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Lá Thư Tòa Soạn 
 

Kính thưa Quý đồng đạo và 

Quý độc giả kính mến, 

Một lần nữa, mùa Đại Lễ 

18/5 lại trở về với hàng triệu tín 

đồ PGHH khắp nơi trên thế 

giới. Sở dĩ chúng tôi gọi “mùa Đại Lễ 18/5” là vì Đại 

Lễ nầy không chỉ diễn ra trong một buổi hay trong một 

ngày ngắn ngủi mà nó đã bắt đầu từ mấy tháng trước và 

liên tục kéo dài thêm cả tuần lễ sau đó mới tạm thời 

chấm dứt. Thật vậy, ngay trong ngày Đại Hội Đạo năm 

nay, các BTS đã chọn lựa rồi quyết định thời gian và 

địa điểm tổ chức Đại Lễ 18/5 cho năm tới. Và trước đó 

sáu tháng, BTS.TƯHN/GH/PGHH đã ra Thông Báo để 

nhắc nhở đồng đạo khắp nơi sắp xếp và đặt mua vé máy 

bay về tham dự. Trong khi đó, Ban Tổ chức cũng bắt 

đầu công việc tìm kiếm Khách sạn, tìm Hội trường, 

thực hiện cổng chào, gởi Thiệp Mời…từ ba tháng trước 

để mong sao ngày Đại Lễ được thành công tốt đẹp hầu 

giữ thể diện chung cho đoàn thể PGHH trước sự hiện 

diện của hàng trăm quan khách và đồng đạo khắp nơi 

trên thế giới. Điều nầy chứng minh cho mọi người thấy 

rằng ngày 18 tháng 5 âl, ngày mà Đức Huỳnh Giáo Chủ 

khai sáng nền Đạo PGHH đã trở thành ngày Lịch sử, 

ngày thiêng liêng trọng đại mà bất cứ ai hễ là tín đồ 

PGHH cũng đều ghi tâm, khắc cốt.  

     Thật vậy, hễ đến ngày 18 tháng 5 âl là người Tín 

đồ PGHH dù trong bất cứ cảnh ngộ nào cũng đều hân 

hoan và trân trọng tổ chức ngày Đại Lễ vô cùng trọng 

thể. Bởi vì trong tâm thức họ đều nghĩ rằng đây là một 

ngày đặc biệt mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, trong 
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đó ý nghĩa tâm linh là điều then chốt mà ai ai cũng mặc 

nhiên công nhận. 

Như mọi người đều biết, vào ngày nầy cách đây 

76 năm về  trước (ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão) Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã chính thức làm Lễ cáo Hoàng 

Thiên, tuyên bố khai Đạo cứu đời. Đối với một người 

thanh niên 19 tuổi, đây là một việc làm ngoài sức tưởng 

tượng của người đời, nhưng Ngài không ngần ngại tiết 

lộ trong bài “Diệu Pháp Quang Minh”: 

               “Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn, 

               Khắp hạ giái truyền khai Đạo pháp.” 

         Đây quả là một Tuyên ngôn mang một ý nghĩa 

thiêng liêng, mầu nhiệm. Chính ngày nầy là ngày Đức 

Kim-Sơn Phật lâm phàm cứu dân độ thế và trong tương 

lai Ngài sẽ trở lại gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư 

bang. Do đó, đã có nhiều nhà nghiên cứu Phật học gọi 

Đức Giáo Chủ PGHH là Bồ Tát và Sứ mạng của Ngài 

vẫn còn tiếp tục. Và đó cũng chính là niềm tin và hy 

vọng của hàng triệu tín đồ PGHH đang trông đợi ngày 

trở về trong vinh quang nhất của Ngài.  

Hôm nay, hòa với niềm vui chung trong mùa Đại 

Lễ 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 26 xin dành phần lớn 

Tin tức, hình ảnh có liên quan đến ngày Đại Hội Đạo 

Thường Niên 2015 và Đại Đại Lễ 18/5 do Ban Trị Sự 

Trung Ương Hải Ngoại và các BTS, BĐD/PGHH khắp 

Tiểu bang Hoa Kỳ cũng như Canada đứng ra tổ chức tại 

Thành phố Houston (Texas), như một chứng tích rõ nét 

về truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” 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.. 

Trong không khí hân hoan, tưng bừng của mùa Lễ 
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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 cũng không quên 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, Tập san Tinh Tấn cũng quyết 

tâm làm sao cho xứng đáng là Tiếng nói chung của 

người tín đồ PGHH nơi hải ngoại. 

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 của bọn vô thần Cộng sản; 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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Diễn từ của Ông Hội Trưởng 
 Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
 

 (Đại Lễ 18/5 âl năm 2015 tổ chức tại Thành phố Houston, 

Texas ngày 28/6/15) 
 

 -Kính thưa quý vị Đại diện Cộng đồng, Đại diện 

quý Tôn giáo bạn và Đoàn thể. 

 -Kính thưa quý Thân hữu cùng quý Đồng đạo. 
 

 Nhân danh Hội Trưởng BTS.TƯHN Giáo Hội 

Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin cung kính chào 

mừng tất cả quý vị, đã không quản mất thời giờ và công 

khó, tới tham dự Đại lễ 18/5 âl, kỷ niệm 76 năm ngày 

Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH, được 

BTS.PGHH Thành phố Houston, Texas tổ chức ngày 

hôm nay. 
 

 Kính thưa quý vị, 

Trong dòng lịch sử dân tộc cận đại, hẳn quý vị 

đã ít nhiều biết rõ PGHH hình thành và phát triển như 

thế nào trong suốt 76 năm thăng trầm của Tổ quốc Việt 

Nam. Quý vị cũng đã ít nhiều biết qua thân thế và sự 

nghiệp tôn giáo cũng như sự nghiệp cứu quốc của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ trong giai đoạn lịch sử đầy nguy biến 

1939-1947. Những dữ kiện lịch sử đó tưởng đã đủ 

chứng minh sức sống dũng cảm vượt qua mọi khó khăn 

của nền Đạo non trẻ nầy để có thể trường tồn mãi mãi 

về sau.  

Sau biến cố lịch sử trọng đại 30/4/1975 đau 

thương, đầy nước mắt, chúng ta mất Miền Nam; nước 

Việt Nam thân yêu của chúng ta hoàn toàn bị nhuộm đỏ 

dưới sự thống trị sắt máu của chế độ độc tài đảng trị của 

người Cộng Sản. Cùng chung dòng người bỏ nước ra đi 
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lánh nạn, người tín đồ PGHH cũng phải giã từ quê cha 

đất tổ, thánh địa, vượt núi, băng rừng sâu và biển cả tìm 

vùng đất tự do để sinh sống, xây dựng lại thế hệ mai 

sau. Nếu có 3 triệu người Việt Nam tị nạn chính trị sống 

ở hải ngoại ngày nay thì trong đó, cũng có vài trăm 

ngàn người tín đồ PGHH (khoảng non 10% dân số) 

chịu cùng chung số phận. 

40 năm trôi qua nơi đất khách quê người, người 

Việt tị nạn, từ đôi bàn tay trắng, tạo nên sự nghiệp, từ 

một sắc dân xa lạ đã phải nhận xứ sở mình đang sống 

thành quê hương thứ hai. Một phần lớn con em chúng 

ta từ thế hệ thứ hai trở về sau, ký ức Việt Nam chỉ lờ 

mờ trong tâm khảm và một số không nhỏ đã chào đời 

nơi xứ người chẳng biết Việt Nam là gì, ở đâu. Tình 

trạng đó đã khiến người Việt thế hệ thứ nhất và thế hệ 1 

rưỡi phải quyết làm một cái gì để tránh họa mất gốc, 

bảo tồn văn hóa Việt, trong đó có tôn giáo của người 

Việt. 

Khoảng cuối năm 1979 Giáo Hội PGHH ở hải 

ngoại mà đầu tiên là ở Hoa Kỳ đã bắt đầu được thành 

lập trong tâm trạng băn khoăn như đã nói. Người tín đồ 

PGHH với tỉ số nhỏ lại sống rải rác khắp nơi nên sự gặp 

gỡ quy tụ không phải là việc dễ. Đầu tiên tại Hoa Kỳ, 

chúng tôi kết nối thành từng nhóm nhỏ các đồng đạo 

sống trong từng thành phố, từng tiểu bang và dần dà 

liên kết nhau lại thành hệ thống Giáo Hội PGHH ở hải 

ngoại. Trải qua hơn hai thập niên kết nối hoạt động đầy 

thăng trầm trước dòng đời đảo điên, tha hóa, đôi lúc 

chúng tôi bị rơi vào tình trạng phân hóa khó tránh khỏi. 

Bằng nỗ lực quyết tâm, người tín đồ PGHH đã vượt 

khó khăn, xóa bỏ dị biệt để kết hợp, đoàn kết lại; kết 

quả, năm 2003 một Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

(BTSTƯHN) Giáo hội PGHH đã được thành lập cùng 

làm việc với 15 Ban Trị Sự, Ban Đại Diện PGHH địa 
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phương, rải rác trên nhiều thành phố, tiểu bang ở Hoa 

Kỳ và ở Canada. Hệ thống Giáo Hội PGHH với sự lãnh 

đạo là BTS/TƯHN đã kết nối tuyệt đại đa số các tín đồ 

PGHH hoạt động nhằm phát huy đạo pháp và hỗ trợ 

cho các đồng đạo đang bị nhà cầm quyền CSVN bức 

hại, giam cầm tại quê nhà với lập trường dứt khoát 

không chấp nhận chủ nghĩa độc tài Cộng sản VN phi 

nhân quyền và phi tự do tôn giáo. 

Dầu phương tiện vô cùng hạn hẹp, không gian 

cách trở khó khăn, BTS/TƯHN chúng tôi đã không 

ngừng họat động. Thiết nghĩ nhân dịp ngày Đại Lễ hôm 

nay, chúng tôi thấy có bổn phận tường trình những gì 

mà chúng tôi đã thực hiện trong năm vừa qua và 

chương trình mà chúng tôi sẽ thực hiện cho những ngày 

sắp tới. 

Trước hết, sau ngày mãn nhiệm kỳ IV BTS/ 

TƯHN, cũng ngày này năm trước trong dịp Đại Lễ kỷ 

niệm 75 năm ngày Khai Sáng nền Đạo được tổ chức tại 

Thành phố San José, tiểu bang California, nhiệm kỳ V 

chúng tôi đã gặp phải khó khăn về sự bàn giao không 

trọn vẹn giữa 2 nhiệm kỳ. Trong đó, nặng nề, khó khăn 

và phức tạp nhất là việc tái bản bộ Sấm Giảng Thi Văn 

Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà nhiệm kỳ trước 

thực hiện đang dang dở. Bằng nhẫn nại, chúng tôi đã 

vượt khỏi khó khăn này và ấn cảo bộ Sấm Giảng được 

trình bày, tu chính công phu đã được hoàn tất. Một ấn 

bản cho năm 2014 và sau đó không bao lâu, ấn bản 

2015 cũng đã được gởi sang Đài Loan in xong với bìa 

dầy, chữ mạ vàng và được phân phối đến các BTS & 

BĐD địa phương. Đặc biệt, ấn cảo 2015 đã được 

chuyển bằng đường Internet cho các đồng đạo hoạt 

động độc lập ở quê nhà và được tiếp đón trân trọng giữa 

lúc Bộ Sấm Giảng cũ của Ban Đại Diện PGHH nhà 

nước ấn hành bị kiểm duyệt, cắt xén gần một nửa. 
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Trước hoàn cảnh vi phạm nhân quyền và nhất là 

tự do tôn giáo tiếp tục bị chế độ độc tài CS không 

ngừng khống chế bức hại, một số tín đồ PGHH trung 

kiên vẫn còn bị giam cầm ngược đãi đã là mối lo âu 

không ngừng của chúng tôi. Ngày 16/7/2014 tại 

Washington, D.C, nhân danh Hội trưởng, tôi đã trực 

tiếp tham gia 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, nhất là kêu gọi sự 

hậu thuẫn của Chánh phủ Hoa Kỳ buộc nhà cầm quyền 

CSVN thả ngay các tín đồ PGHH như đã nói trên. 

 Ngày 28/3/2015 chúng tôi đã ban hành bản 

Tuyên bố song ngữ Anh-Việt Lập trường của 

BTSTƯHN Giáo Hội PGHH về sự áp bức và khống 

chế, giam cầm các tù nhân lương tâm trái phép của nhà 

cầm quyền CS tại VN. 

Kế đó về mặt sinh hoạt thuần tôn giáo trong nội 

bộ, chúng tôi đã cử một toán diễn giảng phổ thông giáo 

lý qua các tiểu bang California, Texas và Georgia để cổ 

động nhắc nhở việc tu học trong cuộc sống tha hương.  

Trong tương lai gần, chúng tôi đang thiết lập 

việc học giáo lý, đặc biệt dành cho trẻ em bằng các lớp 

học lưu động, hoặc online, paltalk, diễn đàn, v… v…. 

Trong tinh thần nhập thế đạo Phật qua Giáo lý 

PGHH, để hoàn thành trách nhiệm trong hiện tại và 

nhìn về tương lai nhằm thực hiện các mơ ước chân 

chánh đạo-đời, chúng tôi thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ của 

các đồng đạo khắp mọi nơi, sự giúp đỡ của quý thân 

hữu để nhiệm vụ của chúng tôi được hoàn thành tốt 

đẹp. Xin trân trọng kính chào tất cả quý liệt vị. 
 

                                 NGUYỄN VĂN TẠO 
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NGHĨA  ĐẠO   

ƠN THẦY 
 
 

Kể từ nền Đạo được hoằng khai, 

Lịch sử sang trang đã kéo dài. 

Đất Nước qua nhiều cơn hận tủi, 
Đạo Nhà trải lắm cảnh chua cay. 

Quê Hương chìm đắm trong nghèo khổ,   

Nền Đạo truân chuyên trước độc tài. 
Thầy đã ra đi hun hút bóng,  

Nay ngày vui Đạo chẳng tròn đầy. 

 

Nay ngày vui Đạo chẳng tròn đầy, 
Nghĩa nặng ơn sâu nhớ Đức Thầy. 

Phật Giáo chấn hưng vang khắp chốn,   

Hảo Hòa chỉ dạy dội bên tai.        
Tu Nhân bằng hữu dồi năm tháng, 

Học Phật đệ huynh trau mỗi ngày. 

Long Hội Tớ Thầy vui họp mặt,  

Thề không phụ nghĩa Đạo hoằng khai.  
 

 

Tập San TINH TẤN 
                                        (Kỷ niệm 18/5 âl 2015) 
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Tường Trình Sinh Hoạt 
Đại Hội Đạo năm 2015 và Đại Lễ 18-5  

lần thứ 76  tổ chức tại Houston, Texas. 
Vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2015, 

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

phố Houston (Texas) hân hoan tham dự Đại Hội Đạo 

thường niên và Đại Lễ 18/5 lần thứ 76 ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. 

I.- Đại Hội Đạo thường niên. 

 Đại Hội Đạo năm nay (2015) do BTS/ TƯHN/ 

GH/PGHH triệu tập, được tổ chức tại Hội Quán 

BTS.PGHH Houston, tọa lạc tại số 13627 Tonnochy 

Drive, Houston (TX) với sự tham dự của 8 Ban Trị-Sự 

(BTS) và 4 Ban Đại-Diện (BĐD) địa phương trực thuộc 

hệ thống Giáo Hội, đó là: 

1. - BTS Arizona: Đ/đ Nguyễn Văn Tạo đại diện, 
2. - BĐD Arlington(TX): Đ/đ Nguyễn Tấn Hòa đại diện,   

3. - BTS Atlanta (GA): Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ đại diện, 
4. - BTS Bắc Cali: Đ/đ Vương Học Thiêm đại diện, 
5. - BĐD Biloxi (MS): Đ/đ Trương Văn Thạo đại diện, 
6. - BTS Dallas (TX): Đ/đ Trần Quang Khải đại diện, 
7. - BTS Houston (TX):Đ/đ Nguyễn Anh Dũng đại diện, 
8. - BTS Nam Cali: Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu đại diện, 
9. - BTS Sacramento: Đ/đ Huỳnh Văn Liêm đại diện,  
10. - BĐD San Antonio: Đ/đ Nguyễn Mộng Hoàng đại            

diện, 
11. - BĐD San Leon: Đ/đ Huỳnh Công Tử  đại diện, 
12. - BTS Washington D.C: Đ/đ Trần Phú Hữu đại diện. 

     Ngoài ra, còn có một số đồng đạo ở địa phương hoặc 

từ các nơi khác về tham dự với tính cách dự thính viên.  
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Đ/đạo Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư Ký BTS.TƯHN làm 

Điều Hợp Viên (MC) cho ngày Đại Hội Đạo. 

 

Đ/đạo Nguyễn Văn Tạo, Đ/đ Trần Phú Hữu 

và Đ/đ Vương Học Thiêm trên bàn Chủ Tọa Đoàn. 
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Đ/đ Lưu Phước Thiện, Đ/đ Nguyễn Văn Quang và Đ/đạo 

Nguyễn Tấn Hòa trên bàn Thư Ký Đoàn. 

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 27/6 năm 2015, Đại-

hội Đạo đã tưng bừng khai mạc sau nghi lễ chào Quốc-

kỳ Hoa kỳ & VNCH, Đạo kỳ và Phút mặc niệm. 

 Tiếp theo, là Nghi thức Tôn giáo PGHH do quý 

vị Hội Trưởng các BTS & BĐD hiện diện đồng hành lễ 

trước ngôi Tam Bảo và bàn thờ Cửu huyền Thất tổ. 

Sau đó, quý Đồng đạo đại diện các Ban Trị Sự & 

Ban Đại Diện tuần tự đứng lên giới thiệu danh tánh, 

chức vụ và đơn vị của mình. 

Trước đó, trên bàn Chủ Tọa đoàn đã có mặt quý 

Đồng đạo được sự đồng thuận của các BTS & BĐD 

trong buổi họp mặt tiền Đại hội (26/6/2015), đó là:  

-Đồng đạo Nguyễn Văn Tạo, Hội Trưởng 

BTS/TƯHN  

        -Đồng đạo Vương Học Thiêm, Hội Trưởng BTS. 

PGHH Bắc California. 
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-Đồng đạo Trần Phú Hữu, Hội Trưởng BTS. 

Washington DC. 

 Ngoài ra, còn có Đ/đ Nguyễn văn Hiệp, Chánh 

Thư Ký BTS/TƯHN giữ nhiệm vụ Điều hợp viên, Đ/đ 

Lưu Phước Thiện (Chánh Thư Ký BTS.Bắc California), 

Đ/đ Nguyễn Tấn Hòa (Trưởng Ban BĐD Arlington) và 

Đ/đ Nguyễn Văn Quang (Thư Ký BTS.Houston) cùng 

giữ vai trò Thư ký đoàn cho buổi Đại Hội.  

Mở đầu Chương trình nghị sự, Đ/đ Nguyễn Văn 

Tạo ngỏ lời chào mừng Đại Hội, ca ngợi Quý vị Đại 

diện và Đồng đạo khắp nơi không ngại đường sá xa xôi, 

cách trở về đây tham dự Đại Hội Đạo mặc dù có một 

vài địa phương vì lý do riêng không có mặt. Đ/đ Tạo 

cho biết sau thời gian nghỉ dưỡng bệnh vì tai nạn giao 

thông, nay sức khỏe tạm thời bình phục và quyết định 

trở lại sinh hoạt bình thường kể từ hôm nay. Sau cùng, 

Đ/đ Tạo tuyên bố khai mạc Đại hội và cầu chúc Đại hội 

được thành công tốt đẹp. 

 Tiếp theo, Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp thay mặt 

BTS/TƯHN đọc Bản Tường Trình về thành quả hoạt 

động của BTS/TƯHN/GHPGHH nhiệm kỳ V trong 

năm vừa qua, (Bản Tường Trình nầy cũng được phổ 

biến trên Ts Tinh Tấn số 26, trang 31 kính mời quý vị 

xem qua). 

 Sau đó, Đ/đ Phạm Lệ Chi, Thủ Bổn BTS/TƯHN 

nhờ Đ/đ Chánh Thư Ký đọc Bản báo cáo về tình hình 

Tài chánh của Ban Trị Sự TƯHN Nhiệm kỳ V (2014-

2017) từ ngày tiếp tục nhận nhiệm vụ cho đến nay. Bản 

Báo cáo tuy ngắn gọn nhưng Đại Hội cũng biết được 

một cách tổng quát về con số Chi, Thu và Tồn quỹ của 

Giáo hội. 

Chương trình Đại Hội được tiếp tục bằng những  



15 
 

 

 Đ/đạo Nguyễn Mộng Hoàng       Đ/đạo Vương Học Thiêm 

  Đại diện BĐD San Antonio.      Hội Trưởng BTS Bắc Cali. 
 

bài Tham Luận từ Đại diện của các BTS & BĐD địa 

phương. Mặc dầu hầu hết các BTS và BĐD đều không 

có bài Tham Luận viết trước (chỉ có Đ/đ Huỳnh Công 

Tử, TB.BĐD/PGHH San Leon soạn sẵn bài Tham Luận 

nên được ưu tiên phát biểu trước và được Đại Hội hoan 

nghinh nhiệt liệt). Tuy nhiên, tất cả Đại biểu đã lên diễn 

đàn tường trình một cách súc tích và linh động về 

những sinh hoạt giáo sự ở từng địa phương hoặc đóng 

góp những ý kiến xây dựng chung hay những đề nghị 

thích đáng để Đại Hội tùy nghi giải quyết.   

 Đại-Hội Đạo tạm ngưng lúc 12 giờ 15’ trưa để 

dùng cơm trưa do Ban tổ chức khoản đãi. Sau đó, đã trở 

lại tiếp tục chương trình nghị sự lúc 1: 00’ trưa cùng 

ngày. 

 Ngay sau phần phát biểu của các đại diện kết 

thúc, Đ/đ Chánh Thư ký xin phép Đại Hội đưa ra 4 vấn 

đề cần được Đại Hội Đạo thông qua và giải quyết: 



16 
 

 

    Đ/đạo Nguyễn Tấn Hòa          Đ/đạo Huỳnh Văn Liêm 

Trưởng ban BĐD Arlington.   Hội Trưởng BTS Sacramento. 
 

 
   Đ/đạo Nguyễn Anh Dũng          Đ/đ Trương Văn Thạo 

  Hội Trưởng BTS Houston.    Trưởng ban BĐD Biloxi (MS). 
 

 1./ Quyển “CHUYỆN BÊN THẦY” gồm tất cả 

788 mẩu chuyện được Đ/đ Nguyễn Thanh Phương 

(Đương kim Phó Hội Trưởng BTS.PGHH Sacramento)  
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Đ/đạo Nguyễn Thanh Giàu          Đ/đ Trần Quang Khải 

Hội Trưởng BTS Nam Cali.    Hội Trưởng BTS Dallas, TX. 

 

     
Đ/đ  Bác sĩ Huỳnh Thêm            Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ 

  Cố vấn BTS Bắc Cali.          Hội Trưởng BTS Georgia. 
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    Đ/đạo Huỳnh Công Tử               Đ/đạo Trần Phú Hữu 

 Trưởng ban BĐD San Leon       HT/BTS Washington D.C  

 

qua từ Việt Nam đề nghị 

ấn tống vì nhận thấy rất 

cần thiết cho mọi người. 

 - Đại Hội Đạo 

(ĐHĐ) quyết định sao 

chép lại tập tài liệu nầy 

dưới dạng (doc.file) và sẽ 

gởi đến từng BTS & BĐD 

địa phương để nghiên cứu 

trước khi phổ biến. 

 2./ “MÁY NIỆM 

PHẬT” do Đ/đ Nguyễn 

Hoàng Vũ (Trưởng Ban 

Từ Thiện Xã Hội /BTS. 

TƯHN) phụ trách sản 

xuất và giới thiệu. Đ/đ Vũ 

cho biết nội dung Máy 
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Niệm Phật gồm những chi tiết như sau: 

 - Niệm Phật (5 phút) + Sấm Giảng quyển 1-5 

(khoảng 9 giờ) + Quyển 6 (khoảng 1 giờ) + Thi Văn I 

(khoảng 4 giờ 30 phút) + Thi Văn II (khoảng 4 giờ 30 

phút) + Thi Văn III (khoảng 2 giờ 50 phút). Tổng cộng 

khoảng 22 giờ. Hình thức theo tiêu chuẩn PGHH từ 

màu sắc đến huy hiệu. Giá tiền $9.00 USD cho mỗi 

máy (với điều kiện là phải đặt từ 5 ngàn máy trở lên). 

Mục đích nhằm giúp cho người nghèo, người mù mắt, 

nggười mù chữ có phương tiện để nghe được Sấm 

Giảng của Đức Thầy. 

 - Đại Hội Đạo quyết định ủng hộ chương trình 

này và kêu gọi các BTS & BĐD cùng đồng đạo khắp 

nơi tiếp tay để có đủ số tịnh tài cho việc ấn tống 5 ngàn 

máy đầu tiên. 

 3./ Bài hát “VỌNG TÔN SƯ” do Đ/đ Nguyễn 

Văn Hiệp giới thiệu và đề nghị trở thành bài Đạo Ca. 

Đ/đ Hiệp cho biết bài hát nầy xuất hiện và phổ biến 

trong các đơn vị bộ đội và các trường học trong các 

Vùng PGHH sau ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn 

(năm 1947).  

 - Đại Hội Đạo quyết định cần có một thời gian 

để nghiên cứu, tìm hiểu thêm về nguồn gốc bài hát 

trước khi quyết định. 

 3./ Giải quyết 1.000 Quyển SGTVTB ấn bản 

2013 (do cựu HT Nhiệm kỳ tự động đem in, không qua 

sự kiểm soát của Ban Phổ thông Giáo Lý Trung Ương) 

còn lưu giữ tại Hội Quán BTS.PGHH Bắc California. 

 Đ/đ Nguyễn Văn Mậu không thực hiện được lời 

hứa trước ĐHĐ năm 2014 tại San José. 

 ĐHĐ nhận thấy việc chỉnh sửa bằng tay (bôi xóa 

hoặc viết lại) sẽ làm mất đi giá trị của quyển Sấm 
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Giảng. ĐHĐ quyết định không nên chỉnh sửa và cũng 

không lưu hành nội bộ vì nội dung ấn bản nầy đã bị 

thay đổi quá nhiều. Văn phòng Chánh Thư Ký sẽ ra 

Văn thư công bố quyết định nầy. Đồng thời thông báo 

cho mọi người biết Ông cựu Hội Trưởng BTS.TƯHN 

nhiệm kỳ IV đã không những không bàn giao đầy đủ 

tiền quyên góp in SGTVTB cho BTS.TƯHN nhiệm kỳ 

V mà còn dùng số tiền lưu giữ bất hợp pháp nầy tiếp 

tục in thêm ấn bản 2014 có cùng nội dung như ấn bản 

2013.   

 Phần cuối của chương trình ĐHD là Đ/đ Nguyễn 

Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS.PGHH Nam California 

tình nguyện nhận nhiệm vụ tổ chức Đại Hội Đạo và Đại 

Lễ 18/5 năm 2016. 

 Đại Hội Đạo chấm dứt lúc 5:00 giờ chiều cùng 

ngày trong bầu không khí vui tươi, cởi mở và phấn khởi 

sau buổi cơm chay thân mật, đầy Đạo vị do Ban Tổ 

Chức khoản đãi./. 

II. Đại Lễ 18-5 lần thứ 76 

 
 

     Vào lúc 11 giờ 30’ sáng Chủ Nhật ngày 

28/06/2015, tại Hội Trường sang trọng của Phoenix 
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Restaurant, số 15156 Bellair Blvd, Houston, TX. 

77083, Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại GH/PGHH 

phối hợp với BTS.PGHH Houston (Texas) đã long 

trọng tổ chức Đại Lễ 18/5, kỷ niệm lần thứ 76 ngày 

Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo 

Hòa Hảo với sự tham dự của khoảng trên 650 người, 

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

thể, Hội Đoàn địa phương, Quý Đại diện Dân biểu 

Quốc hội Hoa Kỳ, Quý Cơ quan Truyền thông Báo chí 

và tín đồ PGHH từ các Tiểu bang Hoa Kỳ và Canada.  

       Trước giờ khai 

mạc Đại lễ, đồng 

đạo Trần Phú Hữu 

(P.HT. BTS/TƯHN) 

và đồng đạo Nguyễn 

Anh Dũng (HT.BTS/ 

PGHH/ Houston)  

cùng trên 60 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 Gia đình 

Phật tử chùa Pháp 

Luân mở đường và 

đóng góp vào 

chương trình Đại Lễ bằng những màn biểu diễn thật 

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

khiến không khí buổi Đại lễ thêm phần sống động.    
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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 và Mỹ, Đạo 

Kỳ PGHH và phút mặc niệm. 

Điều khiển buổi lễ là hai MC: Nguyễn Thanh 

Giàu (Hội Trưởng BTS.PGHH miền Nam California) 

và Nguyễn Hoan (nữ xướng ngôn viên đài Apple TV 

55.4 tại thành phố Houston). Thay mặt Ban Tổ chức, 

MC Nguyễn Thanh Giàu 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: 

- Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Thượng Tọa 

Thích Giác Đẳng, Thượng Tọa Thích Nguyên Đạt, 

Thượng Tọa Thích Minh Ấn, Thượng Tọa Thích 

Nguyên Tánh, Thượng Tọa Thích Huyền Giác, Tỳ 

Kheo Thích Mật Hạnh, Thượng Tọa  Thích Nguyên 

Hồng, Thượng Tọa Thích Huệ Hoa, Tỳ Kheo Thích 

Quản Pháp, Ni Sư Thích Nữ Thanh Lương, Ni Sư Thoại 

Liên, Cư sĩ Trần Hiến cùng phái đoàn Phật tử từ các 

chùa Pháp Luân, chùa Liên Hoa, chùa Việt Nam, chùa 

A Di Đà, chùa Linh Sơn SW, chùa Đại Giác, Viên 

Thông tự, Thiền viện Bảo Tích, Tịnh xá Pháp Giới, 

Tịnh xá Ngọc Tâm,… 
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 - Linh mục Phạm Hữu Tâm, Chủ Tịch Ủy Ban 

Công Lý & Hòa Bình và Tiến sĩ Trịnh Tiến Tinh, Chủ 

Tịch Cộng Đồng Công Giáo Houston và Gaveston. 

 - Đầu tộc Đạo Trịnh Quốc Thế, Hiền tài Lê Tấn 

Tài, Hiền tài Nguyễn Hoàng Chung (Thánh Thất Cao 

Đài Houston), Lễ Sanh Ngọc Đức Thanh (Thánh thất 

Cao Đài North West Houston) và Chánh Trị Sự Nữ 

Phan Thị Sáu (Cao Đài Houston). 

 - Dân Biểu Quốc Hội Liên Bang Al Green (đơn 

vị 9), Dân Biểu Quốc Hội Tiểu Bang Hubert-Võ (đơn vị 

149), Nghị Viên Richard Nguyễn (khu vực F), Joe 

Pennington (Uỷ viên Hội đồng quản trị Cảnh sát), Col. 

Fred Glazier (Tuyên úy), ADrian Garcia (cựu Cảnh sát 

Trưởng quận hạt Harriss), Patrick Reilly (UB xây dựng 

Tượng đài Việt Mỹ), Fred Hudgeon, Anne Hudgeon, 

Đại Úy Mark Morgan. 

- Cựu Đại tá Trương Như Phùng (Tổng hội Cựu 

Chiến sĩ VNCH), cựu Đại tá Nguyễn Văn Nam (cựu 

Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Houston), cựu Thiếu Tá 

Lê văn Sanh, cựu Thiếu Tá Nguyễn Thực (Hội Cựu Tù 

nhân Chính trị), Bác Sĩ Diệu Nguyễn và phái đoàn (Ủy 

Ban  xây dựng Tượng đài Việt-Mỹ). 

- Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết (Đại Việt Quốc Dân 

Đảng), Ông Trần Minh Triết (Đại diện Việt Nam Quốc 

Dân Đảng), Ông Bùi Ngọc Lân (Hội Sinh viên Sĩ quan 

Thủ Đức), cựu Thiếu tá  Phạm Duy Nhân (Lữ đoàn I 

Thiện nguyện và phái đoàn), Ông Hứa Châu (Hội Kiên 

Giang và phái đoàn), Ông Tô Văn (Hội Sóc Trăng-Bạc 

Liêu-Cà Mau và phái đoàn), Đại diện Hội An Giang và 

phái đoàn, Ông Hoa Dương (Hội Từ Bi Phụng Sự), Ô. 

Lê Vũ Thiền (quyền Dưỡng sinh), Ông Bà Hồ Sắc (Hội 

Thiếu sinh quân), Ông Phạm Văn Nhân (Hội Cảnh Sát 

QG), Đại diện Hội Phụ Nữ Âu Cơ,… 

- Ông Đỗ Tỉnh, Anh Văn Đình, Ông Trịnh Du, 
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Cựu Hội Trưởng Đỗ Minh Đức (Cộng Đồng NVQG 

Houston và Vùng phụ cận). 

- Cựu Thiếu Tướng Văn Thành Cao, cựu Thiếu 

Tướng Cảnh Sát Trang Sĩ Tấn, cựu Đại Tá Hà Mai Việt, 

cựu Đại Tá Nguyễn Phước Trang, Bác Sĩ Mã Xái, Bác 

Sĩ Huỳnh Thêm, GS Kiến Càng Nguyễn thành Nhơn,… 

- Quý Ông Lê thiện Phúc, Nguyễn Thi, Xuân 

Nghĩa (đến từ Úc Châu). 

- Ông Micheal Hòa (Đại diện SGN TV 51.3), Bà 

Hoàng Minh Thúy (Đại diện báo Xây Dựng), Trần 

Bạch Cúc và Tôn Thất Khôi (Đại diện Thời Báo 

Houston), Đại diện TV BYN 57.3, Đại diện Việt TV 

51.2, Đại diện Apple TV 55.4, Đại diện Đài Van TV 

55.2, … 

Bên cạnh đông đảo tín đồ PGHH trong vùng 

Houston “nắng ấm tình nồng”, còn có 14 phái đoàn của 

các Ban Trị Sự & Ban Đại Diện PGHH từ xa về tham 

dự, được ghi nhận như sau: 

- Phái đoàn Arizona; - Phái đoàn Arlington (TX); 

- Phái đoàn Atlanta (GA); - Phái đoàn Bắc California; - 

Phái đoàn Biloxi (MS); - Phái đoàn Calgary (Canada); - 

Phái đoàn Dallas (TX); - Phái đoàn Florida; - Phái đoàn 

Houston (TX); - Phái đoàn Nam California; - Phái đoàn 

Sacramento (CA); - Phái đoàn San Antonio (TX); - Phái 

đoàn San Leon (TX); - Phái đoàn Washington, D.C. 

Bắt đầu chương trình, Đồng đạo Nguyễn Anh 

Dũng, Trưởng Ban Tổ Chức đọc Diễn văn Khai mạc. 

Đồng đạo Dũng ngỏ lời hân hoan chào mừng và cám ơn 

quý quan khách, quý đồng đạo PGHH từ khắp nơi về 

tham dự ngày Đại Lễ hôm nay. Nội dung bài Diễn văn 

nhắc lại nạn đói kinh hoàng tại Bắc Việt năm Ất Dậu 

(1945) cướp mất gần 2 triệu đồng bào ruột thịt. Chính 

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã mở cuộc Khuyến nông suốt 2 

tháng qua 107 địa điểm khác nhau để kêu gọi nông dân  
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Miền Tây Nam Việt (đa số là tín đồ PGHH) ra công cày 

cấy để cứu đói cho người dân miền Bắc và miền Trung 

lúc bấy giờ. Đồng thời, Đồng đạo Dũng 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.  

Kế tiếp,  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 của Đức Thầy" do 

chính tay Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ngày 18/5 năm 

Nhâm Ngũ (1942) tại Bạc Liêu luôn luôn được Ban Tổ 

Chức đưa vào chương trình các ngày Lễ Đạo, lần nầy 

do Đồng Đạo Trần Phú Hữu (Phó HT. BTS/TƯHN) 

tuyên đọc bằng chất giọng rõ ràng, chân xác, khiến mọi 

người cùng lắng tâm theo dõi từng câu, từng lời vàng 
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ngọc của Đức Thầy. 

     Tiếp theo, Đồng Đạo Nguyễn Hoàng Vũ (Hội 

Trưởng BTS/PGHH Georgia) trình bày về "Ý nghĩa 

ngày Đại lễ 18/5". Theo Đồng Đạo Vũ cho biết: “Ngày 

18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) là ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ lâm phàm khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa 

Hảo nhằm thi hành những Sứ Mạng cùng những Sắc 

lịnh do bề trên giao phó, để dìu dắt chúng sanh lánh nẻo 

trần ai, xa miền tục lụy. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 

là hồi chuông cảnh tỉnh nhân sanh, cùng việc báo trước 

những biến đổi trong vũ trụ, đất, Trời… Đồng thời, 

ngày 18/5 là một bước ngoặc lớn trong nền Phật giáo, 

hầu quy nguyên tính chân truyền của Đức Phật Thích 

Ca. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão còn là ngày Đức 

Huỳnh Giáo Chủ giáo truyền những giáo điều được: 

“Rút trong các luật các kinh.”, hầu giúp mọi người 

nhận thức rõ về Phật pháp, về luân hồi sanh tử, về 

những điều khổ ở Cõi Ta Bà, những điều vui ở Cõi Cực 

Lạc…, cùng những phương thức tu học, nếu áp dụng 

triệt để vào những sinh hoạt hàng ngày, sẽ giúp hành 

giả trở nên chánh trực, hiền lương, toàn thiện, toàn mỹ, 

đạt đến sự đại bi, đại giác và dần đi đến sự giải thoát. 

Đó chính là Ý nghĩa thiêng liêng của ngày 18/5, 

ngày mà hàng triệu tín đồ PGHH từ khắp mọi nơi trên 

thế giới đang hân hoan đón chào với niềm tin mãnh liệt 

nhất.” 

Trong bài Diễn từ, Đồng Đạo Nguyễn Văn Tạo 

nhân danh Hội Trưởng BTS.TƯHN Giáo Hội Phật Giáo 

Hòa Hảo, cung kính chào mừng tất cả quý vị quan 

khách đã không quản mất thời giờ và công khó, tới 

tham dự Đại lễ 18/5 âl, kỷ niệm 76 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 Houston, TX. 
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Đồng Đạo Nguyễn Văn 

Tạo phát biểu: “Quý vị 

chắc chắn đã ít nhiều 

biết rõ PGHH hình thành 

và phát triển như thế nào 

trong suốt 76 năm thăng 

trầm của Tổ quốc Việt 

Nam. Quý vị cũng đã biết 

ít nhiều về thân thế và sự 

nghiệp của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ trong giai 

đoạn lịch sử đầy nguy 

biến 1939-1947.  

“Sau biến cố 30/4/1975, 

cùng dòng người bỏ 

nước ra đi lánh nạn CS, 

thì trong đó cũng có vài trăm ngàn người tín đồ PGHH 

chịu chung số phận. 

 “40 năm trôi qua nơi đất khách quê người, một 

phần lớn con em chúng ta ký ức Việt Nam chỉ lờ mờ 

trong tâm khảm và một số không nhỏ chẳng biết Việt 

Nam là gì, ở đâu. Tình trạng đó đã khiến chúng ta phải 

quyết làm một cái gì để tránh họa mất gốc, bảo tồn văn 

hóa Việt, trong đó có tôn giáo của người Việt. 

“Trải qua hơn hai thập niên kết nối hoạt động 

đầy thăng trầm. Bằng nỗ lực quyết tâm, người tín đồ 

PGHH đã vượt khó khăn, xóa bỏ dị biệt để kết hợp, 

đoàn kết lại; kết quả, năm 2003 một Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại (BTS.TƯHN) Giáo hội PGHH đã 

được thành lập cùng làm việc với 15 Ban Trị Sự, Ban 

Đại Diện PGHH địa phương, rải rác trên nhiều thành 

phố, tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada. Hệ thống Giáo 

Hội PGHH với sự lãnh đạo là BTS.TƯHN đã kết nối 

tuyệt đại đa số các tín đồ PGHH hoạt động nhằm phát 
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huy đạo pháp và hỗ trợ cho các đồng đạo đang bị nhà 

cầm quyền CSVN bức hại, giam cầm tại quê nhà với lập 

trường dứt khoát không chấp nhận chủ nghĩa độc tài 

Cộng sản VN phi nhân quyền và phi tự do tôn giáo. 

“Trong tương lai gần, chúng tôi đang dự trù mở 

các khóa Giáo lý Căn bản tại các địa phương, đặc biệt 

dành cho trẻ em qua các lớp học lưu động, hoặc online, 

hoặc trên diễn đàn Paltalk… 

“Trong tinh thần nhập thế đạo Phật qua Giáo lý 

PGHH, để hoàn thành trách nhiệm trong hiện tại và 

nhìn về tương lai nhằm thực hiện các mơ ước chân 

chánh đạo-đời, chúng tôi thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ của 

các đồng đạo khắp mọi nơi, sự giúp đỡ của quý thân 

hữu để nhiệm vụ của chúng tôi được hoàn thành tốt 

đẹp.” 

Sau bài Diễn từ của Đồng Đạo Hội Trưởng 

BTS.TƯHN là phần phụng ngâm Sấm Giảng và Thi 

Văn Giáo Lý của Đức Thầy qua bài "Cho Ông Cò Tàu 

Hảo" do Đồng Đạo Võ Kim Thoa (Đại diện 

BĐD/PGHH San Antonio) đảm trách. Bằng giọng 

ngâm mượt mà, trong trẻo và truyền cảm, Đồng Đạo 

Thoa đã được người nghe tán thưởng nhiệt liệt.  

Chương trình kế tiếp là phần cấp Giấy Chứng 

Nhận và phát thưởng cho các học viên vừa hoàn mãn 

khóa học Giáo lý Căn bản do Ban Phổ Thông Giáo Lý 

BTS.TƯHN tổ chức tại Hội Quán PGHH Houston từ 

ngày 14/6 đến 25/6/2015 vừa qua. Ban Tổ chức đã kính 

mời một số quan khách lên Lễ đài trao tặng các phần 

quà cho 20 học viên, trong đó có 6 phần thuởng đặc 

biệt dành cho 6 học viên xuất sắc. Tiếp theo đó, Đồng 

Đạo Lê Trọng Đáo, Thủ khoa khóa học đọc bài phát 

biểu cảm tưởng rất ý nghĩa, nói lên sự lợi ích của khóa 

học và ngỏ lời cám ơn Ban Tổ chức đã đem Giáo lý Tổ 

Thầy phổ biến rộng rãi khắp nơi.  
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            Sau đó, quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo  

bạn là Thượng Tọa Thích Giác Đẳng, Linh Mục Phạm 

Hữu Tâm, Hiền tài Lê Tấn Tài được mời lên Diễn đàn 

để phát biểu cảm tưởng về ngày Lễ Đạo. 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 và Giáo Lý 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. Đặc biệt, 

Dân biểu Liên Bang Hoa Kỳ Al Green đã thay mặt cho 

Quốc Hội Tiểu Bang Texas và các vị Dân cử địa 

phương tận tay trao tặng 3 BẰNG TƯỞNG LỤC cho 

Đồng Đạo Nguyễn Anh Dũng, HT.BTS/PGHH Houston 

về những công tác Thiện nguyện trong thời gian qua. 

Tiết mục ngoài chương trình nhưng được mọi 

người cổ võ, tán thưởng là những bài ca Vọng cổ nói 

lên Ý nghĩa ngày 18/5 và tình đời ý đạo do các thân hữu 

Nhân Dũng và Thanh Tùng cống hiến.  
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Đ/đ Bác sĩ Mã Xái và Quý Ni Sư trao Giấy Chứng Nhận và 

quà lưu niệm cho Học viên hoàn mãn khóa Giáo lý Căn bản. 
 

  Sau cùng, Đồng Đạo Trưởng Ban Tổ Chức 

Nguyễn Anh Dũng tuyên bố bế mạc buổi Đại Lễ (lúc 2 

giờ trưa cùng ngày) và kính mời Quý vị Quan khách 

cùng quý đồng đạo 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 Đại Lễ hôm nay./. 
 

      NGUYỄN VĂN HIỆP 
 Tường trình từ Thành phố Houston, Texas. 
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TƯỜNG TRÌNH 

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

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 

Năm thứ 1 - Nhiệm kỳ V (2014 - 2017) 
Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại GHPGHH 

Nhiệm kỳ V (2014-2017) bắt đầu nhận nhiệm vụ ngay 

sau khi Đồng đạo Nguyễn Văn Tạo đắc cử chức vụ Hội 

Trưởng trong cuộc bầu cử định kỳ tại Đại Hội Đạo 

được tổ chức ngày 14/06/2014 tại Hội quán 

BTS.GH/PGHH San Jose, Bắc California. 

        Những Trị Sự Viên đầu tiên của BTS/ TƯHN/ 

GH/PGHH được Tân Hội Trưởng mời cộng tác và công 

bố trong ngày nầy là: 

- Đ/đ Trần Phú Hữu (Washington D.C.): Phó HT Nội 

Vụ. 

- Đ/đ Vương Học Thiêm (San Jose): Phó HT Ngoại Vụ. 

- Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu (Nam Cali): Phụ tá HT đặc 

trách Liên lạc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa 

Kỳ. 

- Đ/đ Nguyễn văn Hiệp (Sacramento): Chánh Thư Ký 

(lưu nhiệm). 

- Đ/đ Lưu Phước Thiện (Bắc Cali): Phó Thư Ký (lưu 

nhiệm). 

- Đ/đ Phạm Lệ Chi (Bắc Cali): Thủ Bổn (lưu nhiệm). 

- Đ/đ Nguyễn Văn Mậu (Bắc Cali): Trưởng Ban Phổ 

thông Giáo Lý. 

- Đ/đ Võ Minh Xuân (Washington State): Trưởng Ban 

Kiểm Soát. 

- Đ/đ Huỳnh Văn Liêm (Sacramento): Trưởng Ban Tổ 

Chức (lưu nhiệm). 
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        Sau đó, vào ngày 1/07/2014 Tân Hội Trưởng 

Nguyễn Văn Tạo ký ban hành Quyết Định số: 

03/BTSTƯHN-V/QĐ chánh thức công bố việc bổ 

nhiệm 20 đồng đạo từ khắp các địa phương vào 

BTS/TƯHN/GHPGHH gồm: 5 vị Cố Vấn, 2 vị phó Hội 

Trưởng, 1 vị Phụ Tá, 1 Chánh Thư Ký, 2 Phó Thư Ký, 

1 Thủ Bổn và các Trưởng Ban chuyên môn. (Đặc biệt, 

Đ/đ Võ Thành Nhựt, đương kim Phó Hội Trưởng Nội 

Vụ BTS/PGHH Washington D.C đảm nhiệm chức vụ 

Trưởng Ban Kiểm Soát, thay thế Đ/đ Võ Minh Xuân từ 

chối vì lý do sức khoẻ). 

        Ngoài ra, Đồng đạo Trang Văn Mến (đương kim 

Thủ Bổn BTS/PGHH Nam Cali), được bổ nhiệm chánh 

thức là Thành viên thường trực của GH.PGHH trong 

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ (căn cứ Văn 

Thư số 20/BTSTƯHN-V/VT ngày 4/2/2015). 

I.- Công tác Đối nội: 
Thành lập Ban Thường Vụ: 

Ban Thường Vụ được thành lập sau khi Quyết Định số 

03/ BTS TƯHN - V/QĐ ban hành, nhằm tiếp tay Ô. 

Hội Trưởng xử lý và giải quyết những công việc xảy ra 

trong Giáo Hội, gồm có các vị sau đây: 

- Đ/đ Nguyễn Văn Tạo, Hội Trưởng. 

- Đ/đ Trần Phú Hữu, Phó Hội Trưởng Nội vụ. 

- Đ/đ Vương Học Thiêm, Phó Hội Trưởng Ng/ vụ. 

- Đ/đ Nguyễn văn Hiệp, Chánh Thư Ký. 

- Đ/đ Lưu Phước Thiện, Phó Thư Ký 1. 

- Đ/đ Nguyễn Thanh Phương, Phó Thư Ký 2. 

- Đ/đ Phạm Lệ Chi, Thủ Bổn. 

  (Đôi khi vì nhu cầu Giáo sự, BTV đã mời một 

vài Đ/đ để tham dự các phiên họp có liên quan đến vấn 

đề như Đ/đ Nguyễn Văn Mậu, Đ/đ Nguyễn Anh Dũng, 

Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ, Đ/đ Trương Văn Thạo…)   
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        Trong năm vừa qua, bằng phương tiện truyền 

thông ooVoo, Ban Thường Vụ đã tổ chức được 14 buổi 

họp (đều có Biên bản lưu giữ) để bàn bạc và tiến hành 

về các vấn đề sau đây: 

Vấn đề Bàn Giao: 

Yêu cầu Ông Cựu Hội Trưởng Nguyễn Trung Hiếu bàn 

giao Hồ sơ cần thiết cho BTS nhiệm kỳ V, cụ thể là: 

  1/- Chuyển toàn bộ sổ sách Chi Thu và số bạc 

còn lại (Tồn Quỹ) về cho Thủ Bổn nhiệm kỳ mới. 

  2/- Chuyển giao quyền quản lý Website www. 

phatgiaohoahao.net cho Đ/đ Hội Trưởng Nguyễn Văn 

Tạo. 

  3/- Chuyển giao bản gốc (.doc file) quyển Sấm 

Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ (ấn 

bản 2013) để Tân BTS điều chỉnh những chữ còn sai 

sót trước khi ấn tống, theo sự biểu quyết của Đại Hội 

Đạo ngày 14/6/2014 tại San Jose. (Văn Thư số: 

001/BTS TƯHN-V/VT ngày 24/6/2014) 

  Ngay sau đó, Ông Nguyễn Trung Hiếu đã trả lời 

3 yêu cầu nầy, nội dung như sau (trích từ E-mail phúc 

đáp ngày 29/6/2014 gởi cho Đ/đ Hội Trưởng Nguyễn 

Văn Tạo): 

  1/- Tất cả Hồ sơ Chi Thu đều do Thủ Bổn lưu 

giữ. Đương kim Thủ Bổn được lưu nhiệm nên không 

cần phải bàn giao Hồ sơ Tài chánh. Chỉ có chuyển giao 

ngân quỹ thuộc BTS.TƯHN trong ngân hàng ở Canada 

về cho tân Thủ Bổn mà thôi. 

  2/- Sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Website 

cho tân Hội Trưởng với điều kiện là HT Tạo phải có 

kiến thức cơ bản về điều hành và bảo trì Website, nếu 

không thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ làm cho 

Website trở nên vô dụng. 

http://www.phatgiaohoahao.net/
http://www.phatgiaohoahao.net/
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  3/- Nếu BTS.TƯHN nhiệm kỳ V muốn dùng ấn 

bản 2013 (cả nội dung và hình thức) cần phải làm hết 

những điều sau đây: 

  -Phát hành tất cả 1.000 quyển ấn bản 2013 theo 

đúng danh sách đã được cung cấp cho nhà in và ông 

Nguyễn Văn Mậu trước đây… 

  -Mở Đại Hội Đạo với thành phần tối thiểu gồm 

các BTS và BĐD địa phương hiện diện như trong Đại 

Hội Đại tại San Jose ngày 14/6/2014 để chính thức tạ 

lỗi với cựu Hội Trưởng BTSTƯHN nhiệm kỳ IV v/v 

phỉ báng, vu khống sửa Sấm Giảng. Đồng thời, Hội 

Trưởng BTS. TƯHN đương nhiệm ra Văn Thư chính 

thức xin lỗi về những lời lẽ khiếm nhã, đã phủ nhận 

công trình của cựu HT Hiếu… 

  -Toàn thể tân BTSTƯHN nhiệm kỳ V sám hối 

trước Ngôi Tam Bảo và Đức Thầy v/v gây hoang mang 

trong Đoàn thể và vu oan cựu Hội Trưởng BTSTƯHN 

(nhiệm kỳ IV) trong việc tái bản quyển SGTVTB ấn 

bản 2013.  

  (Dĩ nhiên, với đòi hỏi quá đáng, phi lý và bất 

khả thi như thế này thì không ai có thể giải quyết được. 

Rõ ràng ông cựu HT Hiếu không những thiếu thiện chí 

hợp tác mà còn cố tình cản trở công tác điều hành Giáo 

Hội của BTS/TƯHN nhiệm kỳ V). 

Thành lập Ban ĐCKT & ÂT (2014): 
  Quyết Định (QĐ số 002/ BTS/TƯHN-V/ QĐ 

ngày 26/6/2014) thành lập Ban Điều Chỉnh Kỹ Thuật 

và Ấn Tống ấn bản 2014, gồm có:  

Trưởng Ban: Đ/đ Nguyễn Văn Mậu, 

Phó Ban: Đ/đ Lưu Phước Thiện, 

Thư Ký: Đ/đ Nguyễn Thanh Phương, 

Thành Viên: Đ/đ Cao văn Chơn. 

  Mặc dù bản gốc (*.doc) ấn bản 2013 không được 

cựu HT Hiếu chuyển giao, nhưng Ban ĐCKT & ÂT 
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2014 đã không ngại khó khăn vất vả đã bỏ rất nhiều 

công sức cùng thời gian lâu dài để chỉnh sửa và lay-out 

lại từ trên bản (*.PDF) do Ông Hiếu gởi cho nhà in (và 

một vài đồng đạo thân quen) trước đây. Cuối cùng, ấn 

bản 2014 cũng đã hoàn tất và gởi đến nhà in ngày 

22/8/2014. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật cho đến ngày 

10/3/2015 (tức hơn 6 tháng sau) nhà in mới chuyển giao 

Ban PTGL 1.000 quyển SGTVTB (ấn bản 2014). Ngay 

sau đó Ban PTGL đã phân phối đến các BTS & BĐD 

địa phương, ngoại trừ một vài nơi lên tiếng từ chối 

không nhận. 

  Ngoài ra, với sự đồng thuận của Ban Thường 

Vụ, Ban PTGL đã quyết định in thêm Hai ngàn (2.000) 

quyển Sấm Giảng TVGLTB ấn bản 2015 và đã tiếp tục 

phân phối đến các BTS & BĐD địa phương sau khi in 

xong vào cuối tháng 5/2015.  

Gây quỹ yểm trợ Ban Thuyết trình Giáo Lý: 

Trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 

7/2014, Đ/đ Trần Phú Hữu đã đến một số nơi để Thuyết 

trình Giáo Lý PGHH, đó là: HQ/PGHH Sacramento, 

Đạo Tràng Tịnh Độ Oakland, HQ/PGHH San José (hai 

lần), HQ/PGHH Nam California và HQ/PGHH 

Stockton. Sau đó, Đ/đ Trần Phú Hữu cùng với Đ/đ 

Nguyễn Văn Mậu đã đến HQ/PGHH Dallas, 

HQ/PGHH Houston và HQ/PGHH Georgia để tiếp tục 

công tác phổ truyền Giáo Lý PGHH vào các ngày cuối 

tháng 10 và đầu tháng 11/2014. Do đó, BTS/T ƯHN đã 

ra Văn Thư kêu gọi đồng đạo khắp nơi phát tâm yểm 

trợ, giúp phương tiện di chuyển cho các vị Thuyết 

Trình Viên nầy. 

Hòa giải bất hòa giữa hai đồng đạo: 
Vào các ngày cuối tháng 10/2014, HT Nguyễn Văn Tạo 

từ Phoenix (AZ) đã đến Thành phố Houston (Texas) để 

gặp gỡ Đ/đ Lê Ngọc Anh và Đ/đ Nguyễn Anh Dũng 
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nhằm hóa giải sự bất hòa từ lâu giữa hai Đ/đ này (như 

lời hứa trước Đại Hội Đạo ngày 14/6/2014). Kết quả 

cuộc hòa giải (trước sự hiện diện và chứng kiến của 

một số Đ/đ khác) đã thành công tốt đẹp. Hai đồng đạo 

vui vẻ bắt tay nhau giảng hòa. Được biết, sở dĩ có điều 

hiềm khích là vì do sự hiểu lầm mà ra. 

Thành lập Diễn Đàn PGHH: 

  Ngày 6/10/2014, BTV quyết định thành lập Diễn 

đàn PGHH nhằm phổ biến những thông tin cần thiết từ 

BTS.TƯHN đến các BTS & BĐD địa phương một cách 

nhanh chóng và hữu hiệu. Ngoài ra, Diễn đàn còn là nơi 

đăng tải những bài Pháp luận, những sáng tác phẩm 

dưới mọi hình thức như Thi, Văn, Hình ảnh, Video…từ 

các đồng đạo khắp nơi gởi đến. Tính đến nay, Diễn đàn 

đã có khoảng 150 thành viên thường xuyên tham gia 

sinh hoạt.  

