
  

 

 

Thụ      Nhân 
BẢN TIN CỦA HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TẠI ÂU CHÂU 

Số 33 (Bộ mới) Tháng 5 năm 2020 

 Lời nhóm biên soạn 

Kể từ ngày khắp nơi bị cách 

ly, chẳng được đi đâu, chẳng 

găp ai, ngay cả con cháu 

cũng không dám đến thăm, 

vì thế thú tiêu khiển, giết thì 

giờ của người cao tuổi thời 

Covid - 19  là đọc sách. Đối 

với anh chị em Thụ nhân, 

nhiều người còn có một thú 

thứ hai là viết lách, nhất là 

viết cho bạn bè. Chúng tôi sẽ 

thâu lượm các mẩu chuyện 

của các thầy cô và của các 

anh chị. Kính mong quý vị 

phổ biến rộng rãi Bản tin này 

và kêu gọi đóng góp bài vở 

cho thêm phần phong phú.  

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@gmail.com 
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Trong số này: 
Covid-19 = Dịch Tàu phù 

Lưu Văn Dân 
Xứ Trầm Hương (thơ)  

 Ngô Bích Ngọc 

Âm nhạc trị liệu pháp - Lợi ích 
của âm nhạc 
Trần Văn Nho (Trần Thụy Minh) 

Thụ Nhân một thời chinh 
chiến 

Phan Thạnh 
Lương Châu từ 

Lày A Mản 
Kappa Delta 

Nguyễn Huỳnh Tân 
Tổng kết tài chánh 

Thủ quỹ 
Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  

 Nhiều tác giả 
Thiên Tự Văn (tiếp theo) 

Lày A Mản 
Gia chánh 

 Quản Mỹ Lan 
Tin tức đó đây 

T ừ cuối tháng 12 năm 2019, thế 

giới trải qua một thời kỳ hoảng 

loạn với thảm họa gây ra bởi Trung 

cộng,  thủ phạm là loài vi khuẩn vô 

cùng khủng khiếp mà trường hợp tử 

vong đầu tiên được ghi nhận ở Vũ 

Hán. Theo tạp chí Geopolitics and 

Empire đăng tải ý kiến của tiến sĩ 

Francis Boyle thì virus corona là vũ 

khí chiến tranh sinh học, do phòng 

thí nghiệm ở Vũ Hán sản xuất, đã bị 

rò rỉ. Trung cộng lập tức một mặt 

chối, che đậy, dấu giếm, bịt miệng, 

bắt bớ những bác sĩ lên tiếng cảnh 

báo, mặt khác thì đổ tội cho  các thú 

vật, đặc biệt là dơi bán tại chợ 

chuyên bán các loại động vât hoang 

dã tại Vũ Hán. Vũ Hán có nhiều chỗ 

nuôi dơi để bán ngoài chợ và người 

Hoa thích ăn thịt dơi và tiết canh 

dơi. Tuy nhiên ngày 30/1/2020 

thượng nghị sĩ Hoa kỳ Tom Cotton 

lên tiếng bác bỏ thông tin đó. 

Nhưng dầu gì đi nữa dịch bệnh cũng 

phát xuất từ Trung quốc, cho dù 

chánh phủ cùng đảng cộng sản phản 

bác, đổ hôi qua các nước khác về 

nguồn gốc như tung ra tin quân đội 

Mỹ mang vào Vũ Hán trong dịp 300 

lực sĩ tham dự World game tại đây. 

Ngay từ đầu Tổng thống Hoa kỳ 

Donald Trump đã gọi virus corona 

là China virus. Trung cộng không 

chấp nhận cái tên chính xác này và 

đã làm áp lực để Tổ chức Y tế Thế 

giới đổi thành Covid-19(Co=corona, 

vi=virus, d=disease, 19=năm 2019 ). 

Tuy vậy chúng ta cũng có thể hiểu 

Covid-19 là chữ viết tắt của China 

Originated Virus In December 19. 

Lê Đình Thông gọi dịch corona là 

Dịch Tàu Ô, làm chúng ta liên 

tưởng đến giặc Cờ Đen tràn qua 

Việt nam cướp bóc dân lành vào 

năm 1857. Ô chính là quạ đen và 

Tập Cận Bình chính là hiện thân của 

tội đồ thế giới, đến hôm nay đã gieo 

rắc dịch bệnh này cho hơn 3 triệu 

người, giết chết hơn 200 ngàn người 

và cách ly 4 tỷ người trên trái đất. 

Thật là kinh khủng! 

Nhiều nhà bác học đã lên tiếng cảnh 

cáo Trung cộng đánh cắp các khám 

phá kỹ thuật, công kỹ nghệ, y tế 

bằng rất nhiều thủ đoạn, như tiền 

đút lót, mua chuộc, gài người. Virus 

corona dĩ nhiên cũng được đánh cắp 

từ những phòng thí nghiệm của 

phương Tây từ mấy năm trước và 

được nuôi dưỡng, chế biến tại Wu-

han Institute of Virology („WIV‟). 

Chúng ta từng biết người Tàu hay 

giấu nghề. Trong các sách 

"chưởng", chúng ta thường thấy các 

vị tôn sư không truyền hết tuyệt kỹ 

Lưu Văn Dân 
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ngô-bích-ngọc 

ngồi buồn nhìn biển mà thương , 
Trường -sơn ẩn hiện trong sương khói mờ . 

núi trầm đứng tự nghìn xưa , 
người đi ngậm ngãi ...vẫn chưa thấy về ! 

 
bồng con giữ vẹn ứơc thề 

Vọng-phu còn đợi người về ...thiên thu. 
Cỏ che mòn lối chiến khu, 

người đi biền biệt mùa thu năm nào ! 
 

chờ chồng mòn mỏi , tiêu hao, 
con thơ vẫn đợi nôn nao cha về 
thương người vợ trẻ trời quê , 

tháng năm tất tả  bờ đê , ruộng đồng 
 

trót mang phận bạc má hồng , 
dắt dìu con trẻ , thay chồng làm cha . 

tạm vui trong cảnh thuận hòa , 
ai hay một sớm ...vỡ òa niềm đau ! 

 
ngày xưa vàng đá phai màu , 

ngày nay gặp lại , mái đầu điểm sương 
tình xa phai sắc tàn hương 

Trời xanh dung ruổi , đau thương càng 
nhiều... 

   
giờ con bước đường lãng phiêu 

mẹ lên đồi cát mỗi chiều ngóng trông 
 nhìn về tít nẻo trời đông 

    lời thương gửi gió , mắt trông bóng tàu 
 

mẹ ra Hòn-Khói địa đầu , 
đốt lên ngọn lửa đón tàu con qua . 

Vân-phong vịnh nhỏ hiền hòa , 
tàu con vào tránh phong ba hải hành . 

 
Hòn-Hèo ngút dải mây xanh, 

đón vầng trăng bạc long lanh xóm Cồn 
đường lên Diên-Khánh mù sương , 

thành  xưa rêu phủ vương hương một 
thời ! 

 
nẻo về Cầu Đá xa vời , 

Duy-Tân trắng rợp một thời áo bay . 
Ninh-Hoà nhà cũ còn đây , 

người xưa vắng bóng , cỏ cây có buồn ? 
 

Quê - hương ơi ! xứ Trầm Hương , 
năm năm , tháng tháng , còn thương nhớ 

hoài ! 
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 của mình cho đệ tử mà họ ưa giấu 

lại một chiêu hay một bí kíp để 

phòng ngừa phản trắc. 500 năm 

trước công nguyên, danh tướng 

Tôn Tử đã viết trong cuốn binh 

pháp của ông rằng nghi binh và 

lừa dối giỏi là đảm bảo của thành 

công.  

Hiện nay Trung cộng tiếp tục lừa 

dối và che đậy những lỗi lầm của 

mình, mặt khác cười nhạo vào 

mặt thế giới. Thí dụ họ trân tráo 

cáo buộc rằng con virus corona 

không đến từ Trung quốc mà từ 

các nước khác như Ý hay Mỹ. 

Một tấm ảnh của Tập Cận Bình 

đi thăm viếng vùng bệnh dịch 

đang lây lan có thể nào cho ta 

nghĩ rằng một cái khẩu trang đơn 

giản có thể ngăn ngừa được vi 

khuẩn không bám vào mặt ông ta. 

Đơn giản như đang giỡn. Lại 

thêm cái vụ xây cất nhà thương 

trong vòng 10 ngày. Có đáng tin 

cậy không? Thử đặt câu hỏi: tại 

sao dịch  corona không bay tới 

Bắc kinh, Thượng hải, không lây 

qua Bắc hàn, thậm chí là Nga, 

trong khi lại lan tới Âu Mỹ cách 

xa hàng chục ngàn cây số. Ngày 

30 /3 đài truyền hình Pháp như 

France2, France Info, Cnews 

đồng loạt tố cáo Trung quốc đã 

ếm nhẹm con số tử vong. Phóng 

viên thường trú ở Vũ Hán Arnaud 

Miguel đăng lên hình ảnh người 

đi nhận tro cốt, đứng xếp hàng 

khá dài, tính nhẩm ra cũng phải 

1800 hũ tro. Đó chỉ là một chỗ 

thôi. Vũ Hán có bao nhiêu lò để 

thiêu xac? Ta hãy nhân con số đó 

cho 1800 hũ tro. 

Càng ngày Âu châu càng phải rút 

tỉa bài học, sau khi Tây ba nha, 

Hoà lan, Pháp, Ý, Đức nhận được 

những vật liệu y tế không an 

toàn, không đủ độ tin cậy. Nói 

tóm lại là hàng "dỏm". Đến nỗi 

một quốc gia nhỏ như Tiệp khắc 

đã từ chối thẳng thừng vật liệu y 

tế đến từ Trung quốc. Trong khi 

các quốc gia Âu châu giúp đỡ 

Trung cộng một cách hào phóng, 

gần như vô vụ lợi, thì ngược lại 

chỉ nhận được những thứ đồ vô 

dụng. Có rất nhiều báo chí âu tây 

đã đăng những vụ lừa đảo, gian 

manh, ác ôn của Trung cộng về 

khẩu trang, test kit mà một vài 

bài tượng trưng như: 

1) Đài BBC nói về các quốc gia 

trả lại sản phẩm tàu: https://

www.bbc.com/news/world-europe

-52092395 

2) Hòa Lan thu hồi lại những 

khẩu trang mua từ tàu: https://

www.dw.com/en/coronavirus-

netherlands-recalls-defective-

masks-bought-from-china/a-

52949216 

3) Trung cộng bắt Ý mua lại 

những khấu trang mà trước đó Ý 

trợ giúp Trung cộng: https://

www.dailymail.co.uk/news/article

-8193197/China-forces-Italy-

BUY-masks-coronavirus-supplies

-donated-Beijing.html 

4) Thâm chí còn có bài và hình 

ảnh một tiêm ăn tàu căng biểu 

ngữ ăn mừng dịch tàu phù này 

khi dịch hoành hoành tại Mỹ và 

N h ậ t :  h t t p s : / /

www.euroweeklynews.com/2020/

03/26/chinese-restaurant-puts-up

-huge-banner-celebrating-the-

fact-that-the-united-states-and-

japan-have-been-hit -by-the-

coronavirus/ 

Đầu tháng 4 Tổng thống Pháp 

Emmanuel Macron tuyên bố rằng 

Pháp phải tự mình sản xuất các 

vật liệu y tế tại vì không thể tin 

tưởng được những thứ mà Pháp 

nhận được từ bên ngoài. Lời 

tuyên bố rất lịch sự, tế nhị, ngoại 

giao, không lên án ai, không 

nhắm vào ai. nhưng hàm chứa 

những ngờ vực. Các nước Âu 

châu như Pháp, Đức có nhiều 

quan hệ thương mại mật thiết với 

Trung cộng nên không dám nói 

thẳng.   

Gần đây người ta còn khám phá 

ra mưu đồ của Trung cộng. Trước 

khi dịch corona bùng phát, Trung 

cộng đã sai người mua hết ngũ 

cốc, lương thực từ khắp nơi trên 

thế giới, qua các con buôn, qua 

các hoa kiều nằm vùng, qua 

những xí nghiệp của các quốc gia 

Tây phương. Họ còn gom mua 

những sản phẩm, vật liệu y tế 

trước khi phát tán vũ khí sinh học 

để đe doạ Hoa kỳ và thế giới.   

Từ đó chúng ta có thể suy luận 

những gì Trung cộng làm đều cố 

tình và có hậu ý. Họ không  chia 

xẻ sự giàu có lấy được từ lòng 

rộng rãi, ân huệ của các quốc gia 

tiền tiến, mà họ dùng sự thịnh 

vượng đó vào  việc phát triển 

lãnh vực quân sự với mưu đồ 

thống trị thế giới, Cách đây hơn 

10 năm, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng Trung quốc Trì Hạo Điền 

đã phát biểu trước đại hội các 

tướng lãnh rằng :"Chỉ có thể xử 

dụng những biện pháp đặc biệt để 

quét sạch nước Mỹ và..sau đó 

chúng ta mới có thể đưa nhân dân 

Trung quốc tới đó. Đây là lựa 

chọn duy nhất đối với chúng 

ta...Chúng ta không ngu ngốc đến 

nỗi cùng tự huỷ diệt với Mỹ bằng 

cách xử dụng vũ khí hạt 

nhân...Chỉ có thể xử dụng vũ khí 

sinh học, loại vũ khí không huỷ 

diệt nhưng có khả năng giết nhiều 

người, chúng ta mới có thể giành 

lấy nước Mỹ cho chúng ta ". 

Trong vụ Covid - 19, mưu đồ của 

Trung cộng muốn phát động 

chiến tranh vi trùng học để trả 

đũa  Hoa kỳ đã chủ trương chiến 

tranh mậu dịch, hiện ra rất rõ. Từ 

Vũ Hán con số nhiễm bệnh ào ạt 

đổ xô về các thành phố khác lúc 

đại dịch bùng phát, không ai đếm 

được vì không có kiểm soát. 

Trong thời gian đó, Thị trưởng 

Vũ Hán là Chu Tiên Vượng từng 

tuyên bố với giới truyền thông là 

hơn 5 triệu người đã đi khỏi Vũ 

Hán trước khi thành phố này 

đóng cửa vào ngày 23/1/20. Đến 

giữa tháng 2 các nhóm dữ liệu 

Worldpop của Đại học South 

Hampton, Anh, nhóm khoa học 

gia của viện Imperial College, 

Anh, và nhóm Inserm của đại học 

Sorbonne, Pháp, điều tra và đưa 

ra kết luận là khoảng 2/3 người 

… Covid-19 = Dịch tàu phù 
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T rong cuộc sống hằng ngày 

của chúng ta, dù ở bất cứ nơi 

đâu, ít nhiều chúng ta cũng đều 

được nghe tiếng ca, tiếng nhạc 

vang lên từ các máy hát, máy 

truyền thanh hay truyền hình, 

điện thoại di động hoặc trong các 

buổi tiệc, hội họp bạn bè .v.v... 

Chính chúng ta cũng có lúc vui, 

ngẫu hứng ngân nga một ca khúc 

nào đó trong lúc đi, đứng hay làm 

một việc gì. 

Tóm lại âm nhạc là một món ăn 

tinh thần, bổ ích cho trí não, được 

gắn liền và không thể thiếu trong 

sinh hoạt thường nhật của con 

người bất kể tuổi tác. Vậy con 

người từ lúc nào mới có thể ghi 

nhận/nghe được những âm thanh 

trầm bổng qua tiếng nói hay tiếng 

hát hoặc tiếng nhạc..?. Các nhà 

nghiên cứu cho biết thai nhi từ 

lúc còn trong bụng mẹ, khi hệ 

thần kinh thính giác được phát 

triển sau 5 tháng thì thai nhi đã có 

thể ghi nhận được những âm 

thanh, tiếng động, tiếng nhạc từ 

bên ngoài, gần nhất là tiếng nói 

và tiếng hát ngân nga ru con của 

người mẹ... Rồi thính giác được 

tiếp tục phát triển cho đến sau 

khoảng 6 tháng kể từ ngày bé 

được sinh ra. Khi ấy thính giác 

của bé được phát triển hoàn toàn 

như người lớn. Từ ngày này trở 

đi cho đến lúc trưởng thành, âm 

nhạc luôn song hành cùng với 

con người trong cuộc sống ở 

khắp mọi nơi và trong mọi thời 

đại từ cổ chí kim. 

Thật vậy trẻ sơ sinh từ lúc 1 tuổi 

đã có những phản ứng tích cực, 

được thể hiện qua gương mặt tươi 

vui trong khi tay chân múa máy 

theo tiếng nhạc xập xình từ máy 

hát. Điều này cũng được thấy rõ 

khi trẻ được nghe chính cha mẹ 

hoặc ông bà hát cho nghe một vài 

ca khúc nhi đồng nào đó... Rồi 

khi lớn lên qua các trò chơi ngoài 

trời cùng các bạn đồng lứa, các 

bài đồng dao, ca khúc nhi đồng/

thiếu nhi cũng được các em thể 

hiện thật tự nhiên.  Ngay cả khi 

các em vào nhà trẻ cũng thế, theo 

chương trình ấn định, âm nhạc 

luôn được lưu tâm, qua sinh hoạt 

ca, múa hát hay các trò chơi tập 

thể. Sau này qua sinh hoạt học 

đường, âm nhạc cũng được lồng 

vào trong chương trình học như 

một môn học.  

Ngày nay với sự tiến bộ nhanh 

chóng của khoa học kỹ thuật, kỹ 

nghệ vi tính, nên các máy móc, 

phương tiện kỹ thuật dùng phổ 

biến âm nhạc theo đó cũng được 

phát triển theo, dưới nhiều hình 

thức nhằm phục vụ con người. 

Ngoài phương tiện để thư giãn, 

giải trí sau một ngày làm việc 

mệt mỏi, căng thẳng, âm nhạc 

cũng được con người sử dụng khi 

cần thiết qua những sinh hoạt 

đoàn thể hay hội họp bạn bè hoặc 

tiệc tùng... Thêm nữa âm nhạc 

cũng được dùng trong sản xuất 

nông nghiệp, trong các bệnh viện, 

viện dưỡng lão/dưỡng bệnh qua 

âm nhạc trị liệu pháp bên cạnh 

việc sử dụng thuốc men.v.v... 

Về ngành chăn nuôi trong nông 

nghiệp, đặc biệt nhạc cổ điển êm 

dịu Mozart được thí nghiệm tại 

Hoa Kỳ trong việc vắt sữa những 

con bò ( bò được cho nghe nhạc 

Mozart trước khi vắt sữa, trong 

lúc vắt sữa và sau khi vắt sữa ). 

Kết quả cho thấy lượng sữa thu 

hoạch được nhiều hơn là khi cho 

bò nghe nhạc rock kích động. 

Những cuộc thí nghiệm cho thấy 

rằng chất kích thích tố ảnh hưởng 

đến việc sản xuất sữa của bò cái. 

Kết quả thu hoạch sữa có khác 

nhau tùy theo bò được cho nghe 

loại nhạc gì. Chính nhà nghiên 

cứu, bác sĩ Audun Myskja đã đến 

nhiều vùng và tại những nông trại 

khác nhau ở Na Uy, ông ta nói 

chuyện với các nông dân về vấn 

đề này và được biết trong thời 

gian vắt sữa bò, họ chỉ cho bò 

nghe qua máy thu thanh hay máy 

hát loại nhạc nhẹ, êm dịu và kết 

quả cho thấy rằng số sữa thu 

hoạch tăng lên. Ngoài ra bò cũng 

cảm thấy thoải mái, hài hòa suốt 

quá trình vắt sữa.  

Kết quả tương tự cũng cho thấy ở 

những cuộc thí nghiệm ( như tại 

Hòa Lan ) ở loài thảo mộc ( rau 

quả ) hoặc bò sữa khi được cho 

nghe nhạc cổ điển của Bach và 

Mozart. 

Âm nhạc trị liệu pháp 

Theo các nhà nghiên cứu về âm 

nhạc thì âm nhạc trị liệu pháp đã 

có từ rất lâu đời, có thể nói từ 

thời cổ đại Hy Lạp.Thuật ngữ âm 
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 nhạc trong văn hóa Hy Lạp có 

nghĩa là nghệ thuật, được đánh 

giá cao vì âm nhạc có thể trị được 

bệnh, tiêu biểu là vị thần 

Apollon. Theo thần thoại Hy Lạp, 

vị thần này là sự kết hợp giữa âm 

nhạc và dược liệu. Hơn nữa 

người Hy Lạp cũng nghĩ rằng qua 

âm nhạc cơ thể con người được 

thêm sinh khí. 

Tùy vào địa dư, hoàn cảnh sinh 

sống, sinh hoạt văn hóa của mỗi 

dân tộc mà việc sử dụng âm 

thanh/âm nhạc cùng với nhạc cụ 

trong phương pháp trị liệu có 

phần khác nhau. Thật vậy thang 

âm, điệu thức được thể hiện qua 

các loại nhạc cụ đa dạng, giọng 

ca qua làn hơi trầm bổng sẽ tác 

động vào trung khu não bộ xuyên 

qua từng tế bào trong dây thần 

kinh sẽ giúp bệnh nhân được nhẹ 

nhàng, sảng khoái, thư thái tâm 

thần, xoa dịu những cơn đau hoặc 

ngay cả tiêu trừ được bệnh. 

Trường hợp điển hình là chính 

bác sĩ Audun Myskja kể lại vào 

năm 1979 trong lúc đang du hành 

ở nước ngoài, ông bị bệnh do 

nhiễm trùng trong mấy tuần lễ 

liền không thuyên giảm. Ông rất 

mệt và cảm thấy như kiệt sức. 

Trong tình huống đó, ông đến 

thăm một người bạn thân, vì sức 

khỏe, ông chẳng thiết nói chi 

nhiều. Bởi thế bạn ông mới cho 

ông nghe dĩa hát “ Implosion - Sự 

bùng phát hướng nội “ ( loại nhạc 

được dùng để thiền, tập yoga...) 

của ca nhạc sĩ Stephan Micus. 

Đây là lần đầu tiên ông được 

nghe và biết đến ca nhạc sĩ này. 

Audun rất ngạc nhiên sau khi 

nghe mặt  A chỉ có duy nhất một 

bài, dài hơn 20 phút , tựa đề “ As 

I crossed a brigde of dream - Khi 

tôi đi qua cầu mộng “. Ông cảm 

thấy rằng mình đã khỏe hẳn lại, 

hết cả bệnh. Từ đó ông biết chắc 

rằng âm nhạc có thể chữa được 

bệnh, ngay cả bệnh về thể lực. 

Khi ấy ông chưa biết tại sao, và 

cũng không có tài liệu để tìm 

hiểu hay được gặp một chuyên 

gia nào để giúp ông giải thích sự 

kiện đã xảy ra. Bởi thế ông chỉ 

ghi chép và lưu lại sự kiện, rồi 

tiếp tục việc học... Sau khi tốt 

nghiệp y khoa tại Trondheim, Na 

Uy vào năm 1981, ông có cơ hội 

tìm tòi nghiên cứu về việc dùng 

âm thanh, âm nhạc để trị bệnh. 

