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 ðêm Thắp Nến 
 

      ðêm thắp nến cúng dường và cầu nguyện của GðPT trong ñêm tịch ñiện của ðức ðệ Tứ Tăng Thống 
ñược tổ chức thành kính, trang nghiêm trước linh quan ñã bị các bài viết bóp méo sự thật, do ñó chúng tôi 
xin phép tường thuật ñể các nơi am tường trước những thủ ñoạn châm chích thị phi không nên có từ các thế 
lực và cũng ñể rộng ñường dư luận.  
 
      Ngày 09/07/08, Ban Tang Lễ giao cho GðPTVN một trọng trách vinh dự là Lễ Di Quan, trật tự, bảo vệ 
toàn bộ lộ trình ñạt kết quả như ý… Sáng ngày 10/07/08 BHDTƯ ñã thảo sơ ñồ di quan gởi cho thầy MT ñể 
trình lên viện. một giờ sau thầy MT thông báo tin vui là: “Viện chỉ ñạo một sơ ñồ di quan ñơn giản hơn, 
cho phép tổ chức Lễ Cúng Dường Hoa ðăng vào buổi tối, và chiều nay phải làm tốt Lễ Triều Yết Phật và 
Tổ.”. Anh chị em vui mừng họp lại chia nhau mỗi người mỗi việc. 
  
      Bộ phận an ninh, trật tự có BHD/Bð cho tăng cường Huynh Trưởng và ðoàn Sinh tại các bờ rào, trai 
ñường, khu vực lưu trú… tránh kẻ lạ mặt gây rối và có hành ñộng phao vu không tốt, ñề phòng biến ñộng và 
bảo vệ hiện trường. Bộ phận thực hiện Hoa ðăng cử người ñi Qui Nhơn mua ván ép, sơn, dụng cụ và trên cả 
ngàn ly nến và ñèn cầy… ñể làm Huy Hiệu Hoa Sen có ñường kính 4m, và chữ châm ngôn BI TRÍ DŨNG 
cho kịp tối nay. Bộ phận lo lộ trình rước linh và di quan cho treo các trướng, liễn và vòng hoa dọc theo hai 
bên ñường (bao nhiêu cây gỗ chở tới là do anh Hòa thuộc BHD/Bð cho mượn) thật trang nghiêm lộng lẫy. 
Huynh trưởng Mưu GðPT Tuy Phước BHD Bình ðịnh phụ trách ñiều khiển 40 thành viên của ñội di quan 
ñã sẵn sàng . Nhưng số lượng huynh trưởng và ñoàn sinh lúc bấy giờ chỉ trên 700, nên sợ không ñủ người ñể 
làm hàng rào danh dự cho lộ trình dài trên 500m, liền lúc ñó BHD/Bð ñã quy tựu thêm các em ngành thiếu, 
phái ñoàn của Quảng Nam và Thừa Thiên tăng viện thêm 100 Htr và nhiều phái ñoàn gọi ñiện thoại báo tin 
ñang trên ñường về Nguyên Thiều. 
 
      Lễ rước Linh Mô Yết Phật và Tổ thật trang nghiêm và thanh tịnh trong buổi chiều gió mát, hai bên ñường 
áo lam quỳ chấp tay niệm Phật ñầy lòng tôn kính kể cả lúc ñi cũng như lúc về. ñó là tất cả tấm lòng thương 
tiếc của anh chị em áo lam trong ngày ðại Tang của Phật Giáo nói chung và của GHPGVNTN nói riêng. 
(Lúc này một anh Htr Hải Ngoại về ñược Công An chiếu cố mời ñi làm việc tại chỗ) 
 
