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Mọi bài vở, thư từ, tin tức...Xin vui lòng liên lạc: 

TẬP SAN TINH TẤN theo địa chỉ: 

Tập san TINH TẤN  

4141 11
th

 Avenue 

Sacramento, CA  95817 

USA. 

Hoặc e-mail: tapsantinhtan@yahoo.com 

                Hay: nguyen55hiep@yahoo.com 

 

Để cho việc phát hành Tập San Tinh Tấn được liên tục, 

không bị gián đoạn vì thiếu ngân quỹ, yêu cầu Quý 

đồng đạo, Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện địa 

phương vui lòng tài trợ ấn phí (chi phí trung bình là 

$150.00 USD đối với mỗi Ban Trị Sự địa phương cho 

mỗi số báo phát hành). 

Xin viết Check hay Money Order ngay phía sau hàng 

chữ Pay to order of là: 

PGHH 

Phần Memo chi phiếu, xin ghi:  

Quỹ Tập San Tinh Tấn. 

Mọi chi phiếu gởi về Thủ Bổn BTS/TƯHN xin theo 

địa chỉ sau đây: 

PGHH 

1263 CARDINAL ST. 

TRACY, CA  95376 

USA 

Chân thành cám ơn chư Quý vị. 

 

mailto:tapsantinhtan@yahoo.com
mailto:nguyen55hiep@yahoo.com
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Lá thư Xuân 
Kính thưa chư Quý 

đồng đạo và Quý độc 

giả kính mến, 
 

Theo luật tuần 

hoàn của vũ trụ, mỗi 

khi Đông tàn là Xuân 

đến. Mùa Xuân không 

những ấm áp, quang đãng, cỏ hoa đua nhau rộ nở mà 

còn mang theo vẻ đẹp cao quý là mọi người có dịp làm 

mới lại những truyền thống văn hóa, đạo đức và di sản 

của tổ tiên chúng ta để lại. Đặc biệt, những người con 

đất Việt dù ở đâu cũng không quên văn hóa mừng 

Xuân, gởi cho nhau câu chuyện tâm tình về quê hương 

xứ sở. Xuân về còn là dịp mọi người thể hiện sâu sắc 

đạo lý tri ân và báo ân Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bạn bè, 

người thân và xã hội. Đó là nét đẹp muôn thuở của 

ngày Xuân trong tâm hồn người dân Việt Nam, nhất là 

người tín đồ PGHH vốn sẵn mang trong người Tứ đại 

Trọng ân mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dày công hoằng 

hóa. 

         Tinh thần báo ân với người thân trong gia tộc và 

mọi người vào dịp Tết đó là nếp sống lành mạnh, nhân 

bản, mang đậm tình người. Thể hiện trong Lễ đón giao 

thừa đầu năm là Lễ cúng tất niên.  

Lễ tất niên có mâm cơm ngon, hương hoa và 

mâm ngủ quả cúng Tổ tiên, mời các ngài về ăn tết cùng 

con cháu. Đó cũng là bữa cơm đoàn tụ gia đình trong 

ngày cuối năm. Đêm đón giao thừa, nhiều nhà còn sắm 

sửa lễ vật thanh khiết để cúng Phật, cúng Trời và các 

đấng Thánh thần để cầu nguyện cho quốc thái dân an. 

http://www.ducquanam.com/bai_viet/LaThuDauXuan.htm
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Có nhiều nơi còn đốt pháo trong lễ cúng giao thừa. Mọi 

người thường mang áo quần mới, y phục thường trang 

trọng khác thường để vui Xuân. Hạnh phúc nhất sau lễ 

đón giao thừa, bắt đầu năm mới, con cháu đi chúc tết 

mừng tuổi ông bà cha mẹ. Người lớn cũng gởi những 

lời cầu chúc cho con cháu lớn khôn, thành đạt. Suốt 

mấy ngày tết, mọi người còn có dịp xuất hành và thăm 

viếng bà con họ hàng, chia sẻ ước nguyện đầu năm. 

      Triết lý sống đơn giản nhưng ấn tượng sâu sắc 

trong trái tim người dân Việt: “Trồng dưa được dưa, 

trồng đậu được đậu”, “Ở hiền gặp lành”, “Thương 

người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”. 

Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có dạy: 

“Muốn cho rắn đặng hóa cù, 

Xả thân làm phước, Diêm phù vượt qua.” 

Hay là: 

“Của dư cho mượn mới là, 

Hảo tâm bố thí Ngọc tòa được lên.” 

Tình thương đó không hạn chế trong gia đình 

người thân mà phổ cập đến dân tộc và đồng loại. Tin 

sâu đạo lý nhân quả làm chủ đạo mọi giá trị đạo đức xã 

hội. Đầu năm, mọi người thi nhau tu phước, làm lành là 

mong cả năm đều làm được nhiều điều tốt đẹp. Sống 

yêu thương, tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn 

là nuôi lớn tình thương cá nhân và đồng loại. Đó là sức 

mạnh tổng hợp giúp dân tộc chúng ta dìu dắt nhau vượt 

mọi biến cố lâm nguy trong mọi hoàn cảnh. 

Đất nước Việt Nam trên bốn ngàn năm văn 

hiến, bao cảnh đau thương mất mát đổ dồn trên đôi vai 

dân tộc. Chính những người dân cùng khổ hôm nay, tổ 

tiên họ đã bao đời hy sinh máu thịt, gìn giữ đất nước, 

gìn giữ lãnh thổ, gìn giữ bản sắc văn hóa đạo đức của 
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dân tộc Việt Nam. Cho nên, đất nước này là đất nước 

của dân, người dân phải có nhân quyền, cần có một chế 

độ với pháp luật nhân bản. Chúng ta cần có trách nhiệm 

chung của người dân Việt đang khổ đau. 

        Đón mùa Xuân mới, chúng ta có cơ hội ngồi lại 

bên nhau, hâm nóng lại tình thương đồng bào, thể hiện 

lòng tri ân tổ tiên. Xuân về, mọi người hãy sống bên 

nhau trong tình ruột thịt, suy tư nỗi đau của dân của 

nước. Những người dân Việt thân thương đang có trách 

nhiệm với dân tộc hôm nay, hãy trả về cho dân Việt 

những gì người dân đã mất, hãy chung vai sát cánh với 

dân để thiết lập một xã hội tốt đẹp, để cùng dân đủ sức 

gìn giữ non sông Việt Nam tươi đẹp muôn đời trước 

hiểm họa xấm lấn của người phương Bắc đang ngày 

càng hiện rõ.   
Cũng như những số báo Xuân trước, Tập san 

Tinh Tấn số 33 “Mừng Xuân Kỷ Hợi (2019)” ngoài 

Thư Chúc Tết của BTS Trung Ương Hải Ngoại, sẽ là 

những Tin Tức sinh hoạt địa phương và đặc biệt là 

những sáng tác phẩm đặc sắc của quý đồng đạo và bạn 

đọc khắp nơi đóng góp. Hy vọng sẽ đem lại niềm vui và 

ích lợi cho mọi người trong những ngày đầu năm mới.   

  Nhân dịp đầu năm Kỷ Hợi 2019, Ban Biên tập 

Tập san Tinh Tấn chân thành tri ân công đức của chư 

Quý đồng đạo, văn thi hữu cùng tất cả quý độc giả gần 

xa đã đóng góp tin tức, bài vở và tịnh tài để duy trì cho 

Ts Tinh Tấn có cơ hội phục vụ cho đoàn thể đến ngày 

nay. Chúng tôi chân thành gởi đến tất cả Quý vị và Gia 

quyến được chung hưởng một mùa Xuân miên trường 

và an lạc. 
 

Ban Biên Tập Tập San Tinh Tấn 
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          TINH TẤN MỪNG XUÂN 

 

TẬP tánh khoan dung niệm Phật Đà,  

SAN niềm vui đến khắp gần xa.  

TINH thần bác ái đời Hòa Hảo,  

TẤN tới đại đồng đạo Thích Ca.  

MỪNG muốn chúng sanh thôi thảm khổ, 

XUÂN mong thế giới hết can qua.  

KỶ nhìn cõi tạm dường cơn mộng,  

HỢI tỉnh hồi mau trở lại nhà. 
 

KÍNH nguyện cầu cho khắp chúng sanh, 

CHÚC mừng năm mới được an lành.  

HUYNH luôn tinh tấn trì danh Phật,  

ĐỆ mãi công phu niệm chí thành.  

THÂN xả muôn duyên tìm giải thoát,  

TÂM buông vạn cảnh kiếm nhàn thanh. 

THƯỜNG vui tự tại trong đời tạm, 

LẠC quốc phẩm sen ngôi sẵn dành.  

 

                             Tập San TINH TẤN 
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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 
            

QUYẾT ĐỊNH 
                                        Số: 10/BTS.TƯHN-VI/QĐ 

 

 Chiếu Điều Lệ và Nội Quy Giáo Hội PGHH Hải 

Ngoại, ban hành ngày 27-12-2003, 

 Chiếu Nội dung Bản Tường trình của Ban 

Thường Vụ trước Đại Hội Đạo ngày 30-06-

2018,  

 Chiếu Đề nghị của Đồng đạo Chánh Thư Ký v/v 

bổ sung nhân sự cho Ban Trị sự TƯHN 

/GHPGHH nhiệm kỳ VI (2017-2020), 

 Chiếu nhu cầu Giáo sự và sự đồng thuận của quý 

Đồng đạo trong Ban Thường Vụ/TƯHN. 

 

1.- Nay chính thức bổ nhiệm Đồng đạo NGUYỄN 

VĂN PHƯỚC vào chức vụ Trưởng Ban Thanh Thiếu 

niên, trực thuộc Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

Giáo Hội PGHH, nhiệm kỳ VI (2017-2020). 

2.- Nhiệm vụ của Trưởng Ban Thanh Thiếu Niên là: 

 - Đoàn ngũ hóa thanh thiếu niên, hướng dẫn các 

cháu sống có nề nếp và hiểu biết giáo lý PGHH. Lấy 

giáo lý PGHH làm chuẩn đích huấn luyện trên ba 

phương diện Đức, Trí và Thể dục. 

 - Hướng dẫn các cháu tham gia công tác Từ 

thiện, Xã hội.  

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com


 
 
 

8 
 

 -Thực tập các bài cúng lạy, thấu hiểu về Tôn chỉ 

hành đạo của PGHH (trong đó có Tám điều Răn cấm và 

căn bản Giáo lý PGHH). 

3.- Đồng đạo NGUYỄN VĂN PHƯỚC chiếu nhiệm vụ 

thi hành. 

4.- Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

  Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 7 năm 2018 

       TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

   Hội Trưởng, 

      (Đã ký) 

                        NGUYỄN VĂN TẠO 
 

Bản sao kính gởi: 

- Quý BTS & BĐD địa phương “Để kính tường và phổ 

biến”. 

- Đ/đ Nguyễn Văn Phước “để thi hành”. 

- Hồ sơ / Lưu.  
   

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: 11/BTS.TƯHN-VI/TB 
 

 Kính gởi: Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện 

PGHH địa phương. 

 Trích yếu: V/v Kêu gọi tham gia sinh hoạt đoàn 

thể Thanh Thiếu niên PGHH. 

 Kính thưa Chư quý đồng đạo, 

 Nhằm mục đích phát triển và đoàn ngũ hóa 

Thanh thiếu niên PGHH để phục vụ Đạo pháp và các 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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công tác Từ thiện một cách hữu hiệu, Ban Trị sự Trung 

Ương Hải Ngoại và Ban Thanh Thiếu niên phối hợp tổ 

chức Ngày họp mặt Thanh Thiếu niên PGHH, theo 

thời gian, địa điểm và điều kiện tham dự như sau: 

 Thời gian: Ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018. 

 Địa điểm: Văn phòng BTS/PGHH Sacramento 

(nơi tổ chức Đại Hội Đạo năm 2018) tọa lạc tại 10450, 

Calvine Road, Sacramento, CA. 95829. 

  Điều kiện tham dự: Tất cả Thanh Thiếu niên 

PGHH (không phân biệt nam nữ) đang sinh sống tại 

Hoa Kỳ và Canada, từ 15 tuổi trở lên đều có quyền ghi 

tên tham dự. Ban tổ chức sẽ cung cấp phần ẩm thực và 

nơi lưu trú cho tất cả tham dự viên.  

 Liên lạc: Để tiện việc sắp xếp, yêu cầu quý Anh 

chị em ghi tên tham dự từ nay cho đến ngày 30 tháng 9 

năm 2018 là hạn chót, qua số Điện thoại và E-mail sau 

đây: (978) 973-2807 hoặc  

thuongbatminh@gmail.com 

 Nội dung Sinh hoạt: Đính kèm với Thông Báo 

nầy. 

 Chúng tôi hy vọng quý bạn Thanh Thiếu niên 

PGHH sẽ nhiệt liệt hưởng ứng tham gia Ngày họp mặt 

thật đông đủ và nồng nhiệt để GH/PGHH Hải Ngoại có 

thêm thành phần hữu ích hầu đóng góp tài năng cho 

Đạo pháp và nhân quần Xã hội. 
 

             Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 8 năm 2018. 

         TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

         Hội Trưởng 

                                               (đã ký) 

                                     NGUYỄN VĂN TẠO 

Bản sao kính gởi: 

-Đồng đạo Nguyễn Văn Phước 

mailto:thuongbatminh@gmail.com
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        “Để tường và thi hành” 

-Hồ sơ / Lưu. 
 

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: 12/BTS.TƯHN-VI/VT 
 

 Kính gởi: Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện 

PGHH địa phương. 
 

 Trích yếu: V/v Nhắc nhở công tác Tổ chức Bầu 

cử Ban Trị sự & Ban Đại diện PGHH khi nhiệm kỳ đáo 

hạn. 
 

 Tham chiếu: - Bản Điều Lệ và Nội Qui của 

GH/PGHH Hải Ngoại do BTS/TƯHN ban hành ngày 

27-12-2003. 

  -Nội dung Biên Bản số: 03/BTSTƯHN-VI/BB 

của Ban Thường Vụ ngày 5-08-2018. 
 

 Kính thưa Chư quý đồng đạo, 

 Căn cứ theo Điều Lệ & Nội Qui của GH/PGHH 

do BTS/TƯHN ban hành ngày 27-12-2003 và Biên Bản 

Họp Ban Thường Vụ ngày 5-08-2018, BTS Trung 

Ương Hải Ngoại ân cần nhắc nhở quý Ban Trị Sự và 

Ban Đại Diện địa phương nên tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 

mới, mỗi khi BTS & BĐD cũ hết hạn. 

 Nhân dịp nầy, chúng tôi xin nhắc lại Điều 24 

trong Bản Điều Lệ & Nội Qui: “Thời gian thụ nhiệm 

của các Ban Trị Sự Địa Phương là hai năm và Trung 

Ương là ba năm.” Đồng thời, sau khi hoàn thành công 

tác bầu cử, Tân BTS có nhiệm vụ tường trình kết quả 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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về Hội Trưởng BTS/TƯHN để được chuẩn nhận chính 

thức (theo Điều 25-e trong bản ĐL & NQ). 

 Do đó, kính xin quý BTS & BĐD địa phương 

(đã hết nhiệm kỳ) nên nhanh chóng tổ chức bầu cử lại 

để thể hiện tinh thần dân chủ và trách nhiệm đối với 

đồng đạo ngay địa phương sở tại và nhất là đối với Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, vị Hội Trưởng đầu tiên của Giáo Hội 

PGHH. 

 Vì tiền đồ của Giáo Hội và lợi ích chung của 

toàn thể tín đồ PGHH Hải Ngoại, BTS/TUHN kính 

mong quý BTS & BĐD địa phương nghiêm chỉnh chấp 

hành những điều nhắc nhở trên đây. 
 

 Trân trọng kính chào và cám ơn Quý đồng đạo. 
 

  Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 8 năm 2018. 

       TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

           Hội Trưởng, 

                                             (đã ký) 

                                   NGUYỄN VĂN TẠO 
 

-Hồ sơ / Lưu. 
  

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 GIỚI THIỆU 
Số:013/BTS.TƯHN-VI/TGT 

  Kính gởi: Ông Trưởng Ban Tổ chức  

                 Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện tại Thủ đô Hoa 

Thịnh Đốn. 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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  Kính thưa Ông Trưởng Ban, 

Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết giữa những 

người tị nạn Cộng sản trong công cuộc tranh đấu cho 

quê hương Việt Nam sớm được Tự Do & Dân Chủ, 

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương 

Hải Ngoại trân trọng giới thiệu đến Ông Trưởng Ban: 

- Đồng đạo HÀ NHÂN SINH, Hội Trưởng 

BTS/PGHH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận, và  

- Bà TRÚC NƯƠNG BROWN sẽ hướng dẫn 

phái đoàn PHẬT GIÁO HÒA HẢO đến tham 

dự Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện do Ủy Ban Đặc 

Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thạnh Đốn và 

Phụ Cận tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày Thử Bảy 18 

tháng 8 năm 2018 tại Thủ đô Hoa Thạnh Đốn. 

Trân trọng kính chào Ông Trưởng Ban và kính 

chúc Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện thành công mỹ mãn.   

      Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 8 năm 2018. 

 TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

   Hội Trưởng, 

                                       (đã ký) 

                          NGUYỄN VĂN TẠO 

Bản sao kính gởi: 

-Đồng đạo Hà Nhân Sinh và 

-Bà Trúc Nương Brown 

“để kính tường và ghi tên tham dự” 

-Hồ sơ / Lưu. 

 

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 
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E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 

 

Số: 14/BTS.TƯHN-VI/TCM 
 

  THƯ CHÚC MỪNG 
 

Kính gởi: Đồng đạo VƯƠNG HỌC THIÊM,  

                   Tân Hội Trưởng BTS/PGHH Bắc 

California.  

                3540 Mac Kee Road, San Jose, CA. 95127 
 

Kính thưa Quý đồng đạo,                                                

  BTS.Trung Ương Hải Ngoại/GH/PGHH vừa 

nhận được Biên Bản ngày 19 tháng 8 năn 2018 báo cáo 

v/v bầu cử Tân Hội Trưởng và Ban Trị Sự PGHH/ Bắc 

Cali nhiệm kỳ 2018-2020. Theo đó, kết quả được ghi 

nhận như sau: 

-Đ/đ VƯƠNG HỌC THIÊM: Hội Trưởng (lưu nhiệm)  

-Đ/đ NGUYỄN VĂN PHƯỚC: Phó Hội Trưởng (lưu 

nhiệm) 

-Đ/đ CAO XUÂN BÌNH: Phó Hội Trưởng (bổ nhiệm)  

-Đ/đ LƯU PHƯỚC THIỆN: Chánh Thư Ký (lưu 

nhiệm) 

-Đ/đ HUỲNH PHƯỚC VINH: Phó Thư Ký (lưu 

nhiệm) 

-Đ/đ PHẠM LỆ CHI: Chánh Thủ Bổn (lưu nhiệm) 

-Đ/đ NGUYỄN THỊ PHỤNG: Phó Thủ Bổn (lưu 

nhiệm) 

-Đ/đ VÕ MỸ: Trưởng Ban Tổ chức (lưu nhiệm) 

-Đ/đ TRẦN HOÀI NGHĨA: Tr/Ban Phổ thông Giáo lý 

(lưu nhiệm) 

-Đ/đ NGUYỄN KIM THOA: Trưởng Ban Ẩm thực 

(lưu nhiệm) 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com


 
 
 

14 
 

-Đ/đ HỒ HOÀI TRUNG: Tr/Ban Thanh Thiếu Niên  

(bổ nhiệm) 

-Đ/đ HỒ ĐẠI và LÂM LIỂN: Ban Cố vấn Thường trực 

(lưu nhiệm)  

                                        

Chúng tôi hân hoan chào mừng Tân Ban Trị Sự 

PGHH Bắc Cali (nhiệm kỳ 2018-2020) vì được biết 

thành phần gồm những đồng đạo PGHH thuần thành, 

trung kiên với Thầy Tổ và nhất là đã phục vụ Đạo pháp 

trong nhiều năm qua.   

Xin kính chúc Quý Trị Sự viên trong Tân Ban 

Trị sự cùng Đồng đạo PGHH vùng San Jose thân tâm 

thường an lạc và tâm nguyện sớm viên thành.  
 

Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 8 năm 2018 

TM. BTS Trung Ương Hải Ngoại 

                                      Hội Trưởng 

                                         (đã ký) 

NGUYỄN VĂN TẠO                                                                                                                                                                                                         
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

THÔNG BÁO 
Số: 15/BTS.TƯHN-VI/TB 

 

Kính gởi: Quý Ban Trị Sự & Ban Đại Diện 

PGHH địa phương. 

Trích yếu: Đình hoãn Ngày Họp mặt Thanh 

Thiếu Niên PGHH. 
 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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Kính thưa Chư quý đồng đạo, 

Theo tinh thần Thông Báo số: 11/BTS.TƯHN-

VI/TB ngày 7-8-2018 của BTS Trung Ương Hải Ngoại 

v/v tổ chức Ngày họp mặt Thanh Thiếu niên PGHH 

tại Sacramento (CA) nhằm mục đích phát triển và đoàn 

ngũ hóa Thanh thiếu niên PGHH, đáp ứng nhu cầu 

phục vụ Đạo pháp và các công tác Từ thiện & Xã hội 

(dự định vào các ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018). 

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu với các ngày Lễ 

Đạo, chúng tôi được biết ngày 6 và 7 tháng 10-2018 

nhằm ngày 27 và 28 tháng 8 âl, đúng vào ngày Lễ Giỗ 

Quan Thượng Đẳng Đại Thần NGUYỄN TRUNG 

TRỰC. 

Đây là một trong những ngày Lễ Đạo quan trọng 

mà các Ban Trị Sự & Ban Đại Diện PGHH đều long 

trọng tổ chức hàng năm tại mỗi địa phương. 

Do đó, chúng tôi quyết định đình hoãn Ngày 

Họp Mặt như đã thông báo trước đây, kính mong Quý 

đồng đạo khắp nơi vui lòng thông cảm và xin chờ đợi 

thời gian thuận tiện khác. 
 

Trân trọng kính chào và cám ơn Quý vị. 
 

Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 9 năm 2018. 

TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

          Hội Trưởng 

              (đã ký) 

   NGUYỄN VĂN TẠO 

 

Bản sao kính gởi: 

- Đ/đ Nguyễn Văn Phước “để tường” 

- Hồ sơ / Lưu. 
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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: 16/BTS.TƯHN-VI/TCM 

 

Kính gởi: Đồng đạo LÊ HÙNG PHƯƠNG,     

                  Tân Hội Trưởng BTS/PGHH Tiểu 

bang Washington State.  

17915 50 Ave. S, SEATAC, WA. 98188 
                               

Kính thưa Quý đồng đạo,                                                

  BTS.Trung Ương Hải Ngoại/GH/PGHH vừa 

nhận được Biên Bản ngày 6 tháng 10 năm 2018 của 

Quý Ban Trị Sự báo cáo v/v bầu cử Tân Ban Trị Sự 

PGHH Tiểu Bang Washington State nhiệm kỳ 2018-

2020. Theo đó, kết quả được ghi nhận như sau: 
 

Hội Trưởng:  -Đ/đ LÊ HÙNG PHƯƠNG     

Phó Hội Trưởng Nội vụ: -Đ/đ HUỲNH VĂN TIỀN  

Phó Hội Trưởng Ngoại vụ:  -Đ/đ VÕ MINH XUÂN 

Thư Ký: -Đ/đ VÕ MINH ĐỨC    

Thủ Bổn: -Đ/đ LÊ VĂN KHỞ 

Tr/ban Phổ thông G/Lý: -Đ/đ NGUYỄN VĂN CỤI  

Trưởng ban Xã hội:  -Đ/đ ĐỖ ÁNH RẠNG  

Ban Cố Vấn: -Đ/đ VÕ TÀI NĂNG, 

                      -Đ/đ NGUYỄN HỮU HẠNH. 
  

 Chúng tôi hân hoan chào mừng Tân Ban Trị Sự 

PGHH Tiểu bang Washington State (nhiệm kỳ 2018-

2020) vì được biết thành phần gồm những đồng đạo 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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PGHH thuần thành, trung kiên với Thầy Tổ và nhất là 

có tinh thần phục vụ Đạo pháp cao đẹp.   

Xin kính chúc Quý Trị Sự Viên trong Tân Ban Trị 

sự cùng quý Đồng đạo PGHH Tiểu bang Washington 

State thân tâm thường an lạc và tâm nguyện sớm viên 

thành.  

Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 10 năm 2018 

TM. BTS Trung Ương Hải Ngoại 

                                         Hội Trưởng  

                                             (đã ký)   

                                 NGUYỄN VĂN TẠO   

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

       Số: 17/BTS.TƯHN-VI/TCM 
 

  THƯ CHÚC MỪNG 
 

Kính gởi: Đồng đạo HÀ NHÂN SINH,  

                  Tân Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH/ 

WASHINGTON, D.C & Vùng Phụ Cận.  

                585 University Blvd. W, Silver Spring, MD. 

20901 
 

Kính thưa Quý đồng đạo,                                                

  BTS.Trung Ương Hải Ngoại GH/PGHH vừa 

nhận được Biên Bản ngày 3 tháng 1 năn 2019 của Quý 

Ban Trị sự báo cáo v/v bầu cử tân Ban Trị Sự PGHH 

WASHINGTON, D.C và Vùng Phụ Cận (nhiệm kỳ 

2018-2020). Theo đó, kết quả được ghi nhận như sau: 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com


 
 
 

18 
 

Hội Trưởng: HÀ NHÂN SINH (Lưu nhiệm) 

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: HÀ TRUNG TÍNH  

Phó Hội Trưởng Nội Vụ kiêm Chánh Thư Ký: 

PHAN NHẤT LĨNH 

Phó Thư Ký: PHAN QUỐC BÌNH 

Cố Vấn: TRẦN VĂN MẾT  

Thủ Bổn: VÕ THANH NHÃ (Lưu nhiệm) 

Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý: HÀ BẢO 

LINH. 

Trưởng Ban Xã Hội: HÀ TRUNG TÂM  

Trưởng Ban Tổ Chức: ĐOÀN NGỌC ẨN  

Trưởng Ban Ẩm Thực: PHAN VĂN BỀ 

Trưởng Ban Kiểm Soát: VÕ THÀNH NHỰT 

Trưởng Ban Thanh Niên Văn Hóa & Văn 

Nghệ: NGUYỄN DUY LINH. 

Chúng tôi vô cùng hân hoan chào mừng Tân 

Ban Trị Sự PGHH Washington DC & Vùng Phụ Cận 

(nhiệm kỳ 2018-2020) vì được biết thành phần gồm 

những đồng đạo PGHH trung niên, đầy nhiệt huyết, 

trung kiên với Thầy Tổ và nhất là đã âm thầm tham gia 

phục vụ Đạo pháp trong nhiều năm qua.   

Xin kính chúc Quý Trị Sự viên trong Tân Ban 

Trị sự cùng Đồng đạo PGHH Washington, DC và Vùng 

Phụ Cận thân tâm thường an lạc và đạo quả  sớm viên 

thành.  
 

Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 1 năm 2019 

TM. BTS Trung Ương Hải Ngoại 

                                        Hội Trưởng 

                                           (đã ký) 

NGUYỄN VĂN TẠO   
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TIN TỨC & SINH HOẠT PGHH 

Hình ảnh Mừng Xuân Kỷ Hợi (2019) 
do BTS.PGHH Bắc Cali tổ chức. 
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Hình ảnh Ban Trị sự PGHH Houston (TX) tổ 
chức mừng Xuân Kỷ Hợi (2019) và lì xì cho 

các cháu thiếu nhi. 
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Hội trưởng Nguyễn Anh Dũng nói về Ý nghĩa ngày Tết 

cổ truyền Việt Nam để các cháu đừng quên nguồn cội.  

 
Thầy Seido Francavilla nói về Phật Tánh bằng Anh 

Ngữ như một lời nhắc nhở đến với những Phật Tư ttẻ. 

Ngoài anh chị em đồng đạo còn có sự hiện diện một số 

anh em cựu quân nhân và lữ đoàn thiện nguyện. 
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Thầy Seido và người phụ tá của St. Nichiren Temple, 

Nam Myoho Kyiv, Budhist temple. 
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Tân Niên Năm Kỷ Hợi (2019) tại Hội Quán 
PGHH Nam California. 

 
Ngày mùng một Tết Kỷ Hợi năm nay rơi vào ngày Thứ 

ba, vì vậy Ban Trị Sự  quyết định tổ chức buổi tiệc Tân 

niên, đón mừng năm mới vào ngày Chủ Nhựt 10 tháng 

2 năm 2019, nhằm ngày mùng  6 Tết. 

Chương trình gồm: Múa Lân - Lễ Cửu Huyền Thất Tổ - 

Lễ Phật – Ngâm Sấm giảng – Khai pháp đầu năm – 

Chúc Tết  Lì Xì - Cơm chay và Văn nghệ. 

Năm nay những ngày cận Tết là những ngày đầy ướt át, 

ai cũng lo ngại không biết chương trình Mừng Xuân  

của Cộng Đồng Người Việt tại miền Nam California có 

được thực hiện đầy đủ không với Cuộc Diễn Hành Xe 

Hoa trên đường Bolsa Trần Hưng Đạo vào sáng Thứ 

Bảy (9/2/2019 tức mùng 5 Têt) và 2 Hội Chợ Tết đều 

chuẩn bị tổ chức vào 3 ngày, ngày 8, 9 và ngày 10 

tháng 2, nhằm ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết,  

một do Hội đồng Giám Sát Quận Cam tổ chức tại   

MILE SQUARE PARK và Hội chợ Tết do Tổng Hội 

Sinh Viên Việt Nam tổ  chức tại OC Fair Costa Mesa.. 
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May thay sáng Thứ bảy ngày mùng 5 Tết, một trận mưa 

rào khá lớn nhưng đến khoảng 8 giờ sáng thì mưa tạnh  

và nắng lên, thế là “sau cơn mưa trời lại nắng.” Cuộc 

diễn hành với chủ đề “Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống 

Đa” được diễn ra suông sẻ với hằng trăm chiếc xe hoa 

và hàng ngàn người tham dự và hai Hội chợ vẫn được 

nhiều ngàn người thăm viếng. 

Trở lại buổi Tiệc Tân Niên, đón mừng năm mới tại Hội 

quán PGHH Miền Nam California, buổi sáng Ông Trời 

cũng gầm gừ đe dọa và rơi rớt vài hạt nước, nhưng bà 

con đồng đạo vẫn đến để tham dự buổi tiệc Tân Niên, 

đặc biệt, trong những vị đến sớm chính là Ông Luật Sư  

Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam  

và phu nhân là Bà Chánh Án Christ Phạm, sự hiện diện 

của Ông Bà làm đồng đạo rất cảm kích trước thâm tình 

nầy. 

Đúng 10 giờ, đồng đạo đến rất đông và chương trình 

bắt đầu với màn biểu diễn của Đoàn Lân Tiên Phong   

của Thanh Niên Đoàn PGHH, với 7 con lân làm lễ chào 

mừng trước Bàn Thờ Cửu Huyền và Ngôi Tam Bảo, 

tiếng trống chiêng và cả đoàn lân tung hoành nhảy múa 

trong khoảng không gian nhỏ hẹp của Hội Quán làm 

cho bầu không khí ngày Tết càng rộn rã thêm lên. Các 

Ông các Bà và quan khách đều hoan hỉ trao tặng đoàn 

lân những bao lì xì đỏ và đồng đạo Hội Trưởng Nguyễn 

Thanh Giàu thay mặt Ban Trị Sự lì xì cho đoàn lân  

phong bì  đặc ruột. 

Sau phần làm lễ Cửu Huyển Thất Tổ và Lễ Phật là phần 

diễn ngâm Sấm Giảng, đồng đạo Ngô văn Ẩn ngâm lại 

bài “Thi Xuân” và đồng đạo Mỹ Hạnh ngâm bài “Ngày 

Tết” của Đức Thầy, cả hai giọng ngâm rất truyền cảm 

đã gây nhiều xúc động cho người nghe. Đồng đạo 
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Nguyễn Kim Liên và gia đình từ Dallas (Texas) đã về  

tham dự cho biết “rất xúc động đến nổi da gà khi nghe 

hai đồng đạo ngâm lại lời thơ của Đức Thầy”.  

Tiếp theo, đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu đã có một 

buổi thuyết trình ngắn, gọi là Khai pháp đầu năm, về ý 

nghĩa của những bài Thơ Xuân của Đức Giáo Chủ. 

Tiếp theo là phần Chúc Tết, đồng đạo Nguyễn Thanh 

Giàu thay mặt Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền 

Nam California gởi đến tất cả đồng đạo PGHH tại địa 

phương, trong và ngoài nước lời Chúc một năm mới dồi 

dào sức khỏe, tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc, đạo quà 

viên dung. Đồng đạo Mai Chân thay mặt Ban Phát Hình 

Chương Trình Phật Giáo Hòa Hảo trên đài truyền hình 

Little Saigon TV băng tần 56.7 và 18.9, gởi lời cảm tạ 

những đồng đạo đã yểm trợ cho chương trình từ vật 

chất đến bài vở và tinh thần cũng như ý kiến xậy dựng, 

suốt gần năm năm hoạt động. 

Sau phần Chúc Tết là đến phần Lì Xì, những phong bì 

màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn đã được gởi đến 

tất cả đồng đạo có mặt, ngoài ra, với những đồng đạo từ 

70 tuổi trở lên đều có thêm phần quà do Ban Xã Hội  

trao tặng. Những tấm ảnh kỷ niệm ngày Tết đã được 

mọi người hoan nghinh và chen vai tham dự để đánh 

dấu sự hiện diện của mình tại Hội Quán thân yêu trong 

những ngày đầu Xuân. 

Phần hai chương trình là tiệc Tân Niên, mọi người tham 

dự được mời dự  tiệc Cơm chay với thực phẩm rất ngon 

miệng và đầy đủ bánh mứt hoa quả và đặc biệt là hương 

vị bất hủ bánh tét của ngày đầu năm. Đồng thời, thưởng 

thức một chương trình Văn Nghệ đầy ý nghĩa với 

những bài hát về Xuân, về tình tự Quê hương dân tộc 

qua những giọng ca truyền cảm của các nghệ sĩ trong 
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Ban Văn Nghệ El Monte do nhạc sĩ Thanh Tùng làm 

Trưởng đoàn. 

Buổi tiệc Tân Niên Năm Kỷ Hợi của Ban Trị Sự Phật 

Giáo Hòa Hảo Miền Nam California chấm dứt lúc 3 giờ 

chiều cùng ngày trong bầu không khí thấm đậm tình 

đồng đạo và  hân hoan của mọi người./. 
 

NGUYỄN VĂN TƯ tường trình từ Nam Cali. 
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Hình ảnh Tết Kỷ Hợi tại Hội Quán PGHH 
Sacramento (CA) 
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Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại Toronto và 
Các Vùng Phụ-Cận tham-dự Hội Chợ Tết 

Kỷ-Hợi tại địa phương.  
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Ngày Thứ Bảy 19-1-2019, Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-

Hảo tại Toronto và Các Vùng Phụ-Cận có tham-dự Hội 

Chợ Tết KỷHợi với Mô hình căn nhà tiêu-biểu của 

người tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo trưng-bày trong Làng 

Việt-Nam. Kính mời Quý Vị xem vài hình ảnh kỷ-niệm 

đính kèm phía dưới đây: 
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Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại Toronto, 
Canada tổ-chức tiệc Tất Niên và mừng    

Tân Niên Kỷ-Hợi 2019. 

Thời gian tổ chức là ngày Chủ Nhật 03-2-2019 

(nhằm ngày 29 tháng chạp năm Mậu-Tuất 2018). 

Nhận thấy có sự tham dự và lời chúc Tết của Quý 

vị khách mời từ các Cơ quan, Đoàn thể và thân hữu 

trong vùng như sau: 

Ông Trần-Thanh-Liêm, Chủ-Tịch Cộng-Đồng Việt-

Nam North York và Phụ-Cận. 

Ông Nguyễn-Công-Minh, Hội-Trưởng Hội Bảo-

Tồn Văn-Hóa Hùng-Vương. 

Ông Lê-Minh-Tuấn, Chủ-Tịch Liên-Minh Dân-Chủ 

Việt-Nam tại Canada. 
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Ông Nguyễn-Văn-Phát, Cựu Chủ-Tịch Hội Người 

Việt Toronto và cũng là Cựu Chủ-Tịch Hội Ái-Hữu 

Cựu Sinh-Viên Sĩ-Quan Trừ-Bị Thủ-Đức. 

Ông Nguyễn-Đình-E, Chủ-Tịch Hội Người Việt 

Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge. 

Ô. Vũ-Quốc-Hưng, Phó Chủ-Tịch Cộng-Đồng 

Việt-Nam Mississauga và cũng là Thành-Viên Hội-

Đồng Quản-Trị Hội Người Việt Toronto. 

Ngoài ra, còn có Đồng-đạo Võ-Tuyết-Đông phụng 

ngâm bài “Tết ở Chiến-Khu” của Đức Huỳnh Giáo-

Chủ.  

Sau đây là những hình ảnh tự-do lễ bái và hái lộc 

đầu năm: 
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BTS.PGHH vùng thủ đô Washington DC và 
phụ cận đã cùng với các đồng đạo Kính 

mừng Đại Lễ lần thứ 99 ngày Đản sanh   
Đức Huỳnh Giáo Chủ 

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 30 tháng 12 năm 2018 (nhằm 

ngày 24-11 Mậu Tuất) tại Hội Quán PGHH 585 

University W, Silver Spring, MD. 20901. 

- ĐĐ Nhất Lĩnh điều hợp chương trình buổi lễ theo 

nghi thức PGHH và đọc bài Ý nghĩa ngày Đản sanh 

ĐHGC. 

- ĐĐ Bạch Nguyệt đọc bài tán tụng Đức Thầy do Ông 

Thanh Sĩ viết, hầu mong Đức Tôn Sư mau sớm trở về 

để cứu vớt quần sanh… 

Sau phần nghi lễ chính thức, các đồng đạo cùng cầu 

nguyện cho 2 cố Đồng đạo: 

1- Thái Thị Tốt, hưởng đại thọ103 tuổi, 

2- Hà Công Tư, hưởng thương thọ 87 tuổi, vừa từ trần 

được sớm vãng sanh về miền Cực lạc. 

Buổi lễ chấm dứt lúc 2 giờ chiều cùng ngày sau khi 

dùng Bún Huế chay thân mật, đượm tình quyến luyến. 
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Lễ Tạ Ơn, Phái Đoàn PGHH Miền Nam Cali 
Tặng Quà Cho Người Vô Gia Cư. 

Bài THANH PHONG 
 

SANTA ANA. Trưa Chủ Nhật ngày 25.11.2018 

một phái đoàn thuộc Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo 

Hòa Hảo Miền Nam California do giáo sư Nguyễn 

Thanh Giàu là Hội Trưởng đã đến khu tập trung người 

vô gia cư tại Santa Ana Civic Center để phân phát thực 

phẩm, chăn mền và tiền mặt cho hàng trăm người vô 

gia cư nhân mùa lễ Thanksgiving.  

Phái đoàn tập trung tại Hội Quán PGHH trên 

đường McFadden, Santa Ana để di chuyển thực phẩm 

và các phần quà đến địa điểm phân phát. Trước khi đi, 

GS Nguyễn Thanh Giàu giới thiệu với chúng tôi, cụ bà 

Hà Nguyễn năm nay đã trên 80 tuổi, tuy không phải tín 

đồ PGHH nhưng khi nghe tin ông Vương Văn Thả một 

tín đồ PGHH bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt 

cầm tù và người con đang tỵ nạn tại Thái Lan thì cụ Hà 

đã gửi ngay một số tiền giúp đỡ cho ông Thả và con gái 

ông. Hôm nay cụ lại đến đây tháp tùng phái đoàn đi 

phân phát thực phẩm, chăn mền cho người vô gia cư, 

thật là nghĩa cử cao đẹp vô cùng. GS Nguyễn Thanh 

Giàu xin thay mặt gia đình ông Vương Văn Thả và các 

đồng đạo PGHH chân thành cám ơn cụ Hà Nguyễn. 

Sau đó tất cả lên xe trực chỉ Santa Ana Civic Center.   

Ngoài ông bà GS Nguyễn Thanh Giàu, hai vị Trưởng 

Ban Tổ Chức là cô Mai Chân và cô Nguyễn Kim Liên 

còn có cụ thân mẫu Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, bà 

Hòa Bình và cô em gái luật sư Nghĩa, con trai cô Mai 

Chân cùng một ái nữ của cố Trung Tá Nguyễn Thị 
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Hạnh Nhơn, ông bà Trần Văn Tài (Chánh Thư Ký Ban 

Trị Sự PGHH) cùng một số đồng đạo PGHH.  

Ban tổ chức đã mang theo 150 phần ăn gồm chả 

giò, bánh patéso, xôi, chuối, chips các loại, 150 tấm 

mền loại dầy và 150 tấm đắp loại mỏng và nhiều phong 

bì đựng tiền mặt.  

Khi biết có phái đoàn Việt Nam đến, những 

người vô gia cư đã nhanh chóng đến xếp hàng rất trật 

tự, số người lúc đầu cũng chỉ chừng 150 người nhưng 

một lúc sau càng lúc càng đông thêm. Một trăm năm 

mươi người đầu, mỗi người được phân phát một dĩa 

thức ăn, một chai nước lọc, một cái chăn dầy, một cái 

chăn mỏng và một bao thơ trong đó có ít tiền mặt. 

Những người đến sau chỉ còn dĩa thức ăn. Cô Mai 

Chân, một trong hai vị Trưởng Ban Tổ Chức nói với 

Viễn Đông: “Thật sự mà nói, hôm nay tôi không được 

vui tại vì các phần quà chúng tôi chuẩn bị đã không đủ 

cho tất cả những người kém may mắn, những người đến 

sau khoảng năm, sáu chục người họ không có nên tôi 

rất đau lòng, và đây là một kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ 

cố gắng tổ chức lần nữa vào dịp Lễ Giáng Sinh sắp tới 

để bù đắp lại sự thiếu sót này, và nếu quý đồng hương 

nào muốn giúp đỡ người vô gia cư nhưng chưa có dịp 

gieo duyên, có thể liên lạc với Ban Trị Sự PGHH ở số 

điện thoại: (714) 828-0290.  

Chúng tôi làm việc này với hai mục đích, một là 

để đền đáp phần nào nghĩa cử mà người Hoa Kỳ đã cưu 

mang chúng ta trong những ngày đầu chúng ta lang 

thang khắp nơi trên thế giới, và thứ hai là chúng tôi 

muốn thực hiện cái Hạnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 

dạy, đó là Tứ Ân, và một trong bốn cái ơn đó là Ơn 

đồng bào, nhân loại. Một thiếu nữ trong đoàn xin dấu 
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tên, cô cho biết cảm nghĩ của mình: “Đứng trước đông 

đảo người vô gia cư như thế này, con chỉ nghĩ đơn 

thuần là mình còn rất may mắn trong khi ngoài xã hội 

còn biết bao người kém may mắn cần được giúp đỡ, và 

con nhớ câu ông bà mình dặn “Lá lành đùm lá rách”, 

con đi làm việc từ thiện nhiều lần rồi nhưng đây là lần 

đầu tiên con đi theo ban tổ chức của PGHH Miền Nam 

Cali”. Phu nhân giáo sư Giàu và chị Hòa Bình, hai 

người phụ nữ rất tích cực trong ban tổ chức, chị Hòa 

Bình đem đến nhiều khăn quàng cổ tặng cho tôi và 

nhiều người khác, mỗi người một chiếc, chị nói: “Tôi 

làm việc này nhiều lần rồi, năm nào cũng có và mỗi lần 

tôi thấy họ nở nụ cười là tôi vui, rất là vui và cảm thấy 

khỏe mạnh thêm. Tôi cũng hơi lớn tuổi rồi nên dành 

thời gian làm việc phước thiện tại các viện dưỡng lão, 

và mỗi tháng tôi đi phát thức ăn chay cho chùa Bảo 

Quang hai lần, ngày rằm và mùng một. 

  Chị Huỳnh Mai, một cây viết được nhiều tín đồ 

GH/PGHH yêu mến. Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, chị 

xúc động nói: “Cám ơn anh đã hỏi, tôi đến đây thì nhớ 

lại những năm trước khi đi phát thức ăn, quần áo, tiền 

cho người vô gia cư thì có mẹ tôi đi theo và bà rất xúc 

động, bà còn ôm những người vô gia cư, nay mẹ tôi đã 

mất và tôi nhớ lại tình cảm của mẹ đối với người vô gia 

cư nên tôi không cầm được nước mắt! Mẹ tôi thường 

hay kể, khi mẹ còn trẻ ở dưới Làng Hòa Hảo, mẹ 

thường kêu các người tàn tật và những người đói khổ 

phải đi xin ăn đến để mẹ tôi săn sóc, nhiều khi có người 

có những vết thương, mẹ tôi lấy thuốc băng bó vết 

thương chọ họ. Hồi nãy tôi có dịp ghé vô chỗ Trung 

Tâm Sinh Hoạt của người vô gia cư. Bước chân vào đó 

tôi hết sức xúc động, không ngờ họ đông đúc như thế 
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và sống cuộc sống thiếu thốn tiện nghi như thế, trong 

khi mình được may mắn, tối ngủ trên giường có chăn 

êm nệm ấm, lương thực đầy đủ nên chúng tôi có dịp 

phục vụ như thế này để làm công việc xoa dịu bớt nỗi 

khổ của họ thì cũng là việc đáng làm và nên làm”. 

Chúng tôi để ý trong số người nhận quà của Ban Trị Sự 

PGHH, có một người con gái Việt Nam duy nhất, số 

còn lại hầu hết là người Mễ Tây Cơ và một ít người Mỹ 

da màu nhưng ai nhận xong cũng đều nói “Thank You”, 

có một hai người còn nói tiếng Việt “Cám ơn, Cám ơn 

Việt Nam” khá rõ, và buổi phát quà nhân mùa lễ 

Thanksgiving của Ban Trị Sự PGHH miền Nam Cali 

kết thúc vào lúc 11 giờ 45 trưa cùng ngày./. 

 

 

Một trăm năm mươi người nhận được đầy đủ quà gồm thực 

phẩm, mền, tiền mặt, năm sáu chục người đến sau chỉ còn 

đĩa thức ăn. Người mặc áo đỏ là phu nhân GS Nguyễn 

Thanh Giàu đang cùng các bà khác lấy mền trong thùng ra 

phân phát (Thanh Phong/Viễn Đông)  



 
 
 

38 
 

 

HT Nguyễn Thanh Giàu đang phát bao thơ trong đó có tiền 

mặt cho những người vô gia cư tại Santa Ana Civic 

Center trong ngày Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. (25-11-2018)  

 

Các người trong phái đoàn đứng trước bàn thực phẩm 

chuẩn bị phân phát cho người vô gia cư. (Thanh Phong/ 

Viễn Đông) 
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Chị Hòa Bình (mang găng tay trắng), thân mẫu LS Nguyễn 

Xuân Nghĩa ngồi xe lăn. Phía sau cụ là cô Mai Chân 

(Trưởng Ban Tổ Chức và một thành viên) đang phát quà 

cho người vô gia cư. (Thanh Phong/Viễn Đông) 
BTS PGHH Bắc Cali tổ chức 

LỄ GIỖ QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN 
NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

 



 
 
 

40 
 

 

 

 



 
 
 

41 
 

BTS PGHH Washington, D.C tổ chức LỄ GIỖ 
QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN  

NGUYỄN TRUNG TRỰC 
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Hôm nay, ngày 7-10-2018 (nhằm ngày 27-8 âl, năm 

Mậu Tuất), BTS/PGHH Washington, DC. Đã tổ chức 

Lễ giỗ lần thứ 150 Quan Thượng Đẳng Đại Thần 

Nguyễn Trung Trực và bầu cử BTS nhiệm kỳ mới 

(2018-2020).  
Lễ Giỗ được tiến hành lúc 11 giờ 30’, có khoảng 15 

đồng đạo đến tham dự. 
Sau phần nghi lễ, đồng đạo Nhất Lĩnh đọc bài Tưởng 

niệm ghi tạc công đức và phong thái uy nghi của người 

anh hùng “Sanh vi tướng, Tử vi thần” lập nên những 

chiến tích oai hùng, tên tuổi vang lừng gắn liền với 

công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân 

tộc Việt Nam, với hai chiến công hiển hách của người 

anh hùng chống Tây mãi mãi lưu truyền cho hậu thế: 

"Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa, 

Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần." 
Kế tiếp là phần diễn ngâm cẩn bái của Đồng đạo Bạch 

Nguyệt. 

Buổi Lễ kết thúc lúc 12 giờ trưa cùng ngày với bữa 

cơm chay thân mật ấm tình đồng đạo. 

Sau khi ăn trưa xong, BTS còn tiếp tục tiến hành buổi 

họp vào lúc 12 giờ 15’ để bầu lại Ban Trị Sự mới.  
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Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Quan Thượng-
Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-TRỰC 
ngày Chủ Nhật 07-10-2018 tại Toronto, 

Canada. 
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Lễ Tưởng-Niệm Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần Nguyễn-

Trung-Trực năm nay hiếm khi được trùng đúng ngày 28-8 

âm-lịch 2018, nhưng lại đúng vào “long weekend” của Lễ 

Tạ Ơn Canada (Thanksgiving Day) nên có nhiều tổ-chức, 

gia-đình nhóm họp ăn mừng, vì vậy, không có nhiều thân-

hữu và đồng-đạo đến dự Lễ Tưởng-Niệm 150 năm của Ngài 

Nguyễn-Trung-Trực như Ban Tổ-Chức mong muốn. 

 
Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu trình-bày “Lược-sử 

Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần Nguyễn-Trung-Trực”. 
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Điều-hợp chương-trình MC. Thành-Tín. 

 

 
Cảm tạ Quý Đồng-đạo trong Ban Ẩm-Thực đã cung 

hiến thực-phẩm chay rất phong-phú, dồi-dào. 
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Hình ảnh Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần 

Nguyễn Trung Trực 

do BTS/PGHH Sacramento tổ chức 

tại Hội Quán ngày 7-10-2018. 
 

 
Đồng đạo HT Huỳnh Văn Liêm đọc Diễn văn chào 

mừng và giới thiệu Chương trình. 

 
Đ/đạo Trần Huy Hải trình bày về Tiểu sử Quan TĐ Đại 

Thần Nguyễn Trung Trực và nói lên Ý nghĩa ngày Lễ 

Giỗ của Ngài. 
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Đức Phật Thầy Tây An, cội nguồn của 

‘Học Phật Tu Nhân’ 
Văn Lan/Người Việt 

September 28, 2018 

Quang cảnh Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. (Hình: Văn 

Lan/Người Việt) 

SANTA ANA, California (NV) – “Đức Phật 

Thầy Tây An, một vị bồ tát cứu thế và cũng là tiền thân 

Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, viên tịch 

162 năm. Đức Phật Thầy tên là Đoàn Minh Huyên, 

sanh năm Đinh Mão, 1807, năm Gia Long thứ Tám, tại 

làng Tòng Sơn, Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc.” 

Đó là lời của bà Kim Liên, Trưởng ban Tổ chức 

Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An tại Hội Quán Phật Giáo 

Hòa Hảo Miền Nam California, Santa Ana, vào sáng 

Chủ Nhật, ngày 23 tháng Chín. 

“Ngài có đời sống rất bình thường, chăm chỉ lo 

làm ruộng rẫy quanh năm. Nhưng đến năm 43 tuổi, 

Ngài bỗng nhiên thay đổi kỳ lạ, khi thì phàm phu khi 

thánh nhân. Dân làng từ ngạc nhiên đến kinh sợ nên 

https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/09/DP-Phat-Thay-Tay-An_1.jpg?fit=800,479&ssl=1
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Ngài bỏ xứ ra đi bằng chiếc xuồng con tới làng Long 

Kiến, tỉnh Long Xuyên vào mùa Thu Kỷ Dậu 1849. 

Chắc là Ngài biết trước là bệnh thời khí nơi đây đang 

hoanh hành, dân chúng đói nghèo khốn khổ nên đến độ 

bệnh cứu đời. Ngài chữa bệnh rất đơn giản, bằng bông 

hoa, tro nhang, nước lã, giấy vàng, vậy mà bệnh gì cũng 

hết. Lòng tin của dân chúng bắt đầu, tin này tràn lan 

nên người dân tới lui tấp nập,” bà nói tiếp. 

“Sau khi dùng huyền diệu Phật gia trị bệnh, 

Ngài được bá tánh tôn thờ là một vị Phật sống. Từ đó 

hoằng pháp bằng cách mỗi khi chữa bệnh, đều có lời 

khuyên nên giữ lòng niệm Phật, thảo ngay nhơn nghĩa 

cho bền, thờ cha kính mẹ, không tin vào bùa chú, dị 

đoan mê tín,” bà nói thêm. 

Ông Lưu Văn Kiệm, Hội phó BTS GH/Phật Giáo Hòa 

Hảo Nam California, nói về Ý nghĩa ngày Vía Đức Phật 

Thầy Tây An. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

Tiếp đến là nghi lễ Phật Giáo Hòa Hảo do ông 

Nguyễn Thanh Giàu, Hội trưởng BTS. GH/Phật Giáo 

https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/09/DP-Phat-Thay-Tay-An_2.jpg?ssl=1
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Hòa Hảo Nam Califorina, và ba vị chức sắc dâng hương 

cùng toàn thể đồng đạo nghiêm trang đứng lên cầu 

nguyện. 

