
Trò đại bịp: Thích Quảng Ðức tự thiêu 
 

LỜI GIỚI THIỆU: 
Ông Năm Ba Gác sinh năm Ất Sửu, quê ở tỉnh Long An, tính đến nay, năm 2015 đã 90 tuổi.  Ông đang sống tại Sài Gòn, 

làm nghề đạp xe ba gác và bán vé số dạo.  Trước năm 1975, ông Năm từng có nghề nghiệp chuyên môn, có nhà, có 

đất, có gia đình vợ con. Tuy bị Mỹ Ngụy "bóc lột" nhưng ông Năm được có tất cả.  Nhưng sau năm 1975, sau khi "được 

giải phóng", được "độc lập, tự do" thì ông Năm đã bị mất tất cả.  Bọn việt gian cộng sản đã cướp nhà, cướp đất của ông 

và tống cổ ông ra ngoài đường, trở thành người dân oan, sống màn trời chiếu đất.  Cũng may nhờ trời thương, ông còn 

có sức khỏe để làm nghề đạp xe ba gác sống qua ngày.  Cũng nhờ lớn tuổi, đã từng sống qua nhiều triều đại chính trị, 

nên ông Năm hiểu biết rất nhiều, nhất là về bản chất lưu manh, phản động của tập đoàn việt gian cộng sản.  Ông được 

đồng bào thương, bảo bọc che chở và thường tâm tình với đồng bào về nhiều chuyện thế sự liên quan đến hoàn cảnh 

của những kẻ nô lệ trong thế kỷ thứ 21.  Nhờ sự giúp đỡ của đồng bào nên ông Năm có thể dùng Facebook, Twitter, 

Chat-Room hoặc e-mail để nêu lên những chính kiến của mình. Sau đây là một buổi tâm sự của ông Năm qua 'chat-

room', sau khi đã làm một cuốc xe ba gác và ngồi nghỉ tại một quán cóc ven đường: 

======== 

ND: (Viết tắt của hai chữ 'Người Dân') Thưa ông Năm, nhiều người cho rằng sự kiện Thích 
Quảng Ðức tự thiêu năm 1963 chính là ngòi nổ dẫn đến sự sụp đổ của nền Ðệ Nhất Cộng 

Hòa. Ngoài ra, bọn việt gian cộng sản hiện nay đã cho tạc tượng Thích Quảng Ðức và rêu 
rao rằng Thích Quảng Ðức chính là "bồ tát" hóa thân để bảo vệ "Chánh Pháp" (Phật giáo 

việt cộng) Ông có nhận xét gì về điều này? 
  

Ông Năm:  Năm 1963, biến cố Thích Quảng Ðức "tự thiêu" đã làm chấn động cả miền Nam 
Việt Nam và cả thế giới. Sở dĩ chấn động là vì "ông sư" Thích Quảng Ðức, khi bị đốt, đã 

ngồi yên một chỗ, tay bắt ấn(?) 'Tam Muội', không hề lăn lộn, la hét hay đau đớn gì, cho 
đến khi bị cháy đen thui như khúc củi rồi đổ gục xuống. Một điều khác, cũng gây chấn 

động dư luận cả nước cũng như trên thế giới là trái tim của Thích Quảng Ðức, sau khi bị 
đưa vào lò thiêu bốn ngàn độ, thiêu 10 giờ liên tiếp, vẫn còn y nguyên!(?) Từ đó, rộ lên 

tin đồn, đó là "trái tim bồ tát", là "kim cương bất hoại", và rằng Thích Quảng Ðức chính là 

"bồ tát" hóa thân để bảo vệ "chánh pháp"!  
  

Năm 1963, tôi cũng tin những điều "thiêng liêng" trên là có thật. Là một phật tử, tôi 
thường xuyên tự học giáo lý và tôi rất tâm đắc những lời dạy sau đây của Ðức Phật: 

- Hãy tự thắp đuốc lên mà đi 
- Ðừng vội tin những điều Ta đã dạy mà hãy kiểm chứng qua thực tế. 

  
Nhưng sau năm 1975, sau khi việt cộng chiếm được miền Nam thì tôi bắt đầu sáng mắt. 