Rồi từ đó ông chọn nghiên cứu đề 

tài này và được tốt nghiệp bằng 

tiến sĩ về môn âm nhạc trị liệu 

pháp. 

Ông có cơ may liên lạc được với 

một nhạc sĩ người Pháp tên 

Fabien Maman. Fabien cũng là 

nhà châm cứu và nghiên cứu về 

âm thanh. Là nhạc sĩ chuyên về 

nhạc jazz, Fabien đã có dịp sang 

Nhật trình diễn và học được từ 

những nhà nghiên cứu người 

Nhật về năng lượng là bằng cách 

nào, để tạo nên và tăng cường 

năng lượng (ki) một cách có hệ 

thống đối với mức độ ảnh hưởng 

đến tế bào - xuyên qua âm thanh. 

Từ đó Audun càng chú tâm hơn 

trong việc tìm xem âm thanh ảnh 

hưởng như thế nào đối với tế bào 

của chúng ta. 

Trên cơ sở đó, Audun gặp một 

nhà sinh vật học, cũng là nữ tu 

Hélène Grimal, đồng thời bà 

cũng là nhà nghiên cứu tại Trung 

tâm Nghiên cứu Quốc gia ở Paris. 

Vào năm 1981 cả hai người cùng 

khởi sự tìm hiểu ảnh hưởng của 

dao động âm thanh vào các tế bào 

ung thư tử cung. Trong khoảng 

một năm rưỡi, họ ở trong các 

phòng thí nghiệm thuộc Trường 

Đại học Luật khoa Paris, từ 

khoảng giữa đêm khuya cho đến 

5 giờ sáng hôm sau, trong lúc 

không có tiếng ồn từ métro hoặc 

những người bạn khó chịu làm 

ảnh hưởng đến kết quả thí 

nghiệm. Với khoảng cách từ tế 

bào là 30 cm, cường độ âm thanh 

30-40 décibel, họ chơi từng nốt 

nhạc trong khoảng 30 giây theo 

âm giai nửa cung ( bán âm giai ). 

Fabien Maman và Hélène Grimal 

đã thí nghiệm với những nhạc cụ 

khác nhau, như mộc cầm 

( xylophone ), guitar, sáo, đàn 

bass và trống, nhưng dần dần kết 

quả cho thấy rằng giọng của 

người có hiệu quả mạnh nhất. Rồi 

họ lần lượt tăng âm giai lên thì 

nhân tế bào và màng tế bào chất 

bắt đầu phân hủy, sau đó tế bào 

ung thư vỡ ra. Đây là trường hợp 

thật hi hữu và cũng thật đáng bõ 

công của cả 3 vị Audun Myskja, 

Fabien Maman và Hélène 

Grimal. 

Đến đây, người viết chợt nhớ lại 

vào năm 2000 khi còn ở thành 

phố Bergen, tác giả cùng một số 

anh chị em yêu văn nghệ tổ chức 

chương trình “Văn Nghệ Cây 

Nhà Lá Vườn”. Hôm ấy lần đầu 

tiên trong thính phòng, qua khung 

cảnh thân tình ấm cúng, tác giả 

được nghe ca khúc phổ thơ “Điệp 

Khúc Tình Cho Em“ ( Trần Thụy 

Minh -  Dương Kiền ) qua giọng 

… Âm nhạc trị liệu pháp - Lợi ích của âm nhạc 
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 ca thật truyền cảm của cô Nguyệt 

Phụng. Không hiểu sao chỉ sau 

một đoạn ngắn giọng ca du 

dương cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng 

đã tạo cho TTM một cảm giác 

thật sung sướng, đồng thời cảm 

nhận được như có một luồng điện 

chạy từ cổ xuống theo sống lưng 

chỉ trong 1 hay 2 giây đồng hồ và 

đã xảy ra đôi ba lần trong suốt cả 

bài nhạc. Khi ấy TTM cảm thấy 

thật lạ và không hiểu được tại 

sao. Ngay sau đó, Hồng ( phu 

nhân ), ca sĩ CNLV Nguyệt 

Phụng và thi sĩ Dương Kiền, tác 

giả bài thơ đã được TTM kể lại 

sự việc. Đến nay sau khi đọc, 

tham khảo sách “ Den musiske 

medisin – lyd og musikk som 

terapi “ ( Dược liệu âm nhạc - Trị 

liệu pháp bằng âm thanh và âm 

nhạc  ) của Audun Myskja ( y sĩ, 

nhạc sĩ, nghiên cứu gia, nhà 

văn ), từ đó TTM hiểu được là 

năng lượng âm thanh qua sóng 

nhạc tác động vào cơ thể con 

người. Cụ thể là tác động vào các 

tế bào, đặc biệt là các tế bào thần 

kinh trong tủy sống truyền lên 

não, tạo cho con người có được 

những cảm giác sung sướng, vui 

buồn khi nghe một nhạc khúc hay 

ca khúc nào đó. Trong trường 

hợp của TTM vừa kể trên cho 

thấy các tế bào thần kinh do tác 

động của năng lượng âm thanh 

qua làn sóng nhạc ở một tần số 

nhất định nào đó đã phóng thích 

các âm điện tử ( electron ), rồi 

các âm điện tử này chuyển động 

đã tạo thành dòng điện chạy theo 

sống lưng. Chúng ta cũng biết 

rằng não trạng và hệ thần kinh 

trung ương được cấu tạo với chức 

năng cảm xúc và chức năng hoạt 

động. Hệ cảm xúc giúp ta lắng 

nghe, còn hệ hoạt động giúp ta 

hành động. Bởi vậy chúng ta cần 

cả loại nhạc nhẹ, êm dịu và dòng 

nhạc vui nhộn, rồi qua đó tùy 

theo từng trường hợp để ứng 

dụng vào việc trị liệu các loại 

bệnh liên hệ đến trung tâm thần 

kinh não : bệnh Parkinson, bệnh 

Alzheimer và Dementia ( bệnh 

mất trí ). Số người mắc bệnh 

Parkinson không nhiều như bệnh 

Alzheimer và Dementia. 

Một vài trường hợp điển hình sau 

đây được ghi nhận tại các viện 

dưỡng bệnh cho thấy hiệu quả 

của âm nhạc đối với các bệnh 

nhân thuộc các loại bệnh nêu 

trên :  

Bệnh Parkinson gây khó khăn 

cho bệnh nhân khi muốn khởi 

động và phối hợp các động tác. 

Nhiều bệnh nhân có lúc cũng bị 

cơ thể tê cóng, bất động 

(frysproblematikk) có nghĩa là 

các động tác của họ bất chợt bị 

dừng lại và họ không thể bắt đầu 

cử động trở lại. Vào năm 1998 

bác sĩ thần kinh Oliver Sacks ghi 

nhận trường hợp một phụ nữ mắc 

bệnh này. Bà ta có thể ngồi bất 

động hằng nhiều giờ trong vòng 

một ngày. Là người đã biết chơi 

đàn dương cầm, nên khi ngồi 

chơi đàn thì thấy như bệnh của 

bà như tan biến hẳn. Nghĩ đến 

nhạc đối với bà có thể là đủ, thí 

dụ khi nghĩ đến nhạc khúc “ 

Opus 49 “ của Chopin thì bộ điệu 

cùng phong thái của bà thay đổi 

hẳn. Bà có thể tự cử động đôi tay 

khi chơi đàn. Có nhiều trường 

hợp cho thấy âm nhạc cũng có 

thể giúp các bệnh nhân 

Parkinson bắt đầu cử động trở 

lại, ngay cả họ có thể chạy hoặc 

khiêu vũ khi họ được cho nghe 

một ca khúc hay dòng nhạc nào 

đó thích hợp (ca khúc hay nhạc 

có nhịp điệu vui nhộn hoặc loại 

nhạc khiêu vũ ). 

Bệnh Alzheimer và bệnh mất 

trí - Alzheimer là dạng bệnh 

thông thường nhất của bệnh mất 

trí ( dementia ). Bệnh này làm 

tổn thương và chết đi các tế bào 

thần kinh, thông thường kéo dài 

trong nhiều năm. Những triệu 

chứng đầu tiên đối với bệnh 

Alzheimer là kém trí nhớ, khó 

khăn trong việc định hướng và 

thích ứng với hoàn cảnh sinh 

hoạt hằng ngày cùng việc sử 

dụng ngôn ngữ. Khoảng 60% 

người mắc bệnh mất trí đều mắc 

bệnh Alzheimer.  

Tại Na Uy tuổi thọ ngày càng 

cao, nên số người mắc bệnh 

Alzheimer và mất trí cũng tăng 

theo. Theo số thống kê ngày 

17.01.2018 của Viện Y tế Nhân 

dân ( Folkehelseinstituttet ) thì 

tổng số người mắc bệnh mất trí 

tại Na Uy vào khoảng từ 84 ngàn 

cho đến 104 ngàn người. Như đã 

nói Alzheimer là dạng bệnh 

thông thường nhất của bệnh mất 

trí. Do đó một Trung tâm Quốc 

gia nghiên cứu bệnh Alzheimer 

( Nasjonalt senter for Alzheimers

-forskning ) đã được thành lập 

vào ngày 17.10.2016 tại Viện 

Đại học Khoa học và Kỹ thuật 

( NTNU ) ở Trondheim, Na Uy. 

Tưởng cũng nên đề cập đến giải 

Nobel về y khoa vào năm 2014 

mà hai nhà nghiên cứu người Na 

Uy May- Britt Moser và Edvard 

Moser cùng với một nhà nghiên 

cứu người Anh gốc Mỹ tên John 

O‟Keefe đã đoạt được giải này 

về sự khám phá các cấu trúc của 

tế bào trong não. Đây là lần đầu 

tiên người Na Uy đoạt được giải 

Nobel y khoa và đó cũng chính 

là động cơ để thúc đẩy việc thiết 

lập Trung tâm Quốc gia nghiên 

cứu bệnh Alzheimer. Trung tâm 

Kavli ( Kavlisenter ) tại NTNU 

sẽ cộng tác cùng với các nhà 

nghiên cứu não bộ, và các bác sĩ 

thần kinh trên toàn quốc Na Uy 

sẽ dựa vào việc nghiên cứu về 

não bộ của hai vị đoạt giải Nobel 

… Âm nhạc trị liệu pháp - Lợi ích của âm nhạc 
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 là May-Britt và Edvard Moser. 

Chăm lo cho người mắc bệnh 

dementia tại Na Uy :  

Theo các nghiên cứu của Audun 

Myskja về việc sử dụng âm nhạc 

trong việc chăm lo cho những 

bệnh nhân thuộc dạng này, ông 

thấy rằng âm nhạc có thể làm 

giảm bớt sự bất an, rối trí khi loại 

nhạc được dùng thích hợp cho 

nhu cầu của từng bệnh nhân. 

Audun phát biểu trên đài truyền 

hình quốc gia Na Uy NRK vào 

năm 2012 rằng những cán sự điều 

dưỡng hay y tá không cần trình 

độ học vấn đặc biệt hoặc kiến 

thức chuyên môn về âm nhạc để 

có thể dùng âm nhạc điều trị các 

bệnh nhân cao niên. Vì chính ông 

đã thực hiện được một phương 

thức có hệ thống mà theo đó các 

cán sự điều dưỡng hay y tá có thể 

dựa vào đó phác họa chương 

trình nên dùng loại nhạc nào 

thích hợp cho từng bệnh nhân. 

Theo Audun hãy sử dụng nhạc đã 

thu âm sẵn hoặc các ca khúc 

riêng. Nhiều bệnh nhân mất trí 

thường hay bị bất an, rối trí trong 

lúc được chăm sóc hoặc tắm rửa. 

Nhạc khúc được sử dụng lúc 

chăm sóc làm cho họ lắng dịu 

hơn. Theo nhà trị liệu âm nhạc, 

bà Tone Sæther Kvamme  ghi 

nhận có những lúc bệnh nhân mất 

trí không hiểu được khi bà thông 

báo đến giờ họp mặt ca hát. Một 

số bệnh nhân chỉ nhìn bà mà 

chẳng hiểu gì. Nếu như bà mang 

theo cây đàn guitar đến thì họ 

chợt hiểu được ngay là sẽ làm 

gì... Khi ấy những ca khúc xa xưa 

quen thuộc từ tuổi ấu thơ hay lúc 

còn trẻ được họ vui thích hát 

theo. Chính người viết cũng được 

chứng kiến một số lần những 

bệnh nhân họp mặt, vui ca hát, 

khi có dịp đi thăm thân nhân hay 

bệnh nhân quen biết. 

Tóm lại qua những thành quả đạt 

được trong việc dùng âm nhạc 

trong phương pháp trị liệu  tại Na 

Uy cũng như tại nhiều quốc gia 

khác trên thế giới, nên hiện nay 

âm nhạc trị liệu pháp được phổ 

biến rộng rãi. Tuy nhiên tùy vào 

hoàn cảnh tài chánh kinh tế và 

sinh hoạt văn hóa của từng quốc 

gia, mà việc tổ chức đào tạo các 

chuyên gia âm nhạc trị liệu có 

khác nhau. Riêng tại Na Uy môn 

học âm nhạc trị liệu đã có từ mùa 

thu năm 1978. Cho đến nay đã 

được hơn 40 năm. Tuy nhiên do 

nhiều lý do mà con số đã đào tạo 

được hãy còn khiêm tốn. Hiện 

nay các sinh viên muốn theo học 

ngành này có thể ghi tên theo học 

tại các Trường Cao đẳng/Viện 

Âm nhạc tại các thành phố như 

Oslo, Bergen.v.v... 

Do nhu cầu cùng tầm quan trọng 

và sự quan tâm của một số quốc 

gia Âu Châu, mùa hè năm 2019, 

trung tâm nghiên cứu về âm nhạc 

và sức khỏe thuộc trường Cao 

đẳng Âm nhạc tại Na Uy tham 

gia trong một dự án lớn 

HOMESIDE  với sự tài trợ của 

Liên hiệp Âu châu. Hè năm ấy 

các nghiên cứu gia người Úc, 

Anh, Đức, Ba Lan và Na Uy bắt 

đầu thí nghiệm hiệu quả  việc 

dùng phương pháp âm nhạc trị 

liệu đối với các bệnh nhân mất 

trí. Theo đó trong thời gian 3 

tháng, qua chương trình âm nhạc 

tại nhà, được gọi là âm nhạc trị 

liệu pháp gián tiếp, các nghiên 

cứu gia nói trên thí nghiệm hiệu 

quả cách trị liệu các hành xử và 

triệu chứng tâm lý đối với những 

bệnh nhân mất trí. 

Hy vọng rằng những kết quả 

trong dự án thí nghiệm nói trên 

với hơn 1000 bệnh nhân sẽ có giá 

trị đối với các chương trình hỗ trợ 

dành cho những gia đình tại nhà 

có một bệnh nhân bị mất trí. 

Để kết thúc người viết xin được 

trích một đoạn ngắn trong quyển 

sách “ Musikk og hjernen - Âm 

nhạc và não bộ “ của hai tác giả 

Na Uy Are Brean và Geir Olve 

Skeie “ Mãnh lực của âm nhạc 

kéo dài suốt cả cuộc đời. Khi 

chúng ta nghe nhạc, tự ca hay 

chơi nhạc thì các đường dây thần 

kinh trên não được nối kết lại với 

nhau tạo thành như chùm pháo 

hoa. Đó là sự vận hành của não 

bộ ở mức độ cao“. Thật kỳ diệu ! 

Theo hai tác giả này thì bộ óc của 

con người có khoảng 80 tỷ tế bào 

thần kinh, luôn luôn phát triển và 

thay đổi không ngừng. Rồi đây 

với khối óc diệu kỳ cùng niềm 

đam mê sẵn có, các nhà nghiên 

cứu sẽ còn khám phá thêm được 

nhiều điều kỳ thú trong não bộ 

của con người. 

================= 

Nguồn :  

1/ Den musiske medisin – lyd og 

musikk som terapi ( Dược liệu 

âm nhạc - trị liệu pháp bằng âm 

thanh và âm nhạc ), NXB, Oslo 

Grøndahl og Dreyer ( 1999 ) - tác 

giả Audun Myskja là y sĩ, nhạc 

sĩ, nghiên cứu gia, nhà văn.  

2/ Musikk og helse ( Âm nhạc và 

sức khỏe ), tác giả Trygve 

Aasgaard, NXB Cappelen(2006 ). 

Trygve Aalgaard là nhà nghiên 

cứu, tốt nghiệp tiến sĩ về môn âm 

nhạc trị liệu pháp tại Đại học 

Aalborg, Đan mạch. 

3/ Musikk og hjernen ( Âm nhạc 

và não bộ ), tác giả Are Brean & 

Geir Olve Skeie, NXB Cappelen 

( 2019 ). Cả hai ông đều là y sĩ 

trưởng về bệnh thần kinh. Họ 

cũng là giảng viên âm nhạc.  

4/ Từ Internet 

 

Oslo, 04 tháng 4 năm 2020 

… Âm nhạc trị liệu pháp - Lợi ích của âm nhạc 
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Một cuộc sống mới tại Đà lạt 

Từ 1964 có hai sự kiện làm thay 

đổi đời sống của Đà lạt, thành 

phố thơ mộng, êm đẹp của Cao 

nguyên Việt nam. 

Thứ nhất Viện Đại học Đà lạt 

khai giảng một phân khoa mới, 

Trường Chánh tri Kinh doanh, đã 

thu hút một số sinh viên rất đông 

từ các tỉnh miền nam, miền trung. 

Con số ghi danh lên quá một 

ngàn người, một con số ngoài 

ước tính của ban tổ chức. Và đã 

làm thay đổi cuộc sống kinh tế, 

xã hội của thành phố Đà lạt lúc 

bấy giờ, như nhu cầu tăng gia số 

nhà trọ, các quán ăn, tiệm cà phê 

và các dịch vụ linh tinh. để đáp 

ứng với số người đến cư ngụ 

thường trực tại thành phố.  

Thứ hai là đường lối giảng huấn 

hoàn toàn mới lạ đối với ngành 

giáo dục Việt nam thời bấy giờ. 

Nó bắt đầu từ giữa  tháng 12 năm 

1964 mở đầu cho một cuộc đời 

mới, một cái nhìn mới, thay đổi 

tận gốc rễ nền giáo dục lúc bấy 

giờ vốn  nặng về phần từ chương, 

với các môn  học đi xa thực tế.  

Sự khao khát của thanh niên, sinh 

viên lúc ấy hướng về một tương 

lai mới lạ, ước muốn có sự tự do 

học hỏi cái gì mới lạ một khi 

được sống xa gia đình, sống ở 

một môi trường tốt đẹp, mát mẻ, 

thơ mộng như Viện Đại học  Đà 

lạt. 

Thêm vào đó Cha Viện trưởng 

Nguyễn Văn Lập đã thành công 

mời được một ban giảng huấn 

xuất sắc từ các nước tân tiến về 

nước tham gia vào một cuộc cách 

mạng giáo dục tách rời cái lỗi 

thời của nền giáo dục vốn có từ 

thời Pháp thuộc. 

Với những danh từ mới như 

"khích động" (motivation), quan 

niệm "vừa học vừa làm" đã được 

giới thiệu cho sinh viên,  đưa họ 

vào thế giới mới mẻ, thực tế hơn, 

và đã thỏa mãn cái nguyện vọng 

(aspiration) một cái gì mới lạ đến 

với họ.  

Số sinh viên mới này gồm có một 

số vừa đậu bằng Tú tài hai sẵn 

sàng vào đại học, một số sinh 

viên khác đã từng học đại học 

một thời gian ở những nơi khác 

quyết định theo học một ngành 

mới, tân tiến hơn và  một số sinh 

viên không đủ điều kiện để du 

học nước ngoài. Tất cả các thành 

phần sinh viên ấy có số tuổi khác 

nhau khá nhiều. Và trình độ 

trưởng thành cũng đa dạng. 

Nhưng tất cả đều hướng về một 

ước muốn chung là quyết tâm 

theo học một cái gì mới mẻ, thực 

dụng khi ra trường. Chỉ có trường 

CTKD và môi trường cùng khung 

cảnh thơ mộng, hữu tình của 

VĐH Dalat mới đáp ứng được 

nguyện vọng của họ. 

 

Nguồn gốc KAPPA DELTA  

Chính trong môi trường đó mà 

KAPPA DELTA ra đời trong sinh 

hoạt nhóm học của trường Kinh 

doanh trong năm đầu tiên của 

chương trình Cử nhân. 

Chúng tôi là một số sinh viên đã 

gặp nhau, thảo luận và đồng ý 

sinh hoạt với hai mục đích rõ 

ràng: 

1) Thành lập nhóm học  để thỏa 

mãn điều kiện thực tập của năm 

thứ nhất của chương trình cử 

nhân, tức là tập lập ra một tổ 

chức, tập điều hành thành công tổ 

chức đó,  

2) Thiết lập một sinh hoạt, một 

chương trình thực tế để tổ chức 

đó được tồn tại lâu dài, phù hợp 

với lý tưởng cao đẹp của sinh 

viên tiến bộ. 

 

Hiến chương 

Một bản tuyên ngôn, gọi là Hiến 

chương, đã được soạn ra và được 

biểu quyết làm căn bản cho 

KAPPA DELTA trong đó có các 

điều khoản quy định về hội viên, 

cách điều hành, ban chấp hành, 

ngân sách, . . . 

 

Tên gọi  

Khởi đầu học hội này chọn tên 

biểu hiệu cho nhóm sinh viên học 

ngành Kinh doanh, do đó chữ 

kinh doanh theo lối gọi của các 

hội thân hữu (fraternity) ở các đại 

học Hoa kỳ lấy từ chữ thứ 10 

trong mẫu tự Hy lạp 

là KAPPA (kinh) và chữ thứ nhì 

trong mẫu tự Hy lạp 

là DELTA (doanh). Như vậy, 

KAPPA DELTA tên đặt cho 

nhóm học hội sinh viên thân hữu 

học ngành Kinh doanh. 

 

Lịch sử KAPPA DELTA  

KAPPA DELTA bắt đầu thành 

lập ngày 15 tháng 12 năm 

1964  tại Trường Chánh trị Kinh 

doanh thuộc Viện Đại học Đà lạt 

và kéo dài đến niên khoá 1974-

1975  với số hội viên như sau: 

Xem tiếp trang 9    

Nguyễn Huỳnh Tân 
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 Mặc dầu tình hình chánh trị và xã 

hội của đất nước đã thay đổi sau 

niên khoá 1974 - 1975, tinh thần 

KAPPA DELTA  vẫn còn gắn liền 

với tất cả cựu sinh viên trong tình 

thương mến và luôn nhớ đến 

nhau cho đến ngày nay trên các 

nẻo đường thế giới. 

 

KAPPA DELTA hành khúc 

Ngay mùa Xuân năm 1965 anh 

Nguyễn Ngọc Danh còn sáng tác 

một bản nhạc gọi là KAPPA 

DELTA hành khúc. 

