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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 11
th

 Avenue 

     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: 

      HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION 

Phần Memo 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 
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Lá Thư Tòa Soạn 
 

Kính thưa Quý đồng đạo và 

Quý độc giả kính mến, 
 

Hôm nay, hòa với niềm vui 

chung trong mùa Đại Lễ 18/5 âl 

và cũng để đánh dấu giai đoạn 

đau thương của người tín đồ PGHH phải tạm dung nơi 

xứ người, xót xa hướng về Thánh Địa Hòa Hảo trong 

ngày Đại Lễ thiêng liêng nầy, Tập San Tinh Tấn số 30 

xin dành phần lớn Tin tức, hình ảnh có liên quan đến 

ngày Đại Hội Đạo Thường Niên 2017 và Đại 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 Đô Hoa Thịnh Đốn, vào các ngày 9, 10 và 

11 tháng 6 năm 2017 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. 

Kính thưa Quý vị, 

Không riêng vì tín đồ PGHH mà hầu hết người đời 

đều công nhận: 

 -18 tháng 5: ngày thiêng liêng. 

 -18 tháng 5: ngày duy nhất, 

 -18 tháng 5: ngày vô tiền khoáng hậu. 

 Bởi vì, 18 tháng 5 là một ngày được ghi vào lịch sử 

tôn giáo và cách mạng, luôn luôn được chọn làm ngày 

kỷ niệm đặc biệt trong mỗi năm của mối Đạo canh tân, 

bao la tình bác ái. 

 Ngày 18 tháng 5 không những không buồn thảm 

quạnh hiu mặc dù pháp nạn vẫn còn đang gây ra biết 

bao cảnh quạnh hiu buồn thảm... mà còn là ngày thứ tha 
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tràn ngập, hoan lạc tưng bừng làm sôi động khắp muôn 

nhà vạn nẻo. 

 Ngày 18 tháng 5 đã thật sự làm tỉnh lại những tâm 

hồn trụy lạc, gây đoàn kết cho những kẻ rẽ phân, sưởi 

ấm cho những cõi lòng giá buốt và đem phấn khởi cho 

những ai chê chán cõi đời... 

 Rồi nghĩa Đồng bào, đạo vợ chồng, tình huynh đệ, 

thầy trò, bè bạn...cũng được rực sáng trong ngày 18 

tháng 5 này. Đây quả thật là một ngày mong đợi! 

Chính vì vậy mà hàng năm cứ vào mùa Đại Lễ 18/5 

là mọi người đều nô nức chuẩn bị chào đón ngày trọng 

đại này. Nào là xe hoa, bè thủy lục, long mã, cộ đèn, 

pháo bông, lửa trại, trạm cơm,...cùng với hàng hàng lớp 

lớp cờ xí rợp trời, trống chiêng dậy đất cùng với khải 

hoàn môn khắp nẻo, làm cho cuộc lễ luôn luôn bừng 

lên, sống động. 

Tuy nhiên, bên trong những sôi động đang diễn ra 

liên hồi, còn có biết bao nhiêu tác động mang ý nghĩa 

thâm trầm nhiều Đạo vị hơn nữa.  

Đó là những quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý 

Toàn Bộ bao gồm những châu ngôn ngọc ngữ của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ được ấn tống hoàn toàn miễn phí hay 

những bài Sám Thi ý nghĩa diệu trầm được thanh thoát 

ngâm vang liên tục trên những máy phóng thanh như để 

kêu gọi, nhắc nhở mọi người nên lánh dữ, làm lành.  

Đồng thời, Đại lễ 18/5 còn là một Đại lễ nguyện 

cầu cho Quốc thới Dân an và Hòa bình Thế giới đúng 

như tâm nguyện của Đức Huỳnh Giáo Chủ từ hơn ¾ thế 

kỷ trước: 

 “Ước mơ Thế giới lân hòa hảo, 

   Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.” 

Hay: 

 “Mảng chờ trông bá tánh thảnh thơi, 

   Khắp bốn biển liên dây hòa hảo.”  
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Hôm nay, 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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PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 

 I. 
 

PHẬT xuất Miền Nam nước Việt Nam, 

GIÁO dân quyết vượt họa xâm lăng. 

HÒA tâm dắt chúng rời đời huyễn, 

HẢO ý dìu người đến cõi chân. 

NỀN móng Tổ khai luôn sáng tỏ, 

ĐẠO đời Thầy dạy rất ân cần.  

GIẢI vòng xiềng xích cho dân tộc, 

THOÁT chốn mê đồ Cực Lạc sanh. 

 

  II. 
 

HỌC cho thấu triệt nẻo tà chân, 

  PHẬT lý khai thông thoát khổ trần. 

  TU sửa nghiệp duyên gìn chánh đạo,  

  NHÂN cao phẩm hạnh rửa tà tâm. 

  PHÁP mầu rải tỏa trong nhân chủng, 

  MÔN nhiệm truyền ban khắp thế gian. 

  NHẬP Trí dụng Bi tầm giải thoát,          

  THẾ thời nghiệt ngã dạ không sờn. 

 

                                 Tập San TINH TẤN 
                                      (Kỷ niệm 18/5 âl - 2017) 
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Bản Tường Trình 
Đại Hội Đạo năm 2017 và Đại Lễ 18-5  

lần thứ 78  tổ chức tại Washington, DC. 
Trong các ngày 9, 10 và 11 tháng 6 năm 2017, 

đông đảo tín đồ PGHH từ khắp nơi đã tề tựu về Thủ đô 

Hoa Thịnh Đốn hân hoan tham dự Đại Hội Đạo thường 

niên và Đại Lễ 18/5 lần thứ 78 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 10-06-2017) 

vừa qua, Ban Trị Sự TƯHN/GHPGHH phối hợp với 

BTS/PGHH Washington, DC và các Vùng phụ cận đã 

long trọng tổ chức Đại Hội Đạo (ĐHĐ) thường niên tại 

Hội Quán BTS/PGHH Washington, DC (tọa lạc tại số 

585 E. University Blvd. Silver Spring, MD. 20901) với 

sự tham dự của khoảng 50 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 làm 

Điều hợp viên trong ngày Đại Hội Đạo 2017.(Hình: VTV) 
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 Trước hết, đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư 

Ký BTS/TUHN, 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. 

 Sau đó, quý vị đại diện các BTS địa phương cùng 

Ban Tổ chức qua chánh điện của Hội Quán để làm Nghi 

thức hành lễ theo tôn giáo PGHH, đồng thời làm Lễ 

Cầu An cho Đ/đ Trần Phú Hữu, Phó Hội Trưởng Nội 

vụ BTS/TƯHN đang lâm trọng bệnh, hiện nằm điều trị 

tại Bệnh viện nên không có mặt trong ngày ĐHĐ. 

 
Các đ/đ tham dự ĐHĐ chụp hình lưu niệm sau khi làm lễ  

tại Chánh điện HQ Maryland. (Hình: VTV) 
 

 Tiếp theo, quý đồng đạo sau đây được Đại Hội đề 

nghị vào bàn Chủ tọa: 

 1.- Đ/đạo Nguyễn Văn Tạo, đến từ Arizona (AZ), 

 2.- Đ/đạo Bác sĩ Mã Xái, đến từ Gainesville (FL), 

 3.- Đ/đạo Hà Công Tư, đến từ Washington, DC. 
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 Đồng thời, hai đ/đạo sau đây cũng được mời vào 

bàn Thư ký: 

 1.- Đ/đạo Lưu Phước Thiện, đến từ San Jose (CA), 

 2.- Đ/đạo Nguyễn Tấn Hòa, đến từ Arlington (TX). 

 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 thật đông đủ trong ngày hôm 

nay.  

- BTS và đ/đ PGHH vùng Thủ đô Hoa Thịnh 

Đốn đã tình nguyện nhận trọng trách tổ chức ĐHĐ & 

Đại Lễ 18/5 và đã thực hiện vô cùng chu đáo và đầy đủ 

mọi mặt. 

- 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 suốt ba năm qua. 

Cuối cùng, Ông tuyên bố chấm dứt Nhiệm kỳ V 

(2014-2017) của BTS /TƯHN và kính chúc ĐHĐ thành 

công tốt đẹp. 

Theo sự đồng thuận của tất cả Đ/đ có mặt trong 

ngày tiền Đại Hội (09-06-2017) thì việc tổ chức bầu cử 

chức vụ Hội Trưởng nhiệm kỳ VI sẽ được ưu tiên trong 

ngày ĐHĐ. Do đó, ĐH đã đồng ý đề nghị Đ/đ Nguyễn 

Văn Hiệp làm Điều hợp viên (MC) trong buổi bầu cử 

nầy.  

Trước tiên là thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử, 

gồm có Chủ Tọa Đoàn, Kiểm Soát Đoàn và Thư Ký 

Đoàn. 

Sau khi hội ý, ĐH đồng ý đề cử quý đồng đạo 

sau đây vào BTC/Bầu cử: 

A)- Chủ Tọa Đoàn: 

1.- Đ/đạo Nguyễn Văn Tạo, Arizona (AZ), 
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2.- Đ/đạo Bác sĩ Mã Xái, Gainesville (FL), 

3.- Đ/đạo Hà Công Tư, Washington. DC. 

B)- Kiểm Soát Đoàn: 

1.- Đ/đạo Nguyễn Thanh Giàu, Nam California 

(CA), 

2.- Đ/đạo Nguyễn Văn Mậu, Bắc California 

(CA). 

C)- Thư Ký Đoàn: 

1.- Đ/đạo Lưu Phước Thiện, Bắc Cali (CA), 

2.- Đ/đạo Nguyễn Tấn Hòa, Arlington (TX). 

Về thành phần Cử Tri Đoàn, gồm tất cả Đ/đồng 

đại diện các Ban Trị Sự và Ban Đại Diện PGHH địa 

phương hiện diện, như sau: 

1.- Ban Trị Sự Arizona: Đ/đ Nguyễn Văn Tạo 

đại diện. 

2.- Ban Trị Sự Sacramento: Đ/đ Huỳnh Văn 

Liêm đại diện. 

3.- Ban Trị Sự miền Nam California: Đ/đ 

Nguyễn Thanh Giàu đại diện. 

4.- Ban Trị Sự Bắc California: Đ/đ Nguyễn 

Trung Hừng đại diện. 

5.- Ban Trị Sự Georgia: Đ/đ Lưu Phước Thiện 

đại diện (được sự ủy nhiệm của Đ/đ HT Nguyễn Hoàng 

Vũ). 

6.- Ban Trị Sự Houston (TX): Đ/đ Huỳnh Công 

Tử đại diện (được sự ủy nhiệm của Đ/đạo HT Nguyễn 

Anh Dũng). 

7.- Ban Trị Sự Washington, DC: Đ/đ Hà Nhân 

Sinh đại diện. 

8.- Ban Trị Sự Florida: Đ/đ Mã Xái (được sự ủy 

nhiệm của Đ/đạo HT Nguyễn Văn Bi). 

9.- Ban Trị Sự Stockton (CA): Đ/đ Lê Tích 

Thiện đại diện. 
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10.- Ban Đại Diện Arlington (TX): Đ/đ Nguyễn 

Tấn Hòa đại diện. 

11.- Ban Đại Diện San Leon (TX): Đ/đ Huỳnh 

Công Tử đại diện. 

Được biết, quý Đ/đ được ủy nhiệm đều có Giấy 

Ủy Nhiệm từ BTS địa phương, có ấn ký của Hội 

Trưởng xác nhận hoặc từ điện thoại viễn liên ngay 

trong lúc ĐH diễn tiến và đã được ĐH đồng thuận. 

Sau khi CTK cho biết tổng số là 9 BTS và 2 

BĐD tham gia bầu cử, có nghĩa là đã quá bán số cử tri 

đoàn, Chủ Tọa Đoàn tuyên bố hợp lệ và cuộc bầu cử 

bắt đầu. 

Trước hết, Chủ Tọa Đoàn tuyên bố: Đ/đ Nguyễn 

Văn Tạo là Ứng cử viên duy nhất (sau khi Đ/đ Huỳnh 

Văn Liêm tự nguyện rút lui khỏi Danh sách ƯCV vào 

ngày tiền Đại Hội và đồng ý đề cử Đ/đạo Nguyễn Văn 

Tạo). 

 
Đ/đ Nguyễn Văn Mậu, Kiểm Soát Viên đếm phiếu bẩu  

chức vụ HT BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI.(Hình: VTV) 
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  Tiếp theo, Đ/đạo Huỳnh Công Tử, Đại diện đơn vị 

San Leon, một trong bốn đơn vị đề cử Đ/đ Tạo lên tiếng 

cho biết lý do tại sao đề cử đ/đ Tạo; đó là vì Đ/đ Tạo và 

phu nhân mặc dù bị tai nạn giao thông rất nặng nhưng 

đã cố gắng điều hành giáo sự một cách tốt đẹp suốt ba 

năm qua nên đề nghị ĐHĐ tín nhiệm 100% cho Đ/đ 

Tạo. 

Sau đó, Thư Ký Đoàn và Kiểm Soát Đoàn tiến 

hành việc phân phối phiếu bầu, bỏ phiếu bầu vào thùng 

phiếu và xướng danh trên từng phiếu bầu trước sự 

chứng kiến của Đại Hội. 

Kết quả: 11 phiếu bầu đều ghi tên Nguyễn Văn 

Tạo; do đó, Chủ Tọa Đoàn tuyên bố Đ/đạo Nguyễn Văn 

Tạo tạm thời đắc cử chức vụ Hội Trưởng.  

 
Đđ Nguyễn Văn Tạo, Hội Trưởng tân cử phát biểu           

sau khi được tín nhiệm.(Hình: VTV) 

Sau 10 phút chờ đợi sự khiếu nại về kết quả này, 

Chủ Tọa Đoàn lần nữa công bố kết quả chính thức: 

Đ/đạo Nguyễn Văn Tạo đắc cử chức vụ Hội Trưởng 

BTS/TƯHN Nhiệm kỳ VI (2017-2020) với tỷ lệ 100% 

trên tổng số phiếu tín nhiệm.  
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Đ/đ Nguyễn Văn Tạo ngay sau đó ngỏ lời cảm 

ơn tất cả quý đồng đạo đã tín nhiệm, giao trách nhiệm 

điều hành Giáo Hội cho ông và nguyện hứa sẽ làm tròn 

trách nhiệm nếu được mọi người sẵn sàng tiếp tay hỗ 

trợ bằng cách tham gia vào tân BTS theo lởi mời của 

ông. 

ĐHĐ tạm thời nghỉ giải lao và dùng cơm trưa 

lúc 11 giờ 30’ để Ông tân Hội Trưởng có thời gian mời 

người tham gia vào BTS nhiệm kỳ mới. 

Lúc 1 giờ trưa cùng ngày, chương trình nghị sự 

ĐHĐ được tiếp tục với sự giới thiệu thành phần tân 

BTS/TUHN Nhiệm kỳ VI mà Đ/đạo Nguyễn Văn Tạo 

vừa tạm thời thành lập với sự đồng ý của quý vị sau 

đây: 

-Hội Trưởng:            Đ/đạo Nguyễn Văn Tạo 

-P.Hội Trường Ngoại Vụ: Đ/đạo Huỳnh Văn Liêm 

-P.Hội Trưởng Nội Vụ:     Đ/đạo Nguyễn Thanh Giàu 

-Chánh Thư Ký:   Đ/đạo Nguyễn Văn Hiệp 

-P.Thư Ký:    Đ/đạo Lưu Phước Thiện 

-Thủ Bổn:    Đ/đạo Phạm Lệ Chi 

-P.Thủ Bổn:    Đ/đạo Phạm Phối Vì 

-Trưởng Ban PT/Giáo lý: Đ/đạo Nguyễn Văn Mậu 

-Trưởng Ban Kiểm Soát:  Đ/đạo Võ Thành Nhựt 

-Trưởng Ban TT/Xã Hội:  Đ/đạo Phan Văn Bề 

-Cố Vấn:     Đ/đạo Hà Công Tư 

-Cố Vấn:     Đ/đạo Bác sĩ Mã Xái 

-Cố Vấn (đặc trách Úc châu): Đ/đạo Tăng Văn Ngô 

Ngoài ra, còn một số chức vụ khác trong BTS sẽ 

được bổ sung sau bằng Quyết Định chính thức. Đồng 

thời, P. Hội Trưởng Huỳnh Văn Liêm sẽ kiêm nhiệm 

chức vụ Trưởng Ban Đặc trách liên lạc với Quốc hội 

Hoa kỳ, trong đó gồm 1 số ủy viên được mời vào để 

tăng cường nhân lực như: Đ/đạo Trần Quốc Sĩ, Bà Trúc 

Nương Brown... 
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Kế tiếp, Đ/đạo Nguyễn Văn Hiệp, CTK BTS/ 

TƯHN Tường trình thành quả hoạt động của Ban Trị 

Sự nhiệm kỳ V (2014-2017) gồm những gì mà BTS đã 

thực hiện trong suốt 3 năm qua như: 

- Ấn tống 1.000 quyển SGTVTB ấn bản 2014 và 

2.000 quyển SGTVTB ấn bản 2015. 

- Phát hành 6 số Tập san Tinh Tấn từ số 24 đến 

số 29. 

- Ấn tống 1.000 quyển Sáu (Tôn Chỉ Hành Đạo) 

bằng Song ngữ (Anh – Việt). 

- Mở khóa học Giáo lý căn bản và Đạo pháp 

khai tâm tại HQ Houston (TX) từ ngày 14-06-2015 đến 

ngày 26-06-2015. 

- Tổ chức các buổi Thuyết trình Giáo lý tại HQ 

BTS Nam Cali, Bắc Cali, Sacramento, Oakland, Dallas, 

Houston, Atlanta (GA).... 

- Tổ chức lạc quyên cứu trợ nạn nhân bị thiên tai 

tại Nepal và lũ lụt tại miền Trung VN... 

- Lên tiếng phản đối nhà cầm quyền csVN v/v 

đàn áp thô bạo và giết hại tín đồ PGHH tại VN. 

- 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. 

(Toàn bộ Bản Tường Trình này, sẽ được phổ 

biến trên Ts Tinh Tấn số 30, 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 Nhiệm kỳ V do Bà Phạm 

Phối Vì đãm trách. (Bà Phối Vì thay mặt Bà Thủ Bổn 

Phạm Lệ Chi vắng mặt vì lý do sức khỏe). Ngay sau đó 

Bà Phối Vì còn kêu gọi các BTS & BĐD địa phương 

hãy đóng góp cho các quỹ Điều hành, Ts Tinh Tấn, TT 

Xã hội, Ban Tổ chức ĐHĐ & ĐL 18/5... 
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Tiếp theo 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 & BĐD tường trình 

trước ĐH.  

Kế tiếp là phần thảo luận v/v phân công, phân 

nhiệm cho ngày Đại Lễ 18/5 sẽ được diễn ra vào lúc 11 

sáng ngày mai (11-06-2017). 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, ĐHĐ đề nghị BTS Sacramento nhận 

nhiệm vụ tổ chức ĐHĐ và Đại Lễ 18/5 vào năm tới 

(2018) và Đ/đạo HT Huỳnh Văn Liêm đã vui vẻ nhận 

lời. 

ĐHĐ thường niên năm 2017 kết thúc lúc 5 giờ 

chiều cùng ngày trong bầu không khí vui tươi, phấn 

khởi và thấm đượm tình đồng đạo. 

Hẹn gặp lại lúc 7 giờ tối tại Nhà hàng để dùng 

bữa cơm chay thân mật do Ban Tổ Chức khoản đãi./. 

      Chánh Thư Ký 

          Nguyễn Văn Hiệp 

   Tường trình từ Thủ đô Hoa Thịnh Đốn 

                                  ngày 11-06-2017 
 

II. Đại Lễ 18-5 lần thứ 78 
Lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11-06-2017, tại 

Hội Trường của Schweinhaut Senior Center, số 1000 

Forest Glen Rd., Silver Spring, MD. 20901, Ban Trị Sự 

Trung Ương Hải Ngoại GH/PGHH phối hợp với 

BTS.PGHH Washington, DC và các Vùng phụ cận đã 

long trọng tổ chức Đại Lễ 18/5, kỷ niệm lần thứ 78 

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật 

Giáo Hòa Hảo với sự tham dự của khoảng trên 300 

người, gồm đại diện Quý Tôn Giáo bạn, Quý Cơ quan, 

Đoàn thể, Hội Đoàn địa phương, Quý Đại diện Dân 
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biểu, Quý Cơ quan Truyền thông Báo chí và tín đồ 

PGHH từ các Tiểu bang Hoa Kỳ.  

       Trước giờ khai mạc Đại lễ, đồng đạo Nguyễn Văn 

Tạo (HT. BTS/TƯHN) và đồng đạo Hà Nhân Sinh 

(HT.BTS/ PGHH/ Washington, DC)  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. Đặc biệt có đoàn 

Long Mã của Nhà Việt Nam mở đường và đóng góp 

vào chương trình Đại Lễ bằng những màn biểu diễn 

thật ngoạn mục, đẹp mắt cùng với tiếng trống chiêng, 

khiến không khí buổi Đại lễ thêm phần sống động. 

   

 
Lễ cung nghinh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ trong 

ngày Đại Lễ 18/5 tổ chức tại Maryland ngày11-06-2017 
 

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 
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PGHH và phút mặc niệm. 

Điều khiển buổi lễ là MC Trần Quốc Sĩ (Trị Sự 

Viên BTS/PGHH Washington, DC) 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:  

 
MC Trần Quốc Sĩ đang điều hợp Chương trình Đại Lễ. 

 

A/- Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại và các Ban 

Trị Sự và Ban Đại Diện địa phương: 

1. Các trị sự viên trong BTS/TƯHN Nhiệm kỳ 

2014-2017: 

- Hội Trưởng Nguyễn Văn Tạo đến từ Arizona, 

- Chánh Thư Ký Nguyễn Văn Hiệp đến từ 

Sacramento (CA), 

- Phó Thư Ký Lưu Phước Thiện đến từ San Jose 

(CA), 

- Trưởng Ban Phổ thông Giáo lý Nguyễn Văn 

Mậu đến từ San Jose (CA). 

    2. Các phái đoàn thuộc BTS PGHH từ các địa 

phương xa đến: 
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 -BTS Arizona do Đ/đ Nguyễn Văn Tạo hướng dẫn, 

 -BTS miền Nam California do Đ/đ Nguyễn Thanh 

Giàu hướng dẫn, 

 -BTS Bắc California do Đ/đ Nguyễn Trung Hừng 

hướng dẫn, 

 -BTS Sacramento (CA) do Đ/đ Huỳnh Văn Liêm 

hướng dẫn, 

 -BTS Stockton (CA) do Đ/đ Lê Tích Thiện hướng 

dẫn, 

 -BTS Florida do Đ/đ Bác sĩ Mã Xái đại diện,   

 -BTS Houston (TX) do Đ/đ Huỳnh Công Tử đại 

diện, 

 -BTS Georgia (GA) do Đ/đ Lưu Phước Thiện đại 

diện, 

 -BĐD Arlington (TX) do Đ/đ Nguyễn Tấn Hòa 

hướng dẫn, 

 -BĐD San Leon (TX) do Đ/đ Huỳnh Công Tử 

hướng dẫn. 

 Ban Trị Sự sở tại Washington DC & Phụ cận có 

Đ/đ Hội Trưởng Hà Nhân Sinh và đầy đủ các thành 

viên. Tháp tùng BTS Nam Califfornia có Bà quả phụ 

Nguyễn Thành Long đến từ California - Cố Đ/đ 

Nguyễn Thành Long là cựu Hội Trưởng BTS/TƯHN 

nhiệm kỳ 3.  

 

 
 

 

 

B/- Số khách mời đến tham dự vượt quá số 300 

người. Trong số đó, có quý vị tên tuổi đại diện nhiều 

lãnh vực khác nhau như sau:  

- Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Thủ Đô 

Hoa Thịnh Đốn (VA, DC, MD): ông Đinh Hùng 

Cường (Chủ Tịch toàn vùng), ông Nhất Hùng 

(Chủ tịch Tiểu bang Maryland) và phu nhân, ông 

Thomas Phạm (Cố vấn Cộng đồng Vùng Hoa 

Thịnh Đốn). 
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- Quý vị Cựu Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam 

Vùng Hoa Thịnh Đốn: ông Lý Văn Phước, ông 

Đỗ Hồng Anh, ông Đoàn Hữu Định.   

- Quý tăng ni đại diện Phật giáo: Tu sĩ 

Dojinnobu (đến từ Laroga Tibet), Sư cô Thích 

Nữ Diệu Liên, Sư cô Thích Nữ Tâm Như (Tịnh 

Xá Hương Thiền, Virginia), Sư Cô Thích Nữ 

Quảng Nghiêm, Sư Cô Thích Nữ Hoa Nghiêm 

(Ni viện Quan Âm Phổ Chiếu, Maryland), Sư Cô 

Thích Nữ Tịnh Liên (đến từ Florida).  

- Quý vị đại diện các Hội  đoàn: Tiến sĩ Nguyễn 

Đình Thắng (Tổng Giám Đốc Boat People SOS), 

Nguyễn Văn Đặng (Hội Trưởng hội Cao Niên 

vùng Hoa Thịnh Đốn), Nguyễn Mậu Trinh (Cựu 

Hội Trưởng Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh 

Đốn), Bùi Mạnh Hùng (Hội Trưởng Hội Cao 

Niên Maryland), Bà Trúc Nương Brown (Hội 

trưởng Hội Phụ nữ vùng Hoa Thịnh Đốn). 

- Quý vị đại diện đảng phái chánh trị quốc gia: 
Bác sĩ Mã Xái (Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt), 

Trần Tử Thanh (Chủ tịch Việt Nam Quốc Dân 

Đảng). 

- Quý vị nhân sĩ: ông Nguyễn Kim Phùng (cựu 

dân biểu VNCH), Bà Mary Chi Ray (nguyên 

Phó Tổng Giám Đốc Cơ quan Định cư Tỵ nạn 

Hoa Kỳ), Bác sĩ Trần Văn Diên (đến từ Texas), 

Thi họa sĩ Vũ Hối, nhà thơ đấu tranh Ngô Minh 

Hằng (đến từ Chicago, Ilinois). 

- Quý vị thuộc các cơ quan truyền thông (truyền hình, 

báo chí): Ông Võ Thành Nhân (Giám đốc đài truyền 

hình SBTN-DC), ông Đậu Thanh Vân, cô Lê Thị Bích 

Phượng, cô Destiny Nguyễn (đài truyền hình SBTN), 

ông Vũ Doanh, ông Bùi Dương Liêm (đài truyền hình 

VN), ký giả Tuyết Mai.   
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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 Hà Nhân Sinh, Trưởng Ban Tổ Chức. Trước 

hết, Đồng đạo Sinh 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 Sinh còn nói rõ nguyên do 

vì sao người tín đồ PGHH phải tổ chức ngày Đại lễ 

18/5 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 34). 

Kế tiếp, là phần cử hành nghi lễ theo nghi thức 

PGHH do Đồng Đạo Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại cùng các vị Hội Trưởng BTS & BĐD 

các địa phương thực hiện vô cùng trang nghiêm và kính 

cẩn.  

Như thường lệ, bài "Sứ Mạng Cứu Đời của 

Đức Huỳnh Giáo Chủ" do chính tay Đức Huỳnh Giáo 



21 

 

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 Bảo Linh 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. 

     

 
Đ/đ Hà Bảo Linh đang tuyên đọc bài “Sứ Mạng 

Cứu Đời” của Đức Huỳnh Giáo Chủ.(Hình: VTV) 

Tiếp theo, Đồng Đạo Phan Nhất Lĩnh trình bày về 

"Lược sử PGHH và 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 30, 

trang 39. Kính mời Quý vị vui lòng xem qua). 

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 không quản mất 

thời giờ và công khó, tới tham dự Đại lễ 18/5 âl, kỷ 
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niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo, được Giáo Hội PGHH tổ chức 

ngày hôm nay tại Thành phố Silver Spring, Tiểu bang 

Maryland, Hoa Kỳ. 

  Đồng Đạo Nguyễn Văn Tạo phát biểu: “Qua phần 

trình bày của quý đồng đạo trong Ban Tổ chức về Lược 

sử Đạo PGHH và 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 78 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 ích chung, chúng tôi sẵn sàng cung cấp tư liệu miễn 

phí cho quí vị tham khảo). 

 Trong dịp này Đ/đ Nguyễn văn Tạo, Hội trưởng 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại trình diện Tân Ban 

Trị Sự/TƯHN Nhiệm kỳ VI (2017-2020) trước Lễ đài 

và trước sự chứng kiến của mọi người. 

Sau đó là phần ngâm Sấm Giảng và Thi Văn 

Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua một đoạn trong 

bài "Diệu Pháp Quang Minh” do Đồng Đạo Nguyễn 

Tấn Hòa và Huỳnh Thị Phượng (BĐD/PGHH Arlington 

- TX) đảm trách. Bằng giọng ngâm mượt mà, trong trẻo 

và truyền cảm, Đồng đạo Hòa và Phượng đã được 

người nghe tán thưởng nhiệt liệt.  

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 Đinh Hùng 

Cường, Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh 

Đốn. 
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Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng 

Washington, D.C phát biểu cảm tưởng 

 
Sư Cô Thích Nữ Tâm Như đang phát biểu cảm tưởng. 

 

Kế tiếp là phát biểu của Sư Cô Thích Nữ Tâm Như, của 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, của Bác sĩ Mã Xái và sau 

hết là cảm tưởng của một tín đồ PGHH từ xa về tham 

dự. Hầu hết, Quý vị nầy đều tán thán công đức mở Đạo 

cứu Đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà thời điểm đáng 

ghi nhớ là ngày 18/5 năm Kỷ Mão (1939) và Giáo Lý 
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siêu mầu mà Đức Thầy đã dày công hoằng hóa khiến 

cho hàng triệu tín đồ PGHH trở nên những thiện nhân, 

luôn hữu dụng cho nhân quần xã hội, đặc biệt thể hiện 

qua những công tác từ thiện, xã hội… từ trong nước 

đến hải ngoại.  

 
Bác sĩ Mã Xái, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt,  

phát biểu cảm tưởng. (Hình: VTV) 

Đặc biệt, bài phát biểu của Ts Thắng đã được mọi 

người vỗ tay nhiều lần vì nội dung mang tính cách 

thuyết phục, thực tiễn và khả thi trong vấn đề vận dụng 

quần chúng đấu tranh với cộng sản một cách hữu hiệu. 

(Toàn văn bài Phát biểu này đã đăng trên trang 58 

và bài Cảm tưởng của một tín đồ cũng được đăng trên 

trang 54 trong cùng Tập san này. Xin quý vị vui lòng 

xem qua). 

Ngay sau đó, Ts Nguyễn Đình Thắng đã được Ông 

Hội Trưởng BTS/TƯHN/GHPGHH trao tặng Quà Lưu 

Niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân Ts Thắng đã tích  cực 

tranh đấu cho Nhân Quyền và Tự Do Tôn giáo tại VN, 
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đặc biệt giúp các tín đồ PGHH đang bị Nhà cầm quyền 

VN áp bức thô bạo. Trong dịp này, cô Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng (đến từ TB. Georgia) chị ruột của đ/đ Nguyễn 

Hữu Tấn đã lên tiếng thay mặt gia đình cảm ơn ông bà 

cô bác đã ủng hộ cô trên đuờng đi tìm công lý cho em, 

người đã bị công an VN sát hại ngày 3-05-2017 tại 

Vĩnh Long (VN). 
 

 
Ts Nguyễn Đình Thắng nhận quà Lưu niệm của 

BTS/TƯHN/GHPGHH từ tay Cô Nguyễn Thị  

Mỹ Phượng.(Hình: NVH) 

Cuối chương trình là phần phát Bằng Khen do 

BTS/TƯHN/GHPGHH trao tặng cho: 

1.- BTS/PGHH Washington, DC và các Vùng phụ 

cận. 

2.- Đồng đạo Văn Thế Vĩnh, Cố vấn BTS/PGHH 

Washington, DC.  

3,- Đồng đạo Võ Thị Thu Liên, TB Ẩm thực 

BTS/PGHH Washington, DC. 

Vì đã đóng góp nhiều công sức phục vụ Giáo Hội 
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trong công tác phổ truyền Giáo lý PGHH đến quảng đại 

quần chúng và đặc biệt là đã nhiệt tình tổ chức thành 

công Đại Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl tại Thủ Đô Hoa 

Thịnh Đốn trong thời gian qua.  
 

 
Quan khách và đ/đ đang dùng cơm Chay thân mật do 

Ban Tổ chức khoản đãi.(Hình: NVH) 

Sau cùng, Ban Tổ Chức tuyên bố bế mạc buổi Đại 

Lễ (lúc 2 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./. 

                                                             NGUYỄN VĂN HIỆP 
 Tường trình từ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. 

                             (mùa Hè năm Đinh Dậu, 2017) 
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TƯỜNG TRÌNH 

THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG 
của Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
Nhiệm kỳ V (2014 - 2017) 

 

  Nhiệm kỳ V bắt đầu từ ngày 14-06-2014 sau khi 

Đồng đạo Nguyễn Văn Tạo đắc cử chức vụ Hội Trưởng 

BTS/TƯHN do Đại Hội Đạo được tổ chức tại San Jose 

bầu chọn. 

 Lễ bàn giao giữa tân và cựu Hội Trưởng được tiến 

hành ngay sau đó nhưng vẫn còn tồn đọng 1 vài vấn đề 

không thể giải quyết được. Đó là: 

 a.- Về quỹ ấn tống SGTVTB, Cựu Hội Trưởng chỉ 

giao lại $32,939.08 USD trên tổng số tiền $64,105.86 

USD và $8,850.00 CAD. Có nghĩa là Ông cựu HT giữ 

lại khoảng $31,166.78 USD và $8,850.00 CAD. Được 

biết, sau đó Ông Cựu HT có bàn giao cho Thủ Bổn 

thêm 1 số tiền nhưng vẫn giữ lại số tiền lớn là 

$26,062.78 USD và $5,037.00 CAD. Lý do là để tiếp 

tục ấn tống quyển SG ấn bản 2013 theo ý riêng của ông. 

 b.- Bản gốc SG ấn bản 2013 (*.doc) không được 

giao lại. Do đó, tân BTS phải mất rất nhiều thời giờ để 

chỉnh sửa và lay-out lại trên bản *PDF 

 c.- Cựu Hội Trưởng nhất quyết không bàn giao 

Website www.PGHH.net vì cho rằng tân Hội Trưởng 

không đủ khả năng trình độ để bảo quản. 

 Dầu gặp phải những khó khăn lúc đầu, nhưng sau 

khi được bổ nhiệm bằng những Quyết Định chính thức, 

BTS/TƯHN đã có những thành tựu đáng khích lệ như 

sau: 

I./ Công tác đối nội: 

 1.- Về mặt Phổ thông giáo lý: 
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 - Ấn tống 1.000 quyển SGTVTB ấn bản 2014 (20-

08-2014) và 2.000 quyển SGTVTB ấn bản 2015 (19-

05-2015), sau khi thành lập Ban Điều Chỉnh Kỹ Thuật 

và Ấn Tống mới để làm lại từ đầu. 

 - Tổ chức Khóa Căn Bản Giáo Lý PGHH tại Hội 

quán PGHH Houston (TX) từ ngày 14-06 đến 26-06-

2016, gồm hơn 20 học viên tham dự và tốt nghiệp. 

 - Tổ chức các buổi Thuyết giảng Giáo lý tại Hội 

quán Nam Cali, Bắc Cali, Sacramento, Oakland (cuối 

tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2014). Sau đó là Houston 

(TX) và Atlanta (GA) vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 

năm 2014. 

 - Tài trợ cho Đ/đ Văn Thế Vĩnh ấn tống thêm 500 

quyển “Từ Điển PGHH Phổ Thông” và bưu phí gởi 

các BTS địa phương (18-12-2016). 

 - Đề nghị in 1.000 quyển Lịch treo tường năm Mậu 

Tuất (2018) cho Giáo Hội với giá thành là $4.50/quyển 

(gồm $1.50 cho mỗi Bìa lịch và $3.00 cho mỗi Block 

lịch). Sau đó sẽ gởi đến các địa phương để phân phối 

theo nhu cầu.  

 - Ấn tống 1.000 quyển 6 - tức Tôn chỉ Hành đạo, 

bằng song ngữ (Anh - Việt ngữ) vào tháng 5-2017. Sẽ 

phân phối rộng rãi trong ngày Đại Hội Đạo (10-06-

2017) tại Washington, DC. 

 - Tổ chức thành công 3 lần Đại Hội Đạo và Đại Lễ 

18/5 cấp Trung Ương: 

a)- Tại Houston (TX) vào các ngày 26, 27 và 28 

tháng 6 năm 2015. 

 b)- Tại Santa Ana (Nam California) vào các ngày 

24, 25 và 26 tháng 6 năm 2016.  

c)- Tại Washington, DC vào các ngày 9, 10 và 11 

tháng 6 năm 2017.   

 2.- Thành lập Diễn đàn_PGHH và Website 

PGHH:  
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- Diễn đàn_PGHH thành lập, hoạt động từ ngày 

6-10-2014 và hiện nay có khoảng 165 thành viên, 

thường xuyên sinh hoạt. 

 Đồng thời, sau gần hai năm chuẩn bị và cài đặt 

chương trình, Website mang tên  

www.pghhtuhaingoai.net đã chánh thức ra mắt trên 

mạng lưới toàn cầu ngày 18-03-2017. 

 3.- Tập san Tinh Tấn: 

 Duy trì và liên tục ấn hành Ts Tinh Tấn mỗi năm 2 

số. Số đầu của nhiệm kỳ V là số 24 và cho đến nay là 

số 29. Kể từ số 30 sẽ do BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI 

quyết định và phụ trách.  

 4. Cứu trợ nạn nhân động đất và bão lụt:  

 - Ngày 16-06-2015: gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân 

động đất ở Népal số bạc là $9,590.00 USD. 

 - Vẫn tiếp tục yểm trợ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa do 

một số tín đồ PGHH ở VN tổ chức và tiến hành mỗi 

năm 2 lần vào dịp Lễ 18/5 và Tết âm lịch. 

 - Ngày 14-05-2017: kêu gọi gây quỹ yểm trợ cho 

một số gia đình đ/đ PGHH đang gặp khó khăn do sự 

đàn áp của nhà cầm quyền VN. 

6.- Công tác Từ thiện & Xã hội: 

Xin xem chi tiết về Chi thu suốt 3 năm qua do 

đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ, TB Từ Thiện & Xã hội 

BTS/TƯHN tường trình được phổ biến ở phần cuối Tập 

san này. Cám ơn.  

II. Công tác đối ngoại: 

 - Ngày 01-07-2014: Quyết định đề cử đồng đạo 

Nguyễn Thanh Giàu chức vụ Phụ tá Hội Trưởng đặc 

trách liên lạc Hội đồng Liên tôn VN tại Hoa Kỳ. Sau 

đó, đề cử đồng đạo Trang Văn Mến (ngày 4-02-2015) 

và đồng đạo Lưu Văn Kiệm (ngày 18-08-2016) làm 

thành viên thường trực Đại diện Giáo hội PGHH trong 

Hội Đồng Liên tôn VN tại Hoa Kỳ. 

http://www.pghhtuhaingoai.net/
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 - Ngày 16-07-2014, ông Hội Trưởng BTS/TƯHN 

đã trực tiếp tham dự phiên họp tại Quốc Hội và Bộ 

Ngoại Giao Hoa Kỳ để đạo đạt nguyện vọng và lập 

trường của Giáo Hội về Nhân quyền và Tự do Tôn 

giáo. Đặc biệt là kêu gọi Chánh phủ Hoa Kỳ can thiệp 

với nhà cầm quyền VN nên thả ngay các tín đồ PGHH 

đang còn bị giam cầm trong các trại giam. 

   - Thành lập nhóm Nghiên cứu PGHH để nghiên 

cứu các vi phạm Nhân quyền và Tôn giáo tại VN và tìm 

cách ứng phó khi sự việc xảy ra.  

 - Bản Lập Trường của PGHH đã được phổ biến 

ngày 20-03-2015 để đồng đạo PGHH có tiếng nói 

chung đối với các Tôn giáo và đoàn thể bên ngoài.   

- Ngày 9-03-2015: lên tiếng phản đối nhà văn 

Nguyễn Ngọc Ngạn về bài viết “Bửu Sơn Kỳ Hương...” 

đăng trên Tạp chí Culture, phát hành tại Canada tháng 2 

và 3 năm 2015. 

 - Ngày 27-11-2015: lên tiếng phản đối Đại đức 

Thích Phước Tiến về bài Pháp thoại vấn đáp trên hệ 

thống Youtube có liên quan đến thanh danh Đức Huỳnh 

Giáo Chủ và niềm tin Tôn giáo của người tín đồ PGHH. 

 - Ngày 19-04-2017: Bản lên tiếng gởi Tổng Thống 

Hoa Kỳ, Lưỡng viện Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa 

Kỳ, Cơ quan Nhân Quyền Quốc Tế, Các cơ quan 

Truyền thông Hoa kỳ và Quốc tế v/v bênh vực cho tín 

đồ PGHH đang bị đàn áp tại VN, như trường hợp bọn 

côn đồ đập phá phần mộ Đức Ông, Đức Bà, đánh đập 

dã man tín đồ PGHH đi dự đám giỗ nhà đ/đ Bùi Văn 

Trung ở An Phú, An Giang... 

 -Ngày 5-5-2017: Bản lên tiếng gởi các nơi (như 

trên) v/v Công an Việt Nam sát hại dã man tín đồ Phật 

Giáo Hòa Hảo. Đó là trường hợp Đ/đ Nguyễn Hữu Tấn 

bị tình nghi phát tán cờ VNCH trong ngày 30/4/2017 

nên bắt đem về đồn công an Vĩnh Long điều tra. Nhưng 
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sau đó không lâu thì công an chở xác anh Tấn về gia 

đình với các vết cắt cổ gần đứt lìa (vừa được khâu vá 

lại) và trên sọ đầu bị nhiều thương tích. 

 -Ngày 14-05-2017: Thông báo kêu gọi gây quỹ 

yểm trợ đồng đạo PGHH đang gặp khó khăn vì đấu 

tranh cho Tự do Tôn giáo tại Việt Nam.  

 - Ngày 15 và 16-05-2017: Vận động đ/đ PGHH 

tham dự buổi điều trần do Quốc Hội Hoa Kỳ tổ chức về 

tình hình đàn áp Tôn giáo tại VN, đặc biệt là trường 

hợp đ/đ Nguyễn Hữu Tấn bị công an tỉnh Vĩnh Long 

cắt cổ chết ngày 3-05-2017. 

 - Ngày 25-05-2017: Vận động và tài trợ cho anh chị 

của Nguyễn Hữu Tấn là Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng từ 

TB.Georgia (GA) đến Washington, DC tham dự buổi 

Điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ. 
 

 III./ Nhận xét chung: 

 -Theo qui định lúc đầu thì Ban Thường Vụ sẽ họp 

mỗi tháng 1 lần nhưng sau này sửa đổi 2 tháng một lần. 

Lý do: bận bịu với công việc bên ngoài, không có thời 

gian vào sinh hoạt. Chưa có buổi họp nào có đầy đủ các 

thành viên, đặc biệt là không có TB Kiểm Soát trong 

Ban Thường Vụ. 

 - Bên cạnh Chánh Thư Ký, còn có đến 3 phó Thư 

ký được bổ nhiệm chính thức để tiếp tay điều hành giáo 

sự. Tuy nhiên, công việc vẫn không trôi chảy và gặp 

nhiều khuyết điểm:  

- Diễn đàn_PGHH lên đến con số 165 thành viên nhưng 

không ai đóng góp bài vở, người phụ trách phải góp 

nhặt bài viết từ Facebook hoặc trên Youtube để làm ấm 

Diễn đàn, ngoại trừ 1 vài Bản tin, Bản Phân ưu, Văn 

Thư hay Thông Báo của BTS/TƯHN đã được phổ biến 

đầy đủ. 
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– Nội dung Ts Tinh Tấn ngày càng kém, quỹ yểm trợ 

ngày càng cạn. Lý do: không còn ai quan tâm, không 

còn ai đóng góp bài vở hay tiền bạc để ủng hộ…nhưng 

chỉ trích, chê bai thì có. 

-Website www.pghhtuhaingoai.net mặc dù được hình 

thành rất trễ và bài vở tương đối đầy đủ nhưng không 

hấp dẫn và thu hút được người đọc. Đề nghị BTS/ 

TƯHN nhiệm kỳ mới nên đề cử những vị có tài năng để 

đặc trách những công việc này, hy vọng sẽ khởi sắc và 

thành công tốt đẹp. 

 - Hệ thống GHPGHH Hải Ngoại có thêm 1 BTS và 

4 BĐD mới thành lập ghi danh tham gia sinh hoạt. Đó 

là:  

- BTS Vùng Tây Bắc Houston (TX) do đ/đ Lê Ngọc 

Anh làm Hội Trưởng,   

- BĐD Biloxi (MS) do đ/đ Trương Văn Thạo làm 

Trưởng Ban,  

- BĐD San Leon (TX) do đ/đ Huỳnh Công Tử làm 

Trưởng Ban,  

- BĐD San Antonio (TX) do đ/đ Trần Kim Thoa làm 

Trưởng Ban,  

- BĐD Arlington (TX) do đ/đ Nguyễn Tấn Hòa làm 

Trưởng Ban.  

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. 

http://www.pghhtuhaingoai.net/
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 Hy vọng BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI sẽ có những 

nhân sự trẻ trung hơn, năng nổ hơn, dấn thân nhiều hơn 

để sinh hoạt PGHH Hải Ngoại được ngày càng phát 

triển và hiệu quả hơn hầu bắt kịp với hiện tình đất nước 

và thế giới đang ngày càng phức tạp nhất là tình trạng 

đàn áp Tôn giáo, đặc biệt là đối với người tín đồ PGHH 

vẫn còn đang ảnh hưởng nặng nề tại VN.   

Kính chúc quý BTS & BĐD, quý Trị Sự viên các 

cấp và đồng đạo khắp nơi luôn dồi dào sức khỏe, thân 

tâm thường lạc và đạo quả viên dung./. 

         Nam mô A Di Đà Phật! 

                  Silver Spring, ngày Đại Hội Đạo 10-6-2017. 

                    TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                                            Chánh Thư ký 

                                        NGUYỄN VĂN HIỆP 

 
Thức ăn Chay thơm ngon, tinh khiết được Ban ẩm thực và 

quý Bà quý Cô trong vùng chuẩn bị cho ngày Đại lễ. 
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Diễn Văn Khai Mạc 
của Ô.Trưởng Ban Tổ Chức  

Đại Lễ 18-5  
 

HÀ NHÂN SINH 

  

Kính thưa Đồng đạo Hội trưởng Ban Trị Sự 

Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH, cùng toàn thể 

đồng đạo Trị Sự Viên Trung Ương và các địa phương 

khác về tham dự Đại Lễ hôm nay. 

