
HÌNH ẢNH và ĐÔI NÉT
Về những nhân-vật tham-dự Đại-Hội

(ngày 17 tháng 5 năm 1965 tại Thánh-địa Hòa-Hảo)

Ngày 17-5-1965, một hội nghị được khai mạc tại Văn-phòng Ban Phổ-Thông Giáo
Lý Trung Ương (Thánh Địa Hòa-Hảo) trong sự chứng minh của Ông Út Huỳnh Văn
Quốc, bào đệ Cố Đức Ông và dưới quyền Chủ tọa của Ông Lương Trọng Tường,
Hội-Trưởng Ban-Trị-Sự Trung-Ương.

Ông Nguyễn Văn Hầu, Trưởng-Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Trung-Ương giữ nhiệm-vụ
Thuyết-trình-viên và ông Trần-Minh-Quang, Thư-Ký Ban Phổ-thông Giáo-Lý
Trung-Ương, làm Thư-Ký phiên hội. Thành phần tham-dự hội-nghị gồm có:

- Ô.Ô. Dật-Sĩ Trần-Văn-Nhựt, Cố-Vấn Ban Trị-Sự Trung-Ương kiêm Trưởng-Ban
Nghiên-Cứu và Biên-Tập trong Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Trung-Ương.

- Trí-Viễn Lê-Hòa-Nhựt, Cố Vấn Ban Trị-Sự Trung-Ương kiêm Cố-Vấn Ban
Phổ-Thông Giáo-Lý Trung-Ương.

- Huỳnh-Công-Kỷ, Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Tỉnh An-giang.

- Phạm-Văn-Tốt, Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Tỉnh Kiến-Phong.

- Bùi-Văn-Triệu, Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Tỉnh Châu-Đốc.

- Lê-Thanh-Quang, Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Tỉnh Phong-Dinh.

- Lâm-Văn-Trung, Kiểm-Soát B.T.S. Tỉnh Châu-Đốc.

- Nguyễn-Chi-Diệp, Cố-Vấn B.T.S. Thánh-Địa Hòa-Hảo.

- Huỳnh-Hữu-Phỉ, Nhân-sĩ kỳ-cựu P.G.H.H.

- Trần-Văn-Mành, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý Thánh-Địa Hòa-Hảo, xã
Hưng-Nhơn.

- Ngô-Minh-Chí, Phó Đặc-Ban Biên-Tập và Xướng-ngôn Đài Phát-Thanh, thuộc
Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Trung-Ương.

- Đào-Văn-Đạm, Quản-Lý Nguyệt-san Đuốc Từ-Bi, thuộc Ban Phổ-Thông Giáo-Lý
Trung-Ương.

- Trịnh-Công-Dung, Hội-Trưởng B.T.S. Quận Châu-Phú.



- Lê-Văn-Phú, Trưởng-Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Quận Châu-Phú.

- Đặng-Thành-Tựu, Trưởng-Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Quận Chơ-Mới.

- Trường-Thi, Hội-Trưởng B.T.S. Quận Thốt-Nốt.

- Nguyễn-Văn-Nam, Trưởng-Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Quận Châu-Thành (An
Giang).

- Phạm-Hữu-Vỹ, Trưởng-Ban Tiếp-Tân tại Tây-An Cổ-Tự (Long-Kiến).

- Nguyễn-Văn-Bửu, Đặc-Viên Ấn-Loát Phát-Hành, thuộc Ban Phổ-Thông Giáo-Lý
Trung-Ương.

- Nguyễn-Anh-Kiệt, Đặc-Viên Huấn-Luyện Truyền-Bá thuộc Ban Phổ-Thông
Giáo-Lý Trung-Ương.

Hội-nghị nầy đã làm việc một cách tận-tụy và say mê, đã đính-chánh và bổ-khuyết
được nhiều điều quan-trọng mà kết-quả là quyển Sấm Giảng Thi-Văn toàn-bộ được
in ra hôm nay. (trích từ bài Khải Ngôn, trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn bộ
của Đức Huỳnh Giáo Chủ - ấn bản 1966).

Hiện nay cho dù nhiều ấn-bản Sấm-Giảng Thi-Văn Giáo-Lý của Đức Huỳnh
Giáo-Chủ có nội-dung không đồng-nhất đang được lưu-hành nhưng hầu hết các
tín-đồ Phật-giáo Hòa-Hảo vẫn nương-dựa, vẫn tin cậy vào SẤM-GIẢNG THI-VĂN
Toàn-bộ ấn-hành năm 1966 làm nền-tảng.
Đôi nét về tiểu-sử của những nhân vật nầy không có cao-vọng gì hơn là nhằm
phát-huy tinh-thần “Uống nước nhớ nguồn”, và đôi nét đáng ghi nhớ hầu lưu lại cho
các thế-hệ mai sau về tinh thần bảo toàn chánh pháp của các bậc tiền bối.

Thành-tâm nguyện-cầu oai-linh chư Phật và hồng-ân
Đức Huỳnh Giáo-Chủ ban rải phước duyên cho toàn
thể tín-đồ Phật-Giáo Hòa Hảo cùng nhân loại chúng
sinh đồng hướng tâm về Chân Thiện Mỹ.

1.- Ông Út HUỲNH-VĂN-QUỐC
Dựa theo gia-phả còn lưu-truyền thì ông Huỳnh
Văn-Quốc vốn là em một cha khác mẹ với Đức Ông
và cũng là người con trai út trong gia-đình. Ông sinh
năm 1896 tại làng Hòa-Hảo quận Tân-Châu thuộc tỉnh
Châu-Đốc.
Khi đến lúc trưởng-thành, ông lập gia-đình được tám
người con, phần nhiều hiện còn nơi làng Hòa-Hảo,
được biết như sau:



1/ Huỳnh Văn Gọn. 2/ Huỳnh Thị Lụa.
3/ ( mất hồi nhỏ) 4/ Huỳnh Thị Kiều.
5/ Huỳnh Quang-Trừ. 6/ Huỳnh Quang Khôi
7/ Huỳnh Văn Lung. 8/ Huỳnh Văn Nông
Tuy không phải là em trai ruột, nhưng được Đức Ông, Đức Bà rất thương mến và
quan tâm thật nhiều đến gia đình Ông-Út, Bà-Út và hai bên đối đãi cư-xử với nhau
như thể tình thủ-túc vậy.
Có lẽ đây cũng là điều thật kỳ-diệu! đúng ra Đức Huỳnh Giáo-Chủ phải gọi bằng
Chú Út Thiếm Út nhưng không! Ngài vẫn gọi là ông Út, bà Út như những người lớn
bình thường, ấy thế mà hai ông bà cũng rất vui lòng.
Ông Út sinh-sống bằng nghề ruộng Ông có số diện-tích đất khá lớn ở kinh
Thần-Nông làng Hưng Nhơn, không ai thấy Ông Út say rượu bao giờ. Bởi tánh tình
hòa-nhã đôn-hậu Ông Út Bà Út thường giúp-đỡ cho người nghèo khó bằng gạo bằng
tiền. Những câu chuyện xung-quanh về Đức Huỳnh Giáo-Chủ cho chúng ta thấy
Ngài cư-xử với Ông Út và Bà Út rất niềm-nở.
Có một lần, Ông Út biểu-lộ tấm lòng thương mến cháu trai của mình nên ông dắt
Đức Huỳnh Giáo-Chủ đi coi vợ lén nơi nhà ông Hương Cả Cẩn ở Hưng-Nhơn nào
ngờ Ngài biết trước, cho nên cuộc hôn-nhơn ấy cũng đã không thành-tựu.
Hằng năm, vào dịp Tết là bắt đầu vào vụ thu-hoạch mùa, Ông Út thay cho Đức Ông,
Đức Bà lo việc thuê nhân-công cắt lúa, chồng mớ, gom cà-lang cho đến khi lúa
được đem về nhà.
Sở thích hằng ngày của ông Út là thích uống trà đậm vào buổi sáng, ít khi Ông hút
thuốc lá và không uống rượu, ngoại trừ trong những tiệc lễ gia-đình ông Út chỉ dùng
lấy lệ.
Sau ngày Đức Ông viên-tịch vào năm 1961, Ông Út được nhiều đồng-đạo đề-nghị
thay mặt cho Tổ-Đình để tiếp rước các phái-đoàn đến viếng thăm Thánh-địa hoặc
đóng-góp những cao-kiến hữu-ích cho Đạo-sự hoặc ngồi đàm-đạo với các tín-đồ gần
xa.
Ông thường kể lại câu chuyện đáng suy-nghĩ nhất trong cuộc đời của ông Út là
khoảng tháng 6 âm-lịch năm 1939, có một buổi trưa nọ Đức Huỳnh Giáo-Chủ nhờ
ông ngồi canh chừng, trong lúc Ngài đang nằm nghỉ trưa nơi Tổ-Đình, một chặp sau
không hiểu vì sao Ngài mở mắt ra dặn nhỏ Ông Út đi hái bông trâm ổi, hương thơm
còn nồng đem rải xung quanh trên chiếc giường của Ngài. Vừa hái hoa, ông Út bỗng
gặp người bán thuốc dạo với tình-huống xảy ra giống hệt như chuyến đi dạo
Lục-Châu được Đức Huỳnh Giáo Chủ diễn-tả trong quyển nhứt: Khuyên người đời
tu niệm :
Mua một ve uống hỡi cô,
Uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong…
Câu chuyện tuy đơn-sơ, nhưng để lại trong lòng Ông Út một ấn-tương sâu-sắc với
một niềm tin kỳ-diệu nơi đấng siêu-phàm mãi cho đến ngày Ông Út qua đời.
Năm 1964, Ban Trị Sự Trung-Ương Giáo-Hội Phật Giáo Hòa-Hảo được thành-lập,
cho dù ông Út không nhận lãnh một nhiệm-vụ nào trong Giáo-Hội, nhưng vai trò



cố-vấn của ông rất quan-trọng, vì ông là nhân-vật duy nhất có nhiều uy-tín ở
Tổ-đình, đặc-biệt là phiên đại-hội ngày 17/05/1965, Ông Út đã ân-cần tham-dự suốt
trong thời-gian ấy.
Mỗi kỳ Đại-lễ trong Đạo, Ông Út, Bà Út thường ngồi trên xe lôi nhờ đồng-đạo đưa
đến các trạm đãi cơm quanh vùng Thánh-Địa, thăm hỏi những nhu-cầu cần thiết,
nhắc nhở huynh-đệ nên ứng xử hòa-nhã vui-tươi và luôn tỏ ra ân-cần tiếp đãi quý
khách đi dự lễ.
Đến năm 1978, vì tuổi cao sức yếu, ông lâm bịnh trầm-trọng, biết mình không còn
sống được bao lâu, nên xin miễn tiếp khách để tĩnh-tâm lo việc niệm Phật, cầu sanh
về an dưỡng nơi Cực Lạc Quốc.
Ít lâu sau đó ông Út từ-giã cõi trần nhằm ngày 11 tháng 7 năm 1978 (Mậu Ngọ).
Mộ-phần của ông Út được đặt trang-nghiêm trong khuôn viên nghĩa-trang phía sau
Tổ-đình.

