
  

 

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

Số 29 (Bộ mới) Tháng 1 năm 2019 

 Lời nhóm biên soạn 

Từ tháng 9 đến nay thời sự 

xoay quanh chủ đề gala họp 

mặt hai năm một lần và kỷ 

niệm 50 năm khoá 1 ra 

trƣờng đồng thời đánh dấu 

60 năm thành lập Viện Đại 

học Đà lạt. Do đó bài vở khá 

nhiều. Chúng tôi xin chỉ 

đăng một số tiêu biểu. 

Trƣớc thềm năm mới 2019, 

nhóm biên soạn kính chúc 

quý thầy cô và quý anh chị 

an khang, nhiều sức khoẻ để 

tiếp tục đón nhận và đóng 

góp cho món ăn tinh thần 

này. 

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@gmail.com 

Xem tiếp trang 3   

Trong số này: 
 
Câu sấm Sản Tất Vong 

Lê Đình Thông 
Dấu Ngày Hông (thơ)  
50 năm tình yêu (thơ) 

 Ngô Bích Ngọc 
Tưởng niệm 

Phan Thạnh 

Họp mặt K1&2 tại San Jose 
Nguyễn Đức Quang 

Kể chuyện bạn nghe 
Nguyễn Văn Sơn 

Tầm xuân đua nở - Thụ Nhân 
hàm tiếu 

Lê Đình Thông 
Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  

 Nhiều tác giả 
Thiên Tự Văn (tiếp theo) 

Lày A Mản 
Một chút tâm tình 

Phan Thạnh 
Gia chánh 

 Lê Thân Hồng Khanh 
Tin tức đó đây 

M ùa hè năm 2016, chúng tôi 

viết bài tƣờng thuật việc 

Giáo sƣ Vũ Quốc Thúc luận giải hai 

câu sấm Trạng Trình. Bạch Vân Am 

Cƣ Sĩ (1491-1585) nắm đƣợc huyền 

cơ của tạo hóa, soạn sấm ký tuổi 

ngoài 90. Giáo sƣ Thúc bình giải 

sấm Trạng Trình cũng cận kề bách 

tuế, nghĩa là đều ở tuổi tri thiên 

mệnh (而知天命).  

Nói đến sấm Trạng Trình, ngƣời ta 

nghĩ ngay đến sấm (prophétie) Nos-

tradamus (1503-1566). Nostrada-

mus đƣa ra các câu sấm đến nay 

còn ứng nghiệm. Năm ngoái (2017), 

ngƣời ta công bố câu sấm Nostrada-

mus liên quan đến vận mạng thế 

giới trong năm 2018 : „„Il y aura des 

catastrophes naturelles et beaucoup 

de nations du monde verront des 

changements.‟‟ (Năm 2018 sẽ có 

nhiều thiên tai, nhiều nƣớc sẽ chứng 

kiến các đổi thay).  

 

Hai lời tiên đoán đều ứng nghiệm 

với trƣờng hợp Việt Nam : 

- thiên tai : bão rớt Sơn Tinh gây ra 

lụt lội tại Nghệ An (quê hƣơng 

HCM), Yên Bái, Sơn La. 

- đổi thay : chủ tịch Trần Đại Quang 

đột ngột qua đời. 

Sấm Trạng Trình đã nhiều lần ứng 

nghiệm. Năm Giáp Tý (1804), vua 

Gia Long ban chiếu, đặt quốc hiệu 

Việt Nam. Ba thế kỷ trƣớc, Trạng 

Trình đã tiên báo qua mấy câu thơ :  

Lê Đình Thông 

GS VŨ QUỐC THÚC: CÂU SẤM  
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ngô-bích-ngọc 
   ( paris ) 

        rừng xưa núi cũ  
       trăng vàng còn đây 
       chiều hoang nắng tái 

       ngủ trên vòm cây  
 

        đường xưa có gió 
        lao xao mặt hồ 

        mùa xuân bỡ ngỡ 
        về từ hư vô 

 
        phố quen bẽn lẽn 

        khoác tấm áo hồng 
        hoa đào khai nụ 

        chờ đón xuân phong 
 

       chân trần bước nhỏ 
       lên dốc bồi hồi 

       trường xưa mờ lối 
       mãi cuối chân đồi 

 
      về qua mấy bận 

      cặp vở ôm nghiêng 
      đường dài gió lộng 

      sương khói triền miên 
 

     xuân về phố trọ 
     xôn xao đợi chờ 
     người từ trời lạ... 
     mang hồn vào thơ 

 
     trời xanh chim én 
     gọi báo tin xuân 

     đường thênh thang gió 
     dìu bước chân gần 

  
     vườn đào trước sân 
     giảng đường năm cũ 
     nay vắng chân người 

     cội đào ủ rũ...!? 
 

