
  

 

L ần đầu tiên tôi có cơ hội suy tư 
và thảo luận – dù chỉ sơ sơ – về 

hai chữ thụ nhân, là nhân dịp khai 
giảng môn Kinh tế học ở trường 
CHÍNH TRỊ KINH DOANH, thuộc 
Viện Đại Học Đà Lạt. Tôi gỉảng bài 
ở Đại giảng đường của Viện : giảng 
đường này có tên là Thụ Nhân nên 
tôi thắc mắc hỏi Cha Viện Trưởng 
tại sao có tên ấy? Cha cho tôi hay 
đó là mượn ở lời góp ý của QUẢN 
TRỌNG, khi nhân vật này được vị 
lãnh chúa  TỀ HOÀN CONG trong 
thời Chiến Quốc vấn kế. Quản 
Trọng đã  khuyên Tề Hoàn Công : 
                                                                                                                                       
Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc 
 nghĩa là kế  một năm không gì tốt 
hơn trồng lúa . 
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc 
 nghĩa là kế  mười năm không gì tốt 
hơn trồng cây (ăn trái hay công 
nghiệp) 
Bách niên chi kế mạc như thụ nhân  
nghĩa là kế  trăm năm không gì tốt 
hơn trồng người 
  
Tôi nghĩ thầm: hai chữ Thụ nhân, 
dùng làm tên gọi  giảng đường lớn 
nhất trong viện đại học mới thành 
lập này quả thật là tuyệt vời . Việc 
đặt tên ấy cho ta thấy rõ tham vọng 
của Ban sáng lập là hướng tới tương 
lai rất lâu dài. Viện mong muốn đào 
tạo nhiều lớp sinh viên không 
những có đủ kiến thức hiện đại mà 
còn thấm nhuần các giá trị đạo đức 
truyền thống. Đó là một mục tiêu 
cao cả khiến tôi rất tâm đắc nên cảm 

thấy hãnh diện được góp phần dù  
rất nhỏ vào công cuộc TRỒNG 
NGƯỜI này . 
    Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua từ 
ngày đó. Trường Chính Trị Kinh 
Doanh Đà Lạt cũng như trường 
Luật Sài Gòn – hai nơi tôi hành 
nghề - đều đã  giải thể. Vì có nhiều 
thời giờ nhàn rỗi để suy tư nên tôi 
đã làm một chuyện – phải chăng 
lẩm cẩm?- là xét lại khái niệm trồng 
người đã được Quản Trọng đưa ra 
như một sách lược  trường kỳ . 
Trước hết, tôi thấy cần tìm hiểu về 
thân thế  Tề Hoàn Công và Quản 

Trọng cùng hoàn cảnh Trung Hoa 
vào thời đại của hai nhân vật lịch sử 
này. 
Cuốn Tự Điển Thành Ngữ Điển 
Tích  của tác giả Diên Hương  ( Cơ 
sở xuất bản Zieleks – Houston USA 
ấn bản 1954 ) viết như sau : 
 
Về Tề Hoàn Công : Vua Linh Công 
đời Ngũ Bá có hai người con – Tử 
Cù và Tiểu Bạch – Linh Công chết. 
Tiểu Bạch giành giết anh lên làm 
vua, đặt hiệu là Hoàn Công, lấy vợ 
Tử Cù là chị dâu làm vợ ( trang 
146) 
Trang353 : Tề Hoàn Công đời 
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chín mươi năm , cuộc đời sao lắm nổi , 
nào biết mộng mơ đôi tám đã theo chồng , 

mẹ lấy cha là gia đình đính ước , 
làm vợ người trót nay núi , mai sông . 

 
năm hai mươi vừa mừng con đủ tuổi , 
cha lên đường đi chống Pháp cứu dân  

chưa kịp vui mái gia đình bé nhỏ , 
đón Xuân về chỉ vò võ một thân . 

 
tuổi đôi mươi mẹ đã là chinh-phụ, 
đợi người xa mòn mỏi với con thơ  
nuôi dạy con vừa làm cha lẫn mẹ , 

mặc  Xuân sang , mẹ có biết bao giờ !  
 

chiến cuộc tàn , cha vẫn đi biền biệt , 
mười năm dài con trẻ đã lớn khôn  
lòng quặn đau khi con ngây thơ hỏi  

" cha đâu rồi , có còn nhớ mình hôn ? " 
 

con lớn lên giữa tình thương quê ngoại , 
bà đưa con ngày hai buổi đến trường , 

ngoại cho con những đồng tiền mừng tuổi 
khi Tết về , tuổi dại bớt cô đơn . 

 
mẹ oằn vai sáng chiều trên đôi gánh  

nay chợ , mai đồng ...tất tả ngược xuôi . 
trên bàn thờ hình cha nghi ngút khói , 

thôi hết đợi chờ , tình chỉ thế thôi !  
 

tuổi ba mươi mẹ nguyện làm cô phụ , 
để thờ chồng và nuôi dạy con thơ  

chiều mưa đông bên bếp sàn lửa đỏ, 
một bóng bên đèn , trọn nỗi bơ vơ . 

 
mẹ thương con , không đi thêm bước nữa . 
đáp lại tình , con học giỏi thật ngoan  
súng đạn thù trên quê hương vẫn nổ , 

mẹ nguyện cầu : thôi bất hạnh đời con ... 
 

thêm  mười năm trong bão bùng khói lửa ,  
bóng  thanh bình vẫn biền biệt mù xa ... 
chiều cuối đông tiễn con vào cuộc chiến , 

thêm một lần Xuân mẹ đợi người xa ! 
 

xưa cha đi , tóc mẹ màu xuân sắc , 
mắt môi rạng ngời lên ánh chờ mong ... 
nay tiễn con , đầu hoa râm chớm bạc, 
lưng đã còng vì năm tháng long đong  

con hứa ra đi sẽ về thăm mẹ  
vào chiến chinh ai ước hẹn bao giờ !  

hết trận chiến này , thêm lần truy kích khác  
mẹ hiểu điều này , đâu trách con thơ  

 
hơn nửa đời trên vai gầy của mẹ , 

bom đạn  gào , hòa lời nguyện từng đêm . 
xin Trời cao trả con về với mẹ  
để buổi cuối đời được chút ấm êm  

 
lời mẹ nguyện cầu chỉ là giọt nước , 
rơi vào đại dương sôi sục hận thù , 
con định Xuân này về quê ăn Tết  

cho mẹ vui , nhưng bóng vẫn mịt mù ! 
 

mẹ vẫn chờ con từng ngày vàng võ  
một sớm cuối xuân trời phủ mây mù  

xóm dưới làng trên theo nhau di - tản  
dẫm cả lên nhau , chạy tránh đạn thù . 

 
mong tin con về chỉ là ảo vọng , 
ra đi chiến chinh mấy kẻ trở về ? 

và thôi một lần con tàu định mệnh , 
mẹ xa con trong nước mắt não nề ! 

 
đôi bờ đại dương từ đây cách biệt , 

tóc mẹ đổi màu như tuyết , như mây  
mây trắng có bay về nơi con ở , 

rằng quê nghèo mẹ vẫn đợi con đây ! 
oOo 

 con đâu mang mộng vá Trời , lấp biển , 
phận con người trước vận nước nổi trôi  

chiến cuộc tàn , quê nhà xa xôi quá , 
làm sao về trong lửa bỏng, dầu sôi ? 

 
bao lần đón Xuân quê người lạc lõng , 
con vẩn nhớ về chậu cúc , cành mai . 
mâm cơm trên bàn thờ cha khói tỏa , 
một bóng bên đèn , mẹ tỏ cùng ai ! ? 

 
con sẽ trở về trong vòng tay mẹ 

ấm lại tiếng cười , xua gió đông qua  
tuổi mẹ chín mươi , đời còn có mấy  
đón Xuân đâu bằng Xuân của quê ta . 

 
đá xanh 

2015 
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 Chiến Quốc, tên Tiểu Bạch, 
giành với anh là Công tử Cù, tự 
lập Tề Hầu, sau làm bá chư hầu, 
oanh oanh liệt liệt một thời. Đến 
chừng thời hư, không nghe lời 
Quản Trọng, dùng nịnh thần là 
Diệc Nha, Thu Diên  và Khai 
Phương, nên trong nước, con 
dòng lớn dòng nhỏ giành nhau , 
mà phải bỏ thây hơn hai tháng 
trong tẩm thất, không một ai dòm 
ngó, chỉ có một người tiểu thiếp 
( Yến Nga Nhi ) lén vô lấy ván 
đậy lại lúc lâm chung . 
Trang 169 :Yến Nga Nhi; người 
cung phi của Tề Hoàn Công. 
Hoàn Công già không nghe lời 
trối của Quản Trọng, giao quyền 
cho Diệc Nha, Thu Diên và Khai 
Phương, ba đứa nịnh thần . 
Chừng Hoàn Công gần chết, 
chúng đã cầm quyền trong tay, 
không cho một ai ra vào trong 
cung rồi còn bắt xây thêm tường 
trong Tẩm Thất cao ba trượng, 
bỏ Hoàn Công chết đói ở trong, 
người ngoài không ai hay biết. 
Yến Nga Nhi là hầu của Hoàn 
Công, chừng Hoàn Công chết, tự 
tử chết theo. Hai tháng sau, 
chừng người ta vào đem thây 
Hoàn Công ra chôn thì thấy đã 
rã rồi, chỉ có thây Nga Nhi như 
còn sống  
Về Quản Trọng :cuốn Tự điển 
của Diên Hồng, trang 317, ghi 
như sau : 
Quản Trọng, cũng kêu là Quản 
Tử, vào hàng chư tử, đời Xuân 
Thu, hồi chưa có thời, làm việc gì 
cũng hư hỏng, ai nấy đều chê 
cười, chỉ có một bạn là Bảo Thúc 
Nha không chê vì hiểu Quản 
Trọng. Chừng tới thời , làm quan 
Đại Tư Mã cho Tề Hoàn Công, 
giúp Hoàn Công làm nên nghiệp 
bá, trái với Tăng Tử là.học trò 
của Đức Khổng Tử, cũng đồng 
thời, chê đạo Ngũ Bá không phải 
là vương đạo, không chịu làm 
theo. Quản Trọng có làm ra Nội 
Chánh để ngụ phép dụng binh . 
Chủ nghĩa của Quản Trọng là 
CHỦ NGHĨA PHÚ CƯỜNG, 

giúp nước cho giàu mạnh, là giúp 
dân nên phú cường . 
 
 Về hoàn cảnh Trung Quốc, thời 
đại của hai nhân vật kể trên, theo 
tây lịch, thì ở vào khoảng năm 
722 trước C.N. ( Công nguyên ) . 
Trung Quốc tuy trên danh nghĩa, 
có một vị vua, dòng nhà Chu ngự 
trị, nhưng trong thực tế gồm 
nhiều tập thể địa phương – đều 
gọi là nước- do các chư hầu được 
vua Chu phong tước, cao nhất là 
tước Công, trực tiếp cai trị hưởng 
hoa lợi, thâu tô thuế, huy động 
dân làm sưu dịch v.v..Những 
nước này luôn luôn tranh giành 
đất đai và cư dân của nhau. Hậu 
quả là lúc đầu, nếu có tới hơn 
1000 nước, thị đến thời đại của 
Hoàn Công và Quản Trọng chỉ 
còn 7 nươc là Sở, Hán, Ngụy, 
Triệu, Yên, Tề và Tần. Để tự vệ 
và bành trướng quyền lực, các 
lãnh chúa này cần có những viên 
chức giỏi văn võ, mưu lược. Do 
đó, những kẻ có tài, có học  sẵn 
sàng dấn thân nhưng theo ai làm 
minh chủ và làm sao để minh chủ 
biết đến danh tính của mình? Ta 
cũng nên nhớ  rằng lúc ấy, Trung 
Hoa hãy còn nhiều  đất đai , rừng 
rậm với tài nguyên thiên nhiên 
chưa khai thác được chỉ vì thiếu 
nhân lực. Mặt khác, đâu đã có 
những phương tiện truyền thông 
đại chúng mau lẹ như thời nay. 
Những kẻ có tài học, muốn đươc 
vị minh chủ mình muốn phục vụ 
biết đến danh tính của mình 
không phải là dễ : cần được một 
người thân cận vị minh chủ ấy 
tiến cử, vì vậy phải « ăn chực 
nầm chờ » nhiều năm tháng .  
        Dựa trên những điều vừa kể, 
tôi tự đặt một số nghi vấn . 
        Nghi vấn 1 – Quản Trọng 
được tiến cử với Hoàn Công vào 
hồi nào? Tôi nghĩ rằng lúc đó 
Hoàn Công chưa được chính thức 
phong tước Công, phải «  tự lập » 
là « Tề Hầu ». Lý do ? Có thể vì 
thiên hạ đồn rầng khi còn là công 
tử Tiểu Bạch, Ông ta đã giết anh 

ruột là  Tử Cù để giành quyền kế 
vị Cha là Linh Công. Có lẽ chỉ là 
lời đồn thôi vi thiên hạ thấy sau 
khi Tử Cù chết, Tiểu Bạch  làm 
một chuyện trái luân lý là ngang 
nhiên lấy chị dâu làm vợ : Biết 
đâu cặp nhân tình này chẳng đã 
ám sát Công Tử Cù? Dẫu sao , 
lúc đó, « Tề Hầu  tự lập » cần 
được Triều đình Chu Vương 
chính thức phong tước Công cho 
mình. Dĩ nhiên phải có một biện 
sĩ vận động tại kinh đô. Công tác 
khó khăn này đã trao cho Quản 
Trọng.  Quản Trọng  lãnh nhận, 
dù biết rõ những tin đồn bất hảo 
về Tề Hầu. Phải chăng để trả đũa 
những kẻ chê bai mình là «  làm 
việc gì cũng hỏng ». Lần này 
Quản Trọng đã thành công. Có lẽ  
vì thế mới được Hoàn Công bổ 
nhiệm làm Đại Tư Mã . 
          Nghi vấn 2 – Trong chức 
vụ Đại Tư Mã, Quản Trọng có 
thể hiện được tham vọng kinh 
bang của ông ta không ? Theo sừ 
gia Đào Duy Anh, trong cuốn 
Trung Hoa Sử Cương  ( Nhà xuất 
bản Bốn Phương – Sài Gòn – 
1954 ), trang 45, «  Hoàn Công 
nước Tề và Văn Công nước Tấn, 
trước sau lấy danh nghĩa tôn 
vương để hiệu triệu chư hầu xuất 
binh mà đánh nước Sở. Bấy giờ 
Hoàn Công và Văn Công làm 
lãnh tụ chư hầu, nghiễm nhiên 
thay thiên tử nhà Chu mà cầm 
giữ  chính quyền, đương thời gọi 
là Bá vương ». Như vậy là Quản 
Trọng đạt được mục tiêu chính 
trị : xây dựng sự nghiệp Bá quyền 
cho nước Tề. Về kinh tế thì sao ? 
Dựa trên câu nói dẫn thượng của 
Quản Trọng, tôi thấy Ông ta đã 
chủ trương dùng sự phát triển 
nông nghiệp ( trồng các cốc loại 
và cây ăn trái cùng cây công 
nghệ ) làm cơ sở để đất nước phú 
cường. Thành công không ? Dĩ 
nhiên không làm gì có những 
thống kê hay số ước lượng để 
thẩm định; tuy nhiên tôi thấy có 
một chỉ dấu về sự trù phú của 
nước Tề vào thời ấy : đó là việc  

… Một vài cảm nghĩ về hai chữ  Thụ Nhân 
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một người dân nước Tề tên Điền 
Văn – còn được gọi là Mạnh 
Thường Quân «  trong nhà luôn 
luôn nuôi trên ba ngàn người 
khách mỗi ngày » (xem Tự điển 
Diên Hương đã dẫn, tr.225) . 
          Những sự việc vừa kể có 
giúp cho nươc Tề thôn tính các 
lân bang để «  thống nhất sơn 
hà » không ?   Không. Trái lại, 
đến năm 221 tr. CN nước Tề đã 
bị nhà Tần diệt vong . 
          Nghi vấn 3 – Cụm từ Bách 
niên chi kế trong câu nói của 
Quản Trọng có nên hiểu là một 
kế họach giống như các kế hoạch 
5 năm, 10 năm, 20 năm … ta 
từng thấy ở một số quốc gia, 
trong thế kỷ XX vừa qua không? 
Dĩ nhiên không.  Thời Quản 
Trọng, chữ kế chỉ nên hiểu là 
mưu chước, là đường lối trị quốc 
như trị quốc trong câu  «  Tề gia , 
trị quốc, bình thiên hạ »của 
Khổng Tử.  Điều cần bàn  là cụm 
từ thụ nhân ( trồng người ). 
             .Trong ngôn ngữ thông 
thường, động từ thụ ( nghĩa là 
trồng ) chỉ được áp dụng cho cây 
cỏ, không mấy ai dám áp dụng 
cho các động vật, nhất là cho con 
người : như vậy đề nghị của Quản 
Trọng đáng coi là táo bạo. Thế 
nào là trồng người ? 

