lần cuối. 

Thế là huynh Huệ Khải, Đạt Truyền lần lượt có mặt, mỗi 
người đều có đôi lời với bạn chí cốt Đạt Linh. Trước đó 
huynh Đạt Tịnh (Nguyễn Văn Phát, Phó hội trưởng) cũng 
an ủi Chánh hội trưởng nên thanh thản trở về với Thầy 
Mẹ, mọi việc của thánh thất Bàu Sen sẽ có Đạt Tịnh và họ 
đạo chung lo. Sau cùng hiền huynh Huệ Ý đã tới. Lại an ủi, 
khuyến nhủ… 

Thế rồi hiền huynh Đạt Linh Nguyễn Văn Tài ra đi trong 
tiếng đọc kinh hòa lẫn nước mắt thương tiếc, ngậm ngùi 
của đồng đạo lưỡng phái đang đứng hai bên chỗ nằm. 

Khi chuẩn bị khâm liệm, mọi người đều vui mừng 
chứng kiến nét mặt của hiền huynh tỏ vẻ thanh thản, nhẹ 
nở nụ cười, màu da tươi nhuận hơn màu vàng nghệ lúc 
hồn mới lìa khỏi xác. Con mắt trái mở ra, ấn chứng thiêng 
liêng của người Cao Đài chơn tu liễu đạo. 

Lễ tang của hiền huynh Đạt Linh được tổ chức thật long 
trọng và ấm cúng, để tiễn đưa một chánh hội trưởng hết 
lòng vì Thầy, vì Đạo, đồng thời là một người con chí hiếu, 
một người chồng, người cha mẫu mực, và cũng là một 
người bạn đạo tốt của mọi người. 

Nhiều vị chức sắc, đạo hữu, dẫu phẩm vị lớn hơn, tuổi 
đời cao hơn huynh Đạt Linh, đã khiêm tốn quỳ lạy thành 
kính trước linh cữu, chỉ vì rất quý trọng, khâm phục đạo 
đức và công hạnh của người quá cố. 

Lúc 5 giờ sáng rằm tháng Chạp Mậu Tý, trời se lạnh, rất 
đông người đã đến thánh thất Bàu Sen đưa tiễn hiền 
huynh Đạt Linh Nguyễn Văn Tài về nơi an nghỉ cuối cùng 
trong phần đất riêng của Liên Hoa Cửu Cung (Thủ Đức). 

Gò Vấp, 07-02-2009 

 

Họ đạo Bàu Sen và tang quyến hiền huynh Đạt Linh. 

 

Từ biệt thánh thất Bàu Sen trước khi lên thuyền bát nhã. 
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Năm năm đi tìm thánh sở Cao Đài 
với Đạt Linh 

Đạt Truyền  

Buổi ban sơ  

Năm 1998 tôi vào Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo với 
quyết tâm tu học theo đạo Cao Đài. Trước hết tôi liên tục thu 
thập các kinh sách Cao Đài để tìm hiểu và học hỏi, sau đó tôi 
sẵn sàng giúp các bạn khác những kinh sách cần thiết. 

Tôi lần lượt đọc các sách được bày bán trong một tủ nhỏ ở 
quán chay Định Ý như: Tìm hiểu tôn giáo Cao Đài (Cơ Quan 
PTGL); Cao Đài khái yếu (Đạt Đức); Tìm hiểu đạo Cao Đài 
(Đỗ Vạn Lý), Lịch sử đạo Cao Đài phần vô vi, phần phổ độ 
(Đồng Tân); Nói chuyện Cao Đài (Thiên Vương Tinh); Tìm 

hiểu kinh cúng tứ thời, Quan Thánh xưa và nay, Lịch sử đạo 

Cao Đài thời kỳ tiềm ẩn 1920-1926 (Lê Anh Dũng)... 

Tôi cũng sớm được đọc Lược sử thánh tịnh Ngọc Điện 

Huỳnh Hà, rồi Đôi nét về một số thánh sở tại thành phố và 

phụ cận (họ đạo Trung Minh). Tôi ao ước muốn tìm biết Đạo 
Thầy đã có bao nhiêu thánh thất, thánh tịnh? hiện ở đâu?  

Không thỏa mãn với những tài liệu hiện có về các thánh sở 
Cao Đài, tôi quyết tâm tự đi tìm tài liệu. Trước tiên, khoảng 
cuối năm 1998 tôi gặp hiền huynh Lê Anh Dũng tại văn 
phòng Trung tâm Ngoại ngữ của huynh trong khuôn viên 
trường Đại học Kinh tế (đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3). 
Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết nhau, và nhờ đó biết thêm 

rằng chúng tôi cùng xuất thân từ trường Quốc gia Thương 
mại (thời huynh Dũng đổi tên là Ban Thương mại, Phú Thọ). 

Buổi sơ ngộ, tôi chỉ nói đơn giản, chung chung là đang 
muốn tìm công quả để dễ bề tu học. Hiền huynh Lê Anh 
Dũng không do dự, bàn ngay với tôi về việc sưu tầm hình 
ảnh, sử liệu các thánh sở Cao Đài trong toàn quốc để viết và 
in thành sách. Hiền huynh sốt sắng soạn ngay một thư ngỏ và 
ký tên với tư cách cá nhân, kèm theo mẫu hướng dẫn thu thập 
thông tin ban đầu về các thánh sở. Hiền huynh cũng tặng tôi 
các đầu sách do huynh viết về đạo Cao Đài để khi đi các nơi, 
tôi có món quà làm quen với đạo hữu gần xa. 

Cái khó nhất ban đầu là làm sao có được sơ bộ danh sách 
các thánh thất, thánh tịnh của các hội thánh trong khi tôi chỉ là 
một nhân viên mới vừa bước chơn vô Cơ quan Phổ thông 
Giáo lý, chẳng những chưa quen thân với người trong Cơ 
quan, mà cũng chưa hề biết người nào trong các hội thánh. 
Những tổ chức đạo Cao Đài rất thiêng liêng đối với tôi. Tôi 
đến thánh thất Sài Gòn, đi Tây Ninh, rồi Bến Tre nhiều lần để 
làm quen, để tìm tài liệu. Tôi tham gia đi liên giao hành đạo 
các nơi cũng với mục đích trên.  

May mắn đầu tiên là một hôm tôi nhận được điện thoại của 
hiền huynh Lê Anh Dũng mời vào ngay văn phòng của 
huynh, vì đang có hiền huynh Khai thế Nguyễn Văn Lãnh ở 
đó. (Văn phòng này từng là chỗ huynh Khai thế ghé vào mỗi 
khi từ Bến Tre lên Thành phố họp. Sau này cũng là chỗ tôi 
thường hay lui tới để bàn việc đạo.) 

Nhà tôi khá gần trường Đại học Kinh tế. Tôi vội đến nơi. 
Sau khi được giới thiệu, tôi đặt ngay yêu cầu xin huynh Khai 
thế cung cấp danh sách các thánh sở Cao Đài của Ban Chỉnh 
Đạo. Không bao lâu sau, tôi được toại nguyện với danh sách 
ba trăm thánh sở của Hội thánh Ban Chỉnh Đạo. 
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Còn với Hội thánh Tây Ninh thì khó lòng có được. Thiết 
tha mong muốn, rất bền lòng chờ đợi, sau rốt, tôi được hiền 
huynh Lễ sanh Nguyễn Văn Thọ (Phó cai quản thánh thất Sài 
Gòn, nay là Thái giáo hữu cai quản thánh thất Sài Gòn) giúp 
cho chúng tôi danh sách các thánh thất Tây Ninh do hiền 
huynh tự thu thập lấy.  

Vậy là bước đầu tôi đã có cái mốc để tiến hành điền dã. 

Đầu năm 1999 tôi mang máy chụp ảnh nhỏ, một mình chạy 
Honda đi tìm từng thánh sở trong Thành phố rồi qua đến các 
tỉnh lân cận để chụp ảnh và thu thập tài liệu. Để biết phương 
hướng đi, tôi dùng các bản đồ của từng tỉnh riêng lẻ (nguyên 
là phụ bản của báo Sài Gòn Mới in năm 1959-1960 để tặng 
độc giả) hoặc các bản đồ khác. Khi tôi trao đổi với huynh Lê 
Anh Dũng về các bản đồ này, huynh liền nhờ tôi sao lại mỗi 
thứ một bản, vì bấy giờ huynh đang tham khảo tài liệu Cao 
Đài lưu trữ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 (quận 1), nên 
cũng cần tìm hiểu các địa danh thời trước. 

Mãi đến giữa năm 1999 tôi mới tình cờ gặp được tập bản 
đồ hành chánh của Bộ Thương binh Xã hội dùng để tính tiền 
trợ cấp các vùng sâu vùng xa nghèo khó. Nhờ vậy mà tôi có 
phương tiện tỉ mỉ hướng dẫn đường đi tốt hơn. (Vài năm sau 
tôi tìm thêm được Tập bản đồ hành chính Việt Nam in tại Hà 
Nội năm 2003, rất đẹp và chi tiết. Tôi vốn thích bản đồ từ thời 
đi học.) 

Quen anh Ba Tài và biết thánh thất Bàu Sen  

Khoảng gần cuối năm 1999, tôi nghe tiếng đồn ở thánh thất 
Bàu Sen (quận 5) có anh Nguyễn Văn Tài (Ba Tài), người rất 
tốt, luôn sốt sắng chăm lo công việc đạo. Tôi bèn ghé Bàu 
Sen làm quen và bàn với anh mời với một số anh em khác đi 
thăm một số thánh sở ở Tiền Giang.  

Đầu năm 2000, mở màn với chuyến đi Tiền Giang. Cùng 
quý anh Ba Tài, anh Năm Hạnh (em anh Ba Tài), anh Hồ Văn 
Dẫu (Hai Dẫu), anh Nguyễn Quang Thoại, anh Nguyễn Văn 
Phát (Năm Phát), và anh Trần Văn Quang (Sáu Quang), tôi đi 
thăm trước nhứt là thánh thất Khổ Hiền Trang với mục đích 
đến ngọn núi Lan, ghé nơi Đức Phạm Hộ pháp cho đào lấy 
Long Tuyền kiếm, phá huyệt ếm của ngoại bang (vì họ không 
muốn cho nhân tài Việt Nam xuất hiện). 

Chúng tôi cậy nhờ ông cai quản thánh thất Khổ Hiền Trang 
xin phép công an địa phương và hướng dẫn đi đến nơi, nhưng 
ông cai quản tỏ vẻ rất lo ngại và hứa sẽ xin phép sau. Rốt 
cuộc chúng tôi không đến được. 

Kế tiếp, chúng tôi viếng Tòa thánh Cao Đài Việt Nam, Tòa 
thánh Chơn Lý, chùa Vĩnh Tràng. Lại xuống Gò Công thăm 
đền thờ Trương Công Định rồi qua Gò Công Đông, trở về Sài 
Gòn theo ngả phà Mỹ Lợi (cầu Nổi cũ).  

Sau chuyến đi nầy, tinh thần anh em có phần phấn khởi, 
hứng thú. Tôi và anh Ba Tài dành thì giờ ưu tiên cho các 
chuyến đi tiếp về sau. Cứ khoảng một tuần lễ sau ngày trở về, 
chúng tôi cùng hẹn nhau trong một vài ngày là tiếp tục đi 
chuyến khác.  

Ban đầu trong gia đình, người nhà hay hỏi chúng tôi đi 
đâu, chừng nào về. Chúng tôi không trả lời được vì địa chỉ 
thánh sở không rõ ràng, đường đi thì không biết rõ, không 
biết tên đường tên ấp, có nhiều thánh sở không biết tên và địa 
chỉ. Đa phần là các thánh sở nầy ở dạng đơn lập, không thuộc 
chi phái nào, hoặc ở nơi hẻo lánh. Nhiều lần trải qua tình 
trạng như vậy, cả hai gia đình tôi và anh Ba Tài không còn 
hỏi nữa và như vậy, khi đi, hai chúng tôi không hề liên lạc về 
nhà. Khi nào công việc xong thì mới về. Chúng tôi không liên 
lạc về nhà còn có lý do là không có thì giờ, và thường ở nơi 
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hẻo lánh chưa có phương tiện liên lạc, chưa có điện thoại di 
động như ngày nay.  

Điền dã  

Mùa mưa, đi vùng cao; mùa khô nắng chúng tôi đi vùng 
đồng bằng. Cùng đèo nhau trên một chiếc xe Honda. Tỉnh gần 
thì cỡi Honda 50, còn nơi xa thì đi dùng xe Honda 100 phân 
khối của huynh Tài. Thông thường huynh Tài chạy xe, tôi 
ngồi phía sau dò bản đồ để định hướng, định nơi đến.  

Chúng tôi nhắm hướng mà đi, tìm người mà hỏi thăm. Suốt 
năm năm trời, đi khắp từ Bắc chí Nam trên mọi nẻo đường, 
chúng tôi chấp nhận bị phạt về tội không đội nón bảo hiểm. 
Lý do là nón bảo hiểm quá cồng kềnh, không chỗ để, làm 
choán hết chỗ đựng kinh sách, lại làm tăng sự chú ý của 
người khác. Mầu nhiệm thay! Qua thời gian dài như vậy, dù 
gặp nhiều trạm kiểm soát cố định và lưu động của cảnh sát 
giao thông dọc con đường thiên lý, chúng tôi chưa hề bị… 
thổi còi lần nào. 

Trước khi đi, chúng tôi vẽ trước một số điểm đến trên bản 
đồ tỉnh, sau đó tôi nối liên tiếp các điểm đến thành con đường 
phải đi. Vì vậy, con đường đi của chúng tôi sẽ không theo con 
đường cái, mà nó rất quanh co trên khắp nẻo đường đi tắt. 
Chúng tôi thường không đi trở về bằng con đường đã đi qua 
để giữ an toàn và rút ngắn đoạn đường. 

Có một hôm trên đường đi tắt từ một xã nầy qua xã khác ở 
huyện Tam Bình, phải qua một cây cầu khỉ, tôi dẫn xe đi 
trước, anh Ba Tài đi sau, giữa cầu thình lình bánh xe trước lọt 
xuống cầu. Hai anh em chúng tôi cùng cố hết sức ghì phía sau 
xe lại, không thể nào khiêng xe lên nổi, cả hai cùng la lên 
khiến người hàng xóm chạy ra khiêng giúp xe vô mé bờ. 

Rất nhiều phen chúng tôi chạy xe trên đường bờ ruộng để 

đến thánh thất. Một hôm trên bờ chạy đến thánh thất Long 
Phụng, trong lúc chạy gấp, gặp phải con mương được lấp đầy 
bằng bó rơm mà không biết, hai anh em chúng tôi vấp phải 
mé mương, té nhào xuống ruộng. Cả hai khắp mình mẩy đều 
dính đầy bùn. Đến vùng Bạc Liêu, Cà Mau, có nhiều lần hai 
chúng tôi đi bằng tắc ráng (loại xuồng nhỏ và dài). Năm 2003, 
chỉ để chụp được ảnh thánh tịnh Hắc Long Môn, chúng tôi 
phải thuê một chiếc tắc ráng với giá một trăm ngàn đồng cho 
lượt đi và lượt về.  

Thường, buổi sáng chúng tôi bắt đầu đến một thánh sở ở 
xa nhứt rồi lần lượt quay về. Chúng tôi có chỉ tiêu mỗi ngày 
phải tìm được tối thiểu là mười thánh sở. Mỗi khi tìm gặp 
được một thánh sở Cao Đài. Chúng tôi rất sung sướng và vui 
mừng như thắng một trận, chiếm được một chiến lợi phẩm. 
Khi tìm được một thánh sở xong, chúng tôi lập tức lo chạy đi 
tìm thánh sở khác nên không có thì giờ nghỉ ngơi. 

Chúng tôi gặp rất nhiều vị đầu họ đạo, hội trưởng, cai quản 
thánh sở, chủ đàn, thủ đàn. Có vị có tướng mạo tiên phong. 
Có vị có tâm từ bi quảng đại. Có vị tỏ rõ ý chí sắt son theo 
Thầy. Tất cả đã làm cho chúng tôi phải học tập, phải ghi nhớ. 

Có vị nhận được quyển Đại thừa chơn giáo do chúng tôi 
mang theo biếu, mừng vô kể bèn lấy năm mươi ngàn đồng xin 
công quả. Có vị nói có mấy chậu kiểng, muốn lấy chậu nào 
cũng được. Có vị nhận kinh thiên đạo thế đạo mà rất mừng vì 
thánh thất không có. 