     quán nhỏ thu mình 
     ủ chút hương xưa 
     tiếng cười vỡ tan 
     của một đêm mưa 

 
     đường nào quanh co 
     khuôn viên trường cũ 
     mờ sương lên trường 
     mắt còn ngái ngủ     

     và khi chiều rơi 
     trăng mờ đưa lối 

     trở về phố trọ 
     trọn niềm lẻ loi 

 
     mùa xuân đôi mươi 
     niềm vui hẹn đợi... 

     mùa xuân bão bùng 
     ngày vui không tới ! 

 
     bao nỗi oan khiên 
     theo nhau tiếp nối 
     mỗi mùa xuân qua 
     ngày xanh diệu vợi 

 
     kẻ cuối chân mây 

     nhớ người đầu sóng 
     biền biệt tháng ngày 

     thôi niềm trông ngóng! 
 

    lại một lần xuân 
     bao nhiêu của tuổi (?) 

     ai về bên kia 
     cho tôi nhắn với 

 
     hỏi núi đồi xưa 

     thông còn xanh lá? 
     hỏi khói sương chiều 

     còn mờ phố xá ? 
 

     có mấy người quen 
     bao nhiêu kẻ lạ 

     tìm về trường xưa  
     mà tôi thương quá 

 
     phố giờ xa lạ 

     rừng xưa chết rồi ... 
     trong tôi còn mãi 
     hình ảnh một thời 

 
     xưa , sau...mãi mãi 

     thời gian có dài 
     trong tôi còn lại 

     những mùa xuân phai ! 
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 Việt Nam khởi tổ xây nền 

Việt Nam sơn hà hải động thưởng 

vịnh 

Thùy thị phương danh trọng Việt 

Nam 

Tiền hậu quang huy chiếu Việt Nam. 

Câu sấm có đáng tin cậy hay 

không là nhờ ở sự ứng nghiệm.  

Năm 2016, GS Vũ Quốc Thúc đã 

bình giải hai câu sấm : 

 

Bỉnh chúc vô minh Quang tự 

diệt 
秉 燭 無 明 光 自 滅  

Trọng Ngân bạc Phúc Sản tất 

vong 
重 銀 薄 福 產 必 亡 

Sau đây ta sẽ lần lƣợt xét đến cơ 

cấu sấm ngôn, phân tích và bàn 

về giá trị của sấm ký. 

 

I - Cơ cấu sấm ký : 

Trạng Trình soạn sấm ký theo 

phép ám dụ, còn gọi là phúng dụ 

(allégorie). Tác giả dùng một 

hoặc nhiều yếu tố cụ thể 

(éléments concrets) để nói đến 

nội dung trừu tƣợng (contenu ab-

strait). 

Yếu tố cụ thể trong câu sấm này 

là : 

Vế  1 : 

- Bỉnh chúc vô minh (炳 燭 無 

明): ngọn đuốc không có 

nguồn sáng. 

- Quang tự diệt (光 自 滅) : ánh 

sáng tự mất đi. 

 

Diễn nghĩa -> vế 1 xử dụng hai 

khái niệm khoa học : 

 

Khái niệm 1 : 

- ngọn đuốc là nguồn ánh sáng 

cấp 1 (source primaire de 

lumière), có thể ví với mặt 

trời và các tinh tú. 

- quang là nguồn sáng cấp 2 

(source secondaire de lumiè-

re), có thể ví với mặt trăng. 

Các yếu tố cụ thể trên cho phép 

đi đến nội dung trừu tượng : lãnh 

đạo phải làm rạng tỏ cái đức 

sáng, thƣơng yêu ngƣời dân : 

大學之道，在明明德，在親民，在止

於至善 

(Đại học chi đạo, tại minh minh 

đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí 

thiện). 