 

Phù Hiệu KAPPA DELTA 

KAPPA DELTA có tạo ra cho 

mình một Phù hiệu với hình tam 

giác đều, nền đen chữ KAPPA 

DELTA trắng, bên trong có chữ 

Hy lạp KAPPA DELTA màu 

xanh, biểu hiệu cho sự ổn định, 

vững vàng và trường tồn.  

 

Hội viên đầu tiên 

Hội viên ban đầu gồm có Nguyễn 

Huỳnh Tân, sáng lập viên, Đinh 

Văn Chính, Thái Văn Lành, 

Nguyễn Thị Gấm, Phan thị Ngọc 

Quỳnh là những hội viên nồng 

cốt.  

Các hội viên tham gia tích cực 

ngay từ lúc ban đầu gồm có  Lê 

Hồ Hải, Kha Trung, Nguyễn Văn 

Lân, Đặng Văn Quít, Nguyễn 

Văn Ẩn, Tô Anh Nhã, Nguyễn 

Văn Hạnh, Mai Thanh Phú, Mai 

Tấn Văn, Mai Đắc Hào, Nguyễn 

Thế Phương, Nguyễn Thị Thịnh, 

Nguyễn Ngọc Danh, Nguyễn 

Quốc Vọng, Hồ Phước Hải, . . 

 

Các chương trinh sinh hoạt của 

KAPPA DELTA  

Ngoài các sinh hoạt như tổ chức 

du ngoạn và du khảo, chương 

trinh viếng thăm xí nghiệp, các 

hình thức kinh tài, sinh hoạt văn 

hoá và văn nghệ để thắt chặt liên 

kết hội viên, KAPPA DELTA nổi 

bật nhất là Chương trình Tìm việc 

Hè ( Summer Work Program) 

phục vụ cho các sinh viên của 

Viện Đại học Đà lạt. 

 

Chương trình thực tập hè đầu 

tiên : Summer Work Program 

Chính KAPPA DELTA đứng ra 

tổ chức Chương trình làm việc hè 

đầu tiên cho sinh viên. Năm 1966 

có 101 sinh viên được giới thiệu 

và có việc làm tại các cơ sở kinh 

doanh, hành chánh, thương mại ở 

Saigon và các vùng lân cận. 

Các cơ sở thâu nhận sinh viên 

gồm có: 

Hội Quản trị Xí nghiệp, Tổng 

đoàn Công kỹ nghệ Việt nam, 

Phòng Thương mại và Công kỹ 

nghệ, Tổng cuộc Tiếp tế, Ngân 

hàng Phát triển Kỹ nghệ Việt 

nam, Ngân hàng Phát triển Đầu 

tư, Nam việt Ngân hàng, Việt 

nam Thương tin, Công ty gốm 

Vĩnh tường, Công ty dệt Liên 

phương, Shell Việt nam, Esso 

Việt nam, Sicovina, USAID, 

Công ty Eiffel, Hôtel Caravelle, 

Nông công thương Ngân hàng, 

USIS . . . 

Các sinh viên trong Chương trình 

làm việc hè có ba nhiệm vụ rõ 

ràng: (1) được giao cho một công 

việc rõ ràng với nhiệm vụ và 

trọng trách có quy định của cơ sở, 

(2) quan sát cùng thực tập kiến 

thức mới trong công việc, (3) ghi 

lại các nhận xét để trao đổi với 

nhau vào cuối chương trình. 

Các sinh viên của chương trình 

đều được lãnh lương ít nhất là 

3000 đồng tuỳ theo khả năng. 

Đặc biệt là nơi nào nhận sinh 

viên làm việc mà không thù lao 

đủ 3000 đồng thì KAPPA 

DELTA phụ cấp cho sinh viên để 

có đủ tiền trang trải khi làm việc 

xa nhà. Nơi nào trả cao hơn 3000 

đồng thì sinh viên được hưởng 

trọn. 

Qua sự khéo léo ngoại giao  của 

Ban Tổ chức nên được Cơ quan 

Viện trợ Văn hoá Á châu (Asia 

Foundation) trợ cấp 80.000 Mỹ 

kim cho KAPPA DELTA quản lý 

và điều hành quỹ phụ cấp cho 

sinh viên làm việc. 

 

Cảm tình của các nơi nhận sinh 

viên 

Con số những nơi thu nhận được 

gia tăng nhờ uy tín tổ chức khéo 

léo, có khoa học, khéo giao tế và 

hơn nửa các cơ sở nhận sinh viên 

làm việc hè hàng năm đã tỏ ra 

yêu thích và tin tưởng muốn nhận 

thêm sinh viên đến làm việc. Các 

sinh viên mang đến cho họ sáng 

kiến cải tiến theo cách làm việc 

Xem tiếp trang 10    

… Kappa Delta 

Buổi họp cùng các hội viên nòng cốt đâu tiên 
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Xem tiếp trang 11    

 

… Kappa Delta 

Ban Chấp Hành đệ nhất niên 1965-1966  Ban Chấp hành đệ thất niên 1971-1972 

Chủ tịch Nguyễn Huỳnh Tân Chủ tịch Vũ Văn Hưu 

Phó chủ tịch  Đinh Văn Chính Đệ nhất Phó chủ tịch Nội vụ Hồ Trọng Hùng 

Tổng thư ký Thái Văn Lành Đệ nhị Phó chủ tịch Nội vụ Phạm Thái Bửu 

Thủ quỹ  
Nguyễn Thị Gấm 

Phan Thị Ngọc Quỳnh 

Đệ nhất Phó chủ tịch Ngoại vụ  Hồng Khắc Lợi 

Đệ nhị Phó chủ tịch Ngoại vụ Trần Thị Út 

    Ban Chấp Hành đệ nhị niên 1966-1967 
Tổng thư ký Phạm Xuân Hải 

Đinh Hoàng Văn 

Chủ tịch Đinh Văn Chính Phó tổng thư ký Nguyễn Văn Năm 

Phó  chủ tịch nội vụ Nguyễn Huỳnh Tân Thủ quỹ Nguyễn Kim Duyên 

Phó chủ tịch ngoại vụ Mai Kim Đỉnh Uỷ viên Học tập Nguyễn Nghiêm 

Võ Văn Hào Tổng thư ký Thái Văn Lành 

Phó tổng thư ký Trần Văn Tài Uỷ viên Kinh tài Đinh Hoài Bích 

Thủ quỹ Lê Hồ Hải Uỷ viên Báo chí Lê Đức Hiền 

    Ban Chấp Hành đệ tam niên 1967- 1968 
Uỷ viên Xã hội Đoàn Thị Bích Vân 

Uỷ viên Đôn kiểm: Trần Xuân Sinh 

Chủ tịch Trần Văn Tài Uỷ viên Sinh hoạt Đổng Lương Nhơn 

Phó  chủ tịch nội vụ Nguyễn Hữu Hạnh  

Nguyễn Sĩ Đẩu     Ban chấp hành đệ bát niên 1972-1973 

Phó chủ tịch ngoại vụ Đinh Văn Chính Chủ tịch Hồng Khắc Lợi 

Tổng thư ký Lê Hồ Hải Đệ nhất Phó chủ tịch nội vụ Đống Lương Nhơn 

Phó tổng thư ký Hoàng Trọng Kim Đệ nhị Phó chủ tịch nội vụ Nguyễn Công Sĩ 

Thủ quỹ Lê Thị Thu Đệ nhất Phó chủ tịch ngoại vụ Thái Văn Hùng 

    Ban Chấp Hành đệ tứ niên 1968-1969 
Đệ nhị Phó chủ tịch ngoại vụ  Nguyễn Ngọc Thụ 

Tổng thư ký  Nguyễn Đức Trọng 

Chủ tịch Nguyễn Sĩ Đẩu Phó tổng thư ký Nguyễn Trí Dũng 

Phó  chủ tịch nội vụ Lê Bình Thủ quỹ  Lê Thị Yến Phi 

Phó chủ tịch ngoại vụ Dương Hiệp Nghĩa Uỷ viên Khối Báo chí Nguyễn Nghiêm 

Nguyễn Văn Sơn Tổng thư ký Hoàng Trọng Kim 

Phó tổng thư ký Đỗ Đình Tiến Uỷ viên Khối Nghiên huấn  Ngô Văn Chút 

Nguyễn Thị Phấn Hoa Thủ quỹ Đặng Quang Trí 

    Ban Chấp Hành đệ ngũ niên  1969-1970 
Uỷ viên Khối Kinh tài Nguyễn Thuỷ Tiên 

Dương Thị Tuyết Hường 

Chủ tịch Trần Văn Phước Uỷ viên Khối Sinh hoạt Đoàn Thị Bích Vân 

Trương Đình Mạnh Đệ nhất Phó chủ tịch nội vụ Đỗ Đình Tiến 

Đệ nhị Phó chủ tịch nội vụ  Nguyễn Ngọc Danh 
    Ban Chấp hành đệ cửu niên 1973-1974 

Đệ nhất Phó chủ tịch ngoại vụ Trần Văn Phúc 

Đệ nhị Phó chủ tịch ngoại vụ Nguyễn Thị Thuận Linh Chủ tịch (Đồng phụ trách Ban 

Nghiên huấn) 

Đống Lương Nhơn 

Tổng thư ký Châu Văn Trí 

Phó tổng thư ký Đặng Ngọc Châu Đệ nhất Phó chủ tịch nội vụ Hà Hương Đệ 

Thủ quỹ Nguyễn thị Thuận Linh Đệ nhị Phó chủ tịch nội vụ  Lê Đức Hạnh 

    Ban Chấp Hành đệ lục niên 1970-1971 
Đệ nhất Phó chủ tịch ngoại vụ  Nguyễn Ngọc Thụ 

Đệ nhị Phó chủ tịch ngoại vụ Lê Văn Hiếu 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Danh Tổng thư ký  Võ Văn Tím 

Đệ nhất Phó chủ tịch nội vụ Bùi Văn Nhỏ Phó tổng thư ký Phan Đức Lý 

Đệ nhị Phó chủ tịch nội vụ  Hồng Khắc Lợi  Thủ quỹ Đoàn Thị Bích Vân 

Đệ nhất Phó chủ tịch ngoại vụ Đặng Anh Tuấn 
    Ban chấp hành đệ thập niên 1974-1975 

Đệ nhị Phó chủ tịch ngoại vụ Trần Ngọc Quới 

Tổng thư ký Vũ Văn Hưu Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thụ 

Phó tổng thư ký Đỗ Thị Vân Hạnh Đệ nhất Phó chủ tịch nội vụ Trương Đình Mạnh 

Thủ quỹ Dương Thị Ngọc Điệp Đệ nhị Phó chủ tịch nội vụ Nguyễn Văn Sơn 

        

Đệ nhất Phó chủ tịch ngoại vụ Phan Đức Lý 

        

Đệ nhị Phó chủ tịch ngoại  vụ Nguyễn Tấn Luỹ 

Tổng thư ký Chung Thế Hùng 

Thủ Quỹ Đỗ Minh Tâm 
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có khoa học và thực dụng và 

đồng thời mang sinh khí trẻ trung 

cho nhân lực của họ vốn nặng 

đầu ốc quan liêu, ỷ lại. 

 

1968 là năm bị ảnh hưởng giao 

động của Tết Mậu thân nên chỉ 

có 77 sinh viên được giới thiệu đi 

làm hè. Nhưng trong niên khoá 

1972-1973 Chương trình làm 

việc hè đã tăng lên đến 300 sinh 

viên có việc.  

Sau đây là thành tích số sinh viên 

được giới thiệu đi làm hè do 

KAPPA DELTA phụ trách : 

Cũng nên biết là từ 1968 KAPPA 

DELTA giao cho Văn phòng 

Sinh viên vụ thuộc Viện Đại 

học  Đà lạt chính thức trực tiếp 

điều hành với sự yểm trợ của 

KAPPA DELTA. Linh mục Vũ 

Minh Thái, Giáo sư Ngô Đình 

Long, điều hành văn phòng tại 

Dalat. Một văn phòng đại diện 

Phòng Sinh viên vụ tại Saigon, 

đặt trụ sở tại Công trường Lam 

Sơn do Nguyễn Huỳnh Tân đại 

diện cho đến tháng sáu năm 1972 

Tân lên đường  du học ở Hoa kỳ. 

Các Ban Chấp hành KAPPA 

DELTA qua mười năm hoạt động 

đã góp rất nhiều vào sinh hoạt có 

giá trị của Viện Đại học Đà lạt. 

Các sinh viên phụ trách vai trò 

lãnh đạo đã được thực tập trong 

các ban chấp hành trước đó, 

được  tín nhiệm và được bầu với 

đa số đoàn viên để bảo đảm sự 

liên tục, như đã chứng minh qua 

một thế hệ . 

 

Nhận xét về đường lối chấp 

hành KAPPA DELTA  
Cách lãnh đạo của Ban chấp hành 

là hành xử theo toán ( team 

work ). Người giữ chức vụ chủ 

tịch phải được qua một chức vụ 

phó chủ tịch hay một chức vụ 

tương đương trong ban chấp hành 

trước đó để được huấn luyện về 

khả năng lãnh đạo. 

Trong nhiệm kỳ kế tiếp, người 

cựu chủ tịch phải ở lại trong vai 

trò phó chủ tịch trong ban chấp 

hành mới để cố vấn và yểm trợ 

tinh thần cho tân chủ tịch. 

Theo lối nhân dụng ( man use 

management ) này ta thấy có sự 

liên tục của các toán lãnh đạo 

( the Concepts of Leadership evo-

lution ) trong guồng máy chỉ huy 

mà KAPPA DELTA ứng 

dụng.  Nó bảo đảm một sự liên 

tục êm thắm ( smooth organiza-

tional continuation) và giải thích 

lý do tổ chức KAPPA DELTA có 

thể sống lâu dài như đã thấy. Có 

như vậy sẽ không có xảy ra tranh 

chấp quyền hành gây khủng 

hoảng mà chúng ta thường thấy ở 

nhiều tổ chức khác. 

 

Để biết thêm về Kappa Delta, xin 

vào link dưới đây do Chung Thế 

Hùng K10 thực hiện: 

https://youtu.be/9USfOh0BCik 

… Kappa Delta 

Tàu bị nhiễm virus đã xuất ngoại 

và mất dạng. Đó là nguyên nhân 

khiến thế giới bị lây nhiễm 

nghiêm trọng trong khi Đại lục 

càng ngày càng bớt tử vong. 

Có ba nguyên nhân khiến Đại 

dịch Tàu phù bùng phát và lây 

nhiễm trên một quy mô rộng lớn 

như chúng ta thấy hiện nay: 

- Một là nhà cầm quyền Bắc kinh 

đã ếm nhẹm thông tin về nguồn 

gốc dịch bệnh, gây lây nhiễm mất 

kiểm soát, gieo thảm hoạ cho 

nhân loại. 

- Hai là Trung cộng tổ chức tung 

ra những ổ virus đến cả thế giới 

bằng máy bay, tàu bè (du thuyền, 

hàng không mẫu hạm ). 

- Ba là Tổ chức Y tế Thế giới 

( OMS, WHO ) tiếp tay với 

Trung cộng che đậy thông tin và 

hướng dẫn sai lệch về dịch họa. 

Có lẽ tới thời điểm này, các mạng 

lưới tình báo của Hoa kỳ, Liên 

hiệp Âu châu và nhiều nước khác 

nữa đã tìm ra bằng chứng kết tội 

Trung cộng là thủ phạm gây ra 

đại dịch toàn cầu và phải chịu 

trách nhiệm về tội ác diệt chủng 

( génocide ) cũng như trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại cho 

nhân loại. 

Con virus Tàu phù này không 

những gieo rắc nạn dịch trên 

khắp thế giới mà còn có thể truất 

phế Tập Cận Bình, triệt hạ đảng 

cộng sản. Theo Lê Đính Thông: 

"Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn 

Lượng, người đã cáo giác trước 

dư luận sự bưng bít thông tin của 

Tập Cận Bình, virus chính trị bắt 

đầu làm vật ngã chế độ cộng sản, 

dân chúng lên tiếng đòi tự do 

ngôn luận. Năm 1989, bức tường 

Bá linh sụp đổ sau khi người dân 

có tiếng nói, sự việc này đã kéo 

theo sự sụp đổ của Liên Xô và 

toàn bộ các nước cộng sản Đông 

Âu. Cùng một kịch bản đang xảy 

ra, sau khi bức tường bưng bít 

thông tin tại Vũ Hán trước sau sẽ 

sụp đổ. Phải chăng đây là tiền đề 

cho việc đế quốc Tàu cộng tiêu 

vong? " 

Đảng Cộng sản Tàu bị triệt hạ thì 

tiếp theo Cộng sản Việt nam có 

thể tồn tại được hay không? Hay 

cũng sẽ bị giải thể theo thuyết 

domino? 

 

… Covid-19 = Dịch tàu phù 

https://youtu.be/9USfOh0BCik
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L ương Châu từ (涼州詞) là lời ca tiếng hát của 

khúc nhạc Lương Châu(涼州曲), một nhạc khúc 

rất thịnh hành đời nhà Đường (唐)bên Trung Hoa. 

 
Lương Châu (涼州) là địa danh một thành phố cổ, là 

thủ phủ của miền Tây Bắc Trung Hoa, còn được gọi 
là Cô Tàng (姑臧), Hưu Đồ (休屠), là cố đô của 6 

triều đại Trung Hoa, lúc đầu mới thành lập được gọi 
là Ung Châu, sau cải danh thành Lương Châu nên 
xưa còn có tên gọi Ung Lương chi đô (雍凉之都).   

Lương Châu nay là thành phố Vũ Uy thuộc tỉnh 
Cam Túc, Trung Quốc (甘肅武威市). 

Nhạc múa Lương Châu 
không phải chỉ là tiêu biểu 
của nền nhạc múa miền Tây 
Bắc Trung Hoa mà còn là 
tinh hoa của nền nhạc múa 
các Vương Triều Trung 
Nguyên, được tôn làm 'Quốc 
Nhạc'. Nhà Tuỳ (隋朝, 581-

619) phân định ra 9 loại 
Quốc Nhạc thì có 7 loại là 
du nhập từ Lương Châu. 
Thuở khai sáng, tướng nhà Đường Quách Tri Vận 
(郭知運, 667-721) sưu tập một số nhạc phổ Tây Vực 

đem dâng vua Đường Huyền Tông (唐玄宗, 685-

762). Huyền Tông giao cho Giáo Phường Ty (教坊

司) là tổ chuyên môn dạy múa trong Cung Đình 

soạn thành Quốc Nhạc, đặt thêm lời ca mới, dùng 
nơi sản sinh ra loại nhạc này là Lương Châu làm 
tên, sau này khúc điệu này được rất nhiều thi nhân 
ưa thích soạn thêm lời hát. Do vậy mà đời Đường 
có rất nhiều bài Lương Châu Từ và mang nội dung 
tuy khác nhau nhưng cùng mang hình ảnh bi hùng 
của người chiến sĩ can trường gian khổ nơi biên ải. 
Người viết xin soạn dịch ra đây một số bài Lương 
Châu Từ tiêu biểu, gọi là mua vui. 
 

涼 州 詞 - 王 翰 Lương Châu Từ – Vương Hàn 

葡 萄 美 酒 夜 光 杯 Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 
谷 飲 琵 琶 馬 上 催 Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 
醉 卧 沙 塲 君 莫 笑 Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu 
古 來 征 戰 幾 人 回 Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. 
Lời ca khúc Lương Châu - Vương Hàn 
Rượu ngon bồ đào chén dạ quang, 
Chực uống tỳ bà thúc rộn ràng, 
Say nằm chiến địa đừng cười nhạo, 
Mấy ai chinh chiến ca khải hoàn? 
 

涼 州 詞 – 陸游 (宋) Lương Châu Từ – Lục Du (Tống) 
壚頭酒熟葡萄香 Lô đầu tửu thục bồ đào hương 
馬足春深苜蓿長 Mã túc xuân thâm mục túc trường 
醉聽古來橫吹曲 Tuý thính cổ lai hoành xuy khúc 
雄心一片在西涼 Hùng tâm nhất phiến tại Tây Lương 
 

Lời ca khúc Lương Châu - Lục Du (Đời Tống) 
Bồ đào trên lò chín ngát hương, 
Gian nguy diệu vợi chốn xa trường, 
Say men tiêu cổ hoành thôi khúc, 
Trổi mảnh hùng tâm dậy Tây Lương. 
 

涼 州 詞 – 王之渙 Lương Châu Từ – Vương Chi 
Hoán 
其一 Kỳ nhất 
黄河遠上白雲間 Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian 
一片孤城萬仞山 Nhất phiến cô thành vạn nhận san 
羌笛何須怨楊柳 Khương địch hà tu oán dương liễu 
春風不度玉門關 Xuân phong bất độ ngọc môn quan 
其二 Kỳ Nhị 
單于北望拂雲堆 Đan Vu bắc vọng phất vân đôi 
殺馬登壇祭幾回 Sát mã đăng đàn tế kỷ hồi 
漢家天子今神武 Hán gia thiên tử kim thần vũ 
不肯和親歸去來 Bất khẳng hoà thân quy khứ lai 
Lời ca khúc Lương Châu - Vương Tri Hoán 
Hồi một 
Mây trắng Hoàng Hà gian cách gian, 
Cổ thành một dẫy vạn quan san, 
Sáo Khương ai oán rừng dương liễu, 
Gió Xuân không ghé Ngọc Môn Quan. 
Hồi hai 
Gò Bắc Phất Vân Thiền Vu trông, 
Đăng đàn cúng ngựa đã bao lần. 
Nhưng nay vua Hán lộng thần vũ, 
Cầu hoà bất thành đành hồi hương. 
 

涼 州 詞 – 孟浩然 Lương Châu Từ – Mạnh Hạo 
Nhiên   
其一 Kỳ nhất 
渾成紫檀金屑文 Hồn thành tử đàn kim tiết văn 
作得琵琶聲入雲 Tác đắc tỳ bà thanh nhập vân 
胡地迢迢三萬里 Hồ địa điều điều tam vạn lý 
那堪馬上送明君 Na kham mã thượng tống minh quân 
其二 Kỳ Nhị 
異方之樂令人悲 Dị phương chi nhạc lệnh nhân bi 
羌笛胡笳不用吹 Khương địch hồ già bất dụng xuy 
坐看今夜關山月 Toạ khán kim dạ quan san nguyệt 
思殺邊城游俠兒 Tư sát biên thành du hiệp nhi 

Lời ca khúc Lương Châu - Mạnh 

Hạo Nhiên 
Hồi một 
Gỗ quý đẽo đàn tạc thêm vân, 

Tỳ bà tiếng thấu tận mây xanh, 

Đất Hồ diệu vợi muôn vạn lý, 

Cam lòng lên ngựa tống Chiêu Quân. 
Hồi hai 
Nhạc khí ngoại lai nghe bi thương, 

Đừng thổi Hồ Già hay Sáo Khương, 

Đêm nay ngồi nhìn trăng quan ải, 

Mong diệt quân thù giữ biên cương. 

