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MÙA PHẬT ÐẢN ÐẨM MÁU 
Chính Đạo 

 

Cuộc tranh đấu của Phật Giáo năm 1963 là một 

đề tài còn gây nhiều xúc động và tranh cãi. Tuy 

nhiên, tới nay vẫn chƣa có nghiên cứu sử đích thực 

nào về đề tài này. Một trong những lý do là thiếu sử 

liệu. Tài liệu văn khố chƣa đƣợc hoàn toàn giải mật. 

Ða số tác giả đều đứng về phe này hay phe kia, xếp 

đặt và diễn giải các dữ kiện vốn bị giới hạn và thiếu 

sót theo sự yêu ghét hay khuynh hƣớng chính trị, 

tôn giáo của họ. Tác nhân lịch sử bị đặt lên những 

chiếc giƣờng của tên tƣớng cƣớp, thừa chặt bớt, 

ngắn kéo dài ra cho vừa khuôn thƣớc thành kiến tiên 

thiên của mình. Không ít ngƣời còn bịa đặt ra những 

chi tiết không thực để bẻ cong lịch sử. 

Trong cuốn Tôn Giáo & Chính Trị: Phật Giáo, 

1963-1967, do nhà Văn Hóa xuất bản năm 1994 tại 

Houston, Texas, tôi đã dành một chƣơng khá dài 

cho cuộc tranh đấu năm 1963 của Phật giáo miền 

Nam. 10 năm sau, nhiều tài liệu văn khố Mỹ, Pháp, 

Việt Nam và Liên Hiệp Quốc đƣợc giải mật thêm, 

nên tác giả đã hiệu đính chƣơng này sau mỗi lần 

nghiên cứu ở các văn khố, kết đúc thành bài ―Mùa 

Phật Ðản Ðẫm Máu‖ trong tập Cuộc Thánh Chiến 

Chống Cộng (Houston: Văn Hoá, 2004). Mới đây, 

nhờ đƣợc du khảo tại Việt Nam, làm việc trên các tƣ 

liệu văn khố VNCH tại Trung tâm Lƣu trữ Quốc 

Gia II Sài Gòn, chúng tôi lại hiệu đính thêm bài này. 

Tuy nhiên, trên đại thể, những nét chính không thay 

đổi bao lăm. 

Xin đọc thêm ―Cái chết của một hàng tƣớng: 

Dƣơng Văn Minh, 1916-2001,‖ trong Nguyên Vũ, 

Ngàn Năm Soi Mặt (Houston: Văn Hóa, 2002), tr. 9-

156; bản hiệu đính đăng trên Phụ Bản tháng 9 

&10/2006 của Hop Luu online. 
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I. TỪ CỜ ÐẾN MÁU LỬA: 

 

Ngày 6/5, Ðổng lý Văn Phòng Phủ Tổng Thống, 

Quách Tòng Ðức, gửi đi khắp nơi lệnh cấm treo cờ 

tôn giáo ngoài các nơi thờ tự, theo ―chỉ thị‖ của 

Tổng thống Ngô Ðình Diệm (1955-1963).(1) 

Lệnh này, dù đã có sự tham khảo mật với Mai 

Thọ Truyền, Phó Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt 

Nam, đƣợc ban hành không đầy 48 tiếng đồng hồ 

trƣớc Lễ Phật Ðản 2507 (15/4 Quí Mão, tức 

8/5/1963), và tới các địa phƣơng trong ngày, khi các 

tƣ gia, chùa chiền đã treo cờ ngũ sắc Phật giáo, cùng 

biểu ngữ và cổng chào. Theo lời khai của viên chức 

chính phủ với phái đoàn Liên Hiệp Quốc [LHQ] vào 

tháng 10/1963, Diệm biết rõ rằng lệnh cấm treo cờ 

trên sẽ ảnh hƣởng đến ngày Phật Ðản sắp tới—ngày 

lễ quan trọng nhất của Phật Giáo—nhƣng bất chấp 

hậu quả.(2) Lập luận của chính phủ để biện minh 

cho lệnh cấm treo cờ là quốc kỳ (cờ vàng ba sọc đỏ) 

phải đƣợc tôn trọng hơn cờ tôn giáo. Dân chúng 

phải treo quốc kỳ, còn cờ tôn giáo chỉ đƣợc phép 

treo trong các ngày lễ, tại các nơi thờ tự hay tƣ gia, 

với sự chấp thuận của chính quyền địa phƣơng. Ðó 

là tinh thần Nghị định 189/BNV/NA/P5, ngày 

12/5/1958 của Bộ Nội Vụ, đƣợc tái xác nhận ngày 

14/6/1962.(3) 

Cờ Phật giáo ngũ sắc đƣợc chính thức công 

nhận tại Ðại Hội Phật Giáo Thế Giới [World 

Fellowship of Buddhists, hay Hội Bằng Hữu Phật 

Giáo Thế Giới] tại Colombo (Sri Lanka, hay Tích 

Lan), từ ngày 26/5 tới 7/6/1950. Thƣợng tọa Tố 

Liên (1903-1977) đại diện cho Việt Nam tại Ðại Hội 

này. Chùa Quán Sứ Hà Nội là nơi lá cờ ngũ sắc của 

Phật giáo đƣợc trƣơng lên trƣớc tiên trên toàn thể 

đất nƣớc Việt Nam. Trong thập niên 1950, lá cờ 

Phật Giáo ngày càng trở thành quen thuộc vì sự phát 

triển khá mạnh của các hệ phái Phật Giáo tại phía 

Nam vĩ tuyến 17. 
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Sự phát triển đặc biệt này, cần nhấn mạnh, 

không do sự khuyến khích của tam đầu chế Ngô 

Ðình Thục-Ngô Ðình Diệm-Ngô Ðình Nhu. Việc 

giúp đỡ bất cứ tôn giáo không Ki-tô nào chỉ có tính 

cách tƣợng trƣng, do các cấp viên chức địa phƣơng 

(nhƣ không khắt khe áp dụng luật số 10 về các hiệp 

hội, hay cho mở sổ số để gây quĩ, v.. v...). Nhận 

hiểu rằng Phật tử chiếm đa số dân chúng trong 

nƣớc, trong những năm đầu, Thục-Diệm-Nhu làm 

ngơ trƣớc sự phát triển của các khuôn hội, đoàn 

Phật tử, v.. v... Những ngƣời góp công lớn trong 

việc phát triển của Phật giáo là tăng ni di cƣ và Phật 

tử chống Cộng. Xây dựng chùa chiền, tổ chức các 

ban đại diện, phong trào Phật tử, phát huy và hoằng 

dƣơng đạo pháp là một phƣơng thức chống Cộng 

hòa bình và hữu hiệu nhất: Lấy tôn giáo chống lại 

Cộng Sản vô thần (những ngƣời từng ví von tôn 

giáo như thuốc phiện).(4) 

Ngoài ra, việc phát triển các chùa chiền, khuôn 

hội còn phản ảnh một giai đoạn mới của cuộc chiến 

tranh lạnh giữa Phật Giáo và Ki-tô giáo, đã kéo dài 

hơn bốn thế kỷ, và lên cao độ dƣới thời Pháp thuộc 

(1858-1945, 1945-1955). Trong giai đoạn Pháp xâm 

chiếm Việt Nam, Ki-tô giáo vƣợt thắng vì là tôn 

giáo của giai tầng chiếm đóng (Pháp) và đa số giai 

tầng trung gian bản xứ trung kiên. Rất nhiều danh tự 

của Ðại Nam đã biến thành nhà thờ ở Hà Nội, Sài 

Gòn, Nam Ðịnh hay Quảng Trị—nhƣ tháp Báo 

Thiên, biến thành Nhà Chung ở Thọ Xƣơng, Hà 

Nội; hay chùa Lá Vàng biến thành La Vang. 

Mặc dù từ thập niên 1910 viên chức Pháp quyết 

định đoạn tuyệt với chính sách đồng hóa và Ki-tô 

hóa của Hội truyền giáo, chuyển sang chính sách 

hợp tác hay Pháp-Việt đề huề, mãi tới thập niên 

1920 Phật giáo và các tổ chức tôn giáo bản xứ khác 

mới bắt đầu đƣợc “duy tân” và khuyến khích đoàn 

ngũ hóa. Nhƣng thời gian này, các cộng đồng Ki-tô 

bản xứ đã trở thành những quốc gia trong một quốc 

gia, tự ban danh hiệu “công giáo,” và cung cấp cho 

giai tầng trung gian bản xứ cũng nhƣ thị dân một 
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nhân số quan trọng. Chính vì thế Ngô Ðình Diệm 

(1897-1963) —với thành tích hết hợp tác với Pháp 

tới Nhật, và bị đánh giá là ―cuồng đạo‖ [a Catholic 

mystic hay religious fanatic] —vẫn đƣợc chọn cầm 

đầu miền Nam. Ngắn và gọn, số chùa chiền, tu viện, 

khuôn hội Phật giáo gia tăng từ 1954 tới 1963 

không chỉ do ảnh hƣởng quốc sách chống Cộng, mà 

còn phản ảnh sự chống đối vừa tiêu cực vừa tích cực 

của Phật giáo với chế độ giáo phiệt Ki-tô Diệm-

Thục-Nhu. (5) 

Tổng Giám Mục Thục (1897-1984), ngƣời cai 

quản địa phận Huế từ năm 1961, dĩ nhiên chẳng 

muốn thấy sự hiện hữu của bất cứ lá cờ Phật giáo 

nào tại Huế hay miền Trung, nói chi sự phát triển 

vững mạnh của Tổng Giáo Hội Phật Giáo. Thục, 

theo Tƣớng Lê Văn Nghiêm, từng tuyên bố với 

những ngƣời tín cẩn rằng ―cần phải hạ Phật giáo 

bằng mọi phƣơng tiện, nếu không Phật giáo sẽ mạnh 

hơn Ki-tô,‖ và ―ngay cả đời sống giáo dân sẽ bị đe 

dọa.‖ (6) 

Mùa Xuân 1963 Thục có thêm lý do khác để ―ra 

tay‖ với Phật Giáo. Lễ kỷ niệm 25 năm thụ phong 

Giám mục sắp đến. Thục—theo lời một nhân chứng 

ngoại quốc, viết bằng Mỹ ngữ ngày 12/6/1963, và 

Linh mục Cao Văn Luận, Viện truởng Ðại học 

Huế—đã xin với Vatican lên chức Hồng Y vì ―80% 

dân chúng trong giáo phận Huế là giáo dân Ki-tô.‖ 

Vatican bèn gửi một phái đoàn điều tra tới miền 

Trung vào đầu tháng 5/1963. Mặc dù cờ Ki-tô giáo 

nửa vàng, nửa trắng giăng mắc khắp nơi trong thời 

gian phái đoàn ở Việt Nam, đại biểu Vatican cũng 

ghi nhận Phật tử đang chuẩn bị cờ ngũ sắc, biểu ngữ 

và cổng chào mừng đón Phật đản 2507. Bởi thế phái 

đoàn Vatican kết luận sơ khởi rằng chỉ có 20% dân 

miền Trung theo đạo Ki-tô mà không phải 80% nhƣ 

Thục báo cáo. Ðể che dấu sự thực, Thục ngầm cho 

lệnh viên chức địa phƣơng cấm treo cờ hay tuần 

hành rƣớc lễ Phật Ðản. (7) 

Dù Thục có áp lực Diệm ban hành lệnh cầm treo 

cờ Phật giáo ngày Phật Ðản 2507 hay chăng, văn 
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thƣ nhắc nhở lệnh cấm ngày 6/5/1963 là sỉ nhục lớn 

với Phật tử. Vì, cho tới ngày 5/5, cờ Ki-tô giáo—nói 

theo Thục, chỉ là mấy thƣớc vải vô nghĩa biểu hiệu 

cho nƣớc Vatican mà không đại diện cho Ki-tô 

giáo—còn phấp phới khắp miền Nam, trong khi 

tổng số giáo dân không đầy 10% dân số. Ngày này, 

Tổng thống Diệm còn cử hành quốc lễ chúc mừng 

kỷ niệm 25 năm Thục đƣợc phong chức Giám Mục 

tại nhà thờ trên đƣờng Kỳ Ðồng, Sài Gòn. (8) 

Ngay chiều ngày 6/5 (13/4 Quí Mão), Tỉnh 

trƣởng Thừa Thiên kiêm Thị trƣởng Huế là Nguyễn 

Văn Ðẳng sao gửi công điện của Quách Tòng Ðức 

cho các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Ban trị sự Giáo 

hội Tăng già và Hội Phật Giáo Việt Nam tại Trung 

Phần và tỉnh Thừa Thiên, cùng Ban tổ chức Lễ Phật 

Ðản tại Thừa Thiên-Huế. Các lãnh đạo Phật giáo 

phản ứng một cách chừng mực. Sáng hôm sau, một 

phái đoàn đại diện Tăng Già và ban tổ chức Phật 

Ðản—gồm Thƣợng tọa Thích Trí Quang, Thích Mật 

Nguyện, Thích Thiện Minh và Thích Thiện Siêu—

đến gặp Thị trƣởng Ðẳng để ―trình bày những thắc 

mắc và uất ức‖ của Phật tử về lệnh cấm treo cờ. 

Không thỏa mãn với lời giải thích của Ðẳng, đại 

diện Phật Giáo yêu cầu đƣợc tiếp kiến Cố vấn chỉ 

đạo miền Trung là Ngô Ðình Cẩn (1911-1964) về 

lệnh cấm treo cờ. 

Ngô Ðình Cẩn đồng ý, mời Trí Quang tới tƣ 

dinh, dự một cuộc họp với Bộ trƣởng Nội vụ Bùi 

Văn Lƣơng và Thị trƣởng Ðẳng vào lúc 11G45 

ngày 7/5/1963 (14/4 âm lịch). Sau một hồi thảo 

luận, Cẩn đồng ý cho các chùa chiền và lễ đài tiếp 

tục treo cờ, nhƣng các tƣ gia thì nên cho Cảnh Sát đi 

thuyết phục họ hạ cờ. Bởi thế, lúc 12 giờ trƣa ngày 

7/5/1963, Ðẳng gọi Trƣởng ty Cảnh sát Huế tới tƣ 

dinh Cẩn, cho lệnh sử dụng Mật vụ để áp lực dân 

chúng hạ cờ. (9) Có lẽ vì thế một số nhân viên Cảnh 

Sát, Công An đã sốt sắng tháo gỡ cờ Phật giáo bất 

chấp sự phản đối của dân chúng. (10) 

Khoảng 17G45 ngày 7/5, một phái đoàn gồm 

các đại diện Giáo Hội Tăng Già, ban tổ chức Phật 
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đản 2507 và khoảng 200 Phật tử kéo tới Toà Hành 

chánh tỉnh gặp Ðẳng.(11) Theo lời Bộ trƣởng Nội 

vụ Lƣơng khai với Phái đoàn Liên Hiệp Quốc ngày 

30/10/1963, đích thân Lƣơng cho tạm hoãn thi hành 

lệnh cấm treo cờ, và lãnh đạo Phật giáo rất mãn 

nguyện. (12) 

Tại Ðà Nẵng, cách Huế khoảng 100 cây số về 

phía Ðông Nam, Cảnh sát cũng tới các cơ sở thƣơng 

mại, ra lệnh cấm treo cờ mừng Phật đản; bằng 

không sẽ bị rút giấy phép. Chẳng hiểu việc làm này 

liên hệ gì đến Thị trƣởng Hà Thúc Luyện hay 

chăng. Cách nào đi nữa, ngày 8/5, Thiếu tƣớng Lê 

Văn Nghiêm, Tƣ lệnh Quân Ðoàn I, vẫn cho phép 

quân nhân Phật tử tổ chức lễ Phật Ðản. (13) 

Tại Ðà Nẵng, quân nhân Phật tử dựng một khán 

đài tại góc đuờng Thống Nhất và bờ sông Bạch 

Ðằng (sông Hàn), và tổ chức diễn hành xe hoa. Tại 

Huế, Phật tử cũng dựng khán đài và kết cờ Phật 

Giáo. Nhƣng không khí đấu tranh phảng phất trong 

không gian. Trong cuộc rƣớc lễ từ chùa Diệu Ðế tới 

chùa Từ Ðàm vào sáng ngày 8/5/1963, Phật tử đã 

trƣơng lên một số biểu ngữ đòi bình quyền tôn giáo 

và thề bảo vệ giáo kỳ bằng mọi giá. 

Ngƣời châm ngòi nổ cho cuộc tranh đấu là 

Thƣợng tọa Trí Quang, Chủ tịch Hội Phật Giáo 

Trung Phần, qua bài diễn văn nẩy lửa trong buổi lễ 

sáng 8/5 tại chùa Từ Ðàm, với sự tham dự của nhiều 

viên chức cao cấp địa phƣơng (ngoại trừ Ðại biểu 

Trung Nguyên Trung Phần và Thị trƣởng Ðẳng). 

Chƣa hết. Tối đó, một biến cố đẫm máu đột ngột 

xảy ra. Giữa lúc hàng ngàn Phật tử tụ họp trƣớc Ðài 

phát thanh Huế vào khoảng 8 giờ tối để nghe 

chƣơng trình phát thanh đặc biệt Phật Ðản, một 

nhóm thanh niên Ki-tô giật cờ Phật Giáo tại một 

cổng chào, rồi xông tới đập phá lễ đài. Bạo động 

bùng nổ. Giám đốc đài Huế, Ngô Ganh, sau khi 

nhận chỉ thị phải từ chối phát thanh lại cuốn băng 

buổi lễ Phật Ðản tại chùa Từ Ðàm, khóa trái cửa ―để 

bảo vệ máy móc‖ trƣớc sự đe dọa của một số Phật 

tử hung hãn. Khoảng 22 giờ, Thị trƣởng Ðẳng đƣợc 
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mời tới Ðài phát thanh bàn thảo với Thƣợng Tọa Trí 

Qang về nội dung chƣơng trình Phật Ðản mà hàng 

ngàn ngƣời đang chờ đợi, Thiếu tá Ðặng Sỹ, Phó 

Tỉnh trƣởng Nội An, dẫn Cảnh Sát, và lực lƣợng an 

ninh (Biệt đội Ngô Ðình Khôi) gồm 8 tuần thám xa 

[blinder] của Ðịa Phƣơng Quân, 1 đại đội ÐPQ, 1 

đại đội trừ Bộ Binh, đến tái lập trật tự. Sau khi đám 

đông không chịu giải tán, Sỹ cho lệnh dùng lựu đạn 

cay, vòi rồng phun nƣớc, và rồi nổ súng. Ða số binh 

sĩ không tuân lệnh, chỉ có đơn vị riêng của Sỹ thẳng 

tay đàn áp. Xe tuần thám chạy ngang dọc giữa đám 

đông. Dân chúng hoảng hốt tranh nhau bỏ chạy tứ 

phía. 9 ngƣời chết (kể cả 2 trẻ em bị tuần thám xa 

cán), và 14 bị thƣơng.(14) 

Ðây là một hành động có thể bị truy tố về tội ác 

chiến tranh [war crime] và tội ác chống lại nhân 

quyền [crime against Human rights] của Sỹ; và các 

cấp chỉ huy, kể cả Ngô Ðình Diệm, phải liên đới 

trách nhiệm.(15) 

Ðể che đậy sự thực, thoạt tiên chính phủ loan tin 

một quả lựu đạn của quân khủng bố (Cộng Sản) từ 

đám đông ném ra, vì quân đội chỉ bắn lên trời hoặc 

dùng đạn mã tử. Lời giải thích này đƣợc ghi vào mật 

điện số 100/MM, từ văn phòng Ðại biểu Trung 

nguyên Trung Phần (Hồ Ðắc Khƣơng) gửi về Phủ 

Tổng thống ngày 9/5/1963. Theo Mật điện trên, 

trong lúc Ðặng Sỹ đàn áp đám đông, ―một quả lựu 

đạn MK-2 đã từ trong đoàn ngƣời phóng ra làm cho 

7 thƣờng dân chết, 1 thƣờng dân và 5 binh sĩ bị 

thƣơng. Cơ quan an ninh đã phải xử dụng lựu đạn 

cay mắt để giải tán đoàn người và tình hình đã trở 

lại tương đối yên tịnh vào lúc 24G00.” 

VP/ÐBCP/TNTP cũng qui tội cho Việt Cộng, và xin 

đƣợc tổ chức biểu tình ngày 9/5/1963.(16) 

Sau khi đám đông bị giải tán, viên chức chính 

phủ mang 9 xác chết tới bệnh viện Trung ƣơng Huế. 

