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Lá thư Xuân 
 

Kính thưa Quý đồng đạo và Quý độc giả kính 

mến, 

Nói theo Xuân ý nhà Thiền thì ai cũng có thể 

có được mùa Xuân vĩnh cửu, ai cũng có thể đạt được 

niềm hạnh phúc an lạc chân thật nếu trở về được bản 

tâm của mình và tu tập đúng cách. Do đó, chúng ta 

không bao giờ nên xem bất cứ một ngày nào trong 

cuộc đời mình là một ngày bình dị cả, mà mỗi ngày 

đều là một ngày may mắn - may mắn được làm thân 

con người, may mắn gặp được kho tàng Pháp bảo của 

Đức Huỳnh Giáo Chủ mà gắng công tu tập. Đó cũng 

là hoài bão và ước mơ mà chúng tôi muốn gởi đến 

chư Quý vị trong mùa Xuân năm Quý Mão nầy.  

Cũng như những số báo Xuân trước, Tập san 

Tinh Tấn số 35 “Mừng Xuân Quý Mão (2023)” ngoài 

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

những Tin Tức sinh hoạt địa phương, chia sẻ Giáo lý 

của Tổ Thầy và đặc biệt là những sáng tác phẩm đặc 

sắc của quý đồng đạo và bạn đọc khắp nơi đóng góp 

sẽ được phiên dịch sang Anh ngữ. Đây là điều mới 

mẻ mà Ban Biên Tập hy vọng sẽ đem lại niềm vui và 

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

đặc biệt là các bạn trẻ sanh ra và lớn lên ở hải ngoại 

cũng như các bạn người nước ngoài có cơ hội tìm 

hiểu và nghiên cứu Giáo lý PGHH một cách tận 
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tường, hữu hiệu và chân xác nhất. Đây cũng chính là 

ưu tư hàng đầu của những ai thực sự muốn truyền bá 

Giáo lý PGHH bằng ngoại ngữ, nhưng tại sao cứ chờ 

hoài, đợi mãi thì đến bao giờ?! Nhân đây, xin thay 

mặt Ban Biên Tập gởi lời cảm ơn chân thành đến Đ/đ 

Mai Chân và Nhóm Trẻ Niệm Phật Đường PGHH, 

Santa Ana – CA đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong 

việc phiên dịch Anh ngữ các bài viết trong Tập san 

nầy.  

Vì là bước đầu trong công việc Dịch thuật (khó 

khăn nhất là những từ ngữ chuyên môn trong Phật 

học) nên không thể tránh khỏi sự sai sót hoặc không 

đúng với từng câu, từng chữ trong mỗi bài Pháp luận. 

Do đó, rất mong sự hoan hỷ chỉ giáo để chúng tôi có 

cơ hội chỉnh sửa cho hoàn hảo hơn, thay vì dùng 

những lời nặng nề phê bình, chỉ trích. Chúng tôi hứa 

sẽ cố gắng hơn, thận trọng hơn và hoàn chỉnh hơn 

trong những Bản dịch Anh văn lần tới. Xin vô vàn 

cảm tạ.  

Nhân dịp đầu năm Quý Mão 2023, Ban Biên 

tập Ts 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 hình ảnh để duy 

trì cho Ts Tinh Tấn có cơ hội tiếp tục phục vụ cho 

đoàn thể kể từ số tục bản nầy. Với công đức ấy, quý 

vị đã cùng chúng tôi gián tiếp trao tặng một mùa 

Xuân trường cửu đến muôn người, muôn nhà. 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 Ts Tinh Tấn - Kính bút 
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THƯ 

CHÚC 

TẾT 
 

Năm  
Quý 
Mão 
 

-2023- 
 

của Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
 

Kính thưa : - Quý vị Lãnh  đạo tinh thần các 
tôn giáo. 
            - Quý vị lãnh đạo cộng đồng - Hiệp hội - 
Hội đoàn - Đoàn thế và Các Tổ chức Đảng phái. 
            - Quý Cơ quan Truyền Thông và Báo Chí. 
             - Quý đồng hương và Chư Quý đồng đạo 
trong và ngoài nước.  

Kính thưa Quý liệt vị, 
Năm Nhâm Dần với nhiều thiên tai địa ách, 

thảm họa chiến tranh lan tràn đầy bất ổn sắp qua, 
năm mới Quý Mão sắp tới. 
          Trước thềm Năm mới, trong niềm tin và hy 
vọng vào sự tuần hoàn đổi thay thiêng liêng 
huyền diệu của đất trời, Ban Trị Sự Trung Ương 
Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo xin trân 
trọng và thân ái kính chúc Chư Quý Liệt Vị một 
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năm mới An Khang Thịnh Vượng, Phúc Lộc 
Hanh Thông, Vạn Sự Kiết Tường. 

Nhân dịp đầu năm mới xin chư liệt vị hoan 
hỷ hiệp tâm cùng Giáo Hội, chúng ta nguyện cầu 
cho: 
-  Đất nước Việt Nam thân yêu sớm có Tự do Dân 
chủ, Nhân Quyền để nhân dân được sống trong 
cảnh thái hòa an lạc, ấm no hạnh phúc. 
- Pháp nạn sớm giải trừ để Đạo pháp được phát 
huy, truyền bá. Tín đồ các Tôn giáo được tự do 
hành đạo. Các chức sắc, các tín hữu Tranh đấu 
cho Dân chủ, cho Tự do Tôn giáo hiện đang bị 
giam cầm sớm thoát cảnh lao tù, quản chế khắc 
nghiệt được trở về đời sống tâm linh thanh tịnh. 
- Cộng đồng Người Việt Hải ngoại thương yêu 
nhau, đoàn kết, thống nhất một lòng hầu chung 
vai góp sức để bảo vệ và phát triển mạnh mẽ, 
trường tồn. 
- Thế giới hòa bình chúng sanh an cư lạc nghiệp. 
- Xin Ơn trên Chư Phật Mười Phương và Hồng 
ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chư quý liệt vị 
Thân Tâm Thường An Lạc, Đạo Quả  Sớm Viên 
Thành. 
Trân trọng kính chúc. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Nam Mô A Di Đà Phật. 

TM.BTS/TUHN/GHPGHH 
         Hội Trưởng 
 Nguyễn Thanh Giàu 
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MỪNG XUÂN  

                   QUÝ MÃO 

 

PHẬT xuống trần gian cứu chúng sanh, 
GIÁO truyền Chánh pháp để tu hành. 
HÒA cùng trăm họ tìm đường chánh, 
HẢO với vạn dân kiếm nẻo thanh. 
MỪNG chúc khắp nơi vui hạnh phúc, 
XUÂN về mọi chốn được an lành.   
QUÝ người thức tỉnh xa mùi tục, 
MÃO đến khai tâm Đạo đắc thành. 
 
TẬP tánh Từ Bi giữ lấy thân, 
SAN tình Đoàn Kết chớ rời phân. 
TINH thông Cực lạc đời chơn chất,  
TẤN chỉ Tây phương mới thiết cần.  
CUNG thỉnh nguyện cầu cho bá tánh,  
CHÚC mừng hạnh phúc đến muôn dân. 
TÂN niên gửi tới bao lời chúc,  
XUÂN mới toàn gia giải nghiệp trần. 
 

    Tập San TINH TẤN 
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Số: 001/BTS.TƯHN-VII/QĐ 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

- Chiếu Điều Lệ và Nội Quy của Giáo Hội PGHH ban 

hành ngày 27-12-2003. 

- Chiếu Điều lệ Ứng cử, Đề cử & Bầu cử BTS/TƯHN 

ban hành ngày 15-12-2010. 

- Chiếu Biên Bản của Đại Hội Đạo năm 2022 về kết quả 

bầu cử chức vụ Tân Hội Trưởng, tổ chức tại Hội Quán 

BTS. PGHH miền Nam California ngày 18-6-2022. 

- Chiếu nhu cầu Giáo sự, với sự đồng ý của Quý Đồng 

đạo được mời tham gia vào tân BTS/TƯHN/GH/PGHH. 

 

1.- Nay chính thức bổ nhiệm Quý Đồng đạo có tên dưới 

đây vào thành phần tân Ban Trị Sự Trung Ương Hải 

Ngoại/Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, nhiệm kỳ VII 

(2022-2025) với các chức vụ như sau: 

• Cố vấn: Đ/đ Nguyễn Văn Tạo, cựu Hội Trưởng 

BTS/TƯHN nhiệm kỳ V và VI. 

• Cố vấn: Đ/đ Bác sĩ Mã Xái (Florida). 

• Cố vấn: Đ/đ Trần Văn Vui (Nam California). 

  • Ban Cố vấn đặc trách khu vực Úc Châu: 

- Đ/đ Châu Hoàng Vũ, Hội Trưởng Giáo Hội 

PGHH Liên Bang Úc Châu. 

- Đ/đ Tăng Văn Ngô, Cố vấn Giáo Hội PGHH 

Liên Bang Úc Châu. 

- Đ/đ Huỳnh Trung Điểm, Phó HT Ngoại vụ, GH. 

PGHH Liên Bang Úc Châu. 
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- Đ/đ Huỳnh Phú Bé, Phó HT Ngoại vụ, Giáo Hội 

PGHH Victoria, Úc Châu. 

• Phó Hội trưởng Nội vụ: Đ/đ Huỳnh Văn Liêm, 

cựu Phó HT Ngoại vụ BTS/TƯHN nhiệm kỳ V và VI, 

đương kim Hội trưởng BTS.PGHH Sacramento. 

• Phó Hội trưởng Ngoại vụ: Đ/đ Lưu Phước Thiện, 

cựu Chánh Thư ký BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI, đương kim 

Hội trưởng BTS.PGHH Bắc California. 

  • Văn Phòng Trưởng Văn phòng liên lạc giữa 

BTS/TƯHN và Quốc hội Hoa Kỳ: Đ/đ Hà Nhân Sinh, 

đương kim Hội trưởng BTS.PGHH Washington, D.C. 

• Chánh Thư ký: Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp, cựu 

Chánh Thư ký BTS. TƯHN/GH.PGHH nhiệm kỳ IV và 

V. 

• Phó Thư ký: Đ/đ Phan Nhất Lĩnh, đương kim 

Phó Hội trưởng kiêm Chánh Thư ký BTS.PGHH 

Washington, D.C. 

  • Thủ Bổn: Đ/đ Phạm Phối Vì, cựu Thủ bổn 

BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI. 

• Trưởng ban Phổ thông Giáo lý: Đ/đ Phan Thanh 

Nhàn (San Diego, CA). 

• Phó Trưởng ban PTGL, đặc trách Truyền thanh 

và Truyền hình: Đ/đ Lê Yến Ngọc Dung (tức Mai Chân 

- Nam Cali). 

• Phó Trưởng ban Phổ Thông Giáo Lý, đặc trách 

Nghiên cứu và Biên tập Giáo lý PGHH gồm các Đồng 

đạo sau đây: Trương Văn Thạo (Florida), Lâm Văn A 

(Texas), Bùi Văn Dõng (Georgia), Mai Chân, Nguyễn 

Kim Liên, Trang Văn Mến (Nam Cali), Trần Huy Hải 

(Sacramento), Hà Bảo Linh (Washington, D.C). 

• Trưởng ban Kiểm soát: Đ/đ Nguyễn Trung Hừng, 

cựu Phó Hội trưởng BTS. PGHH Bắc California. 

• Trưởng ban Tổ chức: Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ, 



9 

 

cựu Hội trưởng BTS.PGHH Georgia (GA). 

• Trưởng ban Từ thiện & Xã hội: Đ/đ Phan Văn 

Bề, cựu TB/TTXH – BTS/TƯHN nhiệm kỳ VI. 

• Trưởng ban Thanh thiếu niên: Đ/đ Trần Huy Hải, 

đương kim Trưởng ban PTGL/BTS.PGHH Sacramento. 
 

2.- Quý Đồng đạo có tên trong Quyết Định nầy, chiếu 

nhiệm vụ thi hành. 
 

3.- Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

           Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 7 năm 2022. 

                TM. BTS.TƯHN/GH.PGHH 

                           Hội Trưởng, 

                               (ấn ký) 

                 NGUYỄN THANH GIÀU 
 

Bản sao kính gởi: 

- Quý vị Cố vấn và Trị sự viên BTS/TƯHN, 

- Quý BTS và BĐD địa phương.  

          “Để kính tường” 

- Hồ sơ / Lưu. 
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                                         Số: 002/BTS.TƯHN-VII/QĐ 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 - Chiếu Bản Hiến Chương PGHH do cố Đức Bà, 

Hội Trưởng Danh Dự Tối Cao, ban hành tại Hòa Hảo 

ngày 18 tháng 10 năm 1966. 

 - Chiếu Điều Lệ và Nội Qui của Giáo Hội Phật 

Giáo Hòa Hảo ban hành tại Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 12 

năm 2003. 

 - Chiếu nhu cầu Giáo sự, với sự đồng thuận của 

Quý Trị sự viên trong BTS.TƯHN/GH.PGHH – Nhiệm 

kỳ VII. 
 

 1.- Nay thành lập BAN THƯỜNG VỤ trực thuộc 

BTS.TƯHN/GH.PGHH – Nhiệm kỳ VII, gồm các thành 

viên có tên sau đây: 

 - Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS/ 

TƯHN, 

 - Đ/đ Huỳnh Văn Liêm, Phó HT Nội vụ BTS/ 

TƯHN, 

 - Đ/đ Lưu Phước Thiện, Phó HT Ngoại vụ BTS/ 

TƯHN, 

 - Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư ký BTS/ 

TƯHN, 

 - Đ/đ Phan Nhất Lĩnh, Phó Thư ký BTS/TƯHN, 

 - Đ/đ Phạm Phối Vì, Thủ Bổn BTS/TƯHN, 

 - Đ/đ Nguyễn Trung Hừng, Trưởng Ban Kiểm 

soát BTS/TƯHN. 
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 - Đ/đ Phan Thanh Nhàn, Trưởng Ban Phổ thông 

Giáo lý BTS/TƯHN. 

 2.- BAN THƯỜNG VỤ có nhiệm vụ tổ chức các 

phiên họp định kỳ mỗi tháng 1 lần vào ngày Chủ Nhật 

đầu tháng để hoạch định chương trình sinh hoạt cho Giáo 

Hội. 

3.- Đ/đ Chánh Thư ký phụ trách soạn thảo 

Chương trình nghị sự và truyền đạt Thư Mời đến các 

thành viên trong BTV. 

 - Đ/đ Phó Thư ký phụ trách lập Biên bản và trình 

với Ông Hội Trưởng trước khi lưu hành nội bộ. 

4.- Quý Đồng đạo có tên trong Danh sách nầy, 

chiếu nhiệm vụ thi hành. 

 5.- Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 7 năm 2022. 

TM. BTS.TƯHN/GH.PGHH 

Hội Trưởng, 

(ấn ký) 

NGUYỄN THANH GIÀU 
 

Bản sao kính gởi: 

- Quý vị Cố vấn và Trị sự viên BTS/TƯHN, 

- Quý BTS và BĐD địa phương.  

          “Để kính tường” 

- Hồ sơ/Lưu. 
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SỐ: 003//BTS.TƯHN-VII/TB 

THÔNG BÁO 
            V/v Tái bản Tập san TINH TẤN và tiếp tục sử 

dụng Website Diễn Đàn_Phật Giáo Hòa Hảo. 

 Kính gởi: Quý Ban Trị sự & Ban Đại diện PGHH 

địa phương. 

 Đồng kính gởi: Chư quý đồng đạo PGHH quốc 

nội và hải ngoại. 

 Kính thưa Quý vị, 

 Nhằm mục đích phổ truyền Giáo lý Phật Giáo Hòa 

Hảo rộng rãi đến khắp nơi và đến mọi tầng lớp quần 

chúng trong xã hội, Ban Thường Vụ sau buổi họp với 

Ban Phổ thông Giáo lý ngày 7 tháng 8 năm 2022 đã quyết 

định tái bản Tập san TINH TẤN và tiếp tục sử dụng 

Website Diễn Đàn_PHẬT GIÁO HÒA HẢO, cụ thể như 

sau: 

 1.- Tập san TINH TẤN tục bản sẽ là số 35 với Chủ 

đề: Mừng Xuân Quý Mão (2023). Thành phần tham gia 

thực hiện, gồm có:   

 - Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Giàu, 

 - Chủ bút: Phan Thanh Nhàn, 

 - Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Văn Hiệp 

 - Ban Biên tập: Gồm tất cả đồng đạo Trưởng ban 

PTGL thuộc các BTS/PGHH địa phương và một số thân 

hữu có khả năng sáng tác. 

 - Ban Dịch thuật: Gồm một số đồng đạo có trình 

độ ngoại ngữ để phiên dịch các Bài vở từ Việt ngữ sang 

Anh ngữ. Ban nầy sẽ do BTV và Ban PTGL phối hợp 
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chọn lựa, sẽ công bố sau.  

 - Mỗi năm phát hành hai số vào dịp Mừng Tết 

Nguyên Đán và Đại lễ 18/5 dưới hình thức Online. Tuy 

nhiên, tùy theo nhu cầu thực tế của từng BTS địa phương, 

Ts TINH TẤN có thể in thành tập từ 100 đến 150 quyển 

cho mỗi số. - Bài vở đóng góp cho Ts Tinh Tấn xin gởi 

về: nhanphan10@gmail.com   

 2.- Website Diễn đàn_PGHH sẽ được tiếp tục sử 

dụng như là Tiếng nói của BTS/TƯHN/GHPGHH. (đã 

được biểu hiện trên Website hiện tại) 

 - Địa chỉ Diễn đàn_Phật Giáo Hòa Hảo là: 

https://www.pghhtuhaingoai.net/   

 Mọi chi tiết liên lạc hay muốn đóng góp Bài vở, 

Tin tức, Hình ảnh… xin Quý vị gởi về: CAO XUÂN 

BÌNH – Email: bxuancao@gmail.com hoặc NGUYỄN 

HOÀNG VŨ – Email: vuhomemax@gmail.com   

 3.- Diễn Đàn Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo do Ban 

Quản Trị gồm các đồng đạo Lưu Phước Thiện, Nguyễn 

Thanh Phương và Trần Hoài Nghĩa trực tiếp điều hành. 

Địa chỉ Email là:  diendan.ghpghhhn@gmail.com Danh 

sách thành viên vẫn như cũ. 

  Vì mục đích và nhiệm vụ chung là phục vụ Đạo 

pháp PGHH; đồng thời, phát huy nền Đại Đạo mà Đức 

Huỳnh Giáo Chủ đã dày công khai hóa, kính mong chư 

Quý đồng đạo khắp nơi cùng chung tay, góp sức ủng hộ 

để Tập san TINH TẤN và Diễn đàn_PGHH ngày càng 

thêm khởi sắc. 

 Trân trọng kính chào và cám ơn Quý vị. 

  Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

                       TM. Ban Trị Sự TƯHN/GHPGHH 

                                         Hội Trưởng 

                                            (ấn ký) 

                              NGUYỄN THANH GIÀU 

mailto:nhanphan10@gmail.com
https://www.pghhtuhaingoai.net/
mailto:bxuancao@gmail.com
mailto:vuhomemax@gmail.com
mailto:diendan.ghpghhhn@gmail.com
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         Số: 004/BTS.TƯHN-VII/TCM 

THƯ CHÚC MỪNG 
 

  Tham chiếu Bản Tường trình của Đ/đ Nguyễn 

Trung Hiếu về Sinh-hoạt Lễ Vu-Lan và Bầu cử tân Ban 

Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận (Nhiệm kỳ 

2022-2024) đã được tổ-chức tại Armour Heights 

Community Centre, vào ngày 14/8/2022. 

  Theo đó cuộc Bầu cử tân Ban Trị Sự đã diễn tiến 

theo đúng Bản Điều Lệ Bầu cử & Ứng cử do BTS/ 

TƯHN/GH.PGHH ban hành ngày 15/12/2010.  

       Kết quả được Ban Tổ Chức bầu cử công bố như sau: 

   * Hội Trưởng:  Đ/đ. Nguyễn Trung Hiếu (lưu nhiệm) 

   * Phó Hội Trưởng:  Đ/đ Cao Mai Hoàng 

   * Chánh Thư-Ký:  Đ/đ. Võ Tuyết Đông (lưu nhiệm) 

   * Phó Thư-Ký:  Đ/đ. Đặng Thị Hạnh (lưu nhiệm) 

   * Thủ-Bổn:  Đ/đ. Đặng Thị Hạnh (lưu nhiệm) 

   * Phó Thủ-Bổn: Đ/đ. Nguyễn Thị Tuyết-Trinh (lưu 

nhiệm) 

   * Cố Vấn:  Đ/đ. Trần Thị Lang (lưu nhiệm) 

   * Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo-Lý:  Đ/đ. Nguyễn 

Trung Hiếu (kiêm nhiệm) 

  * Trưởng Ban Kiểm-Soát:  Đ/đ. Tạ Văn Mây (lưu nhiệm) 

   * Trưởng Ban Tổ-Chức:  Đ/đ. Võ Văn Chờ (lưu nhiệm) 

   * Phó Ban Tổ-Chức:  Đ/đ. Vũ Đình Thắng 

   * Trưởng Ban Truyền-Thông:  Đ/đ. Nguyễn Thành Tín 

(lưu nhiệm) 

   * Phó Ban Truyền-Thông: Đ/đ. Võ Tuyết Đông (lưu 

nhiệm) 
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   * Trưởng Ban Từ-Thiện Xã-Hội:  Đ/đ. Giang Ngọc 

Hương (lưu nhiệm) 

   * Trưởng Ban Thanh Thiếu Niên:  Đ/đ. Vũ Hải Cường 

   * Phó Ban Thanh Thiếu Niên:  Đ/đ. Vũ Đình Cường 

   * Trưởng Ban Hộ-Niệm: Đ/đ. Huỳnh Văn Phúc (lưu 

nhiệm) 

* Trưởng Ban Ẩm Thực: Đ/đ. Võ Tuyết Đông (lưu nhiệm) 

  Được biết, đây là những Đ/đ PGHH thuần thành, 

luôn trung kiên với Thầy Tổ đã từng sát cánh với Đ/đ 

Nguyễn Trung Hiếu duy trì và phát huy nền Đạo PGHH 

trong nhiều năm qua ở hải ngoại. 

 Xin hân hoan chúc mừng tân BTS/PGHH Toronto 

& Các vùng phụ cận. Kính chúc Quý vị luôn dồi dào sức 

khỏe và mãi mãi hanh thông trên bước đường phục vụ 

Đạo pháp. 

  Trân trọng, 

  Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 8 năm 2022.  

  TM. Ban Trị Sự/TUHN/GHPGHH 

                                        Hội Trưởng 

                                            (ấn ký) 

                             NGUYỄN THANH GIÀU 
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LỜI KÊU GỌI 
của Ban Biên Tập Tập San TINH TẤN. 

---oOo--- 

  Kính gởi: Quý Ban Trị sự & Ban Đại diện PGHH 

địa phương. 

Đồng kính gởi: Chư quý Đồng đạo PGHH và Văn 

thi hữu khắp nơi. 

V/v: đóng góp Bài vở cho Ts TINH TẤN. 
 

Kính thưa Quý vị, 

Nhằm thực hiện Tập san TINH TẤN Số 35 – Chủ 

đề Mừng Xuân Quý Mão (2023), chúng tôi tha thiết kêu 

gọi chư Quý đồng đạo PGHH và Quý văn thi hữu khắp 

nơi vui lòng tiếp tay đóng góp bằng cách gởi về chúng 

tôi:  Tin tức, Hình ảnh Sinh hoạt địa phương hay những 

bài Pháp luận, Truyện ngắn, Thi văn, Phóng sự… do Quý 

vị sưu tầm hoặc sáng tác. 

Theo dự kiến của Ban Thường Vụ thì Tập san 

TINH TẤN sẽ được phát hành dưới hình thức Online. Do 

đó, nội dung tờ Tập san sẽ được lan truyền khắp nơi trên 

toàn thế giới. Đồng thời, Tập san TINH TẤN còn là Cơ 

quan ngôn luận chính thức của Ban Trị sự 

/TƯHN/GHPGHH. Vì vậy sự đóng góp của Quý vị là vô 

cùng hữu ích và cần thiết. 

Những bài vở đóng góp của Quý vị, xin gởi về 

nhanphan10@gmail.com  Thời hạn nhận bài từ nay cho 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 
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Rất mong chờ sự ủng hộ nhiệt tình và vô cùng quý 

báu của Quý vị. 

Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý vị. 
 

 California, ngày 29 tháng 9 năm 2022. 

   TM. Ban Biên Tập 

Chủ Bút 

(ký tên) 

                           PHAN THANH NHÀN 
 

 

 
                      Số: 005/BTS.TƯHN-VII/TB 

 

THÔNG BÁO 

V/v Gây quỹ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA đầu năm 

Quý Mão (2023) 
 

Kính gởi: Quý vị Cố vấn, Quý trị sự viên BTS/ 

TƯHN/GHPGHH, 

Đồng kính gởi: Quý BTS & BĐD/PGHH địa 

phương và toàn thể Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 

Kính thưa Chư quý vị, 

Hàng năm, cứ vào mỗi dịp cuối năm cũ và đầu 

năm mới, BTS/TƯHN/GHPGHH đều có tổ chức gây quỹ 

nhằm tài trợ cho phái đoàn PGHH (gồm một số đồng đạo 

có uy tín trong nước) đi đến tận gia đình của những đồng 

đạo đã Tử Vì Đạo Pháp hay có công với nền Đạo PGHH 

và những gia đình đồng đạo tranh đấu cho quyền Tự do 

Tôn giáo đang bị tù tội, để trao tặng những món quà bằng 
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hiện kim hoặc hiện vật nhằm ủy lạo và an ủi tinh thần các 

thân nhân trong dịp Xuân về Tết đến.  

Công tác được mệnh danh là ĐỀN ƠN ĐÁP 

NGHĨA.  
Nhằm tiếp nối truyền thống cao đẹp nầy, chúng 

tôi tha thiết kêu gọi sự đóng góp nhiệt tình của chư Quý 

vị để có những món quà xứng đáng nhằm thể hiện tình 

Đồng đạo PGHH tuyệt vời và tinh thần “Uống nước nhớ 

nguồn” của người Việt Nam muôn thuở. 

Mọi sự chi thu sẽ được cập nhật chính xác và công 

bố rộng rãi sau khi hoàn thành công tác. 

Chi phiếu hoặc Money Order xin gởi về cho Thủ 

Bổn từ nay cho đến ngày 31-12-2022 là hạn chót, theo 

địa chỉ như sau: 

Đ/đ PHẠM PHỐI VÌ 

10460 Calvine Road 

Sacramento, CA. 95829 

(Số điện thoại: 916 267-5165) 

Kính mong chư Quý đồng đạo hoan hỷ tiếp tay 

với chúng tôi để công tác ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA năm 

Quý Mão (2023) được thành công mỹ mãn.  

Trân trọng kính chào và cám ơn chư Quý vị. 
 

Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 12 năm 2022. 

     TM. Ban Trị Sự/TƯHN/GHPGHH 

                       Hội Trưởng 

                                       (ấn ký) 

      NGUYỄN THANH GIÀU 
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NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG CÁC NGÀY        
LỄ ĐẠO CỦA BTS/PGHH BẮC CALIFORNIA 

 

Đại Lễ Đản Sanh 
Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 103 do BTS/PGHH 

Bắc Cali tổ chức ngày 18-12-2022.  
 

 
 

Lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ 
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Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực 

tại GH.PGHH.BCali năm 2022 
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Khai Mạc Buổi Lễ Tưởng Niệm Quan Thượng Đẳng Đại 

Thần, Nghi Thức Tôn Giáo Và Nguyện Hương Tại 

BTS.GH.PGHH.BCA 2022. 

 

 
Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An (12-8 Bính Thìn 1856 -      

12-8 Nhâm Dần 2022) tại BTS.GH.PGHH.Bắc Cali. 
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Lễ Chào Quốc Kỳ và Đạo kỳ trong Ngày Đại Lễ 18/5  

 
Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH thọ nạn 

tại Đốc Vàng – Mar 27, 2022 
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NHỮNG HÌNH ẢNH                             

CÁC NGÀY LỄ ĐẠO ĐƯỢC TỔ CHỨC 

TẠI BTS/PGHH GEORGIA. 
HÔM NAY CHỦ NHẬT NGÀY 25/11/2022 Al - 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐẢN SINH  

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ PHẬT GIÁO HÒA 

HẢO LẦN THỨ 103 - TỔ CHỨC TẠI GIÁO HỘI 

PGHH GEORGIA (HOA KỲ)  
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LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN LẦN THỨ 166 

 (12/8/1856 AL - 12/8/2022 AL) 

 

 
Đ/Đạo Huỳnh Thanh Hùng, Hội Trưởng BTS/PGHH 

GEORGIA trong ngày Lễ Vía ĐPTTA.  
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Quang cảnh bên trong Hội trường 

SINH HOẠT ĐẠO CUỐI TUẦN Ở GIÁO HỘI 

8/7/2022 DL (Ngày 10/7 Niên Nhâm Dần). 

- DÂNG MÂM CHAY PHẨM CHO CỬU HUYỀN 

THẤT TỔ. 

- LỄ BÁI PHẬT, NIỆM PHẬT, CẦU SIÊU. 

- CHIA SẺ PHẬT PHÁP CÙNG NHAU TU HỌC. 

 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ CUỐI TUẦN Ở 

GIÁO HỘI 

7/17/2022 DL (Ngày 19/6/2022 Niên Nhâm Dần). 

Niềm vui cuối tuần cùng tất cả quý vị đồng đạo mình. 

Cùng nhau lễ Phật, Niệm Phật và nhắc lại lời vàng tiếng 

ngọc của Tổ Thầy cùng nhau tu học thật là an lạc. 

Nguyện cầu ơn trên Mười phương Chư Phật và oai linh 

Tổ Thầy luôn gia hộ cho chúng con Bồ Đề tâm kiên cố và 

giữ vững niềm tin trên bước đường tu, tin tấn tu hành sớm 

thành Đạo quả. 

Chúc tất cả mọi người biết tu hiền trở về Tâm giác ngộ 

giải thoát. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. 
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Tường trình sinh hoạt Đại Lễ Đản-Sanh Đức 

HUỲNH GIÁO-CHỦ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO 

tại Toronto, Canada ngày 18-12-2022 
 

Kính thưa Quý Quan Khách và Quý Đồng Đạo, 
 

Sinh hoạt Đại Lễ Đản-Sanh Đức HUỲNH GIÁO-CHỦ 

PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO Năm 103 đã được long-trọng 

tổ-chức vào ngày 18/12/2022 (nhằm ngày 25 tháng 11 

Nhâm Dần) tại Armour Heights Community Centre, từ 

11:00 AM – 4:00 PM.  Diễn tiến buổi sinh-hoạt bao gồm 

các tiết mục sau đây: 

1/.  Chào Quốc Kỳ Canada, Việt-Nam Cộng-Hòa, Đạo 

Kỳ và 1 phút mặc niệm, 

2/.  Đồng đạo Võ Tuyết Đông, Điều Hợp Viên đã thông 

qua chương trình ngày Lễ và giới thiệu thành phần tham 

dự. 

Về phía Quan Khách tham dự, có sự hiện diện của 

Bà Hoàng Bình Minh, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt-Nam 

tại Toronto, cùng với Phu quân là Ông Hoàng Mộng 

Giới. 

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

Nam North York và Vùng Phụ Cận. 

Về phía tín hữu tham dự, có sự hiện diện của trên 50 

Đồng Đạo. 

3/.  Tiếp theo chương-trình là nghi-thức hành lễ theo 

truyền-thống của Đạo PGHH, do nhiều Đ/đ cùng làm 

lễ dâng hương trước Cửu-Huyền Thất-Tổ và Ngôi Tam-

Bảo. 

4/.  Kế đến, Đ/đ Võ Tuyết Đông đọc bài: “Lời Khuyên 

Bổn-Đạo” hay còn gọi là “Tám Điều Răn Cấm” (từ 

trang 186 – 187) của Đức Huỳnh Giáo-Chủ nhằm để 

khuyên-nhủ tất cả tín-đồ giữ-gìn các giới-luật của Đạo. 
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5/.  Sau đó là phần “Tóm lược lịch-sử Đức Huỳnh Giáo-

Chủ Phật-Giáo Hòa-Hảo” do Đ/đ Cao-Hoàng-Mai 

trình-bày. 

6/.  Kế tiếp là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn 

Giáo-Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, một đoạn 

trong bài “Thu đã cuối” (từ câu 61 – 150, trang 362 – 

365), do Đ/đ Huỳnh-Văn-Phúc trình-bày. 

7/.  Kế đến, Đ/đ Võ Tuyết Đông đọc bài thuyết-pháp: 

“Trong Việc Tu Thân Xử Kỷ” (trang 434 – 434) của Đức 

Huỳnh Giáo-Chủ. 

8/.  Kế tiếp chương-trình, Đ/đ Nguyễn Trung Hiếu 

trình-bày pháp luận đề tài: “Đức Tin và Lòng Lành”. 

9/.  Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn 

Giáo-Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, một đoạn 

trong quyển năm – Khuyến Thiện (từ câu 649 – 692, 

trang 141 – 142, do Đ/đ Giang-Ngọc-Hương trình-bày. 

10/.  Tiếp theo, Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu đã phát động 

việc gây quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa để giúp-đỡ thân-nhân 

các tín-đồ đã hy-sinh vì Đạo và đặc biệt cho những tín-

đồ đang bị cầm tù vì đòi hỏi quyền tự-do sinh-hoạt tôn-

giáo vào dịp đón Tết Quý Mão. 

11/.  Sau cùng là bữa tiệc chay do quý Đồng đạo trong 

Ban Ẩm Thực và nhiều Đồng đạo hảo tâm đã mang thực 

phẩm chay đến khoản đãi. 

Buổi lễ kết thúc lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày. 

Trân trọng cám ơn Quý Quan Khách và Đồng đạo đã đến 

tham dự Đại Lễ Đản-Sanh Đức HUỲNH GIÁO-CHỦ 

PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO tại Toronto, Canada ngày 

18/12/2022. 

Xin kính chào và hẹn gặp lại. 

Nguyễn Trung Hiếu 
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Tường trình Lễ Tưởng Niệm Quan Thượng 

Đẳng Đại Thần NGUYỄN TRUNG TRỰC tại 

Toronto, Canada ngày Chủ Nhật 09-10-2022 
Lễ Tưởng-Niệm Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần 

NGUYỄN-TRUNG-TRỰC tại Toronto, Canada đã được 

tổ-chức vào ngày Chủ Nhật 09/10/2022 (nhằm ngày 14/9 

năm Nhâm Dần) tại Armour Heights Community Centre, 

từ 11:00 AM – 4:00 PM.  Diễn tiến buổi Lễ bao gồm các 

tiết mục sau đây: 

1/.  Chào Quốc Kỳ Canada, Việt-Nam Cộng-Hòa, Đạo 

Kỳ và 1 phút mặc niệm, 

2/.  Đồng đạo Võ Tuyết Đông, Điều Hợp Viên đã thông 

qua chương trình ngày Lễ và giới thiệu thành phần tham 

dự. 

3/.  Tiếp theo chương-trình là nghi-thức hành lễ theo 

truyền-thống của Đạo PGHH, do nhiều Đ/đ cùng làm lễ 

dâng hương trước bàn thờ Cửu-Huyền Thất-Tổ, Ngôi 

Tam-Bảo và Ngài Nguyễn-Trung-Trực. 

4/.  Kế đến, Đ/đ Võ Tuyết Đông đọc bài: “Lời Khuyên 

Bổn-Đạo” hay còn gọi là “Tám Điều Răn Cấm” (từ 

trang 186 – 187) của Đức Huỳnh Giáo-Chủ nhằm để 

khuyên-nhủ tất cả tín-đồ giữ-gìn các giới-luật của Đạo. 

5/.  Kế tiếp là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn 

Giáo-Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, bài “Tế 

Chiến-Sĩ Trận-Vong ở Vườn Thơm” (trang 504 – 505), 

do Đ/đ Huỳnh-Văn-Phúc trình-bày. 

6/.  Tiếp theo chương-trình, Đ/đ Cao Mai Hoàng trình-

bày tóm lược “Lịch-Sử Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần 

NGUYỄN-TRUNG-TRỰC”. 
7/.  Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn 

Giáo-Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, một đoạn 

trong Quyển Ba – “Sám Giảng” (trang 68 – 69, từ câu 

137 – 190), do Đ/đ Giang-Ngọc-Hương trình-bày. 
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8/.  Kế tiếp chương-trình, Đ/đ Cao Mai Hoàng (thay thế 

Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu) trình-bày Pháp luận đề 

tài: “Tâm và Trí” 

9/.  Kế đến là phần phụng ngâm Sấm Giảng Thi Văn 

Giáo-Lý PGHH của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, một đoạn 

trong Quyển Tư – “Giác Mê Tâm Kệ” (trang 96 – 98, 

câu 275 – 326) do Đ/đ Võ-Tuyết-Đông trình-bày. 

10/.  Sau cùng là bữa tiệc chay do quý Đồng đạo trong 

Ban Ẩm Thực và nhiều Đồng đạo hảo tâm đã mang thực 

phẩm chay đến khoản đãi. 

Buổi lễ kết thúc lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày. 

Sau đây là một vài hình ảnh của ngày Lễ Tưởng-Niệm 

Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần NGUYỄN-TRUNG-

TRỰC tại Toronto, Canada ngày 09/10/2022: 

Bên trong Hội trường. 

 



33 

 

 

Các Đồng-đạo hành lễ theo truyền-thống PGHH.
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Đ/đ Võ-Tuyết-Đông Đọc bài: “Lời Khuyên Bổn-

Đạo” hay còn gọi là “Tám Điều Răn Cấm” (từ 

trang 186 – 187) của Đức Huỳnh Giáo-Chủ. 

 

Đ/đ Huỳnh-Văn-Phúc phụng ngâm bài “Tế Chiến-

Sĩ Trận-Vong ở Vườn Thơm” (trang 504 – 505). 
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Đ/đ Cao-Mai-Hoàng trình-bày tóm lược “Lịch-Sử 

Quan Thượng Đẳng Đại Thần NGUYỄN-TRUNG-

TRỰC”. 

Đ/đ Giang-Ngọc-Hương phụng ngâm một đoạn 

trong Quyển Ba – “Sám Giảng” (trang 68 – 69, từ 

câu 137 – 190). 
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Đ/đ Cao-Mai-Hoàng (thay thế Đ/đ Nguyễn-Trung-

Hiếu) trình-bày pháp luận đề tài: “TÂM và TRÍ”. 

 
Đ/đ Võ-Tuyết-Đông Phụng ngâm một đoạn trong 

Quyển Tư – “Giác Mê Tâm Kệ” (trang 96 – 98, câu 275 

– 326).  

Trân trọng cám ơn Quý Quan Khách và Đồng đạo đã đến 

tham dự Lễ Tưởng-Niệm Quan Thượng-Đẳng Đại-Thần 

NGUYỄN-TRUNG-TRỰC tại Toronto, Canada ngày 

Chủ Nhật 09/10/2022. 

Xin kính chào và hẹn gặp lại. 

Thân kính,  

Nguyễn Trung Hiếu 
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Đại Lễ Mừng Ngày Đản Sanh                      
Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Miền Nam    

California. 
Bài THANH PHONG 

     SANTA ANA. Nếu Đức Huỳnh Giáo Chủ 

không Đản sanh ra đời thì không có Tôn giáo Phật Giáo 

Hòa Hảo. Do đó, việc Đức Huỳnh Giáo Chủ sau trở thành 

Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo là một điều tối quan trọng 

đối với các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nên đã 103 năm 

nay mỗi năm vào ngày 25 tháng 11 âm lịch các tín đồ 

trong quốc nội đều lũ lượt kéo về Thánh địa Hòa Hảo 

mừng ngày Đại lễ cho dù bị nhà cầm quyền Cộng Sản 

gây trở ngại khó dễ. 

 
Nghi thức tôn giáo PGHH trong ngày Đản Sanh Đức 

Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 103 (Thanh Phong/VĐ). 

Tại hải ngoại, đặc biệt tại miền Nam California, 

các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH), dù xa quê hương, 

may mắn được sống trong đất nước tôn trọng Tự do Tôn 

giáo nên hàng năm, Đại lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo 

Chủ luôn được tổ chức rất long trọng. 

Năm nay, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam 
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California tổ chức Đại lễ vào ngày Chủ Nhật 18.12.2022 

nhằm ngày 25 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần tại Hội 

Quán Ban Trị Sự PGHH, địa chỉ 2114 W. Mc Fadden 

Ave, Santa Ana, CA 92704 do đồng đạo Nguyễn Đắc 

Thành làm Trưởng Ban Tổ Chức. 
 

 
Các tín đồ PGHH dự lễ (Thanh Phong/Viễn Đông). 

Mở đầu chương trình, đồng đạo Nguyễn Kim Liên 

thông qua chương trình và đồng đạo Trần Văn Tài giới 

thiệu quan khách, các chức sắc trong đạo, đặc biệt nhiều 

tín đồ PGHH đến từ phương xa, và các cơ quan Truyền 

thông Báo chí  hiện diện.  

Sau đó, Trưởng Ban Tổ Chức, đồng đạo Nguyễn 

Đắc Thành đọc diễn văn khai mạc. 

Trước tiên ông nhắc lại Tiểu sử của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ, thế danh của Ngài là Huỳnh Phú Sổ, sanh ngày 

25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 15 tháng 01 năm 

1920 tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, 

song thân của Ngài là Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức 

Bà Lê Thị Nhậm. 
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Ông Nguyễn Đắc Thành, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn 

văn khai mạc (Thanh Phong/Viễn Đông). 

Thuở nhỏ vừa học xong bậc Tiểu Học, Ngài bị đau 

ốm liên miên, nên phải bỏ học về nhà dưỡng bệnh. Đến 

năm 1939 sau khi hướng dẫn thân phụ đi thăm viếng các 

am động trong vùng Thất Sơn và Tà Lơn, một vùng núi 

non hùng vĩ của miền Nam nước Việt, Ngài bỗng nhiên 

hoắc ngộ và ra tài trị bệnh. 

Ngài đã dùng các lá cây, bông hoa và nước lạnh 

mà trị dứt nhiều chứng bệnh ngặt nghèo cho dân. Vào 

ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Ngài làm Lễ Cáo 

Hoàng Thiên, tuyên bố lập Đạo cứu Đời, khai sáng nền 

đạo Phật Giáo Hòa Hảo với chủ trương Quy nguyên Đạo 

Phật theo đúng chân truyền Chánh pháp  Vô Vi của Đức 

Phật Thích Ca, bài trừ mê tín dị đoan, để thức tỉnh lòng 

người, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên tín đồ tuân giữ Tứ 

ân: Ân Tổ Tiên Cha Mẹ - Ân Đất Nước – Ân Tam Bảo 

và Ân Đồng Bào, Nhân Loại, làm tròn Nhân Đạo và tu 

hành tiến đến giải thoát. 

Ngài dùng văn thơ mà kêu gọi và khuyên răn tín 
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đồ Học Phật, Tu Nhân nên chỉ trong vài năm lập đạo, số 

tín đồ đã lên đến hơn hai triệu người.  

Sau khi nêu Tiểu sử của Đức Huỳnh Giáo Chủ, 

ông Trưởng Ban Tổ Chức nói “Hôm nay chúng ta cùng 

tụ họp nơi đây để tưởng nhớ công đức vô lượng của vị 

Giáo Chủ đã sáng lập nền đạo PGHH cho chúng ta. 

Trong tinh thần ấy, thay mặt Ban Tổ Chức, tôi tuyên bố 

khai mạc Đại lễ mừng kỷ niệm ngày Đản Sanh Đức 

Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 103”. 

Sau những tràng pháo tay vang dội, đồng đạo Lê 

Hữu Ky lên hướng dẫn nghi thức tôn giáo PGHH. 

Nghi thức tôn giáo của PGHH tuy đơn giản nhưng rất 

trang nghiêm với tấm lòng thành khẩn của các tín đồ 

trước Bàn Thờ Tổ Quốc, Ngôi Thờ Tam Bảo và Chân 

dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ.  

Sau nghi thức tôn giáo trước bàn thờ, các chức sắc 

trong Ban nghi lễ ra sân trước Hội Quán thắp nhang trước 

Bàn Thông Thiên để tỏ lòng thành khẩn cầu nguyện  cho 

nền đạo PGHH được trường tồn, mọi tín đồ biết đoàn kết 

thương yêu, đùm bọc lẫn nhau và cho quốc thái dân an. 

Kế đến ông Ngô Văn Ẩn, nguyên Trưởng Ban Phổ 

Thông Giáo Lý đến từ San Diego tuyên đọc bài “Sứ 

Mạng Của Đức Thầy” do chính tay Ngài viết tại Bạc Liêu 

năm 1942. Đồng đạo Ngô Văn Ẩn trình bày vài nét chính 

về Sứ Mạng của Đức Thầy: Một là báo tin ngày tận diệt 

sẽ đến (đã in đầy đủ trong quyển thứ nhất “Sấm Giảng 

Khuyên Người Đời Tu Niệm): 

Hạ nguơn nay đã hết đời, 

Phong ba biến chuyển đổi dời gia cang. 

Hai là Khai thị Pháp Môn Học Phật Tu Nhân:  

Tu cầu cha mẹ thảnh thơi, 

Quốc vương thủy thổ chiêu mơi phản hồi. 

Tu đền nợ thế cho rồi, 
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Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen. 
Ba là Khuyên bỏ dị đoan: 

Thiện tín tới đây chớ ngã lòng, 

Xác trần mê mệt nỗi long đong. 

Cậu cô chú bác đừng coi bói, 

Theo lối dị đoan mất bạc đồng. 

Tiếp theo, đồng đạo La Văn Tảo nhắc lại 8 Điều răn cấm 

của Đức Thầy (8 Điều răn cấm này đã được treo trong 

Hội Quán từ ngày thành lập đến nay).  
 

 
Ông Bùi Văn Huấn, Phó Hội Trưởng nói về Ý Nghĩa 

Ngày Đản Sanh ĐHGC (Thanh Phong/Viễn Đông). 

Một phần quan trọng trong chương trình buổi lễ 

là phần nói về Ý Nghĩa Ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ, phần này do ông Bùi Văn Huấn, Phó Hội 

Trưởng đảm trách qua phần tham luận do chính ông soạn 

thảo và được giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng 

Ban Trị Sự PGHH Trung Ương cùng các đồng đạo chăm 

chú lắng nghe và hết lời khen ngợi.  Trong đó, ngoài việc 

đề cập đến thân thế, sự nghiệp của vị Giáo Chủ, đồng đạo 

Bùi Văn Huấn nói: “Sau khi làm Lễ Cáo Hoàng Thiên, 
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Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thuyết pháp thao thao bất tuyệt 

và viết Sấm giảng để độ đời. 

  Trong năm 1939, Ngài đã viết 4 quyển là  Quyển 

I: Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, Quyển Nhì:  

Kệ Dân  của  Người Khùng , Quyển 3 là Sám Giảng và 

Quyển 4 là Giác Mê Tâm Kệ. Năm Tân Tỵ 1941, Ngài 

viết Quyển  5 là  Khuyến Thiện. 

  Ngoài ra, Ngài còn sáng tác rất nhiều bài Thi Văn 

Giáo lý bằng văn xuôi và nhiều thể Thơ dễ nhớ, dễ hành 

nên tư tưởng của Đức Thầy đã thấm nhập vào tâm hồn 

các tín đồ PGHH một cách dễ dàng.  

Điều đó gây ngạc nhiên và làm nhiều người phải 

suy nghĩ, vì như đã nói, Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ mới 

học xong bậc Tiểu Học thì phải rời ghế nhà trường luôn 

vì bệnh không lương y nào trị khỏi.” 

Trong các buổi lễ do PGHH tổ chức không bao 

giờ thiếu phần diễn ngâm giáo lý. 

Hôm nay hai đồng đạo Thái Mỹ Nỷ và Phan 

Thanh Hải là hai người có giọng ngâm tuyệt hảo được 

Ban Tổ Chức đề nghị diễn ngâm bài “Diệu Pháp Quang 

Minh” do Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo ngày 10 tháng 

Tư năm 1940. 

Cuối chương trình là lời cảm tạ của GS Nguyễn 

Thanh Giàu. GS Giàu được các đồng đạo tín nhiệm giữ 

chức Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California từ 

nhiều năm qua. Sự nhiệt thành phục vụ và trình độ kiến 

thức của ông đã được các tín đồ PGHH giao cho ông 

thêm chức vụ quan trọng nhất; đó là vai trò Hội Trưởng 

Ban Trị Sự PGHH Trung Ương tại Hải ngoại từ tháng 6 

năm 2022. Trong chức vụ trên, ông đã thay mặt Ban Tổ 

Chức và tất cả đồng đạo PGHH ngỏ lời cảm tạ quý vị 

quan khách, các chức sắc tôn giáo, các đồng đạo phắp 

nơi về tham dự và các cơ quan Truyền thông Báo Chí. 
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GS Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS. TƯHN/ GH/ 

PGHH ngỏ lời cảm tạ (Thanh Phong/VĐ). 

Sau cùng, ông mời quan khách và mọi người dùng 

cơm chay thân mật với các tín đồ PGHH trong ngày 

mừng Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 

103./. 
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Niệm Phật Đường PGHH Santa Ana    
Tổ Chức Lễ Vía Đức Phật Thầy       

TÂY AN lần thứ 166  
 

                        Tường trình của Lê Yến Dung 
 

          Hằng năm cứ đến ngày 12 tháng 8 Âm lịch, tín đồ 
Bửu Sơn Kỳ Hương cũng như tín đồ PGHH khắp mọi nơi 
trên thế giới, đều trang nghiêm tổ chức lễ Vía Đức Phật 
Thầy Tây An. Theo truyền thống cao quý nầy, Niệm Phật 
Đường PGHH cũng đã long trọng tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 
năm thứ 166 ngày Đức Phật Thầy viên tịch vào ngày Chủ 
Nhựt mồng 4 tháng 9 vừa qua, trong ý nghĩa tri ân pháp 
nhũ của Ngài đã để lại cho quần sanh, nhân loại.  
          Mở đầu là bài hát “Hành khúc PGHH” được vang 
lên bởi các tiếng hát trong nhóm văn nghệ của Niệm 
Phật Đường PGHH gây phấn khởi cho toàn hội trường.  

 
Các Đồng đạo: Ánh Minh. Bích Thuận, Thiên Thanh, Kim 

Liên, Tuyết Minh, KS Ngọc Lân. 
Trong bài Diễn văn khai mạc, Đ/đ Mai Chân nhắc 

nhở: “Vào mùa thu năm 1849, tại cốc Ông Kiến, Đức 
Phật Thầy vừa trị bệnh, vừa dạy cho dân cách tu mới, 
“Học Phật Tu Nhân”, đơn giản hóa nghi thức tu hành, 
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chỉ thờ một tấm Trần Điều, thể hiện tấm lòng từ bi, bác 
ái, đoàn kết, yêu đồng bào, nhân loại. Không chuông mõ, 
không thờ tượng cốt, không ly gia, không xuống tóc… 
Người quy y được phát cho một “Lòng phái” bằng giấy 
vàng có ấn triện bốn chữ “Bửu Sơn Kỳ Hương”. 

 
Đ/đ Mai Chân trong bài Diễn văn khai mạc. 

           Lý thuyết về tu hành của Phật Thầy đơn giản, xiển 
dương “Học Phật” để rèn luyện trí tuệ đến giác ngộ, “Tu 
nhân” để sửa mình làm người tốt, thực thi Tứ Ân, phù 
hợp với hoàn cảnh và tâm lý người nông dân Miền Nam 
lúc bấy giờ là ít học, loạn lạc chiến tranh với Xiêm La, lại 
xảy ra dịch bệnh, khó khăn, gian khổ, bế tắc trong đời 
sống tinh thần… 
           “Niềm Vui Theo Dấu Chân Thầy” sáng tác của Tịnh 
Hải được Tuyết Minh trình bày rất là sâu lắng, ngậm ngùi 
nhớ về Vị Thầy đã có công Hoằng Pháp độ sinh. 
           Thành phần tham dự gồm: - GS Trần văn Chi, Nhà 
nghiên cứu sử học, Cựu Giảng viên, Tổng thơ ký trường 
Đại học Hòa Hảo. - Chánh Trị Sự Trần Quang Linh (Cao 
đài). - Ông Trần Chánh, Trưởng nhóm Đức Tin cùng Ông 
Nguyễn Ngọc Đại Hải. - Ông Nguyễn Tấn Lạc (Cựu Chủ 
tịch Cộng đồng Nam Cali). - Kỹ Sư Ca sĩ Phạm Ngọc Lân, 
Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội... Ngoài ra còn có 
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sự tham dự của nhiều đồng đạo, Phật tử vùng lân cận 
đến tham dự. 
           Kế đến là phần Nghi thức Tôn Giáo do Đ/đ Trần 
Cao phụ trách rất là trang nghiêm trong bộ Áo choàng 
nâu, biểu tượng của tinh thần Quốc gia Dân tộc của 2 
Tôn giáo nội sinh: Bửu Sơn Kỳ Hương và PGHH. 
            Nỗi nuối tiếc của tín đồ PGHH đã được tác giả Lê 
Yến Ngọc Dung gói ghém trong sáng tác “Ngày Xưa Hòa 
Hảo” qua sự trình bày của Bích Thuận đã đưa chúng ta 
trở về Thánh Địa Hòa Hảo của ngày xưa yên bình thần 
tiên mà bây giờ chỉ còn lại trong ký ức. 
           Phần diễn ngâm Giáo Lý, đã được Mai Lệ Huyền 
và Kim Phụng trình bày qua bài “Mười Điều Ơn” của 
Phật Thầy, lời khuyên dạy tâm huyết mà Ngài đã  để lại 
cho chúng sanh, thật thiết tha, làm cho mọi người rưng 
rưng nước mắt. 
            Bản nhạc “Niết Bàn Và Chân Lý” cũng được Thiên 
Thanh trình bày, thực ngọt ngào truyền cảm. 

Phần cảm tưởng, Chánh Trị Sự Trần Quang Linh 
nói: “Nhân ngày Tưởng Niệm PHẬT THẦY TÂY AN, là vị 
Phật đầy công đức Từ Bi và Tôn kính. Đức Ngài là đài 
gương sáng của Phật gia, cũng là Thánh Nhơn cứu khổ 
Nhơn loại. Công đức của Đức Ngài vô biên vô giới, khó 
thể luận bàn. Hành tung của Đức Ngài như rồng, lúc ẩn 
lúc hiện do Ngài định; xem qua nhớ lại những mẩu 
chuyện thuật lại của người sinh sống cùng thời với Đức 
Ngài, với cảm đức và ngưỡng mộ tín ngưỡng cho chúng 
ta biết được phần nào đức tánh Từ Bi và Trí huệ được 
truyền tụng lại. Đức Ngài quả thật là một vị Phật có tánh 
đức: Hoằng Nhân, cứu thế, độ đời, hoằng dương chánh 
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Pháp. Hoằng nhân dạy Học Phật Tu Nhơn. Ca tụng công 
đức vị Phật khả kính và cả sự mến yêu nữa!” 

 
Chánh Trị Sự Trần Quang Linh và GS Trần Văn Chi. 

