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VVààii  ssuuyy  nngghhĩĩ  vvềề  nnggọọnn  đđuuốốcc  ttuuệệ  11996633  

Nguyễn Văn Sâm 
(Bài nói chuyện tại chùa Bát Nhã, CA, USA, ngày 23 tháng 06 năm 2012 nhân ngày lễ Hòa Thượng Thích 
Quảng Đức.) 

 

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Hòa 
Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Ý nghĩa của 
hành động bi hùng nầy có nhiều nhưng ngay lúc 
đó không ngoài việc Ngài đã dùng chính thân xác 
mình để đốt đuốc soi đường cho những ai dính 
dáng xa gần đến cuộc đàn áp và tranh đấu của 
Phật giáo dưới thời Tổng Thống VNCH, Ngô 
Đình Diệm. Gần 50 năm qua, thời gian đủ để 
chúng ta bình tâm nhìn lại sự kiện lịch sử nầy 
không phải như một kỷ niệm đau buồn, hay bi 
hùng, cũng không phải như một kiến thức lịch sử 
cần phải biết mà là để rút ra bài học cho những 
bước tiến tương lai của dân tộc và cho chính mỗi 
con người nhỏ bé chúng ta trong cõi ta bà mê 
muội này. 

Ngày 11 tháng 06 năm 1963 Ngài tự thiêu 
ngay tại trung tâm Sàigòn, góc đường Phan Đình 
Phùng và Lê Văn Duyệt. Thế giới rúng động vì cử 
chỉ từ tốn của Ngài khi chấp tay lạy bốn phương 
rồi ung dung ngồi xuống kiết già để thực hành 
việc tự thiêu. Thân xác Ngài chừng một giờ đồng 
hồ sau đã biến mất. Vâng, biến mất, cuối cùng chỉ 
còn lại trái tim. Trái tim bất diệt về thực thể và về 
tượng trưng. Với dân chúng và tín hữu thì trái tim 
bất diệt thực thể ai cũng thấy được, cũng xuýt xoa 
thán phục sự linh thiêng của Ngài, thân xác đã 
thành tro bụi nhưng trái tim không mất. Để lại như 

một dấu ấn rằng Ngài đã đến thế gian nầy và đã ra đi theo một cách thế đặc biệt trong một hoàn 
cảnh nghiệt ngã của đất nước và của Phật giáo, để lại như một chứng tích của lòng dũng cảm, 
dám từ bỏ chính thân xác mình khi cần thiết. Về tượng trưng thì trái tim Ngài biểu lộ trong hành 
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vi tự thiêu. Người vô minh, mê muội còn chấp nhất đạo nầy đạo kia, còn ganh tỵ về sự lớn mạnh 
của một đạo không phải là đạo của mình nên có những cử chỉ gọi là đàn áp. Mê nên chỉ thấy sự 
tự do tín ngưỡng của mình mà quên sự tự do tín ngưỡng của người khác, của thành phần khác 
trong cộng đồng dân tộc. Mê nên chỉ thấy cần đàn áp để mình được chút vinh danh, chút bổng 
lộc, chút tư thế trong guồng máy cai trị. Ngọn đuốc thắp sáng lên nếu bằng những vật liệu bình 
thường thì tác dụng thiệt là bình thường, có thể nói là không có gì đáng kể, đàng nầy Ngài đã lựa 
chọn phần quí nhứt của con người: mạng sống của chính mình. Với một người tu hành, tuy được 
thấm nhuần trong lý thuyết là thân thể nầy vốn huyễn ảo, có có không không, chẳng gì khác hơn 
là sự kết hợp của ngũ uẩn và tứ đại nhưng về mặt khác cũng được lưu ý là ta không thể hủy hoại 
thân thể mình, nó kết hợp với thần thức ta để tạo nên con người ta. Hủy hoại thân xác tức là hủy 
hoại luôn thần thức của một người, đó là chưa kể đạo lý bình thường nhứt là phụ công cha mẹ 
sinh thành nuôi nấng, theo lời dạy của Kinh Phật Thuyết Đại Báo Phụ Mẫu Ân Trọng vốn được 
lưu truyền trong giới Phật giáo đồ từ thế kỷ 17 đến ngày nay bằng bản chữ Hán và cả bản dịch 
Nôm được phổ biến trong các chùa chiền. Thế nên ta biết chắc rằng trước khi quyết định tự thiêu 
ngài đã  suy nghĩ thao thức, cân phân coi đây phải là sự cần thiết hay không. 

Sự suy nghĩ đó nằm trong hai tài liệu quan trọng của Ngài còn để lại là Đơn Xin Thiêu 
Thân gởi cho Giáo Hội Tăng Già Việt Nam viết bằng chữ Quốc Ngữ và Lời Nguyện Tâm Quyết 
viết bằng chữ Nôm mà ít người được biết trong đó có những câu toát lên lòng vị tha của Ngài.  

Trong Đơn Xin Thiêu Thân Ngài xác nhận rằng mình đi theo con đường chung của Phật 
Giáo đồ là tranh đấu bất bạo động. Ngài nói rất rõ ràng: 

Nguyện luôn luôn son sắt bền chí với lý tưởng tranh đấu hợp tình hợp lý, bất bạo động 
của Phật giáo đồ Việt Nam. 

