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TRUNG GIANG KÝ SỰ – kỳ 10 

Hành Vân 

Tịnh xá Bình Phước tọa lạc tại ấp Bình Công, xã Bình Phú, thành phố 
Bến Tre. Tịnh xá được thành lập vào năm 1970, do hòa thượng Từ Huệ khai 
sơn. Sau năm 1975, khi tình hình đất nước không cho phép duy trì đường lối du 
phương hành đạo của Đạo Phật Khất Sĩ nữa, hòa thượng Từ Huệ đã họp chúng 
bảo rằng: “Bây giờ, sư nào muốn ở đâu cứ chọn, tôi sẽ bổ xứ luôn cho.”. Khi 
đó, có hai sư đã chọn về đây và đã ở suốt đến nay, đó là hòa thượng Huệ Ngộ và 
thượng tọa Huệ Thanh. 

Thấm thoát đã qua 42 năm hình thành và phát triển, bây giờ Tịnh xá Bình 
Phước trông rất khang trang, nề nếp. Trong các tịnh xá do hòa thượng Từ Huệ 
lập, Tịnh xá Bình Phước có lẽ là rộng hơn hết. Cổng tam quan của tịnh xá được 
làm tương tự như cổng của Tịnh xá Trung Tâm, trông đơn giản, duyên dáng và 
mạnh mẽ; nhưng có phần khác hơn là trên đầu cổng tôn vinh bánh xe Pháp chứ 
không phải ngọn đuốc Chơn lý. 

 
Thời gian gần đây, tịnh xá đã xây dựng giảng đường và đài Quan Âm. 

Giảng đường và phòng khách liền phía sau cùng tôn trí hình 33 Tổ sư Thiền 
tông Ấn Hoa. Việc này mang lại cho Bình Phước một phong thái khác hẳn các 
tịnh xá khác. Còn đài Quan Âm trông tuyệt đẹp, do thợ Huế làm; và đặc biệt là 
đài đứng trên một tòa sen lớn, trông thật độc đáo, gọn gàng. 
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Toàn cảnh Tịnh xá Bình Phước 

Trong ba ngày ở Bình Phước, tôi đã hai lần xin phép tiếp xúc với hòa 
thượng trụ trì để hỏi thăm về ngài Từ Huệ và một số việc khác. Nhận xét về đạo 
hạnh của hòa thượng bổn sư, hòa thượng Huệ Ngộ lưu ý tôi chỉ một điều: 

– Như sư đã biết, hòa thượng Từ Huệ làm một số việc khác hơn quý 
trưởng lão trong phái Khất Sĩ. Những việc đó đều vì ngài rất từ bi, hết lòng giúp 
đỡ cho dân chúng. Đặc biệt, ngài rất xem trọng giới luật. 

Tôi không biết nhiều về hòa thượng Từ Huệ, nhưng cũng có nghe nói là 
hòa thượng giỏi xem mạch bốc thuốc, giỏi phán, chú nguyện rất linh, thường 
làm từ thiện không mệt mỏi, hay xem ngày giờ tốt xấu cho mọi người, và có 
viết ba quyển sách thuốc Nam dày cộm. Còn việc hòa thượng Từ Huệ rất xem 
trọng về giới luật thì tôi được biết là ngài sống rất khắc kỷ, đơn sơ, cần kiệm; 
đối với chư Tăng ngài rất nghiêm; thỉnh thoảng ngài lại dò Giới các sư trẻ trong 
những ngày cúng hội ở tịnh xá, hễ ai không thuộc là ngài cho gác y ngay tại 
chỗ, làm cho các sư trẻ rất ngại cúng hội chung với hòa thượng. Riêng việc gác 
y này, theo tôi hiểu thì Y bát giới luật là do Tăng đoàn trao cho chư Tăng, Ni, do 
đó cá nhân một vị lãnh đạo nào cũng không được phép tùy tiện tước y bát của 
người. Phải chăng chính vì việc này mà Tăng đoàn của hòa thượng Từ Huệ đã 
không phát triển? 