Lý do vì chính mắt tôi chứng kiến mấy ông "thầy" mà hồi trước năm 1975, nhiều phật tử 
đã rất tôn kính, gọi là "thượng tọa", "hòa thượng", đã hiện nguyên hình là những tên đặc 

công cộng sản nằm vùng! Một ví dụ điển hình là "thầy" Thích Viên Hảo, trụ trì chùa Tam 
Bảo, ở đường Dương Công Trừng, quận 10, thành phố Hồ Chó Minh. (Không biết tên này 

có phải là sư phụ của Thích Viên Lý hay không?)   
Tên Viên Hảo này đã từng lên ti vi và đài phát thanh khoe khoang, kể lể những thành tích 

"cách mạng" của mình, và những "thành tích" của hắn cũng được đăng trên các báo của 

việt cộng nhiều lần. Ví dụ, hắn đã kể: Trước năm 1975, sau lớp vỏ "thượng tọa", tên Thích 
Viên Hảo đã nhiều lần MẶC ÁO CÀ SA, đi xe gắn máy lên Củ Chi để vận chuyển vũ khí về 

cất giấu trong chùa! 
Tên Viên Hảo này (tên thật là Tô Thế Bình) chỉ là một ví dụ điển hình trong hàng trăm ví 

dụ khác. Ngoài ra, tôi đã thấy rất nhiều tên thầy chùa khác, sau năm 1975, đã hiện nguyên 
hình là việt cộng nằm vùng, đã từng phá nát xã hội miền Nam, giết rất nhiều đồng bào vô 

tội. Quý vị có thể kiểm chứng điều tôi vừa nói rất dễ dàng. Quý vị hãy vào YouTube, đánh 



dòng chữ "tham quan chùa Phật giáo ở Trà Vinh và Sóc Trăng", sẽ thấy mấy "ông sư" trụ 

trì, kể chuyện cho các phóng viên về những "thành tích cách mạng" hồi trước năm 1975 
là nuôi giấu cán bộ việt cộng ngay trong chùa và tàng trữ vũ khí trong chùa để đánh Mỹ 

Ngụy!  Ðây chính là những bằng chứng sống do chính miệng những tên việt cộng kể ra, 
đã được quay video, được đưa lên internet, chớ không phải do chúng ta bịa đặt để vu oan 

giá họa cho "phật giáo" của việt cộng! 
Như trên đã nói, là phật tử, tôi rất tâm đắc những lời dạy của Ðức Phật: " ...Ðừng vội tin 

những điều Ta dạy mà hãy kiểm nghiệm qua thực tế ... và Hãy tự thắp đuốc lên mà đi ..." 
  

Chính Ðức Phật đã nói, kể cả những lời dạy của Ngài, cũng chớ vội tin; do đó, với tinh 
thần 'tự thắp đuốc', tôi đã kiểm nghiệm lại thực tế thì thấy rằng, trước năm 1975, Phật 

giáo tại miền Nam đã bị bọn cộng sản lợi dụng rất nhiều. Bọn cộng sản đã biến đạo Phật 
thành một cái vỏ bọc hết sức kiên cố mà cho dù chế độ cộng sản tại Việt Nam có bị sụp 

đổ thì bọn chúng sẽ vẫn còn tồn tại lâu dài trong cái vỏ bọc "phật giáo"!  Ðây là điểm hết 
sức đặc biệt của chế độ cộng sản tại Việt Nam mà không có một quốc gia cộng sản nào 

trên thế giới có được!  Và đây cũng là điều quan trọng mà chúng ta phải thấy rõ: Chế độ 

cộng sản và đảng việt gian cộng sản tại Việt Nam gần như là căn bệnh ung thư bất trị, đã 
ăn rất sâu vào xương tủy của bệnh nhân. Nó là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm hơn 

bất cứ hiểm họa nào trên thế giới, nguy hiểm hơn bất cứ tổ chức khủng bố nào trên thế 
giới! Nó đã qua mặt luôn cả hai sư phụ của nó là Liên Sô và Trung Cộng và cũng chính là 

cha đẻ ra nó! Ðảng cộng sản của Liên Sô và Trung Cộng không có núp đằng sau lớp vỏ 
"phật giáo" cho nên dễ bị phát hiện và dễ bị tiêu diệt. Nhưng đảng việt gian cộng sản thì 

khác. Bọn chúng biết núp bên trong pho tượng Phật cho nên rất khó tiêu diệt, vì "đánh 
chuột thì sợ vỡ đồ" và bọn chúng sẽ la làng lên là "đàn áp tôn giáo"!!! 

