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  Lễ tưởng niệm 50 năm HT Thích Quảng Ðức vị pháp vong thân  
                                                     Sunday, June 23, 2013 7:14:39 PM  

Nguyên Huy/Người Việt 

SANTA ANA, California (NV) - Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại 
Hoa Kỳ vừa tổ chức một đại lễ tưởng niệm 50 năm pháp nạn (1963-
2013) Bồ Tát Thích Quảng Ðức và Tăng Ni Tín Ðồ Vị Pháp Vong Thân 
tại hội trường Jerome Center, Santa Ana, vào chiều hôm Chủ Nhật 23 
Tháng Sáu. 

 

Chư tăng ni trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hoa Kỳ cử hành lễ Tưởng Niệm Bồ Tát Thích 
Quảng Ðức và Tăng Tín Ðồ đã Vị Pháp Vong Thân. 
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt) 

Hai trăm chư tôn đức tăng ni trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Hoa Kỳ cùng hàng trăm Phật tử tham dự, đông chật hội trường có sức 
chứa cả ngàn người. 
 
Sau các nghi thức khai mạc, cư sĩ Huỳnh Tấn Lê, trưởng ban tổ chức buổi 
lễ, phát biểu khai mạc. Trong bài diễn văn, ông Huỳnh Tấn Lê nhắc lại thời 
gian Phật Giáo tranh đấu cuối thời Ðệ I Cộng Hòa đưa đến sự tự thiêu của 
Hòa Thượng Thích Quảng Ðức để đánh thức lòng từ bi bác ái của nhà cầm 
quyền đang dùng những biện pháp quyết liệt với tăng ni và Phật Giáo đồ. 
 
Ông nói: “Ngài (Hòa Thượng Thích Quảng Ðức) hy sinh thân mình làm bó 
đuốc để cầu mong Tổng Thống Ngô Ðình Diệm ‘nên giữ lấy lòng bác ái từ 
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bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững 
nước nhà muôn thuở’. Ngọn lửa đầy hùng lực và từ bi của Bồ Tát Thích 
Quảng Ðức cùng chư tăng ni Phật tử đã nêu cao lý tưởng hoằng dương 
chánh pháp, để lại một bài học cho lịch sử và tạo sự khâm phục cũng như 
lòng ngưỡng mộ của nhân loại trên toàn thế giới”. 
 
Trong bài diễn văn, ông Huỳnh Tấn Lê cũng nhắc đến những lý do để hàng 
năm chư tăng ni và Phật tử khắp nơi từ trong ra đến ngoài nước đều làm lễ 
tưởng niệm vị Bồ Tát. Ðó là dịp để tưởng nhớ và noi gương công đức của 
các bậc tiền bối đồng thời để rút tỉa kinh nghiệm cho sinh hoạt của cộng 
đồng Phật Giáo trên căn bản Ðạo Pháp và Dân Tộc. Thứ đến là nhắc lại 
lịch sử không phải để căm thù mà là nhắc lại sự thật của lịch sử để biết rõ 
mà cảnh giác, cố gắng không để những việc như thế tái diễn. 
 
Ông cũng nhắc đến chế độ Ðệ I Cộng Hòa và pháp nạn Phật Giáo trong 
giai đoạn này và nay ở hải ngoại thì “một thế lực ‘vô minh’ đã luôn tìm mọi 
phương cách bôi nhọ, đánh phá Phật giáo...” 
 
Nhưng, vẫn theo ông Huỳnh Tấn Lê, bà Ngô Ðình Nhu, nhũ danh Trần Lệ 
Xuân “Sau những biến động đau thương xảy đến cho bản thân và gia tộc, 
có lẽ bà đã quán chiếu nhiều về luật nhân quả. Năm 1980 bà đã cho con 
trai là ông Ngô Ðình Trác đến Los Angeles gặp Hòa Thượng Thích Mãn 
Giác để ngỏ lời xin lỗi Phật Giáo cũng như nhân mùa Vu Lan, xin thầy làm 
lễ cầu siêu cho phụ mẫu của bà là ông bà Trần Văn Chương. Ðến ngày 30 
Tháng Mười năm 1996, qua các phương tiện truyền thông, bà đã chính 
thức lên tiếng tạ lỗi giác linh Bồ Tát Thích Quảng Ðức với những lời lẽ chân 
thành như ‘Nay đời người chỉ là bóng câu qua cửa sổ, sự vật đổi thay, và 
con người cũng không còn tồn tại, tôi đích thân tạ lỗi linh hồn thầy Thích 
Quảng Ðức và xin Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ân xá những lời tuyên bố 
vô trách nhiệm của tôi 34 năm trước.’” Theo ông Huỳnh Tấn Lê, sự việc này 
đã được đài phát thanh Little Saigon Radio tại Nam California, báo Tin Ðiện 
tại Ðức, tuần báo Victoria Tivi tại Melbourne và Sydney loan tải. 