Ông Lưu Văn Kiệm, phó Hội trưởng BTS Giáo 

Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, trình bày về Ý 

nghĩa ngày Vía Đức Phật Thầy Tây An: “Nói đến Phật 

Thầy Tây An là mọi người nghĩ đến Tông phái Bửu Sơn 

Kỳ Hương mà Ngài là vị khai sáng và Phật Giáo Hòa 

Hảo có sự liên hệ, nên tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo kính 

Phật Thầy là vị Giáo Tổ của mình.” 

Ông cho biết thêm, Đức Phật Thầy Tây An đã 

thành lập một giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, với tinh 

thần dân tộc phù hợp với chúng sanh trong thời mạt 

pháp. Tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương được khởi sáng 

vào mùa Thu năm Kỷ Dậu (1849), với Đức Phật Thầy 

Tây An là Giáo Tổ, người đầu tiên trong Phật sử Việt 

Nam khai mở, canh tân Phật pháp, giản dị hóa tập tục 

thờ cúng rườm rà, đưa ra phương pháp tu hành hợp lý 

chứng đắc cho hàng cư sĩ tại gia. Các vị kế truyền trong 

hàng lãnh đạo Bửu Sơn Kỳ Hương tiếp nối như Đức 

Phật Trùm, Đức Bổn Sư, đến Sư Vãi Bán Khoai, và gần 

đây nhất là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo năm 1939.” 

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu giải thích: “Nói 

tới Phật Giáo Hòa Hảo thì ai cũng biết nhưng với Phật 

Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương thì có người biết và một số 

người không biết. Phật Giáo Hòa Hảo với thuyết ‘Học 

Phật Tu Nhân,’ luôn tranh đấu, làm phước thiện, bố thí, 

xả thân cứu đời. Trong đạo ‘Nhân’ của giáo lý Phật 

Giáo Hòa Hảo nói riêng và Bửu Sơn Kỳ Hương nói 

chung thì đều như nhau với giáo lý ‘Tứ Ân’. ‘Nhân 

Đạo’ chính là tu nhân, sau đó còn phải làm tròn ‘Nhân 
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Đạo’ nghĩa là phải giữ vẹn ‘Tứ Ân,’ phải trừ thập ác, 

hành thập thiện là nền móng của ‘Nhân Đạo,’ giống 

như cất nhà phải có nền móng vững chắc trước, sau đó 

mới lên lầu cao được. ‘Học Phật Tu Nhân’ nghĩa là như 

vậy.” 

Chị Nguyễn Huỳnh Mai, dự lễ vía, cho biết: 

“Là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuộc thế hệ sau, khi 

cố gắng tìm hiểu qua sách vở và lịch sử thì được biết 

Đức Phật Thầy Tây An là vị Giáo Tổ của Bửu Sơn Kỳ 

Hương, cũng chính là nguồn gốc của Phật Giáo Hòa 

Hảo, nên đối với tôi ngày lễ hôm nay rất quan trọng, 

cần phải biết nguồn gốc của mình. Hôm nay rất vui khi 

mọi người đến với nhau thật đông, ấm cúng gần gũi 

trong tình đồng đạo.” 

Lễ cầu nguyện trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. 

(Hình: Văn Lan/Người Việt) 

Bác Ba (không muốn nêu tên), ở Santa Ana, 

cho hay: “Tôi là người Cà Mau, làm trong ngành công 

chánh từ trước 1975, từng làm chung với công ty Mỹ 

thiết kế xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa. Năm 1959 sau khi học 

ở Mỹ về nước, dù ở đâu tôi cũng làm việc cho xứ sở 

https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/09/DP-Phat-Thay-Tay-An_3.jpg?ssl=1
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mình hết lòng, với tình thương quê hương thắm thiết. 

Hơn nữa mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn 

đời của tổ tông, đi sát với dân tộc tính của người Việt 

mình.” 

“Hồi trước không rành về Phật Giáo Hòa Hảo, 

nhưng từ khi quy y với đạo Phật Thầy Tây An, tôi rất 

gắn bó và soi sáng được nhiều chuyện lắm, chính vì đó 

mà tôi cảm mến Phật Giáo Hòa Hảo là vì có đường lối 

rõ ràng. Tôi nghĩ chỉ có Phật Giáo Hòa Hảo là còn đứng 

vững trong thời kỳ nước Việt mình khổ nạn như hiện 

nay,” ông nói. 

Ông Trần Thanh Hương, người gốc Cần Thơ, 

từ San Diego về dự lễ, tâm tình: “Hôm nay về dự lễ là 

để tạ ơn những giáo lý mà Thầy Tổ đã truyền dạy, phải 

trọn đạo làm người đối với đất nước, ông bà cha mẹ, tổ 

tiên và tổ thầy. Đối với những gì Phật dạy, phải thực 

hiện trọn vẹn đạo làm người con dân nước Việt, và nếu 

làm theo đúng chắc chắn sẽ có một đời sống an lạc.” 

Cô Sáu Lê Thị Sảnh, cư dân Westminster, quê 

gốc Rạch Giá, chia sẻ: “Hôm nay dự lễ rất vui gặp lại 

quá đông đồng đạo, giống như ở Việt Nam mỗi lần làm 

công quả cả tháng luôn tại hội quán Phật Giáo Hòa 

Hảo. Với tôi thì lúc nào Đức Phật Thầy cũng ở trong 

tâm của mình, do đó tôi luôn nhớ lời dạy của Đức Thầy 

và thực hiện không dám sai!” (Văn Lan) 

------------------------------------------------------------ 
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LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN  
do BTS/PGHH Bắc California tổ 

chức ngày 23-09-2018 
Hôm nay ngày Chủ nhật 23/09/18 (nhằm ngày 14/8 

năm Mậu Tuất) BTS PGHH miền Bắc California tổ 

chức Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An viên tịch năm thứ 

162.   

Buổi lễ khai mạc lúc 11g trưa với phần Giới thiệu thành 

phần quan khách tham dự và các Phóng viên báo chí, 

truyền hình... 

Tiếp theo là Lễ chào Quốc kỳ và Phút mặc niệm.  

Tiếp tục chương trình là phần Hành lễ theo nghi thức 

Tôn giáo PGHH gồm nguyện hương trước Bàn thờ Cửu 

huyền và ngôi Tam Bảo. 

Sau phần nguyện hương, Đ/Đ Trưởng Ban PTGL/TƯ 

Nguyễn Văn Mậu trình bày Tiểu sử và hành trạng của 

Đức Phật Thầy Tây An. 

Chương trình được tiếp nối với phần diễn ngâm "10 

Điều Khuyến Tu" do 2 Độc Giảng viên Kim Mỹ và 

Cẩm Hồng đảm trách.  

Tiếp nối chương trình, Đ/Đ Võ Mỹ, Trưởng ban Tổ 

chức trình bày bài "Ý nghĩa ngày Lễ Vía Đức Phật 

Thầy Tây An" vô cùng khúc chiết và hấp dẫn.  

Sau cùng, Đ/Đ Hội Trưởng Vương Học Thiêm tường 

trình hoạt động của BTS trong thời gian qua. Đồng 

thời, giới thiệu thành phần BTS/PGHH Bắc Cali nhiệm 

kỳ mới (2018-2020). 

Buổi lễ bế mạc lúc 12h30' cùng ngày, BTC mời quan 

khách và Đ/Đ ngồi lại tại chỗ, nhà bếp sẽ phục vụ bữa 

cơm chay thân mật.  

BTS PGHH Bắc Cali kính Tường trình từ San Jose. 
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Hình ảnh Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An  
tổ chức tại Toronto, Canada ngày Chủ nhật  

16-9-2018 

 
Lễ cầu-nguyện theo nghi-thức Phật-Giáo Hòa-Hảo. 

 
Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Nghĩa trình-bày “Lịch-sử  

Đức Phật-Thầy Tây-An”. 
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Đồng-đạo Lương-Văn-Chum trình-bày bài pháp-luận  

đề-tài: “Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Giáo-lý Tứ-Ân”. 

 
Đồng-đạo Võ-Tuyết-Đông phụng ngâm bài: “Tặng Thi-

sĩ Việt-Châu” 
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Hình ảnh Lễ Vu Lan và Mùa Báo Hiếu do 
BTS Phật Giáo Hòa Hảo Toronto, Canada  

tổ chức ngày Chủ Nhật 26-8-2018: 

 
Điều hợp chương-trình: MC. Thành-Tín. 

 
Đồng-đạo Võ-Tuyết-Đông phụng ngâm bài “Mượn cây 

Đuốc Huệ” của Đức Huỳnh Giáo-Chủ. 
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Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Nghĩa trình-bày “Ý-nghĩa Lễ 

Vu-Lan và chữ Hiếu trong Giáo-lý PGHH.” 
 

 
Quí Quan-khách cùng Thân-hữu và Đồng-đạo tham-dự 

Lễ Vu-Lan và Mùa Báo Hiếu tại Toronto, Canada. 
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Quan-khách cùng Thân-hữu và Đồng-đạo tham-dự 

Lễ Vu-Lan và Mùa Báo Hiếu tại Đạo tràng Tịnh Độ 

Oakland, CA. 

ĐẠO TRÀNG OAKLAND KÍNH MỪNG LỄ 
ĐẢN SANH CỦA ĐỨC THẦY. 
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Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật.  

Hôm nay tại Đạo Tràng Tịnh Độ Oakland trong bầu 

không khí trang nghiêm vui vẻ, tất cả Anh chị Em đồng 

đạo cùng nhau đón mừng ngày Đản Sanh lần thứ 99 

(25-11-1919 âl -25-11-2018 âl.)  

Trước tiên là nghi thức Phật Giáo Hòa Hảo, chào Quốc 

kỳ, Tưởng niệm một vị PHẬT lâm phàm độ thế, một 

phút mật niệm đến Cố Đức Ông Đức Bà, tưởng niệm 

đến hương linh anh linh của Đồng Đạo Tiền Bối đã tử 

vì nước vì Đạo, tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh cho 

tổ quốc.  

Nhắc đến Đức Thầy, Ngài là một vị PHẬT lâm phàm 

độ thế tại miền nam Nước VIỆT NAM: 

"TA THỪA VƯNG SẮC LỆNH THẾ TÔN.  

KHẮP HẠ GIÁI TRUYỀN KHAI ĐẠO PHÁP." 

PHÁT HUY TINH THẦN GIÁO LÝ TỐI CAO CỦA 

PHẬT THÍCH CA MÂU NI. Canh tân giáo điều dạy 

cho tín đồ học PHẬT TU NHÂN. Đền đáp Tứ Ân và 

hành theo Bát Chánh. Bài trừ dị đoan mê tín. Dạy nhơn 

sanh bỏ ác làm hiền. Giúp đỡ lẫn nhau và thương yêu 

nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường 

đạo đức. Ngài lâm phàm là một đại nhân duyên, do 
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lòng tham con người hung ác tàn sát lẫn nhau. Lúc 

nước Việt Nam đang lầm than bởi sự bạo tàn của thực 

dân Pháp (nói riêng) cả thế giới nói chung đang đi lần 

vào thần chết của Đệ nhị thế chiến sắp bùng nổ, lòng 

Đại Từ Đại Bi của Ngài thương sót nhân loại: 

"Chú lùn Nhật Bổn hùng hào,  

Chẳng thương sanh mạng dân Tàu dại ngu." 

Hay là: 

"Thấy dương trần làm dữ làm hung,  

Nên khuyên nhủ cho người lương thiện." 
Trong lúc thế giới tang tóc chịu cảnh ngoại xâm khủng 

khiếp, nếu lật ngược trang sử sẽ thấy lời tiên tri của 

Ngài là sự chính xác.  

Trong hai kỳ Đệ nhất và nhị thế chiến nhân sanh tàn sát 

lẫn nhau, Nhật Bổn tàn sát dân Trung Hoa thế nào và 

Đức lấn chiến Trung Đông gần tới châu Âu…Dân Do 

Thái gần như diệt chủng, tiếng khóc than thảm thiết. 

Nước Việt Nam cũng không ngoại lệ, miền Bắc lâm vào 

cảnh chết đói, con số nhân mạng lên trên hai triệu, 

ĐỨC THẦY phải khởi động khuyến nông và đây là câu 

chứng minh trong bài KHUYẾN NÔNG: 

"Nam Kỳ đâu phải sống riêng,  

Mà còn cung cấp cho miền Bắc,Trung." 
Hay là trong bài Nang Thơ Cẩm Tú:  

"Đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, 

Chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ." 
Ngài là Cổ PHẬT lâm phàm độ thế nhân,  

Lòng Từ Bi của Đức Thầy rất quảng đại bao la: 

"Ta chịu khổ, khổ cho Bá Tánh" 

Trong ngày lễ mừng Đản Sanh Đức Thầy tất cả chúng 

con cung kính phụng ngâm Sấm Thi của Ngài mà 

không khỏi bùi ngùi lẫn lộn mừng tủi... 
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Mừng là được gặp Hồng Ân của Thầy dạy dỗ qua 

quyển SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ TOÀN BỘ, 

là quyển Kinh Khai Trí, Tri kiến PHẬT, đưa người đến 

giải thoát viên mãn:  

"Ra Kệ này hai chữ bảo an, 

Cho trần thế được Tâm thanh tịnh." 
Tủi là vì sự hiểu biết mình còn quá nông cạn, mong bạn 

đọc và Đồng Đạo hoan hỷ. 

Chúng con Tín đồ PGHH toàn lòng tôn kính Mừng 

ngày Đản Sanh của Đức Thầy.  

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật.  

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật.  

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật.  

Kính chúc quý Đồng Đạo Thân Tâm Thường Lạc, Đạo 

Quả Sớm Viên Thành. 

Cầu cho Bá Tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê 

ly.  

Nam Mô Tam Giáo Quy Nguyên Phổ Độ Bá Tánh Vạn 

Dân Tiêu Tai Tịnh Sự, Giải Thoát Mê Ly. 

Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.  

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật.  

Nam Mô A Di Đà Phật !!! 

____________________________________________ 

 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA BTS PGHH 

TORONTO - CANADA. 

Ngày Chủ Nhật 30-12-2018 vừa qua, BanTrị-Sự 

Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại Toronto, Canada 

đã tổ-chức Đại Lễ Kính Mừng Đản Sanh Đức 

Huỳnh Giáo-Chủ năm thứ 99. Sau cùng buổi lễ là 

dùng cơm chay thân mật và thực-hành phương-

pháp tịnh tâm niệm Phật.   
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Buổi lễ chấm dứt lúc 4 giờ chiều cùng ngày. 

 
Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Nghĩa trình-bày Sơ-lược Tiểu-sử 

và Ý-nghĩa ngày Lễ Đản-Sanh Đức Huỳnh Giáo-Chủ. 

Đồng-đạo Lương-Văn-Chum trình-bày pháp-luận đề-tài: 

“Tìm hiểu Sứ-mạng của Đức Thầy”. 
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LỄ TẠ ƠN VỚI NGƯỜI TÍN ĐỒ                                 
PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

LÊ YẾN DUNG 
 

  Lễ Tạ Ơn! tức Thanksgiving day, là lễ hằng năm 

được tổ chức tại Hoa kỳ vào ngày thứ Năm của tuần lễ 

cuối trong tháng 11. Có ý nghĩa tạ ơn cho nhau, tạ 

ơn Phật Trời đã cho mưa thuận gió hòa, dân chúng sống 

trong an lành hạnh phúc và cũng là ngày nghỉ lễ chính 

thức cho tất cả nhân dân theo luật định tại Hoa Kỳ. 

 

Nguồn Internet 
 

  Lễ Tạ ơn đầu tiên theo truyền thống đã được 

diễn ra tại khu vực của “Thuộc địa Plymouth”. Khoảng 

thế kỷ 16, 17 của một tộc người Pilgrim thuộc Anh 

Quốc.   

  Những người Pilgrims rời Anh Quốc đến 

Netherlands (Hà Lan) sinh sống. Nhưng họ sớm nhận ra 

mình không thể hòa nhập ở nơi này và lo sợ sau nầy họ 

sẽ bị mất gốc, nên một số trong nhóm người nầy, họ rời 
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khỏi Netherlands (Hà Lan) trên một con thuyền tên là 

Mayflower để đến Châu Mỹ. Ngày đầu tiên họ đặt chân 

đến tiểu bang Massachusetts đang trong mùa đông rất là 

lạnh và đói, nên một số của họ đã bị chết đi 46 người, 

trong số 102 người vì không qua nổi mùa đông khắc 

nghiệt. Những người thổ dân ở đây, họ đã hoan hỉ mang 

gà tây và trái bí đỏ thết đãi nhóm người mới đến nầy. 

Nhóm dân Da Đỏ cũng dạy họ cách sinh tồn, cách trồng 

trọt, săn bắt thú rừng, cách ứng phó với thiên nhiên 

v.v…  

  Trải qua một thời gian ngắn, nhóm người 

Pilgrims, họ đã quen dần phong thổ ở đây và đã tự lo 

cho bản thân của mình, họ cũng nghĩ: “Đây là vùng đất 

tốt nhất để hòa nhập, để chọn sinh sống và định cư 

luôn.” 

  Đã yên ổn, họ nghĩ ngay đến việc phải tạ ơn, họ 

đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc: “Trước  để tạ ơn 

Đất Trời vì đã cho họ cuộc sống bình an, tạ ơn thổ dân 

Da Đỏ đã tận tình giúp họ trong những ngày đầu chơ vơ 

đói lạnh trên vùng đất mới nầy.”   

Từ đó về sau, hàng năm theo tục lệ ông bà, con 

cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn. Lễ Tạ ơn 

cũng đã được thực hiện chủ yếu bởi các nhà lãnh đạo 

tôn giáo tại New England cho đến năm 1682. 

  Sau cách mạng Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ 

George Washington đã công bố lễ tạ ơn toàn quốc đầu 

tiên ở Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 11 năm 1789, là ngày 

tạ ơn chung và cầu nguyện chung với lòng biết ơn sự 

gia ân của Trời Phật. Và cũng để tạo một biểu hiện sự 

đoàn kết quốc gia sau nội chiến Hoa Kỳ, cũng như để 

đồng hóa hết các dân tộc khác đã nhập cư vào Châu Mỹ  

năm 1890 và đầu thế kỷ 20. 
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  Tiệc Lễ Tạ ơn thường được tổ chức vào buổi 

chiều tối cùng với gia đình, bạn bè với món chánh là 

thịt gà tây…Nó là ngày quan trọng để gia đình sum họp 

với nhau, người ta thường về với gia đình từ thứ Năm 

cho đến hết ngày Chủ  nhật. Đó là một vài chi tiết ngắn 

về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ “Tạ Ơn tức 

Thanksgiving day” của đất nước Hoa Kỳ.  

  Riêng đối với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đồng 

bào Miền Nam Việt Nam nói chung và nhất là khối Tín 

đồ Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng, chúng ta là những kẻ 

bị bức tử phải ly hương, nên hằng trăm ngàn người phải 

vượt biển ra đi bằng những con thuyền rất là nhỏ bé so 

với thuyền Mayflower của tộc người Pilgrims trước kia, 

vì thế một nửa hằng trăm ngàn đồng bào của chúng ta 

đã phải vùi thân dưới lòng biển cả, không được may 

mắn đến bờ tự do như những người Pilgrim cách nay 

vài ba trăm năm. Vì chính trị, vì sự cai trị hà khắc bởi 

chánh quyền mới, nên dân tộc ta phải trôi nổi và lưu lạc 

khắp nơi trên thế giới. 
 

Thuyền nhân vượt biển năm 1975 (Nguồn Internet).  
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  Với bước đầu bỡ ngỡ, hai bàn tay trắng cùng 

mang theo nỗi buồn mất quê hương, mất cả lẽ sống và 

niềm tin Tôn Giáo. Bên bờ vực sâu tận cùng của vô 

vọng đó, chúng ta đã được cứu vớt bởi các dân tộc trên 

thế giới bên ngoài, chúng ta gọi là nhân loại…Mà theo 

giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đã chủ trương và rèn 

luyện cho tín đồ của Ngài trong điều ân thứ tư, đó là ân 

“Đồng Bào và Nhân Loại.” Chúng ta, không một ai có 

thể sống một mình, chúng ta cần phải sống và trải 

nghiệm với muôn vàn các mối liên hệ nhau để tồn tại và 

phát triển để cùng với nhau hướng tâm tu học và cũng 

luôn nằm lòng những lời giáo huấn của Đức Tôn sư yêu 

kính: 

  “Con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình 

phải nhờ đến sự giúp-đỡ của những kẻ xung-quanh 

và cái niên-kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ-nhõi 

càng tuần-tự thêm nhiều chừng nấy. 

  Ta nhờ hột cơm của họ mới sống, nhờ miếng 

vải của họ mới ấm thân, nhờ cửa nhà của họ mới 

tránh cơn phong-vũ. Vui sướng, ta đồng hưởng với 

họ. Hoạn nạn, họ cùng chịu với ta. 

  Họ và ta cũng một màu da, cũng nói một thứ 

tiếng. Ta và họ hợp nhau thì thành lại làm một: ấy 

Quốc-gia đó. Họ là ai? Tức những người ta thường 

gọi bằng đồng-bào vậy. 

  Đồng-bào ta và ta có một liên-quan mật-thiết 

không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau và chẳng 

khi nào có ta mà không có đồng-bào, hay có đồng-bào 

mà không có ta. Thế nên ta phải rán giúp đỡ họ hầu 

đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. 
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  Chẳng những thế thôi, ngoài-đồng bào ta còn 

có thế-giới người đang cặm cụi cần-lao cung cấp 

những điều nhu-cầu cần-thiết.  

  Họ là nhân-loại, là những người đang sanh 

sống với chúng ta trên quả địa-cầu. Nếu không có 

nhân-loại, thử hỏi dân-tộc ta ra như thế nào? Ta có 

đủ vật liệu để dùng chăng? Ta có thể tự-túc một cách 

đầy đủ chăng? Nói tóm lại, ta có thể lẻ-loi đương đầu 

với những khi phong-vũ nhiệt hàn với những lúc ốm 

đau, nguy biến, giữ vững cuộc sống còn này chăng? 

Hẳn không vậy. Thế nên dân-tộc ta phải nhờ đến 

Nhân-loại, nghĩa là nhờ đến dân-tộc khác và phải biết 

ơn họ. Hãy nghĩ đến họ cũng như mình nghĩ đến 

mình và đồng-chủng mình.” 

 

 
Đức Giáo Chủ đi khuyến nông để giúp đồng bào Miền 

Bắc, Trung vào năm 1945. 
 

   Là những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi 

luôn vâng lời vàng ngọc của Đấng Tôn Sư để luôn luôn 

làm theo hạnh nguyện của Ngài và cũng luôn nhớ khi 

xưa, Ngài cũng đã đi khuyến nông khắp nơi dãi dầu 

nắng mưa xuôi ngược đó đây để kêu gọi mọi người, 
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phải rán lo cày cấy, giúp đỡ đồng bào ruột thịt miền 

Bắc, Trung đang đói khổ vì chiến tranh và cũng bởi lẽ: 

“Ngay từ những ngày đầu qui y theo tôn giáo Phật giáo 

Hòa Hảo, chúng tôi phải tự rèn luyện và luôn ghi nhớ 

để thực thi Tứ Đại Trọng Ân mà chúng ta đã trót thọ 

mang từ khi vừa mở mắt chào đời.”  

Nên hằng năm, cũng theo truyền thống lễ Tạ ơn của đất 

nước Hoa Kỳ, ngoài buổi tiệc sum họp gia đình, người 

tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo luôn đến Hội Quán Phật Giáo 

Hòa Hảo để cầu nguyện và cũng để cảm tạ, tri ân đất 

nước Hoa Kỳ nói riêng và toàn thể các dân tộc trên thế 

giới nói chung, đã cưu mang dân tộc Việt Nam, để tất 

cả các tôn giáo, trong đó tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo 

đã được tự do phát triển, tự do hành đạo. 

  Phải chăng đất nước Hoa Kỳ đã cho dân tộc ta 

rất nhiều và hiện tại với 43 năm đi qua, trải dài theo 

năm tháng, con cháu của chúng ta cũng đã trưởng thành 

với những con người cầu tiến và hữu dụng nhất, họ là 

những nhân tài, là những người thành công lớn và có 

mặt hầu hết trên mọi lãnh vực kinh tế, chính trị và xã 

hội, bởi sự cố gắng miệt mài, nhẫn nại của một dân tộc 

sẵn có một chiều dài lịch sử với bốn ngàn năm văn 

hiến. Họ đang làm việc và đã góp một bàn tay để xây 

dựng cho đất nước Hoa Kỳ. 

  Dòng chảy đang xuôi về một dòng, về suối 

nguồn của tình yêu bao la đại đồng của đấng Tôn Sư đã 

ban rải cho nhân loại, biết yêu thương, biết thọ ơn và 

biết cho đi, đó là một tình yêu to lớn, là một yêu thương 

hòa ái thiết tha mà Tôn Sư cũng thường nhắc nhở: 

Ta có tình yêu rất đượm nồng, 

Yêu đời yêu lẫn cả non sông. 

Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ, 
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Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. 

(Tình Yêu) 

  Cho nên vào những ngày giờ lễ Tạ ơn nầy, đồng 

đạo Phật Giáo Hòa Hảo luôn trưng bày những hoa quả 

lên bàn thờ để cầu nguyện đến Phật Trời, đến Đức Tôn 

Sư đang phương trời xa vắng…Nguyện cho tất cả nhân 

loại trên thế giới, nhất là đồng bào ruột thịt của mình tại 

quê nhà, được bình an, sớm thoát khỏi cảnh kềm kẹp 

của chế độ “Cộng sản trị” hiện tại, để dân chúng được 

sống bình an, được tự do, bình đẳng như mọi dân tộc 

may mắn ở các quốc gia khác.  

  Chính vì thể theo lời giáo huấn và hạnh nguyện 

của Ngài, chúng tôi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào một 

quốc gia nào mà có tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đang 

sinh sống, chúng tôi luôn luôn tổ chức những sinh hoạt 

từ thiện trong tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Ăn trái 

nhớ kẻ trồng cây” để tri ân và để nhớ lại hình ảnh đẹp 

nhất của “Đồng Bào Nhân Loại” đã cưu mang ta trong 

suốt những năm tháng đầu tiên, đói rách, trên khắp địa 

cầu mà chúng ta đã phải bức tử, rời xa đất nước Việt 

Nam yêu dấu của mình, rời xa suối Pháp ngọt ngào của 

Đấng Tôn Sư đã ban rải cho nhân loại chúng sanh.   

         Hôm nay ngày Chủ nhật của tuần lễ 

Thanksgiving.   

Từ sáng sớm, sau khi chúng tôi đảnh lễ, công 

phu tịnh tâm theo nghi thức của tín đồ Phật Giáo Hòa 

Hảo, chúng tôi lại quây quần chuẩn bị gói quà cho kịp 

lúc mang quà ra giúp những Homeless đang đói lạnh và 

họ vẫn đợi chờ từ những tấm lòng từ bi, cứu khổ, cứu 

nạn. 

  Đến đây: “Civic Center là một trụ sở Goverment 

của City of Santa Ana” là nơi mà những người vô gia 
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cư đang trú mưa, trốn lạnh dưới những tòa nhà cao ngất 

cũng như dưới các gầm cầu dọc theo thành phố hướng 

ra freeway… 

  Họ đang sống ở đây rất nhiều, đa số là những 

đàn ông, đàn bà, tuổi đã về chiều, rất là yếu ớt, đậm nét 

nắng sương khắc khổ. 

  Trời hôm nay rất ấm áp dù đang trong mùa đông 

lạnh giá…nắng cũng bắt đầu lên cao, những tia nắng 

nhẹ đang nhảy múa để đón chào những tấm lòng nhân 

ái, từ thiện của nhóm trẻ “Thanh niên đoàn PGHH.” Họ 

là những người rất trẻ, là những tín đồ ngoan đạo của 

Phật Giáo Hòa Hảo ở vào độ tuổi đôi mươi, sẵn có lòng 

nhân, nên các em luôn tiên phong sốt sắng để sẵn sàng 

làm bất cứ việc gì để giúp đỡ người, những ai cần 

giúp... 

  Trong phần quà hôm nay, các em đã chuẩn bị 

200 phần gồm có: Áo lạnh, Mền, một phong bì tiền. 

Thực phẩm gồm: Cơm chiên, Mì xào, Chả giò, 

Patécheau, Chips, Cookies, Táo, Chuối và Chai nước 

lọc. 
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  Mấy chốc tất cả chúng tôi và các em đã chuẩn bị 

xong và giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng đợi các người vô 

gia cư đang xếp hàng, họ đang đợi đến lượt của mình. 

Trong nét mặt u buồn của họ, tôi vẫn tìm được 

ánh mắt rạng ngời một niềm vui, họ đang hướng về 

chúng tôi như để cảm tạ, để tri ân những người trẻ có 

lòng… 

  Tôi tiếp tục rảo bước chung quanh nơi họ nghỉ 

ngủ...Họ sinh sống trong những chiếc lều bằng vải cao 

su, chỉ vừa đủ chỗ nằm, với một chiếc mền nhỏ cũ rách. 

Tôi sờ vào cái lều của họ, cảm nhận được sự yếu ớt, 

mỏng manh của chiếc lều. Trời ơi! chỉ cần một cơn gió 

nhẹ cũng có thể làm tung cái lều tạm bợ nầy. Rồi làm 

sao họ có thể lây lất qua những đêm mưa gió bão bùng, 

những đêm đông vô tận ở phía trước? 

  Tôi cúi mặt mà nghe buốt cả lòng, trước mắt tôi, 

hình như mây đang vần vũ một màu đen, dù ánh bình 

minh đang chói lọi vươn cao, tôi thầm nghĩ: “Ở một xã 

hội văn minh, giàu có nhất thế giới mà đến hôm nay 

vẫn còn có những người đói rách.”? Âu cũng là nghiệp 

của chúng sanh! 

  Giơ tay lên, tôi lau vội những giọt nước mắt 

đang chảy dài trên má, tôi đã vô cùng xúc cảm và thấp 

thoáng đâu đây, văng vẳng bên tai, lời vàng ngọc của 

Thầy tôi: 

“Của dư cho mượn mới là, 

Hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên.” 

 

Lê Yến Dung  
(Kỷ niệm mùa Lễ Tạ Ơn 2018). 
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LÀM MỚI THÂN TÂM 
 

    Phan Thanh Nhàn 
 

 Trong bài "Thi Xuân" viết tại Hòa Hảo ngày 28 

tháng chạp năm Kỷ Mão (1939), Đức Giáo Chủ Phật 

Giáo Hòa Hảo dạy: "Bước qua năm mới, mới mừng à, 

Khuyến khích dân tầm đạo Thích Ca” và đầu năm 

mới, đêm mùng một tháng giêng năm Canh Thìn 

(1940), Đức Giáo Chủ khai bút với mấy vần thơ Xuân 

trong bài "Tối Mồng Một ", Ngài nguyện: "Chí nguyện 

một lời ta độ tận" bằng cách "Khai rừng kinh kệ câu 

huyền bí, Để cứu nhơn sanh khỏi thảm sầu".  
Đồng thời Ngài khuyên:"Làm lành đâu phải 

tốn tiền xu. Mà sau lại được về Tiên cảnh, Thêm thoát 

ngục mê chốn Diêm phù".      
Muốn cho năm mới thật sự mới thì bản thân 

của chúng ta phải mới. Nếu không có gì mới mẻ, dù 

chúng ta có gọi đó là năm mới thì chẳng có gì khác, nó 

vẫn là năm cũ mà thôi "Thì ra năm mới như năm cũ" 

(Ngày Tết). Vậy để có một năm mới, chúng ta phải làm 

mới chính mình.      

Hầu như chúng ta nghĩ rằng năm cũ mọi việc 

đã đi qua, nhưng thật sự vẫn còn ở lại với chúng ta vì 

những hành động bằng thân, bằng lời, bằng ý của chúng 

ta chính là "Nghiệp" mà chúng ta đã tạo nên trong năm 

qua. Theo luật nhơn quả, chúng ta bắt đầu gặt hái 

những nghiệp quả mà chúng ta đã gieo trồng trong năm 

qua. Cho nên nói năm cũ đã rời chúng ta, không có gì 

chắc chắn, nó có thể ở lại với chúng ta trong năm mới 

dưới hình thức nghiệp quả.     

 Đức Tôn Sư Huỳnh Giáo Chủ đã từng dạy: 



 
 
 

75 
 

"Trồng bông kiểng giống chi hưởng nấy" (Giác Mê 

Tâm Kệ). Những hành động nhân ái, những lời lẽ dễ 

thương từ hòa mà chúng ta đã thể hiện trong năm cũ sẽ 

cho hoa cho quả trong năm mới. Và Ngài cũng dạy: 

"Trồng cây lành vị quả thơm tho, Tuy không thấy mà 

sau chẳng mất" (Khuyến Thiện). Những hành động từ 

bi, thương yêu mà chúng ta đã làm trong suốt năm qua, 

chúng ta sẽ gặp lại chúng trong năm mới, đó là nghiệp 

quả. Chúng ta thử quán xét lại mình, xem chừng có thể 

không có gì mới mẻ trong năm mới mà vẫn "cũ mèm". 

Nghiệp cũ, tâm cũ và các tập khí cũ ngàn đời vẫn còn 

đó có sức mạnh chi phối cả đời sống cuả chúng ta, 

nghiệp mệnh cuả chúng ta. Chúng ta là người học Phật, 

tu Phật, cần phải thấu rõ cái cũ, cái mới rốt ráo nầy. 

 Như nói về nghiệp cũ, chúng ta có mặt trên đời 

nầy làm kiếp người là do nghiệp dẫn dắt, do nghiệp 

quyết định. Có nhiều loại nghiệp: nghiệp có sự chủ ý 

mạnh mẽ, gọi là trọng nghiệp; nghiệp do thói quen thực 

hiện một công việc hằng ngày, gọi là tập quán nghiệp 

hay thường nghiệp; nghiệp do tích luỹ mỗi ngày, gọi là 

tích lũy nghiệp; nghiệp do hành động trước khi lâm 

chung, gọi là cận tử nghiệp. Trong giây phút cuối cùng 

của đời người, nghiệp nào có năng lực mạnh sẽ quyết 

định tâm thức tái sanh.   

Nghiệp quyết định tâm thức tái sanh thì nó 

mang theo tự thân thiện ác, tốt xấu, nhiều đời nhiều 

kiếp. Nói cách khác, nếu nghiệp thiện lành thì chúng ta 

ít tham, sân, si, có nhiều đức tính tốt của con người. 

Ngược lại, nghiệp xấu ác thì chúng ta có nhiều tham, 

sân, si và có nhiều thói hư tật xấu.    

Hình như đa số người trong chúng ta vẫn còn 

sống theo nghiệp cũ không tích cực chuyển nghiệp hoặc 
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tạo nghiệp thiện lành mới. Họ sống theo nghiệp cũ nên 

vẫn còn sát giết chúng sanh. Tâm tham lam bất tri túc 

chưa bao giờ biết đủ. Tâm còn si mê thiếu óc phán 

đoán, thiếu sự suy nghĩ, chỉ biết tin bướng làm càn, 

không tìm hiểu con đường giải thoát.    

  Khi nào hành động qua thân, khẩu, ý, mà không 

có chánh niệm tỉnh giác soi rọi là chúng ta sống theo 

nghiệp cũ, tâm cũ. Người có tánh sân nộ, hễ có chuyện 

trái ý nghịch lòng thì nóng nảy, bực tức khởi lên đó là 

tánh khí cũ, rồi hành động qua thân, khẩu, ý, do lực 

tánh sân chi phối. Hành động như vậy gọi là sống theo 

nghiệp cũ, tâm cũ.  

Trái laị cũng trường hợp như trên, người có 

chánh niệm tỉnh giác ghi nhận trạng thái nóng giận của 

mình, cho nên tánh sân nộ không chi phối người ấy 

được. Lại nữa, người biết thực hành chánh niệm tỉnh 

giác là người ấy biết mình có tâm sân thì tự nhiên tâm 

sân cũng tự diệt. Đây là trường hợp không sống theo 

nghiệp cũ, tâm cũ, mà đang bắt đầu chuyển hóa sống 

theo nghiệp mới, tâm mới.        

 Trong kinh Pháp Cú câu 183, Đức Phật dạy:  

 Chớ làm điều ác bao giờ,    

 Làm điều lành tốt người chờ, người mong. 

 Giữ tâm giữ ý sạch trong,    

 Là lời Phật dạy ghi lòng chớ quên.  

 Thay nghiệp tâm thì cảnh sẽ mới "tâm cảnh nhất 

như". Đây chính là cái mới của người học Phật, tu Phật 

cần phải nghiêm túc thấu hiểu để chuyển hóa cuộc đời 

mình.      

Xưa có người hỏi Đức Thế Tôn: Điều gì là 

thiện? Ngài trả lời: "Thực hành chánh đạo, giữ sự chân 

thật là thiện". Như vậy thực hành chánh đạo ở cấp độ 
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thấp nhất là chúng ta thấm nhuần giáo lý cuả Phật dạy, 

hành xử với cuộc đời theo tiêu chuẩn đạo lý, theo chân 

lý tương đối của nhân gian là giữ gìn chánh đạo. Thực 

tập cách sống trong đời bằng tâm hiền thiện, như thực 

hành Tam quy, Ngũ giới, Tứ diệu đế, Bát chánh đạo 

...Chúng ta không nên xem thường vì đó là căn bản 

trong cuộc sống.    

Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo dạy:   

 Cung kính Phật,  

Cung kính Pháp,  

Cung kính Tăng,  

Tam qui ngũ giái lòng hằng gìn theo.  
  (Cho ông Cò tàu Hảo)   

 Hay là:  

  Câu Bát Chánh rán mài chạm dạ,  

 Tứ mục điều người khá hành y.   
  (Thiên Lý Ca)    

 Hay là:      

 Diệu thâm Bát Chánh lời truyền giáo,  

 Xa thẳm tứ đề tiếng giục ông.   
  (Cho ông Nguyễn Kỳ Trân)   

 Hoặc là:       

 Chữ Bát Chánh rõ ràng trong giấy,  

 Là chơn truyền của Đức Thích Ca.  
  (Giác Mê Tâm Kệ)    

 Cũng như:       

 Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà,   

 Trong các báu khó bì tánh Thiện.  
  (Giác Mê Tâm Kệ)      

 Khi chúng ta đã nếm được hương vị Phật pháp 

thì yêu cầu thực tập thường xuyên, miệt mài liên tục là 

cần thiết. Chúng ta tu là gieo hạt mầm trí tuệ để nở hoa 
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giác ngộ nên cần có sự điều tiết cho phù hợp với cuộc 

sống là quan trọng. Không nôn nóng cũng không buông 

lỏng. Sửa đổi những gì bên ngoài thì dễ, chớ tu sửa 

những tập khí bên trong của một đời là rất khó. Tu lơ 

mơ như "Tu theo nước lớn, ròng bèn thả trôi" thì cả 

một đời không sao chuyển được nghiệp. Nghiệp sân si 

rất khó diệt trừ. Càng về tuổi già, nghiệp giận, nghiệp 

hờn càng có nhiều hơn lúc trẻ. Tham đắm, giận hờn, 

đam mê đã dính chặt theo hình hài của chúng ta, nên dù 

cho hình hài nầy có già cổi, mòn mỏi cũng không thể 

mất được. Chúng ta phải miệt mài công phu từng phút, 

từng giây, không buông lơi thì mới mong chuyển được 

nghiệp thức nằm rất sâu trong tâm thức cuả chúng ta.  

 Chân thật là một đức tính lớn cuả người tu mà 

Đức Tôn Sư Huỳnh Giáo Chủ dạy:   

 Tánh ngay thẳng ta không dời đổi,  

 Dù tan xương nát thịt chẳng màng.  
  (Giác Mê Tâm Kệ)    

 Chưa phải là người đi trên đường tu, chỉ là người 

thường thôi mà có đức nầy cũng là một viên ngọc quý 

trong cuộc đời.       

 Người chân thật nhưng phải có trí tuệ. Nếu có trí 

tuệ mà không có sự chân thật thì trở thành lừa dối và 

chỉ là một nghệ thuật màu mè để phục vụ lòng người 

không có thực chất bên trong.    

Trong sách Đại Học là một phần cuả bộ sách 

“Tứ Thư" có từ ngữ "thành kỳ ý" (làm cho cái ý mình 

thành thật, không nên dối gạt mình). Ông Tăng Tử nói 

rằng: "Trong khi mình ở nơi kín đáo, chớ tưởng rằng 

người ta không biết hành động bất chánh cuả mình. Tới 

chừng ra chỗ bàng quan thiên hạ, bấy giờ dường như ai 

cũng ngó vào mình, ai cũng chỉ vào mình. Vậy có nên 
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dè dặt hay không? "(Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, 

kỳ nghiêm hồ!).      

 Do nơi tâm thành thật mà được sáng suốt, hiểu 

rõ đạo lý, gọi là tánh, tức là cái tánh thiên nhiên của bậc 

Thánh nhơn vốn là Đạo Trời. Còn do nơi hiểu rõ đạo lý 

mà trở nên thành thật, gọi là giáo, tức là kẻ bình thường 

cần phải học, hỏi, biện, làm mới hiểu rõ đạo, rồi nhờ đó 

mà hóa ra chơn thật, ấy là Đạo người. (Trong nhơn loại 

có một ít bậc Thánh nhơn sanh ra thì sẵn có cái bổn 

tánh thành thật thiên nhiên, còn phần đông phải tự mình 

trau dồi cho tâm ý trở nên ngay thẳng). Cho nên hể ai 

tâm ý thành thật thì hiểu rõ đạo lý. Còn ai hiểu rõ đạo 

lý, tự nhiên tâm ý trở nên thành thật.    

Người thành thật không những cầu đạt Đạo cho 

mình mà còn cho tha nhân. Mình thành tựu cho mình 

đó là nhân, còn thành tựu cho người là trí. Nhân và trí 

là đức tánh tự nhiên. Cái tâm ý của mình nếu có công 

tập luyện theo điều nhân, thì tự nhiên nó hóa ra lành. 

Cái tâm ý hóa ta lành thì không còn mong làm chuyện 

sái quấy cho nên miệng nói lời lành thì tâm làm điều 

hiền thiện. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo khuyên: 

 Đục trong bốn cuốn ngọn ngành,   

 Khuyên đời trau trỉa chữ lành cho xong. 
  (Dặn Dò Bổn Đạo)     

 Chúng ta nên hiểu giữ sự chân thật tức là có lòng 

thương yêu, hành xử lịch sự. Đức Tôn Sư Huỳnh Giáo 

Chủ dạy:"Người có tâm nếu không tập suy gẫm cho mở 

trí thì hay dễ bị lường gạt. Người có trí mà vô tâm thì 

hay xảo trá. Nên trí và tâm người học Đạo cần tìm cách 

làm cho nó được phát triển cả hai để lấy tâm làm chủ 

trì mọi việc, lấy trí mà phán xét mọi việc trước khi ta 

sắp đưa cho tâm chủ trì. Được như thế chắc chắn ta 
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học Đạo mau thành công đắc quả" và "Sự đầu tiên cuả 

người hành Đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách 

đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng 

ôn hòa, đạo đức" (trích "Trong Việc Tu Thân Xử Kỷ "). 

 Trong kinh Duy Ma Cật có câu "Trực tâm thị 

đạo tràng", tâm mà chân thật, đó là đạo tràng hoằng 

pháp rất lớn. Lòng chân thật nằm trên nền trí tuệ, nên 

năng lực tu rất mạnh đẩy chúng ta đến quả giải thoát rất 

nhanh.        

 Đức Phật, Đức Thầy chỉ cho chúng ta con đường 

và phương cách làm mới thân tâm. Đức Phật dạy:" 

Người có lầm lỗi mà không tự sám hối để sớm dứt tâm 

tạo ấy, thì tội lỗi càng chồng chất vào thân như nước 

chảy về biển dần dần trở nên sâu rộng. Nếu người có 

lỗi lầm mà biết nhận lỗi, bỏ ác làm lành thì tội tự diệt, 

như bệnh được đổ mồ hôi, dần dần sẽ khỏi bịnh".

 Còn Đức Thầy dạy:     

 Chữ tự hối nào ai có lạ,     

 Là ăn năn cải sửa tâm lành.   
  (Giác Mê Tâm Kệ)     

 Vậy sám hối là gì? Sám là tự thú tội ăn năn để 

chừa lỗi. Hối là ân hận, hối tiếc điều lầm lỗi trước. Biết 

lỗi mà nghĩ cách sửa lỗi. Chúng ta hãy tỉnh táo nhìn lại 

mình, phải sám hối khi mình gây ra tội lỗi. Con người 

ai không mắc phải sai lầm, nhưng sai mà biết sửa mới 

là điều thiệ. Đừng trách số phận mình không tốt, đừng 

tin rằng mọi thứ đều do thiên định. Chúng ta phải tu sửa 

số phận của mình, bắt đầu từ việc hành thiện tích đức, 

luôn giữ tâm chính trực, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. 

Có thiện tâm ắt có hành động thiện vì "vạn pháp ở nơi 

tâm".         

 Sám hối trong đạo Phật là tự mình làm mới 
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chính mình, gột rửa thân tâm cho sạch và chuyển hóa 

thân tâm. Chúng ta lạy Phật hay thực hành pháp sám 

hối không có nghĩa là cầu khẩn năng lực nào ở bên 

ngoài giúp mình, hổ trợ mình, xá tội cho mình. Khi 

chúng ta thấy một người tu Phật nào đó đứng trước bàn 

thờ thắp nhang lễ lạy, khấn nguyện..., chúng ta đừng 

nghĩ khi làm các việc ấy là họ cầu khẩn, van xin điều gì 

với đấng thiêng liêng giải trừ nghiệp tội. Tuy niềm tha 

thiết cầu nguyện biểu lộ bằng hình thức bên ngoài như 

vậy, nhưng thực tế con đường sám hối trong đạo Phật 

có nội dung rất thâm sâu. Đó là con đường qui chiếu về 

tâm, làm mới thân tâm, loại trừ những ác niệm, chuyển 

hóa tâm lành, những suy tư bất an lắng dịu lại và ta nếm 

được hương vị an lạc. Đây là hạng người có tâm lành 

thật lòng sám hối.      

 Cũng có hạng người đến chùa "sám hối", lễ lộc, 

nhang đèn, cũng cầu khẩn vái lạy; nhưng đến khi trở về 

thì tiếp tục phạm lỗi như trước "Cuộc sám hối vô chùa 

thường thấy, Làm gian lừa biết mấy nhiêu lần" (Giác 

Mê Tâm Kệ). Đây là hạng người không thiệt tâm hành 

đạo, dối gạt Thánh Thần "Quả bất lành chưa trả vay 

thêm" (Khuyến Thiện).     

 Đức Phật không bao giờ tuyên bố Ngài là con 

người cao cả hơn tất cả dân sinh trên hành tinh nầy, 

cũng không phải từ một đấng thần linh nào sanh ra để 

cai quản con người.Ngài chỉ nhận mình là vị Thầy, là 

bậc Đạo Sư, là người chỉ đường mà thôi.  

Ngài không phải là người ban phước giáng họa cho bất 

kỳ người nào. Ai sản sinh ra nghiệp nào thì sẽ nhận kết 

quả do nghiệp đó tạo ra. Ngài có duyên may thấy được 

chơn lý, con đường sáng để đi và tự thân của mỗi chúng 

ta đều có khả năng như Ngài. Vì chúng ta chưa khai 
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triển được tiềm năng Phật tính trong tự thân nên còn 

mãi mãi là phàm nhân. Sám hối trong đạo Phật với 

nghĩa gần nhất là chúng ta quay về làm mới thân tâm. 

Chúng ta chớ quên chúng ta là chủ dòng nghiệp thức 

của chính mình. Sự đày đọa làm cho chúng ta khốn đốn 

là do tâm thức chúng ta tạo thành, chứ không phải sự 

phạm tội làm hại đời mình. Sở dĩ chúng ta đau khổ do 

bị tội lỗi là vì chúng ta không thể loại trừ để chấm dứt 

những nỗi niềm ân hận, ám ảnh của qúa khứ mà thôi. 

Dù cho tội lỗi có nghiêm trọng tới đâu cũng có thể loại 

trừ. Khổ ải, đày đọa không phải nó luôn luôn đeo cứng 

lấy mình mà không thể rời bỏ được.  

Ngày xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế, có anh 

chàng Vô Não trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật, 

anh ta là kẻ giết nhiều người, ai nghe cũng kinh sợ. Anh 

phạm trọng tội sát sanh chỉ để lấy đốt ngón tay làm 

tràng hạt đeo cổ. Vậy mà sau khi được về với Đức Phật 

chẳng bao lâu anh chứng qủa A la hán. Tuy nhiên 

nghiệp ác giết người của anh vẫn đeo đuổi đến khi 

chứng qủa rồi anh vẫn còn bị hành hung .   

 Như vậy, vấn đề ở đây không có nghĩa tội lỗi là 

cái gì nhất định. Tội lỗi dù có nghiêm trọng cũng có thể 

loại trừ và chúng ta cũng có khả năng làm mới thân tâm 

bằng con đường tịnh hóa tâm thức. Làm mới thân tâm 

có công năng tuyệt vời là làm cho chúng ta tươi trẻ lại, 

mới lại, vươn vai chỗi dậy từ khối dĩ vãng u ám và 

đứng lên như là người bước ra chỗ ánh sáng từ bóng 

tối. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã khuyên tấn 

chúng ta:       

  Ai mà xét đến ăn năn,   

 Quày đầu hướng thiện bần tăng dắt dùm. 
            (Bóng Hồng)     



 
 
 

83 
 

 Con đường thực tập năng lượng thiện lành là con 

đường chúng ta phải thực tập hằng ngày, nuôi lớn nó 

không bao giờ biết mệt mỏi. Khi đời sống tâm linh 

được nâng cao, có mặt sự hiền thiện thì cuộc đời của 

người ấy sẽ bước những bước đi lên tươi sáng.   

Cho nên khi thiện nghiệp trong tâm thức chúng 

ta lớn, đầy yêu thương hòa ái thì dù cho sống ở bất cứ 

nơi đâu vẫn có tác dụng chuyển hóa những người chung 

quanh, miễn sao năng lượng thiện lành có mặt mãi mãi 

trong tự thân. Năng lượng thiện lành tương ứng với 

Phật tâm. Thế nên người tu Phật chân chính là người có 

bản chất của sự chân thật, cái lành và cái đẹp.  

 Nếu chúng ta là người tu chánh niệm, hãy nhìn 

lại trong thân tâm ta và nhận diện được tiếng thì thầm 

của tâm thức đang có mặt như bất an, sầu tư ..., đừng để 

chúng dẫn dắt. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo dạy 

trong mục Chánh Niệm: "Còn cũng tưởng, mất cũng 

tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng 

tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng 

tưởng...Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí 

biết bao tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh 

lợi, cảm tình, uy quyền, phú quý ... được hằng ngày 

ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu 

đường không thoát khỏi vòng sanh tử ".  

 "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 khổ lụy do nó gây nên" 
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Trích "Luận Về Bát Chánh"   

Chúng ta là người tu theo Phật thì chúng ta tự 

làm chủ cuộc đời mình. Niềm vui nỗi buồn do chúng ta 

mang lại và lòng mình là giếng ngọt tuôn tràn. Hạnh 

phúc ở trong ta và đời sống tâm linh là đời sống độc 

hành. Chúng ta phải tự mình điều phục, chuyển hóa và 

trách nhiệm đối với qúa khứ của mình. Những ký ức 

tích chứa lâu đời trong tâm thức chính mình phải đối 

diện.       

Muốn hưởng được pháp vị, người tu theo đạo 

Phật phải suy tư, nghiền ngẫm chánh pháp thật tường 

tận và phải ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống hằng 

ngày. Chúng ta đã biết rằng tâm người đã có sẵn tính 

thiện và tính ác. Tính ác là nhân đau khổ cho mình và 

cho người, đời nầy và đời sau. Tính thiện là nhân an vui 

cho mình và cho người, nó gầy dựng cho người trở 

thành bậc Hiền, Thánh. Nếu muốn hết khổ được vui, 

chúng ta phải dẹp bỏ tính tội ác, nuôi dưỡng tính lương 

thiện. Đây chính là làm mới thân tâm. Chúng ta là 

người tu theo Phật, tự kiểm điểm lại mình thuộc hạng 

nào trong hai hạng trên.      

 Ngoài ra, nếu chúng ta là hạng đến với Phật là để 

cầu bình an, thì nên chuyển hướng vươn lên thành 

người tu Phật chơn chính không thối chuyển trên đường 

đạo. Nếu là hạng đến với Phật để sửa đổi xấu tành tốt 

tức là làm mới thân tâm, thì cố gắng hơn nữa để mọi 

xấu xa đều dứt sạch, mọi khổ đau đều tan biến, tự tại 

tiến thẳng trên đường giác ngộ.     

