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Chúng tôi nhận được bản sao cuốn sách PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU từ nhà văn, nhà 
báo Thanh Thương Hoàng, một người bạn vong niên. Đây là một cuốn sách bị bỏ quên 
từ năm 1963 đến nay đã gần nửa thế kỷ, là ”Tập tài liệu và hình ảnh trong vụ Phât giáo 
tranh đấu từ tháng 5 tới tháng 11 năm 1963” (*) của tác giả Quốc Oai do nhà xuất bản 
Tân Sanh số 12 Buì Viện, Sài Gòn, điện thoại 22.641, phát hành ngay sau khi chế độ 
độc tài, gia đình trị Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Quốc Oai là bút hiệu khác của nhà văn, 
nhà báo Thanh Thương Hoàng. 
 
Ngay khi nhận được bản sao cuốn PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU, chúng tôi nhận thấy nơi 
Hải ngọai còn thiếu nhiều tài liệu lịch sử, nhất là cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật 

giáo năm 1963, đòi bình đẳng tôn giáo đã khắc 
phục cường quyền, khiến cả thế giới kính phục 
sự hy sinh cao cả, dũng cảm phi thường của 
Phật giáo nói riêng và của Dân tộc Việt Nam nói 
chung. Phât Giáo Việt Nam đã tô đậm nét vàng 
son, hào hùng vào lịch sử đấu tranh cho Tự Do, 
Dân Chủ và Nhân Quyền của Dân tộc. Nhất là 
ánh sáng của đạo Từ Bi đã ngàn đời thấm 
nhuần trong nếp sống của dân ta. 

Chúng tôi ấn hành cuốn “Phật Giáo Tranh Đấu” 
này nhằm mục đích phổ biến những tài liệu và 
hình ảnh có giá trị lịch sử trong cuộc tranh đấu 
của Phật giáo từ tháng 5 đến tháng 11 năm 
1963 của thế kỷ trước, để làm tài liệu cho các 
thế hệ mai hậu, vì sau năm 1975, bao nhiêu 
sách vở quý giá của Miền Nam đều bị Cộng sản 
thiêu huỷ hết. 

Theo nhà văn Thanh Thương Hoàng, ngay sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, ông 
đã cho xuất bản tập sách này. Và chỉ trong vòng 2 tháng, đã tái bản đến 3 lần, với số in 
tới 20,000 cuốn, một kỷ lục hiếm có trong thời gian đó. 

 Cũng phải mất gần hai năm, kể từ khi biết tác giả còn giữ được cuốn Phật Giáo Tranh 
Đấu đến khi con gái ông ở quê nhà tìm lại được và copy gửi qua. Ngay trên bìa sách  
đã ghi rõ:”Tập tài liệu và hình ảnh trong vụ Phật giáo tranh đấu từ tháng 5 tới 
tháng 11 năm 1963”. Trong lời mở đầu, NXB Tân Sanh đã viết: “Chúng tôi ấn hành 
cuốn Phật Giáo Tranh Đấu này không ngoài mục đích phổ biến những tài liệu và hình 
ảnh trong vụ tranh đấu của Phật Giáo từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1963, mà dưới chế 



độ Ngô Đình Diệm đã bị cấm phổ biến và lưu hành. Phật Giáo Tranh Đấu ghi lại trung 
thành những sự việc, những biến cố đã xãy ra…” 

Nhà văn, nhà báo Thanh Thương Hoàng đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ Bút tờ 
Phim Kịch (1963), Tổng Thư Ký nhật báo Chính Luận (1964-1965). Quốc Oai chính là 
tên người con trai thứ tư của ông vừa chào đời năm 1963, để kỹ niệm một vùng quê 
hương thân yêu thuộc huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, nơi ông đã dừng chân, tạm trú 
trong thời luân lạc từ thuở kháng chiến chống Pháp. Thanh Thương Hoàng nguyên là 
Chủ tịch Nghiệp Đoàn Ký giả Sài Gòn, là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút Tuần Báo Đời tại 
San Jose, Bắc Cali năm 2003. Dù tuổi đời đã cao, nhưng ông viết rất khoẻ, đã xuất bản 
nhiều tác phẩm tại Hải ngoại như: 