              Giả thiết A : trồng người 
là cài người của mình vào một cơ 
quan, một tổ chức…nào đó để do 
thám, tuyên truyền, vận động, có 
khi để gây rối, phá hoại, làm nội 
ứng v.v..Ta có thể tin rằng 
chuyện này thời nào cũng 
có .Nhưng chắc Quản Trọng 
không dám đệ trình mưu chước 
này với Hoàn Công như là một kế 
bách niên vì chẳng khác chi đùa 
bỡn với cấp trên . 
              Giả thiết B : trồng người 
là giáo dục các thanh thiếu niên 
để sau này họ xuất chính, thi 
hành nhiệm vụ theo đường lối 
mình mong mỏi. Đây là một chủ 
trương chính đáng mà nhà cầm 
quyền nào cũng chấp nhận. Tôi 
cho rằng nếu Quản Trọng coi 
việc trồng người là như vậy thi 
Ông ta đã thất bại. Lý do : Ông ta 
đã không gây dựng được một học 
phái nào lưu danh trong lịch sử 
như Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão 
Tử, Mặc Tử. Ngay cả việc tạo 
một số đệ tử làm hậu thuẫn cho 
mình trong triều đình nước Tề, 
Ông cũng đã không làm được. Vì 
sau khi Ông qua đời, những đối 
thủ của Ông – Diệc Nha, Thu 
Diêu, Khai Phương – đã nắm giữ 
mọi quyền hành , giam cầm Hoàn 
Công trong hoàng cung «  nội bất 

xuất ngoại bất nhập » khiến Hoàn 
Công chết đói nơi tẩm thất . 
                Nhắc lại điển tích Quản 
Trọng và Tề Hoàn Công là vì tôi 
muốn tìm hiểu thấu đáo hơn về 
khái niệm Thụ Nhân. Khi ghép từ 
Thụ với từ Nhân, Quản Trọng đã 
đưa ra một phương pháp trị nước 
để gây sự chú tâm của thiên hạ và 
chủ yếu là để thể hiện mục tiêu 
«  dân giàu nước mạnh ». Mục 
tiêu ấy thể hiện được nhiều hay ít 
là do những nhân tố  phức tạp mà 
ta có thể tóm  gọn trong  cụm từ 
hoàn cảnh lịch sử. Tự điển thành 
ngữ điển tích của Diên Hương 
gọi hoàn cảnh lịch sử ấy là thời. 
Chữ thời này khiến tôi nhớ lại 
câu thơ bất hủ của Đặng 
Dung ( khoảng năm 1413 CN ) : 

 
Thời lai đò điếu thành công dị  
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa 

 
được nhà thơ Nguyễn Siêu  dịch 
nôm như sau : 

 
Lỡ vận anh hùng nhiều uất hận 

Gặp thời đứa dở dễ ra tay  
            

Pháp Quốc  
tháng 10 năm 2015             

Vũ Quốc Thúc  

… Một vài cảm nghĩ về hai chữ  Thụ Nhân 

Chúc mừng 
Nhận được thiệp mừng của anh chị Mã Xíu K1, làm lễ thành hôn cho con trai út 

Mã Mai Anh Thông cùng cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền  
vào ngày 1/11/2015 tại Sài Gòn 

 

Gia đình Thụ nhân Âu châu hoan hỉ chúc mừng hai cháu đẹp duyên cầm sắt và mến chúc anh chị Mã Xíu 
luôn luôn hạnh phúc 

Chúc mừng 
Được tin vui của anh chị PHẠM THANH THIÊN K1 làm lễ thành hôn cho con trai: 
 

Phạm Thanh Thiên Lý cùng cô Đỗ Bảo Ngọc 
Vào ngày 31/12/2015 tại Sàigòn 

Gia đình Thụ nhân Âu châu xin góp vui cùng anh chị Thiên và mến chúc cô dâu chú rể bách niên giai lão. 
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Xem tiếp trang 6    

K hổng Phu Tử đã viết lại 
các giai đoạn diễn biến về 

đời ngài trong Luận Ngữ như sau: 
"Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, 
tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất 
hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, 
lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập 
nhi tùng tâm sở dục bất du củ".  

Trích trên mạng (Tự điển Hán 
Việt) dịch nghĩa như sau:  

Ta (Ngô) ba mươi tuổi biết tự 
lập, bốn mươi tuổi chẳng nghi 
hoặc, năm mươi tuổi biết mệnh 
trời, sáu mươi tuổi thì tai đã 
thuần, nghe điều gì là phân biệt, 
hiểu rõ được ngay.   

Còn tới tuổi thất thập thì: Bảy 
mươi tuổi theo lòng muốn của 
mình mà không vượt ra ngoài 
khuôn phép. 

Nhưng vì thói quen, người đời 
rút ngắn lời giảng dạy của Khổng 
Phu Tử cho dễ nhớ về mấy giai 
đoạn sau: 

Tuổi ba mươi: mới tự lập,  
Tuổi bốn mươi: mới chẳng còn 

nghi hoặc,  
Tuổi năm mươi: mới biết mệnh 

trời,  
Tuổi sáu mươi: mới biết nghe 

thuận tai. 
Còn bảy mươi tuổi, mọi người 

chỉ nói đến câu Thất thập cổ lai 
hy. 

  
Bốn chữ: Thất thập cổ lai hy 

bắt nguồn từ “Nhân sinh thất thập 
cổ lai hy”.  

Đó là câu thơ thứ tư trong bài 
“Khúc Giang Nhị thủ” kỳ nhị (bài 
2) của Đỗ Phủ; nguyên văn như 
sau: 

 
Triều hồi nhật nhật điển xuân y,  

Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy.  

Tửu trái tầm thường hành xứ hữu,  
Nhân sinh thất thập cổ lai hi. 
Trích trên mạng (Tự điển Hán 

Việt) dịch nghĩa như sau: 
Ngày ngày đi chầu về, đem áo 

xuân cầm cố (để lấy tiền mua 
rượu), 

Mỗi ngày, uống thật say ở đầu 
sông (rồi mới) trở về. 

Nợ rượu tầm thường nơi nào 
chẳng có, 

Từ xưa tới nay, người đời ít ai 
sống được bảy mươi tuổi. 

Khi đã vào cái tuổi bảy mươi 
như tôi nhận thấy: 

 ... “ Quả thực vào thời gian 
bước vào cái tuổi thất thập các 
bạn ta  cứ nghĩ mình là loại cổ 
lai hy nên trở chứng, lấy chữ 
Biếng Nhác làm chỉ tiêu, lấy Ù 
Lì làm kế sách, lấy Giả Lả làm 
hướng đi, mượn tai trâu mà nghe 
Sấm… và mượn cả quạt mo của 
thằng Bờm mà vênh mặt nhìn 
thiên hạ… . 

Nói chuyện tầm phào để quên 
thời gian trống trải, tìm về quá 
khứ để quên tóc bạc răng long… 
nói chuyện ăn chơi để cho mình 
còn cường tráng, vẫn đảo cặp 
mắt Dê Cụ mà ngắm nhìn các 
bóng hồng già có, xồn xồn có, 
đứng tuổi có, cả thành niên cũng 
có… để thấy mình còn xuân …dù 
chỉ là  Mùa Xuân Muộn... ”   

Còn đối với các cụ ngày xưa 
vào cái tuổi thất thập hiếm hoi, 
các cụ chỉ có mượn chén rượu 
tiêu sầu ở quán ven sông, mượn 
thơ phú giãi bầy tâm sự khi ngắm 
cảnh trời mây nước, cây cỏ đổi 
thay theo năm thàng. 

Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm 
hiện,  

Điểm thuỷ tinh đình khoản khoản 
phi.  

Truyền ngữ phong quang cộng lưu 
chuyển,  

Tạm thời tương thưởng mạc tương 
vi.  

Nếu hiểu theo nghĩa ĐEN thì 
bốn câu thơ kế tiếp của Đỗ Phủ 
chỉ diễn tả: 

Bươm bướm vàng xúm xít vờn 
hoa.  

Chuồn chuồn đạp nước chấp 
chới bay.  

Phong cảnh thường vốn đổi 
thay luôn.  

Thưởng thức hình ảnh đẹp 
mùa xuân bằng cách cố giữ lại 
cảnh ấy. 

Nhưng: 
Ngày xưa thất thập đã già, 

Ngày nay bảy chục vẫn là còn 
xuân! 

Cũng chỉ vì nghĩ mình vẫn còn 
xuân, dù là xuân muộn, nên các 
lão nhân vào thởi buổi này luôn 
luôn hiểu bốn câu thơ sau của Đỗ 
Phủ theo nghĩa “BÓNG”  

Với trí óc phong phú và mộng 
tưởng mung lung theo nghĩa 
“trừu tượng” của bốn câu thơ 
trên (chơi hoa, bắt bướm) mà các 
lão nhân vào tuổi thất thập, tự 
thấy mình sắp tới ngày tàn nên 
tìm mọi cách để: 

Chơi xuân kẻo hết xuân đi, 
Cái già xồng xộc nó thì theo 

sau! 
Chẳng lẽ các lão nhân chúng 

ta mượn cớ với cái tuổi bảy mươi 
hiếm hoi này mà bắt chước Đỗ 
Phủ để có thể muốn làm gì thì 
làm hay sao?  

Trong thời buổi này, đạo đức 
của Nho Giáo đã đi vào bóng tối 
nhường cho ánh sáng của lối 

“Lão Thụ Nhân” K1-2 chúng ta -- năm nay trẻ nhất là sáu mươi chín tuổi, -- đều đã và đang bước vào 
tuổi thất thập.  Vì vậy hy vọng bài phiếm luận này mượn câu chuyện “Khổng Tử đã kể lại các giai đoạn 
diễn biến trong cuộc đời ngài” trong Luận Ngữ để làm chủ đề ,  
Mong không làm nghịch nhĩ các bạn. … 

Phiếm luận  

Từ Giữ Chùa 



6 

 

 
… Thất thập cổ lai hy 

“sống số digital”. Khi chưa có kỹ 
thuật số (số digital), chúng ta đã 
phải sống theo nội tâm với trí 
tưởng tượng mọi sự việc, và hiện 
nay, thì mọi sự việc (dù đen tối) 
vẫn có thể phơi bày trên màn ảnh 
của computer, điện thoại apple, 
android, và nhất là khi thắc mắc 
điều gì (đến cả bí mật phòng the) 
chúng ta có thề hỏi “ông 
Google”v.v...Đã có “ông Google” 
thì tìm gì mà không thấy!  

Đi vào bóng đêm dễ dàng như 
vậy, chúng ta thường chạy theo 
trí tưởng tượng và ham muốn 
hưởng lạc thì làm sao chúng ta 
thoát được những cám dỗ thường 
tình!  

Hơn nữa ngày nay, mọi dục 
lạc của thế gian được phơi 

bày trước mắt, đâu cần 
phải dùng tâm trí mà 
mường tưởng, các lão 

nhân chúng ta đã dễ dàng 
bị lôi kéo với mọi khoái cảm của 
mọi thứ và ở khắp mọi nơi…  

Từ bia 333 đến Heineken, 
Tiger, Budwiser … đến vang đỏ, 
trằng của Dalat, vang Bordeaux 
của Pháp, của Mỹ, của Úc, của 
Chili…, từ rượu trắng “nước mắt 
quê hương (ba xi đế)”, rượu thuốc 
ngâm rắn hổ, bò cạp… đến Black 
and White, Scotch, Whisky Ông 
Già Đi Bộ đỏ, xanh, đen, đến 
Cognac, Hennessy, Martini, 
Napoléon, Chivas, và đủ loại…;  

Từ quán ngon này đến quán 
đặc sản của rừng, của biển nơi 
kia… từ thắng cố ngựa ở Lạng 
Sơn, từ dê núi ở Ninh Bình đến dê 

xối xả … đến biết bao nhiêu Làng 
Nướng ở Saigon, ở Hà nội… Từ 
động Hoa Vàng (không phải là 
động Hoa Vàng của Phạm Thiên 
Thư) đến động Thiên Thai (không 
phải là động Thiên Thai ở Quảng 
Bình)…, đến quán Bar, Cà phê 
ôm, phòng trà hát với nhau, các 
sàn nhảy màu xanh, màu hồng… 
đầy dẫy khắp mọi nơi mọi miền 
trên quê hương rách bươm và tơi 
tả này…  

Cái điều đau thương và khốn 
khổ nhất là ở những nơi này còn 
có những  chiếc áo vải katé trắng 
hở hang trên chiếc “váy quá 
Mini”, để phô bày làn da trắng 
ngần của các “cháu có hoàn cảnh 
khó khăn” hành nghề chiêu đãi, 
thì làm sao các lão nhân còn nhớ 
mình là các Lão Thụ Nhân nữa! 

Và cứ thế các lão nhân chúng 
ta cứ nhắm mắt chạy theo những 
ham muốn và dục vọng mà không 
bao giờ có thể đoạn tuyệt được cái 
vòng luẩn quẩn này!  

Cái khốn khổ nhất này chỉ xảy 
đến với các lão nhân càng dư ăn 
dư mặc, dollar đầy túi, càng 
không thể thoát khỏi những dục 
lạc. Đã có nhiều lão nhân tìm về 
thăm quê hương, bạn bè và… 
hưởng lạc!  

Và cũng từ đó nhiều sự việc 
dở dở, ương ương, nửa cười nửa 
khóc xảy ra rất khó xử, chỉ vì các 
lão nhân đã quên không nhìn 
thẳng vào mặt trái của vấn đề. 
Chẳng lẽ dùng chiêu bài “tẩu vi 
thượng sách!  

Mọi sự việc đều có hai mặt, 

khoái khẩu thì nhờ câu “khẩu 
nhập bệnh xuất”, nhớ đến biết bao 
bệnh tật, nhớ đến những lúc thăm 
viếng bạn bè… Còn dục lạc quá 
độ cũng hao mòn sức khỏe và 
thân xác… chẳng khác gì cảnh 
cuôi đời của Vương Bảo Ngọc 
trong Hồng Lâu Mộng. 

Không phải vì vậy 
mà các lão nhân phải từ 
bỏ mọi lạc thú trên đời. 
Dù muốn làm gì theo ý 
muốn của mình, các lão 
nhân cũng nên nhớ câu: "Thất 
thập nhi tùng tâm sở dục bất du 
củ"(không ngoài khuôn phép). 

Hiện nay các lão Thụ Nhân 
chúng ta đều thuộc loại Thất thập 
cổ lai hy. Khi vào tuổi bảy mươi, 
con người sẽ đạt đến tình trạng 
rất hoàn hảo về cách đối nhân và 
xử thế, nếu trước đó họ được 
giáo dục đúng cách, tự tìm tòi 
học hỏi, có kiến văn quảng bác, 
có tu tâm dưỡng tánh, và đã từng 
trải cũng như rút tỉa được những 
kinh nghiệm sống cùng những nỗi 
đau khổ chán chường và nghịch 
cảnh của cuộc đời..  

Nên khi bước vào tuổi này, 
mỗi người ta định nói điều gì hay 
làm việc gì thì tự nhiên thể hiện 
đúng với chủ tâm của lòng mình, 
muốn sao được vậy, và không 
bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ 
của đạo lý. (Trích trên NET) 

Từ Giữ Chùa  
Tháng  11/15 

 

Trích dẫn : 
Luận Ngữ 論語:  

"Tam thập nhi lập, 三十而立, tứ thập nhi bất hoặc, 四十而
不惑, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, 五十而知天命 , lục thập 
nhi nhĩ thuận , 六十而 耳順 .”  

(Ta) ba mươi tuổi biết tự lập, bốn mươi tuổi 
chẳng nghi hoặc, năm mươi tuổi biết mệnh trời, sáu mươi 
tuổi thì tai đã thuần, nghe điều gì là phân biệt, hiểu rõ 
được ngay.  
"Thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ" 七十而從心所
欲, 不Bảy mươi tuổi theo lòng muốn của mình mà không 
vượt ra ngoài khuôn phép.  
Du cú (踰矩) :  Khuôn phép.  

