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Mọi bài vở, thư từ, tin tức...Xin vui lòng liên lạc: TẬP
SAN TINH TẤN theo địa chỉ:

TINH TAN Magazine
4141 11thAvenue
Sacramento, CA 95817
USA.

Hoặc e-mail: tapsantinhtan@yahoo.com

Để cho việc phát hành Tập San Tinh Tấn được liên
tục, không bị gián đoạn vì thiếu ngân quỹ, yêu cầu Quý
đồng đạo, Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện địa phương
vui lòng tài trợ ấn phí (chi phí trung bình là $150.00
USD đối với mỗi Ban Trị Sự địa phương cho mỗi số báo
phát hành).

Xin chọn 1 trong 2 cách viết Check hay Money
Order ngay phía sau hàng chữ Pay to order of là:

PGHH
hoặc bằng tiếng Anh:

HOAHAO BUDDHIST CONGREGATION
PhầnMemo chi phiếu, xin ghi: Quỹ Tập San Tinh Tấn.
Mọi chi phiếu gởi về Thủ Bổn BTS/TƯHN xin theo địa
chỉ sau đây:

PGHH
1263 CARDINAL ST.
TRACY, CA 95376
USA

Chân thành cám ơn chư Quý vị

mailto:tapsantinhtan@yahoo.com
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Lá Thư Tòa Soạn
Kính thưa Quý Đồng đạo

và Quý độc giả kính mến,
Từ hơn 3/4 thế kỷ qua,

ngày 18 tháng 5 đã trở thành
ngày Giáo lễ thiêng liêng, ngày
Hội lớn được toàn thể tín đồ

PGHH khắp nơi trên thế giới hân hoan chào mừng nhiệt
liệt. Đó chẳng qua là do tinh thần và lòng tôn Sư trọng
Đạo đã được duy trì chặt chẽ và ăn sâu vào tâm thức của
mọi tín đồ.

Ngay trong giai đoạn Đức Tôn Sư vì huyền cơ
Thiên định, phải tạm thời vắng mặt nhưng ngày Đại lễ
Khai Đạo vẫn được tiếp tục kỷ niệm một cách tưng
bừng, rực rỡ, qui mô liên tiếp suốt nhiều ngày, không kể
thời gian chuẩn bị lâu dài và chu đáo.

Đặc biệt, dù phải tạm cư nơi quê người xứ lạ
nhưng người tín đồ vẫn mang trong tâm niềm xác tín
tuyệt đối, lòng ngưỡng vọng vô biên vào Thầy, vào Đạo
và hình ảnh huy hoàng, tráng lệ của mùa Đại lễ nầy
trước năm 1975 nơi quê nhà vẫn không bao giờ xóa
nhòa trong ký ức.

Chính vì vậy mà bất cứ nơi nào có người tín đồ
PGHH sinh cư thì dù ít hay nhiều, Đại Lễ 18/5 vẫn được
tổ chức trọng thể, thể hiện nỗi vui mừng bất tận vì họ
nhận chân được rằng đây chính là ngày vô cùng diễm
phúc có được ánh Đạo diệu mầu, có được giáo lý tuy
cao sâu nhưng thực tiễn ban bố từ một Đấng Cứu thế
siêu phàm. Và cũng nhờ vào niềm tin son sắt ấy, nhờ
lòng thành kính tri ân công đức khai sáng, hoằng hóa
cao dầy ấy mà PGHH đã vượt qua bao khó khăn, nguy
biến đầy thăng trầm với nhiều bạo lực của cõi đời đầy
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tham sân, tranh chấp, hận thù…để tồn tại, phát huy và
truyền bá.

Hôm nay, hòa với niềm vui chung trong mùa Đại
Lễ 18/5 âl, Tập San Tinh Tấn số 32 xin dành phần lớn
Tin tức, hình ảnh có liên quan đến ngày Đại Hội Đạo
Thường Niên 2018 và Đại Lễ 18/5 do Ban Trị Sự Trung
Ương Hải Ngoại và các BTS & BĐD/PGHH khắp Tiểu
bang Hoa Kỳ đứng ra tổ chức tại Thủ Phủ Sacramento,
Tiểu Bang California vào các ngày 29, 30 tháng 6 và
ngày đầu tháng 7 năm 2018 như một chứng tích rõ nét
về truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” và “Giữ Đạo Chờ
Thầy” của người tín đồ PGHH dù phải đối diện với
Pháp nạn và Quốc nạn đang hàng ngày diễn ra trên đất
nước Việt Nam yêu dấu.

Đặc biệt, trong khi người tín đồ PGHH ở hải
ngoại được tự do, thoải mái tiến hành tổ chức Đại lễ
18/5 vô cùng long trọng thì ở Việt Nam, đồng đạo
PGHH vẫn còn đang bị trấn áp, tù đày vì tội đấu tranh
cho tự do Tôn giáo và tự do hành đạo. Điển hình là sau
các phiên tòa của nhà cầm quyền Cs Việt Nam vào các
ngày 23/1/2018 và 9/2/2018 đã có ít nhất 15 tín đồ bị
giam cầm, tổng cộng 83 năm tù, trong đó có người từng
vào tù ra khám nhiều lần như Bùi Văn Trung, Bùi Văn
Thâm, Nguyễn Bắc Truyễn, Vương Văn Thả…Dã man
nhất là tín đồ Nguyễn Hữu Tấn bị bắt ngày 2-5-2017 và
bị cắt cổ chết trong lúc hỏi cung tại đồn công an phường
Thạnh Đức, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Kính thưa Quý vị,
Dầu bão táp phong ba vẫn còn đang tiếp diễn,

tiếp tục gây bao khó khăn cho người hành Đạo, như lời
Đức Thầy cho biết:

‘‘Ông nhồi quả cho người hành Đạo,
Lúc nguy nàn thối chí cùng chăng?
Nếu bền lòng vị quả cao thăng,
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Chẳng chặt da bỏ lăn Phật Thánh.’’
Cho nên dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, người tín

đồ PGHH vẫn luôn quyết tâm tổ chức cho bằng được
ngày Lễ Đạo như một tâm nguyện không thể thiếu trong
đời và luôn ghi nhớ ngày nầy hơn cả ngày sinh của
chính họ.

Trong không khí hân hoan, tưng bừng của mùa
Lễ Đạo, chúng tôi chân thành kính chúc chư Quý đồng
đạo, Quý thân hữu và gia quyến Thân tâm thường lạc,
Bồ đề tâm luôn Kiên cố và Đạo quả sớm Viên thành.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự đóng góp quý
báu của Quý Ban Trị Sự, Ban Đại Diện PGHH và Quý
thân hữu khắp nơi về phương diện tài chánh cũng như
những tin tức, bài vở, hình ảnh sinh hoạt địa phương để
Tập san Tinh Tấn ngày càng khởi sắc, xứng đáng là Cơ
quan Thông tin, Nghiên cứu và Phổ truyền giáo lý
PGHH; đồng thời, BBT cũng quyết tâm làm sao cho Ts
Tinh Tấn xứng đáng là Tiếng nói chung của người tín đồ
PGHH nơi hải ngoại.

Lần nữa, chúng tôi xin minh định: Tập san Tinh
Tấn là tài sản chung của Giáo Hội PGHH Hải Ngoại, là
tiếng nói chung của mọi tín đồ PGHH khắp nơi trên thế
giới. Khi nào Giáo Hội PGHH hải ngoại còn hoạt động
thì Tập san Tinh Tấn sẽ vẫn còn tồn tại.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và oai linh Tổ
Thầy gia hộ cho đất nước Việt Nam thoát khỏi họa độc
tài chuyên chế; cho đồng bào, đồng đạo sớm thoát cơn
quốc nạn, pháp nạn để mọi người được tự do tín ngưỡng
thật sự, sớm được phục hồi quyền làm người và nhất là
được tự do hành đạo.

Trân trọng kính chào chư Quý vị.

Ban Biên Tập Tập San Tinh Tấn
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ƠN THẦY MÃI NHỚ

Bảy mươi cộng chín năm trôi qua.
Giữa cảnh tối tăm đất nước nhà,
Một đấng cứu tinh rời Phật cảnh,
Triệu dân giải khổ thoát Ta-bà.
Ban vui bứt gốc đời Hư huyễn,
Cứu khổ soi nguồn đạo Thích-Ca.
Thọ giáo khó quên công mở trí,
Ơn Thầy mãi nhớ nơi lòng ta.

Ơn Thầy mãi nhớ nơi lòng ta.
Dẫu có lạc loài sống chốn xa,
Già trẻ không quên ngày Lễ Đạo,
Đệ huynh thường nhắc niệm Di-Đà.

Thương người trung nghĩa theo đường sáng,
Trách kẻ hững hờ bỏ đạo nhà.
Đeo đuổi lợi danh cho đến chết,
Cuối cùng cũng chỉ giấc Nam Kha !

Tập San TINH TẤN
(Kỷ niệm 18/5 âl - 2018)
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Bản Tường Trình
Đại Hội Đạo năm 2018 và Đại Lễ 18-5

lần thứ 79 tổ chức tại Thủ phủ Sacramento.
Trong các ngày 29, 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7

năm 2018, đông đảo tín đồ PGHH từ khắp nơi đã tề tựu
về Thủ phủ Sacramento, CA hân hoan tham dự Đại Hội
Đạo thường niên và Đại Lễ 18/5 lần thứ 79 ngày Đức
Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

I.- Đại Hội Đạo thường niên.
Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy (ngày 30-06-2018),

Ban Trị Sự TƯHN/GHPGHH phối hợp với BTS/PGHH
Sacramento đã long trọng tổ chức Đại Hội Đạo (ĐHĐ)
thường niên tại Văn Phòng BTS/PGHH Sacramento, tọa
lạc tại 10450 Calvine Rd. Sacramento, CA.95829 với sự
tham dự của khoảng 40 đồng đạo PGHH địa phương và
từ các tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự.

Đ/đạo Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư Ký BTS/TƯHN –
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Điều hợp viên trong ngày Đại Hội Đạo 2018.
Trước hết, đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp, Chánh

Thư Ký BTS/TƯHN, thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời
chào mừng Đại Hội, thông qua chương trình nghị sự và
tiến hành Nghi thức khai mạc gồm: Chào Quốc kỳ, Đạo
kỳ và phút Mặc niệm. Được biết trong buổi tiền Đại Hội
(29-6-2018), Đ/đạo Nguyễn Văn Hiệp được phân công
làm Điều hợp viên trong ngày Đại Hội Đạo.

Sau đó, quý vị đại diện các BTS địa phương cùng
Ban Tổ chức làm Nghi thức hành lễ theo tôn giáo
PGHH trước Bàn thờ Cửu huyền và ngôi Tam bảo.

Các Đ/đ tham dự ĐHĐ chụp hình lưu niệm sau khi hành
lễ tại VP BTS/PGHH Sacramento.

Tiếp theo, quý đồng đạo sau đây được Đại Hội đề
nghị vào bàn Chủ tọa:

1.- Đ/đạo Nguyễn Văn Tạo, Hội Trưởng
/BTS/TƯHN.

2.- Đ/đạo Nguyễn Thanh Giàu, P.HT Nội vụ
BTS/TƯHN.
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3.- Đ/đạo Huỳnh Văn Liêm, P.HT Ngoại Vụ
BTS/TƯHN.

Đồng thời, hai đồng đạo sau đây được mời vào
bàn Thư ký:

1.- Đ/đạo Lưu Phước Thiện, P.Thư Ký I
BTS/TƯHN

2.- Đ/đạo Nguyễn Thanh Phương, P. Thư Ký II
BTS/TƯHN.

Các Đ/đ Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Thanh Giàu và
Huỳnh Văn Liêm trên bàn Chủ Tọa Đoàn.

Chương trình nghị sự mở đầu là lời Chào mừng
của đ/đ Nguyễn Văn Tạo đương kim Hội Trưởng BTS/
TƯHN. Nội dung bày tỏ lòng cảm ơn của Ông đến:

- Chư quý đồng đạo từ các địa phương đã không
ngại đường sá xa xôi và tốn kém thời giờ cùng tiền bạc
đã về tham dự Đại Hội Đạo trong ngày hôm nay.

- BTS và đ/đ PGHH Thủ phủ Sacramento tình
nguyện nhận trọng trách tổ chức ĐHĐ & Đại Lễ 18/5
cấp Trung ương đã thực hiện vô cùng chu đáo và đầy đủ
mọi mặt.
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- Quý đ/đ trong Ban Thường Vụ và BTS/TƯHN
đã nhiệt tình đóng góp công sức, giúp ông hoàn thành
nhiệm vụ mà Giáo Hội giao phó trong các năm qua.

Về thành phần tham dự, gồm tất cả Đ/đạo đại
diện các Ban Trị Sự địa phương hiện diện, như sau:

Đ/đ Nguyễn Văn Tạo Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu
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Đ/đ Trần Kim Đ/đ Huỳnh Văn Liêm

Đ/đ Vương Học Thiêm Đ/đ Lê Kiến Trúc



12

Đ/đ Nguyễn Ngọc Ẩn Đ/đ Lê Ngọc Anh

Đ/đ Lưu Phước Thiện Đ/đ Nguyễn Thanh Phương

1.- Đ/đ Nguyễn Văn Tạo, đại diện BTS Arizona.
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2.- Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu, đại diện BTS miền
Nam California.

3.-Đ/đ Huỳnh Văn Liêm, đại diện BTS
Sacramento.

4.-Đ/đ Trần Kim, đại diện BTS Washington State.
5.- Đ/đ Vương Học Thiêm, đại diện BTS Bắc

California.
6.- Đ/đ Lê Kiến Trúc, đại diện BTS Stockton.
7.-Đ/đ Nguyễn Ngọc Ẩn, đại diện BTS Houston

(TX)
8.-Đ/đ Lê Ngọc Anh, đại diện BTS Tây Bắc

Houston (TX).
Tiếp theo, Đ/đạo Nguyễn Văn Hiệp, CTK BTS/

TƯHN tường trình thành quả hoạt động năm I của Ban
Trị Sự / TƯHN nhiệm kỳ VI (2017-2020) gồm những gì
mà BTS đã thực hiện trong suốt năm qua như:

- Phát hành 2 số Tập san Tinh Tấn là số 31 và số
33.

- Tiếp tục phổ truyền Giáo lý PGHH trên các
phương tiện truyền thông như Đài Truyền hình Little
Saigon TV (Nam California), Đài TV Việt Today (Bắc
California), Đài Việt TV/Radio 1560 AM (Houston,
TX).

- Tổ chức lạc quyên cứu trợ nạn nhân bị thiên tai
bão lụt tại Houston (TX) và 14 gia đình bị hỏa hoạn tại
Cái Dầu (VN)...

- Tài trợ cho quỹ “Đền Ơn Đáp Nghĩa” tổ chức
hàng năm tại VN.

- Lập phái đoàn BTS/TƯHN đến Dallas (TX) và
Washington, DC để thăm viếng cùng ổn định tình hình
sinh hoạt tại địa phương.

- Lên tiếng phản đối nhà cầm quyền csVN v/v
đàn áp thô bạo và giết hại tín đồ PGHH tại VN.
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- Trao tận tay Ngài Daniel Kritenbrink, tân Đại
sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bản Tường trình V/v nhà
cầm quyền CSVN đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo từ ngày
30-4-1075 đến nay.

- Kêu gọi gây quỹ yểm trợ gia đình một số tín đồ
PGHH đang gặp khó khăn vì sự áp bức của bạo quyền
csVN và vì mang bệnh nặng mà không tiền chạy chữa.

- Gởi Thư phản đối Dự luật Đặc Khu và cho
Trung Quốc thuê 99 năm 3 Đặc Khu trọng yếu của
đất nước Việt Nam đến nhà cầm quyền CsVN.

(Toàn bộ Bản Tường Trình này, đã được phổ
biến trên Ts Tinh Tấn số 32, trang 7 xin Quý vị vui lòng
xem qua. Đa tạ)

Liên tục chương trình nghị sự là phần Báo cáo
Tài chánh của BTS/TƯHN năm I Nhiệm kỳ VI do Bà
Phạm Phối Vì, Phó Thủ Bổn NTS/TƯHN đảm nhiệm.
(Bà Thủ Bổn Phạm Lệ Chi vì lý do sức khỏe nên nhờ Bà
Phạm Phối Vì thay thế).

Đ/đ Phạm Phối Vì báo cáo Tài chánh của GH/TƯHN.
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Sau đó là phần đọc bài Tham luận và Báo cáo
tình hình sinh hoạt giáo sự tại các địa phương trong năm
qua do Đại diện các BTS tường trình trước ĐH.

Mặc dù vì lý do sức khỏe không có mặt trong
ngày ĐHĐ nhưng Đ/đ Trương Văn Thạo, TB/BĐD
Biloxi (MS) đã gởi Bài tham luận nêu lên 2 ý kiến xây
dựng đã được ĐHĐ thảo luận và thông qua.

Kế tiếp, theo ý kiến của nhiều Đ/đ nhận thấy Bản
Điều lệ Đề cử, Ứng cử, Bầu cử chức vụ Hội Trưởng
BTS/TƯHN đang hiện hành rất phức tạp nên đề nghị
thành lập Ban Tu Chính để giản dị hóa Bản Điều Lệ nầy.
ĐHĐ đã mời được Đ/đ Lê Ngọc Anh (TX) giữ nhiệm
vụ Trưởng Ban và Đ/đ Nguyễn Văn Mậu
(TBPTGL/TƯHN) cùng Đ/đ Lê Kiến Trúc (Stockton,
CA) phụ giúp, tiến hành công việc nầy trong thời hạn 1
năm và sẽ được biểu quyết trong ĐHĐ năm tới (2019).

Tiếp đến là phần thảo luận về việc phân công,
phân nhiệm cho ngày Đại Lễ 18/5 sẽ được diễn ra vào
lúc 10 giờ sáng ngày mai (1-07-2018). Tất cả đều đồng
thuận và sẵn sàng cho những công việc được giao phó,
hứa hẹn ngày Đại lễ sẽ thành công tốt đẹp.

Sau cùng, Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu qua hệ thống
điện thoại viễn liên, cho ĐHĐ cùng nghe là Đ/đ Hà
Nhân Sinh, Hội Trưởng BTS/PGHH Washington, DC
lên tiếng nhận tổ chức ĐHĐ và Đại lễ 18/5 cấp Trung
ương vào năm 2019 với điều kiện BTS/TƯHN phải yểm
trợ mọi nhân lực và vật lực. ĐHĐ đồng ý nhưng trong
sự dè dặt, vì vậy đề nghị BTS/PGHH Bắc California là
Ưu tiên II, sau Ưu tiên I là Washington, DC.
BTS/PGHH Bắc California sẵn sàng nhận tổ chức ĐHĐ
và Đại Lễ năm 2019, nếu BTS/PGHH Washington, DC
gặp trở ngại, không thể thực hiện.

Ngay sau đó Bà Phối Vì kêu gọi các BTS/PGHH
địa phương đóng góp cho các quỹ Điều hành GH, Ts
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Tinh Tấn, Ban Tổ chức ĐHĐ & ĐL 18/5 như thông lệ
hàng năm.

ĐHĐ thường niên năm 2018 kết thúc lúc 5 giờ
chiều cùng ngày trong bầu không khí vui tươi, phấn
khởi và thấm đượm tình đồng đạo. Sau đó, là bữa cơm
chay thân mật tại tư gia Đ/đ Huỳnh Văn Liêm do Ban
ẩm thực khoản đãi.

Hẹn gặp lại lúc 7 giờ tối tại địa điểm tổ chức
Đêm Văn nghệ ngoài trời và các trò chơi lành mạnh
nhằm kính mừng ĐHĐ thành công và Đại Lễ 18/5 lần
thứ 79./.

Chánh Thư Ký
Nguyễn Văn Hiệp
Tường trình từ Thủ phủ Sacramento

ngày 30-06-2018.

II. Đại Lễ 18-5 lần thứ 79
Lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 1-07-2018, tại Hội

Trường của Trung Tâm Sinh Hoại Cộng Đồng Việt Nam
tọa lạc tại số 6270 Elder Creek Rd., Sacramento, CA.
95824, Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại GH/PGHH
phối hợp với BTS.PGHH Sacramento đã long trọng tổ
chức Đại Lễ 18/5, kỷ niệm lần thứ 79 ngày Đức Huỳnh
Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo với sự
tham dự của khoảng trên 350 người, gồm đại diện Quý
Tôn Giáo bạn, Quý Cơ quan, Đoàn thể, Hội Đoàn địa
phương, Quý Đại diện Dân biểu, Quý Cơ quan Truyền
thông Báo chí và tín đồ PGHH từ các Tiểu bang Hoa Kỳ.
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Trước giờ khai mạc Đại lễ, đồng đạo Nguyễn
Văn Tạo (HT. BTS/TƯHN) và đồng đạo Huỳnh Văn
Liêm (HT.BTS/PGHH Sacramento) cùng trên 30 tín đồ
PGHH đã cung nghinh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ
từ bên ngoài vào Hội Trường trước sự chứng kiến với
lòng tôn kính của mọi người tham dự. Đặc biệt có đoàn
lân của Võ đường Trung Trực (Thanh niên PGHH San
Jose) mở đường và đóng góp vào chương trình Đại Lễ
bằng những màn biểu diễn võ thuật thật ngoạn mục
cùng với tiếng trống vang dậy, khiến không khí buổi Đại
lễ thêm phần sống động. Bên cạnh đó, còn có 10 trẻ em
tay cầm lẳng hoa xinh tươi đi ngay phía sau đoàn lân vô
cùng đẹp mắt.
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Lễ cung nghinh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ
trong ngày Đại Lễ 18/5 tổ chức tại Sacramento

ngày 1-7-2018
Sau khi chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ được

trân trọng an vị trên Lễ đài, chương trình Đại Lễ chính
thức bắt đầu với Nghi thức chào Quốc Kỳ Việt-Mỹ, Đạo
Kỳ PGHH và phút mặc niệm.

Điều khiển buổi lễ là MC Nguyễn Thanh Giàu
(Hội Trưởng BTS/PGHH miền Nam California) thay
mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình và giới thiệu
các thành phần quan khách tham dự Đại Lễ. Trong hàng
quan khách, người ta nhận thấy có:

- Ông Nguyễn Văn Đặng, Chánh Trị Sự Hương Đạo
Cao Đài Sacramento và phái đoàn,

- Ni trưởng Khuê Liên, Trụ trì Tịnh Xá Ngọc An
Sacramento,
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MC Nguyễn Thanh Giàu điều hợp viên Chương trình
Đại Lễ.

- Đại diện Điện Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu núi Sam
Châu Đốc,

- Hội Thiền Không Tánh Sacramento,
- Ông Bà Trần Gia Tường, Cố vấn Hội Cao Niên

Sacramento và phái đoàn,
- Ông Bà Lương Thuận, đại diện Liên hội Cựu quân

nhân QL/VNCH Sacramento và Quý anh chị cựu quân
nhân trong đội rước Quốc kỳ,

- Bà Minh Thi, Giám đốc Đài phát thanh TNT
Sacramento,

- Cô Phương Thúy, Hồng Cẩm và Nhàn Lê phóng
viên Đài truyền hình SBTN, Nam California.

- Ông Phan Lăng, đại diện Cơ sở Đảng Việt Tân
Sacramento,

- Bà Trần Bích Nga, Chủ tịch UB người Việt
Sacramento Yểm trợ ĐT/DC quốc nội,

- Ông Phạm Văn Khỏe, cựu Thiếu tá QL/VNCH,
- Giáo sư Trần Minh Xuân,
- Ông Bà Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Anh,
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- Ông Bà Bác sĩ Huỳnh Thêm (San Jose),
- Ông Bà Châu Võ, Hội trưởng Hội Ái hữu đồng

hương Mỹ tho - Gò công và Anh chị em nghệ sĩ trong
Ban Cổ nhạc Quê Hương (Sacramento),

- Đoàn lân của Võ đường Trung Trực (San Jose),
- Nhà báo Trần Văn Ngà, nhà văn Sa Giang,
- Nhà thơ Huỳnh Mai Hoa và phu quân,
- Nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn và phu quân,
- Nghệ sĩ Hoài Hương.
- Ngoài ra, còn có một số đồng đạo từ phương xa về

Sacramento tham dự như: Arizona (AZ), Boston (MA),
San Jose (Bắc California), Santa Ana (Nam California),
Stocton (CA), Houston (TX), Tây Bắc Houston (TX),
Washington State, Washington, DC....Trong đó, phái
đoàn hùng hậu nhất là của PGHH Nam Cali khoảng trên
20 người với đồng phục áo dài màu dà tuyệt đẹp.

Phái đoàn PGHH Nam California.
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Quan khách và đồng đạo tham dự ngày Đại Lễ 18/5.
Mở đầu chương trình, là Diễn văn Khai mạc. của

Đồng đạo Huỳnh Văn Liêm, Trưởng Ban Tổ Chức.
Trước hết, Đồng đạo Liêm ngỏ lời hân hoan chào mừng
và cám ơn quý quan khách, quý đồng đạo PGHH từ
khắp nơi về tham dự.

Đồng thời, Đồng đạo Liêm còn nói rõ nguyên do
vì sao người tín đồ PGHH phải tổ chức ngày Đại lễ 18/5
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hàng năm và cuối cùng tuyên bố khai mạc buổi Đại Lễ
18/5 hôm nay.

(Toàn bài Diễn văn đã được phổ biến trên Tập
san này, trang 39).

Kế tiếp, là phần cử hành nghi lễ theo nghi thức
tôn giáo PGHH do Đồng Đạo Hội Trưởng BTS Trung
Ương Hải Ngoại cùng các vị Hội Trưởng BTS địa
phương thực hiện vô cùng trang nghiêm và kính cẩn.
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Như thường lệ, bài "Sứ Mạng của Đức Thầy"
do chính tay Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ngày 18/5 năm
Nhâm Ngũ (1942) tại Bạc Liêu luôn luôn được Ban Tổ
Chức đưa vào chương trình các ngày Lễ Đạo, lần nầy do
Đồng Đạo Trần Hoài Nghĩa (TB Phổ thông Giáo lý
BTS/PGHH Bắc Cali) tuyên đọc. Bằng chất giọng rõ
ràng, chân xác, khiến mọi người cùng lắng tâm theo dõi
từng câu, từng lời vàng ngọc của Đức Thầy vô cùng
cảm xúc.

Đ/đ Trần Hoài Nghĩa tuyên đọc bài “Sứ Mạng của
Đức Thầy”

Tiếp theo, Đồng Đạo Nguyễn Ngọc Ẩn (Phó Hội
trưởng BTS/PGHH Houston, TX) trình bày về "Ý nghĩa
ngày Đại lễ 18/5 âl" rất được mọi người quan tâm theo
dõi.

(Nội dung toàn văn bài này cũng đã được đăng trên
Tập san Tinh Tấn số 32, trang 42. Kính mời Quý vị vui
lòng xem qua).
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Đ/đ Nguyễn Ngọc Ẩn trình bày “Ý nghĩa ngày 18/5”

Đ/đ Phan Nhất Lĩnh và Phạm Kim Chi.
Sau đó là phần ngâm Sấm Giảng và Thi Văn

Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua đoạn đầu trong
bài "Diệu Pháp Quang Minh” do Đồng Đạo Phạm Kim
Chi (đến từ Thành phố Stockton - CA) và Đ/đạo Phan
Nhất Lĩnh (đến từ Thủ đô Washington, D.C) đảm trách.
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Bằng giọng ngâm mượt mà, trong trẻo và truyền cảm,
đồng đạo Kim Chi và Nhất Lĩnh đã được người nghe tán
thưởng nhiệt liệt.

Trong bài Diễn từ ngay sau đó, Đồng Đạo
Nguyễn Văn Tạo nhân danh Hội Trưởng BTS.TƯHN
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, hân hoan chào mừng tất
cả quý vị quan khách quý đồng đạo đã bỏ chút thời giờ
quý báu và công khó, tới tham dự đông đủ Đại lễ 18/5 âl,
kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng
Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, được Giáo Hội PGHH tổ chức
ngày hôm nay tại Thủ phủ Sacramento, Tiểu bang
California, Hoa Kỳ.

Đồng Đạo Nguyễn Văn Tạo phát biểu: “Qua
phần trình bày của quý đồng đạo trong Ban Tổ chức về
Ý nghĩa ngày 18/5, quý vị đã nhận rõ Phật Giáo Hòa
Hảo hình thành và phát triển trong bối cảnh cam go như
thế nào suốt 79 năm lịch sử thăng trầm của Tổ quốc...”

(Xin xem toàn văn bài Diễn Từ đã được đăng tải
trên cùng Tập san này, trang 48. Đồng thời, quý vị nào
muốn hiểu đúng về PGHH cả hai mặt Đạo và Đời, vì lợi
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ích chung, chúng tôi sẵn sàng cung cấp tư liệu miễn phí
cho quí vị tham khảo).

Trong dịp nầy, Đ/đ Hội Trưởng BTS/TƯHN còn
thay mặt cho GH/PGHH Hải Ngoại trao tặng 4 Bằng
Khen cho 4 Đ/đ tại địa phương là: Đ/đ quả phụ Nguyễn
Văn Oai, Đ/đ Phạm Phối Vì, Đ/đ Quách Tường và Đ/đ
Nguyễn Kim Sơn vì đã đóng góp rất nhiều công sức
trong việc tổ chức ĐHĐ và Đại Lễ 18/5 năm nay.
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Tiếp theo, Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư Ký
BTS/TƯHN tuyên đọc Bản Tuyên Cáo của GH/PGHH/
Hải Ngoại nhằm chống lại Dự luật Đặc khu Kinh tế và
Dự luật An ninh mạng của nhà cầm quyền Cs VN.

Chương trình kế tiếp là phần phát biểu cảm
tưởng về ngày Lễ Đạo PGHH của quý vị lãnh đạo tinh
thần các Tôn giáo, quý vị đại diện các Hội Đoàn, Đoàn
thể Chính trị trong vùng.

Trước hết là bài phát biểu của Ông Nguyễn Văn
Đặng, Chánh Trị Sự Hương Đạo Cao Đài Sacramento,
đại ý ca ngợi Đức Huỳnh Giáo Chủ là vị hoạt Phật lâm
phàm mở Đạo cứu đời và đặc biệt, PGHH và Cao Đài là
anh em cùng sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc VN,
do đó nơi nào PGHH cần đến là nơi đó có Cao Đài hoặc
trái lại.

Chánh Trị Sự Hương Đạo Cao Đài Sacramento.
Kế tiếp là phát biểu của Kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ,

đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói lên thành
quả hoạt động của vị dân cử này và ca ngợi sự hòa nhập
tốt đẹp của tín đồ PGHH vào xã hội Hoa Kỳ. Đồng thời,
ông cũng thay mặt cho TNS Janet Nguyễn trao Bằng
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Tưởng Lệ cho TB Tổ chức Huỳnh V Liêm để lưu niệm.

Kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, đại diện TNS Janet Nguyễn
trao Bằng Tưởng Lệ cho Đ/đ Huỳnh Văn Liêm.

Tiếp nối là cảm tưởng của Đ/đ Hồ Hoài Trung,
đại diện cho thế hệ trẻ nói lên tâm tư nguyện vọng của
đàn hậu duệ PGHH là cương quyết tiếp nối truyền thống
cha ông, bảo tồn và phát huy nền Đạo PGHH do Đức
Huỳnh Giáo Chủ dày công hoằng hóa và khai sáng.
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Đ/đ trẻ Hồ Hoài Trung phát biểu cảm tưởng.

Đoàn thanh niên Võ đường Trung Trực (San Jose)
Sau cùng, Ban Tổ Chức tuyên bố bế mạc buổi Đại

Lễ (lúc 1 giờ trưa cùng ngày) và kính mời Quý vị Quan
khách cùng quý đồng đạo gần xa, xin ở lại dùng bữa
cơm chay thân mật nhằm tỏ lòng biết ơn sâu xa đến tất
cả mọi người đã dành thời giờ quý báu đến tham dự
ngày Đại Lễ hôm nay.
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MC Hồng Phượng điều khiển Chương trình Văn nghệ
Đặc biệt, trong khi mọi người đang dùng cơm chay

tại Hội trường nơi hành lễ, thì Chương trình phụ diễn
Văn Nghệ bắt đầu với những bài Vọng cổ, Tây thi,
Xuân tình…nội dung hướng về ngày Đại lễ 18/5 và ca
ngợi công ơn Đức Thầy đã khai sáng nền Đạo PGHH do
một số tín đồ PGHH sáng tác và trình bày dưới sự giới
thiệu chương trình duyên dáng của MC Hồng Phượng.
Ngoài ra, còn có 2 trích đoạn Cải lương với đề tài Lịch
sử Việt Nam do anh chị Nghệ sĩ trong Ban Cổ Nhạc Quê
Hương Sacramento tự nguyện đóng góp.

Nhân đây, Ban tổ chức xin cám ơn Nhà thơ Huỳnh
Mai Hoa và Ông Bà Châu Võ đã nhiệt tình góp sức cho
Chương trình Văn nghệ được thành công tốt đẹp.

NGUYỄN VĂN HIỆP
Tường trình từ Thủ phủ Sacramento.
(mùa Hè năm Mậu Tuất, 2018)
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Ban Tiếp Tân trong ngày Đại lễ 18/5.

Ban Ẩm thực và 500 hộp cơm chay sẵn sàng phục vụ
cho khách tham dự ngày Đại lễ.

Ngoài ra, còn có những món ăn tráng miệng chay và
giải khát như Bánh bò, Bánh da lợn, Bánh ít trần,
Bánh nậm, Xôi đậu xanh, Sâm bổ lượng,…do gia đình
tín đồ PGHH địa phương tự nguyện đóng góp.
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TƯỜNG TRÌNH THÀNH QUẢ HOẠT
ĐỘNG

của Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại
Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo

Năm thứ I Nhiệm kỳ VI (2017 - 2020)
Nhiệm kỳ VI bắt đầu từ ngày 14-06-2017 sau khi

Đồng đạo Nguyễn Văn Tạo tái đắc cử chức vụ Hội
Trưởng BTS/TƯHN do Đại Hội Đạo năm 2017 được tổ
chức tại Washington, D.C bầu chọn.

Sau một năm tiếp nối công tác cho Giáo hội,
BTS/TƯHN đã có những hoạt động được ghi nhận như
sau:

I./ Công tác đối nội:
1.-Thành lập tân BTS và kiện toàn Ban

Thường Vụ:
Ngay sau khi nhậm chức, HT Nguyễn Văn Tạo

đã mời được 19 đồng đạo khắp nơi vào các chức vụ
trong Tân BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI (2017-2020). Danh
sách Quý vị nầy được liệt kê trong Quyết Định số:
01/BTS.TƯHN-VI/QĐ ban hành ngày 4-07-2017 và đã
được phổ biến trên Diễn đàn_PGHH cũng như trên Ts
Tinh Tấn số 31.

Tiếp theo, trong phiên họp đầu tiên của
BTS/TƯHN ngày 25-06-2017, Ban Thường Vụ được
chính thức thành lập gồn 11 vị như sau:

1.- Hội Trưởng Nguyễn Văn Tạo,
2.- Phó Hội Trưởng Huỳnh Văn Liêm,
3.- Phó Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu,
4.- Cố vấn Vương Học Thiêm,
5.- Chánh Thư ký Nguyễn Văn Hiệp
6.- Phó Thư Ký I Lưu Phước Thiện,
7.- Phó Thư Ký II Nguyễn Thanh Phương,
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8.- Phó Thư Ký III Cao Xuân Bình,
9.- Thủ Bổn Phạm Lệ Chi,
10.- Phó Thủ Bổn Phạm Phối Vì,
11.- TB Phổ thông Giáo lý Nguyễn Văn Mậu.
Đặc biệt, không có mặt TB Kiểm Soát như trong

Bản Nội Qui của Giáo Hội qui định (vì lý do kỹ thuật).
Và cho đến hôm nay, sau đúng 1 năm tìm kiếm
BTS/TƯHN vẫn còn khiếm khuyết các chức vụ sau đây:
TB Tổ chức, TB Thông tin Liên lạc, TB Tài chánh và
TB Thanh Thiếu niên.

Đồng thời, BTS/TƯHN đã ra Quyết Định số
03/BTS.TƯHN-VI/QĐ ngày 7-08-2017 nhằm thành lập
Văn phòng Đại Diện PGHH đặc trách liên lạc Quốc Hội
Hoa Kỳ, gồm một số Đồng đạo và thân hữu có thành
tâm, thiện chí như sau: Đ/đ Hà Nhân Sinh, Đ/đ Trần
Quốc Sĩ và Bà Trúc Nương Brown.

Về lịch trình các phiên họp, BTV quyết định tổ
chức họp định kỳ 2 tháng 1 lần vào ngày Chủ Nhật đầu
tháng, thay vì mỗi tháng 1 lần như các năm trước.

2.- Ổn định một vài BTS địa phương đang gặp
khó khăn:

Nỗi ưu tư của BTV là tìm mọi cách ổn định một
vài BTS/PGHH địa phương đang gặp khó khăn trong
sinh hoạt giáo sự; đó là BTS Dallas (TX), BTS
Washington State và BTS Florida. Do đó, trong phiên
họp định kỳ ngày 6-08-2017, BTV quyết định thành lập
một phái đoàn gồm Ô. HT Tạo, 2 P.HT Liêm + Giàu và
TB/PTGL Mậu đến tận các địa phương trên để thăm
viếng và tìm cách ổn định.

Tuy nhiên, sau khi đến Dallas vào các ngày 20,
21 và 22/10/2017, phái đoàn đã tiếp xúc với 1 số Đồng
đạo như Đ/đ Nguyễn Văn Mẫn, Đ/đ Ngô Tấn Nghĩa,
Đ/đ Lâm A, Đ/đ Nguyễn Văn Lỳ…vẫn không giải quyết
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được vấn đề vì tại cùng địa phương mà đã có 3 nhóm tín
đồ hoạt động riêng lẻ, không thể kết nối thành 1 khối.

Về tình trạng sinh hoạt của BTS/PGHH Seattle
(WA) và Florida, BTV được biết là rất rời rạc và thiếu
sự gắn bó với BTS/Trung Ương, vì vậy đã quyết định
phân công quý vị Trị Sự viên liên lạc với một số vị lãnh
đạo ở từng địa phương và dự trù sẽ đến thăm viếng các
địa phương nầy trong thời gian tới khi có dịp.

Nhân cơ hội này, BTS/TUHN nhắc nhở đến các
BTS & BĐD/PGHH địa phương nên tổ chức bầu cử lại
hai năm một lần theo đúng nội dung Bản Nội Qui của
BTS/TƯHN ban hành ngày 27-12-2003 để thể hiện tinh
thần dân chủ của GH/PGHH Hải ngoại.

3.- Góp ý v/v tranh chấp chủ quyền Hội
Quán/PGHHWashington, DC.

Sau khi hay tin có sự tranh chấp chủ quyền Hội
Quán/PGHH Washington, DC giữa BTS điạ phương và
Đ/đạo Phan Ngọc Hân, BTV đề cử Đ/đ Nguyễn Thanh
Giàu và Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp đến tận nơi để tìm hiểu
và tìm biện pháp để tránh việc tranh tụng trước Tòa án
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong buổi gặp mặt hai bên tại Hội
Quán BTS/PGHH Washington, DC. lúc 10 giờ sáng
ngày Chủ Nhật 24-12-2017, mặc dù Đ/đ Nguyễn Thanh
Giàu đã hết lời khuyên giải và can gián nhưng hai bên
vẫn cương quyết đưa sự việc ra Tòa để giải quyết vì cả
hai bên đều không ai chịu nhường bước.

BTV đành chờ kết quả từ Tòa án, việc mà BTV
không bao giờ muốn xảy ra, vì kết quả của sự kiện tụng
nầy sẽ mang lại vết thương lớn không thể hàn gắn giữa
tình đồng đạo và ảnh hưởng xấu cho GH.

4.-Sự mất mát của Giáo Hội:
Trong năm qua, đã có một số Trị sự viên vĩnh

viễn ra đi vì tuổi già sức yếu và bệnh tật, để lại bao tiếc
thương cho những người ở lại, đó là:
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-Đ/đ Trần Phú Hữu, cựu Hội Trưởng BTS/PGHH
Washington, DC và cựu Phó HT Nội vụ BTS/TƯHN, từ
trần ngày 29/08/2017, hưởng thọ 78 tuổi.

-Đ/đ Trần Quang Khải, đương kim Hội Trưởng
BTS/PGHH Dallas (TX), từ trần ngày 31/10/2017,
hưởng thọ 81 tuổi.

-Đ/đ Nguyễn Phú Hưởng, Cố vấn BTS/PGHH
Houston (TX), từ trần ngày 23-12-2017, hưởng thọ 82
tuổi.

-Đ/đ Nguyễn Tấn Ngộ, Cố vấn BTS/PGHH Bắc
California, từ trần ngày 29-12-2017, hưởng thọ 93 tuổi.

Đ/đ Trần Quang Huy, cựu Phó HT BTS/PGHH
Sacramento, từ trần ngày 9-01-2018, hưởng thọ 76 tuổi.

TM.GH/PGHH Hải ngoại xin thành tâm cầu
nguyện, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh Quý
đồng đạo được vãng sanh miền Cực lạc.

II/. Công tác đối ngoại:
Ngày 14-07-2017, BTS/TƯHN lên tiếng phản

đối Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Trưởng ban Tổ
chức Hội nghị Thành lập Liên hiệp Hội Đồng Quốc dân
Việt Nam v/v trưng bày chân dung Đức Huỳnh Giáo
Chủ trên bàn thờ vì không đúng cách thờ cúng, vô tình
xúc phạm đến niềm tin của hàng triệu tín đồ PGHH.

Vào đầu tháng 11-2017, Lê Phước Sang và Giáo
Hội PGHH/Thuần Túy (VN) phối hợp thành lập một tổ
chức mang tên là “Phật Giáo Hòa Hảo Liên Hiệp Quốc
Nội và Hải Ngoại”. BTV quyết định không liên lạc,
không tiếp tay hay yểm trợ tổ chức nầy dưới mọi hình
thức, luôn cả BTS/PGHH/TT (VN).

Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu vẫn luôn tích cực hoạt
động với Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ, như tham
gia buổi Cầu nguyện cho nạn nhân Cộng sản trên toàn
Thế giới, phổ biến các Kháng thư, Thỉnh Nguyện thư
nhằm lên tiếng phản đối nhà cầm quyền VN trước dư
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luận Quốc tế v/v vi phạm Nhân quyền, đàn áp Tôn giáo
và chà đạp Tự do Tín ngưỡng...

Ngày 5-5-2018, tại Chateau de L’Amour 3330 S.
Dairy Asford Rd., Houston (TX), Đ/đ Nguyễn Văn Tạo,
Hội Trưởng BTS/TƯHN đã trao Bản Tường Trình cho
ông Daniel Kritenbrink Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
trước khi ông nầy lên đường đến nhiệm sở. Nội dung
bản Tường Trình nhằm tố cáo tội ác của Cs đối với Đạo
PGHH và sự đàn áp, giam cầm tín đồ PGHH trong suốt
43 năm qua. (xin mời xem trong Ts Tinh Tấn số nầy,
trang...)

Ngày 4-06-2018, BTS/TƯHN đã gởi Thư Phản
Đối đến Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng Chính Phủ và Chủ
Tịch Quốc Hội Nước CHXHCNVN v/v QH dự định
thông qua Dự luật Đặc khu nhằm dọn đường cho Trung
Cộng thuê 3 vùng trọng yếu của đất nước: Vân Đồn
(Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Nha Trang) và Phú
Quốc (Kiên Giang). Thư Phản Đối còn khẳng
định:“Cho thuê đất 99 năm là mất nước và ai đứng ra
cho thuê đất chính là kẻ bán nước”.

III/. Công tác Phổ thông Giáo Lý:
- Chương trình Truyền hình Phổ truyền Giáo lý

PGHH vẫn do BTS/PGHH miền Nam California liên
tục thực hiện hàng tuần trên Băng tầng 57.5 Galaxy 19
của Đài Little Saigon TV.

- Từ ngày 22-10-2017 đến nay, trên Đài Việt
TV/Radio 1560 AM (phát từ Houston, TX) đã có buổi
Talk Show về các Đề tài chung quanh Giáo lý PGHH,
mỗi tháng 1 lần từ 1:00 PM đến 2:00 PM (giờ địa
phương) ngày Chủ Nhật, do Đ/đ Nguyễn Anh Dũng
(Houston, TX) trực tiếp thực hiện cùng với sự tham gia
của một số Đ/đ các nơi như: Nguyễn Thanh Giàu (Nam
California) Nguyễn Văn Hiệp (Sacramento) Trương Văn
Thạo (Mississippi) Phan Nhất Lĩnh (Washington, DC)
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Trần Hoài Nguyễn (San Jose)...
- BTS/PGHH đang có Chương trình Talk Show

PGHH thời lượng 15 phút do BTS/PGHH Bắc
California thực hiện 2 tháng 1 lần trên Đài TV Việt
Today (San Jose) với sự tham gia của các Đ/đ Vương
Học Thiêm, Nguyễn Văn Mậu, Trần Hoài Nghĩa...

Ngoài ra, Ban PTGL Trung Ương chưa có kế
hoạch hoặc chương trình nào khác nhằm phổ truyền
Giáo lý đến các địa phương.

- Tập san Tinh Tấn tiếp tục phát hành số 30 – Kỷ
niệm 78 năm ĐHGC khai sáng Đạo PGHH và số 31 –
Xuân Mậu Tuất 2018. Tuy nhiên, nội dung thì quá
nghèo nàn vì không ai hợp tác trong việc đóng góp bài
vở, hình ảnh và tin tức sinh hoạt. Đề nghị đình bản hoặc
tìm người khác thay thế.

- Diễn Đàn_PGHH vẫn hoạt động bình thường
nhưng suốt năm qua, số người đóng góp bài vở và ý
kiến xây dựng thì không quá 5 người.

- Website www.pghhtuhaingoai.net chính thức ra
mắt trên mạng lưới toàn cầu ngày 18-03-2017 nhưng
đến nay (tháng 6-2018) chỉ có 1, 606 người vào xem, lý
do bài vở và tin tức không ai cập nhật.

Căn cứ nội dung Biên bản của BTV ngày 25-06-
2017, Đ/đ P.Thư ký III Cao Xuân Bình chịu trách nhiệm
chăm sóc Website của Giáo Hội nhưng có lẽ vì lo việc
riêng tư nên công việc lo cho Website bị bỏ phế.

IV.- Công tác Từ thiện & Xã hội:
Trong năm qua, BTV đã tài trợ cho một số Đ/đạo

ở VN đang gặp khó khăn hoặc vì bệnh tật mà không tiền
điều trị, điển hình là:

-Ông Nguyễn Xuân Trai (Trưởng nam cố Thi sĩ
Việt Châu, nhập viện nhiều lần vì bệnh tim...),

- 14 gia đình ở Cái Dầu bị hỏa hoạn,
- Tu sĩ Bảy Siêu (bệnh nặng),

http://www.pghhtuhaingoai.net
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- Vợ con Nguyễn Hữu Tấn (người bị cắt cổ chết
trong đồn Công an),

- Trả tiền vé máy bay đi Washington, DC. cho vợ
chồng Nguyễn Thị Mỹ Phượng (em gái Nguyễn Hữu
Tấn) điều trần trước QH Hoa Kỳ.