Tập San Tinh Tấn: 

  Tiếp tục duy trì Tập san Tinh Tấn mỗi năm 2 số 

(Số Đặc biệt Tân niên và Đại Lễ 18/5) với một vài thay 

đổi như sau: 

  Đồng đạo Nguyễn Văn Tạo đảm nhiệm chức vụ 

Chủ nhiệm và đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ 

Chủ Bút Tập san Tinh Tấn kể từ số báo 24. 

  Vì để tiết kiệm ngân quỹ (do ngày càng eo hẹp), 

Ban Thường Vụ quyết định giao việc in ấn Ts Tinh Tấn 

cho Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp phụ trách (in tại nhà), kể từ 

Ts Tinh Tấn số 25. Đồng thời, Đồng đạo Hiệp còn có 

trách nhiệm phân phối Ts Tinh Tấn đến các BTS & 

BĐD địa phương và Quý Thân hữu bằng đường Bưu 

Điện. 

  Tính đến nay, BTS.TƯHN-V đã phát hành 550 

quyển Ts Tinh Tấn số 24 - Kỷ niệm năm thứ 75 ngày 

Khai Đạo PGHH và 500 quyển Ts Tinh Tấn số 25 – 

Giai phẩm Xuân Ất Mùi 2015. 
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Phản đối Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn: 

  Ngày 9 tháng 3/2015, BTS. TƯHN chính thức 

lên tiếng phản đối về bài viết của Nhà văn Nguyễn 

Ngọc Ngạn về đề tài “Bửu Sơn Kỳ Hương…” đăng trên 

Tạp chí song ngữ Anh-Việt Culture, # Jan & Feb 2015 

phát hành tại Canada vì nội dung bài viết đã gây xúc 

phạm rất nặng đức tin tôn giáo của đại khối tín đồ 

PGHH ở hải ngoại cũng như ở quốc nội qua các sai lầm 

nghiêm trọng. 

  Ba ngày sau đó (12/3/2015) Nhà văn Nguyễn 

Ngọc Ngạn viết thư Phúc đáp “xin rút lại bài viết và 

chân thành cáo lỗi cùng quí Giáo Hội…” 

Ngày 27/2/2015, Ông HT Nguyễn Văn Tạo và 

phu nhân bị tai nạn giao thông trên Xa lộ tại địa phương 

(Arizona), nên tạm thời giao cho Đ/đ Vương Học 

Thiêm, Phó Hội Trưởng Ngoại vụ, Thừa Ủy Nhiệm 

chức vụ Hội Trưởng từ ngày ấy cho đến nay.   

Khóa học Giáo Lý Căn Bản: 
  Thông Báo số 021/BTSTƯHN-V/TB ngày 

22/2/2015 về việc tổ chức các Khóa học Giáo lý căn 

bản và Đạo pháp khai tâm. Thí điểm là Hội Quán 

Houston (Texas) do BTS/TƯHN trực tiếp tổ chức. Nội 

dung giảng huấn là Tôn Chỉ Hành Đạo (tức toàn bộ 

Quyển Sáu mà Đức Thầy đã viết năm 1945 tại Sài 

Gòn), Ban PTGL Trung Ương sẽ căn cứ vào quyển 

TGTVTB Chú Giải do cố Đ/đ Thiện Tâm biên soạn để 

làm Tài liệu giảng dạy. Khóa Căn Bản Giáo Lý đầu tiên 

sẽ khai giảng vào ngày 14/6/2015 và bế giảng ngày 

26/6/2015. 

Đại Hội Phổ Thông Giáo Lý: 

  Đồng thời, ngày 26/6/2015 cũng sẽ là ngày Đại 

Hội Phổ Thông Giáo Lý do Ban Phổ Thông Giáo Lý 

TƯHN triệu tập gồm các vị Trưởng Ban PTGL địa 
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phương về tham dự, địa điểm là HQ BTS/PGHH 

Houston (TX). 

Tổ chức Đại Lễ 18/5: 

  BTV đã thảo luận nhiều lần về chi tiết việc Tổ 

chức Đại hội Đạo và Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương tại 

Houston (Texas) vào cuối tháng 6 năm 2015. Nội dung 

thảo luận gồm: Thông Báo thời gian, địa điểm hành lễ, 

tên Phi trường, tên Khách sạn, Thiệp Mời, Chương 

trình, Nhân sự tổ chức đưa đón… (Các buổi họp nầy 

đều có sự tham dự của Đ/đ Nguyễn Anh Dũng và Đ/đ 

Trương Văn Thạo).  

Thư Chúc Mừng: 
  BTS/TƯHN đã ra Văn Thư Chúc Mừng các Tân 

Ban Trị Sự (căn cứ theo Biên Bản Bầu cử nhiệm kỳ 

mới), đó là BTS/PGHH Sacramento (NK 2014-2016), 

BTS/PGHH Stockton (NK 2015-2017), BTS /PGHH 

Dallas, TX (NK 2015-2017). Đồng thời, Thư Chúc 

Mừng cũng đã được gởi đến các Ban Đại Diện vừa 

được thành lập, đó là: BĐD/ PGHH Biloxi (MS), BĐD 

/PGHH Arlington (TX), BĐD/PGHH San Antonio 

(TX) và BĐD/PGHH San Leon (TX). Hiện nay, trong 

hệ thống GH/PGHH Hải Ngoại có tất cả 13 Ban Trị Sự 

và 5 Ban Đại Diện địa phương đang tham gia hoạt 

động. 

Cứu Trợ động đất Népal: 
  Trận động đất lần thứ nhất (7.8 độ Richter) ngày 

25/4/2015 và lần thứ nhì (7.5 độ Richter) ngày 

13/5/2015 xảy ra trên đất nước Nepal đã giết chết hàng 

ngàn người, làm bị thương hàng chục ngàn người và 

hàng triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, thiếu 

thức ăn, nước uống và thuốc men…BTS/TƯHN ra Văn 

Thư phát động việc gây quỹ Cứu trợ nạn nhân động đất 

nầy và đã được nhiều BTS và đồng đạo địa phương 

quan tâm hưởng ứng. Kết quả tính đến ngày 16/6/2015, 
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BTS/TƯHN đã nhận được số bạc từ các BTS địa 

phương gởi đến Tổng cộng là $9,590.00 USD sẽ được 

công bố trên Ts Tinh Tấn số 26. (trang 239) 

Công tác Từ Thiện Xã Hội: 
  -Tháng 12/2014 Ban TT & XH nhận từ Đ/đ 

Vương Học Thiêm và đồng đạo ở BTS Bắc Cali. 

$1,250.00 để giúp cất 7 căn nhà từ thiện cho các gia 

đình nghèo khổ ở VN. 

  -Tháng 1/2015 Ban TT & XH nhận từ 

BTS/TƯHN $1,000.00 ủng hộ cho việc thực hiện 200 

bộ Tam Bảo để phân phát miễn phí đến các gia đình 

PGHH có nhu cầu thờ cúng. 

  -Tháng 3/2015 Ban TT & XH nhận từ Đ/đ Lưu 

Phước Thiện và Phạm Lệ Chi $1,000.00 để đặt cọc cho 

5 máy mẫu (máy ngâm SG và niệm Phật), in 1,500 

flyers, giúp chi phí vận chuyển và giúp nơi nuôi dưỡng 

người tàn tật, neo đơn ở Cát Lái, VN. 
 

 

Tiền cọc máy (7,000,000 VNĐ): $325.00 USD 

 

Tiền in 1,500 flyers (3,000,000 VNĐ): $140.00 USD 

 

Giúp chi phí vận chuyển 170 bộ Tam Bảo (1,300,000 VNĐ):  

$60.00 USD 

 

Giúp nơi nuôi dưỡng người neo đơn ở Cát Lái (10,000,000 

VNĐ): $460.00 USD 

(Những chi tiết nầy là do Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ báo 

cáo). 

II.- Công tác Đối ngoại: 
  Thành lập Nhóm Nghiên Cứu Phật Giáo Hòa 

Hảo để nghiên cứu các vi phạm Nhân Quyền và Tôn 

Giáo tại quê nhà và tìm cách ứng phó khi sự việc xảy 

ra. Bản Lập Trường chung của PGHH cũng đã được 

phổ biến ngày 28/3/2015 để anh em đồng đạo PGHH 

cùng có tiếng nói chung đối với các Tôn Giáo và đoàn 

thể bên ngoài. Ngoài ra một số đồng đạo trong cũng 
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như ngoài nước đã theo học khóa huấn luyện báo cáo 

về Nhân Quyền (8 lớp) từ ngày 5/2/2014 - 5/3/2014 do 

3 cơ quan đảm trách: BPSOS (USA), Christian Solidary 

Worlwide (England) và VETO! Human Rights 

Defenders Networld (Germany).  

Trước hoàn cảnh vi phạm nhân quyền và nhất là tự do 

tôn giáo tiếp tục bị chế độ độc tài CS không ngừng 

khống chế bức hại, một số tín đồ PGHH trung kiên vẫn 

còn bị giam cầm ngược đãi đã là mối lo âu không 

ngừng của chúng tôi. Ngày 16/7/2014 tại Washington, 

DC, ông Hội trưởng, nhân danh BTS.T ƯHN đã trực 

tiếp tham gia 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, nhất là kêu gọi sự 

hậu thuẫn của Chánh phủ Hoa Kỳ buộc nhà cầm quyền 

CSVN thả ngay các tín đồ PGHH như đã nói trên. 

III.- Nhận xét chung: 
          Đây là năm thứ 1 của Nhiệm kỳ V, nên các đồng 

đạo trong BTS.TƯHN (phần lớn ở lứa tuổi trung niên) 

mặc dù rất có tâm đạo và nhiệt tình để phục vụ Đạo 

pháp, nhưng đã gặp nhiều trở ngại lúc ban đầu trong 

công tác điều hành Giáo Hội. Lý do: Ông cựu HT 

Nguyễn Trung Hiếu đã cố tình gây rắc rối trong việc 

bàn giao như sau: 

  - Nhất định không chuyển Ấn bản gốc 2013 

(*.doc) SGTVGL Toàn Bộ cho Ban PTGL mới,  

  - Không giao quyền Quản lý Website www. 

phatgiaohoahao.net cho Tân HT Nguyễn Văn Tạo, 

 - Sau khi bàn giao cho Thủ Bổn Nhiệm kỳ V: 

$5,330.52 USD và tự ý in 1.000 quyển SG 2013: 

$9.000.00 USD. Ông Hiếu vẫn còn giữ một số tiền rất 

lớn mà không chịu bàn giao là $26,062.78 USD và 

$5,037.00 CAD.      
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  Đồng thời, vì tình hình địa dư quá đặc biệt (xa 

xôi cách trở), nên sự liên lạc giữa BTS. Trung ương và 

các BTS. địa phương chưa được chặt chẽ và hữu hiệu. 

         Chính vì vậy mà từ đầu nhiệm kỳ, BTS đã dùng 

đến phương tiện liên lạc hiện đại là Hệ thống truyền 

thông ooVoo. Đ/đ Phó Thư Ký 2 Nguyễn Thanh 

Phương đã giúp các Trị Sự Viên về cách vào hệ thống 

ooVoo, cách tạo Nickname để tiện việc liên lạc và tổ 

chức các buổi họp cấp Trung Ương vô cùng tiện lợi. 

         Website www.phatgiaohoahao.net là tiếng nói 

chung của toàn thể tín đồ PGHH hải ngoại. Nhưng đến 

hiện giờ, Website nầy vẫn do ông Cựu HT Nguyễn 

Trung Hiếu nắm giữ, BTS/TƯHN hoàn toàn không 

trách nhiệm về những điều đã được phổ biến trên 

Website này trong suốt năm qua.   

         Nói tóm lại, những gì mà Tân Hội trưởng 

Nguyễn Văn Tạo hứa hẹn trong ngày đắc cử chức vụ 

Hội trưởng tại San José đều đã được thực hiện. Tuy 

nhiên, vì địa bàn quá rộng lớn nên có một vài công tác 

vẫn còn đang dang dở chưa hoàn thành trọn vẹn mặc dù 

đang cố gắng tiếp tục. 

         BTS/TƯHN/GHPGHH chắc chắn sẽ khắc phục 

mọi khó khăn, trở ngại lúc ban đầu để sinh hoạt giáo sự 

được tiến hành một cách tốt đẹp và đạt nhiều hiệu quả 

trong thời gian kế tiếp. 

         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 tràn đầy./. 

         Nam mô A Di Đà Phật ! 

                      Houston, ngày Đại Hội Đạo 27-6-2015. 

                    TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                                            Chánh Thư ký 

                                        NGUYỄN VĂN HIỆP 
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Diễn Văn Khai Mạc 

của Ô. Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ 18-5  
 

NGUYỄN ANH DŨNG 
Kính thưa: 

Ông HT. BTS/ Trung Ương Hải Ngoại/ GH/ 

PGHH cùng quí Trị Sự Viên từ khắp các nơi, các cấp. 

Quí vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, 

Quí vị Lãnh đạo trong Hội Đồng Liên Tôn, 

Quí vị Đại Diện Cộng Đồng người Việt Quốc 

Gia Houston & Vùng phụ cận, 

Quí vị Đại Diện Dân cử, 

Quí Hội Đoàn, Đoàn Thể và các Đảng phái Quốc 

Gia,    Quí Cơ quan truyền thông, báo chí, 

Quí Đồng Hương cùng Quí Đồng Đạo PGHH 

kính mến. 
 

Hằng năm, Đại Lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ khai sáng nền Đạo PGHH được cử hành 

trọng thể khắp nơi trên thế giới. Năm nay, BTS. 

Houston được BTS Trung Ương Hải Ngoại giao trọng 

trách Tổ chức Đại Lễ 18 tháng 5 Kỷ niệm lần thứ 76 

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo PGHH 

tại vùng Houston nắng ấm và đầy tình người nầy. 

Trong niềm vui chung của ngày Đại Lễ, thay mặt 

Ban Tổ Chức và BTS.PGHH Houston, chúng tôi hân 

hoan kính chào mừng sự hiện diện của chư Quí vị đã 

đến tham dự buổi Đại Lễ hôm nay. 

Kính thưa quí vị. 

Kể từ năm 1939 đến 2015 là thời gian 76 năm 

trên đoạn đường hành đạo truân chuyên của người Tín 

Đồ PGHH, mặc dù tuy ngắn so với lịch sử ra đời của 

các Tôn Giáo, nhưng do một đại sự nhân duyên, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ lâm phàm khai sáng nền Đạo PGHH 
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hầu đáp ứng được những tiếng vọng từ sự đau khổ của 

người dân trong buổi giao thời, Hạ Nguơn mạt pháp 

như Ngài đã dạy: 

Tháng năm mười tám rõ ràng, 

Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. 

Xuống trần nhằm buổi nạn eo, 

Gẫm trong dân sự còn nghèo chữ Tu. 

Nạn khói lửa chiến tranh vì thế chiến thứ 2 bùng 

nổ năm 1939, dẫn đến nhiều hệ lụy khiến người dân 

phải sống trong cảnh bất an, tinh thần không nơi nương 

tựa. Từ đó dẫn đến một đời sống tâm linh càng xa rời 

chánh pháp do tệ nạn dị đoan mê tín hay do tà đạo 

hoành hành.  

Để gây dựng niềm tin vào chư Phật, Đức Huỳnh 

Giáo Chủ đã tiên tri  chính xác những điều sắp xảy ra 

trên Thế giới, đã dùng huyền diệu của Tiên gia để trị 

những căn bịnh hiểm nghèo và nói Pháp để độ đời. 

Ngài đã dùng phương tiện độ sinh để giúp người tín đồ 

có được thân khoẻ tâm an, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ 

Tát hạnh, an nhiên tự tại giữa thế gian, lần tiến đến 

con đường giải thoát. Những tiếng thở dài của chúng 

sanh đang ngụp lặn trong khổ đau phiền não, vì sự thờ 

ơ, vô cảm của con người trong buổi giao thời không 

còn nữa. Đồng thời, Ngài còn dạy mọi người hay đối 

xử tử tế với nhau bằng Giáo lý Tứ Đại Trọng Ân thật vô 

cùng vi diệu.  

Bởi vì Hành Tứ Ân, người tín đồ sẽ phát triển 

lòng nhân ái, để làm đẹp cho đời, điểm tô cho quả địa 

cầu một màu xanh tràn đầy những ước mơ và hy vọng, 

Ngài từng ao ước: 

"Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, 

 Đưa nhơn lọai đi vào vòng hạnh phúc." 

Ngay sau nạn đói miền Bắc năm Ất Dậu 1945 

cướp mất đi gần 2 triệu đồng bào ruột thịt, Đức Huỳnh 
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Giáo Chủ đã đi khắp các tỉnh miền Tây Nam Việt nhằm 

kêu gọi người nông dân ra đồng khẩn hoang, cày cấy. 

Hạt cơm từ mồ hôi của người tín đồ nông dân đã cứu 

đói cho khắp miền đất nước lúc bấy giờ. Sở dĩ có được 

tấm lòng Từ Bi, Bác Ái đó, chính là do lời kêu gọi khẩn 

thiết của Ngài: 

“Hỡi đồng bào ! Hỡi đồng bào ! 

Thần chết đã tràn vào Trung Bắc, 

Ngày lại ngày siết chặt giống nòi. 

Lật qua các báo mà coi, 

Thấy con số chết xem mòi kinh nguy.” 

Ai cũng biết đồng bằng sông Cửu Long phù sa 

màu mỡ ,"tấc đất là tấc vàng ", nên Ngài đã dạy người 

nông dân phải biết quí trọng những gì thiên nhiên ban 

tặng: 

“Cả kêu điền chủ phú nông, 

Đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ hoang." 

Kính thưa quí vị, 

Người nông dân miền Tây đã tạo hạt lúa cho cả 

nước sống nhờ, vì đó là tấm lòng của người đang hành 

hạnh Bồ Tát, điều nầy Đức Thầy đã hằng dạy người tín 

đồ rằng: 

“Nam kỳ đâu phải sống riêng, 

Mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. " 

Làm tròn bổn phận con người đối với người, với 

chúng sanh vạn vật là một cung cách Tu thân Xử kỷ của 

người tín đồ PGHH bằng vào Pháp môn “HỌC PHẬT 

TU NHÂN” mà Đức Thầy đã dày công truyền dạy.  

 Qua đó, trên con đường tu và hành, người tín đồ 

PGHH đã và sẽ phải vượt bao thử thách từ cát bụi hồng 

trần để trở về Giác tánh Chơn như, một Bản thể tuyệt 

đối, là mục tiêu của người con Phật, thực hành từng 

phút từng giây qua "Thiền trong Tứ Ân, Tịnh trong 

Tứ tướng” . 
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Kính thưa quí vị, 

Từ trong giáo lý PGHH, người tín đồ mang tính 

lý của chư Phật hòa vào đất nước VN để làm sống mãi 

cái văn hóa mang ơn và trả ơn, đó chính là nếp sống 

đạo đức giúp Đời thêm tươi, Đạo càng thêm đẹp. Người 

tín đồ PGHH lúc nào cũng muốn ban rải tình thương 

để:    - Giúp người có bát cơm đầy, có manh áo ấm, 

hình thành một xã hội thực tiễn, xây dựng trên tinh thần 

Từ Bi, bình đẳng, chân thật, mang tính nhân bản của 

con người.  

- Xây dựng một tấm lòng yêu quê hương đất 

nước VN, thể hiện qua sự hy sinh bằng tinh thần Đại 

hùng, Đại lực. 

  Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của 

ngày Đại Lễ, lòng tôi dâng tràn xúc động khi nhớ đến 

công ơn Thầy Tổ đã mở Đạo cứu Đời, hoằng khai 

Chánh pháp. Trong giây phút thiêng liêng nầy, dường 

như có một sức sống mãnh liệt đang dâng trào trong 

tâm hồn của người tín đồ PGHH, những cư dân Việt 

Nam của thành phố Houston, một thành phố được mệnh 

danh là "Houston Đệ nhất Từ thiện ".  

Tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện của chư Quí 

liệt vị đã hoan hỉ đến tham dự  buổi Đại lễ hôm nay.  

Đối với quí vị từ phương xa tới dự lễ, mai nầy 

khi rời Houston, xin hãy ghi đậm tấm lòng của người 

Houston là luôn hiếu khách và hảo cảm với mọi người. 

Đối với quí đồng hương Houston, BTS chúng tôi lúc 

nào cũng đồng hành cùng quí vị trên con đường phụng 

sự cho Đạo Pháp sáng ngời, và vì tinh thần bất khuất 

của Dân tộc, vì đất nước trường tồn. 

Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh 

an lạc, đất nước VN sớm thoát khỏi khổ đau, bờ cõi 

vững lặng, toàn dân ấm no, muôn nhà hạnh phúc. 

           Trân trọng kính chào đoàn kết và thân ái./. 
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Ý nghĩa Đại Lễ 18-5 
Ngày Khai Sáng Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

 

    NGUYỄN HOÀNG VŨ 
 

Kính thưa Quý vị quan khách, cùng chư quý 

đồng đạo… 

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) là ngày 

mà Đức Huỳnh Giáo Chủ, một Bồ Tát, đã tế cáo Hoàng 

Thiên để khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, tại một 

làng nhỏ thuộc tỉnh Châu Đốc với tên gọi là Hòa Hảo; 

đồng thời, để đảm nhận những Sứ Mạng cùng những 

Sắc lịnh từ Đức Phật A Di Đà, Đức Thế Tôn, Đức Quan 

Âm, Đức Ngọc Hoàng, Đức Minh Vương… hầu dìu dắt 

chúng sanh lánh nẻo trần ai, xa miền tục lụy. 

Sự lâm phàm độ thế của Đức Huỳnh Giáo Chủ 

đúng vào thời điểm mà sanh-chúng rơi vào hoàn cảnh 

chiến tranh loạn lạc, khổ ải trầm luân…  Như một ánh 

sáng nhiệm mầu, Ngài đã mang lại niềm tin, cùng 

những hy vọng cho cuộc sống, bằng những Thi văn 

Giáo lý, những lời thuyết pháp thực tiễn, giản dị, để dẫn 

dắt mọi người tìm về với con đường Phật pháp, như 

Ngài cho biết: 

Khai ngọn đuốc từ-bi chí thiện, 

Tìm con lành dắt lại Phật đường. 

                  Kính thưa quý vị; 

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) là một 

trong những hồi chuông cảnh tỉnh nhân sanh, vì như 

Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết:  

Hạ-nguơn nay đã hết đời,  

               Phong-ba biến-chuyển đổi-dời gia-cang. 

Hoặc: 

Ðời cùng chẳng có mấy năm, 

                 Khắp trong các nước thây nằm bằng non. 
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Đức Huỳnh Giáo Chủ đã mượn Thiên Cơ để 

nhắc nhở những ai còn đang đắm say trong cảnh mộng 

sầu, sớm thức tỉnh quày đầu, cải hối ăn năn, làm lành 

lánh dữ, dốc chí tu hành để tự tìm cho mình con đường 

giải thoát. Bởi vì: 

Đời tận thế mà còn lần-lựa,  

Chẳng chịu mau cải dữ về lành.  

 Hay: 

Kỳ xả tội nay còn một lúc,  

Sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ.  

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) còn là hồi 

chuông báo trước về sự biến đổi trong vũ trụ, nhân 

sanh.  Vì Thiên Cơ – Thiên ý nên bầu Trái Đất sẽ một 

phen xoay chuyển để lừa lọc con Tiên cháu Phật, để 

khai mở hội Long Hoa và lập đời Thượng Nguơn 

Thánh Đức, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: “Ngày 18 

tháng 5 năm Kỷ-Mão, vì thời-cơ đã đến, lý Thiên-Ðình 

hoạch-định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp tràn lan…”, 

cùng: 

Phải chuyển xây trái đất một bầu, 

Đặng lừa-lọc con Tiên cháu Phật. 

 Và: 

Muôn thu thiên định nhứt kỳ,  

Hạ-nguơn sắc-lịnh khai kỳ Long-hoa.  
 

Kính thưa quý vị; 

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) là một 

bước ngoặc lớn đối với nền Phật giáo Việt Nam, nói 

riêng và đối với nền đại đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni 

Phật, nói chung, vì sau gần hơn 2 thiên niên kỷ, kể từ 

khi Đức Phật Thích Ca lập nên nền Phật Giáo, cùng với 

sự phát triển, lưu truyền… trải qua nhiều quốc gia, 

nhiều chủng tộc, cùng nhiều ngôn ngữ… cho đến khi 

đến Việt Nam, thì ít nhiều đã mất đi những nguyên lý, 
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những chánh lý nguyên thủy trong Giáo lý của Đức 

Phật Thích Ca.   

Với nguyên do trên và cũng vì một đại nhân 

duyên, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo Phật 

Giáo Hòa Hảo nhằm chấn hưng lại nền Phật Giáo, và để 

nhắc nhở lại những nguyên lý, những chánh lý, cùng 

tính đại đồng trong Giáo lý của Đức Thích Ca, qua điều 

mà Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: 

Tới đây cạn lẽ phân-minh, 

Quyết đem chơn-lý đặng gìn Phật gia. 
 

Chấn-hưng Phật-Giáo học-đường, 

Dưới trên hòa-thuận chọn đường qui nguyên. 

Với tên gọi Phật Giáo Hòa Hảo, ai nghe qua cứ 

ngỡ là một nền đạo Phật chỉ mang tính địa phương, vì 

hai chữ Hòa Hảo quả thật là tên của một địa danh, một 

thôn xóm…Tuy nhiên, hai chữ Hòa Hảo mang một ý 

nghĩa thật sâu rộng; đó là sự hòa đồng, sự ôn hòa, sự 

hòa thuận. Cho nên bốn chữ “Phật Giáo Hòa Hảo” 

mang trọn ý nghĩa của sự hòa đồng, sự ôn hòa, cùng sự 

hòa thuận của nền Phật Giáo, không mang âm hưởng 

của sự phân chia-chia rẽ, không phân biệt quốc gia-dân 

tộc, không phân biệt tông nọ-phái kia…, điều nầy được 

Đức Huỳnh Giáo Chủ luận rõ trong Ân Đồng Bào và 

Nhân Loại, như sau: “… cái tình từ bi bác ái của Đức 

Phật mà ta đã nhận thức, rất thâm huyền quảng huợt.  

Cái tình ấy nó không bến không bờ, không phân biệt 

màu da, không phân biệt chủng tộc; …cũng không luận 

sang hèn và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội 

mà chỉ đặt vào một: Nhân loại Chúng sanh.”   

Và Đức Huỳnh Giáo Chủ còn cho biết:  

Khuyến-khích dân tầm đạo Thích-Ca, 

Tự giác, giác tha ta phải nói. 
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Ðạo vô-vi của Phật ân-cần,  

Nối theo chí Thích-Ca ngày trước. 

Qua những điều trên, Đức Thầy đã cho chúng ta 

nhận thức rõ về tôn chỉ giáo hóa độ đời của Ngài, là áp 

dụng những nguyên lý, chánh lý trong nền Phật Giáo và 

tiếp nối theo chí của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.  
 

Kính thưa quý vị; 
Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) là ngày 

mà Đức Huỳnh Giáo Chủ khai truyền Đại đạo nhằm 

giáo hóa nhân sanh những giáo lý, được: “Rút trong 

các luật các kinh.”  Những giáo lý ấy không mơ hồ 

mộng huyễn, không mê tín dị đoan, không xa rời với 

cuộc sống thực tại.   

Ngài đã dạy cho mỗi cá nhân hãy: “… bài trừ 

những thành-kiến, cố chấp, thói quen, sự chần chờ, 

lòng ham muốn, tánh kiêu-ngạo, tật-đố, gièm-siểm, 

dua-nịch, ích-kỷ tư tâm, sự gây gổ, mê đắm…” để trở 

nên người chánh trực, hiền lương… 

Ngài chỉ dạy những cách tu tập, từ việc bài trừ 

những tật đố do Tứ Đổ Tường hay do Ngũ Uẩn tạo 

nên, cho đến việc tránh tất cả những điều ác do Tam 

Nghiệp tạo ra, để đưa những hành giả đến sự toàn 

thiện. 

               Ngài cũng chỉ dạy về những điều ơn trong Tứ Ân 

hầu giúp hành giả nhận rõ về trách nhiệm của bản thân 

đối với cha mẹ, tổ tiên, đối với đồng bào nhân chủng, 

cũng như trách nhiệm đối với Phật, Trời, Thầy Tổ…để 

giúp bài trừ những lợi kỷ, ích kỷ để tìm đến sự toàn mỹ 

cho bản thân. 

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã luận về Bát Nhẫn về 

Bát Chánh Đạo về Tứ Diệu Đề về Tứ Đại Đức nhằm 
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dìu dắt những hành giả tìm đến sự đại bi, khi thật tâm 

hành trì, trải nghiệm. 

Ngoài ra, hành giả cũng sẽ nhận rõ được “Chủ 

Nhơn Ông”, tìm về “Bổn Lai Diện Mục”, nhận rõ 

chính mình, đi đến giai đoạn đại giác, tìm đến sự giải 

thoát, khi hành giả nhận thức rõ những điều mà Đức 

Huỳnh Giáo Chủ giải đáp trong Ngũ Trược (Nhân 

Quả) trong Lục Căn - Lục Trần trong Thập Nhị 

Nhân Duyên cùng Môn Hoàn Diệt.   

Đồng thời, để tránh những mê lầm trong tu học, 

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thuyết rõ những điều về:  

Phật Là Gì?, Đường Trung Đạo của Phật, Bốn Đại-

Đức của Chư Phật, và Đức Phật Đối Với Chúng 

Sanh, hầu giúp hành giả hiểu rõ về những điều ấy, nhận 

rõ “Phật tại Tâm”, và giúp có được lòng tin vững chắc 

trong sự Tín, Nguyện, Hành, để được Vãng Sanh về 

Tây Phương Cực Lạc như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho 

biết:   

Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành, 

Được cứu cánh về nơi an dưỡng. 

Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, 

Thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. 

Hay: 

Cầu linh hồn cho được vãng sanh,  

Đây chỉ rõ đường đi nước bước. 

  Tóm lại, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939), 

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ lâm phàm khai sáng nền 

Đạo Phật Giáo Hòa Hảo nhằm thi hành những Sứ Mạng 

cùng những Sắc lịnh do bề trên giao phó, để dìu dắt 
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chúng sanh lánh nẻo trần ai, xa miền tục lụy (1). Ngày 

18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) là hồi chuông cảnh tỉnh 

nhân sanh, cùng việc báo trước những biến đổi trong vũ 

trụ, đất, Trời… (2), là một bước ngoặc lớn trong nền 

Phật giáo, hầu quy nguyên tính chân truyền của Đức 

Thích Ca (3), Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) là 

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ giáo truyền những giáo 

điều được: “Rút trong các luật các kinh.” (4), hầu giúp 

mọi người nhận thức rõ về Phật pháp, về luân hồi sanh 

tử, về những điều khổ ở Cõi Ta Bà, những điều vui ở 

Cõi Cực Lạc…, cùng những phương thức tu học, nếu 

áp dụng triệt để vào những sinh hoạt hàng ngày, sẽ giúp 

hành giả trở nên chánh trực, hiền lương, toàn thiện, 

toàn mỹ, đạt đến sự đại bi, đại giác, và dần đi đến sự 

giải thoát. 

Thời gian chỉ 7 năm hơn, từ ngày 18 tháng 5 

năm Kỷ Mão (1939) đến ngày vắng mặt 25 tháng Hai 

nhuần năm Đinh Hợi (1947), với bao lần thuyết pháp, 

giảng đạo…, Đức Huỳnh Giáo Chủ để lại cho đời 

những giáo lý nhiệm mầu, đã giúp thay đổi Nhân Sinh 

Quan của hàng triệu tín đồ, cùng tất cả chúng ta hiện 

đang có mặt ở nơi đây. Với những gì hấp thụ được từ 

những giáo lý ấy, mong rằng chúng ta hãy tiếp tục hành 

trì, tu niệm để không phụ công trình giáo hóa của Đức 

Ân Sư, để “Thỏa dạ Thầy nơi chốn mây rồng”, để được 

có mặt trong ngày Đại Hội Long Hoa, và sống đời 

Thượng Nguơn Thánh Đức. 

Nhân dịp mừng Đại Lễ khai đạo lần thứ 76, 

chúng tôi xin mượn những điều trong Giáo lý cùng 
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những nhận định cá nhân, hầu chia sẻ cùng quý vị.  

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo cùng oai linh Tổ Thầy 

gia hộ cho chúng ta cùng bá tánh vạn dân được tiêu tai 

tịnh sự, trọn lành trọn sáng để vững bước trên con 

đường tu học. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô A Di Đà Phật 
 

Trân trọng, 

Vũ Nguyễn 

 
 

 

 

        “Muốn đặng về Thần với Thánh Tiên, 
 Kỹ xem cõi thế thấy kia liền. 

 Cư trần bất nhiễm là người Thánh, 

 Lẫn tục đừng mê chứng bực hiền. 

 Phú quí tạo đời thêm mệt xác, 
 Tham danh phế Đạo chí đâu yên. 

 Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, 

Lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên.” 
 

                          Đức Huỳnh Giáo Chủ 

(Trích từ bài “Luận việc tu hành”, Tr. 246 – 

SGTVTB 2014) 
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BẢN LẬP TRƯỜNG  

PHẬT GIÁO HÒA HẢO  

                                        do Nhóm Tín đồ PGHH 
thực hiện 

A. Bối Cảnh Chung 
 

Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) là một tông phái 

Phật giáo được sáng lập bởi Đức Huỳnh Giáo Chủ vào 

năm 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu 

Đốc (nay thuộc tỉnh An Giang), Việt Nam. PGHH phát 

triển mạnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và 

hiện là một trong bốn tôn giáo có nhiều tín đồ nhất tại 

Việt Nam. Số tín đồ PGHH vào trước năm 1975 là 

khoảng 7 triệu và hiện nay còn khoảng 1,5 triệu (theo 

thống kê của chính quyền). 

 Trong khi đó, dân số Việt Nam từ năm 1975 tới 

2014 đã tăng gấp đôi và những tín đồ PGHH sinh hoạt 

độc lập cũng không có trong danh số thống kê của 

chính quyền. Hiện nay số lượng tín đồ PGHH trong thật 

tế không được thống kê chính xác. 

Sau ngày 30/4 năm 1975, chính quyền cộng sản 

Việt Nam đã giải tán các Ban trị sự của Giáo hội PGHH 

Trung ương và tịch thu tất cả tài sản của Giáo hội 

PGHH. Đến năm 1999 chính quyền Việt Nam cho 

thành lập tổ chức “Giáo hội PGHH trung ương” (trùng 

tên với Giáo hội trước năm 1975) và xem đây là tổ chức 

đại diện cho PGHH được duy nhất hoạt động. Nhiều tín 

đồ PGHH không chấp nhận tổ chức mới này vì cho 

rằng nó bị chính quyền điều khiển và không hoạt động 

theo đúng truyền thống của PGHH. Do đó, các tín đồ 

PGHH độc lập không đăng ký vào Giáo hội PGHH do 

chính quyền thành lập và chính quyền cũng xem các 

hoạt động của các tín đồ PGHH độc lập là bất hợp pháp 
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và thẳng tay đàn áp. 

Hiện nay Nhà nước Việt Nam vi phạm nghiêm 

trọng quyền tự do Tôn giáo của tín đồ PGHH, cụ thể là: 

1/ Vi phạm quyền tự do có tôn giáo: 

 Nhà nước địa phương ép buộc các tín đồ PGHH độc 

lập phải đăng ký và chịu sự kiểm soát của Ban trị sự 

của Giáo hội PGHH trung ương do chính quyền 

thành lập. 

 Các tín đồ PGHH độc lập bị công an theo dõi, hành 

hung, cô lập về mặt kinh tế và xã hội. 

2/ Vi phạm quyền thờ cúng: 

 Sau năm 1975, các cơ sở thờ cúng của Giáo hội 

PGHH (truyền thống) bị nhà nước tịch thu, trưng 

dụng làm cơ sở các cơ quan nhà nước, hoặc bán cho 

dân, cho các tổ chức kinh doanh thành lập công ty xí 

nghiệp. Đến năm 1999 nhà nước Việt Nam đem 

PGHH tái phục hoạt với hình thức thành lập một 

giáo hội dựa vào chánh quyền. Còn một vài cơ sở 

của giáo hội truyền thống không thể tịch thu cũng 

không bán cho ai như Chùa Thầy “An Hòa Tự” thì 

đem giao cho giáo hội thân chánh quyền sử 

dụng, hoặc cho các cơ quan chính quyền sử dụng 

trái mục đích hay bỏ hoang phế. 

 Các tín đồ PGHH bị cấm tập trung hành lễ nhân 

ngày tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn, là 

một trong ba ngày lễ quan trọng nhất của PGHH. 

Đối với hai ngày lễ quan trọng còn lại là ngày Đản 

sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ và ngày Khai sáng đạo 

PGHH, chính quyền cấm các tín đồ PGHH độc lập 

không được tập trung cầu nguyện ngoài những địa 
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điểm do Giáo hội PGHH quốc doanh (hay do chính 

quyền áp đặt) qui định. 

3/ Vi phạm quyền thực hành giáo luật: 

 Các tín đồ PGHH độc lập không được tập trung 

đông người để cầu nguyện hay hành lễ theo đúng 

tôn chỉ của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại các nhà riêng, 

chùa độc lập hay đạo tràng. Những buổi lễ này đã bị 

chính quyền địa phương đến sách nhiễu hay giải tán. 

 Những công tác xã hội, y tế, từ thiện giáo dục của 

các tín đồ PGHH độc lập bị cản trở, bị cấm đoán. 

 Nhiều tín đồ PGHH độc lập đã bị bắt và kết án tù 

khi thực hiện quyền tự do tôn giáo. 

4/ Vi phạm quyền tự do giảng đạo: 

 Các buổi giảng về giáo lý PGHH trong lễ giỗ tại nhà 

các tín đồ PGHH độc lập đã bị chính quyền ngăn 

cản bằng cách cho công an đến đe dọa, sách nhiễu 

tín đồ, dùng loa phát thanh với công suất lớn để át 

tiếng buổi giảng, cho côn đồ ném đá vào nhà, v.v… 

 Nguyên bản của quyển Sấm Giảng và Thi Văn Giáo  

Lý do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng tác đã bị nhà nước 

tịch thu và cấm lưu hành. Nếu ai lén lút truyền bá sẽ 

bị bắt giữ. Thay vào đó, nhà nước cho in ấn và phát 

hành hai quyển riêng biệt là "Sấm Giảng Giáo Lý 

PGHH" và "Thi Văn Giáo Lý PGHH" nhưng đã bị 

cắt xén, cố tình loại bỏ nhiều bài Thi Văn từ năm 

1942 đến 1947 và sửa đổi nhiều từ ngữ quan trọng 

có tính cách "nhạy cảm" với chế độ đương 

quyền. Tín đồ đưa quyển tài liệu tu học nguyên bản 

vào đĩa CD và DVD để đầy đủ phương tiện pháp thí 
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cũng bị bắt và cấm lưu hành. Nhiều tín đồ quyết bảo 

vệ chánh pháp PGHH đã liều mình đi in ấn lén cũng 

bị bắt đi tù và tài liệu tu học thì bị tịch thu. 

B. Những Khó Khăn Hiện Tại 

1/ Ngoại cảnh: 

 Pháp lệnh Tôn giáo, Tín ngưỡng 2004 và Nghị định 

92 buộc các nhóm Tôn giáo phải xin giấy phép để 

hoạt động tôn giáo. 

 Chính sách của nhà nước Việt Nam là chỉ cho phép 

Giáo hội PGHH (thân chính quyền) được hoạt động 

và đàn áp các nhóm PGHH độc lập. 

 Chính quyền địa phương dùng những biện pháp 

ngoài pháp luật như dùng côn đồ, mật vụ giả dạng 

côn đồ, “người dân bức xúc” và “quần chúng tự 

phát” để tấn công vào các tư gia, đạo tràng, chùa và 

vu khống các tín đồ PGHH độc lập. 

 Chính quyền địa phương cô lập các tín đồ PGHH 

độc lập trong công việc mưu sinh và trong cộng 

đồng. 

2/ Nội tại: 

 Chính quyền tịch thu cơ sở sinh hoạt, nơi thờ tự 

của đạo PGHH sau năm 1975 khiến cho các tín đồ 

PGHH không còn nơi hội họp chung và giải tán các 

buổi sinh hoạt tôn giáo đông người tại tư gia. 

 Tín đồ PGHH độc lập hiện nay bị kiệt quệ về nhân 

sự làm việc vì họ bị đàn áp và cầm tù. 

 Vì bị đàn áp và cô lập nên các tín đồ PGHH độc lập 

khó huy động được sự đóng góp tài chánh của tín 

đồ để làm các công tác pháp thí hay từ thiện. 
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 PGHH là một tôn giáo bản địa tại đồng bằng sông 

Cửu Long, tập trung tại các tỉnh An Giang, Đồng 

Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang và TP Cần Thơ) nên 

không được các tổ chức quốc tế Nhân quyền chú ý 

bảo vệ và rất dễ bị chính quyền cô lập, đàn áp. 

C. Kiến Nghị Với Nhà Nước Việt Nam 
 

 Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do theo một tôn giáo 

tùy chọn của tín đồ PGHH. Tín đồ PGHH phải được 

ghi tên tôn giáo PGHH trên tất cả các giấy tờ văn 

bản mà không bị phân biệt đối xử. Nhà nước phải 

nghiêm cấm việc ép buộc tín đồ PGHH độc lập gia 

nhập Giáo hội PGHH (thân chính quyền) và phải 

nghiêm cấm việc cô lập và mọi hành vi kích động 

sự kỳ thị đối với các tín đồ PGHH nằm ngoài Giáo 

hội PGHH (thân chính quyền). 

 Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do thờ cúng và hành 

đạo dù một mình hay cùng với những người khác tại 

chùa, đạo tràng và tư gia của các tín đồ PGHH. Nhà 

nước phải nghiêm cấm việc giải tán các buổi lễ tôn 

giáo tại gia, nghiêm cấm việc hành hung, sách 

nhiểu, khủng bố tinh thần, bắt giữ các tín đồ PGHH 

khi họ muốn tham gia các buổi lễ tôn giáo. 

 Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hoạt động tôn giáo 

của các nhóm PGHH độc lập mà không bắt buộc họ 

phải đăng ký sinh hoạt tôn giáo và quyền tự do bầu 

chọn người lãnh đạo của các nhóm này. Khi có nhu 

cầu, về giáo sự hay giáo lý các nhóm PGHH độc lập 

sẽ được cấp giấy công nhận là hội đoàn có tư cách 

pháp nhân. 
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 Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do sáng tác, sản xuất 

và phát hành các tài liệu giảng dạy về tôn giáo của 

PGHH dưới mọi hình thức. Đặc biệt tín đồ PGHH 

được quyền tự do sao chép và phát hành nguyên bản 

Thi văn Giáo lý và Sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo 

Chủ mà không chịu bất cứ sự kiểm duyệt nào. 

 Hủy bỏ tất cả các điều khoản trong Pháp lệnh, Nghị 

định, Thông tư và các văn bản dưới luật xâm phạm 

quyền tự do tôn giáo theo quy định của điều 24 Hiến 

pháp CHXHCN Việt Nam 2013 và điều 18 của 

Công ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. 

 Chấm dứt việc bắt giam các tín đồ PGHH vì lý do 

tôn giáo rồi kết án họ bằng các tội danh hình sự như 

"chống người thi hành công vụ" (điều 257 bộ luật 

Hình sự BLHS), "gây rối trật tự công cộng" (điều 

247 BLHS), hoặc "lợi dụng quyền tự do, dân chủ" 

(điều 258 BLHS). Những tín đồ PGHH sau đây phải 

được trả tự do tức khắc và vô điều kiện: 

1. Ông Nguyễn Văn Lía, hiện thụ án 4 năm 6 tháng tù 

ở trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai 

2. Bà Dương Thị Tròn, hiện thụ án 9 năm tù ở trại 

giam Xuân Lộc, Đồng Nai 

3. Ông Bùi Văn Trung, hiện thụ án 4 năm tù ở trại 

giam Xuân Lộc, Đồng Nai 

4. Ông Dương Văn Thả, hiện thụ án 3 năm tù ở trại 

giam Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 

5. Ông Nguyễn Văn Minh, hiện thụ án 2 năm 6 tháng 

tù ở trại giam An Phước, Bình Dương. 
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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: 020/BTSTƯHN-V/VT 
 

 Kính gởi: Ông Chủ Tịch 

       Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
 

 Trích yếu: V/v Bổ sung Thành viên Thường trực của 

Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo trong Hội Đồng Liên Tôn tại 

Hoa Kỳ.   
  

 Kính thưa Ông Chủ Tịch, 
 

 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội 

PGHH xin trân trọng thông báo đến Ông Chủ Tịch cùng 

Quý Hội Đồng được tường: 
 

  Đồng đạo TRANG VĂN MẾN đương kim 

Thủ Quỹ Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California, được 

chính thức bổ nhiệm là Thành viên Thường trực của Giáo 

Hội Phật Giáo Hòa Hảo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam 

tại Hoa Kỳ, kể từ ngày hôm nay. 
 

  Kính chúc Ông Chủ Tịch cùng Quý thành 

viên trong Hội Đồng Liên Tôn thân tâm thường An lạc, đạo 

tâm luôn kiên cố và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp 

trong sứ mạng phục vụ nhân quần, xã hội; đặc biệt cho Cộng 

Đồng Việt Nam tại Hải Ngoại và Quốc Gia Dân Tộc. 
 

  Trân trọng kính chào Ông Chủ Tịch. 
 

   Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 2 năm 2015. 

                  TM. BTS TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

                                              HỘI TRƯỞNG 

                                                    (đã ký) 

                                       NGUYỄN VĂN TẠO 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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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: 022/BTSTƯHN-V/VT 
 

Kính gởi:  - Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn 

                              - Tạp chí CULTURE 

Address: 24-5250 Satellite Drive                           

Mississauga ON L4W 5G5, CANADA. 

  

Trích yếu: Về bài viết “BỬU SƠN KỲ HƯƠNG 

- Phần 2” trên Tạp chí Culture, # Jan & Feb 2015.  

 

Thưa ông Nguyễn Ngọc Ngạn, 

            Trên Tạp chí song ngữ Việt-Anh Culutre Jan & 

Feb 2015, chúng tôi tình cờ đọc bài “BỬU SƠN KỲ 

HƯƠNG – Phần 2” do ông phụ trách viết. Nếu không 

phải tên ông, một “nhà văn nổi tiếng ở hải ngoại”, 

chúng tôi không cần viết thư này vì đó là một tài liệu 

hư cấu rất nhảm nhí. Đằng này tác giả bài viết lại là 

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và chuyện hư cấu này lại 

gắn liền với tên Đoàn Minh Huyên (thế danh của vị Sơ 

Tổ khai sáng Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương) và Huỳnh 

Phú Sổ (thế danh của Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa 

Hảo). Dù không biết chi về BSKH và PGHH, hẳn ông 

cũng thừa hiểu rằng đó là hai nhân vật lịch sử rất nổi 

tiếng của Miền Nam Việt Nam, cũng như Phật Giáo 

Hòa Hảo là một trong 4 Giáo Hội lớn có tư cách pháp 

nhân họat động công khai bình đẳng dưới thời Chánh 

phủ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Cao Đài Giáo và 

Phật Giáo Hòa Hảo là hai tôn giáo phát sinh trong lòng 

dân tộc Việt Nam, đã bị Chế độ Cộng Sản độc tài giải 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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thể ngay sau khi họ cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng chẳng 

hơn gì, dẫu rằng Phật Giáo đã ăn sâu vào nền văn hóa 

dân tộc trên 2000 năm, riêng Thiên Chúa Giáo, do thế 

lực quốc tế của Vatican vẫn được tồn tại trong tình 

trạng èo uột. Bốn mươi năm trôi qua tại nước nhà, sinh 

họat tôn giáo đúng nghĩa và vấn đề tự do tín ngưỡng ở 

Việt Nam như thế nào dưới chế độ bạo quyền Cộng Sản 

ông đã rõ, dẫu rằng ông có thân thiện với chế độ này ra 

sao như cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại từng gán đặt 

cho ông – điều mà chúng tôi xin miễn bàn ở đây. 

            Trở lại bài báo, chúng tôi thật không vui cho 

ông biết rằng ngòi bút của ông đã gây xúc phạm rất 

nặng đức tin tôn giáo của đại khối tín đồ PGHH ở hải 

ngoại cũng như trong quốc nội qua các sai lầm nghiêm 

trọng của ông mà chúng tôi xin liệt kê đại lược sau đây: 
 

            1. Với câu hỏi “BSKH có phải là PGHH 

không?” của độc giả Nguyễn Hữu Thông (Buffalo, 

NY), nếu sáng suốt, ông không trả lời mới đúng. Vì ông 

là người Ky-tô hữu hoàn toàn không có đủ tư cách và 

hiểu biết cần thiết để trả lời câu hỏi liên quan đến tôn 

giáo khác. Đằng nầy ông lại cố ý trả lời bằng các mẫu 

chuyện hư cấu nhảm nhí trong dân gian xúc phạm tính 

thiêng liêng của Phật giáo BSKH vốn là tiền thân của 

Phật Giáo Hòa Hảo qua chuyện bùa chú vu vơ của “ông 

đạo Tưởng” nào đó mà ông ngầm ý cho là sinh hoạt của 

Phật giáo BSKH ! 
 

            2. Ông lại lấy chuyện: “ông Đạo Sển cũng nổi 

tiếng nhờ tài chữa bệnh, được người chung quanh tôn 

vinh là Phật Thầy tái sanh !” với ý nói “ông đạo Sển” 

tiếp nối truyền thống “ông đạo Tưởng” mà ông cho là 

“một hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương” chẳng đẹp chút nào. 

Điều quan trọng là ông đã viết tiếp:“…ông Đạo Sển tục 
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danh là Huỳnh Phú Sổ…”, nghĩa là lấy cái tên “cúng 

cơm” thay cho tên một nhân vật đã thành danh kèm với 

ý khinh miệt. Thật sự, ông không hiểu biết về sự bí 

truyền, về sự sinh họat nửa hư nửa thực, về sự “dĩ 

huyễn độ chơn” của các đấng tu hành đắc đạo cần thể 

hiện Bồ-tát hạnh trong bối cảnh dân trí thấp kém, an 

ninh và trật tự xã hội dẫy đầy khó khăn như cảnh trước 

và sau năm 1939 tức lúc Đức Huỳnh Phú Sổ ra mở đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo, phát huy tư tưởng nhập thế đạo 

Phật của BSKH. Chúng tôi không tin ở vị trí hiện tại, 

ông có thể khám phá sâu những gì chúng tôi vừa nói. 

Nhưng điều ông cần biết và hẳn là thừa biết Huỳnh Phú 

Sổ chính là Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, người 

mà hiện có 6 tới 7 triệu tín đồ người VN hết lòng sùng 

kính, người đã đóng góp vô vàn công sức trong phong 

trào cách mạng chống thực dân Pháp và vô thần Cộng 

Sản bành trướng ở VN trong khoảng 1945-1947 đang 

gây ra cảnh máu lửa tang tóc với bao chiến sĩ quốc gia 

(trí thức, cách mạng) yêu nước bị chúng thảm sát.  
 

            3. Từ chuyện cho ông đạo Sển (ngầm sánh 

chẳng khác ông đạo Tưởng) có “tục danh là Huỳnh Phú 

Sổ” với ý miệt khinh Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa 

Hảo, ông còn tiếp tục vẽ vời tiểu sử của Ngài, xuyên tạc 

lịch sử đấu tranh vì chánh nghĩa của người tín đồ 

PGHH qua các biến cố lịch sử quan trọng: Việt Minh 

Cộng Sản bức tử 3 tín đồ PGHH (Thi sĩ Việt Châu 

Nguyễn Xuân Thiếp – anh chú bác ruột với học giả 

Nguyễn Hiến Lê, Trần Văn Hoành tức con trưởng nam 

của Tướng Trần Văn Soái, Huỳnh Thạnh Mậu tức bào 

đệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại sân vận động Cần Thơ 

ngày 7/10/1945 nhằm ngày 2/9 âl năm Ất Dậu ), việc 

Việt Minh Cộng Sản thực hiện âm mưu sát hại Đức 

Huỳnh Giáo Chủ trong phiên họp tại rạch Đốc Vàng hạ 
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(thuộc tỉnh Đồng Tháp ngày nay) trong đêm 16/4/1947 

(nhằm ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi) giữa Ngài 

với cán bộ lãnh đạo Cộng Sản Bửu Vinh để giải quyết 

việc xung đột giữa Việt Minh và tín đồ PGHH– chính 

biến cố này đã gây nên sự vắng mặt bí ẩn của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ cho đến nay, …Tiểu sử Đức Huỳnh 

Giáo Chủ và các tài liệu lịch sử liên hệ đến Ngài đã 

được Giáo Hội chúng tôi phổ biến khá rộng rãi thì ông 

Ngạn cần chi phải vẽ vời vô căn cứ nếu không phải là 

với ác ý. 
 

            4. Một bài thơ khá nổi tiếng là bài “Tình Yêu” 

tại phần thi văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ trong sưu tập 

Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ mà Giáo Hội chúng tôi 

đã nhiều lần ấn tống rộng rãi thì ông Ngạn lại sao chép 

một cách vụng về qua trí nhớ mập mờ như một trò chơi 

của trẻ con, không xứng đáng là người có chút ít học 

thức chớ khó có thể nói là việc làm chín chắn thận 

trọng của một “nhà văn” tên tuổi ! 
 

            Thưa ông Ngạn, 

            Chúng tôi viết thư này cho ông và Tạp chí 

Culture với một tâm hết sức từ bi độ lượng để nhằm 

giúp ông sửa sai và chấm dứt tạo hệ lụy bất lành giữa 

đại khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và cá nhân ông lẫn 

Tạp chí Culture. Quý ông cần nên biết rằng cùng chung 

số phận đau thương của dân tộc Việt Nam, đoàn thể 

chúng tôi đã hy sinh xương máu không ít suốt quá trình 

chống xâm lăng và độc tài Cộng Sản trong giai đoạn 

khó khăn nhất của lịch sử nước nhà dưới sự lãnh đạo 

của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nếu thật là người quốc gia 

chân chính, xin ông hãy để anh em đồng đạo chúng tôi 

yên ổn tu hành qua sự tôn trọng đức tin thiêng liêng của 

nhau trong phạm vi tôn giáo.  
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 Do đó, chúng tôi yêu cầu ông: 
 

  1.Lên tiếng đính chánh và xin lỗi trên Tạp chí 

Culture (số gần nhất) bằng song ngữ Việt-Anh, cũng 

như trên các tạp chí khác mà ông đã cho đăng tải bài 

viết sai trái như đã nói. 
 

  2. Chánh thức trả lời Văn thư này càng sớm 

càng tốt để chúng tôi xoa dịu một số đồng đạo của 

chúng tôi đang phẫn nộ về ông. 
 

            Tương kính nhau luôn luôn là điều kiện cần nhất 

để tạo sự đoàn kết trong cộng đồng Việt Nam đang định 

cư ở hải ngoại. Mong thay. 

            Kính chào ông.  
 

Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 3 năm 2015 

TM. BTS/TƯHN/GHPGHH 

        TUN. HỘI TRƯỞNG 

        P. HỘI TRƯỞNG 

     (đã ký) 

                            VƯƠNG HỌC THIÊM  
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Nguyên bản thư phúc đáp của 

Nhà Văn NGUYỄN NGỌC NGẠN: 
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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 
 

THÔNG BÁO 
 

                           Số: 023/BTSTƯHN-V/TB 
Kính gởi:  

- Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện địa phương. 

          - Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
 

  Trích yếu: V/v Phát hành quyển Sấm Giáng Thi 

Văn Giáo Lý Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ấn 

bản 2014. 
 

  Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Như đã thông báo trưóc, quyển Sấm 

Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ ấn 

bản 2014 đã được Ban Điều Chỉnh Kỹ Thuật tu chính 

từ ấn bản 2013 hoàn tất từ tháng 8 năm 2014 và đã gởi 

đến nhà in ngay sau đó. 

  Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật do nhà in gây nên và 

cũng vì sự đình công dài ngày của công nhân Cảng 

Oakland, cho nên đến giờ nầy Một ngàn quyển 

SGTVGLTB mới được xuất kho. 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại xin cáo lỗi 

về sự chậm trễ nầy; đồng thời, cũng xin thông báo đến 

Quý BTS, BĐD/PGHH địa phương, chúng tôi sẽ bắt 

đầu phân phối Một ngàn quyển SGTVGLTB ấn bản 

2014 đến các nơi theo số lượng được ấn định như trước 

đây, mong Quý đồng đạo hoan hỉ đón nhận. 

  Trân trọng kính chào Quý đồng đạo.   

              Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 3 năm 2015 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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             TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

TUN. Hội Trưởng 

P. Hội Trưởng 

                   VƯƠNG HỌC THIÊM (đã ký) 

 

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: 024/BTSTƯHN-V/TB 
 

Kính gởi: - Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện 

PGHH địa phương. 

- Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
 

 Ttrích yếu: Về việc giải quyết vấn đề có lên quan 

đến bài viết của Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. 
 