Khi sư Hạnh cho biết trước đây vào mỗi năm làm lễ tưởng niệm Tổ sư, 
bản tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang đọc ở Mỹ Đức khác với các nơi, tôi đã hỏi 
hòa thượng Huệ Ngộ: 

– Bạch hòa thượng, các sự kiện nhập định bảy ngày ở Mũi Nai, thọ giới 
Sa-di và Tỳ-kheo ở Linh Bửu Tự, các sự kiện đó hòa thượng có nghe ngài Từ 
Huệ nói đến hay không? 

Hòa thượng đáp: 

– Không, sư không nghe hòa thượng bổn sư nói đến bao giờ. Nhưng ngài 
thường kể về việc Tổ sư nhập định 100 ngày ở Linh Bửu Tự. Thỉnh thoảng mỗi 
lần nói về Tổ sư ngài lại nhắc đến việc đó. 
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Nhập định 100 ngày! Tôi không khỏi rùng mình với điều vừa được nghe 
kể. Nếu điều này là đúng sự thật thì nên xây tháp tưởng niệm tại chỗ đó. Đến 
khi sư Minh Bình chở tôi quay về Mỹ Đức lại, tôi đã xin gặp hòa thượng Huệ 
Tâm để hỏi về sự kiện Tổ sư nhập định 100 ngày, hòa thượng nhắc: “Thì lần 
trước tôi đã nói, ngài tu ba tháng mười ngày trong một cái cốc ở Linh Bửu. Có 
mấy người lén vạch lá ra xem, sáng trưa chiều tối gì cũng thấy ngài đang ngồi 
thiền. Hồi đó thầy tôi còn là cư sĩ.”. Đúng là lần trước hòa thượng có nói, mà 
ngài nói không rõ như thế này. Nhưng tại sao người ở Phú Mỹ không ai nhắc 
đến sự kiện này, dù là một chút xíu, ngay cả con ông Đê? 

Lần đi về Bến Tre này, tôi không quên nhắc mình phải ghé nhà cụ Hàn 
Ôn xin một tấm hình và vài dòng tiểu sử vắn tắt của cụ. Biết tôi có ý định đó, 
đại đức Minh Hạnh đã cố gắng thu xếp chở tôi đến nhà cụ. Từ Tịnh xá Bình 
Phước đi khoảng gần 5km thì đến nhà cụ Hàn Ôn. Khi gặp được người bạn đời 
của cụ là bà Ngọc Bản và người con trai út là chú Thiện Nhân, chúng tôi đã 
được biết một số thông tin. 

 

Ông Nguyễn Ngọc Các, 1930 – 2004. 

Cụ Hàn Ôn có thế danh là Nguyễn Ngọc Các, người Bến Tre, chào đời 
năm 1930 và tạ thế năm 2004. Năm 20 tuổi (1949), ông đã xuất gia làm đệ tử 
đức Tổ sư Minh Đăng Quang với pháp danh là Giác Hoằng. Năm 1954, khi đức 
Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, hàng đệ tử của ngài đã có không ít vị thối 
chí, trong đó có nhà sư trẻ Giác Hoằng. Thế nhưng khi từ giã hạnh khất sĩ vào 
năm 27 tuổi (1956), Giác Hoằng đã cố gắng đi các nơi tìm hiểu, sưu tầm mọi 
thông tin, hình ảnh… về đức Tổ sư, về Đạo Phật Khất Sĩ buổi đầu, để viết nên 
tác phẩm Minh Đăng Quang Pháp Giáo như một nghĩa cử đền ơn Thầy Tổ.  