Trở lại câu hỏi của quý vị, sau đây tôi sẽ giải thích lý do vì sao hiện tượng "bồ tát" Thích 
Quảng Ðức "tự thiêu" chỉ là trò đại bịp và có lẽ là trò đại bịp lớn nhất trong lịch sử của 

nhân loại, trên toàn thế giới, từ trước đến nay chưa hề có!!! Sau đây là những lý do vì sao 
tôi kết luận đó chỉ là trò đại bịp: 

1.  Lý do thứ nhất:   Thích Quảng Ðức không bao giờ là Bồ Tát. 
Theo giáo lý Phật giáo, Bồ Tát là những bậc thánh tu đã thành Phật nhưng không chịu 

nhập Niết Bàn mà vẫn tình nguyện ở lại trần gian để cứu độ chúng sanh. Ðã là Bồ Tát thì 

đương nhiên phải có phép thần thông, chẳng hạn như 'Lục Thông' mà Ðức Phật đang có. 
  

Ở đây tôi không đi sâu vào chi tiết mà chỉ đề cập đến phép màu 'Tha tâm thông', tức là 
khả năng nhận biết rất rõ tâm địa của người đối diện, thậm chí ngay cả khi người đó chưa 

trực diện với vị Bồ Tát. Phép màu 'Tha tâm thông' này, ngay cả những vị thiền sư cũng đã 
luyện được, chưa cần phải trở nên Bồ Tát mới có. Nói tóm tắt, đây là khả năng biết trước 

tương lai và đọc được 'tim đen' của người đối diện. Trong những câu chuyện thiền, có 
những vị thiền sư biết trước vài ngày nữa sẽ có khách đến, nên sai đệ tử xuống núi đứng 

chờ sẵn, khi nào thấy người nào tuổi tác và hình dạng như mô tả thì mời lên 'cốc' để gặp 
thiền sư! 

  
Như chúng ta đã biết, cái gọi là "phật giáo" Ấn Quang chỉ là tà đạo của những loại yêu 

quái hết sức ghê gớm, ví dụ như những tên Thích Ðôn Hậu, Thích Thiện Siêu, Thích Trí 
Quang, Thích Minh Châu, Thích Hộ Giác, Thích Quảng Ðộ  v.v.. Ngoài ra, nếu quý vị xem 

tiểu sử của tên đại tướng ngụy quân việt gian cộng sản Văn Tiến Dũng thì sẽ thấy rằng, 

trong thời gian hoạt động "cách mạng", hắn đã từng đi "tu" năm 1942-1943 tại chùa Bột 
xuyên, huyện Mỹ Ðức, Hà Nội! 

  



 Ðặc biệt tên việt gian Thích Ðôn Hậu, ak Diệp Trương Thuần đã từng bị tòa án của chính 

phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên án tử hình vắng mặt năm 1968! (Xem tài liệu đăng trên 
trang Web Chính Khí Việt, mục 'Tội ác Phật giáo Ấn Quang)   

Nếu Thích Quảng Ðức thực sự là bồ tát hóa thân thì ắt hẳn ông ta đã thấy rất rõ chân 
tướng của những tên ma tăng giết người như ngóe như Thích Ðôn Hậu, Thích Trí Quang, 

Thích Minh Châu, và chắc chắn ông ta phải biết rất rõ cái gọi là "phật giáo Ấn Quang" chỉ 
là lớp vỏ bọc của một đảng cướp tàn ác, nguy hiểm nhất trên thế giới. Do đó, khi bọn ma 

tăng đến khuyến dụ ông "tự thiêu" thì chắc chắn ông phải từ chối. Ðằng này, ông Thích 
Quảng Ðức đã ngu dại, để cho bọn ma tăng chích thuốc phá hủy hệ thần kinh liên tục 

trong ba tháng rồi đem ra đốt như người ta đem rô ti một con heo quay!  Phép màu 'Tha 
tâm thông' ông để đâu? Mà nếu không có phép màu 'Tha tâm thông' thì đâu phải là bồ 

tát! Ðiều này cũng tựa như khi ta phát biểu: "Ðó là một tam giác vuông" Nhưng khi kiểm 
tra lại thì tam giác đó không có góc vuông 90 độ! Ðã là tam giác vuông thì bắt buộc phải 

có một góc vuông 90 độ, không có góc 90 độ thì không phải là tam giác vuông! 
  