           Bài vọng cổ “Thành Tâm Sám Hối” của tác giả Hàn 
Châu, được Diệu Liên trình bày, một sự sám hối trân 
trọng đã cho bài hát lên đỉnh.  
           Kế đến là phần phát biểu của GS Trần Văn Chi, Ông 
nói: Phật Thầy Tây An rất xem trọng việc khẩn hoang, để 
tín đồ của Ngài tự túc làm ruộng rẫy mà sinh sống tu 
hành. Theo sử liệu của tỉnh An Giang, thì năm 1851 Phật 
Thầy đã phân công các đệ tử là Trần Văn Thành, Bùi Đình 
Thân, Đạo Xuyến (Nguyễn Văn Xuyến), thành lập nhiều 
đoàn tín đồ đi khẩn hoang những miền đất hoang vu, 
lập nên những Trại ruộng, như ở Cần Lố (Đồng Tháp 
Mười), Láng Linh (Châu Phú), Thới Sơn (Tịnh Biên)… Nhờ 
đức tin, mà những tín đồ đã bám trụ và khẩn hoang, 
biến những vùng đầm lầy, rừng rậm thành những vùng 
đất rộng lớn, màu mỡ.  
           Phật Thầy Tây An là một nhà yêu nước. Ông vừa 
trị bệnh cứu người, vừa quy tụ nông dân nghèo khai 
hoang, vừa phổ biến "Tứ ân", mà trong đó "Ân đất 
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nước" rất được chú trọng. Điểm đáng lưu ý nữa, đó là 
những Trại ruộng là căn cứ tập hợp nông dân chống lại 
chính sách cai trị của Pháp, nhiều tín đồ của Đức Phật 
Thầy đã  trở thành nghĩa quân để đền Ơn đất nước, mà 
cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa (1867 - 1873) do Trần Văn 
Thành (đại đệ tử của Phật Thầy Tây An) phát động, là 
một minh chứng. 
           Chương trình cũng được tiếp tục với bài hát 
“Gánh Mẹ” của Tác giả Quách Beem với tiếng hát trở lại 
của Tuyết Minh đã làm cho mọi người xúc động với cả 
lòng hiếu thảo đối với người mẹ yêu quí của mình. 
           Sau cùng, Đ/đ Trần Cao ngỏ lời cảm tạ với quan 
khách, và mời dùng bữa với món chánh là “Hủ tiếu chay” 
cùng với xôi đậu xanh nước cốt dừa rất  là ngon và món 
tráng miệng chè chuối khoai mì cùng với dĩa dưa hấu đỏ 
ngọt hấp dẫn đi cạnh những ly chanh dây ngọt lạnh mát.         
Buổi lễ đã chấm dứt lúc 12 giờ trưa cùng ngày. 
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TIN TỨC & SINH HOẠT PGHH 
Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo       

Nam Cali, tổ chức Lễ giỗ lần thứ 154             
Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Trung Trực 

 

 
Cử hành nghi thức tôn giáo PG Hòa Hảo trong ngày giỗ anh 

hùng Nguyễn Trung Trực sáng Chủ Nhật tại Hội Quán ở 

Santa Ana. (Thanh Phong/ Viễn Đông)  

 Bài THANH PHONG 

 Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 25.9.2022, 

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Nam California 

đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 154 của vị anh hùng 

dân tộc, Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung 

Trực tại Hội Quán, 2114 McFadden Ave, Santa Ana. 

  Để mở đầu chương trình, ông Bạch Văn Trung, 

người điều hợp chương trình, tuyên bố, “Mỗi khi nhắc 

đến hai câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Huỳnh Mẫn Đạt: 

“Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa, 

Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần.”  

Là người dân Miền Tây Nam Bộ liền tưởng nhớ 

đến vị anh hùng Nguyễn Trung Trực. Ban tổ chức Lễ Giỗ 
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Anh Hùng Nguyễn Trung Trực rất hân hoan chào đón và 

cảm tạ sự hiện diện quý báu của quý vị. Hôm nay, ngày 

25 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 30 tháng 8 năm Nhâm 

Dần, Ban Trị Sự PGHH miền Nam California trân trọng 

cử hành Lễ Giỗ năm thứ 154 của vị anh hùng Nguyễn 

Trung Trực.” 

Sau đó, ông mời mọi người đứng lên cử hành lễ 

chào cờ Quốc Gia Việt Nam, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. 

Ngoài Ban Trị Sự và các đồng đạo PGHH, trong thành 

phần quan khách có ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại 

Việt Quốc Dân Đảng, Giáo sư Trần Văn Chi và ông Phạm 

Ngọc Lân, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Tây Ninh, cùng 

một số cơ quan truyền thông. 

 
Ảnh vị anh hùng Nguyễn Trung Trực và hai câu thơ nói 

lên chiến công lẫy lừng của ông. (Thanh Phong/ Viễn 

Đông) 

Sau phần giới thiệu quan khách, bà Nguyễn Kim 

Liên, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Giỗ đọc diễn văn khai mạc: 

“Kính chào quý quan khách, quý thân hữu, các 

nhà truyền thông báo chí, quý đồng đạo và quý khán 
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thính giả xem đài đã dành thời giờ theo dõi và tham dự 

đại lễ tưởng niệm vị anh hùng dân tộc đã oanh liệt hy 

sinh cho đất nước mà ngàn đời hậu thế vẫn lưu danh. 

 “Ông Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838 và đền 

nợ nước năm 1868 lúc mới tròn 30 tuổi, là người văn võ 

song toàn. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống 

Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ Việt Nam. Sau 

khi đã đền ơn tổ quốc, được triều đình phong chức Quan 

Thượng Đẳng Đại Thần. 

Ông tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh ra và lớn 

lên tại thôn Bình Nhựt, gia đình sống với nghề chài lưới, 

được học văn võ tại Bảo Định, Định Tường. Đặc biệt 

năm 1858-1859 ông đoạt giải quán quân võ đài tại Cái 

Tài, phủ lỵ Tân An. Võ sinh các môn phái tham gia võ 

đài đều tôn ông Nguyễn Văn Lịch làm Thủ Lĩnh Dân 

Quân tham gia chống Pháp. 

Nhắc đến Ông thì ai cũng sùng bái cái nghĩa khí 

"Anh hùng tử chớ khí hùng nào tử” mặc dù đang bị nhà 

cầm quyền Pháp giam giữ, họ dụ ông đầu hàng sẽ phong 

chức tước nhưng ông một mực từ chối còn dõng dạc với 

câu nói đầy khí phách cao ngạo: "Bao giờ người Tây nhổ 

hết cỏ nước Nam thì mới hết người chống Tây”. Ông nổi 

bật với 2 chiến công hiển hách mà lịch sử đã ghi tạc: 

- Thứ nhứt, ngày 10/12/1861 đốt cháy tàu 

L'Esperance (Hy Vọng) của Pháp trên vàm sông Nhật 

Tảo. 

- Thứ hai, ngày 16/06/1868 chiếm đồn lính Pháp 

tại Rạch Giá, Kiên Giang. 

“Riêng nhà nho Huỳnh Mẫn Đạt đã ca tụng Ngài 

trong bài điếu văn bằng một bài thơ trong đó có 2 câu để 

đời: “Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa – Kiếm Bạt 

Kiên Giang khấp quỷ thần”. 
“Với trận trên sông Nhựt Tảo, ông là người cầm 
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quân Việt Nam đầu tiên tiêu diệt chiếc thuyền pháo đài 

của quân đội Pháp. Trận tập kích đồn Rạch Giá, ông là 

thủ lãnh nghĩa quân duy nhất ở đất Nam Kỳ tạo nên chiến 

công hiển hách. 

“Có lẽ không một vị vua chúa, quan chức hay lãnh 

tụ nào có công với đất nước sau khi chết được xây dựng 

nhiều đền thờ như ông Nguyễn Trung Trực”. Hầu hết các 

tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Kiên Giang, An 

Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… tổng 

số hơn 20 đền thờ. Riêng Kiên Giang có đến 9 đền thờ 

chính và còn có rất nhiều đền thờ ghép, tức là thờ chung 

trong đình làng, trong đền, trong chùa. Thêm một số nhà 

dân treo ảnh của ông thờ riêng như thờ Cửu Huyền Thất 

Tổ. 

“Ông cũng đã qui y theo tông phái Bửu Sơn Kỳ 

Hương của Đức Phật Thầy Tây An là sư tổ chuyển tiếp, 

sau nầy là Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ 

khai sáng”. Trong thời khóa công phu hằng ngày, 

ĐứcThầy đã lồng tên ông vào bài cầu nguyện trước Tam 

bảo: Nam mô Ta bà Giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương 

Pháp. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô Phật tổ Phật 

Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần (chính là cụ Nguyễn 

Trung Trực) 

“Không những oanh liệt trong các trận chiến mà 

Ông còn là người trung hiếu song toàn, giữ vẹn Tứ Đại 

Trọng Ân: Ân tổ tiên cha mẹ; Ân đất nước; Ân Tam Bảo; 

Ân đồng bào và nhân loại”. 

“Ông đã tự trói mình ra nộp cho giặc vì lòng hiếu 

hạnh cứu mẹ bị giặc bắt làm con tin và thương đồng bào, 

đồng đội đang bị bao vây”. Trước pháp trường ông luôn 

hiên ngang đầy khí tiết, chẳng một chút nao lòng. 

“Tấm gương hy sinh của ông mãi sáng ngời cho 
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hậu thế, là sự tôn kính sống trong lòng mọi người đến 

muôn đời”. Hằng năm rất nhiều nơi trong và ngoài nước 

tổ chức lễ giỗ linh đình để tưởng nhớ dũng khí của vị anh 

hùng bất khuất đã dấn thân đền nợ nước. 

“Rất cám ơn sự có mặt đông đủ của quý vị hôm 

nay, làm tăng thêm phần long trọng của buổi lễ và cũng 

là dịp cho chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại một chiến 

tích hào hùng của dân tộc đã trải qua bao ngàn năm văn 

hiến. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì cho thế giới 

hòa bình, chúng sanh an lạc”. 

  Bà Nguyễn Kim Liên trong thời gian đầu đại dịch 

Covid đã cùng một nhóm phụ nữ thiện nguyện bỏ tiền ra 

mua vải, cắt may hàng chục ngàn khẩu trang gửi cho các 

chiến sĩ Hoa Kỳ, trong đó có các chiến sĩ Hoa Kỳ gốc 

Việt đang chiến đấu tại Iraq và một số nơi trên thế giới. 

Viễn Đông đã phỏng vấn và tường thuật.  

  

GS Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS.TƯ.GHPGHH 

tại hải ngoại kiêm Hội Trưởng PGHH Nam Cali trình 

bày Ý nghĩa ngày giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực. 

(Thanh Phong/ Viễn Đông) 

Tiếp theo là nghi thức tôn giáo PGHH do đồng 
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đạo Ngô Văn Ẩn, cựu Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý, 

Ban Trị Sự PGHH dẫn phần nghi thức tôn giáo do một 

số đồng đạo cử hành trước bàn thờ trong Hội Quán và 

bàn thờ Thông Thiên phía ngoài sân trước. Sau khi cử 

hành nghi thức tôn giáo, GS Nguyễn Thanh Giàu mời 

mọi người hướng về bàn thờ Quan Thượng Đẳng Đại 

Thần để cùng ông dâng lời khấn nguyện. 

Tiếp đến đồng đạo niên trưởng La Văn Tảo tuyên 

đọc “Lời Khuyên Bổn Đạo” tức là Tám Điều Răn Cấm 

của Đức Thầy. Trong đó điều thứ 5, Đức Thầy dạy tín đồ: 

“Ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh 

hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao 

giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ 

hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiếng mà làm hết 

bệnh là Tà Thần, nếu ta cúng kiếng mãi thì nó ăn quen sẽ 

nhiễu hại ta.” Điều 6: “Ta chẳng nên đốt giấy tiền vàng 

bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương 

không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được 

nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu những người lỡ 

đường đói rách, tàn tật”. 

Tiếp tục chương trình, GS Nguyễn Thanh Giàu, 

Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California, trình bày 

“Ý Nghĩa Ngày Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần”. Lời 

trình bày của GS Nguyễn Thanh Giàu rất xúc tích, chiếm 

gần phân nửa thời gian của chương trình buổi lễ nhưng 

là những điều cần biết cho đồng đạo PGHH. 

  Sau đó, đồng đạo Mỹ Hạnh diễn ngâm bài thơ của 

Ngài Nguyễn Trung Trực gửi cho thực dân Pháp và đồng 

đạo Lâm Mỹ Nỷ diễn ngâm bài sấm giảng của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ. 

  Vị khách duy nhất được mời phát biểu cảm tưởng 

là giáo sư Trần Văn Chi, một nhân sĩ Phật Giáo, một nhà 

viết sử và phê bình văn học. 
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GS Trần Văn Chi phát biểu, phía bên phải ông là chân 

dung anh hùng Nguyễn Trung Trực (Thanh Phong/ Viễn 

Đông) 

Giáo sư Trần Văn Chi trình bày ngắn gọn hoàn 

cảnh của Việt Nam lúc bấy giờ để cho mọi người thấy sự 

hy sinh cao cả của ông Nguyễn Trung Trực, một người 

có lòng yêu nước thiết tha và luôn tuân giữ đúng Tứ Ân 

mà Đức Thầy đã chỉ dạy, xứng đáng là một vị anh hùng 

dân tộc và xứng đáng với tước vị “Quan Thượng Đẳng 

Đại Thần”. 

Về Quan Đại Thần Nguyễn Trung Trực, Giáo sư 

Trần Văn Chi nói, “Thật sự ông Nguyễn Trung Trực 

không phải là quan lại của nhà Nguyễn lúc bấy giờ, 

nhưng khi ông mất rồi vua phong là Thượng Đẳng Đại 

Thần, có ý nghĩa là sống thì làm Tướng, chết thì làm 

Thần, và lúc bấy giờ Vua Tự Đức mới phong Thần cho 

ông và phong một vài người khác nữa trong đó có ông 

Trương Công Định, nhưng ông Nguyễn Trung Trực được 

phong chức cao nhất là Quan Thượng Đẳng mặc dù ông 

không có làm quan ngày nào hết. Cái đó là cái đặc biệt.  
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Hai vị nữ lưu xuất sắc của PGHH, bà Kim Liên (TBTC, 

bên trái) và bà Huỳnh Mai, một nhà văn chuyên dùng 

khả năng và kiến thức của mình phổ biến giáo lý PGHH 

(Thanh Phong / Viễn Đông). 

Thứ hai là tại sao biết bao nhiêu người không lấy 

cái tên mà lấy tên Nguyễn Trung Trực, không phải vì ông 

sống ở Rạch Giá không đâu mà ảnh hưởng của ông rất 

nhiều, có hiếu với cha mẹ, có lòng thương dân, thương 

đồng bào, cái đó nó hợp với Tứ Ân, và lấy cái đó làm tên 

Nguyễn Trung Trực. Cái ý nghĩa nó là như vậy”. 

           Buổi lễ hoàn mãn vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày./. 

 
Trước năm 1975, PGHH có khoảng 468 Độc Giảng 

Đường khang trang như thế nầy. Nay còn đâu? 



57 

 

TƯỜNG TRÌNH - Đại Lễ lần thứ 103 ngày  

Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ do Ban Trị Sự 

PGHH Washington, D.C tổ chức. 
Vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật 18 tháng 12 

năm 2022 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần) 

Tại: PGHH An Hòa Tự số 930 Randolph Rd, 

Silver Spring, MD 20904. BTS.PGHH Washington D.C 

và Vùng phụ cận đã cùng với các đồng đạo và thân hữu 

Kính mừng Đại Lễ lần thứ 103 ngày Đản sanh Đức 

Huỳnh Giáo Chủ. 

 
(BÀN THỜ NƠI CHÁNH ĐIỆN) 

Có khoảng hơn 60 đồng đạo và quý thân hữu tới 

tham dự, trong thời tiết ngoài trời lạnh giá. 

  - Phía quan khách có sự hiện diện của Ô. Huỳnh 

Bảo Hùng (Cựu Đồng chủ tịch Cộng đồng vùng Thủ đô 

Hoa Thịnh Đốn);  Ô/bà Nguyễn Văn Lân (Cựu Hội 

trưởng Hội SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam/Đà 

Lạt);  Ô/bà Từ Khải (Liên Hoa Tịnh Thất)... 

- Về Truyền thông Truyền hình có Anh Nguyễn 

Phúc (Giám Đốc Đài Truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh 
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Đốn) cùng sự có mặt của anh Vũ Đình Trường (Chủ 

nhiệm Tuần báo Thương Mãi Miền Đông). 

- Mở đầu Đ/đ Mc Võ Thanh Nhã ngỏ lời Chào 

mừng và Giới thiệu các quan khách đến tham dự, lần lượt 

sau đó là lễ chào Quốc kỳ, phút mặc niệm.   

- Kế đến là diễn văn khai mạc của Ban tổ chức do 

Đ/Đ Hội Trưởng Hà Nhân Sinh tuyên đọc.   

- Tiếp theo là hành lễ theo Nghi thức tôn giáo 

PGHH trước các ngôi thờ cúng do Đ/Đ Phan Nhất Lĩnh 

đại diện làm chủ Lễ. 

- Đ/Đ Hà Bảo Linh Trưởng ban PTGL tuyên đọc 

bài “Sứ Mạng Cứu Đời” của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

- Sau đó Đ/đ P. Hội trưởng Phan Nhất Lĩnh trình 

bày Ý nghĩa ngày Đản sanh của ĐHGC. 

- Việc không thể thiếu sót trong nghi thức tôn giáo 

PGHH là Diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý PGHH bài Luận 

Việc Tu Hành do 2 Đ/đ Hà Bảo Linh và Phan Nhất Lĩnh 

đảm trách. 

- Tiếp theo là phần Diễn ngâm của ông Trưởng 

ban ẩm thực Phan Văn Bề với bài Trao Lời Cùng Ông 

Táo 

- Phần nghi lễ chính thức vừa xong, Đ/Đ Phan 

Ngọc Hân thay mặt cho Ban Quản Tự nói lên những kế 

hoạch và công việc sắp tới như  Công bố Bảng Nội Quy 

và đóng tiền Nguyệt Liễm để có chi phí tiện cho việc sinh 

hoạt Đạo sau này. 

- Ông Nguyễn Văn Lân và Đạo hữu Từ Khải đại 

diện cho quan khách cũng lần lượt lên phát biểu cảm 

tưởng.  

Mong muốn PGHH trong vùng ngày càng lớn 

mạnh và rất vui khi mọi người đến dự lễ thật đông, ấm 

cúng gần gũi với nhau trong tình đồng đạo. 
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Sau cùng Ban tổ chức tuyên bố bế mạc và cảm tạ 

tất cả các quan khách đã không quản ngại đường sá xa 

xôi và tiết trời giá lạnh, đến tham dự đông đủ, và không 

quên cảm ơn các đồng đạo, thân hữu là: Võ Kim Xuyến, 

Nhà thơ Nhất Hùng và nhiều đồng đạo và thân hữu ẩn 

danh nữa… đã đóng góp chút tịnh tài trong ngày Đại Lễ, 

để giúp Chùa trang trải chi phí cho cơ sở vật chất còn 

thiếu thốn. 

Buổi lễ kết thúc lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày sau 

khi dùng buổi cơm chay thân mật đầy tình đạo vị do các 

đồng đạo khoản đãi, ấm áp tình đồng đạo và quyến luyến 

không muốn rời đi, khi phải tạm nói lời chia tay. 
 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!! 

Phan Nhất Lĩnh  
(Tường trình từ Thủ đô Hoa Thịnh Đốn). 

Sau đây là một vài hình ảnh trong ngày Đại Lễ: 

 

 
(Quý đồng đạo và quý thân hữu) 
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(Hành lễ theo nghi thức tôn giáo PGHH) 

 

 
(Đ/đ Hội Trưởng Hà Nhân Sinh và Đ/đ Võ Thanh Nhã) 
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(Đ/đ Phan Nhất Lĩnh và Hà Bảo Linh) 

 

 
Ông Nguyễn Văn Lân (Quan Khách) Đạo hữu Từ Khải 
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ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM NĂM THỨ 154 NGÀY HY 
SINH CỦA QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN               

NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 
Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày Chủ Nhật 18 tháng 9 

năm 2022 (nhằm ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Dần), Ban 

Trị sự PGHH Washington D.C đã long trọng tổ chức Đại 

Lễ Tưởng Niệm năm thứ 154 ngày hy sinh của Anh Hùng 

Dân Tộc Nguyễn Trung Trực vô cùng trọng thể. 

Địa điểm: PGHH AN HÒA TỰ 

930 Randolph Rd, 

Silver Spring, MD 20904. 

Có khoảng 60 người, gồm các tín đồ PGHH, các bạn bè 

thân hữu, các em học sinh lớp Việt Ngữ cùng sự hiện 

diện của quý đồng hương địa phương đến tham dự. 

- Phía truyền thông báo chí có Ông Phillips Nguyen 

(Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam - Hoa Thịnh Đốn), 

Ông Đỗ Hiếu (Cựu phóng viên Đài Á Châu Tự Do) và 

Ông Lưu Việt Hùng (Đài VOA). 
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        Đ/đ Hà Nhân Sinh                   Đ/đ Phan Nhất Lĩnh 

 
Cô giáo Lâm Thanh Hương         Đ/đ Hà Bảo Linh 

- Phía Hội Đoàn, đoàn thể có  Ô/Bà Nguyễn văn Lân – 

Hoàn Từ cựu Hội trưởng Hội Sinh viên Sĩ quan Trường 

Võ bị Quốc gia Việt Nam/Đà Lạt, Ông Khải Từ đại diện 
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Liên Hoa Tịnh Thất, thành phố Bowie, Maryland và Bà 

Hà Vân (Đoàn cổ nhạc Quê hương) 

- Nghi thức Đại Lễ bắt đầu, với sự điều hợp chương trình 

của MC Duy Linh. 

- Mở đầu là nghi thức chào Quốc Kỳ Mỹ - Việt và Phút 

mặc niệm. 

- Kế đến là Diễn văn khai mạc của Ban tổ chức do đồng 

đạo Hội trưởng Hà Nhân Sinh tuyên đọc. 

- Tiếp tục là Nghi lễ theo tôn giáo PGHH và phần Cầu 

nguyện cho đồng đạo, đồng bào trong nước và hải ngọai 

ở khắp mọi nơi, được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc 

do đồng đạo Phan Nhất Lĩnh làm chủ lễ. 

- Buổi lễ được lắng đọng trang nghiêm khi đồng đạo Nhất 

Lĩnh đọc bài “Lược sử của Quan Thượng Đẳng Đại Thần 

Nguyễn Trung Trực” (do đồng đạo Nhất Lĩnh biên soạn): 

                QUAN quân ANH dũng quyết chung lòng, 

                THƯỢNG bản HÙNG ca giống Lạc Long. 

                ĐẲNG trí DÂN luôn gìn quốc thổ, 

                ĐẠI nhân TỘC mãi giữ non sông. 

                THẦN tròn TRUNG nghĩa ngời danh Việt, 

                NGUYỄN trọn HIẾU ân sáng sử hồng. 

                TRUNG liệt VẸN nguyên cùng đất Mẹ, 

                TRỰC khai TOÀN mãn với Cha Ông. 

- Tiếp theo là phần diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, bài “Tế Chiến Sĩ Trận Vong Vườn 

Thơm” do đồng đạo Hà Bảo Linh diễn ngâm.  

- Buổi Lễ Tưởng Niệm kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng 

ngày, sau khi được nghe lời phát biểu cảm tưởng chân 

thành của Cô giáo dạy Việt Ngữ Lâm Thanh Hương và 

phóng viên Đào Hiếu Thảo (Thao Dao). Ông nhắc nhở 

toàn thể đồng đạo PGHH hãy cùng nhau nguyện cầu cho 

đất nước Việt Nam sớm được phục hồi Tự do, Dân chủ, 

Nhân quyền, Quốc nạn sớm thoát qua, Pháp nạn sớm giải 
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trừ, thế giới hòa bình, nhân loại chúng sanh thân tâm 

thường an lạc. 

 
Ông Đào Hiếu Thảo phát biểu cảm tưởng. 

- Sau cùng Đ/đ Duy Linh với lời cảm ơn chân thành đến 

quý quan khách, quý thân hữu, quý đồng đạo, truyền 

hình, truyền thông, báo chí… đã dành thời giờ quý báu 

của ngày cuối tuần đến tham dự ngày Đại lễ trọng đại của 

Giáo Hội PGHH và tuyên bố bế mạc.  

Đồng thời, ông kính mời tất cả mọi người dùng bữa cơm 

chay thân mật với nhiều món ăn ngon lạ do các đồng đạo 

từ tâm thiết đãi, dưới tiết trời thu mát mẻ và cùng nhau 

thưởng thức những bài Tân-Vọng cổ qua các tiếng hát 

giúp vui của Đào Hiếu Thảo, Nguyễn Văn Lân, Sally 

Hồng Trần, Quốc Bình, Lĩnh Nhất, LH Havan, Linh Bảo 

Hà, Thanh Kiệt và đặc biệt là tiếng hát trầm ấm của Đ/đ 

Phan Ngọc Hân. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! 

Nhất Lĩnh (tường trình từ Thủ đô Hoa Thịnh Đốn) 
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LỚP VIỆT NGỮ AN HÒA  
(Đã chính thức khai giảng vào ngày Chủ nhật 11 tháng 9 

năm 2022) 

Ngày Chủ Nhật 11/9 vừa qua, Lớp Tiếng Việt đã mở buổi 

học đầu tiên ở An Hòa Tự - PGHH. Các em đã háo hức 

kể về những món ăn và tên những thành phố lớn ở Việt 

Nam, kể về những cái đặc biệt mà các em thấy ở Việt 

Nam: nón lá, xe Honda... Sau buổi học các em còn tham 

gia thiền hành niệm Phật. 

Khung cảnh thật xúc động khi các ông bà, cô chú cùng 

chung tay để các em có được một lớp học khang trang. 

Chúng ta đang cùng góp sức để các em thích thú đến với 

lớp Tiếng Việt, qua đó bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt 

ở hải ngoại! 

Xin cảm ơn chú Nhựt, anh Bề, anh Sinh (Ban Trị Sự 

PGHH An Hòa Tự) đã hết lòng ủng hộ và tạo mọi điều 

kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phòng học - Anh Hân đã 

trang bị 3 bộ bàn + băng ngồi cho các em và 1 bàn cho 

giáo viên - Cô Hạnh, thầy Nhã đã hỗ trợ snack và kỹ thuật 

để các em nghe bài hát "Hello Vietnam" - Cô Nhi đã giúp 

phụ dạy rất nhiệt tình và chuyên nghiệp - và cảm ơn chị 

Liên cùng các cô không ngại cực nhọc để ủng hộ bữa ăn 

trưa rất ngon!   

Qua bài kiểm tra xếp lớp, năm học này sẽ mở 2 cấp lớp 

nên nhờ các anh chị mời giúp thêm các thầy cô giáo giảng 

dạy. 

Thân chúc quý cô chú và các anh chị luôn an vui và nhiều 

sức khỏe. Thân mến, 

TM. Lớp Việt Ngữ An Hòa 

(Huong Lam Teacher)  

Email: huonglam92@yahoo.com 

Phone: (571) 265 -1540 

mailto:huonglam92@yahoo.com
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TƯỜNG TRÌNH ĐẠI LỄ ĐẢN SANH      

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ LẦN THỨ 103 

CỦA BAN TRỊ SỰ PGHH SACRAMENTO 
 

Kính thưa Quý Thân-hữu và Quý Đồng-đạo, 

Chủ Nhật 18-12-2022 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm 

Nhâm Dần), Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại 

Sacramento, California đã tổ chức: 

 

ĐẠI LỄ ĐẢN SANH 103 năm của ĐỨC HUỲNH 

GIÁO CHỦ. 

-10:00 - 10:40 Tiếp rước Quan khách và Đồng đạo, chào 

Quốc kỳ Hoa kỳ, VNCH và phút mặc niệm do Đ/đ 

/TB/PTGL Trần Huy Hải đảm trách. 

 -10:40 - 10:45 Đ/đ Hội Trưởng Huỳnh Văn Liêm giới 

thiệu thành phần tham dự: Gồm Đ/đ và thân hữu 

Sacramento. (Do tình hình thời tiết, dịch Covid -19 vẫn 

còn tiếp diễn và bệnh cúm hiện nay lại gia tăng tại 

California, nên BTS/GH/PGHH Sacramento chỉ thông 

báo ngày Đại Lễ cho các Đ/đ và thân hữu địa phương mà 

thôi, tuy nhiên số người tham dự khoảng 60 người). 

-10:45 - 10:50 Đ/đ Trần Huy Hải tuyên đọc Diễn văn 

khai mạc của Ban Tổ chức.  

-10:50 - 11:00 Hành lễ theo nghi thức tôn giáo PGHH do 

Đ/đ Trưởng ban PTGL Trần Huy Hải đảm nhiệm. 

-. 11:00 - 11:10 Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư Ký 

BTS/Trung Ương Hải Ngoại tuyên đọc bài “Sứ Mạng 

Cứu Đời” của ĐHGC để cho mọi người hiểu rõ lý do và 

Sứ Mạng lâm phàm khai đạo, cùng với trách nhiệm và 

phương cách độ đời của ĐHGC. 
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(Hành lễ theo nghi thức tôn giáo PGHH) 

 
(Đ/đ Nguyễn Văn Hiệp tuyên đọc bài   

“Sứ Mạng của Đức Thầy”) 

-11:10 - 11:15 Nhắc lại “Lời Khuyên Bổn Đạo” của 

ĐHGC do giọng đọc êm ái thanh tao của Đ/đ Nguyễn Thị 

Hồng Phượng. 

-11:15 - 11:30 Ý nghĩa ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ. Trong tiết mục này, Đ/đ Huỳnh Văn Liêm 

trình bày: 
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(Đ/đ Nguyễn Hồng Phượng đọc “Tám điều răn cấm”) 

     - Nhân duyên nào ĐHGC Đản Sanh chuyển kiếp độ 

đời trong đất nước Việt Nam chúng ta? 

     - Sơ lược tiểu sử Đức Thầy. 

     - Sơ lược nội dung 6 Quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn 

Bộ của Ngài: đó là nguồn sáng chơn pháp vô cùng trân 

quý, vì do chính tay Đức Thầy, một vị Cổ Phật lâm phàm 

viết Sấm Giảng bằng ngôn từ tiếng Việt, phần lớn thuộc 

loại văn vần nên có sức truyền cảm mạnh mẽ với dân quê 

Việt Nam. 

     - Sự lâm phàm của Đức Thầy lần này, là một trong 

những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử cận đại Việt 

Nam, trong tình trạng quốc phá gia vong, dân tộc lầm 

than khốn khổ không khác gì Tây Tạng, mà chỉ có Ngài 

mới nhìn thấy rõ thảm cảnh của đất nước chúng ta hiện 

nay. 

-11:30 - 11:50 Diễn ngâm TVGL/PGHH: Bài “Diệu 

Pháp Quang Minh” 
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   Qua sự diễn ngâm, Đ/đ Như Nguyện cho quan 

khách được biết: Vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh 

Thìn, Đức Huỳnh Giáo Chủ chấp lấy bút thần, cảm hứng 

sáng tác bài chân kinh vi diệu. Ngài khiêm nhượng với 

bút hiệu Khùng Điên, dùng trí huệ và Giáo Pháp cao siêu 

mầu diệu, để thức tỉnh và cảnh giác người đời, do đó bài 

thơ được mang ý nghĩa “Ánh sáng của trí huệ” tức là bài 

“Diệu Pháp Quang Minh” được mọi người tán thưởng 

nhiệt liệt. 

-11:50 - 12:00 Phát biểu cảm tưởng của Quan khách và 

Đồng đạo. 

        Do Nhà thơ Huỳnh Mai Hoa và Đ/đ Đinh Công 

Nghĩa phát biểu. 

 
   (Nhà thơ Huỳnh Mai Hoa và Đ/đ Đinh Công Nghĩa). 
 

-12:00 - 12:05 Lời Cảm tạ của Ban Tổ Chức. 

-12:05 Mời dùng cơm chay thân mật, gồm phở, cơm 

chiên, chả chay. 

         Buổi lễ được kết thúc trong tinh thần cởi mở và thân 

mật, nhất là thời tiết lạnh giá, lại được thưởng thức một 

tô phở chay nóng ngon miệng thơm lừng thì còn gì bằng! 

Xin Trân trọng Kính chào.      

     Ban Tổ chức Đại lễ Đản sanh ĐHGC    

(Tường trình từ Sacramento, California). 
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Hình ảnh Lễ tưởng niệm ngài Quan Thượng 

Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực lần thứ 154                      

tại Hội Quán PGHH Sacramento, 
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Ngày Chủ Nhật (25-9-2022). 
 

 
Bên trong Hội trường trong giờ hành lễ. 
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Lễ Giỗ Thứ 154 Năm                       
Quan TĐ Đại Thần Nguyễn Trung Trực  

 & Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 76 ngày        
Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập       
Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. 

 

Lê Yến Dung 
 

Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022 
vừa qua, tại Niệm Phật Đường PGHH, địa chỉ: 
634S Maxine, Thành Phố Santa Ana Cali đã tổ 
chức buổi Lễ kỷ niệm năm thứ 154 ngày Quan 
Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực đã vẹn 
hiếu với mẹ, trung với nước để hiên ngang ra đi 
trong tiếc thương của hằng triệu đồng bào... Đồng 
thời là tổ chức Lễ kỷ niệm năm thứ 76 ngày Đức 
Huỳnh Giáo Chủ PGHH thành lập Việt Nam Dân 
Chủ Xã Hội Đảng. 

 
Nhóm Ca Đoàn Niệm Phật Đường Chào Quốc Kỳ 

VNCH, Quốc Ca Mỹ, Đạo Kỳ PGHH. 
Sau lễ chào quốc kỳ, TB tổ chức Mai Chân, 

trong Diễn văn khai mạc, có đoạn nói về tiểu sử của 
ngài Nguyễn Trung Trực: “Tháng 9 năm 1868, Ngài 
được hung tin là vị cận tướng Lâm Quang Ky đã hy 
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sinh, và mẫu thân là Bà Lê Kim Hồng bị bọn Pháp 
bắt và hăm dọa sẽ giết mẹ của Ngài nếu Ngài không 
đầu hàng. Ngài Nguyễn Trung Trực rất đau lòng và 
vì lòng hiếu thảo và cũng vì nghĩa quân bị bao vây 
đói khát, nên ngày 19/9/1868 Ngài ra hàng. Lúc 
Ngài bị người Pháp giải về Sài Gòn, viên Thống 
soái Nam Kỳ biết được tài đức của Ngài nên hết 
lòng chiêu dụ. Ngài đã hiên ngang trả lời: “Thưa 
Pháp soái, khi nào Ông trừ cho hết cỏ trên mặt 
đất nầy, thì mới may ra ngài trừ tiệt được những 
người ái quốc của xứ sở này”. 
  Về kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Việt Nam 
Dân Chủ Xã Hội Đảng, Đ/đ Mai Chân cũng cho biết: 
“Sau khi Pháp tái chiếm Miền Nam. Nhằm mục đích 
tạo tiếng nói chính trị cho PGHH với lập trường 
chống Pháp, Đức Huỳnh Giáo Chủ với sự tham gia 
của một số nhà trí thức như: Nguyễn văn Sâm, 
Nguyễn Hoàng Bích, Trần văn Ân, và cũng do sự 
đoàn kết giữa những đoàn thể ái quốc (kháng chiến, 
cần lao, tôn giáo và chính trị), Ngài đã đứng ra 
thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Đây là 
một lực lượng chính trị đủ khả năng đảm nhận vai 
trò lãnh đạo Quốc gia trên lập trường dân tộc để 
đưa nhân loại đến một chủ nghĩa quân bình an lạc 
mà ĐHGC là một bậc tiên giác đã tiên liệu được thời 
cuộc và bước tiến của nhân loại”. 

Bài hát “Chiến Sĩ Vô Danh” của tác giả Phạm 
Duy đã được thể hiện qua phần trình bày của nhóm 
ca đoàn của Niệm Phật Đường, rất truyền cảm, 
không khỏi ngậm ngùi nhớ lại muôn ngàn chiến sĩ 
đã hy sinh vì Tổ Quốc và Đạo Pháp. 
          Thành phần quan khách tham dự gồm: - Nhà 
báo Vi Anh cựu Dân biểu VNCH và cựu Cố vấn Ban 
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Trị Sự GH PGHH 11 tỉnh Miền Nam VN, - GS 
Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung 
Ương hải ngoại GH/PGHH, - CTS Trần Quang Linh 
(Cao Đài), - Ô. Lê văn Tâm, Cố Vấn DXĐ, - Ô. 
Huỳnh Kim, HT Trung Ương, - Tiến Sĩ Nguyễn Tấn 
Lạc Phó Tổng Bí Thư ngoại vụ DXĐ, - Ô. Trần Văn 
Vui, Phó Tổng Bí Thư DXĐ, - Ô. Huỳnh Long Giang 
Tổng thư ký DXĐ, - Ô. Trần Chánh, Cô Kim Chung 
(Nhóm Đức Tin), - GS Dương Ngọc Bầy, Kỹ Sư Ca 
sĩ Phạm Ngọc Lân, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng 
Hương Hội, - Ô. Ngọc Ân (Cao Đài), - Ô. Huỳnh 
Công Kỉnh, tín đồ PGHH, Đ/đ Kim Hồng, Nguyễn 
Trúc Mai. Ngoài ra còn có sự tham dự của nhiều 
đồng đạo, Phật tử vùng lân cận đến tham dự thật 
đông vui. 

 
Từ trái sang phải Gs Nguyễn Thanh Giàu, CV Lê 

Văn Tâm, Ô.Huỳnh Kim, Ô.Trần Văn Vui, TS 
Nguyễn Tấn Lạc, Ô. Huỳnh Long Giang. 
Nghi Thức hành lễ do đồng đạo Trần Văn Vui 

hướng dẫn và thành phần đại biểu nguyện hương 
từ trái sang phải gồm: Ô. Nguyễn Thanh Giàu, Ô. 
Lê Văn Tâm, Ô. Huỳnh Kim, Ô. Trần Văn Vui, Ô. 
Nguyễn Tấn Lạc, Ô. Huỳnh Long Giang (hầu 
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nhang), nguyện trước ngôi Tam Bảo, Cửu Huyền 
Thất Tổ, đặc biệt là Ngôi thờ Quan Thượng Đẳng 
Đại Thần Nguyễn Trung Trực, rất là trang nghiêm 
trong tinh thần tri ân những vị Cao đồ PGHH và 
Chức sắc của Dân Xã Đảng đã hy sinh. 

 Về ý nghĩa của ngày Kỷ niệm thứ 154 năm 
ngày giỗ cụ Nguyễn. Ông Huỳnh Kim có cho biết: 
“Nguyễn Trung Trực sinh năm Đinh Dậu 1837. 
Nguyên quán của Ngài ở xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, 
huyện Phù Cát, Bình Định. Vào ngày 10 tháng 12 
năm 1861, Nguyễn Trung Trực cùng Phó Quản binh 
Huỳnh Khắc Nhượng, Võ Văn Quang, Nguyễn Học, 
tổ chức cuộc phục kích, đốt cháy chiến hạm 
Espérence của Pháp trên sông Nhật Tảo, Bến Lức. 
Qua chiến công này Vua Tự Đức đã rất cảm phục 
và mến yêu nên có làm thơ truy tặng”. 

Tiếp theo, Bài Vọng Cổ “Nguyễn Trung Trực 
và Mẹ” được thể hiện qua tiếng hát của Đình Hiếu 
và Ngọc Hà đã lấy nước mắt người thưởng ngoạn, 
qua cuộc đối thoại hiếu tình của Cụ Nguyễn từ giã 
mẹ, lên đường cứu quốc.  

Kế đến là đồng đạo Huỳnh Long Giang tuyên 
đọc Bản Tuyên Ngôn của Huỳnh Thủ Lãnh viết ngày 
21 tháng 9 năm 1946 và Ông cũng chia sẻ: “Dưới 
gót giày xâm lược của Pháp, trong tinh thần ái quốc 
chân chính Đức Thầy đã hiệu triệu huy động một số 
chánh khách, nhân sĩ, nhà cách mạng đại biểu 
nhiều khuynh hướng để thành lập VNDCXHĐ. Bản 
tuyên ngôn và chương trình hành động được họp 
soạn và Đức Huỳnh thủ lãnh được tín nhiệm của 
tuyệt đại đa số thành viên (Ủy viên Trung ương) là 
nhân vật duyệt xét tối hậu, đồng thời chính thức 
công bố. Những đặc điểm của VNDCXHĐ được 
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nhấn mạnh là không có đấu tranh giai cấp, tôn trọng 
quyền tư hữu, dân tộc tự quyết và chống độc tài 
dưới bất cứ hình thức nào. Không áp dụng bất cứ 
giải pháp nào đi ngược với truyền thống yêu nước 
của tiền nhân, anh hùng liệt nữ và nhất là bản sắc 
văn hóa của dân tộc”. 

Tiếp theo trong phần tuyên đọc nguyên văn 
Chương trình hành động của VNDCXHĐ, Tiến sĩ 
Nguyễn Tấn Lạc bằng vào kinh nghiệm kiến thức 
về xã hội chính trị của mình, ông đưa ra nhận xét 
qua từng tiết mục của chương trình, theo ông: “Đều 
mang tính tích cực hiện thực, tiến bộ rất phù hợp 
với sự tiến hóa mới của xã hội thời đại nói chung, 
từ thập niên 40 cho đến bây giờ đã trải qua hơn 75 
năm, sự chuyển biến của xã hội và thời cuộc, cho 
thấy sự viễn kiến qua tầm nhìn sâu rộng của những 
nhân sĩ, nhà chánh khách cách mạng ái quốc chân 
chính. Toàn bộ cương lĩnh của bản tuyên ngôn và 
chương trình hành động do Đức Huỳnh Thủ lãnh 
công bố ngày 21 tháng 9 năm 1946, hoàn toàn mới 
mẻ, hiện thực như mới ngày hôm qua”. 

 
Ngọc Ân và Ái Liên trong ca cảnh Hát Bội:“Nguyễn 
Trung Trực Lạy Mẹ Lên Đường Cứu Nước”. 

Để thay đổi không khí, Ngọc Ân, Ái Liên xuất 
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hiện với màn Hát Bội “Nguyễn Trung Trực” đã đưa 
mọi người trở về với văn hóa cổ truyền dân tộc qua 
bộ môn Hát Bội, thật xúc động qua tấm gương sáng 
của cụ Nguyễn, thể hiện lòng hiếu, trung vẹn toàn. 
 Trong phần ý nghĩa Việt Nam Dân Chủ Xã 
Hội Đảng, Ông Trần Văn Vui (Phó Tổng Bí Thư 
DXĐ) chia sẻ: “Trước sự bành trướng, thần tốc và 
sâu rộng của Việt Nam Dân Xã Đảng, Cộng sản và 
thực dân Pháp tìm mọi cách để cản trở và phá hoại. 
Một điều đặc biệt cần ghi nhận là không phải chỉ 
các tín đồ PGHH gia nhập vào VNDXĐ mà phong 
trào dân chúng, nhất là giới thanh niên ngoài đạo 
PGHH cũng hưởng ứng tham gia khiến cho Cộng 
sản rất là lo ngại. Các giới bên ngoài hưởng ứng là 
vì nhận thức tính chất tiến bộ và thích nghi của chủ 
nghĩa Dân chủ xã hội... Thủ đoạn sâu độc nhất của 
cộng sản lúc đó là mượn tay quân đội Pháp để bắt 
bớ cán bộ Dân Xã Đảng, tiêu hủy các cơ sở Dân xã 
Đảng, khủng bố tàn nhẫn ở những vùng mà tín đồ 
PGHH đang sinh sống”. 

Kế đến, Huyền Tâm, Bích Thuận diễn ngâm 
bài “Tế Chiến Sĩ Trận Vong Vườn Thơm” nhắc lại 
lời vàng ngọc của Đức Thầy. Cả hội trường đã 
không giấu được cảm xúc ngậm ngùi. 

Phần cảm tưởng của quan khách vừa long 
trọng, vừa chân tình. Trước tiên là GS Nguyễn 
Thanh Giàu trong vai trò của Hội trưởng BTS/Giáo 
Hội PGHH Trung Ương Hải ngoại, GS chia sẻ: 

“Trong ngày Lễ hôm nay Ban Tổ chức cùng 
lúc làm Lễ Giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần 
Nguyễn Trung Trực và Kỷ niệm Ngày ĐHGC thành 
lập VNDCXHĐ mang ý nghĩa rất hay. Đây cũng là 
cơ hội để trả lời, tại sao tín đồ PGHH lại tôn thờ và 
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khi cúng lạy hằng ngày đều nguyện “ Nam Mô Phật 
Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần...  Xin 
thưa, anh hùng dân tộc là tín đồ của Bửu Sơn Kỳ 
Hương, tiền thân của PGHH, Ngài đã hành sử trọn 
vẹn Tứ Ân cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy tín đồ 
của Ngài noi theo con đường của anh hùng Nguyễn 
Trung Trực. Chẳng những thế khi ĐHGC cho thành 
lập đội nghĩa binh đầu tiên để chống Pháp, đơn vị 
mang tên Nghĩa Quân Cách Mạng Vệ Quốc Liên 
Đội Nguyễn Trung Trực và đến ngày 18 tháng 12 
năm 1946 đơn vị nầy đổi tên là Chi Đội Nguyễn 
Trung Trực. 

Nhân ngày Giỗ vị anh hùng dân tộc Nguyễn 
Trung Trực và Kỷ niệm ngày Đức Thầy thành lập 
Đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội, chúng tôi bỗng 
nhớ lại mấy câu Thi văn của Đức Thầy “Kẻ chết đã 
yên rồi một kiếp, Người sống còn tái tiếp noi 
gương”. Và “Gương sáng ấy soi chung hậu thế, 
Anh em ơi theo dõi gót cùng ta.” Thử tự hỏi, mình 
có noi gương theo các bậc tiền nhân và có theo dõi 
tiếp bước của Đức Tôn Sư dấn thân cứu nước hay 
đã quên rồi bổn phận?”. 

 CTS Trần Quang Linh cũng chia sẻ: “Trước 
giờ thảm tử, giặc Pháp cởi trói tay chân, mở khăn 
bịt mắt. Ngước nhìn Trời cao, đất rộng, tự xét tấm 
lòng không hỗ thẹn cùng Trời đất đồng bào. Cái 
chết của Đức Ngài khiến người có lòng ái quốc, 
thương dân nhỏ lệ tiếc thương, đồng bào hờn tủi 
ôm lòng rửa hận. 

Với tấm lòng thiết tha với nước, đại nghĩa vì 
dân, khí tiết sáng ngời như đôi vầng nhật nguyệt, 
máu Đức Ngài thấm vào đất tổ, hòa cùng địa linh 
nhân kiệt. 
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          Vinh diệu thay, trí dũng hào hùng. Hồn thiêng 
sông núi chuyển động, khắp nơi hào kiệt nổi lên trừ 
giặc loạn. Thật là: 

“Nguyện lấy sức đền ơn cương thổ, 
Quyết lòng lo báo bổ ơn nhà. 
Trận tiền bảo quốc xông pha, 
Phục hưng Tổ nghiệp ngợi ca quốc hồn.” 

          Ôi thảm thay, cũng vinh quang thay! Biết bao 
anh hùng vị quốc vong thân: “Anh hùng tử, khí hùng 
nào tử.” 

Xét đạo lý mà thêm trân quý. Khen hoa Sen, 
hoa Huệ tỏa hương thơm khiến người mến mộ nhất 
thời! Chớ hương linh anh hùng nghĩa sĩ của Ngài 
Nguyễn Trung Trực vẫn thơm lừng mãi mãi... 

Đức Ngài Nguyễn Trung Trực là đại anh hùng 
cho cả Dân tộc, cho toàn miền Nam nói riêng. Đặc 
biệt nhất là Tín đồ PGHH khắc sâu trong mỗi tấm 
lòng. Lòng tri ân và ngưỡng mộ Đức Thượng Đẳng 
Đại Thần vị Thiên phong cõi Thượng cũng là vị 
Vương phong cõi Thế. Đức Ngài là bậc danh nhân 
Đất Việt Trời Nam mà chúng ta tôn kính, thương yêu 
và quý mến”. 

Cố vấn Lê Văn Tâm DXĐ phát biểu: “Trải qua 
76 năm từ ngày thành lập VNDCXHĐ đã trải qua 
biết bao thăng trầm của lịch sử. Bi thương nhất là 
thời Cộng sản đã cấm, không cho hoạt động mà 
còn dùng luật rừng để bắt bớ hằng trăm, hàng ngàn 
tín đồ PGHH vô tội. 

Ngạn ngữ VN nói rằng: “Tre già măng mọc”, 
chúng tôi thuộc thế hệ già nua, thời gian phục vụ 
đoàn thể không còn nhiều, chúng tôi kỳ vọng vào 
thế hệ trẻ góp sức vào đại cuộc của đoàn thể PGHH, 
vì chỉ có tuổi trẻ mới làm cho đoàn thể được vững 
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mạnh và trường tồn với thời gian. Hôm nay chúng 
tôi tha thiết kêu gọi sự tham gia hoạt động của tuổi 
trẻ cho VNDCXHĐ”. 

Trong phần phát biểu của nhà Nghiên cứu 
Sử học Trần Văn Chi, ông nói: “Phật Giáo Hòa Hảo 
với lập trường chống Pháp, Đức Huỳnh Giáo Chủ 
với sự tham gia của một số nhà trí thức, thành lập 
Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Đây là một lực 
lượng chính trị, có lập trường dân tộc. 

Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng còn gọi tắt 
là Dân Xã Đảng do Huỳnh Phú Sổ làm thủ lãnh, 
công bố ngày 21 tháng Chín, 1946, với tôn chỉ cách 
mạng con người, cách mạng dân tộc, và cách mạng 
xã hội. 

Giáo Sư Nguyễn Hoàn Bích, một tín đồ Thiên 
Chúa Giáo, được cử làm Tổng bí thư. (Xin nhắc lại 
tiền thân của đảng Dân Xã là tổ chức các tín đồ 
Phật Giáo Hòa Hảo do giáo chủ Huỳnh Phú Sổ 
đứng đầu tham gia vào Mặt Trận Quốc Gia Thống 
Nhất thành lập ngày 14 tháng Tám, 1945). 

Phật Giáo Hòa Hảo căn bản lấy Tứ Đại Trọng 
Ân nên tích cực tham gia Dân Xã Đảng hầu đền đáp 
Ân Đất Nước và Ân Đồng Bào. 

Trước sự bành trướng nhanh chóng và sâu 
rộng của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, thực dân 
Pháp tìm mọi cách để cản trở, phá hoại. Trên bình 
diện quốc gia, Pháp đã có thái độ “thù địch” đối với 
Phật Giáo Hòa Hảo, ta không lấy làm lạ”... 

Kế tiếp là bài thơ “Gửi Mẹ” của Cụ Nguyễn 
gởi cho mẹ trước lúc ra hàng để cứu mẹ bằng thể 
“song thất lục bát” có đoạn: 

“Nay con đã chọn đường cứu Mẹ, 
Nương án binh về phía Kiên Giang. 
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Nạp mình chẳng phải đầu hàng, 
Cứu nguy từ mẫu, gian nan chẳng cần.” 

          Qua giọng ngâm của NS Minh Hùng, Thiên 
Thanh, đã làm cả hội trường xúc động, thương tiếc 
cho cụ Nguyễn đã quên mình vì hiếu, hy sinh cho 
dân tộc. 

Buổi lễ chấm dứt vào lúc 12 trưa cùng ngày. 
Thiên Thanh đại diện Niệm Phật Đường ngỏ 

lời cảm tạ và mời mọi người vào bàn ăn với các 
món ngon, đặc biệt là bánh Xèo chay, kèm theo rau 
tươi xanh rờn, cùng những món tráng miệng mát 
mẻ, tinh khiết. Mọi người nói nói cười cười, nhắc 
nhiều về quá khứ, những việc đã xảy ra mà thương 
nhớ vô cùng vùng Thánh Địa Hòa Hảo xưa, bên 
dòng chảy êm đềm của sông Tiền Giang./. 
 

Niệm Phật Đường PGHH: Giỗ 154 năm QTĐĐT 
Nguyễn Trung Trực và Kỷ niệm 76 năm thành lập 
Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng - PGHH. 
 

 Tường trình của Lê Yến Dung. 
 

 
Niệm Phật Đường – PGHH (Ảnh: LYND) 
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THƠ XUÂN CỦA 

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 

Nguyễn Thanh Giàu 
 

Mùa đông ảm đạm lạnh giá đã đi qua. Tia nắng 

xuân ấm áp lại trở về. Chim hót hoa cười, cỏ cây đâm 

chồi nẩy lộc. Vạn vật như được tái tạo, mừng rỡ đón chào 

Xuân. Bao nhiêu ước mơ và hy vọng một năm mới tốt 

đẹp cho mình và cho người thân, được người người trao 

đổi gởi gắm qua những cánh thiệp đầu Xuân. Nhà nhà 

cũng tươi sáng hẵn ra nhờ trang hoàng thêm một vài bông 

hoa hay những cành mai cành đào tươi thắm. Hễ là người 

Việt ai cũng đón chào Xuân và coi ngày Tết Nguyên đán 

là ngày vui cổ truyền của dân tộc.  

 Hình ảnh Xuân là nguồn cảm hứng của các văn 

sĩ, nhạc sĩ dệt thành những vần thơ bài hát để ca tụng mùa 

Xuân. Thơ nói về Xuân rất nhiều chúng ta chỉ nhắc lại 

vài bài tiêu biểu, Chế Lan Viên thì có tâm sự với nàng 

Xuân: 

“Tôi có chờ đâu, có đợi đâu,  

Đem chi Xuân lại gợi thêm sầu?  

- Với tôi tất cả như vô nghĩa,  

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!”  

Với Thi sĩ Nguyễn Bính miêu tả ngày Tết rất sống 

động:  

“Có những ông già tóc bạc phơ,  

Rượu đào, đôi chén, bút bài thơ.  

Những bà tóc bạc hiền như Phật, 

 Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.”   

Tết không thể thiếu những bài ca Xuân, như “Câu 
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chuyện đầu năm: Trên đường đi lễ Xuân đầu năm” và bài 

ca “Xuân Đã Về” của nhạc sĩ Minh Kỳ (Đ/U CSQG). 

   Ngoài ra, nhiều Tăng sĩ cũng mượn hình ảnh 

Xuân để nói lên đạo lý nào đó. Vào đời nhà Lý, nhân dịp 

đầu năm mới, vua Lý Thái Tông lên núi viếng Thiền sư 

Thiền Lão, nhà vua hỏi: “Hòa Thượng trụ núi nầy được 

bao lâu?” Sư đáp: “Đản tri kim nhật nguyệt, Thùy thức 

cựu Xuân Thu”. Nghĩa là: “Chỉ biết ngày tháng nầy, Ai 

rành Xuân Thu trước” Vua hỏi tiếp: “Hằng ngày Hòa 

thượng làm gì?” Sư đáp: “Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại 

cảnh, Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân.” Dịch là: 

“Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, Trăng trong mây bạc 

hiện toàn chân”.  

Thật  tuyệt vời! Mượn hình ảnh Xuân làm câu trả 

lời, mới nghe như lạc đề nhưng hết sức thâm thúy, thể 

hiện được cảnh sống an nhiên tự tại, không lệ thuộc vào 

thời gian trước sau (quá khứ, vị lai) và không gian thời 

tiết (Xuân Thu), chỉ biết sống an lạc ngay trong giây phút 

hiện tại, ngày hôm nay, ở đây và bây giờ. “Chỉ biết ngày 

tháng nầy, Ai rành Xuân Thu trước”. 

 Vã lại, sống trong hiện tại mà vô trụ không dính 

mắc thì khác gì thực hành lời Phật dạy trong Kinh Kim 

Cang “Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị 

lai bất khả đắc.” 
  Vua Trần Nhân Tôn tức Điều Ngự Giác Hoàng 

Trúc Lâm Đầu Đà, vị sơ Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, 

khi ở núi Yên Tử cũng từng cảm hứng Cảnh Xuân: 

Bờ liễu hoa dày, chim hót đưa, 

Bóng thềm nhà vẽ cụm mây đưa. 

Khách qua chẳng hỏi điều nhân thế, 

Chỉ tựa lan can ngắm núi trời. 

Nhìn cảnh Xuân, sơ Tổ Trúc Lâm thấy nơi bờ liễu 

đầy hoa nở, thoảng nghe chim hót, lại thấy nhà vẽ, bóng 
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thềm, mây bay.  

  Cái thấy qua câu đầu là cái thấy thông thường của 

người đời hoặc cái nhìn nên thơ của một thi nhân. Cái 

thấy qua câu thứ hai là cái thấy đạo lý của môt tăng sĩ. 

Hai cái thấy hòa nhau một cách thật tự nhiên như tâm nhà 

tu hành, lúc nào cũng quán chiếu đời là hư dối, như nhà 

vẽ, là không thật “như bóng dọi thềm”, là vô thường như 

“mây chiều bay”, tụ đó rồi tan biến đó. Cảnh trí thấy như 

“Có” trước mắt nhưng lại phảng phất cái “Không” tiềm 

ẩn bên trong. Đó chính là cái nhìn của Trí Tuệ Bát Nhã 

“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc” vậy. Hơn nữa, 

môt khi đã thấu triệt mọi sự trên đời đều là giả tưởng, đủ 

duyên hợp lại tạm Có, thiếu duyên liền Không, thì lúc 

có khách đến cứ tùy duyên luận đàm đạo lý, nhọc gì bàn 

bạc chuyện nhân gian, hoặc cứ cùng nhau lặng lẽ ngắm 

Trời mây sông núi. Do vì ngắm cảnh mà Tâm vẫn lặng 

yên, không “quên mình theo vật” thì chơn thể hiện tiền, 

đâu khác gì cái thấy “hiện toàn chân” nơi “trăng trong 

mây bạc” của Thiền Lão thiền sư mà chúng ta vừa đề 

cập ở trên. 

