
  

 

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

Số 34 (Bộ mới) Tháng 9 năm 2020 

 Lời nhóm biên soạn 

Đại dịch Covid-19 bắt đầu từ 

cuối năm ngoái và tiếp tục 

kéo dài không biết bao giờ 

mới hết. Người người đều 

phải hạn chế ra đường. Ở 

nhà lôi sách vở cũ, mới ra 

đọc vả viết lách là thú tiêu 

khiển nhàn nhã và thú vị.  

Nhất là ở cái tuổi của gia 

đình Thụ Nhân. Nhóm biên 

soạn cảm tạ các anh chị Thụ 

Nhân đã tận tình chiếu cố. 

Nhờ vậy nên Bản Tin kỳ này 

phong phú hơn và đặc biệt 

có hai bài K9 trong đó một 

bài cầu cứu. Ước mong các 

anh chị quan tâm. 

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@gmail.com 
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Trong số này: 
Covid-19 và những hệ lụy 

Phan Thạnh 
Như áng mây phiêu bồng (thơ)  

 Ngô Bích Ngọc 

Chuyến du hành của người 
cao niên 

Nguyễn văn Sơn 
Claude Monet tại Na Uy 

Trần Văn Nho 

Cảm nhận về Kappa Delta 
Nhiều tác giả 

Allô, allô, Mẹ đang ở đâu? 
Ngô Bích Ngọc 

Cũng may là chưa có gì 
Nguyễn Minh Châu 

Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  
 Nhiều tác giả 

Thiên Tự Văn (tiếp theo) 
Lày A Mản 

Gia chánh 
 Trần Thị Châu 

Tin tức đó đây 

D ịch bệnh COVID-19 và những 

tệ hại do nó gây ra trên toàn 

thế giới : người bị nhiễm, người 

chết, công việc ngưng đọng, kinh tế 

suy trầm đã được nói đến rất nhiều, 

có lẽ chẳng cần phải nói thêm gì 

nữa. 

Kế tiếp, loại virus giết người hàng 

loạt nầy từ thiên nhiên hay nhân tạo 

chưa thể nói chính xác 100% vì 

chưa có đầy đủ chứng liệu minh 

bạch khả tín, nhưng có một sự thật 

không thể chối cãi là nó xuất phát từ 

thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ 

Bắc nước Trung Hoa cộng 

sản. Có một điều nữa cũng 

được chứng thực từ những 

việc đã xảy ra lồ lộ là có 

bàn tay con người nhúng 

vào để cho nó thêm thuận 

lợi tung hoành, nguy hiểm 

lan tràn…Vì ngay từ đầu, 

tại nơi xuất phát, đã che 

đậy dấu diếm và cấm cản 

công bố, cấm cản những 

nhà chuyên môn đầy thiện chí, có 

khả năng chuyên ngành muốn đến 

để cùng góp sức nghiên cứu ngăn 

chận ! (khác với lúc dịch Ebola xảy 

ra ở Châu Phi). Đồng thời lại sắp 

xếp mấy ngày để thả những người 

từ “tâm dịch” trở lại chốn cũ ở khắp 

nơi trên thế giới (nơi làm việc ,công 

tác hoặc sinh sống), sau khi về quê 

nhà  Vũ Hán ăn Tết âm lịch từ 

những tuần trước đó. Như vậy cố ý 

hay vô tình để dịch lan tràn sẽ tùy 

sự phán đoán của mỗi người, nhưng 

chân lý đích thực thì có thể còn lâu 

hoặc vỉnh viễn không được phơi 

bày ! 

Chuyện tâm dịch, phát dịch và lan 

truyền dịch là như vậy, còn phòng 

chống dịch thì thế nào ? Mọi nước 

trên thế giới khi có dịch đến đương 

nhiên phải chống, nhưng tùy theo 

thể chế chính trị, tinh thần kỷ luật, 

quan điểm nhân sinh  ( cao ngạo, tự 

tôn tự ái, vị tha, vị kỷ…) nên có 

phương thức, qui định phòng chống  

phần nào khác nhau, do đó cũng đưa 

đến kết qủa khác nhau. 

Tin tức về dịch bịnh trên 

thế giới được các cơ quan 

truyền thông phổ biến 

hàng ngày…Người viết 

không ở tại chỗ nên không 

dám lạm bàn, chỉ nói một 

chút về chuyện Dịch 

Covid-19 ở nước Mỹ thôi. 

1/- Chủ quan-xem 

thường : Khởi đầu, không 

phải riêng cá nhân nào mà 

hầu như 99% dân Mỹ (có cả người 

viết) cộng thêm ông Tổng thống 

đương nhiệm đều coi thường và cho 

là chuyện nhỏ. Ôi dào ! vài chục, 

vài trăm người “mắc dịch” ở tận bên 

Tàu xa lắc xa lơ, cách trở vạn dặm 

có gì đâu mà sợ…Bây giờ mới thấy 

câu nói của ai đó “Chưa thấy quan 

tài chưa đổ lệ” là vô cùng chính xác. 

Nhưng nếu chỉ đối với người dân 

thường mà có ý nghĩ như vậy thì 

cũng không đến nỗi nào, nhưng 

đằng nầy cả các cấp lãnh đạo từ 

Phan Thạnh 
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ngô-bích-ngọc 

 
người về qua ngõ sâu 

đêm đen hay không màu 
đèn đường vàng vọt quá 

mây buồn che trăng thâu 
 

người về trong đêm nay 
giày khua trên sỏi gầy 
lập lòe tia đom đóm 
hay thuốc tàn trên tay ? 

 
người về trong cơn say 
chiều mưa thu hao gầy 
áo phong trần bạt gió 

hay lá vàng đang bay ? 
 

người về trên sân ga 
trên chuyến tàu thật xa 

nơi mịt mù gió cát 
hay từ chốn phồn hoa ? 

 
người đi như cánh gió 
người về tựa bóng mây 
ánh nắng hồng buổi sáng 
hay trăng vàng trời Tây ? 

 
người qua bến sông rộng 
có con thuyền nơi đây 
là trăng soi đáy nước 

hay nước vờn trăng đây ? 
 

 
bước qua con cầu nhỏ 
vài tấm ván đong đưa 
là phận buồn gỗ mục 

hay chào đón người xưa ? 
 

trèo lên con dốc nhỏ 
đầu làng khóm tre thưa 
ngày đi măng mới mọc 
nay về tre già chưa ? 

 
bao nhiêu bè bạn cũ 
chén rượu ngày chia tay . 
nay vào nằm trong đất 
còn ai chia cơn say ? 

 
còn bao nhiêu mất mát, 
ghi tuổi đời tiêu hao ... 
trời vẫn xanh bát ngát 
soi bước người lao đao 
 

người đi trong lặng câm 
từng bước, từng bước thầm 

đâu còn ai đưa tiễn, 
không người chờ xa xăm ! 

 
người đi cúi thật sâu 
ánh trăng xanh trên đầu 
tia nắng vàng rực rỡ, 
hỏi thầm : người về đâu !? 
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 thấp cho đến cao nhất nước cũng 

vậy, và có khi còn chủ quan hơn 

nên chẳng chuẩn bị gì cả và đến 

lúc “vỡ trận” thì tìm cách đổ lỗi 

lung tung để né trách nhiệm! 

2/- Cao ngạo: nước Mỹ vĩ đại (lại 

đang Great again), giàu có…ba 

cái chuyện dịch bệnh lẻ tẻ nầy chỉ 

cần vung tiền, phẩy tay vài cái là 

giải quyết xong ngay có gì phải 

sợ, phải lo, phải chuẩn bị chạy 

ngược chạy xuôi cho nó mệt. 

3/- Tự do quá trớn-Ích kỷ: Bây 

giờ mới thấy tiếng Pháp có một 

câu vô cùng chí lý “Tout excès 

est mauvais”. Dân chủ-Tự do là 

yếu tố tối cần thiết cho cuộc sống 

nhưng đi đến mức cực đoan quá 

độ thì cũng chưa hẳn là tốt. Khi 

dịch đã lan tràn dữ dội khắp 

nước: người nhiễm đã lên đến 

hàng triệu, người chết đã hàng 

chục hàng trăm ngàn, đương 

nhiên những người lãnh đạo các 

cấp chính quyền phải đưa ra biện 

pháp ngăn chận, phòng ngừa: 

cấm tụ tập, cách ly, giữ khoảng 

cách, mang khẩu trang v.v.. 

Nhưng những biện pháp nầy cũng 

đã bị một số người cực lực chống 

đối. Họ nhân danh luật tối thượng 

Hiến Pháp về các quyền tự do cá 

nhân, tự do đi lại, tự do tôn giáo 

để không mang khẩu trang, để đi 

đến nơi mình muốn, để tụ tập rao 

giảng.. Họ chống đối những quy 

định được đưa ra với ý tốt lành là 

nhằm bảo vệ sức khoẻ, sinh mạng 

của chính bản thân họ và những 

người xung quanh. Sự chống đối 

nầy lắm lúc trở nên rất thô bạo 

khi có người nhắc nhở hoặc yêu 

cầu họ đeo khẩu trang! : 

  - Bắn chết người hướng dẫn 

hoặc nhân viên giữ trật tự cửa 

hàng. 

  - Quăng ném hàng hóa mình đã 

chọn và đã để lên xe xuống đất, 

xuống sàn. 

  - Xô đẩy người khác dù họ đang 

có thương tật té xuống đất và bị 

thương tích. 

Tự do mà không tôn trọng sinh 

mạng người khác, không tuân 

theo qui định hợp lý, không có 

lòng nhân ái với tha nhân…thì nó 

sẽ biến thành tự tôn-tự đại-tự cô 

lập với người đời. Khi nước Mỹ 

vượt lên đứng đầu thế giới về số 

người lây nhiễm Covid-19 và tử 

vong thì có người đã nói đây là 

cái giá phải trả cho sự Tự Do?! 

Tôi thì cho rằng cái giá đó là do 

“bọn đầu nậu, gian thương dối 

trá, ngông cuồng, ích kỷ, đầu cơ 

tăng gía món hàng tự do…”Nếu 

tự trọng, tỉnh táo và có một chút 

lòng nhân ái thì không cần phải 

trả cái giá cắt cổ vô lý đó.  

4/ -Ngông - ngoan cố - ngang 

bướng: Những con số về Covid-

19 đến cuối tháng bảy 

(07/31/2020) : 

 Thế giới: 

nhiễm = 17,744,784 người;  

chết : 682,191  

 Hoa kỳ:  

nhiễm=   4,473,974 người;  

chết  : 151,499 

Vậy mà ở Mỹ từ trước đến gìờ 

nầy vẫn có người cho là Covid-

19 không có thật…chỉ là trò bịp 

của phe cánh tả, chiêu trò âm 

mưu chính trị! Trời ơi là trời! 

Ngông và ngoan cố đến thế là 

cùng! Có lẽ xen lẫn với 

coronavirus còn có một loại “tối 

siêu vai rút” tuyệt đối vô ảnh (cả 

kính hiển vi hiện đại nhất cũng 

không nhìn thấy) chỉ xâm nhập 

riêng vào nước Mỹ vì ái mộ chế 

độ Siêu Tự Do của nước nầy? 

Loại vai-rút nầy có thể tạm đặt 

tên tiếng Việt (vì Hàn là người 

Việt) “TKTNSV-20” “Thần kinh 

thương nhớ siêu vi-20”. Khoảng 

gần đầu tháng 7/2020 tại San 

Antonio, tiểu bang Texas, có một 

nhóm thanh niên thuộc nhóm nầy 

giở trò chơi ngông: tụ họp lại 

trong một buổi tiệc mà họ tự đặt 

tên là Covid Party, trong số người 

được mời đã có người xét nghiệm 

dương tính với Covid-19 để xem 

ai bị lây trước sẽ được thưởng. 

Đến ngày 12 tháng 7/2020, Bác sĩ  

Jane Appleby thuộc bệnh viện 

“Methodist Hospital in San 

Antonio” cho biết : Một young 

man ba mươi tuổi, người đã tham 

dự buổi tiệc Covid- Party đã chết 

vì bịnh nầy tại bệnh viện. Trước 

khi chết anh ta có nói lời cuối 

cùng với người y tá chăm sóc 

anh: “I think I made a mistake, I 

thought this was a hoax, but it’s 

not”. Trong kinh thánh có viết : 

“Khi Chúa Giêsu sống lại có hiện 

ra với các môn đệ, lần thứ nhất 

không có Thomas, khi được kể 

lại Thomas không tin, đòi phải 

được thấy, được xỏ tay vào lỗ 

đinh và lỗ giáo đâm vào cạnh 

sườn chúa Giêsu, mới tin. Lần 

thứ hai Chúa lại hiện ra và cho 

Thomas thực hiện điều ông 

muốn. Lúc đó Thomas kêu lên : 

“Lạy Thầy con tin”. Chúa bảo : 

“Thomas con đã thấy nên con 

mới tin, phúc cho những ai không 

thấy mà tin”. Trong trường hợp 

anh chàng young man nói trên 

nếu gặp Chúa chắc sẽ được nghe 

câu : “ Hi! Guy! very sorry, Anh 

đã bị và đến lúc hấp hối mới tin, 

quá muộn; Rất may mắn và đại 

đại phúc cho những ai chưa chết 

mà tin”. Bởi vì khi đã chết thì 

không bao gìờ còn cơ hội cho lần 

thứ hai nữa ! 

5/- Vận hạn: Đại dịch Corona 

virus xảy đến với nước Mỹ vào 

đúng năm bầu cử cấp Quốc gia: 

Tổng thống và Quốc hội, coi như 

tình cờ nhưng lại đem đến vận 

xấu càng thêm xấu vì tình trạng 

… Covid-19 và những hệ lụy 

Xem tiếp trang 4   
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chia rẽ đã kéo dài từ sau năm 

2016 giữa phe cấp tiến và bảo thủ 

càng ngày càng trầm trọng. 

Chuyện đối phó với dịch bệnh 

không chỉ đơn thuần về chuyên 

môn y học dịch tể mà đôi khi còn 

chen vào ý đồ khác để tìm thuận 

lợi trong mùa bầu cử, do đó phe 

nào cũng chằm chằm canh chừng 

nhau xem có thực hiện cái gọi là 

“thuyết âm mưu” không? Đúng là 

nước Mỹ đang lâm vào điều đại 

kỵ: “Lúc tang gia đang bối rối thì 

nội bộ gia đình lại hục hặc, bất 

hoà, chia rẽ, đấu đá nhau.” Đưa 

đến hậu qủa dù là một đại cường 

hùng mạnh, giàu có nhưng có vẻ 

thất bại trong việc đối phó với đại 

dịch!!! Bây giờ mới thấy câu nói 

thường ngày “đoàn kết là sức 

mạnh” vô cùng đúng nhưng thực 

hiện thì vô cùng khó. Đầu năm 

2020 ai cũng nói là năm đại cát 

đại lợi cái gì cũng đạt mức toàn 

hảo 20 trên 20 nhưng có lẽ tờ lịch 

bị gió lật ngược nên chúng ta 

phải chiếu mệnh vào mặt trái 

không còn là đại Cát mà là đại 

Hung nên năm 2020 trở thành 

năm đại dịch, đại hoạ và kết quả 

vì chia rẽ nên Đại Bại tới mức 20 

trên 20 ?! Riêng nước Mỹ (cũng 

có một số nước khác nữa nhưng 

tài lực không ngang tầm nên 

không bàn ) còn có thêm vấn đề 

liên quan phần nào đến tư cách 

Lảnh Đạo quốc gia…Ở đây chỉ 

nói hai điều : 

1-Người lãnh đạo một đại cường 

có cách ứng xử không ngang tầm. 

Thường tự cho mình là số một, 

tài giỏi, cao minh trên hết mọi 

người nên không cần giống ai, 

không cần nghe ai, tự đi riêng 

một con đường, không cần đồng 

hành chỉ cần đồng ý với TA và 

phải là hầu cận, thuận với ta thì ở 

không thuận thì cút! Ngoài ra còn 

ăn nói bạt mạng tiền hậu bất nhất. 

“Qúa khứ không có gì TỐT về 

đức độ, xuất sắc về nhân cách để 

làm gương, hiện tại tự đập bể 

gương để khỏi làm, khỏi lưu điều 

gì tốt…” Do đó đã đưa đến hiện 

trạng “Thượng bất nghiêm, hạ tắc 

loạn”. 

2- Trong lịch sử Đông,Tây, kim, 

cổ bất cứ một ông vua, hoàng đế, 

quân vương nào mà biết lắng 

nghe ý kiến trung thần can ngăn, 

hoặc đề nghị kế hay, việc tốt và 

biết tôn trọng đạo đức, nhân 

nghĩa, đó là một minh quân. Còn 

ngược lại chỉ biết nghe lời đề cao, 

tâng bốc, xua nịnh…ai nghịch ý 

cho đi đày hoặc trảm (thời xưa), 

bây giờ thì cách chức, đuổi 

việc…: đó là một Hôn Quân ! 

Mọi người tự nhận xét về lãnh 

đạo của đất nước trong việc giải 

quyết thảm họa đại dịch và cách 

an định xã hội trong tình huống 

hỗn loạn, chia rẽ…Nước Mỹ sẽ 

gặp may đạt được đại công cáo 

thành 20/20 nếu đa số biết nhận 

định bằng lương tri, bằng ý thức 

tỉnh táo sáng suốt, còn ngược lại 

là đại họa 20/20 nếu chỉ dựa vào 

cảm tính “Yêu ai yêu cả đường 

đi, ghét ai ghét cả tông ty họ 

hàng”. 

 

BONUS CỦA ĐẠI DỊCH: 

Có một điều chúng ta phải nhận 

thấy để an ủi là trong cơn Đại 

Dịch nầy, mặc dù nó chưa qua, 

vẫn còn tiếp tục diễn tiến gây họa 

cho nhân loại, nhưng hầu như đa 

số quốc gia đã nhận được rõ nét 

hơn bản chất và bộ mặt cũng như 

tâm địa của chính quyền cộng sản 

Trung quốc: dối trá, nham hiểm, 

thâm độc…sẵn sàng tiêu diệt đối 

phương bằng bất cứ cách nào có 

thể (dù là kẻ thù hay “bạn thời 

vụ”). Qua sách vở Tàu, ai cũng 

biết người Trung quốc đạt mức 

siêu đẳng về dùng độc. Có loại 

độc đụng vào chết ngay, có loại 

độc kéo dài, rất dài, thời gian 

phát tán có thể tính bằng tháng, 

năm…Có loại độc làm thất tán 

tâm linh, biến đổi tâm thần để 

phải nghe theo lời khuyến dụ 

hoặc sai khiến của chủ nhân dùng 

độc. Đồng tiền kiếm được từ đầu 

tư sản xuất công nghiệp đến hàng 

hóa bán được từ xứ sở hay tại thị 

trường Tàu cộng đều có độc : cái 

lọai độc làm mê mẩn lương tri, 

ham mê tài lộc, đã thấm vào tâm 

não của các đầu sỏ thế lực tập 

đoàn tư bản thế giới và nhiễm 

nặng nhất là các đại gia Hoa kỳ. 

Biết đâu đại dịch “virus Vũ Hán” 

lại có phản ứng phụ trái chiều 

làm giảm bớt được phần nào tác 

dụng của loại độc “TÀI LỢI loạn 

nhân tâm nầy”, sách thuốc Tàu 

hình như cũng có ghi đâu đó là 

“Dĩ độc trị độc” thì phải ? 

Binh pháp Tôn – Ngô biến ảo 

khôn lường, nhưng Trận Đồ nào 

cũng có Cửa Tử, Cửa Sinh; mong 

thay đừng có ai nghĩ đến chuyện 

dạy cháu hát tiếng Tàu để lấy 

lòng Chệt TẬP hầu kết thân, giao 

hảo kiếm chác nữa, mà nhất là 

giới tư bản Mỹ hãy chung tay, 

hợp sức phá trận, tìm đúng cửa 

Sinh thoát ra an toàn và làm cho 

bọn Chệt Tàu VỠ TRẬN. 

 

   FLORIDA, 

Tháng 8/2020, Mùa biển động. 

… Covid-19 và những hệ lụy 



5 

 

 

S 
au 3 tháng ... dịch vật, SR 

và vợ mới đi du ... cuối 

Xuân đầu Hè. Do vậy mà 

có chuyện kể cho các bạn nghe 

và xem ... hàm thụ. 

Ba ngày qua trốn được cái nắng 

chói chang và cơn mưa xối 

xã đầu mùa của Sài gòn, SR đi 

tour SG-Tà Đùng-Bảo Lộc do 

Công ty Du lịch Cao Niên tổ 

chức 3 ngày 2 đêm, với giá 

2.450.000 đồng/người. 

Lên xe lúc 6 giờ sáng tại ngã ba 

Nguyễn Thượng Hiền và Điện 

Biên Phủ. Tất cả du khách đều 

trên U70, có 4 ông U90, còn khỏe 

mạnh, đều đúng giờ. Do đều 

già ... như nhau nên đều thân 

thiện, không bắt tay, nhưng đều 

giơ tay chào nhau, đều nở nụ 

cười, có nụ cười móm mém. 

Hướng dẫn viên là một thanh 

niên khỏe mạnh, dân gốc Tiền 

Giang, xã Cẩm Sơn, hoạt bát, 

giới thiệu hành trình. Bà bác sĩ 

tiến hành kiểm tra thân nhiệt để 

bảo đảm một chuyến đi an toàn 

và an tâm, và nêu yêu cầu du 

khách điền tờ khai y tế theo đúng 

chỉ thị của Nhà nước 

sau khi ăn sáng, để 

dễ bề ... truy tìm 

cách ly nếu có 

người nào bị phát 

bệnh. 

Khoảng 1 giờ sau xe đến Bình 

Dương, ăn phở uống cà phê sáng. 

Phở Bắc gốc Nam Định nên nếu 

không khó tánh thì cũng không ... 

dở lắm.  

Quốc lộ 13 bây giờ mở rộng 

khang trang đến bất ngờ. Màu 

xanh mùa mưa sau vài cơn đã gần 

như bất tận. Bắt đầu từ đây là 

vùng đất bazan, xứ sở cà phê, bơ, 

mít, chôm chôm, cây sầu riêng 

bắt đầu bám rễ thay cho cây điều 

truyền thống. Dân cư đông đúc, 

nhà cửa khang trang. Rẽ sang 

Tỉnh lộ 741 đến Phú Giáo, vườn 

cây ăn trái vẫn liên tiếp xanh, ghé 

điểm du lãm đầu tiên là Thiền 

viện Trúc Lâm Thanh Nguyên, 

thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. 

Thiền viện rộng 9 ha, tọa lạc 

trong rừng cạnh dòng sông Bé 

thơ mộng. Chánh điện không to 

nhưng uy nghiêm, chỉ một tượng 

Thích ca cầm hoa sen Niêm hoa 

vi tiếu. 

Sau đó lại trở ra Quốc lộ 13 đến 

thị xã Bù Đăng thuộc tỉnh Bình 

Phước. Theo lộ trình này, đường 

đi ngắn hơn gần 30 km. Trung 

tâm Bù Đăng bây giờ sầm uất 

không thua bất kỳ một trung tâm 

tỉnh nào, to không biết bao nhiêu 

lần so với cách nay 30 năm, thời 

kỳ mà SR bắt đầu đi chỉ chỏ "lập 

quốc" đất này. Ghé qua thăm 

viếng Bảo tàng sóc Bombo, xây 

dựng ngay trung tâm sóc cũ, căn 

nhà dài được trùng tu để làm 

chứng tích văn hóa của dân tộc 

S'tiêng. Cây nêu 6 tầng, cồng 

chiêng, rìu rựa, đồ gốm, thổ cẩm, 

vòng kiềng, cục ngà căng tai, 

rượu cần, ... được quy tụ. Đặc 

biệt là đàn đá, dàn cối chày giã 

gạo được bảo tồn nguyên gốc. 