Do đó, chỉ nội xét về khía cạnh tâm lý nhạy bén 'tha tâm thông' thôi, ta đã thấy Thích 

Quảng Ðức còn thua cả một ông thầy bói mù rờ mu rùa! Ông thầy bói mù chỉ cần nghe 
giọng nói, cầm và sờ nắn bàn tay của thân chủ mà có thể "thấy" được quá khứ vị lai của 

họ và nói trúng phóc một trăm phần trăm! (Với những điều thân chủ muốn nghe!) 
  

Nếu Thích Quảng Ðức thực sự là bồ tát hóa thân thì ắt hẳn ông ta phải có phép màu 'Thiên 
lý nhĩ', tức là khả năng nghe xa nghìn dặm, kể cả những âm thanh cách xa trái đất hàng 

triệu quang niên ánh sáng. Ðằng này những chỉ thị của thằng Hồ Chí Minh tại Hà Nội, ra 
lệnh cho đám đàn em đem ông ta ra thí mạng cùi mà ông cũng không nghe được, không 

hề hay biết thì không thể nói ông ta là Bồ Tát được! Hơn nữa, khi bọn CIA Mỹ thảo luận 
kín với bọn ma tăng để thực hiện kế hoạch "rô ti" Thích Quảng Ðức thì ông phải biết và 

phải hiểu, cho dù bọn chúng có thảo luận bằng bất cứ thứ ngôn ngứ gì đi chăng nữa! Phép 
màu 'Thiên Lý Nhĩ' ông để đâu? Mà không có 'Thiên lý nhĩ' thì đâu có phải là Bồ Tát! 

  
Do đó, với cái nhìn của tôi, Thích Quảng Ðức chỉ là một kẻ tu hành ngu đần, phạm giới 

luật của Phật đã dạy là 'Bi -Trí - Dũng'. Người đi tu hay phật tử phải thường xuyên rèn 

luyện ba đức hạnh căn bản, đó là: Bi, Trí và Dũng. Một người có 'Bi' và 'Dũng' nhưng 
không có 'Trí' thì chỉ là đồ vô dụng, nếu không muốn nói là phá hoại đạo Phật và phá hại 

xã hội! Chính vì không có 'Trí' cho nên ông Lâm Văn Tức (tức Thích Quảng Ðức) đã vô 
hình chung tiếp tay với bọn giặc phá sập nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, đưa đến tai họa khôn 

lường cho đất nước và toàn dân tộc, mà hơn 50 năm sau vẫn chưa phục hồi được!!! 
  

Tóm tắt lý do một: Thích Quảng Ðức không phải là Bồ Tát. Ông ta chỉ là một kẻ tu hành 
ngu đần, bị tham sân si dẫn dắt, (Ðạo Phật gọi là vô minh) bị cộng sản lợi dụng rồi thổi 

ông ta lên mây xanh thành ra "bồ tát" và "thánh tử vì đạo"!!! 
  

2.  Lý do thứ hai:   Bọn việt gian cộng sản đã dàn dựng nên vụ Thích Quảng Ðức "tự 
thiêu". 

  
Bọn việt gian cộng sản đã BỔN CŨ SOẠN LẠI. Thích Quảng Ðức chẳng qua cũng chỉ là kịch 

bản 'Lê Văn Tám' thứ hai. Lần này, để cho "hoành tráng" và "ấn tượng" hơn, bọn giặc đã 

dùng "người thật việc thật", đem một cái xác chết vẫn còn biết thở ra để thiêu sống, để 
có nhiều ảnh hưởng đến đồng bào và dư luận trên toàn thế giới! 