Cũng chính vị Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử, lúc thiếu 

thời khi chưa thấm mùi Thiền, chưa hiểu rõ lẽ Sắc Không, 

Ngài từng thường đến vườn Thượng Uyển ngắm kỳ hoa 

dị thảo mỗi độ Xuân về; đứng trước hương sắc tuyệt vời 

của ngàn hoa, Ông Hoàng trẻ không khỏi thấy lòng rộn 

ràng nở hoa. Hoa lòng và hoa của đất trời quyện lấy nhau 

ngây ngất, vì chàng trai đã để cho muôn sắc ngàn hoa 

chiếm trọn cả tâm hồn. Nhưng đến khi trưởng thành, thấy 

được đạo mầu, Ngài giũ sạch tất cả tài sắc danh vọng, 

vào cửa Thiền một bề tinh tấn tu hành. Ngài đã tỏ ngộ 

chân tâm, nhận ra “mặt thật xưa nay” (bản lai diện mục) 

và đồng thời khám phá ra chân lý vũ trụ, nhờ vậy những 

hương sắc ngày Xuân không còn lôi cuốn Ngài được nữa.  
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Tất cả tâm ý trên được Điều Ngự Giác Hoàng mô 

tả và tâm sự trong bài Xuân Vãn: 

Thuở bé chưa từng rõ Sắc Không, 

Xuân về hoa nở rộn trong lòng. 

Chúa Xuân nay bị ta khám phá, 

Thiền bản, bồ đoàn ngắm cánh hồng. 

Bây giờ chúng ta hãy đến với Thơ Xuân của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ. 

  Kính thưa Quý vị,  

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vâng sắc lịnh của Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà lâm phàm 

độ thế: 

“Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn,  

Khắp hạ giái truyền khai Đạo pháp.” 

Và:  

“Đức Di Đà truyền mở Đạo lành,  

Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh.  

Ra sắc lịnh bảo Ta truyền dạy.”   

 Ngài là Phật, là bậc Bồ Tát, với Sứ Mạng cứu khổ 

chúng sanh, nên trước mọi hoàn cảnh, Ngài đều tùy 

duyên mà hóa độ. Đức Thầy đối với Tết  không có gì mới 

mẻ, xưa  nay vẫn vậy, chẳng qua là một chu kỳ tuần hoàn 

của vũ trụ, bắt đầu là mùa Xuân, hết Xuân đến Hạ hết Hạ 

tới Thu, hết Thu tới Đông, hết Đông rồi trở lại mùa Xuân.  

Trong bài “Ngày Tết”, Ngài đã viết: 

“Thiên hạ đua nhau rằng mới mới, 

Lòng Ta nào thấy mới chi đâu.”    

Hoạt cảnh ngày Xuân năm nào cũng thế, cũng vẫn: 

“Lao xao phố chợ hoành đôi tấm, 

Rộn rịp cửa nhà liễn mấy câu. 

Lũ trẻ cười reo pha tiếng pháo, 

Cụ già đùa chuyện lẫn năm châu.” 

           Dù là ngày Tết, Đức Thầy cũng nhắc nhở mọi 
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người hãy bỏ đi những dị đoan mê tín và tránh sát sanh: 

           “Chúc mừng năm mới, mới buổi qua,  

Bỏ bớt dị-đoan chẳng cúng gà.  

Tre nêu phơ-phất không còn thấy,  

Ra mắt tiêu mòn bữa thứ ba.”  

Và:        

“Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, 

Bởi vì Diêm Chúa chẳng tình riêng. 

Phán quan tả hữu không dùng hối, 

Nên phải dạy dân bỏ giấy tiền.” 

   * 

           *   * 

 “Vàng bạc bởi tay khách trú làm,  

 Phật, Thần, Tiên, Thánh chẳng dùng ham.  

 Giấy quần giấy áo không nên đốt,  

 Nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm.” 

  Đồng thời, Ngài khuyên mọi người đừng vì vui 

chơi ba ngàt Tết mà phung phí xa hoa, say mê cờ bạc, mà 

phải trả nợ đói nghèo quanh năm: 

 “Nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, 

 Ba ngày Xuân nhựt bởi nơi ai? 

 Rượu trà, cờ bạc, ôi phung phí, 

 Chẳng biết lệ xưa của ai bày. 

                                ***    

 Tết rồi Tết nữa Tết liền tay, 

 Năm cuối mỗi năm cũng Tết hoài. 

 Làm cho dân sự vui nha nhớp, 

 Chơi giỡn ba ngày rước Xuân lai.” 

        Ngày Xuân mọi người đều hân hoan đón mừng năm 

mới, nhưng Ngài vẫn không vui, khi thấy dân ta còn đau 

khổ và Sứ mạng của Ngài vẫn chưa hoàn thành:  

“Xuân sang ảm-đạm ánh dương mờ, 

Thệ quyết một lòng chẳng bỏ ngơ. 
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Có sông có núi cùng cây cỏ, 

Độ tận chúng-sanh khỏi dại khờ.” 

Ngài nhắc nhở mọi người phải rán tu: 

“Bước qua năm mới, mới mừng à,  

Khuyến-khích dân tầm đạo Thích-Ca.  

Tự giác, giác tha ta phải nói,  

Hỡi người dương-thế bớt xa-hoa. 

* 

                               *   * 

Xa-hoa năm mới, mới khổ à,  

Dân chớ chần-chờ chớ bỏ qua.  

Đạo-lý xem tường âu mới hãn,  

Rán tìm cặn-kẽ nỗi Ma-ha.” 

Trong khi mọi người đang vui Xuân thì các dân 

binh phải băng rừng lướt bụi chiến đấu chống giặc để 

giành độc lập tự do cho đất nước. Thế nên, có lần Ngài 

đã đón Tết trong chiến khu với các dân binh và Ngài đã 

tùy duyên mời các chiến sĩ uống cạn chén rượu đầu Xuân, 

từ xa xa vọng lại tiếng súng chống xăm lăng thay cho 

tiếng pháo giao thừa: 

“Tặng bạn ngày Xuân chén rượu nồng, 

Uống rồi vùng-vẫy khắp Tây-Đông. 

Đem nguồn sống mới cho nhơn loại, 

Để tiến, tiến lên cõi đại-đồng. 
 

                 Rượu xuân càng nhắp càng say, 

Gió xuân càng thổi thì tài càng tăng. 
 

Ngày tết năm nay ở chiến-khu, 

Bưng-biền gió lốc tiếng vi-vu. 

Xa xa súng nổ thay trừ-tịch, 

Dân Việt còn mang nặng mối thù.” 

Qua những vần thơ trên, chúng ta thấy Vị Thầy 

tôn kính của chúng ta  trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ 
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ở đâu Ngài luôn tùy duyên, bằng mọi cách để hóa độ 

chúng sanh, không những trong những bài giáo lý, mà  

ngay cả Thơ Xuân của Ngài. 

Là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, đệ tử của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, đứng trước tình trạng đất nước đang  

bị cai trị bởi chủ nghĩa ngoại lại vô thần; nhà cầm quyền 

CSVN đang cam tâm làm tay sai cho bọn bành trướng 

Bắc Kinh, họ bán đất bán biển và trong tương lai gần VN 

sẽ trở thành Quận Huyện của Tàu Cộng, chúng ta có thể 

nào vui Xuân trọn vẹn được không? 

 Là người Việt nam dù bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn 

cảnh nào xin đừng quên quê hương dân tộc, hãy làm hết 

sức mình bằng mọi cách để giành lại mảnh đất thiêng 

liêng mà Tổ Tiên đã bao đời dày công vun bồi xây dựng, 

có như thế chúng ta mới không đắc tội với tiền nhân và 

không hổ thẹn với  Đức Tôn sư và với người đời sau vậy. 

Nhân ngày đầu năm, kính chúc chư quý đồng đạo 

và đồng hương một Năm Mới Quý Mão (2023) luôn 

được Hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, Vạn sự Kiết tường, 

Thân tâm an lạc, Đạo quả viên dung, nhất là may mắn 

thoát qua cơn đại dịch quái ác nầy. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Nam Mô A Di Đà Phật. 
 

Nguyễn Thanh Giàu 
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Nguyen Thanh Giau 
 

The bleak winter has passed. The warm spring 

sunshine is back. Singing birds smiling flowers, 

grass, and trees sprouting buds. Everything seems to 

be recreated; welcome Spring. How many dreams 

and the exchanger send hopes for a good new year 

for yourself and others through the early spring cards? 

The home is also decorated with flowers or apricot 

branches and fresh peach branches. As Vietnamese, 

everyone welcomes Spring and considers New 

Year's Day. The Lunar New Year is the traditional 

happy day of the nation. The image of Spring is the 

source of inspiration for writers and musicians to 

weave into rhymes and songs to praise Spring. 

There's a lot of poetry about Spring; we repeat a few 

typical songs; Chế Lan Viên then confided to her 

Spring, "I'm not waiting, I'm not longing, Bringing 

Spring again reminds melancholy? To me, all is 

meaningless; all is nothing but suffering." 

Poet Nguyễn Bính described Tet: "There are old men 

with gray hair, Peach wine, pair of cups, poetry pens. 

Gentle silver-haired women are gentle like Buddha, 

Preparing their luggage to visit the Pagodas 

festivals." 

Tết cannot be without Spring songs, such as "First 

story of the year: On the way to the New Year's 

Spring Festival" and the famous song "Spring Has 

Come" by musician Minh Kỳ (Đ/U CSQG). 
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In addition, many monks also borrowed the image of 

Spring to say a particular morality. During the Ly 

dynasty, on the occasion of the new year, King Lý 

Thái Tông went to the mountain to visit Zen Master 

Thiền Lão. The King asked, "How long will the 

Venerable Master stay on this mountain?" The 

master replied, “Đản tri kim nhật nguyệt, Thùy thức 

cựu Xuân Thu”. Meaning: "Only know this date. 

Who knows the last Spring and Autumn?" The King 

continued: "What does the Venerable Master do 

every day?" 

"Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, Bạch vân 

minh nguyệt lộ toàn chân." Translation: "The 

golden flower bamboo is only the outside sights; The 

moon in the silver clouds is full of truth." 

That's so great! Borrowing Spring's image as an 

answer sounds like a diversion but is very profound. 

It shows the scenery of a peaceful and free life, not 

depending on time before and after (past-future) and 

space weather (Spring and Autumn), only known to 

live peacefully in the present moment, today, here, 

and now. "Only know this date; who knows the last 

Spring and Autumn." 

Furthermore, living in the present without abiding 

without attachment is like practicing the Buddha's 

words in the Vajrayana Sũtra, "The past cannot be 

obtained, the present cannot be obtained, the future 

cannot be obtained."  

King Trần Nhân Tôn, Điều Ngự Giác Hoàng Trúc 

Lâm Đầu Đà, the first Patriarch of the Trúc Lâm 

Meditation sect, also inspired by the Spring Sight 
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while on Yên Tử mountain: 

Willow banks with thick flowers, birds singing, 

The shadow of the house's porch draws a cluster of 

clouds. 

Passers-by do not ask for human things, 

Just like a railing looking at the sky. 

Looking at the scene of Spring, the Patriarch of the 

Trúc Lâm saw the willow bank full of blooming 

flowers, sometimes heard birds singing, saw the 

painting houses, the steps shadows, and the clouds 

flying. 

What is seen in the first sentence is the familiar sight 

of people or the poetic vision of a poet. The view 

through second sentence is the moral view of a monk. 

The two views mixed each other as naturally as the 

mind of the religious practitioner, always 

contemplating life as false, like a painter, as unreal, 

"like a shadow on the threshold," as void, often like 

"clouds of the evening flying," which gather and then 

disappear. The scene feels like an "Existing" in front 

of the eyes, but a subtle "Non-existing" is hidden 

inside. That's what the view of the Wisdom of Prajnã: 

"Form is Formless, Formless is Form." 

Moreover, once you have thoroughly understood that 

everything in the world is an illusion, with enough 

causation to combine the temporary Form or Having, 

without predestination, is for Non-form or Not-

having. Then, when a guest comes, nonchalantly 

discussing morality, why work hard to discuss 

human affairs? Or quietly watch the sky, clouds, 

rivers, and mountains. Because watching the scenery, 
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the mind is still quiet, not "forgetting self but to 

follow the object," then the truth shows clearly, it's 

no different than seeing "the whole truth "where the 

moon is in the silver clouds" of Zen Master. Thiền 

Lão that we just mentioned above. 

It was also the First Patriarch of Trúc Lâm Yên Tử; 

when he was a teenager not yet absorbed the scent of 

Zen and did not understand the meaning of Form and 

Formless, he used to go to the Royal Garden to see 

the exotic flowers every Spring. He stood in front of 

the beauty and fragrance of thousands of flowers; the 

young Prince couldn't help but feel his heart 

blossoming. Flowers of his mind and flowers of 

natural heaven and earth were intertwined with 

ecstasy because the young man let thousands of 

flowers take over his soul. But as an adult, he saw 

the Way and shook it all off, talent and fame, 

diligently entering the Zen gate, the religious 

practice. He revealed his true heart, realized "the old 

true face" (the original face), and finally discovered 

the truth of the universe so that the scents of Spring 

could no longer attract him. 

All of the above thoughts are described and confided 

by Điều Ngự Giác Hoàng in the poem Xuân Van 

(Spring Beauty): 

When I was young, I never knew Form and Formless 

Spring comes, and flowers bloom in the heart. 

I have discovered about the Spring Lord, 

Zen version, sitting on the cushion, I can see the rose 

petals. 

Now let's come to the Virtuous Founder Huỳnh's 
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Spring Poetry. 

Ladies and Gentlemen, the Virtuous Founder Huỳnh 

obeyed the decrees of Sakyamuni Buddha and 

Amitabha Buddha incarnate in the world "I have 

inherited form. World Honored One's orders, 

throughout the world, propagated the Dharma "And 

"Dharma Amitabha propagated a good Way Because 

he was merciful to living beings. He issued a decree 

to tell me to teach." 

He is a Buddha, a Bodhisattva, with a Mission to 

save sentient beings before all circumstances. 

The Virtuous Master is nothing new to Tet; it's 

always been like that; it's just a cyclical cycle of the 

universe, starting with Spring and ending with 

Spring to Summer. End of Summer to Autumn, end 

of Autumn to Winter, end of Winter, and back to 

Spring. 

In the poem "New Year's Day” he wrote: 

The world races that it's new 

My heart has never seen anything new. 

The spring day activities are the same every year, 

still: 

Roaring around the market street, double panels, 

Bustling the door to say a few sentences. 

The children laughed at the sound of firecrackers, 

The older men joked about the five continents. 

Even on New Year's Day, the Virtuous Master 

reminds everyone to give up superstitions and avoid 

killing. 

Happy New Year, New Year's Eve, 

Eliminate superstition and do not offer chicken. 
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Bamboo rafters are no longer seen, 

Launch consumes the third meal. 

And: People should not burn paper money, 

Because the Lord of Hell has no personal love. 

The judgment left and right do not use bribes, 

So we have to teach people to give up paper money. 

The Chinese hands made paper, gold, and silver, 

Buddhas, Gods, Fairies, and Saints do not use them. 

People should not burn paper money and paper 

clothes, 

Thinking about lying is not worth doing. 

At the same time, he advised everyone not to waste 

away to enjoy the three days of Tet but lavish 

squandering, addicted to gambling but has to pay 

loans and be poor all year round: 

The message everywhere to ask a question, 

Three days of Spring and Sunday by where? 

Tea, gambling, oh waste, 

I don't know whose old rule is 

Past Tết and New Tết, and non-stop Tết, 

The last year of every year is always Tết. 

Make the people seem happy. 

Play and have fun for three days to greet in the 

Spring. 

On Spring Day, everyone joyfully welcomed the new 

year, but he still was not glad to see that our people 

are still suffering and His Mission is still incomplete. 

Spring comes gloomily with dim sunlight, 

A single-hearted oath not to ignore. 

There are rivers, mountains, and trees, 

End sentient beings from foolishness. 
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He reminded everyone to practice diligently: 

Entering the new year, happy new year, 

Encourage people to seek the Sakyamuni religion. 

Self-awareness, waking up others, we must say, 

O people on earth, less luxury. 

New Year's luxury, further misery, 

People don't wait, don't give up. 

Doctrines see the new wall of Europe, 

Trying to find in-depth the Mãha religion. 

While everyone was enjoying Spring, the militiamen 

had to go through the forest to surf the dust and fight 

against the enemy to gain independence and freedom 

for the country. So, there was a time when he 

celebrated Tet in the war zone with the militiamen 

and casually invited the warriors. 

The soldier drank the cup of wine at the beginning of 

Spring; from afar, The gun's sound could be heard 

instead of New Year's Eve fireworks. 

Giving you a cup of hot wine on a spring day, 

Drink and struggle across the West-East. 

Bringing new life to humanity, 

To advance, to go to the grand universe. 

Spring wine the more you drink, the more you 

drunk, 

The more spring wind blows the more talent 

increases. 

New Year's Day this year in the war zone, 

Wind-sea wind whirlwind sound sadly. 

Far away, the gunfire sounds instead of the New 

year firecrackers, 

Vietnamese people still carry a lot of hatred. 
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Through the above verses, we see our revered Master 

in any situation, wherever he is, always depending, 

by all means, to save sentient beings, not only in his 

teachings but also in his Spring Poetry. 
 

The followers of Hoa Hao Buddhism, disciples of the 

Virtuous Founder Huỳnh, are still facing the 

situation of the country being ruled by foreignism 

and atheism. The authorities are committed to being 

supporters of Beijing's expansionists; they sell land 

to sell the sea, and shortly, Vietnam will become a 

District of China. Can we enjoy Spring to the fullest? 

As a Vietnamese, wherever you are, whatever the 

situation, please don't forget the nation's homeland, 

do your best by all means to regain the sacred land 

that your ancestors have worked so hard to build for 

many generations. Only then will we not offend our 

ancestors and not be ashamed of the Master and the 

people of the future. 

On the occasion of the first day of the year, I wish 

my fellow believers and compatriots a 

The New Year is always happy, with abundant health, 

auspicious things, peace of mind and body, perfect 

Religion, and excellent luck escaping this evil 

pandemic. 
 

NAMO BUDDHA SAKYAMUNI BUDDHA.  

NAMO AMITABHA BUDDHA. 
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XUÂN AN BÌNH 

PHAN THANH NHÀN 
 

“Tâm Xuân vũ trụ 

đều Xuân, 

Tâm bình thế giới 

đâu đâu cũng 

bình”. 

  Theo sự tuần 

hoàn của vũ trụ, thời 

tiết thay đổi qua bốn 

mùa Xuân, Hạ, Thu, 

Đông. Như là một 

qui luật, mùa Xuân 

khí trời trở nên mát 

dịu, muôn hoa đua 

nở, phong cảnh xinh 

tươi, muôn vật bừng 

lên sức sống sau 

một thời gian dài chịu đựng cái lạnh của mùa Đông. Con 

người hòa theo qui luật của tạo hóa, cảm nhận được cái 

đẹp của thiên nhiên tràn đầy trong trời đất. Năm cũ đi 

qua, năm mới nối tiếp. Trong lòng của mỗi người dù 

không nói ra, nhưng đều có chung một ước muốn cho 

điều xấu qua mau và hy vọng đón mừng niềm vui an lạc 

mới. 

  Tâm trạng nôn nao của mọi người trông chờ 

những ngày giáp Tết và niềm vui man mác trong lúc đón 

Xuân. Hoàn cảnh của mỗi gia đình không ai giống ai; 

nhưng tựu trung người nào cũng muốn nhà cửa mình 

sạch sẽ hơn, tươm tất hơn ngày thường. Người lớn trang 

phục chỉnh tề, trẻ nhỏ ít nhiều cũng có quần áo mới và 

chút quà lì-xì mừng tuổi. Cách nói năng và cư xử cũng 
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có phần cẩn trọng, lịch sự, biểu hiện sự hoan hỉ thông 

cảm với nhau. 

  Các lễ hội diễn ra muôn màu muôn vẻ, không 

ngoài mục đích thể hiện lòng biết ơn qua truyền thống tổ 

tiên, củng cố tình người qua lễ nghĩa, cùng bà con, bạn 

bè, làng xóm. Đồng thời hướng đến một cuộc sống bình 

an, thịnh vượng qua hình thức cầu phước, cầu an. 

  Người Việt Nam xem lễ Tết truyền thống là trọng 

đại nhất của dân tộc. Hàng năm cứ đến tháng Chạp, 

không ai bảo ai hãy chuẩn bị đón Xuân, mừng Tết. Mỗi 

gia đình dù nghèo hay giàu vẫn phải có hoa, quả, trà, mứt, 

hương thơm và ít bánh trái, trước dâng cúng tổ tiên, sau 

để con cháu hưởng lộc. Những người còn bận đi xa, 

nhưng cũng chuẩn bị thu xếp công việc để về đoàn tụ với 

gia đình, thăm quê hương, xứ sở. Niềm vui được quây 

quần bên nhau trong không khí gia đình cho thời gian Tết 

chắc là hạnh phúc lắm. Vào ngày cuối của năm, gia đình 

nào cũng tổ chức bữa cơm Tất niên, trước là kính cẩn 

dâng lên bàn thờ Tổ tiên để người quá vãng cùng vui với 

con cháu trong ba ngày Tết. Bữa cơm ấy sẽ có ý nghĩa 

lớn hơn so với những hình thức tiệc tùng linh đình phô 

trương tốn kém. 

  Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng được báo 

hiệu bằng tiếng chuông, tiếng trống, tiếng pháo vang 

vọng. Rồi mỗi người như dừng lại cái ý niệm lăng xăng 

để hướng về thời khắc của năm mới với những ước 

nguyện bình an, hạnh phúc. 

  Theo tục lệ, ngày Tết là dành cho các bậc sanh 

thành, giáo dưỡng như ông bà, cha mẹ còn sanh tiền, đã 

truyền thụ kiến thức hữu ích cho ta nên người hữu dụng. 

Lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chính là tinh thần 

hiếu thuận, tri ân, uống nước nhớ nguồn. 

  Những ngày đầu năm cũng là dịp để chúng ta đến 
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thăm bà con, bạn bè, cùng tặng nhau những lời chúc tốt 

đẹp nhất, cùng uống với nhau ly rượu mừng hay tách trà 

đầu Xuân. Nếu có dịp chúng ta tổ chức các cuộc tham 

quan những di tích lịch sử, những thắng cảnh của quê 

hương để thấy đất nước của chúng ta tươi đẹp, dân tộc ta 

kiên cường bất khuất. Tình yêu quê hương sẽ có dịp tăng 

trưởng, tình cảm giữa con người càng thêm thắt chặt. Ta 

sẽ cảm thấy lòng mình chan hòa cùng trời đất và con 

người, ta sẽ biết cách sống đầy tình nghĩa với đồng bào 

và nhân loại. 

  Nói đến Tết là nói đến vui chơi, nghỉ ngơi và 

hưởng thụ. Ngày xưa Ông Bà ta đón Xuân bằng những 

món ăn tinh thần và vật chất đơn giản, thể hiện qua câu:  

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, 

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. 

  Dân miền Nam Việt Nam có khác một chút là 

bánh tét thay vì bánh chưng, nhưng niềm vui đón Xuân, 

xưa nay vẫn không thay đổi. Thông thường trước và sau 

những ngày Tết, cảnh tượng tiêu thụ rượu bia diễn ra từ 

thành thị cho đến thôn quê, ngay cả cơ quan hay nhà máy. 

Sự tiêu thụ quá mức dẫn đến lãng phí tiền bạc, thời gian, 

đưa đến mất trí năng không tự kiểm soát, hậu quả là gây 

gổ, tai nạn xe cộ… làm cho người thân khổ sở. Các trò 

đỏ đen xuất hiện dưới nhiều hình thức trong dịp Tết để 

kích thích lòng tham, ưa cầu may mắn của một số người. 

Một khi đã lao vào thì tiền mất tật mang, hao mòn sức 

khỏe. Thay vì lao vào thú vui vô bổ nầy, nhiều người sáng 

suốt, dành thời gian thư giản, nghỉ ngơi, tham quan hay 

tu tập. Sự lựa chọn đó đáng khích lệ vì nó giúp ta lấy lại 

năng lượng và tinh thần thoải mái để bước vào công việc 

sau kỳ nghỉ. 

Trong niềm vui nào cũng ẩn hiện bóng dáng của 

khổ đau, vì vui là vay mượn từ ngoại cảnh, nó không bền 
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lâu; nó không khác gì mùa Xuân của đất trời, chỉ hiện 

diện trong ba tháng rồi theo luật tuần hoàn của vũ trụ 

nhường chỗ cho mùa Hè nóng bức. Nhà Phật gọi là cái 

vui sinh diệt, cái vui vô thường. 

  Tâm lý của người Việt Nam nói chung và người 

tu theo đạo Phật thường đi đến Chùa để lễ bái cầu nguyện, 

gieo duyên, tạo phước. Bằng tấm lòng tôn kính Đức Phật 

là bậc Giác ngộ và ước nguyện bình an, sáng suốt cùng 

với một chút lòng mưu cầu thịnh vượng cho bản thân và 

gia đình qua hình thức xin Lộc vào ngày đầu năm. 

  Ba ngày Xuân nhựt, người tín ngưỡng đạo Phật 

thường tổ chức hành hương để gieo duyên tạo phước, 

nghe pháp để tu tập. Nếu như ai ý thức được giáo lý về 

nhân quả mà tạo nhân lành đầu năm thì hành động đó 

đáng được trân trọng. Việc tạo phước không chỉ bằng tiền 

tài vật chất mà còn thể hiện qua nhiều mặt khác như cách 

ứng xử, thái độ và hành vi đẹp. Trong chuyến hành hương 

mọi người cần giữ sự trang nghiêm là mình đang tạo 

phước bình an tự tại. 

  Cho đến bây giờ, người tín ngưỡng đạo Phật vẫn 

còn ý niệm cúng Sao giải hạn. Tập tục do con người tạo 

ra, nhưng con người không dám bỏ vì một nhu cầu nào 

đó! Trong giáo lý nhà Phật không có bài Kinh nào Đức 

Phật dạy về việc cúng Sao giải hạn; cho nên người con 

Phật phải biết rõ là Phật không ở đó để nghe đọc tên của 

Phật tử nào đó mà gia hộ hay làm việc tiêu tai, giải hạn. 

Người tín ngưỡng đạo Phật cũng nên xét nghiệm điều mà 

Đức Phật đã dẫn dụ hòn đá nặng phải chìm xuống, vết 

dầu nhẹ phải nổi lên mặt nước. Dù cho có ra sức cầu 

nguyện cũng không thể làm cho cục đá nổi lên, giọt dầu 

chìm xuống. Sao hạn do con người đặt ra nhằm lý giải 

các hiện tượng thiên nhiên cũng như sự thăng trầm của 

kiếp người nhằm trấn an nỗi sợ hãi của con người chớ 
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không phải là sự thật vì chưa có cơ sở khoa học nào bảo 

vệ, ngoại trừ niềm tin. 

  Trong thực tế, không ai có đủ năng lực cầu an cho 

ai cả, cho nên người tín ngưỡng đạo Phật đến các Chùa 

để xin cầu an, cúng Sao giải hạn theo hình thức xưa nay 

đều không đúng nghĩa cầu an, không đúng nghĩa tu tập 

để chuyển hóa thân tâm. Thiết nghĩ cũng nên cải cách 

hình thức nầy. 

  Sau ba ngày Tết, các Chùa, các Đạo tràng khai 

Kinh trì tụng, cầu nguyện quốc thái dân an. Sự tu tập nầy 

rất có ý nghĩa bởi nó thể hiện lòng tri ân và bổn phận của 

người con Phật đối với Tổ quốc, đồng bào, nhân loại. Sự 

tu tập nầy là nhân đưa đến hòa bình an lạc chớ không 

phải là lời cầu nguyện suông. Ta bắt đầu từ ngày khai 

Kinh, nếu có thời gian, nên đến Chùa hoặc Đạo tràng 

cùng tu tập, học hỏi giáo lý hầu thấu rõ nguồn chơn để 

độ mình và độ tha nhân. 

  Sự bình an thật sự có trong ta khi ta tập trung vào 

tu tập quán chiếu để định tuệ phát sinh và nhờ đó ta thấy 

rõ nguyên nhân bất an mà dùng pháp để chuyển hóa làm 

cho tâm ta an và người khác an là cách cầu an hữu hiệu. 

  Những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau trong 

những ngày Tết, tuy có vẻ sáo ngữ, nhưng cũng có ý nghĩ 

mong sao mọi người luôn gặp điều may mắn. Người tín 

ngưỡng đạo Phật nên tin sâu lý nhân quả; mà nhân quả 

có ảnh hưởng ở cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho 

nên chúng ta là người tu Phật cần giúp nhau gieo nhân 

lành trong ý nghĩ, lời nói và việc làm. Lý nhân quả dạy 

cho ta biết rằng hiện tại ta gặp nhiều điều thuận lợi chính 

là cái kết quả của việc gieo nhân lành ở quá khứ và càng 

tinh tấn tu tập để ngày sau hưởng được an vui. Nếu như 

trong đời nầy ta gặp nhiều việc bất như ý, đó là do ta đã 

tạo nhân xấu từ quá khứ. Giáo lý nhà Phật dạy ta hãy biết 
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Sám hối những sai phạm, đồng thời nỗ lực công phu tu 

tập, từng bước chúng sẽ chuyển nghiệp xấu thành hiền 

thiện. Nghiệp tạo ra từ Thân, Khẩu, Ý mà trong đó Ý dẫn 

đầu; cho nên muốn chuyển nghiệp, chủ yếu là chúng ta 

chuyển hóa tự tâm. Hãy tin sâu nhân quả, tịnh tu ba 

nghiệp thân, khẩu, ý là phương tiện cần thiết và hữu hiệu 

để ta có được mùa Xuân an bình nội tâm. 

  Cuộc đời là vô thường, hoa nở rồi lại tàn, người 

trẻ đẹp rồi một thời gian sẽ trở nên già xấu. Thế mà ý 

thức của tuổi trẻ có khi nông nỗi nghĩ mình còn nhiều 

thời gian, cứ vui chơi thỏa thích, đến lớn tuổi sẽ tu chẳng 

muộn. Lại có người quan niệm sự tu hành dành cho người 

già vì tuổi trẻ còn nhiều mộng đẹp đang ấp ủ, nhiều hoài 

bão, nhiều ham muốn phải thỏa mãn. Nhưng vô thường 

đâu phải chỉ đến với người già. Hãy nên suy nghiệm lời 

của Cổ Đức: 

Chớ đợi đến già mới học Đạo, 

Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. 

Cũng như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khuyến dạy: 

 Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, 

 Mắc trong vòng sanh tử luân hồi. 

Thế nên Ngài khuyến hóa: 

 Phải rán tu đặng mà chết, 

 Chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. 

Đức Phật dạy: “Quá khứ không truy tìm, tương lai 

không ước vọng, an trú trong hiện tại”. An trú trong hiện 

tại chính là nội dung của chánh niệm. Sống tỉnh thức là 

sống có ý thức những gì chúng ta nói, những gì chúng ta 

suy nghĩ, những gì chúng ta làm đều đem lại an lạc và 

hạnh phúc cho tha nhân và đem lại những chất liệu yêu 

thương hiểu biết cho mọi người. Ý thức được như vầy, 

thời gian còn lại của cuộc đời mình, ta nên cố gắng sống 

đẹp, sống có mục đích hữu ích để đem lại hương vị an 
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lạc, giải thoát cho tự thân và tha nhân ngay đời nầy bằng 

cách áp dụng lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống cụ 

thể qua năm điều tỉnh thức: 

- Điều tỉnh thức thứ nhứt là không sát sanh, tôn 

trọng sự sống của muôn loài chúng sanh. Thực tập điều 

tỉnh thức nầy, chúng ta có ý thức nuôi dưỡng tình thương 

yêu rộng lớn đối với muôn loài, chúng ta đã góp phần 

vào việc bảo vệ môi sinh và sự sống của muôn loài, đồng 

thời góp phần xây dựng một hành tinh xanh, sạch, đẹp. 

- Điều tỉnh thức thứ hai là chúng ta tôn trọng tài 

sản của người khác, không trộm cướp, không chiếm đoạt 

của cải của kẻ khác. Thực tập điều tỉnh thức thứ hai là 

chúng ta mở rộng lòng từ bi phát tâm bố thí đối với kẻ 

bần cùng nghèo khổ. Chúng ta đã góp phần bảo vệ, duy 

trì và phát triển đức hạnh, làm cho hưng thịnh gia đình, 

đất nước. 

  - Điều tỉnh thức thứ ba là tôn trọng hạnh phúc 

lứa đôi, không xâm phạm tiết hạnh của người khác, chỉ 

quan hệ chính thức với người vợ hoặc chồng hợp pháp 

của mình mà thôi. Thực tập điều tỉnh thức thứ ba là chúng 

ta ý thức bảo vệ hạnh phúc của cha mẹ, vợ chồng, con 

cái. Chúng ta góp phần đem lại an lạc, niềm vui, tiếng 

thơm cho gia đình, dòng họ, cho xóm làng, xã hội. 

- Điều tỉnh thức thứ tư là tôn trọng sự thật và 

niềm tin cho mọi người, kể cả ông bà, cha mẹ, thân quyến, 

bè bạn. Không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói 

lời đâm thọc, không nói lời thô ác, không nói lời mập mờ 

không rõ nghiã, không nói lời mong cầu lợi dưỡng, 

không nói lời gây chia rẽ mất hòa khí, mất đoàn kết. Thực 

tập điều tỉnh thức thứ tư là ta đã xây dựng niềm tin, tạo 

uy tín đối với tha nhân. 

- Điều thức tỉnh thứ năm là chúng ta không uống 

rượu bia, không hút thuốc lá, không xem phim ảnh đồi 
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trụy, đặc biệt không dùng chất ma túy. Thực tập điều tỉnh 

thức thứ năm, chúng ta ý thức bảo vệ thân thể khỏe mạnh, 

tráng kiện, tinh thần minh mẫn và sáng suốt cho tự thân, 

góp phần xây dựng niềm tin an vui, hạnh phúc cho quê 

hương xứ sở mình. 

  Hiểu rõ năm điều tỉnh thức kể trên, hiện tại ta sống 

rất an lành, tương lai rất an lạc, sống an nhàn thảnh thơi. 

Sống không sợ hãi, không lo âu dù cuộc đời vô thường 

xảy đến cho ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, thân tâm ta 

vẫn bình thản, thong dong, tự tại. 

Nhân dịp Xuân về, với đề tài “XUÂN AN BÌNH” 

là món quà Xuân đầu năm đến Quý liệt vị. Sống an lạc, 

vững chãi, thảnh thơi trong từng hơi thở và nụ cười an 

vui. Hãy trân quý sự sống của mình. Những ai có đủ 

duyên học hỏi và hành trì Phật pháp tinh chuyên thì họ 

có thể gặt hái những hoa trái an vui hạnh phúc đích thực 

ngay bây giờ trong cuộc sống hiện tại. 

  Trong không khí vui tươi của những ngày đầu 

Xuân, những người con Phật như chúng ta hãy xoay lại 

chính mình để nhận ra tâm Xuân bất sanh bất diệt hằng 

hữu. 

Cầu chúc mọi người luôn sống trọn vẹn với mùa 

Xuân bất diệt, để đạt được niền an lạc tự tại đối với vô 

thường sinh diệt của kiếp người./. 
 

     Xuân Quý Mão, 2023 
 

    PHAN THANH NHÀN 
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THE SPRING OF PEACE 
PHAN THANH NHAN 

“Spring in the heart, the whole universe is Spring, 

Peace of mind, the world peace is everywhere.” 

According to the cycle of the universe, the weather 

changes through the four seasons of Spring, Summer, 

Autumn, and Winter. As a rule, in Spring, the climate 

becomes cool, flowers bloom, landscapes are beautiful, 

and everything comes to life after a long time of enduring 

the cold of Winter. Humans are in harmony with the laws 

of creation, feeling the beauty of nature filled with 

heaven and earth. The old year passes, and the new year 

follows. In each person’s heart, even if they don’t say it, 

they all have a common desire for bad things to pass 

quickly and hope to welcome new joy and happiness. 

Everyone’s anxious mood looks forward to the days 

before Tet and the joy of welcoming Spring. The 

circumstances of each family are not the same. But in 

general, everyone wants their house to be cleaner and 

more decent than usual. Adults are well dressed, children 

more or less also have new clothes and a little lucky 

money to celebrate their age. Speech and behavior are 

also somewhat cautious and polite, expressing joy and 

sympathy for each other. 

Festivals take place in various colors, not except for 

expressing gratitude through ancestral traditions and 

strengthening human affection through courtesy with 

relatives, friends, and villages. At the same time, towards 

a peaceful and prosperous life through the form of 
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praying for blessings and peace. 

The Vietnamese consider the traditional Tet holiday the 

most important in the nation. Every year in December, 

no one tells anyone to prepare to welcome Spring and 

celebrate Tet. Each family, whether poor or rich, still has 

to have flowers, fruits, tea, jam, fragrance, and some fruit 

cakes, first to make offerings to ancestors; then to let 

their descendants enjoy their fortune. Those still busy 

going away are also preparing to arrange work to reunite 

with their families and visit their homeland and country. 

The joy of being together in a family atmosphere for Tet 

must be delightful. Every family organizes a New Year's 

Eve meal on the last day of the year. First, they 

respectfully offer it to the Ancestor altar for the deceased 

to enjoy with their descendants during the three days of 

Tet. That meal will have a more significant meaning than 

expensive, ostentatious parties. 

The sacred transition time between the last day of the old 

year and the first day of New Year's Eve is signaled by 

the sound of bells, drums, and firecrackers. Then each 

person seemed to stop the idea of wandering to look 

forward to the moment of the new year with wishes for 

peace and happiness.  

According to custom, New Year's Day is reserved for 

those who gave birth and brought us up, such as 

grandparents and parents. Still, in life or not, they have 

passed on helpful knowledge to us so we can be valuable 

people. Gratitude to ancestors, grandparents, and parents 

is the spirit of filial piety, gratitude, and remembering the 

source when drinking water. 
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The first days of the year also allow us to visit relatives 

and friends, give each other our best wishes, and drink a 

glass of wine or a cup of tea at the beginning of spring. 

If we have the opportunity, we organize visits to 

historical sites and landscapes of our homeland to see our 

beautiful country and our nation’s indomitable resilience. 

Love for the motherland will have the opportunity to 

grow, and the affection between people will be tighter. 

We will feel our hearts are in harmony with heaven, earth, 

and people. We will know how to live full of love and 

loyalty for our fellow compatriots and humanity. 

Talking about Tet means having fun, resting, and 

enjoying. In the old days, grandparents welcomed 

Springtime with simple spiritual and material dishes, 

expressed in the sentence: 

“Melon, fatty meat, with piquant onions and red couplets. 

Lucky bamboos, firecrackers trains, green sticky rice 

cakes.” 

People in South Vietnam adopt a little variety in shapes 

of the sticky rice cakes; they have the long cake “banh 

tet” instead of the square cake “banh chung.” However, 

the joy of welcoming spring has always remained the 

same. Usually, before and after the Tet holidays, the 

scene of alcohol consumption takes place in urban to 

rural areas, even offices or factories. Excessive 

consumption wastes money and time, leading to 

uncontrolled intellectual loss, resulting in quarrels, car 

accidents... making loved ones miserable.  

Black and red gambling appear in many forms during Tet 

to stimulate the greed and desire for some people’s luck. 
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Once in, the money is lost, and health is wasted. Instead 

of rushing into this useless pleasure, many people are 

wise, taking time to relax, rest, visit, or practice. That 

choice is encouraging because it helps us regain energy 

and feel comfortable going to work after the holiday. 

In every joy, there is a shadow of suffering; because joy 

is borrowed from the outside, it is not long-lasting. That 

is no different from the spring of heaven and earth, only 

present for three months and then, according to the cyclic 

law of the universe, giving way to the hot summer. The 

Buddha called the joy of birth and death the joy of 

impermanence. 

Vietnamese people, especially Buddhist followers, often 

go to the pagodas to worship, pray, sow good destinies, 

and create blessings on New Year’s. They make it with a 

heart of reverence for the Buddha as the Enlightened One 

and a wish for peace and wisdom; along with a little 

desire to pursue prosperity for themselves and their own 

family, in the form of asking for “lộc” or good fortunes 

on the year’s first day. 

The Buddhists often organize pilgrimages for three days 

of springtime to sow good predestined conditions and 

create blessings. They pray and listen to the Dharma to 

practice. If anyone is aware of the doctrine of cause and 

effect and makes good causes at the beginning of the year, 

that action is worthy of respect. The creation of blessings 

is not only with material money but also in many other 

aspects, such as good manners, attitudes, and behaviors. 

During the pilgrimage, people must keep their dignity; 

they create blessings and peace. 
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Many Buddhist believers still keep the customary idea of 

worshiping the stars to relieve the term. People create 

habits but do not dare to give up because of a specific 

need! In the Buddhist teachings, there is no sutta that the 

Buddha taught about the worship of the stars. Therefore, 

the Buddha's children must know clearly that the Buddha 

is not there to hear and read the name of a particular 

Buddhist but to bless or relieve the calamity. Buddhists 

should also understand what the Buddha instructed about 

the heavy stone sinks and the light oil rising to the 

surface. No matter how hard you pray, you can't make 

the stone rise, the drop of oil sink. Humans set the term 

star to explain natural phenomena and the ups and downs 

of human life. They want to reassure people's fears. That 

is not true because there is no scientific basis to protect 

it except mundane belief. 

No one can pray for anyone's peace. So, Buddhists who 

come to pagodas for peace and worship stars in the 

traditional form are not correct in praying for peace, not 

in the proper practice of transforming body and mind. 

That ancient form should also be reformed. 

After three days of the New Year, the pagodas and the 

temples open recitation sessions and pray the Sutras for 

the nation's peace and the people. This practice is 

significant because it shows the gratitude and duty of the 

Buddha's children to the Fatherland, compatriots, and 

humanity. This practice is the cause of peace and 

happiness, not just a prayer. We start on the day of the 

opening of the Sutra. If we have time, we should go to 

the pagodas or the temples together to practice and learn 
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the teachings to understand the trustworthy source to 

save ourselves and others. 

True peace is found within us when we focus on the 

practice of contemplation to attain stabilization and 

wisdom. We see the causes of our restlessness and use 

dharma to transform our minds and others' peace. That is 

the way to pray for peace of mind effectively. 

Best wishes for each other during Tet; although it seems 

cliché, it also means that everyone always has good luck. 

Buddhists should sincerely believe in the principle of 

cause and effect. The cause and effect impact all three 

times past, present, and future. Therefore, Buddhists 

need to help each other sow goodness in our thoughts, 

words, and deeds. Cause and effect teach us that in the 

present, we encounter many favorable things; those 

result from sowing good causes in the past and practicing 

more diligently to enjoy happiness in the future. If we 

encounter many unsatisfactory things in this life, it is 

because we have created bad causes from the past. 

Buddhist teachings teach us to repent of our mistakes and, 

at the same time, work hard to practice; step by step, they 

will turn bad karma into good. Karma is created by body, 

speech, and mind, in which the mind takes the lead; So, 

if we want to change karma, we need to transform our 

mind. Believe deeply in cause and effect, and cultivate 

the three karmas of body, speech, and mind as a 

necessary and effective means to have the spring of inner 

peace. 

Life is impermanent; flowers bloom and then wither; 

young people are beautiful, and they will become old and 
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ugly after a while. However, the unaware youth 

sometimes thinks they still have a lot of time to have fun 

and enjoy themselves; when they are old, they will not 

be late to practice. Some people think spiritual practice 

is for the elderly because young people still have many 

beautiful dreams to cherish, many ambitions, and many 

desires to satisfy. But impermanence is not only for the 

elderly. Consider the words of Virtuous Ancients: 

Don't wait until you're old to learn the Way. 

Too many wild graves buried green youth. 

As Huynh Virtuous Founder has advised: 

From infancy to old age, 

Caught in the cycle of birth and death. 

So he recommended: 

You have to practice hard to die, 

Don't let death come without cultivation. 

The Buddha taught: "The past is not sought, the future is 

not aspirational, abide in the present." Staying in the 

present is the very content of mindfulness. To live 

mindfully is to live consciously with what we say, think, 

and do, bringing peace and happiness to others and 

materials of love and understanding. Being aware of that 

for the rest of our lives. Let's try to live a beautiful life. 

A life with a useful purpose to bring a taste of peace and 

liberation for ourselves and others in this life by applying 

to apply the teachings of the Buddha in concrete life 

through the five factors of awakening: 

- The first awakening is not to kill; to respect the life of 

all living beings. Practicing this awareness, we 

consciously cultivate a great love for all species. We 
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contribute to the protection of the environment and the 

life of all species and, at the same time, contribute to 

building a green, clean, beautiful planet. 

- The second awakening is that we respect the property 

of others, do not steal, and do not appropriate other 

people's property. The second practice of awakening is 

extending our compassion and giving to the poor and 

needy. We have contributed to protecting, maintaining, 

and developing virtue, making the family and country 

flourish. 

- The third awakening is to respect the couple's 

happiness, not to infringe on the virtue of others, and 

only have official relations with one's legal wife or 

husband. Practicing the third awakening thing is that we 

consciously protect the happiness of parents, spouses, 

and children. We contribute to bringing peace, joy, and 

an excellent reputation to our families, clans, villages, 

and society. 

 - The fourth awakening is to respect the truth and 

beliefs of everyone, including grandparents, parents, 

relatives, and friends. Do not lie, do not speak falsely, do 

not speak harshly, do not speak harshly, do not speak 

ambiguously, do not speak for benefits, do not speak 

words that cause division, discord, or loss of union. 

Practicing the fourth awakening, we have built trust and 

created credibility with others. 

- The fifth awakening is that we don't drink alcohol, 

don't smoke, don't watch depraved movies, and 

especially don't use drugs. Practicing the fifth awakening, 

we are conscious of protecting a healthy, strong body and 
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a clear and lucid mind. We contribute to building a 

peaceful and happy belief for our homeland. 

Understanding the five awakening factors mentioned 

above, we now live very peacefully. In the future, we will 

be very peaceful. Living without fear, without anxiety, 

even though impermanent life happens to us in any 

circumstances, our bodies and mind are still calm, 

leisurely, and free. 

On the occasion of Spring, the theme "SPRING OF 

PEACE" is your first Spring gift of the year. Live 

peacefully, firmly, relaxed in every breath, and with a 

happy smile. Cherish your life. Those fortunate enough 

to study and practice the Buddha-Dharma diligently can 

reap the fruits of true happiness and joy in this present 

life. 

In the joyful atmosphere of the early days of Spring, 

Buddhists like us, let's turn ourselves around to realize 

that the mind of Spring is unborn, immortal, and eternal. 

May everyone always live fully with the Immortal Spring 

to achieve peace and freedom against the impermanence 

of birth and death of human life. 

                   Lunar New Year of the Water Rabbit, 2023. 

                                               PHAN THANH NHAN 
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NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN 
TRẦN VĂN LỢI 

 

           Đức tin giữ vai trò vô cùng cần thiết để cho người 

tín đồ xúc tiến những công trình đạo đức theo chủ chương 

tôn giáo, đồng thời cũng để tạo cho họ một cuộc sống có 

ý nghĩa. Đức tin tôn giáo bị mất điều ấy không đơn giản 

như việc thay đổi một bộ y phục, mà còn kéo theo những 

ảnh hưởng rất nghiêm trọng về phương diện tu chứng lẫn 

trong sinh hoạt đời thường của người tín đồ. 

          Chính vì thế, các tôn giáo đều đặt ra vấn đề nuôi 

dưỡng đức tin cho tín đồ trong đạo. Phật giáo Hòa Hảo 

đề cập đến vấn đề này ở hầu hết các nơi trong Sấm Thi 

của Đức Giáo Chủ. 

Dựa vào giáo lý, kết hợp với những kinh nghiệm 

tu tập thực tiễn, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có thể 

tự điểm lại một số phương pháp mà nhờ người tu khả dĩ 

giữ vững được đức tin chơn chánh trên đường hành Đạo. 

Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rằng: 

“Đừng nên sớm vội lợt phai, 

Se dây cho chặt, mà nài tánh linh” 

            Hai câu trên ngụ ý, muốn đạo tâm không bị phai 

lợt, hành giả cần có sự nỗ lực toàn tâm toàn trí. Tâm hồn 

phải hòa quyện làm một với Đạo như các mối tơ quyện 

chặt vào nhau làm thành dây lớn, đồng thời trí não phải 

luôn mài giũa để được sáng suốt nhạy bén trong tất cả 

thời gian. 

            Tu hành giống như trồng cây. Muốn cho cây phát 

triển tốt tươi, người nông dân không thể lơ là công việc 

vun phân tưới nước. Đức tin cũng cần có những món ăn 
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thích hợp để sống và trưởng thành. Không phải chỉ phát 

nguyện quy y là chắc chắn sẽ thành chánh quả, người tín 

đồ còn trải qua quá trình tu tập gian khổ, trong đó yếu tố 

căn bản là ra sức nuôi dưỡng đức tin. 

Làm sao để nuôi dưỡng đức tin? 

A. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT 

1. Đức Tin Có Hoàn Toàn Chánh Tín Hay 

Chưa? 

             Quái thai không thể sống được lâu ngày. Mê tín 

không thể đứng vững dưới ánh sáng chân lý. Đức tin 

muốn khỏi bị lung lay hay sụp đổ, trước nhất đức tin đó 

phải được xây dựng trên nền tảng tín ngưỡng chơn chánh. 

              Khoa học ngày càng phát triển, loài người mỗi 

lúc một khôn ngoan, chắc chắn mọi điều sai lầm huyễn 

hoặc đều lần lượt bị lột trần. 

             Hơn nữa, điều mê tín còn tạo cho người tin tưởng 

sự rối rắm đau khổ, gây ra tình trạng mâu thuẫn nội tại 

một cách vô lý. Khi tình trạng mâu thuẫn ấy được hóa 

giải, tất nhiên đức tin lầm lạc kia sẽ không còn lý do gì 

mà tồn tại nữa. 

            Trước khi Đức Phật ra đời, ở Ấn Độ có gần 100 

mối đạo. Hầu như tất cả đều bị nền văn minh khoa học 

đào thải dần ra khỏi đời sống nhân loại. Trong khi ấy, 

Phật giáo vẫn tiếp tục bành trướng đến ngày nay, thu hút 

mọi người, mọi giới trên khắp cả hành tinh. Lý do là vì 

Phật giáo luôn thiết lập giáo điều trên cơ sở chánh tín, 

lấy tinh thần nhân bản và duy lý làm tiêu chuẩn đức tin. 

Chánh tín sẽ trường tồn trong mọi thời kỳ, mọi nơi chốn. 

  Bản thân Phật giáo là một tôn giáo dung lý, nên 

đòi hỏi người đến với Phật giáo phải bằng tinh thần tỉnh 
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táo sáng suốt, nghĩa là không chỉ tin Phật bằng trái tim 

mà còn phải bằng khối óc, như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ 

đã nhắc nhở: 

“Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, 

Coi tại sao ta phải tu hành.” 

          Đã quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, đương 

nhiên người tín đồ trọng tin nơi Đức Huỳnh Giáo Chủ, 

nhưng nếu tin Thầy không phải do sự lãnh hội giáo lý, 

hay không tự biết mình, mà chỉ chạy theo điều linh ứng, 

hay kỳ vọng ở lời tiên tri năm này tháng nọ theo cách 

hiểu của mình qua lời của Thầy, chắc chắn đức tin ấy có 

ngày sẽ sụp đổ khi người tín đồ đương đầu với những trở 

ngại thử thách.  

            Vậy người tu hành nên tự kiểm điểm mình xem 

đức tin của ta đối với Đạo Pháp có hoàn toàn chánh tín 

hay chưa? Vì đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm cho 

đức tin được bền vững. 

2. Chí Hướng Tu Hành Có Thật Sự Dứt Khoát 

Hay Chưa? 

          Sau khi hội đủ điều kiện chánh tín rồi, người tu cần 

nên xem lại thái độ của mình trong việc đi theo một trong 

hai con đường: mê và giác. 

           Tin Đạo, làm theo Đạo chẳng phải là phản ứng 

theo cảm tính nhất thời, mà đó là mục tiêu phấn đấu cho 

cả đời người, thậm chí cả vô lượng kiếp. Khi muốn bắt 

tay vào việc tu hành, ta phải hết sức bình tỉnh, lượng định 

hết sự lợi hại: tu được những gì? Không tu được những 

gì? Tu phải hy sinh những gì? Không tu phải đau khổ ra 

sao?...Hiểu rõ mọi sự và chấp nhận tu hành, thì không 

còn lý do gì mà so đo toan tính nữa. Nếu có toan tính thì 
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cũng toan tính sao cho việc tu được kết quả mỹ mãn hơn, 

mau chóng hơn, chứ chẳng phải toan tính để quay sang 

đường khác. Trước sau người tu phải giữ lấy một lập 

trường duy nhất, mạnh dạn gạt bỏ mọi khuynh hướng 

lệch lạc hoặc ngược chiều. Có được chí hướng kiên định 

như vậy mà còn chưa chắc giữ vững việc tu đến giờ phút 

chót thay, đừng nói chi là nửa muốn tu, nửa lại muốn 

không tu. 

          Đức Huỳnh Giáo Chủ từng khuyến dạy: “Phải 

điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ đặng tự lập con 

đường rõ ràng, duy nhất của mối Đạo mình đang tu học.” 

           Huấn luyện viên tài xế có thể dạy cách kiềm giữ 

tay lái cho người nào thật tâm muốn học lái xe, chứ 

không thể day cho người lơ đễnh, tay cầm láy mà đầu óc 

cứ mơ tưởng đến một nghề nghiệp khác. 

           Tất cả phương pháp nuôi dưỡng đức tin chỉ là 

những điều kiện sung mãn, chứ chưa phải điều kiện quyết 

định. Nếu lập trường tu tiến nơi người tu không dứt khoát; 

hành đạo một cách miễn cưỡng, chiếu lệ, dối trá; thì thiết 

nghĩ cũng chẳng cần bàn đến phương pháp nuôi dưỡng 

đức tin để làm gì. 

3. Có Nắm Vững Giáo Lý Căn Bản Hay Chưa? 

            Người đi biển, muốn khỏi bị trôi giạt giữa khoảng 

bao la trời nước, phải nắm vững trong tay hai dụng cụ: 

bản đồ và la bàn. Người tín đồ muốn khỏi bị lung lạc đức 

tin giữa rừng tư tưởng, phải nắm vững giáo lý căn bản. 

           Cái đúng và cái sai ở thế gian chỉ có tính chất 

tương đối. Lưỡi không xương uốn bẻ đủ chiều đủ cách. 

Đừng mong tìm được cái đúng tuyệt đối ở thế gian hay ở 

cái lưỡi con người. Ta chỉ có thể tìm cái đúng hay thiết 
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lập cái đúng trên từng cương vị cụ thể mà ta đang đứng. 

Tòa án đánh giá hành vi một công dân bằng cách dựa vào 

luật pháp của quốc gia mà công dân đó đang sinh sống, 

chứ không phải dựa vào ý kiến lung tung của người này, 

người khác. Một công dân không nắm rõ luật pháp ắt sẽ 

luôn cảm thấy mất an ninh, và sẽ rất bối rối khi phải thực 

hiện các hành vi có tính cách phức tạp. 

             Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có chí nguyện 

tu giải thoát nhưng vẫn ở tại nhà, làm lụng để nuôi cha 

dưỡng mẹ. Một hôm, sau khi được nghe nhà sư thuyết về 

lý xuất gia, người tín đồ kia bất đầu chán ngấy cảnh sống 

bận rộn ở gia đình mình và nghi ngờ cả diệu dụng siêu 

thoát của Phật giáo Hòa Hảo. Đó là hậu quả của việc ham 

tu mà không nắm vững giáo lý căn bản. 

           Có nhiệt tình với đạo nhưng không nắm vững giáo 

lý căn bản, nghe ai nói gì cũng cho là phải, đọc sách gì 

cũng bảo là chân lý, thấy điều gì lạ cũng ham, bị chê bai 

cách nào cũng buồn rầu, sợ sệt… như thế sẽ rất khó mong 

giữ được đức tin chơn chánh lâu dài. 

Mở đầu Quyển Sáu, Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết: 

“Từ nay trở đi, tôi ước mong rằng với vài điều sơ lược 

kể ra sau đây, toàn thể thiện nam tín nữ trong Đạo sẽ 

dùng trí huệ mình, suy gẫm gìn giữ ăn ở theo qui tắc 

đã định”. 