Theo một nguồn tin an ninh Mỹ, dù đƣợc lệnh phải 

ghi vào giấy chứng tử là các nạn nhân ―chết vì lựu 

đạn do khủng bố Việt Cộng ném,‖ Y sĩ Lê Khắc 

Quyến, Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Y tế 
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miền Trung, không đồng ý: Các y sĩ thực hiện giảo 

nghiệm (lý khám) kết luận rằng đa số nạn nhân đều 

chết vì những vết thƣơng trên đầu, và di thể không 

hề có mảnh ―lựu đạn MK-2‖ nào.(17) 

Bởi vậy, viên chức chính phủ, dù vẫn nhất tề 

trút mọi trách nhiệm cho Việt Cộng, nhƣng bắt đầu 

sửa sai từ ―lựu đạn‖ sang ―mìn từ lực‖ [plastic] cho 

có vẻ hợp lý hơn.(18) Ngày 11/7/1963, Phó TT 

Nguyễn Ngọc Thơ, trong thƣ gửi Thƣợng tọa Thiện 

Minh, biện minh rằng các nạn nhân đêm 8/5/1963 là 

do “plastic” của Việt Cộng; chính Y sĩ Quyến, 

Giám đốc Bệnh viện Trung Ƣơng Huế, đã xác nhận 

viêc này trong buổi tiếp xúc ngày 8/7/1963 với Ðại 

biểu TNTP và các y sĩ lý khám.(19) Tháng 10/1963, 

Trần Tử Oai khai với phái đoàn LHQ tìm sự thực về 

sự vi phạm nhân quyền tại Nam Việt Nam rằng 

Cộng Sản đã cho nổ hai trái mìn từ lực mà quân đội 

VNCH cũng nhƣ Mỹ không có [That night another 

more violent meeting took place at the Huê radio 

station. Communist elements took advantage of it to 

explode two plastic charges which caused the death 

of eight persons, including several children and a 

Catholic girl]. Ở một đoạn khác, Oai lập lại lời cáo 

buộc này [With regard to the charge that the 

Government had ordered the killing of the 

demonstrators by tanks, cannons, rifles and 

grenades, this was an absolute slander. According to 

the findings of the medical experts, all the wounds 

on the victims‟ bodies were caused by the explosion 

of plastic charges, which are not used by the Army 

or the security forces of Vietnam, but only by 

Communists.”( 20) Bộ trƣởng Nội vụ cùng một luận 

điệu. (21) 

Những ngày kế tiếp, tình hình Huế cực kỳ sôi 

động. Suốt đêm mồng 8 rạng 9/5, thanh thiếu niên 

kéo nhau đi quanh đƣờng phố, hô to khẩu hiệu đả 

đảo Diệm. Khoảng 11G00 sáng, chừng 800 Phật tử 

tụ họp biểu tình. Ðẳng yêu cầu họ giải tán để tránh 

bị ―phản loạn‖ lợi dụng. Ðẳng cũng ra lệnh giới 

nghiêm từ 9 giờ tối. 
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Ngày 9/5, Diệm sai Bộ trƣởng Nội vụ trở lại 

Huế giải quyết. Lƣơng áp lực Trí Quang đi theo xe 

phóng thanh kêu gọi mọi ngƣời ra về. Trí Quang chỉ 

hòa thuận bề ngoài, chƣa chịu lùi bƣớc.(22) 

Chiều 9/5, Phong trào Cách Mạng Quốc Gia tổ 

chức mít-tinh, lên án Cộng Sản phá hoại, khủng bố 

trong đêm 8/5. Rất ít ngƣời tham dự, và không ai lên 

diễn đàn. Một số tiểu đoàn Dù gốc Nùng đƣợc điều 

tới Huế để ―bảo vệ trật tự.‖ Mật vụ bắt đầu lùng bắt 

các lãnh tụ Phật tử, và lực lƣợng an ninh cô lập hàng 

ngàn ngƣời biểu tình trong vòng rào kẽm gai.(23) 

Ngày 10/5, trong cuộc biểu tình qui tụ khoảng 

5,000-6,000 Phật tử, tăng ni tại chùa Từ Ðàm, Trí 

Quang đọc diễn văn, kêu gọi bất bạo động và Phật 

tử tiếp tục treo cờ. Sau đó, đại diện Ủy ban tranh 

đấu trao cho Ðẳng một Tuyên Ngôn [Manifesto], 

đòi hỏi 5 điều tƣơng đối ôn hoà: tự do treo cờ; Phật 

giáo đƣợc hƣởng quyền dành cho Ki-tô giáo qui 

định trong Dụ số 10 [ngày 6/8/1950]; ngƣng bắt giữ 

và khủng bố Phật tử; tự do tín ngƣỡng; bồi thƣờng 

cho nạn nhân ngày 8/5 và trừng trị những ngƣời có 

trách nhiệm. Năm ngƣời ký tên là Hòa Thƣợng 

Tƣờng Vân, Thƣợng tọa Mật Nguyện, Mật Hiển, Trí 

Quang, và Thiện Siêu.(24) 

Với đại đa số Phật tử, ―Dụ số 10‖ nêu trong 

Thông Bạch ngày 10/5/1963 có vẻ xa lạ. Dụ này do 

Bảo Ðại ban hành ngày 6/8/1950, liên quan đến qui 

chế các hiệp hội, đảng phái, gồm 5 chƣơng, 45 điều. 

Ðiều thứ 44 ghi nhận: 

“Chế độ đặc biệt cho các hội truyền giáo 

Thiên chúa và Gia tô, và các Hoa kiều lý sự hội 

sẽ ấn định sau.” (25) 

 

Ðiều này có nghĩa các tổ chức tôn giáo không 

Ki-tô nhƣ Phật giáo, Hoà Hảo, Cao Ðài, Islam v.. 

v... đều chỉ đƣợc phép hoạt động nếu có sự đồng ý 

của chính phủ. 

Thị trƣởng Ðẳng, ―con nuôi tinh thần‖ của Hòa 

thƣợng Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật Giáo, 

lên diễn đàn xin lỗi về tai nạn đã xảy ra, và hứa bồi 
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thƣờng cho gia đình nạn nhân. Cẩn cũng áp lực Trí 

Quang phải ngƣng tranh đấu, tìm cách giải quyết. 

Hôm sau, 11/5, Trí Quang triệu tập một buổi họp 

với các giáo sƣ và sinh viên, học sinh để giải thích 5 

nguyện vọng của Phật giáo.(26) 

Ðồng thời, các lãnh tụ Phật Giáo bắt đầu khai 

thác cái chết của các nạn nhân tối Phật Ðản, ca ngợi 

họ nhƣ “thánh tử đạo.” Ngày 12/5, Trí Quang yêu 

cầu Ðẳng cho làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân vào 

ngày 14/5. Ðẳng không dám tự quyền, đề nghị Phật 

Giáo thảo luận với Tƣ lệnh Quân Ðoàn I và Ðại 

biểu Chính phủ tại TNTP vào hôm sau. Phật Giáo 

đồng ý lùi ngày cầu siêu lại một tuần, tức 

21/5/1963. Riêng ngày 14/5, chỉ đƣợc làm lễ cầu 

siêu trong chùa Từ Ðàm. 

Trong ngày 13/5, Trí Quang cũng gặp Ðại biểu 

chính phủ để thảo luận về 5 đòi hỏi của Phật Giáo. 

Mặc dù cho rằng những yêu sách của Phật Giáo ―vô 

căn‖ [groundless], viên chức này tuyên bố chính 

phủ sẽ cứu xét. Ðại biểu chính phủ thêm rằng đòi 

hỏi của Phật Giáo mang tích cách ―tối hậu thƣ,‖ và 

đây là một sai lầm. (27) 

Tại Sài Gòn, mặc dù Quách Tòng Ðức đã bí mật 

hội ý với Mai Thọ Truyền trƣớc ngày ban hành lệnh 

cấm treo cờ, Phật tử biểu tình liên tiếp trong hai 

ngày 7 và 8/5 để chống lệnh cấm và đòi bình quyền 

tôn giáo. Ngày 9/5, Thƣợng tọa Tâm Châu, Phó Hội 

chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, thành lập Ủy 

Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo—quyết ―Tử Vì 

Ðạo.‖ Ủy ban Liên Phái qui tụ 11 Hội đoàn, gồm 

Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, Giáo Hội Tăng Già 

Trung Việt, Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại miền 

Nam, Hội Phật Học Nam Việt, Hội Phật Giáo Trung 

Việt, Hội Phật Giáo Bắc Việt tại miền Nam [thuộc 

Tổng hội Phật giáo Việt Nam; 1960-1965: Hội chủ: 

Hòa thƣợng Tịnh Khiết; Phó Hội chủ: Thƣợng tọa 

Tâm Châu, Mai Thọ Truyền], Giáo Hội Thiền Ðịnh 

Ðạo Tràng (chùa Phật Bửu, đƣờng Cao Thắng; Ðạo 

chủ là Hòa thƣợng Minh Trực, có 16 chùa), Giáo 

Hội Tăng Già Kampuchia [người Việt gốc Khmer], 
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Hội Phật Giáo Kampuchia [người Việt gốc Khmer], 

(chùa Chantareansey, đƣờng Trƣơng Minh Giảng, 

Phú Nhuận; Lục cả Lâm Em), Giáo Hội Tăng Già 

Nguyên Thủy [Therevada] (chùa Kỳ Viên, đƣờng 

Phan Ðình Phùng [ngƣời Việt], Ðại Ðức Bửu Chơn, 

Tăng thống), Hội Phật Giáo Nguyên Thủy [người 

Việt] (Hội trƣởng: Nguyễn Văn Hiếu; ngoài chùa Kỳ 

Viên còn có 6 chùa khác: chùa Bình Ðông, Phú 

Lâm, Gò Dƣa, Bình Hòa (chùa Phổ Minh) và Ðà 

Nẵng (Tam Bảo)). Tâm Châu, một tăng di cƣ, từng 

vận động chống việc chiếu phim về Phật Thích Ca, 

đƣợc cử làm Chủ tịch; với Mai Thọ Truyền, Tổng 

thƣ ký. Văn phòng đặt tại chùa Xá Lợi trên đƣờng 

Bà Huyện Thanh Quan. (28) 

Thƣợng tọa Tâm Châu cũng gửi tâm thƣ cho các 

tăng ni mọi cấp, kêu gọi mọi ngƣời quyết tâm bảo 

vệ giáo kỳ với tinh thần “tử vì đạo.” (29) Riêng 

Thƣợng tọa Thiện Hòa (1907-1978), Trị sự trƣởng 

Giáo Hội Tăng Gìa Toàn Quốc, kêu gọi tinh thần 

bất bạo động, hòa giải. (30) 

Cuộc đàn áp ở Huế không chỉ tạo nên tia lửa 

điện tranh đấu trong hàng ngũ Phật tử Việt Nam mà 

cũng khiến Bộ Ngoại Giao Mỹ đặc biệt quan tâm. 

Dù tuyên bố trung lập, Bạch Cung có thiện cảm với 

Phật Giáo. Từ Oat-shinh-tân, chiều 9/5 [04G24 sáng 

10/5 VN], Ngoại trƣởng Dean Rusk chỉ thị Ðại sứ 

Frederick Nolting yêu cầu Diệm: (1) Không nên đàn 

áp Phật tử, (2) bày tỏ cảm tình với gia đình nạn 

nhân và giúp tiền an táng, (3) sử dụng những biện 

pháp thích nghi để vãn hồi trật tự, và (4) tạo tinh 

thần thân ái giữa các nhóm giáo dân.(31) 

Trong khi đó, Trung ƣơng Tình báo Mỹ [CIA] 

ghi nhận Cao Ðài và Hoà Hảo đang thảo luận phối 

hợp hành động với Phật giáo. Lại cũng có tin tuyệt 

thực đã bắt đầu tại Huế từ ngày 12/5. Theo Trung tá 

Trần Văn Thƣởng–Giám đốc Cảnh Sát Công An 

Trung nguyên Trung Phần, ngƣời đã điều tra về việc 

đàn áp Phật Giáo ở miền Trung năm trƣớc–Phật tử 

dự định biểu tình khắp đồng bằng miền Trung ngày 

21/5. Tại Sài Gòn cũng có tin sẽ biểu tình ngày 
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21/5.(32) 

Do Nolting dàn xếp, ngày 15/5, Tổng thống 

Diệm tiếp đại diện Phật giáo tại Sài Gòn. Phái đoàn 

này gồm Thƣợng tọa Thiện Hòa (Trị sự trƣởng Giáo 

Hội Tăng Già Toàn quốc); Thiện Hoa (Trị sự trƣởng 

Giáo Hội Nam Việt); Thiện Thái (Trị sự trƣởng 

Giáo Hội Bắc Việt), Lâm Em (Trị sự trƣởng Chùa 

Chantereansey), Dũng Chí (Phật Giáo Nguyên 

Thủy), cùng hai cƣ sĩ Mai Thọ Truyền (Hội trƣởng 

Hội Phật học Nam Việt), và Vũ Bảo Vinh (Hội 

trƣởng Hội Phật học Bắc Việt). Phe chính phủ có 

Bui Văn Lƣơng (Nội vụ) và Paul Ngô Trọng Hiếu 

(Công dân vụ).(33) 

Theo Việt Tấn Xã ngày 17/5, về đòi hỏi số 1 

(rút lại lệnh cấm treo cờ Phật giáo), Diệm cho rằng 

cả Ki-tô lẫn Phật giáo đã có lỗi về việc treo cờ; chỉ 

đƣợc treo giáo kỳ trong các thánh đƣờng hay chùa. 

Về đòi hỏi thứ hai (Dụ số 10), Diệm nói sẽ cứu xét 

lại. Ðiểm 3, về việc bắt giữ Phật tử và tăng ni, Paul 

Hiếu nói không hề có ―khủng bố.‖ Lƣơng cũng 

khẳng định ―không hề có việc quân đội ném lựu 

đạn, xe thiết giáp bắn trọng pháo hay cán vào đám 

đông. . . . Sự thật chỉ có hai trái mìn từ lực [plastic] 

do Việt Cộng thừa lúc lộn xộn mà giựt, vì Quân đội 

không có plastic và căn cứ vào vết tích còn lại.‖ 

Diệm nói những ngƣời bị bắt có hành động bất an 

cho dân chúng và chính quyền, nếu tha ra, phần tử 

xấu sẽ lợi dụng. Ðiểm 4, về tự do tín ngƣỡng, Diệm 

xác nhận đó là quyền hiến định. Ðiểm 5, về bồi 

thƣờng, Diệm chỉ hứa sẽ nghiên cứu việc trợ cấp. 

Ðại diện Phật giáo đƣa thêm hai đề nghị: ra Huế 

thăm viếng những ngƣời bị bắt giữ và tổ chức cầu 

siêu cho nạn nhân. Diệm nói sẽ cứu xét đòi hỏi thứ 

nhất, và đồng ý đòi hỏi thứ hai, với điều kiện chỉ tổ 

chức trong khuôn viên các chùa. Nhƣng đại diện 

Phật giáo, qua buổi họp này, kết luận rằng Diệm 

chƣa có quyết định nào rõ rệt. (34) Họ kiên nhẫn 

chờ đợi thiện chí của chính phủ. Có lẽ vì vậy, Trí 

Quang đồng ý tu chính lại 5 nguyện vọng, và ngày 

15/5, nhờ Ðẳng chuyển thƣ cho Cẩn, hứa không 
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tranh đấu nữa. (35) 

Ðáng ghi nhận là từ ngày 15/5 này, Bộ trƣởng 

Nội vụ Lƣơng bắt đầu thay ―lựu đạn‖ bằng hai trái 

mìn từ lực của Cộng Sản mà quân đội không đƣợc 

cấp phát. Ðây là nỗ lực ―sửa sai‖ đầu tiên của chế 

độ để chối bỏ tội lỗi (trong khi mãi tới ngày 25/5, 

Diệm mới thú nhận là cấp dƣới đã báo cáo sai lạc về 

một hay nhiều trái lựu đạn).(36) 

Vì sắp qua Greece [Hy Lạp] nghỉ thƣờng niên, 

Nolting khuyên Diệm nên ra tuyên cáo chính thức 

về vấn đề Phật Giáo. Nolting cũng tiếp xúc Khâm 

sứ Vatican là Salvatore d’Asta và Linh mục Cao 

Văn Luận để thuyết phục Diệm. 

Theo Bộ trƣởng Phủ Tổng thống Nguyễn Ðình 

Thuần, thƣơng thuyết với Phật giáo tiến triển tốt 

đẹp, nhƣng chủ chốt là chính phủ muốn tránh trách 

nhiệm.( 37) 

Ngày 18/5, khi cùng XLTV Ðại sứ William C. 

Trueheart qua chào tạm biệt Diệm, Nolting cố 

thuyết phục Diệm đáp ứng nguyện vọng của Phật 

giáo. Nolting muốn Diệm tuyên bố chịu trách nhiệm 

về biến cố ở Huế, bồi thƣờng nạn nhân, và tái khẳng 

định chính sách bình quyền tôn giáo và không kỳ 

thị. (38) Diệm không hứa điều gì. Diệm vẫn tin, 

hoặc muốn diễn giải rằng biến cố ở Huế là do các 

lãnh tụ Phật giáo khích động; những ngƣời ở Huế 

chết vì một hay nhiều trái lựu đạn, do Cộng sản hay 

phe chống chế độ ném, không phải viên chức chính 

phủ; và một số lãnh đạo Phật giáo lợi dụng biến cố 

ở Huế để củng cố thế lực trong nội bộ Giáo hội. 

Dƣới mắt Diệm, vấn đề Phật giáo không quá 

nghiêm trọng nhƣ Mỹ tƣởng nghĩ.(39) Dù đƣợc xem 

những khúc phim về cuộc đàn áp Diệm không thay 

đổi lập trƣờng.(40) 

Diệm chỉ cách chức Ðẳng, đƣa Nguyễn Văn Hà 

ra Huế. Ðồng thời, bổ nhiệm Nguyễn Xuân 

Khƣơng, đƣơng kim Tổng Giám Ðốc Ðiền Ðịa, làm 

Ðại biểu Trung Nguyên Trung Phần, hiệu lực từ 

ngày 1/6/1963. 

Cho rằng chính phủ kỳ thị Phật Giáo, tăng ni 
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quyết tranh đấu đến cùng. Ngày 19/5, Hòa thƣợng 

Tịnh Khiết thông báo cho Ðại biểu TNTP và Tƣ 

lệnh QÐ I rằng đã cho hai Thƣợng tọa Mật Nguyện 

và Trí Quang tuyệt thực để cầu cho nguyện vọng 

của Phật Giáo.(41) Ngày 23/5, năm lãnh tụ Phật 

giáo, gồm cả Tịnh Khiết, ra tuyên ngôn khẳng định 

lập trƣờng bất bạo động và phi chính trị, nhƣng 

cƣơng quyết đòi chính phủ phải thỏa mãn đòi hỏi 

của Phật Giáo ―trong một thời [gian] càng sớm càng 

tốt,‖ đồng thời ngƣng ngay những cuộc ―khủng bố, 

bắt giữ.‖ (42) 

Tại Sài Gòn, sáng ngày 21/5, 600 tu sĩ làm lễ 

cầu siêu cho nạn nhân ở Huế, rồi diễn hành từ chùa 

Ấn Quang đến Xá Lợi. Bốn ngày sau, Ủy Ban Liên 

Phái ra tuyên cáo ủng hộ 5 nguyện vọng của Phật 

Giáo, và hứa đoàn kết tranh đấu cho bằng đƣợc các 

nguyện vọng trên. (43) 

Phần chính phủ vẫn im lặng khó hiểu. Mặc dù từ 

ngày 24/5 các chuyên viên y khoa khẳng định rằng 

thƣơng tích nạn nhân ở Huế đêm 8/5 không do 

mảnh lựu đạn gây nên Diệm vẫn chẳng tỏ một thái 

độ hòa giải nào. (44) 

Các lãnh đạo Phật Giáo bèn quyết định mở rộng 

cuộc tranh đấu: Ngày 28/5, Tâm Châu thông báo với 

Diệm là sẽ tổ chức tuyệt thực trong vòng 48 giờ, kể 

từ 14 giờ ngày 30/5/1963.(45) 

Hôm sau, 29/5, báo chí mới đăng thông cáo của 

Diệm, khẳng định quyền tự do và bình đẳng tín 

ngƣỡng đƣợc qui định trong điều 17 của Hiến Pháp; 

nhƣng vẫn bảo vệ lệnh treo cờ, vì quốc kỳ phải có 

địa vị tối thƣợng, và khẳng định chính phủ ―không 

hề có ý nghĩ phân biệt đối xử với bất cứ tôn giáo 

nào.‖(46) 

Thời gian này, báo chí Mỹ cũng ra sức ủng hộ 

Phật Giáo. Gây chấn động nhất là bài trên tuần báo 

Newsweek số đề ngày 27/5/1963, vạch trần sự lộng 

hành của tập đoàn cai trị Ki-tô của Thục cùng các 

―quan‖ ở Huế.(47) Ngày 29/5, tại Mỹ, báo New 

York Times [New York Thời Báo] cũng khai thác 

ngay bản tin của Ủy Ban Liên Phái, tƣờng thuật 
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rằng Phật tử rất bất mãn về cách đối xử của Diệm, 

và đang chuẩn bị đấu tranh tuyệt thực, đồng thời tổ 

chức cầu siêu trong vòng 4 tuần lễ. David 

Halberstam–một ký giả lập nên sự nghiệp nhờ chiến 

tranh Việt Nam và chủ trƣơng nhà Ngô phải ra đi–

thuật lại rằng trong buổi họp ngày 15/5, Diệm đã lên 

án các tăng sĩ là ―bọn khùng‖ [damn fools] khi đòi 

hỏi bình đẳng tôn giáo, vì quyền này đã đƣợc Ðiều 

17 của Hiến pháp (một bộ tiểu thuyết luật pháp và 

nhân quyền) bảo đảm. 

Bộ Ngoại Giao Mỹ vội thông báo cho Trueheart 

về nội dung bài báo trên, đồng thời chỉ thị Trueheart 

phải đích thân gặp Diệm, thuyết phục Diệm thỏa 

mãn nguyện vọng của Phật giáo. (48) Hôm sau, Bộ 

Ngoại Giao đồng ý cho Trueheart gặp Khâm sứ 

Vatican, nhờ khuyên bảo Diệm về vấn đề Phật Giáo. 

(49) 

Trueheart chƣa kịp gặp Diệm, Phật Giáo đã 

hành động. Hòa thƣợng Tịnh Khiết–đúng hơn nhóm 

lãnh đạo tranh đấu–chỉ thị cho các tăng sĩ tuyệt thực 

48 tiếng đồng hồ kể từ 2 giờ chiều ngày 30/5. Ngày 

này, tại Sài Gòn, 350 tăng ni biểu tình trƣớc Quốc 

Hội, rồi tuyệt thực. (50) Tại Huế, dù chùa Từ Ðàm 

bị cô lập, các cấp lãnh đạo Phật giáo vẫn tuyệt thực. 

Khoảng 3,000 Phật tử bị vây hãm trong vòng rào 

kẽm gai. Tại Quảng Trị, Phật tử biểu tình trong trật 

tự. 