- Gia đình Bùi Văn Trung, Bùi Văn Thâm,
Nguyễn Hoàng Nam…(đang bị cầm tù vì đấu tranh cho
Tự do Tôn giáo).

Được biết, số tiền do Đ/đ hải ngoại phát tâm
đóng góp lên đến $5,800.00 Mỹ kim và người phụ trách
công việc tài trợ nầy là Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu.

- Cứu trợ nạn nhân bị thiên tai bão lụt ở Houston
(TX) vào những ngày cuối tháng 8-2017, gồm số tiền
mặt là $5,455.00 Mỹ kim và một số thực phẩm khô như
sữa hộp, mì gói…do Đ/đ khắp nơi đóng góp. Đồng đạo
Nguyễn Anh Dũng (HT BTS/PGHH Houston - TX)
được BTV giao phó thực hiện công tác cứu trợ nầy.

-Tài trợ cho công tác “Đền Ơn Đáp Nghiã” tại
VN, BTV quyết định xuất quỹ Điều hành $1,400.00 Mỹ
kim do Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp trách nhiệm gởi về VN
để hoàn thành công tác cần thiết nầy.

V.- Nhận xét chung:
-Trước đây, Ban Thường Vụ thường họp mỗi

tháng 1 lần nhưng sau này sửa đổi 2 tháng một lần. Dầu
vậy, suốt năm qua chưa buổi họp nào có đầy đủ các
thành viên, thường thì chỉ có 4 hoặc 5 người tham dự.
Lý do: có lẽ bận bịu với công việc bên ngoài, không có
thời gian sinh hoạt.

- Diễn đàn_PGHH không ai đóng góp bài vở,
ngoại trừ 1 vài Bản tin, Bản Phân ưu, Văn Thư hay
Thông Báo của BTS/TƯHN được phổ biến mà thôi.

- Nội dung Ts Tinh Tấn ngày càng kém, mặc dù
quỹ yểm trợ không thiếu. Lý do: không ai đóng góp bài
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vở, ngay cả bản tin và hình ảnh sinh hoạt địa phương
cũng không người gởi đến phổ biến.

- Website www.pghhtuhaingoai.net mặc dù được
hình thành và bài vở tương đối đầy đủ nhưng không hấp
dẫn và thu hút được người đọc. Suốt năm qua, nội dung
Web vẫn y như vậy không thêm bớt, có nghĩa là không
có người trông nom, săn sóc. Đề nghị BTS/ TƯHN nên
quan tâm cắt đặt người có khả năng, thiện chí để cải tiến
Trang nhà hy vọng sẽ khởi sắc và tốt đẹp hơn. Nếu
không, nên xóa sổ Website và đình bản Ts Tinh Tấn thì
tốt hơn.

Tính đến hiện nay, Hệ thống GHPGHH Hải
Ngoại có tất cả 19 đơn vị gồm: 14 Ban Trị Sự và 5 Ban
Đại Diện.

Sau hai lần tổ chức bầu cử chức vụ Hội Trưởng,
nhận thấy Bản Điều Lệ Ứng cử, Đề cử & Bầu cử do
BTS/TƯHN ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2010 quá
nhiêu khê và nhiều chi tiết rắc rối không phù hợp với
cách thức của 1 cuộc bầu cử thuộc lãnh vực Tôn giáo.
Đề nghị nên tu chính Bản Điều Lệ đang hiện hành bằng
1 văn bản khác có tính cách nhẹ nhàng, phổ quát hơn.
Tuy nhiên, lời đề nghị đã được phổ biến từ 1 năm qua
nhưng chưa nghe thấy ai quan tâm hoặc đóng góp ý kiến
để hoàn thành Bản Điều Lệ mới. Hy vọng, Đại Hội Đạo
năm nay sẽ có câu trả lời thích đáng.

Sau cùng, kính chúc quý BTS & BĐD/PGHH địa
phương, quý Trị Sự viên các cấp và đồng đạo khắp nơi
luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc và đạo
quả sớm viên thành./.

Nam mô A Di Đà Phật!
Sacramento, ngày Đại Hội Đạo 30-6-2018.
TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại

Chánh Thư ký
NGUYỄN VĂN HIỆP

http://www.pghhtuhaingoai.net
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Diễn văn Khai mạc
Đại lễ 18/5 tổ chức tại Sacramento

ngày 1-07-2018

HUỲNH VĂN LIÊM

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật,
Nam mô ADi Đà Phật.

Kính thưa:
- Ông Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải

Ngoại Giáo Hội PGHH
- Quý Đồng đạo trong Ban Cố vấn và Trị sự viên

các cấp. - Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,
- Quý vị Đại diện các Đảng phái Chính trị, các

Đoàn thể Xã hội, các Hội Đoàn Từ-thiện và Hội Ái-hữu
& Văn Nghệ sĩ,

- Quý vị Đại diện các Cơ quan Truyền-thông và
Báo chí. - Quý vị Quan khách, quý Đồng-đạo PGHH, và
quý Đồng hương kính mến...

Kính thưa chư Quý vị,
Một lần nữa, ngày 18/5 lại về với toàn thể người

tín đồ PGHH khắp nơi trên thế giới. Ngày mà cách nay
79 năm về trước, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chánh thức
khai sáng nền Đạo PGHH tại làng Hòa Hảo, quận Tân
Châu, tỉnh Châu Đốc, một tỉnh thuộc miền Nam nước
Việt. Đây là một nền Đạo phát xuất từ lòng Dân tộc, có
một Giáo lý siêu mầu nhằm đem ánh sáng chơn lý của
Phật pháp ban rải khắp trong sanh chúng đang sống
trong cảnh tối tăm và đau khổ.

Nhớ lại vào những ngày nầy tại quê nhà trước
ngày 30/4 năm 1975, đã có hàng triệu người không quản
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ngại việc ngăn sông cách núi, hoặc sự nắng mưa bất
thường của thời tiết ở miền Nam trong mùa mưa chính
vụ, họ lũ lượt kéo về Tổ Đình PGHH, kéo về An Hòa
Tự để thắp một nén nhang cầu nguyện cho Quốc thới
Dân an, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, cho đồng
bào được sống ấm no hạnh phúc, và cầu nguyện cho
Nhân loại được hòa bình, thịnh vượng. Trong tâm hồn
họ chỉ biết có thế và họ chỉ biết rằng ngày 18 tháng 5 là
ngày Khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, và đặc biệt
nhất là để thể hiện tấm lòng tôn Sư trọng Đạo mà suốt
cuộc đời họ không bao giờ lay chuyển, đúng như lời
Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy:

“Sống sanh ra phận râu mày,
Một đời, một Đạo đến ngày chung thân.”

Chính vì vậy mà cho dù sinh sống ở bất cứ nơi
đâu và trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, người tín
đồ PGHH cũng đều long trọng tổ chức ngày Đại lễ 18/5
như một truyền thống cao cả và tốt đẹp, không thể thiếu
trong đời sống của họ. Và cũng vì vậy mà ngay trong
Dân gian đã xuất phát nhiều câu Ca dao, Tục ngữ để
nhắc nhở sự kiện nầy:

“Dù ai buôn bán trăm nghề,
Tháng 5, 18 nhớ về gặp nhau.”
Hay là:
“Dù cho kẻ Sở người Tề,
Tháng 5, 18 cũng về Sắc-tô.”
Hoặc như trong lời thơ ca tụng sự huy hoàng, rực

rỡ của hàng trăm bè thủy lục và hàng ngàn xe hoa cùng
thi nhau diễn hành quanh vùng Thánh Địa trong ngày
Đại Lễ:

Sáng hội Hoa Đăng rợp phố phường,
Tháng 5, mười tám ngày tình thương.
Dù ai vạn nẽo đường lưu lạc,
Hồn cũng mong về chốn cố hương.
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Cố hương quê Đạo, xứ cha tôi,
Làng nhỏ ven sông ngập gió trời.
Bến nghẹt đường quanh lồng rạch cạn,
Mà tình thương rộng khắp muôn loài.

Đặc biệt năm nay, BTS/GH/PGHH Sacramento
được sự tín nhiệm và ủy thác của Ban Trị Sự Trung
Ương Hải Ngoại, đứng ra tổ chức Đại Hội Đạo thường
niên và ngày Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương tại nơi này.
Có thể nói đây là một niềm hãnh diện và sự vui mừng to
lớn của BTS và người tín đồ PGHH trong vùng vì đã có
cơ hội thể hiện tấm lòng trọng Đạo kỉnh Thầy trong mọi
người và nhất là bày tỏ được lòng hiếu khách của người
tín đồ PGHH đối với bất kỳ ai dù than sơ hay xa lạ.

Chúng tôi vô cùng xúc động khi biết có những
đồng đạo tuy tuổi già, sức yếu hoặc ở tận miền Đông
Hoa Kỳ xa xôi diệu vợi vẫn nhờ cháu con dìu dắt, cố
gắng về đây tham dự ngày Lễ trọng đại nầy, chúng tôi
chỉ biết kính cẩn nghiêng mình cảm phục.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm
ơn Quý vị quan khách, quý Tôn giáo bạn, quý Cơ quan,
đoàn thể, hội đoàn…đã hoan hỉ nhận lời mời đến đây
tham dự thật đông đủ trong ngày Đại lễ hôm nay.

Xin nguyện cầu hồng ân Tam bảo và oai linh Tổ
Thầy gia hộ cho toàn thể Quý vị và gia quyến thân tâm
thường An lạc, sức khỏe được dồi dào và mọi điều may
mắn. Cầu xin cho những ai đang trên bước đường hành
đạo luôn được Phước Huệ tràn đầy, Bồ Đề tâm kiên cố
và Hạnh Nguyện sớm viên thành.

Vì nhân sự hạn chế và cơ sở vật chất lại nhỏ hẹp
nên chắc chắn sẽ có nhiều điều sơ suất trong việc tổ
chức, kính mong Quý vị quan khách và chư quý Đồng
đạo gần xa niệm tình tha thứ.

Cuối cùng, xin nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức
Đại Lễ 18/5 lần thứ 79, chúng tôi long trọng tuyên bố
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khai mạc Buổi Đại Lễ ngày hôm nay.
Trân trọng kính chào và cám ơn toàn thể quý vị./.

Ý NGHĨA NGÀY 18/5 ÂL
NGUYỄN NGỌC ẨN

Nammô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!
Nammô A Di Đà Phật!

Kính thưa:
- Ông Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải

Ngoại / Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo.
- Quý vị Cố Vấn, Quý Trị Sự Viên trong quý Ban

Trị Sự, Ban Đại Diện PGHH các cấp.
- Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,
- Quý vị Chủ tịch các Hội Đoàn, Đoàn thể, các

Đảng phái Chính trị, các Hội Ái Hữu trong Cộng đồng
Việt Nam tại địa phương.

- Quý vị Đại diện các Cơ quan Truyền thông,
Truyền hình và Báo chí.

- Quý vị Quan Khách và Quý Đồng đạo, Đồng
hương kính mến…

Kính thưa toàn thể Quý vị,
Hằng năm cứ vào ngày 18 tháng 5 âm lịch, thì

người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo dù ở bất cứ nơi đâu,
trong hay ngoài nước, và ở tầng lớp xã hội nào cũng đều
trân trọng, vui mừng tưởng nhớ ngày Đại Lễ khai sáng
nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, một nền đạo Dân tộc quy
nguyên Phật pháp, không chuộng hình tướng, cốt yếu
hướng về Tâm, chủ trương nhập thế tích cực phù hợp
với phong hóa dân sinh do Đức Huỳnh Giáo Chủ, một
vị Bồ Tát hóa thân khai sáng tại làng Hòa Hảo, quận
Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, miền Tây Nam nước Việt.
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Lần dở trang lịch sử Việt Nam 79 năm về trước,
khi đất nước quằn quại dưới gông xiềng của thực dân
Pháp, xã hội thì nhiễu nhương, lòng người thì đen tối,
do sự hoành hành của đám nhưn bông, đồng bóng,
phù thủy, ma cô chuyên nghề hút máu và đặc biệt là
Thế giới đang đứng trên bờ vực của Đệ nhị Thế chiến
(1939-1945), gây nên bao cảnh đói đau, chết chóc
tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên.

Ngay trong đêm dài âm u đó, giữa lúc nhân loại
không tìm thấy đâu là con đường thoát hiểm, chỉ
sống theo thói quen mê mờ, mãi say đắm, gây tạo
nghiệp bất lành, làm cho cõi đời vốn đã khổ đau, càng
chồng chất thêm đau khổ...thì ngày 18 tháng 5 năm
Kỷ Mão (1939), tại làng Hòa Hảo một vùng đất linh
thiêng nằm bên ven bờ Cửu Long giang hiền hòa, Đức
Huỳnh Giáo Chủ đã đốt sáng bừng lên ngọn đuốc Từ
Bi, Trí Tuệ để soi đường dẫn lối cho nhân loại chúng
sanh, hướng đến chân trời hạnh phúc. Ngài đã khai
sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, một nền đạo dân
tộc mà đại đồng, siêu thoát mà nhân bản, nền đạo
dùng Học Phật Tu Nhân làm giáo lý, lấy Tịnh Độ Tông,
Thiền Tông làm pháp môn tu tập, đặt Cực Lạc Niết
Bàn làm mục tiêu tối hậu.

Với chủ trương chơn chánh và gần gũi, nền
đạo PGHH đã nhanh chóng bành trướng khắp cả
miền Tây Nam Việt, để rồi xây dựng nên nền móng
Tôn giáo ngày một vững chắc trong xã hội và đến
hôm nay PGHH đã là một trong những mối đạo có
tầm cỡ sâu rộng, sánh ngang hàng vị thế các Tôn giáo
trên địa cầu.

Kính thưa chư Quý vị,
Ngay từ những năm đầu khai sáng nền Đạo,

Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:
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“Muốn lập đạo có câu thành bại,
Sự truân chuyên của khách thiền môn.
Khắp sáu châu nức tiếng người đồn,
Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh.”
Quả thật, bước đường phát triển của Phật Giáo

Hòa Hảo không phải êm xuôi mà dẫy đầy chông gai,
pháp nạn. Đến khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt,
người tín đồ chẳng khác gì bầy gà con lạc mẹ, biết
bao dông tố hãi hùng ập đến. Nhưng kỳ diệu thay,
càng khó khăn chừng nào thì chân lý đạo Thầy càng
rực sáng, hễ khi sóng lặng gió êm là mọi người lại
đùm bọc dìu dắt nhau, để cùng nhau tu tiến. Thế hệ
này nằm xuống, thế hệ khác lại nối tiếp đường tu.
Vẫn một lòng sắt đá “giữ Đạo chờ Thầy”.

Chính nhờ thế mà đến hôm nay, sau 79 năm
sỏi sành dày dạn, người tín đồ PGHH chúng ta có thể
đường đường chính chính nói rằng:“PGHH trường
tồn, PGHH bất diệt!”

Nhớ lại, ngay từ buổi đầu khai mở Đạo, vì kinh
hoảng trước sự hưởng ứng nhiệt liệt của dân chúng, thực
dân Pháp vội tìm hết cách để ngăn chặn, họ dùng biện
pháp biệt cư và lưu cư Đức Thầy từ nơi nầy đến nơi
khác để tách rời bổn đạo cũng như để Ngài không còn
cơ hội truyền bá giáo lý mà chúng cho là có hại cho
công cuộc xâm lăng và thống trị của chúng. Thế nhưng,
hậu quả của việc lưu cư lại hoàn toàn trái ngược, vì theo
lời Đức Thầy cho biết:

“Càng đi càng biết nhiều nơi,
Càng đem chơn lý tuyệt vời phổ thông.”
Đến thời Ðệ nhứt Cộng Hòa có thể coi là giai

đoạn đoàn kết quốc gia, xây dựng đất nước tốt đẹp nhứt
thì lại vì tị hiềm tôn giáo, PGHH đã bị chánh quyền Ngô
Đình Diệm lấn áp, đối xử vô cùng tệ bạc.



46

Sau biến cố đau thương 30-4-1975, như mọi
người đều biết, đây là thời kỳ đen tối nhứt của PGHH,
có lúc tưởng chừng như bị hoàn toàn tê liệt, bị xóa bỏ
trong đời sống tâm linh dân tộc. Nhưng rồi vô thần
không thể thắng đạo giáo, bạo lực không diệt nổi đức tin.
Vì vậy, dù có hung bạo sắt máu đến đâu, Cộng Sản cũng
không ngăn được dân chúng tìm về với Ðạo nói chung,
với PGHH nói riêng, vì đó là con đường duy nhứt giải
thoát họ khỏi mọi khổ đau, xiềng xích của địa ngục trần
gian.

Ðạo để cứu Ðời, không thi hành được sứ mạng
thiêng liêng cao cả đó, Ðạo không còn là Ðạo, và Ðạo
cũng không còn lý do để tồn tại; bởi vì:

“Ai ai cũng ở trong đời,
Chốn nào không Đạo là đời vô liêm.”

Tuy vô hình vô ảnh, nhưng Ðạo hiện diện ở khắp
mọi nơi, với nguyên sứ mạng tế thế độ dân. Ðạo chính
là ngọn hải đăng hy vọng giữa đêm tăm tối mịt mù, là
chiếc phao cấp cứu huyền diệu trên biển cả phong ba
bão táp để kẻ hải hành nhắm hướng và nắm lấy hầu
thoát khỏi nạn tai nguy ngập.

PGHH cũng như các tôn giáo bạn chính là những
ngọn hải đăng, những chiếc phao cấp cứu huyền diệu đó.
Cho nên, không phải chỉ xuất hiện 79 năm hay một thời
gian hạn định nào đó, mà nền Ðạo PGHH còn đồng
hành với các nền Ðạo cao cả khác trên con đường cứu
độ chúng sanh trong vạn khổ. Chừng nào mà nhân loại
chúng sinh còn đắm chìm trong trầm luân khổ hải thì
chừng đó mọi tôn giáo sẽ còn tồn tại và phát huy mãi
mãi.

Là một nền đạo dân tộc, PGHH trường tồn đã
góp phần viết tiếp trang sử trường tồn của dân tộc.
Là một nền đạo của chân lý, PGHH bất diệt là một
dấu ấn cho sự vĩnh cửu của thể tánh, pháp thân,
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PGHH sẽ tồn tại mãi mãi như vầng nhật nguyệt muôn
đời soi sáng thế gian, cho dù bầu trời có lúc bị mây
đen che phủ.

Chúng ta, những tín đồ PGHH chơn chánh sẽ là
hiện thân sinh động cho Đạo pháp giữa cuộc đời. Mỗi
việc làm, lời hay, ý đẹp của mỗi chúng ta sẽ góp sức
làm cho Đạo pháp ngày thêm sáng tỏ.

Mỗi năm đến ngày kỷ niệm thiêng liêng này,
chúng ta tự nhắc nhở mình càng nên tinh tấn hành
đạo, càng giữ vững Đạo tâm, càng trau giồi trí tuệ,
chúng ta hãy dùng công đức tu hành của mình để làm
đóa hoa thơm kính dâng lên Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Toàn đạo chúng ta sẽ là một rừng hoa, làm cho
hương sắc PGHH lan tỏa khắp năm châu, để Thế giới
sớm mở ra kỷ nguyên Thánh Đức, kỷ nguyên Tình
Thương, Trí Tuệ, Hòa Bình và Hạnh Phúc.

Trong niềm mong ước đó, chúng tôi xin hiệp
cùng tất cả chư đồng đạo khắp nơi, đốt nén hương
lòng, để thành tâm nguyện cầu những điều tốt đẹp
nhất đến cho đồng bào, cho đất nước Việt Nam và thế
giới.

Hôm nay, ngày 18 tháng 5 lại trở về trong huy
hoàng và trọng đại. Hằng năm cứ đến ngày 18 tháng
5 âm lịch, là từ nơi phố phường tấp nập cũng như
thôn ấp xa xôi, muôn nhà vạn nẻo...đâu đâu cũng có
vẻ điểm trang, đón chào mùa Đại Lễ. Ở đâu cũng có
cờ xí rợp trời, đèn hoa rực rỡ và lòng người rộn ràng
trong ngày mở Hội. Riêng tại địa phương này, khi
được lời mời của Ban Tổ chức ai ai cũng hăng hái về
đây như chim về tổ, như nước về nguồn. Họ về đây
với gót chân tha thiết của người con nhớ mẹ, của
người tín đồ không phụ công ơn hoằng hóa của Tổ
Thầy. Bởi vì:
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- Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão là ngày do lý
Thiên đình hoạch định, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ
hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.

- Ngày mười tám tháng năm, ngày Đức Huỳnh
Giáo Chủ thắp bừng lên ánh sáng đạo vàng, đánh
thức hàng triệu con tim, đang ngủ vùi trong dục lạc.

- Ngày mười tám tháng năm, chính là ngày Đức
Huỳnh Giáo Chủ mở đầu công cuộc hoằng dương
chánh pháp, cứu khổ ban vui, khai triển pháp môn,
hưng truyền chánh giáo, phổ độ hoằng sanh trong
thời kỳ mạt hạ. Giáo lý của Ngài là ngôn từ giáo huấn,
đối nhân xử thế, dạy đạo làm người. Lời ngay như
thép mực, trong sạch tợ giá băng, minh nghĩa sáng
như gương, câu châm ngôn dường nhật nguyệt.

Ngay như danh từ Phật Giáo, đã nói lên một
cách sáng tỏ rằng Đạo của Ngài là Đạo Phật, hai tiếng
Hòa Hảo tượng trưng cho tinh thần Lục Hòa nhà
Phật. Nói cách khác, Hòa Hảo ngoài địa danh nơi sinh
trưởng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, còn mang ý nghĩa
thể hiện tính từ bi bác ái, luôn hòa đồng với tất cả
chúng sinh, không phân biệt màu da chủng tộc.

Tuy nhiên, phải mất hơn 3/4 thế-kỷ, ánh Ðạo
mầu nhiệm ngời sáng của Đức Huỳnh Giáo Chủ mới
chiếu rọi rạng rỡ khắp nơi như ngày hôm nay.

Sở dĩ được như vậy là vì trong quá trình lịch sử
lập đạo và truyền đạo, PGHH đã chịu quá nhiều truân
chuyên, trải qua bao sóng gió, vượt lắm giai đoạn hiểm
nguy để tồn tại.

Đây chính là Ý nghĩa của ngày 18/5, ngày mà
hàng triệu tín đồ PGHH từ khắp mọi nơi trên thế giới
đang hân hoan đón chào với niềm tin mãnh liệt nhất. Và
cũng chính là ngày mà hầu hết tín đồ PGHH đều luôn
luôn ghi nhớ:
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“Tháng năm mười tám rõ ràng,
Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo.”

Trân trọng kính chào chư Quý vị.

DIỄN TỪ CỦA ÔNG HỘI TRƯỞNG
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
(trong Đại Lễ kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh
Giáo Chủ khai sáng nền Đạo PGHH, tổ chức
tại Sacramento, CA vào ngày 01/7/2018)

Kính thưa Quý vị:
- Đại diện các Tôn Giáo, Ban Trị Sự Trung

Ương Hải Ngoại, các Ban Trị Sự, Ban Đại
Diện Giáo Hội PGHH/ Điạ Phương

- Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.
- Đại diện các Đoàn thể, Đảng phái Quốc gia.
- Đại Diện các cơ quan truyền thông, truyền

hình và báo chí.
- Quý vị Đồng Hương và các Đồng Đạo PGHH

Kính thưa quý Đồng đạo và quý Thân hữu,
Thay mặt Ban Trị Sự Trung Ương Hảỉ Ngoại

Giáo Hội P.G.H.H., chúng tôi kính chào tất cả quý
khách, Đồng đạo và Thân hữu, tại vùng Sacramento,
Thủ phủ của California, tiểu bang lớn đông dân và trù
phú nhất của Hoa Kỳ. Đặc biệt, chúng tôi nhiệt liệt chào
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mừng quý Đồng đạo và quý Thân hữu từ các tiểu bang
xa xôi, đã không ngại tốn kém và mất thì giờ đến tham
dự ngày Đại Lễ hôm nay. Dĩ nhiên, chúng tôi không
quên cám ơn Ban Trị Sự P.G.H.H. Sacramento đã nhận
trọng trách tổ chức Đại Hội Đạo và Đại Lễ luân lưu cho
năm 2018, tạo cơ hội gặp gỡ quý báu cho bà con Đồng
đạo và Thân hữu khắp nơi ở hải ngoại đến lắng lòng
nhìn lại 79 năm hiện diện cứu đời của nền đạo PGHH
trải qua lịch sử cận đại đầy cam go của Tổ quốc Việt
Nam yêu dấu.

Kính thưa quý liệt vị,
Với tính chất một tôn giáo luôn luôn gắn bó giữa

đạo và đời, Phật Giáo Hòa Hảo đã từng nổi tiếng là một
tông phái Phật giáo nhập thế tích cực. Tông phái Phật
giáo nầy chủ trương hoằng hóa Phật pháp với mục tiêu
tối thượng là dạy cho người tín đồ tu hành để giải thoát
khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng nền tảng của Phật giáo
Hòa Hảo là luôn luôn đặt nặng việc trang trải nợ Tứ Ân
(Ân Tổ tiên cha mẹ, Ân Đất nước, Ân Tam Bảo, Ân
Đồng bào và Nhơn loại – với kẻ xuất gia thì Ân đàn-na
thí chủ) và cải tiến xã hội trên căn bản đạo đức. Do đó,
người cư sĩ PGHH thuần thành không vì Đạo mà quên
đóng góp lợi ích cho đời, và ngược lại, cũng không vì
mê đời mà quên nếp sống Đạo.

Với cuộc sống đạo-đời như thế, người tín đồ
thuần thành PGHH luôn luôn nuôi dưỡng niềm tin son
sắt hướng tới mục tiêu cao cả nhất là sau khi mãn phần,
linh hồn sẽ được vãng sanh Cực Lạc quốc, chấm dứt hẳn
sự trầm luân trong luân hồi đầy đau khổ. Bằng không
được như thế thì cũng trở thành người hiền đức, tương
lai sẽ có mặt trong Long Hoa Hội, xem chư Phật Thánh
lập lại đời tân, được tái sanh, sống an bình lương thiện
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trong thời Thượng nguơn Thánh đức, tức thời kỳ mở
đầu cho một chu kỳ Tam Nguơn mới. Đức Huỳnh Giáo
Chủ, vị sáng lập PGHH đã chỉ dạy rõ ràng như thế trong
suốt Giáo lý của Ngài:

“Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân,
Muốn về cõi Phật lập thân cõi trần.”
hoặc
“Tu đền nợ thế cho rồi,
Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen.”
Và:
-“Trở chơn cho kịp Long Hoa,
Long Hoa có mặt ấy là hiền nhơn.”
Nhắc lại căn bản giáo lý như thế để chúng ta

cùng hiểu rằng vì sao người tín đồ PGHH tu hành mà
phải chăm lo công tác từ thiện xã hội không mệt mỏi
trong mọi hoàn cảnh khó khăn và nhất là vẫn quan tâm
tới thời cuộc, gắn bó cùng vận nước truân chuyên.

Sau ngày lịch sử tăm tối 30/4/1975 cho đến nay,
PGHH là một trong 4 tôn giáo lớn nhất của Việt Nam
không ngừng bị Đảng độc tài và Nhà nước Cộng Sản
khống chế. Tuy nhiên, người tín đồ PGHH chơn chất mà
không thiếu kiên cường. Họ vẫn một lòng đấu tranh bất
bạo động, chống lại bất công, tàn bạo hoặc kết liên với
nhân dân cả nước để bảo vệ giang sơn bờ cõi mà Đảng
cầm quyền một mực âm mưu dâng hiến dần dần đất liền,
biển, đảo cho Tàu Cộng. Hậu quả cụ thể của công cuộc
đấu tranh liên tục đó là từng lớp tín đồ PGHH phải chịu
cảnh vào tù ra khám, thậm chí thương vong, và tính đến
nay, vẫn còn 16 tù nhân lương tâm PGHH đang nằm
trong các nhà lao Cộng Sản Việt Nam.

Trong bối cảnh hội ngộ hôm nay, Ban Trị Sự
Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH, ngoài ý nghĩa
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kỷ niệm truyền thống ngày Đức Tôn Sư khai Đạo cứu
đời, cũng xin phát biểu quan điểm về vận nước đảo điên.
Trong thời gian vừa qua, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam,
cùng một lúc ra luật khóa miệng toàn dân (có tên là An
Ninh Mạng) và dâng 3 hải đảo cực kỳ quan trọng, cho
tàu Cộng. Họ ngụy trang cho giặc thuê 3 hải đảo nầy để
làm “đặc khu kinh tế”, với thời gian 99 năm: hải đảo
Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, hải đảo Bắc Vân
Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và hải đảo Phú Quốc
thuộc tỉnh Kiên Giang. Đó là một đại lạm quyền “sở
hữu toàn dân” của một đảng cầm quyền có “nhiệm kỳ
giới hạn 5 năm”, mặc nhiên dẫm đạp trên Hiến pháp do
chính họ lập ra để quyết tâm ngụy trang bán đứng đất
đai của Tổ quốc cho Tàu Cộng. Dự luật “an ninh mạng”
đã được Quốc Hội bù nhìn của họ thông qua, còn dự
luật cho thuê 3 hải đảo được hoãn biểu quyết, chớ không
phải hủy bỏ, trước sự xuống đường chống đối mãnh liệt
của toàn dân khắp nước..

Sự kiện lịch sử đó làm cho mọi người Việt yêu
nước vô cùng đau lòng, nhất là đối với người tâm đạo,
bất luận thuộc tôn giáo nào. Bởi vì, đó chính là đỉnh cao
nhất trong quá trình mất nước vào tay thực dân mới Tàu
Cộng, kể từ ngày Tổ quốc bị Đảng Cộng Sản chuyên
chế nắm quyền trong suốt 43 năm qua. Ba vùng chiến
lược quan trọng đang được nhà Nước Cộng Sản âm mưu
trao cho Tàu Cộng 99 năm với mọi ưu đãi ! Thời gian
ngót một thế kỷ, tương đương 3, 4 thế hệ loài người, quá
đủ để toàn cõi Việt Nam bị Hán hóa, đồng thời phá tan
nền văn hóa đạo đức của toàn dân. Bởi vì chính đó là 3
nhượng địa trá hình chuyên tổ chức ăn chơi, cờ bạc và
mãi dâm ngay trên đất nước.
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Đến nay, không thể có một biện minh nào cho
hành vi “bán nước” của Đảng Cộng Sản Việt Nam còn
có thể thuyết phục ai được nữa. Bởi vì, chính Dương
Thiết Kỳ (Yang Jiechi), cựu ngoại trưởng Trung Cộng
(2007-2013) gần đây đã viết một bài báo nói lên sự thật
về hiện tình quan hệ Việt-Trung: “Không cần phải
đánh Việt Nam chúng nó”. Bài báo có đoạn như sau:

“Tại sao phải đánh chúng nó khi hơn 700 km2
vùng biên giới phía Nam của ta đã được chúng nó dâng
cho ta, một nửa thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao,
Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng
vẫn cực kỳ coi trọng đại tình hữu nghị giữa hai đảng và
nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau
của chúng.

“Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào
miệng chúng để sau đó, Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc
nhà Tây nguyên, đào mồ xới mả đất Mẹ của chúng, thải
chất độc vào môi trường của chúng và Bộ Chính Trị của
chúng vẫn khăng khăng đấy là chiến lược đã quyết, là
chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể
ngừng.” (!) v.v. …

Còn về người dân Việt Nam yêu nước chống
Trung Cộng thì sao ? Dương Thiết Kỳ viết thế nầy: “Ta
cần gì phải đánh họ. Đánh họ chỉ khơi dậy lòng yêu
nước của họ đã từng là sức mạnh vô biên đánh bại
chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của họ đã tích cực
giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc họ
trong suốt bao năm qua,…Chúng ta không cần đánh
dân của họ bởi vì đảng của họ đã đánh dân của họ thay
thế chúng ta (!)”.

Thế là câu nói: “Hèn với giặc ác với dân” của
Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam, nay là một sự
thật hiển nhiên, không còn là một câu nói từng bị cho là
tuyên truyền dối trá nữa.
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Nhớ xưa, vua Trần Nhân Tôn (1258-1308), tức là
Điều Ngự Giác Hoàng, vị Sơ Tổ của Tông phái Phật
Giáo Trúc Lâm Yên Tử, vị vua lãnh đạo toàn dân đánh
thắng 3 lần giặc Nguyên xâm lược, đã di chúc với lời
mở đầu rằng:

“Các ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm
những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái
quyền nói một đằng làm một nẻo. Cho nên, cái họa lâu
đời của ta là cái họa Trung Hoa. Chớ coi thường
chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải.”…

Đoạn cuối lời di chúc, Ngài viết: “Nhớ lời ta dặn:
một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt
vào tay kẻ khác.”

Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng nói rõ ý chí của Ngài:
“Yêu nước bao đành trơ mắt ngó,
Thương đời chưa vội ẩn non cao.
Quyết đem tâm sự tâu cùng Phật,
Coi lịnh từ bi dạy lẽ nào.”

Tóm lại, tu hành là thể hiện lòng từ bi, bác ái,
không thể làm ngơ trước vận nước điêu linh do kẻ cầm
quyền tham nhũng, bất công và bạo tàn khống chế.
Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày khai Đạo trọng đại nầy, chúng
tôi muốn gởi thông điệp nầy đến toàn thể đồng đạo
chúng tôi.

Hơn lúc nào hết, người tín đồ PGHH, dù sống
trong hay ngoài Tổ quốc, đều có nghĩa vụ hợp lực cùng
toàn dân chống lại chế độ cầm quyền đang mưu toan
bán nước cho ngoại bang. Nhất là lân bang Tàu Cộng,
vốn là nước lớn, đông dân, luôn luôn có manh tâm xâm
lược, lấn chiếm đất nước chúng ta trong suốt 4.000 năm
lịch sử. Với chủ trương truyền thống đạo-đời gắn bó,
đây chính là lúc thảm họa đất nước đang đánh động
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lương tâm của chúng ta.

Xin trân trọng kính chào quý quan khách và đồng
đạo thương mến.

NGUYỄN VĂN TẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại

TUYÊN CÁO
Về Hiện Tình Đất Nước Việt Nam

---oOo---
NHẬN ĐỊNH

Xét rằng:
1.- Từ ngàn xưa, quân Tàu đã có chủ trương nhất
quán là bành trướng lãnh thổ và xâm lăng các nước
láng giềng. Hiện tại các nước Hồi, Mông, Mãn, Tạng
đã bị đô hộ và đồng hóa. Việt Nam là nước đặc biệt đã
bị quân Tàu 3 lần đô hộ tổng cộng cả ngàn năm,
nhưng nhờ ông cha ta cương quyết chống lại để bảo
tồn đất nước. Nay bọn họ lại ngang nhiên đem quân
cướp đoạt Hoàng Sa cùng 6 hải đảo tại Trường Sa của
chúng ta.
2.- Sau 43 năm thống trị toàn cõi đất nước (1975-
2018). Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã đặt
quyền lợi đảng trên quyền lợi của Quốc Gia, Dân Tộc
nhằm mục đích củng cố nền độc tài toàn trị, bần cùng
hóa Nhân Dân, vơ vét cho đầy túi tham không đáy kể
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cả việc bán cả tài nguyên thiên nhiên, đất đai và biển
cả.
3.- Từ mật ước Hội nghị Thành Đô ký kết năm 1990
giữa TBT Nguyễn Văn Linh và Giang Trạch Dân đến
nay, ải Nam Quan không còn là của VN, thác Bản Giốc
thuộc về Tàu Cộng. Ngoài ra, CSVN đã cho Tàu Cộng
khai thác Bauxít tại Tây Nguyên, cho thuê dài hạn 50
năm Rừng đầu nguồn, cho thuê 70 năm khu gang
thép Formosa tại Hà Tĩnh, rồi mở cửa biên giới cho
hàng ngàn dân Tàu tràn sang Việt Nam mỗi
ngày... dưới danh nghĩa du lịch, buôn bán và định cư
tại VN. Đây chính là chủ trương di dân âm thầm
nhằm Hán hóa Dân Tộc VN vô cùng thâm hiểm của
Tàu cộng.
4.- Dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” nhằm ngụy trang giao
cho Tàu Cộng 3 khu chiến lược cực kỳ quan trọng:
Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa)
và hải đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Do sự phản đối
mạnh mẽ của toàn dân trong và ngoài nước, Quốc
Hội bù nhìn CS đã tạm hoãn biểu quyết chứ không
hoàn toàn hủy bỏ.
5.- Đồng thời, nhằm mục đích khóa miệng toàn dân,
bóp nghẹt thông tin, cướp quyền tự do ngôn luận,
đảng CSVN qua “Quốc Hội bù nhìn” đã biểu quyết
“Luật An ninh mạng” vào ngày 12/6/2018, đưa dân
tộc và đất nước Việt Nam trở lại thời kỳ lạc hậu của
các thập niên trước.
6.- Rõ ràng cho đến nay, Đảng và Nhà Nước CSVN đã
đi đến đỉnh cao nhất trong tiến trình bán dần Tổ
Quốc vào tay Tàu Cộng qua chính sách bành trướng
lãnh thổ của họ. Đảng và Nhà Nước CSVN càng chứng
tỏ một sự đại lạm quyền “Sở Hữu Toàn Dân” để bán
nước, lạm quyền giới hạn “nhiệm kỳ 5 năm” do chính
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họ đặt ra kéo dài một thế kỷ. Cho giặc thuê từng phần
đất nước 99 năm chẳng khác nào giao hẳn chủ quyền
đất nước cho ngoại bang (Tàu Cộng), bởi vì với thời
gian tương đương 3, 4 thế hệ loài người, đủ để cho
toàn cõi Việt Nam bị Hán hóa, mà hậu quả gần nhất là
xóa sổ nền văn hóa đạo đức của Dân Tộc qua hình
thức ăn chơi sa đoạ, cờ bạc và mãi dâm.
7.- Sau cùng, “Quốc hội bù nhìn” (do thể thức Đảng
cử Dân bầu) hoàn toàn không có tư cách Pháp lý đại
diện chân chính cho toàn dân tộc Việt Nam. Mọi ký
kết do đảng CSVN với Tàu cộng hay thông qua “Quốc
hội bù nhìn” của chúng đều hoàn toàn vô giá trị.
Từ những nhận định trên, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA
HẢO HẢI NGOẠI long trọng tuyên cáo:

TUYÊN CÁO
1.- Cực lực phản đối đảng CSVN bán nước cho Tàu
cộng qua việc cho thuê 3 Đặc khu kinh tế thời hạn 99
năm hay rút ngắn hơn!
2.- Đòi hỏi Đảng CSVN và Quốc hội bù nhìn của chúng,
triệt để hủy bỏ Dự luật 3 Đặc khu kinh tế huyết mạch
của VN, cương quyết không cho Tàu Cộng thuê 3 Đặc
Khu nầy, dù chỉ là một ngày.!
3.- Toàn dân Việt Nam quyết NÓI KHÔNG VỚI ĐẶC
KHU KINH TẾ, NÓI KHÔNG VỚI LUẬT AN NINH
MẠNG, KHÔNG HỢP TÁC VỚI TÀU CỘNG, KẺ THÙ
TRUYỀN KIẾP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.
4.- Trước trận chiến quyết liệt liên quan đến vận
mệnh và chủ quyền thiêng liêng của Dân Tộc, chúng
tôi tha thiết kêu gọi Quân Đội và Công An nhân dân
Việt Nam sớm tỉnh ngộ trở về với Chính nghĩa Quốc
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Gia Dân Tộc, đứng hẳn về phía đồng bào, lật đổ chế
độ Cộng sản bán nước, hại dân, độc tài toàn trị, cứu
nguy Tổ Quốc.
5.- Giáo Hội PGHH Hải Ngoại ra Tuyên Cáo này, trước
để bày tỏ quan điểm về hiện tình lâm nguy của Đất
Nước, sau xin khẳng định rằng: Hơn bao giờ hết, toàn
thể tín đồ PGHH trong cũng như ngoài nước đều có
nghĩa vụ tích cực hợp tác, sát cánh cùng các Tôn giáo
bạn, các Đảng phái Quốc gia cùng toàn dân quyết đấu
tranh đến cùng để giải trừ chế độ Cộng sản hầu thiết
lập một chế độ Tự do Dân chủ, mở trang sử mới cho
dân tộc Việt Nam.

Làm tại Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 6 năm 2018.
TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại

Hội Trưởng
(Đã ký)

NGUYỄN VĂN TẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
4141 11thAve., Sacramento, CA 95817
Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331
E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com

THƯ PHẢN ĐỐI
Số: 010/BTSTƯHN-VI/VT

Kính gởi:
- Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước

CHXHCNVN,
- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng

Nước CHXHCNVN,
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch

Quốc hội Nước CHXHCNVN.

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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Trích yếu:
-V/v phản đối Dự luật Đặc Khu và cho Trung

Quốc thuê 99 năm 3 Đặc Khu trọng yếu của đất nước
Việt Nam.

Kính thưa Quý vị,
Chúng tôi được biết, ngày 15 tháng 6 tới đây,

Quốc Hội Việt Nam sẽ biểu quyết cho một Đạo Luật
gọi là Luật Đặc Khu (LĐK) việc mà theo chúng tôi
nhận định đó là hành động bán nước trắng trợn cho
ngoại bang, không ai có thể chấp nhận được.

Đồng thời với Đạo luật nầy là việc cho Trung
Quốc thuê 99 năm 3 Đặc khu ở ba vùng trọng yếu
của đất nước: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong
(Nha Trang) và Phú Quốc.

Lịch sử Việt Nam còn ghi rõ: Năm 938, Ngô
Quyền đánh thắng quân Nam Hán và chấm dứt 1.000
năm Bắc Thuộc. Lý Thường Kiệt đánh bại cuộc xâm
lăng của nhà Tống, Trần Hưng Đạo nhà Trần (Thế kỷ
thứ 13) đánh đuổi quân Nguyên, Ô Mã Nhi, Thoát
Hoan phải trốn vào ống đồng để thoát thân và gần
nhất là Quang Trung Nguyễn Huệ phá tan 20 vạn
quân Thanh, đuổi Tôn Sĩ Nghị về Tàu bỏ quên cả ấn
tín... đó là vì Vua và Dân trên dưới một lòng, đồng
tâm nhất trí.

Chúng tôi nhắc lại trang sử vàng son của nước
Việt để thấy rằng, các triều đại trước họ yêu dân yêu
nước đến chừng nào, và không hề nhượng một tấc
đất cho kẻ thù xâm lược.

Điều nầy, trong Di chúc của vua Trần Nhân
Tông (1258-1308) cũng còn để lại: Các người chớ
quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ,
trái đạo. Vì rằng họ cho mình có quyền nói một
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đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là
họa Trung Hoa...Vậy nên các người phải nhớ lời ta
dặn: “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không
được để lọt vào tay kẻ khác.”

Chúng tôi nhắc lại lời di chúc nầy để Quý vị
hiểu âm mưu thôn tính nước Việt Nam của Trung
Quốc không phải bây giờ mới có, mà đã có cả ngàn
năm trước rồi nhưng các triều đại trước họ xác định
bạn và kẻ thù rất rõ ràng, chớ không phải nhập
nhằng như hiện tại. Do đó, phải thành khẩn nói rõ là
Việt Nam chưa bao giờ đứng trước một hiểm họa mất
nước vô cùng khốc liệt như hôm nay.

Kính thưa Quý vị,
Vì những sự kiện nêu trên, chúng tôi lên tiếng

kịch liệt phản đối Dự Luật Đặc Khu và quyết định cho
Trung Quốc thuê 99 năm ba Đặc khu kinh tế: Vân
Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Bởi vì, với kinh nghiệm trong Ngàn Năm Bắc
Thuộc, với kinh nghiệm 13 cuộc chiến chống ngoại
xâm của Tiền Nhân, lẽ nào nước CHXHCNVN luôn tự
hào là một nước Độc Lập có đầy đủ chủ quyền hà cớ
gì phải Cắt Đất Nhượng Biển như một kẻ chiến bại
đối với kẻ thù truyền kiếp là bọn Trung Cộng. Thêm
nữa, bài học vừa diễn ra vào năm ngoái: Người Nga
chiếm số đông ở bán đảo Crime, của Ukraina, đã “bỏ
phiếu” đòi nước Nga sát nhập lãnh thổ này vào nước
Nga, và rồi Ukraina đã mất bán đảo quý giá này, đầy
đau đớn.

Cuối cùng, chúng tôi xác quyết “Cho thuê đất
99 năm là mất nước và ai đứng ra cho thuê đất chính
là kẻ bán nước”.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Quý vị lãnh đạo,
Quý vị Đại biểu Quốc Hội nước CHXHCNVN hãy bình
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tâm suy xét, cương quyết không thông qua Dự Luật
Đặc Khu và dứt khoát không bao giờ cho Trung Cộng
thuê đất dưới bất cứ hình thức hoặc điều kiện nào.

Trân trọng kính chào Quý vị

Hoa kỳ, ngày 4 tháng 6 năm 2018
TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại

Hội Trưởng
(đã ký)

NGUYỄN VĂN TẠO

Bản sao kính gởi:
- Quý Ban Trị Sự và Ban ĐD/PGHH địa phương,
- Quý Đồng đạo PGHH trong và ngoài nước.
“để tường và tổ chức phản đối nhưng dưới hình
thức Bất bạo động”.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
4141 11thAve., Sacramento, CA 95817
Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331
E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com

BẢN TƯỜNG TRÌNH

V/v nhà cầm quyền CSVN đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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Thưa Ngài Tân Đại Sứ Daniel Kritenbrink,
Chúng tôi là Nguyễn Văn Tạo, nhân danh Hội

trưởng Giáo Hội PGHH/BTS/TUHN tại Hoa Kỳ, vinh
dự được hội kiến và chúc lành Ngài Daniel
Kritenbrink trước khi lên đường nhậm chức Đại Sứ
Hoa Kỳ tại VN. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin đệ trình
lên Ngài một số sự kiện thực tế về vấn đề Nhân
quyền và Tự do Tôn giáo mà nhà cầm quyền Cộng
sản Việt Nam đã vi phạm trầm trọng đối với Tôn giáo
PGHH (Hòa Hảo Buddhism) của chúng tôi. Theo đó,
chúng tôi hy vọng Ngài sẽ quan tâm đặc biệt can
thiệp cho tôn giáo nầy được phục hoạt tự do bình
đẳng tại Việt Nam theo công ước quốc tế và can thiệp
trả tự do cho các đồng đạo PGHH chúng tôi còn bị tù
đày chỉ vì đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo.

