
THỜI SỰ 11 
 

Tang Lễ 
 

      Tang lễ ðức ðệ Tứ Tăng Thống ñã qua chưa tới “Chung Thất” 49 ngày mà dư âm, ầm ĩ vẫn còn chấn 
ñộng trên các trang nhà ñiện tử hay mạng lưới toàn cầu qua các tin tức thất thiệt của Phòng Thông Tin Phật 
Giáo Quốc Tế, Voicesofaolam, tintucaolam… hay liên tục các bài viết ñã kích, bêu xấu… của Trần ðình 
Dũng, Như Trúc, Trần Việt Nữ… 
 
      Chúng tôi cố gắng giữ thanh tịnh, nhưng những bài viết tiếp tục phản ảnh một chiều thiếu trung thực mà 
ñúng hơn là vu khống, chụp mũ… bịa ñặt những câu chuyện có bài bản, tình tiết như thật, nên các nơi thư về 
yêu cầu lên tiếng ñể biết rõ trắng ñen, chúng tôi xin ñược tường trình ñể rộng ñường dư luận. 
 
      Trong thời gian ðức Tăng Thống nhập viện vào cuối tháng 05/08, BHDTƯ quốc nội ñã cử các huynh 
trưởng GðPTVN túc trực tại Bệnh Viện như TN, NV, NH, DL… Khi thấy sức khỏe của Ngài ngày một suy 
kiệt, và ngày viên tịch như quá cận kề, các anh ñến gặp thầy Minh Tuấn trình bày, thầy niềm nỡ: “Bây giờ 
không phải là muộn, nhưng cũng không phải là sớm khi chúng ta thảo luận về hậu sự cho Ngài…”. Rồi thầy 
giao từng việc cụ thể như: Âm thanh, ánh sáng, trật tự, giữ xe kể cả các giải pháp khi bị cúp ñiện ngày và 
ñêm, trai soạn, hành ñường, chuẩn bị lương thực phòng ngừa khi có biến cố, nơi lưu trú cho tăng ni, thiện 
nam tín nữ, dựng rạp thiết kế trang trí… Thầy nói: “Trên nguyên tắc tôi nhờ BHD/GðPT Bình ðịnh, 
BHD/TƯ hậu thuẫn cho BHD Bình ðịnh hoàn thành công tác, chúng ta chẳng cần danh xưng gì, thế là 
tốt…”. Các anh trả lời: “Ban Thường Vụ Trung Ương ñã dặn dò kỹ là chúng con ñến ñây với tinh thần: 
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, HÒA HỢP, tuyệt ñối không làm gì khác hơn!”…  
 
      Các anh bắt ñầu triển khai công tác gồm Thị Nguyên, Như Vinh, anh Hòa, anh Tuấn… xuống nhà anh 
Long Trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh Bình ðịnh họp BHD với ñại diện các quận ñể bàn công tác và phân chia 
công việc cho chu ñáo. 
 
      13 giờ ngày 04/07/08 BHD/GðPT/Bð hộ tống ñưa Tăng Thống xuất viện trở lại Tu Viện Nguyên Thiều. 
13 giờ ngày 05/07/08 Ngài thị tịch có ñông ñủ chư tôn Hội ðồng Lưỡng Viện hộ niệm. Các huynh trưởng và 
ñoàn sinh hai ngành Thanh, Thiếu thuộc ba huyện An Nhơn, Tuy Phước và Tây Sơn ñã ñược huy ñộng ñể lo 
các công việc ñã ñược giao phó cho tang lễ. 
 
      7 giờ sáng Chủ Nhật ngày 06/07/08 Hội ðồng Viện họp ñể thành lập Ban Tang Lễ, nhưng không công 
bố, 8 giờ sáng Lễ Nhập Kim Quan, gồm quý ngài Quảng ðộ, Thiện Hạnh, Long Quang, ðức Chơn, Thanh 
Huyền, Không Tánh… vào lúc ñó có 230 tăng và 50 ni, GðPTVN có trên 500 HTr và ðoàn Sinh, phía 
GðPT Vụ của anh Lê Công Cầu có: 6 Htr BHD Thừa Thiên, 1 Htr Quảng Trị và 1 Htr Quảng Nam gồm: anh 
Cầu, anh Trực, anh Sơn, anh Thông… và vài em ñoàn sinh mặc thường phục. 11 giờ 30 LCC rời khỏi 
Nguyên Thiều.  
 