 

  Tháng 4/2020 

Lương Châu từ 
(涼州詞)  Lày A Mản 
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  Hồi ức (phần hai) 
 

S au ngày đón mừng lễ Giáng 

sinh 1968 với một chương 

trình văn nghệ đặc biệt trong 

quân trường Quang Trung 

khoảng mười ngày, thì một 

chuyện khác lại xảy đến với khóa 

sinh dự bị sĩ quan gốc Thụ nhân. 

Tối thứ bảy 4/1/1969 chúng tôi 

được thông báo ngày mai sẽ về 

Viện đại học Đà lạt chuẩn bị làm 

lễ mãn khoá. Đây là một cuộc 

“hành quân” nên ngoài bộ quân 

phục mang trên 

người, được đem 

thêm một bộ để thay 

và đồ dùng vệ sinh 

cá nhân, mọi việc 

phải được bảo mật. 

Sáng chúa nhật 

5/1/69 chúng tôi 

được đưa đến phi 

trường TSN, phía 

quân sự, khoảng 10 

giờ. Vì không đủ phi 

cơ nên phải chia 

thành hai chuyến, 

Hàn tôi đi chuyến 

sau và máy bay đáp 

xuống phi trường Liên Khương 

khoảng 8 giờ tối. Bửng phía sau 

máy bay hạ xuống, chúng tôi 

được lệnh: ba lô lên vai, đầu cúi 

xuống và chạy lúp xúp theo 

người hướng dẫn về phía một 

hangar ( trại máy bay ) trống ngồi 

chờ xe đến đón…Trong sự tĩnh 

lặng của núi rừng cao nguyên 

thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng 

đại bác như nhắc nhở chúng tôi 

cuộc chiến đang hiện diện từng 

giây, từng phút trên mảnh đất quê 

hương khổ đau nầy. Xa xa gần 

cuối tầm nhìn những đóm hoả 

châu lập loè trong đêm đen soi tỏ 

một vùng, một khoảnh khắc thực 

tại chứ không phải là ánh sáng 

trên những tấm phông trình diễn 

văn nghệ khi ca sĩ hát bài 

“Những đóm mắt hỏa châu” trên 

sân khấu…Và những đốm sáng 

trong khoảng thời gian rất thực 

đó có khi vừa đủ để thực hiện 

một cái vuốt mắt cho đồng đội 

lần cuối và vĩnh viễn : chiến 

tranh thật là tàn nhẫn, và tội ác 

của những kẻ gây chiến là khốn 

nạn nhất trên thế gian nầy ! 

Không biết những tên đầu xỏ bên 

thắng cuộc, sau cuộc chiến có khi 

nào nghe lại được những câu hát 

mà như lời nguyền rủa đầy uất 

nghẹn: “ Ngày mai đi nhận xác 

chồng, say đi để thấy mình không 

là mình…Dài hơi hát khúc 

thương ca, thân côi khép kín 

trong tà áo đen…”.  

Trong hangar chúng tôi ngồi 

thành hàng sáu, lắng nghe từng 

lời dặn của vị chỉ huy, đại úy 

Phong, tiểu đoàn phó TĐ Nguyễn 

Huệ/Trung tâm Huấn luyện 

Quang Trung. Ông nói: "Trước 

khi về quân trường tôi là một sĩ 

quan tác chiến…nhưng chưa có 

cuộc hành quân nào khó khăn 

bằng lần nầy vì trong tay tôi 

không phải là những binh sĩ bình 

thường, quen trận mạc mà là 

những sĩ quan tương lai mới vào 

nghề, lại là thành phần ưu tú, là 

tài nguyên đặc biệt cuả quốc 

gia…mà trong tay mỗi người 

không có một tấc sắt. Tuy nhiên 

với khả năng của các anh, tôi tin 

rằng dù chỉ mới sau một thời gian 

ngắn được huấn luyện ở quân 

trường, cũng đủ để các anh thực 

hiện tốt những gì cần thiết khi có 

lệnh. Nghiêm ! Chúng ta chuẩn bị 

hành quân." 

Đoàn xe lăn bánh, mở 

đường là một thiết vận 

xa, kế tiếp có hai quân 

xa chở binh sĩ có vũ 

trang, rồi đến hai chiếc 

đầu của đoàn xe chúng 

tôi, lại đến thiết vận xa, 

xe binh sĩ…Dọc hai 

bên cách bờ đường 

khoảng 15 thước rải rác 

có xe thiết giáp và lều 

của binh sĩ Biệt động 

quân thuộc Quân đoàn 

II trấn đóng, bảo vệ lộ 

trình kéo dài cho đến 

tận gần ngõ vào thành 

phố Đà lạt. Đoàn xe của chúng 

tôi đến Viện khoảng 10 giờ đêm. 

Cha Viện trưởng đã cho sắp xếp 

hết mọi chuyện từ việc ăn uống, 

chỗ ở, áo mão cho đến tiệm chụp 

hình kỷ niệm, chúng tôi cứ theo 

lịch trình có sẵn mà làm. 

Sáng thứ ba ngày 7/1/1969, Viện 

ĐH Đà lạt đón Tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu đến chủ tọa lễ 

mãn khóa. Chúng tôi được hướng 

dẫn đứng dọc theo hai bên đường 

từ văn phòng Viện lên Nhà 

Nguyện, nơi tổ chức buổi lễ để 

đón đoàn rước Quốc kỳ Việt 

Nam Cộng Hòa rồi chầm chậm đi 

theo đoàn rước tiến vào vị trí làm 

Xem tiếp trang 14   

Phan Thạnh 

Các cậu cử trong botte de saut 
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 lễ. 

Sau lễ là buổi tiệc mừng được sắp 

xếp ngoài trời, trên các thảm cỏ, 

dưới hình thức picnic để quan 

khách và nhất là sinh viên tốt 

nghiệp dễ dàng đi lại thăm hỏi, 

chụp hình…Đặc biệt trong lễ tốt 

nghiệp khóa đầu tiên trường 

CTKD, phần lớn các ông cử là 

“Tân khoa thời chinh chiến” về 

Viện dự lễ từ quân trường dưới 

dạng một cuộc hành quân nên 

không được thông báo để thân 

nhân đến dự, kể cũng hơi 

buồn.Từ hình ảnh những chàng 

trai mang áo mão tân khoa nhưng 

để lộ ra chân mang bốt đờ sô và 

tóc ngắn dưới vành mũ khiến 

Hàn liên tưởng đến câu ca: 

“Ngày hợp hôn nàng không đòi 

may áo cưới…” 

Còn bây giờ :  

Nam sinh viên, áo tân khoa phủ 

che đồ quân đội 

Vẫn để lộ : bốt đờ sô còn vướng 

bụi quân trường. 

Ngày về dự lễ bằng một cuộc 

hành quân, 

Chút mừng vui thành đạt không 

có thân nhân chia sẻ ! 

Thân nam nhi thời chiến chinh là 

thế, 

Tổ Quốc lâm nguy riêng mình vui 

vẻ được sao ? 

Ngày 8/1/69 trở về Quang Trung, 

chúng tôi lại hòa nhịp vào nếp 

sống quân trường “vai sát vai ta 

thi tài trong tình quân ngũ” và 

chuẩn bị đón Tết Kỷ Dậu 1969 

vào ngày 16 tháng 2. Dù chưa 

thực sự bước vào cuộc chiến để 

thi hành nhiệm vụ ở các đơn vị 

nhưng chắc chắn là “Xuân nầy 

con không về. Vì bao lớp trai 

hùng chào Xuân chiến trường, 

không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ 

ơi con Xuân nầy vắng nhà.” 

Tết xong, tất cả khóa 9/68 chuyển 

sang giai đoạn II, được huấn 

luyện ở Trường Sĩ quan Trừ bị 

Thủ Đức. Một kỷ niệm khó 

quên : theo thông lệ tất cả tân 

khóa sinh mới được đưa đến đều 

phải chạy ba vòng Vũ đình 

trường để “chào sân”  với ba lô 

trên lưng và xắc marin trên vai. 

Hàn vốn nhỏ con, ốm yếu, nên 

mới chạy được nửa vòng đã thấy 

mệt bở hơi tai, ngó qua bên phải 

thấy Nguyễn Phi Hùng thuộc 

nhóm “Tam quái” lớn con nhưng 

cũng hổn hển chẳng khá gì hơn…

Và lúc đó Hùng vừa thở vừa nhắc 

đi nhắc lại: “Thạnh xỉu đi, xỉu 

đi…” Vì nguyên tắc, nếu chạy 

bên cạnh người bị xỉu thì được hô 

lớn lên : có người bị xỉu rồi đưa 

người đó ra ngoài lề chăm sóc để 

khỏi bị dẫm đạp. Lúc đó Hàn tuy 

mệt mà vẫn chưa đến nỗi xỉu 

nhưng cũng thực hiện vai diễn 

một cách xuất sắc: nhắm mắt lảo 

đảo. Hùng hô lớn:“Có người xỉu” 

rồi kề vai đưa Hàn ra ngoài bờ 

cỏ, và Hàn nằm lăn ra kê đầu lên 

xắc marin: chưa bao giờ được 

hưởng một cái nằm đã như vậy. 

Năm tuần huấn nhục cũng trôi 

qua và sau lễ gắn Alfa tất cả khóa 

sinh trở thành sinh viên sĩ quan. 

Ngày về Viện làm lễ tốt nghiệp, 

tất cả sinh viên Thụ nhân có nghe 

Trung tướng Trần Văn Trung, 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Chiến 

tranh Chính trị là khách mời tham 

dự buổi lễ nói với Cha Viện: 

“Các con cái của Cha, ngoại trừ 

những ai có lựa chọn khác, còn 

lại Tổng cục xin hết về ngành 

CTCT vì TC còn thiếu rất nhiều 

cán bộ chuyên ngành ưu tú…" Vì 

vậy mà Hàn xin nói riêng và nói 

nhỏ với Thụ nhân tụi mình là 

trong thời gian thụ huấn ở trường 

Bộ binh đa số phe ta hay tìm cách 

lặn hợp lý hoặc rất lề mề về các 

môn chiến thuật gian lao…vì biết 

chắc mình sẽ đi ngành ! Còn 

riêng Hàn thì phải “móc nối” với 

Đặng hữu Tư, SV đại diện Đại 

đội, ưu tiên cho job trực nhà bàn, 

tuần một lần vì Hàn đã có “work 

experience” là “bán ba” lúc ở bên 

TĐ Nguyễn Huệ, Quang Trung, 

và tuần một lần đó phải rơi vào 

những ngày mà thời khóa biểu 

huấn luyện đã sắp xếp là : bò hoả 

lực, vượt đoạn đường chiến binh, 

đi giây tử thần.v.v. 

Trước ngày mãn khóa có cuộc 

hành quân dã ngoại ba ngày…

Mặc dầu biết rằng trong quân đội 

có huấn thị là: lệnh của thượng 

cấp phải luôn luôn thi hành trước, 

khiếu nại sau, nhưng không hiểu 

sao lúc đó, ngay buổi đầu tiên, 

Hàn lại “ba gai” dám cãi lệnh 

Trung uý huấn luyện viên chiến 

thuật chỉ huy đại đội hành quân 

và lập tức bị phạt bốn ngày trọng 

cấm; xe quân cảnh được gọi đến 

và đưa ngay về nhốt ở 301. Mới 

bước vào cửa phòng giam đã thấy 

ngay svsq Nguyễn cao Anh (nhỏ 

tuổi hơn Hàn, trong ban văn nghệ 

từ lúc ở Quang Trung) chào rất 

niềm nỡ : 

-"Chào sư huynh, mới lần đầu 

phải không? Vì chưa gặp lần nào 

trong nầy, chắc bốn  ngày thôi 

chớ gì." 

-Hàn hơi ngạc nhiên, trả lời: 

"Phải, có lẽ lần đầu và lần cuối vì 

sắp mãn khóa rồi. 

-Đúng vậy! Đây là chỗ của sư 

huynh, nếu cần cởi giày, áo ngoài 

rồi đi rửa tay, rửa mặt cho mát. 

Trên hướng đầu nằm đã có “hai 

bộ chưởng” để sẵn, bốn ngày đọc 

nhanh lắm thì cũng chỉ hết một 

bộ. Cần ăn uống gì cứ viết mảnh 

giấy rồi gõ cửa để sẳn phía dưới; 

giá cả cũng chỉ đắt hơn ở câu lạc 

bộ một tí thôi." 

Sau một đoạn đối thoại ngắn, 

Hàn nhìn lên ba phía vách phòng 

giam thấy những hàng chữ viết 

tên tô đậm trong đó Nguyễn Cao 

Anh tới ba lần có ghi số thứ tự 1, 

2, và 3! Hèn chi có vẻ lão làng, 

nhưng lại rất lịch sự và dễ mến. 

Xem tiếp trang 15 

… Thụ Nhân một thời chinh chiến 
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Thật không ngờ vào những ngày 

cuối khoá huấn luyện của một 

quân trường Hàn lại được hưởng 

thú yên bình, ngồi “khách sạn 

cửa có chấn song sắt” an toàn 

nhâm nhi cà phê, đọc chuyện 

chưởng mà không phải trả tiền 

thuê phòng! 

Rồi ngày mãn khóa cũng đến, 

những sinh viên lớn con, đủ khổ 

thì phải tập dợt trước và lên Vũ 

đình trường làm lễ gắn lon chuẩn 

uý đồng thời được thông báo đơn 

vị phục vụ. Còn hạng nhỏ con, 

thiếu khổ như Hàn thì cứ thong 

dong Câu lạc bộ trong bộ quân 

phục mới đã may sẵn có thêu lon 

và huy hiệu ngành CTCT rồi. 

Theo Hàn nghĩ thì tất cả các 

chuẩn úy gốc Thụ nhân ra trường 

sẽ có mặt trong các ngành, đơn vị 

chuyên môn như: Hành chánh 

Tài chánh, Tổng cục Tiếp vận, 

cục Quân tiếp vụ, Quân nhu, 

Quân sử, Quân cảnh…Đa số còn 

lại là Tổng cục CTCT. Nhưng 

thật đặc biệt và bất ngờ là cũng 

có chàng tuổi trẻ thích cỡi cánh 

bằng lướt gió, tung mây, để mơ 

mộng níu áo Hằng Nga và nhìn 

vũ trụ lúc nhân thế còn ngủ say, 

nên đã ghi danh vào Không quân 

và trở thành phi công trực thăng 

chiến đấu. Đó là Huỳnh Mỹ 

Phương. Còn một anh chàng khác 

không biết có phải thích làm 

người hùng “đồ bông súng ngắn” 

hay là mê phim điệp viên 007 nên 

đã gia nhập Nha Kỹ thuật, phòng 

7 Tổng Tham mưu. Và vào 

những ngày cấm trại anh đã rất 

xuất sắc trong vai diễn điệp viên 

"không không thấy" ở đơn vị, đó 

là Vũ trọng Thức nhà mình. 

Sau ngày mãn khóa, nghỉ phép 

bốn ngày, những tân sĩ quan 

thuộc TC/CTCT tăng phái công 

tác tạm thời ở các phường đến 

đầu tháng 10/69 trở lại Trung tâm 

Huấn luyện Cán bộ CTCT 

Nguyễn Trãi nằm trong Quân vụ 

thị trấn, Biệt khu thủ đô để học 

khóa 13 Đại đội phó CTCT. Nói 

tới quân trường, dù lớn dù nhỏ, 

hễ có Thụ nhân tập trung đông là 

có quậy phá, và lúc đó Hàn được 

mang danh là “Nhị bách tiên 

sinh” vì có số danh bạ khoá sinh 

là 200 ! Có lẽ vì xuất thân từ một 

ngôi trường Mẹ là Viện ĐH Đà 

lạt, có tình thân mật gia đình, có 

nhiều sinh hoạt chung, thông cảm 

hiểu biết nhau, nên có cơ hội tụ 

họp lại là tính năng động tuổi trẻ 

lại nổi dậy, mặc dù quân trường 

là nơi chuẩn bị đầu tiên để bước 

vào cuộc chiến bi thảm…nhưng 

vì chưa thấy quan tài nên chưa đổ 

lệ chăng ? 

Khóa 13/ĐĐP/CTCT kết thúc. 

Ngày 3/11/69 bốc thăm đơn vị 

phục vụ. Thứ tự bốc thăm được 

xếp theo thứ hạng kết quả của 

khóa học, ông bạn nối khố của 

Hàn là Nguyễn Thành Đức được 

bốc thứ hai về TĐ 50 CTCT là 

Tiểu đoàn tổng trừ bị trực thuộc 

Tổng cục đóng ngay tại Saìgòn, 

cuối đường Hồng Thập Tự, gần 

sông Thị Nghè. Đáng lý Hàn bốc 

thăm vào số thứ tự 68 nhưng vì 

xe hư đến trễ nên đồng ý chấp 

thuận bốc kế tiếp sau số 178. 

Không ngờ trễ mà lại hên vì lúc 

đó các đơn vị CTCT xa như TĐ 

10(vùng một), TĐ 20 (vùng hai)

…đã hết chỗ và Hàn đã bốc được 

chỗ cuối cùng của TĐ 50 cùng 

với ông bạn Thành Đức của 

mình. Thụ nhân về TĐ 50 bảy 

người: Bùi Hồng Hải, Nguyễn 

Thành Đức, Phạm Ngọc Quỳnh, 

Nguyễn Thăng Long, Nguyễn 

Thế Phương, Phan Thạnh và 

Nguyễn Minh Kính. Một thời 

gian sau Kính xin chuyển về TĐ 

40 gần nhà. 

Như Hàn đã nói, đây là cuộc 

chiến tranh bi thảm… cho nên dù 

là sĩ quan phục vụ ở các ngành 

chuyên môn, không trực diện tác 

chiến, nhưng cũng có lúc đối diện 

với nguy hiểm và cái chết cận kề. 

Một trường hợp mất mát đau 

buồn đã xảy ra rất sớm với Thụ 

nhân chúng ta là người bạn thân 

thương, Dương thành Sương, đã 

tử trận trong đêm 31/3 rạng sáng 

1/4/1970 khi đặc công Việt cộng 

tấn công vào Trường Đại học 

CTCT Đà lạt. Lúc đó Sương về 

đơn vị được hơn bốn tháng và 

mới lập gia đình chưa đầy ba 

tháng! Có lẽ các đồng đội Thụ 

nhân cùng đơn vị với anh như: 

Trần Đắc Đạt,Trương Duy Hào, 

Trần Ngọc Phong, Trần Ngọc 

Chúc, Lưu Văn Dân…có thể hồi 

tưởng lại cái đêm kinh hoàng đó: 

“…Nghe trong đêm kêu gào từng 

tiếng súng pháo đếm mau, 

Và tiếng súng tiếng súng thay 

nhạc chiêu hồn đưa anh đi, anh 

đi… 

 … Anh, anh không chết đâu anh, 

anh chỉ về với Mẹ mong con, 

Anh vẫn sống thênh thang trong 

lòng muôn người biết thương đời 

lính…" 

Và trong lòng những người bạn 

Thụ nhân cùng một thời chinh 

chiến với anh. 

Rồi thời gian tiếp tục trôi qua, 

cuộc chiến cứ tiếp diễn. Ở TĐ 50 

CTCT Hàn đi hai chuyến công 

tác vài ngày với nguyên Đ.Đội 

501 ở hai cực Nam, Bắc miền 

Nam VN: cuối 1970 qua 71, Trại 

giam tù binh cộng sản VN, Phú 

quốc; tháng 4 đến cuối tháng 

8/1974, vùng điạ đầu giới tuyến, 

Hương Điền ( Huế ) Quảng Trị. 

Khoảng giữa 71-73 hai năm đi 

học Anh ngữ và chờ khóa du học 

Mỹ theo chương trình MAP đào 

tạo giáo sư cho Trường 

ĐH.CTCT Đà lạt, nhưng sau khi 

ký kết Hiệp định Paris chương 

trình bị huỷ bỏ. Giữa 73 đến giữa 

74: Đi làm giảng viên các khoá 

… Thụ Nhân một thời chinh chiến 

Xem tiếp trang 16 

Gắn lon chuẩn úy 
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cách mạng hành chánh Vũng 

Tàu. 

Cuối 1974 sang đầu năm 75 cuộc 

chiến lại sôi động. Quân lực 

VNCH trong tình trạng trực diện 

khó khăn chồng chất, thiếu thốn 

mọi bề về tiếp liệu: chiến cụ, vũ 

khí, đạn dược, nhiên liệu.v.v. vì 

Đồng minh bội ước không thực 

hiện đáp ứng điều khoản một đổi 

một và làm ngơ trước mọi vi 

phạm hiệp định của CS Bắc việt. 

Ngày 11/3/75 TĐ50 CTCT giải 

tán để tăng cường nhân sự cho 

các đơn vị tác chiến. Hàn về Tiểu 

khu Định Tường chờ phân bổ 

đơn vị nhưng đến 20/4/75 vẫn 

chưa có nhiệm sở chính thức. 

Ngày 20/04/75 cũng là ngày lực 

lượng quân đội VNCH rút khỏi 

Xuân Lộc, miền Nam đã cận kề 

sụp đổ. Ngày 22/4/75 vẫn chưa 

phân bổ đơn vị, Hàn trở về nhà. 

Thời gian từ 23 đến 30/4/75 có 

thể nói là tuần lễ ghi dấu ấn đau 

buồn nhất trong cuộc đời binh 

nghiệp của Hàn, nhất là vào 

những ngày từ 28 đến 30. Từ 

khuya 28/4, đạn pháo đã nổ xung 

quanh Saigòn, rồi phi trường 

TSN và Bộ TTM. Cả thành phố 

thủ đô và vùng phụ cận hoảng 

loạn, người nhốn nháo chạy 

ngược, chạy xuôi tìm đường trốn 

thoát. Hoa thịnh đốn họp khẩn 

cấp Hội đồng An ninh Quốc gia 

thay đổi kế hoạch di tản (trước dự 

trù cho đến hết ngày7/5/75)…

Bây giờ phải lập cầu không vận 

để tháo chạy ngay lập tức và hạm 

đội 7 Thái bình dương chịu trách 

nhiệm tiến hành. Ôi “sức mạnh” 

vô địch của đại cường quốc Hoa 

kỳ đã từng bách chiến bách thắng 

trong hai cuộc Thế chiến, lúc nầy 

đã không dọa nổi, thậm chí 

không năn nỉ nổi những tên VC 

tép riu để xin thêm vài ngày mà 

chạy cho được bình yên !!! Rốt 

cuộc phải cuống quít cuốn cờ leo 

lên nóc nhà mà chuồn. Phải 

chăng đây là “kiệt tác: Hoà bình 

trong danh dự” của Cụ KÍT, 

thành công chói loà đến nỗi làm 

lóa mắt các nhà bình chọn để 

tặng giải NOBEL hoà bình cho 

cặp đôi thủ đoạn bất nhân hoàn 

hảo nhất thế giới ?! 