Thưa Ngài Đại Sứ,
Tại Việt Nam, PGHH vốn là một trong 4 tôn lớn

(Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài và Phật Giáo
Hòa Hảo), có truyền thống lịch sử lâu đời, có số tín đồ
trên 3 triệu người trên 25 triệu dân số Nam Việt Nam
trong thời VNCH – theo đà dân số gia tăng gấp đôi,
tôn giáo nầy ước lượng có khoảng 5 đến 6 triệu tín
đồ hiện nay. PGHH là Giáo Hội có tư cách pháp nhân
đầy đủ và hoạt đông tự do dưới chế độ VNCH trước
năm 1975. Sau khi VNCH mất vào tay đảng CS ngày
30/4/1975, PGHH chúng tôi bị họ giải thể ngay tức
khắc, toàn bộ các cấp của Giáo Hội bị nhốt vào các
trại tập trung cải tạo, toàn bộ tài sản và cơ sở tôn
giáo của Giáo Hội PGHH đều bị họ tịch thu. Sau 24
năm nỗ lực triệt tiêu PGHH không thành công trước
áp lực quốc tế và đại khối tín đồ PGHH thầm lặng mỗi
ngày một mạnh, nhà cầm quyền đảng CSVN buộc
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phải chánh thức dựng lên một “Ban Đại Diện PGHH”
(thống thuộc Mặt Trận Tôn Giáo Việt Nam) vào ngày
25-5-1999, do họ kiểm soát và đưa 11 cán bộ đảng
viên CS vào làm chức sắc điều hành cho tổ chức nầy.
Từ đó, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục khống chế tôn
giáo PGHH bằng các biện pháp vô cùng khắc nghiệt
với quy chế đại lược như sau:

- Các tín đồ PGHH không được treo cờ đạo
màu dà tại nhà,

- Không được tổ chức ngày “Đức Giáo Chủ thọ
nạn” (do họ đã mưu toan sát hại ngày 16-4-1947),

- Tổ Đình PGHH là nơi xuất thân của đấng Giáo
Chủ PGHH phải đổi danh xưng là “Phủ Thờ”(nay đã
cho gọi lại sau một thời gian tranh đấu quyết tử của
đa số tín đồ PGHH),

- Quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý là quyển
Thánh kinh của người tín đồ PGHH bị họ cắt xén, chỉ
còn cho lưu hành một nửa,

- Không trả lại các cơ sở của Tổ Đình, của Giáo
Hội PGHH mà họ đã tịch thu sau khi chiếm chính
quyền vào ngày 30-4-1975,

- Ban Đại diện PGHH không được tự do hoạt
động và không có tư cách pháp nhân như Giáo Hội
PGHH trước năm 1975,

- Đổi địa danh “Hòa Hảo” thành thị trấn “Phú
Mỹ”, thuộc huyện Phú Tân,…

Thưa Ngài Đại Sứ,
Trải qua thời gian 43 năm trôi qua, tình trạng

Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại nước Cộng sản
Việt Nam có cải thiện đôi chút để che mắt công luận,
thực chất vẫn còn bị kềm chế khắc nghiệt dưới một
nền tảng pháp lý thiếu dân chủ để nhằm kiểm soát
các hoạt động tôn giáo. Điển hình là các nhà đấu
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tranh cho sự tự do bình đẳng trong các lãnh vực nầy
đều bị liên tiếp theo dõi, bắt bớ, giam cầm, thụ án cực
kỳ nặng nề, thậm chí bị sát hại rất dã man. Sau đây là
một số trường hợp tù nhân lương tâm PGHH mà Giáo
Hội chúng tôi tại Hoa Kỳ được biết, xin đệ trình lên
Ngài Đại Sứ, để mong Ngài có sự quan tâm và đặc biệt
can thiệp trả tự do cho họ sau khi Ngài nhậm chức tại
Việt Nam:

1. Nguyễn Tấn An (sinh năm 1992 tại An
Giang): 5 năm tù giam

2. Huỳnh Thị Kim Quyên (sinh năm 1979 tại
An Giang): 4 năm tù giam

3. Nguyễn Ngọc Quý (sinh năm 1992 tại An
Giang): 4 năm tù giam

4. Phạm Văn Trọng (sinh năm 1994 tại An
Giang): 3 năm tù giam

5. Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1994 tại An
Giang): 3 năm tù giam

6. Nguyễn Bắc Truyễn (sanh năm1968 tại Sài
gòn): 11 năm tù giam

7. Bùi Văn Trung (sanh năm 1962 tại An giang):
6 năm tù giam

8. Bùi Văn Thâm (sanh năm 1986 tại An giang):
6 năm tù giam

9. Vương Văn Thả (sanh năm l969 tại An
giang): 12 năm tù giam

10. Vương Văn Thuận (sanh năm 1990 tại An
giang): 7 năm tù giam

11. Nguyễn Nhựt Trường (sanh năm 1985 tại
Cần Thơ): 6 năm tù giam

12. Nguyễn Nhựt Thượng (sanh năm 1985 tại
Cần Thơ): 6 năm tù giam
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13. Nguyễn Hoàng Nam (sanh năm 1982 tại
An-giang): 4 năm tù giam

14. Lê Hồng Hạnh (sinh năm 1979 tại An
giang): 3 năm tù giam

15. Bùi Thị Bích Tuyền, 3 năm tù giam.
Dã man nhất là tín đồ PGHH Nguyễn Hữu Tấn

bị bắt ngày 2-5-2017 và bị cắt cổ chết trong lúc hỏi
cung tại đồn công an phường Thạnh Đức, thị xã Bình
Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Hoa kỳ là đại cường quốc có nền pháp chế tôn
trọng Nhân quyền và Tự do Tôn giáo nổi tiếng trong
bang giao quốc tế nên chúng tôi thiết tha mong ước
Ngài Đại sứ sẽ tích cực thực hiện chức năng cao quý
nầy trước sự theo dõi và ngưỡng mộ của toàn dân
Việt Nam.

Chúng tôi cầu nguyện Thượng Đế ban phước
lành cho Ngài trong thời gian phục vụ ngoại giao tại
Việt Nam.

Trân trọng kính chào Ngài Đại Sứ.
Hoa Kỳ, ngày 5/5/2018

TM.BTS/TƯHN/GHPGH
(đã ký)

NGUYỄN VĂN TẠO

HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION
CENTRAL OVERSEAS EXECUTIVE COMMITTEE
4141 11th Ave., Sacramento, CA. 95817 – USA
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Tel: (602) 790-6165 or (916) 731-8331
Email: btstuhn.ghpghh@gmail.com

May 5, 2018

Honorable Daniel Kritenbrink
U.S. Ambassador to Vietnam

Subject: Persecution of the Hoa Hao Buddhist
Congregation by the Socialist Republic of Vietnam.

Dear Ambassador Kritenbrink:

I, Tao Van Nguyen, on behalf of Hoa Hao Buddhist
Congregation/Central Overseas Executive
Committee in the U.S., would like to congratulate you
on your tour of duty in Vietnam. I would also like to
take this opportunity to solicit your assistance in
enforcing religious freedom in line with
International Freedom of Religion Laws. I would
fervently ask you to help secure the release of
incarcerated Hoa Hao believers whose only "Crime"
is the perseverance in practicing their "Faith" and
fighting for their Religious Freedom.

Mr. Ambassador,

As you may have already known, Hoa Hao is one of
the four major religions (Buddhism, Christianity,
Caodaism and Hoa Hao Buddhism) which has been in
existence for a long time. It was estimated that there
were 3 millions Hoa Hao believers out of 25 millions
South Vietnamese under the Republic of Vietnam
and before the fateful day of April 30th, 1975, when
the Hoa Hao Church was abruptly and totally
dissolved. All dignitaries of the Church were sent to
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"hard labor camps" (which were falsely called re-
education camps). All of the Church properties (real
properties and all other possession) and religious
institutions (school buildings, worship halls) were
confiscated. The population in Vietnam has doubled
ever since the war end. The number of Hoa Hao
believers has expanded to around five to six millions.
After 24 years of unsuccessful tactics of eliminating
the Hoa Hao church, due to international pressure
and the resistance of the majority of believers, the
Viet Cong formed a "Representative Committee" on
May 25th 1999. This Representative Committee is
but a puppet organization, which consists of eleven
Communist Party Members, who dictate all policies
and who exert absolute control over the believers'
activities with harsh measures. The believers are
forbidden from:
- Displaying the Church's colors at home,
-Commemorating the "death anniversary" of His
Holiness Huynh, who was murdered by the
Communists on April 16th, 1947
- Changed the name "Ancestral Home" to "Worship
Place." (Thanks to the followers persistent
objections the original name was restored).
- Truncated the "Book of Oracles", which is the Bible
of the Hoa Hao Believers.
Furthermore, the Viet Cong only allow half of
contents of the Book of Oracles to be circulated.
- Refused to return most of the temples that they had
confiscated since April 30th, 1975.
- Utterly limited the RC's activities and refused to
grant it the legal status similar to that of prior to
1975.
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- Changed the historical name of "Hoa Hao" village
into "Phu My" town of Phu Tan district.

Mr. Ambassador,
In the past 43 years the Viet Cong appeared to have
somewhat loosened its very tight grips on Human
Rights and Religious Freedom in order to dupe the
public. In reality, totalitarian regime is imposed on
people. Activists for "equality" and "freedom" are
monitored, arrested, imprisoned and or are brutally
murdered.
We would like to ask for your intervention to help
secure the release the following "prisoners of
conscience":
1. Nguyen Tan An (born in 1992, An Giang) 5-year
prison term.
2. Huynh thi Kim Quyen (born in 1979, An Giang) 4-
year prison term.
3. Nguyen Ngoc Quy (born in 1992, An giang) 3-year
prison term.
4. Pham Van Trong (born in 1994, An Giang) 3-year
prison term
5. Nguyen Thanh Binh (born in 1994, An Giang) 3-
year prison term.
6. Nguyen Bac Truyen (born in 1968, Saigon) 11-
year prison term.
7. Bui Van Trung (born in 1962, An Giang) 6-yr
prison term.
8. Bui Van Tham (born in 1986, An Giang) 6-year
prison term.
9. Vuong Van Tha (born 1969, An Giang 12-year
prison term.
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10. Vuong Van Thuan (born in 1990, An Giang) 7-
year prison term.
11. Nguyen Nhut Truong (born in 1985, Can Tho) 6-
year prison term.
12. Nguyen Nhut Thuong (born in 1985, Can Tho) 6-
year prison term.
13. Nguyen Hoang Nam (born in 1982, An Giang) 4-
year prison term.
14. Le Thi Hong Hanh (born in 1979, An Giang) 3-
year prison term
15. Bui thi Bich Tuyen, 3-year prison term.
The most barbaric case was that of Mr. Nguyen Huu
Tan, who was arrested and killed on May 2, 2017 and
whose throat was slit from ear to ear, during an
interrogation at the police station in Thanh Duc,
town of Binh Minh, Vinh Long province.
The U.S. is the greatest nation on earth for Human
Rights and Religious Freedom. We implore that
would earnestly help us bring justice to the above
mentioned victims We, the Vietnamese Americans
respect and admire you and we are forever grateful
to you for all of your help to "right" the "wrong".
Thank you very much for your time and
consideration.
May God Bless You Abundantly,
Sincerely yours,
Tao Van Nguyen
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
4141 11thAve., Sacramento, CA 95817
Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331
E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com

THÔNG BÁO
Số: 07/BTS.TƯHN-VI/TB

Kính gởi: Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện
PGHH Địa phương.

Chư Quý đồng đạo khắp nơi.
Trích yếu: V/v tổ chức Đêm Lửa Trại trong

dịp Đại Lễ 18/5.
Tham chiếu: Thông Báo số: 06/BTSTƯHN-

VI/TB ngày 29-01-2018 của BTS/TƯHN và Biên Bản
số: 02-18/BTSTƯHN-VI/BB ngày 4-03-2018 của Ban
Thường Vụ/BTS/TƯHN.

Kính thưa Quý vị,
Nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Kính

mừng ngày Đại Lễ 18/5 âl và cũng để kết chặt tình
thân ái giữa các đồng đạo trẻ thuộc các BTS &
BĐD/PGHH địa phương, Ban Tổ Chức Đại Hội Đạo
2018’ và Đại Lễ 18/5 âl cấp Trung Ương, quyết định
tổ chức Đêm Lửa Trại theo Thời gian, Địa điểm và
Nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian: Từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm
ngày Thứ Bảy (30-06-2018) tức ngay sau khi chương
trình Đại Hội Đạo 2018’ kết thúc.

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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- Địa điểm: Bên trong khuôn viên tư gia Ô.Bà
Huỳnh Văn Liêm, HT/BTS/PGHH Sacramento.

- Chương trình gồm có: - Đố vui có thưởng –
Trò chơi tập thể - Thi đua ngâm Sấm Giảng (dành cho
thiếu nhi) – Kể chuyện bên Thầy – Kể chuyện Lịch sử
Đạo (do đồng đạo niên lão đóng góp) – Văn nghệ:
Trình bày những bài Tân Cổ nhạc có nội dung hướng
về ngày Đại Lễ 18/5 (do đồng đạo trẻ thực hiện) -
Hoạt cảnh: Hồn thiêng sông núi. Đặc biệt, sẽ chọn
những tiết mục Văn nghệ đặc sắc để trình diễn vào
trưa ngày mai (01-07-2018) sau khi kết thúc Chương
trình Đại lễ (trong lúc quan khách dùng cơm chay).

Rất mong sự hiện diện đông đảo và tham gia
nhiệt tình của quý đồng đạo trẻ khắp nơi để Đêm Lửa
Trại đạt được thành công mỹ mãn.

Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý vị.
Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 3 năm 2018.

TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại
Hội Trưởng,
(đã ký)

NGUYỄN VĂN TẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
4141 11thAve., Sacramento, CA 95817
Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331
E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com

Số: 08/BTSTƯHN-VI/TM

Kính gởi: Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện địa
phương.

Chư Quý đồng đạo PGHH hải ngoại.

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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Trích yếu: Thư Mời tham dự Đại Hội Đạo 2018
và Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương tại Sacramento (CA).

Kính thưa Chư Quý đồng đạo,
Tiếp theo Thông Báo số: 06/BTSTƯHN-VI/TB

ngày 29-01-2018 đã gởi đến Quý vị, năm nay Đại Hội
Đạo và Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương sẽ được tổ chức tại
Thủ phủ Sacramento (CA) theo lịch trình sau đây:

 Thứ Sáu, ngày 29-06-2018 (16/5 âl):
Họp Tiền Đại Hội lúc 7 giờ tối, tại Hội
Quán PGHH Sacramento (7266 French
Rd., Sacramento, CA. 95828).

 Thứ Bảy, ngày 30-06-2018 (17/5 âl): Đại
Hội Đạo lúc 10 giờ sáng, tại cùng địa
điểm trên, chương trình gồm có:
- Tường trình thành quả hoạt động của
BTS/TƯHN (2017-2018).
- Đại diện các BTS và BĐD địa phương
đọc Bài Tham Luận,
- Dự thảo Chương trình sinh hoạt cho các
năm kế tiếp.

 Chủ Nhật, ngày 1-07-2018 (18/5 âl): Đại
Lễ 18/5 sẽ được long trọng tổ chức lúc 10
giờ trưa, tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng
Đồng Việt Nam (6270 Elder Creek Rd.,
Sacramento, CA. 95824).

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại trân trọng
kính mời Quý vị Cố vấn, quý Trị Sự Viên các cấp cùng
toàn thể tín đồ PGHH hải ngoại hoan hỷ về tham dự Đại
Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 Kỷ Niệm lần thứ 79 ngày Đức
Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo
theo lịch trình và địa điểm nêu trên.
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Tên và địa chỉ của Phi trường, Khách sạn đã
được phổ biến rõ ràng trong Thông Báo số: 06/
BTSTƯHN-VI/TB ngày 29-01-2018, kính mong Quý vị
vui lòng xem lại. (Đặc biệt, có nhiều nhà đồng đạo tại
địa phương còn dư phòng, sẵn sàng tiếp đón Quý vị ở
phương xa, có nơi nghỉ ngơi thoải mái).

Để tiện việc sắp xếp chỗ lưu trú (đặt phòng
Khách sạn hoặc đến lưu trú tư gia đồng đạo), và công
tác đưa đón được chu đáo, xin Quý vị liên lạc với Ban
Tổ Chức, như sau:

-Huỳnh Văn Liêm (916) 505-9322 – Nguyễn
Thanh Phương (916) 952-3672

-Huỳnh Ngọc Ẩn (916) 833-1631 - Trần Huy Hải
(916) 607-6724

Trân trọng kính chào và hẹn hội ngộ tất cả Quý
Đồng đạo tại Thủ phủ Sacramento (CA) trong mùa Hè
nắng ấm.

Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 3 năm 2018
TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại

Hội Trưởng
(đã ký)

NGUYỄN VĂN TẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
4141 11thAve., Sacramento, CA 95817
Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331
E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com

THÔNG BÁO
Số: 09/BTSTƯHN-VI/TB

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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Kính gởi: Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện
PGHH địa phương.

Chư Quý đồng đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: Thay đổi địa điểm tổ chức buổi tiền
Đại Hội và Đại Hội Đạo thường niên 2018.

Kính thưa Chư Quý đồng đạo,
Tham chiếu tinh thần Biên Bản phiên họp của

Ban Thường Vụ BTS/TƯHN ngày 13 tháng 5 năm
2018 và theo sự yêu cầu của Ban Tổ Chức, chúng tôi
xin Thông Báo đến chư Quý đồng đạo một vài thay
đổi như sau:

- Buổi tiền Đại Hội sẽ bắt đầu lúc 7 giờ chiều
(giờ California) ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Văn
phòng chính của BTS/PGHH Sacramento, tọa lạc tại
số 10450 Calvine Road, Sacramento, CA. 95829 (cũng
là tư gia của Đ/đ Hội Trưởng Huỳnh Văn Liêm) thay
vì tại Hội Quán PGHH Sacramento như đã thông báo
trước đây.

- Đại Hội Đạo năm 2018 sẽ được khai diễn lúc
10 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2018 tại Văn phòng
BTS/PGHH Sacramento, cùng địa chỉ nêu trên.

- Đêm Lửa Trại mừng Đại Lễ 18/5 gồm các tiết
mục đặc sắc như múa lân, biểu diễn võ thuật, trò chơi
có thường, văn nghệ giúp vui…sẽ bắt đầu lúc 6 giờ
chiều cùng ngày với cùng địa điểm nêu trên.

- Địa điểm và thời gian tổ chức Đại Lễ 18/5
vẫn như cũ, không thay đổi.

Mọi thắc mắc về địa chỉ, về nhu cầu nghỉ ngơi
và phương tiện di chuyển, xin Quý vị vui lòng liên lạc
với Quý Đ/đ trong Ban tổ chức sau đây:

- Huỳnh Văn Liêm (916) 505-9322 – Huỳnh
Ngọc Ẩn (916) 833-1631
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- Nguyễn Thanh Phương (916) 952-3672 –
Trần Huy Hải (916) 607-6724

Rất mong sẽ gặp mặt thật đông đủ Quý vị
trong các ngày Đại Hội và Đại Lễ tại Thủ phủ
Sacramento.

Trân trọng kính chào và cám ơn tất cả Quý vị.
Hoa Kỳ ngày 1 tháng 6 năm 2018

TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại
Hội Trưởng
(đã ký)

NGUYỄN VĂN TẠO

TIN TỨC & SINH HOẠT PGHH
BTS Bắc Cali tổ chức Đại Lễ kỷ niệm 79

năm -Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai

Sáng nền Đạo PGHH.
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Ho�m nay, ngaữy 11/05/ nam Ma��u Tua�t nham
ngaữy 24/06/2018, BTS/PGHH mieɨn Batc California
tra�n tro�ng to� chưc Đa�i Le K�nh Mưững Ngaữy Đưc
Huyữnh Giao Chuữ Khai Sang Neɨn Đa�o Pha��t Giao Hoữa
Haữo laɨn thư 79 (18/05/ Kyữ Ma२o 1939 - 18/05/ Ma��u
Tua�t 2018).

Buo�i Le khai ma�c luc 11 giơữ sang, batt đaɨu laữ le
chaữo Quo�c Kyữ Hoa Kyữ, VNCH vaữ phut ma�c nie��m.

Tie�p tu�c vơi Nghi thưc to�n giao laữ phaɨn
Nguye��n hương do Đ/đ Vo२ My२ hương dan.

Tie�p theo laữ phaɨn Giơi thie��u Quan khach vaữ
Đ/Đ. Tie�p tu�c chương tr�ữnh Đ/đ Traɨn Hoaữi
Ngh�२a cung k�nh tuye�n đo�c baữi "Sư Ma�ng cuữa Đưc
Thaɨy".

Chương tr�ữnh đươ�c tie�p no�i vơi baữi "Y� Ngh�२a
Ngaữy Đa�i Le 18/5" do Đ/đ Vo२ My२ phu� trach.

Tie�p theo chương tr�ữnh, 2 Đ/đ Ca�m Hoɨng vaữ
Hoɨ Thi� U�t cung k�nh dien nga�m baữi "DIE��U PHA�P
QUANG MINH".

Tie�p đe�n laữ phaɨn phat bie�u Caữm tươững cuữa
Quan khach. Giao Sư Tie�n S�२ Nguyen Hoɨng Du२ng mo��t
nhaữ nghie�n cưu Pha��t Giao, co lơữi caữm tươững khach
quan veɨ PGHH tha��t tuye��t vơữi.

Lơữi caữm tươững tie�p theo laữ cuữa O�ng Ho��i
Trươững ho��i AVVA baữy toữ thie��n caữm đo�i vơi PGHH.

Tie�p theo laữ lơữi phat bie�u cuữa co� Va�n
Le�, U�y vie�n Ho�c khu East Side toữ loững k�nh me�n đe�n
ĐHGC vaữ PGHH .

Cuo�i cuững laữ lơữi phat bie�u cuữa o�ng Nguyen
Xua�n Hie��p, phu� ta Da�n bie�u Lie�n bang Ro Khanna vo�
cuững caữm xuc. Sau he�t laữ Lơữi caữm ta� cuữa O�ng Ho��i
Trươững Vương Ho�c Thie�m.
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Chương tr�ữnh Đa�i Le be� ma�c luc 12:30 cuững
ngaữy. Sau đo, BTC mơữi quan khach vaữ Đ/đ ơữ la�i duững
cơm chay tha�n ma��t.

(Traɨn Hoaữi Ngh�२a tươững tr�ữnh tưữ San �ose,
mieɨn Batc California).

Thành phần Quan khách tham dự

Hành lễ theo Nghi thức Tôn giáo PGHH
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Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng phát biểu cảm tưởng
thật tuyệt vời về PGHH.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp, phụ tá Dân biểu Liên bang
Ro Khanna phát biểu cảm tưởng.
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KI NH MƯ ữNG NGA ữY LÊ २ KHAI ĐA �O

Kyữ Ma२o Ngaữy Mươữi Tam Thang Nam,
Đưc Thaɨy khai sang đa�o huyeɨn tha�m.
Noi gương Pha��t To� t�ữm chơn tanh,
No�i ch� Th�ch Ca kie�m bo�n ta�m.
�Học Phật Tu Nhân� kho�ng satc tương,
�T� �n Hiếu Nghba� chayng thinh a�m.
Canh ta�n sưữa boữ đieɨu me� t�n,
Chanh phap truyeɨn thay như२ng la�c laɨm.
San �ose Muữa Le Khai Đa�o Ma��u Tua�t 2018

Cư sĩ CHÁNH TÂM

Đại Lễ Kỷ Niệm 79 Năm

Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng

Đạo

Phật Giáo Hòa Hảo tại Nam Cali.
Bài THANH PHONG

SANTA ANA. Sáng Chủ Nhật 24.6.2018 Ban
Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam
California đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 79 năm
ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo
Hòa Hảo. Vì là một đại lễ quan trọng nhất và có đông
đảo quan khách cùng đồng đạo tham dự, nên hàng năm
Ban Trị Sự đều tổ chức tại hội trường South West
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Senior Center, 2201 Mc Fadden Ave, Santa Ana.
Buổi lễ bắt đầu với đoàn rước chân dung Đức

Huỳnh Giáo Chủ từ Hội Quán Ban Trị Sự sang Hội
trường.

Bà Nguyễn Kim Liên, Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ kỷ
niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo
PGHH (Thanh Phong/Viễn Đông)
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Rước chân dung vị Giáo Chủ PGHH vào Lễ đài
(Thanh Phong/Viễn Đông)

Đoàn lân Thanh Niên Đoàn PGHH với bốn đầu
lân dẫn đầu đoàn rước, kế đến là giáo sư Nguyễn Thanh
Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự và ông Trần Văn Kiệm,
Phó Hội Trưởng cung nghinh chân dung vị Giáo Chủ,
theo sau có gần một trăm nữ đồng đạo mặc đồng phục
áo dài màu nâu. Đoàn rước tiến vào hội trường được
quan khách, trong đó có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn
(Viện Chủ chùa Huệ Quang), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng
(Châu Đạo Cao Đài Nam Cali, đại diện HĐLT); các Sư
Cô Huệ Vân, Diệu Thường (chùa Dược Sư); Thị Trưởng
Tạ Đức Trí, Nghị viên Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng
Ngườii Việt Quốc Gia Nam Cali), cô Christy Linh Lê
(đại diện Dân Biểu Lou Correa), Luật Sư Nguyễn Xuân
Nghĩa (Chủ Tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại) và phu
nhân, BS Mindy Hà (Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh
PTG, ĐTĐ) và phu quân; ông Nguyễn Hoàng và Thái
Hòa (Đại Việt Quốc Dân Đảng); GS Trần Đức Thanh
Phong; Ông Ngô Thiện Đức và phái đoàn Đại Đạo
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Thanh Niên Hội Cao Đài cùng hàng trăm tín đồ PGHH
đồng loạt đứng lên nghiêm chỉnh đón chân dung Đức
Huỳnh Giáo Chủ lên Lễ đài.

Sau nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và phút mặc
niệm, bà Nguyễn Kim Liên, Trưởng Ban Tổ Chức đọc
diễn văn khai mạc. Sau khi cám ơn quý vị lãnh đạo tôn
giáo, quý dân cử, các cơ quan truyền thông và thân hữu,
bà Kim Liên nói: “…Hàng năm cứ mỗi lần ngọn gió
nam thổi mạnh, nước đồng bằng sông Cửu Long mang
phù sa ngập tràn bờ, bồi đắp đồng ruộng bao la làm cho
ngọn mạ non mượt mà trườn mình trên sóng nước sông
Tiền, sông Hậu là mỗi lần tín đồ PGHH ở miền Tây nói
riêng và toàn thể tín đồ trên thế giới nói chung đều xôn
xao chào đón ngày đại lễ vì “Tháng Năm mười tám rõ
ràng – Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo”. Sau khi
đề cập đến tiểu sử và công đức cao vời của Đức Huỳnh
Giáo Chủ, bà Trưởng Ban Tổ Chức kết luận: “Hôm nay
dù xa cách quê hương, ở nơi hải ngoại nhưng với tinh
thần thương Thầy, mến Đạo, cùng hòa mình với toàn thể
tín đồ PGHH và người Việt trên khắp thế giới, Ban Trị
Sự Giáo Hội PGHH miền Nam Cali thành kính long
trọng tổ chức ngày đại lễ Khai Đạo để tưởng nhớ công
ơn vô lượng của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dày công khai
sáng nền đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh vào ngày
18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, quận
Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Trong ý nghĩa đó, tôi tuyên
bố khai mạc Đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh
Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH”.

Sau tiếng vỗ tay vang dội hội trường, đồng đạo
Mai Chân, điều hợp chương trình buổi lễ mời GS
Nguyễn Thanh Giàu và quý ông Lưu Văn Kiệm, Phan
Thanh Nhàn, Ngô Văn Ẩn, Bùi Văn Huấn lên trước bàn
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thờ cử hành nghi thức tôn giáo. Các tín đồ PGHH cung
kính chắp tay cùng đọc theo những lời khấn nguyện do
ông Hội Trưởng khởi xướng.

Các vị chức sắc trong Ban Trị Sự PGHH cử hành nghi
thức tôn giáo (Thanh Phong/Viễn Đông).

Tiếp theo chương trình, GS Nguyễn Thanh Giàu
và ông Trang Văn Mến lần lượt trình bày về Sứ Mệnh
của Đức Huỳnh Giáo Chủ và Ý Nghĩa Ngày Đại lễ 18
tháng 5. Cách nay đúng 79 năm, ở một làng quê hẻo
lánh có tên gọi là làng Hòa Hảo, ông bà Huỳnh Công Bộ
và Lê Thị Nhậm, cả hai vị là những người phúc hậu
được dân làng kính trọng và yêu mến, vào một ngày của
năm Kỷ Mão 1939 hai ông bà sinh một con trai đầu lòng
đặt tên là Huỳnh Phú Sổ. Trong suốt thời gian thơ ấu,
người trẻ Huỳnh Phú Sổ luôn bị đau ốm liên miên nên
chỉ học hết bậc Tiểu Học thì cha mẹ không muốn ép con
mình học lên bậc cao hơn vì sợ không đủ sức khỏe
chuyên cần học tập. Sau khi nghỉ học, Ngài vẫn đau ốm
kéo dài, chạy chữa đủ phương thuốc Đông, Tây nhưng
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không hiệu quả, rồi một hôm có ánh từ quang chiếu rọi
khắp mình làm Ngài bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Ngài hoàn
toàn biến đổi trạng thái, trở nên quán thông vạn vật, tự
chữa bệnh cho mình và cho đồng bào chỉ bằng nước
lạnh và những lá cây có sẵn tại địa phương cũng như
giấy báo xé nhỏ ra cho uống mà tự nhiên hết bệnh, khoa
học không giải thích được. Với trình độ học vấn thấp
như vậy nhưng Ngài lại tỏ ra thông minh đĩnh ngộ,
nhiều vị Nho học như thầy Ba Thận, ông Hương Lễ
Ướng, ông Huỳnh Hiệp Hòa muốn thử tài nghệ văn
chương của Ngài, họ làm những bài thơ ẩn từ, chiết tự
đến bắt bí nhưng Ngài họa lại ngay một cách dễ dàng và
thâm thúy hơn những gì các vị kia muốn nói. Đặc
biệt, Ngài đã dùng Thi Văn làm Sấm Giảng để bộc lộ
tiền thân của Ngài mà những người tu theo Đức Phật
Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông Sư Vãi
Bán Khoai đều nhận ra Ngài là hiện thân tái lâm
các đấng Chơn Sư của họ. Đồng thời qua Sấm Giảng
Thi Văn, Ngài dạy dỗ tín đồ và khuyên răn mọi người
ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, tránh những mê tín dị
đoan, giảm thiểu những nghi thức rườm rà không cần
thiết trước đây mà Ngài cho biết Ngài xuống trần để
hoàn thành sứ mạng chấn hưng Phật pháp. Sau khi công
khai mở đạo, chỉ trong vòng vài năm đầu đã có khoảng
hai triệu tín đồ tại miền tây Việt Nam tin theo và gia
nhập đạo, và từ ngày đó, các tín đồ xưng tụng Ngài là
Đức Thầy, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Thân phụ Ngài được
gọi là Đức Ông và thân mẫu được gọi là Đức Bà.

Để đối phó với Việt Minh, Ngài hợp tác với một
số các đảng phái quốc gia thành lập Mặt Trận Quốc Gia
Liên Hiệp và Mặt Trận Dân Xã Đảng, lập quân đội
Nguyễn Trung Trực để chống Việt Minh, tiền thân của
Việt Cộng.
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Để hãm hại Ngài, trong một cuộc họp ngụy trang
là để dàn xếp với Ngài vào đêm 16.4.1947 tại làng Tân
Phú ở Đốc Vàng, Long Xuyên. Đang buổi họp bọn Việt
Minh đã bố trí sẵn cho tắt đèn và nổ súng có ý giết Ngài,
nhưng lạ thay, Ngài không hề hấn gì và sau đó viết giấy
gửi cho các tướng lãnh củaNgài đang đóng quân tại Phú
Thành dặn hãy án binh bất động chờ Ngài quay về.
Nhưng từ đó đến nay, Ngài vẫn bặt tin. Tuy nhiên, đối
với các tín đồ PGHH, mọi người đều tin vị giáo chủ của
họ không chết, Ngài đang ở một chỗ nào đó chờ thời cơ
xuất đầu lộ diện để cứu giang sơn Việt Nam, cứu đạo,
cứu đời và đó là lý do tại sao PGHH không đội trời
chung với Việt Cộng, và các chức sắc, tín đồ PGHH tại
quê nhà luôn bị đàn áp dã man từ ngày miền Nam VN
rơi vào tay Việt Cộng.

Đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày Đức Huỳnh Giáo
Chủ khai sáng nền đạo PGHH diễn tiến hết sức tốt đẹp,
trang nghiêm, long trọng. Sau các lời phát biểu, nghi lễ
tôn giáo và diễn ngâm Sấm giảng, đại lễ kết thúc với
một bữa cơm chay do Ban Trị Sự GHPGHH Miền Nam
Cali khoản đãi./.
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BTS.PGHH HOUSTON tổ chức Lễ kỷ

niệm lần thứ 79 ngày khai sáng nền Đạo

PGHH.

Hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018 vừa
qua, BTS/PGHH Houston (TX) đã long trọng tổ chức
Đại lễ 18/5 với sự tham gia đông đảo quan khách và
đồng đạo.

Về phía Quan khách nhận thấy có: Hội ái hữu
Kiên Giang, nhóm Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm
(Cần Thơ), Hội cựu tù nhân chính trị, đại diện Lữ
đoàn thiện nguyện, Tiến sĩ Đặng Thiệu, đại diện Cao
Đài...

Về Truyền thông báo chí có: Đài Việt TV/Radio,
Vietface TV, phóng viên Thời Báo....

Ngoài ra, còn có 1 số đồng đạo từ các BTS, BĐD
các nơi khác như: BTS Dallas (TX), Ban đại diện San
Antonio, Ban Đại diện San Leon (TX) và Biloxi (MS).

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày Đại lễ.
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Ban Đại diện PGHH Arlington (TX), Biloxi (MS) và
đồng đạo tham dự.

Hành lễ trước ngôi Tam Bảo và bàn thờ
Cửu huyền Thất tổ.
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HT Nguyễn Anh Dũng Đại diện Cao Đài Giáo
Nói về Ý nghĩa ngày 18/5. phát biểu cảm tưởng.

Hình ảnh tiêu biểu buổi Đại lễ kỷ niệm 79
năm ngày Đ�c Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền
Đạo PGHH do Ban Trị Sự PGHH vùng Thủ đô
Hoa Thịnh Đốn tổ ch�c ngày 8/7/2018.

Lễ Đài trong ngày Đại Lễ 18/5
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Quang cảnh bên trong Hội trường trong ngày Đại
lễ.

Buổi Đại lễ đã được cử hành vô cùng trọng thể
lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 8/7/2018 tại Hội
Trường Silver Spring Civic Building Center, Maryland
với tham dự của Đồng đạo PGHH trong vùng và một
số Quan khách như các Ông Đinh Hùng Cường, Chủ
tịch Cộng đồng VN Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Bác
sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Liên
bang Hoa Kỳ tới từ Florida, Ông Bùi Mạnh Hùng, Hội
trưởng Hội cao niên người Việt Maryland…. Và chấm
dứt lúc 2 giờ chiều sau một bữa cơm chay gồm nhiều
món ăn mang hương vị VN do nhiều đồng đạo địa
phương chung góp.
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- Đ/đ H/trưởng Hà Nhân Sinh đọc Diễn văn khai
mạc - Đ/đ Hà Bảo Linh đọc bài “Sứ Mạng của Đức
Thầy”.

-MC buổi lễ: Hà Trung Tín - Đ/đ Phan Văn Bề
bế mạc buổi lễ và cảm tạ Quan khách.

Hình ảnh BTS. GHPGHHWASHINGTON
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STATE tổ chức Đại Lễ 18/5 mừng ngày Đức
Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH năm thứ
79, tại nhà đồng đạo Phương số 17915 50 Ave. S,

SEATAC, WA. 98168
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Cổng chào kính mừng Đại lễ 18/5 lần thứ 79 được
tổ chức tại Thủ phủ Sacramento ngày 1-7-2018
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Hình ảnh Kỷ-Niệm Lễ Phật Đản do BTS Phật-Giáo
Hòa-Hảo tổ-chức tại Toronto, Canada ngày Chủ

Nhật 27-05-2018:

Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Nghĩa trình-bày “Luợc-sử
Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni”.

Đồng-đạo Võ-Tuyết-Đông phụng ngâmmột đoạn
trong Quyển 5 – Khuyến Thiện.
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Ông Nguyễn Văn Tạo, Hội Trưởng BTS Trung Ương
Hải Ngoại trao Bản Tường Trình cho ông Daniel
Kritenbrink Đại sứ Hoa Kỳ ngày 5/5/2018 tại
Houston (Texas)

Ngày: Thứ Bảy, 5-5-2018
Thời gian: 2:00 pm – 5:00 pm
Địa điểm: Chateau de L’Amour
3330 S. Dairy Asford Rd.
Houston, TX. 77082

Do The Vietnamese American Foundation (VAF) of
Houston, Texas tổ chức.

Đại sứ Daniel �. Kritenbrink gặp gỡ Đại diện các Tôn giáo
trước khi lên đường trở lại nhiệm sở Việt Nam.

------------------
Trong dịp gặp gỡ nầy, có phái đoàn Liên tôn Việt
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Nam tại Hoa kỳ, HT Thích Huyền Việt, HT Thích
Huyền Giác, Đại diện Cao đài: Đỗ Minh Đức, Phái
đoàn PGHH: Đ/đ Nguyễn Văn Tạo, HT/BTS/TƯHN,
Đ/đ Nguyễn Anh Dũng, HT/BTS Houston (TX) và Đ/đ
Nguyễn Quang, Đ/đ Huỳnh Công Tử BĐD/PGHH San
Leon, Đại diện VP Thượng nghị sĩ Liên bang TX �ohn
Corny, Đại diện VP dân biểu Al Green Khu vực 9, Dân
biểu Huber Võ Khu vực 9 cùng một số Hội Đoàn và
Nhân sĩ địa phương.
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BTS PGHH BĂ C CALIFORNIA TÔ ữ CHƯC

LÊ २ TƯƠ ữNG NIÊ �M LÂ ữN THƯ  71

NGA ữY ĐƯ C HUY ữNH GIA O CHU ữ THO � NA �N
Ho�m nay ngaữy 23 thang 2 nam Ma��u Tua�t, nham ngaữy
8 thang 4 nam 2018.
BTS PGHH MIEN BA�C CALIFORNIA TRA�N TRO�NG TO
CHƯ�C LE� TƯy�NG NIE��M LAN THƯ� 71 NGAữY ĐƯ�C
HUYữNH GIA�O CHU� THO� NA�N TA�I ĐO�C VÀNG 25-02
NHUAN NA�M ĐINH Hy�I 1947–25-02 NĂM MA��U
TUA�T 2018.
10h: Quan khach vaữ đoɨng đa�o đe�n.
11h: Batt đaɨu khai ma�c buo�i le laữ giơi thie��u thaữnh
phaɨn quan khach tham dư�.
11h10: Chaữo quo�c kyữ vaữ phut ma�c nie��m.
11h15: Đ/Đ vaữ quan khach thaữnh k�nh nguye��n
hương.
11h25: Đo�c baữi Vaữi Net Veɨ Đưc Huyữnh Giao Chuữ do
Đ/Đ Cao Van Chơn phu� trach
11h40: Chương tr�ữnh đươ�c tie�p tu�c vơi baữi Y� Ngh�२a
Ngaữy Tho� Na�n do Đ/Đ Vo२ My२ tr�ữnh baữy.
11h50: Nhatc la�i ma�u chuyện Đưc Thaɨy Bi� Na�n hay
Tho� Na�n do Đ/Đ Nguyen Van Ma��u đo�c la�i.
11h55: Laữ phaɨn dien nga�m Sa�m Giaững baữi “Tưữ G�२a
Bo�n Đa�o Khatp Nơi” do 2 Đ/Đ Hoaữi Ngh�२a vaữ Kim My२
cung k�nh dien nga�m.
12h10: Phaɨn phat bie�u caữm tươững cuữa quan khach.
Đaɨu tie�n laữ lơữi caữm tươững cuữa o�ng ĐONG KIM CANG,
Ho��i Trươững Ho��i Cư�u Chie�n Binh Hoa Kyữ Tham Chie�n
Ta�i Vie��t Nam (AVVA) vơi lơữi le२ cha�n t�ữnh vaữ đaɨy caữm
xuc.
Tie�p theo laữ phat bie�u cuữa o�ng Nguyen Xuân Hiệp đa�i
die��n cho da�n bie�u RO KHANNA tie�u bang California.
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Lơữi phat bie�u cha�n thaữnh the� hie��n sư� to�n k�nh tuye��t
đo�i vơi ĐHGC vaữ baữy toữ t�ữnh tha�n ai vơi đa�o PGHH
khie�n cho caữ Ho��i trươững traữn da�ng nieɨm caữm xuc.
12h30: Phaɨn tươững tr�ữnh cuữa o�ng Ho��i Trươững Vương
Ho�c Thie�m veɨ sinh hoa�t cuữa BTS trong thơữi gian qua
vaữ satp tơi.
Buo�i le đươ�c be� ma�c luc 12h40 trong baɨu kho�ng kh�
tha�n thie��n vaữ a�m ap.

(Trần Hoài Nghĩa tường trình từ TP San �ose).
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Hành lễ theo nghi thức Tôn giáo PGHH trước bàn
thờ Cửu huyền và ngôi Tam bảo.

Ban Trị Sự PGHH Nam Cali Kỷ Niệm

Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt
Bài THANH PHONG

Hội trưởng Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu hướng dẫn
Nghi thức Hành lễ Tôn giáo PGHH.

SANTA ANA. Hàng năm vào ngày 25 tháng 2
âm lịch tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đều tổ chức
kỷ niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt. Cũng
như mọi năm, Ban Trị Sự PGHH miền Nam California
đã tổ chức buổi kỷ niệm quan trọng này tại Hội Quán
Ban Trị Sự, 2114 MC Fadden Ave, Santa Ana, CA
92704 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 8 .04.2018
với sự tham dự của một số quan khách, các cơ quan
truyền thông và hàng trăm tín đồ PGHH.
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Năm nay Ban Trị Sự dành việc tổ chức cho giới
trẻ, và đồng đạo Phan Thanh Hải cựu Đoàn Trưởng
Thanh Niên Đoàn PGHH được cử làm Trưởng Ban Tổ
Chức. Trong bài diễn văn khai mạc ngắn gọn, trong
đó anh Phan Thanh Hải nói: “..Trước năm 1975, hằng
năm

Trưởng Ban Tổ chức, anh Phan Thanh Hải
đọc diễn văn khai mạc.

vào ngày 25 tháng 2 âm lịch, bất cứ nơi nào có tín đồ
PGHH cư ngụ, anh chị em tín đồ đều tổ chức Ngày Kỷ
Niệm Đức Thầy Vắng Mặt. Hôm nay dù xa cách quê
hương, nơi đất khách quê người, nhưng với tinh thần
thương Thầy, mến Đạo, cùng tất cả tín đồ PGHH trên
thế giới, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California thành
kính tổ chức Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Vắng Mặt để
tưởng nhớ đến công ơn to tát của Đức Huỳnh Giáo
Chủ đã dày công khai sáng nền Đạo PGHH, hoằng hóa
chúng sanh vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939)
tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Như
quý vị đã biết, sau ngày khai đạo, chỉ với thời gian vài
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năm ngắn ngủi, số người tin theo và quy y với Đức
Thầy lên đến gần hai triệu người, trong khi dân số
toàn miền Nam lúc bấy giờ chỉ khoảng 10 triệu người.
Điều này đã làm cho Việt Minh Cộng Sản lo ngại, cho
nên họ đã âm mưu ám hại Ngài trong một phiên họp
do chính họ mời Ngài đến tham dự vào ngày 25
tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi, tức ngày 16 tháng 4
năm 1947 tại Đốc Vàng, tỉnh Kiến Phong.

Từ ngày ấy đến nay, Đức Thầy đã vắng mặt,
tâm trạng của toàn thể tín đồ PGHH lúc nào cũng nhớ
đến Đức Tôn Sư, lúc nào cũng cầu mong Ngài sớm trở
về như Ngài từng hứa hẹn:

“Ít lâu Ta cũng trở về,
Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng xao”.
Dù Ngài vắng mặt đã 71 năm trôi qua, nhưng

người tín đồ PGHH với niềm tin tuyệt đối Đức Giáo
Chủ là bậc siêu phàm, không ai có thể làm hại được
Ngài, nhưng vì Thiên cơ nên Ngài còn ẩn dạng:

“Vì Điên chưa tới cái thời,
Nên còn ẩn dạng cho người cười chê”.
Sau khi nêu những điều trên, Trưởng Ban Tổ

Chức long trọng tuyên bố khai mạc Ngày Kỷ Niệm
Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt.

Kế đến, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội
Trưởng Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali giới thiệu
quan khách và các đồng đạo từ phương xa về tham
dự, trong đó có phái đoàn Hội Đồng Liên Tôn VN tại
Hoa Kỳ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị viên Thu Hà
Nguyễn, DS. Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ �anet
Nguyễn, Cô Christy Linh Lê, đại diện Dân Biểu Liên
Bang Lou Correa, Đại Tá Lê Bá Khiếu cựu Tỉnh
Trưởng Quảng Ngãi, Đốc Sự Châu Văn Đễ (Chủ Tịch
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Lê Văn Duyệt Foundation), một số thân hào nhân sĩ
trong cộng đồng và các cơ quan truyền thông.

Sau phần giới thiệu, ông Hội Trưởng mời một
số chức sắc trong Ban Trị Sự cử hành nghi thức tôn
giáo trước Tam Bảo, trên đó có bức chân dung Đức
Huỳnh Giáo Chủ. Nghi thức tôn giáo PGHH tuy đơn sơ
nhưng rất trang nghiêm và mang ý nghĩa thực tế qua
những lời nguyện thiết tha, thành khẩn.

Các đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo niệm hương trước
bàn thờ Cửu Huyền và ngôi Tam Bảo.

Đồng đạo Ngô Văn Ẩn trình bày “Ý Nghĩa Ngày
Đức Thầy Vắng Mặt”. Ông Ngô Văn Ẩn đã trình bày
một cách cặn kẽ, chi tiết lúc Đức Huỳnh Giáo Chủ đến
họp do Việt Minh mời và bị ám hại như thế nào. Sau
đó ông nêu bật một số điểm quan trọng, tại sao tín đồ
Phật Giáo Hòa Hảo hàng năm tổ chức Kỷ Niệm Ngày
Đức Thầy Vắng Mặt có ý nghĩa gì. Vì bài phát biểu khá
dài nên Viễn Đông tóm tắt những điểm chính mà ông
Ngô Văn Ẩn đã đề cập: Thứ nhất là nói lên lòng biết
ơn Đấng Tôn Sư đã khai sáng nền đạo PGHH, thứ hai
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là nói lên niềm tin tuyệt đối rằng Đức Huỳnh Giáo
Chủ là bậc siêu phàm, không ai có thể ám hại Ngài
được. Vì Thiên cơ chưa đến nên Ngài chưa xuất hiện,
và khi Ngài xuất hiện trở lại thì:

“Chừng nào Thầy lại gia trung,
Thì trong bổn đạo bóng Tùng phủ che”..
Thứ ba là Sự kiện Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng

Mặt không phải là một điều ngẫu nhiên mà là do sự
an bày của Thiên định, vì vậy các tín đồ PGHH nên
nhận định, phân tích xem Ngài “vắng mặt” là vì ai?
Thì mới hiểu thấu đáo được tình nghĩa Thầy trò, cũng
như thấu hiểu được tình thương và sự cứu độ bao la
của vị Giáo Chủ với đồng bào và nhơn loại.