Các thánh thất, thánh tịnh ở nơi xa rất thiếu thông tin, 
không biết nơi đâu có sách, không có thì giờ đi mua và nhất là 
yếu kinh tế, không phương tiện đi lại. Anh em chúng tôi đã có 
quyết tâm làm công quả, không hề nhận tiền của ai. Nỗi vui 
mừng của anh em chúng tôi nhiều hơn khi thấy sự vui mừng 
của các vị nhận kinh sách. Cứ như vậy mà suốt thời gian dài 
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nhiều năm liên tiếp, hai anh em chúng tôi kiên trì điền dã 
trong nỗi vui mừng, không hề thấy cực khổ, gian nan.  

Giờ làm việc để chụp hình là từ khi có ánh mặt trời đến khi 
mặt trời sắp lặn. Giờ đi và về thì chạy vào lúc trời tối. Có một 
lần đến 18 giờ tối mà chúng tôi mới vừa chụp hình xong một 
thánh thất ở huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh). Đến 22 giờ 
đêm, chúng tôi mới về gần đến Tân An. Thình lình có một 
anh (chắc là bệnh tâm thần) chạy băng qua đường, làm xe của 
chúng tôi quẹo cổ quăng cả hai anh em chúng tôi ra phía 
trước. Tưởng không còn mạng sống. Chúng tôi ráng chạy xe 
vô bệnh viện Long An xin cấp cứu. Nhưng được Ơn Trên hộ 
trì, anh Ba Tài chỉ chảy máu chút ít ở chân, còn tôi cũng bị 
một vết trầy xước trên vai. Hôm sau về Thành phố đi chụp 
hình mới biết tôi bị nứt xương bả vai.  

Hư xe dọc ñường  

Xe Honda 100 phân khối của huynh Tài thì mới, không hư 
dọc đường, nhưng cũng bị bể hết vè trước, bể mặt trên ghi 
đông, trầy tróc khắp nơi, phải đi thay. Còn xe Honda 50 của 
tôi thì bị hư nhiều hơn, hư sên hư dĩa, carter. 

Ngày 31-8-2002, tôi và huynh Tài chạy xe Honda 50 từ 
Huế qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng. Xe lên gần đến đỉnh đèo, 
máy nóng quá làm xe không còn nhúc nhích tới lui được. Hai 
anh em chúng tôi bèn kéo xe vô lề ngồi ngắm cảnh, vừa chờ 
cho máy xe nguội lại. Bỗng đâu có hai con chim nhỏ bay đuổi 
đánh nhau quyết liệt, đến nỗi một con bị quỵ mà con kia chưa 
chịu tha, khiến chúng tôi phải… “can thiệp”. 

Tưởng máy xe bị kẹt piston hư luôn, không ngờ máy lại 
tiếp tục nổ và chúng tôi chạy về Đà Nẵng rồi leo xe đò lên 
Kontum. Từ đấy chạy xe trở xuống Pleiku, về Ban Mê Thuột. 

Ngày 02-12-2004, buổi sáng trên đường đất nối liền thị 

trấn Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), chúng tôi xuống thị trấn 
Sông Đốc ở sát cửa biển. Bận về gặp trời tối lại bị mưa trái 
mùa, xe tôi chỉ chạy được số một và số hai vì đường rất trơn 
trợt, lầy lội. Khi huynh Tài mệt, bị té, tôi chạy thay. Người 
nào cũng mấy lần bị té. 

Khi về gần đến thị trấn Trần Văn Thời, đường vẫn còn lầy 
lội, trời lại tối om, vỏ xe trước của tôi bị bể, bánh xe trước 
suýt rớt ra vì ốc bù loong đùm xe đã lỏng suýt rơi mất. Thêm 
phần vỏ bánh xe bị kẹt dính đầy đất, hai anh em chúng tôi 
cùng đẩy xe, dẫn bộ rất khó khăn. Rất may là chúng tôi tìm 
được chỗ rửa xe, sửa xe, vá xe gần đó. 

Suốt hơn năm năm chạy xe khắp ba miền từ Nam ra Bắc, 
từ vùng biển lên cao nguyên, xe chúng tôi không bị hư đến 
nỗi phải nằm lại dọc đường lần nào. Lạ lùng là lần nào xe 
cũng chỉ “đợi” gần tới chỗ có thợ sửa xe mới chịu… hư. 
Chúng tôi vẫn thường nói riêng với nhau là mình đã được sự 
hộ trì rất lớn của chư thần trên đường đi, nên mọi trắc trở đều 
bình an vượt qua. 

Tìm thánh sở  

Ngày 08-6-2001 qua cù lao Tân Thới giữa sông Tiền. Trên 
đường đi tìm thánh tịnh Thanh Huệ Long thì bị trợt chân rớt 
dép. Ngay lúc đó, trước mặt không xa hiện ra thánh tịnh Vĩnh 
Thanh Quang mà không hay. Rất mừng vì chúng tôi vừa tìm 
thêm một thánh tịnh mới. Thánh tịnh Vĩnh Thanh Quang 
trước năm 1975 trực thuộc Cao Đài Thống nhứt. Vì không 
biết trước nên đó không phải là mục tiêu chúng tôi đi tìm. 
Còn nhiều trường hợp tình cờ tìm ra thánh sở như vậy, chúng 
tôi tin là nhờ có Thiêng liêng hộ trì.  

Tìm người để hỏi cũng không phải dễ vì tính trung bình 
trong nước, số người theo đạo Cao Đài chỉ có khoảng bốn 
phần trăm dân số. Rất hiếm người biết thánh sở, biết cách chỉ 
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đường. Thông thường người cho tin chỉ đúng sáu mươi phần 
trăm. Để hỏi thăm thánh sở, chúng tôi tìm người hỏi thăm 
theo “tiêu chí” như sau: người lớn tuổi, đàn ông, mặc áo 
trắng, có để râu (có vẻ là đạo hữu). Nếu không gặp đúng 
người như mong muốn thì chúng tôi hạ thấp tiêu chí xuống 
dần dần. 

Như trường hợp đi tìm cơ sở đạo Nghệ An ở thành phố 
Vinh. Sau khi chạy đến bến xe, đứng một hồi quan sát, chúng 
tôi tìm thấy một người tốt nhứt theo tiêu chí. Chúng tôi chạy 
theo người ấy về đến tận nhà, khi vừa quẹo vào cổng, chúng 
tôi liền hỏi địa chỉ cơ sở đạo. Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi đi 
một mạch đến cơ sở đạo mà không phải tìm hỏi thêm người 
thứ hai.  

Người chúng tôi muốn tìm, chúng tôi biết chắc là con của 
Thầy. Nhưng để con của Thầy nhận biết chúng tôi là cùng 
một Cha, cùng một Thầy, không phải bằng lời nói phút chốc 
mà được tin ngay. Chúng tôi phải chứng minh bằng cách tặng 
ngay một số kinh sách cần thiết mà người ấy có nhu cầu. Sau 
đó chúng tôi nói chuyện đến những người ở hội thánh mà 
người anh em ấy có quen biết. Từ đó chúng tôi thông cảm và 
hiểu nhau hơn.  

Thần minh giúp sức  

Ngày 27-3-2003 giữa vùng Đồng Tháp Mười không một 
bóng người ở, chỉ có rừng tràm mênh mông và đồng nước bao 
la, không còn biết phương hướng đi tìm thánh thất Phú 
Cường. Sau khi qua đò, đến ngã ba đường, không biết quẹo 
hướng nào, thì đột nhiên có người chạy ngang chỉ giúp. Ôi, 
mừng biết bao! 

Ngày 29-5-2002, trên đường đi tìm thánh thất Thạnh Phú ở 
huyện Thạnh Hóa, xe chạy gần đến thánh tịnh Võ Ca Tràng 
chưa đầy năm phút, một chiếc xuồng chở lúa vừa cất hàng 

xong, liền chở giúp anh em chúng tôi đi khá xa, ra đến bên 
kia mé sông Vàm Cỏ Tây, đậu ngay trước thánh thất. Nơi nầy 
không có đường xe vào, người ta thường đi lại bằng xuồng. 
Quả thật may mắn!  

Nhiều phen chúng tôi tìm được một thánh thất ở nơi rất 
hẻo lánh, đường sá khó khăn. Tưởng như tình cờ mà ngẫm ra 
chẳng tình cờ chút nào cả. Chúng tôi cảm nhận rõ là luôn có 
thần minh giúp sức để chỉ dẫn, và xui khiến có người đến 
giúp chúng tôi đúng lúc. 

Bữa cơm ngon ñặc biệt 

Ngày 02-12-2003, sau khi lên Phú Thọ thăm Đền Hùng, 
anh em chúng tôi chạy về Bắc Ninh cũng vừa đúng ngọ. Hai 
anh em chúng tôi đến thăm chùa Tiêu (còn gọi chùa Thiên 
Tâm, nơi Đức Vạn Hạnh Thiền sư sáng lập và nuôi dạy Lý 
Công Uẩn, tức vua Lý Thái Tổ). 

Chùa cất trên ngọn núi nhỏ, quanh phía dưới là con sông 
Tương (Tương Giang) thơ mộng. Trên ngọn núi có tượng lộ 
thiên rất to tạc hình Đức Thiền sư Vạn Hạnh. Dưới chân núi 
có nhiều tháp rất xưa của các sư trụ trì trong đó có tháp của 
Thiền sư Vạn Hạnh. Sau khi chúng tôi viếng chùa và chụp 
ảnh, ni sư trụ trì rất hiếu khách đã mời và thết đãi anh em 
chúng tôi bữa cơm chay rất ngon. Ngon vì tài khéo léo của 
người nấu ăn, vì quá đói sau mấy ngày liền không gặp nơi nào 
bán cơm chay dọc đường. Ni sư không cùng ăn mà sau rốt lại 
còn gởi tiền lì xì mỗi người mười ngàn đồng để kỷ niệm, mặc 
dù nhà chùa rất thanh bần.  

Ngày 24-3-2004, trên đường từ Huế về, chiều tối đến Hội 
thánh Truyền giáo ở Đà Nẵng xin ngủ đêm để sáng hôm sau 
đi Kontum. Như người anh cả thân thương, Anh Lớn Truyền 
trạng Ngô Minh Chính mời chúng tôi ngủ cùng phòng, chăm 
sóc buổi ăn tối trọng hậu ở bên ngoài, và đặc biệt buổi ăn lúc 
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bốn giờ sáng trước khi chúng tôi lên đường đi Kontum. 

Trong chuyến đi lần nầy chúng tôi bị “ông tổ bản đồ” quở. 
Tôi thấy Kontum gần Đà Nẵng, thấy có đường nối liền hai 
nơi. Không ngờ, sau khi xe chạy một hồi lâu mới biết xe 
không đi thẳng mà lại chạy vòng vo xuống Quảng Ngãi, chạy 
luôn đến Bình Định. Từ đây qua Pleiku và từ Pleiku trở 
ngược lên Kontum. Khi đến nơi thì trời vừa hết nắng.  

Ngủ nhà Thầy  

Thông thường hai anh em chúng tôi không ngủ lại trong 
thánh thất, thánh tịnh mà tìm chỗ trọ ở ngoài để tránh làm 
phiền bổn đạo và cũng có phần tự do. Chỉ khi cần thiết lắm 
như ở thánh thất Thủ đô Hà Nội, vì cần tìm nhiều tài liệu, và 
vì chị Hai Hương Bình quá nhiệt tình. Anh em chúng tôi còn 
ngủ lại ở thánh thất Kontum, nhưng lại thức gần suốt đêm để 
nghe kể chuyện Thiêng liêng chữa bịnh và giữ chùa.  

Trong chuyến đi thăm Đền Hùng bằng Honda, đi về đến 
Đà Nẵng gặp lúc tối, chúng tôi ghé vào Hội thánh Truyền 
giáo trong mùa tịnh mà không biết. Chúng tôi vô cùng ái ngại 
vì vô tình phá vỡ sự yên tĩnh tịnh trường của Hội thánh mà 
chúng tôi rất kính trọng. Nhưng quý anh lớn Phối sư Thượng 
Hậu Thanh, Thừa sử Nguyễn Thanh Giang, Truyền trạng Ngô 
Minh Chính rất vui vẻ, nồng hậu tiếp đãi, chuyện trò và mời 
chúng tôi ở lại ngủ đêm. Tình thương chân thật của quý anh 
lớn như thế, ngoài đời hiếm tìm thấy. Chúng tôi vô cùng hạnh 
phúc được ngủ ở nhà Thầy với những người anh, ngưòi chị, 
người đồng đạo, cùng một lòng tôn kỉnh một Đấng Cha Trời 
chung. Thật là mừng vui, sung sướng biết bao! 

Có rất nhiều trường hợp, anh em chúng tôi và con của 
Thầy chưa hề biết nhau, chưa hề gặp nhau, dù cách xa ngàn 
dặm mà rất cảm thông, rất quý mến, rất thân thương. Chỉ do 

một điều duy nhứt là cả hai bên đều là anh em, là con cùng 
một Thầy, một Đức Chí tôn Thượng phụ.  

Ở tỉnh Trà Vinh, một hôm không tìm được nhà Thầy, phải 
ngủ đêm tại huyện Cầu Ngang, tìm hoài không thấy nhà trọ 
tốt, rốt cuộc cũng phải thuê một cái phòng có một giường 
bằng tre. Đêm nầy ngủ không được vì mùng rách, bị muổi 
cắn. Lại một đêm kế ngủ không được nữa vì thuê phải một 
phòng ngủ mà khách trọ phòng sát cạnh nhậu nhẹt, hò hát 
suốt đêm. Có đêm ngủ tại Hải Phòng mà phải thuê hai lần 
khách sạn. Tại khách sạn thứ nhứt, lấy phòng vào nghỉ lưng 
chưa được một tiếng đồng hồ, bỗng tiếng trống tiếng kèn trỗi 
lên điếc tai. Ra xem, mới hay rằng đang có đám tang trong 
khách sạn! Liền phải cuốn gói dọn đi tìm khách sạn khác.  

Nhịn ñói mà không thấy ñói 

Nhiều lần nhịn đói vì mải miết đi mà quên ăn cơm. Nhiều 
lần phải chờ đến nơi có bán cơm chay nên trễ giờ. Nhiều lần 
không có cơm thì ăn trái cây trừ cơm. Nhưng đặc biệt trên 
đường đi từ Bắc Ninh qua Hải Dương đến Vịnh Hạ Long, 
không tìm thấy chỗ bán thức ăn nào. Phần đường xa, phần 
trời tối, nên ráng chạy xe cho đến nơi, và đành phải nhịn đói 
suốt từ trưa tận đến 10 giờ đêm. Rốt lại được đền bồi bằng 
bữa ăn cháo đêm đặt nấu trong khách sạn tại Bãi Cháy, vịnh 
Hạ Long.  

Bốn lần thay máy ảnh  

Cả hai anh em chúng tôi đều thay bốn lần xác máy chụp 
ảnh. Máy ảnh của huynh Tài tốt hơn máy của tôi. Lúc nầy 
chưa có máy chụp hình kỹ thuật số. Chúng tôi chụp bằng 
phim màu. Cả hai đều có trên một trăm hai mươi album. Ảnh 
của tôi rửa khổ 9x12cm, còn huynh Tài rửa 10x15cm. Trong 
khi tôi hạn chế mỗi thánh thất chỉ chụp ba ảnh thì huynh Tài 
chụp không giới hạn. Ảnh của huynh Tài chất trong hai thùng 
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to, còn album ảnh của tôi thì chỉ đầy một thùng. 

Khi đến một thánh sở, tôi vào trước, tự giới thiệu, tặng 
kinh sách làm quen, sau đó xin vào lễ Đức Chí tôn. Huynh 
Tài đứng ngoài chụp ảnh trước rồi dẫn xe vào sau và cùng lên 
bửu điện đảnh lễ. Ở thánh sở thuận tiện thì còn thong thả nói 
chuyện và chụp ảnh. Nhưng có nhiều nơi phải chụp nhanh, rút 
lui lẹ, như thể kẻ làm việc ám muội, lén lút! 

Ngày 06-11-2001, đến chụp ảnh thánh thất Hữu Đạo thì có 
người từ trong chùa đi ra hỏi làm gì; muốn tham quan chụp 
ảnh thì phải trình với công an để xin phép... 

Ngày 27-2-2003 đến thánh thất Tân Hồng, cửa trước cửa 
sau đều đóng kín. Hai anh em chúng tôi đành đứng sát rào 
chụp ảnh. Một người đi ngang hỏi chúng tôi có xin phép chưa 
mà chụp. 

Ngày 09-4-2003 đến thánh thất N.T.C. không thấy người 
coi giữ. Các em nhỏ dẫn chúng tôi vào thất, vừa chụp xong thì 
người thủ tự đến yêu cầu chúng tôi phải đến công an xin 
phép. 