      ðêm thắp nến cầu nguyện là một nghi thức chung trên toàn thế giới. Mỗi người với một ngọn tâm ñăng 
cháy sáng hướng về muôn triệu tinh cầu trên cao mà ước nguyện. Chúng con nguyện trong ánh sáng linh 
thiêng huyền diệu này muôn người như một tiễn ñưa giác linh Ngài cao ñăng Phật quốc. ðặc biệt dùng huy 
hiệu Hoa sen Trắng 8 cánh làm hoa ñăng ñể cúng dường. ðối với GðPT chuyền thắp cho nhau những ngọn 
vô tận ñăng càng có ý nghĩa sâu rộng hơn mà chỉ có những huynh trưởng áo lam mới cảm nhận ñược. Lễ 
Cúng Dường Hoa ðăng GðPT là hình thức tôn kính ñối với các bậc ân sư mà GðPTVN ñã dành trọn tâm 
nguyện ñể dâng lên ðức ðệ Tứ Tăng Thống và là ân sư của GðPTVN trong ñêm cuối cùng từ biệt. (Khi 
buổi lễ bắt ñầu bên trong linh ñường một tu sĩ gây ồn ào náo ñộng, ñã ñược Tăng sinh mời ra ngoài). Chư 
Tôn ðức ñã nhận ánh sáng từ Giác Linh ðài của ðức ðệ Tứ Tăng Thống, Hòa Thượng ðức Chơn chứng 
minh uy nghiêm tuyên bố: “Nầy anh chị em Huynh Trưởng, cúng dường hoa ñăng mang ý nghĩa 
TRUYỀN ðĂNG TỤC DIỆM. Trong kinh có câu: “Tượng vương khứ, tiểu tượng tùy. Nhất ñăng diệt, 
bách ñăng tùng.” Chúng sanh chìm ñắm trong Sanh Tử Phiền Não Khổ ðau cũng chỉ vì Tham Sân Si 
thiếu ngọn ñèn Huệ Trí. Nay trong không khí trang nghiêm long trọng, anh chị em lại tiếp nối ngọn 
ñèn Huệ Trí của Ngài ðệ Tứ Tăng Thống ñể cúng dường ngài như là một sự pháp lập Tâm Nguyện kỳ 
vĩ trên tòa xin Ôn thu chấp.” Huynh Trưởng cấp Dũng thọ nến, rồi quay lại truyền ñến hàng Huynh 
Trưởng cấp Tấn, Tín và tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác ñể soi sáng cho Huy Hiệu của GðPTVN 
“SEN TRẮNG” và soi sáng cho Châm Ngôn “BI TRI DŨNG” luôn ñược rạng ngời. (Một người mặc áo 
lam quay phim cố tình ñạp lên Hoa Sen 3 lần, anh chị em lên tiếng, anh ta nói: “Xin Lỗi, xin lỗi”. Anh em 
LCC lợi dụng lúc ñang thắp nến ñã tràn vào ñứng kín bên trong trước kim quan, ñược quý thầy mời ñứng 



qua hai bên cho có trật tự). Quý anh chị Cấp Tấn ngồi chung quanh Hoa Sen, những anh chị em khác ngồi 
hai bên lối ñi và phía sau hàng chữ BI TRI DŨNG, mỗi người ñều có ngọn nến trên tay trong thật trang 
nghiêm, trước linh ñài Hòa Thượng Long Quang và ban kinh sư nhiễu quan niệm Phật. Theo tiếng ðại Hồng 
Chung mỗi 3 phút, một Huynh Trưởng xướng lên: NHẤT TÂM ðẢNH LỄ NAM MÔ VIỆT NAM PHẬT 
GIÁO THỐNG NHẤT GIÁO HỘI, ðỆ TỨ TĂNG THỐNG, KHAI SƠN TU VIỆN NGUYÊN THIỀU 
VIỆN CHỦ, TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ HÚY THƯỢNG NHƯ HẠ AN, TỰ 
GIẢI HÒA, HIỆU HUYỀN QUANG TÂN TỊCH BỔN SƯ HÒA THƯỢNG”, Một Huynh Trưởng khác 
xướng niệm: “NAM MÔ A DI ðÀ PHẬT” ðại Chúng ñồng niệm : “NAM MÔ A DI ðÀ PHẬT”. Duy trì 
ñược nữa giờ thì anh em LCC ñược lệnh tụng to tiếng: “Nam Mô A Di ðà Phật” liên tục không ngừng, nên 
anh Trưởng Ban ra dấu hòa nhịp cùng họ ñể uy lực của ñại chúng càng nâng cao, Hơn một giờ trôi qua quý 
anh chị ñã ñứng lên ñi kinh hành (Lúc này Công An giựt mình chạy tán loạn và ñiện thoại ñược gọi tới tấp), 
ñại chúng ñi qua phạm vi khuông viên linh ñường 3 vòng, ngoại cảnh tự lắng dịu, thanh tịnh trang nghiêm 
ñược tái lập, ánh sáng hoa ñăng lại rực sáng hơn, ñại chúng trở về vị trí cũ, (Lúc này anh em của LCC một 
lần nữa ñã tràn vào ngồi kín bên trong trước kim quan) Một thầy trong viện thấy không ổn nên ñại chúng ñã 
Hồi Hướng Công ðức và rời linh ñường nến vẫn ñể nguyên tại chỗ sau hơn 1 giờ 30 phút hành Lễ Cúng 
Dường Hoa ðăng. Buổi Lễ rất xúc ñộng và gây ấn tượng cảm ñộng ñến chư tôn ñức hiện diện, môn ñồ pháp 
quyến và Phật tử vây quanh tham dự với lòng thương mến và thán phục. thầy MT nói: “Tôi muốn tắt ñèn 
ñể ánh hoa ñăng ñang huyền dịu hư ảo, nhưng sợ bị họ phá nên không dám…”. Nhưng thầy ñâu biết 
anh chị em chúng con ñã tiêu liệu nên thực hiện phù hiệu Hoa ðăng có chân dung ngài ðệ Tứ Tăng Thống 
cho phía anh chị em GðPTVN ñeo lên ñể nhận diện và căn dặn không ñược rời khỏi hàng với bất cứ lý do 
gì, bộ phận trật tự ñã ñược bố trí chung quanh và bên ngoài thật chặt chẽ kể cả khu vực lưu trú. 3 giờ sáng 
anh Nguyên Hạnh trở lại hiện trường thu dọn, nhìn cảnh chung quanh ñầy lệ nến mới thấy thấm ñau cho 
những người con bị hàm oan, vô thừa nhận mà không ñược biện bạch ñã trải hết tấm lòng cho tang lễ, tôn 
kính ñối với bậc ân sư mà vững tin Chân Thật Bất Hư. 
 