Vẳng vẳng bài hát Tiếng chày 

trên sóc Bombo, mà SR nghe 

thiên hạ cải biên lời ca tếu táo 

như sau : 

 
Tiếng chày khua, 

Cắc ca cắc cùm cum. 

Cắc cùm cum, 

Nằm trên bộ ván gõ 

Có anh suôi kề má với chị suôi 

Nằm bên nhau sờ mó khắp mọi nơi 

Nếu chị không la thì tui ... bụp 

liền !!! 

 

Ăn cơm trưa ở Bù Đăng là một 

thú vị, với thịt rừng, cá suối và 

rau hoang dại ... nhưng nấu ngon. 

Sau đó là thưởng ngoạn thác 

Đứng, một thác nhỏ nằm khuất 

trong rừng cây, còn hoang sơ. Lạ 

Xem tiếp trang 6    

 

Nguyễn Văn Sơn 
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 lùng là nơi đây cũng có một dãy 

đá dĩa ven thác và suối như 

Ghềnh Đá Dĩa ở Phú Yên. 

Nói chung "căng da bụng thì 

chùng da mắt" nên sau đó cả 

đoàn "đánh một giấc" đến Dak 

Nông. Thành phố Gia Nghĩa bây 

giờ mở rộng ngang dọc gấp chục 

lần so với trước đây là một thị 

trấn thuộc tỉnh Ban Mê Thuột. 

Đoàn dạo quanh chùa Pháp Hoa, 

ngôi chùa xưa nhất, to nhất tỉnh, 

thuộc hệ phái Đại thừa. Sau đó là 

về resort Lodge nghỉ ngơi và ăn 

tối ven hồ. Resort đẹp nhưng 

chưa sang. Tháng này du lịch mới 

bắt đầu sống lại nên du khách còn 

ít, resort chưa tổ chức buffet sáng 

nên đành "nhất tô nhất ly", nhưng 

cũng được. Sau đó là lên đường 

đi điểm chính là Khu bảo tồn 

thiên nhiên Tà Đùng bằng Quốc 

lộ 28. 

Quốc lộ 28 dài khoảng 127 km, 

gồm 2 phần, phần 1 từ Dak Nông 

đến QL20 thuộc Thị xã Di Linh 

đi Đà Lạt và phần 2 từ Di Linh đi 

Phan Thiết. Phần 1 được gọi là 

đèo Quảng Khê dài 56 km, phần 

2 có tên là đèo Gia Bắc.  

Đèo Quảng Khê đi qua núi, hồ và 

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng 

29.000 ha. Gọi là Tà Đùng vì nơi 

đây là buôn làng của người Mạ là 

sắc tộc chính, thờ Thần Đá, có 4 

lễ lớn trong năm là lễ cúng thần 

rừng, cúng cầu mưa, cúng bến 

nước, cúng mừng lúa mới. Hai 

dân tộc khác là Mông và K'hor. 

Cây ăn trái chính của vùng này 

vẫn là cà phê và bơ. Trên đỉnh 

đồi xa xa là những cây kơnia cao 

to vời vợi. 

Tuy gọi là đèo vì quanh co suốt 

tuyến nhưng cũng có những 

khoảng bằng phẳng, hình thành 

nhiều làng xóm, thị trấn. Hồ Tà 

Đùng nằm ở xã Dak Som, là một 

nhánh của thượng nguồn sông 

Đồng Nai bị chặn lại thành hồ 

chứa nước khi làm đập thủy điện 

Đồng Nai 3. Giữa 

hồ lởm chởm 

nhiều hòn đất, hòn 

đá, nên cũng được 

gọi là Hạ Long 

trên cạn, giống 

như hồ Bửu Long 

- Biên Hòa sau khi 

núi Bửu Long bị 

phá lấy đá làm xa 

lộ Biên Hòa (1960

-1962). 

Đầu tiên là đoàn 

viếng xem khu du lịch Tà Đùng 

nằm trên một quả đồi đất. Ở đây, 

do tư nhân đầu tư, vườn hoa cây 

cảnh khá đẹp, có một cây cầu 

bằng kính de ra bờ hồ cho khách 

ngắm toàn cảnh hồ, non xanh 

nước biếc. Trên đỉnh đồi là một 

ngôi nhà tròn, trang 

bị bàn ghế bằng gỗ, 

ngồi uống trà, cà 

phê ngắm cảnh toàn 

vùng, gió hồ lồng 

lộng.  

Sau đó là đi du 

thuyền trên hồ, ăn 

gà nước, cơm lam, 

rau bẹp xào tỏi, lẩu 

cá lăng của hồ, lai rai khô cá kìm 

nướng ... vọng nhớ câu hò ru em 

xưa : 

 

Má ơi con vịt nó chết chìm, 

Con thò tay con vớt, con cá kìm 

nó cắn tay con. 

 

Lại lên đường đi đoạn đèo cuối 

đến Di Linh. Trời sa mưa, đèo 

đẹp như tranh vẽ. Đi một đoạn thì 

đến cầu Basodop, tên một Đại úy 

công binh Pháp chỉ huy làm cây 

cầu này để vua Bảo Đại đi săn. 

Ven sông và cạnh thung lũng này 

xưa kia là vương quốc của cây 

ngũ gia bì, quế, heo rừng và nai. 

Sau 1965, cây cầu này bị phá sập, 

đường cũng bị bom đạn cày nát, 

cả đoạn đường đèo này không 

còn thông thương. Sau 1975, cầu 

đường được khôi phục và nâng 

cấp. Lá, rễ, vỏ cây ngũ gia bì và 

quế bị khai thác cạn kiệt làm gia 

vị. Gốc ngũ gia bì làm cây cảnh. 

Heo nai bị tàn sát triệt để. Bây 

giờ là "rừng" cà phê robusta ngút 

ngàn, tạo ra một vùng sinh thái 

mới. 

Còn cách trung tâm Bảo Lộc 

khoảng 5 km là Tea resort rộng 

14 ha. Huy hiệu của resort là 2 

chữ D lồng vào nhau, viết tắt của 

chữ Đôi Dép, với slogan Không 

thể thiếu nhau. Cứ 2 khách là một 

căn nhà gỗ tiền chế, đẹp và tiện 

nghi không chê. Resort có 5 hồ 

bơi ở 5 khu, có trung tâm tắm 

bùn khoáng, cà 

phê và trà uống 

tha hồ, miễn phí, 

xe điện đưa rước 

tận ... răng. Ăn 

uống khá ngon. 

Trưa ngày thứ ba trả phòng, ra 

nhà hàng Đôi Dép ở trung tâm 

Bảo Lộc dùng cơm trưa. Mua bơ, 

sầu riêng, khoai lang mật ... mang 

về làm quà. Rẻ ơi là rẻ, chừng 

bằng 60% giá Sài gòn. 

Rồi cũng tới lúc : Ò e Rô be đánh 

đu. Chúc nhau sức khỏe và hẹn 

nhau tái ngộ trong một chuyến đi 

khác có các bạn già của SR về 

tham dự. 

SR 

 

… Chuyến du hành của người cao niên 

Hồ Tà Đùng (Vịnh Hạ Long Tây nguyên) 



7 

 

 

Oscar-Claude Monet (14/11/1840 

– 05/12/1926), nhà danh họa tiên 

phong người Pháp thuộc trường 

phái ấn tượng 

 

Nguyên do chọn đề tài: Là cư 

dân mới ở thị xã Bærum chỉ được 

hơn một năm, nhưng tình cờ 

trong một cuộc đi dạo quanh khu 

vực trung tâm phố trong mùa đại 

dịch, người viết chợt thấy được 

một giá vẽ gần cây cầu Løkke. 

Đến gần xem thì thấy trên giá vẽ 

đó là bức tranh (bản sao lại) của 

họa sĩ người Pháp hình cây cầu 

Løkke cùng lời giới thiệu về 

Claude Monet, nhà danh họa 

thuộc trường phái ấn tượng. Thật 

thú vị khi được biết vào tháng 2 

năm nay 2020 chính là ngày kỷ 

niệm 125 năm họa sĩ Monet đặt 

chân đến thị xã Bærum. Người 

viết tuy trước đây cũng thường 

quan tâm đến nghệ thuật hội họa, 

đã nghe qua những nhà danh họa 

như Leonardo da Vinci, Edvard 

Munch, Pablo Picasso, Van Gogh 

Vincent, nhưng Claude Monet là 

một nghệ sĩ tài hoa mà mình chưa 

được biết đến. Đây quả là cơ hội 

tốt để mình tìm hiểu về Monet và 

qua đó kiến thức về nghệ thuật 

hội họa phần nào được bồi bổ 

thêm. 

Cơ duyên nào đã đƣa Claude 

Monet đặt chân đến Na Uy 

Trong các bài trước đây trên Bản 

Tin Thụ Nhân Âu Châu, người 

viết có đề cập đến một số nghệ sĩ 

Na Uy đã từng viếng thăm nước 

Pháp như văn thi sĩ Sigbjørn 

Obstfelder, điêu khắc gia Gustav 

Vigeland, nhà danh họa Edvard 

Munch, sử gia về nghệ thuật Jens 

Thiis. Ngoài ra còn một số nghệ 

sĩ tên tuổi khác nữa như Fritz 

Thaulow, Christian Krohg, Hen-

rik Ibsen, Hans Heyerdahl, 

Fredrik Collett.v.v... Đáng kể 

nhất là hai nhạc 

trưởng/nhà soạn 

nhạc đầu đàn Na Uy 

Johan Svendsen và 

Edvard Grieg đã có 

những liên hệ mật 

thiết đến âm nhạc và 

đời sống âm nhạc tại 

Pháp. Hai vị thường 

ở lâu và đã có 

những buổi hòa 

nhạc ngay tại thủ đô 

Paris. 

Vào hậu bán thế kỷ 

thứ 19 sự giao lưu 

văn hóa giữa Pháp 

và Na Uy được đẩy 

mạnh. Thêm vào đó 

ngành xuất cảng gỗ 

của Na Uy sang 

Pháp cũng được 

phát triển đáng kể. 

Là người cư ngụ tại Christiania 

(tên cũ của thủ đô Oslo), đảm 

trách việc vận chuyển gỗ, kế tử 

Jacques Hosohedé của nhà danh 

họa Claude Monet, mong muốn 

rằng ông hãy đến Na Uy vào mùa 

đông để trải nghiệm và tìm nguồn 

cảm hứng hội họa qua cảnh vật 

thiên nhiên sống động tại nơi đây. 

Thêm nữa chính nhà phê bình, 

kiêm sử gia về nghệ thuật An-

dreas Aubert vào năm 1883 cũng 

đã giới thiệu họa sĩ Claude Monet 

và trường phái ấn tượng cho giới 

thưởng ngoạn Na Uy, và sau đó 

Andreas Aubert cũng nhiều lần 

giải thích rõ về nghệ thuật tranh 

vẽ của Claude Monet cho mọi 

người biết. Quan trọng hơn cả là 

lời mời chính thức của họa sĩ Na 

Uy Fritz Thaulow, ông là người 

từng sống nhiều năm và có tiếng 

tăm tại Paris. Từ đó Claude 

Monet đã thực hiện một chuyến 

viếng thăm Na Uy. 

Chuyến xe lửa khởi hành từ Paris 

phải mất 5 ngày mới đến 

Christiania vào đêm 01.02.1895. 

Sau hơn 2 tuần lễ ở thủ đô 

Christiania, Monet chưa tìm được 

một cảnh vật nào ưng ý. Sau đó 

ông được giới thiệu đến khu làng 

Sandvika thuộc thị xã Bærum. 

Trong thời gian 5 tuần lễ tại 

Bærum, Monet ở tại nhà trọ 

Bjørnegård. Nhà trọ tọa lạc tại 

Bærum, được điều hành bởi 

 

Xem tiếp trang 8    

Trần Văn Nho 
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 Jenny Bjørson, là con dâu của thi 

hào Na Uy Bjørnstjerne Bjørson. 

Bjørnegård là địa điểm gặp gỡ 

của các nghệ sĩ Na Uy thời bấy 

giờ. Trong thời gian này Monet 

đã vẽ được 28 bức họa một số 

phong cảnh tại Bærum, trong số 

đó có họa phẩm cầu Løkke tại 

S a n d v i k a ,  v ự a  l ú a  t ạ i 

Bjørnegården và ngọn núi 

Kolsåstoppen. Tại nơi đây, có lúc 

ông ở ngoài trời giá băng, lạnh 

cóng để vẽ, nhiệt độ xuống đến 

trừ 25 độ C, nhưng ông vẫn say 

mê vẽ, nắm bắt lấy những giây 

phút cảnh vật đang chuyển động 

qua làn ánh sáng của tiết trời mùa 

đông Na Uy. Kết quả cho thấy 

bức họa nổi bật nhất ngọn núi 

Kolsåstoppen được ông vẽ vào 

những thời điểm khác nhau và 

hoàn thành với 13 họa phẩm. Ông 

gọi đây là tập tranh "Le mont 

Kolsås" . Một bức họa khác cũng 

được biết đến nhiều là cầu sắt 

Løkke tại Sandvika. Vào thập 

niên 1990, bức họa này sau khi 

được một nhà sưu tầm tư nhân tại 

Luân Đôn đồng ý bán thì chính 

Nghiệp Đoàn Chủ Nhân Na Uy 

tài trợ, mua về lại Na Uy, được 

cho trưng bày tại Viện Bảo Tàng 

Nghệ Thuật Quốc Gia ( Hiện nay 

viện tạm đóng cửa để di dời. 

Viện bảo tàng mới sẽ được  mở 

cửa vào mùa xuân năm 2021 ). 

Từ lâu ông Anders Bjørnsen 

trong hội Ngân Hàng Tiết Kiệm 

DNB cố tìm mua bức tranh ngọn 

núi Kolsåstoppen (Le mont 

Kolsås) của Monet. Gần đây ông 

mới được toại nguyện ngay sau 

khi một tư nhân ở Luân Đôn chịu 

bán lại. Bức tranh được hội Ngân 

Hàng Tiết Kiệm DNB mua tặng 

cho Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật 

Quốc Gia. 

Được biết cách nay 25 năm 

(1995), nhân kỷ niệm 100 năm 

nhà danh họa Claude Monet đặt 

chân đến Na Uy vào mùa đông 

năm 1895. Hai quốc gia Na Uy 

và Pháp có tổ chức hai cuộc triển 

lãm tranh của Monet tại: 

 Viện bảo tàng nghệ thuật thuộc 

thành phố dầu khí Stavanger, 

tỉnh Rogaland từ ngày 

02/7/1995 cho đến 10/9/1995. 

 Viện bảo tàng Rodin, thủ đô 

Paris từ ngày 02/10/1995 cho 

đến 03/12/1995. 

Hai cuộc triển lãm này được sự 

giúp đỡ đắc lực của cơ quan và 

chính quyền Na Uy cũng như 

Pháp Quốc. Đặc biệt được sự tài 

trợ của Công Ty dầu khí Pháp 

Quốc TOTAL, chi nhánh Na Uy 

và Công Ty Hàng Không Air 

France. 

Đúng vào mùa đông tháng hai 

năm nay 2020, nhân kỷ niệm 125 

năm ngày Monet đặt chân đến Na 

Uy, năm bức tranh vẽ nguyên 

thủy ( bản gốc ) của nhà danh họa 

về phong cảnh thiên nhiên Na Uy 

sẽ được thị trấn Bærum trưng bày 

tại trung tâm nghệ thuật Henie 

Onstad. Giám đốc trung tâm, bà 

Tone Hansen cho biết dù đã trải 

qua 125 năm, nhưng các bức 

tranh này vẫn còn trong tình trạng 

tốt, nét màu vẽ vẫn sinh động. Để 

gìn giữ lâu dài những tác phẩm 

nghệ thuật của nhà danh họa 

Claude Monet, các bức tranh này 

đã được niêm phong trong khuôn 

kiếng an toàn. Ngoài ra độ sáng 

trong phòng trưng bày cũng được 

giảm xuống nhằm tránh thiệt hại 

các tác phẩm nghệ thuật giá trị, 

có một không hai này. Bà giám 

đốc rất hãnh diện về tác phẩm 

nghệ thuật thuộc trường phái ấn 

tượng của nhà danh họa khi bà 

giới thiệu về bức tranh ngọn núi 

Kolsåstoppen. Theo bà tùy vào vị 

trí đứng xa hay gần lúc ngắm 

tranh, chúng ta sẽ cảm nhận được 

cảnh vật trong tranh chuyển 

động. Ngoài ra khi nhìn những 

nét cọ vẽ xiên xiên, bà cảm thấy 

như có làn gió thổi. Những cuộn 

mây trên đỉnh núi được vẽ theo 

hình tròn. Monet đã khéo dùng cọ 

với màu sơn trắng dầy để cho 

thấy hình ảnh khối tuyết cũ. 

Nhưng trên cây có những giọt 

tuyết ướt, lớp tuyết mỏng trắng 

cho người xem thấy được là tuyết 

tan. 

Điều nhận xét này của bà Tone 

Hansen phần nào đã giải thích 

được phong cách làm việc của 

người nghệ sĩ thuộc trường phái 

ấn tượng Claude Monet. Khi vẽ 

tranh cảnh vật thiên nhiên, ông 

luôn đứng ngoài trời. Ông nghĩ 

rằng những tranh vẽ cần phải 

được hoàn tất ngay tại chỗ. Do 

màu sơn và sự thay đổi liên tục 

ánh sáng ngoài thiên nhiên, nên 

ông phải nhanh tay nắm bắt lấy 

những hình ảnh sống động. Ông 

không có thời giờ để pha màu. Vì 

thế ông vẽ theo cảm hứng, màu 

sơn cùng nét cọ linh động, nhịp 

nhàng lướt theo bàn tay trên giá 

vẽ. Phải chăng chính người nghệ 

Le mont Kolsås 

Xem tiếp trang 9    

… Oscar-Claude Monet tại Na Uy 
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 sĩ có tâm hồn yêu thiên nhiên, 

niềm đam mê về hội họa và giàu 

cảm xúc, đã có được những giây 

phút giao cảm cùng cảnh vật mùa 

đông Na Uy với ngọn núi Kolsås 

mới có thể hoàn tất được 13 họa 

phẩm sinh động, có hồn liên quan 

đến chỉ ngọn núi này. Chúng ta 

có thể hình dung được hình ảnh 

chàng nghệ sĩ Monet tay cầm cọ 

vẽ, say mê múa tay lên xuống 

trong những giây phút ấy như 

một nhạc trưởng đang điều khiển 

một bài nhạc giao hưởng ngoài 

thiên nhiên mà thính giả chính là 

ông cùng rừng cây lá, sinh vật tại 

nơi ông đang đứng vẽ. Phải 

chăng cảnh ngọn núi Kolsås đã 

có một hấp lực đặc biệt nào đó, 

nên đã đồng điệu, hòa nhịp, giao 

cảm cùng tâm hồn của chàng 

nghệ sĩ tài hoa, được thể hiện qua 

nét vẽ. 

Thật vậy nhìn từ trang 89 đến 

trang 92 

trong tập 

sách “ Monet 

i Norge – 

Monet en 

Norvege “, 

chúng ta thấy 

được chỉ với 

một hình ảnh 

ngọn núi Kolsås, Monet đã hoàn 

tất thật tuyệt vời 4 bức tranh họa 

vào những thời điểm khác nhau. 

Le Mont Kolsås, 1895 (trang 89), 

Mont Kolsås, temps brumeux, 

1895 (trang 90), Le Mont Kolsås, 

effet de soleil, 1895 (trang 91), 

Mont Kolsås, reflets roses, 1895 

(trang 92). 

Vào ngày 31/7/2020, do lòng 

ngưỡng mộ một nghệ sĩ tài hoa, 

người viết đã đến trung tâm nghệ 

thuật Henie Onstad để tận mắt 

nhìn những bức tranh của nhà 

danh họa Claude Monet. Theo lời 

giới thiệu của bà giám đốc trung 

tâm, người viết đã chậm rãi, đứng 

ngắm nhìn bốn họa phẩm có hình 

ngọn núi Kolsås theo vị trí từ xa 

đến gần và ngược lại. Do trình độ 

thưởng lãm tranh vẽ của mình 

hãy còn non kém, nên người viết 

chưa thấy hết được những lời 

nhận xét của bà Tone Hansen. 

Tuy nhiên cuộc thăm viếng đã 

mang lại cho mình nhiều 

niềm vui. 

Ngày nay tại trung tâm phố 

Sandvika nhộn nhịp thuộc 

t h ị  x ã 

Bærum có 

con đường 

chính mang 

tên Claude 

Monet. Một cách thức vinh 

danh người nghệ sĩ tài hoa 

đến từ Pháp Quốc. 

Tiểu sử Claude Monet: Trước 

khi kết thúc bài viết, thiết tưởng 

chúng ta cũng nên biết qua đôi 

chút về thân thế, gia đình và cuộc 

sống của nhà danh họa Claude 

Mon et .  Ôn g  s in h  n gà y 

14/11/1840 tại Paris. Năm 1845 

ông theo gia đinh dọn đến Le 

Havre tại Normandie. Năm 1856 

ông thử vẽ tranh biếm họa, rồi 

chuyển sang vẽ tranh phong cảnh 

sau khi quen biết họa sĩ Eugène 

Boudin và được vị họa sĩ này 

hướng dẫn cách vẽ tranh sơn dầu 

ngoài trời. Do bản tính trầm lặng, 

con người giàu tình cảm, yêu 

thiên nhiên, nên từ đó Monet 

chuyên chú vẽ tranh phong cảnh. 

Năm 1859 ông đến Paris theo học 

về nghệ thuật hội họa tại 

Académie Suisse. Năm 1865 ông 

quen biết và có mối liên hệ mật 

thiết với bà Camille Doncieux. 

Chính bà là người mẫu của ông 

trong bức tranh sơn dầu “ 

Femmes au Jardin “ (năm 1866). 

Ông kết hôn với bà Camille vào 

ngày 26.6.1870. Kể từ năm 1883, 

ông và gia đình về sống tại 

Giverny trong căn nhà có khu 

vườn hoa thật rộng, đẹp. Phong 

cảnh và đời sống êm đềm, yên 

bình tại đây chính là nơi đã tạo 

cho ông có được nhiều nguồn 

cảm hứng để vẽ. Từ đó ông đã 

cho ra đời nhiều tuyệt phẩm rất 

có giá trị. Đặc biệt nhiều tranh 

bông súng tại vườn nhà ông. Sau 

này một vài bức  tranh của ông 

được đấu bán với giá thật cao. 

Một trong số đó có bức tranh sơn 

dầu bông súng "Le Bassin aux 

Nymphéas " đã được đấu bán với 

giá 51,7 triệu Euro vào năm 2008 

tại Christies ở Luân Đôn. Ngoài 

ra nhiều tranh vẽ của ông cũng 

được trưng bày tại nhiều bảo tàng 

viện ở một số các quốc gia Âu, 

Mỹ và Á Châu. 

Claude Monet mất ngày 

05/12/1926 tại Giverny. Ngày 

nay ông được xem là một trong 

những nhà danh họa của thế kỷ 

20. 

Nhà ông hiện nay với khu vườn 

hoa mỹ thuật, được tô điểm bởi 

nhiều loại hoa đẹp muôn màu 

cùng cây cầu Nhật tự đóng tại 

Giverny, nằm cách thủ đô Paris 

khoảng 80 cây số chính là nơi thu 

hút nhiều du khách đến thăm 

viếng. 