           Một tế bào, từ cơ thể sinh ra nhưng lại không phát 

triển đồng bộ theo những qui luật sống còn chung của cơ 

thể, đó chỉ là tế bào ung thư nguy hiểm. Nó sẽ biến dạng 

dị kỳ để rồi thối rữa một cách ghê gớm. Quy y theo đạo, 

sinh hoạt theo đạo mà chẳng nắm vững giáo lý căn bản 

của đạo, đức tin tôn giáo sẽ dễ sụp đổ và lạc sang nẻo tà. 
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           Trên đây là ba điều kiện bắt buộc phải có nơi mỗi 

người tu, nếu họ thật lòng muốn nuôi dưỡng đức tin chơn 

chánh để tấn triển trên đường Đạo. Và, bằng sự nỗ lực 

triệt để, việc nuôi dưỡng đức tin sẽ được người tu tiến 

hành thông qua những biểu hiện tâm lý như sau: 

B. TƯ TƯỞNG GIÁC NGỘ 

1. Phán Đoán Sự Vật Không Xa Rời Bản Chất 

           Phải đạt đến trí Bát Nhã mới thấu triệt được bản 

thể tuyệt đối của vũ trụ vạn hữu. Người đang tu tập, khi 

phán đoán sự vật, nếu chịu thận trọng suy cứu, vẫn có thể 

tránh được những sai lầm đáng tiếc. Cũng như, mặc dù 

chưa thấy được nước đại dương nhưng ta vẫn thấy được 

nước sông ngòi, đồng thời vẫn phân biệt được giữa nước 

và sóng.  

              Chẳng hạn, nhìn vầng trăng đêm 20, ta thấy 

khuyết và mờ chứ không tròn sáng như vầng trăng đêm 

rằm. Nhờ suy xét, ta biết được rằng: chẳng phải trăng 20 

khác hơn trăng rằm, mà về bản chất, trăng 20 và trăng 

rằm chỉ là một, và vẫn tròn trịa y hệt như nhau. Biết rõ 

điều đó, dù có phải trải qua bao nhiêu đêm tối tăm mù 

mịt, ta vẫn không băn khoăn nghĩ rằng vầng trăng tỏ rạng 

hôm nào nay đã diệt vong, hư hoại. 

             Trước mắt ta, vạn vật luôn biến chuyển rối ren, 

lên xuống, ngược xuôi đủ cách, nhưng cũng nhờ suy xét 

ta biết tất cả đều tuân theo một qui luật tất yếu, tất cả đều 

vận hành theo một chu kỳ xác định. Không khí, thủy triều, 

đất cát, thảo mộc, côn trùng từng giờ phút chuyển động 

giống như hỗn độn, song về bản chất, chúng đều chuyển 

động theo vòng quay của quả địa cầu; trong khi quả địa 

cầu cùng các hành tinh lại chuyển động quanh mặt trời; 
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rồi toàn thể thái dương hệ lại chuyển động theo quỹ đạo 

nhất định trong thiên hà…Tất cả đều không hề sai lệch 

một ly, không sớm trễ một giây. 

             Nhờ suy xét, ta biết rõ bản chất những biến 

chuyển của sự đời. Tất cả trạng huống buồn vui, thuận 

nghịch, phế hưng, tan hợp… trên thế gian chỉ là quá trình 

chuyển động từ nhân đến quả chứ không có chi lạ. Hiện 

tượng dù có sinh diệt, đổi dời, mất mát, nhưng chẳng bao 

giờ lệch ra ngoài luật nhân quả. Nếu nhân đã gieo là lành, 

thì cứ yên chí, dù trải qua muôn kiếp ngàn đời, cuối cùng 

nó cũng kết thành quả ngọt. 

“Trồng cây lành vị quả thơm tho, 

Tuy không thấy mà sau chẳng mất.” 

             Khi phán đoán các vấn đề thuộc lãnh vực tôn 

giáo cũng không nên rời xa bản chất của từng sự kiện, 

mới tránh khỏi những dị đoan mê tín làm tổn hại đức tin 

chơn chánh. Lòng tín ngưỡng đối với Đức Phật là đức tin 

căn bản của người Phật tử. Song, trở về với Phật tánh vẫn 

tốt hơn là chạy theo Phật tướng. Ai có đọc qua Kinh Kim 

Cang đều nhận rõ lẽ ấy. Phật tánh là tự tánh giác ngộ ẩn 

tàng trong tim óc của con người. Còn Phật tướng là ông 

Phật Thích Ca cách đây mấy nghìn năm, hay ông Phật A 

Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc. Có hai cách tìm Phật: 

tìm tánh Phật và tìm tướng Phật. Đức Huỳnh Giáo Chủ 

khuyên tín đồ nên tìm Phật theo cách thứ nhất; vì lẽ tướng 

Phật có thể diệt độ hoặc có thể trùng với các tướng khác, 

còn tánh Phật thì thường trụ và trước sau chỉ có một thể 

duy nhất mà thôi: 

“Đường đạo lý chớ nên chán nản, 

Hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. 
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Phật Tây phương thật quá xa xăm, 

Hãy tìm kiếm ở trong não trí.” 

Nói tóm lại, dù đối với việc đời hay việc đạo, khi 

phán đoán, người tu nên dựa vào bản chất của chúng, như 

thế đức tin trong sạch trong lòng mới khỏi bị chao đảo 

theo đà rối loạn của các hiện tượng sai biệt. 

2. Thể Nhập Vào Nguồn Sống Đạo 

              Trụ sắt cứng đen trồng ngoài mưa nắng, sau vài 

ba năm nó sẽ bị rỉ, rồi từ từ nát vụn. Trong khi ấy, cây 

dừa vốn mềm hơn trụ sắt nhưng vẫn tồn tại suốt nhiều 

chục năm ở giữa trời. Điều này nói lên tầm quan trọng 

của sự sống: Cây dừa sở dĩ tồn tại được lâu vì nó là vật 

sống, luôn luôn ở trong trạng thái chủ động sinh thành. 

Còn trụ sắt là vật thể tĩnh chết, chỉ biến thái một cách thụ 

động dưới sức tàn phá hủy diệt của môi trường xung 

quanh, nên cuối cùng nó phải bị đào thải. 

              Vào năm 1940, có một người đến quy y với Đức 

Huỳnh Giáo Chủ ở làng Nhơn Nghĩa (Cần Thơ), Đức 

Giáo Chủ đã nói với vị ấy: 

             - Ông về tu theo ông Phật biết ăn, biết nói, biết 

làm; chứ đừng tu theo ông Phật “bất tri ngôn ngữ”. 

Đạo là nguồn sống linh hoạt diệu kỳ. Đạo không 

phải là pho tượng sơn son thếp vàng được cất kỹ trong 

lồng kín. Giáo pháp nhà Phật là đèn đuốc, là thuyền bè 

để soi đường dẫn lối, để đưa rước chúng sinh, chứ không 

phải là những âm điệu ru ngủ hay những lý thuyết quá 

khứ, lỗi thời. 

           Phật đâu phải chỉ có trong chùa chiền; Pháp đâu 

phải chỉ có trong kinh kệ. Phật hiện hữu trong mỗi cử 

động, trong mỗi lời nói, trong mỗi suy nghĩ của con 
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người. Pháp vang lên từ cành cây kẽ lá, từ hạt bụi giọt 

sương. Chính đó mới là Phật Pháp vĩnh hằng. 

            Người ta nói, đạo Phật đã trường cửu với thời 

gian suốt gần hai mươi sáu thế kỷ. Thật ra, nếu đạo Phật 

chỉ có những tòa kiến trúc rêu phong và những kho tàng 

kinh điển Phạn ngữ bí hiểm, thì có lẽ đạo Phật đã tiêu 

diệt từ lâu. Cõi trần gian không yên tĩnh, nhân loại chẳng 

có thừa công sức đâu để kế tục nhau gìn giữ những dấu 

vết của một thời kỳ đã vĩnh viễn chìm vào thiên cổ. 

              Thử hỏi, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo giữ 

Đạo để làm gì nếu không thấy được Đạo là lẽ sống của 

đời mình? Về mặt thực tế, ai cũng biết Đức Giáo Chủ đã 

vắng mặt quá lâu, người tu hành suốt đời chẳng hưởng 

chút danh vị hay tài lộc chi cả. Tuy nhiên, họ giữ Đạo vì 

Đạo là tình thương sưởi ấm tâm hồn họ, Đạo là ánh sáng 

linh tri cứu họ khỏi rơi vào vực thẳm tội lỗi. Đạo mang 

lại cho họ cuộc đời bình yên, giúp họ tìm được hạnh phúc 

gia đình, xây dựng được khung cảnh lành mạnh vui tươi 

trong xã hội. Đức Huỳnh Giáo Chủ ví Đạo Pháp như 

dòng suối Tiên trong trẻo, chảy tràn vào ruộng lòng để 

cho những mầm sống từ bi, trí huệ nẩy mầm phát triển: 

“Suối Tiên Thánh chảy ra cuồn cuộn, 

Tràn ruộng lòng gieo giống mới nên.” 

           Người tu nên thấy cái Đạo với tất cả sức sống diệu 

kỳ của nó, cái Đạo mà trong từng phút từng giây luôn có 

bộ mặt mới mẻ; lấy sức sống đó làm sức sống của chính 

mình. 

Thể nhập vào nguồn sống Đạo, biến đức tin thành 

sinh mạng, đức tin ấy sẽ tồn tại suốt đời, như hơi thở của 

người tu. 
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3. Nhân Sinh Quan Giải Thoát Triệt Để. 

              Sau bốn lần du ngoạn qua bốn cửa thành, Thái 

tử Sĩ Đạt Ta nhận thức về thực trạng đau thương của kiếp 

người và phát tâm tìm kiếm con đường diệt khổ. Sáu năm 

xuất gia tầm Đạo, Ngài chứng minh cho nhân loại thấy 

rằng con đường diệt khổ là có thật, vì chính Ngài đã đích 

thân chứng cảnh giới giải thoát. 

             Triết lý diệt khổ có sức khai mở cho con người 

được thoát khỏi mê vọng, khơi dậy cho con người niềm 

tin và nghị lực. Nhờ có nhân sinh quan Phật giáo, con 

người nhìn rõ thân phận mình, nhìn rõ thực trạng cuộc 

đời này, khao khát tìm kiếm một cái gì hạnh phúc hơn, 

tốt đẹp hơn, chân thật hơn. 

              Niết Bàn là sự khai phóng tâm linh và thể xác 

một cách triệt để. Sự kiện ấy, riêng một số ít người tu có 

thể nghiệm được phần nào qua quá trình tư duy, thiền 

định hoặc qua các thần khải tôn giáo. Nhưng đối với cái 

thực trạng sinh tử khổ đau thì chẳng riêng gì người tu, 

mà tất cả mọi người, ngay từ khi mở mắt chào đời đến 

ngày khôn lớn, đều thấy rõ mồn một trước mắt mình. Mọi 

người từng thấy khổ, từng bị đau khổ, song phải là người 

tu Phật mới nhận thức được rằng đó là bóng dáng của 

lòng tham ái với những hệ quả khốc liệt trên đường luân 

hồi mà họ và tất cả chúng sinh là những kẻ trong cuộc. 

Phải có sự đánh giá đúng đắn về hiện thực cuộc đời, như 

thế người tu mới hy vọng thắng phục được mọi tập quán 

đam mê, mọi thành kiến lạc lầm, ngõ hầu bảo vệ đức tin 

chơn chánh đến ngày giải thoát thật sự: 

“Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, 

Nghe rành Chánh Pháp thoát tà dâm. 
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Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, 

Tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm.” 

            Sinh tử khổ đau, Niết Bàn an lạc là hai cảnh giới 

tương phản nhau, nhưng cả hai đều là cảnh giới của tâm 

linh. Ý hướng dung hợp sự tương phản ấy đến chỗ hoàn 

thiện nhất, là điều kiện để đức tin chơn chánh được tồn 

tại vững chắc. 

C. TÂM NIỆM RỘNG LỚN 

1. Nhớ Đến Chúng Sinh Đang Chìm Đắm 

Trong Bể Hồng Trần. 

Người đời thường hay hiểu lầm ý nghĩa hai tiếng 

“Từ Bi”, nghĩ rằng từ bi là tình cảm của người ngồi trên 

cao ban phát xuống cho kẻ dưới thấp. Theo quan điểm 

Phật giáo dựa trên tính bình đẳng, tâm từ bi không bao 

giờ lại đi kèm với thái độ trịch thượng như thế cả. “Nhớ 

đến chúng sinh” không phải là lòng trắc ẩn của kẻ bàng 

quan, mà chính là niềm thông cảm sâu sắc của người 

cùng gần gũi, cùng sớt chia đau khổ với chúng sinh. Phải 

là kẻ từng chia vui xẻ buồn, từng gánh chịu tai ương chết 

chóc với chúng sinh thì tình thương của kẻ đó đối với 

chúng sinh mới là tình cảm chân thật, và mới là động cơ 

thúc đẩy những công hạnh cứu thế. Chư Phật, chư Bồ Tát 

thể hiện đức từ bi ngay trong vòng sinh tử; mang thân 

chúng sinh, làm việc chúng sinh để tuyên dương Đạo giải 

thoát. Đức Huỳnh Giáo Chủ tự nguyện: 

“Bể trầm luân khô cạn sáu đàng, 

Tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh.” 

          Tinh thần đồng cảm của người tu càng thể hiện sâu 

đậm trong phạm vi nhân loại. Đức Phật bảo: “Không có 

sự cách biệt trong giọt nước mắt cùng mặn; không có 
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giai cấp trong giọt máu cùng đỏ”. Bạn đường luân hồi 

sinh tử cùng gặp nhau ở một giao điểm lớn: đau khổ. 

Người tu luôn tự xem mình là một phần tử của chúng 

sinh, còn có chúng sinh đau khổ là người tu còn đau khổ. 

Chính vì thế, càng nhớ đến sự thống khổ của chúng sinh, 

người tu càng không thể thờ ơ một phút, một giây nào. 

           Sự nghiệp tự giác giác tha là chìa khóa mở cửa 

ngục trầm luân, giải thoát cho mình và cho mọi người, 

mọi vật. Không còn phương pháp nào khác, không còn 

cơ hội nào khác. Phải dốc toàn lực đeo đuổi sự nghiệp 

cứu vớt chúng sinh. 

           Lòng từ bi của người tu Phật giống như tâm trạng 

của viên hoa tiêu trong đoàn thủy thủ gặp nạn. Con tàu 

suốt nhiều ngày đêm đương cự với bão tố một cách tuyệt 

vọng giữa biển khơi. Trong lúc đó, vị hoa tiêu khám phá 

thấy có một hướng đưa con tàu vào được đất liền. Vị hoa 

tiêu nhất định lái tàu theo hướng ấy để cứu mình và cứu 

anh em. Quyết tâm đó của vị hoa tiêu không gì có thể lay 

chuyển nổi. 

2. Nhớ Đến Công Lao Đức Phật Đối Với Quần 

Sanh. 

Lời xưa nói: “Niệm Phật giả cảm Phật chi ân”. 

Đức Huỳnh Giáo Chủ nói rõ hơn: “Niệm danh hiệu Phật 

để nhớ Phật và rán sức làm theo bốn đại đức của Phật 

đặng ngày sau chứng quả như Ngài.” 

Điều làm chúng ta cảm phục nhất là tất cả bốn đại 

đức Từ, Bi, Hỷ, Xả của Phật đều hướng đến mục tiêu tối 

hậu là cứu độ chúng sinh. Từ vô lượng kiếp, mỗi bước 

chân của Phật ở thế gian này là mỗi dấu vết của công 

trình cứu khổ ban vui. Ngài nói, không có nơi nào trong 
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cõi Ta Bà, dù nhỏ như hạt cải mà nơi đó Đức Phật không 

bỏ thân vì cứu khổ chúng sinh. 

           Đến hôm nay, sự nghiệp của Phật còn lưu lại cho 

đời chính là bốn đại đức của Ngài. Hàng Phật tử là những 

kẻ thừa kế sự nghiệp vĩ đại ấy. Thừa kế, không mang ý 

nghĩa thừa hưởng phúc đức như việc con cháu thừa 

hưởng phúc đức của cha mẹ ông bà để lại, mà thừa kế là 

sự kế tục phát dương tinh thần đại từ; đại bi, đại hỷ, đại 

xả của Phật. 

           Trên 2.500 năm qua, tinh thần Phật giáo đã cởi mở 

cho cõi hồng trần biết bao oan nghiệt. Tiếng nói từ bi đã 

vọng vào những hốc kẹt cô tịch trong tâm não vô lượng 

chúng sinh, máu ngừng đổ, đầu ngừng rơi; truyền cho 

chúng sinh nguồn nghị lực để sống và nhìn thẳng về phía 

trước. 

           Người tu là kẻ giữ cho tinh thần cứu khổ ban vui 

của Đức Thích Ca từ phụ còn mãi ý nghĩa thiết thân trong 

đời sống nhân loại. Tâm niệm khẩn thiết ấy khiến toàn 

thể Phật tử chiến thắng mọi ý tưởng do dự, hoài nghi, 

nguyện cống hiến trọn đời cho chí hướng làm lành. 

“Đệ tử gội nhuần ân đức cả, 

Chung thân quyết chí dốc làm lành.” 

           Ngày đêm người tu niệm Phật để ghi nhớ việc làm 

của Phật, ghi nhớ đức độ của Phật. Càng nhớ Phật, người 

tu càng hăng hái làm theo việc Phật, hăng hái rèn luyện 

đức độ như Phật. Noi gương Phật và tiếp nối sự nghiệp 

Phật là cách đáp đền ân Phật cao siêu hơn cả. 

3. Nhớ Đến Phận Sự Tín Đồ. 

            Nho giáo đề ra thuyết chính danh định phận là để 

mọi người gắn chặt với thiên chức và tận tụy với công 
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việc. Cũng thế, nếu người tín đồ thường tâm niệm đến 

phận sự của mình đối với Đạo pháp, ắt sẽ giữ vững được 

đạo tâm và chấp hành nghiêm chỉnh quy điều giới luật. 

         Được phát nguyện quy y trước ngôi Tam Bảo, được 

ghi tên tôn giáo vào lý lịch bản thân, đó là điều kiện cho 

người tu có được cái danh nghĩa tín đồ. Có danh nghĩa, 

họ còn biết phận sự họ phải làm gì. Về điểm này, Đức 

Huỳnh Giáo Chủ có nhắc nhở: 

“Quy y thì khá làm y, 

Giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời.” 

            Rèn luyện trí đức con người theo tiêu chuẩn quy 

định của tôn giáo cũng mường tượng như việc học tập ở 

ngoài đời. Về việc học, hiện nay trên thế giới có rất nhiều 

phương cách đào tạo: đào tạo tập trung, đào tạo hàm thụ, 

đào tạo mở rộng, đào tạo từ xa…Trong đó chỉ có cách 

đào tạo tập trung là sinh viên được kiềm chế bằng kỹ luật 

nhà trường, còn các cách đào tạo khác thì người học đều 

phải tự giác theo đuổi việc học tập. Đương nhiên, học tập 

bằng tinh thần tự giác hoàn toàn như vậy, số người thành 

công sẽ rất ít, song người thành công thường là những 

nhân vật có cả tài lẫn đức. 

Trở lại việc tu hành. Các tôn giáo đặc biệt đòi hỏi 

ở người tu một tinh thần tự giác cao độ. Riêng đối với 

Phật giáo Hòa Hảo, càng không có sự kiềm chế trong các 

hình thức tu học tập trung như Thiền viện, Hội quán, 

Niệm Phật đường…Lý do chính là vì toàn thể tín đồ đều 

thuộc hạng cư sĩ tại gia, phải gánh vác trách nhiệm gia 

đình và xã hội. Hơn nữa, tu hành là sinh hoạt tâm linh, 

mà tâm mình chỉ có mình biết rõ nhất. Người tu, ngoài 

cách tự ý thức phận sự tín đồ, không ai khác có thể kiềm 
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giữ hay kiểm soát được cái tâm của họ. 

            Nhờ ý thức phận sự, mặc dù không được ai ngăn 

cản hay đôn đốc, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chân 

chính vẫn không uống rượu, không cờ bạc, không hút á 

phiện, không chơi bời theo đàng điếm; vẫn miệt mài đền 

đáp tứ đại trọng ân, tránh tam nghiệp, hành bát chánh, 

chuyên tâm niệm Phật sửa tánh răn lòng,… nghĩa là vẫn 

ngày đêm sốt sắng lo làm những việc cần làm, bỏ những 

điều cần bỏ, đúng với tinh thần: 

“Trong bổn đạo gần xa ghi nhớ, 

Phải thi hành phận tớ cho xong.” 

           Hướng về lý tưởng không có nghĩa là xa rời hiện 

thực. Người cư sĩ thuần thành nuôi dưỡng chí nguyện tu 

tiến của mình bằng cách luôn ghi nhớ đến phận sự một 

tín đồ. Đó là tâm niệm thiết thực nhất, nằm trong tầm tay 

với. 

           Trong đời, con người có rèn luyện được nhân cách 

cao thượng hay không; trong đạo, người tu có đạt đến 

chỗ diệu huyền hay không, đều do tư cách họ có xứng 

đáng với cái danh phận hiện tại của họ hay không. Chẳng 

biết, chẳng nhớ đến phận sự tín đồ, chắc chắn đức tin tôn 

giáo nơi người tu sẽ lu mờ theo năm tháng và sự nghiệp 

tu hành sẽ bị đổ vỡ. 

TRẦN VĂN LỢI 
(Hết phần I, xin xem tiếp phần II 

ở Tập san Tinh Tấn số 36). 
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CULTURING THE FAITH 
Tran Van Loi 

 

Faith plays a vital role in enabling believers to advance 

their religious-themed works of piety and to give them 

meaning in life. Losing that religious faith is not as 

simple as a change of clothes, but it can have severe 

effects spiritually and in believers’ daily lives. 

Therefore, all religions pose the problem of nurturing 

faith in believers in religion. Hoa Hao Buddhism covers 

this issue almost everywhere in The Oracles of the 

Virtuous Founder. 

Based on the teachings, combined with practical practice 

experiences, Hoa Hao Buddhists can review several 

methods by which practitioners can maintain true faith in 

the path of religious practice. 

The Virtuous Founder Huỳnh teaches that: 

“Do not be in a hurry to fade away, 

Tighten the rope, but insist on the spirit.” 

The two sentences above imply that for the religious 

mind not to fade, the practitioners need whole-hearted 

efforts. The soul must merge into one with the religion 

like silk threads that are tightly bound together to form a 

great rope, and at the same time, the brain must always 

sharpen to be sharp and clear all the time. 

Religious practice is like planting a tree. To grow well, 

farmers must pay attention to cultivating fertilizer and 

watering. Faith also needs the right foods to live and 

grow. Not only is the vow of refuge guaranteed to be 

accurate, but the believers also go through an arduous 

practice process in which the essential element is to 

strive to nurture the faith. 

How to Nurture Faith? 
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A. PRIORITY CONDITIONS                                     

1. Is Faith Completely Rightful? 

A monstrous fetus cannot live long. Superstition cannot 

stand in the light of truth. Faith wants not to be shaken or 

collapsed; that faith must first be built on the foundation 

of true religion. 

Science is developing increasingly, humanity is getting 

wiser and wiser, and all false and illusory things will be 

exposed. 

Furthermore, superstition creates painful confusion for 

the believers, causing internal contradiction. When that 

conflicting situation is resolved, the false faith will no 

longer have any reason to exist. 

Before the Buddha was born, there were nearly 100 

religions in India. Scientific civilization has gradually 

eliminated almost all of them from human life. 

Meanwhile, Buddhism continues to expand to this day, 

attracting people from all walks of life all over the planet. 

That is because Buddhism always establishes dogma 

based on Rightful Faith, taking humanistic and 

rationalistic beliefs as Faith standards. The Rightful Faith 

will endure in all times, in all places. 

Buddhism itself is a rational religion, so it requires 

people who come to Buddhism to be in a sober spirit, that 

is, not only believe in Buddha with their heart but also 

with their brain, as the Virtuous Founder Huỳnh said, 

reminded: 

“Looking at Buddhism to find the reason, 

See why we have to follow the religious practice.” 
Having taken refuge in Hoa Hao Buddhism, the believers 

strongly believe in the Virtuous Founder Huỳnh. 

However, if you believe in the Master, not because of the 
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understanding of the doctrine or you are knowing 

yourself, but only following your inspiration or 

expectation in the sacred prophecy; then year to year, 

with such your cognition about the words of the Master, 

surely that Faith will one day crumble as the believers 

face challenging obstacles. 

So, practitioners should examine whether our Faith in the 

Dharma is completely Rightful Faith or not. Because this 

is a prerequisite to ensure Faith is sustainable. 
 

2. The Will Of Religious Practice Is it                 

Definitive or Not? 
 

After meeting the Rightful Faith qualification, 

practitioners should review their attitude toward 

following one of two paths: delusion or realization.  

Believing in and following the Way is not a temporary 

emotional response but rather a goal to strive for a 

lifetime, even for countless lifetimes. When we embark 

on religious practice, we must be very calm and evaluate 

all the benefits: what can we practice? Can’t cultivate 

what? What do you have to sacrifice? If you don’t 

practice, how do you suffer?... Understanding everything 

and accepting the religious practice, there is no reason to 

compare anymore. If there is a calculation, it is also 

calculated so that the practice will have more satisfactory 

and faster results, not to turn to another path. 

Practitioners must take a single stance before and after, 

boldly rejecting all biases or opposites. Having such a 

firm will, but still not trying to figure out how to keep the 

practice until the last moment, let alone half want to 

practice, half want not to practice. 

Virtuous Founder Huỳnh once advised: “You must 

master the mental block to be strong to establish a clear 
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and unique path for each Religion you are studying.” 

A driver coach can teach people how to control the 

steering wheel, someone who wants to learn to drive. He 

can’t teach someone who is distracted and has hands on 

the driving wheel but a mind that keeps dreaming of 

another career. 

All methods of nurturing Faith are just conditions of 

fulfillment, not decisive conditions. If the practitioner’s 

stance is not definitive, his religious practice is reluctant, 

perfunctorily, and deceitful. Thus, it is unnecessary to 

discuss the method of raising Faith to do anything. 
 

3. Have a Mastery of the Basic Doctrines? 
 

Seafarers, in order not to be adrift in the vast expanse of 

water, must have a firm grasp of two tools: a map and a 

compass. The believers who want not to be swayed by 

the faith amid the forest of thoughts must grasp the 

fundamental doctrine. 

Right and wrong in the world are only relative. The 

boneless tongue bends in all directions. Do not expect 

absolute truth in the world, human language, or tongue. 

We can only find or establish the right in each specific 

position in which we stand. Courts judge a citizen’s 

behavior by relying on the laws of the country where the 

citizen lives, not on the haphazard opinions of one person 

or another. A citizen who does not know the law will 

always feel insecure and confused when performing 

complex acts. 

Hoa Hao Buddhists wish to practice deliverance but still 

stay home and work to support their parents. One day 

after hearing the monk’s theory of ordination, the 

believers became fed up with the busy life at home and 

doubted even the transcendental utility of Hoa Hao 
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Buddhism. That results from being greedy to practice 

without mastering the fundamental teachings. 

Having enthusiasm for religion but not grasping the basic 

teachings, hearing what anyone says is right, reading 

anything that is said to be the truth, seeing something 

strange is also greedy, and being criticized in any way is 

sad and afraid… that would make it very difficult to keep 

true faith for long. 

At the beginning of Book Six, the Virtuous Founder 

Huỳnh wrote: “From now on, I hope that with a few brief 

things listed below, all good men and women in the 

Religion will use their wisdom, meditate and preserve 

them. live according to the decreed rules”. 

A cell, which is born from the body but does not develop 

synchronously according to the general laws of survival 

of the body, is just a dangerous cancer cell. It will mutate 

and then rot horribly. Taking refuge in the religion and 

living according to the belief without grasping the basic 

teachings of the religion, the religious faith will quickly 

collapse and go astray. 

The above are the three conditions that must be met in 

every practitioner to nurture true Faith to develop on the 

Path. And, with painstaking efforts, the cultivation of 

Faith will be carried out by the practitioners through the 

following psychological manifestations: 
 

B. THINKING OF REALIZATION                             

1. Judging Things Not Far From Nature 

It is necessary to attain Prajna’s wisdom to understand 

the absolute essence of the universe. People who practice 

when judging things, if they are careful to think about 

them, can still avoid unfortunate mistakes. Likely, even 

though we can’t see ocean water, we can still see river 
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water, and at the same time, we can still distinguish 

between water and waves. 

For example, when we look at the moon on the 20th night, 

we see it as a crescent and dim, not as bright as the full 

moon at night. Through reflection, we know that: it is not 

that the 20th moon is different from the full moon but 

that, in essence, the 20th and the full moon are only one 

and are equally round. Knowing that, no matter how 

many nights we must go through, we still do not wonder 

if the moon that shines today has expired and perished. 

In front of our eyes, everything is always in turmoil, up 

and down, forward and reverse, in all kinds of ways; also, 

through consideration, we know that all obey necessary 

laws and all operate according to a definite cycle. The air, 

the tides, the soil, the plants, and the insects move every 

second like chaos, but in essence, they all proceed 

according to the globe’s rotation. At the same time, the 

world and the planets revolve around the sun; the whole 

solar system moves in a specific orbit in the galaxy. All 

is not deviated by an inch, not a second, sooner or later. 

Through reflection, we know the nature of life’s changes 

- all situations of sadness, joy, reversal, failure, and 

dissolution. The world is just moving from cause to 

effect, nothing strange. Despite birth and death, change 

and loss, phenomena never deviate from the law of cause 

and effect. If the reason sown is good, then rest assured, 

even after thousands of lives, it will eventually bear fruit. 

“Planning a healthy tree with fragrant fruit, 

Even though you can’t see it, you won’t lose it later.” 

When judging issues in religion, it is not advised to leave 

the nature of each event to avoid superstitions that 

damage true Faith. Belief in the Buddha is the essential 

Faith of Buddhists. However, it is still better to return to 
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Buddha nature than to follow the Buddha form. Anyone 

who has read the Diamond Sutra knows that. Buddha 

nature is the enlightened self-nature hidden in the human 

heart and mind. And the general Buddha is the Buddha 

Sakyamuni thousands of years ago or the Buddha 

Amitabha in the West of Ultimate Bliss. There are two 

ways to find Buddha: finding Buddha nature and finding 

Buddha form. The Virtuous Founder Huỳnh advises 

followers to find Buddha first; because Buddha form can 

be destroyed or coincide with other signs, but Buddha 

nature is permanent and has only one state before and 

after. 

“The moral path should not be discouraged, 

Be persistent in seeking the Buddha in our mind. 

Western Buddhism is so far away, 

Let us search in our mind.” 

In short, whether in matters of life or religion, when 

making judgments, practitioners should rely on their 

nature so that Faith is pure in the heart so that the 

disordered momentum of different phenomena will not 

sway it. 
 

2. Incorporating into the Source of Religious Life 
 

Black wooden iron pillars planted in the sun and rain will 

rust after a few years and then slowly crumble. 

Meanwhile, the coconut tree, softer than the iron pillar, 

still exists for many decades in the middle of the sky. 

That speaks to the importance of life: The coconut tree 

has survived so long because it is a living thing, always 

in an active state of birth. The iron pillar is a dead, static 

object, only metamorphosing passively under the 

destructive power of the surrounding environment, so it 

must eventually be eliminated. 
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In 1940, a person came to take refuge with the Virtuous 

Founder Huỳnh in Nhơn Nghĩa village (Cần Thơ); the 

Virtuous Founder said to him: 

- You return to practice according to the Buddha, who 

knew how to eat, speak, and do, but do not follow the 

Buddha of “no language knowledge.” 

The Way is a wonderfully flexible source of life. The 

Way is not a gilded statue carefully kept in a closed cage. 

Buddhist teachings are torches and boats to light the Way, 

to carry sentient beings, not lullabies or old-fashioned 

theories. 

Buddha is not only found in temples; Dharma is not only 

found in sutras. Buddha exists in every movement, word, 

and thought of man. The Dharma resounds from the 

twigs of the leafy trees, from the dust and the dewdrops. 

That is the eternal Buddha Dharma. 

They said that Buddhism has lasted for nearly twenty-six 

centuries. If Buddhism only had mossy buildings and 

mysterious treasures of Sanskrit scriptures, Buddhism 

would have been destroyed long ago. The earthly world 

is not quiet; humanity does not have enough effort to 

continue to preserve the traces of an era that has 

permanently sunk into the ancient world. 

Let’s ask, what’s the point of keeping the Way for Hoa 

Hao Buddhists if they can’t see that Way as the reason 

for their life? Everyone knows that the Virtuous Founder 

has been absent for so long that the practitioners practice 

all their lives without enjoying fame or fortune. However, 

they keep the Way because it is the love that warms their 

souls, and the Way is the spiritual light that saves them 

from falling into the abyss of sin. Religion gives them a 

peaceful life, helps them find happiness in their families, 

and builds a happy and healthy societal environment. 
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The Virtuous Founder Huỳnh likens the Dharma to the 

clear Divine Stream, flowing into the fields of the heart 

so that the seeds of compassion and wisdom can grow: 

“Fairy Spring flows out in torrents, 

Overflowing the field should sow new seed.” 

The practitioners should see the The Way with all its 

magical vitality, which has a new face every minute and 

every second; Take that life as your life force. 

Integrating into the source of The Way’s life, turning 

Faith into life, that Faith will last for a lifetime, like the 

breath of the practitioner. 
 

3. The Worldview of Thoroughly Delivrance. 
 

After four trips through the city’s four gates, Prince 

Siddhartha was aware of the painful reality of human life 

and sought a way to end suffering. After six years of 

leaving home to pursue the Way, He proved to humanity 

that the path to the cessation of suffering was because he 

witnessed the realm of deliverance. 

The philosophy of cessation of suffering can free people 

from delusion and arouse people’s Faith and energy. 

Thanks to the Buddhist perspective on life, people can 

see their own identity, know the reality of this life, and 

aspire to find something happier, better, and more 

authentic. 

Nirvana is a radical spiritual and physical liberation. 

Only a few practitioners can experience this somewhat 

through thinking, meditation, or religious revelations. 

But for the reality of birth and death, not only the 

practitioners, but everyone, from the moment they 

opened their eyes to the day they grew up, saw it clearly 

in front of their eyes. All the practitioners see suffering 

and have suffered. Still, it is only the Buddha 
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practitioners who realize that it is the shadow of craving 

with dire consequences on the path of samsara that they 

and all sentient beings are. There must be a proper 

appreciation of the reality of life so that the practitioner 

can hope to conquer all the habits of passion, and all the 

wrong prejudices, to protect the true Faith until the day 

of true deliverance. 

“Must understand the structure of the predestined 

karma, 

Listen well to the Rightful Dharma, free from the evil 

mind. 

The transient life of a dim dream is hard, 

Wake up and cultivate yourself from error.” 

The suffering of birth and death and peaceful Nirvana are 

two contrasting realms, but both are spiritual realms. The 

intention to integrate that contrast to the fullest is a 

condition for genuine Faith to exist firmly. 
 

C. THE VAST THOUGHTFUL MIND                       

1. Remembering Sentient Beings Immersed in       

the Red Polluted Ocean. 

Ordinary people often misunderstand the meaning of the 

two words “compassion,” thinking that compassion is 

the feeling of people sitting on high and giving to those 

below. Such a condescending attitude never accompanies 

it. “Remembering all sentient beings” is not the 

compassion of the bystander but the deep sympathy of 

the people who are close and share the suffering. with 

sentient beings. It must be someone who has shared joys 

and sorrows and suffered death and calamities with 

sentient beings; then, that person’s love for sentient 

beings is genuine affection and is the driving force 
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behind the meritorious deeds of salvation. Ordinary 

people often misunderstand the meaning of the two 

words “compassion,” thinking that compassion is the 

feeling of people sitting on high and giving to those 

below. Such a condescending attitude never accompanies 

it. “Remembering all sentient beings” is not the 

compassion of the bystander but the deep sympathy of 

the people who are close and share the suffering. with 

sentient beings. It must be someone who has shared joys 

and sorrows and suffered death and calamities with 

sentient beings; then, that person’s love for sentient 

beings is genuine affection and is the driving force 

behind the meritorious deeds of salvation. Buddhas and 

Bodhisattvas show compassion in the cycle of birth and 

death that takes the body of a living being. They do the 

work of living beings to honor religious deliverance. The 

Virtuous Founder Huỳnh voluntarily sacrificed: 

“The polluted ocean has dried up in six ways, 

The monk will return to a pure place.” 

“The polluted ocean has dried up in six ways, 

The monk will return to a pure place.” 

The practitioners’ empathic spirit is even more intensely 

expressed from the human perspective. The Buddha said: 

“There is no difference in the same salty tear; there is no 

caste in the same red blood drop.” The samsara 

companions meet at a major intersection: suffering. They 

consider themselves a part of sentient beings, there are 

living beings who are suffering, and practitioners are still 

suffering. Therefore, the more they remember the 

sufferings of sentient beings, the more the practitioners 

cannot be indifferent to a minute or a second. 

A career of self-discipline and forgiveness is the key to 

opening the door of hell and deliverance for oneself and 
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everyone and everything. There is no other method, no 

other opportunity. We must devote all our energies to 

pursuing the cause of saving sentient beings. 

The compassion of the Buddhist practitioners is like that 

of the navigator in a distressed crew. The ship spent many 

days and nights desperately fighting the storm in the 

middle of the sea. Meanwhile, the navigator discovered 

a way to bring the boat inland. The navigator was 

determined to steer the ship in that direction to save 

himself and his brothers. His determination would not be 

shaken. 

2. Remembering the Buddha’s merits for         

sentient beings. 
 

The old saying goes: “Reciting the Buddha’s name feels 

like the Buddha’s grace.” The Virtuous Founder Huỳnh 

said more clearly: “Reciting the Buddha’s name to 

remember the Buddha and trying to follow the four great 

virtues of the Buddha to witness the same results as him 

in the future.” 

What impresses us is that all four great virtues of 

Buddha’s mercy, compassion, joy, and equanimity are 

directed towards saving sentient beings. From countless 

kalpas, every step of the Buddha in this world is a trace 

of the work of saving suffering and giving joy. He said 

there is no place in the Saha world, even as small as a 

mustard seed, where the Buddha did not give up his body 

to save sentient beings. 

To this day, the Buddha’s career remains for life are his 

four great virtues. Buddhists are the heirs of that great 

cause. Inheritance does not mean inheriting virtues like 

the descendants inheriting the integrity of their parents 

and grandparents, but inheritance is the continuation to 

promote the spirit of pronouns; great compassion, great 
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joy, and great equanimity of the Buddha. 

Over the past 2,500 years, the spirit of Buddhism has 

opened up to the mortal world so many injustices. The 

voice of compassion echoed into the lonely recesses of 

the minds of countless sentient beings, the blood stopped 

pouring, and the head stopped falling, giving sentient 

beings the energy to live and look straight ahead. 

The practitioners keep the spirit of Buddha Sakyamuni’s 

life, saving suffering and happiness from his father 

forever dear in human life. That urgent thought makes all 

Buddhists overcome all thoughts of hesitation and doubt, 

vowing to devote their whole life to the intention of 

doing good. 

“Disciples call upon all virtues, 

Wholeheartedly determined to do good.” 

Day and night, the practitioners recite the Buddha’s 

name to remember the Buddha’s deeds and to reflect the 

Buddha’s virtue. The more they recognize the Buddha, 

the more enthusiastically the practitioners follow the 

Buddha’s work, enthusiastically practicing integrity like 

Buddha. Following the Buddha’s example and 

continuing the Buddha’s career is the most sublime way 

to repay the Buddha’s favor. 
 

3. Remembering Faithful Duty. 
 

Confucianism proposes the doctrine of fate so that people 

are attached to their divine duties and devoted to their 

work. In the same way, if the believers often keep their 

commitment to the Dharma in mind, they will maintain 

their religious sense and strictly observe the precepts. 

Vows to take refuge in front of the Three Jewels and to 

have their religion’s name written on their resume is a 

condition for practitioners to have the title of the believer. 
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Nominally, they also know what their duty is to do. On 

this point, the Virtuous Founder Huỳnh reminds us: 

“Take refuge is to keep following your vows, 

Keeping a pure heart of compassion helps life.” 

Training the human mind according to the standards 

prescribed by religion is like learning in real life. 

Regarding learning, at present, there are many training 

methods in the world: campus training, online training, 

extended training, distance training, etc. The only way of 

focused training is for students to get trained. Restrained 

by school discipline and with other training methods, 

learners must voluntarily pursue their studies. Of course, 

learning with such a spirit of self-discipline, the number 

of successful people will be very few, but successful 

people are often those who have both talent and virtue. 

Back to religious practice, religions, in particular, 

demand a high degree of self-discipline from 

practitioners. Particularly for Hoa Hao Buddhism, there 

is no restraint in concentrated study forms such as 

Meditation Monastery, Assembly Hall, and Buddhist 

Recitation Hall. 

The main reason is that all believers are lay people and 

have to shoulder the responsibilities of family and society. 

Moreover, religious practice is a spiritual activity only 

our mind knows best. Practitioners, other than self-

consciously serving their followers, no one else can 

restrain or control their minds. 

Thanks to a sense of duty, even though no one has 

prevented or urged them, genuine Hoa Hao Buddhists 

still don’t drink, don’t gamble, don’t smoke opium, don’t 

play around in prostitution. Still, diligently repaying the 

four great graces, avoiding the three karmas, practicing 

the eight righteous acts, concentrating on reciting the 
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Buddha’s teachings, correcting the heart, etc., morale: 

“In the main path near and far, remembering, 

I must do my part.” 

Towards the ideal does not mean going away from reality. 

The devout layman nurtures his aspiration to progress by 

always keeping his duty as a believer in mind. That is the 

most practical thought within reach. 

In life, can people practice noble character? In religion, 

whether the practitioners reach the magical place or not 

depends on whether they are worthy of their current 

status. Knowing and remembering the duty of believers 

is necessary for the religious Faith in the practitioners to 

remain strong over the years, and the career of the 

spiritual practice will be broken. 
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THỊ HIỆN-TRI HÀNH                   

CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 
Đến nay, sau 83 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ 

khai sáng Đạo Phật Gíáo Hòa Hảo, dù cho những người 

thận trọng hay nghi ngại nhất cũng không thể nào phủ 

nhận sự xuất hiện thần thánh và các công trạng phi 

thường của Ngài đối với Phật Đạo và chúng sanh. Những 

con số đơn giản lại nói lên rất hùng hồn: sự trường tồn 

của Phật Giáo Hòa Hảo vượt qua bao ách nạn, với mức 

gia tăng tín đồ lên hơn 10 triệu người trong và ngoài nước 

vào ngày hôm nay.  

Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm hoi trong lịch 

sử tôn giáo. Đức Thầy là một vị giáo chủ trẻ tuổi nhất (19 

tuổi khi lập đạo), và cho thấy những sự thần mật linh 

thiêng ngay khi còn tại thế. Ngài xuất hiện khi đất nước 

đang lâm nguy tứ bề, và đã thích ứng tri và hành để cứu 

giúp đời và đạo. Đạo của Ngài lại có vẻ như vô cùng giản 

dị, dành cho những người đơn gỉản chân chất sống nơi 

miền nông thôn. Đề cao vai trò cư sĩ hơn chú trọng đến 

xuất gia. Và đặc biệt dụng hai pháp môn tinh hoa và hữu 

hiệu nhất trong Đại thừa: Thiền và Tịnh. Ngài ra đi cũng 

rất sớm, rất thần bí. Thế nhưng Đạo của Ngài vẫn tiếp tục 

trường tồn và phát triển, vượt qua vô vàn gian nan hiểm 

họa. 

Các trường hợp huyền nhiệm vẫn thường xảy ra 

trong tôn giáo. Đặc biệt trong Phật giáo, với sự phong 

phú vô tận của nguồn kinh điển, sự thị hiện của chư Bồ 

Tát trên thế gian hằng được nhắc nhở. Chỉ là người phàm 

chúng ta ít nhận ra hoặc dám nhìn nhận. Ở đây, chúng ta 
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thử tìm hiểu về giá trị thiêng liêng của sự thị hiện này ghi 

trong kinh điển như thế nào.  
 

SỰ XUẤT HIỆN CỦA CHƯ BỒ TÁT TRONG 

KINH PHÁP HOA: 

Trong các bộ Kinh Phật thường nhắc đến sự xuất 

hiện của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Chúng xuống thế 

gian hoằng hóa, cứu vớt chúng sanh, và thể hiện hóa thân 

của các Ngài như chứng minh về phép thần thông của 

bậc đắc đạo. Trong nhiều Kinh Đại Thừa có nói rõ rệt về 

sự kiện Chư Vị lâm phàm. Sau đây là một đoạn trong 

phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, có liên hệ trực tiếp đến các 

Bồ tát bản địa xuất hiện bảo hộ Kinh Pháp Hoa và pháp 

môn Tịnh Độ. 

Trong “Tùng Địa Dũng Xuất”, Phẩm thứ 15 trong 

KINH PHÁP HOA, là một phẩm cao siêu vi diệu làm 

rúng động thiên nhân tâm, hiển lộ sức mạnh vô biên của 

Phật Pháp. Trong vũ trụ bao la bất tận này, Nhân Thiên 

Địa vốn dĩ cùng một cội nguồn, một bản tánh, chỉ khác 

nhau có thanh tịnh chân như và động loạn cấu trược. Đức 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã hé lộ cho loài người thấy 

Chân Lý mầu nhiệm đó trong kinh “Diệu Pháp Liên Hoa.” 

Phẩm này có phần liên quan đến Thất Sơn mầu nhiệm. 

Xin được đăng nguyên văn dưới đây một trích đoạn để 

Phật tử chúng ta cùng tôn vinh lòng từ bi vô hạn của Đức 

Phật Thích Ca đối với loài người: 

“[Sau khi Phật thuyết xong Kinh Diệu Pháp Liên 

Hoa, nhiều vị Đại Bồ Tát xin hộ trì Kinh này.] Khi đó 

Phật bảo các chúng đại Bồ Tát: "Thiện nam-tử! Thôi đi 

chẳng cần các ông hộ-trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta-bà 
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của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của 

sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn hằng-

hà-sa quyến-thuộc, những người đó có thể sau khi ta diệt-

độ hộ-trì đọc tụng rộng nói kinh này". 

“Lúc Phật nói lời đó, cõi Ta-Bà trong tam-thiên 

đại-thiên cõi nước đất đều rúng nứt, mà ở trong đó có vô-

lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời vọt ra. Các 

vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ ba mươi hai tướng tốt 

cùng vô-lượng ánh-sáng, trước đây đều ở dưới cõi Ta-Bà 

này, cõi đó trụ giữa hư-không. Các vị Bồ Tát đó nghe 

tiếng nói của đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật nên từ dưới mà 

đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, 

đều đem theo sáu muôn hằng-hà-sa quyến-thuộc, huống 

là những vị đem năm muôn, bốn muôn, ba muôn, hai 

muôn, một muôn hằng-hà-sa quyến thuộc…” 
 

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ THỊ HIỆN VÙNG 

THẤT SƠN MẦU NHIỆM: 
 

Ngày nay, Tịnh độ pháp môn do Đức Phật truyền 

dạy hơn 2.600 năm trước, đã lưu truyền khắp nơi. Rất 

nhiều vị Bồ tát xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt 

là do thời Mạt Pháp, nên pháp môn đơn giản này rất phù 

hợp với tình trạng nguy ngập của chúng sanh. 

Thật là vạn hạnh cho miền Nam Việt Nam nhỏ bé 

lắm tai ương của chúng ta lại liên tục nhận được bao 

nhiêu sự lâm phàm của Chư Phật, Bồ Tát và Thánh Đức. 

Đặc biệt là vùng Thất Sơn mầu nhiệm. Đây là một vùng 

đất địa linh nhân kiệt được rất nhiều vị tiền nhân và các 

nhà nghiên cứu cận đại và hiện đại đề cập đến, qua các 
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truyền thuyết, lịch sử, và khảo luận. Có rất nhiều vị dắc 

đạo truyền kỳ được tôn sùng xuất thân tại vùng đất này, 

trong lịch sử cũng như thời hiện đại. Vấn đề tâm linh vốn 

siêu việt hơn sự khám phá, hiểu biết, và truyền đạt của 

loài người. Phật tử chúng ta chí ít cần biết sự mầu nhiệm 

này để giữ vững niềm tin, vinh hạnh và tri ân Tam Bảo 

cùng chư Hiền Thánh đã thị hiện dạy dỗ chúng ta, và hãy 

tu học cho khỏi phụ ân đức của các Ngài. 

Ở đây chúng ta không đi sâu vào chi tiết về hằng 

hà sa số những vị đắc đạo tương truyền, chỉ xin đề cập 

đến trường hợp đặc biệt mầu nhiệm sáng chói nhất trong 

trong lịch sử cận đại và hiện đại: ĐỨC THẦY HUỲNH 

GIÁO CHỦ, vị sáng lập nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo 83 

năm trước, trường tồn đến ngày nay, ngày càng phát triển, 

cho dù Ngài đã vắng mặt gần 75 năm, chỉ sau vài năm 

khai đạo. 

Phật giáo Hòa Hảo có đường lối đơn giản phù hợp 

với hoàn cảnh nhân dân lúc bấy giờ, tuy nền tảng giáo lý 

đặt trên Phật Pháp. Tiêu chí giáo lý gói gọn trong bốn 

chữ: Tu Nhân Học Phật. Pháp tu cốt lõi là "Thiền Tịnh," 

nghĩa là Tịnh độ và Thiền định. Tức là lấy pháp môn 

niệm Phật làm căn bản, đồng thời với pháp Thiền định. 

Phương pháp Thiền-Tịnh song tu vừa phù hợp với căn 

tánh và điều kiện của tín đồ, lại có thể đưa hành giả tu 

học và phát triển cao siêu, đạt đến quả vị Phật đạo. 

Đặc điểm Tịnh Độ này trùng khớp với sự chỉ dạy 

trong Kinh Pháp Hoa trong vai trò hộ trì Kinh Pháp Hoa 

của chư vị Bồ Tát bản địa (phẩm Tùng Địa dũng xuất đề 

cập bên trên) khi hằng hà sa số BỒ TÁT TẠI ĐỊA 

PHƯƠNG truyền dạy và phò trì cho pháp môn niệm Phật 
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A Di Đà.  

Nếu xét về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam, nhất 

là tại miền Nam Việt, vào thời Bửu Sơn Kỳ Hương và 

Phật giáo Hòa Hảo, dân chúng đa số theo phép thờ tự Tổ 

tiên, về mặt Phật giáo nặng về hình thức tụng niệm thờ 

cúng vào các đám tang chay hay ngày lễ lạc, ít người tu 

hành đúng ý nghĩa Phật Pháp, chưa nói đến vấn đề mê tín 

dị đoan lan tràn do thiếu căn bản tu học Đạo. Sự đóng 

góp cải cách tôn giáo và phổ biến Phật Pháp phù hợp với 

nhân sinh của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ, cùng bao 

nhiêu vị Thánh Tăng Việt Nam, đặc biệt là Đức Phật 

Thầy Tây An (được đa số Phật tử tôn sùng là vị Tiền Thân 

của Đức Huỳnh Giáo Chủ) quả là một công trình lớn lao 

cho Phật Pháp và Phật tử Việt Nam. Đúng với hình ảnh 

bất khả tư nghì với hằng hà sa số các vị Đại Bồ Tát bản 

địa từ dưới đất xuất hiện bay lên không trung, hộ pháp 

cho Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thứu, 

hơn 2.500 năm trước. 
  

TRI HÀNH CỦA BỒ TÁT NHƯ THẾ NÀO VÀO 

THỜI MẠT PHÁP? 
 

Truyền thống và đặc tính bảo vệ quê hương dân 

tộc trong PGVN. 

Có lẽ đây là câu hỏi của nhiều người trong chúng 

ta: Làm thế nào Phật Giáo Hòa Hảo trường tồn được qua 

các cơn tai ách khổ nạn?  

Câu hỏi này mang ngụ ý tương tự như lời bạch 

của Thiện Tài Đồng Tử - một vị Bồ tát sơ địa – đã đi tìm 

học Đạo khắp các tầng trời đất, và sau cùng được ĐẠI 
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BỒ TÁT PHỔ HIỀN giảng giải thêm về 10 ĐẠI 

NGUYỆN về sự TRI HÀNH của Bồ Tát và Phật Tử và  

để đắc thành PHẬT QUẢ.  

Đây là bài NGUYỆN phổ thông nhất và ý nghĩa 

nhất của Ngài: 

THẬP NGUYỆN (PHỔ HIỀN BỒ TÁT) 

MỘT nguyền lễ kính Như Lai. 

HAI nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. 

BA nguyền tu phước cúng dường. 

BỐN nguyền sám hối nghiệp vương tội trần. 

NĂM nguyền tùy hỷ công huân. 

SÁU nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. 

BẢY nguyền thỉnh Phật ở đời. 

TÁM nguyền học Phật tùy thời phát minh 

CHÍN nguyền hằng thuận chúng sanh. 

MƯỜI nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. 

Phổ Hiền dịch nghĩa từ Tam-mạn-đà Bạt-đà-la 

(Samntabhadra). Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng Giác 

Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác (Thập Địa) có 

năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy 

mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. 

Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ tát cưỡi bạch tượng ngự 

bên phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; bên trái là ngài 

Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử. Ngài được xem là một trong 

tứ đại Bồ tát của Phật giáo (gồm Bồ tát Quán Thế Âm, 

Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền). 

Ngài và Bồ tát Văn Thù là thị giả của Phật Thích Ca Mâu 

Ni.  

Nếu như Bồ tát Văn Thù đại biểu cho trí, tuệ, 

chứng, nắm giữ trí tuệ và chứng đắc của chư Phật. Bồ tát 
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Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, 

định đức và hạnh đức của chư Phật. Các ngài cũng diễn 

giải sự hoàn bị viên mãn của lý trí, định tuệ và hạnh 

chứng của Như Lai. Cả hai vị bản tôn cùng với Phật Tỳ 

Lô Giá Na được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Vài phái 

Mật Tông Tây Tạng xưng tụng Bồ tát Phổ Hiền như là 

Nhiên Đăng Cổ Phật. Phổ Hiền Bồ Tát được xem là 

người hộ trì của những ai tuyên giảng đạo pháp và quyết 

chí phát nguyện tu hành. Ngài là biểu tượng cho “Bình 

đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự 

đồng nhất và khác biệt. 

Trong PHÁP HỘI HOA NGHIÊM, ngài Phổ Hiền 

Bồ tát sau khi khen ngợi công đức thù thắng của Phật đã 

nói với đại chúng rằng MUỐN TRỌN NÊN CÔNG ĐỨC 

NHƯ PHẬT THÌ PHẢI TU MƯỜI ĐIỀU RỘNG LỚN 

(như ghi trong Thập Nguyện). 

Trong mỗi khóa lễ hàng ngày, chư Tăng Ni đều 

đọc tụng mười hạnh nguyện. Các lễ lớn có Phât tử tham 

dự cũng đều đọc các nguyện lớn này.  Đọc tụng để làm 

gì? Đọc như một nghi thức hành lễ, đọc xong rồi quên, 

rồi bỏ đó, rồi ngày mai lại đọc tiếp? Hay đọc để cho thấm 

vào máu, vào tim để tu theo? Nếu ý thức được sự quan 

trọng của việc phát nguyên và tu tập theo đúng lời 

nguyện là đã đi một bước quan trọng trong việc hiểu đạo. 

Hành theo ứng dụng vào việc tu tập hàng ngày phải là 

khuôn thức dành cho người thực tâm tu hành theo Chánh 

Pháp. 

Trong Phật Giáo Hòa Hảo có nhắc đến các điều 

nguyện này không? Đương nhiên là có. Một vị Bồ Tát 

không thể bỏ qua được các bản nguyên và lưu lại trong 
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kinh sách hay trong hành trì của các Ngài. Đức Thầy 

cũng thế, có nhắc qua mọi điểm ghi trên, gián tiếp hay 

trực tiếp. Để phù hợp với dân sanh và hoàn cảnh, Ngài 

chọn cách trình bày đơn giản và rải rác chứ không tập 

trung. Chẳng hạn như đoạn này cho thấy cái đại nguyện 

từ bi và cái nhìn rất thoáng đạt: 

Ở đâu cũng Phật cũng Trời, 

TÂM THÀNH CHÍ NGUYỆN xem đời khó chi. 

Văn-Thù Bồ-Tát từ-bi, 

Chèo thuyền Bát-Nhã cứu thì trần-gian. 