      9 giờ sáng ngày 08/07/08 BHDTƯ trình lên thầy MT xin tổ chức một khóa lễ ngắn gồm có chương trình 
như sau: 
- Giới Thiệu các phái ñoàn  
- Cử bài ca chính thức GðPTVN 
- ðọc bài: Phục Bái Thượng Văn 
- Thọ Tang 
- Nhiễu Kim Quan 
- Hoàn Mãn 
 



      Thầy MT trình lên Ban Tang Lễ và thông báo ñược Viện chấp thuận, Lễ sẽ ñược thực hiện vào lúc 11 giờ 
30. Phái ñoàn BHDTƯ ñược tăng sĩ dẫn ñầu và ñược tháp tùng bởi 166 HTr ñại diện 10 phái ñoàn cấp Trung 
Ương và Miền, 26 phái ñoàn cấp tỉnh thị với 36 vòng hoa làm bằng nia (sàng gạo). Cấp Trung Ương và Miền 
ñường kín 1m2 với lời Cung Bạch: BẾN KIM HÀ RỤNG CÁNH HOA ðÀM, cấp tỉnh ñường kính 0m85 
với lời Cung Bạch: TRĂNG MỜ ðỈNH THỨU. Tỏ ý trước sau như một tuân vâng giáo chỉ của Ngài không 
thay tên ñổi họ, là thực thể bất khả phân từ trong nước ra ñến hải ngoại. 
                                                                                               

 
Chư Tăng dẫn ñầu phái ñoàn BHDTƯ/GðPTVN                         Anh NCMinh người ñeo kính cận trên 80 tuổi ñang quỳ 
viếng Kim Quan lúc 11 giờ 30 sáng ngày 08/07/08                            Anh PðThăng tóc bạc, quỳ phía sau ñang ñọc Thượng Văn 
 
      Trong buổi lễ anh LVSan ñược phép thông qua chương trình, giới thiệu các phái ñoàn, Cử bài ca chính 
thức, anh PðThăng ñọc bài Phục Bái Thượng Văn (Bản văn trên các mạng ñiện tử) ñược 2/3 ñến các ñoạn: 
“… Rồi một sớm, cổng nhà thiền chợt khóa nẻo vườn lam, ðàn Oanh Vũ xua bay tứ tán. Từ ly loạn nghe ẩn 
tình thấm thiết, Lướt phong ba nên chí nguyện kiên cường …” Lúc ñó thầy Chơn Tâm, Tổng Vụ Giáo Dục 
từ sau Kim Quan (Phòng của Viện có cả LCC ñã lắng nghe từ lúc ñầu) hấp tấp với áo nhật bình và mang dép 
băng ngang qua trước linh ñài khoát tay: “ðọc diễn văn mà trái quy ñịnh, chúng tôi phản ñối cái bài diễn văn 
ñó…” anh PðT dừng lại nhưng nhiều tiếng anh chị chung quanh giục ñọc tiếp, anh tiếp tục ñọc, thì thầy 
Chơn Tâm lại khoát tay mạnh, la lớn với thái ñộ hung dữ xông tới ñịnh lấy bài Thượng Văn, anh NCMinh 
trên 80 tuổi quỳ hang ñầu ñứng dậy ngăn thầy lại! bổng một thầy khác la lên: “Phật tử kỳ cục vậy? nhào 
nhào vô muốn ñánh là sao? Phật tử gặp quý thầy nhào nhào tới muốn ñánh...”  mọi người vẫn quỳ yên lặng, 
bài Thượng Văn ñã ñược ñọc ñến hết câu cuối cùng: “Ô hô! Phục vọng Giác Linh tại tiền.”, xong quý anh 
chị ñứng lên ñảnh lễ, nhiễu quan và rời khỏi linh ñường trong niềm trĩu nặng tình cảm xót xa bất như ý. 
 
      Sau ñó (Bên trong phòng của Viện với những diễn biến, ñối thoại chúng tôi không muốn nêu ra, kể lại) 
BHDTƯ quyết ñịnh trình thầy MT xin vào Sám Hối với chư tôn thì thầy MT ñã khóc ròng và bảo: “Tôi có 
lỗi với Viện chứ các anh nào có lỗi chi. Tôi bất tài vô tướng không bảo vệ ñược anh em. lại không ñủ 
hùng lực ñể quật ngã con người vô giáo dục mang y phục dày dép bất tịnh băng qua giác linh ñài thầy tổ 
tôi. Tôi xấu hổ vô cùng…” rồi thầy trò ôm nhau khóc nức nỡ. 
 
            3 giờ chiều hôm ñó, phái ñoàn của BHD/GðPTVN tại Hải Ngoại, GðPTVN tại Hoa Kỳ, ñại diện các 
châu lục, quốc gia với các vòng hoa ñã vân tập trước linh ñường ñảnh lễ, lúc này trên bàn linh ñã có mẫu 
giấy dán sẵn: “MẶC NIỆM TÂM TANG” và thầy Thiện Hạnh ñã ñấp y ñứng chờ sẳn. 
 
      Phái ñoàn của Ban Cố Vấn GðPTVN ñược quý ngài ðức Chơn, Hạnh Hải, Phước Trí, Thiên Châu và 
ðoàn Cựu Huynh Trưởng cũng ñã về ñây ñảnh lễ trước Giác Linh Tăng Thống. 
 



Kính bạch giác linh Tăng Thống. 
 
