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Ôn Lại Đôi Điều   
Nhân Ngày Đức Thầy Thọ Nạn 

 

Nguyễn Quang Duy 
 
 
 
Kính thưa ông Lê Minh Trung, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại Victoria 
Kính thưa qúy vị đại diện Tôn Giáo, Hội Đòan, Truyền Thông Báo Chí, 
Kính thưa quý đồng hương, 
 
Tôi không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng như qúy vị tôi có một đức tin vào Đức Thầy 
vị giáo chủ sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Tôi tin Đức Thầy vì tư tưởng và hành động 
của Ngài. Xin cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội nhân ngày Đức Thầy thọ nạn được ôn 
lại đôi điều Thầy dạy. 
 
Đức Thầy dạy chúng ta Tứ Ân trong đó có Ân Đất Nước là con dân phải bảo vệ đất 
nước khi bị ngọai bang xâm lăng, xây dựng đất nước cho được cường thịnh, cứu 
nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu 
không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay 
với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước. 
Theo lời Thầy dạy hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh chống Pháp 
giành độc lập, chống cộng sản để bảo vệ và xây dựng miền Nam Tự Do và đang 
tiếp tục đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội. 
 
Thưa quý vị, 
Tư tửơng chính trị của Đức Thầy cũng là ánh đuốc soi đường cho chúng ta. Bên 
cạnh Phật Giáo Hòa Hảo Thầy còn sáng lập Việt-Nam Dân Xã Đảng, một đảng dân 
chủ xã hội, chủ trương tòan dân chính trị, chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân và 
chống độc tài bất cứ hình thức nào.  
 
Chủ trương Toàn Dân Chánh Trị là chủ trương mang chính trị xuống đến tòan dân, 
giáo dục chính trị cho tòan dân và Đảng Dân Xã thành lập làm phương tiện để Đức 
Thầy có thể áp dụng tư tưởng chính trị tòan dân của mình nâng cao tầm hiểu biết về 
dân chủ xã hội của hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mà đa số là những nông 
dân ít học.  
 
Đức Thầy đề ra một mục tiêu cách mạng xã hội như sau: “Cải thiện và nâng cao đời 
sống tinh thần và vật chất của dân cày và thầy thợ bằng cách mở thật nhiều cơ quan 
y tế, giáo dục, cứu tế, nhà bảo sanh, ấu trĩ viện, nhà dưỡng lão, nhà thương, trường 
học, nhà hát bóng ... làm cho dân cày cũng hưởng được những ích lợi của khoa học 
như thầy thợ ở đô thị.” 
 
Thưa quý vị 
Được sống tại Úc, chúng ta được hưởng giáo dục, y tế miễn phí, hưởng một xã hội 
bình đẳng bình quyền, một hệ thống an sinh tân tiến, âu cũng là nhờ công lao của 
những chính trị gia Úc không ngừng đấu tranh cho xã hội Úc ngày càng tốt đẹp. 
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Trong số những người này có không ít những người đeo đuổi lý tưởng xã hội và dấn 
thân cải tiến xã hội theo khuynh hướng xã hội. Điều này cho thấy Chương Trình Dân 
Xã Đảng mà Đức Thầy đã sọan ra và chính thức công bố là chương trình khả thi và 
cần được thực hiện khi Việt Nam có tự do dân chủ. 
 
Gần 70 năm về trước, tư Tưởng và hành động của Đức Thầy đã đi trước thời đại và 
hòan tòan thích hợp cho một nước Việt Nam Tự Do. Xin được phép giới thiệu với 
quý vị hai bài tôi đã viết về chủ trương tòan dân chính trị và cách mạng xã hội theo 
chủ nghĩa xã hội để chúng ta có thể hiểu thêm về con đường được Đức Thầy vạch 
ra để đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân lọai.  
 
Thưa quý vị, 
Cũng vì tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà hàng ngàn đồng bào 
Quốc Nội đang bị tù đày hay đang bị cộng sản ngày đêm khủng bố. Trong đó có 
nhiều người là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. 
 
Ở hải ngọai điều thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm được, là yểm trợ vật chất 
các cá nhân và các tổ chức đấu tranh quốc nội. Hằng năm Khối 8406 chúng tôi đều 
có tổ chức Mừng Sinh Nhật Khối 8406, tất cả các khỏan tiền sau khi trừ chi phí đều 
được chuyển về cho các tổ chức đấu tranh Quốc Nội trong đó có các Tổ chức Phật 
Giáo Hòa Hảo để chia sẻ phần nào khó khăn mà những người đấu tranh Quốc Nội 
gánh chịu.  
 
Chủ nhật tới 7-4, chúng tôi lại tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ. Xin phép được nhân cơ 
hội mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi. 
Xin cám ơn và kính chào tòan thể quý vị. 
 

Nguyễn Quang Duy 
 

 

Những hình ảnh trong ngày Lễ 
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