Thứ tư là, Biến cố ngày 16.4.1947 là chủ
trương của bọn Việt Minh Cộng Sản nhằm tiêu diệt
các tôn giáo, mưu hại Đức Huỳnh Giáo Chủ vì chúng
tưởng rằng PGHH như rắn mất đầu sẽ suy yếu và tan
rã nhưng trái lại, PGHH càng ngày càng phát triển dù
Đức Huỳnh Giáo Chủ chưa xuất hiện. Lòng trung kiên
thương Thầy, mến Đạo của các tín đồ PGHH không hề
lay chuyển. Do đó, sau ngày chiếm được miền Nam,
Việt Cộng đã thẳng tay đàn áp cùng triệt hạ cho bằng
được PGHH, nhưng hàng năm, hàng triệu tín đồ bất
chấp sự đe dọa, cấm cách, ngăn cản của nhà cầm
quyền CSVN, vẫn tìm cách về Thánh địa tham dự Đại
lễ ngày 18 tháng 5, và ở hải ngoại, trong một đất
nước tự do, người tín đồ PGHH cũng như các tôn giáo
khác được tự do bày tỏ đức tin của mình, và cầu
nguyện cho quê hương VN sớm thoát ách Cộng sản
vô thần để mọi người được sống an bình, tự do, dân
chủ, Đó là ý nghĩa và ước nguyện của các tín đồ PGHH
hôm nay.
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Đồng đạo Nguyễn Duy Tâm, cựu Đoàn Trưởng
Thanh Niên Đoàn PGHH diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý
của Đức Thầy và đồng đạo Nguyễn văn Mười diễn
ngâm bài “Tặng Đoàn Thanh Niên Ái Quốc”.

Sau đó có lời phát biểu của ông Chánh Trị Sự
Hà Vũ Băng, đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa
Kỳ, có lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và sau
cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức.

Kết thúc lúc 11 giờ 45’ bằng bữa Cơm Chay do
Ban Xã Hội (Bà Nguyễn Kim Liên, Trưởng Ban)
khoản đãi.
Ban trị sự PGHH Houston tổ chức Lễ Kỷ

niệm ngày Đức Thầy thọ nạn.
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Chủ Nhật ngày 15-4-2018 nhằm 30-2 Mậu
Tuất, Ban trị sự PGHH Houston đã tổ chức Lễ Kỷ
niệm ngày Đức Thầy thọ nạn tại Đốc Vàng với khoảng
100 quan khách và đồng đạo tham dự. Buổi lễ bắt
đẩu lúc 12 giờ trưa và hoàn mãn lúc 1 giờ 30’ cùng
ngày.

Thành phần Quan khách tham dự gồm có:
Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn (đạo phục nâu), Hòa
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thượng Thích Mật Hạnh (đạo phục vàng), Ban đại
diện PGHH San Leon, Chủ nhân hệ thống chợ
Hongkong, Anh em cựu Quân nhân thiện nguyện ...

Chị Phương diễn ngâm bài “Từ giã bổn đạo
khắp nơi”. Sau buổi lễ quan khách và đồng đạo cùng
dùng cơm chay thân mật do BTS PGHH Houston
khoản đãi.

Đạo tràng Tịnh Độ Oakland tưởng niệm
ngày Đức Thầy thọ nạn.
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Kính thưa Quý Đạo Hữu và các bạn gần xa!
Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 23
tháng 2 âl).
Tất cả anh chị em của Đạo Tràng TỊNH ĐỘ Oakland,
Thân Tâm trang nghiêm thanh tịnh hồi tưởng về Đức
Thầy Kính yêu đã vắng mặt từ ngày 25/2 nhuần âl
năm Đinh Hợi (1947).
Đã 71 năm rồi...Chúng con thương nhớ đến Đức Thầy
xót xa...Cũng may phước lớn cho chúng con là có
được một KHO TÀNG vô giá, đó là "SẤM GIẢNG THI
VĂN GIÁO LÝ PGHH của ĐỨC THẦY” kính yêu để lại.
Chúng con tuy chưa được diện kiến Đức Thầy tận
mặt, nhưng chúng con rất hạnh phúc và bình an được
sống trong Chánh Pháp của Đức Thầy kính yêu!
Từng nét dấu...Từng lời Châu Ngọc của Đức Thầy đã
cho chúng con đầy niềm tin: TU HIỀN THEO PHẬT
ĐẠO, như lời Ngài căn dặn:
"Theo Phật Giáo sau này cao quý !"
Chúng con cung kính cúi đầu Kỉnh Lễ Đức Thầy Kính
yêu trong từng hơi thở...
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Nam Mô Đức Thầy Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật!
Chúng con Niệm Phật trong Chánh Niệm. (Xin hồi
hướng đến muôn loài cùng đồng thọ hưởng).
NAMMÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Chúng con cùng nhau cầu siêu cho 2 Phật Tử:
NGUYỄN THỊ KIM CÚC
(Hưởng dương 61 tuổi – Tuần thứ 7 - ở Mỹ)
HUỲNH THỊ NHUNG
(Hưởng thọ 93 tuổi - Tuần thứ 4 - ở Thị Trấn Tân
Châu,
tỉnh An Giang - VN)
Kính Lễ Đức Thầy,
Chúng con luôn nhớ lời Đức Thầy dạy:
"Ai biết tri việc phải cứ làm."
Lời Thầy văng vẳng bên tai,
Chúng con nguyện nhớ mỗi ngày không quên.
Tu cầu ân trả, nợ đền,
Tu cho giải thoát mới nên kiếp này.
NAMMÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Chúng con xin cầu nguyện cho bá tánh vạn dân bình
tâm bác ái giải thoát mê ly.
Chúng con đồng tâm cầu nguyện cho vạn vật muôn
loại của khắp mười Phương.
Nhờ ơn Đức Phật Từ Bi!
Nhờ ơn Đức Thầy Từ Bi gia hộ cho chúng sanh mau
thức tỉnh tu hành...cho bớt tai nạn và bớt đau khổ.
NamMô A Di Đà Phật!
NamMô Đức Thầy Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật!
NamMô A Di Đà Phật!
Kính chúc Quý Đạo Hữu và các bạn gần xa vui vẻ,
hạnh phúc và đi, đứng, nằm, ngồi nhớ Niệm Phật!
Hình ảnh Lễ Kỷ-Niệm Ngày ĐỨC HUỲNH
GIÁO-CHỦ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO Thọ Nạn
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năm thứ 71 được tổ-chức tại Toronto,
Canada ngày 08-04-2018

Đ/đ Lương-Văn-Chum trình-bày pháp-luận đề tài:
“Tìm hiểu về Con Đường Trung Đạo của Đức Phật”.

BTS/GH/PGHH/WASHINGTON STATE làm Lễ
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kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn tại
Đốc Vàng năm thứ 71, lúc 12 giờ 30’ trưa
ngày 14/4/2018 tại số: 17915 50 AVE.

S. SEATAC, WA. 98188
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Hình ảnh ngày Lễ tưởng niệm Đức Thầy

thọ nạn được tổ chức tại Hội Quán

PGHH Washington, DC vào lúc 11 giờ

trưa ngày Chủ nhật 08-04-2018.
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Hành lễ theo nghi thức tôn giáo PGHH.

Đ/đ Hội trưởng Hà Nhân Sinh và Ban Ẩm thực
trong ngày Lễ tưởng niệm Đức Thầy thọ nạn.
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THUYỀN BÁT-NHÃ

Trạch Thiện

Đạo Phật còn được gọi là Đạo Từ Bi hay Đạo
Bát-nhã. Đạo Từ Bi là đạo ban vui cứu khổ cho chúng
sanh trong cõi dương trần. Còn Đạo Bát-nhã hay Đạo
Trí huệ/Trí tuệ là đạo dẫn dắt chúng sanh đi vào con
đường sáng để vươn lên cao mà đỉnh cao nhất là giải
thoát khổ đau. Đại Bi và Đại Trí là hai cột trụ lớn nhất
của ngôi nhà đồ sộ Phật giáo trong nhận thức của con
người không có chi đáng để bàn cãi. Thật ra, Bi và Trí
tuy hai mà một. Khi ta đã đạt đến đỉnh rốt ráo của chân
lý: Trí chuyển thành Bi và Bi chuyển thành Trí. Đàng
nào cũng hướng đến mục tiêu cứu khổ cả. Điều quan
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trọng của người học Phật là cần hiểu Bát-nhã là gì? Và
tại sao Bát-nhã được ví như con thuyền: Thuyền Bát-
nhã?

Trong bài Diệu Pháp Quang Minh, Đức Thầy
khẳng định vai trò của Ngài đối với con thuyền Bát-nhã
như sau:

“Thuyền Bát-nhã ta cầm tay lái,
Quyết đưa người khỏi bến sông mê.”

BÁT-NHÃ LÀ GÌ, SAO GỌI LÀ THUYỀN?

Bát-nhã là tiếng phiên âm từ chữ Prajnâ của
Phạn ngữ (Sanskrit) – cổ ngữ của miền Bắc Ấn Độ, Hán
dịch là Trí huệ (hay Trí tuệ) tức là sự thông minh sáng
suốt. Nghĩa của chữ Trí huệ trong tiếng Hán quá đỗi
nghèo nàn, chỉ nói lên được một khía cạnh rất nhỏ của
chữ Bát-nhã, vốn có nghĩa lý vô cùng phong phú. Do
không thể có chữ nào tương đương với nghĩa lý sâu
rộng của chữ Bát-nhã nên văn học Trung Hoa buộc phải
dùng thuật ngữ gốc để phiên âm ra, rồi giải thích kèm
theo khi nào cần. Các từ điển Phật học thường định
nghĩa Bát-nhã là trí sáng suốt thoát ra khỏi cái nhơ xấu
của tam độc tham, sân, si và tự dứt hẳn các thứ mê lầm
chấp trước. Bát-nhã có thể hiểu qua sự học hỏi bằng văn



116

tự, rồi áp dụng trong việc tu tập hành trì để đạt đến cứu
cánh rốt ráo là thấy được cái Chơn tướng của vạn hữu,
vạn pháp.

Căn cứ vào nghĩa lý đó, Bát-nhã được chia thành
ba thứ:

1.Văn tự Bát-nhã là chữ nghĩa, lời nói trình bày
các kiến thức cao siêu sáng suốt của Đức Phật hàm ẩn
trong kinh luận Phật giáo. Đây chính là nền tảng triết
học Phật giáo, là giáo lý của nhà Phật; người tu Phật
nhờ chuyên cần học tập và suy tư giáo lý đó mà hiểu
được ý nghĩa để theo đó mà tu hành.

2. Quán chiếu Bát-nhã là cái trí chiếu soi sáng
suốt, thấy rõ ràng thực chất của vạn pháp, do kết quả
của công phu thiền định một cách tinh tấn và bền bỉ mà
được khai thông. Nhờ quán chiếu Bát-nhã mà chư Phật,
Thánh vượt qua được mọi khổ ách. Đây là sự hành trì
Bát nhã.

3. Thật tướng Bát-nhã là cái tướng trạng chơn
thật, tánh thể tự nhiên, không sanh không diệt, không
dời không đổi,…Thật tướng cũng được gọi là Không
tướng, Chơn tánh, Chơn như,… có thể trực nhận bằng
sự tu tập đến trạng thái giác ngộ, vượt khỏi mọi sự lý
luận, suy lường của phàm tình.

Nhờ văn tự chỉ dạy mà người tu Phật biết cách
hành trì để trực nhận được cái Không tướng chân hằng
vô phân biệt mà nhận thức thế gian không thể thấy và
cũng không thể nghĩ bàn. Đó chính là cái trạng thái cứu
cảnh giải thoát của Đạo Phật. Chúng sanh đang sống nơi
“bến mê” nhờ văn tự hướng dẫn mà được sang qua “bờ
giác”. Như thế, văn tự Bát-nhã chẳng khác nào một
con thuyền đưa người sang sông, nên Văn tự Bát-nhã
còn được gọi là THUYỀN BÁT-NHÃ – con thuyền



117

Phật pháp, đưa chúng sanh từ chỗ luân hồi khổ não
đến nơi giải thoát, tịch tịnh an vui. Sau khi thành Phật,
Đức Thích-Ca Mâu-ni phải trải qua 49 năm thuyết pháp
độ đời, chia ra làm 5 thời kỳ theo căn cơ trình độ của
chúng sanh mà giảng cao thấp khác nhau; riêng thời
Bát-nhã, Ngài phải mất đến 22 năm giảng giải cho các
hàng đệ tử siêu đẳng hiểu được nguyên lý tột cùng của
vũ trụ.

Đến khi mãn báo thân, Phật Tổ nhập Niết-bàn, để
lại một kho tàng Giáo lý đồ sộ. Trải qua không gian và
thời gian, kho tàng Giáo lý thâm diệu đó đã trở thành
những chiếc thuyền chuyên chở vô vàn chúng sanh vượt
sông mê bể khổ để sang qua bờ giác an vui. Mỗi vị
Thánh tăng, sau khi tu hành đắc đạo trong từng quốc độ,
đều là các đấng pháp vương tử có nhiệm vụ lèo lái các
con thuyền đó, liên tục qua thời gian và khắp các nẻo
nhân gian để phổ truyền Phật pháp. Trong bài Sứ Mạng,
Đức Thầy cũng từng nói rõ:“ Ta là một trong các vị cứu
đời ấy. Ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về
quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân…” và “…ngày 18 tháng
5 năm Kỷ Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.”

CÔNG NĂNG CỦATRÍ HUỆ BÁT-NHÃ

Công năng thâm diệu của Trí huệ Bát-nhã là giải
khổ cho chính mình trước hết. Bát-Nhã Tâm Kinh nói:

“Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-
mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết
khổ ách” (Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành rốt ráo Trí huệ
Bát-nhã, liền soi thấy 5 uẩn đều không nên vượt qua
mọi khổ ách).

Trong Kinh Di Giáo, công năng của Trí huệ Bát-
nhã cũng được Phật dạy như sau:

“Trí huệ Bát-nhã là chiếc thuyền bền chắc,
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không một lượn sóng dục tình nào đánh đắm được, nó
hay đưa người qua khỏi biển “sanh, lão, bệnh, tử”. Nó
là món thuốc thần diệu chữa lành các thứ bệnh thất tình,
lục dục, …Nó là ngọn đuốc tột sáng, chiếu tan lớp vô
minh vọng hoặc. Nó là lưỡi kiếm thật bén chặt đứt cội
phiền não, tà kiến, …”

Do công năng thâm diệu đó mà Đức Thầy hối
thúc chúng sanh phải cương quyết hết lòng tầm cầu Trí
huệ Bát-nhã, tức là phải quyết tâm tu hành để diệt mê,
khai trí hầu tránh khỏi họa tai:

“Phải xả tâm tìm Bát-nhã thoàn,
Sau mới khỏi hùm tha sấu bắt.” (Q. 2)

Trong suốt Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo, Đức
Thầy đã nhiều lần chỉ rõ công năng của thuyền Bát-nhã
trên đường hoằng pháp qua nhiều mặt:

1. Thuyền Bát-nhã là phương tiện tha độ của chư
Bồ-tát để thể hiện lòng từ bi, bác ái. Đại Bồ-tát Văn Thù
(Mânjusri), vị Bồ-tát thường tượng trưng cho Đại Trí
huệ. Ngài là bậc pháp vương tử, nhờ lèo lái thuyền Bát-
nhã mà từ bi cứu vớt vô vàn chúng sinh vượt khỏi nạn
tai, khổ ách:

“Văn Thù Bồ-Tát từ bi,
Chèo thuyền Bát-nhã cứu thì trần gian.” (Q.3)

2. Do công năng tha độ, người tu hành khi đã vào
cửa Đạo tức đã gặp thuyền Bát-nhã rồi, nhất thiết cần
phải xả bỏ tâm ích kỷ. Thuyền Bát-nhã luôn luôn trực
chờ cứu giúp người trong mọi tình huống. Mà muốn diệt
ích kỷ thì cần thể hiện hạnh bố thí: tài thí (tức thí tiền
của, vật chất), pháp thí (tức truyền bá chánh pháp cho
kẻ khác hiểu biết để tu hành), vô úy thí (tức thí cái lòng
không sợ sệt trước nguy nan để cứu người qua khỏi cơn
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lo âu, buồn khổ, sợ hãi vì bị đe dọa hay lâm nạn). Đức
Thầy không quên nhắc hành giả nhớ điều đó qua câu:

“Mình đã gặp con thuyền Bát-Nhã,
Có lý nào ích kỷ tu thân.” (Q.5)

3. Thuyền Bát-nhã là biểu tượng của tâm đại
hùng. Một khi đã lên thuyền Bát-nhã thì phải quyết tâm
đi thẳng một đường, vượt mọi nguy nan, sóng to gió lớn
của biển rộng bao la để cứu vớt, dẫn dắt khách trần gian
qua khỏi tai ách,… vào bờ an lạc:

“Thuyền Bát-nhã chí tâm trực thẳng,
Thả ra khơi cứu dẫn khách trần.”

(Thiên Lý Ca)

4. Thuyền Bát-nhã là phương tiện chọn người tu
hành lương hảo, nhất thiết kẻ tiếp tục còn giữ ác tâm
không thể có mặt trên thuyền nầy để được đưa đến thế
giới Tây phương Cực Lạc (cõi Tây Thiên):

“Bát-nhã chẳng đưa người tội ác,
Thuyền từ nào rước lại Tây Thiên.”

(Luận Việc Tu Hành)

5. Thuyền Bát-nhã là phương tiện đón người
rường cột cứu đời. Vì vậy, Đức Thầy, người đang lèo
lái thuyền Bát-nhã, luôn luôn mong muốn được thuận
duyên, thuận cảnh để nhanh chóng đi đến mục tiêu. Ý
nói rằng Ngài mong sao tín đồ tinh tấn tu hành đạt đạo,
bối cảnh xã hội không quá khắt khe gây chướng ngại
cho người tu:

“Ứơc sao mà thuận gió buồm trương,
Đò Bát-nhã rước tôi lương đống.”

(Nang Thơ Cẩm Tú)
6. Tu hành cần luyện cho cái tâm luôn luôn thấy

thanh nhàn vô sự trước hoàn cảnh bận rộn khó khăn thì
mới mong đạt đạo (nên Tiên). Trí huệ Bát-nhã chính là
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phương tiện giúp thấy được điều đó trong cửa Đạo (cửa
Thiền):

“Chữ nhàn vô sự mới nên Tiên,
Bát-nhã từ đây gặp cửa thiền.”

(Đến Làng Nhơn Nghĩa)

7. Cõi trần hồng là chốn không yên ổn, luôn luôn
ba đào chuyển động nên chúng sanh hết chịu khổ nầy lại
chịu sang khổ khác. Chính đó là lý do khiến Đức Thầy
cương quyết xông thuyền Bát-nhã lướt vào để cứu độ
một phen:

“Bể trần sóng cuộn lao xao,
Xông thuyền Bát-nhã lướt vào một phen.”

(Tự Thán)

8. Trong cơn nguy biến, lúc biển trời dậy sóng dữ
gió to, thuyền Bát-nhã một khi đã xông lướt ra khơi để
cứu người nguy khốn thì dẫu cho bị sóng gió làm rã rời,
chí nguyện của bậc độ đời vẫn không nao núng:

“Con thuyền Bát-nhã xa khơi,
Dầu cho sóng gió rã rời cũng cam.”

(Cảm Tác)

9. Trí huệ Bát-nhã là chơn hằng bất diệt, đáng để
tầm cầu trong khi mọi tướng trạng trên đời đều vô
thường biến đổi, lúc có (tồn tại) lúc không (hư vô). Thế
nên, trước hết là phải quyết tu tập để đạt được thứ Trí
huệ thiết yếu nầy. Trí huệ xuất hiện tức là vô minh bị
diệt, hành giả sẽ chứng đắc Chơn tánh, đạt đến cứu cánh
Giải thoát. Ý nghĩa thâm diệu đó được Đức Thầy nói
trong hai câu thơ chữ Hán sau đây:

“Tồn tại hư vô tầm Bát-nhã,
Tiên kiếm thần thông chỉ huy cần.”

(Để Chơn Đất Bắc)
Nguyễn Văn Chơn dịch nôm:
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Trau dồi trí huệ năng tồn tại,
Để đạt thần thông ấy việc cần.

10. Bát-nhã có công năng diệu dụng giúp ta tiến
tu giải thoát ra khỏi luân hồi thống khổ, nhưng đâu phải
ai ai lên thuyền Bát-nhã cũng cương quyết thẳng tiến
đâu. Lắm kẻ có duyên lành cận kề thiện trí thức để tu
học mà tâm vẫn còn tùng phục ngoại duyên, miệng thì
nói tu với người, lòng vẫn ngại ngùng, không quyết tâm
sang bên kia bờ giác. Thật đáng trách thay!

“Con thuyền Bát-nhã sang sông,
Miệng ngoài gọi khách lòng trong ngại ngùng.”

(An Ủi Một Tín Đồ)

TRÍ KHÁC VỚI THỨC

Để nhấn mạnh nghĩa lý thâm sâu của chữ Bát nhã,
văn học Phật giáo còn dùng thuật ngữ Bát-nhã ba-la
mật-đa (prajnâ pàramita). Ba-la mật-đa (pàramita) có
nghĩa là rốt ráo, Hán dịch “đáo bỉ ngạn” tức là qua đến
bờ bên kia – bờ giác, vào cõi tịch tịnh niết-bàn. Trong
sáu đại hạnh của chư bồ-tát, tức Lục độ ba-la-mật, Trí
huệ Bát-nhã ở tầm cao xa nhất: Bố thí, Trì giới, Nhẫn
nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ.

Dù cố gắng cách mấy, định nghĩa trên cũng chỉ
giúp ta có một khái niệm rất mù mờ chớ không thể cho
ta một nhận thức rõ ràng về Bát-nhã để đáp ứng nhu cầu
tu học.

Chính vì khái niệm mù mờ đó mà thường tình khi
nói đến Trí huệ, người ta nghĩ ngay đến trí thức tức là sự
học cao, hiểu rộng, giàu kiến thức hoặc nghĩ đến thế trí
biện thông tức là sự thông minh sáng suốt, bén nhạy, lão
luyện trên đời. Thực ra, đó chỉ là Thức (Vijnânâ), nhận
thức trong thế gian, chẳng phải là Trí huệ (Prajnâ) cho



122

dù nó mang tên gì đi nữa: trí thức, nhận thức, ý thức, thế
trí biện thông,…thậm chí có tên là hữu lậu trí (cái trí
còn chứa chấp, rò rỉ oan khiên phiền não). Khác với
Thức, Bát nhã trí còn được gọi là Vô lậu trí, Vô phân
biệt trí, Bình đẳng trí, Không trí, Bản giác, v.v…

Do đó, điều hết sức cần thiết để hiểu được Bát
nhã là trước hết phải biết phân biệt giữa Thức và Trí
mặc dù việc nầy khá dài dòng. Thức và Trí là hai khái
niệm được trình bày trong Triết học Phật giáo dựa trên
hai quan điểm: Duyên sinh quan và Bình đẳng quan:

Duyên sinh quan là quan điểm của Phật giáo bàn
về nguyên nhân sanh ra vạn pháp. Thuật ngữ “duyên
sinh” mang tính tương đối, luôn luôn có sự đối đãi đôi
đầu. Căn bản của quan điểm nầy là thuyết Nhân-Quả,
nói đầy đủ là Nhân Duyên Quả Báo. Kinh Phật dạy:
“Nhất thiết pháp, nhân duyên sanh” (mọi pháp đều do
nhân duyên sanh). Pháp (Dharma) là danh từ chỉ mọi sự
vật mà ta có thể khái niệm được, bất luận là có hình
tướng (cụ thể) hay không có hình tướng (trừu tượng),
hữu vi hay vô vi. Nhân duyên là cái nguồn gốc phối hợp
giữa hạt giống (nhân) và các điều kiện phụ trợ (duyên)
để tạo ra một vật thể mới (quả). Như vậy, mọi hiện
tượng, mọi khái niệm sanh khởi trên đời nầy đều không
có một tự thể riêng biệt, tất cả đều do nhân duyên hòa
hợp mà hình thành nên ta thấy có đấy nhưng thật sự chỉ
là giả có, hôm nay sanh rồi mai kia sẽ diệt. Chúng hoàn
toàn vô ngã (không có “cái ta” cố định) và vô thường
(không miên viễn trường tồn). Hoặc nói khác, chúng
đều huyễn hóa – sanh rồi chuyển dần đến diệt, sau khi
diệt lại còn có dịp tái sanh thành một hợp thể khác. Cái
hiểu biết đó thuật ngữ Phật giáo gọi là Thức (vijânâ).

Duy thức học (vijnânâvada) nói sở dĩ ta nhận biết
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có vạn pháp là nhờ Thức (vijnana) hay vạn pháp chính
là sản phẩm của Thức (vạn pháp duy thức). Thức được
nảy sanh là do sự tiếp xúc giữa các căn (mắt, tai, mũi,
lưỡi, thân, ý) và các trần cảnh (sắc, thinh, hương, vị,
xúc, pháp). Do đó, Thức được phân tách thành 8 thứ sau
đây:

- Nhãn thức là cái biết về sắc trần,
- Nhĩ thức là cái biết về thanh trần,
- Tỷ thức là cái biết về hương trần,
- Thiệt thức là cái biết về vị trần,
- Thân thức là cái biết về xúc trần,
- Ý thức là cái biết về pháp trần,
- Mạt-na thức là cái thức tiềm tàng chấp ngã,
- A-lại-da thức là cái kho chứa chủng tử của

vạn pháp, lành lẫn dữ, và cũng là cái gốc
của tái sanh, luân hồi.

Năm thức cảm giác trên có các căn cụ thể (mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân), ba thức sau đều trừu tượng. Ý thức
chấp Mạt-na làm căn nên thường bị Mạt-na chi phối
trong mọi nhận định; Mạt-na chấp A-lại-da làm căn và
vì tính chấp ngã nên Mạt-na là cái gốc của tà kiến, vô
minh trong nhận thức. A-lại-da có chức năng là cái kho
chứa tất cả mọi chủng tử do các thức khác kết nạp nên
nó còn có tên là Tàng thức. Tàng thức là nguyên nhân
sanh khởi căn thân và vạn pháp một cách thâm mật.

Nói chung, cái biết được gọi là Thức đều không
phản ảnh được thực chất của vạn pháp. Các Thức cũng
do nhân duyên hợp thành và sự có mặt của chúng luôn
luôn bị điều kiện hóa như bất cứ một hiện tượng hữu vi
nào khác. Cho nên, chúng không thật có, chỉ là giả có và
luôn luôn thiên lệch, sai lầm qua không gian lẫn thời
gian mà thuật ngữ Phật giáo gọi là biến kế sở chấp
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(vikalpa) với thí dụ điển hình là “nhìn sợi dây thừng hóa
ra con rắn”. Chính vì thế mà Đạo Phật là con đường
chủ trương chuyển hóa Thức thành Trí – Bát nhã trí
(prajna) - để thể hiện tâm Đại Bi; cái đó, Triết học
không có khả năng làm được. Sự chuyển hóa nầy được
phân tích như sau:

1. Năm thức cảm giác chuyển thành Thành sở
tác trí. Trí nầy thể hiện diệu dụng ứng hóa vô
giới hạn trong việc gây lợi lạc cho chúng sinh.

2. Ý thức chuyển thành Diệu quan sát trí. Trí
nầy thể hiện diệu dụng chiếu soi rõ thấu tâm
lý và căn cơ trình độ của mọi chúng sanh, hầu
biến hiện ra các phương pháp thích hợp cứu
giúp muôn loài.

3. Mạt-na thức chuyển thành Bình đẳng tánh trí.
Trí nầy thể hiện diệu dụng chiếu soi, thấy suốt
thể tánh bình đẳng nhất như của vạn pháp,
không còn mảy may phân biệt dính mắc các
pháp trong việc độ sinh.

4. A-lại-da thức chuyển thành Đại viên cảnh trí.
Trí nầy hòa nhập với Chân như, vượt qua mọi
ràng buộc của Phiền não chướng và Sở tri
chướng, để thể hiện diệu dụng Tâm Đại Bi
một cách vô ngại và mầu nhiệm.

Bình đẳng quan là quan điểm nhận định về thể
tánh chơn thường rốt ráo của vạn hữu. Thuật ngữ “bình
đẳng” ở đây có nghĩa là tuyệt đối, bất nhị, vô phân
biệt,… Nhận định nầy đã chuyển biến qua một quá trình
khá dài và là căn bản khiến Phật Giáo Nguyên Thủy
chia thành hai khối Giáo hội qua kỳ kết tập kinh điển
lần thứ hai tại thành Tỳ-Đa-Ly (Vesali), khoảng 100
năm sau ngày Phật nhập niết-bàn. Hai khối giáo hội đó
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là Thượng Tọa bộ giữ tính chất bảo thủ (lấy Bắc Ấn,
vùng Kashmir, làm trung tâm truyền Đạo) và Đại Chúng
bộ thì cấp tiến hơn (lấy Trung Ấn làm trung tâm).

Khoảng thêm 100 năm sau đó (tức 200 năm sau
ngày Phật nhập niết-bàn), mỗi khối trên lại bắt đầu chia
thành nhiều chi phái đối lập nhau về mặt giáo lý. Trải
dài 100 năm truyền giáo, Thượng Tọa Bộ có đến 11 chi
phái, còn Đại Chúng Bộ có 9 chi phái.

Trong số 11 chi phái của Thượng Tọa Bộ, chi
phái Hữu Bộ có ảnh hưởng lớn nhất. Trên quan điểm
giáo lý, Hữu Bộ thiên về Luận tạng hơn là Kinh tạng và
chủ trương phá chấp ngã trên nền tảng sự hiện hữu của
vạn pháp. Hữu Bộ thấy Ngã không thật có vì mọi vật
đều do nhân duyên kết hợp, biến hóa vô thường nhưng
dòng chảy của vạn pháp (đất, nước, gió, lửa, ….) thì
luôn luôn thật có. Đó là quan điềm “Ngã không Pháp
hữu” của Hữu Bộ. Trong khi đó, 9 chi phái của Đại
Chúng Bộ nhận định cấp tiến hơn rằng Ngã và Pháp
cũng chỉ là các hiện tượng sanh diệt như nhau nên có
quan điểm “Ngã Pháp đều không”. Như vậy, ngay trong
nguyên thủy, phái Thượng Tọa Bộ mang tính chất bảo
thủ (giữ nghiêm nhặt giáo điều) và chủ trương Hữu luận,
còn phái Đại Chúng Bộ thì cấp tiến (tự do và khoan đại,
không câu chấp và nô lệ giáo điều) và chủ trương Không
luận. Phật giáo nguyên thủy ra khỏi hai con đường tà
kiến là “chấp đoạn” (thấy diệt rồi lại sanh) và“chấp
thường” (thấy không có thường hằng bất biến) đối với
vạn pháp. Mọi pháp đều hợp rồi tan, tan rồi lại hợp,
nhưng họ vẫn còn kẹt trong cái “chấp Không”, vì chỉ
thấy cái giả Tướng mà không thấy cái Không tướng bất
sanh bất diệt của vạn pháp. Do đó, về sau giữa hai luồng
tư tưởng Hữu luận và Không luận, một luồng tư tưởng
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mới dung hòa phát sinh gọi là Trung luận. Trung luận
chủ trương phá chấp có kể cả phá chấp không, tức là
“cũng có” mà “cũng không” (phi hữu phi không, diệc
hữu diệc không). Trung luận chính là nền tảng của giáo
lý Đại thừa.

Đại thừa là một danh từ không có trong thời Đức
Phật tại thế mặc dầu khái niệm nầy đã tiềm tàng trong
lời dạy của Ngài và phát triển theo sự lớn mạnh của các
chi phái thuộc Phật giáo nguyên thủy. Sau 500 năm Phật
nhập niết bàn, bồ-tát Mã Minh (Asvaghosa), ra đời
khoảng giữa thế kỷ 1 và thế kỷ 2 TL, là Tổ thứ 12 của
Thiền tông, viết bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận, tên Đại
thừa (cổ xe lớn, chỉ cho sự tự độ lẫn tha độ) mới chánh
thức xuất hiện và kéo theo tên Tiểu thừa (cổ xe nhỏ, chỉ
cho sự tự độ).

Khái niệm Trung đạo trong Phật giáo Đại thừa
với chủ trương vạn pháp đều “cũng có cũng không” (phi
hữu phi không, diệc hữu diệc không) nên đồng thời
cũng thấy rõ có và không chẳng phải là hai (tức bất-nhị)
mà đồng nhất thể. Trung đạo không được thấy bằng
thức mà phải được trực nhận bằng bát-nhã trí qua công
năng triệt để phá chấp. Bồ-tát Long Thọ (Nagarjuna,
150-250 TL) là Tổ thứ 14 của Thiền tông, đã có công
lớn hình thành học thuyết Trung Đạo qua bộ Trung
Quán luận – trung tâm điểm của Phật giáo Đại thừa.
Theo Đại thừa, thấy được Trung đạo tức là thấy được
cái Chơn thật tướng của vạn hữu, cho nên, Trung Đạo
đồng nghĩa với Phật tánh. Lại 300 năm sau đó, bồ-tát
Vô Trước (Asanga, thế kỷ 4 TL) viết bộ Nhiếp Đại Thừa
luận đã hệ thống hóa giáo lý Đại thừa. Các bộ phái Phật
giáo bảo thủ không theo kịp trào lưu tiến hóa nầy nên
mặc nhiên trở thành Tiểu Thừa giáo và cho Đại thừa
giáo là “đứa con hoang”, là “ngoại đạo”. Thật ra, danh
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từ Đại thừa và Tiểu thừa dùng chỉ hai thời kỳ thuyết
pháp của Đức Phật dựa trên căn cơ trình độ giác ngộ của
chúng sanh, hoàn toàn không nhằm chỉ sự cao thấp
trong giáo lý hoặc khinh chê hình thức các giáo hội. Tuy
nhiên, để tránh ngộ nhận, trong Đại hội Phật giáo thế
giới năm 1956 tại Tathmandu (Népal), danh từ Phật giáo
Tiểu thừa đã được đề nghị không dùng để chỉ Phật giáo
Nguyên thủy nữa.

Tóm lại, cái Thức trong Duyên sinh quan là cái
tướng duyên hợp của vạn hữu. Vì do nhân duyên vay
mượn kết hợp mà hình thành nên Thức không có tự thể
riêng, thấy có đó nhưng chỉ là giả có. Cái tướng duyên
hợp kia không ngừng bị chi phối bởi luật vô thường tức
sanh ra rồi hoại diệt, diệt rồi lại sanh, cũng như hợp rồi
lại tan, tan rồi lại hợp, diễn tiến không bao giờ ngừng
nghỉ. Ngược lại, cái Bát nhã trí trong Bình đẳng quan
mới thật sự thường hằng bất biến, không do đâu sanh
nên cũng không hề diệt. Cái trí nầy không có tên để gọi,
không thể diễn tả, luận bàn, chỉ đạt được do tinh tấn tu
tập mà giác ngộ. Giác ngộ được Bát nhã trí cũng đồng
thời thấy được Chơn thật tướng của vạn hữu, thấy được
Phật tánh nơi ta, như trong nhà Thiền thường gọi: Kiến
Tánh thành Phật.

KẾT LUẬN

Nhân dịp luận về Thuyền Bát-nhã, ta lại đươc
dịp học hỏi sâu căn bản Trí huệ Bát-nhã hay là Trí huệ
Phật. Trí huệ Phật khác với Trí huệ thế gian vì Trí huệ
thế gian chỉ là nhận thức của chúng sanh trong thế gian.
Căn bản của Trí huệ Bát-nhã là “bất-nhị”, nên Bát-nhã
vốn chơn hằng và không có ngôn ngữ để luận bàn; còn
Trí huệ thế gian chỉ là nhận thức trên căn bản có “đôi
đầu đối đãi” nên chỉ là tướng duyên hợp tương đối. Tuy
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nhiên, chính nhờ Trí huệ thế gian mà ta hiểu được khái
niệm về Trí huệ Bát-nhã. Cũng nhờ có Trí huệ thế gian
mà Phật giáo tạo lập ra kinh điển, giảng dạy giáo lý để
giúp chúng sanh tu học. Trí huệ thế gian giúp ta đạt đến
Trí huệ Bát-nhã nếu ta biết diệu dụng nó. Thuyền Bát-
nhã là phương tiện chuyên chở Giáo lý nhà Phật để giúp
chúng sanh diệt mê si, vượt qua khổ nạn và cuối cùng
đến bờ Giải thoát an vui miên viễn. Là tín đồ Phật Giáo
Hòa Hảo, đồng đạo chúng ta cũng đều là con Phật, điều
quan trọng là cần hiểu rõ chơn lý Phật mà Thầy mình đã
ra sức giảng dạy thì việc tu hành mới có kết quả. Đức
Thầy từng dạy:

“Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý,
Coi tại sao ta phải tu hành.” (Q.4) ./.

HẾT VÔ MINH LÀ GIÁC
Phan Thanh Nhàn
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Bị vô minh vọng tưởng vạy tà,
Nên quay lộn Ta bà cõi khổ.

Hay:
Màn vô minh che mờ căn trí,

Nên thường hay nhận ngụy làm chơn.
Trên đây là lời giáo thuyết của Đức Tôn Sư

HUỲNH GIÁO CHỦ. Vậy vô minh là gì? Vô là không,
minh là sáng. Vô minh tức là không sáng. Vô minh là
mê lầm, đen tối.

Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy:“Thấy các
pháp không biết đúng như thật gọi là vô minh”.Mọi sự
vật trên đời nầy mà không biết đúng như thật, biết
một cách tưởng tượng, mơ hồ thì đó là vô minh hay
“vô minh là không thấy, không biết đúng sự thật”. Đó
là lời giải thích trong kinh A Hàm.

Trong kinh Viên Gíac, dẫn lời Đức Phật, như có
một vị Bồ Tát hỏi: “Bạch Thế Tôn, thế nào là vô
minh?” Đức Phật dạy:“Vô minh là đối với thân tứ đại
duyên hợp, tưởng lầm là thật, là quý. Đối với tâm
duyên theo bóng sáu trần cho đó là tâm thật, đó là vô
minh”. Như vậy, nếu ai còn thấy thân mình là thật,
thấy tâm mình nghĩ tưởng việc nầy việc nọ là tâm
thật, đó là vô minh. Chúng ta bị vô minh dẫn nên
vòng sanh tử không dừng. Người tu theo đạo Phật
không mong cầu bất cứ điều gì ngoại trừ tu cầu giải
thoát, “Tu cầu thoát khỏi tử sanh, Nương theo
Phật quốc, lời lành hằng nghe” như lời Đức HUỲNH
GIÁO CHỦ dạy.

Trong kinh Vô Minh có ghi lại những lời đối
đáp giữa ngài Xá Lợi Phất và ngài Ma Ha Câu Hi La.
Khi được ngài Ma Ha Câu Hi La hỏi về ý nghĩa của vô
minh, ngài Xá Lợi Phất giải đáp rằng: “Vô minh tức là
không biết. Không biết những gì? Sắc là vô thường mà
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không biết như thật sắc là vô thường; sắc là pháp
sanh diệt, mà không biết sắc là pháp sanh diệt .

Thọ, tưởng, hành, thức, cũng thế. Nầy Ma Ha
Câu Hi La! Đối với năm uẩn nầy mà không thấy, không
biết như thật, ngu si, mờ tối, không sáng tỏ, thì đó gọi
là vô minh…” Chúng ta vì mê muội chạy theo sắc
tướng bên ngoài rồi cho đó là thật nên bám víu chấp
chặt vào chúng. Muốn diệt mê si, con người phải mở
tánh giác như lời Đức HUỲNH GIÁO CHỦ dạy:

Diệt mê si phải nương thuyền giác,
Muôn việc làm chính trực khôn ngoan.
Đừng bạ đâu tin bướng nghe càn,
Làm ngu muội đọa thân một kiếp.
Khi mê thì bị những tâm tình vọng động khống

chế, khi giác ngộ thì chúng ta làm chủ nhân ông cuộc
đời mình.

Đức Phật có kể chuyện về một người vô minh:
Có một anh thương buôn cưới một người vợ xinh
đẹp. Họ sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh. Người
vợ ngã bịnh rồi mất. Người chồng bất hạnh dồn tất cả
tình thương vào đứa con. Đứa con trở thành nguồn
vui và hạnh phúc của anh. Một hôm vì việc buôn bán
nên anh phải rời khỏi nhà, có một bọn cướp kéo đến
đốt phá và cướp sạch cả làng, bắt đứa con của anh đi,
lúc ấy đứa bé mới lên năm tuổi. Khi trở về chứng
kiến cảnh tang thương điêu tàn, anh thương gia đau
khổ vô ngần. Trong lúc bươi bới những đống vật liệu
còn cháy dở ngổn ngang ở nền nhà, anh thấy xác một
đứa bé bị cháy nám đen. Ngỡ là xác của đứa con mình,
anh quẩn trí, than khóc thảm thương không sao
nguôi ngoai được. Sau đó anh đem xác của đứa bé đi
hỏa táng rồi lấy một ít tro gói vào một mảnh lụa quý.
Anh luôn đeo gói tro ấy vào người dù đang làm việc,
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đang ăn uống hay đang ngủ nghỉ. Thỉnh thoảng ngồi
yên một mình nhớ lại đứa con yêu quý của mình và
mỗi lần như thế anh lại khóc vì thương tiếc.

Một thời gian sau, bỗng nhiên đứa bé trốn
thoát được bọn cướp, tìm đường lần mò về tới làng.
Đứa bé tìm được căn nhà mới của cha mình thì lúc ấy
đã vào đêm tối, mừng quá đứa bé đập vào cửa liên
hồi mong được gặp lại cha. Trong nhà người cha
đang nằm khóc trên giường, gói tro đặt bên cạnh, liền
cất tiếng hỏi:

-Ai đấy?
Đứa bé đáp lại:
-Con đây, cha ơi, con của cha đây, mở cửa cho

con vào!
Trong lúc đang buồn và hoang mang, người

cha ngỡ rằng có kẻ nào muốn trêu chọc, chế nhạo
cảnh khổ đau của mình, liền giận dữ và hét to lên:

-Hãy cút đi, hãy để yên cho ta!
Và rồi anh ta lại tiếp tục khóc, đứa con vẫn tiếp

tục đập cửa. Người cha quả quyết cho rằng đây
không phải là con của mình vì con của mình nằm
trong cái bọc lụa quý đang ở bên cạnh mình. Đứa bé
thất vọng, đau khổ và bỏ đi. Từ đó hai cha con không
còn gặp nhau nữa.

Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy vô minh
không phải là sự thiếu hiểu biết, mà chính là sự hiểu
biết sai lạc và lầm lẫn như người cha cứ đoan chắc
rằng tro của con mình đang được gói trong bọc lụa
quý. Sự hiểu biết lệch lạc, mơ hồ là vô minh là nguồn
gốc dẫn đến đau khổ. Không hẳn khổ đau là do sự
thiếu hiểu biết mà trên đời nầy không phải kẻ ít có trí
thông minh lại hành động sai lầm không đem lợi lạc



132

gì cho họ mà lại lâm vào cảnh long đong, vất vả do
phải đối phó với những khó khăn. Cái gọi là thông
minh sai lạc đó, kinh sách gọi là Tà kiến

Dù cho hết sức thông minh cũng không sao
tránh khỏi sự quyết đoán không chính xác một sự
việc nào đó cho là đúng, nhưng thật sự việc đó đã sai
rồi do vô minh chi phối. Sự qủa quyết sai lầm đem
đến sự khổ đau, nhưng người ta lại không ý thức
được điều ấy như người cha bất lực và lầm lẫn kia
trong câu chuyện nầy.

Ta không nên đánh giá thấp vô minh xem như
cái gì ngu xuẩn, thiển cận, khờ khạo. Vô minh thật ra
nó cũng khôn ngoan, tinh ranh, nham hiểm, thâm độc,
nó luôn tìm cách đánh lừa ta. Vô minh đủ sức sai
khiến người cha trong câu chuyện, quyết giữ cái bọc
tro mà không còn nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa
con ở ngoài cửa. Vô minh không thụ động mà nó có
sức chủ động tích cực bênh vực quan điểm của mình
về một sự việc để đi đến tranh cải rồi xô xác với nhau.
Trên bình diện rộng lớn trong lịch sử nhân loại, Hitler,
Tần Thủy Hoàng không phải là những người thiếu
thông minh, nhưng vì vô minh họ tự cho mình là
đúng, nên đưa đến thảm họa cho thế giới mà hậu qủa
còn tồn tại đến ngày nay. Thực tế hình như mỗi người
trong chúng ta vẫn còn ôm ấp cái “ngã” của mình,
chấp chặt cái vô minh, mặc cho sự thật kêu gọi sự
thức tỉnh của chúng ta. Lời dạy của Đức Phật, Đức
Thầy là bảo ta hãy diệt bỏ cái ngã để đón nhận sự
thật, hãy xử dụng chánh kiến và trí tuệ của mình để
loại trừ vô minh. Đức
Huỳnh Giáo Chủ dạy:“Diệt mê si phải nương thuyền
giác”, chúng ta hãy trở về với lòng giác ngộ (tức Bồ
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Đề tâm), trau giồi trí huệ cho sáng suốt, phá tan
màng vô minh vọng hoặc. Chúng ta đã học theo Phật,
hiểu Phật pháp, không còn sai lầm, vậy thì chúng ta
giác ngộ cái gì? Giác ngộ biết thân nầy là giả, tâm
sanh diệt là giả. Biết được hai cái đó giả rồi thì sự tu
hành thật không khó. Do chấp thân, chấp tâm nên
khó thiền định. Khi biết được thân giả, tâm sanh diệt
là giả, chúng ta dễ dàng an định thân tâm. Ai nhìn
đúng sự thật thân giả, tâm sanh diệt giả, tức là người
đó đã giác rồi. Lại nữa người đó quán chiếu thấy rõ
đời là vô thường, khổ nơi thân và tâm để từ đó quyết
gở bỏ những tham đắm, chấp thủ mà bấy lâu nay gắn
bó với con người và cuộc đời. Nhãn quan của đạo
Phật về cuộc đời quá rõ ràng như trong kinh Kim
Cang dạy:

Nhứt thiết hữu vi pháp,
Như mộng huyễn bào ảnh,
Như lộ diệc như điển,
Ưng tác như thị.
Dịch nghĩa:
(Tất cả các pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương, như chớp lóe,
Hãy quán chiếu như thế).
Kinh Kim Cang cũng dạy:“Phàm hữu sở tướng,

giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức
kiến Như Lai”, nghĩa là những gì có tướng đều hư dối,
nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức là giả, đó là
thấy Phật vì Phật là giác.

Theo giáo lý nhà Phật, con người có vị thế tối
thắng hơn chúng sanh khác để tu chứng, giải thoát
thành Phật. Vì thế thác sinh được làm người là khó.
Câu “Nhân thân nan đắc” của Nho gia là nhằm nhắc
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nhở chúng ta đang có phúc duyên, đang có vị thế
thuận lợi để đi vào con đường giác ngộ như Đức Phật,
đã trải nghiệm rồi đắc Thánh quả thành đấng Toàn
Giác, thầy của Trời và Người.