 

Khái niệm 2 : 

sự tƣơng quan giữa hai mệnh đề 

(corrélation entre deux proposi-

tions) : 

(mệnh đề 1 : nguyên nhân) Bỉnh 

chúc vô minh -> (mệnh đề 2 : hậu 

quả) : quang tự diệt. 

Trong hiện tình đất nƣớc, câu 

sấm có nghĩa là nhà lãnh đạo mà 

không có đức sáng, vì vậy (Trần 

Đại) Quang đã tự diệt. 

 

II - Phân tích sấm ký : 

Sau khi đã phân tích vế 1, các 

yếu tố cụ thể của vế 2 nhƣ sau : 

- trọng ngân bạc phúc  
重 銀 薄 福  

(chỉ vì ham tiền ham bạc mà 

bạc phƣớc) 

- sản tất vong 
產 必 亡 

tiền kiếm chác được sẽ là của 

thiên trả địa mà thôi. 

 

Vế 2 sử dụng mệnh đề toán học : 

điều kiện ắt có và đủ (condition 

nécessaire et suffisante) :  

- điều kiện ắt có : trọng ngân 

bạc phúc 

- điều kiện đủ : sản tất vong : tất 

vong [必亡]: sẽ phải chết, ắt 

hẳn diệt vong. 

Các yếu tố cụ thể của hai câu sấm 

thật là rõ ràng. Sấm ký tiên đoán 

về vận mệnh đất nƣớc. Trong 

năm nay, vận nƣớc khiến các 

danh từ chung : quang, trọng, 

ngân, phúc trở thành các danh từ 

riêng và viết hoa : 

- (Trần Đại) Quang 

- (Nguyễn Phú) Trọng 

- (Nguyễn Thị Kim) Ngân 

- (Nguyễn Xuân) Phúc 

 

Theo bộ máy Nhà nƣớc : 

- Trần Đại Quang đứng đầu Nhà 

Nƣớc 

- Nguyễn Phú Trọng đứng đầu 

đảng cộng sản.  Theo điều 4, 

khoản 1 hiến pháp, „„Đảng Cộng 

Sản Việt Nam (…) là lực lƣợng 

lãnh đạo Nhà nƣớc và xã hội. 

Nguyễn Phú Trọng còn là chủ 

tịch nƣớc thay thế Trần Đại 

Quang. 

- Nguyễn Thị Kim Ngân lãnh đạo 

Quốc hội. Việt Nam không phải 

là Nhà nƣớc pháp trị, không có 

phân quyền tam lập. Tuy nhiên, 

ta tạm coi là Nguyễn Thị Kim 

Ngân là „„lập pháp‟‟. 

- Nguyễn Xuân Phúc : lãnh đạo 

chính phủ (tạm gọi là hành pháp). 

Nhƣ vậy, câu sấm gồm tất cả các 

nhà lãnh đạo hiện nay. 

Điều kiện ắt có : Trọng Ngân bạc 

Phúc, tất yếu đƣa đến điều kiện 

đủ : Sản tất vong. Sản là chữ 

phúng dụ của cộng sản.  

 

III - Giá trị của sấm ký - Bói 

kiều : 

 Giá trị của sấm ký là sự ứng 

nghiệm. Vế 1 : „„Quang tự diệt‟‟ 

đã ứng nghiệm với cái chết của 

T r ầ n  Đ ạ i  Q u a n g  n g à y 

21/09/2018. Trước đó, ngày 

02/05/2018, nhóm nghiên cứu xã 

hội độc lập của Tiến sĩ Nguyễn 

Văn Vịnh đã khai quật hai tấm 

bia đá của Trạng Trình ở khu vực 

Cống Cá, thôn Thanh Trì, xã 

Kiến Thiết (Hải Phòng). Kích 

thƣớc của tấm bia : cao 40 cm, 

ngang : 30 cm, dày : 7 cm, trên 

mặt có viết chữ Nho. Ngày nay, 

kỹ thuật phân tầng khảo cổ học 

ba chiều (stratigraphie archéolo-

gique tridimensionnelle) sẽ cho 

thấy sự xác thực của các tấm bia. 