     Buổi sáng 29/4/75, sau nhiều 

đêm chập chờn mất ngủ, Hàn lúc 

đứng, lúc ngồi trên lan can 

khoảng 12 mét vuông, thỉnh 

thoảng nhấp ngụm cà phê, mặc 

dầu đã bỏ rất nhiều đường nhưng 

vẫn đắng chát. Đến 11 giờ trưa 

thì thấy trên bầu trời Sàigòn từng 

đoàn trực thăng bay vào…đáp 

xuống các điểm hẹn đã được sắp 

xếp để bốc người rồi lại bay ra, 

đoàn này nối tiếp đoàn khác trên 

không, thường trực lúc nào cũng 

có trực thăng võ trang bay lượn 

và vài ba chiếc F4 Fantom gầm 

thét làm nhiệm vụ yểm trợ. Lúc 

đó đứng trên lan can nhìn cảnh 

tượng nầy diễn tiến, lòng Hàn 

chùng xuống và chết lặng nên 

không còn cảm giác sợ hãi nữa, 

hình như một bộ phận nào đó trên 

não đã bị tê liệt không còn hoạt 

động ! Thế là hết, hết thật rồi, bao 

nhiêu ước mơ tuổi trẻ: học hành, 

phục vụ, trau dồi kinh nghiệm và 

cố gắng rèn luyện để giữ gìn sự 

công chính hầu lúc hữu sự có thể 

đóng góp chút gì cho quê hương, 

dân tộc khi đất nước bình yên. 

Bây giờ hết chiến tranh rồi nhưng 

“bình yên thực sự” chắc còn xa! 

Vì bên thắng cuộc là những 

người Cộng Sản mà qua kinh 

nghiệm đã học được từ Sô Viết 

của Staline, Tàu cộng của Mao 

trạch Đông, Kim nhật Thành của 

Bắc Hàn thì người chiến thắng 

thường hành xử với bên thua 

cuộc bằng hận thù và áp dụng 

mọi thủ đoạn loại trừ và hơn nữa 

còn xem trí thức không có giá trị 

bằng cục phân! Ngoài nỗi lo việc 

sẽ xảy ra về sự đối xử của bên 

chiến thắng đối với kẻ cựu thù, 

còn có niềm đau sâu thẳm hơn 

khi nghĩ đến đồng minh đã vì 

quyền lợi mà phủi tay, ruồng bỏ 

chiến hữu từng chung giới tuyến, 

chung chiến hào một cách phũ 

phàng, bỉ ổi và vô cùng tàn 

nhẫn…Có một sự thật lịch sử 

không thể chối cãi là chính phủ 

của đại cường quốc Hoa kỳ đã 

hai lần trảm thủ hai nền Cộng hòa 

non trẻ của miền Nam VN bởi hai 

tên đao phủ Henry: Một tên là 

Henry Cabot Lodge bóp chết nền 

đệ nhất Cộng Hòa và tên thứ hai 

là Henry Kissinger thảm sát nền 

đệ nhị Cộng Hòa !!! 

Nhớ lại từ sáng sớm ngày 29/4/75 

Sàigòn hoảng loạn và đến trưa 

30/4/75 thì hoàn toàn sụp 

đổ...Tâm trạng của Hàn và có thể 

là của một số Thụ nhân khác còn 

trụ lại lúc đó vô cùng hoang 

mang và tột đỉnh chán chường. 

Tình cờ trở thành chứng nhân của 

một giai đoạn lịch sử, chứng nhân 

sự kết thúc của một cuộc chiến bi 

thảm, và cũng chính là những 

người trong cuộc của nhóm “Thụ 

nhân một thời chinh chiến”, bây 

giờ trở thành những kẻ chiến bại 

của bên thua cuộc. Lúc đó trong 

chút ưu tư lắng đọng còn sót lại 

của tâm hồn, Hàn bỗng thấy thèm 

khát sự huyền hoặc trong những 

câu thơ đầy chất thiền của Phạm 

Thiên Thư được Phạm Duy phổ 

nhạc : 

Rằng xưa có Gã từ quan, 

Lên non tìm động hoa vàng ngủ 

say. 

Thôi thì thôi để mặc mây trôi, 

Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ 

lan… 

Nhưng đó chỉ là giấc mộng vàng 

không bao giờ đến…vì thực tế 

phũ phàng đã diễn ra sau đó 

không bao lâu : 

Rằng nay những Gã quan thua, 

Rừng thiêng nước độc, lao tù khổ 

sai ! 

Trong cơn mê, giấc mộng dài, 

Buồn đau gậm nhấm hình hài xác 

xơ. 

Thôi thì thôi, còn gì mà mơ ? 

Thôi thì thôi nhé, đành chờ kiếp 

sau… 

FLORIDA, tháng 4-2020 

            

… Thụ Nhân một thời chinh chiến 
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 Trong địa đạo tháng tư cuối tháng  Tên Hitler bỏ mạng đường hầm Vào năm Một Chín Bốn Lăm (1) Âu châu đổ nát lửa tàn chiến chinh.  

Mấy tháng sau Ba Đình u uất (2) Râu Hitler tái xuất họ Hồ   
Từ đây xương máu đầy mồ 
Giam cầm đấu tố cơ đồ thương đau.  

Đều vần ‘‘H’’mọc râu xơ xác (3) Đều độc tài gian ác như nhau 
Hitler tàn sát mãi đâu 
Họ Hồ giết hại người Âu Lạc mình.  

Đợt đấu tố hành hình vô tội 
Hàng chục ngàn ngục tối bi thương (4) Quỳnh Lưu nổi dậy can trường Nghệ An bộ đội coi thường người dân (5)  

Năm 68 Mậu Thân xứ Huế 
Bảy ngàn người kiệt quệ phơi thây Ngổn ngang thân thể phơi đầy Trẻ già lớn bé cung mây lệ tràn  

Rồi cuộc chiến tương tàn giăng mắc Trên đường mòn từ bắc vô nam Hai bên chết chóc vô vàn 
Cấp cao chính ủy hưởng phần lợi danh.  

Lửa chinh chiến phai tàn đất hứa Liền bốc lên ngọn lửa hận thù 
Bao người bỏ mạng trong tù  
Bao người vượt biển bây chừ ở đâu ?  

Bản cáo trạng đầu tầu cộng sản Bao oan hồn phân tán khắp nơi Thắp nhang nhớ lại một thời 
Người còn kẻ mất cuối trời hiển linh.                                 Lê Đình Thông 

Đêm khuya thơ thẩn trăng ngà 

Trăng đi theo bước - hỏi nhà nơi đâu ? 

Nhà xưa cách biệt đã lâu 

Đường quen đã lạ !..Đêm thâu nhớ nhà !! 

 

Tôi muốn đi trên đường Quê hương 

Con đường chưa đổi tên chưa mất 

Có những ngày mưa vừa ướt đất 

Chợt nhớ thời mưa nắng xa xăm ... 

 

Đã bao lần tôi muốn về thăm 

Ngôi nhà xưa giàn hoa giấy đỏ 

Dẫu đã thành một Phường khu phố 

Vẫn nhìn vào để thấy bể dâu ! 

 

Tôi muốn về dù biết lòng đau 

Về đi dưới hàng me rợp mát 

Có những giấc mộng xưa xanh ngắt 

Chưa tan tành vì một tháng tư !! 

 

Tôi cũng thường mơ một giấc mơ 

Đường đến Bạn gần nhà tôi lắm 

Ta lại uống tách cà phê nóng ... 

Lần cuối cùng chưa kịp chia tay ! 

 

Tôi muốn về tìm lại bóng cây 

Bạn và tôi nghỉ chân một dạo 

Ngày" lao động" Kà Tum ướt áo 

Ngồi ước ly nước đá chanh đường!.. 

Tôi chưa về thăm được Quê hương 

Đường đến trường hoa vàng rải rác 

Bao lâu rồi dấu chân tản mát 

Hồn trường xưa nhớ bước chân xưa !! 

 

Một Quê nhà bao độ gió mưa 

Một Quê hương quẩn quanh nỗi nhớ 

Lòng vẫn dõi theo từng nhịp thở 

Đổi thay nhiều từ lúc ra đi !! 

 

Tôi muốn về thăm lại chốn Quê 

Tìm đến quán sách quen ngày ấy 

Những cuốn sách còn thơm mùi giấy 

Ai gom đi đốt hết một thời !! 

 

Tôi muốn về để thấy được tôi 

Giữa cảnh đời ngược xuôi lạ lẫm 

Vẫn luôn mang một niềm hy vọng 

Không thể nào -Ta mất Quê hương ! 

 

Những con đường Quê hương biết nói 

Từng tháng ngày ta đã trải qua 

Ai ra đi mà không nhớ quá 

Đủ vui buồn trên một Quê hương ! 

 

Một Tháng Tư - Đất nước tang thương !! 

Quê hương tôi - Bao giờ đêm sáng ?! 
 

hklong 

TỪ MỘT NGÀY THÁNG TƯ 

30/04/1945 : HỒN MA HITLER HÓA KIẾP HỌ HỒ 

(1) Hitler tự sát ngày 

30/04/1945  

(2) Ngày 02/09/1945, họ Hồ 

khai sinh VNDCCH 

(3) H : Hitler - Hồ Chí 

Minh 

(4) Theo Stéphane Courtois, 

50 000 người chết oan trong 

đợt cải cách ruộng đất. 

(5) Theo lệnh họ Hổ, Văn 

Tiến Dũng chỉ huy sư đoàn 

304 đàn áp dân lành Quỳnh 

Lưu. 
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Xem tiếp trang 19 

Chương II (Tiếp theo) 

Nguyên văn: 
孔懷兄弟，同氣連枝。交友投分，切磨箴規。 

仁慈隱惻，造次弗離。節義廉退，顛沛匪虧。 

性靜情逸，心動神疲。守真志滿，逐物意移 

堅持雅操，好爵自縻。 

 

Hán Việt: 

Khổng hoài huynh đệ,  

đồng khí liên chi.  

Giao hữu đầu phân,  

thiết ma châm quy. 

Nhân từ ẩn tắc,  

tạo thứ phất ly,  

tiết nghĩa liêm thoái,  

điên phái phỉ khuy. 

Tính tĩnh tình dật,  

tâm động thần bì,  

thủ chân chí mãn,  

trục vật ý di. 

Kiên trì nhã thao,  

hảo tước tự my. 

 

孔懷兄弟：Khổng hoài huynh đệ 

'Khổng' thường được cho là đề tài 

liên quan đến Khổng Tử tức phu 

tử Khổng Khâu (孔丘) khi bàn về 

Nho học Á Đông, nhưng ở đây 

'khổng' là một trạng từ/phó từ về 

mức độ (adverb of degree) chỉ sự 

to lớn, sâu sắc, phi thường, đặc 

biệt. 'Hoài' là quan tâm, lưu ý. 

'Huynh' là anh trai, là từ dùng để 

xưng hô người nam lớn tuổi hơn 

mình. 'Đệ' là em trai, là từ xưng 

hô người nam nhỏ tuổi hơn mình. 

Ý cả 4 chữ nói rằng cần phải đặc 

biệt lưu ý anh em trai mình. 

 

同氣連枝：Đồng khí liên chi 

'Đồng' là cùng nhau, cùng với 

nhau, giống nhau. 'Khí' là hơi, tức 

một trong 3 trạng thái của vật thể, 

là một dạng năng lượng, là giòng 

máu, là tính tình. 'Liên' là kết nối, 

nối liền, liên tục, suốt, không 

gián đoạn. 'Chi' là nhánh, cành; là 

những gì tách ra từ cùng một bản 

thể, chi ở đây phải hiểu là tay 

chân của cơ thể. Ý nói là (anh 

em) cùng máu mủ mà ra như tứ 

chi cùng cơ thể, cành lá cùng 

thân cây. Ý của cả 2 câu này là 

cần phải đặc biệt quan tâm đến 

anh em ruột vì cùng giòng máu 

cha mẹ sinh ra. Quan hệ anh em 

là một trong ngũ luân (五倫): Quân

-Thần, Phụ-Tử, Phu-Thê, Huynh-

Đệ, Bằng- Hữu (君臣，父子，夫妻，

兄弟，朋友). Trong quan hệ anh 

em, anh (chị) yêu cầu phải quan 

hoài, lo chăm sóc em; em phải 

một mực tôn kính anh (chị). 

Quan hệ anh em phải hoà mục (), 

có như thế mới tròn chữ hiếu vì 

nếu anh em bất hoà thì người 

phải chịu đau khổ nhất là cha mẹ, 

làm Thân con mà khiến cha mẹ 

khổ tâm vì bất hoà với anh em là 

bất hiếu. Thời cận đại có bộ sách 

Đệ Tử Quy (弟子規) được viết vào 

đời nhà Thanh bên Trung Hoa 

(1644-1912) có câu: 兄道友，弟道

恭，兄弟睦，孝在中 (Huynh đạo 

hữu, đệ đạo cung, huynh đệ mục, 

hiếu tại trung), nghĩa là cái đạo 

của người anh (chị) là thương 

yêu, quan tâm chăm sóc em, cái 

đạo của người em là phải cung 

kính anh, chị; anh em mà biết 

kính trên nhường dưới, tôn kính 

hảo hữu thì ở trong đó đã có chữ 

hiếu, đã là có hiếu với cha mẹ.   

 

交友投分: Giao hữu đầu phân 

'Giao' là qua lại với nhau, giao 

tiếp. 'Hữu' là bạn bè, bằng hữu. 

'Đầu' là đem lại, mang tới, bỏ 

vào. 'Phân' là tách ra, phân chia, 

là chia sẻ. Bốn chữ này là lối nói 

rút gọn của 恰如其分 (cáp như kỳ 

phân, nghĩa là cùng đem lại cho 

nhau cũng như cùng nhau chia 

sẻ) ý nói làm bạn với nhau cần 

phải đem lại cho nhau tình thân, 

bầu bạn, gánh nặng, gian lao, tâm 

sự, nỗi niềm cũng như cùng nhau 

chia sẻ những gì đã mang lại cho 

nhau. 

切磨箴規: Thiết ma châm quy  

'Thiết' là thân cận, gần gũi, thiết 

tha. 'Ma' là mài dũa, đụng chạm, 

cọ sát. 'Thiết ma' ở đây là một 

động từ kép có nghĩa là chịu 

đựng gian khổ. 'Thiết ma' là cách 

nói rút ngắn của 4 chữ 切磋琢磨

(thiết tha trác ma), tức 4 bước 

trong trình tự luyện ngọc (玉). 

Bước đầu 'thiết' là cắt làm đôi để 

xem quặng mỏ có ngọc hay 

không, ít hay nhiều. Bước thứ nhì 

'tha' là mài, giồi, dũa bỏ đá quặng 

để còn lại ngọc. Ngọc lấy được là 

ngọc thô, gọi là phác ngọc (璞玉). 

Hai bước này đòi hỏi 2 người 

cùng làm, kẻ thiết người tha. 

Thiết tha vì thế thành biểu tượng 

của sự hợp tác, tình bạn thiết tha 

đòi hỏi sự tương thân tương trợ, 

có nguồn gốc từ sự hợp tác trong 

quá trình luyện ngọc. Bước thứ 

ba 'trác' là đục, đẽo phác ngọc 

thành món đồ trang sức hay hình 

tượng cầm thú, tượng Thần, Phật 

v.v.. Bước thứ tư 'ma' là chà 

nhẵn, mài bóng loáng thành ngọc 

đem ra thị trường.  'Châm' là cây 

kim, ở đây là lời khuyên, châm 

ngôn. 'Quy' là can ngăn, góp ý 

sửa chữa, răn bảo. 'Châm quy' là 

một động từ kép có nghĩa là 

khuyên can, nhắn  nhủ. Ý cả 4 

chữ này cần phải được hiểu trong 

khuôn khổ 4 chữ trước nó, nghĩa 

là làm phạn phải đem lại cho 

nhau tình thân, chia sẻ nỗi niềm, 

cùng chịu cam khổ, cùng khuyên 

nhủ, an ủi nhau khi cần tới. 'Thiết 

ma' là bước đầu và bước cuối 

trong trình tự luyện ngọc được 

dùng ở đây hàm ý tình bạn cần 

phải vững bền từ đầu chí cuối. 

 

Nếu 8 chữ đi trước nó nói về tình 

anh em thì hai câu 8 chữ này nói 

về tình bạn bè, tức bằng hữu, 

cũng là một trong ngũ luân (五倫) 

đã nói đâu đây trên trang này. 

…...Tiếp theo số trước                    Lày A Mản 
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Xem tiếp trang 20 

Tình bằng hữu được liệt vào hàng 

ngũ luân cho thấy tầm mức quan 

trọng của nó.   

 

仁慈隱惻: Nhân từ ẩn trắc 

'Nhân' là lòng nhân, từ bi, nhân 

đức. 'Nhân' là một khái niệm triết 

học Đông phương trừu tượng. 

'Nhân' được giải thích rõ trong 

Luận ngữ (論語): 子張問仁於孔子。子

曰：“能行五者於天下為仁矣”。請問之，

曰：  “恭，寬，信，敏，惠 ”。 (Tử 

Trương vấn Nhân ư Khổng Tử. 

Tử viết: “Năng hành ngũ giả ư 

thiên hạ vi nhân hề. Thỉnh vấn 

chi, viết: Cung, khoan, tín, mẫn, 

huệ.”), nghĩa là Tử Trương hỏi 

Khổng Tử về lòng Nhân, Khổng 

Tử đáp: “Người nào có 5 đức 

trong thiên hạ thì gọi là 'Nhân'. 

Xin hỏi 5 đức đó là gì. Đáp rằng: 

Cung kính, khoan dung, tín 

nghĩa, cần mẫn, và từ ái. 'Từ' là 

hiền từ, yêu thương. Trong thuật 

ngữ nhà Phật 'từ' là yêu thương 

chúng sinh, là từ bi. 'Nhân từ' 

thường đi đôi với nhau để nói lên 

lòng yêu thương, nhân ái. 'Ẩn' là 

che dấu, không hiện ra. 'Trắc' là 

đau thương, bi thảm.  Ý nói 

người phải luôn có lòng nhân từ 

ngầm xót thương kẻ khốn khổ.   

 

造次弗離: Tạo thứ phất ly 

'Tạo' là làm ra, gây nên. 'Thứ' là 

hạng kém, dở, hàng phó, cấp 

thấp. 'Tạo thứ' đi liền với nhau ở 

đây nghĩa là tình huống xấu, khẩn 

cấp, xuống cấp, gặp khó. 'Phất' là 

một trạng/phó (adverb) từ mang 

tính phủ định, nghĩa là chẳng, 

đừng, không nên. 'Ly' là chia lìa, 

phân cách. Ý nói là ngay cả giữa 

cơn khốn cùng thì không được 

quên lòng nhân từ. Ý của cả 2 

câu 8 chữ là lòng nhân từ trắc ẩn 

không phải chờ đến lúc gặp cảnh 

nguy khốn mà phải luôn tâm 

niệm. 

 

節義廉退: Tiết nghĩa liêm thoái 

'Tiết' là lễ nghi như trong từ 'lễ 

tiết'. Từ 'tiết' ở đây có bộ 'trúc' ở 

trên, có nghĩa là đốt tre, đốt tre là 

phần không thể bẻ cong trên thân 

cây tre nên tiết hàm ý thẳng thắn, 

cương trực, tích xưa Tô Vũ Mục 

Dương (蘇武牧羊) kể rằng Tô Vũ 

là sứ thần nhà Hán （漢）bị quân 

Hung Nô (匈奴) câu lưu và đày ra 

Bắc Hải chăn dê tới 19 năm, ngay 

cả khi đi đày lẫn khi trở về cố 

quốc trên tay vẫn cầm Tinh Kỳ 

(旌旗) là cờ hiệu đi sứ Vua ban. 

'Nghĩa' là lẽ phải, có đạo đức, 

trọng cương thường, là chữ nghĩa 

trong ngũ thường, là hạt nhân của 

triết lý 'xá sinh thủ nghĩa' (捨生取

義, nghĩa là hy sinh mạng sống vì 

đại nghĩa) của Mạnh Tử. 'Liêm' là 

ngay thẳng, trong sạch, không 

tham ô. 'Thoái' là lui, là lùi lại, ở 

đây nghĩa là nhún nhường, khiêm 

tốn, khiêm thoái.  

 

顛沛匪虧: Điên phái phỉ khuy 

'Điên' là đảo điên, là cực điểm. 

'Phái' là sung túc, đầy đủ. Từ kép 

'Điên phái' có nghĩa là trong tình 

huống giàu sang phú quý. 'Tạo 

thứ' ở trên và 'điên phái' ở đây là 

cặp từ cùng loại từ, cùng cách 

hành văn kết cấu nhưng trái nghĩa 

với nhau, cặp trước là gặp hoàn 

cảnh khốn cùng, cặp sau là gặp 

hoàn cảnh hưng thịnh. 'Phỉ' là 

một trạng/phó từ (adverb) mang 

tính phủ định, có nghĩa là không, 

đừng, không được phép, cùng 

loại từ và cùng có nghĩa tương tự 

như 'phất' ở trên. 'Khuy' là thiếu 

sót, xao nhãng, vô cảm. Cả 4 chữ 

có nghĩa là dù trong hoàn cảnh 

sung mãn cũng không được phép 

xao nhãng. Nếu ý của cả 2 câu 

trước là làm người phải luôn 

nhân từ, dù trong hoàn cảnh khốn 

cùng cũng không thể bỏ qua; thì 

ý của 2 câu sau này là dù có gặp 

thời hưng thịnh, hanh thông sung 

mãn thì cũng không được phép 

xao nhãng nghĩa tiết, liêm chính, 

khiêm nhường.  

 

性靜情逸: Tính tĩnh tình dật:  

'Tính' là bản chất, bản năng, cái 

bẩm sinh. 'Tĩnh' là yên lặng, an 

tịnh. 'Tình' là sự biểu lộ của bản 

tính trước một tác nhân, hiện 

tượng. 'Dật' là an nhàn, thanh 

thoát. Ý nói bản tính mà an tịnh 

thì nỗi lòng yên vui, tình chí con 

người thanh thoát, hay nói cách 

khác là bản tính con người khi ổn 

định thì tình cảm nhẹ nhàng, phơi 

phới thoải mái. Nếu để ý người ta 

sẽ thấy ở đây hai từ 'tính' và 'tình' 

có bộ 'tâm' (忄) ở bên cạnh, phải 

chăng để ám chỉ cái tâm trong 

'tính' và 'tình' là cái bên lề, cái 

biểu lộ ra bên ngoài?   