 Cầu mong toàn thể người tu Phật đều là người 

chánh tín biết ứng dụng chánh pháp chuyển hóa ba 

nghiệp (Thân, Khẩu, Ý) của mình để trở thành người 

thuần thiện./.   Phan Thanh Nhàn 
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 Ý nghiã ngày Đản sanh của 
Đức Huỳnh Giáo Chủ 

Hằng năm, cứ vào ngày 25 tháng 11 âm lịch là 

hàng triệu tín đồ PGHH từ khắp mọi nơi đều long trọng 

tổ chức Lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

Đức Huỳnh Giáo Chủ thế danh là Huỳnh Phú Sổ 

ra đời ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (nhằm ngày 15-

01-1920 dl.) tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh 

Châu Đốc, nam Việt Nam. Thân phụ mẫu của Ngài là 

Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm 

thuộc gia đình trung lưu, nhiều phúc hậu và uy tín với 

người dân trong vùng. Thuở nhỏ, sau khi đậu cấp bằng 

Tiểu học (Certificat d’études élémentaires) tại Tân 

Châu thì Ngài bị đau ốm liên miên nên phải rời nhà 

trường về nhà dưỡng bịnh. Từ 15 tuổi trở đi, Ngài 

không lúc nào dứt được tình trạng đau yếu và cũng 

không một lương y nào trị được. Thì ra, đây là cơ hội 

cho các đấng thiêng liêng dọn xác Ngài để cho Ngài có 

thể tiếp những điển quang mạnh mẽ tinh khiết sau nầy. 

Khi ở Bạc Liêu, Ngài có nói với một tín đồ tín cẩn như 

sau: “Ơn trên” làm như mình “súc ve” cho sạch vậy”. 

Mùa Thu năm 1939, sau khi hướng dẫn thân phụ 

đi viếng các am động miền Thất Sơn (phiá Tây Nam-

Việt) đặc biệt là núi Tà-Lơn (Bokor) nằm trên địa phận 

tỉnh Cần-Giọt (Kampot) thuộc đất Cao-Miên, giáp giới 

Hà Tiên, Ngài hốt nhiên tỏ ra đại ngộ. Và ngày 18 tháng 

5 năm Kỷ Mão (nhằm ngày 4 tháng 7 năm 1939 dl.), 

Ngài chánh thức khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, một 

nền Đạo dân tộc đã tạo ra những thay đổi lớn lao trong 

xã hội miền Nam và đóng một vai trò vô cùng quan 

trọng không những trong sinh hoạt tín ngưỡng mà còn 
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trong lịch sử đấu tranh của Dân tộc. Đúng  như lời Ngài 

viết trong bài “Thay Lời Tựa” (tức Sứ mạng của Đức 

Thầy): “Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã 

đến, lý Thiên Đình hoạch định…” hoặc “Ta hóa hiện ra 

đời cứu độ chúng sanh…Ta chuyển kiếp đã từ lâu chờ 

đến ngày ra trợ thế”. Vì vậy, việc giáng sanh của Ngài 

không phải do ngẫu nhiên mà là do sự sắp xếp từ nơi 

Thiên đình thượng giới, như lời Ngài tiết lộ: 

“Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn, 

Khắp Hạ giái truyền khai Đạo pháp.” 

 (Diệu pháp Quang minh) 

Hay: 

“Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, 

Ẩn xác phàm gìn đạo Thích Ca.” 

 (Quyển Nhì, Giác mê tâm Kệ) 

Hoặc là ngay thế danh Huỳnh Phú Sổ của Ngài 

cũng lộ chút huyền cơ trong đó: Đấng Tối cao của Tạo 

hóa là Hoàng Thiên (Hoàng cũng là HUỲNH) đã ban 

xuống cho chúng ta (tức là PHÚ cho) một đấng anh 

hùng bậc nhất (từ trên ban xuống là gạch SỔ) điều nầy 

gần như linh nghiệm với câu Sấm truyền của Trạng 

Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sau đây: 

“Thiên sinh đệ nhứt anh hùng, 

Cứu dân độ thế, trừ hung diệt tà.” 

            Cả thân thế và sự nghiệp Chánh trị “vùa dân 

giúp nước” cùng vĩ nghiệp mở Đạo độ Đời của Ngài đã 

được cụ Trạng Trình tóm gọn vào một câu lục bát thật 

súc tích và vô cùng tuyệt diệu. 

            Rõ ràng, như lịch sử thường chứng nhận: Trong 

những hoàn cảnh xã hội băng hoại, nhơn tâm ly tán, thế 

Đạo suy đồi, lòng người hung ác, mê muội bạo 

tàn…chính là lúc Đấng Cứu Thế giáng trần để dìu dắt 
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nhơn dân, cải ác tùng lương, chấn chỉnh luân thường 

đạo nghiã. Giống như cách đây 2555 năm, xã hội Ấn 

Độ phân chia giai cấp trầm trọng, tà đạo hoành hành, 

tín ngưỡng hỗn man, làm cho tâm trí con người điên 

đảo. Trong bối cảnh tối tăm như đêm không trăng sao 

đó, Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện đem ánh Đạo 

nhiệm mầu soi sáng thế gian, ban rải đức Từ bi Bác ái 

cứu vớt chúng sanh khắp nẻo. 

            Tại Trung Đông hơn 500 năm sau đó, trong một 

xã hội rối loạn, hung ác và tội lỗi, Đức Chúa Jésus đã 

giáng sanh, đem tình thương, công lý giải thoát con 

người và treo gương hy sinh cao cả trên thập tự giá để 

cứu rỗi Nhơn loại. 

           Vào thời Đức Huỳnh Giáo Chủ lâm phàm cũng 

vậy, xã hội Việt Nam đang trong tình trạng băng hoại, 

đạo đức suy đồi, nhơn tâm ly tán, thảm họa chiến tranh 

lan tràn. Đặc biệt, đất nước ta bị đặt dưới sự đô hộ 

nghiệt ngã của Thực dân Pháp làm cho dân tộc phải 

điêu linh, thống khổ chịu bao nỗi áp bức, bất công, sống 

trong cảnh tối tăm, cơ cực…Sự ra đời của Ngài vào lúc 

nầy chính là để “Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh” vậy.              

          Thoạt tiên, là công việc chữa bịnh độ đời. Ngài 

đã chữa lành được hàng vạn chứng hiểm nghèo như 

bịnh tà, bịnh suyển, bịnh phong, bịnh dịch, bịnh dư 

ruột…chỉ bằng phương pháp chữa trị thật đơn giản như 

giấy vàng, nước lã, lá xoài, lá ổi, lá mít, bông trang 

…khiến cho các bác sĩ Tây y, các dược sĩ Đông y lẫn 

các danh gia phù thủy đều phải kinh dị, nhất là quần 

chúng nơi nơi hết lòng ngưỡng mộ. Từ đó, họ bắt đầu 

tin tưởng Phật Trời, nghe Pháp và quy y theo Đạo, như 

Ngài đã viết: “Nên phương pháp của Ta tùy trình độ cơ 

cảm của Tín nữ Thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho 
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kẻ có lòng mộ Đạo qui căn, gây gốc thiện duyên cùng 

Thầy Tổ, dưới dùng huyền diệu của Tiên gia độ bịnh để 

cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi 

của Chư vị với Trăm Quan…” Đích thị, Ngài chính là 

vị hoạt Phật hoặc Đại Bồ Tát hóa hiện xuống trần để 

mở Đạo độ Đời. 

            Song song với việc chữa bịnh, Ngài trổ tài 

thuyết pháp thao thao bất tuyệt làm cho các văn gia thi 

sĩ hoặc luật gia nghe tiếng, đến chất vấn, đều phải nhận 

Ngài là một bậc siêu phàm, xuất chúng. Đồng thời, 

Ngài còn sáng tác rất nhiều quyển Sấm giảng và hàng 

trăm bài Thi văn giáo lý, nội dung tiên tri chiến cuộc sẽ 

tràn lan (điển hình là Thế chiến thứ nhì 1939-1945), 

nhân loại sẽ điêu linh và kêu gọi mọi người nên làm 

lành lánh dữ, thực hành TỨ ÂN, trau dồi Thiền Tịnh, 

Học Phật Tu Nhân để trở thành thiện nhân trong xã hội, 

tiến đến sự nhập diệu của cõi Đạo. Giáo pháp của Ngài 

tuy cao siêu nhưng rất thực tế, có thể áp dụng cho bất 

cứ nơi nào và bất cứ ai cũng có thể phụng hành. Nhờ 

đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài thu phục được 

gần hai triệu tín đồ tại miền Nam Việt Nam và ảnh 

hưởng mỗi lúc càng lan rộng thêm ra. Chính vì vậy, nhà 

chức trách Pháp thời bấy giờ buộc Ngài phải rời Hòa 

Hảo và đem đi quản thúc tại làng Nhơn Nghiã (Cần 

Thơ). 

            Nơi đây, Ngài lại được dân chúng tôn sùng hơn 

trước nữa, thế là nhà cầm quyền phải đem Ngài an trí 

tại nhà thương Chợ Quán. Sau đó, Ngài lại bị dời về 

Bạc Liêu đến năm 1942, và dù bất cứ nơi đâu Ngài 

cũng hóa giải hết mọi trở ngại trên bước đường truyền 

Đạo, Ngài nói: 

                       “Càng đi càng biết nhiều nơi, 
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              Càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông.” 

                             (Từ giã làng Nhơn Nghĩa) 

            Khi quân phiệt Nhựt nhúng tay vào Đông 

Dương, họ đã cưỡng bách đem Ngài về Sàigòn và Ngài 

buộc lòng phải tá túc tại Sở Hiến Binh của bọn họ. Bọn 

nầy muốn thi ơn để lợi dụng khối tín đồ đông đảo của 

Ngài hầu làm hậu thuẫn sau nầy nhưng mọi việc Ngài 

đều biết trước nên quân Nhựt không dễ gì mua chuộc 

được.   

           Tóm tắt, chỉ trong vòng không đầy 8 năm, từ 

ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH (18/5 

năm Kỷ Mão -1939) cho đến ngày Ngài vắng mặt tại 

Đốc Vàng (25/2 nhuần, năm Đinh Hợi -1947) Ngài đã 

để lại cho đời: 

          - 5 quyển Sấm giảng (gồm các quyển: Sấm giảng 

khuyên người đời tu niệm, Kệ dân của người khùng, 

Sấm giảng, Giác mê tâm kệ, Khuyến thiện, tổng cộng 

3.254 câu thơ, viết theo thể Lục bát và Thất ngôn). 

          - 1 quyển Hướng dẫn Cách tu hiền và sự ăn ở của 

một người bổn đạo (viết theo lối văn xuôi nhưng lời 

văn lưu loát, âm hưởng khéo dùng nên có nhiều đoạn 

đọc lên như khúc nhạc khi bổng lúc trầm…) 

           - 1 Sưu tập Thi văn Giáo lý (sách dầy hơn 350 

trang, gồm có gần đủ loại thơ ca như thất ngôn bát cú, 

tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục bát, thất ngôn trường thiên, song 

thất lục bát, tứ ngôn và một số bài biến thể. Nội dung là 

để dạy riêng một người hay đáp họa với một người 

khác, hoặc để cảnh giác, hoặc để khuyến tu…tựu trung, 

nhứt nhứt đều có bao hàm một giáo nghĩa siêu mầu mà 

cho dẫu không phải người trong cuộc, đọc đến cũng đều 

có lợi ích cho sự tu hành). 

            Ngoài ra, Ngài còn không biết bao nhiêu lần 
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thuyết pháp cho bổn đạo cùng thập phương bá tánh và 

nếu cộng với 107 lần chu du Khuyến nông sau nạn đói 

năm Ất Dậu 1945, có thể nói Ngài đã trải qua cả ngàn 

lần khuyến thuyết quan trọng với hàng ngàn đề tài khác 

biệt. Và cũng chính nhờ vậy mà người mộ đạo quy căn 

ngày càng đông thêm không xiết kể. 

           Bên cạnh công đức vĩ đại của Đức Huỳnh Giáo 

Chủ là viết ra Kệ Giảng ngoài việc truyền đạo còn 

nhằm phổ truyền một cách sâu rộng chủ trương canh 

tân Phật giáo của Ngài đã khiến cho hàng triệu người 

ngộ đạo đã quay về với chân tính, tự tâm; Ngài còn là 

một nhà chánh trị tài ba và lỗi lạc.       

           Thật vậy, năm 1945 chỉ với 25 tuổi đời, Ngài đã 

bắt đầu sự nghiệp chánh trị qua việc thành lập VN Phật 

Giáo Liên Hiệp Hội nhằm kêu gọi sự đoàn kết, tương 

trợ giữa các Tông phái đạo Phật, các nhà sư, các tín đồ, 

các nhà trí thức có xu hướng về Phật đạo và Việt Nam 

Độc Lập Vận Động Hội để vận động cho công cuộc 

Độc lập của nước nhà. Sau khi Nhựt đầu hàng Đồng 

Minh vô điều kiện, Ngài phối hợp với lãnh tụ các Đảng 

phái và Tôn giáo thành lập Mặt trận Quốc gia Thống 

nhứt, ra đời ngày 14-8-1945 hầu có tiếng nói với ngoại 

bang. Sau đó, do tình thế biến động nhanh chóng, Mặt 

trận nầy lại sáp nhập vào Măt trận Việt Minh mà chính 

Ngài là Đại biểu đầu tiên của Việt Minh ở Nam bộ. Để 

giải thích việc tham gia Chánh trị, Ngài biểu tỏ: 

                   “Tăng sĩ quyết chùa, am bế cửa, 

              Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha. 

                     Đền xong nợ nước thù nhà, 

              Thiền môn trở gót Phật Đà nam mô.” 

                             (Tặng thi sĩ Việt Châu) 

            Hoặc :                          
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                    “Tu đền nợ thế cho rồi, 

           Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen.” 

           Ngay sau sự thất sách của Hồ chí Minh qua Hiệp 

ước mùng 6 tháng 3 năm 1946, tạo cơ hội thuận tiện 

cho Thực dân Pháp trở lại VN, các lãnh tụ quốc gia và 

giới quân sự đứng lên thành lập Mặt trận Quốc Gia 

Liên Hiệp và  bầu Ngài làm Chủ tịch. Mặt trận nầy 

được quần chúng ủng hộ nồng nhiệt nên lại bị Việt 

Minh giở ngón độc tài giải tán. Tiếp theo, ngày 21-9-

1946 Ngài cùng với các chiến sĩ quốc gia và khối tín đồ 

PGHH thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng 

ngõ hầu kết nạp những đoàn thể quốc gia lẻ tẻ khác, với 

chủ trương Công bằng Xã hội và Dân chủ hóa nước 

Việt Nam. 

           Cuối cùng, vào trung tuần tháng 10-1946 nhằm 

để tỏ cho quốc dân và chánh phủ Việt Minh thấy rằng 

Ngài chủ trương Thống nhứt lãnh thổ và Độc lập quốc 

gia, để tỏ cho các Đảng phái thấy rằng Ngài không khi 

nào có tham vọng cao sang vương bá hay vì hiềm riêng 

mà hờ hững với phận sự cứu quốc và nhứt là để biểu 

dương tinh thần đoàn kết của dân tộc hầu mau đem lại 

thắng lợi cuối cùng cho đất nước, Ngài chấp nhận tham 

gia Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ với chức vụ Ủy viên 

Đặc biệt.  

           Tuy nhiên, vì đường lối của Ngài trái ngược với 

chủ trương Cộng sản và giáo thuyết của Ngài có thể gây 

đổ vỡ cho Chủ nghiã vô thần nên bọn Cộng sản đã tìm 

cách ám hại Ngài nhiều lần nhưng đều thất bại. Vì vậy, 

Ngài đành thốt: 

                 “Nếu mất, thôi đành xong mối nợ, 

                   Nay còn, há dễ ngó lơ sao?” 

        (Tiếng súng bên lầu)  



 
 
 

92 
 

           Đầu năm 1947, vì có nhiều cuộc xô xát đẫm máu 

giữa Việt Minh và Hòa Hảo ở miền Tây Nam Việt nên 

Ngài phải từ Chiến khu 7 (Miền Đông) di hành về miền 

Tây để tìm cách hòa giải, nhưng vô hiệu. Cuối cùng, 

Ngài bị bọn Việt Minh âm mưu ám hại tại rạch Đốc 

Vàng Hạ thuộc xã Tân Phú (Đồng Tháp) vào đêm 16-4-

1947 (nhằm ngày 25 tháng Hai nhuần năm Đinh Hợi). 

           Từ đó đến nay, không ai rõ tin tức về Ngài 

nhưng toàn thể tín đồ PGHH không ai tin rằng bọn Việt 

Minh Cộng sản có thể làm hại được Ngài. Và muôn 

người như một, đang mong đợi một ngày về trong sứ 

mạng vinh quang nhứt của Ngài, như lời Ngài hứa hẹn: 

                          “Ít lâu Ta cũng trở về, 

             Khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng xao.” 

   (Dặn dò bổn đạo) 

          Hoặc:  

                        “Từ nay cách biệt xa ngàn, 

               Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. 

                        Giữa chừng đờn nỡ đứt dây, 

              Chưa vui buổi hợp bỗng Thầy lại xa.” 

 (Từ giã bổn đạo khắp nơi) 

          Hay: 

                       “Chừng nào Thầy lại gia trung, 

             Thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che”. 

               (Từ giã làng Nhơn Nghĩa) 

          Từ một Giáo chủ của một Tôn giáo thuần túy Việt 

Nam trong tay có 2 triệu tín đồ trung kiên luôn kính 

Thầy trọng Đạo, Ngài dấn thân vào trường chánh trị 

bằng những bước chân thật vững vàng giữa lúc tình 

hình nước nhà đang hồi đảo điên, nghiêng ngữa. Những 

cố gắng liên tục và không ngừng nghỉ của Ngài trong 

suốt 2 năm chỉ nhằm tranh đấu cho đất nước Việt Nam 
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sớm thoát khỏi ách nô lệ của Thực dân Pháp của Phát-

xít Nhựt và mưu cầu cho dân tộc Việt Nam được hoàn 

toàn Tự do và Độc lập. 

          Tóm lại, nếu Đức Phật Thích Ca sanh làm con 

người bình thường để nêu cho chúng sanh thấy tiến 

trình của sự tu hành hầu tìm cho chúng sanh con đường 

giải thoát, thì Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng sống như một 

người bình thường, cũng chịu đựng bao nhiêu điều đau 

khổ của bá tánh, cũng trải qua những áp bức của người 

dân bị trị, cũng đích thân dũng cảm xông vào đời, vào 

cách mạng, vào kháng chiến để giải thoát chúng sanh 

và giải thoát quê hương đất nước. Ngài đã đem Đạo vào 

Đời, đem Phật pháp truyền vào cuộc sống thường nhựt, 

khiến cho giáo lý siêu mầu của Đức Phật trở nên gần 

gủi, phù hợp với đặc tính Quốc gia Dân tộc và con 

đường tu tập Học Phật Tu Nhân trở nên giản dị, ai cũng 

có thể thực hành. Chính vì vậy, Phật Giáo Hòa Hảo 

được đón nhận như là một Tôn Giáo Dân Tộc, tiếp nối 

truyền thống Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức 

Phật Thầy Tây An đã xuất hiện từ năm 1849.  

          Sự đản sanh của Ngài không những là ngọn đuốc 

giương cao sáng ngời trong đêm đen của lịch sử và 

trong sự ám u, mờ mịt của chúng sanh, mà còn nêu lên 

tấm gương trong sáng về cuộc đời Hành Đạo và Cách 

Mạng của một con người Việt Nam chân chánh. Với vĩ 

nghiệp hoằng dương Chánh pháp, với tinh thần yêu 

nước thương dân nồng nàn, tha thiết, vớí “lòng từ ái 

chứa chan thương bách tính tới hồi tai họa”, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ không những sống mãi trong niềm 

kính yêu ngưỡng vọng của toàn thể tín đồ PGHH mà 

còn mãi mãi trường tồn trong dòng Lịch sử Dân tộc./. 
 

NGUYỄN VĂN HIỆP 
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Ý NGHĨA HỌC PHẬT TU NHÂN 
- Mai Thanh Tuấn - 

  “Bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong 

đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ Học Phật Tu 

Nhân vậy.” 

  Câu nói trên được trích dẫn từ quyển Tôn Chỉ 

Hành Đạo của Đức Thầy, một quyển giảng nồng cốt 

toát yếu chỉ dẫn về phương pháp tu, bao gồm các nghi 

thức thờ phượng, lễ bái và sự hành trì giới luật. Pháp 

môn Học Phật Tu Nhân cũng từ đó hình thành, đồng 

thời hướng dẫn cụ thể, rành mạch về con đường hành 

đạo. Tư tưởng đạo pháp cấp tiến, mới mẻ đầy sáng tạo, 

đã được Đức Thầy tô điểm và nấu lọc thành phẩm một 

pháp tu khác riêng, vừa mang tính đặc trưng của Phật 

Giáo Hòa Hảo.  

Tinh thần tích cực dấn thân là chủ đích nồng cốt 

thúc đẩy sự hình thành một hệ thống sinh hoạt Tôn giáo 

thời đại, vừa thực tế, mới mẻ vừa gần gũi đời sống nhân 

sinh. Sự vinh quang sẽ được tìm thấy giữa cuộc đời khổ 

lụy, trong bể trần khói lửa điêu linh, nước mắt và tang 

thương, đắng cay và giông tố, như một đóa sen mọc lên 

giữa nước đọng bùn lầy, đạo hạnh đích thực cần được 

khảo nghiệm một cuộc nhồi nắn và nung nấu mà lớn 

lên từ trăm ngàn thử thách. Tráng chí hùng tâm phải 

được nuôi dưỡng từng ngày. Con đường thực nghiệm từ 

bi tất nhiên phải là kết quả của một hành trình dấn thân 

cứu khổ và một tâm hồn hi sinh vĩ đại. Pháp môn Học 

Phật Tu Nhân ra đời để đáp ứng thỏa đáng nhu cầu 
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đạo hạnh quan thiết đó, nó trực tiếp cung cấp nguồn 

sinh lực và ý chí tiến thủ không ngừng, đồng thời ra tay 

mở màn một chiến dịch xông pha, đưa hành giả đối 

đầu, chạm trán để hoá giải những khổ đau, phiền não. 

  Về mặt ngữ nghĩa: Học là bắt chước và làm 

theo, Tu là trau sửa, Phật là đấng giác ngộ, Nhân là 

con người tức là mình và chúng sinh. Bốn chữ cụm từ 

ấy vốn hiển bày một phương pháp tu tập hoàn thiện, nó 

vừa hội đủ tính chất đạo pháp và triết lý, bằng vào nhân 

quả nghiêm minh, nó vừa cọ sát thực tế một cách sống 

động, tài tình. Ngoài việc tạo ra sự kết nối kỳ diệu giữa 

con người với con người, cũng như sự tương giao kỳ 

diệu giữa tâm hồn hành giả với muôn cảnh vạn duyên, 

nó còn vạch ra một chương trình tu tập cao tay đầy tính 

logic và khoa học. Dĩ nhiên khi đánh dấu cuộc đời tu 

hành là ta đã mở ra cho mình một ý nghĩa giác ngộ, sự 

hồi tâm chuyển ý đồng nghĩa với sự chân thành đãnh lễ 

qui y. Nơi đây thuật ngữ “Học Phật” đã kịp thời ghi lại 

những hình ảnh kỷ niệm tu hành đầu đời một cách trọn 

vẹn, đẹp đẽ, ngọt ngào, đầy ấn tượng.  

Ngày ấy, khi sự giác ngộ phôi thai và ta đã tìm 

đến trước Phật, trong ánh mắt của ta Ngài thánh thiện 

hơn cả sự tuyệt vời. Qui y Ngài là để ta có dịp học tập 

những đức tính cao thượng đó, nhằm thăng hóa tâm 

linh. Cũng như người tìm học những ngành nghề thế 

gian, một người qui y “Học Phật” cốt nhiên là để mưu 

cầu “nghề làm Phật”. Tính logic của thuật ngữ “Học 

Phật” chính nằm ở chỗ đó, nó mặc định một nguyên lý 

nhân quả cố tình. Con đường “học nghề Phật” dĩ nhiên 

còn dài và đòi hỏi nhiều nổ lực, mọi đào tạo và đầu tư 

đều qui hướng vào giá trị nhân bản làm nền tảng tu 

hành. Chúng ta, cần phải làm một điều gì đó để kịp thời 
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cải hoá, tu luyện và nâng cấp cho ý nghĩa đạo hạnh 

thăng hoa: 

Xác trần-tục như cây cạnh khến,  

Làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn.  

Đẽo với bào riết nó cũng tròn,  

Đến chừng đó trông vào rất tốt.  

             (Giác Mê Tâm Kệ) 

  Bắt đầu từ đấy, ý nghĩa “Tu Nhân” đã thực sự 

vào cuộc, một khi bắt tay thực hành nó hối thúc hành 

giả gội rửa thân tâm một cách nghiêm cẩn, nhiệt tình, 

nhằm thúc đẩy tiến trình “học cách làm Phật” tiến hóa 

một cách nhanh chóng. Sự thúc liễm, tinh chuyên chính 

là những chất liệu cần thiết để tạo nên sự thành công 

đạo hạnh tuyệt vời. Như một thợ gỗ khéo tay, trách 

nhiệm của hành giả “Tu Nhân” là trách nhiệm xử lý và 

tận trừ chướng nghiệp, làm sao khi giữa những bộn bề 

ngổn ngang cuộc sống ta có thể dập tắt ngọn lửa não 

phiền. Trách nhiệm báo đáp Tứ Ân, trì hành thập thiện 

diệt trừ tam nghiệp, thực hành Bát Chánh đạo... là 

những pháp tu tất yếu được thiết lập và sẵn dành cho 

hành giả từ hệ thống giáo lý Học Phật Tu Nhân: 

  “Muốn làm tròn Nhân-Đạo, phải giữ vẹn tứ 

ân. Nhưng trước hết hãy tránh Tam-nghiệp và chừa 

Thập-ác, cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng 

cho thiếu nợ.” (Q.6: Luận Về Tam Nghiệp) 

  “Trừ xong ba nghiệp chướng, hãy làm theo 

tám điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi, tự 

nhiên mười điều lành hiện ra; như thế ta đã đi thêm 

được một bước trên con đường Đạo-hạnh. Nhưng sự 

tấn-bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục-đích. Thế 

nên, cần phải hành luôn Đạo Bát-Chánh tiếp theo, vì 
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đó là quyển kinh nhựt tụng của những ai muốn thoát 

chốn mê-đồ, tấn-triển trên đường Giải-Thoát.” (Q.6: 

Luận Về Bát Chánh) 

  Những pháp muôn thuần túy giải thoát được rút 

ra từ giáo lý Đức Thế Tôn. Có lẽ sự có mặt của giáo 

thuyết Tứ Ân, thêm vào đó là sự hướng dẫn cách thức 

tu trì tưởng chừng như quá dễ dàng “Tu đầu tóc không 

cần phải cạo. Miễn cho rồi cái đạo làm người”, đã 

không ít nhà nghiên cứu lầm tưởng rằng ý nghĩa “Tu 

Nhân” chỉ là một điểm dừng chân trên bờ nhân đạo, 

chân trời giải thoát vẫn còn ở khoảng cách khá xa đang 

cất tiếng gọi mời, muốn đến hành giả cần phải tiếp tục 

tu tập các pháp môn siêu việt nào hơn trong chương 

trình “Học Phật”. Sự khập khiễng lý luận ở đây chúng 

ta không đề cập đến. Điều chúng ta muốn chứng minh 

rằng, trong Phật lý ngũ thừa mỗi pháp tu đều có một sở 

đắc riêng, như việc mình bỏ tiền ra mua một sản phẩm, 

món hàng có được tất nhiên sẽ tùy thuộc vào giá cả túi 

tiền, không ai bắt buộc ta phải mua từng thứ một từ nhỏ 

đến lớn, ai tu thừa nào thì đắc quả thừa đó, không bắt 

buộc tu tập xong nhân thừa rồi mới tiến lên các đại 

thừa. Ý nghĩa đó hoàn toàn bất hợp lý và không bao giờ 

có kết cuộc, vừa trái ngược tinh thần giáo môn, bởi vì 

lý tưởng “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ” là 

pháp hạnh hàng bồ tát đạo, hàng “tam qui ngũ giới” 

hoàn toàn không có cơ ngơi tá túc vào. 

  Cho nên chữ Nhân trong Tu Nhân của pháp môn 

Học Phật Tu Nhân phải được hiểu là ý nghĩa của một 

con người, một đối tượng tu trì mà tất cả các đạo vị đều 

được qui thú về ấy, cũng bắt nguồn từ ấy sản sinh ra. 

Một đạo lý thực tế nghịch lý là một điểm nhấn kỳ thú 

trong pháp môn Học Phật Tu Nhân mà chúng ta cần 
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đem ra bàn thảo - nói theo cách của một nhà vật lý đó là 

một sự vận hành của định luật nguyên động lực và phản 

động lực tương sinh. Để có thể cho một vật thể tiến về 

phía trước càng xa, càng đòi hỏi một lực đẩy ra sau 

càng mạnh. Cũng vậy, ý nghĩa của đạo lý muốn làm 

Phật, thực tế là sự đòi hỏi hoàn bị nhân cách, tâm hồn, 

cũng như trí tuệ của một con người. Học Phật hay là tu 

Phật không có nghĩa là ngoảnh mặt chạy trốn thế gian, 

thiền định thực sự phải được tìm thấy giữa những thiên 

phong vạn khởi. Giữa hai nẻo đường đời và đạo, giải 

thoát và tục trần... giáo pháp sẽ được thực hiện bằng 

một con đường sáng tỏ, dung hòa vì chân lý là bình 

đẳng và nhất như. Đức Phật, đơn giản, không có gì 

khác lạ là ý nghĩa của một người giác ngộ, vì Ngài đã đi 

nốt con đường hoàn mỹ đến thánh thiện tự thân, nguồn 

tâm linh cũng được phát huy đến mức độ tuyệt đỉnh. 

Cho nên ta nói Học Phật Tu Nhân đích thực là Học Phật 

Tu Phật. Đức Phật từ bi cao cả đến tuyệt vời, Ngài 

không cần gì ở ta. Trước Ngài ta không thể bộc lộ tánh 

xấu gì để trau sửa. Càng muốn thành Phật ta càng phải 

quay về và tu tập gần gũi hơn với con người. Việc tách 

bỏ nhân quần riêng ra khỏi thế giới tu hành là việc cuốn 

bỏ những giàn hoa xinh xắn, đưa đạo hạnh và những 

công đức tu hành đi vào ngõ cụt, ảo hư: 

“Đời không đạo, đời vô liêm sỉ, 

Đạo không đời, đạo biết dạy ai. 

Hay như: “Đời đạo liên quan rạng chói ngời.” 

  Khi vua Thánh Tông lên non cầu đạo, Tuệ Trung 

Thượng Sĩ bảo rằng:“Sơn bản vô Phật, duy tồn hồ tâm, 

tim tịch nhi tri, thị danh chân Phật. Kim bệ hạ nhược 

ngộ thử tâm đắc lập địa thành Phật, vô khổ ngoài cầu.” 

(Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng. 
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Lặng lòng mà hiểu, đó chính là chân Phật. Nay bệ hạ 

nếu ngộ được tâm ấy thì lập tức thành Phật, không phải 

nhọc lòng tìm kiếm bên ngoài.) 

  Ý nghĩa giác ngộ tự tâm có thể thực thi trong 

mọi hoàn cảnh. Sự bất phân ly giữa đạo và đời, tinh 

thần tích cực nhập thế hay nói cách khác là việc đem 

đạo vào đời, hành trì đạo hạnh tại đời, hơn bao giờ hết, 

một lần nữa pháp môn Học Phật Tu Nhân trân trọng 

nêu cao tinh thần thượng thủ. Nó chấp nhận đứng ra 

làm tiền phong để cổ xúy tinh thần hợp nhất đạo đời, 

xóa bỏ mọi ranh giới và khoảng cách lạnh lùng lâu nay 

của những tâm hồn khô khan cố ý lánh thân trần thế. 

Tiền đề của nó đủ sức để vạch ra mục tiêu chung nhất 

cho tất cả hành trình. Cho dù chúng ta có tu trì bất cứ 

pháp môn nào, cao thấp hoặc cạn sâu, thì cứu cánh vẫn 

là điểm đến chung trong ngôi nhà Phật quả. Các chư bồ 

tát vì muốn sớm thành tựu bồ đề nên cũng ráo riết thực 

hành tế chúng, lòng từ bi tích cực không cho phép các 

ngài dửng dưng đứng ngó trước sinh linh đang khổ nàn. 

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã bao đời trú ngụ nơi địa 

ngục, Quan Thế Âm không ngừng ứng hiện đến nghìn 

mắt nghìn tay... tất cả hàng đại thừa đều mang lòng cứu 

chúng. 

“Duy hành bồ tát hạnh giả đắc thành Phật, 

Kỳ tu độc thiện kỳ thân vĩnh vô thành Phật.” 

  (Chỉ hành hạnh bồ tát, mới đắc quả như lai, 

  Nếu lòng lành ích kỷ, ắt khó bề thành Phật.) 

  Thế giới hiện đại có quá nhiều màu sắc. Sự trốn 

chạy hoặc ruồng bỏ cuộc đời đồng nghĩa với việc tụt 

hậu. Đạo Phật có một bề dày lịch sử chính nhờ ở tính 

chất thích ứng đó, dù ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, 
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dân tộc hay thời đại nào, giáo lý đạo Phật cũng tự uốn 

mình hòa nhập tồn tại. Nó có thể thích nghi và chuyển 

hóa mọi hướng đi về điểm cứu cánh của mình. PGHH 

với pháp môn Học Phật Tu Nhân đã mở đầu một cuộc 

hiện đại hóa pháp môn và hiện đại hóa Tôn giáo một 

cách mạnh mẽ, chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. 

Nó chủ trương một phương thức cách tân thời đại nhằm 

đem đến sự thích nghi cuộc sống, mà theo đó người 

hành trì pháp môn ấy có thể thực tế đứng giữa đời để 

tìm lấy những giá trị giải thoát, những ý nghĩa của Niết 

Bàn. Nó không nài ép bất cứ sự “cắt tóc ly gia” nào 

hoặc phụng sự bất kỳ một tư tưởng yếm thế bi quan nào 

mà nông nổi yếu lòng dành cho chủ nghĩa thụ động một 

chỗ đứng khiên cưỡng. 

  Tư tưởng nầy đích thực là một tư tưởng đạo 

pháp cấp thiết, nó hoàn toàn không phải là một “dị 

nhân” cố tình làm cho nền Phật pháp bị biến dạng đi. 

Trái lại nó còn tích cực giúp cho giáo lý giải thoát Phật 

đà thực thi mọi khả năng “khế cơ” một cách tuyệt đối. 

Dấp dáng của sự hành đạo tại đời, trong đời đâu đó từ 

trước đã từng xuất hiện thấp thoáng trong những trang 

kinh, trong những cuộc đời cũng như lời dạy bảo của 

chư sư tổ. Từ những Ngài Bá Trượng “nhất nhật bất tác, 

nhất nhật bất thực”, Đức Lục Tổ Huệ Năng “nếu muốn 

tu hành, ở nhà cũng đặng, chẳng cần vào chùa...”, hoặc 

hình ảnh đời thường của Phật tử Bồ Tát Duy Ma, hoặc 

Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ... đã cho ta thấy tinh thần 

giải thoát thực thi trên mọi hình thức trong giáo pháp 

của Phật. Thời nay là một thời kỳ chiếm lĩnh của những 

trí thức, thực tế đầy tư duy, sự khoa học đòi hỏi ở tính 

cách bình đẳng tuyệt đối giữa người và người, pháp tu 

phải thực sự lợi lạc không những chỉ dành riêng hàng tu 
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sĩ mà ngay đến các hàng cư sĩ và thậm chí đến mọi tầng 

lớp dân sinh dù là người có đạo hay chưa qui y đạo. 

Pháp môn Học Phật Tu Nhân có mặt nơi đây chính là ý 

nghĩa đạo Phật dành cho cuộc đời. Chỉ khi nào Phật 

pháp trở thành tài sản chung của tất cả chúng sinh, 

chừng đó nó mới triệt để hoàn thành sứ mạng cứu đời 

của nó. 

  Giáo pháp Thiền Tông đặc thù nghiêm khắc về 

đường vào tự tánh, nhưng kết quả cuối cùng cũng là 

hình ảnh mục đồng “thỏng tay vào chợ” rong chơi. Ai 

có ngờ đâu, suốt những tháng năm xuất ly trần thế, chết 

sống với tự tâm, con đường cứu cánh bỗng trở lại điểm 

đầu xuất phát. Chân lý được tìm thấy là việc Hương 

Nghiêm rũ bỏ kinh sách, sống đời giản dị của “bình 

thường tâm thị đạo” thuở nào. Đức Gotama sau những 

năm tháng lặn lội tuyết sương, chân lý mà Ngài tìm ra 

chính là lẽ thật của tự tính. Lẽ thật đó cũng chính là lẽ 

thật của mỗi người, nó đang tồn tại dưới dạng tìm ẩn 

sau lớp vô minh. Tên nó là Phật tính và cũng là tự nhiên 

tính, xưa nay chưa từng bị đổi thay sinh diệt. Con 

đường quay tìm sự thật nầy cực kỳ đơn giản là việc 

nhận ra chính ta, chấp nhận và sống lại với tự thể vốn 

hữu, mầu nhiệm. Pháp muôn Học Phật Tu Nhân là con 

đường tu tập giúp ta trực tiếp quay về bản thể đó, đừng 

cố gắng đi tìm nó sẽ càng bị rời xa. Nó không cần bất 

cứ một môi giới trung gian nào, mà ngay bây giờ, tại 

đây ở ngay chính con người nầy, quả tim buồng phổi 

chúng ta đang hoạt động. Bộ máy tư duy giúp ta ý thức 

được chủ thể nhân thân đang tồn tại trong mình. Ở giữa 

cõi thế vô thường bỗng nhiên ta tìm thấy chân lý. Chân 

lý đó không rời xa con người, nó luôn hiện hữu trong 

từng nếp tư tưởng, từng lối nghĩ suy, từng tiếng nói 
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tiếng cười, trong mọi sinh hoạt động dụng được giàn 

trải thiền định một cách tỏ rỏ, sâu xa. Cách sống đó 

được gọi là cách sống thiền hay là cách sống đạo. 

Cư trần mạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tất xan hề khốn tất miên. 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. 

(Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, 

Khát uống đói ăn mệt ngủ liền. 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, 

Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.) 

  Có lần, ông khách hỏi quốc sư Huệ Trung: 

  - Chẳng hay ba mươi năm trên núi, Ngài đã làm 

gì? 

  - Ta đói ăn, khát uống, buồn ngủ. 

Người khách cười: 

- Cứ gì mấy việc tầm thường đó, ở đây có ai 

không làm được. 

Ngài bèn đáp: 

- Tất nhiên là không giống nhau. Thế nhân khi 

đói chẳng chịu ăn, đòi trăm cao lương mỹ vị; khi khát 

chẳng chịu uống; đòi trăm thứ ngon ngọt để dùng; khi 

mệt chẳng chịu ngủ, còn vắt tay tính toan đủ thứ. Còn ta 

đói đến thời ăn, khát đến thời uống, mọi thứ ngon dỡ 

đều như thế thôi, mệt thì duỗi cẳng thanh nhàn mà ngủ. 

  Một đạo lý tuy đơn giản nhưng nó thể hiện một 

cách sống thiền lý thú, tuyệt vời. Một người khi đã liễu 

ngộ tự tâm, thì khắp nơi đâu không là thiền là đạo. Ý 

Tổ Sư bày hiện trên khắp cả động dụng sinh hoạt hằng 

ngày, trong tất cả sự giao thoa giữa người và cảnh vật, 
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tự tính muôn pháp được hiển lộ một cách tự nhiên, rõ 

ràng. Tuyệt vời, ở đây pháp môn Học Phật Tu Nhân đã 

biểu hiện một trí tuệ thâm sâu đáo để. Chính nó là một 

đạo lý tu tập mang tính chất sống thiền. Bởi vì Học 

Phật ngoài ý nghĩa là học ở Đức Thế Tôn, nó còn mang 

ý nghĩa hướng người tìm về bản giác; còn Tu Nhân, 

chính là “thõng tay vào chợ” để sống, để cười. Ở trong 

tất cả sự có mặt của thế giới con người đó, hành giả đã 

được cái gọi là “bất biến tùy duyên” và “tùy duyên bất 

biến”, tự tại tràn trề. Ấy mới là đỉnh cao của nghệ thuật 

tam muội, là con đường đưa tới sự dung hội tánh tướng 

bình đẳng của pháp môn Học Phật Tu Nhân. Đạo pháp 

ứng dụng bỗng nhiên hóa màu vi diệu: Trong Học Phật 

vốn có Tu Nhân, trong Tu Nhân tràn đầy bản giác Học 

Phật; trong Nhân có Phật, cũng như trong Phật có 

Nhân. Nước chảy róc rách, hoa trôi lững lờ, bóng nhạn 

chao nghiêng, mây chiều lãng đãng... trong giáo pháp 

nhiệm mầu, vạn pháp đều hiển hiện đầy đủ, rõ ràng, 

viên mãn dưới ánh nhìn tuệ chiếu của con đường Học 

Phật Tu Nhân. 

Chừng ấy mới tịnh vô nhất vật, 

Bụi hồng trần rứt sạch cửa không. 

Chuông linh ngân tiếng đại đồng, 

Ta bà thế giới sắc không một màu. 
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Con Đường Sống 

Trần Văn Lợi 

  “Sanh ra ở đời, con người dầu muốn hay dầu 

không, cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật 

thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo, Đạo 

của con người kêu bằng “Đạo Nhân” và nó là một 

con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết.” (Đức 

Huỳnh Giáo Chủ - Quyển Sáu) 

Sinh vật xuất hiện và tồn tại lâu dài trên hành 

tinh này dựa vào một quy luật hoàn toàn xác định. Trí 

thức loài người từ trước đến nay rất tiếc chỉ đủ sức 

khám phá ra quy luật đó ở những góc độ rời rạc. Có lẽ 

còn lâu con người mới có được một công trình tổng hợp 

trí thức tương đối hoàn thiện để giúp họ hiểu rõ cơ chế 

vận hành của sự sống. 

  Mặc dù vậy, công việc khám phá từng mảng quy 

luật sống đã giúp con người xác lập những phương thức 

sinh hoạt để ít nhất cũng làm cho họ có được cuộc sống 

thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Đó là cái đạo lý 

sống còn, đã, đang và sẽ áp đặt lên đời người gần như 

một sự cưỡng chế. 

  Ở loài người, sự sống đương nhiên cũng được 

thể hiện trong cùng một quy luật sống của muôn loài.  

Nhưng ở người, điều kiện sinh ra và tồn tại của lẽ sống 

lại còn đòi hỏi nơi mỗi cá nhân những cố gắng nhất 

định. Chính vì lẽ ấy mà cái đạo sống của con người có 

tính chất cao sâu hơn, phức tạp hơn cái “đạo sống” của 

thú cầm. 

  “Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo.” (Quyển 

Năm) 
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  Thực vậy, xung quanh ta, không có gì tự nhiên 

mà có. Con người là một hợp thể được xây dựng nên 

bởi các thành tố. Tìm biết nguyên nhân phát sinh các 

thành tố đó cũng tức là tìm biết cơ chế tồn tại và hướng 

phát triển của hợp thể con người. 

Sinh hoạt con người biểu hiện trên hai phương 

diện: sinh lý và tâm lý. Sinh hoạt sinh lý lấy xác thân 

làm căn bản; sinh hoạt tâm lý lấy cảm giác, tư tưởng, 

động niệm và nhận thức làm căn bản. Hình thức tuy có 

hai nhưng bản chất của chúng là một thể thống nhất. 

Sinh hoạt sinh lý không thể tồn tại trong tình trạng mọi 

cảm giác, tư tưởng, động niệm, nhận thức đã hoàn toàn 

tắt dứt, ngược lại sinh hoạt tâm lý cũng không thể có 

được khi xác thân đã tan nát. 

Vì là một thể thống nhất nên chúng xuất hiện 

cùng một lúc bởi cùng một nguyên nhân. Nguyên nhân 

đó chính là quá trình truyền thụ trên quan hệ mẫu tử, 

“Sinh ra, ta phải nhờ ơn tổ tiên cha mẹ”. Chính ý niệm 

chiếm hữu (ngã chấp) dâng đến cao độ, đồng thời hòa 

hiệp với hai yếu tố sinh lý là tinh trùng và noãn của cha 

mẹ đã làm tiền phôi cho một mẫu người được trưởng 

thành, mỗi lúc thân được hoàn bị. 

Chúng ta sẽ tạm phân tích riêng rẽ hai hình thức 

sinh hoạt sinh lý và tâm lý để thấy rõ hợp thể con người 

tồn tại và phát triển dựa vào những điều kiện nào. 

  Tất cả quá trình hoạt động nếu muốn được duy 

trì đều từ bên ngoài, xác thân muốn tồn tại, muốn 

trưởng thành, dĩ nhiên nó phải được tiếp nhận đầy đủ và 

đều đặn mọi nhu cầu vật chất có tác dụng xây dựng tế 

bào sống như thực phẩm, nước, không khí,…Không 

được tiếp nhận những nhu cầu cần thiết đó, hoặc ngược 
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lại, bị hứng chịu những tác nhân có tính phá hoại tế bào 

sống như độc tố, vi trùng, nhiệt độ cao, áp suất lớn,… 

xác thân sẽ biến dạng và bị tiêu diệt. 

Sinh hoạt tâm lý dựa trên cảm giác tư tưởng, 

động niệm và nhận thức. Các thành tố này cũng cần 

được tiếp nhận những món ăn tinh thần thích hợp: 

những lời hay ý đẹp, những hình ảnh thanh cao trong 

sáng. Nếu không, sinh hoạt tâm lý sẽ ngày càng nghèo 

nàn, ý thức chai cứng, ù lì, hoặc trầm trọng hơn sẽ rơi 

vào vực thẳm khủng hoảng, bế tắc, nếu các thành tố bị 

hấp thụ những món ăn tinh thần độc hại, sản phẩm của 

tư tưởng tà loạn, hắc ám. 

Nguồn cung cấp tất cả nhu cầu cần thiết đó ta 

gọi là nguồn sống, trước nhất là cha mẹ và xa hơn nữa 

là những người sinh ra cha mẹ. 

“Mẹ cha là kẻ trọng ân”. (Quyển Ba) 

Từng dòng sữa ngọt ngào của mẹ, từng mảnh vải 

ấm áp của cha đã giữ cho xác thân mềm nhũn bất lực 

của ta được sống còn trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc 

nghiệt. Cha mẹ ta đã hi sinh cả vật chất và tinh thần để 

cho ta khôn lớn, đã xây dựng cho ta tình cảm gia đình 

nồng thắm, là một trụ cột bền vững để cho ta đủ sức 

đương đầu với bao nhiêu bão táp trong cuộc đời. 

“Thuở ít tuổi ấy là thời thơ ấu,  

  Ơn mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu…” 
   (Không Buồn Ngủ) 

Tồn tại trong cộng đồng xã hội, quan hệ giữa cá 

nhân với tập thể, giữa cá nhân với môi trường: núi 

sông, bờ cõi, tấc đất, ngọn rau,…thiết yếu giúp duy trì 

và nuôi lớn sự sống của con người. 
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  “Bắc Nam một dãy san hà,  

  Mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi.” 
   (Gọi Đoàn Tráng Sĩ)                               

  Về phương diện tinh thần, con người lại nhờ sự 

hun đúc của truyền thống văn hiến. Đặc biệt, những tư 

tưởng vĩ đại khải minh từ tinh thần đại bi, đại giác được 

kế thừa qua các thế hệ là chất nước trong lành tẩy sạch 

phiền não ô trọc, là chất nhựa nhiệm màu nhuần thấm 

vào hồn người làm cho đời sống tâm linh nhân loại 

trưởng thành tốt đẹp. 

“Theo Phật giáo từ kim chí cổ,  

 Gốc ông cha ta cũng tu hành.” 
   (Quyển Tư) 

  Chúng ta đang sống và chúng ta không chối bỏ 

sự sống của mình trên cả hai phương diện vật chất lẫn 

tinh thần, tức là chúng ta mặc nhiên thừa nhận ngần ấy 

thứ thâm tình ân nghĩa. Thái độ cảm thấy tất cả nghĩa 

vụ mà con người phải thực thi đối với tổ tiên, cha mẹ, 

đất nước, quê hương, đồng bào, nhân loại và các bậc 

tiên hiền giác ngộ là đạo lý sống của con người vậy.  

“Nhơn sanh, hiếu nghĩa dĩ vi tiên,  

   Hành thiện tri kinh thị sĩ hiền.” 

   (Hiếu Nghĩa Vi Tiên) 

  Ta hãy nhìn xem cái cây trong vườn; nó nảy 

mầm từ cái hạt trên tay người gieo xuống đất và lớn lên 

nhờ công lao người bón phân tưới nước, nên nghĩa vụ 

của cây là ra hoa kết trái để trả lại người những hương 

vị ngon lành, những hạt giống rắn chắc, khỏe mạnh. Đó 

cũng chính là một đạo lý sống còn của loài cây. 

  Thừa nhận sự sống thì không phá hoại sự sống, 

không hủy diệt nguồn sống, tức là không đi ngược lại 
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đạo lý sống còn, mà phải phát huy sức sống, vì nguồn 

sống và thực hiện đúng đạo lý sống. Đối với con người, 

nếu đã thừa nhận sự sống của mình, ta không thể chối 

bỏ những cội nguồn đã dày công tạo dựng và nuôi 

dưỡng kiếp sống ta. Ta phải kính cẩn thừa nhận tất cả 

thâm tình ân nghĩa ấy, vì đó là những nhu cầu không 

thể thiếu để giúp ta sống còn và tiếp nối cái địa vị làm 

người của mình ở giữa thế gian này. 

“Tạo làm chi những trung với hiếu,  

 Ấy là người bổn phận phải trau.” 
   (Quyển Tư) 

  Tuy nhiên, để được như vậy, điều trước hết, bản 

thân con người phải đảm bảo tính chất lành mạnh. Sở dĩ 

chúng ta nói thế là vì hợp thể con người dù được tạo 

dựng, được dưỡng nuôi bằng đầy đủ nhu cầu thiết yếu, 

nhưng hợp thể vẫn không tồn tại lâu dài nếu nó không 

tự bảo vệ được mình trước bao bệnh tật hiểm nghèo. 

Bệnh tật đó chẳng phải từ bên ngoài đem lại mà chính 

là mọi biểu hiện bất thường trên các hoạt động sinh lý 

và tâm lý của nó. Gọi chúng là bệnh tật vì những biểu 

hiện bất thường ấy là nguyên nhân đưa đến hậu quả tổn 

thương, đổ vỡ, làm rối loạn khả năng sống còn của từng 

cá nhân lẫn cả cộng đồng. Các biểu hiện bất thường đó 

là những hành vi giết hại, trộm cướp tà dâm, những lời 

nói đâm thọc, ỷ thị, dối trá, điên rồ. Con người, dù 

tướng mạo có phương phi tốt đẹp, nhưng hành vi, ngôn 

ngữ và ý nghĩ còn cố tình chất chứa những điều tệ hại 

ấy cũng tức là đã tự mình tuyên bố ly khai với giống 

người thuần túy để sinh hoạt vầy đoàn với loài hạ đẳng 

súc sinh. 

“Lang tâm như thú thiếu lông,  

  Trớ trêu cửa miệng trong lòng gươm đao.” 
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(Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi) 

  Cưu mang các loại bệnh tật ấy chẳng những chỉ 

phủ định ý nghĩa “sống ra người” của riêng mình mà 

còn thật sự cách ly với nguồn sống, làm tổn thương 

nguồn sống chung của nhân loại. Họ giết hại sinh mạng 

ai, trộm cướp tài sản ai, dâm ô thân thể ai? Của cha mẹ 

họ, đất nước họ, đồng bào họ và nhân loại chúng sinh. 

Họ nói lời châm chích, thêu dệt lừa gạt, cay đắng để 

làm điêu đứng ân nhân họ. Họ chất chứa lòng dạ ác 

gian để chà đạp những giá trị tinh thần thiêng liêng đã 

nuôi dưỡng linh hồn họ từ ngày bé dại đến lúc lớn 

khôn. Ai cũng biết hành động đó sẽ dẫn con người đến 

cái chết thảm thương. Chết không phải chỉ có chết ở thể 

xác mà còn chết cả tâm hồn. 

“Gian tà hồn xác cũng tiêu,  

  Thảm thương bá tánh chín chiều ruột đau.” 
    (Quyển Ba) 

  Đây hoàn toàn không phải là một lý thuyết 

suông, một tín điều dùng để hù dọa con người, dù với 

dụng ý tốt, mà là một quy luật được xác định bằng tính 

nghiêm minh của định luật. Nếu các nhà thông thái phát 

biểu những định luật khoa học dựa vào các yếu tố vật 

lý, hóa học, thì đây là một định luật được xây dựng dựa 

trên các yếu tố con người. Định luật ấy chỉ được phát 

biểu bằng hai tiếng đơn giản, làm người. Điều kiện cần 

và đủ của sự sống con người là phải biết làm người. 

  “Cần chi gạn hỏi viễn vông,  

  Làm người chưa vẹn khó hòng thảnh thơi.” 
   (Cho Ông Lương Văn Tốt) 

  Quá khứ, hiện tại, tương lai trong kiếp sống con 

người là một quá trình diễn biến liên tục từ nhân đến 
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quả. Quá trình ấy mang tính chất tiến hóa hay thoái hóa 

hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng áp dụng định luật 

trên đây của con người vào cuộc sống mình. Con người 

đã, đang và sẽ còn giữ địa vị nhân sinh của mình chỉ khi 

nào họ biết khống chế những biểu hiện sinh lý, tâm lý 

bất bình thường và luôn ý thức thái độ đền trả hết lòng. 