 

Sau Trạng Trình một thế kỷ, 

Nguyễn Du (1766-1820) trƣớc 

tác Truyện Kiều, qua 3254 câu 

… GS Vũ Quốc Thúc: Câu Sấm Sản Tất Vong 

Xem tiếp trang 4    
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thơ lục bát. Truyện Kiều là bức 

tranh nhân sinh, kể lại cuộc đời 

ba chìm bảy nổi của nàng Kiều, 

cũng là những bƣớc thăng trầm 

của một cuộc đời. Vì vậy, dân 

gian mới có tục lệ bói kiều bằng 

bốn câu thơ. Trong tác phẩm của 

cụ Tiên Điền, từ câu thơ 2409 

chép rằng : 

Mới hay Tiền định chẳng lầm, 

Đã tin điều trước ắt nhằm điều 

sau. 

. . . . . . . . . . . . . 

Nàng rằng : Tiền định tiên tri, 

Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai. 

 

Cả hai câu thơ đều nói đến Tiền 

định, rất gần với với ngôn ngữ 

sấm ký. Cả hai đều có chữ ắt, 

tƣơng tự nhƣ chữ „„tất‟‟ (必), như 

là tất nhiên (必然), tất yếu, ắt. 

Chữ „„tất‟‟ có trong vế 2 : Sản tất 

vong.  

Theo ngữ văn sấm ký,  

- đã tin điều trƣớc‟‟ : Quang tự 

diệt ; 

- ắt nhằm việc sau : Sản tất 

vong. 

 

Phải chắng kịch bản sụp đổ của 

Liên Xô vào đúng lễ Giáng sinh 

1991, lần lượt diễn ra tại các 

nƣớc cộng sản Đông Âu, sẽ xảy 

ra tại Việt Nam, ứng nghiệm với 

sấm ký Trạng Trình ? 

 

Paris, ngày 10/10/2018 

 

… GS Vũ Quốc Thúc: Câu Sấm Sản Tất Vong 

Xem tiếp trang 5    

Chúc mừng 
 

Nhận được thiệp mừng của anh chị Phạm Kim Song K1, làm lễ thành hôn cho thứ nam  
 

Phạm Tiến Đức cùng cô Lee Yee Yan  
 

vào ngày 18/11/2018 tại  
Shiang Garden, Richmond, BC Canada 

 

Gia đình Thụ nhân Âu châu chúc mừng anh chị Song và mến chúc hai cháu  
bách niên giai lão 

50 NĂM TÌNH YÊU 

( mến tặng anh chị DÂN- MARIE ) 

      

yêu nhau từ thuở còn thơ, 
ngày anh thi đỗ, duyên tơ kết thành. 

theo nhau từng bước em - anh , 
trong cơn binh lửa phải đành lìa nhau... 

cao xanh thương mối duyên đầu , 
tìm nhau trọn nửa vòng cầu ... tái sinh  

từ đây tiếp nối hành trình 
thăng trầm dù mấy, đôi mình chẳng xa 

50 năm vẫn mặn mà, 
mãi yêu như thuở còn là tình nhân 

 
ngô - bích - ngọc 

2018 
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      Dâng nén hương cúi đầu kính cẩn, 
    Dẫu biệt ly lòng vẫn nhớ thương. 
    Ngày xưa dưới một mái trường, 

   Cha, Thầy, bằng hữu thân thương ấm nồng. 
 

   Nay  Cha  đã  xa  vòng  thế tục. 
   Rất nhiều Thầy hưởng phúc vĩnh hằng, 

   Đồng môn một số ly trần 
  Tìm nơi an tịnh chẳng cần bon chen. 

 
  Người còn lại trước đèn tưởng nhớ, 
  Nhà Thụ Nhân một thuở xum vầy, 

 Có Cha, có bạn, có Thầy 
 Cùng nhau góp sức dựng xây con người. 

 
     Ngày khai khóa nhớ lời CHA Viện: 

    “Kế trồng người là chuyện trăm năm” 
    Đàn em nối tiếp đàn anh, 

   Vào đời quyết chí thực hành lời CHA. 
 