Nguồn : 

 Monet i Norge – Monet en 

Norvege ( 1995 ), chủ biên 

Karin Hellandsjø, trưởng ban 

phụ trách thuộc Viện bảo tàng 

nghệ thuật tại Oslo.  

 Monet i Giverny – Monet at 

Giverny, tác giả bản Anh ngữ 

Caroline Holmes (2001), bản 

dịch tiếng Na UyMette-

C a t h r i n e  J a h r .  N X B 

J.W.Cappelens Forlaga.s. 

(2002) 

 Từ Internet. 

 Một số hình ảnh do người viết 

tự chụp lấy. 

Ghi chú thêm: Vào năm 1874 

Con đường mang tên Claude Monet 

Xem tiếp trang 11    
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Một số bạn đọc sau khi xem bài 

Kappa Delta trong Bản tin 33, đã 

có nhiều ý kiến xây dựng. Chúng 

tôi xin ghi lại những phản ứng 

tiêu biểu: 

 

Ngƣời đầu tiên là anh Nguyễn 

Đức Quang K1 aka Quang Già 

cơ: 

 

Anh Tân quí mến,  

KAPPA DELTA là hình thức mới 

của Viện Đại Học Đà Lạt. Tôi 

nghĩ ngay nước Mỹ ngày nay 

cũng chưa có một tổ chức như 

KAPPA DELTA giúp sinh viên 

làm việc tại các công sở , xí 

nghiệp lớn ngoài Viện Đại Học. 

Những sinh viên làm work study 

chỉ làm những công việc vặt 

trong Viện. Sinh viên nào có 

việc làm ở ngoài là do chính họ 

tìm chứ không do một tổ chức của 

Viện. 

Đọc bài viết của anh tôi lại thấy 

thêm một điều mới và hay là đoạn 

cuối về cách tổ chức nhân sự của 

KAPPA DELTA : Nhận xét về 

đường lối chấp hành KAPPA 

DELTA. Cách lãnh đạo của Ban 

chấp hành là hành xử theo toán 

( team work ). Người giữ chức vụ 

chủ tịch phải được qua một chức 

vụ phó chủ tịch hay một chức vụ 

tương đương trong ban chấp 

hành trước đó để được huấn 

luyện về khả năng lãnh đạo. 

Trong nhiệm kỳ kế tiếp, người 

cựu chủ tịch phải ở lại trong vai 

trò phó chủ tịch trong ban chấp 

hành mới để cố vấn và yểm trợ 

tinh thần cho tân chủ tịch. Theo 

lối nhân dụng ( man use manage-

ment ) này ta thấy có sự liên tục 

của các toán lãnh đạo ( the Con-

cepts of Leadership evolution ) 

trong guồng máy chỉ huy mà 

KAPPA DELTA ứng dụng. Nó 

bảo đảm một sự liên tục êm thắm 

( smooth organizational con-

tinuation) và giải thích lý do tổ 

chức KAPPA DELTA có thể sống 

lâu dài như đã thấy. Có như vậy 

sẽ không có xảy ra tranh chấp 

quyền hành gây khủng hoảng mà 

chúng ta thường thấy ở nhiều tổ 

chức khác. 

Tôi nghĩ nếu các đại học ở Mỹ có 

tổ chức như KAPPA DELTA thì 

là rất tốt. Anh Tân có thể thảo 

luận với trường Community Col-

lege nào không ? 

Cầu mong anh chị Tân và 

gia đình bình an mạnh khỏe  

Quang 

Tiếp theo là anh Nguyễn Đức 

Trọng K8: 

Anh Tân quý mến, 

Thật là xúc động khi lại được dịp 

nhớ lại những bạn hữu của mình 

một thời ớ Đà lạt, nhất là các bạn 

trong đoàn Kappa Delta. Nhìn lại 

những hoạt động của Kappa 

Delta, rồi cố gắng nhớ lại gương 

mặt ngày nào của quý anh chị 

trong các BCH, đúng là một thử 

thách lớn cho cái trí nhớ hiện 

thời của mình. 

Quý anh chị em TN bên Âu Châu 

quả là dụng công phu khi đều 

đặn thực hiện các bản tin, từ bài 

vở cho đến cách trình bày. Rất 

thán phục quý anh chị em TN-Âu 

Châu. 

Anh Tân ơi, chúc anh sẽ mau 

hoàn toàn bình phục, mạnh khỏe, 

và vựot qua cơn dịch bình, an 

cùng con cháu. 

Em, 

NĐTrọng & Thanh Đan 

 

Sau là anh Đổng Lƣơng Nhơn: 

Anh Tân quí mến, 

Cám ơn anh đã gởi cho xem bài 

viết về đoàn Kappa Delta. 

Bài viết của anh về đường lối và 

sinh hoạt của đoàn từ lúc thành 

lập cho đến khi VĐH Đà Lạt 

đóng cửa rất súc tích, em rất tiếc 

không có gì để đóng góp thêm với 

anh. 

Em đã tham gia sinh hoạt với 

đoàn ngay từ năm Nhập Môn cho 

đến khi ra trường và sau đó khi 

trở về Sài Gòn vẫn tiếp tục hoạt 

động yểm trợ cho Ban Chấp 

Hành niên khóa 1974-75 (năm đó 

Nguyễn Ngọc Thụ làm Chủ Tịch). 

Lúc vừa đi làm và học Cao Học 

em đã đích thân lo việc in thiệp 

Giáng Sinh rồi gởi lên Đà Lạt 

cho Thụ và Ban Chấp Hành bán 

để gây quĩ cho đoàn. Thời gian 4 

năm học ở Đà Lạt là một kỷ niệm 

thật là đẹp của một đời người. 

Về các anh, chị trong Ban Chấp 

Hành từ Khóa 1 CTKD cho đến 

Khóa 8 CTKD em chỉ có biết và 

sinh hoạt nhiều với anh, anh 

Nguyễn Sĩ Đẩu, anh Nguyễn 

Ngọc Danh, anh Vú Văn Hưu, 

anh Hồng Khắc Lợi, và Nguyễn 

Ngọc Thụ. Anh Nguyễn Ngọc 

Danh kém may mắn bị ket ở lại 

VN, đã qua đời trong cơn bạo 

bệnh cách nay độ 10 năm. Ngoài 

anh Danh ra không biết còn có ai 

nữa không! 

Chúc anh và gia quyến luôn được 

an vui và sức khỏe. 

Thân Kính, 

Đ L Nhơn 

Xem tiếp trang 11   
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 Từ Việt nam chị Trần Thị Út 

K8 cho biết: 

Ghi chú : Trần thị Út bây giờ là 

giáo sư Quản trị thị trường tại 

trường Đại học Hoa Sen, Saigon 

 

Kính anh Tân, 

Cám ơn anh hệ thống lại hoạt 

động Kappa Delta mà Út cũng có 

góp phần. HĐ hay quá, SV tự 

quản chuyện thực hành, thực tập, 

khơi dậy tính năng động của SV. 

HĐ này ở các trường ĐH hiện 

nay do một bộ phận nhân viên và 

GV của trường làm, mất tính 

năng động, tập quản trị của SV 

Kính chúc anh Tân và gia đình 

vạn an 

Thân kính 

UT/K8 

 

Thƣ của anh Kiều Sơn: 
Rất là hay.  

Cám ơn Anh Tân. 

Cám ơn Kappa Delta. 

Video rất đẹp. 

Thân mến  

Kiều Sơn 

 

Ngoài những thƣ bình luận, 

chúng tôi cũng đăng vài  hồi 

đáp của anh Tân: 

 

Anh Nhơn quí mến,  

Đúng như anh Nhơn nghĩ. Bốn 

năm học và sống ở Đalat là tuyệt 

diệu trong đời thanh niên chúng 

mình trong đó mình có cơ hội 

phát triển trí thông minh, vận 

dụng sức khoẻ và tài năng của 

mình thực hiện lý tưởng cao đẹp 

để phục vụ cộng đồng, đất nước, 

xã hội.  

Anh Nhơn là một nhân chứng đã 

sống toàn vẹn theo tình thần 

Kappa Delta. Tôi thành thật ngợi 

khen anh Nhơn trong các công 

tác giúp sức và yểm trợ cho các 

ban chấp hành sau để gây quỹ. 

Kỳ về thăm Saigon tôi được anh 

Trần Văn Phước, chị Trần Thị Út 

tiếp đón thân tình. Rất vui trong 

tình thần Kappa Delta. 

Khi các anh sau khoá 1 ra trường 

phải nhập ngũ cũng đã được các 

anh đi trước giúp đỡ rất nhiều 

mọi ngành trong quân đội.  

Hiện nay Đỗ Vân Hạnh là một 

người tài trợ mạnh nhứt của 

DUACT mà tôi đã giúp thành lập 

ngày từ đầu cách đây hơn 13 

năm. DUACT là hiện thân của 

tinh thần Kappa Delta.  

Tôi hy vọng chúng mình tiếp tục 

cùng chung sức với nhau thường 

xuyên trong những ngày tới đây. 

Mến chúc Anh Nhơn và gia quyến 

vui vẻ an toàn trong mùa đại 

dịch. 

Nguyễn Huỳnh Tân 

 

Cuối cùng, trả lời anh Kiều 

Sơn, anh Tân viết: 

 

Kiều Sơn viết và khen quá lời.  

Thật ra chính anh Chung Thế 

Hùng giúp design logo đẹp và 

gom góp các tài liệu anh từ bài 

thuyết trình của Nguyễn Kim 

Duyên. Trần Thị Út. Anh Trần 

Văn Phước giúp thêm tài liệu và 

tin tức để bài viêt thêm phần 

phong phú. Anh chỉ thêm các 

hình ảnh xưa, lúc anh chị gặp 

nhau lúc ban đầu thôi, và thêm 

vài cảm nghĩ và nhận xét cá nhân 

của anh. 

Sau khi phát hành mới biết có vài 

chỗ sai ngoài ý muốn nhờ anh 

Thái Văn Lành cho biết. Như tên 

Huỳnh Công Danh chứ không 

phải Nguyễn Công Danh như 

trong bài viết.    Và cũng có dịp 

có anh chị đọc nên mới biết mà 

điều chỉnh lại. Cũng có nhiều chi 

tiết rất vui mừng khi một số anh 

chị cho biết thêm tinh thần Kappa 

Delta còn rất sống động trong 

lòng anh chị khi gặp nhau và 

đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau khi ra 

đời mưu sinh, đặc biệt trong lúc 

gặp khó khăn, nguy hiểm trong 

đời. Có thể nói là quý nhau hơn 

anh em trong gia đình. 

Đây cũng là cái phước được làm 

người, như con người được xây 

dựng tốt đẹp cho xã hội, như lời 

Cha Viện Trưởng Nguyễn Văn 

Lập dạy chúng mình. 

Mến chúc Kiều Sơn và gia đình 

luôn yên vui luôn. 

Nguyễn Huỳnh Tân 

 

Sau đó anh Kiều Sơn trả lời 

anh Tân:  

Dạ, KS phải cám ơn lại anh Tân 

và các anh chị trong Kappa 

Delta.  

Anh Tân trình bày bài viết rất 

mạch lạc và rõ ràng, có minh hoạ 

nữa. Chỉ cần nhìn tiêu đề với 

dòng chữ Kappa Delta màu xanh 

là đã muốn đọc, và rồi bị lôi cuốn 

vào trong bài luôn. 

Thân mến   

 

 

… Cảm nhận về Kappa Delta 

một cuộc triển lãm tranh ấn tượng 

đầu tiên được tổ chức tại Paris. 

Chính nhà phê bình nghệ thuật 

Louis Leroy dựa theo bức tranh 

vẽ tại Le Havre của Monet 

“Impression soleil levant “ (năm 

1872), đặt tên cho trường phái 

này là impressionisme (trường 

phái ấn tượng). Từ đó trường phái 

ấn tượng lan nhanh sang lãnh vực 

văn chương và âm nhạc. 

Là người điều độ, các sinh hoạt 

hằng ngày của Monet cùng với 

gia đình tại Giverny đều có giờ 

giấc nhất định. Từ lúc dọn về đây, 

được sự phụ giúp của một nhân 

viên làm vườn người Nhật, ông 

đã bỏ nhiều công sức và thời giờ 

lo trồng, chăm sóc vườn hoa 

rộng, đẹp, trông rất mỹ thuật. 

Vườn hoa Monet quả là một tác 

phẩm nghệ thuật đã mang lại 

nhiều niềm vui cho chính ông, gia 

đình, thân hữu và sau này du 

khách khắp nơi khi có dịp đến 

thăm viếng. 

Sau bài này, do nhu cầu học hỏi, 

người viết mong rằng chúng ta sẽ 

được đọc một đề tài tương tự về 

nghệ thuật hội họa của một anh 

chị em Thụ Nhân nào khác trên 

Bản Tin Thụ Nhân Âu Châu. 

… Oscar-Claude Monet tại Na Uy 
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C huyện mà tôi viết dưới đây là câu chuyện thật , 

đã xảy ra trong gia đình Thụ nhân từ nhiều 

năm qua. Nó thật buồn, hình như ngay từ lúc mới 

bắt đầu, giữa một đàn anh CTKD K1 của tôi, là anh 

Phan Văn Âu và "người vợ không bao giờ cưới " 

chị Gisèle DALO (?). Kết quả là một bé trai ra đời 

vào ngày 12/07/1971 tên Phan Huy Dõan hay 

Giõng, đang vô cùng nhớ mong và rất muốn gặp 

mẹ . 

Thọat đầu, đọc mail của một người bạn cùng K9, 

mà vợ của anh là cháu gọi anh Âu bằng cậu ruột, 

nhờ tôi tìm giùm mẹ cho em Doãn. Tôi thấy ngại, vì 

với những tin tức thật mơ hồ và vỏn vẹn với cái 

tên Gisèle Dalo (mà họ Dalo cũng không biết 

có viết đúng hay không? ). Chị là người 

Việt lai Pháp, xưa học tại Collège Français 

ngoài Nha Trang, sau làm ca sĩ phòng trà 

cũng ở Nha Trang. Hai anh chị đã quen nhau 

từ trước, sau gián đoán một thời gian, chị 

Gisèle lấy chồng và có một đứa con riêng. Khi 

anh Âu hết học CTKD, ở lại Đàlạt, thì chị Gisèle 

lên nối lại mối tình. 

Theo lời anh Dân và chị Marie kể lại 

thời gian này đã từng giúp đỡ 2 

anh chị Âu - Gisèle, và theo họ 

thì cuộc tình này đầy sóng gió 

và thiếu may mắn . 

Một thời gian sau vì chuyện 

nghiện ngập sao đó anh Âu bị bắt 

tù, đưa ra chiến trường và đã chết ở đ ó . 

Chị vợ cũng vì chuyện này  bị dính líu đến pháp 

luật sau 1975. Trước ngày đi trình diện chính 

quyền, chị mang 2 đứa con trai nhờ  người chị của 

anh Âu nuôi dưỡng giùm trong thời gian vắng mặt. 

Sau khi trở về, chị đến nhận lại con. Bà chị chồng 

chỉ trả lại cậu con riêng, còn đứa cháu ruột, con anh 

Âu thì đã làm khai sinh nhận làm con, họ bảo một 

người mẹ như chị Gisèle không có quyền nuôi 

Doãn, cháu của họ. 

Trước cảnh đó, chị Gisèle đành chấp nhận và xin 

cho được gặp con. Bà ta đồng ý với điều kiện là chị 

chỉ được đứng xa nhìn con và cũng không được cho 

nó biết chị là mẹ ruột. Nhưng dù đã cố giấu mà 

cháu Doãn vẫn biết chị là mẹ nó. Từ đó, Doãn đem 

lòng óan hận và trách mẹ sao không nuôi nấng con, 

không đến thăm con ...cũng vì thế từ một cậu bé lễ 

phép, dễ dạy, Doãn đã trở nên đứa trẻ cứng đầu, 

ương ngạnh. 

Năm 1981, chị Gisèle qua Pháp  theo diện con lai. 

Cũng khoảng thời gian này, theo lời người bạn thì 

Doãn cũng vượt biên sang Mỹ. Tại đây vì sống 

trong hoàn cảnh cô độc, khó khăn nên Doãn ôm 

lòng óan hận mẹ.. Từ đó rơi vào cảnh sống bấp 

bênh, làm nhiều điều đáng tiếc ... 

Phần chị Gisèle, sau nhiều năm đến Pháp tạo dựng 

cuộc sống mới. Năm 1990 trở về Việtnam, tìm gặp 

một người cô khác của Doãn, tỏ ý muốn làm thủ tục 

đưa Doãn qua Pháp. Vì hiện tại cuộc sống của chị 

đã ổn định, Triệu con trai lớn lúc đó có nhà hàng tại 

Paris. Bà này cho biết Doãn đã đi 

Mỹ. Chị đã để lại địa chỉ, nhờ bà 

cô này giao lại cho Doãn, để mẹ 

con có dịp liên lạc. Cũng như 

người cô trước, bà này cũng xé 

đi địa chỉ của chị Gisèle, mà 

không cho Doãn 

Nhờ sự giải thích của vợ chồng 

người chị họ tức người bạn k9 của 

tôi, Doãn đã hiểu ra lỗi không phải tại 

mẹ, mà vì hoàn cảnh và gia đình chia cắt nên 

mẹ con mới ra nông nỗi ! 

Đã nhiều năm qua, người con hối hận và nóng lòng 

tìm mẹ ...nhưng tìm đâu bây giờ ?! 

Tôi đang làm mẹ nên nghe lòng xót xa như chính 

mình trong cuộc. Tin rằng những ai, sau khi đọc 

xong bài này, cũng sẽ có chung niềm đau xót và 

thương cảm như tôi ! Đành rằng, năm xưa hai anh 

chị trong lầm lạc đã tạo ra cảnh đau lòng hôm nay . 

Mà họ cũng đã trả giá quá đắt rồi, bằng chính mạng 

sống của anh Âu và những tháng ngày tù tội, bị mất 

con của chị. Đứa bé vô tội , nó cũng đâu có quyền 

lựa chọn cha mẹ! lại tiếp tục nhận chịu sự giận hờn, 

cố chấp của người lớn, gieo trong lòng nó sự óan 

hận mẹ và đưa đến hậu quả cuộc đời nó bị tan nát 

sau này ! 

Tôi bằng lòng giúp em Doãn tìm mẹ, dù trong vô 

vọng! Trước hết là liên lạc với các anh K1 nhờ tìm 

những người ngày xưa vợ chồng anh Âu đã quen 

biết. Người đã chết từ nhiều năm, một người thì 

đang ở bên Mỹ. Nhưng cũng nhờ hỏi thăm như 

vậy , từ anh chị Dân - Marie, tôi mới hiểu ra họ đã 

từng một thời  giúp đỡ , cưu mang vợ chồng anh Âu 

trên Đàlạt . Tôi lại nhờ anh Chỉ bên Úc châu tìm 

cách liên lạc với anh Phong San José. Anh Chỉ kêu 

tôi viết mail anh sẽ chuyển giùm. Mail gửi đi ít lâu, 

tôi lại  nhận hồi âm từ anh Cận K1 (chứ không phải 

Allô, allô… Mẹ đang ở đâu? 
Chuyện thật 

Xem tiếp trang 13 

Ngô Bích Ngọc 
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 anh Phong) cho biết :" hiện tại chưa liên lạc được 

với anh Phong, bao giờ có tin tức sẽ cho em hay ...". 

Rồi từ đó bặt tin. 

Tại Pháp, tôi đã nghĩ đến các phương tiện truyền 

thông để nhờ chuyển tin. Trước hết là radio RFI 

Việt ngữ, nhưng tìm hoài trên internet không có gì , 

tôi lại nhờ một đàn anh TN đã từng liên lạc với họ 

cho địa chỉ email hay số điện thoại để tôi tự liên lạc 

hỏi thăm ...cũng chỉ là hòn sỏi rơi xuống đáy hồ 

lặng im! 

Suy nghĩ tiếp ...chợt nhớ tới báo Ép phê hay đăng 

tin quảng cáo, tìm người trong giới người Việt tại 

Paris. Cầu cứu anh Khoát K6 ...ảnh bảo lên internet 

tìm địa chỉ hay số điện thoại, vẫn không có gì cả. 

May quá, vừa nhớ ra anh Đinh Hùng (là Gs môn 

Tiếp thị của tôi năm Nhiệm ý, giờ chót phải bỏ 

trường chạy giặc 03/75, nên đã lỡ giờ học với anh 

“thầy " Đinh Hùng), gọi cho ảnh liền. Thật là cảm 

động, khi anh đang vật lộn với cơn đau đầu từ nhiều 

tháng chưa khỏi, mà nghe tôi " tả óan ", anh vội hứa 

" ...ừ , anh sẽ cố tìm lại số điện thoại hay địa chỉ của 

anh Trần Trung Quân, chủ bút Ép phê cho em" . 

Nhận tin anh Hùng ngày hôm sau, vội vàng gọi ra 

thì người ta cho biết tờ báo đã ngưng hoạt động từ 

lúc bắt đầu dịch Covid 19 tới giờ! Lại thêm một lần 

thất vọng! Nhưng tôi vẫn chưa nản lòng, dù trước 

mắt mình bây giờ toàn là ngã cụt. Giòng chữ trên 

mail của bạn tôi "Doãn muốn đăng tên mình lên 

trên lời rao tìm mẹ ...", đã làm tôi khóc ngon lành 

như chính con tôi đang tìm mẹ! Thương con bao 

nhiêu, tôi lại thương người bấy nhiêu ! 

Hơn nữa, nếu tính theo liên hệ trên dưới của gia 

đình Thụ-Nhân, thì cháu Doãn là TNC, coi như 

cháu của ACE TN chúng ta? Dù ngày nay ba cháu 

không còn nữa, việc cháu muốn tìm lại mẹ… hình 

như cũng là một việc  chính đáng mà chúng ta nên 

giúp ?! 

Xin phép ghi ra đây vài giòng nhắn tin mà tôi nghĩ 

ra giùm cháu Doãn : 

Rất cám ơn anh Dân đã cho tôi ý tưởng viết lên bài 

này trên " Bản tin Thụ-Nhân Âu-châu ", và xin cám 

ơn trước tất cả quý vị nếu có thể cho chúng tôi chút 

tin tức hay phương tiện nào, hầu giúp cho vợ con 

anh Âu sớm đoàn tụ. Cũng hy vọng nhờ đó sẽ cứu 

vớt cuộc đời một người trẻ được ấm áp và tươi sáng 

hơn 

PHAN HUY DOÃN hay GIÕNG, sinh 12/07/1971 

con ông PHAN VĂN ÂU và bà Gisèle DALO 

 

Mong muốn tìm lại mẹ và anh tên TRIỆU, đã sang 

Pháp từ năm 1981 và từng ở Paris 

 

Xin liên lạc Bích Ngọc qua email : 

daxanh52@gmail.com  

Đôi hàng về anh Phan Văn Âu: 
 

Đọc câu chuyện và lời kêu gọi của chị Bích Ngọc, chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Nhưng có lẽ ít 

người biết đến anh Âu xưa kia cùng học với chúng ta ở K1 Chánh trị Kinh doanh. Để gợi lại những kỷ 

niệm về anh, tôi xin kể lại vài giai thoại liên quan đến anh từ 1964 đến 1975. 

Anh Âu là con của một gia đình khá giả ở Nha Trang. Năm 1964 anh ghi danh học khóa 1 trường Chánh trị 

Kinh doanh. Anh ở trọ một căn phòng  ngay ngã tư Võ Tánh và Phù Đổng Thiên Vương, dưới dốc Viện 

Đại học Đà lạt, cùng nhà với anh Nguyễn Tấn Bửu. Thưở ấy tôi đã thân với Bửu vì cùng học Lycée Yersin 

nên quen với Âu là đương nhiên. Âu ít vào trường, không sinh hoạt xã hội, không bài bạc nên không  có 

bạn bè nhiều. Sở thích của anh là "nhảy đầm" cho nên bạn bè của anh là những tay ăn chơi, sáng cà phê, 

tối phòng trà, khiêu vũ trường trong thị xã. 