- Tập truyện Tiến Sĩ Lê Mai (1999)  
- Người Mỹ Cô Đơn (tiểu thuyết Anh Ngữ năm 2000) 
- Tập truyện Những Nỗi Đau Đời (2001)  
- Truyện Ông Tướng Tỵ Nạn (2005)  
- Tập Truyện Dòng Suối (2009)  
- Tuyển tập truyện ngắn Cõi Đời, Cõi Người (2011) 

.  
Sách “Phật Giáo Tranh Đấu” dày 245 trang gồm có 8 phần và phần Kết luận. 
Trong lời mở đầu cuốn Phật Giáo Tranh Đấu, tác giả đã viết thật ngắn gọn:”Cuộc tranh 
đấu Thần Thánh cùa Phật Giáo vô cùng vĩ đại, cao cả; dù có viết cả ngàn cuốn sách 
cũng không đủ. Ở đây chúng tôi chỉ làm cái công việc thô thiển, khiêm nhường lá ghi 

chép, sắp xếp lại những sự kiên xảy ra theo tầm 
hiểu biết và nhận xét của mình…”(*) 
Trải dài trên 245 trang sách, chia làm 8 phần, có 
thể sơ lược các phần của cuốn sách như: Phần 
thứ 1: Trừ diệt Phật giáo, tác giả đã minh chứng 
thật nhiều tài liệu, hình ảnh cụ thể, vô cùng bi 
thương của đồng bào Phật tử phải hứng chịu, nói 
lên sự đàn áp Phật giáo có hệ thống của chính 
quyền Ngô Đình Diệm từ năm 1959 tại những vùng 
quê hẻo lánh, xa xôi như Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú yên…cho đến các thành phố lớn trên toàn cõi 
Miền Nam. Phần thứ ll: Cuộc Tranh Đấu Phát Khởi 
Tại Huế - Phần thứ lll: Ngọn Lửa Thích Quảng Đức 
- Phần thứ lV: Giai Đoạn Tranh Đấu Quyết Liệt - 
Phần thứ V: Tranh Đấu Thực Thi Thông Cáo 
chung - Phần thứ Vl: Sáu Ngọn Lửa Bi Hùng tiếp 
nối ngọn lửa Thích Quảng Đức - Phần thứ Vll: Giai 
Đoạn chót cuộc Đàn Áp Phật Giáo - Phần thứ Vlll: 
Dư Luận Thế Giới. 
 

Để mở đầu phần l, tác giả viết: “Một sự kiện hiển nhiên không ai có thể chối cãi được là 
tám mươi phần trăm dân chúng Việt Nam theo Phật Giáo. Từ lúc mới lập quốc, hơn bất 
cứ đạo giáo nào khác, Phật Giáo đã xuất hiện ở nước ta. Phật Giáo như một cây Bồ Đề 
to lớn, gốc rễ ăn sâu bám chặt và cành lá xum xuê trùm phủ kín mảnh đất Việt Nam. Dù 