2. - Ông TRẦN-MINH-QUANG
Thư-Ký Ban Phổ-thông Giáo-Lý Trung-Ương

Ông sinh năm 1936 (Bính-Tý) tại Lấp-Vò gần bến
phà Vàm-Cống bên kia sông thuộc tỉnh Sa-Đéc.
Thuở nhỏ ông đi học trường làng, cha mẹ ông cũng là
tín-đồ Phật Giáo Hòa Hảo quy-y tu hành từ những
năm khai Đạo.
Vào năm 1945, Đức Huỳnh Giáo-Chủ có đi về
thuyết-pháp khuyến-nông ở Lấp-Vò, ông được người
cha cõng trên vai đi đến địa-điểm đứng xa-xa tham dự
một dịp may hiếm có trong đời. Vài năm sau, do
tình-hình an-ninh bất ổn ở nông thôn cha mẹ ông
đành phải dời cả gia-đình về Thánh-Địa Hòa-Hảo.
Nơi đây gia-đình ông được Đức Ông và đồng-đạo cấp
cho riêng một căn nhà lá và một số đất để tạm-thời
làm phương-kế sinh nhai.
Kế đến, Ông tiếp-tục đi học và đậu bằng Trung-học Đệ nhất cấp (tương-đương lớp 9
ngày nay) rồi ông bắt đầu đi dạy học cùng trường với Giáo-sư Nguyễn Văn Hầu.
Ông là một thầy giáo dạy rất giỏi về môn Toán, có nhiều học-trò của Ông hiện nay
đang thành-đạt trên bước đường công-danh, vậy mà vẫn còn ca-tụng năng khiếu
giảng dạy của ông.
Điểm đáng chú-ý là nhân-cách của ông Trần Minh-Quang được nhiều người
cảm-mến là do tánh tình rất chơn-thật không ưa cãi-vã, luôn luôn nhã-nhặn
khoan-dung với người thân và bạn-bè chòm-xóm.
Ông đã lập gia-đình và có được 6 người con, gồm có 2 gái và 4 người con trai. Ông
không tham-gia vào Ban-trị-sự Trung-Ương Giáo-Hội Phật Giáo Hòa-Hảo bởi
thời-gian nầy Ông quá bận-rộn việc dạy học, nhưng ông có dự-phần vào Ban
biên-tập ĐuốcTừ-Bi, đó là một tờ nguyệt-san của Ban Phổ thông Giáo-Lý.



Theo lời đề-nghị trong phiên Đại-Hội ngày 17 tháng 5 năm 1965, ông được giữ
vai-trò Thư-ký ghi chép lại các sự-kiện các chi-tiết quan-trọng đăng trong lời
Khải-ngôn. Như thế từ năm 1965 ông phục-vụ trong Ban biên-tập Đuốc Từ Bi cho
đến số cuối-cùng đình-bản vào năm 1969 mới chịu thôi, rồi từ đó ông bắt đầu dùng
chay trường.
May thay! các người em gái của Ông ở trong gia-đình cũng phát-tâm dùng chay để
trợ-duyên. Sau năm 1975, ông không còn đi dạy mà quay trở về nhà chuyên lo
tu-học. Thuở ấy Pháp môn Tịnh-độ là phương-tiện tâm-đắc nhất của đời ông.
Thỉnh-thoảng, ông cỡi xe đạp đến viếng thăm vài bạn đạo thân-tình hoặc ngồi
đàm-luận đạo-lý với các em cháu trẻ tuổi có tinh-thần mong cầu tu-học.
Giữa năm 1999, một hôm trên đường đi thăm một người bạn đạo đang lâm bệnh
nặng ở chợ Mỹ-Lương, bất-ngờ ông bị hai chú thanh-niên say rượu lao xe gắn máy
vào người ông…Ông ngã xuống lề đường bất-tỉnh, người ta vội đưa ông vào
bịnh-viện cứu-cấp, hôm sau ông mới hồi-sức lại, nhưng bịnh-tình vẫn còn nguy-kịch.
Hai chàng thanh-niên biết lỗi đến thăm ông và năn-nỉ xin thứ lỗi. Ông khẽ gật đầu,
khuyên bảo các con cháu trong nhà nên bãi-nại thưa-kiện và không nên yêu-cầu họ
phải bồi-thường tiền bạc, mặc dù gia-cảnh của Ông lúc bấy giờ cũng còn thiếu ăn
thiếu mặc. Ba hôm sau ông kiệt-sức, vì máu ra quá nhiều, ông đã tắt thở nơi
bịnh-viện ngày 25 tháng 06 năm 1999 (nhằm ngày 12-05 âl Kỷ Mão). Đồng-đạo hay
tin Ông qua đời, đến phúng-điếu chia buồn và cầu nguyện rất đông. Tang lễ của Ông
được người thân trong gia-đình tổ-chức an-táng thật đơn-giản.

3.- Ông HUỲNH CÔNG KỶ
Trưởng ban Phổ-thông Giáo Lý tỉnh An-Giang

a/ Bước vào đời:
Ông sinh năm 1919 Kỷ-Mùi tại làng Tân Lộc, quận
Thốt-Nốt. Tổ-tiên của ông là người miền Bắc theo đội
quân Tây-Sơn mở cuộc Nam-tiến rồi định-cư nơi
cù-lao Tân-Lộc, ông Nội của ông đi theo Đức
Cố-Quản cũng là một tướng tài cao, giỏi võ-nghệ, rất
am-tường thông-thạo chiến-lược, chiến thuật, từng
tham chiến chống Pháp và đã anh-dũng hy-sinh khi
căn-cứ Láng-Linh bị thất-thủ vào mùa Xuân, ngày
21-02-1872.
Ông lớn lên trong một gia-đình trung-lưu khá-giả nhờ
vậy mà sự học-hành sớm được thành-đạt. Ông thi đậu
bằng Thành-Chung ở Cần-Thơ khoảng năm 1936.
Vốn là người trí thức tân-học, ông đã nhận biết thế nào
là giá-trị nền văn minh vật-chất cặn-bã của phương
Tây. Cho nên vào trung tuần tháng 8 năm 1939 sau
nhiều phen đến viếng làng Hòa-Hảo để lắng nghe những buổi thuyết-giảng về
Đạo-lý nhiệm mầu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông nhận thấy Ngài quả là bậc



siêu-phàm, đại-trí đại-ngộ, hoàn toàn thấu đạt lục-thông, do đó ông thành-kính phát
tâm đại nguyện quy-y theo Phật-giáo Hòa-Hảo nơi Tổ Đình.
Tháng 6 năm 1945, nhân dịp Đức Huỳnh Giáo-Chủ về miền Tây khuyến-nông
thuyết pháp và Ngài có ghé qua thuyết-giảng nơi sân Vận-Động Thốt Nốt cách chợ
khoảng một cây số (hướng về Cần Thơ).
Lúc bấy giờ, ông Huỳnh-Công-Kỷ là người đầu tiên đại-diện cho số tín-đồ nơi đây
lo-liệu và tổ-chức đón rước, lập khán-đài cũng như tiếp-đãi cô bác anh chị em
đồng-đạo gần xa thật chu-đáo.
Nhờ có trình độ học-vấn cao (đứng bậc nhất ở Tân Lộc vào thời-điểm đó) lại
siêng-năng đọc tụng nghiền ngẫm hàng ngày về giáo-lý căn-bản của Đức Huỳnh
Giáo-Chủ, vì vậy ông Huỳnh Công Kỷ được nhiều đồng-đạo đề-cử nhiệm-vụ
Trưởng Ban Phổ-Thông Giáo Lý quận Thốt-Nốt, nhiệm-kỳ 1964-1966.
b/ Công đức và đạo hạnh:
Tuy sống trong cảnh phú-quý hơn người nhưng nhờ đã thấm-nhuần những lời
khuyên dạy quý-báu ân-cần của đấng siêu-phàm cho nên đạo-hạnh của ông Huỳnh
Công Kỷ thuận-duyên nẩy-nở rất thanh-cao. Giờ đây, chúng ta có thể nhìn lại đôi
nét hành-đạo của một tín đồ thuần lương như sau:
- Ông là một Mạnh Thường Quân giúp đỡ nhiều người nghèo khổ bịnh tật nổi tiếng
khắp vùng cù-lao.
- Ông đã tổ-chức nhiều khóa học Đạo pháp Khai tâm Sơ-cấp cho hàng trăm
đồng-đạo cao-niên và đoàn hậu-tấn ngưỡng-mộ đạo pháp nơi quận Thốt-Nốt.
- Năm 1966, Ông là cánh chim đầu đàn hướng-dẫn các em cháu tham-dự các khóa
Độc-giảng viên và là Chủ-nhiệm Chương-trình phát thanh Giáo-lý trên đài truyền
thanh Sài Gòn và Cần Thơ.
c/ Nghịch-duyên trước khi lìa đời:
Khoảng năm 2002, ông lui về tư gia an-dưỡng tuổi già, vậy mà hàng ngày Ông vẫn
thường trợ-duyên cho những đoàn đi Niệm-Phật. Một hôm trên đường lộ nhỏ, ông bị
xe Honda vô-ý quẹt mạnh làm cho ông ngã xuống lề đường, tuy sau đó được
bình-phục và ông đã khoan-dung người đã lỡ gây ra tai-nạn, nhưng vài tháng sau
bỗng nhiên ông lại rơi vào bịnh hôn-mê kéo dài gần suốt 10 năm.
Hồi 6 giờ chiều ngày 13 tháng 02 năm Quý Tỵ 2013, ông Huỳnh Công Kỷ đã trút
hơi thở sau cùng trên giường bịnh. Mộ phần của Ông được an táng nơi khuôn Mộ
gia đình cách nhà khoảng 50 mét.
d/ Lưu-danh cho hậu thế:
Cuộc đời của ông Huỳnh-Công-Kỷ có lẽ đầy đủ vật chất hơn người nếu như ông
muốn hưởng thụ an nhàn, nhưng vì sao Ông lại quyết tâm xả-thân hành đạo, hiến
dâng cả cuộc đời mình để phụng sự cho lý-tưởng cao đẹp Phật-Giáo Hòa-Hảo?
Phải chăng là nhờ Ông có kiến-thức sâu rộng, biết nhận xét đúng-đắn nẽo chánh
đường tà và có thiện căn với Đức Huỳnh Giáo-Chủ?
Tưởng nhớ công-đức sâu dầy và đạo hạnh thanh cao của ông, huynh-đệ đồng-đạo
khắp nơi về dự tang-lễ ở Tân-Lộc rất đông.



4.- Ông TRỊNH VĂN TỐT
Trưởng ban Phổ-thông Giáo-Lý tỉnh Kiến Phong

Ông sinh năm 1907 tại làng Phú-thuận, quận Cao
Lãnh, tỉnh Sa-Đéc trong một gia đình trung-nông
chuyên sống bằng nghề ruộng. Ông giỏi Hán-văn, học
thuộc làu bộ Minh tâm Bửu-Giám và Sám Giảng Thi
văn Giáo lý toàn bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
Ông Trịnh Văn Tốt ở trong phần Khải-Ngôn đã in
nhầm là họ Phạm, là một tín-đồ kỳ-cựu nơi làng
Phú-Thuận thuộc tỉnh Kiến Phong thời xưa, ngày nay
đổi lại là Đồng-Tháp.
Năm 1966 Ban trị-sự đầu tiên ở tỉnh Kiến-Phong mới
được thành lập, nhìn trong danh sách Giáo Hội Phật
Giáo Hòa Hảo nhiệm vụ Trưởng ban Phổ-thông Giáo
lý tỉnh đã được bầu chọn là ông Trịnh Văn Tốt.
Ông có trí nhớ rất tốt, có khả-năng diễn thuyết giáo-lý