Viết tác phẩm này ông lấy bút danh là Hàn Ôn. Khi Minh Đăng Quang 
Pháp Giáo được xuất bản vào năm 1961 và tái bản vào năm 2001, tác giả đã 
không giới thiệu chút nào về mình, do đó tôi phải chịu khó đi tìm hiểu đây. 
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Ngoài bút danh Hàn Ôn, ông còn dùng tên Lý Anh Thơ khi viết các bài 
thơ, các tùy bút chép tay trong một quyển sổ dày, hiện còn được giữ ở nhà. 
Trong quyển đó, tôi đã chụp được sáu tấm hình: tấm hình chân dung Tổ sư lúc 
nhỏ và tấm hình Tổ sư ngọa thiền, một tấm hình chư Ni khất sĩ (ba tấm này đã 
đăng trong Minh Đăng Quang Pháp Giáo), hai tấm hình chư Tăng khất sĩ và 
một tấm hình Giác Hoằng năm 1956. 

 

Hàn Ôn, tác giả quyển Minh Đăng Quang Pháp Giáo. 

Trong tấm hình này, Giác Hoằng mặc áo, tự xưng “Thầy Hoằng”, chắc 
lúc đó ông đã xả y khất sĩ. Thấy tôi rán chụp mấy tấm hình cũ kỹ, Thiện Nhân 
lấy tặng tôi hai tấm hình của cha khi còn đi tu, hai tấm đó đã được chụp lại và 
xử lý màu. 

Ngồi chơi, uống nước và hỏi thăm gia đình một lát rồi chúng tôi ra về. Bà 
cụ còn thương người bạn đời của mình lắm. Khi sư Hạnh chợt hỏi vì sao ngày 
xưa ông Giác Hoằng hoàn tục, bà đã đỏ mặt vui sướng nhắc đến mấy bài thơ sư 
Giác Hoằng ngày xưa đã thỉnh thoảng gởi tặng cho một cô bé hàng xóm… Sau 
này, quý sư còn cho tôi biết là bà đã không đồng ý cho ông đi tu lại ở Tịnh xá 
Bình Phước, khi ông đã già. Tình cảm thế nhân bao giờ cũng sâu nặng, ai mà 
không có những kỷ niệm không bao giờ quên của riêng mình. Nên trong đường 
tu, xin nhớ là đừng làm thơ thẩn linh tinh gởi tặng cho ai cả. Khi tặng thì chưa 
có chủ ý rõ ràng, đến khi người được tặng gợi ý lại dễ ngả lòng theo luôn, cũng 
do đã có những hạt giống tình cảm rồi. 

Chiều Chủ nhật cuối tuần đó, về đến Tịnh xá Trung Tâm gặp sư Đoan, tôi 
kể: 

– Chiều nay trò đã qua nhà mấy người em của cô Kim Huê rồi. 

– Vậy đã hỏi rõ cô Kim Huê là con nuôi hay con ruột chưa? 

Tôi gật đầu, nói: 
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– Con nuôi, xếp thứ bảy. 

– Mà cha mẹ cô Kim Huê ở đâu? 

– Mẹ cô Kim Huê là bạn thân của gia đình ông Hội đồng Nhiều. Khi cha 
mẹ cô Kim Huê thôi nhau, ông Nhiều mới nhận Kim Huê làm con nuôi. Do đó 
Kim Huê thường qua lại hai bên nhà mẹ ruột, mẹ nuôi chớ không ở hẳn một 
chỗ. Về sau, cô qua Miên đi làm và đã gặp Nguyễn Thành Đạt bên đó. Từ chỗ 
giúp đỡ qua lại sao đó mà về sau họ đã nên vợ chồng. 

Ông Hội đồng Nhiều tên là Võ Văn Nhiều, khi đi làm hay dùng tên là 
Nguyễn Văn Nhiều. Ông Nhiều tướng cao to, đẹp trai, giàu có và quyền thế. 
Ông có hai vợ, vợ lớn có tám con, vợ thứ có 11 con, thêm cô Kim Huê nữa 
thành ra ông Nhiều có 20 con. Sau khi vợ lớn mất vì sanh khó, mãn tang vợ ông 
đã được gia đình cưới cho vợ khác. Vợ sau là con gái của ông Đốc phủ La Văn 
Tỵ ở Long Thành, cô tên La Thị Kỉnh, năm đó đã 25 tuổi. Hai nhà trai gái vì 
mến nhau cùng tu hiền nên mới gả con cho nhau, dù biết chàng rễ đã có một bầy 
con riêng. Bà Năm và bà Sáu mà trò đi gặp chiều nay là con dòng sau của ông 
Nhiều. 