giông to bão lớn, dù sấm sét dữ dội cũng không thể nào lật đổ cây Bồ Đề to lớn ấy 
được. Lịch sử và thời gian đã chứng minh Phật Giáo đóng góp một phần công lao rất 
lớn vào việc xây dựng đất nước, nòi giống. Biết bao vị chân tu từ xưa tới nay đã làm 
rạng danh đất nước. Dân chúng yêu kính và tôn sùng như những bậc Thánh.”(*)  Tác 
gỉa còn ghi nhận: “Phật Giáo lúc nào cũng chủ trương ôn hòa, bất bạo động theo đúng 
như giáo lý của Phật. Bởi những nguyên cớ ấy nên tới ngày nay mới có người coi 
thường, (hay quá sợ?) Phật Giáo và nhất định ra tay đàn áp, trừ diệt. Những kẻ đó 
chính là anh em nhà họ Ngô: những bạo chúa, hung thần của nước Việt Nam cuối thế 
Kỷ Hai Mươi.” (*) Trong phần ll: Cuộc Tranh Đấu Phát Khởi tại Huế: Vì vụ hạ cờ Phật 
Giáo trong đại lễ Phật Đản tại Huế với công điện số 9195, đánh đi vào lúc 5 giờ ngày 
6/5/1963 theo chỉ thị của Ngô Đình Diệm: “…Ra chỉ thị cho các cơ quan phụng tự, bất 
câu tôn giáo nào, trên các cơ sở phụng tự…, chỉ treo cờ quốc gia mà thôi…các nhà tư 
cũng vậy”. và bản sao bức công điện đã được Tỉnh Trưởng ký tên chuyển tới Thượng 
Tọa Thích Trí Quang vào hồi 20 giờ 30 ngày 6/5/1963 với nôị dung:”Trân trọng yêu cầu 
qúy liệt vị giáo hội thông báo cho các cơ quan phụng tự và các tín đồ thi hành đúng chỉ 
thị trên đây của Tổng Thống.” Sau đó Thượng Tọa Thích Trí Quang được ủy thác thảo 
bức điện văn: một gửi cho Hội Phật Giáo Thế Giới, một gửi cho Ngô Đình Diệm và một 
gửi cho các tập đoàn Phật Giáo Việt Nam. Điện văn gửi Ngô Đình Diệm viết như sau: 
“Phật Giáo rất xúc động nhận được công điện 9195 không cho treo cờ Phật Giáo Thế 
Giới trong đại lễ Phật Đản quốc tế. Chúng tôi không tin rằng quyết định đó phát xuất từ 
Tổng Thống. Thỉnh cầu Tổng Thống ra lệnh điều tra và thu hồi công điện trên. Trân 
trọng.” (*). Những cuộc biểu tình và tranh đấu bất bạo động bắt đầu nổ lớn…Trong 
phần thứ Vlll: Dư Luận Thế Giới: Báo chí khắp thế giới, từ Mã Lai, Singapore, Miến 
Điện, Cao Miên, Thai Lan, Trung Hoa Dân Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Thụy Sĩ, Anh, 
Pháp, Nam Hàn, Hồng Kông, Hoa Kỳ… lên án rất mạnh mẽ hành động đàn áp Phật 
giáo của Ngô Đình Diệm. Tại Hoa Kỳ, báo News and World Report viết: “Người Mỹ ở 
Sài Gòn cho biết cuộc sinh sự với các nhà lãnh đạo Phật Giáo của Ô. Diệm là một lỗi 
lầm tệ hại nhất từ xưa tới nay…khiến cho vai trò của Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam 
lâm vào tình trạng khốn quẫn.” (*) Tờ Washington Post viết “Phật Giáo đồ khắp Á Châu 
sẽ có cảm tưởng rằng dù sao Hoa Kỳ cũng dung túng sự kỳ thị tôn giáo. Đó là một cảm 
nghĩ sai lầm, nhưng trót là bạn của một chế độ độc tài, áp bức nên Hoa Kỳ dù sao cũng 
bị ảnh hưởng.” (*)Tờ UPI Hoa Thịnh Đốn đ ưa tin ngày 19/7/1963: “Hôm Thứ Năm, 
Thượng Nghị Sĩ Wayne L. Morse nói rằng ông sẽ không đồng ý cho một đô-la nào nữa 
để ủng hộ cho một chế độ độc ác tàn bạo của TT. Ngô Đình Diệm tại Miền Nam Việt 
Nam.”(*) Tờ Christian Science Monitor c ũng đã kết lận trong bài: “Sự Đau Khổ Tại Miền 
Nam Việt Nam” đã viết rằng “Chế độ gia đình trị của TT. Ngô Đình Diệm đang tự đào hố 
chôn mình.” (*) 

Phần Kết Luận: Trong phần kết luận, tác giả đã kết thúc ngắn gọn như sau: “Cuộc tranh 
đấu thần thánh của Phật Giáo Việt Nam đã góp một phần không nhỏ vào cuộc Cách 