lưu-loát trên diễn đàn, trong hai năm đầu tiên Ông tổ-chức được hầu hết các Ban
Phổ-thông Giáo lý từ cấp Quận cho đến thôn ấp bao gồm 6 Quận 18 xã, trực thuộc
cấp Tỉnh.
Ông còn vận-động các đồng đạo nam-nữ trẻ tuổi tham-gia vào các khóa học Đạo
pháp Khai tâm và Sơ cấp I thành hình một phong trào tu-học sôi nổi khắp nơi trong
tỉnh Kiến-Phong với một Tập-san nội-bộ VƯỢT TIẾN.
Ông giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Phổ thông Giáo lý đến nhiệm kỳ thứ hai
(1966-1968). Những công tác tiêu biểu là:
-Ngoài nhiệm-vụ phổ-truyền Giáo lý ông còn lo xây dựng hoàn-thành hai ngôi chùa
ở Khu IV và Khu VI thuộc quận Đồng Tiến sau nầy là huyện Tam-Nông.
-Năm 1968, ở Cao-Lãnh khởi công cất chùa Bửu Long tự và Trụ sở Giáo-Hội Tỉnh
nằm gần dốc cầu, Ông Trịnh Văn Tốt được giao thêm trách nhiệm quản lý
công-trình nầy cho đến khi hoàn thành.
-Ông còn xuất tiền riêng ở nhà để mướn nhà-in dưới Long-xuyên ấn tống Sấm
Giàng Thi-văn Giáo lý Toàn bộ đem về kính biếu miễn-phí cho đồng đạo khắp gần
xa. Sau bốn năm phụng sự Giáo-hội, Ông cáo bệnh không tham-gia nhiệm kỳ kế
tiếp, về an dưỡng tuổi già nhờ các con cháu phụng-dưỡng, thỉnh thoảng người ta còn
thấy ông đứng trên diễn đàn thuyết-giảng ở gia đình đồng đạo có tổ-chức hoặc
chung sức lo việc đắp lộ, bồi đường.
Về già Ông càng tinh-tấn lo tu tập Pháp-môn tịnh-độ, công việc sở trường hàng
ngày của Ông là sau thời cúng Ông thường ngồi niệm Phật rất lâu.
Ngày mùng 1 tháng 11 năm Tân-Hợi 1971, ông cảm thấy trong người không được
khỏe nên kêu con cháu nấu nước ấm tắm rửa và thay đồ cho Ông đến khoảng 8 giờ
tối hôm ấy ông lặng lẽ trút hơi trên giường bịnh.
Mộ phần Ông được con cháu an-táng chu đáo ở phía sau đất vườn.



5.- Ông BÙI VĂN TRIỆU
Trưởng ban Phổ-thông Giáo lý quận Châu-Phú

Ông Bùi-Văn-Triệu sinh năn 1919 tại làng Khánh Bình
quận An-Phú, Châu-Đốc.
Thuở thiếu-thời ông sống bằng nghề chài lưới giăng
câu. Ông đi học được một thời-gian rồi nghỉ học, ông
vốn có năng-khiếu về văn-chương và tâm-hồn thi-sĩ
thường hợp bạn-bè làm thơ.
Vì địa-phận Khánh Bình nằm sát với ranh-giới
Việt-Miên lại thường xảy ra xung-đột quân-sự và
thương mại, cha mẹ ông là người đã thấm-nhuần
đạo-lý biết lo xa muốn tìm chỗ ở an lành hơn nên
quyết-định đưa tất cả gia-đình ông về chợ Cái Dầu
sinh-sống.
Đầu năm 1950 chiến tranh loạn-lạc khắp nơi, ông đã
tham gia vào quân-đội chỉ-huy cấp Đại-Đội Trưởng,
bảo-vệ khu-vực chợ Cái Dầu được nhiều người cảm mến và tín-phục. Trong
thời-gian nầy, ông chỉ dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, Ông cũng thường xuyên
khuyến-khích nhắc nhở các anh chị em đồng-đạo rán cần-chuyên tinh tấn tu-hành,
ngoài ra ông còn thường tổ-chức nhiều nơi đọc-giảng vào những ngày Rằm hay 30
âl.
Tánh tình ông nghiêm-nghị ít nói, thích dùng trà ngon, ưa xem sách-kinh. Hoa-kiểng
là thú vui tiêu khiển của ông hằng ngày, những khi nhàn-rỗi ông thường mời các bạn
thân-tình đến nhà luận đàm đạo lý hoặc đối họa ngâm thơ.
Đến năm 1958, ông từ bỏ việc quân-sự quay về nhà lo việc đạo-đức. Ông đưa
gia-đình về mương Hào Xương lập-nghiệp, từ đó ông bắt đầu dùng chay trường.
Năm 1964, Ban-Trị Sự tỉnh Châu-Đốc mời ông giữ chức Trưởng Ban Phổ-Thông
Giáo-lý, ông luôn có mặt trong suốt thời-gian Đại-Hội hoạt-động vào năm 1965 cho
đến ngày mãn nhiệm-kỳ.
Vào năm 1969, bởi không đồng-tình công việc của một số ít huynh-đệ bị tiền bạc
danh-vọng cám-dỗ, đã làm phân-hóa nghiêm-trọng trong cơ-cấu đạo-sự nên ông viết
thư ngỏ ý mong huynh-đệ đừng chia áo rẽ bâu hãy lấy tinh thần cao-thượng của
Phật-pháp mà vun quén cho nền tảng đạo-mầu được vững bền, thế nhưng kết-quả
không như mong đợi.
Có lẽ vì quá ưu-tư cho tiền-đồ đạo pháp ông lặng lẽ lui về ẩn-dật, lấy ruộng-rẫy làm
kế sinh-nhai lo nuôi dưỡng các con khôn lớn để mai sau có thể nối tiếp theo
chí-hướng của ông cha.
Đến năm 1985, ông mang bịnh lao phổi, gia-đình đưa ông đi điều-trị khắp nơi mà
vẫn không thuyên-giảm, sức khỏe từ-từ suy yếu. Biết thân xác giả tạm sắp trả về cát
bụi, Ông thường dặn-dò các con cháu hãy rán kiên trinh tu-hành.



Bốn năm sau, sáng ngày 14 tháng giêng năm 1989 sức khỏe của Ông đã suy-kiệt.
Ông lặng-lẽ nhắm mắt từ-giã cõi đời trong tiếng nguyện-cầu hộ-niệm của con cháu
và cô bác anh chị em đồng-đạo.

6. - Ông Huỳnh Hữu Phỉ: Một tín đồ kỳ cựu
Ông sinh năm Nhâm-Tý 1911 nơi làng Phú An, quận
Tân Châu, tỉnh Châu-Đốc vốn là bạn chí-thân của Đức
Ông, tuy không có học-vị cấp bằng nào nhưng Ông
nói và viết thông thạo Hán-văn lẫn Pháp-văn lại có
ngôn phong lý-luận rất vững-vàng.
Từ khi tuổi thành-niên đến lúc qua đời, ông Huỳnh
Hữu Phỉ không hề lập gia-thất nên không có vợ con,
nhiều bạn đạo thân-thiết hỏi lý-do vì sao lại muốn
sống như thế? Ông chỉ mỉm cười rồi nói lãng sang qua
câu chuyện khác.
Khi hay tin nơi Tổ-Đình có Thánh-nhân xuất thế, Ông
lần dò đến quan-sát tìm hiểu một thời gian khá lâu
mới phát hiện phong-cách và trí-lực siêu-phàm của
Đức Huỳnh Giáo Chủ có nhiều điểm lạ thường.

Ông thầm mong rằng phải chi mình được cơ hội trực-tiếp hầu chuyện với Ngài thì
quả là điều hạnh ngộ lý thú biết bao! Như thấu hiểu tâm-tư của ông, mùa Xuân năm
Canh Thìn năm 1940, Đức Huỳnh Giáo Chủ có đến viếng làng Phú-An. Hôm ấy,
Ngài ở nhà ông Hương Hào Phỉ để nghỉ qua đêm. Ôi! Không sao tả hết niềm vui khi
được diễm-phúc hiếm có trong đời bởi những điều thầm-kín của ông đều được Ngài
giải bày tỏ-rõ. Ông thông-minh sớm biết phong-cách bậc siêu-phàm. Cũng chính tại
nơi nhà Hương Hào Phỉ trong đêm ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã sáng tác bài: Viếng
làng Phú-An, tặng ông thầy ba Phan-Khắc-Thận, tặng thầy giáo Võ-Văn-Xài và tặng
thầy-giáo Lê-Văn-Đàng…
Sau khi quy-y, hằng đêm ông vẫn thường đến Tổ-Đình để lắng nghe đấng siêu-phàm
giảng dạy và số lượng thính-giả càng đông trong sân Tổ-Đình không còn chỗ trống
nên đồng-đạo phải đứng ngoài đường.
Trời vừa chạng-vạng hôm 11/4 năm Canh-Thìn 1940, ông vừa dắt chiếc xe đạp ra
khỏi cửa nhà thì bỗng thấy một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cổng, trên xe một
thiếu-phụ trẻ đẹp bước vội-vàng vào bên trong nhà thì-thầm với Ông điều chi đó rồi
liền vội đi về…
Khi đến Tổ-Đình nhiều đồng-đạo thấy trên gương mặt Ông có vẻ hoảng-hốt, thì ra
Ông vừa được bà Chủ-Quận Nguyễn Văn Lễ đến báo tin khẩn: Ngày mai 12/4 bọn
Pháp và quan-chức quận Chợ-Mới sẽ đến dời Ngài ra khỏi Tổ-Đình, nghe báo-cáo
xong nguồn tin quan trọng, Đức Huỳnh Giáo-Chủ khuyên Ông nên bình-tĩnh rồi
Ngài cất cao tiếng trổi giọng:
Càng đi càng biết nhiều nơi,
Càng đem chân-lý tuyệt vời phổ thông.



Từ ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ rời xa Tổ-Đình, ông luôn đi theo sát bên cạnh Ngài
từ nơi con Rạch Xà-No hoang-vắng cho đến nhà thương Chợ-Quán nhộn-nhịp rồi
qua Bạc-Liêu, trở về đường Miche …
Nhờ có đạo-hạnh nhơn-từ, nhẫn-nại, chân-thật và hết lòng kiên-trinh với Thầy-Tổ
cho nên Ông được rất nhiều đồng-đạo cảm-kính. Những sự-kiện lịch-sử và những
câu chuyện về đạo-đức được Ông nhắc lại cho huynh-đệ nghe thật đáng tin cậy.
Ví-dụ từ trước đến nay bài thơ cho ông giáo Xài mở đầu bởi câu “Giáo-tập hôm nay
thấy mặt thầy”…ông Huỳnh Hữu Phỉ đưa ra nhiều chứng cứ cho rằng bài thi ấy là
Đức Huỳnh Giáo Chủ tặng thầy giáo Nguyễn Văn Kiềm và con trai út của thầy giáo
Võ văn Xài là anh bảy Thành ở Tân-Châu cũng đã xác-nhận, đúng như thế!
Sau ngày 25 tháng 2 nhuần Đinh-Hợi 1947, những biến-cố tang-tóc thê lương
dồn-dập, phủ trùm lên hàng triệu tín-đồ Phật-giáo Hòa Hảo. Ông là một trong những
Mạnh-thường-Quân thường đến viếng thăm Tổ-Đình an-ủi Đức Ông, Đức Bà và
đóng góp nhiều công sức, bạc tiền trong công việc từ thiện xã-hội, giúp đỡ đồng-bào,
đồng-đạo đang chịu cảnh khổ vì chiến-tranh.
Ông còn là người có công rất lớn là thường đứng trên diễn-đàn nhắc lại cho hậu-thế
những lời châu ngọc và những đạo-hạnh tuyệt vời của Đức Huỳnh Giáo-Chủ bởi
chính ông là người từng sống cận-kề bên Ngài.
Đến năm 1979, nhãn-quang của Ông bị suy kém không thể đi xa nên chỉ ở nhà tịnh
dưỡng niệm Phật và sức-khỏe của Ông cũng suy kiệt dần-dần cho đến 10 giờ tối
ngày Mùng 6 tháng 7 âm-lịch năm 1995, ông từ giã cõi hồng-trần.
Những lời trăn-trối của Ông căn-dặn lại em cháu trong gia-đình cần nên tuân-thủ,
mà mãi cho đến ngày nay vẫn không ai hiểu ý-nghĩa vì sao Ông phải làm như thế ?
Ấy là:
1- Không nên xây nấm mộ.
2- Không cần làm mộ bia.
3- Gia đình không nên cúng giỗ ngày mất của Ông.
Đồng-đạo khắp các nơi về tham dự Tang lễ của ông rất đông và trong các giai-thoại
đạo-đức thường thấy nhắc nhở nhân vật kỳ-cựu Hương hào Huỳnh Hữu Phỉ.
Ông thật xứng đáng với lời khen tặng của đồng-đạo là một tín đồ kiên trinh trung
hậu, trì lòng tu niệm cho đến ngày viên-mãn.

