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 Baûn Tin Soá 13            Ngaøy 4-6-2014

Ngày mùng 5-5 âm lịch hằng năm:
Sinh Nhựt Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

(HT. Phạm Văn Khảm) 

TIỂU SỬ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC 

Đức Phạm Công Tắc sinh ngày mùng 5 tháng 5 năm Canh Dần ( 21 
tháng 6 năm 1890 ) tại làng Bình Lập tỉnh Long An. Thân phụ của 
Ngài là Ông Phạm công Thiện và thân mẫu là Bà La thị Đường. Đức 
Chí Tôn cho biết Ông Phạm Công Thiện là Chơn Linh của Ngân Hà 
Công Bộ nơi Thiên Đình giáng trần.

Đọc lịch sử Đạo, chúng ta ai ai cũng thấy cái sống của Đức Hộ Pháp 
Phạm Công Tắc bàn bạc khắp nơi, không chút nào cách biệt giữa Đạo 
và Đời. Hôm nay, nhân dịp mừng Lễ Giáng Sinh của Đức Ngài, chúng 
tôi xin được trình bày tóm lược về phầnTiểu Sử để làm sống lại cái 
tinh thần phục vụ trong sáng của Đức Ngài đã cống hiến cho Đạo, cho 
Đời,… với mong người đi sau nối bước. 

Như mọi tín đồ Cao Đài đều biết, Đức Chí Tôn đã trục Chơn Thần của Ông Phạm công Tắc để 
Chơn thần của Ngự Mã Thiên Quân giáng vào xác thân của Ông Phạm Công Tắc vào đêm 23 
tháng 4 năm 1926 và Đức Chí Tôn đặt Ngài vào Phẩm vị Hộ Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 
Bắt đầu từ đó , Đức Phạm Hộ Pháp xả thân hành đạo, phổ độ chúng sanh 

Với thời gian 33 năm 13 ngày , kể cả hơn 5 năm bị Pháp bắt lưu đày trên đảo Madagasca ở Châu 
Phi, Ngài đã để lại một sự nghiệp lớn lao cho Đạo lẫn Đời, xin tóm lược như sau:

1/VỀ PHẦN ĐẠO: 

Thử nhìn về quê nhà, ở vùng Châu Thành Thánh Địa thuộc tỉnhTây Ninh, chúng ta thấy từ việc 
xây cất ngôi Tòa Thánh, những Đền Thờ, dinh thự để làm các Cơ Sở Đạo, những con đường lớn, 
nhỏ, cầu cống, chợ búa, các Trường Trung Tiểu Học cho đến các Y viện, Dưỡng lão, Cô nhi viện.. 
đâu cũng có những dấu vết với đôi bàn tay của Đức Hộ Pháp.
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Đặc biệt, việc xây dựng ngôi Tòa Thánh, với một con 
người như Đức Ngài, không có mảnh bằng Kiến Trúc 
Sư, đôi tay chưa hề cầm đến một dụng cụ xây cất nào 
… thế mà đã điều hành một số công thợ không chuyên 
nghiệp , phát nguyện làm công quả, ngày 2 bữa cháo 
rau không đủ no…để hoàn thành một công trình xây 
dựng ngôi Tòa Thánh với lối kiến trúc độc đáo, hài hòa 
giữa Cổ và Kim, giữa Âu và Á. Nhứt là dung hợp được 
những sắc thái của các Tôn giáo đủ để nói lên sự Qui 
Nguyên Tam giáo và Hiệp Nhứt Ngũ Chi. Đây quả là 
một lối kiến trúc có một không hai đối với quá trình 
lịch sử xây dựng của Việt Nam đã hơn 4 ngàn năm Văn 
Hiến.

Ngoài ra, cũng xin được nói qua qui trình độc đáo 
trong việc định cư cho người tín đồ ở từ bốn phương 
qui tụ về vùng Thánh Địa càng ngày càng đông. Lúc 
bấy giờ, nơi đây là vùng rừng sâu nước độc, Đức Hộ 
Pháp chắc chắn không có bằng cấp về khoa Thiết Kế 
Đô Thị, vả lại, vào thời buổi đó làm gì có chuyên khoa 
nầy. nhưng Ngài đã lập một Sơ Đồ hết sức khoa học, 

phân lô cất nhà, khu chợ búa, trường học, bịnh viện… và hình thành các con đường theo đúng 
hướng Đông Tây Nam Bắc, có lộ trước và lộ sau nhà để dễ bề cấp cứu khi cần. Ngoài ra còn có kinh 
đào làm thủy lộ đáp ứng chợ Long Hoa. 

Theo các điều qui định cho việc cư trú tại Vùng Thánh Địa Cao Đài, đem đối chiếu lại với sách 
Thiết Kế Đô Thị ngày nay, quả chưa có điều nào hóa ra lỗi thời.

Đức Hộ Pháp đã làm nhiều việc mà người tín đồ Cao Đài phải nễ phục và cũng phải nhận là có 
một sự trợ lực mầu nhiệm ban cho Đức Ngài.

Đó là chưa nói đến cái rộng lớn của một nền Tân tôn giáo do Đức Chí Tôn khai sáng là đạo Cao 
Đài, là một tôn giáo bao hàm đủ tinh ba của các giáo lý từ cổ chí kim, tứ Đông sang Tây, là một 
qui trình “ VẠN THÙ QUI NHỨT BỔN mà Ngài lãnh lịnh từ Đức Chí Tôn với vô vàn khó khăn 
để thực thi cho ra hình tướng của một tôn giáo với tôn chỉ: Tam Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Phục 
Nhứt hầu hiệp nhứt các đức tin vào một Đấng tạo ra Càn Khôn Vũ Trụ. Đó là Đức Chí Tôn, là Giáo 
Chủ đạo Cao Đài, là Đấng Cha chung của nhơn loại.