Nhà Phật dạy ta giác thẳng nơi con người chớ
đừng cầu tìm bên ngoài. Sự giác ngộ chân thật không
phải từ bên ngoài mà ngay nơi mình phát ra, nghĩa là
không ai thay thế cho mình được. Trọng tâm đặt ngay
nơi con người. Chúng ta học Phật là học đạo Giác Ngộ,
mà nếu không chịu giác thì biết học cái gì. Trên đời
nầy cũng có kẻ càng học lại càng mê. Có người chỉ vì
một câu nói vu vơ của người khác rồi âu sầu phiền
não nhớ mãi, trằn trọc suốt đêm, ăn không ngon, ngủ
không yên. Nào là chuyện làm ăn lỗ lã, lý luận với ai
bị thua rồi tính làm sao cho hơn họ.. Phải chăng đời
người lúc nào cũng sống trong sự nắm giữ của người
khác, dù chuyện vui, chuyện buồn nào cũng đều bị
người khác điều khiển. Muốn cho người nào đó thích
chỉ cần khen vài câu tốt đẹp. Trái lại muốn cho phiền
não chỉ cần phê bình vài câu không hay!

Chữ “Đạo” trong đạo Phật cũng chỉ đơn giản là
con đường, là phương pháp đưa chúng ta đến giác
ngộ. Đã đi con đường giác ngộ mà lại trở thành mê
tín thì thật nghịch lý, muốn làm sao cho mau thành
Phật, nay đi cúng chỗ này, mai đi cầu bà kia xin đủ
thứ, đó là một sai lầm. Con đường thành Phật như
Đức Thích Ca Mâu Ni dài lắm tính bằng các kiếp sống.
Đức Phật cũng từng nói Ngài trải qua “vô lượng kiếp”,
đến kiếp sau cùng nầy mới thành Phật. Từ một Đức
Phật lịch sử ấy, chúng ta thấy sự đại ngộ của Ngài
không phải là một cái gì bí hiểm và cũng không phải
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là sự ngẫu nhiên. Điều ấy khích lệ chúng ta đặt trọn
niềm tin trong sạch về sự giáo huấn của Ngài.

Đức Phật Thích Ca đã nói lời xác quyết:“Ta là
Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” và
hãy nhớ là chúng ta “sẽ thành Phật”, chớ đừng ngộ
nhận là thành Phật. Muốn thành Phật thì phải đi theo
dấu chân của Đức Bổn Sư, tức là phải làm theo giáo
huấn của Ngài. Ngài chỉ nhận mình là bậc hướng đạo
sư mà thôi: “Các người hãy làm việc của các người,
Như Lai chỉ dạy con đường”. Đức Phật đã từng bảo
chúng ta rằng: Mỗi người đều chịu trách nhiệm về
mỗi hành vi thiện hay ác của chính mình. Cũng như
sự giác ngộ là nỗ lực tự thân mỗi người chớ không
thể nhờ người khác giác ngộ thay cho mình được.
Đức Phật chỉ là người Thầy chỉ đường chớ Ngài
không chịu trách nhiệm về sự tu chứng của mỗi
chúng sanh. Lại nữa có tu mới chứng, không tu làm
sao chứng được. Đạo Phật là đạo thực nghiệm, kinh
nghiệm thực tế của từng cá nhân trên con đường tìm
Đạo, đạt Đạo.

Chúng ta cũng nên nhớ mỗi người là một vị
Phật trong tương lai như trong kinh Diệu Pháp Liên
Hoa phẩm Bồ Tát Thường Bất Khinh, khi gặp ai Ngài
cũng lễ lạy khen ngợi họ, kể cả khi bị đánh mắng, hay
ném đá, gậy gộc vào Ngài cũng không sờn lòng, niềm
tin “bất thối chuyển” cho mình và cho người khác
rằng “Quý vị đều sẽ thành Phật”. Hành vi thánh thiện
của vị Bồ Tát Thường Bất Khinh nầy nhằm kêu gọi
chủng tử Như Lai của mỗi người mà Phật giáo gọi là
“giáo dục đánh thức”, làm thức dậy Phật tính là tính
sáng suốt hằng có nơi mỗi người. Phật tính cũng
không phải cái gì khác, đó là TÂM. Cái tâm ấy như
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mặt trời rộng lớn bao la có ánh sáng chiếu rọi khắp
mọi nơi, lại luôn bị lớp mây mù che khuất, không lộ
ra được. Lớp mây mù ấy chính là Tam Độc: Tham, Sân,
Si. Cho nên sự giác ngộ để tu là nhằm xóa tan lớp mây
mù ấy mà thôi.

Muốn giải thóat kiếp luân hồi khổ ải nầy, trước
hết chúng ta phải sớm giác ngộ. Vô minh chính là gốc
của sanh tử luân hồi. Vậy thế nào là minh? Thấy thân
nầy không thật, tâm hư dối không thật là minh. Minh
và vô minh chỉ ở sát bên nhau chớ không xa xôi gì hết,
chỉ cần một suy nghĩ đúng để nhận ra cái nào là thật,
cái nào là giả.

Chúng ta tu là để mong cầu cái gì? Cầu
giác bỏ mê, cầu được minh (sáng suốt) bỏ vô minh
(ngu muội). Thay đổi cái nhìn từ sai lầm chuyển qua
tỉnh ngộ thì hết mê. Hết mê là giác, mà tâm giác là
tâm Phật, tâm Bồ Tát. Như vậy từ kẻ phàm phu
chuyển qua Bồ Tát cũng không có gì là khó. Câu
chuyện về một ông hàng thịt nghe lời dạy của một
Thiền sư, liền thức tỉnh đọc bài Kệ: Tạc nhật dạ
xoa tâm, Kim triêu Bồ
Tát diện, Dọa xoa dữ Bồ
Tát, Bất cách nhất
điều tuyến. Bài kệ nói lên
ranh giới giữa mê và ngộ. Hôm qua mê là tâm dạ xoa,
ngày nay giác là mặt Bồ Tát. Bồ Tát và dạ xoa không
cách một đường tơ. Thật ra không có gì ngăn trở
mình chuyển mê thành giác. Chuyển không được, tại
chúng ta không quyết chí chuyển thôi. Chúng ta hiểu
giác thì phải tập giác (tri và hành), ngày nay chuyển
chưa được, ngày mai tiếp tục bất thối chuyển (tinh
tấn). Ông hàng thịt còn chuyển dễ dàng, chúng ta đâu
có tội lỗi bằng ông hàng thịt. Nếu không chuyển được
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tại chúng ta chưa biết tu Phật.
“Phật sẽ thành” là một tiềm năng giác ngộ vẫn

còn xa lắm đối với chúng ta. Nói như vậy không có
nghĩa bi quan tiêu cực, bởi có đi thì sẽ có đến, vậy
chúng ta hãy cất bước ngay ngày hôm nay. Chúng ta
hãy như Bồ Tát Thường Bất Khinh trong kinh Diệu
Pháp Liên Hoa, khơi dậy tiềm năng giác ngộ nơi mỗi
chúng ta. Nhưng sự học Phật thật là mênh mông,
chúng ta sẽ bâng khuâng không biết bắt đầu từ đâu.
Phật giáo chỉ cho chúng ta tường tận từ hiếu thuận
với cha mẹ, muôn vạn quyển kinh của Phật, Thánh,
Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu (Thiên kinh vạn
điển hiếu nghĩa vi tiên). Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy:
“Hôm nay đã quy đầu Phật tu niệm tại gia, ta hãy
cố gắng vâng lời Thầy Tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu
nghĩa”. Vậy muốn học Phật có kết quả phúc báu
trước hết phải học làm người tốt. Đánh thức tiềm
năng giác ngộ thành Phật của con người luôn là mục
đích tối hậu của giáo lý Phật Đà.

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
NamMô A Di Đà Phật
Phan thanh Nhàn
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VÀI DÒNG VỀ SỰ VẮNG MẶT CỦA

ĐỨC TÔN SƯ PHẬT GIÁO HÒA HẢO.
------o------

VƯƠNG KIM

Về trường hợp vắng mặt của Đức Thầy ngày
25.02 nhuần năm ĐINH HỢI (1947) trong quyển “Để
Hiểu Phật-Giáo Hòa-Hảo”, chúng tôi nêu ra 6 lý do:

– Lý do th� nh�t là Ngài đã cho biết trước
một thời gian Ngài sẽ vắng mặt, như Ngài đã bộc lộ
trong câu:

Rán nghe lời dạy của Thầy,
Để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra.
– Lý do th� hai là Ngài đã biết trước âm mưu

của VM. CS, nên chỉ khi nghe đến làng Tân Phú, Ngài
kêu hỏi một người phòng vệ có biết đường về Phú
Thành không. Như thế đủ chứng minh rằng Ngài đã
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biết trước Ngài phải thọ nạn, vì chỉ có tên phòng vệ
được hỏi còn sống sót.

– Lý th� ba là Ngài đã hiểu thời cơ chưa đến
cho Ngài thừa hành sứ mạng thiêng liêng. Thế nên
Ngài phải vắng mặt, nhẫn đợi thời cơ, như Ngài đã
viết:

Thôi cũng an lòng nơi số phận,
Đợi chờ vận tới sẽ tuôn mây.
– Lý do th� tư là Ngài đã biết giai đoạn hiện

nay không thuận tiện cho sự hiện diện của Ngài buộc
lòng vắng mặt để giữ tròn tiết tháo.

– Lý do th� năm là Ngài dụng ý thử thách để
xem tín đồ, sau khi một thời gian chịu sự giáo hóa,
trong lúc Ngài vắng mặt có thật tâm hành y qui cũ đã
vạch ra chăng như Ngài đã răn trước:

Nấu lọc rành mới biết vàng thau,
Ai thật tánh, ai người giả đạo.

Mà đó cũng là một phương tiện cho tín đồ không có
tánh ỷ lại vào Thầy mà chẳng tự độ lấy thân.

– Lý do th� sáu là Ngài muốn tăng trưởng đức
tin và lòng mong cầu của tín đồ, vì Ngài đã đoán
trước:

- Thời kỳ chiến tranh còn kéo dài,
- Tình trạng nước nhà chưa ngã ngũ,
- Máy huyền cơ chưa đến mức.
Nếu Ngài có mặt, chẳng những chưa có thể tạo

được sự hoạch định của thiên cơ mà còn làm cho tín
đồ sanh lòng ngờ vực.

Căn cứ vào những lý do đã nêu ra, chúng tôi
quả quyết, sau một thời gian vắng mặt, Ngài sẽ trở về,
vì mấy lý do sau đây:

1.- Lý do thứ nhứt: Ngài lâm phàm là vì có sứ
mạng của Phật Tổ và Ngọc Đế. Ngài đã được Đức
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Phật và Đức Ngọc Đế giao phó sứ mạng đưa người
đến Hội Long Hoa, thảng như Ngài không trở về mới
lấy ai đảm đương vai trò quan trọng và độc nhứt ấy.

2.- Lý do thứ hai: Trường hợp của Ngài vắng
mặt không khác trường hợp Tiết Nhơn Quí ẩn thân
nơi dinh bà Cửu Thiên, như Ngài đã mượn câu
chuyện ấy thổ lộ trong mấy câu thơ:

Nhớ qua hồi lúc đời Đường,
Hiền thần Nhơn-Quí người đương ẩn mình
Cửu Thiên còn giấu tại dinh,
Chờ ngày mãn hạn phép linh ban rày.

Đó chẳng qua là để sau này đương đầu với nhiều tai
nạn.

3- Lý do thứ ba: Trường hợp của Ngài vắng
mặt không khác trường hợp của Khương Thượng
xưa kia, khi làm Đốc công xây cất Lộc Đài cho vua Trụ
chẳng những ông không khứng mà còn can gián. Vì
thế ông mang tội khi quân bị xử hình. Ông bỏ chạy
đến cầu Cửu Long thì nhảy xuống nước, độn thủy về
ở ẩn nơi Bàn Khê, như Ngài đã từng thốt:

Ta như Khương Thượng ngồi câu,
Câu thời câu vận công hầu mới nên.
Với những luận cứ và lý do trên đây chúng tôi

quả quyết Đức Thầy sẽ trở về với nguyên trạng, vì
rằng mỗi lần mượn xác không phải là việc làm nhứt
thời mà là một việc cần phải uốn nắn nhiều thời gian
và cho hợp cơ duyên. Huống chi trong thời lỳ gấp rút
của buổi Hạ nguơn lại càng không có đủ thì giờ để
dọn một cái xác khác.

Hơn nữa nếu Ngài trở lại với một cái xác khác
thì không khỏi tín đồ hoang mang mất cả đức tin.

Vì thế mà chúng tôi tin chắc Ngài sẽ trở về với
nguyên trạng.
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Những luận cứ và lý lẽ xác đáng trên đây đủ
cho anh em tín đồ tin tưởng, nhưng đối với những
người ngoài, bởi thiếu đức tin, hay đặt đức tin vào
những biện chứng cụ thể, nên không lấy làm thỏa
mãn cho lắm.

Trong nhiều cuộc tiếp xúc với những người
đạo khác, nhứt là anh em viết báo, chúng tôi phải
trưng ra nhiều bằng chứng về trường hợp Đức Thầy
vắng mặt một cách thiết thực hơn để phá tan những
điều nghi ngờ mà họ đã đặt ra.

Chúng tôi có nêu ra ba trường hợp cụ thể như
sau đây để làm sáng tỏ trường hợp của Đức Thầy
vắng mặt.

– Trường hợp thứ nhứt về Thiên-Chúa-Giáo:
Trong Tân Ước có kể lại rằng Đức Chúa Giê-Su bị bọn
�uda bắt xử tội đóng đinh trên cây Thánh giá cho đến
chết vì những vết thương đóng đinh, đâm ở bụng và
đánh đập. Sau đó bọn chúng hạ xác Chúa xuống, rồi
khiêng đem chôn vào hang đá. Ba hôm sau thì Chúa
sống lại như thường, các vết thương đều lành lặn. Và
sau 40 ngày đi vân du hóa độ, Chúa thăng thiên.
Đối với cặp mắt
khoa học ngày
nay, việc Chúa
chết đi sống lại là
một điều ngoài
sức tưởng tượng.
Thế mà 500 triệu
tín đồ Thiên Chúa
Giao trên thế giới,
hầu hết là những
nước văn minh
cực độ có những
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nhà bác học kỳ tài, đều tin tưởng, hằng đến nhà thờ lễ
Chúa, không một ai cho đó là một việc lạ không thể có.
Nếu có thể 500 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo tin được
Chúa chết đi sống lại thì người tín đồ Phật-Giáo Hòa-
Hảo tin tưởng Đức Thầy trở về, có chi mới lạ đâu.

– Trường hợp thứ hai về Phật-Giáo: Trong
kinh điển có kể lại trường hợp của Bồ Đề Đạt-Ma, vị
tổ thứ 28 bên Ấn Độ, cũng là Sơ tổ phái Thiền tông
bên Trung-Hoa, khi Ngài qua Đông Độ vào thời vua
Lương Võ Đế. Nhận thấy không thể hóa độ vua này,
Ngài bèn vào miền núi đến ngồi xây mặt trong vách
chín năm (Cửu niên diện bích) nơi chùa Thiếu Lâm
Tự. Ngài có thâu nhận một số môn nhơn đệ tử, trong
đó có cô Yên-Chi được Ngài truyền dạy nhiều giáo
pháp.

Cô Yên-Chi là một người đàn bà nham hiểm có
tánh hay đố kỵ, sợ rằng Đức Bồ Đề Đạt-Ma sẽ truyền
dạy cho kẻ khác hơn mình nên cô mới mưu toan đầu
độc Thầy để mình giữ lấy sự hiểu biết hơn người.
Đức Bồ Đề Đạt-Ma đã rõ thấu việc ấy nên hóa thân
uống thuốc độc mà chết. Cô Yên-Chi mới lo tẩn liệm
và đemmai táng, tin chắc là Thầy mình đã chết rồi.

Một hôm có người
Trung-Hoa đi Ấn-độ
trở về, khi đến
Hũng Nhĩ Sơn thì
thấy Bồ Đề Đạ-Ma
trên vai có mang
cây lau, đầu cây có
móc một chiếc giày.
Ngài dùng cây lau
mà vượt qua Đại-
Hà trở về Ấn Độ.
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Khi về nước người ấy đến hỏi cô Yên-Chi về Ngài Bồ
Đề Đạt-Ma thì cô Yên-Chi cho biết là Thầy đã chết rồi.

Người ấy cãi lại là chính mình tận mắt đã thấy
Ngài Bồ Đề Đạt-Ma ở núi Hùng Nhĩ. Hai người tranh
biện nhau, kẻ cho Thầy đã chết, người cho Thầy còn
sống. Rốt cuộc hai người phải đi đến biện pháp là
quật mồ để rõ thật hư.

Khi quật mồ Ngài Bồ Đề Đạt-Ma lên thì chỉ
thấy trong quan tài vỏn vẹn một chiếc giày.

Sự tích này 550 triệu tín đồ Phật-Giáo tin theo,
nên chỉ trong nhiều ngôi chùa, chúng ta thấy vẽ
tượng Đức Bồ Đề Đạt-Ma, người có bộ râu bao hàm,
trên vai có quảy một cây lau có máng một chiếc giày.

– Trường hợp thứ ba về hiện kim thời đại: Hai
trường hợp vừa kể trên đã xảy ra từ ngàn năm đến
hai ngàn năm, không khỏi có người cho rằng việc xảy
ra đã lâu đời, sao khỏi vì thời gian mà có chỗ thêm
thắt, hoặc tam sao thất bản. Nhiều nhà sử học nhận
rằng việc xảy ra quá 500 năm mà đem kể lại thì giá
trị thiết thực của nó khó mà đảm bảo chắc chắn. Thế
nên chúng tôi nêu thêm một trường hợp thứ ba kể lại
câu chuyện mới xảy ra ở nước Anh hiện nay.

Cứ theo tập Báo cáo của Bác sĩ Bá-Khắc-Sum
có kể lại rằng ông Bá-Khắc-Sum (Phiên-âm theo chữ
Hán) là một vị bác sĩ ở nước Anh, có viết nhiều sách
về chủ nghĩa Mác-Xít nổi tiếng trong giới Bác học.
Ông có nghiên cứu đến triết học Phật-Giáo, thấy
nhiều người để cao triết học của nhà Phật thì lấy làm
thắc mắc. Thế nên ông muốn tìm biết đạo Phật.

Những sách
xuất bản ở Anh
nói về đạo Phật
không làm cho
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Ông thỏa mãn, nên ông quyết tâm sang qua Ấn Độ
chỗ phát tích đạo Phật, may ra tìm thấy chân lý.
Ông qua Ấn độ lục hết thư viện để nghiên cứu, nhưng
ông cũng chưa thấy những chỗ cao siêu của Phật-
Giáo. Một hôm ông thả bộ vào núi Kỳ-Xà-Quật, nơi
mà khi Phật còn trụ thế, thường đến thuyết pháp,
ước mong tìm thấy lại những gì tinh túy của ánh đạo
vàng. Trời đã xế chiều ông thấy ông lão từ trong núi
đi ra, đến ngay chỗ ông đáp là muốn tìm hiều đạo
Phật.
Ông lão ấy nói: Nếu ông muốn biết đạo Phật thì xin
ông hãy theo tôi.

Nói rồi ông lão dẫn Bác sĩ Bá-Khắc-Sum vào
núi. Lên khỏi chơn núi, đến một vách đá lớn, ông lão
lấy tay đẩy vồ đá qua một bên thì thấy hiện ra một cái
hang. Ông lão bèn dắt Bác sĩ vào hang. Một điều lạ là
trong hang có đền đài làm bằng ngọc ngà châu báu
mà ở thế gian không sao có được. Châu báu ấy chiếu
ra ánh sáng chói rực trong hang. Đến đây Bác sĩ đã
mất thần không còn nói năng gì được. Một hồi lâu,
ông lão dẫn bác sĩ ra khỏi hang rồi lấy tay đẩy vồ đá
khép lại.

Chừng xuống chơn núi, Bác sĩ mới tỉnh lại và
vô cùng sửng sốt.

Về sau Bác sĩ mới biết ông lão ấy là Đức Ca
Diếp một đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Nhơn đó
Bác sĩ thế phát qui y, làm một vị tỳ khưu mang bình
bát đi khất thực như bao nhiêu khất sĩ khác. Bác sĩ
trở về nước Anh, đem những điều nghe thấy hiều
biết của mình báo cáo trong phiên hội các nhà bác
học. Những lời tường trình của Bác sĩ được kết tập
thành tập “Báo cáo của Bác sĩ Bá-Khắc-Sum”. Tập báo
cáo này được dịch ra chữ Hán.
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Một điều mà mọi người tự hỏi: Đức Ca-Diếp đã
tịch cách đây 2500 năm, đã hỏa táng và những viên
ngọc xá lợi của Ngài được phân tán đi nhiều nơi ở
khu vực Phật giáo vùng Đông Á và Đông Nam Á Châu,
vậy Đức Ca-Diếp nào mà Bác sĩ Bá Khắc Sum đã gặp ở
núi Kỳ-Xà-Quật.

Những hiện tượng đó chỉ có Phật giáo mới giải
thích được.

Cứ theo kinh điển thì con người có tam thân
(ba thân): Báo thân, Pháp thân và Ứng thân hay Hóa
thân. Mọi người sanh ra đời đều có cái thân quả báo,
sanh ra để đền trả bao nhiêu nghiệp thân đã gây từ
trước. Đến như Đức Phật sanh ra đời cũng thọ lấy cái
báo thân để chịu chín lần tai nạn (chớ không phải
tám).

Đó chẳng qua là những dư ương còn sót lại
trong kiếp chót.

Phàm một người tu hành đắc quả A La Hán trở
lên thì được có Pháp thân.

“Pháp thân là chơn thân của vạn pháp, thể
lượng rất rộng lớn như hư không, chẳng có sắc tướng
gì chỉ được, lúc nào cũng thường nhiên thanh tịnh.
Hết thảy muôn loài đều có pháp thân nhưng vì mê
muội mà thành ra cách biệt.

“Trong kinh Phật có câu: Phật chân pháp thân
do như hư không, ứng vật hiện hình thư thủy trung
nguyệt”. Nghĩa là chơn pháp thân của Phật ví như hư
không, tùy vật mà hiện hình như trăng dưới nước”.

Con người ví như tiểu thể, còn pháp thân là đại
thể. Khi tiểu thể nhập vào đại thể thì chỗ nào cũng có.
Cũng như một giọt nước ấy không còn nữa mà đã
biến thành đại dương. Một sự va động nhỏ ở bờ Thái
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Bình Dương bên này là va động ở bờ Thái Bình
Dương bên kia.

Cổ ngữ có câu:
Thanh thanh thủy trúc tận thị Pháp thân,
Uấn uất huỳnh hoa vô phi Bát Nhã.

Có nghĩa: (Xanh xanh đám tre kia đều có Pháp thân,
Cụm cụm đám hoa cúc kia không đâu là không Bát
Nhã).

Hai câu này đủ nói lên thể tánh của Pháp thân.
Ngay ở trong bụi tre xanh cũng có Pháp thân là cái
đại thể bao la trong vũ trụ không nơi nào là không có.
Thế nên dù ở phương Đông hay phương Tây, ở cõi
Diêm Phù Đề hay ở cõi Bắc Cu Lô Châu, một khi niệm
Phật hay cầu Phật thì do pháp thân mà Phật ứng hiện
ra.
Cho được có Pháp thân, Đức Thầy khuyên:

Tính xong món nợ lần khân,
Thoát vòng cương tỏa pháp thân nhẹ nhàng.
Phàm đã có Pháp thân thì có được Ứng thân

hay Hóa thân. Đức Phật vì cảm niệm chúng sanh mà
ứng hiện ra hay vì hóa độ mà hóa hiện ra.

Nếu chúng ta có đọc quyển “Sám giảng
khuyên người đời tu niệm” tức là quyển Sám giảng
thứ nhứt, chúng ta sẽ thấy Đức Thầy đã phương tiện
hóa hiện dạo lục châu khi thì giả dạng người già, kẻ
trẻ, buôn bán, khi thì kẻ ăn xin, chèo đò rước khách.
Ngài đã nhiều lần hóa hiện thì hẳng Ngài đã đạt Pháp
thân từ lâu rồi.

Thế nên, dù Ngài vắng mặt, chúng tôi tin chắc
lúc nào Ngài cũng ở bên chúng ta. Và kẻ viết bài này
dám quả quyết rằng từ ngày Đức Thầy vắng mặt, tín
đồ của Ngài, ít nhứt đã gặp Ngài một lần, nhưng vì



147

phàm trí nên không thấu đáo, có khi cư xử không
xứng đáng.
Nếu chúng ta biết rằng lúc nào Ngài cũng ở bên ta thì
ta chớ nên nhọc công tìm kiếm, vì chúng ta lắm khi
nhận lầm kẻ tà sư ngoại đạo làm thầy.

Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn có dạy A
Nan rằng: Y pháp bất y nhân. Cứ theo giáo pháp mà
hành chớ đừng chạy theo hình tướng. Vì hình tướng
thuộc về giả tướng, chỉ có giáo pháp mới là thật
tướng. Mà đã là giả tướng thì ma vương ngoại đạo rất
dễ bắt chước và mạo trang.

Đã biết Đức Thầy lúc nào cũng ở bên chúng ta,
vậy chúng ta mỗi khi làm việc gì cứ tưởng có Ngài
đứng trước mặt thì chúng ta không dám làm những
việc sái quấy, nghịch với giáo pháp của Ngài.

Ngài đã có Pháp thân thì lúc nào Ngài cũng có
thể trở về với nguyên trạng. Sở dĩ Ngài chưa về là vì
thời cơ chưa đến.

NAMMÔ A DI ĐÀ PHẬT!
(Phần phụ lục quyển “Hành Sử Đạo Nhân” – Vương
Kim)

PHẬT GIÁO HÒA

HẢO

VÀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ
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LƯƠNGMINH ĐÁNG
Phật giáo là một tôn giáo lớn và lâu đời của

Đông phương, có lịch sử trên 2500 năm, phát xuất từ
miền Bắc Ấn Độ. Vì nhiều nguyên nhân, Đạo Phật đã
không phát triển được ở Ấn Độ nhưng đã truyền bá
và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia Á Đông:
Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, Tây
Tạng, Trung Hoa, Nhựt Bổn, Triều Tiên, Việt Nam, và
ngày nay Phật giáo đã được truyền bá sang nhiều
nước Tây phương, Âu, Mỹ, Úc…

Ngay cả Đạo Phật ở Ấn Độ ngày nay cũng đã có
nhiều điểm khác biệt với Đạo Phật nguyên thuỷ của
Phật Tổ Thích Ca, Đạo Phật với những hình thức, nội
dung, tính chất và mục đích lúc Đức Phật Tổ Thích Ca
mới vừa Giác Ngộ, khai sáng Đạo và truyền giảng Đạo
cho chư vị Đại Đệ Tử. Đạo Phật khi truyền đến những
quốc gia khác, ngay cả những quốc gia gần cận nhất
là Tây Tạng, Miến Điện thì cũng đã có nhiều điểm
khác biệt với Phật giáo nguyên thủy, khác biệt nhiều
đến nỗi chúng ta có thể nói Phật giáo Tây Tạng và
Phật giáo Miến Điện hoàn toàn khác biệt nhau. Phật
giáo Trung Hoa ở ngay sát cạnh bên cả hai nước Tây
Tạng, Miến Điện nhưng lại có những điểm cũng hoàn
toàn khác biệt với Phật giáo của hai nước nầy, mà
ngay cả Phật giáo trên cùng chung một đất nước
Trung Hoa, cũng có nhiều hệ phái, mà hình thức, nội
dung, sách vở, kinh văn rất khác biệt nhau.

Trong nhiều ngàn năm, do những yếu tố địa lý,
nhân văn, chính trị, lịch sử, văn hoá, Phật giáo Việt
Nam mang nặng màu sắc, tư tưởng, hình thức, hình
tượng, nội dung của Phật giáo Trung Hoa, nói chung
là Phật giáo Đại thừa, xử dụng kinh sách Phật giáo
Trung Hoa, xây dựng chùa chiền giống như những
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chùa chiền Trung Hoa. Phật giáo Đại thừa ngự trị và
chi phối đời sống, tư tưởng, tình cảm, quan niệm, tôn
giáo, tín ngưỡng, tập tục, văn hóa, xã hội, văn chương,
thi phú của dân tộc và đất nước Việt Nam trên 1000
năm đô hộ của Trung Hoa, và cả trong những thời kỳ
Việt Nam độc lập tự chủ: Đinh, [Tiền] Lê, Lý, Trần,
[Hậu] Lê, Trịnh, Nguyễn. Phật giáo Đại thừa tiếp tục
truyền bá và phát triển theo những bước Nam tiến
của dân tộc Việt Nam, chùa chiền Phật giáo Đại thừa
được xây dựng gần như đều khắp Trung Việt, đất
nước xưa của người Chiêm Thành với Đạo giáo Tín
ngưỡng của Hồi Giáo, Ấn Giáo.

Phật giáo Đại thừa tiếp tục truyền bá và phát
triển trên vùng đất Nam Việt của người Cam Bốt có
lịch sử tôn giáo hàng ngàn năm theo Phật giáo Tiểu
Thừa, nhưng Nam Việt là một phần đất rộng lớn,
thưa người và những người mới đến định cư lại
thuộc nhiều nguồn gốc văn hoá, tín ngưỡng khác
nhau, nhiều thành phần xã hội khác nhau, và những
hoàn cảnh khác biệt về lịch sử, kinh tế, xã hội, văn
hoá, tín ngưỡng, đã hình thành những tôn giáo mới
tại Việt Nam: Đạo Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo, đạo
Thiên Chúa, đạo Tin Lành… Phật giáo Hòa Hảo cũng
là Phật giáo, nhưng Phật giáo Hòa Hảo có những
điểm khá khác biệt với Phật giáo Đại thừa của Trung
Hoa, cũng không giống với Phật giáo Tiểu Thừa của
Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka, và dĩ
nhiên là cũng rất khác biệt với Phật giáo Tây Tạng,
Thổ Phồn, Đại Lý, Tân Cương.

Trong hoàn cảnh rất đặc biệt của dân tộc, và
đất nước Việt Nam đầu thế kỷ 20, Phật giáo Hòa Hảo
(PGHH) đã được một vị Giáo chủ rất đặc biệt khai
sáng và truyền Đạo, khởi đầu tại quê hương của Ngài
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là làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, Tỉnh Châu Đốc, An
Giang, vào ngày 4-7-1939, lúc Ngài mới có 19 tuổi.
Mặc dù còn rất trẻ và học vấn chỉ có bằng Tiểu học tại
trường Tiểu học quận lỵ Tân Châu, thuộc Tỉnh Châu
Đốc. Sức khỏe của Ngài lại kém, vẫn thường đau yếu
luôn, nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ (tên họ thật là
Huỳnh Phú Sổ) lại bỗng nhiên trở thành một nhân
vật vô cùng đặc biệt vào lứa tuổi mới 15, 16 tuổi,
những đặc tính chung của nhiều vị Giáo Chủ của
nhiều Tôn giáo lớn trên thế giới.

Đức Huỳnh Giáo Chủ sinh trưởng và lớn lên
trong một gia đình nông dân bình thường ở một làng
quê hẻo lánh của vùng châu thổ Cửu Long, tuổi đời
còn quá trẻ để có thể học Đạo, học Đời, nhưng Ngài
bỗng nhiên ngộ Đạo, thông suốt Phật pháp, đến độ
chúng ta có thể nói là trình độ thông suốt Phật pháp
của Ngài còn hơn hẳn nhiều vị Sư sãi Cao tăng đắc
đạo. Ngài lại có tài xuất khẩu thành thơ, và Ngài đã
dùng tài thơ phú văn chương nầy để ứng đáp với mọi
người, để giảng Đạo, để rao giảng Phật pháp cho
chúng sanh. Không học chữ Nho nhưng Ngài lại tỏ ra
rất rành Nho học, không hề học y khoa nhưng Ngài
lại có thể chữa trị lành nhiều bịnh nan y. Đó là điểm
vô cùng đặc biệt của Đức Huỳnh Giáo Chủ, những tài
năng mà chúng ta chỉ có thể giải thích đó là Năng lực
Tâm Linh Thần Thánh, không phải là năng lực thông
thường của con người thông thường, mà là Năng Lực
Tâm Linh Cao Siêu của một Đấng Giáo Chủ.

Tuy có tài năng đặc biệt trị bịnh, cứu người
không cần đến thuốc men hay một phương tiện y
khoa nào hết, có khi chỉ là một chén nước lạnh, có khi
chỉ là một cái bông hoa, hay một thứ cây trái thông
thường nào đó cũng đủ để cho Ngài dùng để trị bịnh
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cứu người. Việc Đức Huỳnh Giáo Chủ ra tay trị bịnh,
cứu người một cách nhanh chóng, kỳ lạ, sự việc vượt
ngoài sự hiểu biết y học thông thường của con người,
là hoàn toàn sự thật, sự thật rất khó tin nhưng vẫn là
sự thật không thể chối cãi với nhiều nhân chứng
đáng tin cậy. Đây là những phương tiện thế gian
nhằm minh chứng những quyền năng tâm linh siêu
hình huyền diệu của Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả
đối với con người, để Đức Huỳnh Giáo Chủ truyền
dạy Phật pháp. Tuy nhiên, những công việc trị bịnh
cứu người huyền diệu thần kỳ nầy lại không phải là
những mục tiêu, đối tượng hành Đạo, tu hành của
Đức Huỳnh Giáo Chủ và của Phật giáo Hòa Hảo. Đức
Huỳnh Giáo Chủ nói rất rõ ràng trong bài giảng “Sứ
mệnh” của Ngài rằng: “Phương pháp của ta, tùy trình
độ cơ cảm của Thiện Nam Tín Nữ, trên thì nói Phật
pháp cho những kẻ có lòng mộ Đạo, quy căn gốc
thiện duyên cùng Thầy Tổ (Phật Thích Ca), dưới
dùng huyền diệu của Tiên Gia trị bịnh để cho kẻ ít
căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng Từ Bi của Chư
Vị (Phật Trời)”.

Nói rõ hơn, thì việc trị bịnh cứu người của Đức
Huỳnh Giáo Chủ chỉ là một phương tiện hành Đạo để
Ngài giáo hóa Tâm Linh, Đạo Đức, Thiện Duyên của
con người, giúp con người nhận chân những quyền
năng Tâm Linh vô lượng của Các Đấng Thiêng Liêng
Cao Cả. Thế nên phần lớn công việc hằng ngày của
Đức Huỳnh Giáo Chủ là công việc giảng Đạo chớ
không phải là công việc trị bịnh, mặc dù là đi đâu
người ta cũng cầu Ngài trị bịnh, và gần như đến đâu
Ngài cũng trị bịnh hoặc cho người nầy, hoặc cho
người kia, có nhiều phép lạ như người mù được sáng,
người què được lành… nhưng công việc hành Đạo
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của Ngài Giáo Chủ chủ yếu không phải là trị bịnh cho
tất cả mọi người, không phải bịnh nào Ngài cũng trị
và không phải người nào Ngài cũng trị. Ngài chỉ trị
một số bịnh nào đó, cho một số người nào đó mà thôi,
gần như chỉ có một số người có những hồng ân của
Thiên Thượng, những cơ duyên của Phật Trời và
Ngài cũng không truyền dạy năng lực tâm linh và
phương pháp trị bịnh bằng tâm linh nầy cho một đệ
tử nào cả. Ngài chỉ dạy chung cho tất cả mọi người
muốn cầu ước sức khỏe, bình an, mạnh lành thì
thành tâm kính lạy Phật Trời, thành khẩn tu hành
thiện quả, phước duyên để nhận hưởng phước báu
nhân duyên của Phật Trời ban cho. Trong số những
phước báu, nhân duyên đó sẽ có những phần thưởng
sức khỏe được tốt và những bệnh tật được lành.
Trọng tâm hành Đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ là cứu
3 độ phước hạnh và hướng dẫn tâm linh của con
người theo con đường Minh Triết Giác Ngộ của Phật
Tổ Thích Ca, cho nên Ngài vẫn thường nói rằng Phật
giáo Hòa Hảo là Đạo Phật Thích Ca nguyên thủy, tức
là Đạo Phật dạy con người những giáo lý nguyên thủy
của Phật Tổ Thích Ca.

Đạo Phật sau hơn 2500 truyền bá ra nhiều
nước đã tạo thành nhiều môn phái, nhiều cho đến nỗi
không ai còn có thể truy cứu được đâu là giáo lý
nguyên thủy của Phật Tổ Thích Ca. Môn phái nào
cũng tự cho mình là nguyên thủy chánh truyền, chân
chính, thậm chí có môn phái còn cho rằng mình là
chân chính duy nhất. Đức Huỳnh Giáo Chủ không học
kinh Phật, không tra cứu kinh sách Phật giáo. Kinh
sách Phật giáo đã có đầy dẫy trong vô số tự viện Phật
giáo trên nhiều quốc gia, không ai có thể tham cứu
hết kinh sách Phật giáo, và không ai có thể xác định
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được đâu là kinh sách thật của Đức Phật Thích Ca,
bởi vì thực tế không hề có ai ghi chép lời Phật Tổ
giảng dạy. Không ai có thể biết được những gì là sự
thật trong những pho kinh sách Phật đã được người
đời ghi chép lại 500 năm sau khi Đức Phật đã viên
tịch! Những ghi chép tức thời lúc Phật còn tại thế,
đang lúc Phật giảng Đạo, hành Đạo còn không chắc
chắn được là trung thực, bởi vì mỗi người nghe giảng
có một trình độ tâm linh và tri thức nghe, hiểu khác
nhau, không ai có thể chắc mình có khả năng nghe
đúng lời Phật giảng, không ai có thể chắc mình có đủ
trình độ tâm linh nghe, hiểu những điều Phật dạy,
100 đệ tử cùng nghe một lời Phật giảng nhưng với
căn cơ trình độ tâm linh, thể chất khác nhau, mỗi
người sẽ nghe, hiểu lời Phật dạy khác nhau, diễn dịch
trình bày lại lời Phật dạy cũng hoàn toàn khác nhau,
thì làm sao chúng ta có thể biết được những gì được
gọi là sự trung thực của những ghi chép lời Phật dạy
của người đời sau với khoảng cách thời gian 500
năm? Có nhiều quyển kinh văn ghi chép rằng lúc sinh
tiền Đức Phật Thích Ca không cho đệ tử ghi chép
những lời Phật dạy. Lý do: Đức Phật nói rằng không
có lời giảng nào của Phật là cố định thì làm sao mà đệ
tử có thể ghi chép lại được, lời giảng cho người nầy
không phải là lời giảng cho người nọ, lời giảng lúc
nầy không phải là lời giảng của lúc khác, lời giảng cho
việc nầy không phải là lời giảng cho việc kia, chỉ có
một lời giảng chung bất biến là lời giảng Giác Ngộ,
nhưng Giác Ngộ lại là một lời giảng không có lời, bất
cứ lời giảng có lời nào cũng đều không phải là lời
giảng Giác Ngộ. Và có một lời kinh khác, dù không có
chứng cớ gì, nhưng chúng tôi vẫn tin đây có thể là lời
Phật dạy: “Các con chớ có tin nghe bất cứ một lời
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giảng nào, kể cả những lời giảng của ta, các con chỉ có
thể tin nghe vào sự Giác Ngộ của chính các con,
nhưng mà các con cũng phải luôn luôn ghi nhớ là sự
Giác Ngộ cũng như Chân Lý luôn luôn gắn liền với sự
thay đổi, nếu các con cứ tin vào một sự cố định nào
đó thì các con vẫn còn chưa đạt tới Giác Ngộ.”

Có lẽ Đức Huỳnh Giáo Chủ đã lĩnh hội được nội
dung, ý nghĩ, yêu cầu của lời kinh Giác Ngộ của Phật
Tổ Như Lai, cho nên Ngài đã không truyền giảng Phật
pháp cho người đời bằng giáo lý Phật giáo đã được
ghi chép cố định, cứng ngắc trong những pho kinh
điển Phật giáo đang có hằng hà sa số trên thế giới, mà
Ngài truyền giảng Phật pháp bằng chính những Năng
Lực Tâm Linh của Ngài, bằng cách truyền đạt những
thông điệp tâm linh trực tiếp mà Ngài đã nhận được
từ Phật Tổ Như Lai mà Ngài gọi đó là Phật pháp
Nguyên Thủy. Nhưng đồng thời Ngài cũng hòa hợp
những giáo lý nguyên thủy của Phật Tổ Như Lai với
những căn cơ, trình độ, hoàn cảnh, con người, đất
nước, xã hội, phong tục, tập quán, thời điểm…thành
một tôn giáo đặc thù có tính cách “hòa hợp hoàn hảo”,
gọi vắn tắt là “hòa hảo”, một sự trùng hợp rất kỳ lạ
với tên làng quê hương của Ngài, và do đó, có một cái
tên gọi riêng cho Phật giáo do Ngài sáng lập là “Phật
giáo Hòa Hảo”.

Phong tục, tập quán, tín ngưỡng, đạo giáo, phải
hòa hợp với con người, xã hội, quốc gia, hoàn cảnh,
thời đại, đó là những quy luật tất yếu của sự tồn tại,
vận hành và phát triển của vạn vật, không có bất cứ
cái gì có thể tồn tại được nếu không có sự hòa hợp, và
hòa hảo, sự hòa hợp tốt đẹp hài hòa là mục đích, yêu
cầu và lý tưởng của sự hòa hợp. Đức Huỳnh Giáo Chủ
chủ trương về nguồn với những giáo lý nguyên thủy
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của Phật Tổ Như Lai, nhưng giáo lý nguyên thủy của
Phật Tổ lại không phải là nguyên thủy những lời Phật
giảng hơn 2500 năm trước ở một vùng đất rất đặc
thù là miền Bắc Ấn, một vùng đất nước vô cùng
nghèo khổ, dân tình đói rách, chế độ phong kiến lạc
hậu, xã hội phân chia giai cấp, kỳ thị, bất công, không
thiếu một hình thức tiêu cực nào của xã hội và con
người, miền đất ngày nay thuộc xứ Nepal nhỏ bé và
vẫn còn triền miên đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến, lầm
than, chiến tranh, chia rẽ, tranh chấp, hận thù.

Có rất nhiều giáo lý nguyên thủy của Phật Tổ
Như Lai nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chọn người,
đất nước, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, hoàn cảnh,
thời đại của Miền Nam Việt Nam, (Cửu Long) vào
thời điểm đầu thế kỷ 20, trong hoàn cảnh đất nước
vô cùng loạn lạc, chiến tranh, dân tộc chậm tiến, đói
nghèo, quê dốt, lạc hậu, thành kiến, hận thù, giặc
Pháp, giặc Nhật, thế giới đại chiến, vân vân. Trong
những hoàn cảnh bi thương, mâu thuẫn, đối nghịch,
chia rẽ, hận thù, của dân tộc, đất nước Việt Nam, Đức
Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng Phật giáo Hòa Hảo để
cứu độ chúng sanh, hòa hảo Đạo với Đời là căn bản
của PGHH.

Bởi vì người viết không phải là một tín đồ của
PGHH và bài viết cũng không nhằm một mục đích
tuyên truyền hay giảng Đạo nào, cho nên chúng tôi sẽ
không đi sâu vào những lãnh vực có tính cách thuần
túy to�n giao hay như२ng le nghi, như२ng nghi thưc thơữ
phươ�ng, tu haữnh cuữa PGHH hay như२ng g�ữ co t�nh cach
rie�ng tư cuữa vi� Giao chuữ PGHH laữ Đưc Huyữnh Phu So�.
Chung to�i ch�ữ muo�n ne�u le�n đa�y mo��t so� như२ng nha��n
xet khach quan vaữ co� gatng trnh baữy mo��t cach co� gatng
trung thư�c veɨ mo��t so� net đa�c thuữ cuữa mo��t to�n giao
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lơn cuữa Vie��t Nam laữ PGHH, to�n giao đa२ h�ữnh thaữnh,
phat trie�n vaữ cu२ng đa२ ta�o ne�n nhieɨu aữnh hươững, tac
đo��ng lơn lao trong xa२ ho��i, đa�t nươc Mieɨn Nam Vie��t
Nam vaữo đaɨu the� kyữ 20 vưữa qua, nơi kho�ng gian
chung to�i đa२ sinh ra, vaữo thơữi gian chung to�i đa२ sinh
so�ng, lơn le�n vaữ laữ nha�n chưng so�ng tha��t cuữa mo��t thơữi
đa�i li�ch sưữ đaɨy bie�n đo��ng cuữa Vie��t Nam.

Nhiều bậc học giả uy tín của PGHH luôn khẳng
định rằng PGHH chỉ là Đạo Phật thuần túy, không
phải là Đạo Phật mới, hay Đạo Phật Cải Cách, hay Đạo
Phật Canh Tân gì cả, điều chúng tôi nhận thấy một
cách rất rõ ràng là PGHH có điểm rất khác biệt với
Đạo Phật khác, đối với Đạo Phật trong nước Việt Nam
và cả Đạo Phật ở ngoài nước Việt Nam. Điểm khác
biệt rất lớn và rất rõ là PGHH không thờ hình tượng
Phật, không thờ hình mà cũng không thờ tượng của
bất cứ vị Phật nào, kể cả Phật Tổ Thích Ca, không có
hình ảnh ông Phật Di Lặc, cũng không hề có hình ảnh
của Phật Bà Quan Âm. Trong khi đó thì có thể nói là
bất cứ môn phái Phật giáo nào đều thờ hình tượng
Phật Tổ Thích Ca, dù rằng hình tượng vị Phật Tổ nầy,
tuy có cùng tên là Phật Tổ Thích Ca, nhưng hình dáng,
màu sắc, tư thế đều rất khác nhau. Đức Huỳnh Giáo
Chủ quan niệm Phật vô hình tướng cho nên Ngài
không cho thờ hình tượng của Phật, hình tướng là giả
cho nên Ngài không cho thờ. Để gọi là phương tiện
thờ tự để tu hành, học hỏi tâm linh tiến hóa về với
Trời Phật, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho tín đồ thờ một
tấm vải màu nâu sậm, là màu sắc tượng trưng cho sự
huyền nhiệm và là màu sắc hòa hợp của mọi thứ màu
sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, đen, tượng trưng cho ý nghĩa
hòa hợp mang ý nghĩa tâm linh hợp nhất “Vạn vật
đồng nhất thể” trong cùng một môi trường Tâm Linh.
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Đây là một quan điểm tâm linh rất đặc biệt, một ý
thức tâm linh rất cao và rất chính xác; quan điểm, ý
thức và phương thức biểu đạt tâm linh nầy loại trừ
được những quan niệm, tư tưởng, thành kiến khác
biệt của con người, những sự khác biệt có khả năng
dẫn đến những sự phân biệt, kỳ thị, thậm chí là
những tranh chấp, tị hiềm, đấu tranh và ngay cả
chiến tranh giữa con người với con người, giữa tôn
giáo với tôn giáo, giữa quốc gia với quốc gia. Khi đã
loại trừ hình tướng Phật thì không còn cần tới chùa
chiền (được quan niệm là nơi thờ Phật), cho nên Đức
Huỳnh Giáo Chủ không cho xây dựng chùa chiền,
PGHH không xây dựng chùa chính là theo Phật giáo
nguyên thủy, lúc sinh tiền, Đức Phật Thích Ca hành
Đạo, giảng Đạo, truyền Đạo đều không có xây dựng
chùa chiền. PGHH chỉ xây dựng những Giảng đường
để thuyết giảng đạo pháp, truyền đọc kinh văn, hiện
nay thì PGHH có những trụ sở của các Ban trị sự Giáo
hội điều hành Giáo hội chớ không có chùa chiền như
các giáo hội Phật giáo khác.