      Thế mà các bài viết lại gọi là ðốt ðèn Sám Hối, có lẽ những người ñó chưa bao giờ tham dự những buổi 
lễ hoa ñăng như thế này, hay cố tình tuyên truyền nói xấu khi thấy người khác làm ñược việc mà ñã hơn hai 
lần họ muốn phá mà không ñược như một vị tu sĩ làm ồn ào bị tăng sinh mời ra, cũng như một người mặc áo 
lam quay phim ñạp lên hoa sen, mà thầy Thanh Quang Tổng vụ Thanh Niên ñã lên tiếng nhận là người của 
mình. Lúc nào họ cũng muốn ăn trên ngồi trước như các phim ảnh ñã ghi nhận ñược, dù sao họ cũng là 
GðPT Vụ, nên GðPTVN sẵn sàng nhường chỗ, nhưng ñừng bao giờ ñặt chuyện có nói không hay không nó 
có. Vì việc làm của GðPTVN từ ñáy lòng chân thật của người con dâng lên ân sư nên trên có chư Phật 
chứng giám, có giác linh hòa thượng chứng minh, và long thần hộ pháp che chở ñể buổi lễ thành công như ý 
ghi ñậm trong lòng mỗi anh chị em áo lam hiện diện và sẽ ñược mọi người ñồng tâm cảm nhận dài lâu.  

                                                                                         
                                                                                                           01/08/08 
                                                                                                           Áo Giáp 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quý anh chuẩn bị cho ñêm cúng dường Hoa ðăng trên ván ép            Ngài ðức Chơn, Hải Tạng, Minh Tuấn và chư tôn ñức truyền 
ñăng, anh em LCC không dự ñứng hai bên trước linh ñài 



 
 

Anh em LCC lợi dụng lúc truyền ñăng lẻn vào bên trong linh           Người anh em áo lam của LCC cầm máy quay phim nhẫn tâm   
ñài, Quý thầy quay lưng nhìn phía sau ñang ồn ào.                            ñạp lên huy hiệu HOA SEN ñến 3 lần. Ai ñã phá rối ai ??? 
 

Anh em LCC ñược quý thầy mời ñứng qua hai bên cho có trật tự     Anh em LCC một lần nữa tràn vào bên trong ngồi kín trước     
kim quan trong khi ñại chúng ñang ñi kinh hành bên ngoài 

 

Các chị ñeo phù hiệu Hoa ðăng có chân dung ngài ðệ Tứ TT          Các anh thuộc GðPTVN trong ñêm Cúng Dường Hoa ðăng 
ñang ngồi trước châm ngôn BI TRÍ DŨNG ñã ñược thắp sáng          “Tang màu Vàng” ñược ñeo giữa ngực áo... 
                  