Với sứ mạng là Hộ Pháp, Ngài giữ vững Chơn Truyền, hoằng hóa giáo lý, truyền Bí Pháp. Ngài đã 
soi sáng cho chúng sanh qua những bài thuyết Đạo vô vàn quí giá. Vạch màn bí mật huyền vi trên 
cõi Hư Linh bằng quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, Ngài chỉ rõ từng nét, từng bước tu 
tập với Phương Luyện Kỷ để người tín đồ Cao Đài chỉ một đời tu cũng nên Đạo.

Nói tóm lại, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thọ lịnh từ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế làm tướng soái 
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khai mối Đạo Trời, là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để cứu độ toàn cả nhơn loại trong thời Hạ Nguơn 
Mạt Pháp và lập đời Thánh Đức trên Qủa Địa cầu nầy 
Công nghiệp của Đức Ngài đối với Đạo quả không đủ lời để nói lên cái thành quả đã gầy dựng so 
với thời gian 33 năm 13 ngày! 

2/VỀ PHẦN ĐỜI:

Mặc dù là vị lãnh đạo Tôn giáo, nhưng Đức Hộ Pháp không thể điềm nhiên ngồi nhìn ngoại bang 
với mưu đồ dày xéo quê hương và dân tộc Việt Nam. Nhân ngày Đại lễ Vía Đức Chí Tôn năm Đinh 
Hợi 1947, Đức Hộ Pháp tuyên bố: “ Đừng để ngoại bang xâm nhập vào nội quyền Việt Nam rồi 
đưa đến cảnh tương tàn, tương sát và làm món hàng cho các cường quốc đổi chác.”

Biết trước mưu đồ chia đôi đất nước của ngoại bang, Đức Hộ Pháp tự nguyện nhận lãnh trách 
nhiệm làm trung gian cho việc hòa giải giữa hai khối Cộng Sản và Tư Bản đang tranh giành quyền 
bá chủ, Ngài đề xướng thuyết Trung Lập cho Việt Nam như ở Thụy Sĩ.

Khi được biết ngoại bang có mưu đồ bán đứng Việt Nam trên bàn Hội Nghị Genève, Đức Hộ Pháp 
liền mở một cuộc họp báo tại Genève lúc 17 giờ ngày 18 tháng 7 năm 1954 để phản đối ngoại bang 
áp đặt chia đôi lãnh thổ Việt Nam. Tại buổi họp báo nầy, Đức Hộ Pháp đã tuyên bố: “ Nếu Việt 
Minh và Pháp tuân lịnh ngoại bang chia nước Việt Nam làm hai mà không có sự chấp thuận của 
toàn dân Việt Nam thì Bần Đạo quyết chống cả hai.”

Trở về Việt Nam, sau chuyến Âu du, tại Tòa Thánh Tây Ninh, Đức Hộ Pháp gởi một bức Thông 
Điệp thiết tha kêu gọi những vị cầm quyền Chánh phủ, các nhà lãnh đạo Quốc gia cần nhận định 
nhiệm vụ một cách sáng suốt hơn. Đối với quốc gia Việt Nam các vị lãnh đạo miền Nam cũng như 
miền Bắc, Bần Đạo xin các Ông hiến cho một tấm gương sáng về sự đoàn kết. Trách nhiệm của các 
Ông thật nặng nề, nếu các Ông cứ cố chấp theo đuổi một cuộc chiến tranh lý tưởng Quốc tế đầy 
dẫy những dục vọng và phe đảng thì các Ông là người có tội với Tổ quốc.

Các Ông cầm đầu chánh phủ miền Bắc cũng như miền Nam, các Ông còn ngại gì mà không nêu 
gương đoàn kết, thành lập một Chánh Phủ Lâm Thời duy nhất, thoát ly mọi ảnh hưởng ngoại bang 
với sự tham dự của các phần tử thuộc mọi khuynh hướng chánh trị, tôn giáo hầu tiến tới một cuộc 
Tổng Tuyển Cử toàn quốc Việt Nam. Toàn dân sẽ ghi công các Ông.

Khi hiệp định Genève ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 không được tôn trọng, hoàn cảnh nước Việt 
Nam lúc bấy giờ trở nên đen tối và dần đưa cuộc chiến Việt Nam càng ngày càng khốc liệt.

Trước cảnh đồng bào bị ngoại bang áp đặt, gây cảnh nồi da xáo thịt và vì yêu nước , thương dân 
nên Đức Hộ Pháp phải lưu vong sang Cao Miên vào ngày 16/2 / 1956 để tìm phương gở rối cho 
thế cuộc.

Ngày 26 /3/1956 Đức Hộ Pháp có gởi 2 bức thư cho Chủ Tịch Hồ chí Minh và Tổng Thống Ngô 
đình Diệm kêu gọi cuộc thi đua Nhân Nghĩa giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Đồng thời trình 
bày Bản Cương Lĩnh Hòa Bình Chung Sống, nhưng cả 2 đều không dám ngồi lại với nhau để bàn 
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bạc vì đang chịu ảnh hưởng nặng nề của ngoại bang, cả hai nhà lãnh đạo Nam Bắc không có quyền 
định đoạt đến vận mạng của dân tộc mình.

Tại Phnom Penh, ngày 17 -5- 1959 nhằm ngày mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi Đức Hộ Pháp qui 
Thiên và để lại một Đại nghiệp cho Đạo.