Đó là con đường sống của tất cả mọi người chúng ta, 

chúng ta sẽ sống đẹp, sống vui, sống hướng thượng, 

nếu chúng ta biết khôn ngoan đi đúng trên con đường 

ấy./. 

Trần Văn Lợi 

----------------------------------------------------- 

SỰ NHIỆM MẦU 
TỪ BIẾN CỐ ĐỐC VÀNG HẠ 

 

NGUYỄN CHÂU LANG 
 

Kính thưa: Chư quí Thân Hữu, Đồng Đạo trong 

và ngoài nước. 

Còn một vài hôm nữa là đến Lễ Kỷ Niệm lần thứ 

71 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo tạm 

thời ẩn ánh (25, tháng 02 âl nhuần, Đinh Hợi, 1947 – 

25.2. Mậu Tuất, 2018) từ biến cố Đốc Vàng Hạ, ngay 

trong đêm dự phiên họp bất thường do những người 

cùng chiến tuyến âm thầm tổ chức, nhằm triệt hạ Ngài 

Ủy Viên Đặc Biệt. Tạo nên một thảm họa “nồi da” đáng 

tiếc khắp miền lục tỉnh Hậu Giang, đã khiến cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp, giờ lại có thêm cuộc 

xâu xé nội tình đầy dẫy tang thương, mà nạn nhân 

chính phải gánh chịu là những người cùng chủng tộc, 

phải tiếp tục đổ máu vô ích cho cuộc chiến phi nghĩa 

kéo dài hơn một thế hệ. Đã để lại rất nhiều hệ lụy nghi 
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ngờ và cừu hận lẫn nhau, tồn tại dai dẳng hơn 40 năm 

sau ngày hòa bình mà vẫn chưa có cơ hội hóa giải cho 

ổn thỏa đôi đàng! 

Đây là bài học lịch sử đắng cay đầy máu và 

nước mắt, nhằm nhắc nhở cho cả dân tộc về tác hại của 

sự độc đoán!!! Đấy là một vấn nạn lịch sử, đòi hỏi trách 

nhiệm của đoàn hậu duệ cả hai bên, đến lúc cần phải tỏ 

thiện chí ngồi lại để nhìn nhận đúng bản chất sự kiện, 

hầu tìm kiếm một giải pháp hóa giải ôn hòa, thẳng thắn, 

cho thật sự công minh nhằm thuyết phục công luận. 

Riêng đối với Đức Huỳnh Giáo Chủ là đấng siêu phàm 

đã hoàn toàn thoát ngoài vòng sinh tử một cách vô ngã 

tự tại… Không có loại kiến thức phàm phu nào có thể 

lý giải nỗi về sự sống chết của Ngài, cũng như không 

có bất kỳ một chướng ngại nào có thể ngăn trở được sứ 

mạng thiêng liêng và lòng đại nguyện của Ngài. Trái lại 

Ngài rất tự tại tùy thuận vào ra nơi cõi Ta Bà, để thể 

hiện rộng lớn lòng Từ bi và trí Bát nhã diệu mầu, hầu 

có phương tiện rộng bủa từ tâm cứu độ mọi tai kiếp cho 

đồng bào và nhân loại, thuận theo sắc lịnh Phật Trời, 

trong cơ biến chuyển bách cận của buổi Hạ nguơn. 

  Năm nay nhân kỷ niệm ngày thiêng liêng này, là 

dịp để chúng ta tôn vinh công lao trời biển của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, trong cơ cuộc đại bi hoằng hóa suốt 

chặng đường lịch sử nhiễu nhương của đất nước trong 

những năm 1939-1947. Đặc biệt là biến cố Đốc Vàng 

Hạ, cũng cần làm sáng tỏ những tình tiết quan trọng mà 

bấy lâu vẫn còn tiềm tàng bí ẩn bất khả phân minh. Vốn 

là một thách thức to lớn đối với các sử gia, nhà nghiên 

cứu và học giả Đông Tây, không tài nào khám phá cho 

ra manh mối, bởi sự giới hạn của trí thức phàm phu.  

Tất cả những sử liệu trước đây, đã được công 
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bố trong quốc nội, cũng như những hồ sơ tình báo được 

lưu trữ trong các văn khố quốc tế Anh, Pháp… xuất 

hiện gần đây đã gây dư luận xôn xao cho rằng Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã chết. Sự đồn đoán thiếu cân nhắc 

như thế là sự nhận định phiếm diện, ảnh hưởng màu sắc 

chính trị, tuyên truyền thiếu cơ sở...họ cố giải thích một 

cách đơn điệu dựa vào những tư liệu ngụy tạo mà thời 

chiến nào cũng có không ít. Sự hữu hình mà còn không 

rõ thực hư, thì làm sao đủ sức khám phá cơ huyền, để 

hiểu nỗi cách quyền dụng thần kỳ đã vô hiệu hóa một 

âm mưu độc địa, trở thành một cơ hội để Đức Giáo Chủ 

tạm thời ẩn ánh an toàn, với đầy đủ lý do chánh đáng 

do đối phương tạo ra.  

Điều đáng ngạc nhiên nữa là Ngài dùng kế 

“Khổng Minh” tài tình ngăn chặn từ xa rất hữu hiệu cho 

một cuộc đụng độ nồi da mà sự diệt vong đang cận kề 

về phía bộ đội Hòa Hảo, nếu không khéo sẽ rơi vào 

hiểm họa. Mệnh lệnh “…Cấm chỉ việc kéo quân đi 

tiếp cứu…” trong bức thư ngắn gọn, được thần tốc gởi 

đến doanh trại Hòa Hảo kịp thời là một minh chứng 

“Thần cơ diệu toán”, chỉ có đấng siêu phàm mới đủ 

diệu năng quán thông xuất thần như thế! 

Để kích thích sự tò mò khám phá, chúng ta thử 

đặt vấn đề, có ai nếu không phải là bậc siêu nhân như 

Đức Huỳnh Giáo Chủ, mà có bản lĩnh dám thản nhiên 

chấp nhận lời mời, với phong thái không do dự, quyết 

thực hiện cuộc phó hội ban đêm, được tổ chức tận vùng 

đầm lầy trung tâm của chiến khu Đồng Tháp. Dù là trí 

thức thường nhân vẫn ước đoán được một hậu quả 

“Lành ít dữ nhiều” huống chi là bậc quán chúng như 

Ngài. Thế mà Ngài vẫn loại trừ các yếu tố nghi ngờ 

hoặc phòng thủ đối trọng tương xứng theo lực lượng 
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sẵn có. Thậm chí có đủ lý do khước từ chánh đáng hoặc 

bàn chọn địa điểm thích hợp khác, tối thiểu là đề nghị 

một phiên họp vào ban ngày cho minh bạch… 

Nhưng bản lĩnh của bậc siêu nhân không hề ngăn ngại.  

 Vẫn một mình với đoàn tùy tùng 4 người phòng 

vệ và 2 phu chèo, trên một chiếc ghe mui cỡ nhỏ, thẳng 

tiến tròng trành trên dòng sông Ba Răng lạnh lẽo, khi 

ánh hoàng hôn ảm đạm mờ dần trong bóng đêm tịch 

mịch. Hai bên dòng sông um tùm lau sậy, không một 

bóng người hay nhà ở, ngoại trừ những trạm gác được 

bố trí đều đặn trên bờ sông rất nghiêm nhặt (Theo lời kể 

của Ông Mười Tỷ một phòng vệ còn sống sót). 

Từ khi Pháp tái chiếm Việt Nam lần hai ngày 

23/9/1945, Đốc Vàng Hạ đã trở thành vùng căn cứ địa 

kháng chiến của UB/KCHC Nam Bộ, là vùng cấm địa 

bất khả xâm phạm. Nay lại xuất hiện một chuyến thủy 

hành phó hội ban đêm, là đã báo trước một tiền đề ảm 

đạm, và điều nguy hiểm đã thật sự xảy ra một cách kinh 

hoàng, khi mà hai nhân vật chính đàm phán là ĐứcThầy 

và ông Bửu Vinh vừa ngồi vào bàn họp, thì từ bên 

ngoài gần đó, nhiều loạt tiểu liên chĩa vào phòng họp 

tiếp cận mục tiêu khai hỏa liên thanh, loạn xạ trong bối 

cảnh tối thui. Dự luận cho rằng “chỉ có Thánh mới thoát 

nỗi”. Nhưng rồi còn hơn ta tưởng “cả Thánh lẫn phàm 

(Bửu Vinh) vẫn còn sống tự nhiên, qua sự cho biết cấp 

thời trong đêm, từ lá khẩn thư viết tay (thủ bút của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ) được trích như sau: “…Tôi vừa hội 

hiệp với ông Bửu Vinh, bỗng có sự biến cố, tôi và ông 

Vinh suýt chết, chưa rõ nguyên nhân còn điều 

tra…”. Lá thư viết xong lúc 9 giờ 15 phút đêm 

16/4/1947 có chữ ký của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Lúc 

bấy giờ 4 phòng vệ của Đức Thầy, thì 3 người đã bị sát 



 
 
 

114 
 

thương bằng dao đâm và một người thoát nạn chạy về 

kể lại là ông Mười Tỷ. 

Thưa quí Thân Hữu, Đồng Đạo, 

Qua lá thư Đức Thầy gửi về cho ông Trần Văn 

Soái và ông Nguyễn Giác Ngộ, được một người (không 

phải ông Mười Tỷ) không rõ căn tích, mang về tới 

doanh trại PGHH khoảng 11 giờ trong đêm ấy. Cộng 

thêm lời kể của ông Mười Tỷ về cái chết của 3 phòng 

vệ. Đã đủ chứng lý để khẳng định Đức Huỳnh Giáo 

Chủ thoát nạn an toàn, sau sự biến cố nã súng trực diện 

cự ly gần. Nếu cách ám hại chính xác đúng mục tiêu 

định trước như vậy, mà Đức Thầy vẫn không chết. Vậy 

thì Đức Huỳnh Giáo Chủ có thể chết được trong trường 

hợp nguy hiểm nào hơn nữa đây, xin hỏi hết công luận 

Đông Tây hãy trả lời dùm?  

Thế mà đến giờ nầy vẫn có người cho rằng Đức 

Thầy đã chết. Nhất là hiện nay người ta lôi ra những tài 

liệu mật vụ tình báo từ văn khố Pháp thì có đủ tin 

không? Dù Pháp hay Anh, Mỹ hoặc Việt Nam…cũng 

đâu có sử gia hay nhà chính trị nào là Thánh đâu mà 

biết được “việc Thánh chết hay còn sống”, chúng ta chớ 

vội cả tin? 

Nếu căn cứ theo nghiên cứu khoa học hay suy 

luận duy lý thì không tài nào giải thích cụ thể được 

những câu hỏi có liên quan về biến cố Đốc Vàng Hạ 

được.  

  Chẳng hạn: 

1.- Nếu Đức Thầy chết thì ai đã viết lá thư ấy? 

Nếu cho rằng Bửu Vinh mạo lá thư ấy thì với mục đích 

gì? Phải chăng nội dung lá thư là cấm không cho kéo 

quân tiếp cứu? Nếu Bửu Vinh sợ lực lượng Hòa Hảo thì 

đâu dám tổ chức ám hại Giáo Chủ PGHH, chỉ cách địa 
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điểm đóng quân của doanh trại Hòa Hảo chỉ hơn 10 cây 

số? 

 Nên nhớ Bửu Vinh lúc bấy giờ (1947) đã có thừa 

lực lượng hơn Hòa Hảo rất nhiều. Khi họ cố tình hại 

lãnh tụ Hòa Hảo, tức nhiên là họ đã dự trù sẵn kế hoạch 

bao vây lực lượng Hòa Hảo kéo quân vào chiến khu 

tiếp cứu, để diệt gọn không còn manh giáp, chứ ngăn 

lại làm gì cho mất cơ hội. Một lần nữa khẳng định, 

chính Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết lá thư ấy nhằm cứu 

sống sĩ binh Hòa Hảo một cách an toàn. Vậy ý kiến cho 

rằng Bửu Vinh viết mạo thư ấy là sai... Vả lại thủ bút ấy 

của Đức Thầy chính luật sư Mai Văn Dậu và hầu hết trí 

thức thân cận Đức Thầy đã xác định rất chính xác, cho 

đến bây giờ vẫn không ai có ý kiến tranh cãi. 

2.- Người đưa thư trong đêm ấy họ tên gì? Và 3 

người phòng vệ tử thương ngoài phòng họp, đến nay có 

ai biết thành phần, lai lịch và địa chỉ gì chăng? Theo 

nguyên tắc quân sự thì trước khi được chọn làm phòng 

vệ cho Đức Thầy, bổn phận các tướng lãnh phải chọn 

người thích hợp theo đơn vị cụ thể từ tiểu đội, trung 

đội, đại đội… Vậy mà cho đến 69 năm nay vẫn không 

ai biết 3 vị phòng vệ quan trọng ấy tên gì, không làm lễ 

giỗ, không xây miếu đài tôn thờ linh vị, không báo tử 

đến thân nhân, nói chung họ đã trở thành chiến sĩ vô 

danh hết sức vô tình, thậm chí người cùng đi với 3 

người này là ông Mười Tỷ mà cũng không biết họ là ai. 

Vậy xin hỏi tiếp các tài liệu tình báo nổi tiếng được lưu 

trữ trong các văn khố Pháp, Mỹ, Anh và VN có giải 

thích nỗi điều này chăng? Hay cũng bó tay? Nếu việc 

nhỏ như vậy mà không thể biết thì chớ khá tham vọng 

lạm bàn đến việc sống chết của Đức Huỳnh Giáo Chủ 

vốn là đấng siêu nhân, ẩn chứa đầy cơ mật diệu huyền 
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làm sao trí phàm với tới? 

3.- Đã tin chắc rằng ĐứcThầy viết lá thư ấy sau 

sự cố xảy ra khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ 15 phút đêm như 

đã chứng minh trên, chúng ta còn cần phải suy luận 

thêm coi, Ngài viết dưới ánh đèn bằng cách nào và nơi 

nào cho an toàn sau khi đã thoát nạn, mà không bị phát 

hiện? Vì sau vụ nổ kinh hoàng ấy thì toàn khu vực xung 

quanh đương nhiên phải bị truy lùng gắt gao? và người 

tín đồ đưa thư không phải là người tùy tùng theo đoàn 

phó hội, xuất hiện cách nào để tiếp nhận thánh thư ấy từ 

tay Đức Thầy? Và từ ấy Đức Thầy đã ẩn ánh một cách 

kỳ bí hoàn toàn, ngoài sự hiểu biết của phàm nhân, 

không bất kỳ ai kể cả Pháp, Việt Minh và lực lượng hay 

tín đồ PGHH đều không còn biết thêm gì nữa cả. 

 Nếu như đã tận dụng tột đỉnh kiến thức phàm 

phu mà không sao lý giải thấu đáo nỗi những hiện 

tượng bí ẩn chung quanh câu chuyện lịch sử Đốc Vàng 

Hạ được, thì chỉ còn cách dựa theo niềm tin “Thiên cơ 

và Đạo lý” hy vọng có thể khám phá có phần khả quan 

thuyết phục hơn đôi chút. 

Vì Đức Huỳnh Giáo Chủ là đấng siêu phàm, 

được thể nghiệm trong nhiều lĩnh vực và nhất là trong 

giáo lý, Ngài đã nhiều lần tiết lộ cơ huyền, nêu rõ về sứ 

mạng, về sự tiên tri và cách hành xử đối ứng rất chu 

toàn và hữu hiệu trong mọi tình thế. 

Ngài đã tiên liệu được chiến tranh thế giới lần 

hai, khởi đầu năm nào và kết thúc năm nào một cách 

chính xác (1939-1945) bằng sự ẩn dụ mười hai con 

giáp. Biết “Nhựt Bổn ăn không hết nửa con gà”… 

Vậy đối với diễn biến trong nước Việt Nam đối với 

Ngài, nào có chi phải khó khăn ngăn ngại. Đọc lại lịch 

sử dấn thân của Ngài chúng ta sẽ thấy sức linh hoạt 
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thần kỳ ngoài năng lực dự đoán phàm phu, Ngài đã 

từng biến nghịch hoán chuyển thành thuận lợi, biến họa 

thành phước, biến nguy ra an… Rồi đây trong tương lai 

gần còn biến loạn ra trị, khi mà thế giới lâm chiến! 

Chẳng hạn:  

Ngài mở đạo năm 1939, ngay trong thời điểm 

chiến tranh thế giới lần hai khởi chiến khốc liệt, thế mà 

Ngài đã thâu nhận gần hai triệu tín đồ trong thời gian 

rất ngắn trước sự hà khắc cực đoan của thực dân Pháp. 

Khi bị Pháp lưu cư nhiều nơi, Ngài biến các nơi bị quản 

thúc của Pháp, thảy đều trở thành diễn đàn truyền đạo 

có tấp nập tín đồ: 

“Càng đi càng biết nhiều nơi, 

 Càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông.” 

Khi lánh nạn miền Đông thì: - Ngài giáo dục 

tinh thần kháng chiến cho Bình Xuyên. - Khi xảy ra nạn 

đói Bắc Kỳ thì Ngài đi Khuyến nông. - Khi Nhật đảo 

chánh Pháp, - Ngài thành lập Ban trị sự các cấp, và lực 

lượng gìn giữ hương thôn. - Và tổ chức phong trào Độc 

Lập Vận Động Hội, đòi Nhật trao trả độc lập. Khi Pháp 

tái chiếm Việt Nam lần hai (23/9/1945) - Ngài thành lập 

quân đội Bảo An để đương đầu với Pháp. Tháng 9/1946 

khi Pháp đàn áp mạnh ở các đô thị, các lực lượng kháng 

chiến rút vào bưng biền thì - Ngài thành lập Đảng Dân 

Chủ Xã Hội, để huy động hầu hết các tổ chức trí thức 

yêu nước tại Sài Gòn, nhằm củng cố lực lượng kháng 

Pháp. Tháng 10/1946 do nhu cầu tăng cường thống nhất 

lực lượng dân tộc, khi được lời mời Ngài liền tham gia 

UB/KCHC/NB, với chức vụ rất khiêm tốn là Ủy Viên 

Đặc Biệt, với chức năng vừa hòa giải mọi xung đột hai 

bên, vừa hợp tác thành lập các khu kháng chiến, nhằm 

lập kế lâu dài cho vận hội dân tộc. 
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Đầu năm 1947, do tiên liệu đến giai đoạn “Ta 

dừng tay chờ đợi lịnh Thiên”, Ngài chấp nhận vào 

cuộc, nhân biến cố Đốc Vàng Hạ rất thuận duyên để 

Ngài thể hiện sự chấp hành kỷ luật tổ chức hành chánh 

và tận tình thực thi nghĩa vụ với non sông, vừa cứu 

nguy cho đoàn thể sinh tồn bằng một lá thơ “Thần kỳ” 

đồng thời vận dụng cơ huyền tạm thời qui ẩn chờ lịnh 

Hoàng Thiên. Sự khế hợp nhuần nhuyễn viên dung lý 

sự, về sự thoát nạn nhiệm mầu như vậy là một thông 

điệp Thiên cơ khắc sâu niềm tin cho tín đồ yên 

tâm “Kiên trinh gìn mối đạo” và hứa hẹn Ngài sẽ trở lại 

khi cơ Trời thuận lợi, đúng như lời dặn dò trước đó:  

“Ít lâu ta cũng trở về, 

 Khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng xao.” 

Có nhiều người không hiểu cho rằng, vì sao Đức 

Huỳnh Giáo Chủ nổi tiếng là một nhà Thánh triết tiên 

tri lại phải “thọ nạn Đốc Vàng” để phải kết thúc sớm sự 

nghiệp hoằng hóa, khiến đoàn thể PGHH rơi vào cơn 

Pháp nạn dai dẳng gần 70 năm. 

Xin thưa, nếu nhìn ở góc độ phàm phu, thì 

không thấy hết sự thành công vĩ đại của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ trên 3 lãnh vực Tôn giáo – Chính trị -

 và Quân sự. Nhưng xét theo Thiên lý sẽ thấu đáo được 

rằng: Đức Thầy lâm phàm trong thời kỳ Mạt hạ tức thời 

tận diệt, mọi cộng quả, cộng nghiệp của nhân loại đều 

nằm trong bộ máy lọc lựa để tuyển chọn người hiền 

đức, đưa sang thế giới Tân Nguơn Thánh Đức. 

Nên việc đào tạo phải thích nghi sự dịch chuyển 

tuần hoàn từ hạ sang thượng, điều ấy phải thuận theo sự 

thăng tiến nghịch chiều. Vì lẽ đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ 

xây dựng nền tảng Giáo lý, chú trọng việc đào luyện tín 

đồ các đức tính: Trung, hiếu, hiền, lương trên cơ sở đền 
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trả Tứ ân. Tục ngữ có câu: “Nhà nghèo mới hay con 

thảo, nước loạn mới biết tôi trung”. Thế nên trong môi 

trường gian khổ đầy thử thách, người tín đồ mới có 

nhiều cơ hội vừa nhẫn nhục đền trả oan khiên, vừa đáp 

đền tứ đại trọng ân và tự rèn đúc ý chí kiên trinh theo lẽ 

đạo, để đi đến trọn sáng trọn lành. Ngài đã từng cảnh 

báo thói thường của hạng giả tu: 

“Tu mà ham cho được giàu sang, 

 Với quyền tước là tu dối thế.” 

Thực tế 79 năm qua, tín đồ PGHH do hấp thụ 

nền chánh đạo vô vi của Đức Huỳnh Giáo Chủ, hằng 

triệu triệu tín đồ chân chính, đều có cơ hội rèn luyện và 

thực hành, đạt rất nhiều thành tựu từ nhiều góc độ và 

nhiều lãnh vực siêu tuyệt khác nhau, nếu so với các tôn 

giáo khác, cùng đồng hành trên thế giới, thì PGHH có 

nhiều nét nổi trội hơn hẳn về những đức tính căn bản 

chủ yếu nêu trên. 

1./- Về Tôn Giáo: Sau hơn một ngàn năm Phật 

Giáo thất truyền Phật Giáo đang bị “Thế tục hóa” toàn 

diện. Ngài xuất hiện kịp thời đưa ra nền giáo 

thuyết “Học Phật Tu Nhân” nhằm vãn hồi đạo Nhân và 

chấn hưng Phật Giáo, rất phù hợp mọi căn khí chúng 

sanh. Trên thì có giáo pháp thắng diệu cao siêu, hạp với 

hạng thượng căn thắng sĩ, dưới thì dùng cách phổ cập 

trung đẳng, giúp đại chúng dễ dàng nương tựa thực 

hành để trở nên Hiền Đức Hiếu Trung. 

2./- Về Chính Trị: Đương nhiên tín đồ Cư sĩ tại 

gia phải có nhiệm vụ đáp đền ơn Đất nước trong lúc 

Quốc gia nghiêng nghèo. Nhất thiết phải cần có một 

đường lối chính trị thích hợp nhân tâm đạo đức nhà tu, 

vừa có qui củ đánh đuổi ngoại xâm vừa có kế sách an 

dân và lộ trình kiến thiết Quốc gia công bằng nhân đạo 
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và văn minh giàu mạnh. Nền chánh đảng “Việt Nam 

Dân Chủ Xã Hội” là đường lối trung hòa hoàn toàn phù 

hợp xu thế dân chủ lúc bấy giờ và mãi mãi không lạc 

hậu với thì tương lai. Giúp cho người tín đồ có năng lực 

và ý chí giúp đỡ quê hương tương xứng với tiềm năng 

có thể của mình, mà vẫn giữ được phong cách nhà tu 

chân chánh. 

3./- Về Quân Sự: Tính chất quân sự của PGHH 

hoàn toàn khác hẳn mục tiêu Quân sự quốc gia. Ngoài 

việc tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, gìn giữ an 

ninh làng xóm và bảo vệ đạo pháp, lúc nước nhà đang 

bị nô lệ, nền đạo còn sơ khai. Quân đội của PGHH 

không có mục đích cát cứ vùng miền, hoặc bạo lực 

cướp chính quyền hay thành lập quốc gia như các lực 

lượng chính qui quân với hình thức tổ chức quân đội 

quốc gia. Khi đất nước thanh bình, đương nhiên quân 

đội PGHH tự giải thể để trở về đời sống tu hành. 

Đó chính là mục tiêu cố định của quân đội Hòa 

Hảo. Đúng như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bày tỏ ý 

chí và trách nhiệm với Non sông: 

“Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, 

 Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha. 

 Đền xong nợ nước thù nhà, 

 Thuyền môn trở gót Phật Đà Nam Mô.”  

Điển hình là tháng 10/1946 khi Đức Thầy tham 

gia vào UB/KCHC/NB với chức vụ Ủy Viên Đặc Biệt, 

Ngài liền đem lực lượng quân sự PGHH sáp nhập vào 

chính qui quân của chính phủ Việt Minh, không bảo lưu 

thẩm quyền biệt lập. 

Tóm lại Đức Huỳnh Giáo Chủ có chủ trương rõ 

ràng minh chánh và rất thành công trên 3 lãnh vực Tôn 

giáo – Chính trị - Quân sự, từ nền tảng triết lý, cũng 
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như trực tiếp treo gương và hướng dẫn thực hành, rất 

chu đáo và hợp pháp rất thí chứng nhân tâm và Đạo lý, 

là nền tảng kim chỉ Nam cho hầu hết tín đồ nương theo 

mà lập công bồi đức để trở thành tín đồ chơn thành và 

công dân ưu tú, từng bước tiến đến trọn sáng trọn lành 

đạt đến cứu cánh giải thoát. 

Tuy nhiên trong tình hình đất nước nhiễu 

nhương thời binh lửa, không sao tránh khỏi một số ít 

ngoại đạo gia nhập lợi dụng đi ngược chủ trương, 

nhưng cũng chỉ là nhỏ lẻ mà thôi. 

Kết luận: Chúng ta khẳng định biến cố Đốc 

Vàng Hạ là một chứng tích lịch sử hiển nhiên không thể 

đảo ngược, được diễn ra trong bối cảnh phức tạp, ẩn 

chứa nhiều tình tiết bí ẩn cơ huyền, ngoài sức lý giải 

của phàm nhân. Nếu không dựa vào chánh tín để cảm 

thụ “Thiên cơ đạo lý” thì không sao thấu đáo ý nghĩa cơ 

mật tiềm tàng. Là tín đồ PGHH chúng ta tuyệt đối tin 

Đức Huỳnh Giáo Chủ là Phật lâm phàm với nhiều sắc 

chỉ thiêng liêng, có sứ mạng trọng đại trong cõi Ta Bà 

thời mạt pháp, chứ không riêng VN. Vậy hiện nay địa 

cầu đang biến chuyển nghiêm trọng, mà công cuộc tận 

độ của Ngài vẫn còn dang dở nửa vời, tất nhiên Ngài 

không thể không xuất hiện trở lại để hoàn tất theo Thiên 

mệnh. Nên Ngài cũng không thể chết (Tịch diệt) trong 

mọi trường hợp để tái kiếp. Tin chắc điều ấy, vì trong 

câu cuối bài “Sứ Mạng” Đức Thầy đã thổ lộ là kiếp 

cuối cùng “Kiếp chót nầy đây há lại tiếc chi thân phàm 

tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở 

che cho xác phàm bớt nỗi cực hình.” 

Vậy sự cố Đốc Vàng Hạ đối với Ngài là một 

việc rất nhỏ so với đại cuộc nhân loại. Chỉ cần Ngài cử 

động nhẹ cây “Trần Phất” cũng đủ tự tại “Một Thầy ba 
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Tớ hết buồn lại vui”. Nếu như trong quyển một Sấm 

Giảng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã mô tả cảnh “Một Thầy 

ba Tớ đi dạo lục châu” biến hóa thần kỳ thoạt đó thoạt 

đây, đủ hình đủ dạng tục, tiên. Thì tại sao chúng ta lại 

không tin “Một Thầy ba Tớ dùng hóa thân” để đi giải 

nạn Đốc Vàng Hạ, cho thuận cơ ẩn ánh tạm thời, và cứu 

tín đồ khỏi họa diệt vong. Đến như vấn đề bức thư khẩn 

cũng đầy thần bí. Người đưa thơ đã được gặp Đức Thầy 

lúc nào, sao không báo sự an nguy của Đức Thầy lúc ấy 

ra sao, lại cũng không lưu lại doanh trại cho an toàn. Vị 

nầy còn có vẻ bí ẩn thần diệu hơn nhiều, nửa đêm lại 

dám hối hả xông vào bản doanh Soái tướng… rồi lại ra 

đi đột ngột. 

Chúng ta thử đặt ra tình huống ngược lại, nếu 

Bửu Vinh đã quá nghi ngờ và cố tâm triệt hạ, mà Ngài 

không ẩn ánh, chẳng lẽ Ngài phải đương đầu cho rơi 

vào thảm họa “nồi da”. Thánh nhân xưa nay không bao 

giờ tham dự trong cảnh ngộ đồng chủng tương tàn. 

Nhiều lần Ngài lánh nạn ở miền Đông chẳng qua cũng 

vì lẽ ấy! 

Đức Thầy là đấng Đại Bi vô ngã, không vướng 

hiềm riêng mà lúc nào cũng bao dung với từ tâm rộng 

độ. Vậy bổn phận tín đồ PGHH chúng ta. Còn trong địa 

vị phàm phu cứ tùy theo thời kỳ, có thể ứng xử hay 

nhận định lý giải cách nào về vụ ĐốcVàng Hạ cũng đều 

chánh đáng cả, tùy theo căn tánh và môi trường sao sao 

cũng tốt, miễn cho thích hợp theo từng giai đoạn lịch sử 

lúc thắt lúc mở, đều có thể dễ đồng cảm được nhau về 

mặt tương đối.  

Tuy nhiên trong giai đoạn này, thế giới đầy biến 

động, VN cũng không ngoại lệ, chúng ta cần có cách 

nhận định theo lẽ cơ huyền, thuận lý Thiên cơ, nhằm 
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làm dịu dần đi bao nỗi bất bình, cho thần trí nhẹ nhàng 

thanh thản, hầu rảnh rang trau dồi thân tâm an lạc, củng 

cố niềm tin Đức Thầy trở lại, mà nỗ lực xây dựng tình 

đoàn kết đệ huynh, tương trợ lẫn nhau trong quan, hôn, 

tang, tế và dìu dắt nhau tiếp bước tu hành, cho đủ Đức, 

đủ Công, đủ điều kiện gặp lại Chơn sư như đã hằng 

mong đợi. Đồng thời tạo thêm hòa khí, vốn đã tốt ngày 

càng tốt hơn, đối với nhân sinh và các giới ngoại đạo. 

Nhất là, làm sao linh động phương cách tổ chức các 

ngày Đại lễ kỷ niệm, cho được an toàn êm thắm và 

nhân rộng lan tỏa khắp nhà nhà, mà vẫn thể hiện đầy đủ 

ý nghĩa tôn kính từ hình thức lẫn nội dung hành lễ, 

không kém gì các hình thức tổ chức nghi lễ tập trung, 

mà phải thường xuyên vất vả với nhiều chướng ngại 

khách quan, rất khó suôn sẻ như ý vậy. 

Chân thành kính chúc quý đồng Đạo quốc nội 

cũng như hải ngoại được hưởng nhiều phúc lạc trong 

các mùa đại lễ an lành, dưới sự hộ trì của Đức Phật, 

Đức Thầy tôn kính! 

Trân Trọng, 

Nguyễn Châu Lang  
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Những chi tiết khác biệt trong                      
Biến cố Đốc Vàng Hạ. 

Hồng Trần 

Như mọi người đã biết, biến cố Đốc Vàng Hạ 

ngày 16-04-1947 (nhằm ngày 25 tháng Hai nhuần, năm 

Đinh Hợi) là một sự kiện vô cùng quan trọng ảnh 

hưởng lớn lao đến vĩ nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ 

(ĐHGC), đến lịch sử của nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo 

(PGHH) và niềm tin tôn giáo mãnh liệt của hàng triệu 

tín đồ, lúc nào cũng trung thành cẩn cẩn với Đấng Tôn 

Sư kính mến. Thế mà sự việc xảy ra cách nay chỉ hơn 

70 năm lại có nhiều chi tiết khác biệt do từ nhiều nguồn 

tài liệu và nhân chứng khác nhau, đã khiến cho người 

đọc và những ai muốn tìm hiểu rõ ràng chính xác về 

Biến cố này chăc chắn phải cau mày khó chịu. 

Trước hết, chúng tôi xin được tuần tự trình bày 

những Tài liệu cũ có liên quan đến Biến cố Đốc Vàng 

Hạ để mọi người có cơ sở so sánh và nhận xét:   

1/- Quyển “Thất Sơn Mầu Nhiệm” (Xuất bản 

năm 1955, tái bản lần I năm 1972) của Dật Sĩ và 

Nguyễn văn Hầu, người đọc xin mạn phép tóm lược 

như sau: 

Thế là ngày 15-4-47 (24 tháng 2 nhuần năm 

Đinh Hợi) lối 7 giờ sáng, Đức Thầy xuống ghe với ba 

người chèo, bốn tự vệ quân, ông Đại đội Trưởng Đại 

đội 2 Chi đội 30 Ngô trung Hưng và ông Huỳnh hữu 

Thiện (Thơ ký văn phòng Đức Thầy). Kể luôn Đức 

Thầy thì trong ghe có tất cả 10 người, võ trang 4 Mi-

tray-dết, 3 súng lục…đi dự hội nghị với Trần văn 

Nguyên tại chợ Ba Răng. Sau đó Nguyên đi ghe với 

Đức Thầy đến Văn phòng Ủy ban Hành chánh tỉnh 
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Long Xuyên đóng tại ngọn rạch Đốc Vàng Hạ. (tr.276 

& 277) 

Bữa sau, nghĩa là ngày 16-4-1947 (25 tháng 2 

nhuần năm Đinh Hợi) lối 7 giờ sáng, Đức Thầy trở lại 

chỗ cũ hội đàm với Nguyên…Vào khoảng 12 giờ trưa, 

Bửu Vinh chỉ huy Đại đội 66, Chi đội 22 bao vây chung 

quanh Văn phòng và trao cho ông Thiện một bức thơ 

gởi cho Đức Thầy yêu cầu cho diện kiến. Đức Thầy 

nhận lời và tiếp chuyện với Bửu Vinh. Sau đó Bửu Vinh 

mời Đức Thầy tới Văn phòng của y để cùng Đức Thầy 

đi giải quyết những vụ xung đột giữa VM và Hòa Hảo. 

Đức Thầy hứa chịu. Bửu Vinh rút binh ra đóng căn cứ 

phía ngoài vàm chờ đợi. (tr.278)   

Trời sẫm tối, y lời hứa, Đức Thầy xuống ghe ra 

Văn phòng Bửu Vinh có một liên lạc của UB Hành 

chánh dẫn đường. Đi một đỗi xa xa bỗng trên bờ có 

tiếng la: “Ghe ai đó? Tại sao giờ nầy đã thiết quân luật 

mà còn dám đi?” Người liên lạc trả lời: “Đi ra Văn 

phòng ông Bửu Vinh”. Một tiếng khác tiếp theo: “Ghe 

ghé lại!” Thì ra đó là tiếng của Bửu Vinh. Đèn chóa rọi 

xuống ghe, ông Thiện chạy lên trình giấy tờ. Y hỏi ông 

Thiện: “Ông Ủy viên Đặc biệt có dưới ghe không?” 

Đức Thầy ở dưới ghe vội vã trả lời: “Có!” 

Bửu Vinh mời Đức Thầy lên Văn phòng. Ngài 

liền đi với bốn tự vệ quân. Văn phòng được đặt trong 

một ngôi nhà ngói. Đức Thầy ngồi bàn giữa tiếp chuyện 

với Bửu Vinh, còn bốn tự vệ thì cầm súng đứng hai bên 

cửa, cách Đức Thầy một thước tây. 

Mười phút sau, lối 7 giờ rưỡi tối, bọn VM ở 

ngoài đi vô 8 người chia ra cặp nách bốn tự vệ quân của 

Đức Thầy và đâm chết ba người. Người thứ tư là anh 

Phan văn Tỷ tức Mười Tỷ nhờ võ giỏi và lanh trí nên 
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thoát khỏi, chạy ra ngoài và bắn lại một loạt Mi-tray-

dết…Vừa lúc đó thì Đức Thầy từ trước đến giờ vẫn giữ 

bình tĩnh, lẹ làng thổi tắt cái đèn. Trong Văn phòng tối 

thui, không ai biết Đức Thầy đi đâu cả…! 

Tiếng súng nổ dữ dội…Ông Thiện nhảy xuống 

rạch tẩu thoát. Ba anh chèo ghe chạy trước về báo tin 

cho các tướng lãnh hay. 

Đoàn dân quân nổi lịnh báo động cương quyết đi 

cứu Đức Thầy. Nhưng, vào lúc 12 giờ khuya, một 

người tín đồ PGHH ở gần chỗ xảy ra cuộc bạo hành, 

chạy ngựa mang đến Phú Thành một bức thơ chính của 

Đức Thầy trao tận tay ông ta. 

Bức thơ ấy như vầy: 

Ông Trần Văn Soái và ông Nguyễn Giác Ngộ, 

Tôi vừa hội hiệp với ông Bửu Vinh bỗng có sự 

biến cố xảy ra, tôi và ông Vinh suýt chết, chưa rõ 

nguyên nhân, còn điều tra; trong mấy anh em phòng vệ 

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

rằng tôi bị bắt hay là mưu sát thì các ông đừng tin và 

đừng náo động. 

Cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ kéo quân đi tiếp cứu, 

hãy đóng quân tại chỗ. 

Sáng ngày tôi sẽ cùng ông Bửu Vinh điều tra kỹ 

lưỡng rồi sẽ về sau. 

Phải triệt để tuân lịnh. 

Ngày16-4-47. 9giờ đêm (có ký tên) 

Thế là từ ngày 16-4-47 đến nay không ai biết 

Đức Thầy lưu trú hà phương. (TSMN - tr.279, 280 & 

281). 

2/- Bài viết “NHỮNG GIÂY PHÚT KINH 

HOÀNG TRONG TRANG SỬ ĐẠO” của Hinh 

Phương Cư sĩ và “Từ miền Đông, Đức Giáo Chủ trở 

http://www.hoahaobuddhism.org/unicode/author/tumiendong.html
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về miền Tây và thọ nạn” của Nguyễn văn Hầu. 

Hầu hết chi tiết đều giống nhau vì cùng một tác 

giả, nhưng vẫn có 1 vài chi tiết khác biệt: 

Văn phòng Bửu Vinh đặt tại một ngôi nhà ngói 

lớn. Bên một chiếc ghế tràng kỷ, Đức Giáo Chủ và Bửu 

Vinh ngồi đối diện nhau. Giữa nhà là bàn thờ, hai bên 

bàn thờ là cửa vào nhà trong, có màn che kín. Bốn tự vệ 

quân đứng hai bên cửa ngoài, cách Đức Giáo Chủ 

không xa lắm. Bửu Vinh và Đức Giáo Chủ bắt đầu câu 

chuyện.  

Khoảng 10 phút sau, một số quân sĩ độ 8 người, 

từ ngoài đường đi vào, vờ như có phận sự canh gác văn 

phòng rồi tiến tới chia ra từng cặp, kè sát 4 tự vệ quân 

của Đức Giáo Chủ.  

Một ám hiệu được đưa ra và tiếp theo là một 

tiếng hô to: Bắn . . . .  

Mấy tự vệ quân của Đức Giáo Chủ vì không kịp 

đề phòng nên bị hạ hết ba, riêng anh Phan Văn Tỷ nhờ 

giỏi võ và lanh trí nên thoát thân kịp.  

Có tiếng trung liên từ phía sau bức màn giữa 

nhà nổ vang lên, làn đạn hướng về phía ghế ngồi của 

Đức Giáo Chủ. Anh Phan Văn Tỷ lăn mình ra phía 

ngoài vòng vây, anh bắn trả lại một loạt Mi-tray-dết rồi 

tẩu thoát.  

Lúc ấy hơn 9 giờ đêm, tại căn cứ Phú Thành, 

mọi người còn thao thức bàn bạc tình hình căng thẳng ở 

mọi nơi và trông tin Giáo Chủ. Chính kẻ cầm bút viết 

bài này lúc bấy giờ đang có phận sự ở tại đây chờ đợi 

Đức Giáo Chủ, nên cũng được mục kích rõ rệt. Khi 

nghe tin báo có chuyện bất trắc tại Đốc Vàng, ai nấy 

đều xôn xao xúc động . . .Đa số đồng thanh:  

- Đánh, đánh . . .Phải đem quân xuống Đốc Vàng 



 
 
 

128 
 

tận diệt Bửu Vinh và bè lũ để giải nguy cho Đức Thầy 

chúng ta.  

Giữa lúc ấy, có tiếng vó ngựa dồn dập trên 

đường và một người thanh niên lực lưỡng hiện ra tục 

(tuột?) xuống mình ngựa, giữa mặt đông người, hô to:  

- Có lệnh của Đức Thầy! ông Trần Văn Soái và 

ông Nguyễn Giác Ngộ hiện giờ ở đâu ?  

Mọi người bu quanh, hỏi han, nghe ngóng . . . .  

Lúc ấy vào khoảng 12 giờ đêm. Nơi đây chỉ còn 

ông Nguyễn Giác Ngộ, Chi đội trưởng chi đội 30, Luật 

sư Mai Văn Dậu, Đổng-lý văn phòng Đức Giáo Chủ 

cùng với một số cán bộ cao cấp khác... (Đặc biệt, trong 

bức thơ của Đức Thầy gởi về, phần cuối như thế này 

Ngày16-4-1947. 9g đêm, không có ghi câu “có ký tên” 

như ở quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm). 

3/- Quyển “Đức Huỳnh Giáo Chủ” của Vương 

Kim. (Khởi viết ngày 22-4-1974. Xong ngày 7-7-1974) 

 Biến cố này được ghi chép ngắn gọn, chi tiết 

cũng gần giống như Tài liệu của ông Nguyễn văn Hầu 

phổ biến từ trước. Phía dưới bức thơ của Đức Thầy ghi 

như sau: Ngày 16-4-1947  9 giờ đêm. Ký tên. (ĐHGC - 

tr.195)    

4/- Quyển “Chú giải Sấm Giảng Thi Văn Toàn 

Bộ” của Tác giả Thiện Tâm Bùi văn Ưởng (Quyển 

Thượng, Tập 1) thì lại có nhiều chi tiết mới và khác với 

hai Tài liệu trên: 

Đức Thầy bước ra và đi thẳng lên bờ, anh Ký 

Thiện (Giữ) đi theo, Ngài không cho, bảo: “Để bốn 

phòng vệ theo thôi!” [Đoạn nầy theo lời anh Thiện (Ký 

Giữ) thuật lại]. 

Tại đây (nhà ông Mười Đủ), Bửu Vinh đã bố trí: 

y đặt cây súng máy (FM) ngoài sân kiểng ghim họng 
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ngay chỗ Đức Thầy ngồi. Ngài bước vào, bốn phòng vệ 

bước theo đứng bốn góc. Bửu Vinh mời Ngài ngồi ghế 

giữa ngó ra, y ngồi một bên, liền đó 8 người lính của y 

bước vào, cứ 2 người đứng cặp kè một phòng vệ. 

 Trong lúc luận cãi, Bửu Vinh dằn mạnh ly nước 

xuống bàn rồi ngã ngữa ra, tức thì loạt súng máy nổ 

ngay Đức Thầy. Ngài lẹ tay quạt tắt cây đèn, nhờ đó 

anh Mười Tỷ hụp xuống, 2 người lính của Vinh đâm 

lầm nhau, ba phòng vệ kia đều bị đâm chết hết. Anh Tỷ 

thoát ra chạy nhào xuống Rạch, rủi quai súng mắc vào 

nọc cầu, trên bờ súng bắn vãi theo, anh Tỷ núp dưới 

cầu, quay họng súng lại bóp cò nổ hết băng đạn (Mi-

Trây-Dết) rồi lội qua rạch chạy về. Còn anh Ký Giữ và 

ba người chèo (1. Ông Phùng Văn Khả, 2. Ông Quắn và 

3. Ông Dùng). Ông Khả hiện giờ 64 tuổi thuật rõ điều 

nầy nghe tiếng súng nổ, biết việc không yên, đã lội qua 

rạch và y theo lời Đức Thầy dặn, tất cả đều nhắm 

hướng sao Cày chạy về Phú Thành trước. (Phụ chú: 

Nếu tính theo niên lịch thì lúc ông Khả thuật lại cho tác 

giả ghi chép trong quyển sách này, là vào khoảng năm 

1975).  

Sau mấy phút, tiếng súng vừa dứt, Bửu Vinh kêu 

chủ nhà đốt dùm cây đèn khác đem ra. Anh Khâm (con 

ông Mười Đủ) bưng cây đèn ra, thấy Đức Thầy xách cái 

ghế Ngài ngồi lúc nãy đang nằm cạnh bàn thờ Cửu 

Huyền, đem đặt lại chỗ cũ rồi Ngài ngồi xuống. (Cha 

con ông Mười Đủ là chủ nhà, đã thấy đích xác việc xảy 

ra và kể lại).   

Lúc ấy Bửu Vinh đinh ninh Đức Thầy đã chết 

theo loạt súng máy, không ngờ cái bàn và vách nhà thì 

lủng mà Ngài vẫn tự nhiên, Vinh cuống quít tìm lời 

chối cãi âm mưu thâm độc của mình nên nói lớn: 
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  -Người ta ám sát cả tôi và ông, nhưng may quá, 

chúng ta không sao hết. 

Đoạn rồi Bửu Vinh mời Đức Thầy trở vào văn 

phòng của y (nhà ông Hương Sư Huê, trong đó khoảng 

4 cây số), có lính theo bảo vệ chung quanh.  

Khi vào văn phòng, Đức Thầy bảo Bửu Vinh: 

“Kêu giùm tôi ít người Đảng Viên Dân Xã”. Vinh kêu 

luôn ba lần thì có 3 anh: Lăng, Thôi và Mùi bước vô. 

Đức Thầy hỏi: “Ba người là ai?” 

Ba người xưng tên và nói: “Chúng tôi là Tín Đồ 

của Ngài”. 

Đức Thầy liền bảo: “Hãy nhìn Thầy cho kỹ ! 

Không ai giết Thầy được hết nhen! Giờ đây tôi nhờ 2 

anh: Lăng và Thôi, hãy mang cái thơ nầy về Phú Thành, 

trao cho ông Trần văn Soái và ông Nguyễn Giác Ngộ”. 

Hai anh lãnh thơ bước ra đường suy nghĩ “nếu 

mình đi theo đường mòn, chắc bị họ theo giết, vậy phải 

đi tắt mới xong”. Hai anh ra mé vườn định thần nhìn về 

hướng Phú Thành, thấy có ngôi sao sáng tỏ chớp chớp 

gần đọt cây, rồi nhắm đó làm chuẩn mà chạy tắt trên đất 

cày. (Đoạn nầy theo lời anh Lăng kể lại cho anh sáu 

Trọng nghe, anh Trọng kể lại với tôi. Tháng 10 năm ấy 

anh Lăng bị cảm gió rồi mất). 

(Đặc biệt theo Tài liệu này thì phía dưới bức thơ 

ghi như sau: Ngày 16-4-47: 9 giờ 15 đêm.  Ký tên: S.) 

  5/- Quyển “Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng 

Lịch Sử Dân Tộc” của ông Nguyễn Long Thành Nam 

(Đuốc Từ Bi xuất bản năm 1991 tại Hải ngoại). 

 Về chi tiết Biến cố này, tác giả kể lại căn cứ vào 

quyển “Đức Huỳnh Giáo Chủ” của Vương Kim 

(tr.433). Tuy vậy, có một vài chi tiết khác: “vào khoảng 

11 giờ đêm, bỗng có một tín đồ phi ngựa về Phú Thành 
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mang một bức thư như sau:” và ở phần cuối bức thơ 

của Đức Thầy ghi là 16-4-1947, 9 giờ 15 đêm. Ký tên: 

HUỲNH PHÚ SỔ (sđd – tr.433). 

 Qua các Quyển sách và Tài liệu dẫn thượng, 

(đều do các bậc cao đồ PGHH khả kính ghi chép lại), 

người đọc có thể nhận được một vài sự kiện khác biệt 

như sau: 
 - Có người cho rằng ngay sau khi bốn người tự 

vệ bị tám tên VM cặp kè đâm chết (trừ ông Mười Tỷ 

nhờ giỏi võ và lanh trí nên thoát chết) thì Đức Thầy 

lanh lẹ thổi tắt đèn, rồi không thấy Ngài đâu cả. Còn 

người khác cho biết sau đó mấy phút, khi tiếng súng 

vừa dứt, Bửu Vinh kêu chủ nhà đốt dùm cây đèn khác 

đem ra. Anh Khâm (con ông Mười Đủ) bưng cây đèn 

ra, thấy Đức Thầy xách cái ghế Ngài ngồi lúc nãy đang 

nằm cạnh bàn thờ Cửu Huyền, đem đặt lại chỗ cũ rồi 

Ngài ngồi xuống. 

  - Có người lại nói có tiếng trung liên từ phía sau 

bức màn giữa nhà nổ vang lên, làn đạn hướng về phía 

ghế ngồi của Đức Thầy. Trong khi có người nói Bửu 

Vinh đã bố trí sẵn, y đặt cây súng máy (FM) ngoài sân 

kiểng ghim họng ngay chỗ Đức Thầy ngồi (tức làn đạn 

đi từ phiá ngoài sân vào). 

- Chính ông Nguyễn văn Hầu ghi chép trong 

TSMN: “vào lúc 12 giờ khuya, một người tín đồ PGHH 

ở gần chỗ xảy ra cuộc bạo hành, chạy ngựa mang đến 

Phú Thành một bức thơ”, thì ở trong bài viết khác lại 

ghi: “Lúc ấy hơn 9 giờ đêm, tại căn cứ Phú Thành, mọi 

người còn thao thức bàn bạc tình hình căng thẳng ở mọi 

nơi và trông tin Giáo Chủ… Giữa lúc ấy, có tiếng vó 

ngựa dồn dập trên đường và một người thanh niên lực 

lưỡng hiện ra tục (tuột?) xuống mình ngựa, giữa mặt 
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đông người, hô to: - Có lệnh của Đức Thầy! ông Trần 

Văn Soái và ông Nguyễn Giác Ngộ hiện giờ ở đâu? 

Còn trong quyển ĐHGC của ông Vương Kim và 

PGHH/TDLSDT của ông Nguyễn Long Thành Nam 

ghi là vào khoảng 11 giờ đêm. Ngoài ra, theo Tài liệu 

của ông Bùi văn Ưởng thì lá thơ này do hai ông Thôi và 

Mùi cầm tay đem về, và nếu khoảng cách trên bốn cây 

số thì sáng hôm sau mới có thể về tới Phú Thành.  

- Lại nữa, phần cuối bức thơ của Đức Thầy các 

Tài liệu đều ghi khác nhau. Xin được dẫn chứng:  

Ngày 16-4-47. 9giờ đêm (có ký tên)   

Ngày 16-4-1947. 9g đêm.  

Ngày 16-4-1947  9 giờ đêm. Ký tên.  

Ngày 16-4-47 : 9 giờ 15 đêm  Ký tên : S. 

16-4-1947, 9 giờ 15 đêm. Ký tên: HUỲNH PHÚ 

SỔ.  

Rõ ràng là có người ghi 16-4-47, có người ghi 

16-4-1947, có người ghi 9 giờ đêm, có người ghi 9 giờ 

15 đêm, có người “cho” Đức Thầy ký tên, có người 

“không cho”, có người ghi là S, có người lại ghi cả tên 

tộc HUỲNH PHÚ SỔ… 

Trong khi bản chánh bức thơ của Đức Thầy hiện 

nay vẫn còn được một đồng đạo PGHH trong nước cẩn 

trọng lưu giữ (đó là Cô Út Quyển, con gái cố Thiếu 

tướng Nguyễn Giác Ngộ hiện đang ở Long Kiến, Chợ 

Mới, An Giang) và đã được Photocopy phổ biến ra hải 

ngoại. Trong phần cuối bức thơ (qua bản Copy), người 

đọc thấy ghi là 16-4-47 9 giờ 15 đêm, ngay sau đó là 

chữ ký của Đức Thầy (gồm chữ So rồi hất lên, kéo 

xuống và gạch đít), đặc biệt là không có đề chữ “Ngày” 

phía trước đó và không có chữ “Ông” phía trước tên 

Nguyễn Giác Ngộ. Đồng thời, câu “Cấm chỉ đồn đãi 
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cấm chỉ kéo quân đi tiếp cứu” được gạch đít bằng tay.     

Riêng chi tiết về ngày giờ này, được đồng đạo 

cao niên Nguyễn Hữu Huyến tiết lộ vào tháng 4 năm 

2004 tại hải ngoại như sau: “Khi lá thơ của Đức Thầy 

được trình ra và đọc xong thì Thiếu Tướng (chữ thường 

dùng của đồng đạo Huyến gọi ông Nguyễn Giác Ngộ) 

liền lấy viết ghi hàng chữ số “16-4-47 9 giờ 15 đêm” ở 

góc trái, phía dưới lá thơ, sát cạnh chữ ký của Đức 

Thầy để lưu dấu thời điểm nhận thơ.  