  



Chúng ta cần nhớ rằng biến cố 'Thích Quảng Ðức' diễn ra năm 1963. Ðây không phải là 

lần đầu tiên bọn việt gian cộng sản dàn dựng các sự kiện để đánh lừa đồng bào và cả thế 
giới. Trước đó 18 năm, tức năm 1945, bọn chúng đã phịa ra "ngọn đuốc sống" Lê Văn 

Tám. Sau đó, bọn chúng liên tục tạo ra nhiều "anh hùng" huyền thoại khác. Ðiều này cũng 
tựa như một nhà ảo thuật biểu diễn trên sân khấu, càng biểu diễn nhiều thì trình độ lừa 

gạt khán giả càng tinh vi hơn, càng nhuần nhuyễn hơn. Bọn giặc đã thực tập liên tục trong 
MƯỜI TÁM NĂM, đó là lý do vì sao biến cố 'Thích Quảng Ðức' đã rất thành công và làm 

chấn động cả thế giới! 
Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích và vạch trần những trò bỉ ổi, lưu manh này của bọn việt 

gian cộng sản và bọn CIA Mỹ lúc đó. 
  

3. Lý do thứ ba:  Thích Quảng Ðức có thật sự "TỰ THIÊU" hay không? 
  

Một tấm hình hay một đoạn phim video có giá trị bằng MỘT TRIỆU lời nói. Tốt nhất, chúng 
tôi mời quý vị xem rất nhiều video clip đang được post trên mạng. Quý vị sẽ thấy rằng; 

  

- Khi xe vừa dừng, Thích Quảng Ðức bị hai tên việt cộng mặc áo cà sa, cạo đầu trọc, kè 
ra khỏi xe. Y hầu như không còn đủ sức để bước đi, mà phải có hai người kè hai bên. Ðiều 

này chứng tỏ y chỉ còn là một cái xác chết còn biết thở! Nét mặt của y lúc đó lơ láo như 
kẻ mất hồn, hoàn toàn không có thần sắc gì của một người đang còn sống! 

  
 - Sau khi Lâm Văn Tức (Thích Quảng Ðức) đã ngồi xếp bằng trên mặt đất thì một tên "sư" 

đã dùng can xăng loại 25 lít tưới lên cái xác chết còn biết thở và tưới từ gáy trở xuống. 
Lúc gần hết can xăng thì tên sư việt cộng (tức Nguyễn Công Hoan) đã rưới một đường 

xăng dài khoảng bốn mét, từ chỗ Thích Quảng Ðức đang ngồi, đến chỗ những "phật tử" 
đang bao quanh, rồi châm lửa đốt! 

  
- Như vậy chúng ta thấy: Từ đầu đến cuối, Thích Quảng Ðức đều hoàn toàn bị động. Nếu 

gọi là "tự thiêu" thì chính y phải tự rưới xăng lên đầu và phải tự bật quẹt. Một điểm quan 
trọng nữa là Thích Quảng Ðức phải tự hiên ngang bước ra khỏi xe, không cần có người 

dìu. ("Bồ tát" gì mà lại sợ chết, đi không muốn nổi!!!)  Tiếc rằng, từ trước đến nay đã có 

quá nhiều bài "tường thuật" của người Việt "quốc gia" lẫn người ngoại quốc viết sai, viết 
láo, viết bậy, mô tả láo về sự kiện Thích Quảng Ðức "tự thiêu"! Ða số đều viết rằng Thích 

Quảng Ðức tự bật diêm quẹt! Sai hoàn toàn! Xin quý vị hãy coi video lại thật kỹ xem Thích 
Quảng Ðức có tự bật diêm quẹt hay không? 

Những video clip về vụ Thích Quảng Ðức "tự thiêu" hiện đang có rất nhiều trên mạng. Quý 
vị tha hồ kiểm chứng để thấy rõ đâu là sự thật!      

  
Thích Quảng Ðức đã bị bọn việt gian cộng sản đem ra làm con gà rô ti. Y không bao giờ 

"tự thiêu" và y cũng chẳng bao giờ là "bồ tát" cả!!!  Y chỉ là một kẻ tu hành phạm giới luật 
cấm của Ðức Phật là cấm những tu sĩ tự sát trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng thật đáng 

tiếc, hiện nay có nhiều phật tử do vô minh nên vẫn tôn thờ "bồ tát" Thích Quảng Ðức! 
  

Ðức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài rằng: hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nhiều người đã 
theo đúng lời dạy của Ngài và đã tự giải thoát. Ví dụ như trong quá khứ, loài người thường 

tôn thờ mấy ông "thần" sấm, "thần" sét, rồi thờ "hà bá", hàng năm cứ phải đem quăng 

một người con gái còn trinh xuống sông. Bây giờ có ai còn mê muội đến như vậy không? 
Thích Quảng Ðức hay thằng đại việt gian Hồ Chí Minh cũng vậy. Bọn chúng nó chỉ là những 

loại hà bá, loại "thần" gốc cây đa, chỉ thực sự "linh hiển" đối với những người đầu óc còn 



đặc sệt vì bị quá nhiều màng nhện u minh che phủ, chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng 

mặt trời!!! 
  