    Tình  bằ ng hữu  nở hoa  nồng ấm, 
    Nghĩa đồng môn thắm đậm chan hòa. 

    Nào ngờ  “một trận phong ba” 
   Bèo mây tan tác  xót xa  ngậm ngùi. 

 
     Vì  vận Nước : nổi trôi, lưu lạc. 

     Bởi nhà  tan : tản mát nhiều nơi. 
      Thụ Nhân khắp bốn phương trời 

  Dần dần  nối kết  gọi mời  gặp nhau. 
 
 
 

                 

Mở Đại Hội trước sau nhiều lượt, 
  Cùng xẻ chia  tin tức  đồng môn. 

  Dẫu sao  trái đất  vẫn tròn 
  Ta  còn  hơi  thở  là còn  gặp  nhau. 

Vẫn biết : 
    “ Đời người như bóng câu qua cửa” 

       Mai biết đâu  ai  ở  ai  đi  ?! 
      Thân vô thường có biệt ly, 

      Một lần hội ngộ  khắc ghi  trọn  đời. 
 

     Niệm hương linh những người đã khuất, 
     Nghe  như còn  phảng  phất  đâu  đây 

    Tâm tư nhòa khói hương bay 
    Trăm năm giữ chút tình này không quên. 

 
      Xin khấn nguyện ơn trên phù trợ 
      Người ra đi  dứt nợ  hồng  trần, 

     Giã từ  một kiếp phù vân, 
     Hồng ân hưởng phúc vĩnh hằng thiên thu. 

 
     Cõi âm dương mặc dù cách biệt, 

     Chút lòng thành tha thiết  tỏ bày. 
     Thụ Nhân họp mặt hôm nay, 

    Cùng nhau tưởng niệm: Cha, Thầy, đồng 
môn. 

 
  Đồng tâm tưởng kính      
  Linh thiêng thượng hưởng.   
 

Phan Thạnh 

HAI CHA VIỆN TRƯỞNG, CHA & FRÈRE VIỆN PHÓ, 
QUÝ VỊ GIÁO SƯ VÀ CÁC ĐỒNG MÔN ĐÃ KHUẤT 

Tưởng Niệm 
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Ấm Lòng Người Dự Họp K1-2  

 

Sĩ số họp khóa 1 & 2 năm 2018 

chỉ hơn một nửa năm 2016. 

Nhƣng ngƣời đi dự 2018 đƣợc 

ấm lòng bởi những ngƣời không 

đi dự. Võ Thành Xuân đưa người 

đi dự ra bến xe, một bạn làm thơ 

tiễn ngƣời đi dự đại hội lên 

đường. Cảm động nhất anh 

Nguyễn Văn Sơn làm thơ Gửi 

Ngày Hội Ngộ Thân Thƣơng. 

Anh Sơn là ngƣời có trái tim Đà 

Lạt. Anh Sơn yêu thành phố Đà 

Lạt và Viện Đại Học Đà Lạt bằng 

khối óc và trái tim của anh. 

Gửi ngày Hội ngộ thân thương 

 
Hỏi anh thời gian có màu gì 

Đố chị thời gian có màu chi 

Mà tóc anh mỗi ngày mỗi bạc 

Sức khỏe anh mỗi ngày mỗi suy 

Gặp lại nhau mừng sao kể siết 

Nước mắt già nghèn nghẹn ướt mi. 

Mái tóc chị hình như đen lại 

Công nghệ hóa màu có khác đi 

Nhắc thuở đầu xanh đầy mộng 

tưởng 

Còn đâu lá thắm nụ tường vy.. 

Đà Lạt bây giờ mưa gió lắm 

Khóc người xa xứ chiều biệt ly. 

LYSA 

 

Tội nghiệp chị Sáng trƣớc đại hội 

mời gọi khản cổ mọi ngƣời về dự 

họp, nay lại kêu gào các thi sĩ 

Hoàng Kim Long, Nhan Ánh 

Xuân, Mai Trung Cƣờng … họa 

thơ của Nguyễn Văn Sơn.  Nhờ 

chị Sáng nên chúng ta có những 

bài thơ rất hay 

 

Xin chia sẻ tâm tình với Anh Sơn 

 
Bạn hỏi thời gian có màu gì 

Chắc nó trong như ngọc lưu ly 

Nhưng cũng có rất nhiều màu sắc 

Có lúc sáng tươi -lúc đen xì !.. 