 
Đỗ Phủ 杜甫:  
"Triều hồi nhật nhật điển xuân y, 朝回日日典春衣, 
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy" 每日江頭盡醉歸 ,)  
Ngày ngày đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền 
mua rượu),  
Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về. 
"Tửu trái tầm thường hành xứ hữu, 酒債尋常行處有,  
Nhân sanh thất thập cổ lai hi" 人生七十古來稀, 
Nợ rượu tầm thường nơi nào chẳng có,  
Từ xưa tới nay, người đời ít ai sống được bảy mươi tuổi. 
(Khúc Giang 曲江) 
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Một chút tản mạn : 
 Trời lại vào thu, gợi nhớ 
nhiều kỷ niệm. Khá gần đây là 
mùa thu Paris 2013. Lần đầu tiên 
Hàn đến một số nước Âu Châu và 
đến Paris hội ngộ với anh chị em 
TNAC như đã mơ ước từ lâu. 
Nghĩ đến nước Pháp là lúc nào 
một câu hỏi cũng chợt xuất hiện 
trong đầu: ”Paris có gì lạ không 
em ?”. Chỉ một lần gặp gỡ thì 
mỗi khi mùa thu đến kỷ niệm cũ 
lại dâng trào, một chút vấn 
vương, một chút luyến nhớ cũng 
làm ấm áp lòng người khi tuổi đã 
về chiều, cho nên cố gắng nâng 
niu gìn giữ nó vì không biết lúc 
nào thì sẽ phải giã từ tất cả để đi 
vào mùa đông vĩnh cửu. 
 Mới cách đây vài tuần có 
anh chị Trần Văn Lược (K.I) ở 
Texas và anh chị Trần Anh Tuấn
(K.I) ở New Jersey xuống chơi 
vùng nắng ấm, được anh Võ Văn 
Sang thông báo cho biết nên Hàn 
đã cố gắng gọi,gom…các bạn TN 
Florida vùng Tampa, Orlando, 
Melbourne đến họp mặt ở nhà 
Hàn vào trưa ngày thứ bảy 
14/11/15. Như vậy là TN Florida, 
trước nay rất trầm lặng, nay Hàn 
về đây cư ngụ cố gắng quậy lên 
một chút cho vui vẻ, ấm áp tuổi 
già, nên TN Florida đã có cuộc 
họp mặt nho nhỏ mùa thu 2015. 
Góp mặt có AC Nguyễn Thới 

Cường, AC.Đặng văn Quít, AC. 
Trịnh Bảo Cầm, A. Võ Văn Sang, 
A.Huỳnh Mỹ Phương, A.Lê Thanh 
Tâm và hai cặp TN khách AC.Trần 
Văn Lược và AC.Trần Anh Tuấn. 
Trong cuộc họp mặt lần nầy, Hàn 
có đề nghị hai chuyện: 
- Một là: Vùng này của Florida 
nên có nhóm sinh hoạt TN để anh 
chị em gặp gỡ nhiều hơn và nhất 
là lúc có thân hữu TN ở các nơi 
khác đến thì thông báo cho nhau 
để tiếp đón họp mặt…Mọi người 
đều đồng ý. 
- Chuyện thứ hai là Hàn đã vận 
động,mời gọi anh chị em TN ở 
đây cố gắng tham dự Đại Hội 
Thụ Nhân Thế Giới tổ chức ở 
Nam Cali tháng 10/2016. Đặc 
biệt Đại Hội TN những lần trước 
đều thực hiện vào mùa Hè, nhưng 
lần này lại tổ chức vào mùa Thu, 
như vậy là chúng ta sẽ có cuộc 
họp mặt lớn “ Đại Hội Thụ Nhân 
Mùa Thu Cali 2016”. Có lẽ vì 
tuổi đời của đa số Thụ Nhân đều 
không còn nóng bỏng, bừng cháy 
như mùa Hè rực lửa nữa mà đã 
vào Thu hoặc chớm Đông rồi. 
Hãy cố gắng gặp gỡ, hàn huyên 
với nhau nhiều hơn để giảm bớt 
ngậm ngùi mà hát khúc “ Buồn 
tàn Thu”. 
Nẫy giờ Hàn đã hơi dông dài một 
chút, bây giờ xin trở lại với Thụ 
Nhân và mùa Thu, một mùa Thu 

đã in dấu ấn đậm nét trong cuộc 
đời: Đó là mùa Thu Đàlạt 1964. 
Khi Viện Đại Học Đà Lạt mở 
Trường Chính Trị Kinh Tế và 
Quản Trị Xí Nghiệp (sau đổi lại 
thành Chính Trị Kinh Doanh) và 
khai giảng vào mùa Thu, ngày 28 
tháng 9 năm 1964 thì sĩ tử khắp 
nơi đã quy tụ về ghi danh nhập 
học rất đông. Điều đặc biệt ở đây: 
sinh viên không phải chỉ là cư 
dân của vài vùng hoặc vài thành 
phố mà hầu như của mọi tỉnh 
thành khắp cả nước, từ Quảng 
Trị, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, 
Nha Trang, Biên Hòa, Sài gòn và 
các tỉnh đồng bằng Nam bộ cho 
đến tận Long Xuyên, Rạch Giá…
Vì vậy mà trong một bài Phú viết 
trước đây Hàn đã hoài niệm cảm 
tác, trong đó có một số câu : 
 
  “Nhớ ngày nào Đà Lạt 
sân trình dập dìu sĩ tử. 
Ngày khai khóa một, đếm đầu 
gần cả ngàn đứa. 
Ngàn thông đất tốt tụ hội toàn 
dân tứ xứ: 
Nữ yêu kiều, có nàng tóc xõa, tóc 
bồng, nhởn nhơ khoe sắc thắm. 
Nam thanh lịch, vài tên ria mép, 
râu cằm, bày tỏ nét phong lưu. 
Không cần biết Nàng từ đâu? 
Anh ở đâu? 
Nơi xứ lạnh vào Thu, chẳng phải 
mùa mưa ngâu ta cũng gặp. 
 
      Ngày ấy Hàn đến Đà Lạt 
không phải là lần đầu mà đã là 
lần thứ hai, nhưng mỗi khi dạo 
bước đêm thu dưới ánh trăng mờ 
bên bờ hồ Xuân Hương lòng vẫn 
cảm thấy lâng lâng, xao xuyến 
trước cảnh đẹp huyền ảo của một 
vùng thiên nhiên tuyệt đẹp và 
không biết tự lúc nào những vần 
thơ của Quách Tấn nói về “ Đà 
Lạt đêm sương” hay Hàn Mạc Tử 
viết về “Đà Lạt trăng mờ” lại 
hiện rõ nét trong đầu : 

Xem tiếp trang 8   

Phạn Thạnh 

Thụ Nhân Florida tại nhà mới anh Phan Thạnh 
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 Một luồng sương bạc bỗng từ mô, 
Lẻn cuốn vầng trăng cuốn mặt hồ, 

Cuốn cả non cao bờ suối ngọc 
Người lơ lửng đứng giũa hư vô. 

   Quách Tấn 
  
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu 
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ 
Trăng sao đắm đuối trong sương 

nhạt 
Như đón từ xa một ý thơ. 

 
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều 
Để nghe dưới đáy nước hồ reo 
Để nghe tơ liễu run trong gió 
Và để xem trời giải nghĩa yêu. 

   
 Hàn mạc Tử 

 Bốn năm khóa một đã có 
nhiều cuộc tình sinh viên thơ 

mộng, lãng mạn, có những cuộc 
tình viên mãn, cũng có những 
cuộc tình dở dang, nhưng không 
biết những đôi tình nhân ấy đã 
nghe được trời giải nghĩa yêu như 
Hàn mạc Tử đã viết trong thơ 
chưa ?? Nói về mùa Thu Đà Lạt 
thì không thể bỏ qua Lệ Khánh, 
nữ thi sĩ của chính vùng đất cao 
nguyên ngàn thông này: 

Bây giờ trời vào thu 
Nên em buồn thương nhớ 
Đà Lạt sáng sương mù 

Mimosa vàng nở 
Bây giờ trời vào thu 
Cho ta nhiều kỷ niệm 

Mình quen nhau ngày xưa 
Chừ xa rồi lưu luyến 

   Lệ Khánh 
 
 Thời gian qua thật nhanh, 
mới ngày nào mùa Thu Đà lạt 
1964, mùa Thu tụ hội đầu tiên 
của Thụ Nhân nơi xứ lạnh non 
cao mà nay đã năm mươi mốt 
năm. Hơn nửa thế kỷ, bao nhiêu 
đổi thay, bao nhiêu thành bại, bao 
nhiêu hợp tan, ly tán…Có những 
Thụ Nhân, Thầy cũng như trò, đã 

miên viễn đi vào mùa đông vĩnh 
cửu, có gặp nhau chăng chỉ còn 
hẹn ở kiếp sau. Vậy thì những 
Thụ Nhân còn hiện diện ở thế 
gian này hãy gác lại tất cả, 
Hãy quên chuyện kiếp sau đi mà 
cố gắng hẹn gặp nhau ở kiếp này 
vào mùa thu năm sau tại Đại Hội 
Thụ Nhân Mùa Thu Cali 2016. 
Hãy đến để cùng nhau chứng 
nghiệm quy luật thời gian và để 
nhìn lại nhau xem: 
 Gần hai vạn ngày,cát bụi 
thời gian phủ che nét dung nhan 
yểu điệu, 
 Quá năm mươi năm, gió 
sương năm tháng bào mòn dáng 
thanh lịch phong lưu. 
 ………………. 
Nhưng tình Thụ Nhân là tình 
vĩnh cửu, 
Là tình bằng hữu vượt thời 
gian…… 
 
Hẹn gặp nhau Mùa Thu Cali 
2016. 

   
 Mùa Thu Florida 201

 Hàn Sĩ Phan 

… Thụ Nhân và mùa Thu 

Tam tài khóc người dân cũng khóc 
Tự Do Xanh mệt nhọc buồn đau 

Trắng đêm Bình Đẳng lệ sầu 
Máu đào huyết nhục thắm màu lệ 

rơi. 
Cờ tam sắc tả tơi tang chế 

Thương bao người ngạo nghễ ra đi 
Đạn bom khủng bố cuồng si 

Mưa rơi lã chã chia ly đất trời. 
Súng đạn nổ rụng rời thành phố 
Cũng không làm hoen ố màu cờ 

Tự do tằm dệt nên tơ 
Bình quyền, Bác ái nhỏ to tấc lòng. 

Này lũ quỷ đừng hòng lung lạc 
Dùng đạn bom lấn át hình hài 
Quốc kỳ phất phới tung bay 

Xưa đi bóng tối độc tài quỷ ma. 
 
Paris, ngày 13 tháng 11 năm 2015 

Lê Đình Thông 

Anh Hoàng Kim Long cảm 
thông tâm trạng của anh 
Thông nên họa lại ngày 
17/11/2015: 
 

" Cờ tam sắc tả tơi tang chế 
Thương bao người ngạo nghễ ra đi "  

Muôn triệu lòng đau xót Paris 
Nước mắt rớt - vì sao lại thế ?! 

Khi con người sống cùng với quỷ 
Khó làm sao - đâu quỷ,đâu người ?! 
Nhưng trái đất người nhiều hơn quỷ 
Ta còn tin Thương Đế nhiệm màu 
Gạt nước mắt - Paris yêu dấu ! 

Cờ tam tài lại kéo lên cao 
 

Hklong 

  

Đám cưới truyền thống  của K1 trong Viện 
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S au khi tham khảo với tất cả 
các anh chị Thụ nhân vùng 

Paris và phụ cận để quy tụ được 
số đông, anh Chủ tịch Nguyễn 
Minh Khôi ấn định ngày thứ bảy 
3 tháng 10 là ngày họp mặt bán 
niên. Địa điểm họp là tư gia của 
chị Thủ quỹ Trần Thị Châu. 
Ngoại trừ các anh chị ở xa không 
về được, hầu hết mọi người đều 
có mặt. Đặc biệt anh Hứa Huệ 
Sang K4 còn mời được anh 

Lương Quan Thạch K3 mới từ 
Việt nam qua chơi. Anh Thạch 
cho biết đã liên lạc với anh Thạch 
Lai Kim K1 cư ngụ bên Đức, 
nhưng vì cận ngày quá nên anh 
Kim không sang kịp để dự tiệc. 
Tuy nhiên hai anh sẽ gặp nhau 
trong tuần tới. Ngoài anh Kim, 
anh Thạch còn hẹn với chị Từ 

Mỹ Khanh K8 từ Anh quốc qua 
chơi. 
Chị Lê Thạch Trúc K1 vừa mổ 
cataracte xong cũng hiện diện với 
đôi kính râm làm mọi người cảm 
động. 
Đúng với phương châm "Có thực 
mới vực được đạo ", buổi hội ngộ 
bắt đầu bằng màn ẩm thực vô 
cùng hấp dẫn do các chị trong hội 
bỏ công sức ra thực hiện như mọi 
lần. 

Sau bữa ăn, anh Khôi lên micro 
kêu gọi sự chú ý của mọi người. 
Trước hết, anh cảm tạ tất cả các 
hội viên cùng đồng hành với anh 
trong suốt nhiệm kỳ hai năm của 
anh. Sau đó anh xin từ chức vì lý 
do sức khoẻ. Cuộc bầu cử Chủ 
tịch mới diễn ra trong bầu không 
khí vui nhộn và chắc chắn là 
không hợp pháp 100%. Tuy 
nhiên mọi sự đều kết thúc tốt đẹp 
vì người được chọn và bầu là chị 
Châu, mặc dù chị và phu quân là 
anh Tú đưa ra nhiều lý do để từ 
chối. Như vậy trong nhiệm kỳ 
2015-2017, hội TNAC vừa có 
một chủ tịch vưà có một cộng tác 
viên đắc lực ở đằng sau. 
Tiếp theo là màn văn nghệ mở 
đầu bằng bài hát Mùa Thu Thụ 
Nhân, thơ của Lê Đình Thông, 
Trần Văn Nho phổ nhạc. Các ca 

sĩ cây nhà lá vườn lần lượt lên 
sân khấu. Anh Nguyễn Tấn Long 
K12 như thường lệ đàn đệm cho 

các ca sĩ chưa có tên mà đã có 
tuổi, trong khi những người khác 
ra sàn nhẩy ôn lại những bước 
nhẩy học từ Nguyễn Tấn Sinh 
K11. Anh Thông nhờ chị Mỹ Vân 
TNB đàn đệm cho anh một bản 
nhạc Trung quốc. Nhân dịp này 
chị Thạch Trúc nhờ anh Lưu Văn 
Dân hát bài Rồi Mùa Thu Tới của 
chị (đăng trong Bản tin 18). Bản 
nhạc được tất cả thính phòng vỗ 
tay tán thưởng. 
Các phó nhòm bấm máy lia lịa 
suốt buổi tưa hôm ấy, từ trong 
phòng hội đến ngoài vườn, cạnh 
hồ cá, trong bếp hoặc dưới tàng 
cây. 

Đến chiều, quan khách được mời 
ở lại tiếp tục ăn uống, trừ mấy 
người ở xa phải ra về sớm. Cuộc 
vui mãi đến khuya mới tàn. 
 

Lưu Văn Dân 

Anh Chủ tịch Khôi trông còn ngon nhưng 
xin “giải ngũ” vì quá tuổi 

Thầy cô Lâm Thanh Liêm cùng anh chi em TN Paris 

Hoa Thụ Nhân Âu Châu 

Tân Chủ tịch tưoi cười tay cầm ngà voi 
tuyên thệ nhậm chức 
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Bên Ni Bên Nớ 
 

Bên này nắng hạn đợi mưa ngâu 

Bên kia lữ khách ngắm mưa sầu 

Sông Tương chia cách người đôi ngả 

Biết đến khi nao nối nhịp cầu? 

 
Nhan Ánh Xuân 

 

MÙA THU NHỚ EM 
tặng Lưu Văn Dân và LĐT 

      
 Bây giờ trên ấy mùa thu  
Nắng vàng nhuộm lá, sương mù mây giăng  
   
Em đi buổi sáng quàng khăn  
Em về buổi tối sao băng ngang trời  
Lạc loài vài chiếc lá rơi  
Như hồn thu cũ nhớ người về thăm  
   
Hẹn nhau chuyện một trăm năm  
Cho riêng hai kẻ thế trần vấn vương  
Nghĩ rằng gặp khách văn chương  
Ngờ đâu một bước đoạn trường chiều mưa.  
   
Đa tình bệnh của ngàn xưa  
Thu nghiêng từ thuở đong đưa lá vàng  
Trên em mai mốt thu tàn  
Lại về sương muối phũ phàng gió đông  
   
Nơi anh nắng hát chập chùng  
Gió gào nỗi nhớ, mưa bùng chiều mơ 
Hỡi ơi! thương nhớ vô bờ  
Bóng ai chìm khuất mịt mờ khói sương. 
Sơn Râu 

Trông Mưa 
Cali nắng hạn đợi mưa rào 
Như nỗi lòng ai đang khát khao 
Hình bóng tri âm tìm chẳng thấy 
Biết người mong đợi ở nơi nao? 
 
Thu đã về rồi, mưa ở đâu? 
Cà phê uống cạn chẳng tiêu sầu 
Rừng khô lửa cháy thành tro bụi 
Giọt buồn cũng cạn giữa đêm thâu! 
 
Trời hỡi, sao trời chưa đổ mưa 
Cho tươi ruộng lúa, thắm vườn dưa 
Cho em sầu mộng bên song cửa 
Ngắm hàng dương liễu đẹp như xưa?! 
 
Xuân Nhan 
(những ngày hạn hán) 

Tâm Sự 
 

Chiếc lá úa vàng chao cánh bay, 

Bâng khuâng se sắt nỗi u hoài.... 

Tình thu mang mác đầy nhung nhớ... 

Xa cách muôn trùng vẫn ngất ngây... 

Thụ Nhân lai láng tình bằng hữu, 

Bốn biển năm châu sống một nhà... 

Dạ vẫn nao nao sầu viễn xứ.... 

Lòng mong sớm hát: " Khải Hoàn Ca". 

  
Kim Đặng            

Paris một chiều thu nắng ấm. 

Bản Tin Thụ Nhân đánh dấu 20 số báo (bộ mới) bằng Vần Thơ 
Hội Hữu, vì thiết nghĩ Vần Thơ là chất liệu để kết tình Hội Hữu. 
Người phụ trách vườn thơ là chị Đặng Kim Ngọc, tác giả nhiều bài 
thơ sáng tác trên đồi Thụ Nhân Đà Lạt vào thập niên 60, cùng với 
các nhà thơ Trần Đại, Minh Hân, Sơn Râu, Lê Xuân Nho, Trần 
Văn Lương, Nhan Ánh Xuan, Hoàng Kim Long v.v. Ngoài lãnh 
vực thơ văn, chị Ngọc còn tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng 
khác. 
Với sự chăm sóc của nữ thi nhân và sự hưởng ứng của bạn thơ Thụ 
Nhân bốn phương, chúng tôi hy vọng rằng Vần Thơ Hội Hữu sẽ 
ngày thêm khởi sắc. 

