
 Học Giả, Thiền Sư Đáng Kính???!!! 
Huỳnh Hậu. 
 
Ông Thích Nhất Hạnh vừa qua đời và khá nhiều bài viết bày tỏ niềm tiếc thương, ca 
ngợi công đức của ông lúc sinh thời. Người thì cho rằng PGVN vừa mất đi một thiền sư 
trí tuệ kiệt xuất, kẻ thì cho rằng nhờ ông Thích Nhất Hạnh mà tin rằng trên đời còn có sự 
bất tử. Đại khái toàn là những lời có cánh, nếu hương hồn ông Thích Nhất Hạnh mà 
nghe được chắc cũng khoái!  
 
Người Việt mình ưa chủ trương NGHĨA TỬ NGHĨA TẬN! Dù cho lúc sinh thời, một cá nhân 

có làm điều tầm bậy, thì khi qua đời rồi, người ta cũng xí xóa, không nhắc tới nữa! Điều đó cũng tốt, nêu lên 
được cái tâm rộng lượng mà con người nên có. 
 
KHÔNG NHẮC TỚI NỮA thì được, nhưng CA NGỢI MỘT TÊN TỘI PHẠM BẰNG NHỮNG LỜI CÓ CÁNH thì chỉ có những 
kẻ trí não có vấn đề hoặc bị tâm thần phân liệt mới xử sự như thế! Cá nhân tôi mãi mãi không quên được 
những gì mà ông Thích Nhất Hạnh đã làm, khi quân dân MIỀN NAM VIỆT NAM đang gồng mình chiến đấu chống 
lại dã tâm xâm lược thô bạo của tập đoàn CS Hà Nội. 
 
Những ai từng trưởng thành trong thời chiến tranh VN đều biết rằng Giáo Hội PGVNTN, mà cụ thể là KHỐI ẤN 

QUANG, là những thành phần NỐI GIÁO CHO GIẶC. Ba ông THÍCH nổi bật vào lúc đó là THÍCH TRÍ QUANG, THÍCH 

NHẤT HẠNH và THÍCH ĐÔN HẬU. Trong ba ông Thích này, theo cái nhìn của tôi, Thích Nhất Hạnh là kẻ NGUY HIỂM 

BẬC NHẤT đối với nỗ lực chống cộng của quân dân Miền Nam Việt Nam.  
 

 Thích Trí Quang quậy cho nền trị an của VNCH nát bét bằng cách xách động thanh niên Phật tử, sinh 
viên, học sinh xuống đường chống chính quyền trong cái gọi là BẢO VỆ ĐẠO PHÁP. Nhưng nói cho cùng, 
dù sao lực lượng an ninh của VNCH vẫn kiểm soát được hoạt động của Thích Trí Quang trong tầm 
tay. 

 

 Thích Đôn Hậu nối giáo cho giặc, khi trực tiếp tham gia vào lực lượng CS xâm chiếm Thành Phố Huế 
vào đầu xuân Mậu Thân 1968, mà kết quả thê thảm là hơn 5000 người dân Huế vô tội bị lũ CS, và tay 
sai như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh 
v.v. sát hại một cách dã man bằng những phương tiện còn tệ hơn thời Trung Cổ. 

 
Thích Trí Quang và Thích Đôn Hậu là những con bài ngửa, địch ta rõ ràng, dễ đối phó hơn nhiều so với 
Thích Nhất Hạnh!  

 
Bằng văn tài và bằng khả năng ảnh hưởng giới trẻ, Thích Nhất 
Hạnh đưa quan niệm thiên tả vào trong những bài thuyết giảng, 
hay trong tác phẩm văn học một cách khéo léo. Thích Nhất 
Hạnh núp lùm, ăn hạt gạo của Miền Nam Việt Nam nhưng lòng 
dạ thì hướng về bên kia vĩ tuyến 17 và tự nguyện làm cán bộ 
tuyên truyền ngoại vận cho Hà Nội. 
 