Sau đó, do bản tánh cẩn thận của một luật sư và 

nhất là trước một biến cố mang tính cách vô cùng quan 

trọng nầy, ông Mai Văn Dậu, Đổng Lý Văn Phòng của 

Đức Thầy đề nghị cần phải giảo tự để xác định có đúng 

tuồng chữ Đức Thầy hay không? Ông Mai Văn Dậu 

bảo ông Huyến (lúc đó là Thư ký của ông Nguyễn Giác 

Ngộ) trở về văn phòng Chi Đội 30 NTT (cách đó 

khoảng 100 thước, thấy nhau qua một khoảng trống) 

mang qua các tài liệu giấy tờ có thủ bút Đức Thầy để 

trước mặt sáu người. Sau khi đọ kỹ lưỡng từng chữ, 

từng nét, mọi người thở dài đồng thanh xác nhận tuồng 

chữ trong lá thơ đúng là của Đức Tôn Sư”. 

(Phụ chú: Sáu người hiện diện lúc nhận thơ và 

giảo tự là: Ô. Mai Văn Dậu, Nguyễn Giác Ngộ, Trần 

Văn Soái, Trần Kiều (Bùi Văn Mạnh), Nguyễn Hữu 

Huyến và Dương Minh Quang). 

Tiếp theo là những ghi nhận trong quyển “Để 

hiểu PGHH” của Vương Kim và Thanh Sĩ:   

“Họ mời Ngài đến vị-trí đóng binh của họ cách 

văn-phòng của Ngài ở Phú-thành, hai chục cây số; thế 

mà Ngài sẵn-sàng đến dự, chỉ đem theo có bốn tên 

phòng-vệ. Khi vào hội, họ giữ bốn tên phòng-vệ đứng 

ngoài cửa, chỉ mời một mình Ngài vào trong. Trong khi 
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bàn cãi, họ đã sắp-đặt cho binh của họ, cứ hai người giữ 

một tên phòng-vệ của Ngài. Còn phần Ngài thì họ đưa 

vào ngồi một chỗ ngay các họng súng máy của họ đặt 

bên ngoài. Khi họ ra ám-hiệu tắt đèn thì bên ngoài, lớp 

thì hạ-sát bốn tên phòng-vệ của Ngài, lớp thì nã súng 

nhiều loạt ngay vào Ngài.” 

“Chúng tôi được biết rõ là nhờ có một người tín-

đồ phi ngựa đem thơ của Ngài về. Nhắc lại, cuộc bạo-

hành mà họ thấy Ngài không hề-hấn gì họ mới đem 

Ngài vào một địa-điểm phía trong đó. Lúc đó Ngài có 

hỏi trong đám dân-chúng có ai là tín-đồ Hòa-Hảo 

không thì có một người ra nhận. Ngài có hỏi người ấy 

có biết Ngài là ai không thì người ấy có đáp Ngài là 

Đức Huỳnh Giáo-chủ. Ngài bảo người ấy hãy nhận rõ 

Ngài rồi mang thơ của Ngài phi ngựa về trao lại cho các 

tướng-lãnh của Ngài đang đóng binh ở Phú-thành. 

Người ấy về đến Phú-thành độ 11 giờ khuya.” 

Đặc biệt, trong quyển “Tiền Tam Giang, Hậu 

Thất Lĩnh” (Xuất bản năm 2007, tại Hải ngoại) tác giả 

Dương Thanh Tồn là người viết trễ nhất về Biến cố này 

lại có những điểm dị biệt với những Tài liệu có từ 

trước: 

- “Tháp tùng cùng đi với Đức Thầy có hai người 

chèo ghe là anh Năm Lễ và anh Bảy Hương và bốn 

người tự vệ quân theo bảo vệ Đức Thầy là anh Mười 

Tỷ, anh Hai Khả, anh Tư Quận và anh Năm Dửng.” 

(tr.912 & 913) Không nghe kể đến Thư ký Giữ (tức ông 

Huỳnh hữu Thiện là cháu của Đức Thầy, luôn theo sát 

bên Ngài).  

- “Sau khi xảy ra biên cố tại Đốc Vàng Ba Răng, 

tất cả những người đi theo Đức Thầy đều bị tử vong, 

chỉ có anh Mười Tỷ là người duy nhất được Đức Thầy 
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hỏi có biết đường về phải không là còn sống sót trở 

về…Người viết sau này có được nghe anh Mười Tỷ 

trực tiếp kể lại thật chi tiết diễn tiến chuyến đi lịch sử 

đó.” (tr.913) 

-“Đến bến hẹn thì đã gần tới chín giờ đêm.” 

(tr.913)   

-“Từ bến vào nhà chỉ chừng một trăm thước. Vì 

là một ngôi nhà gạch bị phá hoại không còn vách tường 

nên từ bên ngoài nhìn vào thấy chỉ có một ngọn đèn dầu 

đỏ chạch lắc lư theo gió. Chủ nhà chắc đã đi nơi khác ở, 

nhường chỗ cho bộ đội đóng.” (tr.914) 

-“Đức Thầy đi ngang với Bửu Vinh. Hai vệ sĩ đi 

một bên còn hai vệ sĩ (trong đó có anh Mười Tỷ) đi 

phía sau Thầy. Như vậy nếu có ai bắn lén thì làn đạn chỉ 

tới từ trước mặt Đức Thầy…Vừa đến đó thì Bửu Vinh 

sụt lui lại và những cái bóng ráp lại bên Đức Thầy. Các 

vệ sĩ bị ôm chặt. Chỉ một mình anh Mười Tỷ vùng khỏi 

vì anh có võ nghệ rất giỏi. Anh chạy lùi sụp xuống đất 

nhưng anh liền ngoi lên khỏi nền nhà thì thấy bóng Đức 

Thầy bước lại thổi tắt ngọn đèn. Đạn bắn cheo chéo 

trong đêm tối như tàu lửa bay.” (tr.915) 

- “Gần sáng hôm sau anh mới lội về tới Phú 

Thành.” (tr.916)   

- “Khi định tỉnh lại thì anh mới nhìn ra đó là ông 

Năm Lửa Trần Văn Soái. Chung quanh ông Soái là ông 

Nguyễn Giác Ngộ, ông Mai Văn Dậu, ông Trần Kiều 

Bùi Văn Mạnh, ông Lương Trọng Tường…Không ai 

hẹn ai mà tất cả cùng băng đồng vượt sông về Phú 

Thành thì đã gần sáng.” (tr.916) 

- “Vừa lúc đó có một người đàn ông cưỡi ngựa 

tất tả chạy vào đứng trước mặt ông Tường, tay run run 

đưa ra một mẩu giấy.” (tr.918)  
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-“Cuối thơ ghi thế này: Ngày 16-4-1947, 9 giờ 

15 đêm. Ký tên: S. (tr.920) 

Nhận xét:  

-Tác giả Dương Thanh Tồn cho biết, tháp tùng 

với Đức Thầy có hai người chèo ghe tên Năm Lễ và 

Bảy Hương là không đúng sự thật. Ông Phùng Văn Khả 

(tức Hai Khả) hiện nay đã 98 tuổi (2009) nhưng sức 

khoẻ vẫn còn tốt, trí nhớ vẫn minh mẫn sáng suốt, nói 

năng linh hoạt, đang sinh cư tại ấp Bình Khánh, xã Mỹ 

Khánh thành phố Long Xuyên là người chèo lái chiếc 

ghe đưa Đức Thầy từ miền Đông về Tân Phú rồi đi dự 

họp với Bửu Vinh, xác nhận có ba người chèo chiếc ghe 

này. Ông Hai Khả chèo lái, ông Quắn chèo mũi và ông 

Dùng chèo đốc (tức chèo thứ hai trước mũi). Ngoài ra, 

bốn người tự vệ cho Đức Thầy không ai nhớ tên (chỉ trừ 

ông Mười Tỷ vì thoát chết trở về báo tin), tác giả kể tên 

bốn người này (trong đó có tên ông Hai Khả) là sai.  

Ông Nguyễn Tấn Phú 78 tuổi (2009) hiện nay ở 

ấp Phú Hùng, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

giang. Trước kia lúc 15 tuổi, ông ở xã Phú Thành, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Kiến Phong (hiện nay là xã Phú 

Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), xác nhận: 

“Ba người chèo, bây giờ ông Hai Khả nói chèo lái thì 

tôi thừa nhận nhưng mà tôi biết chiếc ghe đó có 3 người 

chèo với 4 phòng vệ là bảy, lại với 1 thư ký là tám, 

cùng với 1 người nữa và Đức Thầy, dưới ghe tất cả là 

10 người”. (Nguyên văn trong diã VCD do nhóm Tín 

đồ PGHH trong nước thực hiện năm 2008), trong khi 

tác giả Dương Thanh Tồn thuật lại là “tháp tùng với 

Đức Thầy chỉ có hai người chèo và bốn người tự vệ 

quân”? 

- Ông Dương Thanh Tồn còn ghi nhận “tất cả 
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những người đi theo Đức Thầy đều bị tử vong”? Thật 

ra, như lời ông Hai Khả kể lại: “Ông Thiện (tức Thơ ký 

Giữ) sau khi lên bờ trình giấy tờ bị Đức Thầy đuổi 

xuống ghe, ra sau lái ngồi nói chuyện với tôi. Đến khi 

tiếng súng nổi lên như mưa rào thì tôi và thơ ký Giữ 

cùng hai người chèo kia nhảy xuống sông lặn qua bên 

kia bờ chạy về Phú Thành.” (theo dĩa VCD thực hiện 

ngày 11/06/2008 tại tư gia ông Hai Khả) 

- Tiếp theo, Ông Tồn còn cho biết đến bến hẹn 

thì đã gần chín giờ đêm, trong khi các Tài liệu cũ thì 

ghi vào khoảng 7 giờ rưỡi tối. 

- Tài liệu cũ mô tả địa điểm họp là một ngôi nhà 

ngói, Đức Thầy và Bửu Vinh ngồi vào bàn ghế hẳn hòi; 

trong khi Ông Tồn thì cho đây là ngôi nhà gạch bị phá 

hoại không còn vách tường không người ở và biến cố 

xảy ra khi Đức Thầy vừa bước vào nhà, chỉ kịp thời 

bước lại thổi tắt ngọn đèn. 

- Cuối cùng, Ông Tồn còn kể rằng ông Mười Tỷ 

gần sáng hôm sau mới lội về tới Phú Thành gặp ngay 

ông Năm Lửa, cùng lúc đó các ông Nguyễn Giác Ngộ, 

ông Mai Văn Dậu, ông Trần Kiều Bùi Văn Mạnh, ông 

Lương Trọng Tường…không ai hẹn ai mà tất cả đều có 

mặt tại đấy. Đồng thời, cũng vừa lúc đó thì có người 

cưỡi ngựa mang thơ của Đức Thầy đến. Vậy thì, tảng 

sáng hôm sau các tướng lãnh và cán bộ cao cấp của 

Đức Thầy mới nhận được thơ của Ngài, chi tiết này lại 

càng thêm nghi vấn về con số 16-4-47 9 giờ 15 đêm, 

không biết thật sự là do ai ghi ra?  

-Tóm lại, dù là người tường thuật trễ nhất về 

Biến cố Đốc vàng ngày 16-04-1947, Ông Tồn đã không 

làm thỏa mãn tính hiếu kỳ người đọc mà còn đưa ra 

nhiều chi tiết hết sức vô lý và danh tánh những người 
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có mặt trong chuyến đi lịch sử đều sai hết. Điều này, 

thêm lần nữa chứng tỏ Ông Tồn chưa từng đọc qua sách 

vở hoặc Tài liệu của đoàn thể PGHH, nên chi, khi viết 

về biến cố lịch sử này thì đâm ra lúng túng, đưa ra 

những sự việc, địa điểm và thời gian theo ý riêng nên đi 

quá xa sự thật vốn đã có nhiều chi tiết khác biệt nhau. 

Biến cố Đốc Vàng Hạ cho đến nay vẫn còn 

nhiều chi tiết cần phải được làm sáng tỏ vì có nhiều 

nguồn tin khác nhau, vì cùng một sự kiện mà kẻ nói thế 

này, người nói thế khác. Chẳng hạn như gần đây, ngày 

11/06/2008 ông Hai Khả là nhân chứng cuối cùng trong 

chuyến đi lịch sử này kể lại rằng Đức Thầy và Bửu 

Vinh ngồi họp ở ngoài sân (chớ không phải trong nhà), 

trên bàn họp có cái đèn ống khói, cách chỗ ghe đậu 

khoảng 3 thước nên ông ngồi dưới ghe mà có thể nghe 

và thấy rõ ràng.  

Quả tình, muốn viết lại Biến cố Đốc Vàng Hạ 

cho rõ ràng, tương đối chính xác không phải là chuyện 

dễ dàng! Người viết hy vọng rằng với những nguồn tài 

liệu khác nhau vừa được trình bày trên, sẽ đóng góp 

được phần nào nhỏ nhoi cho những nhà viết lịch sử đạo 

sau này có cơ sở viết lại câu chuyện lịch sử Đạo về biến 

cố Đốc Vàng Hạ được chính xác và hợp lý hơn những 

gì mà chúng ta đã nghe qua và đọc được từ những trang 

tài liệu cũ./.  
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ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ ĐÃ GÓP PHẦN 
TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ 

 

ĐƯỜNG VŨ – PHÚC ĐỖ 
  Thật là duyên may, chúng tôi được vinh dự đến 

tham dự Đại lễ Kỷ niệm năm thứ 79 ngày Đức Huỳnh 

Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo 

(ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão). 

  Buổi lễ do Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Hòa 

Hảo tổ chức tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ, nơi 

Hội trường Silver Spring Civic Building Center  vào 

ngày Chúa Nhật 08/07/2018. 

  Với sự hiện diện của Quý vị Quan khách và 

đông đảo quý Đạo hữu đã hân hoan về tham dự. Riêng 

bản thân vợ chồng tôi, lần đầu được chứng kiến việc cử 

hành Buổi lễ long trọng theo nghi thức Tôn giáo Hòa 

Hảo, thật trang nghiêm. Tiếp đến nghe tuyên đọc bài: 

“Sứ Mạng Cứu Đời” của chính Đức Huỳnh Giáo Chủ 

truyền dạy. Sau đó theo dõi lược sử sự Hình thành Phật 

Giáo Hòa Hảo và ý nghĩa Đại lễ 18/5 Âm lịch, cùng 

thưởng thức đoạn Diễn ngâm: “Thi Văn Giáo lý Phật 

Giáo Hòa Hảo” tràn đầy ý nghĩa thâm thúy. 

  Tất cả nghi lễ trang trọng trên đều mới lạ, lần 

đầu tiên được chứng kiến và chiêm ngưỡng, đã khích lệ 

cho chúng tôi đi tìm hiểu cùng có cơ hội tiếp cận tư liệu 

và được biết thêm nhiều điều về nền Đạo của Đức Thầy 

Huỳnh Giáo Chủ thật độc đáo qua những sự kiện dưới 

đây: 
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I.- PHẬT GIÁO HÒA 

HẢO TRONG DÒNG 

SINH MỆNH DÂN TỘC: 

Người sáng lập Đạo Phật 

Giáo Hòa Hảo là Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, được 

người Tín đồ Phật Giáo 

Hòa Hảo (PGHH) kính 

trọng với danh xưng Đức 

Thầy, có thế danh là 

Huỳnh Phú Sổ, sinh ngày 

25 tháng 11 năm Kỷ Mùi 

(nhằm 15/01/1920) tại làng 

Hòa Hảo, tỉnh Châu đốc. 

Ngài là con trưởng của 

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

Sinh ra trong một gia đình trung lưu, có khả năng cho 

Ngài tiếp tục theo học lên cấp cao, nhưng vì Ngài ốm 

yếu liên miên, nên chỉ học hết bậc Tiểu Học rồi phải ở 

nhà lo trị bệnh, dùng đủ các loại thuốc Đông, Tây 

nhưng vẫn không khỏi. Bỗng một hôm sức khỏe của 

Ngài đột nhiên biến đổi, Ngài hết bịnh và còn có tài trị 

bệnh cho nhiều người bị bệnh truyền nhiễm, hiểm 

nghèo chỉ bằng lá cây, nước lã mà khỏi, khiến các Bác 

sĩ Tây Y và Đông Y đều kinh ngạc. 

  Tuy chưa đầy 20 tuổi, nhưng vào ngày 18 tháng 

5 năm Kỷ Mão (nhằm 4/7/1939) Đức Huỳnh Giáo Chủ 

chính thức tuyên bố khai sáng nền Đạo PGHH. Song 

song với việc trị bệnh, Ngài còn thuyết giảng thao thao 

bất tuyệt làm nhiều bậc trí thức, văn gia, thi sĩ đến chất 

vấn đều công nhận Đức Thầy là đấng siêu phàm. 
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  Đứng trước tình hình Thế giới bắt đầu chuyển 

động phức tạp với đệ nhị Thế chiến khởi đầu bùng nổ ở 

Âu châu, còn đất nước Việt Nam lâm cảnh nhiễu 

nhương bị thực dân Pháp đô hộ, nhiều Đảng phái trong 

nước nổi lên, bên cạnh đó quân đội Nhật Bản từ bên kia 

biên giới Việt-Trung tràn sang hà hiếp, cướp bóc lương 

thực, dân chúng thật là khốn đốn “một cổ hai tròng” 

lầm than đói khổ, Tổ quốc lâm nguy, đất nước chia làm 

ba Kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ). 

  Đứng trước thảm cảnh bi đát trên, Đức Thầy đã 

ra tay tập họp quần chúng và chủ trương đưa Đạo vào 

Đời nên đã đích thân thành lập, tham gia, chủ trì, hướng 

dẫn, khích lệ sinh hoạt nhiều Hội đoàn, Mặt trận, Đoàn 

thể Chính trị, không ngoài mục đích cứu dân, lấy lại 

nền độc lập cho nước nhà. 

  Đây là một hiện tượng tôn giáo đặc biệt, chẳng 

những ở Việt Nam, mà cả trên Thế giới chưa từng có, 

nếu chúng ta so sánh lịch sử hình thành của các tôn giáo 

đã hiện diện ở Việt Nam, thì PGHH là một tôn giáo Nội 

sinh Bản địa do chính người Việt khai sáng ra, trong 

thời gian ngắn mà đã thu nhận được cả triệu Tín đồ. Đó 

là điều đáng để chúng ta khâm phục. 
 

II.- ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ VỚI VIỆC 

TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ 

  Theo dòng Lịch sử chữ Quốc Ngữ phát xuất từ 

sáng kiến, do những nhà Truyền giáo Phương Tây, mà 

người có công nhất là Linh mục Alexandre de Rhodes 

(còn gọi là Cha Đắc Lộ) dựa vào các mẫu tự La tinh đã 

sáng chế ra chữ Việt thật là hữu ích và tiện dụng, do đó 

mà ngày nay người ta đánh giá nhờ công ơn của Cha 

Đắc Lộ mà “Việt Nam ta đã tiến bộ trước người Tàu 

đến 3 Thế kỷ” (Nguyệt san Missi tháng 5/1961). 
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  Đến giữa Thế kỷ XX, nhờ chữ Quốc Ngữ mà 

người Việt có thể biết đọc, biết viết dễ dàng hơn nhiều 

so với học chữ Nho, chữ Nôm. Do đó các Chí sĩ “Đông 

Kinh Nghĩa Thục” ở Việt Nam đã coi việc học chữ 

Quốc Ngữ là một trong sáu kế để mở mang dân trí, nên 

đã phát động rầm rộ Phong trào Truyền Bá chữ Quốc 

Ngữ ở khắp nơi trong cả 3 Kỳ lần lượt ra đời: tại Hà 

Nội 25/5/1938, nơi Trung Kỳ 05/01/1939 và Nam Kỳ 

18/08/1944 đã cổ súy, giúp cho nhân dân cả nước thoát 

nạn mù chữ.  

 
  Trong chiều hướng nhìn xa thấy rộng, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã áp dụng Chữ Quốc Ngữ vào công 

cuộc truyền bá, bởi vậy sau khi khai Đạo, Đức Thầy đã 

ra sức thuyết giảng giáo lý cả ngày lẫn đêm cho kẻ gần, 

người xa đến nghe, những bài giảng của Đức Thầy dạy 

toàn thông qua chữ quốc ngữ, với lời lẽ giản dị, hợp với 

trình độ hiểu biết của nông dân, và dễ nhớ, dễ thuộc, đi 

thẳng vào lòng người nghe, nên sau đó người xin quy y 

theo PGHH rất đông. 
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  Đối với Tín Đồ PGHH, Đức Thầy ngoài việc 

dạy giáo lý “Học Phật” để “Tu Nhân” còn khuyến 

khích mọi người cần phải học chữ Quốc Ngữ. Trong 

“Sấm Giảng thi văn toàn bộ” của cuốn thứ sáu “Tôn chỉ 

hành đạo”, Đức Thầy chỉ rõ về sự lợi ích thiết thực 

trong việc học chữ Quốc Ngữ: “SỰ HỌC - Sự học hành 

không làm trở ngại cho đạo đức. Trái lại, nhờ nó mình 

được biết rõ ràng giáo lý cao siêu của tôn giáo. Nó 

tránh cho mình những sự lạc lầm, bỏ các điều dị đoan 

mê tín. Nó làm cho mình dẹp bỏ những điều huyền 

hoặc, không bàn bạc những chuyện xa vời (như tiên 

đoán thiên cơ chẳng hạn...). Vậy hãy tự mình học hỏi 

(học chữ quốc ngữ...) và hãy cho con cháu mình vào 

trường học tập đặng sự hiểu biết của chúng thêm rộng 

rãi. Vả lại, sự hiểu biết về khoa học không cản trở sự tu 

hành và nó giúp cho mình nghiên cứu Phật đạo một 

cách rành rẽ.” 

  Những người ở cận kề Đức Thầy cho biết khi 

dùng chữ quốc ngữ chấp bút viết một bài, Ngài viết thật 

dễ dàng, không bao giờ viết nháp, tẩy xóa, mà viết một 

mạch bỏ viết xuống là xong, và liền sau đó mọi người 

chuyền nhau, chép tay ra nhiều bản đọc hoặc ngâm lên 

cho nhau nghe để học thuộc lòng, một cách tự nhiên và 

từ đây lan rộng đến tận những nơi thôn ấp, hẻo lánh xa 

xôi. 

Giáo lý của PGHH do Đức Thầy trực tiếp truyền dạy 

chủ yếu bằng thơ lục bát và song thất lục bát, cùng một 

số bài văn xuôi. Tất cả đều dùng tiếng Việt, ghi chép 

bằng chữ Quốc Ngữ. Những bài thơ văn trên sau này 

được các Tín Đồ tập hợp lại trong: “Sấm Giảng Thi Văn 

Toàn Bộ Của Đức Huỳnh Giáo Chủ”. Tác phẩm này 

chia làm 2 phần chính: 
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Phần thứ I: “Sấm Giảng Giáo Lý” gồm 6 quyển như 

sau: 

Quyển Nhứt: “Khuyên Người Đời Tu Niệm” (912 câu) 

viết năm 1939 

Quyển Nhì: “Kệ Dân Của Người Khùng” (846 câu) 

viết năm 1939 

Quyển Ba: “Sấm Giảng” (612 Câu) viết năm 1939 

Quyển Tư: “Giác Mê Tâm Kệ” (846 câu) viết năm 

1939 

Quyển Năm: “Khuyến Thiện” (756 câu) viết năm 1941 

Quyển Sáu: “Cách Tu Hiền và và sự Ăn Ở của một 

người bổn đạo” (Văn xuôi) viết năm 1945. 
 

Phần Thứ II: “Thi Văn Giáo Lý” gồm những bài sáng 

tác từ năm Kỷ Mão (1939) đến năm Đinh Hợi (1947) và 

Vài toa thuốc nam. 

  Đáng chú ý trong 

những bài kệ trên ít 

nhiều có dùng từ “Việt 

cổ” không còn thông 

dụng ngày nay, phải 

chăng Đức Thầy muốn 

dạy và duy trì lại một số 

lời ăn tiếng nói lâu đời 

của Dân tộc, không để 

cho mai một? Đó là ý 

nghĩ thâm sâu của Ngài. 

  Trong giai đoạn 

sơ khởi, Đức Thầy đã có 

sáng kiến tận dụng 

những người lớn và các 

học sinh biết chữ đọc 

các bài giảng thuyết cho 
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cả xóm cùng nghe. Nhất là các học trò vào dịp nghỉ Tết 

nghỉ Hè, thường được bà con lối xóm nhờ cậy sao chép 

Giảng kệ hay Thi văn để học, nhờ vậy nhiều người lớn 

tuổi không biết chữ, nhưng đọc giảng kệ nhìn mặt chữ 

lâu ngày mà biết đọc biết viết. Người ta không khỏi 

ngạc nhiên khi thấy ông già bà cả nơi thôn quê rỉ rả đọc 

bản văn trên dưới 800 câu thơ mà họ thuộc lòng không 

sai sót một chữ. Ai cũng phải ngưỡng mộ. 

  Tổng kết lại chúng ta có thể nói, qua thơ văn 

thuyết giáo của Đức Thầy đã sử dụng chữ Quốc ngữ 

khiến nhiều người hâm mộ và Thiện Nam Tín Nữ tự 

động tự giác truyền giáo lan đi rất nhanh, và qua việc 

tìm hiểu Giáo lý ở các bài Sấm Giảng, người dân quê 

miền Tây Nam Bộ cũng đã tự bồi dưỡng cho mình bằng 

khả năng đọc hiểu chữ Quốc ngữ và nhanh chóng Quy 

y theo PGHH. Chính Đức Thầy từng xác định số lượng 

Tín Đồ của mình là đã “kết nạp được hơn một triệu” 

khi trả lời phỏng vấn của báo Quần Chúng năm 1946. 

Công ơn của Đức Thầy trong sự nghiệp cổ võ truyền bá 

“Chữ Quốc Ngữ - Chữ Nước Ta – Con Cái Nhà – Đều 

Phải Học” thật đáng cho các thế hệ hậu sinh  ghi nhớ. 
 

III.- HÒA ĐIỆU LIÊN TÔN – ĐẠO và ĐỜI KẾT 

HỢP 

  Trên căn bản Giáo lý Phật Giáo Tứ Ân của Đức 

Thầy Tây An (1807-1856) về “Tu Thân”, Đức Huỳnh 

Giáo Chủ khuyến khích mọi người luôn luôn đền đáp: 

“Tứ Đại Trọng Ân” là Ân Tổ Tiên Cha Mẹ - Ân Đất 

Nước – Ân Tam Bảo – Ân Đồng Bào và Nhân Loại. 

  Về phương diện Đạo Phật, Đức Thầy còn chủ 

trương cải cách, chấn hưng Phật Giáo theo đời sống 

bình dị thực tế với Nông Dân Miền Nam, không thiết 

lập giai cấp tăng lữ, không tích lũy giáo sản, không tạc 
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tượng, không đúc chuông, chủ trương bài trừ hủ tục, mê 

tín đốt vàng mã, khuyến khích các hình thức đơn giản 

trong nghi lễ như thờ phượng, cưới xin, ma chay. Riêng 

về cách cúng Phật, chỉ nên dùng nước lạnh, bông hoa 

và nhang thôi vì: “Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong 

sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang 

dùng đặng bán mùi uế trược. Ngoài ra chẳng nên cúng 

một món nào khác. Bàn thờ Ông Bà cúng món chi cũng 

đặng .” 

  Kết hợp nhuần nhuyễn giáo điều của hai tôn giáo 

trên, nên kinh kệ của PGHH giản dị dễ hiểu, dễ nhớ dễ 

thuộc, không cao siêu, thích hợp với tâm thức nhân dân, 

trong chiều hướng dẫn con người luôn luôn gìn giữ đạo 

đức thường nhật, không xa rời cuộc sống. Từ đó đã 

mau chóng được mọi tầng lớp quần chúng, nơi vùng 

đồng bằng sông nước Cửu Long chấp nhận. Nhưng có 

điều đáng chú ý là những lời thơ của Đức Thầy không 

phải chỉ để Tín Đồ thưởng thức suông, mà còn cho họ 

học thuộc lòng rồi đi rao truyền khắp nơi, qua các làng 

mạc hẻo lánh xa xôi, kính cẩn đọc cho nhau nghe, rồi 

đem ra áp dụng trong Gia đình và cả ngoài Xã hội, 

mang lại lợi ích cho nhiều người. 

  Ngày nay đọc lại Thi Văn của Đức Thầy, nhiều 

tác giả còn nhận ra Ngài quả là một Thi nhân có tâm 

hồn cao đẹp, văn chương bay bướm xúc cảm, Đạo và 

Đời kết hợp, đi vào lòng người một cách sâu lắng. 

  Ngoài việc Truyền bá Đạo ra, PGHH còn quan 

niệm phải dấn thân nhập thế, nên về phương diện chính 

trị Đức Thấy lập “Việt Nam Vận Động Hội ” để tranh 

đấu đòi hỏi độc lập và thống nhất cho xứ sở, đồng thời 

năm 1944 Ngài còn tổ chức “Bảo An Đoàn PGHH” với 
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mục đích gìn giữ và bảo vệ an ninh, trật tự cho xóm 

làng. 

  Trong tinh thần Đạo – Đời yêu thương gắn bó, 

khi biết nơi nào có xung đột xẩy ra, Đức Thầy luôn thân 

hành đến tận nơi để hòa giải đem lại sự an bình. Ngài 

còn ra tay “cứu nhân độ thế” cắt thuốc chữa bệnh cho 

kẻ ốm đau, và không ngại vất vả về vùng thôn quê, tìm 

cách “Khuyến Nông” khích lệ Nông dân tăng gia sản 

xuất làm ra nhiều lúa gạo. 

  Năm 1945, Miền Bắc xẩy ra nạn đói trầm trọng 

với hơn 2 triệu người chết, động lòng trước thảm cảnh 

đó Đức Thầy đứng ra cổ võ đồng bào Miền Nam chung 

góp nào tiền, nào gạo chở ra cứu giúp bà con trong cảnh 

hoạn nạn. Thật là tấm lòng vàng của Đức Thầy giữa 

thời hoạn nạn đói khổ. Đó chẳng phải bằng chứng cụ 

thể Đạo giúp Đời đó sao? 

  Trước khi kết thúc, vốn là người “Khác Đạo” và 

còn mới mẻ khi đề cập tới những vấn đề liên quan đến 

Tôn Giáo - Đạo Phật Giáo Hòa Hảo và Đấng sáng lập 

là Huỳnh Giáo Chủ, nên chắc chắn chúng tôi còn có 

nhiều  thiếu sót. Vậy kính mong Quý Đạo Hữu lượng 

tình thứ lỗi.  

  Nhân dịp đầu năm Kỷ Hợi 2019 kính chúc Quý 

vị luôn an vui, mạnh khỏe, gia đình Hạnh Phúc để cùng 

chung sức xây dựng Đất nước Việt Nam ngày càng phát 

triển, nền Đạo luôn trường tồn sống mãi với Dân Tộc. 
 

Hoa Thịnh Đốn, Cuối Thu 2018 

ĐƯỜNG VŨ - PHÚC ĐỖ 
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NĂM HỢI NÓI CHUYỆN HEO  

                           HUỲNH CHI sưu tầm 
  Năm Hợi tức Heo cũng là Trư, cho nên trong bàn 

dân thiên hạ cũng thường nhắc nhở luôn trong sinh hoạt 

xã hội hằng ngày, từ đó mới có những từ ngữ liên quan, 

xin trích dẫn như sau: 

Hợi là con Heo = Lợn đứng hạng thứ 12 của 12 con vật 

trong Thập Nhị Địa Chi, vì ủn-ỉn nên đi sau chót. 

Giờ Hợi = là giờ từ 21 giờ tối đến đúng 23 giờ khuya. 

Tháng Hợi  = là tháng Mười của năm âm lịch. 

Heo Nhà = là Heo nuôi có chuồng hay thả sau nhà. 

Heo rừng =  là Heo hoang ở trong rừng. 

Heo Nái = là Heo mẹ đẻ ra con và cho con bú. 

Heo Nọc = là Heo đực không thiến để làm gây giống. 

Heo Sữa = là Heo còn nhỏ chưa dứt sữa mẹ nó. 

Heo Lang = là Heo da có màu đen có xen lẫn những 

đốm trắng. 

Heo Cỏ = là Heo thường ăn cỏ, nhỏ con. 

Heo Ú = là Heo mập có nhiều mỡ. 

Heo Trắng = là Heo cạo lông ra thịt, da trắng tươi để 

bán. 

Heo quay = là Heo sau khi cạo lông xong, thì được ướp 

gia vị để vào lò quay cả con. 

Heo Nứa = là Heo bị mỡ vàng. 

Trư Nhục = Thịt Heo...v.v 

Ngoài ra, còn có những Ca Dao, Tục Ngữ và Thành 

Ngữ, xin trích dẫn như sau : 

Nuôi Lợn thì phải vớt bèo, 
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Lấy vợ thì phải nộp cheo cho làng...v.v (Ca dao) 

Nuôi Heo chọn nái, Mua gái chọn dòng. 

Nuôi Heo lấy mỡ, Nuôi đứa ở đỡ chân tay ...v.v (Tục 

ngữ). 

Cám treo Heo đói. 

Mắt trắng như mắt Heo lục. 

Heo lành chữa ra Heo què. 

Heo nhà Heo chợ. Mặt như thủ dỉ Lợn...v.v (Thành 

ngữ). 

Nhân nói về Heo là con vật chót, xin trích dẫn truyền 

khẩu trong dân gian nói đến 12 tuổi thuộc Thập Nhị Địa 

Chi như sau: 

Tuổi Tý con Chuột trong nhà,  

Tha gạo, tha nếp, tha dồn xuống hang. 

Tuổi Sửu con Trâu kềnh càng,  

Cày chưa đúng buổi nó mang cày về. 

Tuổi Dần con Cọp dữ ghê,  

Bắt người ăn thịt đem về non cao. 

Tuổi Mẹo là con Mèo ngao,  

Hay quấu, hay quào ăn vụng thành tinh. 

Tuổi Thìn con Rồng ở trên thiên đình,  

Hô phong hoán vũ ỷ mình trên mây. 

Tuổi Tỵ con Rắn ở cỏ cây,  

Nằm khoanh trong bọng không hay điều gì. 

Tuổi Ngọ con Ngựa ô đen xì,  

Ỷ mình sức mạnh kể gì đường xa. 

Tuổi Mùi là con Dê chà,  

Có sừng, có gạt râu ria um tùm. 

Tuổi Thân con Khỉ trong lùm,  

Chuyền qua, chuyền lại té ùm xuống sông. 

Tuổi Dậu là con Gà vàng,  

Có mồng, có tít gáy ò ó o. 
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Tuổi Tuất là con Chó cò,  

Nằm khoanh trong lò lỗ mũi lọ lem. 

Tuổi Hợi là con Heo hằm,  

Ăn no lại nằm đợi đến bữa ăn. 

Năm nay là năm Hợi tức con Heo là một trong 

những gia súc, có đời sống của nó luôn luôn cận kề với 

đời sống chúng ta, những cơm thừa cá cặn thường để 

cho Heo Gà .v.v. ăn, để rồi khi chúng nó lớn lên, thì bắt 

nó làm thịt ăn hay đem bán, ngõ hầu góp phần lợi ích 

cho gia đình. 

         Đối với Heo, thì sự ích lợi của nó có thể nói hơn 

hẳn Gà, bởi vì Heo cung cấp rất nhiều thịt hơn Gà, các 

phần thịt trong thân thể con Heo mỗi nơi có sự ngon lạ 

khác nhau, cho nên tạo cho những món ăn rất khoái 

khẫu không kém hơn Gà, ví như bộ đầu lồng gồm có: 

ruột, gan, bao tử ... hoặc cái đầu Heo thôi, cũng làm cho 

những Ông bợm nhậu sai quắt cần câu rồi...v.v. 

         Hơn nữa, trong dân gian thường xem Heo là gia 

súc dơ bẩn nhứt, cho nên có người nào sống không sạch 

sẽ, không ngăn nắp hoặc tình tự quá độ hay không 

chánh danh, thì nói người đó sống dơ bẩn như Heo. 

          Khi viết đến đây, tôi nhớ lại truyện Tây Du Ký đã 

miêu tả Trư Bát Giới là một trong những nhân vật đi 

theo Đường Tam Tạng thỉnh kinh, cùng đi có Tề Thiên 

Đại Thánh, Sa Tăng ...tánh tình các nhân vật như thế 

nào, chắc quý bà con đồng hương đã từng đọc truyện 

này đã rõ. Đó là, biểu lộ cái đức hạnh ở đời của chúng 

sanh. 

  Nhân dịp bước sang năm Kỷ Hợi (2019) kính 

chúc tất cả quý bà con đồng hương được Vạn Sự Như 

Ý và Thành Đạt  mọi nhà. 

 Hàn Lâm. Nguyễn-Phú-Thứ 
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Câu chuyện có thật về Luân Hồi:  
Bà heo Năm Hợi ở chùa Dơi, Sóc Trăng. 

Nhân duyên 

  Theo sư phó Tú Linh (chùa Mã Tộc, tức chùa 

Dơi, Sóc Trăng), con heo tên Năm Hợi chùa nhận vào 

năm 1989. Khi đó, chùa Dơi còn khá hoang vu, cây cối 

rậm rạp, dơi bay rợp trời, đậu dày đặc trong vườn cây 

cổ thụ. Trong chùa có bà cụ Khiên, là người trông nom, 

quét dọn chùa. 

  Đêm ấy, sau một ngày mệt nhọc vì quét dọn 

chùa, rẫy cỏ ngoài vườn, bà Khiên nằm ngủ mê mệt. 

Trong giấc mơ, Bồ Tát hiển linh bảo với bà rằng, ngày 

mai, sẽ có một nữ thí chủ đến chùa xin quy y. Bà Khiên 

giật mình tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi. Bà trở dậy, 

thắp hương trên chính điện. Bà Khiên tin rằng, Bồ Tát 

hiển linh đã thông báo với bà một tin trọng đại. 

  Sáng hôm sau, bà Khiên dậy sớm hơn thường lệ. 

Vừa quét chùa bà vừa ngó chừng ra cổng xem có ai đến 

không. Ngày đó, chùa Dơi rất vắng, lại chỉ có một cổng 

nhỏ, nên ai ra vào bà đều kiểm soát được. Gác cửa mãi 

đến tận trưa mà chẳng thấy nữ thí chủ nào như lời Bồ 

Tát báo mộng. Nghĩ rằng giấc mộng không hiển linh 

nên bà Khiên tiếp tục công việc quét dọn của mình. 

  Bà Khiên ngỡ ngàng khi phát hiện ở phía sau 

chùa, trong vườn dơi, có một con heo nái rất lớn đang 

ngủ ngon lành. Không biết heo nhà ai xông vào chùa, 

làm ô uế không gian thanh tịnh, nên tức mình, bà Khiên 

cầm chổi đập nhẹ vào mông, đánh thức nó dậy. Tuy 

nhiên, bà Khiên làm đủ trò mà con heo không chịu dậy, 

cứ ủn ỉn, rồi rên la. Bà phải nhờ mấy du khách dùng 

que ngoáy vào tai, “cô nàng” mới chịu ngúc ngoắc cái 

đầu. Nhưng nó cứ đứng ì một chỗ, không chịu nhúc 
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nhích. 

  “Nữ thí chủ” đến chùa quy y! 

Một du khách bỗng hét lên: “Heo năm móng bà 

ơi! Heo này thiêng lắm, là cốt tinh của người đấy! Nó 

vào chùa là có duyên với nhà chùa rồi bà ạ”. Lúc này, 

bà Khiên mới nhìn xuống chân con heo ấy, hóa ra là 

heo năm móng thật. Khi ấy, bà mới giật mình nhớ lại 

giấc mộng đêm qua. Thì ra, nữ thí chủ đến chùa quy y 

chính là “nàng heo” này. 

  Bà Khiên không đuổi heo đi nữa, mà dùng nước 

lá tắm cho vị khách kỳ lạ này như rửa bụi trần. Nhà 

chùa nghe chuyện bà Khiên kể, rồi chứng kiến những 

biểu hiện lạ của “thí chủ mới đến cửa chùa”, cũng tin 

giấc mộng của bà Khiên là điềm báo của Phật. Vì thế, 

nhà chùa đã làm đủ các thủ tục cần thiết để nhận “cô 

heo” vào chùa. Bà Khiên chuẩn bị chỗ cho heo ở. Với 

nhà Phật, con heo cũng là một kiếp sống, nên nhà chùa 

đối xử với heo như mọi thành viên trong chùa. Ban 

ngày nó chạy rong trong khuôn viên, tối chui vào ổ ngủ 

và đến bữa thì được các nhà sư mang đồ ăn cho. “Thí 

chủ” quy y kỳ lạ đó được mọi người đặt tên là Năm 

Hợi. 

Đàn heo… đi khất thực hóa duyên 

  Nghĩ rằng nhà chùa có khả năng hóa giải nghiệp 

chướng heo năm móng, ba giò nên người dân quanh 

vùng dắt những con heo này đến gửi nhà chùa nuôi. 

Thế là trên trời có đàn dơi, dưới đất có đàn heo ủn à ủn 

ỉn suốt ngày. Cũng từ ấy “cô heo” Năm Hợi trở thành 

“đại tỉ” của đàn heo đặc biệt tới hơn chục con. Điều đặc 

biệt là đàn heo không nghịch ngợm, không ủi đất, 

không phá hoại lung tung và rất lịch sự, không ị bậy bạ 

ra chùa. 
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  Ngày nào cũng thế, bất kể nắng mưa, sáng sớm 

Năm Hợi dẫn đầu, “đàn em” theo sau, xếp hàng thứ tự 

từ lớn đến nhỏ, lục tục ra khỏi sân chùa đi… khất thực. 

Chúng cứ lặng lẽ đi dọc đường, qua các khu chợ, khu 

dân cư. Đoạn đường đàn heo đi khất thực dài hơn 3km, 

qua chợ Sóc Trăng, vào tận thành phố, rồi trở về chùa 

đúng lúc nhà chùa sắp tụng kinh. 

  Người dân hai bên đường thấy đàn heo đi qua thì 

bố thí cho đồ ăn. Có lẽ đã “quy y cửa Phật” nên chúng 

rất hiền, tuyệt nhiên không càn quấy, phá phách gì 

ngoài đường, ngoài chợ. Người dân cũng rất…tôn trọng 

đàn heo. Nhiều bà lão khi thấy chúng đi qua nhà mình 

liền mời dừng lại chơi rồi…dâng trầu và các chú ỉn 

thảnh thơi nhai bỏm bẻm, miệng đỏ tươi nhìn rất ngộ. 

  Ở chùa, đàn lợn cũng ăn theo chế độ ăn ngọ, tức 

là chỉ ăn uống trước 12 giờ mỗi ngày, sau giờ đó là 

không ăn gì nữa. Khẩu phần ăn của chúng đơn giản như 

các nhà sư, khất thực được thứ gì thì ăn thứ đó. Đồ ăn 

chủ yếu là đồ chay. Thế nhưng chẳng hiểu sao chúng lại 

lớn rất nhanh. Cô “Năm Hợi” đạt kích cỡ khổng lồ 

nhất, nặng đến 400kg, trông lừng lững như một chú voi 

con. Năm Hợi ở chùa được 7 năm thì “viên tịch” vì tuổi 

già. 

  Sư phó Tú Linh của chùa Mã Tộc cho biết, cuối 

năm 1996, “Năm Hợi” chọn một nơi yên tĩnh ở góc 

vườn chùa nằm nghỉ rồi “hóa” một cách thanh thản, 

như thể tránh cho du khách viếng chùa khỏi trông thấy 

hình ảnh buồn. Chính những biểu hiện kỳ lạ này mà khi 

“Năm Hợi” chết, nhiều người đã đến hương khói, cúng 

vái và họ đều xưng hô là “cô Năm Hợi”. Sau khi “Năm 

Hợi”, cũng như những anh, chị heo khác ở chùa chết, 

cũng đều được các sư chôn cất trong nghĩa địa sau 
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chùa. Lễ mai táng cũng đầy đủ thủ tục, như mai táng 

người đã khuất. 

Con gái kiếp trước tự tìm đến theo lời dặn trong 

giấc mộng báo… 

  Sau khi Năm Hợi “hóa” một ngày, có người đàn 

bà từ Sài Gòn tìm đến chùa, nước mắt sụt sùi bảo với 

các nhà sư: “Nhiều lần người mẹ quá cố của con báo 

mộng rằng, mẹ con đầu thai làm heo, tên là Năm Hợi, 

sống ở chùa Mahatup (chùa Dơi, chùa Mã Tộc). Con 

mong các nhà sư cho con được làm lễ cầu hồn để linh 

hồn mẹ con được siêu thoát”. Nhà chùa đã đồng ý để 

người phụ nữ này đạt được ước nguyện. 

  Lễ cầu siêu xong xuôi, thì người phụ nữ này chỉ 

đạo thợ xây ngôi mộ, vẽ hình một con heo béo tốt lên 

bia, ghi tên Năm Hợi, với cả ngày “hóa”. 

Làm heo khổ như thế nào? Ký ức một thuở… kiếp 

heo của vị lão tăng 

  Thời Trung Hoa dân quốc, Cư sĩ Uông Hiểu 

Viên một hôm ra chợ, thấy vị lão Tăng đứng ngó sững 

vào hàng thịt rưng rưng nước mắt, cư sĩ lấy làm lạ hỏi 

duyên cớ. Lão Tăng đáp: 

  Câu chuyện rất dài xin lược thuật phần đại khái. 

Tôi nhớ được việc hai kiếp về trước. Đời thứ nhất, tôi là 

một tên đồ tể. Hơn ba mươi tuổi mãn phần, hồn bị 

người bắt trói đưa đi. Minh quan trách là nghiệp sát 

nặng, cho quỷ áp giải đến ty Chuyển luân để thọ ác báo. 

Lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng 

hốt mơ màng, thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó 

nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ; tỉnh ra thì mình đã sinh 

làm kiếp súc vật trong chuồng heo. 

  Sau khi dứt sữa, thấy thức ăn không được sạch, 

lòng cũng biết nhàm gớm nhưng vì đói quá gan ruột 
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cồn cào, nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào. Sau 

lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi 

han nhau, trong đồng loại cũng lắm kẻ nhớ biết kiếp 

trước của mình, song không thể nói cho người hiểu 

được. Đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc 

rên rỉ, đôi mắt ướt, là tỏ dấu bi sầu. Loài heo thân thể 

thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ chỉ tìm đống bùn 

nằm vùi mới đỡ, song cũng không thường có được. Bởi 

lông thưa và cứng, nên mùa đông lại khổ vì lạnh, thân 

thể giá buốt, thấy loài dê chó lông nhuyễn dầy, hằng mơ 

ước, xem như loài thú tiên. 

  Đến lúc bị bắt tự biết mình không qua khỏi, 

nhưng sợ quá nhảy chạy càn, mong kéo hoãn mạng 

sống được phút nào hay phút nấy. Khi bị trói rút bốn 

chân khiêng đi, dây huyết đau đến tận xương. Lúc 

người bỏ lên xe chạy về, thân hình cùng đồng loại 

chồng chất đè lên nhau, máu huyết ứ đọng, gần như 

muốn đứt. Khi đến nhà lò, bị liệng xuống đất, gan ruột 

tựa hồ tan nát. Nhìn thấy dao bén chảo vạc để hai bên, 

lòng bắt đầu run sợ, không biết đến khi bị giết sẽ đau 

đớn như thế nào? Lúc thọc huyết, thân tâm sảng sốt 

rụng rời, thấy ánh đao chớp lên liền nhắm mắt không 

dám nhìn thẳng. Khi đồ tể ấn lưỡi dao vào cổ, rung lắc 

mạnh cho huyết chảy xuống bồn, ban đầu còn kêu la, 

sau chỉ rên nhỏ trong cổ họng, cho đến máu chảy đến 

tắt hơi, sự đau khổ thật không thể hình trạng! 

  Bấy giờ hoảng hốt mê ly như say như mộng, 

chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Minh 

quan xét thấy kiếp trước còn có nghiệp lành, nên cho 

chuyển sinh làm người, tức là thân đời nay đây. Vừa rồi 

tôi thấy loài heo bị giết thương nó đau đớn, nhớ lại kiếp 

trước mình đã chịu khổ độc, rồi tiếc cho người đồ tể 
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tương lai cũng bị nỗi khổ đó, ba mối niệm giao cảm, bất 

giác thương tâm không biết rơi lệ từ lúc nào! 

  Nói xong, quay mặt bỏ đi. Lúc ấy người xung 

quanh nghe nói, chỉ trỏ bàn tán phân vân. Bác hàng thịt 

được biết câu chuyện, sanh lòng sợ hãi, từ đó về sau đổi 

nghề đi bán rau đậu. 

  Lại ngẫm, nếu như trong cuộc đời quả thật có 

luân hồi trầm luân, thì được thân người trong kiếp này 

quý giá lắm thay! Mỗi kiếp sống ngắn ngủi tựa như một 

ngày, đời người như giấc mộng…Luôn giữ bình yên, 

sống chân thật thiện lành, luôn nghĩ tới người khác và 

vạn vật sinh linh kia, tu tâm dưỡng đức, phải chăng đó 

mới là điều quý giá nhất? 
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Theo chân PHÁI ĐOÀN 

ĐIÊ  U VIÊ  NG CA  C VI   TƯ   VI   ĐA  O 
TR NG DỊP T T KỶ HỢI 2019 

 

                     NGUYỄN VĂN NHỰT     
  Cái giá lạnh thắt lòng của tàn Đông dần dần phai 

lợt, để nhường chỗ lại cho Chúa Đông Quân trở về trên 

vạn nẻo. Những cánh Mai vàng, Cúc, Thọ… đang đua 

mình chuẩn bị khoe sắc thắm, khi ấy là lúc người con 

Việt ở khắp nơi, trái tim cùng hòa chung một nhịp đập 

chào đón Xuân sang. Trong dịp nầy cũng là lúc con 

cháu có cơ hội nhớ lại và trở về với cha mẹ, ông bà, tổ 

tiên của mình, thiêng liêng lắm khi mồ mả được sơn 

phết chùi rửa dọn dẹp thêm mới mẻ, bàn thờ gia tiên 

trông vào cũng tươm tất, trang nghiêm hơn hầu tưởng 

nhớ người đã khuất mà ta hằng thọ ân. Điều nầy thuận 

theo truyền thống tốt đẹp tự ngàn đời của người dân 

Việt “Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây.” 

Đã thấm nhuần giáo lý Tứ ân của Đức Gíao Chủ Phật 

Gíao Hòa Hảo, trên vai mỗi người tín đồ PGHH mang 

nặng trọng trách nghĩa ân “THI ÂN MẠC NIỆM, THỌ 

ÂN MẠC VONG” (Làm ơn ai đừng nhớ, thọ ơn ai 

đừng quên). Thế nên, trên mười năm nay cứ mỗi độ 

Xuân về Khối Tín Đồ PGHH thành kính nhớ ơn những 

bậc tiền bối, những người đã cống hiến cả cuộc đời 

mình cho Đạo Pháp, cho dân tộc. Các vị ấy đã không 

ngại hiểm nguy, hiên ngang sừng sững trước cường 

quyền bạo lực. 

  Để thực hiện chương trình “Đền Ơn Đáp Nghĩa” 

nầy một cách trọn vẹn, chúng con không thể nào quên 

được sự giúp đỡ của quí vị Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH 

Hải Ngoại và cá nhân một vài đồng đạo bên ấy đã ủng 
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hộ nhiệt tình cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần và không 

thể nào quên đi công trận của quí đồng đạo trong nước, 

trong đó có sự hổ trợ của Bác tám Huệ Thọ về phương 

tiện đi lại ở những nơi xa khi cần. 

  Nếu có thể dùng ngôn từ để bày tỏ lòng mình thì 

xin mượn nơi đây để kính lời chân thành cảm ơn chung 

quí đồng đạo trong và ngoài nước đã nhiệt tâm với 

chúng con cùng thực hiện chương trình nầy! 

-Ngày 19/12 Mậu Tuất (24/1/2019) 

1. Ngày đầu tiên này chúng con tổ chức chia 

thành hai tốp, một tốp 7 người đi điếu các vị ở khu vực 

miền Tây. Một tốp còn lại có mười người gồm: Ông 

NGUYỄN THANH TRIẾT, Bác HUỆ THỌ, Cô 

NGUYỄN THỊ THÙA, Cậu ĐẶNG THÀNH TÂN, anh 

CẢNH (tài xế xe), anh LÊ VĂN HẸN, chị OANH, chị 

TỪ THỊ THU THẢO, anh NGUYỄN THẾ LỮ và con 

là NGUYỄN VĂN NHỰT, với sự hổ trợ của Bác Huệ 

Thọ về phương tiện xe 9 chỗ ngồi đã khởi hành lúc 15 

giờ hơn tại Đạo Tràng. 