Bà Năm năm nay 81 tuổi (sinh 1932), độc thân, tánh rụt rè từ bé. Bà Sáu 
năm nay 79 tuổi (sinh 1934), tánh năng động, hay gánh vác việc gia đình và xã 
hội, tới bây giờ vẫn chưa nghỉ. Cả hai bà cụ chỉ mới chín, mười tuổi khi Nguyễn 
Thành Đạt về làm rễ nhà ông Nhiều, nên họ không biết nhiều về anh chị Bảy 
lớn (lớn: là con dòng lớn). 

Hồi đó, khi Thành Đạt và Kim Huê cưới nhau rồi, ông Nhiều cho hai 
người ở trong căn nhà nơi đất thổ mộ của gia đình ông ở Bình Thới (thuộc Tp. 
Hồ Chí Minh). Căn nhà này dùng để tiếp đãi bà con khi ra đó cúng giỗ. Khi cô 
Kim Huê mất, Thành Đạt đem con về Vĩnh Long gởi cho người chị nuôi. Sau 
đó, Thành Đạt lên lại ở chỗ cũ, có ý tu hành. Ông Nhiều đồng ý, bảo với mọi 
người đừng quấy rầy, để xem có tu nổi không? Thành Đạt tu tịnh khẩu ba tháng 
mười ngày, bà Năm và bà Sáu lúc đó còn nhỏ đã theo chọc ghẹo để xem anh 
Bảy có nói hay không, nhưng anh Bảy chỉ mỉm cười và vò đầu hai em. Thấy 
mấy đứa nhỏ theo chọc ghẹo Thành Đạt, ông Nhiều mới la: “Mấy đứa bây cứ 
theo quấy rầy, không để cho nó tu gì hết!”… Thời gian sau anh Bảy đi đâu hai 
bà cụ không biết. Nhưng đến khi về Sài Gòn hành đạo thì thỉnh thoảng ngài 
Minh Đăng Quang có ghé thăm gia đình ông Nhiều và cũng có ở chùa Tây  
Thiên nữa… 
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Bà Năm và bà Sáu con ông Hội đồng Nhiều1, tóc bạc trắng giống cha. 

Nghỉ một lát, tôi nói tiếp: 

– Kể sư nghe chuyện này buồn cười lắm. Bình thường trò không mang 
máy thu âm theo, nên hỏi thăm gì đó rồi về đến tịnh xá là trò ghi nháp vô sổ 
liền. Làm việc kiểu đó cũng nhớ được nhiều, nhưng có những chi tiết nhỏ, như 
những địa danh của Miên chẳng hạn… thì mình phải điện thoại hỏi lại. Lần này 
trò mang máy thu âm theo. Khi thu âm mình đâu nghĩ gì. Người đầu tiên trò thu 
âm là hòa thượng Huệ Tâm, một vị Chánh đại diện Phật giáo thành phố Mỹ 
Tho, thường làm việc và tiếp xúc nhiều, nên hòa thượng chẳng ngại gì cả. Đến 
người thứ hai là hòa thượng Huệ Ngộ, lúc đó trò mới nhận ra là hình như ngài 
ngại cái máy thu âm thì phải. Đến bà Năm mới đặc biệt, bà ngại ra mặt, cứ nói 
lừng chừng. Thay vì nói thẳng ra chuyện cha mình bị Pháp bắn chết, bà lại dùng 
từ “Mẩy ổng bắn”, làm trò chẳng hiểu là mấy ông nào. Cuối cùng gặp bà Sáu, 
một người hoạt động xã hội, khi trò thò tay vào giỏ bấm máy, thao tác hơi lâu, 
nên dĩ nhiên bà biết. Tuy biết mà bà cứ tự nhiên. Đến khi mình lưu file lại, bấm 
qua file mới, bà chỉ mặt bàn nói: “Sao sư không để ngoài đây thu cho rõ!”. 