Lúc đó Viện Đại học có một ban nhạc thường chơi cho các buổi khiêu vũ gia đình. Thành viên của ban 

nhạc có tôi, Trần Ngọc Phong, Trần Trọng Chung, Trần Văn Lưu. Chúng tôi thuê phòng ở Lữ Quán Thanh 

Niên, tiếp xúc với nhiều bạn bè. Âu thường ghé chơi và có lẽ đã có ý tưởng học đánh trống từ đó. Âu học 

không qua nổi năm đầu của K1, nhưng vẫn ở lại Đà lạt và chơi với nhóm chúng tôi. 

Năm 1969 sau khi ở quân trường SQTB Thủ đức ra, tôi và Phong được đưa lên trường CTCT Đà lạt. Vợ 

chồng tôi mướn phòng ở 4F Võ Tánh gần hồ Xuân Hương. Gặp lại nhau Âu xin ờ chung với vợ chồng tôi. 

Phong thuê một phòng khác trên lầu cùng với hai người bạn khác. Lúc đó Gisèle cũng đã cặp đôi với Âu. 

Hai người quen  với một ban nhạc trẻ và thường đi dợt nhạc mỗi ngày. Gisèlé hát và Âu đánh trống, tối thì 

chơi cho Chic Cabaret. Gần một năm sau, vợ tôi về Sài gòn để sinh đẻ. Tôi dọn vào trường CTCT để đỡ 

phí tổn. Từ đó tuy ở cùng một thành phố nhưng chúng tôi ít gặp nhau hơn trước, cho tới cuối năm 1972 tôi 

đi học khoá Psyops ( Tâm lý chiến ) ở Hoa kỳ và lúc trở lại được biệt phái về Sài gòn. 

Các bạn K1 ở Nha trang có thể biết Âu thời gian học trung học, như Nguyễn Đình Cận, Trương Viên, Trần 

Văn Học. Trên Đà lạt có Bửu, Phong, Chung, Nguyễn Xuân Lý, Huỳnh Trung Trực. Mong nhờ các bạn 

hỏi thăm bạn bè để xem ai biết thêm tin tức, nhất là tin về Gisèlé từ năm 1981. 

Lưu Văn Dân 
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T 
rước khi lên Dalat ..du 

học năm thứ nhất CTKD,  

tôi có nói chuyện với 

người bạn gái. Nói là bạn gái cho 

nó oai. chứ thật ra tôi chỉ là gia 

sư kèm học trò tại nhà không chỉ 

riêng cho cô nàng. mà còn thêm 2 

cô cậu, em của nàng nữa. Lâu 

ngày thì cũng trở nên thân thich. 

Hôm đó nàng có hỏi tôi: "Học cái 

kêu bằng kinh doanh gì đó,  rồi ra 

làm gì anh hén?" 

Tôi hơi luống cuống vì thực ra, 

lúc đó tôi chỉ biết mơ hồ về 

trường lớp này. Đại khái nó hơi 

giông giống với phân khoa 

Thương mại Ngân hàng (Vạn 

Hạnh) mà một người anh tôi lúc 

đó đang học năm cuối,  mặc dầu 

chưa ra trường nhưng  đã thấy 

ánh sáng cuối đường hầm. Anh 

tôi có một người bạn, cha của anh 

này là Trưởng ty Ngân khố tại 

Vũng Tàu, nhưng sắp về hưu. 

Ông này cho biết là đã được ông 

Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Đời, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc Tín nghĩa Ngân 

hàng,  hứa bổ nhiệm làm Giám 

đốc Nhân Sự gì đó (sau khi về 

hưu), có nhiệm vụ tuyển 

dụng và huấn luyện các giám đốc 

và các nhân vật chủ chốt cho một 

loạt chi nhánh ngân hàng sắp khai 

trương ở các tỉnh  miền Tây. Vì 

thời gian này người dân bắt đầu 

làm quen với dich vụ  ngân 

hàng  rồi,  điều kiện là phải có 

văn bằng đại học có liên quan và 

được hoãn dịch vì lý do sức khỏe 

hay gia cảnh. Anh tôi lúc đó sắp 

ra trường và vì cận và loạn thị 

nặng nên coi như OK về chuyện 

hoãn dịch, còn về chuyện văn 

bằng thì lúc đó coi như trường 

CTKD là nhất, nhưng Vạn 

Hạnh  vẫn được chấp nhận. Còn 

các phân khoa khác , Kinh 

thương (Minh Đức) , Đại học 

Long Xuyên Hòa Hảo thì chưa có 

khóa nào ra trường hết. cho 

nên  tôi trả lời đại:  

" À thì làm cho ngân hàng". 

Lúc đó ngân hàng coi như ngon 

lành lắm, lúc nào cũng có máy 

lạnh mát rượi, các cô nhân viên 

thì cô nào cũng có ngoại hình.. 

mát mắt, quần áo thanh lịch, gọn 

gàng. Nghe xong câu trả lời, cô 

nàng có vẻ chưa mấy tin tưởng: 

"Mỗi năm số người tốt nghiệp là 

bao nhiêu, số chi nhánh ngân 

hàng gia tăng là bao nhiêu? Làm 

sao bảo đảm được là mỗi ông mỗi 

bà đều có việc? Mà học kinh do-

anh thì có phải là học làm giàu 

không? Em phái (thích) học cái 

nào mà mau làm giàu, chớ còn 

học cho giỏi rồi chỉ là đi làm 

công cho thiên hạ thì cũng chẳng 

ngon cơm gì." 

Tôi thực sự không ngờ là vấn đề 

lại rắc rối như vậy. Đúng như thế, 

cho dầu kinh tế có phát triển .. 

phi mã thì cũng không thể nào 

bắt kịp với số sinh viên ra trường  

mỗi  năm. Tôi bèn trả lời cho qua 

chuyện: 

"Thì anh nói cho dễ hiểu vậy 

thôi, chứ đâu phải chỉ có ngân 

hàng thôi đâu. Còn bao nhiêu là 

việc khác, kinh doanh mà, làm 

ăn buôn bán, biết bao nhiêu là 

công chuyện."  

Rồi để  tránh các câu hỏi kế tiếp, 

mà tôi đoán là sẽ vô cùng khó trả 

lời và tôi sẽ .. bí , tôi bèn nói sang 

chuyện khác: "Thôi tuần sau anh 

đi rồi, chiều mai anh sẽ đưa anh 

T. tới giới thiệu với cha mẹ em. 

Em cũng phải có mặt. Anh T. học 

trên anh tới 3 lớp lận, anh ta hứa 

sẽ kèm tụi em ngon lành". 

Tôi lên Dalat nên không thể tiếp 

tục làm gia sư. Anh T là bạn của 

1 người anh tôi, anh đang học 

Luật, năm thứ ba rồi, nhưng học 

hàm thụ, anh ta thường có mặt tại 

Vũng Tàu, giúp đỡ công việc 

buôn bán gia đình. 

Rồi thời gian qua đi, tôi lên Dalat 

và hè năm đó tôi trở về Vũng Tàu 

nghỉ hè .Tôi xin được vào làm 

thực tập cho ngân hàng Viễn 

Đông (dĩ nhiên không lương) mà 

cũng không phải dễ, phải nhờ 

một người có thế lực giới thiệu. 

Trước đó tôi cũng  đã xin nhiều 

nơi,... công cốc, chẳng ai thèm 

nhận. 

Tôi nhận ra rằng, cái văn bằng 

này chỉ có giá trị những năm về 

trước; sau này  số sinh viên ra 

trường quá đông, kinh tế thì lại đi 

xuống do quân đội đồng minh rút 

đi, viện trợ giảm, cuộc chiến thì 

lại leo thang. Người anh tôi tưởng 

là sẽ có cái job giám đốc chi 

nhánh ngân hàng, rồi cũng trớt 

quớt. Ông Nguyễn Tấn Đời vô tù, 

Tin nghĩa Ngân hàng.. sập tiệm.. 

Oan khiên giấc mơ tan tành mây 

khói. Lúc tôi làm cho Viễn Đông, 

tôi có dịp nghe 1 ông nhân viên 

tại đây nói chuyện. Ông ta là 

người Hoa, công việc là Ngoại 

Vụ gì đó; có khi khách hàng đến 
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 gặp ông giám đốc,  có khi ông 

nhân viên ngoại vụ này phải đi 

gặp khách hàng. Hình như ông ta 

được lương bổng khá cao, tôi nhớ 

là khoảng trên 70 ngàn. Lúc đó 

một công chức tốt nghiệp đại học 

mới ra trường thì chỉ khoảng 30 

ngàn mà thôi. Tuy lương cao 

nhưng có vẻ ông ta không thỏa 

mãn gì mấy.  

Ông thường nhắc đến một người 

bạn  đã trở thành một đại gia có 

máu mặt ở Saigon chuyên sản 

xuất bột ngọt (MSG) nổi tiếng 

nhất Việt Nam thời đó, thương 

hiệu là Vị hương Tố, hình như 

vẫn còn cho 

đến nay. Lúc 

đ ầ u ,  c ơ 

xưởng thủ 

công gia 

đình. Ông ta 

chỉ sản xuất 

mỗi ngày 

được một số 

lượng rất ít. 

nhưng vẫn 

không thể 

bán hết. Chính ông ta phải vay 

mượn bạn bè để cầm cự và phải 

bôn ba lặn lội ngày đêm tìm thị 

trường. nhưng sau khi thị trường 

bắt đầu "chịu đèn". thì ôi thôi , 

lên như diều. Ông ta phải mua 

đất, lập thêm nhà máy, sản xuất 

ngày đêm mới đủ cung cấp . Mỗi 

khi nhắc đến chuyện này. ông 

nhân viên ngoại vụ  thường hối 

tiếc là đã không chịu hợp tác với 

người bạn khi mới khởi nghiệp. 

Bây giờ thì đã quá lớn tuổi, coi 

như không còn khả năng nữa, 

muốn hùn hạp thì phải có một số 

vốn rất lớn.. không thể. 

Tôi nghe xong thì hơi bàng 

hoàng.  Trong năm qua, tôi cũng 

đã nghe  một  câu chuyện tương 

tự trong một lần đi dự một 

chuyến picnic (dã ngoạn) gì đó, 

do các anh chị Kappa Delta tổ 

chức. Một ông thân phụ của một 

chị K6 hay K7 gì đó có cống hiến 

một bài thuyết trình đề tài là " 

kinh tế thuốc Lào", đại khái là đề 

nghị một  cách làm giàu thay vì 

đi làm ăn lương để cho người 

khác ..làm giàu. Nghe cũng có lý 

nhưng muốn thực hiện thì cả 2 vợ 

chồng phải đồng tâm hiệp lực, 

mà lại phải chấp nhận gian 

khổ..nghèo hèn ít nhất là thuở 

ban đầu. No pain no gain. Tôi 

thấy chị K6 hay K7 nói trên ngồi 

cạnh người bạn trai hình như 

cùng lớp, cả hai  đều rất đẹp đôi , 

gái sắc trai.. cũng sắc luôn. Một 

cặp trí thức và có vẻ quí  tộc như 

vầy mà phải lao đầu vô chuyện 

làm giàu bắt đầu bằng con 

số  "Không" thì không có gì đau 

xót hơn. 

Tôi chợt nẩy sinh ra ý định tìm 

lại cô học trò ngày nào. Em nói 

đúng, phải học để làm giàu cho 

mình là chính, chuyện khác sẽ 

tính sau. Trên đường đi đến nhà 

nàng. tôi cũng hơi lo lo.vì vài 

tháng trước, khi về Vũng 

Tàu nghỉ Tết một tháng. tôi bận 

lo chơi và không hề nghĩ  đến 

chuyện ghé thăm (so với các 

trường đại học khác, hình như 

trường CTKD và cả Viện Đại học 

Dalat học ít và chơi hơi nhiều, 

nghỉ 1 tháng Tết và  5 tháng hè!!) 

Thực ra cũng có 1 lý do khác 

khiến tôi không muốn ghé thăm, 

đó là như  ri: trong cộng đồng 

người Bắc di cư vào Nam năm 

1954, lúc đầu người ta sống 

chung trong trại tiếp cư. sau 

đó  mới dời đô ra ngoài. Trong 

quá trình di dời đó. có nhiều gia 

đình sống gần gũi với nhau. trong 

nhiều năm chia sẻ hoàn cảnh  khó 

khăn ban đầu. nơi xứ lạ quê 

người, nên rất thân với nhau.  Khi 

có con cái thì nhiều khi người ta 

lại tự động hứa gả cho nhau (suôi 

gia). ngay khi các cô cậu nhi 

đồng này còn đang thò lò mũi 

xanh, tranh giành đồ chơi với 

nhau kịch liệt. 

Tôi biết một chuyện như thế, có 

điều là bên đàng trai thì sau này 

khi người con trai lớn lên, gia 

đình  anh ta chỉ xoàng xoàng 

công chức bình thường, còn bên 

đàng gái thì nhờ kinh doanh gì 

đó. nên rất khá giả. Bên đàng trai 

biết chuyện, vội vã lên tiếng 

trước là xin phép được hủy bỏ cái 

lời hứa (hôn ước) ngày xưa vì rõ 

ràng là chênh vênh  đôi đũa lệch, 

nhưng thật là kỳ lạ. gia đình bên 

nhà gái lại dứt khoát... không 

chịu. Nói như Vi tiểu Bảo là " 

Nhất ngôn .. xuất,  cả chục con 

ngựa cũng  nan truy" chúng tôi 

chỉ có một đứa con gái, gia tài 

này về sau sẽ giao cho nó quản 

lý. Tôi chỉ cần một thằng rể hiền, 

không quậy phá dân,  trốn quân 

dịch cũng được". Cô con gái cũng 

còn nhớ chuyện khi xưa ta bé .. ta 

ngu. Ta lấy dây thun ta bắn 

con ....nên cũng ... Ok salem. Thế 

là anh chàng kia , nhà ở dưới tỉnh 

đang sống đói rách tại Saigon (du 

học sinh mà) thì bây giờ ngang 

nhiên được dọn vào nhà người 

đẹp. Gia đình nhà vợ coi anh ta 

như con cái trong nhà, chưa kể là 

sau đó người ta còn lo cho anh ta 

cái giấy hoãn dich gì đó. Vĩnh 

viễn anh ta cũng chẳng mang mặc 

cảm gì vì người ta nói  thẳng là 

họ đã coi anh ta như con của họ 

từ lâu rồi. 

Trường hợp của tôi không hoàn 

toàn giống như thế. Mẹ tôi và mẹ 

của nàng có nói chuyện sao đó 

nên mới có chuyện tôi vào làm 

gia sư, nhưng hoàn toàn không có 

chuyện hứa hẹn chi hết, coi như 

là "wait and see". Tôi dạy học 

vẫn được lãnh lương mỗi tuần 

2  buổi tối.  Tôi hình như có 

khiếu dạy học dầu rằng lúc đi học 

thì tôi chỉ là một học sinh trung 

bình,  nhưng không hiểu sao, vài 

năm sau đó tôi lại hiểu và nhớ bài 
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bản rất nhiều. Sau giờ học, tôi 

cho 2 cô cậu em nghỉ trước, tôi 

và nàng ngồi nói chuyện lai rai. 

nói chuyện đời thôi vì nàng 

không tha thiết lắm với chuyện 

hình học không gian, kính hội tụ , 

kính phân kỳ.  Vì là chị Hai, nên 

nàng rất có quyền với các em, đôi 

khi tôi cũng thấy thất vọng vì cô 

nàng hung dữ quá; nhưng nếu cứ 

tiếp diễn kiểu này thì biết đâu lửa 

gần rơm... dẫu là rơm... ướt.  

Sau đó có một chuyện xảy ra: gia 

đình nàng có người thân làm gì 

đó trong Bộ Ngoại giao. Một 

hôm không biết do vô tình hay cố 

ý, bà mẹ của nàng có nói cho tôi 

biết là gia đình nàng đang vận 

động để cha nàng được đi làm tùy 

viên quân sự cho một tòa Đại sứ 

hay Tổng Lãnh sự gì đó ở ngoại 

quốc. Nếu việc này mà thành thì 

gia đình 

nàng sẽ 

cùng ra 

ngoại quốc 

và con cái 

thì sẽ được 

đi học một 

trường quốc 

tế nào đó ở 

nước ngoài, ngân sách chính phủ 

đài thọ. Khi nói câu đó thì bà ta 

nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Tôi 

cảm thấy hơi bị hụt hẫng, bị bỏ 

rơi, mặc dầu giữa hai gia đình 

vẫn chưa có hứa hẹn gì và giữa 

tôi với nàng thì cũng là zéro. Tự 

ái nổi lên, tôi tỏ ra bình thản. tỏ ý 

chúc mừng và còn bàn góp vào 

cách vận động sao cho chắc ăn 

hơn, thí dụ như tôi đề nghị là 

"chạy lon" vì theo tôi biết là tùy 

viên quân sự cho tòa đại sứ tai 

Mỹ là phải có cấp bậc Đại tá. Cha 

nàng chỉ là Thiếu tá, e rằng 

không đủ "phong xong". Ba mẹ 

vui vẻ bảo là êm rồi, người ta sẽ 

lo cho cái lon Trung tá. Ở tòa đại 

sứ Đài Loan thì nhiêu đó đủ rồi. 

Nhưng kể từ đó thì thái độ của bà 

ta không còn mấy niềm nở. Tôi 

cũng nhận thấy thế, tuy cũng nghĩ 

rằng hay là bà ta mong đợi tôi 

phải có một thái độ khác. No 

Way.   

Rồi tôi lên Dalat, 2 tháng sau trở 

về Vũng Tàu vào dip Tết không 

ghé thăm nhà nàng. Mẹ tôi cũng 

lờ đi không nhắc gì đến. C'est 

fini, thăm làm chi nữa, mà có lẽ 

gia đình  nàng đã đi xa biền biệt 

rồi. Em ra đi nơi này vẫn thế, tôi 

nghĩ vậy. Tuy nhiên, sau khi ở 

Dalat gần 1 năm, cái lối suy nghĩ 

của tôi cũng có ít nhiều thay đổi. 

Cuộc đời là như thế,  nếu không 

muốn tiến xa thì đáng lẽ tôi phải 

dứt khoát ngay không thể kéo dài 

tình trạng lấp lửng được. Chuyện 

tùy viên quân sự có thề là bịa  đặt 

để dò ý tôi chăng. Thái độ của 

tôi  khi nghe cái tin sét đánh ấy 

thiệt là trớt quớt. Lỗi tại tôi mọi 

đàng.  

Khi tôi ghé lại, thì cả nhà đều đi 

vắng. Một người giúp việc cho 

biết là tất cả đang ở ngoài cửa 

hàng. Thi ra gần đây nhà nàng đã 

mở 1 doanh nghiệp bán  chạp phô 

(tạp hóa sỉ và lẻ). nằm ở vị trí rất 

đắc địa, cạnh tranh ác liệt với 

quán bà  Xú, một thương nghiệp 

đã bao giàn hầu hết khu chợ 

Vũng Tàu từ trước đến giờ. Bao 

nhiêu năm nay người Việt chỉ 

buôn bán nhỏ, mua  của quán bà 

Xú rồi bán lẻ lại cho dân trong 

xóm. Gia đình nào mua nhiều thì 

người ta tiết kiệm đến mua thẳng 

quán bà Xú (người Hoa, gần như 

độc quyền) vì như thế thì rẻ hơn 

là mua ờ các tiệm bán lẻ người 

Việt, nhưng quán bà Xú thì hơi 

xa, bất tiện. Bao nhiêu năm nay, 

người ta đã quen như thế, buôn 

bán lớn là phải trong tay người 

Hoa.  Người Việt chỉ là buôn bán 

nhỏ, phần đông dân còn lại là đi 

làm quân nhân công chức thế 

thôi. Bấy giờ phải nói là một 

cuộc cách mạng. Tôi đứng xa 

quan sát. người ta ra vào tấp nập, 

hình như có cái gì khuyến mãi 

(bán Sale); sang được một cái 

tiệm như vầy thì gia đình nàng 

cũng có khối tiền mà tôi đâu có 

biết.  

Hình như lúc đó (sau  68) người 

Mỹ đã có ý định bỏ rơi VN rồi, 

nên họ tăng cường viện trợ quân 

sự và kinh tế để hy vọng Việt 

Nam sẽ đủ sức cầm cự vài năm, 

chớ Mỹ vừa đi khỏi mà sập tiệm 

liền thì kỳ quá. 

Mỗi cuối tuần thì hàng đoàn xe 

hơi mới tinh đậu kín các bãi biển 

Vũng Tàu. Dân Sài gòn, lính 

Mỹ ,Úc, lính và thân nhân của 

các khóa sinh quân trường.. đông 

nghẹt. 

Đồng tiền kiếm rất dễ, nên nhiều 

người có số vốn lớn. Lúc kinh tế 

thoái trào thì rất nhiều người bị 

mất trắng vì đầu tư sai lầm vụ 

chim cút, vụ mở sân patin -

skating,  xây nhà hàng, khách sạn 

phục vụ cho khách Việt. Lý do 

đơn giản là khi Mỹ  mà rút rồi thì 

khách Việt cũng không còn vì họ 

không còn kiếm tiền được nữa; 

kinh tế của chúng ta tùy thuộc 

vào sự hiện diện của người Mỹ 

rất nhiều.  Lúc đó tôi thấy một số 

người còn sống được là nhờ khai 

thác hải sản (dân Ba đờ ghe* còn 

ăn xài rộng rãi) nhưng mở nhà 

máy làm tôm đông lạnh thì cũng 

ngáp ngáp vì không đủ số lượng 

ghe tàu, cung cấp hải sản. 

Mở tiệm vàng tuy không có nhiều 

người mua,  nhưng nhờ vàng lên 

giá liên tục nên chủ tiệm vẫn giàu 

lên như thường. Bỏ tiền ký thác 

ngân hàng Công khố phiếu trả 

phân lời rất cao, 24% được lãnh 

tiền lời ra trước. Tôi thấy nhiều 

người bỏ vô 5 hay 10 triệu chia 

làm nhiều trương mục  khác 

nhau; mỗi cái trương mục chỉ 1 

… Cũng may là chưa có gì 

Xem tiếp trang 17 

* Vũng Tàu sau 75 thường gọi dân đánh cá xa bờ là dân Ba đờ Ghe vì những người này lúc ấy rất có tiền 

và được coi như là quý tộc ( chữ đờ ghe làm người ta liên tưởng đến những nhà quý tộc Pháp tên có lót 

chữ đờ ). 
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triệu vì kinh nghiệm cho biết khi 

ngân hàng bị sập tiệm thì những 

trương mục 1 triệu trở xuống 

được ưu tiên rút ra trước. 

Bỏ vô ngân hàng 5 triệu, mỗi 

tháng có 100 ngàn tiền lời thiệt là 

quá xá đã. Tôi nhớ tuy là lạm 

phát nhưng vì trì trệ kinh doanh 

(stagflation) nên vẫn có những 

thứ vẫn rất rẻ, số tiền 100 

ngàn  sống rất thoải mái; ra ngồi 

bãi trước uống một  ly nước dừa, 

hay rau má, nghĩa là không đụng 

tới hàng ngoại có nhạc sến nghe, 

chỉ tốn chừng 10 đồng. Nhiều 

ngân hàng mướn ngưới làm giám 

đốc bắt phải ký quỹ vài triệu, tiền 

lời sinh ra (do ký thác ngân hàng) 

dư sức trả lương cho ông này, coi 

như ông ta làm ....chùa. 

