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Kính Bạch Chư Tôn Đức và Quí Tăng Ni 
Kính Thưa Quí Đồng Hương và Quí Phật Tử 
 
Đức Phật có dạy rằng Biện minh là hèn nhát, sẽ làm cho hận thù kéo dài 
Mặc dù lâu nay nhiều kẻ CUỒNG TÍN VÀ QUÁ KHÍCH quanh năm suốt tháng luôn chửi bới sĩ nhuc Quí Thầy và 
đánh phá Phật Giáo, nhưng Bà con Phật Tử khắp nơi hầu như KHÔNG AI THÈM QUAN TÂM ĐẾN. Ngay cả như tôi 
đây cũng vậy, đa phần tôi vất vào sọt rác hết. Nhưng việc gì cũng có giới hạn TỨC NƯỚC THÌ VỞ BỜ. Chúng ta 
thử đặt ngược trở lại là nếu chúng ta động chạm đến các Tu sĩ và Tôn Giáo của họ thì hậu quả sẽ không 
lường được. Bây giờ tôi sẽ phân tích từng phần cho cho Quí Vị rõ : 
 
THỨ 1 : Tại sao chúng ta phải phóng sanh một con vật, VÌ NÓ MUỐN SỐNG. Còn đối với con người, đôi khi cũng 
có một số người MUỐN ĐƯỢC CHẾT vì lý tưởng và Đạo pháp của họ. Chẳng hạn như những người Lính muốn 
được chết để bảo vệ Tổ Quốc, nhiều Tín đố của các Tôn giáo sẳn sàng hy sinh để bảo vệ Tôn Giáo của họ. 
Nếu chúng ta có điều kiện GIÚP CHO HỌ ĐẠT ĐƯỢC Ý NGUYỆN . Đó là điều rất tốt !!! Ở đây cũng vậy, Hòa 
Thượng Thích quảng Đức MUỐN TỰ THIÊU ĐỂ BẢO VỆ ĐẠO PHÁP, nếu Thầy tự cầm bình chế xăng vào người thì 
hơi khó, chi bằng nhờ một Phật Tử thì tiện lợi và nhanh chóng hơn, nếu chậm trể thì Cảnh Sát đến thì sao???  
 
THỨ 2 : Còn việc HT Thích Quảng Đức bị thiêu hay tự thiêu tôi sẽ chứng minh những điều sau đây cho Quí 
Vị rõ : 
 
- Khi ta cắt cổ một con gà, mặc dù nó đã chết. Nhưng khi chế nước nước sôi vào, thì nó SẼ TUNG QUẬY. Đó là 
hiện tượng gân cốt khi gặp nhiệt độ cao SẼ CO RÚT LẠI, tạo ra co giật và giảy giụa. Nếu HT Thích quảng Đức bị 
thuốc mê, khi gặp lửa, chắc chắn sẽ TUNG ĐẠP VÀ GIẢY GIỤA NGAY. Nhưng Hòa Thượng vẫn ngồi yên không có 
phản ứng gì. Chứng tỏ rằng lúc đó Ngài rất tỉnh táo và trong TƯ THẾ THIỀN ĐỊNH. 
 
- Bất cứ một người nào khi bị thuốc mê hoặc bị ngũ gật, khi ngồi LƯNG SẼ CONG XUỐNG VÀ ĐẦU SẼ NGÃ SANG 

MỘT BÊN, chứng tỏ lúc đó con người không còn điều khiển được mình. Nhưng Ngài TT. TQĐ  tự mình ngồi 
xuống hai chân xếp bằng và hai tay để trước ngực LƯNG THẲNG VÀ ĐẦU THẲNG. Nếu người bị thuốc mê đương 
nhiên phải cần người phụ giúp mới ngồi được tư thế như vậy. Và Ngài còn TỰ TAY QUẸT HỘP QUẸT . Chứng tỏ 
lúc đó Ngài RẤT TỈNH TÁO. Thế sao gọi là bị thuốc mê được !!! 
 
Nếu bị thuốc mê, muốn di chuyển phải có hai người hai bên XỐC NÁCH HỎNG CHÂN LÊN thì mới di chuyển 
được. Trong khi Ngài TT. TQĐ  vẫn tỉnh táo và TỰ BƯỚC ĐI chậm rải, mặc dù có người dìu, vì Ngài đã tuyệt 
thực nhiều ngày nên sức khỏe đã yếu.    
 
THỨ 3 : Có nhiều người cho rằng : Ông Ngô đình Diệm và Hồ chí Minh rất tài giỏi và thương Dân, nhưng DO 

CẤP DƯỚI LÀM SAI nên mới như vậy. Tôi cho rằng biện luận kiểu nầy là THUA MỘT ĐỨA CON NÍT. Làm một Lãnh 
tụ hay một cấp chỉ huy thì phải CHỈ HUY TỔNG QUÁT VÀ KIỄM TRA.  Vậy những trường hợp sau đây thì Quí Vị 
nghĩ sao ??? 
 