  Xe cứ nhẹ nhàng lướt nhanh, nhắm thẳng hướng 

Bình Dương mà đến, bóng hoàng hôn thì cứ êm đềm 

thầm lặng và rồi đến khi lặng hẳn đi không một lời từ 

biệt. Mấy giờ sau đó cảnh nhộn nhịp, ngọn xanh ngọn 

đỏ của Sài thành hiện ra trước mắt cả nhóm chúng con 

và khi đồng hồ đã 20 giờ 12 phút thì nơi cần đến cũng 

đã đến. Một sự ân tình cao cả, hiếu khách vô cùng của 

vợ chồng chú chủ nhà tiếp đón chúng con rất niềm nở 

và đã đãi cho chúng tôi một bữa ăn ấm áp tình Hòa Hảo 

nơi xứ thị thành. Thế là tạm trú nơi ấy một đêm, với 

giấc ngủ ngon lành, no bụng, hẹn ngày mai tiếp tục 

hành trình. 
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  Ngày 20/12 Mậu Tuất (25/1/2019) 

  Sáng lại chúng con cùng với chủ nhà đến viếng 

khu đất hương quả của Bà 5 Cò NGUYỄN THỊ ANH 

gần ngã tư Hòa Lân, Bình Dương (Bà 5 là người tín đồ 

tiền bối của PGHH, bà đã không ngại hiểm nguy mạng 

sống của mình và con trai mình để giải vây cho Đức 

Thầy khi Ngài bị Trần Văn Gìau ám hại. Hạnh phúc 

hơn nữa là bà được Đức Thầy tặng cho bài thơ thất 

ngôn bát cú đường luật, VUI CÕI ĐẠI ĐỒNG, hiện bài 

ấy có in trong phần Thi Văn Gíao Lý và có tạc lại trước 

bia mộ bà). -Trong ấy còn có mộ song thân Bà 5. - Ông 

bà 5. 

  - Bà 6 NGUYỄN THỊ NHẠN (Bà 6 là em của 

Bà 5 Cò và là Nhạc mẫu của ông Thư ký Dữ, bà được 

Đức Thầy trao gởi bà Ký sau nầy để nhờ bà săn sóc 

giùm, mới nghe qua bà 6 thấy lạ vì bà Ký ở Bạc Liêu 

còn bà thì ở Sài Gòn làm sao săn sóc được. Cứ ôm sự lạ 

lùng ấy đến sau khi khúc phim bị đứt năm 1975 bà Ký 

bị tịch thu tài sản nên phải kham khổ rày đây mai đó và 

cuối cùng lâm bệnh, duyên đưa đẩy bà đến ở cùng bà 6 

để bà săn sóc và mất chôn tại nơi đây, đúng như lời 

Đức Thầy đã gởi.) 

- Bà Ký Giỏi TRIỆU THỊ VẠNG (bà Ký là một 

vị tín đồ tiền bối của PGHH và rất vinh hạnh được săn 

sóc Đức Thầy khi Ngài bị lưu cư đến Bạc Liêu ở tại nhà 

bà.) 

  - Gần bên ấy có nhà con gái cụ Thư ký Dữ 

(HUỲNH HỮU THIỆN - Cụ HUỲNH HỮU THIỆN bị 

sát hại chung với ông TRẦN VĂN TẬP, LÊ HOÀI 

NAM, NGUYỄN VĂN DÀNH, HUỲNH THIỆN TỨ 

khi các ông nhận lịnh đi Sài Gòn để xin thành lập TỔ 

ĐÌNH PGHH. Do Đào Văn Hiển, tên tình báo sát nhân 
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đắc lực dưới chế độ nhà Ngô thủ tiêu các ông vào tháng 

10/ 1962. Cái chết của ông rất đau đớn khi bị xiết cổ rồi 

để vào bao đem neo nước giữa sông, đây là cái đại tang 

của toàn thể tín đồ PGHH.) 

  Nguyện vái, dưng quà xong cả nhóm lên xe tiến 

thẳng về xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, nhà em gái 

thứ 8 của cụ CAO BÁ HẤN. Đến nơi lúc 13 giờ chiều 

cùng ngày, sau khi tâm tình với cụ bà (em gái cụ CAO) 

nghe bà nhắc lại vài câu chuyện về cụ mà lòng cảm 

thấy muốn quì xuống ngay lập tức để lạy cái chí khí và 

lòng thành trọng Thầy hiếu Đạo của cụ Cao. (Cụ CAO 

BÁ HẤN là một vị tín đồ luôn trung thành với Thầy 

Tổ, cụ đã phá bao kế sách lừa bịp của ngoại đạo và đã 

hy sinh tại vùng Thánh Địa do bị kẻ tà đạo sát hại. Hiện 

mộ phần tại Chùa An Hòa Tự). 

  Dưng hương, nguyện vái xong, chúng con lên xe 

tiến thẳng về Bạc Liêu phải chạy qua mấy trăm cây số 

đường, mấy con sông to mới tới được Quận 1, đường 

Tôn Đức Thắng, Bạc Liêu khi trời vừa sụp tối để viếng 

mộ ông Ký VÕ VĂN GIỎI. Phần mộ ông hiện được 

nằm ở trong khu đất mộ của song thân bà Ký là ông 

TRIỆU VẠNG TƯỢNG và bà TRẦN THỊ TÀI, một 

bên mộ ông Ký có chuẩn bị sẵn cho bà Ký một nơi an 

nghỉ nhưng do hoàn cảnh nên bà Ký mất và chôn ở 

Bình Dương chớ không về gần ông Ký. (ông Ký là Thứ 

Ký Soái Phủ Nam Kỳ trước kia, sau khi Đức Thầy về 

ngụ ở nhà ông, thấy được sự mầu nhiệm của Phật Pháp 

và thấy được đức độ của Đức Thầy nên ông đã qui y, 

chuyên trì tu hành theo pháp môn Tịnh Độ mà Thầy đã 

dạy và khi mất ông đã biết trước ngày giờ, trong giới 

tín đồ PGHH ông là người đầu tiên được vãng sanh với 

Pháp môn niệm Phật.) 
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  Xong hết chúng con rời Bạc Liêu về với vùng 

đất gạo trắng, nước trong Cần Thơ khi trời đã về khuya. 

  Ngày 21/12/ Mậu Tuất (26/1/2019) 

  Sáng lại tại Đạo Tràng ở Cần Thơ 7 giờ 30 xuất 

phát về vàm kinh Ông Bổn, kinh xáng Xà No của làng 

Nhơn Nghĩa để điếu viếng cụ Hương Bộ VÕ MẬU 

THẠNH. (Cụ là một bậc lão thành, một tín đồ gương 

mẫu, có công rất lớn truyền bá Đạo Thầy, lúc người 

Pháp an trí Ngài tại đây, ông được Đức Thầy khẳng 

định qua câu: “HỎI THĂM HƯƠNG BỘ VẬY MÀ 

CÁCH TU…”) 

  - Sau ấy chúng con đến nhà bà 5 Nguyễn Thị 

Thu ở xóm chài, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, 

Cần Thơ (bà 5 là một vị nữ kiệt đã vì đạo pháp hiến 

thân mình cho lửa dữ vào ngày 25/2/2001 âl) hiện con 

gái bà đang thờ tự. 

  - Kế đến là nhà cụ Võ Kim Linh ở rạch Cả 

Chôm, ấp Thái Hòa, xã Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ 

(sau biến cố 8/9/1945, cụ bị sát hại, hiện con gái và 

người rễ tên Hoàng thờ tự cụ.) 

  - 2 giờ 30 chúng con đến xã Thới An, huyện Ô 

Môn để viếng cụ HUỲNH QUỚI VINH (Chệt Mầm - 

Cụ là người nhất tâm tín ngưỡng Đức Thầy, nhất quyết 

không bước qua chân dung Đức Thầy khi bị kẻ độc tài 

bắt buộc: “Bước qua thì sống, không bước phải chết” 

cụ chọn cái chết nhất quyết không bước qua, cụ bị tử 

vào ngày 11/9/1945 âl.) Hiện người cháu nội tuổi đã 85 

đang phụng thờ. 

  - 4 giờ hơn chúng con có mặt tại Nghĩa Trang ở 

Bần Tăng, Thới Long (đây là Nghĩa trang của các vị tử 

sĩ PGHH của quân đội do cố Trung Tướng LÊ QUANG 

VINH chỉ huy) dâng quà cùng thắp nén hương cầu 
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nguyện mà lòng rơi nước mắt vì…Con dù chỉ thầm 

nguyện nhưng cũng bằng cả lòng thành viết lên nỗi 

lòng của mình cùng các vị tiền nhân: 

ĐIẾU TẾ 

HỒN khuất khuất rồi tin chẳng mất 

THIÊNG thăng an ngự sẵn nơi ngồi 

SÔNG nầy! Nước hỡi! Người nằm xuống 

NÚI cản, đèo ngăn cũng nứt chồi! 

Hỡi ôi! Hương tỏa khói bay, bay khắp 

Hòa quyện theo từng làn gió nơi đây 

Kính chiến sĩ anh linh ngự chốn nầy 

Chúng con với lòng thành mong chứng giám! 

Tuy trong cảnh mưa dầu đầy ảm đạm 

Theo lệ hằng vạn nẻo đón Xuân lai 

Nhớ người xưa tận lực cả đêm ngày 

Hi sinh cả thân mình vì Nước Việt 

Hồi tưởng lại những ngày đầy bi thiết 

Liễu gầy rên trong hơi gió buồn teo 

Tiếng Nhạn kêu văng vẳng chốn quê nghèo 

Sương mù ướt khiến ngàn cây run lạnh 

Bâng khuâng giữa Nước Non đầy hiu quạnh 

Hấp thụ lời giáo huấn của Thầy ban 

Khí hùng anh tăng trưởng đến ngút ngàn 

Đền ân lớn non sông ra bảo vệ 

“LƯỚT ĐẠN BOM GIỮ VỮNG MỘT LỜI 

THỀ, 

TÀN SÁT HẾT QUÂN THÙ XÂM LƯỢC…” 

Thánh giáo ấy cõi lòng đâu vơi được 

Sức anh hùng cùng vũ khí thô sơ 

Tạo chiến công hiển hách chẳng hề mờ 

An thôn xóm, kẻ thù thêm kinh sợ… 

Nhưng than ôi! 
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Hóa Công hỡi! tạo chi tuồng cay nghiệt 

Vận bĩ hồi khiến bao cảnh điêu linh 

Khiến lặng căm nhốt hờn vào tim não 

Khiến anh hùng ngã gục chẳng hề tin. 

Người yêu nước đành cam phần ly biệt 

Lũ bạo Tần nhơn nhởn chốn trần dương 

Cây buồn rũ run run dường nín thở 

Tiễn người đi nước mắt đốt tuần hương…! 

Lệ chứa chan thôi xin không nhắc nữa 

Việc đã qua đành tạm gác cho qua 

Dịp Xuân về đến dâng ít món quà 

Thêm chạnh cảm cảnh mả mồ hoang vắng 

Chúng con lại mủi lòng thêm cay đắng 

Tiền nhân ơi! Xin chứng chút lòng thiền 

Tạm gác bao hoàn cảnh lắm truân chuyên 

Về thọ thực hương đăng cùng trà bánh…! 

Xin cung thỉnh! 

  Chương trình ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA đến đây 

chưa kết thúc, vì chia thành hai tốp nên con chỉ cập 

nhật được những vị mình đã được đi, phần còn lại có 

trên 40 vị nữa mà con không đi chung cùng nhóm được 

thì sẽ cập nhật sau, mong quí vị hoan hỉ cho! 

  Nhìn chung các gia đình mà chúng con đã đến, 

thân nhân của các vị tiền bối ai cũng hân hoan và xúc 

động trước việc làm “Đạo sự” nầy. Một việc làm 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN mà chúng con nghĩ 

người còn lại của PGHH phải ghi nhớ và thực thi. 

Thưa quí bạn đọc! trong PGHH có hàng trăm, hàng 

nghìn người đã nằm xuống cho Đạo Pháp, cho Dân Tộc 

để có được như ngày hôm nay. Song vì hoàn cảnh hiện 

tại vô cùng giới hạn mọi mặt, chúng con với sức nhỏ bé 

của mình chỉ thực hiện được bấy nhiêu. Rất cầu mong 
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những gia đình các vị chưa được điếu viếng thứ lỗi cho! 

  Trước thềm năm mới KHỐI TÍN ĐỒ PGHH xin 

kính chúc chư quí vị đồng đạo trong và ngoài nước lời 

chúc tốt đẹp nhất, chúc quí vị vạn sự lành cát tường, 

làm ăn phác đạt trong chánh nghiệp, tu hành tin tấn 

theo chánh Đạo và luôn kiên trinh giữ Đạo chờ Thầy! 

  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI ĐẠI HẠNH ĐẠI 

NGUYỆN KIM SƠN PHẬT. 
 

Ba Răng, ngày vào Xuân 22/12/ 2018 âl. 

NGUYỄN VĂN NHỰT tường trình 
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Cái Thấy Bất Nhị Trong Phật Giáo 
 

                                                Nhật Giải 
 

Thiền lâm có một mẩu chuyện nói về quá trình 

tu chứng của một vị xuất gia. “Trước khi xuất gia, thiền 

giả thấy núi là núi, thấy sông là sông. Trong khi tu thấy 

núi không phải là núi, thấy sông không còn là con sông. 

Nhưng khi giác ngộ thiền giả thấy núi lại là núi, thấy 

sông vẫn là sông”. Núi và sông là những vật thể ít thay 

đổi hình dạng nó gần như cố định, nhưng đối với người 

tu học Phật làm theo lời Phật tại sao lúc thấy có lúc 

thấy không, trong khi chúng là những vật thể luôn trơ 

gan cùng tuế nguyệt? 

Đạo Phật còn được gọi là đạo giải thoát. Một sự 

giải thoát toàn diện từ vật chất đến tinh thần qua tri kiến 

Phật còn được gọi “tri kiến bất nhị”. Cái thấy của con 

người luôn luôn bị phân hai: đúng sai, cao thấp…, 

những cặp nhận thức nầy luôn đối đãi và phân biệt. Đó 

là những nguyên nhân gây đau khổ cho con người, để 

phá bỏ ngã kiến, ngã chấp trong nhà Phật dùng thuyết 

phủ định cho mọi sự đều không thật có trong giai đọan 

bắt đầu tu tập vì vậy mới nói: “Thấy núi không phải là 

núi, thấy sông không phải là sông” (“Không Phải Là” 

có nghĩa là không thật có chứ không phải là không có). 

Nhiều kinh sách Phật đưa ra những luận chứng như 

thuyết duyên khởi mọi sư vật đều do nhơn duyên kết 

hợp tự bản chất nó không thật, ngay cả thân thể con 

người cũng vậy. 

Nhãn thức của con người thấy núi sông là 

những vật thể thường thấy bên cạnh đời sống. Từ cái 

thấy của đôi mắt đưa vào tâm sinh ra ý thức núi thì cao, 

sông dài biển rộng v..v.., như vậy cái thấy, cái nhận thức 
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của con người thật bình thường và đơn giản. Thế nhưng 

trong chốn thiền môn hoàn toàn khác biệt. Câu chuyện 

giữa hai thấy trò đang trên đường đi, một bầy le le bay 

ngang qua, vị thầy là Mã Tổ Đạo Nhất (709-788) hỏi: 

“Gì thế” 

 Người học trò là Bách Trượng Hoài Hải (724-

814) trà lời: “Bầy le le” 

 Mã Tổ hỏi tiếp: “Bay đi đâu vậy” 

 Bách Trượng trả lời: “Bay mất rồi”. 

Câu chuyện đối đáp giữa hai thầy trò thật bình 

thường có thể ngưng tại đây. Nhưng nó không giống 

như bình thường khi sự việc dưới tay một vị thầy muốn 

khai ngộ cho đệ tử. 

Mã Tổ chợt nắm lấy chót mũi của Bách Trượng 

vặn tréo. Đau quá, Bách Trượng la ối ối. Lập tức ngay 

lúc đó Mã Tổ hỏi: 

“Có bao giờ bay mất được sao?” 

Bách Trượng lạnh toát mồ hôi và ngộ ngay lúc 

đó. 

Câu hỏi của Mã Tổ: “Có bao giờ bay mất được 

sao” như sấm sét đánh vào cân não của Bách Trượng. 

Bách Trượng như người chết đi được sống lại nên lạnh 

toát mồ hôi. 

Một câu chuyên khác thuộc đời sau nhưng gần 

giống như đời trước chỉ cách nhau mấy mươi năm. Sư 

Đức Sơn Tuyên Giám (779-865) là vị sư lỗi lạc đời 

Đường, ông nghiên cứu tinh thâm kinh Kim Cang gồm 

những bài luận giải kinh. Ông rất yêu thích đi đâu ông 

cũng mang theo bên mình, nhưng khi đắc pháp và đại 

ngộ ông đốt tất cả những thứ ấy. Việc ông được Hòa 

Thượng Long Đàm khai ngộ kể lại như sau: “Một đêm 

khuya Sư Đức Sơn ngồi ngoài mái hiên chùa đang suy 
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nghĩ về diệu lý Thiền. Hòa Thượng Long Đàm đi đến 

bảo: 

“Sao không vào chùa nghỉ đi?” 

Sư Đức Sơn bạch: 

“Trời tối như mực” 

(Một câu trả lời hoàn toàn lạc đề, Sư đang suy 

nghĩ gì không sao biết được?) 

Nhưng với bậc thầy thượng thừa như Hòa 

Thượng Long Đàm bước vào trong lấy một cây đèn cầy 

đốt lên và trao cho Sư Đức Sơn. Sư vừa tiếp nhận cây 

đèn cầy, Hòa Thương Long Đàm vụt thổi tắt đi. Ngay 

lúc đó Sư liền đại ngộ, trước khi lên núi gặp Hòa 

Thương Long Đàm, Sư vào quán của một bà lão dưới 

chân núi để dùng điểm tâm sáng. Sư đã không trả lời 

được câu hỏi của một bà già nhà quê nầy. Câu hỏi của 

bà thật đơn giản: “Trong kinh Kim Cang có nói: Tâm 

quá khứ, tâm hiện tại và tâm tương lai Sư muốn điểm 

tâm nào?”.  

Sau khi đắc pháp và đại ngộ, Sư từ gĩa Hòa 

Thượng Long Đàm đi lên núi gặp Qui Sơn (771-853) 

người cùng thời nhưng thuộc dòng Thiền Nam Nhạc. 

Qui Sơn được ấn chứng từ tổ Bách Trượng Hoài Hải, 

còn Đức Sơn thuộc dòng Thanh Nguyên (Thanh 

Nguyên và Nam Nhạc đều là đệ tử của Tổ Huệ Năng). 

Đức Sơn gặp Qui Sơn nhằm thực chứng sự đại ngộ của 

mình, sau đó ông lên núi cao nói pháp, những lời dạy 

của Sư lạ lùng khó hiểu chỉ những bậc thượng căn mới 

hội nhập được, Sư có 9 môn đệ đắc pháp, Sư hướng dẫn 

mộn đệ mau chứng ngộ chân lý “Bất nhị”.  

Tâm các vị Tổ đắc pháp được ví như mặt nước 

hồ trong veo, chim nhạn bay qua hồ in bóng nhạn, 

nhưng khi chim nhạn bay rồi thì mặt nước hồ vẫn yên 
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tịnh và trong veo không còn nhạn và bóng nhạn. Cái 

thấy núi là núi, sông là sông của người đạt ngộ hoàn 

toàn khác với chúng sanh vọng tưởng trong thể nhị 

nguyên. Ngày nay tìm Thầy chứng đắc khó hơn tìm kim 

dưới đáy biển. Họ nói pháp rất hay rất hấp dẫn đúng 

tâm lý người đời nhưng chứng đắt thì không? Tại sao? 

Câu trả lời xin giành cho các bậc thức giả.    

 Tết Ta, không phải Tết Tàu 

NANCY DANG 
 

  Xin nhớ rằng, Tết âm lịch có từ dân tộc Việt rất 

là lâu rồi, từ hơn bốn ngàn năm trước…sau mấy anh 

Tàu mới học theo Việt Nam để ăn Tết và biến thành Tết 

Tàu. 

  Tết ta có từ thời vua Hùng Vương, sử dân tộc đã 

nói như thế, từ chuyện kể lưu giữ từ đời này sang đời 

kia (Bánh dầy, bánh chưng). 

  Tới khi quân Tàu chiếm Việt Nam, một số 

phong tục lại từ Phương Bắc nhập vào VN.  

Rồi nhiều người cứ tưởng đây là Tết Tàu. 

Theo Tự Điển Bách Khoa Mở Wikipedia, Tết 

ghi như sau: 

Tết Nguyên Đán (hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, 

Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay chỉ đơn giản còn gọi là 

Tết) là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam…Trước 

ngày Tết, thường có những ngày khác để sửa soạn như 

“Tết Táo Quân” (23 tháng chạp âm lịch) và “Tất Niên” 

(29 hoặc 30 tháng chạp âm lịch). 

  Vì Tết tính theo Âm lịch là lịch theo chu kỳ vận 

hành của Mặt Trăng nên Tết Nguyên Đán của Việt 

Nam muộn hơn Tết Dương lịch (còn gọi nôm na là Tết 

Tây). Do quy luật 3 năm nhuận một tháng của Âm lịch 
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nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên đán không bao 

giờ trước ngày 21 tháng 1 Dương lịch và sau ngày 19 

tháng 2 Dương lịch mà thường rơi vào khoảng cuối 

tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch. Toàn bộ dịp Tết 

Nguyên đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 

đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới (23 

tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng). 

  Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 

tháng 1 theo âm lịch trên đất nước Việt Nam và ở một 

vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. 

Trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, 

cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi và thờ cúng tổ 

tiên…Theo phong tục tập quán, Tết thường có những 

điều kiêng kỵ. 

  Văn hóa Đông Á – thuộc văn minh nông nghiệp 

lúa nước – do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã “phân 

chia” thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác 

nhau (và ứng với mỗi tiết này có một thời khắc “giao 

thừa”) trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của 

một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên 

Đán sau này được biết đến là Tết Nguyên Đán. 

  Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Tết 

Nguyên Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi 

theo từng thời kỳ. Đời Tam đại, nhà Hạ chuộng màu 

đen nên chọn tháng giêng, tức tháng Dần. Nhà Thương 

thích màu trắng nên lấy tháng Sửu, tức tháng chạp, làm 

tháng đầu năm. Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn tháng Tý, 

tức tháng mười một, làm tháng Tết. Các vua chúa nói 

trên quan niệm về ngày giờ “tạo thiên lập địa” như sau: 

giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần sinh loài 

người nên đặt ra ngày tết khác nhau. Đời Đông Chu, 

Khổng Tử đổi ngày Tết vào một tháng nhất định là 
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tháng Dần. Đời nhà Tần (thế kỷ 3 TCN), Tần Thủy 

Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức tháng mười. Đến thời 

nhà Hán, Hán Vũ Đế (140 TCN) lại đặt ngày Tết vào 

tháng Dần, tức tháng giêng. Từ đó về sau, không còn 

triều đại nào thay đổi về tháng Tết nữa. 

  Nguồn gốc của Tết vẫn còn đang được tranh cãi, 

nhưng hầu hết thông tin đều cho rằng ngày tết Nguyên 

Đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và được du nhập về 

Việt Nam trong 1.000 năm bắc thuộc. Nhưng theo sự 

tích “Bánh chưng bánh dày” thì người Việt đã ăn Tết từ 

trước thời vua Hùng, nghĩa là trước 1.000 năm Bắc 

thuộc. 

Thời Tam Hoàng Ngũ Đế từ năm 2852 – 2205 TCN, 

nhưng theo lịch sử Việt Nam cho thấy: “Họ Hồng Bàng 

dựng nước Văn Lang từ năm Nhâm Tuất 2879 TCN, trị 

vì cả 2.622 năm. Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long 

Quân, sau khi nối ngôi, vị vua hiền đức này kết hôn 

cùng bà Âu Cơ sinh ra Hùng Vương. Từ thời đó, người 

Việt ta đã ăn Tết.”. Ta có thể thấy Tết ở Việt Nam đã có 

từ rất lâu, trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế.  

  Khổng Tử đã viết trong cuốn Kinh Lễ:“Ta không 

biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội 

lớn của bọn nguời Man, họ nhảy múa như điên, uống 

rượu và ăn chơi vào những ngày đó, họ gọi tên cho 

ngày đó là Tế Sạ”. Sách Giao Chỉ Chí cũng có đoạn 

viết: “Bọn người Giao Quận thường tập trung lại từng 

phường hội nhảy múa hát ca, ăn uống chơi bời trong 

nhiều ngày để vui mừng một mùa cấy trồng mới, chúng 

gọi ngày đó là Nèn-Thêts, không những chỉ có dân làm 

nông mà tất cả người nhà của Quan lang, Chúa động 

cũng đều tham gia lễ hội này. Chỉ có bọn man di mới có 

ngày hội mà người trên kẻ dưới cùng nhau nhảy múa 
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như cuồng vậy, bên ta không có sự Quân thần điên đảo 

như thế.” Ta cũng có thể nói Tết có nguồn gốc từ Việt 

Nam. 

  Tết của hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc 

có ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vẫn có những đặc trưng 

riêng của hai quốc gia. 

  Trước năm 1967, Việt Nam lấy múi giờ Bắc 

Kinh làm chuẩn cho âm lịch. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, 

nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (CSVN) ban 

hành đổi lịch dùng múi giờ GMT+7 làm chuẩn ở miền 

Bắc. Vì thế hai miền nam bắc Việt Nam đón Tết Mậu 

Thân hai ngày khác nhau (miền Bắc ngày 29 tháng 1 

trong khi miền Nam thì ngày 30 tháng 1). Từ năm 

1976, cả 2 miền nam bắc mới dùng chung múi giờ 

GMT+7…. 

  Thế đấy nhé. Tết Ta, không phải Tết Tàu. 

Cớ sao gọi người Trung Quốc là “Tàu”! 

Học giả An Chi  

  Một số người nghĩ đơn giản rằng sở dĩ ta gọi 

người Trung Quốc là “Tàu” bởi vì họ sang ta bằng 

“tàu”! Từ nguyên học đâu có dễ dàng và ngộ nghĩnh 

như thế. 

  Tàu là một yếu tố Hán cổ và trong tiếng Hán 

cũng như tiếng Việt còn có nghĩa là “xe”. Tàu (trong 

tàu bè) là một từ Việt gốc Hán bắt nguồn ở một từ ghi 

bằng chữ 艚 mà âm Hán Việt hiện đại là tào, có nghĩa là 

“thuyền”. Chữ tào 艚 này cũng thông với chữ tào 漕, 

mà theo biện luận của Lưu Quân Kiệt trong Đồng 

nguyên tự điển tái bổ (Ngữ văn xuất bản xã, Bắc Kinh, 

1999) thì đều còn có nghĩa là “xe”. Cái nghĩa “xe” của 

từ tàu vẫn hiện hành trong tiếng Việt. Cứ so sánh tiếng 
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Bắc, tiếng Nam thì thấy ngay. Cái mà trong Nam gọi là 

tàu thì ngoài Bắc gọi là thuyền. Rồi ngoài Bắc gọi là 

tàu hỏa thì trong Nam gọi là xe lửa. Thế là cái nghĩa 

“xe” đã thấp thoáng trong danh ngữ tàu hỏa (nếu không 

đi sâu vào từ nguyên thì dễ hiểu lầm đây là cách dùng 

theo ẩn dụ). Rồi ngược lên đầu thế kỷ XX, cả trong 

Nam ngoài Bắc đều gọi máy bay là tàu bay. Thế là cái 

nghĩa “xe”, mở rộng là “phương tiện chuyên chở”, đã 

nằm ngay trong danh ngữ tàu bay. Cho nên, trong 

thành ngữ tàu bay tàu bò thì cả hai thứ “tàu” này chẳng 

qua đều cùng là “xe”. Vậy thì có lẽ ta sẽ biện luận rằng 

vì ngày xưa Tàu sang ta bằng xe nên tổ tiên ta đã gọi họ 

là “Tàu” chăng? Nên nhớ rằng họ đã sang ta từ xưa và 

sang thành nhiều đợt, lẻ tẻ có, thành đoàn có và đây là 

cả một câu chuyện dài. 

  Chúng tôi khẳng định rằng Tàu là âm cổ Hán 

Việt của từ ghi bằng chữ 曹 mà âm Hán Việt hiện đại là 

tào, có nghĩa rộng là “cơ quan triều đình”, hiểu rộng ra 

là “quan”. Trong thời Bắc thuộc, nói chung giới cai trị 

là người Trung Hoa cho nên dân chúng đã quan niệm 

rằng người Trung Hoa là “tàu”, nghĩa là “quan”.  

  Nếu cho rằng đây là một nếp nghĩ vô lý thì xin 

nhớ lại chuyện đã xảy ra hồi tháng 8, tháng 9-1945 tại 

Sài Gòn, dân Việt Nam đã đánh bất cứ người Pháp nào 

mà họ gặp ngoài đường vì theo họ hễ là người Pháp thì 

đều là “thực dân”. Do quan niệm trên mà về sau tất cả 

mọi người Trung Hoa dù không làm quan - đây là tuyệt 

đại đa số - cũng được “vinh dự” gọi là “Tàu”. Thế là 

cái danh xưng “Tàu” có một lịch sử đặc biệt và nét đặc 

biệt này gắn liền với sự cai trị của phong kiến phương 

Bắc đối với dân ta, nước ta./. 
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Ý Nguyện Phục Hưng                                             

Ngôi CHÁNH GIÁC TỰ (đã bị phế tích) 
 

LÊ VĂN TÍNH 
 

I.- Nguồn Gốc Và Yếu Tố Hình Thành. 

Sau khi ông Ngô Đình Diệm truất phế Quốc 

Trưởng Bảo Đại giành quyền nhiếp chính; thiết lập nền 

đệ I Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam, thông qua cuộc 

trưng cầu dân ý vào năm 1955. Để rồi chánh quyền của 

ông ta dùng bạo lực giải giáp 2 lực lượng võ trang của 2 

Giáo Phái Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH). Tất 

nhiên các cơ sở Giáo Hội từ Trung Ương đến địa 

phương cũng đều bị ngưng hoạt vì tình hình đối kháng 

căng thẳng giữa Tôn Giáo PGHH và chính sách độc tài 

gia đình trị của họ Ngô. 

Mãi đến 2 năm sau (1958) Chính Phủ Ngô Đình 

Diệm đã nhận ra sự sai lầm trong sách lược Bài Tôn đã 

dẫn đến hệ quả cực kỳ nguy hại, làm tan rã tinh thần 

đoàn kết quốc gia dân tộc, tạo ra sự mâu thuẫn hận thù 

đối với các Tôn Giáo và các tổ chức chính trị yêu nước 

trên cùng chiến tuyến. Cái sai lầm lớn nhất trong thế 

chiến lược quân sự của ông Ngô Đình Diệm là muốn “ 

mang hia 7 dặm” (đốt giai đoạn) nhằm để chính quy 

hóa quân lực nên mới gây ra một thảm kịch không đáng 

có như vậy. Vì thế cho nên chính quyền của ông đã phải 

xét lại và phải chịu nhúng mình xuống nước nhỏ để 

khẩn thiết kêu gọi và áp dụng chính sách hậu đãi đối 

với 2 lực lượng võ trang của 2 Tôn Giáo có ảnh hưởng 

lớn mạnh ở miền Đông và Tây nam bộ, bằng hình thức 

từ sĩ quan cho đến quân nhân nếu ai chấp nhận tham gia 

đều được đồng hóa vào các quân binh chủng chính quy 

của chính quyền. 
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Vì biến cố nêu trên đã làm tổn thương quá lớn 

đến thanh thế, sự nghiệp của khối tín đồ PGHH, cho 

nên tuyệt đại đa số trong hàng ngũ võ trang của Tôn 

Giáo đều tẩy chai không tham gia cộng tác với chính 

quyền, điển hình là toàn bộ đại đội 34 đóng tại địa bàn 

cố định tại đây. Tất cả đều lui về đời sống dân dã để lo 

làm ăn và lo tu thân hành đạo theo Tôn chỉ giáo lý của 

Đức Thầy khuyến dạy. Và trong bối cảnh phải chờ đợi 

cơ sở Giáo Hội được tái phục hoạt, hầu hết bà con đồng 

đạo ở khu vực nầy đều thống nhất ý nguyện cần phải 

xây dựng nơi đây một ngôi Chùa để vừa lưu dấu lại 

chứng tích lịch sử đầy giá trị thiêng liêng, bởi trước đây 

trong cuộc hành trình Khuyến Nông năm 1945, Đức 

Tôn Sư PGHH đã 3 lần đặt chân đến đây để thuyết giáo 

độ đời. Đồng thời để vừa tạo một cơ sở thờ tự dành 

chung cho bá tánh thập phương và đồng đạo các nơi có 

chỗ thuận tiện đến đây để vọng cầu, chiêm bái Tam 

Bảo. Đây là một việc làm mang tính thiêng liêng và đáp 

ứng nhu cầu khao khát cho tất cả đồng đạo tín hữu ở 

vùng xa xôi cách trở nhưng lại có tầm ảnh hưởng rộng 

lớn về địa hạt tin ngưỡng Tôn Giáo và trọng Đạo kính 

Thầy. 
 

II- Xây Dựng và Phát Triển. 

Ý nguyện nầy đã trở thành hiện thực vào năm 

1960, do ông Đỗ Hiếu Thảo đứng ra chủ xướng kêu gọi 

và thỉnh ý các vị bô lão và đồng đạo xa gần nhằm để 

lấy quyết định chung. Coi như hầu hết mọi người đều 

phấn khởi, hưởng ứng, bằng tinh thần tích cực sẵn sàng 

đóng góp, kẻ công người của để hình thành bước đầu 

một ngôi Chùa đơn giản và bán chính thức lấy danh 

nghĩa là Hội Quán. 

Vị trí ngôi Chùa tọa lạc trên khu đất với diện 
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tích khoảng trên một ngàn mét vuông (1.000 m2), nằm 

chếch về phía Tây Nam trước ngôi Đình Thần cũ. Nơi 

đây vừa là cái sân đình mà cũng vừa là cái sân vận 

động thể thao, và các loại hình sinh hoạt giải trí khác, 

thuộc địa bàn của ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, quận 

Châu Thành, tỉnh Phong Dinh (Cần thơ), nay thuộc tỉnh 

Hậu Giang. 

Nếu định vị phương hướng cho ngôi Chùa thì: - 

Đông:  giáp sông Hậu (cách hữu ngạn Hậu Giang 

khoảng 1 km). – Nam: Chùa quay mặt về hướng nầy, 

đối diện với vàm sông Cái Côn. Con sông nầy đi thẳng 

vào quận Phụng Hiệp (Ngã Bảy), và cũng là con sông 

phân chia địa hạt giữa 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng 

hiện nay. Bắc: giáp Cần Thơ và – Tây: giáp Phụng 

Hiệp, Cái Răng. 

Đến năm 1967, ngôi Chùa được trùng tu nâng 

cấp có vẻ khang trang thoáng rộng hơn. Dùng vật liệu 

xây dựng bằng xi măng cốt sắt và trên mái lợp tôle thay 

cho mái lá và vách phên toàn là gỗ tạp, và cũng từ đây 

cơ sở Hội Quán nầy được nhìn nhận chính thức là ngôi 

Chùa lấy danh hiệu là Chánh Giác Tự. 

Đây là ngôi Chùa được xem là duy nhất, bởi cả 

một địa bàn rộng lớn bao trùm các xã như Phú Hữu, 

Đông Phú, Phú Thứ v.v..chạy ngược lên theo hữu  ngạn 

Hậu Giang tiếp giáp với Xóm Chài (Cần thơ) cả 20 km 

chiều dài mà vẫn không có ngôi chùa nào của PGHH! 

Điều tối trọng đại hơn hết đó là Đức Thầy chúng ta đã 

đặt chân đến đây. Như vậy để cho thấy tầm quan trọng 

và sự cần thiết của ngôi Chùa như thế nào rồi. 

Nhờ có ngôi Chùa nên bá tánh và đồng đạo các 

nơi quy tụ đến đây hành hương, lễ bái Tam Bảo và các 

hoạt động đạo sự khác, như tuyên đọc Sấm Giảng, Thi 
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Văn Giáo Lý của Đức Thầy vào các ngày như 14, Rằm 

và 29 – 30 âl theo chu kỳ hằng tháng, cũng như các 

ngày lễ lớn của Đạo. Ngoài ra còn mở các buổi thuyết 

trình giáo lý và các cuộc hội thảo để trao đổi về chân lý 

Phật Pháp của Phật Giáo và Tổ Thầy. Nơi đây còn được 

sử dụng phòng thuốc Nam để trị bịnh miễn phí cho bá 

tánh do các ông Nam Y từ Long Xuyên – Châu Đốc 

tình nguyện xuống đây phụ trách. 

Thật ra, vì đây là nơi chôn nhao cắt rốn và cũng 

là nơi người cầm bút có mặt 2 năm trụ trì ở đây (1962- 

1963) nên mới có cơ hội am hiểu khá nhiều về các dữ 

kiện diễn tiến của ngôi Chùa. Ngay cả thành phần Độc 

Giảng Viên ở đây cũng đều do bút giả hướng dẫn, đào 

tạo. 
 

III.- Giá Trị Thiêng Liêng và Lịch Sử. 

Sở dĩ các vị bô lão và thân hào nhân sĩ cùng toàn 

thể đồng đạo nơi đây đều quyết tâm, nhất nguyện bằng 

mọi giá và mọi cách phải xây dựng một ngôi Chùa tại 

địa điễm nầy, bởi các yếu tố trọng đại như sau: 

Như chúng ta đều biết, cuộc hành trình Khuyến Nông 

của Đức Thầy chỉ trong thời gian 2 tháng, từ tháng 4 

đến tháng 6 năm 1945, mà Ngài đã đi khắp các tỉnh 

miền Tây Nam Bộ với 107 địa điểm thuyết giáo nhưng 

chỉ có xã Phú Hữu, tại vàm Cái Côn nầy mà Ngài đã 3 

lần lui tới, đó là điều chúng ta cần phải đặc biệt quan 

tâm và suy nghĩ. Và trong 3 lần nầy có 1 lần Đức Thầy 

đến thăm riêng gia đình của ông Hội Đồng Du ở rạch 

Mặc Cật, cách vàm Cái Côn khoảng 5 km. Đây là gia 

đình song thân của ông Phạm Công Dương, là Hội 

Đồng tỉnh Phong Dinh- Cần thơ trước năm 1975. 

Đặc biệt trong lần đến đầu tiên của Đức Thầy có 

3 sự kiện diễn ra được ghi nhận sau đây: 
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Thứ nhất: Trong lúc Đức Thầy thuyết Pháp trước 

hằng ngàn người ái mộ, chăm chú lắng nghe chỉ riêng 

có ông Xã Ánh (là quan đầu Xã trong chính quyền của 

Pháp mà người ta thường gọi là thầy tư Ánh) tỏ ra khó 

chịu, có lẽ ông ta vì không thích đạo hoặc giả vì ganh tỵ 

trước uy danh, thanh thế quá lớn của Đức Thầy, nên 

ông ta có ý định chờ khi Đức Thầy thuyết giảng xong, 

ông ta sẽ lên diễn đàn để cật vấn Đức Thầy một vài 

điều gai gốc về lĩnh vực chính trị và tình hình đất nước. 

Đến lúc Đức Thầy vừa kết thúc buổi giảng đạo thì bỗng 

nhiên Ngài bảo: “Theo tôi được biết thì hôm nay ông 

quan đầu Xã có ý định muốn hỏi tôi điều gì đó, vậy xin 

mời ông lên đây để chúng ta cùng trao đổi”. Nghe qua 

câu nói của Đức Thầy như luồng điện chạm mạnh vào 

tâm tư thầm kín của ông xã Ánh, khiến cho ông ta vừa 

ngạc nhiên vừa run sợ, bởi không hiểu tại sao mà cái 

người nầy lại biết được ý định của mình trong khi chưa 

bao giờ hớ môi với bất cứ ai. Nhưng ông ta vẫn cố trấn 

tỉnh tinh thần và bước đến diễn đàn để đặt các câu hỏi 

như dự tính. Tuy nhiên, điều rất lạ không hiểu tại sao 

vừa bước đến Micro (?) thì lưỡi của ông ta như bị cứng 

lại không nói năng được gì và mồ hôi toát ra như tắm, 

nên ông ta đành bước xuống diễn đàn ra về trong lặng 

lẽ. Đó là lời tường thuật của người trong cuộc (Xã Ánh) 

cho một số bạn bè thân tín của ông ta. Và chính cha tôi 

cũng hay kể lại câu chuyện nầy cho gia đình anh em 

chúng tôi cùng nghe. 

Thứ hai: sau khi ông xã Ánh thui thủi ra về, thì 

cũng là lúc mọi người tiễn đưa Đức Thầy xuống thuyền 

để đi vào Ngã Bảy – Phụng Hiệp. nhưng vừa bước 

xuống thuyền Đức Thầy liền bảo: “Hãy chờ một chút, 

vì có người đang đi đến để mong được gặp Thầy”. Thế 
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là mọi người đều nhìn trước ngó sau để xem coi thành 

phần nào, ở đâu đi đến. Nên biết ở địa phận nầy còn là 

rừng rậm hoang vu, đường xá đi lại chỉ bằng ghe, 

thuyền chứ giao thông đường bộ chưa có. Cho nên 

khoảng 15 phút sau người ta mới nhìn thấy xuất hiện 

một chiếc xuồng bơi có bốn người từ trong rạch Ngả Lá 

có vẻ hộc tốc bơi ra, người nào cũng thấy mồ hôi đẫm 

ướt. Khi xuồng vừa tới, Đức Thầy đang đứng giữa 

chiếc thuyền máy, Ngài giơ tay lên chào hỏi và bảo: 

“Được rồi Thầy đã chấp nhận lòng thành của các con”!. 

Lúc ấy cả bốn người trên chiếc xuồng đồng chấp tay xá 

kỉnh Đức Thầy một cách thành kính và toại nguyện. 

Thứ ba: Ngôi Chánh Giác Tự này là do Đức Bà 

(thân mẫu Đức Thầy) đặt tên cùng với hai ngôi Hòa 

Bình Tự xã Xuân Hòa và ngôi Hảo Tâm Tự xã An Lộc 

Thôn, quận Kế Sách tỉnh Sóc Trăng 

Thứ tư: Trong khi Đức Thầy đã 3 lần quang lâm 

đến đây, ở bờ sông thuộc xã Phú Hữu, nhưng Ngài 

không bao giờ đặt chân sang qua bờ bên kia sông, thuộc 

xã An Lạc Thôn, mặc dù bên ấy là cái chợ (chợ Cái 

Côn) dân cư trù phú và đời sống kinh tế rất thịnh đạt, 

chỉ cách nhau đôi bờ chưa đầy 200 m. Thậm chí ông 

Bang Biện Còn, là một con người giàu có đầy thế lực 

mà cả khu vực nầy bất cứ ai cũng đều nghe danh biết 

tiếng. Chính ông ta đã đích thân cùng một số người 

thân tín đi qua viếng Đức Thầy, đồng thời khẩn thiết 

thỉnh cầu Đức Thầy sang bên đó để giảng đạo cho dân 

chúng nghe, nhưng Ngài đã từ khước với lý do là: “Bên 

ấy đã có chủ rồi”! Thật sự lời phán nầy của Đức Thầy 

thuộc huyền cơ, mật nhiệm mà cho tới bây giờ vẫn 

chưa ai khám phá và lý giải được!!! 
 

IV- Ý Nguyện Phục Hồi và Những Khó Khăn 
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Vấp Phải. 

A.- Ý Nguyện: Tâm nguyện tha thiết của hầu hết 

bà con tín hữu ở đây đều mong ước ngôi Chùa được 

khôi phục để vừa kỷ niệm bước chân Thánh Thể của 

Đức Thầy. Phải thấy và hiểu rằng: Đây là một Đại Kỳ 

Duyên cho cả khu vực nầy đối với Phật Pháp và Đức 

Tôn Sư yêu kính chứ không phải là chuyện bình thường 

hay cầu khẩn mà có được. Đồng thời để vừa đáp ứng 

nhu cầu tín ngưỡng cho bá tánh và tín đồ ở vùng xa xôi 

khát vọng nầy. 

B.-Những Khó Khăn Vấp Phải: Hiện ngôi Chùa 

chỉ còn là phế tích. Nếu phải đem so sánh tâm trạng xót 

đau cả dòng lệ nuối tiếc của bà Huyện Thanh Quan 

trong “Thăng Long Thành Hoài Cổ” thì ở đây cũng 

không khác mấy!. Bởi sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, 

Chùa bị cấm chỉ không còn hoạt động do lệnh của 

chánh quyền. Do đó, Chùa không có người coi sóc, 

bảo quản và khói hương, hoàn toàn bị bỏ trống như 

chùa hoang vô chủ. Mặc cho thời gian biến hoại theo 

định luật Sanh, Trụ, Dị, Diệt của tạo hóa, nhưng trong 

đó không loại trừ có bàn tay phá phách của con người! 

Tình trạng bi đát hiện hữu là nhà cửa của dân đã xây cất 

san sát bao quanh cả 3 phía của ngôi Chùa. Còn phần 

chánh điện thì chính quyền đã xây nhà thông tin văn 

hóa án bít ngay trước mặt Chùa, coi như từ ngoài nhìn 

vào không ai còn thấy đâu là ngôi Chùa nữa cả! Cụ thể 

ngôi Chùa đã bị bao vây nằm lọt thõm ở giữa như lòng 

đỏ của quả trứng với diện tích còn lại chưa đầy 200m2. 

Trước thực trạng xót xa đau lòng ấy, nên bà con 

đồng đạo địa phương đã đứng ra làm Đơn xin xây cất 

lại đã được chính quyền chấp thuận, coi về mặc nguyên 

tắc đã ổn không còn phải bận tâm lo lắng nữa. 
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Điều khó khăn, trăn trở hiện nay là tìm kiếm cái 

mặt bằng (cái nền) chùa hợp lý theo các yêu cầu đòi hỏi 

của tâm linh và thực tại. Do đó, các phương án được đặt 

ra để hội kiến sau đây: 

 - Nếu phục hưng lại trên nền cũ thì quá chật 

hẹp, không đủ chuẩn, nhất là cái mặt tiền đã bị chặn bít 

bởi cái nhà thông tin văn hóa. Thậm chí cái bảng hiệu 

tên Chùa còn bị bôi bỏ để thay vào đó bằng danh nghĩa 

là trường Tiểu Học cơ sở .v.v. 

- Còn thương lượng với chính quyền trên cơ sở 

nền đổi nền thì họ không đồng ý. Giả dụ họ có chịu 

chăng nữa tất nhiên họ sẽ cho cái nền khác ở tận đâu 

đâu nằm cách xa vị trí hiện tại, nơi mà chúng ta muôn 

lưu lại dấu chân của Đức Thầy tôn kính; và 

 - Hiện nay nhóm đại diện cổ xúy chương trình 

phục dựng ngôi Chùa trong đó bút giả với vai trò Cố 

vấn đã tìm ra một thửa đất rất thuận lợi và lý tưởng, 

nằm ở phía sau chùa cách nhau khoảng 100 m, diện tích 

đúng 1.000 m2. 

Điều băn khoăn, trăn trở là chủ sở hữu của phần 

đất đã ra giá là 1 tỷ rưởi VN đồng, tính theo đơn giá thì: 

1.500.000 đồng / m2. Thật ra nếu đem so sánh theo thời 

đất đai gồm các loại hiện nay thì cái giá nầy hãy còn 

tương đối rẽ. Thế nhưng, đối với điều kiện và hoàn 

cảnh nội tại thì nó đã vượt khỏi tầm tay với, tức không 

có khả năng để thực hiện theo ý nguyện, bởi còn 1 

khoản chi phí không phải nhỏ dành cho phần xây cất 

ngôi chùa nữa. v.v.!!! 

Tuy nhiên, cuối cùng tập thể đã thống nhất ý 

kiến nên thực hiện theo giải pháp tình thế, nghĩa là tìm 

cách mua cho bằng được miếng đất nầy vì nó nằm gần 

vị trí của ngôi Chùa cũ, nếu chậm trễ để rơi vào tay của 
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người khác, thì chúng ta sẽ không còn tìm đâu ra cái địa 

điểm thuận lợi và lý tưởng như thế. Cho nên, điều tốt 

nhất của giai đoạn khó khăn nầy ta cần ưu tiên tạo cho 

có được cái mặt bằng, còn việc xây cất chùa sẽ giải 

quyết sau cũng chẳng muộn!. 

Việc trước mắt bây giờ là nhóm vận động đang 

thương thảo giá cả với chủ đất trên cơ sở mua toàn bộ 

hoặc 2/3, trong dt 1.000 m2, và đang chờ xem kết quả 

thế nào sẽ thông báo cho tất cả quý đồng đạo trong và 

ngoài nước biết sau. 

Trên đây là khái lược qua những yếu tố và sự 

kiện then chốt của ngôi Chùa. Kính mong các nhà hảo 

tâm, quý vị Mạnh thường quân và quý đồng đạo cả 

trong và ngoài nước quan tâm hỗ trợ tinh thần và vật 

chất để xây dựng lại ngôi Chùa mang đầy ý nghĩa lịch 

sử và giá trị thiêng liêng trọng đại nhằm để lưu dấu 

chân Thánh Thể của Đức Thầy yêu kính. 

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 Nam Mô A Di Đà Phật. 

Hậu Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2018. 

TM Ban vận động 

(đã ký) 

           Lê Văn Tính.  
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Vài nét về Tiểu sử Ông MAI VĂN DẬU 
Đổng Lý Văn Phòng  

của Đức Huỳnh Giáo Chủ 
 

(Đây là di cảo của cố Đồng đạo Huỳnh Văn Góp) 
 (tiếp theo Ts Tinh Tấn số 32)  

VI.- Thái độ của người Pháp đối với Đức 

Thầy qua cuộc vận động của Ông Mai Văn Dậu: 

Mặc dù Jean Decoux (Toàn Quyền Đông 

Dương) đã đồng ý với ông Mai Văn Dậu cứu xét trả tự 

do cho Đức Thầy, nhưng trước sự phát triển mau lẹ của 

Phật Giáo Hòa Hảo làm cho người Pháp dè dặt, giải 

quyết vấn đề từng giai đoạn nên cuộc gian truân của 

Ngài còn dài. 

Người Pháp vẫn lưu giữ Đức Thầy ở nhà thương 

Chợ Quán chỉ cho thân nhân của Ngài tới thăm, có tính 

cách dò xét, dần dần cho nhiều tín đồ PGHH đến thăm 

viếng Ngài. 

Trong quyển “Thất Sơn Mầu Nhiệm” (của 

Nguyễn Văn Hầu và Dật Sĩ) trang 237 có đoạn viết: 

“Đức Thầy thu phục Bác sĩ Trần Văn Tâm…và còn thu 

được anh gác cửa nhà thương… Nhờ vậy, từ đây anh 

em tín đồ muốn vô nhà thương thăm Đức Thầy thường 

được dễ dãi.”  

Tuyệt nhiên, không có ghi chép gì về công lao 

cực khổ của Ông Mai Văn Dậu đã lo cho Đức Thầy. 

Công bằng mà nói chính nhờ sự vận động của ông Mai 

Văn Dậu khi gặp gỡ Jean Decoux (Toàn Quyền Đông 

Dương) nên người Pháp mới có thái độ như thế, chớ 
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thực ra dù ở địa vị chức vụ nào đi nữa người Việt Nam 

chỉ là kẻ thừa hành mà thôi. 

Hầu hết những tác phẩm lớn sưu khảo về PGHH 

của nhiều tác giả, chỉ viết một vài đoạn ngắn về Mai 

Văn Dậu, nên sự hoạt động hữu hiệu và sự cống hiến 

của ông cho Dân tộc và Đạo pháp ít người biết đến, hầu 

như lãng quên. 

Sự nghiệp của Ông Mai Văn Dậu luôn ở bên 

cạnh Đức Thầy, được Ngài giao giữ nhiều việc quan 

trọng, sự khôn khéo của ông làm cho các chính trị gia 

đương thời nể phục. Sự trung hiếu của ông đối với Đức 

Thầy, Đạo pháp và Dân tộc là một tấm gương sáng cho 

hậu thế soi chung. Khi làm việc cho Đức Thầy, ông viết 

tay mặt, kể từ khi Ngài thọ nạn tại Đốc Vàng trở về sau 

ông Mai Văn Dậu chỉ viết tay trái, ẩn dật, chỉ xuất hiện 

mỗi khi pháp nạn, một lòng lo cho đạo như Rồng thiêng 

lúc ẩn lúc hiện vậy. 

(Là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo từng theo dõi 

bước đường truân chuyên của đạo, kẻ viết bài nầy xin 

nghiêng mình kính cẩn tri ân ông Mai Văn Dậu, ông 

Lâm Thơ Cưu, ông Lâm Ngọc Thạch và nhiều vị khác 

đã hy sinh từ vật chất, thân mạng lẫn tinh thần bất chấp 

hiểm nguy lo cho Đức Thầy và lập nhiều công lao lớn. 

Trong quá khứ cũng như hiện tại chúng ta được hưởng 

Giáo lý siêu mầu của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà không 

làm sáng tỏ công lao các vị lão thành đã lo cho Thầy 

Tổ, cho Đạo, thì hóa ra là kẻ vong ân vậy). 
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VII.- Đức Thầy tiên tri cho Ông Mai Văn Dậu 

biết trước thực dân Pháp sẽ đưa Ngài đi xa: 

Ông Mai Văn Dậu thật thông minh tài trí, sau 

khi hội kiến với Đức Thầy xong về âm mưu gian trá 

của Pháp chuẩn bị lưu đày Đức Thầy, ông liền đến 

thương lượng với nhà cầm quyền sở tại về ý định của 

họ. Phía Pháp giả vờ chưa có lệnh, ông có tài biện bác 

và đưa tờ giấy của Toàn Quyền Đông Dương cho họ 

xem, vì lúc gặp Decoux ông có bàn thêm việc Đức 

Thầy có xin về Bạc Liêu. Về phía Pháp cũng để lộ một 

thái độ ngạc nhiên không biết tại sao ông Mai Văn Dậu 

biết rõ tin mật nầy của Pháp. 