Những trường hợp khó khăn như trên chúng tôi phải chụp 
nhanh rồi lật đật rời khỏi, không kịp bảo quản máy ảnh. 
Đường lộ liên xã, liên huyện hầu hết đều gồ ghề, chưa tráng 
nhựa; đường đồng thì nhỏ, nhiều chỗ lầy lội, chưa được lót 
tấm “đan” xi măng. Máy ảnh có lúc bị rớt, bị dơ, bị hư nên 
buộc phải thay máy khác.  

Thăm danh thắng, các vì vua và danh nhân ñất nước  

Trước khi đi đến một tỉnh nào, chúng tôi đều tham khảo 
quyển Hướng dẫn du lịch để biết qua các nơi đặc biệt. Hai 
anh em chúng tôi không bỏ cơ hội để đi thăm các danh thắng, 
lăng tẩm, nơi an nghỉ của các vì vua, và danh nhân đất nước. 

Ngày 30-11-2003 chúng tôi đi thăm chùa Hương ở Hà Tây, 
nay thuộc thành phố Hà Nội. 

Ngày 01-12-2003 trên đường thăm Đền Hùng, chúng tôi 
thăm đền thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh, nay trực thuộc thành 
phố Hà Nội. 

Ngày 02-12-2003, chúng tôi đến Bắc Ninh thăm đền thờ 
Lý Bát Đế (thờ tám vì vua đời Lý), thăm khu mộ vua Lý Thái 
Tổ, khu mộ vua Lý Cao Tông, Lý Thánh Tông và Lý Thần 
Tông, mộ của nguyên phi Ỷ Lan, đền thờ Lý Chiêu Hoàng, 
thăm Đền Gióng, chùa Thiên Tâm (thờ Đức Vạn Hạnh Thiền 
sư). 

Ngày 03-12-2003 ở Hải Dương, chúng tôi thăm chùa Côn 
Sơn (thờ Nguyễn Trãi), thăm đền Kiếp Bạc (thờ Đức Trần 
Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, vợ và bốn con trai), rồi thăm lăng 
vua Trần Minh Tông và mộ các vua Trần ở An Sinh (Đông 
Triều, Quảng Ninh). Sau đó đi thăm vịnh Hạ Long.  

Ngày 04-12-2003, chúng tôi thăm đền thờ Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học, thành phố Hải Phòng. Rồi 
xuống Nam Định thăm khu di tích Phủ Giầy thờ Bà Chúa 
Liễu Hạnh, đền thờ Lý Nam Đế và Hoàng hậu, đền thờ vua 
Đinh Tiên Hoàng. 

Ngày 06-12-2003 thăm đền thờ và lăng vua Lê Đại Hành 
và Thái hậu Dương Vân Nga, vua Lê Long Đỉnh. Sau đó đến 
tỉnh Quảng Trị thăm thánh địa Đức Mẹ La Vang. 

Ngày 31-8-2002 thăm lăng vua Khải Định, vua Minh 
Mạng, vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, bà Từ Dũ, vua Kiến Phúc, 
vua Đồng Khánh, vua Gia Long. 

Ở Quảng Nam thăm phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn. 
Vào Bình Định thăm lăng Võ Tánh, đền thờ vua Quang 
Trung. 
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Anh em chúng tôi viếng hầu hết các vị lãnh đạo danh nhân 
trong Nam, không bỏ sót vị nào. Đặc biệt là các vị tiền bối 
khai đạo Cao Đài. 

Nơi ấn tượng nhất  

Ấn tượng nhất là thăm động Thần Quang, sâu dưới chân 
núi, dưới chùa Thầy (thờ Từ Đạo Hạnh, ở Quốc Oai, Hà Nội). 
Trong đó có thờ cốt ba ngàn lính của tướng Lữ Gia bị quân 
Tàu bao vây, đã liều chết cố thủ trong động cách nay gần một 
ngàn năm.  

Ghé chùa Đậu thăm tượng táng hai Thiền sư Vũ Khắc 
Minh và Vũ Khắc Trường ở Thường Tín (Hà Nội).  

Tưởng khó mà dễ  

Miền Trung vừa xa xôi vừa xa lạ phong tục tập quán, 
chúng tôi chưa hề quen biết một ai, nên có phần lo ngại. Nào 
ngờ, Hội thánh Truyền giáo đã nồng hậu tiếp đón chúng tôi và 
còn cho người chở đi từng thánh thất để giới thiệu trực tiếp. 
Kết quả rất tốt, công việc trở nên dễ dàng. Rút ngắn thời gian 
rất nhiều, chi phí không đáng kể.  

Hội thánh Cầu Kho − Tam Quan cũng giống y trường hợp 
trên, rất hiếu khách, rất nồng hậu và cũng giúp chúng tôi đến 
từng thánh thất để giới thiệu, cung cấp tin tức và chụp ảnh.  

Thánh thất Thủ đô Hà Nội, nơi cách xa nhứt cái rún đạo, 
cũng nồng nhiệt tiếp đón không kém, lại còn cho chúng tôi 
nhiều tin tức sử đạo và của các thánh thất có quan hệ.  

Chuyến ñi cuối cùng  

Sau khi phát bệnh, hiền huynh Đạt Linh vẫn hành đạo tích 
cực. Lúc tạm khỏe, vẫn còn đi với tôi nhiều lần nữa đến nhiều 
thánh sở để chụp ảnh và tìm tài liệu bổ sung. 

Bất kể lúc nào hiền huynh Huệ Khải hẹn đến nhà huynh 
họp để chọn lựa ảnh và kiểm tra danh sách các thánh sở, 
huynh Đạt Linh đều đến đúng giờ, mang theo các album ảnh 
cồng kềnh. Chẳng chút quản ngại. 

Giữa năm 2008, khi cùng hiền huynh Huệ Khải duyệt lại 
bản thảo để chuẩn bị xin xuất bản quyển đầu tiên trong bộ 
sách là cuốn Các thánh sở Cao Đài tỉnh Long An, chúng tôi 
thấy cần thay một số ảnh cũ, bổ túc một số thông tin cần thiết. 
Nhưng thấy sức khỏe của hiền huynh Đạt Linh sút kém nhiều, 
nên tôi “lén” đi một mình, không dám cho Hiền Huynh hay 
trước. 

Đến khi duyệt lại bản thảo quyển Các thánh sở Cao Đài 

tỉnh Bến Tre, do yêu cầu bổ sung ảnh và thông tin, tôi cũng 
định đi môt mình và chỉ rủ tu sinh Minh Trung, quê ở huyện 
Thạnh Phú (Bến Tre) cùng đi. Không ngờ hiền huynh Đạt 
Linh biết được và nhứt quyết cùng đi. 

Ngày 14-8-2008, sau khi đến Bến Tre, chúng tôi chia nhau: 
Minh Trung chở hiền huynh Đạt Linh đi tách về huyện Thạnh 
Phú. Cao Hoàng Phong chở tôi đi huyện Mỏ Cày chụp hình. 
Hẹn nhau đến sáu giờ chiều hôm ấy, hai xe chúng tôi gặp lại 
tại Mỏ Cày rồi cùng trở về Sài Gòn. 

Trời mưa suốt đường về. Đến chín giờ đêm chúng tôi mới 
tới nhà. Chúng tôi rất lo sức khỏe của hiền huynh Đạt Linh, 
nhưng may quá, không sao.  

Những hình ảnh chụp ở huyện Thạnh Phú, in trong quyển 
Các thánh sở Cao Đài tỉnh Bến Tre, chính là những hình chụp 
sau cùng của hiền huynh Đạt Linh.  

Đạt Truyền 

Tân Định, 14-02-2009 
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Vắng một nụ cười 

Huệ Khải 

Giờ Dậu, tối thứ Sáu 09-01-2009 (14 tháng Chạp Mậu Tý), 
tại thánh thất Bàu Sen, họ đạo và thân hữu truy điệu anh Đạt 
Linh. Trước linh cữu, kéo anh Đạt Truyền đứng kế bên cho đủ 
bạn, lòng dặn lòng cố gắng đừng bi lụy, vậy mà mới đọc hai, ba 
dòng, tới câu “Thời gian mười năm qua, ba anh em Đạt Linh, 

Đạt Truyền và Huệ Khải tình thân như thủ túc” thì tôi quá đỗi 
nghẹn ngào…  

Những ngày cuối của anh Đạt Linh, thâm tâm tôi vẫn tin là 
anh sẽ vượt qua như mấy lần trước. Có dịp gặp nhau, tôi hay 
nói với anh, trước mặt anh Đạt Truyền: Không sao đâu! 
Huynh chưa “đi” nổi đâu. Gì gì thì cũng phải đợi bộ sách Các 

thánh sở Cao Đài in xong hết đã. Chẳng lẽ để tụi tôi mỗi lần 
in sách phải … đốt cho huynh một cuốn!  

Anh Đạt Truyền cười hồn nhiên. Đạt Linh cũng cười tươi, 
lạc quan.  

Tháng 12-2008 in xong cuốn đầu: Các thánh sở Cao Đài 

tỉnh Long An. Sách chở về thánh thất Bàu Sen xong, chúng tôi 
liền dâng thánh lễ giờ Ngọ để sớm trình Ơn Trên và tạ ơn. 
Anh Đạt Linh nâng niu cuốn sách trắng đẹp, vui lắm. Nhưng 
bản tánh điềm đạm, ít nói, anh chỉ bộc lộ nhiều qua nét mặt. 

Niềm vui đó cũng giống như năm 2005, khi chúng tôi vừa 
làm xong bản thảo của năm quyển: tỉnh Kiên Giang; tỉnh Tiền 

Giang; tỉnh Vĩnh Long; thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu 

Giang; miền Bắc (Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Nghệ An, 

Quảng Ninh, Thanh Hóa). Dẫu mới chỉ là năm bản photocopy 
để trình Cơ quan Phổ thông Giáo lý.  

Mùa tu Đông chí Mậu Tý, tôi gởi bản thảo Các thánh sở 

Cao Đài tỉnh Bến Tre ra Hà Nội, mong sẽ sớm có giấy phép 
để đưa đi in. Trên giường bệnh, anh vui khi nghe báo tin. 
Nhưng rốt cuộc anh không đợi thêm được. Trước tết nguyên 
đán, tôi cầm giấy phép in cuốn Bến Tre trên tay, lòng bùi ngùi 
tiếc nhớ anh biết mấy! 

Chính quá trình làm bộ sách Các thánh sở Cao Đài đã thắt 
chặt tình thân thiết, gắn bó giữa ba anh em chúng tôi. Ban đầu 
là với anh Đạt Truyền từ khoảng cuối năm 1998 trở đi. Không 
lâu sau đó là thêm anh Đạt Linh. 

Trước kia tôi chỉ biết tên thánh thất Bàu Sen khi đọc thánh 
giáo, và chưa một lần đặt chân tới. Tánh tôi vốn lười đi đó đi 
đây, trót quen ru rú ở nhà đọc và viết. Khi cùng làm việc 
chung với anh rồi cũng vậy. Hiểu tôi, anh không mời mỗi khi 
Bàu Sen tổ chức lễ trọng thể mừng Giáng sinh hàng năm. Bàn 
bạc việc gì thì hai anh Đạt Truyền, Đạt Linh cùng ghé tôi, 
thường dành trọn buổi sáng. Tôi chủ động giúp Bàu Sen thực 
hiện các tập sách photocopy làm quà tặng phổ biến nội bộ và 
liên giao (như Thánh thất Bàu Sen xưa và nay, Lời vàng sen 

trắng, Một mùa sao sáng, Khai xuân tâm đạo…) thì cũng chỉ 
họp bàn ở nhà tôi, chia việc với hai anh những công đoạn cần 
thiết. 

Cả hai anh Đạt Truyền, Đạt Linh đều luôn nhiệt tình, thật 
hồn hậu, giàu lòng hy sinh, rất đạo hạnh. Cả hai hạp tánh tôi ở 
chỗ tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Ba anh em vì thế mà ăn ý nhau suốt ngần 
ấy năm. Những tháng những ngày định ra lịch làm việc chung 
hàng tuần ở nhà tôi để duyệt ảnh từng thánh sở, kiểm tra danh 
sách thánh sở theo từng tỉnh là những kỷ niệm đầm ấm không 
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quên. Thỉnh thoảng, tôi dặn hai anh ghé sớm, đừng ăn sáng. 
Thế là hiền nội của tôi có dịp “phục vụ” ba ông “đạo hữu” rất 
chu đáo. Những lúc ăn sáng bên nhau như thế cũng là lúc thư 
giãn, tâm tình. Qua đó tôi hiểu thêm nguyện vọng của anh Đạt 
Linh trong cương vị chánh hội trưởng, lúc nào cũng đau đáu 
muốn nâng tầm họ đạo lên. Tôi biết thêm những nỗi niềm của 
anh trong hoàn cảnh hành đạo mà tôi hay ví von là “chén dĩa 
cùng úp chung một rổ, khó bề khỏi va chạm, khua lanh canh, 
khờn mẻ”. 

Tôi chưa từng một lần thấy anh Đạt Linh nổi sân. Nhắc lại 
những phiền muộn trong lúc hành đạo anh đều nói nhẹ nhàng, 
vắn tắt. Tôi cảm nhận trong anh không có lòng trách oán. 

Những buổi tôi phụ trách đạo đàm, thuyết minh giáo lý, 
hay giảng bài trong chương trình Bồi dưỡng Giáo lý cấp một 
tại Cơ quan Phổ thông Giáo lý, anh dự đầy đủ. Cả khi căn 
bệnh tái phát, hoành hành, anh vẫn gượng đi. Nên hôm nào 
thấy thiếu anh là tôi đâm lo. Cuối buổi trình bày hay lúc nghỉ 
giải lao, liền tìm anh Năm Hạnh (em ruột anh) để hỏi thì quả 
nhiên biết rằng mình đoán đúng: Anh “bết” quá, gượng không 
nổi! 

Các bài nói chuyện ở Cơ quan Phổ thông Giáo lý (quận 1), 
thánh tịnh Ngọc Điện Huỳnh Hà (quận 2), thánh tịnh Ngọc 
Minh Đài (quận 4), và Vĩnh Nguyên Tự (Long An) tôi đều 
làm thành sách nhỏ (khổ A5) để biếu đạo hữu. Tôi luôn 
photocopy nhiều, phát ra còn dư thì trao hết cho Đạt Linh. Về 
sau tôi biết anh lẳng lặng sao chụp thêm nhiều lần nữa, để 
dùng cho nội bộ Bàu Sen, để tặng khi đi liên giao hành đạo 
các nơi, khi cùng anh Đạt Truyền điền dã chụp ảnh thánh sở. 

Tôi còn nhớ buổi sáng Chủ nhật nọ. Hôm ấy tôi phụ trách 
đạo đàm, trình bày một số trải nghiệm trong việc đọc thánh 
giáo Cao Đài, xử lý vấn đề từ ngữ, điển cố trong văn bản… 

Hôm ấy tôi không nghĩ là anh sẽ đến dự vì biết mấy ngày qua 
anh bị căn bệnh “vật” anh dữ dội. (“Vật” là cách anh nói về 
những lần bị hành xác.) Nhưng vừa từ phòng hiền huynh Đạt 
Chánh bước ra, không ngờ lại thấy anh trờ tới trước mặt, tà áo 
đạo trắng tinh tươm. Anh nói nhỏ: Hôm nay em phải ra đây 

để “giao cảm” với đạo huynh chớ. Rồi mỉm cười tươi tắn. 

Tôi cảm động. “Giao cảm” là hai chữ tôi quen dùng khi 
viết lời mở đầu cho vài cuốn sách tôi viết. Cũng là hai chữ tôi 
dùng khi dẫn vào từng cuốn trong bộ sách Các thánh sở Cao 

Đài. 

Tôi nào biết rằng đó là lần cuối cùng anh Đạt Linh đến ủng 
hộ buổi nói chuyện của tôi. 

* 

Cuối năm 2007, sau nhiều năm tạm ngưng việc in sách, tôi 
gởi bản thảo Đất Nam Kỳ - tiền đề văn hóa mở đạo Cao Đài 
ra Hà Nội xin xuất bản. Trong lúc còn chờ giấy phép, tôi 
không khỏi nhớ đến những trải nghiệm ngậm ngùi vào hai 
năm 1995, 1996 khi bản thân tự bỏ vốn in sách; hoặc ba năm 
1999, 2000, 2005 khi trót giao bản thảo cho người khác in 
sách. Những “lắt léo” đã thành “truyền thống” của ngành phát 
hành sách trong nước vẫn cứ mãi là một trở ngại nản lòng mà 
dường như ít tác giả nào có thể vượt qua nếu mình tự in sách. 
Còn giao sách cho “bá tánh” in, thì tôi hay ví von chua chát là 
giống như… đem con gái gả Đài Loan! 