 Kính thưa chư Quý vị, 

 Trên Tạp chí song ngữ Việt-Anh Culutre, Jan & 

Feb 2015 (phát hành tại Canada), có đăng tải bài “BỬU 

SƠN KỲ HƯƠNG – Phần 2” (từ trang 74 đến trang 79) 

do Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn biên soạn, nội dung 

xúc phạm nặng nề đức tin Tôn giáo của đại khối tín đồ 

PGHH ở hải ngoại cũng như trong quốc nội. 

 Do đó, Ban Trị Sự TƯHN đã gởi Văn Thư số 

022/BTSTƯHN-V/VT ngày 9 tháng 3 năm 2015 đến 

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để chính thức phản đối; 

đồng thời yêu cầu Ông Ngạn thực hiện các việc sau 

đây: 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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             1. Lên tiếng đính chánh và xin lỗi trên Tạp chí 

Culture (số gần nhất) bằng song ngữ Việt-Anh, cũng 

như trên các tạp chí khác mà ông đã cho đăng tải về bài 

viết sai trái như đã nói.  

            2. Chánh thức trả lời Văn thư này càng sớm 

càng tốt để xoa dịu một số tín đồ PGHH đang phẫn nộ 

về ông. 

 Ngay sau đó, ngày 12 tháng 3 năm 2015, Ông 

Ngạn đã gởi Thư Phúc Đáp cho BTS/TƯHN, chủ yếu 

xác nhận: “Xin rút lại bài viết và chân thành cáo lỗi 

cùng quí Giáo Hội và quí độc giả.” (xin xem trang 65) 

 Vì tinh thần “Đạo pháp thường hay dung với 

hòa”, chúng tôi nhận thấy vấn đề như vậy là tạm ổn 

thỏa, không nên làm lớn chuyện. Tuy nhiên, đã có một 

số đồng đạo chưa thỏa mãn với Thư Phúc Đáp của Ông 

Ngạn và mong muốn BTS/TƯHN phải tiếp tục cho vấn 

đề thêm sáng tỏ. 

 Do đó, Ban Thường Vụ đã triệu tập phiên họp 

ngày 24 tháng 3 năm 2015 và đi đến quyết định như 

sau:  

1/- Từ nay, BTS TƯHN dứt khoát đình chỉ vấn 

đề về bài viết của Ông Ngạn, sẽ không truy cứu thêm 

nữa. 

 2/.  Bất cứ BTS PGHH địa phương hoặc đồng 

đạo nào muốn tiếp tục phản bác Ông Ngạn, xin cứ liên 

lạc trực tiếp với đương sự.  
  

 Trân trọng kính chào và cám ơn Quý vị. 

       Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 3 năm 2015. 

  TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngọại 

                            TUN. Hội Trưởng, 

                                P. Hội Trưởng 

                                     (đã ký) 

                        VƯƠNG HỌC THIÊM  
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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 
 

THÔNG BÁO 
 

                                    Số: 025/BTSTƯHN-V/TB 
 

Kính gởi: - Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện 

PGHH địa phương. 

                           - Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
  

Về việc ấn định nguyên tắc phổ biến bài viết trên 

Diễn đản PGHH_ trunguong_haingoai. 
 

Kính thưa chư Quý đồng đạo, 
 

Nhận thấy trong thời gian gần đây, có một số ý 

kiến hoặc bài viết của Quý vị gởi đến và được phổ biến 

trên Diễn đàn_PGHH đã không đáp ứng yêu cầu và 

đường lối của Diễn đàn. Kết quả đã làm phiền lòng và 

gây tổn thương tự ái cho một số đồng đạo. 
 

Do đó, trong phiên họp ngày 24 tháng 3 năm 

2015, Ban Trị Sự TƯHN/GH/PGHH quyết định công 

bố những nguyên tắc căn bản trong việc phổ biến các 

bài văn, bài thơ, tin tức, hình ảnh.. của Quý thành viên 

trong Diễn đàn theo những qui định sau đây: 

1.- Nội dung bài viết phải theo sát với Tôn chỉ 

hành Đạo (tức Quyển 6) của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

2.- Bài viết phải có tính cách xây dựng, hài hòa 

trong tinh thần hòa hảo nhằm cùng nhau chia sẻ, học 

hỏi Giáo lý PGHH. 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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3.- Bài viết cũng phải có chiều hướng phát triển 

Đạo PGHH theo trào lưu tiến hóa của nhân loại.  

4.- Không được dùng bài viết để thóa mạ, chỉ 

trích, khích bác ý kiến cá nhân người khác làm mất tình 

đoàn kết và gây chia rẽ nội bộ. 

5.- Ngoài nick-name mà mọi người đều biết qua 

e-mail, người viết bài phải cho Ban Quản trị biết rõ họ 

tên thật của mình. Quý danh của quý vị sẽ được Ban 

Quản trị lưu kín trong Hồ sơ và tuyệt đối không phổ 

biến ra bên ngoài. 
 

Kính thưa Quý vị, 
 

Diễn đàn PGHH là tiếng nói chung của người tín 

đồ PGHH khắp nơi trên thế giới, được thành lập bởi 

Ban Trị Sự TƯHN; do đó, để giữ thể diện chung và uy 

tín của Giáo Hội, kể từ nay chúng tôi quyết định từ chối 

đăng tải những bài viết không theo đúng những qui 

định nêu trên. 
 

Kính mong Quý đồng đạo hoan hỷ và tiếp tục 

đóng góp cho Diễn đàn được ngày thêm phong phú 

cùng mang lại nhiều lợi lạc cho đồng đạo chúng ta. 

Trân trọng kính chào và cám ơn Quý đồng đạo. 
 

 Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 3 năm 2015 

       TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

    TUN. Hội Trưởng 

       P. Hội Trưởng 

                                (đã ký) 

                          VƯƠNG HỌC THIÊM 
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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: 026/BTSTƯHN-V/VT 
 

Kính gởi: Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện 

PGHH địa phương. 

 Đồng kính gởi: Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
 

  Trích yếu: Thư Mời tham dự Đại Hội Đạo và 

Đại Lễ 18/5 năm Ất Mùi 2015 tại Houston, Texas. 
 

Kính thưa chư Quý đồng đạo, 

Theo như Thông Báo số: 019/BTSTƯHN-V/TB đã 

gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại Hội Đạo và Đại 

Lễ 18/5 sẽ được tổ chức tại Thành phố Houston, Tiểu 

bang Texas theo lịch trình như sau:  

- Thứ Sáu, ngày 26-6-2015 (11/5 âl) lúc 7 giờ tối: 

Họp Tiền Đại Hội tại Hội Quán BTS.PGHH Houston, 

TX. Địa chỉ: 13627 Tonnochy Drive, Houston, TX   

77083. Điện thoại: (281) 788-8524. 

- Thứ Bảy, ngày 27-6-2015 (12/5 âl) lúc 10 giờ 

sáng: Đại Hội Đạo tại cùng Địa điểm nói trên. 

- Chủ Nhật, ngày 28-6-2015 (13/5 âl): Đại Lễ Khai 

Đạo 18/5 khai mạc lúc 11 giờ 30’ sáng tại Hội Trường 

của Phoenix Restaurant. Địa chỉ: 15156 Bellaire Blvd., 

Houston, TX 77083. Điện thoại: (281) 498-6611. 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại trân trọng kính 

mời Quý vị Cố vấn, Quý Trị Sự Viên các cấp cùng Quý 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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đồng đạo PGHH khắp nơi hoan hỷ về tham dự Đại Hội 

Đạo và Đại Lễ Kỷ Niệm 76 năm ngày Đức Huỳnh Giáo 

Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo theo lịch 

trình và địa điểm nêu trên.  

1. Quý đồng đạo ở xa đến bằng phi cơ, xin chọn phi 

trường George Bush Intercontinental Airport (viết 

tắt là IAH). Nhớ thu xếp để có thể đến sớm trong ngày 

Thứ Sáu (trước 7 giờ chiều) cho kịp phiên họp Tiền Đại 

Hội. 

2. Về địa điểm lưu trú, Ban Tổ Chức đã dặn trước 

một số phòng ở Khách sạn PALACE Inn. West 

Oaks, 7777 Hwy. 6 South, Houston, TX 77083. Điện 

thoại (281) 988-9900 với giá đặc biệt $65.00/ngày cho 

phòng 1 giường hoặc $95.00/ngày cho phòng 2 giường, 

bao gồm buổi ăn nhẹ vào buổi sáng. Ngoài ra, Hội 

Quán PGHH Houston cũng có thể làm nơi nghỉ ngơi 

cho từ 30 đến 40 vị khách. Ban Tổ chức sẽ cung cấp 

mọi nhu cầu ăn ở cho quý đồng đạo trong suốt thời gian 

tạm trú ở nơi nầy. 

3. Để tiện việc sắp xếp nơi lưu trú và công việc đưa 

rước được chu đáo, xin Quý vị liên lạc với Ban Tổ chức 

theo các số phone sau đây: 

- Nguyễn Anh Dũng  (281) 788-8524 hoặc 

pghhhouston@yahoo.com 

- Nguyễn Văn Chon  (832) 235-7860 

- Phan Tấn Đạt          (832) 275-3893  

Xin lưu ý: Nên thông báo với Ban Tổ chức về tên 

hãng phi cơ, số chuyến bay, ngày giờ đến và ngày giờ 

về để Ban Tổ chức lên Danh sách đưa rước. Ngoài ra, 

mailto:pghhhouston@yahoo.com
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nên nhờ BTC đặt trước phòng Khách sạn để mọi người 

được ở gần nhau tiện cho việc thăm hỏi, trao đổi tin tức 

hoặc hàn huyên tâm sự. 

4.-Để cho việc thảo luận trong ngày Đại Hội 

Đạo được nhiều kết quả mỹ mãn, BTS/TƯHN yêu cầu 

các BTS, BĐD địa phương và Quý Đồng đạo nên chuẩn 

bị các bài Tham luận và gởi về Văn Phòng Chánh Thư 

Ký hay qua địa chỉ e-mail: nguyen55hiep@yahoo.com 

để được đúc kết và đưa vào chương trình nghị sự, hạn 

chót là ngày Thứ Bảy 13-6-2015. 

Trân trọng kính chào và hẹn gặp tất cả Quý đồng 

đạo tại Houston, Texas trong ngày Đại Hội Đạo và Đại 

Lễ 18/5 sắp đến. 
 

                           Hoa Kỳ, ngày 31 tháng 3 năm 2015 

                        TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                                      TUN. Hội Trưởng 

                                         P. Hội Trưởng 

                                               (đã ký) 

                                  VƯƠNG HỌC THIÊM        
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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 
 

     THƯ CHÚC MỪNG 
 

Số: 027/BTSTƯHN-V/VT 
 

  Kính gởi: Đồng đạo Võ Kim Thoa 

        Trưởng Ban Ban Đại Diện GH/PGHH San Antonio 

  5706 Grandwood Dr. 

                       San Antonio, TX  78239 

Đồng kính gởi: 

Quý BTS & BĐD/PGHH địa phương 
 

  Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

GH/PGHH vô cùng hoan hỉ nhận được Biên Bản ngày 

5 tháng 4 năm 2015 về kết quả Bầu cử Tân Ban Đại 

Diện GH /PGHH San Antonio nhiệm kỳ 2015–2016 với 

thành phần gồm những vị có tâm đạo, có đức hạnh và 

hết lòng phục vụ Đạo pháp, như sau: 

-Đồng đạo Võ Kim Thoa:   Trưởng Ban 

-Đồng đạo Nguyễn Thị Trâm:  Thư Ký  

-Đồng đạo Lê Thị Xuân Dung: Thủ Quỹ 

Chân thành kính chúc Quý Đồng đạo trong Tân 

Ban Đại Diện cùng toàn thể Đồng đạo PGHH San 

Antonio thân tâm thường An lạc, đạo tâm luôn Kiên cố 

và hanh thông trên bước đường hành đạo. 

Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 4 năm 2015 

       TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                                TUN. Hội Trưởng 

            P. Hội Trưởng VƯƠNG HỌC THIÊM (đã ký)  
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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 
 

        THƯ CHÚC MỪNG 
 

Số: 029/BTSTƯHN-V/VT 
 

  Kính gởi: Đồng đạo Huỳnh Công Tử 

            Trưởng Ban Ban Đại Diện GH/PGHH San Leon 

                   722 13
th

  Street. 

                                      San Leon, TX  77539 
 

Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

GH/PGHH vô cùng hoan hỉ nhận được Biên Bản ngày 

5 tháng 4 năm 2015 về kết quả Bầu cử Tân Ban Đại 

Diện GH /PGHH San Leon nhiệm kỳ 2015–2016 với 

thành phần gồm những đồng đạo có đạo đức, phẩm 

hạnh và đã hết lòng phục vụ Đạo pháp trong nhiều năm 

qua, như sau: 

Đồng đạo Nguyễn Văn Thời:  Cố vấn  

Đồng đạo Huỳnh Công Tử:  Trưởng Ban  

Đồng đạo Võ Thiện Trường: Phó Ban 

Đồng đạo Trần Như:  Thư Ký 

Đồng đạo Nguyễn Xuân Trang: Thủ Quỹ 

Huỳnh Như:             Ủy viên Thanh Niên. 
 

Thành tâm kính chúc Quý Đồng đạo trong Tân 

Ban Đại Diện cùng toàn thể Đồng đạo PGHH San Neon 

thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung và luôn hãnh 

tiến trên bước đường hành đạo. 
  
  Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 4 năm 2015 
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      TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                                 TUN. Hội Trưởng 

                                    P. Hội Trưởng 

                                          (đã ký) 

                              VƯƠNG HỌC THIÊM 
 

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: 030/BTSTƯHN-V/TB 
 

Kính gởi: - Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện 

PGHH địa phương. 

                              Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
  

Trích yếu: Về việc mở lớp học Giáo lý Căn bản 

tại Houston (TX).  
 

 Kính thưa chư Quý đồng đạo, 

 Nhằm phổ truyền Giáo lý siêu mầu của Đức 

Thầy đến khắp mọi nơi mọi giới, và sau khi tham khảo 

với Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương cùng sự đồng 

thuận của BTS/PGHH Houston (TX), Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại quyết định mở một lớp học Giáo lý 

Căn bản theo thời gian và địa điểm như sau: 

Địa điểm: Hội Quán BTS.PGHH Houston (TX) 

          13627 Tonnochy Drive 

        Houston, TX  77083  

 Thời gian: Khai giảng vào lúc 9 giờ sáng Chủ 

Nhật ngày 14-6-2015.  
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 Bế giảng vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu ngày 26-6-

2015. 

  Khóa trình: Liên tục mỗi ngày (kể cả ngày Chủ 

Nhật) 

 -Buổi sáng từ 9 giờ đến 11:30’ 

           -Buổi chiều từ 1 giờ đến 4:30’ 

 -Buổi tối từ 6:30’ đến 8:30’ 

 (Lưu ý: Thời khóa biểu nầy dành cho các Học 

viên nội trú. Riêng các học viên còn đang bận đi làm, 

có thể tham dự vào hai ngày cuối tuần và buổi tối. Hội 

Quán PGHH Houston sẽ cung cấp mọi nhu cầu ăn ở từ 

20 đến 30 học viên trong suốt thời gian tham dự lớp 

học nầy). 

 Liên lạc: Để tiện việc sắp xếp và cũng để biết 

thêm chi tiết hay ghi tên tham dự lớp học, xin Quý vi 

vui lòng liên lạc: Đ/đ Nguyễn Anh Dũng: (281) 788-

8524 hoặc Đ/đ Trương Văn Thạo (228) 806-8180 hay 

e-mail pghhhouston@yahoo.com 

 Vì lợi ích chung, kính mong sự góp ý và giúp đỡ 

của chư Quý đồng đạo khắp nơi để lớp học “Giáo Lý 

Căn Bản” được thành công tốt đẹp. 

 Trân trọng kính chào và cám ơn Quý vị. 
 

     Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 4 năm 2015 

                     TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                                       TUN. Hội Trưởng 

                                          P. Hội Trưởng  

                                                (đã ký) 

                        VƯƠNG HỌC THIÊM  
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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 

 

        THƯ CHÚC MỪNG 
                                                                           Số: 031/BTSTƯHN-V/VT 

 

  Kính gởi: Đồng đạo Trần Quang Khải 

                             Hội Trưởng Tân Ban Trị Sự Giáo Hội 

PGHH Dallas (TX) 

                      1141 S. Wildwood Dr., Irving, TX. 75060 
 

  Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo 

Hội Phật Giáo Hòa Hảo vừa nhận được Biên Bản của 

BTS. GH/PGHH Dallas (TX) báo cáo về việc Tân Ban 

Trị Sự nhiệm kỳ 2015-2017 đã được bầu ra trong buổi 

họp ngày 19 tháng 4 năm 2015, với thành phần như 

sau: 

-Đ/đ Trần Quang Khải   Hội Trưởng 

-Đ/đ Đào Hiếu Nghĩa  P. Hội Trưởng Nội Vụ 

-Đ/đ Nguyễn Văn Mẫn P. Hội Trưởng Ngoại Vụ           

                                             kiêm Thủ Bổn 

-Đ/đ Nguyễn Văn Do        Cố Vấn 

-Đ/đ Nguyễn Thanh Tân Cố Vấn 

-Đ/đ Trần Văn Điền  Chánh Thư Ký 

-Đ/đ Phan Công Minh Ban Kiểm Soát 

-Đ/đ Võ Thành On  Ban Kiểm Soát 

-Đ/đ Ngô Thị Ngọc  Ban Phổ thông Giáo lý 

-Đ/đ Nguyễn Phi Hùng Ban Phổ thông Giáo lý 

-Đ/đ Huỳnh Hữu Phước  Trưởng Ban Tổ Chức 

-Đ/đ Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Trưởng Ban Phụ Nữ 
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Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại hân hoan 

chào mừng Tân BTS. GH/PGHH/ Dallas (TX) nhiệm 

kỳ 2015-2017 với thành phần gồm những tín đồ PGHH 

thuần thành, trung kiên với Thầy Tổ và đã nhiệt tình 

phục vụ Đạo pháp trong nhiều năm qua. 

Xin kính chúc Quý Trị sự viên trong Tân Ban 

Trị Sự cùng toàn thể Đồng đạo PGHH Dallas thân tâm 

thường An lạc, sức khoẻ luôn dồi dào và mãi mãi hanh 

thông trên bước đường phục vụ Đạo pháp. 

     

                           Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 4 năm 2015 

   TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại  

                              TUN. Hội Trưởng 

              P. Hội Trưởng 

                                      (đã ký) 

                                     VƯƠNG HỌC THIÊM 
 

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: 032/BTSTƯHN-V/VT 
 

      THƯ CHÚC MỪNG 
 

  Kính gởi: Đồng đạo Lê Kiến Trúc 

                                      Hội Trưởng Ban Trị Sự GH/            

PGHH/Stockton, CA. 

        2965 Saxton Drive 

                             Stockton, CA  95212 
 

  Đồng kính gởi: 

Quý BTS & BĐD/PGHH địa phương 
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Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 

 

  Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại GH/ PGHH 

vô cùng hoan hỉ nhận được Biên Bản ngày 12 tháng 4 

năm 2015 về kết quả Bầu cử Tân Ban Trị Sự GH 

/PGHH Stockton nhiệm kỳ 2015–2017 với thành phần 

gồm những vị có Đạo đức, có đủ đầy phẩm hạnh và đã 

hết lòng phục vụ Đạo pháp trong thời gian qua, như 

sau: 

-Đ/đ Niên Lão Phạm Bình Tây:  Cố Vấn 

-Đ/đ Niên Trưởng Trần Văn Ân:             Cố Vấn 

-Đ/đ Lê Kiến Trúc:              Hội Trưởng  

           kiêm TB Phổ thông Giáo lý 

-Đ/đ Dennis Khương:      P. Hội Trưởng Nội vụ 

-Đ/đ Lê Tích Thiện:                 P. Hội Trưởng Ngoại vụ 

-Đ/đ Huỳnh Phương:   Thư Ký 

-Đ/đ Đào Ngọc Lưu:   Thủ Bổn 

-Đ/đ Huỳnh Văn Hiên:        Trưởng Ban Tổ Chức 

-Đ/đ Phạm Loan Chi:           Phó Ban Phổ thông Giáo lý 

-Đ/đ Lê Thị Lâm:        Trưởng Ban Ẩm Thực 

 

 Xin chân thành kính chúc Quý đồng đạo trong 

Tân Ban Trị Sự GH/ PGHH Stockton Thân tâm thường 

lạc, Đạo quả viên dung và Bồ đề tâm luôn kiên cố. 

 

  Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 5 năm 2015 

       TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

       TUN. Hội Trưởng, 

                                       P. Hội Trưởng 

                (đã ký) 

                                VƯƠNG HỌC THIÊM 
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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: 033/BTSTƯHN-V/VT 
 

          THƯ CHÚC MỪNG 
 

  Kính gởi: Đồng đạo Nguyễn Tấn Hòa 

     Trưởng Ban Ban Đại Diện GH/  

       PGHH Arlington (TX). 

               6724 Silvercrest Dr. 

                           Arlington, TX  76002 
 

  Đồng kính gởi: 

Quý BTS & BĐD/PGHH địa phương 

Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
 

  Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

GH/PGHH vừa nhận được Đơn xin thành lập Ban Đại 

Diện PGHH tại Arlington, TX đề ngày 20 tháng 4 năm 

2015 do Đồng đạo Nguyễn Tấn Hòa gởi đến cùng với 

Danh sách Ban Đại Diện gồm những đồng đạo thuần 

thành có phẩm hạnh, luôn gắn bó với Giáo lý của Tổ 

Thầy và hết lòng phục vụ Đạo pháp, như sau: 

Trưởng Ban:  Đồng đạo Nguyễn Tấn Hòa 

Thư Ký: Đồng đạo Huỳnh Hữu Phước 

Phổ thông Giáo lý:  Đồng đạo Nguyễn Thị Ngọc 

Thủ Quỹ: Đồng đạo Huỳnh Thị Phượng

 Chúng tôi vô cùng hân hoan về sự gia nhập của 

Tân Ban Đại Diện Arlington vào Đại gia đình PGHH 

Hải Ngoại.   
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 Xin kính chúc Quý đồng đạo trong Ban Đại Diện 

cùng toàn thể đồng đạo PGHH thuộc Thị trấn Tarrant 

County Arlington, TX thân tâm thường lạc và luôn tinh 

tấn tu hành cho đến ngày đạt thành Đạo quả.   
 

  Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 5 năm 2015 

      TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

     TUN. Hội Trưởng 

        P. Hội Trưởng 

                                        (đã ký) 

                           VƯƠNG HỌC THIÊM   

 

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: 034/BTSTƯHN-V/VT 

  

Kính gởi: - Quý BTS & BĐD/PGHH địa phương 

                Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 

  

                    Trích yếu: V/v Kêu gọi phát tâm cứu trợ 

nạn nhân bị động đất ở Népal. 

  

                   Kính thưa Quý đồng đạo, 

                   Vào ngày 25/4 vừa qua, một trận động đất 

kinh hoàng lên đến 7. 8 độ Richter xảy ra trên đất nước 

Népal khiến hơn 8 ngàn người thiệt mạng, 18 ngàn 

người bị thương và khoảng hơn 2 triệu người không 

nhà ở phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất đang cần 

lều trại, nước uống, thức ăn…để tạm sống qua ngày. 

                   Trong hoàn cảnh bi thương đó thì mới vào 

ngày hôm qua (12/5/2015) lại thêm một trận động đất 
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(7.3 độ Richter) nữa xảy ra làm cho 42 người thiệt 

mạng và hơn 1 ngàn người bị thương, chưa kể số thiệt 

hại vật chất vô cùng to lớn. 

                   Đứng trước thiên tai thảm họa bi đát nầy, ai 

cũng phải đau lòng xót dạ. Vì vậy, nhằm thể hiện tinh 

thần đáp đền “Ân Nhân loại” và thực thi Hạnh bố thí, 

lòng Từ bi Bác ái mà Đức Tôn Sư đã truyền dạy; Ban 

Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại khẩn thiết kêu gọi chư 

Quý đồng đạo PGHH hãy mở rộng từ tâm, kẻ ít người 

nhiều cùng chung tay đóng góp để cứu giúp người dân 

Népal đang gặp cảnh nguy khốn, đáng thương tâm nầy. 

                   Đề nghị Quý BTS, BĐD và Quý đồng đạo 

khắp nơi tùy hoàn cảnh, điều kiện địa phương nên khẩn 

cấp mở cuộc lạc quyên hay tổ chức các buổi gây quỹ để 

kịp thời gởi đến các Cơ quan Thiện nguyện đang làm 

công tác cứu trợ nạn nhân động đất ở Népal mà Quý vị 

biết đến, hay có thể gởi về cho Thủ Bổn của BTS Trung 

Ương Hải Ngoại theo địa chỉ như sau: (phần Memo của 

Chi phiếu xin ghi: Cứu trợ động đất Népal)  

         PGHH 

         1263 Cardinal St. 

         Tracy, CA  95376 - USA 
                   Kính mong Quý BTS, BĐD cùng Quý đồng 

đạo hưởng ứng lời kêu gọi tha thiết nầy để công cuộc 

cứu trợ được kịp thời và thành công tốt đẹp. 

                   Trân trọng kính chào và cám ơn chư Quý 

vị. 

                         Hoa kỳ ngày 13 tháng 5 năm 2015 

                      TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                                       TUN. Hội Trưởng, 

                                          P. Hội Trưởng 

                                                (đã ký) 

                                    VƯƠNG HỌC THIÊM 
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TIN TỨC & SINH HOẠT PGHH 
 

BTS PGHH Bắc Cali tổ chức Lễ Kỷ niệm 68 năm 
Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn  

 

 

Lễ đài bên trong Hội Trường ngày 12-4-2015. 
Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2015, Ban Trị Sự 

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc Cali trang trọng cử 

hành lễ Kỷ niệm 68 năm, ngày Đức Thầy thọ nạn tại 

Đốc Vàng tại Hội Trường của Ban Trị Sự số 3540 

đường Mc Kee Rd. thuộc thành phố San Jose. 

Buổi lễ khai mạc đúng 11 giờ sáng theo Chương 

trình ấn định, các đồng đạo đến tham dự rất đông ngoài 

dự trù của Ban tổ chức. Mở đầu buổi lễ là phần chào 

quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, kế tiếp là Phút 

mặc niệm. Phần kế tiếp là nghi thức tôn giáo được cử 

hành trang nghiêm và thành kính. Trong khi đó tất cả 

đồng đạo trong Hội Trường đều đứng nghiêm chỉnh 

cùng cầu nguyện. 
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Đồng đạo Cao Văn Chơn nói về Ý nghĩa ngày 

vắng mặt của Đức Thầy. Theo đồng đạo Chơn, sự ra đi 

của Đức Thầy do Thiên định. Việt Minh Cộng sản 

không thể ám hại Ngài được. Sự vắng mặt của Ngài 

trong thời gian nầy và không một ai biết Ngài ở đâu là 

một thử thách lòng trung kiên của người tín đồ Phật 

Giáo Hòa Hảo. Đức Thầy đã thông báo trước sự ra đi 

của Ngài cho mọi người biết chớ không ra đi âm thầm. 

Trong Sấm Giảng Thi Văn của Ngài từng cho biết sự 

việc sẽ đến với Ngài.   

Tiếp tục chương trình là phần diễn ngâm Sấm 

Giảng do đồng đạo Kim Mỹ và Trần Hoài Nghĩa phụ 

trách đã được mọi người tán thưởng. 

Sau phần diễn ngâm Sấm Giảng, ông Hội 

Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo miền 

Bắc California tường trình sinh hoạt của Giáo Hội đồng 

thời thông báo cùng bà con đồng đạo quyển Sấm Giảng 

Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ bìa dày Ấn 

bản 2014 đã in xong và đang phân phối đến các Ban Trị 

Sự địa phương. 

Buổi lễ kết thúc lúc 12 giờ trưa, một bữa cơm 

chay do Ban Phụ Nữ phụ trách tiếp đãi thực khách. 

 
Đ/đ Trần Bá Phải, Cố vấn BTS.TƯHN/GH/PGHH tham 

dự Lễ tưởng niệm ngày Đức Thầy thọ nạn. 
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BTS và đồng đạo đang hành lễ theo Nghi thức Tôn giáo 

PGHH. 

 

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ 18/5 tại HỘI QUÁN PGHH  
BẮC CALIFORNIA ngày 5/7/2015 

 

 
Hành lễ trước Lễ Đài bên trong Hội Trường 
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Ông Bà Cố Vấn Phạm Bình Tây cùng Quý đồng đạo niên 

lão tham dự ngày Đại Lễ 18/5 tại 

Hội Quán PGHH Bắc Cali ngày 5/7/2015.  
 

 
Đ/đ Võ Mỹ tuyên đọc bài    Đ/đ Nguyễn Trung Hừng nói về 

“Sứ mạng của Đức Thầy”     “Ý nghĩa ngày Đại lễ 18/5” 

 



88 
 

 
 

Đ/đ Kim Mỹ và Đ/đ Trần Hoài Nghĩa đang phụng ngâm 

bài “Diệu Pháp Quang Minh”. 

 
Đ/đ Nguyễn Văn Mậu tường    Đ/đ Vương Học Thiêm báo  

trình về khóa học Giáo lý        cáo về Công tác cứu trợ  

Căn bản tổ chức ở Houston    nạn nhân động đất ở Nepal. 

(Texas) từ 14-6 đến 25-6-2015. 
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BTS. PGHH Nam California Kỷ Niệm 

Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Thọ Nạn 
 

Quan khách cùng các tín đồ PGHH tham dự nghi lễ 

tôn giáo Hòa Hảo kỷ niệm 68 năm Đức Huỳnh Giáo 

Chủ thọ nạn (ảnh Thanh Phong/Viễn Đông) 

Santa Ana, California. - Ban Trị Sự Phật Giáo 

Hòa Hảo Nam Cali đã trang trọng tổ chức Ngày Kỷ 

Niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt vào lúc 10:30 

sáng Chủ Nhật 12/4/2015, tại Hội Quán Phật Giáo Hòa 

Hảo số 2114 W Mc Fadden, thành phố Santa Ana 

California.  

Buổi lễ có sự hiện diện của Hiền Tài Phạm Văn 

Khảm đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa 

Kỳ, ông Tạ Đức Trí Thị trưởng thành phố Westminster, 

Ông Andrew Đỗ Giám Sát Viên địa hạt 1 quận Cam, 

Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ 

Janet Nguyễn cùng các đại diện hội đoàn, đoàn thể, quý 
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thân hữu, các đồng đạo Phật Giáo Hoà Hảo, cùng giới 

truyền thông Việt Ngữ. 

  Buổi lễ được bắt đầu với phần ngỏ lời chào 

mừng của ông Ngô văn Ẩn trưởng ban tổ chức. Sau đó 

ông tường thuật ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ đi họp với 

Việt Minh, nhằm hóa giải sự va chạm giữa tín đồ Phật 

Giáo Hòa Hảo và Việt Minh, tại nơi hội họp Ngài đã bị 

mưu hại, nhưng Ngài đã thoát thân được và gởi thư 

nhắn tín đồ hãy án binh bất động chờ đợi, và từ đó Ngài 

đã vắng mặt cho đến hôm nay. 

Giáo Sư nguyễn Thanh Giàu, Hội trưởng Ban 

Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo, nói chuyện về ý nghĩa 

"Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt" Ông đã dẫn 

chứng những câu thơ trong Sấm giảng, Đức Thầy đã 

báo trước Ngài sẽ vắng mặt một thời gian, đồng thời 

tiết lộ sứ mạng thiêng liêng cứu đời của Ngài khi trở 

lại. Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu cũng nói tới người tín 

đồ Phật Giáo Hòa Hảo lấy Tứ Ân làm gốc, gồm có: Ân 

Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo (Phật, 

Pháp ,Tăng) và Ân Đồng Bào Nhơn Loại.  

Tiếp theo là phần diễn ngâm bài thơ "Từ Giã 

Bổn Đạo" của Đức Huỳnh Giáo Chủ do nữ đồng đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo Thái Mỹ Nĩ và đồng đạo Nguyễn 

Thanh Liêm đến từ San Diego.  

Phần phát biểu của các quan khách tham dự gồm 

có: Hiền Tài Phạm Văn Khảm đại diện Hội Đồng Liên 

Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ông Tạ Đức Trí Thị trưởng 

thành phố Westminster, Giám Sát Viên Andrew Đỗ, và 

Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ 

Janet Nguyễn. 

Buổi lể kết thúc với bữa cơm chay thân mật do 

đoàn phụ nữ Phật Giáo Hòa Hảo khoản đãi. 
 

(Phóng viên Phan Đại Nam / SBTN) 
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Đại lễ 18/5 tại BTS Nam California 
 

Đoàn rước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ vào Lễ đài 

trong ngày Đại lễ 18 tháng 5 tại Nam California.  

(Hình: Nguyên Huy/Người Việt) 
 

Dân biểu Liên Bang Alan Lowenthal phát biểu trong ngày 

Đạl lễ 18 tháng 5 của PGHH. (Hình: Nguyên Huy/NgViệt). 
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BTS Nam Cali đang hành lễ trước Lễ Đài trong ngày Đại Lễ 18/5 

TIN SINH HOẠT PGHH 
VÙNG WASHINGTON, DC & PHỤ CẬN 

 

 Hội Quán PGHH Silver Spring, Maryland, Hoa 

Kỳ sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển nhượng chủ 

quyền từ Tu Sĩ Thái Hòa sang Ban Trị Sự PGHH Thủ 

đô Washington, DC & Phụ Cận, đã khởi công tu bổ và 

mở rộng chánh điện, tạm hoàn tất vào ngày 12/4/2015. 

Đây cũng là ngày Ban Trị Sự PGHH của địa phương 

này tổ chức Lễ Tưởng Niệm 68 năm ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ thọ nạn tại Đốc Vàng Hạ, thuộc tỉnh Đồng 

Tháp ngày nay (25/2 âl nhuần năm Đinh Hợi, nhằm 

ngày 16/4/1947). 

 Gần 20 đồng đạo và thân hữu đã trang nghiêm 

cử hành nghi lễ Tưởng Niệm này theo đáo lệ hàng năm 

để cầu nguyện Đức Huỳnh Giáo Chủ sớm trở về tiếp 

tục dìu dắt chúng sanh và Đạo PGHH sớm vượt khỏi 

thời kỳ Pháp nạn ở quê nhà.  

 Trong dịp này, BTS.PGHH. Washington, DC & 

Phụ Cận đã không quên công bố sự ghi ơn sâu xa các 

đồng đạo: 
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Tu sĩ Thái Hòa đã có có nhã ý nhượng chủ 

quyền ngôi Hội Quán này cho Ban Trị Sự PGHH Thủ 

đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận để làm nơi sinh họat đạo 

đức tập thể của các đồng đạo thuộc địa phương 

Maryland – Washington, DC – Virginia. 

Ông Bà Đồng đạo Lưu Phước Thiện & Phạm Lệ 

Chi (San Jose, CA), Đồng đạo Nguyễn Văn Phước 

(Boston, MA), Đồng đạo Châu Minh Triết (CA) và một 

số đồng đạo khác tại địa phương đã tích cực ủng hộ tài 

chánh, công sức để hoàn thành công tác tu bổ, chỉnh 

trang ngôi Hội Quán cũ này thành nơi rộng rãi có tiện 

nghi cho sinh họat tôn giáo PGHH của địa phương. 

Ngoài ra, Hội Quán này từ nay sẽ sẵn sàng chào đón 

các đồng đạo từ mọi nơi đến tạm trú miễn phí trong thời 

gian tham quan, hành hương vùng Thủ đô Hoa Thịnh 

Đốn, Hoa Kỳ. 

Ban Trị Sự PGHH Washington, DC cũng đã 

hoàn tất thủ tục trở thành một tổ chức bất vụ lợi (non-

profit organization) và miễn thuế tài sản, tặng dữ vì lý 

do tôn giáo và từ thiện.  

 
Các đồng đạo đang cử hành Lể Tưởng Niệm 

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn. 
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ĐẠI LỄ 18/5 ÂL  
DO BAN TRỊ SỰ THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN & 

PHỤ CẬN TỔ CHỨC NGÀY 12-7-2015 

 
  Đại lễ kỷ niệm 76 năm  Đức Huỳnh Giáo Chủ 

khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã được Ban Trị 

Sự Giáo Hội PGHH Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Vùng 

Phụ Cận long trọng tổ chức vào ngày 12/7/2015 tại Hội 

Trường East County Community Center, Quận 

Montgomery, Tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.  

 
MC Hà Trung Tính điều khiển buổi lễ. 
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Đại Lễ có khoảng 200 quan khách, gồm đồng 

đạo và thân hữu địa phương, đến tham dự. Đồng đạo 

MC Hà Trung Tính giới thiệu Chương trình buổi lễ và 

các thành phần quan khách. Trong thành phần quan 

khách, hiện diện có: 

- Quí Sư Cô: Thích Nữ Diệu Liên, Thích Nữ Tâm 

Như (Tịnh Xá Hương Thiền, Fairfax, Virginia), Sư Cô 

Thích Nữ Huệ Ân, Trụ trì Ni Viện Quan Âm Phổ Chiếu 

(Maryland) và các Phật tử tùy tùng. 

- Các thành viên Cộng Đồng Việt Nam vùng Thủ 

đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận: Ô. Thomas Phạm (đồng 

Chủ tịch Cộng Đồng, đại diện Tiểu bang Maryland), Ô. 

Bùi Mạnh Hùng (Phó Chủ Tịch Nội vụ Cộng Đồng), Bà 

Bạch Mai (Tổng Thư Ký Cộng Đồng), Bà Kim Oanh 

(Thành viên Cộng Đồng),… 

- Ô. Trần Tử Thanh, Chủ tịch Việt Nam Quốc 

Dân Đảng (Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn). 

- Hội Cao Niên Việt Mỹ Maryland: Ô. Bùi Mạnh 

Hùng (Phó Hội trưởng Ngoại vu), Ô.Nguyễn Nhân (Cố 

vấn), Bà Nguyễn Minh Châu (Cố vấn),… 

- Ô. Nhất Hùng (Hội Trưởng Hội Thơ Nhạc Thủ 

Đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận), Nghệ sĩ Tám Chí 

(Trưởng đoàn Cải Lương Hương Miền Nam), Ô. Phan 

Văn Bề (Hội trưởng Hội Ái Hữu Long Xuyên). 

- Quí vị đại diện các cơ quan truyền thông và báo 

chí: Nhà báo Đào Hiếu Thảo (Việt Tivi), Ô. Đậu Thanh 

Vân và cô Bích Phượng (Đài Truyền hình SBTN), Bà 

Tuyết Mai (Phóng viên báo chí), Ông Nguyễn Phúc 

(Phóng viên Đài Truyền Hình Vùng Thủ đô Hoa Thịnh 

Đốn). 

- Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức thường lệ: Chào 

quốc kỳ và hát quốc ca Việt, Mỹ, dành một phút mặc 

niệm các anh linh tử sĩ, đồng bào tìm tự do tử nạn. 
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  Đồng đạo Võ Thành 

Nhựt, Trưởng Ban Tổ Chức, 

long trọng đọc Lời chào 

mừng quan khách và khai 

mạc buổi lễ. Đồng đạo Võ 

Thành Nhựt nhấn mạnh bối 

cảnh lịch sử mà PGHH đã 

xuất hiện, sứ mạng PGHH 

trong việc xiển dương Giáo 

pháp Học Phật Tu Nhân 

nhằm nhập thế đạo Phật, đặc 

biệt là vai trò tích cực của 

PGHH góp phần bảo trì các giá trị tinh thần và nền văn 

hóa Việt nơi xứ người. 
 

 
Đ/đ Phan Nhất Lĩnh đọc    Đ/đ Hà Nhân Sinh tuyên đọc 

   bài Lược sử PGHH.            “Sứ Mạng của Đức Thầy”  

Nghi thức hành lễ do ông Hội trưởng Ban Trị Sự 

Trần Phú Hữu và 6 đồng đạo PGHH đại diện tập thể tín 

đồ PGHH trang nghiêm cử hành. Kế tiếp Đồng đạo 

Phan Nhất Lĩnh đọc Lược Sử PGHH và ý nghĩa ngày 
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18/5, Đồng đạo Hà Nhân Sinh đọc bài Sứ Mạng Cứu 

Đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ theo thường lệ.  

 
Đ/đ Trần Phú Hữu đọc Diễn văn trong ngày Đại lễ. 

Ô. Hội Trưởng Trần Phú Hữu đọc Diễn Văn giải 

thích tinh thần nhập thế của PGHH qua sự hành sử Tứ 

Ân, nội dung tu học của PGHH về các ác nghiệp cần 

tránh của Thân, Khẩu, Ý; tiếp đó là sự hành trì Bát 

Chánh Đạo để thanh lọc thân tâm, giữ giới, làm lành, 

niệm Phật để giải thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi, … 

 

Ông Thomas Phạm và Ông Bùi Mạnh Hùng đang phát biểu 

cảm tưởng 
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Ba vị khách quý được mời phát biểu cảm tưởng: 

Ô. Thomas Phạm (đồng Chủ tịch Cộng đồng, đại diện 

Tiểu bang Maryland), ông Bùi Mạnh Hùng (Phó Chủ 

tịch Nội vụ Cộng Đồng Việt Nam DC-Maryland-

Virginia) đã hết lòng ca tụng tinh thần nhập thế của 

PGHH giữa hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương; Sư Cô 

Thích Nữ Tâm Như tán thán hoạt động duy trì và phát 

huy Phật pháp qua Giáo lý PGHH, đồng thời cũng tán 

dương Giáo hội PGHH cử hành Đại lễ tưởng nhớ công 

ơn Thầy Tổ mà không quên công đức cao cả của Đức 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 
Ni cô Thích Nữ Tâm Như (Tịnh Xá Hương Thiền – 

Fairfax, VA.) phát biểu cảm tưởng. 

  Đồng đạo nghệ sĩ Hà Bảo Linh diễn ngâm Thi 

văn Giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trích đoạn “Tám 

điều khổ trong quyển Khuyến Thiện”, đã gây sự bồi hồi 

xúc động cho mọi quan khách về thân phận của kiếp 

người. 
 

Buổi Đại lễ đã được kết thúc bằng các bài Vọng 

cổ và tân cổ giao duyên mang tình tự quê hương và 

đượm nồng đạo vị của các nghệ sĩ tài tử địa phương. 
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Đặc biệt, một bữa ăn chay gồm nhiều món thật 

ngon miệng do các nữ đồng đạo PGHH đã chịu khó 

thức khuya dậy sớm chăm lo nấu nướng để cống hiến 

cho quan khách trong ngày Đại Lễ những hương vị thật 

khó quên. 
 

Buổi lễ Tưởng niệm Đức Thầy Thọ Nạn 

lần thứ 68 tại Atlanta, GA. 
 

Được tổ chức tại Hội Quán, GH/ PGHH/ 

Georgia, 768 N. Indian Creek Drive, Clarkston, GA 

30021, vào lúc 11:00 giờ sáng, Chủ Nhật, ngày 12 

tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 24 tháng 2 năm Ất Mùi, 

với sự hiện diện của trên 70 đạo hữu và đồng đạo của 

địa phương cùng các vùng phụ cận. 

Chương trình buổi lể bắt đầu với việc: 

- Chào cờ VNCH và Hoa Kỳ 

- Hành Lễ theo Nghi thức PGHH.   

Tiếp theo là phần: 

- Diễn văn Khai Mạc do đồng đạo phó HT Ngoại 

Vụ Nguyễn Thanh Bình trình bày  

- Diễn Ngâm, Sấm Giảng do đồng đạo Phạm 

Công Duy diễn ngâm. 

- Ý nghĩa Ngày Đức Thầy Thọ Nạn do đồng đạo 

phó HT Nội Vụ Huỳnh Thanh Hùng trình bày. 

- Báo Cáo Tài Chánh & Sinh Hoạt GH do đồng 

đạo HT Nguyễn Hoàng Vũ thực hiện. 

- Về phần Tham Luận được sự đóng góp của 

Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Phạm Công Trân gởi 

đến quý đồng đạo. 

Sau cùng là sự Cảm Tạ của Ban Tổ Chức, dùng 

Cơm Chay thân mật.  

Buổi lễ kết thúc trong sự hoan hỉ, tình đồng đạo 

cùng tinh thần Đạo pháp cao cả. 
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Phó HT Ngoại vụ Nguyễn Thanh Bình đang đọc Diễn 

văn Khai mạc và Phó HT Nội vụ Huỳnh Thanh Hùng 

đang trình bày về Ý nghĩa Ngày Đức Thầy thọ nạn. 

 

 
 

BTS và đồng đạo đang hành lễ theo Nghi thức PGHH 

 



101 
 

Hình ảnh Đại Lễ 18-5 được tổ chức tại  
HQ/PGHH Georgia ngày 5-7-2015 

 

 
Cung nghinh chân dung Đức Thầy vào Lễ Đài. 

 

 
Hành lễ trước ngôi Tam Bảo và Cửu Huyền Thất Tổ 
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Mầm non của nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo thường 

xuyên có mặt trong các ngày Lễ Đạo. 

 

 
Ban Trị Sự và đồng đạo tham dự ngày Đại Lễ 18/5 

được long trọng tổ chức hang năm tại 

Hội Quán PGHH Georgia. 
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Hình Ảnh Đại Lễ 18/5  
do BTS. PGHH ARIZONA tổ chức  

ngày 5-7-2015 
 

 
Lễ dưng hương theo Nghi thức Tôn giáo PGHH. 

  

 
Đ/đ Chánh Thư Ký Tô Quang Trực tuyên đọc 

bài “Sứ mạng của Đức Thầy”. 
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Đ/đ Hội Trưởng Nguyễn Văn Tạo trình bày về 

“Ý nghĩa ngày Đại lễ 18/5”. 
 

 
Quan khách phát biểu cảm tường trong ngày Đại lễ. 
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Hình Ảnh Lễ Đức Thầy Thọ Nạn 
tổ chức tại Houston (TX) ngày 12-4-2015. 

 
Đại diện các Đoàn thể và Tôn giáo bạn đang tham dự 

ngày Lễ Đức Thầy thọ nạn. 

 
BTS đang hành lễ theo Nghi thức PGHH trước ngôi 

thờ Tam Bảo và Cửu Huyền Thất Tổ. 
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Hình Ảnh Sinh Hoạt 
tại Hội Quán PGHH Sacramento 

trong các ngày Lễ Đạo 
 

 

Đồng đạo đang hành lễ theo Nghi thức Tôn giáo 
PGHH trong ngày Lễ tưởng niệm Đức Thầy thọ nạn. 

 
 

 
 

Đồng đạo MC trong ngày           Đ/đ Trần Sĩ Bình đang      

Lễ Đức Thầy thọ nạn.            ngâm bài “Dặn dò bổn đạo” 
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 Đ/đ Nguyễn Thanh Phương đang trình bày về Ý nghĩa 

ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.  
 

Đại Lễ 18/5 tổ chức ngày 5/7/2015 
tại Hội Quán PGHH Sacramento  

 

 
 

Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp đọc   Đ/đ Đỗ tâm Thành, Phó Hội                   

Diễn văn Khai mạc trong         Trưởng tuyên đọc bài 

Ngày Đại Lễ 18/5 .                   “Sứ mạng của Đức Thầy” 
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Đại diện Cao Đài Giáo phát    Đ/đ HT Huỳnh Văn Liêm 

biểu cảm tưởng.        trình bày về “Ý nghĩa ngày 18/5”                

 

 
 

Đ/đ Phương Trang đang       Nghệ sĩ Hoài Hương ngâm 

ngâm bài “Dặn dò bổn đạo”      bài “Cho Ô. Cò tàu Hảo” 
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   Đ/đ Nguyễn Hằng & Đ/đ Lê Phước (đến từ Oakland) 

phụng ngâm bài “Lý lịch”  phụng ngâm bài “Tình Yêu” 
 

Hình ảnh Sinh Hoạt của đồng đạo PGHH  
ở Tampa (Florida) trong ngày Đại lễ 18/5 
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Giáo-Hội PGHH tại Toronto, Canada 

làm Lễ Kỷ-Niệm 76 năm Ngày Khai Đạo 18/5 
 

            Ngày 28 tháng 6 năm 2015 tại thành-phố 

Toronto, Canada, Ban Trị-Sự Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-

Hảo đã long-trọng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 âm lịch, 

kỷ-niệm 76 năm ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai sáng 

nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo. Sau đây là bản tường-

trình của Ban Trị-Sự Toronto và Các Vùng Phụ Cận: 

1/.  Đại lễ 18-5 bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại 

Armour Heights Community Centre, Toronto do đồng-

đạo Nguyễn-Văn-Nghĩa và Tôn-Ngọc-Quang làm 

Điều-Hợp viên cho buổi lễ.  Về Quan khách, chúng tôi 

nhận thấy có Đại Biểu của các Hội Đoàn và cơ-quan 

truyền-thông báo-chí sau đây: 

·     Ô. Trần-Quang-Thọ, Cựu Trung-Tá Công-Binh 

Quân-Lực VNCH 
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·     Ô. Lê-Minh-Tuấn và Ô. Nguyễn-Hữu-Vững, Đại-

Diện Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam tại Canada. 

·     Ô. Trần-Thanh-Liêm, Chủ-Tịch Cộng-Đồng VN 

North York và Vùng Phụ-Cận 

·     Ô. Nguyễn-Văn-Tấn, Chủ-Tịch Ủy-Ban Yểm-Trợ 

Phong-Trào Dân-Chủ Quốc Nội (Toronto) 

·     Ô. Nguyễn-Văn-Tiết, Cựu Dân-Biểu VNCH 

·     Ô. Vũ-Đắc-Chính, Cố Vấn và Ô. Lương-Tuyến, 

Tổng-Thư-Ký Hội Cựu Quân-Nhân Quân-Lực VNCH 

tỉnh bang Ontario 

·     Đại Diện Hội Cao Niên Mississauga 

·     Ô. Võ-Hữu-Doanh, Đại Diện Hội Bảo-Tồn Văn-

Hóa Hùng-Vương 

·     B. Trần-Cẩm-Tuyến, Đại-Diện Hội Thân-Hữu 

Quảng-Ngãi 

·     Ô. Mã-Sinh, Chủ-Tịch Hội Cao Niên VN North 

York 

·     Ô. Nguyễn-Quốc-Hưng và Ô. Trần-Minh-Thành, 

Đại-Diện Đảng Bộ Việt-Tân (Toronto) 

·     Ô. Nguyễn-Đình-E, Chủ-Tịch Hội Người Việt 

Kitchener – Waterloo – Guelph – Cambridge. 

2/.  Sau phần giới-thiệu quan khách tham-dự, 

Điều-Hợp viên đã mời quan khách và đồng-đạo đứng 

lên làm lễ chào: 

·     Quốc Kỳ Canada, 

·     Quốc Kỳ Việt-Nam Cộng-Hòa, và Đạo Kỳ, 

·     Một phút tưởng niệm các tử sĩ đã hy-sinh vì quốc-

gia dân-tộc, và tất cả đồng-bào kém may-mắn đã bỏ 

mình trên đường đi tìm tự-do. 

            Đặc biệt lễ chào Quốc-kỳ VNCH và Đạo-kỳ đã 

diễn ra hết sức nghiêm-trang và hùng-tráng, mọi người 

đều ca vang dội bài Quốc-Ca VNCH. 

3/.  Kế đến là nghi-thức hành lễ theo truyền-

thống của Đạo PGHH. Đđ Nguyễn-Trung-Hiếu, Đđ 
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Trần-Thị-Nghê (Huệ-Hạnh), Đđ Trần-Thị-Lang, Đđ 

Lương-Văn-Chum, và nhiều Đồng-đạo mặt áo tràng đã 

làm lễ dâng hương Cửu-Huyền Thất-Tổ và Ngôi Tam-

Bảo. 

            Sau đó, toàn thể Đồng-đạo hướng về chân-dung 

Đức Thầy và xá hai xá để kỉnh lễ. 

            Kế tiếp, Đđ Tôn-Ngọc-Quang đã hướng-dẫn 

làm Lễ Cầu-Siêu cho Cụ Nguyễn-Đăng-Vinh, Nguyên 

Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-

Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (Nhiệm-Kỳ I), Cựu Trưởng-Ty 

Xã-Hội Tỉnh Châu-Đốc (trước 1975). Được biết, Đồng-

Đạo Niên-Lão NGUYỄN-ĐĂNG-VINH, sanh ngày 24 

tháng 7 năm 1923 â.l. tại xã Phú-Lâm, quận Tân-Châu, 

tỉnh Châu-Đốc, tạ thế lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 10 

tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng Tư, năm Ất-

Mùi) tại Thành-phố Jacksonville, Tiểu-bang Florida – 

Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 93 tuổi. 

4/.  Sau phần hành lễ theo truyền thống PGHH 

đã xong, Đđ Lương-Văn-Chum, Trưởng-Ban Phổ-

Thông Giáo-Lý BTS GH PGHH Toronto đọc bài Sứ 

Mạng của Đức Thầy do chính Ngài sáng tác. 

5/.  Kế tiếp, Đđ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-

Trưởng Ban Trị-Sự GH PGHH Toronto và Các Vùng 

Phụ-Cận, thay mặt Ban Tổ-Chức đọc diễn-văn chào 

mừng Quan-khách và quý Đồng-đạo, sau đó nói về Ý-

Nghĩa của ngày Đại Lễ 18-5. 

6/.  Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi 

Văn Giáo Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài Để 

Chơn Đất Bắc (trang 311 – 312 SGTVTB 2014) do 

Đ/đ Võ-Tuyết-Đông phụ-trách. 

7/.  Tiếp theo là phần phát-biểu cảm-tưởng của 

Ông Lê-Minh-Tuấn, Chủ-Tịch Liên-Minh Dân-Chủ 

Việt-Nam tại Canada. Ông nhấn mạnh đến hiện tượng 

Bé Như-Ý ở VN đã thu-hút được sự cảm-phục của 
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nhiều người trong và ngoại đạo khắp nơi trên thế-giới, 

Ông cho rằng hiện-tượng Bé Như-Ý đã làm cho PGHH 

bừng lên một cách mãnh-liệt. 

8/.  Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi 

Văn Giáo Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài Ai 

Người Tri-Kỷ (trang 381 – 383 SGTVTB 2014) do Đ/đ 

Huỳnh-Văn-Phúc phụ-trách. Đđ Phúc có giọng ngâm 

rất thanh-thoát và truyền cảm làm cho hội trường hoàn 

toàn yên-lặng để thưởng thức.  

9/.  Kế tiếp, hiền huynh Nguyễn-Đức-Miên, 

Hội-Trưởng Thánh Thất Cao-Đài Toronto phát biểu 

cảm tưởng. Ông nói rằng: Đức Huỳnh Giáo-Chủ là vị 

Phật lâm phàm, vì nhận thấy sanh-linh đau khổ và đất 

nước ngã nghiêng nên đã khai-sáng Đạo Phật-Giáo 

Hòa-Hảo để cứu-độ chúng-sanh và đấu-tranh chống lại 

sự đô-hộ của Pháp, cứu nguy cho đất nước VN. 

10/. Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi 

Văn Giáo Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài 

Luận Việc Tu-Hành (trang 246 – 247 SGTVTB 2014) 

do Đ/đ Giang-Ngọc-Hương phụ-trách. 

11/. Sau cùng, Đđ. Tôn-Ngọc-Quang thay mặt 

Ban Tổ-Chức Đại Lễ đọc diễn từ cám ơn quan khách, 

các thân-hữu, đồng-đạo, và đồng-hương đã đến tham-

dự Đại Lễ.  Ông cũng đã chân thành cám ơn các thiện 

nguyện viên trong Ban Tổ-Chức đã bỏ công khó nhọc 

giúp cho buổi lễ được hoàn mãn, và ca ngợi Ban Ẩm 

Thực đã lo chu toàn và cung hiến thực phẩm chay cho 

ngày Đại Lễ. Ông mời quý quan khách, thân-hữu, 

đồng-đạo, và đồng-hương lưu lại để dùng bữa cơm 

chay thân-mật trong tình đồng-hương và đồng-đạo, và 

đây cũng là truyền-thống của Đạo PGHH trong ngày 

Đại Lễ. 

Buổi lễ đã kết-thúc một cách tốt đẹp lúc 3 giờ 

chiều cùng ngày. 
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Đđ. Lương-Văn-Chum đọc bài Sứ-Mạng của Đức Thầy. 

Đđ. Nguyễn-Trung-Hiếu nói về Ý-nghĩa Ngày Khai Đạo. 

 
Quan khách và Đồng-đạo tham-dự Đại Lễ tại Toronto. 
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TỪ BỬU SƠN KỲ HƯƠNG ĐẾN 

PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 

                                                             TRẠCH THIỆN 
 

 Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương là một tôn phái 

Phật giáo phát xuất từ lòng dân tộc trong khung cảnh 

đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc 

Miền Tây Nam Việt vào đầu thế kỷ thứ 19. Đức Phật 

Thầy Tây An, thế danh là Đoàn Minh Huyên (1807-

1856), là vị Tổ đầu tiên lập ra tôn phái nầy, lấy “Tu 

Nhân Học Phật” làm tôn chỉ hành đạo. Ngài sanh và lớn 

lên, tu hành, lập Đạo trải qua dưới các triều vua Gia 

Long (1802-1820), Minh Mạng (1820-1841), Thiệu Trị 

(1841-1847) và Tự Đức (1847-1883). 