4. Lý do thứ tư: Thích Quảng Ðức tham thiền nhập định??? 
  

ND:  Thưa ông, nếu như vậy thì ông giải thích như thế nào về việc Thích Quảng Ðức bị lửa 
đốt toàn thân khoảng ba phút mà không hề nhúc nhích? 

  
Ông Năm:  Quý vị cứ lấy một khúc cây to bằng thân người, rồi chế xăng lên đốt xem nó 

có nhúc nhích hay không? Thích Quảng Ðức cũng vậy thôi. Khi bị đem ra thí mạng cùi, 
đem thiêu sống thì hắn đã biến thành khúc củi, có còn biết gì nữa đâu mà lăn lộn, la hét? 

  
Theo những tài liệu mà tôi đã đọc được thì chính tên việt cộng Nguyễn Công Hoan (tức 

Huỳnh Văn Thạnh) đã theo lệnh trên, đóng vai "y tá", liên tục chính thuốc "an thần" và 
"trợ tim" cho Thích Quảng Ðức trong ba tháng liền. Sự thật thì đây là loại thuốc nhằm phá 

hủy hệ thần kinh, làm cho nạn nhân mất hết tất cả cảm giác, không hề biết đau đớn là gì 

nữa. Ðó là lý do vì sao Thích Quảng Ðức đã bị say thuốc, nằm ngủ li bì suốt ba tháng trời! 
Quý vị cứ thử làm một thí nghiệm nhỏ sau đây sẽ biết ngay: hãy xoa một chút thuốc tê 

vào ngón tay út rồi lấy điếu thuốc lá đang cháy dụi vào, xem có thấy đau hay không? 
Huống chi, bọn việt cộng, sau khi dụ dỗ, tuyên truyền cho Thích Quảng Ðức, hứa sẽ phong 

cho hắn tước vị "thánh tử đạo", rồi tiêm thuốc liên tục trong ba tháng thì cái xác của y chỉ 
còn là một cái xác ướp trong tủ lạnh không hơn không kém! 

Một điều nữa cũng đáng cho chúng ta lưu ý là năm 1984, việt cộng cho xuất bản quyển 
sách dưới dạng hồi ký - tiểu thuyết, mang tên là 'Trong Lòng Ðịch', tác giả là Trần Trung 

Quân. Quyển sách này đã kể lại chi tiết Thích Quảng Ðức đã bị tiêm thuốc và được "chăm 
sóc" như thế nào trong suốt ba tháng, trước khi bị đem ra thí mạng cùi! Ðây chính là sách 

của việt cộng xuất bản, tự hào về những thành tích "cách mạng" của bọn chúng, chớ 
không phải là sách của người quốc gia đi "nói xấu" Phật giáo! 

Thích Quảng Ðức đã bị chích thuốc an thần, phá hủy toàn bộ hệ thần kinh liên tục trong 
ba tháng và bị đem ra thiêu sống. Y cũng chẳng bao giờ là "thiền sư", mà thuần túy chỉ là 

một khúc củi bị đốt như các trại sinh gia đình phật tử đốt lửa trại. Thế thôi! 

  
5. Lý do thứ năm:  Tại sao các phóng viên biết trước địa điểm "tự thiêu" tại ngã tư Phan 

đình Phùng - Lê Văn Duyệt mà chính quyền không hề hay biết gì? 
  

Khi cuộc "tự thiêu" chuẩn bị diễn ra thì đã có khá nhiều phóng viên ngoại quốc lẫn người 
Việt đã chờ sẵn với máy ảnh và các máy quay phim đã sẵn sàng. Và ngay lập tức, ngay 

sau khi cuộc tự thiêu chấm dứt thì toàn thế giới đều hay biết sự kiện vô cùng khủng khiếp 
này! (rô ti một thầy chùa) Ðây là đòn tấn công chí mạng của việt cộng và bọn CIA Mỹ lúc 

đó, nhắm vào đầu não của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa!  Do đó, chúng ta có thể nói rằng, ngày 
11 tháng 6 năm 1963, người bị thiêu sống chính là Tổng Thống Ngô Ðình Diệm chớ không 

phải là tên việt cộng Thích Quảng Ðức!!  Tổng Thống Diệm bị hy sinh, kéo theo toàn bộ 
sự sụp đổ của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa và làm cho chúng ta bị mất nước năm 1975, mà mãi 

hơn 40 năm sau, cả 100 triệu dân Việt vẫn còn rên xiết quằn quại dưới ách thống trị của 
bọn việt gian cộng sản!!! 