Nhiều người đồng hóa Tín Ngưỡng, Tâm Linh,
Đạo Giáo, với ý niệm và hình thức lễ bái, thờ cúng Mê
Tín, Dị Đoan, những chuyện bói toán, đồng bóng, giấy
tiền vàng bạc, nhang đèn, những lễ nghi, tập tục, ma
chay, những lễ vật heo, bò, gà, dê... Đức Huỳnh Giáo
Chủ, một thanh niên mới 19 tuổi mà đã có được cái
nhìn thông suốt sự vật, Minh Triết, Giác Ngộ, chủ
trương bài trừ Mê Tín, Dị Đoan, cấm chỉ mọi hình
thức thờ cúng Dị Đoan Mê Tín, Bùa Phép, Quỷ Thần,
Tà Ma. Ngài quả thật là một con người vô cùng can
đảm, cái can đảm gọi là Vô Úy của nhà Phật, và cái tài
tình của Ngài là Ngài đã thành công ngoài sức tưởng
tượng của mọi người trong việc bài trừ Mê Tín Dị
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Đoan cho một đại khối dân chúng nông thôn dốt nát,
nghèo nàn. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà đã có
hàng triệu người nghe theo Ngài, tôn vinh Ngài, một
thiếu niên thôn quê mới 19 tuổi lên làm Giáo chủ của
Đạo giáo lớn là Phật giáo Hòa Hảo. Ngài là vị Giáo chủ
trẻ tuổi nhất trong số những vị Giáo chủ khai sáng
Đạo Giáo Tâm Linh tự cổ chí kim.

Là Phật giáo nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ lại
không cho thờ hình tượng Phật, không lập Chùa
Chiền, không cho cúng tế rườm rà, phiền phức tốn
kém, không cho mê tín, dị đoan, mà Ngài còn giản dị
hóa mọi hình thức tu hành, nhập Đạo, hành Đạo. Giáo
chủ không cho đệ tử cạo đầu, xuống tóc, xuất gia,
không cho đệ tử mặc áo cà sa, đạo tràng diệt dục đi
làm hòa thượng, sư cô, mà Ngài bắt buộc đệ tử phải
để tóc hay hớt tóc như người thường, ăn mặc quần
áo y phục như người thường, phải cưới vợ, gả chồng,
thành lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm ruộng, làm
vườn, làm thợ…để sinh sống, phải làm tròn mọi bổn
phận của con người, trong gia đình, ngoài xã hội, đối
xử tình nghĩa với vợ con, anh em, bè bạn, hiếu thảo
với cha mẹ, trung hiếu với dân tộc, đất nước, quê
hương, tổ quốc. Đây là một chủ trương “Đời Đạo song
tu, Đời Đạo song hành, Đời Đạo hợp nhất, hay là Đời
Đạo hòa hảo”, đặc điểm vô cùng hữu dụng của Phật
giáo Hòa Hảo.

Là Phật giáo nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ giảng
về Đức Phật Thích Ca khác hơn lời giảng của nhiều
môn phái Phật giáo khác, Ngài tôn vinh thờ kính Đức
Phật Thích Ca nhưng Ngài cũng chỉ rõ cái ta cần tôn
vinh, thờ kính, học hỏi nơi Đức Phật Thích Ca là Lòng
Từ Bi, Hỉ Xả, Bác Ái và cái trí tuệ Minh Triết, Giác Ngộ
của Phật Thích Ca. Phải công nhận là Đức Huỳnh Giáo
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Chủ có cái can đảm phi thường của một con người
dấn thân tu hành bằng cách khuyên đệ tử của Ngài từ
bỏ những tập tục sai lầm, từ bỏ nhiều hình thức tu
hành vô bổ của Phật Tử hàng ngàn năm qua, là từ bỏ
việc tụng kinh gõ mõ, những việc làm nầy không
mang lại sự ích lợi nào hết cho việc tu hành, cho cá
nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, dân tộc và nhất là
Đức Phật không hề đòi hỏi con người phải làm những
công việc vô bổ nầy.

Ai cũng hiểu và nói rằng Đức Phật Thích Ca là
bậc Đại Giác Ngộ, Đại Từ Bi, Đại Bác Ái, Đức Phật
thương xót sự khổ ải của chúng sanh mới truyền
giảng Phật pháp, mới dạy dỗ người đời tu hành, vậy
thì chúng ta cũng phải hiểu là những hành động tu
hành nào không mang lại hạnh phúc, an lạc cho con
người thì chắc chắn rằng đó không phải là điều Phật
dạy. Những hành động tu hành nào mang lại những
điều phiền lụy, những nỗi khổ đau cho Phật tử thì lại
càng chắc chắn đó không phải là những điều Phật dạy,
mà đó chỉ là những gì sai lầm do con người bày đặt ra.
Mục đích tu hành là để được Giác Ngộ, không biết
được cái gì đúng cái gì sai thì không phải là Giác Ngộ,
biết cái đúng mà không làm thì không phải là Giác
Ngộ, biết cái sai mà vẫn làm thì không phải là Giác
Ngộ. Cụ thể, Đức Huỳnh Giáo Chủ đưa ra 3 hành động
đáng được coi là Tu Hành theo Phật pháp là: “Làm
hết các việc Thiện - Tránh hết các điều Ác - Quyết
rửa lòng Trong Sạch”.

Dù muốn dù không, lịch sử chứng minh rằng
Tôn Giáo luôn luôn có vai trò quan trọng trong mọi
quốc gia, dân tộc qua mọi thời đại, những ảnh hưởng
trực tiếp, gián tiếp, cho nên chúng ta không thể nào
không xét đến yếu tố Tôn Giáo, Tín Ngưỡng, Tâm
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Linh khi quan tâm đến một quốc gia, dân tộc nào đó.
Quan tâm đến dân tộc, đất nước Việt Nam trong bất
cứ thời đại nào chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu
tố Tôn Giáo, Tín Ngưỡng, Tâm Linh. Nói đến Miền
Nam trong nửa thế kỷ đầy biến động vừa qua, chúng
ta không thể nào không nói đến PGHH, vai trò, ảnh
hưởng, tác động vào thời cuộc của PGHH và vị Giáo
chủ trẻ tuổi tài danh Huỳnh Phú Sổ.

Những điều trình bày trên đây, cho dù chỉ là
rất sơ lược, nhưng cũng thấy được đóng góp quan
trọng của PGHH và Đức Huỳnh Giáo Chủ cho dân tộc,
đất nước, con người Việt Nam, nói chung, cho đồng
bào nông dân, cho Phật tử Miền Nam nói riêng,
những đóng góp to lớn và lợi ích về nhiều mặt: đạo
đức, tâm linh, tâm lý, tín ngưỡng trong sáng và thanh
cao của Phật giáo: Minh Triết, Giác ngộ, Bác Ái, Từ Bi...

Để tạm kết bài lược khảo về tôn giáo vùng
châu thổ sông Cửu Long “PGHH và Đức Huỳnh Giáo
chủ” ngắn ngủi nầy, chúng tôi xin được hân hạnh giới
thiệu một tác phẩm thơ ca tiêu biểu của vị Giáo chủ
trẻ tuổi tài ba Huỳnh Phú Sổ, một bài thơ có tựa đề
rất phàm tục là “Tình Yêu”, nhưng nội dung lại là ý
tưởng rất tuyệt vời, tâm tình rất tuyệt đại, tâm ý rất
tuyệt mỹ, rất thanh cao, siêu thoát. Không phải là lời
nói suông, hoa mỹ, văn chương, mà là tất cả cuộc đời
hoạt động của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho Đạo pháp và
Phật pháp, cho dân tộc và quốc gia, nhân loại, và
muôn loài đều được chứng thực, ngay thật, chính xác,
cụ thể và rõ ràng:

“Ta có tình yêu rất đượm nồng
Yêu Đời, yêu lẫn cả Non Sông
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Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ
Không thể yêu riêng khách má hồng.

Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm chí hãy xoay chiều
Hướng về phụng sự cho nhân loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.

Ta đã đa mang một khối tình
Dường như thệ hải với sơn minh
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh”.

(Trích từ sách mới xb: �Phật Giáo Hòa Hảo, tôn giáo
cận nhân tình trong lòng dân tộc� nxb Tổng Hợp
TpHCM, 6/2017)

Ý nghĩa chữNHẪN
TRƯƠNG VĂN THẠO

Chỉ một chữ NHẪN thôi, mà người viết cả đời
thực hành chưa nỗi. Có lẽ tại 12 Nhân duyên và Tam
Nghiệp hay do “Tham Sân Si” luôn tiềm ẩn trong
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người. Vì vậy, hễ ai khen thì ưa thích, khoái chí rồi
thương mến người đó. Còn ai chê bai nặng lời hay nói
cao thấp, đắng cay, thì nổi sân và ghét giận luôn cả
dòng cả họ.

Người xưa có câu:
Thương nhau thương cả lối đi,

Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.
Chính vì vô minh nên cả đời ngu muội, chạy

theo những bọt nước làn mây, mau tan mau rã. Nào
hay đâu thân tạm bợ nầy chỉ là thân gởi sống bám
vào cây, là Dã Tràng xe cát biển Đông mà không hay
biết !!!.

Vì vậy, nên tìm trong Phật Học về ý nghiã chữ
NHẪN để mà cố tránh những điều đáng tiếc đang xảy
ra trong cuộc sống:

NHẪN: Âm theo Phạn: Sàn đề Kshânti. Nhịn
đựơc, chịu nổi.

Thường gọi Nhẫn nhục. Cũng kêu là An nhẫn.
Tức là nhờ an trụ nơi Đạo lý, nhờ niệm Phật mà
chẳng động tâm.

NHẪN là nền hạnh thứ ba trong Lục độ tức là
Bồ tát hạnh. Tu lấy đức Nhẫn thì trừ được tánh Sân,
một độc trong Tam độc.

Nhẫn có ba bực:
1.- Sanh nhẫn,
2.- Pháp nhẫn,
3.- Vô sanh pháp nhẫn.
1. Sanh nhẫn: Đối với chúng sanh, nhỏ như con

muỗi con kiến cắn, chích mình, mình cũng không
đem lòng giận mà toan hại chúng nó; lớn như người
ta, nếu họ có đánh, đập, mắng chửi mình, toan hại
mình, mình cũng không giận, không oán, không tính
báo thù. Sanh Nhẫn cũng kêu là Hữu tình nhẫn.
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2. Pháp nhẫn: Đối với những cảnh vô tình, làm
nghịch làm hại mình, như nắng, mưa, gió lạnh, mình
đều chịu được mà không giận, không than. Pháp
nhẫn cũng kêu là Phi tình nhẫn.

3. Vô sanh pháp nhẫn: Đức nhẫn tự nhiên của
bực Bồ tát, đức nhẫn chẳng cần tu tập nữa. Nhà Đạo
nhận thấy cái thật tướng của các pháp là không sanh,
tất không diệt, vạn vật chỉ là có tạm vậy thôi, nhà Đạo
không còn chấp mình, chấp người, không còn phân
biệt, cho nên không còn buồn, giận, oán sanh mạng
nào, một pháp thể nào. Ấy là đức Nhẫn hoàn toàn của
bực nhận thấy các chúng sanh và các pháp đều không
sanh, không khởi.

Trong Pháp Tập Kinh có chép rằng: Thế nào là
cái sức Nhẫn của Bồ tát ?

1. Người chửi mắng mà không chửi mắng trả
lại. Nhờ vậy mà đắc cái Như hưởng bình đẳng trí lực.

2. Người đánh mà không đánh trả lại. Nhờ vậy
mà đắc cái như Kính (gương) tượng bình đẳng trí lực.

3. Người làm khổ mình mà mình không làm
khổ trở lại. Nhờ vậy mà đắc cái Như huyễn bình đẳng
trí lực.

4. Người ta giận mình mà mình không giận lại.
Nhờ vậy mà đắc cái Nội thanh tịnh bình đẳng trí lực.

Trong Tạp Bảo Tạng Kinh có chép rằng: Như ai
làm được cái hạnh Nhẫn, thì được năm cái đức nầy:

1. Không oán giận,
2. Không nói cộc cằn, gay gắt,
3. Chúng thấy yêu mến,
4. Có danh tiếng tốt,
5. Sanh lên nẻo lành (thiện đạo).
Đại sư HOẰNG NHẪN: Tổ đời thứ năm ở Đông

độ hồi thế kỷ thứ VII dương lịch. Ngài sanh ra tại
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huyện Hoàng Mai, tỉnh Kỳ châu (Trung Hoa), con của
bà họ Châu. Nối ngôi Tổ tại núi Phá đầu, do Ngài Đạo
Tín truyền.

Truyện có chép rằng: Có một vị đạo nhơn già
tên là Tài Tùng đến cầu Đạo nơi Ngài Tứ tổ Đạo Tín.

Tổ dạy rằng: “Nhà ngươi già rồi, nếu ta truyền
Pháp cho ngươi, thì ngươi làm lợi ích cho người ta
chẳng được lâu. Như đầu thai trở lại, ta sẽ nhẫn mà
đợi”. Tài Tùng ưng thuận và ra đi, thấy người con gái
họ Châu đương giặt áo dưới khe. Bèn nói với thiếu
nữ rằng: “Cho tôi ngủ nhờ một đêm.” Rồi gởi bào thai
ở nàng ấy. Cha mẹ nàng thấy con mình vô cớ mà có
chửa, bèn đuổi đi. Nàng nhẫn nhịn đối với nạn khổ
nhục, đúng kỳ sanh ra một trai. Người thuở ấy kêu
đứa trẻ là thằng nhỏ không họ. Mẹ con đi ăn xin và
nuôi nhau.

Đến bảy tuổi, trẻ ấy nhơn đi qua đường, gặp
Tứ tổ Đạo Tín. Ngài kêu: “Nầy thằng nhỏ không họ
(vô tánh nhi) kia ơi!

- Tôi có họ chớ.
- Ngươi họ gì?.
- Tôi họ Phật (ngã Phật tánh).
Tổ Đạo Tín bỗng nhớ đến lời hẹn xưa của

người với Ông Đạo Tài Tùng, bèn nói với người mẹ,
xin đứa trẻ đem về nuôi. Ngài đặt tên cho: Vì Tổ,
Nhẫn chết mà đợi, vì mẹ Nhẫn nạn mà sanh, cho nên
đặt tên là HOẰNG NHẪN.

Tổ thế phát cho Hoằng Nhẫn, giao cho đồ
chúng dạy học, về sau truyền Y Bát và Chánh Pháp
cho, đặng làm Tổ đời thứ Năm.

Đến đời Đường Cao Tông (năm 661), Ngũ tổ
Hoằng Nhẫn truyền Y Bát và Chánh Pháp cho Huệ
Năng làm Lục Tổ. Cuộc truyền Y Bát của Thiền Tông
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đến đây là dứt. Huệ Năng được Pháp, liền ra đi. Ba
năm sau (năm 663), Ngũ Tổ tịch.

Sau khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tịch, đến đời
Đường Đại Tông (763-779), Triều đình Sắc thụy
phong cho Ngài là Mãn Thiền Sư và Sắc phong tòa
Tháp của Ngài là Pháp võ Tháp.

Riêng về Giáo lý PGHH, Đức Thầy đã căn dặn
người tín đồ phải luôn luôn giữ lấy chữ NHẪN làm
đầu trong việc đối nhơn xử thế. Ngay trong điều răn
cấm thứ nhì, Ngài có dạy: “Ta chẳng nên gây gổ lẫn
nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng
giận.” Và đừng bao giờ quên:

“Ai chưởi mắng thì ta giả điếc,
Đợi cho người hết giận ta khuyên.
Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên,
Thì đâu có mang câu thù oán.”

(Quyển 4, GMTK)
Đặc biệt trong bài thơ “Nhẫn đợi thời cơ” mà

Đức Thầy viết năm Quý Mùi (1943) nhằm trấn an
một số tín đồ đang bàn tán xôn xao về thời cuộc, Ngài
đã nhấn mạnh về chữ NHẪN như sau:

“Tu nhân thiện tín phải chuyên cần,
Lục tự Di Đà giữ Tứ Ân.
Rán nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn,
Dạ thưa quan chức phận làm dân.

*
* *

Làm dân bá nhẫn thị lương hiền,
Chữ nhẫn lời truyền Phật, Thánh, Tiên.
Gương trước Hớn, Tần, Hàn Tín nhẫn,
Đã không khổ nhục khỏi ưu phiền.”
Được biết, HÀN TÍN người ở đất Hoài Âm,

nước Sở (Trung Hoa) sanh thời Tần, Hán và Sở. Nhà
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rất nghèo, Tín thường đi câu cá đổi gạo; lắm khi cơm
chẳng đủ no, Tín phải ăn nhờ nơi bà Phiếu Mẫu,
nhưng Tín tích cực học hành binh pháp và lúc nào
cũng mang theo mình một thanh kiếm.

Ngày nọ, Tín đem cá ra chợ bán gặp bọn thanh
niên côn đồ, đứa cầm đầu nhục mạ và bảo Tín: “Nếu
không dám giết ta thì phải luồn qua trôn ta mà đi”.
Qua phút suy nghĩ kỹ, Tín liền cúi mình chun luồn
qua trôn kẻ côn đồ. Mọi người ở chợ cười vang lên
chê Tín là hèn nhát. Duy có thầy tướng số tên Hứa
Phụ biết Tín là bậc nhân tài chưa gặp vận.

Đức Thầy nhắc điển tích trên đây, ý muốn nói
vì thời vận chưa đến, Ngài phải ẩn nhẫn đợi thời và
cam chịu lắm nỗi gian truân, thế nhân khinh bỉ,
nhưng đến một ngày kia, Ngài sẽ:
“Đem tài thao lược giúp non sông”.
(Dụng kinh Quyền)
Thì:
“Sau danh thể sạ hương khắp chốn”.
(Kệ Dân, Q.2)
Và chừng đó:
“Bá gia mới biết người Khùng là ai”.
(Sấm Giảng, Q.1)
Đề nghị, nếu ai làm Lễ đeo NHẪN cho con em (trong
dịp Đính hôn hoặc Cầu hôn), nên đọc bài thơ Bát
Nhẫn sau đây cho mọi người cùng nghe:

Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền,
Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên.
Nhẫn giả hương lân hòa ý hỉ,
Nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên.
Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc,
Nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền.
Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự,
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Nhẫn thành phú quới vĩnh miên miên.
(Hòa Hảo, năm Kỷ Mão)

Bài thi nầy đã được Đức Thầy giải nghiã rõ bằng một
đoạn văn vần trong Quyển 4 “Giác mê Tâm kệ” như
sau:

“Chữ thứ nhứt Nhẫn-Năng-Xử-Thế,
Là người hiền khó kiếm trong đời.
Lập thân danh tuần trải nơi nơi,
Chờ thời-đại mới là khôn khéo.
Chữ Nhẫn-Giái trì tâm trong trẻo,
Khuyên dương-trần giữ phận làm đầu.
Nhẫn-Hương-Lân cùng khắp đâu đâu,
Trên cùng dưới đều hòa ý hỉ.
Nhẫn-Phụ-Mẫu gọi trang hiền sĩ,
Phận xướng-tùy chồng vợ nhịn nhau.
Nhịn xóm-chòm cô bác mới cao,
Nhẫn-Tâm nọ ngày ngày an-lạc.
Nhịn tất cả những người tuổi tác,
Nhẫn-Tánh lành yên-tịnh dài lâu.
Giữ một lòng hiền-hậu mới mầu,
Quanh năm cũng bảo toàn hon-thể.
Chữ Nhẫn-Đức kể ra luôn thể,
Thì trong đời vạn sự bình an.
Chữ Nhẫn-Thành báu-quí hiển-vang,
Khắp bá-tánh được câu hòa-nhã.”
Tóm lại, nếu biết thân Tứ Đại nầy là giả tạm thì

sẽ Nhẫn được. Đâu có gì mà phải nổi Sân, phải không
quý vị ???.

Theo gót người xưa hành chữ Nhẫn,
Mong đời thấy rõ lý Chơn không.
Sau đây là một số lời chơn truyền của Đức

Thầy nhằm chỉ dạy tín đồ về chữ NHẪN, kính mong
quý vị cùng nhau ghi nhớ:
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NHẪN-HÒA
“Chữ nhẫn-hòa ta để đầu tiên,
Thì đâu có mang câu thù-oán.”
(Q.4 – GMTK)
NHẪN-NẠI
“Cả kêu lớn nhỏ đệ-huynh,
Từ đây nhẫn-nại chống-kình làm chi.”
(Để chơn đất Bắc)
“Nắm tay trở lại cánh đồng,
Cần-lao, nhẫn-nại Lạc-Long tổ truyền.”
(Khuyến nông)
NHẪN-NHỊN
“Thường tranh-đua tiếng thấp lời cao,
Chẳng nhẫn-nhịn thành ra cừu-oán.”
(Q.5 – Khuyến Thiện)
“Và nhẫn-nhịn đừng ham tranh-luận,
Khỏi mất lòng tất cả mọi người.”
(Q.5 – Khuyến Thiện)
“Sân-si phỏng có điều thêm bận,
Nhẫn-nhịn ắt không chuyện kéo dài.
(Tỉnh bạn Trần gian)
NHẪN-NHỤC
“Phải nhẫn-nhục chờ người Cổ-Tích,
Phật với Trời phân-định cho ta.”
(Q.4 – GMTK)

LẠNG TƯyNG NHƯ nhờ nhẫn, mà Đại Tướng
LIÊM PHA bái phục.

-Một lần nữa, Tần Vương muốn hại Triệu
Vương nên ước hẹn cùng vua Triệu hội tại Mảnh Trì
để giao hảo. Lần nầy cũng nhờ Lạng Tương Như với
ba tấc lưỡi tài cao trí rộng anh dũng uy hiếp Tần
Vương cứu được Triệu Vương thoát chết trong
đường tơ kẽ tóc.



169

Qua bao lần thử thách, biết rõ chân tài của một
kẻ sĩ tuổi trẻ nhiều thao lược, Triệu Vương phong
Lạng Tương Như làm Tể Tướng, ngôi vị cao hơn cả
khai quốc công thần Liêm Pha Đại Tướng.

Từ đó, Liêm Pha tỏ ra bất bình, tuyên bố rằng:-
Sẽ làm nhục Lạng Tương Như bất cứ ở đâu khi Liêm
Pha gặp mặt. Vì Lạng Tương Như chỉ là vô danh tiểu
tốt, được cái miệng nói mép mà thôi.

Nghe thế, Lạng Tương Như tìm mọi cách để lánh
mặt Liêm Pha. Thái độ sợ hãi của Lạng Tương Như
làm thiên hạ ai cũng chê cười khinh bỉ, và càng làm
cho Liêm Pha đắc chí. Bọn xá nhân theo hầu Lạng
Tương Như lấy làm xấu hổ, bởi có một chủ tướng quá
hèn kém, nên bọn chúng vào xin từ giã, không muốn
theo hầu Lạng Tương Như nữa.

Lạng Tương Như buồn bã nói:
- Các người chưa hiểu thấu nổi lòng ta, ta lánh

mặt Liêm Pha tướng quân vì một lý do sâu xa khác
chớ đâu phải khiếp nhược sợ lời hăm dọa đó. Các
người xem Liêm tướng quân có uy lực oai quyền
bằng Tần Vương không ? lấy uy vũ trong thiên hạ đời
nay không ai bằng vua Tần cả, thế mà ta nhứt nhơn
nhứt mã dám mắng thẳng vào mặt Tần Vương, tại
Hàm Dương và làm nhục Tần ở Mảnh Trì cứu được
nước và cứu được Triệu Vương từ chỗ tử ra chỗ sanh,
biến nguy thành an. Ta dẫu hèn, nay há lại sợ Liêm
Pha hay sao ? Các ngươi có biết không ? Ngày hôm
nay nước Triệu được yên, vua Tần còn ngại chưa
đem quân sang đánh nước Triệu là vì Tần Vương biết
nước Triệu mưu thần thì có ta, còn võ tướng thì có
Liêm Pha. Nếu hôm nay ta và Liêm Pha không cùng
nhau đoàn kết mà lại xung đột nghịch thù chia rẽ lẫn
nhau tất nhiên sẽ làm cho nước Triệu suy yếu, Tần
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Vương biết được chắc chắn sẽ thừa cơ phạt Triệu. Ta
làm thế chẳng qua ta xem việc nước là trọng mà thù
riêng là khinh mà thôi!

Câu chuyện nầy được lọt vào tai của Liêm Pha-
Liêm Pha tự thấy hổ thẹn mà nói rằng:

- Nếu ta không nghe được chuyện nầy, thì ta
không bao giờ thấy cái lỗi của ta, ta cứ tưởng đâu từ
trước tới giờ Lạng Tương Như không dám gặp ta là vì
tham sanh úy tử, hèn nhát, ham bã vinh hoa. Ta thực
sự thua kém Lạng Tương Như Tể Tướng nhiều lắm.

Nói xong, Liêm Pha tự cởi trần vai áo, cầm
gươm đến nhà của Lạng Tương Như tạ tội:

- Kẻ hèn nầy thật muôn vàn có lỗi, bụng dạ hẹp
hòi ngu muội không hiểu thấu đức độ khiêm cung
của Ngài cao rộng đến thế. Hạ nhân chỉ là một tên
thất phu vô trí, chết mười lần cũng chưa đủ chuộc tội
với Ngài.

Vừa nói vừa quì trước cửa sân nhà Lạng Tương
Như. Lạng Tương Như nghe thấy vội chạy đến đỡ
dậy khóc mà rằng:

- Xin tướng quân đứng dậy, chúng ta cùng phò
vua giúp nước, tướng quân nay hiểu được lòng bỉ
nhân chứng tỏ vận nước còn hanh thông và là một ân
huệ lớn lao đối với bỉ nhân rồi. Xin chớ nên như vậy.

NHẪN ĐỘ: An Nhẫn, an trụ vào pháp. Độ: Đưa
đến bờ bên kia, Bờ giác, Niết bàn. Cũng kêu: Nhẫn Ba
la mật, Sàn đề Ba la mật. Tức là đức Nhẫn là một
trong sáu đức (Lục độ, Lục độ Ba la mật) có sức đưa
nhà tu hành đến nơi toàn giác.

Trong “Tam Tạng Pháp số” có chép:
Nhẫn Độ có ba thứ:
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1.-Nại oán hại Nhẫn: Như gặp những ai oán,
ghét, độc, hại mình, thì an nhiên nhẫn nại, chẳng có ý
trả lại.

2.-An thọ khổ Nhẫn: Như gặp những nỗi khổ
bức bách, như nước, lửa, đao, trượng vv…, thì điềm
nhiên mà nhẫn chịu, không đem lòng tức giận.

3.-Đế sát Pháp Nhẫn: Quan sát các Pháp, thấy
thể tánh của chúng là hư, huyễn, vốn không sanh,
không diệt, nghĩ vậy nên nhẫn nhịn được.

(Trích Phật Học Tự Điển)
Như trên Đức Thầy của chúng ta đang hành

“NHẪN ĐỘ”.
Nhờ Nhẫn Độ mà Tín đồ PGHH sáu Tỉnh Miền

Tây, không trở thành “Biển Máu”.
. “Cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ kéo quân đi tiếp cứu,

hãy đóng quân y tại chỗ.
Sáng ngày tôi sẽ cùng ông Bửu Vinh điều tra kỹ

lưỡng rồi về sau.
Phải triệt để tuân lịnh.
Ngày 16-4-47; 9 giờ 15 đêm
Ký tên: S
Tạm bàn:
Kẻ sĩ nhiều thao lược, Nhẫn nhịn như Hàn Tín

lòn trôn giữa chợ và Nhẫn như Lạng Tương Như thật
lưu danh thiên cổ.

Tự hối hận, tạ tội như Đại Tướng Liêm Pha, xưa
nay ít có!

Nammô A Di Đà Phật !

TRƯƠNG VĂN THẠO
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Sự lễ bái của người tín đố PGHH

theo tôn chỉ của Đức Thầy
Tịnh Lạc cư sĩ

Xét thấy hiện nay vẫn còn một số đồng đạo
phân vân chưa nắm vững về cách xá và lạy theo nghi
thức Tôn giáo mà Đức Thầy đã chỉ dạy rất rạch ròi
trong quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Cho nên trên thực tế
vẫn còn số ít xá và lạy một cách tùy tiện thiếu sự
đồng nhứt, đó chẳng qua là họ không chịu nghiên cứu
kỹ lời từ huấn của Đức Thầy, cũng như không chịu để
ý học hỏi thực tiễn qua sự hướng dẫn của người khác.

Điều lấn cấn tồn tại hiện nay là cách xá và lạy
người sống và người chết, nhất là trước chân dung
của Đức Thầy phải xá cách nào cho đúng lễ, tức xá 2
xá hay 3 xá và lạy có được? Đó là mấu chốt của vấn
đề cần phải được phân tích, chứng minh làm rõ. Do
đó, tôi xin phép được tóm lược khái quát qua những
trích đoạn sau đây trong quyển Tôn Chỉ Hành Đạo
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của Đức Thầy để chúng ta tuân thủ và thực hiện cho
thống nhứt, vì đây là qui tắc bất khả cưỡng nhằm để
tránh tình trạng chênh lệch không đáng có.

1/- Hành lễ:
Trước hết chúng ta hãy nghe đây lời huấn dạy

của Đức Thầy về đối tượng nào mà mình xá hay lạy
từ người sống đến người chết ngay cả đến Đức Thầy
đều đã được kể rõ trong phần hành lễ như sau:
“Chỉ thờ lạy Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn
sống và các vị anh hùng cứu quốc. Với những kẻ khác,
nên bỏ hẳn sự lạy lục người sống, cho đến Thầy mình
cũng vậy, chỉ xá thôi”.

Đúng ra chúng ta phải xá và lạy Đức Thầy mới
đủ lễ nghi tôn kính bởi Ngài là hiện thân của một vị
Phật. Mà đã là vị Phật thì dù còn tại thế hay đã tịch
diệt đều phải được cung kính bái lạy đó là lễ đương
nhiên như ta thấy qua lịch sử, lúc Đức Phật còn trụ
thế và cả 33 đời Tổ cũng đều chấp nhận hình thức
này cho các môn nhơn đệ tử khi có việc thỉnh cầu và
thọ giáo. Thế nhưng, chỉ riêng trường hợp của Đức
Thầy vì Ngài luôn chủ trương giản dị để hạn chế bớt
những thông tục rườm rà, đồng thời Ngài còn biểu tỏ
đức khiêm nhường, từ tốn của một đấng siêu phàm
quán thế để cho mọi người dễ dàng tiếp cận, gần gũi
với Ngài hơn cho nên Ngài phải khuyến bảo như vậy,
điển hình trường hợp của ông Bảy Còn vừa thụp lạy
Đức Thầy tại Tổ Đình nhưng Ngài đã không cho,
chính vì vậy nên chúng ta đâu dám làm trái lệnh của
Đức Thầy dạy bảo. Vả lại, theo quan niệm của hầu hết
đồng đạo của chúng ta là phải tránh hẳn việc lạy lục
Đức Thầy để chứng tỏ Ngài vẫn còn sống thế thôi.

2/- Nghi th�c lễ bái thường nhật:
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Việc công phu lễ bái hằng ngày 2 buổi (sáng,
chiều) của người tín đồ đều đã được Đức Thầy chỉ
dạy rạch ròi đầy đủ trong Tôn Chỉ Hành Đạo ở mục
“Sự cúng lạy của người cư sĩ tại gia” được hiển thị
qua các bài cầu nguyện trước bàn thờ Cửu Huyền,
ngôi Tam Bảo và bàn Thông Thiên, tuy giản dị nhưng
bao hàm ý nghĩa như các phẩm kinh nhựt tụng của
Đức Phật dành cho các tăng đồ và Phật tử.

Điều này đã được tất cả tín đồ đều phụng hành
một cách triệt để, không có điều gì vướng mắc cần
phải trao đổi hay nhắc nhở. Vậy xin miễn ghi lại ở
phần này mà chỉ nêu lên một vài khía cạnh còn nghi
vấn do cá nhân một đồng đạo đặt ra câu hỏi dưới đây
với yêu cầu được giải thích. Đây là những vấn đề cần
phải được giải nghĩa cho rõ ràng thông suốt ngõ hầu
cùng nhau đi đến điểm thống nhứt và đồng hành trên
thực tiễn.

3/- Cách cầu nguyện cho người chết, người
bệnh tật và tai nạn:

a) Cách cầu nguyện cho người chết:

“Mỗi người đứng trước bàn Phật” (bàn hương
án trước sân nhà) niệm, vái và xá, lạy theo lời dạy
của Đức Thầy trong mục “Cách cầu nguyện cho người
chết”.

Còn vấn đề như trên đã nói, có một đồng đạo ở
Chợ Mới đặt ra câu hỏi vì muốn biết rõ lý do thế nào
Đức Thầy đã bảo khi cầu nguyện cho người chết là
“Mỗi người đứng trước bàn Phật” mà trên thục tế lại
thấy hầu hết các buổi lế cầu nguyện đa số đều quỳ
xuống như vậy chúng ta làm trái với lời dạy của Đức
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Thầy không? Câu trả lời là không, bởi các yếu tố như
sau:

-Th� nhất: Để tỏ lòng cung kính chư Phật và
các đấng bề trên, vì theo thức lệ từ xưa tới nay khi có
việc cần van xin, khẩn cầu với ơn trên rất ít có
trường hợp nào thể hiện ở thế đứng, ngoại trừ
trường hợp bất khả kháng.

-Th� hai: Điều này Đức Thầy đã chỉ rõ trong
nghi thức cầu nguyện và vái lạy ở 2 thời cúng thường
nhật rồi, hãy lấy đó làm quy thức (làm mẫu) để ứng
dụng cho trường hợp tương tự (chỉ cần thay đổi nội
dung cho tương ứng với thực trạng thôi. Còn hình
thức vẫn không có gì thay đổi). Và hơn nữa Đức Thầy
đã quá thừa biết bối cảnh của những nơi tổ chức
hành lễ cầu nguyện đông người luôn bị hạn chế bởi
thời gian và không gian chật hẹp, nếu Đức Thầy
khuyên bảo nhứt thiết phải quỳ thì lẽ tất nhiên sẽ gặp
phải tình trạng khó khăn trở ngại. Lúc này chính
chúng ta mới thấy sự lúng túng và bối rối không biết
phải hành xử thế nào cho đúng lễ. Chính vì thế mà
Đức Thầy phải vận dụng bằng phương tiện pháp để
cho chúng ta tùy nghi mà thực hiện.

b)- Cách cầu nguyện cho người bi tai nạn và
bịnh tật.

Cũng thiết trí một bàn Phật trước cửa nhà và
mỗi người đều chắp hương (quỳ hoặc đứng tùy theo
điều kiện) nguyện:

-NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3lần)
-NamMô A Di Đà Phật (3 lần)
Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng

Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư vị Sơn
Thần, Chư vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh:
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Nay con (hoặc chúng con) thành tâm cầu nguyện cho
(tên, tuổi…) nhờ ơn trên cứu độ được tai qua nạn
khỏi (nếu là tại tạn), hoặc giải hết căn quả, tiêu tan
bệnh tật (nếu là người bịnh). Nguyện xong, cũng lạy
4 lạy và xá chính giữa 1 xá niệm Nam Mô A Di Đà
Phật, 1 xá bên trái niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
và 1 xá bên phải niệm NamMô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Cũng có câu hỏi đặt ra bởi sao cầu nguyện cho
người chết không có nguyện vái các Quan Thượng
Đẳng Đại Thần…như phần cầu nguyện cho người nạn
tai, bệnh tật? Xin trả lời: Việc cứu vớt vong linh người
quá cố được siêu thăng về cõi Tây Phương Cực Lạc
chỉ có Đức Phật mới đủ quyền năng, công đức để tiếp
dẫn mà thôi. Còn các vị Thánh, Thần vẫn còn nằm
trong tam cõi sanh tử luân hồi thì làm thế nào cứu
vớt được linh hồn của người khác, ví như người
không biết lội thì làm sao cứu người chết đắm được!?

-Ý nghba của lạy 4 lạy: Để bày tỏ lòng tri ân
đối với 4 điều ơn trọng đại mà tất cả loài người đề
phải thọ.

-Ý nghba của 3 xá: Là thể hiện lòng cung kính
đối với Tam Thế Chư Phật và bao hàm cả Tam Bảo.

Còn Đức Thầy chúng ta là vị Phật (Bồ Tát Bổn
Sư) cũng nằm trong hệ Phật Tam Thế và được tiêu
biểu trong hàng Tam Bảo vì hiện tại Ngài đã vâng sắc
lịnh của 2 vị Phật Tổ xuống thế cứu đời lẽ đương
nhiên Ngài là bậc Thánh Tăng (xuất thế gian tăng) vì
thế cho nên chúng ta phải xá 3 xá là đúng nghĩa chứ
đừng đem chuyện phân biệt Đức Thầy còn sống hay
nhập diệt để bàn luận ở chỗ này là không đúng!

4/- Trường hợp ngoại lệ:
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Đối với việc hôn nhơn cưới hỏi như ta thường
thấy đôi trai gái xá và lạy tạ ơn ông bà, cha mẹ còn
sống đều xá 2 xá và lạy 2 lạy đó thuộc về phong tục
tập quán lâu đời đã được xã hội thừa nhận thì chúng
ta phải theo, nhưng phải hiểu rằng nó không thuộc
phạm trù của lễ nghi tôn giáo.

Tóm lại, bài viết này mục đích nhắc lại lời chỉ
giáo của Đức Thầy và cũng để hóa giải một số thắc
mắc tồn tại như đã nêu trên, để làm thể nào đem lại
sự thống nhứt trong việc hành lễ, tránh đi những
hình thức tùy tiện và lệch lạc không đáng có.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Hậu giang, ngày 21 tháng 10 năm 2017
Kính bút

Tịnh Lạc Cư Sĩ

Mùa Xuân Úa của ĐÊM TỪ LY.

Tùy bút của LÊ YẾN DUNG

Năm ấy, vào đêm 25 tháng Hai âm lịch của 71
năm về trước đã có kẻ lợi dụng lòng trung tín, đức hi
sinh và vị quốc quên mình của Đức Huỳnh Giáo Chủ
bày ra âm mưu ám hại Ngài.

Những tia nắng chiều xưa ấy, vẫn còn rất yếu
ớt khuất sau hàng tre dầy đặc. Trời bắt đầu sẫm tối
rất nhanh, chỉ độ hơn 7 giờ thôi mà đã đen như mực.
Hai bên bờ rạch nằm giữa cánh đồng hoang vu, trong
những năm tháng kháng chiến chống Pháp lau sậy
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mọc um tùm, không một thuyền ghe qua lại, khiến
cho đêm tối Ba Răng càng thêm âm u rùng rợn...

Thuyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ đang chầm
chậm rẽ nước từ ngọn Ba Răng, Đốc Vàng Hạ (rạch
Láng Tượng) đến chỗ hẹn với Bửu Vinh.

Tùy tùng của Ngài gồm: Đại đội trưởng Đại đội
2, Chi đội 30 Ngô Trung Hưng, Thư ký văn phòng Ủy
viên Đặc biệt Huỳnh Hữu Thiện, 4 cận vệ quân và 3
người chèo thuyền (phu trạo). Tất cả đều len lén nhìn
Ngài và thấy được nét trầm tư của vị Giáo Chủ qua
ánh đèn dầu đong đưa theo nhịp sóng vỗ. Không ai
dám hỏi han gì để chờ đợi lịnh của Ngài.

Bằng ánh mắt từ bi, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã
lướt nhìn tất cả mọi người và bằng giọng êm dịu từ
tốn, Ngài hỏi: “Có ai biết đường trở về căn c� của
mình không?”. Tất cả đồng thanh trả lời “Dạ không
biết” chỉ có Ông Phan Văn Tỷ (cận vệ quân) đưa tay
lên và thưa: “Bẩm Thầy con biết”. Ngài ôn tồn bảo:
“Có gì khó, c� nhắm hướng sao Cày chạy riết thì
tới chớ gi”, Ngài cũng chỉ tay về hướng sao Cày cho
tất cả tùy tùng của Ngài, con đường trở về căn cứ
quân đội Hòa Hảo ở Phú Thành và than thở: “Hôm
nay là ngày đau khổ nh�t ! Ôi ! Sao mà đau khổ
quá vầy!”.

Thuyền dừng lại, Bửu Vinh đến tận bờ rạch,
mời Đức Huỳnh Giáo Chủ lên văn phòng làm việc của
ông ta. Qua lời chào hỏi của Bửu Vinh, Ngài đã nhận
ngay nét gian tà trong thái độ và một cử chỉ mất bình
tĩnh, nhiều lo lắng của hắn…Ngài đi trước theo sau là
4 Cận vệ quân, theo sau nữa là Bửu Vinh trong một
bộ đồ lụa đen.

Văn phòng của Bửu Vinh đặt tại một ngôi nhà
ngói lớn. Bửu Vinh và Ngài ngồi đối diện nhau trên
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một chiếc tràng kỷ đặt ở phòng bên ngoài. Giữa nhà
là bàn thờ, hai bên là 2 miếng màn vải bông che kín
cửa vào buồng trong.

Câu chuyện của vị Giáo Chủ và Bửu Vinh chưa
kịp bắt đầu thì nhanh như chớp: 8 tên Việt gian của
Bửu Vinh từ ngoài đường nhảy vào, chia cặp, kè 4 cận
vệ quân của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Tiếp theo là một
ám lịnh và giọng khàn hét thật to: Bắn…

Ba cận vệ quân của Ngài vì không đề phòng
hành động đê hèn đánh lén của quân Bửu Vinh, nên
đã bị đâm chết. Riêng ông Phan Văn Tỷ lanh trí hơn
và võ giỏi nên đã lách mình cho 2 tên quân của Bửu
Vinh sẵn trớn đâm vào nhau, cả hai chết tức tưởi trên
vũng máu. Anh Tỷ đã dùng súng “Mi-tray-dết” bắn trả
lại bọn họ, tẩu thoát trong khi Đức Huỳnh Giáo Chủ
rất bình tĩnh đứng dậy thổi tắt ngọn đèn. Văn phòng
trở nên tối đen.

Tiếng súng của bọn Bửu Vinh vẫn nổ liên
hồi…Ba người chèo thuyền trở về căn cứ Phú Thành
thông báo cho các tướng lãnh.

Cũng chính đêm ấy vào khoảng 9 giờ, tại căn
cứ quân đội Hòa Hảo tại Phú Thành, tất cả anh em
quân dân vẫn còn thức để trông tin của Ngài, mọi
người trong tình trạng căng thẳng, sẵn sàng đem
binh đi giải nguy cho Giáo Chủ. Họ quyết kéo quân đi
tận diệt Bửu Vinh và bè lũ. Tiếng la hét, khóc ré, gào
thét inh ỏi hòa lẫn tiếng tù và ngân dài ghê rợn, trống
mõ, làm rung chuyển cả một góc trời.

Muôn vạn ánh đuốc bập bùng sáng rực trong
đêm tối…nào thương, đao, tầm vông vạt nhọn, súng
trường, súng ngắn được mang ra kín cả đường đi, bắt
đầu cho việc đi tiếp cứu Đức Huỳnh Giáo Chủ.
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Bỗng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tiến gần và
dừng lại. Người kỵ mã tuột nhanh khỏi lưng ngựa,
hét rất to: “Ông Trần Văn Soái, Ông Nguyễn Giác Ngộ
đâu? đến nhận mật lịnh của Đức Thầy”. Ông Nguyễn
Giác Ngộ, Chi đội trưởng Chi đội 30, Ông Luật Sư Mai
Văn Dậu Đổng lý Văn phòng của Đức Huỳnh Giáo Chủ,
cùng một số cán bộ cao cấp khác và tất cả mọi quân
dân, mọi người đang nín thở vây quanh người kỵ mã
tiếp nhận lệnh của Tôn Sư:

Ông Trần văn Soái và Ông Nguyễn

Giác Ngộ,

Tôi vừa hội hiệp với Bửu Vinh bỗng

có sự biến cố xảy ra, tôi và ông Vinh suýt

chết, chưa rõ nguyên nhân, còn điều tra,

trong mấy anh em phòng vệ không biết

chết hay chạy đi, nếu có ai chạy về báo cáo

rằng tôi bị bắt hay là mưu sát thì các ông

đừng tin và đừng náo động.
Cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ kéo quân đi tiếp

c�u, hãy đóng quân y tại chỗ.
Sáng ngày tôi sẽ cùng ông Bửu Vinh

điều tra kỹ lưỡng rồi sẽ về sau.

Phải triệt để tuân lịnh.

Ngày 16-4-47, 9 giờ 15 đêm

Ký tên: S.



181

Đây là bút tích và lời dặn dò của Tôn Sư, nên
tất cả tín đồ của Ngài không có một ai manh động
trong nghẹn ngào để tuân thủ lịnh của Tôn Sư và
cũng để bình tâm lo tu niệm, để cố xoa dịu nỗi căm
hận của một đêm tối hãi hùng tại Ba Răng, Đốc Vàng.

Trong đêm tối lịch sử ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ
đã điềm nhiên thổi tắt ngọn đèn và ra đi biệt dạng. Và
cũng chính đêm ấy Bửu Vinh (kẻ đê hèn đã dụng kế
ám hại Ngài) phải tức tối, ngơ ngác, tái mặt bởi cuộc
bủa vây thất bại, đành lặng nhìn Đức Huỳnh Giáo Chủ
khuất dạng trong bóng đen dầy đặc, một màn đêm
tăm tối của vũ trụ…Đêm ấy trời sầu lên cơn bão tố,
gầm thét, gió rít từng cơn như ai oán để tiễn bước
Đấng Từ bi…Và cũng kể từ đêm đó cho đến bây
giờ không ai biết Ngài đã đi đâu?