 I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ PHẬT GIÁO BỬU 

SƠN KỲ HƯƠNG : 

 Bối cảnh Miền Nam Việt Nam trong thời kỳ trên 

rất rối rắm mặc dù vua Gia Long đã chiến thắng nhà 

Tây Sơn, thống nhất sơn hà. Việt Nam còn phải đưa 

quân sang bảo hộ nước Chân Lạp để ngăn sự xâm lăng 

của quân Xiêm-La từ năm 1813. Năm 1819 nhà vua lại 

sai quan Tổng trấn Nguyễn Văn Thoại huy động hàng 

vạn dân đào kinh Vĩnh Tế để bảo vệ an ninh bờ cõi. 

Năm 1833 quân Xiêm cử đại quân đánh chiếm Nam 

Vang, kinh đô của Chân Lạp, đe dọa tỉnh An Giang ta, 

thủy quân Xiêm lại còn đánh chiếm Hà Tiên; Tướng 

Trương Minh Giảng cùng Nguyễn Xuân phải đem quân 

từ Gia Định đánh lấy lại Hà Tiên, tiến sang giải tỏa 

Nam Vang, đưa vua Nặc Ông Chân về trị vì Chân Lạp. 

Sau đó, Nặc Ông Đôn lại cầu viện Xiêm La chiếm Nam 

Vang giành ngôi vua với anh là Nặc Ông Chân, triều 

đình ta lại một lần nữa phải sai Tướng Vũ Văn Giai hợp 
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cùng nhiều cánh quân khác tiến lên tái chiếm Nam 

Vang, đuổi quân Xiêm về nước. Đã thế nội tình đất 

nước lại không yên. Năm 1833, Lê văn Khôi khởi lọan 

ở Gia Định; từ 1834 đến năm 1838 nhiều giáo sĩ Âu 

Châu đến truyền đạo Gia Tô khiến vua Minh Mạng 

nghi ngờ làn sóng xâm lăng từ Tây phương sắp tràn đến 

mà ra tay sát hại giáo dân rất nhiều; năm 1841 giặc Lưu 

Sâm kết hợp với các sư sãi nổi loạn ở Trà Vinh. Không 

bao lâu sau, ngày 14-4-1847, quân Pháp nổ súng đánh 

phá thành Đà Nẳng mở màn cho cuộc xâm lăng dần dần 

của họ vào đất nước ta. Đức Phật Thầy Tây An xuất 

hiện ở nước ta không khác thời Đức Phật Tổ Thích Ca 

ra đời trong khung cảnh một nước Ấn Độ phân chia ra 

hàng trăm tiểu vương quốc đánh chiếm lẫn nhau, dân 

chúng chia thành nhiều đẳng cấp đè đầu cỡi cổ nhau để 

sống, tà pháp lộng hành đưa dân chúng đi vào đường dị 

đoan mê tín; cũng không khác thời Xuân Thu và Chiến 

Quốc bên Tàu trong lúc Đức Khổng Phu Tử ra đời. Phải 

chăng trong lịch sử nhân loại, các đại nhân thường xuất 

hiện trong bối cảnh sanh linh đồ thán để cứu vớt họ ? 

 Đức Phật Thầy vốn sanh ở làng Tòng Sơn (Cái 

Tàu Thượng, Tỉnh Sa-Đéc). Đến năm Ngài 43 tuổi 

(1849) thì mới xuất hiện trong một hành trạng rất khác 

thường. Ngài châu du qua nhiều địa phương trên một 

chiếc xuồng nhỏ để trị bịnh dịch tả đang hoành hành 

khủng khiếp lúc bấy giờ, khiến người chết không kịp 

chôn. Từ chỗ dùng huyền diệu của Phật gia trị bịnh, độ 

an bá tánh, Ngài dẫn họ hướng lòng phụng hành Phật 

pháp qua lời căn dặn: 

 “Dặn cùng già trẻ gái trai, 

 Giữ lòng niệm Phật lâu dài đừng quên. 

 Thảo ngay nhân nghĩa cho bền, 

 Thờ cha kính mẹ tưởng trên Phật Trời. 

 Nói cho lớn nhỏ ghi lời, 
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 Nhứt tâm niệm Phật, Phật Trời độ cho.” 

  (Giảng Xưa về Phật Thầy) 

 Trước một đối tượng chúng sanh thiển căn và đa 

số dốt chữ, Ngài không thể dùng Phật pháp cao siêu 

giảng dạy để cứu độ họ. Đầu tiên, Ngài phải dùng sự 

huyền diệu linh thính để buộc họ phải nể sợ, dùng sự 

nhiệm mầu cứu họ khỏi sự chết chóc qua dịch bịnh ngặt 

nghèo để dẫn họ bỏ tà tín mà đi vào chánh tín như nói 

trên. Kế đến, để xiển dương Phật pháp, Ngài rất ít dùng 

ngôn từ để rao giảng mà phần nhiều dạy họ học và làm 

theo qua thân tướng và hành trạng của Ngài. Sau đây là 

một số việc cụ thể mà Đức Phật Thầy đã thực hiện để 

biến thành một giềng mối căn bản hướng dẫn chúng 

sanh tu hành: 

 1.  Chỉ dạy nghi thức thờ phượng lễ bái để khiến 

mọi người đến với Ngài mở lòng tin tưởng Phật Trời 

ngay tại các am cốc mà Ngài vừa sửa sang thành chùa. 

Nghi thức thờ phượng của Ngài rất giản dị: không tạo 

tượng cốt, hình ảnh chư Phật mà chỉ dùng một tấm trần 

đỏ (trần điều) làm biểu tượng thay thế và chỉ dùng 

nước lã, bông hoa, nhang đèn để cúng trên bàn thờ 

Phật đặt giữa nhà, mục đích giúp họ trở về giáo pháp 

vô vi chân truyền của Phật, dứt bỏ việc chú trọng vào 

âm thinh sắc tướng vô nghĩa và tốn kém. Rồi Ngài dạy 

họ cũng lập cách thức thờ phượng y như thế tại nhà ở, 

biến mỗi nhà thành một ngôi chùa nhỏ để tu tại gia. 

 2. Chỉ dạy sâu hơn cho những đệ tử có thiện căn 

cao  đi theo Ngài, rời chỗ lợi sanh thấp kém mà đi vào 

cơ duyên hoằng pháp, làm thành một mối Đạo. Đạo của 

Ngài là Đạo nhập thế, người tín đồ ở tại gia, làm ăn 

sinh sống hiền lương với vợ con một cách bình thường. 

Không theo hình thức xuất gia, lánh thế; cốt yếu là 

chuyên cần tu sửa thân tâm, chăm lo niệm Phật, làm 

lành lánh dữ, tin tưởng nhân quả, hiếu thuận mẹ cha, 
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tôn kính tổ tiên, Trời Phật. 

 Trên bước đường châu du dạy Đạo, Đức Phật 

Thầy không chủ trương tạo chùa chiền mà chỉ dựng lên 

những cốc nhỏ và trại ruộng để có chỗ thờ Phật và nơi 

phát phù trị bịnh, bám sát cuộc đời để tu hành, tự độ lẫn 

tha độ, hiển thị Pháp môn TU NHÂN HỌC PHẬT. Tuy 

nhiên, theo thời cuộc vô thường thay đổi, các trại ruộng 

cũng phải biến tướng. Ngày nay, ta thấy còn lại các di 

tích lớn mà Ngài từng đặt chân đến ở và hóa Đạo, cứu 

đời là: chùa Tây An Cổ Tự tại xã Long Kiến (nay là 

Long Giang, Chợ Mới, An Giang), chùa Xẻo Môn 

(trong rạch Xẻo Môn, xã Long Kiến), chùa Tây An và 

ngôi mộ của Ngài tại núi Sam (Châu Đốc), chùa Thới 

Sơn, chùa Phước Điền (Nhà Bàn, Châu Đốc), Bửu 

Hương Các (Láng Linh, Châu Đốc), chùa Tòng Sơn 

(Cái Tàu Thượng, Sa Đéc), ... 

 Đức Phật Thầy tịch diệt ngày 12 tháng 8 năm 

Bính Thìn (1856), thọ 50 tuổi. Trong số đông đảo số tín 

đồ của Ngài, có 12 vị đại đệ tử nổi bật hơn hết, được 

gọi là Thập Nhị Hiền Thủ, được Ngài trực tiếp chỉ dạy 

và trao truyền diệu pháp, tiếp tục hoằng dương mối Đạo 

của Ngài. 

 Đặc biệt nhứt, Đức Phật Thầy đã không vĩnh 

viễn ra đi. Ngài đã để lại nhiều lời dặn bảo rằng Ngài sẽ 

chuyển kiếp để tiếp tục khuếch trương nền Đạo. 

 Nhận xét qua hành trạng độ đời và pháp tu, 

người ta tin hiện tượng chuyển kiếp của Đức Phật Thầy 

gồm có 4 lần: 

 1. PHẬT TRÙM (? – 1875): 12 năm sau ngày 

Đức Phật Thầy tịch diệt, Ngài Phật Trùm xuất hiện năm 

Mậu thìn (1868) tại Xà-Tón (tức Tri Tôn, Châu Đốc) 

lúc bịnh ôn dịch tái phát. Ngài thuộc sắc dân Miên. 

Ngài bị nhiễm bịnh dịch lúc đó, chết rồi tự nhiên sống 

lại hôm sau. Khi sống lại thì Ngài nói tiếng Việt mà 
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quên tiếng Miên, lại bảo vợ và 4 cô con gái cải trang 

thành dân Việt, nói tiếng Việt và Ngài tự xưng là “Trùm 

của Phật sai xuống độ đời”. Do đó, dân gian gọi Ngài 

là Phật Trùm. Trong Sám Giảng của Ngài truyền lại có 

các câu: 

 -“Tuy là phần xác của Miên, 

  Hồn Trùm của Phật xuống lên độ đời.” 

           -“ Ở đời hạ giái yêu ma, 

 Phật cho Thầy xuống giáo mà chúng sanh.” 

  Do quá đông người Việt đến qui ngưỡng Ngài 

bởi tin đồn Ngài là Đức Phật Thầy chuyển kiếp, người 

Miên ở Xà-Tón mật báo nhà cầm quyền Pháp ở Châu 

Đốc bắt Ngài rồi giải ra an trí ở Côn đảo. Trong trại 

giam, Ngài lại ra tay cứu độ dịch bịnh không có thuốc 

chữa ngay cả gia đình lính Tây. Vì thấy Ngài thể hiện 

nhiều điều mầu nhiệm, Pháp thả Ngài về và quản thúc ở 

Châu Đốc, mỗi tuần phài trình diện một lần. 

 Sau đó, Ngài lên xuống núi Tà Lơn và tiếp tục 

cơ phổ quá độ đời, dùng pháp diệu huyền trị nhiều bịnh 

nan y. Đến năm Ất Hợi (1875) thì Ngài viên tịch, để lại 

một quyển Sám Giảng tiên đoán thời cơ và khuyên 

người đời tu niệm. 

 2. ĐỨC BỔN SƯ: Ngài tên là Ngô Lợi ( ? -

1909) sanh tại vùng gần Mộc Bài, giáp biên giới Việt-

Miên. Ngài hoát nhiên tỏ ngộ và cứu bịnh ôn dịch đang 

lúc hoành hành ở miệt cù lao Ba (cách Châu Đốc độ 5 

cây số về hướng Bắc. Sau đó, Ngài chuyển vào vùng 

Thất Sơn, dọc theo kinh Vĩnh Tế, vừa trị bịnh độ chúng 

sanh vừa phát hiện nhiều cây bùa ếm của người Tàu 

(thuộc nhóm Mạc Cửu ở Hà Tiên). Kế tiếp, Ngài đến 

núi Tượng lập chùa, mở Đạo Hiếu Nghĩa vào ngày rằm 

tháng 9 năm Mậu Dần (1878) và tịch ngày 13 tháng 10 

năm Kỷ Dậu (1909) để lại một quyển Đồ Thơ ghi nhiều 

điều bí ẩn xẩy ra trong tương lai mà chỉ có các “ông 
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trò” thân cận Ngài mới hiểu nổi. 

 3. SƯ VÃI BÁN KHOAI: Xuất hiện vào các 

năm Tân Sửu (1901) và năm Nhâm Dần (1902). Ngài 

có dáng một nhà sư nhưng mảnh khảnh như phụ nữ, 

thường chèo thuyền bán khoai trên kinh Vĩnh Tế nên 

người đời gọi Ngài là Ông Sư Vãi Bán Khoai. Ông vừa 

chèo thuyền vừa khuyến tu và thể hiện nhiều điều mầu 

nhiệm. Người ta cho ông là hóa thân của Đức Bổn Sư 

sống cùng thời. Ông có lưu lại quyển Sám Giảng Người 

Đời khuyến tấn người đời rán chăm lo tu niệm. 

 4. ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ: Đây là lần 

chuyển kiếp sau cùng và quan trọng nhất vì giáo pháp 

của Đức Phật Thầy lần nầy được phát triển mạnh nhứt 

và được hệ thống hóa thành một nền Đạo lớn, hiện đại 

và số lượng tín đồ không ngừng gia tăng. Theo thống kê 

của Ban Trị Sự Trung Ương PGHH, số tín đồ toàn quốc 

ước lượng trên 2 triệu người tính đến ngày 1/1/1966, 

chiếm 10% dân số Miền Nam Việt Nam; riêng các tỉnh 

Châu Đốc, An giang, Kiến Phong, Sa Đéc, tỷ số đó lên 

đến 90% dân số. Do tính chất quan trọng nầy, ta thử tìm 

hiểu tận tường yếu tố nào đã chứng minh Đức Huỳnh 

Giáo Chủ chính là Đức Phật Thầy Tây An chuyển kiếp 

và PGHH chính là hậu thân của Bửu Sơn Kỳ Hương. 
 

 II. ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ LÀ PHẬT THẦY TÂY 

AN CHUYỀN KIẾP : 
  

 Đức Huỳnh Giáo Chủ, mà ta thường tôn xưng 

thân mật là Đức Thầy, tên thật là Huỳnh Phú Sổ, sanh 

ngày 25/11 năm Kỷ Mùi (15/1/1920) tại làng Hòa Hảo, 

tỉnh Châu Đốc. Giống như Đức Phật Thầy, Phật Trùm, 

Đức Bổn Sư, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng hoát nhiên tỏ 

ngộ khá sớm, rồi dùng cách mầu nhiệm trị bịnh độ đời, 

kết nạp đệ tử và khai Đạo, giảng dạy và tu theo Pháp 
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môn mà Đức Phật Thầy đã rao truyền. Căn cứ vào các 

sự kiện tóm lược sau đây, ta thấy rất rõ Ngài là một 

chuyển kiếp của Đức Phật Thầy Tây An và đạo Phật 

Giáo Hòa Hảo do Ngài khai sáng chính là Phật Giáo 

Bửu Sơn Kỳ Hương hiện đại hóa: 

 1. Xuất hiện đúng thời gian tiên tri của Đức Phật 

Thầy qua các câu giảng: 

 - “Chừng nào trâu rống dưới sông, 

 Lòng Ông bảy chợ thì ông trở về.” 

(Đại ý nói tàu máy chạy dưới sông và lòng sông Ông 

Chưởng  nối  Tiền giang và Hậu giang có 7 chợ). 

 - “Chừng nào gốc mục lên chồi, 

 Ta vưng sắc lịnh tái hồi trần gian.” 

(Đây là sự kiện hy hữu: Lúc Đức Thầy ra đời năm 

1939, một cây dầu con mọc lên từ cái gốc cây dầu mẹ 

bị đốn và đã mục nát ngay trước sân chùa Tây An Cổ 

Tự). 
 

 2. Đúng theo bài thi bí truyền “Đạt Đạo Ngao 

Du Châu Di Viễn Cận”: Bài thi nầy do Đức Phật Thầy 

viết lúc đang dựng cái cốc, tiền thân của chùa Xẻo Môn 

ngày nay, trao cho ông Đạo Thắng (vị đệ tử hầu cận 

Ngài) và dặn: “Sau nầy có ai viết đúng lại bài thi khoán 

thủ cách cú, bộ xước nầy, đó chính là Ta trở lại”.  

 Ông Đạo Thắng còn sao chép lại bài thi dán ở 

đầu giường ngủ của Phật Thầy có tựa là Bát Nhẫn. Hai 

bài thi nầy, ông truyền lại cho con trai khi ông qua đời; 

con ông lại qua đời nên truyền lại cho người cháu nội 

trai trai tức Ông Bảy Còn (nhà trong rạch Cà Mau nhỏ, 

xã Long Kiến).  

 Khi Đức Thầy ra đời lập Đạo thì chính Ông Bảy 

Còn được chư thần liên tiếp ba lần báo mộng kêu phải 

lên làng Hòa Hảo để diện kiến Phật giáng thế. Ông Bảy 

Còn lên Hòa Hảo thì Đức Thầy liền nhận ra ông ngay 
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và cười trách ông sao để chư thần ba lần báo mộng mới 

chịu đi. Đức Thầy mời ông ngồi rồi lấy giấy viết ngay 

hai bài thi mà ông Bảy Còn đang giữ từ nội tổ của ông, 

là ông Đạo Thắng, truyền lại.  

 Hai bài thi như sau: 
 

Bài 1: ĐẠT ĐẠO NGAO DU CHÂU DI VIỄN CẬN 
 

 Đạt Đạo hoằng khai kế nghiệp truyền, 

 Chư bang hành thiện hiếu vi tiên. 

 Ngao Du thế giới hoàn sanh chúng, 

 Quí tiện trí ngu trạch nhơn hiền. 

 Châu Di phục thỉ an bá tánh, 

 Thượng cổ hoàn ư thế tự nhiên. 

 Viễn Cận chư châu qui nhứt thống, 

 An cư lạc nghiệp phước vô biên. 
 

Bài 2: BÁT NHẪN 
 

 Nhẫn năng xử thế thị nhơn hiền, 

 Nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên. 

 Nhẫn dã hương lân hòa ý hỷ, 

 Nhẫn thành phu phụ thuận tình duyên. 

 Nhẫn tâm nhựt nhựt thường an lạc, 

 Nhẫn tánh niên niên đắc bảo tuyền. 

 Nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, 

 Nhẫn thành phú quí vĩnh miên miên. 
 

(Bản nầy trích từ quyển Đức Phật Thầy Tây An của 

Vương Kim và Đào Hưng. So với bài Bát Nhẫn in trong 

SGTVTB, ấn bản 2004, có vài chữ khác như: dã thay vì 

giả, thành thay vì hòa, tuyền thay vì truyền). 

 Ông Bảy Còn nghe đọc xong hai bài thi thì sụp 

lạy và nhận rõ Đức Huỳnh Giáo Chủ chính là Đức Phật 

Thầy tái thế nên ông qui y vào Đạo từ đó. 
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 Có chuyện kể, bài thi Đạt Đạo Ngao Du Châu 

Di Viễn Cận còn được các ông trò đạo Hiếu Nghĩa xác 

nhận chính Đức Bổn Sư cũng có truyền lại bài thi đó và 

dặn sau nầy ai viết lại được chính là Ngài trở lại. 

 Ngoài ra, về phương diện tư tưởng và giáo lý 

giữa 5 vị: Đức Phật Thầy, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, 

Ông Sư Vãi Bán Khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ, có rất 

nhiều chỗ tương đồng, không kể là trùng lời trùng ý 

trong sám kinh.  

 Như vậy, dòng Bửu Sơn Kỳ Hương với Pháp 

môn Học Phật Tu Nhân đã trải qua 5 đời Tổ với một 

thời gian dài đến 166 năm nếu tính từ ngày Đức Phật 

Thầy mở Đạo đến nay (1849-2015). Giáo pháp đó đã có 

đủ thời gian thâm nhập sâu vào nhiều thế hệ của người 

dân Miền Tây Nam Việt và đã tỏa rộng ra nhiều địa 

phương khác để tạo thành một nền văn hóa đạo đức 

vững chãi, vừa giúp thăng tiến tâm linh dân tộc vừa xây 

dựng xã hội và bảo vệ bờ cõi Lạc Hồng vậy.    

 

         TRẠCH THIỆN 
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ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 
Với Quan Niệm Chánh Trị Và Đạo Đức 

 

                                                         Ngô Tấn Nghĩa 
 

 Trên tờ báo Quần Chúng ngày 14 tháng 11 năm 

1946, Đức Huỳnh Giáo Chủ tuyên bố, có đoạn như sau: 

“Đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên 

rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích 

Ca, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát chúng sanh 

chẳng những được truyền bá ở Thiền lâm mà còn 

phải thực hiện trên trường chánh trị.” 

 Qua lời khẳng định của Đức Huỳnh Giáo Chủ 

trên đây, chúng ta nhận thấy quan niệm chánh trị và đạo 

đức của Ngài lúc nào cũng đi đôi với nhau. Vì muốn 

cho xã hội được công bằng và hợp lý, pháp luật nghiêm 

minh nào cũng phải có đủ hai mặt: pháp trị và nhân trị. 

Trong một nước, muốn xây dựng một thể chế hoàn hảo, 

từ quan chí dân ai cũng tuân theo, người lèo lái con 

thuyền quốc gia cần phải có tinh thần đạo đức, tức phải 

biểu thị quan niệm nhân trị hay đức trị trong nền pháp 

chế như đã nói. 

 Trong xã hội hiện nay, con người thường bị thị 

dục lôi cuốn theo đà phát triển của văn minh vật chất. 

Họ chuyên dùng võ lực tranh chấp, tiêu diệt lẫn nhau, 

mạnh được yếu thua, bất cần luân thường đạo nghĩa. 

Muốn điều hòa tính cực đoan đó để thích ứng trong mọi 

hoàn cảnh hầu gây công bằng và lợi ích cho nhân quần 

xã hội, tất yếu là hai phương diện pháp trị và nhân trị 

luôn luôn phải đi song song với nhau để tạo thành một 

chế độ chánh trị đạo đức.  

 Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng từng viết:  

 “Đời vật chất văn minh tranh cạnh, 
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 Chữ lợi quyền giựt giết lẫn nhau.” 

   (Q.4: Giác Mê Tâm Kệ) 

Hoặc: 

 “Thêm thời nầy thế kỷ hai mươi, 

 Cố xô sệp thần (thánh) quyền cho hết. 

 Người nhẹ da nghe qua mê mết, 

 Rằng: nên dùng sức mạnh cạnh tranh, 

 Được lợi quyền lại được vang danh, 

 Bài xích kẻ tu hành tác phước.” 

     (Q.5: Khuyến Thiện) 

 Trên thế giới từ xưa cho đến ngày nay, tình trạng 

bất công, bất bình đẳng xã hội hầu như nơi nào cũng có. 

Nước mạnh uy hiếp nước yếu, nước lớn xâm lược nước 

nhỏ, thể hiện đủ mọi mưu mô mánh khóe để cướp đoạt 

tài sản, nô lệ kẻ yếu thế hơn mình. Con người do đạo 

đức sa sút mà lòng nuôi đầy tham vọng, tìm đủ mọi 

cách để tranh cho được danh lợi bằng bất cứ phương 

tiện gian manh nào, chẳng kể đến nhân nghĩa. Họ trở 

nên đểu giả, xảo trá, lừa đảo lẫn nhau; bạn phản bạn, tớ 

hại chủ, trò lừa thầy,...luôn luôn diễn ra hàng ngày 

trong xã hội. Hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, con người 

không còn kể luân thường đạo lý như thế, nếu chỉ dùng 

luật của kẻ mạnh mà thiếu nhân tính thì không sao cải 

thiện được tình trạng trong việc chăn dân trị nước. Nhìn 

thấy hoàn cảnh xã hội như vậy nên Ngài không ngớt 

than: 

  “Liếc nhìn thế giới can qua, 

 Ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường. 

  Dốc lòng tranh bá đồ vương, 

 Đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. 

  Gieo điều tàn khốc cho dân, 

 Khiến lòng Tăng sĩ bâng khuâng lo lường.” 

    (Hoài Cổ) 

 Về mặt luân thường đạo nghĩa, Ngài viết: 
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 “Gẫm nhiều người bội bạc thâm ân, 

 Nào kể chi là đạo quân thần, 

 Tôi giết chúa, con đành sát phụ. 

 Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, 

 Trò giết thầy tội ấy đáng không? 

 Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, 

 Niềm huynh đệ cùng nhau xâu xé. 

 Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, 

 Giành của tiền cốt nhục giết nhau. 

 Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, 

 Tình nhân loại phân chia yểm bách.” 

    (Q.5: Khuyến Thiện) 

 Trong bối cảnh Việt Nam cận đại, trải qua bao 

nhiêu thời kỳ, bao nhiêu vị nguyên thủ quốc gia cầm 

quyền với bao nhiêu chế độ, có thấy thời kỳ nào là 

thanh bình thạnh trị đâu. Đặc biệt trong chế độ xã hội 

chủ nghĩa của người Cộng Sản ngày nay, những vụ hối 

lộ, lường gạt, bội tín mà hàng ngày tòa án xét xử đều do 

những kẻ cầm quyền vô đạo đức, thiếu lương tâm gây 

ra cả. Về hạng người này, Ngài đã từng viết như sau: 

 “Đời cũng lắm bao người giá áo, 

 Nương bả vinh nhiều hạng túi cơm. 

 Thấy dân ngu trong dạ sẵn hờm, 

 Quyết kiếm kế đặng toan lừa dối.” 

    (Diệu Pháp Quang Minh) 

 Bất cứ quốc gia nào cũng có luật pháp, có tòa án, 

có người thay mặt pháp luật từ thượng tầng xuống đến 

hạ tầng trong guồng máy điều hành quốc gia thế mà vẫn 

đầy dẫy sự sai phạm. Nếu không dùng luật pháp 

nghiêm minh mà chỉ chủ trương dùng các vị quan liêm 

khiết, hiền đức, mẫn cán như thời xưa thì không thể nào 

bình định được một xã hội rộng lớn, có khi đến hàng 

trăm triệu dân trở lên. Cho nên về phương diện chánh 

trị, nhân trị như xưa đã lỗi thời mà thuần pháp trị lấy 
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mạnh đè yếu cũng không xong. Do đó mà một nền 

pháp trị đạo đức, nhân bản thể hiện đầy đủ nhân 
quyền thật vô cùng cần thiết trong việc trị nước ngày 

nay.  

 Ngay trong thập niên 40 của thế kỷ thứ 20, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã hướng tới một nền “Dân Chủ Xã 

Hội” để dung hòa, hạn chế sự cách biệt giữa kẻ giàu 

người nghèo, lấy “dân chủ cộng hòa” làm gốc, chủ 

trương “toàn dân chánh trị” và “chống độc tài bất cứ 

hình thức nào” (Xin xem thêm: Chương Trình của 

Đảng Việt Nam dân Chủ Xã Hội, do Đức Huỳnh Giáo 

Chủ công bố ngày 21-9-1946). Quan điểm chánh trị của 

Ngài là nhằm thể hiện giáo lý của nhà Phật để kiến tạo 

một xã hội công bằng và nhân đạo. 

 Câu hỏi của ký giả Hồn Quyên ở Sài Gòn vào 

chiến khu phỏng vấn Đức Huỳnh Giáo Chủ năm 1946, 

được đăng trên báo Nam Kỳ số ngày 29-11-1946, diễn 

ra như sau: 

 “Vấn.- …xin ông cho biết lý tưởng chánh trị của 

ông có liên quan với giáo lý nhà Phật không ? Đáp.- 

Theo sự nhận xét của tôi về giáo lý nhà Phật do nơi 

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai sáng lấy chủ nghĩa 

từ bi bác ái đại đồng đối với tất cả chúng sanh làm 

nòng cốt thì tôi nhận Ngài là một nhà cách mạng triệt 

để về tư tưởng; vì những câu “Nhứt thiết chúng sanh 

giai hữu Phật tánh” và “Phật cũng đồng nhứt thể bình 

đẳng với chúng sanh”. Đã có những sự bình đẳng về 

thể tánh như thế mà chúng sanh còn không bằng được 

Đức Phật là do nơi trình độ giác ngộ của họ không 

đồng đều, chớ không phải họ không tiến hóa ngang 

hàng với chư Phật được. Nếu trong cõi nhơn gian nầy 

còn có chúng sanh tiền tiến áp bức những chúng sanh 

lạc hậu thì là một việc trái hẳn với những giáo lý chơn 

chánh ấy. Giáo lý đó, Đức Thích Ca Mâu Ni không áp 
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dụng được một cách thiết thực trong đời của Ngài là do 

nơi hoàn cảnh xã hội của Ấn Độ xưa không thuận tiện. 

Thế nên, Ngài chỉ phát dương cái tinh thần đó mà thôi. 

Ngày nay, trình độ tiến hóa của nhơn loại đã tới một 

mực khả quan, đồng thời với tiến bộ về khoa học thì ta 

có thể thực hành giáo lý ấy để thiệt hiện một xã hội 

công bằng và nhơn đạo. Thế nên, với cái tâm hồn bác 

ái, từ bi mà tôi đã hấp thụ, tôi sẽ điều hòa với phương 

pháp tổ chức xã hội mới, để phụng sự một cách thiết 

thực đồng bào và nhơn loại.” 

 Với những câu: “ta có thể thực hành giáo lý ấy 

để thiệt hiện một xã hội công bằng và nhơn đạo” hay 

“với cái tâm hồn bác ái, từ bi mà tôi đã hấp thụ, tôi sẽ 

điều hòa với phương pháp tổ chức xã hội mới, để phụng 

sự một cách thiết thực đồng bào và nhơn loại”, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã biểu dương sự điều hòa, phối hợp 

cả hai phương diện pháp trị lẫn nhân trị. Thực hiện một 

xã hội công bằng và nhơn đạo, đó chính là quan niệm 

bầu người hiền đức đảm đang việc nước, thi hành luật 

pháp công minh trong nền dân chủ pháp trị lẫn nhân trị. 

 Như vậy, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chủ trương 

một xã hội tốt đẹp, trong đó, không còn “chúng sanh 

tiền tiến áp bức những chúng sanh lạc hậu”, mà còn 

chủ trương áp dụng giáo lý của nhà Phật để hoàn chỉnh 

xã hội đó nữa. Ngài đã tiến xa hơn các Nho gia xưa đã 

vì con người mà thể hiện nhân trị, mà còn cải cách chủ 

nghĩa chánh trị xưa cũ bằng nền chánh trị “dân chủ 

cộng hòa” và đưa trí tuệ Phật vào sinh họat xã hội loài 

người. 

 Các Nho gia xưa thường giữ thái độ bảo thủ, tiêu 

cực đối với việc cải tổ chế độ chánh trị, khác với quan 

niệm của Phật giáo về “thể tánh bình đẳng” cần áp 

dụng vào chánh trị để hoàn hảo hóa sanh hoạt của nhân 

loài. 
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 Thuở xưa, Đức Khổng Tử có nói: “Quân tử chi 

đức phong, tiểu nhơn chi đức thảo. Thảo thượng chi 

phong tất yếu”, nghĩa là: “Đức của người quân tử như 

gió, đức của kẻ tiêu nhơn như cỏ, hễ gió lướt lên trên 

thì cỏ bị đè rạp xuống”. 

 Cùng quan niệm trên, Ngài Mạnh Tử nói: “Lao 

tâm giả tri nhơn, lao lực giả tri ư nhơn”, nghĩa là: 

“Người làm việc bằng tâm trí biết tính toán những việc 

cai trị người, người làm việc bằng chân tay tất phải 

chịu sự cai trị ở người”. 

 Còn Đức Phật thì chủ trương: “Phật cũng đồng 

nhứt thể bình đẳng với chúng sanh”. Quan niệm nầy 

ngược hẳn quan hiệm của Nho gia; Phật không phân 

biệt giữa người bị trị và kẻ thống trị hoặc kẻ trí khác 

với người ngu. Người cầm quyền mà có tinh thần 

“đồng nhất thể bình đẳng” thì chẳng những dân được 

hòa thuận, nước được thái bình mà thế giới cũng được 

đại đồng. Đại đồng trong “thể tánh bình đẳng” khác 

với chủ thuyết đại đồng trên nền tảng phân biệt giai cấp 

của chủ thuyết Cộng Sản.  

 Tóm lại, chỉ có các tâm hồn từ bi bác ái thật sự 

mới có thể thực hiện được một xã hội công bằng nhân 

ái và chỉ có nền chánh trị đạo đức mới đạt đến xã hội 

đại đồng đó. Cái xã hội mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 

minh thị: 

 “Đứng chờ đại chúng trọng tôn ông, 

  Dựng cuộc hòa bình khắp Đại đồng. 

 Mao Việt giang sơn bờ cõi vững, 

 Đuổi loài Phiên tặc lội về không.” 
   (Phỗng Đá Trả Lời) 
    

          Ngô Tấn Nghĩa 
             (Arlington, TX) 
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Ý NGHĨA CHỮ TU HÀNH 
 

MAI THANH TUẤN 
 

   Lướt mình cùng dòng 

chảy thời gian bay vào kho tàng 

tri thức nhân loại với những 

thành tựu đầy lạc quan, ta sẽ có 

dịp tận nhìn được cả một khung 

trời rực rỡ, mênh mông vừa vĩ 

đại tuyệt kỳ vừa ảo huyền như 

mộng. Từ những chuyến bay xuyên mình vào vũ trụ 

khám phá những huyền năng kỳ bí của không gian, cao 

vút lên cung trăng, lặn sâu vào bể cả...từ những bước 

chạm trán vào các nguyên tử, tế bào, tìm ra những 

nguyên lý về con người và vật chất...từ những kim tự 

tháp sừng sững trơ mình thách thức trước đòn tấn công 

xoáy mòn mạnh mẽ kiên trì của tháng năm, những cuộc 

khám phá chinh phục thiên nhiên vào thế giới hoang 

dã...tất cả đều do bàn tay tuyệt vời của con người đã tạo 

nên cùng vào những tri thức, khả năng và những sức 

lực, những hy sinh mà cổ nhân ta đã cống hiến cho nền 

di sản văn minh bao đời của con người trên trái đất. 

  Nếu không có những đóng góp tích cực qua 

những bàn tay hành động, những dấn thân xông pha chấp 

nhận và đánh đổi, vượt qua bao thử thách khó khăn để 

hoàn thành sứ mệnh đó chắc hẳn nhân loài sẽ không được 

phát triển hưng vượng như ngày nay. Chỉ là những kiến 

thức suông, những phát minh dầu cho có mới mẻ tuyệt 

vời thiết thực đến đâu cũng phải được nên hình từ những 

công sức lao động. Không có những ngôi nhà đồ sộ nguy 

nga nào được dựng nên chỉ bằng những cây bút vẽ của 

các nhà kiến trúc dầu rằng đó chính là những phác họa 

căn bản mô hình cấu trúc của một ngôi nhà, cũng không 
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có những lý thuyết gia nào không phải sống từ bát cơm 

nắm gạo. Phải tích cực, năng nổ và phải hành động để 

đem về mọi giá trị ý nghĩa, hạnh phúc cho cuộc sống con 

người. Đó là một khẩu ngữ, một hiệu lệnh, một vận mệnh 

mà chúng ta là một hành giả phải bắt tay ngay từ bây giờ 

để nghiêm túc thực hiện: 

  "Lòng dục tu thì phải thiệt hành, 

 Chớ đừng có ham điều sung sướng. 

  Đức Phật Tổ nào đâu hẹp lượng, 

  Chịu nhọc nhằn mới rõ Đạo đề." 

  Có ai đã từng một lần bước chân quay về cửa 

Đạo mà không chịu thọ pháp trì hành, qui y mà vẫn cứ 

"để y" không chịu cải sửa thì đây chính là một cú đòn, 

một tiếng chuông linh cảnh tỉnh, giật dậy lòng đắm đuối 

biếng lười tiêu cực, hủ hóa trong ngôi nhà Tâm tư của 

chúng ta. Tu là hành là một định nghĩa sáng tỏ, thiết 

thực và đúng đắn nhất vì nó đã tháo gỡ mọi ngôn ngữ 

suông rỗng, mọi ý niệm cố chấp thoái hóa, chối bỏ hoàn 

toàn mọi sự áp đặt mơ hồ hư vô không thực tế, khoa 

học. Hành là làm là những thực hiện trong con đường 

tu tập của chúng ta. Hai từ Tu Hành ấy như hình bóng 

với nhau không thể tách rời, là những mắt xích kết liền 

để đẩy nhân đến kết quả đích thực.  

  Trái Bồ đề sẽ chỉ trổ tươi do bàn tay người siêng 

năng chăm sóc, ngôi nhà Tâm hồn sẽ mát sạch khi hành 

giả biết tinh tấn quét dọn lau chùi. Không có sự đồng 

tình, chấp nhận và thành tựu cho một người tu mà 

không chịu thực hiện. Lý thuyết sáo rỗng chỉ là bè lũ 

dối trá của khối óc mê mờ tiêu cực vô minh, không bao 

giờ chiêu mộ được những quân tử thành công, sáng 

suốt từ trí tuệ. Tu mà không hành thì khác nào một 

người bị tàn phế "què quặt" làm sao đủ hùng mạnh để 

có thể hạ gục phiền não khổ đau, tiến đến Lạc bang 

bằng những tiếng quát hô hào trong cú đánh võ mồm 
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lòe người rỗng tuếch là một điều không tưởng. Nhược 

bằng hành mà sai quấy không đúng đắn với đường 

hướng chỉ vẽ của đạo mầu đã vạch ra thì lại là một tấn 

tuồng thảm kịch đau lòng bi đát hơn khi một người trót 

đã uống nhầm thuốc độc làm thuốc bổ, càng uống vào 

sẽ chỉ càng mau chóng kết tử cho mình, thật đáng 

thương thay! 

     "Bởi chữ tu liền với chữ hành, 

    Hành bất chánh người đời mới nói." 

  Ở đời người ta ghét nhất là những kẻ chỉ biết 

khoác lác khoe khoang, phô trương hình thức cầu kỳ, 

"Tâm xà khẩu Phật", núp bóng và thủ đoạn màu mè 

trong lớp vỏ thiện nhân, mặc chiếc áo nhà tu mà lại hủ 

bại, thối hóa không xứng đáng với những gì ý nghĩa cao 

đẹp của nó. Như thế là chính mình đã tự lừa Phật lừa 

mình, mà hậu quả đắng cay là nghiệp chướng ngày một 

chồng chất, vô minh càng mịt mù tăm tối thêm nhiều. 

Dĩ nhiên cái giá phải trả cho sự lừa dối là rất cao, khổ 

đau đeo đắm đến cùng mà mọi người đều chán ghét, xa 

lánh: 

       "Tu thật tâm thì được thảnh thơi, 

        Tu giả dối thì lao thì lý."  

  Có lần khi hai chị em ra thăm Đức Thầy ở Bạc 

Liêu. Sau khi bà Năm đã được Đức Thầy ân cần dạy 

bảo cho những lẽ Đạo lý thấp cao, chỉ dẫn tận tường 

cho những pháp môn tu tập. Bà Sáu liền ra thi lễ, bái 

kiến Đức Thầy: "Dạ bạch Thầy! Chị Năm đã được 

Thầy chỉ dạy cho những pháp môn tu hành. Xin Thầy 

cũng dạy cho con những Đạo lý gì để cho con được tu 

hành như chị Năm như thế!" 

Với nét nghiêm nghị ra vẻ chối từ, Đức Thầy 

nhìn thẳng vào bà Sáu nói: 

"Bà hãy về đi! Bà đâu phải là tín đồ Tôi!" 
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Cả người run rẩy như muốn quỵ sập xuống, bà 

Sáu mếu máo trong hai hàng nước mắt rưng tròng: 

"Bạch Thầy! Con...con...cũng có qui y với Thầy 

như chị Năm mà! Vì sao con lại không được làm tín đồ 

của Thầy! Bạch Thầy..." 

Bà không còn nói gì thêm được nữa, nước mắt 

cứ tự do tuôn tràn. Thấy thế, Đức Thầy mới bảo: 

"Bà hãy về xem lại hết quyển Giáo lý của Tôi, 

xem coi có chỗ nào Tôi dạy tu mà chửi chồng như thế 

không?" 

Như đánh trúng vào tim, bà càng tức tưởi hơn 

nữa: 

"Bạch Thầy! Con...con...", rồi bà chết lịm người 

trong lặng nín. 

Thì ra bà Năm vốn là một người đã có qui y, đã 

tu lâu rồi cùng lượt với bà Sáu là chị em bạn Đạo ở 

xóm. Nhưng có điều "qui y mà cứ để y" đó không chịu 

sửa. Tánh nóng nảy, dữ dằn vẫn cứ chứng nào tật nấy 

không thôi. Thường khi giận lên thì bà cứ lôi chồng ra 

chửi. Hết kêu tên cha mẹ rồi nguyền rủa tới dòng họ 

ông bà. Lắm khi còn vung tay đập đồ đập đạc. 

Tội nghiệp, ông chồng là tín hữu của Đạo Cao 

Đài, hiền lành nhịn chịu không cự cãi một lời. Có điều, 

cứ mỗi lần như thế là ông lại ra ngay trước chân dung 

Đức Thầy, khoanh tay thưa kính cẩn: 

"Thưa ông Tư! Tín đồ ông chửi tôi!" 

Đau lòng biết bao nhiêu khi chúng ta chứng kiến 

tình cảnh rối rắm ấy trong một gia đình người đạo nhất 

là người vốn dĩ là một tín đồ, thế mà không chịu xét 

mình trau sửa để quấy phạm môn qui. Như thế làm sao 

Đức Thầy có thể chấp nhận, huống chi có thể thành tựu 

được những đạo lý gì cao siêu hơn. Thực tế chỉ là một 

con ốc mượn hồn lê lết trong cái vỏ giả tạo bên ngoài 

không thực chất. Câu chuyện là một cái gương phản 
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ánh để cho ta soi chiếu lại lòng mình, kiểm điểm nơi 

hạnh tu xem coi mình vẫn còn những sai trái nào vấp 

phải mà điều chỉnh lại ngay. Có được gặp Đức Thầy 

hay không hoàn toàn không thể căn cứ vào những lý 

thuyết, những sự mong chờ suông, kết quả của đạo 

hạnh là kết quả của những đóng góp tích cực và thực tế 

bằng sự thể hiện năng nổ thành công trong hành động.  

Một người biết tu hành còn là một người luôn 

chiếu kiến lỗi mình không soi bói người khác, ý nghĩa 

tu học Phật pháp là để quay trở về "thanh lý môn hộ" 

quét sạch ngôi nhà Tâm trần còn nhuốm đầy bụi bặm 

tăm tối của tự thân mỗi người chúng ta: 

       "Ai ai cũng rán xét mình, 

    Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài." 

Người xưa bao giờ cũng rất thận trọng, tế nhị 

trong việc nhân cách cao đẹp, không bao giờ moi móc 

để "vạch lá tìm sâu, thổi lông tìm vít" ai, dù người đó là 

quấy hay người đó là phải. Có chăng chỉ là những đóng 

góp ý nghĩa trong tình thương và xây dựng nền đức 

hạnh đạo mầu, xúc tiến cho nhau cùng tấn bộ, mà 

những sự "dìu dắt" ấy đều rất tế nhị và chu đáo vô 

cùng, không bao giờ quá đáng rồi gây tổn thương cho 

người cho những vấn đề hay sự việc càng nặng nề thêm 

trong chiều hướng tiêu cực. Đó là những món quà thật 

đẹp, ngọt ngào đáng trân trọng trong sự tu, đẹp hơn 

trong tình đạo thân thương còn là một nếp sống đạo lý 

rất tuyệt vời vừa thi vị vừa phóng khoáng, nghiêm 

chỉnh: 

              "Các nhân tự tảo môn tiền tuyết 

   Bất quản tha nhân ốc thượng sương." 

    (Tuyết rơi trước cửa ra tay quét 

    Bàn chi sương đọng nóc nhà ai.) 

Cái nét tế nhị sâu sắc trong tâm tư là ngay nơi 

phê bình lỗi người khác, chính lúc đó là mình đã phạm 
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lỗi âm thầm, nhẹ nhất có thể là sự tồn tại một bản ngã 

phân biệt, ít ra một thoáng vọng tưởng sinh lên, không 

đẹp. Nặng hơn có thể bao ý niệm thị phi sẽ cuốn lôi 

mình vào cửa ngõ thiếu chính kiến từ đó tâm phàm chê 

khen quay đầu theo rồi lao vào bao thương ghét náo 

loạn tâm trần. Và nhân ngã thị phi, khổ đau cũng bắt 

đầu từ đây có mặt. Cho nên Đức Lục Tổ đã phải một 

phen căn dặn rất kỹ càng, Ngài đã vung tay đập nát 

những phàm tâm phân biệt theo vọng tưởng thị phi, đặt 

trách cho hành giả đứng đắn thật sự phải biết "phản 

quan tự kỷ" ngó về mà quét sạch những bụi trần phiền 

não đang giấu mình hay quấy rộn dao động nội tâm: 

             "Thấy người lỗi ắt mình lỗi chẳng sai 

       Người lỗi mình không lỗi 

        Mình lỗi bởi chê bai."   

Đừng bao giờ ỷ thế vào sự ăn chay lâu năm, lớn 

nhiều tuổi đạo, may duyên được qui y với Đức Thầy rồi 

vịn đó mà làm chỗ dựa ngụy biện, châm chế, bào chữa 

cho những hành động cẩu thả, phóng túng không đúng 

đắn của mình chống trái với đường hướng, qui tắc và 

nếp khuôn mẫu đạo đức thanh cao. Đòn cân đạo lý ngàn 

đời vẫn công minh, sẽ không bao giờ có mặt của sự 

mua chuộc, thiên vị trước sự phán xét bình đẳng của 

nhân quả, cũng như bóng tối không thể hiện diện trước 

đèn, mây mù không thể làm bạn với gió. Chừng đó khi 

gặp Đức Thầy mới hay "cái vỏ tín đồ" của mình lâu nay 

bị đổ vỡ, hối hận với sự phủ nhận, vô nghĩa hóa trước 

Đức Thầy như bà Sáu trên, thì cho dẫu có khóc lóc ăn 

năn, cũng chỉ e những giọt nước mắt muộn màng ấy đã 

không còn kịp để cho ta tái lập lại những công hạnh ban 

đầu, khi: 

          "Nếu để chờ sấm nổ vang thinh, 

       E bá tánh ăn năn đã muộn." 
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Cái khó của con người chính là chỗ thực hành. 

Bao giờ trong tâm niệm người ta cũng muốn mua về 

cho mình một sản phẩm chất lượng cao mà ít công phu, 

tốn kém, sự nhu cầu của "thị hiếu" đó đã làm cơ sở 

nhân duyên cho pháp môn Tịnh Độ ra đời. Để rồi từ đó 

khi "ngựa quen đường cũ" trong đường tu không ít 

người chỉ muốn cầu an, dễ dàng không đòi hỏi một sức 

dụng công lớn, nhân đó lòng giải đãi tiêu cực của chúng 

ta dễ bề thừa cơ quấy nhiễu tái sinh, dễ thường chúng ta 

ít khi chủ động đầu tư một chủ lực nòng cốt vào pháp 

môn tu tập. Từ đó sự tu hành lâm vào tình trạng yếu ớt 

trong mỏi mòn chờ đợi, bặt tâm, ý chí đại hùng không 

có cơ hội phát triển để nung đúc, thăng hoa cho lòng 

tinh tấn ngày một tiến thủ hùng hậu, đã là nguyên nhân 

của bao nỗi thất bại u buồn, đau xót tâm can khi hành 

giả phải đối đầu với những thử thách không kham mà 

gãy đổ tâm lành rồi quay lưng bỏ cuộc.   

Người tu Tịnh Độ nếu không khéo sẽ thường hay 

mắc phải chứng bệnh nguy hại này. Cái "dễ" quả bao giờ 

cũng rất dễ dàng nhưng cũng không khỏi có không ít 

người dễ dãi hóa ra lơ là hời hợt. Ít nhiều mọi việc trong 

đời đều có mặt trái của nó, công tâm mà nói như vậy. Mát 

quá sẽ tốt cho lá gan nhưng tác dụng phụ là gây nên cái 

gánh nặng nề cho dạ dày khó tiêu hóa thức ăn. Lẽ thường 

là thế. Đã đành là lòng từ bi của Đức Phật bao giờ cũng vĩ 

đại chứa chan, nếu chỉ cần có một chúng sanh nào chí 

thành xưng niệm từ 1 đến 10 niệm nhất tâm cầu vãng 

sanh trong lúc lâm chung thì tất nhiên Ngài sẽ dùng thần 

lực đến tiếp độ. Như một người mẹ hiền lúc nào cũng 

thương con, sẽ không bao giờ ngoảnh mặt vô tư trước lời 

kêu xin tha thiết, dù rằng đứa con ấy là ngỗ nghịch hay 

hiền lành, nếu chỉ một khi hồi đầu là mẹ cha sẵn lòng thứ 

tha, mở rộng vòng tay cứu rỗi cho con được quay về. Thế 

nhưng để chuẩn bị chu đáo cho một ý nghĩa ra đời 10 
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niệm chí thành "nhất tâm" trong lúc lâm chung quả là một 

điều không chút nào đơn giản. Phải nói đó là một sự đột 

phá, một sự may mắn có 1 trên nghìn lần (1/1000) với 

những người không chủ động thành thạo pháp tu từ ngay 

bây giờ, cầu may thì đó là điều dun rủi trong sự chờ đợi 

kết quả "xổ số", rồi ai sẽ cầm được "vé trúng" về mình? 

Một kết quả mong chờ chơi vơi "mò kim đáy biển" mong 

manh quá! 

Hãy nhìn lại công phu trong lúc bình thường của 

chúng ta rồi ta sẽ biết, khó khăn vất vả là thế nào, nhất là 

với những người "cư sĩ tại gia" đa đoan công việc trong 

đời sống. Tranh thủ nhất tâm ngay bây giờ đã là một điều 

khó khăn vô vàn, huống chi đợi chờ khi bệnh hoạn, yếu 

đau, và khi lâm chung lại còn khó khăn gấp trăm ngàn lần 

hơn thế nữa? Lúc ấy, nào là đau nhức khó chịu, nào là 

bức rức rên la, sự hoành hành của con bệnh xiết chặt từng 

giờ đến đỗi tâm hồn còn phải xao xuyến mất bình tĩnh đi, 

thử hỏi nếu khi còn phải đối đầu với trăm nghìn chướng 

nghiệp tràn về vây hãm, lôi kéo, khảo đảo, quay 

cuồng...thì liệu chúng ta có đủ sức chống đối để vượt qua 

mà chí thành niệm được trọn vẹn 10 câu Phật hiệu? Đồng 

tình với những kết quả không nắm chắc trong tay, người 

tu hành không nên mạo hiểm mà "đánh cược" cuộc đời 

mình như thế! 

 Vẫn cứ theo những nguyên tắc ở đời: "Mau 

được thì chóng quên. Dễ dàng thì không quí trọng. 

Càng khó khăn càng đáng giá." là một bài học quý giá 

cho những kinh nghiệm trong đời hành đạo của chúng 

ta. Đó là một đáp số chính xác, quan yếu và là một nền 

tảng vững chắc cho những người tu trót đã nuôi dưỡng 

lý tưởng quyết định vãng sanh trong hiện kiếp để mau 

chóng viên mãn đạo nghiệp cứu độ chúng sanh thành 

tựu chánh giác Bồ Đề.  
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Đức Phật là người đã xây dựng thành công ngôi 

nhà Giác Ngộ từ ngay trên nền tảng nhân quả quyết 

định đó. Sự đánh đổi của Ngài là cả cuộc đời dấn thân, 

hành đạo, tình nguyện hy sinh không khước từ, khi thì 

băng rừng lội suối, lúc trải nắng dầm sương, sáu năm 

trường thăm thẳm trôi đi trong khổ hạnh cực kỳ không 

ai đủ bản lãnh kham nhẫn, có những lúc ngày chỉ ăn vài 

hột mè, đêm chỉ uống vài giọt sương đỡ dạ. Trải cỏ làm 

tòa ngồi, lấy da thịt làm áo tơi mà che chắn gió sương 

đương đầu với bao bão tố, chiếc thân gầy ốm khẳng 

khiu chỉ còn lớp da thịt mỏng manh bày lộ hết bộ 

xương ốm yếu ra ngoài. Sự hy sinh của Ngài cao cả đến 

phi thường khó có thể nghĩ tưởng nổi. Rồi cho đến một 

ngày khi từ dòng sông Ni Liên Thiền trở về sau cơn 

chết đi sống lại nhờ vào một bát sữa ngọt ấm lòng của 

nàng Suta, nhìn cội Bồ Đề, ý chí giải thoát tối hậu bừng 

sáng lên chói lọi thúc giục tâm đại hùng trổi dậy kiên 

cường đã nâng bước cho Ngài phát ra lời tuyên thệ hiên 

ngang điểm tô cho ánh Đạo vàng muôn thuở: 

           "Dầu thân này có khô héo nơi đây 

   Dầu da xương thịt này có tan nát 

Hễ chưa chứng được vô thượng Bồ Đề 

    Khó chứng trong nhiều kiếp 

Ta quyết không rời khỏi chỗ ngồi này." 

               (Kinh Phổ Diệu) 

Ý chí hùng lực kiên cường của Đức Phật khiến 

lòng ta phải cúi đầu thán phục, bái ngưỡng biết bao 

nhiêu! Ngày nay chúng ta đã học hỏi, đã trả lời và đã 

trải nghiệm được gì với những chí cả hy sinh, những 

bàn tay hạ thủ công phu kiên quyết đạt thành cho bước 

đi hào hùng đạo hạnh. Hay là chúng ta vẫn còn ôm ấp, 

bận bịu chưa buông, không nỡ cáo từ chia tay với cái 

lòng lôi thôi giải đãi, nào dám phanh phui để tẩy trừ tận 

gốc những tật xấu tiêm nhiễm bao đời?  
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Phải biết rằng giải đãi là một căn bệnh hiểm 

nghèo nguy hại không vừa đã cát cứ trong lòng mình 

bao kiếp đến nay, ảnh hưởng tai hại của nó không thua 

gì so với những phiền não căn bản. Như một con sâu ẩn 

mình nó sẽ âm thầm đục khoét, vô dụng hóa hết thảy 

những công đức tu tập của chúng ta, nó chính là thành 

viên của những bàn tay phá hoại. Nếu tinh tấn chính là 

chất vôi tường để cho ta dựng được ngôi nhà đạo vị 

tươi đẹp lên, thì trái lại, nó chính là những nhát búa 

đấm vào tiếp tay cho những phiền não lung lay phá hủy, 

là một kẻ thù không đội trời chung với những nhà tu nó 

sẽ gieo rắc mầm tai họa làm cho hạt giống Bồ Đề của ta 

bị trở nên bệnh hoạn, cỗi cằn, không phát triển được 

lên. Như là một chiến tướng đối đầu trước những tên 

giặc núp mình rất hiểm ác, chúng ta cần phải diệu dụng 

những trí tuệ tinh tế vừa quán xét để nhận diện vừa 

khéo léo đưa ra phương sách tiêu diệt nó mới mong gặt 

hái những hiệu quả thành công. 

Những sự nghiệp vật chất trong đời để có được 

người ta cũng phải mua về bằng tất cả công sức, đổ 

xuống không biết bao nhiêu nước mắt và mồ hôi, lắm 

khi phải hy sinh bằng cả xương máu ngậm ngùi mới 

thành tựu. Huống chi với sự nghiệp giác ngộ, một sự 

nghiệp cao cả to lớn biết chừng nào khi chúng ta được 

làm một vị Phật, được sự bái ngưỡng của bao người. 

Nếu mọi sự đầu tư, cống hiến cho những đức độ hy 

sinh, dấn thân trong công cuộc hành đạo lợi chúng lợi 

mình còn yếu kém, nhỏ bé quá làm sao đủ lực tạo nên. 

Gốc Bồ Đề trăm năm càng lớn nó phải càng đòi hỏi một 

lượng chất dinh dưỡng cao, từ nước, nắng với những 

chất hữu cơ thật dồi dào cho sự sống. Nếu không đủ nó 

sẽ lần mòn già cỗi và chết đi. Cho nên càng tu cao 

chúng ta phải càng nên thận trọng. 
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Chỉ một sơ suất nhỏ vô tình làm thất thoái Bồ Đề 

tâm khi thi hành Bồ Tát đạo, Xá Lợi Phất đã phải làm 

chậm trễ bước đường vào ngôi Chánh giác sau Đức 

Thích Ca hơn 60 tiểu kiếp sau. Đó là lần mà Ngài đã 

thực hành một tâm hạnh từ bi cao đẹp hiến tặng cả đôi 

mắt của mình để giúp chúng. 

