
126    HỆ PHÁI KHẤT SĨ - TẬP 9

NIỀM VUI MÙA XUÂN

I. THÂN THẾ VÀ THỜI NIÊN THIẾU 
Hòa thượng THÍCH GIÁC BẠCH thế danh Võ Văn Hai, 
sinh năm 1934 tại xã Tân Niên Đông, quận Hòa Tân, 
tỉnh Gò Công (nay là huyện Gò Công Đông), tỉnh Tiền 
Giang. Thân sinh là cụ ông Võ Văn Lắm, thân mẫu là cụ 
bà Nguyễn Thị Anh. Ngài sinh trưởng trong một gia 
đình lương y, giàu lòng tín ngưỡng Phật pháp. Ngài 
là con trưởng trong gia đình 7 anh em, vì vậy từ thuở 
ấu niên, Ngài đã được gia đình quan tâm cho đi học 
để kế tục sự nghiệp tông đường. Do căn lành nhiều 
kiếp, nên tuổi thiếu niên Ngài đã mến mộ Phật pháp 
và thường thân cận học hỏi đạo đức nơi những vị niên 
cao lạp trưởng. Chính vì nhiệt tâm cầu đạo, Ngài đã 
nghỉ học khi còn theo học bậc tiểu học, xin song thân 

cho xuất gia học đạo. Mặc dầu Ngài hết lòng tha thiết 
van xin, nhưng không được nghiêm đường chấp thuận. 

II. XUẤT GIA TU HỌC 
Xin xuất gia tu học không được, Ngài đành phải ở nhà 
phụ giúp công việc với gia đình, nuôi dưỡng đàn em 
ăn học. 22 năm sống trong cuộc đời trần tục, nhưng 
Ngài không vương nợ thê nhi. Thời gian trôi qua, 
những cảnh đau thương khổ não chán chường như 
thúc giục Ngài mau tìm phương giải thoát, không thể 
chần chờ thêm được nữa. Vào một ngày thuận duyên, 
Ngài quyết định trốn gia đình xuất gia tu học. Tháng 
9 năm 1956, một mình một bóng ngoài bộ y phục 
đã ngả màu, không một đồng xu dính túi, lặn lội tìm 

 Tiểu sử
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC BẠCH

Cố Hoà thượng Thích Giác Bạch là vị đệ tử thứ hai của đức Thầy Giác Lý. Ngài đã song hành cùng với đức Thầy trên 
mọi nẻo đường độ sanh, kiến lập nhiều đạo tràng Tịnh xá. Về sau Ngài được chư Tôn đức trong Giáo đoàn suy tôn 
Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn V và là Thành viên Ban Chứng minh hệ phái Khất Sĩ. Nhân kỷ niệm 14 năm ngày viên 
tịch của cố Hoà thượng, các đệ tử của Ngài như HT. Giác Tùng (trụ trì TX. Ngọc Đa) – Uỷ viên ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Chánh đại diện Phật giáo TP. Vũng Tàu, Giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ; TT. Giác Nhân (trụ trì 
TX. Ngọc Lợi) – Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang; 
Giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ đều hướng về vị thầy khả kính của mình để tưởng niệm. Đuốc Sen xin thành kính 
đăng lại đôi dòng tiểu sử cố Hoà thượng như một nén tâm hương thành kính tưởng niệm cuộc đời và đạo nghiệp 
của Giác linh cố Hoà thượng. 
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lên núi Điện Bà - Tây Ninh, Ngài vào chùa Gò Kén xin 
xuất gia. Thấy tâm đạo chí thành tha thiết, qua lời lẽ 
mộc mạc, chất phác, thật thà, Sư cụ trụ trì không ngần 
ngại, chấp nhận cho xuất gia nhập đạo và thọ ký pháp 
danh THIỆN MINH. Từ đây chiếc áo thế tục được thay 
bằng bộ áo vải nâu sồng, ngày hai buổi sớm chiều 
tiếng kệ lời kinh, âm vang thanh thoát giữa chốn núi 
non cô tịch, vui thú với gió nội mây ngàn, một lòng 
cầu thành đạo quả. Qua thời gian tinh tấn tu tập, nhận 
thấy đạo hạnh của Ngài tăng trưởng, thầy Bổn sư cho 
thọ cụ túc giới vào năm 1958. Vì bản tánh thích sống 
trong vắng lặng, nên sau hai năm tu học bên thầy, 
Ngài đã xin phép Bổn sư lên động Long Tuyền ở núi 
Điện Bà, tỉnh Tây Ninh  ẩn tu. Được thầy cho phép, 
Ngài rời chùa vào ẩn tu tại động Long Tuyền, chuyên 
tâm tham thiền nhập định. 

III. NHÂN DUYÊN HẠNH NGỘ ĐỨC THẦY HỌC ĐẠO VÀ 
HÀNH ĐẠO
Ở động Long Tuyền hai năm, vào năm 1960 do nhân 
duyên nhiều đời, Ngài gặp đức Thầy Giác Lý lên núi 
tịnh tu. Không bỏ lỡ cơ hội, Ngài thường thân cận 
tham vấn đạo lý nơi đức Thầy trong những giờ rảnh 
rỗi, được đức Thầy chỉ dạy cặn kẽ, Ngài tâm đắc được 
giáo lý y bát chơn truyền nên xin chuyển hướng tu 
học theo hệ phái Khất Sĩ và được đức Thầy chấp thuận. 
Ngài là vị đệ tử thứ 2 của đức Thầy lúc bấy giờ. 