Thánh Địa Hòa Hảo từ thuở xa xưa ấy, trời
mây giăng tối, buồn lên mắt ướt của bao nhiêu triệu
tín đồ, vì tất cả đều biết rằng: Mình đã thực sự xa rồi
bóng dáng của Đấng Tôn Sư, để chấp nhận những
nghiệt ngã thương đau, đành vâng lệnh Đấng Tôn Sư
theo chí nguyện to tát của Ngài: “Đổi lấy duyên
nghiệp trả vay cho chúng sanh trong tiền kiếp qua đi”
và Ngài cũng đã thấu triệt huyền cơ: “Ngài sẽ xa vắng
tín đồ của Ngài một thời gian” nên trong quyển Giác
Mê Tâm Kệ, Ngài đã từng thố lộ:

Thấy Thiên-cơ khó nỗi yên ngồi,
Thương lê-thứ tới hồi khổ-não.
Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo,
Như vịt con dìu-dắt nhờ gà.
Chính vì thế mà toàn thể tín đồ của Ngài đã

phải hết sức bình tĩnh làm tròn bổn phận của người
tín đồ chơn chánh, bình tĩnh để âm thầm thực thi lời
giáo huấn của Ngài, bình tĩnh trau tâm trỉa tánh làm
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tròn bổn phận của kẻ “Học Phật Tu Nhân”, giữ trọn
Tứ Ân, luyện rèn Bát Chánh Đạo, thực thi Pháp Môn
Niệm Phật mà Đức Thầy đã dày công giáo hóa. Cho
nên chúng ta phải luôn sáng suốt, quyết lấy Đạo
nghĩa để thắng kẻ hung tàn, lấy Đức nhân để thắng
cường bạo, đúng như luật thừa trừ “Nạn tai cũng hữu
ích phần nào”. Triết lý trên đã gần gũi với câu: “Ta
chịu khổ khổ cho bá tánh” (Sa Đéc) hoặc “Nguyện
uống cho đời chén thuốc cay” (Vì Sanh Chúng) của
Đức Tôn Sư đã làm thêm niềm tin vững chắc cho sự
trở về của Ngài, một ngày hoan lạc vô biên của hàng
triệu Tín đồ và sự ngạc nhiên thán phục lớn lao của
của cả quần sanh nhân loại, để hoan hỉ mà nhận rằng
mình đã đi đúng đường tu:

“Nhờ công tu luyện đúng đường quá hay.”
(Sấm Giảng, Q.1 - Khuyên Người Đời Tu Niệm).

Nhờ sự soi đường dẫn lối của Đức Huỳnh Giáo
Chủ mà toàn thể khối tín đồ to lớn của Ngài đã cùng
nhau thương yêu lẫn nhau như con một cha, cùng
chung sức đua nhau vào những công tác hữu ích cho
Xã hội nhân quần, cùng xiết chặt vòng tay lớn để cậy
nương vào “Đuốc Từ Bi” của Ngài đang soi sáng cả vũ
trụ và vĩ nghiệp của Đấng Tôn Sư mà dẹp cả lòng thù
hận, cùng tương thân tương ái trong tinh thần Hòa
Hảo, để cùng nhau thực hiện cái mục đích siêu việt
của Tôn giáo mình, theo ý nguyện của Ngài là “Mang
lại đời sống ấm no an lành trong thịnh vượng cho
nhân loại, tiến tu đến giải thoát”.

Chính vì vậy mà sau biến cố 25 tháng 2 nhuần,
năm Đinh Hợi (1947), toàn thể Tín đồ của Ngài phải
nhận chịu nhiều tang thương, chịu đựng không biết
bao nhiêu cuộc đương đầu đắng cay: Nào là thực dân
Pháp đàn áp, cùng sự áp bức vô lương của nhóm
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đảng phái vô minh, xằng bậy và sự kềm kẹp của
chánh quyền trước kia cũng như trong hiện tại… Họ
đã tạo mọi hình thức nầy, những tổ chức nọ, vu
khống mọi hành động để có dịp giam cầm và giết chết
những đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo một cách tàn
nhẫn, vô lương, nhằm mục đích ngăn chận sự phát
triển của Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo. Chính vì biết
rõ những âm mưu của họ, nên chúng ta đã phải và
hết sức bình tĩnh, kiên trì để tự tồn. Chúng ta phải vì
lòng quảng ái, thương yêu trong tinh thần hòa hảo
mà Đức Thầy đã truyền dạy cho chúng ta, cho toàn
thể chúng sanh nhân loại, để thực hành Giáo lý của
Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo, để phát huy vĩ nghiệp
cao dầy của Ngài đã để lại cho chúng ta trong cõi đời
Hạ Nguơn mạt pháp nầy.

Đã 71 mùa Xuân úa qua đi, là 71 mùa Xuân kỷ
niệm trong sầu đau, trong thương nhớ sâu thẩm của
tất cả mọi tín đồ. Trong tâm hồn họ vẫn đọng mãi
hình ảnh của một Vị Giáo Chủ siêu xuất trần gian
trong dáng dấp hao gầy, khôi ngô tuấn tú của một
thanh sắc trẻ nhưng đã vì chúng sanh mà hứng chịu
mọi tai nàn.

Trong nỗi buồn da diết nhớ thương Giáo Chủ,
bỗng đâu đây trong sương trong gió, giọng ngâm Sấm
Giảng thâm trầm của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo
từ xa văng vẳng lại:

Đêm khuya vắng lặng như tờ,
Vài hàng nhủ hết chớ ngơ-ngẩn lòng.
Gắng tình đừng lắm ngóng trông.
Hung-tinh sao ấy trời Đông lờ-mờ.

Hềm vì mắc lá thiên-thơ,
Đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong.

Thôi thì lòng dặn lấy lòng,
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Gẫm đây đến cuộc mây rồng chẳng xa.
Đêm khuya lác-đác sương sa,

Phòng khuya lạnh-lẽo có ta với phòng.
Gật-gù suy cuộc hưng vong,

Quyết xoay máy tạo gánh gồng chưa yên.
Trí thần nhớ đến tiếng quyên,

Gọi hồn cố-quốc sầu riêng một mình.
Trầm-ngâm vẻ mặt làm thinh,

Tựa mình bên gối giấc quỳnh đã say.
Mơ tiên hồn muốn vụt bay…

Đây chính là nỗi lòng của Đức Huỳnh Giáo Chủ
trong bài “Tự Thán” mà Ngài sáng tác trong những
ngày bị người Pháp lưu giữ tại Nhà thương Chợ-Quán,
vào tháng Chạp năm Canh Thìn (1940). Có lẽ một
đồng đạo nào đó trong xóm muốn cùng tâm sự với
tôi trong đêm 25 nầy, cũng một lòng thương Đạo nhớ
Thầy. Đây quả thật là một đêm 25 đầy cảm xúc
mà hơn mười triệu tín đồ của Ngài, dù tha hương ở
khắp mọi nơi trên thế giới cùng đồng cảm cùng một
nhịp tim thương nhớ đến ĐứcTôn Sư, đang hà
phương xa vắng.

Tôi cúi mặt nghe tê tái cả buồng tim, nghèn
nghẹn nuốt những giọt mặn đang tuôn chảy từ mắt
của tôi mà hình như của cả hàng triệu tín đồ PGHH,
đang âm thầm nhớ về đêm từ ly kỷ niệm, buồn bã
nhất...Ai cũng một lòng thủy chung hướng vọng về
Tôn Sư, để cầu mong một ngày Ngài trở gót. Cho nên
trên nẽo Đạo, đường đời dù gặp nhiều chông gay đau
khổ, tất cả môn nhân đệ tử đều không bao giờ quên
lời giáo huấn của Ngài trong quyển Giác Mê Tâm Kệ:

Chánh tin tấn dầu thành hay bại,
Cứ một đường tín ngưỡng của mình.

Dầu cho ai phá rối đức tin,
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Ta cũng cứmột đường đi tới.
Lê Yến Dung (Ngày

3 tháng 4 năm 2018 - tức ngày 25 tháng 2 âl,
năm Nhâm Tuất).

Rạch Đốc Vàng ở đâu?

HUỲNH CHI sưu tầm

Từ 70 năm qua, cụm từ “Đức Thầy thọ nạn tại
Đốc Vàng” gần như đã khắc sâu vào tâm khảm của
người tín đồ PGHH. Thế nên, hằng năm cứ vào ngày
25 tháng Hai âm lịch là mọi người đều lo tổ chức
ngày tưởng niệm đầy bi thương, mất mát này. Tuy
nhiên, khi hỏi đến “Đốc Vàng” ở đâu? thì người ta có
vẻ lúng túng hoặc trả lời một cách bâng quơ “Đốc
Vàng là ở Ba Răng” hay “Đốc Vàng ở phía dưới Ba
Răng một chút”.v.v...Thật ra, rất ít người biết rõ chính
xác vị trí của địa danh Đốc Vàng và do đâu mà có địa
danh này.

Lần dở trang Bách Khoa Từ điển, được biết
Đốc Vàng tức Đốc binh Vàng là cái tên thường dùng
để chỉ một viên võ tướng cao cấp của triều đình nhà
Nguyễn. Nhờ lập được nhiều công lao, nên khi mất,
ông được vua Minh Mạng truy tặng tước vị và được
người dân xã Tân Thạnh (thuộc tỉnh Đồng Tháp, Việt
Nam) lập đền thờ.

Căn cứ theo một bài viết trên Cổng thông tin
Đồng Tháp, thì Đốc Binh Vàng tên thật là Trần Văn
Năng (1763-1835), người huyện Vĩnh Xương, tỉnh
Khánh Hòa.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_N%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_N%C4%83ng
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Năm Đinh Dậu (1777), ông đầu quân chúa
Nguyễn Phúc Ánh. Nhờ có sức mạnh và giỏi võ nghệ,
ông được bổ làm đội trưởng, rồi thăng Thuộc nội cai
đội.

Năm 1832, vua Minh Mạng xét công trạng, ban
cho ông tước Lương Tài hầu.

Năm 1833, Lê Văn Khôi khởi binh chiếm thành
Gia Định, rồi cho người sang cầu cứu quân Xiêm.
Quân Xiêm chia làm nhiều đạo tiến sang xâm lấn
nước Việt. Để đối phó cánh quân Tây Nam của đối
phương, vua Minh Mạng phong Trần Văn Năng làm
Bình Khấu tướng quân để hiệp với các tướng
là: Trương Minh Giảng, Nguyễn Xuân, Phạm Hữu
Tâm, Tống Phước Lương...cùng thống lãnh quân đội
chống ngăn.

Sau nhiều trận giao tranh dữ dội, quan quân
Việt thu phục được đồn Châu Đốc, thành Hà Tiên...rồi
vượt sang biên giới đánh đuổi quân Xiêm La ra khỏi
thành Nam Vang (nay là kinh đô Vương quốc
Campuchia).

Phần vì tuổi già, phần vì chinh chiến gian khổ,
Trần Văn Năng lâm trọng bệnh phải giao binh quyền
lại cho tướng Trương Minh Giảng để về nước trị
bệnh. Thuyền chở Trần Văn Năng đến Bến Siêu
(thuộc Cù Lao Tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng
Tháp) thì ông qua đời (1835), thọ 72 tuổi.

Nghe tin ông mất, vua Minh Mạng ra lệnh phải
mang thi hài ông về kinh an táng. Sau đó, truy tặng
ông chức Thái phó tước Tân Thành quận công, cho
bãi triều ba ngày và được nhà vua ban cho một bài
ngự chế.

Tuy nhiên, có một bài viết khác cũng
trên Cổng thông tin Đồng Tháp, thì Đốc Binh Vàng

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_D%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/1777
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_%C3%81nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_Kh%C3%B4i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Gia_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Gia_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Minh_Gi%E1%BA%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_H%E1%BB%AFu_T%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_H%E1%BB%AFu_T%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_L%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C4%90%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Ti%C3%AAn_(t%E1%BB%89nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Vang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/1835
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tên thật là Trần Ngọc. Không rõ thân thế ông, chỉ
biết dưới triều vua Minh Mạng, ông giữ chức Tổng
binh kiêm nhiệm chức Chánh giải quân lương.

Năm 1837, quân Xiêm tiến sang xâm lấn nước
Việt, Trần Ngọc được lệnh tải lương cho quân Việt
đang chiến đấu nơi biên thùy tỉnh An Giang. Lúc
ngược sông Tiền, bất ngờ gặp sóng to gió lớn, nên
ông phải cho đoàn thuyền vào vàm Tân Thạnh neo
tránh.

Ở đây, Đốc Binh Vàng được tin báo thành An
Giang vừa thất thủ. Quyết không để quân lương lọt
vào tay đối phương, ông ra lệnh thiêu hủy tất cả rồi
đứng trước mũi thuyền rút gươm tự sát.

Hay tin Trần Ngọc mất, triều đình nhà Nguyễn
truy phong ông chức Thượng tướng Quận công. Kể
từ đó, vàm rạch nơi ông qua đời được gọi là rạch Đốc
Vàng và người dân trong vùng rủ nhau xây miếu để
tôn thờ.

Truyền thuyết dân gian cũng kể, do ở chỗ khúc
cong, nước xoáy mạnh đất lở dần, ngôi miếu có nguy
cơ sụp xuống dòng sông. Người dân bàn nhau định
dời ngôi miếu. Bấy giờ trong Ban tế tự có người nằm
mộng thấy ông hiện về bảo dân làng cứ để yên ở chỗ
cũ. Lạ thay, thời gian sau, dòng chảy sông Đốc Vàng
bỗng đổi hướng, chỗ ngôi miếu chẳng những không
còn lở nữa mà mỗi năm cứ bồi thêm ra. Từ sự hiển
linh đó, người dân trong vùng tôn ngôi miếu với
danh xưng trang trọng hơn là Dinh Đốc Binh Vàng.
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Dinh nầy tại vàm rạch Đốc Vàng tọa lạc tại địa
phận ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp, nơi có hai con rạch Đốc Vàng Thượng và
Đốc Vàng Hạ hợp nhau chảy ra sông Tiền giang, cách
trung tâm Thành phố Cao Lãnh khoảng 24km theo
hướng Tây Nam.

Hằng năm đến ngày 15, 16 tháng 2 âm lịch,
đồng bào đến lễ bái tấp nập. Dinh hiện nay được
trùng tu khá quy mô, cổng chính hướng về phía quốc
lộ 30, biển ghi: “Đền thờ thượng tướng quận công
Trần Văn Năng”, hai bên có câu đối viết bằng chữ
quốc ngữ chân phương:
“Trần Ngọc trinh trung thiên cổ tại,
Thượng tướng oai linh vạn thế tồn”.
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Tượng đài Đốc binh Trần Văn Năng ở xã Tân Thạnh,
huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Tóm lại, trên cùng một trang Website “Cổng
thông tin Đồng Tháp” mà Đốc Binh Vàng, lại là hai
ông khác nhau. Vậy ai mới thật là Đốc Binh Vàng ở
Dinh Ông Đốc Vàng, cần phải đợi các nhà nghiên cứu
vào cuộc.

Tuy nhiên, nếu bỏ công nghiên cứu sử liệu, thì
thấy sự nghiệp của tướng Trần Văn Năng đúng như
những gì đã trình bày. Còn về tướng Trần Ngọc, thì
không thấy chép trong chính sử mà chỉ thấy có trong
sách Văn học dân gian Đồng bằng sông Cửu Long,
do Khoa Ngữ văn Đại học Cần Thơ tổ chức dã ngoại
và biên soạn. (Nhà xuất bản Giáo dục, 2002).

Đồng thời, theo Đại Nam Thực Lục và Đại Nam
Liệt Truyện viết:

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
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Đốc Binh Vàng có tên là Trần Văn Năng, sinh
năm Quý Hợi (1763), quê ở làng Vĩnh Điểm, phủ Diên
Khánh, huyện Vĩnh Xương (tỉnh Khánh Hòa ngày
nay). Ông có sức vóc cao lớn và võ nghệ cao cường,
theo phò Chúa Nguyễn rất sớm, lập nhiều thành tích
được thăng chức Vệ Úy rồi Đô Đốc chế…Ông phụng
mệnh dưới triều Gia Long, khi vào Nam, lúc ra Bắc
giữ vững biên thùy, mở rộng bờ cõi.

Năm 1812, khi giặc Xiêm xâm lấn Chân Lạp,
Nặc Chân sang nước ta cầu viện, Trần Văn Năng được
sung chức Chấn Vũ quân Phó tướng đem quân trấn
giữ biên giới, đắp đồn lũy canh phòng nghiêm ngặt.
Quân Xiêm thấy thế mạnh của ông kinh hồn, bạt vía
không dám xâm phạm biên cương, uy hiếm biên giới
nước ta nữa. Năm 1983, ông cùng Tả quân Lê Văn
Duyệt đưa Nặc Chân về nước.

Đến triều Minh Mạng, ông là Chưởng Tiền
quân Ấn vụ kiêm Lĩnh Thị vệ Đại thần. Năm 1822,
ông được vua giao huy động nhân sự sửa chữa Thái
Miếu. Năm 1824, ông được cất nhắc chức Phó Tổng
trấn Gia Định thành, góp phần quan trọng cùng Thoại
Ngọc Hầu tổ chức mộ dân phu đào kênh Vĩnh Tế, sau
thăng Tiền quân Thống chế, Chưởng doanh kiêm
Quyền Lĩnh Thương bạc.

Năm Giáp Ngọ (1834), ông được phong làm
Bình Khẩu tướng quân thống lĩnh quân đội cùng các
Tham tán Trương Minh Giảng, Hồ Văn Khuê, Nguyễn
Xuân, Phạm Hữu Tâm, Trương Phúc Đĩnh… đánh
đuổi quân Xiêm xâm phạm biên cương nước ta. Ông
khéo vận dụng mưu lược phá tan thế mạnh của giặc
ở Cổ Hủ, Vàm Thuận, giết được tướng giặc là Phi Nhã
Khổ Lạc.
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Năm 1835, tướng quân Trần Văn Năng thọ
bệnh, giao binh quyền cho Trương Minh Giảng để lui
về dưỡng bệnh. Trên đường trở về Gia Định, đến bến
Siêu (Cù lao Tây) thì ông trút hơi thở cuối cùng, thọ
72 tuổi. Di hài ông được quàn tạm ở Vàm rạch Đốc
Vàng rồi theo đường bộ đưa về Huế cử hành lễ mai
táng trọng thể. Nhà vua ban chiếu truy tặng ông chức
Thái Phó, tấn phong làm Tân thành Quận Công, thụy
là Trung Dũng, trọng thưởng nhiều vàng bạc, gấm
lụa…Chính đích thân vua Minh Mạng đến viếng tang,
đề thơ khen tặng, ban chức tước cho hai con trai
ông…

Ngoài ra, sự kiện này cũng thấy có ghi trong
hai quyển sách sau đây:

1.- Bảy ngày ở Đồng Tháp Mười của học
giả Nguyễn Hiến Lê:

Đốc binh Vàng là một vị anh hùng đã hi sinh
cho Tổ quốc. Năm 1837, ông có công đánh tan
giặc Xiêm vàMiên đóng hai bên bờ gần chỗ này, rồi tử
trận. Triều đình nhớ công, phong làm phúc thần và
dân làng cất dinh này để thờ Đốc binh Vàng. Ngày nay
người ta lại lấy tên ông đặt tên con rạch, tức rạch Đốc
Vàng thượng, rạch Đốc Vàng hạ…(Chương 8)

Trong sách này có một chi tiết, đó là lửa đốt
thuyền lương cháy cao ngất suốt bảy ngày bảy đêm,
cho nên nơi ấy sau được gọi là Doi Lửa (tr.59).

Sau này, tác giả Lương Thư Trung trong một
bài viết cũng đưa tin tương tự.

2.- Tự vị tiếng nói miền Nam (mục từ Cù Hu)
của học giả Vương Hồng Sển:

Cù Hu, tên vùng đất thuộc làng Tân Thạnh, tỉnh
An Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Nơi đây năm
1837 có xảy ra trận giao tranh dữ dội giữa binh nhà

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p_M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BA%BFn_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xi%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BB%93ng_S%E1%BB%83n
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Nguyễn với binh Xiêm hon hiệp, trong trận ta thắng
nhưng hai tướng tử trận, đó là Đốc Binh Vàng, có tên
ghi vào kinh Đốc Vàng, và Chưởng binh Lễ Thành Hầu
Nguyễn Hữu Cảnh… (Vương Hồng Sển, Tự vị tiếng nói
miền Nam. Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh,
1990, tr. 291).

Nói chung, dù là Trần Văn Năng và Trần Ngọc
cũng đều là Thượng tướng của Triều đình nhà
Nguyễn, cũng là anh hon của dân tộc. Chúng ta càng
tự hào biết bao khi trên khắp nẻo đường quê hương,
đất nước nơi nào cũng có nhưng anh hùng rạng ngời
truyền thống chống ngoại xâm. Đặc biệt, địa danh
Đốc Vàng không những mang tên vị anh hùng dân tộc
Việt Nam chống xâm lăng giữ an bờ cõi mà còn là nơi
đã ghi vào trang sử Đạo, nơi mà Đức Huỳnh Giáo Chủ
vì sanh linh bá tánh mà thọ nạn và nơi mà hằng triệu
tín đồ PGHH ghi nhớ mãi không quên./.

(Phụ chú:
Rạch: là đường dẫn nước thiên nhiên từ hon vào
đồng ruộng, thuyền bè có thể đi lại được. Thí dụ:
Rạch Đốc Vàng hạ, rạch Cả Cái, rách Cái Thia...
Kênh (hay Kinh): là công trình dẫn nước được đào
bằng tay hay do Xáng múc nhằm phục vụ cho thủy lợi,
giao hong. Thí dụ: Kinh Vĩnh Tế, Kinh Ông Bổn,
Kinh Xáng Vịnh Tre, Kinh Xà-No..

Bát Nhã Tâm Kinh
Bản phiên âm Hán-Việt

Hồng Trần
(Sưu tầm và giới thiệu)

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-
la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ
nhất thiết khổ ách.

“Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị
sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ,
Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị “.

Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất
sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng,
hành, thức.

Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh,
hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý
thức giới.

Vô Vô-minh diệc, vô Vô minh tận, nãi chí vô
lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô Trí diệc vô Đắc, dĩ
vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-
đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu
khủng-bố, viễn ly điên đảo mộng-tưởng, cứu cánh
Niết-Bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa
cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần
chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô
đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật
bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú. Tức
thuyết chú viết:

‘”Yết-đế, yết-đế, Ba-la yết-đế. Ba-la-tăng yết-
đế Bồ-đề tát-bà-ha “.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm
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Kinh (Maha
Prajnaparamita
Hridaya Sutra),
là một trong
những bài kinh
phổ biến và
quan trọng
nhất của Phật
giáo Ðại Thừa.

Ðó là
một bài kinh
ngắn được tụng
niệm thường
xuyên tại các
ngôi chùa
Trung Hoa,
Nhật Bản, Triều

Tiên, Việt Nam, Tây Tạng, v.v., dù là theo Thiền,
Tịnh Ðộ hay Mật Tông. Người Phật tử Việt Nam
không mấy ai không thuộc lòng câu “Sắc tức
thị không, không tức thị sắc” của bài kinh, và
“sắc không” đã trở thành từ ngữ thông thường
để diễn tả tinh thần siêu thoát của đạo Phật.

3.) “Maha Prajnaparamita Hridaya Sutra”
(tên bài kinh)

Maha= to lớn; Prajna= trí tuệ Bát Nhã;
Paramita (Ba La Mật Ða) = tới bên bờ bên kia
(tiếng Hán là “đáo bỉ ngạn”); Hridaya= tâm;
Sutra = kinh.
Maha Prajnaparamita Hridaya Sutra có nghĩa là
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“bài kinh về cái tâm đạt được trí tuệ Bát Nhã
đưa tới bên bờ bên kia”.
Tên bài kinh có thể giữ nguyên văn Phạn-Hán
là: “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh”,
hoặc là dịch theo Hán-Việt là “Ðại Trí Tuệ Siêu
Việt Tâm Kinh”.

3.) “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát
Nhã Ba La Mật Ða, thời chiếu kiến ngũ
uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách”.

(“Bồ Tát Quán Tự Tại, sau khi nhìn sâu vào sự
vật bằng trí tuệ Bát Nhã, liền thấy rõ rằng năm
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều không,
cho nên vượt qua khỏi mọi khổ ách”).

3.) “Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không
bất dị sắc, sắc t�c thị không, không
t�c thị sắc, thọ tưởng hành th�c, diệc
phục như thị”.

(“Này, Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không,
không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không,
không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, cũng
đều như vậy”).

Theo cách hiểu thông thường, dựa lên
bản kinh “ngắn” (phổ biến tại Trung Hoa, Việt
Nam), thì đây là lời giảng của đức Phật Thích
Ca cho một đại đệ tử ngài là Xá Lợi Phất
(Shariputra), sau khi lấy gương Bồ Tát Quán Tự
Tại (cũng là một tên hiệu của Bồ Tát Quán Thế
Âm, tiếng Phạn là Akita, là một tên hiệu của
Avalokiteshvara), đã nhìn sâu vào sự vật bằng
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trí tuệ Bát Nhã, nên thấy rõ rằng năm uẩn đều
không, và vượt qua khỏi mọi khổ ách…
Về nội dung, thì hai câu đầu này hết sức quan
trọng, bởi vì vào đề đã nói ngay tới tính chất
Không (Shunyata) của Năm uẩn (khandha), là
cái cốt tủy của bài kinh.
Nhắc lại, năm uẩn là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức
là những cái gì mà họp nhau lại, tụ nhau lại
thành ra con người, thành ra cái ngã, cái ta. Nếu
phân chia ra làm “thân” và “tâm”, (thật ra đạo
Phật không có phân chia nhị đối như vậy), thì
có thể nói một cách giản lược là sắc thuộc vào
“thân”, và thọ, tưởng, hành, thức thuộc vào
“tâm”. Ngày xưa, người ta cho rằng thân thể
này là do tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành;
ngày nay, người ta biết rằng thân thể gồm có
xương, thịt, da, đầu, bụng, tay chân, các bộ
phận… muốn phân chia thế nào cũng được, cho
tới mô, tế bào, phân tử, vừa phức tạp vừa liên
đới với nhau.

4. “Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng,
bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng
bất giảm”.
(“Xá Lợi Tử, đó là tướng không của các pháp,
không sanh không diệt, không dơ không sạch,
không thêm không bớt”.)

5.”Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng,
hành, th�c; vô nhãn, nhb, tỷ, thiệt, thân, ý; vô
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn
giới nãi chí vô ý th�c giới”.
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(“Cho nên trong tướng không, không có sắc,
thọ, tưởng, hành, thức (ngũ uẩn); không có
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (lục căn) ; không có
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp (lục trần);
không có nhãn giới cho đến không có ý thức
giới”).

6. “Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí
vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập,
diệt, đạo; vô trí, diệc vô đắc”.
(Ở đây, đừng lầm chữ “diệc” với chữ “diệt”,
“diệc” có nghĩa là “cũng”, “diệt” có nghĩa là “hủy
diệt”).
(“Không có vô minh, cũng không có hết vô
minh; cho đến không có già chết, cũng không có
hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không
có trí tuệ, cũng không có chứng đắc”).
Như vậy có nghĩa rằng cái gì cũng là Không hết,
ngay cả những điều căn bản trong giáo lý Phật,
như Mười hai Nhân duyên (từ vô minh cho tới
lão tử), Tứ Ðế (khổ, tập, diệt, đạo), mà người
học Phật đã nghe đi nghe lại cho đến khi in sâu
vào tâm khảm, và ngay cả cái trí tuệ chứng đắc
mà người tu Phật vẫn hằng ao ước.
Vậy là thế nào? Nếu tất cả đều là Không, thì
chẳng lẽ đạo Phật cũng là “không” hay sao? Dĩ
nhiên câu này không khỏi gây hoang mang,
nghi vấn và xáo trộn trong đầu người học Phật.
Nơi đây, chúng ta thấy tất cả sự thâm sâu vi
diệu của tinh thần đạo Phật. Trong Kinh Bát
Nhã, mỗi khi đức Phật thuyết giảng một điều
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quan trọng, ngài thường lặp lại: “Na punar
yathocyate” (“Tuy nói như vậy, nhưng không
phải là như vậy”). Bởi vì đức Phật muốn lưu ý
người nghe rằng ngôn ngữ, danh từ chỉ là một
phương tiện, và khi Ngài lên tiếng nói đã là sai,
đã tách rời khỏi sự thật, chỉ có thể đón nhận
được bằng thực nghiệm, bằng trực giác. Trong
suốt lịch sử triết học và tôn giáo, có lẽ chỉ có
đức Phật là người duy nhất nói lên những lời
như vậy.

7. “Db vô sở đắc cố, Bồ Ðề Tát Ðỏa y Bát Nhã
Ba La Mật Ða cố, tâm vô quái ngại. Vô quái
ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo
mộng tưởng c�u cánh Niết Bàn. Tam thế
chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Ða cố, đắc A
Nậu Ða La TamMiệu Tam Bồ Ðề”.
(“Vì không sở đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã
Ba La Mật Ða, tâm không ngăn ngại. Vì không
ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo
mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư
Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La
Mật Ða, đạt đạo quả Vô Thượng Chánh Ðẳng
Chánh Giác”).
Không sở đắc có nghĩa là không vướng mắc vào
một điều gì, đạt được cái tâm như như, cho nên
Bồ Tát nương theo tinh thần Bát Nhã, xa lánh
tất cả những mơ tưởng sai lầm, và đạt được
Niết Bàn. Chính là vô đắc mà đắc, không tìm mà
đạt, đó mới là tinh thần Bát Nhã.

8. “Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Ða, thị đại thần
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chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng
chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất
hư.
Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Ða chú t�c
thuyết viết: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la
tăng yết đế, Bồ Ðề Tát Bà Ha”.
(“Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Ða là đại thần
chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay
trừ được hết thẩy khổ, chân thật không sai.
Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, liền nói
chú rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng
yết đế, Bồ Ðề Tát Bà Ha “).

Ðây nói về Bát Nhã Ba La Mật Ða, như một câu
thần chú (mantra) mang một sức mạnh vô
cùng, có khả năng tiêu trừ được tất cả những
khổ đau.
Nguyên văn chữ Phạn là: “Gate gate paragate
parasanga thon svaha”, có nghĩa là: “Vượt qua,
vượt qua, vượt qua bên bờ kia, hoàn toàn vượt
qua, hoàn toàn giác ngộ” (theo thiển ý, nếu
muốn đọc như một câu chú, thì nên giữ nguyên
văn chữ Phạn, chứ dùng chữ Phạn phiên âm ra
chữ Hán “Yết đế yết đế…” thì thật là vô nghĩa.
Nhưng còn một cách hiểu câu chú này, theo
tinh thần Thiền, là: đọc câu chú này không phải
để hiểu, mà để chỉ thẳng vào tâm, cái tâm
không, không phân biệt, không ý niệm. Khác
với phần đầu dùng ngôn từ, ý niệm để giảng
giải, câu chú kết thúc này đánh thẳng một tát
vào trực giác, vào cái tâm đã mở rộng để sẵn
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sàng đón nhận trí tuệ vượt khỏi ngôn từ.

NAMMÔ A DI ĐÀ PHẬT

Vài nét về Tiểu sử Ông MAI VĂN

DẬU
Đổng Lý Văn Phòng

của Đức Huỳnh Giáo Chủ
(Đây là di cảo của cố Đồng đạo Huỳnh Văn Góp, do

Nguyễn Văn Hiệp đánh máy lại và giới thiệu).

Một trong những vị
Đại đệ tử của Đức Thầy, một
lòng trung kiên, suốt đời hy
sinh cho Đạo pháp và Dân
tộc.
I.- GIA THẾ:

Nếu ai đến chợ Ô
Môn tại dãy phố ngó ra lộ
phía trên cầu Ô Môn dừng lại
hỏi: “Ông / Bà…có biết nhà
nào của Luật sư Mai Văn
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Dậu không?” họ sẽ lắc đầu nói không biết, mặc dù
người đó đứng cách nhà Luật sư Dậu vài căn phố, bởi vì:

-Ông tên thật là MAI VĂN DẦN.
Sinh năm 1904 (Giáp Thìn), con

Ông…Bà…trong một gia đình Đại điền chủ, có tiệm
vàng nổi tiếng nhứt ở quận Ô Môn, Cần Thơ.

Gồm có 3 chị em ruột:
- Người chị Hai, sinh năm 1901 (Tân Sửu).
- Người chị thứ Ba (chết lúc còn bé).
- Ông là người con trai duy nhứt trong gia đình,

người ta thường gọi là Cậu Tư Dần, một ngôn từ kính
trọng.

Thuở nhỏ Ông rất thông minh đỉnh ngộ, sắc mặt
trang nghiêm, thông nhiều ngoại ngữ, học bài đọc không
quá ba lần đã thuộc làu, đọc sách báo, lướt nhanh và nhớ
từng chương. Có thể so sánh cái tài đọc sách báo của
Ông không thua Napoléon bên Pháp hoặc Trương Tòng
đời Tam Quốc.

Nghe tin đồn như thế, có người muốn thử tài, đến
hỏi Ông một danh từ Pháp văn, Ông bảo người đó về
xem lại trang số…có chữ ấy trong bộ Từ Điển Grand
Dictionnaire La Rousse, quả nhiên như vậy.

Một sinh viên xuất sắc, hồi ở bậc Tiểu học và
Trung học, luôn luôn hạng Nhứt, không có hạng Nhì.
Thầy học của Ông là Giáo sư Trần Văn Hương (nguyên
Phó Tổng Thống thời Đệ II Việt Nam Cộng Hòa) đến
lúc tuổi già trên 70 mà vẫn còn thăm viếng lẫn nhau,
mỗi khi gặp gỡ tại tư gia hai người nói chuyện rất tâm
đắc.
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Ông được sang Pháp du học (17 năm) đậu bằng
Thạc sĩ Triết lý học, đậu đầu bảng và được mời giảng
dạy môn Triết lý học.

Thời bấy giờ nghề Trạng sư có danh vọng hơn
nghề Giáo sư, mẹ Ông viết thơ bảo phải học thêm môn
Luật, vâng lời mẹ, Ông đậu thêm bằng Luật sư (năm
1939). Trong lúc làm “Luật sư tập sự” ở Pháp, vì tánh
nóng nảy cương trực nên đôi lúc xảy ra bất đồng chánh
kiến với Thầy “Luật sư tập sự” cho Ông, lại chứng kiến
cảnh bất công xã hội, nông dân Pháp đói khổ, Ông quyết
định học thêm khoa Canh Nông. Về Thể dục Thể thao,
Ông cũng xuất sắc môn võ “quyền Anh”.

Đầu tháng 9/1939, Đức tấn công Ba Lan, hai
nước Anh và Pháp tuyên chiến với Đức, tình hình chiến
sự Âu Châu ngày thêm nghiêm trọng. Mẹ Ông là người
rất lưu tâm theo dõi thời cuộc, tiên đoán quân Đức hùng
mạnh, trước sau gì Paris cũng thất thủ giống như Ba Lan.
Bà mẹ ngày đêm lo lắng cho số phận của con, nên Bà
viết thơ bảo Ông về quê gắp, viện lẽ cha Ông đang đau
nặng.

Vào tháng 12/1939 Ông về nước. Mẹ Ông gởi
gắm một Luật sư (cũng liên hệ thân tộc) dạy tập sự cho
Ông, nhưng Ông không phục và nói với Mẹ “Cậu ấy
quá lẩm cẩm học Luật không rành…” Mặc dù có sự bất
đồng quan điểm thường xảy ra có khi đến mức độ gay
gắt, nhưng do chỗ bà con nên không có điều chi đáng
tiếc xảy ra.

Ông định sang Pháp một lần nữa, mẹ Ông
khuyên nên ở lại Việt Nam, vốn sẵn con người có hiếu
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và nghĩa khí cao nên Ông đành phải nấn ná ở lại chờ
thời cuộc sáng sủa. Tình hình chiến sự Âu Châu xảy ra
rất đúng như lời bà mẹ của Ông tiên đoán. Tháng
6/1940 Đức chiếm Paris, Pháp đầu hàng Đức, tình hình
nước Pháp trở nên nghiêm trọng vì nạn ngoại xâm, các
đảng phái chính trị mất thế đứng, dân Pháp điêu linh
thống khổ, chánh sách cai trị Đông Dương của Pháp
càng khắc nghiệt hơn. Riêng tại Việt Nam, các đảng
phái chính trị hoạt động càng mạnh hơn để chống lại
Pháp.

Mỗi tuần, vào chiều thứ Bảy ông Mai văn Dậu
thường xuyên về thăm nhà, kể chuyện thời sự với mẹ,
để bà dạy cách ứng sử. Sau khi quy y với Đức Thầy,
ông ít màng đến công danh, bỏ nếp sống giàu sang phú
quý, việc vợ chồng dần dần tắt hẳn.

Vợ ông là Bà…, một phụ nữ đoan trang và có
nhan sắc, buồn lòng bỏ vào Nhà Bàn xã Thới Sơn, quận
Tịnh Biên, Châu Đốc cất một ngôi chùa dưới chân núi
Trà Sư, phía đường lộ đi vô quận Tịnh Biên, tên chùa là
“Phật Mẫu Tự”. Những người giàu có, vợ của Sĩ quan
cao cấp theo qui ngưỡng rất đông. Khi diện kiến Bà, họ
quì thẳng gối, chắp tay vào ngực tôn xưng bà với danh
hiệu Mẫu Mẫu, lúc vào núi tìm chỗ tu hành Bà mang
theo đứa con gái duy nhất tên Mai Thị Thu Nguyệt (hiện
đang định cư tại Hoa Kỳ, tiểu bang Georgia).

Năm 1956, Luật sư Mai Văn Dậu có nhờ ông
Nguyễn Văn Sét (tức Đại đội Sét) đem chiếc Ca-nô đi
vô Cây Mít làng Nhơn Hưng (nằm sát Kinh Vĩnh Tế) rồi
đi bộ ngược về hướng Đông đến Nhà Bàn rước đứa con
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gái thân yêu Mai Thị Thu Nguyệt đem về Ô Môn nuôi
nấng, từ đó cô Nguyệt hoàn toàn sống bên cạnh cha. Sự
bắt cô Nguyệt dĩ nhiên không phải là chuyện dễ vì bị Bà
cự tuyệt dữ dội nhưng với với sự làm việc cẩn trọng của
một Luật sư có giấy tờ đầy đủ bằng lệnh phán quyết của
Tòa án, nên chánh quyền sở tại cho phép ông Mai Văn
Dậu đem cô Nguyệt về nuôi.

II.- CƠ DUYÊN ĐÃ ĐẾN: Luật sư Mai Văn
Dần diện kiến Đức Thầy.

Người bà con họ với mẹ Ông lo việc quản gia
hay tin Đức Thầy đang giảng đạo và trị bá bệnh ở Rạch
Xà-No (còn gọi là Rạch So Đũa) thuộc làng Nhơn
Nghĩa, Cần Thơ; ông nầy tánh tình chơn thật mộ đạo,
bôn chôn trong lòng mà không dám đi, vì gia đình gia
giáo rất nghiêm, nhân lúc quan Thầy Kiện (thời ấy gọi
Luật sư bằng quan Thầy Kiện mặc dù ở ngạch Hành
chánh thuộc cơ quan Tư pháp) về thăm nhà, lòng mừng
vui rộn rã nhưng chưa dám thốt ra qua dáng điệu đi tới
đi lui. Ông Mai Văn Dậu biết ý mới hỏi: “Cậu làm gì mà
bữa nay có vẻ khác thường vậy? Nếu muốn gì cứ nói,
tôi giúp cho”.

-“Dạ bẩm quan, ở Rạch Xà-No có ông Đạo
khoảng 18 tuổi, quê ở làng Hòa Hảo tin đồn là vị Huợt
Phật ra đời cứu dân độ thế trị bệnh gì cũng hết kể cả
bệnh điên, nãy giờ tôi muốn bẩm quan thưa với Ông Bà,
ngày mai Chúa Nhựt cho hai người cùng đi chơi cho
biết và ngoạn cảnh miền quê cũng tiện”.

Luật sư Dần nói: “Được! ngày mai phải đi sớm
để khỏi bị nắng. Tôi học bên Tây, học môn gì thì biết
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môn đó, không học làm sao biết được, nếu ngày mai
mình đến đó gặp ông Đạo (tức Đức Thầy) tôi hỏi ba câu,
trả lời không được tôi sẽ kêu Hương Quản bắt”.

Luật sư Dần thưa trình mọi việc đi chơi ngày mai,
được Ông Bà đồng ý, liền đưa tiền cho người quản gia
đi chợ Cần Thơ mua thức ăn: bánh mì, beurre, thịt, rượu
nho Pháp…chuẩn bị làm thức ăn theo kiểu bên Pháp. Vì
ở Pháp lâu năm Ông không thể ăn các món như cá, nước
mắm…Thật ra ông Dần rất bình dân, thương người
nghèo, ăn mặc giản dị rất dễ mến. Nhưng rất khó tánh
đối với bọn quan lại, nhứt là quan của Pháp.

Người quản gia lo mướn chiếc xuồng Tam Bản
có hai chèo song đôi, trải chiếu, gối dựa, dù che, đồ ăn
sẵn sàng bắt đầu khởi hành chèo vô Rạch Xà-No, tới nơi
Đức Thầy đang phát phù, nước lạnh trị bệnh cho dân tại
nhà ông Hương Bộ Thạnh, ngoài sân người ta đông
nghẹt, dưới bến ghe xuồng đậu dài cả cây số, nếu ai đi
trễ không có chỗ đậu xuồng ghe. Mặc dù đã tới nơi mà
hai người vẫn chưa chịu lên bờ, còn ngồi dưới xuồng ăn
uống, vừa ăn vừa kể chuyện bên Tây, dưới mé sông có
nhiều cây cao bóng mát, nên không khí đồng quê có
phần thú vị. Trời chiều hơn nửa buổi, người đã thưa dần,
Luật sư Dần và người quản gia cùng đi lên nhà, nhìn
phục sức bên ngoài người ta có thể hiểu lầm người quản
gia là kẻ có danh vọng, còn Luật sư Dần là người hầu.
Nhưng hai người vừa bước vô nhà, Đức Thầy niềm nở
bắt tay và nói: “Chào ông Thầy Kiện! hồi đêm hôm Chư
Thần báo tin cho tôi biết hôm nay Ông đến gặp tôi hỏi
ba câu nếu tôi trả lời không được, ông sẽ kêu Hương
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Quản bắt. Vậy ba câu ấy ra sao, ông cứ hỏi tôi sẽ trả lời
thỏa đáng.”

Luật sư Dần lặng thinh, Đức Thầy nói một mạch
trực tiếp trả lời những ý nghĩ mà Luật sư Dần đã sắp đặt
trước khi đi, lúc ấy mình ông bắt đầu toát mồ hôi, vừa
kính phục vừa sợ phạm lỗi với đấng bề trên. Ngay lúc
ấy có người đàn bà mắc bịnh điên đang nằm dưới nhà
bếp mà Đức Thầy đã trị cho hồi sáng, chưa được phép
đi về, bỗng bà ấy vụt chạy lên la hét, bứt đầu bứt tóc, tự
đánh vào mặt chảy máu răng, thấy vậy Đức Thầy bằng
giọng đanh thép: “Hay cho chư Thần! Để vậy sao! Hãy
trói lại.” Tức thì hai tay hai chân của người bệnh điên
tréo lại giống như người bị trói thật, khóc lóc cầu xin
Đức Thầy tha mạng. Đức Thầy bảo: “Thôi! Hãy quy y
đầu Phật, đi theo chư Thần, từ rày về sau đừng có trở lại
phá người ta nữa, để người ta nuôi chồng nuôi con.”

Người bệnh điên vâng lời, lạy bàn thờ đại nguyện
quy y. Người bệnh bình thường trở lại. Đức Thầy liền
lấy ly nước lạnh bảo uống cho mạnh luôn, về nhà rán tu.
Mọi người đồng đảnh lễ Đức Thầy, ra về có trật tự. Lúc
nầy đã đỏ đèn Đức Thầy bắt đầu nói chuyện với Luật sư
Dần, Ngài thấu rõ nguyện vọng của một thanh niên trí
thức, Ngài giảng tiếng Pháp lưu loát không sai văn
phạm và biết nói những đặc ngữ bên Pháp nơi ông Dần
cư ngụ.

Đức Thầy hỏi: “Hồi ông viết Luận án Thạc sĩ, có
một đoạn văn ông viết sai Grammaire, sửa đi sửa lại 3
lần mới xong phải không?” Ngài nói tiếp: “Lúc đang
học “Luật sư tập sự” bên Pháp ông chê luôn người Thầy
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nói tiếng Pháp thua ông và đôi lúc còn cãi vã nữa…”
Ông Dần cứ im lặng và kính phục. Đức Thầy nắm tay
ông và nói: “Người ta tiếp mình rất chu đáo mà mình
không đáp lại như vậy là mình thiếu lịch sự…May mắn
cho ông được gặp tôi và sau nầy trở thành vĩ nhân, bằng
không! Ông chỉ là người cãi lộn ăn tiền mà thôi. Tôi
muốn nói với ông rất nhiều vấn đề, vậy bây giờ ông có
chịu quy y đầu Phật hay không?”.

Ông Dần liền hỏi: “Ông Phật ra sao?”
Ngài dạy: “Khi nào ông niệm Phật, hãy nhìn

ngay mặt của tôi rồi sẽ biết.” liền lấy tờ giấy có chép sẵn
bài nguyện Quy y, bảo phải học thuộc lòng. Luật sư Dần
cầm tờ giấy nhìn vào vài phút đã thuộc. Thật là người có
trí nhớ lạ thường, Ngài dạy tiếp: “Thuộc rồi hãy đứng
dậy đến bàn thờ Cửu Huyền và ngôi Tam Bảo mà tôi đã
bảo chủ nhà làm cho bà con đến quy y, Ông hãy quy y
luôn thể, có tôi chứng giám.”

Qua câu chuyện trao đổi với Đức Thầy và Luật
sư Dần, những người ngồi nghe hiện nay vẫn còn nhắc
mãi, bình sanh ông Dần không bao giờ khuất phục bất
cứ một ai, Ông chỉ bái phục Đức Thầy mà thôi. Lần nầy
Đức Thầy thâu nhận một người khoa bảng có tiếng tăm
nên tiếng đồn khắp nơi, chẳng những ở miền Tây Nam
Việt mà còn lan rộng tới Nam Vang (Cao Miên), nhiều
nhà ái quốc lưu vong bên ấy cũng bí mật về gặp Ngài.

Sau khi Luật sư Dần cúng lạy xong Đức Thầy kể
chuyện sự tích “Ông Vua nuôi con gà”, câu chuyện nầy
ông Huỳnh Văn Điểm (tức Chín Điểm) thuộc rất rành.
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Ngài liền đặt tên cho ông là MAI VĂN DẬU và từ giã
Đức Thầy lúc 8 giờ tối.

Từ tên Dần đổi lại tên DẬU mang ý nghĩa ông
đại ngộ pháp của Ngài trong giờ Dậu, ngoài ra còn
nhiều hàm ý siêu việt khác có tính cách luận giải cơ mầu
(xin miễn bàn).

Trường hợp ngộ pháp cũng gần tương tợ như
Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác đi cầu pháp với Lục tổ
Huệ Năng, qua vài câu vấn đáp, hoát nhiên đại ngộ và ở
lại với Lục tổ một đêm. Người đời xưng tụng Huyền
Giác là Thiền sư một đêm ngộ đạo.

III.- Ông Mai Văn Dậu đi Hà Nội gặp Toàn
quyền Đông Dương, ký tên giao của cải bất động sản
để bảo lãnh Đức Thầy được tư do.