Vào một buổi sáng đẹp trời khi trên đường đi 

Ngài bỗng gặp một người đang khóc thảm thiết bên 

đường. Hỏi ra Ngài mới biết vị ấy đang cần một con 

mắt của người tu mang về trị bệnh cho mẹ mà tìm mãi 

không ai cho nên ngồi khóc lóc tại đây. Động mối từ 

tâm Ngài đã hy sinh một con mắt trái cho người đó. 

Nào có ngờ người ấy không vui trái lại càng khóc thảm 

thêm nhiều. Thấy lạ, Ngài mới hỏi: 

"Vì sao đã có mắt lại còn khóc?" 

Người xin mắt lập bập: 

"Thưa Ngài! Con không biết phải nói sao. Vì 

gấp quá con đã không nói kỹ với Ngài là phải dùng mắt 

phải mới được! Giờ, con...con...phải biết làm sao đây?" 

Tâm Bồ Đề lại một lần nữa trổi dậy trong lòng khi hình 

ảnh của lòng từ bi hiện hữu. Ngài đã chấp nhận cho nốt 

con mắt phải thứ hai. 

Những tưởng người đi xin đã được mãn nguyện 

vui vẻ biết bao nhiêu khi có thể trị hết được bệnh cho 

mẹ. Ngài đã rất cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của 

anh nên đã dám hy sinh vĩ đại đến như vậy. Nào ngờ sự 

tình éo le thay khi chàng kia vứt mắt dưới đất lấy chân 

dẫm lên rồi buông lời chê bai là vật hôi hám làm sao 

dùng đặng. 

Trí tuệ từ bi trong lòng lúc này đã không còn đủ 

kiên định để cho những phiền não phá rào chun ra, 

Ngài đã rất tức giận. Và chỉ như thế thôi Ngài đã phải 

kéo dài chặng đường tu tập thêm 60 tiểu kiếp dài. Như 
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thế phải chăng sự lùi sụt ý chí trong đường tu là vô 

cùng nguy hại! 

Ngày trước khi nghe về câu chuyện chàng nông 

phu giải đãi không qui y vì bận lo cày đất ngoài đồng. 

Lúc đó tôi cứ nghĩ đây là một câu truyện có tính cách 

ngụ ngôn Đức Phật đã dùng để đánh thức lòng tinh tấn, 

làm sao có thể là sự thật trên đời khi chỉ việc đơn giản 

là qui y thôi mà phải trải qua 91 kiếp gặp hết 7 vị Phật 

rồi mà vẫn không có cơ hội? Có lẽ đó chỉ là lời để Đức 

Phật qua câu truyện ví dụ gửi lời sách tấn đến cho ta. 

Nhưng rồi có một ngày sự việc đã giúp tôi thay đổi 

cách nhìn khi mình đã có những cơ hội thực tế trải 

nghiệm. 

Trong đời không khỏi có những việc dù chỉ đơn 

giản thế thôi như anh cày ruộng kia mà có thể suốt đời 

nếu cứ lưỡng lự không dứt khoát, chắc chắn lòng giải 

đãi sẽ đánh bại ta đau đớn đến nặng nề. Thực tế trên 

đường tu, có khi những tánh xấu mà dù cho trải qua bao 

nhiêu năm, đã từng thất bại, hối hận, ăn năn muốn chừa 

bỏ mà vẫn không được thành tựu. Ví như cái tính hay 

sân chẳng hạn. Đã không ít đồng đạo đều than phiền về 

vấn đề này, ai cũng rất muốn trị liệu cho dứt trừ căn nan 

bệnh. Thế mà 1 năm, 2 năm rồi lại 3 năm...Thời gian cứ 

lặng lẽ trôi và chúng ta vẫn cứ liên miên thất bại, buồn 

bã trước sự bất lực tống khứ những phiền não ra ngoài. 

Một ngày lại hai ngày vẫn cứ con sân còn y nguyên 

vẹn. Phải chăng tất cả chỉ vì ta thiếu hùng tâm nghị lực 

cao thâm, mà nguyên nhân chủ đạo gây nên cũng không 

ngoài con bệnh giải đãi. Chính nó là chỗ yếu điểm để 

cho những phiền não nhắm vào chỗ đầu não tâm mình 

mà tấn công mãi mãi đánh ngã sự quật cường luôn 

muốn trổi dậy trong ta. Không phải một đời này mà vô 

lượng kiếp về trước ta cũng đã bị nó làm thủ phạm xô 
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đẩy té rơi vào ngõ tối luân hồi đau thương không có cơ 

hội trở mình, vùng vẫy.  

Phải nuôi sống đức tinh tấn cho những lý tưởng 

tuyệt vời bừng dậy trong ta, khi lòng từ bi mở rộng 

cũng là lúc ta sẽ thấy được ý nghĩa cao cả khi đi vào 

đời, yêu thương và trải mình để phục vụ hạnh phúc cho 

sanh chúng. Ngày ấy ta mới dám bất chấp mọi gian khổ 

trong hành đạo, dám cống hiến cho đời những hy sinh, 

chấp nhận xả thân mà phục vụ cho từ bi và lý tưởng. 

Chỉ khi nào lý tưởng được khơi nguồn cuộn chảy dạt 

dào trong ta, ta mới thực sự định hướng được ý nghĩa, 

trách nhiệm và hướng đi trên bước đường đạo pháp.  

Thì ra người ta đã nhầm rồi khi cho rằng đi tu là 

để được sung sướng, để cao quí và thăng hoa sang trọng 

cuộc đời khi có bao người kính trọng, thương yêu, sẵn 

sàng vì ta cung phụng. Nếu không sớm nhận ra đây chỉ 

là những hệ quả do phước báo tu hành chiêu cảm, tuyệt 

nhiên đó không phải là mục tiêu mong muốn hay là lý 

tưởng cao đẹp của mình, không xác định rõ lập trường 

rồi bám víu vào đó sẽ có một ngày ta khổ đau khi 

phước đức không còn vì quá lạm dụng, lắm khi còn tệ 

hại hơn khi những mồi câu nhữ, xô ngã đạo hạnh của 

mình luôn giấu mình ẩn núp trong ấy. Đó là chỗ địa bàn 

hiểm yếu bí mật cao an toàn nhất cho những phiền não 

dục vọng náu mình thuận lợi công đánh vào tâm hồn ta. 

Không đủ kinh nghiệm trong chiến lược phá trừ những 

phiền não nguy hiểm khôn ngoan này đã làm nguyên 

nhân cho bao tình cảnh đau lòng khi có lắm hành giả đã 

vì danh lợi hão huyền buông trôi tâm đạo. 

Dĩ nhiên sự dấn thân tìm đạo của Đức Phật là sự 

cống hiến ban rải tình thương cứu khổ cho đời, Ngài đã 

từ bỏ mọi phú quí vinh hoa để chấp nhận cuộc sống 

khất sĩ khổ khó gian nan ban tặng cho đời nền Đạo 

pháp mà qua giáo nghĩa Từ bi Ngài đã vun đắp cho đời 
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biết bao niềm hạnh phúc. Điều đó thêm một lần nữa đã 

nêu cao ý nghĩa khẳng định rõ ràng dứt khoát lập 

trường vị tha cao đẹp của sự tu. Tình thương của đạo 

Phật là một tình thương dịu ngọt như một dòng nước 

dạt dào chảy xuống luôn tích cực hướng về sự ban cho 

mà trong đó gói trọn tấm lòng và sự hy sinh thực tế của 

người đang thực hành nó. Đạo Phật là nền đạo chủ 

trương tinh thần giác ngộ theo đường hướng từ bi. Đức 

Phật đã hoàn mãn hành trình tự giác giác tha chính là vì 

bước đi theo con đường đẹp đẽ, rộng rãi thênh thang 

như nền gấm hoa rực rỡ trong muôn ngàn màu sắc. Một 

người tu là một người phải biết hy sinh mà phụng sự vì 

đời nào phải đâu để trở ngược bắt đời hy sinh cho 

chúng ta như thế, phải chăng điều đó nói lên cái lòng 

nhỏ bé của mình, sự cao thượng của người tu đã trở nên 

thấp nhỏ vô nghĩa hóa. Còn đâu tư cách dạy đời khi 

người đời đã cao thượng hơn ta? 

Phải như một đóa hoa Sen buông mình bát ngát 

đất giữa trời cao rộng, một người tu hành là một người 

phải biết cần cù, nhẫn nại, trì chí vươn lên từ bao gian 

lao nghịch cảnh không sờn lòng. Như một chiến tướng 

ra quân, sự đòi hỏi ý chí đại hùng là sự quyết định 

thành bại trong suốt đoạn đường tu niệm. Giông tố 

không thể quật ngã lòng kiên cường, bước chân đạo 

hạnh vẫn cứ vươn lên, nhịp nhàng và chắc chắn, chịu 

đựng và vững bền. Càng kiên định càng gian nan đóa 

hoa Bồ Đề của chúng ta càng thêm tươi màu xinh xắn, 

hương mầu quyện tỏa bát ngát nồng nàn, len lỏi đến nơi 

nơi: 

 "Nếu phải đường đời bằng phẳng hết, 

         Anh hùng hào kiệt có hơn ai." 

Cái giá trị hơn người chính ở chỗ làm được 

những điều mà thế nhân không làm được, mới là sự quý 

báu ngọc ngà. Nếu chỉ phải tu hành là một điều đơn 
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giản quá thì có lẽ chúng sinh đã nhổ bỏ sanh tử mà 

thành Phật từ lâu, cõi thế đau thương đã nghiễm nhiên 

hóa thành bờ tịnh độ. Không có những cơn thử thách 

lọc lừa làm sao biết được là vàng thiệt hay vàng giả, 

không lặn lội đường xa làm sao đánh giá được ngựa ký 

hay ngựa thường. Nguyên lý cuộc đời là nguyên lý của 

sự bắt buộc trải nghiệm. Có cay đắng mới biết trân 

trọng những giá trị ngọt ngon, có khổ đau lòng người 

mới khát khao mà quý từng thì giờ hạnh phúc, biết giữ 

gìn không hoang phí những phước duyên.  

Khi buông lòng ngắm nhìn những nụ Mai vàng 

rực rỡ trước thềm xuân rồi ta sẽ biết, nó đã mang đến 

cho người bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu vẻ đẹp nồng 

ấm, ngọt ngào, tô điểm cho sắc xuân bao ngày thêm 

thắm đượm. Cái giá mà nó mua được là phải trải qua 

những đêm đông lạnh lẽo quá u buồn, đau buốt tận tâm 

can mới vắt lòng mà kết nên những đóa hoa tươi thắm 

mịn màng, xinh xắn đến thế. Tính chất của cây Tòng 

cây Bá đã thu hút được những tình cảm đặc biệt của 

mọi người dành cho nó sự yêu chuộng đặc thù cũng 

chính vì những đức tính nhẫn nại, luôn kiên cường. Đời 

sống của nó được vẽ nên từ một hình ảnh vô cùng cao 

đẹp trong sự ẩn hiện vươn mình và trưởng thành trước 

sự phũ phàng của mây tuyết nắng sương, bốn mùa dập 

dồi mưa đơn gió kép. Một màu lá xanh thẳm không 

nhạt phai trước gió vẫn rì rào, đẹp mãi như những câu 

hò điệu hát ngọt ngào theo tháng năm. 

           "Người tu như thể bá tòng, 

Ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn." 

          "Nếu chẳng một khi sương thắm lạnh 

 Hoa Mai chi dễ ngửi mùi hương." 

Chúng tôi đã nghe được một câu nói rất hay của 

một vị sư lỗi lạc: 

     "Phước tiêu theo đường phước 
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        Tội tiêu theo đường tội." 

Đó là cả những kinh nghiệm "xương máu" trong 

quá trình tu tập đã cho ra đời một bài học đầy ý nghĩa 

công phu. Cuộc đời hành đạo là cả cuộc đời phải đối 

đầu và trải nghiệm. Đừng vội buồn khi chúng ta ăn phải 

một vị đắng, cũng đừng vội vui cười khi chúng ta ăn 

được một món ngon. Tất cả vạn sự vạn duyên đều chỉ là 

những đám khói mây chập chờn vừa tan biến, thành đó 

rồi hoại đó, về đó rồi đi đó chớp nhoáng không ngừng. 

Ngay khi lưỡi này tiếp xúc mà thưởng thức những 

hương vị ngọt ngon hay cay đắng cũng là lúc nó đã tiêu 

hết đâu còn, có còn chăng cũng chỉ là những dư vị tồn 

tại trong lòng bên những ý niệm lưu luyến mừng vui 

hay đau buồn khi đối diện với mình trong thầm kín.  

Hãy chấp nhận hy sinh với đôi vòng tay mở rộng 

rồi ta sẽ thấy lòng ta được an lạc nhẹ nhàng, bớt đi một 

cái đau vơi đi một nỗi khổ, nhiệm mầu thảnh thơi mà 

cất từng bước đi thong dong giải thoát trong suốt nẻo 

đường về. Sóng gió không ngừng nẻo trần gai gốc, 

nghịch cảnh luôn dõi theo từng bước chân đi, Từ bi 

nhẫn nhục chính là chiếc áo giáp để giúp ta bình yên là 

chiếc thuyền bè để chở đưa ta qua bể khổ. Ý thức, đối 

đầu và vượt qua là trách nhiệm của người đã chấp nhận 

tu hành. Mỗi lần bước qua một gian nan là mỗi lần nâng 

bước cho ta lên một tuổi đạo. Sẽ không có sự thắc mắc, 

đặt câu hỏi hay trốn tránh trách nhiệm nào ở đây một 

khi nghiệp quả mà ta đã trót tạo, ngay lúc đang chịu 

khổ nghĩa là lúc chúng ta đã trả hết nợ khổ rồi, cũng 

như những thức ăn khi đưa vào miệng dĩ nhiên là đã ăn 

hết. Đừng cố gắng nắm níu trong quờ quạng những cảm 

giác khổ đau khi đó chỉ là một dư vị còn tồn đọng do sự 

chấp nhận của mình mà giữ gìn lại trong "bản sao" ý 

niệm, làm cho mình càng mệt mỏi, thê lương. Mọi khổ 
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đau đều là ý nghĩa của bàn tay chung thủy xiết chặt lấy 

mình không chịu buông xuống đi.  

Các vị Tổ sư ngày xưa không ai mà không chói 

ngời đạo hạnh qua sự hy sinh cao cả là những tấm 

gương soi sáng muôn đời. Ý nghĩa đạo hạnh của các 

Ngài là ý nghĩa sự kết thành từ những ý chí, tấm lòng 

dám buông mình trước bờ vực của sự sống chết, không 

sợ hãi không lùi bước dầu trước bất cứ hoàn cảnh khổ 

khó nào. Từ một Trần Huyền Trang với 18 năm trường 

thăm thẳm lặn lội khắp nơi, khi băng rừng lội suối, lúc 

xông pha mưa tuyết trải nắng dầm sương, ôm ấp chí cả 

suy tầm, nghiên cứu và phiên dịch kinh Tạng hầu phát 

huy chánh Pháp hưng vượng đạo mầu. Từ một Ngài 

Quảng Khâm bao năm miệt mài thiền định trên non cao 

rừng vắng, đời sống lạnh lẽo một mình trong bữa đói 

bữa no, nhiều khi phải ăn lá ăn củ qua ngày đỡ dạ. Hùm 

dữ thú to, rừng thiêng nước độc, thăm thẳm mịt 

mờ...thế mà Ngài vẫn không hề thoái dạ, quyết chí trì 

hành cho đến ngày thành tựu mới thôi. Rồi Hòa thượng 

Hư Vân cũng vậy, Ngài đã kiên trì thiền định hằng 

tháng dài nhiều lần trong những năm tập tu, lần cuối 

cùng Ngài đã vào định hơn 100 ngày bất động. Đại sư 

Hám Sơn cũng thế, lòng đạo kiên cố không vừa. Suốt 

bao năm dài lặn lội hành cước khắp nơi, khi trải tuyết 

khi dầm sương, lúc băng rừng lội suối, nắng mưa bão tố 

đến kinh hãi lạnh lùng. Có lần Ngài đã chịu đựng tuyết 

lạnh phủ trùm kín bít cả ngôi nhà mà vẫn ngồi thiền bất 

động nhiều ngày trong ấy. Đại chúng đã phải đào bới 

băng tuyết để tìm cứu Ngài ra...Tinh thần quật cường 

trong đạo hạnh của các bậc Tổ sư cho dẫu muôn đời 

chúng ta cũng luôn luôn thán phục, cúi đầu mà học hỏi 

cố gắng đi theo. Chính sự tự cường đến kiên cố đó đã 

giúp cho các Ngài nắm lấy sự thành công mà chí 
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nguyện đường tu đã soi sáng cho hình ảnh của các Ngài 

vẫn cao đẹp mãi theo thời gian cùng đoàn hậu thế!  

Ngày nay chúng ta đã làm được những điều gì 

có ý nghĩa cao cả cho sự tu đánh dấu những bước ngoặc 

chuyển mình đột phá trong hành đạo như những bước 

quyết định vượt lên chính mình. Phải chăng chưa có 

một lần ý chí giác ngộ hùng lực trong lòng mình được 

thật sự bừng thắp lên, nâng bước cho mình hiên ngang 

chói lọi trên bước đường giải thoát? Nếu đem tặng dấu 

hỏi đặt xuống hướng ngược sự nghi vấn về mình thì 

phải chăng đáp án bài toán của câu trả lời là mình còn 

quá yếu duối, nhỏ bé, như một em bé ư a làm sao đọc 

được những câu văn chương đạo quả đòi hỏi ở một 

trình độ tri thức của những học giả vĩ đại vươn đến tầm 

cao. Biển khổ mênh mông sóng lòng lai láng, không hạ 

thủ dụng công làm sao chúng ta có thể cắt đứt sinh tử 

ngay trong hiện thời, chắc chắn thong thả bước về Tây 

Phương khi ngày nhắm mắt. Rồi khi than vắn thở dài vì 

sao nghiệp lực không tiêu, tội trần mình không dứt, tự 

mình mình không chịu ăn làm sao Đức Phật có thể cứu 

đói được mình. Hãy chiêm nghiệm một lần nữa những 

lời Thánh ngôn của Thầy quen thuộc quá với ta, có thể 

mỗi ngày chúng ta đều thấy đều đọc, đó chính là những 

khuôn vàng thước ngọc, những phương phép mầu 

nhiệm đưa bước cho ta về chân trời giải thoát bao la, 

mở ra cánh cửa lòng cơ huyền vi diệu:   

"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 
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công phu, một lòng bước tới Niết-Bàn đặng có tế-độ 

chúng-sanh thoát khỏi luân-hồi quả-báo." 

Và như thế khi cung đàn Giáo pháp ngân lên, 

câu trả lời còn lại là chúng ta có thật sự chịu bước đi 

một cách thực tế "tu phải hành" theo như những âm 

điệu nhịp nhàng của Pháp môn tu trì đã trổi giọng. Có 

mở rộng vòng tay ta mới thấy mình hạnh phúc, có thật 

sự tu trì ta mới thấy mình an vui. Giáo pháp là la bàn 

mà công phu là nhịp bước. Chân trời Niết Bàn, Tịnh Độ 

thênh thang luôn chờ đón những bàn tay quả cảm 

không lùi bước trên trước bao nguy nàn. Kiên cố, hùng 

dũng, xông pha là ý chí được kết tinh từ chất liệu từ bi 

thanh tịnh sẽ cùng ta nắm lấy đôi tay mà sát cánh bên 

nhau cùng bước đi theo thời gian chảy mãi trong nẻo 

Đạo an nhàn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày...dòng 

chảy miên man thăm thẳm thời gian sẽ cuốn trôi đi tất 

cả, nhưng chỉ có một vật tồn tại mãi trong cuộc đời. Đó 

là tấm lòng, là tinh thần hy sinh, là tấm gương đạo hạnh 

chói ngời rạng rỡ.  

"Hãy tinh tấn lên để giải thoát!" 

Đẹp sao như một lời ru của mẹ vừa êm ả dịu 

hiền, vừa tha thiết hào hùng luôn vọng mãi trong ta, 

nuôi lớn bao ước mơ, gieo trồng bao chí cả, nó mãi mãi 

không phai tàn dù cho có trải qua bao gió mưa cuộc đời 

phủ trùm mịt mù lên năm tháng: 

"Phải trầm lặng trong oai hùng định tĩnh 

 Bước đường trần ta quyết định lối đi. 

  Dầu gian lao khổ khó chẳng ngại gì 

Đều đều bước, bước đi theo bổn nguyện. 

Thuận với nghịch lòng ta không xao xuyến 

Ghét cùng thương đều biểu hiện vô minh. 

  Trở về ta tự sống lại chính mình 

  Sẽ tìm lấy một niềm tin bất diệt."./.  
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 PHAN THANH NHÀN 

  

Người tu theo đạo 

Phật đều thuộc lòng bài 

học lịch sử về Đức Phật 

Thích Ca. Ngài giáng sinh 

ở vườn Lâm Tì Ni, con của 

vua Tịnh Phạn và hoàng 

hậu Ma Da, trị vì thành 

CaTỳ La Vệ, nước Ấn Độ 

thời bấy giờ. Đức vua và 

hoàng hậu đặt tên Ngài là 

Sĩ Đạt Ta. Khi lớn lên Ngài lập gia đình, rồi xuất gia đi 

tu đắc Đạo và “Lần bước phô trương độ chúng”. Sau 

cùng, Ngài nhập Niết Bàn ở vườn Ta La.  

         Nếu chúng ta hiểu Phật là Đức Phật Thích Ca là 

vị Phật lịch sử thì câu trả lời sẵn có là Phật ở nước Ấn 

Độ. 

         Nhưng nếu Phật đã nhập Niết Bàn thì làm sao 

chúng ta thấy Phật mà tại sao trong Kinh điển lại có câu 

“Phật biến nhất thiết xứ” nghĩa là Phật hiển hiện khắp 

mọi nơi? 

         Chúng ta cần hiểu rõ chữ “PHẬT”, ngoài cái 

nghĩa lịch sử còn gọi là Tích môn (những gì xảy ra 

trong thời gian nào đó hay còn gọi là Di tích), mà trong 

lãnh vực nầy Đức Phật Thích Ca chỉ trụ thế có 80 năm. 

Nhưng trong Bản môn (cái bản chất của Pháp) sâu kín, 

mầu nhiệm, ngôn ngữ thông thường không đạt đến 

được nghĩa cao siêu của chữ “PHẬT”. Thế nên trong 

lãnh vực nầy Ngài sống muôn đời. Chúng ta có thể hình 

dung cụ thể, Tích môn như hiện tượng sóng biển, còn 
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Bản môn như nước biển. 

         Kinh Tỳ Kheo Na Tiên có câu chuyện vấn đạo 

giữa Tỳ Kheo Na Tiên và vua Di Lan Đà về Đức Phật 

như sau: 

         Vua hỏi: “Bạch Đại Đức, Ngài đã từng thấy Phật 

hay chưa?” 

         Na Tiên đáp: “Chưa từng thấy.” 

          Vua lại hỏi: “Bạch Đại Đức, như các vị thầy 

trước Ngài, đã từng thấy Phật chưa?” 

          Na Tiên đáp: “Các vị ấy cũng chưa từng thấy 

Phật”. 

         Vua nói: “Như vậy Đại Đức và các vị thầy trước 

đây đều chưa thấy Phật, vậy trẫm nghĩ chắc chắn là 

không có Phật”. 

          Na Tiên hỏi vua: “Đại Vương đã từng được thấy 

chỗ hội tụ của 500 dòng nước chăng?” 

         Vua đáp: “Trẫm chưa từng được thấy”. 

           Na Tiên lại hỏi: “Vậy như phụ vương của Ngài, 

cho đến tổ phụ, đã từng được thấy chưa?” 

          Vua đáp: “Đều chưa từng được thấy”. 

           Na Tiên: “Như Đại Vương, phụ vương và tổ phụ 

của Ngài đều chưa được thấy chỗ hội tụ của 500 dòng 

nước ấy, vậy trong thiên hạ chắc chắn là không có chỗ 

hội tụ của dòng nước ấy chăng?” 

            Vua nói: “Không phải vậy. Tuy rằng trẫm, phụ 

vương và tổ phụ đều chưa từng nhìn thấy, nhưng thật có 

những dòng nước ấy”. 

            Na Tiên nói: “Cũng vậy đó. Tuy bần tăng và các 

tôn sư đều chưa từng thấy Phật, nhưng quả thật là có 

Phật và Giáo pháp của Ngài truyền lại ở cõi thế nầy”.  

            Vua nói: “Hay thay! Hay thay!” 

            Vậy PHẬT là gì? 

            Phật là Giác giả, Giác giả là Tỉnh giả, là thức 

tỉnh ra khỏi giấc mê, đã rũ sạch bụi trần, là hiểu biết 
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đến chỗ vô cùng vô tận, là toàn trí, là xuất hiện khắp 

mọi nơi, là từ bi hỉ xả, là vô ngã lợi tha, là tình thương, 

là sự sống. Nếu những ai có được những đức tính đó, 

thực hiện được những tinh thần cao cả đó thì được tôn 

xưng là PHẬT. 

            Hoài bão xưa nay của những người tin Phật là 

mong cầu được thấy Phật, được gần Phật mới có thể 

làm theo Phật và thành Phật. 

            Vậy Phật ở đâu mà mong thấy mong thành? 

            Có phải Ngài ở trên Thiên đàng, hoặc Ngài sống 

ở nơi Niết Bàn hoặc Ngài đang sống ở một nơi nào đó 

chăng? Mọi điều chúng ta hỏi đều phát xuất từ một 

quan điểm của 

thế nhân.   

            Sau khi 

đạt được sự 

giác ngộ hoàn 

toàn, Ngài nói: 

“Đây là kiếp 

cuối cùng của 

ta trên thế gian 

nầy và không 

tái sanh nữa. Ta đã chấm dứt được vòng sanh tử luân 

hồi, đời đời, kiếp kiếp đoạn tận khổ đau”.  

            Vậy làm sao thấy Phật, có phải Phật là 32 tướng 

tốt, 80 vẻ đẹp, là những sắc tướng đoan trang mà chúng 

ta thường thấy thờ phượng trong các chùa hay Tịnh xá? 

            Nếu nhìn bằng hình dung sắc tướng mà cho là 

đã thấy Phật chỉ là người có tâm điên đảo tà kiến. Khi 

họ đứng trước hình tượng Đức Phật mà cho rằng họ đã 

thấy Phật. Họ là kẻ không có tâm tin thuận, còn dị đoan 

mê tín, khi họ đứng trước hình dung Đức Phật mà có 

thể nói rằng đã thấy Phật. 

            Tuy Đức Phật có 32 tướng tốt, nhưng nếu chúng 
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ta chỉ nhìn Đức Phật bằng 32 tướng đó chưa phải là 

chúng ta nhìn thấy chơn thân của Phật. Trong Kinh Kim 

Cang, Đức Phật nói: “Nếu lấy sắc thấy Ta, lấy âm thanh 

cầu Ta, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai”. 

Bởi thế muốn cầu thấy Phật tự tướng, phải cầu thấy 

Phật tự tâm. Tự tâm đã có Phật thì chỗ nào, lúc nào 

cũng thấy Phật. 

            Ý nghĩa Phật ở trong chùa, như xưa kia có một 

Cư sĩ đến chùa lạy Phật thì gặp Thiền sư Triệu Châu. 

Ngài bảo vào chùa lễ Phật đi. Anh ta bước vào chùa đi 

vòng qua vòng lại, ngó qua ngó lại, rồi trở ra thưa rằng: 

Phật đâu có, chỉ thấy mấy vị tượng gỗ, tượng đồng mà 

thôi. Ngài Triệu Châu nói: Chính là đó. Anh ta lại hỏi: 

Vậy Phật đâu? Ngài nói: Phật ở trong chùa. 

            Ngài Triệu Châu đã chỉ điểm cho chúng ta là 

“chỉ vật truyền tâm”. Với tâm bậc ngộ đạo, thì trong đó 

là Phật, kẻ chưa ngộ đạo thì đó là tượng gỗ. Cũng như 

chúng ta lạy Phật, nếu không lạy về tánh Phật thì chúng 

ta cũng kẹt mắc về lạy tượng đất, tượng gỗ. Thực ra 

chúng ta đâu có lạy tượng đất, tượng gỗ mà lạy tánh 

giác ngộ của Phật. Tánh giác ngộ của Phật ở trong đó. 

            Cũng trong tinh thần đó, một hôm Ngài Triệu 

Châu đăng tòa thuyết pháp có đọc bốn câu Kệ: 

                        “Kim Phật bất độ lô 

                        Mộc Phật bất độ hỏa 

                        Thổ Phật bất độ thủy 

                        Chơn Phật tại kỳ trung”. 

            Nghĩa bốn câu Kệ đó là: 

                        “Phật vàng không qua khỏi lò 

                        Phật gỗ không qua khỏi lửa 

                        Phật đất không qua khỏi nước 

                        Phật thật ở trong đó”.    

Bài Kệ của Thiền sư Triệu Châu nhắc nhở chúng 

ta phải cố gắng đọc và hiểu trọn vẹn ý nghĩa của bốn 
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câu thì chúng ta mới thấy ý nghĩa của việc thờ Phật là 

cao cả như thế nào. Bởi vì Kinh với Sấm thường dạy 

Phật pháp bất ly thế gian, không ngoài sự tướng thế 

gian, không ngoài công việc thế gian mà có Phật pháp.  

Nếu chúng ta thờ Phật một cách trang nghiêm 

thanh tịnh, thì việc thờ Phật của chúng ta mới có ý 

nghĩa và đem lại sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, 

cho xã hội cũng như cho nhơn loại. 

Khi Phật đã thờ ở nhà hay trong chùa, chúng ta 

hãy cố gắng tụng Kinh, học Phật, nhất là cố gắng chiêm 

ngưỡng tượng Phật để phát huy Đức Phật ở trong tâm 

của chúng ta lên. Được như vậy thì sự thờ Phật của 

chúng ta mới đầy đủ ý nghĩa, mới đem lại sự an lành 

thiết thực mà Đức Phật đã dạy bảo chúng ta. 

Trong quyển “Tăng đồ nhà Phật” mà xưa kia các 

Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni thường đọc trong những công 

chuyện thường ngày, có mấy câu chú: 

            Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, 

            Cảm ứng đạo giao nan tư nghị. 

            Ngã thử đạo tràng như đế châu, 

            Thập phương chư Phật ảnh hiện trung. 

            Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 

            Đầu diện tiềp túc qui mạng lễ. 

Đức Thầy (Đức Huỳnh Giáo Chủ) dịch ra bằng 

lối văn vần: 

            Sự lạy Phật vốn không yên tĩnh, 

            Đạo cảm giao (1) khó tính khôn bàn. 

                    Nay tôi ở trong đạo tràng, 

     Cũng như kết chặt vào đoàn ngọc châu. 

            Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, 

            Có bóng tôi cũng sánh các Ngài. 

                     Từ chơn cho chí mặt mày, 

       Cúi đầu làm lễ nguyện rày qui y. 
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------------------------------------- 

(1). Đạo cảm giao: Mối tương giao và cảm ứng giữa Đức 

Phật và chúng sanh. Quan hệ giữa Đức Phật và chúng sanh 

giống như tình mẹ con. Đây là do cơ duyên của chúng sanh 

đã thuần thục, khiến đưọc chư Phật hưởng ứng, nên cảm 

ứng của chúng sanh và của chư Phật giao xen nhau. Hơn 

nữa căn tính của chúng sanh nhiều đến trăm ngàn, nên sự 

ứng hiện khéo léo của chư Phật cũng vô lường. 
 

  Qua câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, 

vô duyên đối diện bất tương phùng” hiểu như là chúng 

ta đã có trồng căn lành ở tiền kiếp thì trong lòng chúng 

ta lúc nào cũng nghĩ đến Phật, đi đâu thấy có chùa liền 

nghĩ là có Phật ở đó. Đó là tìm Phật ở trong chùa.   

Vào triều đại Mãn Thanh cai trị đất nước Trung 

Hoa có vua Càn Long là ông vua rất sùng mộ đạo Phật, 

đi tới đâu thấy chùa thì vào công quả, dù chùa lớn hay 

nhỏ. Nghĩ trong chùa có Phật, nên ra lệnh đặc biệt sử 

sách có ghi. Lệnh rằng: Bá quan văn võ hay bất cứ 

người nào đi ngang qua chùa đều phải xuống xe đi bộ 

vì trong chùa có Phật. Ai vi phạm điều nầy sẽ bị giáng 

chức. Lệnh nầy của vua Càn Long đã được ghi khắc 

trên bảng đặt trước các chùa mà ông đã đi ngang qua.  

            Trong đại chúng như chúng ta đây, nếu ai có 

duyên lành với Phật thì cũng nghĩ trong chùa có Phật, 

thế nên giữ gìn chùa là giữ gìn Phật. 

            Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo dạy 

tín đồ: “Những ngày vía của các Đức Phật, ngày rằm 

hay ba mươi, mình muốn đi chùa cũng tốt, đặng lễ Phật, 

dưng hoa, không có cấm. Nếu chùa nào nghèo, hư, 

rách, mà mình giúp đỡ được cũng tốt (có điều mình 

không nên mua sắm hình tượng cho nhiều). Khi đến 

chùa cũng phải tôn trọng sự thờ phượng trong chùa 

không nên hủy báng”. 
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            Trong chúng ta ai cũng đều có tánh linh mà Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã chỉ điểm: “Tánh linh mẫn nhìn 

xem các chuyện, Phải đừng cho lầm lạc nẽo tà”. Thế 

nên vào chùa thấy tượng Phật xem như là biểu tượng, 

tượng trưng cho Phật mà thôi, chớ không phải đây là 

Phật. Muốn tìm Phật thấy Phật, đâu là giả, đâu là chân 

Phật hãy nghe lời cảnh tỉnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ 

“Người muốn tu hãy rán lọc lừa” để khỏi bị đọa tấm 

thân: 

                        “Phật tại tâm chớ có đâu xa, 

                         Mà tìm kiếm ở trên non núi. 

                      Chúng đục đẽo những cây cùng củi, 

                      Đắp xi măng sơn phết đặt tên. 

                         Ngục A Tỳ dựa kế một bên, 

                         Chờ những kẻ tu hành giả dối.” 

            Dẫn lời Hòa Thượng Lại An dạy chúng: “Các 

ông đến An nầy tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật thì 

các ông tự là Phật, lại trốn nhà bỏ đi như hươu khát 

nước đuổi theo bóng nắng thì lúc nào mới được tương 

ứng? Các ông muốn làm Phật, chỉ cầu không có các tâm 

chúng sanh điên đảo, phan duyên, vọng tưởng ác giác, 

dục vọng bẩn thỉu thì đó là tâm chánh giác Phật đầu 

tiên của các ông, còn phải hướng đến chỗ nào nữa mà 

tìm!”.  

            Đối với các tăng sư, Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy: 

“Tất cả bổn đạo nên cung kính tăng sư tu hành chân 

chính. Nếu các ông ấy có dạy điều chánh lý phải nghe 

lời. Đối với những hạng tu hành mà mình biết rõ là 

dối thế (như mấy ông thầy đám…) hãy tìm cách 

khuyên can các ông trở lại con đường chân chính của 

đạo Phật. Nếu các ông vẫn tiếp tục làm điều tà mị, 

mình phải bài trừ triệt để và giảng giải cho quần 

chúng cùng những tín đồ nhà Phật hiểu, đặng xa 

lánh họ”. 
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            Chúng ta giữ một hình ảnh Phật và tôn thờ như 

mục tiêu để quán tưởng. Đây không phải là sự sùng bái 

thần tượng mà là rước Phật vào tâm thông qua biểu 

tượng nầy. Đó là biểu tượng tín ngưỡng. Cũng có người 

thực hành giáo pháp của Đức Phật mà không cần bất cứ 

hình ảnh nào; cũng không cầu xin, không đòi hỏi bất cứ 

điều gì từ hình ảnh, nhưng người đó kính trọng, tôn 

kính hình ảnh của bậc chơn tu vĩ đại. 

            Một cách sống ngoan đạo không phải chỉ cầu 

nguyện mà phải làm theo lời khuyên của Ngài; như 

trước khi Phật viên tịch, nhiều người vân tập với những 

bông hoa để bày tỏ sự kính ngưỡng Ngài. Phật bảo họ 

phải trở về. Ngài nói nếu họ thật sự muốn qui ngưỡng 

Ngài thì thay vì dâng cúng hoa và lễ bái, hãy thực hành 

ít nhất một trong những lời dạy của Ngài. Khi đó họ 

thật sự quy ngưỡng Phật. 

            Có lần tu sĩ tên Bakkula đến ngồi trước Phật, 

chiêm ngưỡng Ngài hằng ngày. Một ngày nọ Phật hỏi 

ông ta: “Ông làm gì ở đây vậy?” Vị tu sĩ nầy nói: “Khi 

con nhìn ngắm tôn nhan Ngài, con cảm thấy rất hoan 

hỉ”. Phật nói: “Bakkula, ông có được gì khi nhìn ngắm 

cái thân thể vô thường, ô trược, bẩn thỉu nầy? Ông chỉ 

thỏa mãn cảm xúc của ông. Ông không bao giờ đạt 

được sự hiểu biết hoặc nhận thức mà chỉ thỏa mãn cảm 

xúc mà thôi. Ông không thể thấy Phật thật sự thông qua 

cái thân xác nầy. Phật không phải là cái thân xác nầy”. 

Ngài nói tiếp: “Chỉ có ai hiểu được giáo pháp bằng Phật 

nhãn mới có thể thấy Phật thật sự”. 

            Phật thật sự xuất hiện trong tâm ta, khi nào 

chúng ta hiểu được những gì Đức Phật dạy. Ở đây 

chúng ta chỉ có thể hiểu được Phật không gì đặc biệt 

ngoài cái thân xác. Vì lẽ đó mà 500 năm sau khi Phật 

nhập Niết Bàn không có một hình ảnh Phật nào xuất 

hiện. Bởi vì Đức Phật không khuyến khích người ta 
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dựng nên hình ảnh của Ngài. 

            Theo Phật Giáo Đại Thừa có tam thân Phật: báo 

thân, hóa thân, pháp thân. Ngài sử dụng cả báo thân và 

hóa thân cho việc ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, nói 

chuyện, thuyết pháp. Tất cả những hoạt động nầy, Ngài 

thực hiện với thân của mình. Khi Ngài nhập Niết Bàn, 

hai hiện thân nầy biến mất, nhưng pháp thân Ngài thì 

bất diệt. 

            Thế nên, cho dù Đức Phật có xuất hiện hay 

không, chánh pháp vẫn luôn luôn tồn tại trên thế gian 

nầy. Đức Phật đã nói: “Pháp mà ta hiểu được không 

phải là một loại giáo lý mới do ta tạo ra, mà Pháp nầy 

đã luôn hiện hữu nhưng người ta hiểu sai nó, nên đã 

nhận thức sai lầm dựa trên sự tưởng tượng của chính họ 

và đã làm nhiễm ô hoàn toàn sự tinh tuyền của Chánh 

pháp”. Là người có lòng tin nơi Chánh pháp, chúng ta 

phải cố gắng học và thực hành những gì Đức Phật đã 

dạy để tìm thấy sự giải thoát cho chúng ta. 

            Chúng ta có thể tìm thấy Phật qua Chánh pháp 

của Phật để lại. Pháp chính là Phật. Chánh pháp còn là 

Phật còn; nhưng nếu Chánh pháp biến thành Tà pháp 

thì những diệu lý cao siêu của Phật bị diễn giải sai lạc 

làm cho những lời dạy dỗ của Đức Phật biến thành mê 

tín dị đoan vì “Màn vô minh che mờ căn trí, Nên 

thường hay nhận ngụy làm chơn”, không còn sáng 

suốt thấy hình bóng của Phật trong Pháp nữa. Đức Phật 

đã từng dặn dò đệ tử: “Hãy tuân theo Chánh pháp mà 

tu, hãy giữ gìn Giới luật mà sống thì lúc nào Như Lai 

cũng ở gần. Nếu không theo Chánh pháp, không giữ 

Giới luật, dầu có Như Lai ở bên cạnh cũng chẳng giúp 

được gì”. Theo Kinh Niết Bàn, trước khi Đức Phật tịch 

diệt đã căn dặn đệ tử: “Các con hãy là hải đảo cho 

chính mình! Đừng đi tìm một nơi trú ẩn nào bên ngoài! 

Hãy lấy Chánh pháp làm hải đảo, lấy chân lý làm nơi 
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trú ẩn. Đừng lấy nơi nào khác”. 

            Chánh pháp của Phật ở trong Kinh điển là 

những lời dạy của chư Phật, chư Bồ tát trong quá khứ. 

Nhưng rừng Kinh Kệ thì quá rậm rạp, mênh mông, cho 

nên người học Phật khó lòng tự mình xoay sở trong đó. 

Đức Phật đã cảnh giác các đệ tử: “Những điều ta dạy 

đây chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, đừng cho ngón tay là 

mặt trăng”. 

            Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng giác tỉnh chúng 

sanh: 

“Rừng Kinh kệ ít người hay chữ  

Quá mắc mỏ bởi chưng Phạn ngữ  

Nên người đời khó kiếm cho ra 

Mõ chuông bày đọc tụng ó la 

Chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý.” 

            Tụng Kinh để mà tụng thì suốt đời không thấy 

Phật, khác với tụng Kinh mà gặp Phật. Tụng Kinh với 

tâm Bồ đề thì việc đọc tụng mới phát hiện ra Phật ở 

trong đó. Tâm bồ đề đây chính là tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả. 

            Chúng ta luôn nhớ rằng điều quan trọng của đạo 

Phật không phải là học thuộc lòng suông câu Kinh tiếng 

Kệ mà là phải thực hành và người học Phật phải có trí 

tuệ. Nhưng trí không phải là tuệ, tuy rằng trí và tuệ có 

liên quan với nhau. Trí là sự hiểu biết bằng lý trí, bằng 

ngôn từ, bằng lý luận, bằng biểu tượng. Trong khi đó 

tuệ là sự hiểu biết thấu đáo, bằng trực giác vượt qua 

ngôn từ, biểu tượng. Nhưng tuệ chỉ có được từ định tức 

là quay lại nhìn vào cái tâm của mình.  

            Thường tình ít ai chịu nhìn sâu vào nội tâm 

mình và tự đối diện với mình mà ưa dựa vào tha lực 

vào sức mạnh bên ngoài và tin vào huyền bí siêu nhiên, 

kêu gọi những sức mạnh đó giúp đỡ mình.  

            Chúng ta nên phát huy trí tuệ của mình để hiểu 

đúng đắn đạo Phật. Đạo Phật không bao giờ quan niệm 
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các vị Phật, Bồ Tát, Thần linh như là những thực thể 

bên ngoài, có quyền hành trên vận mệnh của chúng ta. 

Theo luật Nhơn Quả, không ai ngoài mình có thể cứu 

vớt được mình, chỉ có mình mới cứu vớt được mình, 

mới giải thoát được mình. Trong Kinh Pháp Cú có câu: 

“Các người phải tự cố gắng, chư Phật chỉ là những bậc 

thầy chỉ đường”. Chư Phật cũng chỉ là bậc thầy chỉ 

đường, chứng tỏ tinh thần bình đẳng và tự lực trong đạo 

Phật. 

            Mục đích của đạo Phật còn đi xa hơn nữa là đạt 

được sự giác ngộ bằng trí tuệ bát nhã, tức là làm hiển lộ 

cái Phật tánh sẵn có nơi mình, cái nhân mầm Như Lai 

chỉ đợi một ngày kia vươn lên trong mỗi người. Đức 

Phật Thích Ca, một người siêu việt đã trao lại cho nhơn 

loại một thông điệp mang đầy hy vọng và tinh thần bình 

đẳng, Ngài nói: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật 

sẽ thành”. Vậy tất cả những ai cầu tìm Phật bên ngoài 

cũng chỉ như người đi tìm “lông rùa, sừng thỏ” mà thôi.  

            Phật không ở trong những bức tượng, những 

viên xá lợi, Phật không nghe thấy những lời cầu xin, 

không nhìn thấy những lễ lạy, không cần đến những cây 

nhang, những bông hoa cắm trên bàn thờ “Phật chẳng 

qua dụng chữ tín thành, Chớ nào dụng Hương, 
Đăng, Trà, Quả”. Trong việc tu thân xử kỷ, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ cũng dạy: “Sự lễ bái không đủ cho ta 

tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao 

vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng “Các 

người hãy thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp các người” 

mà trái lại Ngài dạy rằng: “Các người nên hiểu biết 

phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm 

kiếm chân tánh của mình”. Thiệt hành theo giáo lý của 

Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy”. Và Đức 

Huỳnh Giáo Chủ cũng khuyên dạy, thiên đàng hay địa 

ngục, luân hồi hay niết bàn, cõi Ta bà hay Tây phương 
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Cực lạc cũng là ở tại tâm: 

“Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, 

Về Thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. 

Cái chữ Tâm mà Quỷ hay Ma, 

Tiên hay Phật cũng là tại nó”. 

            Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bác bỏ 

mọi nghi lễ, tụng niệm, coi thường sự thành khẩn. Sự 

thành khẩn và lòng tin trong đạo Phật là sức mạnh vô 

cùng, có khả năng giúp đỡ rất nhiều cho người tu theo 

đạo Phật trong những giờ phút khó khăn vì “Niệm chữ 

Di Đà tan chướng nghiệp”. Lòng tin trong đạo Phật 

không phải là đức tin vô bờ bến, đức tin không điều 

kiện như trong các tôn giáo thần khải. Khi người tu 

theo đạo Phật thành khẩn lễ lạy trước bàn thờ Phật, thắp 

hương, tụng Kinh theo hồi chuông tiếng mõ, chính 

người đó thành khẩn lễ lạy những vị Phật, Bồ Tát trong 

chính mình. “Ta hãy đem đức tin trong sạch mà thờ 

kỉnh Phật và hãy đem lòng lành mà hành động y theo 

lời phán dạy của Phật”, là lời khuyên dạy của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ. 

            Khi niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật, chúng ta tưởng nhớ đến vị Tôn sư vĩ đại chỉ dẫn 

cho nhơn loại con đường giác ngộ, đồng thời hướng 

vào chiều sâu tâm tư để giác tỉnh cái chơn như Phật 

tánh của mình. Cũng như khi niệm danh hiệu Quan Thế 

Âm Bồ Tát, thì tâm mình khơi dậy từ bi, phát hạnh 

nguyện lắng nghe những nỗi khổ của trần gian để 

nguyện cầu cho “Bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải 

thoát mê ly”. 

            Người tu Phật phải hiểu rằng mỗi khi mình lễ 

lạy, tụng niệm là mình hướng về những sức mạnh tâm 

linh bên trong của mình, chớ không phải hướng về 

những quyền lực bên ngoài. Trên đường tu, mục Chánh 

Niệm mà Đức Phật dạy chúng ta rất quan trọng. Nhờ 
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Chánh Niệm, chúng ta mới làm chủ được cái tâm của 

mình, giữ cho cái tâm an tịnh và chống được phiền não 

khổ đau. Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta trong mục 

Chánh Niệm như sau: “Để thoát chỗ luân hồi bỏ cuộc 

đời lầm than hoạn họa, hãy rán tưởng niệm phương 

pháp hành Đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công 

lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng 

những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng xác thân do tứ 

đại (đất, nước, lửa, khí) tạo thành và sớm muộn gì nó 

cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy ta mới bỏ được các sự xúc 

động, các mối dục tình tránh điều lụy khổ do nó gây 

nên”. 

            Căn cơ và tâm tính của con người khác nhau 

cho nên xuất hiện nhiều phương tiện khác nhau tuy 

cùng đi trên một con đường. Những nghi lễ chỉ là 

phương tiện giúp con người định tâm giữa những xao 

động, cám dỗ, nghi vấn, xuất hiện trên con đường tu 

tập. Những phương tiên đó thường là y phục, tụng 

Kinh, niệm Phật, lần tràng hạt.v.v… Những phương 

tiện đó có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý con 

người, có thể giúp đỡ nhiều trong sự tu tập, nhưng đừng 

quên “TÂM” là trung tâm điểm, tìm Phật là tìm sự giác 

ngộ trong cái tâm của mình. 

            Chớ nên quan niệm Đức Phật là một đấng siêu 

hình như thần linh. Không nên quan niệm Đức Phật chỉ 

hoàn toàn nơi sắc tướng bên ngoài. Cũng không nên 

quan niệm khi thấy được hình dung gọi là thấy Phật. 

Khi không thấy được hình dung thì cho rằng không thể 

cầu. 

            Tự tánh chân tâm là Phật. Phật là bất sanh bất 

diệt hiện diện trong tất cả muôn loài chúng sanh. Tất cả 

chúng sanh đều có Phật tánh, đều có chủng tử Phật. Chỉ 

làm cho hạt giống Phật nẩy mầm, đơm hoa, kết trái. 

Đừng làm cho hạt giống ấy bị vùi lấp, khô cằn… Nơi 
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nào có những tội lỗi xấu xa thì hình ảnh của Phật còn bị 

vô minh che khuất, chỗ nào mà tình thương phát triển, 

chân lý hiện tiền thì chỗ đó vô minh bị diệt, Đức Phật 

hiện ra có ánh hào quang, có niềm an lạc tuyệt vời.  

            Đến một lúc nào đó nếu như chúng ta còn chưa 

nhận được chơn tâm Phật tánh của mình, còn cảm thấy 

đạo Phật còn quá mênh mông phức tạp khó hiểu thì hãy 

soi sáng lại câu “Phật tại tâm”, mọi sự sẽ trở nên sáng 

sủa và tìm ra Chân lý như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ 

dạy: 

“Đường đạo đức chớ nên chàn nản, 

Hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. 

Phật Tây phương thật quá xa xăm, 

Phải tìm kiếm ở trong não trí.” 

  

                       Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! 

                                                Nam Mô A Di Đà Phật ! 
 

                                              Ngày 6 tháng 4 năm 2014 
  

                                          PHAN THANH NHÀN  
 

 

         “Kỷ Mão hạ san mượn xác trần, 

           Cảm tình đồng loại Lão khuyên dân. 

           Thậm thâm đây đó niềm liên ái, 

            Hợp tác cùng nhau nối bút thần… 
 

           …Muốn thấy người xưa phải vẹn mày, 

          Nam nhân hữu chí kiến Bồng lai. 

          Nhìn xem hiệu Lão trong thơ ấy, 

          Tứ cú nho gia đã cạn bày.” 
 

                              Đức Huỳnh Giáo Chủ 

                  (Trích từ bài “Cho Ông Hương Chủ Bó ở 

Hòa Hảo” – Trang 251, SGTVTB 2014) 
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Tại sao ta phải tu? 
 

                                         NGUYỄN VĂN HIỆP 
  

Giác Mê Tâm Kệ là Quyển Thứ Tư mà Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã sáng tác vào ngày 20 tháng 9 năm 

Kỷ Mão (1939), lúc Ngài còn ở Tổ Đình Thánh Địa 

Hòa Hảo. 

Theo Từ điển Phật học, Giác Mê là tỉnh biết 

sáng suốt, hết mê lầm. Tâm Kệ là quyển Kệ dạy hành 

giả tu ngay Tâm để kiến Tánh thành Phật.  

Vì vậy ý nghĩa của quyển Giác Mê Tâm Kệ nầy 

là Đức Huỳnh Giáo Chủ muốn khuyên dạy tín đồ các 

phương pháp sửa đổi tâm chúng sanh để trở thành tâm 

Phật. Bởi Phật hay chúng sanh cũng do tâm mình tạo 

nên, như Ngài đã bảo: 

             “Cái chữ tâm mà quỉ hay ma, 

              Tiên hay Phật cũng là tại nó. 

              Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, 

              Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo mầu”.  

Nội dung của quyển nầy, trước hết Đức Thầy 

nhắc lại Đức Thích Ca xưa kia vì nghiệm xét bốn nỗi 

khổ của mỗi chúng sanh, nên lìa bỏ đền đài, vợ đẹp, 

con ngoan để ra đi tầm Đạo cứu đời. Ngày nay Đức 

Thầy khuyên các giới nhân sanh hãy noi theo gương ấy 

mà giác tỉnh tu hành. Sau đó, Ngài chỉ dạy người tu 

hành phương cách lánh xa lối sống đam mê trụy lạc, tức 

Tửu Sắc Tài Khí và chiến thắng Tam bành Lục tặc; lấy 

Tâm làm chủ Lục căn đừng để ô nhiễm Lục trần. Đồng 

thời hãy nghiệm xét Tứ Diệu Đề, trì hành Bát Chánh 

Đạo, chuyên hành Bát Nhẫn và phá tan Ngũ Uẩn để 

đạt đến lý “sắc không”, Chân Như Thật Tướng. 

Đặc biệt, có hai câu giảng sau đây đáng để 

chúng ta suy gẫm, nhất là cho những người đang chập 
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chững bước vào nẻo Đạo: 

“NHÌN PHẬT GIÁO MÀ TÌM CÁI LÝ, 
 COI TẠI SAO TA PHẢI TU HÀNH” 

Đại ý hai câu nầy, Đức Thầy có ý khuyên mỗi 

người hãy nhìn sâu vào Giáo lý của nhà Phật để tìm 

hiểu coi do đâu mà ta phát tâm tu hành? (Cái lý ở đây 

tức là Giáo lý của nhà Phật, cũng có thể là Lý do tại sao 

phải tu hành). 

        Thấy rằng, xưa nay số người tu hành rất đông, 

nhưng trường hợp phát tâm thì ít ai giống ai, xét bởi cơ 

duyên và trình độ chẳng đồng nhau. Song căn cứ vào 

Giáo lý của Đức Phật trước đây và của Đức Thầy sau 

nầy, chúng ta có thể đại lược 5 lý do chánh như sau: 
 

        1/- Vì muốn cứu khổ vạn loại chúng sanh:  

Bởi lòng từ bi, thấy chúng sanh mãi luân chuyển 

trong biển trần thống khổ, nên các bậc đại căn đại trí, 

phát tâm tìm Đạo để giải khổ cho muôn loài. Như 

trường hợp Đức Phật Thích Ca cùng chư Bồ tát trước 

kia. Cũng như Ngài Kim Sơn Phật hiện nay cho biết: 

“Tu hành tầm Đạo một mai cứu đời”. (Sám Giảng 

Q.3) 

        Thật vậy, trong quyển Khuyến Thiện, Đức Thầy có 

lược kể về lịch sử Đức Phật Thích Ca tầm Đạo như sau: 

        Đức Phật Thích Ca tên tục là Sĩ Đạt Ta, họ Thích 

Ca, vốn là dòng dõi đại quí tộc ở thành Ca Tỳ La Vệ 

bên Ấn Độ. Phụ thân của Ngài là vua Tịnh Phạn, còn 

mẹ Ngài là bà Hoàng hậu Ma Da phong nhã. Ngài đản 

sanh nhằm ngày mùng Tám tháng Tư âm lịch (trước 

Chúa Jêsu giáng sanh 624 năm), tính đến nay đã trên 

2.558 năm. 

Khi Thái Tử lớn lên, vua Tịnh Phạn nhớ lại lời 

của ông A Tư Đà cho biết lúc trước, nên ông rất lo sợ 

Thái Tử đi tu, mới nghĩ ra một cách: bày ra những cuộc 



165 
 

vui thú làm cho Ngài say đắm mà quên đi việc xuất gia. 

Đến khi Thái Tử lên 16 tuổi, Vua cha hội các 

quần thần chọn lựa được nàng Du Gia (Da Du Đà La) 

thành hôn cho Ngài. Sau đó, Bà sanh được một người 

con trai tên là La Hầu La.  

Một hôm, Thái Tử đến xin Vua cha cho ra thành 

dạo chơi. Đức vua Tịnh Phạn mặc dù lúc nào cũng sợ 

Thái Tử thấy cảnh khổ của đời mà đi tu, song vì lòng 

quá thương con nên ông đành chấp thuận.  

Ngày đầu, Thái Tử gặp một ông già tóc bạc da 

nhăn, lưng cong gối mỏi, mắt lờ tai điếc, tay chân run 

rẩy. Thấy thế, Ngài lấy làm đau lòng lắm.  

Đến lần thứ hai, Ngài gặp người bịnh, mày mặt 

bủng beo, da thịt èo uột, ăn uống không được nên rất 

ốm yếu. Khi ấy thì Ngài lại càng đau đớn nhiều hơn 

nữa.  

Đến lần thứ ba, Ngài lại gặp một người chết 

đang được khiêng đi, những thân nhân quyến thuộc 

theo đưa khóc lóc vô cùng thảm thiết. Ngài quay lại hỏi 

người đánh xe: “Những cái già, cái bịnh và cái chết đó 

có ai tránh khỏi không?” Người đánh xe trả lời: “Con 

người sanh ra lớn lên đều phải có già, bịnh và chết; 

ngay như Điện hạ cũng không tránh khỏi cảnh huống ấy 

nữa”. Nghe người đánh xe trả lời thế, Ngài rất buồn bã 

và hiểu ngay sự thống khổ của thế gian, dù bực Thiên 

tử cao sang sung sướng thế mấy đi nữa, đến ngày kia 

cũng phải già, bệnh, chết; thân họ rã ra bùn ra đất, 

chẳng được bền bỉ. Ngài rất chán ngán cho thân mộng 

huyễn vô hồi.  