Kính thưa Quý vị Tăng Ni trụ trì các Trung tâm, 

Tự viện, Ni viện, Tịnh xá. 

Kính thưa Quý vị lãnh đạo Cộng Đồng Việt 

Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn. 

Kinh thưa Quý vị đại diện Đoàn thể, Hội đoàn, 

Đảng phái quốc gia. Quý cơ quan truyền thanh, truyền 

hình và báo chí. 

Kính thưa toàn thể đồng đạo, đồng hương quý 

mến. 

Mỗi năm một lần, Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức 

Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa 
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Hảo, dù trong hoàn cảnh nào cũng được người tín đồ 

PGHH tổ chức khắp nơi. Có tự do thì tổ chức trọng thể, 

mất tự do thì tổ chức trong tưởng nhớ âm thầm. Đặc 

biệt ở hải ngoại năm 2017 nầy, Ban Trị Sự PGHH 

Washington DC và Phụ cận được Ban Trị Sự PGHH 

Trung Ương Hải Ngoại giao phó trọng trách tổ chức 

Đại Hội Đạo và Đại Lễ thường niên. Đại Hội Đạo diễn 

ra ngày hôm qua và hôm nay là ngày Đại Lễ. Thời điểm 

nầy thuộc mùa nắng ấm của vùng Thủ đô Hoa Kỳ. 

Trong không khí hè ôn đới, sau hơn nửa năm trải qua 

buốt giá, chúng tôi vô cùng hân hoan chào mừng toàn 

thể quý khách, gần cũng như xa, đến tham dự buổi Đại 

Lễ kỷ niệm hôm nay. 

PGHH ra đời ngày 18 tháng 5 âm lịch năm Kỷ 

Mão (1939) trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của 

tình hình đất nước Việt Nam giữa thời Pháp trị. Lúc đó, 

cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai đang manh nha bùng 

nổ. Dân chúng Việt Nam khổ sở trăm bề vì nạn tai dồn 

dập. Đời sống vật chất của người dân đã cơ cực mà đời 

sống tinh thần thì thiếu người chỉ dạy nên rất ít người 

biết tu tâm hành thiện là gì. Trước mắt là một xã hội 

đạo đức xuống dốc, dị đoan mê tín tràn ngập. Như cỏ 

cây giữa nắng hạn gặp mưa, chúng sanh không khỏi reo 

mừng đón một Chơn Nhơn xuống trần cứu đời dạy đạo 

để phát triển căn lành của họ. Vì thế, ngày nầy đã tạo 

nên một dấu ấn rất đậm trong dòng lịch sử Việt Nam 

cận đại đầy nhiễu nhương: 

     “Tháng năm mười tám rõ ràng, 

 Cũng xóm cuối làng ai cũng cười reo. 

       Xuống trần nhằm buổi nạn eo, 

 Gẫm trong dân sự còn nghèo chữ tu.”     

Đạo Phật nhập thế là nhằm cứu khổ cứu nạn cho 

chúng sanh không ngừng nghỉ. Cũng thế, trải qua 78 

năm dài trong lửa khói điêu linh, sứ mạng cứu mình 
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cứu người của PGHH vẫn phải tiếp tục mãi mãi. Lấy 

“Tu Nhân Học Phật” làm tông chỉ, Đức Huỳnh Giáo 

Chủ dạy tín đồ đã thọ ân thì phải trả ân nên hành xử 

Tứ Ân (gồm Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân 

Tam Bảo và Ân Đồng Bào Nhân Loại) là căn bản của 

đạo làm người. Đó cũng chính là nền tảng cho người 

con Phật tiến lên nấc cao hơn là tu hành thoát khổ.   

Giảng về luật nhân quả trong Phật pháp, Ngài đã 

dạy thế nào là Nghiệp, do đâu mà tạo ra Nghiệp. Nhất 

là biết thế nào là Ác nghiệp dẫn đến sa đọa và thế nào 

là Thiện nghiệp để được thăng hoa thoát khổ. Và, Ngài 

chỉ rất rõ Bát Chánh Đạo để giúp chúng sanh đi vào 

con đường trí huệ giải thoát. Ngài nhấn mạnh lý thiền: 

  “Phật tại tâm chớ có đâu xa, 

    Mà tìm kiếm ở trên non núi.” 

Trên căn bản lý thiền, Ngài khuyên tín đồ Niệm 

Phật nhất tâm để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 

theo Pháp môn Tịnh Độ hầu phù hợp với căn cơ chúng 

sanh thấp kém trong thời Mạt pháp: 

 “Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh Độ, 

  Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh.”    

 Phần lớn những gì do Đức Huỳnh Giáo Chủ giảng 

dạy trong Giáo Lý PGHH không cao xa khó hiểu. Cốt 

yếu giáo lý của Ngài là để giúp cho tín đồ dễ thực hành, 

dễ đạt đạo. An vui trong tự tại mới chính là mục tiêu tối 

cần thiết để chúng sanh củng cố tâm “vô úy” trong cõi 

vô thường. Cho nên, người tín đồ PGHH vượt qua mọi 

oan khiên, khổ ải trong thế gian cam go điên đảo mà 

không thối chuyển trên đường Giải Thoát. 

Kính thưa quý liệt vị, 

 78 năm lịch sử PGHH đã đi qua. Thời gian đó 

không lâu dài so với các nền đạo khác trên thế gian nầy. 

Nhưng thành quả nhập thế của PGHH để khắc phục các 

biến chuyển nguy nan và cứu khổ cứu nạn trong cuộc 



37 

 

sống vô thường thì không nhỏ và không sao phủ nhận 

được. 

 Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xuống thế dạy đạo cứu 

đời bằng lời rao giảng kể cả hành động nêu gương, cuối 

cùng Ngài đáo hạn ra đi vào ngày 16/4/1947 trong một 

biến cố do âm mưu hãm hại của người Cộng Sản. 

Chính thân giáo là hình ảnh sống động nhất. Ngài dạy 

Nhân đạo thì chính Ngài đã tiêu biểu thể hiện Nhân đạo 

qua việc trị bệnh, cứu đói, tham gia cứu nước trong lúc 

lâm nguy. Giữa chiến tranh tàn phá, Ngài còn đi khuyến 

nông để phục hồi ruộng đất bỏ hoang....Khổ Ngài 

không sờn, gian lao Ngài không nản. Dạy Phật đạo 

bằng tâm vô úy trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. 

Ngài thiết tha chỉnh đốn Phật giáo thoát khỏi dính mắc 

vào âm thinh sắc tướng vô nghĩa. Ngài còn thiết lập trật 

tự, kỷ cương đạo đức trong gia đình cũng như ngoài xã 

hội, v.v…. 

Theo gương Thầy, người tín đồ PGHH, bên cạnh 

việc tham gia chống ách đô hộ của ngoại bang, còn 

mang nặng tinh thần truyền thống không chấp nhận chủ 

nghĩa vô thần, chống độc tài áp bức dưới mọi hình 

thức, … Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, tâm họ 

vẫn an nhiên tự tại. Họ làm phước thiện cứu đời, xông 

lướt qua mọi tình huống khó khăn. Họ tinh tấn hành 

đạo để an lạc giải thoát. Họ không dùng oán để báo oán 

mà dùng đức để giải oán hầu tạo ổn định cho việc tu 

hành vốn gắn liền trong đời sống của họ. Họ kiên 

cường nhẫn nhục trước bất công và vượt qua kiến thủ 

của người ngoại đạo hoặc khác tông phái.  

42 năm trôi qua dưới chế độ Cộng Sản, không có 

một đoàn thể tôn giáo nào chịu áp bức nặng cho bằng 

PGHH. Chế độ cố tình phỉ báng và giải tán tôn giáo của 

họ thì họ vẫn tu và cung kính Thầy Tổ trong tâm, vẫn 

duy trì việc học hỏi giáo lý âm thầm với nhau để giữ 
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đạo. Chế độ dựng lên Giáo Hội giả danh để dễ chỉ đạo 

khống chế, họ vẫn điềm nhiên tu hành và chăm lo việc 

phước thiện cứu đời. Họ không sợ hãi trước bạo lực 

nhưng sợ gây tội lỗi và rất tin nhân quả. Nhờ thế mà 

PGHH được tồn tại và âm thầm phát triển gây tiếng 

vang tốt khắp trong lẫn ngoài nước. Kẻ dùng bạo lực áp 

bức dần dần bị hóa công đào thải. Chế độ bất công tàn 

bạo cũng lộ dần bộ mặt thật đối với đồng bào và nhân 

loại. Cái nhân bất lành sẽ dẫn tới ngày sụp đổ của chế 

độ không xa.  

  Kính thưa Quý liệt vị, 

 Nhân danh Ban Tổ Chức, chúng tôi chân thành cảm 

tạ quý vị. Chúng tôi hy vọng quý vị từ xa đến ghi nhận 

lòng trân quý của đồng đạo và đồng hương định cư tại 

vùng Thủ đô Hoa Kỳ danh tiếng nầy. Thành phố rộng 

có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử để quý 

vị đến tham quan sau buổi Đại Lễ hôm nay. Đối với 

quý đồng hương địa phương đang lãnh đạo hoặc đang 

đóng góp cho việc phát triển cộng đồng, xin quý vị xem 

chúng tôi là những người đồng hành, tích cực ủng hộ và 

đoàn kết cùng quý vị. 

 Cùng là cháu con Hồng Lạc, xin mời quý vị hướng 

về quê hương Việt Nam tăm tối cầu nguyện cho chế độ 

độc tài đảng trị Cộng Sản sớm giải thể, tự do dân chủ 

và nhân quyền sớm đến với nhân dân Việt Nam. Chúng 

ta cũng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân loại nhà nhà 

được an lạc hạnh phúc, không còn gặp phải thiên tai và 

nhân tai nữa. 

 Một lần nữa xin cảm ơn và chào đoàn kết cùng quý 

vị trong tình tương thân tương ái./. 
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LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
VÀ Ý NGHĨA NGÀY 18/5 ÂL 

 

PHAN NHẤT LĨNH 

 
 

Kính thưa quý vị:  

 - Đại diện Cộng đồng,  

 - Đại diện Tôn giáo  

   và Đại diện các Đoàn thể, Đảng phái quốc gia. 

Kính thưa quý Thân hữu và quý Đồng đạo. 
 

PGHH là một tông phái Phật giáo do Đức 

Huỳnh Giáo Chủ khai sáng vào ngày 18 tháng 5 năm 

Kỷ Mão (nhằm ngày 4-7-1939) tại làng Hòa Hảo, quận 

Tân Châu, tỉnh Châu Đốc.  
 

PGHH ra đời trong một bối cảnh nhiễu nhương 

của lịch sử nước nhà. Bấy giờ khắp quê hương ta đang 

bị thực dân Pháp đô hộ vừa tròn 55 năm nếu tính từ 

Hòa Uớc Patenôtre (Pa-tơ-nốt) ký giữa nhà Nguyễn và 

thực dân Pháp ngày 6-6-1884. Xã hội Việt Nam đi vào 

một hoàn cảnh cực kỳ đen tối, nhân dân thống khổ trăm 
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bề. Sau cách mạng vô sản Mác-Lê thành công ở Nga 

năm 1917, chủ nghĩa vô thần Cộng Sản chánh thức xuất 

hiện trên thế giới. Quốc tế Cộng Sản lợi dụng phong 

trào yêu nước chống đế quốc cũ để thiết lập chủ nghĩa 

đế quốc với hình thức mới do Nga lãnh đạo. Đảng 

Cộng Sản Việt Nam được Hồ Chí Minh công bố thành 

lập ngày 3-2-1930 sau nhiều năm nhen nhúm làm công 

cụ cho Quốc Tế Cộng Sản. Từ đó, Đảng Cộng Sản 

không ngừng gia tăng hoạt động bằng sự hậu thuẫn của 

Quốc Tế Cộng Sản. Họ vừa võ trang chống đế quốc cũ 

vừa triệt tiêu các phong trào đấu tranh yêu nước của 

người quốc gia, xóa bỏ nền văn hóa dân tộc, nhất là hủy 

diệt ý thức tôn giáo.    
 

Tình hình thế giới bắt đầu chuyển động phức tạp 

vào cuối thập niên 1930 với đệ nhị thế chiến khởi đầu 

bùng nổ ở Âu Châu năm 1939. Đến tháng 6-1940 thì 

Đức Quốc Xã đánh ngã Pháp và dựng lên Chánh phủ 

Pétain (Pê-ten) thân Đức tại Pháp. Biến cố nầy đã làm 

rúng động lòng người Việt Nam yêu nước vì đó là thời 

cơ thuận lợi để cởi bỏ xích xiềng đô hộ của người Pháp. 

Kế tiếp tại Á châu, ngày 22-9-1940 quân đội Thiên 

Hoàng Nhựt từ bên kia biên giới Việt-Trung tràn vào 

lãnh thổ Việt Nam, khống chế thực dân Pháp. Tuy thế, 

người Nhựt vẫn tiếp tục nuôi dưỡng guồng máy cai trị 

của Pháp ở Đông Dương để Pháp phục vụ bộ máy chiến 

tranh của họ. Việt Nam lâm vào cảnh “một cổ hai 

tròng”. Người Pháp lo sợ phong trào chống Pháp đòi 

độc lập sẽ lợi dụng tình thế nên họ lại càng gia tăng sự 

cai trị tàn bạo, ngăn chặn nhanh chóng và ruồng bắt 

cầm tù các lãnh tụ, cán bộ của các tổ chức đấu tranh.   
 

Xuất hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

Phật Giáo Hòa Hảo đã thâm nhập nhanh chóng vào 
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đời sống của quần chúng nông dân qua sự truyền bá 

thần kỳ của vị sáng lập Đạo. Người ta không khỏi giật 

mình thấy vì sao chỉ trong vòng bảy năm, một vị Giáo 

Chủ rất trẻ (chưa đầy 20 tuổi) lại có thể kết nạp được 

hàng triệu tín đồ, gây được những ảnh hưởng sâu đậm 

và bền vững cho nhiều thế hệ về sau. Mặc dù với mục 

đích chấn hưng đạo đức, hiện đại hóa đạo Phật và mục 

tiêu yêu nước rất rõ ràng, Phật Giáo Hòa Hảo vẫn luôn 

là chiếc gai trước mắt của người Cộng Sản. Suốt trong 

quá trình lịch sử từ 1939 về sau, đảng Cộng Sản luôn 

luôn có chủ trương tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo. Năm 

1947 họ thực hiện chủ trương đó bằng cách tổ chức ám 

hại Đức Thầy. Năm 1975 sau ngày toàn thắng, nắm trọn 

quyền bính và vận mạng đất nước trong tay, họ lại lập 

kế hoạch 15 năm thanh toán Phật Giáo Hòa Hảo: giải 

tán vĩnh viễn Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, cấm chỉ lưu 

hành kinh giảng, cấm tín đồ hành đạo,… nhưng họ vẫn 

thất bại. Người nông dân Nam Bộ một mực kiên trì âm 

thầm nuôi dưỡng niềm tin vào giáo lý do Đức Thầy 

giảng dạy, vẫn nuôi ý chí phát triển đạo mỗi khi thời cơ 

và khả năng cho phép.  
 

Từ năm 1966 đến năm 1975, Giáo hội PGHH là 

một trong bốn Giáo Hội lớn tại Miền Nam Việt Nam: 

Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và 

Cao Đài. Ngày nay, khi nhìn vào hiện tượng tôn giáo 

tại Việt Nam, chắc chắn không ai có thể hững hờ trước 

thực thể PGHH. Người có tín ngưỡng Phật giáo truyền 

thống, nếu không có ý tưởng tả khuynh, cũng không thể 

tự xem xa lạ đối với người tín đồ PGHH vì tất cả cùng 

là Phật tử, cùng hành trì giáo pháp của Đức Bổn Sư 

Thích Ca và cùng chung một cứu cánh là giải thoát khỏi 

sanh tử luân hồi. 
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PGHH đã hình thành và phát triển trải qua một 

thời gian đầy cam go của lịch sử nước nhà. Quá trình 

hình thành và phát triển đó đã gắn liền với thân thế của 

đấng sáng lập Đạo, tức Đức Huỳnh Giáo Chủ (mà 

người tín đồ PGHH gọi thân mật là Đức Thầy). Trên 

từng bước truân chuyên, Ngài đã thể hiện sứ mạng cứu 

nhân độ thế thần kỳ chưa từng thấy trong lịch sử.  
 

 Đức Giáo Chủ PGHH tên thật là Huỳnh Phú Sổ, 

sanh ngày 25-11 năm Kỷ Mùi nhằm ngày 15-1-1920 tại 

làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (thuộc 

tỉnh An Giang ngày nay). Ngài là con trưởng nam của 

Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm. 

Thuở thiếu thời, Ngài là một thanh niên thường đau yếu 

nên chỉ đi học hết bậc tiểu học. Nhưng điều đáng chú ý 

không phải là thân thế thông thường của người thanh 

niên đó mà chính là hiện tượng kỳ bí đã đến với người 

thanh niên đó. Sau một thời gian bị bệnh hoạn hoành 

hành, Ngài bỗng dưng lành bệnh và tỉnh táo chuyển 

sang một trạng thái thật lạ: mạnh khỏe hẳn lên và thông 

suốt Phật pháp cùng các lẽ huyền cơ một cách khác 

thường.   
 

Trước khi lập Đạo, Ngài đã gây uy tín trong 

quần chúng bằng sự chữa bệnh đang tràn lan trong dân 

gian. Ngài chỉ dùng phương pháp huyền diệu như cho 

uống nước lã, rải bông hoa, giấy vàng, thế mà bệnh nào 

cũng khỏi! Do đó, đức tin của quần chúng đối với Ngài 

tăng lên vô cùng nhanh chóng.   
 

Trong một bối cảnh chánh trị hết sức khó khăn 

của thời Pháp thuộc, thế mà Đức Giáo Chủ đã vận dụng 

được phương tiện thuyết pháp độ đời, lăn lộn, châu du 

qua nhiều tỉnh, kết nạp mỗi ngày một đông số người 

đến thọ pháp quy y. Ngài viết nhiều kệ giảng thi văn để 
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khuyến tu, chỉ dẫn cách hành đạo, xiển dương pháp 

môn Học Phật Tu Nhân – tức tôn chỉ của Phật Giáo 

Hòa Hảo ngày nay. 
 

Tháng 4 năm Canh Thìn (1940), nhà cầm quyền 

Pháp ra lệnh cấm Ngài không được hoạt động trong 

tỉnh Châu Đốc nữa. Ngài bị họ bắt dẫn lên tỉnh lỵ của 

tỉnh nầy, rồi bị đưa xuống sở mật thám tỉnh Sa Đéc để 

lấy cung. Sau đó, Ngài lần lượt bị di dời đến các địa hạt 

Cần Thơ, Bạc Liêu, Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, 

Rạch Giá, Cà Mau,. . . Đến đâu, bất kể hoàn cảnh nào, 

Ngài cũng thâu nạp thêm tín đồ đông đảo, hóa giải hết 

mọi trở ngại trên bước đường truyền đạo. Ngài nói:  

  “Càng đi càng biết nhiều nơi, 

            Càng đem chơn lý tuyệt vời phổ thông.” 
 

Khi thế chiến thứ nhì lan rộng, đảng Cộng Sản 

núp dưới chiêu bài Việt Minh (một liên minh giữa 

Cộng sản và Quốc gia) để ráo riết bành trướng thế lực. 

Sau ngày Nhựt đảo chánh Pháp (9-3-1945), nạn đói Bắc 

Kỳ bộc phát dữ dội khiến cả triệu người chết. Đức Giáo 

Chủ phát động ngay việc tổ chức tiếp tế lương thực cho 

Miền Bắc một cách kiên trì và liên tục trong bối cảnh 

dưới bom đạn của quân Đồng Minh, cầu đường từ Nam 

ra Bắc đều bị cắt. Vừa vận động cứu đói, Ngài lại vừa 

phát động phong trào khuyến nông ở các vùng châu thổ 

sông Cửu Long.   
 

Lợi dụng thời cơ Nhật đầu hàng quân Đồng 

Minh, Trần Văn Giàu cầm đầu Việt Minh cướp chánh 

quyền ở Nam Bộ ngày 25-8-1945. Đức Thầy phản đối 

chánh sách của đảng Cộng Sản tàn sát các phần tử quốc 

gia yêu nước đang liên minh với họ. Ngày 9-9-1945 

Giàu liền cho bộ hạ lùng bắt Ngài. Ngài phải rời Sài 

Gòn, vào ẩn mình trong Rừng Chà Là ở Miền Đông. 
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Sau khi Giàu rút lui bỏ Sài Gòn, Ngài trở lại Sài Gòn 

vào tháng Chạp năm Ất Dậu (tức tháng 1/1946). 

Ngài bắt đầu hoạt động lại và cùng các nhà cách mạng 

quốc gia yêu nước thành lập Đảng Việt Nam Dân Chủ 

Xã Hội (gọi tắt là Dân Xã Đảng) vào ngày 21-9-1946, 

tiếp tục thể hiện giáo pháp Học Phật Tu Nhân trong 

khi quốc gia nguy biến. 
 

Trong lúc Ngài ẩn mình ở Miền Đông thì Việt 

Minh lại phát động chiến dịch bài trừ PGHH tại Miền 

Tây Nam Bộ khiến xảy ra nhiều cuộc xô xát đẫm máu 

giữa hai bên. Nhưng khi trở lại Sài Gòn, để thực hiện 

đoàn kết dân tộc và nhất là làm dịu bớt tình hình xung 

đột, Ngài đã nhận hợp tác với Ủy Ban Hành Kháng 

Nam Bộ do Việt Minh cầm đầu với chức vụ khiêm tốn 

“Ủy Viên Đặc Biệt”. 
 

 Tháng 4 năm 1947, từ Miền Đông về lại Miền Tây 

để dàn xếp các vụ xung đột đang tiếp diễn, Ngài đến 

họp với các lãnh đạo Việt Minh (Trần Văn Nguyên và 

Bửu Vinh) tại xã Tân Phú tức Đốc Vàng (thuộc tỉnh 

Đồng Tháp ngày nay) thì bị họ tổ chức ám toán và vắng 

mặt cho tới nay. Lúc đó, Ngài mới 27 tuổi. 
 

 Kính thưa quý liệt vị, 

 Trải qua chiều dài thăng trầm của lịch sử, dù trong 

bất cứ hoàn cảnh nào, người tín đồ PGHH không bao 

giờ quên ghi nhớ ngày 18 tháng 5 âm lịch. Có tự do 

thì họ tổ chức Đại Lễ trọng thể; mất tự do thì tổ chức 

trong âm thầm tưởng nhớ. Bởi chính ngày đó mang ý 

nghĩa giúp ôn lại hai sự nghiệp quan trọng mà Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã hướng dẫn đại khối tín đồ PGHH 

cống hiến cho dân tộc Việt Nam. Đó là sự nghiệp tôn 

giáo và sự nghiệp cứu quốc.  
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 Về sứ mạng tôn giáo, dù trong tình huống khó 

khăn nào, sự nghiệp tôn giáo vẫn có ý nghĩa quan trọng 

nổi trội. Bởi chính tôn giáo là đuốc sáng dẫn đường cho 

người tín đồ vượt qua mọi nguy biến bằng tâm tự tại an 

lạc. Tôn giáo đã dạy tín đồ hóa giải hận thù để sống 

trong hạnh phúc yêu thương. Cuối cùng chỉ có tôn giáo 

mới giúp được con người “thông đường giải thoát” 

khỏi cảnh khổ trần. Đức Giáo Chủ đã từng thốt:  

  “Dù gian lao, dạ sắt chẳng sờn, 

   Miễn sanh chúng thông đường giải thoát. 

   Cơn giông tố mịt mù bụi cát,  

   Chẳng nao lòng của Đấng Từ Bi.” 
 

  Nội dung Giáo lý PGHH không ra ngoài tính chất 

truyền thống của Phật giáo. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 

từng nói: “Tôi không quên rằng tôi là một đệ tử trung 

thành của Đức Phật Thích Ca …”. Từ trong quá khứ, 

Ngài là một Phật tử tu hành đắc đạo và đến lúc phải nối 

gót Phật xuống trần mở đạo cứu đời. Ngài dạy chúng 

sanh:   

 “Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, 

  Coi tại sao ta phải tu hành?”  

Còn về mặt hoằng pháp thì Ngài chủ trương “tùy 

phong hóa dân sanh phù hạp” với căn cơ trình độ và 

bối cảnh sống của chúng sanh. Do đó mà PGHH còn 

mang nặng tính chất nhập thế, canh tân, đại chúng, 

Việt hóa qua sự phối hợp với tinh hoa văn hóa đạo đức 

Việt Nam và chống tha hóa,...   
 

 Với mục tiêu phổ truyền giáo pháp, Đức Thầy đã 

châu du thuyết pháp không ngừng nghỉ, đã cho in hoặc 

sao chép Sấm Kinh để phổ biến rộng rãi. Ngài từng 

bước âm thầm hình thành hệ thống tổ chức các Ban Trị 

Sự PGHH khắp mọi nơi trong hoàn cảnh hết sức nguy 
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nan. Nhờ thế mà người nông dân chất phác Nam Bộ 

được trang bị một đời sống tâm linh vô cùng phong 

phú. 
 

Về sứ mạng cứu quốc, Đức Giáo Chủ cho biết 

quan điểm của Ngài là “Hễ nước mất thì cơ sở của 

Đạo bị lấp vùi, nước còn thì nền Đạo mới phát khai 

rực rỡ” và “…có làm cho nước nhà được cường 

thịnh thì Đạo Phật mới được khuếch trương tự do 

hầu gieo rắc tư tưởng thiện hòa và tinh thần từ bi bác 

ái khắp bàng nhân bá tánh.” Cho nên, Ngài đã cương 

quyết lên đường cứu quốc: 

“Yêu nước bao đành trơ mắt ngó, 

  Thương đời chưa vội ẩn non cao.” 

  Và: 

“Rứt áo cà sa khoác chiến bào.” 

 Hoặc: 

“Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, 

  Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha. 

        Đền xong nợ nước thù nhà, 

  Thiền môn trở gót Phật đà nam-mô.” 

  Tham gia cứu quốc khi quốc gia nguy biến cũng 

còn là một đóng góp cho hòa bình thế giới, dẫn nhân 

loại thuộc nhiều chủng tộc khác nhau tiến tới cuộc sống 

đại đồng, tránh cảnh người bóc lột người hoặc nước lớn 

áp bức nước bé: 

“Đem nguồn sống mới cho nhân lọai, 

   Để tiến tiến lên cõi đại đồng.” 
 

Chỉ hơn 7 năm hiện diện trên một đất nước khói 

lửa điêu linh, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã hoằng pháp với 

tâm huyết không vì Đạo mà bỏ Đời, không vì Đời mà 

quên Đạo. Ngài nói:  

    “Quyết cứu đời dùng Đạo phổ thông.” 
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  Và: 

“Dìu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, 

 Bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới.” 

  Cho nên Ngài đã tự nhủ: 

“Dù cho phải chịu ngàn cay đắng, 

 Cũng nguyện đạo mầu sẽ chấn hưng.” 
 

Kính thưa quý liệt vị, 

Sứ mạng Đạo-Đời trên cùng với sự thể hiện 

bằng cái giá gian lao và xương máu cao cả mà Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã cống hiến cho lịch sử nước nhà 

không sao phủ nhận được. Chính đó đã tạo nên cuộc 

sống tâm linh đậm màu Phước Huệ tức sống Đạo cứu 

Đời nơi người tín đồ PGHH. Cho nên ngày khai đạo 18 

tháng 5 âm lịch là một biểu tượng có ý nghĩa vô cùng 

trọng đại đối với họ. Trong thời kỳ nền Đạo hanh thông 

dưới chế độ Đệ nhị Cộng Hòa của Miền Nam Việt 

Nam, ngày 18-5 âm lịch luôn luôn là ngày hội lớn, mọi 

người tưng bừng mừng vui, long trọng tổ chức lễ kỷ 

niệm khắp xóm cùng làng. Sau năm 1975, dưới sự 

thống trị của chế độ vô thần độc tài Cộng Sản, Đại Lễ 

18-5 âm lịch bị triệt để cấm tổ chức suốt 23 năm. Đến 

năm 1999, kế hoạch triệt tiêu PGHH thất bại, đảng và 

nhà nước Cộng Sản mới cho Ban Đại Diện PGHH do 

họ thành lập tổ chức lại dưới sự kiểm soát và giới hạn 

chặt chẽ của họ tại vùng Thánh Địa Hòa Hảo mà không 

được tổ chức rộng rãi và tự do truyền bá giáo lý khắp 

mọi nơi nữa. 

  Xin thành tâm cầu nguyện chư Phật và Tổ Thầy từ 

bi cứu độ đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách độc tài 

Cộng Sản, bờ cõi Việt Nam được bảo toàn, tránh họa 

bành trướng của giặc thù phương Bắc, Nhân quyền, Tự 

do, An lạc được thật sự đến với mọi nhà.  

  Trân trọng kính chào quý liệt vị./. 
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DIỄN TỪ 

CỦA ÔNG HỘI TRƯỞNG 
BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

(Đại Lễ 18/5 âl, kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng PGHH 

tổ chức tại Washington, DC ngày 11/6/2017). 

 
 

Kính thưa quý vị: 

- Đại diện Cộng Đồng, 

- Đại diện Tôn Giáo, 

- Đại diện các Đoàn thể, Đảng phái quốc gia. 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kính thưa quý Thân hữu và quý Đồng đạo. 
 

Nhân danh Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương 

Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi kính 

chào quý khách tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đặc 

biệt quý thân hữu và đồng đạo từ các địa phương xa 

xôi, đã không ngại công khó và mất thì giờ, đến tham 

dự Đại Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo 

Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Đặc 
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biệt, chúng tôi xin cám ơn Ban Trị Sự PGHH Thủ đô 

Washington DC và Phụ Cận đã nhận trọng trách tổ 

chức Đại Hội Đạo và Đại Lễ năm nay, tạo cơ hội cho 

quý thân hữu và đồng đạo xa đến thăm viếng vùng Thủ 

Đô Hoa Kỳ, vốn nổi tiếng là một trung tâm chính trị và 

du lịch trên thế giới. Đại Hội Đạo diễn ra hôm qua còn 

đánh dấu năm chót nhiệm kỳ 3 năm sinh hoạt của Ban 

Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại. Do đó, trong dịp nầy, 

chúng tôi đã bầu lại vị Hội trưởng BTS TƯ cho nhiệm 

kỳ 3 năm kế tiếp.   
  
Kính thưa quý liệt vị, 

Kể từ đầu năm 2017 đến nay, chỉ vỏn vẹn chưa 

đầy 6 tháng, đã là một thời gian bất lành đối PGHH ở 

quốc nội. Trong thời gian vừa qua, người tín đồ PGHH 

trong và ngoài nước không thể vô cảm trước một tràng 

sự kiện đầy đau lòng chua xót dồn dập xảy ra ở quê nhà 

kể từ ngày 12/3/2017 (nhằm ngày 15/2 năm Đinh Dậu). 

Từ sự xô ngã và đốt chân dung Đức Thấy diễn ra ngay 

giữa trung tâm Thánh Địa thiêng liêng đến vụ côn đồ 

leo rào vào đập phá mộ Đức Ông và Đức Bà – song 

thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kế tiếp là vụ công an 

đàn áp những người tham dự đám giỗ tại nhà đồng đạo 

Bùi Văn Trung (thuộc huyện An Phú, tỉnh An giang) 

gây thương tích trầm trọng cho nhiều tín đồ PGHH. Vụ 

đồng đạo Vương Văn Thả (cũng ở An Phú, An Giang) 

bị công an bao vây, ném đá vào nhà, cô lập 9 người 

trong nhà, già lẫn trẻ, kéo dài cả tháng không điện, 

không nước,…gây hoang mang dư luận không ít. 

Khủng khiếp nhứt là lúc 5 giờ chiều ngày 2/5/2017 tại 

phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long, bỗng dưng có khoảng 200 công an đến bao vây 

và vào lục soát nhà đồng đạo Nguyễn Hữu Tấn (38 

tuổi) suốt 7 tiếng đồng hồ. Họ tịch thu một mảnh vải 
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màu vàng lót trong hộp nước yến và cuồn chỉ đỏ của trẻ 

con dùng thả diều. Họ cho đó là tang vật dùng để may 

cờ vàng ba sọc đỏ (của chế độ VNCH trước 1975 ) nên 

bắt đồng đạo Tấn về đồn công an lúc 2 giờ sáng ngày 

3/5/2017! Đến 11 giờ cùng ngày, tức sau 9 giờ bắt giữ 

nghi can, họ báo tin gia đình anh Tấn đến đồn công an 

chở xác anh về vì anh đã cắt cổ tự sát! Một cái chết 

rùng rợn đầy uẩn khúc với sọ đầu bị mềm ra, một vết 

dao đâm sâu vào cổ và 2 nhát dao cắt cổ sâu tận sau ót 

rồi khâu lại!   
 

Các hiện tượng thâm độc cố ý trên nay được 

công khai phơi trần trong vô số trường hợp tương tự 

từng diễn ra trong bóng tối dưới chế độ Cộng Sản Việt 

Nam. Không thể nói là những hành vi gây hấn và dã 

man đó không do thâm ý của chánh sách răn đe đối với 

các tín đồ PGHH sau khi chủ trương tiêu diệt PGHH 

của đảng CS VN bị thất bại.  
 

PGHH vốn là khối tín đồ mà đa số là nông dân 

hiền lương tu hành chất phác. Họ thâm nhập giáo lý 

nhập thế Đạo Phật vào đời sống dân gian do Đức 

Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy để cứu khổ cứu nạn cho nhau, 

đặc biệt không ngại hy sinh thân mạng khi quốc gia bị 

ngoại xâm giày xéo. Do đó, cùng là tu hành nhắm đến 

cứu cánh giải thoát khỏi sanh tử luân hồi theo Giáo lý 

nhà Phật, nhưng trong tâm của người tín đồ PGHH 

thuần thành lúc nào cũng lấy Tứ Ân, tức đạo làm người, 

làm căn bản. Giáo lý đó dạy rằng về mặt vật chất, con 

người nhờ ơn Tổ tiên, Cha mẹ sanh thành dưỡng dục 

và nhờ ơn Đất nước mà lớn lên nên bổn phận làm 

người phải biết hiếu hạnh đối với Tổ tiên Cha mẹ và 

bảo vệ quê hương khi nguy biến. Về mặt tinh thần, nhờ 

ơn Tam Bảo (tức Phật-Pháp-Tăng) khai mở trí óc sáng 
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suốt, biết nẻo chánh đường tà để giúp tâm linh thăng 

tiến, nên người tín đồ cần thể hiện lòng từ bi bác ái, noi 

theo chí đức của tiền nhân hầu giúp trí tuệ minh mẫn 

tiến lên trên đường giải thoát. Cuối cùng, đã sống trên 

thế gian, con người luôn luôn cần nương tựa nhau, cả 

về vật chất lẫn tinh thần, để thân thể trưởng thành, trí 

tuệ minh mẫn; thế nên, người tín đồ PGHH còn phải 

mang ơn Đồng bào và Nhân loại, phải biết giúp đỡ 

nhau khi đói lạnh, ốm đau, đồng cam cộng khổ cùng 

nhau mà không phân biệt chủng tộc, màu da. 
  
Vì thế, không khó hiểu tại sao người tín đồ 

PGHH khi quốc gia lâm nguy thì chung sức hy sinh 

không ngại hiểm nguy để cứu vớt giang sơn, khi bình 

trị thì lo tu hành làm phước thiện và lúc nào cũng một 

lòng bảo vệ Chánh pháp. 
 

Giáo lý PGHH dạy người tín đồ cần biết nhẫn 

nhục để phát triển căn lành, nhưng đồng thời cũng dạy 

họ không được sợ sệt trước bạo lực mà đánh mất hạnh 

vô úy. Trong suốt chiều dài 78 năm lịch sử, người tín đồ 

PGHH đã trải qua biết bao nhiêu thử thách trước bạo 

lực, bội phản và hận thù với nhiều hoàn cảnh khác 

nhau, mà họ vẫn tồn tại cho đến ngày nay chính vì họ 

biết áp dụng lẽ nhu cương vào cuộc sống đạo mà Thầy 

Tổ đã truyền dạy. Từ lúc Miền Nam Việt Nam bị Cộng 

Sản cưỡng chiếm đến nay, 42 năm đại khối tín đồ 

PGHH sống dưới chế độ độc tài đảng trị luôn luôn với 

ý đồ tiêu diệt họ bằng mọi kế sách. Khi phải đương đầu 

với bạo lực toàn trị quy mô, họ vẫn ẩn nhẫn lo tu hành, 

làm phước thiện cứu đời để tồn tại và âm thầm phát 

triển. Thì sá chi với những hành vi bạo lực lẻ tẻ mà gọi 

là chánh sách răn đe, gây khiếp sợ để dằn mặt họ 

không được vùng lên lật đổ chính quyền. Chánh sách 
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sai lầm đó chỉ dẫn đến hậu quả làm gia tăng sự bất mãn 

và đối kháng trong lòng của toàn dân Việt Nam. Một 

chế độ chánh trị thiếu hậu thuẫn của nhân dân, nhất 

thiết phải sụp đổ không chóng cũng chầy. Nhất là trong 

bối cảnh truyền thông vô cùng nhạy bén như hiện nay, 

thì độc tài bất công, dã man bạo lực chỉ càng làm cho 

nhân dân nhanh chóng tách xa chánh quyền. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các quốc gia càng liên hệ 

chặt chẽ với nhau về kinh tế, luật pháp, dân chủ, nhân 

quyền, phẩm giá con người, … ở mức độ rất cao, nên 

nhất thiết mọi áp bức đối với người dân thấp cổ bé 

miệng không còn là chuyện nội bộ nữa mà sẽ nhanh 

chóng đẩy quốc gia càng bị cô lập trên trường quốc tế.   

 

Trở lại vấn đề công an đàn áp nhân quyền và tự 

do tôn giáo tại VN. Chúng tôi đã lên tiếng với công 

luận quốc tế, trong đó có Hành pháp và Lập pháp Hoa 

Kỳ, để nhờ quan tâm can thiệp bằng hành động chế tài 

cụ thể với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Một 

cuộc họp báo của Hội Đồng Liên Tôn ngày 26/4/2017 

tại Hội Trường Trung Tâm Công Giáo ở Miền Nam 

California, đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu (TTK Hội 

Đồng Liên Tôn), đã tường trình hiện tình PGHH bị áp 

bức ở quê nhà. Đặc biệt hơn hết là hai cuộc điều trần 

quan trọng do hội Boat People SOS tại Washington, 

DC đứng ra phối hợp tổ chức. Cuộc điều trần thứ nhất 

của đại diện đa tôn giáo với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 

diễn ra ngày 15 và 16/5/2017. Cuộc điều trần thứ hai tại 

Quốc Hội Hoa Kỳ diễn ra ngày 25/5/2017, với sự hiện 

diện của chị ruột nạn nhân Nguyễn Hữu Tấn, đã truyền 

đi hình ảnh đầy bàng hoàng xúc động không nhỏ cho 

mọi giới khắp nơi trong và ngoài nước. Hình ảnh bức tử 

oan khiên đó đã trở thành một ấn tượng dã man do đảng 

và nhà nước CSVN gây ra, nay không còn dấu giếm 
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được nữa trước công luận quốc tế. Mặc nhiên, đó còn là 

một sự kiện cụ thể giúp gia tăng sức mạnh cho công 

cuộc đấu tranh bất bạo động vì công lý, nhân quyền và 

tự do tôn giảo ở VN đang tiếp diễn. Nhân dịp nầy, 

chúng tôi không quên gởi lời cám ơn TS Nguyễn Đình 

Thắng, Tổng Giám Đốc Boat People SOS, đã tận tình 

ra công sức tổ chức hai cuộc điều trần quan trọng nói 

trên nhằm thúc đẩy cho hiện tình chánh trị VN đen tối 

sớm đến ngày thành tựu tốt đẹp viên mãn.  

Thưa quý liệt vị, 

Sau ba năm công tác giáo sự trong một tập thể 

cư sĩ tại gia, chúng tôi không sao tránh khỏi những 

khuyết điểm và nhận thấy rằng kết quả đạt được rất hạn 

chế so với những gì do tập thể ước muốn giao phó. Tuy 

nhiên, điều cần thiết là PGHH ở hải ngoại chúng ta đã 

duy trì được sự hiện diện để làm gạch nối trong tình 

đồng đạo và hỗ trợ tinh thần cho các đồng đạo đang tiếp 

tục sống trong hoàn cảnh đầy khó khăn ở quê nhà. 

Chúng tôi cũng đã cố gắng hóa giải những ý kiến dị 

biệt, vốn là mầm móng của tình trạng phân hóa khó 

tránh khỏi trong thế gian. Qua quý vị đại diện cho tập 

thể đồng đạo tại các địa phương xa về phó hội năm nay, 

chúng tôi xin gởi lời chân thành cảm tạ toàn thể đồng 

đạo hải ngoại đã quan tâm giúp đỡ Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại trong công tác giáo sự của nhiệm kỳ 

vừa qua. Sự giúp đỡ đó dù ở mức độ nào, dưới hình 

thức nào cũng đều trân quý vì đã nói lên tình đoàn kết 

gắn bó của các con cùng cha, các trò cùng Thầy, đặc 

biệt đã làm chất liệu cần thiết giúp cho các trị sự viên 

lướt qua các mệt mỏi và thách đố để phục vụ lý tưởng 

Đạo.  

Xin trân trọng kính chào toàn thể quý liệt vị./. 
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Cảm tưởng về ngày Đại Lễ 18/5 

của một tín đồ PGHH 
 

Ngô Tấn Nghĩa 
 

 Kính thưa Quý vị lãnh đạo tinh 

thần các Tôn giáo... 

 Kính thưa Quý vị Đại diện các 

Hội đoàn, Cộng đồng, Truyền 

thông Báo chí...  

Kính thưa Quý quan khách, 

quý đồng đạo... 
  

 Trước hết, xin thành thật cám ơn Ban Tổ Chức đã 

dành cho tôi thời giờ quý báu này để nói lên cảm nghĩ 

nhân ngày Đại Lễ hôm nay. 

Tại Hoa Kỳ, hôm nay là ngày 11 tháng 6 dl nhưng 

ở Việt Nam hôm nay là ngày 18 tháng 5 âm lịch chánh 

thức ngày Đại Lễ. Cho nên tuy xa cách muôn vạn trùng 

dương và dù giờ khắc tưởng như khác biệt, nhưng 

chính trong giây phút này nhắm mắt lại định thần tưởng 

tượng, chúng ta hình dung ra ngay là chúng ta đang 

cùng đồng đạo ở quê nhà đang cùng cử hành Đại Lễ. 

Nặng mang chung một nỗi niềm u uẩn, tâm tư ngỗn 

ngang, lòng cùng thổn thức, tim cùng một nhịp đập, óc 

não cùng một mục tiêu hướng về ngày Đại Lễ. 

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta cử hành 

Đại Lễ 18/5. Do đó, đây không phải là lần đầu tiên 

chúng ta đi tìm ý nghĩa của ngày Đại Lễ. Từ năm Kỷ 

Mão (1939) đến nay đã 78 năm trôi qua, do đó, chúng 

ta đã nhiều lần có cơ hội tự đặt ra câu hỏi và tự tìm ra 

câu giải đáp về ý nghĩa của ngày Đại Lễ. Căn bản tuy 

không thay đổi, nhưng thời cuộc và những yếu tố xoay 

quanh đã khiến cho mỗi lần cử hành Đại Lễ, lòng chúng 
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ta lại suy tư trong khung cảnh và màu sắc có mang 

nhiều khác biệt về trách nhiệm và bổn phận của người 

tín đồ. 

 Kính thưa quý vị, 

 Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão nhằm ngày 4 tháng 7 

năm 1939 không phải là ngày của đất nước cách mạng, 

nhưng ngày ấy đã biểu lộ rõ rệt một tinh thần cách 

mạng cao cả về tín ngưỡng, về xã hội và xây dựng tình 

thương gắn bó giữa mọi người ở nông thôn miền Tây, 

Nam bộ. 

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 cũng không 

phải là ngày đại hội của Quốc Giáo Việt Nam, nhưng 

về mặt tinh thần đã thể hiện và chứng tỏ trong xã hội 

thời đó đã tiếp nhận thêm một đức tin mới, mang bản 

sắc hoàn toàn Việt Nam, một tôn giáo hoàn toàn dân 

tộc và đã đánh dấu sự huy hoàng về phát triển tâm 

linh...có tính cách nhập thế triệt để và hành động tích 

cực cứu dân cứu nước. 

  Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão quả thực đã mang 

lại sự giản dị hài hòa về ý niệm đoàn kết thương yêu 

trong đời sống của người dân vùng châu thổ sông Cửu 

Long đang chịu áp bức thống trị chặt chẽ của thực dân 

Pháp và sau này của cộng sản Việt Nam. 

 Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão cách đây 78 năm, đã 

âm vang trên đỉnh Thất Sơn huyền bí mầu nhiệm, và 

trên mặt sông của dòng Cửu Long bát ngát hùng vĩ, 

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã công bố khai sáng nền đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo lúc Ngài đang là một thanh niên 

chưa đầy 20 tuổi. Trên thế giới chưa có vị Giáo Chủ 

nào trẻ tuổi và uyên bác như thế. Chỉ trong thời gian 

ngắn đã có hàng triệu tín đồ qui y theo Đạo. 

 Đức Huỳnh Giáo Chủ xác nhận nhiệm vụ của Ngài 

khi giáng trần độ thế: 

   “Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn, 
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   Khắp hạ giái truyền khai đạo pháp.” 

 Ngài cũng minh định rõ rệt Sứ Mạng cứu đời trong 

thời gian đầu khai đạo: 

   “Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, 

     Tìm con lành dắt lại Phật đường. 

   Thương dân hiền giáo đạo Nam phương, 

     Đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ.” 

Kính thưa quý vị, 

 Đứng trước hoàn cảnh tang thương của Tổ quốc 

đang bị đọa đày, với hình ảnh đồng bào, chiến hữu, 

đồng đạo và thân nhân đang quằn quại rên xiết, ngày 

Đại Lễ 18/5 Đinh Dậu này có ý nghĩa gì đối với chúng 

ta? Tuy có khác nhau về tiểu tiết nhưng đại cương, theo 

thiển ý, mùa Đại Lễ năm nay mang tất cả sự nhắc nhở, 

sự kêu gọi và thúc dục vô cùng cấp thiết, để chúng ta 

không quên sót bổn phận và nghĩa vụ, khi nhớ lại vĩ 

nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ và sự hy sinh liên tục 

mà mấy triệu tín đồ của Ngài không bao giờ quên. 