CHỜ MƯA NGÂU  
 

Xin gửi mưa ngâu từ Paris 
 Sang trời hạn hán đất Cali 
 Nơi đây có sẵn cà phê đợi 

 Xin gửi cả người lữ khách đi 

 Để không một mình nơi quán cóc 

 Ngồi buồn nghĩ mãi chuyện phân ly 
 Xin gửi mưa trên tháp Eiffel  

Ôm thêm dòng nước biếc sông Seine 
 Cho dịu trời Cali quá nóng 

Mong bạn như mong con nước lên!  HKLong 

Mưa Ngâu Paris tháng bảy mưa tầm tã 

Mưa mãi mưa hoài ngập lối đi 

Nước biếc sông Seine ngày cuối hạ 

Nhấp nhô cơn sóng gió vô vi 
 

Ngoài đường hiu hắt cây vàng lá 

Không gian lạnh ngắt lá ngô đồng  

Ngày tháng tàn phai đời đôi ngả 

Người ở đầu sông kẻ cuối sông 
 

Lữ khách ngồi buồn trong quán cóc 

Cà phê mờ khói cuộc trăm năm 

Mưa ngâu làm nhớ ngày đi học 

Chỉ có vầng trăng vẫn biệt tăm.  Lê Đình Thông 
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N 
ăm Bính Thân là năm con 
khỉ. Đảo một vòng qua các 

cửa hiệu sách và văn hoá phẩm 
thành phố Đà Lạt, ít thấy hình 
ảnh, bóng dáng của “hầu vương” 
xuất hiện trên lịch tường, lịch bàn 
chuẩn bị ngày Tết. Thật tội 
nghiệp, vì khỉ cũng là loài vật 
bình thường như những con vật 
khác. Hay là con người sợ hình 
ảnh khỉ xuất hiện đầu năm vì 
những “trò khỉ” mà khỉ đã làm, 
gây những điều phiền toái trong 
đời sống chung giữa con người 
với khỉ. Nhưng trong lãnh vực 
Võ thuật cổ truyền, khỉ là ‘Hầu 
vương”. Khỉ có riêng một khung 
trời bao la, bát ngát, một môn 
phái võ đàng hoàng, tên gọi là 
“Hầu quyền”. 

Nói về khỉ, không ai xa lạ, khỉ 
là giống thú cao cấp rất gần với 
người, bàn tay, bàn chân có thể 
cầm nắm được, khả năng leo trèo 
và đánh đu rất giỏi, các vận động 
viên thể dục thể thao, thấy khỉ 
đánh đu phải tâm phục khẩu phục 
vì thao tác nhẹ nhàng, khoan 
thoai, linh hoạt, chính xác, tinh 
thần tự tại, an nhiên, đu mà như 
không đu, loài người không dễ gì 
bắt chước. 

Môn phái Võ Thiếu Lâm nổi 
tiếng có Ngũ hình quyền: Long 
(rồng), Hổ (cọp), Xà (rắn), Hạc 
(hạc), Báo (beo). Có môn chọn 
Long (rồng), Hổ (cọp), Xà (rắn), 
Hầu (khỉ), Báo (beo) - Thành 
Long, diễn viên điện ảnh Hồng 
Kông, diễn bài Ngũ hình quyền 
Long, Hổ, Xà, Hầu, Báo rất thành 
công. Trong Thập hình quyền 
Thiếu Lâm có: Long (rồng), Xà 
(rắn), Hổ (cọp), Báo (beo), Hạc 
(hạc), Sư (sư tử), Tượng (voi), 
Mã (ngựa), Hầu (khỉ), Điêu 
(chim). Như vậy thấy rằng khỉ 
cũng có vị trí quan trọng trong 

làng Võ thuật cổ truyền bởi tính 
cách đặc thù tự tồn giữa thiên 
nhiên hoang dã. 

Hầu quyền là tượng hình 
quyền, hay còn gọi là hình ý 
quyền linh thú, được giới võ yêu 
chuộng vì diễn luyện Hầu quyền 
đòi hỏi không những thể hiện 
được các động tác của loài khỉ 
mà còn làm sống được cái thần 
thái, thần khí của loài vật này. 
Việc luyện tập Hầu quyền mang 
lại sự nhẹ nhàng, thanh thoát cho 
cơ thể, nhặm lẹ trong động tác, 
chạy, nhảy, tránh, né, cầm, bắt 
với những tư thế mà con người 

bắt chước đưa vào ứng dụng để 
phòng thủ hoặc tấn công trong võ 
thuật, nhất là có được sức khoẻ 
bền bỉ, dẻo dai. 

Môn võ nào cũng có nguồn 
gốc, chủ yếu do con người sáng 
tạo dựa trên kinh nghiệm đời 
sống với thiên nhiên, hoặc tranh 
sống cùng những loài động vật 
khác, mà chính con người cũng là 
động vật. Đối với Hầu quyền, tài 
liệu sách vở vẫn còn trong vòng 
nghiên cứu, dù rằng Hầu quyền 
rất nổi tiếng, song hậu thế thường 
trước tác rồi gán ghép ánh hào 
quang bí kíp võ công để tô vẽ, 
giương oai, quảng cáo cho cá 
nhân mình không đúng với thực 
tế.  

Theo “Thượng thư”     (Trung 
Quốc cổ thư), những tư thế mô 
phỏng dáng điệu, động tác của 

muông thú được gọi chung dưới 
tên “Bách thú vũ”. Sau kết hợp 
động tác với kỹ thuật chiến đấu 
thành một thể loại võ thuật là 
“Hình tượng quyền”. 

Hầu quyền là “Hình tượng 
quyền” được biết đến từ thời nhà 
Hán (206 trước Công nguyên) với 
điệu “Mi hầu vũ”. Thời Tây Hán, 
một viên quan trong buổi đại yến, 
lúc ngà ngà say đã trình diễn vũ 
điệu Mi hầu. Thời Hậu Hán (25 - 
220) và Tam quốc phân tranh 
(220 - 260), danh y Hoa Đà sáng 
chế “Ngũ cầm hí” gồm: Hổ (cọp), 
Lộc (nai), Hùng (gấu), Viên 
(vượn) và Điểu (chim) để luyện 
tập cơ thể. Đời nhà Minh (1368 - 
1644), Hầu quyền đã nổi tiếng và 
phổ biến rộng trong giới võ lâm. 
Thích Kế Quang, danh tướng 
đương thời, đã viết “Kỷ hiệu tân 
thư”, nói rằng Tống Thái Tổ 
không những có Tam thập nhị thế 
Trường quyền mà còn có Lục bộ 
quyền, Hầu quyền và Ngoa 
quyền. 

Theo “Giang Nam kinh lược”, 
sách được in vào năm Long 
Khánh thứ ba (1569), Trịnh 
Nhược Tăng đã chép rằng có 36 
đường Hầu quyền, điều này cho 
thấy Hầu quyền đã phát triển 
mạnh vào thế kỷ 16. Cuối đời nhà 
Thanh (1644 - 1911), tại địa khu 
Cao Sơn, thuộc huyện Nhạc, tỉnh 
Thiểm Tây, lưu truyền một loại 
hình quyền thuật với tên gọi 
“Diêu tử Cao Sơn đấu luyện 
quyền”, môn luyện này giống với 
Hầu quyền ngày nay. 

Thực tế, khi nói đến Hầu 
quyền vang danh thiên hạ, thường 
được nhìn qua lăng kính để thấy 
hình ảnh của một Hầu vương mà 
các nhà nghiên cứu võ học cho 
rằng nhờ vào tác phẩm Tây du ký 
của Ngô Thừa Ân cảm tác nhân 

Trương Văn Bảo 
Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt 

Xem tiếp trang 12   
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 vật Tôn Ngộ Không đưa Hầu 
quyền trở thành tuyệt kỹ công 
phu võ học. Nhưng dù truyền 
thuyết hay lý luận thực tiễn thì có 
một điều không thể phủ nhận, đó 
là tính cách đặc thù của loài khỉ 
trong chiến đấu của võ thuật 
truyền thống tượng hình quyền.  
Đặc điểm của Hầu quyền là lấy 

nhu chế cương, kết hợp sự linh 
hoạt trong các động tác chạy, 
nhảy, nhào, lộn, tránh, né, chụp, 
bắt rồi tấn công vào yếu huyệt 
trên cơ thể đối phương. Người 
luyện tập Hầu quyền thân thủ cao 
diệu, các động tác được phối hợp 
giữa thân pháp, thủ pháp, cước 
pháp, nhất là nhãn pháp phải xuất 
thần. Để thể hiện đúng ý nghĩa 
Hầu quyền, phương pháp thở 
cũng vô cùng quan trọng, bởi các 
động tác, thế võ Hầu quyền uyển 
chuyển, nhẹ nhàng mang tính 
cách của khinh công và khí công.  

Võ tăng Chùa Thiếu Lâm 
truyền nhau từ đời này qua đời 
khác công phu “Nhị thập nhị Hầu 
quyền yếu lĩnh - 22 yếu lĩnh Hầu 
quyền”: Cương (cứng), Nhu 
(mềm), Khinh (nhẹ), Linh (linh 
hoạt), Miên (dai dẳng), Xảo 
(khéo léo), Đoá (ẩn náu), Thiểm 
(nghiêng mình), Thần (thần khí), 
Thúc (đeo ghì), Trảo (gãi, chộp 
lấy), Toái (vung tay), Thỉa (hái), 
Thiết (cắt), Điêu (gò, kềm bằng 
cổ tay), Nã (bắt lấy), Khấu (giằng 
bằng hai tay), Đính (khiêu, chọc), 
Triền (quấn quanh), Đặng (ngơ 
ngác), Đoán (giậm gót chân hoặc 
đá ra sau bằng gót chân), Đàn (đá 
rút chân nhanh). Quyền pháp Hầu 
quyền còn yêu cầu người tập phải 
“tĩnh tại nhãn, khí tại khứu, thần 
tại tâm”. 

Ca quyết Hầu quyền 
 
Khiêu dược toàn chuyển khoái 
như phong; 
Tam thiểm lục đóa mật lâm 
trung; 
Gian hiểm hoàn cảnh năng thiên 
ứng; 
Cơ cảnh mẫn tiệp thể khinh tông; 

Thái trích tiên đào tập như 
thường; 
Tứ xứ khuy vọng thiện đoá tàng; 
Trảo đả câu quải hiển linh khí; 
Hầu quyền thần kỹ kham tán 
dương. 
 
Dịch nghĩa (người viết dịch): 
 
Nhảy múa quay cuồng như gió 
lốc; 
Ba lần nghiêng tránh, sáu lần 
che; 
Hoàn cảnh khó khăn nào cũng 
vượt; 
Nhẹ nhàng thân thể khéo biến di; 
Thành thạo hái đào như thường 
lệ; 
Ẩn mình khéo léo bốn phương 
trông; 
Chộp, đánh, móc, treo linh hoạt 
khí; 
Hầu quyền tài nghệ đáng khen 
thay. 
 

Cũng như những tượng hình 
quyền khác, luyện tập Hầu quyền 
có những nguyên tắc mô phỏng 
động tác, diễn cảm, tập trung tinh 
thần không sơ hở trong đòn thế, 
bộ pháp nhẹ nhàng, thân pháp 
linh hoạt, nhãn pháp xuất thần, đó 
là “Hầu quyền Ngũ cú kinh” gồm 
Hình tượng, Ý chân, Pháp mật, 
Bộ khinh và Thân hoạt. 

Căn bản của Hầu quyền là 
“Thủ nhãn thân pháp bộ, tinh 
thần khí lực công” (tay linh hoạt, 
mắt lộ thần, thân thể tráng kiện, 
kỹ thuật chiến đấu hiệu quả, chân 
di chuyển khéo léo kết hợp với 
tinh thần khí lực và công phu). 
Người luyện Hầu quyền luôn tâm 
niệm câu ‘Thủ đáo nhãn bất đáo, 
đẳng ư hạt triêu náo’ (tay đã đạt 
đến sự linh hoạt mà mắt không 
đạt đến việc lộ thần thì sự thành 
công ở thủ pháp không còn đáng 
kể nữa”. Chính vì vậy đôi mắt 
trong Hầu quyền vô cùng quan 
trọng. 

Một số chiến thuật giao đấu 
của Hầu quyền: 
- Lực tranh chủ động, kích đả 

nhược điểm; 
- Thức phá ý đồ, tiên phát chế 
nhân; 
- Đa đầu tiến công, nhất điểm đột 
phá; 
- Lợi dụng quy luật, điều động 
đối thủ; 

- Nhược điểm dụ hoặc, kiềm chế 
đối thủ; 
- Chuyển di mục tiêu, bãi thoát 
đối thủ. 

Hiện nay, ở Hà Nội có Hầu 
quyền theo phong cách của môn 
phái Bình Định gia, tại Huế có 
Hồng phái Hầu quyền đạo Việt 
Nam, thành lập năm 1975, phát 
triển năm 1980, dựa trên nguyên 
lý âm dương tương tế, đặc trưng 
nhu nhuyễn âm kình.  

Môn phái Thiếu Lâm Phật Gia 
Quyền, Võ đường Trần Hưng 
Đạo Đà Lạt, có các bài: Hầu 
vương quyền pháp (quyền pháp 
của vua khỉ), La hán Hầu quyền 
(quyền pháp La hán với Hầu 
quyền), La hán Hổ Hầu quyền 
(quyền pháp La hán với Hổ 
quyền và Hầu quyền), Hầu quyền 
Đường lang thủ (quyền pháp Hầu 
quyền với Đường lang quyền - 
Bọ ngựa), Hầu Hạc song hình 
quyền (Hầu quyền và Hạc quyền)
… Thực tế chiến đấu, nếu đơn 
phương chỉ sử dụng Hầu quyền 
sẽ có nhiều khiếm khuyết, bởi các 
môn võ có nhiều môn rất dũng 
mãnh, hội đủ các yếu tố nhanh, 
mạnh, khéo léo, hiểm hóc, nên 
các môn như Hầu quyền, Đường 
lang quyền, Xà quyền, Hạc quyền 
ngay cả Long quyền, Hổ quyền, 
Báo quyền cũng đều kết hợp với 
La hán quyền để có được những 
kỹ thuật thích hợp trong nhiều 

Xem tiếp trang 14   
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Giờ việt Nam 
Để tiếp đón chị Đặng-Kịm-Ngọc 
từ xứ Kangourou  xa xôi tới thăm 
kinh đô ánh sáng, gia đình Thụ 
Nhân Paris hẹn nhau tới quán 
« Comme au Vietnam » trên 
đường Avenue de Choisy, quận 
13 Paris ngày thứ ba 20/10/2015 
hồi 11giờ30. Trên giấy trắng mực 
đen đề rõ ràng như thế nhưng khi 
tới quán ăn đúng 11giờ30 thì chỉ 
có tiến sỹ Lê-Đình-Thông và binh 
nhì Nguyễn-Minh-Khôi. Đúng là 
giờ Việt-Nam có khác. Chờ sốt cả 
ruột đúng 12giờ30 mới thấy vai 
chính Nguyễn Ngọc Thương và 
chị Kim-Ngọc đủng đỉnh tới. Sau 

đó đến thầy Chúc  và cuối cùng là 
hai tài tử Vĩnh/Thủy hớt hải tới. 
Chưa kịp chào hỏi thì đã vội 
thanh minh thanh nga là đi lạc. 
Cha mẹ ơi, thổ công vườn hoang 
mà đi từ ngoại ô L’Hay Les Roses 
tới Avenue de Choisy mà lạc thì 
chẳng còn gì để mà nói nữa. Nên 
đuổi về Viet Nam là phải. 
Nhà hàng Comme Au Vietnam 
Quán  ăn nho nhỏ xinh xinh 
nhưng được cái sạch sẽ. Không 
biết ai là chủ nhân nhưng khi 
bước vào nhà hàng chúng ta đều 
phải ngạc nhiên khi thấy mấy ông 
bồi bếp toàn là tây chính cống, 
còn các bà lại toàn là mít nhà 
mình. Pháp Việt đề huề như vậy 
cũng hay. Thụ Nhân được dành 
cho một phòng riêng nên cũng 
thoải mái. Chỉ tiếc là không đủ 
người (mình chỉ có 9 mạng) nên 
nhà hàng cũng nhận thêm vào 

phòng vài cặp tây đầm. Phải chi 
có khoảng 20 người tham dự  thì  
chúng ta có thể lấy trọn căn 
phòng cho mình. Giá cả cũng vừa 
phải, không đắt. Món ăn thuần 
túy  « giống như ở Việt Nam » 
ta : phở, bún, chả giò, cơm  
v.v….Bồi bếp lịch sự, lễ độ. Bát 
đũa sạch sẽ. Tương đối có thể 
chúng ta sẽ chọn nơi này cho 
những buổi  hội ngộ ít người 
trong tương lai. 
Khách mời  
Khách mời  đương nhiên là người 
đẹp  « bô lão Đặng-Kim-Ngọc » 
xuất thân từ khóa 1 CTKD mà 
cũng là một trong những cao thủ 
của đảng Tân-Đại-Việt.  Để mở 
đầu bữa cơm thân mật hoàng thân 
chủ tịch Nguyễn-Minh-Khôi,  vừa 
bị công chúa Nhật Trần-Thị-Châu 
đảo chánh, phải thay mặt anh chị 
em nói vài lời ‘Bienvenue’ vì 
công chúa còn phải đi cày, chưa 
được về hưu nên vắng mặt ngày 
hôm  nay. Sau vài lời đáp từ của 
người đẹp xứ Kangourou, tiến sỹ 
Lê-Đình-Thông đã làm một bài 
thơ tặng khách như sau : 
Nhip ba 
Nhịp ba từ xa bước đều chân  
Đi vòng thế giới nối tình thân 
Kim-Ngọc « Đại thử » đi khắp 
chốn 
Thụ Nhân bên Pháp đón ân cần. 
Bước một chung lo tình đất nước, 
Rồi bước tiếp theo nghĩa Thụ 
Nhân. 
Còn lại bước ba tình 
mẫu tử 
Nhịp ba con tạo khéo 
xoay vần. 
May là chỉ có ba bước 
mà đã thấy gánh nặng đè 
vai. Thêm một bước nữa 
thì chắc chị Ngọc xụi 
luôn. 
Rượu vào lời ra 
Rượu chỉ có đúng một 

chai bốn ông chia nhau nên cũng 
tạm đủ vì các bà không uống 
ngoài bà khách nhấp nhi một tý 
cho có vẻ ta đây cũng dám uống 
đâu có ngán đám mày râu. Nhưng 
khổ nỗi là trong đám mày râu này 
cũng có ông uống một ly không 
hết phải nhờ vợ uống dùm. Đúng 
là thất thập cổ lai hy có khác. Xui  
lơ như « cờ vô phong ». Tuy 
không say nhưng khi có hơi nồng 
thì đương nhiên có nhiều chuyện 
để kể . Nào là chuyện trong đại 
học xá ở Đà-Lạt ngày xưa, 
chuyện học hành, chuyện tán tỉnh 
nhau  và nhất là chuyện thuộc loại 
‘Tucpologie ‘ thì Thụ nhân chắc 
N u m b e r  O n e .  D a n h  từ 
mới  « Tucpologie » chắc chưa 
được đưa vào tự điển Larousse. 
Ai muốn biết là gì thì cứ viết thư 
hỏi giáo sư Đặng-Kim-Ngọc sẽ 
rõ. 
Chuyện văn chương tướng số 
Nghe chuyện tiếu lâm chán rồi 
bắt sang chuyện văn chương phú 
lục. Tiến sỹ Thông yêu cầu chị 
Đặng-Kim-Ngọc  tiếp tay với  
Bản Tin của Thụ nhân Âu-Châu 
và nhà thơ đã hứa sẽ mở mục 
« Vần Thơ Hội Hữu » cho kỳ tới. 
Thụ nhân và Hội hữu là hai giảng 
đường lớn của Viện Đại Học Da-
lat trước năm 1975. Các bạn chờ 
xem. Thấy vậy hiệp sỹ Nguyễn-
Văn-Vĩnh cũng nổi hứng hứa sẽ 
mở thêm mục « Chuyện lang 
thang ». Lần này thì chắc chắn là 
chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ 
Bản Tin TN/AC sướng đến rụng 
rốn. 
Theo nhà ‘tướng số học’ Lê-Đình
-Thông thì đáng lý ông Vĩnh phải 