Bài học cay đắng còn đó. Tôi nghiền ngẫm rồi vụt đi tới 
một quyết định: Ấn tống! Lúc ấy, tôi để dành được chừng 
chục triệu. Nhẩm tính các khoản, tôi tin đủ in chừng một ngàn 
cuốn. Bụng bảo dạ, cứ tạm như thế đã. 

Sinh thời cụ Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) hay bảo tôi ghé 
nhà riêng ở số 12/3C đường Kỳ Đồng (quận 3) chơi. Một già 
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một trẻ chuyện trò. Có lần nghe tôi nói xong thì cụ bật cười, 
và hỏi: “Cháu có thấy là cháu mystique không?” Tôi không 
chối. Vậy đừng lạ tại sao tôi tin quyết định ấn tống của mình 
vào cuối năm 2007 là đúng, là có thần minh ám thị.  

Thật vậy. Tôi không bao giờ quên buổi sáng ấy. Bảy, tám 
giờ sáng, tôi đang chăm chỉ gõ phím trước computer thì điện 
thoại đổ chuông. Bất ngờ quá! Chính là một mạnh thường 
quân ước chừng mười năm qua tôi không gặp hay liên lạc. 
Năm 1995, tôi tái bản cuốn sách đầu tay Giải mã truyện Tây 

du, anh từ phương xa biết được, gởi tiền về để nhận lại một số 
lớn sách mang biếu các nơi. Anh vốn là tín đồ Hội thánh 
Truyền giáo, cũng là một nhà khoa học danh tiếng ở xứ 
người. Với giọng nhiệt thành, sang sảng, anh cho biết suốt 
buổi tối không ngủ, mải đọc các bài tôi viết, và nghe các bài 
tôi nói đang tải trên Internet. Đó là lý do anh quay số gọi tôi, 
tràng giang đại hải cả giờ đồng hồ, xong rồi chỉ hỏi một câu: 
Anh Dũng đang tính làm gì đó? 

Tôi đáp: Ấn tống! Và trình bày rõ việc sắp làm. Anh tán 
thành liền, hỏi tôi phí tổn bao nhiêu. Nghe nói chừng mười 
triệu, anh mau mắn bảo hãy dành chỗ tiền đó cho anh công 
quả, nhưng chớ tiết lộ họ tên của anh. Lại bảo coi như anh 
“mở hàng” cho tôi làm vốn, có trớn rồi thì tự khắc ấn tống sẽ 
nuôi ấn tống. (Sau này, thực tiễn qua năm lần họp mặt phát 
hành sách ấn tống tại thánh thất Bàu Sen đã chứng minh rằng 
anh bạn ở Hội thánh Truyền giáo “tiên tri” quá đúng.)  

Buổi điện đàm sáng thứ Bảy hôm đó (22-3-2008) đúng 
ngày rằm tháng Hai Mậu Tý, lễ vía Đức Thái Thượng Đạo tổ. 
Tôi thầm tạ ơn Đức Đạo tổ, tin rằng mình vừa được ban lộc. 

Tháng 4-2008 có giấy phép in sách, tôi liền gặp hai anh 
Đạt Truyền, Đạt Linh mời cả hai giúp sức cùng khởi xướng 
chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Cao Đài. Xin anh 

Đạt Linh chấp thuận đặt địa chỉ ấn tống tại thánh thất Bàu 
Sen. Với kinh nghiệm liên giao hành đạo của hai anh, việc gởi 
thơ mời đạo hữu các nơi rất dễ dàng. Với mặt bằng khang 
trang, khá rộng rãi, việc họp mặt ấn tống hoàn toàn thuận tiện. 
(Tất cả việc chuẩn bị thơ mời, chương trình họp mặt, mọi 
công đoạn giao dịch với nhà xuất bản, nhà in, v.v… thì tôi xin 
nhận lãnh hết để hai anh khỏi mệt trí.) 

Ngày thứ Sáu 06-6-2008, anh Đạt Linh huy động bổn đạo 
Bàu Sen tổ chức rất thành công buổi ra mắt cuốn sách đầu 
tiên của chương trình ấn tống. Với hơn chín triệu rưỡi đồng 
làm vốn của vị mạnh thường quân ẩn danh, trong buổi sáng 
“khai trương” đạo hữu đóng góp được hơn sáu mươi triệu. 
Sách được các đạo hữu tình nguyện mang đi các tỉnh, cả vùng 
sâu vùng xa. Tôi tin chắc không có một hệ thống phát hành 
nào ở Việt Nam, khi ăn 50-60% huê hồng phát hành sách lại 
có thể hoạt động hiệu quả như thế. 

Thứ Bảy 02-8-2008, họp mặt ấn tống lần thứ hai.  

Thứ Bảy 28-8-2008, họp lần thứ ba. 

Thứ Sáu 24-10-2008, họp lần thứ tư. 

Thứ Năm 01-01-2009, họp lần thứ năm. 

Trước mỗi đợt họp mặt, chúng tôi đều tổ chức thánh lễ giờ 
Ngọ để dâng sớ trình Thầy Mẹ và các Đấng sách mới in và 
phương danh quý vị mạnh thường quân cùng tổng số tiền 
công quả của mỗi đợt, đồng thời khẩn nguyện hồi hướng công 
quả pháp thí về các thánh sở, nhất là về cửu huyền thất tổ của 
quý vị mạnh thường quân. Anh Đạt Linh quỳ đội sớ, suốt 
buổi lưng thẳng tắp, thân hình vững vàng như pho tượng. Tôi 
quỳ bên dưới, nhìn anh, cảm nhận rằng chỉ có bậc chơn tu đạo 
hạnh mới đủ thần lực làm trọn bổn phận một chánh hội 
trưởng như thế, dẫu thân xác đang đeo mang trọng bệnh. 
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Tổng kết chương trình ấn tống trong sáu tháng cuối năm 
2008, tính ra in được chín đầu sách mới và tái bản một. Mỗi 
bản in thường là 3-4.000 cuốn. Ít nhất thì in 1.000 cuốn. (Đạo 
hữu tại hải ngoại rất tán thưởng loạt sách này, đến nay có vị 
đã xin phép in lại bốn nhan đề, mỗi cuốn ấn tống hàng ngàn 
bản.) Có những vị mạnh thường quân xin công quả in trọn 
một, hai đầu sách. Có vị ở xa, nhờ truy cập Internet biết đến 
chương trình ấn tống đã nhiệt thành gởi tiền công quả qua 
bưu điện. Một số linh mục, Ki tô hữu ở Huế, Nam Định, Bảo 
Lộc, một vài dòng tu Công giáo ở Thành phố, v.v… qua 
thông tin đăng trên tuần báo Công giáo và Dân tộc đã viết thư 
hay đích thân cử người đến thỉnh sách ấn tống. 

Bàu Sen càng rộn rịp hẳn lên thì công việc dồn lên tấm 
thân mảnh khảnh của anh Đạt Linh càng nhiều. Nhưng anh 
không hề than thở. Anh thật sự rất vui trong gánh đạo nhọc 
nhằn và rất có trách nhiệm. Hễ tôi gợi ý hay bàn bất kỳ chi 
tiết gì nhằm kiện toàn guồng máy ấn tống thì anh đích thân 
thực hiện ngay, không chút trì hoãn. 

Chưa có kho sách, anh nhường ngay một diện tích lớn 
trong gian phòng nhỏ hẹp sau lưng Bát quái đài, là phòng 
riêng của anh (vì anh hầu như đã là người xuất gia từ khi lãnh 
nhiệm vụ chánh hội trưởng). 

Một đêm mưa lớn, nước bắt đầu tràn vào thánh thất. Dẫu 
đang bệnh, anh tất tả chuyển số sách tạm để ở tầng trệt lên 
cao, chỉ sợ ướt mấy ngàn cuốn sách chưa kịp đóng kệ tồn trữ. 
Sách nhờ thế không hư lấy một cuốn. 

Lắm khi đạo hữu ở tỉnh xa tìm đến Bàu Sen thỉnh kinh 
sách bất kể giờ giấc, anh vẫn nhẫn nại tiếp đón ân cần. Tôi 
hiểu tấm lòng của anh, nhưng càng ái ngại hơn vì đó cũng là 
những lúc anh bị bào mòn thêm sức khỏe. 

Thánh thất Bàu Sen nằm lọt thỏm trong khu bình dân lao 

động. Đi vào từ đường Trần Phú hay đường An Dương 
Vương đều dễ thấy rõ ở đầu mỗi con hẻm một cổng cao cao 
với tấm bảng màu xanh dương kẻ chữ trắng trang trọng: 
Thánh thất Bàu Sen – Cao Đài giáo lý. Từ lúc làm chánh hội 
trưởng, anh Đạt Linh đã cho sửa sang hai tấm bảng. Xưa, vị 
tiền bối sáng lập thánh thất là Phan Thanh (1898-1952) đã lập 
ra Cao Đài giáo lý viện (Thủ Đức, 1942). Viện giáo lý không 
còn sau khi tiền nhân quy thiên, nhưng anh Đạt Linh trân 
trọng giữ lại bốn chữ Cao Đài giáo lý, trong âm thầm, anh 
nguyện biến đổi Bàu Sen, thay vì chỉ là nơi cúng bái sẽ trở 
nên một điểm đến tin cậy cho bất cứ ai cần tìm hiểu giáo lý 
Cao Đài.  

Đó là lý do anh quên mình khi mau mắn nhận lời tôi, đưa 
Bàu Sen làm địa chỉ ấn tống, phục hoạt lại một truyền thống 
cao quý của các tiền bối đã sớm có từ thời mới mở đạo Cao 
Đài.  

Anh đã tin tôi trọn vẹn kể từ buổi sơ giao.  

Con người ấy, nhân cách và đạo hạnh ấy, tôi làm sao quên 
được. 

* 

Tối Chủ Nhật 28-12, tôi ghé nhà thăm anh vì nghe anh Đạt 
Truyền lo lắng cho biết nhiều ngày qua anh không ăn được tí 
gì cả. Trên chiếc trường kỷ kết hợp làm giường đặt ở ngay 
phòng khách, anh nằm đắp chăn quá ngực. Ngoài hai em 
thanh niên ở thánh thất, có mẹ anh, vợ anh, và chị Nguyễn 
Thị Son (Phó cai quản). Cũng như mọi người, tôi ngồi bệt 
luôn xuống nền gạch hoa, sát bên chỗ anh nằm. Nhìn vẻ nhọc 
mệt trên gương mặt anh, hai tròng mắt vàng quạch, tôi ái ngại 
nắm bàn tay gầy guộc của anh, nhưng chẳng dám hỏi han 
nhiều tới sức khỏe, bệnh tình, mà nói lảng qua vài việc về 



Nhớ Đạt Linh – 55   56 – Huệ Khải 

 

cuộc họp mặt ấn tống mừng năm mới 2009. 

Thể hình tiều tụy, giọng nói đuối sức, thế mà nghe nói đến 
ấn tống thì dường như anh chợt khá thêm lên. Đã chuẩn bị 
xong phần diễn từ khai mạc theo thông lệ, nhưng anh buồn 
buồn nói rằng sẽ không thể đảm đương nổi, cũng không thể 
quỳ dâng sớ trình cáo Thầy Mẹ việc ấn tống. 

Tôi an ủi, dặn anh yên lòng, gắng dưỡng sức. Mọi việc hãy 
nhờ hai vị phó cai quản thay thế. 

Sáng hôm sau, 29-12, gia đình đưa anh vào bệnh viện Chợ 
Rẫy. 

Sáng thứ Năm 01-01-2009 chúng tôi tổ chức họp mặt đạo 
hữu lần thứ năm để phát hành ba cuốn sách mới vừa in xong: 
Bồi dưỡng đức tin (của Ngọc giáo hữu Bùi Văn Tâm, Hội 
thánh Ban Chỉnh Đạo), Lễ bổn (của tiền bối Cao Triều Phát, 
Hội thánh Minh Chơn Đạo), và Các thánh sở Cao Đài tỉnh 

Long An (của Đạt Linh, Đạt Truyền, và Huệ Khải). Ở trong 
bệnh viện, anh nằng nặc đòi về, gia đình phải khuyên mãi. 

Khoảng chín giờ tối ngày 03-01-2009, sau khi cúng cầu 
giải bệnh cho anh (lần thứ ba) tôi từ thánh thất Bàu Sen vào 
thăm anh trên lầu 8, Khoa Gan mật, bệnh viện Chợ Rẫy. 
Muốn ngồi lâu bên anh mà khỏi đả động tới bệnh tình đang 
xấu hẳn đi, tôi cố ý nói lảng qua những kết quả tốt đẹp trong 
buổi họp mặt ấn tống hôm tết dương lịch. Vợ anh đứng cạnh 
giường nói: Mấy hôm rày ảnh cứ buồn buồn, chỉ có huynh 
Huệ Khải vô nói chuyện ảnh mới cười nổi. 

Tôi hiểu chị nói thật, không phải lời xã giao. Anh đi rồi, có 
lần gặp tại Bàu Sen, chị cho tôi biết: Ảnh quý huynh Huệ 
Khải lắm. Đang ăn cơm mà huynh gọi điện tới nhờ tìm tài 
liệu, hình ảnh gì là ảnh bỏ đũa đi tìm ngay cho bằng được. 

Thấy quá muộn, anh Đạt Linh giục tôi về. Không ngờ đó là 

dịp sau cùng còn được trò chuyện với anh. Chiều hai hôm sau 
tôi trở vào, anh đã được chuyển sang phòng cấp cứu kế bên, 
đang hôn mê sâu. Vậy mà khi giở tấm chăn lên, tôi thấy bàn 
tay trái buông thõng bên sườn vẫn nắm chặt, bắt ấn Tý. 

Bảy giờ sáng thứ Tư 07-01-2009, bác Ba (mẹ anh) gọi điện 
nói tôi vào thánh thất gấp, Đạt Linh có lẽ chưa chịu ra đi vì 
chưa gặp đủ mấy anh em chí cốt. Bác cũng đã gọi hai anh 
Huệ Ý và Đạt Truyền rồi. 

Chúng tôi vây quanh chiếc ghế vải anh nằm. Đọc kinh siêu 
độ, an ủi dặn dò và hứa hẹn, rồi lại đọc kinh riết cho tới lúc 
anh trút hơi thở sau cùng, 8g45 sáng. 

Tôi ra phòng ngoài, vội soạn cáo phó, chạy nhanh đến tờ 
tuần báo Công giáo và Dân tộc thân quen, cậy đăng giúp trên 
số báo sẽ phát hành sáng hôm sau (vì nhiều tín đồ Cao Đài 
thường xuyên đọc báo này). Tôi cũng tải luôn cáo phó lên 
Internet. 

Sáng rằm tháng Chạp, tôi không thể tiễn anh về nơi an 
nghỉ ở đất riêng của Liên Hoa Cửu Cung tại Thủ Đức vì còn 
phụ trách buổi nói chuyện tất niên tại Cơ quan Phổ thông 
Giáo lý. 

* 

Anh Đạt Linh đi rồi, những ngày sau đó tôi năng ghé thánh 
thất Bàu Sen. Để bàn bạc với Ban cai quản những việc tồn 
đọng, những gì cần xúc tiến liên quan tới chương trình Chung 
tay ấn tống kinh sách Cao Đài. Bác Ba, thân mẫu anh Đạt 
Linh, mỗi lần thấy bóng tôi thấp thoáng ở cửa thánh thất (nhìn 
xéo qua cửa nhà bác, chỉ cách cái hẻm hẹp) thì thế nào cũng 
bước sang. Gặp lúc tiện bữa cơm, các chị trong thánh thất 
cầm tôi lại ăn chung với hai, ba bạn đạo ở bộ ván phía sau trù 
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phòng, thì bác liền trở về nhà rồi mang qua dĩa trái cây tráng 
miệng. Bác hiền lành, ít nói. Anh Đạt Linh đi rồi, bác càng 
trầm lặng hơn. 

Tối thứ Năm, ngày 15-01-2009, sau khi cúng cửu đầu tiên 
của anh Đạt Linh tại Bàu Sen, Ban cai quản và gia đình anh 
mời anh Đạt Truyền và tôi nán lại để trao ba mươi triệu đồng 
chẵn bổ sung ngân quỹ của chương trình Chung tay ấn tống 
kinh sách Cao Đài. Số tiền này trích từ tổng số tiền phúng 
điếu hơn năm mươi lăm triệu. Còn lại bao nhiêu được chia ra 
hai phần: một phần hơn mười hai triệu dành tặng các cụ ở nhà 
dưỡng lão tại Tòa thánh Tây Ninh; kỳ dư chia ra ủng hộ công 
tác từ thiện ở Liên Hoa Cửu Cung (Thủ Đức), thánh thất Thái 
Hòa (quận 1), Phòng thuốc Phước thiện tại Cơ quan Phổ 
thông Giáo lý (quận 1), và đặc biệt là giúp các đồng nhi của 
họ đạo Bàu Sen, những người mà sinh thời Chánh hội trưởng 
Đạt Linh rất thương mến, luôn quan tâm chăm sóc. 