 Là người công dân, chúng ta càng thấy sứ mạng 

của người công dân lưu vong cực kỳ hệ trọng, bởi vì 

người Việt Nam lưu vong đang thực sự tượng trưng cho 

sự sống còn của dân tộc. Là người tín đồ lưu vong, 

chúng ta càng thấy bổn phận của chúng ta vô cùng 

thiêng liêng và to tát, bởi vì chúng ta là những hạt giống 

lành hiếm hoi đang được ân phúc của Thầy tổ cho tồn 

tại. Hơn bao giờ hết, chúng ta thấy triết lý tôn giáo của 

Đức Huỳnh Giáo Chủ sống động, thâm trầm và cứu thế 

cũng như tình thương yêu tín đồ và nhân loại của Ngài 

là cao cả và thực tiễn. 

 Vì vậy, ai có cơ duyên với đạo pháp tu hành, xin 

hãy mạnh dạn nỗ lực đi vào đường sáng tỏ. Xây dựng 

thêm kiến thức, trau dồi thêm đạo đức để hoằng dương 

PGHH như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã hằng mong: 

“Khắp thế giới liên dây Hòa Hảo” và để sau này trở về 
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nước, với khả năng tài đức gia tăng, có thể góp phần 

làm sáng danh Thầy Tổ. Ai có cơ duyên với đấu tranh 

thì cần cố gắng nhiều lần hơn để làm nhiệm vụ, coi như 

đó là phương cách đền ơn hiếu thảo đối với tông đường, 

Thầy Tổ và Đạo Pháp. 

 Mỗi người chúng ở hải ngoại, trong cảnh nước mất 

nhà tan này là một hạt giống lành được phước ân còn 

sống sót có bổn phận phải nỗ lực thế nào để chẳng 

những hạt giống lành không mai một mà còn phải đơm 

được bông, trổ được trái, nảy nở sinh sôi. Chúng ta cần 

“Thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn 

nhau vào con đường đạo đức” để làm sáng thêm phúc 

huệ, rộng thêm tài lực, phát triển thêm điều kiện giúp 

nước giúp dân. Tổ quốc và đồng bào đang trông chờ ta. 

Hành động đúng với quyết tâm, với bền chí, với tận tụy 

và với nghị lực, người Việt lưu vong hải ngoại sẽ là 

những anh hùng phục quốc, cứu vớt đồng bào, cứu 

nguy dân tộc. Tương lai Đạo Pháp và vĩ nghiệp Tôn Sư 

đang thử thách ta. Hành động đúng với quyết tâm, với 

bền chí, với tận tụy và với nghị lực, tín đồ lưu vong hải 

ngoại là đệ tử đáng được ân tưởng ngợi khen. Đức Tôn 

Sư đang xao xuyến nhìn chờ chúng ta với tất cả mong 

mỏi và tin yêu.  

Kính thưa quý vị, 

 Đó là một vài ý nghĩ mà tôi tìm thấy trong khi cùng 

nhau kính cẩn cử hành Đại Lễ 18/5, kỷ niệm ngày Đức 

Huỳnh Giáo Chủ ra đời khai Đạo, cứu thế độ dân. Hy 

vọng tất cả chúng ta đồng ý với nhận định trên và tin 

tưởng chúng ta sẽ gia tăng nỗ lực phụng sự và đạt thành 

mục tiêu đại nghĩa. 

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị./. 
 

       NGÔ TẤN NGHĨA 
             (Arlington, TX) 
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Bốn thế hệ vẫn một nét chau mày 

LTS: Dưới đây là phần phỏng ghi lời phát biểu của Ts. 

Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch 

BPSOS, tại Đại Lễ đánh dấu 78 năm ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, tổ 

chức tại Maryland, ngày 11 tháng 6, 2107.   

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang phát biểu cảm tường 

trên Lễ Đài trong ngày Đại lễ 18/5 âl, tổ chức tại vùng 

Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ngày 11-06-2017.(Hình: VTV) 

  Thưa Quý Vị Trưởng Thượng, Quý Vị Chủ Tịch và 

Đại Diện các tổ chức cộng đồng và hội đoàn, Quý Vị 

trong ban tổ chức và Quý Vị trong Ban Trị Sự Trung 

Ương PGHH Hải Ngoại. 

  Tôi có duyên đặc biệt với PGHH. Trong 25 năm 

qua tôi đọc khá nhiều tài liệu về PGHH, làm việc với 
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nhiều tín đồ PGHH ở hải ngoại và trong nước. Đây 

không phải là lần đầu tôi thấy chân dung của Đức Giáo 

Chủ Huỳnh Phú Sổ. Nhưng hôm nay bức chân dung ấy 

làm dâng lên trong tôi nỗi xúc động lạ thường. Lúc nãy, 

khi các vị rước bức chân dung ngang sân khấu, tôi đứng 

ở ngay hàng ghế đầu và có cảm giác bậc tiền nhân cách 

đây 4 thế hệ đang lừng lững tiến lại mình, chau mày 

đăm chiêu vì vận nước, ưu tư về dân tộc. Quý vị hãy 

nhìn xem bức chân dung đang đặt trên sân khấu, có 

đúng vậy không? Quý vị thấy nét chau mày ấy chứ? 

Nét chau mày của chàng trai nước Việt, của một anh 

hùng dân tộc trước vận nước ngả nghiêng, xã hội suy 

đồi, kiếp dân lầm than. 
 

  Khi còn ngồi ở dưới kia, tôi không rời mắt khỏi bức 

chân dung, như bị thôi miên bởi nét chau mày. Tôi có 

cảm giác đó là ánh mắt của bao thế hệ tiền nhân chất 

vấn chính tôi, và cả thế hệ của chúng ta: 4 thế hệ đã 

qua, dân vẫn lầm than, nước vẫn nguy vong, chúng ta 

đã làm gì? Nét chau mày ấy cũng là lời réo gọi chính 

tôi, và tất cả chúng ta: Hãy tiếp nối sứ mệnh lịch sử 

dang dở của tiền nhân. 
 

  Tôi biết rằng mọi người nơi đây đều có lòng với đất 

nước và dân tộc. Tôi biết chắc như vậy. Chúng ta đều 

mong muốn dân tộc thoát khổ nạn, đất nước không mất 

nền độc lập. 
 

  Điều ấy chúng ta làm được. Chúng ta có thừa năng 

lực, thừa phương tiện, và thừa cơ hội để làm được. 

Nhưng phải làm đúng cách. Sau đây tôi trình bày cách 

để bất kỳ ai, nếu thực lòng, thì ngày mai 8 giờ sáng 

thức dậy là có thể bắt tay ngay vào việc. Và khi chính 

mỗi người khi bắt tay hành động thì sẽ tự mình thấy 

được sự đổi thay từng bước nhưng rõ rệt ở đất nước. 
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  Phần giới thiệu tiểu sử của Đức Giáo Chủ Huỳnh 

Phú Sổ lúc nãy có nói đến những tháng ngày bôn ba đó 

đây để tổ chức những cộng đồng PGHH khắp vùng 

Nam Bộ. Tổ chức người dân thành lực lượng chính là 

yếu tố để thay đổi đất nước. 
 

  Trong một xã hội, nhóm nào tổ chức giỏi thì kiểm 

soát các nhóm kém tổ chức. Đó là quy luật đúng cho 

mọi nơi, mọi thời. Chính quyền là một tổ chức. Nếu 

người dân rời rạc thì đương nhiên bị chính quyền khống 

chế. Muốn thay đổi thì người dân phải tập hợp lại thành 

tổ chức đủ vững chãi để kiểm soát được chính quyền. 

Quý vị ngồi đây chính là một ví dụ. Chúng ta đã tập 

hợp lại để thể hiện quyền của công dân Mỹ. Qua các 

tập hợp như vậy, người dân Mỹ kiểm soát chính quyền 

và không cho phép bất kỳ đời Tổng Thống nào đi quá 

đà. 
 

  Ở Việt Nam, người dân ở từng địa phương phải tổ 

chức lại thì mới có thể đẩy lùi sự độc đoán của chế độ. 

Tuy nhiên, việc tập hợp không dễ vì dăm ba người ngồi 

lại với nhau là bị đàn áp, bắt bớ.  
 

  Chúng tôi xin chia sẻ công thức để vượt qua sự 

khống chế khắc nghiệt ấy. Quý vị ở đây mỗi người chỉ 

cần tìm 3 người, 5 người thân quen, tin nhau, để lập 

thành một nhóm kết nghĩa dài lâu với một cộng đồng cụ 

thể ở Việt Nam, như là cộng đồng các tín đồ PGHH 

trong khu xóm nơi nhà anh Nguyễn Hữu Tấn, người 

mới đây chết trong đồn công an. Nhóm kết nghĩa của 

quý vị sẽ yểm trợ tinh thần để người ở trong nước bớt 

sợ hãi, và cung cấp phương tiện kỹ thuật và vật thể để 

họ liên lạc ra ngoài và học cách tự bảo vệ. Tùy khả 

năng, nhóm kết nghĩa có thể tài trợ cho một hoặc hai 

http://www.machsongmedia.com/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=5&task=edit&cid%5b%5d=1225
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người của cộng đồng ấy hoạt động toàn thời để củng cố 

tổ chức, huy động người dân, và liên lạc với bên ngoài. 

Công thức “nhóm kết nghĩa” chính là cách thiết thực để 

"trợ tế nhân dân" mà lúc nãy có người nói đến khi giới 

thiệu sứ mệnh cứu đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 
 

  Khi được tin về cái chết của anh Tấn, chúng tôi đã 

mau chóng lập nhóm kết nghĩa với gia đình của nạn 

nhân. Một người ở Bà Rịa – Vũng Tàu tình nguyện thu 

thập thông tin thô, rồi chuyển cho Cô Mỹ-Hạnh ở 

Atlanta để viết thành bản báo cáo. Chị Trúc Nương 

ngồi ở đằng kia dùng bản báo cáo ấy để đi vận động 

Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao, Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do 

Tôn Giáo Quốc Tế và nhiều nữa. Mọi việc diễn ra chớp 

nhoáng và hiệu quả, cho thấy tác dụng của một nhóm 

kết nghĩa dù chỉ mang tính cách tạm bợ và dù không 

một ai trong đó là người PGHH cả. 
 

  Với mỗi nhóm kết nghĩa trong-ngoài, chúng tôi 

huấn luyện cho cả hai đầu. Cộng đồng trong nước học 

cách thu thập thông tin về vi phạm nhân quyền. Nhóm 

kết nghĩa học cách viết bản báo cáo theo đúng tiêu 

chuẩn quốc tế và vận động quốc tế để bảo vệ cộng đồng 

ở trong nước. Như vậy, nhất cử nhất động của chính 

quyền Việt Nam, dù ở những nơi xa xôi hẻo lánh, thì cả 

thế giới vẫn đều biết, và biết rất nhanh, rất chính xác, 

rất đầy đủ. 
 

  Quốc tế vận không khó. Điển hình là cô Nguyễn 

Thị Mỹ-Phượng, chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn, 

đang có mặt ở đây. Tôi mời cô Mỹ-Phượng đứng dậy 

cho mọi người thấy. 
 

  Trong suốt 20 năm qua, cô Mỹ-Phượng chỉ cặm cụi 

làm ăn để gửi tiền về giúp gia đình ở Việt Nam. Nhưng 
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sau cái chết thảm khốc của người em, cô Mỹ-Phượng 

đã đến Quốc Hội Hoa Kỳ để vận động và cô đã vận 

động rất hiệu quả. Hình ảnh của cô Mỹ-Phượng kêu cầu 

quốc tế cứu mạng cho thân nhân đã lan truyền trong 

nước và khắp thế giới. Dân Biểu Christopher Smith đã 

lập tức gửi văn thư cho Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để 

yêu cầu can thiệp. Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài 

Gòn đã gặp cha, mẹ, một người anh và một người em 

của anh Tấn. Chính quyền địa phương và chính quyền 

tỉnh đã bớt hung hãn. Các toán công an chìm nổi vây 

quanh nhà anh Tấn đã rút đi. Dịch vụ internet được nối 

lại. Và ngay lúc chúng ta đang ngồi đây, một phái đoàn 

Quốc Hội Đức có mặt ở Sàigòn cũng nêu trường hợp 

của anh Nguyễn Hữu Tấn với chính quyền Việt Nam. 
 

  Một nhóm kết nghĩa tạm bợ, gồm những người 

không hề quen biết nhau và chẳng ai là tín đồ PGHH, 

nhưng làm đúng cách mà đã có được hiệu quả trong 

thời gian ngắn như vậy. Một nhóm kết nghĩa dài lâu, 

bền chặt và được huấn luyện thì chắc chắn còn hiệu quả 

hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi một số quý vị có mặt ở đây 

hãy lập ngay nhóm kết nghĩa với cộng đồng tín đồ 

PGHH ở khu xóm của gia đình anh Tấn. Chúng tôi sẽ 

hướng dẫn từng bước để phối hợp trong-ngoài. 
 

  Tôi xin các quý vị khác cũng làm như thế với tất cả 

các cộng đồng PGHH ở Việt Nam. Một người phát biểu 

trước tôi chỉ ra rằng, khi bôn ba các nơi để tổ chức 

người dân Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ không có được 

các điều kiện và phương tiện thuận lợi như chúng ta 

ngày hôm nay. Đúng vậy, chúng ta không thiếu điều 

kiện, phương tiện và cơ hội. Vấn đề là có làm đúng 

cách hay không thôi. Tôi biết rằng có nhiều hệ phái 

PGHH khác nhau và có thể không hạp hay không hợp 
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tác với nhau. Không sao cả. Nhóm A ở ngoài này kết 

nghĩa với nhóm A ở trong nước. Nhóm B với nhóm B. 

Nhóm C với Nhóm C. Cứ làm song song nhưng cùng 

cách thì mọi người vẫn sẽ cùng góp phần cho đại cuộc 

thay đổi đất nước. 
 

  Và mô hình này áp dụng cho mọi cộng đồng tôn 

giáo và sắc tộc, Cao Đài, Phật Giáo, Phật Giáo Khmer 

Krom, Công Giáo, Tin Lành, Tin Lành Tây Nguyên, 

Tin Lành Hmong… Một khi nơi nơi trên đất nước 

chính quyền địa phương đều sợ dân, và dân kiểm soát 

được chính quyền thì đó là khởi điểm cho tiến trình dân 

chủ hóa trong hòa bình, một cách bền vững và không 

thể thoái lui. 
 

  Công thức kết nghĩa tận dụng lợi thế của chúng ta ở 

ngoài này, là công dân Hoa Kỳ, công dân Canada, công 

dân Pháp, Đức, Ý, Úc, Nhật… Chế độ cộng sản ở Việt 

Nam đang cầu cạnh các quốc gia trong thế giới tự do để 

xin viện trợ, mở rộng mậu dịch, giúp đỡ quốc phòng và 

kinh tế… nhằm cứu vãn chế độ. Trong 6 năm qua 

chúng tôi vận động quốc tế ép Việt Nam, đổi lại, phải 

tôn trọng nhân quyền. Việt Nam cam kết rất nhiều, đinh 

ninh rằng cứ hứa nhưng làm sai thì ai biết. Công thức 

kết nghĩa trong-ngoài sẽ làm cho cả thế giới sẽ biết rất 

nhanh và rất rõ nhất cử nhất động của chế độ. 
 

  Mới đây chúng ta lại đã vận động thành công 2 luật 

với các biện pháp trừng phạt khi chế độ vi phạm lời 

hứa. Họ không thể cam kết rồi vi phạm một cách vô tội 

vạ được nữa. Họ đụng đến cộng đồng ở trong nước thì 

cũng là đụng chạm đến nhóm kết nghĩa ở ngoài này, và 

nhóm công dân Mỹ ấy có thể vận động chính phủ Hoa 

Kỳ áp dụng biện pháp trừng phạt. 
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  Ngày 29 tháng 6 tới đây sẽ là lần thứ 7 BPSOS tổ 

chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam tại Quốc Hội Hoa 

Kỳ. Chúng tôi mời tất cả quý vị ở các thành phố hay 

tiểu bang Hoa Kỳ thành lập phái đoàn để đến Quốc Hội 

vào ngày này. Chúng tôi sẽ sắp xếp các buổi hẹn và, 

nếu cần, cử người có kinh nghiệm đi cùng với phái 

đoàn của quý vị đến gặp các dân biểu và thượng nghị sĩ. 

Mỗi phái đoàn sẽ có sẵn trên tay các danh sách đề nghị 

chế tài theo luật Hoa Kỳ. Trong đó có danh sách các 

giới chức chính quyền liên can đến cái chết của anh 

Nguyễn Hữu Tấn. 
 

  Tôi kêu gọi mọi người hãy đồng hành cùng chúng 

tôi để thay đổi đất nước. Gánh nặng lịch sử đang ở trên 

đôi vai của thế hệ chúng ta. Chúng ta không thể chối 

bỏ. Nét chau mày của tiền nhân trên bức chân dung kia 

đòi hỏi chúng ta phải tự vấn lương tâm và trách nhiệm. 

Chúng ta đừng phụ lòng các thế hệ tiền nhân, và đừng 

để bị trách cứ bởi các thế hệ đến sau. 
 

  Quý vị nào muốn trao đổi thêm về công thức nhóm 

kết nghĩa, xin gặp tôi ở phía cuối hội trường. Tôi sẽ ở 

nán lại đến phút chót. 

  Xin cảm ơn quý vị. 
 

Bài liên quan: BPSOS công bố danh sách 4 đề nghị chế tài 

theo Luật Magnitsky 

http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1224-

2017-06-13-18-13-49.html 

Chuẩn bị tổng vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, BPSOS công bố 

danh sách tù nhân tôn giáo 

http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1223-

2017-06-06-19-11-07.html 

Nỗi lòng của người chị có em chết trong đồn công an 

http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1220-

2017-05-29-21-15-12.html 

http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1224-2017-06-13-18-13-49.html
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1224-2017-06-13-18-13-49.html
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1223-2017-06-06-19-11-07.html
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1223-2017-06-06-19-11-07.html
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1220-2017-05-29-21-15-12.html
http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1220-2017-05-29-21-15-12.html
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

 Số: 53/BTSTƯHN-V/VT 
 

THƯ MỜI 
 

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

phương. 

         Chư Quý đồng đạo PGHH hải ngoại. 
 

  Trích yếu: Thư Mời tham dự Đại Hội Đạo 2017 và 

Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương tại Washington, DC. 
 

 Kính thưa Chư Quý Đồng đạo, 

 Tiếp theo Thông Báo số: 50/BTSTƯHN-V/TB 

ngày 31-01-2017 đã gởi đến Quý vị, năm nay Đại Hội 

Đạo và Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương sẽ được tổ chức 

tại Washington, DC theo lịch trình sau đây: 

 Thứ Sáu, ngày 9-06-2017 (15/5 âl): Họp Tiền 

Đại Hội lúc 7 giờ tối, tại Hội Quán PGHH 

Washington, DC (585 E. University Blvd., 

Silver Spring, MD. 20901). 

 Thứ Bảy, ngày 10-06-2017 (16/5 âl): Đại Hội 

Đạo lúc 10 giờ sáng, tại cùng địa điểm trên, 

chương trình bao gồm: 

- Tường trình thành quả hoạt động của BTS/TƯHN 

nhiệm kỳ V (2014-2017). 

- Tổ chức Bầu cử chức vụ Hội Trưởng BTS/TƯHN 

nhiệm kỳ VI (2017- 2020). 

- Dự thảo Chương trình sinh hoạt cho các năm kế tiếp. 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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 Chủ Nhật, ngày 11-06-2017 (17/5 âl): Đại Lễ 

18/5 sẽ được long trọng tổ chức lúc 11 giờ trưa, 

tại: Hội Trường Schweinhaut Senior Center 

(1000 Forest Glen Rd., Silver Spring, MD. 

20910). 
 

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 78 ngày Đức 

Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa 

Hảo theo lịch trình và địa điểm nêu trên. 
 

 Tên và địa chỉ các Phi trường, các Khách sạn, các 

Phòng trọ đã được phổ biến rõ ràng trong Thông Báo 

số: 50/BTSTƯHN-V/TB ngày 31-01-2017, kính mong 

Quý vị vui lòng xem lại. 

 Để tiện việc sắp xếp chỗ lưu trú (đặt phòng Khách 

sạn), ẩm thực và công tác đưa đón được chu đáo, xin 

Quý vị liên lạc với Ban Tổ Chức, như sau: 

 -Hà Nhân Sinh (240) 447-5126          

  -Phan Văn Bề (240) 274-2001 

 -Phan Nhất Lĩnh (240) 330-0856   

-Võ Thành Nhã (301) 370-4681 
 

 Trân trọng kính chào và hẹn hội ngộ tất cả Quý 

Đồng đạo tại Washington, DC – Thủ đô Hoa Kỳ trong 

mùa nắng ấm. 
 

    Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 3 năm 2017 

      TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                             Hội Trưởng 

                                            (đã ký) 

                                    NGUYỄN VĂN TẠO 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 

 

BẢN LÊN TIẾNG 1 
 

    Kính gởi: Ông Donald Trump - Tổng Thống Hoa 

Kỳ, 

         Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, 

         Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, 

Cơ quan Nhân Quyền Quốc Tế 

Các cơ quan Truyền thông Hoa kỳ và Quốc tế. 
 

Đồng kính gởi: Chư quý đồng đạo PGHH trong và 

ngoài nước. 
 

Trích yếu: V/v lên tiếng bênh vực cho tín đồ 

PGHH đang bị đàn áp. 
 

  Kính thưa Quý vị, 

  Trong thời gian vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Hòa 

Hảo trong nước liên tiếp bị nhà cầm quyền Việt Nam 

đàn áp qua những hình thức thô bạo như sau: 

  - Vào lúc 14 g ngày 10/4/2017, một thanh niên 

khoảng trên 30 tuổi cầm búa và xà beng xông vào đập 

phá mộ bia, thành mộ, lư hương của Đức Ông và Đức 

Bà (thân sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ)...rồi nhanh chóng 

nhảy qua 2 lớp rào tẩu thoát. Sau đó, có chiếc Honda do 

một người khác chờ sẵn, chở kẻ này đến trước cổng Tổ 

Đình PGHH rồi lại tiếp tục ngang nhiên mang búa và 

xà beng xông vào Chánh điện chửi rủa các tín đồ 

PGHH đang lễ bái và dùng lời lẽ thô tục xúc phạm đến 

Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ban Phụng Tự Tổ Đình đã trình 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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báo CA thị trấn Phú Mỹ nhưng sau đó, công an huyện 

Phú Tân thay vì có biện pháp chế tài lại cho rằng tên 

phá rối trên là kẻ bị bệnh TÂM THẦN. 
 

  - Ngày 19 tháng 4 năm 2017, trong khi gia đình 

Ông Bùi Văn Trung (một Tù nhân Tôn Giáo), ngụ tại 

số nhà 227 ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang đang tổ chức Lễ Giỗ cho thân mẫu 

với sự tham dự 1 số đồng đạo PGHH thì bị Công an địa 

phương ngăn cản và đàn áp rất thô bạo.  

Kết quả: - Đồng đạo Cao Văn Hứng bị công an 

đánh chết giấc ngay tại hiện trường, khiến đ/đ PGHH 

có mặt tại đó tưởng đã chết thật, nên đọc bài Nguyện 

Vãng sanh. Ngoài ra còn rất nhiều người trong gia đình 

Ông Bùi văn Trung bị công an thẳng tay đánh đập. 

Hiện Ông Trung vẫn bị đau xương chậu đi đứng rất khó 

khăn, còn đồng đạo Năm Hưng bị đánh chảy máu đầu 

và miệng. 
 

Chúng tôi cực lực lên án những hành vi đàn áp vô 

cùng thô bạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam 

đối với người tín đồ PGHH hiền lành, chơn chất; đặc 

biệt là nơi thờ phượng thiêng liêng mà hàng triệu tín đồ 

PGHH đang giữ gìn và trân trọng. 
 

Kêu gọi các Cơ quan công quyển Quốc tế lên tiếng 

can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm 

Nhân quyền và Công Ước Quốc Tế về quyền Tự do Tín 

ngưỡng, quyền tự do hành đạo của mọi người dân trong 

nước. 
 

Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên dừng tay đàn 

áp tín đồ PGHH, nên lấy tình thương xóa bỏ hận thù 

còn hơn làm khơi dậy vết thương lòng của người tín đồ 
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PGHH đã hằn sâu, kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ 

vắng mặt.  
 

Trân trọng cám ơn và kính chào tất cả Quý vị, 
 

   Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 4 năm 2017 

          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 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

 BẢN LÊN TIẾNG 2 
      Kính gởi: Ông Donald Trump, Tổng Thống 

Hoa Kỳ, 

   Lưỡng Viện Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, 

        Ủy Ban Điều Tra Quốc Tế Nhân Quyền,  

         Cơ quan Human Rights Watch. 

Trích Yếu: V/v Công an Việt Nam sát hại dã 

man tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. 

      Kính thưa Quý vị, 

Lúc 5 giờ chiều ngày 2 tháng 5 năm 2017, nhà 

cầm quyền tỉnh Vĩnh Long (Việt Nam) đã ra lịnh cho 

khoảng 200 quân Công an tràn vào nhà lục soát và bắt 

Cư sĩ PGHH tên Nguyễn Hữu Tấn, sanh năm 1979, 

đang cư ngụ tại Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đem 

về Sở Công an Tỉnh giam giữ và điều tra. Lý do là công 

an nghi ngờ ông Tấn có hành vi "lật đổ chế độ và tuyên 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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truyền chống nhà nước" qua việc làm cờ Vàng (của chế 

độ VNCH, trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam). 

  Đến 11 giờ ngày 3/5/2017, gia đình ông Tấn đến 

đồn công an tỉnh Vĩnh Long hỏi thăm tin tức về ông, 

công an cho biết ông Tấn đã chết vì dùng dao cắt cổ tự 

sát. 

Đến 18 giờ cùng ngày, công an chở xác ông Tấn 

về giao cho gia đình ông. Gia đình ông Tấn cho biết, có 

thấy vết may trên cổ ông Tấn, gần như vết cắt đứt lìa và 

trên đầu có những nơi bị mềm ra.  

  Gia đình rất bàng hoàng về cái chết bất ngờ của 

ông, những người hàng xóm đau xót khi nghe tin ông 

qua đời. Họ nói rằng: ông Tấn là người hiền lành, có 

hiếu với Cha Mẹ và chăm sóc cho gia đình nhỏ của ông 

rất chu đáo, mặc dù ông không giàu có, chỉ là một 

người bán thức ăn chay kiếm sống qua ngày. 

  Nhưng mọi người đều biết, dùng nhục hình bức 

cung là chuyện xảy ra thường ngày tại Việt Nam. Tính 

đến nay trên cả nước đã có rất nhiều trường hợp “tự tử” 

tương tợ xảy ra trong đồn công an, và cuối cùng mọi 

chuyện cũng đâu vào đó. Những người bức cung vẫn an 

nhiên tự tại, và nạn nhân vẫn tức tưởi ôm uất hận trong 

lòng ra đi vĩnh viễn. 

Chuyện cờ Vàng là một cách dựng chuyện để bắt 

ông Tấn, vì khi mọi việc đã xảy ra thì cờ Vàng chỉ là 

một miếng vải màu vàng dùng để trang hoàng trong 

hộp nước Yến chứ công an không tìm ra được lá cờ nào 

của Việt Nam Cộng Hòa. 

Do đó, dựng chuyện bắt người, dùng nhục hình 

bức cung dẫn đến cái chết thương tâm cho một tín đồ 

Phật Giáo Hòa Hảo là một việc làm hết sức khó hiểu 

trong một cái chết đầy bí ẩn,  

  Chúng tôi cực lực phản đối hành vi dã man, vô 

nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với người 
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dân vô tội. Yêu cầu nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long 

phải làm sáng tỏ vấn đề, trả lại công bằng cho nạn 

nhân. 

  Kính đề nghị và yêu cầu Tổng Thống Hoa Kỳ và 

quý vị có thẩm quyền trong các Cơ quan Quốc tế phải 

có biện pháp chế tài đối với nhà cầm quyền Cộng sản 

Việt Nam nhằm chấm dứt tình trạng giết người vô cùng 

man rợ mà không cần đưa ra Tòa án xét xử.  

 Trân trọng kính chào và cám ơn Quý vị. 

    Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 5 năm 2017 

       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 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

THÔNG BÁO 

                                             Số: 54/BTSTƯHN-V/TB 
 

Kính gởi: Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện PGHH 

địa phương. 

                              Chư quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
 

Trích yếu: V/v gây quỹ yểm trợ đồng đạo PGHH 

đang gặp khó khăn vì đấu tranh cho Tự do Tôn giáo tại 

Việt Nam. 
 

 Kính thưa Chư quý vị, 

 Trong thời gian gần đây, theo tin từ trong nước cho 

biết, nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp vô cùng  thô 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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bạo và dã man một số tín đồ PGHH vì những lý do vô 

căn cứ, không chính đáng khiến cho một số gia đình 

lâm cảnh khó khăn về kinh tế và tài chánh. Điển hình là 

trường hợp gia đình đồng đạo Bùi Văn Trung, Vương 

Văn Thả, Nguyễn Hữu Tấn...và gần đây nhất là Nguyễn 

Hoàng Nam.   

 Ngoài việc bị đánh đập gây thương tích đổ máu hay 

cố sát đưa đến tử vong, những gia đình nầy hiện còn bị 

cách ly với thế giới bên ngoài nên việc sinh sống hàng 

ngày vô cùng thiếu thốn và khốn khổ. 

 Đứng trước thảm trạng bi ai nầy, Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại tha thiết kêu gọi chư quý đồng đạo 

PGHH khắp nơi hãy tiếp tay với chúng tôi bằng cách 

quyên góp một số tịnh tài hầu xoa dịu phần nào nỗi đau 

thương mất mát mà các gia đình này đang gánh chịu. 

 Mọi đóng góp của quý vị, xin gởi về: 

 Thủ bổn Phạm Lệ Chi 

 1263 Cardinal St. 

Tracy, CA. 95376    

Lưu ý: Check hay Money Order xin ghi là 

PGHH. Và phần Memo của chi phiếu, xin ghi là: Yểm 

trợ đ/đ PGHH.  

Chúng tôi chân thành cám ơn sự đóng góp quý 

báu của Quý vị.  

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo hộ trì cho Quý vị 

thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. 

Trân trọng kính chào. 
    

               Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 5 năm 2017 

     TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

     Hội Trưởng 

                                 (đã ký) 

                                 NGUYỄN VĂN TẠO 
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TIN TỨC & SINH HOẠT PGHH 

Đại lễ Kỷ Niệm 78 năm 
ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ 

khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo 
 

(Trích từ Viet Bao online) 
 

Ký giả Tuyết Mai 
                                                                                      

Lễ đài trong ngày Đại lễ 18/5, tổ chức tại Maryland 

ngày 11-06-2017. 

  Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại 

tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Vùng Phụ Cận đã trang 

trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo vào 

lúc 11:00 trưa ngày 11/6/2017 tại Hội trường 

Schweinhaut Senior Center ở Silver Spring, MD. 
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Có trên ba trăm quan khách và Phật tử Phật Giáo 

Hòa Hảo tham dự, trong đó có Ông Đinh Hùng Cường, 

CT CĐ HTĐ, MD&VA, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, 

Tổng Giám Đốc BPSOS, Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, 

Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên /HTĐ và Phụ 

cận, hai Sư Cô  Tịnh xá Hương Thiền…Chương trình 

được điều hợp bởi MC Trần Quốc Sĩ. 
 

  Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ, Việt và một phút 

mặc niệm, Ông  Hà Nhân Sinh thay mặt Ban Tổ Chức 

có lời chào mừng quan khách. Ông cho biết Phật Giáo 

Hòa Hảo là một tông phái ra đời vào ngày 18 tháng 5, 

năm Kỷ Mão (1939). PGHH đã không ngừng xiển 

dương Giáo Pháp Học Phật Tu Nhân, nhằm nhập thế 

Đạo Phật chân truyền từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca 

Mâu Ni. 
 

Được biết, tại HK, Giáo Hội PGHH ở hải ngoại đã 

bắt đầu thành lập từ năm 1979.  Lễ Kỷ Niệm khai sáng 

Đạo Phật Giáo HH được tổ chức hằng năm nhằm nhớ 

ơn Thầy Tổ, bảo trì các giá trị tinh thần, nền văn hóa 

Việt ở xứ người, nơi đã trở thành quê hương thứ hai. 
 

Theo sau là Nghi thức hành lễ theo PGHH. Một số 

đồng đạo PGHH thay mặt toàn thể tín đồ PGHH địa 

phương nguyện hương. Lược sử PGHH và ý nghĩa ngày 

18/5 và bài Sứ Mạng Cứu Đời của Đức Huỳnh Giáo 

Chủ được tuyên đọc. 
 

Đức Huỳnh Giáo Chủ có tên tộc là Huỳnh Phú Sổ, 

sanh ngày 25 Tháng 11 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 15 

tháng 1, 1920 tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, Tỉnh 

Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang ngày nay). Ngài là con 

trưởng nam của Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà 

Lê Thị Nhậm. Thuở thiếu thời, Ngài là một thanh niên 
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thường đau yếu nên chỉ học hết bậc tiểu học. Nhưng 

điều đáng chú ý là hiện tượng kỳ bí đã đến với người 

thanh niên đó. Một hôm sau một thời gian mê man, 

Ngài đã mặc khải sang một trạng thái hoàn toàn đổi 

khác: Hiểu biết mọi lãnh vực, nhất là thông suốt Phật 

Pháp và lẽ huyền cơ. 

  

Tân BTS/TƯHN/GHPGHH Nhiệm kỳ VI trình diện 

trước Lễ đài và Quan khách tham dự Đại Lễ 18/5. 

 

  Sau đó Ngài đã vận dụng y phương minh để gây uy 

tín trong quần chúng, do đó đức tin đối với Ngài tăng 

lên vô cùng nhanh chóng. Ngài tuyên bố mở Đạo vào 

ngày 18 Tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa 

Hảo, Quận Tân Châu, Tỉnh Châu Đốc lúc tuổi đời chưa 

tròn 20. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vận dụng phương tiện 

kế tiếp là thuyết pháp độ đời, châu du qua nhiều tỉnh, 

kết nạp hằng triệu tín đồ thọ pháp, quy y. Ngài viết 

nhiều kệ giảng thi văn để khuyến tu, chỉ dẫn tôn chỉ 
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hành đạo, xiển dương pháp môn Học Phật Tu Nhân, tức 

tôn chỉ của PGHH ngày nay. 
 

  Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng 

lập đích thị là một tông phái Phật Giáo, trong đại gia 

đình Đạo Phật, do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

khai mở. Đức Huỳnh Giáo Chủ không chủ trương biệt 

lập PGHH thành một tôn giáo riêng biệt đối với Phật 

Giáo. Có khác chăng là ở chỗ PGHH xuất hiện tại 

không gian Việt Nam đầy đau khổ dưới ách thống trị 

của thực dân Pháp và ở vào thời gian nhiều biến 

chuyển, hỗn loạn của thế kỷ thứ 20. 
 

  Trong dịp này Ông Nguyễn văn Tạo, Hội trưởng 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại trình diện Tân Ban 

Trị Sự/TƯHN Nhiệm kỳ VI. Ông  cho biết, Ban Trị Sự 

Trung Ương đã thành  lập một Văn phòng tại Hoa 

Thịnh Đốn, sẽ liên lạc làm việc với Quốc nội. BTS/TƯ 

đã lên tiếng với Quốc Tế trong đó có Hành Pháp và Lập 

Pháp HK, nhờ hai cơ quan này có hành động chế tài đối 

với Nhà cầm quyền CSVN. Một cuộc họp báo tại Miền 

Nam Cali, Đồng đạo Nguyễn văn Giàu, Thư ký của Hội 

Đồng Liên Tôn trình bày Phật Giáo Hòa Hảo bị đàn áp 

ở quê nhà. Đặc biệt là hai cuộc điều trần quan trọng do 

BPSOS tại Washington, D.C. đứng ra phối hợp tổ chức, 

là một sự kiện cụ thể giúp gia tăng sức mạnh cho công 

cuộc đấu tranh bất bạo động đòi Công lý, Nhân quyền, 

 Tự Do tôn giáo cho Việt Nam. 
 

  Sau đó Ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch CĐ  

HTĐ, MD&VA được mời lên phát biểu. Ông nói đến 

việc Đức Huỳnh Giáo Chủ đã quy tụ hằng triệu người 

trong hoàn cảnh đất nuớc lúc đó không có những 

phương tiện hiện đại, không có hệ thống “computer” 

như hôm nay. Giai đoạn thứ hai từ 1939 tới 1947, 
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PGHH tiếp tục làm công chuyện ngoài việc đạo là việc 

đời, chống Pháp, chống Việt Minh. Các việc làm đó 

đưa PGHH gần dân tộc và đất nước. Giai  đoạn thứ ba 

từ sau 1947, chúng ta thấy đuợc suốt một thời gian dài 

bao nhiêu năm của lịch sử, PGHH vẫn tiếp tục chống 

đối CS, tranh đấu Tự Do, Dân Chủ cho VN. Đó là tài 

năng của những người lãnh đạo, với cái gương sáng của 

Đức Huỳnh  Giáo Chủ. Những người lãnh đạo đã 

không ngừng đấu tranh và ngày hôm nay chúng ta thấy 

PGHH là một lực lượng rất lớn mạnh tại VN. Ông 

Cường nói tiếp, ông tin tưởng ngày quang vinh của đất 

nước sẽ không xa và PGHH đã đóng góp một phần 

không nhỏ trong việc quang phục đất nước. 

  

Ts Nguyễn Đình Thắng nhận Quà Lưu Niệm từ 

BTS/TUHN/GHPGHH trao tặng. 

 

  TS Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc BPSOS 

đề nghị sự "Kết Nghĩa” giữa các nhóm trong nước và 

hải ngoại, trước là để hỗ trợ tinh thần, sau là giúp đỡ tài 
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chính, vật thể như giúp họ phương tiện “computer”, 

“smart phone” và hướng dẫn họ thu thập thông tin để 

chuyển ra hải ngoại và hải ngoại sẽ vận động. Việc vận 

động điều trần ở Quốc Hội không khó. Chị ruột của anh 

Nguyễn Hữu Tấn là Bà Phượng có mặt ở đây, đã điều 

trần ở Quốc Hội. Qua những lời lẽ rất đơn sơ, chân tình 

Bà đã làm xúc động nhiều người trong Quốc Hội Hoa 

Kỳ. Sau cuộc điều trần đó, Dân biểu Christ Smith đã 

tống đạt ngay một văn thư cho Tổng Lãnh sự HK ở VN 

và ngay sau đó Tổng Lãnh sự HK ở VN đã mời gia 

đình ông Nguyễn Hữu Tấn đến Tòa Tổng Lãnh Sự đến 

để làm việc và rồi phái đoàn của Quốc Hội Đức đang có 

mặt tại VN ngay lúc này, cũng nêu vấn đề Ông Nguyễn 

Hữu Tấn. 
 

  TS Thắng nói chúng ta có cái thế để vận động với 

Quốc Tế.  Ông có kế hoạch huấn luyện người trong 

nước để thu thập ngay tin, báo cáo và hướng dẫn người 

hải ngoại dùng những nguồn thông tin đó. Khi có sự kết 

hợp trong và ngoài nước thì trở thành một cộng đồng. 

Nếu CS địa phuơng đàn áp người trong nước, có nghĩa 

là “bứt mây động rừng” ngoài này, là đụng chạm HK, 

đụng chạm Quốc tế. Chúng ta là công dân HK, và 

Chính Quyền VN không thể tránh né được. Nguyễn 

Xuân Phúc vừa qua Mỹ gặp Tổng Thống Trump để cầu 

cạnh, năn nỉ, bởi chỉ có cách đó họ mới cứu vãn được 

tình trạnh kinh tế VN hiện nay. 
 

Một hai tuần nữa Chính Phủ Canada và nhiều quốc 

gia khác sẽ áp dụng biện pháp chế tài đối với những vi 

phạm Nhân Quyền của Nhà cầm quyền CSVN. Hồ sơ 

về Ông Nguyễn Hữu Tấn đã được thực hiện. Ngày 29/6 

này, trong cuộc Tổng vận động ở Quốc Hội, TS Thắng 

mong có rất nhiều phái đoàn của PGHH cầm tập hồ sơ 
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ấy đưa tận tay Dân Biểu, Nghị sĩ của tiểu bang mình, 

yêu cầu Hành Pháp thực thi. VC đã cam kết với Quốc 

tế, họ không thể che dấu những vi phạm được nữa. 
 

Người trong nước đã được trang bị để báo động với 

bên ngoài, và chúng ta được huấn luyện để liên lạc với 

Quốc Tế để lên tiếng ngay. Chúng ta có thể biến đổi 

vận hội của đất nước, ai cũng có thể đóng góp. 

  

  Sau đó Ông Nguyễn Văn Tạo trao quà lưu niệm, 

cảm tạ TS Thắng đã tích  cực tranh đấu cho Nhân 

Quyền và Tự Do Tôn giáo tại VN, đặc biệt giúp các tín 

đồ PGHH bị Nhà cầm quyền VN áp bức. Trong dịp này 

Bà  Phượng chị của Ông Nguyễn Hữu Tấn đã thay mặt 

gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn cảm ơn ông bà cô bác đã 

ủng hộ cô trên đuờng đi tìm công lý cho em. 
 

  Ông Mã Xái thuộc Đảng Tân Đại Việt phát biểu, 

chúng ta không bao giờ hợp tác, hòa giải với CS. Con 

đường đấu tranh sẽ còn dài, còn khó khăn chứ không 

phải dễ dàng, nhưng những gì trước mắt phải làm thì 

chúng ta phải làm. 
 

  Chương trình Đại Lễ Kỷ Niệm năm thứ 78 Ngày 

Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai sáng Nền Đạo Phật Giáo 

Hòa Hảo 18 Tháng 5, được chấm dứt lúc 2 giờ chiều. 

Hình ảnh trong youtube.com 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ykUFwJmT54s&f

eature=youtu.be 

 

 

 

 

http://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ykUFwJmT54s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ykUFwJmT54s&feature=youtu.be
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Hình ảnh Đại lễ Kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng 

nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo do BTS PGHH 

Tampa (Florida) tổ chức ngày 11-06-2017. 

Đạo Tràng tuy nhỏ nhưng đ/đ PGHH gặp nhau cùng 

hành lễ, niệm Phật mỗi tháng 2 lần vào sáng Chủ Nhật.  
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Hình ảnh Kỷ-Niệm Đại Lễ Khai-Sáng Đạo Phật-
Giáo Hòa-Hảo Năm Thứ 78 được tổ-chức tại 

Toronto, Canada vào ngày Chủ-Nhật 11-6-2017. 

 
 

 
Chào Quốc-Kỳ Canada, Việt-Nam Cộng-Hòa và một 

phút mặc niệm. 
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Ô. Nguyễn-Văn-Nghĩa đọc bài “Sứ-Mạng Cứu Đời của 

Đức Huỳnh Giáo-Chủ”. 

 
Ô. Nguyễn-Trung-Hiếu nói về “Ý-nghĩa Ngày Khai-

Sáng Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo”. 
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Ô. Nguyễn-Đức-Miên, Hội Trưởng Thánh-Thất Cao-

Đài Toronto, phát-biểu cảm-tưởng về ngày Đại Lễ. 

 
Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương phụng ngâm Thi Văn của Đức 

Huỳnh Giáo-Chủ với bài “Gọi Đoàn Thanh-Niên”. 
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Hình ảnh Lễ Đức Thầy thọ nạn do Ban Trị-Sự 

PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận tổ-chức 

ngày Chủ Nhật 26-3-2017 tại Toronto, Canada: 

 

Quang cảnh bên trong Hội trường trong ngày Lễ Tưởng 

niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn.  
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Ông Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng BTS/PGHH 

Toronto và các Vùng phụ cận. 

 

BS. Lê-Thuần-Kiên, Chủ-Tịch Liên-Hội Người Việt 

Canada kiêm Chủ-Tịch Hội Người Việt Toronto, 

Canada. 
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Đại Lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng  
Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo do BTS PGHH 

miền Nam California tổ chức. 

Trích Vietbao.com 

  Santa Ana (Bài viết và hình của Bình Sa) -  Lúc 10 

giờ sáng Chủ Nhật ngày 4 tháng 6 năm 2017 tại hội 

trường South West Senior Center 2201 W. Mc Fadden, 

Santa Ana, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 

Miền Nam California đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ 

niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền 

đạo Phật Giáo Hòa Hảo. 

        Buổi lễ với sự tham dự hơn 400 quan khách và 

đồng hương, đồng đạo, về quan khách nhận thấy có: 

Chánh Trị Sư Hà Vũ Băng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội 

Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Thầy Trí Tấn, Tu Viện Đại 

Đăng; Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di 

Đà, Chánh Trị Sự Nguyễn Văn Lợi và phái đoàn Châu 
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Đạo Cao Đài Nam California, Hiền Huynh Ngô Thiện 

Đức, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên Châu Đạo Cao 

Đài Nam California, Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong, 

Đốc Sự Châu Văn Để Hội Trưởng Hội Lê Văn Duyệt 

Foundation, ông Nguyễn Hoàng Đại diện Đại Việt 

Quốc Dân Đảng, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng 

Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. 

  Về phía dân cử có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng 

Thành Phố Westminster; cô Thu Hà Nguyễn, Nghị Viên 

Thành Phố Garden Grove, Anh Lý Vĩnh Phong, Đại 

diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Cô Christy Linh 

Lê, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Corea, ông 

David Nguyễn, Đại diện Thượng Nghị Tiểu Bang Janet 

Nguyễn... ngoài ra cón có một số quý vị đại diện cộng 

đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông. 

  Điều hợp chương trình buổi lễ do đồng đạo Trần 

Văn Tài và Mai Chân. 

  Trước khi nghi lễ chính thức bắt đầu, Đoàn Lân 

Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Hòa Hảo cùng các vị chức 

sắc, Niên trưởng các em Thanh Thiếu Niên Phật Giáo 

Hòa Hảo, đoàn Thanh Thiều Niên Châu Đạo Cao Đài 

đã sắp thành hai hàng dài bên ngoài hội trường để cung 

thỉnh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ từ Hội Quán đến 

lễ đài bên trong hội trường. 