Đến lần thứ tư, Thái Tử lại gặp vị Sa môn, vẻ 

người khoan nhã, dung dáng rất đoan nghiêm, không lộ 

chút gì tư lự. Ngài lấy làm kính mến và hỏi: "Ngài là ai 

?" Vị sa môn đáp: "Tôi là người thoát khỏi cảnh già, 

bịnh, chết, bởi tôi không còn luyến ái việc gì cả". Thái 
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Tử đang tìm cách để giải thoát cảnh ấy, được nghe vị Sa 

môn nói thế khiến lòng Ngài khôn xiết vui mừng và 

Ngài hiểu rằng:“ Nếu muốn khỏi mọi thống khổ thì 

phải mau xuất gia tầm Đạo”. Ngài liền chào vị Sa môn 

và bảo tên xa nặc đánh xe về. (Bởi vì cơ hóa độ của 

Đức Phật đã đến, nên Trời Đế Thích hóa ra vị Sa môn 

để thức tỉnh, khiến Ngài sớm đi tu để độ chúng sanh).  

Về đến thành, Thái Tử đi ngay tới Phụ vương là 

vua Tịnh Phạn, xin Phụ Hoàng cho phép Ngài đi tu; vua 

Tịnh Phạn hoảng lên và khóc lóc bảo Thái Tử ở lại nối 

nghiệp trị vì thiên hạ, sau sẽ tu không muộn gì. Thái Tử 

tâu rằng: “Nếu cha có phép gì làm cho con đừng già, 

đừng bịnh, đừng chết, và cứu vớt các thống khổ của 

chúng sanh, thì con sẽ ở lại nối nghiệp cha, lo bề chăn 

dân trị quốc”. Lời yêu cầu ấy, vua Tịnh Phạn không thể 

làm cách nào được và mặc dù ông hết lòng ngăn cản, 

nhưng: 

                  “Lòng Thái Tử quyết theo ý muốn, 

                   Thừa đêm khuya lén trốn vào rừng. 

               Lìa cha già, vợ đẹp, con cưng, 

              Thân chẳng sá xông pha bờ bụi. 

              Ngài thuở ấy nên mười chín tuổi…” 

Rồi Ngài đến bên bờ sông Ni-Liên-thuyền, thấy 

phong cảnh rất tốt đẹp nên Ngài ngồi lại đấy suốt 6 năm 

tu khổ hạnh. Sau thời gian 6 năm nơi ấy, thân thể Ngài 

chỉ còn da bọc xương nên cuối cùng té xỉu vì kiệt sức. 

May thay! nhờ được một thiếu nữ dâng sữa nên Ngài 

tỉnh lại và quyết định ăn uống bình thường chớ không 

ép xác, hành thân nữa. Sau khi đến gốc cây Bồ Đề ngồi 

tham thiền, Ngài thề rằng: “Nếu ta không thành đạo 

chứng quả thì trọn đời quyết không rời khỏi cây Bồ Đề 

nầy.” Ngài ngồi tại đây được 49 ngày thì vào đêm mùng 

7 rạng ngày mùng 8 tháng Chạp hoát nhiên có đầy đủ 

thần thông kể từ lúc sao mai mọc, tức Ngài đã thành 
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Phật, hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

 Được biết lúc Phật gần thành đạo thì trong rừng 

gần đó có Ma Vương tên Ba Tuần đoán biết Ngài sẽ đắc 

đạo. Nó sợ khi Ngài đắc đạo thì đạo của nó không còn 

ai theo nữa nên tìm đủ mọi cách để ám hại hoặc thuyết 

phục Ngài. Nhưng tất cả ma thuật đem ra thi thố đều bị 

Ngài hóa giải. Từ đó lũ Ma Vương không còn phá 

khuấy nữa. 

Sau 6 năm tu hành, Thái Tử thành Phật nhưng 

Ngài chưa đi truyền giáo vội, vì xét rằng Phật pháp cao 

siêu mầu nhiệm vô cùng vô tận, e truyền ra chúng sanh 

không hiểu đem lòng nghi ngờ, phỉ báng sẽ có tội nặng. 

Do đó chờ thêm 6 năm nữa, chừng khi quán rõ căn cơ 

của chúng sanh rồi, Ngài mới đứng ra phương tiện ứng 

dụng giáo pháp thích trung để hoằng độ chúng sanh. 

Khởi đầu bước đường truyền Đạo, Ngài thân 

hành đến vườn Lộc Giả giáo độ năm anh em Kiều Trần 

Như. Khi đến đó Ngài thuyết pháp Tứ Diệu Đế làm cho 

mấy ông nầy tỏ ngộ và chứng quả A-La-Hán. Bắt đầu 

từ đó ngôi Tam bảo có đủ: Phật, Pháp, Tăng. Và cũng từ 

đó Phật đi nước nầy, đến nước khác để cứu độ những 

hạng vua, quan, và dân tỉnh ngộ, không thể lường được. 

Sau 49 năm hành Đạo, Ngài nhập Niết Bàn nhằm ngày 

Rằm tháng hai, vào lúc 80 tuổi. (Điều đặc biệt là Đức 

Phật đản sanh bên cạnh cây Vô Ưu, đắc đạo dưới cội 

Bồ Đề và nhập niết bàn giữa hai gốc cây Sa La). 

Tóm tắt, từ khi Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia tầm 

đạo (năm 19 tuổi) cho đến khi đắc quả, thì gồm cả một 

tấm gương đại từ bi, đại hùng, đại lực. Đại từ là Ngài 

đem lại sự an vui cho chúng sanh, Đại bi là Ngài 

thương yêu tất cả chúng sanh, quyết tu chứng quả, tìm 

được pháp môn để cứu chúng sanh khỏi vòng tứ khổ. 

Đại lực là Ngài thắng phục Ma Vương không để chúng 

nó quyến rũ. Đại hùng là Ngài lìa cha già, vợ đẹp, con 
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xinh, không màng ngai vàng điện ngọc, châu báu; và hy 

sinh bao nhiêu sự vui sướng để tu hành suốt 12 năm. 

Khi đắc đạo Ngài không nỡ vội nhập Niết Bàn, vẫn trụ 

thế 49 năm trời, lê chơn khắp xứ nầy, nước nọ đem 

Chánh pháp nhiệm mầu truyền dạy chúng sanh hiểu rõ 

kiếp đời giả tạm, tỉnh giấc mê lầm, nhờ đó mà chúng 

sanh thoát khỏi quả khổ hại và chứng quả giải thoát rất 

nhiều.  

Nhắc đến chuyện Đức Thích Ca tầm Đạo, có 

nghĩa là Đức Thầy muốn chúng ta nên noi theo gương 

hạnh ấy mà phát tâm tu hành theo Giáo lý do Đức Phật 

khổ công tầm kiếm, như lời Ngài nhắc nhở trong bài 

“Luận Việc Tu hành”: 

“Bác ái xả thân tầm Đạo chánh, 

 Độ người lao khổ dạ không phiền. 

 Mình vàng Thái Tử ngôi còn bỏ, 

 Vóc ngọc Đông cung tước phế liền. 

 Xem đó hỡi người mau lập chí, 

 Tu hành khá nhớ giữ cho nguyên.” 
 

2/- Vì có duyên lành gặp được Phật pháp:  
Bởi có gieo sâu duyên lành với Đạo pháp trong 

nhiều tiền kiếp, nên kiếp nầy vừa nghe được lời Sấm 

kinh là chúng ta phát tâm tu niệm. Ví như có hột giống 

sẵn, hễ gặp mưa thì nứt mầm đâm tược: 

                “Duyên lành rõ được Khùng Điên, 

            Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần”. 
                                (Viếng Làng Mỹ Hội Đông) 

        Hay: 

                     “Xem KỆ nầy như ngọc như ngà, 

 Phải nảy nở như cơn mưa thuận. 

 Hạp mùa tiết giống kia bất luận, 

Thảy mọc mầm trổ lá mới mầu.”   
(Q. 4, Giác Mê Tâm Kệ) 
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        Điều nầy có thể giải thích tại sao chỉ trong một 

thời gian ngắn mà có đến gần hai triệu người dân miền 

Nam Việt Nam quy ngưỡng, tu hành theo Giáo lý của 

Đức Thầy và con số nầy ngày càng gia tăng, bất chấp 

sự thăng trầm của đất nước và sự truân chuyên của nền 

Đạo. (Trong bài phỏng vấn của Ký giả Hồn Quyên - Sài 

Gòn, đăng trên báo “NAM KỲ” ngày 29-11-1946, 

chính Đức Thầy đã xác nhận: “Về dĩ vãng, sự hoạt 

động của tôi xuất phát trong địa phận Phật Giáo và kết 

nạp được hơn triệu tín đồ.”).  Đặc biệt, Giáo lý PGHH 

ngày nay còn được phát khai khắp nơi trên toàn thế giới 

như lòng Ngài mơ ước: 

                “Ước mơ Thế Giới lân Hòa Hảo, 

                  Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.” 
        Hay: 

                “Mảng chờ trông Thế Giới thảnh thơi, 

                  Khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo.”   
 

        3/- Vì tin nơi luật Nhân Quả:  

Bởi nhận xét sự trả vay của luật nhân quả rất 

nghiêm minh, hễ gieo giống chi tất hưởng trái nấy; mọi 

cuộc sống sang hèn vui khổ trên đời, đều do nghiệp 

nhân của mỗi người đào tạo vừa qua mà bây giờ nó trả 

lại: 

          “Trồng bông kiểng giống chi hưởng nấy”.    
                                                  (Q.4, Giác Mê Tâm Kệ)  

Và: 

                  “Luật nhân quả thật là cao viễn, 

                    Suốt cổ kim chẳng lọt một ai”. 
     (Q.5, Khuyến Thiện)  

        Do đó chúng ta phải cải ác tùng thiện, làm lành 

lánh dữ và hành trì Giới luật để hưởng được quả lành 

trong mai hậu. Trong “Những điều sơ lược cần biết của 

kẻ tu hiền”, đặc biệt cho hạng tại gia Cư sĩ, Đức Thầy 
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có giải thích: “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. Thế nên ở 

tại nhà, họ phượng thờ Đức Phật, phát nguyện Quy 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.”  
 

        4/- Vì nghĩ đến nỗi khổ của xác thân:  

Xét thấy xác thân là nguyên nhân của Tứ khổ, hễ 

có sanh ra tất có già, bịnh, chết và mọi sự ái ân phiền 

não ràng buộc không ngừng. Khi chết đi chưa phải là 

hết khổ, thần thức phải tùy theo nghiệp lực, mà tạo 

thành thân chúng sanh khác, để rồi tiếp tục chịu khổ. Vì 

thế chúng ta mới phát tâm tu hành để thoát khỏi cảnh 

luân hồi sanh tử:  

                “Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần,  

        Tìm nguồn cội diệt trừ Tứ Khổ.   

         Bịnh với Tử từ kim chí cổ,   

         Sanh với Già hai chữ hoài hoài.  

        Đức Thích-Ca xưa ở lầu đài, 

        Nghiệm Tứ-Khổ nên Ngài tầm Đạo.”  

                                                (Q.4, Giác Mê Tâm Kệ) 

Đức Ngũ Tổ từng bảo hàng môn nhơn đệ tử: 

"Người đời sanh tử là việc lớn, các ông trọn ngày chỉ 

cầu phước điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử, tự 

tánh nếu mê thì phước nào có thể cứu được?” 

Đối với cảnh giả tạm đau khổ nầy, là có Niết 

Bàn, Cực lạc. Thân người ở cõi ấy: “Không già không 

bịnh chẳng ngày nào lo”. (Từ giã làng Nhơn Nghĩa) và 

an lạc đời đời miên viễn. Đức Thầy hằng mong đợi mọi 

người khi xem Kệ Giảng, hãy sớm nghĩ suy cạn lẽ để 

thấy rằng: đối với cõi Ta bà thống khổ, chỉ có cõi Cực 

lạc là nơi an vui trường cửu: 
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                 “Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. 

                  Có bao người xét cho tột chỗ, 

                  Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, 

                  Cảnh thanh minh sen báu nặc mùi, 

                  Nào ai rõ cái vui triệt đáo”. 

        (Q.5, Khuyến Thiện) 

        Nhân đó, Ngài khuyên chư thiện tín, nên nhứt tâm 

niệm Phật làm lành, tức tu theo pháp môn Tịnh Độ để 

được vãng sanh về Lạc Quốc. 
 

5/- Vì tin sự chuyển biến của lý Tam nguơn:  

Bởi nhận xét quả Địa cầu sắp đến ngày biến hoại 

vì: 

     “Hạ nguơn nay đã hết đời, 

                Phong ba biến chuyển đổi dời gia cang.”   

                                     (Q.1, Khuyên người đời tu niệm)  

 Và nhân sanh phải trải qua cuộc tang thương 

biến đổi để lập lại Thượng nguơn, mà bấy giờ chỉ có 

những phần tử ưu tú, thiện lương mới được tồn tại: 

                “Khắp lê thứ biến vi thương hải, 

                 Dùng phép mầu lập lại Thượng nguơn”. 
        Và: 

                “Kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, 

                 Người tu niệm sống đời thượng cổ”. 

(Q.2, Kệ Dân) 

        Ngoài ra, theo Giáo lý PGHH thì một trong những 

sứ mạng của Đức Thầy xuống trần kỳ nầy là vưng lịnh 

Phật Vương để lập Hội Long Hoa, chọn người hiền đức 

sống đời Thượng nguơn an lạc: 

                        “Muôn thu thiên định nhứt kỳ,  

                  Hạ nguơn sắc lịnh khai kỳ Long Hoa.”  
 (Thiên Lý Ca) 

                        “Kíp mở Long Hoa xây máy tạo,  

                          Cho dân Hồng Lạc thọ ân thừa.”  
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       (Dụng Kinh Quyền) 

Do đó, Đức Thầy vừa là Thầy giáo mở lớp luyện 

thi vừa là Giám khảo trong kỳ Tuyển sinh sắp tới: 

                    “Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi,  

               Người hiền đức đặng phò chơn Chúa.”  

                                                        (Q.2, Kệ Dân) 

        Hay:  

            “Đến kỳ thi danh Thầy chạm bảng,  

               Trên đài cao gọi các linh hồn.” 

                                            (Nang Thơ Cẩm Tú)  

        Hoặc là:  

                  “Lập rồi cái Hội Long Hoa, 

             Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu.”  

                                              (Q.3, Sám Giảng)  

        Điều quan trọng là bất cứ ai phát tâm tinh tấn tu 

hành theo y như chánh pháp của Phật Đà thì sẽ được 

Ngài dìu dắt đến Long Hoa đại hội: 

                “Dõi gót theo Thầy nương Phật cảnh,  

                    Vui vầy xem hội, hội Long Hoa.”  

        Và: 

            “Sớm, tối, đi, nằm, y chánh pháp,  

            Thầy nguyền dắt đến cảnh Long Hoa.”  

(Cho Ô.Hạnh, rể của Ô.Võ văn Giỏi ở Bạc Liêu) 

Tóm lại, với 5 lý do vừa kể trên, tùy theo căn 

duyên của mỗi người mà lý do nào cũng là nguyên nhân 

khiến chúng ta phát tâm tu hành theo Phật giáo. Nếu là 

tín đồ PGHH, trong hai thời cúng lạy mỗi ngày nhứt là 

trước ngôi Tam bảo, ai ai cũng thành tâm thệ nguyện: 

“…Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, 
quy y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo.” Vậy thì 

không lý do gì mà chúng ta quên đi lời hứa hẹn nầy mà 

phụ rãy công ơn dạy dỗ của Đức Thầy lúc nào cũng 

muốn chúng ta bước vào đường tu niệm, Đức Thầy 

từng tiết lộ: 
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        “Ta thừa vưng sắc lịnh Thế tôn, 

        Khắp hạ giái truyền khai Đạo pháp.”  
       (Diệu Pháp Quang Minh)  

Đức Thầy còn cho biết, Ngài chẳng hề để tâm 

phân biệt một cá nhơn nào, mà vì lòng từ bi của Đức 

Phật đã tìm ra chơn lý giải thoát, nay Ngài có bổn phận 

giác tỉnh cho toàn sanh chúng: “Cứu dân bất luận giàu 

sang khó nghèo”. (Sám Giảng, Q.3) Cũng giống như 

trời mưa không dành riêng cho loại hoa cỏ nào mà bất 

cứ nơi đâu, hễ có sẵn hột giống và hạp thời tiết thì tự 

nhiên nứt mầm nẩy tược. 

Vậy ai là người đã có hạt giống Phật và hữu 

duyên cùng Đạo pháp, khi nghe đến những lời trong Kệ 

Giảng của Tổ Thầy, hãy sớm tỉnh ngộ tu hành; bởi hiện 

tình là hợp thời và đúng lúc, cho các căn lành chớm nở. 

        Ngài cũng nói rõ, giữa thời nầy có rất nhiều mối 

Đạo ra đời, tà chánh lẫn lộn: “Tam thiên lục bá khắp 

tràng hại dân” (Thiên Lý ca). Do đó ai muốn tu hành, 

hãy dùng trí sáng suốt của mình mà chọn lọc cho kỹ, 

xem nền Đạo nào thật sự là giải khổ cho chúng sanh và 

có đủ giới luật, tôn chỉ, cũng như phương pháp tu hành, 

để đưa chúng sanh đến mục đích giải thoát mà nương 

theo, tất tương lai được kết quả cao quí: 

“Đạo với lý từ đây nhiều chỗ, 

Phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. 

Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, 

Thì mới được thân sau cao quí.” 
Bằng ngược lại, sẽ lạc vào tà thuyết, mê tín, rất 

nguy hại cho đời mạng ta: “Lầm tà đạo nhơn hư bất 

dụng”. (Kim cổ Kỳ quan của Ô. Ba Thới)    

Tuy nhiên, muốn cho sự tu hành được kết quả 

chắc chắn, chúng ta cần phải nghiên cứu sâu vào giáo lý 

Đạo Phật, coi tại sao ta phải tu, tu với phương pháp nào 

và được kết quả ra sao? Có thế ta mới vững đức tin và 
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gắng sức tu tiến đến ngày viên mãn. Sau hết, xin hãy 

cùng nhau suy gẫm lời kêu gọi tha thiết của Đức Thầy 

sau đây để quyết chí tu hành, tầm đường giải thoát:  

“Giống thú kia là loại sanh cầm, 

Mà còn biết kiếm tầm đạo đức. 

Thú vật biết tu hành náo nức, 

       Còn người sao chẳng rứt hồng trần?” 

                                                   (Q.4, Giác Mê Tâm Kệ) 

        Sau đây, chúng tôi xin phép được trích dẫn bài 

luận giải “Tại sao chúng tôi cần phải tu?” từ “Loạt 

Bài Huấn Luyện Đạo Đức – Nơi ngôi Tây An Cổ Tự” 

do Ban Hoằng Pháp soạn thảo và ấn hành năm 1954, để 

như một xác tín về lý do tu hành của người tín đồ 

PGHH: 

        “Có lắm nguyên nhân khiến chúng tôi cần phải tu, 

những nguyên nhân ấy, tổng quát trong ba mục dưới 

đây: 

        1.- Nhờ gặp giáo lý chơn chánh và mầu nhiệm của 

Đức Thầy. 

        2.- Nhờ tin ở luật nhân quả rất nghiêm minh. 

        3.- Nhờ nghĩ đến sự khổ của thân và ngày tận diệt 

của nhân loại. 

        - Nhờ gặp giáo lý chơn chánh và mầu nhiệm của 

Đức Thầy: Là trong lúc Đức Thầy chưa mở đạo, chúng 

tôi quanh năm suốt tháng chỉ chú trọng vào tiền bạc, 

nhà cửa, vị danh và các việc làm hơn thua với mọi 

người. Ngoài ra chúng tôi không hiểu đâu là tội phước, 

nên chưa hề thiết đến sự tu. Kịp khi Đức Thầy mở đạo, 

tiếng kệ của Ngài bủa khắp, hiển thị việc thiên cơ đạo 

lý, khiến lòng chúng tôi sực tỉnh giấc mộng trần gian. 

Bắt đầu từ đó chúng tôi qui y thọ giáo nơi Ngài mà 

chuyên cần việc đạo đức.  

        - Nhờ tin ở luật nhân quả rất nghiêm minh: Là 

chúng tôi cảm thấy không một việc làm nào ngoài được 
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luật nhân quả, hễ gieo giống chi tức hưởng trái nấy, mà 

mọi cuộc sang hèn, vui khổ,...trên đời nầy là hiện thân 

của luật ấy. Chúng tôi muốn khỏi mọi nỗi phản ứng đau 

khổ sau nầy, cố nhiên hiện giờ cần phải tu bồi đức hạnh 

nhân từ, tâm hồn bác ái, và phát đoan nơi thân, khẩu, ý 

những điều chánh chơn cao khiết, thì ngày kia những 

khổ quả không do đâu trả lại cho chúng tôi được. 

        - Nhờ nghĩ đến sự khổ của thân và ngày tận diệt 

của nhân loại: Là xét kỹ xác thân là nguyên nhân của 

đau khổ. Đeo mang lấy nó chỉ thấy nặng nề cùm xích, 

vì phải chạy sớm chạy chiều để lo sắm các việc đòi hỏi 

của nó. Song xác thân rốt cuộc cũng khuất phục dưới sự 

bắt giết của tử thần. Nếu có tội thì linh hồn cứ đi theo 

nghiệp mê muội mà đầu thai mãi trong sáu nẻo, chịu sự 

hình phạt khốc liệt của sự sanh, già, bịnh, chết, 

v.v…Nay quả địa cầu sắp biến hoại, sanh linh phải trải 

qua cuộc tang thương biến đổi, để lập lại Thượng 

nguơn, thế mà chưa chịu hồi đầu hướng thiện thì biết có 

cơ hội nào may mắn hơn để hòng tu thân lập mạng. 

        Do chỗ xét nghĩ ấy, chúng tôi không ngần ngại cúi 

đầu vưng theo mọi lời chỉ giáo của Đức Thầy, hôm sớm 

lo tu hành đạo đức. Với mục đích chánh là tự cứu 

chúng tôi, thừa độ được Tổ Tiên Cha Mẹ và cả thảy 

chúng sanh khỏi ngày tận thế, được sanh về cõi Cực 

Lạc, dứt xong đường sanh tử luân hồi. 

        Tóm lại, vì đạo lý chơn chánh của Đức Thầy, định 

luật phản ứng của nhân quả và nỗi khổ của xác thân với 

sự biến diệt nhơn loại trong một ngày gần đây mà khiến 

chúng tôi cấp tốc quày đầu tu học Phật Pháp, để cầu 

được giải thoát cảnh đau khổ hồng trần.”./. 
 

Nam Mô A Di Đà Phật! 
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Tìm hiểu Ý nghĩa CHỦ NHƠN ÔNG 
 

    Trương Văn Thạo 
 

Ngày xưa, mỗi khi 

nghe ông già, bà lão hay 

các cháu nhỏ tuổi dùng 

loa phóng thanh ngâm nga 

các bài Sấm Giảng hay 

Thi Văn Giáo Lý của Đức 

Thầy từ các Độc giảng 

đường, người ta thường nghĩ rằng đây chỉ là những câu 

thơ vè với nội dung tầm thường, bình dân, giản dị…ai 

nghe qua cũng đều hiểu biết.  

Tuy nhiên, Đức Thầy vốn là vị Cổ Phật lâm 

phàm độ thế nên kim ngôn ngọc ngữ của Ngài cũng 

chính là lời Phật dạy và Giáo lý của Ngài cũng không 

khác gì lời Kinh tiếng Kệ dùng để giáo hóa chúng sanh 

trong thời Mạt pháp. Vả lại, Ngài từng tiết lộ: “Rút 

trong các Luật các Kinh, Tùy lòng không ép làm in 
Giảng nầy.” Thật vậy, trong quyển “Tịnh Độ Yếu 

Giải” do Đàm Liên Tịnh Giả biên soạn có đoạn: 

- Giáo Lý của Đức Thầy có thể gọi là Kinh kệ 

được chăng? 

- Thưa, được! Vì giáo lý của Đức Thầy cũng là 

lời của Phật. Ngài đã xác nhận: “Lời Phật thuyết ta xin 

nhắc lại”. Trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo cũng chứa 

đựng những lý Đạo nhiệm mầu, biết bao lời vị tha bác 

ái, từ bi hỉ xả và các hạnh đức thanh cao, đáng để cho 

chúng sanh nương tựa tu hành tìm đường thoát khổ. 

- Có nơi nào Đức Thầy xác nhận Giáo Lý của 

Ngài là Kinh kệ chăng? 

- Có! Trong sáu quyển lớn của Đức Thầy, quyển 
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nhì tựa đề là “KỆ DÂN”, quyển tư tựa đề là “GIÁC MÊ 

TÂM KỆ”, quyển năm phần duyên khởi tựa đề 

“KHUYẾN THIỆN”, đến phần chánh tông và phần kết 

luận đều đề tựa là “KỆ”. Quyển sáu, mục Bát Chánh 

Đạo, Đức Thầy xác nhận Bát Chánh Đạo là quyển Kinh 

nhựt tụng như đã viết: “Thế nên, cần phải hành luôn 

Đạo Bát Chánh tiếp theo, vì đó là quyển kinh nhựt 

tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ tấn triển 

trên con đường giải thoát”. 

Nhiều nơi khác trong Giáo Lý PGHH, Đức Thầy 

cũng đã có đề cập đến Kinh kệ để chỉ cho lời thuyết 

giáo của Ngài.  

Học kệ kinh của Phật, của Thầy không những ta 

học cho thuộc về văn tự cho tinh thông, mà ta còn cần 

phải thể hiện những Thánh ngôn diệu lý ngay vào nơi 

cuộc sống của mình, để mình là biểu tượng cho chân lý, 

là đuốc sáng cho chúng sanh nương nhờ. 

Thế nên, nếu có những đoạn Sấm Thi của Ngài 

có liên quan tới Phật pháp mà chúng ta chưa có dịp 

nghiên cứu hay học hỏi qua Giáo lý Phật Đà thì chắc 

chắn sẽ khó mà tường thông nghĩa lý.  

Kính mời Quý vị đọc lại đoạn Thi Văn sau đây 

trong bài “Sa Đéc” mà Đức Thầy viết tại Sa Đéc, đêm 

rằm tháng 4 Canh Thìn sẽ thấy ngay điều đó:  

“Khó tìm cho gặp chủ-nhơn-ông,  

Còn ẩn ánh nơi vòng sanh-chúng.  

Ai mê tâm nghe qua không phủng,  

Rán suy tầm đặng mở tánh linh.  

Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh,  

Thì cũng thấy bổn lai diện mục.”  

Rõ ràng, đoạn thi thơ nầy Đức Thầy đã dùng 

nhiều từ ngữ Phật học, mang ý nghĩa diệu mầu; nếu 

chúng ta không truy tầm học hỏi từ Kinh, Luật, Luận 

của Phật giáo thì không thể nào thấu hiểu nghĩa lý của 
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những từ ngữ cũng như ý nghĩa của cả đoạn Giáo lý 

nầy.  

Trước hết, chúng tôi xin lược giải về nội dung 

của đoạn Thi văn nầy:  

Từ xưa đến nay, trong đời tu hành rất khó có ai 

tìm gặp “Chủ nhơn ông” của chính mình. Bởi vì nếu đã 

là chúng sanh thì Ông chủ nầy lúc nào cũng ẩn sau bức 

màn vô minh dày bịt. Nhưng nếu chúng ta phá được 

đám mây mù kia thì mặt thật “Ông chủ” sẽ hiện bày, 

chớ khỏi tìm đâu xa lạ.  

Phần đông người ta đi tìm cầu Phật bên ngoài, 

mà Ông chủ bên trong thì không ai biết. Do đó, nếu 

người nào còn mê muội thì chưa nhận ra Ông chủ. Thế 

nên, Đức Thầy thường bảo:  

“Phật tại tâm chớ có đâu xa,  

Mà tìm kiếm ở trên Non Núi.”  
                          (Kệ Dân, Quyển 2)  

Vì vậy, chúng ta phải cố gắng truy tầm để cho trí 

huệ được khai thông, hầu thấy được Bản tâm thanh 

tịnh.  

Trên phương diện tu hành, Kinh điển chỉ là 

phương tiện dẫn dắt bước ban đầu, cũng như ngón tay 

chỉ mặt trăng. Người tu phải trực ngộ Bản lai tâm bằng 

trực giác của chính mình, chớ không đợi thuộc nhiều 

Kinh điển.  

Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa chữ CHỦ 

NHƠN ÔNG để biết được thế nào là BỔN LAI DIỆN 

MỤC.  

CHỦ NHƠN ÔNG là ông chủ thân ngũ uẩn của 

mỗi chúng sanh. Kinh Phật giải: Mỗi người đều có trí 

vô sư (trí không có thầy dạy), ám chỉ cái trí của Phật 

tâm. Ông Phật tâm nầy có từ thời vô thỉ, cùng lúc có 

không gian, đại địa, đúng như câu: “không sinh mà có, 
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không tạo mà nên, không lập mà thành”. Đức Thầy 

cũng xác định trong quyển “Khuyến Thiện” như sau:  

“Các chúng sanh đều có như ta,  

  Bị vô minh vọng tưởng vạy tà.  

  Nên quay lộn Ta Bà cõi khổ”.  

Thật vậy, chúng ta thuộc một trong 4 loài sanh 

chúng:  

-Loài thai sanh tức sanh bằng bào thai     

-Loài noãn sanh tức sanh bằng trứng    

-Loài thấp sanh tức sanh nơi ẩm thấp như: cá rô, 

cá trạch…  

  -Loài hóa sanh tức biến hóa từ dạng nầy sang 

dạng khác như: rệp nước hóa sanh ra chuồn chuồn, rễ 

gáo hóa thành lươn... 

Do đó, hầu hết ai cũng có “mê tâm” tức tâm mê 

muội, tâm chưa giác ngộ, nghĩa bóng chỉ người còn  

chạy theo hình tướng sắc màu giả tạm, chưa nhận được 

chơn lý thường hằng.  

Tuy nhiên, vì mỗi người chúng ta đều có Phật 

tánh như nhau nên một khi màn Vô minh diệt, Chơn lý 

sẽ được hiển lộ.    

 Phật tánh hay tánh Phật là tánh giác ngộ, bổn 

tánh lành, mầm lương thiện sẵn có ở mỗi người mỗi 

vật, đối nghĩa với Chúng sanh tánh. Phật tánh còn 

được gọi là Như lai tánh, Chơn tánh, Chơn tâm, Bổn lai 

diện mục, Chủ nhơn ông, Niết bản diệu tâm, …Kinh 

Phạm Võng nói:“Tất cả chúng sanh đều có sẵn cái tánh 

giác ngộ nơi mình (Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật 

tánh). Nhờ cái tánh giác ngộ ấy, cái bổn tánh lành ấy, 

… chúng ta mới nhận và thấu đạt được lý Nhân Quả, 

hiểu được cái bản thể tự nhiên của mình đồng với chư 

Phật. Do vậy, Đức Thầy cho biết:  

“Tánh an nhiên bất diệt trường tồn,  

Tử thần kia đâu dám dắt hồn.  
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Thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử.”  

(Khuyến Thiện, Quyển 5)  

Trong “Pháp Bảo Đàn Kinh” (Phẩm thứ hai), 

Đức Lục Tổ có giải rằng: “Dầu kẻ ngu, dầu người trí 

cũng đều có Phật tánh như nhau. Chỉ tại sự mê, ngộ 

chẳng đồng đó thôi. Cho nên mới có kẻ ngu người trí.”  

 Với kẻ ngu, vì bị nhiều sở dục, nghiệp chướng 

ngăn bít, nên Phật tánh phải bị lu mờ. Còn đối với 

người trí ít tham, ít dục, biết tu hành, biết lẽ quấy mà 

tránh, biết lẽ phải mà theo nên Phật tánh sáng tỏ ra,.  

Đối với chúng sanh trong Thập giới, Phật tánh ở 

trong ba hàng Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh thì lu mờ; 

ở trong ba hàng Thiên, Nhơn, A-tu-la thì tỏ hơn; ở nơi 

chư Thánh: Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát thì rất tỏ 

rạng; còn Phật tánh ở chư Phật thì sáng suốt hoàn toàn.  

Niết Bàn kinh (quyển 25) cho biết rằng: Phật 

tánh có bảy đức tánh hay bảy nghĩa lý: 1.- Thường hằng 

(chẳng dời đổi), 2.- Tinh (trong sạch), 3.- Thật (không 

huyễn giả), 4.- Thiện (lành), 5.- Đương kiến (lúc nào 

cũng sẵn để thấy), 6.- Chơn (chánh trực),7.- Khả chứng 

(ai cũng có thể chứng đắc).  

Cũng trong Pháp Bảo Đàn Kinh (phẩm thứ ba), 

Đức Lục Tổ còn bảo: “Nầy đại chúng! Sắc thân con 

người là thành, mắt, tai, mũi, lưỡi là cửa, trong có cửa 

ý. Tâm là đất, Tánh là vua, Vua ở trên đất tâm, Tánh 

còn thì vua còn, Tánh đi thì vua mất, Tánh ở thì thân 

tâm còn, Tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong 

Tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà tầm cầu. Tự tánh 

mê tức là chúng sanh, Tự tánh giác tức là Phật. Từ bi 

là Quán Thế Âm, Hỷ xả là Đại Thế Chí, Năng tịnh là 

Phật Thích Ca, Bình trực  là Phật Di Đà. Tâm Nhơn 

ngã là núi Tu Di, Tâm tà vạy là biển độc, Tâm phiền 

não là sóng cồn, Tâm độc hại là rồng dữ, Tâm hư vọng 

là quỉ thần, Tâm trần lao là rùa trạnh, tham sân là địa 
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ngục, ngu si là súc sanh. Nầy thiện trí thức! Thường 

làm mười điều lành thì Thiên đường liền đến, trừ Tâm 

nhơn ngã thì núi Tu Di ngã, dẹp được Tham dục thì 

biển độc khô, Phiền não không có thì sóng lặng, Độc 

hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là Giác 

tánh Như Lai, phóng đại quang minh, chiếu ra sáu cửa 

thanh tịnh, có thể phá sáu cõi Trời Dục giới, Tự tánh 

chiếu bên trong thì ba độc  liền dứt trừ địa ngục, ngạ 

quỉ, súc sanh, các tội một lúc đều tiêu diệt. Trong ngoài 

sáng tột, chẳng khác với cõi Tây phương. Không chịu 

tu như thế nầy thì làm sao đến được cõi kia?”  

Đồng nghĩa lý với Phật tánh, với Chơn Như, … 

còn có  từ “BỔN LAI DIỆN MỤC”.  

BỔN LAI DIỆN MỤC còn được gọi là Bổn Lai 

Tâm, là mặt mũi xưa nay, là ông Phật trong tâm của 

chính mình. Giác ngộ là Phật, còn mê muội là chúng 

sanh. Cũng như sóng và nước, vọng và chơn, giả và 

thật. Chúng vốn sinh từ gốc Bản lai tâm. Chuyện kể 

như sau:  

Thuở xưa, Đức Lục Tổ Huệ Năng ở xứ Lãnh 

Nam, vốn là người không biết chữ; một hôm đi đốn củi 

đổi gạo, Ngài gặp một vị Sa Môn đọc kinh Kim Cang 

đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì Ngài giác 

ngộ và quyết chí đi tu. Sau tám tháng giã gạo tại chùa 

Huỳnh Mai, một hôm Ngài được Ngũ Tổ mật bảo hãy 

vào nhà sau để Tổ truyền pháp. Ngũ Tổ cũng lấy Kinh 

Kim Cang giảng nghĩa cho Ngài Huệ Năng nghe, và 

cũng đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì Ngài  

liền đại ngộ và thốt lên bài Kệ:  

          "Nào dè tánh mình vốn sẵn thanh tịnh, 

Nào dè tánh mình vốn không sanh diệt. 

Nào dè tánh mình hay sanh muôn pháp, 

Nào dè tánh mình vốn sẵn đầy đủ, 

Nào dè tánh mình vốn luôn trong sạch”. 
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   Cuối cùng, sau khi tìm hiểu ý nghĩa của CHỦ 

NHƠN ÔNG tức PHẬT TÁNH thì chúng ta thấy 

HUỜN LAI BỔN TÁNH cũng cùng nghĩa “thành 

Phật”..  

HUỜN LAI BỔN TÁNH là trở về Tánh bản lai, 

tức Tánh nguyên thỉ sẵn có từ xưa đến nay của mình. 

Theo kinh điển cho biết, mỗi người đều có Tánh bản 

lai, nó vốn thanh tịnh hằng hữu. Nhưng bản tánh nầy 

chưa hiển lộ vì chưa gạn lọc sạch vô minh che mờ. Nếu 

nay chúng ta phá được mây ngăn che, huệ nhựt sẽ hiện 

bày tức khắc. Cái “Bản lai thanh tịnh” mà ta đắc ngày 

nay không khác cái “Bản lai của ta” trước kia. Nó ví 

như chất nước chưa lọc và chất nước đã lọc, tánh sạch 

của nước trước sau không khác. Có khác chăng là tại 

lớp bùn sình còn chất chứa trong nước sạch mà thôi. Do 

vậy, Đức Thầy có dạy:  

Cỏ cùng cây điểu-thú chim-muông,  

Nhơn với vật huờn lai bổn-tánh. 
                          (Nang Thơ Cẩm Tú)  

 Bàn về “Bản Lai Thanh Tịnh”, Đàm Liên Tịnh 

giả có viết:  

 “Thật thì đó là Phật tánh Chơn tâm của ta, là 

nơi lưu xuất các pháp. 

“Bản lai Thanh tịnh của ta nó vượt trên không 

gian nên chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng 

giữa; vượt trên thời gian nên chẳng phải quá khứ, 

chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai; vượt trên hình 

tướng nên chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn; vượt trên 

màu sắc nên chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng; không 

thể dùng ngôn ngữ, lời nói luận bàn, mô tả để thấy biết 

đặng. Nhưng cũng không phải là trạng không ngơ 

(ngoan không), mà là hàm dung vạn hữu, nên miễn 

cưỡng gọi là “Lý Chơn Không”, nơi sanh ra các Pháp. 

“Phật có hai phần: Danh và Thể. 
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“Danh là cái có thể gọi được như: Thích Ca 

Mâu Ni, A Di Đà, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ… 

“Thể là ta không thể nói ra được, tạm mượn chữ 

để ám chỉ như Bản Lai Thanh Tịnh, Bản Giác Chơn 

Như… Nhưng mà Danh bất ly tự Thể. Danh tức là Thể, 

Thể tức là Danh. Danh và Thể nhất nguyên, tuy hai mà 

một” 

Tóm lại, giáo lý của nhà Phật rất cao siêu bí 

hiểm. Chúng ta không chỉ nhìn nơi hình tướng qua loa 

bề ngoài mà thông hiểu được, mà rồi thâm tâm mình 

cũng không được gì. Bởi ngoài Tâm không có Đạo, mà 

ngoài Đạo không có Tâm. Giảng xưa nói:  

“Đạo tại Tâm, tâm Đạo tích tùng,  

Tùng tâm Đạo mới là Phật Đạo”. 

(Đạo có sẵn nơi Tâm nên giữ để hành theo; hành 

theo Đạo trong Tâm mới chính là hành trì Phật Đạo). 

 Mặt khác, phải nhớ rằng Đạo là Thật tướng, vốn 

“chẳng có, chẳng không, cũng có, cũng không”(phi hữu 

phi không, diệc hữu diệc không). Bát Nhã Tâm Kinh 

nói:“Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị 

không, không tức thị sắc”. Vì vậy, chúng ta muốn đạt 

đến cái đỉnh cao tột đó, thì ngày đêm phải tinh tấn hành 

trì tha thiết thì mới mong đạt đến diệu quả.  

(Phụ chú: Những định nghĩa về các danh từ Phật 

học trong bài viết nầy được tham khảo từ quyển "Sấm 

Giảng Thi Văn Toàn Bộ Chú Giải" của cố Đồng đạo 

Thiện Tâm và một số Kinh Phật).  
 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
 

                                              TRUƠNG VĂN THẠO 
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                TÍNH ĐẶC THÙ THI CA  
TRONG 

SẤM THI PGHH 
 

                                                     

NHƯ TUỆ 
 

  Trong bài “Diệu 

pháp Quang minh”, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ có viết: 

“Tùy phong hóa dân sanh 

phù hạp, 

Chấp bút thần tả ít bổn kinh.” 

  Các bực siêu phàm khi ra đời độ chúng, dẫu 

ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau, cơ bản đều dựa 

vào nguyên lý khế cơ, khế lý mà lập giáo, tức dùng văn 

hóa chuyển tải hai yếu tố ấy để hoằng truyền Đạo Pháp; 

đó gọi là: “Văn dĩ tải Đạo”. Và con người tiến hóa đến 

đâu thì bộ mặt văn hóa theo đến đấy. 

Với trí biết sâu sắc, quảng bá vô lượng của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, Ngài đã vận dụng trí tuệ thật khéo léo 

với ngọn bút điêu luyện, sáng tạo, tinh tế, xuất thần, tạo 

nên nguồn thơ lai láng, súc tích có sức hút mãnh liệt 

hầu chuyển hóa tâm trí nhân sinh từ mê trở thành giác, 

từ ác trở thành thiện và từ thành kiến cố chấp hữu ngã 

trở thành rỗng suốt vô ngại. Chính vì vậy mà người đời 

đều đồng ý ca ngợi Ngài là bậc: 

“Miệng nhích môi đầy văn tao nhã, 

Hạ bút thần thơ đã đề khai.” 

(Nang Thơ Cẩm Tú) 

Dòng thơ ca ấy luôn mang tính đặc thù ở tâm 

hồn Đạo, nhưng cũng biết hóa thân, hòa mình vào dòng 
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thác văn hóa thời đại để thích nghi. Phương chi, Đức 

Thầy khi “Quyết cứu đời dùng Đạo phổ thông”, nên 

Ngài đã: 

“Tùy phong hóa dân sanh phù hạp, 

Chấp bút thần tả ít bổn kinh.”  

                                      (Diệu Pháp Quang Minh) 

Nếu có duyên, chỉ đọc vài câu trong Sấm thi, 

chúng ta sẽ thấy văn thể vô cùng bình dị, làm cho người 

đọc dễ nhận, dễ hiểu và âm điệu lại đa dạng, mỗi khi 

ngâm lên âm hưởng phảng phất như một câu hò, như 

làn điệu dân ca, như thơ Lục Văn Tiên hoặc câu vè, câu 

hát... đi sâu vào lòng người. Hơn nữa, hồn thơ thì lai 

láng, lúc nhặt lúc khoan, lúc thì cao vút như đang bay 

xa vào không gian vô tận có khi lại thâm trầm sâu lắng, 

ai oán để cảnh tỉnh, kêu gọi mọi người: 

“Mau mau kíp kíp chuyên cần, 

Chúng sanh còn có lập thân Hội nầy.” 

    (Quyển 3, Sám Giảng) 

Trong mỗi chúng ta, ai lại không có nhiều ấn 

tượng đẹp ăn sâu vào tiềm thức, là khi mở mắt chào đời 

được truyền trao sự thân thương của tình mẹ qua lời ru 

hời ầu ơ...!!! trên chiếc võng đong đưa. Và khi lớn lên, tri 

thức luôn hấp thụ văn hóa thơ ca qua nhiều lãnh vực, vì 

thơ ca là cốt cách bất tận của dân tộc, nên ở đâu cũng có 

mặt thơ ca. Quả thế, thơ ca đã thấm sâu như là máu, là 

xương, là tủy... của dân tộc nên có sức dâng trào, lan tỏa 

qua nhiều lãnh vực để tạo mầm sống cho con người: 

                   “Ru con buồn ngủ chưa mê, 

Tằm đòi lên kén sợ dê phá chuồng.” 
`  (Bóng Hồng) 

  Bấy giờ Đức Thầy đã đưa thơ ca ấy để phổ biến 

Đạo, vì Ngài quán thông được thơ ca dân tộc có giá trị 

ăn sâu vào lòng người tự bao đời và còn mang tính 

thuyết phục rất cao cho sự truyền Đạo. Thế nên, Đức 
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Thầy đã thành công tuyệt diệu trong sự nghiệp truyền 

bá của mình bằng thơ ca. 

Thêm nữa, thi thơ của Đức Thầy được tiềm ẩn 

sâu sắc qua đức Từ bi của Đạo Phật là luôn như lúc nào 

cũng đang kêu gọi hết sức thiết tha bao tâm hồn tu tập, 

vì nhân sinh phải đối mặt muôn ngàn tang thương biến 

cải ở kiếp sống sa đọa. Sau đây, chúng ta hãy trích dẫn 

một vài đoạn trong Thi văn Sấm Giảng của Ngài, để 

cảm nhận tấm lòng vô bờ đó: 

 “Nói ra nước mắt rưng rưng, 

Điên biểu dân đừng làm dữ làm hung.” 

                                               (Q.1, Sấm Giảng) 

“Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt, 

Khắp dương gian chưa đặng ba phần.” 
(Q.4, Giác Mê Tâm Kệ) 

“Hỡi bớ dương trần hãy rán tu. 

Rán tu vẹt phá đạo lu bù, 

Thấy chúng đời nầy lạc chữ tu.” 
                                                  (Tối Mùng Một) 

“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. 

Giữa chừng đờn nỡ đứt dây, 

Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa.” 
(Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi) 

  Có biết bao câu thơ trong Sấm Thi cũng hàm súc 

như vậy, không bút mực nào nói cho hết mà chỉ biết 

cảm thông, mặc nhận để thấy tấm lòng vĩ đại của bực 

giác ngộ, tất cả đều muốn ban phát cho vạn loại chúng 

sanh: 

“Thân Ta dầu lắm đoạn trường, 

Cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loài.” 
(Cảm Tác) 
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“Thân Ta, Ta chẳng tiếc chi, 

Miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua.” 
                                  (Q.3, Sám Giảng)                                      

“Nếu thế gian còn chốn mê tân, 

Thì Ta chẳng an vui Cực lạc.” 

              (Q.4, Giác Mê Tâm Kệ) 

“Thương quá sức bắt cuồng tâm não, 

Quyết cứu người dùng Đạo phổ thông.” 
(Đến Làng Nhơn Nghĩa, Cần Thơ) 

“Biết sao trút hết gánh về ta mang.  

  Mang cho hết tai nàn Thế giới, 

Kẻ tâm lành hết đợi chờ trông.” 
(Bóng Hồng) 

“Dân tình xài xể dập bầm, 

Nào hay Ta đã thương ngầm sanh linh.” 

(Dặn Dò Bổn Đạo) 

Khi nói về văn hóa, ngọn bút của Đức Thầy đã 

đi xa và thật xa, dẫu đến bây giờ cũng không có nhà 

truyền giáo nào theo kịp. Sự nổi bật ấy là Ngài đã bình 

thường hóa bằng ngôn ngữ bình dân, nôm na để viết Kệ 

giảng, thay vì phải dùng Hán Văn hoặc Phạn Văn; tất cả 

Kinh điển đã được Việt hóa thành âm Việt tự bao giờ; 

bởi vì: 

“Quá mắc mỏ bởi chưng Phạn ngữ, 

Nên người đời khó kiếm cho ra.” 
(Q.4, Giác Mê Tâm Kệ) 

Và Ngài đã: 

“Quyết dạy trần nên nói lời thường, 

Cho sanh chúng đời nay dễ biết.” 
(Q.4, Giác Mê Tâm Kệ) 

Đồng thời, Đức Thầy đã Việt hóa tư tưởng Phật 

học hết sức cao thâm thành những gì bình dị nhất, gần 

gũi nhất, như là Phật Giáo dân tộc, chứ không mang 

màu sắc và tư tưởng của Tàu hoặc Ấn trộn lẫn vào. Dẫu 
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thế, nhưng không đánh mất tánh chất cốt tủy giải thoát 

cao thâm Phật Giáo. Cùng với quan niệm nầy, triết gia 

Lê Hiếu Liêm có lời nhận định sâu sắc như sau: 

“Nhưng bất cứ ai cũng hiểu và thực hành những lời 

khuyên của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ông đã Việt hóa tư 

tưởng Phật Học một cách tài tình và bình dân hóa Đạo 

Phật một cách thần kỳ, mà không đánh mất cốt tủy của 

nó là con đường thực hành giải thoát, giác ngộ ngay 

trong cuộc sống.” 

Lại nữa, thơ ca của Đức Thầy quá siêu việt ở 

cách đặt câu, gieo vần và tạo nhạc qua từng bài giảng, 

khiến cho người đọc dễ nhớ, dễ hiểu. Bất cứ là người 

dốt chữ, có văn hóa hay không, hoặc là tín đồ hay 

người ngoài Đạo nếu ở miền Tây Nam Việt, ít nhiều 

cũng thuộc một đôi câu Sấm Giảng. Người ta còn dùng 

Sấm Giảng, Thi Văn để đối đáp, trả lời nghi vấn và nói 

lên chủ đề nào đó khi cần thiết.  

Thế nên, thơ ca của Đức Thầy đã hóa thân thành 

cây trái thật ngọt ngào, thành sông Tiền sông Hậu chở 

nặng ngàn vạn phù sa bồi đắp cho ruộng lúa bạt ngàn 

xanh tươi, oằn bông trĩu hạt. Tất cả đã hòa lẫn vào nhau 

thành Giáo lý Tứ Ân, bằng bước chân an lạc trong tâm 

niệm A Di Đà Phật, bằng trái tim nhân hậu, từ bi, bằng 

tình Hòa Hảo, để đem lại an bình trong sự sống xã hội. 

Nhất là đời sống nông dân một nắng hai sương chỉ cần 

một câu: “Ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt 

sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chơn chất.” (Lời Khuyên 

Bổn Đạo) là đủ để người Tín đồ PGHH lập chí và hành 

trang bước vào mùa canh tác... đem lại thành công với 

vụ mùa bội thu. 

Hơn nữa, Tăng Ni thường đọc tụng những câu 

chú còn nguyên âm Phạn ngữ, như: “Yết đế, yết đế, Ba 

La, yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”. Tạm 

dịch: Vượt, vượt, vượt qua, vượt đến bến bờ bên kia 
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giác ngộ, đã tới rồi. Và câu châm ngôn mật chú: “Án 

ma ni bát mê hồng”. Theo nhà khoa học huyền bí giải 

nghĩa là: “Ôi ! chơn linh trong hoa sen” (từ “bát mê 

hồng” là hoa sen, thật là khó lãnh hội, nếu là nông dân 

ít học). Trong khi Sấm Giảng thì: 

“Rán tu đem được Phật vào trong tâm.” 
(Q.1, Sấm Giảng) 

“Chẳng nói vắn dài Phật nọ tức tâm.”  
(Q.1, Sấm Giảng) 

Hay: 

“Làm gian ác là quỉ là ma, 

Làm chơn chánh là Tiên là Phật.” 
(Q.2, Kệ Dân) 

Hoặc là để vượt qua bể khổ Ta Bà: 

“Bể giác bờ mê ngày vượt khỏi, 

Lánh đời tục lụy rứt tiền khiên.”  
(Đến Làng Nhơn Nghĩa) 

                    “Tu cho qua cửa Diêm Phù, 

Khỏi sa Địa ngục ngao du thiên đài.”  

(Q.1, Sấm Giảng) 

Thêm nữa, vào năm 1942 lúc còn ở Bạc Liêu, 

Đức Thầy thấy trong quyển “Tăng đồ nhà Phật” các vị 

Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, thường đọc tụng những câu chú 

trong sinh hoạt hằng ngày, nên có dịch từ Phạn Văn ra 

Việt Văn, mà Tiến sĩ Lê Hiếu Liêm, trong quyển “Bồ 

Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Đại”, ông cho 

là quá thần kỳ, tuyệt hảo, chưa từng thấy trong lịch sử 

Phật Giáo của nhân loại vậy. Xin trích một đoạn qua lời 

nhận xét ấy như sau: “Đức Huỳnh Giáo Chủ đã làm thi 

kệ tuyệt tác và vi diệu. Ông đã dùng từ ngữ hết sức giản 

dị, bình dân để chuyên chở và diễn tả những tư tưởng vĩ 

đại, cao siêu, chưa từng có trong lịch sử tư tưởng nhân 

loại.” (Viện Tư Tưởng Việt Phật Hoa Kỳ- 1995). 

Nguyên văn chữ Hán và lời dịch chữ Việt, xin 
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trích một bài trong loạt bài mà Đức Thầy đã dịch như 

sau: 

“Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, 

Cảm ứng Đạo giao nan tư nghị. 

Ngã thử đạo tràng như đế châu, 

Thập Phương chư Phật ảnh hiện trung. 

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, 

Đầu diện tiếp túc qui mạng lễ.” 

Đức Thầy dịch : 

“Sự lạy Phật vốn không yên tĩnh, 

Đạo cảm giao khó tính khôn bàn. 

Nay tôi ở trong Đạo tràng, 

Cũng như kết chặt vào đoàn ngọc châu. 

Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, 

Có bóng tôi cũng sánh các Ngài. 

Từ chơn cho chí mặt mày, 

Cúi đầu làm lễ nguyện rày qui y.” 

(Những Câu Chú Thường Niệm) 

Cũng trong quyển “Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ và 

Phật Giáo Thời Đại”, do Viện Tư Tưởng Việt Phật Hoa 

Kỳ xuất bản 1995 và tái bản 2001, cũng có lời nhận xét 

như sau: “Một trong những người giảng Phật Pháp 

được coi là trung thực đầy đủ và hay nhất thế giới là 

Đại Đức Narada Mahathera, cũng không thể giảng về 

Tứ Vô Lượng Tâm và ý nghĩa của sự niệm Phật dễ hiểu, 

súc tích hơn Đức Huỳnh Giáo Chủ được”. (Triết gia 

Tiến sĩ Lê Hiếu Liêm) 

Đức Thầy đã cô đọng những tư tưởng, tinh hoa, 

triết lý các bộ kinh Đại Thừa Phật Giáo trở thành lời 

văn thật bình dị, sáng tỏ. Chỉ cần một hai câu thi kệ, đã 

toát yếu nói lên nghĩa lý thâm huyền, sâu sắc của Kinh 

văn. Như các đoạn Thi văn sau đây: 

“Chừng ấy mới tịnh vô nhứt vật, 

Bụi hồng trần rứt sạch cửa không. 
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Chuông linh ngân tiếng đại đồng, 

Ta bà thế giới sắc không một màu.” 
(Tặng Thi Sĩ Việt Châu) 

“Nhơn ngã, ngã nhơn đừng cách biệt, 

Sắc không không sắc chớ lìa xa.” 

                           (Tỉnh Bạn Trần Gian) 

  Kinh Bát Nhã thì: “ Sắc tức thị không, không 

tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc…”. 

Nghĩa là: “ Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc 

chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc”. 
Nghĩa lý quá siêu tuyệt như vậy, làm cho ta khó lãnh 

hội được ý Pháp. Ngược lại, đọc kinh kệ Đức Thầy ta 

thấy Ngài nhấn mạnh ý chính ở đoạn kinh Bát Nhã trên, 

là: “Sắc, không một màu” để phá bệnh cực đoan chấp 

đoạn của ngoại đạo, vì hai thái cực Sắc và Không có 

một màu (thể tánh) như nhau. Hoặc “Tâm Vô Kỳ Vật”, 

là tâm yếu từ bài kệ của Đức Lục Tổ trình lên Ngũ Tổ 

để được thừa truyền ngôi vị Tổ. 

  Trở lại, kinh luận Duy Thức và khi nói đến Môn 

học nầy, ai ai cũng ngán ngại, vì từ ngữ khó nhớ, mà 

phân tích đa dạng, tế nhị, thật nhiệm nhặt còn gọi là 

Phân Tâm Học. Tâm năng, Tâm sở, bất tương ưng hành 

Pháp….và điều quan trọng là phải nhận ra Ông chủ 

chính mình, đó còn gọi là Tâm Vương. Tâm Vương mới 

đủ tư cách sáng suốt quyết định mọi vấn đề vì Ông chủ 

là Phật tánh ở trong thức thứ chín luôn luôn tỉnh giác, 

sống lại làm chủ khi khởi niệm: mê hay giác, ác hay 

thiện và sa đọa hay siêu thoát…, mà từ lâu lớp vọng 

niệm vô minh đánh mất đi chủ thể. Chỉ vài câu sau đây 

Ông chủ sẽ thức dậy và sẽ có sự sống vĩnh hằng: 

“Khó tìm cho gặp chủ nhơn ông, 

Còn ẩn lánh nơi vòng sanh chúng.” 

(Sa Đéc) 

“Nước non náo nức giống nòi Hồng, 
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Gắng chí kiếm tìm chủ nhơn ông.” 