Ngày Thứ Bảy, 1/6, đúng ngày Tỉnh trƣởng 

Ðẳng, Phó Nội an Sỹ và Ðại biểu Trung phần bị 

thay thế, nhiều đoàn Phật tử Huế tụ họp tại một số 

địa điểm trong thành phố, kể cả Dinh tỉnh trƣởng và 

Tòa Ðại biểu chính phủ miền Trung. Khoảng 10,000 

ngƣời tụ họp trƣớc chùa Từ Ðàm. Sau đó giải tán do 

yêu cầu của các tăng sĩ. Ðỗ Cao Trí điều Nhảy Dù 

và M-113 từ Quảng Trị vào Huế đề phòng bất trắc.( 

51) 

Tại Ðà Nẵng, Phật tử cũng tổ chức tuần hành 

không bạo động vào ngày 1/6, do các tăng ni dẫn 

đầu. Tối hôm trƣớc, 31/5, Ðại tá Lâm Văn Phát, Tƣ 

lệnh Sƣ đoàn 2 BB–một giáo dân Ki-tô tân tòng, 
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thƣờng tự chứng tỏ là rất trung thành với chế độ–

cho lệnh các đơn vị dƣới quyền chuẩn bị chống biểu 

tình. Chiều 1/6, một xe vận tải hai tấn rƣỡi (GMC) 

của quân đội chở đầy đạn bỗng dƣng bị hƣ máy ở 

một ngã tƣ cách Toà Thị chính một khu phố về phía 

Bắc. Cấp chỉ huy bèn phái một xe GMC khác tới 

tháo rỡ đạn, dƣới sự bảo vệ an ninh của một đơn vị 

tác chiến. Quân Cảnh, Cảnh Sát và Công An cũng 

chặn đƣờng từ phía Nam lên Toà Thị chính. 

Kế hoạch của Phát không đủ ngăn cản Phật tử 

biểu tình trong trật tự. Các tăng ni dẫn đầu một đoàn 

phụ nữ và thiếu niên diễn hành qua đƣờng phố, với 

khẩu hiệu đòi tự do tín ngƣỡng và bình quyền tôn 

giáo. Tới trƣớc cửa Toà Thị chính, 7 nhà sƣ rời đám 

đông, biểu tình ngồi; trong khi Phật tử tiếp tục cuộc 

diễn hành, rồi giải tán. 

Giữa lúc Phật tử đang biểu tình, Phát vào gặp 

Thị trƣởng Hà Thúc Luyện, cho lệnh phải dời 7 nhà 

sƣ đang ngồi trƣớc Toà Thị chính, và giải tán cuộc 

diễn hành, cho dẫu ―đích thân Thị trƣởng phải ném 

lựu đạn vào đám đông.‖ Luyện, dù là một cán bộ 

Cần Lao cao cấp thân tín của Cẩn, từ chối. Trong 

đêm 2/6, Phát điều thêm một số đơn vị khác vào 

thành phố. Một đại đội tăng cƣờng cho Ty Công An 

Ðà Nẵng (đối diện khách sạn). Phần quân nhân Phật 

tử bị cấm trại. Trong đêm, 7 nhà sƣ bị bắt đi mất 

tích. Hôm sau, 3/6, Luyện bị cất chức Thị trƣởng; 

vào Sài Gòn trình diện. Trung tá Trần Ngọc Châu, 

Tỉnh trƣởng Kiến Hoà, một Phật tử gốc miền Trung, 

ra thay. (52) 

Trong khi Ðà Nẵng đang sôi động, ngày 2/6, 

Phật tử Quảng Trị lại biểu tình. Chính quyền đàn áp 

bằng lựu đạn cay. Giao thông với Huế bị cắt đứt. 

(53) 

Chiều hôm sau, 3/6, tại Huế, khoảng 500 thanh 

niên tụ họp trƣớc Tòa Ðại Biểu Trung Phần. Quân 

đội ―dàn chào‖ bằng lƣỡi lê và lựu đạn cay. Các nẻo 

đƣờng dẫn đến chùa bị phong tỏa bằng kẽm gai. 

Phật tử biểu tình ngồi. Binh sĩ dùng lựu đạn cay giải 

tán. Trong khi đó, Trí Quang đã tuyệt thực nhiều 
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ngày, sức khoẻ suy giảm. Ðại tá Trí ra lệnh giới 

nghiêm. Khoảng 18G30, quân đội lại tấn công mạnh 

Phật tử biểu tình tại chợ Bến Ngự. Dùng cả chất hóa 

học (blister gas), khiến 67 nạn nhân bị nôn mửa, lƣu 

lại vết bỏng trên da.( 54) 

Ðƣợc báo cáo, ngày 3/6 [sáng 4/6 Việt Nam] Bộ 

Ngoại Giao Mỹ hai lần chỉ thị Trueheart phải yêu 

cầu Diệm hoà giải với Phật giáo và báo cáo rõ hơn 

về khói hóa học sử dụng để đàn áp Phật tử.( 55) 

Trueheart vội đến gặp Thuần vào khoảng 11G45 

ngày 4/6. Khác với Nolting, Trueheart trở lại thái độ 

công khai áp lực mà cựu Ðại sứ Elbridge Durbrow 

đã áp dụng. Trueheart cảnh cáo rằng Mỹ có thể 

ngƣng yểm trợ nếu còn đàn áp Phật Giáo. Thuần tiết 

lộ Hội đồng chính phủ đã đề nghị thành lập một Ủy 

Ban Liên Bộ [UBLB] để cứu xét các đòi hỏi của 

Phật Giáo nhƣ Trueheart yêu cầu từ ngày 1/6, và 

Diệm đã chấp thuận. Nhu cũng hứa sẽ tiếp xúc với 

lãnh tụ Phật Giáo. Ngay chiều đó, Thuần còn mời 

Trueheart tới tƣ dinh, nói đã thành lập một ủy ban 

điều tra về hơi độc ở Huế, do Ðại tá Nguyễn Văn 

An, và Trung tá Y sĩ Liêm cầm đầu. Diệm cũng sẽ 

tuyên bố thành lập UBLB, gồm Phó Tổng Thống 

Thơ, Lƣơng, và Thuần.( 56) 

Nhƣng khoảng 17G00, Bộ Tƣ lệnh Quân viện 

Mỹ tại Việt Nam [MAC-V] lại xin ý kiến Trueheart 

về việc Bộ Tổng Tham Mƣu yêu cầu MAC-V không 

vận 300 Cảnh sát từ Vũng Tàu ra Huế. Trueheart 

không chấp thuận.( 57) 

 

III. TUYÊN CÁO CHUNG 16/6/1963: 

 

Do áp lực Mỹ, từ giữa tháng 5/1963, Diệm đã 

gặp lãnh tụ Phật Giáo để thảo luận về 5 đòi hỏi ngày 

10/5. Tuy nhiên, chế độ chỉ muốn kéo dài thời gian 

để vô hiệu hóa dần cuộc tranh đấu. Họ Ngô không 

muốn nhận trách nhiệm vì cho đó là nhƣợc điểm. 

Diệm cũng không muốn thỏa mãn các nguyện vọng 

ngày 10/5 vì sợ Phật Giáo sẽ tiếp tục đòi hỏi nhiều 

hơn. Áp lực khuyên Diệm hòa hoãn của Mỹ thì 
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đƣợc giải thích theo một ý nghĩa khác–thực ra, chế 

độ Diệm đang rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm 

tin với Mỹ, và Nhu đang bí mật ve vãn Cộng Sản 

với sự tiếp tay của Pháp và India. (58) 

Trong khi đó, lãnh tụ Phật Giáo khéo léo phối 

hợp giữa biểu tình và ngoại giao, nhất là việc sử 

dụng các cơ quan truyền thông quốc tế. Một số giáo 

chức Tây Germany [Ðức] và ký giả ngoại quốc 

cũng tích cực tiếp tay. (59) 

Biến cố gây xúc động nhất là cuộc tự thiêu của 

Thƣợng tọa Quảng Ðức ở Sài Gòn ngày 11/6/1963. 

Có thể nói lần đầu tiên mới có một cuộc đấu tranh 

tinh xảo đến thế. Bởi vậy, Mỹ không ngừng áp lực 

Diệm phải giải quyết cuộc khủng hoảng. 

Ngày 16/6, Diệm và Tịnh Khiết ra một Thông 

cáo chung. Nhƣng Diệm không thực tâm thi hành 

những điều đã ký kết. Thục và vợ chồng Nhu-Lệ 

Xuân cũng tìm mọi cách ngăn chặn việc thực thi 

tuyên cáo ngày 16/6. Phật giáo không lùi bƣớc. 

 

A. THƢƠNG THUYẾT: 

Chiều ngày 5/6/1963, Ủy Ban Liên Bộ [UBLB] 

cùng các Thƣợng Tọa Thiện Minh và Thiện Hoa 

ngồi vào bàn thƣơng thuyết. Ngay sau buổi họp đầu, 

cả đôi bên đều thất vọng về sự thiếu thành khẩn của 

nhau. Dẫu vậy, Thuần cùng Thiện Minh, phụ tá của 

Trí Quang, bí mật đạt đƣợc thỏa thuận sơ khởi trên 

5 đòi hỏi của Phật giáo, với điều kiện phải đƣợc 

Diệm phê chuẩn. ( 60) Hôm sau, 6/6, hai bên đồng ý 

chính phủ sẽ rút quân đội và an ninh khỏi vùng lân 

cận các chùa, Ðỗ Cao Trí ngừng biểu dƣơng võ lực. 

Ngƣợc lại, Phật giáo ngừng tuyên truyền chống 

chính phủ. 

Thiện Minh lập tức lên đƣờng ra Huế tƣờng 

trình về những điều thỏa thuận với UBLB, mang 

theo một cƣ sĩ quen biết Thuần để bảo đảm rằng 

những phần tử ―quá khích‖ [extremist elements] 

không phá hoại thƣơng thuyết. Theo dự trù, Tịnh 

Khiết, đang tuyệt thực ngoài Huế, cũng sẽ vào Sài 

Gòn ký tuyên cáo chung.( 61) 
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Ngày 6/6 này, Diệm đọc một diễn văn truyền 

thanh ngắn, kêu gọi mọi ngƣời hãy bình tĩnh vì 

chính phủ cần thời gian để giải quyết cuộc khủng 

hoảng.( 62) 

Nhƣng tại Huế, tình hình thêm căng thẳng. 

Trong ngày 5/6, bạo động lại diễn ra khiến 4 Phật tử 

chết, hơn 100 bị thƣơng và hơn 1,000 ngƣời bị bắt. 

Hai sinh viên bị mất tích. 3 y sĩ Germany [Ðức] và 2 

y sĩ Mỹ đang phục vụ tại Huế đã tích cực giúp đỡ 

Phật tử. Diệm bèn cho lệnh hai y sĩ Germany, Erich 

Wulff và Hans Holterscheidt, phải lập tức rời cố đô. 

Sau đó, trục xuất họ khỏi Sài Gòn với lý do ―không 

đƣợc ƣa chuộng‖ [Persona Non Grata].(63) 

Chính quyền Huế còn ngƣng tiếp tế cho những 

ngƣời biểu tình bị cô lập. Lãnh sự John J. Helble 

báo cáo rằng tình trạng thực phẩm và nƣớc uống tại 

chùa Từ Ðàm đã ở mức báo động đỏ. Phi cơ chính 

phủ thì rải truyền đơn đả kích Trí Quang và đòi bắt 

giữ cả Tịnh Khiết.(64) 

Tại Sài Gòn, thái độ họ Ngô cũng đột ngột cứng 

rắn. Vợ chồng Nhu-Lệ Xuân công khai trách mắng 

Thuần đã nhân nhƣợng quá nhiều. Ngày 7/6, Phong 

Trào Phụ Nữ Liên Ðới [PTPNLÐ] của Lệ Xuân ra 

―quyết nghị‖ lên án những cuộc biểu tình chống 

chính phủ là chống lại chính nghĩa quốc gia (anti-

nationalist), bị ―Cộng sản khai thác và lợi dụng, dẫn 

đến hỗn loạn và trung lập.‖ Và yêu cầu chính phủ 

không thể tiếp tục im lặng trƣớc những mƣu toan 

chính trị, lập tức trục xuất những ngoại nhân chuyên 

phá hoại, dù mặc áo thày tu hay không, đặc biệt là 

những kẻ mƣu toan biến Việt Nam thành chƣ hầu 

ngoại bang.(65) Quyết nghị này đƣợc trao cho báo 

chí ngày hôm sau, 8/6/1963. 

Ngày này, Trueheart gặp Thuần về quyết nghị 

của PTPNLÐ trên nhƣng Thuần thú nhận mình 

không giải quyết đƣợc gì. Chiều đó, Truehart vào 

Dinh Gia Long, đích thân phản đối lời tuyên bố của 

vợ Nhu, và dọa sẽ công khai không ủng hộ chính 

sách Phật giáo của Diệm. Diệm nói không thể bác 

bỏ quyết nghị của PTPNLÐ, vì đây là một hội đoàn 
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tƣ nhân, nhƣng sẽ cho lệnh Bộ trƣởng Nội vụ phải 

để những ngƣời biểu tình tại chùa Từ Ðàm đƣợc tiếp 

tế lƣơng thực và nƣớc uống. Diệm cũng nói không 

biết gì về việc phi cơ chính phủ thả truyền đơn sỉ 

nhục lãnh tụ Phật giáo. Sau đó, Diệm khẳng định 

lập trƣờng: Sẽ thƣơng thuyết trong thế mạnh; Phật 

giáo vi phạm lời cam đoan tạm ngƣng chiến dịch 

tuyên truyền, tiếp tục phát tài liệu cho báo chí ngoại 

quốc (nhƣ Thiện Minh đã tiết lộ về những điều 

khoản thỏa thuận); Phật giáo thiếu thành tín (bad 

faith). Lần đầu tiên, Diệm thú nhận với Trueheart 

rằng chính quyền địa phƣơng bất lực trong việc đối 

xử với Phật giáo; vì mãi đến ngày 24/5–tức hơn hai 

tuần lễ sau cuộc thảm sát ở Huế—chuyên viên y 

khoa mới báo cáo là thƣơng tích không do mảnh lựu 

đạn gây nên. Nhƣng Diệm nhấn mạnh sẽ sử dụng 

mọi biện pháp cần thiết để duy trì trật tự nếu hỗn 

loạn tiếp tục. (66) 

Hôm sau, 9/6, báo Times of Vietnam [Việt Nam 

Thời Báo] đăng nghị quyết ngày 7/6 của PTPNLÐ. 

Báo này nhấn mạnh vai trò các tăng sĩ Nam tông 

(Therevada) trong những cuộc rối loạn hiện nay. 

Hàm ý là phe Nam tông có liên hệ với chính sách 

trung lập hoá miền Nam của Charles de Gaulle và 

Norodom Sihanouk. Các báo Việt ngữ không đăng. 

Diệm cũng cho lệnh đài phát thanh không nhắc đến 

lời Lệ Xuân đả kích Phật Giáo. Tuy nhiên, lệnh này 

ban hành sau khi đài Sài Gòn đã phát thanh vài ba 

lần. 

Tại Huế, số Phật tử bị phong tỏa đã 3 ngày 

không có nƣớc uống, thực phẩm và thuốc men. Một 

số tƣ nhân mang tặng thực phẩm, nƣớc uống. Chính 

phủ cho chụp hình, loan báo đó là do chính phủ 

cung cấp. Trong khi đó, điện thoại với Sài Gòn bỗng 

dƣng bị ―hƣ.‖ Lãnh sự Helble không thể liên lạc 

đƣợc với Trueheart. Thuần cũng lâm vào cảnh 

tƣơng tự. Phi cơ chính phủ tiếp tục rải truyền đơn, tố 

cáo Trí Quang là Cộng Sản. Ðây là bƣớc chuẩn bị 

cho việc bắt giữ các lãnh tụ tranh đấu—vì chỉ cần 

―liên hệ với phiến Cộng‖ đã là trọng tội, có thể bị 
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kết án từ khổ sai tới tử hình. Không ít ngƣời đã bị 

tra tấn đến chết hay thủ tiêu. (67) 

Tại Oat-shinh-tân, trƣa ngày 8/6 [đêm 8 rạng 9/6 

tại Việt Nam], Ngoại trƣởng Rusk chỉ thị Trueheart 

yêu cầu Diệm bác bỏ nghị quyết của PTPNLÐ, rút 

lại Sắc luật số 10, và cần xác định chính phủ duyệt 

trƣớc hay chăng lời tuyên bố của Lệ Xuân. Lời 

tuyên bố của Lệ Xuân, Rusk nhấn mạnh, làm suy 

giảm vị thế của VNCH, và tổn hại uy tín của Mỹ, có 

thể gây khó khăn cho việc tiếp tục yểm trợ VNCH 

tại Quốc Hội cũng nhƣ dƣ luận Mỹ. (68) Ngày 9/6, 

Trueheart gặp Thuần, cho biết chỉ thị của BNG Mỹ. 

Rồi đả kích việc chính phủ đang chuẩn bị phản biểu 

tình vào ngày 10 hay 11/6. Kế hoạch phản biểu tình 

của Paul Hiếu này gồm có những thủ thuật sử dụng 

―sƣ giả‖ từ các tỉnh, Thanh Niên Cộng Hoà và bọn 

tệ đoan xã hội Chợ Lớn giả làm sƣ. Trueheart cảnh 

cáo rằng nếu quả thực nhƣ vậy, cần phải ngừng 

ngay. Trueheart cũng nêu lên vấn đề giáo dân Ðà 

Nẵng đang chuẩn bị ra nghị quyết cách chức Thiếu 

tá Thiệt, Tỉnh trƣởng Quảng Nam, nhân dịp làm lễ 

cầu hồn cho Giáo hoàng John XXIII (1958-1963) 

vào ngày 10/6. Nếu đúng sự thực, cần chấm dứt 

ngay. Trueheart còn nêu lên vấn đề 4 ký giả 

(Michaud của AFP, Sheehan của UPI, Browne của 

AP và Parry của báo NY Times) đã bị bắt giữ 1 giờ 

đồng hồ tại Quận 3. Hành động này, Trueheart bảo 

thẳng Thuần, là ―khùng‖ và bất lợi. (69) 

Mãi tới 9 giờ sáng ngày Thứ Hai, 10/6, Thuần 

mới gặp Trueheart để phúc đáp. Thuần nói đã trình 

bày với Diệm và Nhu về những đề nghị của Mỹ. Về 

Sắc luật số 10, Diệm không có quyền rút lại. Quyết 

nghị của PTPNLÐ không phải là ―tuyên bố của bà 

Nhu,‖ mà là của ―một tổ chức đại chúng‖ (cả Thuần 

lẫn Trueheart đều mỉm cười). Diệm đã điện thoại 

cho Paul Hiếu trƣớc mặt Thuần về vấn đề tổ chức 

phản biểu tình. Hiếu chối không có kế hoạch đó. 

Cũng không có kế hoạch đòi cách chức Tỉnh trƣởng 

Quảng Nam. Ðang dàn xếp cho những ngƣời trong 

chùa Từ Ðàm ở Huế ra về không gặp trở ngại, ngoại 
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trừ các công chức. Chính phủ không đứng ra tổ chức 

lễ cầu hồn cho John XXIII. Diệm vẫn muốn thƣơng 

thuyết, nhƣng cần cô lập những thành phần quá 

khích. UBLB sẽ họp lúc 10G00 để nghiên cứu lá 

thƣ mới nhất của UB Tranh đấu Phật giáo.(70) 

 

B. NGỌN LỬA CÚNG DƢỜNG ÐẠO PHÁP: 

Biến cố khiến cuộc tranh đấu của Phật giáo 

đƣợc dƣ luận thế giới chú ý nhất là cuộc tự thiêu của 

Thƣợng tọa Quảng Ðức tại ngã tƣ Phan Ðình 

Phùng-Lê Văn Duyệt Sài Gòn (ngay trƣớc Tòa Ðại 

sứ Kampuchea). 

Quảng Ðức, tục danh Lâm Văn Tức (1897-

1963), đang tu tại chùa Quán Thế Âm trên đƣờng 

Nguyễn Huệ, Gia Ðịnh. Lúc 9G30 sáng ngày 

11/6—giữa lúc Diệm và hầu hết nhân viên cao cấp 

trong chính phủ đang tham dự buổi quốc lễ cầu hồn 

cho Giáo Hoàng John XXIII—chiếc xe Austin của 

một Phật tử, dƣới sự dẫn đƣờng của một đoàn 400-

500 tăng sĩ, đƣa Quảng Ðức tới chỗ hóa thân. Ðịa 

điểm này đƣợc các tăng ni làm hàng rào cản không 

cho Cảnh sát can thiệp. Số khán giả tò mò lên tới 

khoảng 500 ngƣời, ngày càng đông. Một số ký giả 

nhƣ Sheehan của hãng UPI cũng đƣợc báo trƣớc. Từ 

xe bƣớc xuống giữa ngã tƣ, Quảng Ðức ngồi xuống 

theo thế thiền định, nhờ một Ðại đức đổ xăng lên 

thân thể mình, rồi tự tay châm lửa bằng diêm (quẹt). 

Malcolm Browne, nhân viên hãng AP, thu đƣợc tấm 

hình này–bức hình rồi sẽ gây chấn động dƣ luận thế 

giới. (71) Trƣa đó, khoảng 400 tăng sĩ đƣa thi hài 

Quảng Ðức tới chùa Xá Lợi. 2,000 Phật tử cũng lũ 

lƣợt kéo nhau tới chùa. Khoảng 1,000 Cảnh sát tới 

―bảo vệ an ninh,‖ nhƣng các tăng ni đƣợc di chuyển 

tự do. (72) 

Khoảng 12G30, quân đội đƣợc lệnh cấm quân. 

