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ĐỨC QUẢN CƠ TRẦN VĂN THÀNH
TRONG TÂM THỨC NGƯỜI AN GIANG
Trần Văn Thành *
Phạm Văn Phương**
Tóm tắt: An Giang là một vùng đất “địa linh nhân kiệt” đã sinh ra nhiều anh hùng chống giặc và xây
dựng quê hương. Ông Trần Văn Thành là một trong những anh hùng đó, ông lập làng, đào kênh, sản xuất
lương thực và vũ khí để chiến đấu với giặc Pháp đến cùng. Trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp ông đã
chuyển hóa Tứ Ân trong đạo Bửu Sơn Kỳ Hương thành vũ khí tinh thần của các nghĩa binh, và phát triển
đạo theo hướng tích cực mà đức Phật Thầy Tây An đã có công xây dựng. Vì thế ông Trần Văn Thành đã
được người dân tôn thờ và xem như một vị thần bảo hộ quê hương.
Từ khóa: Tín ngưỡng Trần Văn Thành, Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, anh hùng chống Pháp ở An Giang.

Trần Văn Thành - Phạm Văn Phương: The Đức Quản Cơ (Reverend) Trần Văn Thành
in the mind of An Giang people
An Giang is seen "a holly land with talented people" where many heroes in the fight against the enemies and
development of the homeland were born. Mr. Tran Van Thanh was one of those heroes. He founded villages, dug
canals, produced food and weapons to fight the French invaders. During the uprising against the French, he
transformed the Tứ Ân in the Bửu Sơn Kỳ Hương religion into a spiritual weapon of the insurgents and developed
the religion towards positive direction that the Phật Thầy Tây An instructed. Therefore, Mr. Tran Van Thanh was
locally worshiped and considered as a guardian deity of the homeland.Keywords: Trần Văn Thành, Trần Văn
Thành worhshipping, national hero Trần Văn Thành, Bửu Sơn Kỳ Hương, hero against French in An Giang.
Keywords: Trần Văn Thành belief, Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, hero against the French in An Giang.