Rồi theo chủ trương: “Nhất bát thiên gia phạn, cô thân 
vạn lý du” để độ sanh. đức Thầy cùng Ngài một hình 
một bóng vân du khắp nơi mở đạo. Cũng trong năm 
1960, lần đầu tiên Ngài cùng đức Thầy hành đạo đến 
tỉnh Vĩnh Long và xây cất Tịnh xá Ngọc Tân để làm 
điểm dừng chân trong những ngày du hành giáo hóa. 
Cứ như thế những ngôi đạo tràng Tịnh xá kế tiếp được 
thành lập khi những bước chân của Đoàn Du Tăng 
Khất Sĩ có dịp in dấu.

IV. NHỮNG CÔNG HẠNH LÚC SANH TIỀN
Năm 1961, Ngài xin đức Thầy trở lại núi Bà để tịnh tu. 
Lúc bấy giờ đệ tử tham học với đức Thầy ở núi Bà Đen 
khá nhiều và do nhu cầu phát triển của Giáo đoàn, 
Ngài được đức Thầy giao phó cho chức vụ Trị sự miền 
núi để hướng dẫn và điều hành cho chư Tăng tu tịnh. 
Sáu năm trôi qua, vào năm 1968 Ngài được các Phật 
tử thỉnh về Vũng Tàu xây cất Tịnh xá Ngọc Đa tại núi 
Lớn (nay là Tổ đình tại miền Nam của Giáo Đoàn V). 
Năm 1969, Ngài trở lại quê hương Gò Công xây cất 
Tịnh xá Ngọc Lợi. Năm 1970, Ngài rời Gò Công ra đảo 
Phú Quốc hành đạo, xây cất Tịnh xá Ngọc Thời.

Tháng 2 năm 1973, đức Thầy viên tịch, Ngài rời Phú Quốc 
về Tịnh xá Trung Tâm (Quận 6) để gánh vác Phật sự trong 

Giáo đoàn, được chư Tăng tin tưởng cử Ngài đảm nhận 
chức vụ Tăng trưởng quản Tăng đoàn. 

Tháng 9 năm 1973, đại hội 5 đoàn thuộc hệ phái Khất Sĩ tại 
Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh, chư Tôn đức tham dự 
đại hội đã nhất trí cử Ngài vào ban Cố vấn Viện Hành đạo 
Trung ương Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. 

Với lòng ưa thích sự yên tĩnh, Ngài tạm giao công việc 
Giáo đoàn lại cho chư Tăng điều hành. Ngài trở lại đảo 
Phú Quốc để tịnh tu cho đến ngày thống nhất đất 
nước. Sau ngày miền Nam giải phóng, Ngài về lại trú 
xứ Tịnh xá Trung Tâm, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Năm 1980, Ngài được chư Tôn đức lãnh đạo 6 Giáo 
đoàn bầu vào Ban Chứng Minh hệ Phái Khất Sĩ cho đến 
ngày viên tịch.

V. THỜI KỲ THỌ BỆNH VÀ VIÊN TỊCH
Trong kinh Phật dạy “Chư hành vô thường”. Thật vậy, 
các pháp hữu vi thật không bền vững, sớm muộn xác 
thân nầy rồi cũng trả về cho tứ đại. Vì thế cho nên năm 
1995, biến cố đã xảy đến cho Ngài. Hai năm trả thân 
nghiệp tai biến. 

Ngày mùng 2 tháng Giêng năm Mậu Dần, bệnh duyên 
tái phát nặng,  Ngài được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy 
cấp cứu, nhưng sức lực cạn kiệt, thân tứ đại rã rời như 
chiếc xe mòn cũ kỹ, không còn đủ sức chịu đựng sự tàn 
phá của vô thường. Ngài đã yên nghỉ vào lúc 18 giờ 
ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Dần (11/2/1998) tại 
Tịnh xá Trung Tâm, quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Trụ thế 65 
năm, Hạ lạp 40 năm.  

Kể từ sau ngày đức Tôn sư Minh Đăng Quang vắng 
bóng, các đức Thầy trưởng Giáo đoàn kế tục hoằng 
dương chánh pháp bằng đường lối tu học theo hạnh 
Phật Tăng xưa, nhẹ gót ta bà, du phương hành đạo. 
Chính Hòa thượng Giác Bạch là vị cộng sự đắc lực của 
đức Thầy Giác Lý trong giai đoạn đầu mới vừa thành 
lập Giáo đoàn. Sau ngày đức Thầy viên tịch, Ngài là 
người thay thế đức Thầy lèo lái giáo đoàn qua các giai 
đoạn thăng trầm của đất nước. Tuy rằng năng lực hoạt 
động của Ngài còn giới hạn, nhưng đạo lực vô cùng 
mãnh liệt. Suốt cuộc đời tu tập lúc nào Ngài cũng tinh 
tấn không ngừng, giới luật tinh nghiêm, chuyên tâm 
thiền định.
 
Hòa thượng dẫu ra đi nhưng để lại cho môn đồ đệ tử 
tấm gương tinh tấn không mệt mỏi với giáo pháp, 
công hạnh và đạo nghiệp của cố Hòa thượng vẫn còn 
sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử 
hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. 

Xuân   Tân Mão
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