Bảy tiểu đoàn Dù nhận lệnh ứng chiến. Ðại tá Lê 

Quang Tung tăng cƣờng 2 Ðại đội Lực Lƣợng Ðặc 

Biệt [LLÐB] cho Sài Gòn, trí quân trong phi trƣờng 

Tân Sơn Nhất. Nhân viên Mỹ đƣợc nghỉ sớm, và 

khuyến cáo không nên đến gần các đám biểu tình. 
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(73) 

Phần Trueheart tới gặp Thuần tại tƣ dinh, bảo 

thẳng Thuần rằng Diệm phải có thái độ ngay chiều 

đó, bằng không Mỹ sẽ tuyên bố không liên hệ đến 

chính sách tôn giáo của Diệm. Khi Thuần hỏi có thể 

dẫn lời Trueheart cho Diệm và Nhu nghe đƣợc 

không, Trueheart đồng ý. Trueheart cũng lƣu ý 

Thuần về kháng thƣ của PTPNLÐ đăng trên Times 

of Vietnam sáng đó để phản đối hãng UPI khi gửi đi 

bản tin của Sheehan; và cảnh cáo rằng nếu đây là 

bƣớc đầu để trục xuất Sheehan thì là một điều ―ngu 

xuẩn‖ (stupid). (74) 

Phó Tổng thống Thơ và Ngoại trƣởng Vũ Văn 

Mẫu cũng vào yêu cầu Diệm phải có hành động tức 

khắc, đồng thời chỉ thị UBLB xúc tiến nhanh việc 

thƣơng thuyết với Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo 

Tranh Ðấu. (75) 

Ngay tối 11/6 đó, Diệm đọc diễn văn, cam kết là 

―phía sau Phật Giáo trong nƣớc còn có Hiến Pháp, 

tức là có tôi.‖ (76) Diệm hy vọng diễn văn truyền 

thanh của mình sẽ trấn an dƣ luận cho tới hôm sau, 

khi UBLB gặp mặt Ủy Ban Liên Phái. 

Tại Oat-shinh-tân, gần nửa đêm 11/6 [gần trƣa 

12/6 tại Việt Nam], Rusk chỉ thị cho Trueheart: 

―Nếu Diệm không có những bƣớc cấp tốc và hiệu 

lực để giải quyết cuộc khủng hoảng để gây lại niềm 

tin của Phật tử, chúng ta sẽ phải tái duyệt xét việc 

ủng hộ chế độ Diệm.‖ (77) 

Tối ngày 12/6, Trueheart mới gặp đƣợc Diệm. 

Không những thông báo cho Diệm biết cuộc tự 

thiêu của Quảng Ðức đang gây sôi nổi dƣ luận thế 

giới, Trueheart còn trao cho Diệm một văn bản cảnh 

giác–theo đúng chỉ thị của Rusk–là Mỹ có thể sẽ 

công khai tuyên bố không ủng hộ chính sách Phật 

giáo của Diệm. Trƣớc khi kiếu từ, Trueheart nêu lên 

3 điểm: 

1. Báo cáo ngày 11/6 cho biết chính quyền 

Huế và Ðà Nẵng tiếp tục bắt giữ ngƣời biểu 

tình. 

2. Chính phủ không thể truy tố những ngƣời 
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―giúp‖ Quảng Ðức tự thiêu. (Diệm nói có ngƣời 

giúp Quảng Ðức đổ xăng lên mình, và châm lửa. 

Trueheart nhấn mạnh rằng hai nhân chứng đích 

mắt thấy Quảng Ðức tự mình tƣới xăng và châm 

lửa). 

3. Có tin chính phủ đang cấm các tăng ni từ 

các tỉnh vào Sài Gòn. (Cả Diệm lẫn Thuần trả 

lời là vì lý do an ninh. Diệm thêm rằng Quốc 

Hội đang thành lập tiểu ban nghiên cứu việc sửa 

đổi Sắc Luật số 10). (78) 

 

C. THÔNG CÁO CHUNG: 

Từ sáng 12/6, Hoà thƣợng Tịnh Khiết cùng Trí 

Quang và Thiện Minh rời Huế vào Sài Gòn để 

thƣơng thuyết với UBLB. Ba lãnh tụ Phật giáo tới 

phi trƣờng Tân Sơn Nhất lúc 13G15, và tạm trú tại 

chùa Xá Lợi. (79) Phó TT Thơ viết thƣ yêu cầu hai 

bên họp ngay lúc 18G00 hôm đó để giải quyết mau 

chóng các đòi hỏi của Phật giáo. Phật giáo muốn trì 

hoãn ít ngày để bàn bạc với các đại diện miền Nam, 

nên nêu lý do Tịnh Khiết còn yếu sau 5 ngày tuyệt 

thực, cần tĩnh dƣỡng ít lâu. Thơ lại đề nghị gặp nhau 

hôm sau, giờ và địa điểm do Phật giáo chọn. Cuối 

cùng, Phật giáo đề nghị họp ngày 14/6, với điều 

kiện chính phủ nhân nhƣợng toàn bộ 5 đòi hỏi ngày 

10/5/1963. ( 80) 

Ngày 14/6, phái đoàn Phật Giáo do Thiện Minh 

làm Trƣởng đoàn—gồm Thiện Hoa, Tâm Châu, 

Huyền Quang (Thƣ ký), và Ðức Nghiệp (Phó Thƣ 

ký) —bắt đầu họp với UBLB. Do áp lực của 

Trueheart, ngay sáng hôm đó, chính phủ nhƣợng bộ 

đòi hỏi thứ nhất: đồng ý cho Phật tử treo cờ. Trong 

phiên họp chiều, đồng ý sửa lại Sắc luật số 10. Ðể tỏ 

thiện chí, Tịnh Khiết kêu gọi Phật tử tạm ngƣng 

biểu tình. (81) 

Hôm sau, khoảng 18G30, thƣơng thuyết hoàn 

tất. Ngày Chủ Nhật, 16/6, hai bên ra thông cáo 

chung với những điều khoản sau: Ngƣng áp dụng 

Dụ số 10; cứu xét lại những khiếu nại của Phật 

Giáo; xác nhận tự do tôn giáo; sẽ ―trợ cấp‖ (không 
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―bồi thƣờng‖) cho gia đình nạn nhân ở Huế. Tịnh 

Khiết và Diệm cùng ký vào Tuyên Cáo–nhƣng 

Diệm không ký ngang chỗ ―Khán‖ của Tịnh Khiết 

mà ghi vào góc trên của bản Thông cáo chung nhƣ 

sau: “Những đều được ghi trong thông cáo nầy thì 

đã được tôi chấp nhận nguyên tắc ngay từ đầu; Ngô 

Ðình Diệm.” (82) 

Trong khi thƣơng thuyết đang diễn ra, Phật tử 

và một số lãnh tụ Phật giáo thiên về bạo động hơn. 

Ngày 13/6, Phật tử khắp nơi treo cờ Phật Giáo, 

chống lệnh cấm của Diệm (thực ra Diệm đã bí mật 

đồng ý). Buổi lễ cầu siêu cho Quảng Ðức ngày 16/6 

tại chùa Xá Lợi qui tụ hàng chục vạn ngƣời. Hơn 

500,000 thanh niên, hoc sinh và Phật tử xuống 

đƣờng biểu tình. Xô xát Cảnh Sát kéo dài 45 phút 

trƣớc chùa. (83) Buổi tối, Thiết Giáp phải tăng 

cƣờng cho Cảnh Sát. Một thiếu niên 15 tuổi bị tử 

thƣơng vì trúng đạn ở đầu. 3 tăng và 2 Phật tử bị 

thƣơng. Hàng ngàn ngƣời bị bắt giữ. (84) 

Ba ngày sau, 19/6, nhờ Cảnh Sát, Công An nỗ 

lực ngăn chặn Phật tử tham dự, lễ hỏa táng Quảng 

Ðức bớt hỗn loạn hơn. 

 

IV. GIAI ÐOẠN “HƯU CHIẾN,” 19/6-

20/8/1963: 

 

Thông cáo chung ngày 16/6/1963 là cơ hội tốt 

nhất cho chính phủ Diệm giải quyết cuộc khủng 

hoảng Phật Giáo. Nhƣng vì những nguyên do thầm 

kín, họ Ngô quyết định không tôn trọng những điều 

đã cam kết. Phật Giáo chẳng phải không đề phòng. 

Lãnh đạo Phật Giáo chỉ tạm thời ―ngƣng chiến‖ 

trong vòng 2 tuần lễ, chờ đợi thành tâm của chính 

phủ. 

 

A. NỖ LỰC PHÁ HOẠI THÔNG CÁO 

CHUNG 16/6/1963: 

Có dấu hiệu cho thấy vợ chồng Nhu-Lệ Xuân 

muốn phá hoại việc thực hiện thông cáo chung với 

Phật giáo. 



 26 

Một mặt, Nhu vận động các hội Phật giáo độc 

lập chống lại cuộc tranh đấu. Ngày 20/6, Phật Giáo 

Cổ Sơn Môn –mới thành lập tại chùa Giác Lâm, 

Chợ Lớn; do Huệ Tâm, Hoà thƣợng trụ trì chùa 

Trung Nghĩa, Sa Ðéc, thủ lĩnh Lục Hòa Tăng làm 

Tăng thống–tuyên bố ủng hộ chính sách tôn giáo 

của chính phủ, và đứng ngoài chính trị.(85) Nhu còn 

cho lệnh cắt bỏ đoạn phim thời sự về cuộc thƣơng 

thuyết giữa chính phủ và Phật giáo. 

Mặt khác, Nhu sai các tỉnh tổ chức mít-tinh lên 

án phong trào tranh đấu của Phật giáo và phong tỏa 

các chùa chiền. Ðoàn viên Thanh Niên Cộng Hoà 

[TNCH] mặc đồng phục xanh dƣơng đậm đi lấy chữ 

ký để ra thỉnh nguyện thƣ phản đối bản thông cáo 

chung 16/6/1963, và chuẩn bị biểu tình đòi xét lại 

thông cáo chung này. Bản thông cáo số 3 của TNCH 

đệ trình lên ―Tổng thủ lãnh‖ Nhu đề ngày 25/6/1963 

gồm nhiều lời đả kích Phật giáo nặng nề nhƣ ―dị 

đoan cuồng tín,‖ ―phản loạn, tay sai của kẻ thù 

chung,‖ v.. v... Ðồng thời, lên án Tuyên cáo chung 

16/6/1963 là ―không phù hợp với lý tƣởng của 

TNCH, co đặt những đặc quyền và độc quyền cho 

một nhóm, có những chủ trƣơng trái với luật lệ hành 

chánh.‖ (86) Trƣớc sự phản kháng của Phật giáo, 

ngày 1/7/1963, TNCH lại ra Tuyên cáo số 4, ám chỉ 

lãnh tụ Phật giáo tranh đấu liên hệ với bọn phản 

loạn và phản quốc, trong khi đích thân Tổng thủ 

lãnh ―cảnh giác để không cho phép bọn đầu cơ 

chính trị và Cộng Sản lợi dụng Thông cáo chung 

[16/6] đó hầu làm sai lệch nó ra ngoài phạm vi tôn 

giáo.‖( 87) 

Lệ Xuân thì cho PTPNLÐ họp tại trụ sở trung 

ƣơng ngày 16/6, dùng loa phóng thanh công bố 

Quyết nghị ngày 7/6. Rồi ra một Bạch thư [Sách 

trắng], do vợ chồng Gene và Ann Gregory, chủ 

nhiệm báo Times of Vietnam soạn thảo, đăng trên 

chính tờ Times of Vietnam số ra ngày 17/6, miệt thị 

cuộc tranh đấu của Phật giáo, tố cáo cuộc tranh đấu 

không vì lý do tôn giáo mà chỉ vì lý do chính trị. 

(88) 
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Rồi đến kế hoạch ăn mừng lớn suốt ba ngày, từ 

25 tới 27 tháng 6/1963, để kỷ niệm 25 năm Thục 

đƣợc phong chức Giám mục (Lễ Ngân Khánh = Tea 

Deum).(89) 

Có lẽ anh em họ Ngô muốn sử dụng ngày lễ này 

để vận động sự ủng hộ của khối giáo dân Ki-tô 

chống Phật Giáo. Bởi thế, ngày 16/6, Tổng Giám 

Mục Paul [Nguyễn Văn] Bình chỉ thị các họ đạo 

phải giữ tôn giáo biệt lập với chính quyền. ―Một 

giáo dân Ki-tô tốt, và đạo hạnh, là công dân thƣợng 

hạng, ràng buộc với tổ quốc, trung thành với chế độ 

cầm quyền, bất kể sự chính thống của chính quyền 

ấy.‖ Ðó là lời giải thích của Pie XI, trong Sắc Dụ 

ngày 31/12/1929.‖ (90) 

Hệ thống tuyên truyền của chế độ cũng tìm đủ 

cách hạ giá trị các lãnh tụ và mục tiêu tranh đấu của 

Phật tử. Cán bộ chính phủ loan tin Cộng Sản đã 

nhúng tay vào máu khi ném lựu đạn vào đám đông 

đêm 8/5/1963. Khi những cuộc giải phẫu tử thi 

không tìm thấy mảnh lựu đạn, câu chuyện biến 

thành mìn từ lực Cộng Sản. Ít năm sau, lại mọc ra 

chi tiết một Ðại úy Mỹ đã chết từng tự nhận đặt chất 

nổ. 

Thƣợng tọa Trí Quang, linh hồn của cuộc tranh 

đấu miền Trung, bị cáo buộc là cán bộ Cộng Sản 

cao cấp, từng bị Pháp bắt giữ, âm mƣu lật đổ chính 

quyền từ năm 1960. Hòa thƣợng Tịnh Khiết, theo 

những lời tuyên truyền này, không biết quốc ngữ, 

chỉ ký vào những gì các sƣ trẻ, quá khích bắt buộc 

phải ký. Cuộc tự thiêu của Quảng Ðức không tự 

nguyện, mà là một hình tội sát nhân. Quảng Ðức, 

theo lập luận này, đã bị chích thuốc trƣớc khi ―sát 

nhân‖ đổ dầu và châm lửa đốt cháy. Diệm và Nhu 

còn đe sẽ truy tố những ngƣời đã trợ giúp thƣợng 

tọa hóa thân ra tòa. 

Lệ Xuân thì khẳng định rằng cuộc tự thiêu của 

Quảng Ðức chỉ là một màn ―nƣớng thịt sƣ‖ 

[barbecue of a bonze] với xăng nhập cảng. Bác sĩ 

riêng của Diệm mật báo với Nolting rằng Quảng 

Ðức bị một số sƣ trẻ thuyết phục nên tự thiêu; vì ít 
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năm trƣớc, Quảng Ðức từng hứa với một ngƣời bạn 

là sẽ ―đồng tử,‖ và nay ngƣời bạn đó đã chết, Quảng 

Ðức cần giữ lời thề. Nói cách khác, Quảng Ðức 

không thích chính trị, và không tự thiêu để chống 

chính phủ. (91) 

Trong khi đó, tại vài địa phƣơng, viên chức 

thông tin loan tin chống Phật Giáo, chùa chiền bị 

phong tỏa, sinh viên, học sinh và thanh niên Phật tử 

liên tục bị gây khó khăn, và bắt giữ. Ðiều khiến các 

lãnh tụ tranh đấu bất mãn nhất là tổ chức Cổ Sơn 

Môn công khai tố cáo phe tranh đấu có ý đồ làm 

chính trị. Ngày 26/6, Tịnh Khiết phải than với Diệm 

rằng ―tình thế không những không thay đổi mà còn 

trầm trọng hơn.‖(92) 

Ngày 1/7, Hoàng Văn Giàu, Trƣởng đoàn Thanh 

Niên Phật Tử, gay gắt lên án thái độ của chính phủ 

và kêu gọi Phật tử quyết tâm tranh đấu. (93) 

 

B. NỖ LỰC HÒA GIẢI CỦA MỸ: 

Kennedy và các cố vấn cực kỳ bối rối. Trong 

một phiên họp Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia 

[ANQG], Kennedy đặt câu hỏi phải chăng Quảng 

Ðức đã bị ―thuốc‖ [drugged], nhƣng các cố vấn 

khẳng định đức tin đã quá đủ cho những hy sinh 

tƣơng tự. Dù là giáo dân Ki-tô, ủng hộ Diệm từ thập 

niên 1950, Kennedy chỉ thị Ðại sứ Sài Gòn áp lực 

bắt Diệm phải đáp ứng ngay đòi hỏi của Phật giáo. 

Ngày 14/6 [11 giờ sáng 15/6/1963 VN], Rusk chỉ thị 

Trueheart cứu xét việc đƣa Phó Tổng thống Thơ lên 

thay Diệm trong trƣờng hợp bất trắc, và Trueheart 

phải tiếp xúc Thơ cùng những ngƣời không ủng hộ 

Diệm. (94) Nhƣng hai ngày sau, Trueheart trả lời là 

không tiện bàn với Thơ, vì tình hình đã sáng sủa 

hơn—Phật giáo và UBLB đạt đƣợc thông cáo 

chung. Trueheart chỉ hứa sẽ thuyết phục Diệm hoà 

hoãn, và nếu Diệm không chịu thực thi thông cáo 

chung, sẽ xúc tiến tìm ―một giải pháp khác Diệm.‖ 

(95) 

Ngày 18/6, Trueheart bảo Thơ rằng chỉ nên coi 

những thỏa thuận nhƣ bƣớc khởi đầu mà chƣa phải 
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hồi kết của cuộc khủng hoảng. Diệm cần thực hiện 

những điều đã thỏa thuận. Sáng đó, khi gặp Thuần, 

Trueheart cũng nói tƣơng tự, với lời lẽ cứng rắn 

hơn. Trueheart đặc biệt nhắc Thuần về luận điệu của 

tờ Times of Vietnam ngày 17/6 về tuyên cáo chung, 

và hành vi khiêu khích của PTPNLÐ. (96) 

Tối 19/6 [8G28 ngày 20/6/1963 tại VN], Roger 

Hilsman chỉ thị cho Trueheart nên lƣu ý các viên 

chức Việt là đừng nên đồng hoá một cá nhân với 

chế độ. Thí dụ nhƣ lời tuyên bố ―Phật giáo có thể tin 

cậy nơi Hiến pháp, nghĩa là tôi‖ của Diệm tạo nên 

những cảm tƣởng xấu ở Mỹ. Viên chức Việt cũng 

cần tiếp xúc thƣờng xuyên với lãnh tụ Phật giáo và 

đối xử đồng đẳng với họ. Ðặc biệt, thỏa ƣớc 

16/6/1963 phải đƣợc tôn trọng và nhanh chóng thực 

hiện để giảm thiểu sự nghi ngờ của Phật tử. (97) 

Dƣ luận thế giới cũng đã chú ý hơn đến cuộc 

tranh đấu của Phật giáo. Ngày 14/6, Norodom 

Sihanouk viết thƣ cho Kennedy, phản đối việc đàn 

áp Phật giáo tại Nam VN. Sihanouk cũng gửi cho 

TTK/LHQ U Thant, Thủ tƣớng Bri-tên McMillan, 

TT Pháp de Gaulle và TT India, Radhakrishnan, 

thông điệp tƣơng tự. Sihanouk còn trao cho Ðại biện 

VNCH tại Phnom Penh một công hàm về vụ tàn sát 

Phật tử ở Huế. ( 98) 

Hôm sau, 15/6, lần đầu tiên tin Phật Giáo Việt 

Nam đƣợc lên trang nhất báo The New York Times 

[Nữu Ước Thời Báo], tờ báo uy tín của giới trung 

lƣu Mỹ. Max Frankel, tác giả, cho rằng nhân viên 

ngoại giao Mỹ đã nói thẳng với Diệm bằng giọng 

điệu gay gắt rằng VN phải thỏa mãn các đòi hỏi của 

Phật Giáo, bằng không Mỹ sẽ tuyên bố không yểm 

trợ chính sách Phật Giáo của Diệm. ( 99) Thông báo 

cho Trueheart tin này, BNG chỉ thị Trueheart nói 

với Diệm rằng chính phủ Mỹ vẫn yểm trợ Diệm; 

tạm thời không đề cập đến bài báo trên NYT. Hầu 

hết báo lớn và các lãnh tụ Mỹ đều chỉ trích chế độ 

Diệm. 

Ngày 18/6, Thủ tƣớng Ceylon là Bandaranaike 

cũng gửi thƣ cho Kennedy, yêu cầu hòa giải để Phật 
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tử, vốn chiếm đa số tại Việt Nam, đƣợc quyền tự do 

tín ngƣỡng. Mƣời ngày sau, 28/6, đại biểu 

Cambodia, Ceylon và Nepal tại LHQ gặp đại biểu 

Mỹ để bày tỏ quan tâm về tình hình Phật giáo Việt 

Nam.( 100) 

Ðáng lƣu ý là trong hai tháng đầu đấu tranh của 

Phật Giáo–mặc dù chính phủ Diệm không ngớt vu 

cáo cuộc tranh đấu do Cộng Sản xúi dục, và sau này 

Nguyễn Hữu Thọ đánh gía nó nhƣ ―món quà từ trên 

trời rơi xuống‖–cả Hà Nội lẫn MT/GPMN đều chƣa 

bày tỏ một thái độ rõ ràng nào ngoài những phản 

kháng chung chung của Võ Nguyên Giáp hay Hà 

Văn Lâu gửi Ủy Ban Quốc Tế Kiểm soát Ðình 

chiến, hay Tuyên cáo của MTGPMN về việc vi 

phạm Hiệp định ―Giơ neo vơ.‖ (101) 

Mãi tới ngày 15/7 mới có tin tình báo là 

MTDT/GPMN kêu gọi binh sĩ và cảnh sát ủng hộ 

cuộc tranh đấu của Phật Giáo. (102) Cũng từ ngày 

này, cán bộ nằm vùng CS xâm nhập vào các cuộc 

tranh đấu, lôi kéo thanh thiếu niên nam nữ. (103) 

Các cơ quan tuyên truyền của Ðảng Lao Ðộng 

Việt Nam mở nhiều chiến dịch khai thác cuộc tranh 

đấu: 

- Mít tinh, tuyên cáo đả kích Mỹ-Diệm và ủng 

hộ cuộc tranh đấu của Phật Giáo trƣớc dƣ luận quốc 

nội cũng nhƣ quốc tế. 