Trong 10 nguyện đó, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã 

chú trọng nhiều nhất đến nguyện thứ ba và thứ năm: 

“BA nguyền tu phước cúng dường” và 

“NĂM nguyền tùy hỷ công huân,” 

Hầu hết tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thực thi cúng 

dường chúng sinh như là quan trọng nhất. Có rất nhiều 

cách cúng dường chúng sinh như: mở trường học, xây 

nhà thương, giúp đỡ học sinh nghèo, cưu mang trẻ mồ 

côi, giúp người cô đơn bạc phước, xây cầu, tặng nhà tình 

nghĩa, cơm chay miễn phí, an ủi người khi hoạn 

nạn…đều là những hành vi cao quý. Đức Phật dạy rằng 

hằng thuận vì lợi ích chúng sinh là cúng dường chư Phật. 

Phật Giáo Hòa Hảo nổi bật nhất ở điểm này, và trường 

tồn cũng ở điểm này.  

“BỐN nguyền sám hối nghiệp vương tội trần” 

Pháp sám hối được đề cập qua trong quyển 5 Sấm 

Giảng, là các Điều luật. Chỉ có bậc tri thức, người thiện 

lương mới thấy mình lỗi lầm và xin sám hối. Kẻ ác hiểm 

không bao giờ thấy mình sai trái. Sám hối để lương tâm 

thanh thản và nhắc nhở chúng ta sẽ không còn làm 
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chuyện xấu nữa. Sám hối là một phương thuật để tu hành. 

Chúng ta cần sám hối từ lúc chào đời, từ thuở ấu thơ đã 

làm cho cha mẹ buồn phiền. Rồi khi cắp sách đến trường 

chúng ta gây bao ai oán cho thầy/cô. Rồi khi vào đời 

chúng ta tạo bao đau khổ cho bạn bè và anh chị. Chúng 

ta cần phải sám hối xem trong cuộc đời chúng ta có bao 

giờ nói lời hung dữ, nói lời lừa dối, nói lời đâm thọc, nói 

lời vu oan giá họa? Nhân loại ngày nay gieo rắc quá nhiều 

tội lỗi nên phải nhận lãnh tai ương khổ nạn. Chúng ta cần 

sám hối ngày đêm cho đến khi không còn gì để sám hối 

nữa. Như thế mới gọi là sám hối nghiệp chướng. Phải 

sám hối cho tiêu nghiệp, cho tâm rỗng rang mới là tu 

chân thật. 

“BẢY nguyền thỉnh Phật ở đời.” 

“TÁM nguyền học Phật tùy thời phát minh.” 

Đây là điểm sáng chói của Đức Thầy và Phật Giáo 

Hòa Hảo. ĐỨC THẦY đã “TÙY THỜI PHÁT MINH” 

đưa ra một Chánh Kiến Phật Đạo rất thực tiễn và toàn 

diện. Khi Ngài xuất hiện, đó là lúc Phật Giáo suy đồi tại 

miền Nam Việt Nam vì ảnh hưởng của chính trị và tinh 

thần dân tộc lung lay nói chung (thời Pháp thuộc và chiến 

tranh). Ngài đã thỉnh Phật ở đời với chúng ta, có hai cách: 

- Hoằng dương chánh pháp. Phật tử phải làm thế 

nào để khắp nơi được biết về đạo Phật, hiểu về đạo Phật 

rồi tu theo Phật. 

- Đưa ra mô thức tu học đơn giản nhất (dành cho 

cư sĩ) mà vẫn dẫn đường đến sự viên dung. Đó là hai 

pháp môn Thiền+Tịnh. Lại thêm pháp cúng dường chúng 

sanh tuyệt đối. Đây là bí quyết của sự sống còn và phát 

triển của Đạo mặc dù gian nan khổ nạn trùng trùng. 
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“CHÍN nguyền hằng thuận chúng sanh” 

“MƯỜI nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.” 

Người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tâm tính hiền 

hòa và dễ hội nhập, không quá tính toán hay cao vọng. 

Có sẵn cơ địa bản chất để hấp thụ các điều này. Hai chữ 

“HÒA HẢO” trong Phật Giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy đã 

chọn từ đầu chính là để nhắc nhở tín đồ phải đề cao “hằng 

thuận chúng sanh”. Tuy nhiên, “hằng thuận chúng sanh” 

không dễ thực hiện nếu thiếu vắng chánh kiến và việc 

phát đại nguyện, cùng việc thực hành sám hối sau khi 

quán xét chính bản thân mình.  

Tóm lại, về phương diện TRI HÀNH CỦA MỘT 

VỊ BỒ TÁT, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã THỊ HIỆN bằng 

cả cuộc đời Ngài, và lưu lại cho chúng ta toàn bộ các điểu 

giảng dạy cần thiết để tu học cho đắc Phật Đạo. 

KẾT: 

Thế nhưng, vì sao Đức Thầy lại phải buông ra 

những câu than, như:  

“Tùy phong hóa dân sanh phù hạp, 

“Chấp bút thần tả ít bổn kinh. 

“Bởi luật trời mở rộng thinh thinh, 

“Tri phong võ bất kỳ chuyển kiếp. 

“Giống Hồng Lạc kim chi ngọc diệp, 

“Nay đổi dời nhiều sự thấp hèn. 

“Từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, 

“Nên ít kẻ tu hành đắc Đạo.” 

(Diệu Pháp Quang Minh – Năm Canh Thìn) 

  83 năm đã trôi qua. Ngày nay thế giới hiểu đạo 

nhiều hơn, nhưng Phật Pháp liệu có mở “then gài” chưa? 

Then đó chính là cái TÂM tu hành của chúng ta có theo 
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đúng con đường tu Bồ Tát Đạo mà các Ngài đã hy sinh 

mở đường dẫn dắt. Nếu ai trong chúng ta là những vị tu 

hành thực tâm muốn đắc đạo tưởng cũng cần nương vào 

từng câu trong THẬP NGUYỆN trên mà tự xét lại lối tu 

tập của mình xem có ĐÚNG NHƯ Ý ĐỨC THẦY kính 

quý đã hy sinh THỊ HIỆN TRI HÀNH trên đời mà dạy 

dỗ. Hiểu thấu đáo từng câu, quán xét lại chính bản thân 

và đường tu của mình (thay vì xét người), phát nguyện 

lớn, triệt để sám hối, dốc chí tu tập hầu thoát khỏi nghiệp 

chướng, đắc quả vị để có khả năng bảo vệ CHÁNH 

PHÁP TRƯỜNG TỒN và ĐỀN ÂN NẶNG CỦA CHƯ 

PHẬT CHƯ BỐ TÁT. 
 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

NAM MÔ KIM SƠN PHẬT 

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT 
 

HUYỀN TRÍ cẩn bút  
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APPEARANCE - WISDOM - WORKS 

OF VIRTUOUS FOUNDER HUYNH 
Since eighty-three years after Virtuous Master 

Huynh founded Hoa Hao Buddhism, even the most 

cautious or skeptical cannot deny his divine appearance 

and extraordinary merits to Buddhism and us. The simple 

numbers speak very eloquently: the longevity of Hoa 

Hao Buddhism overcomes many difficulties, with an 

increase in believers to more than ten million people at 

home and abroad today. 

That is a sporadic phenomenon in religious 

history. The Master was the youngest cardinal (nineteen 

years old at the time of his founding) and showed the 

sacred mysteries even while on earth. He appeared when 

the country was in danger on all sides and adapted his 

knowledge and actions to help the world and religion. 

His religion is straightforward for simple people living 

in the countryside. It emphasizes the role of lay people 

over the renunciation to be monks. And primarily, it 

applied the two most exemplary and effective methods in 

Mahãyãna: Zen Meditation and Pure Land. He also left 

very early, very mysteriously. However, His Way 

continued to continue and develop, overcoming 

countless hardships and dangers. 

Mysterious cases often occur in religion. 

Especially in Buddhism, alongside the endless richness 

of the classic scriptures, the vivid appearances of 

Bodhisattvas on earth are constantly reminded. It’s just 

that we mortals rarely realize or dare to admit it. Here we 
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try to understand how the sacred value of such apparition 

is recorded in the scriptures. 
 

APPEARANCE OF THE BODHISATTVAS AS IN 

LOTUS SUTRA 

Buddhist scriptures often mention the appearance 

of Buddhas, Bodhisattvas, and the Holy Ones descended 

to the world to propagate, save sentient beings, and 

manifest their incarnations as proof of the miraculous 

powers of the enlightened ones. In many Mahãyãna 

Sutras, it is clear that the event of Deities’ incarnation. A 

chapter in the Lotus Sutra called “The Appearance of the 

Bodhisattvas on Earth” (Tùng Địa Dũng Xuất) directly 

states that the native Bodhisattvas appeared to protect the 

Lotus Sutra and the Pure Land practice. 

In “Appearance of the Bodhisattvas from the 

Earth,” the 15th Chapter of the LOTUS SUTRA is a 

sublime that shakes people’s hearts, manifesting the 

Buddha Dharma’s infinite power. In this vast and endless 

universe, Man, Heaven and Earth are inherently the same 

sources, one nature, only different with pure likeness and 

turbulence. The Buddha Sakyamuni revealed to 

humanity the mysterious Truth in the sutra “The 

Wonderful Dharma Lotus Flower.” This chapter is 

related to the mysterious Seven-Mountain area. Below is 

an excerpt verbatim for us Buddhists to honor the 

Buddha Sakyamuni’s infinite compassion for humanity: 

“[After the Buddha finished preaching the Lotus Sutra, 

many great Bodhisattvas asked to protect this Sutra.]. 

Then the Buddha said to the great Bodhisattvas: “Good 
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men! Come on; there is no need for you to protect this 

Sutra. Because our Saha world has its bodhisattvas as 

many as the sands of sixty thousand Ganges, each 

Bodhisattva has sixty thousand retinues; such people 

may be after my death; they will protect, read and recite 

this Sutra widely.” 

“When the Buddha said that, the Saha world had 

immeasurable thousands of landslides and earthquakes, 

and there were immeasurable thousands of millions of 

great Bodhisattvas bursting out simultaneously. Those 

Bodhisattvas were all golden in color, full of thirty-two 

good signs, and immeasurable light, formerly all under 

this Saha world, that realm stood in the middle of 

nowhere. Those Bodhisattvas heard the voice of 

Sakyamuni Buddha and came from below. Every 

Bodhisattva was a leader in the great assembly, bringing 

sixty thousand eons of relatives.” 
 

VIRTUOUS FOUNDER HUYNH APPEARED IN 

THE MYSTERIOUS SEVEN-MOUNTAIN 

Today, the Pure Land method taught by the 

Buddha more than 2600 years ago has been circulated 

everywhere. Many Bodhisattvas appeared all over the 

world. Mainly because of the Dharma-ending age, this 

simple method is very suitable for the dangerous 

situation of sentient beings. 

It is a blessing for our tiny South Vietnam to 

continuously receive many incarnations of Buddhas, 

Bodhisattvas, and Holy Ones. Incredibly is the mystical 

That Son area. Many spiritual ancestors and modern 
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researchers mentioned that land of great spiritual genius 

through legends, history, and treatises. Many legendary 

sages are revered in this land, both in history and modern 

times. Spirituality is inherently transcendent to human 

discovery, understanding, and communication. We 

Buddhists at least need to know this mystery to maintain 

our faith, honor, and gratitude to the Three Jewels and 

the Holy ones who have appeared to teach us, and let’s 

learn from their grace. 

Here we do not go into detail about the countless 

number of legendary enlightened ones, just mentioning a 

particular case of one of the most brilliant religious 

figures in modern times: VIRTUOUS FOUNDER 

HUYNH, the Founder of Hoa Hao Buddhism 83 years 

ago, still has incredible influence nowadays, only 

growing more and more, even though he was absent 75 

years ago, after only a few years of initiation. 

Hoa Hao Buddhism has a simple policy suitable 

to the people situation at the time, though its whole 

foundation is laid on the Buddha Dharma. The entire 

doctrine is in four words: Practicing Humanitarianism, 

Studying Buddhism. The core practice method is “Thiền 

Tịnh,” meaning Pure Land and Meditation. That is, 

taking the practice of reciting the Buddha’s name as the 

basis, simultaneously with the meditation practice. 

Practitioners sublimated to develop cultivation practice. 

The combined approach of Thiền-Tịnh is suitable to the 

believers’ nature and condition but also able to lead 

practitioners to sublime study and development, to attain 

Buddhist fruition. 
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This Pure Land identity coincides with the 

teaching in Sutra regarding the role of guardians for the 

Lotus Sutra (in the excerpt “Appearance of the 

Bodhisattvas” mentioned above). At that moment, 

countless LOCAL Bodhisattvas appeared from the earth 

and made vows to expound and support the practice of 

reciting Amitabha Buddha’s name. 

Considering the condition of religion in Vietnam, 

especially in South Vietnam, most people followed 

ancestor worship during Buu Son Ky Huong and Hoa 

Hao Buddhism. On vegetarian funerals or holidays, few 

people practice the true meaning of the Buddha Dharma, 

not to mention the problem of widespread superstition 

due to the lack of basic training in the Way. The 

contribution to religious reform and popularization of the 

Buddha Dharma is suitable to the life of Virtuous 

Founder Huynh, along with many Vietnamese saints, 

especially Virtuous Master Buddha Tay An (revered by 

most Buddhists as the Forefather). Virtuous Founder 

Huynh performed excellent work for the Buddha 

Dharma and Vietnamese Buddhists. True to the 

unimaginable image of countless indigenous Great 

Bodhisattvas appearing from the earth to rise into the air, 

protecting the Buddha preaching the Lotus Sutra on the 

mountain of Sacred Vulture. More than 2,500 years ago. 
  

WISDOM&WORKS OF A BODHISATTVA IN 

DHARMA-ENDING AGE 
 

Tradition and characteristics of protecting the 
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homeland in Vietnamese Buddhism 

A question that many of us ask: How did Hoa Hao 

Buddhism survive the plagues of tribulation? 

That question carries the same implication as the 

opening statement of the Young Sudhana - a preliminary 

Bodhisattva - who searched heavens and earths to learn 

the Way. He eventually met the Great Bodhisattva 

Samantabhadra (meaning Universal Goodness), who 

explained TEN GREAT VOWS about the Practice of 

Buddhists and Bodhisattvas to attain Buddhahood. 

That is His most popular and most significant 

VOWS PRAYER: 

TEN GREAT VOWS (by Samantabhadra Bodhisattva) 

The FIRST vow is respectfully paying homage to 

Tathagata. 

The SECOND vow is the salutation to Sublime One. 

The THIRD vow is practicing the offerings. 

The FOURTH vow is repentance of the karmic mortal 

sins. 

The FIFTH vow is establishing the making merits. 

The SIXTH vow is to convert the Dharma to human 

beings. 

The SEVENTH vow is to pray and beg Buddha to stay 

in life. 

The EIGHTH vow is to study Buddhism, invent suited to 

the time. 

The NINTH vow is always in accord with sentient beings. 

The TENTH vow is dedicating blessings everywhere. 

Samantabhadra’s Vietnamese translation is Phổ 

Hiền (Universal Goodness). Phổ means popularity or 
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pervasive; Hiền means goodness, also is the final grade 

of an Enlightened Bodhisattva. Samantabhadra is an 

Enlightened Bodhisattva of Tenth Grade Land 

(considered attained Buddha’s level) who can embody 

the dharmas in ten directions of the universe, depending 

on the wishes of sentient beings to manifest incarnation. 

Samantabhadra Bodhisattva is a Bodhisattva riding a 

white elephant, staying on the right of Buddha 

Sakyamuni. On the left is the Manjusri Bodhisattva 

riding a lion. He is considered one of the four great 

Bodhisattvas of Buddhism (including Bodhisattva 

Kwan-yin, Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva 

Ksitigarbha, and Bodhisattva Samantabhadra). He and 

Bodhisattva Manjusri were the Holy attendants of 

Sakyamuni Buddha. 

Bodhisattva Manjusri represents the Buddhas' 

knowledge, wisdom, and realization; he holds the 

wisdom and attainment of the Buddhas. Bodhisattva 

Samantabhadra represents reason, concentration, and 

ethics, holding the Buddhas' reason virtue, concentration, 

and ethics virtue. They also interpret the supreme 

perfection of Tathagata's motivation, concentration, and 

conduct. Both Bodhisattvas and Vairocana Buddha are 

called Three Holy Ones of Avatamsaka (Hoa Nghiêm 

Tam Thánh). Some Tibetan tantric schools refer to 

Bodhisattva Samantabhadra as the Ancient Buddha. 

Samantabhadra Bodhisattva is considered the guardian 

of the ones who expound the Dharma and are determined 

to make a vow to practice. He is the symbol of 

"Equanimity of Mind," i.e., the wisdom that understands 
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the unity of identity and difference. 

In the Avatamsaka dharma festival, 

Samantabhadra Bodhisattva, after praising the Buddha's 

outstanding merits, told the public that to fulfill his 

merits like Buddha, he must cultivate TEN BIG THINGS 

(as recorded in the Ten Vows.) 

During every daily ceremony, the monks and nuns 

read and recite the ten vows. In the meaningful 

ceremonies attended by Buddhists, they also recite these 

great vows. Read and recite for what meaning? Read as 

a ritual, read it and forget it, then leave it, and reread it 

tomorrow? Or read to seep into the blood, into the heart 

to follow? If you realize the importance of generating 

and practicing according to your vows, you have taken 

an essential step in understanding the Way. Practicing 

according to the application in daily practice must be the 

pattern for the actual practitioner according to the 

Dharma. 

Is there any mention of these vows in Hoa Hao 

Buddhism? Of course, yes! A Bodhisattva cannot ignore 

the originals and remain in the scriptures or their practice. 

Virtuous Master has mentioned all of the above points, 

directly or indirectly. To suit people and circumstances, 

he presented a simple and scattered presentation rather 

than the focus. For example, this passage shows the great 

vow of compassion and a very relaxed look: 

There are Buddhas and Deities everywhere. 

DEDICATED MIND AND VOWS is to see life is 

not difficult. 

The compassionate Bodhisattva Manjusri, 
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Rowing the boat of Prajna to save the world. 

Out of those ten vows, the Hoa Hao Buddhism believers 

focus the most on the third and fifth vows: 

“The THIRD vow is practicing the offerings.” 

“The FIFTH vow is establishing the making 

merits.” 

Most Hoa Hao believers practice making 

offerings to sentient beings as the most important. There 

are many ways to make offerings to sentient beings. Such 

as opening schools, building hospitals, helping poor 

students, taking care of orphans, assisting lonely people 

with poor sake, building bridges, donating houses of 

gratitude, providing free vegetarian meals, or comforting 

people in need… are all noble acts. The Buddha teaches 

that to always be favorable for the benefit of sentient 

beings is to make offerings to the Buddhas. Hoa Hao 

Buddhism is most prominent in this point and long-

lasting also thanks in this point. 

“The FOURTH vow is repentance of the karmic 

mortal sins.” 

The Dharma of repentance is mentioned in book 

5 of Oracles as the precepts. Only knowledgeable, honest 

people can see their mistakes and repent. The wicked 

never see themselves as wrong. Repent to calm our 

conscience and remind us that we will no longer do bad 

things. Repentance is a method of spiritual practice. We 

must repent when we are born; we have made our parents 

sad from infancy. Then when we go to school, we cause 

a lot of resentment toward the teachers. Then, when we 

come into life, we create so much suffering for our 
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friends, brothers, and sisters. We need to repent whether 

we have ever spoken harsh words, told lies, spoken 

stabbing words, or slandered. Humanity today sows so 

many sins that it has to receive calamities and 

tribulations. We need to repent day and night until 

nothing is left to repent. That is what is called repentance. 

Having to repent for the destruction of karma, for the 

empty mind is the proper cultivation. 

“The SEVENTH vow is to pray and beg Buddha 

to stay in life.” 

“The EIGHTH vow is to study Buddhism, invent 

suited to the time.” 

That is the highlight of Virtuous Master and Hoa 

Hao Buddhism. Virtuous Master invented a lot to suit the 

time, offering a convenient and comprehensive Right 

View of Buddhism; when he appeared, it was a time 

when Buddhism was degenerating in South Vietnam 

because of the influence of politics and nationalism. 

Shaken in general (French colonial period and war). He 

asked Buddha to live with us; there are two ways: 

- Upholding the Dharma. How should Buddhists 

learn about Buddhism, understand Buddhism, and follow 

Buddhism? 

- Offer the simplest form of learning (for lay 

people) and still lead the way to perfection. Those are the 

two methods of Meditation + Pure Land. Another 

absolute dharma is offering to beings. That is the secret 

of the Tao’s survival and development despite 

overlapping hardships and tribulations. 

“The NINTH vow is always in accord with 
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sentient beings.” 

“The TENTH vow is dedicating blessings 

everywhere.” 

Hoa Hao Buddhism believers still have a gentle 

disposition and are easy to integrate, not too calculating 

or ambitious. There are basic facilities available to 

absorb these. The two words “HÒA HẢO” in Hoa Hao 

Buddhism that Virtuous Master chose from the 

beginning remind believers to uphold the “always in 

accord with sentient beings.” However, “always in 

accord with sentient beings” is not easy to do without 

proper understanding, making great vows, and practicing 

repentance after self-reflection. 

In brief, in terms of WISDOM and WORKS of a 

BODHISATTVA, Virtuous Founder Huynh appeared his 

whole life and left us all the teachings necessary to 

practice and attain the Buddha Way. 
 

CONCLUSION: 
 

However, why does Virtuous Master have to let 

go of lamentations such as: 

“Depending on the suitable customs and living of people, 

“With the divine pen, I write a few scriptures. 

“Since the heavenly laws are widening opened, 

“Knowing wind and rain, to make a reincarnation. 

“The Celestial Dragon and Bird race is precious as gold 

and jade. 

“Now time is change, so much lowliness. 

“From time immemorial, the Buddha Dharma has bolted, 
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“Therefore, few cultivators attain the Way.” 

(Diệu Pháp Quang Minh – Year of the Dragon) 

 Eighty-three years have passed. Today the world 

understands religion more, but has the Buddha Dharma 

opened the “latch”? That “latch” is our MIND to spiritual 

practice following the correct Bodhisattva Path that They 

sacrificed to pave the way. Suppose any of us are spiritual 

practitioners who want enlightenment. In that case, we 

also need to rely on each sentence of the above TEN 

GREAT VOWS and review our practice to see if it is 

CORRECT AS IN THE MIND OF VIRTUOUS 

MASTER, have sacrificed to appear in life and show his 

WISDOM and WORKS to teach us. Thoroughly 

understand each sentence, reflect on ourselves and our 

own path (instead of judging others); make great vows; 

sincerely repent; practice diligently to get rid of karma 

and attain fruition to be able to PROTECT THE 

RIGHTEOUS DHARMA, and REPAY THE 

GRATITUDE OF THE BUDDHAS AND THE 

BODHISATTVAS. 
 

NAMO OUR MASTER SAKYAMUNI BUDDHA 

NAMO AMITABHA BUDDHA 

NAMO GOLDEN MOUNTAIN BUDDHA 

NAMO THE IMMENSE OCEAN OF QUIESCENSE 

BODHISATTVAS 
 

HUYỀN TRÍ, respectfully 
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TẢN MẠN XUÂN PHÂN                                                                                              
Tùy bút của Nhất Lĩnh

 

  Sáng nay trời vẫn còn se lạnh, chắc còn bịn rịn nỗi 

nhớ của mùa đông, hôm nay tiết xuân phân giao hòa, bầu 

trời quang đãng trong mưa xuân nhè nhẹ, những đám 

mây xám còn che khuất ánh mặt trời trước buổi bình 

minh, nhưng không ngăn được những tiếng hát líu lo, 

những thanh âm rộn ràng của đàn chim vui đùa trong 

ngày mới:  

“Xuân phân chim hót líu lo, 

Dưới làn gió thoảng chuyện trò vang rân”. 

 
Những ngày cuối năm, từng đợt gió cứ thi nhau 

ùa về. Ngồi trong nhà nhìn ra phía mấy nhành lá non của 

hàng cây ven đường vừa nhú lên, đã thấy hơi lạnh bám 

quanh những chiếc tơ trắng mịn màng như nhung. Thêm 

chút mưa lắc rắc khiến cho đất trời chìm trong giá buốt. 

Bầu trời không có lấy một chút nắng. Bên kia khoảnh sân 

nhà hàng xóm, những nụ cúc, nụ hồng đang nằm im trong 

giá lạnh đợi Xuân về ấm áp để nở nhụy khai hoa. 

Bình minh khuất ánh mặt trời, 

Mưa phùn lắc rắc nhẹ rơi bên đường. 

Em Lan, Chị Cúc trong vườn, 
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Chờ ngày khoe nhụy sắc hương ngập tràn. 

Hằng năm cứ mỗi độ cuối tháng Ba dương lịch, 

cũng là mùa Xuân đang về, từ các tiểu bang xa, các quốc 

gia lân cận, các gia đình, doanh nhân, bạn bè, vợ chồng, 

các cặp tình nhân và những người ở vùng Đông Bắc Hoa 

Kỳ thường sánh vai bên nhau, nô nức về vùng Thủ đô 

Hoa Thịnh Đốn để chiêm ngưỡng Lễ Hội Hoa Anh Đào. 

Có nhiều du khách phải đặt Hotel trước cả năm trời để 

có chỗ tạm trú trong những ngày Lễ hội: 

Du khách khắp các tiểu bang, 

Về đây ngắm cảnh rộn ràng thủ đô. 

Hoa Đào sắc thắm điểm tô, 

Trong ngày Lễ Hội quanh hồ đẹp xinh. 

 
  Hàng triệu người lặng lẽ thả bộ vòng quanh trên 

bờ hồ, tham quan chụp ảnh và hít những không khí trong 

lành dịu mát thơm nồng của hương hoa, đem chút hương 

Xuân vào lòng cho ấm áp, rồi nghĩ về quá khứ, mơ đến 

tương lai trước mặt hồ lăn tăn gợn sóng. 

Hàng triệu người vòng quanh chiêm ngưỡng, 

Bên mặt hồ tận hưởng hương Xuân. 

Lời ca, tiếng nhạc vang lừng, 

Ngập tràn cảm xúc tưng bừng niềm vui. 

Xuân về cây cối như bừng trỗi dậy, vạn vật cũng 

muốn vươn mình, những chồi xanh non tơ lú nhú trồi ra, 

sau mấy tháng im lìm trong mùa Đông giá lạnh. Tuần rồi 
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nụ hoa còn chúm chím, ngại ngùng, e ấp, đến hôm nay 

tiết trời nắng ấm những cây Lan-Đào và Hoa Mộc Lan 

ngoài ngõ đã tưng bừng nở hoa khoe sắc, những đàn 

bướm, bầy ong bay dập dìu trước những cánh hoa thơm 

để chiêm ngưỡng màu sắc của hoa, màu xanh tươi của lá 

và hút những mật ngọt đầu đời trong ánh nắng bình minh. 

Ôi đẹp làm sao Xuân đã về, 

Bướm ong vờn lượn quá say mê.  

Bên giàn hoa cúc đang ra nụ, 

Cạnh đóa hồng lan xỏa tóc thề.  

 
Mùa Xuân là mùa khai hoa, nở nhụy, cây cối đâm 

chồi nảy lộc. Mùa của những muôn hoa khoe sắc rực rỡ. 

Vì thế, cứ mỗi độ xuân về lòng người luôn háo hức hân 

hoan và rộn ràng chào đón: 

 
Hôm nay trời chuyển tiết xuân phân, 

Cây lá ra hoa đẹp bội phần.  

Đàn bướm vờn bông mê sắc tục, 

Bầy ong hút nhụy đắm hương trần. 

Mai Đào khoe sắc nơi đầu ngõ, 

Lan Cúc đưa hương ở trước sân. 

Rộn rã đón chào người Lễ hội, 
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Tình xuân phơi phới khắp xa gần.  

Giữa cái khoảnh khắc giao thoa của năm cũ và 

năm mới, ta mới thấy lòng mình đọng lại nhiều điều thú 

vị.  

Mỗi độ Xuân về nơi đất khách chợt thấy lòng 

mình cô đơn trống vắng dù khắp nơi tiếng nhạc trổi tưng 

bừng, nhộn nhịp, tiếng pháo nổ vang lừng.  Ngày xưa 

tuổi thơ mong đến ngày Tết đến, cả gia đình cùng quây 

quần bên nhau để chờ đón phút giao thừa, được mẹ lì xì, 

thêm được khoe áo mới rồi cùng với các em thơ đi chúc 

thọ Ông Bà, như lời thơ của Đức Huỳnh Giáo Chủ: 

“Tràng pháo vang vầy vui đón Xuân, 

Chúc ông năm mới chữ vui mừng. 

Trăm điều phúc lộc vừa đem lại, 

Muôn chuyện nhàn cư đến chẳng ngưng. 

Tộc họ cùng chung gìn nghiệp cũ, 

Gia đình sum họp giữ thường luân”.  

Tết chẳng bao giờ nhạt phai trong ký ức người 

Việt, dù là đi đâu, ở đâu. Những cái Tết dù ở trời Âu, Úc 

châu hay đất Mỹ thì hương vị về Tết qua mỗi năm chỉ 

đậm đà thêm mà không hề vơi giảm. 

Tết là tống cựu nghênh tân, Tết cũng là ôn cố tri 

tân. Là những cảm xúc tản mạn, góp phần vào không khí 

Tết... Những gì khó khăn, vất vả của năm cũ như được 

dẹp bỏ hết, để vui mừng chào đón những gì mới mẻ nhất 

vào nhà. 

CHÚC cầu tất cả được bình an, 

MỪNG đón Xuân sang phúc lộc tràn. 

NĂM cũ đi qua tâm hỷ lạc, 

MỚI niên vừa đến dạ hân hoan. 

VẠN điều may mắn không phiền toái, 

SỰ việc hanh thông chẳng buộc ràng. 

THÀNH đạt hiền lương người cảm mến, 
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CÔNG danh phúc hậu sống thanh nhàn.  

Quê hương là hồn nước nằm tĩnh lặng trong mỗi 

con người chúng ta, trong ý nghĩa tâm linh của người 

Việt, ai cũng mong muốn năm mới sẽ đem đến mọi 

chuyện tốt lành, chọn người khỏe mạnh, tài giỏi để xông 

nhà… Không phải chỉ có cái đẹp của hình thức, ngày Tết 

Việt còn coi trọng vẻ đẹp của tâm hồn, bước sang năm 

mới mọi người đều muốn quên đi chuyện cũ, muốn được 

gần gũi nhau hơn, yêu tình làng nghĩa xóm, thương trẻ 

nhỏ người già… 

“Năm hết Tết đến” Theo quan niệm của người 

Việt Nam, ngày Tết đầu Xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên, 

dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu đều mong được 

trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, 

được khấn vái trước bàn thờ Tổ tiên, thăm lại ngôi nhà 

thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, dòng sông, bờ 

đê, bến nước…  

“Tháng lụn ngày qua năm đã tàn, 

Trẻ già nô nức đón xuân sang. 

Chờ coi năm mới hên hay chẳng? 

Chóng đạt công danh kẻo muộn màng”.  

   (Thơ Đức Huỳnh Giáo Chủ) 

Tết cũng là dịp để cung thỉnh vong linh những 

người thân về thăm và đón Tết cùng với gia đình. Trong 

mỗi gia đình Việt Nam, bàn thờ gia tiên có một vị trí rất 

quan trọng. Bàn thờ gia tiên ngày Tết là sự thể hiện lòng 

tưởng nhớ, kính trọng của người Việt đối với tổ tiên, 

người thân đã khuất với mâm ngũ quả được lựa chọn kỹ 

lưỡng, nhang, đèn, hoa tươi; mâm cỗ với nhiều món ngon 

hay những món ăn quen thuộc của người đã mất và cầu 

xin tổ tiên phù hộ cho gia đình gặp nhiều điều tốt lành 

trong năm mới. 

Tết vẫn còn nhiều phong tục tốt đẹp mang đậm 
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tính nhân văn mà chúng ta cần giữ gìn và phát huy để Tết 

Nguyên Đán mãi là Tết cổ truyền là nét văn hóa đặc sắc 

của dân tộc Việt Nam, vẫn là dịp để gia đình xum vầy 

đoàn viên, là dịp để mọi người được nghỉ ngơi, thư giãn, 

dẹp bỏ những bộn bề, lo toan buồn phiền của năm cũ, dịp 

để mọi người thắt chặt tình thân, tình bạn, tình đồng 

nghiệp, tình làng nghĩa xóm… khi dành thời gian đi thăm 

hỏi ngồi lại bên nhau hàn huyên ôn lại những gì đã qua 

và dự tính những việc sẽ làm trong năm mới, chúc nhau 

những câu chúc tốt lành, động viên chia sẻ an ủi với 

những điều không may đã qua và cùng nhau tin tưởng 

hướng về những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai, 

hướng đến một năm mới “An Khang Thịnh Vượng – 

Vạn Sự Như Ý”. 
Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất vô thường, Xuân mãn 

thì Hè sang, Thu tàn rồi Đông tới, sinh mệnh là một chiếc 

lá, thanh xuân là một bông hoa, quá khứ là một phong 

cảnh, sự nghiệp là một trò chơi, tình yêu là một tách trà, 

cuộc sống là một sự lựa chọn và phúc đức là một niềm 

tin. Nên trong cuộc đời này, hãy cho mình có được bình 

tĩnh, an nhiên, dù là viên mãn hay tiếc nuối, dù là bình 

thường hay thú vị, chúng ta đều là những kẻ bước đi 

trong thời gian, chúng ta đều là những người lữ hành giữa 

đất trời luôn khó tránh khỏi những thăng trầm thay đổi, 

chính sự vô thường này là điều thường gặp trong cuộc 

sống.  

“Bốn mùa trời đất đổi thay, 

Lợi danh, phiền toái đắng cay trăm bề. 

Thức tỉnh cửa Phật dựa kề, 

Thành tâm sớm tối được về Tây phang”. 

Thật vậy, hiện giờ khắp nơi trên thế giới thiên tai, dịch 

bệnh đang xảy ra tràn lan, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã “vì 

lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa” 
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nên Ngài mới hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. 

Khuyên bá gia lánh dữ tìm lành và gắng chí tu hành để 

được thấy Bồng Lai Tiên cảnh. Bởi vì như lời Đức Huỳnh 

Giáo Chủ cho biết: 

“Lầu đài núi Cấm lộ nay mai, 

Thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bày. 

Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, 

Tu hành được thấy cảnh Bồng Lai”.  

Hạnh phúc thay! Ông Bà chúng ta được sanh ra 

trong thời Đức Huỳnh Giáo Chủ giáng trần, và chúng ta 

đã noi theo lớp Cha Ông ngày trước mà Quy y theo và 

học Đạo cho đến ngày nay. Duyên may của tất cả chúng 

ta, khi giờ này mình đã là Tín đồ của Đạo Phật Giáo Hòa 

Hảo. 

Toàn thể trong Đạo chúng ta thuộc hạng Tại gia 

cư-sĩ, học Phật tu Nhân, vì vậy chúng ta phải luôn trau 

dồi học hỏi để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, 

luôn luôn ghi nhớ các phương pháp hành Đạo của Đức 

Thầy dạy, để hàng ngày chúng ta tu tập và sửa đổi… nên 

mở lòng rộng lượng tha thứ những ai say mê lầm lỗi. Thể 

hiện tinh thần nhân đạo, bác ái vị tha, không phân biệt 

màu da, chủng tộc, sang hèn hay giai cấp: 

“Nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, 

Sắc không, không sắc chớ lìa xa”.  

    (Lời Đức Huỳnh Giáo Chủ) 

Một khi xả bỏ được lòng chấp ngã thì thấy mọi 

người, mọi giới và vạn vật đều bình đẳng như nhau. 

Bản tính của chúng ta đa số thường phạm vào 

những điều này:  nhân tướng, ngã tướng, thọ giả tướng, 

chúng sanh sanh tướng, còn phân biệt chấp ngã là không 

thể nào đạt được kết quả, như lời thơ trong bài “Tỉnh 

Bạn Trần Gian” của Đức Huỳnh Giáo Chủ: 

“Tâm trần tục còn phân nhơn ngã, 
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Thì làm sao thoát khỏi luân hồi”.  

Cho nên đây là một yếu tố rất là quan trọng trong 

cuộc đời tu tập của chúng ta. Qua câu giảng “Nhân ngã, 

ngã nhân đừng cách biệt” Đức Thầy đã rút ra hết một 

nửa trong bộ Kinh Kim Cang vì đây là phương pháp tu 

Đại thừa của Bồ Tát hạnh. Rồi đến câu “Sắc không, 

không sắc chớ lìa xa” cũng vậy. Đức Thầy rút ra những 

điều cốt tủy của Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày xưa Đức 

Phật đã diễn pháp trong 49 năm trường.  

Trong bài “Khuyên bỏ dị đoan”, Đức Thầy cũng 

có dạy thêm: 

“Tìm tõi Đạo mầu trong Phật pháp, 

Cho đời hiểu rõ lý chơn không”. 

Ngài đã tùy theo căn cơ và trình độ của mỗi chúng 

sanh mà chỉ dạy chúng ta từ thấp lên cao, từ Tiểu thừa, 

Trung thừa, Đại thừa và luôn cả Nhân thừa, có thể chúng 

ta nhận định và chọn một pháp môn nào đó để tu hành 

cho phù hợp, có người chỉ biết ăn chay và niệm Phật… 

Nhưng điều cốt lỏi là đừng phân biệt Nhân tướng, Ngã 

tướng… thì sẽ không có kết quả, như lời Ngài chỉ dạy:  

“Nhìn Phật Giáo mà tìm cái lý, 

Coi tại sao ta phải tu hành?” (Q.4 – GMTK) 

Nhân loại đại đồng lúc nào cũng có sự cách biệt, 

phân hóa đẳng cấp rất là bất công, thế nên khi Đức Phật 

ra đời, để giáo thuyết cho chúng sanh hiểu, nhằm dung 

hòa tư tưởng không cho mọi người phân biệt, vì Nhân 

ngã, ngã Nhân. Ngài nói:”Không có giai cấp trong giọt 

máu cùng đỏ, và cũng không có giai cấp trong giọt nước 

mắt cùng mặn”. Vì vậy, Đức Thầy từng thố lộ trong bài 

“Để chơn đất Bắc”: 

“Cũng đồng cốt nhục hoài thai, 

Nên ta rán sức miệt mài dạy khuyên”. 

Tất cả chúng ta dù cho sống ở đâu và ở địa vị nào 
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đi chăng nữa, thân xác kia cũng do tứ đại tạo thành, chính 

vì vậy chúng ta ăn uống sinh hoạt các thứ đều hưởng sự 

tinh hoa của Trời đất, không có riêng biệt ai cả.  

Do đó, chúng ta nên suy gẫm và suy xét cho minh 

lý, rồi cần làm những gì giúp cho cuộc sống hiện tại có 

được sự thanh tịnh, an vui để ngày sau có mặt dự Long 

Hoa Đại Hội. 

Thêm về cái bản ngã quan trọng khác là Khẩu 

nghiệp, từ ở ngoài đời đến những người trong Đạo, 

thường hay tranh đua tiếng thấp lời cao, xúc phạm nhân 

phẩm của người khác ảnh hưởng đến đạo đức và mang 

nghiệp quả nặng nề. Người nào cũng cho mình đúng hết, 

nhưng đến giờ này những việc tranh chấp đó vẫn chưa 

ngã ngũ. Cho nên Đức Thầy thường khuyên bảo:  

“Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, 

Chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu oán”. 

   (Q.5 – Khuyến Thiện) 

Như thế là mình đâu có làm đúng theo lời của Đức 

Tôn Sư chỉ dạy.  

Cho nên trong mỗi đồng đạo chúng ta nên có một 

cái nhìn cho tường tận, đừng nên phân biệt thấp cao hay 

cho người ta thiếu kiến thức, vì “Nhân vô thập toàn” 

không có ai mà hoàn thiện, hoàn mỹ hết cả. Chúng ta là 

người phàm tục không phải là bậc Thánh nhân thì làm 

sao tránh khỏi sai trái, lỗi lầm. Vì vậy trong bài Luận 

Việc Tu Hành Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết:  

”Cư trần bất nhiễm là người Thánh, 

Lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền”.  

Bởi thế chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn nữa 

để tránh đi sự bất hòa ý kiến mà bấy lâu nay chưa đồng 

giải được. Đức Thầy đã dạy:  

"Biết chừng nào được qui nhứt thống, 

Khắp hoàn cầu dân biết thương nhau. 
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Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, 

Không nhắc đến biết đâu dân sửa”.  

   (Q.4 – Giác Mê Tâm Kệ) 

Cho nên trong đời sống con người, từ trong Đạo 

cho đến ngoài đời, chúng ta hãy nên chia ngọt sẻ bùi, để 

lo lắng và giúp đỡ về mọi thứ cho Đồng bào và Nhơn loại, 

người gần giúp trước rồi lần lượt tới người xa, không 

phân biệt màu da hay sắc tộc… 

Trong quá trình tu hành của mình cũng thế, quan 

trọng nhất là phải tuyệt đối giữ gìn Giới luật, nếu ta thực 

hiện và làm đúng theo lời Đức Thầy chỉ dạy thì chắc chắn 

rằng trong đồng đạo chúng ta không ai có sự phân biệt. 

Đức Thầy có dạy trong điều Răn Cấm thứ Nhì: “Ta 

chẳng nên gây gổ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho 

nhau trong khi nóng giận”. và  điều Răn Cấm cuối cùng: 

“Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một 

cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, nếu ai 

giữ đặng trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương an 

dưỡng mà học Đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt 

chúng sanh”.   
  Và điều đặc biệt ghi nhớ là khi chúng ta đã đạt 

được những cái hòa trên rồi, thì trên dưới phải nên đồng 

thuận với nhau từ trong ra ngoài, từ “Tâm” tới “Tướng” 

chớ đừng có ngoài mặt thì:  

“Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, 

Trong tâm ý mưu mô đủ thế”.  (Q.4 – GMTK) 

Sở dĩ chúng tôi có đôi lời góp ý nhân dịp Xuân về 

là vì xét thấy trong đoàn thể của chúng ta còn nhiều đồng 

đạo vẫn giữ trong lòng cái Ta quá lớn, cố chấp mọi vấn 

đề, không có lấy tâm Từ Bi Bác Ái để buông bỏ để lo cho 

Đạo khi Đức Thầy vắng mặt, mà cứ chạy theo những ý 

tưởng của riêng mình; như thế là trái với Tôn Chỉ Hành 

Đạo của Đức Tôn Sư. Mình phải buông bỏ cái bản ngã 
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mới chứng được cái Phật tánh, chứ còn giữ cái Ta hoài là 

tu suốt đời cũng không về cõi Phật được. Cho nên Đức 

Thầy nói: “Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Hãy rán 

sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ”. 

“Đạo pháp thường hay dung với hòa, 

Xét người cho tột xét thân ta. 

Nếu người rõ phận vui lòng thứ, 

Ta thứ được người, người thứ ta”. 

  Trước thềm năm mới, trước Ngôi Tam Bảo xin 

thành tâm đốt nén hương lòng, tha thiết nguyện cầu chư 

Phật mười phương, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ 

cho toàn thể nhân loại cùng chư quý đồng đạo sức khỏe 

dồi dào, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, đạo pháp viên 

mãn và chúng sanh trên toàn thế giới khỏe mạnh bình an, 

vượt khỏi tai nàn, hướng về Phật pháp: 

Chúc mừng năm mới bạn gần xa, 

Cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa. 

Tiễn Hổ ra đi vang tiếng hát, 

Đón Mèo 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, 

Tu hành tinh tấn đến Long Hoa.  

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!! 
 

Xuân Quý Mão, 2023  

                                                 Phan Nhất Lĩnh 
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Essay by Phan Nhat Linh 

 

This morning it is chilly, probably still holding on to 

winter nostalgia; today, the spring time is in harmony, the 

sky is clear in the gentle spring rain, and gray clouds still 

block the sun before dawn. They could not stop the 

chirping, the bustling sounds of the birds playing on a 

new day: 

"The birds chirping to greet the springtime, 

Beneath the breeze, chattering resounded." 

In the last days of the year, wind waves rush back. Sitting 

in the house, looking at the young leaves of the roadside 

trees that had just sprouted, I felt the cold clinging to the 

smooth white silks like velvet. Add a little rain to make 

the sky and earth sink in the cold. The sky did not have a 

single ray of sunshine. On the other side of the neighbor's 

yard, chrysanthemums and rose buds lie dormant in the 

cold, waiting for the warm spring to bloom. 

“The dawn disappears from the sun, 

A drizzle fell on the side of the road. 

Miss Orchid and Sister Chrysanthemum in the garden, 

Waiting for the day to show off the full beauty and scent.” 

Every year by the end of March, spring is coming. From 

far away states, neighboring countries, families, 

businessmen, visitors, friends, lovers, and people in the 

Northeast of the United States often come side by side, 

eager to go to the Washington Capital area to admire the 

Cherry Blossom Festival. Many tourists have to book a 

hotel a whole year in advance to have a place to stay 

during the festival days: 

“Visitors from across the states, 
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Come here to see the bustling capital. 

Colorful peach blossoms adorned, 

During the Festival around the beautiful lake.” 

Million people calmly walk around the lakeshore, take 

pictures and breathe in the fresh air and the scent of 

flowers, bringing a little Spring into their hearts for 

warmth, then think about the past and dream of the future 

in front of the lake ripples vaguely. 

“Million of people stroll around to admire, 

Enjoying the scent of spring by the lakeside. 

The lyrics, the music resounding, 

Filled with feelings of jubilation.” 

When spring comes, the trees seem to rise, everything 

wants to reach out, and young green shoots emerge after 

a few months of silence in the cold winter. Last week, the 

flower buds were still tender, shy, and timid; until today, 

the weather was warm and sunny, the orchids and 

magnolia trees in the alley were jubilantly blooming, and 

butterflies and bees fluttered before them. Fragrant petals 

to admire the flowers’ color and the leaves’ bright green, 

and suck the first sweet nectar in the dawn sunlight. 

“Oh, how beautiful spring has come, 

Butterflies flutter so passionately. 

Besides the chrysanthemums blooming, 

Next to the rose flower, she spread her long hair..” 

Spring is the season of flowering, pistil blooming, and 

trees sprouting buds. The season of blooming flowers. 

Therefore, every spring, people’s hearts are always 

excited and excited to welcome: 

“Today, the weather changes to the springtime, 

The tree flowers are much more beautiful. 

A flock of butterflies fluttering in the love of color, 

The swarm of bees sucked the nectar from the flowers. 
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Cherry blossoms and Peach flowers show beauty near 

the alley, 

Orchids and Chrysanthemums pervade the scent in the 

yard. 

Warmly welcome the festival people, 

Spring love blooms far and near.” 

Amid the intersection of the old year and the new year, 

we find that our hearts are filled with many exciting 

things. Every spring, when spring returns to a foreign 

land, I suddenly find my heart lonely and empty even 

though the music is triumphant and bustling, and the 

sound of firecrackers is resounding. In the past, when I 

was a child, I looked forward to the arrival of the New 

Year. The whole family gathered together to wait for 

New Year’s Eve; the children received lucky money from 

the mother, showed off a new shirt, and joined with 

others to wish grandparents a long life, like a poem of 

Virtuous Founder Huynh: 

“The fireworks are so jubilant to welcome Spring, 

Wishing you a happy new year. 

Hundreds of blessings have just brought, 

All sorts of leisurely things will not stop. 

The family together preserves the old tradition, 

Family reunions keep the sweet routine.” 

Tet never fades in the memory of Vietnamese people, no 

matter where they go. During the New Year holidays, 

whether in Europe, Australia, or the US, the taste of Tet 

gets stronger every year but does not decrease. 

Tet is to say goodbye to the old to welcome the new, and 

Tet is to memorize the old thing and know the new stuff. 

They are scattered emotions, contributing to the 

atmosphere of Tet. The difficulties and hardships of the 

old year have been removed, so we can joyfully welcome 
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new things into the house. 

WISHING all people to be in peace, 

HAPPY to welcome Spring with abundant blessings. 

YEARS passed through the mind of bliss, 

NEW YEAR has just arrived jubilantly. 

THOUSAND of luck without trouble, 

WORKS and events will be thorough, not binding. 

SUCCESS for gentle people who are loved, 

HONOR and happiness to come in a peaceful life. 

Homeland is the soul of a country lying quietly in each 

of us, in the spiritual sense of the Vietnamese people. 

Everyone wishes the new year will bring all good things 

and choose healthy and talented people to break into the 

house. Not only the beauty of the form; Vietnamese New 

Year also values the beauty of the soul; entering the new 

year, everyone wants to forget the old story, be closer to 

each other, love the village, and love the children and 

older adults. 

According to the Vietnamese concept, New Year’s Day 

is the day of the reunion; union members, no matter what 

job they do, wherever they are, look forward to returning 

to reunite under the family home. During the three days 

of Tet, they can make vows in front of the Ancestral altar 

and visit the church, the grave, the well, the yard, the 

river, the dyke, and the harbor. 

“The month of the year has passed, 

Young and old eagerly welcome spring. 

Waiting to see if the new year is lucky or not? 

Quickly achieve fame, lest it is too late.” 

(Poetry of Virtuous Master Huynh) 

Tet is also an opportunity to invite the spirits of relatives 

to visit and celebrate Tet with their families. In every 

Vietnamese family, the ancestral altar has a significant 
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position. The altar of ancestors on Tet holiday is the 

expression of the Vietnamese people’s remembrance and 

respect for their ancestors and deceased relatives. The 

offerings include a carefully selected five-fruit tray, 

incense, lamps, and fresh flowers; a tray with many 

delicious dishes or familiar dishes of the deceased; and 

prayer to the ancestors to bless the family with many 

good things in the new year. 

Tet still has many good customs imbued with a humanity 

that we need to preserve and promote so that the Lunar 

New Year will forever be a traditional Tet, a unique 

cultural feature of the Vietnamese nation, and still an 

opportunity for families to gather. This reunion is an 

opportunity for everyone to rest, relax, and get rid of the 

chaos, worries, and sorrows of the old year, an 

opportunity for everyone to tighten their family, 

friendship, co-workers, and neighborly love. They spend 

time visiting relatives. They sit together, discuss and 

review the past and plan what to do in the new year, wish 

each other good wishes, encourage and share consolation 

with unfortunate past things, and believe in the good 

things to come in the future, towards a new year of 

“Wellness and Prosperity - All Things As Wished.” 

But life is inherently impermanent; spring is full, 

summer comes, autumn fades, and winter comes. Life is 

a leaf; youth is a flower; the past is a landscape; career is 

a game; love is a cup of tea; life is a choice; and virtue is 

a belief. So in this life, let yourself have calm and peace, 

whether full or regretful, normal or exciting; we are all 

walkers in time; we are all human beings. It is always 

difficult for a traveler between heaven and earth to avoid 

ups and downs, and this impermanence is common in life. 

“The four seasons, heaven and earth, all change, 
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Name and gains are troubles and bitterness on every side. 

Awakening, the Buddha’s gate is near, 

Be mindful, day and night; you can return to the Western 

land.” 

Indeed, now all over the world, natural disasters and 

epidemics are spreading rampantly. Because of 

overwhelming compassion, Huynh Virtuous Founder 

appeared tosave sentient beings in the time of the disaster. 

Advise the family to avoid evil, seek good, and strive to 

practice seeing the Bong Lai Fairy scene.Huynh Virtuous 

Founder said: 

“On the Forbidden mountain, the castles will show very 

soon, 

To wake up new beings, they manifest. 

Teaching people to be ethical, 

Cultivate to see the divine Penglai scene.” 

Happily! Our grandparents were born when Virtuous 

Founder Huynh came to earth, and we have followed 

Father’s class in the past but have taken refuge and 

studied the Way to this day. Fortunately for all of us, I am 

a follower of Hoa Hao Buddhism. 

All of us in the Religion belong to the class of laypersons 

studying Buddhism and cultivating people, so we must 

continually grow and learn to guide each other on the 

moral path, always keeping in mind the methods of 

practicing Buddhism. The Virtuous Master taught us to 

practice and correct every day; we should open our hearts 

to forgive those who indulge in mistakes. Show the spirit 

of humanity, and generous charity, regardless of skin 

color, race, class, or financial condition: 

“Other and me, me and other, do not separate, 

Form and non-form, non-form and form, do not leave.” 

(Words of Virtuous Founder Huynh) 
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Once you eliminate self-grasping, you will see that 

everyone, all precepts, and all things are equal. 

Most of our nature often commit these things: the sign of 

personality, the character of self, the symbol of life, the 

movement of living beings, and the distinction of self-

grasping. Such a view is impossible to achieve results, as 

the verses in the poem “Friendship on Earth” by Virtuous 

Founder Huynh: 

“The mundane mind still separates the other and the 

self, 

Then how to get rid of samsara?” 

So this is a significant factor in our religious life. 

Through the first lecture, “The self, the other should not 

separate,” the Master has extracted half of the Vajrayana 

Sutra because this is the Mãhayãna method of the 

Bodhisattva’s practice. Then came the second sentence: 

“Form is formless, formless is form, do not separate.” It 

clearly stated that the core of the Heart Sutra was the 

Buddha’s teachings in the past 49 years. In the lesson 

“Advice to abandon superstition,” the Master taught: 

“Finding the Divine Way in the Buddha Dharma, 

Let life understand the truth and emptiness.” 

He taught us from low to high, from Hĩnayãna, Middle 

Vehicle, Mãhayãna, and even Human Vehicle, we can 

identify and choose a method. There are people to 

practice. Accordingly, some people only know how to be 

vegetarian and recite the Buddha’s name… But the 

critical thing is not to distinguish between the forms of 

Other and Self... then there will be no results, as he taught: 

“Looking at Buddhism and looking for a reason, 

Why should we practice cultivation?” (B.4 – GMTK) 

Therefore, we should reflect and think clearly; then, we 

need to do what helps our present life to be peaceful and 
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happy so that we can attend the Dragon Flower Assembly 

in the future. Humanity has always had a gap, and the 

class distinction is very unfair, so when the Buddha was 

born, it let sentient beings understand the teachings to 

harmonize their thought, not for everyone to distinguish 

because of other and self, self and other. He said: “There 

is no class in the same drop of red blood, and there is no 

class in the same salty tear.” Therefore, the Master once 

revealed in the lesson “Steps on the Northern ground”: 

“As we are all born from the same bones and flesh, 

So I try hard to teach and advise.” 

No matter where we live and what position we are in, the 

other body is also made up of the four elements, that’s 

why we eat, drink, and live, and all enjoy the 

quintessence of Heaven and Earth, not separate from 

anyone. 

Oral Karma is more about the other important ego; from 

outside to those in the Religion, they often compete in 

low and high voices, insulting other people’s dignity, 

affecting morality, and bearing heavy karmic 

consequences. Everyone thinks they are correct, but up 

to now, those disputes have not been settled. Therefore, 

the Master often advised: 

“Often competing for low voices, high voices, 

Non-patience will turn into hatred.” 

(Book 5 – Khuyen Thien) 

Suppose we did not follow what the Master instructed, 

so each fellow believer. In that case, we should have a 

thorough look, don’t discriminate between low and high, 

or give people a lack of knowledge, because in us, people 

who know nine also have a part that they don’t know, 

even if people are wrong. There is also a good thing; 

accidentally, our unknown falls into people’s 
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understanding, so we need to learn more to avoid 

disagreements we cannot resolve. The Master taught: 

“As long as they are not unified, 

Then all over the world, people love each other. 

When I mention it, the jade mind is painful, 

Don’t mention it; how people know to fix it.” 

(Book 4 – Giac Me Tam Ke) 

Therefore, in human life, from Religion to the real world, 

we should share the sweet and the rich; the rich must give 

to the needy as the Master said: “Advise people to be 

charitable.” Do worry and help with everything for the 

compatriots and humanity; the people near help first and 

then turn to those far away, regardless of skin color or 

ethnicity. 

In our practice, the most important thing is to keep the 

Precepts; if we do and follow the Master’s instructions, 

we will make sure that no one makes a distinction. In the 

Second Precept, the Master taught: “We should not 

quarrel with one another, forgive each other’s sins in 

anger.” the last Precept: “In summary, we must love each 

other like sons of only father, guide each other on the 

moral path, if anyone keeps perfect, can return to the 

Western world to rest and learn the Way completely to be 

able to return and save sentient beings.” 

When we achieve the above harmony, then the upper and 

lower ones must agree with each other from the inside 

out, from “Minds” to “Forms,” not only the surface: 

“Welcome words are only from the tainted lips, 

In the mind, all kinds of scheme and falsity.” (Book 4 -  

GMTK) 

We have a couple of comments on the occasion of Spring 

because, in our group, many fellow believers still hold 

too big of an ego and are stubborn in all problems 
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without compassion and love. They do not let go to take 

care of the Way in the absence of the Master but keep 

running after their own ideas, contrary to the Master’s 

Principles of Practice. We must let go of the ego to realize 

the Buddha nature, but if we keep the ego forever, even 

practicing, we can’t return to the Buddha realm for the 

rest of our lives. Therefore, the Master said: “It is 

necessary to understand the Buddhist principle of no self. 