Sư Đoan bật cười. Tôi kể tiếp: 

– Mọi khi trò lưu tâm nhớ được nhiều lắm. Có cái máy rồi bỗng nhiên 
mình sanh ra sự ỷ lại. Hỏi hòa thượng Huệ Tâm một chuyện, hòa thượng kể đã 
đời rồi, lúc sau mình còn hỏi lại, hòa thượng nhắc: “Thì như tôi đã nói với sư 
đó,”. 

Sư Đoan hỏi: 

– Sư huynh nói ông Hội đồng Nhiều bị Pháp bắn chết à? 

                                                             

1 Bà Năm ở 247/12/8 Bà Hạt, Q. 10, gần Chùa Từ Nghiêm. ĐT: 38348429.  Bà Sáu ở 337 lô N, chung cư Ngô 
Gia Tự, Trần Nhân Tôn, Q. 10. ĐT: 01223597491.
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– Thì ra ông Nhiều hoạt động Cách mạng, làm Trưởng Ban Kinh Tài ở 
thành lo tài chánh chuyển vào trong kia mà gia đình đâu có biết. Thường ngày, 
ông tụng kinh bái sám riêng một mình trên lầu, gia đình không ai được lên. Bà 
Năm kể nhà rộng lắm, một bề gần 20m, bề kia chắc gấp đôi, sau này má bà đã 
bán nhà cho người Tàu, nhưng hiện nay nhà vẫn còn như xưa. 

– Sao không nói họ chỉ nhà đó cho luôn? 

– Ở bên quận 6, mà bà Năm đi đâu có nổi. Lại cũng tối rồi, trò lo qua nhà 
bà Sáu nữa. Bà Năm rụt rè bao nhiêu thì bà Sáu lại hoạt bát bấy nhiêu. Do từ 
nhỏ đã quan tâm gánh vác nhiều việc, nên bà Sáu biết nhiều, bà Năm ít biết. Khi 
hỏi về cha của họ, mới biết là ông Nhiều đã bị bắn chết vào đêm mùng 3 tháng 
4 năm Mậu Tý 1948. Đêm đó, có hai tên lén vào nhà, lên tận chỗ ông Nhiều bắt 
ông đi. Một tên dồn cả nhà vào phòng, kê súng ở cửa hăm nhúc nhích sẽ bị bắn. 
Lâu quá, người nhà lại cửa xem thì chỉ thấy cái nòng súng. Đến hừng sáng, vợ 
ông Nhiều tri hô lên, có người mới cho hay thấy có xác người to lớn như thằng 
Tây nằm ở bờ rạch ngoài kia. Gia đình mới ra đó đem xác ông Nhiều về. 

Ông mất rồi, một mình bà Nhiều gánh vác cả đại gia đình, gia sản dần 
dần bán hết, gia cảnh trở nên khó khăn. Khi đó ngài Minh Đăng Quang thỉnh 
thoảng có ghé thăm, có một Phật tử đi cùng ngài đã gởi tiền giúp bà Nhiều. 

Sau khi ông Nhiều bị bắn, bên Việt Minh đã ghé nhà, leo lên la-phông 
trên phòng ông Nhiều tu hành lấy xuống cả đống con dấu và giấy tờ, khi đó gia 
đình mới biết là ông hoạt động Cách mạng. Đến năm 1990, do bà người làm 
ngày xưa của ông Nhiều xác nhận, nhà nước đã thừa nhận ông là liệt sĩ. Thì ra 
bà đó là người giao liên riêng của ông Nhiều. 