Nghĩa cử tiết kiệm chi phí tang lễ, dành trọn tiền phúng 
điếu để làm từ thiện và làm pháp thí (ấn tống kinh sách) chính 
là di ý của anh Đạt Linh. Nhiều người rất cảm kích, tự nguyện 
theo gương. Không lâu sau đó, đạo tỷ Nguyễn Thị Hồng (Sáu 
Hồng, tín đồ thuộc họ đạo Bàu Sen) quy thiên. Tang lễ tổ 
chức tại thánh thất Bàu Sen xong, tối ngày thứ Hai, 02-02-
2009, gia đình đạo tỷ Sáu Hồng cũng trích một phần lớn trong 
tổng số tiền phúng điếu để trao Ban cai quản đóng góp vào 
quỹ ấn tống, ngoài ra thì dùng làm việc từ thiện.  

Sáng thứ Sáu, ngày 16-01-2009, gia đình anh Đạt Linh 
cùng họ đạo Bàu Sen đem hơn mười hai triệu trích từ tiền 
phúng điếu đi Tây Ninh, để thăm và tặng quà các đạo hữu 
hiến thân hành đạo tại Tòa thánh Tây Ninh, hiện nay già bệnh 
đang nương náu tại nhà dưỡng lão. Trên đường về, xe vòng 
qua ngả Thủ Đức để thăm mộ anh Đạt Linh tại nghĩa trang 

riêng của Liên Hoa Cửu Cung. 

Chiều hôm đó, tôi ghé thánh thất, đang thơ thẩn trong sân 
một chốc thì mẹ anh Đạt Linh bước sang. Tôi hỏi bác ăn cơm 
chưa, muộn rồi. Bác nói còn chờ anh Năm Hạnh. Hôm ấy anh 
ghé bác rất trễ. Bác nhỏ nhẹ giải thích có lẽ anh “bết quá rồi” 
vì cả ngày đã đi Tây Ninh rồi còn quày về Thủ Đức. 

Tôi nhẹ nhàng nắm tay bác, dìu thân hình nhỏ nhắn ấy ngồi 
xuống chiếc băng đá. Nắng đã tắt từ lâu. Tàn cây sa kê xanh 
thẫm trên đầu. Tôi bâng khuâng nhớ Đạt Linh. Hễ khi sa kê 
chín, anh đều cho hái xuống và tự tay lựa hai trái mang tặng 
tôi. Giọng bác chậm rãi bên tai: Mỗi lần thấy hiền đệ, tôi nhớ 
Đạt Linh quá! 

Tôi chạnh lòng. Cháu cũng nhớ ảnh, bác ơi! Nhớ những 
lần gặp nhau, anh thường ít nói mà chỉ cười nụ nhẹ nhàng để 
nhường lời cho kẻ có tật nói nhiều. Nụ cười hiền hậu, tự 
nhiên khiến cho gương mặt vốn sạm hẳn đi vì căn bệnh mãn 
tính vụt tươi sáng hẳn lên.  

Nhớ những lần ghé thánh thất, tôi ngồi ở bàn ghi tiền hành 
hương kê nơi chân cầu thang. Lát sau, anh chậm rãi từ tầng 
trên bước xuống. Bộ bà ba trắng. Chưa đi hết mấy nấc thang 
chót anh đã nở sẵn nụ cười. 

Những ngày này bước vào thánh thất, tôi quen đưa mắt 
nhìn về cầu thang dẫn lên bửu điện. 

Không còn nữa, ôi nụ cười thân thương ấy! 

Huệ Khải 

(Dũ Lan Lê Anh Dũng) 
Phú Nhuận, 15-02-2009  
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Trích sổ tang 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
Công bình – Bác ái – Từ bi 

Năm đạo thứ 84 

Vô cùng thương tiếc hiền huynh Chánh hội trưởng ĐẠT 
LINH công viên quả mãn trở về phục lịnh Đức Chí tôn. 

Hiền huynh đã được Đức Lý Giáo tông ban ơn: 

NGUYỄN VĂN TÀI đường tu tiến đức 
Xuống cõi trần xuôi ngược khổ đau 
Công phu, công quả dồi trau 
ĐẠT LINH tên thánh, phải mau đừng chờ. 

Ngày 12-12 Mậu Tý (07-01-2009) 
Họ ñạo BÀU SEN 

* 

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN 

Vô cùng thương tiếc: 

Hiền hữu ĐẠT LINH Nguyễn Văn Tài 

Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen 

Thành viên đồng sáng lập chương trình 
Chung tay ấn tống kinh sách Cao Đài. 

Đã quy hồi cựu vị sau khi hoàn trả xong nghiệp thế gian và 
toàn tâm toàn ý vì sứ mạng kế thừa công cuộc phổ truyền giáo 
lý Cao Đài. 

Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên chân thành biểu chứng công 
đức hiền hữu và cầu nguyện chơn linh hiền hữu sớm chứng 
đắc phẩm vị thiêng liêng. 

Bàu Sen, 13-12 Mậu Tý 
TL. Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên 

Bảo văn Pháp quân 
THIỆN LẠC 

* 

Một cánh hoa vừa héo rụng nơi vườn Ngạn uyển. 

Vô cùng thương tiếc một sứ mạng còn dang dở. 

Vô cùng trân trọng tinh thần đạo đức và gương hy sinh của 
hiền huynh Đạt Linh. 

Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên 
Truyền trạng 
THANH CĂN 

* 

Vô cùng thương tiếc đạo huynh Đạt Linh. Huynh đã hết 
mình vì đạo nghiệp Cao Đài, thánh thất Bàu Sen. Huynh là 
một tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. VĨNH NGUYÊN TỰ mãi 
ghi nhớ những thâm tình mà huynh Đạt Linh đã dành cho 
trong thời gian qua. 

Chánh hội trưởng 
HOÀNG MAI 

* 

ĐẠT thành công đức trở vị ngôi 
LINH tánh hoàn nguyên bởi đắp bồi 
Thánh thất Bàu Sen nơi tu chỉnh 
Ngày nay nhiệm vụ gác lại thôi. 
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Nguyện cầu chơn linh hiền huynh Nguyễn Văn Tài trở về 
hiệp cùng khối Đại linh quang của Thầy Mẹ. 

Thánh tịnh THANH LIÊN ĐÀN 

* 

PHÒNG NỘI VỤ (BAN TÔN GIÁO) QUẬN 5 

Vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Văn Tài (thánh danh Đạt 
Linh) – Trưởng ban Cai quản thánh thất Bàu Sen. Cầu cho 
hương linh ông về cõi vĩnh hằng cực lạc. 

Phó trưởng phòng 
TRẦN THỊ HỒNG NHƯ 

* 

ỦY BAN MẶT TRẬN QUẬN 5 
ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN  
PHƯỜNG 4, QUẬN 5 

Vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Văn Tài (thánh danh Đạt 
Linh), Trưởng ban Cai quản thánh thất Cao Đài Bàu Sen. 

Cầu cho hương hồn ông về cõi vĩnh hằng sớm được siêu 
thoát. 

TM. UBMT Phường 4 
Chủ tịch 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 

* 

BAN VẬN ĐỘNG KHU DÂN CƯ 3 
BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ 3 

Vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Văn Tài (thánh danh Đạt 

Linh), Trưởng ban Cai quản thánh thất Cao Đài Bàu Sen. 

Cầu cho hương hồn ông về cõi vĩnh hằng cực lạc. 

Trưởng ban Vận động KDC 3 
NGUYỄN THỊ NGA 

* 

Mười năm qua hiền huynh ĐẠT LINH cùng với hiền 
huynh ĐẠT TRUYỀN và tôi, ba anh em gắn bó làm đạo, biên 
soạn, ấn tống, v.v… tình thân thiết xiết bao. 

Gần gũi với ĐẠT LINH, ai cũng thương mến vì đạo hạnh, 
gương mẫu, nhiệt thành, tâm chí chỉ đau đáu lo gầy dựng, 
phát triển thánh thất Bàu Sen, hoằng pháp Kỳ Ba. 

Nay anh đã chứng đạo trở về với Thầy Mẹ và các Đấng 
thiêng liêng. Mừng cho anh và mừng cho Bàu Sen có thêm 
một tấm gương sáng sống đạo. Anh cũng là tấm gương cho 
chính các hậu duệ của anh noi theo, tiếp tục đạo nghiệp của 
người cha hiền. 

Bàu Sen, thứ Năm 08-01- 2009 
HUỆ KHẢI (Dũ Lan Lê Anh Dũng) 

* 

Hiền huynh Đạt Linh thân mến, 

Mười năm qua, biết bao tâm tình, biết bao công sức, với ý 
chí không ngần ngại, lòng chí thành chí kỉnh tin tưởng tuyệt 
đối Đức Chí tôn, hiền huynh cùng mình đã sát cánh cùng đi 
khắp Bắc Trung Nam, đi thu thập hình ảnh, tài liệu các thánh 
sở Cao Đài. Công việc hầu như đã hoàn tất. Hiền huynh có 
ước nguyện làm thế nào để xuất bản công trình đã thu thập. 
Quyển Các thánh sở Cao Đài tỉnh Long An vừa phát hành 
ngày 01-01-2009 cùng quyển Lễ bổn và quyển Bồi dưỡng đức 
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tin thì ngày 07-01-2009 hiền huynh vội về với Thầy Mẹ. Hiền 
huynh cũng đã biết quyển Các thánh sở Cao Đài tỉnh Bến Tre 
đang xin giấy phép xuất bản ở Nhà xuất bản Tôn giáo và đồng 
thời cũng biết ba anh em mình đang làm quyển Các thánh sở 
Cao Đài tỉnh Tiền Giang và hy vọng sớm hoàn tất công trình. 

Một trong các việc hiền huynh phát huy và tiếp nối đạo 
nghiệp của tiền bối là phát hành, truyền bá kinh sách Cao Đài 
và thêm một số dĩa CD hay DVD được gởi đi nhiều nơi. 
Trong sáu tháng qua, đã phát hành chín đầu sách với khoảng 
ba chục ngàn quyển, đã nói lên nỗ lực vượt bậc trong khi sức 
khỏe không cho phép. 

Nhớ lại mười năm qua, hiền huynh đã từng mang kinh sách 
Cao Đài đến tận nơi tặng cho hầu hết một ngàn ba trăm thánh 
sở Cao Đài trong nước. Hiền huynh cũng đã viếng thăm hầu 
như tất cả các vì vua, các quan đại thần Việt Nam từ Vua 
Hùng qua các vua Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn và cho cả 
các vị lãnh đạo đất nước đến ngày nay từ Bắc đến Nam. 

Là nhân viên của Cơ quan Phổ thông Giáo lý, hiền huynh 
Chánh hội trưởng Đạt Linh đã tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng Giáo 
lý cấp một và hiện đang học dở lớp Bồi dưỡng Giáo lý cấp 
hai. 

Về đạo pháp, hiền huynh rất chú tâm tịnh luyện tứ thời, 
đang ở cấp nội công hấp khí bậc hai. 

Mùa xuân năm Đinh Hợi 2007, Đức Lý Giáo tông Vô vi 
Đại đạo đã ân ban cho hiền huynh như sau: 

Năm Đinh Hợi phúc trình đạo sự 
Ban ơn cho tuần tự chư hiền 
Công trình, công quả chăm siêng 
Cho chư đệ muội phỉ nguyền đạo tâm. 
… 

NGUYỄN VĂN TÀI đường tu tiến đức 
Xuống cõi trần xuôi ngược khổ đau 
Công phu công quả dồi trau 
ĐẠT LINH tên thánh, phải mau đừng chờ. 

Từ khi được ân ban, cơ đạo thánh thất Bàu sen đã có bước 
tiến rõ nét với nhiều đổi thay, việc truyền bá kinh sách ấn 
tống cũng vượt ra ngoài phạm vi đất nước. 

Ngày nay, người đồng hành cùng hiền huynh vẫn tiếp tục 
con đường của hiền huynh, nhưng thiếu vắng bạn hiền trên 
bước đường dã ngoại ở các nơi. 

Vô cùng thương tiếc. Khóc. 

Ngày 14-12 Mậu Tý (09-01-2009) 
ĐẠT TRUYỀN (Hà Văn Phủ) 

* 

Đạo huynh Đạt Linh kính mến, 

THÁNH TỊNH BỬU PHÁP ĐÀN ở khu vực Thới An, phường 
Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thời 
gian qua mới giao lưu với Bàu Sen và biết được đạo huynh 
trong thời gian ngắn hai, ba năm, huynh đệ chưa hàn thuyên 
đạo sự nhiều, nhưng tình đồng đạo cũng thông cảm, chia sẻ 
cùng nhau. 

Nay lại phải chia tay kẻ đi người ở bởi luật vô thường. Nay 
đạo đệ Ngọc Anh Trinh ngậm ngùi đưa tiễn, xin thành tâm 
cầu nguyện Thầy Mẹ và các Đấng thiêng liêng ban ân lành 
cho đạo huynh Đạt Linh sớm tiêu diêu nơi Bạch Ngọc để 
chầu Thầy Mẹ. 

Nay kính bút. 

 NGỌC ÁNH TRINH 
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Bàu Sen, ngày 08-01-2009 (13-12 Mậu Tý) 

Trưởng huynh ĐẠT LINH thương kính! 

Thật bàng hoàng và đau xót nghe ai tín hiền huynh vội ra 
đi trong khi đạo nghiệp đang trên đà phát triển. 

Vẫn thường nghe dạy rằng: 

Trong kiếp sống làm người trăm tuổi 
Cuộc trăm năm may rủi vô thường 
Tử sanh lão bịnh bốn đường 
Làm sao tránh khỏi đoạn trường chia phân! 

Hôm nay Ban cai quản, Ban trị sự thay mặt hai họ đạo: 
THÁNH TỊNH MINH KIẾN ĐÀI và THÁNH TỊNH ĐẠI THANH 
trọng tình thâm nghĩa đến kính viếng và cùng thắp nén tâm 
hương cầu nguyện Đại từ phụ, Đức Từ mẫu xin ban ơn lành 
cho giác linh hiền huynh sớm được phục lịnh sau ngày công 
viên quả mãn. 

Xin tạm biệt hiền huynh với nỗi niềm luyến thương kính 
tiếc. 

TM. Ban cai quản 
Thánh tịnh Minh Kiến Đài 

Giáo hữu NGỌC ANH THANH 
(TRẦN VĂN ĐỨC ANH) 

TM. Ban cai quản 
Thánh tịnh Đại Thanh 

Giáo hữu THƯỢNG BẢO THANH 
(ĐẶNG QUỐC BẢO) 

* 

Thật bàng hoàng đau xót nghe tin hiền huynh Nguyễn Văn 
Tài Đạt Linh, Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen, quy 
thiên. Đồng đạo, HỌ ĐẠO LINH ĐÔNG vô cùng ngậm ngùi 
thương tiếc một đệ tử của Đức Cao Đài có tài đức, trẻ tuổi 
đầy nhiệt huyết lo phục vụ cho cơ nghiệp Đạo và phục vụ 
chúng sanh. 

Thành kính chia buồn cùng Ban cai quản và gia đình của 
hiền huynh Đạt Linh. 

Kính cầu xin Đức Chí tôn, Đức Phật mẫu và các Đấng 
thiêng liêng cứu độ linh hồn cố Chánh hội trưởng thánh thất 
Bàu Sen Nguyễn Văn Tài, thánh danh Đạt Linh. 

Ngày 13-13 Mậu Tý (08-01-2009) 
Cai quản họ đạo Linh Đông 
Giáo hữu NGỌC TỐT THANH 

* 

Phái đoàn ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH tại thành phố và BỐN HỌ 
ĐẠO: SÀI GÒN, CHỢ LỚN, BÌNH KHÁNH và LINH ĐÔNG đến 
thánh thất Bàu Sen để chia buồn và cầu siêu cho hiền hữu Đạt 
Linh, Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen vừa quy vị, rất xót 
xa vô cùng thương tiếc vị Hội trưởng thánh thất Bàu Sen đã 
trở về bái mạng Ngọc Hư Cung. 

Xin thành tâm cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí tôn, Đức Phật 
mẫu ban nhiều hồng ân cho Đạt Linh được nhẹ nhàng siêu 
thăng thoát hóa và thành thật chia buồn cùng tang gia hiếu 
quyến. 