  

Sở dĩ các phóng viên biết trước cuộc tự thiêu mà chính quyền hoàn toàn không hề hay 
biết là vì có sự phá hoại, nối giáo cho giặc của bọn CIA Mỹ lúc đó đang tìm mọi cách để 

lật đổ tổng thống Diệm. Bọn chúng (CIA) đã bắt tay với việt cộng và xì tin tức này ra cho 



giới báo chí. Và cũng ngay sau đó, chính bọn CIA lúc đó và việt cộng đã đưa tin này đi lan 

truyền trên khắp thế giới, khiến cho toàn thế giới đều ngộ nhận rằng chính quyền Diệm-
Nhu hết sức tàn ác, và rằng "Phật giáo" tại Việt Nam đang bị lâm vào cơn "pháp nạn"!!  Do 

đó, theo tôi, tổng thống Diệm bị xem như đã chết kể từ hồi tháng 6 năm 1963, chớ không 
phải  vào tháng 11-1963! Liều thuốc độc rắn hổ mang hết sức ghê gớm mà bọn CIA MỸ 

lúc đó và việt cộng đã tung ra, ngấm vào tận xương tủy của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa, và 
vô phương cứu chữa!  Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho hay rằng chính bọn CIA lúc đó đã 

cung cấp thuốc an thần và thuốc "trợ tim" cho việt cộng để bọn chúng tiêm vào cái xác 
chết còn biết thở của Thích Quảng Ðức! 

  
 Bây giờ nghĩ lại chúng ta không khỏi rùng mình về cái gọi là: 

"...Thế thái nhân tình gớm chết thay 
Nhạt nồng trông chiếc túi vơi đầy 

Hễ không điều lợi khôn thành dại 
Ðã có đồng tiền dở hóa hay!..." 

mà cụ Nguyễn Công Trứ đã viết cách đây trên 170 năm! 

  
Năm 1957, khi tổng thống Diệm sang thăm nước Mỹ thì đích thân tổng thống Eisenhower 

ra tận phi trường đón tiếp và dành cho ông những quốc lễ nghênh đón hết sức trang trọng. 
Ðó là thời điểm người Mỹ đang cần tổng thống Diệm. Nhưng đến năm 1963, khi cần loại 

bỏ tổng thống Diệm thì cũng chính các chính khách Mỹ lúc đó cấu kết với bọn việt cộng 
để giết hại cả ba anh em ông một cách hết sức tàn nhẫn!!! 

  
6. Lý do thứ sáu:  Trái tim "bồ tát", kim cương bất hoại??? 

  
ND: Thưa ông Năm, sau biến cố "tự thiêu' thì có rộ lên tin đồn là quả tim của Thích Quảng 

Ðức là "kim cương bất hoại" vì được thiêu trong lò nóng bốn ngàn độ, liên tục trong 10 
tiếng đồng hồ (tốn rất nhiều điện!)  mà vẫn còn y nguyên! Ông có nhận xét gì về điều 

này? 
  

Ông Năm: Hồi năm 1963, tôi cũng nghe những tin đồn này nhưng tôi chưa bao giờ tận 

mắt được trông thấy trái tim "bồ tát", mặc dầu tôi là dân Sài Gòn chính cống. Ðúng ra lúc 
bấy giờ, báo chí có đăng hình chụp trái tim "bồ tát" nhưng tôi nghe nói rằng đó chỉ là trái 

tim giả (mẫu vật) 
  

*Video không biêt́ nói dối:  Việtcôṇg đổ xăng, châm lửa đốt sư háo danh.  

https://www.youtube.com/watch?v=l9xubwfldrE 

  

Ông Năm Ba Gác (Michael Nguyễn, ghi lại) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9xubwfldrE