  Trên lễ đài hai bên có hai câu: "Ta thừa vưng sắc 

lịnh Thế Tôn - Khắp hạ giái truyền khai Đạo Pháp." 

  Sau đó là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, 

Hoa Kỳ, và phút mặc niệm để tưởng nhớ những vị anh 

hùng đã đấu tranh cho nền tự do, dân chủ và nhân 



88 

 

quyền tại Việt Nam. 

  Tiếp theo ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức 

lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất 

cả quý vị tham dự, ông cho biết: “Hàng năm vào ngày 

18 tháng 5 âm lịch, toàn thể anh chị em đồng đạo từ 

trong quốc nội cho đến hải ngoại, đều long trọng tổ 

chức, kỷ niệm ngày lễ trọng đại nhứt của đạo Phật Giáo 

Hòa Hảo. 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 Nam 

khắp nơi trên toàn thế giới, Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH 

Miền Nam California thành kính long trọng tổ chức 

ngày Đại lễ Khai Đạo để tưởng nhớ đến công ơn vô 

lượng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã dày công khai sáng 

nền đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh, vào ngày 18-5 

năm Kỷ Mão (1939) tại Làng Hòa Hảo, Quận Tân 

Châu, Tỉnh Châu Đốc...” Sau đó ông tuyên bố khai mạc 

buổi lễ. 

.  
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  Tiếp theo Ban tổ chức mời quý vị chức sắc lên 

trước bàn thờ đốt nhang khấn niệm trước ngôi Tam Bảo 

và bàn thờ Tổ Quốc theo nghi thức tôn giáo PGHH. 

 
 

  Sau phần nghi lễ, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội 

Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California lên tuyên 

đọc bài Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do chính 

tay Ngài viết tại Bạc Liêu năm 1942 lúc đó Ngài 22 

tuổi. Trong bài Sứ Mạng, Ngài nói: “Ngày 18 tháng 5 

năm Kỷ-Mão, vì thời-cơ đã đến, lý Thiên-Đình hoạch-

định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp tràn lan. Ta đây tuy 

không thể đem phép huệ-linh mà cứu an tai-họa chiến-

tranh tàn khốc do loài người tàn-bạo gây nên, nhưng 

mà thử nghĩ: Sinh trong vòng đất Việt-Nam nầy, trải 

qua bao kiếp trong địa-cầu lăn-lộn mấy phen, tùy cơ 

pháp chuyển kiếp luân-hồi ở nơi hải-ngoại để thu-thập 

những điều đạo-học kinh-nghiệm huyền-thâm, lòng mê-

si đã diệt, sự vị-kỷ đã tan mà kể lại nguồn gốc phát 

sinh, trải bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi 

sinh-cư nơi đất Việt. Những tiền-kiếp dầu sống cũng là 

dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỷ thần đất Việt chớ 

bao lìa. Những kiếp gần đây, may-mắn gặp minh-sư cơ 
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truyền Phật-Pháp, gội nhuần ân-đức Phật, lòng đà 

quảng-đại từ-bi, hềm vì nổi cảnh quốc phá, gia vong, 

máy huyền-cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng 

cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn 

khổ...kẻ xa xuôi từ-văn chẳng tới, người láng-diềng 

tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng Tám, Ta cùng 

Đức-Thầy mới tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực tiết 

lộ lấy Thiên-cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu 

ăn-năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau 

đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo. 

Vẫn biết đời Lang-sa thống trị, phép nước nghiêm-hình, 

dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích: 

Nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy-sinh vì 

Đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót nầy đây há lại tiếc 

chi thân phàm tục, song vì tình cốt-nhục tương thân, 

cũng ủng-hộ, chở che cho xác phàm bớt nỗi cực 

hình...” 

  Tiếp theo Đồng Đạo Trang Văn Mến, Thủ Quỹ Ban 

Trị Sự Giáo Hội PGHH Miền Nam Cali lên nói về “Ý 

Nghĩa Ngày Đại Lễ 18-5”. Mở đầu ông cho biết: 

“Trong tháng 5 mùa kỷ niệm với một cảm xúc dâng 

trào, Thi sĩ Nhất Diện, một đồng đạo đã viết:   

“Cứ mỗi độ tháng 5 ngày mười tám,                           

Miền Thất Sơn xóm đạo rực hoa đăng.                     

Triệu con tim rộn rã nhựa đầy căng,                           

Đồng quy ngưỡng niềm tin về Thánh địa.                      

Và cứ thế tháng năm mùa khai đạo,                         

Muôn lớp người từ vạn nẻo xa xôi.                                

Từ đồng chua rừng lạnh mút lưng đồi,                       

Như thác lũ đổ xô về đại hội.”     
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... “Tháng năm mười tám rõ ràng,                               

Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo...” 

  Bài ý nghĩa ngày Khai Đạo rất dài với nhiều chi tiết 

đã được Đồng đạo Trang Văn Mến trình bày chi tiết 

cùng mọi người. 

Sau đó hai Đồng đạo Phan Thanh Hải và Thái Mỹ 

Ny lên diễn ngâm một đoạn thơ “Giấc Mê Tâm Kệ” 

do Đức Thầy viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão tại 

Làng Hòa Hảo. Tiếp tục chương trình Ban tổ chức mời 

quý vị dân cử, đại diện dân cử lên phát biểu, tất cả 

những vị nầy đều ca ngợi những đóng góp của Phật 

Giáo Hòa Hảo trong sinh hoạt chung của cộng 

đồng. Sau đó những vị nầy cũng đã trao đến Ban Trị 

Sự, Ban tổ chức những bằng tưởng lục. Thị Trưởng Tạ 

Đức Trí trong lời phát biểu ông đã kể lại một vài kỷ 

niệm thời còn trẻ trong gia đình ông được nhìn thấy 

những vị lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo đến thăm thân 

phụ ông và ông cũng đã tìm hiểu ngay từ lúc đó.  
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 BS. Võ Đình Hữu trong lời phát biểu cũng đã ca 

ngợi những đóng góp của PGHH trong cộng đồng, ông 

cũng đã kể lại một vài trường hợp ngẫu nhiên khi ông 

dùng những danh từ trong cuộc sống có liên quan đến 

Phật Giáo Hòa Hảo. 

  Sau cùng ông Lưu Văn Kiệm, Phó Hội trưởng Ban 

Trị Sự PGHH Nam Cali lên cảm tạ quan khách và đồng 

đạo đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự ngày đại lễ. 

  Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm 

chay và thưởng thức chương trình văn nghệ do các em 

Thanh Thiếu Nhi trình diễn. 

  Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã thông báo: 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật 

Giáo Hòa Hảo sẽ tổ chức Đại Hội Đạo vào ngày 10 

tháng 6 năm 2017 tại Hội Quán Ban trị Sự Phật Giáo 

Hòa Hảo Washington DC tại địa chỉ số 585 E. 

University Blvd, Silver Spring, MD 20901. Đại lễ kỷ 

niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 

6 năm 2017 tại Hội trường Schweinhaut Senior Center 

số 1000 Forest Glen Road, Silver Spring, MD 20901. 

  Quý đồng hương muốn tìm hiểu về Phật Giáo Hòa 

Hảo xin vào: 

http://hoahao.org hay http://tuoitrephatgiaohoahao.com 

hoặc liên lạc về: hoahao@hoahao.org 

 

mailto:hoahao@hoahao.org
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Hình ảnh ngày Đại Lễ 18/5 lần thứ 78 do 
BTS PGHH Sacramento tổ chức              
ngày 4 tháng 6 năm 2017. 

 
Quan khách và trên 10 đồng đạo PGHH từ TP San Jose 

về tham dự Đại Lễ chụp hình lưu niệm. 

 
Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp và Đ/đ Huỳnh Văn Liêm. 
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Đ/đ Đỗ Tâm Thành tuyên đọc bài “Sứ Mạng của Đức 

Thầy” và Đ/đ Lê Công Nghệ chú giải bài Sám Thi của 

Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

 
Đ/đ Hoài Nghĩa phụng ngâm bài “Sa Đéc”và Đ/đ 

Nguyễn Văn Mậu phát biểu ý kiến. 
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Quang cảnh bên trong Hội Trường ngày Đại Lễ 18/5.  
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Ban Trị Sự PGHH Bắc California tổ chức 
Đại Lễ 18/5 Kỷ Niệm Năm Thứ 78 ngày     
Đức Huỳnh Giáo Chủ khai Đạo PGHH. 

 

 
Lễ Đài trong ngày Đại Lễ 18/5 bên trong Hội 

Trường của HQ/BTS/PGHH Bắc Cali. 
 

  Vì phải chờ một số đ/đ đi dự Đại Hội Đạo và Đại 

L  18/5 ở Washington DC, nên đến ngày 18 tháng 6 

năm 2017 (nhằm ngày 24 tháng 5 âm lịch), tức là sau 

ngày chánh Lễ một tuần BTS PGHH Bắc California 

mới trân trọng tổ chức Đại Lễ 18/5 lần thứ 78 ngày 

ĐHGC khai sáng nền đạo PGHH.  

  Chương trình do Đ/đ Huỳnh Hữu Vinh phụ trách 

điều hợp, diễn tiến như sau:  

Lúc 10 giờ sáng, Quan khách và Đ/Đ đến.  

11 giờ, Đại Lễ được bắt đầu khai mạc với phần giới 

thiệu thành phần Quan khách tham dự, Lễ chào quốc kỳ 

Mỹ, Việt và phút mặc niệm. 

  Kế tiếp lả Nghi thức hành lễ theo tôn giáo PGHH 
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và nguyện hương do Đ/đ Võ Mỹ cùng một số Đ/đ thực 

hiện. 

  Tiếp tục chương trình, Đ/đ Trần Hoài Nghĩa tuyên 

đọc bài “SỨ M NG CỦA ĐỨC THẦY” do chính tay 

Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 

năm Nhâm Ngũ (1942). 

Chương trình được tiếp nối với bài “Ý NGH A 

NG Y KHAI Đ O” do Ông Phó Hội Trưởng Nguyễn 

Trung Hừng trình bày. 

Tiếp theo là phần đọc Sám Giảng với một đoạn 

trong bài: “DI U PH P QUANG MINH” do Đ/đ Cẩm 

Hồng và Hồ Thị  t cung kính diễn ngâm. 

Sau đó Đ/đ Cao Xuân Bình đọc lại bài thơ “NG Y 

VUI X M Đ O” sáng tác của Gió Đồng. 

Kế tiếp, Đ/đ Hoài Trung  đọc lại bài viết của Tiến sĩ 

Nguyễn Đình Thắng mà ông đã phát biểu khi có mặt 

trong buổi Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương được tổ chức  

ở Washington, DC vào ngày 11-06-2017.  

  Đến phần phát biểu cảm tưởng của Quan khách, 

nhà báo Nguyễn Xuân Nam đã chia sẻ niềm xúc động 

khi lần đầu tiên được trực tiếp tham dự buổi Đại Lễ 

18/5 do GH/PGHH tổ chức tại hải ngoại. 

  Và sau cùng là Đ/đ HT Vương Học Thêm báo cáo 

về những sinh hoạt của BTS Bắc California trong thời 

gian qua. 

  Buổi Lễ được bế mạc trong bầu không khí ấm áp 

thân thiện đoàn kết, chứa chan tình đồng đạo. 

  Trước khi chia tay, Quan khách và Đ/đ đã ở lại 

dùng buổi cơm chay ngon miệng và thân mật do Ban tổ 

chức khoản đãi. 

 (Trần Hoài Nghĩa tường trình từ San Jose –  

Bắc California) 
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Quý đ/đ niên lão Trần Bá Phải, Phạm Bình Tây, Bác sĩ 

Huỳnh Thêm đang trong hàng ghế đầu tham dự ngày 

Đại Lễ 18/5. 

Mọi người đang tham gia nghi thức hành lễ theo       

tôn giáo PGHH. 
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Đ/đ Cẩm Hồng đang phụng ngâm Sấm Giảng và Đ/đ 

Trần Hoài Nghĩa đang tuyên đọc bài “Sứ Mạng của 

Đức Thầy”. 

Nhà báo Nguyễn Xuân Nam đang phát biểu cảm tưởng 

trong ngày Đại Lễ 18/5 tại HQ/BTS/PGHH Bắc Cali. 
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Đại Lễ 18/5 do BTS PGHH Houston (TX)     
tổ chức ngày 18-06-2017. 

  Sau một tuần Đại Lễ 18 tháng 5 cấp Trung Ương 

được tổ chức Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, BTS/GH/PGHH/ 

Houston và Vùng Phụ Cận cũng đã long trọng tổ chức 

Đại Lễ 18 tháng 5, Kỷ niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ Khai Sáng nền Đạo PGHH ngày 18 tháng 6 

năm 2017 vào lúc 12 giờ trưa, tại Hội Quán BTS 

Houston, 13627 Tonnochy Dr. Houston, TX. 77083. 

  Năm nay các đồng đạo nhiệt tâm và đoàn thanh 

niên PGHH đã trang trí cổng chào trước cửa HQ bằng 

lá dừa, chuối cây, lá dương, lá thiên tuế và nhiều bông 

hoa dại, làm nổi bật cổng Tam Quan theo nét đặc trưng 

của miền Tây VN, đã được rất nhiều đồng đạo và thân 

hữu đến chụp hình lưu niệm. 

  Buổi lễ bắt đầu đúng 12 giờ trưa qua phần giới 

thiệu chương trình rồi đến phần giới thiệu Quý tôn giáo 

bạn và đại diện dân cử, sau đó là đến phần chào cờ 

HK,VNCH, Phút mặc niệm. Kế đến là lời chào mừng 

quan khách từ Ban tổ chức do Đ/Đ HT Nguyễn Anh 

Dũng trình bày: 

“Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời do sự khai thị từ thời 

đức Thế Tôn còn tại thế và được ngài Trạng Trình 

Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắc đến qua câu "Kỹ Mão hoằng 

khai Phật giáng trần" và do chính Đức Huỳnh Giáo 

Chủ thố lộ:  

"Hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta,  

Tạm dắt nhơn sanh khỏi ái hà,  

Tạo xác huỳnh danh thanh sắc trẻ,  

Chờ ngày thiên định thiết hùng ca".  

  Qua đó do thời cơ, hoàn cảnh và nhân duyên với 

đất nước VN và đặt biệt là miền Tây Việt Nam, một 
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vùng đất lạ rất cần sứ mệnh hoằng pháp độ sinh từ 

Ngài. Sau gần 8 năm truyền đạo, đất miền Tây trở thành 

cái nôi cho cả nước vì hiền hòa, an lành, nông nghiệp 

phát triển và luôn giữ lòng trong sạch bảo quốc an dân. 

Do đó mà Pháp và Việt Minh và những phần tử không 

tốt đã lợi dụng và gieo bao oan trái cho PGHH và đến 

hôm nay những hàm oan đó lần lần được sáng tỏ". 

  Sau đó, đến phần cầu nguyện theo nghi thức PGHH 

nghiêm trang tĩnh lặng. Bài Sứ mạng do Đ/Đ Nguyễn 

Văn Chon tuyên đọc, tiếp theo là bài “Ý Nghĩa ngày 18 

tháng 5” do Đ/Đ Nguyễn Tấn Hòa trình bày.  

Phần diễn ngâm Thi văn Giáo lý do đ/đ Huỳnh Thị 

Phượng đến từ Arlington phụ trách. Phần phát biểu 

quan khách do Tỳ Kheo Thích mật Hạnh, Bà Catherine 

Le đại diện VP Dân Biểu Liên bang Al Green, ông 

Huỳnh Quốc Văn đại diện Vp Nghị viên Thành phố, BS 

Lê Minh Đức, Chị Lyly Trương là Ủy viên khu học 

chánh Alief. Nói chung, cảm tưởng của mọi người là: 

"Ca ngợi những đóng góp từ PGHH trong thời gian 

qua, người tín đồ vì đạo pháp vì dân tộc mà nỗ lực hy 

sinh, luôn thực hành lời dạy từ Đức Huỳnh Giáo Chủ 

dù ở bất cứ nơi đâu. Mong cầu cho PGHH luôn phát 

triển để cùng đồng hành với các tôn giáo bạn trên 

đường cứu nhân độ thế và cứu nguy dân tộc." 

  Buổi lễ bế mạc lúc 1:15 pm cùng ngày với lời cảm 

ơn của Ban tổ chức. Sau đó là phần cơm chay do ban 

ẩm thực trổ tài nấu nướng và tận tình đãi khách.  

Trước khi ra về mọi người đều được phần thưc 

phẩm với trái cây và rau cải do Đ/Đ Hùng mang đến. 

Tất cả đều vui vẻ và mong sẽ gặp lại trong ngày lễ tới. 
 

(AZ tường trình từ Thành phố Houston – TX) 
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Cổng Tam quan trước Hội Quán PGHH Houston (TX)  

kính mừng  Đại lễ 18/5 âl. Và đông đảo Quan khách 

tham dự bên trong Hội trường. 
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Đ/đ Nguyễn Tấn Hòa đến từ Arlington, Đ/đ Huỳnh 

Công Tử đến từ San Leon và Quan khách tham dự đang 

cử hành Nghi thức hành lễ theo tôn giáo PGHH. 

Bà Catherine Le đại diện Vp Dân biểu Liên bang        

Al Green tham dự buổi Đại Lễ của PGHH. 
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Đồng đạo Huỳnh Thị Phượng đến từ Arlington (TX) 

đang phụng ngâm Sấm Giảng của Đức Huỳnh         

Giáo Chủ.       

Đại diện Vp Nghị viên Thành phố đơn vị F, trao tặng      

Bằng Ghi Ơn về sự đóng góp của BTS/PGHH Houston. 
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TƯ NG TR NH                                                 
Buổi lễ Cầu nguyện cho Đồng đạo      

Nguyễn Hữu Tấn  do Ban Trị Sự PGHH              
Bắc California tổ chức. 

  Hôm nay vào lúc 11 giờ sáng ngày 14 tháng 05 

năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 04 năm Đinh Dậu) tại 

Hội Quán Ban Trị Sự PGHH Miền Bắc California, đã tổ 

chức buổi Lễ Cầu nguyện cho Đ/đ PGHH Nguyễn Hữu 

Tấn sinh năm 1979, ngụ ở tổ 7, khóm 2, phường Thành 

Phước, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Việt Nam), 

đã bị công an CSVN bắt giữ và cắt cổ chết một cách 

man rợ tại ngay đồn Công an địa phương. Đồng thời tố 

cáo tội ác của CSVN đã tàn nhẫn vô lương tâm, tùy tiện 

giết người và đàn áp thô bạo tín đồ PGHH.   

Về thành phần tham dự, ngoài một số Quan khách 

thuộc các Đoàn thể, Hội đoàn với đông đảo tín đồ 

PGHH địa phương còn có các BTS PGHH thành phố 

Sacramento và Thành phố Stockton cũng đến tham dự 

đông đủ. 

  Buổi Lễ được bắt đầu sau phần chào Quốc kỳ HOA 

K , Quốc kỳ VNCH và Phút Mặc niệm. Sau đó là phần 

Cầu Nguyện theo nghi thức Tôn giáo PGHH trong bầu 

không khí bi thương bao trùm khắp cả Hội trường trong 

giờ phút thiêng liêng nầy. 

  Tiếp theo, phóng viên Nghê Lữ tường trình trực 

tiếp buổi Cầu Nguyện với người chị và anh rể của đ/đ 

Nguyễn Hữu Tấn đang ở TB Georgia, Hoa Kỳ. Gia 

đình đã ngậm ngùi cảm ơn sự chia sẻ của Đ/Đ PGHH 

và cộng đồng, đồng thời PV Nghê Lữ cũng đã live 
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phone với đ/đ Võ Văn Bửu về tình hình đàn áp dã man 

thô bạo của CSVN với tín đồ PGHH đã và đang diễn ra 

với anh VƯƠNG V N THẢ, B I V N TRUNG, 

NGUY N HO NG NAM và rải rác khắp nơi nhiều tín 

đồ PGHH bị xách nhiễu bức hại vẫn còn chưa kịp cập 

nhật thông tin đầy đủ. 

  Chương trình được tiếp nối với  phần Tường trình 

chi tiết về thân nhân và gia đình của Đ/Đ Nguyễn Hữu 

Tấn trước và sau khi bị CS giết hại qua lời chia sẻ ngọt 

ngào và đầy cảm xúc của Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp, Chánh 

Thư ký BTS/TƯHN/GHPGHH. Qua đó, mọi người 

được biết gia đình của Nguyễn Hữu Tấn đích thực là 

gia đình thuần thành PGHH, mẹ của Tấn là Độc giảng 

viên TỊNH NHƯ và cha là Cư sĩ Nguyễn Thanh Quang, 

mặc dù đã thí phát, bên ngoài ăn mặc theo cung cách 

nhà Sư xuất gia nhưng vẫn tu hành theo Tôn chỉ PGHH 

không hề sai sót.  

  Đ/Đ Võ Mỹ ngay sau đó đã lên diễn đàn đọc Bản 

Lên Tiếng của BTS TƯHN/GHPGHH v/v phản đối nhà 

cầm quyền csVN đàn áp và sát hại vô cớ tín đồ PGHH 

và kêu gọi các cơ quan Quốc tế lên tiếng can thiệp. 

  Tiếp tục chương trình, Đ/đ Trần Hoài Nghĩa trích 

đọc 1 đoạn bài: TI NG V NG T  NH NG N I ĐAU 

T T C NG của tác giả Thất Lĩnh nhằm xác nhận việc 

bức tử Đ/đ Tấn của công an csVN. 

  Kế tiếp Ông Vũ Huynh Trưởng P. Chủ tịch Cộng 

đồng TP San Jose phát biểu cảm tưởng. Và sau cùng là 

cảm tưởng của chị Lê Thị Cẩm Vân hiện đang làm việc 

ở Học khu  ast Side, TP San Jose. 
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  Buổi Lễ Cầu nguyện bế mạc lúc 12h40' cùng ngày. 

Quý quan khách và đ/đ tham dự được Ban tổ chức mời 

ở lại dùng bữa cơm chay thân mật, đầy đạo vị. 

(Trần Hoài Nghĩa tường trình từ TP San Jose, ngày 

14/5/2017) 

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 
THỌ NẠN TẠI ĐỐC VÀNG HẠ LẦN THỨ 70                

do BTS PGHH GEORGIA tổ chức ngày 26-03-2017       

(25/2/1947-25/2/2017 ÂL) 

  Kể từ 25/2 nhuần năm Đinh Hợi đến nay đã trải qua 

70 năm, là một ngày đau thương nhất của hàng triệu tín 

đồ PGHH. Vì Đức Tôn Sư đã ra đi biền biệt, để lại nỗi 

nhớ thương của tín đồ:                                                    

"Con lạc cha con hỡi u ơ, 

Thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến. 

Ngóng trong chờ vận thời đưa đến,  

Đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương. "... 

"Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, 

Như vịt con dìu dắt nhờ gà. 

Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là, 

Nay gặp gốc hãy mau tìm gốc ".                              

Mặc dù đã 70 năm rồi nhưng hàng triệu tín đồ PGHH 

vẩn một lòng mong đợi một ngày ĐỨC THẦY trở lại 

để hoàn thành sứ mạng lập H I LONG HOA chọn 

người hiền đức sống đời THƯỢNG NGUƠN THÁNH 

ĐỨC.                                                                                

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật                  

Nam Mô A Di Đà Phật.                                                

HUNG HUYNH (26-03-2017) 
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Quang cảnh bên ngoài và bên trong Hội Trường trong 

ngày Lễ Đức Thầy thọ nạn. 



109 

 

 

Đ/đ Hội Trưởng Nguyễn Hoàng Vũ trình bày Ý nghĩa 

ngày Đức Thầy thọ nạn, 
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Các đ/đạo trẻ của BTS/PGHH Georgia đang Sinh hoạt 

và trao đổi Giáo lý PGHH trong những ngày Lễ Đạo. 
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PGHH Tôn Giáo Quần Chúng Tự 
Nguyện Khi Đức Thầy Vắng Mặt 

Nguyễn Huỳnh Mai 

 Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam 

California trang trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm ngày Đức 

Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt vào sáng 10 giờ sáng Chủ 

Nhật ngày 19-3-2017 tại Hội Quán PGHH số 2114 W. 

Mc Fadden, Santa Ana, California. 

  Mặc dù Hội quán nhỏ bé nhưng quý quan khách đã 

ưu ái đến tham dự đông đảo: Chánh Trị Sự Hà Vũ 

Băng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Liên Tôn VN tại 

Hoa Kỳ, quyền Đầu Tộc Châu Đạo Cao Đài; ông Thị 

trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí, Giám sát 

viên quận Cam Andrew Đỗ, Ông Phát Bùi, Phó Thị 

Trưởng thành phố Garden Grove, kiêm Chủ tịch Cộng 

Đồng Người Việt Nam California, BS Võ Đình Hữu, 

Chủ Tịch CĐVN Pomona, Ông Võ Văn Lực, CT 

CĐVN San Diego, Giáo sư Trần Văn Chi, Giáo Sư Trần 

Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và quý 

thân hữu cùng đồng đạo.   

  Đặc biệt là sự quan tâm hiện diện của các đài 

truyền hình S T, SBTN, VNA-TV, Little Saigon TV, 

cùng quý vị ký giả Việt Báo, Viễn Đông, Người Việt, 

Việt Mỹ. 

Sau lễ chào cờ và phút mặc niệm các chiến sĩ, đồng 

đạo và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, MC Mai 

Chân giới thiệu đồng đạo Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ 

chức chào mừng quan khách và khai mạc buổi lễ. 
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Đồng đạo và quan khách trong ngày tổ chức Lễ Kỷ 

Niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt, tại Hội Quán 

PGHH miền Nam California 2017. 

  Tiếp theo là nghi thức tôn giáo, quý vị trưởng lão 

Phật Giáo Hòa Hảo đến làm lễ và cầu nguyện trước 

ngôi Tam Bảo rực rỡ với những bình hoa khéo léo trang 

trí của cô Trang, Thanh Niên Đoàn PGHH. 

  Đồng đạo Phan Thanh Nhàn đến từ thành phố San 

Diego, thuyết trình đề tài Ý Nghĩa Lễ Kỷ Niệm ngày 

Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt. Ông trình bày diễn 

biến ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ đị họp tại Đốc Vàng 

Hạ vào tháng 4 năm 1947 nhằm dàn xếp và hòa giải với 

mục đích chấm dứt cuộc xung đột giữa tín đồ của Ngài 

và Việt Minh cộng sản và vắng mặt cho đến nay. 

Trước đó trong những lời dạy, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 

có dặn: 

“Rán nghe lời dạy của Thầy, 

Để chừng đến việc kiếm Thầy không ra.” 

Và: 
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“Đến ngày mở hội quần tiên, 

Thầy trò sẽ gặp nơi miền Hậu Giang.” 

  Tiếp theo đồng đạo Nguyễn Kim diễn ngâm bài 

“Dặn Dò Bổn Đạo” do Đức Thầy viết tại Thánh Địa 

Hòa Hảo vào lối tháng 2 năm Canh Thìn (1940). 

 
Quý đại diện PGHH đang làm lễ trước ngôi Tam Bảo 

trong ngày lễ Đức Thầy Vắng Mặt (ngày 19-3-2017). 

  Những lời dạy của Ngài qua giọng ngâm truyền 

cảm của cô Nguyễn Kim khiến nhiều đồng đạo không 

nén được xúc động nỗi lòng thương Thầy mến đạo: 

“Chim ô đà dựa cầu Ngân, 

Người Xưa trở gót mấy lần ai hay. 

Đời nầy chưa vẹn thảo ngay, 

Thì là khó thấy mặt mày người xưa. 

Dạy đời nào quản nắng mưa, 

Ước mong bá tánh sớm ưa tu hành.” 

Và: 

“Ít lâu ta cũng trở về, 

Khuyên cùng bổn-đạo chớ hề lãng-xao. 
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Trì lòng chớ có núng-nao, 

Từ đây nhơn-vật mòn hao lần-lần. 

Mấy lời nhắn lại ân-cần, 

Bổn-đạo xa gần nghĩ cạn mới hay. 

Tu trì nguyện ước cầu may, 

Thượng-Nguơn hồi phục là ngày an cư.” 

  Chương trình được tiếp tục đến phần phát biểu cảm 

tưởng của quan khách gồm GS Trần Văn Chi, Giám Sát 

Viên Andrew Đỗ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Chủ Tịch 

Cộng Đồng VN Phát Bùi và Ông Lý Vĩnh Phong, đại 

diện dân biểu liên bang Alan Lowenthal. 

  Dịp này GS Trần Văn Chi, người có nhiều kinh 

nghiệm gần gũi với Miền Tây nhận xét rằng Phật Giáo 

Hòa Hảo là một tôn giáo quần chúng (grassroots) vì rất 

gần với đời sống của người dân. Những lời dạy và thơ 

văn của Đức Thầy và âm điệu như những câu hò, tiếng 

hát, lời ru của người sống ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Cách thờ phượng như những bàn thờ ông bà, và cách ăn 

mặc của tín đồ giống và hòa lẫn với người dân.         

Thứ nhì, Phật Giáo Hòa Hảo có đặc điểm là khối tín đồ 

tự tổ chức (self-organization). Tín đồ sống, hành đạo và 

làm phước thiện với một tinh thần tự giác và tự nguyện 

theo như lời dạy của Đức Tôn Sư, nên mặc dù Ngài 

vắng mặt thì họ vẫn hành y lời Đức Thầy dạy. Những 

ngày lễ đạo đều có hàng ngàn người tự động chở rau, 

cải bầu bí đến các địa điểm hành lễ cho các trại cơm 

miễn phí. Các trại hòm miễn phí những bếp cơm từ 

thiện đều hiện diện ở khắp miền Tây và thành phố Sài 

Gòn. Ông ca ngợi Đức Huỳnh Giáo Chủ, một thanh 

niên trẻ ít học xuất thân từ làng Hòa Hảo, mà Ngài 

tham gia đoàn thể chánh trị và sau đó thành lập Việt 

Nam Dân Xã Đảng để cứu nước là một điều hết sức đặc 
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biệt, đã khiến người Pháp và Việt Minh phải sợ Ngài. 

 
Ông Phan Thanh Nhàn nói về Ý Nghĩa Lễ Kỷ Niệm 

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt tại Hội Quán 

PGHH miền Nam California 2017. 

  Trước khi buổi lễ kết thúc, Võ Sư Phan Thanh Hải, 

Đoàn Trưởng Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Hòa Hảo 

điều khiển phần võ thuật do các em thuộc võ đường 

Thiếu Lâm Thất Sơn Võ Đạo biểu diễn. 

Sau cùng, ông Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu 

thay mặt Ban Trị Sự PGHH miền Nam California cảm 

tạ quan khách và đồng đạo đến tham dự buổi lễ và kính 

mời mọi người ở lại dùng buổi cơm chay thân mật do 

Đoàn phụ nữ PGHH khoản đãi./. 
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BTS/PGHH Bắc Cali tổ chức Lễ Kỷ niệm 
70 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn. 

 

  Vào lúc 11 giờ trưa, ngày 19-03-2017 (nhằm ngày 

22 tháng 2 năm Đinh Dậu), tại hội trường BTS/PGHH 

thành phố San Jose miền Bắc California, đã long trọng 

cử hành: Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn Tại 

Đốc Vàng ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 1947. 

  Được sự tham dự đông đảo của một số khách mời, 

và quí vị Đ/Đ PGHH, cùng sự có mặt của phóng viên 2 

tờ báo địa phương là Báo Việt Nam và Báo Cali Today 

trực tiếp ghi hình làm phóng sự. 

Buổi lễ được khai mạc trong bầu không khí trang 

nghiêm qua lời giới thiệu và chào mừng quan khách của 

MC Đ/Đ Huỳnh Hữu Vinh. 

Sau phần chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam, Ban 

hành lễ bắt đầu làm Nghi thức tôn giáo PGHH và cầu 

nguyện.  

Chương trình được tiếp nối bằng bài: "Ý Nghĩa 

Ngày Đức Thầy Thọ Nạn" do Ông Phó Hội Trưởng 

BTS/PGHH Nguyễn Trung Hừng viết và tuyên đọc với 

giọng đọc rõ ràng chan đầy niềm cảm xúc. 

  Tiếp theo là phần đọc Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý 

của Đức Huỳnh Giáo Chủ với bài "Sa Đéc" do hai Đ/Đ 

Kim Chi và Kim Mỹ cung kính diễn ngâm. 

  Kế đến, Đ/Đ Trần Hoài Nghĩa đọc bài "Đ M BA 

R NG" của tác giả Lê Yến Dung, nội dung nói lên cảm 

nghĩ nhân kỷ niệm ngày Đức Thầy Vắng Mặt. 

  Những lời cảm xúc trong bài viết đã khiến cho 

nhiều Đ/Đ tham dự vô cùng xúc động lệ rưng khóe mắt. 

  Sau cùng là phần tường trình hoạt động của 

BTS/PGHH Bắc Cali do Ông Hội Trưởng Vương Học 

Thêm chia sẻ. 
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  Buổi lễ được bế mạc lúc 12h15 cùng ngày trong 

bầu không khí thuận hòa thân thiện và đoàn kết. 

  Quan khách và Đ/Đ được Ban tổ chức mời ở lại 

dùng cơm trưa và tự do lễ bái.  
Kỷ Niệm vừa tròn bảy chục năm, 

Ngày Thầy lặng lẽ bước âm thầm. 

Ra đi chịu khổ cho sanh chúng, 

Tưởng nhớ  n Sư thổn thức tâm. 

(Tường trình của BTS/PGHH San Jose miền Bắc Cali). 
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Quang cảnh bên trong Hội trường trong buổi Lễ Kỷ 

niệm 70 năm ngày Đức Thầy thọ nạn. 

 
Đ/đ niên lão Trần Bá Phải & Phạm Bình Tây và đông 

đảo đ/đ PGHH tham dự Lễ kỷ niệm ngày                   

Đức Thầy thọ nạn.  
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Lễ Đức Thầy Thọ Nạn 

tổ chức tại Houston (TX) ngày 19-3-2017. 
 

  Buổi lễ Đức Thầy thọ nạn được tổ chức tai HQ 

BTS PGHH Houston vào ngày 19/03/2017 lúc 12 giờ 

trưa.  

Sau phần Giới thiệu đồng đạo và thân hữu, là Lễ 

chào cờ Hoa kỳ, VNCH và Phút Mặc Niệm.  

Kế tiếp là Lời chào mừng Quan khách và nói lên 

“Ý nghĩa Lễ Tưởng Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ 

thọ nạn” do Đồng đạo HT Nguyễn Anh Dũng trình bày. 

Đ/đ Dũng cho biết “Biến cố Đốc Vàng đã 70 năm trôi 

qua, nhưng từng phút từng giây trong tâm hồn của 

người tín đồ PGHH lúc nào cũng đầm đìa nước mắt khi 

nhìn lại Đất nước, Dân tộc, Xã hội và Đạo Pháp vẫn 

còn đang bị pháp nạn và quốc nạn. Tuy nhiên với niềm 

tin tuyệt đối nơi Đức Huỳnh Giáo Chủ và tin ở nơi tấm 

lòng của người tín đồ vững tâm trên con đường hành 

đạo giúp đời, Trung Kiên với lòng sắt son với Đạo Pháp 

và Dân tộc.”  

Tiếp theo là phần cầu nguyện theo Nghi thức 

PGHH và thành tâm mong Ngài trở lại cứu giúp chúng 

sanh trong cảnh như "con lạc cha, Thầy lạc tớ."  

Kế đến Đ/đ Nguyễn Văn Chon tuyên đọc bài “Sứ 

Mạng của Đức Thầy”.  

Phần Diễn ngâm Thi văn Giáo Lý do Đ/đ Nguyễn 

Thị Tuyết đọc bài "Dặn dò Bổn đạo". Buổi lễ được Bế 

mạc lúc 1:15 pm cùng ngày.  

Cuối cùng là phần cơm chay thân mật, thấm đượm 

tình đồng đạo. 
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Toàn cảnh bên trong Hội Quán PGHH Houston (TX) 

với số đông Quan khách và đồng đạo PGHH tham dự 

trong ngày Lễ Đức Thầy thọ nạn. 
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Hình Ảnh 
Kỷ Niệm ngày Đức Thầy thọ nạn lần thứ 70 

do BTS/PGHH Sacramento  
tổ chức ngày 26-03-2017 

 

 
Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp, TB Tổ chức thông qua chương 

trình và chào mừng quý quan khách  

và đ/đ PGHH tham dự. 

 
Hành lễ theo Nghi thức tôn giáo PGHH trước ngôi Tam 

Bảo và bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ.  
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Đ/đ Hội Trưởng Huỳnh Văn Liêm trình bày  

“Ý nghĩa ngày Đức Thầy thọ nạn”. 
 

 
Đ/đ Phó HT Đỗ Tâm Thành tuyên đọc bài “Sứ mạng 

của Đức Thầy”. – Đ/đ TB PTGL Lê Công Nghệ thuyết 

trình đề tài “Ngày Thầy trở lại”. 
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Sư cô Thích Nữ Như Huệ, Trụ trì chùa Thanh Lương – 

Sacramento, phát biểu cảm tưởng và diễn ngâm một 

đoạn Sấm Giảng trong quyển 4, Giác Mê Tâm Kệ. 

 

 
Nữ sĩ Hoài Hương phụng ngâm bài “Cho Ông Cò Tàu 

Hảo” của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 
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 Ý nghĩa ngày khai Đạo Phật Giáo Hòa Hảo  

Lê Yến Dung 

(Kính dâng Đức Tôn Sư nhân kỷ niệm năm thứ 78    

ngày khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo). 

   Những giọt nắng chói chang, tung tăng nhảy múa 

đùa giỡn với những cánh phượng đỏ rực cả một bầu trời 

trong gió hạ. Ngoài kia ngàn chim đua nhau bay lượn, 

hót vang, hòa cùng với âm điệu nhịp nhàng của những 

bước chân vội vã của hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa 

Hảo, đang hân hoan lũ lượt về Thánh Địa Hòa Hảo 

(sảnh đường Kim Sơn Phật) để cùng chào đón ngày Đại 

Lễ kỷ niệm năm thứ 78, ngày khai đạo của Phật Giáo 

Hòa Hảo: “18/5 năm Kỷ Mão 1939”. 

  Đã 78 năm đi qua rồi, nhưng tất cả chúng sanh, 

nhân loại vẫn còn âm vang lời vàng ngọc của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ: 

“Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ta hóa hiện ra đời 

cứu độ chúng sanh.”(Bài Sứ Mạng của Đức Thầy) 

Hay là: 

    “Tháng năm mười tám rõ ràng, 

Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo.” 

(Dặn Dò Bổn Đạo)  

  Với cõi lòng tràn ngập niềm vui, cùng với hằng 

triệu tín đồ trên thế giới, cùng hòa nhịp con tim cùng 

nhau trở về Thánh Địa Phật Giáo Hòa Hảo, cùng nhau 

hướng về cái nôi của nền chánh pháp với một giáo pháp 

thậm thâm vi diệu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã truyền 

khai cho toàn thể chúng sanh, nhân loại trong thời kỳ 

mạt pháp này. 
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Lễ rước chân dung Đức Thầy từ Tổ Đình đến Lễ đài tại 

chùa An Hòa Tự trước 1975. 

  Vào thập niên 20, 40, dưới ách thống trị của ngoại 

xâm, dưới tà quyền của nhóm đảng vô thần vô lương, 

dân chúng sống trong khổ lao đồ thán. Trong hoàn cảnh 

tối đen không lối thoát của dân tộc nên đấng siêu phàm 

đã giáng lâm, để cứu vớt sanh linh, nhân loại. Ngài cho 

biết: 

  “Vì thời cơ đã đến, lý Thiên Đình hoạch định, cuộc 

nguy cơ thảm họa sắp tràn lan...Thiên Tào đà xét định 
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khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi Hạ 

Nguơn này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi 

danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội, xét kẻ 

thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới 

nhủ lòng từ bi cùng các vị Chơn Tiên lâm phàm độ 

thế.” (Trích bài Sứ mạng của Đức Thầy) 

  Đó chính là những trọng trách của Ngài với Thiên 

Đình, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939), nơi 

thôn Hòa Hảo có chàng thanh niên 19 tuổi, từ một con 

người mang nhiều bệnh hoạn bỗng hoát nhiên đại ngộ, 

khôi ngô tuấn tú, khí phách hơn người, vượt qua bao 

thử thách, đứng ra làm lễ cáo Hoàng Thiên, chánh thức 

nhận lấy trách nhiệm của Thiên Đình tuyên bố lập đạo 

cứu đời. 

  Ngài tiết lộ:“Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ta  

hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhơn dân 

mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng xác cỡi đồng, 

chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra 

trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm 

của Tín nữ Thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có 

lòng mộ Đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng Thầy 

Tổ, dưới dùng huyền diệu của Tiên gia độ bịnh, cho kẻ 

ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ-bi  của Chư 

vị với Trăm Quan”. (Sứ mạng của Đức Thầy) 

  Và kể từ đó...Đất nước Việt Nam có thêm một 

trang sử đáng ghi nhớ về cách mạng và Tôn giáo. Ngài 

đã cống hiến cho đời với ba sự nghiệp vĩ đại: 

1/-Về mặt Đạo là tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. 

2/-Về mặt Quân sự là bộ đội Nguyễn Trung Trực. 

  3/-Về mặt Chánh trị là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội 

Đảng. 

    

Về mặt Đạo: Ngài khai sáng một tôn giáo hoàn 

toàn dân tộc. Phật Giáo Hòa Hảo chủ trương nhập thế, 
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học Phật tu Nhân, giữ vẹn Tứ ân, thực hành pháp môn 

Tịnh độ để tiến tu đến giải thoát. Bước đầu mở đạo, 

Ngài dùng phương pháp huyền diệu của tiên gia để trị 

bệnh, phương cách trị bệnh của Ngài rất là đơn giản: 

Dùng nước lã, bông trang, bông thọ, lá cây và luôn luôn 

kèm theo lời khuyên của Ngài: “Rán niệm Phật và van 

vái Trời Phật” vì: 

     “Thành lòng nước lã nên hồ, 

Hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban.” 

(Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi) 

  Để gây lấy thiện duyên, lòng cảm mến cứu độ mà 

người đời đã đặt cả đức tin vào sự giáo độ của Ngài. 

  Đức Huỳnh Giáo Chủ còn thuyết giảng những giáo 

lý cao siêu của đạo Phật...Ngài thuyết giảng cả ngày lẫn 

đêm mà không biết mệt. Chính phương pháp thuyết 

giảng có ẩn ý thiên cơ đã thu hút rất đông người, và để 

thức tỉnh lòng người, đi theo con đường thiện lành bằng 

giọng êm dịu, lưu loát rõ ràng, không vấp váp, thật là: 

“Miệng nhích môi đầy văn tao nhã,  

   Hạ bút thần thơ đã đề khai.” 

     (Nang Thơ Cẩm Tú) 

  Ngài còn thấu hiểu cả tiền căn hậu kiếp của từng 

người, vì thế càng ngày Ngài càng được mọi người 

khâm phục qui ngưỡng, tất cả đều tin tưởng Ngài là bậc 

siêu phàm có sứ mạng xuống trần cứu dân độ thế, điều 

đó tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ngay cả những 

người ngoại đạo cũng tin như vậy. 

  Song song với việc trị bịnh và giảng đạo, Ngài còn 

chú tâm viết Sấm giảng để phổ truyền giáo pháp của 

Ngài. Ngài viết rất là dễ dàng không cần giấy nháp, 

những tác phẩm của Ngài thuộc nhiều thể văn, phần 

nhiều thuộc thể văn vần với dụng ý để cho mọi người 

bình dân ít học, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và nhất là sức 
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truyền cảm quyến rủ qua lời kinh tiếng kệ hơn là văn 

xuôi để hợp với hoàn cảnh đất nước hiện tại thời đó. 

  

 
Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo khắp nơi về Thánh Địa dự 

lễ Khai đạo trước 1975 

  Những giáo pháp của Ngài tuy đơn sơ dễ hiểu, 

nhưng siêu việt, có giá trị vượt cả thời gian và không 

gian, một giá trị tối thượng cho tín đồ của Ngài nói 

riêng, và cho cả nhân loại, quần sanh nói chung. 

  Tháng 4 năm Ất Dậu 1945, Ngài sáng lập “Hội 

Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp” để đoàn kết các Tăng 

ni Phật tử không phân biệt tông phái nào, để nỗ lực sự 

vận động, sự hợp nhất Phật giáo trên toàn quốc. 

Trong lịch sử Phật giáo, Ngài cũng là người đầu 

tiên và duy nhất trong việc xây dựng đoàn thể tu học 

Phật pháp, với hằng triệu thành viên là khối tín đồ Phật 

Giáo Hòa Hảo. Ngài đã thành công vượt xa sức tưởng 

tượng của nhân loại. 

  Phật Giáo Hòa Hảo đã đứng vững vị trí, duy trì và 

phát triển trong ba phần tư thế kỷ đi qua và hiện tại dù 
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rằng Phật Giáo Hòa Hảo đang bị đàn áp, bức hại trăm 

bề, khó khăn trong việc hoằng pháp độ sanh. 

Ngài cũng không ngần ngại cho biết xuất xứ của 

Ngài, để tăng trưởng đức tin vào sự giáo độ của Ngài để 

mọi sanh linh sớm tu hành để khỏi bị sa đọa trong thời 

kỳ hoại diệt của buổi Hạ nguơn, và cũng vì thương xót 

chúng sanh đến hồi tai ách, nên Ngài lìa bỏ cảnh thơm 

tho của mùi sen báu, xuống trần cứu thế như Ngài cho 

biết: 

       “Bồng lai Điên dại có ngôi, 

Tây Phương Cực Lạc, Khùng ngồi tòa sen.” 

     (Dặn Dò Bổn Đạo) 

  Vì vâng sắc lệnh của Phật A Di Đà nên giáo pháp 

của Ngài chuyên chú vào Pháp môn Tịnh độ: 

“Môn Tịnh độ là phương cứu cánh,  

Rán phụng hành kẻo phụ Phật xưa.” 

     (Khuyến Thiện) 

  Ngoài sắc lệnh của Phật A Di Đà, Ngài còn lãnh 

sắc chỉ của Phật Thích Ca như Ngài đã thố lộ: 

“Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn,  

Khắp hạ giái truyền khai Đạo pháp.” 

     (Diệu Pháp Quang Minh) 

  Ngài cũng tự nhận Ngài là đệ tử của Phật Thích ca 

“Tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành 

của Phật Thích Ca”.  