- Xâm nhập cán bộ vào các đô thị và phong trào 

tranh đấu 

- Gia tăng hoạt động quân sự, đánh phá các đồn 

bót và Ấp chiến lƣợc. 

- Khoét sâu sự khác biệt giữa chính quyền miền 

Nam và Phật Giáo. 

Vì vậy, có lúc an ninh Mỹ phải đặt câu hỏi thực 

chăng CS đã bỏ vùng thôn quê, dồn vào mặt trận 

tỉnh thị. 

 

C. THAY ÐỔI ÐẠI SỨ MỸ: 

Giữa thời gian này, Oat-shinh-tân gửi công hàm 

hỏi ý kiến Diệm về việc thay Ðại sứ ở Sài Gòn. 

Ngày 20/6/1963, BNG Mỹ chỉ thị cho Trueheart xin 
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gặp Diệm để xin ý kiến về việc cử Henry Cabot 

Lodge thay Nolting. (104) 

Sau khi tiếp Trueheart khoảng 1 tiếng đồng hồ 

chiều ngày 22/6, ba ngày sau, 25/6, Diệm sai Thuần 

cho Truheart biết Diệm rất bất mãn. Diệm cho rằng 

Mỹ đang thay đổi chính sách và nỗ lực bắt Diệm 

phải làm theo Mỹ hay sẽ bị loại bỏ [Diem thought a 

new American policy was involved and an effort to 

force him to do our bidding or to unseat him]. Diệm 

cũng nhắn đến tai Lodge rằng ―họ có thể gửi 10 

Lodge tới đây, nhƣng tôi không để cá nhân tôi hay 

đất nƣớc này bị hạ nhục, kể cả việc họ huấn luyện 

pháo binh bắn vào dinh thự này [they can send ten 

Lodges, but I will not permit myself or my country 

to be humiliated, not if they train their artillery on 

this Palace].(105) Theo Thuần, Diệm sẽ trở nên 

cứng đầu hơn. Truheart bảo thẳng Thuần rằng cách 

tốt nhất để tránh đƣơng đầu với Mỹ là chính phủ 

Diệm nên bắt đầu thay đổi cách làm việc.(106) 

Ngày 26/6, Thứ trƣởng Ngoại giao George W. 

Ball chỉ thị cho Trueheart gặp Diệm, giải thích rằng 

chính sách của Mỹ không thay đổi; đó là yểm trợ 

chính phủ chống Cộng miền Nam. Riêng việc bổ 

nhiệm Lodge đã đƣợc quyết định từ tháng 4/1963, 

trƣớc khi xảy ra cuộc khủng hoảng Phật giáo, vì 

Nolting đã ở Việt Nam hai năm. Mục đích của Mỹ 

là cảnh giác Diệm về những hiểm họa có thể tránh, 

không để làm suy yếu Diệm. Nhƣng quyết định và 

hành động là trách nhiệm của riêng Diệm.(107) 

Hôm sau, Diệm tiếp Trueheart khoảng 2 tiếng rƣỡi 

đồng hồ, tuyên bố sẽ thực hiện việc dân chủ hóa từ 

nông thôn lên, nhƣng không muốn vợ chồng Nhu bị 

tách xa cá nhân mình.(108) Thuần cũng thông báo 

với Trueheart là Chính phủ Việt Nam sẽ ra chỉ thị 

cho các tỉnh thi hành nghiêm chỉnh bản tuyên cáo 

chung 16/6/1963. Cá nhân Diệm có thể sẽ ra Huế để 

nghiên cứu và giải quyết mọi sự; Diệm cũng sẽ đọc 

diễn văn về việc thực thi tuyên cáo chung. 

Nhƣng ngày 27/6, Bộ trƣởng Nội Vụ Lƣơng lại 

tuyên bố với một nhân viên CIA rằng Cộng sản đã 
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xâm nhập phong trào tranh đấu của Phật giáo, và 

trong vài ngày tới, sẽ ra thông cáo về việc những 

ngƣời bị bắt giữ. (109) Lời cáo buộc của Lƣơng báo 

hiệu chính sách mới của họ Ngô với Phật giáo. Rất 

có thể chính sách này đƣợc thảo luận kỹ càng hơn 

trong dịp anh em họ Ngô về Huế dự lễ kỷ niệm 25 

năm ngày thụ phong Giám mục của Thục, trong các 

cuộc họp mật vào cuối tháng 6/1963.(110) 

 

Tại Mỹ, Kennedy và các cố vấn theo dõi những 

biến chuyển ở Sài Gòn với mắt nhìn bi quan. Phản 

ứng tại nội địa Mỹ cũng chẳng có gì đáng lạc quan. 

Ngày 27/6, báo New York Times đăng bài cậy đăng 

nguyên một trang của 12 lãnh tụ Tin lành Mỹ, kể cả 

Reinhold Niebuhr và James Pike, yêu cầu Mỹ triệt 

thoái khỏi Việt Nam. Bài cậy đăng trên có cả hình 

Quảng Ðức tự thiêu của Browne. Chỉ còn vài ký giả 

ủng hộ Diệm trên những tờ báo mà Giáo Hội Ki-tô 

Mỹ có ảnh hƣởng. 

Quyết định bổ nhiệm Lodge cũng tạo nên những 

tia lửa điện trong chính giới và hàng ngũ Tƣớng tá 

Việt Nam. Lodge, một lãnh tụ đảng Cộng Hoà từng 

đứng phó trong liên danh Richard M. Nixon năm 

1960, nổi danh là ―vua đảo chính‖ (đặc biệt là việc 

đảo chính Lý Thừa Vãn ở Nam Hàn). Bởi thế, các 

mƣu toan đảo chính Diệm bắt đầu rộn rịp tại Sài 

Gòn. Tin đồn đảo chính loan truyền rộng rãi. Cuối 

tháng 6/1963, cơ quan CIA đã thiết lập đƣợc danh 

sách các nhóm có ý làm đảo chính. Ðáng kể nhất có 

nhóm ―Bác sĩ‖ Trần Kim Tuyến. Tuyến mới mất 

chức Giám đốc Mật Vụ, và đang chờ đi ngoại quốc. 

Quanh Tuyến có một số nhân viên Bộ Công Dân Vụ 

của Paul [Ngô Trọng] Hiếu, Tổng Nha Thông Tin, 

Mật Vụ, và một số sĩ quan trẻ. Nhóm khác do 

Huỳnh Văn Lang và Trung tá [Albert] Phạm Ngọc 

Thảo, Thanh tra Ấp Chiến Lƣợc, chủ trƣơng. Nhóm 

này gồm hầu hết cựu đảng viên của hệ Cần Lao 

―Liên kỳ Nam-Bắc Việt‖ do Lang thiết lập tại miền 

Nam, kể cả Thiếu tƣớng Trần Thiện Khiêm, Tham 

Mƣu trƣởng Liên quân. 
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Từ ngày 30/5, đã có tin đồn Tuyến và Albert 

Thảo mƣu làm đảo chính. (Tuyến bị thất sủng; sau 

đó bị gửi qua Morocco [Ma Rốc] và Cộng Hòa 

Arab, nhƣng hai xứ này không nhận, nên ở lại 

HongKong). Hai nhóm Tuyến và Thảo, phần đông 

là Ki-tô giáo, không muốn thấy ―thiên mệnh Mỹ‖ 

rơi vào tay Phật giáo. (Theo tình báo Mỹ, Tuyến 

đƣợc sự yểm trợ của Tổng Giám Mục Nguyễn Văn 

Bình, Hoà thƣợng Thích Tâm Châu, Thích Thiện 

Minh, Trung Tƣớng Dƣơng Văn ―Big‖ Minh và 

Thiếu tƣớng Tôn Thất Ðính. Lãnh tụ của nhóm 

Tuyến có lẽ là Nguyễn Ngọc Thơ). Nhƣng mạnh 

nhất, và đƣợc Mỹ tin cậy nhất, là nhóm do Trung 

Tƣớng [André] Trần Văn Ðôn, Quyền Tổng Tham 

Mƣu Trƣởng, đại diện. Từ tháng 6/1963, André Ðôn 

và em rể là Lê Văn Kim đã xin Nolting cho làm đảo 

chính, nhƣng bị Nolting nghiêm khắc trách mắng: 

Ðừng cho tôi mấy thứ làm loạn và yểm trợ 

nổi loạn. Tại sao mấy ông không lo làm trọn 

nhiệm vụ của các quân nhân? Nƣớc Mỹ không 

dính líu vào vấn đề đảo chính.(111) 

 

Ngày 8/7, André Ðôn nói với một nhân viên 

CIA là nhóm mình đƣợc đa số cấp chỉ huy ủng hộ, 

ngoại trừ Thiếu tƣớng Huỳnh Văn Cao, Tƣ lệnh QÐ 

IV, và Tôn Thất Ðính, Tƣ lệnh QÐ III.(112) 

Nhƣng khuôn mặt mà chế độ gờm sợ nhất vẫn là 

Trung Tƣớng Dƣơng Văn Minh (1916-2001). ―Big‖ 

Minh, một thời đƣợc ca tụng nhƣ ―Anh hùng Rừng 

Sác,‖ đang là một Tƣớng không có quân, vô quyền 

lực với chức vụ Cố Vấn Quân Sự Phủ Tổng Thống 

từ ngày 8/12/1962. Không ai rõ tại sao Tƣớng Minh 

bỗng dƣng bị thất sủng. Ngƣời nêu lý do Minh đã 

dấu đi một phuy vàng tịch thu đƣợc trong chiến dịch 

truy lùng Bình Xuyên. Ngƣời suy diễn rằng Diệm 

không tin Minh, một Tƣớng ngoại đạo, do Pháp đào 

tạo, lại có em trai theo Việt Minh. Thêm vào đó, 

một số quan Tƣớng Mỹ, kể cả Lansdale, không ƣa 

―Big‖ Minh. Ngày 27/12/1961, chẳng hạn, Lansdale 

phản đối việc cử ―Big‖ Minh nắm giữ quân đội vì, 



 34 

theo Lansdale, Minh từng công khai nói về ý định 

đảo chính Diệm.(113) Theo Phó Tổng thống 

Nguyễn Ngọc Thơ, cá nhân ông ta và Big Minh bị 

Ngô Ðình Nhu dèm xiểm với Tổng thống Diệm là 

thành phần ―chủ bại,‖ nên bị nghi ngờ và thất sủng 

từ năm 1959. 

Cách nào đi nữa, ―Big‖ Minh từng mƣu định ám 

sát Nhu, nhƣng phải bỏ dở. Trong số đồng minh ―tự 

nhiên‖ của ―Big‖ Minh có Mai Hữu Xuân, Lê Văn 

Kim, các sĩ quan gốc miền Nam cùng một số đảng 

viên Ðại Việt thời cơ nhƣ Ðặng Văn Sung và Bùi 

Diễm. 

 

D. ÐỢT TRANH ÐẤU THỨ HAI CỦA PHẬT 

GIÁO: 

Phần Phật giáo vẫn chuẩn bị tiếp tục tranh đấu, 

nếu cần. Ngày 26/6, Thiện Minh viết thƣ phản đối 

với UBLB về việc thành lập Phật Giáo Cổ Sơn 

Môn. Không hài lòng với thƣ trả lời ngày 28/6 của 

UBLB, nhóm tranh đấu quyết định xuống đƣờng. 

Ngày 30/6, hàng ngàn tăng ni Sài Gòn bắt đầu tuyệt 

thực. Qua đầu tháng 7/1963, sinh viên, học sinh Sài 

Gòn biểu tình trƣớc Quốc hội để yểm trợ cuộc tuyệt 

thực của tăng ni. 

Ngày 1/7, tờ Times of Vietnam cho đăng trên 

trang nhất bản tin tựa đề: ―Băng keo Scotch bí ẩn và 

Ðoạn kết chứng hoang tƣởng đã ló dạng‖ 

[Mysterious Scotch Tape and End to Schizophrenia 

In Sight]. Bài này hàm ý có sự chia rẽ giữa Nhu và 

Thơ-Thuần, cáo buộc Quảng Ðức đã bị ―thuốc‖ 

trƣớc khi tự thiêu, và đƣa ra nhận định thời gian hƣu 

chiến hai tuần đã qua, nhƣng Sài Gòn vẫn yên tĩnh; 

ngoại trừ có một biến cố đặc biệt nào, thí dụ nhƣ 

một cuộc tự thiêu khác, có thể kết luận rằng những 

đòi hỏi của Phật giáo đã đƣợc thỏa mãn.‖ (114) Hai 

ngày sau, 3/7, Phó TT Thơ tuyên bố vào là, theo sự 

điều tra của chính phủ, chính ―Việt Cộng‖ đã gây 

nên cuộc thảm sát đẫm máu ở Huế. (Vì việc này, 

ngày 10/12/1963, Thơ đã bị chất vấn gay gắt trong 
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một buổi họp báo ở Sài Gòn sau ngày đảo chính 

Diệm) 

Tại Mỹ, từ ngày Thứ Hai, 1/7, Michael Forrestal 

đã yêu cầu cho Nolting trở lại Việt Nam vì Phật 

giáo có thể biểu tình trở lại sau thời gian ―hƣu 

chiến.‖ Tối 1/7 đó, Ball chuyển chỉ thị của Hilsman 

và Nolting cho Trueheart là phải gặp Diệm ngay, 

bảo thẳng Diệm rằng dƣ luận Mỹ nghĩ rằng ngƣời 

thân của Diệm đang cố tình phá hoại sự thỏa thuận 

với Phật giáo. Ðúng hay sai, dƣ luận Mỹ cũng cho 

rằng đang có bách hại tôn giáo ở miền Nam. Khi 

gặp Thuần, Trueheart yêu cầu Thuần đọc bài viết 

trên Times of Vietnam, và đề nghị Mỹ muốn Lệ 

Xuân đừng nên tuyên bố gì hết; bài báo trên Times 

of Vietnam hàm ý thách thức Phật giáo tiếp tục tự 

thiêu. Rồi thêm chẳng lẽ Diệm không hiểu rằng chỉ 

cần một vụ tự thiêu nữa là chính phủ Mỹ sẽ tuyên 

bố không dính líu gì đến chính sách tôn giáo của 

Diệm? Thuần trả lời rằng Diệm không biết điều đó, 

và đề nghị Trueheart nên nói thẳng với Diệm.(115) 

Trueheart xin chỉ thị của Bộ Ngoại Giao và Ball 

cho gặp Diệm, nói thẳng với Diệm; và nếu cần, gặp 

cả Nhu. (116) 

Buổi Diệm gặp Trueheart chiều ngày 3/7 khiến 

liên hệ giữa hai bên thêm căng thẳng. Khi Trueheart 

đề nghị Diệm đích thân gặp các lãnh tụ tôn giáo để 

giải quyết, Diệm nói sẽ nghiên cứu lại. Khi 

Trueheart đề cập đến bài trên Times of Vietnam, 

Diệm cũng chỉ nói sẽ nghiên cứu.(117) 

Hôm sau, Thuần cho Trueheart biết rằng có lẽ 

Diệm không hành động gì về những đề nghị của 

Trueheart và yêu cầu Nolting trở lại Sài-Gòn càng 

sớm càng tốt.(118) Cũng trong ngày 4/7 này Lệ 

Xuân viết bài ―Who Is Spokeman of Whom?‖ [Ai là 

phát ngôn viên của ai?] trên Times of Vietnam, phủ 

nhận tờ Times of Vietnam là cơ quan ngôn luận của 

mình. Nếu những bài trên Times of Vietnam có 

trùng hợp ý kiến của Lệ Xuân, đó cũng không phải 

là quan điểm của chính phủ. Lệ Xuân cũng khẳng 

định không đại diện cho chính phủ VNCH, và 
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những kẻ xuyên tạc có thể bị lợi dụng bởi Cộng Sản 

và tay sai [lackeys] của chúng. Bài này đã đƣợc phát 

cho báo chí ngày hôm trƣớc.(119) 

Trong phiên họp HÐ/ANQG từ 11G00-11G45 

ngày 4/7 (khoảng nửa đêm ngày 4/7 tại Sài Gòn), ý 

kiến chung của các viên chức Mỹ là Diệm không 

chịu xa Nhu. Hilsman, Phụ tá Ngoại trƣởng Mỹ, 

thông báo cho Kennedy biết sẽ có đảo chính trong 

vòng 4 tháng.(120) 

Hôm sau, 5/7, từ Greece về tới Oat-shinh-tân, 

Nolting đƣợc mời tham dự phiên họp của 

HÐ/ANQG, rồi nhận lệnh trở lại Sài Gòn càng sớm, 

càng tốt, với hy vọng cho Diệm cơ hội chót. Giữa 

lúc Nolting đang trên đƣờng về nhiệm sở, ngày Chủ 

Nhật, 7/7, tại đƣờng Trƣơng Minh Giảng, Công an 

hành hung một nhóm ký giả ngoại quốc nổi danh 

chỉ trích chế độ nhƣ Browne, Trƣởng văn phòng 

hãng AP, Peter Arnett, gốc New Zealand, Sheehan, 

Halberstam, v.. v..., khi họ đang quan sát và thu 

hình cuộc biểu tình của các tăng ni chùa 

―Miên.‖(121) 

Ngày 10/7, bản ƣớc lƣợng tình báo đặc biệt 

[SNIE 53-2-63] của Hội đồng ANQG Mỹ dự đoán 

rằng nếu Diệm không thi hành nghiêm chỉnh tuyên 

cáo chung 16/6, sẽ có đảo chính trong tƣơng lai gần, 

với hơn 50% cơ hội thành công.(122) 

 

D. NỖ LỰC VÔ VỌNG CỦA NOLTING: 

Nolting vừa về tới Sài Gòn ngày 11/7 đã đƣợc 

Diệm mời vào Dinh Gia Long, trình bày tình hình. 

Ðể trả lời câu tuyên bố của Nolting với giới truyền 

thông khi vừa bƣớc xuống phi trƣờng–là mong 

muốn hai bên tiếp tục nói chuyện để đạt thỏa thuận–

Diệm nói kết quả thƣơng thuyết tùy thuộc vào phe 

tranh đấu.(123) 

Vì nghi ngờ rằng Phật giáo bị Cộng Sản giật 

giây, Nolting nỗ lực nối lại mối giao hảo giữa Toà 

Ðại sứ và Diệm. Ngày 15/7, Nolting khuyên Diệm 

nên công bố một số nhân nhƣợng cần thiết với Phật 

giáo. Diệm đồng ý, nhƣng chƣa có hành động nào. 



 37 

Theo Nolting, chính Diệm cũng đang muốn tử vì 

đạo. (124) 

Nhƣng cuộc diễn hành tới trƣớc tƣ thất Ðại sứ 

Nolting ngày 16/7, do Tâm Châu dẫn đầu, để phản 

đối việc chính phủ tiếp tục đàn áp, bắt giữ tăng ni, 

Phật tử, và khẳng định Phật giáo không phải là 

Cộng sản hay bị Cộng sản lợi dụng, khiến Diệm 

cứng rắn hơn. (125) Hôm sau, 17/7, Trần Văn Tƣ, 

Giám đốc Nha Cảnh sát Ðô thành, sai Cảnh sát đàn 

áp dữ dội cuộc biểu tình bất bạo động ở Sài Gòn và 

chùa Giác Minh tại Chợ Lớn. Hàng chục xe chở 

ngƣời bị bắt đến các trại tập trung vào An Dƣỡng 

Ðịa Phú Lâm để sƣu tra lý lịch. Các chùa đều bị 

phong tỏa. 

Sau khi Kennedy tuyên bố trong buổi họp báo 

ngày 17/7 tại Oat-shinh-tân là hy vọng cuộc tranh 

chấp tôn giáo sẽ đƣợc giải quyết sớm, ít giờ sau 

[ngày 18/7 tại Việt Nam], Diệm tuyên bố trên đài 

thanh không hề đàn áp Phật giáo, yêu cầu mọi ngƣời 

đoàn kết sau lƣng chính phủ, rồi kết luận bằng câu 

“Xin ơn trên ban phép lành cho chúng ta.” 

Hôm sau nữa, 19/7, Diệm cho phát lại bài diễn 

văn truyền thanh vỏn vẹn 2 phút kể trên. Ngày này, 

Ủy Ban Liên Phái Tranh Ðấu Bảo Vệ Phật Giáo tán 

thành lời kêu gọi của Diệm; và yêu cầu có những 

biện pháp cụ thể để thực hiện Tuyên cáo chung 

16/6/1963, nhƣ phóng thích những ngƣời bị bắt giữ 

từ ngày 8/5, trừng phạt những ngƣời gây nên tội ác 

trong ngày 8/5, và bồi thƣờng thiệt hại cho các nạn 

nhân và gia đình. Hôm sau, 20/7, đích thân Paul 

Hiếu và Trần Văn Tƣ tới Phú Lâm yêu cầu các tăng 

ni bị bắt giữ đƣợc trở lại chùa Xá Lợi.(126) 

Ngày 22/7, Ủy Ban tranh đấu gửi điện văn thông 

báo khắp nơi là cuộc đấu tranh đòi hỏi thực thi 

Thông cáo chung chƣa chấm dứt: Luân phiên cầu 

nguyện và tuyệt thực. (127) Các lãnh tụ tranh đấu 

cũng tổ chức họp báo tại chùa Xá Lợi, lên án chính 

phủ không giữ lời hứa. (128) 

Ðiều đó, có lẽ Nolting rõ hơn ai hết. Chiều ngày 

16/7/1963, khi Nolting vào Dinh Gia Long gặp Nhu, 
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Nhu đã tuyên bố Phật giáo không có sự đe dọa nào 

đáng kể. 