7.- Ông Trần Văn Mành
Trưởng ban Phổ thông giáo lý xã Hưng Nhơn.

(I) -Đôi nét cuộc đời:
Ông Trần Văn Mành sinh năm Mậu-Ngọ 1918 tại làng Hưng-Nhơn, quận Tân Châu,
tỉnh Châu Đốc, một vùng cận biên Thánh địa Hòa Hảo.
Ông là mẫu người thông minh cần cù và tánh tình hiền lương đôn hậu, lớn lên trong
mái gia đình nghèo và được cha mẹ cho đi học đậu bằng Sơ-học nhưng rồi phải bỏ
lớp trở về nhà lo tiếp giúp gia-đình. Nhờ có duyên lành quen biết Đức Huỳnh Giáo
Chủ từ khi ông còn nhỏ và đã thường xuyên có mặt nơi Tổ-Đình cho nên Ngài và
ông trở thành đôi bạn đồng học rất thân thiết.



(II) –Phát nguyện quy-y:
Tuy là bạn thâm-giao nhưng ông không hề tin Đức
Huỳnh Giáo Chủ là đấng siêu-nhơn, nếu như ông
không có dịp chứng-kiến tận mắt Ngài trị bịnh chết
trùng nơi nhà Hương chủ Hùng cách nhà ông không
xa lắm, bởi đây là căn bịnh mà y-học thực nghiệm
chịu bó tay. Ông nhận thấy có nhiều điều kỳ-diệu khác
thường ở Ngài, mặc dù được đối-đãi như bạn thân khi
ngồi chung mái trường làng, thế mà ông Trần Văn
Mành thấy trong lòng rất lo sợ và tay chân run rẩy khi
đến gần Ngài.
Sau nhiều chuyến đến nghe Đức Huỳnh Giáo Chủ
thuyết pháp ở Tổ-Đình, như đã thấu tỏ nguồn đạo-lý
siêu-mầu của Phât-pháp, vì vậy khi về nhà ông xin
phép cha mẹ cho phát tâm qui-y theo Phật-Giáo
Hòa-Hảo, từ đó ông luôn luôn giữ giới-luật rất tinh nghiêm và còn khuyến-khích
người thân trong gia đình, dòng họ nên cùng nhau gieo trồng giống quý.
Đầu năm 1940, Ông có đến Tổ-Đình thỉnh ý Đức Huỳnh Giáo Chủ về việc ông dự
định lập gia-đình. Ngài giải bày đạo-lý tình nghĩa vợ chồng như sau :
Cương-thường gánh nặng trai gìn trọn,
Tơ tóc vai oằn gái vẹn phân.
Và Ngài còn căn dặn thêm là cần phải :
Yêu thương nhau đến phút cuối cùng,
Vợ chồng ấy mới chân hạnh-phúc.
Quả thật, về sau hai Ông Bà chung sống rất đầm ấm và hạnh-phúc lắm, có lẽ nhờ
thấm-nhuần những lời chỉ dạy ân cần thiết tha của Ngài và đó cũng là nhờ Ông Bà
biết thực-hiện các lời Kinh câu Kệ quý báu của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã hóa-giải
được những va chạm thông thường trong cuộc sống lứa đôi.
Trong thời-kỳ pháp nạn ngữa-nghiêng từ năm 1947 đến 1964, Ông Trần Văn Mành
là tín đồ kiên trinh bền chí hết lòng lo bảo vệ đồng-đạo ở làng Hưng-Nhơn và phát
huy giáo lý căn-bản của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngôi chùa làng Hưng Nhơn kiến-trúc
y hệt ngôi An-Hòa Tự, ông đã góp sức không nhỏ vào cơ-sở Đạo pháp nầy.
(III) Tham-gia phiên Đại-Hội:
Năm 1964, Ban Trị-Sự Trung Ương Giáo-Hội Phật Giáo Hòa Hảo được thành lập ở
Tổ Đình, ông Trần-Văn Mành đã vận động nhiều đồng-đạo cao niên tham-gia vào
công cuộc Đính Chánh Sấm-Giảng, bởi vì ông từng nghiên cứu nghĩ suy cẩn thận từ
nét dấu chánh-văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ và nhận thức tận-tường tầm quan trọng
của đạo-sự hiếm có nầy.
Phát-biểu trên diễn-đàn, Ông đã đồng-tình ủng hộ ý kiến đính chánh của ông
Hương-Quản Diệp và ông Hương-Hào Phỉ là đúng sự thật. Vì trong thời-gian nầy
ông cũng thường gần gũi nơi Tổ-Đình trước khi Đức Huỳnh Giáo Chủ bị lưu cư ra
khỏi Thánh-địa Hòa-Hảo.



Mặc dù được nhiều đồng đạo quí mến nhân cách tu hành, ca ngợi công-đức thường
ngày lo việc hành thiện truy kinh, ông vẫn một lòng giữ tánh khiêm-tốn, ăn uống
thanh-đạm, dường như trong cuộc đời ông không có thú vui tiêu-khiển nào đáng kể.
(IV) Phút cuối chạnh lòng:
Sau khi đã mãn nhiệm-kỳ hai năm, ông Trần Văn Mành còn giữ chức Thư-Ký, Phó
Hội-Trưởng, Trưởng Ban Phổ thông Giáo Lý tham-gia vào việc Giáo-Hội trong các
nhiệm-kỳ tiếp theo.
Sau năm 1973, Ông chỉ ở nhà lo công-việc đồng áng và nuôi-dưỡng con thơ,
thời-gian nầy ông phục vụ vào phương diện xã-hội nhiều hơn, đình Hưng-Nhơn
được trùng tu vào thập niên 60 ông góp công sức rất nhiều.
Cảnh đời dâu bể tang-thương vốn là lẽ thường hằng của đấng tạo-hóa, người tín đồ
Phật-giáo Hòa Hảo suốt đời thuần-thành với đạo-pháp, kiên trinh với lời khuyên dạy
thiết tha của Kim-Sơn Phật, giờ đây trên mái tóc của ông Trần Văn Mành đã nhuộm
sương chiều.
Sau năm 1975, Ông bị đưa đi học tập. Vào mùa trung-nguơn năm 1976, ông lâm
bịnh nặng và thân nhân đưa vội vào điều-trị ở Bịnh-viện Long-xuyên, nhưng đến
trưa ngày 25 tháng 7 năm Bính-Thìn 1976, ông đã trút hơi sau cùng trên giường
bịnh.
Gia đình đã an-táng ông Trần Văn Mành nơi khu mộ gia đình phía sau cách nhà
khoảng 200 mét.

Nhân vật thứ Bảy: Ông Lê Thanh Quang
Trưởng Ban Phổ-thông giáo lý Tỉnh Phong Dinh

Thông-tin về Ông Lê Thanh Quang đến nay vẫn chưa có, hy-vọng sẽ có tiểu-sử của
Ông trong thời gian tới.

Nhân-vật thứ tám: Ông NGUYỄN CHI DIỆP
Cố vấn Ban Phụng-Từ nơi Tổ-Đình

Ông Nguyễn Chi Diệp tức là Hương-Quản Diệp mà
chúng ta thường thấy tên ông trong Sấm-giảng
Thi-văn Giáo-lý toàn-bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
Ông sinh năm 1906 (Đinh-Mùi) tại Thánh địa
Hòa-Hảo.
Ông có trình-độ quốc ngữ và Pháp-văn trung-bình,
chức vị Hương-Quản ngày xưa là nhiệm-vụ của Công
an ngày nay. Ban hội-tề làng Hòa-Hảo gồm có 12 vị,
Đức Ông là Hương-Cả còn ông là người tài-năng
trẻ-trung nhất trong Hội làng, bởi có quan-hệ bà con
nên ông gọi Đức Ông bằng Cậu.
Vào những ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ vừa khai-đạo
ông vẫn còn bán tín, bán nghi, vốn tánh-tình cẩn thận
và cũng bởi ảnh-hưởng tâm-lý nghề-nghiệp, ông đã



âm-thầm theo dõi thật tỉ-mỉ và nhiều lần đến lắng nghe từng lời nói đến việc làm của
Ngài - một cậu thanh-niên nhỏ tuổi hơn ông hơn một con giáp - trình độ học-hành
kém hơn ông một khoảng xa, trong đôi tay chẳng có chức- quyền, ngoài xã-hội chưa
có địa-vị, ông tin chắc rằng chỉ cần ông có cơ hội trực-diện để tiếp-xúc Ngài sơ-lược
qua một lần thì mọi việc trắng đen sẽ tỏ-rõ.
Một hôm, ông đề-nghị với Đức Ông, Đức Bà xin cho ông được đối-thoại trực-tiếp
với Đức Huỳnh Giáo Chủ bởi các ý-kiến chính-xác với thực-tế, những lý-luận chính
xác đầy tính khoa-học của ông Nguyễn Chi Diệp đưa ra tin chắc rằng mọi vấn đề
ẩn-khuất bên trong sẽ được hiển bày tỏ rõ vậy.
Thật lạ-lùng thay! nào ngờ ông lại bị Ngài thu phục bằng cam-ngôn mỹ-từ, bằng lời
truyền diệu-pháp quang-minh mà xưa nay ông chưa từng nghe, chưa từng được bậc
chân-sư nào điểm-khai tỏ-ngộ.
Tại nơi Tổ-Đình ngày hôm ấy, ông Nguyễn Chi Diệp đã phát-tâm quy-y trước
Tam-Bảo có sự chứng kiến của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, từ đó về sau ông phát tâm
bồ-đề dõng mãnh, có lẽ Ông cũng hưởng được ân huệ của Ngài là giao cho ông cất
giữ nhiều bản-chánh do chính tay Ngài sáng tác.
Những bản-chánh nầy do con cháu của ông giữ-gìn cẩn-thận, được cất giữ trên bàn
thờ. Có thêm một sự-kiện lạ-lùng đáng quan tâm là Đức Huỳnh Giáo-Chủ tặng riêng
ông bài thơ Sấm-Ký dài 15 câu nhưng chưa được phổ-biến trước khi Ngài rời
Tổ-Đình hôm 12-2 Canh-Thìn 1940.
Công-đức và đạo-hạnh của ông Nguyễn Chi Diệp được chúng tôi tóm lược thành
một bản tiêu-chí ngắn gọn về cuộc đời ông như sau:
1939 – Quy-y trực-tiếp nơi Tổ-đình.
1940 - Đọc bài “Cờ tam-sắc” cho Cai Tổng Pho nghe.
1942 - Viếng thăm ĐHGC ở nơi nhà ông ký Giỏi.
1955 - Tích-cực lo cứu trợ đồng-bào vì chiến-nạn
1964 - Ông từ-chối tham dự Giáo-Hội Trung-Ương
1968 - Tham-gia xây dựng trường Trung-học B/C Hòa Hảo.
1978 - An-dưỡng tuổi già xem Kinh, niệm Phật.
1980 - Ông lâm bịnh nặng, điều trị ở Long-xuyên
Năm giờ sáng ngày mùng 9 tháng 11 năm Canh Thân (nhằm ngày thứ Hai
15/12/1980) hơi thở ông yếu dần, yếu dần…rồi tắt hẳn, hòa lẫn vào trong những
tiếng nguyện-cầu vãng-sanh của đồng-đạo.
Ông Nguyễn Chi Diệp ra đi, để lại biết bao niềm tiếc thương trong gia-đình,
thân-quyến và anh chị em tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Mộ phần của ông được an-táng phía sau đất nhà.