Mạng ngày 1/11/1963 của Quân Đội VNCH lật đổ cường quyền họ Ngô. Phật Giáo đã 
tô đậm nét vàng son hào hùng vào lịch sử dân tộc! 
   Phật Giáo đã nói lên tiếng nói bất khuất của dân tộc trước cường quyền. Việc bảy 
tăng ni châm lửa tự thiêu để tranh đấu cho sự sồng còn của Phật Giáo Việt Nam đã 
khiến cho cả thế giới cúi đầu kính phục sự hy sinh cao cả, sự can đảm phi thường của 
người Việt nói chung và Phật Giáo nói riêng. 
    Ánh sáng của đạo Từ Bi đã khuất phục được cường quyền, đó là bài học vô cùng 
quý báu để loài người từ nay về sau lấy đó làm gương. 
     Cuộc tranh đấu của Phật Giáo từ ngày 8/5/1963 tới ngày 1/11/1963 đã mở kỷ 
nguyên mới cho Phật Giáo Việt Nam: Kỷ nguyên của tranh đấu bất bạo động mà chiến 
thắng được cường quyền.” (*)  
 
Không những chỉ muốn tiêu diệt Phật giáo, mà còn muốn đè bẹp, tiêu diệt các nhà 
Chính trị và các Nhân sĩ Quốc gia chống Cộng đối lập, nên ngày 7-7-1963, Chính 
quyền Ngô Đình Diệm đã đưa ra tòa án Quân sự để xét xử những người có tham gia 
trực tiếp hay gián tiếp vào cuộc Cách Mạng 11-11-1960. Nhà văn Nhất Linh Nguyễn 
Tường Tam đã không chịu để cho chính quyền Ngô Đình Diệm xét xử mình nên đã 
uống thuốc độc tự vẫn vào lúc 8 giờ tối ngày 7-7-1963 và đã để lại những lời tâm huyết: 
“Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội các phần tử 
đối lập Quốc Gia là một tội nặng, sẽ làm cho nước mật về tay Cộng Sản. Tôi chống đối 
sự đó và tự huỷ mình cũng như Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để cảnh cáo 
những người chà đạp mọi thứ tự do”.Vì chính sách độc tài gia đình trị nên Ngô Đình 
Diệm được liêt kê trong cuốn: History’s 100 Most Evil Despots & Dictators 
(100 Bạo Chúa và Các Nhà Độc Tài Gian Ác Nhất Trong Lịch Sử) của Nigel 
Cawthorne do Barnes & Noble xb năm 2006. Nigel đã luận tội Ngô Đình Diệm 
nơi trang 167 ”He sought to prove anti-Communist credentials by brutal 
repression” (Ông ta  tạo thành tích chống Cộng bằng đàn áp dã man.” Và nơi 
trang 168 “Meanwhile he ruthlessly repressed political dissenters and 
religious factions, and installed member of his familiy in important jobs 
(Trong khi đó ông ta đàn áp không nương tay các nhà đối lập chính trị và tôn 
giáo đồng thời đưa gia đình nắm giữ những chức vụ quan trọng”. 

 Phong trào “Phật Giáo Tranh Đấu” từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1963, và những sự 
kiện lịch sử như Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu,Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị 
hạ sát cách nay đã gần nửa thế kỹ. Những sự thật lịch sử ấy, những đau thương chung 
của đồng bào Phạt tử Miền Nam bị chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm đàn áp 
đẩm máu như đã lắng diệu gần nửa thế kỹ nay. Nhưng, những năm gần đây, nhất là 
trong lúc này, kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc từ phương Bắc đang mở nhiều mặt trận 
để xâm lăng đất nước ta, trên đất liền cũng như ngoài Biển Đông và các đảo Trường 
Sa - Hoàng Sa, tại quê nhà, Công sản thì “Hèn với giặc, ác với dân”, thì ở Hải ngoại, 
một vài tổ chức đã phát động phong trào đánh phá Phật giáo, đánh phá Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội kiên trì chống Cộng và bôi nhọ tinh thần vô 



uý, “sự hy sinh bảo vệ Phật Pháp vô cùng cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức”(*). 
Phật giáo đồ đã tranh đấu vì “Lý tưởng tự do, bình đẳng tôn giáo” (*) cho Dân Tộc, thì bị 
kết tội là Cộng sản và suy tôn nhà độc tài Ngô Đình Diệm: “Toàn dân Việt Nam nhớ ơn 
Ngô Tổng Thống”.  