 

Ông Võ Văn Nhiều – bà La Thị Kỉnh (vợ chồng ông Hội đồng Nhiều) 
Hình thờ tại gia đình. 

– Vậy ông Nhiều cấm gia đình lên phòng ông tu hành là còn có lý do 
khác? 
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– Thì đúng rồi, nhưng quả thật là ông rất mộ đạo, đạo nào cũng quý, cũng 
mời về nhà, có lần còn mời cả ngài Huỳnh giáo chủ đến nhà nữa. Nói chớ một 
người ham tu mà cũng ham con cái như ông thì chỉ có thể tu phước nhân thiên 
thôi. 

Nghe qua câu chuyện về gia đình ông Hội đồng Nhiều, sư Đoan nhận xét: 

– Tuy hai bà cụ này không biết nhiều về ngài Minh Đăng Quang, nhưng 
gặp được họ mình cũng sáng tỏ được một số điều. Ví dụ trường hợp cô Kim 
Huê, người thì nói là con nuôi, người lại nói là con đầu lòng của ông Nhiều… 
bây giờ sư huynh đến tận nhà gặp thì đã rõ rồi. 

Tôi đồng ý: 

– Quả là có những chuyện nhỏ không đáng, nhưng cứ mỗi người thêu dệt 
một kiểu nên mình phải xác minh để khỏi dây dưa nữa. Sư biết đấy, để biết địa 
chỉ của hai bà cụ này, trước đó trò phải đến chùa Tây Thiên ở Bình Tây để gặp 
thầy trụ trì xin. 

– Sao sư huynh biết chùa Tây Thiên? 

– Đầu tiên là hòa thượng Huệ Tâm cho biết ông Hội đồng Nhiều có chùa 
Tây Thiên ở Bình Tây, sau đó trò hỏi 1080 để biết địa chỉ cụ thể. 

 
Chùa Tây Thiên tọa lạc tại 219/23 Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 6, 

Tp. Hồ Chí Minh. Chùa đã được hòa thượng Tắc Châu đại trùng tu vào năm 
1986 và đệ tử ngài là đại đức Chiếu Ngọc sửa thêm vào năm 2011 vừa rồi. 
Khoảng đầu thế kỷ XX, mẹ ông Hội đồng Nhiều là bà Trần Thị Bảy đã thành 
lập chùa Tây Thiên. Thời gian đầu, gia đình phải thuê người giữ gìn và hương 
khói cho chùa. Sau đó có ông Râu về trụ trì một thời gian. Sau ông Râu là chư 
Ni Khất Sĩ, nhưng ở không bền, vì hay du phương. Đến năm 1950, vợ ông Hội 
đồng Nhiều đã cúng dường luôn chùa Tây Thiên cho ngài Tắc Châu, thuộc dòng 
Thiên Thai Giáo Quán Tông ở Cần Giuộc – Long An. Gia đình ông Nhiều vốn 
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có nhân duyên lớn với phái Phật giáo này. Đầu năm 1948, hòa thượng Liễu 
Thoàn ở Cần Giuộc, sư ông của hòa thượng Tắc Châu, đã quy y Tam Bảo cho cả 
nhà ông Nhiều. Trong lần quy y này, ông Nhiều có pháp danh là Tánh Đa, vợ có 
pháp danh là Tánh Trọng, hai chị em Năm và Sáu có pháp danh là Tánh Hương 
và Tánh Lan. (Chữ Tánh bên cư sĩ ngang với chữ Đạt bên xuất gia.2) Do công 
đức thành lập chùa, nên gia đình ông Nhiều được thờ cúng đặc biệt ở chùa Tây 
Thiên. 

 

Bàn thờ chính giữa (bên trái hình) thờ hòa thượng Tắc Châu. 
Bàn thờ bên phải hình thờ gia đình chủ chùa. 