9.- Ông Lâm Văn Trung
Trưởng Ban Kiểm Soát tỉnh Châu-Đốc

Ông sinh năm 1909 tại làng Mỹ Hội Đông (LongXuyên), là con thứ năm Hương Cả
Mười Lâm-Tuấn-Vĩ.



Ông có tên riêng do cha mẹ đặt là Văn cho nên đồng-đạo thường gọi là cậu Năm
Văn.

Ông là nhà trí-thức có tầm cở trong Đạo, giỏi
quốc-ngữ thông thạo Hán-văn, nói và viết rành
Pháp-văn, ông từng chứng kiến nhiều cuộc thử thách
so tài giữa Đức Huỳnh Giáo Chủ với các danh gia Nho
học như Nguyễn Kỳ Trân, Nguyễn Ngọc Ướng,
Huỳnh-Hiệp-Hòa…nơi nhà thân-phụ của Ông vào đầu
Xuân 1940.
Cơ duyên hi-hữu nầy đã khiến ông vô cùng kỉnh phục
và quả-quyết tin rằng Ngài là đấng siêu-phàm.
Sau khi bọn Pháp dời cư Đức Huỳnh Giáo Chủ khỏi
Tổ-Đình, ông là người duy nhất luôn đi theo ở kề-cận
Ngài từ Châu Đốc, qua Sa Đéc, về Cần Thơ cho đến
Xà-No, nhà thương Chợ Quán, rồi ở Bạc Liêu, do đó
mà nhiều cô bác anh chị em đồng đạo rất tín-nhiệm và
tin cậy nơi ông.

* Một công lao đáng nhớ:
Sau năm 1947, ông đưa gia-đình về tỉnh Châu-Đốc sinh sống. Đến khi Ban-Trị Sự
tỉnh Châu Đốc thành lập vào năm 1964 ông được đề-cử nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm
soát. Ông hiệp sức với Bác Sĩ Đỗ văn Viễn cứu giúp nạn-nhân chiến cuộc khắp
vùng Châu-Đốc và các tỉnh lân-cận và tích cực trợ trưởng phong trào tu-học của giới
trẻ qua các khóa học Đạo pháp khai tâm.
Ngày 17 tháng 5 năm 1965 tại An Hòa Tự, đứng trên diễn đàn, ông xin đính-chánh
bài “Viếng làng Mỹ Hội Đông” của Đức Huỳnh Giáo-Chủ không hề có 4 câu thơ
tứ-tuyệt khai đề, vì hôm Ngài sáng-tác là lúc Ông đang có mặt nơi ấy cho nên
đồng-đạo trong Đại-hội đều tán-thành…Đây là công lao đáng nhớ của Ông trong
công cuộc chấn-hưng chánh pháp Phật Giáo Hòa-Hảo.
Sau khi mãn nhiệm-kỳ hai năm, Ông Lâm Văn Trung lui về ngôi nhà ông Cả Mười
ngày xưa ở làng Mỹ Hội Đông - nơi mà Đức Huỳnh Giáo Chủ thường hay lui tới -
để làm hiếu-nam phụng dưỡng Cha già, thỉnh thoảng còn tiếp xúc những đồng đạo
trí-thức đến kết bạn, chư quý vị ấy có nhờ Ông nhắc lại những giai thoại xung quanh
Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Sau nhà Ông là khu mộ gia đình, an-táng nhiều thế hệ tộc họ Lâm, ông khuyên con
cháu hãy cố gắng giữ gìn phần hương-hỏa và nơi thờ tự bởi đó là nền tảng hiếu-đạo
của con người, là bổn phận cháu con phải tưởng nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ khi đã
quá vãng.
Từ năm 1976 trở về sau, ông rất ít đi xa, chỉ an dưỡng tuổi già, vui câu lục-tự trì tâm
bất-viễn, ông không dùng chay trường mà chỉ giữ đúng theo qui-tắc bốn ngày chay.
Thú vui tiêu-khiển của Ông lúc bấy giờ là chăm sóc mấy cụm hoa kiểng trước sân
nhà.



Có điều con cháu trong gia-đình thường nhắc nhở đạo-hạnh cao đẹp là từ khi phát
tâm ngưỡng-mộ Đạo lý, Ông không bao giờ xao-lãng hai thời cúng lạy, đặc biệt mỗi
khi có dịp đi xa Ông vẫn không quên thời cúng mặc dù chỉ là nguyện thầm.
Thiệt là:
Sớm chiều bình đẳng chớ lơi,
Thường hành như vậy nhớ lời đừng sai.
Đến đầu năm 1996, vì tuổi cao sức yếu, Ông Lâm Văn Trung bị bịnh nhẹ vài hôm,
rồi qua đời vào hôm 23 tháng 1 âm-lịch năm Bính-tý (nhằm ngày 12-3 năm 1996).

11.- Ông TRỊNH CÔNG DUNG
Hội-trưởng Ban Trị-Sự Quận Châu-Phú

Ông sinh năm 1922 (Nhâm-Tuất) ở ngọn Cái Dầu, ấp
Thạnh-Lợi, làng Mỹ-Thạnh Tây, quận Châu Phú, tỉnh
Châu- Đốc. Ông phát tâm quy-y theo đạo Phật-Giáo
Hòa Hảo sau ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng
nền Đạo không lâu. Thuở nhỏ gia- đình của Ông rất
nghèo chỉ còn mẹ già, ông là người con trai rất hiếu
thảo, chăm sóc mẹ hiền thật chu-đáo và cố-gắng đi
học thi đậu bằng Thành-Chung, ông tu hành tinh-tấn
đặc biệt là ông dùng chay trường và sống độc-thân từ
nhỏ cho đến khi qua đời.
Ông Trịnh-Công-Dung có trí nhớ rất tốt, giỏi văn
chương, thích làm thơ, ưa âm-nhạc.
Năm 1948, ông được tướng Lâm-Thành-Nguyên mời
cộng-tác binh-nghiệp lãnh chức vụ Trung-úy Đại Đội phó. Về sau ông chán-nãn
việc chiến-chinh nên xin nghỉ hưu về nhà vừa lo tu-hiền lại vừa phụng-dưỡng mẹ
già, thỉnh thoảng nghiên cứu viết sách làm thơ bàn về đạo-lý, đáp họa thi-thơ với
các bằng-hữu gần xa.
Được biết, ông Trịnh-công-Dung có viết nhiều bản-thảo nghiên-cứu về giáo-lý của
Đức Huỳnh Giáo-Chủ, nhiều bài vấn-đáp và chú-giải, các bài Hán-văn, nhưng chưa
đươc ấn-loát phát-hành thì hoàn cảnh xã hội đổi thay, cho nên các tư-liệu công-phu
hữu-ích của ông, các cháu ở nhà vì lo sợ vội đem thiêu hủy. Thật đáng tiếc biết
dường bao !
Năm 1964, Ban trị-sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo quận Châu-Phú được thành lập,
ông Trịnh Công Dung được nhiều đồng-đạo đề-cử làm chánh Hội-trưởng quận
Châu-Phú. Do đó ông có cơ duyên tham-dự vào phiên Đại-Hội của Ban Phổ-thông
Giáo lý Trung-Ương tại Thánh địa Hòa-Hảo.
Những nhiệm-vụ tiếp theo của ông:
1966 – Phó Hội trưởng tỉnh Châu-Đốc.
1969 – Hội-Trưởng tỉnh Châu-Đốc.
Sau năm 1975, ông ở nhà sinh sống bằng nghề ruộng, rỗi rảnh xem kinh đọc sách
niệm Phật.



Cuộc đời tu hành là cả một kiếp nhân sinh an-lạc, càng nghiên cứu sâu xa giáo lý
nhiệm-mầu của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, ông càng thấm-thía chân-lý tuyệt diệu của
đấng Giác ngộ siêu-phàm:
Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều Kinh,
Thì cũng thấy bổn lai diện mục…
Đến năm 1979, ông bị bịnh đau gan, các cháu đưa ông vào bịnh-viện điều trị nhiều
lần mà vẫn không thuyên-giảm, nhiều đồng-đạo đến cầu-an cho ông, nhưng ông đã
trút hơi thở cuối cùng trên giường bịnh ngày 30 tháng 8 âl 1979.
Phần mộ của ông được an táng phía sau đất nhà.

12.- Ông NGÔMINH CHÍ
Phó Đặc ban Biên-tập và Xướng ngôn

Ông có tên riêng thường gọi là Chú chín Ưa. Ông có
nghề-nghiệp riêng là Y-tá điều-dưỡng.
Ông sinh năm 1924 tại cù lao Tân-Lộc, huyện
Thốt-Nốt, tỉnh An-giang trong gia đình gia-giáo phúc
hậu. Tuổi trưởng-thành ông lập gia đình và có hai con,
từ đó ông đã phát tâm quy y làm tín-đồ Phật-Giáo Hòa
Hảo nhân chuyến đi tham dự buổi Đức Huỳnh Giáo
Chủ thuyết-pháp khuyến nông ở tại Thốt-Nốt vào
tháng 8 năm 1945.
Ngày 17 tháng 5 năm1965, Ông tham-dự trong phiên
hợp lịch-sử nầy là vì nhiệm-vụ Phát ngôn viên trên đài
phát thanh Cần-Thơ cần đưa các thông-tin quan trọng
đến các thính-giả và chư quý đồng đạo. Ông có âm

hưởng trong-trẻo, giọng nói chậm rãi nên rất dễ nghe. Ông xướng-ngôn mỗi tuần
một lần vào ngày thứ Năm từ 4 đến 4 giờ 30 chiều. Chương-trình nầy do Giáo-Sư
Nguyễn văn Hầu duyệt trước rồi mới đưa cho Ban biên-tập đi phóng-thanh, nhờ có
làn sóng phát-thanh khuyếch-tán rộng nên được nhiều thính-giả đồng-đạo nhiệt-liệt
hoan-nghênh.
Chương trình đặc-biệt nầy chỉ kéo dài không quá sáu năm thì bị đình-chỉ. Ông Ngô
Minh Chí trở về gia-đình tiếp tục hành nghề y-sĩ gần cầu Bò-ót.
Là người tín đồ thuần-thành, hằng ngày ông thường xem Sấm-Giảng Thi-văn Giáo
lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ và khuyên nhủ các con cháu hãy nên học thuộc lòng
những lời vàng ngọc của Ngài.
Hằng năm vào những ngày Đại Lễ ông đem thuốc Tây bố-thí, những đồng đạo đến
dự lễ chẳng may mắc bịnh đều được ông điều trị miễn-phí.
Sau nầy vì tuổi cao sức yếu, đi đứng khó khăn, ông nhường nhiệm-vụ lại cho giới
trẻ nối ch, ông lui về nghỉ ngơi ở nhà chuyên tâm vào việc niệm Phật.
Mùa Xuân năm 2004, ông thọ được 80 tuổi con cháu làm lễ chúc-thọ cho ông.
Gượng cười vui ông ngâm lại cho con cháu cùng nghe hai câu giảng:
Biết được trần-gian là mộng huyễn,



Tử-thần sửa soạn kéo vào quan.
Ngày 25 tháng 11 âm-lịch 2004, ông đột-ngột qua đời mà không hề thấy có chứng
đau bịnh chi cả. Hàng ngàn đồng đạo các nơi đổ về gia-đình ông tham dự tang lễ và
đưa Ông đến nơi an nghỉ sau cùng.