Gia đình nàng coi như may mắn 

cướp thời cơ vì đã mở ra tiệm bán 

tạp hóa, nhu yếu phẩm, business 

này vẫn còn Hot.  

Tôi quan sát một hồi rồi bỏ ra về. 

vì thấy việc mình tính làm vô 

duyên quá. Sau đó tôi có dịp gặp 

lại anh T, người mà tôi giới thiệu 

đến nhà nàng dạy học. Anh ta vẫn 

làm cho nhà nàng,  nhưng không 

phải là gia sư mà là làm lao động.  

Đang là sinh viên Cao học  Quốc 

gia Hành chánh,  tương lai là phó 

tỉnh hay quận trưởng, anh ta nghỉ 

ngang, trở về Vũng Tàu đi làm cu 

li ?? Một người em của anh ta 

vừa tử trận nên anh ta được hoãn 

dịch vì lý do gia cảnh (có cha mẹ 

già trên 60 tuổi ). 

Anh ta cho biết chính anh ta đã 

gợi ý cho gia đình nàng lập ra cơ 

sở kinh doanh này. Gia đình anh 

không có vốn, nên không làm 

được.  Anh ta cũng góp nhiều 

công sức vô việc tạo nên doanh 

vụ đó. 

 " Thế buổi tối anh không kèm 

mấy cô cậu đó sao? 

- Có chứ, tao có kèm một thời 

gian nhưng sau đó tao bỏ, mày ơi. 

Tao không thich cái nghề dạy 

học,  mà tụi học trò bây giờ cũng 

chán chết 

mẹ, đâu có 

ham học gì 

đâu. Đi làm 

cu li chắc ăn 

hơn."  

Anh  ta phụ 

trách phân 

phối hàng và 

coi kho. 

Khách gần 

nhà mua nhiều 

hàng nặng thì 

anh ta hoặc đàn 

em đạp xe ba 

gác giao tận nhà. 

Lúc đó người ta 

hay xài xe đạp 

Mini nội hóa, 

bánh xe hay bị 

xì xẹp. thì anh ta 

bơm dùm miễn 

phí, chỉ có vá thì mới lấy tiền, mà 

giá rất rẻ. Nhờ có nhiều dich vụ 

khuyến mãi tiếp thị như thế nên 

quán bà Xú không thể đàn áp 

được.  Tôi cứ thắc mắc, tại sao lại 

bỏ cái job phó tỉnh, quận trưởng.  

Anh ta cười cười chửi thề: "Cuộc 

chiến bây chừ quan trọng là chữ 

Thọ, ra trường không có thế lực 

là coi như phải nhận nhiệm sở 

vùng xôi  đậu, chết không biết lúc 

nào. Ở Vũng Tàu lo cho ông bà 

già mà lại được chữ Thọ  đâu có 

gì quí hơn." 

Tôi phục cho cái kiến thức của 

anh ta. Vừa quay đi thì bỗng 

nhiên anh gọi giật tôi lại: " Con 

nhỏ đó chịu mày lắm đó, lúc tao 

mới dạy học nó cứ buồn buồn và 

khóc hoài. Tao tính thư cho mày 

hay nhưng bà già nó bảo tao 

không được làm thế , kệ cho nó 

quên đi. Tao cứ sợ nó có bầu với 

mày rồi. Cũng may là chưa có gì 

". 

Câu chuyện đời tôi coi như một 

chuyện tình lỡ vì tôi đã đánh mất 

nhiều cơ hội. Tôi quá ngờ nghệch 

về chuyện đời, người ta yêu mình 

mà mình không biết chi hết, đến 

khi biết thì đã muộn.  Lúc nhà 

nàng gợi ý trong lúc nói về tuỳ 

viên quân sự thì tôi lại có thái độ 

bất cần, vô tình, thản nhiên. 

Trong khi hai gia đình thân thiết, 

nhà gái chờ đợi một sự ngỏ lời, 

hay một cái gì chính thức thì tôi 

lại thờ ơ. Sau khi lên Dalat là 

quên hết, khi về lại Vũng Tàu 

không ghé thăm. 

Sau này khi hoàn cảnh kinh tế 

của hai gia đình thay đổi, gia đình 

tôi phá sản vì đầu tư sai lầm, vi 

chi tiêu quá nhiều so với khả 

năng thu nhập, trong khi gia đình 

nàng thì đầu tư đúng cách nên lên 

như diều. Chuyện này cho tôi 

thấy có người không học về kinh 

tế kinh doanh nhưng đầu óc bén 

nhậy hơn, xoay sở giỏi hơn vẫn 

có thể thành công như thường. 

Vào lúc ấy tôi thật hổ thẹn, cảm 

thấy không còn mặt mũi nào vác 

mặt đến nhà nàng nữa, mà dầu có 

liều mạng đến thì người ta đâu 

còn niềm nở nữa. " Thế là hết, 

nước trôi qua cầu "... 

… Cũng may là chưa có gì 
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Đêm hè nghe tiếng mưa rơi 

Miên man nhớ cảnh, nhớ người phương xa 

Nhớ tia sấm chớp trên nhà 

Nhớ con đường ngập nước hòa rong rêu 

Áo mưa phủ kín đường chiều 

Nhớ con phố nhỏ tiêu điều trong mưa 

Nhớ người sánh bước năm xưa 

Sầu thương gom mấy dòng thơ gởi về… 

Nhan Ánh Xuân 

SF Bay Area, 16-08-2020 

 

 

 

 

 

 

  

Thinh không thánh thót mưa rơi Lao xao chợt nhớ tới người chốn xa Không gian thấp thoáng quê nhà Lối mòn heo hút nhạt nhòa rong rêu Cánh chim lạc lối về chiều 
Hàng cây xơ xác tiêu điều bóng mưa Còn đâu hình dáng năm xưa 
Nhạt nhòa nước mắt vần thơ gợi sầu.   

Lê Đình Thông 

 Mùa này nắng hạn không ngơi 
Rừng bùng bùng lửa bao người than van 
Vườn hoang nhà trống ngập tràn 
Mưa đâu không thấy quan san lệ sầu 
Trời làm khóc lóc mưa Ngâu Nhịp cầu Ô Thước giang đầu nhớ 

nhau 
Đau thương còn mãi thương đau 
Cuối trời giông bão thều thào còn chi 
Khẩu trang ngăn cản Cô vi Lạy trời mưa xuống chỉ vì thương dân. 

 

Lê Đình Thông Paris, 24/08/2020 

 

 

Xin Trời mấy trận mưa thôi 

Cho ngưng hỏa hoạn, cho người bình an 

Cho đời bớt cảnh lầm than 

Cho vơi ngấn lệ, cho tan nỗi sầu 

Mong sao sớm đến mùa Ngâu 

Ngưu Lang Chức Nữ vẫn cầu gặp nhau 

Xin Người xoa dịu niềm đau 

Ban cho một loạt mưa rào cứu nguy 

Đang mùa đại dịch Cô-vi 

Lại thêm hỏa hoạn, chạy đi ngã nào?! 

 Nhan Ánh-Xuân 

Cali, 23/08/2020. 



19 

 

Xem tiếp trang 20 

Chương III: Giang sơn hoàng 

triều Hoa Hạ 
 

都邑華夏,東西二京。背邙面洛,浮渭據涇。 

宮殿盤鬱,樓觀飛驚。圖寫禽獸,畫綵仙靈。 

丙舍傍啟,甲帳對楹。肆筵設席,鼓瑟吹笙。 

陞階納陛,弁轉疑星。右通廣內,左達承明。 

既集墳典,亦聚群英。杜稿鍾隸,漆書壁經。 

府羅將相,路俠槐卿。戶封八縣,家給千兵。 

高冠陪輦,驅轂振纓。世祿侈富,車駕肥輕。 

策功茂實,勒碑刻銘。磻溪伊尹,佐時阿衡。 

奄宅曲阜,微旦孰營。桓公匡合,濟弱扶傾。 

綺迴漢惠,說感武丁。俊乂密勿,多士寔寧。 

晉楚更霸,趙魏困橫。假途滅虢,踐土會盟。 

何遵約法,韓弊煩刑。起頗翦牧,用軍最精。 

宣威沙漠,馳譽丹青。九州禹跡,百郡秦并。 

嶽宗泰岱,禪主云亭。雁門紫塞,雞田赤城。 

昆池碣石,鉅野洞庭。曠遠綿邈,巖岫杳冥。 

Chương III gồm 15 câu, tổng 

cộng 240 chữ. Chương này điểm 

vài nét chấm phá về một vài sự 

kiện lịch sử nổi bật Trung Hoa 

cùng giang sơn gấm vóc của nền 

văn minh Hoa Hạ. 
Nguyên văn: 
都邑華夏,東西二京。背邙面洛,浮渭據涇。 

宮殿盤鬱,樓觀飛驚。圖寫禽獸,畫綵仙靈。 
 

Hán Việt: 
Đô ấp Hoa Hạ,  

Đông Tây nhị kinh.  

Bối Mang, diện Lạc,  

phù Vị cứ Kính. 
Cung điện bàn uất,  

lâu quan phi kinh.  

Đồ tả cầm thú,  

hoạ thải tiên linh. 
Bính xá bàng khải,  

giáp trướng đối doanh.  

Tứ diên thiết tịch,  

cổ sắt xuý sanh. 
 

都邑華夏: Đô ấp Hoa Hạ 

'Đô' là thủ phủ của một địa 

phương lớn như thủ đô, kinh đô. 

'Ấp' là một thành phố, thủ phủ 

của một địa phương không thuộc 

trung ương. Trung Hoa dưới thời 

cổ đại cung điện (宮殿) vua các 

triều đều đóng tại kinh đô (京都), 

dinh phủ (營府) của các quan 

tướng được vua phong thay vua 

trị vì các lãnh địa xa kinh đô đều 

đóng tại các ấp (邑).'Hoa' là 

Trung Hoa, là tráng lệ, nguy nga, 

phồn thịnh, tươi đẹp. 'Hạ' là to 

lớn, cũng có nghĩa là chính giữa, 

còn có nghĩa là mùa hè nhưng 

không phải ý này ở đây. Theo Sử 

ký Trung Hoa vua Vũ (禺) được 

vua Thuấn (舜) truyền ngôi cho, 

là vị vua khai sáng nhà Hạ (夏, 

2033BC-1562BC) bao gồm cả 

nguyên vùng giữa lưu vực Hoàng 

Hà (黃河) và Trưởng Giang (長江). 

Câu này giới thiệu giang sơn cổ 

đại Trung Hoa với nào thủ đô, 

nào các thành phố lớn của một 

cương thổ trung nguyên thời nhà 

Hạ. 

東西二京: Đông Tây nhị kinh     

'Đông' là hướng Đông, 'Tây' là 

hướng Tây. 'Nhị' là hai, số 2, 

'kinh' là kinh đô, kinh thành. 

Nghĩa cả câu là kinh đô ở hướng 

Đông, hay Đông Kinh (東京) và 

kinh đô ở hướng Tây, hay Tây 

Kinh (西京).Nhà Tây Chu (西周, 

1122 BC – 1046 BC), từ khi Chu 

Vũ Vương (周武王) diệt Thương 

(商) đóng đô tại Phong Hạo (豐鎬), 

nay là thành phố Tây An (西安), 

xưa gọi là Tràng An (長安), tỉnh 

Thiểm Tây (陝西) ngày nay, tức 

Tây Kinh (西京). Đến đời Chu 

Bình Vương (周平王), sau khi vua 

cha là Chu U Vương (周幽王) bị 

nhạc phụ là Thân Hầu (申候) làm 

phản cấu kết với quân Khuyển 

Nhung (犬戎) giết đi, Bình Vương 

dời đô về phía Đông đến Lạc 

Dương (洛陽) để tránh bị truy sát, 

đó là Đông Kinh (東京) trong ý 

câu này. Đông Kinh Lạc Dương 

ngày nay cũng còn mang tên Lạc 

Dương, thuộc tỉnh Hà Nam, 

Trung Quốc (中國河南). Nếu Tây 

Kinh Tràng An là nơi đóng đô 

của 12 đời vua thì Đông Kinh 

Lạc Dương là nơi đóng đô của 9 

đời vua Trung Hoa nên Đông 

Kinh còn được gọi là 'Cửu triều 

cố đô' (九朝古都). Ngoài ra, Khai 

Phong (開封) còn được gọi là 

Đông Kinh thời Bắc Tống (北宋, 

960-1127 AD); còn dưới thời nhà 

Tấn (晉, 266-420 AD) thì Đông 

Kinh lại là Liêu Dương (遼陽) 

thuộc tỉnh Liêu Ninh (遼寧), TQ 

bây giờ, trong khi đó cùng thời 

nhà Tấn thì Tây Kinh lại là Đại 

Đồng (大同) thuộc tỉnh Sơn Tây 

(陝西), TQ bây giờ. Đông Tây nhị 

Kinh vì thế tuy được biết đến như 

kinh đô của nhiều triều đại Trung 

Hoa nhưng tuỳ thời mà được đặt 

tại nhiều địa điểm khác nhau. Đô 

ấp Hoa Hạ vì thế mà tuy đôi khi 

đông đô tây ấp hoặc tây đô đông 

ấp nhưng tựu chung đô và ấp đều 

là các thành phố quan trọng nhất 

nhì về mặt chính trị, kinh tế, văn 

hoá, và xã hội của nền văn minh 

Hoa Hạ. Có lẽ không cần phải nói 

thêm, Đông Kinh ở đây không 

phải thủ đô Tokyo (東京) của Nhật 

Bản, Tây Kinh cũng không phải 

thành phố Kyoto (京都市) cách thủ 

đô Tokyo khoảng 600km về phía 

Tây. Và đương nhiên, Tokyo và 

…...Tiếp theo số trước                    Lày A Mản 
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… Thiên Tự Văn 

Kyoto là 'đông tây nhị kinh' của 

Nhật Bản. 
 

背邙面洛: Bối mang diện Lạc 

'Bối' là lưng, đàng lưng, sau lưng. 

'Mang' là ngọn Mang Sơn (邙山) 

nằm về phía Bắc thành Lạc 

Dương. 'Diện' là mặt, phía trước 

mặt. 'Lạc' là dòng Lạc Hà (洛河) 

nằm về phía Nam thành Lạc 

Dương (洛陽). Vị thế Lạc Dương 

vì thế mà được mô tả như 'toạ 

Bắc hướng Nam' theo thuật ngữ 

phong thuỷ. Vị thế này được cho 

là lý tưởng, được áp dụng trong 

cả âm trạch (xây mộ toạ Bắc 

hướng Nam) lẫn dương trạch 

(làm nhà hướng Nam) vì nó hợp 

với phương vị của quẻ Khảm ở 

phương Bắc và quẻ Ly ở phương 

Nam trong Hậu Thiên Bát Quái 

Đồ, tức là hợp với quy luật vận 

hành của vũ trụ khi vạn vật đã 

thành hình, hợp với hướng kim 

chỉ Nam của cái la bàn 

(compass). Thành Lạc Dương 

nằm giữa Quẻ Ly là tượng của 

phương Nam thuộc hành Hoả, 

quả Khảm là tượng của phương 

Bắc thuộc hành Thuỷ nên được 

xem như là kết tinh quẻ Ký Tế, 

trong kinh Dịch, thuỷ hoả tương 

giao, vạn vật đều thịnh phát 

vượng sinh. Tục ngữ Trung Hoa 

có câu 'Sơn dương nam, Hà 

dương bắc' (phần dương của núi 

ở phía nam, phần dương của sông 

ở phía bắc là vậy. Lạc Hà (洛河) 

được cổ thuyết cho là nơi xuất 

hiện của một con 

rùa trên mai có Hậu 

Thiên Bái Quái Đồ 

nên Hậu Thiên Bát Quái còn 

được gọi là Lạc Thư (洛書) hay 

Quy Tàng (龜藏). Cùng chiều 

hướng phong thuỷ đó, Mang Sơn 

là nơi có 5 khu lăng mộ của các 

đời Vua Đông Châu (東周), Đông 

Hán (東漢), Tào Nguỵ (曹魏), Bắc 

Nguỵ (北魏), Tây Tấn (西晉). Du 

khách am tường văn minh Hoa 

Hạ (華夏) có thể cảm nhận được 

các tinh hoa truyền thống Hoa Hạ 

như ứng dụng phong thuỷ, tập 

quán ẩm thực, võ thuật, bốc phệ, 

thi ca trên cái nôi văn minh Hoa 

Hạ trên mảnh đất 'bối Mang diện 

Lạc' này. 
 

浮渭據涇: Phù Vị cứ Kinh 
'Phù' là nổi lên, còn có nghĩa là 

xuôi giòng, bay bổng. 'Vị' là Vị 

Thuỷ (渭水), tức nước giòng sông 

Vị phát nguyên từ vùng đỉnh núi 

Côn Lôn (崑崙山) thuộc tỉnh Cam 

Túc (甘肅) ở phía Tây chảy vào 

Thiểm Tây (陝西), Tây Kinh 

Tràng An được Hán Cao Tổ Lưu 

Bang (漢高祖劉邦) thành lập vào 

khoảng năm 206 B.C. trải rộng 

khắp hai bờ tả hữu lưỡng ngạn 

dòng sông này, nay là thành phố 

Tây An. 'Cứ' là chiếm giữ, căn 

cứ, cậy vào, nương cậy. 'Kinh' là 

Kinh Thuỷ (涇水), là nước sông 

Kinh phát nguyên từ rặng núi 

Côn Lôn thuộc tỉnh Ninh Hạ (寧

夏) ở phía Bắc đổ xuống phía 

Đông Tây An, cả 2 con sông một 

trong một đục, một tả một hữu 

Trường An đều cùng đổ ra sông 

Hoàng Hà (Yellow River). Ở đây 

xin mở ngoặc nói thêm là rặng 

Côn Lôn trải rộng khắp 4 tỉnh 

Tây Bắc Trung Quốc bao gồm 

cao nguyên Thanh Tạng và 2 tỉnh 

Cam Túc và Ninh Hạ, xin đóng 

ngoặc. Nếu 4 chữ của câu trước 

nói về phong thuỷ địa lý Đông 

Kinh Lạc Dương thì 4 chữ của 

câu này nói lên ý nghĩa vừa 

nương theo 2 giòng Kinh và Vị 

vừa chiếm hữu thiên nhiên, làm 

chủ Trung Thổ của Tây Kinh 

Tràng An. Có thể là không ngoa 

khi nói rằng nghệ thuật tả cảnh 

thiên nhân hoà hợp ở đây đã lên 

đến tuyệt đỉnh khi dùng từ 'phù' 

để vẽ lên cảnh thành Lạc Dương 

như chìm như nổi, bay bổng mà 

trải dài giọc theo dòng Sông Vị 

và từ 'cứ' để cho thấy cảnh thành 

Lạc Dương vừa như chiếm giữ 

vừa như nương vào nước sông 

Kinh và các ngòi mà vừa như bay 

lượn trên mặt nước. Khi chu du 

trong vùng, người viết có hỏi 

thăm người địa phương rằng có 

phải chăng hễ nước khúc sông 

nào mà trong thì thuộc sông Vị, 

còn nước khúc sông nào mà đục 

là nước sông Kinh vì ngạn ngữ có 

câu 'Kinh trọc Vị Thanh/Kinh Vị 

phân minh' (渭清涇濁/涇渭分明) hay 

không thì câu trả lời là đúng vậy. 

Đi cho biết đó biết đây vậy nên 

thấu đáo được lý do tại sao vị có 

nghĩa là trong mà kinh có nghĩa 

là đục! 
 
宮殿盤鬱: Cung điện bàn uất 
'Cung' l nơi Vua ở. 'Điện' là nơi 

Vua làm việc. Cung điện thường 

đi đôi vì Vua làm việc ngay tại 

nhà nhưng cung là nơi Vua cùng 

hoàng hậu, cung phi, hoàng tử, 

công chúa ăn ở sinh hoạt thường 

nằm ở phía sau điện, còn điện là 

nơi vua ngự triều, cùng bá quan 

văn võ bàn việc nước, cung điện 

tuy có thể dùng như một danh từ 

kép để chỉ nơi Vua ở và trị nước 

mà lại là 2 thực thể riêng biệt. Sự 

khác biệt giữa Cung và Điện 

được thấy rõ qua cấu trúc của Tử 

Cấm Thành (紫禁城) ở Bắc Kinh 

(TQ). Tiền bán Tử Cấm Thành có 

3 toà đại Điện nguy nga là Thái 

Hoà Điện (太和殿), Trung Hoà 

Điện (中和殿) và Bảo Hoà Điện (保

和殿), ngoài ra còn có Tả Miếu 

Hữu Tắc (左廟友稷) là Thái Miếu 

tức miếu thờ tổ tiên nhà Vua ở 

bên trái và bên phải là Tắc Miếu 

là nơi thờ Thần Thổ Địa, Thần 

Lúa Gạo, và Thần Xã Tắc. Hậu 

bán Tử Cấm Thành là 3 đại Cung 

tráng lệ: Càn Thanh Cung (乾清

宮), Khôn Ninh Cung (坤寧宮), và 

Giao Thái Cung (交泰宮). 



21 

 

'Bàn' là vui nhộn, linh đình. 'Uất' 

là sum suê, đông đảo. Câu này 

nói lên cảnh nguy nga tráng lệ, 

linh đình nơi cung điện. 
樓觀飛驚: Lâu quan phi kinh 

'Lâu' là lầu, nhà lầu, nhà hay công 

trình xây dựng có trên 2 tầng. 

'Quan' là quan sát, ngắm nhìn. 

'Phi' là bay bổng, cao vút. 'Kinh' 

là sợ hãi. Toàn câu 4 chữ miêu tả 

cảnh lầu cao đến nhìn thấy mà 

kinh hãi (như mấy người bộ đội 

Bắc Việt khi mới vào ngẩn đầu 

cố nhìn lên nóc các nhà lầu Sai-

gon mà rớt cả nón cối!). Câu này 

hợp với câu trên vẽ nên cảnh 

hàng loạt cung điện nguy nga, đồ 

sộ, linh đình hoan lạc, biểu hiện 

của thời hoàng kim thịnh trị.  
 

圖寫禽獸: Đồ tả cầm thú 

'Đồ' là tranh vẽ nét. 'Tả' là miêu 

tả, cho thấy, là kể chuyện. 'Cầm' 

là chim muông có lông cánh. 

'Thú' là loài súc vật có vú. Ý câu 

này là trong cung điện được trang 

trí bằng hình vẽ hay khắc hình 

ảnh sống động của chim muông 

cầm thú. 

 

畫綵仙靈: Hoạ thải tiên linh 

'Hoạ' là tranh tô màu, tranh điêu 

khắc bằng màu. 'Thải' là nhiều 

màu rực rỡ, là ca tụng, tung hô. 

'Tiên' là linh hồn đã siêu thoát, 

người đã thoát tục nhờ tu theo 

thuật tu tiên. 'Linh' là linh hồn, là 

linh thiêng, là thần linh. Tục gia 

theo Tổ Tiên Giáo (đạo Thờ 

Cúng Ông Bà) xưa nay vẫn tin 

rằng linh hồn Tổ Tiên Ông Bà rất 

linh thiêng, có năng lực siêu 

phàm như các vị Tiên trên 9 tầng 

Trời bên Đạo giáo, luôn luôn phò 

hộ con cháu nên thường hay hễ 

gặp hoạn nạn thì cầu cứu Tổ Tiên 

Ông Bà, khi gặp phúc lớn thì lạy 

tạ. Tổ Tiên Ông Bà vì thế mà 

được Tục gia theo đạo Thờ Cúng 

Ông Bà tôn lên hàng Tiên Linh. 