Nhƣng các cố vấn của Kennedy nhìn sự việc 

một cách khác. Ngày 23/7, Hilsman chỉ thị cho 

Nolting là Bộ Ngoại Giao dự trù sẽ còn nhiều cuộc 

biểu tình của Phật giáo; những cuộc biểu tình này 

khích động thị dân, và có thể sẽ có đảo chính trong 

vài tháng, nếu không phải vài tuần; và những cuộc 

đảo chính ấy hy vọng thành công. Bởi thế, Nolting 

có thể ra tuyên cáo tự cách biệt với chính sách của 

Diệm; khuyến khích việc kế vị hợp hiến (Thơ lên 

thay); thuyết phục những ngƣời muốn đảo chính bỏ 

ý định; hoặc, tiếp tục chờ đợi, hy vọng Diệm cải 

cách. Hiện tại, nên theo đuổi chính sách chờ đợi. 

(129) 

Nolting vẫn ra công bảo vệ Diệm. Theo Nolting, 

Diệm là cơ hội tốt nhất của miền Nam. (130) Ngày 

28/7, Nolting còn tuyên bố với hãng UPI là không 

hề có việc đàn áp Phật Giáo ở VNCH, vì Bộ trƣởng 

Nội Vụ Lƣơng đã cho Nolting biết sẽ không dùng 

biện pháp mạnh để đàn áp; và dân chúng đã chán 

ngán cảnh hỗn loạn. Diệm còn trực tiếp chỉ thị cho 

Ðại tá Nguyễn Văn Y, Giám đốc Mật vụ, và Trần 

Văn Tƣ, Giám đốc Cảnh Sát Ðô thành, không đƣợc 

dùng võ lực. Phó Tổng thống Thơ cũng nói đại diện 

Phật giáo đồng ý gặp Thơ trên căn bản bán chính 

thức từ ngày 31/7/1963. 

Nhu và Lệ Xuân tiếp tục sử dụng cán bộ Cần 

Lao cùng các tổ chức ngoại vi nhƣ Thanh Niên 

Cộng Hoà, Thanh Nữ Cộng Hoà chống Phật Giáo. 

Vì quá hăng say phục vụ lãnh tụ và để chuộc tội 

thua trận Tua Hai (Tây Ninh) hơn ba năm trƣớc, 

ngày Chủ Nhật 23/7, Trung Tá Trần Thanh Chiêu, 

Giám đốc Nha Thanh Tra Dân Vệ, tụ tập khoảng 

100 dân vệ, gia đình tử sĩ và thƣơng phế binh trƣớc 

chùa Xá Lợi, yêu cầu ―các thày trở lại việc tu hành, 

ngƣng tiếp tục gây rối loạn chỉ làm lợi cho Cộng 

Sản.‖ (131) 

Lỗ mãng nhất là Lệ Xuân. Không những chỉ thị 

cho tờ Times of Viet Nam đả kích Phật giáo, mà còn 
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hàm ý thách thức các tăng ni tiếp tục tự thiêu. (132) 

Ðể trả lời Lệ Xuân, ngày 23/7, Sƣ bà Diệu Huệ, mẹ 

Giáo sƣ Bửu Hội, họp báo tuyên bố sẵn sàng tự 

thiêu cúng dƣờng tam bảo. Tuy nhiên, cuối cùng 

Bửu Hội thuyết phục đƣợc mẹ mình ngƣng tự thiêu. 

(133) 

Ngày 1/8, Lệ Xuân tuyên bố với phóng viên đài 

truyền hình Mỹ CBS rằng các lãnh tụ Phật giáo 

đang âm mƣu lật đổ chính phủ; và tất cả những gì 

Phật tử đã làm chỉ có mỗi việc ―nƣớng thịt một sƣ‖ 

[barbecue a bonze] với ―săng nhập cảng‖ [imported 

gas]. Hai ngày sau, 3/8, Lệ Xuân tuyên bố trƣớc 

khoá sinh khoá III Phụ Nữ Bán Quân Sự rằng những 

vụ tranh đấu chỉ có bề ngoài tôn giáo, nhƣng mục 

đích là chính trị, với thủ thuật Cộng Sản, cần phải 

bẻ gãy. Ðại sứ Trần Văn Chƣơng, cha ruột Lệ Xuân, 

phải công khai trách Lệ Xuân là ―thiếu tƣ cách và 

hỗn láo‖ [impertinent and disrespectful] trên đài 

Tiếng Nói Hoa Kỳ [VOA] vào ngày 6/8. Ngày 8/8, 

để trả lời Ðại sứ Chƣơng, Lệ Xuân tuyên bố dù có 

―thiếu lễ độ‖ cũng phải nói ―sự thực.‖ Lệ Xuân cũng 

biện hộ cho những lời tuyên bố trên đài CBS ngày 

1/8; khẳng định các lãnh tụ Phật giáo không đại diện 

cho Phật giáo hay dân tộc Việt Nam. 

Hôm sau nữa, 9/8, trong bài phỏng vấn của tuần 

báo Mỹ Newsweek, Lệ Xuân còn hung hăng hơn. 

(134) 

Ngoài ra, còn có tin em trai Lệ Xuân, Trần Văn 

Khiêm, lên thay Trần Kim Tuyến làm Giám đốc 

Mật vụ, và Khiêm đã lập sẵn danh sách những 

ngƣời chống đối để quăng lƣới. Khiêm mang danh 

sách trên ra khoe với cả một ký giả Australia. (135) 

Nhu cũng tiếp tay vợ trong chiến dịch đả kích 

Mỹ và Phật giáo. Trả lời câu hỏi của Reuters ngày 

3/8, Nhu tuyên bố chùa Xá Lợi đang trở thành một 

trung tâm mƣu lật đổ chính phủ, và nếu không giải 

quyết đƣợc vấn đề Phật giáo, sẽ có một cuộc đảo 

chính chống Mỹ và Phật giáo. (136) Ngày 7/8, Nhu 

nói với Nolting là hoàn toàn ủng hộ chính sách của 

Diệm qua bản tuyên cáo ngày 18/7, nhƣng Lệ Xuân 
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có quyền phát biểu ý kiến riêng của một công dân. 

Ngày 8/8, nhật báo New York Times đăng hai 

bài trên trang nhất về Việt Nam. Bài thứ nhất của 

Halberstam, từ Sài Gòn, với tựa ―Bà Nhu Tố Cáo 

Mỹ Bắt Chẹt ở Việt Nam‖ [Mrs. Nhu Denounces 

U.S. for “Blackmail” in Vietnam]. Lệ Xuân, theo 

Halberstam, tuyên bố rằng Diệm không có quần 

chúng ủng hộ, phải dựa vào vợ chồng Nhu. Bài thứ 

hai của Tad Szulc ở Oat-shinh-tân, tiết lộ mối quan 

tâm ngày một gia tăng của chính phủ Kennedy về 

việc chính phủ Diệm khó sống còn nếu không hòa 

hoãn với Phật giáo. Tính sổ chung với những tuyên 

bố đòi rút số cố vấn Mỹ trong tháng 5/1963, kế 

hoạch âm thầm ve vãn Cộng Sản Bắc Việt và sử 

dụng Pháp để giải tỏa áp lực Mỹ, vợ chồng Nhu mới 

đích thực trở thành Persona Non Grata với Oat-

shinh-tân. 

Ðặt mình trƣớc nhiều hơn một lằn đạn—và nhất 

là đã bị thuyết phục rằng cuộc tranh đấu của Phật 

giáo chẳng những không thuần túy tôn giáo mà chỉ 

là một âm mƣu chính trị, nhằm lật đổ chính phủ, do 

Cộng Sản xúi dục—mọi nỗ lực của Nolting ở Việt 

Nam hầu nhƣ uổng phí. Ngày 30/7, Phật tử tổ chức 

linh đình giỗ thất tuần (49 ngày) Quảng Ðức. Hôm 

sau, 31/7, Ủy Ban Tranh Ðấu Bảo Vệ Phật Giáo ra 

tuyên cáo phản đối lời tuyên bố ngày 28/7 của 

Nolting; và hôm sau nữa, 1/8, Tâm Châu gửi thƣ 

trách cứ Nolting, khẳng định ―những vụ đàn áp là 

cực độ của cả một chuỗi lạm quyền, áp bức giết 

chóc mà Phật tử phải gánh chịu trong nhiều năm, 

dƣới nhiều hình thức, do cấp thừa hành bên dƣới 

của một nền hành chánh cố tình dung túng gây ra.‖ 

(137) 

Ngày 1/8, Tịnh Khiết cũng gửi công điện cho 

Kennedy, phản đối lời tuyên bố của Nolting rằng 

không có việc đàn áp Phật Giáo ở VNCH.( 138) 

Một Nhóm Ngƣời Yêu Nƣớc thì ra tuyên ngôn phản 

đối Nolting là không hiểu biết gì về tình cảnh Phật 

giáo tại Việt Nam. 

Ba ngày sau, 4/8, Ðại Ðức Nguyên Hƣơng 
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(Huỳnh Văn Lễ) tự thiêu trƣớc Dinh Tỉnh trƣởng 

Phan Thiết, và Phật tử xuống đƣờng biểu tình đòi lại 

xác đã bị Cảnh Sát lấy đi. Ngày 12/8, một nữ sinh 

chặt một bàn tay phản đối chính quyền và luận điệu 

hỗn hào của Lệ Xuân đối với các tăng ni. Rồi, ngày 

13/8, Ðại Ðức Thanh Tuệ cúng dƣờng tam bảo ở 

chùa Phƣớc Duyên, Hƣơng Trà, Thừa Thiên. Hai 

ngày sau, ni cô Diệu Quang tự thiêu ở Ninh Hòa. 

Hôm sau nữa, 16/8/1963, Thƣợng tọa Tiêu Diêu tự 

thiêu tại chùa Từ Ðàm, Huế. (139) 

Bẽ bàng hơn nữa là anh em họ Ngô cũng bắt đầu 

coi thƣờng Nolting. Khi Nolting cho Diệm xem bức 

công điện khẳng định chính phủ Mỹ không thay đổi 

chính sách về Việt Nam, Diệm nói: ―Tôi tin ông, 

nhƣng không tin nội dung bức điện ông nhận đƣợc.‖ 

(140) Khi Nolting đề nghị Diệm có biện pháp với 

Lệ Xuân—ngƣời mà theo Nolting đã vƣợt ngoài sự 

kiểm soát của cha mẹ và anh chồng—Diệm chỉ hứa 

―sẽ cứu xét.‖ (141) 

Ngày 12/8, khi tiếp kiến Nolting, Diệm cho rằng 

các tăng ni không thành thực, và thế giới không biết 

đến việc các sƣ giả muốn lật đổ chế độ. Sau dạ tiệc 

đƣa tiễn Nolting của Diệm, ngày 13/8, Thơ họp báo, 

tuyên bố sẽ truy tố một số ngƣời tham dự biểu tình 

ngày 8/5, và những ngƣời bị bắt sau ngày 16/6 có 

thể không đƣợc khoan hồng. Trong phần hỏi đáp, 

Thơ so sánh trƣờng hợp Lệ Xuân với những lời chỉ 

trích chính phủ VNCH của Thƣợng Nghị Sĩ 

Mansfield. Buổi họp báo của Thơ khiến Ngoại 

trƣởng Rusk phải gửi điện tín cho Nolting, hỏi liệu 

Diệm có muốn đi nghỉ mát chung với vợ chồng Nhu 

chăng? (142) 

Sau nhiều lần xin ở lại Sài Gòn nhƣng bị từ 

chối, ngày 14/8, Nolting vào chào từ biệt Diệm. Gần 

lúc chia tay Diệm mới hứa sẽ phủ nhận những lời lỗ 

mãng của Lệ Xuân. Những lời hứa cho có. Ngày 

15/8, tờ Times of Viet Nam ca ngợi Nolting nhƣ 

―ngƣời đầu tiên xứng đáng với tƣớc hiệu đại sứ.‖ 

(143) 

Do sự dàn xếp của Nolting, báo New York 
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Herald Tribune [Diễn Ðàn Tiền Phong New York] 

đăng bài phỏng vấn Diệm của Marguerite Higgins. 

Higgins trích lời Diệm là chính phủ vẫn theo đuổi 

chính sách ôn hoà với Phật giáo. Diệm và gia đình 

cũng rất vui lòng về việc bổ nhiệm tân Ðại sứ 

Lodge. (144) 

Thực ra, đây chỉ là món quà tiễn chân Nolting, 

và để trấn an dƣ luận Mỹ, vì Diệm-Nhu đang có kế 

hoạch xuống tay mạnh với Phật giáo.( 145) 

Tại miền Trung, việc bắt giữ, hành hung, ám sát 

Phật tử vẫn diễn ra hàng ngày. Tại Huế, sau phiên 

họp giữa Thị trƣởng Nguyễn Văn Hà và lãnh đạo 

Phật Giáo ngày 9/8, thái độ chính quyền ngày một 

cứng rắn. Ngày 10/8, Thị trƣởng Huế yêu cầu 

Thƣợng tọa Thiện Minh tháo gỡ các biểu ngữ chống 

chính phủ theo tinh thần buổi gặp mặt ngày 

9/8/1963. (146) Phó Tỉnh trƣởng Hồ Ứng Dần cũng 

yêu cầu Tỉnh hội Phật Giáo Thừa Thiên chấm dứt 

việc phổ biến các tin tức và tài liệu bất hợp pháp. 

Ðồng thời ra thông cáo cấm dân chúng tập trung 

đông đảo tại chùa Từ Ðàm và Diệu Ðế vào những 

giờ phát thanh của Phật Giáo. (147) 

Mờ sáng Thứ Ba, 13/8/1963, Ðại đức Thanh 

Tuệ tự thiêu tại chùa Phƣớc Duyên. (148) Cuộc tự 

thiêu này châm ngòi cho một đợt tranh đấu mới. 

Ngày 14/8, Hoà thƣợng Tịnh Khiết gƣỉ văn thƣ 

than phiền về việc di chuyển linh cữu Thanh Tuệ. 

(149) Thƣợng tọa Mật Hiển với cũng xin gặp Ðại 

biểu TNTP tƣờng trình về trƣờng hợp Thanh Tuệ. 

Trong khi đó, một thợ mộc Phật tử phụ trách việc 

treo biểu ngữ và cờ bị bắn chết. (150) Hôm sau, 

15/8, khoảng 100 học sinh và sinh viên Huế biểu 

tình từ chùa Từ Ðàm về Tòa Hành Chánh tỉnh. Cảnh 

sát trƣởng quận Hữu ngạn chặn đoàn biểu tình trƣớc 

trƣờng Ðồng Khánh, bị xô đẩy, mang thƣơng tích 

cùng một cảnh binh. Sau đó đoàn biểu tình kéo tới 

ngồi tại hoa viên trƣớc tòa hành chính. (151) 

Cảnh sát đặt nút chặn phong tỏa chùa Từ Ðàm. 

Buổi trƣa, khoảng 300 Phật tử tụ họp trên đƣờng 

Trần Hƣng Ðạo. Chính quyền thả chó đàn áp. Xô 
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xát dữ dội. Một số bị bắt. Ðám đông bị giải tán 

trong vòng nửa giờ. 50% nhà hàng, cửa tiệm đóng 

cửa. 70% sạp vải Ðông Ba ngƣng hoạt động. (152) 

Ngày này, Ni cô Diệu Quang—tục danh Ngô Thị 

Thu (1936-1963), sinh tại Phù Cát, Thừa Thiên, tu 

tại ni viện Vạn Thạnh, Nha Trang—tự thiêu tại chùa 

Ninh Hoà. (153) Hôm sau nữa, 16/8, Ðại đức Tiêu 

Diêu—tục danh Ðoàn Văn Mễ (1893-1963), cha của 

Ðoàn Văn An, giảng sƣ Ðại học Huế; năm 1930 

mới đi tu, học trò Tịnh Khiết—tự thiêu ở chùa Từ 

Ðàm. Chính quyền ban hành lệnh thiết quân luật từ 

6 giờ sáng, xe tăng án ngữ ở một số ngã tƣ, kẽm gai 

kéo ra ngăn chặn. (154) Hội Phật Giáo tung tin quân 

đội đã cƣớp thi hài Tiêu Diêu dấu đi. Anh ruột Tiêu 

Diêu là Bùi Câu minh xác đã đến tận nơi xin lãnh 

thi hài về quê mai táng. (155) 

Ngày Thứ Bảy, 17/8, Thị trƣởng Huế Nguyễn 

Văn Hà lại ra thông cáo: 

Yêu cầu đồng bào tuyệt đối tránh mọi lợi dụng 

tôn giáo để đả kích chính phủ, vi phạm luật pháp 

quốc gia và làm trở ngại công cuộc bảo vệ an 

ninh trật tự công cộng. 

Ðƣa ra 4 điểm sẽ thi hành: 

Triệt để thi hành thông cáo chung; 

Phật tử đƣợc hoàn toàn tự do đi chùa dự lễ tôn 

giáo; 

Không hề chủ trƣơng bắt bờ Phật giáo đồ nếu 

các đồng bào đó không hành động gì phạm đến 

kỷ luật quốc gia; trong trƣờng hợp có sự bắt bớ 

trái phép yêu cầu cấp tốc can thiệp với tòa [tỉnh] 

để giải quyết gấp; 

Sẽ thiết lập một Ủy Ban đặc biệt có nhiệm vụ 

tiếp xúc với đồng bào Phật Giáo để giải quyết 

nhanh chóng những việc liên quan đến vấn đề 

thực thi thông cáo chung. (156) 

 

Tuy nhiên thông cáo trên không đủ ngăn chặn 

tăng ni, Phật tử tấp nập tới chùa Từ Ðàm bái viếng 

thi hài Thích Tiêu Diêu. Buổi chiều, Tiểu khu Thừa 

Thiên mở cuộc họp báo trình bày vụ Tiêu Diêu. 
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Trong khi đó, Chủ Nhật, 18/8, Thích Minh 

Nhật, Tổng thƣ ký THPG tại Sài Gòn, diễn thuyết 

tại chùa Diệu Ðế. Ðề tài: ―Phật tử trong giai đoạn 

hiện tại.‖ Khoảng 2000 ngƣời tham dự. Tại Sài Gòn, 

Phật tử cũng tụ họp đông đảo ở chùa Xá Lợi vì có 

tin chính phủ sẽ ra tay tấn công. Trong khi đó, mƣời 

Tƣớng lãnh và Tƣ lệnh đơn vị họp mật. Ðồng ý yêu 

cầu Diệm thiết quân luật, để bắt buộc các tu sĩ trở 

lại chùa. 

Thời gian này, sinh viên Huế cũng bắt đầu xao 

động. Ngày 15/8, đại diện sinh viên Phật tử gặp 

Viện trƣởng Ðại học Huế là Cao Văn Luận, xin can 

thiệp trả tự do cho những ngƣời bị bắt giữ. Mới xuất 

ngoại trở về, ghi nhận đƣợc những đổi thay của 

chính giới Mỹ, Luận có phần thiện cảm với phe 

tranh đấu, nên hứa sẽ can thiệp. (157) Nhƣng ngay 

chính Linh mục đang bị thất sủng. Ngày 16/8, trong 

khi chính quyền địa phƣơng ban hành lệnh thiết 

quân luật từ 6 giờ sáng, bố trí xe tăng án ngữ ở một 

số ngã tƣ, kẽm gai kéo ra ngăn chặn dự định tự thiêu 

của Ðại đức Tiêu Diêu ở chùa Từ Ðàm, Bộ trƣởng 

Giáo Dục Nguyễn Quang Trình cùng Trần Hữu Thế, 

tân Viện trƣởng Ðại học Huế, tới cố đô để làm lễ 

bàn giao với Linh mục Luận vào ngày hôm sau. 

(158) 

Nhân cơ hội này, sinh viên tranh đấu khai thác 

việc thay thế Viện trƣởng Luận. Ngày 17/8, lễ bàn 

giao chức Viện trƣởng đƣợc đánh dấu bằng vụ từ 

chức tập thể của các Giáo sƣ Ðại học Huế: Lê Khắc 

Quyến, Khoa trƣởng Y khoa; Bùi Trần Huân, Luật 

khoa; Tôn Thất Hanh, Khoa học; Nguyễn Văn 

Trƣờng, ban Khoa học Sƣ phạm; Lê Tuyên. Thế 

phải bỏ vào Sài-gòn báo cáo. Trong khi Luận lên 

đƣờng vào Ðà Nẵng, các giáo sƣ lại ký kiến nghị 

phản đối việc cách chức Luận. (159) 

Buổi chiều 17/8, Tiểu khu Thừa Thiên mở cuộc 

họp báo trình bày vụ Tiêu Diêu. Lúc 16G00, ký giả 

ngoại quốc kéo nhau rời phòng họp vì có tin khoảng 

200 sinh viên Huế bắt đầu biểu tình tới Tòa Ðại biểu 

TNTP đƣa kiến nghị yêu cầu lƣu giữ Viện trƣởng 
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Luận. Nguyễn Xuân Khƣơng và Bộ trƣởng Trình ra 

nhận kiến nghị trƣớc cổng Tòa Ðại biểu. (160) 

Chủ Nhật, 18/8, một số Khoa trƣởng, Giáo sƣ và 

khoảng 500 sinh viên hội thảo tại Ðại học Huế. Vận 

động bãi khóa, bỏ thi cử, phản đối việc cách chức 

Cao Văn Luận, và thành lập một Ban chấp hành 

Sinh viên mới, hầu mở rộng liên lạc với Tổng hội 

Sinh viên Sài Gòn và Ðà Lạt. Họ đƣa kiến nghị lên 

Tổng thống. (161) 

Hôm sau, 19/8, sinh viên Huế hủy bỏ một cuộc 

biểu tình vì sợ bị chụp mũ Cộng Sản (ngày kỷ niệm 

Cách Mạng tháng 8/1945). Nhƣng các giáo chức đệ 

đơn từ chức trong khi sinh viên yêu cầu tân Viện 

trƣởng Thế—đƣơng kim Ðại sứ Philippines, mới 

đƣợc Ngô Ðình Thục đề cử thay Linh mục Luận mà 

không hề thông báo cho Bộ Ngoại Giao—chuyển 

thỉnh nguyện mời Cao Văn Luận trở lại. (162) Thứ 

Ba, 20/8, Viện trƣởng Thế cho lệnh những buổi hội 

họp trong khuôn viên trƣờng phải xin phép trƣớc. 