Kế tiếp, đạo hữu Nguyễn Huy Sỹ lên tuyên đọc tiểu sử Bồ Tát Thích Quảng 
Ðức. Ngài sanh năm 1987 tại Khánh Hòa trong một gia đình có 7 anh chị 
em. Năm lên 7 thì xuất gia tu học. 15 tuổi thọ giới Sa Di đến năm 20 thọ Tỳ 
Kheo giới. Sau đó ngài lên núi tịnh tu 3 năm rồi ngài đã đi khắp các tỉnh 
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miền Nam, khai sơn và trùng tu 31 ngôi chùa. Mùa pháp nạn Phật Giáo 
1963 ngài nhận ra được chánh pháp là ngọn đuốc thần soi sáng thế nhân, 
còn thân ngũ uẩn chỉ là giả tạm nên ngài đã quyết định tự thiêu thân để 
cúng dường Phật pháp đồng thời để thúc đẩy chính quyền hiện tại gấp rút 
giải quyết n?m nguyện vọng của Phật Giáo và giải tỏa cho ba ngôi chùa ở 
Huế đang bị vây khốn. 
 

 

Lễ rước chư tăng ni trong Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vào lễ 
đài trong hội trường. (Hình: Nguyên 
Huy/Người Việt) 

 
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, chánh văn phòng Hội Ðồng Giáo Phẩm 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, trong dịp này cũng ban 
một đạo từ. Hòa thượng nói: “Bồ Tát Thích Quảng Ðức là ngọn lửa sáng 
trong thế kỷ 20. Ngài nhập Niết Bàn đã để lại Xá Lợi tim mà thử đốt đến 3 
ngàn độ vẫn không cháy để chúng ta cùng tưởng niệm đến sự hy sinh của 
ngài cho Ðạo Pháp và Dân Tộc”. 
 
Buổi lễ được kế tiếp qua những tiết mục dâng hoa cúng Phật của các Phật 
tử và tám bài phát biểu của của các nhân sĩ trong cộng đồng. Giáo Sư Trần 
Quang Thuận với đề tài “Vị Pháp Vong Thân”, Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm 
với “Ngọn Ðuốc tuệ 1963 và con đường thương yêu đồng loại,” nhà báo Vũ 
Ánh với “Cái nhìn của một nhà báo về Pháp nạn 1963”, Giáo Sư Cao Văn 
Hở với “Trái tim Kim Cang Quảng Ðức”, nhà văn Ðào Văn Bình với “Ngọn 
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Lửa Thích Quảng Ðức”, cư sĩ Ðặng Nguyên Phả với “Những điều nhớ lại 
Phật Giáo 1963 của một chứng nhân”, nhà báo Thanh Huy phổ biến những 
tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng và cơ quan CIA Hoa Kỳ về 
pháp nạn Phật Giáo 1963, cư sĩ Tâm Duy Phan Duy Chiêm với “Tưởng 
Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Ðức và Tăng Tín Ðồ Vị Pháp Vong 
Thân”. 
 
Mặc dù chương trình lễ khá dài nhưng hội trường vẫn đông chật Phật tử 
cho đến phút chót. 
 
Phía quan khách, theo ban tổ chức giới thiệu có mặt cựu Trung Tướng Tôn 
Thất Ðính, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, cựu Bộ Trưởng Trần Quang 
Thuận, các hội viên trong Hội Cư Sĩ Phật Giáo ở Nam California, Liên Minh 
Dân Chủ Việt Nam, các đạo tràng thuộc nhiều chùa viện. Phía báo chí 
truyền thông cũng có mặt rất đông. 
 
–– 
Liên lạc tác giả: NguyenHuy@nguoi-viet.com 
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