Còn bản thân sau khi tạ thế thì về 

với Ông Bà, Tổ Tiên và luôn theo 

sát phù hộ con cháu mình. Người 

chết còn được người đã quy tiên, 

tức là trở về tiên giới (đâu đó trên 

9 tầng Trời?). 

Khi dùng chữ 'hoạ' Câu này đưa 

sự trang hoàng trong cung điện 

lên một tầm cao mới với những 

bức điêu khắc hình ảnh thần linh 

trên tiên giới, tô màu rực rỡ huy 

hoàng để tuyên dương tài đức đạo 

hạnh thần linh, ca tụng công đức 

Tổ Tiên nhà Vua (như các bức 

hoạ trong Thái Miếu của Tử Cấm 

Thành tại Bắc Kinh, TQ). 
 

Theo Đạo gia, thuật tu tiên có 9 

bậc, các bậc từ dưới tính lên là 

Thần Tiêu (神宵), Thanh Tiêu (青

宵), Bích Tiêu (碧宵) , Đan Tiêu 

(丹宵), Cảnh Tiêu (景宵), Ngọc 

Tiêu (玉宵), Chấn Tiêu (振宵), Tử 

Tiêu (紫宵), và Thái Tiêu (太宵). 

Riêng Tử Tiêu còn được gọi là 

Giáng Tiêu (降宵).Tiên mỗi bậc 

có đạo hạnh và năng lực siêu 

phàm khác nhau, mỗi bậc Tiên 

ngự một tầng Trời, 9 tầng Trời 

gọi là Cửu Thiên Huyền Vũ (九天

玄宇). Tiên ở bậc càng cao thì đạo 

hạnh và năng lực siêu phàm càng 

cao. 'Tiên linh' ở đây vì thế phản 

ánh quan niệm triết học tâm linh 

của cả Tục gia lẫn Đạo gia. 

Trong văn học Việt Nam, truyện 

Bích Câu Kỳ Ngộ, mỹ nữ trong 

tranh Giáng Kiều là người thuộc 

cõi tiên ngự trên tầng Trời thứ 

nhì là Thanh Tiêu khi nói với 

chàng công tử Tú Uyên rằng: “ 

Thiếp xưa vốn khách Thanh Tiêu, 

Tiên Thù là hiệu Giáng Kiều là 

tên” (À! té ra Giáng Kiều là đạo 

cô hoàn tục?). Trong cổ tích thần 

thoại Trung Hoa, Cửu Thiên 

Huyền Nữ (九天玄女) là Tiên ngự 

trên tầng Trời cao nhất, tầng của 

Tiên đạt đỉnh Thái Tiêu. Trong 

truyện Phong Kiếm Xuân Thu 

(Bản dịch của Lê Hoàng, NXB 

Phạm Văn Cường, đại lộ Khổng 

Tử, Chợ Lớn.), các nhân vật có 

phép tiên tiêu biểu như Bàng 

Quyên, Tôn Tẫn tuy không được 

nói đến ở bậc nào trong 9 bậc 

Tiên nhưng theo người viết căn 

cứ vào đạo hạnh và pháp thuật 

của 2 nhân vật này được miêu tả 

trong truyện thì về pháp thuật có 

thể xếp vào bậc Thanh Tiêu, còn 

đạo hạnh chỉ ở bậc Thần Tiêu.   

Bốn chữ của câu này kết hợp với 

4 chữ câu trên nói về nội dung 

các tranh vẽ trang trí trong cung 

điện nhà Vua thời Hoa Hạ. 
 
Tóm lại, 8 câu đầu của chương 

III miêu tả vị trí và phong thuỷ 

của kinh đô Hoa Hạ với hình ảnh 

cung điện nguy nga tráng lệ trang 

trí bằng hình vẽ cầm thú và 

những bức hoạ tô màu nổi tuyệt 

đẹp bằng ống kính của một nhà 

nhiếp ảnh hiện đại: ống kính từ 

xa (long shot) cho thấy một 

khung rộng lớn bao thấy cả kinh 

thành như chìm nổi giữa sông Vị, 

sông Kinh với núi Mang ở phía 

Bắc và sông Lạc ở hướng Nam, 

thu hẹp và gần hơn (zoom in) sẽ 

thấy cảnh cung điện nguy nga, 

thu hẹp và gần hơn nữa (close up) 

thì thấy từng chi tiết những bức 

hoạ tô màu hình ảnh cầm thú, tiên 

linh thánh thần, tiền nhân các đời 

nhà vua. Đó cũng chính là các 

bước du khách đi vào khám phá 

một khu danh lam thắng cảnh: 

thoạt nhìn toàn cảnh từ xa trước, 

dần đến gần ngắm các kiến trúc, 

rồi vào trong chiêm ngưỡng 

những bức tượng, bức hoạ trên 

tường, trên trần hay dưới vòm. 

 
(Còn tiếp) 

… Thiên Tự Văn 
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 GIA CHÁNH 
Trần Thị Châu 

 

Bột bánh cuốn(dẻo) 

 100 g bột gạo (farine de riz) 

 100 g bột năng (farine de tapioca) 

 25 g bột khoai tây (fécule de pomme 

de terre) 

 25 g bột bắp (Maïzéna) 

 Tí muối 

 750 g nước ấm, để nguội khoảng 2 

tiếng 

 2 thìa canh dầu hành phi 

Bột bánh cuốn (dai): 

 1 cup bột gạo 

 1 cup bột năng 

 Tí muối 

 3,5 cup nước ấm để nguội khoảng 2   

tiếng 
 2 thìa canh dầu hành phi. 

Nhân bánh : 

Xào hành cho thơm, cho thịt heo xay vào, xào chín, tiếp đến cho nấm mèo vào đảo 
đều, nêm muối, tiêu và bột nêm sao cho vừa ăn. 

 
Bột bánh cuốn : 

Trộn đều các loại bột, muối, cho nước ấm vào khuấy tan, chờ 2 tiếng sau mới đổ 
bánh. 

Trước khi đổ bánh, cho dầu hành phi vào khuấy đều cho khỏi dính chảo. 
Đổ bánh bằng chảo Tefal, trên bếp lửa nhỏ, không cần đậy nắp. Mỗi lần thoa 1-2 

giọt dầu vào đĩa cuốn bánh cho bánh khỏi dính 
 

Dùng với giá trụng, húng quế, nước mắm ớt pha ngọt và giò lụa cắt khoanh. 

Nhân bánh : 

 300 g thịt heo xay 

 Vài tai nấm mèo khô, ngâm nở, thái 

nhỏ 
 1 củ hành ta, thái hạt lựu 

 Tiêu, muối, bột nêm 

 

Ăn kèm : 

 Giò lụa 

 Tôm chấy 

 Hành tây phi(échalotte)   

 Dầu hành phi 

 Giá trụng, húng quế 

 Nước mắm ớt pha ngọt. 

Nguyên liệu  

Cách làm 

             Bánh cuốn nhân thịt   Bánh cuốn Thanh Trì        Bánh ướt nhân tôm  
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PHÂN ƯU 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến 

 
 

Chị ĐỖ THỊ XUÂN MAI KH 
Qua đời ngày 15/05/2020 tại Saigon 

Hƣởng thọ 70 tuổi 

Phu quân chị Lƣơng Tuệ Lan K6 

 
 

Anh LƢU NGHIỆP NAM 
Mãn phần ngày 17/06/2020 tại California 

Hƣởng thọ 80 tuổi 

Thân mẫu chị CÔNG  HUYỀN  TÔN  NỮ  QUY HỒNG KH 

 
 

Cụ Bà NGUYỄN THỊ NUÔI 
Quy tiên ngày 13/07/2020 tại Nha Trang 

Hƣởng thọ 100 tuổi 

Út nam Thầy Phó Bá Long (RIP) 

 
 

Anh PHÓ BÁ HỒNG TÂM 
Qua đời ngày 11/06/2020 tại Texas 

Hƣởng dƣơng 55 tuổi 

 

 
Chị NGUYỄN THỊ THỊNH K1 

Mãn phần ngày 01/08/2020 tại Toronto 

Hƣởng thọ 78 tuổi 

 
 

 

 
Anh NGUYỄN TƢỜNG CẨM K1 
Thất lộc ngày 11/07/2020 tại Maryland 

Hƣởng thọ 81 tuổi 

 
 

Thân mẫu anh Phạm Hoằng Mạnh K5 

 

Cụ Bà LÊ THỊ CƠ 
Quá vãng ngày 16/08/2020 tại Houston 

Hƣởng thọ 96 tuổi 

Nhạc mẫu anh Đặng văn Quít K1 

 
 

Cụ Bà LÂM THỊ ÚT 
Mệnh chung ngày 12/06/2020 tại Florida 

Hƣởng thọ 93 tuổi 

Thân mẫu anh Hoàng Trọng Tiến CTXH1 

 
 

Cụ Bà Anna NGUYỄN THỊ LÝ 
Chúa gọi về ngày 23/06/2020 tại Dalat 

Hƣởng thọ 97 tuổi 

Phu quân chị Trần Thị Thu Tâm K2 

 
 

Anh VŨ ĐỨC SAO BIỂN 
Lìa trần ngày 06/05/2020 tại Việt Nam 

Hƣởng thọ 72 tuổi 

 

 
Anh NGUYỄN ĐỨC THUẬN K5 
Từ trần ngày 15/07/2020 tại Melbourne 

Hƣởng thọ 71 tuổi 

 
 

 

 
Anh HỒ QUỐC MINH K3 

Tạ thế ngày 04/06/2020 tại Việt Nam 

Hƣởng thọ 73 tuổi 
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vì nhà đang bị dột. Nhà đứa con ở 

ngay bên cạnh cũng bị dột. Anh 

chị phải chờ thợ đến sửa. Đồng 

thời phải dọn dẹp một căn khác 

để cho thuê. 

Ngoài các anh chị này, Thụ nhân 

Paris còn hai người nữa vẫn còn 

kẹt lại Sài gòn là chị Nguyễn Thị 

Thu Oanh K11 và anh Nguyễn 

Tấn Trung K11. Trường hợp của 

anh Trung có lẽ không đáng ngại 

lắm vì ở Việt nam  con tim anh 

"đã vui trở lại ". 

Ngược lại chị Hồng Thị Kim Lan 

K8 ở bên Pháp từ tháng 11/2019, 

định ở chơi 3 tháng với mấy đứa 

con, rốt cuộc dậm chân tại chỗ 

nửa năm rồi, chưa biết ngày nào 

có máy bay trở lại Việt nam. 

Tình trạng không có máy bay từ 

Việt nam đi Pháp và không có 

máy bay từ Pháp về Việt nam 

không phải là trường hợp ngoại 

lệ. Anh Lương Quan Thạch K3 từ 

Việt nam sang Nhật hồi đầu năm 

để dự đám cưới một đứa cháu, ba 

ngày sau bị kẹt cứng, không có 

may bay về. Từ hơn 4 tháng nay 

anh ăn dầm nằm dề bên Nhật, riết 

cũng chán. May mà công ăn việc 

làm của anh bên nhà có chị và 

con cái gánh vác  nên anh khỏi 

phải lo. 

 

4) Một năm khốn khổ 

Năm nay có nhiều biến cố và tai 

ương khắp nơi trên thế giới khiến 

lòng người hoang mang. Từ 

tháng hai dịch bệnh Covid-19 

phát xuất từ Vũ Hán, Trung quốc, 

lây lan khắp nơi gây tử vong thật 

kinh khiếp. Các nước Âu và Mỹ 

châu bắt đầu làm quen với các 

loại khẩu trang khi ra đường, 

ngoài những biện pháp y tế vệ 

sinh thường thức như rửa tay 

thường xuyên, cách ly vv...Tôn 

trọng luật lệ được 3 tháng, dân 

chúng bắt đầu khó chịu cảm thấy 

mất tự do. Các chính phủ phải thả 

lỏng một thời gian từ tháng 6.  

Nhưng vào giữa tháng 8 bệnh 

dịch  bùng phát trở lại. Con số tử 

vong tăng lên nhanh chóng  khiến 

chính phủ phải áp dụng lại các 

biện pháp chế tài. 

Đầu tháng 8, các tthảm hoạ khác 

xảy ra mãnh liệt, như tiết đại thử 

ở Pháp, có lúc thời tiết tăng lên 

hơn 40° C,và kéo dài một tuần lễ. 

Nạn cháy rừng ở Pháp, ỏ tiểu 

bang Cali, làm cho hàng ngàn 

mẫu đất bị thiêu hủy.  

Cuối tháng 8, trận bão Laura càn 

quét hai tiểu bang Texas và Lou-

isiane rồi kéo lên miền bắc nước 

Mỹ. 

Có một điều đáng mừng là trong 

các tai họa  này, không nghe nói 

anh chị em Thụ nhân các nơi bị 

ảnh hưởng. Xin Trời Phật tiếp tục 

phù hộ. 

 

5) Sửa nhà mới giống nhà cũ 

Chúng ta biết anh Lày A Mản 

thường viết bài cho Bản tin, như 

khảo cứu về Thiên Tự Văn tiếp 

tục đăng cho tới ngày nay. Anh 

xuất thân từ Sư phạm-Văn khoa 

Anh, tại viện Đại học Đà lạt, định 

cư tại Anh quốc từ 1984. Anh đã 

đậu vô số bằng cấp và làm đủ 

nghề. Anh còn có những phát 

minh về năng lượng ( xin xem lại 

Bản tin số 15 tháng  05/2014 ). 

Hôm nay chúng ta nghe anh kể về 

công việc tay chân của anh: 

" Năm nay bị cô Vi trói chân rồi, 

chúng em không đi đâu cả, không 

ra khỏi nhà nữa, mọi thứ nhu yếu 

nhờ con cái mua đem để ngoài 

cửa, chờ cháu lui ra xa mới ra 

lấy, nói vọng với con từ xa, đem 

vào sát trùng kỹ hay để cách ly 1 

tuần những thứ chưa cần dùng 

ngay. Nhờ cô Vi mà vợ chồng em 

phải hành nghề thợ cạo cho 

nhau, cắt xong trông như gốc rạ 

ngoài đồng mà cứ khen nhau, 

khen lấy khen để. 

Ok! Em sẽ tạm ngưng việc làm lại 

căn nhà mùa hè cạnh nhà để viết 

bài cho kịp thời hạn 2 tuần. Năm 

nay do không đi đâu mà cũng 

không có gì làm nên quyết định 

tháo căn nhà mùa hè em tự làm 

một mình rồi làm lại từ đầu, 

không cần ai giúp 1 tay, dù có rớt 

cái búa cái đinh từ trên mái cũng 

leo xuống mà nhặt lấy, mục đích 

là để kỷ niệm năm em 60 tuổi mà 

tự xây nhà 1 mình, hoàn toàn một 

mình. Năm em 60 tuổi, làm căn 

nhà này mất 3 tháng, năm nay 

tháo đi làm lại tưởng mất 1 tháng 

tháo 3 tháng làm lại là cùng, 

không ngờ tháo thì đúng là chỉ 

mất 1 tháng nhưng khi làm lại thì 

nay đã 3 tháng rồi mà vẫn chưa 

xong. Có lẽ tại già thêm nên làm 

gì cũng khó hơn. Ông hàng xóm 

lúc thấy em tháo nhà thì tưởng 

em làm nhà khác kiên cố hơn hay 

đẹp hơn, rộng hơn nhưng ngày 

qua ngày chỉ thấy em dùng lại vật 

liệu cũ và làm lại ý chang như 

trước, chỉ sơn lại thôi thì cười 

hỏi: "Ông có biết nếu chỉ sơn lại 

thì ông không cần tháo đi làm lại 

hay không?" Em nói " Biết chứ, 

nhưng sơn không thì không cho 

tôi việc làm 4 tháng mà trong 4 

tháng này đường trong máu giảm 

xuống ở mức trung bình, tôi ăn 

ngon, ngủ kỹ, uống thêm vài ly 

mà không sợ đường máu tăng."  

Thiệt tình cô Vi làm khó mọi 

người, võ đường đóng cửa, dẫn 

môn sinh ra công viên tập thì 

cảnh sát đến giải tán dù mỗi môn 

sinh đứng cách nhau 2 mét. 

Bà nhà em nói: "Nếu như cô Vi 

mà còn ở lại đến sang năm thì tôi 

không biết ông có còn tháo nó đi 

rồi làm lại lần nữa hay không!?" 

Kính chúc anh luôn yên vui. 

Thân kính, 

Em Mản" 

 

6) Thăm thầy Thúc 

Vừa đi nghỉ mát ở Bordeaux về, 

anh Lê Đình Thông đã đi thăm 

thầy Thúc vì e ngại tiết đại thử 

kéo dài cả tuần nay ảnh hưởng 

đến sức khoẻ thầy. Vì dịch Covid

-19 vẫn còn hoành hành nên anh 

không dám rủ bạn bè Thụ nhân 

cùng đến thăm thầy mà đi một 

mình . Tuy thầy nằm nói chuyện, 

nhưng tinh thần thầy vẫn tỉnh táo, 

giọng nói vẫn sang sảng. Anh chu 

đáo mời thầy nói vài câu để anh 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 25 



25 

 

Xem tiếp trang 26 

ghi âm  rồi gửi qua các diễn đàn 

Thụ nhân: 

B ấ m  v à o  l i n k  h t t p s : / /

tneu.blogspot.com/2020/08/loi-

thay-thuc.html   để nghe lời Thầy 

nói 

Chiều 14/08/2020 giữa mùa hè 

nóng nực, trong đêm tối, ngôi sao 

Sirius (Thiên lang - Canicule) 

sáng rực trên nền trời oi bức, 

chúng tôi đến thăm GS Vũ Quốc 

Thúc tại nhà riêng ở Nanterre. 

Thời gian cách ly vừa qua phải 

chăng đã là một „„thời biến‟‟ (時 

變) khắp nơi trên thế giới, như tựa 

đề cuốn hồi ký của GS Thúc ? 

Tuy đã ngoài trăm tuổi, Thầy 

Thúc vẫn minh mẫn, giọng nói 

sang sảng nói lên một sức sống 

mãnh liệt. Thầy chính là kẻ sĩ thời 

nay, luôn ưu thời mẫn thế : 

Khí hạo nhiên chí đại chí cương 

So chính khí đã đầy trong trời 

đất. 

Trong thời buổi cách ly mà thầy 

luôn quan tâm đến vận nước :  

Vũ trụ chi gian giai phận sự, 

nam nhi đáo thủ thị hào hùng. 

(Tất cả mọi việc trong vũ trụ đều 

là phận sự của mình 

Như thế nam nhi mới có tài xuất 

chúng). 

Thầy là hiện thân của cây tùng (五

鬚松 ), được nói trong cổ văn :  

松柏常青 : Tùng bách thường thanh 

(tùng bách lúc nào cũng xanh 

tươi). 

Thầy sinh năm 1920 (Canh 

Thân). Năm 2019 (Kỷ Hợi) viên 

tròn bách niên. Năm ngoái, đại 

gia đình của Thầy từ nhiều nước 

đã tề tựu, mừng Thượng Thọ của 

Thầy. Lúc đó, tôi có đôi lời kính 

chúc như sau : 

„ „ S i n h  n h ậ t  t r ă m  t u ổ i 

(16/09/2019) của GS Vũ Quốc 

Thúc nhằm rằm tháng tám năm 

Kỷ Hợi (13/09/2019), tuy xê xích 

ba ngày nhưng vẫn là ánh trăng 

rằm. Thầy trò cùng nhấp chén trà 

quê hương, trong khi chúng tôi 

ngâm nga hai câu thơ trong bài 

Mạn Hứng (漫興) của Nguyễn Trãi 

để chúc thọ thầy : 

Cố sơn tạc dạ triền thanh mộng 
故 山 昨 夜 纏 清 夢 

Nguyệt mãn Bình Than tửu mãn 

thuyền 
月 滿 平 灘 酒 滿 船 

---Năm nay, thầy 100 tuổi, tính 

theo dương lịch. Thầy mừng bách 

niên, tùng bách kiên vững như 

bàn thạch. Kính mừng sinh nhật 

bách niên của Thầy giữa mùa 

dịch bệnh, tôi có bài thơ như 

sau : 

Tùng Bách Vĩnh Sanh (松柏永青) 

Trong mùa đại dịch khắp đông 

tây 

Bệnh tật tràn lan cảnh đọa đầy 

Hiện thân tùng bách trong ly loạn 

Giông bão cuộc đời chẳng 

chuyển lay 

Cây tùng bách niên còn xanh 

mướt 

Vận nước ưu tư chẳng đổi thay  

Đại thọ là đây mùa dịch bệnh 

Con dân nước Việt sẽ xum vầy. 

 

7) Triển lãm   

Ngày 12/08 anh Đinh Hùng gửi 

một thiệp mời của hai hội MCFV 

và AURORE nhằm trưng bày, 

triển lãm tác phẩm của những 

nghệ sĩ Pháp gốc Việt tại Trung 

tâm Văn hoá Eric Satie trong 

thành phố Arcueil, ngoại ô phía 

nam Paris. Tất cả hoạ sĩ, nhà văn, 

nhiếp ảnh viên và  điêu khắc gia, 

nam cũng như nữ, chuyên nghiệp 

hay tài tử, đều được mời tham dự 

buổi hội ngộ nghệ thuật  này từ  

03 đến 10 tháng 10/2020. Trung 

tâm sẽ dành chỗ cho  26 tác phẩm 

treo tường, 5 bệ đặt tượng nhỏ, và 

tủ kiếng để trưng bày sách. 

Lịch trình như sau: treo tranh 

ngày thứ sáu 02/10, tiệc khai mạc 

ngày thứ bảy 03/10 từ  3 giờ đến 

7 giờ chiều. Buổi triển lãm mở 

cửa cho công chúng từ thứ bảy 

03/10 đến thứ bảy 10/10/2020, từ 

2 giờ trưa đến 6 giờ chiều. 

Mục đích  của buổi triển lãm là 

giới thiệu và quảng bá các nghệ sĩ 

Pháp-Việt. Một thư mục điện 

toán liệt kê các tác phẩm được 

trưng bày và những thông tin về 

các nghệ sĩ sẽ được loan báo 

trước đó. 

Hội MCFV ( Mouvement des Ci-

toyens Français d'Origine Viet-

namienne ) hay Phong Trào Công 

Dân Pháp gốc Việt của anh Đinh 

Hùng được thành lập từ tháng 10/ 

2014 và thường xuyên có những 

hoạt động văn hoá. 

Hạn chót ghi tên là ngày 

15/09/2020. Phiếu ghi tên gửi về 

MCFV, 23 rue Hallé, Paris 75014 

hay: info.mcfv@gmail.com 

 

8) Sức khoẻ Mai Kim Đỉnh 

Trung tuần tháng 8 bạn bè Thụ 

nhân chuyển một tin vui về anh 

Mai Kim Đỉnh K1 sau hơn hai 

năm gia đình anh thoát nạn. Câu 

chuyện này được đăng trong Bản 

tin số 26 ( Bộ mới ) tháng 

01/2018. Sau đây là thư của anh 

Trần Văn Bá K6 viết cho anh Tô 

Minh Toàn cùng khoá: 

Toàn và các bạn thân mến, 

Chiều hôm qua thứ sáu 

14/8/2020, anh Mai Kim Đỉnh gọi 

điện cho mình để nhờ thông báo 

cho Toàn và các bạn K6 trên diễn 

đàn Yahoogroups được biết lý do 

tại sao từ 2017 đến nay anh 

không còn liên lạc với các bạn. 