Thành phố, ngày 13-12 Mậu Tý (08-01-2009) 
Giáo hữu NGỌC HƯNG THANH Giáo sư THƯỢNG BÉ THANH 

* 

ĐẠI DIỆN THÁNH THẤT LỘ ĐỎ 

Vô cùng thương tiếc cố đạo huynh Đạt Linh, Chánh hội 
trưởng thánh thất Bàu Sen. Suốt đời hiền huynh tận tụy chăm 
lo cho đạo, cho thánh thất Bàu Sen. 

Cầu nguyện Ơn Trên Thầy Mẹ ban ơn lành cho hiền 
huynh, chúc hiền huynh sớm về sum hợp cùng Thầy nơi cõi 
vĩnh hằng. 

TM. thánh thất Lộ Đỏ 
LÝ VĂN HỘ 
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BAN CAI QUẢN THÁNH TỊNH NGỌC MINH ĐÀI vô cùng 
thương tiếc cố đạo huynh Đạt Linh, Chánh hội trưởng thánh 
thất Bàu Sen. 

Xin thành thật chia buồn cùng Ban cai quản thánh thất Bàu 
Sen và tang quyến. 

Cầu nguyện Ơn Trên ban ân lành cho cố hiền huynh Đạt 
Linh sớm trở về cõi thiêng liêng hằng sống. 

TM. Ban cai quản thánh tịnh Ngọc Minh Đài 
Từ hàn 

LÊ THÀNH TRUNG 

* 

HỌ ĐẠO ĐA PHƯỚC TP.HCM 

Thành thật phân ưu cùng tang quyến hiền huynh Đạt Linh 
và họ đạo thánh thất Bàu Sen. 

Họ đạo Đa Phước 
Phó hội trưởng 

THÁI QUÝ THANH 

* 

Được biết ai tín về sự ra đi quá sớm của hiền huynh Chánh 
hội trưởng Đạt Linh, thánh thất Bàu Sen, chúng tôi xin thành 
kính chia buồn cùng quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, cùng 
tang gia hiếu quyến. 

Cầu nguyện hương linh của hiền huynh Đạt Linh sớm về 
cõi thiêng liêng hằng sống. 

TM. Hội thánh Minh Lý 
ĐẠI BÁC 

* 

Vô cùng xúc cảm tiếc thương khi nhận được tin đạo huynh 

Đạt Linh, Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen đã rũ sạch 
trần duyên vào nơi thiêng liêng hằng sống. 

HỌ ĐẠO THÁNH THẤT TRUNG NGHĨA, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
xin chân thành chia buồn cùng quý chức sắc, chức việc, đạo 
tâm thánh thất Bàu Sen và tang môn hiếu quyến. 

Nguyện cầu giác linh đạo huynh được siêu sinh tịnh cảnh 
và hiển linh âm phò mặc hộ cho những người con Cao Đài 
hiệp thông, thương yêu, đoàn kết cùng nhau để xây dựng 
chánh pháp Cao Đài trong thời hạ nguơn mạt pháp. 

Thành kính, 

TRẦN ĐỨC THẢNH 

* 

BAN CAI QUẢN HỌ ĐẠO LONG VÂN 

Thành thật chia buồn cùng tang quyến nơi họ đạo thánh 
thất Bàu Sen. Cầu nguyện hiền huynh Đạt Linh được siêu 
thăng thoát hóa. 

Ngày 14-12 Mậu Tý (09-01-2009) 
Cai quản 

Giáo hữu THÁI TÂN THANH 

* 

HỌ ĐẠO TÂN SƠN NHÌ 

Họ đạo Tân Sơn Nhì được tin hiền huynh Đạt Linh, Chánh 
hội trưởng thánh thất Bàu Sen quy vị. Thay mặt họ đạo Tân 
Sơn Nhì đến chia buồn cùng họ đạo và tang quyến, xin cầu 
chúc chơn linh hiền huynh về với Thầy Mẹ. 

Ngày 14-12 Mậu Tý 
Hội trưởng 

Lễ sanh NGỌC NHUNG THANH 
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ĐẠI DIỆN BA HỌ ĐẠO 
THUỘC HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO 

TRUNG MINH – TỪ VÂN – TRUNG HIỀN 

Xin chân thành chia sẻ những đau thương, mất mát của họ 
đạo Bàu Sen cùng tang quyến. 

Chung lòng cầu nguyện tân cố giác linh Đạt Linh siêu sinh 
tịnh độ, chứng hưởng quả vị thiêng liêng. 

Ngày 14-12 Mậu Tý 
Ban cai quản họ đạo Từ Vân 

TRẦN NGỌC QUANG 

* 

HỌ ĐẠO LÁI THIÊU 

Họ đạo Lái Thiêu cùng toàn đạo vô cùng thương tiếc cố 
hiền huynh Đạt Linh, Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen 
vừa liễu đạo quy tiên. Trước sự mất mát chia ly, họ đạo cùng 
toàn đạo không biết lấy chi chia sẻ … 

Chỉ lạy Thầy ban đại ân xá cho chơn linh của cố hiền 
huynh được nhẹ nhàng cao thăng, đắc thành đạo quả. 

Ngày 14 tháng Chạp Mậu Tý 
TM. Ban cai quản liên thánh tịnh 

Bồng Lai, Ngọc Chiếu và Như Ý Linh Thần Đài 
Hội trưởng 

Lễ sanh THƯỢNG HƯNG THANH 

* 

LƯU NIỆM 

Trong tình đạo để lại trong tâm khảm tôi nhớ mãi và vô 
cùng thương tiếc đạo huynh Đạt Linh, Chánh hội trưởng 
thánh thất Bàu Sen đã hiến trọn cuộc đời cho đạo pháp và cơ 

phổ hóa nhơn sanh, hưởng đại ân xá kỳ ba của Đại đạo, đặc 
biệt là huynh đã góp công lớn trong tổ chức Chung tay ấn 
tống kinh sách Cao Đài. 

Kính cầu nguyện Đức Chí tôn, Phật mẫu và Chư Phật, 
Tiên, Thánh, Thần ban hồng ân huệ điển cho chơn linh đạo 
huynh Đạt Linh được về nước hằng sống bái kiến Đức Chí 
tôn nơi Kinh Bạch Ngọc. 

Kính bái biệt huynh 

Khai Thế NGUYỄN VĂN LÃNH 
(Hội thánh Ban Chỉnh Đạo, Bến Tre) 

* 

HỌ ĐẠO TRƯỜNG BÌNH 14-12 MẬU TÝ 

Họ đạo chúng tôi vô cùng thương tiếc hiền huynh Đạt 
Linh. Cầu nguyện Ơn Trên ban ân lành cho hiền huynh siêu 
thăng miền tiên cảnh. Họ đạo chúng tôi có đôi lời phân ưu và 
viễn biệt anh. 

TM. họ đạo Trường Bình 
Lễ sanh NGỌC THẲNG THANH 

BAN HÀNH THIỆN HỌ ĐẠO 

* 

Chúng tôi, xin gởi đến Ban cai quản, bổn đạo thánh thất 
Bàu Sen và tang quyến sự đồng tâm cầu nguyện Thầy, Mẹ và 
các Đấng thiêng liêng tiếp dẫn chơn hồn hiền huynh Đạt 
Linh, Chánh hội trưởng, nhập cảnh thiêng liêng hằng sống để 
tiếp tục học, tu và cao thăng đạo quả. 

Đạo huynh Đạt Linh hãy yên tâm, dù “Công chưa thành 
mà chí đã thành” thì phần còn lại là của chư huynh tỷ, đệ 
muội sinh tiền tiếp tục. 
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Trong cuộc chạy đua tiếp sức, Đạo huynh đã hoàn thành 
đoạn đường của mình một cách tích cực, hết lòng, vẻ vang. 

Tử sanh thiên số nan đào, 
Dày công tu niệm khỏi vào trầm luân. 

Chúng tôi thắp hương tiễn Đạo huynh về phục lệnh trước 
Đức Chí tôn với tấm lòng mến thương và lưu luyến. 

Chúng đệ tử thành tâm cầu xin Thầy, Mẹ và các Đấng 
thiêng liêng hộ trì, ban ơn cho Đạo huynh mọi nơi, mọi lúc. 

Rất mến thương! 

Ngày12-01-2009 
TM. Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo 

Phó Tổng thơ ký 
HUỆ Ý (Đoàn Thiền Tâm) 

* 

Hiền huynh Đạt Linh kính mến, 

Thôi thì thôi chuyến đò buổi chót, 
Lòng dặn lòng đắng ngọt đừng nao, 
Người xưa để lại người sau, 
Gieo mầm sống đạo biết bao vuông tròn. 

Nhớ lại những năm xưa cùng sinh hoạt thanh niên đại đạo 
qua những kỳ trại khai minh lúc tuổi trẻ.  

Nhớ hiền huynh qua những lần hai anh em tâm tình trao 
đổi nơi băng ghế đá sân vườn thánh thất. 

Khi huynh nhận trách nhiệm điều hành Ban cai quản, 
những ưu tư cho cơ đạo Bàu Sen, cho thanh thiếu niên, đồng 
nhi, lễ sĩ … huynh trải lòng mình với anh em bạn đạo cố cựu 
mong được hộ trợ. 

Nhiều lần huynh nhập viện rồi lại trở về tiếp tục đạo sự. 

Hôm nay, lần sau cùng anh trả nợ cho mảnh thân tứ đại giả 
hiệp. 

Mừng cho anh đạt kết quả sau bao năm nhiệt thành tu học, 
hành đạo với ân ban thánh danh của Đức Lý Giáo tông. 

Vui biết mấy cho anh, cho bổn đạo Bàu Sen với ấn chứng 
mở mắt trái để thúc đẩy người đi sau noi dấu và tiếp bước. 

Tin rằng nơi cõi thiêng liêng hằng sống huynh tiếp tục âm 
phò mặc trợ cho người tiếp nối sứ mạng còn chưa hoàn tất 
của sở tại. 

Nhớ khi xưa, tánh tình ăn ở, 
Dưới trên hòa, đây đó đều thương. 

Bàu Sen, đêm 14 tháng Chạp Mậu Tý 
ĐẠT TƯỜNG 

Vụ phó Ngoại giao Cơ quan PTGL 

* 

VÔ hữu còn đây khối đạo tình 
CÙNG chung xây dựng nghĩa hòa minh 
THƯƠNG người vì Đạo lòng không quản 
TIẾC sớm chầu Thầy bỏ chúng sinh 

Xin chia buồn cùng Ban cai quản thánh thất Bàu Sen và 
gia quyến. 

Xin cầu nguyện hiền huynh Đạt Linh nhẹ bước trở về cõi 
thiêng liêng hằng sống. 

THIỆN NGỘ 

* 

Thành tâm cầu nguyện cho hiền huynh Nguyễn Văn Tài 
được hưởng hồng ân của Đức Đại từ phụ, sớm siêu thăng nơi 
cõi hư linh. 
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Nam mô Cao Đài Tiên ông Đại bồ tát Ma ha tát. 

HIỀN hiếu Chí tôn xả phú cầu bần tuân theo nền Đại đạo, 
HÒA trung Hội thánh lập đức bồi công  

nương dựa bóng Tam kỳ. 

* 

BAN CAI QUẢN THÁNH TỊNH THIÊN TRƯỚC 

Nhận được tin đạo huynh Đạt Linh quy tiên, anh em chúng 
tôi vô cùng thương tiếc, thương tiếc vì đạo huynh là người đã 
tận tâm vì Thầy vì Đạo vượt muôn ngàn trùng xa để đến các 
hội thánh, các thánh sở xa xôi hẻo lánh để thu thập sử đạo. 

Thánh tịnh Thiên Trước đã được đạo huynh đến nhiều lần 
không ngoài mục đích đó, chí nguyện đã thành, tâm nguyện 
đã đạt dù trong giai đoạn khởi đầu. 

Hiền huynh được Thầy Mẹ chiếu triệu về làm nhiệm vụ vô 
vi. 

Mừng thay rảnh đặng cuộc trần 
Tiêu diêu cõi thọ tinh thần thêm tươi 
… 

Mừng thương cuộc thế rẽ đôi 
Thầm mừng bạn cũ khỏi mười ngục quan 

TM. Ban Cai Quản 
Chánh từ hàn 

TRÍ CHƠN THANH 

* 

TỔ ĐÌNH TÂY NINH vừa nhận được hung tin hiền huynh 
Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen Nguyễn Văn Tài vừa 
quy vị lúc 8 giờ 45 phút ngày 12-12 Mậu Tý, hưởng dương 
56 tuổi. 

Chức sắc, chức việc và chư tín hữu xin đồng tâm hướng 
vào Bát quái đài Tòa thánh cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí tôn, 
Phật mẫu và các Đấng thiêng liêng ban bố hồng ân cho giác 
linh hiền huynh Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen Nguyễn 
Văn Tài (hưởng dương 56 tuổi) được nhẹ nhàng siêu thăng 
tịnh độ và hưởng phép tiêu diêu nơi cõi thiêng liêng hằng 
sống, tòa sen báu vật hạnh hưởng tiêu diêu đời đời khoái lạc. 
Đồng thời xin phân ưu cùng thánh thất Bàu Sen, Cơ quan Phổ 
thông Giáo lý Đại đạo cùng tang gia hiếu quyến. 

Nam mô Cao Đài Tiên ông Đại bồ tát Ma ha tát 
Nam mô Diêu Trì Kim mẫu Vô cực Thiên tôn 

Đạo muội VĂN KIM HƯƠNG 

* 

Chư chức sắc, chức việc và toàn thể bổn đạo THÁNH THẤT 
CAO ĐÀI HOUSTON, Texas, Hoa Kỳ chúng tôi vừa nhận tin 
buổi sáng, hiền hữu Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen 
Nguyễn Văn Tài đã vội từ trần sau cơn bạo bệnh mới tròn 56 
tuổi! Chúng tôi vô cùng thương tiếc! Lúc sống hiền hữu đã 
nguyện dốc tài năng phục vụ Đạo Trời vô bờ bến. Rất tiếc 
người tuổi trẻ tài cao! Những mong tuổi thọ hiền hữu được 
bền để cùng chung tay đắp xây Giáo hội với nhơn sanh, nhất 
là người đã dày công khai sáng sưu tầm ấn loát kinh điển cho 
bổn đạo bốn phương tìm về học hỏi giáo lý đạo. Ngờ đâu 
thiên số chi kỳ, hiền hữu đã nhẹ nhàng thoát xác về hội nhập 
cùng Thầy, để lại nhiều mối lo buồn đau thương cho gia đình! 
Thánh thất Bàu Sen mất mát một trụ cột trung kiên! Từ nay 
nhẫn tới biết nhờ ai! Chúng tôi xin chí thành dâng đốt nén 
hương lòng cầu nguyện Ơn Chí tôn, Phật mẫu mở lượng từ bi 
sớm độ hồn cố hiền hữu Nguyễn Văn Tài được hiển hách tiêu 
diêu về cõi thiêng liêng hằng sống, tu luyện, hằng đoái 
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thương về Giáo hội quê nhà, âm phò mặc hộ cho bổn đạo Bàu 
Sen cùng gia đình được an lành thành đạt. Chúng tôi nguyện: 
Những chuỗi ngày còn sống tại thế quyết chí noi gương người 
để bòn mót chút quả công. 

Thành kính phân ưu! 

TM. họ đạo thánh thất Cao Đài Houston 
Giáo hữu THƯỢNG NHI THANH 

* 

Tin hiền huynh quy thiên cũng là một nỗi buồn man mác 
cho toàn đạo nói chung! 

Xác thân con người là thân hình mượn tạm, nay huynh trả 
lại bộ đồ tạm này cũng là lẽ dĩ nhiên. Chúng em chẳng biết 
khóc hay mừng, nhìn linh sàng mà ứa tràn dòng lệ! 

Đạt Linh anh ơi có nghe lời em gọi 
Chốn trần hồng em dõi mừng thương 
Mừng anh về chốn Phật đường 
Thương anh em phải hai dòng biệt ly. 

Thôi! Không biết nói gì hơn, đàn em còn sống nơi đây cầu 
mong Đại từ bi cứu độ linh hồn cho hiền huynh nhẹ gót phi 
thăng, cõi vĩnh hằng thiêng liêng huyền diệu, hiền huynh an 
tọa ngôi xưa! 

Thành kính phân ưu. 

TM. Ban đồng nhi họ đạo An Thủy 
NAM MÔ 

* 

Kính giác linh hiền huynh, 

Bất ngờ và tiếc thương, đó là cảm xúc của em khi hay tin 
anh đã ra đi. 