 Một đội bóng bị thua. HLV đỗ thừa là : Chiến thuật của tôi đưa ra rất hay, nhưng vì CẦU THỦ ĐÁ QUÁ 

DỞ  !!! Quí Vị nghĩ thế nào ??? 

 Một Ông Tướng chỉ huy mặt trận. Bị thua chạy sút quần, đỗ thừa là tại vì LÍNH ĐÁNH GIẶC NHÁT QUÁ, 
chứ chiến thuật và chiến lược của tôi rất đúng. Nghe được không ??? 

 Chúng ta còn nhớ tại Ấn Độ và Nhật Bản. Tàu lửa bị lật, hai Ông Bộ Trưỡng Giao thông TỪ CHỨC LIỀN. 
Không thể đỗ thừa tại thằng Tài xế. 

 Vào khoảng năm 2006 tại VN. Bà BT y tế Nguyễn thị Trung Chuyến bị Đại Biểu Quốc Hội chất vấn là 
tại sao để thực phẫm bị ô nhiễm nhiều quá. Mụ ta trả lời : Tôi là Bộ trưỡng không thể đích thân đi kiễm 
tra NHỮNG VIỆC NHỎ NHƯ THẾ ĐƯỢC. Bị dư luận đã kích quá trời. Không đích thân đi được thì phải chỉ 
huy và phân công. Trả lời của Bà BT nầy giống mấy bà hàng tôm hàng cá quá. Đỗ thừa kiều nầy Quí 
Vị nghe được không ??? 

   



THỨ 4 : Người ta thường nói : 
 
   Sự thật muôn đời vẫn là sự thật. 
   Chân lý thì trường tồn mãi mãi. 
    
Cho nên : 
 
Chỉ có những kẻ HOANG TƯỠNG VÀ NGU MUỘI  mới muốn xóa đi Lịch Sử và chối bỏ sự thật. 
Ngày xưa Tần thủy Hoàng đã từng đốt sách và giết học trò, nhưng cũng không bao giờ xóa đi Lịch sử và chối 
bỏ sự thật được. 
 
Tu là để Giải thoát sự đau khổ. LÀM CHO TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO. Mọi người Đoàn kết và Yêu thương nhau. Đâu phải 
Tu là bắt người ta phải thờ giống mình. Ai không giống thì căm ghét. 
 
Ông Bà Xưa có câu Chín người Mười ý, tức là trên đời nầy mỗi người một QUAN ĐIỄM VÀ NIỀM TIN KHÁC NHAU. 
Người thì Thờ Ông Địa, người thì Thờ Ông Táo, người thì Thờ Ông Thần tài,v...v... Không ai giống ai hết, 
NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG miễn sao họ luôn hướng tới việc Thiện là được rồi . Thờ phụng và Tu hành mà trong 
lòng luôn mang MỐI HẬN THÙ và luôn muốn tiêu diệt những Tôn Giáo khác.  ĐÓ LÀ TÀ ĐẠO VÀ CUỒNG TÌN.  Tại 
sao phải thù ghét người ta ??? Điều đó chỉ làm ĐAU KHỔ VÀ HÀNH HẠ THÂN XÁC MÌNH, chứ chẳng được gì cả !!! 
 
Cuối cùng tôi xin kể cho Quí Vị nghe một câu chuyện . 
 
Ngày xưa khi Đức Phật đang ngồi Thiền dưới gốc cây Bồ Đề, thì một hôm có Bà kia đến chửi rủa Đức Phật tới 
tấp, Bà chửi liền mấy ngày, chửi mõi miệng, đến ngày cuối cùng bà mới nói :  

- Tại sao tui chửi Ông như vậy, mà sao Ông không trả lời gì hết vậy. 
Đức Phật từ tốn trả lời :  

- Nếu Bà bố thí cho tôi một nải chuối, tôi không nhận thì Bà sẽ tính sao ??? 
Bà kia tức thì trả lời :  

- Nếu Ông không nhận thì tôi mang về. 
Lúc đó Đức Phật mới nói:  

- Vậy những lời Bà chửi tôi mấy ngày nay, tôi đâu có nhận. Vậy Bà hãy mang về đi. 
Cho nên bây giờ xin Quí Phật Tử hãy Bình Tâm mà lo tu học. Ai chửi rủa gì mặc kệ họ. Chúng ta không nhận, 
trả hết lại cho họ là xong. 
 
Xin Kính Chào 
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