Ta hãy ngồi lật thời gian lại 

Nhớ lúc xanh như nụ Tường Vy 

Nhưng vẫn không quên ngày xám 

ngắt 

Để Vui Buồn :Tan Hợp Chia ly ! 

Hoàng Kim Long 

 

HỘI NGỘ 2018 
Anh hỏi thời gian có màu gì 

Em nào thấy được sắc màu chi 

Chỉ biết ngày đi không trở lại 

Cho dù thế cuộc thịnh hay suy! 

Gặp bạn trường xưa lòng thổn thức 

Nét thời gian đọng ở bờ mi 

Tay bắt mặt mừng sao kể hết 

Tóc bạc nhuộm rồi tạm lấp đi... 

Nhớ chuyện ngày xanh thơ mộng ấy 

Ven hồ thấp thoáng đóa tường vi 

Tường vi cánh mỏng làm sao giữ 

Hội ngộ xong rồi cũng biệt ly! 

Xuân Nhan. 

 

“Khách Sạn” Trần Ngọc Phong  

 

Nhà anh chị Phong là nơi hội họp 

ban tổ chức, nơi đón tiếp bạn bè 

phƣơng xa đến ăn ở miễn phí. 

Anh Phong pha cà phê rất ngon: 

đó là lý do anh muốn các bạn ở 

San Jose họp tại nhà thay vì họp 

ở quán xá bên ngoài. Anh chị 

Nguyễn Đình Cận chở tôi đến 

nhà anh Phong 4 giờ chiều ngày 

13 tháng 9. Trong nhà anh Phong 

đã rộn ràng tiếng nói cười của các 

anh chị ở San Jose và anh chị ở 

phƣơng xa đến tham dự đại hội. 

Mƣời giờ tan tiệc. Vợ chồng tôi 

về ở nhà Cận Xuân. Vợ chồng 

Phan Thạnh, Cao Đình Phúc, 

Phạm Chí Thành ở nhà anh chị 

Phong suốt thời gian dự đại hội. 

 

Chai Rượu Vang và Bánh 

 

Anh Nguyễn Văn Chính đi dự 

họp khoá 1&2. Anh Chính xin 

phép Ban Tổ Chức : Anh đem 

chai rƣợu vang để thầy Trần 

Long khui mừng 50 năm ra 

trƣờng và anh chị em cùng uống. 

Ngoài chai rƣợu vang 6 lít của 

anh Chính còn có thêm 1 chiếc 

bánh Tiramisu thật lớn và ngon 

do anh Cận đi đặt riêng, để Thầy 

Cô cắt bánh kỷ niệm 50 năm 

ngày ra trƣờng của K1. 

Anh Chính khệ nệ mang chai 

rƣợu thật to 6 lít để trên khán đài 

chờ thày đến khui rƣợu. Thày cô 

Trần Long gọi điện thoại cho anh 

Xem tiếp trang 7    

Nguyễn Đức Quang 

Những người ―may mắn‖ tham dự buổi họp mặt 
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Nguyễn Đình Cận để nhờ anh 

đón. Anh Cận trả lời :“Con là 

Trƣởng Ban Tổ Chức nên không 

đi đón Thày Cô được. Thầy chờ 

để con tìm người đón thày.”  Nửa 

tiếng sau anh điện thoại cho thầy 

Trần Long :  “Có ngƣời đến đón 

thầy cô”. Thầy Trần Long trả 

lời :” Thôi không cần nữa ...” 

Thầy không đến nên rƣợu không 

khui, bánh không cắt … Tôi nghĩ 

nếu thày gọi Uber hay taxi thì 

rƣợu đƣợc khui.  Chúng tôi đƣợc 

uống. Cả nhà đều vui  

 

Ngƣời buồn nhất là anh Nguyễn 

Văn Chính phải khệ nệ mang 

rƣợu về San Francisco.  Nhƣng 

anh Chính đừng buồn, tôi nghe 

nói: rƣợu càng để lâu càng ngon. 