Một sự thật hiển nhiên, lịch sử Việt Nam không thể gọi Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu 
Thống là những ông vua.cứu nước, là vĩ nhân của Dân Tộc?  Sự thật không thể bẻ 
cong, nhất là “Sự Thật Lịch Sử Phải Trả Lại Cho Lịch Sử”! Như vậy, sự thật như thế 
nào về phong trào Phật Giáo Tranh Đấu năm 1963 phải được minh định để trả lại sự 
thật của lịch sử về cho Lịch Sử. Tác phẩm “PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU” của tác giả 
Quốc Oai tức nhà văn Thanh Thương Hoàng sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi ấy. 

Nguyễn Cao  

California, Ngày 7-8-2011 

*Những chữ in nghiêng là phần trích dẫn từ trong sách.  

 
 

Nhà Xuất Bản HƯNG ĐẠO  
trân trọng thông báo: 

 
Sách PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU vừa tái bản lần đầu tiên tại Hoa Kỳ và cũng là lần thứ 5 kể từ 
năm 1963. Đây là “Tập tài liệu và hình ảnh trong vụ Phật Giáo Tranh Đấu từ tháng 5 tới tháng 
11 năm 1963” của tác giả Quốc Oai do nhà xuất bản Tân Sanh số 12 Bùi Viện, Sài Gòn, Điện 
thoại 22.641 phát hành ngay sau khi chế độ độc tài gia đình trị, đàn áp tôn giáo của Ngô Đình 
Diệm bị lật đổ. Quốc Oai là bút hiệu khác của nhà văn, nhà báo Thanh Thương Hoàng đã từng 
đảm nhiệm các chức vụ: Chủ Bút tờ Phim Kịch (1963), Tổng Thư Ký nhật báo Chính Luận 
(1964-1965), nguyên là Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Ký Giả Gài Gòn. 
Sách trình bày trang nhã, Bìa in 4 màu nguyên bản hình Bồ Tát Thích Quảng Đức ngồi tĩnh tọa 
trong biển lửa. Đây là một tài liệu Lịch Sử về Cuộc Tranh Đấu Bất Bạo Động của Phật Giáo Việt 
Nam năm 1963, đòi bình đẳng tôn giáo đã khắc phục cường quyền, khiến cả thế giới kính phục 
sự hy sinh cao cả, dũng cảm phi thường của Phật giáo nói riêng và của Dân tộc Việt Nam nói 
chung. Phật Giáo Việt Nam đã tô đậm nét vàng son hào hùng vào lịch sử đấu tranh cho Tự Do, 
Dân Chủ và Nhân Quyền của Dân tộc. 
 
Kính xin Quý chùa, Quý Chư Tôn Đức, Quý Huynh Trưởng GĐPT, Quý Thiện tri thức, Quý 
Đồng hương Phât tử, Quý thân hữu muốn có sách trong Thư Viện Chùa hay Tủ Sách Gia Đình, 
xin gửi Money Order:  15 USD (tại Hoa Kỳ & Canada), 25 USĐ (Âu Châu & Úc Châu - Gửi 
khẩn=$30 USD) về địa chỉ: 
 
Nhà Xuất Bản HƯNG ĐẠO 
P.O.BOX  51092 
San Jose, CA. 95151  



           USA 
 
Email: thiênbut@live.com 
Money Order xin đề: Phuc Nguyen 
 
Trân trong giới thiệu: 
NXB  HƯNG  ĐẠO 
 

 

http://www.quangduc.com/BoTatQuangDuc/index.html 

 