Sự nghiệp của Đức Ngài là sự nghiệp chung của Đạo. Ngoài ra Đức Hộ Pháp không có bất cứ một 
tài sản nào gọi là riêng tư của Ngài. Cả một cuộc đời chỉ biết dâng hiến cho Đạo và cho Đời. Thật 
vậy ngay sau khi vừa thoát xác được 3 ngày, Đức Hộ Pháp giáng cơ cho bài Thài, trong đó với 2 câu 
kết đủ nói lên tấm lòng của Đức Ngài luôn luôn lo cho Đạo cũng như Đời: 

Rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.

Tóm lại, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ngoài cương vị Lãnh Đạo trong sáng của một Tôn giáo, 
Ngài còn là một công dân yêu nước nồng nàn.

Giờ đây, tuy vắng bóng Ngài nhưng đối với người tín đồ Cao Đài luôn luôn hằn sâu trong tâm 
khảm hình ảnh khả kính và lòng ngưỡng mộ Đức Ngài trong trái tim cùng với Đức Thích Ca Mâu 
Ni, Đức Chúa Jesus Christ, Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử… 

Nhất là với Đạo, mặc dầu Ngài đã vắng bóng tại thế, nhưng quyền Thiêng Liêng Ngài vẫn là Hộ 
Pháp, vẫn là Thiên sứ của Đức Chí Tôn trong sứ mạng:

 Giáng Linh Hộ Pháp Di Đà 
  Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.
Và:
 Tạo đời cải dữ ra hiền, 
 Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.

Hôm nay, nhân Đại Lễ Mừng Ngày Giáng Sinh của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, chúng ta vừa 
nhắc qua vài nét về Đại Nghiệp mà Đức Ngài đã cống hiến cho Đạo cũng như cho toàn cả nhơn 
loại, không phải chỉ để dành riêng cho người tín đồ Cao Đài. Tuy nhiên, mặc dầu là chung nhưng 
cũng là riêng cho những ai biết trân quí nó.

Cầu xin Đức Ngài ban nhiều hồng ân cho tất cả mọi người và cơ đạo Cao Đài sớm giải trừ Pháp 
nạn, Hội Thánh sớm phục quyền đúng theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền.

Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn 
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Trân trọng kính chào quí Quan Khách và toàn thể chư Đồng Đạo

HT. Phaïm Vaên Khaûm
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TIN VUI ĐẦU NĂM
QUỐC HỘI TIỂU BANG 
VIRGINIA HOA KỲ

VINH DANH VIỆT NAM 
CỘNG HÒA. 10/2/2014

(VNCHF)…Với ánh mắt cảm thông và ngưỡng 
mộ, 40 vị Thượng Nghị Sĩ đã đồng loạt đứng 
dậy vổ tay chào mừng Phái Đoàn VNCH đang 
có mặt trong Tòa Đại Sảnh của Quốc Hội Tiểu 
Bang Virginia Hoa Kỳ, trong một tràng  pháo 
tay nồng nhiệt và kéo dài đến độ ai cũng phải 
ngạc nhiên. Quốc Hội Tiểu Bang Virginia qua 
Nghị Quyết J.R. 455 Vinh danh về những 
thành quả chiến đấu cũng như sự hy sinh của 
Quân Lực VNCH đã đạt được sự đồng thuận 
gần như tuyệt đối của Lưởng viện Quốc Hội 
Virginia.139/140.

Lúc bấy giờ về phía VNCH tất cả cũng đã đứng 
dậy nghiêm nghị lắng nghe những lời ca ngợi về 
sự chiến đấu và hy sinh của Quân Lực VNCH 
vang lên một cách trang trọng trong Phòng Hội 
lớn của Thượng Nghị Viện. 

Thượng Nghị Sĩ Dick Black người đầu tiên 
được mời phát biểu trong buổi lể  , Ông nói, đã 
đến lúc phải nhắc nhở  đến một đồng minh thân 
cận lâu năm của Hoa Kỳ và vinh danh cho họ, 
đó là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từng chiến 
đấu can trường trước sự xâm lăng của Cộng 
Sản Bắc Việt với sự hổ trợ của cả khối Cộng 
Sản Quốc Tế…  Nghe những điều xác nhận nầy 
mọi người tham dự  ai cũng cảm thấy ấm lòng 
và rộn lên một cảm giác bùi ngùi khó tả, đâu 
đây có tiếng nấc sùi sụt, có người không ngăn 
được giọt lệ mùng vui tủi buồn lẩn lộn và đó 
là hình ảnh xúc động nhất, đáng ghi nhớ nhất 
trong Ngày Lể Vinh Danh Việt Nam Cộng Hòa 

tại Quốc Hội Tiểu Bang Virginia Hoa Kỳ vào 
lúc 12 giờ Ngày 10/2/2014 vừa qua.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Việt Nam Cộng 
Hòa một đất Nước với nhiều oan khiên hệ lụy, 
từng chiến đấu một cách anh dũng để chống lại 
kẻ thù phương Bắc để bảo vệ miền Nam nhưng 
cuối cùng vì sa cơ thất thế nên đã bị Cộng Sản 
Việt Nam dùng vũ lực xâm chiếm một cách bất 
hợp lệ và cho đến hôm nay mới được chính giới 
Hoa Kỳ long trọng vinh danh một cách công 
khai sau 39 năm im lặng. 