Xem tiếp trang 14   

Tại nhà anh chị Vĩnh Thủy 

Tiếp chị Ngọc tại “Comme au Vietnam” 
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làm lớn nhưng vì phu nhân lại là 
Thủy nên đến bây giờ vẫn lang 
thang. Nếu là Thụy thì hay quá. 
Các cụ có biết Vĩnh-Thụy là ai 
không ? Là hoàng đế thứ 13 của 
nhà Nguyễn đấy. Cũng may là 
Nguyễn-Văn-Vĩnh không phải là 
hoàng đế nếu không thì sức mấy 
mà anh chị em mình được mời tới 
dự bữa cơm thân mật tại tư gia 
của Vĩnh-Thủy ngày hôm sau, tức 
là ngày thứ tư 21/10/2015. Lần 
này thì ai cũng tới đúng giờ chỉ 
trừ có giáo sư tiến sỹ Lê-Đình-
Thông. Hôm qua thì ông tới sớm 
hơn cả mọi người vì từ nhà ông ra 
Avenue de Choisy đi bộ cũng chỉ 
có 15 phút. Lần này lái xe từ quận 

13 Paris tới L’Hay Les Roses 
trung bình mất khoảng 20 phút là 
nhiều nhưng nhà giáo một phần vì 
già nua lẩm cẩm, một phần trời lại 
mưa lâm râm tối đen như mực 
nên lạc đường, mất hơn hai tiếng 
đồng hồ mới tới, nghĩa là bà con 
ăn đến món thứ ba mới thấy ông 
hớt hải tới. Hai chị Nguyễn Ngọc-
Thương và Đặng-Kim-Ngọc thấy 
tội nghiệp nên lo tẩm bổ thức ăn 
cho ông để ông lấy lại sức. Cũng 
may là chị Thủy nấu khá nhiều 
nên dầu tới muộn cũng được ăn 
no đầy đủ không thiếu món nào.  
Nếu trưa hôm thứ ba 20/10 ở nhà 
hàng Comme au Vietnam vui một 
thì bữa cơm tối ngày 21/10 ở nhà 

anh chị Vĩnh/Thủy vui mười. Vì ở 
đây chỉ có ‘xóm nhà lá’ mình nên 
tha hồ đấu láo. Ăn ngon, ăn no, 
uống say, lần này thì say thật vì 
anh nào cũng uống sơ sơ ba bốn 
ly vin. Rượu ngon của chùa 
không uống cũng uổng. Lại có hai 
cháu, con anh chị Vĩnh/Thủy, 
đánh đàn Piano và hát giúp vui 
nên bữa cơm càng thêm phần vui 
nhộn kéo dài tới 12 giờ đêm mà 
bà con vẫn chưa muốn ra về. Cám 
ơn anh chị Vĩnh/Thủy rất nhiều. 
Hy vọng gia đình Thụ Nhân còn 
được mời dài dài tới nhà anh chị 
trong tương lai. 

Paris, ngày 22/10/2015 
Nguyễn-Minh-Khôi 

… Đón tiếp chị Đặng Kim Ngọc 

tình huống giao đấu khác nhau. 
 

Một số tên thế võ Hầu quyền:  
- Kinh hầu đào thoán (khỉ sợ bỏ chạy); 
- Hầu nhi thỉa đào (khỉ con hái đào); 
- Viên hầu ba thụ (khỉ vượn trèo cây); 
- Linh hầu phi chuyển (khỉ khôn bay chuyển);  
- Hầu tử thu đào (con khỉ hái đào); 
- Toạ hầu nghinh tân (khỉ ngồi đón khách); 
- Hầu vương trá tẩu (vua khỉ giả chạy); 
- Lão hầu toạ thạch (khỉ già ngồi trên đá)… 

Tết Bính Thân nói chuyện Hầu quyền nhưng 
vương vấn lòng người có lẽ là hình ảnh Tôn Ngộ 
Không trong Tây du ký của Ngô Thừa Ân. Một con 
khỉ tài ba lỗi lạc, thông minh đỉnh đạc có nhiều “trò 

khỉ” cộng với 72 phép thần thông biến hoá, cân đẩu 
vân, thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn, đánh võ Hầu quyền 
bách chiến bách thắng, sử dụng Như ý côn gió cuốn 
mây bay, xuất quỷ nhập thần, nhất tâm phò Đường 
Tam Tạng thỉnh kinh nơi xứ Phật. Chỉ có “con khỉ 
mang tâm Bồ tát” Tôn Ngộ Không - Tề thiên Đại 
thánh, mới có khả năng nhìn ra đâu là Phật thật, 
Phật giả, đâu là con người, đâu là ma vương, quỷ 
sứ mà chính Đường Tam Tạng, Sa Tăng, Bát Giới 
đôi khi không phân biệt được thật hư, chân giả. Cả 
một đời người sống để đi tìm chữ “Ngộ”, khi ngộ 
rồi thấy được chữ “Không” - “Sắc sắc không 
không”. Đó là điều trân quý như bảo ngọc trong câu 
chuyện Hầu quyền nhân Tết Bính Thân giữa cõi Ta 
bà này.  

 TỔNG KẾT TÀI CHÁNH 

Kết sổ ngày 31/05/2015   2842,08€ 
Thu :    

 Niên liễm 350,00  

 Tương trợ   70,00  

Tổng số thu   420,00€ 
Chi :    

 Bản Tin số 18 + 19 259,00  
 Phân ưu 200,00  
 Chi phí ngân hàng 4,35  

Tổng số chi   463,35€ 
Kết sổ ngày 31/12/2015  2798,73€ 
Qũy học bổng : 742,00€   

31/12/2015 

… Tết Bính Thân nói chuyện Hầu quyền 
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Đ ã hơn một năm kể từ ngày 
được chị Nguyễn Ngọc 

Thương và cháu Tùng đón tiếp 
thật chân tình và ấm cúng tại tư 
gia của chị ở Paris, chúng tôi luôn 
luôn mong mỏi có dịp được gặp 
lại chị và cháu ở Đức. Chúng tôi 
thật mừng khi được chị cho biết 
tin là chị sẽ sang Đức để thăm gia 
đình người cháu ở tỉnh Trier 
(Trêve), cách nơi chúng tôi ở 
khoảng 250 km (ba tiếng đồng hồ 
lái xe).  
Trước hết chị sẽ cùng gia đình 
người cháu đi nghỉ hè ở Kroatien 
(Croatie) bên Đông-Âu khoảng 
10 ngày, sau đó trở về lại Trier 
bên Đức thì Tùng sẽ từ Paris sang 
chơi ít ngày và luôn tiện đón chị 
về Pháp. Thật là dịp may, chúng 
tôi mời chị và Tùng tới chơi 
nhưng chị chưa có thể  cho ngày 
hẹn chắc chắn vì còn phải chờ 
Tùng. 
Ngày chủ nhật 6.9.2015, chị điện 
thoại cho biết Tùng sẽ đưa chị tới 
thăm chúng tôi vào ngày thứ ba 
8.9.2015, sáng đi, tối về vì Tùng 
còn có một số việc phải làm ở 
Trier mặc dù chúng tôi mời chị và 
cháu ở lại chơi với chúng tôi lâu 
hơn. 
Chị và cháu Tùng khởi hành lúc 8 
giờ sáng ở Trier và đến 
Oberhausen, nơi chúng tôi ở vào 
lúc 11 giờ trưa, chị em tay bắt 
mặt mừng, chào hỏi thân thiết. 
Chúng tôi thật vui khi thấy chị 
Thương có vẻ khoẻ hơn trước 
nhiều, rắn rỏi và nhanh nhẹn, 
khác hẳn với kỳ chúng tôi gặp chị 
tại Pháp, thêm nữa chị có nước da 
đen dòn không khác gì như Công-
Chúa (với bà thứ trưởng bộ tài-

chánh của) xứ Senegal, đó là kết 
quả của 10 ngày tắm biển tại 
Kroatien (Croatie).  
Vì thời gian hạn hẹp nên chúng 
tôi phải tranh thủ để đưa chị 
Thương đi thăm vài nơi tiêu biểu 
cho tỉnh Oberhausen nhỏ bé của 
chúng tôi.Sau khi dùng cơm trưa 
" ba màu ", danh từ mà Tùng đặt 
ra để gọi món cơm tấm, bì, sườn, 
chả, vốn là món ăn " ruột " của 
Tùng, chúng tôi đưa chị và cháu 

tới thăm Gedenkhall ( Memorial 
Hall ) tại Schloss (Château) 
O.berhausen, đây là một viện bảo 
tàng nhỏ trưng bày hình ảnh cũng 
như tất cả những tài liệu của tỉnh 
Oberhausen về sinh hoạt cũng 
như số phận của những người Do 
Thái sống ở đây dưới thời Đức 
quốc xã (1933-1945). Schloss 

(Château) nằm trong một công 
viên rộng lớn, có cây xanh, hoa lá 
đẹp nên chúng tôi lợi dụng cơ hội 
để đi dạo chung quanh, trời không 
nắng, không mưa nên cũng dễ 
chịu. 
Sau đó chúng tôi lên xe trực chỉ 

tới CentrO.,một trung tâm buôn 
bán rất tân tiến và là một trong 
những trung tâm buôn bán lớn 
nhất Âu Châu được khai trương 
vào tháng 9 năm 1996. Chúng tôi 
đi dạo khắp tầng trên đến tầng 
dưới, đi ra phía ngoài dọc theo 
Promenade bên cạnh sông Seine 
của tỉnh Oberhausen, nơi toàn là 
tiệm ăn và quán Bistro, cà phê 
của đủ cả các nước như Nam 
Dương, Mễ Tây Cơ, Tầu, Pháp, 
Đức vv...  
Mặc dù có nhiều món ăn quyến rũ 
nhưng chúng tôi vẫn để bụng về 
nhà thưởng thức món " mì hoành 
thánh ", món đặc sản của số nhà 
12, đường Otto-Dibelius. 
Chị Thương muốn trở về Trier 
sớm khoảng 18 giờ chiều, nhưng 
chúng tôi nói chưa hết chuyện và 
thời gian trôi nhanh. Mãi đến 20 
giờ tối chúng tôi mới từ giã nhau 
trong niềm lưu luyến, chị và cháu 
lên xe về lại Trier, để lại cho 
chúng tôi một kỷ niệm đẹp, khó 
quên.  
Hy vọng là sẽ có dịp được gặp lại 
chị và cháu Tùng nhiều lần tại 
Đức trong những năm sắp đến. 

( 9/9/2015 ) 
Tin giờ chót:  
không rõ lý do ra sao, chị Thương 
mong sớm về nhà cho nhanh chăng 
nên cậu cháu Minh-Tùng biết ý bà cô 
nên đã say tốc độ.  
Kết quả Minh-Tùng đã xì tiền ủng hộ 
cho xứ Phát-xít một bò.  
Thay mặt xứ này Merci  Minh-Tùng 
nghe. 

Nguyễn Ngọc-Quang  & Lê-Thân Hồng-Khanh  

“Cơm ba mầu” tại nhà 

Trước shopping CentrO 

“Nghiên cứu” tài liệu về Đức Quốc xã 

Trước cửa vào Bảo Tàng Viện 
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"Bản tin Thụ Nhân Âu Châu là vòng tay 
yêu thương ấm áp kết nối tình huynh 
đệ, bằng hữu muôn phương. Thụ Nhân xưa 
hoài niệm, tuổi trẻ một thời, thăng 
trầm một thuở, theo gió mây bay bổng 
vào đời, mong có ngày được trở về 
trong vòng tay trìu mến ấy. Chính Bản 
tin Thụ Nhân Âu Châu là nơi chất chứa 
bao tình yêu thương còn sót lại sau 
trận đại hồng". 

Trương Văn Bảo - CTXH 1 Viện Đại học 
Đà Lạt 

 
Văn Kỳ Thanh… 
Từ nhiều năm qua tôi được biết hoạt động của Thụ 
Nhân Âu Châu qua Bản Tin của Hội Ái Hữu Viện 
Đại Học Đà Lạt tại Âu Châu. Trước hết, phải nói 
lên sự thán phục tinh thần sinh hoạt rất năng động, 
đa dạng, kết nối các đồng môn VĐH Dalat với nhau 
và trên hết là tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, quý 
trọng cha Viện Trưởng, các vị Linh mục, các vị 
Giáo sư cùng trân quý tình đồng môn, bằng hữu… 
 
Bản Tin của Hội Ái Hữu Viện Đại Học Đà Lạt, 
ngoài các tin tức sinh hoạt phong phú của TN bên 
Âu Châu, còn giới thiệu đến độc giả các hoạt động 
của TN khắp nơi như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Việt 
Nam… Các sinh hoạt từ họp mặt mừng Giáng sinh / 
Tết, picnic hè, thu, du ngoạn, du lịch đến các buổi 
hội ngộ chào đón đồng môn đến thăm Âu châu, các 
hoạt động xã hội, tương trợ, từ thiện, các sinh hoạt 
văn hóa, giáo dục, văn nghệ... 

Bản Tin có các mục thường xuyên như “Lời Nhóm 
Biên Soạn”, tin tức, khảo cứu, văn, thơ, tùy bút, ký 
sự, âm nhạc… đặc biệt là mục gia chánh rất chuyên 
nghiệp. Bản Tin được một Ban Biên Tập “hùng 
hậu” hai người với sự cộng tác của các “phóng viên 
TN” khắp nơi đã liên tục xuất bản 20 số. Ngoài 
dạng PDF gởi qua email đến hàng trăm TN, Bản 
Tin còn được in trên giấy rất công phu, đẹp mắt gởi 
bưu điện đến TN nào không xem được bằng vi tính. 
Hoan nghênh tinh thần và nỗ lực gìn giữ, bảo tồn 
truyền thống Thụ Nhân.  
Mong được một lần đến thăm Âu châu, được gặp 
mặt anh chị Thụ Nhân, những người mà từ lâu chỉ 
nghe tiếng, nghe danh mà chưa được diện kiến, 
trong lòng tôi thật nôn nao khó tả: Văn Kỳ Thanh 
Bất Kiến Kỳ… cục ! 
Chung Thế Hùng 
Canada 
 
Thân gởi anh Thông, anh Dân và BBT/TNAC,  
Là một độc giả của Bản Tin TNAC, tôi rất yêu thích 
những tin tức cập nhật, nhất là những bài thơ hay 
đầy tình nghĩa của các bạn. 
Trong mùa hè năm nay, các bạn đã làm việc vất vả 
để đón tiếp bạn bè Thunhan từ khắp bốn phương 
trời, chúng tôi đã được tiếp đãi thật nồng hậu, từ 
việc hướng dẫn đi du ngoạn, bữa ăn chào đón, tiếp 
đó là những buổi tiệc hội ngộ thân tình, chúng tôi đã 
sống lại bao kỷ niệm của thời sinh viên trên vùng 
trời sương mù Dalat năm nào. Nói đến đây, một lần 
nữa xin thành thật cảm ơn anh chị Lưu văn Dân - 

Để đánh dấu cho 20 số báo, nhóm Biên soạn đã xin ý kiến, phê bình và cảm nghĩ về Bản Tin 
của bạn bè Thụ Nhân khắp nơi, để Bản tin ngày càng hoàn mỹ hơn cũng như đáp ứng được 
những nhu cầu của độc giả. Nhóm Biên soạn thành thật cám ơn tất cả quý Thầy cô, quý anh chị 
đã hỗ trợ cho Bản Tin, nhất là quý anh chị đã cộng tác, giúp đỡ, phê bình để Bản Tin có thể 
được hoàn thành. 
 