    

Về mặt quân sự: Cuối năm 1945, khi quân xâm 

lược Pháp tái chiếm Sài Gòn và các tỉnh Miền Nam, 

Đức Huỳnh Giáo Chủ tổ chức lực lượng kháng Pháp 

lấy tên là “Nghĩa Quân Cách Mạng Vệ Quốc - Liên Đội 

Nguyễn Trung Trực”, lấy tên một vị anh hùng dân tộc 

kháng Pháp để làm gương cho binh sĩ noi theo, để bảo 

vệ dân chúng và quê hương xứ sở, cũng là phương tiện 

cho tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thi thiết hạnh Vô úy thí. 
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  Liên đội Nguyễn Trung Trực gồm bốn Chi đội: 

Đứng đầu bốn Chi Đội là Ông Trần Văn Soái, Lê Minh 

Điều, Lê Phát Khuynh và Phan Hà. Sau đó để kịp thời 

đối phó trước tình hình nghiêm trọng của đất nước, vào 

ngày 18/12/1946 Ngài đã cải tổ bốn Chi đội thành một 

Chi đội cho được mạnh hơn là Chi đội 30 Nguyễn 

Trung Trực, Chi đội Trưởng là ông Nguyễn Giác Ngộ. 

Về mặt vũ khí Ngài còn thiết lập một công binh xưởng 

tại Hiệp Xương. Tổ chức các lớp đào tạo các cấp chỉ 

huy và khóa huấn luyện quân sự đầu tiên tại núi Dài 

vùng Thất Sơn, đào tạo cấp tốc 10.500 binh sĩ. 

    

Về mặt chánh trị: Để tranh đấu cho quyền lợi 

quốc gia dân tộc, dân chủ, lập lại công bằng xã hội với 

chủ trương: Thực thi chế độ dân chủ, một nền kinh tế 

và xã hội, được xây dựng trên nền tảng: “Tự do và đạo 

đức”. 

  Ngày 21/9/46 Đức Huỳnh Giáo Chủ công bố thành 

lập chính đảng mang tên “Việt Nam Dân Chủ Xã Hội 

Đảng” viết tắt là Dân Xã Đảng và chính Ngài là linh 

hồn là lãnh tụ tối cao của đảng cách mạng này. Ngài 

cũng từng khuyên các anh em đồng đạo: “Tất cả tín đồ 

anh em, nếu thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ 

quốc, thương giống nòi dân tộc hãy tham gia Việt Nam 

Dân Chủ Xã Hội Đảng mà tranh đấu. Đây là phương 

tiện để anh em hành xử tứ ân”. 

  Qua việc sáng lập nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, 

tham gia các lực lượng kháng chiến và lập đảng chính 

trị, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chủ xướng một lúc ba 

cuộc cách mạng: 

  1.- Cách mạng Tôn giáo. 

  2.- Cách mạng Giải phóng dân tộc. 

  3.- Cách mạng Chính trị xã hội. 
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  Ngài đã đi trước xa thời đại. Có thể nói Ngài là vị 

đầu tiên đã đưa ra phương thức sinh hoạt chính trị dân 

chủ cho Việt Nam và đưa ra ý thức dân chủ vào hành 

động chính trị. 

  Ngoài ba sự nghiệp lịch sử nói trên mà Ngài đã 

cống hiến cho đất nước Việt Nam, Ngài còn có sứ 

mạng: 

 1/- Chấn hưng Phật Pháp: 

Ngài viết: 

“Tháng năm Kỷ Mão đến nay,  

Khắp trong bá tánh gặp bài Sấm Kinh.  

Lời văn tao nhã hữu tình,  

Bởi vâng sắc lệnh Thiên Đình sai Ta.” 

(Từ giã Bổn Đạo Khắp Nơi). 

  

2/- Cứu độ chúng sanh khỏi sông mê, biển khổ: 

Ngài viết: 

“Thấy biển khổ đâu an lòng đặng, 

Xông thuyền ra cứu vớt chúng sanh.” 

(Thu Đã Cuối) 

  

3/- Chỉ đường về Tây phương Cực lạc: 

Ngày đã thọ lãnh Sắc lịnh của Phật A Di Đà, Ngài 

quyết lòng chỉ đường để chúng sanh hưởng quả bồ đề 

bất sanh bất diệt. Ngài cũng nói: 

“Tìm Cực Lạc, Đây rành đường ngõ, 

Hãy mau mau tu tỉnh mới mầu. 

Tận thế gian còn có bao lâu,  

Mà chẳng chịu làm tròn nhơn đạo.” 

     (Kệ Dân Của Người Khùng) 

  

  4/- Lập Hội Long Hoa: 
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Ngài cũng lãnh lệnh của Đức Ngọc Đế, lập bảng 

Phong Thần chọn những người có tâm hiền đức, Ngài 

cũng thố lộ:      

“Thân bần tăng mặc bộ sồng nâu,  

Cuộc thiên lý một bầu đều hãn.  

Đến kỳ thi danh Thầy chạm bảng,  

Trên đài cao gọi các linh hồn.”  

     (Nang Thơ Cẩm Tú) 

  

5/- Trừ con nghiệt thú: 

Ngoài sứ mạng cứu độ người hiền, Ngài còn lãnh 

nhiệm vụ trừ con nghiệt thú, Ngài cho biết: 

“Con sông nước chảy vòng cầu,  

Ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. 

Chừng ấy nổi dậy phong ba, 

Có con nghiệt thú nuốt mà người hung.  

Đến chừng thú ấy phục tùng, 

Bá gia mới biết người Khùng là ai.”  

(Khuyên Người Đời Tu Niệm) 

  

6/- Cầm cân thưởng phạt: 

Ngoài sứ mạng cứu độ chúng sanh, trừ con nghiệt 

thú, Ngài còn lãnh sứ mạng đại diện công lý cầm cân 

thưởng phạt theo luật nhân quả báo ứng của nhà Phật, 

Ngài nói: 

“Lão đây vưng lịnh Phật Tôn,  

Lãnh cân thưởng phạt chư môn dữ lành.” 

(Thiên Lý Ca) 

Để hoàn thành sứ mạng cao cả của chư Phật phó 

thác, Ngài đã thệ nguyên như các Đại Bồ Tát đã thệ 

nguyện: 

“Dầu cho xoay chuyển đất trời, 

Lòng ta chí dốc độ đời mà thôi.” 

(Gởi Về Cho Bổn Đạo) 
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  Qua những lời thệ nguyện bi thiết của Ngài, chúng 

tôi thiết nghĩ, chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới phát hằng thệ 

nguyện như vậy, thật là vĩ đại. 

  

  

Rước Bàn Thờ Tổ Quốc đến khán đài trong ngày       

Đại Lễ khai đạo PGHH. 

  

  Hôm nay “18 tháng 5” là ngày đại hỷ của chúng 

tôi, của toàn thể Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và của cả 

nhân loại quần sanh. Đứng trước cảnh muôn hoa đua 

nở, và cách bày biện hoa quả, nghi ngút khói hương 

trên bàn thờ và hàng loạt tín đồ đang quỳ trước sân của 

Tổ đình Phật Giáo Hòa Hảo tức Sảnh Đường Kim Sơn 

Phật, Chùa An Hòa Tự trong bầu không khí thật là 

trang nghiêm, để cảm tạ, để tri ân pháp nhũ của Đức 

Phật Kim Sơn đã truyền dạy cho chúng sanh, nhân loại, 

và cũng luôn van vái cầu nguyện cho ngày trở lại của 

Đức Tôn Sư. Đó là một ước mong lớn nhất trong cuộc 

đời của chúng sanh, trong cõi đời mạt pháp này. 
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  Và trong ánh mắt buồn xa xăm, mong đợi của 

chúng sanh, của hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo 

vẫn còn đọng mãi hình dáng của đấng từ bi giác ngộ 

như mới hôm qua đây. Đức Tôn Sư  trong dáng dấp 

thoát tục, khôi ngô tuấn tú của một chàng trai ngoài 20 

tuổi, dãi dầu sương gió trong bóng đêm, trên chiếc 

thuyền chèo xuôi ngược đó đây, khắp nẻo đường đất 

nước để hoằng hóa độ sinh, lắm lúc nhọc nhằn qua 

những lần đi khuyến nông, khuyến khích đồng bào rán 

lo cày cấy để giúp đỡ đồng bào ruột thịt đang đói khổ vì 

chiến tranh dưới chế độ bị trị, gian nan đối phó với 

những ngày tháng bị giặc lưu giữ và dời đổi đó đây, bất 

cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Ngài không bao giờ ngừng 

nghỉ, chỉ một chí hướng độ đời và xây dựng một xã hội 

tự do vững chắc, để hướng dẫn, chuyển đổi đời sống 

cho dân chúng, trong suốt thời gian dài trong tủi nhục, 

oan trái, bị ám hại trăm bề, để cứu nhân loại thoát khỏi 

chính sách ngu dân của ngoại xâm, của nhóm người, 

nhóm đảng phái vô thần, bạo ác, đã tạo cho nhân loại 

lâm vào kiếp lầm than thống khổ. 

  Thế rồi ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 

(1947) Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thực sự vắng mặt, lặng 

lẽ ra đi để đổi lấy sinh mạng đồng bào, những cuộc xô 

sát đẫm máu giữa người cùng chủng tộc, màu da, mà 

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thấy từ duyên nghiệp vay trả 

máu xương của chúng sanh trong tiền kiếp, phong thái 

này đã thể hiện lòng từ bi siêu thoát của đấng cứu đời 

giác ngộ. 

  Ngoài kia, cả một vùng đất Thánh tại An Giang 

như rộn ràng và náo nhiệt, tất cả những tín đồ Phật 

Giáo Hòa Hảo đang hớn hở phục vụ hàng triệu khách 

thập phương về mừng ngày Đại lễ. Tất cả những sinh 

hoạt cho những ngày Đại lễ từ ăn uống ngủ nghỉ, y tế 

thuốc men có những y sĩ, bác sĩ, đồng đạo lúc nào cũng 
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túc trực trong tinh thần tương thân tương ái, đây cũng là 

lúc người tín đồ thể hiện một trong những hạnh, và 

những lời giáo huấn của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

Những cộ đèn sáng rực di chuyển trên đường và rất 

nhiều thuyền ghe đang ngược xuôi lấp lánh trên sông 

Tiền Giang, đã tạo nên một cảnh đẹp của thiên thai, một 

cõi đi về của nhân loại chúng sanh, của những tín đồ 

Phật Giáo Hòa Hảo thân thương, và đâu đây vẫn còn 

thấp thoáng bóng dáng của Đấng từ bi giác ngộ và lời 

đại nguyện bi thiết của Ngài:   

“Nếu chừng nào khai thông đại đạo, 

Đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian. 

Bể trầm luân khô cạn sáu đàng, 

Tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh”. 

       (Trao Lời Cùng Ông Táo) 

Lê Yến Dung. 
(18 tháng 5 năm Đinh Dậu –  

tức 12 tháng 

6 năm 2017).  
 

 
 

Nước đá giải 

khát – Khỏi 

trả tiền. 

(Hình trước 

năm 1975) 
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Ý Nghĩa Ngày Đại Lễ 18/5 
 

 
Khương Lim Duy (Úc Châu) đánh máy theo băng phát 

thanh của Đài Phát Thanh tỉnh Phong Dinh.  

(trước năm 1975) 

 

  Thấm thoát thời gian đi ngày 18 tháng 5 lại đến, 

huy hoàng và trọng đại. Mỗi năm cứ đến ngày 18 tháng 

5 âm lịch, là đất nước miền Nam như cởi lớp thanh lặng 

bình thường. Để bừng sống lên giữa cảnh sắc tươi đẹp, 

giữa hoan lạc phấn khởi, giữa niềm tin Đạo pháp vô 

biên. Phố phường cũng như thôn ấp, muôn nhà vạn nẽo. 

Đâu đâu cũng có vẻ điểm trang, đón chào mùa Đại Lễ. 

Ở đâu cũng có cờ xí rợp cành, hương hoa tinh tấn, cộ 

đèn thủy lục, dạ hội trò vui. Riêng tại địa phương này, 

miền thành đô đạo đức mến yêu, đã gần phần ba thế kỷ. 

Dù trải bao thăng trầm biến cố, nhưng hễ tháng năm 

mười tám, thì muôn vạn người từ khắp nẻo đường đất 

nước không ai rủ cũng tới. Dù ai bắt buộc hay ngăn cản, 

cũng nhất quyết trở về như chim về tổ, như nước về 
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nguồn. Họ về đây với gót chân tha thiết của người con 

nhớ mẹ, người tín đồ không phụ công ơn hoằng hóa của 

Tổ Thầy. Những tấm lòng kết hợp với tấm lòng, người 

xa cuối bản đồ Việt Nam. Hay tận vĩ tuyến 17 ở nơi 

duyên hải Cao Nguyên, không phân biệt trẻ già, công 

nông, trí thức. Họ điều hội về trên vùng đất thiêng của 

Đạo, đủ sắc áo dáng người. Làm cho ngày kỷ niệm mỗi 

chu niên càng tăng phần trang nghiêm và trọng đại thật 

là: 

Dù ai buôn bán trăm nghề, 

Tháng năm mười tám cũng về gặp nhau. 

Anh Đồng Tháp em Cà Mau, 

Vũng Tàu, Đà Lạt, cùng nhau trở về. 

Dù cho kẻ Sở người Tề, 

Tháng năm mười tám cũng về gặp nhau. 

Hoặc là: 

Sáng hội hoa đăng rợp phố phường, 

Tháng năm mười tám ngày tình thương. 

Dù ai vạn nẽo đường xa lạc, 

Hồn cũng mong về bến cố hương. 

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. 

Muôn loài nhuần thấm ánh từ bi, 

Đời rạng văn minh dưới đạo kỳ. 

Thoát vượt khổ đau trong sáu cõi, 

Một nguồn bát nhã vượt mê si. 

Mê từ nguyên thỉ mê không còn, 

Đạo nhập vào đời đẹp nước non. 

Mười tám tháng năm ngày trọng đại, 

Viết lên giáo sử nét vàng son. 

Hoa đua nở không ánh đèn rực rỡ, 

Lá rừng bay tung cờ đạo gió tung. 
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Chim vang ca thông tiếng hát reo mừng, 

Vào đại hội tháng năm ngày mười tám. 

Tóc là tóc rợp trời ngoài bụi nắng, 

Chân là chân đan cỏ giậm mưa bay. 

Sông Cửu Long sóng nước ai hoài, 

Đàn cá nhỏ nhởn nhơ chào thủy lục. 

Ôi đất nước của muôn trùng đất nước, 

Miền thành đô đạo đức triệu công dân. 

Họ về đây trong nhịp bước tinh thần, 

Quỳ hãnh diện dưới chân dung Giáo Chủ. 

Nói sao hết những lời bằng ngôn ngữ, 

Thấy bằng tim và chỉ hiểu trong tim. 

Anh hãy về trong xứ đạo thiêng liêng, 

Mới tìm thấy một mối tình bất diệt. 

Tháng năm mười tám mỗi chu niên, 

Kỷ niệm Tôn Sư chánh pháp truyền. 

Ngọc thế phong linh bè thủy lục, 

Châu danh đất phước rợp hoa đèn. 

Đời tan buổi ảo trôi dòng tỉnh, 

Đạo chuyển nguồn ân sáng cõi thiền. 

Giáo hữu mười phương về xứ Đạo, 

Tháng năm mười tám mỗi chu niên. 

Ngoài những huy hoàng sôi động, một cuộc Đại Lễ 

sẵn có. Còn có biết bao tác động thăng trầm như các tổ 

chức tài thí, pháp thí, tự nguyện lãnh phần cứu trợ nạn 

nhân, chẩn tế đồng bào nghèo đói. Ấn tống lời Kệ 

Giảng, cùng với việc phát thanh Kinh Sấm, nói pháp 

khắp nơi. Để ủy lạo những tâm hồn khổ đau, vì thiếu 

tình thương và lẽ sống. Ôi mười tám tháng năm ngày 

thiêng liêng duy nhứt, mười tám tháng năm ngày trẻ lại 

những tuổi già không dĩ vãng. Ngày trưởng thành của 

đợt trẻ sống thiếu tương lai, chân lý ngày mười tám 

tháng năm vẫn chói chan trong lịch sử, cách mạng và 

tôn giáo. Ngày mười tám tháng năm quả là ngày tình 
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thương và ánh sáng, bởi có tình thương của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ. Chúng ta mới san bằng tất cả những bất 

đồng dị biệt, mới kết hợp được con người với con 

người. Không kể đến thành kiến địa phương, màu da 

sắc áo. Mới giải quyết được, những oán thù kết nối và 

đưa nhân loại đến kỷ nguyên hòa bình vĩnh cữu. Bởi có 

ánh sáng trí huệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng ta 

mới nhận chân được cái mong manh giả tạo các pháp. 

Sự nô thuộc hoàn toàn của thân phận vô thường, chúng 

ta mới không để cho tuồng đời lợi dụng, danh lợi chuộc 

mua và tham sân si. Do đó, không làm xáo trộn được 

cái tâm đạo vô vi bất biến của người tín đồ Phật Giáo 

Hòa Hảo.  nh sáng và tình thương của ngày mười tám 

tháng năm Kỷ Mão, phải được thường hằng và tăng 

trưởng, trong mỗi con người hiểu đạo trọng pháp ngày 

nay. 

Ngày mười tám tháng năm - ngày thiêng liêng, 

Ngày mười tám tháng năm - ngày duy nhứt. 

Ngày mười tám tháng năm - ngày khoáng hậu 

không tiền. 
  Hân hạnh và diễm phúc thay, ngày mười tám tháng 

năm. Một ngày được ghi vào lịch sử của tôn giáo và 

cách mạng. Luôn luôn được chọn làm ngày kỷ niệm 

trong mỗi năm, của mối đạo canh tân giáo pháp và quy 

nguyên giáo điều. Với bao la tình từ bi bình đẳng, ngày 

mười tám tháng năm. Một ngày không nóng bức, mặc 

dù ngày ấy vẫn nằm trong những độ hè về. Ngày mười 

tám tháng năm, một ngày không lạnh lẽo, mặc dù ngày 

ấy thường đúng trong thời tiết gió dữ mưa dầm. Ngày 

mười tám tháng năm, một ngày không buồn thảm 

quạnh hiu, mặc dù chiến tranh đã gây ra biết bao cảnh 

quạnh hiu buồn thảm.  

  Tại sao một ngày không nóng bức, vì ngày nay Đạo 

vị làm dịu mát mọi tâm hồn. Một ngày không lạnh lẽo, 
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vì ngày nay tình thương làm ấm áp cả chúng sinh. Một 

ngày không quạnh quẽ, vì ngày nay thứ tha tràn ngập 

hoan lạc tưng bừng làm sôi động khắp muôn nhà vạn 

nẽo. Ôi mười tám tháng năm, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 

chọn để làm ngày mở Đạo. Mang tình thương tưới khắp 

cả muôn loài, nhiệm mầu và cao diệu. Một ngày làm 

tỉnh lại những tâm hồn trụy lạc, gây đoàn kết những kẻ 

rẽ phân, sưởi ấm những tấm lòng giá buốt, đem phấn 

khởi cho những ai chê chán cõi đời. Ân Đất Nước được 

sáng tỏ trong hôm nay, công tổ phụ được rạch ròi từ 

thuở ấy. Rồi nghĩa đồng bào, đạo chồng vợ, tình huynh 

đệ, thầy trò, bè bạn cũng được sáng rực ở ngày này, quả 

thật ngày mong đợi. 

  Bởi vậy mỗi năm cứ ngày mười tám tháng năm, 

hằng dài bốn tháng. Người ta đã tích cực sửa soạn cho 

ngày Đại Lễ, có hoa đăng thủy lục, có lân mã cộ đèn, 

có pháo bông lửa trại, cùng với muôn vạn kỳ xí rợp 

trời, trống chiêng dậy đất, khải hoàn môn khắp nẻo. 

Làm cho cuộc lễ luôn luôn bừng lên sống động, tuy 

nhiên bên trong những hình thức sôi động kia. Còn có 

biết bao tác động có ý nghĩa thăng trầm, đượm mùi đạo 

vị. Nào là những câu Kệ bằng tình thương, được in 

thành hoa phiếm để phổ hóa. Những quyển Kinh dầy 

cộm, với lời vàng được biếu không. Những Sấm truyền 

được đọc thường xuyên trên máy phóng thanh, để kêu 

gào, nhắc nhở gần lành xa ác. Ngày mười tám tháng 

năm, ngày mà Đức Huỳnh Giáo Chủ vì lòng đà quảng 

đại từ bi, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao chi 

xiết xót thương chúng sinh vạnh khổ, thế nên: 

“Cảnh Thiên trước thơm tho nồng nặc, 

Chẳng ở yên còn xuống phàm trần. 

Ấy vì thương trăm họ vạn dân, 

Nên chẳng kể tấm thân lao khổ.” 
Hoặc là: 
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“Thân nầy đã ngấm trầm nhang. 

Vui câu bác ái bền gan đợi chờ, 

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, 

Gẫm đây đến cuộc mây rồng chẳng xa. 

Đêm khuya lác đác sương sa, 

Phòng khuya lạnh lẽo có ta với phòng.” 
  Trần đời vốn nhiều đau khổ, đêm đêm một phương 

cầu nguyện. Những hàng vọng tưởng về mười phương 

non xanh nắng gió, rừng mai sương cách phủ mờ. Tín 

đồ nào yêu Đạo, không tưởng nhớ Đức Tôn Sư. Đang 

rừng ngăn cách núi nẻo xa xôi, kể từ ngày non sông mờ 

khói lửa, mà Ngài đã chịu cảnh tai nàn thật là: 

“Thân Khùng đêm vắng khóc thầm, 

Cựa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. 

Từ nay cách biệt xa ngàn, 

Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy.” 

“Thương quá sức nên Ta bịn rịn, 

Quyết độ đời cho đến chung thân. 

Nếu thế gian còn chốn mê tân, 

Thì Ta chẳng an vui Cực Lạc.” 

“Thân ta dầu lắm đoạn trường, 

Cũng làm cho vẹn chữ thương nhơn loài.” 
  Vì lòng từ bi vô cùng, đức hy sinh vô tận, mà Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã phát lên đại thệ: 

“Thương trần ta cũng rán thề,  

Đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. 

Tu hành chẳng được đức ân, 

Thì ta chẳng phải xác thân người đời.” 
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  Ngày mười tám tháng năm, ngày mà Đức Huỳnh 

Giáo Chủ bừng lên ánh sáng đạo vàng. Đánh thức hàng 

triệu con tim, đang ngủ vùi trong dục lạc. Ngày mười 

tám tháng năm, Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời hoằng 

dương chánh pháp, cứu khổ ban vui, khai triển pháp 

môn, hưng truyền chánh giáo, ứng thân chân lý, phổ độ 

hoằng sanh trong thời kỳ mạt hạ. Lời ngôn từ giáo 

huấn, đối nhân xử thế, dạy đạo làm người: “Nhân, 

Nghĩ, Lễ, Trí, Tín.” Lời ngay như thép mực, trong sạch 

tợ giá băng, minh nghĩa sáng như gương, câu châm 

ngôn dường nhật nguyệt. 

  Còn danh từ Phật Giáo, đã nói lên một cách sáng 

tỏ. Đạo Ngài là Đạo Phật, hai tiếng Hòa Hảo tượng 

trưng cho tinh thần Lục Hòa nhà Phật. Cổ nhân nói: 

“Thời thế thuận không bằng địa thế lợi, địa thế lợi 

không bằng người đối đãi với nhau hòa nhã. Thiên thời 

bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa, gia đình hòa, 

gia đình hạnh phúc, xã hội hòa xã hội ấm êm. Quốc gia 

hòa cơ thạnh trị, bốn bề thái dũ. Tôn giáo hòa ánh sáng 

đạo lành rực rỡ”. Hay câu nói: “Hiếu tử song thân lạc, 

gia hòa vạn sự thành.” 

  Nói cách khác, Hòa Hảo là nơi địa danh sinh 

trưởng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và Ngài cũng thường 

ký biệt danh là Hòa Hảo. Thể hiện tình từ bi hoan hỷ, 

tất cả chúng sinh, không phân biệt màu da chủng tộc. 

Như câu:  

“Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo,  

Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.” 
Hoặc là:  

“Mãng chờ trong bá tánh thảnh thơi, 

Khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo.” 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

Nam Mô A Di Đà Phật! 

  (Bài Pháp Luận này viết trước năm 1975). 
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PHẬT TẠI TÂM 
 

TRẠCH THIỆN 
 

“Phật tại tâm chớ có đâu xa, 

Mà tìm kiếm ở trên non núi.” 

(Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ) 

 

“Phật tại tâm”. Lời dạy 

rất đơn giản nhưng nghĩa lý 

thì chẳng đơn giản chút 

nào. Do đó, thiết nghĩ 

người tu Phật rất nên tìm 

hiểu nghĩa lý nầy để tránh 

tin lầm, đi lệch hướng trên 

đường tu và để nhất quyết 

tìm cho ra “ông Phật” ngay 

trong Tâm của mình. Có 

như thế thì việc tu hành 

mới đem lại lợi ích thiết 

thực cho ta. 
 

 PHẬT LÀ GÌ ? 
 

 Trước hết, ta cần tìm hiểu Phật là gì ? Đây là câu 

hỏi vô cùng cần thiết cho tất cả tín đồ Phật giáo, không 

phân biệt tông phái. Nhận thức Phật giáo luôn luôn có 

hai phạm trù. Phạm trù thứ nhất thuộc về hình tướng, 

tức gồm những gì trong lãnh vực vật chất, hữu hình, cụ 

thể mà thuật ngữ triết học gọi là hình nhi hạ học. Phạm 

trù thứ hai thuộc về thể tánh, tức gồm những gì trong 

lãnh vực tinh thần, vô tướng, trừu tượng mà thuật ngữ 

triết học gọi là hình nhi thượng học. Hình nhi thượng 

học cũng có nghĩa là huyền học – môn học chuyên khảo 



145 

 

sát nguyên lý sinh ra vạn vật hữu hình trong thế gian. 

Huyền học là khoa học có tính chất huyền bí, không thể 

khám phá bằng thực nghiệm mà chỉ được hiểu qua khái 

niệm, qua đức tin tôn giáo và trực giác. Một đức Phật 

cũng cần được tìm hiểu qua hai phạm trù đó. 

 Trong Cơ Đốc giáo, người ta thường nói Thiên 

Chúa có ba ngôi: Chúa Cha là bản thể vô hình, Chúa 

Con tức Chúa Giê-su xuất phát từ Chúa Cha nhưng 

mang hình dáng con người trong thế gian và các Chúa 

Thánh thần. Nói là ba ngôi nhưng chỉ cùng chung một 

bản chất Thiên Chúa mà thôi. Tương tự, trong Phật 

giáo, một đức Phật cũng gồm có ba hình thái: Pháp 

thân, Hóa thân và Báo thân. 
 

 PHÁP THÂN    
 

 Pháp thân, tiếng Bắc Phạn là Dharmakaya, còn 

được gọi là Chơn tâm, Chơn thân, Đạo thể, Pháp tánh, 

…của Phật. Tánh thể đó thường hằng, bất biến, vô phân 

biệt (tức bất-nhị) nhưng  có đủ bốn đức tánh thù thắng: 

thường, lạc, ngã, tịnh. Do thường hằng, bất biến mà 

Pháp thân Phật hiện hữu vô giới hạn trong không gian 

lẫn trong thời gian. Nghĩa là, trong không gian thì Pháp 

thân cực lớn, lan tỏa khắp vũ trụ và cực nhỏ như siêu vi 

trần, lân trần, thậm chí đồng hóa với không; và trong 

thời gian thì Pháp thân có từ vô thỉ (tức không có lúc 

bắt đầu) và vô chung (tức không có lúc kết thúc). Do 

đó, chúng sanh rất khó hình dung được thật tướng nầy, 

không thể dùng nhận thức thế gian, dùng tâm nhị 

nguyên mà thấy biết được. Chúng sanh chỉ còn có thể 

mường tượng Pháp thân Phật bằng khái niệm qua việc 

học hỏi Phật pháp, tức bằng việc ta đang cố gắng tìm 

hiểu và diễn tả nầy. Một khái niệm đúng hướng sẽ giúp 

ta có phương tiện chơn chánh để tu hành, để trực nhận 
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Pháp thân, hòa đồng với Pháp thân mà thuật ngữ Phật 

giáo gọi là “thành Phật”.  

 Để có thêm khái niệm về Pháp thân, thiết tưởng ta 

cần tìm hiểu thêm bốn đức tính của Pháp thân. Trước 

hết, Thường nghĩa là tồn tại rộng khắp và miên viễn 

như đã nói. Lạc nghĩa là trạng thái niết-bàn, an vui, tịch 

tĩnh. Ngã là đặc tánh năng sanh, năng biến qua câu 

“vạn pháp duy tâm tạo” (muôn vạn cảnh tượng, ý nghĩ, 

suy tính, …đều do Chơn tâm tạo ra cả), do đặc tính nầy 

mà Pháp thân còn được gọi là Đại ngã. Nó chiếu soi, 

ứng hiện bất cứ nơi nào, lúc nào để cứu khổ cứu nạn 

cho chúng sanh. Còn cuối cùng, Tịnh tức là đặc tánh 

thanh tịnh, bất nhiễm; khi biểu hiện ra tướng thì sẵn 

sàng lăn vào nơi bùn nhơ để thể hiện tâm đại bi, nhưng 

sau đó liền trở về thể thanh tịnh bất nhiễm ngay tức 

khắc.  
 

 ỨNG HÓA THÂN 
 

 Từ đặc tính năng sanh mà Pháp thân còn ứng hiện 

thành các Hóa thân Phật. Hóa thân còn được gọi là Ứng 

thân, nên thường được gọi chung là Ứng Hóa thân 

(Nirmanakaya). Thân nầy do Pháp thân tùy duyên mà 

ứng hiện thần thông ra dưới nhiều hình thức khác nhau 

để giáo độ hoặc cứu vớt chúng sanh đang lâm khổ nạn. 

Ứng Hóa thân có thể hiển lộ ra thành một báo thân Phật 

(như Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni), Bồ-tát (như 

Đức Quan Thế Âm, Đại Thế Chí,…), thần, người, cầm 

thú, …tùy theo hoàn cảnh, sau đó rồi biến mất hoặc thọ 

nạn, sanh trụ hoại diệt như các thân tứ đại khác. Do ý 

nầy mà nhiều nhà học Phật cho Đức Lục Tổ Huệ Năng 

là một cổ Phật lâm phàm, Đức Phật Thầy, Đức Huỳnh 

Giáo Chủ là Kim Sơn Phật thì không có chi là quá đáng 

cả. 
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 BÁO THÂN 
 

 Nói chung, Báo thân là thân sanh ra do nghiệp báo 

lành dữ nên có sướng khổ và phải chịu chi phối bởi luật 

vô thường (sanh, lão, bệnh, tử). Còn Báo thân Phật 

cũng bị chi phối bởi vô thường nhưng là thân được sanh 

ra nhờ tích lũy vô vàn phước đức do nghiệp thiện đã 

gieo nên luôn luôn trang nghiêm đẹp đẽ, như thân Đức 

Phật lịch sử Thích Ca Mâu-ni trong cõi Ta-bà (có 32 

tướng tốt, 80 vẻ đẹp), thân Đức Phật A-Di-Đà ở cõi Tây 

phương Cực Lạc cũng có hảo tướng như thế, …  
 

 Như vậy, Phật có tam thân: Pháp thân, Ứng Hóa 

thân và Báo thân. Pháp thân mới là chơn thân bất hoại 

là Phật tánh của muôn loài, còn Ứng Hóa thân và Báo 

thân là tướng duyên hợp bị vô thường chi phối, có sanh 

tất có diệt. Nhờ có tam thân mà Phật mới thể hiện được 

tâm Đại Bi và Đại Trí để cứu khổ cứu nạn cho chúng 

sanh, dắt dẫn chúng sanh mở mang trí tuệ hầu giải thoát 

khỏi sanh tử luân hồi. Chúng sanh phàm phu cũng có 

Pháp thân (cũng còn được gọi là Phật tánh) y như Phật 

nhưng Phật tánh của chúng sanh do vô minh che mờ 

nên chưa thể hiển lộ được. Tuy vậy, chúng sanh nhờ có 

báo thân (còn gọi là thân ngũ uẩn) để dùng làm phương 

tiện giúp mình giúp người hầu hoàn tất quá trình tu tiến 

đến cứu cánh “thành Phật” theo đường Phật dạy; ngược 

lại, nếu dính mắc thân ngũ uẩn để thỏa mãn những dục 

vọng thấp hèn thì chính báo thân cũng là đầu mối của 

sa đọa, mãi mãi chịu trầm luân trong biển khổ.   
 

 TÂM LÀ GÌ ? 
  

 Tâm, theo thuật ngữ Phật giáo, là chỗ chứa nhóm 

các chủng tử (hạt giống) vô hình của vạn pháp để chờ 

sanh ra các pháp tướng mới hiện hành trong thế gian. 
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Pháp tướng là các tướng thiện lẫn ác biểu hiện qua vô 

vàn hiện tượng, vô vàn khái niệm hữu vi lẫn vô vi, hữu 

hình lẫn vô hình. Duy Thức học chia pháp tướng ra 

thành 100 pháp, trong đó có Tâm pháp tức các pháp 

thuộc về tâm. Tâm pháp bao gồm 8 thức: 5 thức cảm 

giác (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức), 

Ý thức, Mạt-na-thức và A-lại-da thức (còn gọi là Tàng 

thức). Do có chức năng nhóm chứa mọi chủng tử trong 

thế gian nên Tàng thức còn được gọi là Tâm chúng 

sanh. Ngày nào các chủng tử trong đó được bạch tịnh 

hóa, nghĩa là các chủng tử ngã và pháp mất đi sự ô 

nhiễm bởi vô minh qua công năng tu tập thì Tâm chúng 

sanh chuyển hóa thành Chơn tâm (tức Tâm Phật, Pháp 

thân Phật). 

 Nhìn từ một góc độ khác, Giáo lý nhà Phật cho biết 

bản ngã, tức thân tâm chúng sanh là do ngũ uẩn hợp 

thành. Ngũ uẩn (còn gọi là ngũ ấm) do năm món tích tụ 

hợp thành: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân vật 

chất tạo thành từ tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Kế tiếp là 

bốn món tinh thần hợp thành tâm chúng sanh: Thọ là 

sự cảm nhận vui buồn đến từ ngoại cảnh; Tưởng là sự 

tưởng nghĩ, suy lường một cách hư ngụy; Hành là hành 

động ham muốn, ghét ganh, đố kỵ; Thức là sự hiểu biết, 

phân biệt chủ quan. Do đó, thân ngũ uẩn chính là chỗ 

nhóm chứa năm món: tham, sân, si, nhân, ngã - vốn là 

những chất ô nhiễm che mờ Chơn tâm (Phật tánh). Mọi 

chúng sanh đều phải thọ thân ngũ uẩn để sống trên đời. 

Tuy nhiên, biết dụng thân nầy để tu tập hầu xóa sạch 

những chất ô nhiễm đó thì Chơn tâm sẽ hiển lộ. Còn 

ngược lại thì chúng sanh do dính mắc ô nhiễm mà phải 

mãi mãi chịu trầm luân trong biển khổ.     
 

PHẬT TẠI TÂM 
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 Qua sự tìm hiểu trên thì ta mới hiểu rõ được lời 

Phật dạy:“Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật 

tánh”(Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau). 

Hoặc:“Phật là chúng sanh đã thành”, còn “chúng sanh 

là Phật sẽ thành” để diễn tả rằng Phật và chúng sanh 

đều có chung Phật tánh y như nhau. Chỉ vì Phật do vô 

minh, nhiễm ô đã sạch nên Phật tâm được hiển lộ, còn 

chúng sanh do còn dính vô minh ô nhiễm nên Phật tâm 

phải chịu che mờ.  

 Nói một cách khác, Tâm của chúng sanh cùng đồng 

một bản thể với chư Phật. Chỉ vì do vô minh bất giác, 

vọng niệm sai lầm mà chúng sanh phải chịu mây phiền 

não che lấp Phật tâm, phải sống trong si mê tăm tối và 

phải chịu đựng vô vàn thống khổ. Chẳng khác nào hồ 

nước trong, do gió thổi, sóng trào, cặn cáu từ đáy hồ nổi 

lên khiến nước phải chịu vẩn đục; khi gió lặng, sóng 

yên, cặn bẩn lắng chìm thì nước sẽ trong trở lại. Thế là 

nước trong ở ngay trong nước đục; cũng thế, Phật tâm ở 

ngay trong tâm chúng sanh. Mọi cảnh vật bên ngoài đều 

là các hiện tượng duyên hợp, có sanh tất có diệt, nên 

tìm Phật nơi cảnh (núi non, chùa to, Phật lớn) là điều 

sai lầm.  

 Đức Phật Thầy Tây An dạy: 

 “Lọc lừa thì được nước trong, 

 Ma, Phật trong lòng lựa phải tầm đâu !” 
 Đức Huỳnh Giáo Chủ nhiều lần nhắc nhở: 

 “Nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm, 

 Phật cũ ngày xưa hãy rán tầm.” 

   (Bài Đến Làng Nhơn Nghĩa) 

 Hoặc: 

 “Phật tại tâm chớ có đâu xa. 

        Mà tìm kiếm ở trên non núi.”  

   (Sấm Giảng, Quyển 2)   

 Còn Kinh Niết-Bàn thì Phật đã dạy: 
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 “Nhược nhơn bất tri Phật tánh giả, tắc vô 

trượng phu” (Nếu người không biết mình có tánh Phật 

thì không thể gọi là bậc trượng phu). 

Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói với ông Tu 

Bồ-Đề rằng:   

“Chẳng nên trụ sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ 

thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh tâm ở 

chỗ vô trụ.” Ý nói rằng không dính mắc vào ngoại cảnh 

thì mới hiển lộ được Phật tâm. 
 

KẾT LUẬN 
 

“Phật tại tâm” chính là chơn lý để nhắc nhở hành 

giả tu hành giải thoát, ra khỏi sanh tử luân hồi, thành 

Phật. Ngoại cảnh chỉ là phương tiện hỗ trợ chớ không 

phải là chỗ cứu cánh để tìm cầu. Ngoại cảnh như núi 

non (chỉ nơi thanh tịnh), chùa chiền (chỉ nơi học hỏi 

đạo đức) đều có sức quyến rũ người tu, trợ duyên, trợ 

lực cho hành giả. Dính mắc vào ngoại cảnh chẳng 

những không tìm được Phật nơi đó mà còn dễ phát sanh 

vọng tâm ô nhiễm khiến tâm tánh trở nên lu mờ. Nếu 

biết dụng cảnh để quay lại tâm, hướng tâm tu hành thì 

mới mong tiến gần Phật tâm, trí huệ được khai thông, 

thành tựu tâm Phật viên mãn. Do đó mà trong Pháp 

môn Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ, điều 

kiện chánh yếu là phải đạt được Chánh niệm, tức chấm 

dứt vọng niệm để tạo được trạng thái nhất tâm bất loạn. 

Đới nghiệp vãng sanh Tịnh Độ không có nghĩa là thành 

Phật mà chỉ mượn thắng duyên bất thối chuyển nơi 

cảnh Phật để tiếp tục đi vào Chánh Định, đạt cứu cánh 

của Bát Chánh Đạo, tức thành Phật viên mãn.  

     

TRẠCH THIỆN 
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Cha  nh Kỷ Ho a Nhơn 
 

Sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, 

       Quên những câu chánh kỷ hóa nhơn.

  (Lời Đức HU NH GI O CHỦ) 
 

PHAN THANH NHÀN 
 

 Hai câu trên chúng tôi trích trong bài “Thiên Lý 

Ca”, Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ viết vào 

khoảng tháng bảy năm Kỷ Mão tại Hòa Hảo.  

 CH NH K  H A NHƠN: là trước hết mình phải 

đoan chánh (ngay thẳng, đứng đắn) hành vi của mình 

rồi sau đó mới khuyên bảo người khác cùng nhau mở 

tấm lòng thiện lành làm chung việc thiện. Một khi trí 

tuệ đức hạnh mình chưa thành tựu, thì không thể giáo 

hóa người khác. Cho nên muốn hóa tha, trước hết phải 

tu chính bản thân mình cho tốt, đây là đạo lý nhất định. 

Chúng ta không chánh, muốn dạy bảo người khác tuyệt 

đối không thể được. Ngày nay nếu họ không chánh một 

phần, chúng ta phải thuần chánh mười phần hơn mới có 

thể cảm hóa họ. Lời nói và hành vi không ăn rập nhau, 

không ai tin chúng ta, dù nói hay cở nào, người ta nghe 

xong, chỉ mĩm cười thôi. Cho nên bất luận tại gia hay 

xuất gia, phải công phu tu hành chơn thật; mình không 

đàng hoàng, kêu gọi người khác đàng hoàng, không có 

đạo lý này. Trước khi hóa tha, chúng ta phải chánh kỷ. 

Như vậy việc đầu tiên chúng ta phải tu hành. Chúng ta 

phải làm thế nào cho đúng với nghĩa của chân chính tu 

hành. Hành là hành vi, trong Phật pháp đem chữ hành 

này chia làm ba loại lớn: Thân, Ngữ, Ý. Nhất cử nhất 

động do thân thể tạo tác là hành vi của thân nghiệp. 

Khẩu phát ra ngôn ngữ lành dữ tạo khẩu nghiệp. Về 

khẩu nghiệp, Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ hằng 
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khuyên dạy: “Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò 

nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma 

lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy 

lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người”. 

(Lời Khuyên Bổn Đạo). Ý là tư tưởng kiến giải, cách 

nghĩ, cách nhìn cuả chúng ta là hành vi tạo ý nghiệp, 

khởi tâm động niệm. Nếu như tâm niệm của chúng ta, 

niệm vì lợi cuả chúng sanh, đây là thiện. Nếu như niệm 

vì lợi ích cho riêng mình, như thế là ác. Lợi ích mình 

cũng là lợi ích chúng sanh, như thế trong ác có thiện. 

Lợi ích tất cả chúng sanh, trong đó vẫn có riêng mình, 

đây là trong thiện có ác. Những điều này phải phân biệt 

rõ ràng, chúng ta mới có cửa vào để đoạn ác tu thiện. 

 Chúng ta đừng bao giờ hiểu sai lầm nghĩa của việc 

tu hành, mỗi ngày tụng vài lần kinh, niệm vài câu Phật 

hiệu, đó gọi là tu hành. Đó chỉ là hình thức, không phải 

thực chất. Hình thức là để làm cho người chưa học 

Phật, chưa biết tu hành, làm gương cho họ. Biết sửa lỗi, 

là công phu bước thứ nhất để đoạn ác tu thiện; tiến 

thêm một bước phải biết nhẫn nhục, như thế công phu 

của chúng ta mới có thể bảo trì không mất. Cho nên 

trong Lục Độ Ba La Mật, bố thí có thể tu phước, nhẫn 

nhục có thể tích đức. Tu phước mà không làm được 

nhẫn nhục, phước đức tuy còn, công đức không có. 

 Trong Tứ hoằng thệ nguyện, Lục Tổ Huệ Năng 

dạy: “Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, còn 

chúng ta luôn luôn đọc “Chúng sanh vô biên thệ 

nguyện độ”, như vậy ai độ chúng ta, hay chúng ta độ 

ai? Tổ bảo không phải là Ngài độ chúng ta được. Tổ 

dạy: “ Chúng sanh đây là chúng sanh ở trong tâm, chớ 

không phải chúng sanh ở bên ngoài. Chúng sanh trong 

tâm là gì? Tức là tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất 

thiện, tâm tật đố, tâm độc ác… những tâm như thế trọn 

là chúng sanh, mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là 
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chơn độ”. Độ hết tất cả chúng sanh ấy, gọi là tự tánh tự 

độ, tức là chúng ta độ ngay trong tự tánh của mình, chớ 

không phải độ ở ngoài, gọi là chơn độ, mới gọi là cái độ 

chơn chánh vậy. “Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức tự trong 

tâm mình, những chúng sanh tà kiến, phiền não, ngu si, 

chúng ta sẽ đem chánh kiến mà độ; đã có chánh kiến 

bèn xử dụng trí Bát Nhã (trí tuệ) đánh phá hay đập vỡ 

những chúng sanh ngu si, mê vọng, mỗi mỗi tự độ, tà 

đến dùng chánh độ, mê đế dùng ngộ độ, ngu đến dùng 

trí độ, ác đến dùng thiện độ, độ như thế gọi là chơn độ”. 

Hằng ngày chúng ta có độ chúng sanh không? Trong 

chúng ta, ai ai cũng có lòng vị tha độ chúng sanh bên 

ngoài, nhưng chúng sanh trong tâm mình không độ. Độ 

được chúng sanh trong tâm mới độ được chúng sanh ở 

ngoài. Chúng sanh trong tâm mà không độ được, thì 

chúng sanh bên ngoài không bao giờ độ được. Tại sao? 

Tỷ như chúng sanh tật đố, chúng sanh sân hận mà 

chúng ta chưa độ hết, lại độ ở ngoài; rồi một khi tật đố 

hay sân hận dấy lên muốn đánh họ, muốn giết họ thì 

làm sao độ họ cho được. Như vậy không thể nào độ 

được chúng sanh ở ngoài nếu chúng sanh ở trong chưa 

độ. Vì thế chúng ta phải độ chúng sanh ở trong trước, 

đó mới gọi thật độ. Người tu chúng ta hiện nay, người 

nào cũng muốn làm nhiệm vụ của Bồ Tát, lo độ chúng 

sanh ở ngoài mà quên độ chúng sanh ở trong. Ban đầu 

thì tốt, nhưng sau đó hết tốt, sanh lòng sân hận, đó là 

chỗ lầm lẫn của chúng ta. Chúng ta lúc nào cũng sẵn 

sàng độ chúng sanh, mà gần nhất chúng sanh trong tâm 

mình phải rán độ trước, rồi sau đó độ chúng sanh ở 

ngoài mới được. Độ chúng sanh trong tâm mới là chơn 

độ, đó là tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.

 Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ dạy chúng ta: 

“Ta phải thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn 

nhau vào con đường đạo đức  nếu ai giữ được trọn 
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lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học 

Đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh” 

(trích “Lời Khuyên Bổn Đạo”). Như vậy chúng ta phải 

tự độ chúng ta cho được viên thành Phật đạo, có như 

vậy chúng ta mới cứu độ chúng sanh được. Đức Phật 

day: “Lòng ham muốn là mọi thống khổ ở thế gian, 

cũng là nguyên nhân của sự luân hồi sanh tử” và 

“Không có lửa nào bằng lửa tham lam, không có tội nào 

bằng lòng đố kỵ ganh ghét”. Đức Tôn Sư HU NH 

GI O CHỦ nói cho chúng ta rõ, những tài vật trong thế 

gian đều là giả tạm, như hạt sương buổi sáng, mau rã 

mau tan. Dù chúng ta có ham muốn, dùng đủ mưu gian 

kế độc giành lấy tiền của cho nhiều, nhưng đến khi tử 

thần gỏ cửa cũng chẳng đem được vật nào, lại còn 

vương mang tội khổ để rồi phải luân chuyển báo đền: 

  “Tham của tạm làm điều tàn nhẫn,    

    Nhắm mắt rồi đâu có mang theo.”   
        (Khuyến Thiện)  

 Lòng ham muốn về vật chất như danh, lợi, tình…, 

rồi bằng mọi cách để tóm thâu. Đó là một tội ác trong ý 

nghiệp, nên gọi là lòng tham hiểm. Kẻ có lòng tham 

thường hay ganh ghét đố kỵ những người có tài đức 

hơn mình, cho nên tánh tham lam thường hay đi với tật 

đố. Kinh Phật liệt kê nó là một trong tam độc hay một 

trong ba món phiền não (Tham, Sân, Si). Nó cũng đứng 

đầu trong năm cái ngu độn (Ngũ độn sử: Tham, Sân, Si, 

Mạn, Nghi).      

Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ đưa ra hai 

phương cách diệt trừ lòng ham muốn: Phương cách thứ 

nhứt là bố thí tài vật tức đem bạc tiền, cơm áo, thuốc 

men, chu cấp cho kẻ nghèo đói, bịnh tật “Giúp người 

đói khó nhu mì”, hoặc là đem kinh pháp giác tỉnh mọi 

người biết tu hành hay dùng phương tiện giúp người 

không sợ hãi “Dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay”. 
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Trong lúc giúp ích cho đời, chúng ta không nên khởi 

tâm mong cầu danh lợi hay phước báo và cũng chẳng 

phân biệt giữa người bố thí và kẻ thọ thí mà chỉ vì lòng 

từ mẫn và bổn phận mà thôi. Được như vậy thì lòng vị 

kỷ tham lam sẽ dứt hẳn. Ngài dạy:      

  “Muốn trừ tham phải liệu cách nào,  

   Phải bố thí diệt lòng ích kỷ.”   

        (Khuyến Thiện)  

 Có một nữ tín đồ đến chùa thắp nhang, cúng dường 

hai văn tiền “hai văn tiền thật sự quá ít”. Chúng ta có 

thể tưởng tượng gia cảnh của người này cực kỳ nghèo 

khổ. Cho nên hòa thượng trụ trì chùa đích thân làm 

pháp sự tiêu tai cho nàng. Về sau nữ thí chủ nầy giàu 

có, đến chùa lần nữa thắp nhang hoàn nguyện (cúng trả 

lễ sau khi thành công như lời vái). Lần này cúng dường 

ngàn vàng, hòa thượng trụ trì chỉ kêu một người xuất 

gia làm pháp sự tiêu tai cho nàng. Pháp sự làm xong, tín 

nữ này hỏi hòa thượng: “Trước kia con bố thí hai văn 

tiền, thầy đích thân làm pháp sự tiêu tai cho con. Bây 

giờ con cúng dường nhiều tiền như vậy, tại sao thầy tùy 

tiện sai một vị xuất gia tiếp con, giống như làm cho có 

lệ?” Hòa thượng trả lời: ”Trước kia tuy con bố tí ít, 

nhưng lòng của con chân thành, thầy không đích thân 

làm pháp sự tiêu tai cho con, thầy có lỗi với con; hôm 

nay tuy con cúng dường nhiều, lòng thành kính của con 

không bằng năm đó, tùy tiện kêu một người xuất gia 

làm pháp sự tiêu tai là đủ rồi”.     

Từ câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy, không tại 

chỗ cúng tiền nhiều hay ít mà tại chỗ chân thành của 

tâm địa. Không phải có tiền, có sức mạnh mới có thể tu 

công đức lớn, tu công đức viên mãn, như thế người bần 

tiện không có cơ hội tu rồi. Hiểu biết đạo lý này, chúng 

ta biết tại sao người bần tiện thường hay có thể tu công 

đức viên mãn; tích lũy tu hành của người giàu sang 
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luôn luôn chỉ được một nửa công đức. Chúng ta thấu 

hiểu đạo lý, thấu hiểu chân tướng sự thật, mới biết 

người giàu sang không thể có giàu sang đời đời kiếp 

kiếp, người bần tiện không thể đời đời kiếp kiếp đều 

bần tiện. Người bần tiện kiếp sau được giàu sang, người 

giàu sang kiếp sau trở thành bần tiện. Trong một hiện 

tượng bình thường có thể thấy được, người giàu sang đa 

số ngạo mạn, người bần tiện đa số khiêm nhường, cung 

kính. Biết kính nhường là đức, ngạo mạn chiết giảm 

phước báo, cho nên tu cách nào cũng chỉ được một nửa 

không đạt tới viên mãn.        

 Cũng trong việc bố thí, câu chuyện về ngài Lữ 

Đồng Tân, là một trong Bát Tiên. Vào năm Lữ Đồng 

Tân gặp Chung Ly. Chung Ly dạy Lữ Đồng Tân một 

pháp thuật gọi là “Điểm thiết thành kim” (biến sắt 

thành vàng). Ông muốn bố thí những người nghèo khổ, 

khi có bản lĩnh này thì rất tiện lợi. Lữ Đồng Tân hỏi 

tiên sinh Chung Ly: “Sau năm tôi biến sắt thành vàng, 

vàng này có thể trở thành sắt không?” Ngài Chung Ly 

trả lời: “Sau năm trăm năm, nó biến thành sắt trở lại”. 

Lữ Đồng Tân suy nghĩ một hồi, như vậy có phải tôi sẽ 

làm hại những người sau năm trăm năm?, Ông nói: 

“Tôi không học pháp thuật này đâu”. Chung Ly tán thán 

ông: “Tu thành Tiên cần tích lũy ba ngàn công đức, tấm 

lòng này của ông là lòng tốt, ba ngàn công đức này của 

ông đã viên mãn rồi”.         

 Từ câu chuyện này, chúng ta thấu hiểu một điểm, 

chư Phật, chư Tiên, đều lấy lòng thương yêu đối với 

chúng sanh sau trăm ngàn năm, nhất định không có ý 

niệm tổn thương. Điểm này chúng ta phản tỉnh, sâu sắc, 

cần làm theo. Còn đối với người thời nay thì sao? Họ 

không có tấm lòng như vậy, họ không có trách nhiệm, 

người trước mắt họ còn dám làm hại, huống hồ người 

năm trăm năm sau. Điều quan trọng trong bố thí nơi 
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lòng chân thành, lòng thanh tịnh, lòng từ bi, bố thí một 

quan tiền có thể tiêu trừ tội ác ngàn kiếp. Từ chỗ này 

chúng ta biết, bố thí không ở nơi nhiều hay ít mà ở nơi 

tâm niệm, tâm chân thành. Nếu tâm niệm không chân 

thành, tuy cúng dường hoàng kim vạn lượng “vàng bạc 

van ức”, phước chỉ một nửa không tròn đầy.    

 Trong lúc giúp ích cho đời, chúng ta không nên 

khởi tâm mong cầu danh lợi hay phước báo và cũng 

chẳng phân biệt giữa người bố thí và kẻ thọ thí mà chỉ 

vì lòng từ mẫn và bổn phận mà thôi. Được như vậy thì 

lòng vị kỷ tham lam sẽ dứt hẳn.       

 Phương pháp thứ hai dùng tâm, tưởng nhớ chơn 

chính để xét rằng vạn vật trong thế gian như làn mây 

bọt nước, dễ tan dễ rã. Đến như thân xác của ta do bốn 

chất: đất, nước, gió, lửa hợp thành nên không thể giữ 

mãi được mà một ngày nào đó nó sẽ tan biến, “Tâm 

chánh niệm thường thường suy nghĩ, Vật ở trần như 

bọt nước làn mây. Thân ta còn rày đó mai đây, Của ấy 

cũng khi tan khi hợp.” (Khuyến Thiện). Đã nhận rõ 

thân xác nầy không thật của ta thì bao nhiêu gia tài sản 

nghiệp, vợ đẹp con ngoan hay danh vị tước quyền kia 

chỉ là ảo mộng và tất đi theo định luật hợp tan. Nếu 

chúng ta quán xét được như thế, tức màn lưới danh, lợi, 

tình không còn trói buộc trong luân hồi khổ lụy, “Lưới 

mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao” (Khuyến Thiện). 

 Bố thí nằm trong “tích lũy công đức”, một ngày có 

thể làm một việc lành (nhất hành nhất thiện). Trong 

cuộc sống hằng ngày chúng ta đừng keo kiết tiền tài, 

nên ưa thích bố thí. Bố thí tức là đem ý niệm keo kiết 

buông xuống. Đừng sợ ai chê cười, Đức Tôn Sư 

HU NH GI O CHỦ dạy: “Mặc ai nhạo báng khinh 

khi, Phần ta niệm chữ từ bi độ đời.” (Sám Giảng). Có 

người không rõ đạo lý này, chê cười như vậy là họ hiểu 

lầm. Có một loại người vì ganh tị, cố ý chướng ngại để 
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phá hoại. Bất luận họ dụng tâm như thế nào, chúng ta 

đều không lo ngại, không để ý; y cứ của chúng ta là 

kinh giáo, là dạy dỗ của Phật Đà, y giáo phụng hành. 

Cho nên tuyệt đối không ngại người khác chê cười, 

lòng tin chúng ta nhất định không lung lay, lại càng nỗ 

lực gắng lên.   

Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ cũng khuyên tấn 

chúng ta: “Ta nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ 

tham, sân, si” (trích “Lời Khuyên Bổn Đạo”). Giúp đỡ 

người khác làm gì chủ yếu? Giúp họ khai trí huệ, phải 

lấy chỗ này làm chủ, mới thật sự từ bi cứu giúp chân 

chính. Giúp họ lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát luân 

hồi, như vậy mới cứu họ, giúp họ. Giúp họ, không phải 

thiếu áo tặng áo để mặc, thiếu ăn tặng đồ ăn để ăn; như 

vậy chúng ta chỉ cứu họ một thời, nhưng không cứu họ 

được đời đời. Chúng ta giúp họ đời này, đời sau ai đến 

giúp. Cho nên trong việc khuyên người giàu lòng phước 

thiện, Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ dạy:  

   “Giúp người đói khó nhu mì,   

   Dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay.” 

   (Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện) 

 THI N  C: Xưa kia một số học trò đến thỉnh giáo 

thiền sư Trung Phong, nhà Phật nói về “thiện ác”, bảo 

rằng “cái báo thiện ác, như bóng theo hình”. Hiện nay 

thấy có người làm thiện, nhưng gia đạo suy sụp; ngược 

lại có người làm ác, gia nghiệp hết sức hưng thịnh. 

Nhìn thấy hiện tượng như vậy, có thể nhận thấy báo 

ứng thiện ác của nhà Phật là giả, không phải thật. Thiền 

sư Trung Phong trả lời, Ngài nói: “Phàm phu, tình thức 

chưa đoạn sạch, phiền não tập khí vẫn còn, trí tuệ chưa 

có, đạo nhãn chưa khai, đem thiện cho là ác, đem ác 

cho là thiện, những thứ thị phi điên đảo này, luôn luôn 

xảy ra. Chính mình không biết phản tỉnh, không biết 

hồi đầu, ngược lại oán trời trách người, bảo rằng ông 
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trời không công bằng, không có báo ứng như vậy là 

sai.” Lời nói của thiền sư Trung Phong rất hay, rất 

chính xác.       

Như chúng ta đây, người chân chính hiểu biết thiện 

ác mới biết đoạn ác tu thiện, vì chúng ta thực sự hiểu 

biết hai chữ này. Ý nghĩa hai chữ nầy sâu rộng, cho nên 

những  người học trò hỏi thiền sư Trung Phong: “Theo 

nhận xét của ông thế nào là thiện? Thế nào là ác?” 

Thiền sư Trung Phong trả lời: “Đánh người, mắng 

người là ác; tán thán người, lễ kính người là thiện, bạn 

nói có đúng không?” Họ gật đầu, trả lời: “Phải, đúng 

như vậy.” Thiền sư Trung Phong bảo: “Sai rồi, bạn chỉ 

nhìn trên sự tướng, trên tướng hiện, bạn không quan sát 

kỷ càng. Nếu người này với tấm lòng chơn chính 

thương mến bảo vệ, đánh họ, mắng họ là bảo họ hồi 

đầu, cái đánh mắng đó là thiện. Tán thán họ, lễ kính họ, 

nếu là để nịnh hót họ, để cầu khẩn họ, để lo lót họ, đó là 

ác. Chỉ dựa vào bên ngoài trên hình thức bạn không 

nhìn ra, bạn phải vào sâu nhận xét, bạn mới biết thế nào 

là thiện, thế nào là ác.”     

Các học trò này hỏi thêm: “Tham tài, vọng thủ là 

ác, liêm khiết, có thao thủ là thiện” Đây là nhìn vào bề 

ngoài.           

 Thiền sư Trung Phong lắc đầu, trả lời: “Chưa hẳn 

như vậy”       

Thiện ác có một tiêu chuẩn, không phải tiêu chuẩn 

rất cao, là tiêu chuẩn thông thường. Chúng ta phải biết, 

phàm có ích đối với người, có ích với xã hội, có ích với 

chúng sanh, gọi là thiện; phàm có ích riêng cho bản 

thân mình tức là ác. Nịnh hót người, dùng lời lẽ dịu 

ngọt để lấy lòng kẻ khác, lễ kính như vậy là ác vì cầu 

danh văn lợi dưỡng cho riêng mình, đây là tư, không 

phải là công. Cho nên niệm vì lợi ích chúng sanh, lòng 

này là lòng thiện, là lòng tốt, quyết không có tư dục 
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trong đó, quyết không mong cầu báo đáp, đây là chân 

thiện. Hơn nữa làm thiện không có điều kiện, không có 

điều kiện là chân thiện, có điều kiện là giả thiện.   

 Chúng ta phải mạnh tin nơi luật nhơn quả, hễ ai 

chứa điều hiền lương đạo đức thì gặp điều phúc lành 

đưa đến, bằng chứa hung ác, ắt các tai họa đeo đẳng 

bên thân và kéo mãi đến đời sau, bởi “Trồng bông 

kiểng giống chi hưởng nấy” (Giác Mê Tâm Kệ). Đức 

Tôn Sư HU NH GI O CHỦ cũng dạy:    

  “Tích thiện thì thường có phước dư,  

    Bằng tích ác họa ương đeo đắm.”   
        (Khuyến Thiện)  

 L  K NH CHƯ PHẬT: Phật dạy người, không 

khác gì hơn để khôi phục tánh đức. Tánh đức là những 

gì chúng ta vốn đã có, nhưng hiện nay chúng ta bị mê, 

trí tuệ đức năng không thể hiện tiền, vì mê hoặc, ngu si. 

Từ trong si mê dậy lên vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, thị phi, nhân, ngã, tham, sân, si, mạn. Những thứ 

này đang tạo nghiệp, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, làm 

cho đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta nẩy 

sinh chướng ngại, không thể hiện tiền. Phật gọi những 

người này là phàm phu. Chỉ cần chướng ngại này tiêu 

trừ, thì đức năng trí tuệ khôi phục trở lại. Phật, Bồ Tát 

khác chúng sanh tại chỗ này. Chúng ta cần tin lời Phật 

dạy, lý giải lời nói của Phật, thì có thể khôi phục tánh 

đức. Tánh đức là lòng kính trọng, kính ái; dùng sự kính 

ái chân thành đối đãi tất cả chúng sanh, không còn phân 

biệt nữa, không còn chấp trước, đây là lưu xuất của 

tánh đức, đó chính là “Lễ kính chư Phật”.   

 Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ dạy: “Phật là 

đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt 

sanh linh ra khỏi vòng trầm luân khổ hải” và “Đức 

Phật luôn luôn chỉ dẫn và cứu vớt quần sanh thoát 

miền mê khổ, nên ta hãy kính trọng Phật, hãy tin tưởng 
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và tín nhiệm vào sự nghiệp cứu đời của Ngài” (trích 

“Ân Tam Bảo”).         

NI M PHẬT: Trong Phật pháp, pháp môn niệm 

Phật là khắc kỳ cầu chứng (khắc kỳ là hạn định). Trong 

kinh đưa ra, thí dụ “nhược nhất nhật, nhược nhị nhật 

đến nhược thất nhật”. Kinh Đại thừa thường hay nói tới 

mười ngày, trăm ngày, mới thấy rõ rệt về hiệu quả. 

Trong Tịnh Độ tông, chúng ta thường nghe pháp sự 

Phật thất có bảy ngày (Phật nói bảy ngày trong kinh 

điển là bảy ngày đêm). Hiện nay chúng ta có niệm Phật 

bảy ngày, nhưng thực ra công phu của chúng ta còn lơ 

là, không làm đúng hoàn toàn, phải bảy ngày bảy đêm. 

Bảy ngày đêm một lòng nhứt trí, nhứt định có cảm ứng, 

có thành tựu. Phải thật sự vạn duyên buông xuống, mới 

có thể đắc lực. Có một chút tạp niệm thì công phu 

không thể đắc lực. Chỉ một mảy may xen tạp, trong 

lòng không thể buông xuống, rất nhiều chướng ngại sẽ 

xuất hiện, chúng ta gọi là ma chướng. Không khởi tâm 

động niệm, không phân biệt, không chấp trước, câu 

Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật”, chúng ta niệm đến 

cùng thì có gì làm ngăn trở chúng ta không đắc lực.

 Người xưa bảo tình dục sinh ra từ chỗ cực kỳ bé 

nhỏ, dễ chế ngự vào lúc vừa nảy sinh. Tổ sư Đại đức 

Tịnh Độ tông dạy chúng ta một niệm “Nam Mô A Di 

Đà Phật” có thể đánh mất ý niệm nhỏ bé này. Đức Tôn 

Sư HU NH GI O CHỦ dạy: “Niệm chữ Di Đà tan 

chướng nghiệp, Thuyền từ Thầy rước lại non Bồng.”

 Kinh điển thường nói, chúng ta trong vòng luân 

chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, không thời hạn thoát 

ra khỏi, khổ vô cùng. Đời này gặp Phật pháp và được 

pháp môn Tịnh Độ tông, một pháp môn tối thù thắng, 

như vậy chúng ta có cơ hội siêu việt (vượt qua) lục đạo 

luân hồi, có cơ hội thoát ly thập pháp giới.   

 Chúng ta thoát ly được hay không là do tại một 
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niệm. Niệm này cần phải giữ cho được, niệm niệm giác 

ngộ. Kinh điển dạy niệm Phật là để giữ cho được niệm 

giác ngộ. Tại sao người niệm Phật thì nhiều nhưng 

không thể thành tựu? Chỉ vì chúng ta không biết lợi hại, 

được mất, cho nên ý niệm vẫn nối liền với ngũ dục, lục 

trần, không thể buông xuống triệt để, như vậy bỏ lỡ cơ 

hội trong đời này. Tại sao chúng ta phải đọc Kinh 

Giảng và cầu nguyện? Đạo lý này rất đơn giản, tức là 

sợ chúng ta quên, nhất thời không cẩn thận, lại làm việc 

sai trái nữa. Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ dạy 

chúng ta luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy bằng phương 

cách công phu hai thời cúng lạy hằng ngày trước ngôi 

Tam Bảo và bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ: “Sớm chiều 

bình đẳng chớ lơi, Thường hành như vậy nhớ lời 

đừng sai.” và “Giảng Kinh đọc tụng đêm thanh, Ấy là 

châu ngọc để dành ngày sau.”     
 Niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật, đây là 

chuyển biến thù thắng không gì sánh bằng. Chúng ta 

phải hiểu rõ, không những buông xuống thế duyên, 

Phật pháp cũng phải buông xuống, tám vạn bốn ngàn 

pháp môn, hoàn toàn buông xuống, lấy tấm lòng thanh 

tịnh không gì hơn, tín nguyện niệm Phật, đời này của 

chúng ta mới có thể thành công “Rán cần chuyên niệm 

Phật làm lành” (Khuyến Thiện).      

 Niệm Phật không thể vãng sanh, nguyên nhân từ 

đâu? Nguyên nhân chúng ta không buông xuống, trong 

lòng của chúng ta vẫn còn nghĩ nhớ vấn vương, vẫn còn 

các loại ngoại duyên dụ dỗ, bên trong, bên ngoài đều 

không thanh tịnh thì làm sao có thể vãng sanh. Cho nên 

người tu, cuộc sống càng đơn giản càng tốt “Cõi hồng 

trần các việc mến ưa, Sự giả tạm ta nên rứt bỏ”. (Giác 

Mê Tâm Kệ) và Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ 

cũng dạy: “Niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của 

chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê 
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lầm chẳng dứt  vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà 

không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân 

tâm mờ ám. Nên nay, hễ thành tâm niệm Phật, thì nếu 

được một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng sanh. 

Cho đến khi nhứt tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm 

chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục 

còn đâu mà nảy sanh ra được?      

 “Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của 

Phật cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh 

và chẳng còn trượt nhiễm trần ai.     

  “Cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu 

quả. Tu thập thiện, dứt được thập ác (cũng gọi là tịnh 

tam nghiệp)”. (trích “Chư Phật có bốn đại đức”)  

  Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ dạy: “Nam 

Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán 

niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc” (trích “Sự 

Cúng Lạy Của Người Cư Sĩ Tại Gia”). Pháp sư Quán 

Đỉnh Từ Vân nói: “Chúng sanh tạo tác nghiệp tội cực 

nặng, ngủ nghịch, thập ác, nghiệp tội mà tất cả kinh 

luận tiêu trừ không nổi, sau cùng vẫn còn một câu Nam 

Mô A Di Đà Phật, có thể diệt trừ”. Từ đó chúng ta mới 

biết một câu Nam Mô A Di Đà Phật này, vượt hẳn ngàn 

kinh muôn luận, vượt hẳn tất cả lời chú, là chú của các 

chú, kinh của tất cả các kinh, không gì có thể thù thắng 

hơn câu Phật hiệu này. Tiếc thay vẫn có người chưa tin, 

cho rằng câu “Nam Mô A Di Đà Phật” quá dễ dàng, quá 

đơn giản, sợ rằng không hiệu quả, rồi tìm kiếm những 

thứ khá xen vào. Vãng sanh quyết định bởi có “tín, 

nguyện” hay không, không có chân tín thiết nguyện, 

phẩm vị vãng sanh sẽ tuột giảm.   

Niệm Phật là để tu định, nghe kinh là để tu huệ. 

Tuy mỗi ngày niệm Phật, nghe kinh, công phu vẫn 

không đắc lực, rốt cuộc sự thiếu sót đó sinh ra từ chỗ 

chúng ta không chịu làm theo. Niệm Phật tâm không có 
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Phật; miệng thì niệm Phật, lòng thì chế tạo vọng tưởng, 

công phu đương nhiên không thể đắc lực. Tuy ngày 

ngày nghe kinh, giống như hiểu rõ hết, nhưng không 

chịu làm theo. Kinh Giảng dạy chúng ta bố thí, dạy 

chúng ta trì giới, dạy chúng ta nhẫn nhục; một việc 

cũng không làm được, vẫn theo phiền não tập khí trong 

đời sống hằng ngày, công phu như vậy đương nhiên 

không thể đắc lực.         

Trong phần cuối của kinh giảng nào cũng dạy 

chúng ta phải y giáo phụng hành. Chúng ta không làm 

theo, công phu làm sao có thể đắc lực được. Thế nên 

khi giải “hiểu” rõ ràng một phần thì làm một phần và cứ 

như thế tăng lên, cứ hiểu thêm mấy phần thì làm thêm 

mấy phần. Giải giúp hành, hành giúp giải, làm được 

như vậy mới có thể đi đến viên mãn. Hiểu mà không 

hành có ích gì đâu, nên mới có câu “Tri hành hợp nhứt” 

và nên nhớ “có giải không hành, tăng trưởng tà kiến; có 

hành không giải tăng trưởng vô minh.”Chướng ngại lớn 

nhứt của hành là không chịu buông xuống. Buông 

xuống không được những gì chúng ta ưa thích, đây là 

căn bản của chướng ngại, cho nên lòng ham muốn về 

vật chất, nhất định phải buông xả sạch mới hy vọng 

vãng sanh.        

HI U DƯ NG PH  M U: Tu hành bắt đầu bằng 

chữ “hiếu”, tới viên mãn vẫn là hiếu đạo. Phật pháp dạy 

trước sau không nói gì khác hơn thực hành hiếu đạo, 

tận hiếu mà thôi. Từ đó chúng phải nhận thức rõ ràng 

chữ “hiếu”, rồi sau đó đem áp dụng vào đời sống. Đó là 

thực hành hiếu đạo. Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ 

dạy: “Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp” (Mượn Cây 

Đuốc Huệ). Hay:         

    “Mẹ cha là kẻ trọng ân,    

  Dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già.”  
        (Sám Giảng) 
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Hay:           

   “Vẹn mười ơn mới đạo làm con,   

   Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc.”   
        (Kệ Dân)   

 Hay:           

  “Ơn cha nghĩa mẹ phải đền,    

  Một ngày hiệp mặt lập nền từ bi.”   
     (Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ)  

 Nếu mọi người chúng ta làm rõ ràng đạo lý này, 

không người nào không chịu quy y Phật pháp. Quy y 

Phật pháp là quy y hiếu đạo. Phật pháp là sư đạo, dùng 

sư đạo để viên mãn hiếu đạo. Hiếu là bản thể, sư đạo là 

trí tuệ, pháp thân huệ mạng của chúng ta có từ sư đạo. 

Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta quá lớn lao, sinh 

mạng cuả chúng ta có từ cha mẹ. Cho nên hiếu dưỡng 

phụ mẫu là thiên kinh địa nghĩa (đạo lý muôn đời 

không thay đổi), làm được như vậy mới có thể xưng là 

người. Tu học từ trên cơ sở này mới có thể thành Bồ 

Tát, thành Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu là dùng lòng hiếu 

thảo để phụng dưỡng cha mẹ. Thực hiện từ hiếu dưỡng 

phụ mẫu, sau đó nới rộng hiếu dưỡng đến tất cả chúng 

sanh. Trong kinh Bồ Tát Giới, Đức Phật nói rõ ràng với 

chúng ta: “Tất cả nam nhân là cha ta, tất cả nữ nhân là 

mẹ ta”. Đây là đem hiếu dưỡng phụ mẫu nới rộng đến 

hư không pháp giới, như thế mới có thể tận hiếu và 

bằng mọi cương lĩnh không ngoài chữ “hiếu hạnh”. 

Làm học trò của Phật, không có gì khác, Phật dạy 

chúng ta đạo hiếu, dạy chúng ta hết lòng hiếu thảo với 

cha mẹ mà thôi.     

S M H I: Nếu chúng ta thực sự hiểu rõ đạo lý câu 

“Pháp từ tâm tưởng sanh”, chúng ta biết khởi tâm động 

niệm thì chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Hoàn cảnh 

là y báo, y báo chuyển theo chánh báo. Chúng ta 

chuyển đổi hoàn cảnh bằng cách sám hối triệt để, hồi 
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đầu chân chính, mới có thể cứu vãn “Ai mà x t đến ăn 

năn, Quày đầu hướng thiện bần tăng dắt giùm” 
(Bóng Hồng). Chỉ sám hối ở miệng, không giúp được 

gì. Sám hối thật lòng, lời nói và việc làm tự nhiên trở 

đầu theo lành. Bây giờ từ rày về sau, lấy lòng tốt thật 

thà đối người tiếp vật, thương người, thương vật, tấm 

lòng không cầu đền bồi, hết lòng hết sức bố thí cúng 

dường tất cả chúng sanh, như vậy mới là sám hối chân 

chính “Chữ tự hối nào ai có lạ, Là ăn năn cải sửa tâm 

lành” (Giác Mê Tâm Kệ).       

 Chúng ta biết rằng “người không phải Thánh, ai 

không có lỗi, lỗi mà biết sửa, không gì thiện bằng”. 

Việc tu hành của thế gian pháp và Phật pháp, không có 

gì khác hơn là sửa lỗi. Chúng ta mỗi ngày phản tỉnh, 

biết lỗi nhứt định sửa. Biết được tức giác ngộ, đem lỗi 

lầm sửa chửa cho đúng gọi là tu hành.    

 H A CH NG: Trong việc phục vụ chúng sanh, 

chúng ta phải làm được “vô ngã tướng, vô nhân tướng, 

vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”, nghĩa là chúng 

ta lìa bỏ được tứ tướng này. Người mê ỷ có tiền tài, học 

vấn, vọng tộc, coi thường hết thảy mọi người, đó là ngã 

tướng. Tuy có giữ theo khuôn phép, nhân, nghĩa, lễ, trí, 

tín, nhưng cống cao ngã mạn, đó gọi là nhân tướng. 

Việc tốt quy về mình, việc  xấu đẩy cho người, đó gọi 

chúng sanh tướng. Đối cảnh phân biệt yêu, ghét, đó gọi 

là thọ giả tướng. Hạng phàm phu thường có bốn tướng 

này. Có những cương lĩnh chung để phục vụ chúng 

sanh:       

T T V I NGƯỜI: Khi khởi tâm động niệm, là biết 

lấy lòng tốt đối với người, dùng lòng tốt để xử thế. Dù 

đối với người ác cũng dùng lòng tốt, lời tốt, hành tốt; 

như thế mới xứng đáng là người con Phật. Kinh điển 

dạy chúng ta “Nhơn chi sơ, tính bản thiện” (tánh người 

vốn là thiện lúc ban sơ). Đức Tôn Sư HU NH GI O 
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CHỦ cũng dạy:          

  “Sách Thánh Đạo ghi trong Tam Tự,  

  Người mới sanh tánh thiện Trời dành.  

  Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh,    

  Nên tật xấu che mờ thiện tánh.”   
        (Giác Mê Tâm Kệ) 

 Tại sao họ làm ác, bởi vì họ còn mê chưa giác. 

Chính họ cũng không biết, nhưng chúng ta rất rõ. Họ 

lấy lòng ác, hành ác đối đầu với chúng ta. Chúng ta 

không thể lấy lòng ác, hành ác đối với họ. Với lời 

khuyên dạy của Đức Tôn Sư HU NH GI O CHỦ cho 

bổn đạo trong thời kỳ Nhựt đảo chánh Pháp: “… trước 

kia chúng nó hà khắc ta, chúng nó đành  nay ta hà khắc 

lại, sao đành. Vì lòng chúng đầy sự hung tàn, còn lòng 

ta đầy nhân ái…”        

Nếu chúng ta luôn luôn giữ tấm lòng như vậy, 

không thể có việc họ và ta không thể sống chung nhau 

được. Giả dụ như người ta không thể sống chung với 

tôi, đừng trách người ta, phải quay đầu trở lại chính 

mình phản tỉnh tại sao người ta không thể sống chung 

với tôi, nếu mình không có lỗi, “Bắt l i người phải x t 

l i mình” (Giác Mê Tâm Kệ). Luôn luôn phản tỉnh 

đừng đổ lỗi cho người khác, phải tìm hiểu đúng lý lẽ để 

xem mình có lỗi lầm hay không và sai lầm này ở đâu. 

Dùng lòng tốt và hành tốt đối với người khác, đối với 

oan gia, đây là việc làm rất khó; phải bắt tay từ chỗ này 

làm nên, chúng ta mới thật sự giác ngộ chân chính. 

 H T L NG Y U K NH: Xã hội loài người có 

nhiều quần thể khác nhau, tôn giáo khác nhau, thường 

hay hiểu lầm ngăn cách, nguyên nhân là khi đối với 

quần thể khác, tôn giáo khác không có sự hết lòng yêu 

kính. Nếu đối với quần thể khác, tôn giáo khác, vẫn còn 

phân biệt, vẫn cò chấp trước, chúng ta không bao giờ 

chứng được pháp thân, vì hư không pháp giới tất cả 
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chúng sanh là một thể, là chính mình, không yêu kính 

người khác tức là không yêu kính chính mình, như vậy 

chúng ta không thể viên thành Phật đạo. Kinh điển nhà 

Phật dạy chúng ta đừng tin tưởng ý tứ của mình, không 

nên tin tưởng kiến giải của chính mình, không nên tin 

tưởng tư tưởng của mình. Khi nào chúng ta đoạn xong 

kiến tư phiền não, không còn “ngã tướng, nhân tướng, 

chúng sanh tướng, thọ giả tướng”, như trong kinh Kim 

Cang nói rõ ràng cho chúng ta.   

HOAN H  VI C NGƯỜI L M T T: Có người 

làm việc tốt, chúng ta nhìn thấy, nghe được, nhất định 

không ganh tị, nhất định không làm hại, phải phát tùy 

hỷ công đức, hết lòng hết sức giúp đỡ họ, giúp họ thành 

công tức là giúp mình thành công, thành công đức hạnh 

của chính mình. Người khác, bất luận người nào, làm 

sự nghiệp từ thiện xã hội, chúng ta đều tán tụng, vui 

mừng, tùy hỷ công đức, thành nhân chi mỹ, không 

thành nhân chi ác.      

KHUY N NGƯỜI L M THI N: Không những 

khuyên người bằng miệng, còn phải khuyên bằng thân. 

Khuyên bằng miệng là dùng lời nói, viết thành sách, 

cũng là khuyên bằng miệng. Nhứt định phải dùng thân 

thể ra sức để làm, làm ra một gương tốt, đây là khuyên 

bằng thân. Việc đầu tiên khuyên bằng thân biểu hiện 

bằng cách giữ gìn ngũ giới trong nhà Phật. Chúng ta 

đoạn ác tu thiện không sát sanh bằng hành vi không ăn 

thịt các loại động vật, chỉ dùng thuần rau quả là thể hiện 

lòng từ bi thương người mến vật. Rồi đến không gian 

tham, không tà dâm, không vọng ngữ, không say sưa. 

 CỨU NGƯỜI CẤP B CH: Việc cứu người trong 

cơn nguy cấp là việc cần thiết, tức là dạy họ đoạn ác tu 

thiện, chuyển mê thành ngộ; từ đó nguy cấp mới có thể 

tiêu trừ. Nhưng chúng ta nghĩ lại xem, dạy người đoạn 

ác tu thiện, chính mình không đoạn ác tu thiện, người ta 
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làm sao tin? Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát là những 

tấm gương tốt vì mọi việc đều từ chính bản thân làm 

nên. Các Ngài dạy chúng ta buông xuống danh văn lợi 

dưỡng, chính các Ngài làm được rồi, du hóa nhân gian, 

lục căn thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm. Chúng ta cảm 

nghĩ như thế nào khi chúng ta nhìn thấy từ tấm gương 

này, có giác ngộ được chăng? Nếu chân chính giác ngộ, 

nhất định hoan hỷ làm theo, như vậy là giác ngộ rồi. 

Còn như chúng ta chưa làm nổi, chưa giác ngộ, ngay cả 

ý niệm chưa chuyển; hơn bao giờ, việc đầu tiên phải 

chuyển ý niệm trở lại “chuyển mê thành ngộ”, rồi sau 

đó lần lần học tập làm theo.       

 Trong chúng ta cũng có nhiều người rất muốn tu Bồ 

Tát đạo, học Bồ Tát hạnh, nhưng tiếc thay học không 

giống. Nguyên nhân từ lòng tham chưa chuyển, vẫn còn 

tâm mê, vẫn sống trong tình chấp như xưa. Cho nên 

việc tu học gian nan, dễ dàng thối chuyển.    

 Chính vì nguyên nhân trên, nên chư Phật, chư Bồ 

Tát mới thị hiện giảng kinh nói pháp để làm hình tượng 

thứ nhứt. Mục đích giảng kinh nói pháp là để giúp phá 

mê khai ngộ; khai ngộ rồi việc gì làm cũng dễ. Chưa 

ngộ quá khó.  Vì vậy trong Phật pháp tu theo các tông 

phái, người tu học ngộ rồi mới tu, ngoại trừ tông phái 

Tịnh Độ, giải hành cùng tiến một lúc. Đặc thù của Tịnh 

Độ tông, chưa ngộ cũng có thể dùng câu Phật hiệu 

“Nam Mô A Di Đà Phật” này huân tu thực niệm, vừa 

niệm Phật, vừa cầu giác ngộ song song tiến hành. Đừng 

nghĩ người niệm Phật không cần cầu giác ngộ. Đối với 

người phát tâm hoằng pháp, không giác ngộ lấy gì 

hoằng pháp, lấy gì để dạy người. Cho nên giác ngộ rất 

quan trọng. Chân chính giác ngộ, chúng ta mới có khả 

năng cứu người nguy cấp.        

TU PHƯ C: Người thế gian ai cũng thích tài phú, 

không bao giờ biết đủ. Tiền tài để dành một chỗ không 
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biết dùng nó, đó chỉ là tạo nghiệp “Giữ bo đến lúc 

phong ba, Gặp cơn bát loạn khó mà yên thân” 
(Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện). Thế giới 

ngày nay vẫn còn rất nhiều địa phương, dân chúng đang 

lâm cảnh đói khát, chúng ta vẫn cứ để dành, nhìn người 

khác bị đói, làm sao chúng ta tu phước được. Đức Tôn 

Sư HU NH GI O CHỦ dạy: “Ngày nay tốt phước 

giàu sang, Xin thương kẻ khó giúp hào một khi.” hay 

“Khá thương những kẻ bần cùng, Tâm lành dư của 

hãy dùng vào đây.” (Khuyên Người Giàu Lòng Phước 

Thiện). Đối với tài vật, Cổ Thánh Tiên Hiền dạy chúng 

ta cần phải lưu thông mới có thể lợi ích chúng sanh, cho 

nên quyết không thể để dành. Đức Tôn Sư HU NH 

GI O CHỦ dạy: “Con hiền khá sớm hồi quy, Nghe 

lời Thầy dạy kịp thì bớ dân. Dòm xem kẻ khó tảo tần, 

Rộng tâm san sớt dắt lần với nhau.” (Khuyên Người 

Giàu Lòng Phước Thiện). Của cải tiêu dùng vào việc từ 

thiện, tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, tự tại biết bao, 

khỏi phải “Sợ gian phi trộm cướp rình mò” (Khuyến 

Thiện), lại được tiếng “hảo tâm nhơn”, “Chết rồi bỏ 

của bơ vơ, Chi bằng làm phải truyện thơ ghi đời.” 
(Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện).    

Trong việc bố thí, người ta gọi là xả tài, đồng thời 

chúng ta nên suy nghiệm hai chữ “xả đắc”. Hai chữ này 

có hai ý nghĩa, thứ nhất nói về nhơn quả, xả tài là nhân, 

đắc tài là quả báo. Nhưng sau khi đắc tài cần phải xả, 

đem những gì chúng ta thu hoạch được bố thí, như thế 

chúng ta sẽ khai trí tuệ. Cho nên xả pháp được thông 

minh do trí tuệ; chúng ta nghĩ xem xả gì được nấy, nhân 

quả báo ứng chẳng sai.        

Chư Phật, chư Bồ Tát vì chúng ta thị hiện mọi cách, 

trong thị hiện nhiều nhất, rõ ràng nhất là bố thí tức là 

xả. Trong Kinh pháp dạy chúng ta tất cả đều có thể xả, 

xả cho sạch sẽ, đó gọi là Phật, là Bồ Tát, đó gọi là 
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người thật sự giác ngộ chân chính. Người mê, được 

cũng lo, mất cũng lo “Cầu Chẳng Thành những việc 

thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, Muốn 

phước, thọ, phẩm, hàm, tiền của. Nào vợ đẹp, hầu 

xinh, là lụa, Không được thì bực tức ưu phiền. Cả 

tâm thần điêu đứng đảo điên, Vậy có phải khổ hay là 

chẳng?” (Khuyến Thiện). Cuộc sống được mất của 

người thế gian này nghĩ thật đáng thương bị lưới mê 

ràng buộc. Chư Phật, chư Bồ Tát trong lòng không có ý 

niệm được mất, niệm niệm vì tất cả chúng sanh.  

  

Chúng ta giúp tất cả chúng sanh, phục vụ tất cả 

chúng sanh, nhưng tứ tướng “ngã tướng, nhân tướng, 

chúng sanh tướng, thọ giả tướng” chúng ta chưa buông 

xuống thì chúng ta vẫn chưa buông xả, những gì chúng 

ta tu chỉ là phước báo thế gian, không thể thoát khỏi 

luân hồi. Nếu chúng ta đem tứ tướng xả bỏ, phát tâm 

phục chúng sanh vô điều kiện, làm như vậy, chúng ta 

đang thực hành vai trò của đại thánh xuất thế gian, 

chúng ta chính là Phật, là Bồ Tát. Một khi xả tài làm 

phước, chúng ta đừng sợ rằng “tiền tài của tôi bố thí hết 

rồi, ngày mai sống bằng cách nào?” Cuộc sống ngày 

mai sẽ tốt hơn hôm nay nếu chúng ta tin như vậy, bằng 

ngược lại, nếu chúng ta không tin thì không biết phải 

làm sao bây giờ? Nhưng khẳng định một điều tất cả 

chúng ta đều biết đạo lý này, đạo lý nhơn quả báo ứng, 

thiện quả thiện báo, ác quả ác báo chẳng sai.  

 H  TRÌ CHÁNH PHÁP: trong Phật pháp, tương 

ưng với vũ trụ nhân sinh gọi là chánh pháp, đi ngược lại 

với chân tướng sự thật là tà pháp, cho nên Đức Tôn Sư 

HU NH GIÁO CHỦ khuyên: “Tà với chánh còn đang 

trà trộn, Người muốn tu hãy rán lọc lừa.” (Giác Mê 

Tâm Kệ). Muốn nhận ra chân tướng sự thật vũ trụ nhân 

sinh phải thường đọc tụng đại thừa kinh luận nhưng 
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không phải dễ hiểu cần phải suy nghiệm nhiều. Nói như 

vậy, dù phức tạp, nhưng cũng có đầu mối để theo. Kinh 

Kim Cang nói với chúng ta, chân tướng sự thật là gì? 

Chính là “vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh 

tướng, vô thọ giả tướng”, đó là chân tướng sự thật. 

Ngược lại nếu chấp có “ngã, nhân, chúng sanh, thọ 

giả”, như thế là sai. Tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm 

là nguyên nhân của thiên tà. Phật dạy chúng ta “mộng 

ảo bào ảnh” là chân tướng sự thật. Tồn tại của hiện 

tượng nầy là “như sương như điện” không tồn tại lâu 

dài. Nếu chúng ta hiểu thấu nó rõ ràng, minh bạch, 

chúng ta sẽ được tự tại.        

 Phàm phu không biết sự thật này, phân biệt mình, 

phân biệt người, cho nên Đức Tôn Sư HU NH GI O 

CHỦ khuyên: “Nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt” 

(Tỉnh Bạn Trần Gian). Mỗi khi ý niệm đều dùng tâm 

mê làm chuyện hồ đồ để lợi mình, làm tổn hại người; 

thế nên hộ trì chánh pháp, việc trước tiên phải biết chân 

tướng sự thật, phải hộ trì đức tánh của chính mình. 

Người học đạo, đặc bệt là người học Phật; học Phật là 

học giác ngộ, học chân thành, học thanh tịnh, học từ bi, 

bình đẳng. Học từ bi, người thứ nhứt chúng ta thương là 

chính mình, bảo vệ lòng thiện của chính mình, bảo vệ 

hành thiện của chính mình, như thế mớ gọi là hộ trì 

chánh pháp. Bảo vệ bằng cách chúng ta phải buông 

xuống ý niệm tự tư tự lợi, buông xuống ý niệm kềm chế 

chiếm hữu người, vật, lẫn sự việc; như thế tâm của 

chúng ta thanh tịnh, chân tâm mới lộ ra. Nếu như chúng 

ta vẫn còn một chút ý niệm, tâm chúng ta dùng là vọng 

tâm, tâm hư dối, không phải chân tâm. Chư Phật, chư 

Bồ Tát dùng tâm thuần chân đối với tất cả mọi người, 

tất cả sự, tất cả vật vì lợi lạc của chúng sanh. Vì các 

Ngài đã giác ngộ, các Ngài hiểu biết tất cả chúng sanh 

tức là chính mình. Nếu chúng ta minh bạch, hiểu thấu, 
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tự nhiên có thể hoan hỷ y giáo phụng hành, nhận chân 

học tập. Học tập trong sinh hoạt, học tập trong xử thế  

đối người tiếp vật.        

 THƯƠNG TI C M NG S NG, KHÔNG S T 

SANH Đ NG VẬT: Nho giáo, Phật giáo đều khuyên 

dạy chúng ta phải biết “ái tiếc vật mệnh”, vật mệnh này 

đặc biệt để nói mạng sống của động vật. Câu này hàm ý 

không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh là tiếc phước. 

Phật nói trong kinh, chúng ta ăn tám lạng, sau này phải 

trả nó nửa cân. Đừng nói rằng ăn xong không gì đâu, ăn 

rồi phiền phức lắm. Đời nầy chúng ta ăn bao nhiêu thịt 

động vật, chúng ta phải dùng bao nhiêu đời mới có thể 

trả hết món nợ nầy. Chúng ta cũng đã nghe câu “thân 

người khó gặp nhưng dễ mất”, mất thân người rồi, 

muốn trở lại không dễ dàng. Đơn giản chúng ta hiểu, 

kiếp nầy chúng ta ăn hết bao nhiêu thịt chúng sanh, 

kiếp sau trở thành súc sanh, đời đời kiếp kiếp làm súc 

sanh để đền bồi, trả xong hết rồi, mới có thể được thân 

người trở lại. Chúng ta nghĩ xem, quá ư phiền phức.

 Có một điều chúng ta cũng nên quan tâm, những gì 

thiếu người ta trả cho sớm, trả cho thoải mái, trên 

đường bồ đề chúng ta sẽ không còn chướng ngại, vãng 

sanh đi một cách tự do, đi một cách tự tại, oan thân trái 

chủ không đến làm khó, chư Phật hộ niệm, Long Thiên 

Thiện Thần che chở.       

Thánh nhân xuất thế gian dạy chúng ta nuôi dưỡng 

tâm từ bi. Thương tiếc các loài động vật lớn và nhỏ. 

Riêng loài động vật nhỏ, đó cũng là một sinh mạng, nó 

nhận lấy một thân thể nhỏ bé như vậy bởi vì quá khứ 

tạo nghiệp bất thiện. Nghĩ lại trong thời quá khứ của 

chúng ta cũng chẳng khác gì chúng đã nhận lấy không 

biết bao nhiêu lần giống như nó. Thân tướng nhỏ bé cở 

nào, cũng là một thần thức, làm sao có thể giết hại? 

Không những không giết hại, làm cho chúng phiền não, 
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chúng ta cũng có lỗi.         