Những chuyến đi hành đạo ngày nào của anh vẫn còn đọng 
lại trong tâm trí mọi người về một hiền huynh Chánh hội 
trưởng ở thánh thất Bàu Sen, một người kiến thức và tâm 
huyết với bao công trình tìm hiểu kinh sách của đạo, trên 
trang blog của thánh thất Bàu Sen cũng như ở thánh thất còn 
biết bao nhiêu công trình tìm tòi, nghiên cứu của anh, nay 
phải dở dang, những tấm hình về các thánh sở mà anh tập hợp 
vẫn còn đó trên các trang web Cao Đài, và em đang sử dụng. 
Chúng còn đó mà anh đã ra đi. Nhìn chúng mà em không khỏi 
đau buồn. 

Những tưởng anh cũng như các huynh, tỷ Cơ quan, Hội 
thánh Truyền giáo… tiếp tục cống hiến nhiều công trình 
nghiên cứu của Đạo cho thế hệ hiện tại và mai sau nhưng hỡi 
ôi, cơ Tạo hóa chia đường rẽ lối, anh phải về với Thầy, Mẹ 
trước. 

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng em thành tâm khẩn 
nguyện giác linh anh thanh thản thượng thăng để tiếp tục con 
đường đã gần như suốt cuộc đời anh đã chọn nơi cõi thiêng 
liêng. 

Thành kính trước giác linh anh. 

THANH ĐIỆN 

Chi Lan trích lục 
Bàu Sen, tháng 02-2009 
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Thánh thất Bàu Sen xưa và nay 

Đạt Truyền & Huệ Khải 

Là một thánh thất đơn lập (không trực thuộc một hội thánh, 
tòa thánh hay bất kỳ chi phái nào), thánh thất Bàu Sen tọa lạc 
ở số 59/46 (số cũ: 59/9) đường Trần Phú, phường 4, quận 5. 
Đi vào thánh thất Bàu Sen có thể theo hai ngõ nằm ở hai con 
đường đan chéo nhau: ngõ số 59 Trần Phú, và ngõ số 338 An 
Dương Vương, cùng thuộc quận 5. Ở đầu hai ngõ này dựng 
hai cổng, với hai tấm bảng ghi ba dòng chữ giống như trên 
tấm bảng ở cổng chính của thánh thất: 

Đại đạo Tam kỳ Phổ độ 
Thánh thất Bàu Sen 

Cao Đài giáo lý 

Bốn chữ Cao Đài giáo lý là tấm lòng người nay hoài niệm 
tiền bối Phan Thanh (1898-1952) khi xưa đã từng thành lập 
Cao Đài Giáo lý viện (Thủ Đức, 1942) trước khi lập thánh 
thất Bàu Sen (Sài Gòn, 1949). 

TIỀN BỐI PHAN THANH (1898-1952) 

Năm 1898 (Mậu Tuất), tiền bối Phan Thanh (tên thật là 
Phan Văn Tươi), chào đời tại làng Bình Trị Đông (Bà Hom), 
tỉnh Chợ Lớn. Cha là một thầy lang gốc miền Trung, ly 
hương lập nghiệp trong Nam. Mẹ là con nhà nông thanh bạch, 
cư ngụ trong làng.  

Thiếu thời tiền bối đã sớm biết làm việc đồng áng phụ giúp 
gia đình. Khi mùa màng đã rảnh, tiền bối còn đi làm công cho 

lò tương của một người Hoa ở Chợ Lớn. Thấy tiền bối thông 
minh và siêng năng, ông chủ lò tương thương mến, cho đi học 
chung với con của ông tại trường tiểu học Chợ Lớn. 

Sau khi đậu bằng tiểu học Pháp-Việt, tiền bối thi đậu vào 
trường Bá nghệ (Sài Gòn),(1) được học bổng và ở nội trú.  

Ra trường, tiền bối phải đi lính thủy cho Pháp một thời 
gian. Mãn hạn quân dịch, tiền bối làm lái xe cho ông kinh lý 
Đinh Văn Kế. Kinh lý (géodésiste, géomètre) tức là kỹ sư hay 
chuyên viên trắc địa, làm việc cho ty điền địa và chỉ huy một 
nhóm người đo đạc đất đai. 

Sẵn tính cần mẫn và biết sửa máy xe hơi, tiền bối Phan 
Thanh được ông Kế vừa ý, tận tâm chỉ dẫn nghề kinh lý 
(géodésie) và cho tiền bối theo ông đi các nơi thực hành đo 
đạc, phóng bông tiêu (2) định ranh giới, vẽ bông đồ (3) ruộng 
đất.  

Khi chính quyền thuộc địa mở khóa thi chọn người hành 
nghề kinh lý, tiền bối thi đậu, được cấp giấy phép hành nghề 
kinh lý, được quyền mở văn phòng đo đất (trắc địa). Lần hồi, 
tiền bối được bổ nhiệm làm thanh tra kinh lý. 

Về phần gia đình, tiền bối sinh được ba người con. 
                                              
(1) Trường Bá nghệ (Sài Gòn) do Pháp lập ngày 20-02-1906, với tên 

gọi École des Mécaniciens asiatiques (trường thợ máy châu Á) dùng 
cho tới năm 1939, hiệu trưởng là kỹ sư, đại tá hải quân Emmanuel 
Rosel. Sau nhiều lần đổi tên, từ 1967 đến 30-4-1975 mang tên 
trường trung học kỹ thuật Cao Thắng, hiệu trưởng là kỹ sư Nguyễn 
Hồng Lam. Từ 01-10-2004 đến nay mang tên trường cao đẳng kỹ 
thuật Cao Thắng, tại số 65 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 
Nghé, quận 1. 

(2) Bông tiêu: Cây cọc dài (jalon) có cắm cờ đỏ trên đầu cọc (balise) để 
làm đích nhắm khi đo đạc đất (trắc địa). 

(3) Bông đồ: Bản đồ manh (copie de plan parcellaire). 
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Năm 1936 (Bính Tý), tiền bối Phan Thanh được Ơn Trên 
dạy tạo tác thánh thất Liên Hoa Cửu Cung (nay ở số 34/9 
Xuân Hiệp 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức). 

Năm 1940 (Canh Thìn), tiền bối được Ơn Trên truyền lịnh 
lập Hiệp Thiên Môn, theo kích thước do Ơn Trên ấn định. 
Trước đó tiền bối mua miếng đất rất lớn để cất hai dãy nhà lá 
cho người nghèo tá túc, sau mới cất Hiệp Thiên Môn trên đất 
này. Hiện thời Hiệp Thiên Môn không còn, nhưng có thể 
thánh sở trước kia ở trong phường Linh Chiểu (quận Thủ 
Đức) ngày nay. 

Tiền bối còn lập ra Thiên đạo Học đường tại Liên Hoa Cửu 
Cung. 

Năm 1942 (Nhâm Ngọ), Ơn Trên thường giáng cơ dạy đạo 
tại Thiên đạo Học đường, do đó tiền bối Phan Thanh lập ra 
Cao Đài Giáo lý viện tại đây. 

Năm 1947 (Đinh Hợi), tiền bối Phan Thanh làm phó chủ 
nhiệm tạp chí Cao Đài giáo lý (La Revue caodaique). Đây là 
một nguyệt san do tiền bối Nguyễn Ngọc Thơ (1873-1950) 
sáng lập, tiền bối Phan Trường Mạnh quản lý. Tòa soạn đặt 
tại số 62 Huỳnh Quang Tiên, Sài Gòn. Số 1 (khổ báo 
20x27,5cm, in typo) ra mắt vào tháng 2-1947 (Xuân Đinh 
Hợi). Báo đình bản sau khi phát hành số 11, tháng 4 và 5-
1948. Qua năm 1951 thì tục bản.(4) 

Cũng trong năm 1947, do chiến tranh loạn lạc, tiền bối 
Phan Thanh đưa một số tín đồ Cao Đài từ thánh thất Liên Hoa 
Cửu Cung về thánh thất Cầu Ngang (quận Thủ Đức). Sau đó, 
vì chiến tranh lan rộng, những người lánh nạn lại đi tiếp về 
Sài Gòn và tạm trú ở nhiều thánh thất trong thành phố. 

                                              
(4) Huệ Khải, Lược khảo báo chí Cao Đài (sắp xuất bản). 

Thánh thất Cầu Ngang khi xưa nằm trên đất của bà Tám 
Sang (con ông Phủ Lố) ở Dĩ An, là căn nhà ba gian do bà 
Tám cho mượn. Bà Tám qua Pháp, giao đất và nhà lại cho 
người chị tên Thời. Bổn đạo mượn thêm được ba năm (1949-
1951) thì con bà Thời đòi lại. Vị trí cũ của thánh thất Cầu 
Ngang nay là bốn số nhà 796, 798, 800 và 802 đường Kha 
Vạng Cân, khu phố 5, quận Thủ Đức. Đạo hữu nơi đây còn 
rất đông, thuộc về họ đạo Liên Hoa Cửu Cung (Thủ Đức). 

Năm 1948 (Mậu Tý), tiền bối Phan Thanh tạo tác thánh 
thất Nam Thành (nay ở số 124-126 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1). 

Năm 1949 (Kỷ Sửu), ông kinh lý Lê Văn Châu là bạn đồng 
nghiệp của tiền bối Phan Thanh đã cho tiền bối Phan Thanh 
thuê sáu lô đất số 44, 45, 46, 47, 48 và 49. Khi biết tiền bối 
Phan Thanh mướn đất để lập cơ sở phước thiện và tạo lập nơi 
trú ngụ cho bổn đạo chạy loạn, ông Lê Văn Châu phát tâm 
làm giấy hiến luôn sáu lô đất nói trên mà không đòi hỏi bất kỳ 
điều kiện nào. Sau đó tiền bối Phan Thanh đã lập phòng Chẩn 
tế Xã hội, rồi mở thêm Phổ tế Học đường. 

Tháng 3-1949 (tháng 2 Kỷ Sửu), tiền bối Phan Thanh khởi 
công dựng lên một thánh thất bằng vật liệu thô sơ. Chỗ đất 
trống còn lại chung quanh thánh thất được tiền bối Phan 
Thanh chia thành nhiều nền nhà bằng nhau, cấp cho các gia 
đình chạy loạn. Từ đó đồng đạo quần cư chung quanh thánh 
thất, sinh sống bằng nghề bán sương sâm. Đồng bào quanh 
thánh thất ngày nay vẫn còn tiếp tục hành nghề này. 

Thánh thất mang tên Bàu Sen vì khu vực này xưa kia là 
một cái bàu lớn trồng rất nhiều sen. Đáng lưu ý, tiền bối Phan 
Thanh thiết kế thánh thất theo hình chữ Vạn 卍卍卍卍    (Swastika: 
điềm lành hay cát tường). Có lẽ tiền bối kỳ vọng thánh thất sẽ 
mang lại sự an lành cho bổn đạo giữa thời tao loạn. 



Bàu Sen xưa và nay – 81   82 – Đạt Truyền & Huệ Khải 

 

 

Thủ bút tiền bối Phan Thanh: 

“Kỷ niệm ngày xuất dương dự Đại hội Phật giáo tại Ấn Độ. Thứ 
ba, 23 Mai 1950. Phan Thanh” 

Ảnh tài liệu: ĐẠT LINH 

 

Thánh thất Bàu Sen ngày nay. 

Ảnh: ĐẠT LINH 
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Năm 1950 (Canh Dần), tiền bối Phan Thanh lập cô nhi 
viện Bàu Sen. Một lần nữa, điều này cho thấy rõ tiền bối luôn 
luôn thực hành đúng theo phương châm hành đạo do tiền bối 
đề xướng, đó là kết hợp ba nội dung: chẩn tế xã hội; liên giao 
các phái Cao Đài; và phổ thông giáo lý. 

Thứ Bảy 10-06-1950 (25-4 Canh Dần), tiền bối Phan 
Thanh lên tàu thủy Athos 2 rời cảng Sài Gòn, với ước nguyện 
truyền đạo Cao Đài ra hải ngoại và tiếp xúc các nhà đạo đức 
và tôn giáo trên thế giới. Tiền bối được mời dự Hội nghị 
Quốc tế khai mạc vào thứ Sáu 18-8-1950 tại London (nước 
Anh) để tìm giải pháp hòa bình cho dân chúng. Sau đó, tiền 
bối rời Anh sang Pháp.(5) 

Thứ Bảy 12-01-1952 (16-12 Nhâm Thìn), tiền bối Phan 
Thanh quy thiên trong lúc đang trú ngụ tại số 1 đường 
Rousseau, thành phố Versailles, nước Pháp. Phần mộ hiện 
nằm trong nghĩa trang Gonards, thành phố Versailles. Trên 
mặt mộ đắp nổi thánh giá nằm ngay dưới năm hàng chữ in 
hoa khắc lõm: 

CI GIT 
PHAN VAN TUOI 

DIT PHAN THANH 
GEOMETRE 

1902-1952 

Nghĩa là: Nơi đây an nghỉ Phan Văn Tươi, tức Phan 
Thanh, nhà trắc địa (kinh lý), 1902-1952.(6) 

                                              
(5) Xem bài “Một năm qua”, tạp chí Cao Đài Giáo Lý, số 1, năm thứ 

năm, 1952, tr. 53. 
(6) Theo Đạt Linh tiền bối sinh năm 1898. Trên mộ khắc 1902. Ngày 

xưa, trẻ thường làm giấy khai sinh muộn, hoặc đi học trễ thì phải 
khai sụt tuổi. Có thể 1902 là năm ghi trên căn cước của tiền bối. 

Vào nửa cuối thập niên 60 thế kỷ hai mươi, tiền bối Phan 
Thanh đắc vị Bạch Liên Tiên trưởng đã trở lại thế gian, giáng 
đàn dạy đạo và hướng dẫn thanh thiếu niên Đại đạo rất nhiều 
tại các thánh thất Bàu Sen, Liên Hoa Cửu Cung, Nam Thành, 
Vĩnh Nguyên Tự, và đặc biệt là tại Cơ quan Phổ thông Giáo 
lý Cao Đài giáo Việt Nam (nay là Cơ quan Phổ thông Giáo lý 
Đại đạo, số 171B đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1). 

THÁNH THẤT BÀU SEN NGÀY NAY 

Sau mười tám năm dãi dầu mưa nắng, thánh thất cất bằng 
vật liệu thô sơ không còn bền chắc. Tháng 4-1967 (tháng 3 
Đinh Mùi), thánh thất Bàu Sen được tái thiết bằng vật liệu 
kiên cố, bền bỉ cho đến ngày nay. 

Trong bốn thập niên qua, thánh thất Bàu Sen hàng năm đều 
chọn ngày lễ Giáng sinh (24-12 dương lịch) làm ngày liên 
giao hành đạo với các thánh sở Cao Đài, đoàn thể tôn giáo 
bạn cũng như cơ quan công quyền trong và ngoài thành phố. 
Ngày này còn là ngày kỷ niệm tái thiết thánh thất. Vì tổ chức 
vào ngày kỷ niệm Chúa hài đồng Giáng sinh, thánh thất 
thường mời một số nhà tu (nam và nữ) thuộc các nhà thờ, 
dòng tu Ki-tô giáo tham dự.  

Năm 2005, thánh thất Bàu Sen có công kết tập ba mươi sáu 
bài thánh giáo đã in rải rác trong kinh sách Cao Đài ngay từ 
buổi đầu khai Đạo. Nhờ thế, bổn đạo xa gần đã có cơ duyên 
đón nhận những áng thơ văn quốc ngữ do Chúa Giê-su và các 
Thánh tông đồ giáng cơ ban cho trong Tam kỳ Phổ độ.  

Bảy vị chánh hội trưởng tiền nhiệm (1950-2004) 

1950-1960: Chánh hội trưởng Lê Văn Mới, thánh danh Chí 
Nhân. Sinh năm 1921 (Kỷ Tỵ). Quy thiên ngày 13-10-2000 
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(16-9 Canh Thìn).(7) 

1960-1962: Chánh hội trưởng Đặng Văn Liêu. Sinh 1909 
(Kỷ Dậu). Quy thiên ngày 23-7-1988 (10-6 Mậu Thìn). 

1962-1965: Chánh hội trưởng Đặng Văn Trữ, thánh danh 
Tuế Đức Tinh. Sinh năm 1902, tại xã Linh Xuân Thôn, quận 
Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nguyên quán Chợ Cống, Xuân Hiệp. 
Quy thiên ngày 24-3-1978 (18-3 Mậu Ngọ) tại Bàu Sen.(8) 

1965-1967: Chánh hội trưởng Phạm Duy Tẩy. Sinh năm 
1925, đã quy thiên.(9) 

1967-1993: Chánh hội trưởng Cao Văn Giang. Sinh ngày 
21-01-1919 (20-12 Kỷ Mùi) tại Linh Xuân Thôn, quận Thủ 
Đức. Nhập môn tại Liên Hoa Cửu Cung (1948). Quy thiên 
ngày 04-4-1998 (08-3 Mậu Dần).(10) 

1993-1995: Chánh hội trưởng Nguyễn Văn Sấn. Sinh ngày 
24-6-1928 (07-5 Mậu Thìn). Quê quán xã Đông Minh, quận 
Dĩ An, tỉnh Gia Định (nay là Bình Dương). Dời nhà từ Liên 

                                              
(7) Vợ tiền bối Lê Văn Mới là Đặng Thị Hò, sinh năm 1926, thánh 

danh Huệ Kim Hương. Có bảy con gái và hai con trai. 
(8) Vợ tiền bối Đặng Văn Trữ là Đỗ Thị Nên. Có sáu trai và một gái. 