Do your best, and you will have the Master’s support.” 

“Dharma often has mercy and harmony, 

An ultimate way of examining people is self-

examination. 

If the person who knows his fate is willing to forgive, 

I can forgive others; others can forgive me.” 

On the eve of the new year, before the throne of the Three 

Jewels, I would like to burn incense and earnestly pray 

to the Buddhas of the ten directions. I pray for the 

blessings of the Three Jewels to bless all humanity and 

fellow believers with good health, peace of mind, 

diligent practice, and perfect Dharma. Pray for good 

health and peaceful life of all human beings all over the 

world, overcome disaster, and turn towards the Buddha 

Dharma: 

Happy New Year to all friends, near and far, 

Pray for good and favorable weather. 

Send the tiger away in the singing sound, 

Welcoming the Cat with music and song. 

May the whole family prosper, 

Good luck everywhere. 

Abundant health, happy life, 

Cultivate diligently to attain the Dragon Flower 

festivities. 

NAMO AMITABHA BUDDHA!!! 
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Tùy bút của Lê Yến Dung 
 

Trời Nam Cali vẫn còn mang hơi lạnh của những 

cơn mưa cuối mùa, dù gió Xuân đã nhẹ nhàng lan tỏa 

chút hơi ấm khắp chốn. Xuyên qua những cành khô của 

Đông còn sót lại, những chồi xanh đã e ấp nảy lên, rồi sẽ 

rộ nở hoa. Xuân sắp đến, Đông lại đi để rồi trở lại, đất 

trời cũng luôn đổi thay, vạn vật vốn dĩ vô thường, nhân 

sinh cũng tất bật bôn ba không ngừng nghỉ... 

Tôi lặng lẽ tìm một không khí Tết quê nhà mà đã 

hơn bốn chục năm qua tôi vẫn khao khát, dường như rất 

xa lạ. Ký ức tuổi thơ đã quay về, một cảm xúc rất đơn sơ 

mà hầu như nguyên vẹn của một thời thơ ấu êm đềm dấu 

yêu. Những đứa trẻ đã được sinh ra và lớn lên trên xóm 

Đạo, một mảnh đất bình yên bên dòng chảy hiền hòa của  

Cửu Long Giang, dù ngoài kia súng đạn vẫn liên hồi mù 

mịt lửa khói bay, cướp đi bao nhiệu sinh mạng vô tội, nhà 

tan cửa nát, giữa cuộc chiến vô nghĩa huynh đệ tương tàn. 

Ngày ấy, dù xa rồi theo năm tháng đi qua, mà tôi vẫn còn 

nhớ rất rõ cái cảm giác háo hức trong những ngày Tết 

xưa cùng người thân thương. Thích nhứt là sáng ba mươi 

Tết, tôi cùng chị dâu theo mẹ đến chợ Tết để chuẩn bị 

cho buổi chiều cúng rước Ông Bà Tổ Tiên về sum họp 

trong ba ngày Tết và tối giao thừa. Cảm giác vui sướng 

lâng lâng vào những hôm ấy, đi giữa chợ hoa hàng cây 

trái bánh mứt cùng mẹ và chị dâu. Chúng tôi đảo qua lại 

khắp chợ và mua thật nhiều trái cây cũng như các loại 

hoa, tươi thơm ngát hương. Mùi hương nồng nàn quyến 

rũ của các loại hoa xưa mà cho đến bây giờ tôi không 

ngửi được ở các nơi bán hoa nào ở đây.  

Hương thơm nồng nàn đó đã lôi cuốn được mấy 

cánh bướm vàng chập chờn, hay đậu trên các đóa hoa hút 
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nhụy. Bình bông mẹ mới cắm đặt trên bàn Thông thiên 

trước sân nhà để chuẩn bị cho giao thừa. Tôi rất phiền hai 

con bướm tham ăn nầy vì giao thừa chưa đến mà chúng 

dám cả gan, châm vòi vào nếm mật rồi; nhưng tôi lùn tịt 

dưới chân bàn Thông thiên, nên tôi càng hét, vỗ tay thành 

tiếng động bảo nó bay đi, nhưng nó cứ say sưa lo ăn ngon 

mà thôi. Thế mà tôi còn bị mẹ la rầy nữa chứ: “Đời sống 

của các loài vật bé nhỏ, rất ngắn ngủi, bé hãy để cho nó 

ăn.” 

 
Chợ Hoa Tết làng quê (Source: Internet). 

Chợ Tết ngày xưa tại làng Hòa Hảo ngày nào cũng 

đông nghẹt người mua sắm, ai cũng mua sắm rất nhiều 

vì không muốn bỏ tiền ra mua sắm bất cứ thứ gì trong 

những ngày đầu năm. Trong mắt bé thơ tôi, chợ Tết sao 

đông vui và đẹp đến vậy. Đâu đâu tôi cũng thấy những 

nụ cười rạng rỡ, hiền hòa trong nắng Xuân không chói 

chang mà rất nhẹ nhàng trong trẻo, nhuốm nhẹ vào má 

đỏ hay hay của những cô gái mặc chiếc áo bà ba đủ màu 

trắng, nâu, vàng. Những thiếu nữ tóc dài như mây mùa 

Thu đang độ xinh xắn quyến rũ. Người phụ nữ ở miền 
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sông nước rất đẹp, nếu ai có dịp về xóm Đạo Hòa Hảo 

thì đã không quên cái cảm xúc nầy. Dạo ấy tôi cứ nhìn 

say mê các chị, và lắng nghe được lời khen ngợi của các 

thanh niên đến thăm viếng Thánh Địa vào những ngày lễ 

và các ngày Rằm trong năm: “Con gái xóm Đạo sao mà 

rạng ngời, thùy mị, nết na đức hạnh đến thế?”  

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến lời dạy cho số nữ 

tín đồ của Tôn Sư trong Sấm Giảng (quyển ba): 

“Chữ dung là phận đàn bà, 

Vóc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. 

Dầu cho mắc phải nghèo nàn, 

Cũng là phải sửa phải sang mới mầu.” 

Thế nên, các phụ nữ ở đây luôn là những người 

con gái gương mẫu, thanh thoát. Lúc còn là một bé thơ 

lên sáu lên bảy, mà tôi đã cảm nhận được rồi, tôi lại ước 

khi lớn lên tôi sẽ đẹp như các chị ấy, cái đẹp dịu dàng 

hiền lành của các cô gái ở làng quê Hòa Hảo. Nhứt là 

hình ảnh các cô đang hong tóc vào những trưa Hè oi bức, 

dọc theo bờ sông lặng lẽ xuôi dòng, thấp thoáng vài cụm 

lục bình nổi trôi theo gợn sóng li ti, chầm chậm lướt nhẹ 

dưới tàng cây in bóng mát. Ngày xưa dù chỉ là đứa trẻ 

sáu, bảy tuổi thôi mà tôi và anh họ Lê Phước Chỉnh cũng 

thích lén ba mẹ ra sông để đợi hoàng hôn ngắm cảnh. 

Những hình ảnh đó, trong ý nghĩa cao đẹp của một quê 

nhà, trong sự yên ẳng, xinh tươi của nó, những đứa trẻ 

như tôi đã không bao giờ quên được, dù đã cách biệt, dù 

năm tháng đã đi qua rất dài và cách xa ngàn trùng của 

một quê hương bỏ lại.  

Lòng yêu trời biển từ lúc thơ ấu, nên định mệnh 

đã ràng buộc anh Chỉnh; anh đã gia nhập vào khóa 24 tại 

quân trường Nha Trang, của trường Hải Quân VNCH khi 

vừa 18 tuổi, để thỏa chí tang bồng hồ hải; lúc bấy giờ tôi 

vẫn còn mài đũng quần ở ghế nhà trường. 
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Bé ngắm hoàng hôn trên cầu dưới bến sông Tổ Đình 

PGHH. (Ảnh: LYND) 

Ngày ra trường, anh rất khôi ngô tuấn tú trong 

trang phục màu trắng của một Sĩ quan Hải Quân.  Không 

được bao lâu thì anh phải cởi bỏ quân phục cùng tấm lòng 

yêu quê hương ấy, ngậm ngùi bước vào chốn giam cầm, 

với một định mệnh chung của toàn thể Miền Nam nguy 
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biến. Còn tôi thì phải bỏ quê hương mà ra đi… 

Ở nơi chốn bình yên, có hình ảnh ngôi Tổ Đình 

Hòa Hảo cổ kính quen thuộc, nơi mà  Đức Huỳnh Giáo 

Chủ đã Đản Sinh và khai Đạo, nhứt là Chùa Thầy An Hòa 

Tự, nơi ấy một không gian tĩnh lặng, thần tiên, mà hằng 

tháng vào ngày mười bốn, ngày Rằm cũng như ngày hai 

mươi chín, ba mươi mẹ đều dắt tôi đến để lễ Phật, lễ Thầy. 

Chưa đến nơi, bên tai tôi đã vang vang lời kinh tiếng kệ 

của Tổ Thầy từ Độc Giảng Đường, khói hương trầm lan 

tỏa khắp mọi nơi. Tối đến, những bàn thông thiên với 

những ngọn đèn, nến lung linh bên cạnh những bình hoa 

thơm ngát để cúng trời Phật. Người ta nguyện chư Phật 

mười phương cùng oai linh của các chư Thần trong các 

cõi, hộ trì cho quê hương Việt Nam thôi khói lửa điêu 

linh và con người bớt đi sân si, thù hận để trở về cuộc 

sống yên bình, tâm thức tĩnh lặng vốn dĩ chân như thánh 

thiện mà Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng đã dạy trong Quyển 

Tư: 

“Sách Thánh đạo ghi trong Tam Tự, 

 Người mới sanh tánh thiện Trời dành.” 

Nhưng khi càng ngày càng lớn lên với cuộc sống 

cơm áo gạo tiền, giữa lúc giai đoạn nhiễu nhương của đất 

nước; lớp thì bị ngoại xâm, dân chúng sống trong nghèo 

đói, lại còn bị các đảng phái đem giáo thuyết của chủ 

nghĩa ngoại lai đế dày xéo quê hương đất Tổ; họ luôn tìm 

mọi hình thức, tạo chiến tranh tứ phía, tạo nên cảnh nồi 

da xáo thịt. Nên Đức Thầy cũng cho chúng ta biết trong 

Quyển Tư: 

“Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, 

 Nên tật xấu che mờ thiện tánh.” 

Nhưng đặc biệt ở làng Hòa Hảo, tôi đã chưa thấy 

dân chúng ở đây họ đối đãi xấu với nhau mà ngược 

lại...Tôi còn nhớ một kỷ niệm sâu sắc với tình thương các 
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chú bác đã cho, xảy ra trong thời ấu thơ của tôi ở một 

ngày nắng ấm sau mùa Tết: 

Dạo ấy thừa lúc cả nhà đang ngủ trưa tôi và anh 

họ Chỉnh chạy xuống bờ sông, tìm đất sét để nắn lại hai 

cánh tay bị gãy cho con Búp bê mà hôm qua hai anh em 

đã nhặt được tại đống rác đầu cầu sắt ở xóm trên, và hai 

anh em đang giấu sau bụi bông bụp trước sân nhà (vì ba 

không cho lượm của rơi). Điều mà tôi và anh họ đã đắn 

đo để lượm con búp bê về nhà? Nhưng anh Chỉnh lại nói: 

“Cái nầy không phải của rơi, mà đồ người ta quăng bỏ.” 

Chúng tôi thấy nó bị gãy tay, nên hai anh em định nắn 

hai cánh tay lại để nó khỏi bị tật nguyền, rồi đem trả lại 

đống rác… 

Hai anh em níu tay nhau đi xuống bờ sông thừa 

lúc nước ròng. Vừa nhảy xuống, chưa kịp ra tới bực hẳm. 

Thì hai anh em lại nghe tiếng la hét thật to của một thanh 

niên lực lưỡng: “Đứng lại! Hai đứa nhỏ!” Tôi và anh 

quay lưng lại thì người ta đã ôm tôi vào lòng, còn anh 

Chỉnh thì được người đàn ông khác dắt tay, cùng với 

khoảng bảy tám người nữa, họ dỗ ngọt: “Mấy chú và các 

cô ở đây là người tốt, sợ hai con té sông chết, nên đến 

đây để giúp hai con thôi, đừng sợ”. Người kia lại hỏi:  

“Hai cháu đi xuống đây làm gì?” Anh Chỉnh lẹ miệng nói: 

“Hai con đi móc đất sét, để làm tay cho con Búp bế”.  

“Nhà hai cháu ở đâu, để chú đưa về nhà”. Chú vừa hỏi 

xong thì có người mang cục đất sét trao cho anh Chỉnh 

và nói: “Chú tặng cho cháu cục đất sét và nhớ đừng đi 

xuống sông nữa nha. Ở dưới bực hẳm nầy có con Ma-da, 

nó hay kéo chân mấy đứa nhỏ cỡ hai cháu”. Tôi và anh 

Chỉnh bỗng thấy sợ lắm vì người lớn ở làng Hòa Hảo nầy, 

ba mẹ nói là họ không bao giờ nói láo. 

Một suy nghĩ, một hành động của tôi và anh họ 

hồi còn là bé thơ mà cho đến bây giờ thỉnh thoảng nhớ 
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lại chuyện con Búp bê bị gãy đôi tay, mà hai anh em đã 

không biết được sự rủi ro của con nít té sông mà chỉ nghĩ 

đến chuyện làm cho búp bê không còn tật nguyền và 

cũng không bao giờ nhớ ra:  “Đây là đồ chơi bằng nhựa”! 

Từ đó, tôi và anh không bao giờ đi xuống sông nữa và 

cũng từ đó câu chuyện đi móc đất sét và con Ma-da lôi 

chân con nít đã in sâu vào tâm trí tôi. 

Thật là một  kỷ niệm tuyệt vời của thời thơ ấu của 

tôi trên xóm Đạo, có tình thương rộng lớn của nghĩa xóm 

tình làng cho nên các đồng đạo ở quê tôi bao giờ cũng 

lấy tình thương yêu nhau mà chở che lo lắng cho nhau, 

họ có bổn phận canh chừng nhau, để ý từng nhà một để 

sẵn sàng tiếp ứng, giúp đỡ khi cần thiết. 

Trong những ngày chuẩn bị đón Tết, ai ai cũng tất 

bật và rộn ràng, những khuôn mặt của họ luôn rạng ngời 

và ánh lên một niềm vui thánh thiện khó tả. Bận rộn nhất 

là các quầy bán đậu hủ, mì căn, tương hột và chao; chắc 

không còn ai ngạc nhiên khi thấy ở ngôi làng lớn nầy ở 

hai ngôi Chợ không có bán thịt cá vào những ngày cuối 

và đầu năm, chưa kể mỗi tháng vào ngày hai mươi chín, 

mồng một âl, cũng như vào ngày mười bốn, ngày Rằm, 

người ta sẽ không tìm được thịt cá ở đây. 

Tôi chợt nhớ lại lời dạy của Tôn Sư:  

Chay bốn bữa ấy là quy tắc, 

Của kẻ Khùng chỉ dắt chúng sanh. 

Hay là 

Đồ lao muốn tránh sớm nghe Ta, 

Bố thí trì chay giữ giới mà. 

Phật Đạo trao dồi tâm tánh lại, 

Giác thuyền chuyên chở lúc can qua. 

Và Đức Phật Thầy Tây An cũng nhắc nhở chúng 

ta trong việc phải dùng chay trong điều thứ tư của Ngài: 

“Điều thứ tư pháp môn quy luật, 
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Lục, thập chay cố sức trau dồi. 

Thịt thà xương máu tanh hôi, 

Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn,” 

Các đứa bé như tôi đều được cha mẹ cho ăn chay 

ngay từ nhỏ. Tôi nhớ nhứt là ổ bánh nóng giòn mới ra lò 

của Lò bánh mì “Bảy Xê”, đã được chị Dứt (người giúp 

việc) mua về và mẹ làm nhưn chay gồm tàu hủ chiên, 

trộn với bì chay có đồ chua, nhiều ngò và dưa leo chuột 

với nước sốt chay chua ngọt rất ngon, mà chị Dứt đã giúp 

cầm theo, đưa tôi đi bộ tới chùa để kỉnh lễ Phật vào 

những ngày Rằm. Ở xóm Đạo tôi, mỗi ngày Rằm các  

trường Trung học và Tiểu học đều đóng cửa và thầy cô 

giáo có bổn phận phải hướng dẫn học sinh đến chùa để 

kỉnh lễ Phật, Trời và Đức Thầy và cũng để cầu nguyện 

cho Quốc thái dân an. Trước khi đi Chùa kỉnh lễ,  thầy 

cô giáo cũng luôn hướng dẫn toàn thể học sinh chào 

Quốc kỳ và Đạo kỳ.  

Ngoài ra, tôi cũng còn nhớ vào những ngày Rằm 

hàng tháng, Ban Chẩn tế của Phật Giáo Hòa Hảo, có 

người đến để lấy phần gạo “tích thiểu thành đa” của mỗi 

gia đình ở vùng Thánh Địa để đem về Tổ Đình PGHH, 

sau đó thì phân phối đi khắp nơi cho những gia đình 

nghèo khổ. Tôi là một trong những em bé được ba mẹ 

giao cho làm việc nầy. Vào mỗi sáng trước khi đến 

trường học, tôi còn nhớ lời căn dặn của mẹ: “Cháu Dứt 

thì bốc một nắm gạo, còn bé thì phải bốc hai nắm”, có lẽ 

tay tôi bé nhỏ quá vào tuổi lên sáu, lên bảy nên mẹ rất là 

kỹ khi dặn dò. 

Ngoài việc nắm gạo cứu đói, ba còn cho chúng tôi 

biết để tâp tánh tiết kiệm, vị tha để nhớ đến công lao của 

Đức Giáo Chủ lúc Ngài còn tại Saigon đã có các cuộc đi 

Khuyến nông, kêu gọi tín đồ tăng gia cày cấy để cứu đói 

cho đồng bào hai miền Trung, Bắc… 
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Bé ngồi Niệm Phật. (Ảnh: LYND) 

Ngoài ra, mẹ tôi còn bắt buộc chúng tôi phải Niệm 

Phật vào mỗi tối, sau thời cúng lạy của ba mẹ, trước khi 

đi ngủ; đây là một bắt buộc coi như quan trọng, mẹ tôi 

bắt chúng tôi phải ngồi xếp bằng trước bàn thờ Cửu 

Huyền, Ngôi Tam Bảo, niệm lớn tiếng “Nam Mô A Di 

Đà Phật”, (mẹ phải nghe vì mẹ sợ chúng tôi không có 

niệm), ba mẹ tôi cũng nói: “Niệm Phật cho làng xóm 

được bình an, cho no cơm ấm áo”. Bây giờ lớn lên, anh 

chị em chúng tôi vô cùng cám ơn ba mẹ đã tạo cho anh 

chị em tôi một thói quen tốt, sự lợi ích của Lục Tự Di Đà 

đã in sâu trong tim não của các anh chị em tôi mà Đức 
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Thầy cũng đã nhiều lần nhắc nhở trong Thi Văn Sấm 

Giảng quyển hai: 

Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, 

Thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. 

Bởi vì: 

Chữ lục tự trì tâm bất viễn, 

Thì lâm nguy có kẻ cứu mình. 

   (Q.2 - Kệ Dân Người Khùng) 

Hay là: 

Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, 

Cho đẹp mặt Tổ tiên nòi giống. 

   (Q.5 - Khuyến Thiện) 

  Vì muốn cho đất nước được sớm an bình, chấm 

dứt chiến tranh có lần cả làng Hòa Hảo đã tụ tập lại ở Tổ 

Đình PGHH để niệm Phật. Hôm ấy tôi được mẹ dắt theo, 

trong chiếc áo bà ba nâu mà mẹ mới vừa may xong. Là 

đứa bé đầu tiên mặc áo nâu trong làng để cùng mẹ đi cầu 

nguyện, nên ai cũng khen: “Bé dễ cưng quá”. Tôi rất sung 

sướng vui mừng và hình ảnh đó cho tới bây giờ tôi vẫn 

còn nhớ. 

Nhưng có lẽ chúng tôi thích nhất là được ngồi 

nhìn mẹ và các cô chú hàng xóm cùng nhau gói bánh tét, 

bánh ít, quết bánh phồng. Họ quấn quýt cười nói huyên 

thuyên dưới ánh lửa bập bùng bên những nồi bánh tét, 

bánh chưng khổng lồ, tiếng nổ tì tẹt trong ánh lửa lớn, 

nghe giòn tai hòa lẫn những tiếng khua bình bịch nhịp 

nhàng của các chàng trai làng đang quết bánh phồng, bên 

cạnh các thiếu nữ với mái tóc huyền đen đang lay nhẹ 

trong gió Xuân. Họ đang chăm chú, thoăn thoắt bàn tay 

đẩy ra kéo vào để cán những chiếc bánh phồng ẩn tình 

quê hương sông nước, mờ ảo, tạo nên một màn đêm rất 

tuyệt ở những đêm, những  phút giây chuẩn bị để đón 

giao thừa. 
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Từ ngày 30, trước giao thừa, các gia đình đã nấu 

sẵn những món ăn ngon đặc biệt. Họ bày trên Bàn Thờ, 

thắp nhang thơm cạnh cặp nến lung linh nép mình bên 

bình hoa đẹp đủ sắc màu tỏa hương, thơm ngào ngạt để 

mời hương linh Ông bà Tổ tiên và những người thân đã 

qua đời về ăn cơm, vui Tết với con cháu, cũng để tỏ lòng 

hiếu kính với bề trên, và cũng để Tạ ơn Trời Phật đã cho 

nhân gian mưa thuận gió hòa trong suốt năm qua… 

Đêm giao thừa nhà nào cũng bày sẵn một mâm Lễ, 

gồm: bánh mứt đủ loại, nhứt là những chiếc bánh ít, bánh 

tét vừa nấu xong...Cả gia đình quây quần nhau chờ đợi 

cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất đó chính là thời khắc 

giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong 

giây phút đó, gia đình chúng tôi được đoàn tụ sum vầy 

bên nhau, cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho 

ông bà, cha mẹ. Bầy trẻ chúng tôi cũng quấn quít vui 

mừng để chờ cho sáng mùng một Tết, một sáng vui như 

pháo nổ, trông mong để được mặc quần áo mới và nhận 

tiền Lì-xì, rồi cũng để cùng với ba mẹ đi mừng tuổi ông 

bà, láng giềng cao tuổi và nhất là dòng họ. 

Quê hương tôi, một bức tranh hòa bình đã trở 

thành một phần kỷ niệm thật đẹp trong tâm trí tôi, một 

ký ức đẹp tươi của tuổi ấu thơ trong những ngày vào 

Xuân. Tôi chợt nhớ đến lời của Đức Thầy về ngày Xuân: 

Ngày Tết đến rồi các bạn ơi,  

Tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời; 

Ước ao Xuân mới bằng Xuân cũ, 

Thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi. 

     (Ngày Tết năm Tân Tỵ) 

Thời gian cứ thế mà trôi đi, tôi đã trưởng thành và 

không còn được đón Tết như ngày xưa ấy và càng lớn lên 

cảm nhận về Tết càng thay đổi, nhất là những người ly 

hương như chúng tôi. Dù thời gian đã cướp đi niềm vui, 
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những kỷ niệm êm đềm bé bỏng của tôi.   

Nhưng đó mãi là miền ký ức đẹp gợi cho tôi nhớ 

về cội nguồn, về những Tết và một tuổi thơ ấm cúng bên 

gia đình, bên chòm xóm nghĩa tình, một làng quê an bình, 

một dấu ấn của tuổi ấu thơ khó nhạt nhòa trên quê hương 

thật tuyệt vời của tôi. Tôi ao ước và luôn cầu nguyện cho 

thế giới hôm nay cũng có những bối cảnh thanh bình, đạo 

đức như làng quê xưa đó là Thánh Địa Hòa Hảo. 
 

 LÊ YẾN DUNG (Xuân 2023) 

 

 

 

Southern California weather still carries the cold of the 

last rains of the season, although the spring wind has 

gently spread a little warmth everywhere. The green 

shoots have been shy and will bloom through the dry 

branches of the remaining winter. Spring is coming; 

winter will come back; heaven and earth are constantly 

changing; everything is inherently impermanent; life is 

also busy and restless. 

I was quietly looking for a Tết atmosphere in my 

homeland that I've been craving for more than forty years, 

which seems very far away. Childhood memories have 

returned, a very simple but nearly intact feeling of a 

sweet and loving childhood. The children were born and 

raised in a religious hamlet, a peaceful land by the gentle 

flow of Cửu Long Giang; although outside, guns and 

bullets were still filled with smoke and fire, claiming 

many innocent lives. Crimes, broken houses, amid a 

meaningless fraternal war. 

That day even though the years have passed, I still clearly 
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remember the excitement of the old New Year’s days 

with my loved ones. My favorite is on the morning of the 

(lunar) thirtieth before the Tết’s day; my sister-in-law 

and I followed my mother to the Tết market to prepare 

for the evening of worshiping the ancestors who were 

supposed to reunite with us in the three days of Tết and 

the Tết’s Eve. I felt slightly happy on those days, walking 

in the market, in the middle of colorful flowers, fruits and 

rice cakes, and jams, with my mother and sister-in-law. 

We went back and forth around the market and bought a 

lot of fruits and flowers, fresh and fragrant. I still 

reminiscence the passionate and seductive scent of 

ancient flowers that I could not find at any flower shops 

here until now. 

That lovely scent attracted fluttering yellow butterflies 

perched on the stamens-sucking flowers. The new 

mother’s flower vase is placed on the patio table in front 

of the house to prepare for New Year’s Eve. I am 

distraught with these two gluttonous butterflies because 

New Year’s Eve has not yet come, but they dared to put 

their trunks in and throw honey; but I was very short at 

the foot of the skylight table, so the more I shouted and 

clapped my hands to tell it to fly away, but it just kept 

busy eating well. And yet I was scolded by my mother: 

“The life of small insects is ephemeral; let them eat.” 

The old Tết market in Hòa Hảo village was packed with 

shoppers daily; everyone shopped a lot because they 

didn’t want to spend money to buy anything on the first 

days of the year. In my childish eyes, the Tết market is 

so crowded and beautiful. Everywhere I saw bright, 

gentle smiles in the spring sun that were not brilliant but 

very clear, lightly tinted the pink cheeks of girls wearing 

white, brown, and yellow traditional “bà ba” shirts. The 
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girls with long hair floating like autumn clouds were  so 

pretty. The women in the river were lovely; if anyone 

could return to the Hòa Hảo village, they would not 

forget that feeling. At that time, I kept staring at the 

sisters and listening to the praise of young people who 

visited the Holy Land on holidays and full moon days of 

the year: “How the daughters of the religious village are 

so radiant, sweet, and so virtuous”? 

Thinking of this, I remember the verses of the Virtuous 

Master regarding the female followers in the Oracles 

(book 3): 

“The attitude is a woman’s destiny, 

The beaming figure stands and walks gently. 

Though living in poverty, 

They also need to correct and change to a finer color.” 

Therefore, the women here are always exemplary and 

elegant girls. When I was a child, around six or seven 

years old, I already liked and wished I would be as 

beautiful as the sisters, the gentle and mild beauty of the 

girls in the Hòa Hảo village. Especially the image of the 

girls blowing their hair on hot summer afternoons along 

the river bank quietly downstream, with a few clusters of 

water hyacinths floating in tiny ripples, slowly gliding 

under the shade of the trees. In the past, even though we 

were very young, my cousin Lê Phước Chỉnh and I liked 

to sneak our parents out to the river to wait for the sunset 

to admire the scenery. Those images were quiet and 

beautiful, carrying the noble meaning of a homeland. 

Native children like me can never forget, even though we 

separated, many years have passed, and thousands of 

miles away from a homeland left behind. 

His love for the sky and the sea since childhood and fate 

bound him; he joined the 24th class at Nha Trang 



203 

 

Military School of the Republic of Vietnam Naval 

School when he was only eighteen to satisfy his 

adventurous will. At that time, I was still sharpening my 

pants at school. 

When he graduated from school, he was very handsome 

in the white outfit of a Navy Officer. It wasn't long before 

he had to take off his military uniform with that heart of 

love for his homeland and pitifully entered the prison, 

with a common destiny of the entire South in danger. As 

for me, I have to leave my homeland and go. 

In a peaceful place, there is a familiar image of the 

ancient and familiar Hòa Hảo Ancestral Temple, where 

the Virtuous Founder of Hòa Hảo Buddhism (HHB) was 

born and initiated the Religion, especially the Master 

Temple’s An Hòa Tự, where there is ever reigning a 

tranquil space, in a  magical time. Every month on the 

fourteenth, the full-moon day, and the twenty-ninth and 

thirtieth day, my mother always took me to worship 

Buddha and Master. Even before I arrived, my ears 

resounded with the verses of Virtuous Master, from the 

Lecture Hall (Độc Giảng Đường), and the smoke of 

incense pervaded everywhere. In the evening, the 

celestial shrines shimmering with lights and candles 

besides the fragrant flower vases to worship Buddha and 

Heaven. People prayed that the Buddhas of the ten 

directions and the majestic Gods in all realms to protect 

the Vietnamese homeland, no longer suffer withering 

smoke and fire, and people bring down their anger, 

delusion, and hatred to return to a peaceful and spiritual 

life. Silence is inherently holy, as Virtuous Founder said 

in Oracle - book 4: 

“The Holy Book recorded in the Three Words Scripture, 

New-born people have the goodness that God has 
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reserved for them.” 

But when growing up with a life of rice and money, amid 

the country’s turbulent period, suffered foreign invaders, 

people lived in poverty. Also, political parties brought 

foreign doctrine to trample the ancestral homeland; they 

always find all measures to raise war on all sides, 

creating a scene of mutual destruction. As Virtuous 

Founder said in Oracle - book 4: 

“Because we grow up to be infected with fame and 

fortune, 

So bad habits obscure our “good nature.” 

However, especially in Hòa Hảo village, I have not seen 

people here treat each other badly, but on the contrary. I 

still remember a profound memory of the love my 

uncles-villagers gave me, which happened during my 

childhood, on a warm sunny day after the Tết season. 

On one of those days, when the whole family was taking 

a nap, my cousin Chỉnh and I ran down to the river. We 

looked for clay to repair two broken arms of a doll we 

picked up yesterday in the pile of rubbish by the bridge 

in the upper neighborhood. So, the two little cousins hid 

it behind the hibiscus bushes in front of the house 

(because my father forbade us to pick up whatever 

people had dropped). The thing that my cousin and I 

hesitated to bring home was the doll. But cousin Chinh 

again said, “This is not something that got dropped, but 

that people threw away.” We saw that the doll had broken 

arms, so we thought about fixing its arms so that it 

wouldn’t be disabled, and then we would return it to the 

rubbish dump. 

The two kids held hands and went down to the river bank 

when the water was low. We just jumped down; we didn’t 

come to the lowest step yet. Then the two kids heard the 
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screams of a strong young man: “Stop! Two little kids!” 

When we turned back, people hugged me in their arms, 

and brother Chinh was led by another man, along with 

about seven or eight other people; they coaxed: “The 

uncles and aunts here are good people. We are afraid you 

two kids will fall into the river to die, so come here to 

help you. Don’t be scared.” The other asked: “What are 

you two doing down here”? Brother Chinh said quickly: 

“We go to get some clay to make the arms for the doll.” 

“Where are the two of you? Let me take you home.” He 

had just finished asking when someone brought a lump 

of clay to brother Chinh and said: “I give you a piece of 

clay, and remember not to go into the river anymore.” 

“There’s a water demon under this abyss; it often pulls 

the legs of children the size of you two.” My cousin and 

I suddenly felt very scared because our parents said the 

adults in this Hòa Hảo village never lie. 

A thought, an action of my cousin and me when we were 

young, until now, sometimes recalling the story of the 

doll with broken arms, but we two kids did not know the 

risk of children falling into the river. Why did we only 

think about making the broken doll no longer disabled 

and never remember that it’s only a plastic toy? Since 

then, my cousin and I never went down to the river again; 

the story of getting clay and the water demon dragging 

children’s feet has been deeply imprinted in our minds.  

However, I had a wonderful experience, a remarkable 

memory of my childhood in the religious hamlet, with 

the great love of the villagers towards everyone. Our 

fellow believers in my homeland always care for each 

other with love and responsibility. They must watch over 

each other and pay attention to each house to be ready to 

respond and help when needed. 
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In the days of preparation to welcome Tết, everyone was 

busy and engaged; their faces were always bright and 

joyous with the holy joy. The most active places were 

stalls selling tofu, noodles, soy sauce, seeds, and cocoons. 

Indeed, no one will be surprised to find that in this large 

village, there are no fish and meat sales in the two 

markets on the last and first days of the year, not to 

mention every month on the twenty-ninth, the first, and 

the fourteenth, as well as on the fourteenth day of the year. 

On a full moon day, people will not find fish and meat 

here. 

I remembered Virtuous Master’s teaching: 

“Vegetarianism for four days is the rule, 

Of the Madman who leads living beings.” 

Or is: 

“Those who want to avoid it soon listen to Me, 

Giving alms and keeping the precepts. 

Buddhism cultivates the mind again, 

Sense of transport boat at can flower.” 

And Buddha Master Tây An also reminded us to use 

vegetarianism in his fourth precept: 

“The fourth article of religious discipline, 

Six days, ten days eat vegetarian, tries to process. 

Meat, bones, and blood stink, 

Grass and vegetables are also a meal.” 

Children like me were all given vegetarian meals by their 

parents since childhood. The most I remember is the 

freshly baked loaf from the shop “Bảy Xê,” which Ms. 

Dứt (the helper) bought and my mother loaded with the 

veggie inside. The vegetarian meal consists of fried tofu 

mixed with vegetarian shredded skin and sour sliced 

carrot, cilantro, cucumber, and a delicious sweet and sour 

sauce. Ms. Dứt helped carry the meal and took me to the 
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temple to pay respects to Buddha on the weekends and 

the full moon days. In my religious village, the middle 

and primary schools were closed every full moon day, 

and teachers must guide students to the temple to 

worship Buddha, God, and the Virtuous Founder of HHB 

and also pray for the country’s peace. Before going to the 

temple to pay respects, teachers always guide all students 

to salute the National and Religious flags. 

Also, I remember that on the full moon days of every 

month, at the Charity Unit of HHB, people came to 

collect the rice distributed by the charity program “a little 

to be accumulated.”  Every family in the Holy Land 

brought rice to the HHB Family House, then distributed 

the food to low-income families. I am one of the children 

assigned to this job by the parents. I still remember my 

mother’s advice to me every morning before going to 

school: “Ms. Dứt should pick up a handful of rice, while 

my little girl, you must pick up two handfuls.” Maybe 

my hands were too small at the age of six or seven. So 

mom was cautiously giving detailed instructions. 

In addition to the program “a handful of rice to save 

hunger,” my father also told us to practice thriftiness and 

altruism to remember the merits of the Virtuous Founder. 

He had agricultural extension trips when he was still on 

life, calling on followers to increase farming to save 

hunger for people in the central and northern regions. 

In addition, my mother also required us to recite the 

Buddha's name every night, after the worshiping time 

with our parents, before going to bed. That was a 

substantial obligation. My mother taught us to sit cross-

legged in front of the altar of Nine Generations and the 

throne of the Three Jewels, loudly reciting "Namo A-Di-

Da Buddha" (mother had to listen to ensure that we 
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would replicate). My parents also said: "Reciting 

Buddha's name for the village's peace, full of food and 

warm clothes." Now that we are grown up, we are very 

grateful to our parents for creating good habits. The 

benefits of the Six-Words A-Di-Da (Lục Tự Di Đà) are 

imprinted in the hearts and minds of my brothers and 

sisters. Virtuous Founder has also repeatedly reminded in 

the Oracle - book 2: 

Early in the afternoon, don't slack off. 

When you practice like this, remember not to be wrong. 

Because: 

Keep in mind the Six-Words, eternally, 

Then I am in danger; there would be someone saving me.  

(The Oracle - book 2) 

Or is: 

Reciting the Buddha's name to create good causes, 

For the beautiful face of the ancestors.  

(The Oracle - book 5) 

There were occasions to pray for the country's peace and 

for the war to end soon, then the whole village of Hòa 

Hảo gathered at the Patriarch Hall HHB to recite the 

Buddha's name. That day I was brought along by my 

mother in a traditional brown robe that my mother had 

just sewn. Being the first child to wear a brown robe in 

the village to pray with his mother, everyone 

complimented me: "She's so cute." I was thrilled and 

excited; that image is still there today, and I still 

remember it. 

But we favored most to sit around and watch our mother 

and neighbor aunts and uncles get together to pack sticky 

rice cakes and puff rice pastry. They were wrapped in 

laughter and chatter under the flickering fire under the 

enormous pots of sticky rice cakes. Giant firecracker, the 



209 

 

crackling explosion in the great firelight, the crisp sound 

to the ears, mixed with the rhythmic pounding of the 

village boys spreading the puff pastry dough next to the 

young girls with jet-black hair gently swaying in the light 

spring wind. They attentively push their hands in and out 

to roll the puffy cakes that hid the love of the river and 

mountain, circulating the little piece of land. All together 

created a fantastic night in preparation for welcoming 

New Year's Eve. 

From the 30th, before New Year's Eve, all families 

prepared the unique, delicious dishes; displayed on the 

Altar. They lit incense next to a pair of sparkling candles 

nestled next to a vase of beautiful, colorful, fragrant 

flowers. Then, they prayed to invite the spirits of 

grandparents, ancestors, and deceased relatives to return 

and enjoy Tết with children and grandchildren, showed 

respect to their superiors, and thanked God and Buddha 

for blessing the world with good rain and wind during 

the past year. 

Every home had a tray of traditional cakes and jams on 

New Year's Eve, especially freshly cooked patties and 

Tết cakes. The whole family gathered to wait for the most 

sacred moment, which was time. New Year's Eve had 

been carved, transferring between the old and new year. 

At that moment, our family reunited, sending our best 

wishes to our grandparents and parents. The children 

were also excited to wait for the morning of the first day 

of Tết, a happy morning like firecrackers, looking 

forward to wearing new clothes and receiving lucky 

money. Then also followed my parents to celebrate the 

age of grandparents, elderly neighbors, and especially in 

the family. 

My homeland, a peaceful picture, has become a beautiful 
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memory in my mind, an unforgettable memory of my 

childhood in the spring days. I suddenly remembered 

Virtuous Master's words about spring day: 

New Year's Day is here, my friends. 

Ancestors passed down thousands of generations; 

Wishing the new Spring equals the old Spring, 

Purify the soul of serenity. 

(New Year's Day of the Year of the Snake) 

As time passes, I have grown up and can no longer 

celebrate Tết like in the old days, and the more I grow up, 

the more I feel vague regrets about Tết, especially those 

who are far away like us. However, the time has robbed 

me of my joy and sweet memories. But it's always a 

beautiful memory about the little village that reminds me 

of my roots, of the naive delight of Tết holidays and a 

cozy childhood with my family, a loving neighborhood, 

a peaceful town, an imprint of my childhood that is hard 

to forget. On my wonderful homeland. I pray for the 

world today to have friendly and moral scenes like in the 

old Hòa Hảo Holy Land village. 
 

LE YEN DUNG 
Niệm Phật Đường PGHH (Spring 2023) 

 

 
(Source: Internet) 
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Luận văn của HUỲNH THỊ TIỀN 
Trong đời sống 

con người, Chánh kiến 

được xem là một thứ bảo 

bối tối quan trọng giúp 

cho con người tránh được 

sự lạc lầm trong việc đối 

nhân xử thế. Chánh kiến 

cũng là đề mục đầu tiên 

trong Bát Chánh Đạo mà 

khi xưa Đức Thích Ca 

Mâu Ni Phật đã thuyết giảng. Hôm nay Đức Thầy giới 

thiệu: 
“Đạo mầu Bát Chánh rán ghi, 

Thứ nhất Chánh kiến việc chi xem nhìn. 

Luận bàn chơn lý cho minh, 

Chuyện chi xét đoán xảo tinh mới là.” 

Vậy Chánh kiến là gì? Chánh kiến có nghĩa là 

thấy, nghe, hay biết một cách rõ ràng, ngay thẳng, công 

minh, cụ thể, không chủ quan…Sự vật như thế nào thì 

thấy nghe hiểu biết như thế nấy, không sống trong tư 

tưởng trừu tượng mê tín, không dựa bên này, không dựa 

bên kia, không lấy tốt làm xấu, không lấy xấu làm tốt. Sự 

nhận xét thấy biết không bị tập quán, thành kiến, dục 

vọng làm sai chạy lẽ thật.  

Đức Thầy đã định nghĩa như sau: “Chánh: đúng 

sự thật. Kiến: thấy, xem xét. Chánh kiến: dòm thấy, xem 

đúng theo sự thật.” 

Thật ra trong Phật giáo, Chánh kiến là cả một đề 

tài to lớn và được nhận thức sâu hay cạn là tùy từng trình 

độ am hiểu giáo lý và trình độ tu chứng của mỗi người. 
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Ở đây, Chánh kiến được hiểu theo mức độ thông thường 

là cái thấy đúng hay cái nhìn đúng. Thế nào là thấy đúng, 

nhìn đúng? Chánh kiến là cái thấy đúng về một đối tượng 

nào đó. Có bao nhiêu đối tượng là có bấy nhiêu Chánh 

kiến. Đối tượng thì có vô vàn nên Chánh kiến cũng nhiều 

vô số không sao kể hết, như Đức Thầy đã dạy: 

“Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện 

Phải đừng cho lầm lạc nẻo tà 

Dầu việc người hay việc của ta 

Nên phán đoán cho tường cho tận 

Tội với phước xét coi nhiều bận 

Mới khỏi lầm tà kiến đem vào.” 

Qua lời dạy trên cho thấy Chánh kiến được xem 

như là một chiếc cân công lý tối quan trọng và cần thiết 

đặt để trên tất cả các đối tượng trong việc phán đoán hay 

đánh giá. Đối tượng thì vô biên nhưng theo lời dạy của 

Đức Thầy thì có thể xếp thành hai lĩnh vực cho dễ hiểu, 

đó là lĩnh vực đời sống và lĩnh vực đạo đức hay nói cách 

khác là đời và đạo. 

Dân gian VN có câu: “Ở xa thì mỏi chân, ở gần 

thì mỏi miệng”. Do ở xa nhớ nhau quá đi thăm nhau nên 

mỏi chân, còn ở gần do sống chung chạ, không thông 

cảm, không tha thứ, ngoài ra do lòng ích kỷ, sự tư thù… 

nên phát sanh nhiều thành kiến, thù hiềm; Từ thành kiến, 

thù hiềm đó sinh ra cãi vã, đấu đá…cho nên gọi là mỏi 

miệng. Vậy cái mỏi miệng đó do đâu mà có? Đó là do 

không có Chánh kiến. 

Đức thầy đã cho biết: “… Phàm con người thường 

hay bị bản ngã lôi cuốn, trí mờ ám làm cho sai chạy ít 

nhiều sự thật. Khi vì thiếu sự sáng suốt, khi vì tư thù, khi 

vì lợi kỷ, khiến cho con người không biết đường ngay 

nẻo thẳng nên sự phán đoán không công bình chánh đáng 

làm cho kẻ khác chịu oan tình”. Cho nên trong đời sống 
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nếu chúng ta có Chánh kiến thì xã hội này sẽ rất công 

bằng, không gây oan tình cho nhau, con người biết hòa 

thuận, thương yêu, hạnh phúc, an vui và bản thân ta cũng 

được tốt đẹp, văn minh… 

Đức Thầy đã khẳng định “…Vì thế, mục Chánh 

kiến dạy ta phải đem hết trí năng truy cứu các sự rắc rối, 

cẩn thận xem xét tránh sự lạc lầm trong khi phê đoán bất 

cứ việc gì, dầu của mình hay của kẻ khác. Sự quan sát 

cực điểm, cách xét đoán tận tường, tránh cho ta những tà 

kiến (sự xem xét lầm lạc) sai chạy, khiến ta dẹp bản ngã 

đã làm cho trí tuệ mịt mờ u ám; giúp cho ta hiểu biết được 

rõ ràng, minh bạch, cách phán đoán được ngay thẳng 

công bình”. 

Thời nhà Tống bên Trung Hoa, Bao Thanh Thiên 

(tức Bao Công) cũng nhờ có Chánh kiến nên xét xử các 

vụ án rất công minh đem lại một xã hội trật tự, an vui và 

đã trở thành vị quan thanh liêm chính trực được dân 

chúng kính yêu, nễ phục và lưu danh muôn thuở. 

Các ví dụ sau đây sẽ cho ta thấy sự quan trọng của 

Chánh kiến. 

Chiếc điện thoại thông minh bạn cầm trên tay. Dù 

giá 1 triệu hay 40 triệu, nó vốn chỉ là một phương tiện. 

Với đa phần người dùng, nó chỉ có tác dụng: Liên lạc và 

giải trí. 

Người có Chánh kiến chỉ nhìn chiếc điện thoại 

đơn giản như thế. Tâm không khởi phân biệt xấu đẹp, 

nhanh chậm, hoặc sang chảnh hay tệ như cùi bắp. 

Người không có Chánh kiến sẽ khởi tâm phân biệt 

đủ thứ: Điện thoại phải thời trang, phải có tốc độ nhanh, 

phải có cấu hình đẹp, sáng và được sản xuất bởi một 

thương hiệu danh tiếng…vv và vv… 

Điều nguy hại mà ta không hề nhận ra là mình bị 

cái nhìn sai lệch này dẫn dắt. Nó khiến ta phải mất tiền 
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cho những điều rất vô bổ và phi lý, chẳng hạn như: Cần 

phải mua chiếc điện thoại Model mới nhất, đẹp nhất nên 

cố công làm lụng tích cóp cả năm chỉ để thay một chiếc 

điện thoại mới chơi Tết. Tệ hơn, đã có người bán cả thận 

của mình chỉ để mua một chiếc I phone đắc tiền hoặc bán 

luôn cả thân xác để mua cho được chiếc phone mà mình 

ưa thích. 

Chiếc điện thoại chỉ là một phương tiện. Nó không 

làm bạn sang hơn cũng chẳng khiến bạn hèn hơn. Nó 

cũng chẳng làm bạn đẹp hơn hay nổi trội hơn… Vì thế 

chẳng có lý do gì để bạn phải sanh phiền não chỉ vì một 

chiếc điện thoại. Có dùng là được rồi, quan tâm làm chi 

đến xấu, đẹp, sang, hèn? Giá trị của bạn nằm ở tâm hồn 

chứ không phải ở những thứ phù phiếm bên ngoài. Đó 

gọi là có Chánh kiến. 

Ngày nọ, đang ngồi uống Cà phê trước nhà, chợt 

thấy ông hàng xóm chạy xe ngang qua, đằng sau có chở 

một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc thời trang. 

Người có Chánh kiến chỉ thấy một việc vô cùng 

đơn giản: Ông hàng xóm chở một cô gái. 

Tuy nhiên, người không có Chánh kiến nhìn cảnh 

đó tâm khởi đủ điều xấu ác: A, cha này mấy hôm nay vợ 

đi công tác xa nhà nên tranh thủ có bồ bịch. Mà cha ấy 

già khọm sao kiếm được em bồ trẻ thế, xinh thế? Rồi thì: 

Đúng là đời chẳng biết đâu mà ngờ, bình thường thấy đạo 

đức lắm mà? Chẳng lẽ mấy năm nay làm ăn khấm khá, 

tiền bạc rủng rỉnh dư thừa nên rửng mỡ đây… 

Rồi với cái nhìn sai lệch ấy, ta bắt đầu quy chụp: 

Hạng bồ bịch ấy sớm muộn gì cũng bị vợ biết. Gia đình 

tan nát cho bõ ghét cái thói đạo đức giả, hay đi khuyên 

nhủ người…Rồi thì: Tội nghiệp, vợ đẹp, hai đứa con 

ngoan mà chẳng biết quý trọng gia đình. Rồi thì…các câu 

chửi rủa khởi lên trong tâm dẫn dắt ta. Ta hân hoan với 
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những suy nghĩ bậy bạ, về sự phát hiện vô duyên ấy cho 

đến một ngày kia ta xấu hổ khi biết rằng: Thực sự thì 

ngày hôm đó, ông hàng xóm chỉ chở một đứa cháu ra bến 

xe! Đấy, chỉ vì sự sai lệch của cái nhìn mà nó kinh khủng 

như thế đó. Chỉ một chuyện bé tẻo teo thôi mà nó dẫn ta 

tới không biết bao suy nghĩ xấu ác cho người hàng xóm. 

  Đó là trong lĩnh vực đời sống, xã hội, còn trong 

lĩnh vực đạo đức, tu hành thì sao? Trong lĩnh vực tu hành 

Chánh kiến được ví như là tấm Visa để được phép nhập 

vào một quốc gia. Quốc gia đó là ngôi nhà Như Lai. Cho 

nên Chánh kiến rất quan trọng đối với người tu và cũng 

là điều trước tiên cần phải có. Đức Thầy đã khuyên nhắc: 

“Chữ Bát Chánh rõ ràng trong giấy, 

Là chơn truyền của Đức Thích Ca. 

Người tu hành cần phải tìm ra, 

Cho dân biết mục đầu Chánh kiến.” 

Con người từ vô thỉ vốn đã mang sẵn nghiệp thức 

mê mờ tối tăm cho nên hễ gặp cảnh khiêu khích tánh nết 

liền ô nhiễm, vì thế họ thường sống theo bản năng của 

tham ái và dục vọng… khiến cho tâm trí ngày càng đen 

tối, u mê.  

Nhờ Chánh kiến soi sáng giúp ta nhận biết được 

lẽ thật hư dối, giả tạm, vô thường, khổ đau của nhân sinh, 

của vũ trụ, và thấy được sự thật về nhân quả, nghiệp báo, 

tội phước, khổ vui, siêu đọa… từ đó ta bỏ được tâm tham 

cầu, lòng mê chấp thế gian mà quy thuận theo tinh thần 

đạo đức, nỗ lực tiến tu một đường hướng tới Niết Bàn.  

Đồng thời nhờ Chánh kiến đã đưa đường dẫn lối giúp ta 

tránh được sự lạc lầm trong quá trình tu tập, từ đó giúp 

ta mau tiến đến quả vị giải thoát. Xưa, Thái Tử Sĩ Đạt Ta 

nhờ có Chánh kiến nên Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, ép 

xác trở về con đường Trung đạo và không bao lâu đã 

chứng quả Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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  Bởi thế, Đức Thầy đã phân tích lợi ích của Chánh 

kiến:“… Chẳng thế, nó còn giúp cho ta hiểu biết các điều 

tục lụy trong trần, biết được lẽ nhiệm mầu tôn giáo khiến 

ta xua đuổi các điều tà mị, bỏ các sự say mê, trở về với 

đạo lý, thoát đọa hồng trần. Nó tránh cho ta tất cả sự giả 

dối và nhờ thế nên ta khỏi bị lạc lầm trong khi hành đạo.” 

  Dù đời hay đạo, Chánh kiến đóng vai trò quan 

trọng trong việc cải tạo bản thân và cải tạo xã hôi theo 

hướng tích cực, công bằng, văn minh…Con người có 

Chánh kiến con người sẽ sít lại gần nhau hơn, biết cảm 

thông, yêu thuơng, tha thứ, giúp đỡ nhau… nhằm xoa dịu 

phần nào nỗi khổ đau trong kiếp sống. Xã hội có Chánh 

kiến xã hội sẽ vô cùng tốt đẹp, công bằng, văn hóa. 

Người tu có Chánh kiến người tu sẽ kiến tạo cho mình 

một lối sống bác ái, vị nhân sinh, tự giác, giác tha và đi 

đến chỗ giác hạnh viên mãn. 

  Tóm lại, Chánh kiến là đề mục đầu tiên trong Bát 

Chánh Đạo. Chánh kiến là cái nhìn đúng như thật về bản 

chất của sự vật sự việc. Trong đời sống dù đời hay đạo 

chúng ta cần phải huân tập và trau giồi cho ngày càng 

được phát triển thêm hơn và sâu sắc hơn. Được như thế 

thì đời sống chắc chắn sẽ được tốt đẹp và đạo đức nhất 

định cũng sẽ được viên mãn./. 
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THE RIGHTEOUS VIEW 
HUỲNH THỊ TIỀN 

 

The Righteous View is considered a vital treasure to help 

people avoid mistakes in dealing with people. The 

Righteous View is also the first topic in the Eightfold 

Path that Buddha Sakyamuni preached in the past. Today 

Virtuous Master introduces: 

"Strive to remember the Eightfold Righteousness 

First, apply the Righteous View 

Discuss the truth clearly 

It's all about good judgment." 

So, what is the Righteous View? The Righteous View 

means seeing, hearing, or knowing directly, somewhat, 

specifically, without subjectivity. Superstitious idols do 

not rely on this side, do not rely on the other side, do not 

take well as bad, and do not take wrong as good. 

Judgment sees that the truth is not falsified by custom, 

prejudice, or lust. 

Virtuous Master defined it as follows: "Righteous: the 

right to the truth. View: see, observe, consider. Righteous 

View: look, see according to the truth." 

In Buddhism, the Righteous View is a vast topic and is 

understood deeply or shallowly depending on each 

person's level of understanding of the teachings and level 

of practice. The Righteous View is generally understood 

as the right or the correct view. What is seeing right, 

seeing right? The Righteous View is the accurate view of 

an object. As many objects as there are the Righteous 

View. The audience is infinite, so the Righteous View is 

also innumerable, as Virtuous Master taught: 

"A keen mind sees things 

Must not let go astray in an evil way 
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Whether your business or mine 

Should judge carefully to the end 

Should consider sins and blessing many times 

To avoid mistake and delusion brought in." 

Through the above teaching, Righteous View is 

considered an essential balance of justice for all subjects 

in judging or evaluating. The objects are boundless, but 

according to Virtuous Master's teaching, they can be 

classified into two fields for easy understanding: living 

and morality or, in other words, life and religion. 

A Vietnamese folk saying: “If you are far away, your feet 

will be tired; if you are near, your mouth will be tired.” 

Because they miss each other and visit far away, their 

feet get tired, but they do not sympathize or forgive when 

they are close or living together. In addition, due to 

selfishness, private enmity, etc., prejudices and 

hostilities arise, from bias to hatred, quarrels, and fights. 

So it’s called mouth fatigue. So where does that mouth 

sore come from? That’s because there isn’t the Righteous 

View. 

Virtuous Master said: “…Humans are often attracted to 

the ego; obscure intelligence makes them run away from 

more or less the truth. Because of lack of insight, when 

for selfish reasons, people do not know the right way, so 

the unjust judgment makes others suffer unjustly.” So in 

life, if we have the Righteous View, this society will be 

fair and not cause injustice to each other; people know 

peace, love, and happiness, and we are also friendly and 

civilized. 

Virtuous Master affirmed, “… Therefore, the Righteous 

View teaches us to use all our intellect to investigate 

problems, carefully consider and avoid error in judging 

anything, whether ours or theirs. The cautious 
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observation and thorough assessment would prevent 

erroneous views (misguided considerations) from going 

wrong. It would help us to eliminate the ego that has 

made the mind cloudy; to understand clearly, 

transparently; and to judge righteously.” 

During the Song Dynasty in China, keen Judge Pao (V: 

Bao Công) also had Righteous View. Hence, he handled 

the cases fairly, bringing about an orderly and peaceful 

society, and became a man of loyalty and integrity, 

loved, respected, and honored by the people forever. 

The following examples show the importance of the 

Righteous View. 

The smartphone you hold in your hand. Whether it costs 

1 million or 40 million piasters, it is inherently just a 

means. For most users, it is only for communication and 

entertainment. 

People with the Righteous View look at the phone simply 

like that. The mind does not distinguish between good 

and evil, fast and slow, or luxurious or ugly. 

People who do not have the Righteous View will start to 

distinguish all sorts of things: The phone must be 

fashionable, it must be fast, it must have a beautiful, 

bright configuration, and a reputable brand must 

manufacture it, etc. And so on. 

The dangerous thing we don’t even realize is that this 

wrong view leads us. It makes us lose money for useless 

and absurd things, such as: Need to buy the latest, most 

beautiful model phone, so try to accumulate a whole year 

to change a new phone to play for Tết. Worse, people sell 

their kidneys to buy an expensive iPhone or their entire 

bodies to buy their favorite phone. 

The phone is just a means. It doesn’t make you richer, 

nor does it make you worse. It also doesn’t make you 
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more beautiful or outstanding… So there’s no reason for 

you to be bothered just because of a phone. Is it okay to 

use it? Why do you care about the ugly, the beautiful, the 

luxurious, and the cowardly? Your value lies in your 

soul, not in frivolous external things. That’s called 

having the Righteous View. 