Bản tin (bộ mới ) mỗi năm ra 3 số, bắt đầu từ năm 2009, như vậy đến nay đã được hơn 6 năm. 
Anh chị em Thụ nhân Âu châu thiết nghĩ Bản tin là nhịp cầu tiếp nối, hàn gắn, chia sẻ giữa các 
bạn đồng môn qua phần tin tức, cũng như qua những bài vở, hình ảnh về sinh hoạt của Thụ 
Nhân khắp nơi. Nhóm Biên soạn lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận bài vở, ý kiến, phê bình xây 
dựng về nội dung cũng như hình thức của Bản Tin. 
 
Trước thềm năm mới, xin kính chúc quý Thầy cô, quý anh chị một năm tràn đầy sức khỏe, an 
lành, hạnh phúc, thịnh vượng và được mọi sự như ý. 

Xem tiếp trang 17   
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Marie, anh Lê Đình Thông, anh chị Nguyễn Văn 
Vĩnh - Thủy, chị Thương, anh Chúc... và các bạn 
trong BĐD/TNAC. 
Sau đó tôi được đọc lại những sinh hoạt trong bản 
tin của TNAC với những bài tường trình, ký sự và 
các bài thơ đối đáp tuyệt vời của anh Lê Đình 
Thông. 
Bản tin của TNAC, dù ban tập viên rất khiêm 
nhượng, nhưng bài vở rất xúc tích, rất đầy đủ và 
điểm quan trọng nhất là rất đượm tình THỤ NHÂN. 
Mong rằng Bản Tin TNAC tiếp tục thăng tiến và 
thành công. 
Xin các bạn hãy đóng góp thêm bài vở của mình để 
BT/TNAC thêm phong phú. 
Rất thân mến, 
Nguyễn Đình Cận 
   
 
Trước đây, đã nghe nói về Bản Tin Thụ Nhân Âu 
Châu, nhưng mãi đến mùa Thu 2013 khi Hàn đến 
Paris mới được đọc khoảng 10 số đã ra từ trước, và 
từ đó tham gia viết bài cho Bản Tin. 
Về hình thức, dù chỉ là một Bản Tin nhưng đã trình 
bày rất đẹp, công phu, mỹ thuật, rõ ràng…Chữ 
nghĩa thì dược dò xem thận trọng để tránh “ những 
danh từ nhạy cảm “ đã được dùng ở VN sau 30 
tháng 4/1975.Về nội dung là một Bản Tin nên 
không có gì thiếu và cũng không có gì thừa. Tuy 
nhiên nếu đươc nhiều bạn cộng tác làm cho phong 
phú thêm càng tốt. Do đó để khuyến khích Hội Ái 
hữu ĐHĐL tại Âu Châu, đặc biệt các anh chị : Dân, 
Khoát, Khôi, Thông, Chị  Thương .v.v..đã rất chịu 
khó, kiên nhẫn, bền chí vác ngà voi thì không có 
cách nào thực tế hơn là ghé vai góp sức vác phụ một 
tí bằng cách tham gia viết bài cho Bán Tin để nó 
sống thọ càng lâu càng tốt 
Hàn sĩPhan 

 
Đầu tháng 12 này, Anh Thông có viết cho tôi môt 
tin nhắn ngắn, viết vài dòng cho kỷ niệm bản tin 
Thụ Nhân 20. Thật  sự, từ hồi còn là sinh viên, tôi 
đã có cơ hội cộng tác với vài tạp  chí chuyên nghiệp 
cũng như những tờ báo không chuyên nghiệp.. .. 
Theo tôi, đối với những người làm báo tài tử như 
Anh Lê Đình Thông, Lưu Văn Dân, Thạch Lai 
Kim.... mà đã duy trì việc phát hành liên tục trong 
suốt  một thời gian dài cho 20 Bản Tin Thụ Nhân. 
Điều này tự nó đã là những nỗ lực vô cùng lớn lao, 
đáng được ngợi khen và ngưỡng phục. Nhưng có lẽ 
là một bất công lớn, đối với các Anh trong Ban Biện 
Tập nếu không đề cập đến hình thức và nội dung tờ 
báo. Thật vậy, ngay khi cầm BảnTin Thụ Nhân, nó 
đã gây cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc, về cách 

trình bày rất trang nhã, tươi đẹp và nhẹ nhàng, gợi 
cho tôi nhớ lại những kỷ niệm diệu vợi và thân thiết 
của thời sinh viên. Nó không quá trang nghiêm đến 
xa lạ như những tập san chuyên nghiệp khác, mà tôi 
phải đọc khi nghiên cứu. Và nội dung, lại càng đáng 
ca ngợi hơn nữa, trong đó không những, có đầy đủ 
tin tức sinh hoạt của các bạn hữu ngày xưa đang 
sinh sống ở kinh thành ánh sáng Ba Lê và Âu Châu 
diễm lệ, mà còn có phần thơ phú và truyện ngắn đầy 
thơ mộng, lãng mạn và chan chứa ân tình của một 
thời hoa niên đã mất.... Tuy nhiên, một điều đáng 
nói hơn nữa, trong Bản Tin Thụ Nhân không thiếu 
những bài biên khảo giá trị và nghiêm túc của 
những bạn hữu của tôi ngày xưa, nay đã thành danh 
như Anh Lê Đình Thông, Trần Quang Vinh, Âu 
Dương Thệ, Hoàng Ngọc Nguyên.... Thật sự những 
bài viết này ngoài những giá trị nhất định trong 
những lãnh vực chuyên môn, nó còn gây cho tôi 
một mối cảm hoài sâu xa vì văn phong của nó, có 
một cái gì rất thân quen, tha thiết nhất và quyến rũ 
đặc biệt, mà tôi không thể tìm thấy ở các tạp chí 
chuyên môn khác. 
Trong dịp kỷ niệm này, tôi xin cầu chúc những gì 
tốt đẹp nhất và thành đạt nhất như ước nguyện của 
Ban Biên Tập. 
Ts. Phạm Văn Lưu 

 
Một bản tin mà tôi được biết từ khi liên lạc lại được 
với các bạn Thụ-Nhân học cùng mà phần lớn đóng 
đô ở Paris. Từ ngày đó đến nay nhờ ờ Bản tin này 
mà tôi được biết thêm và được gặp lại bạn cũ và có 
thêm các bạn mới.  
Thật hữu dụng và tuyệt vời của Bản tin này nên tôi 
càng khâm phục tinh thần tích cực của các bạn đóng 
góp để những Bản tin này được ra mắt độc giả. Nhờ 
vậy anh chị em Thụ Nhân chúng ta mới có được 
mối liên lạc và gây thêm mật thiết với nhau, nhất là 
vào những lứa tuổi cao niên. 
Riêng tôi, mỗi khi mở E-Mail bất chợt thấy Bản Tin 
Thụ-Nhân, thế là vội mở không cần một giây suy 
nghĩ giở xem ngay mục "tin tức đó đây " trước hết, 
rồi tính sau. Tiếp theo là các bài viết với các đề tài 
khác nhau. Nói chung mỗi bài là một mục riêng, 
đọc thì biết thêm,  
"Wissen ist Macht ". 
Nhiều lần đọc xong, thấy những bài vở hoặc tin tức 
thú vị, tôi mạn phép chia sẻ với các bạn ngoài Thụ 
Nhân và cũng nhận được nhiều phê bình rất khuyến 
khích. Mong rằng Bản tin mỗi ngày một khá hơn.  
Nghĩ đến các bạn hôm nay đang lãnh trách nhiệm 
này, trong mục "Lời nhóm biên soạn " luôn kêu gọi 
bài vở, tôi tự hỏi không biết có những ai tiếp tay để 
Bản tin ngày càng phong phú và được tồn tại lâu 
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dài. Vì thế tôi đề nghị chúng ta hãy thức tỉnh và 
năng động để tham gia đóng góp tích cực những bài 
vở, ngõ hầu góp phần vào cho Bản tin để càng ngày 
càng phong phú hơn. Việc góp phần này không 
những có lợi ích chung mà còn lợi cho chính bản 
thân mình, lý do phải vận dụng trí óc, thì mới có thế 
giữ được sự minh mẫn và mở rộng tầm kiến thức. 
Hơn nữa   

" Một cây làm chẳng nên non, 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao " 

mà có thành núi thì ta mới xứng đáng và hãnh diện 
nhận mình là sinh viên đã một thời theo học hoặc 
tốt nghiệp của Viện Đại học Đà-Lạt chúng ta. 
Và chớ nên theo chủ nghĩa:  
 "già rồi, sắp chết, làm gì nữa cho vất vả cuộc đời "  
  
Nguyễn Ngọc-Quang 
  

Chỉ hai tiếng "Thụ Nhân" mà sao mình thấy 
thân thương và yêu mến vô cùng... Xin đừng 
hỏi tại sao vì mình không tài nào giải thích 
nổi… 
 
Do đó mỗi lần nhận Bản Tin Thụ Nhân Âu Châu 
qua Làng Email mình đọc từ chữ đầu cho đến 
dòng cuối cùng. Nơi đó mình tìm lại được 
những kỷ niệm, những tâm tình Thụ Nhân qua 
các bài thơ, bài viết, đoản văn, tin tức đó đây 
của Đại Gia Đình Thụ Nhân từ khắp năm Châu. 
Thụ Nhân chúng ta, vì thế, tuy xa... mà gần... 
Dẫu vậy, những Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới vẫn 
là những nhu cầu gặp gỡ nhau rất cần thiết, 
phải không các bạn?! 
Thụ Nhân chúng ta đã được rèn luyện từ 
Trường Chánh Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà 
Lạt. Cha Viện Trưởng và quý Thầy đã chuẩn bị 
đầy đủ hành trang cho chúng ta để giúp nhân 
quần xã hội Việt Nam ở mọi địa hạt như hành 
chánh, kinh doanh, ngoại giao, chánh trị.... 
Nhưng rồi chúng ta phải bỏ nơi chôn nhau cắt 
rốn trốn đi vì vận mạng oan nghiệt của đất 
nước, dưới ách thống trị vô nhân, vô thần của 
cộng sản... Từ một góc sâu thẩm của tâm hồn, 
có khi nào chúng ta, những kẻ lưu vong, nhận 
được sự xót xa, trống vắng một điều gì không? 

Ước gì ở mỗi bản tin có thêm một bài nhận 
định tình hình chánh trị Việt Nam và thế giới... 

ở mỗi đại hội có một hay hai giờ trà đàm về 
những vấn nạn của đất nước chúng ta!!! Các 
bạn ơi, các bạn nghĩ sao??? 
Đặng Kim Ngọc 

Trước đây dù biết bạn bè Thụ Nhân ở khắp mọi nơi, 
nhưng với tôi thật vẫn xa lạ. 
Từ khi ôm nhiệm vụ Từ Giữ Chùa, tôi mới tìm 
được sự gần gũi và sự chia sẻ của bạn bè… nhưng 
vẫn  trong phạm vi quốc nội.  
Cũng nhờ có trang Web TN 1-2 mà gia đình TN 
chúng ta đã có thể thường xuyên liên lạc với nhau 
dù ở tận cùng thế giới. 
Nhưng thực tế, khi tôi nhận được bản tin TNAC từ 
số 4 tới nay, tôi mới nhận thấy bản tin này đã giúp 
tôi biết nhiều tin tức tổng họp lượm lặt về sinh hoạt 
của các thành viên trong gia đình TN .   
Đến nay đã xuất bản được 20 số, rất trân trọng cảm 
tạ các bạn đã và đang tiếp tục đóng góp công sức 
thực hiện bản tin TNAC này. 
Mong bản tin tồn tại mãi để gia đình TN chúng ta 
còn ĐƯỢC GẶP NHAU . …    
TGC - Nguyễn Thăng Long 

Cùng Quý Anh Chị Thụ Nhân Paris, 
Thấm thoát mà Bản Tin số 20 Bộ Mới của Anh Chị 
Thụ Nhân Paris lại đến trong lúc chúng ta chuẩn bị 
đón mừng Năm Mới, Năm Bính Thân 2016. Đó là 
món quà tinh thần vô giá, đem đến cho chúng tôi 
niềm vui ở tuổi xế chiều. 
    Thưa Quý Anh Chị Thụ Nhân Paris, 
Thật lòng mà nói, sau ấn bản chót thuộc Bộ Cũ đình 
bản, tôi cứ tưởng sẽ không còn được thấy lại hình 
hài của nó nữa. Nào ngờ, sau một thời gian im hơi 
lặng tiếng, Bản Tin đã được vực dậy và trưởng 
thành theo thời gian. Hôm nay, Bản Tin số 20 bộ 
mới được trình làng là một minh chứng. Chúng tôi 
nghĩ rằng : đây là món ăn tinh thần không thể thiếu 
trong Tập Thể Anh Chị Em chúng ta. Trong đó, 
chung ta có thể tìm lại hình ảnh của Quý Thầy Cô, 
bạn hữu thân thương cùng những kỷ niệm không 
thể quên của một thời cắp sách đến trường mà giờ 
đây, vì hoàn cảnh đất nước, Anh Chị Em chúng ta 
phải lưu lạc khắp bốn phương trời. Công sức này 
không phải tự nhiên mà có, mà được xuất 
phát  từ tấm lòng " cho đi và nhận lại " qua Tinh 
Thần Thụ Nhân của Cha Viện, người Cha Nhân Ái. 
    Với tấm tình trong muôn một, xin cám ơn tất cả 
Quý Anh Chị Em khắp bốn phương, cách riêng Quý 
Anh Chị Thụ Nhân Paris, đã cùng chung góp công 
sức để chúng ta luôn có được món quà tinh thần ý 
nghĩa và vô giá này. 
Nguyễn Minh Kính                                  
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 GIA CHÁNH 
Trần Thị Châu 

 
 
 
 
 
 
 

∗ Đánh 3 hộp crème lạnh với 100 g đường thành kem chantilly đặc, cất trong tủ 
lạnh trong khi làm bánh 

∗ Dùng máy đánh trứng gà + đường + sucre vanillé cho đến khi trứng nổi và 
chuyển sang màu vàng nhạt 

∗ Nhẹ tay trộn bột mì đã pha bột nổi 
∗ Lót khuôn bánh với giấy sulfuré, đổ bột vào khuôn thành một hình chữ nhật 

dày 2 cm, dài cỡ 22x28 cm 
∗ Nướng lò 180°C khoảng 10-15 phút 
∗ Khi bánh vàng chín, trải lên mặt bánh 1 khăn ẩm và lật bánh trên khay, bỏ 

lớp giấy sulfuré, đợi cho bánh thât nguội, phết lên lớp kem chantilly lạnh 
∗ Bắt đầu cuộn tròn bánh và từ từ lấy khăn ra, cắt 2 đầu cho đều (phần này có 

thể dùng để làm mắt thân cây) 
∗ Phết kín bánh với phần kem chantilly còn lại 
∗ Dùng đầu nĩa kéo từng hàng theo chiều dài của bánh 
∗ Trang trí bánh với hình ông già noël, cây thông … giữ trong tủ lạnh. 

Nguyên liệu  

Cách làm 

Bánh bông lan :  
∗ 4 quả trứng 
∗ 200 g đường 
∗ 2 gói sucre vanillé 
∗ 200 g bột mì 
∗ 1 gói bột nổi (levure alsa-

cienne) 
∗ 1 tí muối 
∗ 6 muỗng soupe dầu 
∗ 20 ml sữa tươi 

Kem chantilly : 
∗ Kem chantilly : 3 hộp crème 

entière semi-épaisse 30 % 
matière grasse (= 60 cl) giữ  
lạnh 

∗ 100 g đường.  



20 

 



21 

 

 
PHÂN ƯU 

Nhận được hung tin : 

 
Anh VÕ HƯNG K1 

Chúa gọi về ngày 03/11/2015 tại Sài Gòn 
Hưởng thọ 69 tuổi 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  tang quyến 

Chị anh Nguyễn Minh Khôi VK 

Cụ Bà NGUYỄN THỊ ÁNH SÁNG 
Tạ thế ngày 22/11/2015 tại Sài Gòn 

Hưởng thọ 79 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
anh chị Khôi - Bích Đào và tang quyến  

 
 Anh TRƯƠNG VĂN QUÂN K6 

Ra đi ngày 30/10/2015 tại Texas 
Hưởng thọ 65 tuổi 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  Chị Huyền Trân K6 và tang quyến 

Thân mẫu chị Lê Thạch Trúc K1 

 Cụ Bà LÊ HỮU TRÌNH 
Mãn phần ngày 22/11/2015 tại Montréal 

Hưởng thọ 97 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  chị Thạch Trúc và tang quyến 

Thương tiếc anh Dương Kiền : một thân hữu và 
cũng là bạn đồng nghiệp trước đây tại trường 
Nygård 
Thế là anh Dương Kiền đã ra đi thanh thản về nơi 
Cõi Phật vào lúc 10 giờ 50, ngày 17.11.2015 ( nhằm 
ngày 06 tháng 10 năm Ất Mùi ).  
Vào lúc 13 giờ ngày 24.11.2015 tại nhà nguyện 
Store Kapell, Møllendal thuộc thành phố Bergen, 
trước linh cữu anh Dương Kiền, dưới sự hiện hiện 
của gia đình anh, cùng một số đông thân hữu, tang 
lễ thật trang trọng đã được cử hành theo nghi thức 
Phật Giáo. Xin được ghi lại nơi đây đôi lời tưởng 
niệm...  
Trước hết xin cảm ơn anh Dương Kiền trong mấy 
thập niên qua đã cho tôi thật nhiều kỷ niệm, đẹp và 
khó quên trong việc sáng tác nhạc cùng những sinh 
hoạt văn nghệ thuộc Cộng Đồng Người Việt Tự Do 
tại thành phố Bergen. 
Sau nữa, đối với các cháu Kim, Khoa, Khanh và 
Khương, chú Nho xin chân thành chia buồn về sự 
mất mát quá lớn lao này. Bên cạnh đó một điều thật 
an ủi và cũng thật đáng hãnh diện cho các cháu là bố 
Dương Kiền đã để lại cho đời nhiều tác phẩm thi 
văn đáng được ngưỡng mộ... 