Nhân vật được Phái Đoàn VNCH nói đến nhiều 
nhất là tác giả của Nghị Quyết JR 455  Thượng 
nghị sĩ Dick Black một cựu chiến binh Việt 
Nam từng vào sinh ra tử khi sát cánh chiến đấu 
bên cạnh người lính VNCH, Ông đã tham gia 
và chứng kiến những trận đánh khốc liệt từ trên 
đường phố (Tết Mậu Thân 1968) trên chiến 
trường (Mùa hè đỏ lửa 1972)  với sự chống trã 
mãnh liệt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
cùng với những hy sinh gian khổ cũng như thiệt 
thòi của họ vì thế đối với Ông VNCH là một ấn 
tượng sâu sắc và bi thãm nhất, vì vậy nhân kỷ 
niệm 1 năm ngày ban hành Nghị Quyết JR 455 
Ông nhấn mạnh là mong muốn tất cả mọi người 
phải biết đến công lao của người Lính VNCH và 
qua việc vi phạm Hiệp Định Paris 1973 cưởng 
chiếm VNCH một cách thô bạo của Việt Cộng 
chứng tỏ VNCH vẩn còn chứ không phải đã mất 
như 1 số người đã nói. Thượng Nghị Sĩ Dick 
Black còn thố lộ tâm sự là Ông muốn trở thành 
một công dân danh dự của Nước VNCH.

Mặc dù sự chuẩn bị vội vàng gấp rút, trong cái 
giá lạnh của miền đông Nước Mỹ, Phái Đoàn 
VNCH đã có khoảng 40 người tham dự gồm 
có Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích và một số thành 
viên trong Uỷ Ban LDLTVNCH. Dân Biểu 
VNCH Lý Hiền Tài, Ông Đoàn Hữu Định Chủ 
Tịch Cộng Đồng VN tại DC-MD-VA, Ông 
Nguyễn Mậu Trinh Chủ Tịch Hội Cao Niên, 
Ông Huỳnh Hiệp, Tăng Văn Tuệ, Châu Thành 
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TIEÅU BANG ALABAMA VINH 
DANH LAÙ CÔØ TRUYEÀN THOÁNG 
CUÛA VNCH
(Resolution # 111 ngaøy 3 thaùng 4-2014 Act 
No 2014-398)

Kính thưa toàn thể quý chư huynh đê Bốn 
Phuơng Tám Hướng:

Vào đúng ngày giờ đã được loan báo, mọi 
người tham dự đã đứng dậy nghiêm chỉnh để 
nghe Nghị Sĩ  Holtzclaw đã tuyên đọc Nghị 
Định vinh danh lá cờ truyền thống của VN. Sau 
đó ông đã trao cho “Đại diện Cộng đồng” là tôi, 
bản chính của Nghị Định. Xin kèm theo đây để 
quý vị được thấy tường tận từng câu từng chữ 
va vui với thành quả mà chúng ta dã cố gắng 
trong 8 tháng qua. 

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các vị đã ủng hộ 
để đạt được thành quả tốt đẹp hôm nay. 
Thân mến chào tất cả quý vị.
 
Nguyễn Ngọc Sơn

từ Richmond cùng với các vị đại diện Tôn Giáo 
như Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo 
và Tin Lành. Ông Phan Văn Tính, Cô Mỹ Lan 
là những người đã góp phần vận động Nghị 
Quyết JR 455, Về Quân Đội có Thiếu Tướng 
Trần Quang Khôi, Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, 
Trung Tá Người Nhái Nguyễn Văn Tiên, Văn 
Kỳ Biệt Động Quân, Từ California có Nhạc Sĩ 
Hồ Văn Sinh, Cô Diệu Chi Sĩ quan Nữ Quân 
Nhân và một số các chị phụ nữ tại địa phương 
lộng lẩy trong chiếc áo dài màu vàng với ban-
ner cờ vàng 3 sọc đỏ đã làm tăng thêm màu sắc 
của Quân Dân Cán Chính VNCH trong ngày 
Lể Vinh Danh lịch sử cho Việt Nam Cộng Hòa. 
Ngoài ra còn có một số báo chí địa phương và 
Cô Destiny Huỳnh của Đài Truyền Hình SBTN 
thực hiện các phóng sự tại chổ rất sống động. 
Đài SBTV là Đài duy nhất lấy hình ảnh của buổi 
lễ từ đầu cho đến lúc cuối.

Sau buổi lể vinh danh toàn thể Phái Đoàn 
VNCH đã được mời tham dự bửa tiệc do Hiệp 
Hội Thương Mại Á Châu VA khoản đãi, trong 
một bầu không khí rất vui tươi thân mật như 
tình quân dân cá với nước,  truớc khi nhập 
tiệc mọi người đã trao đổi các ý kiến, nhận xét 
nhưng tựu chung đã toát ra một tinh thần đoàn 
kết hướng về quê hương đất Nước, mọi người ai 
cũng vui và phải nói là lên tinh thần. 

Rồi cuộc vui cũng tàn  mọi người lưu luyến 
chia tay tất cả đều hẹn nhau trong những ngày 
sắp tới với quyết tâm giương cao ngọn cờ vàng 
chính nghĩa, đấu tranh cho một ngày về trên đất 
Mẹ Việt Nam.

        BAÛN TIN THEÁ ÑAÏO

                    Soá 13                 
        Ngaøy 4-6-2014
Email: banthedao@comcast.net
    Web:   www.banthedao.net
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   Câu chuyện tuy tếu   
nhưng lại thật... hữu lý.

Mời quý vị  đọc để suy gẫm 

Sau hai vòng đàm phán không chính thức với 
mục đích nếu không đạt được Hiệp ước Liên 
minh Quân sự với Hoa Kỳ thì ít ra cũng được 
phép mua vũ khí từ Mỹ, Đại diện CSVN đành 
về nước tay không với gói quà 18 triệu đô viện 
trợ cho Cảnh sát Biển. 