 

心動神疲: Tâm động thần bì:  

'Tâm' là trái tim, tấm lòng, sự 

toan tính. 'Động' là không yên, di 

chuyển, lay động. 'Thần' là cái vẻ, 

cái dáng, Tây phương gọi là 

'spirit/esprit'. 'Thần' theo Đạo 

giáo là vị chúa tể muôn vật trên 

thế gian, thần hồn của các bậc 

thánh, các đạo sĩ đắc đạo từ bậc 

thấp nhất trong cửu tiêu là Thần 

Tiêu trở lên thì ở trên cao (cao 

hơn lần lượt là Thanh Tiêu, Bích 

Tiêu, Đan Tiêu, Cảnh Tiêu, Ngọc 

Tiêu, Chấn Tiêu, Tử Tiêu, và 

Thái Tiêu), nhân vật nàng Giáng 

Kiều, hiệu Tiên Thù trong Bích 

Câu Kỳ Ngộ 'xưa vốn khách 

Thanh Tiêu'. Thần khác với kỳ 

(祇) là hồn ở dưới thấp của giới 

đắc đạo mà không theo thuật tu 

tiên. Tuy nhiên, thần ở đây là 

biểu hiện của tâm, là sự phát tiết 

của tinh (chất đục trong cơ thể 

gồm có huyết và dịch) và khí 

(chất trong trong cơ thể, là năng 

lượng vận hành các sinh hoạt cơ 

thể gồm nguyên khí của tiên thiên 

thuỷ hoả, khí của ngũ tạng lục 

phủ, chân khí, và cốc khí), là một 

dạng năng lượng biến đổi theo 

trạng thái tâm lý, tình trạng sức 

khoẻ được phát ra có thể được 

quan sát trên khuôn mặt. 'Bì' là 

mệt mỏi, suy nhược, chán nản. Ý 

nói hễ cái tâm mà không yên thì 

cái thần sẽ mỏi mệt, nghĩa là khi 

lòng ham muốn nổi dậy thì tinh 

thần trở nên mỏi mệt, không đủ 

năng lực bảo vệ tâm linh thần chí. 

 

… Thiên Tự Văn 
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守真志滿: Thủ chân chí mãn:  

'Thủ' là giữ gìn, bảo vệ. 'Chân' là 

thật, không phải là giả. 'Chí' là ý 

chí, quyết tâm, chí hướng. 'Mãn' 

là đầy đủ, sung túc, tràn đầy. Ý 

nói nếu không giả dối, nếu cái 

chân thật được gìn giữ thì chí 

hướng người ta sẽ sung mãn, 

quyết tâm sẽ cao. Theo nghĩa 

bóng hơn là hễ người ta giữ lòng 

vui, thuần khiết, trong sạch thì 

thần chí sung túc. 

 

逐物意移: Trục vật ý di:  

'Trục' là bám theo, đuổi theo, săn 

lùng, tranh đoạt. 'Vật' là vật chất, 

của cải hữu hình. 'Ý' là chủ đích, 

tư duy, điều suy nghĩ. 'Di' là 

chuyển đổi, dời đi. Ý nói là hễ 

người ta mải lo ham của, mải 

theo đuổi vật chất thì sẽ bị phân 

tâm, trong lòng không được yên 

vui. 

 

Qua 2 câu trên người ta lại thấy 

thuật dùng chữ siêu đẳng ở đây. 

Nếu 'tính' và 'tình' trước đó có bộ 

Tâm (忄) ở bên cạnh thì 'chí' và 'ý' 

ở đây có bộ tâm (心) ở chính giữa 

mà ở sâu dưới đáy chữ 'sĩ' (士) 

trong chữ 'chí' và chữ 'âm' （音）
trong chữ 'ý'. Phân tích thêm, 

người ta thấy 'tính' là do tâm (心) 

sinh (生), 'tình' là tâm (忄) của tuổi 

thanh (青) xuân, là biểu hiện của 

cái tâm. Tương tự, người ta cũng 

còn thấy chữ 'chí' (志) bao gồm 

cái tâm (心) là căn cơ của kẻ sĩ 

(士) và 'ý' (意)là tiếng nói, là cái 

'âm' (音) của trái tim, của cái tâm 

(心) sâu tận đáy.    

 

堅持雅操: Kiên trì nhã thao:  

'Kiên' là cứng rắn, cương quyết. 

'Trì' là giữ gìn, giữ lấy, nắm lấy. 

'Kiên trì' mà đi chung như thế thì 

không mấy ai không hiểu đó là 

quyết tâm kiên nhẫn đeo đuổi, 

bám giữ. 'Nhã' là cao đẹp, thanh 

cao. 'Thao' là học tập, rèn luyện, 

thực hành. Ý nói là kiên định với 

năng khiếu của mình, với cái 

mình làm giỏi hay đã được đào 

tạo, huấn luyện. 

好爵自縻: Hảo tước tự my:  

'Hảo' là tốt, có giá trị cao, quý 

giá. 'Tước' là chức vụ, quyền lực, 

chức tước. 'Tự' là chính nó, tự 

động. 'My' là gắn bó, gắn kết, 

buộc chặt. Ý nói là quyền cao 

chức trọng sẽ tự động tìm đến tay 

mình, tự nó gắn kết với mình. 

 

Hai câu cuối của Chương II nói 

lên một bí quyết của sự thành đạt: 

Nếu chúng ta kiên trì tập trung 

vào cái ta làm giỏi, chuyên môn 

do năng khiếu bẩm sinh hoặc tập 

huấn thì quyền cao chức trọng sẽ 

tự đến với mình, lịch sử minh 

chứng Mạc Đăng Dung (1483-

1541) đời Nhà Lê nhờ tận dụng 

sức khoẻ hơn người bẩm sinh mà 

trúng tuyển Đô Lực Sĩ mà thành 

Võ Trạng Nguyên (武狀元) và sau 

lên làm vua nhà Mạc (1527-

1529). Lịch sử Trung Quốc cũng 

ghi rằng Ngô Tam Quế (吳三桂) 

nhờ kiên định tập luyện võ nghệ 

là sở trường yêu thích mà trúng 

tuyển Võ Trạng Nguyên vào đời 

nhà Minh (明), sau thăng quan 

tiến chức, uy quyền hiển hách, rồi 

xưng Vương, lại dựng nước và 

lên ngôi vua nước Đại Chu (大周, 

1678). Lịch sử chính trị xã hội cổ 

kim cho thấy hằng hà sa số 

nguyên thủ quốc gia từ Đông 

sang Tây, các học thuật gia, nghệ 

thuật gia, kỹ thuật gia, đại phú 

gia nổi tiếng cũng nhờ kiên trì 

đeo đuổi cái mình làm hay nhất, 

cái năng khiếu bẩm sinh của 

mình. Bài học cho chúng ta, cho 

hậu thế là gì? Câu trả lời khá hiển 

nhiên: Bất cứ ai mà kiên trì tập 

trung vào sở trường của mình, bất 

kể đó là gì, thì đều thành đạt vẻ 

vang. Trong khi đó, không có cá 

nhân nào giống cá nhân nào khác 

trong nhân quần xã hội, tức là 

mỗi cá nhân đều có năng khiếu 

đặc thù của riêng cá nhân đó, và 

với năng khiếu gắn liền với cá 

nhân mình và chỉ cá nhân mình 

mới có thì đó chính là sở trường 

vô song. Kiên trì khai thác sở 

trường vô song ấy, bất kể đó là sở 

trường nào, thành tựu huy hoàng 

sẽ về tay. 

 

Và đến đây là phần cuối của 

Chương II. Mở đầu chương này 

luận về cái chân là cái dụng và 

cái giả là cái thể của tứ đại mà 

qua đó nhấn mạnh giá trị của cái 

chân như nét biểu hiện, cái phát 

tiết ra ngoài của cái Thân con 

người. Tiếp theo là phần luận về 

tầm quan trọng của tài cán của 

đấng nam nhi và sự trinh khiết 

của phụ nữ, sự cẩn thận trong đối 

xử thường nhật, cái nhân quả của 

sự tích đức. Phần này Thiên Tự 

Văn cũng luận về ngũ thường (五

常): đạo quân-thần, đạo phụ-tử là 

2 trong ngũ thường qua 8 chữ 'tư 

phụ, sự quân, hiếu đương kiệt 

lực, trung tắc tận mệnh', luận về 

đạo phu-thê trong 'phu xướng phụ 

tuỳ', luận về đạo anh em qua các 

chữ 'khủng hoài huynh đệ, đồng 

khí liên chi', luận về đạo bằng 

hữu trong 8 chữ 'giao hữu đầu 

phân, thiết ma châm quy', luận về 

lễ nhạc (禮樂) qua 8 chữ 'nhạc thù 

quý tiện, lễ biệt tôn ti'. Ngoài ra, 

có lẽ ý để đời đáng suy ngẫm 

nhất trong chương này là luận về 

phương hướng và bí quyết thành 

công ở đời bằng hành động trên 

tinh thần lễ nhạc qua các chữ 'đốc 

sơ thành mỹ, thận chung nhi lịnh, 

học ưu đăng sỹ, nhiếp chức tùng 

chính, kiên trì nhã thao, hảo tước 

tự my'; kết hợp lễ phép và hoà 

hoãn trong các hành động chuẩn 

bị kỹ càng, thận trọng thì khi 

thành tài sẽ ra nhậm chức và cứ 

kiên trì tập trung phát triển năng 

lực của mình thì quyền cao chức 

trọng sẽ về tay, thành công vinh 

hiển sẽ tự đến với mình. 

 

 

… Thiên Tự Văn 

(Còn tiêp ...) 
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H ôm trước khi Thụ Nhân 

Pháp nói chuyện về ăn uống 

chi đó thì mình cũng xía vào nói 

này nói kia tí xíu ; nhè đâu anh 

Dân « ra lệnh » viết bài về ẩm 

thực cho số báo sắp tới.  

Lúc đầu cũng hăng hái nhận lời 

nhưng sau nghĩ lại hơi …ngán vì 

trong đám TN mình có người 

từng là chủ nhà hàng mà nay 

mình lại tính múa rìu qua mắt thợ 

thì chắc chết ! 

Vì thế nhân mùa cả nước, ủa cả 

thế giới chứ, đang lao đao về nạn 

dịch quái quỷ có tên COVID-19 

này, sao ta lại chả viết về vài cái 

lẩm cẩm mà chỉ vì bị cấm ra 

đường không duyên cớ chính 

đáng nên anh chị em ta có thể tự 

biên tự diễn tại nhà cho qua 

những ngày bó gối ngồi nhà mà 

bị cuồng cẳng chăng !  

Kinh nghiệm đầu tiên của con tôi 

là với ba đứa con nhỏ từ 6 tới 11 

tuổi từ hồi nào tới giờ hai vợ 

chồng đi làm, con hồi bé tí thì gửi 

nounou, lớn hơn thì đi học ở 

trường nên hai vợ chồng chỉ lo ăn 

sáng và tối cho cả nhà. Nay đùng 

một cái confinement !  

Trường học đóng cửa, hai vợ 

chồng làm việc ở nhà. Nghe qua 

thì sướng quá. Làm việc ở nhà thì 

khỏe nhất là khỏi phải lái xe, 

thoát nạn kẹt xe, sáng ra đủng 

đỉnh dậy không cần sớm, cà phê 

cà pháo đã đời, không phải giục 

giã con cái như giục lính đi đánh 

giặc mà trái lại « les trois petits 

cochons » còn dậy sớm hơn cả bố 

mẹ ! Xuống nhà thì thấy 3 đứa đã 

đánh răng rửa mặt và đang ngoan 

ngoãn ngồi xem Ipad ! Thế là líu 

tíu cả nhà ngồi ăn sáng vui vẻ, 

thoải mái… Sau đó lo cho thằng 

anh Hai bài vở vì collège thì bài 

vở cũng đã khá nhiều. Cô Ba còn 

ở tiểu học thì ok, khỏe nhất là La 

Princesse Tí Ti thì chỉ viết 

écriture hoặc học cửu chương… 

Quay một hồi với ba đứa con 

xong vào phòng làm việc để 

check mail coi có đồng nghiệp 

nào gửi email về projet dang làm, 

về những cái lẩm cẩm xảy ra khi 

… không có ai ở sở để giải quyết 

tại chỗ ! Chưa xem xong hết cả 

núi email thì chuông điện thoại 

reo ầm ỹ, rồi hẹn nhau họp qua 

Skype hay Whatsapp để làm Té-

léconférence 

Còn đang loay hoay giải quyết 

với Whatsapp thì lại nhận được 

phone mà đầu dây bên kia cũng 

bảo là urgent ! Đang điên đầu 

giải quyết chuyện sở thì ông con 

gõ của vào ca thán « Maman, j‟ai 

fini mes devoirs et nous avons 

faim » ! Cậu Cả đại diện cho hai 

em than luôn một lần cho tiện, 

chắc là sau khi đã « hội ý »  với 

hai nàng !  

Thế là phải mau mau lo giảỉ 

quyết chuyện mấy cái bao tử 

trước khi tính chuyện projets kẻo 

không thì chúng nhăn nhó vì ở 

trường cứ « đến hẹn lại lên », 

chuông reo một cái thì dẹp sách 

vở chỉ việc chạy xuống cantine, 

ngồi vào bàn là có ăn sẵn sàng ; 

chúng đâu có biết là Mẹ, đôi khi 

cả Bố nữa, phải nấu nướng thì 

mới có ăn !  

Thế hóa ra confinement nói thì 

khỏe quá nhưng với những nhà 

có con nhỏ thì quả là trần ai vì 

đang chỉ phải lo bếp núc cho một 

bữa tối nay thành ra phải lo hai 

bữa mà thời gian thì ôi thôi, sao 

qua nhanh quá… Ăn sáng thì dễ 

dàng, nếu không có croissant, 

pain au chocolat thì céréale cùng 

với ba ly sữa là cũng OK, nhưng 

cơm trưa thì quả là nhiêu khê vì 

vừa loay hoay cơm trưa, dọn dẹp 

xong, làm được chút việc cho sở 

thì đã phải lo cơm chiều… Đã thế 

bài vở của chúng nó cũng vào 

giờ… hành chánh ! Thế có chết 

không ? Chưa hết một tuần đã hết 

5, 6 giỏ thức ăn, mang sang Bố 

Mẹ một giỏ vì sợ « hai vị lớn 

tuổi, sức đề kháng kém » nên ôm 

luôn vai trò « nhà cung cấp lương 

thực » cho chắc ăn. Ông con tuy 

mới 11 tuổi nhưng « nó ăn nhiều 

hơn cả Mẹ nó đó Bà ! » 

Chưa hết, mọi khi người giúp 

việc đến mỗi tuần 2 lần, nhà cửa 

tinh tươm ! Nay chả có lần nào 

hết vì chị ấy cũng phải tôn trọng 

luật của chính phủ mà bó gối ở 

nhà ! Thế là « trăm dâu đổ đầu … 

hai tầm ». Bố Mẹ chúng nó phải 

ra sức vừa làm việc sở vừa việc 

nhà, vừa dạy học vừa làm hướng 

dẫn viên thể thao cho ba nhóc ! 

Cô Út bé tí nhẩy tưng tưng đua 

với anh chị trên cái trempoline 

thế nào mà ngã trật mắt cá chân, 

thế là mẹ lại phải kiêm luôn vai 

trò « secouriste » bắt con bé mấy 

ngày confinement trên ghế salon, 

bắt uống thuốc cho đỡ đau, 

chườm đá lạnh cho mau hết 

xưng !  

Thật là thiên nan, vạn nan ! Gọi 

cho Bà, mếu máo mách rồi vài 

hôm đỡ đau nó lấy cái béquilles 

của bố (trước đó cũng bị trật mắt 

cá chân !), cao hơn nó, đi cà nhắc 

trong nhà nhìn ra cửa sổ để thấy 

anh chị nó chạy xe đạp, chơi đi 

trốn đi tìm, chơi xích đu, tuột cầu 

tuột thập phần vui vẻ… Mẹ nó lại 

phải xách hai anh chị vào bắt 

ngồi chơi puzzle với em kẻo nó 

buồn. 

Mọi khi thỉnh thoảng Bà « viện 

trợ nhân đạo » cho nào là cá kho 

tộ, thịt kho tầu, gà rim hoặc nồi 

cà ry, nồi phở, nồi hủ tíu hay 

chiếc bánh chưng, chả giò… nay 

chương trình này bị « giãn ra » vì 

 GIA CHÁNH 
Quản Mỹ Lan 

Nấu nướng thời Covidienne !                                                                           

Xem tiếp trang 22 
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số bánh phở, bún dự trữ coi có bề 

phong phú nhưng cũng từ từ cạn 

dần vì Mẹ chúng nó chỉ đi chợ 

Tây, không có bán mấy thứ hàng 

Á Châu đó ! Vả lại cũng vì cái 

món confinement này mà Bà làm 

xong gọi nhưng Mẹ nó không 

chạy sang được, vì thỉnh thoảng 

cũng phải cho chúng nó đi dạo 

bằng xe đạp chút xíu gần nhà cho 

khỏi cuồng cẳng, chỉ đi ngoài 

đường thôi, không vào parc 

được… 

Mẹ nó cũng lợi dụng lúc mang 

thức ăn cho Ông Bà thì hái luôn 

rau răm, hành, ngò, rau húng, hẹ 

… vì cũng tập nấu bún riêu, phở 

gà, gỏi cuốn vv… sau khi nghiên 

cứu trên internet và hỏi kinh 

nghiệm của Bà! Thế là Bà được 

một phen đóng vai giáo sư gia 

chánh ! Để có mấy thứ rau… 

Thế này nhé : hành lá (hành 

hương) mua về cắt ngắn bớt rễ 

chừa lại cái gốc chừng 3cm. Nếu 

chịu khó hơn thì đừng cắt hết lá 

mà chừa lại cái lá bé nhất. Ngâm 

đoạn gốc này vào 1 cái lọ thủy 

tinh với chừng 1 cm nước. Nhớ 

thay nước mỗi 2 ngày. Chỉ vài 

ngày sau là lá hành mới mọc cao 

lên, có thể cắt để nêm vào tô canh 

cũng ra dáng lắm. 

Về rau húng (menthe) cũng thế, 

cắt ngọn ăn cho tới khi gặp thân 

húng hơi cứng thì dừng lại, chỉ 

chừa lại 2 lá trên cùng. Ngâm 

cọng húng trong lọ thủy tinh với 

nước lạnh, đừng cho ngập tới 

cuống lá đầu tiên. Vài ngày sau 

sẽ thấy rễ húng bắt đầu mọc ra và 

ở mỗi vết cuống lá sẽ thấy những 

lá húng non … 

Rau răm cũng làm y như rau 

húng…  

Ngò thì cũng le même scénario, 

đừng quên giữ lại cái lá non nhất. 

Nói thế chứ nếu mua gặp loại ngò 

họ cắt chỉ có lá thì chịu ! Khi ấy 

các bạn có thể gửi thư cho … tôi, 

cả hẹ cũng thế. Nếu ai muốn, gửi 

thư với bao thư (nhỏ hơn) và  

timbre thì tôi sẽ gửi cho bạn hột 

ngò và hột hẹ, vì hẹ thì khi mua 

chỉ có lá, không thể nào làm bou-

ture được. Bạn gửi cho tôi 2 thứ 

đó, tôi cho hột ngò, hột hẹ vào và 

chỉ việc chạy ra bưu điện thẩy 

vào thùng thơ chứ tôi không thể 

nhớ được ngày nào, giờ nào bưu 

điện mở của để mua tem… Bưu 

điện của « xứ tôi » linh tinh lắm, 

nhỏ tí teo, còn bé hơn phòng 

khách nhà tôi nữa và giờ đóng 

cửa, mở cửa rất… linh hoạt ! 

Kinh nghiệm này tôi học được 

của ông chồng. Ông viết sách nên 

độc giả ở khắp nơi gửi thư muốn 

mua, nên ông ấy phải gói ghém 

cẩn thận và phải mang ra bưu 

điện cân và mua tem nên ông 

rành sáu câu của bưu điện lắm vì 

đã có lần mang sách đi lại mang 

về! 

Ủa, nhưng anh Dân bảo viết re-

cette cơ mà ! Đến phiên bà 

« Giáo sư Gia chánh Mỹ Lan » 

rồi đây. 

Thôi để tôi chỉ những bạn không 

phải người Bắc món canh cấp tốc 

cho chiều nay nhé. 

Bạn có hành lá và rau răm đó ! Răm và hành có 

nhiều rồi, đủ để nấu một tô canh cho hai vợ chồng. 

Thế thì : 

Thịt bò mềm chừng 100 đến 150gr, thái mỏng, to 

bản, ướp với một tí nước mắm, hạt tiêu để trong tô. 

Thêm vào một ít hành tây thái mỏng nữa. Thật mỏng 

nhé ! 

Trong nồi đong chừng 1 tô nước (như bạn vẫn làm) 

cho đủ 2 người ăn, thêm một chút xíu muối, nước 

mắm, nếm vừa ăn. 

Hành tây, hành lá và rau răm thái nhỏ cho vào tô đã 

có thịt bò, hành tây. Đun sôi nồi nước đã nêm nếm. 

Khi ông chồng (hay bà vợ nhỉ ?) đã ngồi vào bàn thì 

đổ nồi nước sôi đó vào tô thịt và rau, bưng ra.. 

Nếu muốn cho thêm vài cọng ngò, vắt tí chanh vào 

tô là xong. 

Bạn làm thử đi, tô canh bốc khói, thơm, ngọt và 

thanh lắm, rất dễ ăn và nhanh thì quán quân, không 

món gì nhanh hơn.  

Đó là goût của tôi, nếu bạn không thấy ngon thì… 

thôi vậy ! 

 

Món thứ hai cũng nhanh cấp kỳ nếu trong freezer 

bạn có sẵn thịt heo xay (nhà ai mà chả có sẵn !). Nếu 

chưa có sẵn thì để lần sau làm vậy và nhớ chạy ra 

boucherie gần nhà mua 1 kg thị ba chỉ nạc (poitrine 

maigre) nhờ họ lóc da ra, xay giùm. Nhớ lấy miếng 

da, đừng để họ vứt thùng rác. Miếng da này khi làm 

món cá kho tộ cho vào cũng được lắm hoặc nếu 

nhiều hơn và có công thì luộc lên (với chút muối) để 

khi làm món bún bì hoặc cơm tấm bì… Thịt xay này 

về chia ra làm 3, 4 gói cất trong freezer rất cần để 

làm nhiều món lắm đấy. 

Hành échalotte vài củ hoặc hành tây thái hạt lựu.  

Thịt heo xay (nếu làm với thịt bò xay thì phải để 

trong chảo nóng lâu hơn cho bớt nước) xào với hành 

tây, ta tùy thích nêm với chút xíu muối (chút xíu thôi 

nhé) và chút hạt tiêu, đảo cho đến khi vừa chín tới 

(nhớ là thịt phải khô nhé). 

Trong tô đánh tan 3 hoặc 4 quả trứng, cho hành lá và 

thịt vừa xào vào quấy đều để trứng và thịt quện vào 

nhau, thêm chút nước mắm cho vừa ăn hoặc cũng có 

thể không thêm nước mắm sau đó chấm với maggi. 

Cuối cùng tráng như tráng trứng thường. 