Anh Đỉnh cho biết câu chuyện 

của anh như sau : 

"Ngày 17/2/2017, anh đi bộ từ 

nhà đến lấy thuốc ở một phar-

macy cách đó vài con phố. Trên 

đường đi, bất ngờ bị choáng ngã 

đập đầu xuống đất bất tỉnh. 

Người đi đường phát hiện gọi xe 

...tin tức đó đây 
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cứu thương chở anh đi cấp cứu. 

Lúc đó anh vừa tỉnh lại và yêu 

cầu lái xe cứu thương trên đường 

đi ghé qua trường, nơi chị Đỉnh 

đang dạy học, để báo cho chị biết 

vì nhà chỉ có hai vợ chồng - ngộ 

nhỡ khi về nhà không thấy anh sẽ 

khiến chị rất lo lắng. Biết tin, chị 

xin phép trường được tạm ngưng 

công việc và theo xe cứu thương 

đưa anh đi bệnh viện. 

Khi tình trạng sức khỏe của anh 

tạm ổn và phải lưu lại BV để theo 

dõi thêm, chị đón taxi về nhà 

đồng thời cũng không quên thông 

báo cho con trai của anh chị, 

cháu là bác sĩ phẫu thuật đang 

làm việc ở một bệnh viện cách đó 

khoảng 300 km được biết về sự cố 

mới xảy ra cho bố. 

Anh kể tiếp: " Trên đường về, xe 

taxi chở chị bị một chiếc xe chạy 

ngược chiều tông vào phần sau 

của xe, may mắn là chị không bị 

hề hấn gì vì ngồi ở ghế bên phải 

của xe nên chỉ bị một phen hú vía 

mà thôi! Con trai của anh chị khi 

biết tin bố bị nạn cũng liền tức 

tốc lái xe về thăm bố. Trên đường 

đi xe của cháu bị một chiếc xe tãi 

chạy ngược chiều va phải, hất xe 

của cháu rơi xuống ta luy khá sâu 

của mặt đường!!! Và cũng giống 

trường hợp của mẹ, cháu chị bị 

xây xát nhẹ. Sau đó gọi điện thoại 

báo cảnh sát đưa cháu về nhà." 

Anh cho biết ngày 27/2/2017 là 

một ngày đặc biệt đáng nhớ của 

gia đình anh. Nhờ ơn trên nên 

mặc dù các sự cố nguy hiểm xãy 

ra đối với 3 thành viên duy nhất 

trong gia đình anh, tất cả đều 

được bình an một cách hi hữu! 

Sau lần bị ngã bất tỉnh trên, tay 

chân anh bị yếu dần, bị té đi té 

lại nhiều lần ở nhà, tim phải đặt 

máy trợ nhịp, không còn gõ bàn 

phím được nữa để liên lạc email 

với bạn bè đồng môn và đặc biệt 

là với K6 của chúng ta. Anh cho 

biết là rất nhớ các bạn, đặc biệt 

là xin cáo lỗi với Toàn vì không 

thể sinh hoạt trên diễn đàn K6. 

Anh nói chuyện với mình khá lâu, 

tâm sự về công việc của anh 

trước 1975 và thời gian sau khi đi 

cải tạo hơn 9 năm, từ 1975 - 

1984, cho đến lúc qua Anh định 

cư...Nghe thật cám cảnh! Nhất là 

hiện anh sống hầu như hoàn toàn 

khép kín ở nhà. Anh gọi điện nói 

chuyện với mình 2 lần liên tiếp từ 

thứ năm và thứ sáu hôm qua chắc 

cũng là vì nhu cầu muốn giải tỏa 

phần nào nỗi cô đơn khi phải "ở 

nhà một mình". 

Với nhiệm vụ được đàn anh kính 

yêu giao phó, mình xin thông báo 

tin tức về anh Mai Kim Đỉnh cho 

các bạn được biết... Các bạn có 

thể liên lạc thăm hỏi, trò chuyện 

cùng anh ở số : +441442258167 

(UK). 

Chúc các bạn bình yên trong mùa 

đại dịch. 

Tình thương, mến thương! 

Trần Văn Bá 

Sáng thứ bảy 22/08, anh Sơn râu 

từ Việt nam điện thoại qua  Lưu 

Văn Dân cho biết có nói chuyện 

với Đỉnh nửa tiếng đồng hồ giống 

như Bá đã kể. Trong lúc nói 

chuyện anh Sơn chỉ cho anh Đỉnh 

cách tập luyện để tay chân mạnh 

mẽ trở lại. Hy vọng anh Đỉnh sẽ 

có thể cầm điện thoại hoặc gõ 

phím được. 

 

9) Đinh Hùng bị nhức đầu 

Từ ba tháng nay, mỗi lần họp để 

bàn về đêm nhạc chủ đề Đà lạt và 

Tôi, anh Đinh Hùng phải nhờ 

người chở vì không thể lái xe. 

Anh than bị nhức đầu. Lúc đầu 

tưởng là bệnh cũ tái phát vì hồi 

trẻ anh thường bị chứng đau đầu 

( migaine ) hành hạ. Hoá ra 

không phải. Đi khám bác sĩ chẳng 

thấy gì. Đến khi làm IRM thì mới 

phát hiện một cục máu đông 

trong mạch máu từ tim lên đầu. 

Anh thường mất thăng bằng khi 

đi đứng. 

Thứ hai 24/08 anh có hẹn với một 

bác sĩ về thẩn kinh học để chẩn 

đoán chính xác và quyết định 

chữa như thế nào. Bác sĩ cho biết 

không thể dựa vào IRM mà đưa 

ra quyết định. Anh Hùng sẽ phải 

vào nhà thương tháng sau để làm 

thêm một vài khám  nghiệm nữa. 

Có lẽ sẽ phải ở trong đó hai-ba 

ngày. Tuy nhiên bác sĩ bác bỏ 

việc mổ xẻ để lấy cục máu đông 

vì phương pháp đó không loại bỏ 

hoàn toàn máu đông,  nó không 

còn chỗ này thì sẽ hiện ra chỗ 

khác. Rất có thể nhờ một mạch 

máu khác đưa lên óc thay cho 

mạch kia.  

Cầu mong anh Hùng tai qua nạn 

khỏi và chóng lành bệnh. 

 

Tin các nơi khác 

1) Huỳnh Trung Trực mổ ung 

bướu 

Được biết anh Huỳnh Trung Trực 

K1 sau khi đi khám nghiệm thấy 

lá gan có 3 cục bướu, hai ung thư 

một lành,  đã vào bệnh viện cuối 

tháng tư để mổ. Ngày 26/4 anh 

Phạm Hữu Tài và anh Nguyễn 

Thanh Nhàn cùng khoá cho nhau 

biết anh Trực đã ra nhà thương, 

nhưng còn đau lắm, nói chuyện 

cũng đau. 

Mãi đến gần một tuần sau anh 

Nhàn mới liên lạc được với anh 

Trực và kể lại diễn tiến như sau: 

" Đại khái là họ luồn một bóng 

đèn (?) từ động mạch đùi vào 

gan. Trên bụng họ đặt một bộ 

phận, bộ phận này chụp hình các 

vị trí bên trong và chuyển lên một 

màn hình, bác sĩ nhìn màn hình 

này mà lụi kim xuyên be sườn vào 

gan, đầu kim có bộ phận phát 

nhiệt giống như nhiệt của mi-

cowave mà đốt. Họ đốt hai cục. 

Cục lớn bằng viên bò vò viên hết 

7 phút, cục nhỏ 5 phút." 

Bài viết của anh Nhàn khá dài và 

dí dỏm, cũng nói lên những giây 

phút đau đớn mà anh Trực trải 

qua sau cơn phẫu thuật, và nhắc 

lại lòng gan dạ của anh khi anh 

sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho 

những phương pháp hay loại 

thuốc mới để chữa bệnh (năm 

2014 anh Trực tình nguyện thí 

nghiệm thuốc mới chữa hépatite 

C). Hai anh nhắc lại công thức 

...tin tức đó đây 
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tính tuổi thọ như sau: 5 năm, 6 

tháng, 7 ngày. Tức là: lúc 50 tuổi 

thì tuổi thọ tính bằng năm; lúc 60 

thì tuổi thọ tính bằng tháng; lúc 

70 thì tuổi thọ tính bằng ngày. 

Nhân ngày Hiền Mẫu 10/5 vừa 

qua tại Hoa kỳ, anh Trực gửi hình 

lên diễn đàn TN1-2 cảm ơn và 

cho anh em biết sức khoẻ: 

Anh chị em thân mến, 

        Hôm nay ngày Mother's Day 

05/10/2020, các con cháu mua 

thức ăn đem đến nhà để chúc 

m ừ n g  v à  c h u n g  v u i 

cùng gia đình. Chụp một tấm 

hình để anh chị em có thể nhận 

xét về thần thái của tôi sau cuộc 

chữa trị quá đau đớn ngày 

04/22/2020 vừa qua. 

Một lần nữa, Minh-Lý và tôi xin 

chân thành cám ơn những lời 

thăm hỏi ân cần và khích lệ vô 

cùng quí báu của tất cả anh chị 

em. 

Happy Mother's Day ! 

HUYNH TRUNG-TRUC  
Đầu tháng 6, anh Nhàn cho biết 

tình trạng sức khoẻ của anh Trực 

khá tốt, sau khi vừa đi khám 

kiểm soát. 

 

2) Ba Duế 

Từ tháng 02/20 anh Trần Đình 

Chỉ K2 gởi lên diễn đàn TN1-2 

hai tấm hình và hỏi đố bạn bè 

người đó là ai. Trong gần 3 tháng 

liền không ai trả lời được. Vào 

ngày 10/5, anh bật mí rằng đây 

không phải bạn đồng môn mà là 

một nhân vật có liên quan tới 

nhiều khoá sinh viên của Viện 

Đại học Đà lạt từ 1964 đến 1975. 

Chúng ta nghe anh kể: 

"Tôi gửi 2 tấm hình này lên đố 

anh chị em gần 3 tháng nay 

nhưng không có một TN1-2 nào 

nhận ra. 

Đây là Anh Ba Duế, người có 

quán ăn và phòng trọ sinh viên 

tại số 36 Võ Tánh Dalat vào 

những năm 1964-1975. Anh tên 

thật là Võ Duế, sinh năm 1929. 

Trời sập, anh bị tịch thu nhà và 

bị vc giam gần 1 năm, chẳng biết 

vì tội gì!!! 

Mỗi lần về Dalat tôi thường ghé 

thăm anh, nay ở trong một hẻm 

nhỏ đường Hoàng Diệu (đổ hết 

dốc Duy Tân, quẹo phải). Anh 

vẫn còn sáng suốt, tuy có chút ít 

lãng trí của tuổi cửu tuần.  

Rất thích thú được hầu chuyện 

cùng anh, anh nhớ khá nhiều về 

những chuyện thú vị TN, vẫn còn 

nhớ vanh vách tên nhiều 

“thằng”!  

Ôi, cả một khung trời kỷ niệm 

Dalat! 

SeeCiTy Sydney. 

Nhà anh Ba Duế ở ngã tư Võ 

Tánh, Bùi Thị Xuân, Hàm Nghi 

và đường đi xuống trường Bồ Đề, 

chùa Linh Sơn, mặt tiền mở quán 

ăn trưa, phía sau là phòng  trọ. 

Trong số sinh viên K1 thuê 

phòng phải kể nhóm Tam Quái: 

Trần Hữu Độ, Nguyễn Phi Hùng, 

Nhan Kim Hoà.  

Ngày 21/5 anh Chỉ lại gửi một lá 

thư khác kể lại một mẩu chuyện 

khá vui về anh Ba Duế: 

"Xin gửi tiếp hình anh 3 Duế, 

chụp hồi năm ngoái nhân kỳ tôi 

ghé Dalat thăm anh. 

Tôi hỏi anh có còn nhớ kỷ niệm 

nào khó quên cùng các sinh viên 

không? Anh kể nhiều chuyện vui 

lắm, và đây là một trong những 

chuyện mà anh nhớ nhất : 

Hồi đó tao có một cái bảng hiệu 

nhỏ dựng trước quán. Sáng mang 

ra, tối mang vào. Một hôm trời 

mưa to quá nên đành phải để ở 

ngoài, sáng ra tấm bảng hiệu 

biến đâu mất tiêu! 

Đến trưa, khi quán có khá đông 

sinh viên đang dùng bữa, thì bất 

chợt xe Cha Lập thắng trước 

cửa! Các sinh viên vội vã bỏ đũa 

đứng lên chào Cha. Anh tài xế 

khệ nệ mang tấm bảng hiệu vào 

trả! Cha Lập bước xuống xe, nói 

với tao là có một vài tên sinh viên 

nghịch ngợm mang tấm bảng 

hiệu này đặt... trước phòng Cha! 

Cha cười ha hả và nói “Sinh viên 

mà, thanh niên mà, thôi anh đừng 

chấp nhất chúng nó làm gì!” 

Và trước khi lên xe, Cha cười 

mỉm, nhịp ngón trỏ chỉ vào đám 

sinh viên đang đứng lấm lét nhìn 

nhau không nói lên được lời nào! 

Ôi, thời nhất quỷ nhì ma! Ôi thời 

Dalat ăm ắp kỷ niệm! 

Như vậy, chắc chắn là mấy chàng 

Đại học xá là thủ phạm, trên 

đường đi ăn khuya, đi săn mấy 

em hay xem ciné trở về Viện! 

AI ĐÂY? GIƠ TAY LÊN! 

SeeCiTy Sydney. 

  
3) Tin vui Thụ nhân C 

Một trong những tin vui thời 

Covid đến từ Việt nam. Đó là tin 

anh Huỳnh Khánh Hồng K7 báo 

tin con gái đậu bằng Tiến sĩ kinh 

tế. Anh Hồng là MC nổi tiếng 

đình đám trong giới Thụ nhân. 

Anh viết: 

"Chào anh chị TN. 

Xin chia sẻ niềm vui lớn của gia 

đình mình đến gia đình Thụ Nhân 

khi con gái út báo hôm 17/5 

Trường đã làm lễ tốt nghiệp 

online. 

Không diễn tả hết niềm vui lớn 

nầy . 

Xin cảm ơn Nhà Nước Singapore 

đã 10 năm bảo trợ toàn phần cho 

con gái. 

Xin cảm ơn Trường ĐH Colum-

bia và đất nước Hoa Kỳ đã cấp 

học bổng toàn phần 6 năm cho 

con gái hoàn tất chương trình 

Tiến Sĩ Kinh Tế . 

Xin cảm ơn gia đình TN luôn 

đồng hành. 

...tin tức đó đây 
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Thân quý, 

Huỳnh Khánh Hồng K7 

Sau đó anh Hồng còn gởi thư 

riêng kể lại cặn kẽ học trình của 

cô con gái: 

Chào anh Dân - đàn anh kính 

mến, 

Cháu là Huỳnh Khánh Ngọc 

Hân . 

Năm 2004 cháu là 1 trong 4 học 

sinh đầu tiên tại SG được Singa-

pore cấp học bổng 100% 

(ASEAN) học từ O level lên A 

level, sau đó cháu đậu vào NUS 

(Đại Học Quốc Gia Singapore) 

và hoàn tất Cử Nhân Kinh Tế và 

Cử Nhân Toán (đều hạng Danh 

Dự) . Sau đó được vào làm việc ở 

Bộ Công Thương Singapore hơn 

8 tháng . Thời gian ở Singapore 

là 10 năm đều được trợ cấp toàn 

phần (cháu có thẻ xanh từ đầu 

năm 2008) 

Năm 2014 cháu được Đại học 

Columbia - Mỹ chấp thuận cấp 

học bổng toàn phần để nghiên 

cứu chương trình Tiến sĩ Kinh tế 

(6 năm). Năm 2020 cháu đã hoàn 

thành chương trình n ày, tháng 

9/2020 cháu sẽ làm việc ở DC . 

Một vài thông tin về cháu - Em sẽ 

gởi cho anh CV của cháu. 

Cám ơn anh đã quan tâm đến 

cháu. 

Mong anh chị và gia đình luôn 

nhận được những điều tốt đẹp 

nhất. 

Kính anh, 

Huỳnh Khánh Hồng 

 

4) Chuyện họp mặt truyền thống 

Đầu tháng 6 anh Nguyễn Văn 

Sơn ( râu ) K1 ở Việt nam tường 

thuật một chuyến đi và họp mặt 

thật hi hữu và " ấn tượng ": 

Mùa dịch tàn khốc này mà bản 

chuyện họp mặt thì nghe lạc quẻ 

quá đi mất. Vậy mà  K1 Chánh trị 

Xã hội trường Chánh trị Kinh 

doanh không những bàn mà còn 

tổ chức hẳn hoi một buổi họp 

mặt truyền thống linh đình nữa 

mới "hách" xì xằng cho. Không 

chỉ họp mặt "nội bộ" mà còn mời 

mọc các anh chị thuộc các khóa 

đàn anh đàn chị nữa mới "oai" ra 

phết chứ! 

Ba thằng CTKD K1 được ân cần 

mời mọc là Long giữ chùa, Thức 

đại điếc và Sơn râu, vừa gọi điện 

mời, vừa nhắn tin, mỗi thứ 3 lần, 

vì "em sợ các anh quên". Xe rước 

đi và đưa về ở nơi thuận tiện 

nhất, dễ đón Grab đi về nhà, là 

cửa Tây chợ Bến Thành. Người 

tổ chức là Hoàng Trọng Tiến, 

hiện là Chủ tịch Khoa, Thư ký 

của Ban Đại diện Thụ nhân, Đại 

diện DUACT Đà Lạt.  

Khóa 1 Chánh trị Xã hội, tương 

đương với K9 CTKD, cùng khóa 

với Bảo Bườn mà nhiều anh chị 

em biết mặt biết tên, tình thương 

mến thương. 

Xe khởi hành lúc 9 giờ và lúc 11 

giờ đến một trang trại ở gần chợ 

Long Khánh. 29 anh chị em gồm 

23 người cuối U 70 của K1 

CTXH, 4 người cuối U 80 (VT 

Thức, SR, Bá và vợ, và 1 đầu U 

90 (NT Long) đều bị "chói mắt" 

với vẻ hoành tráng của trang trại 

3 ha cây ăn trái và hoa kiểng. 

Lại gặp 7 anh chị em từ Đà Lạt 

về tham dự gồm 1 cuối U 70 K7 

CTKD (Võ Đức Trung) và 6 cuối 

U 70 của K1 CTXH. Buổi họp 

mặt đặc biệt có sự hiện diện của 

vợ chồng Long (K7 CTKD)-

Trang, hội trưởng Hội Thụ nhân 

Nha Trang. 

Tiến đón anh em và giới thiệu, 

"Đây là trang trại nhà em, trồng 

măng cụt, chôm chôm, đu đủ, 

thanh long, xoài, dừa ... Trong 

trang trại này, vợ em có một trại 

nuôi heo tộc (heo mọi) hơn trăm 

con, 2 trại nuôi gà ta vài ngàn 

con. Tháng này là mùa trái cây, 

heo và gà đã lớn, sắp thu hoạch, 

em tổ chức họp mặt truyền thống 

hằng năm mời các anh chị và các 

bạn về cùng chung vui, cùng ôn 

lại những kỷ niệm ngày xưa thân 

ái bên nhau dưới mái trường 

thân yêu, kiểm điểm lại những gì 

đã làm được cho tình tương thân 

tương ái bạn hữu trong năm qua, 

và dự liệu những gì sẽ làm trong 

năm nay và sắp tới. Rồi chúng ta 

cùng chung vui một bữa ăn toàn 

cây nhà lá vườn : thịt phay heo 

tộc, heo tộc nướng mọi, gà ta 

nướng mọi, lẩu rau nhà trồng ... 

Buổi chiều, cùng dùng một bữa 

cơm gà và gà hầm nấm rơm, 

trước khi chia tay anh chị về Sài 

gòn. Vợ chồng em kính tặng mỗi 

anh chị một giỏ trái cây về ăn lấy 

thảo, anh chị nhận cho. Còn em 

mời anh chị Đà Lạt và Nha 

Trang cùng ở lại chơi với vợ 

chồng em một đêm, em có 3 

phòng ngủ rộng được trang bị 

nội thất mới tinh, có khá đủ tiện 

nghi sinh hoạt, sáng mai ăn sáng 

rồi về". 

Khóa này có khá đông sinh viên 

thành đạt. Mặc dù chỉ mới học 

được 2 năm ở khoa tại Viện, 

chưa một ngày biết mặt Cha Lập, 

nhưng năm nào, cũng có nhiều 

đại diện về thăm mộ Cha, dự lễ 

tưởng niệm Cha, và cùng xum 

họp với toàn Thụ Nhân. Cũng có 

người lặn lội sang Mỹ, Úc tham 

dự Đại hội Thụ Nhân. Và thường 

xuyên tham dự Họp mặt Thụ 

Nhân hằng năm ở Đà Lạt. 

SR 
 

5) Giới thiệu sách mới 

Ngày 27/06, anh Võ Thành Xuân 

K1 chủ trương Diễn đàn Thụ 

nhân loan báo một tin vui, đó là 

tin anh Nguyễn Đức Quang ( Già 

...tin tức đó đây 
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cơ ) cùng khoá vừa gửi đăng một 

tuyển tập truyện ngắn. Anh viết: 

Các bạn thân mến, 

Đây là Tuyển Tập Truyện Ngắn 

thứ hai bạn Nguyễn Đức Quang 

Già Cơ xuất bản trong mùa đại 

dịch hiện nay.  Tuyển Tập trước 

đây là Bóng Dáng Phật Về mà 

Diễn Đàn Thụ Nhân đã giới thiệu 

với các bạn. 

Từ thành phố Seattle ở tây bắc 

nước Mỹ, một nơi hiện có nhiều 

biến động, Quang Già Cơ vẫn 

bền bỉ sáng tác và gởi đến bạn 

mình các món ăn tinh thần 

thường đậm đà tình bạn Thụ 

Nhân với nhiều kỷ niệm.   

 

Xin mời các bạn cùng xem Tuyển 

Tập Truyện Ngắn mới ra lò của 

Quang Già Cơ  

- MÙA XUÂN NĂM 2020 - Tuyển 

Tập Truyện Ngắn  

 

Ban Biên Tập 

Diễn Đàn Thụ Nhân 

 www.thunhan.org 

  

6) Hiện tượng lạ 

Trung tuần tháng 6, mười ngày 

sau đám tang của mẹ vợ anh 

Đặng Văn Quít K2 ở Florida, anh 

Nguyễn Thanh Nhàn K1 từ 

Washington DC thâu thập một tin 

rợn người để kể lại bạn bè Thụ 

nhân nghe: 

Thưa quí bạn, 

Nhạc mẫu bạn Quít K2, 93 

tuổi,  quá vãng lúc 7:00PM tối 

ngày June 12 tại nhà cô em vợ ở 

Florida. Người con trai út 55 

tuổi  hối hả lái xe từ North Caro-

lina  về thọ tang. Vợ chồng anh 

đến nơi khoảng 5 giờ sáng. Sau 

khi bóp tay bóp chân, hôn mắt 

hốn trán mẹ, anh xin chạy qua 

nhà Quít cách đó một phút lái xe 

để tắm rửa cho khỏe người. Phía 

sau nhà Quít liền ranh có một 

khoảng đất trống giữa hai căn 

nhà hàng xóm mỗi bên đều có 

sẵn rào cao. Miếng đất ngó thẳng 

ra mặt đường phía sau....... 

Thằng con  Quít đã mua miếng 

đất này cho Quít  vui cảnh trồng 

trọt. Đứng trước nhà Mẹ chị Quít 

nhìn qua có thể thấy miếng đất 

này. Bình thường vợ chồng Quít 

vẫn đi bộ tắt qua lại. Khoảng 

cách độ chừng từ nhà Ba Duế 

đến nhà 48 Võ Tánh. 