Anh cất rƣợu trong kho, năm 

2020 anh đem chai rƣợu đến 

Houston.  Thày Trần Long khui 

rƣợu, anh chị em uống mừng 

được gặp nhau. 

 

Những Người Đến Dự Họp 

Khóa 1&2 Lần Đầu 

 

Họp khóa 1 & 2 2018 tại hải 

ngoại có rất nhiều anh chị đến 

họp lần đầu : 

 

Nguyễn Thăng Long đến từ Việt 

Nam. Đúng biệt danh Từ Giữ 

Chùa, anh nhỏ nhẹ hiền lành nhƣ 

ông thầy từ tại chùa. 

Nguyễn Hoành cao học, trƣởng 

ban tổ chức Đại Hội Thụ Nhân 

2018 

Vĩnh Lộc đến từ Sacramento. 

Vĩnh Lộc đội mũ phớt đẹp nhƣ 

tài tử đóng phim trinh thám . 

Hồ Quang Nhật ở San Jose.  Anh 

Nhật tóc bạc trắng, vẫn bệ vệ nhƣ 

một chính khách lớn. 

Nguyễn Văn Vĩnh, Vĩnh Tây, đến 

từ Pháp vẫn trẻ trung nhất  

Nguyễn Văn Chính biệt danh 

Chính Móm đến từ San Fran-

cisco. Gặp Chính, tôi nhận ra anh 

và cũng đƣợc nghe anh nói : “ 

Moi nhận ra toi ngay “.  Chính 

nhắc lại ngày tôi và Kha Tƣ Giáo 

rời phòng thuê ở lầu Hồng trên 

đồi Lữ Quán Thanh Niên để vô ở 

Đại Học Xá. Chính thuê phòng 

này và khoe rằng anh trở thành 

ngƣời nhà của chủ Lầu Hồng. 

Sau khi tốt nghiệp, mỗi năm anh 

lên Đà Lạt và đƣợc ở trong phòng 

cũ có khi cả tháng. 

Dƣơng Trọng Cẩn đến từ Seattle. 

Năm 2016, anh Cẩn dự đại hội 

nhƣng không dự họp khóa 1 & 2 

vì không đọc đúng chƣơng trình. 

Năm nay anh dự họp khoá 1 & 2, 

nhƣng không dự đại hội. 

Trần Tái Xuân ở San Jose. Nghe 

nói Trần Tái Xuân có tiệm bún 

bò A Nam nổi tiếng. Tôi muốn 

đến ăn nhưng không được anh  

Cận đƣa đi. 

Nguyễn Thành Chấn đến từ Úc 

Đại Lợi. Nhìn Chấn, tôi nhớ Trần 

Phƣớc Tuyển, Châu Hiển, 

Nguyễn Cửu Diệp, Nguyễn Khoa 

Văn và những ngày sống sôi 

động vui tươi của nhóm Đà 

Nẵng. Tôi nhớ những buổi chiều 

Tuyển, Văn và tôi chơi bóng 

chuyền trƣớc phòng ăn trong đại 

học xá và đội bóng chuyền Viện 

Đại Học Đà Lạt. Lòng tôi buồn vì 

các bạn Tuyển, Hiển, Văn lìa trần 

quá sớm. 

Lê Cảnh Thạnh đến từ Texas. 

Trần Kiêm Nguyện ở San Jose.  

Anh Nguyện học khóa 2. Anh 

không xin hoãn dịch nên phải đi 

Võ Bị Thủ Đức.  Anh trở lại học 

khóa 4 nên đã gặp cô khóa 8. 

Trời cho anh Nguyện.  Vợ anh 

Nguyện khóa 8 là bạn học cùng 

lớp thời trung học với vợ tôi tại 

trƣờng Đồng Khánh, Huế. 

Thày Sáu Nguyễn Sĩ Bạch & phu 

nhân Nguyễn Trinh Phƣơng đến 

từ Texas. 

Chị Huyền ( không biết họ ) vợ 

anh Nguyễn Xuân Lý. Không 

biết chị Huyền đến từ Việt Nam, 

Texas hay Cali? 