 

Mới hôm nào gặp anh, 
vẫn nụ cười hiền lành, 
vẫn vui cùng bạn hữu, 

cùng chuyện trò bên nhau... 
Bỗng nghe tin anh lâm trọng bệnh, 

chợt tháng ngày bỗng thấy buồn tênh. 
Rồi anh vội về chốn bình yên, 

trong bình thản, tươi hồng sắc diện. 
Dẫu biết rằng sinh, lão, bệnh, tử... 
sao vẫn thấy một trời luyến tiếc. 
Một thân hữu hiền hòa, ưu tú, 

một đồng nghiệp khả ái, lương tâm... 
Hôm nay xin thắp nén hương. 

Cầu xin Trời Phật xót thương Dương Kiền, 
đón anh về chốn bình yên, 

Hương linh siêu thoát Cõi Tiên anh về... 
Trần Văn Nho/ Trần Thụy Minh 

 
Ghi chú : Theo nguyện ước của anh Kiền trong lần 
thăm viếng sau cùng của một số ít ACE chúng tôi tại 
bệnh viện ngày 10.11.2015, ca khúc phổ thơ “ Của 
trời và của người “( Thơ : Dương Kiền - Nhạc : 
Trần Thụy Minh ) đã được chị Nhật Phụng trình bày 
trong buổi tang lễ.  

Bergen, ngày 08.12.2015  

Chị  dâu chị  Trần Thị Châu K8 

Bà NGUYỄN THỊ ĐỦ 
Từ trần ngày 08/11/2015 tại Sài Gòn 

Hưởng thọ 77 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
anh chị Tú-Châu và tang quyến  

Nhạc mẫu anh Trần Quý Hào K6 

Cụ Bà LÊ THỊ RA 
Qua đời ngày 10/12/2015 tại Việt Nam 

Hưởng tọ 99 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
anh chị Hào và tang quyến  
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2016, gồm ẩm thực và văn nghệ. 
Chị gọi điện thoại và đánh imeo 
cho những anh chị K8-11 đang về 
Việt nam trốn lạnh rằng đã ép chị 
vào chỗ ngồi này rồi mà không về 
Pháp ăn Tết thì chết với chị.  
Tiệc Tân niên năm nay hứa hẹn 
nhiều tiết mục vui nhộn và đông 
người tham dự vì chị Châu có 
sáng kiến mời nhóm cựu sinh 
viên VN học bên Nhật Exryu 
tham dự. 
 
6) Thứ sáu 13 
Người Pháp rất kiêng kỵ ngày thứ 
sáu 13, cho đó là ngày xui xẻo. 
Cũng có nhiều người lại thích 
mua vé xổ số ngày đó. Thực tế 
cho chúng ta thấy độc đắc chỉ có 
một hai người trúng còn xui xẻo 
thì rất nhiều người cùng xui xẻo. 
Ngày thứ sáu 13/11/2015, điều 
này đã đúng với nuớc Pháp. Cùng 
một đêm đó, bọn khủng bố Hồi 
giáo đã đồng loạt tấn công bằng 
súng liên thanh và bom vào 6 nơi 
trong thủ đô Paris, gây tử vong 
cho 130 người và thương tích cho 
hơn 300 người khác. 
Sau khi được biết tin tức, rất 
nhiều anh chị em Thụ nhân các 
nơi trên thế giới đã gọi điện thoại 
cũng như gửi e mail đến bạn bè 
chung quanh Paris để thăm hỏi và 
bày tỏ mối quan tâm. 
Thụ nhân Paris xin có lời cảm tạ 
tất cả các anh chị đã thể hiện tình 
đồng môn một cách thắm thiết và 
xin xác nhận là bạn bè ở Paris 
đều ổn cả. 
 
7) Không hẹn mà gặp..trong chùa 
Chúa nhật 4/1/2016, ba gia đình 
Thụ nhân K1 tình cờ gặp nhau ở 
chùa Khánh Anh, chị LêThạch 
Trúc thì cúng thất cho mẹ vừa 
mất tháng 11/2015 ở Gia nã đại, 
anh Nguyễn Văn Vĩnh thì được 
sui gia mời, còn anh Lưu Văn 
Dân thì giỗ bànội. 
Trong bữa cơm chay của chùa, 
bạn bè trao đổi tin tức mới biết 

chị Thạch Trúc được các chị 
Thanh Tuyền và Phong Lan rủ 
chị sang Úc chơi một chuyến. 
Lúc này chị rảnh rỗi, ít ra tiệm ăn 
hơn trước. Anh Vĩnh nhận xét 
con trai của chị trông đẹp trai 
giống bố. Chị than phiền là cháu 
đã hơn 40 tuổi mà chưa chịu lập  
gia thất. 
Anh Vĩnh cho biết vài hôm nữa 
anh sẽ đi Mỹ du, đầu tiên tới Se-
attle, rồi xuống nam Cali ăn tất 
niên với bạn bè Thụ nhân. Sau đó 
anh đi Houston thăm con gái út 
( với chị Tuyết ) vì cô này vừa 
lâm bồn. Đây là một cặp song 
sinh, một trai một gái. Chặng 
cuối cùng là Washington DC 
trước khi về lại Paris. 
 
Tin các nơi khác 
 
1) Lời kêu gọi của K8 
Ngày 17/10 chị thủ quỹ Trần Thị 
Châu kêu gọi sự giứp đỡ gia đình 
một TN/ K8 như sau: 
Chúng tôi vừa nhận được tin 
cháu trai của hai bạn Võ-Duy-
Thặng (K8-CTKD) và Hoàng-Hải 
là bé Võ Duy Hoàng Triết, 5 tuổi, 
đang mắc bệnh Thực Bào Máu.  
Gia đình anh chị Thặng, hiện 
đang cư ngụ tại Việt-Nam, rất 
cần được sự giúp đỡ của chúng ta 
về mặt tài chánh để trang trải 
những chi phí nặng nề cho việc 
điều trị căn bệnh hiểm nghèo này.  
Chúng tôi tha thiết kêu gọi lòng 
hảo tâm của các anh chị hầu giúp 
cho cháu Triết được tai qua nạn 
khỏi. 
Rất mong được sự hưởng ứng 
đông đảo của quý anh chị trong 
tinh thần lá lành đùm lá rách của 
gia đình Thụ Nhân chúng ta. 
Thân mến, 
K8 - CTKD 
Nguyễn-Công-Huy 
Trần-Thị-Châu 
Trần-Liên-Hương 
Hồng-Kim-Lan 
PS : Ngân phiếu xin đề "à l'ordre 
de Tran Thi Chau" và gửi về địa 

chỉ sau đây : 
Tran Thi Chau 
70 rue Dante 
91600 Savigny-Sur-Orge 
FRANCE 
Tháng 12,chị Châu gửi lại thư 
cảm tạ của anh Thặng : 
Thân gởi chị Châu, 
(Nhờ chị chuyển)        
Trước tiên, chúng tôi thành thật 
cám ơn thầy, cô và các anh, chị 
đã giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình 
chúng tôi khi cháu Triết bị bệnh. 
Tấm lòng của thầy, cô và các anh 
chị thật đáng quý đối với gia đình 
chúng tôi ! 
.... 
Nghe cháu bị bệnh trên, gia đình 
chúng tôi gần như sụp đổ hoàn 
toàn ! Mỗi ngày cháu phải vào 3 
lần thuốc trụ sinh, mỗi lần khoản 
90 cc và phải lấy máu hàng ngày, 
để xét nghiệm theo dõi. Cũng 
may, là cơn sốt của cháu từ từ 
thuyên giảm nên cháu không phải 
vào hóa chất (hóa trị), giống như 
điều trị bệnh ung thư. Và khi hết 
sốt hoàn toàn thì cháu được xuất 
viện để điều trị ngoại trú, nhưng 
phải theo một phác đồ là theo dõi 
trong 40 tuần. Thời gian đầu, mỗi 
tuần cháu phải vào lấy máu để 
xét nghiệm. Sau đó, do thấy bệnh 
có thuyên giảm nên bác sĩ dãn ra 
2 tuần và bây giờ là một tháng 
phải vào lấy máu để xét nghiệm 
theo dõi.  
Có lẽ, cũng do ơn trên phù hộ 
nên bây giờ cháu đã khỏe nhiều, 
lá lách đã trở lại bình thường và 
gan vẫn còn hơi to. Hiện nay, 
phải giữ làm sao cho sức khỏe 
của cháu tốt để tăng sức đề 
kháng, chống chọi căn bệnh quay 
trở lại... 
Gia đình chúng tôi rất lấy làm 
xúc động, khi hay tin cháu bệnh, 
thầy, cô, các anh chị và bạn bè 
khắp nơi đã thăm hỏi, động viên, 
hỗ trợ và giúp đỡ cho cháu... 
Một lần nữa, xin cho gia đình 
chúng tôi gởi đến thầy, cô, các 
anh chị và bạn bè lời cám ơn 

...tin tức đó đây 
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chân thành ! 
Thân ái, 
 THANG VO 
http://ctkdk8dalat.blogspot.com/ 
 
2) TN Paris gặp nhau ở VN 
Chị Châu Thị Ngọc Điệp K7 về 
Việt nam chơi hai tuần cuối tháng 
10. Chị Hồng Thị Kim Lan K8 
thì về từ đầu tháng 11 đến tháng 
3/2016 mới trở lại Pháp. 
Ngày 5/11 chị Điệp tổ chức họp 
K7 tại nhà chị ở Bình Dương, 
đúng vào ngày chị Lan vừa xuống 
máy bay. Vì thế chị Lan khoản 
đãi lại ngày hôm sau tại nhà chị ở 
Thủ Đức trước khi anh chị Trung
-Điệp lên máy bay trở về Pháp. 

Anh Lưu Văn Dân K1 cũng ở 
Việt nam vào thời điểm này nên 
được mời đến 2 nơi, nhưng anh 
chỉ nhận đến nhà Lan vì bận ngày 
hôm trước. Trong bữa tiệc đầy 
tôm cua Cà mau, có sự hiện diện  
của nhiều chị K7 như Nguyễn Thị 
Phương Nam, Văn Nhung, Lê Thị 
Minh, Đỗ Thị Thanh Nga. Được 
biết chị Phương Nam là vợ anh 
Chung Gia Phong K3.  
Trong tháng 11 có 2 anh TNAC 
về Việt nam vì lý do bất khả 
kháng là anh Nguyễn Minh Khôi 
VK và anh Nguyễn Văn Tú, phu 
quân của chị Tân Chủ tịch Trần 
Thị Châu. Riêng anh Tú thì cũng 
được chị Kim Lan mời ăn tôm 
với cua Cà mau (lại tôm cua Cà 
mau). Chị Lan gửi ảnh cho chị 
Châu để trêu: "Nếu muốn ăn tôm 
cua thì về đây." 
 
3) Cà phê với khoá 6 
Được tin em trai qua đời ở Thụy 
sĩ vào cuối tháng 8, anh Trần 

Kim Khiêm K6 làm giấy tờ để 
sang làm ma chay cho em. Nhưng 
giấy tờ quá chậm nên đến khi có 
được giấy chiếu khán thì tang lễ 
đã xong và hài cốt đã được hoả 
thiêu. Cuối tháng 9 anh Khiêm 
sang Thụy sĩ để đem hài cốt của 
em mình về Việt nam. Vì thời giờ 
eo hẹp nên anh chỉ gặp được một 
vài anh chị Thụ nhân trong thời 
gian anh ở Paris. Anh Lưu Văn 
Dân nghe nói Khiêm là cháu của 
Nguyễn Lập Chí K1 và biết rất 
nhiều anh K1, nên cũng muốn 
gặp. Tuy nhiên anh cũng đang 
sửa soạn hành trang để về Sàigòn 
nên đành bỏ cuộc. 
Tuần lễ sau khi đến Sàigòn, anh 
Dân kêu cho Khiêm rồi hai anh 
em hẹn nhau uống cà phê buổi 
sáng với vài bạn K6 nữa. Khiêm 
hẹn được 4 người nhưng cuối 
cùng Trần Văn Bá bị cao huyết 
áp không đến được, chỉ còn 
Khiêm, Lê Trọng Đức, Bùi Văn 
Thường và Hồ Thanh Tuấn. 
Nhân dịp này mới biết Tuấn là 
em Hồ Văn Thanh K1. Thanh 
hiện ở quận Cam, nam Cali, mắt 
đã loà vì tiểu đường. Ngay cả 
trước khi bị biến chứng tiểu 
đường, Thanh cũng rất ít liên lạc 
với anh em, ngoại trừ một vài 
người như Cao Đình Phúc K1. 
Tuấn và Khiêm tuy là K6 nhưng 
lại quen biết rất nhiều K1 vì hai 
người ở chung với Nguyễn Lập 
Chí và Hồ Văn Thanh ở 75A Võ 
Tánh, Dalat.. 
 
4) Giúp đỡ Nguyễn Văn Lập K3 
Vào tháng 10/2015, anh Phạm Bá 
Vượng K2 kêu gọi trên các diễn 

đàn Thụ nhân quan tâm và giúp 
đỡ anh Nguyễn Văn Lập K3, 
"một Thụ nhân kém may mắn, 
một thương phế binh VNCH chỉ 
sau một năm quân ngũ. Anh đã 
cống hiến một phần thân thể cho 
quê hương và lý tưởng tự do." 
Để thống nhất các nguồn tài trợ, 
DUACT đã đứng ra nhận lãnh 
trách nhiệm và cam kết sẽ trao 
tận tay anh Lập trước khi anh rời 
Sàigòn về Thuận An, Huế. Đến 
ngày 16/10, anh Nguyễn Hoành, 
Trưởng Ban Điều hành DUACT, 
thông báo số tiền nhận được lên 
đến gần 5000 đô và danh sách các 
bạn hảo tâm. 
 
5) Chị Ngọc Lan K6 bệnh nặng 
Ngày 5/11 nhận được tin của anh 
Bùi văn Thường K6: 
Thưa các Bạn K6, 
Được Anh Trần Văn Bá và Chị 
Lâm Viên phân công cho tôi theo 
dõi tình trạng sức khỏe của Chị 
Ngọc Lan, tôi xin phép được trình 
bày với các Bạn: 
Hôm nay, NOV 5, Chị Ngọc Lan 
đã đến bệnh viện Đại học Y dược 
để tái khám theo lịch điều trị mà 
Bác sĩ đã đề ra. 
 Kết quả:  
* sau 1 tháng, tính từ OCT 3 đến 
NOV 5, chị Ngọc Lan bị sụt mất 
10 Kg. 
* Nhịp tim tốt hơn, nhanh hơn so 
với tuần trước 
* Hít thở tốt hơn, không còn bị 
khó thở như tuần trước. 
 Quyết định của Bác sĩ: 
* Tiếp tục uống thuốc để tăng sức 
chịu đựng của Tim  
* Sau một tháng sẽ tái khám và 
có quyết định tiếp theo. 
 Thưa các Niên trưởng Thụ Nhân, 
Thưa các Đồng môn Thụ Nhân, 
Thưa các Bạn K6, 
 Thời gian qua, BDD K6 chúng 
tôi đã nhận được nhiều Điện thư 
thăm hỏi về sức khỏe của Chị 
Ngọc Lan. Ngoài ra, Thụ Nhân 
VN và DUACT đã có những hỗ 
trợ khẩn cấp bằng tiền và Đại 

...tin tức đó đây 

Tại nhà chị Kim Lan K8 

Trần Kim Khiêm cùng Thụ Nhân Paris 
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diện Thụ Nhân VN cùng DUACT 
đã đến Bệnh viện Đại học Y dược 
để trao tận tay Chị Ngọc Lan. 
 Bên cạnh những hỗ trợ của 
DUACT, một số Đồng môn K6 
như Bạn Nguyễn Văn Lộc (Lộc 
Công Tử), Chị Thu Nga, Bạn 
Trần Quý Hào và một số Thụ 
nhân ở Khoa khác, đã có những 
Hỗ Trợ Khẩn Cấp lúc Nhập viện 
và chúng tôi đã chuyển đến Chị 
Ngọc Lan số tiền này. 
 Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận 
được Điện thư của Niên Trưởng 
Nguyễn Hoành DUACT cho biết 
một số Anh chị hiện đang ở Mỹ 
như Chị Vân Hạnh K6, Anh Tống 
Văn Thịnh K5, Chị Ngọc Lang 
( Chè Lang ) K6 đã gửi một số 
tiền để hỗ trợ cho Chị Ngọc Lan. 
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng 
nhận được Điện thư của Chị 
Thanh Thanh K6 hiện ở Pháp 
nhờ chúng tôi chuyển đến một số 
tiền để hỗ trợ chị Ngọc Lan. 
  
Đến ngày 4/1/2016, anh Thường  
nhận được tin vui về kết qủa tái 
khám của chị Ngọc Lan là chị 
chưa cần phải đặt máy trợ tim 
ngay lúc này.  
 Chị Ngọc Lan nhờ chuyển lời 
cám ơn sự quan tâm chia sẻ của 
tất cả Thụ Nhân trước hoàn cảnh 
khó khăn của chị.  
 