Năm 1966 Thích Nhất Hạnh ra ngoại quốc trong chuyến đi gọi 
là Vận Động Hòa Bình Cho Việt Nam. Tại Mỹ, Thích Nhất Hạnh 
rất nổi tiếng là một tiếng nói PHẢN CHIẾN và quen thân với Martin 
Luther King, John Kerry, Jane Fonda v.v. Toàn là những nhân 
vật mà VÕ NGUYÊN GIÁP tuyên bố rằng "KHÔNG CÓ NHỮNG 

NGƯỜI NHƯ JOHN KERRY, THÍCH NHẤT HẠNH, JANE FONDA THÌ MIỀN BẮC KHÔNG THỂ CHIẾN THẮNG MIỀN NAM" 

 
Chống chiến tranh là điều tốt vì chiến tranh mang lại đau thương, mất mát, chia lìa cho người dân cả nước!  
Có thể nói không sợ lầm rằng chỉ có thằng LÁI SÚNG mới khoái chiến tranh chứ người bình thường ai cũng 
mong được sống trong cảnh thanh bình êm ả. Nhưng ông Thích Nhất Hạnh chống chiến tranh VN theo kiểu 
rất bất lương của ông! Ông ta qua Mỹ và tới diễn đàn LHQ, ra sức ca ngợi Hà Nội là lực lượng yêu 
chuộng hòa bình và đầy thiện chí, còn VNCH là lực lượng hiếu chiến, gây bao tội ác bất nhân! Trong 
khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại. 



Dân Mỹ nhiều người đâu có biết nước Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới! Họ chỉ biết chính phủ họ 
viện trợ cho VNCH chống cộng và con cháu họ từng ngày hy sinh ở đó. Thế mà họ nghe Thích Nhất Hạnh 
tuyên bố chính thể VNCH toàn là hiếu chiến, tham nhũng, sợ chết v.v. Thử hỏi người dân Mỹ sẽ nghĩ 
thế nào? 
 
VNCH hoàn toàn dựa vào viện trợ của Mỹ để chống cộng, thế mà Thích Nhất Hạnh đâm một nhát lút cán 
như thế, khiến cho quần chúng Mỹ nổi lên chống chính phủ, đòi rút quân GIs Mỹ ra khỏi VN, chấm dứt 
chiến tranh. Hay nói khác đi, Thích Nhất Hạnh đã giúp trói tay VNCH cho thằng CS Hà Nội khốn kiếp tha hồ 
dẫm đạp, giết hại. 
 
Sau năm 1975, Thích Nhất Hạnh tưởng bở sẽ được CSVN trả công nô tài bội hậu, nhưng đối với thằng CS, 
Thích Nhất Hạnh chỉ là miếng chanh hết nước, chỉ chờ ngày yên vị trong thùng rác! Sự thật đã chứng 
minh đúng như thế! 
 
Thích Nhất Hạnh là thiền sư minh triết ư? Là học giả ư? Xin lỗi bạn nhé, lời thật mất lòng! Trong con mắt 
của tôi, ông ta chỉ là một tên giả hình với đầu óc cực kỳ tham si, đầy dục vọng. Chẳng những thế, ông ta còn 
là một tên nói láo có hạng. Năm 1968, khoảng 5000 người dân Huế vô tội bị CSVN sát hại, ông Thích Nhất 
Hạnh không hề tố cáo lũ sát nhân CS một tiếng, vậy mà năm 2001, ông đăng đàn tại New York, tố cáo một 
cách bịp bợm rằng vào năm 1968 - 1969, máy bay khu trục Mỹ đã bắn rockets xuống Thành Phố Bến Tre, 
giết chết 300000 người dân vô tội ở đó? Toàn là bố láo.  
Đó, học giả, thiền sư đáng kính của bạn đó! Thật là ngán ngẩm! 
 
Huỳnh Hậu 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