Ông cũng tìm đủ kế sách để kéo dài thời gian và 

báo tin về miền Tây cho các đồng đạo hay Pháp sắp 

giải Đức Thầy đi xa, thậm chí có nhiều tín đồ ở sát biên 

giới Việt – Miên như xã Khánh Bình, Khánh An (Châu 

Đốc) đi xe máy đạp, chờ đón Đức Thầy ở bên ngoài 

nhà thương Chợ Quán. 

Ngày 11 tháng 5 năm Tân Tỵ (1941) Pháp giải 

Đức Thầy qua bót Catinat, nơi giam chính trị phạm, 

những nhà ái quốc bị giam ở đây kính phục Đức Thầy 

sát đất.  

Ông Mai Văn Dậu sốt ruột chờ đợi bức Điện văn 

của Văn phòng Toàn quyền Đông Dương về việc xin 

cho Đức Thầy về Bạc Liêu, việc cư trú của Đức Thầy 

được giao phó cho Bà Phùng Thị Liên (tức bà Cò tàu 

Hảo) lo liệu trước. 
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Tám ngày sau tức ngày 19/5 năm Tân Tỵ, Đức 

Thầy được về Bạc Liêu. Ông Mai Văn Dậu đang ở 

ngoài chờ sẵn. Lúc Pháp dẫn Đức Thầy ra khỏi bót 

Catinat, Đức Thầy ra dấu cho ông biết địa điểm Pháp 

đưa đi. Đức Thầy ngó ông, giơ tay lên đảo vòng quanh 

và chỉ về hướng miền Tây. Ông Mai Văn Dậu đến đúng 

nơi, khi Pháp đưa Đức Thầy vừa đến chỗ xe đưa về Bạc 

Liêu, vừa bước xuống xe thì tên Cò Tây liền còng tay 

Ngài. Tinh thần tín đồ PGHH dâng cao, họ đứng đông 

nghẹt cả một khu vực, ngó thấy thằng Cò Tây còng tay 

Đức Thầy thì già trẻ, đàn ông, đàn bà khóc rộ lên. Ông 

Mai Văn Dậu bước tới bạt tay thằng Cò Tây và nói 

tiếng Pháp với nó bằng thái độ giận dữ, nó trả lời:“Tôi 

tưởng Đức Thầy là phạm nhân như bao nhiêu người 

khác”, nó không kịp suy nghĩ, miệng nói, tay mở còng 

tay ra và run lặp cặp. Lúc ấy ai cũng thấy cái oai của 

ông Mai Văn Dậu thật lạ kỳ. (Những chứng nhân của 

thời cuộc hiện đang còn sống). 

VIII.- Ông Mai Văn Dậu đọc Hồ sơ Mật của 

bọn quân phiệt Nhựt về việc đô hộ xứ Đông Dương. 

Ông bị tra tấn thê thảm: 

Ngày mùng 2 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 

(7/10/1942) người Nhựt dời Đức Thầy về Sài Gòn ở tại 

Sở Hiến Binh Nhựt, cái kế hoạch nhờ người Nhật giải 

cứu Đức Thầy thoát khỏi ý định của Pháp lưu đày Ngài 

sang Ai Lao là công lao của Ông Biện Hùm và ông 

Lâm Thơ Cưu. 
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Sau vài tháng ở Sở Hiến Binh Nhựt, Đức Thầy 

được dời đi ở đường Lefèvre, tại đây người Nhựt cũng 

dễ dãi, tín đồ PGHH đến thăm Đức Thầy được tự do 

không bị giới hạn, trong lúc nầy có rất nhiều nhà ái 

quốc khoa bảng đã quy y với Đức Thầy nay có dịp ở 

bên cạnh Ngài, được Ngài phân công tác cho từng vị 

đảm trách những phần vụ quan trọng để đối phó với 

tình hình đất nước trong giai đoạn tới, rèn luyện cán bộ, 

thành lập cơ cấu tổ chức hạ tầng, đoàn ngũ hóa khối 

quần chúng để chuẩn bị bước sang giai đoạn đấu tranh 

chống ngoại xâm cứu nước. 

Bước sang năm 1943 (Quý Mùi) tinh thần của 

tín đồ PGHH đoàn kết chặt chẽ nhứt là giới nông dân 

đóng góp rất tích cực cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất, 

họ tự nguyện chở lương thực bằng đường bộ, đường 

thủy. Có nhiều chiếc ghe chở đầy ắp thực phẩm thay 

phiên nhau chèo chống tiếp tế lên Sài Gòn nuôi cán bộ 

cấp Trung Ương do Đức Thầy trực tiếp lãnh đạo, và 

nhiều cán bộ cấp Tỉnh lên Sài Gòn nhận chỉ thị của Đức 

Thầy. Sự hy sinh công sức của họ không thể đo lường 

và tưởng tượng nổi, họ chèo ghe thực phẩm không 

ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm bất kể mưa to gió lớn, vì 

thế cho nên rất nhanh chóng và kịp thời, đồng thời 

những tin tức nội bộ từ Trung Ương đến hạ tầng cơ sở 

cũng được thông báo chính xác. 

Công tác ngoại giao cũng được phát triển mạnh 

ngay trong nước, cũng như sự liên kết chặt chẽ với các 

nhà ái quốc đang lưu vong ở hải ngoại. 
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Muốn biết rõ vai trò của Nhựt tại bán đảo Đông 

Dương và cũng muốn làm sáng tỏ vấn đề bí mật đó, ông 

Mai Văn Dậu nhận lãnh nhiệm vụ lấy Tài liệu tối Mật 

của Nhựt. Sau khi hội họp bàn tính xong, ông Mai Văn 

Dậu trình với Đức Thầy, Đức Thầy nói “Nhựt nó đánh 

ông chết.” Ông Mai Văn Dậu xin đi, dầu chết cũng cam 

vì đây là chuyện đại sự không thể không biết được, ông 

nói với Đức Thầy:“Thân tứ đại nầy xin cúng dường chư 

Phật”. 

Ông Mai Văn Dậu nhanh chân đến Sở Mật 

Thám Nhựt, đi vào Văn phòng một cách tự nhiên, lúc 

đó nhân viên an ninh không hỏi gì đến ông, bởi vì ông 

thường lui tới tiếp xúc với cấp chỉ huy của họ. Người 

giữ hồ sơ Mật không có ở đó, ông liền mở tủ lấy hồ sơ 

đọc rất nhanh và xếp lại để y chỗ cũ (bởi vì ông Mai 

Văn Dậu có khiếu nhớ rất phi thường, nên không cần 

lấy tài liệu). Khi bước ra khỏi căn phòng đó thì viên 

chức giữ Hồ sơ Mật vừa về tới, ông giả bộ đi tìm viên 

chỉ huy Sở Mật thám, tên nầy không tin và tống giam 

ông ngay. Nhân viên điều tra thẩm vấn ông, đánh đập 

tra tấn tàn nhẫn đến nổi tét mí chân mày bên mặt bể 

vòng xuống gần sóng mũi máu ra ướt áo, cái đầu thì 

sưng to rờ vào mềm nhủn như trái chuối chín mềm, mắt 

nhắm mở không nổi. Nó khám xét áo quần thân thể 

không có dấu vết gì khả nghi nên nó đưa qua phòng tạm 

giam, đứng ngoài sân có thể nhìn được, thân nhân thăm 

nuôi đứng bên ngoài song sắt đưa đồ vô dễ dàng. 
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Đức Thầy biết ông đã bị nạn, Ngài làm thuốc sẵn 

và gọi Cô Ký Giỏi đem đi. Đức Thầy nói:“Ông Dậu bị 

Nhựt bắt giam tra tấn, trong người thương tích nặng 

lắm suýt chết.” Cô Ký Giỏi nghe xong tay chân rụng 

rời, Đức Thầy sắp đặt cơm nước, thuốc men và chỉ dẫn 

đường cho Cô Ký Giỏi đi thăm nuôi. Cô Ký Giỏi đến 

nơi đi qua đi lại ba lần mà không thấy ông Mai Văn 

Dậu ở đâu, ông kêu:“Cô Ký, cô Ký!!!” thế mà vẫn nhìn 

không ra. Nhận được tiếng nói của ông, cô Ký bước tới 

nhìn ông Dậu mà không cầm được hai hàng lệ nó tuôn 

như suối. Vừa khóc vừa lấy thuốc, thuốc thoa chỗ bị bể 

thịt và vết bầm thật là thần diệu, bớt nhức nhối nhưng 

mà cánh tay bị đánh dập xương, ngón tay trỏ và ngón 

tay giữa bị gãy. Hai ngón tay nầy về sau mang tật. 

Cô Ký Giỏi về Trụ sở trình bày mọi việc cho 

Đức Thầy, mọi người đều lo lắng cho việc lớn không 

thành, cá nhân ông Mai Văn Dậu lâm nạn lớn. Đức 

Thầy nói với mọi người giải tán nghỉ ngơi, Nhựt nó sẽ 

thả ông Dậu ra. 

Đây là một công tác lớn liên quan đến vận mệnh 

của đoàn thể PGHH và của đất nước, tuy bị lâm nạn lớn 

suýt nguy đến tánh mạng nhưng ông Mai Văn Dậu đã 

thực hiện được và thành công. Sau khi Nhựt thả ra, ông 

phúc trình mọi việc lên Đức Thầy về ý định của quân 

Nhựt toan chiếm Đông Dương chỉ chờ thời cơ đảo 

chánh Pháp. 

IX.- Hoạt động bí mật: 
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Những học giả hay các nhà chính trị phân tích 

hay nghiên cứu về Phật Giáo Hòa Hảo đều nhận rằng 

khối tín đồ PGHH đã đóng góp công lao xương máu 

chẳng những cho Đạo pháp mà luôn cả cho Dân tộc. 

Thực dân Pháp đàn áp, gây chia rẽ nội bộ, Việt Minh 

Cộng Sản chém giết, thủ tiêu còn phao vu, các ký giả 

nhầm lẫn cũng a dua theo, rồi sau đó cũng bị chúng giết 

chết thê thảm. PGHH luôn luôn ở vào cái thế lưỡng đầu 

thọ địch: đối đầu Việt Minh Cộng Sản và Thực dân 

Pháp, phía sau lại bị các phần tử quốc gia thời Ngô 

Đình Diệm bắt bớ tù đày và thủ tiêu. Thế mà PGHH 

vẫn tồn tại và ngày thêm phát triển mạnh. 

Trong thời gian Đức Thầy đang ẩn lánh Việt 

Minh và Mật thám Pháp ở vùng Sài Gòn – Chợ lớn, 

dưới sự lãnh đạo chỉ huy trực tiếp của Đức Thầy, có rất 

nhiều người trí thức, khoa bảng Tây học, các nhà Nho 

uyên bác, các vị phú hào và người bình dân nhưng đa 

mưu túc trí đem hết nhiệt tâm phục vụ vì Thầy vì Đạo. 

Tất cả những người ấy có biệt tài riêng. Trong số nầy 

có rất nhiều yếu nhân quan trọng bị bọn Việt Minh dưới 

sự chỉ huy của Trần Văn Giàu và Phạm Văn Bạch ra 

lịnh thủ tiêu, nạn nhân bị giết xong còn bị chặt thân thể 

ra làm nhiều đoạn, vất xác bên bờ mương, ao hồ, bờ 

sông, bên vệ đường, bị neo nước mất xác, gây cảnh 

hoang mang rùng rợn áp đảo tinh thần dân chúng để họ 

không dám hợp tác với các đảng phái chính trị thực tâm 

yêu nước. 
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Những ai đã từng thoát hiểm trong vòng vây của 

Việt Minh Cộng Sản mới thấy sự mưu trí của những 

người làm việc bên cạnh Đức Thầy. Như trường hợp 

ông Lâm Ngọc Thạch giải cứu Đức Thầy thoát khỏi tay 

Công an của bọn Trần Văn Giàu mưu sát Đức Thầy 

(đêm 9/9/1945) ở đường Miche. 

Ông Mai Văn Dậu được Đức Thầy trao trọng 

trách theo dõi những bí mật của Pháp – Nhựt và liên hệ 

với các khoa bảng học ở Pháp về, kích thích giác ngộ 

họ đem tài năng phục vụ đất nước và dân tộc, sau đó 

tiến cử gặp Đức Thầy. Bởi vì cái học của họ nhằm mục 

đích làm quan cho bộ máy cai trị của Pháp, quên Tổ 

quốc bị kẻ xâm lăng giày xéo đất nước. Đức Thầy 

khuyên họ; vì: 

“Học chữ nghĩa cho thông cho thái, 

 Đặng xuê xang đài các xe tàu.” 

Hoặc:  “Học hay lợi dụng tiền tài.” 

Cái học ấy vô bổ, nên: 

 “Lấy cái cấp bằng liệng xuống sông.” 

Hay là: “Ví dầu gặp chữ công danh, 

 Đến khi rốt cuộc cũng đành thả trôi.” 

Còn những người cựu học Nho gia thì: 

 “Học Nho cứ mãi làm thi ngạo đời. 

 Rung đùi ngâm chuyện trên trời, 

 Tình duyên cá nước vậy thời dỗ con.” 

  ---xxx--- 

Vì tránh sự dòm ngó theo dõi của Mật thám 

Pháp và VMCS (Việt Minh Cộng Sản), Ông Mai Văn 
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Dậu làm việc tối mật với Đức Thầy nên ít người hiểu 

biết về ông. Sự tiếp xúc một cách bất ngờ, trình với 

Đức Thầy những gì đã thu thập được và lãnh chỉ thị 

mới. Có lúc thân thiện công khai, cũng có rất nhiều lần 

Đức Thầy dẫn ông Mai Văn Dậu đi chơi để bàn thế sự. 

Đặc biệt mùa Thu năm 1943 tại Sài Gòn, Đức Thầy đi 

chơi đêm với Luật sư Mai Văn Dậu có làm bài thơ 

(TVGL trang 422) để dặn dò ông đồng thời tiết lộ cơ 

mầu. 

Có lần từ chiến khu miền Đông về Sài Gòn, Đức 

Thầy và ông Mai Văn Dậu cải trang mặc y phục kiểu 

nông dân người Triều Châu (tức người Tiều) băng rừng 

lội suối để tránh các trạm và bộ đội CS đóng quân, rất 

là gian nan vất vả ngày đi đêm nghỉ. Đức Thầy dẫn 

đường, hễ ông Dậu than đói hoặc khát thì Đức Thầy hái 

lá cây cho ăn và chỉ bờ suối ở gần phía trước, vì ông 

không quen sống cảnh cơ cực của nông dân nên đi 

đường chân phồng đau nhức, Đức Thầy hái lá cây vò 

đắp chỗ đau. 

Sau mấy ngày băng rừng, hai Thầy trò đi trổ ra 

cánh đồng trồng dưa hấu, giữa đám dưa có cái trại nhỏ, 

người chủ dưa cũng vui vẻ lựa trái dưa thật lớn xẻ hai, 

chín đỏ mời hai Thầy trò ăn đỡ khát; nhưng Đức Thầy 

ra dấu hiệu không cho ông Dậu ăn, lúc ấy ông Dậu 

mừng quá vì đang khát và đói, Đức Thầy không cho ăn, 

ông sinh nghi sắp có biến cố quan trọng. Đức Thầy cám 

ơn lòng tốt của chủ dưa, liền nắm tay ông Dậu đi 

nhanh. Chừng vài chục phút, rẻ khỏi đường mòn đi 
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thẳng về phía bụi rậm có nhiều “cây gai dấu ó” (cây 

mắc cở gai) tiến về phía cây cao cành lá rũ xuống đất 

ngồi nghỉ chân. Độ chừng mười phút thì có lực lượng 

vũ trang của CSVM đuổi theo đường mòn, khi nhìn bọn 

chúng khuất dạng, Đức Thầy nói:“Nếu ông ở lại ăn dưa 

thì bị bọn chúng bắt mà tánh mạng không còn”, rối tiếp 

tục đi vài tiếng đồng hồ trổ ra quốc lộ cũng vừa lúc có 

chiếc xe ngừng lại đổ khách, hai Thầy trò về đến Sài 

Gòn chuyển xe đến nhà một người Hoa và lúc đó đã có 

một số tín đồ trung kiên đang đợi Đức Thầy. Họ nhìn 

Đức Thầy và ông Dậu quần áo rách tơi tả chạnh lòng 

rơi nước mắt, tắm rửa thay đồ mới, ông Dậu lấy làm 

thắc mắc trong lòng không hiểu tại sao tất cả áo quần 

mới đều vừa vặn và chuẩn bị đúng lúc, sự tiếp đãi rất 

nhiệt tình và cung kính, trong lúc ăn cơm Đức Thầy nói 

tiếng Hoa rất thông và sau đó ứng khẩu cho họ chép 

bằng Hoa văn bài thơ đầy cả trang giấy. Đức Thầy quay 

sang phía ông Dậu và nói “Những người nầy tu hành 

tinh tấn, Tôi đọc cho họ chép để nương theo đó mà tu 

hành mau đắc quả”. Sáng ngày hôm sau Đức Thầy và 

ông Dậu chuyển qua Chợ Lớn ở căn nhà có cổng rào, 

phía sau có trồng cây ăn trái, họ đã sắp xếp chỗ trú ẩn 

đặc biệt bí mật khi bị địch phát hiện, có thể ẩn núp an 

toàn. Nơi đây Đức Thầy sắp xếp chương trình hoạt 

động mỗi người mỗi việc nói cho ông Dậu nghe (chớ 

không viết văn bản) trở về miền Tây báo tin cho những 

người có trách nhiệm thi hành huấn lịnh của Đức Thầy. 



 
 
 

193 
 

X.- Giai đoạn đấu tranh chánh trị đối đầu với 

Cộng sản: 

1)- Sự gian trá của Cộng sản: 

Cộng sản thường đổi danh xưng tương tợ như 

các danh xưng của các Đảng phái chính trị yêu nước 

chân chính, CS đánh lừa quần chúng tưởng lầm họ, 

theo sách lược tàn bạo giết hại thủ tiêu các nhà ái quốc 

để giành quyền lực chính trị chớ không phải lo kháng 

chiến, trái lại còn cung cấp tài liệu mật cho quân xâm 

lược Pháp bắt giam hoặc tù đày cho đến chết. 

Cũng cần nhắc lại các danh xưng, tổ chức cách 

mạng chân chính để làm sáng tỏ vấn đề. “Việt Nam 

Độc Lập Đồng Minh” gọi tắt là Việt Minh, một tổ chức 

liên hợp tất cả các Đảng phái và các tầng lớp nhân dân 

cùng nhau đánh đuổi thực dân Pháp giành Độc lập. 

Bọn Đệ tam CS Quốc tế do Hồ chí Minh lãnh 

đạo lại đổi danh xưng na ná là “Việt Nam Cách Mệnh 

Đồng Minh” cũng gọi tắt là VM, cho nên nói VM cướp 

chính quyền là do công lao của đảng CS, lầm lẫn là như 

thế. 

Cuộc tranh luận sôi nổi đêm 7/9/45 do Hoàng 

Quốc Việt (cán bộ CS) được cử vào Nam chủ trì, các 

chánh đảng nêu ra vấn đề VM thiệt hay giả, cuối cùng 

Cộng Sản đuối lý. 

Ngày 17/7/45, hội nghị Postdam “Đồng minh” 

buộc Nhựt đầu hàng, đến 9 ngày sau, đài phát thanh của 

“Đồng minh” mới công bố phổ biến khắp nơi Đông 

Nam Á, Trung Hoa và Cao Ly. Tới ngày 15/8/45 Nhựt 



 
 
 

194 
 

Hoàng mới chánh thức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 

Ngày 22/8/45 một cuộc biểu tình lớn nhứt tại Hà Nội, 

Việt Minh phỗng tay trên, cướp chính quyền, cờ đỏ sao 

vàng và búa liềm, biểu ngữ tung ra khắp nơi. Qua vài 

ngày sau, chúng tổ chức cướp của giết người rồi phao 

vu cho Việt Nam Quốc Dân Đảng, mượn cớ giết sạch 

các lãnh đạo và đảng viên Quốc Dân Đảng các cấp, thật 

đau lòng. Chính cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc đó cũng 

tưởng là thật nên không chịu nghe lời trần tình của Việt 

Nam Quốc Dân Đảng. 

Cộng Sản lúc nào cũng phỗng tay trên, tổ chức 

đồng loạt và có sách lược, tại Nam Bộ vào ngày 

25/8/1945 Lâm Ủy Hành Chánh được thành lập, Trần 

Văn Giàu tự phong là Chủ tịch và công bố Danh sách 

các Ủy viên, trong đó người đảng CS chiếm đa số, gây 

sự bất mãn và sự chống đối của các đảng phái yêu nước 

chân chính, vì bọn CS đi ngược lại chủ trương của Việt 

Nam Độc Lập Đồng Minh. 

Như trên đã nói, ngày 7/9/1945 bọn Hoàng Quốc 

Việt đại diện cho Tổng bộ VM nhượng bộ Lâm Ủy 

Hành Chánh đổi tên là Ủy Ban Nhân Dân. 

Do áp lực phản đối mạnh mẽ sự độc tài của bọn 

Trần Văn Giàu nên ngày 27/9/1945 lại đổi danh xưng 

lần nữa thành lập “Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến 

Nam Bộ”, Phạm Văn Bạch làm Chủ tịch thay cho Trần 

Văn Giàu. 

2)- Vai trò của Ông Mai Văn Dậu: 
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Trong Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến gọi tắt 

là “Ủy Ban Hành Kháng”, Đức Thầy nhận chức Ủy 

Viên Đặc Biệt, Đức Thầy đề cử Luật sư Mai Văn Dậu 

giữ chức Đổng Lý Văn Phòng. 

Với vhức Đổng Lý Văn Phòng, Đức Thầy đã 

giao cho ông Mai Văn Dậu giữ hồ sơ, soạn thảo và 

nghiên cứu các Văn thư, có toàn quyền quyết định việc 

đối nội, đối ngoại nếu xét thấy có khả năng hoặc trình 

Đức Thầy giải quyết. Việc nầy trong nội bộ có vài 

người thắc mắc, ông Dậu đưa giấy Ủy nhiệm có chữ ký 

của Đức Thầy cho mọi người xem. Mặc dù đây là vấn 

đề nhỏ, nhưng Đức Thầy cũng đã nhiều lần nói cho các 

cấp ở miền Tây lên thăm và nhận lệnh của Đức Thầy. 

Đức Thầy nghiêm sắc mặt nói:“Những việc nào ông 

Dậu xét và tự giải quyết thay mặt cho Đức Thầy khi 

vắng mặt, các cấp phải triệt để tuân lệnh, ông Dậu 

không bao giờ vượt quá quyền hạn, phàm giao việc gì 

cho ai, phải tin tưởng lẫn nhau”. Một hôm nhân lúc mọi 

người khá đông, Đức Thầy nói với ông Dậu:“Tôi giao 

trách vụ cho ông nếu làm đúng ngày tôi về phong chức 

“Vạn Hộ Hầu” để thưởng, nếu làm trật thì cái đầu đi du 

lịch ăn đám giỗ.” 

Ông Mai Văn Dậu, Thạc sĩ Triết học, Giáo sư 

dạy Triết lại còn là Luật sư nổi danh, tánh tình cương 

trực, chính trị khôn ngoan nên việc đối ngoại đối 

phương rất nễ sợ, bọn Việt Minh Cộng Sản và Pháp 

khó có thể trả lời những điều ông buộc tội họ, cũng như 

sách lược đưa ra có lợi cho đoàn thể PGHH, khó bác bẻ 
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phủ nhận. Tài biện bác của ông các nhà chính trị và ký 

giả lão thành thường nhắc nhở. 

3)- Cộng Sản khủng bố: 

Đức Thầy nhận chức Ủy Viên Đặc Biệt là vì 

Ngài muốn dàn xếp bằng giải pháp chính trị bớt đổ 

máu, lúc bấy giờ những cán bộ nồng cốt làm việc bên 

cạnh Đức Thầy rất sáng suốt và nhậy cảm, nhận ngay 

rằng ngoài mặt Cộng Sản giả vờ hợp tác còn thực chất 

thì dùng mọi thủ đoạn gian ác, ngầm mưu sát Đức 

Thầy, họ giết hoặc thủ tiêu cán bộ PGHH các cấp và tàn 

sát đốt nhà những nơi làng hẻo lánh có tín đồ PGHH. 

Ông Mai Văn Dậu thỉnh thị Đức Thầy để họp 

phiên họp khẩn cấp và tối mật tìm biện pháp đối phó 

với CS đồng thời đưa ra phương án bảo vệ và nơi an 

toàn cho Đức Thầy, phân công phân nhiệm xong, cử 

liên lạc về miền Tây cho các cấp địa phương quân, 

chính đề phòng, hầu ứng phó kịp thời trước tình huống 

xảy ra. 

Trần Văn Giàu bủa lưới Công an mưu sát Đức 

Thầy và Mật thám Pháp cũng vây bắt. Ngài thoát nạn 

nhiều lần nhờ luôn luôn cải trang y phục, thay đổi chỗ 

ở, và bên cạnh Ngài có nhiều phòng vệ giỏi võ nghệ lại 

mưu trí can đảm. 

4)- Việt Minh Cộng Sản công khai thảm sát tín 

đồ PGHH và quần chúng: 

Ngày 8/9/1945 có cuộc biểu tình chống độc tài 

đảng trị tại Cần Thơ ước lượng cả ngàn người. Chủ tịch 

Ủy Ban Hành chánh là Trần Văn Khỏe ra lịnh thảm sát 



 
 
 

197 
 

bắn súng như mưa vào đoàn người biểu tình vốn tay 

không, chỉ biết chạy mà thôi, con số chết và bị thương 

khoảng vài trăm nằm la liệt ngoài đường, máu nhuộm 

loang lỗ, đoàn người tháo chạy dọc đường còn bị phục 

kích bắn chết thêm một lần nữa. 

Trần Văn Giàu công khai dán bố cáo nói đoàn 

người hôm qua có âm mưu đảo chánh cần phải triệt hạ. 

Các ông Huỳnh Thạnh Mậu (bào đệ Đức Thầy) 

Trần Văn Hoành (con ông Trần Văn Soái), Nguyễn 

Xuân Thiếp (tức Thi sĩ Việt Châu) được đề cử ra Hà 

Nội gặp Tổng bộ Việt Minh cũng bị bắt giam tại Khám 

lớn Cần Thơ, số người bị bắt đông nghẹt phải nằm 

nghiêng hoặc thay phiên nhau ngồi, mùi xú uế gia tăng 

lớp đau, lớp chết do mất vệ sinh nhiễm trùng lây lan. 

Đến ngày 7/10/1945 bọn Cộng Sản đem xử bắn ba 

người nói trên tại “Vận động trường” Cần Thơ. 

Khắp các tỉnh miền Tây đâu đâu cũng bị Cộng 

Sản thảm sát còn đốt nhà gọi là tiêu thổ kháng chiến, 

nhu yếu phẩm tịch thu của nông dân để nuôi Bộ đội CS. 

Man rợ nhứt, bắt nạn nhân là tín đồ PGHH có 

chỗ luôn cả tín đồ Cao Đài tự mình đào hố xong chúng 

chôn sống hoặc bắn tập thể. Nhiều hố chôn dọc theo 

các tỉnh địa hình nằm giáp giới Kampuchea và tận bên 

kia biên giới. Những gia đình nạn nhân thường lấy ngày 

Việt Minh bắt thân nhân của họ làm ngày đám giỗ bởi 

vì không biết hồn xác ở đâu cả. 

Các hố chôn rải rác khắp nơi như Mộc Hóa 

(Kiến Tường), Đôn Phục, Gẩy Cờ Đen, Đồng Tháp 
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Mười; sâu ở giữa đồng Hồng Ngự, Tân An, Bến Nước, 

ngọn Cỏ Lau xã Phú Hữu, đồng Vĩnh Lộc, Cồn Cát xã 

Phước Hưng, phía sau đồng Vung Thăng, Phú Hội, 

ngọn Cả Hàng thuộc tỉnh Châu Đốc rải tận Hà Tiên, ở 

Cao Miên (Kampuchea) như Hưng Lợi sông Tiền, dưới 

chân núi Lò Gò, Thạnh Hòa, Cả Dơn (sở dĩ có địa danh 

ấy vì nơi đó người Việt sinh sống lập nghiệp lâu đời). 

Vùng Phú Lâm, Phú An (quận Tân Châu) mỗi hầm trên 

ba ngàn người. Tổng số ước trên mười ngàn ở hai xã 

nầy. Rất nhiều xác người trôi sông vô thừa nhận, tấp 

vào các cồn bãi thuộc sông Tiền giang và Hậu giang, 

mỗi cây tre xâu nhau từ 5 – 10 người, hoặc bị trói ké, 

hoặc bị đứt đầu chỉ còn cái mình… 

Hồi tưởng lại cảnh rùng rợn đó, bầu trời lúc nào 

cũng u ám, gia súc hình như cũng linh cảm được sự 

thảm khốc ghê rợn. Trâu bò rống lên inh ỏi, không ăn 

cỏ. Chó tru từ đầu làng cuối xóm, thì ít ngày sau có 

tiếng “tù và” báo động dân chúng tản cư, lớp bị Việt 

Minh Cộng Sản đốt nhà giết người lấy lương thực, đã 

vậy còn bị quân đội Pháp tấn công, máy bay bỏ bom 

vào đoàn người tản cư… 

5)- Giai đoạn hòa giải:   

Trước tình hình đất nước càng ngày thêm khốc 

liệt, cần phải đấu tranh chống thực dân Pháp và nạn độc 

tài giành lãnh đạo kháng chiến của bọn Việt Minh, 

không thể đem Đạo ra chống đỡ, nên Đức Thầy và các 

nhà ái quốc thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng 
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được Đức Thầy công bố ngày 21/9/1946, chức Tổng Bí 

Thư là ông Nguyễn Bảo Toàn (tức Nguyễn Hoàn Bích). 

Đức Thầy luôn luôn dùng chánh sách hòa dịu, 

tránh đổ máu, hợp tác tránh cảnh cốt nhục tương tàn. 

Báo chí lúc bấy giờ đăng tải sự tham gia của Ngài trong 

Ủy Ban Hành Chánh Nam Bộ. Ngày 14/11/1946 Đức 

Thầy tuyên bố “Vì sao tôi tham chánh” đăng trên báo 

Quần Chúng. 

Báo Nam Kỳ 29/11/1946 có đăng tải bài Ông 

Hồn Quyên vào chiến khu phỏng vấn Đức Thầy. Đức 

Thầy đính chính các tin đồn phao vu các vụ xô xát đẫm 

máu do tín đồ PGHH gây ra. Ngài trưng ra bằng cớ rõ 

ràng, sau ngày 30/10/1946 có nhiều nơi còn tiếp tục 

khủng bố PGHH như vụ 16 người bị bắn và bị đánh 

chết tại Lấp Vò (Sa Đéc) chẳng hạn. 

Nhằm mục đích ngăn chận sự xô xát diễn ra 

càng lớn mạnh, “Ủy Ban Hòa Giải” được thành lập để 

giải quyết mọi sự xung đột giữa Việt Minh và Dân Xã 

Hòa Hảo. 

(Còn nữa, xin xem tiếp ở Ts Tinh Tấn số 34. 

Cám ơn) 
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Ngôi làng ven dãy núi báu                             
LINH THỤY                                                                  

(Trích tuyển tập Hoa Cỏ) 

Mới lên mười nhưng Sáu Lành thuộc vào hàng 

"biết chuyện" nhất trong làng. Từ khi bác Hai của Lành 

trên tỉnh biếu ba chiếc xe "cuộc" rất bảnh, cậu bỗng 

dưng cảm thấy mình trở thành một tay "thám hiểm" và 

có nhiệm vụ "báo cáo" mọi việc cho làng. Chiếc xe đạp 

thể thao rất cao có thanh ngang, cậu thấp bé ngồi trên 

yên cứ phải nhón nhón mau mỏi lắm, nên ưa luồn chéo 

một chân phía dưới thanh ngang, đứng trên hai bàn đạp 

mà phóng ào ào, chỗ nào cũng tới; lúc đó Lành chắc là 

một trong số rất ít người đã thử đi giáp vòng luôn cả 

trọn làng Hòa Hảo. 

Thời đó vào khoảng năm 1939, dân cư còn thưa 

thớt và nghèo nàn lắm, có xe đạp chạy phom phom như 

Lành là sang rồi. Với lại ai nấy đều đầu tắt mặt tối lo 

làm ruộng làm rẫy kiếm ăn, công hơi đâu mà chạy 

loanh quanh. Giáp vòng làng dài cũng dễ tới hai chục 

cây số, đường trải đá lâu năm không sửa chữa nên vồng 

và nhiều ổ gà lắm, đạp xe ê cả đít. Vậy mà Lành cứ một 

mình đi quanh mấy vòng làng. Sau này có nhiều dân 

làng mới ngoài Bắc di cư vô, gọi đùa cậu là "thằng Mõ" 

- tức là cậu bé thông tin trong làng - mà Lành lấy làm 

thích thú lắm. 

Làng Hòa Hảo là một doi đất dài khá lớn nằm 

trong quận Tân châu tỉnh Châu đốc, chung quanh hầu 

như là sông ngòi bao bọc, một bên Tiền giang, một bên 

Hậu giang, nối liền bằng nhánh sông Vàm nao nho nhỏ. 

Chung quanh làng mênh mông toàn là nước, sông Tiền 

rộng dễ ra cũng cả cây số, dòm múc mắt, xa tít xa lờ 
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mờ bóng một rặng núi thuộc dãy Thất sơn. Ngoài việc 

phải đạp xe tới trường làng đi học, Lành thường chạy 

tới chạy lui trên con đường cặp rạch Cái Tắc, la cà nơi 

các chợ, một đầu là chợ Nhơn Hòa, đầu kia là chợ Mỹ 

Lương, hoặc vòng qua mé đình làng, hoặc tới chùa Hòa 

An tự. Trọn ngôi làng xanh mướt với những đồng ruộng 

mênh mông, thấp thoáng bóng chim cò điểm xuyết giữa 

các hàng dừa hàng cau phất phới. Ban ngày chim hót 

líu lo, ban đêm giun dế ểnh ương tỉ tê rền rã... toàn là 

bạn chơi của Lành thời thơ ấu. 

Nhà cửa dạo đó cũng còn xơ rơ lắm, nhưng Lành 

sống thoải mái lắm nên cũng không thấy gì là nghèo 

nàn. Nhà nào cũng cất trên một nền mống có thềm nhà 

cao phòng nước lụt, nhà mái tranh vách ván hay vách 

đất nền đất nện, tuy cũng ba gian hai chái, nhưng trong 

nhà trống hoảnh chẳng có gì ngoài mấy bộ vạc nhỏ vừa 

làm chỗ tiếp khách, chỗ ăn và chỗ ngủ, và vài cái tủ bàn 

lỏng chỏng. Được cái nhà nào sau hè có mảnh vườn 

nho nhỏ trồng cây trái với mấy vồng bắp khoai đậu và 

đủ thứ cây ăn trái cung cấp thức ăn cho cả nhà. Ban 

ngày thường vắng vẻ vì ai ai cũng phải ra đồng, ban 

đêm còn quạnh quẽ hơn nữa dưới ánh sáng leo lét của 

ngọn đèn dầu cá linh trong chiếc dĩa con. Lành thường 

lo se vải làm tiêm đèn, vì cậu học bài đêm cho nên thủ 

việc đèn đóm trong nhà, khi có tiệc tùng gì cậu đặt luôn 

cả hai ba tiêm đèn cùng lúc trong dĩa cho nhà sáng hực 

lên; đôi khi còn chịu khó đi mượn đèn măng-xông của 

mấy ông Hương ông Hội cho sang hơn. Không phải chỉ 

mượn cho nhà cậu đâu, mà bất cứ ai nhờ cũng làm hết. 

Ai trong làng cũng biết Lành, ông hương cả Bộ ở đây 

thương cậu lắm, hỏi gì cũng được. 

Dân ở đây tuy nghèo, chỉ có khoảng độ vài chục 
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người là khá giả, nhưng họ gần gũi nhau lắm. Nhà giàu 

tuy ở nhà gạch mái ngói, ăn bận trắng trẻo hơn, đi đâu 

thì có xe lôi xe kéo; nhà nghèo ở nhà lá mặc áo đà áo 

đen, đi chân đi bộ; tuy vậy hầu như ai cũng biết ai, gặp 

nhau chào hỏi bằng tên, còn có việc gì thì bà con chòm 

xóm ráp hết nhau lại rất là vui vẻ. Tuy đất rộng nhưng 

ruộng ở riêng, còn nhà cửa thì cất khít sát nhau cho ấm 

cúng, lúc đó đâu độ chừng ba bốn chục ngàn dân thôi. 

Đầu tiên họ kéo nhau tới doi đất gần như là hòn đảo này 

để lập nghiệp chắc là vì đất tốt. Nghe nói ở đây là đất 

bồi từ trên Biển Hồ bên Miên đổ xuống, lượng nước 

điều hòa, thủy triều lên khoảng hai thước rồi rút xuống, 

để lại đất phù sa khá xốp, nhờ vậy lúa rất dễ trồng trọt, 

tuy lúc đó không có phân bón và chỉ nhờ sức trâu bò mà 

lúa cũng nở bông tràn đồng. 

Đất này Lành nghe bác Hai kể đâu lúc trước của 

người Miên, nhưng chuyện đó đã nhiều thế kỷ trước, 

không thấy có vết dấu gì của họ để lại tại đây, có thể là 

đất tại đó chưa khai thác bao nhiêu. Điều không biết có 

phải do người Miên để lại hay không là trong làng có 

nhiều người mắc bệnh trùng lắm. Bệnh trùng là thứ 

bệnh điên khùng cứ lặp đi lặp lại cho nhiều người trong 

cùng một gia đình. Lúc đó thầy pháp thầy bùa làm ăn 

rất nhiều tại vùng đó, họ nhảy múa vẽ bùa đốt phép 

lung tung, mà chữa hoài cũng không hết. Miệt An 

giang, Châu đốc vô Thất sơn, Tịnh biên, Nhà bàng... 

khi đó cũng có nhiều người theo Đức Phật Thầy Tây An 

của Bửu sơn Kỳ hương, nhưng vị này khuất bóng khá 

lâu, thành thử đại đa số chỉ thờ phụng ông bà tổ tiên, 

hay cúng vái trời đất theo lối xưa nơi bàn thông thiên 

trước mỗi nhà. 

Lành thường nghe kể các câu chuyện về Thất 
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sơn huyền bí; nào là chuyện các vị tu hành đắc đạo trên 

núi báu; nào là các chuyện thần kỳ như chuyện cổ tích 

đã xảy ra trên đó; nghe nói có cả một hang động thông 

lên đến tận trời... Khi nhỏ, Lành thường ao ước sẽ có 

ngày chính mình được vào Thất sơn để tìm hiểu tại sao 

nơi đó được gọi là "núi báu". Phải chăng chứa chất thật 

nhiều kho tàng châu báu, hay là nơi chốn của rất nhiều 

vị thần thánh linh thiêng, hoặc vả chỉ là lời đồn đãi? 

  Chính Lành là người đã đi báo tin cho lối xóm 

láng giềng biết một chuyện lạ khác thường mà các bậc 

trưởng lão cho là chắc đến từ nơi "núi báu". Đó là 

chuyện của Cậu Tư Huỳnh Phú Sổ, con lớn của ông 

hương cả Huỳnh Công Bộ, mà lâu nay trong làng ai 

cũng biết là từ năm mười lăm tuổi đã ốm đau bịnh lạ 

liên miên, xanh xao gầy còm thầy thuốc điều trị cũng 

bó tay không hiểu là bịnh gì, vậy mà tự dưng đến năm 

tuổi hai mươi không chữa chạy nữa lại hoàn toàn hết 

bịnh coi như không có chuyện gì, đã vậy mà còn có tài 

năng rất lạ lùng. 

Lần đầu tiên nghe tiếng đồn, Lành đạp xe tới 

liền, và ngay sau đó như không rời chân nổi. Cậu Tư 

Huỳnh ngồi trên một cái ghế ngay trước sân nhà, mặc 

bộ đồ bà ba bằng vải trắng, tóc dài chấm vai, mặt mày 

ửng hồng hai mắt sáng quắc rất oai vệ, cậu nói kệ và 

giảng cho nhiều người tới vây quanh nghe. Cậu Tư cứ 

ngâm nga một đoạn kệ giảng rồi ngưng lại giải nghĩa, 

thao thao bất tuyệt như nước chảy, giọng thanh tao lảnh 

lót rền vang như tiếng chuông ngân nghe chấn động cả 

tai. Lành hồi đó tuy còn nhỏ mà phải thấy rõ ràng 

không phải là giọng người thường. 

Lúc đó mỗi ngày Lành đều đạp xe chạy vòng 

vòng quanh làng, nhưng từ khi Cậu Tư xuất ra giảng 
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đạo thì Lành chiều chiều chỉ thích đi thẳng tới nhà Ông 

Cả để nghe Cậu nói chuyện. Lành nghe người nhà ông 

Cả cho biết trước đó Cậu Tư mắc bệnh lạ lắm, chạy 

chữa đủ thầy đủ thuốc mà không hết, suốt ngày ở trong 

phòng không ra ngoài coi như không biết gì sự thế. Vậy 

mà tự dưng vào khoảng đầu năm đó, cậu tỉnh lại khỏe 

mạnh như thường, và kế đó lại dắt ông Cả đi lên thăm 

núi báu Thất sơn suốt mấy ngày mấy đêm. Lạ một điều 

là cậu chưa từng đi đâu ra khỏi làng, nhưng khi đi núi 

lại thông thạo đường như quen biết sẵn. Trên núi nghe 

nói cậu ngồi thiền, và nói nhiều chuyện lạ cho cha nghe 

lắm. Rồi khi trở về, cậu trở thành một người khác. 

Chính Lành là con nít mà cũng thấy Cậu Tư 

không phải là người thường, từ thần sắc uy nghi cho 

đến cách đi giọng nói hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là chỉ 

có thể là từ các vị siêu phàm. Nhưng giảng kệ như vậy 

người nghe tuy thấy lạ mà chưa hiểu chưa tin liền, sau 

đó Cậu Tư ra tay chữa bệnh. Cậu chỉ dùng nước lã và 

niệm Phật, rồi dặn dò người bệnh phải tin tưởng Trời 

Phật, về khấn vái niệm Phật. Chỉ có vậy mà Cậu chữa 

hết cho rất nhiều người. Có người bệnh rất nặng, như 

bệnh ban sởi, dịch tả... ông Cả lúc đó sợ Cậu chữa 

không hết phải ra từ chối, vậy mà Cậu chỉ dùng bông 

trang, lá xoài cũng chữa hết. Từ lúc đó bản thân ông Cả 

mới dám tin con mình đã trở thành một vị phi thường. 

Chính một người quen trong nhà Lành đã được chữa 

khỏi bệnh, cánh ông chủ Hùng ở làng Hưng Nhơn mắc 

bệnh trùng con cái cứ nối tiếp nhau mà khùng khùng 

lãng lãng; trước đó ông chủ Hùng chạy đủ cách kể cả 

rước thầy pháp mà không hết, vậy mà tới Cậu Tư đã dứt 

hẳn. Lành thấy ông chủ Hùng vái tạ rồi xin quy y ngay. 

Từ đó tiếng tăm Cậu Tư đã nổi lên như cồn, 
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người ta thường gọi là "Cậu Tư Hòa Hảo", hay "Ông 

Tư Hòa Hảo", người đã quy y thì gọi là "Đức Thầy". 

Người đến xin quy y ngày càng đông, Đức Thầy chỉ 

dạy cực kỳ giản dị, đại để là tôn thờ Tứ Ân và niệm Lục 

Tự, chỉ thờ một mảnh vải điều tượng trưng chớ không 

cúng kiếng hình tượng gì, vì Đức Phật ngự ở trong 

lòng. Ngày nào Đức Thầy cũng đọc kệ giảng, và bổn 

đạo thân tín đến ghi lại cùng sao chép viết tay để truyền 

bá. Những bài kệ rất đơn giản, chính Lành là trẻ nít mà 

đọc cũng nhớ ngay. Thành thử dân trong làng chẳng 

mấy chốc đều đã thuộc lòng, và nhiều người hiểu biết 

chiêm nghiệm thấy hay lạ giảng giải ra thêm, cứ thế, 

chẳng mấy chốc mà làng Hòa Hảo đã trở thành một 

làng đạo với nền nếp đầy quy cũ và tôn nghiêm. 

Tiếng lành đồn xa. Nhưng cũng có nhiều người 

có nghi ngờ thắc mắc đến tận nơi xin gặp Đức Thầy hỏi 

đạo. Lành cũng không nhớ hết ai là ai, mà cũng không 

hiểu rõ họ hỏi điều gì, chỉ biết ai hỏi chuyện Đức Thầy 

đều giải đáp răm rắp nghe rất thông suốt như không cần 

suy nghĩ, có khi hỏi chưa dứt đã có câu trả lời. Lành 

nhớ có cả ông chánh tổng Cao văn Pho theo đạo Thiên 

Chúa ở An giang đến hỏi đạo, và Đức Thầy khiến ông, 

cũng như nhiều người khác, phải tâm phục khẩu phục 

trước sự quán thông lạ lùng của ngài. 

  Gia đình Lành cũng bắt đầu theo quy y với Đức 

Thầy, bàn thờ thông thiên dựng lên trước ngõ, và tiếng 

Sấm giảng vang vang trưa chiều. Anh Ba Phước của 

Lành học ở tỉnh về, viết chữ rất đẹp, trở thành một 

trong các đệ tử cận thân của Đức Thầy chuyên sao chép 

kinh kệ. Từ đó, chuyện của Đức Thầy đã bước sang một 

tầng giới khác, trẻ con như Lành không còn dịp gặp 

Ngài thường xuyên như trước, chỉ còn nghe qua lời kể 
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chuyện của anh Ba. 

Sau một năm bổn đạo tụ tập rất đông từ khắp 

vùng An giang Châu đốc và xa hơn nữa. Nhờ quy y họ 

mới thấy được sự nhiệm mầu của pháp "tu Nhân học 

Phật", áp dụng rất thích hợp cho đời sống đạo và đời 

thời bấy giờ. Chỉ trong thời gian ngắn Đức Thầy thu 

phục cả triệu tín đồ miền Nam Việt nam và ảnh hưởng 

lan rộng ra. 

Vì được dân chúng quá hoan nghinh, cho nên 

chính quyền Pháp bắt đầu tới kiếm chuyện. Họ bảo là 

Đức Thầy là "ông đạo khùng" và bắt ngài đi an trí nhà 

thương Chợ quán, rồi sau đó dời về Bạc liêu để cô lập 

bớt tầm ảnh hưởng. Có điều hình như chuyện đó nằm 

trong dự tính của Đức Thầy. Ngài rất thản nhiên trước 

việc phải bị điều đi xa, và càng đi xa thì chỉ càng làm 

cho tiếng tăm Đức Thầy thêm vang dội. Thậm chí trong 

nhà thương nhà lao, Đức Thầy đã thu phục thêm các đệ 

tử mới thuộc vào hàng trí thức, từ bác sĩ bệnh viện đến 

các sĩ quan cai ngục. Người Pháp thấy vậy, định tổ chức 

mưu sát Đức Thầy, nhưng nhờ sự tiên tri cùng cách tổ 

chức khéo léo, bổn đạo cùng người Nhật tổ chức giải 

cứu ngài. 

Đến năm 1945, uy tín của Đức Thầy đã lên đến 

cao đỉnh. Lúc đó Pháp tranh dành ảnh hưởng cùng Nhật 

tại Đông Dương, Đức Thầy thấy đúng thời điểm cần 

phải đẩy mạnh một phong trào dân tộc, và ngài đứng ra 

thành lập Liên hiệp Đoàn kết Đạo Phật và Việt nam 

Độc lập Vận động hội. Rồi sau đó, ngài thành lập Dân 

chủ Xã hội đảng, gởi người ra hải ngoại lập Mặt trận 

Thống nhứt Toàn quốc. Khi Thế chiến II bùng nổ cuộc 

cách mạng giải phóng dân tộc Việt nam cũng bừng lên 

cao độ. Phật giáo Hòa Hảo lúc đó quy tụ vào khoảng 
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hơn một triệu tín đồ, một số thanh niên được đoàn ngũ 

hóa dưới tổ chức bán quân sự mang tên là "Bảo an", lo 

tập duợt võ nghệ, sử dụng các loại võ khí sắc bén để 

chờ cơ hội chuyển thành lực lượng võ trang chống 

Pháp. 

  Lúc đó, Đức Thầy khởi đầu một chuyến đi miền 

Tây "Khuyến nông", đích thân Đức Thầy đã diễn thuyết 

tại 107 địa điểm tại các tỉnh trong vòng một tháng rưỡi, 

đã làm cho số tín đồ nhập đạo gia tăng rất nhiều. Lý do 

cuộc hành trình này vì nạn đói tại miền Bắc năm Ất 

Dậu làm chết hơn hai triệu người. Cậu bé Lành năm đó 

đã trở thành một thiếu niên hăng hái, cậu theo anh Ba đi 

nghe Đức Thầy nói chuyện. Hôm đó Đức Thầy nói 

chuyện tại một vận động trường lớn ở tỉnh An giang. 

Hàng ngàn người đến nghe ngài. 

  Sau một thời gian Đức Thầy vắng mặt tại làng, 

Lành rất cảm động được nhìn lại thấy hình dáng uy 

nghi tuấn tú của ngài trong bộ quốc phục đơn giản, nhất 

là khi ngài cất giọng vang rền như tiếng chuông ngân, 

Lành đứng tuốt phía sau mà cũng nghe rõ từng lời dù 

ngài chỉ nói miệng chứ không loa không máy phóng 

thanh chi cả. Trong hội trường biết bao người ứa lệ 

phần vì bài nói chuyện ngắn gọn và đầy từ ái, phần vì 

âm thanh rền rã đầy tác động lạ thường của Đức Thầy. 

Đó là lần cuối cùng Lành được gặp Đức Thầy. 

Bao nhiêu biến cố dập dồn đến sau đó. Làng Hòa Hảo 

tuy vẫn bình an nhờ sự chở che của các con sông mênh 

mông bao bọc, nhưng các nguồn tin xao động - đa phần 

là tin dữ - đã vang đến tận làng. Sự đấu tranh và hy sinh 

của các chiến sĩ chống Pháp chống Nhật. Sự chia rẽ 

chém giết của các đảng phái người Việt tranh dành nhau 

ảnh hưởng. Nhiều bổn đạo đã hy sinh cho dân tộc với 
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những cái chết thê thảm. Năm 1947, vì các tín đồ Phật 

giáo Hòa Hảo miền Tây chống lại chủ trương độc đoán 

của Việt minh, khi đó Đức Thầy chủ trương đoàn kết 

dân tộc muốn tránh cảnh nồi da xáo thịt và có thành ý 

muốn giảng hòa, nên về miền Tây trấn an lòng dân. 

Nhưng ngày 16-4-1947, Đức Thầy lại bị Việt minh âm 

mưu bắt tại Đốc vàng, sau đó không rõ tung tích. 

  Nguồn tin Đức Thầy bị hại và vắng bóng khiến 

tâm hồn người dân làng Hòa Hảo xao động mạnh, đoàn 

quân dân tình nguyện càng gia tăng nhân số nhiều hơn 

với khí thế mãnh liệt hơn bao giờ hết. Năm đó Lành 

mới mười bảy tuổi, cậu vô cùng cảm xúc về chuyện 

Đức Thầy bị ám hại; mới đầu cậu đã tuôn rơi nước mắt 

như bao nhiêu đồng đạo, nhưng các bậc trưởng thượng 

trong làng có dặn dò là Đức Thầy có thể chỉ tạm lánh 

mặt đâu đó, và khuyên các đồng đạo nên giữ bình tỉnh; 

nhờ vậy tình hình trong làng không đến nỗi hỗn độn chỉ 

hơi xao xác. Sau cùng, Lành quyết định tình nguyện gia 

nhập vào đoàn dân quân, theo thụ huấn cùng với rất 

nhiều thanh niên cùng trang lứa, kể cả các thiếu nữ tuy 

đảm trách phần cứu thương nhưng cũng được huấn 

luyện chiến đấu hậu bị. 

Đoàn quân được tập duợt rất cơ bản về thể lực, 

võ công, quân sự, và cả súng đạn do một số chiến sĩ 

chính thống đã tịch thu được sau các trận đụng độ cùng 

quân Pháp. Đây là đoàn quân áo vải của nhân dân, mọi 

thứ đều được đồng đạo cấp phát: quân phục áo quần bà 

ba đen đơn giản, chiếc khăn choàng tắm làm quai mang 

nóp bàng bên vai, làm cả mùng mền chiếu để ngủ đêm 

hoặc lót nằm nghỉ sau khi hành quân vất vả. Vũ khí thì 

dáo mác tầm vông vạt nhọn, cùng một số súng ống. 

Quân lương vỏn vẹn chỉ một túi cơm khô do đồng đạo 
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phát cho, mang theo để phòng khi mặt trận kéo dài. 