MÓN MỘT MÓN HAI 

… Gia chánh 

Tính làm 3 món nhưng thôi hẹn các bạn lần sau, tản mạn dài quá rồi, bây giờ phải đi làm cơm đã… 
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Thụ Nhân Âu Châu thành kính  

phân ưu cùng Cô và gia đình 

 
 

Thầy Phao-Lô LÂM THANH LIÊM 
Mệnh chung  ngày 11/04/2020 tại Paris 

Hưởng thọ 86 tuổi 

 

Dù biết rằng cuối cùng rồi ai cũng phải ra đi, 

nhưng thật khó lòng ngăn được những xúc động 

sâu xa, và những giọt lệ tiếc thương. Thụ Nhân 

Âu Châu nguyện xin Chúa Kitô sớm đưa  

linh hồn thầy Phao Lô Lâm Thanh Liêm 

về hưởng phúc trường sinh trên Thiên quốc. 

 

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN VIỆN ĐẠI HỌC DALAT 
NAM CALIFORNIA vô cùng thương tiếc khi nhận 

được tin buồn: 
 
 

Giáo Sư Phao-Lô LÂM THANH LIÊM 
(1934-2020) 

 
 

Nguyên Giáo Sư Trường Chánh Trị Kinh Doanh,  
Viện Đại Học Đà-Lạt 

 
Nguyên Trưởng Ban SỬ ĐỊA  
Đại Học VĂN KHOA Sài-Gòn 

 
Đã được Chúa gọi về ngày  

Thứ Bảy, 11 tháng 04 năm 2020 
 

Hưởng Thọ 86 tuổi 

 

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng tang quyến.  

 

Nguyện cầu cho linh hồn GS. PhaoLô Lâm Thanh 

Liêm sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa. 

Tổng kết tài chánh 

01/05/2020 

Kết sổ ngày 31/12/2019         3 396.17 € 

Thu : 

 Niên liễm 2020      475,00 

 Tương trợ        50,00 

 Tổng số thu         525,00 

Chi : 

Bản Tin số 31+32      240,00 

Chi phí linh tinh      221,42 

Tổng số chi         461,42 

Kết sổ ngày 01/05/2020         3459,75 € 

 

Niên liễm2020: 
Trần Thị Châu, Nguyễn Khánh Chúc, Lưu Văn Dân, Thân Văn Điển, Từ thị Hoàng (niên liễm  2020-2021), Trần thị 

Liên Hương (niên liễm 2019-2020),Phạm Trọng Khoát, Nguyễn Minh Khôi, Hồng Thị Kim Lan (niên liễm  2020-

2021), Lay A Man (niên liễm 2017-2030), Đoàn Trần Nghị, Ngô Thị Bích Ngọc, Nguyễn Tấn Quốc, Hứa Huệ Sang, 

Nguyễn Tấn Sinh, Nguyễn Ngọc Thương,Huỳnh Phương Thúy, Nguyễn Tấn Trung (niên liễm2018-2020), Đỗ Thị 

Tuyết, Lê Thiện Văn. 

Tương trợ: 
GS Trần Văn Ngô. 
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PHÂN ƯU 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến 

 
 

Anh NGUYỄN XUÂN THÀNH K9 
Từ trần ngày 01/03/2020 tại Việt Nam 

Hưởng thọ 68 tuổi 

 

 

 
Anh Giuse VÕ VĂN ĐÌNH K10 

Chúa gọi về ngày 18/03/2020 tại Việt Nam 

Hưởng thọ 67 tuổi 

 
 

 
 

Anh NGUYỄN NGỌC LAN K6 
Mãn phần ngày 05/03/2020 tại Nha Trang 

Hưởng thọ 72 tuổi 

 

 

 
Giáo sư Paul NGÔ ĐÌNH LONG 

Về nước Chúa ngày 20/03/2020 tại California 

Hưởng thọ 87 tuổi 

Thân mẫu anh Hứa Hữu Phước (RIP) K6 

 
 

Cụ Bà BÙI THỊ TỬU 
Pháp danh Phổ Dưỡng 

Thất lộc ngày 27/03/2020 tại California 

Hưởng thọ 92 tuổi 

Thân mẫu anh Nguyễn Ngọc Ngãi K9 

 
 

Cụ Bà Anna NGUYỄN THỊ KIẾM 
Tạ thế ngày 12/04/2020 tại Huế, Việt Nam 

Hưởng thọ 94 tuổi 

Thân mẫu chị Phùng Thị Bích Sơn K1 

 
 

Cụ Bà LÊ THỊ PHÕNG 
Pháp danh Dharma Chơn Phổ Phước  

Quy tiên ngày 27/03/2020 tại Washington 

Hưởng thọ 102 tuổi 

Thân mẫu anh Hồng Văn Bil K4 

 
 

Cụ Bà BÙI THỊ TÌNH 
Quá vãng ngày 22/04/2020 tại Canada 

Hưởng thọ 99 tuổi 

Thân mẫu anh Trần Hùng K4 

      Trần Dũng K6 
 

Cụ Bà Maria TRẦN THỊ CÖC 

Về với Chúa ngày 02/03/2020 tại California 

Hưởng thọ 92 tuổi 

Phu quân chị Nguyễn Thị Lành K6 

 
 

Ông LÂM BỈNH LỢI 
Pháp danh Minh Toàn 

Qua đời ngày 21/03/2020 tại Austin, Texas 

Hưởng thọ 81 tuổi 
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được với ai. Chờ mãi không thấy 

tăm hơi chị Ngọc, đến khi chị trả 

lời thì anh chị Chúc - Mai đang 

sửa soạn trở về Việt nam.  

Anh chị về tới Sài gòn trong lúc 

bệnh dịch hoành hành, bị cấm 

đoán lung tung nên định đổi vé 

máy bay, nhưng con cái bên Pháp 

khuyên bố mẹ cứ ở lại đừng vội 

về. Vấn đề của anh chị là thuốc 

men. Trước khi đi anh chị chỉ 

đem được 2 tháng thuốc  tim và 

tiểu đường. Nếu ở lâu hơn thì 

chưa biết phải làm sao. 

 

3) Bịp xổ số 

Một mánh khoé lừa đảo mới được 

phát hiện gần đây trên mạng. Có 

thể nó cũng giống những mánh 

bịp trước nhưng cũng xin các bạn 

theo dõi để tránh ngừa. 

 

 

- Đầu tiên ta sẽ nhận được thư 

thông báo trúng số từ cơ quan 

FDJ ( Française des Jeux ) 

chuyên tổ chức xổ số Euro Mil-

lions khắp Âu châu. Trong lá thơ 

đính kèm còn có tên, e mail của 

thừa phát lại sẽ chỉ dẫn cách thức 

liên lạc để nhận  giải. 

- Nếu ta viết về địa chỉ thừa phát 

lại, sẽ nhận được thư trả lời kèm 

theo một tờ đăng bạ tên tuổi, địa 

chỉ, điện thoại và ghi chú có thể 

sang Londres dự lễ trao giải trong 

5 ngày sau đó. Nếu không đi 

được thì phải xin một bản Người 

Trúng Giải để được lãnh giải. Tờ 

đăng bạ còn cho biết có thể đòi 

nhận tiền thưởng qua ngân hàng 

hay bằng ngân phiếu. Con dấu và 

chữ ký thừa phát lại có vẻ xác 

thực, hợp pháp. 

- Nếu ta trả lời là sẽ đi Londres 

dụ lễ trao giải, họ sẽ nói là thời 

hạn chỉ còn hai ngày, để chúng ta 

phải nói không đi được, xin họ 

gửi tiển cho chúng ta. Ngoài ra họ 

không cho biết địa chỉ nơi tổ chức 

lễ trao giải. Đó là điểm đáng ngờ 

đầu tiên. Điểm đáng ngờ thứ hai 

là lễ trao giải chỉ còn 2 ngày thay 

vì 5 ngày. 

- Để ta tin tưởng, họ sẽ điện thoại 

( tiếng Anh và tiếng Pháp ) để 

giải thích tường tận. Tuy nhiên, 

giọng nói không giống người Anh 

nói chuyện. 

- Sau hết họ sẽ gửi một lá thư cho 

biết họ đã xin bản Người Trúng 

Giải cho mình  và yêu cầu mình 

gửi trả chi phí ( 500 euros ) bằng 

phiếu PCS ( mỗi phiếu trị giá 250 

euros ) mua ở tiệm bán thuốc lá, 

rồi gửi qua e mail cho họ. Đến 

đây thì không còn nghi ngờ gì 

nữa. Muốn được số tiền 700 000 

euros, ta phải bỏ ra 500 euros 

trước. Giải thường chưa thấy đâu 

mà đã phải mât 500 rồi. 

Các bạn có thể vào Google để 

điều tra thêm tên lừa đảo Maître 

Xavier Martinez này nổi tiếng 

như thế nào. 

 

4) Nằm mơ té xuống giường 

Một buổi tối mùa đông vào 

khoảng 4 giờ sáng hai vợ chồng 

anh Lưu Văn Dân đang mơ màng 

giấc điệp, bỗng nhiên có tiếng 

động mạnh làm chị Marie tỉnh 

dậy, nhìn sang bên cạnh chẳng 

thấy anh đâu, thì ra anh đã té 

xuống giường, một tay anh ôm 

trán, tay kia ôm đầu gối. Anh kể 

lại: 

"Lý do tôi té xuống giường  là vì 

trong giấc ngủ tôi nằm mơ đang 

đánh nhau, tôi đá một cái hơi 

mạnh nên lăn xuống đất. Trước 

đó nằm  trong mền nóng quá nên 

tôi chui ra ngoài  nằm gần mép 

nệm. Giường tôi cao khoảng 

chừng 80cm, gấp đôi các giường 

khác. Khi té xuống sàn, đầu tôi va 

vào cạnh bàn, trán tôi sưng 

phồng ở cạnh mí mắt, hai tay và 

hai đầu gối ê ẩm. 

Vợ tôi sợ tôi bị nội thương, động 

ở não, nên bảo tôi nằm im trong 

khi bà ấy đi lấy muối và nước đá 

để đắp lên trán. Nhờ đắp nước đá 

6 tiếng đồng hồ nên chỗ sưng xẹp 

hẳn xuống mặc dù vẫn còn đau." 

 

5) Tương trợ TPB 

Đầu tháng 3/20 anh Hội trưởng 

Hội Cứu trợ Thương phế binh 

VNCH tại Pháp là anh Nguyễn 

Tấn Phát, gửi một vidéo ghi lại 

chuyến đi uỷ lạo của chị Mỹ Ly 

trong dịp Tết Canh Tý: 

"Các Anh Chị thân mến  

Anh em chúng tôi xin được phép 

gởi đến các Anh Chị một đoạn 

video ngắn , một phóng sự ngắn 

trong chuyến về Việt Nam vào dịp 

Tết vừa qua.  

Cô Mỹ Ly đồng thời là Hội Phó 

của Hội Cứu Trợ đã đích thân 

đến từng gia đình của các Anh để 

trao qùa Tết . Qua đoạn phóng sự 

nầy anh chị hiểu thêm nỗi khổ, 

những nhọc nhằn trong đời sống 

hiện tại của các Anh , những 

người đã phải hy sinh một phần 

thân thể của mình trong cuộc 

chiến vừa qua.  

Một lần nữa anh em chúng tôi xin 

được chuyển lời cám ơn của các 

anh TPB đến các anh chị , và 

riêng chúng tôi cám ơn các anh 

chị đả .đang giúp đỡ  anh em 

chúng tôi trong thời gian qua.  

Rất mong các anh chị sẻ tiếp tục 

đồng hành cùng anh em chúng tôi 

trong việc làm nhỏ bé này , một 

chút an ủi cho các Anh . 

Xin thay mặt  

Nguyễn tấn Phát 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 26 
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Xem tiếp trang 27 

Bấm vào link bên dưới để biết 

thêm: 
https://www.youtube.com/embed/

_WOTzJ4nczA?auto- play=1&start 

=0&rel=0&fbclid=IwAR1e2yuNX1

Uykib5nInK53VIEBRssOoyKBkCrN

pRIAh25l7rLNZ86GHcCMM 
 

6) Thăm hỏi trong mùa đại dịch 

Trong lúc mọi người bị cấm ra 

đường, ban đêm còn bị giới 

nghiêm, vừa túng quẩn vừa bực 

dọc thì chị Ngô Bích Ngọc, Chủ 

tịch Thụ nhân Paris, đưa ra một 

sáng kiến tuyệt vời. Chị kêu gọi 

mọi người trong Hội lên tiếng 

thăm hỏi nhau, kể chuyện đời 

sống hàng ngày của mình để chia 

xẻ: 

"Anh chị thân mến, 

Những ngày dài ngồi nhà chờ 

đợi  thời gian tươi sáng sẽ trở 

lại ; chắc hẳn mọi người trong 

chúng ta đều tự hỏi không biết 

ACE TN của mình khắp nơi giờ 

ra sao? BN  trước hết thăm các 

ACE và cầu chúc gia đình TN 

khắp nơi luôn bình an . Hy vọng 

đây cũng là nhịp cầu để ACE 

chúng ta viết lên vài lời  thăm 

hỏi, trao đổi tin tức của 

nhau ...Trong thời điểm khó khăn 

này , nhận và viết cho bạn bè để 

biết tin nhau , em nghĩ cũng là 

điều nên làm . Ứơc mong tấm 

lòng của em sẽ được quý ACE vui 

nhận. Giáo sư Trân văn Ngô có 

nhờ em chuyển lời thăm hỏi thân 

tình đến ACE TN  , thật đáng trân 

trọng tình cảm của thầy đã dành 

cho chúng ta. 

Thành tâm cầu xin ơn trên ban 

chiếu phước lành cho gia đình TN 

khắp nơi. 

mến thương , 

bích - ngọc  

Trong danh sách của chị nhận 

thấy ngoài các anh chị thường 

sinh hoạt tại Pháp, còn có nhiều 

anh chị ở khắp nơi đáp ứng nồng 

nhiệt, như anh chị Trần Văn Nho 

K4- Trần Kim Hồng K6 ở Na uy, 

anh chị Nhan Kim Hoà K1- Ngọc 

Bích ở nam Cali, anh Chung Thế 

Hùng K10 ở Canada, anh Nguyễn 

Văn Sơn (râu) K1, Đỗ Văn Vịnh 

K6 ở Việt Nam và anh Trần Đình 

Chỉ K2 ở Úc  

 

7) Kỷ niệm cuối với Christophe 

Được tin nghệ sĩ tài danh Pháp 

Christophe qua đời trong đêm 16 

rạng ngày 17/4, nhiều bạn bè Thụ 

nhân ngỏ lời thương tiếc vì Chris-

tophe rất nổi tiếng trong thập niên 

60 của thế kỷ trước với những ca 

khúc Aline, Mal, Les Mots Bleus. 

Anh Đinh Hùng K1, chủ tiệm ăn 

Suave trong quận 13 Paris, quen 

biết khá thân với Christophe, chia 

xẻ với chúng ta một kỷ niệm cuối 

cùng: 

"Christophe đã mất ngày hôm 

nay 17/04/20 trong cơn Đại dich 

Covid-19. .  

Tôi vừa coi xong chương trình 

TARATATA Hommage à Christo-

phe và tôi muốn chia sẻ với các 

bạn kỷ niệm cuối cùng của tôi với 

Christophe . 

Tối thứ bảy 14/03, tất cả nhà 

hàng đã có lệnh phải đóng cửa từ 

ngày hôm sau chủ nhật 15/03. 

Lúc 22g30 (giờ chót Suave nhận 

khách), Christophe gọi cho tôi 

bảo muốn đến Suave một mình để 

thưởng thức những món Christo-

phe thường ăn ở tiệm trước khi 

Suave đóng cửa và không biết 

chừng nào mới mở lại. Christo-

phe hầu như tuần nào cũng 

đến tiệm và tuần trước đã đến với 

Laetitia Casta. Tôi nói Christo-

phe cứ đến và vậy là lần đầu tiên 

tôi có dịp ngồi riêng với Christo-

phe khi tiệm không còn khách để 

nói chuyện. 

Christophe kể cho tôi về chương 

trình Taratata của Nagui anh vừa 

mới thâu trong đó có một bài hát 

với Laetitia Casta ,về Album mới 

đang chuẩn bị phát hành cùng 

những concerts sắp tới tại Paris 

và các tỉnh ở Pháp. 

Tôi nhắc lại với Christophe về 

chuyến đi trình diễn của Christo-

phe ở  Saigon mấy năm trước và 

khi về Paris, Christophe đã đưa 

tôi một bao thư thật dày với tất cả 

bài báo VN viết về Christophe , 

về chuyến lưu diễn này ở Sai-

gon  và nhờ tôi dịch ra 

tiếng Pháp. Tôi cũng nhắc lại với 

Christophe về lần xuất hiện đầu 

tiên với khán giả  VN năm 2000 

trong chương trình Paris by night 

54 mà Christophe đã hát bài 

ALINE cùng với Thế Sơn và Don 

Hồ. Christophe có nói với tôi về ý 

muốn được đi VN lần thứ hai để 

hát ở Hà nội và Huế. 

Những kỷ niệm này  nhắc lại để 

tưởng nhớ đến một nghệ sĩ Pháp 

chân thật với tâm hồn luôn gắn 

bó với VN.  

Vĩnh biệt Christophe,  

Vĩnh biệt Bạn.. 

ĐINH Hùng,  "  

Ngay sau đó anh Lê Đình Thông 

đã sáng tác một bài thơ gợi ý từ 

ca khúc Les Mots Bleus : 

Lời Tình Xanh 

Trong sớm mai, chuông giáo đường 

thánh thót 

Với ngàn hoa cùng gõ nhịp thần tiên 

Ta thấy em thấp thoáng cuối công 

viên  

 Ấp úng cười dịu êm như mật ngọt.       
 

Em yêu hỡi, lời tình tự xanh màu 

Không nên lời khóe mắt nói thay câu 

Vì ngại ngùng con tim còn ấp úng 

Muốn hò hẹn mà có nói gì đâu ! 
 

Lời ta nói là tình xanh trời mới 

Dạt dào bao mong ước với yêu 

đương 

Tháng tư về gió vẫn lạnh mù sương 

Muốn gặp gỡ mà lặng yên chẳng 

nói. 
 

Nơi góc vườn cây cối đã ngủ ngoan 

Ta lặng lẽ trong toa tầu vắng lặng 

Em còn mãi bến ga sầu hoang vắng  

Nụ cười em bay theo gió hôn hoàng. 

...tin tức đó đây 

TPB Nguyễn An Thịnh 

https://www.youtube.com/embed/_WOTzJ4nczA?autoplay=1&start=0&rel=0&fbclid=IwAR1e2yuNX1Uykib5nInK53VIEBRssOoyKBkCrNpRIAh25l7rLNZ86GHcCMM
https://www.youtube.com/embed/_WOTzJ4nczA?autoplay=1&start=0&rel=0&fbclid=IwAR1e2yuNX1Uykib5nInK53VIEBRssOoyKBkCrNpRIAh25l7rLNZ86GHcCMM
https://www.youtube.com/embed/_WOTzJ4nczA?autoplay=1&start=0&rel=0&fbclid=IwAR1e2yuNX1Uykib5nInK53VIEBRssOoyKBkCrNpRIAh25l7rLNZ86GHcCMM
https://www.youtube.com/embed/_WOTzJ4nczA?autoplay=1&start=0&rel=0&fbclid=IwAR1e2yuNX1Uykib5nInK53VIEBRssOoyKBkCrNpRIAh25l7rLNZ86GHcCMM
https://www.youtube.com/embed/_WOTzJ4nczA?autoplay=1&start=0&rel=0&fbclid=IwAR1e2yuNX1Uykib5nInK53VIEBRssOoyKBkCrNpRIAh25l7rLNZ86GHcCMM


27 

 

Tin các nơi khác 

1) Hội ngộ tất niên tại nam Cali 

Buổi ra mắt sách và hội ngộ Tất 

Niên – mừng Xuân Canh Tý 2020 

của hội cựu sinh viên Viện Đại 

học Đà lạt Nam California  diễn 

ra vào chiều chúa  nhật, 12 Tháng 

Giêng, tại nhà hàng Diamond 

Seafood Palace 1, Garden Grove. 

Tuyển tập Diễn đàn Thụ Nhân 

2019 và tuyển tập truyện ngắn 

“Lão Trê Thắng Kiện” của tác giả 

Nguyễn Quang Tuyến được MC 

Nguyễn Đức Nam K4 và anh 

Nguyễn Đức Cường K7 giới 

thiệu đến mọi người trong bầu 

không khí thân mật, thắm tình 

Thụ Nhân giữa cựu sinh viên các 

phân khoa Chánh trị Kinh doanh, 

Xã Hội, Văn Khoa, Sư Phạm và 

Giáo Sư Đỗ Ngọc Hiển. 

Anh Võ Thành Xuân K1, người 

chủ biên Diễn đàn Thụ nhân cho 

biết: " Tuyển tập Diễn đàn Thụ 

nhân 2019 là tuyển tập những bài 

viết đã đăng trên diễn đàn Thụ 

nhân ( thunhan.org ) từ khoảng 9 

năm nay, với hơn 400 000 người 

vào xem, nhằm  giới thiệu diễn 

đàn, phổ biến sinh hoạt của Thụ 

nhân và cũng là lời cảm ơn tất cả 

các bạn đã đóng góp vào diễn 

đàn này " 

Qua phần giới thiệu của nhà văn 

Phạm Quốc Bảo, tuyển tập Lão 

Trê Thắng Kiện của anh Nguyễn 

Quang Tuyến K1 và VK là một 

tuyển tập gồm 12 truyện ngắn 

được các bạn Thụ nhân hải ngoại 

in lại từ nguyên bản gốc của tác 

giả. 
Trong dịp ra mắt sách, chị Ngọc 

Tịnh K10 được đề cử làm chủ 

tịch Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại 

Học Đà Lạt Nam California. 

2) Dịch Covid-19 

Xuất phát từ Vũ hán, Trung quốc, 

từ cuối năm 2019, dịch corona 

virus, hơi giống dịch cúm, và 

cùng một loại với dịch Sras, 

nhưng gây sốt và khó thở, lây 

nhiễm qua nước bọt và không 

khí. 

Tháng 02/2020, dịch lan sang Âu 

châu và Trung đông. Đầu tháng 

3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu. 

Nước Ý cấm túc 60 triệu dân. 

Pháp không cho hội họp và huỷ 

bỏ những buổi văn nghệ, thể thao. 

Ngày 12/03 Tổng thống Mỹ ra 

lệnh cấm máy bay từ Âu châu 

đáp xuống  Hoa kỳ  trong vòng 

một tháng. Đức quốc đóng cửa 

biên giới. Tiếp theo Pháp cũng 

đưa ra những biện pháp nghiệt 

ngã hơn như đóng cửa trường 

học, hãng xưởng và hạn chế mọi 

di chuyển ít nhất 15 ngày. 