 Trong kinh Lăng Gìa, Phật khuyên mọi người, 

đừng ăn thịt chúng sanh. Trong kinh Phật nói rõ ràng, 

căn nguyên của chiến tranh thế gian là do ăn thịt chúng 

sanh, oan oan tương báo, không cùng tận. Nhưng người 

thế gian ngày nay ít ai tin lời như vậy. Nếu chúng có 

khuyên người ta, người ta nói chúng ta mê tín, cười mỉa 

mai, cũng cam chịu biết làm sao bây giờ.    

 Động vật dù có nhỏ bé cở nào đi nữa cũng giống 

hệt như con người, nó không may bị luân hồi với cái 

thân tướng như vậy, chúng ta quyết không thể thấy nó 

nhỏ yếu mà ăn hiếp nó, việc làm nầy là sai lầm. Trong 

kinh, Phật có nói: “Tất cả chúng sanh đều có Phật 

tánh”, rõ ràng không những nó có linh tánh, mà còn có 

Phật tánh. Đã có Phật tánh, đương nhiên có thể thành 

Phật, chúng ta làm sao có thể hại Phật? Làm sao có thể 

giết Phật? Chúng ta tu hành để muốn thành Phật, còn đi 

hại Phật, giết Phật, chúng ta làm sao thành Phật cho 

được. Cho nên Phật chế ra giới luật, điều thứ nhứt là 

không sát sanh. Vậy chúng ta là người tu hành, khi nhìn 

thấy những động vật dù bé nhỏ, chúng ta không nên 

giết hại hay làm chúng sợ sệt. Với tâm từ bi, chúng ta 

nên chấp tay niệm Phật, làm lễ tam quy cho chúng nó: 

“Quy Phật, không đọa địa ngục; quy Pháp, không đọa 

ngạ quỷ; quy y Tăng, không đọa bàng sanh (súc sanh)”. 

Thật sự ba câu nầy chúng ta thường hay quên; ba câu 

nầy là chúc phúc chúng nó. Tuy chúng nó lời nói không 

biết, nhưng linh tính quán thông. Tấm lòng chí thành 

của chúng ta, chúc phúc chí thành, chsng nó thiết thực 

cảm nhận được.         

 Tâm chân thành phải bồi dưỡng, không phải chỉ 

một sự việc trong ngày, “Chân thành tâm, thanh tịnh 

tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, từ bi tâm”, đây là 

tâm chân thành của chúng ta, đức tánh của tự tánh 
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chúng ta có sẵn; chư Phật, chư Bồ Tát có, tất cả chúng 

sanh đều có. Đối với chư Phật, chư Bồ Tát, đức tánh 

của các Ngài hiện ra, là đức tánh tự tại; đức tánh của 

chúng ta bị chôn dấu trong phiền não tập khí, tuy có, 

nhưng không khởi tác dụng. Cho nên chư Phật, chư Bồ 

Tát dạy chúng ta phải khắc phục phiền não, khắc phục 

chướng ngại, để đức tánh hiện ra.    

 Căn tánh của mỗi người khác nhau, người với thiện 

căn sâu dầy thì dễ. Người có thiện căn sâu dầy, khi 

nghe thì hiểu ngay, họ có thể làm nổi. Người có phước 

sâu dầy, tuy chưa thông đạt đạo lý, nghe xong, cũng 

sinh long hoan hỷ, chịu làm theo. Chúng ta ngày ngày 

nghe kinh, đọc tụng nhưng không làm nổi; chính chúng 

ta phải biết thiện căn, phước đức của chúng ta còn quá 

mỏng manh. Vậy chúng ta phải nghe thêm, đọc thêm, 

nuôi dưỡng thiện căn phước đức của mình. Duyên 

thành thục rồi, tự nhiên hoan hỷ triệt để không sát sanh, 

làm tới cứu cánh viên mãn. Không những không sát hại 

chúng sanh, quyết không làm chúng sanh phiền não. 

Không sát hại chúng sanh, được qủa báo sống lâu; 

không phiền hại chúng sanh, được qủa báo khỏe mạnh 

an lành. Khỏe mạnh an lành thì thân tâm an lạc, một 

người mà đời sống không có chuyện buồn phiền, 

chuyện phiền não là người khỏe mạnh an lành. Khỏe 

mạnh an lành là quả báo, có được là do bởi không 

muốn làm tất cả chúng sanh sinh phiền não, nhân nào 

quả nấy tơ hào không sai.      

 Chúng ta phải làm việc tốt, phải dầy công, nhiều 

người ganh ghét, nhiều người muốn chướng ngại, người 

phá hoại nhiều. Chúng ta biết hạng người đó đang tạo 

nghiệp chướng. Chúng ta quyết không nên vì sự hủy 

báng hay nhục mạ của họ mà bỏ việc không làm nữa, 

nếu như vậy chúng ta bị ma vương khuất phục. Chúng 

ta làm tiếp tục, quyết không buông, chúng ta vì lợi của 
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chúng sanh, cho xã hội, không vì lợi ích cho riêng 

mình. Họ tạo nghiệp tội của họ, chúng ta công việc 

chúng ta phải làm, như vậy mới đúng.   

 Chúng ta phải nhìn vào tấm gương trong sáng của 

Đức Tôn Sư HU NH GIÁO CHỦ, trên con đường khai 

hóa nhơn sanh dầu cho người đời có nhạo báng, Ngài 

vẫn không màng. Lúc nài Ngài cũng lấy lòng từ bi đối 

với vạn loại chúng sanh và hằng lo cứu độ. Ngài 

khuyên bá tánh, ai muốn sau nầy được diện kiến Phật 

Trời, thì nay hãy nghe theo lời răn dạy của Ngài:  

   “Mặc ai nhạo báng khinh khi,   

   Phần ta niệm chữ từ bi độ đời.   

   Muốn xem được Phật được Trời,  

   Thì là hãy rán nghe lời dạy răn.”  
        (Sám Giảng)  

  Chúng ta làm đúng, hành đúng, sẽ được Tam 

Bảo gia trì. Thường thường trong cuối Giảng Kinh, chư 

Phật, chư Bồ Tát có lời chúc phúc chúng ta. Phật 

nguyện chúng ta thọ mạng lâu dài, chăm chỉ làm tất cả 

thiện pháp; chúc chúng ta đủ trí tuệ, phước đức, có thể 

giúp tất cả chúng sanh qua cơn khổ nạn. Trong giáo lý 

Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Tôn Sư HU NH GIÁO CHỦ 

chúc vạn dân bá tánh:        

   “Tới đây cũng dứt giảng kinh,    

  Nếu ai biết sửa tâm linh mới mầu.   

   Nam mô lòng sở nguyện cầu,   

  Chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan.”  

       (Sám Giảng)   

 Hay:           

  “Tỏ ít câu cầu chúc cho đời,    

  Mong bá tánh vạn dân giải thoát.”   
       (Giác Mê Tâm Kệ)  

 Hay:           

  “Nguyện mười phương chư Phật đáo lai, 
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    Đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát.” 

        (Khuyến Thiện)  

  Chúc phúc của chư Phật, chư Bồ Tát chúng ta 

có tiếp nhận không? Những lời chúc phúc, văn tự chúc 

phúc, chúng ta nghe xong, thấy rồi, nếu không để ý tới,  

bao giờ khởi tác dụng. Thế nào gọi là để ý tới? Nghe 

xong, thấy rồi, lưu giữ trong ý thức của chúng ta. 

Chúng ta phải ghi nhớ, luôn luôn phải thấu đáo, thiết 

thực cố gắng phụng hành, đem nó thực hiện trong đời 

sống, như vậy lời chúc phúc của chư Phật, chư Bồ Tát, 

chúng ta mới thực sự tiếp nhận. Cho nên tất cả nghĩ vì 

chúng sanh, nếu vì riêng mình thì hoàn toàn sai lầm. 

Với tâm nguyện chân thành của chúng ta thì tương lai 

sẽ sáng tỏ:           

   “Nữ nam muốn rõ âm hao,    

  Rán trau đức hạnh ngày sau sẽ tường.”  
      (Khuyến Thiện)    

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

               Nam Mô A Di Đà Phật.

         Ngày 28 tháng 4 năm 2017 

          PHAN THANH NHÀN  
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Ý NGHĨA HỌC PHẬT TU NHÂN 

 

MAI THANH TUẤN 
 

    PGHH là một nền Tôn giáo được ra đời tại miền 

Nam của đất nước Việt Nam, vùng châu thổ sông Cửu 

Long, nơi có nước mát phù sa có cây lành trái ngọt. 

Ruộng lúa phì nhiêu đất đai màu mở. Dân cư đa phần là 

những người nông dân chất phác hiền lương, bao giờ 

cũng thừa công sức và tấm lòng phục vụ cho quê hương 

xứ sở. Suốt tháng quanh năm cuộc đời của họ luôn gắn 

liền với thiên nhiên mà trên mỗi cánh đồng bạt ngàn 

sơn dã lúc nào cũng thấy hiện diện hình bóng họ. Cặm 

cụi, cần cù canh tác trên khắp thửa ruộng nương dâu. 

Vừa sản xuất lương thực cho đời sống gia đình vừa 

giúp ích cho đồng bào xả hội. Tâm hồn của họ rất mộc 

mạc, đơn sơ và thân thiện. Chính vì vậy mà trong khi ra 

đời giáo Đạo nơi đây, để phù hợp với đại đa phần quần 

chúng nông thôn ĐHGC đã hướng dẫn cho mọi người 

một đường lối tu tập thật giản dị nhưng cũng không mất 

phần siêu việt, cao sâu. Đó là pháp môn Học Phật Tu 

Nhân, vừa đơn giản về hình thức vừa dung dị về tinh 

thần, thực tế và chân lý, rất dễ hiểu dễ hành có thể áp 

dụng vào đời sống của bao người dân quê và cho đến cả 

những lớp người trí thức, khoa học của thế giới đương 

đại. 

      Tất cả người tín đồ PGHH theo sự chỉ dạy của Đức 

Thầy đều là hạng "Tại gia cư sĩ" hành trì theo đường 

hướng Học Phật Tu Nhân. Bởi lẽ những người này họ 

còn:"...vì thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ-quốc, 

với gia- đình, với đồng-bào xã-hội, nên chưa thể làm 

như các nhà sư hay ni-cô đặng. Tuy vậy họ cũng sẵn-

sàng hoan- nghinh ca-tụng lý-tưởng từ-bi bác-ái đại-

đồng của nhà Phật và luật Nhân-quả do Phật thuyết ra. 
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Thế nên ở tại nhà, họ phượng thờ Đức Phật, phát 

nguyện qui-y, giữ- gìn ít điều giới-luật, hằng coi kinh 

sách, sửa tánh, răn lòng, ủng-hộ các sư. Như thế họ 

cũng lần lần lên con đường giải-thoát.'' (Quyển Sáu: 

Hạng Tại Gia) 

Qua sơ đồ phác họa về cách thức tu hành, ta thấy 

người tín đồ PGHH vừa lo tròn bổn phận của một con 

người trong cuộc đời vừa có thể hành trì giáo Pháp Đức 

Thích Ca. Sự hành trì đó như là những nấc thang quan 

trọng mà bắt buộc chúng ta phải bước qua không thể 

nào đi khác hơn được. Nhân Đạo là nấc thang đầu, Phật 

Đạo là nấc thang kế mà những người trót đã tu hành thì 

phải vẹn gìn đầy đủ cả hai. Nấc thang đầu là Tu Nhân, 

nấc thang kế là Học Phật. Tu Nhân như là nền móng 

căn bản mà những ai muốn bước đi trên đường giải 

thoát theo chân Đức Thế Tôn cần phải bước qua con 

đường này. Cũng như một người thợ xây nhà trước tiên 

phải dựng xong nền móng. Có thế rồi mới có thể xây 

đến những tầng cao đẹp ở phía trên. Ấy là một nguyên 

tắc, mà nếu không tuân thủ theo nguyên tắc này thì 

công phu tu hành của ta ắt khó mà được thành tựu. 

  "Đạo của con người kêu bằng “Đạo-Nhân” và nó 

là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. 

Muốn làm tròn Nhân-Đạo, phải giữ vẹn tứ ân. Nhưng 

trước hết hãy tránh Tam-nghiệp và chừa Thập- ác, cũng 

như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ." 

(Quyển Sáu: Luận Về Tam Nghiệp) 

Thế thì Nhân Đạo gồm vào bốn điều ân mà cho 

dẫu là thế nào làm một người sanh trong cuộc đời ta 

không thể không gìn giữ được. Bốn ân ấy là:  

  1- Ân Tổ-Tiên cha mẹ,  

2- Ân Đất-Nước,  

3- Ân Tam-Bảo, 

4- Ân Đồng-Bào và Nhơn-Loại (với kẻ xuất-gia thì 
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ân đàn-na thí-chủ). 

Mỗi người chúng ta khi đã sinh ra trong cuộc đời 

này thì chúng ta có biết bao điều ân nghĩa mà mình đã 

thọ. Đó là những gì ý nghĩa của cuộc đời ban tặng cho 

ta. Chuỗi ngày năm tháng càng đến với chúng ta nhiều 

chừng nào thì những điều ân nghĩa phải nặng oằn trong 

ta chừng ấy. Ta phải nhờ đến ông bà cha mẹ để được có 

mặt được trong cuộc đời, nhận lấy bao nhiêu niềm vui 

và biết bao điều hạnh phúc. Rồi phải nương tựa sự sống 

mỗi ngày ở đất nước quê hương. Những sự san sẻ bao 

nhu cầu sự sống nơi Đồng Bào Nhân Loại. Tam Bảo 

giúp khai mở trí óc cho mình. Tất cả những điều đó là 

một trách nhiệm thiêng liêng mà chúng ta phải dốc lòng 

đền trả. 

Chẳng thế chúng ta còn phải lo tu tập hoàn thiện 

cho tự thân để tiến lên con đường giải thoát luân hồi 

theo chân Đức Phật. Bát Chánh Đạo chính là cửa ngõ 

Đạo mầu mà Đức Phật đã truyền dạy lại cho ta, là công 

thức của một bài toán giúp ta tính ra con đường thoát ly 

sanh tử qua đáp án chính là cuộc đời mình hành Đạo. 

Không ai có thể giúp ta thành công nếu chúng ta không 

chịu hành trì tu học. Đó chính là tám con đường chánh 

gồm:"1.- Chánh kiến  2.- Chánh tư-duy  3.- Chánh 

nghiệp  4.- Chánh tinh-tấn  5.- Chánh mạng  6.- Chánh 

ngữ  7.- Chánh niệm  8.- Chánh định." (Quyển Sáu: 

Luận Về Bát Chánh)  

    Điều cần thiết khi hành trì pháp môn HPTN để đem 

lại kết quả chu toàn mỗi hành giả cần phải tu tập cho 

trong sạch tam nghiệp. Nó chính là một yếu tố quan 

trọng như những chất vôi tường hàn gắn lại, giúp cho 

giữa nền móng và những tầng nhà cao được kết chặt 

kiên cố hơn. Như nhịp cầu liên đới giữa hai đường Tu 

Nhân và Học Phật. Thiếu nó thì công hạnh Đạo Đức 

của chúng ta ắt khó viên thành. Tam Nghiệp chính là: 
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"Thân-Nghiệp sanh 3 điều ác:        

  1) Sát-sanh, 2) Đạo-tặc, 3) Tà-dâm             

Khẩu-Nghiệp sanh 4 điều ác:       

  1) Lưỡng-thiệt, 2)  -ngôn, 3) Ác-khẩu, 4) Vọng-

ngữ      

Ý-Nghiệp sanh 3 điều ác:       

  1) Tham-lam, 2) Sân-nộ, 3) Mê-si." 

            (LUẬN VỀ TAM NGHI P) 

Theo đây thì người tu hành cần phải một phen 

dứt sạch mười cái ác bên trong tâm lòng mình. Bởi lẽ 

đã là một người tu hành mà chúng ta vẫn còn tạo 

nghiệp để rồi gây nên bao nợ nần chồng chéo với đời 

với chúng sinh thì bước đường đi đến cảnh giới cao 

siêu làm sao mà thong dong được. Ấy là chưa kể đến 

những tai họa chết người nếu một khi mười ác có cơ 

hội dấy sanh trong cõi lòng tu tỉnh của chúng ta. Nó sẽ 

làm cho tâm trí chúng ta bị mê mờ rồi từ đó cuốn lôi 

chúng ta đi vào ngõ tối vô minh đen ngòm của sáu nẻo 

luân hồi chìm đắm. 

Trên phương diện từ ngữ "Học" là bắt chước và 

làm theo, "Phật" chính là chỉ cho bậc đã giác ngộ. Đức 

Thế Tôn là người đã bước đi xuyên suốt hoàn mãn con 

đường giác ngộ này. Ngài đã chứng vào quả vị giác ngộ 

viên mãn tối cao của Đạo Bồ Đề. Từ những sự "Tự 

giác" liễu ngộ chân tâm, giũ sạch đi tất cả những phiền 

não vô minh rỉ chảy. Tâm Ngài đã thật sự bừng sáng soi 

phủng được chân tướng của vạn vật vạn pháp trên cõi 

đời huyễn giả vô thường. Thấu ngộ sự nhiệm mầu vô 

thượng của chân lý và đã dìu dắt giác ngộ chúng sanh 

thức tỉnh tu hành. Đó chính là con đường của "Giác 

Tha" mà khi viên dung Ngài đã đặt chân đến cuối đoạn 

đường của sự "Giác Hạnh Viên Mãn". Đủ cả ba ý nghĩa 

của sự giác ngộ trên cho nên Ngài mới được chúng 

sanh tôn xưng Ngài là Đức Phật: 
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"Tam giác viên minh cố danh vi Phật: Nhất giả 

Tự Giác ngộ tánh chân thường liễu hoặc hư vọng. Nhị 

giả Giác Tha vận vô duyên từ độ hữu tình giới. Tam giả 

Giác Hạnh Viên Mãn cùng nguyên cực để, hạnh quả 

viên cơ." 

(Ba Giác tròn sáng nên gọi là Phật: Một là Tự 

Giác ngộ tính chân thường xa lìa vọng hoặc, hai là Giác 

Tha dùng lòng từ bi vô duyên độ chúng hữu tình, ba là 

Giác Hạnh Viên Mãn đến chỗ cuối cùng của Đạo quả 

cao sâu.) 

Thế nên "Học Phật" là chúng ta phải biết noi 

theo con đường quang minh của Đức Phật mà tu sửa 

thân tâm của mình cho được thanh tịnh cao siêu. Ấy là 

cái nghĩa của sự Tu Nhân vậy. "Tu" là trau sửa, "Nhân" 

là con người. Bởi tại con người chúng sanh nhuộm đầy 

vô minh nghiệp chướng. Trải bao kiếp luân hồi cũng 

không ngoài hai chữ mê si. Ngày nay biết ''Học Phật Tu 

Nhân" là chúng ta đã biết giác ngộ. Con đường phía 

trước mình phải làm đó chính là con đường của cửa 

Phật từ bi. Biết nương vào Phật pháp thậm thâm sẽ giúp 

cho thân tâm của chúng ta được tịnh hóa mà từ một con 

người bình thường ta sẽ trở thành con người Đức hạnh 

cao siêu. Càng tiến xa hơn một mai chúng ta có thể sẽ 

trở thành người thánh thiện. Những công việc của thế 

gian khi học hành thì người ta sẽ thành đạt được những 

ngành nghề trong các lãnh vực chuyên môn. Học may 

cốt để thành thợ may, học bác sĩ cốt để thành bác sĩ. Từ 

sự so sánh về ý nghĩa học hành đó mà chúng ta biết 

được rằng "Học Phật Tu Nhân" là ý nghĩa của người tu 

trong tương lai làm Phật. Ấy như là một cái nghề, đó là 

"nghề đi tu" theo Đức Phật! Một cộng một bằng hai, 

nhân quả và nghề nghiệp là thế không thể nào nói khác 

hơn. Qua đây chúng ta có thể khẳng định được vị trí tu 

hành của mình trong hiện tại và kết quả cao diệu trong 
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tương lai. Ấy là một cái nhìn về ý nghĩa từ ngữ. 

Về mặt thực tế chúng ta biết rằng Đạo Phật là 

một nền Đạo Vị Nhân Sinh, vì chúng sinh khổ đau cho 

nên Đạo Phật mới có mặt trong cõi đời. Ban phát tình 

thương, mở rộng đường chân lý là để cứu độ chúng 

sinh thoát khỏi cái khổ luân hồi. Nền Đạo và chúng 

sanh bao giờ cũng kề vai sát cánh với nhau, luôn luôn 

tương hành tương trợ. Có chúng sanh để Đạo có cơ hội 

truyền giáo, có nền Đạo để chúng sanh được thừa 

hưởng tu hành. Ví như hai nẻo Đạo, Đời là một không 

thể tách rời hay phân biệt được: 

"Đời không Đạo đời vô liêm sỉ, 

Đạo không Đời đạo biết dạy ai." 

Như vậy Học Phật là nẻo Đạo, Tu Nhân là 

đường đời. Học Phật là học với Đức Thế Tôn mà Tu 

Nhân là tu với mọi người thiên hạ. Ấy là cái nghĩa 

tương liên giữa Đạo và Đời, giữa Học Phật và Tu Nhân. 

PGHH là một nền Đạo nhập thế không rời khỏi 

nhân sanh. Những người tín đồ thừa hành cần phải thể 

hiện rõ vai trò và bổn phận của mình một cách tích cực 

và lạc quan vì đời mà phụng sự. Cho nên người ta đã 

nghĩ lầm nếu cho rằng Tôn giáo là sự say mê buồn 

chán. Những người đi tu là những người đã ngán ngẫm 

sự đời, tiêu cực và bi quan khi vùi mình trong lời kinh 

tiếng kệ. Hiểu như thế là vu oan cho Đạo, xem Đạo có 

khác nào như một vật thể đã lìa bỏ thế gian, như một 

người đã chết đi hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa. Ý 

nghĩ này cần phải được loại bỏ đi vào chỗ cáo chung 

khi ý nghĩa của nền Đạo "Học Phật Tu Nhân" đã một 

phen xuất hiện! 

Người biết Tu Nhân là người chấp nhận đi vào 

đời, hành xử những đức tính cao đẹp mà ta đã Học 

được từ nơi Đức Phật. Nếu chỉ Học Phật để rồi tu với 

Phật thì có lẽ mọi người đều đã trở thành Phật Thánh từ 
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lâu. Bởi lẽ Đức Phật là một người rất từ bi, hỷ xả và cao 

thượng. Ngài có bao giờ chấp mắc hay phiền não khó 

chịu với chúng ta điều gì. Đến với Ngài dù là một 

người hung ác cũng trở nên hiền hòa, lắng dịu. Như thế 

thì làm sao chúng ta có thể biết được bên trong lòng 

mình còn bao nhiêu sân si phiền não để diệt trừ. Kinh 

Văn thường bảo: 

"Vô nhơn kiến súc Đạo quả nan thành." 

(Nếu không bị người làm súc não thì khó mà 

thành Đạo quả.) 

    Giữa cuộc đời có bao nhiêu ngàn khổ não ngổn 

ngang, một người tu là một người chấp nhận hy sinh từ 

bi dấn thân như Đức Phật. Hiểu và chấp nhận được điều 

này người hành đạo sẽ cảm thấy lòng mình được an 

định hơn khi phải đối đầu với bao cam go trắc trở. 

Đường đời là thế, cõi đời là một nỗi bể dâu sóng gió 

không ngừng. Đức hạnh vị tha của tinh thần Học Phật 

Tu Nhân sẽ giúp chúng ta vượt qua bao giông tố. Mỉm 

cười được trong khổ đau khi biết đó là sứ mạng của sự 

tu hành. Cái khó hành là ở chỗ đó! 

Người ta đã vô tình hiểu sai đi lý Đạo khi muốn 

đi tìm chỗ yên ổn cho riêng mình, chối bỏ đi mọi trách 

nhiệm trong đời mà chúng ta trót đã gây ra đối với mọi 

người như gia đình mẹ cha hay cửa nhà con vợ. Được 

làm một người tu hành an nhàn để có thừa thời gian và 

điều kiện tu học hay làm một người tu độc thân thanh 

tịnh giải thoát thì ấy là một điều bao giờ chúng ta cũng 

luôn ủng hộ, tán đồng và khuyến khích ca ngợi. Nhưng 

nếu trót đã gây nên bao nợ trần mà chúng ta phũ phàng 

thối thác bổn phận là một điều không đáng hoan 

nghinh. Bởi vì người tu là một người bao giờ cũng biết 

tròn bổn phận. Tại sao chúng ta luôn rất vui khi mình 

biết thi hành việc từ thiện giúp ích cho mọi người, sẵn 

sàng tươi cười gánh vác bao nặng nhọc thậm chí còn 



185 

 

biết cống hiến sự hy sinh khi vì người khác. Trái lại với 

những người thân như anh em cha mẹ trong nhà thì lại 

lạnh lùng né tránh. Bởi vì chúng ta không lãnh hội hay 

bởi vì lòng từ bi không bình đẳng của chúng ta. Tất 

nhiên nếu chỉ biết lo riêng cho bản thân và gia đình 

không thì là một người quá ích kỷ. Nhưng nếu chỉ biết 

phục vụ mọi người không mà chẳng chút đoái hoài đến 

gia đình thân tộc cũng là điều thất bại không hay. 

Chúng ta phải biết nếu đã vì chúng sanh thì phải xem 

nhau bình đẳng. Bên ngoài là những chúng sanh đã 

đành nhưng bên trong gia đình mình ấy cũng là những 

chúng sanh nữa. Cớ sao lại lấy đây bỏ kia là một điều 

không hợp lý. Hãy tùy vào mọi hoàn cảnh mà xử mà 

làm, đừng bao giờ có những thái độ không đẹp như thế. 

Nhất là đối với những người thân bên cạnh chúng ta 

vừa rất có ân nghĩa với mình là những chúng sanh đáng 

cho mình "tiếp độ". Hiểu được như thế đó là người biết 

"Học Phật, Tu Nhân." 

Là một người tu độc thân nghĩa là một người tu 

sĩ thì trách nhiệm của chúng ta còn nặng nề hơn nữa. Lý 

tưởng của sự tu hành là lý tưởng cứu độ chúng sanh. 

Muốn thế chúng ta phải tin tấn tu tập quyết chí giải 

thoát cho mình, không được dễ dãi mà nuôi lớn cho cái 

tâm bệnh suốt ngày giải đãi, lười biếng công phu. Tuy 

chưa thực thụ là một người xuất gia nhưng cuộc đời 

chúng ta cũng không khác. Nhất là những người ở môi 

trường chuyên tu, mọi sự sinh hoạt đời sống của mình 

đa phần phải nương dựa vào mọi người. Chúng ta phải 

biết rằng để có được đồng tiền không ít là nhiều người 

ta đã phải đánh đổi bao nhiêu công sức của mình trong 

đó, lắm khi còn có cả những giọt nước mắt khổ đau hay 

cả đến những tác nghiệp tạo ra trong mưu cầu cuộc 

sống. Dẫu rằng do phước báu sự tu hành của chúng ta 

mà những vật chất dồi dào là một hệ quả tất nhiên phải 
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có. Nhưng cũng không được vì thế mà chúng ta quá 

lạm dụng, xa hoa. Phải biết rằng lo cho thân là để vì 

phụng sự Phật pháp, nếu phí phạm vượt quá nhu cầu 

thường tình là sự thất bại không hay. Vả lại tinh thần 

Học Phật Tu Nhân luôn luôn dạy ta phải biết hy sinh vì 

Đời vì Đạo. Vì thế chúng ta cần phải sử dụng những sở 

hữu vật chất ấy cách nào để mang lại phước báu và lợi 

lạc trong Đạo pháp cho những người đã đặt trọn tình 

thương và niềm tin ở ta, khiến họ không phải mang 

điều chán chường, thất vọng! 

Quan sát theo tầm nhìn pháp môn "Học Phật Tu 

Nhân" dưới chiều sâu tâm linh chúng ta còn tìm ra một 

nghĩa lý rất thú vị. Học Phật nghĩa là chúng ta tu học 

tìm hiểu những giá trị Đạo mầu trong Giáo pháp Đức 

Phật Thích Ca hầu có nương theo để tu hành liễu ngộ. 

Trong Giáo pháp cao sâu ấy có cả thảy 8 muôn 4 ngàn 

pháp môn. Mỗi môn mỗi màu sắc và mỗi cách trì hành 

khác biệt. Tuy nhiên tất cả đều có chung mục đích là 

mở ra cho ta khung trời giải thoát từ trong Chân Tâm vi 

diệu của mình. Từ điểm chung nhất hướng về ấy mà ta 

có thể chọn bất kỳ một pháp môn nào hay một cách 

thức tu tập nào miễn rằng trở về tịnh hóa được thân 

tâm, diện kiến bản lại Chân Diện Mục của chính mình, 

phủi sạch bao phiền não nghiệp chướng. Ấy là cái nghĩa 

đi vào Tâm, là một sự tỉnh thức quay trở về của tinh 

thần "Học Phật". 

Còn Tu Nhân thì trái lại là con đường mà khi 

thực hành là chúng ta phải biết hướng trở ra. Từ sự ý 

nghĩa "Tu Nhân" là phải biết hòa mình vào đời thi hành 

lợi lạc cho khắp cả mọi người, chúng ta thấy được nó là 

một nẻo đường của sự tướng. Giữa hai phương hướng 

Học Phật và Tu Nhân một đàng là quay trở về tâm, một 

đàng lại đặt nhiệm vụ hướng ra cảnh sự. Hai nẻo một 

tướng và một tánh tuy khác nhau nhưng lại hỗ trợ cho 
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nhau rất đặc thù. Một người biết HPTN là một người 

biết vẹn gìn cả tướng lẫn tánh không thiếu sót. Đó là 

con đường dung thông viên mãn trong Giáo pháp của 

Đức Phật mà cho dù là bất kỳ pháp môn nào cũng 

không nằm ngoài cái qui luật cơ bản trên.  

Nếu là một hành giả tu thiền thì chúng ta thấy 

đây là một phép rất hay và khéo vẹn. Bởi yếu chỉ của 

thiền tông cũng vẫn là sự hòa điệu tương thành của hai 

mặt tu. Trong không loạn là định, ngoài không nhiễm 

cảnh là thiền. Thiền định tức là sự an ổn tĩnh lặng đến 

nhiệm mầu mà tướng tánh, trong ngoài, sự lý... đều 

được tương thông, cũng như phải có đủ tính chất và 

hình thể thì vạn vật mới nên hiện diện. Ấy phải chăng 

đây là chỗ tuyệt vời: 

     "Nội quang cảnh tâm vô kỳ vật... 

      Ngoại quan hình bất chấp kỳ hình." 

Ví như một người hành trì môn giới luật. Nếu 

chỉ chấp trì tướng giới mà không kiêm trì tánh giới thì 

sao công hạnh viên dung. Dù cho bất kỳ điều giới luật 

nào cũng vậy, bao giờ cũng bắt buộc phải chấp trì cả hai 

mặt. Ví như chúng ta điển hình về giới không sân hận. 

Khi thọ trì về giới này ắt hẳn chúng ta phải biết là mình 

không được nóng giận với ai. Ấy là cái chỗ then chốt! 

Bây giờ người ta nặng nhẹ với mình có thể mình không 

trả đũa lại đã đành, nhưng chưa chắc bên trong lòng của 

mình có chịu hoan hỷ luôn cho họ. Biết đâu cái lửa lòng 

vẫn ngấm ngầm chưa thôi, những khó chịu ưu phiền 

không chung kết. Nhược bằng là như vậy tức có nghĩa 

là dẫu mình không có "nóng" là cái tướng giới ở bên 

ngoài, nhưng mà cái "giận" là cái tánh giới ở bên trong 

thì không tắt. Như vậy thì chưa thể hoàn mãn được giới 

môn. Cái nghĩa song toàn của Học Phật Tu Nhân là chỗ 

đó!...   

  Đạo pháp là bước đường xa thẳm phơi đầy những 
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ghềnh dốc, chông gai mà muốn đến nơi đòi hỏi chúng 

ta phải đầy đủ lòng quả cảm và sự hy sinh mới có thể 

thành công được. Những ý nghĩa về sự Tự Giác, Giác 

Tha là mục tiêu đang đợi chờ chúng ta ở phía trước. 

Học Phật là Tự Giác vì để hoàn thiện tự thân, Tu Nhân 

là Giác Tha vì lòng biết hướng về thiên hạ. Đó là nẻo 

quay về mà chúng ta đang đi và nhất định phải đi cho 

kỳ được. Một mai đặt được những bước chân đến cuối 

đoạn đường là những lúc lòng ta an lạc tuyệt vời nhất, 

những niềm vui mầu nhiệm sẽ được nở lên diệu huyền 

và thanh tịnh khi tòa nhà của sự "Giác Hạnh Viên Mãn" 

được hiện ra để chào đón ta vào tận bên trong ấy mà 

viên mãn tâm hạnh của mình. Điểm dừng chân ở cuối 

con đường của pháp môn "Học Phật Tu Nhân" là chỗ 

đó! 
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TAM BẢO là gì ? 
 

Cư sĩ Hòa Tâm 
 

Tam Bảo là 3 ngôi báu cao cả nhất trong đạo 

Phật: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. 
 

PHẬT là đấng tu hành đã đạt tới tột đỉnh toàn 

giác. Giác chính là phần sáng suốt của bản thể, mọi 

chúng sanh đều có như Phật nhưng khác Phật là vì bị 

che lấp bởi vô minh mà thôi. Hiểu cao hơn, Phật là bản 

thể chơn thường, chơn tịnh, chơn thật tướng. Gọi 

“chơn” là vì đã lìa hết mọi nhiễm ô, đối đãi, không bị 

chi phối bởi vô thường nên không còn sanh tử, luôn 

hằng hữu vô giới hạn trong không gian lẫn thời gian. 

Do đó, Phật còn được gọi là Pháp thân (cái Chơn thân 

của pháp tướng). Còn cái nhục thân mà Phật mang 

xuống thế để chịu lấy sự sướng khổ của dư nghiệp là 

Báo thân (như cái thân của Đức Phật Thích-Ca, vị Phật 

lịch sử trong cõi Ta-bà); cái thân tùy thuận chúng sanh 

mà hóa hiện để độ họ là Hóa thân (hay Ứng thân). Đó 

là Tam thân Phật.  
 

PHÁP là lời Phật dạy được ghi trong kinh điển. 

Hiểu cao hơn, Pháp chính là vạn hữu đang diễn biến 

dưới vô vàn hình tướng trong uế độ lẫn trong tịnh độ, 

nhưng không có chi là thật thể, không có chi là cố định, 

tất cả đều do duyên sanh. Pháp luôn luôn biến dịch 

trong không gian và thời gian (để tùy thuận chúng sanh 

mà giáo hóa); tánh của Pháp là “thường không tịch” 

(vốn vắng lặng) hay “vô tướng” (không hình tướng). 

Cho nên thuyết pháp mà ôm tâm phân biệt “pháp mình 

pháp người”, “đạo mình đạo người” là tà kiến, không 

đúng với Phật pháp. 
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TĂNG là người tu theo Phật và đem lời Phật dạy 

đi truyền bá để cứu độ chúng sanh thoát khổ. Hiểu cao 

hơn, Tăng là những vị chơn tu, trụ nơi vạn pháp mà 

không bị vạn pháp làm cho ô nhiễm nên Tăng là 

“định”. Tăng luôn luôn sống trong các pháp thế gian, 

hành đạo mà không chấp mình hành đạo để sinh cống 

cao ngã mạn, nên Tăng là “thanh tịnh”, “vô ngã”. 

Tăng luôn luôn sống hòa đồng với mọi chúng sanh 

trong pháp giới để tạo an vui lợi lạc cho họ nên Tăng là 

“hòa hợp”, Tăng đoàn là “hòa hợp chúng”. 
 

Do đó, bất cứ tôn phái Phật giáo nào cũng 

phượng thờ Tam Bảo, dẫu cho tôn phái đó chỉ gồm toàn 

cư sĩ tại gia (như Phật Giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư 

Sĩ,…ở Việt Nam). 
 

PHẬT và CHÁNH PHÁP, dầu hiểu theo nghĩa 

hẹp, vẫn là 2 ngôi báu rất rõ nên không có gì phải nói 

thêm, còn T NG thì cần phải tìm hiểu để tránh sự lạm 

dụng làm ô uế cửa Phật. 
 

Phải thành thật mà nói rằng ngày nay sau thời kỳ 

kéo dài chiến tranh và nhiều biến cố hỗn tạp dồn dập 

xảy ra trong nước, trình độ hiểu biết Phật pháp và thật 

chơn tu hành của đa số các vị Tăng Ni, Sư Sãi chưa có 

chất lượng cao. Họ không thấu hiểu ý nghĩa cao thượng 

của Tam Bảo nên đã diễn giải Tam Bảo với ý nghĩa rất 

hạn hẹp khiến cho phần đông Phật tử tại gia chỉ biết 

hướng ngoại cầu phước, thể hiện nghi thức đi chùa lễ 

bái bề ngoài hoặc dâng cúng tiền của để cầu tài lộc cao 

hơn. Thậm chí, người đời không phân biệt được vị 

Tăng Sư nào tu hành chơn chánh để theo học hỏi và 

thực hành theo phẩm hạnh cao của các vị. Đa số thích 

đến chùa to Phật lớn, chọn tăng sư có tiếng ngoài đời, 

thuyết giảng lưu loát để qui y, còn giới hạnh đạo đức 
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của nhà sư thì chỉ là thứ yếu. Tệ nạn đó đã biến nhà 

chùa thành nơi cầu tự, xin xâm, bói toán, thậm chí là thị 

trường trao đổi buôn thần bán thánh - một bên dâng tiền 

tài phẩm vật cúng dường, tôn sùng sư sãi, một bên lợi 

dụng chiếc áo Như Lai ban phước lộc cho những ai cần 

cầu xin bất cứ điều chi. 
 

Chính tệ đoan đó đã làm lu mờ Phật pháp, làm 

tha hóa tăng sư, biến họ thành những kẻ cống cao ngã 

mạn, chỉ biết ăn trên ngồi trước, lộng ngôn phá đạo. Rất 

khó tìm một tăng sĩ trụ nơi cửa Phật mà không bị nhiễm 

ô, như hoa sen mọc giữa bùn lầy.  
 

T NG là phải hòa hợp, phải sống trong định, 

trong thanh tịnh; nếu không thuộc hàng Thánh chúng 

trong ba thừa (A-la-hán, Bích chi Phật, Bồ-tát) để làm 

ruộng phước cho đời qui y và cung kính như trong thời 

Chánh pháp, thì ít ra Tăng cũng phải là người chơn tu 

có giới hạnh thanh tịnh, tách mình ra khỏi cuộc đời đầy 

ô trược, không màng danh lợi, đủ tư cách khuyên dạy, 

hướng dẫn cho người đời. Nếu không được như thế thì 

không thể gọi là Tăng Bảo, vì “chiếc áo không thể làm 

thành thầy tu” như trong dân gian vẫn thường nói.   
 

Cư sĩ HÒA TÂM  
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TINH TẤN 
Nguyễn Văn Lía 
  

  Trong quyển 

Tôn Chỉ hành đạo 

nơi tác phẩm 

“Tám điều răn 

cấm”, điều thứ nhì 

Đức Thầy có dạy: 

“Ta chẳng nên 

lười biếng phải 

cần kiệm sốt sắng 

lo làm ăn và lo tu 

hiền chơn chất…” 

  Xem qua điều 

răn cấm thứ nhì 

vừa rồi, chúng ta 

thấy Ngài đã dạy 

phải sốt sắng tức 

là phải tinh tấn trong việc làm ăn cũng như việc tu hiền. 

Và rõ ràng hơn Ngài dạy thêm rằng: 

   “Chánh tinh tấn dầu thành hay bại, 

   Cứ một lòng tín ngưỡng của mình, 

       Dầu cho ai phá rối đức tin 

      Ta cũng cứ một đường đi tới”. 

  Vậy tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là tín ngưỡng chơn 

chánh và lướt tới. Con người sống trên đời nếu để cho 

thị dục cám dỗ tất phế bỏ nền cương kỷ đạo lý, làm cho 

thối hóa trên bước đường tu hành rồi phải sa đọa vào 

nơi hư hèn thấp kém. Đức Thầy đã thống trách, nhủ 

khuyên: 

“Kẻ vô tình chẳng có chí bền, 

  Phải sa ngã theo nơi mộng ảo”. 
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  Con người trong lĩnh vực tu hành, như thuyền đi 

ngược nước và còn gặp sóng to gió lớn. Người tu còn 

gặp bao nghịch cảnh xô bồ đưa đến, nào bịnh tật ốm 

đau, nghèo đói, tàn tật, chết chóc…Vì vậy bất cứ trong 

việc gì ta phải luôn luôn tinh tấn mong thâu gặt được 

kết quả. Nhứt là người tu nếu không tinh tấn thêm lên, 

tất phải “bán đồ nhi phế” bỏ dở bao công tình tu tập tự 

xưa nay. 

Xem như:  “Lúc Tam Tạng Tây Phương quyết đáo, 

                   Bị loài yêu làm bạo lắm phen”. 

nhưng với ý chí cương quyết, dũng mãnh nên Ngài đã 

thắng phục được mọi trở lực trên con đường đi đến Tây 

Phương. Đức Thích Ca trước khi đắc đạo, Ngài cũng 

trải bao phen chiến đấu với Ma vương, thắng phục được 

thất tình lục dục, diệt vọng niệm trần lao, phá vỡ tham, 

sân, si, nhân ngã nên Ngài mới hoàn thành quả Phật. 

Đức Giáo Chủ đã nhiều lần nhắc nhở đến gương hạnh 

ấy: 

“Nhớ thuở trước oai linh Phật Tổ, 

 Phép thần thông trừ lũ ma vương. 

 Chốn rừng tòng ngồi chịu nắng sương. 

Tìm đạo lý hiến cho trần thế”. 

  Và hôm nay, gương phẩm của Đức Thầy qua bao 

nạn tai dồn dập, bao cuộc bắt bớ giam cầm trên con 

đường truyền giáo, nhưng với lòng tinh tấn bền bỉ nên 

chi đã vượt qua bao trở lực và Ngài cũng đã bày tỏ lòng 

mình, qua câu: 

“Dầu cho gặp phải nhiều cay đắng, 

 Cũng nguyện đạo mầu sẽ chấn hưng”. 

  Một khi người tu có thực hành được lòng tinh tấn 

sẽ diệt được tánh giải đãi chần chờ, sự biếng nhác lần 

lựa và sẽ tiến xa trên đường giải thoát. Trái lại, chúng ta 

để cho tâm tư mãi chần chờ giải đãi thì chắc rằng: “Nếu 

chần chờ e trễ kỳ thi”. Vì N  là hàng rào ngăn chặn 
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bước tiến hóa, là thành trì cố hữu cách biệt giữa phàm 

nhơn và Phật Thánh. 

  Gương người cày ruộng đã cho chúng ta thấy rõ, 

trong 91 kiếp, gặp bảy vị Phật ra đời, nhưng vì lòng giải 

đãi nên anh cày ruộng, cũng hoàn ra cày ruộng, có được 

giải thoát đâu? Nếu chẳng nhờ Đức Phật Thích Ca kể 

lại tiền kiếp của anh cho đồ chúng nghe, làm gì anh sực 

tỉnh mộng đời, quy đầu Phật Pháp, để ngày kia anh 

thành tựu đạo mầu?! 

  Đúng thế, nếu người tu mà mãi chần chờ, chẳng 

tinh tấn để tiến đến bờ giải thoát, siêng năng trong việc 

sớm, trưa, chiều, tối niệm tưởng Di Đà, năng tác thiện 

duyên, siêng hành Phật sự thì làm sao phủi sạch nợ trần 

để tiến đến chỗ tịch tịnh nhàn vui. Nhìn qua gương mặt 

nhăn nheo của thế hệ già nua, một thế hệ cằn cỗi khô 

gầy hiện lên trong ánh mắt cô đơn, chắc gì tuổi xuân 

của chúng ta giữ mãi bền lâu, hay phải theo định lý di 

dịch ấy biến hoại theo dòng thời gian mà tiêu mòn thể 

xác? Và nếu ta đưa tầm nhãn quang nhìn ra những bãi 

tha ma hoang lạnh, đã có biết bao nấm mồ thiếu niên đã 

vùi lấp tự bao giờ. Chớ đâu phải có thế hệ già nua là 

tiêu trầm chết mất! 

  Vậy chúng ta là lứa tuổi đang vươn lên, là mầm 

non của thế hệ hiện tại, chúng ta rán tinh tấn cần 

chuyên tu hành, để khỏi nghe lời thống trách của cổ 

nhân:  

“Đừng để tuổi già mới tin theo Phật 

 Bao nắm mồ hoang chôn chặt thiếu niên”. 

 hay:  

“Mạc đãi lão lai phương niệm Phật, 

  Cô phần đa thị thiếu niên nhân”. 

  (Chớ đợi tuổi già lo niệm Phật, 

   Thiếu chi mồ trẻ đã qua đời.) 
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          Trong hoàn cảnh thế gian hiện tại, những chuyện 

đưa đến, sắp xảy ra cận kề cho loài người với bao cuộc 

tang thương dâu bể, nào biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 

trường, thiên tai, dịch bệnh, độc tố trong thức ăn…Ôi 

sự rình rập đang âm thầm diễn ra trong bóng tối chập 

chờn. Cho nên “ta không thể chần chờ” mà phải gấp rút 

tinh tấn tu thân để thoát khổ. 

  Và càng tinh tấn thêm lên, để phụng hành theo lời 

nhắn nhủ bảo khuyên của Đức Tôn Sư: 

“Hãy rán tu đặng mà chết, 

 Chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu”. 