One day, while drinking coffee in front of the house, I 

suddenly saw a neighbor driving past; behind was a 

beautiful young girl dressed in fashion. People with 

Righteous View see only one simple thing: The neighbor 

is driving with a girl. 

However, people who do not have Righteous View look 

at that scene with all kinds of evil thoughts: Ah, this 

father has been away from home for a few days on 

business, so he enlisted a lover. But his father is old; how 

can he find such a young, beautiful girlfriend? Then: It’s 

true that life is unpredictable. Usually, it’s very moral. 

Could it be that business has been doing well for the past 

few years, so the money is abundant, so it causes trouble? 

Then with that wrong view, we start to blame: That type 

of girlfriend will sooner or later be known by his wife. 

The broken family hates the hypocrisy or goes to advise 

people… Then: Poor, beautiful wife, two good children 

who don’t know how to appreciate family. Then… the 

curses that arise in our mind lead us. We rejoiced with 

our dirty thoughts, about that ungodly discovery, until 

one day, we were ashamed to know that: that day, the 

neighbor only took a grandchild to the bus station! See, 

it’s just because of the distortion of the look that it’s 

terrible. A little thing leads us to many evil thoughts for 

the neighbor. 

That is in life and society; what about in the field of 

ethical and spiritual practice? In the religious area, the 
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Righteous View is likened to a Visa to be allowed to 

enter a country. That country is the home of the 

Tathagata. So the Righteous View is essential to the 

practitioner and the first thing to have. Virtuous Master 

advised: 

“The Eightfold Righteousness is evident in the paper, 

It is the accurate transmission of Sakyamuni Buddha.  

Practitioners need to find out, 

Let the people know the first item, the Righteous View.” 

Since beginningless time, human beings have inherently 

had dark and confusing karma. So, whenever they 

encounter a scene that provokes their character, their 

character is polluted, so they often live according to the 

instincts of craving and lust... making their minds 

increasingly black, dark, and melancholy. 

The illumination of the Righteous View helps us to 

recognize the truth of the falsehood, ephemeral, 

impermanence, and suffering of life and the universe and 

to see the truth about cause and effect, karma, sins, 

merits, sorrows, and joys. From there, we can give up the 

mind of greed and desire, the delusion of attachment to 

the world, and rely on the spirit of morality, striving to 

cultivate a path towards Nirvana. 

At the same time, the Righteous View has given us a way 

to help avoid going astray in practice, allowing us to 

reach the fruit of liberation quickly. In the past, Prince 

Siddhartha, thanks to the Righteous View, gave up 

asceticism, forced his body to return to the Middle Way, 

and soon attained Perfect Enlightenment. 

Therefore, Virtuous Master analyzed the benefits of the 

Righteous View: 

 “…Not only that, but it also helps us to understand the 

tribulation in the world, to know the religious 
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supernatural facts, so we can avoid evil things, give up 

our passions, return to morality, and escape the mortal 

world. It wards off all falsehoods and thus prevents us 

from going astray in the practice of the Way.” 

Regardless of life or religion, the Righteous View plays 

an essential role in self-improvement and social reform 

in a positive, fair, civilized direction… People with the 

Righteous View will be closer to each other, with no 

sympathy, love, or forgiveness, and help each other... to 

alleviate some of the sufferings in life. A society with a 

Righteous View will be charming, just, and cultural. 

Practitioners with the Righteous View will create a life 

of charity, humanity, self-awareness, and enlightenment 

for themselves and go to full enlightenment. 

In short, the Righteous View is the first heading in the 

Eightfold Righteous Path. the Righteous View is an 

accurate view of the nature of things. Whether life or 

religion, we need to practice and cultivate to be more 

developed and deeper. If so, life will be good, and 

morality will be fulfilled. 
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Ý nghĩa chữ TẢO-TRỪ 
Nguyễn Tấn Hòa 

 “Phá ngũ uẩn rứt lần tham ái, 

Cội sân si cũng phải tảo trừ. 

Đem về giác tánh chơn như, 

Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh.” 

(Cho Ông Cò tàu Hảo) 

          Chữ “Tảo Trừ” là quét dọn, trừ sạch trần cấu (bụi 

bặm). Ở đây có ý dạy dùng cây chổi pháp vô hình quét 

sạch Tham, Sân, Si. Vì ba món ấy là ba thứ trong Ngũ 

uẩn, thường che đậy chân tánh và nó cũng là Tam độc 

cội gốc phiền não; nó hay sanh ra tám vạn bốn ngàn trần 

lao phiền não khác. “Tảo Trừ” xuất phát từ hai chữ “Tảo 

chửu” tức là chổi quét mà xưa kia Đức Phật đã truyền 

dạy ông Bàn Đặc Ca Tôn Giả. 

          Kinh Di Đà Sớ Sao có chép: 

Bấy giờ tại nước Xá-vệ có Thầy Tỳ Kheo, tên là 

Bàn Đặc. Vì tối dạ quá nên sau khi xuất gia theo Phật, 

ông học hoài mà không nhớ câu Kinh nào hết. Phật giáo 

cho 500 vị A La Hán, cứ thay phiên nhau, mỗi ngày hai 

vị, dạy ông một bài kệ bốn câu, gồm có 20 chữ : 

“Cần tảo già lam địa, 

Thời thời phước huệ sanh, 

Tuy vô tân khách chí, 

Diệc hữu Thánh nhơn hành.” 

(Siêng quét đất vườn chùa, Giờ giờ sanh phước huệ, Tuy 

không tân khách đến, Cũng có Thánh nhơn đi). 

          Suốt ba năm như vậy, ông cũng chưa thuộc câu 

nào. Anh của ông là Tỳ Kheo Châu Lợi kêu ông quở 

trách: “Người ta xuất gia tu hành ai cũng thuộc một ít bài 

Kinh để tụng niệm. Còn em đã 3 năm rồi mà học chẳng 

thuộc câu nào hết, tốt hơn hoàn tục cho rồi”. Bàn Đặc 
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quá buồn khổ, nên đứng dựa cửa Kỳ Hoàn mà khóc! Phật 

trông thấy kêu hỏi: 

         - Vì sao Ông lại khóc? 

          Bàn Đặc thưa: 

         - Bạch Đức Thế Tôn, 500 vị A La Hán chán dạy, vì 

con quá tối dạ, nay anh con cũng quở hãy hoàn tục cho 

rồi. Song, con nghĩ: Nếu con về nhà thì làm sao hằng 

ngày thấy được Đức Thế Tôn để chiêm ngưỡng, con 

không thể xa Ngài đặng. Phật an ủi: 

          - Thôi đừng khóc nữa! Hãy theo Ta về Tịnh Xá. 

Đến nơi, Phật trao cho cây chổi và dạy ông vừa quét vừa 

học hai chữ “chổi quét” thôi! Thế mà hễ ông học nhớ 

được chữ chổi, thì quên chữ quét, mà nhớ đặng chữ quét 

lại quên mất chữ chổi, suốt cả mấy ngày như vậy. Đến 

chừng Phật quán biết ông sắp hết chướng nghiệp mới kêu 

lại mà khai ngộ:  

          - Nầy Bàn Đặc Ca! Hai chữ chổi quét nó có cả sự 

lẫn ý: Về sự: dùng cây chổi hữu hình quét sạch bụi rác 

trong Tịnh Xá và ngoài sân để trông mát, khỏe cho Ta 

lẫn người. Còn về lý: dùng cây chổi pháp vô hình để quét 

sạch trần cấu phiền não nơi tâm địa của mình, chớ có khó 

gì đâu mà không nhớ!. 

          Phật nói dứt lời, ông Bàn Đặc Ca sạch hết chướng 

nghiệp, hốt nhiên tỏ ngộ, chứng A La Hán và có đủ 6 

phép thần thông. 

          Bấy giờ, bên phái Tỳ Kheo Ni có Tịnh Xá riêng, 

Phật phân công mỗi ngày một vị Tỳ Kheo đã chứng quả 

A La Hán, đến đó thuyết Kinh giáo giới cho chúng Tỳ 

Kheo Ni nghe… 

          Ngày nọ, bên Tịnh Xá Tỳ Kheo Ni được tin hôm 

nay tới phiên ông Bàn Đặc Ca đến đây giáo giới, nên Quí 

Bà Quí Cô đều ngơ ngác tự hỏi: “Huynh ấy tối dốt tận 

mạng làm sao giáo giới cho được? Họa chăng là mượn 
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Sư huynh của Huynh ấy thế cho”. Ai nấy còn đương bàn 

tán, bỗng nghe tiếng tích trượng reo ngoài cổng, mọi 

người nhìn ra, đồng nói: 

          - Huynh ấy thiệt, đúng rồi!  

Bà nào cũng xầm xì và cười khúc khích, có ý dể 

ngươi; nhưng vì kỹ luật bắt buộc, các Tỳ Kheo Ni phải 

ra tiếp rước và kính thỉnh ông vào ngồi trên ghế cao. Tất 

cả đều làm lễ dâng cơm nước, rồi ngồi có thứ tự để chờ 

nghe Pháp, nhưng Bà nào cũng lấy tay áo cà sa che miệng 

vì không thể nín cười được. 

          Ngồi trên Pháp tòa, Tỳ Kheo Bàn Đặc nghĩ thầm: 

“Do mình kém đức, tối dốt mới gặp cảnh ngộ như thế 

nầy”, nên tâm ông rất bình thản và cất tiếng nói lớn:  

          - Kính cùng các Pháp Tỷ! Mặc dù rất tối dốt, 

nhưng đệ đã lãnh hội lý nghĩa hai chữ chổi quét mà Phật 

đã chứng truyền. Vậy các Đại Tỷ hãy để tâm yên lặng, 

nghe Đệ giảng thử, coi có hợp với tinh thần giáo giới 

không?. 

          Thưa các Đại Tỷ! “Trong giáo lý nhà Phật có rất 

nhiều phương pháp, người tu Phật tùy theo trình độ mà 

học hỏi trì hành, nhưng điểm cốt yếu là làm thế nào quét 

sạch bụi trần, cũng như đào thảy cho hết phiền não. Nhứt 

là tảo thanh những chướng ngại, như: lòng tự ỷ, kiêu 

căng, khinh mạn…để cho ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý trong 

sạch, sáu căn thanh tịnh như gương lau sạch bụi, tức được 

minh tâm kiến tánh, chứng quả vô lậu. Ấy là ý nghĩa của 

hai chữ chổi quét…” 

          “Vậy có thể nói cả 8 vạn 4 ngàn Pháp môn cũng 

không ngoài ý nghĩa hai chữ “chổi quét” là vì nó có diệu 

năng quét sạch 8 vạn 4 ngàn trần lao phiền não. Đó các 

Đại Tỷ xét coi có phải thế không?” 
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          Tôn giả Bàn Đặc giảng vừa dứt, cả 500 Tỳ Kheo 

Ni đều tỉnh ngộ, phủi sạch lòng khinh mạn, đủ niệm Kính 

thành, đồng chứng quả A La Hán một lượt. 

          Sau đó mấy hôm, vua Ba Tư Nặc thỉnh Phật và 

chúng Tăng vào cung thụ trai. Phật muốn phá lòng khinh 

mạn của quần chúng, nên trao bình bát của Ngài cho Ông 

Bàn Đặc mang và bảo đi sau hết. Phật khởi hành đi trước, 

kế đó là 1.250 Tỳ Kheo. Khi Phật và chúng Tăng tiến vào 

cửa thành, tới Ông Bàn Đặc là người sau cùng, bị lính 

gác cửa cản lại không cho vào, họ chỉ trích Ông: 

          “Chúng tôi là cư sĩ đây, dầu bận việc gia đình, quân 

chính, nhưng cũng học thuộc được một hai bài Kinh để 

tụng niệm. Còn Ông, đã là một Tỳ Kheo xuất gia, với bài 

Kệ chỉ có bốn câu, 20 chữ mà suốt ba năm ông không 

thuộc chữ nào, nên không đủ tài đức vào thụ trai của nhà 

Vua”.  

Bàn Đặc Tôn Giả đành phải chịu đứng tại cửa 

thành chờ đợi. 

          Đến giờ trai đàn, Vua bưng thức ăn định sớt vào 

bát của Phật trước. Ông Bàn Đặc đứng ngoài cửa thành, 

với cặp mắt thiên nhãn ông thấy biết rõ nên dụng thần 

thông với cánh tay dài đưa bình bát tới ngay trước mặt 

Vua và Phật. Vua ngạc nhiên bạch hỏi Phật.  

          Phật liền giới thiệu và giải thích rõ việc của Bàn 

Đặc cho Vua cùng quần thần nghe. Vua vội sai nội quan 

ra thỉnh vị La Hán ấy vào. Cuộc thọ trai xong, Vua quì 

xuống bạch hỏi Phật:  

          -Vì sao Tôn Giả Bàn Đặc tối dốt? Lại tu học thế 

nào mà được chứng quả như vậy?  

          Phật hoan hỷ giải rõ từ tiền kiếp đến hiện kiếp của 

Tôn Giả Bàn Đặc cho Vua và Đại chúng nghe: 

       “Kiếp trước của Bàn Đặc cũng là một nhà tu, rất 

thông minh sáng suốt, thuộc làu kinh điển. Chỉ vì có ý để 
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một mình làm Thầy quần chúng, bỏn sẻn không bố thí 

pháp cho ai, sợ mọi người hơn mình. Bởi lỗi lẫn (tiếc) 

Pháp đó, thành thử đời nầy bị quả báo tối dốt, nhưng nhờ 

có lòng nhiệt tình ham tu, kính Phật và quyết chí kiên 

nhẫn tu học không nản lòng, giải đãi. Nhờ đó tội chướng 

tiêu sạch và cuối cùng chỉ tu học hai chữ “chổi quét” (tảo 

chữu). Luôn ba ngày ông đã quét sạch phiền não, trí huệ 

phát khai, chứng quả A La Hán, đắc 6 pháp thần thông 

như thế đó…” 

          Nghe Phật giảng xong, vua Ba Tư Nặc, quần thần 

và đại chúng đều hết lòng ca ngợi, kính tin đồng lễ bái 

Phật. 

          Nghe qua câu chuyện và đọc lại bốn câu giảng nêu 

trên, thấy rằng: Xưa kia Phật dùng chữ “chổi quét” dạy 

Ông Bàn Đặc và chư Tỳ Kheo. Thời nay Đức Thầy cũng 

dùng hai chữ “Tảo Trừ” để dạy môn đồ, đồng lý nghĩa 

quét dọn và trừ sạch trần ai phiền não, nơi tâm tư của mỗi 

hành giả. Bởi vì ba món phiền não căn bản: (Tham, Sân, 

Si) ấy là gốc sanh ra 8 vạn 4 ngàn trần lao phiền não khác. 

Nếu nhà tu biết áp dụng phương cách “chổi quét” hoặc 

“Tảo Trừ” để dọn sạch Tham, Sân, Si tất 8 vạn 4 ngàn 

trần lao phiền não kia phải tiêu vong. Bấy giờ tâm trí của 

nhà tu được trong sạch sáng mầu, hòa vào Giác tánh chơn 

như (Phật hóa tánh tình) chứng Kim thân bất hoại! 

“Đem về giác tánh chơn như, 

Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh”. 

                          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

                                     Nam Mô A Di Đà Phật!  
 

Nguyễn-Tấn-Hòa 
(Trích dẫn từ Điển Tích Triết Văn của Nguyên Ánh     

và Sấm Giảng TVGL/TB). 
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THE SWEEPING 
Nguyen Tan Hoa 

 

“Breaking the five aggregates of craving, 

The anger and delusion roots must also subtract. 

Bring about awareness of suchness, 

The Golden Body appears to end birth and death.” 

(To Mr. Co Tau Hao) 

 “Tảo Trừ” means sweeping and removing the dirty 

sense objects (dust). Here is the teaching to use the 

invisible broom to sweep away greed, hatred, and 

delusion. Because those three items are the three things 

in the Five Aggregates, often concealing the true nature. 

It is also the Three Poisons, the roots of affliction; it 

usually gives birth to eighty-four thousand other 

afflictions. “Tảo Trừ” comes from the two words “Tảo 

chửu,” a broom that the Buddha taught Venerable 

Cullapanthaka (Bàn Đặc Ca Tôn Giả) in the past. 

The Amitabha Sutra Story registered: 

At that time in Savatthi, there was a Bhikkhu named 

Cullapanthaka. Because he was so ignorant, after he left 

home to follow the Buddha, he studied all the time but 

could not remember any sutra sentence. The Buddhist 

500 Arahats, taking turns, two each day, taught him a 

four-sentence verse consisting of twenty words: 

“Diligently sweep the old green algae, 

The time for blessing and wisdom to be born, 

Although there are no new guests, 

The Saint is on the move.” 

(Diligently sweeping the temple garden, time after time, 

would give birth to blessings and wisdom, Even though 

no new guests come, There are also Saints to go). 
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During these three years, he still did not memorize a 

single sentence. His brother, Bhikkhu Panthaka (Châu 

Lợi Bàn-Thát Ca), called him to rebuke: “People who 

take renunciation to practice; everyone knows a few 

sutras to recite. As for you, it’s been three years, and you 

haven’t memorized any sentences; you’d better go back 

to the world.” Cullapanthaka was so sad, so he stood 

against the door of Ky Hoan and cried! The Buddha saw, 

called him in and asked: 

Why are you crying? 

Cullapanthaka says: 

Oh, The Sublime One, 500 Arahats are bored with 

teaching because I am too ignorant, and now my brother 

also rebukes me to return to the world. However, I 

thought: If I go home, how can I see the Buddha every 

day to admire? I can’t be far away from Him. 

Buddha comforts: Stop crying! Follow Me to the Vihara. 

When he arrived, Buddha gave him a broom and taught 

him to sweep while learning the two words “broom 

sweeping”! However, whenever he learned to remember 

the word broom, he forgot the word sweep, but when he 

remembered the brush word, he ignored the word broom 

all these days. Until the Buddha contemplated and knew 

that he was about to end his karma, he called him back 

and opened his mind: 

Hey, Cullapanthaka Brother! The two words “broom 

sweeping” it has both meanings: About: Use a visible 

broom to clean away the dust in the Vihara and in the 

yard to look clean and empty, and healthy for you and 

others. As for a reason: use the invisible dharma broom 

to sweep away the dirt and defilement in your mind; it’s 

not difficult to not remember! 
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Buddha finished speaking; Mr. Cullapanthaka cleaned 

all the obstacles, suddenly enlightened, attained Arahat, 

and had enough six supernatural powers. 

At that time, the Bhikkhuni sect had a separate Vihara, 

and the Buddha assigned each day a Bhikkhu who had 

attained Arahatship to go there to preach the Sutras and 

Precepts to the Bhikkhunis. 

One day, at the Bhikkhuni Vihara, it was heard that it was 

Mr. Cullapanthaka's turn to come here to teach, so the 

ladies were bewildered and wondered: "How can this 

Brother be so ignorant in his life but to teach? Maybe it's 

to borrow that his Brother to teach instead." Everyone 

was still discussing and suddenly heard the sound of a 

staff ringing outside the gate; everyone looked out and 

said: 

That's the Brother; that's right! Everyone whispered and 

giggled to show their discourtesy. Still, because of the 

mandatory discipline, the Bhikkhunis had to go out to 

receive him and respectfully invite him to sit on a high 

chair. All of them made offerings of rice and water, then 

sat to wait to hear the Dharma, but each lady covered her 

mouth with her sleeve because she couldn't hold back her 

laughter. 

Sitting on the Dharma seat, Bhikkhu Cullapanthaka 

thought to himself, "Because of my lack of virtue and 

ignorance, I met this situation," so his mind was very 

calm, and he shouted: 

Regards to the Dharma Sisters! Although very ignorant, 

I understood the meaning of the two words "broom 

sweeping" that the Buddha witnessed. So, the Great 

Sisters, please keep quiet, listen to my lecture, and see if 

it follows the spirit of the religious precepts.  
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Dear Great Sisters! "In Buddhist teachings, there are 

many methods, Buddhist practitioners learn to practice 

according to their level, but the key point is how to sweep 

away dust and dig up all defilements. Especially clear the 

obstacles, such as self-love, arrogance, and conceit. So 

that the three karmas of Body, Speech, and Mind are 

pure, and the six roots are as pure as a mirror, wiping 

away dust, and so, being clear-minded, witnessing 

nature, attaining the Fruit of Passionless (Anasvara). 

That is the meaning of the two words broom and sweep." 

"So it can say that even 84,000 Dharma doors are not out 

of the meaning of the two words "sweeping broom" 

because it can wipe out 84,000 defilements. Is that the 

case, Great Sisters consider that?" 

As soon as Venerable Cullapanthaka finished teaching, 

all 500 bhikkhunis were enlightened, wiped away their 

conceit, enough to recite the reverence and to witness the 

results of Arahat at once. 

A few days later, King Pasenadi invited the Buddha and 

the Sangha to the palace for offerings. Buddha wanted to 

break the contempt of the masses, so He gave his bowl 

to Mr. Cullapanthaka and told him to go last. The Buddha 

departed first, followed by 1,250 monks. When the 

Buddha and the Sangha entered the city gate, coming to 

Mr. Cullapanthaka, who was the last, was prevented 

from entering by the door guards; they criticized him: 

"We are lay people; even though we are busy with family 

and military affairs, we can still memorize one or two 

sutras to recite. As for you, being an ordained monk with 

a verse of only four sentences and twenty words, you did 

not know any word for three years, so you need to be 

more talented to enter the King's vegetarian feast. 

Cullapanthaka Venerable had to stand at the gate to wait. 
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When it was time for the vegetation offerings, the King 

first carried the food he intended to set into the Buddha's 

bowl. Mr. Cullapanthaka stood outside the gate with his 

heavenly eyes, which he saw and knew well, so he used 

his supernatural powers to extend his arm and bring the 

bowl to the King and Buddha. The King was surprised 

and asked the Buddha. 

The Buddha immediately introduced and explained the 

work of Cullapanthaka to the King and his courtiers. The 

King hastily sent his officials to invite the Arahat in. 

After his life was over, the King knelt and asked the 

Buddha: 

Why was Venerable Cullapanthaka so ignorant? How 

did he study again to get such a result? 

The Buddha happily explained Venerable 

Cullapanthaka's past to the present life for the King and 

the Great Assembly. 

 “Cullapanthaka’s previous life was also as a monk, 

brilliant, and memorized the scriptures. Just because he 

intended to be the only teacher of the masses, miserly not 

giving the Dharma to anyone, afraid of people better than 

himself. Due to that error of being ungenerous in 

Dharma, he gets the retribution of ignorance in this life. 

In this life, he cultivates enthusiasm for practicing, 

respect for Buddha, and determination to patiently 

practice and study without discouragement or indolence. 

Thanks to that, the sin of obscuration was cleared away 

and in the end, only practiced the two words “broom 

sweeping” (tảo chữu). He swept away all afflictions for 

three days, discovered wisdom, attained Arahat fruition, 

and obtained six magical powers like that.” 

Through the story and re-reading the four sentences 

mentioned above, we can see that: In the past, the 
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Buddha used the word “broom” to teach Mr. 

Cullapanthaka and the monks. Nowadays, Virtuous 

Master also uses the two words “broom sweeping” to 

teach his disciples, which is synonymous with sweeping 

and clearing the world of afflictions in the mind of each 

practitioner. Because of the three primary demons 

(Greed, Hatred, and Delusion), the sense roots give birth 

to 84,000 other pains. If the monk knew how to apply the 

“broom” and “sweeping” method to clean up Greed, 

Hatred, and Delusion, all the other 84,000 sense objects 

would have to perish. At that time, the practitioners’ 

minds would be clean and bright, blending into True 

Awareness of Suchness, and attain the indestructible 

Golden Body! 

“Bringing awareness to the suchness, 

The golden body appears to end except for birth and 

death”. 

NAMO BUDDHA Sakyamuni BUDDHA! 

NAMO AMITABHA BUDDHA! 
 

Nguyen-Tan-Hoa 
(Excerpt from Nguyên Ánh’s Philosophy Fables 

Dictionary and The Oracles& Literature TVGL/TB). 
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Bài phát biểu cảm tưởng 
của Đ/đ HUỲNH MINH QUANG 

trong buổi họp bất thường ngày 
13-11-2022 do Ban Trị Sự TƯHN tổ chức. 

 

Kính thưa Ông Nguyễn Thanh Giàu 

Hội Trưởng BTS Trung Ương Hải Ngoại/GHPGHH. 

Kính thưa tất cả Quý Ông bà, Cô chú bác, anh chị 

em đồng đạo thân kính có mặt trong ngày hôm nay. 

Thật là bùi ngùi xúc động trong cái tinh thần độ 

lượng khoan dung, tha thứ cho nhau. 

Có lẽ hôm nay là một ngày khó quên đối với bao 

nhiêu con tim, mang nặng tình người HÒA HẢO, đã trăn 

trở, thổn thức, lo âu suốt bao đêm dài khó ngủ.  

Với một kết quả tuyệt vời, vô tiền khoáng hậu, 

một kết quả ngoài sự mong đợi của biết bao nhiêu người, 

đã tháo gỡ bao nhiêu tảng đá, mà những con tim Hòa Hảo 

đang còng lưng gánh nặng, nó là một liều thuốc tinh thần, 

là giọt nước cam lồ diệu ngọt, “Nước Ma-Ha tưới tắt 

lòng phàm” để mang lại kết quả mỹ mãn như ngày hôm 

nay. 

Để được kết quả tốt đẹp đó, không thể không nhắc 

đến những tấm lòng son sắc kiên trinh, những giọt lệ 

chảy dài trên đôi mắt thâm quầng, đã trải qua bao đêm 

thành khẩn nguyện cầu của đồng đạo. Đặc biệt là có các 

Thanh Niên trẻ. 

“Thành lòng nước lã nên hồ, 

Hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban”. 

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc và mãnh liệt rằng: Đã 

có sự linh ứng của ơn trên Tổ, Thầy, Quan Thượng Đẳng 

Đại Thần đã chứng minh gia hộ cho chúng ta làm được 

điều đạo nghĩa cao quý này.  
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Sở dĩ có được kết quả như ngày hôm nay, là do 

quá trình cống hiến và nỗ lực hy sinh của quý vị tiền bối, 

đã cố vấn chỉ đường để các thanh niên trẻ nhiệt huyết lăn 

xả, thực hiện công việc được xuôi buồm thuận gió. 

Kết quả này là kim chỉ nam cho một giai đoạn 

mới, một giai đoạn Thanh Niên hành động để Trẻ trung 

hóa đoàn thể, để thống nhất Giáo Hội PGHH tại hải 

ngoại, như bao nhiêu hoài bão mong đợi của các vị tiền 

bối, nay đã ra đi vì tuổi đời chồng chất, hoặc người còn 

trong hiện tại vẫn luôn canh cánh trong lòng. 

Kính thưa ông Hội Trưởng BTS Trung Ương Hải 

Ngoại / Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. 

Phàm làm người “Nhân vô thập toàn”, chúng ta 

chỉ là kẻ phàm phu tục tử, thì làm sao mà tránh khỏi 

những sai lầm nhưng phải biết nhẫn nhịn và ngã mũ trước 

những sai lầm, câu chấp, thì đó là người quân tử vậy. 

         “Điều thứ năm quyết không hờn giận, 

Ghét ganh chi cho bận lòng mình. 

Con xem vạn điển thiên kinh, 

Hiền nhơn quân tử rộng tình vô câu”. 

Đức Thầy cũng dạy: 

“Chữ thứ nhứt Nhẫn-Năng-Xử-Thế, 

Là người hiền khó kiếm trong đời”. 

Ở cương vị là Hội Trưởng BTS. Trung Ương Hải 

Ngoại / Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, mà phải trước bao 

nhiêu đồng đạo của mình, trong đó có các em, các cháu 

để hạ mình nhận lỗi, thì quả thật là một việc rất đáng 

khâm phục. Một việc làm có thể nói là đã đạt đến cảnh 

giới Vô Ngã của nhà Phật. Như Đức Thầy cho biết: 

“Cần hiểu cái lý vô-ngã của nhà Phật. Hãy rán 

sức thi hành sẽ có Thầy ủng-hộ”. 

Sám hối để chuộc lại lỗi lầm, để giữ thể diện danh 

thơm cho đoàn thể, nhận lỗi để tránh sự rạn nứt trên dưới 
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trong ngoài, gây mối Hòa Hảo trong huynh đệ, thấy lỗi 

vì muốn làm tròn bổn phận với cháu con, quyết không 

nản chí thối lòng: 

“Ông nhồi quả cho người hành Đạo, 

Lúc nguy nàn thối chí cùng chăng. 

Nếu bền lòng đạo quả cao thăng, 

Chẳng chặt dạ bỏ lăn Phật-Thánh”. 

Kính thưa tất cả chư quý vị đồng đạo!.  

Người nhận lỗi trước là người dũng cảm nhất, 

người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất và người 

buông xả trước là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc ở 

đây là vượt thử thách để giữ chặt giáo lý cao siêu của Tổ, 

Thầy. 

         “Điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, 

Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu. 

Dù ai nặng nhẹ trăm điều, 

Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. 

Nhiều thử thách đang vây con đó, 

Nếu ngã lòng công khó tiêu tan. 

Việc chi còn ở trần gian, 

Là điều huyễn hoặc chớ mang trong lòng”. 

Hãy cho người khác một cơ hội sám hối, cũng như 

cho chính mình một cơ hội vậy. Một cơ hội để sửa sai, 

một cơ hội để nhìn trở về mình.  

Người lỗi, ta chẳng lỗi -Ta lỗi bởi chê bai. 

Như Đức Thầy cũng dạy: 

“Ai ai phải rán xét mình, 

Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài”. 

Rinh ra ngoài để thật lòng tha thứ tội lỗi cho nhau 

trong khi nóng giận, để đi đến chỗ Lục Hòa trong Phật 

đạo: 

“Đạo Pháp thường hay dung với hòa, 

Xét người cho tột xét thân ta. 
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Nếu người rõ phận vui lòng thứ, 

Ta thứ được người, người thứ ta”. 
Ôi! còn hạnh phúc nào cho bằng, khi mọi người 

biết tha thứ yêu thương nhau, như là biết yêu thương 

chính Đức Thầy của mình: 

“Thương nhau như thể thương Thầy, 

Ghét nhau như thể ghét Thầy sao nên”. 

Chẳng những thế, Đức Thầy còn dạy rằng: “Tóm 

tắt, ta phải thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt 

lẫn nhau vào con đường đạo đức “. 
Thử hỏi từ trước cho đến bây giờ, chúng ta có thật 

lòng yêu thương nhau như con một cha hay chưa? Tha 

lỗi không phải là một sự yếu hèn, mà nó còn giúp cho ta 

trở nên cao thượng và hạnh phúc nhiều hơn. 

Hãy một lần tha thứ để được thứ tha, hãy thật lòng 

giúp đỡ để tương trợ cùng nhau qua cơn khốn khó. Chẳng 

nên lấy đó để đắc ý vui cười, hay chế nhạo mà tạo thêm 

cái nhân bất lành. 

         “Điều thứ hai Thầy trông đệ tử, 

Tình bạn bè phải giữ thỉ chung. 

Luôn luôn tha thứ khoan dung, 

Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. 

Dìu dẫn nhau điểm tô công quả, 

Phải thật lòng với cả chung quanh. 

Thiệt thòi cam chịu đã đành, 

Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con”. 

Kính thưa ông Hội Trưởng!.  

Tục ngữ có câu “Một con ngựa đau cả tàu không 

ăn cỏ”. Đứng trước cảnh bi thương ai oán này, tôi cũng 

xin được cái vinh hạnh cùng với ông nhận lỗi và sám hối 

trước Tổ, Thầy, để tỏ lòng nâng đỡ, cứu giúp lẫn nhau 

trong lúc hoạn nạn, có thỉ có chung, tương thân tương trợ 

lẫn nhau, mà tròn câu nghĩa câu tình Đồng Đạo. 
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Phật Giáo Hòa Hảo là như thế đó. 

“Hòa dã tương thân, hảo dã tương trợ, tương 

thân tất vô tranh, tương trợ tất bất chiến, bất chiến tự 

nhiên thành, vô tranh tự nhiên đắc”. 

Đây cũng là ý nghĩa thâm sâu mầu nhiệm mà Đức 

Thầy đã chọn cho nền Đạo lành của Ngài. 

         “Điều thứ chín đạo lành căn bản, 

Giữ làm sao có bạn không thù. 

Từ đây con nhớ rằng tu, 

Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không”. 

Đức Thầy có dạy: “Người làm Đạo phải gạt bỏ 

tỵ hiềm cá nhân, phải chung tay lo cho Đạo. Kẻ nào 

chia rẽ về sau sẽ bị đứt đầu”. 
Kính thưa quý ông bà, cô chú bác, anh chị em 

đồng đạo! 

Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả quý vị  đã tin 

tưởng, giao phó cho anh em Thanh Niên trẻ, có được cơ 

hội để hoàn thành trọng trách, mà tưởng chừng như 

không thể thực hiện được. Nhờ ơn trên gia hộ, nhờ chú 

bác thương tình mà chung vai sát cánh đoàn kết, yêu 

thương đùm bọc che chở lẫn nhau trên cuộc hành trình 

đầy gian nan sóng gió này. 

Để thể hiện sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo, cũng 

như tạo thêm động lực nhằm khích lệ đồng đạo, hăng say 

tận tâm tận lực, mà chung tay xây đắp nền Đạo ngày càng 

tốt đẹp hơn. Như Đức Thầy mong muốn: 

“Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo, 

Nhà Phật con Tiên hé miệng cười”. 

Nhân tiện, chúng tôi cũng xin đề nghị ông Hội 

Trưởng BTS Trung Ương Hải Ngoại /Giáo Hội Phật 

Giáo Hoà Hảo, cần thực hiện công việc sau đây: 

 -  Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, làm 

tại Thánh Địa Hòa Hảo ngày 18-10-1966, do Đức Bà Lê 
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Thị Nhậm (Sương phụ của Đức Ông Huỳnh Công Bộ), 

Hội Trưởng Danh Dự Tối Cao Giáo Hội Phật Giáo Hòa 

ấn ký. 

- Chiếu chương VIII. Điều 29, mục H nói về Nhiệm vụ 

và quyền hạn của ông Hội Trưởng, xin đề nghị Ông nên 

có Chứng Thư công quả hoặc Chứng Chỉ khen thưởng 

trong thời gian ngắn nhất đối với các Đồng đạo sau đây: 

1/- Ông Lê Ngọc Anh (cựu Chánh Thư ký BTS. Trung 

Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH). 

2/- Ông Nguyễn Văn Mậu (cựu Trưởng ban Phổ thông 

Giáo lý BTS. Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH). 

3/- Ông Nguyễn Văn Hiệp (đương kim Chánh Thư ký 

BTS. Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH). 

4/- Ông Lưu Phước Thiện (đương kim Phó Hội Trưởng 

BTS. Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH). 

5/- Ông Nguyễn Châu Lang (là nhân sĩ trí thức, một tín 

đồ kiên trinh của PGHH tại quốc nội). 

6/- Đ/Đ Trần Hoài Nghĩa (là con chim đầu đàn của Thanh 

Niên PGHH Hải Ngoại). 

7/- Đ/Đ Trần Huy Hải (Trưởng ban Thanh thiếu niên 

BTS. Trung Ương Hải Ngoại GHPGHH), 

8/- Huỳnh Phước Vinh (Thanh Niên PGHH Hải Ngoại). 

9/- Nguyễn Mỹ Hạnh (Thanh Niên PGHH Hải Ngoại). 

10/- Hồ Thanh Ngân (Thanh Niên PGHH Hải Ngoại). 

Các vị trên đây đã có công đóng góp rất lớn trong 

việc làm tốt đời đẹp đạo vừa qua. 

Mong rằng với tinh thần đoàn kết bất phân ly như 

thế này, chắc chắn chúng ta sẽ khắc phục được những 

hậu quả đang còn dang dở trước mắt. 

Chúng tôi cũng xin tha thiết kêu gọi tất cả quý vị 

đồng đạo, hãy tỉnh dậy, đừng thờ ơ vô cảm nữa. Hãy tiếp 

tay với thanh niên trẻ, để em cháu cảm nhận được niềm 
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tin yêu của cô chú bác, mà lấy đó làm hành trang dấn 

thân cống hiến, hầu mang về nhiều thành quả tốt đẹp hơn. 

- Vì oai linh và vĩ nghiệp của Đức Thầy. 

- Vì tiền đồ của Phật Giáo Hòa Hảo ở hải ngoại. 

- Vì một tương lai tốt đẹp hơn cho con em PGHH. 

Hãy thật tâm đến với nhau, để làm bổn phận của 

con tằm ăn lá dâu xanh mà nhã sợi tơ vàng để đền ơn cho 

chủ:  “Tằm sức nhỏ còn làm nên kén, 

Người không lo có thẹn hay chăng”. 

Hãy đồng lòng gánh vác trọng trách của Đức Thầy 

giao phó: “Nhứt là phải tiếp-tục khai-thông nền Đạo 

đức, đặng cái tinh-thần từ-bi bác-ái được gieo rải khắp 

nơi nơi trong bá-tánh”. Hay là: 

“Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, 

Phí xác phàm mê mệt đâu nài. 

Băng rừng vẹt phá gốc gai, 

Đưa người lương thiện đến ngay Niết bàn”. 

Lại còn nữa: 

“Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, 

Khua giọng vàng đánh thức bốn phương. 

Chấn hưng Phật Giáo học đường, 

Dưới trên hòa thuận chọn đường qui nguyên”. 

Kính chúc ông Hội Trưởng BTS. Trung Ương Hải 

Ngoại được dồi dào sức khỏe, dũng mãnh đứng lên, sát 

cánh cùng với đồng đạo và các thanh niên trẻ để hoàn 

thành cho bằng được nhiệm vụ: 

-Thống Nhất Giáo Hội - Trẻ Trung Hóa Đoàn Thể. 

Lời cuối cùng là kính chúc tất cả quý vị đồng đạo 

Thân tâm thường an lạc, Đạo quả sớm viên thành, Tâm 

phát Bồ Đề dũng mãnh tin tấn tu hành, hầu có mặt tại 

Long Hoa Đại Hội khi Đức Thầy trở gót. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Emotional Speech 
of fellow believers HUYNH MINH QUANG 
in an special meeting November 13, 2022, 

by the Board of Directors of Central Overseas 
Hoa Hao Buddhism 

 

Dear Mr. Chairman of the Central Overseas BOA 

/HHB Congregation 

Dear ladies and gentlemen, aunts and uncles,  

Dear brothers and sisters present today. 

It is an emotional impression of tolerance and 

forgiveness for each other. 

Perhaps today is an unforgettable day for many 

hearts bearing the love of the Hòa Hảo people, who have 

pondered, sobbed, and worried for many long, sleepless 

nights. 

With a beautiful, unprecedented result beyond the 

expectations of so many people, having removed so 

many rocks, which Hòa Hảo's hearts are burdened with, 

it is a medicine. Spirit is a drop of sweet nectar, "Maha 

water watered the human heart," to bring perfect results 

like today. 

For achieving that good result, it is impossible not 

to mention the chaste hearts, the tears running down the 

dark circle's eyes, who have spent many nights fervently 

praying from fellow believers. Especially the Youth. 

"The devout heart makes water turns into a lake, 

Having a good heart and merits, Buddha will bless with 

nectar." 

We sincerely and firmly believe that: There has 

been the inspiration of grace from the Patriarch, Master, 

and the Supreme Official, who have proven to bless us to 

do this noble moral thing. 
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The reason for getting the results like today is due 

to the dedication and sacrifices of our seniors, who have 

advised and guided the way for young enthusiastic young 

people to roll and carry out the work in a favorable wind. 

That result is a guideline for a new phase, a period of 

Youth Action to rejuvenate the community, to unify the 

HHB Congregation abroad. It is also the expectation of 

the predecessors; many passed away, and those who are 

present always hope for the solidarity of HHB. 

Dear Mr. Chairman of the Central Overseas BOA 

/HHB Congregation 

As humans, “Humanity is not a perfect ten,” we 

are just ordinary people; how can we avoid mistakes? We 

have to be patient and take our hat off before errors and 

attachments, then that’s a gentleman.  

“The fifth thing is not to be angry, 

Hate being jealous for your preoccupation. 

Let’s look at ten thousand classic scriptures, 

The sages and gentlemen are generous with no 

insistence.” 

Virtuous Master also taught: 

“The first word is forbearance, for dealing with 

the world, 

A gentle person is hard to find in life.” 

As the Chairman of BOA. The Overseas Central 

Committee, but having to humbly admit mistakes in front 

of so many of our fellow believers, including children 

and grandchildren, is very admirable. An act that can be 

said to have reached the state of no-self of the Buddha. 

As Virtuous Master said: 

“It is necessary to understand the Buddhist principle of 

no-self. Do your best, and you will have Virtuous 

Master’s backing.” 
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Repent atoning for mistakes, to save face and a 

good name for the group, accept mistakes to avoid rifts 

inside and out, to cause Hòa Hảo relationships among 

brothers, to feel guilty because they want to fulfill their 

obligations to their children and grandchildren. 

Determined not to lose heart: 

“He stuffed fruits for those who practiced the 

Way, 

At times of peril and despair. 

If you persevere with high morals, 

Don’t give up on rolling Buddha and Saints.” 

Dear fellow believers! 

Those who admit their mistakes first are the 

bravest, those who forgive first are the strongest, and 

those who let go first are the happiest. Happiness here is 

overcoming challenges to hold on to the sublime 

teachings of the Patriarch and Master. 

“The first thing I advise you to remember, 

Eternal loyalty is still stated. 

Whoever weighs a hundred things, 

Determined not to give up Master’s supreme 

reason. 

Many trials surround you, 

If you lose heart, it is difficult to dissipate. 

What remains in the world, 

It’s an illusion, don’t take it to heart.” 

Give others a chance to repent, just as give 

yourself a chance—a chance to correct mistakes and look 

back. 

People are at fault, and I don't believe I am at fault - I am 

at fault for criticizing. 

As Virtuous Master also taught: 

“Who should judge themselves, 
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If you still have a bad character, take it out.” 

Take it out to sincerely forgive each other’s sins 

while angry, to go to the place of Six Harmony in 

Buddhism: 

“The Dharma is often mixed with harmony, 

Examine people for the ultimate in self-

examination. 

If the person who knows his fate is willing to 

forgive, 

I am good for people; people are for me”. 

Oh! What happiness is better when everyone 

knows how to forgive and love each other, as if they 

learned how to love their own Master: 

“Love one another as you love Virtuous Master, 

Hate each other as if you hate Virtuous Master.” 

Not only that, but Virtuous Master also taught 

that: 

“In short, we must love each other like children 

of one father and guide each other on the moral 

path.” 

Let’s ask, from before until now, have we loved 

each other like a father’s children? Forgiveness is not a 

weakness; it also helps us become nobler and happier. 

Forgive once to be forgiven, and sincerely help to 

support each other through difficult times. It should not 

be used to make fun of, laugh, or ridicule but create more 

unwholesome causes. 

“Secondly, Virtuous Master looks after his 

disciples, 

Friendship must be kept in loyalty. 

Always forgiving, tolerant, 

Small advice does not use harsh words. 

Guiding each other to adorn the merits, 
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Be honest with your surroundings. 

The disadvantage has been endured, 

There are no virtues the teacher has for you.” 

A proverb says, “A horse gets sick, the whole 

stable won’t eat grass.” Faced with this tragic scene, I 

also ask for the honor of joining him in admitting my 

mistakes and repenting before the Patriarch and Master 

to show support and help each other in times of trouble. 

We support each other but complete the meaning of the 

affectionate co-religionists. 

Hòa Hảo Buddhism is like that. 

“Being in harmony with each other, good in 

mutual assistance, in mutual support, without fighting, 

with mutual assistance, without war, without fighting 

naturally, without fighting naturally.” 

This is also the profound meaning of the mystery, 

which Virtuous Master has chosen for His excellent 

religion. 

“The ninth thing is the fundamental good faith, 

Keep how there are friends without enemies. 

From here on, I remember that tu, 

Condescendingly admit fault even though it’s 

not.” 

Virtuous Master taught: “Those who practice the 

Way must put aside personal jealousy and join hands to 

take care of the Tao. Whoever is divided in the future will 

have his head cut off.” 

Dear ladies and gentlemen, aunts and uncles, 

fellow believers! 

We are incredibly grateful to all of you for 

trusting and entrusting the Youth brothers and sisters to 

have the opportunity to complete a task that seemed 

impossible. Thanks to God’s blessing, thanks to the 
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loving uncle and aunt, we stand side by side in solidarity, 

love, and protect each other on this arduous and turbulent 

journey. 

To show special attention from the leadership and 

create more motivation to encourage fellow believers, 

enthusiastically devote themselves, and join hands to 

build a better and better Dao. As Virtuous Master wishes: 

“Dream of the Hòa Hảo unicorn world, 

The Buddha’s fairy opened her mouth and 

smiled.” 

We would also like to suggest that the Chairman 

of the Central Committee of Overseas BOA / Hòa Hảo 

Buddhist Congregation should do the following work. 

- The Charter of the Hòa Hảo Buddhist 

Congregation, made at Hòa Hảo Holy Land on October 

18, 1966, by Our Lady Lê Thị Nhậm (Mrs. Huỳnh Công 

Bộ), the Supreme Honorary Chairwoman of the Buddhist 

Congregation - Signed by Congregation. 

- Show chapter VIII. Article 29, Section H talks 

about the duties and powers of the President, and it is 

suggested that he should have a Certificate of Merit or 

Certificate of Commendation in the shortest time for the 

following Fellow Daoists: 

1/- Mr. Lê Ngọc Anh (former Chief Secretary of BOA. 

Central Committee of Overseas HHB Congregation). 

2/- Mr. Nguyễn Văn Mậu (former Head of the General 

Department of Catechism of BOA. Central Overseas 

Central Committee of the HHB Congregation). 

3/- Mr. Nguyễn Văn Hiệp (currently Chief Secretary of 

BOA. Central Committee of Overseas HHB 

Congregation). 



247 

 

4/- Mr. Lưu Phước Thiện (currently Vice President of 

BOA, Central Overseas Central Committee of HHB 

Congregation). 

5/- Mr. Nguyễn Châu Lang (an intellectual, a loyal 

follower of HHB in the country). 

6/- Mr. Trần Hoài Nghĩa (Youth, HHB Overseas leader). 

7/- Mr/Ms. Trần Huy Hải (Head of the Youth 

Department of BTS, Central Committee of Overseas 

Vietnamese Affairs), 

8/- Huỳnh Phước Vinh (Youth, HHB Overseas). 

9/- Nguyễn Mỹ Hạnh (Youth, HHB Overseas). 

10/- Hồ Thanh Ngân (Youth, HHB Overseas). 

The above people have made significant 

contributions to the good life of the past. 

Hopefully, with this spirit of undivided solidarity, 

we will overcome the unfinished consequences. 

We also earnestly appeal to all fellow believers to wake 

up and stop being indifferent. Let’s join hands with 

young people so they can feel their uncles' and aunts' 

faith and love and use it as a pledge of dedication to bring 

about better results. 

- Because of the majesty and great career of 

Virtuous Master. 

- For the future of Hòa Hảo Buddhism abroad. 

- For a better future for HHB’s children. 

Let’s come together sincerely to do the duty of the 

silkworm to eat the green mulberry leaves but to grace 

the golden silk thread to repay the owner. 

“Small silkworms make cocoons, 

People don’t worry whether they are ashamed or 

not.” 

Let’s shoulder the responsibility assigned by 

Virtuous Master: “First of all, we must continue to open 
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up the moral foundation so that the spirit of compassion 

and love can be spread everywhere in the eightfold.” Or 

is: 

“Children know how to unite, learn how to connect, 

Where is the fee of the dead body? 

Crossing the forest, parrots break thorns, 

Bringing honest people straight to Nirvana.” 

Yet more: 

“Do not be divided, be of one mind, 

The golden voice awakens the four directions. 

Reviving the School of Buddhism, 

Below and above, agree to choose the original line". 

Congratulations to the Chairman of BOA. The Overseas 

Central Committee is blessed with good health and 

bravely stands up and stands side by side with fellow 

believers and young people to complete the task. 

-Unifying the Congregation - Rejuvenating the Union. 

The last word is to wish all of you fellow believers a 

peaceful mind and body, early fruition of the Way, a 

courageous Bodhi mind to believe in and practice, and to 

be present at the Long Hoa Congress when Virtuous 

Master returns. 
 

Namo Buddha Sakyamuni Buddha. 

Namo Amitabha Buddha.  
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BỔN PHẬN                                 

THẾ HỆ KẾ THỪA PGHH 

          Tín đồ 

Phật Giáo Hòa Hảo, 

mang tư tưởng tâm 

linh quy y theo chơn 

truyền giáo lý của 

Đức Thầy, chúng ta 

ai ai cũng mong 

muốn rằng nền đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo 

được truyền tích lưu 

tôn, bất diệt muôn 

đời nêu gương sáng 

cho con cháu hậu 

tấn sau này được 

thụ hưởng truyền 

thống đạo nhà. Vì 

vậy trong lúc này đây, sự năng nỗ của giới trẻ trong làng 

đạo cả quốc nội và hải ngoại là một điều rất cần thiết và 

quan trọng, không kém gì với công cuộc truyền đạo và 

bảo vệ đạo của các bậc tiền nhân khi xưa. 

103 năm trước, Đức Huỳnh Giáo Chủ chào đời để 

mang ánh sáng Phật Đạo nhiệm mầu và cái nhìn Tứ Ân 

nhân bản đến soi sáng cho dân tộc Việt Nam trong giai 

đoạn quốc phá gia vong. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian 

ngắn ngủi xây dựng lên cơ đồ vĩ nghiệp phi thường, Ngài 

lại sớm ra đi, vào ngày 16-4-1947, để lại sự đớn đau lạc 

lõng cho hàng triệu tín đồ; nhưng đồng thời lưu truyền 

một tấm gương Bi-Trí-Dũng, soi chiếu vào nền đạo, tạo 

nền tảng vững chắc cho phát triển không ngừng từ thế hệ 

này sang thế hệ khác. 
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Ngài từng nói đến tình yêu thương và lòng quan 

ngại của mình dành cho tín chúng, trong lời tiên đoán về 

sự cách xa ly biệt do quốc nạn và pháp nạn: 

“Từ nay cách biệt xa ngàn, 

Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. 

Giữa chừng đờn nỡ đứt dây, 

Chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa. 

Tỉnh say trong giấc mộng hoa, 

Mơ màng cũng tưởng như ta bên mình.” 

     Hay là... 

“Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, 

  Như vịt con dìu dắt nhờ gà.” 

Đức Thầy là một đấng đại từ bi. Lòng thương 

chúng sanh vô hạn vô biên, thật là “Phật ái chúng sanh 

như mẫu ái tử”. Hãy học hạnh Bi-Trí-Dũng của Đức 

Thầy, lấy sự xa cách biệt ly và đau khổ làm đất bùn lầy 

để từ đó các đóa sen thiện lành vươn lên. Đó là ý nghĩa 

Phật đạo, Phật Giáo Hòa Hảo. Sự ra đời của Đức Thầy là 

gieo hạt giống, và sự hy sinh của Ngài cùng bao vị tín đồ 

tiền bối thế hệ này sang thế hệ tiếp nối, làm thành đất 

lành vun trồng cho nền đạo, cho các thế hệ mai sau. Nhờ 

vậy, mối đạo Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tiếp tục trường tồn 

và mạnh mẽ hơn theo năm tháng. Lan tỏa nhanh trong 

nước, và dần lan ra thế giới bên ngoài. 

Hôm nay nền đạo dần chuyển đến thế hệ trẻ, 

chúng ta là mầm non của Phật Giáo Hòa Hảo. Là thế hệ 

kế thừa, và phát huy nền Đạo, chúng ta phải làm gì? Phải 

như thế nào? Để bảo tồn sự trường tồn của Phật Giáo Hòa 

Hảo. Nếu có mục tiêu nhất định thì công cuộc bảo pháp 

mới thành công. Và con thuyền đại đạo Phật Giáo Hòa 

Hảo mới vững bền mãi mãi để đưa chúng sanh qua bờ 

giải thoát kiến cảnh thái bình vô sanh tịch tịnh. 
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Thế hệ trẻ chúng ta phải năng nỗ hăng hái trong 

công tác giáo sự. Để làm sáng danh Đạo rạng danh Thầy, 

cái mục tiêu đầu tiên mà chúng ta cần phải chú trọng ấy 

là truyền thống dân tộc. 

Một dân tộc, một đất nước đều phải có một nét 

riêng cơ bản. Ấy gọi là phong tục tập quán. Việt Nam ta 

có trên 4.000 năm Văn Hiến. Trên dãy đất hình chữ S từ 

Bắc chí Nam. Là một hình ảnh rất đẹp trên bản đồ thế 

giới. Việt Nam tuy là một đất nước nhỏ nhưng giàu tài 

nguyên khoáng sản. Và có bề dày lịch sử hình thành khá 

lâu đời. Có nét văn hóa độc đáo theo từng vùng miền. 

Nhưng tổng thể thì vẫn là một văn hóa đa dạng mang 

màu sắc Á Đông và ảnh hưởng của Nho Giáo rất sâu sắc. 

Vì thế truyền thống cổ kính và tâm linh của Việt Nam là 

một sự kết tinh rất báu quý từ tinh hoa Tam giáo: Phật - 

Thánh - Tiên. 

Nhưng từ sau thế kỷ XX, Việt Nam bị phân hóa 

mạnh về văn hóa cũng như những nét cổ kính xưa không 

còn nguyên vẹn. Trong quần chúng nhân dân ngày càng 

cải cách theo văn minh hiện đại bỏ đi những nề nếp xưa 

cũ. Vì thế Đức Thầy từng tiên đoán: 

“Nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai. 

Nên ta thở vắn than dài,” 

Hay là: 

“Văn minh sửa mặt sửa mày, 

Áo quần láng mướt ngày rày ăn chơi.” 

Vì thế là người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, là thế 

hệ kế thừa, chúng ta phải ra sức cố gắng duy trì cho trọn 

vẹn nét đẹp truyền thống dân tộc, đả phá những hình thức 

ngoại lai làm sai lệch làm suy thoái đạo đức và hình ảnh 

đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè năm châu. Phát huy 

cao giá trị truyền thống con Lạc cháu Hồng nghìn năm 

văn hóa. Làm rạng rỡ giống nòi. Làm rạng rỡ đạo Phật 
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Giáo Hòa Hảo. Một tôn giáo mang đậm nét Văn Hóa Dân 

Tộc từ bi và trọng nghĩa ân. Đức Thầy dạy pháp Tứ Ân, 

và lòng yêu nước: 

“Gánh gồng bảo bọc giang san, 

Giữ gìn biên cảnh bằng an đời đời. 

Trăm họ mới thảnh thơi nhàn hạ, 

Lo đắp bồi Văn Hóa ngàn năm.” 

Bên cạnh việc phát huy truyền thống dân tộc là 

bổn phận thế hệ thừa kế của Phật Giáo Hòa Hảo. Chúng 

ta cần gìn giữ và phát huy truyền thống của Đạo Pháp. 

Thế hệ trẻ chúng ta dù trong nước hay hải ngoại, cũng 

cần nên hiểu rõ điều này. Và định hướng để đấu tranh 

bảo tồn những giá trị truyền thống của Đạo mà Tôn Sư 

ta và biết bao vị tiền bối tiền nhân đã gầy dựng. Không 

thể ngó lơ, không thể bình chân như vại mà để cho Phật 

Giáo Hòa Hảo lu mờ theo thời gian. Cần gấp rút để cùng 

nhau chấn hưng Đạo Nhà. Bằng cách là mỗi mỗi chúng 

ta cần sửa tánh răn lòng, tu hành chơn chánh và trau sửa 

thân tâm để cùng nhau khuôn phò Đại Đạo Phật Giáo 

Hòa Hảo. 

Và tiếp nữa, thế hệ trẻ là mầm non tương lai mai 

sau nên cần phải hiểu rõ điều này. Vì chúng ta còn minh 

mẫn, hoạt bát và trí còn sáng tỏ. Nên cần noi theo chí đức 

của Tiền Nhân hầu làm cho trí huệ được phát khai bằng 

cách phải ra sức sưu tầm tài liệu nghiên cứu giáo lý Phật 

Giáo Hòa Hảo của các bậc tiền bối mà làm căn bản để tu 

học. Hầu để rõ thông chơn lý đạo Thầy mà đem phổ 

thông rộng rãi trong quần chúng. Để họ hiểu rõ đường 

ngay nẻo thẳng. Nhằm mục tiêu tiếp tục gieo rải hạt 

giống từ bi của Đức Thầy cho rộng khắp nhơn loại đại 

đồng, như tôn ý của Ngài: 

“Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, 

Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.” 
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Hay là: 

“Ước mơ thế gới lân hòa hảo, 

Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.” 