Hôm trước khi ra sân bay về nước, Đại diện 
CSVN có ngõ lời mời người đối tác phía Mỹ 
một buổi cơm tối thân mật tại một nhà hàng 
Tàu trong vùng Virginia. Nhà hàng này nổi 
tiếng với món Vịt Bắc Kinh và có rất nhiều 
Tổng thống Mỹ ghé qua ăn và chụp hình lưu 
niệm. Vừa bước vô cửa người đại điện Mỹ nói 
chào một cách dí dỏm: 
- Ông cũng khéo chọn lựa chứ? Mỹ gặp Việt 
trong nhà hàng Trung Quốc? 

Đại diện CSVN cười và giải thích: 
- Nhà hàng này có chủ là người Đài Loan. Cứ 
xem như kẻ thù của kẻ thù là bạn. 

Đại diện Mỹ buột miệng ra một câu tiếng Việt: 
- Thế ra là nhà hàng của “Thế lực THÙ (của) 
ĐỊCH” à? 

Đại diện CSVN phá lên cười: 
- Gớm. Ông cũng rành tiếng Việt đấy chứ? 
- Tôi học tiếng Việt ở Mỹ, học tiếng lóng tiếng 
láy ở Sài Gòn khi còn làm tùy viên văn hóa 
bên đó trước năm 1975. Sau này vẫn theo dõi 
thời sự và trao đổi trên Facebook. Chúng ta có 
thể thảo luận bằng tiếng Việt để khỏi mất thì 
giờ. Ông muốn gặp tôi lần cuối chắc là có câu 
hỏi gì cho tôi? 
Đại diện CSVN vào thẳng vấn đề: 
- Hai vòng đàm phán qua ông đã kết luận 
chúng tôi không thể có Liên minh Quân sự với 
Mỹ vì Trung Quốc sẽ cản trở. Chúng tôi không 
có đủ ngân sách để mua vũ khí tự túc. Xem ra 

giải pháp quân sự lúc này với Trung Quốc 
không khả thi. Thế thì giải pháp pháp lý, ông 
nghĩ có khả thi hay không? Ý tôi muốn nói 
rằng đưa Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để 
kiện như Philipines đang làm thì có khả thi 
không? 

- Cơ hội rất ít, thưa ông. Và các ông nên cân 
nhắc cẩn thận về các bằng chứng trình trước 
tòa. Vì nếu tòa phán quyết các ông THUA thì 
con đường tương lại còn gian nan hơn nữa. 
Phán quyết mới nhất của tòa cấp quốc tế xem 
ra là bản án tử hình cho các ông tại Biển Đông. 
Khi ấy các ông bị đẩy ra bên lề mọi tranh chấp 
sau này của các nước trong vùng đối với Biển 
Đông. 
- Nhưng nếu chúng tôi liên kết kiện với Phi 
hay các nước khác? 
- Tôi cũng nhận thấy các ông đang có hướng 
này. Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghé 
thăm Phi hôm qua. Nhưng khả năng Phi liên 
kết với ông trong vụ kiện rất thấp vì khi Phi 
kiện các ông không ủng hộ. Bây giờ các ông 
tham gia với BẰNG CHỨNG BẤT LỢI hơn 
thì dĩ nhiên Phi khó chấp nhận. 
- Chúng tôi có đầy đủ các bằng chứng THUẬN 
LỢI từ thời Thực dân Pháp đến Việt Nam 
Cộng Hòa rằng Việt Nam có đã xác định chủ 
quyền trên hai quần đảo này liên tục cả trăm 
năm cơ mà. Sao ông lại nói BẤT LỢI? 
- Các ông đang trưng dẫn bằng chứng của 
những chế độ đã qua mà không hề có bằng 
chứng xác nhận chủ quyền cấp quốc tế từ chế 
độ của các ông. Xem ra khó thuyết phục tòa 
án. Các ông có thể trưng dẫn hình ảnh thời thơ 
ấu trong một căn nhà, những câu chuyện tuổi 
thơ ở đó, trong khi người ta trình ra GIẤY 
BÁN NHÀ của bố các ông, thì dĩ nhiên tòa án 
không thể cho các ông vào nhà được. 
- Ý ông muốn nói đến Công Hàm Phạm văn 
Đồng năm 1958? 
- Đúng. Các ông biết Công Hàm này đã lâu 
nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy các ông 
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cố NÉ TRÁNH nó. Trong khi ngược lại gần 
đây Trung Quốc lại trưng công hàm này ra 
trước quốc tế. Xem ra họ có nắm đàng cán về 
vụ này! 

Đại diện CSVN cười sặc sụa: 
- Công hàm đó KHÔNG CÓ HIỆU LỰC ông 
ơi. Phạm văn Đồng dù có nói thẳng là “giao 
Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quốc” thì 
cũng không có hiệu lực. Đó chỉ là ĐÒN 
NGOẠI GIAO … KHÔN NGOAN của chúng 
tôi để nhận viện trợ từ Trung Quốc mà đánh 
Mỹ. Năm 1958 chúng tôi không có chủ quyền 
ở Hoàng Sa, Trường Sa. 

Chờ cho người đại diện CSVN cười xong, 
uống một ngụm nước, thì đại diện Mỹ mới từ 
tốn lên tiếng: 
- Đối với luật pháp Tây Phương chúng tôi thì 
chúng tôi phân biệt rất rõ sự tách biệt giữa 
“khế ươc buôn bán” và “chủ quyền”. 
- Ý ông nói là các ông có thể bán những gì các 
không có cơ à. Thật là HOANG ĐƯỜNG và 
TRẺ CON. 