Khi người em lùi xe từ drive way 

ra thì có người đàn bà trẻ của 

nhà đối diện đứng giữa đường 

chăm chú dùng phone chụp hình 

gì đó trên trời. Người đàn bà cứ 

đứng giữa đường chắn lối  không 

biết rằng có một chiếc xe cần lui 

ra. Người em bực lắm, nhưng sực 

nhớ mẹ mình vừa mới qua đời 

còn đang nằm đó nên không dám 

chửi đổng. Chập sau lùi vào lề 

cho xe ra nhưng bà kia vẫn tiếp 

tục dùng phone và mắt vẫn dán 

lên trời. Khi đến nhà Quít, vừa 

bước  ra khỏi xe người em mới 

phát giác một vùng sáng chói lòa 

bao trùm quang cảnh, anh mới 

sực nhớ hồi nãy vừa de xe ra anh 

đã thấy chung quanh sáng rực 

mà anh không để ý. Bây giờ anh 

mới nghĩ ra người đàn bà khi nãy 

đã chụp  hiện tượng trên trời. 

Lúc này vùng sáng vẫn còn, 

nhưng lu dần rối tắt. Bầu trời lúc 

đó trở lại mờ mờ vì chưa kịp bình 

minh. Khi trở lại nhà Mẹ, anh 

thuật lại chuyện lạ này. Thằng 

con trai Quít liền chạy qua nhà 

đối diện kể lại câu chuyện và 

xin những gì đã chụp. 

Hiện tượng này chỉ có 4 người 

thấy. Hai vợ chồng người em và 

hai vợ chồng người chụp hình. 

Có lẽ là họ dậy sớm để chạy bộ. 

Quít không thấy hiện tượng này, 

nhưng Quít tin là có thật. Thứ 

nhất vì có hình, thứ hai hồi nhỏ 

lúc 7 tuổi khi cha của Quít vừa 

mất thì độ tuần lễ sau chuyện đã 

xảy ra: 

Lúc đó mặt trời mới lặn không 

lâu. Mẹ Quít có chuyện phài qua 

nhà hàng xóm rất gần. Nhà quê 

đâu có điện đóm gì. Mặt trời lặn 

là tối mịt. Nhà mới đám tang 

xong, ba anh em Quít nhát gan 

nên ngủ chung giường. Chiếc 

giường mà ba Quít đã nằm chết 

trước khi tẩn liệm. Chợt cả ba 

anh em đều thấy một cục sáng từ 

ngoài bay thẳng vô nhà, rồi lẩn 

quẩn trên nóc mùng. Cục sáng to 

dần, to dần lớn bằng trái banh 

túc cầu. rồi sáng lòa. Cả ba sợ 

quá la thét lên. Mẹ Quít từ hàng 

xóm nghe đám trẻ la thét nên vội 

chạy về. Ba anh em kể lại câu 

chuyện. Mẹ Quít  rầy át  "Tụi bây 

thấy bá láp, tao có thấy gì đâu!" 

 

7) Thụ nhân Sài gòn tiếp bạn 

Được tin anh Nguyễn Khánh 

Chúc K1 về Việt nam và bị kẹt 

lại từ đầu năm, một số bạn bè 

Thụ nhân cùng khoá kêu gọi 

nhau để tiếp đón. Nhưng số anh 

Chúc cò lẽ giống Khổng Minh 

cho nên phải mời đến lần thứ ba 

anh mới rảnh. 

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn 

Sơn ( râu ) thì lần đầu có các anh 

Nguyễn Quang Tuyến, Hà Minh 

Quang, Vũ Trọng Thức, Trần 

Trọng Thức và anh Sơn. Lần thứ 

hai có thêm anh Nguyễn Quốc 

Khánh. Nhưng anh Chúc cho họ 

leo cây cả hai lần. Đến lần thứ ba 

thì anh Chúc nhận lời nhưng chỉ 

đi một mình vì chị Mai nói không 

có chị nào khác nên chị hơi ngại. 

Quán ăn mà mọi người sốt sắng 

mời anh Chúc là quán Đồng. 

Điều đáng tiếc là anh Chúc quên 

...tin tức đó đây 
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lời chị Mai dặn trước khi đi là 

phải chụp một tấm ảnh để đăng 

Bản tin. Chị Mai viết: "Ông Chúc  

nhà Mai  lúc này hay quên lắm, 

khi gặp bạn vui chuyện trò là 

quên hết vì thế đã nhiều lần đi ăn 

với bạn bè TN mà trước khi đi 

Mai đã dặn nhớ chụp ảnh rồi mà 

khi về Mai  hỏi thì ông nói quên 

rồi, thế là huề thôi." 

Vào một dịp khác anh chị Sơn-

Trâm mời anh chị Chúc-Mai và 

anh chị Đăng-Nga đến tiệm Bếp 

Nhà Xứ Quảng đường Trần Cao 

Vân, Đakao. Chị Mai cho biết 

tiệm này khá ngon. Để đáp lại, 

anh chị Chúc-Mai trước khi lên 

máy bay ngày 31/07, mời anh chị 

Sơn-Trâm, anh chị Đăng-Nga và 

hai bạn K11 là Nguyễn Tấn 

Trung và Thanh Tuyền đến ăn 

uống tại quán Đồng. Nhưng vì 

thời giờ eo hẹp nên cuộc hẹn phải 

bỏ. 

 

8) Tin sức khỏe của các cụ K6 

Ở ngưỡng cửa 70, anh chị em K6 

đã bắt đầu rủ nhau nhập hội "ba 

cao một thấp" (cao máu, cao 

đường, cao huyết áp và phong 

thấp). Nhưng trong mấy tháng 

vừa qua, vài trường hơp hơn 

thường tình xảy ra cho vài bạn 

như sau: 

 Từ khi bị tai biến tuy đã hơn 10 

năm, nhưng anh Nguyễn Văn 

Phước yếu hẳn, thêm vào đó lại 

còn bị đau đầu gối, đi đứng khó 

khăn nên lúc nào chị Tuyết vợ 

anh cũng ở bên cạnh chăm lo cho 

anh. Trong kỳ HNKK K6 vừa 

qua, hai anh chị trên đường về 

phòng thì anh Phước trượt chân 

té kéo theo chi Tuyết lăn lộn 

xuống đồi, may là đồi cỏ nên hai 

anh chị không đau đớn gì. Tháng 

6 vừa qua, đến phiên chị Tuyết bị 

té tại nhà, gẫy xương đùi, phải 

nằm bệnh viện 3 tuần lễ. Hiện giờ 

chị đã về nhà nhưng đi lại khó 

khăn, đi đâu cũng vẫn phải chống 

gậy. Ai lo cho anh Phước và chị 

Tuyết đây? 

 Cũng trong khỏang thời gian 

này, chị Trần Hoàng Yến tuy đã 

bị sưng chân từ lâu, nhưng lúc 

nào cũng "tự chẩn bệnh" và cho 

rằng vì cả ngày bận bịu ngồi làm 

việc, sổ sách kế toán, thuế má 

cho khách hàng nên bị máu dồn 

xuống nên bị sưng chân. Vì yêu 

nghề, chị không nghĩ tới việc 

chữa trị, nhưng tháng 5 vừa qua, 

chịu không nổi nữa, chị Yến mới 

đi bác sĩ. Nhìn thấy bác sĩ nói 

phải chuyển đến bênh viện để mổ 

khẩn cấp. Mổ xong, kết quả tốt, 

chị Yến nhìn xuống thấy vẫn còn 

nguyên 2 "chân dài", mừng quá, 

hết thấy đau nên tiếp tục ngồi làm 

việc (mùa thuế) và đi du lịch, 

chạy nhẩy như trước. 

 Tháng 7 vừa qua, chị Trần Thu 

Nga lái Honda đi công việc. 

Đang chạy ngon lành trên đường, 

bị xe của một người mua bán đồ 

"ve chai" chở một xe đồ cồng 

kềnh đầy nồi niêu, rác rưởi, cây 

gỗ và ống nước lòng thòng ... 

chạy qua mặt rồi cây, ống quẹt 

vào và móc vào tay lái làm chị té 

xuống đường. Chị Nga bị gẫy 

tay, phải vô nhà thương bó tay 

hơn 1 tháng mới được tháo băng 

hôm tuần trước. May có 

anh  Nguyễn Công Đức chồng 

chị bên cạnh, anh là thầy Đông Y 

rất mát tay chăm sóc và anh có 

nhiều môn thuốc độc đáo chữa trị 

nên chị nga đã bình phục. 

 Chị Đặng Thị Ngọc Phụng, đi 

khám bác sĩ thấy bị nghẽn mạch 

và đang chờ để hẹn ngày đi thông 

mạch. 

 

9) Thăm gia đình  Bảo Bườn 

Cuối tháng 6 anh Sơn râu nhân 

dịp cùng vợ lên Đà lạt chơi, đã rủ 

một số anh chị khoá đàn em, 

trong đó có Võ Đức Trung K7 và 

nhiều bạn K9, đi ăn sáng với vợ 

con của Bảo Bườn K9 vừa mãn 

phần hồi tháng giêng. Sau khi ăn 

sáng xong, anh chị Sơn-Trâm đến 

nhà Bảo Bườn thắp nén nhang 

tưởng niệm. Anh viết: 

Các bạn già thân mến, 

Hôm 20/06 SR lại về quê Đà Lạt. 

Sáng 21/06 SR có mời một số anh 

chị em TN Đà Lạt ăn sáng và sau 

đó đến đốt hương trước bàn thờ 

Bảo Bườn. Vợ con BB vô cùng 

xúc động trước tấm chân tình của 

gia đình Thụ Nhân. Cháu Quỳnh 

Thư gửi cho SR một clip về lễ 

tang cha, nhờ kính chuyển đến 

quý bác như một lời tri ân sâu 

sắc. 

Sẽ có bài tường thuật chuyến đi, 

sau khi nghỉ mệt. 

SR 

Đồng thời anh gửi kèm thư của 

Quỳnh Thư, con của Bảo Bườn: 

LỜI CẢM TẠ 

Con là Quỳnh Thư, con gái của 

Ba Bảo Bườn. Con thay mặt gia 

đình xin chân thành cảm ơn các 

đoàn thể, các Bác, các Cô Chú, 

anh chị em gần xa đã hỗ trợ gia 

đình con trong thời gian Ba con 

lâm bệnh đến khi Ba qua đời.  

Tấm chân tình của mọi người 

dành cho Ba là nguồn động viên 

rất lớn đối với gia đình con. 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có 

gì sơ sót, con kính mong mọi 

người bỏ qua. 

Con xin gửi video lễ tang của Ba 

con. 

Video:  

https://drive.google.com/file/

d/1HwUuMGodxG7e700tdT2aBa

oOlzHE9-JD/view?usp=drivesdk 

Con, 

Quỳnh Thư. 

 

10) Tưởng là tin mừng hụt, ai 

ngờ...  
Sáng ngày 23/07, các anh chị TN 

Việt nam đến nhà hàng Đoàn 

Viên để ăn sáng theo lời kêu gọi 

của anh Sơn râu K1. Thư mời của 

...tin tức đó đây 
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 anh Sơn râu viết ngày 14/07 làm 

nhiều người thắc mắc. Anh viết: 
"THƯ MỜI 

Thân mời tất cả anh chị em TN1-

2 (kể cả các bạn không có tên 

trong email này) và các bạn cựu 

sinh viên TN hải ngoại hiện có 

mặt tại VN đến CÀ PHÊ ĂN 

SÁNG tháng 7/2020, mừng nhau 

sau cơn đại dịch,  

- lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm 

23/7/2020 

- tại nhà hàng ĐOÀN VIÊN 

- địa chỉ số 6 đường Huyền Trân 

Công Chúa Q.1 

- ĐT 028 39 330 004 

Trân trọng, 

HÙNG BÔ - SƠN RÂU" 

Thắc mắc là vì anh Hùng Bô ở 

nam Cali, trong thời dịch bệnh 

này mà có máy bay về Việt nam 

là chuyện khó tin. Chắc có lẽ có 

nhiều người điện thoại để hỏi sự 

tình nên ngày 20/07 anh Sơn gửi 

thư lại một lần nữa.  

Sáng 23/07 tại nhà hàng có 

khoảng 20 anh chị Thụ nhân 

trong nước và 3 anh chị từ Pháp 

qua và bị kẹt lại từ đầu năm là 

anh Nguyễn Khánh Chúc (chị 

Mai bị đau chân và áp huyết cao 

nên không đến) và anh chị Trịnh 

Văn Đăng-Chu Nguyệt Nga. Lúc 

đó anh Sơn mới bật mí là anh 

Nguyễn Kim Hùng tự Hùng Bô 

không về nhưng có gửi tiền để 

khoản đãi bạn bè. Hình gửi cho 

thấy các anh chị trước đây có vấn 

đề sức khoẻ, hôm ấy trông rất 

khoẻ mạnh, như chị Việt Anh, chị 

Dung vợ anh Nguyễn Thăng 

Long, anh Phạm Văn Ngọc, anh 

Hà Minh Quang... 

Ngày 23/07 cũng là ngày sinh 

nhật 80 tuổi của anh Chúc, nhưng 

bản tính anh Chúc hay xấu hổ 

nên trong bữa ăn sáng với TN 

anh không nói gì cả. Tối hôm đó 

anh cắt bánh sinh nhật ở nhà với 

gia đình. 

11) 40 năm hôn phối 

Giữa tháng 8 anh Nguyễn Thanh 

Nhàn K1 tường thuật một tin 

vui , đó là tin kỷ niệm 40 năm 

hôn phối của anh Trương Thái 

Phú K8 ở vùng DC: 

Thứ bảy 8/8, lúc 16:00 PM,  vợ 

chồng Trương Thái Phú K8  đã tổ 

chức  kỷ niệm 40 năm hôn phối. 

Ơn trên đã ban phước lành. 

Sau mấy ngày mưa tầm tã, hôm 

đó lại quang đãng. Trời xanh 

mây trắng. Mây từng cụm nhỏ, 

thỉnh thoảng lờ lững che ánh mặt 

trời. Giữa hè mà mát dịu. 

Vợ Phú đạo Tin Lành, nên tổ 

chức trong khuôn viên của một 

nhà thờ lớn. Hôm đó cùng lúc có 

hai  tiệc .. Tiệc của Phú ở khu có 

nhiều cây cao  rợp bóng. 

Vào mùa đại dịch  khách mời rất 

giới hạn nhưng cũng khoảng 60 

người,  hầu hết là người trong 

cùng Hội Thánh. Có 8 người từ 

tiểu bang khác. Ba mục sư chủ lễ. 

Mục sư  thứ nhất là chủ chiên 

của Hội Thánh NOVA.  Mục sư 

thứ nhì, cũng là một bác sĩ. Sự có 

mặt của ông bà mục sư này với 

Phú thật vô củng quí hóa vì mục 

sư  bác sĩ này rất hiếm khi đi dự 

tiệc tùng, ông cũng là bác sĩ gia 

đình của Phú. Một mục sư nữa 

c ù n g  v ợ  đ ế n  t ừ  N e w 

York.  Đường xa, giữa mùa cách 

ly như vậy mà ông cũng có mặt 

thật là một điều rất đáng ngạc 

nhiên. Hỏi ra mới biết Mỹ Linh 

nhiều lần đã cùng  ông đi rao 

giảng lời Chúa  ở Mã Lai và Sin-

gapore.  Trong 8 người từ tiểu 

bang xa đến có những người là 

do Mỹ Linh dìu dắt vào đức tin từ 

những trại tị nạn. 

Trong gia đình Thụ Nhân,  Phú 

rất đắn đo. Mời chung thì  không 

dám, mời riêng thì ai mời ai 

không. Cuối cùng chỉ có 3 người. 

Dọ hỏi trước tôi biết hai bạn kia 

không đi được. Chỉ có tôi là K1. 

Trò chuyện với vợ chồng Phú xưa 

nay tôi vẫn xưng mình là anh. Mở 

miệng xưng anh không khó. 

nhưng khó là đạo lý trong cách 

xưng anh là có nhiều điều phải 

cần minh bạch. 

Yên tâm cho Phú! 

Trong 60 người đến chung vui 

cũng còn có một người đuọc coi 

như là thuộc họ đàng trai. 

Để gọi là kỷ niệm, tôi cũng đã 

chụp hơn 200 tấm ảnh. Vài tấm 

cũng đủ nét nghệ thuật. Mời quí 

bạn cùng thường lãm. 
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Tin Âu châu 

1) Họp Viber thời Covid 

Ngày 5/5 theo lời đề nghị cùa anh 

Đinh Hùng K1, một số anh chị em 

Thụ nhân vùng Paris đã tổ chức 

một buổi họp. Nhưng vì cả thế 

giới đang bị đại dịch Covid nên 

anh Michel Nguyễn Quang Tùng 

K7 phải tìm cách nói chuyện qua 

điện thoại. Thời đại này các 

phương tiện truyền thông rất tân 

tiến nên cái gì cũng có: Skype, 

Freetone, Facetime, Whatsapp, 

Viber  vv...Cái khó là làm thế nào 

để tất cả nói chuyện như đang 

cùng ngồi trong một phòng. Cuối 

cùng anh Tùng cũng mày mò ra 

được viber group. 

Cuộc họp bắt đầu lúc 3 giờ và kết 

thúc lúc 5 giờ  với 7  người tham 

dự: Đinh Hùng, Michel Nguyễn 

Quang Tùng, Ngô Bích Ngọc, 

Trần Thị Châu, Phạm Trọng 

Khoát, Lưu Văn Dân, Thân Văn 

Điển. Trên điện thoại cầm tay mỗi 

khi người nào nói thì hiện tên của 

người đó. Nếu có hình thì càng 

tốt, trừ trường hợp máy của chồng 

mà vợ mượn để xài thì thấy hình 

đàn ông mà lại nghe tiếng đàn bà.  

Lý do có buổi họp này là vì anh 

Hùng nẩy ra ý định tổ chức một 

buổi văn nghệ với chủ đề "Đà Lạt 

và Tôi " vào dịp Tất niên hay Tân 

niên sắp tới. Nhân dịp này chị 

Bích Ngọc nhắc nhở là năm 2021 

sẽ đánh dấu 40 năm thành lập Hội 

Thụ nhân Âu châu. Buổi họp diễn 

ra sôi nổi vì là buổi họp đầu, ai 

cũng có nhiều ý kiến đóng góp. 

Trước khi kết thúc, mọi người 

đồng ý sẽ họp lại lần nữa vào 

tháng sau ở nhà hàng Suave của 

anh Hùng nếu lệnh cấm túc được 

bãi bỏ. 

Thế nhưng đại dịch vẫn còn đó, 

tuy có nhiều biến chuyển thuận 

lợi, cho nên phần lớn vẫn e ngại 

di chuyển. Vì thế buổi họp thứ hai 

có lẽ vẫn phải làm qua viber. 

 

2) Nhạc chủ đề "Đà Lạt và tôi " 

Nhân dịp Thụ nhân Paris dự định 

tổ chức một buổi nhạc chủ đề Đà 

lạt  và Tôi, Michel Tùng cho biết 

đang  sưu tập nhạc về Đà Lạt. 

Tùng đưa ra danh sách  20 bài và 

nhờ bạn bè tìm thêm. Tổng cộng 

có hơn 50 bài được tìm thấy. 

Cuối tháng 6 dịch Covid-19 có vẻ 

lắng dịu nên Lưu Văn Dân đề 

nghị họp ở nhà để có dịp gặp lại 

nhau , nhâm nhi và đấu láo vui vẻ. 

Sau nhiều lần thay đổi ngày hẹnvì 

nhiều lý do khác nhau, cuối cùng 

mọi người chọn ngày 04/07, trừ 

chị Trần Thị Châu mắc bận vào 

cuối tuần.  

Trong lần họp này mọi người 

quyết định tách hai buổi văn nghệ 

ra, tức là tiệc tất niên hay tân niên 

vẫn làm như cũ, chỉ giới hạn trong 

anh chị em Thụ nhân, còn buổi 

văn nghệ Đà lạt và Tôi sẽ tổ chức 

vào một dịp khác, khi trời Paris 

ấm lại và chủ đích là mời khách 

tham dự đông đảo hơn. 
Đinh Hùng ngỏ ý muốn mời Diệu 

Hương K10 cư ngụ tại nam Cali 

sang tham dự với tư cách đồng 

môn. Hai lần nói chuyện tâm tình 

với Michel Tùng,  Diệu Hương có 

vẻ đồng ý với dự án của Thụ nhân 

Paris. Sau đó Hùng điện thoại cho 

Diệu Hương để chính thức hoá lời 

mời. 

Trong buổi họp Hùng cho biết đã 

liên lạc với Diệu Hương và mọi 

việc tiến triển tốt đẹp. Chương 

trình văn nghệ "Đà lạt và Tôi " sẽ 

có hai phần chính: phần đầu là 

nhạc chủ đề về Đà lạt khoảng hai 

tiếng và phần hai là nhạc tự do 

cùng hát cùng nghe.  Sau buổi 

họp, Bích Ngọc lấy danh sách các 

ca khúc về Đà lạt để viết thư cho 

anh chị em trong hội trưng cầu ý 

kiến về 5  trong 50 bài. 

Chương trình văn nghệ và bài hát 

cũng như ca sĩ, chuyên nghiệp 

hay tài tử, coi như xong. Còn lại 

địa điểm tổ chức, chưa quyết định 

được vì thời buổi Cô Vy kinh tế 

rất khó khăn, nhiều tiệm đóng 

cửa, phải có nhiều thời giờ đi tìm 

và chọn lựa. Tiêu chuẩn là không 

quá xa, nếu được trong Paris càng 

tốt, phải có sân khấu, dàn âm 

thanh và màn ảnh. 

 

3) Không có máy bay  

Từ đầu năm một số anh chị Thụ 

nhân về Việt nam chơi, đã bị kẹt 

không về được Pháp vì phi trường 

đóng cửa, máy bay ngừng hoạt 

động. Anh chị Nguyễn Khánh 

Chúc K1- Đinh Thị Thanh Mai 

lúc đầu định làm một vòng Việt 

nam-Úc-Việt nam trong thời gian 

năm tuần, rốt cuộc bị giữ lại Sài 

gòn cho đến tháng 7-8. . Anh chị 

Trịnh Văn Đăng-Chu Nguyệt Nga 

K3 có nhà ở Thảo Điền, nên về từ 

cuối tháng 12/2019 để hoàn tất 

công việc chỉnh trang nhà cửa. Ai 

ngờ  dịch bệnh lan ra. Nước nào 

cũng đóng cửa. Không ai được đi 

đâu cả. Đến lúc được tự do di 

chuyển, anh chị đến Toà Lãnh sự 

Pháp để hỏi xem máy bay Air 

France có chuyến về Paris không. 

Có lúc anh chị được ghi vé về 

ngày 03/07, sau đó lại bị đổi đến 

03/08. Anh chị Chúc-Mai cũng 

thế, lúc đầu tưởng về được ngày 

09/07 nhưng sau đó chuyến đi 

cũng bị  dời lại 03/08.  Đến cuối 

tháng 7, trước chuyến đi 5 ngày 

anh chị Chúc-Mai nhận được tin 

nhắn đến hãng máy bay vì có vé 

về ngày 31/07. Nếu không đi bây 

giờ thì đến cuối năm cũng chưa 

chắc có chuyến bay khác. Anh chị 

đồng ý đi ngay vì hiện nay đang 

có dịch bệnh Covid-19 ở Đà nẵng, 

và đang lây lan xuống Sài gòn. 

Anh chị Đăng-Nga thì phải ở lại 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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