Đây cũng là một trong những bổn phận trọng yếu 

mà thế hệ trẻ cần phải chú tâm lo liệu. Vì tinh thần ưu tư 

vị pháp. Vì muốn phát huy nền chơn lý đạo Thầy. Nhất 

nhất mỗi chúng ta cần phải tận tâm tận lực. Hy sinh cho 

Đạo pháp mãi mãi trường tồn bất diệt và thế hệ kế thừa 

cần phải làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình. 

Trọng trách rất nặng nề đang chờ đón chúng ta. Vì thế 

chúng ta nên cố gắng hết sức để làm sáng danh đạo và 

rạng rỡ uy danh Tôn Sư và Phật Giáo Hòa Hảo mãi lưu 

tồn hậu thế. 

Cuối lời, xin kính chúc quý đồng đạo dồi dào sức 

khỏe, tu hành tinh tấn để xứng đáng là tín đồ Phật Giáo 

Hòa Hảo, để đáp đền ân Tam Bảo và công lao Đức Thầy. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
 

Tu sĩ PHẠM NGUYỄN ANH HÀO 

Cư sĩ LÝ AN 

 

 

Bản dịch Anh văn – Niệm Phật Đường PGHH 
 

THE OBLIGATION OF YOUNG BELIEVERS 

IN HÒA HẢO BUDDHIST LEGACY 
 

Hòa Hảo Buddhist believers envelop spiritual 

thoughts and take refuge in the righteous Dharma 

preached by the Virtuous Founder. Everyone hopes that 

Hòa Hảo Buddhism may transmit from generation to 

generation, infinitely, to create a brilliant depiction for 

the next generations to inherit the traditions of the 

national religion. Thus, the energetic activities of 
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religious youths in the country and abroad are vital, at the 

same level as the spiritual transmission and protection 

from the past predecessors. 

  One hundred and two years ago, the Virtuous 

Founder Huỳnh entered this life to light the marvelous 

Buddhism and the humanist Four-Gratitudes, to 

enlighten the way for Vietnamese people during the 

period of disastrous national turmoil. Only in a time did 

he set up an incredible foundation then leave, leaving the 

excruciating and lost feelings for millions of His 

believers. He also bequeathed a mirror of compassion-

wisdom-courage of a religious hero and formed an 

immovable foundation for the non-stop progress from 

this generation to other generations. 

However, after a brief period of building on 

incredible religious and social excellences, he left too 

early on April 16, 1947, leaving an excruciated pain for 

millions of followers. He still simultaneously circulated 

a mirror of Compassion-Wisdom-Bravery, many 

scriptures, creating a solid foundation for continuous 

development from generation to generation. 

Years ago, He talked about His love and cared for 

believers; in the foretelling verses about their separation 

due to national and religious calamities. 

“From now on, we have to separate far away, 

The ones with the religious minds won’t leave me. 

The harp strings broke during the music performance, 

The meeting had just begun, and the Master would leave. 

Awaken or drunken in the flower dreams, 

In the dreams, we can see each other closely 

…….. 

“The Master leaves away, and the pupils have none 

guidance, 
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Like young ducklings asking direction from a 

chicken.” 

  The Virtuous Founder shows tremendous 

compassion to sentient beings unconditionally, 

immeasurably. That is the love of “Buddha loves sentient 

beings like a mother loves her children.” Let’s learn from 

the virtues of Compassion-Wisdom-Courage from the 

Virtuous Founder. He took all the sufferings and 

mournfulness as the muddy earth so that the lotus of 

wholesomeness have ground to grow up and rise. That is 

the meaning of Buddhism, Hòa Hảo Buddhism. The birth 

of the Virtuous Founder could compare to growing the 

good seeds, and His sacrifice as the ones of so many 

predecessor-believers, generations after generations, 

have created the excellent land for the cultivation of the 

great religion, to benefit the next generations. Thanks to 

that, Hòa Hảo Buddhism grows stronger in time, despite 

all calamities. It has been extended enormously in the 

country and to the world abroad. 

Hòa Hảo Buddhist believers envelop spiritual 

thoughts and take refuge in the righteous Dharma 

preached by the Virtuous Founder. Everyone hopes that 

Hòa Hảo Buddhism may transmit from generation to 

generation, infinitely, to create a brilliant depiction for 

the next generations to inherit the traditions of the 

national religion. Thus, the energetic activities of 

religious youths in the country and abroad are vital, at the 

same level as the spiritual transmission and protection 

from the past predecessors. 

  One hundred two years ago, the Virtuous Founder 

Huỳnh entered this life to light the marvelous Buddhism 

and the humanist Four-Gratitude, to enlighten the way 

for Vietnamese people during the period of disastrous 



256 

 

national turmoil. Only in a time did he set up an 

incredible foundation then leave, leaving the 

excruciating and lost feelings for millions of His 

believers. He also bequeathed a mirror of compassion-

wisdom-courage of a religious hero and formed an 

immovable foundation for the non-stop progress from 

this generation to other generations. 

He talked about His love and care for believers, 

with the foretelling verses about their separation due to 

national and religious calamities. 

 “From now on, we have to separate far away, 

The ones with faithful minds won’t leave me. 

A harp string broke during the music performance, 

The meeting had just begun, and the Master would leave. 

Awaken or drunken in the flower dreams, 

In the dreams, we can see each other closely.” 

…….. 

“The Master leaves away, and the pupils have none 

guidance, 

Like young ducklings asking the path from a 

chicken.” 

 The Virtuous Founder shows tremendous 

compassion to sentient beings unconditionally, 

unlimitedly. That is the love of “Buddha loves sentient 

beings like a mother loves her children.” Let’s learn from 

the virtues of Compassion-Wisdom-Courage from the 

Virtuous Founder. He took all the sufferings and 

mournfulness as the muddy earth so that the lotus of 

wholesomeness have ground to grow up and rise. That is 

the meaning of Buddhism, Hòa Hảo Buddhism. The birth 

of the Virtuous Founder could compare to sewing the 

good seeds, and His sacrifice as the ones of so many 

predecessor-believers, generations after generations, 
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have created the excellent land for the cultivation of the 

great religion, to benefit the next generations. Thanks to 

that, Hòa Hảo Buddhism grows stronger in time, despite 

all calamities. It has been extended enormously in the 

country and to the world abroad. 

 Today, religion is transferring to another young 

generation. We are the young buds, the hopes of Hòa Hảo 

Buddhism. As the inherited generation responsible for 

holding and developing our religion, what do we need to 

do? How could we realize it? How to assist the evolution 

of Hòa Hảo Buddhism? With a fixed end, the strategy of 

protecting the precious Dharma would be successful. 

The great boat of the righteous way of Hòa Hảo 

Buddhism would be unwavering and long-lasting to take 

sentient beings to reach the side of deliverance and 

witness the peaceful sight of quiescent no-birth. 

Our young generation needs to endeavor fervently 

in the devout duties, to glorify the name of our Religion 

and our Virtuous Master. The first aim to pay attention 

to is the national traditions. 

 Any nation, any country, should have a particular 

foundation, combined with the customs and habits. 

Vietnam has a great civilization of more than 4000-years 

old. In the shape of an S from North to South, that land 

looks very beautiful on the world’s map. Although a 

small country, Vietnam is rich in natural and mineral 

resources. It has a long-lasting history with many up-

and-down challenges and changes. It has particular and 

beautiful customs and habits, changing with the past and 

the local geography. Overall, that is a harmonized Asian 

culture with the profound influence of Confucianism. 

Thus, Vietnamese traditional and spiritual culture is a 
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good combination of the precious Asian Three-fold 

Religion: Buddhism-Confucianism-Taoism. 

From century XX, Vietnam fell into a powerful 

division and change in civilization, and the beautiful 

traditional culture could no longer be intact. Most people 

tend to run after modern society and change themselves 

accordingly; they forget or just set aside the good 

spiritual routines in the past. The Virtuous Founder had 

said these foretelling verses in advance: 

 “Not so many ones care about the old 

foundation, ancient traditions, 

That is why I feel sad and regretful, lamenting 

these verses.” 

Or: 

“People in modern time change their face and 

their look, 

They wear coquettish clothing, think only of 

playing and enjoying.” 

   Therefore, as young inherited generations of Hòa 

Hảo Buddhism, we should endeavor to protect and 

maintain the beauty of our national traditions. In the eyes 

of our friends in five continents, we need to expose the 

awful foreigner forms and aspects that go against 

Vietnamese morality and beautiful attributes. We need to 

develop and promote the extraordinary traditional values 

of the offsprings of the Divinities Lạc Hồng, with four 

thousand years of striking civilization. We need to 

glorify our nation; to glorify our religion of Hòa Hảo 

Buddhism, a faith that carries and stresses on the national 

and spiritual culture of compassion and loyalty. The 

Virtuous Founder taught us about the Four Gratitudes 

and the Patriotism: 
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 “Let’s carry the heavy-duty of defending the 

country, 

Protecting the borderlands in peace forever. 

So that a hundred family’s names would be free 

and in peace, 

Let’s try hard to improve our culture of 

thousands of years.” 

Aboard the development of national traditions are 

the duties of inherited generations of Hòa Hảo 

Buddhism. We must protect and develop the traditions of 

our religion. 

 Young generations, inside the country or abroad, 

need to understand clearly this factor and orient 

themselves into the fighting to protect the traditional 

values of the faith that Our Virtuous Master and so many 

predecessors sacrificed to build up. We cannot overlook, 

step aside, without caring about the eclipse of Hòa Hảo 

Buddhism in time. We need to rush in and reform 

ourselves into the good cause of recovery, our national 

religion, utilizing personal teaching our mind and 

recognizing our nature. We need to practice righteously 

and correct body and mind to get together into the 

protection of our Great Religion of Hòa Hảo Buddhism. 

Young generations are the future. Thus, they need to 

understand this responsibility clearly. Were are young, 

intelligent, quick, but inexperienced; so, we need to learn 

from our Predecessors’ solid wills and merits. We need 

to open our minds and try to accomplish wisdom by 

practicing, learning, and researching the primary 

materials on the teachings of Hòa Hảo Buddhism, 

transmitted by the predecessors. Our practice would be 

more effective with a deep understanding of the Virtuous 

Master’s teaching about the Truth. Then, we will share 
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and spread the teachings to the public. That would help 

them to understand clearly the righteous way. Our goal 

is to continue to spread the good seeds of compassion of 

the Virtuous Founder to the human world, as He said: 

 “How to spread the seeds of faith everyplace in 

the great world 

To lean the people into the land of happiness.” 

Or: 

“My dream is the excellent concord of the world, 

Then, Buddha’s race and Divine children would 

smile.” 

  That is also one of the primary duties of the young 

generations need to pay attention. That concerns the 

understanding and development of Virtuous Master’s 

Teachings. Every one of us needs to focus our mind and 

devote our ability. Sacrifice for the long-live and mighty 

of the religion. The inherited generations need to fulfill 

their duties and obligation. Heavy tasks are waiting for 

us. Therefore, we need to endeavor fully to glory the faith 

and glorify the proper names of our Virtuous Master and 

Hòa Hảo Buddhism, forever, for posterity. 

In final words, we would like to wish our co-

religionists good health and great practice to deserve 

being believers of Hòa Hảo Buddhism and to respect the 

gratitude of the Jewel-Three and the dedication of the 

Virtuous Founder. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
 

Monk PHAM NGUYEN ANH HAO 

Layman LY AN 
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TRANG LỊCH SỬ ĐẠO 
 

Nguồn gốc và sự ra đời của                                 
ĐẠO KỲ PGHH 

Đoạn này kể lại giai thoại 

giữa ĐỨC THẦY và Cụ Hương Chủ 

Lâm Thơ Cưu: 

“... Vào ngày rằm tháng Tám 

năm Quý Mùi 1943, từ nhà Ô Ký 

Giỏi ở Bạc Liêu, cụ Trần Hữu Duyên 

là tài xế lái xe đưa ĐỨC THẦY về 

Sài Gòn và người trợ lý đặc biệt cho 

NGÀI là Cụ Lâm Thơ Cưu bèn thưa 

với ĐỨC THẦY: 

- Bạch THẦY, các Tôn Giáo, các Ban Hội người 

ta đều có Cờ, tại sao ĐẠO mình không có cờ, thưa 

THẦY? 

ĐỨC THẦY ôn tồn trang nghiêm bảo rằng: 

- Các Tôn Giáo có cờ là để biểu trưng cho sắc thái 

của mỗi Tôn Giáo. Đạo ta cũng không ngoại lệ, không 

thể không có cờ!” 

ĐỨC THẦY không nói gì thêm nữa tưởng chừng 

như câu chuyện đến đây lại bị tắc nghẽn. Khi xe về đến 

nhà Cô Năm Cò ở Sài Gòn, vừa bước vào nhà, ĐỨC 

THẦY vỗ nhẹ vào vai Ông Chủ Cưu nói: 

- Sớm tới giờ, Ông Chủ ấm ức không nói nên lời 

phải không? 

-  Bạch THẦY, con chỉ muốn biết màu cờ của 

mình và qui cách ra sao?  thưa THẦY! 

ĐỨC THẦY nghiêm nghị, hướng thẳng về ngôi 

Tam Bảo vừa chỉ vừa nói rằng: 

- Cờ của mình đó! Và qui cách: ngang một thước 

hai, dài hai thước, hai tấc. Về thức lệ thì tại trụ sở Trung 
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Ương là dùng cỡ lớn, trụ cờ cao gấp ba lần chiều dài của 

lá cờ. Mỗi cấp nhỏ hơn mỗi tấc, tư gia tín đồ bằng đơn vị 

cấp Thôn, bộ, làng. Trụ cờ mỗi cấp trực thuộc thấp hơn 

hai tấc. 

- Bạch THẦY, thế là ĐẠO kỳ mình màu đỏ? Thưa 

THẦY? 

- Không! Mình là Đạo Phật nên cờ mình phải là 

màu nâu sẫm! 

Vậy màu nâu sẫm tức là màu Dà! Thế là cờ của 

PGHH là màu Dà! Cụ Lâm Thơ Cưu nói tiếp: 

- Bạch THẦY, màu đỏ là màu tươi thắm rất đẹp. 

Vã lại đỏ là màu chiến thắng, tại sao THẦY không dùng 

màu ấy cho đủ nghĩa, Thưa THẦY? 

-  Hương Chủ nên nhớ, người ta dùng màu đỏ để 

biểu tượng cho màu máu! Dùng sắc máu bạo lực để chiến 

thắng đối phương, đó là điều mà người ĐẠO không nên 

làm và cũng không nên có! 

Màu nâu sồng (Dà) là màu hòa hợp, bởi nó kết 

hợp những màu sắc khác, vã lại nó lại tượng trưng cho 

màu thoát tục, tức nói lên tinh thần giải thoát. 

Mà nếu đã giải thoát thì ta đã hoàn toàn chiến 

thắng. Chiến thắng của lục dục thất tình, chiến thắng của 

nghiệp duyên trần cấu. Chiến thắng cả tam giới lục Đạo 

v..v... Thế là không ai còn tranh nổi với ta. 

- Bạch THẦY con đã hiểu được ý nghĩa này, thưa 

THẦY. 

- Nếu Ông Chủ đã hiểu thì từ đây về sau không 

nên sử dụng màu đỏ để làm cờ ĐẠO! 

Và bấy giờ Ông Chủ kêu Cô Năm Cò mua vải may 

lá cờ cỡ lớn để ngày 18/5 treo trước nhà Ông Bà Cả. 

Thế là ĐẠO KỲ MÀU DÀ của PGHH ra đời. 

Chính ĐỨC THẦY ban Thánh lệnh cho bà Năm Cò may 

vào ngày Rằm tháng Tám, niên Quí Mùi (1943).  Ông 
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Lâm Thơ Cưu chịu tránh nhiệm bảo quản và dâng lên 

ĐỨC ÔNG, ĐỨC BÀ. Lá cờ nầy được ĐỨC ÔNG 

thượng trương vào ngày 18/5 niên Giáp Thân (1944), 

nhân ngày Lễ kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên mừng ngày 

Khai sáng nền ĐẠI ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO và 

cũng là lần đầu tại Tổ Đình Thánh Địa HÒA HẢO tung 

bay lá Đạo kỳ màu Dà”. 

(Trích trong bài viết về ĐẠO KỲ của Viên Châu 

Cư sĩ). 
 

TÔN DANH PGHH 

 
  Để chuẩn bị mừng lễ ngày nước nhà Độc lập tại 

vườn ông Thượng (vườn Tao Đàn, Sài Gòn), ngày 

18/3/1945 dân chúng tổ chức cuộc mít tinh với khoảng 

trên 50 ngàn người tham dự, trong đó có các: đảng phái, 

đoàn thể, tôn giáo đều chuẩn bị biểu ngữ tượng trưng 

danh xưng của mình… 

Bấy giờ vào buổi sáng tại đường Lefèvre nơi đặt 

Văn phòng của Việt Nam Độc lập Vận Động Hội có 

nhiều chức sắc cao cấp trong Đạo, ông Nguyễn Duy Hinh, 

luật sư Mai văn Dậu có lời trình: 

- Bạch Thầy! Các đoàn thể, tôn giáo và đảng phái 

khác đều có biểu ngữ danh xưng cho đơn vị của họ, còn 
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đoàn thể chúng ta thì sao, xin Thầy cho biết? 

- Anh em định viết như thế nào cho ý kiến! 

- Chúng ta viết bốn chữ PGHH được không Thầy? 

- Vậy cũng được! 

Vậy là từ đây tôn danh: Phật Giáo Hòa Hảo có 

mặt tại thế gian… Và tôn chỉ Học Phật Tu Nhân có yếu 

chỉ là nền tảng Tứ đại Trọng ân để tín đồ PGHH thực thi.                                                       

BBT 

-------------------------------------------------- 

  - Tại sao đã gọi Phật Giáo lại có thêm Hòa Hảo? 

  - Bởi Đức Giáo chủ sanh trưởng ở thôn Hòa Hảo, 

một làng nằm phía bắc bờ sông Vàm Nao, xuôi dòng Tiền 

Giang, thuộc quận Tân Châu (tỉnh Châu Đốc xưa). Ngài 

truyền bá giáo lý nhà Phật nên mượn nơi sanh trưởng làm 

biệt danh và thường ký tên Hòa Hảo nên nền Đạo có biệt 

danh PGHH. Ngoài ra Hòa Hảo còn tiêu biểu cho tinh 

thần liên kết khắp nhân loại, đại đồng trên nền tảng Hòa 

Hảo.   

                                     (Trích từ quyển Để hiểu PGHH - 

TS & VK) 

Đức Thầy thường biểu ý: 

“Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo, 

Nhà Phật con Tiên hé miệng cười”. 

(Phòng vắng đêm khuya) 

Mảng chờ trông bá tánh thảnh thơi, 

Khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo. 

(Diệu pháp Quang minh) 
 

Bài khoán thủ Đường luật sau đây nói lên ý nghĩa 

siêu mầu này: 

         “PHẬT là giác ngộ cái chơn Tâm 

GIÁO Đạo Vô Vi lý tuyệt trầm 

HÒA hợp Từ Bi, năng Hỉ Xả 

HẢO cầu bác ái dẹp thù thâm 
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NGUỒN tâm mãnh lực trừ tham ái 

GỐC tánh oai hùng trị dục tâm 

TỪ mẫn độ tha trong sanh chúng 

BI tràn lê thứ dẹp thù thâm.” 

   [Thi lục, Mậu Tý (1948) – Thanh Sĩ] 

 

Người tổ chức Đại lễ 18/5 đầu tiên là ai, 
năm nào, tại đâu? 

 

1- Sau ngày ĐHGC khai sáng PGHH tại Tổ đình Hòa 

Hảo thì 8 năm sau, ông Ngô Trung Hưng tức Lâm Thế 

Xương (Mỹ Hội Đông - Chợ Mới) có sáng kiến tổ chức 

kỷ niệm ngày Đại lễ 18/5: Đệ Bát Chu niên (8 năm 

tròn). Ông hợp cùng các ông: Lâm Thành Nguyên, 

Lương Trọng Tường và nhiều bậc trí thức trong đạo, có 

mời Đức Ông (nhưng có việc, không thể tới dự). Địa 

điểm tại vườn tre ông Bảy, Kinh Đồng Tân, Kiến An - 

Chợ Mới (Long Xuyên). Từ đó, đồng đạo chung góp 

lương thực tổ chức đãi bá tánh đồng đạo gần xa... 
2- Năm sau, hai ông Lâm Thành Nguyên, Lương Trọng 

Tường... tổ chức Kỷ niệm mừng Đại lễ 18/5 Đệ Cửu chu 

niên (tròn 9 năm) tại Hòa Hảo.  

3- Sau khi chế độ độc tài Ngô triều sụp đổ, cơ cấu nền 

Đạo được phục hoạt: 

- Ngày 1/12/1963 một Đại hội đặc biệt thống nhất thành 

lập Ban Vận Động Trung Ương Giáo Hội PGHH. 

- Ngày 18/11/1964 Đại hội bầu BTS/TƯ-GH/PGHH 

gồm 17 vị Nhiệm kỳ I (đầu tiên): 1964 – 1966. Trong 

nhiệm kỳ này có mấy vấn đề liên quan: 

+ Ngày 22/3/ 1964 TƯ/GH ra thông báo:- Tổ chức Lễ kỷ 

niệm 17 năm ngày Đức Thầy thọ nạn tại Đốc Vàng: Cầu 

nguyện cho Quốc thới dân an, Hòa bình thế giới và Đức 

Tôn sư mau trở về... 
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 + Ngày 15/5/1964 Thông báo tổ chức Đại lễ 18/5 Đệ Nhị 

thập ngũ chu niên (25 năm tròn Đức Thầy khai sáng Đạo 

PGHH), tổ chức hoa đăng xa, thủy lục thoàn... Từ đó đ/đ 

khắp nơi tổ chức và tự nguyện góp lương thực... bầu bí 

và các Trạm cơm đãi đồng đạo và khách thập phương về 

dự lễ. (Tin Tức Đuốc Từ Bi số 1) 

4- Thời kỳ chuyển tiếp: 

- Năm 1999, nhà nước VN chấp thuận cho PGHH thành 

lập Ban Vận Động GH/PGHH. Mười ngày sau: ngày 

26/5/1999 tổ chức Đại hội Đại biểu tín đồ PGHH... thành 

lập BVĐ và Quyết Định của Ban Tôn Giáo Chính Phủ - 

Chấp thuận Tổ chức & hoạt động của Ban đại diện 

PGHH... Đến ngày 18/5/ Kỷ Mão (1999) Ban đại diện 

Giáo hội PGHH tổ chức Lễ Kỷ niệm 61 năm ngày ĐHGC 

khai Đạo PGHH... Đây là Lễ 18/5 đầu tiên sau 24 năm bị 

Nhà nước CHXHCNVN cấm đoán, không cho phép./. 

(Trích từ quyển CHUYỆN BÊN THẦY – Tập 1) 

 
       

       “Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, 
         Bởi vì Diêm chúa chẳng tình riêng. 
         Phán quan tả hữu không dùng hối, 
         Nên phải dạy dân bỏ giấy tiền. 
 

         Vàng bạc bởi tay khách trú làm, 
         Phật, Thần, Tiên, Thánh chẳng dùng ham. 
         Giấy quần giấy áo không nên đốt, 
         Nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm”. 

 

                          Đức Huỳnh Giáo Chủ 
         (Trích từ bài “Hai mươi chín tháng chạp”, 

                         Tr. 264 – SGTVTB 2014) 
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A Page of Religion History 
 

Origin and Birth of the Religious Flag of 
HÒA HẢO BUDDHISM (HHB) 

  This passage recounts the anecdote between 

Virtuous Master and the Elder Village Head, Lâm Thơ 

Cưu. 

  On the full moon day of August in the year of the 

Goat, 1943, from the house of Mr. Ký Giỏ i in Bạ c Liêu, 

Mr. Trạ n Hư u Duyên was the driver who brought 

Virtuous Master back to Saigon, and his special assistant 

was Mr. Lâm Thơ Cưu then said to Virtuous Master: 

- Please, Master, all religions and associations 

have flags; why doesn’t our Religion have flags, Sir? 

 Virtuous Master calmly said: 

- Religions have flags to represent the nuances of 

each Religion. Our Religion is no exception; it is 

impossible without a flag! 

  Virtuous Master didn’t say anything more as if the 

story had reached a standstill. When the car arrived at Ms. 

Nạ m Cò’s house in Saigon, as soon as he entered the 

house, Virtuous Master patted Mr. Cưu’s shoulder and 

said: 

- From early until now, you have been speechless, 

aren’t you? 

- Master, I need to know my flag colors and 

specifications. Please, Sir! 

  Virtuous Master sternly pointed towards the Three 

Jewels and said: 

- That’s my flag! And the specifications: the width 

of one meter two, the length of two meters. As for the 

rules, at the Central Headquarters, a large size is used; 

the flagpole is three times the flag’s length. Each lower 
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level uses a smaller than one decimeter. The believer’s 

house is equal to the grade of the hamlet or village. The 

flagpole of each subordinate group is two decimeters 

lower. 

- Please, Teacher, so our religious flag is red? Sir? 

- It’s not! We’re Buddhists, so our flag should be 

dark brown! 

  So dark brown means “Dà”! So the flag of HHB 

is the color Dà! Elder Lâm Thơ Cưu continued: 

 - Please, Master, red is a gorgeous bright color. 

And red is the color of victory; why don’t You use that 

color to its whole meaning, Master? 

 - Village Head should remember people use red 

to represent the color of blood! Using violent blood color 

to win over opponents is what religious people shouldn’t 

do and shouldn’t have! 

Dark brown (Dà) is a harmonious color because it 

combines with other colors, and again it symbolizes the 

color of emancipation, which means the spirit of 

liberation. 

And if we get liberation, we have entirely won the 

victory of the six desires and seven sentiments, the 

triumph of the predestined karma. We are beating all 

three realms and six ways, etc. So no one can compete 

with us. 

- Sir, I have now understood the meaning of this, 

Master. 

- If the Head understands, then from now on, we 

should not use red to make the Religious flag! 

And then, the Village Head asked Ms. Nạ m Cò to 

buy fabric to sew a large flag to hang on May 18 in front 

of Mr. and Mrs. Cạ ’s house. 

Thus, the DARK BROWN HHB’S RELIGIOUS 
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FLAG was born. It was the Virtuous Master who gave 

the Holy order to Mrs. Nam Co to sew it on the full moon 

day of the eighth month, the year of the Goat (1943). Mr. 

Lâm Thơ Cưu is responsible for preserving and offering 

to the Monsignor and the Lady to raise this flag on May 

18, the year of Monkey Giáp Thân (1944). That was on 

the occasion of the 5th Anniversary of the Year to 

celebrate the Illumination of Hòa Hạ o Buddhism, and 

also for the first time at the Holy Land Hòa Hạ o fled the 

Religious Flag with the color dark brown “Dà.” 

(Excerpt from the article about Religious Flag by 

Viên Châu Cư sĩ). 
 

THE HONORABLE NAME OF                                    
HOA HẢO BUDDHISM 

 

To prepare for the Independence Day celebration 

at Ông Thươ ng garden (Tao Đàn garden, Sàigòn) on 

March 18, 1945, the people held a meeting with over 

50,000 people attending, including all parties, 

organizations, and religions preparing banners 

representing their names. 

In the morning at Lefèvre Street, where the Office 

of the Independent Vietnam Advocacy Association (Việ  t 
Nam Đỏ  c Lạ  p Vạ  n Đỏ  ng Hỏ  i) located with many high-

ranking dignitaries in the Religion. At that time, Mr. 

Nguyệ n Duy Hinh, and lawyer Mai vạ n Dạ  u had a quest: 

- Please, Master! Other unions, religions, and 

parties have banners with their names, but what about 

ours? Would you explain us? 

- Let us know how do you plan to write the name? 

- Can we write four letters Hòa Hạ o Buddhism 

(HHB) (Phạ  t Giáo Hòa Hạ o - PGHH), Master? 

- That’s all right! 
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So from here, the name: HÒA HẢ O BUDDHISM 

is present in the world… And the principle of Studying 

Buddhism Practicing Humanism with the foundation of 

the Four Great Gratitude for HHB followers to 

implement. 
 

BBT 

--------------------------------------------------- 
 

- Why did calling Buddhism have Perfect Harmony? 

- Because the Virtuous Patriarch was born in Hòa Hạ o 

(Hòa Hạ o meaning: Perfect Harmony) hamlet, located 

north of the Vàm Nao river, downstream of Tiệ n Giang, 

in Tân Châu district (formerly Châu Đỏ c province). He 

propagated Buddhist teachings, so he borrowed the place 

of birth as a nickname and often signed the name “Hòa 

Hạ o”, so the   Religion has the unique name of Hòa Hạ o 

Buddhism HHB. In addition, Hòa Hạ o also represents 

the spirit of concordance throughout humanity, based on 

Perfect Harmony. 

(Excerpt from the book To Understand HHB - TS&VK) 

Virtuous Master usually means: 

“Dreaming of the Perfect Harmony on the world, 

The Buddha and Deities would smile peacefully.” 

Late Night Empty Room (Phòng vạ ng đêm khuya) 

I am waiting for the liberation of all people, 

Across the connected four seas in Perfect Harmony. 

The Brilliant Sacred Dharma (Diệ  u pháp Quang minh) 

The following verses written in the (Tang) Ancient Rule 

(with meaningful first words) can express the miraculous 

meaning of the name: 

“BUDDHA is the enlightenment of the true Mind, 

TEACHING the Immaculately with Non-being Doctrine. 

HARMONY of Compassion, Mercy, Joy, and Equinimity, 
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PERFECT pray for benevolence to put an end to deep 

hatred, 

SOURCE of powerful Mind to eradicate craving, 

ORIGINAL nature is the heroical treatment of the Mind. 

COMPASSION to rescue other sentient beings, 

MERCY is overflowing over poor people; eliminate deep 

hatred.” 

[Thi lục, Mậu Tý (1948) – Thanh Sĩ] 
 

 Who was the organizer of the first May 18 
Celebration, in which year, and where? 

 

1- After the Virtuous Patriarch founded the HHB 

at Hòa Hạ o, eight years later, Mr. Ngô Trung Hưng, i.e., 

Lâm Thệ  Xương (Mỹ  Hỏ  i Đông - Chơ  Mơ i) took the 

initiative to celebrate the Great Day of May 18: The 

Eight Anniversary (8 full years). He joined the gentlemen: 

Lâm Thành Nguyên, Lương Trỏ ng Tươ ng, and many 

religious intellectuals to invite Monsignor (who had 

work and could not attend). Location: Ông Bạ y bamboo 

garden, Kinh Đỏ ng Tân, Kiệ n An - Chơ  Mơ i (Long 

Xuyên). Since then, fellow believers have contributed 

food to organize and treat fellow believers near and far… 

2- The following year, two, Mr. Lâm Thành 

Nguyên, Lương Trỏ ng Tươ ng... organized the 

celebration of the 18/5, the Ninth Anniversary (whole 

nine years) at Hòa Hạ o. 

3- After the fall of the Ngo Dynasty dictatorship, 

the structure of the religious foundation was restored: 

- On December 1, 1963, an extraordinary 

congress agreed to establish the Central Advocacy 

Committee of the HHB Congregation. 

- On November 18, 1964, Congregation elected 

the Central Board of Administrators (BTS/TU-
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GH/HHB), including 17 members for Term I (first): 1964 

- 1966. During this term, there were a few related issues: 

+ On March 22, 1964, the Central Congregation (TU/GH) 

issued a notice: - Celebrate the 17th Anniversary of 

Virtuous Master’s mishap in Đỏ c Vàng: Pray for national 

peace, world peace, and the return of the Master. 

+ On May 15, 1964, Announcement of the organization 

of the Great Ceremony of 18/5 The Second Decade (25th 

Anniversary of the Virtuous Master’s Founded the HHB), 

the organization of flower lanterns parade, boat lanterns 

parade... Since then, believers everywhere have 

organized and voluntarily contributed food... fruits and 

opened rice stations to treat fellow believers and visitors 

from all over the world to attend the ceremony. (News 

from Đuỏ c Tư  Bi No.1) 

4- Transition period: 

- In 1999, the Vietnamese government approved HHB to 

set up the HHB Advocacy Committee. Ten days later: on 

May 26, 1999, the Congress of Delegates of HHB... 

established the AC/HHB. The Decision of the 

Government Committee for Religious Affairs - 

Approving the organization & operation of the HHB 

Representative Board... On May 18/King of the Rabbit 

(1999). The Representative Board of the HHB 

Congregation held a ceremony to celebrate the 61st 

Anniversary of the founding of the HHB Church... That 

is the first May 18 ceremony after 24 years banned by the 

State of the Socialist Republic of Vietnam. 
 

(Excerpt from the book STORY OF THE TEACHER - 

Volume 1) 
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Sưu tầm của Huỳnh Chi 

 
 

Năm con Cọp (Nhâm Dần) đã qua, năm con Mèo 

(Quý Mão) lại đến. Trong cái guồng quay vô tận của thời 

gian, xin dành một chút thời gian rảnh rỗi để nói chuyện 

về chú Mèo cũng là một cách thư giãn sau mấy ngày bận 

rộn cuối năm. 

Chẳng biết tổ tiên của mèo từ một loài thú ăn thịt 

sống hoang dã được con người thuần dưỡng ra sao, chỉ 

biết rằng kể từ khi trở thành loại thú cưng, sống chung 

với con người, chú mèo đã được người ta yêu mến. 

Mèo không chỉ đi vào cuộc sống vật chất của con 

người mà còn gắn với nhiều ý nghĩa tinh thần, tính cách 

mang ẩn dụ sâu xa. 

Trước hết là nói về Mèo trong sinh hoạt dân gian 

và trong văn học nghệ thuật:  

Mèo là con vật dễ thương, gần gũi với con người 

nhờ dáng nhỏ nhắn và cử chỉ đáng yêu: rúc người vào 

lòng chủ nhân, miệng thì kêu nhỏ nhẹ, nũng nịu “meo 

meo”, nên con người cũng ví mèo như người phụ nữ đẹp 

dịu dàng, nũng nịu rúc đầu vào ngực người yêu, miệng 
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thì nói nhỏ nhẹ “Anh ơi, anh ơi”! Tâm lý đàn ông sau đó 

cũng thật mâu thuẫn, khi không còn yêu thương nữa thì 

“mèo nhà dịu dàng” trước đây sẽ được gọi là “cọp nhà” 

hay “sư tử Hà Đông”.  

Mèo là từ còn được dùng để gán tiếng xấu như 

“suốt ngày lo đi mèo” “ông đó lăng nhăng, có mèo”, 

không đứng đắn “giở trò mèo chuột”... hay ông đó sỗ 

sàng bị “mèo quào”.  

Mèo có lúc là biểu tượng của sự hung dữ, là Phù 

thủy trong truyện cổ tích của các nước, mèo là điềm xấu 

như khi mèo lạ, mèo hoang đến nhà thì tai họa sẽ ập đến ?!  

Truyện dân gian kể về sự khôn ngoan, khéo léo của họ 

nhà Mèo khi dạy con Cọp các thế võ, lúc Cọp chưa là 

chúa tể sơn lâm. Mèo dạy Cọp rất nhiều thế: vồ, chụp, 

cách bắt mồi nhưng chừa thế võ: leo trèo cây cao...thì 

mèo không dạy vì đề phòng cọp phản thầy. Quả thật, sau 

đó cọp vồ thầy định ăn thịt nhưng mèo thoát chết nhờ 

biết thế võ leo cây, và cọp chỉ biết gầm gừ dưới gốc cây. 

Tính ngụ ngôn của câu chuyện trên khuyên người đời khi 

truyền nghề cho học trò cũng đừng dạy hết các ngón nghề, 

chừa một thế để ngừa trò phản thầy về sau. 

Ở các nước tiên tiến, con người rất thương yêu súc 

vật, nhất là đối với thú cưng. Chủ nhân nuôi thú cưng rất 

lo lắng thương yêu, không sợ tốn kém đưa đi khám bệnh 

định kỳ như người. Khi đi du lịch thì họ gửi thú cưng vào 

Khách sạn Mèo đầy đủ tiện nghi. Có người già khi chết 

để lại di chúc cho mèo hưởng một phần hay toàn bộ gia 

tài của mình.  

Tục ngữ và Ca dao Việt Nam luôn có rất nhiều câu 

nói về mèo nhưng ẩn dụ sang người, ca ngợi cũng có mà 

chê bai cũng có.  

Thí dụ như ăn chậm, từ tốn thì Tục ngữ có câu: -

“Nam thực như hổ, Nữ thực như miêu”. 
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- Câu nói “Chó giữ nhà, mèo bắt chuột” nhắc nhở 

mỗi người có một công việc riêng thích hợp cho từng 

người. 

- “Mèo già hóa cáo” chỉ một người sống lâu, nhiều 

kinh nghiệm, khôn ngoan. 

- “Không biết mèo nào cắn miêu nào” ý nói mỗi 

người có tài năng, sở trường riêng chưa biết ai hơn ai. 

- “Chữ viết như mèo quào” chỉ chữ viết xấu, 

không đẹp, không ngay hàng thẳng lối. 

- “Chó treo, mèo đậy” ý khuyên người đời đề 

phòng kẻ gian. 

- “Chó chê mèo lắm lông” ý nói người hay chê kẻ 

khác mà không nhìn thấy lỗi mình. 

- “Buộc cổ mèo, treo đầu chó” đề cập đến người 

bủn xỉn, hà tiện.  

- “Đá mèo quèo chó” chỉ sự tức giận dồn nén vào 

người khác một cách vô lối, giống như câu “giận cá chém 

thớt”. 

- “Mèo mù vớ cá rán” nói đến sự may mắn chợt 

đến với người đang túng quẩn.  

- “Không chó bắt mèo ăn cứt” ý nói buộc lòng bắt 

người khác làm một công việc không đúng với sở trường 

của họ. 

- “Mèo mả gà đồng” chỉ người vô loại: trai ăn 

cướp, gái lăng nhăng. 

- “Mèo khen mèo dài đuôi” nói đến người tự cao 

tự đại. 

- “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” có 

lẽ vì do tiếng mèo kêu “ngheo, ngheo” na ná như tiếng 

“nghèo” nên khi có mèo hoang, mèo lạ đến nhà người ta 

sợ xui rủi, mang cái nghèo đến theo nên xua đuổi mèo ra 

khỏi nhà. 

- “Mèo con bắt chuột cống” chỉ người tuổi trẻ tài 
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cao, làm vượt khả năng mình. 

- “Lêu lêu lêu rửa mặt như mèo...” xem như là một 

kiểu cho qua vui vẻ! 

Ca dao VN có những câu vịnh Mèo rất ý nghĩa 

như: 

-“Mèo tha miếng thịt xôn xao, 

        Hùm tha con lợn thì nào thấy chi”. 

Ý nói những người dưới cấp làm điều sai trái nhỏ nhặt 

thì bị phê bình gắt gao, còn những kẻ quyền hành làm 

những tội lỗi lớn lao thì không hề hấn gì.  

       -“Vợ quá chiều ngoan ngoản như chó con liếm mặt, 

Vợ phải rẫy tiu nghỉu như mèo lành mất tai”. 

Khuyên các đấng ông chồng không nên nuông chiều vợ 

quá, mà cũng không nên hiếp đáp vợ quá. Nuông chiều 

thì vợ lờn mặt, lâu dần sẽ lấn áp quyền chồng. Còn hiếp 

đáp thì vợ buồn rầu, gia đình mất hòa khí, mất hạnh phúc. 

Thời còn nhỏ, chúng ta hẵn không quên bài thơ dí dỏm 

nói về con Mèo và con Chuột: 

“Con mèo mà trèo cây cau, 

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. 

Chú chuột đi chợ đàng xa, 

Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.” 

Đặc biệt, trong quyển Sấm Giảng và Thi văn 

Giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng ta cũng tìm 

thấy một vài đoạn thi văn có liên quan đến năm Mão 

(Mẹo) như sau: 

- Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, vì thời-cơ đã đến, lý 

Thiên-Đình hoạch-định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp 

tràn lan… 

- …vì thể lòng từ-bi bác-ái cùng thù đáp những linh hồn 

đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, 

nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, Ta hóa hiện ra đời 

cứu độ chúng sanh. (bài Sứ mạng của Đức Thầy). 
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Năm Mèo Kỷ-Mão rõ ràng, 

Khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi. 

    (Q.1 – Sấm Giảng khuyên người đời tu niệm) 

Mèo kêu bá tánh lao-xao, 

Đến chừng rồng rắn máu đào chỉn ghê. 

    (Q.1 – Sấm Giảng khuyên người đời tu niệm) 

Kỷ-Mão năm nay đã hết rồi, 

Tâm thần hoài tưởng chuyện xa-xôi. 

     (bài Thi Xuân – 1939) 

Kỷ-Mão hạ san mượn xác trần, 

Cảm tình đồng loại Lão khuyên dân. 

   (bài Cho Ông Hương Chủ Bó ở Hòa Hảo – 1939) 

Mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn, 

Đông hạ xuân sang khắp địa hoàng. 

     (bài Đêm Ba Mươi – 1939) 

Mèo lui rồng tới bay vơ-vẩn, 

Thế-giới chiến-tranh nổ khắp bùng. 

     (bài Đầu Năm – 1940) 

Long rày năm mới thiệt là rồng. 

Mèo-mả bạc-bài bỏ được không? 

      (bài Cho ông Phan Thanh Long – 1940) 

Mẹo đã hết, rồng bay vơ-vẩn, 

Khắp hoàn-cầu nghịch lẫn cùng nhau. 

      (bài Đến làng Nhơn Nghĩa Cần thơ – 1940) 

Chuyện về mèo còn nhiều, còn dài lắm...Thương 

ghét, khen chê … đều có đủ cả. Qua con Mèo mà có thể 

thấy được cái nhìn sâu sắc, phong phú của dân gian về 

các khía cạnh của con người và cuộc sống. 

Góp nhặt ra đây những câu nói dân gian về Mèo 

và một số câu Sấm Thi của ĐHGC/PGHH cũng là cách 

để chia sẻ về Giáo lý của Tổ Thầy và để chia vui với mọi 

người trong dịp đầu năm Quý Mão vậy./. 
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             XUÂN VỀ 
 

Xuân về, tết đến chúc vài câu, 
Chúc cả thế gian bớt thảm sầu. 
Già trẻ gái trai đồng niệm Phật, 
Chúc lành trăm họ tỏ huyền sâu. 
 
Thân tâm trí huệ trau hằng bữa, 
Đức hạnh, từ bi sửa mỗi ngày. 
Đến lúc xuôi tay lìa cõi tạm, 
Hồn về lạc cảnh chốn thiên nhai. 

 
Hai chữ lợi danh khổ dài dài, 
Giải thoát khổ nầy được mới hay. 
Ôm chữ hơn thua gây oán hận, 
Sao bằng tha thứ giữ hòa hài. 
 
Chúc lành tâm sự chốn riêng tư, 
Xuân mới thành lòng chúc bạn ư. 
Trí, đức tùy duyên tiêu vạn sự, 
Mùi thiền đáo ngạn hỷ phong dư. 
 

Trúc Phương: Nguyễn Hoài Ân 
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TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG DÂN TỘC 
NGUYỄN TRUNG TRỰC  

Tưởng niệm anh hùng dân tộc ta, 
Song toàn văn võ giúp sơn hà. 
Hỏa hồng Nhật Tảo gìn bờ cõi, 
Kiếm bạt Kiên Giang giữ nước nhà. 
Sống chết không màng thề chiến đấu, 
Hy sinh chẳng sợ quyết xông pha. 
Tứ ân đền trả tròn danh tiết, 
Sử sách muôn đời mãi ngợi ca. 

Nhất Lĩnh (24-9-2022) 
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Quê hương tôi giữ tình thương 
chân thiệt, 
Mỗi hồn tâm lòng tha thiết quay 

về, 
Dầu nơi nào lòng mãi hướng về quê, 
Tình đạo hữu tròn câu thề thương nhớ. 
Đời sống tu quyết đền xong ân nợ, 
Một lòng nguyền trở lại bến yêu thương, 
Bước đường đi dù cách mấy dặm trường, 
Đời hành đạo nhất phương về quê cũ. 
Dầu trời đất có mưa vần tháng vũ, 
Một tâm lành hiện hữu vẫn không nao, 
Một khối tình trước cũng như sau, 
Niềm an lạc khiết cao luôn trỗi dậy. 
Ôi! quê hương tình yêu thương biết mấy, 
Lời giảng kinh che chở bước thơ ngây, 
Nay bạc đầu lời ấy vẫn không phai, 
Hương hòa hảo mãi hoài trong cõi nhớ.  
Nhờ như thế đạo tâm càng nảy nở, 
Người quê tôi nối tiếp vẫn đợi chờ, 
Nguyện một lòng trên dưới mãi tôn thờ, 
Tình đạo pháp tiếng tơ còn vang động. 
 

Trần Văn Lợi 
(25-8-2022) 
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TẬP TÁNH 

Rán tập tánh không ghét thương hờn giận, 
Luôn giữ tâm cho thanh thản nhẹ nhàng. 

Không khen chê, không tranh chấp sang hèn, 
Dù gặp phải nhiều điều luôn ngang trái. 

Khi nóng giận làm thân ta uể oải, 
Mặt nỗi sân nhìn kinh sợ vô cùng. 

Tánh hiền lương không còn ở bên mình, 
Dễ làm mất cảm tình người thân thuộc. 
Lúc nóng giận thân tâm không giữ được, 

Nhìn chung quanh đều gai mắt chướng tai. 
Miệng chửi la, không chừa kể đến ai, 
Mất lòng hết kẻ trên và người dưới. 
Gắng gìn lòng và giữ thân mát rượi, 
Rọi vào trong soi xét nội tâm mình. 

Tự tìm ra chân lý để phân minh, 
Mà sám hối nguyện xóa tan thù hận. 
Nên biết đời là vô thường cõi tạm, 
Tất cả là do nghiệp quả phát sinh. 
Mọi việc chi nên suy nghĩ tận tình,  

Đâu cần phải sanh bất bình thịnh nộ. 
Giận hờn chi đời bơ vơ thêm khổ, 
Bỏ qua đi cho cuộc sống yên vui. 

Miệng tươi cười tránh gây gỗ thị phi, 
Tâm thanh thản đường tu mau giải thoát. 

Không sân nộ thân an người dịu mát, 
Trí huệ thông hạnh bồ tát càng cao. 

Nên tránh xa nhớ đừng có nhiễm vào, 
Bao công đức bị lửa sân cháy hết. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

Nhất Lĩnh (20-09-2022) 
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  NGƯỜI BIẾT PHÁP 
 

Pháp của Phật dạy người không tham đắm 
Không gặp điều trái ý nổi lòng sân 

Không hơn thua, tranh tụng để dành phần 
Không bỏn xẻn, làm cho người thua thiệt 

 

Lòng ganh tỵ phải quyết tâm tận diệt 
Tâm dối lừa phải dứt khoát trừ ngay 
Không a dua theo quyền thế, tiền tài 
Không ác kiến, chạy theo điều ác dục 

 

Người nói được hết những điều đã học 
Mà trong tâm còn chất chứa sai lầm 

Không nương theo Phật pháp để tu hành 
Thì không thể gọi là người biết pháp 

 
Ví như người không của tiền, vàng bạc 

Mà nói rằng ta là kẻ giàu sang 
Đó chỉ là nói dối để khoe khoang 

Khi có việc không bạc vàng sử dụng 
 

Người biết pháp không tự mình xưng tụng 
Nhưng hành trì không có chỗ lầm sai 
Luôn sống theo pháp Phật đã chỉ bày 
Đó mới thật là người chân biết pháp 

 

Ví như người không khoe khoang, khoác lác 
Rằng ta đây là một kẻ sang giàu 

Nhưng khi cần thì có lắm ngọc châu 
Đó mới thật là con người giàu có./. 

 

Huỳnh Mai Hoa 
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      ĐƯỜNG VÀO NIẾT BÀN 
 

Từ nghiệp chướng của nhiều đời, nhiều kiếp 
Người sanh ra tánh phàm tục chứa đầy 

Muốn tu hành để thoát cảnh trần ai 
Phải dẹp bỏ những điều gây chướng ngại 

 

Nếu muốn nhập vào Niết Bàn tự tại 
Con người từ ái dục phải tu lên 

Đến khi nào phi ái dục vững bền 
Mới có đủ hành trang vào giải thoát 

 

Cũng như thế, người tham lam trộm cắp 
Người sát sanh hại vật, thích bạo hành 
Người trong tâm nhiều ác cảm, ý sân 
Phải tận diệt thì Niết Bàn mới được  

 

Người a dua, kết bè và nịnh hót  
Người tự cao, không tin tưởng pháp lành 
Thì phải nghe thiện pháp để thực hành 

Mới có thể vào Niết Bàn tịch tĩnh 
 

Người vọng ngữ nói những điều bất tịnh 
Người biếng lười, ham ngủ nghỉ, ham ăn 
Người tâm không an định, cứ lăng xăng 

Phải diệt hết, cửa Niết Bàn mới mở 
 

Người bất thiện, không tự mình xấu hổ 
Cũng không cần người biết sẽ khinh chê 

Thì phải cần ánh sáng diệt mây che 
Mới có thể vào Niết Bàn thanh tịnh./. 

 

Huỳnh Mai Hoa 
(Sacramento, 30-10-2022) 
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MẸ...❤️❤️❤️ 
  

MẸ từ đơn giản thế thôi,  
Độc từ, độc chiếm hồn tôi cả đời.  

Gác tay nghĩ chuyện xa vời,  
Mẹ là biển cả một đời vì con. 

🌹🌹🌹 
Cưu mang thân phận héo hon,  

Khấu hao nhan sắc thương con dạt dào.  
Ngày nào bập bẹ đón chào,  

Mẹ vui tất tả đâu nào con ngoan. 
🌹🌹🌹 

Nay con khôn lớn vẻ vang,  
Nên danh nên phận lòng mang nỗi sầu.  

Xót đau tạo hóa cơ cầu,  
Không ai không thác không sầu tơ vương.  

🌹🌹🌹 
Bao năm lòng trẻ nhiễu nhương,  

Nhìn lên ảnh mẹ khóc thương tháng ngày. 
Mẹ ơi! Con đã mệt nhoài,  

Một thưa: có mẹ đoái hoài về thăm. 
🌹🌹🌹 

Hai thưa: kính mẹ xa xăm, 
Lòng con nhớ mẹ nhiều năm vắng nhà!!! 

                      Ba thưa:…  
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏 

Lê Kim Phước 
(25-8-2022) 
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Tường-trình về Số Tồn Quỹ  

Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH 

Nhiệm kỳ VII 

(2022-2025) 

---oOo--- 

 

Quỹ Trung Ương 

Do Thủ Bổn PHẠM PHỐI VÌ 

công bố trước BTV ngày 16-7-2022 

 

Từ 30/6/2019 đến hiện tại: 

    Quỹ Điều Hành:                                                                                     

$ 8,965.07 

    Quỹ Phổ Thông Giáo Lý:                                                                        

$ 1,605.50 

    Quỹ Ts Tinh Tấn:                                                                                          

$ 1,413.83 

Quỹ Từ Thiện Xã Hội:                                                                             

$ 1,626.97 

Quỹ in ấn Sấm Giảng: 

$ 760.00 

(Hùng GA $300 + Lê Thành Nguyên $260.00 + 

BTS Tây Bắc Houston $200 = $ 760.00) 

 

       Tổng Cộng: $ 14,371.37 
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

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

nhận được tin buồn: 
 

Đồng đạo BÙI THIỆN HUỆ 
Cựu Hội Trưởng BTS/PGHH Vùng Tây Bắc 

Houston (Texas) – Hoa Kỳ. 
 

Sinh ngày 26-4-1946 (năm Bính Tuất) 

Tại Long Xuyên – Việt Nam. 

Đột ngột từ trần lúc 2 giờ chiều, ngày 22-6-2022 

(nhằm ngày 24-5 năm Nhâm Dần) 

Tại Thành phố Houston, Tiểu bang Texas – Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thọ 76 tuổi 
 

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Tang quyến. 

Xin thành tâm cầu nguyện cho cố Đồng đạo BÙI 

THIỆN HUỆ, 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 nhận được Tin buồn: 
 

 

Đồng đạo Niên lão HUỲNH QUANG MINH. 
 

Cố vấn BTS.PGHH.Victoria và                         

BTS.PGHH Liên Bang Úc Châu 

Cựu Thiếu Tá QL/VNCH 

Tốt nghiệp Khóa 11/SVSQ/VBQGVN. 

Sinh ngày 20-10-1933 tại Rạch Giá –VN. 

Từ trần ngày 1 tháng 8 năm 2022 

(nhằm ngày mồng 4 tháng 7 năm Nhâm Dần) 

tại Melbourne - Australia. 
 

Hưởng thọ 89 tuổi 
Xin thành kính phân ưu cùng Ban Trị Sự 

PGHH Victoria, BTS PGHH Liên Bang Úc Châu và 

Tang quyến. 

Đồng thành tâm cầu nguyện cho cố đồng đạo 

HUỲNH QUANG MINH, nhờ ơn Đức Phật từ bi 

cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh 

miền Cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật! 
 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

BAN TRỊ SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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THÀNH KÍNH  

            PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi vô cùng đau buồn và 

thương tiếc khi hay tin: 
 

Đồng đạo TRƯƠNG VĂN THỨC 
(tức Tám Thức) 

   Sanh năm 1955 tại Ô Môn, Cần Thơ. 

   Tạ thế ngày 8 tháng 8 năm 2022 

         (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Dần) 

 tại Tư gia, thuộc Ấp Trung 1, Thánh Địa Hòa Hảo, VN. 
 

         Hưởng thọ 68 tuổi 
 

Được biết, đồng đạo Tám Thức là cựu Tù nhân Tôn Giáo 
từng bị giam 3 năm tại Trại tù Z30- A Xuân Lộc (Đồng Nai) 
với các tội danh:- Tranh đấu đòi quyền Tự do hành đạo 
cho PGHH, - Tranh đấu để in lại quyển SG & Thi văn Toàn 
bộ của ĐHGC. – Tranh đấu để dựng bảng Tổ Đình, - Tranh 
đấu để được tổ chức Lễ Đức Thầy thọ nạn, - Tranh đấu 
để thành lập Ban Trị Sự, thay vì Ban Đại Diện GH.PGHH. 

Xin thành kính chia buồn cùng Tang quyến. 

Đồng thành tâm cầu nguyện: nhờ ơn Đức Phật từ 

bi cứu độ vong linh đồng đạo TRƯƠNG VĂN THỨC 

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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Ban Trị Sự Trung Ương Hải 

Ngoại/Giáo Hội Phật Giáo Hòa 

Hảo vừa nhận được Tin buồn: 
 

Đồng đạo NGUYỄN THỊ BẠCH NGUYỆT 
Sanh ngày 14 tháng 2 năm 1939 

Tại Cần Thơ – Việt Nam. 

Nguyên Thủ Bổn Ban Trị Sự PGHH Washington, 

DC. và Vùng phụ cận, nhiều Nhiệm kỳ. 
 

Đã mệnh chung vào lúc 6 giờ 45’ sáng,               

ngày 15-10-2022 

(nhằm ngày 20-9 năm Nhâm Dần). 

Tại tư gia, thuộc Thành phố Beltsville,                 

T.B Maryland – Hoa Kỳ. 

Hưởng thọ 83 tuổi 
Chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng Tang 

quyến và Ban Trị Sự PGHH Washington, DC. 

Đồng thành tâm cầu nguyện cho Đồng đạo 

NGUYỄN THỊ BẠCH NGUYỆT: 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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Chúng tôi vô cùng đau buồn 

khi nhận được tin: Thân mẫu của 

Đồng đạo Huỳnh Thanh Hùng, Hội 

trưởng BTS/PGHH Georgia, là: 
 

Đồng đạo NGUYỄN THỊ PHÉP 
Sanh ngày 31 tháng 12 năm 1950 

        Tại Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang – 

Việt Nam 

         Từ trần ngày 30 tháng 10 năm 2022 

(nhằm ngày mùng 6 tháng 10 năm Nhâm Dần) 

Tại Emory Decatur Hospital thuộc T/P Atlanta 

(GA) – Hoa Kỳ. 

                  Hưởng thọ 73 tuổi 
 

Đồng thành tâm cầu nguyện cho Đồng đạo 

NGUYỄN THỊ PHÉP: Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu 

độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền 

Cực lạc. 

- Xin thành thật chia buồn cùng Đồng đạo Huỳnh 

Thanh Hùng và Tang quyến. 
 

Nam mô A Di Đà Phật! 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

   BAN TRỊ SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
 

 

 