13.- Ông LÊ VĂN PHÚ (tự Tho)
Trưởng-ban Phổ-thông Giáo-Lý quận Châu-Phú

Ông Lê Văn Phú được nhiều đồng-đạo biết đến bằng
danh-xưng đầy cảm-mến “Chú Hai Tho”.
Ông sinh vào đầu năm 1920 Kỷ-Mùi ở Xà-Nách, cồn
Gòn, thuộc Campuchia cách biên giới Miên-Việt độ
chừng 25km phía Tây-nam.
Trước đây gia-đình ông quy-y tu-hành theo hệ-phái
Bửu-Sơn Kỳ-Hương do các đại đệ-tử của Đức Phật
Thầy Tây An truyền thụ.
Khoảng năm 1940, vào nửa đêm gia-đình ông bỗng
nghe tin là có Đức Phật Thầy đã trở lại miền Nam
nước Việt. Cho nên cả xóm đều đẩy ghe xuồng ra sông
rồi thả trôi theo xuôi theo dòng nước trở về quê cha
đất tổ. Đoàn người đến chợ Cái-Dầu được đồng-đạo
nơi đây ân-cần đón tiếp và lo nơi ăn chỗ ở chu-đáo, từ

đó người người trong gia-đình ông Lê văn Phú đều trở thành là tín-đồ Phật Giáo
Hòa-Hảo tu-hành tinh-tấn và định-cư ở đây luôn. Tuy trình-độ học vấn hạn-chế,
nhưng ông Lê văn Tho rất thông-minh và có trí nhớ đáng ngạc-nhiên. Sấm Giảng
Thi-văn Giáo-Lý toàn-bộ gần như ông thuộc làu làu, hỏi chỗ nào ông cũng nhớ, từ
các nhân-vật cho đến điển-tích truyện thơ ông nhắc lại không sai, nhiều bài thi văn
giáo-lý ông có thể đọc xuôi đọc ngược và nhớ chính-xác số trang lẫn số dòng. Phải
chăng nhờ ưu-điểm nầy mà ông được nổi tiếng?
Đến năm 1949, ông lập gia-đình và tham-gia vào quân-đội của tướng
Lâm-Thành-Nguyên chức-vụ Trung-úy Đại Đội phó. Sau đó không lâu ông tạ-từ
võ-nghiệp lui về nhà lo tu-tâm dưởng tánh.
Đến cuối năm 1964, Ban-Trị-Sự tỉnh Châu-đốc thành lập. Để chọn người lãnh-đạo,
đa-số tín-đồ đề-cử ông làm Chánh Hội-Trưởng và ông đãm-trách vai trò nầy rất
tích-cực trong suốt nhiệm-kỳ hai năm.
Năm 1965, ông tham dự phiên đại hội ngày 17/05 và ông đóng góp nhiều ý-kiến
quan trọng, ông cũng còn dự học khóa Đào-tạo Giảng-viên và ông được trúng tuyển
hạng Khóa-sinh ưu-tú.
Chương trình phổ-thông giáo-lý Trung-Ương giới thiệu những khóa sinh ưu-hạng
nầy được đi thuyết-giảng và mở lớp hoằng-hóa đạo-pháp. Từ thuở đó ông bắt đầu
khai-giảng nhiều lớp Đạo-pháp khai-tâm, chương-trình Tu-học sơ-cấp ở những nơi
có đông tín-đồ và đi thuyết giảng truyền bá giáo-lý ra các chỗ xa-xôi lại còn giải đáp
nghi-vấn của các thính giả...Một công-lao thật đặc-biệt đáng nhớ là vào năm 1973,



Ông tổ-chức thành-công đưa đoàn thuyết-giảng ra đến tận miền Trung, trong chuyến
đi nầy đã gây một tiếng vang lớn về công-cuộc truyền-bá chánh-pháp của Đức
Huỳnh Giáo-Chủ, nổi bật nhất là những giai-thoại đấu-lý rất hùng-hồn để phản-bác
những lời công-kích chất-vấn của người ngoại-đạo. Ông không có viết sách nhưng
các bài thuyết giảng của ông đều được ghi-âm chuyển ra băng đĩa, các tư-liệu nầy sẽ
rất hữu-ích cho những ai cần tu-học hoặc nghiên-cứu.
Sau năm 1975, ông ở nhà nghỉ-ngơi và niệm Phật ăn-uống thanh-đạm, sức-khỏe
càng ngày càng suy kém. Ông trở bịnh và yếu đuối. Biết mình sắp giã-từ bến mê
sông khổ, ông cố-gắng trì-tâm niệm Phật bất đoạn bất thối hồng danh lục tự Di-Đà.
Ngày Rằm tháng 5 năm 1979, ông mời các bạn đạo thân tình trăn-trối những lời dặn
dò lần cuối cùng rồi thanh-thản ra đi về miền Cực-Lạc.

14.- Ông ĐÀO VĂN ĐẠM
Quản-lý Nguyệt-san Đuốc Từ-Bi

Ông Đào Văn Đạm sinh năm 1930, lớn lên trong một
gia-cảnh nghèo tại ấp Trung I nơi Thánh-Địa Hòa Hảo,
tỉnh Châu-Đốc. Ông là tín-đồ Phật Giáo Hòa-Hảo
nhưng lại có chí hướng muốn tu hành theo hạnh
thanh-cao của người cư-sĩ, nghĩa là tuy vẫn thực-hành
theo giáo-lý căn-bản Học Phật Tu Nhân của Đức
Huỳnh Giáo-Chủ nhưng không lập gia-đình mà thích
sống biệt-lập một căn nhà riêng để tiện bề tu tập theo
Pháp-môn Tịnh-độ thiền-quán hoặc xem Kinh viết sách
hay luận bàn đạo-lý và tự làm ăn nuôi sống.
Hằng ngày ông chuyên-tâm lo niệm Phật hai thời cúng
lạy sớm chiều chẳng bao giờ ông xao-lãng. Để có tiền
độ-nhựt, ông phải đi làm thuê viết báo viết sách kiếm
chút ít tiền nhuận-bút, ông thường tâm-sự với bạn thân:
Cuộc sống của người tu tuy có bận-rộn, vất-vả, thế mà trong tâm-trí của ông luôn
cảm thấy có niềm vui tươi thảnh-thơi an-lạc.
Người ta thường gọi ông là Thanh-Đạm. Sau khi rời khỏi gia-đình, ông về sống
trong một căn nhà nhỏ lợp lá đơn sơ gần nơi chùa An-Hòa Tự.
Đến năm 1965, Ban Phổ-Thông giáo lý Trung-Ương mời ông tham-gia cộng-tác vào
Ban Biên-tập Đuốc Từ-Bi với nhiệm-vụ là Quản-Lý, ông hăng hái hoạt-động với
tinh thần thật dũng-cảm và luôn-luôn tích-cực với đạo-sự mãi cho đến khi
Nguyệt-san Đuốc Từ-Bi nầy bị đình-bản.
Những công-tác đáng kể nhất của ông vào trước năm 1975, được biết như sau:
- Quản-lý viên Nguyệt-san Đuốc Từ-Bi.
- Viết nhiều bài Tiểu-luận ngắn đăng-báo
- Biên soạn tài-liệu Đạo-pháp Khai-tâm,
(Đây là tư-liệu cần thiết hướng-dẫn các phương cách tu tập căn-bản dành cho người
vừa mới phát tâm).



- Đảm-trách ấn-loát Sấm-giảng Thi-văn Giáo lý toàn bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ .
- Một số bài được đăng trên đặc-san Đất Thánh (khóa học Cao-Bá-Hấn)
Sau năm 1975, ông Đào văn Đạm có viết thêm một số bài tiểu-luận ngắn, giảng-giải
về các pháp môn tu-học trong giáo-lý căn-bản Phật-Giáo Hòa-Hảo và được kết
thành một tập khá dày trên những trang giấy học-trò, đây là bản chép tay chưa ấn
hành có tựa đề là “Nẻo về An-dưỡng Quốc”.
Ba năm sau, ông lâm bịnh nặng. Các huynh-đệ đồng-đạo thay phiên đến chăm-sóc
cho ông. Có lẽ tự biết sức mình không thể kéo dài đời sống thêm bao lâu nữa, ông
đã ân-cần dặn dò thân-hữu huynh-đệ bằng những câu từ-biệt thống-thiết và mong
cầu đoàn hậu-tấn mai sau sẽ hiệp sức cùng nhau tiếp-tục khai thông, hoằng hóa
chánh-pháp của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
Bốn giờ sáng ngày mùng 7 tháng 10 âl năm Kỷ-Mùi, ông Đào Văn Đạm vẫn
an-nhiên niệm Phật và đã trút hơi thở sau cùng nơi giường bịnh.
Ngôi mộ của ông được an-táng ở phía sau nghĩa trang An-Hòa Tự.

15.- Ông TRƯỜNG THI
Hội-trưởng Ban Trị Sự PGHH quận Thốt-Nốt

Ông sinh năm 1914 (Giáp-Dần) tại Rạch Rích, quận
Thốt-Nốt, tỉnh Cần-Thơ. Ông đã trưởng-thành, lập
gia-đình và qua đời cũng ở tại nơi nầy.
Ông vốn là người giỏi võ-nghệ mà lại còn rành-rọt
thi-thơ, thông thạo Hán-ngữ thuộc lòng nhiều
Kinh-điển Phật-giáo. Trên vầng trán cao rộng của ông
còn có nút ruồi son chấm giữa chân mày làm tăng
thêm vẻ quắc-thước uy nghi của bậc tài-hoa mưu lược.
Ông tên thật là Nguyễn Văn Phải, Trường-Thi chỉ là
bút-hiệu ông đã phát tâm quy-y theo đạo Phật-giáo
Hòa-Hảo. Từ tháng 8 năm 1945, khi được chứng-kiến
Đức Huỳnh Giáo-Chủ đứng thuyết-pháp trên lễ-đài nơi
sân Vận-Động Thốt-Nốt, cách phía dưới cây cầu sắt

khoảng 400m lòng kỉnh-tin bởi trí tuệ tài hoa của bậc siêu-phàm mà xưa nay ông
chưa từng thông đạt.
Về sau, ông thường kể cho con cháu và anh chị em đồng-đạo nghe lại buổi
thuyết-pháp đặc-biệt hi-hữu nầy, chính hôm ấy ông cũng phải mủi lòng rơi lệ, khi
nghe Ngài nhắc đến những cảnh bi-thương thống-thiết của đồng-bào đang lâm vào
nạn đói ở Bắc-kỳ:
Hỡi đồng bào! Hỡi đồng bào !
Thần chết đã tràn vào Trung-Bắc.
Ngày lại ngày siết chặt giống nòi,
Lật qua các báo mà coi,
Thấy con số chết xem mòi kinh-nguy…



Từ khi ông đã phát tâm quy-y theo theo chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo-Chủ thì
cuộc đời ông cũng đổi thay hoàn-toàn. Bởi có tài-năng và đức-độ hơn người cho nên
tin là bản-thân ông có thể tạo dựng một sự-nghiệp cho gia-đình không mấy
khó-khăn. Nhưng ông vẫn an-phận không màng danh-lợi tránh xa mùi tục-lụy
quyết-tâm trau sửa đức tốt hạnh lành vui sống cảnh an nhàn thanh-bạch do phước
duyên ấy nên con cháu ông ngày nay vẫn còn noi theo tinh-thần đạo đức của ông
cha giữ vững nề xưa nếp cũ.
Năm 1964, khi thành-lập Ban trị-sự Phật-Giáo Hoà-Hảo quận Thốt-Nốt, đa-số
đồng-đạo đã đề-cử ông làm Hội-trưởng. Điều đáng để cho chúng ta quan tâm là
ngoại-trừ vùng Thánh-địa Hòa-Hảo thì Thốt-Nốt là nơi có số lượng tín-đồ nhiều
nhất và có tinh-thần hành-đạo tinh-tấn cao hơn những nơi khác.
Được biết vào hai thập-niên 70-80, trong thời-gian an-dưỡng tuổi già, ông
Trường-Thi có biên-soạn chép tay nhiều bài luận-giải, dịch-giảng Hán-Văn,
chú-thích những cao-từ ẩn-ngữ trong Sấm Giảng Thi-văn Giáo-lý toàn-bộ, nhưng
thật tiếc thay! các nguồn tư-liệu quý báu nầy đã không được quãng bá đến tay chư
quý đồng-đạo vì đã bị thiêu hủy.
Ông Trương-Thi là mẫu người biết hòa-hợp với cuộc sống. Vào những năm kinh-tế
khó khăn, ông vẫn đi lao-động nặng-nhọc tiếp giúp cho gia-đình, nhân lúc rảnh tay
Ông lại đem giáo-lý căn bản của Đức Huỳnh Giáo-Chủ chứng minh vào những nét
công-dụng thiệt tế cho đời sống để đồng-đạo cùng nghe, tuy đơn sơ mà đã đi sâu
vào lòng người.
Đến năm 2005, do tuổi cao sức già, ông thường đau yếu, đến cuối tháng tư năm ấy
ông bỗng trở bịnh nặng, con cháu Ông đưa ông điều trị nơi Bịnh viện Long-Xuyên
khoảng một tuần nhưng sau đó ông đã vĩnh-viễn ra đi hồi 13 giờ ngày 7 tháng 6 năm
2005 (nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Ất-Dậu).
Mộ phần của ông Trường-Thi được an táng trong Rạch Rích, thuộc xã Trung-An.