Trang bị hệ trọng nhất của đoàn quân chính là hùng tâm 

tráng khí, lòng yêu thương quê hương dân tộc phát xuất 

từ ý nghĩa Tứ Ân và lời giảng dạy của Đức Thầy, cùng 

ý thức trách nhiệm trước đồng bào và đồng đạo. 

Đoàn quân di chuyển rất quy mô, dù chỉ bằng 

các phương tiện đơn giản nhất. Mấy chục chiếc ghe lớn 

có treo cờ Dà với bốn chữ P.G.H.H. đưa họ sang sông 

Tiền giang từ bến Vàm nao. Lành nghĩ chưa có đoàn 

quân nào gần gũi với nhân dân như thế, cuộc hành quân 

đi trong sự nghênh đón cổ võ của đồng bào đồng đạo 

hai bên đường, với những cánh tay vẫy chào khích lệ và 

lời chúc tụng chiến thắng phấn chấn. Đến đâu, dân 

chúng đều tự nguyện tiếp tế thực phẩm ở mỗi trạm, dọn 

sẵn đầy ắp trên những cái bàn lớn đặt sẵn hai bên 

đường. 

Lành theo đoàn quân hành đi suốt hơn hai tuần 

lễ đến chợ Cái vồn thuộc tỉnh Cần thơ, nơi đặt đại bản 

doanh của tổng tư lệnh Trần văn Soái. Sau một thời 

gian ngắn được ổn định, đại quân chia ra nhiều đơn vị 

đại đội đi trấn đóng các nơi trong các tỉnh miền Tây và 

Đồng tháp mười vừa nhằm bảo vệ an ninh cho đồng 

bào, vừa chủ trương đoàn kết dân quân chống xâm 

lăng, vừa cố gắng phổ biến giáo lý Tứ Ân đầy từ bi bác 

ái. Chính vì mục tiêu nhiều mặt đó, những nơi có đoàn 

quân áo vải này đặt chân đến, đã đảm bảo được sự an 

cư lạc nghiệp cho nhân dân, lại phát huy được số tín đồ 

về quy y cùng Phật pháp. 

Suốt gần mười năm theo chân đoàn quân tự 

nguyện này bôn ba khắp nơi tại miền Nam, trái tim hết 

lòng vì đạo pháp và dân tộc của Lành đã bao phen rúng 

động vì các chiến công hiển hách cũng như biết bao sự 
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hy sinh anh dũng của các anh hùng tử sĩ. Trong đoàn 

quân, Lành lại tiếp tục giữ nhiệm vụ liên lạc; lần này, 

tuy không còn là một "thằng Mõ" nhanh nhẩu dễ 

thương trong ngôi làng nhỏ bé nữa mà trở thành một 

thanh niên nghiêm chỉnh đầy trách nhiệm, nhưng hình 

ảnh và âm ba của Đức Thầy vẫn thật sống động trong 

lòng Lành y như trước. 

Điều mà Lành cùng các bạn đồng đội thường 

hay nhắc nhở nhất mỗi khi đóng quân an ổn, đó chính 

là thắc mắc "Đức Thầy còn hay mất?". Mãi cho đến khi 

đã trở thành một ông lão đầu bạc về sống cùng ruộng 

rẫy nơi làng Hòa Hảo đầy ắp kỷ niệm, khi đi ngang qua 

Tổ đình - tức là nhà cũ của Đức Thầy từng nương náu 

cùng Đức Ông Đức Bà - ông Sáu Lành vẫn còn thứ cảm 

xúc thật tràn trề...Nhiều khi nhìn thoáng qua nơi 

ngưỡng cửa "khai đạo" ngày nào, ông Sáu như nhác 

nhìn thấy hình ảnh một chàng thanh niên uy nghi tuấn 

tú phi thường với giọng nói rền vang như tiếng chuông 

thức giác... 
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TỊNH ĐỘ VÃNG SANH 
 

(Phần IX) 
 

Đàm Liên Tịnh Giả 
CHÖÔNG TÖ 

THÖÏC HAØNH TRÌ DANH NIEÄM PHAÄT 

Luïc töï trì taâm laø phöông phaùp, 

Nhaén nhuû cuøng ai coù maáy lôøi. 

Ñöùc Huyønh Giaùo Chuû 

    1 

ÑAËC THAÉNG CUÛA PHAÙP                                     

TRÌ DANH NIEÄM PHAÄT 

Trong caùc phaùp nieäm Phaät, taäp saùch naày chuùng 

toâi choïn ñöa ra moät pheùp ñeå laøm cô baûn tu taäp, cho 

nhöõng ai muoán sôùm ñaëng troøn ñaày quaû Chaùnh Giaùc. 

Ñem so vôùi caùc phaùp quaùn nieäm, phaùp trì danh laø moät 

phöông tieän ñaëc thaéng hôn heát, ñaây laø con ñöôøng roäng 

lôùn laïi laø thaúng taét deã ñi, moät loái tu giaûn dò maø keát 

quaû toái sieâu, Ngaøi Vaân Theâ cho pheùp trì danh laø taét 

trong con ñöôøng taét. 

Thôøi nay chuùng sanh caùch Phaät quaù laâu xa, 

chaùnh phaùp vaø töôïng phaùp ñaõ maõn, nhaèm ñôøi cuøng 

maït, ña soá nhöõng keû hueä caïn chöôùng saâu? Nghieäp daøi 

ñöùc baïc, chaúng choïn moät phaùp ñaëc bieät haønh trì, thôøi 

khoù mong thoaùt khoûi voøng sanh töû. Xeùt ra, nay chæ coù 

moät phaùp duy nhaát laø chuyeân trì saùu chöõ “Nam Moâ A 

Di Ñaø Phaät” thöôøng ñöôïc coi laø ñaëc thaéng hôn caû, 
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moät phöông phaùp kheá lyù hôïp cô, baûo ñaûm chaéc chaén 

haønh trì nhaát ñònh ñöôïc cöùu thoaùt khoûi bieån khoå sanh 

töû luaân hoài. 

Chaâu Hoaèng Ñaïi Sö laø moät trong caùc vò toå ôû 

Lieân Toâng, Ngaøi laø caây truï coät ñaùng keå Tònh Ñoä 

Trung Hoa, trong taäp “A Di Ñaø sôù sao” Ngaøi ñöa ra 

boán phöông tieän raát thuø thaéng, raát ñaëc bieät veà phöông 

phaùp trì danh nieäm Phaät. Boán phöông tieän aáy laø: 

1.- Ñoái vôùi kieáp khoâng coù Phaät ra ñôøi, song maø  

thöôøng ñöôïc thaáy Phaät. 

Luùc ñöùc Nhö Lai truï theá, trong thôøi ñaøm Kinh 

Baùt Nhaõ, Ngaøi Vaên Thuø Boà Taùt muoán thaáy chôn thaân 

cuûa Phaät, ñeå lôïi ích chuùng sanh. Vaên Thuø daâng taâm 

nguyeän aáy leân thænh yù Theá Toân, ñöôïc ñöùc Nhö Lai chæ 

daïy:“Neáu thieän nam töû, thieän nöõ nhôn, muoán nhaäp 

nhaát haønh Tam Muoäi phaûi ngoài ôû nôi vaéng veû, boû heát 

thaûy tö töôûng taïp loaïn, khoâng dính maéc vaøo töôùng 

maïo, buoäc taâm vaøo moät ñöùc Phaät, chuyeân xöng danh 

töï cuûa Ngaøi, ngoài ngay ngaén, höôùng veà choã Phaät vaø 

nhìn thaúng Ngaøi. Khi nieäm nieäm tieáp noái nhau chuyeân 

chuù veà moät ñöùc Phaät; töùc thì trong nieäm maø coù theå 

thaáy Phaät trong quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai v.v…”. 

Coâng naêng phaùp trì danh nhö lôøi Phaät daïy, neáu 

haønh giaû buoâng xaû caùc duyeân heä phöôïc, ñeán nôi yeân 

tónh chuyeân nhieáp nieäm hoàng danh cuûa ñöùc Phaät, cho 

thaønh khaån thieát tha, laáy taâm duyeân Phaät, laáy Phaät 

buoäc taâm, nieäm nieäm noái lieàn khoâng sanh taïp töôûng. 

Luùc aáy taâm ta, taâm Phaät giao caûm vôùi nhau, töùc Phaät 

Di Ñaø hieän thaân thoï kyù ta, ta lieàn thaáy Phaät, chöùng 
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phaùp voâ sanh, lôïi khaép chuùng höõu tình trong vaïn neûo. 

Trong moät tieàn kieáp, Ngaøi Giaùc Minh Dieäu Haïnh Boà 

Taùt do loøng chuyeân nhieáp trì nieäm danh Phaät A Di Ñaø 

ñeán nhaát taâm baát loaïn, ñöôïc ñöùc Töø Phuï hieän thaân 

thoï kyù bieát ngaøy sieâu hoùa, veà sau Ngaøi ñöôïc vieân 

maõn caùc coâng ñöùc töï lôïi, lôïi tha. 

Ñoù laø thaáy Phaät vaø chöùng ñaéc hieän tieàn, coøn 

vaõng sanh thaáy Phaät, chöùng quaû voâ sanh, töùc haønh giaû 

khôûi caâu nieäm Phaät loøng phaûi tha thieát caàu sanh Cöïc 

Laïc, vôùi moät nieàm tin saâu thaúm ôû Ñöùc Töø Phuï tieáp 

daãn ta trong phuùt laâm chung. Ngöôøi maø ñaëng vaõng 

sanh Cöïc Laïc, heã Lieân Hueâ vöøa khai caùnh, töùc ñöôïc 

thaáy Phaät vaø vaøo haøng baát thoái, thaúng ñeán voâ sanh 

cuûa haøng Nhö Lai boå xöù giaùo hoùa chuùng sanh. Trong 

Kheá Kinh, Phaät daïy:“Neáu ngöôøi chuyeân taâm nieäm 

Phaät A Di Ñaø ôû theá giôùi Cöïc Laïc Phöông Taây, vaø ñem 

coâng ñöùc tu haønh hoài höôùng phaùt nguyeän caàu sanh veà 

ñoù, thì quyeát ñònh seõ sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc, ñöôïc 

thaáy Phaät vaø nghe phaùp, khoâng bao giôø thoái chuyeån”. 

Sanh trong ñôøi aùc theá nguõ tröôïc, caùch Phaät laâu 

xa, khoâng phaûi deã gì ñöôïc thaáy chôn thaân cuûa ñaáng 

Nhö Lai, nhöng ta duøng taâm chuyeân nhieáp nieäm Phaät, 

hoaëc ñöôïc thaáy Phaät hieän tieàn, hoaëc vaõng sanh thaáy 

Phaät, ñeå ñöôïc thaønh töïu ñaïo quaû Boà Ñeà, hoaèng ñoä 

chuùng sanh maõn nguyeän. Ñoù laø ñaëc thaéng phöông tieän 

thöù nhaát cuûa phaùp trì danh nieäm Phaät. 

2.- Daàu chöa ñoaïn hoaëc nghieäp cuõng ñöôïc thoaùt 

khoûi luaân hoài. 

Caùi khoå cuûa doøng suoái sanh töû luaân hoài, baét 
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nguoàn töø voâ minh, bôûi coù voâ minh môùi taïo aùc nghieäp, 

do aùc nghieäp ta môùi thoï quaû baùo sanh töû. 

Theo caùc giaùo moân, muoán chaám döùt con ñöôøng 

sanh töû, tröôùc phaûi dieät tröø voâ minh, muoán dieät voâ 

minh töùc phaûi duøng moân Ñònh haøng phuïc voïng löï cuûa 

tö hoaëc, ñoàng thôøi phaûi duøng moân Hueä phaù kieán hoaëc 

khi Ñònh, Hueä dung nhieáp töùc voâ minh hình thöùc thoâ 

cuûa kieán tö hoaëc chaúng coøn. Haønh giaû phuïc ñöôïc kieán 

tö hoaëc, thì nghieäp baùo cuûa ba coõi duïc giôùi, saéc giôùi 

vaø voâ saéc giôùi chaám döùt. Do ñaây maø ñöôïc vaøo thanh 

tònh voâ dö Nieát Baøn. Hai lôùp hoaëc cuûa kieán tö neáu 

coøn soùt laïi, daãu raèng tí ti cuõng vaãn naèm bôø sanh töû. 

Dieät tröø kieán tö hoaëc, ñeå vaøo Thaùnh quaû nhò 

thöøa coøn chaúng phaûi laø vieäc deã, huoáng chi noùi ñeán 

vieäc phaù voâ minh hoaëc, traàn sa hoaëc, ñeå vaøo ñòa vò 

Ñaúng Giaùc ö? 

Veà phaùp trì danh nieäm Phaät, khoâng luaän ñeán 

vieäc tröø hoaëc nghieäp kieán tö, maø chæ noùi haønh giaû 

phaûi coù caùc ñieàu kieän thieát yeáu laø Tín Nguyeän Haïnh. 

Daãu raèng hoaëc nghieäp chöa taän tröø, song maø coù Tín 

Nguyeän Haïnh, ñeán phuùt laâm chung nöông töø löïc cuûa 

ñöùc Di Ñaø, ñeå ñöôïc vaõng sanh thoaùt voøng sanh töû. 

Ñaây laø phaùp tu töï löïc goàm tha löïc, neân coøn hoaëc 

nghieäp maø vaãn mang hoaëc nghieäp aáy ñi sinh soáng beân 

coõi Cöïc Laïc Taây Phöông. Khi ñöôïc veà coõi Cöïc Laïc 

baáy giôø ñôøi ñôøi gaàn Phaät nghe Phaùp chaúng coøn thoái 

chuyeån, cho ñeán khi ñöôïc boå vaøo haøng Nhö Lai 

Chaùnh Giaùc. Noùi ñeán phaùp toái dieäu ñôùi nghieäp vaõng 

sanh naày, Lieân Toân hoøa thöôïng phaùn daïy:“Ñoái vôùi 
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pheùp tu cuûa caùc moân khaùc, thì phaûi ngoä ñaïo roài môùi y 

phaùp maø tu taäp, ban ñaàu phaûi nhieáp voïng taâm laïi 

thaønh Ñònh, roài do Ñònh môùi phaùt Hueä, khi coù Hueä thì 

môùi coù ñoaïn tröø hoaëc nghieäp ñöôïc.” 

“Cöù tuøy theo caùi hueä phaùt quang coù nhieàu hay ít, 

caùi kieán tö hoaëc coù ñoaïn tröø saâu hay caïn roài môùi luaän 

nghóa thoái chuyeån cuøng baát thoái chuyeån. Coøn nhö veà 

moân Tònh Ñoä, thì chæ laáy Tín, Nguyeän cuûa mình maø 

chuyeân trì danh hieäu cuûa Phaät, cöù trì luoân luoân cho 

ñeán luùc “Nhaát taâm baát loaïn” thì thaønh töïu ñöôïc tònh 

nghieäp vaø seõ nhaát ñònh vaõng sanh, heã ñaëng vaõng sanh 

thì kieáp kieáp ñôøi ñôøi khoâng heà thoái chuyeån”. 

Söï nhaän ñònh treân ñaây cho ta thaáy, caùi ñaëc thaéng 

phöông tieän thöù hai cuûa pheùp trì danh laø, daãu cho 

hoaëc nghieäp kieán tö chöa tröø tuyeät, nhöng haønh giaû cöù 

chuyeân trì nieäm Phaät nhieáp caû tín, nguyeän thôøi quyeát 

chaéc raèng seõ ñöôïc vaõng sanh, vaø khi vaõng sanh roài, 

nhaát ñònh hoaøn toaøn khoâng coøn bò thoái chuyeån, cho 

ñeán khi thaønh Phaät. Ñoù laø ñieàu ta caàn suy gaãm kyõ, 

neáu deät löôùi nghi, seõ maát phaàn lôïi ích raát lôùn. 

3.- Khoâng nhoïc coâng tu caùc haïnh khaùc, maø ñaëng 

chöùng phaùp Ba La Maät. 

Töø khi phaùt Taâm Boà Ñeà, roài traûi qua thôøi gian 

Phuïc Taâm Boà Ñeà, ñeán Minh Taâm Boà Ñeà troøn ñuû saùu 

Ba La Maät, haønh giaû coù khi phaûi traûi qua nhieàu kieáp 

môùi ñaëng. Trong nhieàu kieáp tu taäp aáy, neáu moãi kieáp 

ñeàu tieáp noái tinh taán tu haønh hôõi con ñôõ, baèng coù 

nhöõng kieáp bò thoái chuyeån thôøi con ñöôøng xa thaúm 

bieát bao! 
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Veà phaùp trì danh nieäm Phaät, tuy raèng khoâng 

nhoïc coâng traûi nhieàu kieáp haønh saùu Ba La Maät maø 

saùu Ba La Maät troøn ñuû. Khi haønh giaû nieäm Phaät ñöôïc 

nhaát taâm, baáy giôø khoâng coøn khôûi nieäm tham maø laïi 

haèng lôïi khaép chuùng sanh, thì goïi laø Boá Thí Ba La 

Maät. Haønh giaû nhôø nieäm Phaät nhaát taâm, khi aáy loøng 

chaúng nghó ñeán vieäc quaáy loãi ñoäc haïi, laïi luoân luoân 

phaùt trieån caùc ñöùc laønh, thì ñoù laø Trì Giôùi Ba La Maät. 

Haønh giaû nieäm Phaät nhaát taâm, töùc nieäm saân chaúng 

khôûi maø luoân nhu hoøa vaø töø aùi chöùa chan ñoái vôùi 

chuùng sanh, thôøi goïi laø Nhaãn Nhuïc Ba La Maät. Haønh 

giaû nieäm Phaät khi ñöôïc nhaát taâm, töùc seõ khoâng coù 

nieäm thoái lui, laïi luoân luoân phaán khôûi tieán ñeán quaû vò 

Boà Ñeà, ñoù laø Tinh Taán Ba La Maät. Haønh giaû nieäm 

Phaät khi ñaõ ñöôïc nhaát taâm töùc seõ an truï chôn taâm, 

haøng phuïc voïng taâm, ñoái vôùi caùc caûnh thuaän nghòch, 

phaûi quaáy khoâng sanh taâm thöông gheùt, khen cheâ thôøi 

ñaây laø Thieàn Ba La Maät. Haønh giaû nieäm Phaät nhaát 

taâm, khi aáy töï queùt saïch voâ minh, toû ngoä boån nguyeân 

Di Ñaø troøn ñaày tueä giaùc, thì ñaây laø Baùt Nhaõ Ba La 

Maät. 

Nhö theá ta thaáy raèng, haønh giaû Tònh Ñoä Toâng 

chuyeân haønh moät haïnh trì danh, duø khoâng noùi ñeán saùu 

Ba La Maät, nhöng khi nieäm Phaät ñeán nhaát haønh Tam 

Muoäi, thì baáy giôø saùu Ba La Maät cuõng vaãn ñöôïc, 

kieâm nhieáp. Chính vì caùi leõ huyeàn dieäu aáy neân Kinh 

noùi: “Moät caâu Di Ñaø ngaøn caâu giaùo nghóa”. 

Ñaây laø ñaëc thaéng phöông tieän thöù ba cuûa pheùp 

trì danh nieäm Phaät. 
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4.- Khoâng phaûi traûi qua nhieàu kieáp, maø choùng ñöôïc 

giaûi thoaùt. 

Muïc ñích Nhö Lai ra ñôøi laø ñöa chuùng sanh ra 

khoûi bieån khoå traàn lao, nhöng vì trình ñoä giaùc ngoä 

chuùng sanh coù thaéng lieät, neân giaùo phaùp coù quyeàn laäp 

chaäm mau. Nöông caùc giaùo moân tu haønh thôøi phaûi töø 

thaáp leân cao coù khi phaûi traûi qua nhieàu kieáp môùi ñöôïc 

döï vaøo ngoâi Thaùnh cuûa A La Haùn. Coøn luaän veà pheùp 

trì danh nieäm Phaät, thì ñoù laø moät loái tu thaúng taét 

choùng ñeán quaû Boà Taùt voâ sanh, bôûi pheùp trì danh 

thuoäc veà moân ñoán giaùo. Neáu do caùi taâm Boà Ñeà ta 

khôûi Tín, Nguyeän chaân thieát, roài vì Tín Nguyeän ta 

chaáp trì hoàng danh cuûa ñöùc Töø Phuï A Di Ñaø thôøi nhaát 

ñònh ta ñöôïc vaõng sanh Cöïc Laïc chæ baûo ñaûm moät 

kieáp. Heã laø ñöôïc vaõng sanh, töùc ta seõ ñöôïc boå leân 

ngoâi ñaïi Boà Taùt ñi giaùo hoùa chuùng sanh, khoâng coøn bò 

thoái chuyeån. Phaùp trì danh naày khoûi phaûi ñi quanh 

theo con ñöôøng chöùng phaàn cuûa Töù Thaùnh Quaû: Tu 

Ñaø Hoaøn, Tö Ñaø Haøm, A Na Haøm, A La Haùn, laïi 

cuõng khoûi traûi qua ñòa vò trung gian cuûa Thaùnh Duyeân 

Giaùc quyeàn thöøa maø töø ñòa vò phaøm phu tieán ñeán ngoâi 

Boà Taùt. 

Ñoù laø ñaëc thaéng phöông tieän thöù tö cuûa pheùp trì 

danh nieäm Phaät. 

2 
SÖÏ HUYEÀN DIEÄU CUÛA PHAÙP TRÌ DANH 

Ñaïo Phaät sôû dó ñöôïc toàn taïi maõi maõi vaø caøng luùc 

caøng ñöôïc tín moä nhieät lieät vaø caøng ñöôïc keâ cöùu theâm 
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leân con soá Phaät töû vó ñaïi, ñoù laø do söï huyeàn dieäu kyø bí 

trong ñaïo Phaät. Neáu ñaïo Phaät chæ coù moät soá giaùo 

ñieàu, ngoaøi ra khoâng coù söï huyeàn dieäu bôûi noäi chöùng 

taâm linh, thì coù hôn gì caùc trieát thuyeát cuûa caùc trieát 

gia vaø ñaïo Phaät cuõng seõ bò suïp ñoå nhö nhöõng hoïc 

thuyeát khaùc. 

Trì danh laø moät loái tu ñaëc bieät ñeå theå nhaäp vaøo 

boån nguyeân töï taùnh, moân naày ñöôïc coi ñoàng thôøi vôùi 

pheùp tu taäp Coâng AÙn. Giöõa tham cöùu chöõ “Voâ” vaø trì 

nieäm “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” cuõng chæ ñöa veà muïc 

ñích laø toû ngoä Phaät taùnh coá höõu cuûa mình. Coù khaùc 

chaêng chæ khaùc ôû choã thöïc haønh khoù (Tu Coâng AÙn) deã 

(xöng danh hieäu Phaät), chaäm mau chôù veà Baûn Theå thì 

khoâng heà coù dò bieät. Chính theá, phöông phaùp trì danh 

seõ coù nhöõng huyeàn dieäu kyø bí, khoâng theå naøo noùi cho 

cuøng taän, trong ñòa haït naày chuùng toâi chæ coù theå ñöa ra 

moät vaøi khía caïnh veà vaán ñeà aáy ñeå nghieäm xeùt maø 

thoâi. 

1.- Ngöôøi nieäm Phaät hieän tieàn ñöôïc lìa coõi meâ khoå. 

Khôûi leân caâu “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” haøm xuùc 

yù nghóa saâu xa maàu nhieäm, noùi leân söï tin töôûng, 

nöông töïa nôi ñaáng chí toân sieâu thöôïng. Moät caâu danh 

hieäu vöôït treân khoâng gian vaø thôøi gian, truøm caû baûn 

theå vuõ truï, neân noùi vaõng sanh, khoâng nhöõng ñeán giôø 

phuùt meänh chung ñöôïc ñöùc Töø Phuï duoãi tay tieáp daãn, 

maø ngay trong luùc ta vöøa khôûi nieäm moät caâu Phaät 

danh, töùc luùc aáy ta cuõng ñaõ ñöôïc ñöùc Töø Phuï tieáp daãn 

ta ra khoûi choán meâ khoå cuûa caûnh giôùi sa ñoïa taâm hoàn. 
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Moät caâu Phaät danh khôûi leân, töùc ta ñöôïc moät tia saùng 

cuûa Trí Baùt Nhaõ chieáu vaøo taâm linh cuûa mình, caùc 

voïng nieäm ñen toái nhöôøng choã cho aùnh saùng töôi ñeïp 

cuûa Cöïc Laïc hieän vaøo. Trong luùc aáy duø raèng thaân ta 

laø phaøm tuïc, nhöng taâm hoàn ta ñaõ rôøi khoûi beán soâng 

meâ! 

Neáu caâu luïc töï ñöôïc lieân keát thaønh moät traøng haït 

baát ly nôi taâm ta, thì daãu ñang ôû trong caûnh naøo ta 

cuõng ñöôïc höôûng caûnh vui cuûa Cöïc Laïc! Quaû ñuùng 

vôùi caâu ñöùc Huyønh Giaùo Chuû phaùn daïy: 

“Gaéng coâng trì nieäm sôùm khuya, 

Thaân tuy coøn tuïc taâm lìa coõi meâ.” 

Moãi chuùng ta töï saün coù Thaät Töôùng Baùt Nhaõ, theá 

maø chöa tieâu dieät ñöôïc hoaëc nghieäp, vì chöa ñuû naêng 

löïc phaùt hieän, neân phaûi nhôø Giaùc Chieáu Baùt Nhaõ, 

Giaùc Chieáu Baùt Nhaõ töùc laø, do ta nieäm Phaät danh maø 

thaät töôùng Baùt Nhaõ ñöôïc phaùt hieän. Heã Trí Baùt Nhaõ 

phaùt hieän, leõ dó nhieân hoaëc nghieäp ñeàu bò tieät dieät, 

baáy giôø chæ coù aùnh saùng tueä giaùc chieáu soi röïc rôõ. 

Phaät danh cuøng laø Thaät Töôùng Baùt Nhaõ töôùng traïng 

lieân heä maät thieát vôùi nhau, khoâng coù daáu veát nhò 

nguyeân, heã beân ngoaøi khôûi leân caâu Phaät danh thôøi 

beân trong Thaät Töôùng Baùt Nhaõ cuõng ñoàng thôøi ñöôïc 

phaùt hieän vaø giao chaäp vôùi nhau. Do ñoù, ta nieäm Phaät 

danh cuõng chính laø ta nieäm Thaät Töôùng Baùt Nhaõ. Ví 

nhö moät khoái ñaù, trong ñoù voán saün coù löûa, nhöng löûa 

kia khoâng töï phaùt maø phaûi nhôø moät vieân ñaù beân ngoaøi 

neùm maïnh vaøo laøm taêng thöôïng duyeân thôøi löûa môùi 

phaùt leân. Löûa cuûa khoái ñaù vaø löûa cuûa vieân ñaù beân 
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ngoaøi khi phaùt leân hai taùnh hoøa hôïp baát ly, khoâng ai 

coù theå tìm ra ñaëng daáu veát caùch bieät cuûa noù. 

Laïi nöõa, khi ta duøng caùi taâm tha thieát trì danh, 

thì caùi taâm aáy thöôøng laø chaùnh baùo trang nghieâm Cöïc 

Laïc. Do ñaây ñeán luùc meänh chung caûnh y baùo trang 

nghieâm Cöïc Laïc seõ hieån hieän ñeå ta an höôûng. Ñeán 

ñaây ta thaáy raèng söï huyeàn dieäu cuûa pheùp trì danh laø: 

Khi ta vöøa khôûi nieäm moät caâu Di Ñaø, thôøi töùc ta ñang 

soáng trong moät nieäm an laïc, lìa moät nieäm ñau khoå, 

neáu ta nieäm nieäm Di Ñaø lieân tuïc, thì ta soáng trong 

nieäm nieäm an laïc baát ly, rôøi nieäm ñau khoå vónh vieãn 

ñoù laø huaán thò ñaëc bieät cuûa Tònh Ñoä maø haønh giaû 

nieäm Phaät caàn phaûi thaáu hieåu! 

2.- Nieäm Phaät Töùc Nieäm Boån Nguyeân Di Ñaø 

Neáu Chôn Nhö cuøng vôùi vaïn phaùp khoâng laø dò 

bieät, saéc vôùi khoâng khoâng theå phaân ly, thì hoàng danh 

vaø baûn giaùc cuõng laø baát nhò. Toaøn danh töùc theå, toaøn 

theå töùc danh, ngoaøi danh khoâng coù theå, ngoaøi theå 

khoâng coù danh, danh vaø theå taùnh ñoàng, tuy hai maø 

moät. Danh vaø theå laø hai töôùng thaät coù vaø thaät khoâng 

cuûa Chôn Nhö, danh vaø theå tuy thaáy hai phöông maø 

roát laïi chæ moät Boån Nguyeân bình ñaúng. 

Chính leõ aáy ta xöng danh Phaät töùc ta nieäm laïi 

Boån Nguyeân cuûa ta, Boån Nguyeân cuûa ta noù laïi bình 

ñaúng vôùi Baûn Giaùc cuûa Phaät, neân ta nieäm Phaät cuõng  

töùc laø ta nieäm baûn theå cuûa Phaät vaø taâm theå cuûa mình. 

Khi ta khôûi leân caâu “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” thôøi noù 

cuõng lieân heä maät thieát vôùi Baûn Giaùc cuûa ta vaø noù 
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cuõng ñoàng thôøi giao chaäp vôùi Boån Nguyeân cuûa Phaät, 

neân nieäm Phaät danh cuõng chính laø nieäm giaùc. Hoàng 

danh, Baûn Theå cuûa ta, Boån Nguyeân cuûa Phaät, ví nhö 

ba hoà nöôùc coù oáng daãn thuûy thoâng ñoàng vôùi nhau, heã 

hoà naày ñaày ñoàng thôøi hoà kia ñaày, hoà naày löng thì hoà 

kia löng ñoàng nhau moät möïc, khoâng hôn keùm. 

Moät tyû vuï khaùc, khi ta ñeán moät taám minh kính, 

nhìn vaøo töï ta thaáy maët muõi cuûa mình toû roõ. Minh 

kính laø Phaät danh, aùnh saùng cuûa taám minh kính laø 

Boån Nguyeân chö Phaät, maët muõi hieän leân trong minh 

kính laø Baûn Giaùc cuûa ta; ba caûnh aáy tuy thaáy coù khaùc 

maø thöïc ra chuùng raát lieân heä maät thieát bình ñaúng moät 

maøu. Thì ra ta nieäm Phaät, töùc laø ta nhìn laïi Baûn Lai 

dieän muïc cuûa chính mình. Chuùng sanh trong coõi nhaân 

gian hoaëc quaù khöù, hoaëc hieän taïi, hoaëc vò lai bôûi ñaõ 

Tín, Nguyeän khôûi nieäm “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” 

chaân thieát, thì keû aáy ñaõ khôûi leân nieäm Chaùnh Giaùc vaø 

ñang tröïc tieáp soáng trong Chaùnh Giaùc! Ngöôøi aáy seõ laø 

moät vò Phaät, bình ñaúng vôùi chö Phaät. 

Vieân Thöøa (1688 – 1703) moät haønh giaû nieäm 

Phaät, sau khi chöùng ñaéc, ñeán vieáng moät thieàn sö; 

thieàn sö hoûi: 

_“OÂng teân gì?” 

_ “Tònh Ñộ”. 

_“Phaät A Di Ñaø bao nhieâu tuoåi?” 

_“Cuøng löùa tuoåi vôùi toâi”. 

_“OÂng bao nhieâu tuoåi?” 

_“Cuøng löùa tuoåi vôùi Phaät A Di Ñaø”ø. 

_“OÂng ñang ôû ñaâu ñaây?” 
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Vieân Thöøa co caùnh tay traùi moät chuùt roài ñöa leân. 

Thaáy theá thieàn sö ngaïc nhieân vaø baûo:“OÂng laø 

moät moân ñeä chaân chính cuûa nieäm Phaät”. 

3.- Nieäm Phaät Töùc Ñöôïc Caùi Voâ Nieäm. 

Taâm Chôn Nhö cuûa ta xöa nay voán laø theå taùnh 

linh minh voâ nieäm, nay muoán quay veà Baûn Theå voâ 

nieäm cuûa Chôn Nhö, baèng caùch döùt caùc voïng nieäm 

giöõ caùi taâm khoâng, caøng döùt noù laïi caøng theâm voïng; 

hoaëc coù theå ñeø neùn ñöôïc vaøi khía caïnh voïng nieäm 

cuûa hình thöùc thoâ beân ngoaøi, coøn nhöõng hình thöùc vi 

teá beân trong thì khoâng theå naøo tröø ñaëng, thaønh thöû 

maõi quanh quaån trong baùnh xe sanh töû luaân hoài. 

Nay duøng pheùp trì danh moãi khi khôûi leân caâu 

“Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” thì ta ñoåi laáy ñöôïc moät taïp 

nieäm, neáu ta nieäm Phaät ñöôïc noái lieàn chaúng döùt, thì 

caùc voïng nieäm seõ khoâng coøn choã phaùt sanh. Moät khi 

voïng nieäm chaúng coøn, baáy giôø taâm Chôn Nhö cuûa ta 

töï hieän, ta hoaøn toaøn chöùng vaøo Boån Nguyeân voâ 

nieäm, chöøng ñoù daãu ta noùi nieäm, hay noùi voâ nieäm gì 

cuõng laø ñaëng caû. Ñieàu naày ñöùc Kim Sôn Giaùo Chuû ñaõ 

töøng vì chuùng sanh phaùn daïy:“Coøn phöông phaùp nieäm 

Phaät laø ñeå tröø caùi voïng nieäm cuûa chuùng sanh, vì trong 

taâm cuûa chuùng sanh nieäm nieäm meâ laàm chaúng döùt; vì 

caùi voïng nieäm veà vieäc theá traàn aáy maø khoâng cho coõi 

loøng an laïc, phieàn naõo ngaên che, chôn taâm môø aùm. 

Neân nay, heã thaønh taâm nieäm Phaät thì neáu ñöôïc moät 

nieäm Phaät aét lìa ñöôïc moät nieäm chuùng sanh, maø nieäm 

nieäm Phaät thì lìa taát caû nieäm chuùng sanh. Cho ñeán khi 

nhaát taâm baát loaïn, chöøng aáy voïng nieäm cuûa chuùng 
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sanh ñaõ döùt thì loøng ham muoán vaø caùc tình duïc coøn 

ñaâu maø naûy sanh ra ñöôïc?” 

Haønh giaû Tònh Ñoä nieäm Phaät ñoåi laáy nieäm traàn, 

khi nieäm traàn döùt thì ñöôïc vaøo caûnh giôùi voâ nieäm; ñoù 

laø duøng nieäm dieät nieäm, ví nhö duøng binh ta ñeå lui 

binh ñòch; hoaëc nhö duøng thuoác trò cho beänh nhaân; 

ñeán khi laønh beänh, nöôùc yeân thôøi baáy giôø môùi khoâng 

luaän vieäc duøng binh hay thuoác. 

Laïi nöõa, khi ta nieäm Phaät danh, thì töùc laø ta 

nieäm Baûn Giaùc Chôn Nhö voâ nieäm cuûa mình. Do 

nghóa voâ nieäm naày, trong luùc khôûi nieäm Phaät, haønh 

giaû töï rôøi naêng nieäm vaø sôû nieäm, thì luùc aáy ñöông 

nhieân ñöôïc caùi taâm Chôn Nhö voâ nieäm, noùi voâ nieäm 

khoâng phaûi ñôïi döùt heát taát caû nieäm töôûng môùi laø voâ 

nieäm, maø ngay trong luùc ta nieäm danh hieäu Phaät taâm 

ta khoâng sanh taø nieäm (naêng nieäm sôû nieäm) thôøi ñoù laø 

voâ nieäm vaäy. 

Nghóa naày Ngaøi Maõ minh Boà Taùt phaân giaûi: 

“Neáu ngöôøi naøo bieát taát caû phaùp, tuy coù noùi baøn, maø 

khoâng coù “naêng noùi” vaø “sôû noùi”; tuy coù suy nghó, maø 

khoâng coù “naêng  suy nghó” vaø “sôû suy nghó”, thì ngöôøi 

aáy ñöôïc tuøy thuaän Chôn Nhö”. 

“Coøn ngöôøi naøo lìa caùc voïng nieäm thì ngöôøi ñoù 

nhaäp Chôn Nhö”. 
(Xin xem phần kế tiếp ở 

Tập san Tinh Tấn số 34 – Cám ơn) 

 
 

 

 



 
 
 

224 
 

VƯỜN THƠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XUÂN 
XUÂN về khắp chốn nhuộm màu hoa, 

XUÂN trải niềm vui đến mọi nhà. 

XUÂN ước thanh bình vang tiếng hát, 

XUÂN mơ hạnh phúc rộn lời ca. 

XUÂN hòa trần thế tình thân ái, 

XUÂN quyện nhân gian nghĩa thiết tha. 

XUÂN ướp hương thơm đi vạn nẻo, 

XUÂN gieo lộc biếc đẹp chan hòa. 
 

Nhất Lĩnh (Xuân Kỷ Hợi - 2019) 
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MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 

Chúc mừng năm mới bạn gần xa, 

Cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa. 

Tiễn Chó ra đi vang tiếng hát, 

Đón Heo về đến rộn lời ca. 

Muôn điều thịnh vượng toàn gia quyến, 

Vạn sự an khang khắp mọi nhà.  

Sức khỏe dồi dào đời hạnh phúc, 

Công danh sự nghiệp mãi thăng hoa. 

Nhất Lĩnh (01-01-2019) 

KHAI BÚT ĐẦU NĂM 
Mậu Tuất qua rồi Kỷ Hợi sang, 

Pháo hoa đón Tết kết giăng hàng. 

Mai vàng tươi thắm cùng khoe sắc, 

Đào trắng đẹp xinh cũng rỡ ràng. 

Xanh biếc chồi non trên khóm Trúc, 

Hồng nguyên búp nõn dưới nhành Lan. 

An Khang Thịnh Vượng xin cầu chúc, 

KHAI BÚT ĐẦU NĂM phúc lộc tràn. 

Nhất Lĩnh 

(Mồng một Tết Kỷ Hợi 2019) 

 

NHÌN XUÂN 
Tương, rau, tàu hủ tết năm nay 

Xuân đạm tình quê cũng qua ngày 

Một hộp mứt dừa, thêm bánh ngọt 

Chào xuân, tôi chỉ một cành mai. 

Bà lão nhà bên cũng đón xuân 

Cô thân độc mã thấy vui mừng 

https://www.facebook.com/nhatlinh.phan.18?__tn__=,dK-R-R&eid=ARCl-kgTHC9nq4vw6aUjwcfwEMmwNs6O3ZjkvWzD9M8CFA-WpwlVo7XTaeXyafOmUji4-N4MLCdk9YPo&fref=mentions


 
 
 

226 
 

Bàn tay run rẩy ôm quà tết 

Thấm thía tình đời kiếp người dưng. 

Đứa bé nhà nghèo cơn đói lã 

Bởi vì ba mẹ nó làm xa 

Tết này đoàn tựu cười vui vẻ 

Áo mới đi xe được cho quà. 

Có nhà tết đến rất huy hoàng 

Trang trí mua đồ thật giàu sang 

Tiệc tùng mấy bữa thêm ca hát 

Vang vội âm thanh khắp xóm làng. 

Phù sinh lẩn quẩn đời là thế 

Ngày tháng dường trôi mãi đổi thay 

Đâu nắm thời gian mà kéo lại 

Cứ thế vần xoay mãi đi hoài. 

Mai mốt xuân tàn hết nhị hương 

Thức giấc nhìn xuân kiếp vô thường 

Ồ hay cõi tạm phù sinh nhỉ 

Giàu nghèo, vinh nhục chỉ khói sương. 

Chi bằng bình thản nhìn xuân đến 

Khép lại sắc xuân lắm não phiền 

Tương chao tàu hủ cùng rau luộc 

Sống trọn tình xuân khỏi oan khiên. 

TRẦN VĂN LỢI 

Lò Mo, Mùng 2 tết 

KÍNH MỪNG ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 
KÍNH lễ Đản Sinh khắp chốn hồng, 

MỪNG ngày kỷ niệm phủ Tây Đông. 

ĐẢN quang trí tuệ miền Nam Việt, 

SINH xuất siêu phàm bến Cửu Long. 



 
 
 

227 
 

ĐỨC đạo soi đường qua khổ hải... 

HUỲNH gia dẫn lối đến Lai Bồng. 

GIÁO dân Chánh Pháp đi cùng khắp, 

CHỦ thuyết Tứ Ân đến Đại đồng. 

NGUYỄN TRUNG HỪNG 
 

ĐÔNG HẠ, KỶ MÙI 
Đông Hạ - Kỷ Mùi thương thế nhân, 

Thọ năm sắc lịnh xuống dương trần. 

Sông Tiền giang bảo nơi nhờ xác, 

Hòa Hảo địa linh chỗ mượn thân. 

Nguyện dắt chúng sanh khai đạo diệu, 

Thề dìu bá tánh mở đường chân. 

Nay đà chín chín mùa xuân mãn, 

Khánh Đản tôn sư pháp gội nhuần. 
 

Mùa Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ - Năm Mậu 

Tuất 2018. 

Cư Sĩ Chánh Tâm - San Jose (21-12-2018) 
 

 XUÂN Ở NƠI NẦY 
 

Xuân vẫn đến trên bước đường lưu lạc, 

Cho lòng người chạnh nhớ Tết quê hương. 

Xuân đến chi, chỉ mang đến nỗi buồn, 

Khi người đón xuân về trên đất khách. 

 

Xuân không có trăng thanh và gió mát, 

Chỉ mưa buồn giăng kín cả không gian. 

Xuân ở đây cũng có cánh mai vàng, 

Nhưng lạc lõng, lạnh lùng trong giá rét. 
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Tết cũng có nồi bánh chưng, bánh tét, 

Nhưng không bập bùng ánh lửa reo vui. 

Không có trẻ thơ vang dội tiếng cười, 

Chờ bánh chín, trong niềm vui rộn rã. 

 

Tết ở đây, đêm giao thừa xa lạ, 

Không tiếng pháo mừng giờ phút thiêng liêng. 

Không lời hỏi han thân mật xóm giềng, 

Rũ nhau cúng đất trời, cầu may mắn. 

 

Xuân ở đây là ngày không nắng ấm,               

Cây trơ cành, lặng lẽ dưới trời sương. 

Không tiếng chim ca, ríu rít vui mừng, 

Chào vạn vật tưng bừng thay áo mới. 

 

Tết ở đây, người không cần mong đợi, 

Cũng đủ đầy nhung gấm với lụa là. 

Thịt cá phủ phê, bánh mức rượu trà, 

Nhưng lại thiếu quê cha và đất tổ. 

 

Đời lưu lạc, như loài chim mất tổ, 

Bay muôn phương, không có chỗ quay về. 

Xuân đến chi, cho tâm sự não nề, 

Cho tê tái tâm hồn người vong quốc!                   
 

Huỳnh Mai Hoa 
 

              TU TÂM 
 

Con ráng tập để tâm con như đất, 

Cho người đời đổ xuống những sạch, dơ. 

Đồ sạch kia con không đợi, không chờ, 

Đồ dơ cũng không làm con từ khước. 
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Con ráng tập để tâm con như nước, 

Rửa đồ dơ, người cũng có thể dùng. 

Hay uống khi người khát được mát lòng,  

Không vì thế mà con vui hay khổ. 
 

Con ráng tập để tâm con như gió, 

Thổi bay đi mùi hôi hám trong đời. 

Thổi luôn mùi hương thắm của đất trời, 

Vô tư thổi mà không hề chọn lựa. 
 

Con ráng tập để tâm như ngọn lửa, 

Để cho người đốt phế vật tiêu tan. 

Hay để đem sưởi ấm buổi đông hàn, 

Ngọn lửa vẫn miệt mài không thay đổi. 
 

Con ráng tập để tâm như cây chổi, 

Cho người đời quét rác rưởi tanh hôi.  

Hay quét hoa, quét pháo những ngày vui, 

Chổi vẫn giữ trơ trơ niềm chấp nhận. 
 

Tâm con sẽ là giẻ lau bụi bậm, 

Lau những gì bất tịnh của trần gian. 

Hay lau những đồ trân quý, bạc vàng, 

Không vì thế vui mừng hay hổ thẹn. 
 

Đời vô thường có chi là trọn vẹn, 

Mà so đo tính toán chuyện thiệt hơn. 

Chỉ có tâm tỉnh lặng mãi thường còn, 

Tâm không chấp là bất sanh, bất diệt./. 
 

                              Huỳnh Mai Hoa 
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Tường-trình về Quỹ Điều-Hành 
Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH 

(từ ngày 01-07-2018 đến ngày 31-12-2018) 

A.- Tồn Quỹ tính đến ngày 30-06-2018:  $5,658.17  

B.- Các BTS và Đ/đ đóng góp: 

1-07-2018: BTS Nam California.  $200.00 

1-07-2018: BTS miền Bắc California  $500.00 

1-07-2018: BTS Houston (TX)  $100.00 

1-07-2018: BTS Tây Bắc Houston (TX) $100.00 

1-07-2018: BTS Arizona   $100.00 

1-07-2018: BTS Stockton (CA)  $100.00 

1-07-2018: Chị Lê Dung (Nam California) $200.00 

    Tổng cộng phần THU         $1,300.00 

C.- Chi ra: 

27-07-2018: Giúp in sách Tự Điển của Văn Thế Vĩnh tại VN  

      $600.00                   

        Tổng cộng phần CHI:  $600.00 

D- Tồn Quỹ Điều Hành tính đến ngày 31-12-2018:  

      $6,358.17 

 Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và 
Ban Đại-Diện địa-phương, 

 Chúng tôi đã cố gắng Tường trình về Quỹ Điều-

hành rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị 

thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với: 

 Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS /TƯHN 

 Số điện thoại: 209-814-3800  hoặc 

E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net 

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Xin chân thành đa tạ.   

mailto:lechi.luu@sbcglobal.net
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Tường trình về Quỹ TỪ THIỆN XÃ HỘI 
(từ ngày 01-07-2018 đến ngày 31-12-2018) 

 

A.- Tồn Quỹ tính đến ngày 30-06-2018:  $3,016.40  

B.- Các BTS và Đ/đ đóng góp: 

01-07-2018: BTS Bắc California  $600.00 

01-07-2018: Lưu Phước Thiện và Lệ Chi $1,000.00 

10-12-2018: Gia đình đ/đ Phan Văn Bề $1,500.00 
                       Tổng cộng phần THU $3,100.00 

C.- Chi ra: 

06-07-2018: Giúp cháu Ô. Trần V Soái ở VN và làm 

bàn thờ      $600.00 

01-08-2018: Giúp Đ/đ bệnh nặng ở VN  $400.00 

01-12-2019: Chi cho Đ/đ Giàu giúp đ/đ gặp khó khăn ở 

VN 

      $1,000.00 

10-12-2018: Đ/đ Giàu đóng góp quỹ “Đền ơn Đáp 

nghĩa tại VN (xuất quỹ từ G/đ Phan Văn Bề đóng góp) 

      $1,500.00 
        Tổng cộng phần CHI:      $3,500.00 
D- Tồn Từ thiện & Xã hội tính đến ngày 31-12-2018:  

      $2,616.40 

Quỹ Yểm trợ Tập-San TINH-TẤN 
Cập nhật từ ngày 01-07-2018 đến ngày 31-12-2018 

A- Tồn Quỹ tính đến ngày 30-06-2018: $1,373.83  

B.-Đóng góp của các BTS và Đồng đạo: 

1-07-2018: BTS Nam California   $200.00 

1-07-2018: BTS Bắc California   $200.00 

1-07-2018: BTS Houston (TX)   $100.00 

1-07-2018: BTS Arizona     $100.00 
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1-07-2018: BTS Stockton (CA)   $100.00 

1-07-2018: Chị Lê Dung (Nam California) $100.00 

26-7-2018: Bà Giáo sư Long   $  50.00 

27-8-2018: Đ/đ Trương văn Thạo  $  50.00 

27-8-2018: Đ/đ Nguyễn Huỳnh Mai  $100.00 

27-8-2018: Đ/đ Đỗ Quang   $  50.00 

1-08-2018: Đ/đ Đỗ Tâm Thành (Sacto) $  50.00 

1-08-2018: Đ/đ Dương Văn  Việt (Sacto) $  20.00 

20-8-2018: Đ/đ Nguyễn Ngọc Sĩ   $100.00 

21-8-2018: Đ/đ Trần Văn Diên (TX)   $100.00 

2-12-2018: Đồng đạo ẩn danh   $1,000.00 

      Tổng cộng phần THU:             $2,320.00  

C- Chi ra: 

2-07-2018: 

-Ấn phí và Bưu phí TS.T/Tấn số 32    $1,600.00 

2-09-2018: Bưu phí SGTVTB và Q.6  $     80.00 

                    Tổng cộng phần CHI:           $1,680.00 

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 31-12-2018: $2,013.83 

Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 31-12-

2018 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH TẤN Số 

34. 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. 

Quỹ Phổ thông Giáo lý 

(từ ngày 01-07-2018 đến ngày 31-12-2018) 
A- Tồn quỹ tính đến ngày 30-06-2018: $1,605.50 

D.-Tồn quỹ tính đến ngày 31-12-2018:  $1,605.50 
 

 Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS /TƯHN 
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo vô cùng 

xúc động và thương tiếc khi hay tin: 
 

Đồng đạo Niên lão HÀ CÔNG TƯ 
 

Sanh ngày 31-12-1932 (Nhâm Thân) 

Tại xã Vĩnh Trạch, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang – 

Việt Nam. 

Cựu Trung tá Quân lực VNCH, 

Nguyên Quận trưởng kiêm Chi khu trưởng Đức Tôn,  

Sa Đéc. 

Nguyên Hội trưởng BTS/PGHH Washington, D.C 

Đương kim Cố vấn BTS/TƯHN/GHPGHH. 

Từ trần ngày 11-12-2018 

(nhằm ngày mùng 5 tháng 11 năm Mậu Tuất) 

Tại Washington, D.C – Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thọ 87 tuổi 
 

Chúng tôi Thành kính Phân ưu cùng Bà quả phụ Lê Thị 

Ngọc Minh và Tang quyến. 

Xin thành tâm cầu nguyện cho Đồng đạo Niên lão HÀ 

CÔNG TƯ, 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 BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải 

Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa 

Hảo vô cùng xúc động nhận 

được tin: Bà Quả Phụ cố Đồng 

đạo Lý Bá Phẩm, cựu Đại Tá Quân lực VNCH là: 
 

Bà Marie Paul Antoinette  
Phan Quỳnh Hoa 

 

Sinh ngày 20-08-1934 tại Việt Nam. 
 

Từ trần ngày 06 tháng 12 năm 2018 

(nhằm ngày 29 tháng 11 năm Mậu Tuất) 

Tại tư gia, thuộc Thành phố Lansing, 

Thủ phủ TB Michigan – Hoa Kỳ. 
 

 Hưởng thọ 86 tuổi 
 

Chúng tôi thành kính Phân Ưu cùng tang quyến. 

Xin thành tâm cầu nguyện hương linh Bà Marie 

Paul Antoinette Phan Quỳnh Hoa sớm về cõi 

Vĩnh Hằng. 

 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

BAN TRI SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

    Ban Trị Sự Trung Ương Hải 

Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa 

Hảo vô cùng xúc động, nhận được 

tin: 

             Đồng đạo NGUYỄN VĂN CHỨC 
Sanh tháng 11 năm 1928  

Tại xã Tân Vĩnh Hòa, Quận Châu Thành, 

Tỉnh Sa Đéc  – Việt Nam. 
 

Cựu Chuẩn Tướng Quân Lực VNCH 

Nguyên Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng  

 Tiểu khu Bình Định 

Nguyên Thứ trưởng Định cư tại Phủ QVK 

Nguyên Cục Trưởng Cục Công Binh. 
 

Từ trần ngày 22 tháng 10 năm 2018 

(nhằm ngày 14 tháng 9 năm Mậu Tuất) 

Tại Thành phố Sacramento (CA) – Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thượng thọ 91 tuổi 
 

Xin thành kính phân ưu cùng Tang quyến. 

Đồng thành tâm cầu nguyện cho Đồng đạo NGUYỄN 
VĂN CHỨC: 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 và Đồng đạo PGHH Sacramento 
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  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải 

Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa 

Hảo vô cùng xúc động và thương 

tiếc khi hay tin Cố vấn Ban Trị Sự 

PGHH Bắc Cali là: 

            Đồng đạo HỒ VĂN ĐẠI 

Sanh ngày 25 tháng 6 năm 1939 

tại An Giang (Việt Nam) 

Cựu SVSQ Khóa 20 Trường VBQG Đà Lạt. 

Cựu Thiếu tá Quân lực VNCH - Chi Khu phó 

Chi khu Châu Thành - Tỉnh An Giang. 
 

Từ trần ngày 19 tháng 1 năm 2019 

(nhằm ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Tuất) 

Tại tư gia thuộc Thành phố San Jose, TB California   

- Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thọ 81 tuổi 

Chúng tôi Thành kính chia buồn cùng Bà quả phụ 

HỒ VĂN ĐẠI và Tang quyến. 

Xin thành tâm Cầu nguyện cho Đ/đ HỒ VĂN ĐẠI, 

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 

BTS và Đồng đạo PGHH Bắc California. 

Ban Biên Tâp Tập san TINH TẤN. 
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