(163) 

Giọt nƣớc làm tràn ly, và cũng chiếc đinh đầu 

tiên đóng lên nắp quan tài VNCH, là cuộc tấn công 

hầu hết các chùa chiền trên toàn quốc vào nửa đêm 

20, rạng ngày 21/8/1963. Ðây là một tội ác vi phạm 

nhân quyền khác, nặng nề gấp trăm lần cách dùng 

đèn cầy [nến] đốt hậu môn tù nhân mà có nhân 

chứng tiết lộ rằng Tri huyện Ngô Ðình Diệm sính 

dùng để khảo cung nghi can ngày còn làm quan cho 

Pháp hơn 30 năm trƣớc. Cuộc tấn công này và 

những thủ thuật bƣng bít, xuyên tạc của anh em ông 

Diệm-Nhu trong những ngày kế tiếp—nhƣ ông 

Diệm cả quyết rằng chỉ lục soát vài chục ngôi chùa 

lớn trong số 4,700 chùa khắp miền Nam—gỡ xuống 

chiếc mặt nạ ―tiết trực tâm hƣ‖ của ông Diệm, và 

gột sạch bất cứ thiện cảm nào còn sót lại với ông ta 

trong đám đông thầm lặng cũng nhƣ viên chức Mỹ. 

Cho đến nay, vẫn còn ngƣời cố tình xuyên tạc 

về biến cố tấn công các chùa chiền đêm 20 rạng 

21/8. Bởi thế tƣởng nên thuật lại tóm lƣợc biến cố 

trên. 
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IV. GIỌT NƯỚC LÀM TRÀN LY: 

 

Sau khi Nolting rời Việt Nam, anh em Diệm-

Nhu quyết chào đón tân Ðại sứ Lodge bằng vài món 

quà ngoạn mục. Hai món quà lớn nhất là cuộc tổng 

tấn công các chùa trên toàn quốc và công khai tiếp 

xúc với sứ giả Hà Nội. 

Nguyên cớ gần có lẽ là bức điện văn mật ngày 

16/8/1963 của Ðại sứ Trần Văn Chƣơng: Theo 

Chƣơng, dƣ luận thế giới và đặc biệt là tại Mỹ tin 

rằng Diệm không thể mang lại chiến thắng Cộng 

Sản. Cuộc khủng hoảng Phật Giáo vốn dĩ không 

phải là nguyên nhân, mà chỉ là hậu quả, một giọt 

nƣớc làm tràn ly. Bởi thế, Diệm phải ngƣng tin dùng 

các cố vấn Nhu và Cẩn. (164) 

Ðúng ngày 16/8 này, báo Life đăng lại lời Lệ 

Xuân tuyên bố là sẽ phá tan Phật giáo. Trong khi đó, 

Hòa thƣợng Tịnh Khiết viết thƣ cho Diệm, cực lực 

phản kháng ―sự ác độc của một chế độ xem dân nhƣ 

cỏ rác,‖ và ―mong đƣợc chết an hơn sống khổ.‖ 

(165) 

Ngày 17/8, Phật tử tụ họp đông đảo ở chùa Xá 

Lợi. Hôm sau, hơn 10,000 Phật tử đến chùa Xá Lợi 

làm lễ cầu siêu. 

 

A. CUỘC TỔNG CÀN QUÉT CHÙA CHIỀN: 

Ý định tấn công các chùa chiền và ban hành 

thiết quân luật từ nửa đêm ngày 20/8 không đƣợc 

giữ bí mật hoàn toàn nhƣ ngƣời ta thƣờng nghĩ. Bộ 

trƣởng Nguyễn Ðình Thuần đã cho nhân viên Tòa 

Ðại sứ Mỹ biết về Thiết quân luật trƣớc nhiều giờ. 

(FRUS, 1961-1963, III:595n2) Một ký giả Mỹ cũng 

tự nhận đƣợc ―mật báo‖ từ một viên chức nào đó tại 

Dinh Gia Long, nên đã tới chùa Xá Lợi trƣớc khi 

xảy ra cuộc tấn công. Và, thực ra, từ hơn nửa tháng 

trƣớc, đích thân ông Nhu đã răn đe trong cuộc 

phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters là sẽ phá tan 

chùa Xá Lợi, nhƣng khi bị Nolting chất vấn đã qui 

trách cho ký giả Mỹ dẫn không đúng lời mình. Từ 
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ngày 7/8/1963, Hòa thƣợng Tịnh Khiết cũng đã báo 

động với Tổng thống Diệm về ‖Kế hoạch Nƣớc 

Lũ,‖ nhằm cô lập và phân hoá các chùa, đồng thời 

đàn áp cuộc đấu tranh của Phật Giáo. (165bis) 

Ngày Chủ Nhật 18/8, mƣời Tƣớng và Tƣ lệnh 

đơn vị–kể cả Huỳnh Văn Cao và Tôn Thất Ðính–

họp mật, rồi đồng ý yêu cầu Diệm thiết quân luật, để 

bắt buộc các tu sĩ trở lại chùa. (166) Hai ngày sau, 

20/8, các Tƣớng trình dự thảo Thiết quân luật lên 

Nhu và Diệm. Diệm chấp thuận, cho lệnh André 

Ðôn, mới đƣợc cử làm Quyền Tổng Tham Mƣu 

Trƣởng thay Ðại tƣớng Lê Văn Tỵ, ký tên và công 

bố ngay nửa đêm đó. Ðính đƣợc cử làm Tổng trấn. 

Tuy nhiên, Diệm không hề hé môi về kế hoạch trên 

trong buổi họp chính phủ suốt chiều ngày 20/8. 

(167) 

Khoảng nửa giờ sau khi Thiết Quân luật có hiệu 

lực, Nhu cho lệnh tấn công các chùa trên toàn quốc. 

Tại chùa Xá Lợi Sài Gòn, nơi đặt bản doanh Ủy ban 

Tranh đấu Liên Phái, hai đại đội thuộc Liên đoàn 31 

Lực Lƣợng Ðặc Biệt [LLÐB], Ðại đội 16 Bảo An, 

và Cảnh Sát mặc giả quân phục đánh chiếm mục 

tiêu. Hòa thƣợng Tịnh Khiết, Thƣợng tọa Tâm 

Châu, cùng nhiều tăng sĩ bị bắt giam sau một giờ 

chống cự. Khoảng 30 tăng sĩ bị thƣơng, và 2 ngƣời 

bị mất tích. Ðích thân Ðại tá Lê Quang Tung, Chỉ 

huy trƣởng LLÐB, và Giám đốc Cảnh sát CA Ðô 

thành, Trần Văn Tƣ [tài liệu Pháp ghi là Cò Túc?], 

chỉ huy, dƣới sự điều động của Ðính. 

Do mật báo từ Dinh Ðộc Lập, ký giả ngoại quốc 

biết trƣớc tin này và có mặt tại chùa Xá Lợi để 

chứng kiến cuộc ―vét chùa‖, và quyết tâm bảo vệ 

đạo pháp của các tăng ni. Các chùa Ấn Quang, 

Chantareansay (Sài Gòn) đều bị chiếm. Các tăng trụ 

trì, Thiện Hoa và Lâm Em, bị bắt. (168) Ðồng thời, 

hai chùa Linh Mụ và Từ Ðàm (Huế), cùng các chùa 

ở Ðà Nẵng, Nha Trang v.. v... đều bị chìm trong 

―nƣớc lũ‖ bạo lực. Tại Huế, khoảng 3 giờ đêm tiếng 

mõ, tiếng chuông, tiếng kêu cầu cứu vang lên khắp 

nơi. Ðồng bào quanh chùa đánh mõ, gõ thùng thiếc 
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báo nguy. Ðợt tấn công đầu, Cảnh sát bị đẩy lui. Sau 

đó, Ðỗ Cao Trí cho lệnh nổ súng. Những giáo sƣ, 

sinh viên và học sinh tranh đấu cũng bị bắt giữ. 

(169) Tổng cộng khoảng 1,400 tăng sĩ, bị bắt trên 

toàn quốc. Chỉ có hai sƣ từ chùa Xá Lợi thoát đƣợc 

tới Phái Bộ Kinh Tế [USOM] gần đó xin tị nạn. Qua 

ngày 23/8, Trí Quang cũng trốn đƣợc vào Toà Ðại 

sứ Mỹ. (170) 

Tại Sài Gòn, Diệm triệu tập Hội đồng chính phủ 

vào lúc 5G30 sáng. Diệm chỉ giải thích rằng phải 

thiết quân luật theo điều 44 Hiến pháp vì Cộng Sản 

đã xâm nhập một số tỉnh lỵ, quận lỵ gần thủ đô; 

nhƣng tuyệt nhiên không đả động đến vụ tấn công 

chùa Xá Lợi. Vì đã đƣợc một nhân viên báo tin cuộc 

tấn công chùa Xá Lợi, Ngoại trƣởng Mẫu phản đối. 

Phó Tổng thống Thơ cũng ngả theo Mẫu. (171) 

Nửa giờ sau, đài phát thanh bắt đầu loan đọc 

Tuyên cáo ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh 

thổ, hiệu lực từ ngày 21/8: 

Chiếu điều 44 Hiến Pháp, kể từ ngày 21/8/1963, 

tôi tuyên bố ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn 

thể lãnh thổ Quốc Gia. Ủy nhiệm cho QÐVNCH 

tận dụng mọi phƣơng tiện và thi hành mọi biện 

pháp cần thiết bảo vệ Quốc Gia chiến thắng 

Cộng Sản, xây dựng tự do, dân chủ. 

―Số ngƣời đầu cơ chính trị, lợi dụng tôn giáo, 

lợi dụng thái độ hòa giải tột bực của chính phủ 

liên tiếp hành động bất hợp pháp để tạo nên một 

tình trạng rối loạn phá hoại chính sách ấy và cản 

trở chủ trƣơng dân chủ pháp trị, rất tổn thƣơng 

cho uy tín Phật Giáo, chỉ lợi cho Cộng Sản.‖ 

(HS 8501 & 8506) 

Quân đội VNCH từ nay ―chịu trách nhiệm hoàn 

toàn về an ninh công cộng, có quyền xét các tƣ 

gia bất cứ giờ nào, bắt giữ những ngƣời xét ra 

có hại cho an ninh công cộng; cấm mọi cuộc hội 

họp, tụ tập có thể phƣơng hại cho an ninh trật tự 

công cộng; hạn chế tự do báo chí, kiểm soát hệ 

thống phát thanh, kiểm soát phim ảnh kịch 

trƣờng; cấm tàng trữ, lƣu hành những ấn loát 
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phẩm, tài liệu, truyền đơn xét có hại cho an ninh 

công cộng (điều 3); tất cả mọi vi phạm đến trật 

tự công cộng đều thuộc thẩm quyền của Tòa án 

quân sự (điều 4). (Sắc lệnh này gồm 5 điều, 

công bố theo tình trạng khẩn cấp. (172) 

 

Nhu cũng đọc diễn văn, yêu cầu Thanh Niên 

Cộng Hòa yểm trợ chính phủ. (173) 

Trong phiên họp hàng tuần về ACL ngày Thứ 

Sáu, 23/8, Ngô Ðình Nhu dành nhiều thì giờ giải 

thích về cuộc đấu tranh của Phật Giáo. Theo Nhu, 

tình trạng trầm trọng trong nƣớc từ hơn 3 tháng qua 

là ―do một số Sƣ Sãi đã tiếm đoạt địa vị của Phật 

Giáo và có những hành vi, ngôn ngữ và thái độ hoàn 

toàn trái ngƣợc với Pháp Chánh của Ðạo Phật và 

luật pháp của Quốc Gia, đồng thời bất chấp đến ý 

chí hòa giải tột bực của Tổng thống và chính phủ. . . 

. Thiện chí ôn hòa của chính phủ đã bị số sƣ sãi trên 

coi là biểu hiệu của một sự nhu nhƣợc, nên họ càng 

làm tới. Họ đã biến các chùa chiền nhất là chùa Xá 

Lợi thành những trung tâm khuấy rối, khủng bố các 

vị chân tu, hàng ngày mạt sát và đả kích chính phủ, 

rồi cứ thế đƣợc đà, họ đã tiến tới những âm mƣu vận 

động phá hoại quốc gia, và tổ chức đảo chánh cố kềt 

với Cộng Sản và Ngoại quốc.‖ Họ dùng phƣơng 

pháp ―bình nghị‖ để cƣỡng ép các vị chân tu phải 

lần lƣợt tự thiêu để họ liên tục khai thác bên cạnh 

những xác chết đó hầu thực hiện những âm mƣu 

chính trị của họ. Ban Trị sự Giáo Hội Tăng Già 

Nam Việt phải bỏ chùa Ấn Quang về miền Tây. 

―Thiêu đốt Thƣợng tọa Thích Quảng Ðức.‖ [tr. 

7] Có ngƣời bật quẹt đốt Quảng Ðức vì hộp quẹt 

trong ngƣời Thƣợng tọa bị ƣớt, không cháy. Vị sƣ 

đƣa hộp quẹt đốt Quảng Ðức hối hận bỏ trốn, bị 

lùng bắt để thủ tiêu. 

Với chính phủ thì bọn ngƣời lợi dụng tôn giáo 

này đã đi từ khiêu khích này tới khiêu khích khác 

liên tục. . . Chính phủ tự mình đặt vào một thế bất 

động trong lúc bọn ngƣời lợi dụng tôn giáo cứ tiến 

tới vừa khiêu khích vừa ru ngủ mình [Tâm Châu và 
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Thiện Minh xin gặp Nhu nhƣng không đến, không 

viết thành văn lời yêu cầu; không tham gia Ủy Ban 

Hỗn Hợp] 

Ai ƣng tu hành thì quyết tâm tu cho đắc đạo, và 

ai ƣng làm chính trị thì phải từ bỏ áo tu, ra hẳn 

ngoài đời để làm chính trị, chứ không thể kéo dài 

tình trạng mập mờ, nửa đạo nửa đời nhƣ từ hơn ba 

tháng nay đƣợc. (174) 

 

Ngày này, các cấp TNCH gửi kiến nghị ủng hộ 

Diệm. (175) 

Tại Huế, ngày 24/8, Tỉnh trƣởng Nguyễn Mâu 

sử dụng TNCH xét giấy ngƣời khả nghi. Hôm sau, 

25/8, tổ chức ―50,000 ngƣời‖ biểu tình trƣớc bến 

Phú Văn Lâu chống và ―lên án bọn lƣu manh phản 

động đội lốt tôn giáo âm mƣu phá rối an ninh công 

cộng,‖ và lên án bọn phản loạn đội lốt tôn giáo. 

(176) Mâu còn cho lệnh bắt giữ Thích Trí Hữu, 

Tổng Thƣ Ký Phật Giáo Trung Phần, cùng hai 

ngƣời tháp tùng. (177) 

Chiến dịch Nƣớc Lũ nhằm đánh chiếm chùa và 

bắt giữ tăng ni là một thứ chiến thắng cay đắng cho 

chế độ Diệm-Nhu. Mặc dù hầu hết các lãnh đạo 

phong trào tranh đấu đều bị bắt giữ—ngoại trừ 

Thƣợng tọa Thích Trí Quang và hai tăng trốn vào 

đƣợc Tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn—biến cố này gây 

nên một chuỗi phản ứng giây chuyền mà kết quả 

chung cuộc là cái chết bi thảm của ba anh em họ 

Ngô. 

Trên bình diện quốc nội, sinh viên, học sinh 

Huế—có sự tiếp tay của cán bộ Cộng Sản hay 

chăng—xuống đƣờng biểu tình dữ dội. Ðƣờng phố 

Ðà Nẵng cũng rung chuyển khí thế đấu tranh và 

quyết tâm đánh dẹp biểu tình của nha trảo chế độ. 

Thục, rồi Nhu yêu cầu Linh mục Luận, lúc đó đang 

tạm trú ở Ðà Nẵng, trở lại Huế giải quyết. Luận từ 

chối, dù là một cán bộ Cần Lao cao cấp—chuyến 

tham quan Mỹ trong mùa Hè 1963 cho Luận nhận 

hiểu ngày tàn của chế độ đã điểm. (178) 

Một biến cố chấn động dƣ luận là chiều ngày 
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22/8, Ngoại trƣởng Vũ Văn Mẫu đột ngột từ chức 

xuống tóc, đệ đơn xin từ chức. Sau đó, tiếp kiến các 

phái đoàn Ngoại giao (Trung Hoa Quốc Gia, Thái 

Lan, Ðại Hàn, Nhật Bản, Lãnh sự India, Chủ tịch 

UHQTKSÐC), và chào từ biệt Nguyễn Ngọc Thơ 

tại Hội trƣờng Diên Hồng. Sáng Thứ Bảy, 24/8, 

Mẫu tới Ðại học Luật khoa nói chuyện với khoảng 

3000 sinh viên các phân khoa sinh viên. Hô hào sinh 

viên tranh đấu bất bạo động. Có Vũ Quốc Thúc và 

Nguyễn Văn Bông xuất hiện. Hẹn sẽ gặp lại vào 

ngày hôm sau. Nhƣng từ ngày này, bị giam lỏng tại 

gia. (179) Ngày 23/8, Diệm đã không chấp thuận 

cho Mẫu từ chức, mà chỉ cho nghỉ dài hạn ba tháng, 

qua Nepal hành hƣơng. Ngày 26/8, trên đƣờng ra 

phi trƣờng qua India, Mẫu bị Tổng trấn Tôn Thất 

Ðính cản lại tịch thu thông hành. Mãi tới ngày 29/8, 

Mẫu mới đƣợc rời nƣớc. 

Biến cố thứ hai là sự nhập cuộc của giới sinh 

viên, học sinh Sài Gòn. Ngày 22/8, 1253 sinh viên 

trƣờng Kỹ thuật Phú Thọ (trên tổng số 1291 ngƣời) 

bãi khoá. Chỉ có 15/80 sinh viên ban Cao đẳng hỗn 

hợp, 7/302 sinh viên Công chánh và 16/189 sinh 

viên ban Ðiện đi học. (180) Hôm sau, 23/8, sinh 

viên Y-Dƣợc Sài Gòn xuống đƣờng ủng hộ cuộc 

tranh đấu của Phật tử và sinh viên, giáo chức tại 

miền Trung. Cảnh sát đàn áp mạnh, bắt giữ nhiều 

ngƣời. Việc sinh viên Y-Dƣợc, đƣợc coi là cốt cán 

của chế độ và những thành phần bảo thủ nhất trong 

xã hội, nghiêng về phe Phật Giáo cho thấy uy tín 

chế độ đã suy tàn. Anh em Diệm-Nhu tìm cách vuốt 

ve, nhƣng không thành công. Nhiều ngƣời trong số 

19 thành viên ủy ban đại diện bị bắt. (181) 

Sáng Chủ Nhật 25/8, hàng chục ngàn sinh viên 

học sinh biểu tình tại Chợ Bến Thành và nhiều địa 

điểm khác trong thủ đô. Hai anh em Diệm-Nhu 

thẳng tay đàn áp. Nhiều ngƣời chết, bị thƣơng, hay 

bị bắt giữ. Vì dám chống đối chế độ, sinh viên, học 

sinh đƣợc chụp ngay cho cái mũ ―Cộng Sản.‖ 

Trong khi đó, Trần Văn Chƣơng—cha vợ Nhu, 

đƣơng kim Ðại sứ tại Mỹ—cũng từ chức phản đối, 
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hoặc bị Diệm cách chức, từ ngày 22/8/1863. Mẹ Lệ 

Xuân, Thân Thị Nam Trân, từ chức Quan sát viên 

tại Liên Hiệp Quốc. Từ ngày 17/8, Chƣơng đã gửi 

mật điện cho Diệm, báo cáo rằng dƣ luận thế giới và 

đặc biệt tại Mỹ tin rằng Diệm không thể mang lại 

chiến thắng Cộng Sản. Cuộc khủng hoảng Phật Giáo 

vốn dĩ không phải là nguyên nhân, mà chỉ là hậu 

quả, một giọt nƣớc làm tràn ly. Phải ngƣng tin dùng 

các cố vấn Nhu và Cẩn. Nội các cho rằng điện văn 

đó không thể chấp nhận đƣợc, ―khiêu khích và 

huênh hoang,‖ nên ngày 21/8/1963 bị Diệm cách 

chức trƣớc khi xin từ chức. Diệm tuyên bố phải loại 

trừ bọn phá hoại, không đàn áp Phật Giáo, và tin 

tƣởng ở quân đội. (182) 

Tối 27/8, hai vợ chồng Chƣơng còn thúc dục 

Tƣớng Lansdale là Mỹ phải lật đổ ngay Diệm-Nhu, 

bằng không dân chúng sẽ trở thành chống Mỹ. Ðích 

thân Nam Trân yêu cầu Lansdale qua ngay Sài Gòn, 

khuyên anh em Diệm rời nƣớc. Nam Trân nhấn 

mạnh: 

Dân chúng đã ghét họ, và họ không nên ở lại 

để chờ bị dân chúng giết. Họ chắc chắn sẽ bị 

giết nếu còn ở lại, và chẳng có ai trong Dinh 

[Gia Long] bảo thẳng với họ về cảm tƣởng của 

dân chúng. Họ đã bị cách biệt hẳn với thực tế. 