- Chuyện có thật ông à. Khế ước buôn bán là 
giao kết giữa hai hay nhiều bên về chuyển 
nhượng một cái gì đó nó có thể trong hiện tại 
hay trong tương lai để đổi lấy giá trị tiền bạc 
hay vật chất có thể giao hôm nay hay giao vào 
một thời điểm trong tương lai. Như vậy vào 
năm 1958 các ông hứa bán một cái gì đó các 
ông không có ngay lúc đó, và lời hứa sẽ giao 
hàng ngay khi các ông có. Vấn đề là phía 
Trung Quốc tin như vậy và ủng hộ các ông 
biến điều đó thành hiện thực. Đổi lại họ cung 
cấp viện trợ cho các ông gần cả tỉ đô la về vật 
chất và con người để tiến hành chiến tranh 
chống chúng tôi. 
Năm 1958 các ông không có CHỦ QUYỀN 
nhưng các ông đã làm KHẾ ƯƠC, thì khi các 
ông có chủ quyền các ông phải thực hiện khế 
ước buôn bán đó. 
- Thế các ông có trường hợp buôn bán kiểu đó 
trong thực tế không? 

- Có chứ ông. Trong sở hữu chứng khoán, thị 
trường thế giới có cái gọi là “future options”. 
Ông không dám mua chứng khoán đó vì ông 
sợ thua lổ, ông có thể trả tiền với LỜI HỨA sẽ 
mua và công ty đó phải giao “chủ quyền” 
chứng khoán đó cho ông trước thời điểm nào 
đó, dù nó lên hay xuống thấp hơn giá trị ông 
trả. Rồi ông cần tiền ông vẫn có thể bán LỜI 
HỨA đó cho người khác và cứ thế cho đến khi 
thời điểm hứa đó đến thì người cuối cùng phải 
… THỰC HIỆN. Cái đó là buôn bán thứ ông 
không có chủ quyền … 

Đại diện CSVN nghiêm mặt lại biện hộ: 
- Nhưng ông không đọc thấy trong ngôn từ 
Thủ Tướng Phạm văn Đồng rất KHÔN 
NGOAN không hề đề cập để chuyện “giao chủ 
quyền” như cái ví dụ mà ông nêu. Ông ta chỉ 
nói … 
“có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 
hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với 
nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt 
biển” 

Đại diện Mỹ cười rồi nói: 
- Các ông đã có lịch sử CÔNG NHẬN công 
hàm này. Đó là vào năm 1974 khi Trung Quốc 
tấn công Hoàng Sa thuộc chủ quyền VNCH. 
Các ông đã “tôn trọng hải phận của Trung 
Quốc trong mọi quan hệ trên mặt biển” nên 
các ông hoàn toàn để mặc cho Trung Quốc 
hành động chiếm chủ quyền … TƯƠNG LAI 
của các ông. Thế thì sao các ông có thể biện 
minh trước tòa rằng một văn bản không hiệu 
lực lại được tôn trọng? 
- Chúng tôi cũng như các ông thôi. Hạm đội 7 
các ông nằm đó đâu có động tĩnh gì! 

- Hoa Kỳ bị ràng buộc bôûi Thông cáo chung 
Thượng Hải với Trung Quốc và Hiệp định 
Paris, phải rút quân và trả lại quyền tự quyết 
cho VNCH. 

Đại diện Mỹ ngừng một lát rồi nói tiếp: 
- Tôi xem công hàm Phạm văn Đồng nhiều lần 
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và phải công nhận vào thời điểm năm 1958, 
ông Đồng hay ai đó soạn cho ông Đồng ký 
công hàm này là “khôn liền” ngay lúc đó mà 
không có … “khôn lâu”. 
- Ý ông là? 
- Ngôn từ trong công hàm này vào năm 1958 
rất là KHÔN NGOAN. Vì các ông BÁN VỊT 
TRỜI mà thu được gần cả tỉ đô la viện trợ của 
Trung Quốc cho một món hàng tương lai 
không biết có chiếm được hay không. Ví như 
một người muốn đi cướp nhà người khác 
không có súng, không có tiền, đi hứa với thằng 
cướp khác “khi nào tao cướp được nhà đó thì 
tao tôn trọng quyền của mày được trồng rau ở 
sân sau”. Khi cướp được thì phải thực hiện lời 
hứa đó. 
Đại diện CSVN mỉa mai: 
- Nếu “khôn lâu” như ông trong trường hợp đã 
lôû ký LỜI HỨA đó thì ông phải làm sao? 
- Nếu tôi là các ông mà tôi bắt buộc phải viết 
công hàm đó để có viện trợ thì tôi vẫn viết như 
thế … 
- Huề tiền! 
- Tôi vẫn nhận gần cả tỉ đô la để đánh Hoa Kỳ 
và kéo nó đến bàn Hội Nghị Paris năm 1973 
để nó phải rút quân … 
Đại diện CSVN phá liên cười: 
- Ông khôi hài quá, thế mà lại “dạy ngoại luộc 
trứng” 
Đại diện Mỹ vẫn từ tốn nói tiếp: 
- CSVN ký công hàm Phạm văn Đồng là khôn 
liền ngay năm 1958 nhưng ai đó quyết định xé 
hiệp định Paris chiếm Miền Nam năm 1975 là 
ĐẠI NGU để Trung Quốc nó …. (xin lỗi tôi 
hay có tật nói láy)  
Chiếm Miền Nam là biến công hàm đó thành 
hiện thực và đối diện gần 1 tỉ đô la nợ Trung 
Quốc, là từ bỏ 4 đến 6 tỉ đô la bồi thường 
chiến tranh của Hoa Kỳ … Việt Nam bỏ cơ hội 
thành một nước Đức và nước Nhật sau thế 
chiến thứ hai. 
Đại diện CSVN hết kiên nhẫn ngắt lời: 