6) Hỗ trợ chị Kiến-Chung K6 
Đầu tháng 1/2016, anh Bùi Văn 
Thường K6 loan tin chị Huỳnh 
Thị Kiến Chung K6 gặp hoạn 
nạn, đã được anh chị em DUACT 
cùng anh chị em K6 giúp đỡ. : 
 
“Qua Email của  Bạn Lương Tuệ 
Lan do Bạn Nguyễn Tâm Trực 
( K6 ) chuyển đến, chúng tôi đã 
đề nghị Chị Thu Nga ( K6 - là 
người đã ở chung phòng với Chị 
Kiến Chung khi ở DHX ) liên lạc 
với Chị Kiến Chung.   
Nhận định hoàn cảnh khó khăn 
và bi đát của chị Kiến Chung, chị 
Thu Nga đã đề nghị BĐD Thụ 

Nhân có biện pháp hỗ trợ. 
Chị Thu Nga và Chị Lâm Viên 
( BDD Thụ Nhân ) đã liên lạc với 
Chị Kiến Chung, và đã gửi một số 
tiền do DUACT, BDD K6 và một 
số đồng môn thân hữu hỗ trợ..  
Chúng tôi đã được Chị Kiến 
Chung xác nhận đã nhận đủ tiền 
do chị Lâm Viên gửi. 
* Quỹ DUACT hỗ trợ: 400USD 
* Quỹ BDD K6 hỗ trợ 2.000.000đ 
* Nhóm thân hữu Thu Nga - Quý 
Hào hỗ trợ 2.500.000đ. 
 
Hoàn cảnh đơn chiếc và với sức 
khỏe mỗi ngày một yếu do tuổi 
già và bệnh tật, chúng tôi nghĩ 
rằng Chị Kiến Chung rất cần sự 
giúp đỡ và hỗ trợ của Đồng môn 
Thụ Nhân. “ 
 
7) Giỗ xả tang Đoàn Tấn Nhung 
Ngày 11/11 gia đình anh Nhung 
K1 qua đời cách đây hai năm , đã 
mời Ban Đại diện cũ và mới của 
K1-2 đến Phổ Quang Tự , Phú 
nhuận, dự lễ xả tang. Anh Lưu 
Văn Dân được mời đi ké vì cũng 
là Thụ nhân. 
Còn nhớ lúc anh Nhung còn 
sống, gia đình anh sống trong 
cảnh bần hàn, cơ cực, so với thưở 
thanh niên anh từng là công tử 
Cần thơ. Dạo đó, gia đình anh 
gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con, 2 dâu 
rể và một người chị sống một căn 
nhà chật hẹp. Anh chị sống về 
nghề bán cua lấy từ Cà mau, phải 
trả tiền mới được giao hàng, 
trong khi các tiệm ăn lại mua 
thiếu. Không có tiền trả nợ anh 
phải vay nặng lãi. 
Khi anh lâm bệnh, bạn bè Thụ 
nhân tận tình giúp đỡ nhưng họa 
vô đơn chí, vợ anh bị tai nạn gãy 
xương trong khi số tiền tài trợ để 
mua bình dưỡng khí cho anh 
Nhung vừa tới. Số tiền phải chia 
ra hai. 
Trên bức tường có vài tấm ảnh, 
cái chụp ngày ra trường, cái chụp 
hai anh chị. Cũng có một bằng 
ban khen của chính phủ, vinh 

danh anh là nông dân tốt. Chị 
từng nói đùa với anh:"Tưởng anh 
học thành tài sẽ kiếm ăn bằng 
ngòi bút, ai ngờ anh lại cầm 
cuốc." Chả trách thời đi học anh 
mang biệt hiệu "Nhung khờ ". 
 
8) Sức khoẻ Lê Minh Tông K2 
Ngày 13/11, từ Việt nam anh 
Trần Văn Hải K2 thông báo: 
BDD TN 1-2 Viet Nam xin bao: 
Ban Le Minh Tong, K2, da tro 
benh nang, hien dang nam dieu 
tri tai phong Hoi Sinh Benh Vien 
An Giang. Theo tin nhan duoc tu 
Gd ban Tong, bac si da phai 
thong ong qua khi quan va thuc 
quan de A Tong co the tho va 
chuyen thuc an vao. Tinh trang 
rat nguy kich. 
Vi duong xa cach tro, chung toi 
chi biet lien lac qua dien thoai de 
theo doi bien chuyen benh trang 
cua A Tong ma thoi, co duoc tin 
gi se chuyen lai cho cac ban 
biet.... 
Xin tat ca dong tam cau nguyen 
cho Ban Le Minh Tong. 
Ngoài ra anh Nguyễn Thăng 
Long K1 cũng cho biết là anh Hồ 
Nhựt Tài K1 nhận lời đến thăm 
viếng thường xuyên để báo cáo 
tình trạng sức khoẻ của anh Tông. 
 
9) Ngày Truyền Thống 
Ngày Truyền Thống năm nay lại 
được tổ chức trên Dalat. Nhưng 
ngày giỗ Cha Viện Trưởng 
Nguyễn Văn Lập vẫn làm ở Bình 
Triệu vào ngày chúa nhật 13/12. 
Ngày Truyền thống 2015 quy tụ 
được rất đông bạn bè về tham dự 
từ 19 đến 21 tháng 12. Số người 
hiện diện được ước tính khoảng 
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400 người, gồm đủ các khoá, các 
khoa. Riêng Thụ nhân Âu châu 
có 4 người về dự, đó là hai chị 
K8 Trần Thị Liên Hương và 
Hồng Thị Kim Lan, và 2 anh K11 
Nguyễn Tấn Quốc, Nguyễn Tấn 
Trung. 
Đêm 19/12, K8, K11 và CTXH3 
tổ chức một cuộc họp khoá, ăn 
nhậu và ca hát với nhau. 
Anh Huỳnh Khánh Hồng K7 làm 
MC đêm 20, đã mở đầu bằng một 
phút mặc niệm cho các đồng môn 
đã ra đi. Tiếp theo là anh Cao 
Đình Phúc K1 tóm tắt hoạt động 
của TN Việt nam trong năm qua, 
bao gồm cả công tác từ thiện của 
DUACT. Anh Phúc kết thúc bằng 
đề nghị trao nhiệm vụ Đại diện 
cho anh Trần Văn Bá K6. 
Sau phần giới thiệu là màn văn 
nghệ, ẩm thực và rút thăm trúng 
giải. 
 
10) Ban Tổ chức ĐHTNTG 2016 
Ngày 26/9 anh Trần Tấn Thành 
K6 công bố thành phần Ban Tổ 
chức Đại hội Thụ nhân Thế giới 
2016 trong e-mail dưới đây: 
C á c  b ạ n  t h â n  m ế n , 
Xin trân trọng giới thiệu đến các 
bạn những thành viên trong Ban 
Tổ  Chức  ĐHTNTG2016: 
 
Trưởng ban điều hành: Trần Tấn 
Thành 
 Tổng thư ký: Nguyễn Tâm Trực  
Thủ Quỹ: Nguyễn Anh Tuấn/Huế 
Trưởng ban văn nghệ: Lê Diệu 
Hương 
Trưởng ban du ngoạn Vegas: Lê 
Quang Nghĩa  
Trưởng ban du ngoạn du thuyền 
Carnival: Lê Cửu Long 
Trưởng ban du ngoạn địa phương 
(OC/LA): Nguyễn Trí Dũng 
Trưởng ban kỹ thuật phần mềm: 
Đặng Vũ Tuế 
Trưởng ban tiếp tân: Bùi Anh 
Thơ 
Trưởng ban điều khiển chương 
trình (MC): Đặng Kim Sơn và Lê 
Diệu Hương 

Trưởng ban phim ảnh: Nguyễn 
Viết Dũng 
Trưởng ban nghệ thuật: sẽ được 
thông báo sau 
Trưởng ban quà lưu niệm: sẽ 
được thông báo sau 
Trưởng ban tiếp thị: sẽ được 
thông báo sau 
 
Tùy theo nhu cầu và khả năng 
sinh hoạt, thành phần Ban Tổ 
Chức sẽ được bổ túc khi cần 
thiết. 
Tất cả thư từ liên lạc và thông tin 
liên quan đến Đại Hội Thu Nhân 
Thế Giới 2016 xin gửi về địa chỉ 
email . 
Xin Ban Điều Hành của các 
nhóm email khác cho phép email 
được gia nhập vào diễn đàn của 
các bạn và cho chúng tôi biết nếu 
các bạn trong nhóm nhận được 
email của Ban Tổ Chức. 
Thân chào, 
TM Ban Tổ Chức 
Trần Tấn Thành 
 
11) Vẻ vang dân Dalat 
Trung tuần tháng 10, một Thụ 
nhân Khoa học 1973, tương 
đương với K10, chị Lê Phí Thuần 
vừa được giải thưởng của Hội  
Great 100 Nurses Foundation tại 

New Orleans, tiểu bang Louisia-
na. Hội này hàng năm chọn  
những giáo sư, phụ khảo, y tá để 
trao giải thưởng theo tiêu chuẩn 
giúp đỡ tha nhân, đóng góp cho 
ngành y tá và làm gương cho hậu 
thế. Hội này thành lập ở New Or-

leans được 29 năm và đã trao giải 
thưởng cho hàng ngàn y tá trong 
các tiểu bang Louisiana, North 
Carolina, Texas và Oklahoma. 
Chị Lê Phí Thuần là dân Dalat, 
bạn học của chị Ngọc Tịnh K10. 
Chị là một trong hai người của 
trường Delgado Community Col-
lege Charity School of Nursing, 
New Orleans, đươc chọn năm nay 
trong số 100 người lãnh giải. 
 
12) Lễ Giỗ Cha Lập 
Sáng chúa nhật 13/12, một số anh 
chị em Thụ nhân đã tới Bình 
Triệu để dự lễ giỗ Đức Ông 
Nguyễn Văn Lập. Sau buổi lễ 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng và lễ giỗ tại 
Hội dòng Bác ái Bình Triệu, anh 
chị Thụ nhân kéo nhau ra nghĩa 
trang để thắp hương tế lễ. 
 
13) Bùi Mạnh Cường lên chức 
nội 
Anh Bùi Mạnh Cường K5 và chị 
Kim Hoàn VK(68) thông báo 
rằng anh chị đã lên chức ông bà 
nội. Cháu trai được đặt tên là 
Garvin Bùi ( Vinh ), ra đời lúc 9 
giờ tối 23/12/2015. Đây hẳn là 
cháu đích tôn của anh chị Cường- 
Kim Hoàn. Thụ nhân Âu châu xin 
góp vui cùng anh chị và chúc 
mừng cháu Vinh cũng như bố mẹ 
cháu nhiều sức khoẻ, một năm 
mới an vui hạnh phúc. 
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Tin Âu châu 
 
1) Trần Văn Bảng bị móc túi 
Một số anh chị em rủ anh Trần 
Văn Bảng K9 đến tiệm Chez 
Châu ở Noisiel ăn phở ngày 12/9, 
nhưng đột nhiên sáng hôm ấy anh 
Bảng gọi Phạm Trọng Khoát K6 
cho biết anh vừa bị móc bóp trong 
lúc đi chợ vùng Créteil. Giọng 
anh hốt hoảng và lo lắng vì trong 
bóp ngoài căn cước, bằng lái xe 
Pháp, còn có giấy tờ của Mỹ cấp. 
Xin lại giấy tờ bên Pháp thì dễ 
nhưng phải chờ lâu. Còn giấy tờ 
Mỹ thì coi như vô phương. 
Bạn bè điện thoại hỏi thăm và an 
ủi. Dĩ nhiên anh không còn bụng 
dạ để đi ăn phở với bạn bè. Vài 
hôm sau anh Bảng báo tin anh ra 
ngoài lấy thơ thì thấy cái bóp nằm 
trong thùng thơ với đầy đủ giấy 
tờ. Chỉ có tiền bạc là mất hết, tiền 
euro lẫn tiền đô. 
Mặc dù mất tiền nhưng anh Bảng 
cũng vui vì khỏi mất công đi xin 
lại giấy tờ. Không biết có phải 
mấy tên móc túi còn có chút 
lương tâm hay là người đi đường 
nhặt được bóp và gửi lại. 
 
2) Thầy Trần Thanh Hiệp vào nhà 
thương 
Đầu tháng 10, sau khi ở Mỹ về, 
thầy Hiệp thấy  trong người 
không được khoẻ. Thầy vào nhà 
thương Saint Louis gần nhà để 
khám thì bác sĩ giữ lại để chữa 
bệnh sưng phổi. Sau khi dùng 

thuốc trụ sinh, sức khoẻ thầy từ từ 
phục hồi, nhưng  còn rất yếu. 
Được tin này, chị Nguyễn Ngọc 
Thương và anh Phạm Trọng 
Khoát vào thăm thầy. Trong thời 
gian này thầy có cảm giác như  
mình đang ở trên bờ vực thẳm, 
chết chưa hẳn là chết mà sống 
cũng không chắc là sống.  
Gần một tháng sau, phổi không 
còn vấn đề gì nữa, nhưng vì thầy 
còn yếu nên người ta chuyển thầy 
sang nhà thương khác để dưỡng 
bệnh. Thầy lại phải nằm ở đó một 
tháng trời. Chân tay bắt đầu cứng 
cáp. Thầy tập đi đứng với cây 
gậy. Đầu tháng 12, thầy được xuất 
viện. Hàng ngày đều có bác sĩ và 
y tá đến nhà chăm sóc. Thầy nói 
may mà không phải ngồi xe lăn, 
bây giờ đi đứng bình thường, chỉ 
khi nào lên xe buýt hoặc métro 
mới dùng tới gậy. 
 
3) Tân Ban Chấp Hành TNAC 
Sau bữa họp mặt mùa thu ( 3/10), 
chị Tân Chủ tịch Trần Thị Châu 
K8 mời một số anh chị em đồng 
môn đến một tiệm Chez Châu ở 
Noisiel ngày 21/11 để trước là 
bàn về việc tổ chức tiệc Tân niên 
Bính Thân 2016, sau là tiện thể ra 
mắt Ban Chấp hành mới.  
Chị tân Chủ tịch công bố thành 
phần của Ban Chấp hành nhiệm 
kỳ 2015-2017: 
Chủ  t ịch:  Trần-Th ị -Châu 
Phó chủ tịch: Phạm-Trọng-Khoát 
Tổng thư ký: Nguyễn-Minh-Khôi 
Thủ quỹ: Nguyễn-Tấn-Trung 
Phụ trách Bản Tin: Lưu-Văn-Dân 
Ban xã hội: 
Anh chị Nghị/Diệu-Hỷ 
Anh chị Chúc/Mai 
Anh chị Điển/Châu 
Chị Bích-Đào 
Trong buổi họp mặt này, một số 
vấn đề đã được đưa ra để thảo 
luận, và một trong những chuyện 
được toàn thể đồng ý là tiệc Tân 
niên sẽ được tổ chức ngày thứ bảy 
20/2/2016. 
 
 

4) Quỹ học bổng Bảo Huynh 
Thụ nhân Âu châu hằng năm giúp 
các em sinh viên, học sinh nhà 
nghèo học giỏi có được chút ít 
học bổng. Em Phạm Minh Tân là 
một trong những trường hợp đó. 
Từ hai năm nay em Tân khởi 
xướng  học bổng Bảo Huynh để 
tiếp nối truyền thống cao đẹp đó. 
Vừa rồi em có chuyển cho xem cử 
chỉ đẹp của một em khác đang 
được nhận học bổng Bảo huynh: 
« Hi Công Danh,  
Em rất ít nói và chia sẻ, nhưng 
anh chị rất hãnh diện về ứng xử 
của em, và nhất là kết quả học tập 
mà em đạt được. Qua mail em 
gửi, anh chị cảm thấy tự hào và 
có động lực để tiếp tục vận động 
giúp đỡ các em! 
Năm nay kinh phí quỹ hơi 
thấp,  anh cảm ơn Danh đã 
nhường phần tài trợ lại cho các 
bạn khác cần thiết hơn. Càng 
mừng hơn vì em có thể tự lo lắng 
trang trải cho bản thân. Danh cố 
gắng nhé! Anh hy vọng sẽ thấy em 
thật thành công. 
Dịp trao học bổng tới, anh vẫn sẽ 
gửi thư mời, nếu Danh sắp xếp 
được thời gian thì tham dự cùng 
các bạn nhe! 
Chào em, » 
 
5) Trần Thị Châu nghỉ hưu 
Cuối tháng 12/2015, chị Trần Thị 
Châu K8 đúng tuổi nghỉ hưu. Thật 
đúng lúc vì chị có thể dồn hết tâm 
trí để gánh vác ngà voi, mặc dù 
công việc này không nặng nhọc 
gì. Hơn nữa có anh Tú, chồng chị, 
cũng đã về hưu từ năm ngoái, sẵn 
sáng ghé vai vào gánh hộ. Người 
ta vác một mình hai ngà voi, còn 
chị Châu thì chỉ vác một ngà còn 
ngà kia thì anh Tú vác hộ.  
Chị được lên chức Hội trưởng 
nhưng cũng đỡ nhức đầu vì chức 
Thủ quỹ.Từ lúc đảm nhận chức 
vụ, bạn bè quen biết đã gửi thư 
chúc mừng và khuyến khích. 
Trong buổi bàn giao với Ban 
Chấp hành cũ, chị đã đưa ra 
chương trình ngày tiệc Tân niên 
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