Từ cuối tháng 2, nhiều dự án hội 

hè, du lịch bị huỷ bỏ. Tập thể Thụ 

nhân trên thế giới cũng phải theo 

số đông. Ở Việt nam, các chương 

trình họp mặt của khoá 5 và khoá 

7 phải đình trệ. Đại hội Thụ nhân 

Thế giới tại Houston chuẩn bị cả 

năm phải dời lại theo lời yêu cầu. 

Cuối tháng 3, Nhật bản tuyên bố 

dời Thế vận hội qua tháng 

7/2021. Các bạn đóng tiền đi du 

thuyền bên Úc và Á châu, như 

anh Nguyễn Đình Cận K1 và chị 

Nhan Ánh Xuân K2, đều xin rút 

tiền lại. 

Những người định đi chơi mà 

phải huỷ chuyến đi không nói 

làm gì. Những người đang đi chơi 

muốn về lại nhà cũng không về 

được. Chị Chu Nguyệt Nga K3 và 

chồng là anh Trịnh Văn Đăng ở 

chơi  bên Việt nam từ cuối tháng 

12/19, định về Pháp ngày 

15/03/20, nhưng thấy tình hình 

gay go sợ về sẽ bị cách ly nên bù 

thêm tiền để đổi vé về ngày 

15/04. Cuối tháng 3 anh chị đi 

hỏi Tổng Lãnh sự Pháp  thì nghe 

nói Air France hay Vietnam Air-

lines đều không có máy bay đến 

cuối tháng 6. Anh chị Chúc-Mai  

định về Pháp trong tháng tư cũng 

trong trường hợp của anh chị 

Đăng-Nga. Hai cặp này dự định 

đổi vé về cùng chuyến máy bay 

cho có bạn. 

 

3) Phạm Văn Ngọc bị tai biến 

Giữa tháng giêng anh Phạm Văn 

Ngọc K1 đi tới vườn Tao đàn để 

tập thể tháo như thường lệ. Lúc ra 

về anh  thấy nước miếng trong 

miệng cứ trào ra. Vì lấy kinh 

nghiệm từ lần đầu bị AVC nên 

anh đã mau mau lái xe gắn máy 

chạy thẳng vào bệnh viện  để xin 

cấp cứu. Người ta phát hiện anh 

bị tai biến mạch máu não. Thật 

may mắn vì được chữa kịp thời. 

Nhân dịp anh chị Nguyễn Khánh 

Chúc-Mai về Việt nam chơi, anh 

chị muốn lại thăm anh Ngọc 

nhưng vì có dịch Covid-19 nên 

không dám đến làm phiền. Qua 

điện thoại thì được biết anh Ngọc 

vẫn bị liệt một bên miệng và 

miệng hơi méo, nói năng không 

được rõ ràng. Cầu mong anh 

Ngọc sớm phục hồi sức khoẻ. 

 

4) Dư chứng phẫu thuật 

Nhân dịp hỏi han sức khoẻ, được 

biết anh Nguyễn Huỳnh Tân K1 

đang nằm bệnh viện để điều trị 

dư chứng của cuộc phẫu thuật 

tuyến tiền liệt 2 năm trước. Anh 

Tân viết: 

"Dân quí mến,  

Mình bị máu trong bladder  

( bàng quang ) vì lúc làm radia-

tion prostate cancer 2 năm trước 

các tia phóng xạ làm chết các tế 

bào ung thư, còn làm bị thương 

thêm một nhóm tế bào lành mạnh 

kế bên cạnh trong bladder. Bây 

giờ đang chữa bằng cách đốt 

cháy các chỗ bị thương, theo lối 

syscolocopy. Cộng thêm phải làm 

Hyperbaric Oxygen Therapy 

trong một thời gian 30 ngày, mỗi 

ngày 2 giờ để nuôi sống lại các tế 

bào mới. Hy vọng sẽ có kết quả 

tốt. Già nên sống theo bịnh già. 

Có một điều mới học được của 

...tin tức đó đây 
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Phạm Ngọc Lâm, K5, là cầu 

nguyện Đức Ông Nguyễn Văn 

Lập xin Ngài cầu Chúa ban sự 

sáng suốt, chọn đúng cách chữa 

trị và cầu xin Ngài dẫn mình đi 

ra khỏi cơn bịnh. Bây giờ Ngài 

rất linh thiêng đối với đàn con 

cái của VĐH Đalat của Ngài." 

Vào đầu tháng 4, anh Tân cho 

biết đã ra nhà thương tuy nhiên 

phải trở lại bệnh viện để điều trị 

mỗi ngày 2 tiếng. Cầu mong anh 

Tân chóng hồi phục. 

 

5) Đố thơ 

Để giải toả phiền muộn trong cơn 

đại dịch Covid-19, anh Phan 

Thạnh gửi một bài thơ ghép nối 

những tựa đề của các bài hát nổi 

tiếng.  Các bạn thử trí nhớ và 

đoán xem có bao nhiêu bài hát tất 

cả, trước khi xem lời giải ở cuối 

bản tin, trang 29 

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI  
Tình yêu trả lại trăng sao, 

Nhớ ai lên xứ hoa đào năm xưa. 

Nỗi buồn gác trọ chiều mưa, 

Sương giăng Đà lạt trăng mờ đường 

thông. 

Vẳng nghe tiếng hát mưa hồng, 

Nhớ về Đà lạt nỗi lòng người đi! 

Đêm đông hát khúc biệt ly, 

Mười năm tình cũ ướt mi  lệ sầu 

Dẫu là tình cuối tình đầu, 

Vô duyên tình cũng qua cầu gió bay. 

Thung lũng hồng, bông cỏ may, 

Đường xưa lối cũ, bảy ngày đợi 

mong. 

Bây giờ còn nhớ hay không ? 

Anh đi lẻ bóng sầu đông não nùng 

Thương về miền đất lạnh lùng, 

Thì thầm bài Thánh Ca buồn nhớ 

nhau ! 

 

6) Tin bạn bè ở Việt nam 

Trong mùa dịch Covid-19, khắp 

thế giới bị chìm trong lo âu, sợ 

hãi. Việt nam ở sát biên giới với 

Tàu nên cũng khiến chúng ta 

quan tâm. Anh Nguyễn Văn Sơn  

( râu ) K1 từ Sài gòn gửi cho 

chúng ta tin tức của vài bạn bè. 

Anh viết: 

"Bạn già thân mến, 

Hổm rày Sài gòn vẫn yên bình, dĩ 

nhiên với một vài thay đổi như im 

ắng hơn, bình lặng hơn nhiều so 

với năm ngoái bạn về. Các hoạt 

động dịch vụ nhộn nhịp như cửa 

hàng, quán ăn lớn, trung tâm 

mua sắm, giải trí, thẩm mỹ ... tạm 

thời ngưng hoạt động, phố tây ... 

dẹp tiệm đồng loạt. Bây giờ muốn 

đi ăn phở, hủ tíu, bún bò, bún 

mộc, tiệm Tây, tiệm Tàu - Nhật - 

Hàn ... ngon, thì không biết tìm 

đâu. Ngoài đường xe cộ vắng vẻ 

hơn nhiều, buổi sáng vợ chồng 

SR đi bơi, tập thể dục ... bình 

thường, dù trang bị khẩu trang kỹ 

lưỡng hơn, chai nước rửa tay 

trong túi để khi đến chỗ gừi xe thì 

tẩy uế ... Nói chung, Sài gòn cũng 

như hầu hết thành phố lớn trên 

thế giới, luôn luôn cảnh giác và 

sẵn sàng ... đón tiếp mọi tình 

huống như tự bao giờ. Bạn và 

các bạn đã từng đọc nhiều bài 

viết loan tin thật cũng có, tin giả 

cũng có, khen có, chê có, nhưng 

cũng bình thường thôi, "lương 

tâm tùy mạng mỡ", tụi mình đã 

sống nhiều năm, qua nhiều thời 

kỳ hưng vong của đất nước, chắc 

không lạ lắm, phải không? Cứ 

"bình tĩnh mà run". 

Bên này, bạn bè vẫn bình yên. 

Đêm qua gọi điện nói dóc với Hà 

Minh Quang, hắn khỏe hơn, 

giọng nói có âm sắc hơn. Bây giờ 

một tuần "xúc ống" (chạy thận) 

còn 3 lần (thay vì 4 như hôm 

trước), hắn gửi lời cám ơn tất cả 

anh em đã quan tâm thăm hỏi. 

chị Nguyễn Việt Anh cũng đã qua 

cơn "rối loạn con tim" hiện vui vẻ 

bên con cháu ở ngôi nhà cũ. 

Phạm Văn Ngọc cũng vậy, bên vợ 

hiền. Nếu có thì cũng chỉ là "già 

rồi thì không bệnh này cũng bệnh 

khác". Chưa nghe đứa nào có 

chuyện gì đáng kể, chỉ khác một 

chút là cứ gọi điện cho nhau than 

buồn là ... không gặp nhau cà 

phê cà pháo hay ... "xập xám". 

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, 28/3, 

chắc Sài gòn sẽ có thay đổi lớn 

do lệnh "ở nhà" hạn chế tối đa 

việc ra đường, giữ khoảng cách 

tối thiểu 2 mét. Giao thông vận 

tải cũng hạn chế hơn, xe búyt liên 

tỉnh ngưng hoạt động, một số 

tuyến xe lửa cũng vậy ... Thôi thì 

cứ ở nhà đọc sách, xem phim, 

ít ... ôm ấp hun hít là xong (nếu 

có thì nhớ mang khẩu trang), 

cũng ít ... sờ soạng (nếu có thì 

nhớ rửa tay kỹ), cũng ít ... (mà 

già rồi còn làm ăn gì nữa, phải 

không?). Hihi. 

Mỗi ngày SR dành một ít thời 

gian gọi điện thăm các bạn khắp 

nơi. Bây giờ không đi Đà Lạt thì 

rất uổng vì Đà Lạt bây giờ cũng 

trầm lắng, vắng vẻ (chắc không 

bằng chùa Bà Đanh như SR đã 

gửi cho các bạn), không kém 56 

năm trước tụi mình khăn gói vào 

trường, nhưng hoa phượng tím 

vẫn nở rộ trên nhiều ngã đường, 

nước Hồ Xuân Hương vẫn xanh 

trong, và đỉnh Lâm Viên vẫn mờ 

sương (có nhớ xin trở về!). SR 

thường xuyên liên lạc với Võ Đức 

Trung K7 để hỏi thăm các bạn 

TN Đà Lạt, nhất là sức khỏe 

Nguyễn Thanh Châu VK. 

Nha Trang đang hồi sinh, dù 

chậm chạp, đã có sinh sắc, mặc 

dù các lễ hội đình đám, các tụ tập 

đông đảo bị hạn chế tối đa, cũng 

là một biện pháp hữu hiệu để bảo 

vệ cộng đồng. SR vẫn thường 

xuyên liên lạc với Nguyễn Văn 

Long K7 (hiện là Trưởng hội TN 

Nha Trang), Trương Viên K1 và 

Vinh Cao học 5. 

Cho SR gửi lời thăm tất cả anh 

chị em, với tấm lòng TN!" 

SR 

 

7) Huỳnh Trung Trực đi khám 

nghiệm 

Cuối tháng 3, được tin anh 

Huỳnh Trung Trực K1 vào nhà 

thương để làm phẫu thuật, nhiều 

anh chị em hoang mang, gửi điện 

thư thăm hỏi. Anh Trực gửi một 

tấm hình chụp ở nhà cho thấy 

những vết mổ trên bụng. Trong 

hình còn thấy anh cười toe toét, 

như thể không có gì quan ngại. 

Sau đó anh viết: 

...tin tức đó đây 
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"Anh chị em thân mến, 

Xin chân thành cám ơn tất cả quí 

anh chị em đã có lòng sốt sắng 

thăm hỏi và chúc lành cho tình-

trạng sức khỏe của tôi trong thời-

kỳ hậu giải-phẫu. Phải nói là thật 

cảm-động vô cùng. 

Một số anh 

chị em muốn 

biết thêm chi-

tiết nhưng 

còn ngần-

ngại vì tôn-trọng sự riêng tư. 

Vậy thì xin nói rõ đây chỉ là một 

cuộc phẫu-thuật để khám nghiệm 

chứ chưa có điều-trị gì cả. ... 

Dự kiến ban đầu là chỉ "chọt" 3 

lỗ để đưa cánh tay robot và cam-

era vào một góc khuất của lá 

gan, gắp ra một tissue đáng ngờ 

ở phần trên của lá gan đem đi 

làm biopsy  ( sinh thiết ) xem nó 

có phải là một bướu ung thư hay 

không. 

Phải làm lòng vòng như thế là vì 

2 lần siêu âm (abdominal ultra-

sound)  thêm 2 lần chụp MRI đều 

chỉ cho thấy những hình ảnh 

không thể kết luận rõ ràng. Hai 

lần làm biopsy theo cách thông 

thường (một lần đâm thẳng từ be 

sườn vào, một lần luồn từ háng 

(groin) lên) thì cả hai lần đều 

không với tới cái góc khuất khả 

nghi đó. 

Thế là phải chọn phương pháp 

robotic surgery như quí anh chị 

em đã thấy, nhưng bệnh viện cắt 

đến 5 chỗ. Vết ngắn nhất dài 1.5 

cm, vết dài nhất dài 2.1 cm. Bốn 

vết ngang, một vết dọc. 

Tổng cộng chiều dài các vết cắt 

là khoảng một tấc. Nhưng nhờ 

cắt theo một broken line nên cái 

bụng vẫn còn đẹp như xưa ! 

Thân mến cùng anh chị em." 

 

Vài ngày sau anh Trực cho biết 

kết quả cuộc khám nghiệm: 

Anh chị em thân mến, 

Do ảnh huởng của đại dịch Covid

-19 nên hôm nay tôi không cần 

phải đích-thân đến bịnh-viện để 

tái khám.Các bác sĩ của bịnh-

viện Georgetown (Washington, 

DC) đã khám tôi qua hệ-thống 

satellite.... 

Sau khi xem xét các vết mỗ, bịnh-

viện đã thông-báo cho tôi biết: 

1.- The good news: Việc xét-

nghiệm sinh-thiết (biopsy) của 

cuộc giải-phẩu robotic surgery 

mới đây đã hoàn tất tốt đẹp. 

2.- The bad news: Biopsy khẳng-

định khu-vực tổn-thương đó là 

một bướu ung-thư.. 

3.-The good news: Trong 3 cái 

bướu hiện-diện thì chỉ có 2 cái là 

bướu ung thư mà thôi ! 

Rất tiếc là vì bị chi-phối bởi đạo-

luật HIPAA nên tôi không thể 

post lên đây cho quí anh chị em 

xem dung-nhan xinh đẹp của các 

bác-sĩ và toàn cảnh khám bịnh 

virtual visits hôm nay đã diễn ra 

như thế nào! 

 

8) Tương trợ nạn nhân Covid 

Ngày 20/4 anh Lê Viết Võ K2 và 

một số anh chị Thụ nhân nam 

Cali và bắc Cali lên tiếng kêu gọi 

giúp đỡ các nạn nhân của dịch 

bệnh Covid-19 tại Việt nam. Sau 

đây là thư của anh Võ viết cho 

anh Hoành đại diện DUACT: 

Kính gởi ban điều hành DUACT, 

Vợ Chồng Lê Viết Võ hiện đang 

tìm cách giúp đỡ nạn nhân của 

bịnh dịch COVID-19 ở Quảng 

Trị, Thừa Thiên và Trà Vinh  từ 

ngày 09 tháng 4 năm 2020. 

Sáng hôm nay  liên lạc với anh 

Hoành và bạn thân như Vĩnh Hộ, 

Trần Kiêm Nguyện để xin hỗ trợ 

thì anh Hoành đề nghị viết thư 

này đến hội DUACT để xin tài 

trợ thêm cho công việc hữu ích 

này. 

Vợ chồng Võ và các con đã đóng 

góp được US$10,400.00, gởi về 

Việt nam từ ngày 09 tháng tư và 

đã qua chùa Liên Hương ở Huế 

phân phối cho những người 

nghèo. 

Với số tiền 10,400.00 US$, Võ 

nhờ mua 16 tấn gạo hết 

7,200US$, để phân phối cho 

1,600.00 gia đình mỗi gia đình 

10 kilo gạo và 50,000$. Trung 

bình có thể giúp được gia đình 4 

người qua được 1 tuần lễ. 

400 thùng mỳ hết 2,200 US$ để 

phân phối cho 400 gia đình. Số 

tiền còn lại để giúp đỡ bàng tiền 

mặt. 

Trong giai  đoạn tới, vợ chồng 

Võ dự tính sẽ tài trợ cho 10 sinh 

viên Y khoa nằm cuối của đại học 

Y khoa Huế, vì nạn dịch COVID-

19 không đi làm thêm để trang 

trải chi phí hàng ngày để học cho 

đến ngày ra trường. 

Việt  nam sẽ mở cửa lại vào cuối 

tháng nầy, hy vọng việc tài trợ 

cho những nạn nhân của COVID-

19 sẽ chấm dứt vào ngày 15 

tháng 5. 

Vợ chồng Võ kính xin hội 

DUACT yểm trợ thêm về mặt tài 

chánh để việc giúp đỡ đến được 

nhiều gia đình hơn. 

Vợ chồng Võ chân thành cảm ơn 

hội DUACT  và các bạn đồng 

môn. 

Võ  Lê 

Đến ngày 24/4, anh chị Võ - 

Thuỷ báo tin kết thúc việc tài trợ: 

Kính gởi các bạn Đồng Môn, 

Võ & Thủy vừa được anh Hoành 

thông báo Quỹ Từ Thiện DUACT

-10 kí gạo/1 gia đình vừa kết thúc 

với thành quả vượt qua sự mong 

ước của vợ chồng Võ. 

Vợ chồng Võ xin thành thật cảm 

ơn các bạn và ban điều hành 

DUACT, trong thời gian ngắn 

ngủi đã phụ giúp cho 1,000 gia 

đình vượt qua cơn khó khăn nảy. 

Các bạn có thể xem hoạt động 

của gia đình Võ & Thủy qua link 

của DUACT. 

Bấm vào link dưới để xem “nhật 

ký từ thiện”:   
https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1Vgx_LbRGKsUkwenr2DEHX7pFNaRz-

6m24r1Wx_i53K8/edit?usp=sharing  

 

 

 

 

_______________________

...tin tức đó đây 

 Giải đáp đố thơ: Có 25 bài hát 
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Tin Âu châu 

1) Tất niên Thụ nhân Paris 

Năm nay Thụ nhân Paris không tổ 

chức tiệc mừng tân niên vì Tết 

nhằm giữa tháng giêng dương 

lịch, nhiều anh chị sửa soạn đi 

chơi xa với con cháu vào tháng 2-

3, nên chị Chủ tịch Ngô Bích 

Ngọc đề nghị làm tiệc tất niên vào 

ngày 19/01/2020. Các chị trong 

hội bàn với nhau lần này sẽ không 

có sự góp mặt của các hội khác 

như Exryu hay nhóm bạn của cô 

Mỹ Ly thì số người hiện diện ước 

chừng 30-40 người. Như vậy 

không cần đi tìm một tiệm ăn quá 

lớn sẽ làm loãng không khí. 

Đến ngày 19/01, mọi người đến 

tiệm ăn L'OBUS DE 1870 ở 

Neuilly sur Marne ngoại ô Paris, 

từ 11 giờ sáng để trang hoàng 

phòng ốc và kiểm soát âm thanh. 

Vào 12 giờ bữa tiệc bắt đầu với 

lời chúc Tết của chủ tịch, đáp từ 

của giáo sư Trần Văn Ngô. Năm 

nay sức khoẻ thầy Lâm Thanh 

Liêm yếu nhiều nên thầy cô vắng 

mặt. Trong số anh chị em Thụ 

nhân hiện diện,  nhận thấy có chị 

Hồng Kim Lan K8 từ Việt nam về 

từ tháng trước và chị Huỳnh 

Phương Thuý VK, anh Nguyễn 

Tấn Sinh K11 thường rất bận bịu. 

Chương trình văn nghệ bắt đầu 

với 2 bài đồng ca Ly Rượu Mừng 

và Xuân Họp Mặt. Tiếp theo là 

mục Sớ Táo quân với anh Phạm 

Trọng Khoát trong vai Ngọc 

Hoàng và anh Lưu Văn Dân trong 

vai Táo. 

Các màn đơn ca được thầy cô 

Ngô - Dung và các anh chị Thụ 

nhân đóng góp rất tích cực và 

thoải mái. Chị Trần Thị Châu có 

sáng kiến xen vào giữa các bài hát 

một màn đấu khẩu với anh Tú, 

phu quân của chị, vừa thay đổi 

không khí vừa khiến mọi người 

vui cười thoả thích. Lúc đầu chị 

Bích Ngọc e ngại không đủ người 

hát nhưng khi nói chuyện với chủ 

nhà hàng thì được biết các cô 

serveuses cũng hát khá hay. Tuy 

nhiên một mình chủ nhà hàng góp 

vui cũng đủ cho chương trình 

sống động. Hơn nữa còn có sự 

tiếp tay của cháu rể chị Nguyễn 

Ngọc Thương nên chương trình 

thật phong phú. 

Ngoài những màn ca nhạc, 

chương trình còn có màn xổ số, 

màn cắt bánh sinh nhật cho những 

anh chị trên 80 tuổi. Chương trình 

dài đến nỗi không còn thời giờ dể 

thực hiện tiết mục Đố Vui Âm 

Nhạc. 

 

2) Nguyễn Khánh Chúc bị nghẹt 

tim 

Đầu tháng hai, trước khi lên 

đường đi Việt nam và Úc đại lợi 

chơi, anh Nguyễn Khánh  Chúc 

K1cảm thấy trong ngực có vấn đề. 

Từ bé anh đã được chẩn bệnh là 

tim anh nhỏ và nhịp đập không 

bình thường. Anh bèn đi gặp bác 

sĩ để khám nghiệm. Kết quả cho 

thấy tim anh bị nghẹt hai nơi và 

có một cục màu đông ở một mạch 

máu khác. 

Anh được vào nhà thương cấp 

cứu và nong hai tim mạch cũng 

như mổ lấy cục máu đông. Vài 

ngày sau về nhà sức khoẻ anh 

được hồi phục. Anh quyết định 

giữ chuyến đi, mặc dù trong lúc 

đó dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ 

Hán, Trung quốc, đang hoành 

hành ở Á châu và có nguy cơ lan 

tràn khắp thế giới. 

Chuyến đi của anh chị Chúc - Mai 

gồm 2 ngày ở Sài gòn, 4 tuần ở 

Melbourne, Sydney, Canberra và 

trở lại Sài gòn trước khi về Pháp. 

Tuần đầu tại Sydney anh chị tình 

cờ gặp chị Đặng Kim Ngọc trong 

một tiệm phở. Gặp nhau nhưng 

không nói chuyện được nhiều vì 

chị Ngọc đang đi cùng nhóm của 

MC Nam Lộc, chỉ trao đổi e mail 

và hẹn gặp ở Melbourne. Khi đến 

Melbourne anh chị không liên lạc 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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