- Ông có khiếu kể chuyện cổ tích. Xin phép trở 
lại trọng tâm. Thế thì có giải pháp nào cho 
chúng tôi trong bế tắc này không? 
Đại diện Mỹ nhìn quanh rồi pha trò: 
- Có tình báo Hoa Nam Cục ở đây không? 
Rồi ông nói tiếp: 
- Theo tôi thì các ông phải tuân thủ công hàm 
Phạm văn Đồng vì 1974 các ông đã tuân thủ 
thì hôm nay phải tuân thủ để yên cho Trung 
Quốc đặt giàn khoan. 
- Không còn cách nào hết sao? 
- Chỉ còn cách mà tôi đã nói với các ông hôm 
đầu tiên.      
- Cách gì ông nhắc lại đi. 
- Một cách vô cùng giản dị, không cần viện trợ 
của Hoa Kỳ, chẳng cần ủng hộ của thế giới, 
mà lại đoàn kết, hòa hợp hòa giải với mọi 
thành phần người Việt trong và ngoài nước và 
quan trọng là vô hiệu hóa công hàm Phạm văn 
Đồng. 
- Làm cách nào? 
- Ngay ngày mai ... 
Đổi lại tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa. 
Lấy lại tên Sài Gòn và dời thủ đô về đó 
Lấy CỜ VÀNG làm quốc kỳ  . . . . .  
Có như thế thì trước diễn đàn thế giới. VNCH 
chỉ VẮNG MẶT … 39 năm chứ KHÔNG 
CHẾT. Công hàm Phạm văn Đồng chỉ là tờ 
“giấy lộn” vì tên cướp có vô nhà nhưng chủ 
nhà về lại và đã đuổi cổ nó ra … Trời Việt lại 
… HỪNG ĐÔNG. 
Đại diện CSVN vuốt mồ hôi lạnh trên trán: 
- Chỉ đơn giản thế thôi sao? 
Vịt Bắc Kinh trên bàn đã NGUỘI LẠNH, lớp 
mỡ trắng đã bắt đầu đóng viền quanh dĩa vì 
không ai còn đoái hoài đến nó. 
Đại diện Mỹ vỗ vai đại diện CSVN nói một 
câu tiếng Anh: 
- All road lead to Rome (Đường nào cũng về 
La Mã) 
Hãy trả cho Ceazar những gì của Ceazar.  
Các ông chỉ có một ĐƯỜNG BINH … cầm 
bài chi lâu cho nó … ƯỚT.
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NGHỊCH LÝ
 
Có nhiều nghịch lý trong cuộc sống. Có những 
nghịch lý tự nó là nghịch lý. Có những nghịch lý 
do con người tạo ra. Có những điều con người 
không hiểu rồi cho là nghịch lý. 
 
Ngày nay, con người
Có ít nhưng xài nhiều, mua nhiều nhưng sử 
dụng ít.
Có nhà rộng nhưng mái ấm lại hẹp; có tiện nghi 
nhưng ít thời gian.
Có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Có nhiều chữ nhưng kiến thức thì ít.
Có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu suy xét hơn.
Có học nhiều hơn, bằng cấp nhiều hơn nhưng 
chất lượng lại kém đi.
Có nhiều chuyên gia hơn nhưng cũng có nhiều 
vấn nạn hơn.
Đã viết và lách nhiều hơn nhưng chất lượng lại 
kém hơn.
 
Ngày nay, con người
Làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc 
chất lượng hơn.
Làm những việc lớn hơn nhưng chưa chắc đã 
tốt hơn.
Làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản 
thân.
Nói quá nhiều mà yêu thương quá ít và thường 
hay ghen ghét.
Uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền quá 
nhiều nhưng cười ít, chia sẻ ít, nhường nhịn ít.
Có nhiều thuốc men, nhưng sức khoẻ lại kém 
hơn.
Kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý 
nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ 
trống không gian tâm hồn.
Cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẩn đục 

tâm hồn.
Xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây 
đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
 
Ngày nay, con người
Biết chăm sóc yêu quý và tin tưởng động vật 
hơn cả con người.
Biết chất chồng thêm mỗi năm vào cuộc đời mà 
chẳng biết bổ sung cuộc đời vào dòng thời gian.
Biết lên mặt trăng và quay trở về, nhưng lại thấy 
khó và quên đường đến những người hàng xóm.
Biết dự tính hơn nhưng thực hiện lại ít hơn.
Biết vội vã mà không biết chờ đợi.
 
Ngày nay, con người
Học cách tiến nhanh về phía trước mà chưa học 
cách biết chờ đợi.
Học cách để nói nhưng lại không học cách lắng 
nghe.
Học cách kiếm sống mà không học cách phải 
sống.
Trở nên thừa về số lượng, nhưng lại thiếu về 
chất lượng.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lại ít thú vui 
lành mạnh.
Con người ngày nay sống trong thời của thế giới 
hoà bình, nhưng nội chiến thì triền miên.
Con người ngày nay có tới hai nguồn thu nhập 
từ vợ chồng, nhưng ly dị vẫn nhiều hơn. Thời 
của những căn nhà sang trọng, nhưng tổ ấm lại 
bị đổ vỡ, tan rã. Có mái nhà nhưng không có 
mái ấm.
Con người ngày nay thích sử dụng và hưởng 
thụ, nhưng lại không muốn làm và chịu trách 
nhiệm.
Con người ngày nay có nhiều chuyến du hí chớp 
nhoáng, những chỗ dừng qua đêm dọc đường, 
của sự buông trôi đạo đức, của những cơ thể 
béo phì và của những loại thuốc kích thích, an 
thần và giết người.
Ðây là thời đại của thức ăn nhanh nhưng tiêu 
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Kính chuyển đến quý vị 
Tượng Đài Chiến Sĩ Úc - Việt 
tại Perth, Western Australia.