(Để Chơn Đất Bắc) 

“Tỉnh ngộ từ đây người gặp chủ, 

 Phủi trần tìm kiếm chữ Ma Ha.” 
                                  (Đến Làng Nhơn Nghĩa, Cần Thơ) 

  Và Đức Thầy lại có tâm nguyện quyết qui 

nguyên chân truyền Tông yếu Đức Lục Tổ, đối lại với 

Lục Tổ là Thần Tú vì Thần Tú chỉ đạt tướng chứ không 

ngộ sâu thể tánh, nên Thần Tú rơi vào bế tắc, không 

được tâm truyền Y Pháp từ nơi Ngũ Tổ, nên Sấm Giảng 

có câu: “Theo Lục Tổ chớ theo Thần Tú”. 

  Vả lại, Đức Thầy khéo léo chuyển ngữ nhiều yếu 

Pháp ở Kinh, Luật, Luận trở thành ngôn ngữ bình 

thường gãy gọn, như: 

“Rút trong các luật các kinh, 

Tùy lòng không ép làm in giảng nầy.” 
(Dặn Dò Bổn Đạo) 

   Và Sấm Thi ấy không mang nặng tính lý luận, 

phân tích triết lý tu mà nghiêng về sự khuyến tu, như 

những đoạn sau đây trong Q.1, Sấm Giảng Khuyên 

Người Đời Tu Niệm: 

-“Chữ tu chớ khá trễ chầy, 

Phải trau, phải sửa nghe Thầy dạy khuyên.” 

    -“Tu cho qua cửa Diêm Phù, 

Khỏi sa Địa Ngục ngao du Thiên Đài.” 

-“Di Đà Lục tự rán ghi, 

Niệm cho tà quỉ vậy thì dang ra.” 

-“Từ đây hay ốm hay đau, 

Rán tu đem được Phật vào trong tâm.”  
  Và ta có thể rút ra một đoạn, để chứng minh, làm 

sáng tỏ thêm vấn đề mà Tiến Sĩ Lý Khôi Việt có lời phê 

bình trong Tập San “Thanh Niên Hành Động” xuất bản 

ở Hoa Kỳ như sau: “Hi hữu và tuyệt vời hơn là Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã ra giảng cho nhân dân con đường 
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tu thân và cứu quốc không phải bằng học thuyết, chủ 

nghĩa, bằng lý luận, sách vở, mà bằng thơ Lục bát, thể 

thơ mang đầy hồn dân tộc và dễ dàng đi vào lòng 

người”. Và ở đoạn khác ông bảo: “Lịch sử chắc chắn 

sẽ nói về thơ Đức Huỳnh Giáo Chủ nhiều hơn, như từng 

nói về thơ Vạn Hạnh, thơ Lý Thường Kiệt, thơ Nguyễn 

Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội 

Châu...Từ bài thơ “Sá chi suy thạnh việc đời, Thạnh 

suy như hạt sương rơi đầu cành” của Quốc Sư Vạn 

Hạnh, đến bài “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”, của 

Đại tướng Lý Thường Kiệt và qua các thơ, kệ của các 

thiền sư Lý, Trần, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã làm nổi bật 

dòng thơ ca Việt Nam linh thiêng, liên tục và bất tận. 

Dòng thơ ngàn năm chở Đạo và cứu quốc của một dân 

tộc nhân nghĩa và anh hùng.” (Tiến sĩ Lý Khôi Việt) 

  Vả lại, tính đặc thù thơ ca của Đức Huỳnh Giáo 

Chủ nghiêng về dạy người tu sửa, nhắm vào sự mê 

nhiễm, sa đọa của nhơn sanh mà thức tỉnh và kích động 

lòng yêu nước của dân tộc Việt anh hùng làm nên bao 

chiến công oanh liệt, chớ không trau chuốt câu cú bóng 

bẩy, như tả cảnh tả tình, mang đậm hình thức từ 

chương. 

  Trở lại cách dụng từ (đặc biệt là từ Nôm), đặt 

câu, gieo vần, tạo âm..., trong Sấm Thi thật là tuyệt 

diệu, nó có giá trị chuyển hóa, giác ngộ những tâm hồn 

mê muội, bạo hành và sân hận. Dòng thơ ca ấy là “Văn 

thường ý lạ”, có sức cảm hóa ba căn (thượng, trung và 

hạ căn), đó cũng là sự thành công lớn của tác phẩm.  

Khi một tác phẩm ra đời, được độc giả đón nhận 

cuồng nhiệt, là tác phẩm đó đã thành công, không cần 

biết tác giả dùng kỹ năng, nghệ thuật gì. Như khi xưa, 

bài “Hịch Tướng Sĩ” của Lý Thường Kiệt đã làm sát 

khí đằng đằng của bao Tướng Sĩ trổi dậy đánh tan giặc 

Tống. Hoặc bài “Tống đưa Sứ Giả Lý Giác” của Quốc 
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Sư Khuông Việt, cũng làm thay đổi cách nhìn và bớt đi 

kiêu khí, xem thường dân trí người Việt của người 

Trung hoa. Và Sứ giả Lý Giác còn đem vua tôi nước 

Việt đặt ngang hàng với Triều Đình Trung Quốc lúc bấy 

giờ. (Trước khi từ giã, Lý Giác làm bài thơ khen tặng 

vua tôi Việt Nam, nội dung có câu: “Ngoài trời còn có 

trời soi rạng.” 

Do vậy, Lý Giác còn ngạc nhiên hơn là sự hóa 

thân thành Lão Chèo đò có kiến thức thơ ca thần kỳ, 

tuyệt diệu của Thiền Sư Đỗ Thuận, khi nguồn thơ ông 

đang cao hứng lại bế tắc.  

  Nguyên Sứ giả nhà Tống bên Tàu là Lý Giác 

sang nước ta, nhà sư Đỗ Thuận giả làm Lão chèo đò ra 

đón Sứ giả. Con đò đang bồng bềnh trên sóng nước, bất 

chợt có cặp ngỗng đang bơi lội theo dòng nước biếc, Lý 

Giác cảm hứng và muốn tỏ ra mình có tài thi thơ hơn 

người, nên ứng khẩu làm thơ: 

“Nga nga lưỡng nga nga, 

  Ngưỡng diện hướng thiên nha.” 

   Đến đây nguồn thơ Lý giác bế tắc, người lái đò 

đang ung dung, thư thả, nhẹ buông tay chèo, chèo đều 

theo nhịp sóng, bỗng cất giọng ngâm tiếp thêm hai câu 

thơ mà Lý Giác còn bỏ dở, làm Lý Giác ngạc nhiên, nể 

phục vô cùng: 

“Bạch mao phô lục thủy, 

    Hồng trạo bãi thanh ba.” 

   Thượng tọa Mật Thể dịch: 

 “Song song ngỗng một đôi, 

Hướng mặt ngó ven trời. 

Lông trắng phơi dòng biếc, 

Sóng xanh chân hồng bơi.” 
   Nhờ sự xuất thần thành thi của nhà sư Đỗ Thuận, 

mà đất nước Việt Nam một thời bình yên, không bị 

người Trung Hoa chinh phạt. 
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Thơ ca Việt Nam có nhiều hiệu dụng thật đa 

dạng, từ việc quốc gia đến người nông dân cấy cày 

ngoài cánh đồng bát ngát bao la tay lấm chân bùn, cũng 

tạo được câu hò, câu đối mang nội dung trữ tình tha 

thiết. Hoặc có nhiều ngư phủ khi đã thành công với mẻ 

lưới thật nhiều tôm cá ở ngoài biển khơi, bằng câu hò 

“dô ta!” để vui thỏa khi thuyền đà cặp bến. Tất cả được 

nung nấu để đem lại thành tựu cao nhất, phải nói là thơ 

ca. Thơ ca luôn có tiềm ẩn như làm sống lại thật mãnh 

liệt của tất cả con tim để hoàn thành vấn đề trong cuộc 

sống. Đất nước Việt Nam được lớn mạnh tự bao đời, 

phần lớn cũng nhờ Thơ ca: 

“Nợ nước Văn chương toan báo đáp, 

Ơn nhà đạo đức quyết đền ân.” 
                                                     (Tỉnh Bạn Trần Gian) 

   Thơ ca trong Sấm Thi cũng thế, có sức mạnh hấp 

dẫn, đưa nhân sanh sớm qui ngưỡng Đạo Pháp là dòng 

thơ chở Đạo bất tận. Và còn có tác dụng dọn sạch dây 

bìm, dây sắn đã phủ kín thân cây Bồ Đề, để Đạo Phật 

được trong sáng, nguyên thỉ hơn và còn biết bao loại 

rong rêu mê tín dị đoan, âm thinh sắc tướng, làm mờ đi 

Đạo lý vô vi tuyệt diệu được ẩn sâu trong Kinh Tạng 

của Đức Như lai. 

Dòng thơ chở Đạo bất tận, Đức Thầy đã thành 

công và bay xa như đôi cánh phượng hoàng chao luyện 

giữa trời xanh vô tận và không còn con đường nào hơn 

được qua Sấm Giảng Thi Văn của vị hoạt Phật thời đại 

chúng ta. 

  Tất cả sẽ chấp cánh, để dòng thơ dân tộc mang 

âm hưởng mãi với thời gian và không gian vô cùng 

luôn lắng đọng trong tâm thức chúng ta./. 

 
 



196 
 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC ĐIỂN TÍCH 
TRONG SẤM THI  

PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
      

      THẾ VĂN 
Trong Sấm Thi PGHH, Đức Huỳnh Giáo Chủ sử 

dụng nhiều tích truyện trong kinh sách mà trong văn 

học thường gọi tắt là điển tích. Các tích truyện đó 

thường hàm chứa ý nghĩa cô đọng thâm sâu nên người 

đọc không am tường thì không hiểu được câu giảng 

muốn nói gì. Do đó, việc tìm hiểu điển tích rất quan 

trọng trong tiến trình tu học.  
 Sau đây chúng tôi xin lần lượt trình bày các điển 

tích một cách ngắn gọn trong Sấm Thi PGHH nhằm 

giúp độc giả Tập san Tinh Tấn tìm hiểu Sấm Thi của 

Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

 Một điển tích thường xuất phát từ nhiều nguồn 

tài liệu gốc nên có thể các chi tiết, nhất là ngày tháng 

diễn tiến sự kiện, thường không giống nhau. Với tư 

cách là người hậu học, chúng ta rất khó đánh giá chi tiết 

nào đúng và chi tiết nào sai. Tuy nhiên, về nội dung ý 

nghĩa của điển tích thì đều có tính cách đồng nhất và 

chính đó là mục tiêu mà chúng tôi muốn ghi lại lần lượt 

trình bày trong đề mục này. 
  

 1. A-Di-ĐÀ PHẬT.  

 Đức Huỳnh Giáo Chủ nhắc đến Phật A-Di-Đà rất 

nhiều trong Sấm Thi của Ngài. Sau đây xin dẫn một vài 

chỗ: 

 - “A-Di-Đà Phật từ bi 

 Ở bên Thiên trước chứng tri lòng này.” 

   (Sấm Giảng, Q. 1) 
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 - “A-Di-Đà nhìn xem khắp cõi 

 Đang trông chờ mong mỏi chúng sanh.” 

   (Kệ Dân, Q. 2) 

 - “Đức Di-Đà xem thấy xót thương, 

 Sai chư Phật xuống miền dương thế” 

   (Kệ Dân, Q. 2) 
  

 A-DI-ĐÀ PHẬT:  Tiếng Phạn (scr.) là Amitabhâ, 

tiếng Anh là Amita Buddha. Đó là tên âm từ tiếng Phạn 

chỉ vị Phật, Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng 

gọi Vô Lượng Quang (có hào quang chiếu sáng vô cùng 

tận, không có chướng ngại nào có thể ngăn che) hoặc 

Vô Lượng Thọ (có báo thân hưởng thọ mạng lâu dài 

không thể đo bằng năm tháng của nhân gian). Nam-mô 

A-Di-Đà Phật là câu niệm nguyện sanh về Thế giới 

Cực Lạc của người tu theo Pháp môn Tịnh Độ.   
 

 2. HỒNG LẠC. 

 Hồng Lạc hay Lạc Hồng là một điển tích thuộc 

thời cổ sử của dân tộc Việt. Điền tích này cũng được 

Đức Huỳnh Giáo Chủ nhắc đến nhiều lần trong Sấm 

Thi của Ngài: 

 - “Ca xang thảm cảnh não nồng 

 Cả kêu dân chúng Lạc Hồng hỡi ơi!” 

   (Bài Để Chơn Đất Bắc) 

 - “Giống Hồng Lạc kim chi ngọc diệp 

 Nay đổi đời nhiều sự thấp hèn.” 

   (Bài Diệu Pháp Quang Minh) 

 - “Đừng chia Bắc Tổ Nam Tông 

 Chỉ biết giống Lạc Hồng thượng cổ.” 

   (Bài Nang Thơ Cẩm Tú) 

 - “Hồng Lạc giống xưa rất tuyệt vời.” 

   (Bài Tỏ Câu Huyền Bí) 

 HỒNG LẠC là chỉ tiền nhân ta trong đời thượng 
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cổ đã lấy chim Hồng và chim Lạc làm vật tổ, chẳng 

những thờ cúng mà còn vẽ hình vật tổ đó vào mình để 

làm dấu riêng cho bộ lạc Việt. Chim Hồng chim Lạc là 

hai thứ chim thường hay đổi chỗ ở theo mùa nóng, mùa 

lạnh (gọi là hậu điểu) và bay rất cao xa. Người Việt đã 

từng di cư theo hướng bay của chim ấy trước sự xâm 

lấn của quân Đại Hán từ phương Bắc mà không sợ lạc 

ra biển cả (theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng 

Kim). Do đó, Hồng Lạc chính là tên chỉ dòng giống của 

dân tộc Việt.  
 

 3. BÀN CỔ. 

 Đức Huỳnh Giáo Chủ viết: 

 “Ta nghiệm xét từ thời Bàn Cổ’ 

 Có ai mà đặng thành Tiên.” 

   (Giác Mê Tâm Kệ, Q.4) 

 BÀN CỔ là vị thần khai thiên lập địa trong thần 

thoại Trung Hoa. Truyền thuyết Trung Hoa cho Bàn Cổ 

là thủy tổ loài người, do Trời sanh ra, cũng giống như 

ông A-đam và bà Ê-và bên Thiên Chúa giáo. Sơ lược sự 

tích như sau:  

 Bàn Cổ xuất hiện tại núi Côn Lôn, sanh từ một 

tảng đá đã thọ khí âm dương lâu đời. Do một tiếng nổ, 

tảng đá linh thiêng ấy nứt ra, Bàn Cổ chào đời thành 

con người đầu tiên trên thế gian. Bàn Cổ vừa sanh đã 

biết đi, biết chạy nhảy, hít gió, uống sương, ăn hoa trái 

mà lớn lên; thân hình vạm vỡ, cao lớn và sức mạnh phi 

thường. Bàn Cổ ra sức tạo lập trần gian bằng sự liên hệ 

với Trời Đất mà hóa sanh ra vạn vật. Ông tự xưng là 

Thiên tử và là vị vua đầu tiên của nhân gian, sống lâu 

đến 18.000 tuổi mới quy Thiên. Hậu thế gọi Bàn Cổ là 

Thái Thượng Lão Quân. Tiếp sau Bàn Cổ là Tam 

Hoàng – Ngũ Đế trong huyền sử Trung Hoa. Khi nói 

“Đời Bàn Cổ” là ám chỉ thời tối cổ trong lịch sử loài 
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người. 
 

 4. TAM HOÀNG. 

 Đức Huỳnh Giáo Chủ viết: 

 “Thiên Hoàng mở cửa các lân, 

 Địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn 

 Mười cửa xem thấy ghê hồn 

 Cho trần coi thử có mà hay không 

 Nhơn Hoàng cũng lấy lẽ công 

 Cũng đồng trừng trị kẻ lòng ác gian 

 Ấy là đến lúc xuê xang 

 Tam Hoàng trở lại là đời Thượng Nguơn.” 

 Trong bài “Tây phương ngũ nguyện” dùng để 

cúng lạy hàng ngày trước ngôi Tam Bảo của người tín 

đồ PGHH, Ngài lại viết: 

 “…Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên 

Hoa hải hội, Thương Phật từ bi, Phật vương trị chúng 

thế giới bình an.” 

 TAM HOÀNG là chỉ ba vị vua của ba cõi: Thiên 

hoàng (vị vua thuộc cõi Trời), Địa hoàng (vua cõi Âm 

cung, tức Diêm vương), Nhơn hoàng (vị minh chúa 

trong đời Thượng nguơn thánh đức sau nầy). 

  Trong lịch sử Cổ đại Trung Hoa có các vị vua 

huyền thoại gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng 

cũng có danh xưng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn 

Hoàng; còn Ngũ Đế là Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế 

Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Theo học giả Nguyễn 

Hiến Lê, các vua trên đều do người Tàu tưởng tượng ra, 

chỉ có hai vị Nghiêu và Thuấn được coi là bán thực bán 

huyễn và được Khổng giáo cho là hai vị minh quân kiểu 

mẫu, hai tấm gương đạo đức tiêu biểu. Tam Hoàng 

trong Sấm Thi PGHH không mang ý nghĩa này. 
 

                 (còn tiếp) 
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CHUYẾN ĐI THĂM NGƯỜI TÙ LƯƠNG TÂM: 

                  MAI THỊ DUNG    

        LÊ MINH TRIẾT 
 

Nghe tin Mai thị Dung ở 

tù được thả về, tôi muốn đi 

thăm mà xem mòi không 

thể tự mình lái xe đi được. 

Mấy hôm nay trong người 

ghiền bệnh, không khỏe; 

đã không đọc được trang 

sách nào, tôi còn làm 

biếng luôn các sự sinh hoạt 

cần thiết cho bản thân và 

nhà cửa như tắm giặt, quét 

dọn, nấu ăn... 
Từ nhà tôi tới nhà 

Mai Thị Dung cách rất xa, xe Honda tay lái ngon ngon 

cũng mất nửa tiếng đồng hồ, thế mà tôi không làm 

biếng mới lạ, tôi gọi điện nhờ cháu Ngoãn đến cho tôi 

đi cùng.  

Chúng tôi dừng xe trước đường, qua sân trống, 

nhìn vào nhà thấy có khoảng hơn mươi người khách 

đến thăm. Tôi vào nhà chào hỏi, chỉ ngồi một chút thôi 

mà kẻ đến người về, tiếng chào hỏi, tiếng nói cười rộn 

rịp. 

Dung đi tù suốt mười năm, tôi đã từng theo dõi 

tinh thần và sức khỏe của Dung qua sự hỏi han những 

thân nhân đi thăm nuôi. Biết Dung bệnh tật và gầy gò, 

án phạt 11 năm sợ chưa ở được một phần ba mức án thì 

căn bệnh hoành hành chắc không chữa nổi. Theo những 

thông tin đó, nhiều người quen thân đã không tin Dung 

có thể sống sót trở về sau khi thi hành xong mức án.  
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Trong thời gian Dung tù đày xa xứ, những lời 

chê bai, đàm tiếu, lánh xa sự qua lại với gia đình Dung-

Bửu, ai nghe chuyện cũng rất là buồn. Ngày Dung được 

về, bà con đến thăm một cách náo nhiệt, lời đàm tiếu 

không bằng sự thật, sự hiện diện không phải đã xóa án 

tích của những lời chê bai rồi sao! 

Mừng lắm, tôi nói với Dung: 

- Đón chào sự trở về của cháu thì niềm tin đối 

với chú là tuyệt đối, cho dù chú được Bửu báo bệnh của 

cháu sau mỗi đợt thăm nuôi về. Nhưng chú thật không 

thể tin gặp cháu về với cái vẻ bề ngoài thịt thà đầy đặn 

thế nầy, chú tưởng cháu ốm còm nhìn không ra. 

Dung nói: 

- Cháu tin tưởng Trời Phật giúp cháu, có một sức 

khỏe bề ngoài để cháu về lại với gia đình với bà con cô 

bác xóm chòm và với chư đồng đạo thân thương đã ủng 

hộ cháu, thấy cháu mà người ta không ghê sợ, chứ như 

bốn tháng về trước cháu bị oằn oại với nhiều cơn bệnh 

hành hạ, gầy còm, còn có 38 ký lô thôi, nhìn cháu mấy 

ai không mủi lòng rơi lệ, tội nghiệp lắm! Cái ý của cháu 

là có thể… 

Khi bị bắt, cháu gặp hai mũi nhọn tấn công gớm 

ghiếc, tưởng đã chết nhưng rồi mọi chuyện khó khăn đi 

qua, cháu được về đoàn tụ gia đình. 

- Hai mũi nhọn tấn công là gì? 

- Thưa chú, một là công an tỉnh An Giang qua 

điều tra không vội vàng và gây gổ, kết thúc hồ sơ chung 

vụ với chồng cháu và những anh em khác, tòa tuyên án 

cháu 5 năm tù giam. Tính vậy thì thôi, lo mà gỡ lịch 

mỗi ngày. Ngờ đâu, họ giải cháu về tỉnh Vĩnh Long để 

lập hồ sơ điều tra thêm một vụ án khác mà họ tình nghi. 

Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tay vào việc rụp rụp điều 

tra làm cướp tinh thần. Sáng 6 giờ là tên quản ngục mở 

cửa kêu cháu đi làm việc, ngày nào cũng như ngày nào, 
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hai buổi đều phải đi cho họ điều tra, chủ nhật cũng kêu 

đi, thậm chí ngày 30 tháng 4 năm 2006 họ vẫn đến gọi 

cháu. Sau đó cháu bị đưa qua tay ông Châu văn Trạng, 

đại tá trưởng phòng cảnh sát điều tra tỉnh Vĩnh Long. 

Gặp cháu mấy lần đầu, ông ta ra vẻ hậm hực, nạt nộ, 

biểu lộ sự khó chịu, hăm dọa kêu phải khai mau. Nhưng 

cháu không sợ và trả lời rằng: Sự thật của tôi là đấu 

tranh đòi hỏi quyền Tự do tôn giáo cho Phật Giáo Hòa 

Hảo, đòi hỏi những nguyện vọng chính đáng là PGHH 

phải được tự do hoạt động, từ ứng cử, bầu cử không có 

sự ràng buộc, hay sự sắp đặt gì của phía nhà nước, tuyệt 

đối không được đưa Đảng viên đảng cộng sản vào giữ 

những chức vụ đầu tàu Giáo hội. 

Ông Trạng gay gắt: 

- Ở đây không phải chỗ để bị cáo giải trình về 

Tự do Tôn giáo mà là trả lời sự thật của tội lỗi qua điều 

tra. 

Cháu nói: 

- Sao mất công nhiều vậy! Tôi nói lắm lần rồi là 

tôi không có tội. 

Hôm khác, Châu văn Trạng đến làm việc với 

cháu, không còn tính cách nạt nộ mà lại đổi mới cách 

xưng hô: 

-Thương em tuổi còn trẻ, bị kẻ khác xúi giục 

phạm tội. Nếu em khai ra sự thật, anh hứa giúp cho em 

nhẹ tội, lãnh mức án “gọi là”, không bao lâu cũng sẽ về. 

Nhưng nếu em cố tình che giấu sự thật về việc phạm tội 

của mình và kẻ chủ mưu, thì một là em chết trong tù, 

hai là nếu có được về, chừng đó sẽ là một bà già chống 

gậy. Anh cho em vài hôm để suy nghĩ và chúng ta sẽ 

gặp lại. Hy vọng em sẽ giác ngộ bỏ tối ra sáng để có sự 

khoan hồng của nhà nước, sớm về đoàn tụ gia đình. 
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Đúng là Châu văn Trạng! Vài hôm sau, hắn trở 

lại hỏi cháu có giác ngộ và sẵn sàng khai báo sự thật 

chưa. Cháu đáp: 

- Đừng để mất công và mất thời giờ vô ích về 

việc điều tra thêm. 

Trạng nổi nóng, buông một câu dọa tột cùng: 

- Như vậy, chỉ có Trời cứu em thôi! 

Hết Châu Văn Trạng làm phiền, cháu còn bị 

thêm một người nữa. Ông ta đến từ Hà Nội, tên là Lê 

Công Minh, Phó Giáo sư tiến sĩ ở ban tuyên giáo trung 

ương, Ông ta cứ luôn miệng nói rằng cháu bị người 

khác mua chuộc, gạt gẫm để làm điều phạm tội. Hãy 

tỉnh ngộ mà khai thật ra, đó là cách hay nhất còn kịp, 

đừng để kẻ xấu xúi giục gây tội rồi sống nhởn nhơ 

ngoài vòng pháp luật. 

Cháu nói: 

- Ông coi tôi là con nít chắc! Tôi đã gần 40 tuổi 

rồi đó. Tôi sống có trách nhiệm bản thân và bổn phận 

của một tín đồ đối với Tôn giáo và Thầy Tổ. Uổng công 

ông từ Hà Nội vào đây nói chuyện nầy. 

Sau buổi làm việc khuyên tôi, ông Lê Công 

Minh bay về Hà Nội. Lúc xuống sân bay, ông còn gọi 

về trại giam Vĩnh Long nhờ đưa điện cho cháu nghe. 

Ông nói ông rất buồn vì biết cháu bị người ta lợi dụng, 

làm việc phạm pháp mà cháu cố tình che dấu phạm 

nhân đứng sau lưng. Ông còn nói rằng thấy cháu con 

đường sống khó khăn nên ông ta từ Hà Nội vào mở cho 

cháu con đường để thoát nhưng cháu từ chối… 

Ngừng một lát, tôi hỏi tiếp cháu Dung: 

- Còn mũi nhọn thứ hai? 

- Mũi nhọn thứ hai là bệnh trạng trong người 

cháu. Từ nhà giam công an tỉnh Vĩnh Long, họ đưa 

cháu ra trại tù Hàm Tân, bệnh của cháu mỗi lúc tăng 

thêm, không giảm. Cháu nghe đau nhức, khó thở, 
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không nằm được xuống giường phải lấy cái gì đó làm 

gối, đặt gối vào tường kê lưng lên mà dựa.  

Cháu xin đi nằm viện trị bệnh, ban giám thị nhà 

giam không chấp nhận yêu cầu của cháu mà họ buộc 

cháu ký nhận tội rồi mới cho đi khám bệnh. Cháu phản 

đối việc ép nhận tội bằng cách tuyệt thực gây xôn xao 

cho Hội đồng cán bộ và các tù nhân. Hơn nữa, anh Bửu 

ra tù trước, đủ tư cách đi thăm nuôi cháu, cho dù qua 

thủ tục khó khăn của Cục quản lý trại giam cũng không 

thể hành sử khe khắt việc chồng đi thăm vợ.  

Mỗi lần anh Bửu đến thăm nuôi, cháu đều đem 

chuyện đối xử hà khắc của trại giam và bệnh trạng của 

cháu càng lúc càng trầm trọng mà Ban giám thị không 

chuyển đi bệnh viện. Anh Bửu mang tin về nhà, đưa tin 

lên các tổ chức hoạt động cho Nhân Quyền và Tự Do 

Tôn Giáo, lên hệ thống internet cho nhiều người biết và 

theo dõi. Thấy vậy, họ chuyển cháu ra nhà tù Thanh 

Xuân Hà Nội, tính là cắt đứt sự liên lạc của anh Bửu và 

cháu. 

Thật là trớ trêu, cháu yêu cầu được đi trị bệnh 

mà họ lại hành động như trả thù. Họ chuyển cháu đi 

giam xa, để việc thăm nuôi phải tốn nhiều tiền, vất vả 

và sẽ bỏ cuộc.  

Tôi hỏi cháu Dung tiếp: 

- Chuyển tù ra Hà Nội, cháu có lo sợ lắm không? 

- Lo sợ là có. Dầu sống trong đau đớn nhưng 

cháu tin tưởng ở Đức Phật, Đức Thầy sẽ không để cháu 

chết trong tù. 

- Cháu tin tưởng vậy sao? 

- Dạ! Nhờ lòng tin tưởng mà một hôm cháu nằm 

chiêm bao thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trên cao 

rồi từ từ hạ xuống cận bên cháu. Ngài cầm cái Tịnh 

bình trút hết nước vào bát của cháu, đầy bát rồi mà còn 

dư ra, nghiêng đổ phần dư xuống đất và nói: “Công của 
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con nhiều như vậy, đừng lo sợ, không sao đâu!” Cháu 

giật mình thức giấc, nghe trong người dễ chịu, và 

không khí hít thở như có mùi thơm nhẹ. 

- Cháu thật là tốt phước! 

- Từ đó cháu thường xuyên tịnh tọa và còn ghi 

nhận ngày nào không tịnh tọa hoặc tịnh tọa ít, bệnh tấn 

công trong người, có tịnh tọa và tịnh tọa được lâu thì 

trong ngày vui và khỏe. 

- Nay được thả tù về nhà, cháu có nên cảm ơn 

đại tá Châu Văn Trạng không? 

- Sao thế! Tại sao lại phải cám ơn ông ấy? 

- Vì là vô thần nhưng ông ta biết trước hơn cháu 

về hữu thần. Chẳng phải ông ta đã nói: “Chỉ có Trời 

mới cứu cháu nổi đó sao?” 

- Nhưng chú ơi, ông ta hăm dọa cháu đó thôi! 

- Hăm dọa mà được gì chứ! Chẳng phải Trời cứu 

cháu thật sự rồi sao? 

- Dạ. 

Đến thăm Dung và nghe dung kể chuyện tôi có 

cảm giác rang rang trong đầu, nhớ lời Đức Thầy dạy: 

“Người làm phải như tầm trong kén, 

 Có muôn tơ bao bọc tấm thân.” 

Và câu: 

“Ai mà tu tỉnh chuyên cần, 

 Làm đường ngay thẳng có thần độ cho.” 
Dung và các đồng đạo đấu tranh đòi hỏi quyền 

Tự do Tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo khi tôn giáo nầy bị 

chà đạp, mất quyền tự do tôn giáo. Đòi hỏi quyền tự do 

tôn giáo là đi trên con “đường ngay thẳng”, có sự cứu 

độ của các đấng thiêng liêng là tất nhiên. Nhiều người 

không biết tưởng tu mà còn đòi hỏi là quá đáng. Đòi hỏi 

cho cá nhân hay những gì không thuộc về mình, không 

phải của mình, có thể cho đó là quá đáng cũng được. 

Đàng nầy, Tôn giáo là của chung, các cơ sở tôn giáo là 
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của toàn thể tín đồ thì toàn thể tín đồ có quyền đòi hỏi 

tìm lại những giáo điều, những tài sản đã bị người khác 

lấy mất, là “Làm đường ngay thẳng”, là đúng chứ 

không sai. Do đó, ngay từ buổi đầu, Mai thị Dung bị 

công an tỉnh Vĩnh Long lôi ra điều tra, cuối cùng, đại tá 

Châu Văn Trạng đi đến kết luận: “Dung sẽ được Trời 

cứu!”. 

Đòi hỏi quyền Tự do Tôn giáo, bị bắt ở tù lâu 

ngày, tưởng đã chết mà có Quán Thế Âm Bồ Tát và 

Trời cứu thì đừng ai nói ở tù nầy là sai ! 
 

Lê Minh Triết  
29/4/2015 
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TẠI SAO TÔI ĐI CHÙA? 
 

                     Tùy Bút của 

                    NGUYỄN PHÚC LẠC 

  

          Là tín đồ PGHH có gia đình thê tử, liên hệ sinh 

hoạt với xã hội nhiều, tu tại gia theo giáo lý khuyến giải 

của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua Sấm Giảng, xét thấy 

không cần đi chùa. Thế mà thỉnh thoảng vào ngày rằm, 

cuối tháng, lễ Phật Đản hoặc có dịp thuận tiện, tôi ghé 

chùa lễ Phật, sinh hoạt với người Phật tử (danh gọi 

người đi chùa). Hoặc, một mình vắng lặng vào cúng lạy 

Phật (theo bài Qui y của Đức Thầy) xong biếu vào 

thùng “Phước Sương” một ít tiền với tâm nghĩ “để tu bổ 

chùa” rồi ra về. Có người thâm giao, khi luận đàm đạo 

lý hỏi tôi “Tại sao?” - Bởi vì tôi đã gẫm xét có lợi ích 

cho bước đường tu học của mình mà tôi lần lượt ghi lại 

sau đây mấy việc làm và cảm nghĩ trung thực với tâm 

mình như là “Tự truyện”… 

          Bước vào cổng chùa lòng khoan khoái như trút 

bỏ những sầu ưu ngoài đời. Chùa rộn rịp người, nam nữ 

đủ hạng tuổi, ăn mặc đủ cách, nhưng ta không mắc bị 

nghe những câu chướng tai như vào vũ trường, quán 

nhạc, nhà hàng; mà câu chuyện trao đổi với nhau miệng 

luôn cười mở lời từ ái, dịu hiền, dẫu rằng trong tâm mỗi 

người có thể có một ý niệm đi chùa khác nhau. Thường 

thì tôi tới sớm vào lễ Phật đơn lẻ, rồi ra sân tìm người 

luận đàm về đạo lẫn cả đời. Đúng 12 giờ trưa vào chánh 

lễ có Sư chủ trì; tất cả đều quỳ hoặc ngồi phía sau Sư 

mặt hướng về bàn thờ với tượng Phật trang nghiêm, 

mỗi người lấy một cuốn Kinh lật từ trang đọc theo Sư. 

Tôi lui về phía sau cùng ngồi bán già, tai lắng nghe 

giọng đọc Kinh trầm bổng, thầm niệm lục tự Di Đà, 
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mắt chăm nhìn tượng Phật, tâm ôn cố tưởng lược sử 

Đức Phật Thích Ca do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết trong 

quyển Khuyến Thiện mà tôi đã thấu hiểu tận tường. Trí 

tôi như hiện lên nối tiếp từ thời Hoàng hậu Ma Da sanh 

ra Thái tử Tất Đạt Ta; rồi lớn lên Thái tử như thường 

nhơn có vợ đẹp con xinh, nhưng tự xét thấy cõi đời giả 

tạm khổ đau bèn giữa đêm khuya rứt bỏ điện ngọc, đền 

vàng, lìa vợ đẹp con xinh, vào rừng sống cảnh đói lạnh 

tầm đạo tu hành khổ hạnh, trật cách mấy lần… Cuối 

cùng tự tìm ra lối tu giải thoát và đắc đạo dưới cội Bồ 

Đề. Từ đó Ngài thu nạp đệ tử đi du thuyết khắp nơi 

giáo pháp tự tu, tự đắc theo ý nghĩa câu: “Tự mình thắp 

đuốc mà đi”. Thật là ngời sáng rực rỡ biết bao! Trong 

quyển Khuyến Thiện, Đức Thầy nhắc lại lời Phật 

thuyết: 

                   “Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, 

                     Các chúng sanh đều có như Ta…” 

          Tôi thiết nghĩ, thành phần đến chùa là chúng sanh 

có “Phật chủng”. Tôi ví chúng sanh có “Phật chủng” 

cũng như người đời có “mầm giống tốt”. Có “mầm 

giống tốt” mà không biết “ươm gieo” đúng cách thì 

mầm ấy cũng khó “nẩy chồi đơm bông” được. Do đó, 

tôi tới chùa để nhận xét, học hỏi người có “Phật chủng” 

đã hành đạo như thế nào; nghĩa là chơn lý Đạo pháp 

được khai mở ra sao ở chốn thiền môn? Tôi không thỏa 

mãn trọn vẹn, có lần quỳ phía sau tôi nghe mấy người 

phía trước và bên cạnh nguyện cầu nghe rõ được tiếng: 

“Cầu xin Đức Phật từ bi gia hộ cho gia đình con sớm 

đoàn tụ, mua may bán đắc, thành đạt như ý, v.v…”. Tôi 

muốn làm một chút gì gọi là khơi tỏ giáo lý của Phật 

theo giảng giải của Đức Thầy: 

                   “Tu mà muốn cho được giàu sang, 

                     Với quyền tước là tu dối thế.”… 
          Và kế tiếp: 
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                   “Rủi ốm đau bởi tại căn tiền. 

                     Hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, 

                     Hãy tu tâm phước điền tạo tác.”… 

          Xong lễ cũng ra phía sau chùa thọ trai đạm bạc, 

tôi lại làm quen với mấy bà, trong đó có bà cầu nguyện 

mà tôi nghe lúc nãy. Tôi khơi chuyện hỏi: 

          -Quý bà thấy tu khó lắm không? Nhiều người 

hiền mà cứ gặp lao đao, lận đận…Có người không dám 

làm ác dẫu bằng lời nói chẳng chảy máu ai, vậy mà vẫn 

thọ khổ, trái ngang. Thế mà cũng trì tâm niệm Phật, 

không than trách, vì theo Phật thuyết đó là nghiệp quả 

của mình, không do kiếp nầy thì do kiếp trước. Nên tu 

rất khó là phải biết “chấp nhận”, chấp nhận tất cả trái 

ngang, nghịch cảnh tới cho thân phận mình…Quý bà 

xét nghĩ thế nào? 

          Rồi nhơn cơ hội thuận tiện, tôi dẫn giải qua nhiều 

đề tài khác bằng nhiều dẫn chứng thực tế trên đời mà 

tôi đã xét thấy qua người khác, hoặc qua chính bản thân 

nhằm minh bạch giáo lý Phật theo khả năng của mình, 

chớ chẳng dám ngạo mạn cho ta đang thuyết trình, 

truyền bá, giảng đạo!!! Có bà liền phát biểu với tôi:  

- Ông giải lý hay quá. Hãy thưa với Sư hằng 

tuần để ông lên thuyết pháp cho tụi tôi nghe chừng một 

giờ giúp tụi tôi hiểu rõ thêm giáo lý của Phật. 

          Tôi thưa đáp với quý bà: 

          - Việc đó là của Sư. Tôi đi chùa lễ Phật như quý 

bà vậy thôi. Phật tử như con một cha, gặp nhau trong 

khung cảnh nầy tâm trí thấy vui nên tôi thích đi chùa. 

Còn tu tĩnh là liên tục tự kiểm nội tâm mình không phút 

lơi lỏng, chớ chẳng phải buông lung chờ cuối tuần tới 

quỳ trước Phật. Phật muốn chúng sanh “hành Thiện 

không ngừng” chớ nào có thiết quỳ lạy Phật đâu! Tôi 

nhớ trong Kinh Sám có hai câu phân giải: 

                   “Phật tại tâm chớ có đâu xa, 
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                      Mà tìm kiếm ở trên non núi.” 

          Lặng thinh ngồi ăn thì lạnh nhạt, tôi dùng lý giải 

của Phật dạy đọc qua Kinh Sám làm quen với quý bà kề 

cận. Làm quen như vậy không mích lòng mà được vui; 

vui cho tôi được nói; vui cho quý bà được nghe. Niềm 

vui của Phật tử! 

          Hôm đó tôi loanh quanh cho tới giờ chùa hết 

khách. Lên phòng trên, ngồi đối diện với Sư, tôi bèn 

thưa: 

          - Thưa Sư! Hồi nãy quỳ cúng phía sau, tôi nghe 

có mấy người quanh cạnh cầu Đức Phật phò hộ cho gia 

đình họ được sớm đoàn tụ, mua may bán đắc, con cái 

thành đạt…Xét nghĩ, Sư cần thuyết giảng giáo lý cho 

họ am hiểu tận tường để tu tiến, chớ nguyện cầu tham 

mong như vậy tới thời gian nào đó không đạt kết quả, 

họ sẽ bình phẩm Phật không linh, mất lòng tin rồi lần 

hồi xa Phật, vắng chùa. Đạo pháp và giáo lý thì bất 

biến, trường tồn, nhưng tin như vậy thì chẳng có tác 

dụng cứu độ giải thoát đúng theo dẫn dắt của Phật… 

          Sư trầm ngâm giây lát rồi từ tốn lên tiếng đáp: 

          - Phật tử có tâm mộ đạo mà còn nhiều mê tín, 

phải từ từ tìm phương cách phá mê cho họ! 

          Trong trí suy tôi còn nhiều điều cần trình thêm 

với Sư, nhưng kịp nghĩ “việc đó là của Sư”, nên tôi 

ngưng lại và kiếu từ. Trên đường về lòng tôi nghĩ miên 

man!    

          Ít lâu sau đến dự lễ Vu Lan và lễ Phật Đản, Sư có 

tổ chức thuyết pháp về lịch sử và ý nghĩa rạng ngời của 

ngày ấy trước một giờ hành lễ cúng ngọ. Tôi rất thỏa 

lòng mừng thấy hai buổi lễ ấy có tác dụng dầu chưa 

toàn vẹn chớ cũng vun quén phần nào cho “Phật chủng” 

của người mộ đạo. 

          Ở chùa cũng có lắm cạnh tranh, đố kỵ; có lắm 

điều mê tín dị đoan, tham cầu…Do đó, vài người bạn 
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phân bua với tôi “hành đạo tại gia theo giáo lý PGHH 

đủ rồi, đâu cần gì đi chùa…” Tôi không cải lẽ, nhưng 

lòng tự đáp: “Tôi đi chùa với trí nghĩ tìm cơ hội dẹp 

một ít gai gốc trên bước đường Phật học tùy theo trí 

năng hội nhập của mình để cùng tu tiến. Kế tiếp, theo 

quan niệm của tôi, diễn Pháp với người hiểu Pháp là 

trao đổi hữu ích về “hoằng Pháp”; còn diễn Pháp với 

người còn mê mờ mới thật sự là tác dụng “cứu độ”. Ví 

như người yếu bước đi khập khểnh mới cần dìu đỡ. 

Đức Huỳnh Giáo Chủ giải gọn bằng hai câu sau đây: 

                   “Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, 

                     Giải thoát rồi pháp bất khả dùng.”… 
          Trong kỳ lễ Vu Lan có một gia đình làm một căn 

nhà lầu và ráp một chiếc xe Mercedes bằng giấy thật 

lộng lẫy đến nhờ Sư hành lễ cầu siêu cho song thân. 

Xong rồi đem ra phía sau đốt “dâng hiến” xuống tuyền 

đài cho cha mẹ có nhà lầu cao sang ở, có xe tốt di 

chuyển như mình đang thụ hưởng trên thế gian. Xét qua 

tấm lòng thì đó là người con có hiếu tâm, nhưng xét qua 

giáo pháp thì quá lầm lẫn…Đứng nhìn nhà xe đang 

cháy, tôi nói chung với nhiều người quanh cạnh: “Nhà 

xe tạo dựng khéo đẹp quá mà đốt đi thật là uổng phí. 

Quý vị thử nghĩ: thành tro, thành khói rồi thì khi 

“xuống dưới” còn gì để ráp lại. Người đời nghĩ ra cách 

tượng trưng để an ủi lòng hiếu đạo của thế nhơn thôi; 

nếu thật sự ứng nghiệm thì hầu hết Tổ tiên, cha mẹ 

chúng ta ở bên kia thế giới đều có nhà lầu, xe hơi và 

triệu phú bởi ở đây ta chỉ tốn mấy trăm đô, chắc ai cũng 

có khả năng thể hiện. Phật dạy ta hãy lấy tâm thành của 

chính mình nguyện cầu, chớ mướn tạo nên rình rang 

tốn kém thì kết quả chỉ được thiên hạ phẩm bình “lễ 

lớn” mà thôi. Nếu tốn kém mà được siêu thoát thì người 

hiền từ, cô đơn, nghèo khó thiếu cầu siêu Phật bỏ hay 

sao? Phật cứu độ đâu phải đợi cầu như thường nhơn 
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trên thế trần. Theo lý tu chánh pháp thì cứ tạo nhơn 

lành thì tự nhiên đạt quả siêu thoát rồi! 

          Lệ thường tôi tới chùa sớm dạo nhìn ngắm cây 

cảnh, rồi vào thăm Bà Tư ngoài sáu mươi tuổi, mang 

bệnh đi khập khểnh, hưởng trợ cấp tàn tật, ở luôn tại 

chùa như người xuất gia nhưng không cạo đầu, sống 

như người Phật tử bình thường, làm công quả: nấu cơm 

hầu nước cho Sư, lo thắp hương thường ngày cho các 

vong linh xin thờ tại chùa, phụ giúp người mang quà, 

hoa quả dâng cúng lên bàn thờ. Bà Tư có tâm đạo, 

nhưng cách hành đạo diễn đạt đơn thuần như vừa kể, 

chớ Bà chưa thông giáo pháp cao xa của Đạo vì không 

có trình độ để tìm đọc qua Kinh luân và ít được nghe 

thuyết giải. Tôi thương Bà đã có “Phật chủng” mà 

“Mầm chồi” chưa nẩy phát vì chưa tìm ra “cách ươm”. 

Có lần tật đố kỵ xâm nhập vào tâm Bà, dầu là đố kỵ 

chơn chánh, luận theo luật đời. Bà thì thầm thố lộ với 

tôi rằng: Có một cô Phật tử trẻ bày vẽ quyên góp và ton 

hót Sư tín nhiệm, lợi dụng quỹ chùa mua xe hơi mới 

đón đưa Sư, làm vốn sanh lời sai lẽ Đạo. (Tôi xin ghi 

đại khái mà không ghi chi tiết sự tình vì xét chẳng lợi 

ích chi). Tôi gẫm xét là dịp thuận tiện bày tỏ tấm lòng 

thương kính đối với Bà Tư, nên gọi Bà Tư ra sau, khi 

Sư đang bận phía trước, đứng thỏ thẻ với Bà: 

          -Thưa Bà Tư! Kể ra công việc ở chùa nầy, công 

đức Bà Tư lớn lắm, hầu hết Phật tử tới cúng viếng đều 

thấy biết; Sư cũng phải chia phước cho Bà. Riêng 

chuyện cô Phật tử trẻ kia, tôi có ý khuyên Bà Tư nên 

buông bỏ cho tâm trí thảnh thơi tụng niệm. Ai tu nấy 

đắc. Ai gieo sai trái thì người ấy thọ tội theo luật quả 

báo! Tu là tự chấp mình, tự sửa trị tật đố của mình. Đối 

với người khác làm điều sai trái, nếu có thể thì tìm cách 

nào đó giúp cho họ tỉnh ngộ mà không khinh ghét. 

          Bà Tư lặng thinh suy nghĩ chốc lát rồi đáp: 
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          -Mô Phật! Tôi nghe theo lời ông. 

          Từ hôm ấy về sau tôi xuống chùa gặp Bà chào 

hỏi “Mô Phật”, rồi vui vẻ lăng xăng lo các việc; tuyệt 

dứt không còn nghe Bà than phiền đố kỵ chuyện xa 

xưa. Không biết trong tâm Bà còn chứa chấp hay đã 

trục xuất được nó rồi! Mà dẫu sao bên ngoài cũng biểu 

lộ một hiện tượng tốt trên bước đường tu tiến của Bà! 

          Tóm lại, tôi đi chùa là vừa tìm sảng khoái tâm trí 

trong một khung cảnh hiền hòa, đồng thời tìm thuận dịp 

phổ hóa một ít điều nhỏ nhặt theo lý giảng của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ nhằm khai thông mê tín dị đoan cho 

người mộ đạo. Tôi không dẫn chứng nguồn gốc từ 

PGHH vì tâm nghĩ “DANH XƯNG” dễ sanh ra “ĐỊNH 

KIẾN”, nên chỉ mượn thuyết lý đơn giản tạo cho người 

hữu duyên một nhịp cầu tiến cận kề với Đạo rạng ngời: 

“Hành đúng hơn là hữu danh”. Tôi cẩn thận e dè nêu 

trên do nhớ câu giảng giải của Đức Huỳnh Giáo Chủ: 

                   “Chữ Nhơn Ngã cũng là quá gắt, 

                     Ta chớ nên phân biệt với người.” 

  

                     Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

                     Nam Mô A Di Đà Phật. 

                                                                                                                                     

          NGUYỄN PHÚC LẠC 
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Một Tấm Lòng 
                                    Tùy bút của Nhật Giải 

 

  Một bản tin trên tờ báo Việt ngữ cho biết ông 

Tim Cook CEO của hảng Apple Inc sẽ hiến dâng toàn 

bộ tài sản của ông sau khi ông chết cho các cơ quan từ 

thiện một số tiền khá lớn theo sự ước lượng cũng vài 

trăm triệu đô la Mỹ. Ngoài ông Tim Cook các nhà tỷ 

phú của Mỹ cũng có các việc làm từ thiện như vậy. Tỷ 

phú Chuck Feeney ở trước năm 76 tuổi ông đã hiến 4 tỷ 

đô la cho các trường đại học, các chương trình từ thiện 

cũng như các nước chậm phát triển trong đó có Việt 

Nam. Ông có một đời sống khá đặc biệt theo sự mô tả 

của báo chí, ông là người có lòng bác ái thích giúp 

người, một người làm việc chăm chỉ kiếm được nhiều 

tiền nhưng lại dùng tiền của mình để giúp xã hội, ông 

hào phóng với mọi người nhưng keo kiệt với chính 

mình. Ông đeo một đồng hồ trị giá $15 đô, ở nhà thuê, 

không làm chủ xe ô tô. Người Việt mình sống trên đất 

Mỹ tuy không giàu có như một số người Mỹ có tiếng 

tăm nhưng cũng có lòng nghĩa hiệp như ông Trần Đình 

Trường ở New York đã giúp 2 triệu đô la cứu trợ biến 

cố 9-11 năm 2001. 
 

  Nhìn những nạn nhân trong cảnh thiên tai như: 

động đất, sóng thần, mưa bão, lũ lụt, hạn hán mất 

mùa… không ai không động lòng bi thương. Cứu trợ 

những nạn nhân đó là việc làm có ý nghĩa, tiền bạc và 

phẩm vật thật quan trọng vì nó giúp người ta thoát khỏi 

hoàn cảnh khó khăn. Năm Nhâm Thìn 1940 lũ lụt và 

hạn hán tàn phá ruộng đồng làm cho dân chúng lầm 

than khốn khổ. Đức Thầy nhìn thấy cảnh khổ của dân 

chúng Ngài đã mô tả trong bài “Khuyên Người Giàu 
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Lòng Phước Thiện” 

                  “Ruộng đồng chẳng có rạ rơm, 

               Trâu bò ngóng cổ nhà nông héo lòng.”    

Tai họa của Trời Đất giáng xuống không thể nào 

lường trước đuợc cái di hại của nó ảnh hưởng trực tiếp 

và trước nhứt đối với dân nghèo như Đức Thầy viết: 

“Ngày nay thất-bát khá thương, 

            Tiền nong chẳng có cơm lường cho qua.” 
Hay: 

“Nhà nghèo dạ tợ như bào, 

Vợ đau con yếu phương nào cho an”. 

Với tấm lòng Từ Bi bằng những vần thơ lục bát 

Ngài kêu gọi mọi người nhất là những người giàu có 

nên mở rộng lòng ra tay cứu giúp những người có hoàn 

cảnh khó khăn: 

“Ngày nay tốt phước sang giàu, 

Xin thương kẻ khó giúp hào một khi. 

Cậu cô chú bác cùng dì, 

Khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. 

Việc nhà quí bạn đã xong, 

Hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhơn.” 
 

Năm Ất Dậu 1945 nạn đói giết chết hằng triệu 

người dân miền Trung và miền Bắc. Đứng trước thảm 

họa đau thương của đất nước Đức Thầy đi khuyến nông 

kêu gọi dân chúng miền Nam ra đồng cày cấy sản xuất 

lúa gạo để cứu giúp dân miền Bắc và miền Trung. Ngài 

viết: 

“Một phen vác cuốc ra đồng, 

Thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai. 

Mưa nắng ấy đâu nài thân xác, 

Chí hy sinh dầu thác cũng cam.” 

                        (Khuyến Nông) 

Tiền bạc và phẩm vật muốn có phải nhờ vào 
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đâu? Dĩ nhiên phải nhờ vào lòng hảo tâm của mọi 

người. Hội Hồng Thập Tự là một cơ quan bất vụ lợi 

chuyên cứu trợ các nạn nhân bị thiên tai. Năm 2014 Hội 

tiếp nhận ngân khoản gần 3 tỉ Mỹ kim từ các nguồn tài 

trợ khác nhau chủ yếu từ những người có lòng nhân từ. 

Chính lòng nhân hậu đã xoa dịu nỗi đau nhân loại. Làm 

người không biết xót xa cảnh khốn khổ của người khác, 

những người như thế không xứng đáng làm người. Họ 

sống ích kỷ chỉ lo cho bản thân và gia đình. Sự giàu có 

của họ là do tích lũy và đầu cơ, còn nếu là quan chức 

thì do tham nhũng ăn cắp của công. Đức Thầy thường 

cảnh tỉnh người giàu qua câu: 

“Giàu sang như nước trên nguồn, 

Gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ.”  
   (SG, Q.1) 

Giàu sang như Thạch Sùng chết tức tưởi khi gia 

sản về tay người khác, tiếng tắc lưỡi mỗi đêm của con 

thằn lằn cũng là tiếng than của Thạch Sùng khi chết.  

   Thấm nhuần lời dạy của Đức Thầy người tín 

đồ Phật Giáo Hòa Hảo không nhiều tiền lắm bạc nhưng 

tấm lòng của họ không thiếu với những việc cứu giúp 

những người nghèo khó. Tùy hoàn cảnh mỗi người 

trong khả năng họ đóng góp sức mình cho các công 

cuộc cứu trợ. Một em bé tuổi 13 đã dem hết tiền để 

dành trong con heo đất để cứu trợ nạn nhân lũ lụt, một 

người cặm cụi hằng ngày nấu cháo cho những bệnh 

nhân nghèo đang nằm điều trị trong bệnh việc những 

việc làm đã thể hiện một tấm lòng yêu thương vô bờ 

bến. 

Người Nhật có một câu chuyện thường kể cho 

con cháu họ nghe về về một Phật tử có tên Thiết Nhãn 

(Tetsugen) đã làm được ba bộ kinh. Hai bộ đầu vô hình 

nhưng giá trị vượt bộ thứ ba. Câu chuyện được truyền 

tụng như sau: 
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“Thiết Nhãn muốn in một bộ kinh Phật giá trị 

thời đó chỉ có Trung Hoa mới có. Việc in ấn ở Nhật Bản 

rất tốn kém và còn là một việc khó khăn nếu không 

muốn nói là phi thường. Thiết Nhãn bắt đầu quyên góp 

tiền bạc cho việc in ấn, ông cảm ơn mỗi người cho bằng 

một lòng biết ơn như nhau mặc dù có người góp nhiều 

và có người góp ít. Sau mười năm, Thiết Nhãn đã có đủ 

tiền để in kinh. Bất ngờ vào lúc ấy nước sông Uji tràn 

ngập ruộng đồng kéo theo nạn đói. Thiết Nhãn đem hết 

tiền quyên góp trong việc in kinh Phật để giúp những 

người sắp chết đói.  

Sau đó ông bắt đầu quyên góp trở lại. Mấy năm 

sau có bệnh dịch lan tràn làm nhiều người chết. Ông lại 

đem số tiền mới quyên góp được vào công cuộc cứu 

giúp những người bệnh. Ông bắt đầu đi quyên góp trở 

lại và lần nầy ông gặp nhiều khó khăn hơn, có người 

không đồng ý việc làm của ông vì sử dụng tiền in kinh 

vào việc khác mặc dù việc đó mang tính nhân đạo. Sau 

hai mươi năm mong ước việc in Kinh Phật cũng được 

thưc hiện. Những mộc bản đã cho ra đời một bộ kinh 

thật giá trị. Ngày nay người ta vẫn có lưu giữ bộ kinh 

được in đầu tiên tại chùa Hoàng Bá ở Kyoto.” (Trích từ 

quyển Góp Nhặt Cát Đá do Đỗ Đình Đồng sưu tập từ 

nguyên bản Sa Thạch Tập) 

Thật vậy số tiền in kinh Phật đã được Thiết Nhãn 

đem ra bố thí là một việc làm mang ý nghĩa to lớn công 

đức không khác gì in kinh Phật. Bởi vậy, người Nhật 

bảo ông đã in được ba bộ kinh không sai chút nào. 
 

Trận bão Katrina năm 2000 gây thiệt hại to lớn 

cho tiểu bang Texas, Hoa Kỳ; có tin cho biết một nhà sư 

Việt Nam đã bán ngôi chùa của mình lấy tiền cứu trợ 

nạn nhân. Nếu đây là tin có thật thì quả là công đức vô 

lượng… 
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TỊNH ĐỘ VÃNG SANH 
(Phần III) 

                                                                             Đàm Liên Tịnh Giả 
 

TAÂY PHÖÔNG TAM THAÙNH 

Vieát theo caùc Kinh: Voâ Löôïng Thoï Kinh – 

Quaùn Voâ Löôïng Thoï Kinh – Phaät Thuyeát A Di 

Ñaø Kinh. 