16.- Ông NGUYỄN VĂN NAM
Trưởng ban PTGL quận Châu-Thành, An-Giang
Ông Nguyễn Văn Nam sinh năm 1914 (Giáp Dần) tại
quận Châu-Thành, tỉnh Long-Xuyên trong một
gia-đình nghèo nhưng Cha Mẹ lại là người theo hệ
phái Bửu-Sơn Kỳ Hương rất kỉnh tin Phật-Giáo, nhờ
phước duyên đó mà đã hướng-tâm sớm trở thành
người tín đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo.
Ông qui-y với Đức Huỳnh Giáo Chủ khoảng trước
những năm 1945 chí-hướng của ông là tín nguyện
phụng-hành đúng theo giáo-lý căn-bản của Phật-Giáo
Hòa-Hảo.
Trong khoảng thời gian Đức Huỳnh Giáo-Chủ đi
khuyến-nông năm 1945, Ngài có ghé lại Long Xuyên
thuyết-pháp nhắn nhủ đồng-bào đừng bỏ hoang đồng



ruộng vì nạn đói đang hoành-hành ở Bắc-Kỳ, địa-điểm tốt nhất được Ông lựa chọn
là ở gần bến xe khách ngày xưa.
Sau năm 1947, đạo-pháp gặp buổi truân-chuyên, ông đã đi nhiều nơi để nghiên-cứu
học-hỏi thêm về ý-nghĩa diệu-dụng trong Sấm-giảng Thi-văn Giáo-lý của Đức
Huỳnh Giáo-Chủ để nhắc nhở huynh-đệ đồng đạo rán nhớ lời dạy của Ngài mà
gìn-giữ tấm lòng một đời một Đạo chuyên lo tu rèn tâm-trí.
Ngoài tinh thần đạo-đức, Ông lại có năng-khiếu văn-nghệ, thông-minh và cần-mẫn.
ông Nguyễn Văn Nam chọn vài đề-tài Phật-pháp có mục-tiêu xây dựng con người
mới phát-tâm tu học, chuyển-ngữ thành tuồng hát để lưu-diễn truyền bá quanh vùng
Long-Xuyên. Phong trào văn-nghệ nầy được nhiều người ưa thích cổ-vũ, đến nay họ
vẫn còn nhắc-nhở vai trò và năng-lực sáng tạo của Ông, nhưng cũng có một số
huynh-đệ khác không mấy đồng-tình, bởi e-ngại sẽ làm ảnh-hưởng đến âm thinh,
sắc tướng.
Năm 1964 Ban-Trị-Sự tỉnh Long-Xuyên được thành lập, ông Nguyễn Văn Nam
được đề cử làm Trưởng-ban Phổ-Thông giáo-lý Tỉnh, do đó ông đã tham-dự vào
phiên Đại Hội ngày 17 tháng 5 năm 1965 trong suốt thời-gian thực hiện
chương-trình hoạt động.
Tuy ở nhiệm-kỳ hai năm quá ngắn-ngủi, nhưng ông đã tổ chức thành-công nhiều
khóa Đạo-Pháp Khai Tâm, các lớp đào-tạo Giảng-viên Sơ cấp I, khắp vùng Long
Xuyên, phong-trào tu-học của giới trẻ hậu-tấn bỗng-nhiên bừng nở rầm-rộ tựa như
nắng hạn gặp được mưa rào.
Về sau, ông cáo bịnh về nhà dưỡng già, chuyên tâm lo niệm Phật. Đến năm 1994
ông bị bịnh nặng, con cháu phải đưa ông đến Bịnh-viện điều-trị, được phục hồi sức
khỏe không bao lâu thì lại bị thêm chứng bịnh tai-biến.
Ông Nguyễn Văn Nam đã vĩnh-viễn ra đi hồi 3 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 1999
nơi Bịnh-viện Long Xuyên, năm ấy ông hưởng thọ 86 tuổi.

17.- Ông PHẠM HỮU VỸ
Trưởng-ban Tiếp-tân Tây-An Cổ-Tự (Long-Kiến).

Ông Phạm-Hữu-Vỹ sinh năm 1902 tại Long-Kiến, quận Chợ-Mới, An-Giang, ông
quy-y theo đạo Phật Giáo Hòa-Hảo từ năm nào chẳng ai rõ, nhưng ông đã có mặt tại
chùa Tây-An cổ-tự trong những ngày đầu trùng tu, tái thiết khoảng năm 1956. Ông
có vợ và hai đứa con gái.
Nhờ có dáng người cao lớn khỏe mạnh, gương mặt rạng-rỡ niềm vui, ông đi, đứng,
nói-năng chậm rãi, nhân-cách rất tốt, nên được nhiều đồng-đạo hoan-hỉ chọn ông
vào vai trò tiếp-khách, lo việc hương-đăng trong chùa. Hằng ngày sau hai thời cúng,
ông thường ngồi tỉnh-tọa niệm Phật rất lâu trước chánh-điện chùa Tây-An.
Năm 1965, ông tham-gia vào phiên Đại-Hội với tư cách là Nhân-sĩ kỳ-cựu, đạo cao
đức trọng từng trợ duyên đóng góp ý-kiến cho huynh-đệ khi có vấn-đề còn nghi-nan.
Thuở ấy ông đã 64 tuổi.
Sau khi chương-trình hội-nghị đã kết-thúc, ông quay về Chùa tiếp-tục nhiệm-vụ của
mình. Khoảng bốn năm sau, Ông bị bịnh phong tê thấp khớp, đi đứng khó-khăn,



công việc hương đèn, tiếp-khách được đồng-đạo khác thay-thế. Ông lui về phía sau
nhà chùa dưỡng-bịnh nhờ có vài anh em đồng-đạo thay phiên chăm-sóc cho Ông,
bởi hai con gái của ông đã có gia-đình theo chồng đi làm ăn ở phương xa cho nên
việc thông-tin qua lại rất hiếm khi.
Những ngày cuối cuộc đời, người ta vẫn thấy trên gương mặt ông vẫn luôn hiện rõ
niềm vui an-lạc, ông đã từ-trần ngày Rằm tháng 3 năm 1970.
Cuộc đời của ông Phạm Văn Vỹ tuy không vang danh nổi tiếng, nhưng đạo-hạnh và
công-đức của Ông vẫn còn lưu lại đoàn hậu-tấn niềm thương cảm sâu xa.

18.- Ông NGUYỄN VĂN BỬU
Đặc-viên Ấn-loát Phát-hành Kinh-Giảng

Ông sinh ngày Rằm tháng Giêng năm
Bính Tý, (1936) xã Tân Bình, quận
Cái Răng tỉnh Phong Dinh (Cần Thơ).
Cha mẹ ông đã phát-tâm quy-y với
Đức Huỳnh Giáo-Chủ trong thời-gian
Ngài về tạm trú nơi nhà ông
Hương-bộ Thạnh và đây cũng là mối
duyên lành giúp cho ông sớm
nhận-thức về giáo-lý nhiệm-mầu của
Phật-giáo Hòa-Hảo.
Khoảng cuối năm 1947, do
chiến-tranh loạn-lạc nên gia-đình ông

phải di-dời thân-quyến về tạm-ngụ gần nơi Bình-Minh (Cái-Vồn). Đến năm 1956
gia-đình ông lại tản-cư về Thánh-địa Hòa-Hảo. Cha mẹ ông sinh sống bằng nghề
ruộng còn ông cũng phải đi làm thêm để tiếp giúp gia-đình thời-gian rãnh ông
thường vào thư-viện nghiên-cứu Kinh sách Phật-giáo và tham-gia vào Ban
Độc-giảng viên.
Đến năm 1965, ông Nguyễn-Văn-Bửu nhận lãnh nhiệm-vụ Đặc-viên Ấn-loát và
Phát-hành Kinh-giảng trong Ban Phổ-thông Giáo-lý Trung-Ương, ông còn được
giáo-sư Nguyễn-Văn-Hầu tận-tình hướng-dẫn phụ-cập thêm phương-pháp hành-văn
nghị-luận và nghệ-thuật thuyết giảng trước công chúng. Nhờ tâm-trí thông minh và
siêng năng học-hỏi, cho nên chẳng bao lâu sau ông lãnh-hội và tiến-bộ vượt bực khi
viết những bài tiểu-luận ngắn về Phật-pháp.
Cuối năm 1965, ông nhận văn-bằng Tốt-nghiệp khóa Trị-Sự-Viên Huỳnh Thạnh
Mậu.
Năm 1966, ông đậu khóa-học Đào-tạo Giảng-viên Truyền-bá giáo-lý Phật-Giáo
Hoà-Hảo do Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Trung-Ương tổ-chức tại nơi Thánh-địa
Hòa-Hảo.
Từ đó, ông được Giáo-Hội phái đi thuyết-trình các nơi, tổ-chức nhiều khóa tu-học
Sơ-cấp cũng có đôi nơi ông vừa làm vai-trò Giảng-huấn viên vừa làm nhiệm-vụ
Giám-Đốc điều-hành.



Sau năm 1976, ông lui về nhà ẩn-dật, chuyên tâm trì-hành vào pháp-môn Tịnh-độ.
Những giờ phút nhàn hạ ông viết sách luận-giải về những pháp-môn tịnh-độ của
Đức Huỳnh Giáo-Chủ, thỉnh-thoảng còn tọa-đàm với chư huynh-đệ gần xa có dịp
đến viếng thăm hoặc trao đổi ý-kiến về đạo lý.
Những tác-phẩm của ông biên-soạn phần nhiều được đồng-đạo hoan-nghinh, khen
ngợi, bởi ông có phương-pháp lý-luận rất vửng-chắc, nhận-xét và chứng-minh thật
tinh-tường. Bằng những lời văn nhẹ- nhàng, ông đã dẫn dắt độc-giả đi vào cảnh-giới
an-vui thanh-tịnh đã được trải-nghiệm bằng thiệt-tế trong suốt cuộc đời hành-đạo
của mình.
Ông dùng bút hiệu là Đàm-Liên với những ấn phẩm mà chúng tôi đã có dịp xem qua
như sau:
- Tịnh-độ vãng-sanh - Tinh-hoa Phật-học
- Hoa sen (tùy bút). - Bồ-tát giới diễn-ca.
- Tịnh-độ yếu giải - Liên hoa đua nở …
Ông Nguyễn-Văn-Bửu từ trần ngày 12 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 14 tháng 8
năm Kỷ Hợi) tại TP Long Xuyên. Hưởng thọ 84 tuổi.