  Tóm lại, người tu chưa tinh tấn thì giờ phải tinh 

tấn; nếu đã tinh tấn càng tinh tấn thêm lên, phát triển 

hành động lợi tha giác chúng. Và hằng mặc niệm nơi 

lòng qua lời phán dạy của Đức Thích Tôn trước khi 

nhập diệt: “Hỡi các người! hãy tinh tấn lên để giải 

thoát!”./. 
Vì vậy mục Chánh tinh-tấn nầy khuyên hãy rán giữ đức-tin 

cho mạnh mẽ. Dầu các thị dục có lớn lao thế mấy, dầu cho 

có sức lực gì cám dỗ hay bức bách bỏ lòng tín-ngưỡng Phật 

Trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thế lôi kéo 

được. Và ta luôn luôn phải nhớ đến công cuộc cứu vớt quần-

sanh thoát nơi khổ-hải của Đức Thế-Tôn, phải nhớ rằng 

sanh-linh đang chìm đắm trong bể hồng-trần, rằng ngày giờ 

nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải 

khổ vì họ vậy, rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần-gian bỏ 

những oan trái luân-hồi cay nghiệt. Muốn thế trước hết phải 

tìm phương tự-giác, nhắm cảnh Niết-Bàn tấn tới; quyết chí 

tu hành đắc thành Đạo quả hầu dắt dìu bá-tánh thập phương 

xa miền tục-lụy. Người bỏ hết các sự rầu buồn các điều tà 

vạy, dẹp lục căn, lục-trần và rán làm cho tinh-thần được 

thêm sáng suốt, rèn luyện các đức tánh cho thiện-mỹ: yên-

tịnh, hỉ-lạc, nghiêm-trang quyết gắng công phu, một lòng 

bước tới Niết-Bàn đặng có tế-độ chúng-sanh thoát khỏi 

luân-hồi quả-báo. (Trích: Quyển 6 – Mục: Chánh Tinh Tấn) 
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SỨC MẠNH CỦA ĐẠO 
– Lễ Khánh Thành Dinh Ông Thẻ Số 4 - 

 

Bút ký của Lê Minh Triết 
 

    Nghe tin ngôi thờ Ông Thẻ số 4 được phép xây cất 

rất tôn nghiêm tôi mừng vô hạn, định sẽ đến tận nơi 

xem hư thực thế nào. Nhân dịp Lễ kỷ niệm cúng giỗ 

Đức Cố Quản Cơ Trần Văn Thành ngày 21 – 22 tháng 

2 âl năm 2017, Ban tổ chức xây cất ngôi tôn nghiêm 

Ông thẻ số 4 làm lễ khánh thành ngay ngày cúng giỗ 

nói trên. 

  Từ vùng Cù Lao Ông Chưởng, lúc 6 giờ 30’ sáng 

ngày 21 tháng 2, tôi trực chỉ lên đường trên chiếc 

Honda 2 bánh thẳng một mạch tới đền thờ Ông thẻ số 4 

thuộc tỉnh Kiên Giang, lúc mới 9 giờ 30’. Đáng lẽ tôi 

phải đến sớm hơn nửa giờ nhưng trên đường bị kẹt xe 

từ trước chợ cầu số 5 đến gần cầu số 6. 
 

 
Cổng vào Đền Thờ Ông Thẻ số 4 trấn cái Ếm của 

quân Tàu. 
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  Từ chợ cầu số 5 ra dinh Đức Cố Quản vùng Bảy 

Thưa có khoảng từ hai đến ba ngàn mét. Hồi đó, lúc 

quân binh Gia Nghị rút hết về vùng Bảy Thưa lập chiến 

khu chống Pháp, Đức Cố Quản đã đặt tại đây cơ sở đúc 

chế súng đạn. Cũng vì di tích lịch sử nầy, hằng năm 

ngày giỗ cúng Ngài, bà con từ các nơi xa gần dồn về 

dâng hương kính bái, tham quan khu vực đúc chế súng 

đạn, khiến cho con lộ lớn liên huyện Tri Tôn và Châu 

Thành An Giang, xe và người bị kẹt cứng như nêm. 

  Trong khi đó, trên dưới cầu số 5 có hai giao lộ bên 

nầy bên kia kênh Xáng thẳng ra dinh Đức Cố Quản, xe 

chạy nối đuôi thế mà không đủ sức rút thưa khách, 

giống như nước chảy chưa ra được bao nhiêu thì nước 

khác cứ châm vô hoài, đầy mãi. Xe hơi nhỏ lớn, xe mô 

tô...không biết bao nhiêu mà kể. Tôi lọt vô vòng có lúc 

không nhút nhít được; bấy giờ công an địa phương phối 

hợp với công an giao thông hì hục công tác cho mở 

đường bằng cách đi dẹp những chiếc xe hai bánh của 

những chủ nhà đậu sát lề đường. Chiếc xe nào cũng bị 

đẩy vào trong nhà, những tấm bảng treo sát đường đề 

tên hiệu tiệm, buôn bán, sửa xe v.v...có thể khuân vác 

được thì vác vào nhà, nhờ thế làm trống làn đường nhỏ 

sát bên trong, xe hai bánh thoát ra được thì xe hơi mới 

nhút nhít được. 

  Tôi và những người đi xe không ghé viếng dinh 

Đức Cố Quản ở Bảy Thưa, thoát được chạy miết về 

Giồng Cát. 

  Tưởng cũng nên nói, ngày chánh cúng giỗ Đức Cố 

Quản là ở vùng nhà Láng “Bửu Hương Tự” nhưng tất 

cả những gì có liên quan đến hành nghiệp của Ngài như 

vâng lệnh Đức Phật Thầy Tây An đem 4 cây thẻ đi cắm 

ở 4 góc núi Cấm để trấn ếm cái ếm của quân Tàu thì 

các dinh Ông thẻ đều tổ chức cúng lớn cùng ngày. 
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Khách lên đường kính bái Ông thẻ số 1, số 2, số 3 cũng 

thấy đông nghẹt xe và người như vậy. 

  Lịch sử dân tộc Việt Nam có ghi: Đức Cố Quản là 

một tướng tài chống giặc Pháp, trung với nước, hiếu với 

dân. Khi đất nước bị rơi vào tay giặc, Ngài không chịu 

buông súng đầu hàng, kéo binh vào vùng Láng Linh, 

Bảy Thưa nơi rừng rậm sình lầy ém quân chờ thời cơ 

phục quốc. Có một điều, ngườidân đi cúng bái kể cả 

Ban tổ chức đều là người theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương 

và Phật Giáo Hòa Hảo, thức ăn đãi khách hành hương 

đều nấu chay. Do đó, người ta có thể đặt câu hỏi: Tại 

sao người đạo trường chay lại đi thờ cúng một vị tướng 

quân đánh giặc cứu nước? 

  Thật ra, mặc dù là một vị tướng lãnh cầm binh đánh 

giặc, nhưng Đức Cố Quản đã quy y với đạo Bửu Sơn 

Kỳ Hương và là một trong 12 Đại đệ tử của Đức Phật 

Thầy Tây An. Theo quyển “Thất Sơn Mầu Nhiệm” của 

hai Ông Dật Sĩ và Nguyễn văn Hầu, thì cụ Quản cơ 

Trần văn Thành quy y với Đức Phật Thầy rất sớm, lúc 

Phật Thầy đang phát phù trị bệnh cho bá tánh ở vùng 

Xẻo Môn. Lúc đó, Đức Phật Thầy bận lo trị bệnh cho 

dân làng, thì ngài Quản Cơ Thành đến, phải ở chờ đợi 

ba ngày Đức Phật Thầy mới gọi vào cho thọ pháp quy 

y.  

  “Khi Đức Phật Thầy bị dời về An Giang, rồi vào 

núi Sam, Ngài thu xếp nhà cửa và giao hết ruộng vườn 

(hầu hết đất đai ở làng Bình Thạnh Đông hồi ấy là của 

Ngài) lại cho Nguyễn văn Dõng (tục gọi là ông Tham 

Dõng) là người thân tộc rồi bỏ làng ra đi, theo đường 

đạo hạnh. 

  Có lúc Đức Cố Quản đem cả gia cư lên núi Doi, và 

về sau Ngài được Đức Phật Thầy giao cho trọng trách 

đi cắm bốn cây thẻ quanh vùng Thất Sơn, cùng trở về 

coi sóc trại ruộng Bửu Hương Các ở Láng Linh. 
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  Trên đường hành đạo, có thể nói Ngài đạo đức rất 

cao siêu, có được nhiều bí pháp chân truyền của Đức 

Phật Thầy truyền dạy. Cái áo lá dà và một cây cờ dà mà 

lúc nào người ta cũng thấy Ngài không rời xa, ấy là 

những bảo vật mà Ngài đã được Đức Phật Thầy huệ tứ 

trong khi sắp dấn thân vào vòng tên đạn để phục vụ cho 

nước, cho dân vậy”. 

  Sách xưa có câu “Sanh vi tướng, tử vi thần” (sống 

làm Tướng, thác thành Thần). Đức Cố Quản lúc sanh 

tiền làm Tướng, nên khi thác thành Thần là đương 

nhiên.  Đất nước Viết Nam có biết bao là tướng là 

Thần, nhưng ta thấy rõ ràng là lễ cúng các vị thần khác, 

về hình thức không giống như ngài Đức Cố Quản… Từ 

ý thức đó, người có đạo đến cúng bái Ngài với sự kính 

trọng một bậc tu hành, đệ tử Đức Phật Thầy Tây An, 

nên đãi ăn toàn là món chay như cúng một vị chơn sư 

đắc đạo. 

          Nơi Dinh Ông Thẻ số 4 được giống như ở giữa 

đồng mọc lên một đền thờ. Đền thờ không rộng lắm, 

trong đó thờ 3 ngôi: Ngôi tổ Hùng Vương, ngôi Quan 

Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, ngôi thờ 

Quan Thẻ số 4. Bài vị đặt trước ngôi thờ đề vậy nhưng 

khi đọc tiểu sử thì nói ròng về sự nghiệp chống Pháp 

của Ngài Đức Cố Quản.  

  Hôm nay các nhà Mạnh thường quân trong đạo đã 

tự động chở vật liệu tới để dựng lên những căn rạp tiền 

chế với bàn ghế, gạo, rau trái, nước tương, tàu hủ, bếp 

lò đầy đủ. Thật là trăm ngàn khó khăn đối với các vị từ 

xa đến dựng trại đãi cơm miễn phí. Như trại cơm của 

ông sáu Nhiều, phải hai, ba chiếc xe tải mới chở đủ đồ 

chuyên dùng. 

  Đền thờ Quan thẻ số 4 ở giữa đồng xa, ước chừng 

10 cây số, xe tải không thể đến được, phải đậu ngoài 

đường kênh T4 cho nhiều chiếc trẹt len vào. Một đội 
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ngũ sức lực vác đồ từ trên xe tải xuống trẹt chạy hết 

kênh xuôi qua kênh ngang đoạn xa xa để trẹt có nơi ghé 

lại. Phải có một  đội ngũ sức lực mới vác hết đồ đạc 

dưới các trẹt lên chất trên xe máy cày rồi chạy thêm 

khoảng một cây số nữa mới tới điểm nấu ăn. Thiệt là 

năm ngăn bảy nắp, nếu không phải có tấm lòng vàng 

với đạo, với Đức Cố Quản, một ngăn một nắp cũng 

không làm nỗi chứ đừng nói chi là năm ngăn bảy nắp, 

chịu cực chịu khổ như vậy.  
 

Không còn ch  đậu xe nên phải đậu ngoài đồng 

sình lầy. 

Đối diện phía trước đền thờ có một khu vườn 

rộng trồng xoài và dừa, xe ai đến trước thì được đậu 

trong vườn có bóng cây che mát mẻ, đến như tôi về sau 

chịu phiền đậu xe ngoài khu đất rạ sình lầy. 

  Nhìn đền thờ tôi vui mừng cảm động muốn ứa 

nước mắt. Nhớ lại năm 2003 tính đến nay 2017 thời 

gian trải dài đến 14 năm. Thuở đó đất địa ở đây chưa có 

đường đi, đồng cỏ hoang vu nhưng vì muốn tìm hiểu 

những điều chỉ nghe nói, chúng tôi vài người rủ nhau 

tìm Ông thẻ số 4, đi thí tới đâu thì tới. Lần đó may mắn 

gặp quý bà con ở địa phương tốt bụng, đưa chúng tôi từ 
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con kênh T4 vào khu vực Giồng Cát bằng chiếc tắc 

ráng. Nhưng chỗ Ông thẻ số 4 đâu phải cập bờ xáng 

kênh ngang, chúng tôi phải lội lên đất hoang lâm chưa 

ruộng lúa khoảng tương đối một cây số; có khi đi trên 

sình lún, có lúc lội nước tới gối, tới háng. 

  Mệt mỏi lắm chúng tôi mới lên được Giồng Cát, 

nơi gọi Ông thẻ số 4, lúc đó chỉ là một nền đất trống 

chưa có cây Bồ Đề trước sân như hiện giờ. Chỗ để lư 

hương đặng cúng bái thì lư hương đã bị kẻ ác đập bể, 

liệng thành một đống vụn, tôi ước chừng, nếu lấy thúng 

giạ hốt đựng chắc phải hai thúng đầy. Bên cạnh có mấy 

tấm thiếc nằm ngổn ngang đen đúa với một đống tro 

than, có những khúc cây cột bị lửa đốt tách văng ra 

ngoài vùng cháy còn lại làm chứng tích. 

          Sau nầy tôi hỏi thăm một số đồng đạo có đến đây 

trước tôi, về tình trạng đập lư hương, đốt nhà thờ, họ 

nói: Không biết ai đâu chơi ác, từ nhiều năm qua, bà 

con có đạo, biết sự tích Ông thẻ, xứ Giồng Cát là nơi 

Đức Cố Quản vâng lệnh Đức Phật Thầy Tây An đến 

đây cắm Ông thẻ số 4. Bà con mang nhang đèn lư 

hương đến lập nơi thờ cúng. Họ đặt lư hương, thắp 

nhang cúng rồi về thì vài hôm sau có số người khác len 

lỏi vào lễ bái. Họ nói vượt khoảng 7 cây số đường đồng 

đến cúng bái thì chiếc lư hương của người mua mấy 

ngày trước đã bị đập bể manh mún. Thấy vậy người ta 

vẫn tiếp tục mua lư hương mới rồi cũng bị đập nữa. 

Đập mua, đập mua… cái cảnh kẻ sắm để cúng bái, 

người phá hoại nơi thờ phượng cứ tiếp tục mấy mươi 

năm , nhưng người biết đạo luôn kiên trì vẫn sắm cái 

mới và tiếp tục cúng viếng.   

  Căn nhà để thờ, cũng không biết bao nhiêu lần 

quân ác đến đốt. Tôi được vài người địa phương cho 

biết, cách nay khoảng hai hay ba năm, tại nơi nhà thờ bị 

đốt, con trai của ông chủ đất cưới vợ, cho cất nhà ở 
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riêng, một căn nhà gỗ tạp sơ sài, vách dừng và lợp toàn 

bằng lá dừa nước. Cất xong, đôi vợ chồng trẻ ấy mang 

đồ đến ở thì suốt đêm họ đều không chợp mắt vì thấy 

các binh tướng rần rộ ngoài sân, trong nhà, có một vị 

quan lớn kêu đôi vợ chồng trẻ dời đi chỗ khác mà ở. 

Sáng lại, sau một đêm kinh hoàng, đôi vợ chồng trẻ nầy 

cuốn gói. Nhà trống, ông chủ đất kêu cho đồng đạo 

trưng dụng làm chỗ thờ phượng. Sau khi lập bàn thờ lên 

để cúng bái thì không bao lâu cũng bị đốt. 

  Thấy chuyện cứ bị đập phá như vậy mãi, đồng đạo 

cũng có đôi người đứng ra xin phép với chánh quyền 

địa phương, nhưng phía nhà nước không ký nhận. Vài 

năm trở lại đây, có tin rằng muốn cất ngôi thờ với chính 

danh là không được, đề nghị phối hợp với BTS/PGHH 

địa phương, cất ngôi thờ Ông thẻ trá hình, ngoài dựng 

bảng BTS đỡ đầu về mặt pháp lý, còn bên trong thì coi 

đây là đền thờ Ông thẻ số 4, bá tánh tới với thâm tâm 

kính bái di tích không bị khó khăn về mặt an ninh. Đây 

chỉ là hướng giải pháp tạm thời cho những người có 

tâm nôn nóng, nhưng rốt cuộc giải pháp không khả thi 

vì qua thăm dò ý kiến của bà con đồng đạo các nơi 

phần nhiều không đồng ý sự vay mượn như vậy, phải 

có một đền thờ danh chánh ngôn thuận.   

Từ đó, trong đạo âm thầm lựa người đứng mũi 

chịu sào cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin 

phép xây cất ngôi thờ Ông thẻ số 4, nhờ vận động bền 

bỉ việc xin phép mới được kết quả như ngày hôm nay. 

  Cuộc lễ cúng đền thờ Ông thẻ số 4 năm đầu tiên 

khá huy hoàng tráng lệ, có quý vị cơ quan nhà nước 

tham dự, nhiều công an đến giữ trật tự an ninh cho bà 

con dự lễ giữa cánh đồng vắng vẻ nầy. 

Từ khởi sự bị đập bể lư hương đến đốt nhà thờ, 

nếu tính ra thì chắc là nhiều năm nhiều vụ việc lắm. 

Đến nay, những vị ngày xưa cố theo đuổi mục đích tín 
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ngưỡng, nhiều lần mua lư hương, sắm nhang đèn, cất 

lại những nhà thờ bị đốt, không biết giờ đây ai còn ai 

mất. Nếu còn, nhìn thấy ngôi thờ khang trang chắc quý 

vị mừng lắm. Những vị đã chết thiêng chắc cũng thấy 

được sự nhiệm mầu của tôn giáo, sắp đặt qua sức kiên 

trì của nhà đạo, tín đồ; quý vị đã xây lên viên gạch đầu 

tiên để cho người đến sau tiếp tục chất lên thành. 

  Tôi cúi mình trước Ban tổ chức xây cất đền thờ, 

Ban tổ chức cuộc lễ, Ban tổ chức đãi ăn và quý nhân 

viên phục vụ cho tổ chức xây cất, tổ chức cuộc lễ, tổ 

chức đãi ăn, nhờ quý vị làm hết sức mình mới có sự 

thành công rực rỡ thế nầy. Tôi là một trong số người 

đến vùng địa linh nầy hồi thuở hàn vi như đã nói trên, 

xin đại diện những anh, chị, em của thời xa xưa ấy, 

chân thành bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đến tất cả 

quý vị. 

  

LÊ MINH TRIẾT (25/3/2017)  
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NỖI BUỒN VƯƠNG VĂN THẢ 
 

     Tùy bút của BẢO GIANG 
 

Hơn 70 năm về trước, vào buổi chiều ngày 25 

tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi (16-04-1947), Đức Huỳnh 

Giáo Chủ PGHH đi cùng 4 cận vệ vào căn cứ  Việt 

Minh ở Ba Răng (thuộc Đốc Vàng hạ) để dự họp theo 

lời mời của Bửu Vinh (cán bộ VM). Bỗng biến cố xảy 

ra, có người mang thơ về cho các vị tướng lãnh của Bảo 

An Quân đang đồn trú tại Phú Thành cách chỗ họp vài 

cây số với nội dung "cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ đem 

quân đi tiếp cứu, phải án binh bất động, tuyệt đối 

tuân lịnh". 
Ôi! Còn nỗi đau khổ nào hơn khi lực lượng quân 

đội, có thể đủ sức để san bằng nơi xảy ra biến cố, tiếp 

ứng với vị Thầy, vị Giáo Chủ tôn kính của mình đang 

bị lâm nguy. Nhưng mọi người đành phải nén nỗi đau 

thương, đứt từng đoạn ruột, và dòng máu cứ chực tuôn 

trào theo nỗi nghẹn ngào không tả xiết, đành bất lực 

đóng quân tại chỗ đợi tin Thầy trong tuyệt vọng. Để rồi 

bóng dáng Đức Thầy thân yêu đã vắng bặt từ đêm đó.... 

          Biết bao người tự hỏi, vì sao PGHH có đủ lực 

lượng để đối đầu với VM, mà Ngài lại cam chịu ra đi 

âm thầm như vậy...Từ ấy đến nay đã hơn 2/3 thế kỷ, 

người tín đồ đã chịu biết bao nhiêu lần pháp nạn, đau 

khổ trùng trùng, trong lúc giặc Pháp xâm lược còn đang 

giày đạp trên quê hương đất tổ và tổ chức độc tài tàn 

bạo VM cũng đang áp bức tàn sát tín đồ lương dân vô 

tội, có phải chăng vì lý do mà Ngài đã báo trước: 

"Ta dừng tay chờ đợi lịnh thiên, 

Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng." 
Hay là: 

"Giờ mắc câu thiên lý vị nhiên, 



205 

 

Nên còn đãi thiên oai nấy lịnh." 
Hoặc: 

"Nay Thầy chịu lịnh về tây, 

Tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua." 
Và: 

"Mắt thấy đứa vô nghì phát giận, 

Ngặt n i mình còn bận pháp thân." 
Ngoài ra, trong bài “Sứ Mạng của Đức Thầy”, 

Ngài cũng có cho biết: 

"Ta không thể dùng phép huệ linh mà cứu an tai họa 

chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên"... 

Vậy là, cho dù có được huyền năng siêu phàm 

của bậc Đại giác, thừa vưng sắc lịnh Thiên đình lâm 

phàm độ thế, nhưng Ngài cũng không sao làm trái với 

Thiên mệnh và định nghiệp của chúng sanh được. Vì: 

"Tạm đây ta mắc lui hài, 

Vì trên bệ ngọc triệu rày hồi quy. 

Không đành tách bước ra đi, 

Nên dùng lời lẽ từ thì bá gia." 
          Đồng thời, trong một số mẩu Chuyện Bên Thầy 

do chính thân nhân hoặc các vị từng sát cánh bên Ngài 

kể lại, Ngài đã từng tiết lộ là sau này sẽ vắng mặt một 

thời gian, không ai biết Ngài đi đâu, ở đâu...và tín đồ 

của Ngài sẽ gánh chịu vô vàn khổ sở. Dù biết vậy, 

nhưng Ngài vẫn phải ra đi trong ngậm ngùi, cảm xúc: 

“Rưng rưng nước mắt hai hàng, 

Lánh nơi cõi tục, Phật đàng lui chơn.” 
Và phải chăng, đây chính là lý do để:  

" ng nhồi quả cho người hành đạo, 

Lúc nguy nàn thối chí cùng chăng. 

Nếu bền lòng vị quả cao thăng, 

Chẳng chặt dạ bỏ lăn Phật Thánh." 
          Như mọi người đều biết, ngày 30/4/1975 là thời 

điểm đen tối nhất trong lịch sử. Khi CS chiếm trọn 
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miền Nam VN, là lúc PGHH rơi vào thời kỳ pháp nạn 

cực kỳ thê thảm. Trải dài 42 năm với chủ trương tiêu 

diệt PGHH dưới mọi hình thức dã man, thô bạo như: 

tịch thu toàn bộ cơ sở vật chất, xử tử hình hoặc giam 

cầm những Trị sự viên chức sắc, cắt xén quyển Sấm 

Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn bộ, cấm cản không cho 

tín đồ tổ chức các ngày Lễ đạo...Mặc dù không ít tín đồ 

PGHH đã không cam tâm, đã lên tiếng phản ứng với 

nhà cầm quyền CS, đã chống đối quyết liệt sự bất công 

đàn áp tôn giáo...Kết quả là đã phải chịu lãnh nhiều bản 

án khắc nghiệt, bị tù đày nhiều năm, thậm chí còn bỏ 

mạng trong chốn ngục tù CS. 

          Đồng thời, cũng có những tín đồ trung kiên, luôn 

quyết tâm “giữ Đạo chờ Thầy” đã không thể kham nhẫn 

được với cách đối xử của tà quyền CS đã đơn phương 

chống đối, dấn thân hy sinh trong cô độc, để mong đòi 

lại công bằng cho đoàn thể, và cho những công dân 

lương thiện thấp cổ bé họng. 

          Điển hình là trong những ngày gần đây, chúng ta 

thấy một Vương Văn Thả đã lên tiếng dù trong cô độc. 

Anh cô độc vì không có sự hậu thuẫn của đa số tín đồ 

PGHH đang chịu sự chi phối và thao túng của tà quyền 

CS. Anh cô độc vì đơn phương tự phát đấu tranh, 

không đứng về một phe nhóm nào trong đoàn thể. Anh 

cô độc vì đoàn thể PGHH hiện nay như là một bó đũa 

đang bị chia lẻ từng chiếc một, có thể bị gãy một cách 

dễ dàng nếu có người muốn bẻ nó. Anh cô độc vì “nước 

xa không dập được lửa gần”.  Anh cô độc vì sự vô cảm 

của một số tín đồ chỉ biết an phận thủ thường. Còn một 

điều vô cùng quan trọng là anh đã cô độc vì không gặp 

thời cơ. 

          Chúng tôi không hoàn toàn ủng hộ cách làm của 

anh, vì chủ trương bạo động bằng phương pháp "3 
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sạch" (đốt sạch, phá sạch, giết sạch) là không phù hợp 

với giáo thuyết từ bi, bác ái của Đức Thầy.  

          Nhưng chúng tôi tán thán sự can đảm của anh, 

anh đã thay lời cho khối tín đồ PGHH và toàn dân Việt 

Nam, hiên ngang nói lên sự thật thối nát, giả trá, bạo 

tàn, độc ác, buôn dân bán nước của chế độ độc tài 

csVN, để đánh động lương tri của những người cuồng 

cộng.  

          Dù phải ở trong vòng vây của loài quỷ dữ, và 

phải chịu bản án thảm khốc nếu bị bắt, hoặc phải chọn 

cái chết để khỏi rơi vào tay CS. Tuy nhiên, nghe những 

lời kêu cứu trong tuyệt vọng của anh, chúng tôi như đứt 

từng đoạn ruột. Bởi vì, dù đúng hay sai anh cũng là một 

tín đồ PGHH, là đồng đạo của chúng ta, là con một cha, 

là một phần máu thịt của đoàn thể, là máu chảy ruột 

phải mềm...  

          Để rồi, cuối cùng vào lúc 5:33’ sáng ngày 

18/5/2017 anh cũng đã rơi vào tay của CS, sau hơn 20 

ngày tử thủ tại tư gia với điều kiện vô cùng khắc nghiệt. 

Chắc chắn rằng anh sẽ phải chịu những nhục hình thê 

thảm nhứt. Mong sao đoàn thể PGHH sẽ không có 

trường hợp Nguyễn Hữu Tấn 2 làm chấn động cả lương 

tâm nhân loại. 

          Nhân vụ việc anh Vương Văn Thả, chúng tôi 

thiết nghĩ trước thảm cảnh khổ đau của dân tộc, do bọn 

độc tài vô thần CS cai trị và họa mất nước vào tay Tàu 

cộng đã và đang đến gần, người tín đồ PGHH chắc ai 

cũng thấy điều đó. Dù mang nặng trên vai một trong tứ 

đại trọng ân là Ân Đất Nước, nhưng chúng ta khó ai mà 

thực hiện cho toàn vẹn, vì vậy hãy lắng nghe lời dạy 

bảo của Tôn sư và nghiệm suy cho chính chắn trước khi 

hành động, để tránh những tổn thất đáng tiếc và những 

sự hy sinh sẽ trở thành oan uổng. Thêm vào đó, Đức 

Thầy đã dạy:  
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“Lòng đừng chấp mối thù chi cả, 

Lũ bạo đàng tất tả nay mai. 

Bấy lâu khoe giỏi khoe tài, 

Trời xanh rọi thấu diệt loài kiêu căng.” 
Và: 

“Lòng người muốn khỏi họa đao binh, 

Nhưng Phật chờ oai sắc Ngọc đình. 

Trị tội cho xong loài ác bạo, 

Công đồng thưởng phạt hết đao binh.” 
Đặc biệt trong bài “Tội Với Thiên Hoàng”, Ngài viết: 

“Chúng sanh đắc tội với thiên hoàng, 

Đạo lý chẳng gìn ở dọc ngang. 

Nên mới gây ra trường thảm họa, 

Làm cho lê thứ chịu lầm than.” 
Và Ngài cũng ân cần dặn bảo: 

“Đừng thù kẻ nghịch thêm thừa, 

Mở lòng hà hải lọc lừa đàng ngay. 

Thế gian hiếm kẻ thánh tài, 

Ra đời phải chịu ít ngày gian nan. 

Cổ kim nghiệm biết đừng than, 

Để cho trời Phật lo toan việc này.” 
          Chân thành cảm ơn quí đồng đạo đã quan tâm về 

đôi dòng cảm nghĩ cùa chúng tôi qua sự việc của anh 

Vương Văn Thả và hiện tình đất nước; đồng thời, 

chúng ta nên suy nghiệm thiệt hơn lời giáo huấn của 

đức Tôn Sư để cùng dìu dắt nhau trên đường hành đạo 

một cách tích cực, hầu xứng đáng với giá trị “Nhập 

Thế” của PGHH mà Đức Thầy đã dầy công hoằng hóa. 

Kính chúc quí đồng đạo thân tâm thường an lạc và tin 

tấn tu hành cho đến ngày đắc thành quả vị./. 

  

NAM MÔ B N SƯ TH CH CA MÂU NI PHẬT. 

NAM MÔ A DI Đ  PHẬT. 

BẢO GIANG (20-05-2017) 
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    MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM 
 

1. 

Thân không bệnh tật chớ cầu mong 

Mạnh lành ngã dục dậy ngập lòng 

Lợi ngã càng tăng càng chuốc khổ 

Càng nhiều dục vọng càng long đong ! 
 

2. 

Đời thường được lắm cảnh suôn trơn 

Cố tật kiêu xa đến dễ dàng 

Nên cần hoạn nạn trừ ngạo nghễ 

Tránh diễn trò hề cô lập thân ! 
 

3. 

Học không khúc mắc chớ ước ao 

Hiểu đạo thâm sâu có dễ nào 

Càng dễ tiếp thu càng giải đãi 

Càng nhiều khúc mắc phẩm càng cao ! 
 

4. 

Xây nền đạo hạnh vốn gian truân 

Ma chướng chông gai luống bội phần 

Chí chỉ kiên cường khi gặp khó 

Nên chẳng cầu mong bước thẳng bằng ! 
 

5. 

Thói thường cuộc sống không khó khăn 

Dễ sanh ngã mạn, dễ kiêu căng 

Đạo đức suy vi vì lẽ đó 

Nên chẳng sờn cảnh núi sông ngăn ! 
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6. 

Vui nhận tệ bạc khi giao du 

Mong lợi mình nhiều đạo nghĩa lu 

Kẻ khinh người bỉ do ích kỷ 

 t được thân thương lắm nghịch thù ! 
 

7. 

Đừng sợ chống đối sống cùng người 

Càng được nịnh chiều càng hư đời ! 

Tự cao tự đại nào ai nễ 

Tự ỷ tự kiêu lắm kẻ cười ! 
 

8. 

Không cần đền đáp khi thi ân 

Khỏi tiếng mưu đồ, tiếng tiểu nhân 

Muốn nên cao thượng luôn ghi dạ: 

Ân cho chớ nhớ, nhận chớ quên ! 
 

9. 

Thấy lợi quyền chớ động lòng tham 

Càng không xả lợi càng thêm sân 

Si mê do đó đâm chồi lộc 

Gốc khổ càng làm đen tối tâm ! 
 

10. 

Với oan ức chớ cần giải bày 

Nhẫn là nguồn đạo tự xưa nay 

Muốn cho nhân ngã không dính mắc 

Nên xả thù hằn xả đắng cay ! 
 

Lược qua tất cả mười vấn đề 

Bám víu quanh ta rất nặng nề 

Nay thức tỉnh lòng nhờ Phật dạy *  

Nhẹ nhàng buông xả hết nhiêu khê. 
 

HÒA TÂM 
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*Đây là 10 điều tâm niệm trích từ Luận Bảo Vương Tam Muội: 

1. Bệnh tật: Lấy bệnh tật làm thuốc hay 

2. Hoạn nạn: Lấy hoạn nạn để tránh kiêu xa 

3. Khúc mắc: Lấy khúc mắc để đạt thâm sâu 

4. Ma chướng: Lấy ma chướng làm bạn đạo 

5. Khó khăn: Lấy khó khăn trừ ngã mạn 

6. Tệ bạc: Lấy tệ bạc làm người trợ đạo 

7. Chống đối: Lấy chống đối trừ ỷ lại 

8. Thi ân: Lấy thi ân để buông xả 

9. Xả lợi: Lấy xả lợi làm an lạc 

10. Oan ức: Lấy oan ức làm nhẫn nhục. 

 

KÍNH  MỪNG ĐẠI LỄ 18-5                   
Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ  
Khai Sáng Đạo PGHH Lần thứ 78 
 

KÍNH Đức Từ Bi mở Phật đàng, 

MỪNG cho sanh chúng gặp khoa tràng. 

ĐẠI duyên ân xá người tu niệm, 

LỄ lớn thưởng ban kẻ thiện nhân. 

 

MƯỜI cõi Phật Tiên đồng hỷ lạc, 

TÁM phương Thần Thánh tựu hân hoan. 

THÁNG ngày Thầy Tổ chờ môn đệ, 

NĂM đến hằng mong phút khải hoàn. 

*** 

NGÀY ấy tháng này bảy (mươi) tám năm, 

ĐỨC Kim Sơn Phật đạo khai mầm. 

HUỲNH gia xuất Thánh dìu lê thứ,, 

GIÁO đạo ban Sư độ nữ nam. 

CHỦ thuyêt từ bi khuyên thiện sự, 

KHAI môn trí huệ giác mê tâm. 

SÁNG chói Phật đường hưng cửa Thánh, 

ĐẠO Hòa đức Hảo rạng Trời Nam. 
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*** 

LẦN chót kỳ thi Đại Hội Hoa, 

THỨ năm bảy tám cận đây mà. 

BẢY lần pháp nạn sầu tê tái, 

MƯƠI nỗi truân chuyên khổ thiết tha. 

TÁM chục nạn dư gần mãn hạn, 

NĂM ba uẩn khúc sẽ rồi qua. 

ĐINH ninh "quả thiện đền nhân thiện", 

DẬU ắt Tôn Sư trở lại nhà. 

Châu Lang  17. 5. Đinh Dậu (2017) 
 

MỪNG NGÀY KHAI ĐẠO PGHH 

MỪNG thay Phật hiện cõi Ta Bà…  

NGÀY tháng đúng mùa trổ Pháp Hoa. 

KHAI pháp nhiệm mầu vô sắc tướng, 

ĐẠO chơn giác tánh gọi Ma Ha. 

PHẬT khai thị chúng lên ngôi Thánh, 

GIÁO dục hướng cầu Phật tâm ta. 

HÒA khắp đại đồng cùng Phật tánh, 

HẢO Chân, Thiện, Mỹ ngự Liên Hoa! 

Tưởng niệm ngày khai Đạo PGHH 

18/5/1939.                                                       

Đàm Liên Tịnh Giả (10-06-2017) 

 
 
 
 
 



213 

 

 
 

 

MƯ NG NGA  Y KHAI ĐA  O 
 

MƯỜI muôn vạn pháp Phật h ng hà, 

TÁM giới gom tr n khuyến dạy ta. 

THÁNG đến h ng ghi câu Lục Tự, 

NĂM đi luôn nhớ ch  Di Đà. 

MỪNG trên Thánh Đức truyền chân lý, 

NGÀY dưới chúng sanh đạo nở hoa. 

KHAI mở pháp  Tu Nhân Học Phật", 

ĐẠO mầu phổ độ khắp Ta bà. 
 

Mùa Khai Đạo 18/5/ Đinh Dậu (2017) 

Cư Si   Cha  nh Tâm. 
 

 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ 18/5/2017 

 

PHẬT khai tri kiến tại An Giang. 

GIÁO Pháp Tịnh Tông chỉ Niết Bàn. 

HÒA tánh Từ Bi dìu dắt chúng. 

HẢO lòng Hỷ Xả dẫn Tiên Bang. 

HỌC câu Bồ Tát lìa tham ái. 

PHẬT chỉ Ma Ha khỏi mộng tràng. 

TU tỉnh độ thân cùng vạn loại. 

NHÂN lành Thanh Tịnh nẻo Tây Phang.  
 

Nam mô A Di Đà Phật 
 

THANH NHÃ (11-06-2017) 
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Ngày Vui Xóm Đạo 

Nắng sớm rải vàng lên hoa lá 

Thổi hồn ngây ngất chốn làng quê. 

Tháng năm mười tám về bên xóm 

Già trẻ cười reo khắp bộn bề. 

Bấy lâu chờ đợi giờ đã đến 

Cờ xí đèn hoa lóa cả đường. 

Ngày nầy vẫn đẹp như ngày ấy 

Hoa trái đạo Hòa gieo yêu thương. 

Lối vào xóm nhỏ tưng bừng nở 

Giọng vàng cất điệu tợ nghê thường. 

Lời Thầy dặn nhủ nên mầu pháp 

Theo gió vào làng như lên hương. 

Tiếng ai đẹp quá như điệu hát 

Ngỡ tiếng từ xa Thầy vọng về. 

Theo màu nắng sớm ngày mười tám 

Ôm ấp lòng ai nghe tỉ tê. 

Bước đi hớn hở trong nhịp thở 

Theo lối xe hoa trải kín đường 

Chen chúc ba bên người chật ních 

Như thể quân hành lên cố hương. 

Nhà ai khói bếp đầy nghi ngút 

Cơm nước đem lên đãi cả làng. 

Nhà nam nhà nữ nhà trăm họ 

Ấy bát cơm mầu Hảo Phật ban. 



215 

 

Đàng xa nắng gió chi sờn bước 

Mấy vị đãi đằng thương thật thương! 

Mồ hôi tắm mát cười lên má 

Nào nước, mì...kêu rộn bên đường. 

Mấy ngày lễ đạo vui hơn tết 

Chợ về xóm nhỏ đầy vải sô... 

Cho đời no ấm cùng đạo pháp 

Đức cả ngàn sau người phượng thờ. 

Ôi ngày mười tám sao đẹp quá!  

Có đấng cha lành thương thế gian. 

Gạt dòng lệ ngọc ban mầu pháp 

Cho nở hương hoa giữa bể ngàn. 

Mấy dòng nhung nhớ đầy ôm ấp 

Cho tấc lòng ai rộn trong thơ. 

Tháng năm vẫn đẹp màu trên giấy 

Như nét lòng tôi chẳng phai mờ. 

Gió Đồng (12-06-2017) 

TÂM CỦA TA                                                                                                   
(Theo lời Phật dạy) 

Tâm của ta vô hình không thấy được                          

Mà nó làm ông chủ của thân ta.                                   

Nó khiến ta vào nẽo chánh, đường tà.                         

Khi nó khiến, ta khó mà cưỡng lại. 

Tâm từ bi khiến ta làm điều phải,                              

Cứu giúp người gặp hoạn nạn, khó khăn.                  



216 

 

Làm những điều ích lợi cho chúng sanh.                  

Luôn tránh việc làm chúng sanh đau khổ. 

Tâm từ bi, ta nói lời ái ngữ. 

Xoa dịu người khi gặp cảnh buồn đau. 

Nói những lời cho người biết thương nhau. 

Không giả dối trên đầu môi, chót lưỡi. 
 

Tâm từ bi đem cho đời an ủi. 

Mà chính ta lại nhận lấy niềm vui. 

Đem bình an, hạnh phúc đến cho người. 

Là hạnh phúc ta tìm trong giúp đỡ. 

 

Tâm gian ác khiến ta làm điều dở. 

Không giúp người lại còn quá tham lam. 

Thủ đoạn chi nó cũng muốn ta làm. 

Dù gây khổ, làm mọi loài thương tổn. 
 

Tâm gian ác, làm cho người đau đớn. 

Bằng những lời quá tàn độc, đắng cay. 

Nói bớt, thêm hoặc vu khống người ngay. 

Nói chia rẽ, gây hận thù, chém giết. 

 

Tâm gian ác gây cho đời oan nghiệt. 

Cũng chính ta nhận lấy sự khổ sầu. 

Làm cho người mang lấy những niềm đau. 

Thì đau đớn làm sao ta tránh khỏi. 

HUỲNH MAI HOA  (25-04-2017) 
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Tường-trình về Quỹ Điều-Hành 

Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH 
(từ ngày 01-01-2017 đến ngày 30-06-2017) 

A.- Tồn Quỹ tính đến ngày 7-5-2017:   $9,243.17  

B.- Các BTS và đ/đ đóng góp tại Đại Hội Đạo: 

10-06-2017: BTS Arizona     $100.00 

10-06-2017: Bác sĩ Mã Xái     $100.00 

10-06-2017: BTS Sacramento     $200.00 

10-06-3017: BTS Bắc Calfornia    $500.00 

10-06-2017: BTS Nam Califoria    $200.00                      

Tổng cộng phần THU         $1,100.00 

C.- Chi ra: 

30-04-2017: Mua vé phi cơ cho TB/PTGL tham dự ĐHĐ và 

ĐLễ 18/5 tại Washington, DC    $349.00 

14-05-2017: Website PGHH, Check #1060 $250.00 

15-05-2017: Mua vé phi cơ cho CTK tham dự ĐHĐ và ĐLễ 

18/5 tại Washington, DC     $408.00 

10-06-2017: Ấn phí in 1.000 quyển Sáu   $1.790.00 

10-06-2017: Bưu phí gởi Quyển Sáu   $261.00 

17-06-2017: Check trả cho Bà Phối Vì về tiền mặt đã mượn 

trong ngày ĐLễ 18/5 tại Washington.DC $600.00 

   Tổng cộng phần CHI:  $3.568.00 

D- Tồn Quỹ Điều Hành tính đến ngày 30-6-2017:  

          $6,685.17 

      

Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban 

Đại-Diện địa-phương, 
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 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 Yểm trợ đồng 
đạo gặp khó khăn tại VN 
(từ ngày 01-05-2017 đến 30-06-2017)  

 

A.- Đóng góp từ các BTS và đồng đạo: 

10-05-2017: BTS Bắc California, đợt I  $1,000.00 

14-05-2017: BTS Bắc California, đợt II  $1,550.00 

20-05-2017: Đ/đ Trương Ngọc Thung  $500.00 

20-05-2017: BĐD San Antonio (TX)  $300.00 

25-05-2017: BTS Florida (Đ/đ Ng. Bi) $450.00 

02-06-2017: Đ/đ Huỳnh Minh Châu, WA $200.00 

03-06-2017: BTS Sacramento (CA)   $600.00 

05-06-2017: Đ/đ Võ Thành Nhã (MD)  $600.00 

10-06-2017: Đ/đ Hà Công Tư (MD)   $100.00 

10-06-2017: BTS Arizona (AZ)    $400.00 

18-06-2017: Đ/đ Nguyễn Thanh Phương  $100.00 

   Tổng cộng phần THU  $5,800.00 

B.-Chi ra: 

11-05-2017: Gởi cho Hội Trưởng BTS/PGHH miền 

Nam California để giúp gia đình Nguyễn Hữu Tấn   

            $1,000.00  

         Tổng cộng phần CHI  $1,000.00 

C.-Tồn quỹ tính đến ngày 30-06-2017 $4,800.00 
 

mailto:lechi.luu@sbcglobal.net
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Tường trình về Quỹ TỪ THIỆN XÃ HỘI 
(từ ngày 01-01-2017 đến ngày 30-06-2017) 

 

A- Tồn quỹ tính đến ngày 01-01-2017: $390.00 

B.- Tổng cộng phần THU            $00.00 

C.-Tổng cộng phần CHI      $00.00 

D.-Tồn quỹ tính đến ngày 30-06-2017: $390.00 
 

 

Tường trình về Quỹ Phổ Thông Giáo Lý 
(từ ngày 01-01-2017 đến ngày 30-06-2017) 

 

A- Tồn quỹ tính đến ngày 01-01-2017: $1,605.50 

B- THU      $ 00.00 

C- CHI      $ 00.00 

D- Tồn quỹ tính đến ngày 30-06-2017: $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 01-01-2017 đến ngày 30-06-2017 

A- Tồn Quỹ tính đến ngày 01-01-2017: $2,100.15  

B.-Đóng góp của các BTS trong ngày Đại Hội Đạo: 

10-06-2017: BTS Arizona     $100.00 

10-06-2017: Bác sĩ Mã Xái    $100.00 

10-06-2017: BTS Sacramento    $200.00 

10-06-2017: BTS Nam California   $200.00 

10-06-2017: BTS Bắc California   $200.00 

19-06-2017: Đ/đ Michelle Le (FL)  $100.00 
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  Tổng cộng phần THU             $900.00  

C- Chi ra: 

-Ấn phí TS.T/Tấn số 29 (Check # 1058)   $1,300.00 

                     Tổng cộng phần CHI:           $1,300.00 

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 30-06-2017: $1,700.15 
 

 Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 30-06-

2017 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH TẤN Số 

31. 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 
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  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

BAN TRỊ SỰ BẮC CALIFORNIA 

(PGHH BUDDHISM CENTER INC 

ID#45-4095672) 
3540  Mc Kee Road ° San Jose, CA. 95127 

Phone : (408) 306-3034 °  email:btsbcl@yahoo.com 
 

Phân Ưu 
Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo miền Bắc 

California vô cùng xúc động nhận được tin: 
 

Đồng đạo Lâm Thị Hoàng Phượng 
      Một tín đồ thuần thành của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo 

Sinh ngày 15 tháng 01 năm 1944 

tại Mỹ Hội Đông, An Giang - Việt Nam. 
 

Đã mệnh chung ngày 10 tháng 05 năm 2017 

(Nhằm ngày 15 tháng 04 năm Đinh Dậu) 

tại San Jose, California - Hoa Kỳ 
 

Hưởng Thọ 73 tuổi 
 

  Sự ra đi của đồng đạo Lâm Thị Hoàng Phượng là 

một mất mát lớn lao cho gia đình đồng đạo Nguyễn 

Văn Hiệp và còn để lại bao tiếc thương cho anh chị em 

tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo miền Bắc California. 

  Chúng tôi đồng thành tâm cầu nguyện, nhờ ơn Đức 

Phật từ bi cứu độ vong linh đồng đạo Lâm Thị Hoàng 

Phượng thoát chốn mê đồ vãng sanh miền Cực Lạc. 
 

TH NH K NH PHÂN ƯU C NG TANG QUY N 
 

                        San Jose, ngày 15 tháng 05 năm 2017 

                                        TM. Ban Trị Sự  

                                Giáo Hội PGHH/Bắc Cali 

                                            Hội Trưởng 

                                     Vương Học Thiêm                    
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải 

Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa 

Hảo vừa nhận được tin buồn: 
 

Đồng đạo NGUYỄN VĂN CỘI 
Sanh ngày 28 tháng 12 năm 1946 

tại Long Xuyên, An Giang – Việt Nam.  
 

Từ trần lúc 12:25PM ngày 18 tháng 4 năm 2017 

(nhằm ngày 22 tháng 3 năm Đinh Dậu) 

tại Thành phố Pittsburgh, Pennsylvania - USA. 
 

Hưởng thọ 71 tuổi 
 

      Xin thành kính chia buồn cùng Bà Quả phụ 

Trần Thị Giàu và Tang quyến. 

      

  Đồng thành tâm cầu nguyện cho Đồng đạo 

NGUY N V N C I, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu 

độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh 

miền Cực lạc. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 
 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGO I 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 

& Gia Đình NGUY N V N HI P 
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