      Chúng con, Gia ðình Phật Tử khắp các tỉnh thành Việt Nam trong sắc phục chỉnh tề ñã có mặt, ñại diện 
GðPT Hải Ngoại, Hoa Kỳ cũng về hội tụ trong giờ phút cuối cùng. Chúng con ñã hiện diện ra sức chung 
lòng cùng với giáo hội từ những ngày ñầu sóng chân mây và bây giờ vẫn còn ñây và những ñoàn hậu sinh 
tiếp nối. Chúng con chỉ cúi ñầu khấp bái trước ñạo ñức và lẽ phải, quyết không cúi mặt trước cường quyền. 
ba mươi năm trước cũng vậy và hôm nay cũng vậy. Nhà cầm quyền sợ là sợ cái ý chí kiên cố này. Dù ai nói 
thế nào, muốn chia rẽ ra sao cũng mặc. Chúng con cúi ñầu vâng nghe theo tiếng gọi Phật tử quyết bảo vệ 
ðạo Pháp và chư giáo phẩm an lành trong lễ tang này.  
 
      Vậy mà các bài viết không biết ý nghĩa của các vòng hoa mang quốc hồn, quốc túy là chiếc nia làm bằng 
Tre là hình ảnh tượng trưng cho quê hương và dân tộc, với lời cung bạch ñầy ñạo tình của Phật Giáo trong 
tang lễ của ðức ñệ Tứ Tăng Thống, mà cứ nghĩ rằng ðám Tang phải là vòng hoa tươi với các chữ “Kính 
Viếng” hay “Thành Kính Phân Ưu” hay “Cao ðăng Phật Quốc” mới gọi là Vòng Hoa? rồi cho là giống Phù 
Hiệu Trại??? Bảo rằng với 10 phái ñoàn Trung Ương và các miền, 26 phái ñoàn tỉnh thị không có thật, vậy 
mà trên ñất Nguyên Thiều ñã có trên 2000 áo lam hiện diện là của ai? Trong khi GðPT Vụ của LCC chỉ có 
trên 100 người (mà ñến sáng cuối cùng mới mượn ñược ở ñâu ñể chở tới 2 xe người). Cứ xem lại hình ảnh và 
các ñoạn phim của cả 100 phó dòm từ anh em áo lam, quý thầy, phóng viên và cả Công An ngày ñêm túc 
trực ghi lại. Nếu gọi là “Biểu dương lực lượng” thì nhằm ñể nhà nước CSVN thấy rằng Giáo Hội và Gia 
ðình Phật Tử là một, ñã có mặt trên khắp ñất nước Việt Nam và nếu có biến ñộng xảy ra thì GðPTVN là 
người ñi ñầu hy sinh ñể bảo vệ chư Tôn ðức tiến hành lễ tang, (Mỗi ca trực có 56 Công An của Bình ðịnh, 
100 Công An của Bộ Nội Vụ canh gác ngày ñêm trong sân chùa, một tiểu ñoàn quân ñội túc trực bên kia 
ñường trong Doanh Trại QðND sẵn sàng ứng chiến, chưa kể các Công An ñồng phục bên ngoài và các Công 
An từ các tỉnh thành theo các phái ñoàn về tu viện) Chứng minh cho Cộng Sản Việt Nam thấy rằng trên 30 
năm ra sức tiêu diệt nhưng Nó vẫn còn ñây! chứ không như một thầy của Viện ñã hỏi: “Các anh em bất tuân, 
lại muốn biểu dương lực lượng làm áp lực Viện Phải không?” xin thưa “KHÔNG”, mà biểu dương lực lượng 
ñể bạo quyền Cộng Sản không áp lực với Viện… Lễ Viếng Kim Quan ñã ñược tường thuật phần trên khác 
hẳn với những bài viết với ác ý, dựng chuyện không nói có, thiếu kết hợp thông tin ñể lộ hận thù bằng những 
lời lẽ thiếu lễ ñộ ñánh phá bôi nhọ BHDTƯ GðPTVN, cố tình ñào sâu ranh giới, vực thẳm hơn nữa nhằm 
gây chia rẽ khối tình ñạo pháp, dân tộc 70 năm và nhất là làm kinh ñộng ñến Giác Linh Tăng Thống mà quên 
rằng những hình ảnh, những ñoạn phim, và biết bao nhân chứng sống là bằng chứng trung thật nhất lần lượt 
sẽ ñược phơi bày ra trước ánh sáng. 
                                                                                                                                        30/07/2008 
                                                                                                                                           Áo Giáp 

                                                                                                                
     
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thầy MT và anh Long Trưởng Ban Hướng Dẫn Bình ðịnh 
ôm nhau khóc sau khi thầy Chơn Tâm phản ñối bài diễn văn 
 

Thầy Minh Tuấn ñấp y vàng ñứng chấp tay 
Thầy Chơn Tâm mặc áo ñà ñứng phía sau thầy MT  
Thầy Từ Giáo ñang quay phim                                                   
Anh NCMinh ñang quỳ ñeo kính, có người giữ tay lại   
 