1/- Thăm Đức Thầy ở nhà thương Chợ Quán:
Ngày mùng 4 tháng 7 năm Canh Thìn (1940),

Đức Thầy bị nhà đương cuộc dùng mọi thủ đoạn áp đặt
giải Ngài về nhà thương Chợ Quán để khám nghiệm
bệnh thần kinh, thực ra là bắt giam trá hình để đánh lừa
dư luận. Ông DẬU liền lên nhà thương Chợ Quán thăm
Đức Thầy, nhưng họ không cho vô, canh gác rất cẩn
mật, người nào có giấy chứng nhận của Sở Mật Thám
mới được thăm thân nhân. Ông Dậu đến gặp Giám Đốc
nhà thương là Ông Bercialone, ông nầy cho biết lệnh
của chánh phủ Pháp không cho bất cứ ai vào thăm Đức
Thầy kể luôn Đức Ông và Đức Bà. Trong lúc bàn thảo
với tư cách là Luật sư, thì vợ ông Bercialone bước vào
vui mừng reo lên bắt tay Luật sư Dần (tức Mai Văn Dậu)
làm cho chồng bà cũng ngạc nhiên, Bà giới thiệu với



209

chồng: “Ông Dần là bạn học cùng lớp và chung Ký túc
xá hồi ở Paris.” Dịp may hiếm có, nhờ sự gặp gỡ đúng
lúc nên được ông Bercialone ký tên vào thẻ Đặc biệt
thăm nuôi, cầm thẻ ấy vô cửa bất cứ giờ nào, lính gác
cửa cũng cho vô nhà thương. Chính nhờ cái thẻ nầy,
Đức Ông được vào thăm Đức Thầy.

2/- Đi Hà Nội gặp Toàn quyền Đông Dương:
Jean Decoux.

Ông Mai Văn Dậu bạn học với vợ ông
Bercialone. Bà là bạn học của Toàn quyền Đông Dương
và cũng là bà con ruột. Thêm một dịp may lần thứ hai,
ông liền tìm giải pháp đi Hà Nội gặp Toàn quyền Đông
Dương để vận động cho Đức Thầy được tự do.

Ông yêu cầu Bà Bercialone cùng đi cho vui, ông
sẽ bao hết mọi chi phí, không cần suy nghĩ Bà ta nhận
lời ngay. Hai bên lưỡng lợi:

a)- Về phía ông Mai Văn Dậu nhờ sự giúp đỡ của
Bà Bercialone sẽ tiếp xúc với quan Toàn Quyền một
cách dễ dàng và thân mật, rất thuận lợi cho việc xin Đức
Thầy được tự do và truyền đạo.

b)- Về phía Bà Bercialone thì được thăm bà con
cũng là bạn học, cũng nhờ cơ hội nầy chồng Bà được
tiến thân trên đường danh vọng.

Toàn quyền Đông Dương tiếp xúc Bà Bercialone
và Mai Văn Dậu rất long trọng, khoản đãi như một
thượng khách (vì trước khi đi Bà ta có đánh dây thép ra
Hà Nội). Tuy buổi tiếp xúc có tính cách gia đình nhưng
bữa tiệc có nhiều Sĩ quan cao cấp tham dự và có trổi
nhạc Tây. Nhân lúc vui vẻ ông Mai Văn Dậu nói với
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ông ta rằng Đức Thầy là người bà con ruột chẳng may
bị nhà đương cuộc nghi ngờ làm chánh trị và đang quản
thúc tại nhà thương Chợ Quán viện lẽ là khám nghiệm
bệnh thần kinh.

Toàn Quyền Đông Dương nói: “Theo hồ sơ, ông
ấy (Đức Thầy) có làm quốc sự tụ tập quần chúng ngày
càng nhiều, có thể nguy hại cho nền an ninh và chính trị
hiện tại.”

Ông Mai Văn Dậu trình bày: “Đức Thầy có tài trị
bệnh cho dân chúng và chỉ khuyên bảo họ tu hành lương
thiện mà thôi, tôi xin bảo đảm về mọi hành vi có ý
chống lại nhà đương cuộc. Vậy xin Ngài cho người bà
con của tôi được tự do.”

Trầm ngâm suy nghĩ Ông đi tới đi lui rồi nói:
“Thôi được! Tôi đồng ý với điều kiện phải có tài sản lớn
thế chấp theo luật của chánh phủ bảo hộ.”

Ông Mai Văn Dậu liền thảo một Văn kiện kê
khai tài sản thế chấp để bảo lãnh Đức Thầy.

Rời Hà Nội trên đường về, lòng lo lắng không
yên, vì việc nầy chưa có sự đồng ý của cha mẹ ông, thay
vì ghé Sài Gòn thăm Đức Thầy trước, ông lại đi thẳng
về Ô-Môn trình với cha của ông tất cả sự việc. Sau khi
nghe xong sự việc xảy ra, cha của ông vừa nói mà
không có thái độ buồn giận: “Cha đã nuôi con ăn học
thành tài, tài sản của cha là tài sản của con, tùy con lựa
chọn…”

c)- Tại sao cha của Ông lại có thái độ như thế?
Bởi vì bình sanh ông là người rất khôn ngoan và

cẩn trọng, tánh tình nóng nảy nhưng cương trực, kể từ
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ngày gặp Đức Thầy ở Rạch Xà-No, tánh tình đã đổi
khác mau lẹ, hiền lương nhân hậu. Cha mẹ của ông rất
đổi vui mừng về sự chuyển biến ấy. Nhứt là Mẹ và chị
ruột của ông thường nhắc nhở mọi người về việc quy y
theo PGHH qua câu chuyện lần đầu tiên con bà gặp Đức
Thầy.

Lịch sử Phật Giáo có các vị Tổ sư nối truyền đều
có tiết lộ huyền cơ tên và hành trạng của người kế
truyền ở thời vị lai hoặc trực tiếp hiện tại, nhưng tất cả
đều có túc duyên với nhau cả, chính nhờ Túc Duyên
mới trợ trưởng cho nhau.

Truy tìm, nghiên cứu khảo xét, các nhà thức giả
theo quy y với Đức Thầy ngày càng nhiều. Trong “Kim
Cổ Kỳ Quan” của ông Ba Thới có đoạn về Phật Thầy
Tây An:

“Rước quan Thầy Kiện lại lo chuyện nầy.
Trước tang tớ để cho Thầy,
Thầy lo cho tớ việc nầy phải phân.
Việc Phật chẳng phải việc dân,
Dân là dân Phật phải cân cho đồng.”
Nhận xét theo nhãn quan của Phật Giáo, chúng ta

có thể tin chắc rằng: “Ông Mai Văn Dậu là một trong
các đại đệ tử của Phật Thầy Tây An hồi tiền kiếp”. Bởi
vì thời hiện kiếp chỉ còn có mỗi mình ông là “quan Thầy
Kiện” đúng theo danh xưng của người đời.

Hành trạng của Mai Văn Dậu (Dần) đối với Đức
Thầy, mọi sự diễn biến theo thứ tự và luôn luôn khế hợp,
những biến cố đều được giải quyết hợp thời và hanh
thông. Quả thật là một Túc Duyên lớn.
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IV.- Ai là người ngoại quốc đầu tiên quy y
theo Phật Giáo Hòa Hảo:

Vợ ông Giám Đốc nhà thương Chợ Quán
Bercialone nhờ trung gian của ông Mai Văn Dậu, để bí
mật tiếp xúc với Đức Thầy (vì sợ bị liên hệ, có thể mất
chức) qua nhiều lần tiếp xúc phỏng vấn về Triết lý Đông
Tây, Bà đại ngộ và quy y theo Phật Giáo Hòa Hảo. Sau
khi về Pháp, Bà phát huệ, trước khi lâm chung biết
trước năm tháng, ngày giờ và lúc mọi người đến dự tang
lễ, thấy sắc mặt Bà hồng hào như ngủ, phát ra mùi thơm
lạ, kỳ diệu thay!

V.- Đức Thầy chứng đắc cho Ông Mai Văn
Dậu:

Bất cứ hành động hay cử chỉ, lời nói của một vị
Giáo chủ hoặc Tổ sư Thiền tông đều mang nhiều ý
nghĩa đạo pháp siêu mầu, khác với thường nhân.

Khi xưa, Đức Huỳnh Mai Ngũ Tổ đi vào nhà bếp
sau chùa gặp Huệ Năng đang giã gạo, Ngài hỏi: “Gạo
trắng chưa?” Huệ Năng liền đáp: “Dạ bạch Thầy, gạo đã
trắng rồi, chỉ còn chờ dần, sàng.” Ngũ Tổ lặng thinh, lấy
cây thiền trượng gõ vào cối ba cái rồi bỏ đi. Tất cả Tăng
chúng đứng gần đều không lãnh hội được ý của Tổ,
riêng chỉ một mình Huệ Năng biết mà thôi. Đến canh ba,
Huệ Năng vào bái yết Ngũ Tổ và được truyền Y bát làm
vị Tổ thứ sáu.

Trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Ông Cử Đa
được Đức Thầy Bửu Sơn truyền pháp trong thời gian
chỉ sáu khắc biết toàn thiên cơ, chứng quả Tiên trưởng
hiệu là Ngọc Thanh. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng đã khai
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ngộ và chứng đắc hoặc giải quả căn cho rất nhiều tín đồ
tu giải thoát.

Đức Thầy ấn chứng cho ông Mai Văn Dậu lần
thứ hai: Vào cuối năm Canh Thìn (1940) chuẩn bị ăn
Tết năm Tân Tỵ (1941), ông vào nhà thương Chợ Quán
chúc Xuân cho Đức Thầy và gởi cho Ngài: Mười đồng
bạc và bó hoa Huệ. Đây là một mỹ ý của hành giả sau
bao năm tu tập giờ đây xin Đức Giáo Chủ ấn chứng xem
mình đã tu tập tới đâu?

Đức Thầy chỉ nhận bó Huệ mà thôi, đây là
trường hợp thường xảy ra trong Phật Giáo. Ngài đã
chứng đắc tu huệ cho ông Mai Văn Dậu. Từ đó về sau,
mỗi khi có việc quan trọng Đức Thầy thường ra dấu
hiệu, chớ không dùng ngôn từ nói với ông Mai Văn Dậu,
nhứt là mỗi khi hẹn đến một nơi bí mật Đức Thầy ban
huấn lệnh riêng cho ông. (sẽ nói thêm ở đoạn sau)

Cũng để làm sáng tỏ vấn đề một cách vô tư,
chúng tôi xin kể thêm trường hợp ông Giáo Khương ở
Tân Châu (Châu Đốc). Đức Thầy lúc ở Sài Gòn trong
thời kỳ ẩn lánh, Ngài sai một tín đồ PGHH về Châu Đốc
gọi ông Giáo Khương lên dạy việc, Ông Giáo vốn là
người tánh tình cẩn trọng và mực thước, mỗi khi đi đâu
ông đều sắp xếp công việc và hành trang rất chu đáo.
Khi ông Giáo vừa đến nơi, Đức Thầy bảo dùng cơm
nước, tắm rửa xong lên lầu gặp Ngài. Đức Thầy nói: Tôi
biết ông đã chuẩn bị việc nhà đâu vào đấy và hành lý đi
đường đầy đủ, ngay bây giờ ông phải lãnh lệnh đi Xiêm
(Thái Lan) để trao đổi với các nhà ái quốc hiện đang
hoạt động bên ấy. Ngài trao cho ông Giáo cái cặp da
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trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng, và giấy đi đường
do ông Mai Văn Dậu lo sẵn. Lúc đi đường qua cửa trạm
biên giới, khám xét rất nghiêm nhặt, lính xét giấy lục
soát hành lý rờ luôn cả vạt áo không lọt một mải mai,
điều rất lạ là hai lần xét ở biên giới Việt – Cao Miên,
Cao Miên – Xiêm, họ không đụng chạm gì tới cái cặp
tài liệu của Đức Thầy đã trao cho ông. Lúc đến Thủ đô
Vọng Các (Bangkok) hội thảo với các yếu nhân quan
trọng xong, ông Giáo Khương trở về trình diện Đức
Thầy. Ngài biết trước bảo người nấu bếp nấu phần ăn
riêng, Đức Thầy từ trên lầu xuống ân cần hỏi thăm sức
khỏe lúc đi đường và chuyến công tác của ông Giáo,
Ngài bảo đi dùng cơm, Ngài cầm cái dĩa có để cái trứng
gà luột sẵn và nói: “Chuyến đi nầy Tôi thưởng cho ông
đó.” Ông Giáo tâm tánh thật sáng suốt biết ngay ý của
Đức Thầy nên mặt mày tái nhợt xuất mồ hôi bởi chuyến
đi không thành của mình, Ngài bước đến nắm tay ông
Giáo mà an ủi: “Thất bại là mẹ thành công, kỳ nầy
không xong, kỳ sau sẽ được việc” ông Giáo mới huờn
hồn tỉnh táo.

Chuyến công tác đi Xiêm lần thứ hai, sự khám
xét biên giới cũng y như lần trước. Sau khi trao đổi với
các nhà ái quốc ở Xiêm xong, lần nầy ông Giáo trở về
được Đức Thầy thưởng cho trái quít (phát âm theo
giọng Pháp nghĩa là số 8, có nghĩa là mười phần đạt đến
tám phần). Ông Giáo mừng rỡ khôn xiết, bởi vì lần thứ
nhứt quả trứng gà là con Zéro.
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Có rất nhiều người ẩn tu ở miền bảy núi, đến xin
Thầy tu Huệ và luyện phép linh, Ngài quở vì trình độ
căn cơ của họ chưa tới.

Đức Thầy viết bài “Cho ông Cò tàu Hảo” (ngày
25/4/ Nhâm Ngũ, 1942) từ câu 10 đến 13:

“Rày tỉnh ngộ ái hà quyết dứt,
Đèn đạo tâm sáng rực soi đường.

Cầu tu cho đạt ngũ hương,
Huơi gươm trí huệ Ma vương hãi hùng.”
(Ngũ hương là Giới – Định – Huệ - Giải thoát và

Giải thoát tri kiến hương).
Ông Mai Văn Dậu được ấn chứng Huệ, vì lúc

quy y theo PGHH hồi gặp Đức Thầy ở Rạch Xà-No,
ông đã đại thệ nguyện: “Cái thân tứ đại nầy tôi nguyện
cúng dường cho Phật”. (Còn nữa – Xin xem tiếp trên Ts
Tinh Tấn số 33 – Cảm ơn).
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TỊNH ĐỘ VÃNG SANH
(Phần VIII)

ĐÀM LIÊN Tịnh Giả biên soạn

CHƯƠNG BA
VÃNG SANH TAM YẾU
1.- TÍN SÂU TỊNH ĐỘ

2.- CHÍ NGUYỆN CHƠN THIẾT
3.- LẬP HẠNH BỀN VỮNG
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LẬP HẠNH BỀN VỮNG
Laäp haïnh laø laäp haïnh nieäm

Phaät tu haønh, laäp haïnh laøm Phaät.

Haønh giaû Tònh Ñoä sau khi ñaõ phaùt

nguyeän, ñeå boån nguyeän cuûa mình

khoâng thaønh laø nguyeän suoâng, töùc

haõy laäp haïnh haønh trì cho thaät beàn

vöõng, thieát tha hoøng ñaït ñeán muïc ñích

vieân maõn taâm nguyeän. Haïnh laïi coù

hai phaàn: Chaùnh Haïnh vaø Trôï Haïnh

1.- Chaùnh Haïnh

Kinh A Di Ñaø, ñöùc Thích Toân noùi vôùi

Ngaøi Xaù Lôïi Phaát: “Xaù Lôïi Phaát ôi!
Chaúng khaù theå naøo, laáy ít thieän caên,
phuùc ñöùc nhaân duyeân, maø ñöôïc sanh
sang beân nöôùc kia ñaâu!”

Theo Thaùnh ngoân treân ñaây cuûa

ñöùc Phaät, ngöôøi ñöôïc sanh sang Cöïc

Laïc theá giôùi, phaûi laø keû coù nhieàu

thieän caên phuùc ñöùc nhôn duyeân môùi

ñaëng.
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Thieän caên laø caùi nhaân chaùnh,

töùc laø tri giaùc Boà Ñeà cuûa mình. Coøn

phuùc ñöùc laø caùi duyeân trôï tröôûng,

töùc laø caùc haïnh: Thí, Giôùi, Nhaãn, Taán,

Ñònh, Hueä v.v… Ngöôøi tu trong haøng nhò

thöøa (Thanh Vaên vaø Duyeân Giaùc) taâm

ñòa nhoû heïp, neân thieän caên phuùc

ñöùc raát keùm, haøng nhôn thieân tu nhôn

höõu laäu, thôøi thieän caên phuùc ñöùc ít

laém, neân hai haïng naày khoâng theå

naøo vaõng sanh ñaëng. Coøn haønh theo

Thaäp Haïnh Di Laëc (1), Thaäp Nguyeän

Phoå Hieàn (2) ñeå ñöôïc ñaày ñuû phuùc

ñöùc thieän caên vaõng sanh sang Cöïc Laïc,

thôøi chaúng phaûi laø vieäc deã laøm,

trong haøng chuùng sanh khoù coù theå

haønh ñöôïc vieân maõn baûn nguyeän!

Duy coù moät phöông tieän toái

thaéng, toái dieäu vöôït treân hai haïng

nhaân thieân vaø nhò thöøa, maø khoâng

phaûi laø choã khoù haønh nhö haïnh,
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nguyeän cuûa haøng long töôïng Boà Taùt.

Ñoù laø phöông phaùp thöïc haønh trì

danh nieäm Phaät. Chæ coù nieäm “Nam
Moâ A Di Ñaø Phaät” maø ñöôïc ñaày ñuû

thieän caên phuùc ñöùc, ñeå ñi sinh soáng

ôû coõi Taây Phöông Cöïc Laïc. Duø raèng

ôû ñaây ta khoâng laøm ñöôïc Thaäp Haïnh,

Thaäp Nguyeän cuûa haøng

ñaïi Boà Taùt, nhöng khi ñaõ ñöôïc vaõng

sanh, ta vaøo ñòa vò baát thoái voâ sanh

thôøi baáy giôø ta cuõng coù ñöôïc Haïnh,

Nguyeän nhö Phoå Hieàn, hay Di Laëc.

Ñieàu naày thaät laø huyeàn dieäu, thaät

laø vieân ñoán khoù nghó, khoù baøn cho

(1) Thaäp Haïnh Di Laëc: 1) ÔÛ nôi chuùng sanh

coù taâm ñaïi bi, khoâng böùc naõo. 2) ÔÛ nôi

chuùng sanh coù taâm ñaïi töø, khoâng toån haïi. 3)

Coù taâm hoä Phaät phaùp khoâng tieác thaân

maïng. 4) Coù taâm thaéng nhaãn, khoâng chaáp

tröôùc ñoái vôùi taát caû phaùp. 5) Coù yù nhaïo

thanh tònh, khoâng tham lôïi döôõng cung kính

toân troïng. 6) Coù taâm luoân caàu Phaät trí
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khoâng luùc naøo queân. 7) Coù taâm toân kính

chuùng sanh khoâng heà khinh reû. 8) Coù taâm

quyeát ñònh Boà Ñeà phaàn, khoâng heà theo theá

luaän. 9) Vun troàng thieän caên vôùi taâm thanh

tònh, khoâng taïp nhieãm. 10) Khôûi taâm nieäm

Phaät xa lìa caùc töôùng (Kinh Böûu Tích).

cuøng ñaëng! Khi ta khôûi nieäm moät caâu

Phaät danh vöøa coù Tín Nguyeän chaân

thieát (thæ giaùc) thôøi noù lieân heä vôùi

taâm Chôn Nhö cuûa mình (baûn giaùc).

Cho neân, heã ta nieäm moät caâu “Nam
Moâ A Di Ñaø Phaät”. Caâu naøo, nieäm

naøo cuõng ñaëng voâ löôïng phuùc ñöùc

thieän caên.

Theo quan nieäm cuûa Ngaøi Thaùi Hö

Ñaïi Sö, khi nieäm moät caâu “Nam Moâ A
Di Ñaø Phaät” ta ñaõ nhieáp ñaëng naêm

caên: Tín, Taán, Nieäm, Ñònh vaø Hueä

caên ñaày ñuû.

Laïi nöõa, ñöùc Phaät A Di Ñaø voán

coâng ñöùc voâ löôïng, hoàng danh cuûa

Ngaøi cuõng coâng ñöùc khoù nghó khoù

baøn. Ta nieäm hoàng danh cuûa Ngaøi
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coâng ñöùc cuûa ta cuõng khoù nghó khoù

baøn. Khoâng moät phuùc ñöùc naøo thieän

caên naøo ngoaøi saùu chöõ hoàng danh

cuûa ñöùc Töø Phuï, ví nhö bieån lôùn seõ

chöùa ñöïng taát caû nöôùc khe, nguoàn,

soâng, raïch.

Noùi ñeán coâng ñöùc nieäm Phaät,

Ngaøi Vaân Theâ daïy chuùng: “Nay coù
moät phaùp trì danh vöøa mau leï, vöøa
goïn deã, töùc laø ña thieän, ña phöôùc.
Neân phaùp trì danh coâng ñöùc raát thuø
thaéng”.

Nieäm Phaät ñöôïc phuùc ñöùc thieän

caên nhö theá, neân quaùn Kinh noùi moãi

moät nieäm Phaät tieâu tröø ñaëng taùm

möôi öùc kieáp toäi troïng veà sanh töû.

Chæ moät caâu

(2) Phoå Hieàn Thaäp Nguyeän: 1) Leã kính caùc

ñöùc Phaät. 2) Khen ngôïi ñöùc Nhö Lai. 3) Roäng

saém ñoà cuùng döôøng. 4) Saùm hoái caùc nghieäp

chöôùng. 5) Tuøy hæ caùc coâng ñöùc. 6) Thænh

ñöùc Phaät thuyeát phaùp. 7) Thænh ñöùc Phaät ôû
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laïi. 8) Thöôøng hoïc ñoøi theo Phaät. 9) Haèng

thuaän lôïi chuùng sanh. 10) Hoài höôùng khaép

taát caû. (KINH HOA NGHIEÂM)

nieäm Phaät maø coøn tieâu tröø ñaëng

tuùc nghieäp nhö theá, neáu ta nieäm

nhieàu vaø nieäm cho ñeán nhöùt taâm

thôøi hoaëc nghieäp cuûa ta taát chaúng

coøn vaø töï taùnh cuûa ta haèng sanh caùc

phaùp thanh tònh.

Trang Nghieâm Kinh Luaän cheùp, khi

Phaät coøn truï theá, coù moät oâng giaø

ñeán caàu xin xuaát gia. Caùc vò ñaïi ñöùc

nhö Ngaøi Xaù Lôïi Phaát, Muïc Kieàn

Lieân… khoâng thaâu nhaän oâng giaø aáy

vaøo haøng taêng chuùng. Caùc ñaïi ñöùc

cho raèng oâng laõo aáy khoâng coù thieän

caên ñaùng ñöôïc naïp taêng. Ñöùc Phaät

ñoä cho, sau moät thôøi gian kyû luïc laõo

lieàn chöùng ñaïo quaû. Nhaân ñoù Phaät

baûo vôùi chuùng hoäi raèng: “OÂâng naày
voâ löôïng kieáp veà tröôùc, laøm oâng tieàu
phu ñoán cuûi, bò coïp döõ röôït chuïp,
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hoaûng hoát beøn leo leân caây nieäm Moâ
Phaät, do thieän caên ñoù, nay gaëp ta
ñaéc ñoä”.

Trí Ñoä Luaän noùi: “Ví nhö coù
ngöôøi, khi môùi sinh ra loït xuoáng ñaát,
lieàn moãi ngaøy ñi nghìn daëm, ñi maõi
moät nghìn naêm, duøng cuûa baûy baùu
döng cho Phaät phöôùc ñöùc bieát bao?!
Theá maø, chaúng baèng coù ngöôøi qua
ñôøi aùc sau naày, moät tieáng xöng nieäm
A Di Ñaø Phaät, phöôùc ñöùc hôn kia”.

Theo caùc söï kieän treân ñaây cho ta

thaáy, nieäm moät caâu Phaät thieän caên,

ñöôïc Phaät ñoä vaøo haøng Thaùnh, vaø

nieäm moät hoàng danh phöôùc ñöùc

nhieàu hôn döng leã cuùng döôøng cho

Phaät caû nghìn naêm; nhö theá ta ñuû

thaáy söï thaéng dieäu cuûa phaùp nieäm

Phaät laø theá naøo?

Ñeán ñaây ta coù theå keát luaän:

Chæ coù nieäm Phaät môùi laø moät

phöông tieän toái yeáu, toái caàn cho



224

nhöõng ai muoán sanh soáng nôi coõi Phaät.

Chæ coù chuyeân nieäm Phaät môùi hoäi

ñuû caùc thieän caên phuùc ñöùc, nhaân

duyeân haàu vaõng sanh caûnh giôùi duy

nhaát cuûa ñöùc töø phuï A Di Ñaø. Chính

theá ñöùc Thích Toân baûo Ngaøi Xaù Lôïi

Phaát: “Xaù Lôïi Phaát ôi! Neáu thieän nam
hay thieän nöõ, maø ñöôïc nghe noùi, Phaät
A Di Ñaø, roài nhôù ngay laáy danh hieäu
cuûa Ngaøi, nieäm trong moät ngaøy, hay
hai ngaøy, hay ba ngaøy, hay boán ngaøy,
hay naêm ngaøy, saùu ngaøy, baûy ngaøy
nieäm cho kyø thaønh, moät nhaát taâm,
khoâng coøn loaïn töôûng theá laø ngöôøi
aáy, khi naøo laâm chung Phaät A Di Ñaø,
cuøng Thaùnh chuùng hieän ra tröôùc maët,
ngöôøi aáy luùc cheát, taâm khoâng ñieân
ñaûo, töùc laø ñöôïc sanh sang nöôùc Cöïc
Laïc, Phaät A Di Ñaø”.

Y cöù taäp “Phaät thuyeát A Di Ñaø
Kinh” vaø caùc Thaùnh Kinh Tònh Ñoä,

ngöôøi caàu sanh Cöïc Laïc, laáy pheùp trì
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nieäm hoàng danh ñöùc Phaät A Di Ñaø

laøm chaùnh haïnh vaõng sanh. Ñaây laø

höôùng ñi nhaân baûn, moät sa loä duy

nhaát cuûa khaùch höông sen, nhaèm maõn

nguyeän nhöõng hoaøi baûo thieát tha: Ñoä

mình, ñoä ngöôøi ra khoûi bieån traàn

thoáng khoå! Ñaõ hieåu ñöôïc loái ñi cô

baûn, ta khoâng coøn do döï, hay chaàn

chôø maø haõy laäp chí nieäm Phaät cho

thaät beàn vöõng, thieát tha, kyø cho ñöôïc

nhaát taâm baát loaïn, ñeå höôûng laáy

ñoùa hoa Cöïc Laïc xoøe caùnh buoâng

höông ngaøo ngaït ñoùn ta, Ñöùc Töø Phuï

thò hieän tieáp daãn ta! Taâm ta cuøng

vôùi taâm Phaät giao caûm nhau thaønh

moät maøu baát taän, luùc naày ta seõ

khoâng coøn laø gì heát, nhöng taát caû

cuõng khoâng ngoaøi ta v.v….!

YÙù nghóa thay moät kieáp soáng!

Moät kieáp soáng maø cuoái cuoäc ñôøi

ñöôïc ñöùc Phaät A Di Ñaø, Quaùn Theá

AÂm, Ñaïi Theá Chí, cuøng voâ löôïng hoùa
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Phaät, vôùi voâ löôïng Boà Taùt ñoùn tieáp

vaø ñöa veà gia höông Cöïc Laïc höôûng

thuù vui trieät ñaùo sau moät kieáp ngöôøi

soáng vôùi ñaày daãy gai goác vaø gioù buïi

ñau thöông trong quyeát taâm tu nieäm!

Giôø ñaây ta ñoïc laïi baøi thô cuûa

ñöùc Kim Sôn Giaùo Chuû, Ngaøi töø coõi

Taây Phöông trôû veà hoaèng ñoä chuùng

ta, Ngaøi töøng soáng beân caûnh giôùi aáy

töùc lôøi noùi cuûa Ngaøi seõ laø lôøi noùi

tröïc tieáp cuûa coõi Taây Phöông ñeå cho

hoàn ta ñöôïc laâng laâng treân con ñöôøng

veà queâ cha ñaát toå:

“Hôõi con ñôøi tuïc raát hoâi tanh,
Trí hueä trao doài kieám neûo thanh.
Maõn kieáp hoàng traàn sanh laïc
quoác,
Höôûng coâng nieäm Phaät raát yeân
laønh.”

Huyønh Phaät Sö (vieát taïi Saøi Goøn naêm

Nhaâm Ngu)õ.

2.- TRÔÏ HAÏNH
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Nhö ñaõ trình baøy ôû phaàn Chaùnh

Haïnh vaõng sanh, khi ta chaáp trì caâu luïc

töï, leõ taát troøn ñaày thieän caên phuùc

ñöùc nhaân duyeân vaõng sanh Cöïc Laïc.

Haønh giaû laáy ñoù laøm Chaùnh Haïnh tu

haønh, khoâng caàn duøng phöông tieän

naøo khaùc. Coøn roäng tu caùc phaùp

laønh laøm trôï haïnh, ñoù chæ laø taêng

thöôïng duyeân cho phaàn chaùnh haïnh

sôùm ñöôïc hình thaønh ví nhö ta troàng

moät caây xoaøi xuoáng ñaát (Chaùnh

Haïnh) ñoù laø nguyeân nhôn chaùnh ñeå

ñöôïc traùi xoaøi, coøn vun phaân nöôùc cho

caây xoaøi (trôï haïnh) ñöôïc mau keát traùi,

thì ñaây laø nguyeân nhôn phuï. Haønh giaû

Tònh Ñoä coù theå ñoäc haønh Chaùnh

Haïnh, khoâng theå ñoäc haønh Trôï Haïnh.

Bôûi ta nieäm Phaät khi nhaát taâm thôøi

caùc ñieàu aùc taát bò tieät dieät caùc

haïnh laønh kieâm nhieáp, phuùc ñöùc

thieän caên hoäi ñuû, nhaân quaû Tònh Ñoä

troøn ñaày, tuy beân ngoaøi khoâng thaáy
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vieäc phöôùc, maø vieäc phöôùc raát ñöôïc

vieân maõn beân trong. Traùi laïi neáu ta

chuyeân taïo phöôùc ñieàn, thì phöôùc ñieàn

aáy khoâng haøm dung ñaëng phuùc ñöùc

thieän caên cuûa coâng phu nieäm Phaät,

khoâng hoäi ñöôïc ñieàu kieän vaõng sanh,

chæ höôûng phaàn nhôn thieân tieåu quaû.

Baèng kieâm haønh caû hai nieäm Phaät,

laøm laønh thôøi, ví nhö caùnh buoàm no

gioù, con thuyeàn xuoâi nöôùc, keát quaû

sôùm ñöôïc sanh veà beán giaùc, nhö ñöùc

Giaùo Chuû phaùn daïy:

“Raùn caàn chuyeân nieäm Phaät
laøm laønh.
Thöôøng trau doài chí höôùng cao
thanh,
Cho khoûi theïn con laønh Phaät
Giaùo.”
Noùi laøm laønh töùc noùi thöïc haønh

thaäp thieän nghieäp vì thaäp thieän laø

goác cuûa caùc phaùp laønh trong coõi trôøi,

ngöôøi, theá gian vaø xuaát theá gian. Kinh
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Thaäp Thieän, Ñöùc Phaät baûo vôùi Long

Vöông Ta Kieät La: “Ví nhö coõi ñaát lôùn,
taát caû thaønh aáp laøng xoùm ñeàu nöông
nôi coõi ñaát naày maø ñöôïc an truï, taát
caû coû caây ñeàu nöông nôi coõi ñaát aáy
maø ñöôïc sanh tröôûng”.
“Möôøi nghieäp laønh naày cuõng nhö vaäy:
Taát caû nhôn thieân ñeàu nöông nôi möôøi
nghieäp laønh naày maø an laäp, taát caû
giaùc ngoä cuûa Thanh Vaên, Duyeân Giaùc,
taát caû Boà Taùt, Phaät ñeàu nöông nôi
möôøi nghieäp laønh maø ñöôïc thaønh töïu,
neân caùc ngöôøi phaûi tu hoïc”.

Quan nieäm veà thaäp thieän, ñöùc

Huyønh Giaùo Chuû phaùn daïy: “Caàn tu
thaäp thieän thì söï nieäm Phaät môùi coù
hieäu quaû”. Vaø “Chuùng sanh tònh ñöôïc
tam nghieäp môùi mong veà coõi Phaät”.

Möôøi ñieàu thieän nghieäp aáy laø:

1) Khoâng saùt haïi caùc sanh vaät,

laïi phoùng sanh hoä giôùi.
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2) Khoâng troäm caép cuûa ngöôøi,

laïi haèng boá ñöùc thi ôn khaép taát caû.

3) Khoâng taø haïnh daâm duïc, laïi

thöôøng soáng trong phaïm haïnh trinh

chaùnh

4) Khoâng noùi löôõi hai chieàu, maø

luoân luoân noùi lôøi chôn thaät chaùnh

ñaùng lôïi mình, lôïi ngöôøi.

5) Khoâng noùi yû ngoân, maø noùi

lôøi khieâm haï hoøa dieäu.

6) Khoâng noùi lôøi ñoäc aùc thoâ tuïc

maø noùi lôøi hieàn laønh aùi ngöõ.

7) Khoâng noùi lôøi doái traù, maø

noùi lôøi thaønh thaät chôn chaát, gaây

thieän caûm cho nhau.

8) Khoâng tham lam cuûa theá, laïi

thích soáng trong thieåu duïc tri tuùc, boá

thí giuùp ñôøi.

9) Khoâng noùng naõy, saân haän, laïi

nhaãn nhuïc, vaø traûi daï Tö,ø Bi, Hæ, Xaû.
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10) Khoâng soáng trong meâ si aùc

kieán, maø soáng trong aùnh saùng cuûa trí

tueä.

Khi ta dieät möôøi ñieàu aùc ñoàng

thôøi theå hieän ñöôïc möôøi vieäc laønh,

baáy giôø ba nghieäp thaân, khaåu, yù cuûa

ta seõ thaønh trang nghieâm thanh tònh,

do ñaây ñöôïc taêng tröôûng coâng ñöùc

nieäm Phaät, Taây Phöông Tam Thaùnh

tieáp daãn vaõng sanh. Nhö ñöùc Huyønh

Toân Sö daïy:

“AÙc tröø xong hieän ra thieän
nghieäp,
Loùng nguoàn chôn Phaät tieáp daãn
cho.
Troàng caây laønh vò quaû thôm tho,
Tuy khoâng thaáy maø sau chaúng
maát.”
Ngoaøi vieäc haønh thaäp thieän,

haønh giaû coøn tu caùc coâng haïnh nhö:

Hieáu thaûo vôùi cha meï, phuïng thôø Tam

Baûo, trì chay giöõ giôùi, hoä trì chaùnh
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phaùp, haønh caùc haïnh Ñaïi Thöøa v.v…

roài ñem hoài höôùng chung cho coâng

haïnh vaõng sanh thôøi khaùc naøo nhö

gaám theâu hoa, trang nghieâm Tònh Ñoä

thì coøn gì cao ñeïp cho baèng.

Chöông naày ñaëc bieät noùi ba ñieàu

thieát yeáu huyeát maïch cuûa vaán ñeà

vaõng sanh, ñeå tònh giaû naém ñöôïc choã

cöông lónh cuûa phaùp moân Tònh Ñoä,

haàu aùp duïng chaéc chaén mình vaõng

sanh An Laïc Quoác. Ba ñieàu thieát yeáu

laø Tín, Nguyeän vaø Haïnh nhö ñaõ trình

baøy.

Haønh giaû Tònh Ñoä, tröôùc heát

phaûi vì sanh töû maø phaùt Taâm Boà Ñeà,

bôûi Taâm Boà Ñeà khôûi taâm Tín saâu

Tònh Ñoä, bôûi thaâm Tín Tònh Ñoä ta

phaùt Nguyeän vaõng sanh, töø chí nguyeän

saâu thieát aáy ta laäp haïnh nieäm Phaät

tu haønh, thì ñoù laø ñaõ kieán taïo cô sôû

vöõng chaéc cho tieán trình vaõng sanh

Tònh Ñoä.
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Taát caû chuùng sanh ba caên, baûy

thuù neáu hoäi ñuû Tín Nguyeän Haïnh, leõ

taát chaéc chaén vaõng sanh Cöïc Laïc theá

giôùi, nhö Ñöùc Huyønh Toân Sö phaùn daïy

trong quyeån “Khuyeán Thieän”:

“Caû vuõ truï khaép cuøng vaïn vaät,
Daàu tieân, phaøm, ma, quæ, suùc
sanh.
Cöù nhöùt taâm Tín, Nguyeän, Phuïng
Haønh,
Ñöôïc cöùu caùnh veà nôi An Döôõng.”

*(Xin xem phần kế tiếp ở
Tập san Tinh Tấn số 33 – Cám ơn).

VƯỜN THƠ
CHẤM DỨT BON CHEN

Anh thấy đúng tôi thấy sai
Bản chất đối tượng đổi thay chút nào ?

Hết hạnh phúc đến khổ đau
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Thăng trầm vốn cõi ba đào xuống lên.
Hết vinh đến nhục tiếp liền

Kể sao cho xiết truân chuyên kiếp người
Có và không cũng thế thôi

Cho nên không-có đầy vơi thường bình.
Còn duyên nó ở với mình

Hết duyên để nó mặc tình ra đi
Diệt là diệt sạch sầu bi

Dứt lòng phiền vướng việc chi hằng ngày.
Người vào cõi thế gian nầy

Chỉ vì duyên nghiệp dằng dai luân trầm
Càng bon chen càng lụy thân

Đầu nguồn gút mắt phăng tầm cho ra.
Dụng thân giải nghiệp sâu xa

Mở dây ràng buộc mới là ổn yên
Huyễn thân vốn chỗ tạm nương

Vượt qua biển khổ dứt đường tử sanh.

HÒA TÂM

Mừng Ngày 18/5 ÂL

BY niên PHẬT giang co२i hoɨng traɨn,
MƯƠI tuo�i GIÁO truyeɨn thuye�t Tư A�n.
CH�N nhanh H�A la�n so�ng nươc Vie��t,
NĂM non HO hie��p nui Nam phaɨn.
KHAI cơ CH�N ch�ữ đươững Tie�n Thanh,
SÁNG la��p HƯNG baữy ne२o thie��n nha�n.
N�N taững CHÁNH tr�ữ mo�n Ti�nh Đo��,
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ĐẠO đem PHÁP die��u giac muo�n da�n.

MUữA ĐA�I LE� 18/5 MA��U TUA�T 2018

Cư Sĩ Chánh Tâm.

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ.

K�NH hương vọng THÁNH Đấng Tôn Sư,
MỪNG vui linh ĐỊA thọ phước dư.
ĐẠI đức an HOÀ từ bi pháp,
LỄ thành thiện HO đáp ân sư.

PHẬT ân quảng ĐỨC xuống trần gian,
GIÁO thuyết sắc HUỲNH ánh đạo vàng.
HOÀ thôn tuyên GIÁO vang kinh kệ,
HO tâm tự CHỦ lệ xóm làng.
Tự cường tự lực lo toan !!!

LÊ NGHỆ

NHỚ NGÀY 25/2 ÂL
Một thuở trời rung cuối tháng hai,
Đồng môn hai triệu khóc bi ai.
Vượn con đứt ruột rời tay mẹ,
Chim chóc kinh hồn biệt cỏ cây.
Thảm não xông lên ngàn trượng đứng,
Sầu thương chảy khắp vạn sông dài.
Bao nhiêu năm chẳn mù xa vắng,
Cảnh đấy người đâu hỡi bớ ai !!!

Trần Văn Lợi (10-4-2018)

Bài Xướng::
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HOA ữI VO �NG TÔN SƯ

Va�ng li�nh Ta�y Phương go�i trơữ veɨ,
Ngaữi đaữnh tach got bie��t laững que�,
Thương đơữi sanh chung nhieɨu đau kho�,
Xot đa�o t�n đoɨ latm thaữm the�,
Đao ha�n To�n Sư troữn ươc he�n,
Đe�n kyữ Giao Chuữ ve�n lơữi theɨ,
Đươững tu huynh đe�� đưững xao la२ng,
Tha�y tơ đoaữn vie�n satp ca��n keɨ.
Cư Si २ Chánh Tâm.

Bài Họa:

GIỮ ĐẠO CHỜ THẦY

Sứ mạng Thầy xong trở gót về,
Giã từ bổn đạo khắp thành quê.
Noi theo tiếng Kệ tìm chân lý,
Làm đúng lời Kinh tránh thảm thê.
Giữ đạo trì tâm tròn ước thệ,
Chờ Thầy gắng chí giữ hương thề.
Bồng lai tiên cảnh Thầy cùng tớ,
Cực lạc Tây phương sẽ dựa kề.

Nhất Lĩnh (30-03-2018)

Tưởng niệm ngày Đức Thầy thọ

nạn

Bảy mốt năm, ngày Đức Thầy thọ nạn,
Rạch Đốc Vàng, xã Tân Phú - Kiến Phong.
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Mượn xác trần lai đáo xuống trần hồng,
Khai mở Đạo, tháng Năm, năm Kỷ-Mão.
Gần tám năm, đem Sám-Kinh truyền giáo,
Để giúp cho bá tánh thoát tai nàn.
Đời Hạ nguơn dân chúng gặp lầm than,
Nên phải chịu cảnh gian nan khốn khổ.
Vưng sắc lịnh Thiên Đình và Phật Tổ,
Mở Đạo mầu để cứu độ bá gia.
Sứ mạng xong Thầy phải tạm rời xa,
Lánh thế tục trở về nơi cõi Phật.
Thầy lạc tớ không có ai dìu dắt,
Nhưng chúng con nguyện gìn chặt đức tin.
Hiệp cùng nhau giữ Đạo đợi Thầy mình.
Ngày họp mặt trước sân Trình lai đáo.
Để xứng danh là Phật Giáo Hòa Hảo,
Cùng thương yêu và đùm bọc lẫn nhau.
Con một cha nào có khác chi đâu,
Dìu dắt nhau vượt qua đường tăm tối.
Đợi Thầy về trong ngày Long Hoa Hội,
Rán trì tâm và sớm tối nguyện cầu.
Trước khi đi Thầy dặn lại vài câu,
Nên ghi nhớ hành y đừng thay đổi.
Tuy xa cách nhưng rất là gần gũi,
Vì Sấm Kinh vẫn quanh quẩn bên ta.
Phật tại tâm chớ chẳng phải đâu xa,
Giữ Tứ Ân và Di Đà Lục tự.
Trên đài cao, Thầy chúng ta tọa ngự,
Chọn người hiền và những đấng tu mi.
Hiệp cùng nhau đoàn kết để tu trì,
Nhắc huynh đệ nhớ lời Thầy dạy dỗ.
Ai tâm đạo đừng phụ công Thầy Tổ,
Hãy vui câu bác ái để đợi thời.
“Mảng chờ trông bá tánh thảnh thơi,
Khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo.” (1)
NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
NamMô A Di Đà Phật !
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(1) Lời Đức Thầy

Nhất Lĩnh
10-04-2018 (25-02 Mậu Tuất)

Mư ững Lê २ 18 Thang 5

Thang Nam Mươữi Tam tha��t Nam Meữo,
Đưc Thaɨy khai đa�o luc na�n eo,
Nam Vie��t kho�ng vua, đơữi ly loa�n,
Cang thươững, đa�o đưc, ma�y ngươữi theo.

Khai đuo�c Tưữ Bi anh đa�o maɨu,
Thương đơữi ch�ữ ro२ neữo Huyeɨn Sa�u,
Pha tan chương kh� đang va�y phuữ,
Sơm datt nhơn sanh khoữi bie�n saɨu.

NamMo� A Di Đaữ Pha��t
Melbourne, 4/7/2018
Ra�ng Đông
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Tường-trình về Quỹ Điều-Hành
Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH/PGHH

(từ ngày 01-01-2018 đến ngày 30-06-2018)

A.- Tồn Quỹ tính đến ngày 01-01-2018: $6,258.17
B.- Tổng cộng phần THU: $00.00
C.- Chi cho CTK v/v in Thiệp Mời, Bao thơ, Bưu phí và Văn
phòng phẩm trong công việc tổ chức Đại Hội Đạo và Đại Lễ
18/5 tại Sacramento $500.00
Lệ phí Khai thuế 2018 $100.00

Tổng cộng phần CHI: $600.00
D- Tồn Quỹ Điều Hành

tính đến ngày 30-6-2018: $5,658.17

Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và
Ban Đại-Diện địa-phương,

Chúng tôi đã cố gắng Tường trình về Quỹ Điều-
hành rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị
thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS /TƯHN
Số điện thoại: 209-814-3800 hoặc
E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Xin chân thành đa tạ.

Tường trình về Quỹ Từ thiện & Xã hội
(từ ngày 01-01-2018 đến 30-06-2018)

A.- Tồn Quỹ tính đến ngày 01-01-2018: $2,690.00
B.- Đóng góp từ các BTS và đồng đạo:
03-02-2018: Nguyễn Thanh Lộc (London) $128.49
03-02-2018: Nguyễn Thanh Lộc (London) $269.91
10-02-2018: Huỳnh Minh Châu, Seatle – WA $100.00

mailto:lechi.luu@sbcglobal.net
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16-05-2018: Nguyễn Thanh Lộc (London) $128.00
Tổng cộng phần THU $626.40

B.-Chi ra:
10-06-2018: Gởi giúp Đ/đ Nguyễn Xuân Trai ở VN
đang bệnh nặng $300.00

Tổng cộng phần CHI $300.00
C.-Tồn quỹ: tính đến ngày 30-06-2018 $3,016.40

Tường trình về Quỹ Phổ Thông Giáo Lý
(từ ngày 01-01-2018 đến ngày 30-06-2018)

A- Tồn quỹ tính đến ngày 01-01-2018: $1,605.50
B- THU $ 00.00
C- CHI $ 00.00
D- Tồn quỹ tính đến ngày 30-06-2018: $1,605.50

Nếu Quý vị thấy có điều gì thắc mắc, xin vui
lòng liên lạc với:

Đồng đạo Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS/TƯHN/
GHPGHH. Số điện thoại: 209-814-3800 để chúng tôi
kịp thời điều chỉnh. Xin cám ơn Quý vị.

Quỹ Ấn-Hành Tập-San TINH-TẤN
Cập nhật từ ngày 01-01-2018 đến ngày 30-06-2018

A- Tồn Quỹ tính đến ngày 01-01-2018: $2,866.72
B.-Đóng góp của các BTS và đồng đạo:
24-01-2018: Đ/đ Phan Thanh Nhàn $100.00
01-02-2018: BTS Toronto, Canada $200.00
22-06-2018: Cường và Mỹ Sương (FL) $100.00

Tổng cộng phần THU $400.00
C- Chi ra:
03-03-2018: Ấn phí Ts.Tinh Tấn số 31 $1,300.00
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25-03-2018: Bưu phí Ts Tinh Tấn số 31 $292.89
Tổng cộng phần CHI: $1,492.89

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 30-06-2018: $1,373.83

Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 30-06-
2017 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH TẤN Số
33. BTS/TƯHN chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của
Quý Đ/đạo, quý BTS và BĐD địa-phương đã góp phần
duy trì TS/TINH-TẤN, Cơ-quan Thông-tin, Liên-lạc và
Phổ-truyền Giáo-lý của Giáo-Hội PGHH.

Phạm Lệ Chi, Thủ Bổn BTS/TƯHN

Kính Mừng Đại Lễ 18/5 lần thứ 79

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo

PHẬT GIÁO HÒA HẢO
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