Sau chín năm cầm quyền, tại sao họ còn muốn 

tiếp tục nếu toàn gia bị chết. Nƣớc Mỹ đã bảo 

Syngman Rhee [Lý Thừa Vãn của Nam Hàn] rời 

nƣớc [năm 1961]. Tại sao không làm nhƣ thế 

với Diệm và Nhu?( 183) 

 

Ngày 24/8, Vũ Văn Thái–cựu Giám đốc Ngân 

sách và Ngoại viện, hiện đang làm việc cho cơ quan 

LHQ tại Lome, Togo—cũng viết thƣ cho Harriman, 

đề nghị Diệm và gia đình phải ra đi. Nội dung thƣ 

Thái tƣơng tự nhƣ thƣ riêng của Vũ Văn Mẫu gửi 

Chester Bowles từ New Dehli. (184) 

Trong khi đó, cuộc tấn công chùa chiền ngày 

21/8 gây nên những phản ứng sâu đậm khắp thế 

giới. Từ ngày 11/6, bức hình tự thiêu của Thƣợng 
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tọa Quảng Ðức đã trở thành biểu tƣợng của cuộc 

tranh đấu của Phật giáo và chính sách giáo phiệt Ki-

tô của anh em Diệm. Vào thƣợng tuần tháng 8/1963, 

một số nƣớc Phật giáo chính thức yêu cầu triệu tập 

Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc thảo luận. Ngày 

22/8, từ Nam Vang, chính phủ Cao Miên ra tuyên 

cáo: 

―Chính phủ Hoàng gia Căm-bốt kinh hoàng 

đón nhận tin chính phủ Sài-gòn đàn áp man rợ 

các tăng ni và Phật tử Nam Việt Nam vào rạng 

sáng ngày 21/8/1963. Việc tấn công các chùa 

bằng lực lƣợng tinh nhuệ của chính phủ, việc 

tàn sát tăng ni, việc bắt giữ, việc phong tỏa các 

nơi thờ tự đang diễn ra tại thủ đô Việt Nam là 

một thách thức thế giới văn minh. Trong lịch sử 

hiện đại chỉ có chế độ Hitler mới dám vi phạm 

những tội ác chống lại quyền tối thƣợng của con 

ngƣời nhƣ thế.‖ 

 

Tiếp đó, chính phủ Sihanouk kêu gọi các quốc 

gia tố cáo và ngăn chặn tội ác đàn áp Phật giáo của 

chính phủ Diệm. Nam Vang còn kêu gọi Vatican 

cho lệnh chính quyền Diệm và tín đồ Ki-tô phải 

theo đúng nguyên tắc cao cả của Ki-tô giáo. (185) 

Ngay đến Vatican, điểm tựa vững chắc nhất của 

chế độ Diệm, cũng bất bình. Khâm sứ Vatican 

d’Asta từng bảo thẳng Diệm rằng việc tấn công 

chùa chiền và đàn áp Phật Giáo làm hại cho uy tín 

Vatican và đi ngƣợc lại quyền lợi của quốc gia Việt 

Nam. 

Tại Mỹ, hầu hết các cơ quan ngôn luận đều yêu 

cầu chính phủ Mỹ có thái độ tức khắc. Tờ New York 

Times kịch liệt lên án chính phủ Diệm, mà sự mất 

lòng dân, độc tài và tàn bạo biểu lộ qua cuộc đàn áp 

Phật giáo. Báo này cũng chỉ trích chính phủ 

Kennedy đã không sử dụng áp lực thích đáng với 

Diệm và chậm trễ trong việc minh định thái độ. 

(186) 

Những báo khác gọi chế độ Diệm là độc tài, 

cảnh sát trị, làm mất giá trị sự tham chiến của lính 
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Mỹ trong cuộc chiến chống Cộng. (187) 

Chỉ riêng tờ New York Herald Tribune muốn 

chính phủ Kennedy tiếp tục yểm trợ chính phủ 

Diệm trƣớc hiểm họa Cộng Sản. Marguerite 

Higgins, trong loạt bài viết về chế độ Diệm, lập lại 

hầu nhƣ nguyên văn lời tuyên truyền của chế độ 

Diệm: không có kỳ thị tôn giáo mà những biến động 

thuần có tính cách chính trị, do Cộng Sản giật dây, 

với sự hỗ trợ của báo chí ngoại quốc, đặc biệt là 

Mỹ. 

Bối rối và giận dữ nhất là các viên chức Mỹ. Tại 

Sài Gòn, để bảo mật, ngay sau nửa đêm 20/8, Nhu 

cho lệnh cắt đứt dây điện thoại tới Tòa Ðại sứ Mỹ 

và tƣ gia các viên chức Mỹ. Bởi thế, ngày 21/8, từ 

Trueheart tới Chánh sở CIA John H. Richardson đều 

không biết rõ chính Diệm đã cho lệnh, hay các 

Tƣớng lãnh đã làm đảo chính, đánh chiếm chùa 

chiền. Ngộ nhận các Tƣớng làm đảo chính, đài 

VOA và Bộ Ngoại Giao Mỹ nghiêm khắc qui trách 

cho quân đội.( 188) 

Mãi tới 6G00 sáng ngày 21/8—sau khi Diệm đã 

cho công bố lý do hành quân cảnh sát lục soát một 

số chùa, và giới nghiêm vì Cộng Sản xuất hiện gần 

Sài Gòn—Tƣớng André Ðôn mới điện thoại cho 

Paul Harkins thông báo về lý do ban hành thiết quân 

luật. Theo Ðôn, Diệm cho lệnh Thiết quân luật để 

chống lại Phật giáo. Lệnh này chắc không kéo dài 

quá ngày bầu cử [Quốc Hội dự trù vào ngày 

31/8/1963]. Ðôn cũng tiết lộ mới chỉ sử dụng 1 tiểu 

đoàn Dù, 1 tiểu đoàn TQLC, và quân cảnh ở Sài 

Gòn. Tuy nhiên, các đơn vị ven đô đều đặt trong 

tình trạng báo động. Thiết giáp cũng xuất hiện tại 

thủ đô và Chợ Lớn. 

Ðại sứ Nolting—đang dự hội nghị Honolulu với 

tân Ðại sứ Lodge, Hilsman, Ðề Ðốc Harry D. Felt, 

và Paul Kattenburg, tân Chủ tịch Ủy Ban Ðặc 

Nhiệm Việt Nam tại Bộ Ngoại Giao Mỹ—gửi cho 

Diệm một công điện phản đối, trách móc Diệm: 

―Ðây là lần đầu tiên ông không giữ lời hứa với tôi.‖ 

(189) 
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Hôm sau, 22/8, Tổng thống Kennedy chỉ thị 

Lodge nhận nhiệm sở càng sớm càng tốt, vì Lodge 

dự định ghé thăm Hong kong ít ngày, rồi trình ủy 

nhiệm thƣ vào ngày 26/8. Oat-shinh-tân vội gửi một 

phi cơ quân sự đặc biệt cho Lodge tới ngay Sài Gòn. 

Khoảng 21G30 ngày 22/8, Lodge mới có mặt tại thủ 

đô miền Nam. Tới trƣớc Lodge vài tiếng đồng hồ là 

mật điện của Hilsman, chỉ thị phải tìm cách giảm 

quyền lực Nhu. (190) 

Lodge là một lãnh tụ quan trọng của Ðảng Cộng 

Hòa Mỹ. Năm 1960, Lodge từng đứng chung liên 

danh với Richard M. Nixon, nhƣng bị liên danh 

Kennedy-Johnson của Ðảng Dân Chủ đả bại khít 

khao. Từ tháng 6/1963, khi Oat-shinh-tân hỏi ý kiến 

về việc đề cử Lodge, Diệm không phản đối, nhƣng 

không dấu sự bất mãn và lo ngại. Nhu mỉa mai gọi 

Lodge là Toàn quyền [Gouverneur General], trong 

khi Diệm tuyên bố dù có gửi ―10 Lodge‖ qua Việt 

Nam, Mỹ vẫn phải huấn luyện ngƣời bắn pháo binh 

vào Dinh Gia Long. 

Trong buổi tiếp kiến Kennedy vào trƣa ngày 

15/8, Lodge có cảm tƣởng rằng Kennedy đặc biệt lo 

ngại về tình hình Việt Nam, và hàm ý rằng chế độ 

Diệm đang đi vào đoạn kết. Cuộc tấn công chùa 

ngày 21/8 đặt Lodge trƣớc một việc đã rồi. Một cái 

tát xiếc, nhƣ một ký giả Mỹ nhận định, nếu xét kỹ 

những áp lực và đòi hỏi ―hòa hoãn với Phật giáo‖ 

của Oat-shinh-tân. 

Ngay trong ngày 23/8, Lodge cho nhân viên đi 

tiếp xúc hầu hết các nhân vật cao cấp Việt để có 

đƣợc một hình ảnh rõ ràng về tình hình. Lodge còn 

mời các ký giả Mỹ tới tham khảo hầu cải thiện liên 

hệ giữa Tòa Ðại sứ với các ký giả. Không kém quan 

trọng, Lodge cho ngƣời đi tháo gỡ dây kẽm gai mà 

Cảnh sát giăng kín trụ sở USOM, đích thân tiếp xúc 

hai nhà sƣ xin tị nạn, và gặp đại diện nhóm 

Caravelle. Lodge còn tiếp xúc với Ðại sứ Italia 

Giovanni d’Orlandi và Khâm sứ Vatican Salvatore 

d’Asta. Chỉ trong vòng 24 giờ, Lodge đã nắm vững 

đƣợc tình hình. Trƣớc hết, quân đội không dính líu 
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gì đến cuộc tấn công chùa chiền, và nhiều nhóm 

muốn làm đảo chính. 

Nhân viên CIA Lucien ―Lu‖ Conein và Rufus 

Phillips đƣợc Nguyễn Ðình Thuần, Võ Văn Hải, 

Chánh văn phòng của Diệm, André Ðôn, và Lê Văn 

Kim, khẳng định rằng chính Nhu cầm đầu cuộc tấn 

công chùa chiền. (191) Buổi nói chuyện giữa Ðôn 

và Conein tại Bộ Tổng Tham Mƣu khiến Lodge chú 

ý nhất. Ðôn yêu cầu đài VOA cải chính là không 

phải quân đội đã tham gia cuộc đàn áp, tấn công các 

chùa chiền, mà chính Cảnh sát đặc biệt của Nhu. 

Theo Ðôn, khoảng 1,420 tăng ni bị bắt giữ khắp 

miền Nam trong ngày 21/8. Nhu là ―khối óc‖ 

[thinker] của Diệm; nhƣng Diệm có quyền quyết 

định. Lệ Xuân hành xử nhƣ ―vợ‖ [platonic wife] 

Diệm. Diệm chƣa bao giờ lấy vợ và không quen có 

đàn bà bao quanh. Chín năm qua, Lệ Xuân chăm 

sóc Diệm sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Lệ Xuân 

nói chuyện, giúp Diệm giải tỏa áp lực, và giống nhƣ 

bất cứ ngƣời vợ nào, thống trị gia đình. Giữa Diệm 

và Lệ Xuân không có liên hệ tình dục, vì Diệm chƣa 

hề trải qua mùi vị nam nữ. Diệm và Lệ Xuân, theo 

Ðôn, giống nhƣ Hitler và Eva Braun. Ðôn cũng tiết 

lộ Diệm rất thích những thanh niên đẹp trai. Một 

Trung sĩ làm vƣờn đã đƣợc cất nhắc lên Trung tá, 

trông coi dinh điền quân đội, nhờ đẹp trai. Theo 

Ðôn, không thể tách rời Diệm với vợ chồng Nhu. 

Nếu phải chọn giữa Diệm và Nhu, Ðôn muốn Nhu 

ra đi. (192) 

Tƣớng Lê Văn Kim, phụ tá báo chí của Ðôn, 

tâm sự với Phillips, Giám đốc Phòng Cải Cách Ðiền 

Ðịa của cơ quan USOM, đặc trách Ấp Chiến Lƣợc, 

là quân đội đã trở thành ―tay sai‖ của Nhu. Chính 

Nhu đã bầy mƣu để các Tƣớng yêu cầu ban hành 

thiết quân luật. Và, 1426 tăng ni, Phật tử đã bị bắt 

giữ. Sáng ngày 23/8, sinh viên Y khoa và Dƣợc đã 

bắt đầu biểu tình. Nhu đã cho lệnh Cao Xuân Vỹ tổ 

chức phản biểu tình vào ngày 25/8. 

Trong bữa điểm tâm tại tƣ dinh Nguyễn Ðình 

Thuần ngày 24/8, Thuần cũng nói với Phillips rằng 
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vợ chồng Nhu phải ra đi. Theo Thuần, ngày hôm 

trƣớc (23/8), Diệm đã viết thƣ cho Lệ Xuân, yêu cầu 

từ nay đừng tuyên bố gì nữa. Diệm cũng đã chuyển 

cho Bénoit Trần Tử Oai và Tổng Giám Ðốc Thông 

Tin [Phan Văn Tạo?] biết lệnh này. Theo Thuần, 

Mỹ đừng lo ngại việc mở cửa cho Cộng Sản với cái 

giá phải yểm trợ một chính phủ có Nhu. Nếu Mỹ cả 

quyết, các Tƣớng sẽ hành động. (193) 

Vị đắng của cảm giác bị anh em Diệm-Nhu 

―phản bội‖ và ý niệm vai trò Diệm đã mất đi sự tối 

thiết hoặc hữu dụng trong chiến lƣợc của Mỹ khiến 

Lodge giữ thái độ xa cách với Dinh Gia Long. Sách 

lƣợc của Lodge là giai đoạn mềm mỏng dƣới thời 

Nolting đã qua. Diệm phải tìm đến Lodge—nhƣ 

ngày nào Diệm đã phải tìm đến tu viện Maryknoll ở 

New Jersey và Oat-shinh-tân cầu viện trợ. Vì, thực 

ra Diệm cần Mỹ hơn Mỹ cần Diệm. 

Chỉ có Tƣớng Harkins vẫn ủng hộ Diệm. Trong 

báo cáo ngày 22/8 về Oat-shinh-tân, Harkins tán 

thành việc tấn công các chùa, vì muốn ổn định tình 

hình. Harkins cũng không đồng ý việc đặt Ðôn lên 

chức Tổng Tham Mƣu trƣởng, hay Ðính nắm Quân 

đoàn III và Biệt Khu Thủ Ðô, vì việc bổ nhậm này 

tạo cho phe đảo chính cơ hội nắm quyền dễ dàng. 

(194) 

Tuy nhiên, phe Cố vấn ANQG Bundy cùng 

Harriman và Hilsman tại Bộ Ngoại Giao cảm thấy 

đã quá đủ với họ Ngô. Ngày cuối tuần 24/8, XLTV 

Ngoại trƣởng George Ball bật đèn xanh cho Lodge 

tìm một giải pháp khác Diệm. 

 

KẾT TỪ: 

 

Mùa Phật Ðản 2507 (1963) đã đi vào lịch sử 

Phật giáo Việt Nam nhƣ một trong những trang bi 

hùng nhất. Bảy ngọn lửa cúng dƣờng cho đạo pháp 

của tăng ni làm rúng động lƣơng tâm nhân loại, 

ngoại trừ anh chị em nhà họ Ngô và nha trảo, trong 

―cơn điên cuồng tập thể của một gia đình cai trị 

chƣa từng thấy từ thời các Nga hoàng.‖ (195) 
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Ðây là lần đầu tiên Phật Giáo đã vƣợt ra ngoài 

thế thụ động, ―xuất thế‖ quen thuộc, đứng lên tranh 

đấu cho quyền tự do và bình đẳng tín ngƣỡng của 

mình. So với đồng đạo ở phía Bắc vĩ tuyến 17, lãnh 

đạo Phật Giáo miền Nam đã chứng tỏ một lòng vì 

đạo cao sâu hơn nhiều bậc. Họ đã giành đoạt đƣợc 

quyền tự do và bình đẳng tôn giáo bằng máu, nƣớc 

mắt và mồ hôi, mà không chờ đợi, van vái ân sủng 

của nhà cầm quyền. 

Cuộc tranh đấu của Phật Giáo miền Nam trong 

năm 1963, qua những tài liệu văn khố hiện đã giải 

mật, nặng tính chất tôn giáo hơn chính trị. Mặc dù 

chế độ Diệm-Nhu-Thục cố tình diễn giải cuộc tranh 

đấu của Phật Giáo dƣới góc cạnh xấu xí nhất–nhƣ 

nặng mang tính chất chính trị hơn tôn giáo, có bàn 

tay Cộng Sản giật giây, có bàn tay ngoại cƣờng 

(hiểu nhƣ ngƣời Mỹ), v.. v...– mùa Phật đản đẫm 

máu 1963 là cao điểm của phong trào duy tân Phật 

Giáo Việt Nam từ thập niên 1920. Tính cách phi-

chính-trị của cuộc tranh đấu khiến ngƣời Mỹ, đặc 

biệt là Cố vấn ANQG Bundy và Ðại sứ Lodge ra 

sức tiếp trợ. Nói cách khác, cuộc tranh đấu của Phật 

Giáo đã khơi động niềm cảm phục của các viên 

chức Mỹ cũng nhƣ dƣ luận thế giới, nơi giáo hội và 

chính phủ đã hoàn toàn biệt phân, và tự do tín 

ngƣỡng đƣợc coi nhƣ nhu cầu tối thiết, một quyền 

ngƣời cơ bản. Ngay đến đại diện Vatican ở Sài Gòn 

cũng phải cảnh cáo Diệm rằng việc đàn áp Phật 

Giáo là một tội ác, làm giảm uy tín giáo hội Ki-tô. 

Các tăng ni lãnh đạo phong trào tranh đấu không 

chỉ chứng tỏ tinh thần Bồ tát đại dũng trƣớc bạo lực, 

sẵn sàng dùng nhục thân bảo vệ Phật pháp, mà còn 

chứng tỏ một chiến thuật vận động đấu tranh tỉ mỉ, 

xuất sắc. Họ đã phối hợp giữa vận động quần chúng 

và các cơ quan truyền thông quốc tế để tạo nên 

những biến động thu hút dƣ luận và cảm tình của 

ngay những ngƣời chƣa đủ khả năng tìm kiếm ra vị 

trí Việt Nam trên bản đồ thế giới. 

Cuộc tranh đấu của Phật Giáo hẳn có thể đã 

không xảy ra, hoặc giảm bớt cƣờng độ và rút ngắn 
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về thời gian, nếu nhà cầm quyền khéo léo kiểm soát 

và giảm thiểu những hậu quả tại hại. Nhƣng chế độ 

Diệm-Thục-Nhu, giống nhƣ bất cứ một chế độ giáo 

phiệt tƣơng tự nào, đã đánh giá thấp biên độ và khả 

năng phát triển của phong trào tranh đấu. Họ đã sử 

dụng nguyên vẹn những thủ thuật đã áp dụng đối 

với Cao Ðài, Hòa Hảo, Bình Xuyên của tám chín 

năm trƣớc, khi ngƣời Mỹ can đảm hy sinh cả giao 

tình với nƣớc Pháp để giữ Diệm ở lại chiếc ghế Thủ 

tƣớng. Nhƣng hơn tám năm đã qua, hơn hai tỉ Mỹ 

kim đã đổ vào Việt Nam. Viễn ảnh thua trận bắt đầu 

ám ảnh những chuyên viên về Việt Nam, mà Fishel, 

Mendendall hay Mansfield chỉ là ít nhân vật tiêu 

biểu. Dù rằng vẫn chƣa có một con ngựa nào khá 

hơn Diệm xuất hiện, các viên chức Mỹ đã mất đi ảo 

tƣởng về khả năng duy trì một miền Nam chống 

Cộng của họ Ngô. Ðó là chƣa nói đến mối bận tâm 

canh cánh bên lòng về âm mƣu ve vãn Cộng Sản 

của anh em Diệm-Nhu trong mùa Xuân-Hè 1963, 

hoặc mối đại họa là bỗng một ngày nào đó Diệm-

Nhu công khai đòi Mỹ triệt thoái khỏi Nam Việt 

Nam. 

Cuộc tranh đấu của Phật Giáo cũng bùng nổ 

trong một tình thế an ninh-quân sự đặc biệt. Từ năm 

1962-1963, Bắc Kinh đã sốt sắng hơn trong việc sử 

dụng thanh nam, thanh nữ và tài nguyên Việt Nam, 

Lào, Kampuchea–cùng cái gọi là học thuyết Mao về 

―chiến tranh giải phóng‖–để gạt ảnh hƣởng Mỹ khỏi 

ngƣỡng cửa chiến lƣợc Ðông Nam. Mặt Trận Giải 

Phóng Miền Nam đã có cả lực lƣợng vũ trang lên tới 

cấp trung đoàn, và một hệ thống hành chính nông 

thôn, cùng tình báo tại các thành thị. Mặc dù không 

chính thức ủng hộ cuộc tranh đấu của Phật Giáo, 

Trung Ƣơng Cục Miền Nam–mới đƣợc cải tổ vào 

cuối Hè 1961–đã lợi dụng cơ hội gửi cán bộ tình 

báo chiến lƣợc xâm nhập vào thành thị, khoét dần 

những lỗ hổng làm cơ sở tiềm sinh trong giới sinh 

viên, học sinh, tôn giáo. Cho đến một lúc, các lãnh 

đạo Phật Giáo mới khám phá ra rằng chiến thắng 

của Phật Giáo năm 1963 mới chỉ là chiến thắng 
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phiến diện. Giai đoạn 1966-1968, khi Cố vấn 

QNQG Bundy đã rời chính quyền và Lodge cùng 

Ellsworth Bunker đã mất hết thiện cảm, các lãnh tụ 

Phật Giáo sẽ tri nghiệm đƣợc rằng đừng nên trộn lẫn 

giữa tôn giáo và chính trị. 

 

9/2003-4/8/2014 

Chính Ðạo 
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