Vị trụ trì đầu tiên của chùa Tây Thiên là ông Râu, một ông đạo tu trên 
núi. Hồi đó ông xuống chùa Huê Lâm ở Cây Gõ hỏi thăm về chùa Tây Thiên. 
Người ta mới chỉ ông đến gặp ông Hội đồng Nhiều. Khi gặp ông Hội đồng 
Nhiều, ông nói rằng thầy bảo ông xuống núi tìm chùa Tây Thiên mà ở. Ông Hội 
đồng Nhiều mới thỉnh ông về ở. Khi ở Tây Thiên, ông Râu chữa bệnh bằng 
bông sen, bông thọ… phơi khô và nước lạnh nữa, ông chú nguyện vào những 
thứ đó rồi đưa cho người ta, bệnh nào chữa cũng khỏi! 

– Sao lại gọi là ông Râu? 

– Trò có hỏi thầy Chiếu Ngọc trụ trì Tây Thiên, thầy nói ông có tên là 
Huỳnh Văn Nam, pháp danh là Chí Thành. Người ngoài không biết gọi là ông 
Râu vì ông để râu dài. Ông đạo này có nhiều đệ tử ở Mỹ Tho, mỗi năm đều lên 
chùa cúng giỗ ông. 

Tôi kể tiếp: 

– Bà Sáu kể: một lần, ông Râu bỏ đi đâu một thời gian dài, má bà mới 
mời chư Ni bên Khất Sĩ ở. Sau đó ông quay về, các sư cô định dọn đi, để chùa 

                                                             

2 Thật ra dùng chung cho cả Tăng tục, chữ Tánh là pháp danh, chữ Đạt là pháp hiệu, trong hai bài kệ của phái 
Cao Minh Tự, tông Thiên Thai ở Trung Quốc. Bà Sáu không biết điều này. 
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lại cho ông. Lúc đó ông ngồi chơi cờ bên đình Bình Tây. Bỗng nhiên trời nổi 
cơn gió lớn, mọi người kêu lên, ông chạy ra xem. Thấy một đàn chim én bay 
ngang, ông nói: “Chào bà con nghe, chư thiên đến đón tui rồi!”. Xong ông vào 
bóc cờ “chiếu” một tiếng, rồi ngả lưng ra chết liền! Đến ngày đưa ông, người ta 
thấy trên nóc chùa có hai lằn ánh sáng xẹt xuống hòm, thật là kỳ dị. 

 

Ông đạo Chí Thành ở Chùa Tây Thiên tại Bình Tây, tục thường gọi là ông Râu. 

Sư Đoan nhận xét: 

– Quả thật là miền Nam xuất hiện nhiều mối đạo hơn hẳn miền Trung, 
miền Bắc. 

Tôi gật đầu, nói: 

– Bây giờ phải ở đây viết xong ba bài ký sự kỳ 8, 9, 10 đã, sau đó trò sẽ 
tìm đến các Ni trưởng để viết các bài tiếp theo. 

… 

Như vậy, đến lúc này, tôi đã định hình một bố cục cụ thể cho tác phẩm 
Trung Giang Ký Sự. Với chiều dài thời gian là 20 năm, từ khi ngài Minh Đăng 
Quang về nước vào năm 1946, đến năm 1966, khi các giáo đoàn Khất sĩ đã định 
hình, Trung Giang Ký Sự sẽ gồm hai phần: 

Phần I: tất cả các ký sự của tác giả, trong quá trình đi các nơi tìm hiểu về 
Tổ sư Minh Đăng Quang, về các trưởng lão Tăng, Ni đệ tử của Ngài, và về các 
giáo đoàn, các giáo hội Phật giáo Khất Sĩ. 

Phần II: đưa ra nhận định chính thức và kết luận, ví dụ sẽ được viết 
thành một chương “20 năm Phật giáo Khất Sĩ” chẳng hạn. 

Mong rằng trong nửa năm tôi sẽ làm xong công việc này để còn bắt tay 
vào những việc khác. 

 

---------------------------------------------------- 