Tự thiêu là con đường bất bạo động tuyệt cùng. Không muốn làm đau đớn làm hại người 
khác, dầu cho người khác đó đã bách hại tôn giáo mình, tàn sát tín hữu mình. 

Trong Lời Nguyện Tâm Quyết mà ta có thể coi là lời tuyệt mệnh của Ngài, ta không thấy 
một chút xíu giận ghét nào, chỉ thấy lòng Ngài bao la, bình tâm cầu mong cho Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm sáng suốt giải quyết vấn đề êm đẹp, cầu mong cho Tổng Thống lấy lòng bác ái từ bi 
đối với quốc dân, thi hành chánh sách bình đẳng tôn giáo. 

Ta hãy đi vào chính văn bức thơ, ở đoạn quan trọng đó: 

Một là mong ơn Phật Trời gia hộ cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng suốt 
chấp nhận năm nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên 
cáo. 
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Hai là nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất 
diệt. 

Ba là mong nhờ hồng ân Đức Phật gia hộ cho chư Đại Đức, Tăng ni, Phật 
tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ, giam cầm của kẻ gian ác. 

Bốn là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc. 

Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời đến Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân, thi hành chính 
sách bình đẳng tôn giáo…. 

Chắc chắn rằng dưới mắt Ngài, Tổng Thống Ngô Đình Diệm không phải là người đối 
nghịch cần phải triệt diệt, mà chỉ là người vướng mắc trong sự mê lầm nhứt thời cho nên Ngài 
cầu mong Tổng Thống sáng suốt, sáng suốt với vấn đề và sáng suốt áp dụng sự bình đẳng đối với 
toàn thể quốc dân.  

Những sự việc xảy ra sau ngày Ngài tự thiêu là những sự việc của chánh trị, của sự sắp 
xếp bàn cờ thế giới ngoài dự kiến của người Việt Nam, kể cả Ngài. 

Trở lại sự kiện tự thiêu. Bình luận, khen chê, trách móc đối với một hành vi nào đó thế 
nào cũng có. Đó là chuyện bình thường của cuộc đời. Tôi chỉ xin lược qua mấy ý từ bài Lửa Từ 
Bi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương để dẫn tới kết thúc bài nói chuyện hôm nay.  

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương coi sự Thiêu Thân nầy là hành động bi hùng khiến rơi lệ cả thế 
giới, cả vũ trụ:    

Hai vầng sáng rưng rưng  
Đông Tây nhòa lệ ngọc. 

Kết quả là: 

Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt. 

Toàn dân trong nước lúc đó có bớt sân si chăng? Điều nầy tùy thuộc nghiệp lực của cả 
dân tộc: cộng nghiệp của quốc gia Việt Nam ta, việc nầy liên quan đến nhiều yếu tố, khó lòng mà 
thấy ngay được.  

Mỗi cá nhân có bớt sân si chăng? Điều nầy nằm trong cái nghiệp của mỗi con người tại 
thế nầy. Hòa Thượng đốt đuốc soi đường, nhưng mỗi cá nhân phải nhìn vào đó bằng chính con 
tim mình để sửa lại đường đi của mình cho đúng. Đúng đường đời và đúng đường đạo. Chính 
mỗi con người thời đó và mãi mãi về sau phải tự rút ra bài học hướng dẫn đời mình. Hòa Thượng 
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chỉ hiến thân mình làm Đuốc Tuệ, chẳng mưu cầu gì ở lời ca tụng, ở bia ký, ở đài kỷ niệm, ở bút 
giấy ghi công, ở lời ngợi ca sùng thượng: 

Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, 
Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi… 
Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác. 

Bài học, cái nhìn ý nghĩa từ hành động của Ngài và sự cố gắng của mỗi người để thực 
hành bài học đó mới đáng kể, kỳ dư chỉ là phù phiếm. Ngọn đuốc Tuệ đã được thắp lên, soi tỏ 
cho chúng sinh để từ đó giúp chúng sinh thoát khỏi mê lầm. Nhưng chúng sinh có mở mắt chăng 
mới là điều quan trọng. 

Tiếp theo ngọn đuốc Tuệ của Ngài, nương theo ánh sáng đạo mầu dẫn dắt nên trong suốt 
thời gian mấy mươi năm trôi qua, biết bao nhiêu tăng ni đã theo gương ngài mà dùng chính thân 
mình soi sáng đường cho thế gian bớt mê lầm, không phải chỉ trong nước Việt ta mà ở trong các 
nước Phật giáo khác nữa. 

Nhưng than ôi! con người vốn mê lầm nên nhân loại còn chiến tranh, còn chia rẽ và còn 
đày đọa nhau. Chúng ta hằng năm ôn lại hành động của Ngài để cố đứng ra ngoài những mê lầm 
đó bởi vì Tỉnh thời Là Phật, Mê là Chúng Sanh. (Toàn Nhật Quang Đài) 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

 

Nguyễn văn Sâm tháng 6/2012 
(Nguyên Giáo Sư thỉnh giảng viện Đại Học Vạn Hạnh trước năm 1975) 