Tiền bối làm ruộng, nhờ có học nên phụ trách văn tế ở đình làng. 
Năm 1944, gia cảnh khó khăn, tiền bối đến Liên Hoa Cửu Cung gặp 
tiền bối Phan Thanh xin thế chấp đất đai. Được tiền bối Phan Thanh 
khuyến tu, sau đó tiền bối Trữ nhập môn tại Liên Hoa Cửu Cung. 
Năm 1945, tiền bối Trữ chạy loạn, ra thánh thất Thủ Đức, công quả 
ở Ban hành thiện, rồi lại dời xuống Cầu Ngang. Ngoài việc đạo còn 
phải đi bán chiếu độ nhật. Năm 1949, tiền bối Phan Thanh lập thánh 
thất Bàu Sen thì tiền bối Trữ cũng về đây tu học và hành đạo (nhà 
riêng số 71/15, số mới 71/58). 

(9) Vợ tiền bối Phạm Duy Tẩy là Nguyễn Thị On. 
(10) Song thân tiền bối Cao Văn Giang là Cao Văn Hiển và Lê Thị Dậy. 

Nhà riêng số 59/73 Trần Phú. Tiền bối Giang có năm người con. 

Hoa Cửu Cung (Xuân Hiệp) về Cầu Ngang tạm ba tháng, rồi 
theo tiền bối Phan Thanh dời nhà về cất quanh thánh thất Bàu 
Sen (1949). Quy thiên ngày 24-12-1999 (17-11 Kỷ Mão).(11) 

1995-2004: Chánh hội trưởng Nguyễn Văn Tôn. Sinh ngày 
22-12-1929 (22-11 Kỷ Tỵ),(12) tại Linh Xuân Thôn, quận Thủ 
Đức. Nhập môn tại Liên Hoa Cửu Cung (1948). Quy thiên 
ngày 17-7-2004 (01-6 Giáp Thân).(13) 

Nhiệm kỳ 2005-2010 

Ban cai quản được công cử vào năm 2005 gồm có: 

Chánh hội trưởng: Nguyễn Văn Tài (1953-2009). 

Phó hội trưởng I: Nguyễn Văn Phát. 

Phó hội trưởng II: Nguyễn Thị Son (kiêm Chủ tịch Nữ 
chung hòa). 

Với số tín đồ khá ổn định, qua những buổi thuyết minh 
giáo lý vào sóc vọng hàng tháng, các khóa tu tịnh (thiền) 
thường xuyên bốn kỳ mỗi năm (xuân phân, hạ chí, thu phân, 
đông chí)… thánh thất Bàu Sen ngày càng thêm vững bước 
trên đường tu học, bồi công lập đức, nối tiếp tấm gương của 
tiền bối sáng lập là Phan Thanh (Bạch Liên Tiên trưởng).(14) 

                                              
(11) Song thân tiền bối Sấn là Nguyễn Văn Muốn (mất năm 1938) và 

Phạm Thị Luân (1903-1989). Vợ tiền bối Sấn là Phạm Thị Lòng 
(sinh năm 1929, hiện nay là Cố vấn Nữ chung hòa thánh thất Bàu 
Sen). Có năm trai và hai gái. Nhà riêng số 59/61 Trần Phú, quận 5. 

(12) Có chỗ nói tiền bối Nguyễn Văn Tôn sinh năm 1931. 
(13) Cha tiền bối Nguyễn Văn Tôn là Nguyễn Văn Quản (mất năm Mậu 

Thân, 60 tuổi). Vợ là Đỗ Thị Khéo, nhập môn năm 1948 tại Liên 
Hoa Cửu Cung. Nhà riêng số 59/57 Trần Phú. Có sáu người con. 

(14) Chân thành nhớ ơn cố hiền huynh Đạt Linh cung cấp các thông tin 
về lịch sử thánh thất Bàu Sen. 
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Ấn tống kinh sách và lưu hành rộng rãi 

Những năm 2007 trở về trước, thánh thất Bàu Sen chỉ mới 
ấn tống kinh sách Cao Đài với các tập photocopy (tham khảo 
nội bộ). Kể từ tháng 6-2008, khi chương trình Chung tay ấn 
tống kinh sách Cao Đài ra đời, bằng cách liên kết với nhà 
xuất bản Tôn giáo (Hà Nội), thánh thất đã lần lượt ấn hành 
chính thức nhiều đầu sách giá trị, trình bày mỹ thuật, chất 
lượng chuẩn mực, và hoàn toàn để biếu (không bán). 

Trong sáu tháng cuối năm 2008, thánh thất Bàu Sen đã in 
được chín đầu sách mới, tái bản một. Ngoại trừ một, hai nhan 
đề in 1.000 bản, phần lớn đều in 3.000 hay 4.000 bản. Tổng 
số sách in khoảng ba mươi ngàn bản. 

Kinh sách được lưu hành chính thức trên phạm vi rộng, 
bao gồm nhiều tỉnh thành, quận huyện, xã ấp. Đó là nhờ có 
quý đạo hữu ở nhiều thánh sở, hội thánh khác nhau tình 
nguyện lãnh công quả chở sách ấn tống về các địa phương. 

Từ thành quả mở đầu này, thánh thất dự kiến năm 2009 sẽ 
in mới và tái bản khoảng hai mươi đầu sách, với tổng số bản 
in khoảng sáu mươi ngàn cuốn (hoàn toàn không bán). 

Để báo đáp tấm lòng vàng của quý vị mạnh thường quân 
lúc nào cũng tin cậy và nhiệt thành tài trợ chương trình, thánh 
thất Bàu Sen tiếp tục cố gắng phát triển đều đặn công tác ấn 
tống để cung cấp thường xuyên các đầu sách giá trị, uy tín, 
ngõ hầu phục vụ hiệu quả quý đạo hữu, đạo tâm, đồng bào, 
học giới muốn tìm hiểu về đạo Cao Đài. Đó cũng là ước 
nguyện góp phần thiết thực vào công cuộc vận hành guồng 
máy hoằng pháp Kỳ Ba. 

Mạnh xuân Kỷ Sửu (2009) 
Đạt Truyền & Huệ Khải 

 
Lễ Giáng sinh 2005 tại thánh thất Bàu Sen (từ trái sang: Hai 

nữ tu dòng Đa Minh; hiền tỷ Nguyễn Thị Son (Phó hội trưởng 
thánh thất Bàu Sen). - Ảnh tài liệu: THÁNH THẤT BÀU SEN.   
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Nét đẹp Giáng sinh 
trong tình đạo Cao Đài 

Huệ Khải 

 Tôi muốn mở đầu bằng nhan đề như thế, khi lần giở 
những ảnh lưu trữ về thánh thất Bàu Sen, thấy lại các đạo hữu 
Cao Đài, khăn đóng đen, áo dài trắng, đang trịnh trọng xướng 
lễ nhân ngày Giáng sinh, và cao cao trên bức tường sau lưng 
họ, nổi bật dòng chữ lớn, mỹ thuật: VINH DANH THIÊN 
CHÚA TRÊN TRỜI. BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI 
THIỆN TÂM. 

Đó là một tấm ảnh đẹp, thể hiện trung thực tư tưởng đại 
đồng, vạn giáo nhất lý của Cao Đài, như bài thánh ngôn 
(khoán tâm thành tôn hiệu DA TÔ GIÁO CHỦ)(1) dạy vào 
đêm Giáng sinh 24-12-1965 tại Hườn Cung Đàn:  

Thích, Nho, DA, Lão một đường về 
Chánh tín TÔ bồi thoát muội mê 
Độ thế GIÁO dân tùy mỗi xứ 
Một trời CHỦ tể khắp tư bề 

Tôn giáo nào xét cho cùng cũng chỉ nhằm khai phóng một 
con đường chánh đại cho những người thiện tâm trở về với 
Đấng Thiên chúa Trời Cha. Đó cũng là ý chỉ bài thánh ngôn 
được chuyển tải giữa tình cảm thiêng liêng của người đạo Cao 

                                              
(1) Da Tô 耶穌(蘇): Chữ Hán-Việt đúng là Da, nhưng dân gian quen 

viết là Gia. Chữ Da 耶 cũng có nghĩa như Gia 爺 là cha. 

Đài vào đêm Giáng sinh 24-12-1963 tại Tòa thánh Cao Đài 
Tiên Thiên: 

Những lời giáo lý của Giê-su 
Nam nữ chăm ghi để học tu 
Đêm tối phải nhờ nơi đuốc huệ 
Ngày đông nắng chói vẹt sương mù 
Tâm lành sẽ được về Thiên quốc (2) 
Ác ý ắt là xuống ngục tù 
Hữu chí cánh thành (3) đâu phải khó 
Ráng tu trọn phận được danh lưu (4) 

Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu thế được tôn vinh và 
phụng thờ trong hệ thống Bát quái đài của mọi tòa thánh, 
thánh thất Cao Đài trên toàn cõi Việt Nam và nhiều nơi trên 
thế giới. Với đức tin và lòng thành kính ngưỡng ấy, liên tục 
trong khoảng bốn mươi năm qua, cứ mỗi độ tiết Đông chí trở 
về, cùng lúc dọn mình chuẩn bị nhập khóa tu thiền nuôi 
dưỡng tâm linh, họ đạo Cao Đài Bàu Sen lại náo nức phân 
công nhau sửa soạn thánh lễ Giáng sinh vào sáng ngày 24-12 
dương lịch. (Vào nửa đêm, trong bửu điện, sẽ thiết đại đàn 
cúng thời Tý, thượng sớ kỷ niệm Đức Da Tô Giáo chủ giáng 
sinh.) 

Dịp này đồng thời cũng là lễ kỷ niệm tái thiết thánh thất, 
và là dịp liên giao hành đạo giữa họ đạo Bàu Sen với các 
cộng đồng Cao Đài khác, cũng như các tôn giáo bạn, đặc biệt 
là các vị khách quý đến từ các giáo xứ, dòng tu Công giáo. Và 
vì thế, đã trở thành một hình ảnh quen thuộc mỗi khi đến 

                                              
(2) Thiên quốc 天國: Nước Trời. 
(3) Hữu chí cánh thành 生有志更成: Có ý chí thì cuối cùng sẽ thành 

công, làm nên việc. 
(4) Được danh lưu: Có tên tuổi, danh tiếng với đời. 
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thánh thất vào ngày thánh lễ Giáng sinh, chúng ta không chỉ 
gặp cây thông và hang đá xinh xinh, mà còn thấy các vị tín 
hữu Ki-tô giáo đang chăm chú theo dõi một đạo hữu Cao Đài 
trình bày về ý nghĩa Giáng sinh qua thánh ngôn, thánh giáo 
Cao Đài, hay một vị linh mục đang đứng trên bục giảng giữa 
thánh thất Cao Đài để sẻ chia những điều cảm nghiệm chân 
thành trong không khí thiêng liêng đón mừng ơn phước của 
Chúa Cứu thế. 

Nay ở số 59/9 Trần Phú, phường 4, quận 5, thánh thất Bàu 
Sen lọt thỏm giữa khu dân cư chen chúc, ngõ ngách quanh co. 
Phần lớn bà con địa phương sinh sống bằng nghề làm sương 
sâm, truyền nhau qua nhiều đời. 

Khi xưa, Sài Gòn còn cảnh người thưa đất vắng, nơi đây là 
một cái bàu lớn trồng sen. Tháng 3-1949, tiền bối Phan 
Thanh, người làng Bình Trị Đông (Bà Hom), tỉnh Chợ Lớn, 
đã quy tụ dân quê lưu tán vì chạy loạn chiến tranh, và dựng 
lên ngôi thánh thất đơn sơ ở xóm nghèo này, thì Bàu Sen trở 
thành cái tên đi vào sử đạo Cao Đài. Trước khi sang Anh 
truyền đạo (1950), rồi sang Pháp và quy thiên ở Paris (1952), 
tiền bối Phan Thanh còn kịp lập ở Bàu Sen một cô nhi viện 
(1950) để cưu mang, đùm bọc những sinh linh bé nhỏ sớm là 
nạn nhân của một thời khói lửa điêu linh. 

Cô nhi viện Bàu Sen không còn, nhưng thánh thất Bàu Sen 
đã dần dần khang trang hơn và vẫn tiếp tục con đường thực 
thi tư tưởng đại đồng, vạn giáo nhất lý, nối tiếp đạo nghiệp 
của tiền bối Phan Thanh. 

Từ năm 1949 tới nay thánh thất này vẫn là một thánh sở 
đơn lập, nghĩa là không tùy thuộc vào một hội thánh, tòa 
thánh nào. Khoảng gần cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, sau 
một thỏa thuận liên giao hành đạo giữa một số thánh sở Cao 
Đài ở Sài Gòn và vùng phụ cận, thánh thất Bàu Sen đã vinh 

dự được chọn làm nơi đại diện cho toàn thể cộng đồng Cao 
Đài ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định để hàng năm thiết thánh lễ 
mừng Chúa Giáng sinh. 

Mấy thập niên trôi qua trong nhiều đổi thay của đất nước 
nói chung và Sài Gòn nói riêng, nhưng Bàu Sen vẫn trung 
thành, bền bỉ với vinh dự được thay mặt cộng đồng Cao Đài 
làm sáng danh Chúa trong Tam kỳ Phổ độ. 

Kết thúc thánh lễ ở Bàu Sen bao giờ cũng là một tiệc chay 
thơm ngon, thanh khiết. Ăn chay để mừng Chúa Giáng sinh, 
các vị linh mục, nữ tu, Ki-tô hữu lại hòa chung niềm vui với 
họ đạo Cao Đài, cùng quây quần dưới một mái thánh đường. 
Đó cũng là nét son tươi đẹp khoanh lại chặng đường một năm 
dài tu học sắp sửa kết thúc theo mấy tờ lịch đang mỏng dần 
trên vách.  

Cụ Nguyễn, một trí thức Ki-tô giáo khả kính, có lần bảo tôi 
rằng cụ đã đi nhiều và nghe nhiều. Cụ đã từng ngồi giữa 
những giáo đường sang cả, lộng lẫy huy hoàng, và đã từng 
bao lần xúc động ngập tràn khi nghe những bài giảng hoặc 
lưu loát hùng biện, hoặc tinh tế chữ nghĩa, hoặc bóng bảy 
ngôn từ. Nhưng chính khi có dịp ngồi giữa những đạo hữu 
Cao Đài lam lũ, chất phác, ở một thánh thất rất bình dị như 
Bàu Sen và rồi lắng nghe cách bày tỏ mộc mạc, chân chất đến 
mức lắm khi tưởng như vụng về của những người bạn đạo áo 
trắng đơn sơ này, cụ lại càng xúc động lãnh hội thêm sâu sắc 
ý nghĩa vì sao Chúa Cứu thế đã chọn một gia đình lao động 
thanh bần, và đã giáng sinh trong máng cỏ hèn mọn nơi hang 
đá lạnh lẽo giữa đêm đông tuyết giá. 

Huệ Khải 

Phú Nhuận, 08-12-2003 
Đăng tuần báo Công giáo và Dân tộc 
số 1437-38, ngày 12-12-2003 
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Giáng sinh 2007 tại Bàu Sen - Từ trái sang phải: Huynh Đạt Truyền 
(nhân viên Cơ quan Phổ thông Giáo lý), ông Lâm Võ Hoàng (hiến 

sinh Đan viện Biển Đức Thiên Phước), ông Giang Quốc Chung (thư 
ký tòa soạn nguyệt san Công giáo và Dân tộc), huynh Đạt Linh 

(Chánh hội trưởng thánh thất Bàu Sen). 

 
Ca đoàn thánh thất Bàu Sen hát mừng Chúa giáng sinh 2007 

 

Năm lần họp mặt phát hành kinh sách ấn tống tại thánh thất Bàu Sen 
(sáu tháng cuối năm 2008) luôn luôn được đông đảo Quý Thiên ân 

chức sắc, chức việc, đạo hữu đạo tâm trong Thành phố, và các tỉnh lân 
cận đến ủng hộ quỹ ấn tống, góp ý xây dựng. - Ảnh: THANH MAI. 
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