[Attachment(s) from Thang Le included below] 
Kính chuyển đến quý vị Tượng Đài Chiến Sĩ Úc - 
Việt tại Perth, Western Australia.

Tượng đài này do Hội CQN/QLVNCH Tây Úc xây 
dung năm 2002, khánh thành vào ngày 7/12/2002 
và được tọa lạc trước đền tưởng niệm chiến binh 
Tây Úc tử trận trên chiến trường Việt Nam (Viet-
nam Memorial) ,trong công viên quốc gia Kings 
Park và được bảo trì bởi chính phủ Tây Úc.

Lễ khánh thành có chào cờ Úc Việt và có sự tham 
dự của nguyên Thủ Hiến Tây Úc, Dr Goeff Gallop, 
Thủ lãnh Đối Lập , ông Colin Barnett (hiện tại là 
Thủ Hiến Tây Úc), nhiều chính trị gia tiểu bang và 
liên bang cùng tư lệnh cảnh sát, các sĩ quan trong 
quân lực Hoàng Gia Úc, các cựu chiến binh Úc, gia 
đình những chiến binh Úc hy sinh tại VN ...

On Sunday, 1 June 2014 1:08 AM, “GocKhuat Tam 
Hon teoiteo@yahoo.com [chinhnghia]” <chinhng-
hia@yahoogroups.com> wrote:

On Saturday, March 8, 2014 6:23 AM, tuan nguyen 
<mailto:ngtuan45@yahoo.com> wrote:

hoá chậm; của những con người to hơn nhưng 
nhân cách nhỏ lại; tài sản rất đầy nhưng tình 
thương lại vơi.
 
Ngày nay, con người
Có hai người bạn chia tay nhau đi tìm điều quí 
giá nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp lại khi đã tìm 
thấy.
Người thứ nhất đi tìm ngọc quí. Bất cứ nơi nào 
bán đá quí, anh đều tìm đến. Cuối cùng, anh 
cũng mãn nguyện vì đã tìm được viên ngọc quí, 
rồi trở lại quê hương chờ bạn.
Người thứ hai đi tìm Chúa. Anh đi khắp nơi 
thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, 
nghiền ngẫm nhưng vẫn không tìm được Chúa.
Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh 
nhìn dòng sông lững lờ : một đàn vịt con đang 
bơi lội tung tăng. Trong khi vịt mẹ tìm con, thì 
bầy con lại cứ muốn rời mẹ tìm ăn riêng. Vịt mẹ 
chẳng hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo theo bầy con 
và gom chúng lại. Thấy cảnh vịt mẹ mãi mê tìm 
con như thế, anh mỉm cười trở về quê hương.
Khi người bạn hỏi điều quí mà anh đã tìm được 
là gì khiến gương mặt anh rạng rỡ như thế. Lúc 
đó, con người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng 
tâm hồn tràn ngập niềm vui mới thốt lên:
Điều quí giá mà tôi đã tìm thấy, đó là trong khi 
tôi đi tìm Chúa, thì chính Người đã đi tìm tôi.
 
Nghịch lý này ta chỉ có thể tiếp nhận bằng cách 
mở lòng và đón nhận, bằng cảm nhận và chiêm 
ngắm, yêu mến và khát khao, bằng con tim và 
tâm hồn.
Bằng con đường tình yêu, ta mới có thể xoá đi 
cái nghịch vốn rất nghịch lý ấy mà thôi.
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Mời xem Tượng đài chiến sĩ Mỹ-Việt ở các nơi 
Töôïng ñaøi chieán só  UÙc - Vieät, Brisbane,Australia

 

                               Töôïng ñaøi chieán só  Victoria, Australia
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                             Ñaøi chieán só Nam UÙc, Australia
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                       Töôïng ñaøi chieán só UÙc - Vieät, Aldelaide, Australia

                        Töôïng ñaøi chieán só UÙc - Vieät ,Victoria, Australia
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                       Töôïng ñaøi chieán só Vieät - Myõ , Orlando, Florida
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Töôïng ñaøi chieán só Vieät - Myõ , Bellaire, Houston

Quaûng tröôøng ñaøi chieán só Vieät Myõ, Bellaire, Houston, TX 
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             Töôïng ñaøi chieán só Vieãt Myõ, Houston, TX (nhìn ñaøng tröôùc)

Töôïng ñaøi chieán só Vieät - Myõ, Houston, TX (nhìn ñaøng sau)
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                           Töôïng ñaøi chieán só Vieät Myõ, Wichita, K

               Töôïng ñaøi chieán só Vieät - Myõ, Westminster, CA
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                     Ñaøi chieán só Vieät - Myõ, Wichita, KS

Ñaøi chieán só Vieät Myõ, Wichita, KS 
(moâ hình baèng thaïch cao)
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       Töôïng ñaøi chieán só Vieät - Myõ Wichita, KS (nhìn ñaøng tröôùc)
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Töôïng ñaøi chieán só Vieät Myõ, Arlington, TX (nhìn ñaøng tröôùc)