 

 1.- GIAÙO CHUÛ A DI ÑAØø PHAÄT 

 A. Phaät Danh: 

Giaùo Chuû coõi Taây Phöông Cöïc Laïc hieäu laø A Di 

Ñaø Phaät. A Di Ñaø do ta ñoïc traïi cuûa chöõ Amita 

(Phaïn ngöõ), nghóa laø Voâ löôïng. Chöõ Voâ löôïng laïi coù 

nhieàu nghóa: Thoï maïng voâ löôïng, Quang minh voâ 

löôïng, Thaàn thoâng voâ löôïng, Trí hueä voâ löôïng, Ñaïo 

sö voâ löôïng, Trang nghieâm voâ löôïng, Thuyeát phaùp voâ 

löôïng, Coâng ñöùc voâ löôïng, Töø Bi voâ löôïng v.v… 

Toùm laïi, ñöùc Phaät A Di Ñaø coù taát caû caùi voâ 

löôïng voâ bieân khoâng theå keå xieát. Voâ löôïng coù hai 

nghóa ñaëc bieät hôn heát laø: Voâ Löôïng Thoï vaø Voâ 

Löôïng Quang. 

Trong Taäp Kinh Di Ñaø, ñöùc Boån Sö Thích Ca 

Naâu Ni töøng vì ñaïi chuùng maø ñònh nghóa hoàng danh 

cuûa ñöùc Töø Phuï: “Naøy Xaù Lôïi Phaát! Ñöùc Phaät ñoù vì 

sao hieäu laø A Di Ñaø? – Naøy Xaù Lôïi Phaát! Ñöùc Phaät 

ñoù quang minh voâ löôïng; chieáu suoát möôøi phöông 

khoâng bò chöôùng ngaïi, neân hieäu laø A Di Ñaø. Ñöùc 

Phaät ñoù vaø nhaân daân trong nöôùc cuûa Ngaøi, thoï maïng 

voâ löôïng voâ bieân a taêng kyø kieáp, neân goïi laø A Di Ñaø”. 
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Kinh Hoa Nghieâm goïi Ñöùc Töø Phuï laø Voâ 

Löôïng Quang Phaät, Kinh Voâ Löôïng Thoï goïi Ngaøi 

laø Voâ Löôïng Thoï Phaät. 

Do ñònh nghóa treân ñaây neân caùc hoïc giaû thöôøng 

giaûi danh töø A Di Ñaø baèng: Voâ Löôïng Thoï vaø Voâ 

Löôïng Quang. 

Theo Kinh Voâ Löôïng Thoï Ñöùc Töø Phuï coù 12 

danh hieäu rieâng cuûa Ngaøi: 

1. Voâ Löôïng Quang Nhö Lai. 

2. Voâ Bieân Quang Nhö Lai. 

3. Voâ Ngaïi Quang Nhö Lai. 

4. Voâ Ñoái Quang Nhö Lai. 

5. Dieäm Vöông Quang Nhö Lai. 

6. Thanh Tònh Quang Nhö Lai. 

7. Hoan Hyû Quang Nhö Lai. 

8. Trí Tueä Quang Nhö Lai. 

9. Nan Tö Quang Nhö Lai. 

10. Baát Ñoaïn Quang Nhö Lai. 

11. Voâ Xöùng Quang Nhö Lai. 

12. Sieâu Nhöït Nguyeät Quang Nhö Lai. 

Chöõ Phaät noùi cho ñuû laø Phaät-Ñaø (Buddha), 

ngöôøi Trung Hoa dòch laø Giaùc Giaû nghóa laø ñaáng ñaõ 

giaùc ngoä hoaøn toaøn. Ñoái vôùi ñaïi chuùng, Ñöùc Huyønh 

Giaùo Chuû ñònh nghóa chöõ Phaät: Phaät Giaû laø Giaùc 

Giaû, Giaùc Giaû laø Tænh Giaû. 

Theo ñaây, Phaät coù nghóa laø baäc ñaõ giaùc ngoä, tænh 

ngoä, xa lìa taát caû söï ham muoán, döùt tuyeät ñen toái voâ 

minh. Giaùc ngoä cuûa một vò Phaät phaûi ñöôïc ñaày ñuû ba 

phöông dieän: Töï Giaùc, Giaùc Tha vaø Giaùc Haïnh Vieân 
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Maõn. 

1. Töï Giaùc: Laø töï mình giaùc ngoä Ngaõ, Phaùp voán 

taùnh khoâng; ñoái vôùi Ngaõ, Phaùp haèng töï taïi voâ ngaïi. 

Ngöôøi ñaõ ñöôïc töï giaùc töùc hoaëc nghieäp khoâng coøn, 

thoaùt khoûi bieån sanh töû, thöôøng truù trong caûnh giôùi 

Nieát Baøn. 

2. Giaùc Tha: Laø mình ñaõ ñöôïc giaùc ngoä, roài vì 

ñöùc Bi maø giaùc ngoä cho nhöõng keû khaùc cuøng ñöôïc 

giaùc ngoä nhö mình, ñoàng ñöôïc giaûi thoaùt nhö Chö 

Phaät. 

3. Giaùc Haïnh Vieân Maõn: Laø giaùc ngoä cho mình, 

cho ngöôøi ñöôïc hoaøn toaøn roát raùo vieân maõn, treân con 

ñöôøng hoùa tha khoâng heà nhaøm moûi, ñeán ngoâi Chaùnh 

Ñaúng Chaùnh Giaùc Voâ Thöôïng Boà Ñeà thaønh Phaät Theá 

Toân. 

Töø phaùt taâm Boà Ñeà ñeán khi thaønh Phaät phaûi traûi 

qua naêm giai ñoaïn: 

1. Phaùt Boà Ñeà Taâm. 2. Phuïc Ñoà Ñeà Taâm. 

3. Minh Boà Ñeà Taâm. 4. Xuaát Ñaûo Boà Ñeà. 

5. Vaøo ngoâi Chaùnh Giaùc Voâ Thöôïng Boà Ñeà. 

Trong töù Thaùnh quaû, Phaät laø quaû Dieäu Giaùc, 

Ngaøi döùt saïch caùc hoaëc nghieäp, khoâng coøn keït nôi 

Ngaõ vaø Phaùp, hoaøn toaøn chöùng vaøo dieäu lyù Chôn 

Khoâng. Vöôït treân caùc chuùng nhôn thieän, ngoaïi ñaïo, 

Thanh Vaên, Duyeân Giaùc, Boà Taùt. Heã laø Phaät töùc caùc 

Ngaøi luoân luoân coù ñuû möôøi hieäu: 1. Nhö Lai, 2. ÖÙng 

Cuùng, 3. Chaùnh Bieán Tri, 4. Minh Haïnh Tuùc, 5. Thieän 

Theä, 6. Theá Gian Giaûi, 7. Voâ Thöôïng Só, 8. Ñieàu Ngöï 

Tröôïng Phu, 9. Thieân Nhaân Sö, 10. Phaät Theá Toân. 
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Hieåu ñuû möôøi danh hieäu cuûa Phaät ta môùi hieåu roõ haïnh 

ñöùc vaø trí tueä cuûa ñaáng ñaõ giaùc ngoä hoaøn toaøn. Ngöôøi 

nieäm Phaät phaûi thieát tha nhôù Phaät, ñeå taâm ta cuøng 

taâm Phaät ñöôïc lieân heä maät thieát vôùi nhau, maø nhôù 

Phaät töùc ta nhôù ñeán nhaân caùch giaùc ngoä cao quí vaø 

ñöùc trí sieâu thöôïng cuûa Ngaøi. Theá neân, ta haõy nghieäm 

xeùt cho thaáu ñaùo veà ñöùc Phaät maø ta haèng töôûng nieäm.  

 B.Thaân Töôùng: 

Ñöùc Töø Phuï A Di Ñaø voán laø ñaáng töø toân toái 

thaéng, dó nhieân thaân töôùng cuûa Ngaøi phaûi laø sieâu vieät 

hoaøn toaøn. Theo lôøi Ñöùc Thích Toân cheùp trong ba boä 

Kinh Tònh Ñoä, thì thaân töôùng cuûa ñöùc Phaät A Di Ñaø 

nhö traêm ngaøn muoân öùc laàn saéc vaøng dieâm phuø ñaøn 

cuûa trôøi daï ma, cao saùu möôi muoân öùc na do tha haèng 

haø sa do tuaàn. Loâng traéng giöõa ñoâi maøy uyeån chuyeån 

xoay troøn veà phía höõu nhö naêm caùi nuùi Tu Di. Ñoâi 

maét traéng vaø xanh bieát phaân minh nhö boán ñaïi haûi. 

Caùc loã chaân loâng nôi thaân ñeàu phoùng aùnh saùng nhö 

nuùi Tu Di. Vieân quang cuûa Phaät nhö traêm ngaøn öùc coõi 

ñaïi thieân. Trong vieân quang coù traêm muoân öùc na do 

tha haèng haø sa vò hoùa Phaät. Moãi hoùa Phaät laïi coù voâ soá 

hoùa Boà Taùt theo haàu. 

Chaân thaân cuûa Phaät coù ñeán taùm muoân boán ngaøn 

töôùng toát, moãi töôùng coù taùm muoân boán nghìn tuøy hình 

haûo. Moãi hình haûo coù taùm muoân boán nghìn tia saùng. 

Moãi tia saùng chieáu khaép thaäp phöông theá giôùi, nhieáp 

laáy chuùng sanh nieäm Phaät khoâng boû rôi moät ai caû. 

Ñieàu naày quaû ñuùng nhö ñöùc Kim Sôn Phaät ñaõ 

töøng vì chuùng sanh phaùn daïy: 
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“A Di Ñaø nhìn xem khaép coõi, 

Ñaëng troâng chôø mong moûi chuùng sanh. 

Hieän haøo quang nguõ saéc hieàn laønh, 

Ñaëng tìm kieám nhöõng ngöôøi hieàn ñöùc.” 

Ñöùc töôùng voâ löôïng cao quí cuûa ñöùc töø phuï A Di 

Ñaø khoâng theå naøo noùi cho cuøng ñaëng, chæ nöông theo 

caùc Kinh dieãn taû ñoâi phaàn trong muoân öùc chôn töôùng 

cuûa Ngaøi maø thoâi. Khi naøo ta ñöôïc vaõng sanh veà Cöïc 

Laïc theá giôùi, ta ñöôïc nhìn taän nôi Ngaøi, chöøng aáy môùi 

thaät laø ñaày ñuû vaø chaân xaùc.  

 C. Hoaèng Nguyeän: 

Ñöùc Töø phuï A Di Ñaø trong thôøi kyø coøn tu nhôn, 

bôûi loøng ñaïi bi voâ löôïng, Ngaøi muoán laøm sao cho taát 

caû chuùng sanh ñeàu ñöôïc yeân vui giaûi thoaùt. Ngaøi coù 

moät hoaøi baûo lôùn lao laø thaønh laäp moät Quoác Ñoä trang 

nghieâm vui ñeïp, ñeå nhieáp ñoä chuùng sanh an truï vaøo 

ñaây ñôøi ñôøi khoâng bò thoái chuyeån hoøng tu taäp mau 

ñeán quaû vò Nhö Lai. Hoaøi baûo cao quí ñoù ñöôïc luoân 

luoân canh caùnh nôi loøng Ngaøi, thuùc ñaåy Ngaøi phaûi 

thöïc hieän .  

   Ñeå hoaøi baûo cao quí cuûa Ngaøi khoâng thaønh laø moäng 

öôùc suoâng, baáy giôø Phaùp Taïng Tyø Kheo khaån thieát 

thænh caàu ñöùc Phaät Theá Töï Taïi Vöông Nhö Lai hieän 

hai traêm möôøi öùc theá giôùi cuûa thaäp phöông chö Phaät 

cho Ngaøi ñöôïc thuaàn nhöùt trang nghieâm vui ñeïp, dung 

hôïp thaønh laäp moät caûnh giôùi Cöïc Laïc ôû töông lai. 

Sau khi ñöôïc chieâm baùi caùc caûnh giôùi cuûa möôøi 

phöông chö Phaät,  Ngaøi Phaùp Taïng Boà Taùt choïn loïc 

vaø keát thaønh 48 ñaïi nguyeän, Ngaøi tuyeân ra moät caùch 
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voâ cuøng khaån thieát. Khi aáy coù söï chöùng minh cuûa Ñöùc 

Theá Töï Taïi Vöông Nhö Lai. 

Theo Kinh “Voâ Löôïng Thoï”, trong 48 ñaïi 

nguyeän cuûa ñöùc A Di Ñaø, coù maáy ñieàu thieát yeáu ñaëc 

bieät löu taâm chuùng toâi xin trích thuaät sau ñaây: 

- Nguyeän thöù 18: Khi toâi thaønh Phaät, chuùng 

sanh trong möôøi phöông heát loøng tin öa muoán sanh 

veà nöôùc toâi, xöng danh hieäu toâi cho ñeán möôøi nieäm, 

neáu khoâng ñöôïc vaõng sanh, toâi theà khoâng thaønh 

Chaùnh Giaùc. 

- Nguyeän thöù 19: Khi toâi thaønh Phaät, chuùng 

sanh trong möôøi phöông phaùt loøng Boà Ñeà, tu caùc 

coâng ñöùc, chí taâm phaùt nguyeän caàu sanh veà nöôùc toâi, 

ñeán luùc laâm chung, neáu toâi khoâng cuøng Thaùnh chuùng 

hieän ôû tröôùc ngöôøi tieáp daãn toâi theà khoâng thaønh 

Chaùnh Giaùc. 

- Nguyeän thöù 21: Khi toâi thaønh Phaät, haøng 

nhôn thieân trong nöôùc toâi thaûy ñeàu ñuû 32 töôùng ñaïi 

nhôn, neáu chaúng ñöôïc nhö theá, toâi theà khoâng thaønh 

Chaùnh Giaùc. 

- Nguyeän thöù 27: Khi toâi thaønh Phaät, töø haøng 

nhôn thieân cho ñeán caû muoân vaät trong nöôùc toâi, hình 

saéc ñeàu toát ñeïp, nghieâm saïch vaø saùng rôõ, vi dieäu cuøng 

cöïc, khoâng theå tính keå. Neáu nhöõng chuùng sanh 

chöùng ñöôïc thieân nhaõn maø coù theå bieän thieát roõ raøng 

ñöôïc danh soá, toâi theà khoâng thaønh Chaùnh Giaùc. 

- Nguyeän thöù 32: Khi toâi thaønh Phaät, töø coõi ñaát 

leân ñeán hö khoâng nhöõng cung ñieän laàu quaùn, ao 

nöôùc caây hoa taát caû vaïn vaät ñeàu do voâ löôïng taïp baûo, 
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traêm ngaøn thöù höông hoøa hieäp taïo thaønh, nghieâm 

ñeïp kyø dieäu, hôn caùc thieân cung. Muøi höông trong 

nöôùc toâi lan toûa khaép möôøi phöông theá giôùi, caùc haøng 

Boà Taùt tieáp xuùc ñöôïc höông aáy ñeàu tu Phaät haïnh. 

Neáu chaúng ñöôïc nhö theá, toâi theà khoâng thaønh Chaùnh 

Giaùc. 

- Nguyeän thöù 39: Khi toâi thaønh Phaät, haøng 

nhôn thieân trong nöôùc toâi ñeàu höôûng söï an vui nhö 

baäc laäu taän tyø khöu. Neáu chaúng ñöôïc nhö theá, toâi theà 

khoâng thaønh Chaùnh Giaùc. 

 D. Ñaïi Haïnh: 

Theo taäp “Voâ Löôïng Thoï Kinh”, sau khi phaùt 48 

ñaïi nguyeän. Ngaøi Phaùp Taïng Boà Taùt chuyeân chuù 

trang nghieâm coõi Tònh Ñoä, Ngaøi töï nghó coõi Tònh Ñoä 

maø Ngaøi ñang kieán taïo phaûi laø moät caûnh giôùi sieâu 

thaéng hôn heát, moät caûnh giôùi maø daãu cho caùc caûnh 

giôùi cuûa möôøi phöông chö Phaät cuõng khoâng hôn ñaëng. 

Roài töø ñoù traûi qua voâ löôïng voâ bieân baát tö nghì 

taùi kieáp, Ngaøi vun troàng voâ löôïng coâng ñöùc ñaïi thöøa, 

phuùc ñöùc thieän caên cuûa Ngaøi ñöôïc tích luõy voâ bieân. 

Ngaøi phaù vôõ hoøn nuùi ngaõ phaùp, taùt caïn bieån nöôùc 

tham duïc, thieâu huûy röøng meâ voâ minh, khoâi phuïc laïi 

maët trôøi trí hueä. Caùc haïnh: Thí, Giôùi, Nhaãn, Taán, 

Ñònh, Hueä, Töø, Bi, Hy,û Xaû, ñöôïc Ngaøi luoân luoân quí 

troïng nhö thaân maïng cuûa mình, khoâng khi naøo xa 

caùch. Caùc thöù duïc, saân, haïi vaø luïc traàn Ngaøi khoâng 

khi naøo coù nghó töôûng ñeán. Haèng soáng trong tinh thaàn 

thieåu duïc tri tuùc, moät ñôøi soáng ñöôïc coi laø moâ phaïm 

cho caùc giôùi xuaát gia, caùc nhaø hoïc Phaät. Ñoái vôùi 
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chuùng sanh bao giôø Ngaøi cuõng toû ra khoan dung, hoøa 

nhaõ vaø raát toân troïng hoï. Ngaøi chæ mong ñem tueä giaùc 

phuïng söï cho moïi ngöôøi, coøn phaàn mình thì chaúng 

bao giôø nghó ñeán. Cuoäc soáng giaûn dò, traàm tónh aáy 

giuùp Ngaøi hoaøn toaøn thaéng phuïc taát caû caùc voâ minh, 

phieàn naõo cuûa boán lôùp kieán, tö, voâ minh, vaø traàn sa 

hoaëc. Baây giôø Ngaøi soáng trong aùnh saùng cuûa trí hue ä 

nhieäm maàu, nhaäp vaøo bieån ñaïi giaùc Nhö Lai! Aùnh 

saùng cuoäc ñôøi Ngaøi ñaõ laøm cho voâ löôïng voâ bieân 

chuùng sanh ñoàng ñaëng yeân vui haïnh phuùc. Cao quí 

thay! Haïnh phuùc thay cho chuùng sanh! Nhôø nöông töïa 

ñöùc haïnh, tueä giaùc, quoác ñoä cuûa ñöùc töø phuï maø chuùng 

sanh höõu tình trong boán gioáng, khoâng coøn khoå luïy nôi 

choán soâng meâ, thaúng ñeán quaû vò cuûa ñaáng Theá Toân 

voâ thöôïng. 

Ñöùc töø phuï thaønh Phaät hieäu A Di Ñaø, quoác ñoä 

cuûa Ngaøi teân laø Cöïc Laïc. Caûnh giôùi cuøng laø ñöùc Phaät 

ôû Cöïc Laïc aùnh saùng voâ löôïng, vui ñeïp voâ löôïng, beàn 

laâu voâ löôïng, quaû ñuùng vôùi yù nghóa Phaät hieäu vaø danh 

quoác cuûa Ngaøi. 

2.- QUAÙN THEÁ AÂM BOÀ TAÙT 

Quaùn Theá AÂm Boà Taùt thöôøng haàu caän phía beân 

taû cuûa Đöùc Töø phuï A Di Ñaø, Ngaøi phuï taù vôùi Đöùc 

Phaät, ñeå haèng lo tieáp daãn vaø giaùo hoùa chuùng sanh taïi 

toái thöôïng Phaät hoïc ñöôøng Cöïc Laïc theá giôùi. 

Theo lôøi ñöùc Thích Toân trong Kinh “Quaùn Voâ 

Löôïng Thoï”, ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt thaân cao taùm 

muoân öùc na do tha do tuaàn, saéc töû kim, ñaûnh coù nhuïc 

keá. Vieân quang nôi ñaàu cuûa Boà Taùt, moãi phía ñeàu 
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roäng traêm ngaøn do tuaàn. Trong vieân quang coù naêm 

traêm hoùa Phaät nhö Thích Ca Maâu Ni Nhö Lai. Moãi vò 

hoùa Phaät ñeàu coù naêm traêm hoùa Boà Taùt vaø voâ löôïng 

chö thieân laøm thò giaû. Trong thaân quang cuûa Boà Taùt 

hieän taát caû saéc töôùng cuûa luïc ñaïo chuùng sanh. 

Boà Taùt ñaàu ñoäi thieân quang baèng chaát baùu tyø 

laêng giaø ma-ni, nôi thieân quang coù moät vò hoùa Phaät 

ñöùng, cao hai möôi laêm do tuaàn. Quaùn Theá AÂm ñaïi só 

maët nhö saéc vaøng dieâm phuø ñaøn, töôùng baïch haøo giöõa 

ñoâi mi coù ñuû saéc thaát baûo, chieáu qua taùm muoân boán 

ngaøn thöù quang minh. Moãi aùnh quang minh coù voâ 

löôïng voâ soá traêm ngaøn hoùa Phaät. Moãi vò hoùa Phaät laïi 

coù voâ soá hoùa Boà Taùt laøm thò giaû. Caùc Boà Taùt naày bieán 

hieän töï taïi ñaày khaép möôøi phöông theá giôùi. 

    Caùnh tay cuûa Boà Taùt nhö saéc hoa sen hoàng, coù 

taùm möôi öùc tia saùng nhieäm maàu döôøng nhö chuoãi 

anh laïc, trong aáy hieän ra taát caû vieäc trang nghieâm. 

Baøn tay Boà Taùt nhö naêm traêm öùc saéc taïp Lieân Hoa, 

nôi ñaàu moãi ngoùn tay coù taùm muoân boán ngaøn laøn chæ 

ñeïp döôøng nhö neùt veû cuûa chieác aán. Moãi laøn chæ ñeàu 

coù taùm muoân boán ngaøn saéc, moãi saéc laïi coù taùm muoân 

boán ngaøn tia saùng nhu nhuyeãn soi khaép caùc nôi. Boà 

Taùt thöôøng duøng tay baùu naày tieáp daãn chuùng sanh caùc 

coõi. 

Nôi loøng baøn chaân cuûa Quaùn Theá AÂm ñaïi só coù 

töôùng thieân böùc luaân. Khi Boà Taùt giôû chaân leân, töø nôi 

luaân töôùng aáy hoùa hieän ra naêm traêm öùc ñaøi quang 

minh. Luùc ñeå chaân xuoáng töï nhieân coù voâ soá hoa kim 

cöông ma ni tuoân raûi taûn maùc khaép moïi nôi. 
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Ngoaøi ra, caùc töôùng khaùc nôi thaân Boà Taùt ñeàu 

ñaày ñuû vaø xinh ñeïp nhö ñöùc Voâ Löôïng Thoï Theá Toân, 

duy tröø nhuïc keá vaø töôùng voâ kieán ñaûnh laø khoâng baèng 

Phaät. Laïi nöõa, danh hieäu cuûa Ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà 

Taùt, neáu chuùng sanh naøo nghe ñeán roài töôûng nieäm, thì 

ñöôïc coâng ñöùc voâ löôïng khoù nghó baøn cho cuøng taän 

ñaëng. Kinh “Phaùp Hoa” ñöùc Thích Toân noùi vôùi Ngaøi 

Voâ Taän YÙ Boà Taùt, neáu coù voâ löôïng traêm nghìn muoân 

öùc chuùng sanh chòu caùc söï khoå naõo, nghe Quaùn Theá 

AÂm Boà Taùt naày, roài moät loøng xöng danh hieäu cuûa 

Ngaøi töùc thôøi ñöôïc giaûi thoaùt caùc khoå aùch kia. 

Chí ñeán caùc chuùng sanh naøo bò trong naïn nöôùc 

troâi, löûa chaùy, quæ döû, ñaïi naïn, tuø xieàng, taâm nhieàu 

daâm duïc, taâm nhieàu saân haän, taâm nhieàu meâ si neáu chí 

thaønh nieäm danh hieäu cuûa Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, thì 

caùc tai naïn aáy thaûy ñeàu tieâu heát, keû kia lieàn ñöôïc an 

oån vui töôi. 

Toùm laïi, neáu chuùng sanh naøo muoán caàu moät 

vieäc chi, cöù nieäm danh hieäu Đaïi só Quaùn Theá AÂm Boà 

Taùt cho thaät thieát tha ai khaån, thì seõ ñöôïc oai thaàn cuûa 

Ngaøi trôï giuùp ñöôïc toaïi nguyeän. 

3.- ÑAÏI THEÁ CHÍ BOÀ TAÙT 

Ñaïi Theá Chí Boà Taùt haàu caän beân höõu cuûa Đöùc 

Töø Phuï, ñeå phuï taù vôùi Phaät haèng tieáp ñoä vaø giaùo hoùa 

chuùng sanh cuõng nhö Ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. 

Thaân töôùng cuûa vò Ñaïi Só naày cuõng töông ñöông 

vôùi Boà Taùt Quaùn Theá AÂm. Vieân quang nôi ñaûnh cuûa 

Ñaïi Theá Chí Boà Taùt moãi phía ñeàu roäng moät traêm hai 

möôi laêm do tuaàn; töø quang theå naày aùnh saùng laïi 
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chieáu xa theâm hai traêm naêm möôi do tuaàn nöõa. 

Quang minh toaøn thaân cuûa Boà Taùt aùnh ra maàu 

saéc töû kim, chieáu khaép caùc coõi ôû möôøi phöông, nhöõng 

chuùng sanh höõu duyeân ñeàu ñöôïc troâng thaáy – chuùng 

sanh naøo chæ thaáy aùnh saùng nôi moät loã chaân loâng cuûa 

Boà Taùt naày, töùc thaáy quang minh trong saïch nhieäm 

maàu cuûa möôøi phöông voâ löôïng chö Phaät. Vì theá, vò 

Ñaïi Só naày ñöôïc goïi laø Voâ Bieân Quang. Vaø bôûi Boà 

Taùt duøng aùnh saùng trí hueä soi khaép taát caû chuùng sanh, 

khieán cho xa lìa tam ñoà ñöôïc söùc voâ löôïng, neân laïi coù 

teân laø Ñaïi Theá Chí. 

Thieân quang cuûa Ñaïi Theá Chí Boà Taùt coù naêm 

traêm baûo hoa, moãi baûo hoa coù naêm traêm baûo ñaøi. 

Trong moãi baûo ñaøi hieän roõ töôùng quoác ñoä tònh dieäu 

roäng raõi cuûa möôøi phöông chö Phaät. Nhuïc keá nôi 

ñaûnh cuûa Boà Taùt hình nhö hoa baùt ñaàu ma. Treân nhuïc 

keá coù moät baûo bình ñöïng caùc thöù quang minh, hieän 

Phaät söï khaép moïi nôi. Ngoaøi ra caùc töôùng khaùc nôi 

thaân cuõng ñoàng nhö Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. 

Khi vò Ñaïi Só naày caát chaân böôùc ñi, möôøi phöông 

theá giôùi thaûy ñeàu chaán ñoäng. Ngay choã Boà Taùt böôùc 

töï nhieân hoùa hieän naêm traêm böùc baûo hoa, moãi baûo 

hoa trang nghieâm cao saùng nhö dieäu töôùng ôû coõi Cöïc 

Laïc. Luùc Boà Taùt ngoài xuoáng caû coõi thaát baûo ñoàng thôøi 

rung chuyeån. Giöõa khoaûng töø coõi Phaät Kim Quang ôû 

phöông döôùi cho ñeán coõi Phaät Quang Minh Vöông ôû 

phöông treân, coù voâ löôïng traàn soá nhöõng phaân thaân 

cuûa Phaät Voâ Löôïng Thoï, Quaùn Theá AÂm vaø Ñaïi Theá 

Chí, ñeàu vaân taäp ñaày daãy nôi hö khoâng coõi Cöïc Laïc. 



229 
 

Taát caû phaân thaân cuûa Tam Thaùnh ñeàu ngoài treân hoa 

sen dieãn noùi phaùp maàu, ñoä chuùng sanh meâ khoå. 

4.- THAÙNH CHUÙNG 

 Cöïc Laïc theá giôùi, ngoaøi hai vò ñaïi Boà Taùt laø 

Quaùn Theá AÂm vaø Ñaïi Theá Chí, coøn coù ñeán voâ löôïng 

voâ bieân caùc chuùng Thanh Vaên vaø Boà Taùt khaùc khoâng 

theå noùi xieát. Chö Boà Taùt vaø Thanh Vaên aáy ñeàu laø 

nhöõng baäc thaàn thoâng trí tueä ñaày ñuû, oai ñöùc töï taïi, 

chæ trong baøn tay caùc Ngaøi gom nhieáp heát thaûy trong 

theá giôùi. Buoåi hoäi laàn ñaàu cuûa Đöùc Phaät A Di Ñaø, 

Thanh Vaên vaø Boà Taùt chaúng theå naøo ñeám cho heát 

ñöôïc, daãu cho haøng thaàn thoâng nhö  Muïc Kieàn Lieân 

traêm ngaøn muoân öùc, voâ löôïng voâ soá. ÔÛ trong caùc a-

taêng-kyø na-do- tha kieáp maø toaùn coäng laïi, cuõng chaúng 

coù theå bieát ñaëng laø nhieàu ít bao nhieâu. 

Ñöùc Thích Toân hoûi A Nan: “Ví nhö bieån caû, saâu 

roäng khoâng bieát chöøng naøo, giaû coù ngöôøi cheû moät sôïi 

loâng ra laøm moät traêm phaàn, thaám laáy moät gioït nöôùc 

thaám ñoù ñoái vôùi bieån caû laø nhieàu ít bao nhieâu?”. 

A Nan baïch Phaät: “Caùi soá gioït nöôùc cuûa keû kia 

thaám ñöôïc ñoù, so vôùi bieån caû caùi soá nhieàu ít, chaúng 

phaûi keû kheùo leùo töøng traûi veà ngheà tính toaùn ñem lôøi 

noùi, thí duï so saùnh maø bieát cho noåi”. 

Ñöùc Phaät phaùn vôùi A Nan: “Nhö boïn Muïc Lieân, 

trong traêm ngaøn muoân öùc na do tha kieáp, keå ñeán caùc 

baäc Thanh Vaên vaø Boà Taùt trong buoåi hoäi laàn ñaàu kia, 

caùi soá hoï bieát döôøng nhö moät gioït nöôùc; coøn caùi soá hoï 

chaúng bieát nhö nöôùc bieån caû vaäy”. 
 

(Xin xem tiếp phần IV trên Tinh Tấn số 27) 
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        ĐÂU LÀ TRÍ HUỆ 

 

     VINH VĂN 
 

Lướt qua cửa một chiếc bóng câu  

Gẫm lại cuộc đời khác chi đâu 

Tuổi ấu thơ thời trẻ trung bay nhảy 

Đến tuổi già một giấc mộng sầu ! 
 

Bong bóng nước hiện liền thoắt vỡ 

Cánh hoa xinh sáng nở chiều tàn 

Đời người không ngoài cảnh hợp tan 

Và vạn hữu cũng như thế cả. 
 

Lý sanh tử không trừ sỏi đá 

Chẳng vật chi còn mãi trên đời 

Tất cả đều huyễn giả thế thôi 

Lầm chấp thật nên mang đau khổ. 
 

Trong vòng xoáy thăng trầm muôn thuở 

Càng sâu dính mắc càng khó buông 

Mấy ai được tự tại thong dong 

Lâm thống khổ chỉ vì mê muội. 
 

Si mê như vầng mây đen tối 

Trí huệ như ánh sáng thái dương 

Bóng mây đen che tối lối đường 

Thiếu Trí huệ do mê bao phủ. 
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Mê nên chẳng nhận ra chơn giả 

Kẹt trầm luân chẳng thấy lối ra 

Trong giả thân có cái Thật Ta 

Viên ngọc quý chìm trong bóng tối. 
 

Dùng ánh sáng soi đường dẫn lối 

Giúp cho ta nẻo đến đường về 

Trí huệ dùng phá sạch si mê 

Giúp ta sớm tìm viên ngọc quý. 
 

Lời Lục Tổ cần nên nhớ kỹ: 

“Cái Thật Ta thanh tịnh đủ đầy 

“Cái Thật Ta không động không lay 

“Cái Thật Ta vốn không sanh diệt.” 
 

Trí huệ có tính vô phân biệt 

Thoát đôi đầu chấp ngã chấp nhơn 

Trí huệ luôn rõ cảnh Sắc Không 

Và chẳng chút bợn trần nào cả. 
 

Trí huệ thấy giả liền biết giả 

Nên không lầm chấp để khổ sầu 

Trí huệ không kẹt mắc đôi đầu 

Nên tự tại thường hằng an lạc. 
 

Trí huệ chính Chơn thường giải thoát 

Nên vẫn không khác với Chơn thường 

Tâm chẳng còn một chút niệm vương 

Nên đâu cũng một màu thanh tịnh. 
 

Thậm chí Niết bàn không còn dính 

Bởi luân hồi đoạ lạc thoát ra 

Vui đoàn viên trong cái Thật Ta 

Cho ánh Trí Bi soi vạn nẻo. 
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     GIỚI LUẬT 
 

             HƯỚNG DƯƠNG 
 

Nước có luật lệ nước, 

Hội đoàn có nội qui, 

Đạo giáo có giới luật. 

Thiếu luật chẳng ra chi. 
 

Luật nước và nội qui, 

Chế tài thường rất rõ; 

Có trật tự tôn ti, 

Tất cả nhờ vào đó. 
 

Đây luận về giới luật:                              

Chế tài nhẹ cưỡng bức, 

Mà ảnh hưởng sâu mầu, 

Chớ giãi đãi khinh suất! 
 

Lúc Phật sắp niết bàn,                                

Ngài dạy bảo chúng tăng: 

“Ta không còn tại thế, 

Giới luật thay Thế Tôn.” 
 

Nay trở về cục bộ, 

Đem giới luật nhắc nhở, 

Xem Thầy ta dạy gì 

Hầu tránh điều sơ hở.  
 

Thầy dạy rất chu đáo: 

Điều kiện khi vào Đạo, 

Cùng chế tài tinh thần 

Kẻ luật không chấp hành. 
 

Bốn điều kiện tiên quyết:  

Trong Đạo phải cử tuyệt: 
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Rượu, á phiện, bạc bài; 

Giữ bốn ngày lạt chay. 
 

Vào Đạo phải hiểu luật. 

Giới luật mà khinh suất, 

Bắt buộc bị loại trừ, 

Phật không thể dìu dắt. 
 

Thầy ra Tám Điều Khuyên 

Nên làm và không nên; 

Không nên tức răn cấm, 

Tín đồ phải luyện rèn. 
(1) 

Cấm uống rượu, cờ bạc, 

Cấm á phiện, tà dâm 

(Đó là đầu nghiệp ác); 

Nên tròn gốc đạo Nhân. 
(2) 

Cấm gây gổ hận sân, 

Cấm giãi đãi lười biếng; 

Nên cần kiệm làm ăn, 

Nên chơn chất tu tiến. 
(3) 

Cấm chưng dọn xài phí 

Thái quá quên nghĩa nhân, 

Ích kỷ trái đạo lý, 

Nịnh giàu phụ cơ bần. 
(4) 

Cấm nguyền rủa kêu sai 

Trời Phật cùng Thần Thánh; 

Gẫm các Ngài xưa nay, 

Với ta không can phạm. 
(5) 

Cấm: - thịt trâu, chó, bò; 

- Sát sanh cúng Thần Thánh 

Để hối lộ lót lo, 
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Chẳng biệt phân tà chánh. 
(6) 

Cấm mê tín dị đoan 

Đốt giấy tiền bạc vàng, 

Tốn tiền rất vô ích; 

Nên giúp kẻ nghèo nàn. 
(7) 

Điều bảy dặn ân cần: 

Nên tận dụng huệ trí, 

Hầu phán đoán xét phân 

Đạo đời cho sáng lý. 
(8) 

Điều tám tóm tắt khuyên: 

Nên thương yêu dìu dắt  

Sanh về Tây phương miền, 

Đạo quả sớm viên đắc. 
 

Đồng đạo nào tâm thiềng, 

Vào Đạo để tu hiền 

Vì mục tiêu giải khổ, 

Giới luật cần hành chuyên. 
 

Giới luật không thực hành, 

Không ngăn được vọng trần; 

Tu uổng công phí sức, 

Định Huệ khó tiến gần. 
 

Trí huệ là ngọn đèn 

Chiếu sáng cả đêm đen; 

Đường tu thiếu huệ trí 

Đành chuốc khổ triền miên. 
 

Đạo mà thiếu giới luật 

Khác chi họp vui chơi, 

Tội lỗi thêm chồng chất, 

Càng lún sâu luân hồi! 
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MƯỜI TÁM THÁNG NĂM 
 

                                         SỸ LIÊN – NHA 
 

        Tháng Năm Mười Tám ra đời, 

Thầy đi thuyết pháp khắp nơi giáo truyền. 

      Khuyên người hữu phước thiện duyên, 

Dạy người hung dữ cửa thiền giác tâm. 
 

  Gian nan Thầy chịu âm thầm, 

Miễn sao sanh chúng bớt lầm, bớt mê. 

   Bổn lai diện mục quay về, 

Tây phương, cửa Phật trần mê rứt dần. 

  Xuân về, mãn hạ đông lân, 

Lục Châu các tỉnh không ngần dạy răn. 

   Chỉ người diệt bớt lục căn, 

Lục trần chớ nhiễm, lấp ngăn sáu đường. 

  Tam quy, giới cấm niệm thường, 

 Bát chánh hành đúng lánh đường tử sanh. 

  Ngũ uẩn nịnh bợ đua tranh, 

Mượn gươm trí huệ tâm thành cắt đi. 

  Thập ác mê muội ngu si, 

Nghe lời Thầy dạy vất đi cho rồi. 

  Bát khổ nghĩ đến bồi hồi, 

Dùng dao trí kiến cắt rồi cho xong. 

  Sân si hỷ nộ lòng vòng, 

Tham lam đoạn tuyệt mới mong gặp Thầy. 

   Vọng ngữ cửa miệng quấy rầy, 

Thập tam ma lánh gìữ rày tâm không. 

  Tám điều Răn Cấm nằm lòng, 

Cúng lạy hai buổi trì công mỗi ngày. 

  Chay trường niệm Phật càng hay, 

Chay thường mỗi tháng bốn ngày chớ quên. 
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  Chí tâm cố sức lòng bền, 

Làm theo Sấm Giảng ấy nền đạo ta. 

  Chớ nên vọng tưởng quá đà, 

Tu theo ngoại đạo ắt ta phải nhầm. 
 

  Nhớ ngày Mười Tám Tháng Năm, 

Thầy ra mở đạo tòng lâm dắt dìu. 

   Ơn Thầy dạy dỗ quá nhiều, 

Ta nên hành đúng những điều Thầy khuyên./. 
 

MỪNG NGÀY 18-5 
                                                  NHƯ HUYỀN TỬ 

 

Hôm nay mười tám tháng năm, 

Ngày Thầy khai Đạo phương Nam nước nhà. 

  Tông Hòa Hảo, Đạo Thích ca, 

Tu Nhân Học Phật ấy là pháp môn. 

  Lúc mà đạo đức suy mòn, 

Lòng người ly tán bàng môn thịnh hành. 

  Lúc mà thế giới chiến tranh, 

Nước nhà lệ thuộc nhân dân khốn nàn. 

  Lòng từ thương xót chúng sanh, 

Nên Thầy vâng lịnh dạy dân cứu đời. 

  Gian nan gần tám năm trời, 

Viết kinh độ bịnh đem lời thuyết khuyên. 

  Gương Thầy giáo hóa truân chuyên, 

Đó là “Thân giáo” mật truyền cho ta. 

  Đạo Thầy bảy sáu năm qua, 

Đi cùng dân tộc trải qua dâu cồn. 

  Thăng trầm mà vẫn trường tồn, 

Theo đà suy thịnh non sông nước nhà. 

  Nhưng tín đồ dạ thiết tha, 

Thương Thầy mến Đạo thiệt là sắt son. 

  Từ cha tiếp nối đến con, 
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Bao nhiêu thế hệ lòng son nối truyền. 

  Ở ăn lấy Đạo làm giềng, 

Thi Văn Sấm Giảng vật thiêng đời mình. 

   Năm nay cách trở trùng nghìn, 

Hướng về Thánh Địa lòng mình hân hoan. 

  Chùa Thầy rồi đến Tổ Đình, 

Hiện trong tâm trí của mình như in. 

  Kìa bè thủy lục dưới sông, 

Trên xe dâng cộ nối dòng nhau đi ... 

 

                     TÌNH THƯƠNG 

     CỦA ĐẤNG GIÁO CHỦ 
 

Tình thương Giáo Chủ là từ bi, 

Tình đó muôn đời vẫn đậm ghi. 

Tình ấy không do nơi cử chỉ, 

Tình đây chẳng bởi nét nhu mì. 

Tình luôn rộng lớn nên huyền bí, 

Tình mãi từ tâm dệt Sấm thi. 

Tình mến muôn loài vì Đạo lý, 

Tình này Đồng Đạo nên hành y. 
 

   LƯ KIẾN SƠN 
  
Thương toàn nhơn loại mới từ bi, 

Thương Đạo kính Thầy dạ tạc ghi. 

Thương kẻ hảo hòa và đoàn kết, 

Thương người hiền đức với nhu mì. 

Thương mà giả dối đâu chân hạnh, 

Thương chẳng ngoài môi phải thiệt thi. 

Thương quý nhau chung lòng giữ Đạo, 

Thương Thầy, giáo lý gắng làm y. 
 

                       Lê Văn Út Mót (họa) 
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Tường trình về Quỹ Điều Hành 
Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại GH.PGHH 
(từ ngày 01-01-2015 đến ngày 30-06-2015) 

 

A.- Tồn Quỹ tính đến ngày 01-01-2015: $7354.53  

B.- Quý Đồng-đạo, quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-

phương đóng góp trong Đại Hội Đạo (ngày 27-6-2015) 

tại HQ/BTS Houston, Texas: $850.00 

C- Chi ra: 

06/04/2015   In Thiệp Mời cho Đại Lễ 18/5  $200.00 

30/04/2015 Phụ giúp vé phi cơ cho CTK đi dự ĐHĐ và 

ĐL 18/5 tại Houston (TX)   $258.21 

13/05/2015 Trả cho CPA tiền khai thuế 2 năm. $1,330.00 

  
 Tổng cộng  Tổng c                  $1,788.21 

D- Tồn Quỹ Điều Hành tính đến ngày 30-06-2015: 

$6,416.32 

 Kính thưa: Quý Đồng đạo, Quý Ban Trị Sự và Ban 

Đại Diện địa phương. 

 Chúng tôi đã cố gắng Tường trình về Quỹ Điều hành 

rất cẩn thận. Tuy nhiên, nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót 

nào, xin vui lòng liên lạc với: 

 Đ/đ Phạm Lệ Chi, Thủ Bổn BTS /TƯHN 

 Số điện thoại: 209-814-3800  

            hoặc E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net 

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Xin chân thành đa tạ.   

 

Tường trình về Quỹ TỪ THIỆN XÃ HỘI 
và Cứu trợ nạn nhân động đất ở NEPAL 

(từ ngày 01-01-2015 đến ngày 30-06-2015) 

 
A- Tồn Quỹ tính đến ngày 01-01-2015: $ 497.24  

B- Quý Đồng-đạo, quý BTS và BĐD địa phương đóng 

góp kể từ ngày 01-01 đến 30-06-2015: 

mailto:lechi.luu@sbcglobal.net
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15/01/3015 Nguyễn Phước Duyên   $50.00 

20/04/2015 Nguyễn Phước Duyên   $50.00 

                                                                   Cộng $100.00 

Danh sách Quý BTS và Đồng đạo đóng góp cho nạn 

nhân động đất Nepal: 

14/05/2015 Đ/đ Trương Ngọc Thung   $500.00 

17/05/2015 BTS. SACRAMENTO          $1,000.00 

28/05/2015 Đ/đ Võ Thiện - Phạm Sang   $500.00 

28/05/2015 Đ/đ Lary Tô     $100.00 

28/05/2015   BTS. HOUSTON (TX)  $500.00 

31/05/2015 BTS. NAM CALIFORNIA          $1,000.00 

31/05/2015 Đ/đ Vương Thoại Lan   $300.00 

31/05/2015 Ô.Bà Bác sĩ Huỳnh Thêm  $200.00 

05/06/2015 BTS. WASHINGTON, DC  $940.00 

16/06/2015 BTS. GEORGIA           $1,000.00 

16/06/2015 BTS. BẮC CALIFORNIA          $3,550.00 

                                 Tổng cộng phần THU:          $9,690.00 

C- Chi ra: 

16/01/2015 Cung cấp 200 khung gỗ lộng kiếng các ngôi              

thờ cúng cho Đ/đ ở Việt Nam                             $1,000.00 

16/06/2015 Chuyển cho Hội HồngThập Tự (Red Cross     

Commmittee) ở San Jose toàn bộ số tiền quyên góp trợ giúp 

                         nạn nhân động đất Nepal          $9,590.00 

  Tổng cộng phần CHI:        $10,590.00 
 

D. Tồn quỹ tính đến ngày 30/06/2015: - $402.76 (ngân 

quỹ TT & XH còn bị thiếu hụt $402.76) 
 

Tường trình về Quỹ Ấn Tống 
Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ 

(từ ngày 20/08/2014 đến 30/06/2015) 
 

A- Tồn quỹ tính đến ngày 20/08/2014: $32,939.08  
Ngày 20/08/2014 Ô. cựu HT Nguyễn Trung Hiếu từ Canada 
chuyển sang: $32,939.08 
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B- Quý đồng đạo đóng góp: 
26/01/2015 Đ/đ Trần Thanh Liêm   $ 70.00 
26/01/2015 Đ/đ Trần Thị Gấm   $ 70.00 
26/01/2015 Đ/đ Trịnh Devin  $ 60.00 
15/03/2015 Đ/đ Ẩn danh   $120.00 
15/04/2015 Đ/đ Hoàng Nguyễn  $500.00 
     Cộng  $820.00 

          Tổng cộng phần THU: $33,759.08 

C- Chi ra: 
20/08/2014 In 1,000 quyển SGTVTB – 2014  $10,000.00 

20/12/2014 Giấy in     $142.11 

27/12/2014 Phụ cấp Tập san Tinh Tấn  $500.00 

18/03/2015 Giúp Ban Từ Thiện Xã Hội đặt mua 

   máy nghe Sấm Giảng           $1,000.00 

06/04/2015 Cước phí gởi SGTVTB 2014 đến 

  các BTS & BĐD địa phương.          $1,180.00 

12/04/2015 Giao trước cho Nhà in đề in 2,000 

      quyển SGTVTB-2015 ($11.00/quyển) $10,000.00 

19/05/2015 Giao phần còn lại cho nhà in (sau khi 

  hoàn tất).          $12,000.00 

                                       Tổng cộng phần CHI:  $34,822.11

  

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 30/06/2015: - $1,063.03 (ngân 

quỹ Ấn tống SGTVTB còn bị thiếu hụt $1,063.03) 

 

Chúng tôi đã cố gắng tường trình về quỹ Từ Thiện 

Xã Hội và Quỹ Ấn Tống SGTVTB rất cẩn thận và chính 

xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, 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. 
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Tường Trình Quỹ Phổ Thông Giáo Lý 
(Từ ngày 21/9/2014 đến 30/06/2015) 

 

A- Tồn Quỹ tính đến ngày 30-06-2014: $0.00  
 

B- Đóng góp của Quý Đồng đạo, quý Ban Trị Sự và 

Ban Đại Diện địa phương kể từ ngày 21-09-2014 đến 30-

06-2015: 

21/09/1014 BTS. SACRAMENTO  $1,620.00 
21/09/2014 Phước Thiện & Lệ Chi   $1,000.00 
21/09/2014 Đ/đ Cao Văn Chơn  $500.00 
09/11/2014 Đ/d Nguyễn Thanh Lê  $1,000.00 
                               Tổng cộng phần THU: $4,120.00  

      C- Chi ra: 

11/10/2014 Vé phi cơ cho Đ/ đ Trần Phú Hữu và Đ/đ  
Nguyễn Văn Mậu đi trao đổi Giáo lý ở Dallas, 

Houston (TX) và Atlanta (GA)   $698.00 
09/11/2014 Vé phi cơ cho Đ/đ Trần Phú Hữu $99.10 
03/05/2015 Vé phi cơ cho Đ/đ Nguyễn Văn Mậu đi tham   
dự khóa Giáo lý Căn bản ở Houston (TX)  $441.20 
04/05/2015 Vé phi cơ cho Đ/đ Trần Phú Hữu đi tham dự 
  khóa Giáo lý Căn bản ở Houston (TX) $276.20 
12/05/2015 Chi phí in tài liệu và Bưu phí gởi Sách vở cho  

khóa Giáo lý Căn bản ở Houston (TX) $500.00 
28/05/2015 Phụ giúp chi phí ẩm thực cho Ban tổ chức  
  khóa Giáo lý Căn bản ở Houston (TX) $500.00 

      Tổng cộng phần CHI: $2,514.50 

 

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 33-06-2015: $1,605.50 

Chúng tôi đã cố gắng tường trình về quỹ Phổ Thông 

Giáo Lý rất cẩn thận và chính xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị 

thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với: 

Đồng đạo Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS/TƯHN/ GH 

PGHH. Số điện thoại: 209-814-3800 để chúng tôi kịp thời 

điều chỉnh. Xin cám ơn Quý vị. 
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Tường trình Quỹ Tập San TINH TẤN 
 

A-Tồn Quỹ tính đến ngày 01-01-2015: $588.21  
 

B- Đóng góp của Quý Đồng đạo, quý BTS và Ban Đại 

Diện địa phương kể từ ngày 01-01-2015 đến 30-06-2015: 

23/02/1015 BTS. CALGARY (CANADA)  $154.68 
23/02/2015 Hòa Nguyễn (BTS DALLAS-TX)  $50.00 
23/02/2015 BTS. WASHINGTON, DC.  $150.00 
15/03/2015 Thạo Trương (BĐD Biloxi-MS)  $50.00 
15/03/2015 BTS. NAM CALIFORNIA   $150.00 
20/04/2015 BTS. BẮC CALIFORNIA   $200.00 
20/04/2015 Ô. Bà Bác sĩ Mã Xái   $100.00 
08/05/2015 Bà Phạm Nguyễn Lan Phương $50.00 
27/06/2015 BTS. ARIZONA    $100.00 
27/06/2015 BTS. BẮC CALIFORNIA   $100.00 
27/06/2015 BTS. NAM CALIFORNIA   $100.00 
27/06/2015 BTS. DALLAS (TX)   $100.00 
27/06/2015 BTS. GEORGIA     $100.00 
27/06/2015 BTS. WASHINGTON, DC    $100.00 
27/06/2015 BTS. SACRAMENTO    $100.00 
27/06/2015 BĐD Arlington (TX)   $30.00   
                                 Tổng cộng phần THU:          $1,634.68  

C- Chi ra: 

21/02/2015 Cước phí gởi Ts TT số 25 và  

  Chi phí giấy, mực in   $500.00 

24/05/2015 Mực in cho máy Laser (mới)  $326.43 

            Tổng cộng phần CHI: $826.43 

 

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 30-06-2015: $1,396.46 

Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 30-06-

2015 sẽ được tường trình trong Tập San TINH TẤN Số 27. 

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 kính trình. 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO MD-VA-DC 

585 E. University Blvd, Silver Spring, MD 20901 

 

PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi vô cùng xúc động nhận 

được tin buồn: 

Phu quân của Mrs. TRÚC NƯƠNG 

BROWN (Leesburg, Virginia) là: 
 

    Mr. DAVID J. BROWN 
    (1944-2015) 

Cựu Thiếu tá trong quân đội Hoa Kỳ, cựu chiến 

binh tham chiến tại Việt Nam, mãn phần ngày 

29/4/2015 và Lễ viếng linh cửu là ngày 16/5/2015 tại 

Virginia, USA.  
 

Hưởng thọ 71 tuổi. 
 

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thủ Đô 

Washington DC và Vùng phụ cận cùng toàn thể đồng 

đạo Phật Giáo Hòa Hảo địa phương thành thật phân ưu 

cùng Bà TRÚC NƯƠNG BROWN và Tang quyến. 
 

 Thành kính cầu nguyện cho linh hồn Ông DAVID J. 

BROWN sớm về hưởng an vui nơi nước Chúa. 
 

TM. BAN TRỊ SỰ PGHH  

VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN 
 

         CỐ VẤN                                      HỘI TRƯỞNG                                                                                       
 

     HÀ CÔNG TƯ                              TRẦN PHÚ HỮU    
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PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi nhận được tin buồn: 
Hiền thê của Đồng đạo 

NGUYỄN THẾ GÌNH, 

Cựu Hội Trưởng BTS. 
GHPGHH Atlanta (Georgia), là: 

 

Cụ bà HUỲNH THỊ PHỈ 
 

Từ trần ngày 20 tháng 5 năm 2015 

(nhằm ngày mùng 3 tháng Tư năm Ất Mùi)  

Tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang - Việt Nam.  

 

Hưởng thọ 78 tuổi 
 

  Xin thành kính phân ưu cùng Đồng đạo NGUYỄN 

THẾ GÌNH và Tang quyến. 

  Đồng thành tâm cầu nguyện: Nhờ ơn Đức Phật từ 
bi cứu độ vong linh Cụ bà HUỲNH THỊ PHỈ được 

thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc. 

Nam Mô A Di Đà Phật! 
 

 

 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

BAN TRỊ SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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PHÂN ƯU 

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc, 

nhận được tin: 
 

Đồng đạo NGUYỄN MINH  
 

Cựu P. Ban Tổ chức BTS. PGHH Sacramento  

Sanh ngày Rằm tháng10 năm 1949 (Kỷ Sửu)  

tại quận Phú Quý, tỉnh Bình Thuận - Việt Nam. 
 

Từ trần ngày 6 tháng 6 năm 2015 

(nhằm ngày 20 tháng 4 năm Ất Mùi) 

tại Sacramento, California – Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thọ 67 tuổi 
 

      Xin thành kính phân ưu cùng Đồng đạo Nguyễn 
Phương Trang và Tang quyến. 

      Đồng thành tâm cầu nguyện cho Đồng đạo 

NGUYỄN MINH, 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 NGOẠI 

BAN TRỊ SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN TRỊ SỰ PGHH SACRAMENTO 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại vô 

vùng xúc động, nhận được tin: 
 

Đồng đạo  
NGUYỄN ĐĂNG VINH 

 

Sanh năm 1923 tại xã Phú Lâm, Tân Châu, Châu Đốc. 

Cựu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

Giáo Hội PGHH (Nhiệm kỳ I). 

Nguyên Trưởng Ty Xã Hội tỉnh Châu Đốc (trước năm 

1975) & Giáo viên tại các trường Tiểu học xã Phú Lâm 

và Quận lỵ Tân Châu. 

Nguyên Hội Trưởng BTS/PGHH xã Phú Lâm &  

Hội Trưởng BTS/PGHH Quận Tân Châu. 
 

Từ trần lúc 6:30’ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2015  

(nhằm ngày 24 tháng Tư, năm Ất Mùi) 

tại Thành phố Jacksonville, Floida – Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thượng thọ 93 tuổi  
 

     Toàn thể Ban Trị Sự TƯHN đồng thành tâm cầu 

nguyện cho Đồng đạo NGUYỄN ĐĂNG VINH, 
nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát 

chốn mễ đồ, vãng sanh miền Cực lạc. 

     Xin Thành kính Phân ưu cùng Đ/đ Nguyễn Phúc 

Lộc và Tang quyến. 
Nam Mô A Di Đà Phật! 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

BAN TRỊ SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN  
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Tòa soạn Tập 

san Tinh Tấn đã 

nhận được rất nhiều bài thơ, bài viết của một số bạn đọc 

gởi về qua địa chỉ e-mail của Tập san Tinh Tấn…Tuy 

nhiên, vì nội dung không thích hợp với chủ trương của 

tờ báo nên chúng tôi không thể phổ biến.  

- Ngoài ra, Ts Tinh Tấn cũng đã nhận được một số 

tác phẩm giá trị của tác giả Đàm Liên Tịnh Giả biên 

soạn. Chúng tôi đã bắt đầu trích đăng quyển “Tịnh Độ 

Vãng Sanh” phần I trong số 24, phần II trong số 25, 

phần III trong số 26 này và sẽ tiếp tục đăng tải phần còn 

lại vào những số báo kế tiếp. 

- Đã nhận được bài viết “Duyên nghiệp thành Tín 

đồ PGHH” của Đ/đ Niên lão Nguyễn Phúc Lạc sẽ phổ 

biến vào số báo tới.  

- Thành kính tri ân Tác giả Đàm Liên và Đ/đ 

Nguyễn Phúc Lạc, xin gởi lời cầu chúc tốt đẹp nhất của 

chúng tôi đến Quý vị và thân quyến. 

- Rất cám ơn những bài luận đạo giá trị của Đ/đ 

Trạch Thiện (MD), Đ/đ Phan Thanh Nhàn (San Diego), 

Đ/đ Mai Thanh Tuấn (VN) đã liên tục đóng góp cho Ts 

Tinh Tấn. Kính chúc Quý Đ/đ luôn được an khang và 

tinh tấn trên bước đường phục vụ Đạo pháp. 

Kính mong đón nhận những sáng tác phẩm của chư 

Quý đồng đạo và thân hữu khắp nơi để Ts Tinh Tấn 

được ngày thêm khởi sắc. Xin vô vàn đa tạ. 
 

TM. Ban Biên Tập Ts Tinh Tấn 
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