19.- Ông NGUYỄN ANH KIỆT
Đặc-viên Huấn-luyện Truyền-bá

Ông Nguyễn-Anh-Kiệt sinh ngày 26 tháng 10 Giáp Tý
(1924) tại ấp Bình-Phú, xã Bình-Thủy, quận Châu
Thành, tỉnh Long-Xuyên trong một gia-đình trung-lưu
có 4 người chị gái, ông là con trai út sinh sống bằng
nghề ruộng.
Như được thuận-duyên với Phật-pháp, ông đã quy-y
theo đạo Phật-giáo Hòa-Hảo thật sớm. Khi ấy ông vừa
tròn 18 tuổi vậy mà ông lại phát tâm dũng mảnh dùng
chay trường, như được biết vào những năm nầy số
tín-đồ dùng chay trường rất ít. Nguyên do trước tiên là
Ông muốn báo-hiếu cho mẫu-thân đang bịnh nặng, đây
cũng là mối thuận-duyên trợ giúp cho ông phát-tâm
hành-đạo tin-tấn về sau. Ông luôn tự nguyện nơi lòng
rằng: Suốt đời sẽ tu-trì theo pháp-môn Tịnh-độ do Đức
Huỳnh Giáo-Chủ ra công hoằng-hóa bằng những lời lành ý thật:
Cứ nhất tâm tín nguyện phụng-hành,
Được cứu-cánh về nơi an-dưỡng …
Ngày 17 tháng 5 năm1965, Ban Phổ-thông Giáo-lý Trung-ương mời Ông tham-gia
nhiệm-vụ Đặc-viên Huấn-luyện Truyền-bá và ông thực-hiện xuất sắc vai-trò của
mình trong suốt thời-gian nhiệm-kỳ đầu tiên.
Thời gian nầy ông có viết nhiều bài luận-giải ngắn phù hợp trình-độ hiểu biết trong
giới bình-dân thườngxuyên đăng trên các tập san lưu-hành nội bộ.



Đến năm 1967, Ông lui về chùa Từ-Quang sống ẩn-dật và chuyên lo tu-học
nhiếp-tâm vào pháp-môn Tịnh-độ.
Những ấn-phẩm dưới đây do chính tay ông đã sáng-tác:
1-Tâm-lý Nam. 2- Tâm-lý Nữ.
3- Môn Tịnh-Độ. 4- Toát yếu Tịnh-độ
5- Tu thì phải. 6- Tu thì đừng.
7- Hồi ký một kiếp người trong thế kỷ 20.
Phương cách hành-đạo của ông đúng theo Pháp môn học Phật tu Nhân, tại gia cư-sĩ
của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã ân-cần chỉ dạy, nghĩa là vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền
chơn-chất. Hằng ngày ông phải lao-động nặng nhọc để mưu cầu cuộc sống, khi có
dư gạo tiền thì đem giúp cho bạn nghèo.
Đến năm 2003, ông Nguyễn-Anh-Kiệt mang chứng bịnh tiểu đường trầm-trọng, biết
mình sắp trả thân tứ-đại về cát bụi, ông thường khuyến-khích nhắc-nhở các em cháu
trong đoàn hậu-tấn nên cố gắng trau tâm, luyện tánh cho minh-mẫn, để mai sau tiếp
nối theo chí hướng của những bậc tiền-nhân mà ra công sức chấn hưng hoằng-hóa
nền chánh-pháp chân-truyền của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
Những ngày cuối cuộc đời, Ông vẫn an-nhiên trì tâm niệm Phật, tinh-thần vẫn
minh-mẫn lạ thường.
Ông đã trút hơi thở cuối cùng nơi giường bịnh hồi 7 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng
10 năm 2003 tại chùa Từ-Quang.

20.- Ông ĐẶNG-THÀNH-TỰU
Trưởng Ban Phổ thông Giáo lý quận Chợ-Mới

Ông Đặng-Thành-Tựu sanh năm 1909 tại làng
Kiến-Thành, quận Chợ Mới, tỉnh Long-Xuyên là một
cự-phách Nho-gia và cũng là một giảng viên ưu-tú,
đạo hạnh nhu-mì, nhân-cách hòa nhã ở khắp vùng
Kiến-Thành, ai-ai cũng đều cảm-mến.
Tánh-tình của ông rất ngay thẳng và cẩn-thận. Vào
thời-gian ban đầu, khi Đức Huỳnh Giáo Chủ khai Đạo
cứu đời, Ông không vội-vàng quy-y như bao nhiêu
người khác, mà lại thường xuyên đến Tổ-Đình để lắng
nghe, rồi quan-sát, theo dõi chú-ý từ lời văn, từ câu nói
trong những buổi thuyết giảng của Đức Huỳnh
Giáo-Chủ.
Bởi ông cho rằng Ngài chỉ là con người tài-trí
thông-minh chứ không thể có chuyện huyền-linh

mầu-nhiệm chi hết, và vì tuổi đời của ông vượt trội hơn Ngài hàng chục tuổi, lại còn
lảu-thông qua nhiều kinh-điển và ông đã từng trải kinh-nghiệm về chuyện đời lẫn
việc đạo thì không thể nào dễ-dàng kỉnh tin bái phục quy-y với chàng trai trẻ tuổi,
học hành thấp kém, nếu như không có một hôm…



Chiều tối mùng Một, đầu Xuân năm Canh-Thìn 1940 nơi nhà khách Tổ-Đình chật
nứt người, họ đang im phăng-phắt để lắng nghe Đức Huỳnh Giáo-Chủ thuyết pháp.
Như thường lệ, ông Đặng Thành Tựu cũng có mặt trong số đông thính-giả ấy và đôi
mắt Ông theo dõi không hề rời Ngài. Lần đầu tiên khiến ông kinh-ngạc sững-sốt vì
trong suốt chiều hôm đó Ông bỗng nghe tiếng vang dội âm thanh của Ngài thuyết
pháp làm rung màng nhỉ của Ông, tưởng rằng trong lỗ tai có vấn-đề nên ông luôn
dùng móng tay khuấy mãi mà vẫn như không.
Sau buổi thuyết-pháp kết-thúc, mọi người tản ra đi về, Ông Đặng-Thành-Tựu vừa lo
vừa sợ cũng vừa muốn quay lưng thì bỗng có người nắm lấy cổ tay mà nói:
- Ông Tư ở lại chơi một lát rồi hãy về.
Ông quay nhìn lại thấy Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
Ngài nắm chặt tay ông đi nhẹ-nhàng đến bàn khách rồi mời ông Đặng Thành Tựu
ngồi xuống, khi ấy nơi Tổ-Đình vắng khách chỉ còn hai người. Đức Huỳnh Giáo
Chủ nhìn ông giây lâu rồi Ngài liền cất tiếng hỏi:
- Ông Tư theo dõi tôi từ mấy tháng nay rồi phải không? Vậy mà thấy có gì đáng tin
chưa? Ở xa nghe dội lỗ tai chứ ông đến gần tôi có nghe đâu? Tối nay chỉ còn tôi và
ông nếu có điều chi nghi-ngại thì cứ nêu lên, tôi sẽ giải-đáp để xóa tan niềm trắc-ẩn
trong lòng.
Một loạt câu hỏi đã khiến cho trên gương mặt ông Đặng Thành Tựu nhiều lần biến
sắc. Im-lặng giây phút Ông cất tiếng hỏi lại:
- Thưa Cậu Tư, làm sao Cậu Tư biết được trong ruột của tôi như thế?
Ngài liền hỏi vặn lại: - Vậy là Ông đồng-ý là tôi đã nói đúng chứ?
Ông Đặng Thành Tựu giật mình, vội-vã gật đầu.
Nhìn ông bằng ánh mắt diệu-hiền Đức Huỳnh Giáo Chủ nói chậm rãi:
- Ông thường ngày nhờ học kinh-sách Thánh-Hiền mà có được kiến-thức rộng hơn
người, thế mà sao ông chưa chịu học thêm đạo-lý để thấu tỏ huyền cơ mầu-nhiệm?
Con đường Học Phật tu Nhân có phù-hạp với Ông chăng? Hạng tại gia cư-sĩ tuy là
bước đi chậm từ nấc một, nhưng ông thấy có thích-ứng cho nhân sinh vào buổi Hạ
nguơn mạt-pháp nầy không?
Rồi Ngài bắt đầu thuyết-pháp cho ông Đặng-Thành-Tựu nghe, Ngài nói thao-thao
bất-tuyệt một hồi lâu, tâm trạng ông Đặng Thành Tựu lúc ấy tựa như người say ngủ
vừa tỉnh giấc, chỉ còn nghe văng-vẳng mấy câu:
Đại đạo giáo dân, dân bất tri,
Khai năng bạch phát đải hà thi.
Công -danh phú quý chung huờn mộng,
Kỳ cá miên quy thố nhứt kỳ.
Là cự-phách trong giới Nho-gia, Ông Đặng Thành Tựu giật mình kinh sợ vì lối
sử-dụng từ-ngữ rất tuyệt vời về đạo-lý diệu huyền bằng Hán-văn, dường như
thức-tỉnh qua lời khuyên-nhủ của Kim-Sơn Phật, cuối cùng Ông đứng lên chấp tay
bái lạy Ngài xin thọ giáo quy-y.
Kể từ hôm đó, Ông rất ngưỡng-mộ giáo-pháp của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, ông thuộc
lòng hầu hết những lời Kinh câu Kệ và từng dự khóa Giảng-huấn nơi Tây An Cổ-Tự



ở Long-Kiến, khóa Đào-tạo Trị-Sự viên, khóa Giảng viên, ông còn là cây bút
xuất-sắc chú-giải nghĩa lý Hán-văn giáo lý căn-bản của Đức Huỳnh Giáo-Chủ trong
đặc-san Giác-Tiến vào những năm 1957-1958.
Năm 1964-1966, Ông được đồng-đạo đề cử làm Trưởng ban Phổ-thông Giáo Lý
Quận Chợ-Mới. Vài năm sau, ông được chọn làm Giảng-viên đi huấn-luyện và
truyền-bá chánh-pháp của Đức Huỳnh Giáo-Chủ ở khắp nơi, thuở ấy có nhiều mầm
non mộ-đạo hăng-hái tham gia chương trình giảng-huấn nầy.
Đứng trên diễn-đàn Ông thường kể lại những câu chuyện tai nghe mắt thấy về
đạo-hạnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ ở Tổ-Đình giúp cho chư đồng-đạo gần xa thấu
hiểu cuộc đời hành-đạo buổi ban-sơ của Ngài.
Năm 1975, Ông ngưng hoạt động giáo-sự, thường ở nhà xem kinh niệm Phật, có
nhiều băng đĩa thuyết-giảng của ông còn được đồng-đạo ghi-âm lại.
Đến năm 1995, ông bị bịnh nặng, các con cháu và đồng-đạo đưa ông đến Bịnh viện
Long-Xuyên điều-trị hai tuần mà bịnh-tình vẫn không thuyên-giảm. Bởi do tuổi cao
sức yếu cho nên vào rạng sáng ngày mùng 2 tháng 4 năm Ất-Hợi 1995 Ông từ-giã
cõi đời.
Gia-đình đà vắng bóng người thân khả kính, đồng-đạo cũng đã vĩnh biệt một bậc
giảng-viên xuất-sắc từng đóng góp nhiều công-lao sức lực để cho Đạo-pháp được
trường-tồn./.