 

Phần Mở Đầu Buổi Họp 

 

Sáu giờ ba mƣơi, Phan Thạnh mở 

đầu phần nghi thức rất nghiêm 

chỉnh và long trọng. Đó là nghề 

của Phan Thạnh. Trƣớc đây, 

Phan Thạnh là hội trƣởng Hội 

Cao Niên ở Spokane, Washing-

ton.  Phan Thạnh đã từng bỏ tiền 

túi về Việt Nam mua chiêng 

trống chân đèn và dụng cụ để tổ 

chức nghi lễ hàng năm cũng năm 

sáu lần.  Phần mở đầu có phút 

mặc niệm, có văn tế do Phan 

Thạnh sáng tác … 

Sau phần nghi thức, Nguyễn 

Đình Cận, trưởng ban tổ chức, 

đọc diễn văn chào mừng anh em 

tham dự. Trong bài diễn văn, anh 

Cận trích bốn câu thơ của chị 

Nhan Ánh Xuân.  

 

Cho dù niềm nhớ đã mù sương 

Cũng đủ cho lòng mãi vấn vương 

Đà Lạt năm xưa đầy mộng ảo 

Con đường tình sử … dấu yêu 

thương  

 

Cả hội trƣờng vỗ tay tán thƣởng. 

 

Tiệc mừng và Văn Nghệ 

 

Những món ăn của nhà hàng rất 

ngon. Ban tổ chức còn cố gắng 

thực hiện cho anh chị em free 

beer và free tiền mở rƣợu.  

… Họp mặt khóa 1-2 tại San Jose 

Xem tiếp trang 8    

Anh Phan Thạnh 
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Có bánh thật lớn Mừng Hội Ngộ 

1&2 2018 

Sau phần mở đầu của Phan 

Thạnh và Nguyễn Đình Cận, MC 

Cao Đình Phúc và Kim Nga phu 

nhân anh Nguyễn Hoành điều 

khiển chƣơng trình. Mở đầu trang 

trọng nghiêm trang, phần sau vui 

tƣơi đầm ấm. Một sự kết hợp hài 

hòa giữa anh Phan Thạnh và Cao 

Đình Phúc. Anh Phúc đã đem anh 

chị em về thời trẻ trung của tuổi 

20. 

Có rất ít ca sĩ quen thuộc tôi đã 

được thưởng thức trước đây. Chỉ 

có Trần Ngọc Phong, Trần Đắc 

Đạt, Trần Đắc Đạt phu nhân, 

Phan Thạnh, Ngọc Nga. Năm 

2016 Phan Thạnh ca vọng cổ 

giọng Nam, 2018 ca hồng hồng 

tuyết tuyết giọng Bắc. Chị Ngọc 

Nga nói về Viện Đại Học Đà Lạt 

trƣớc khi hát một đoạn nhạc. 

Rất nhiều ca sĩ tôi nghe lần đầu : 

Lê Cảnh Thạnh, Nguyễn Thành 

Chấn, Nguyễn Thành Chấn phu 

nhân, Kim Nga phu nhân anh 

Nguyễn Hoành, Nguyễn Văn 

Vĩnh hát nhạc Pháp, Trần Kiêm 

Nguyện, Vĩnh Hộ, Phạm Bá Đức, 

Nguyễn Văn Chính. 

Cao Đình Phúc, Trần Ngọc 

Phong hát phụ với các ca sĩ nên 

buổi văn nghệ sôi nổi vui tƣơi 

Ca sĩ đều đƣợc các bạn hâm mộ 

lên sân khấu tặng hoa 

Chƣơng trình văn nghệ của ban 

tổ chức có mục đọc thơ của Nhan 

Ánh Xuân, Hoàng Kim Long. 

Nhƣng các ca sĩ hăng say có 

ngƣời hát hai, ba bài và ngƣời 

nhảy đầm nhiệt tình nên không 

khí thật vui. Do đó mục đọc thơ 

của Nhan Ánh Xuân và Hoàng 

Kim Long không thực hiện đƣợc. 

Tôi ở trong nhà Cận Xuân nên 

biết chị Ánh Xuân đã chuẩn bị kỹ 

để đọc bài thơ trong đêm văn 

nghệ họp khóa 1&2.  Thôi thì 

chép lại bài thơ để anh chị đọc  

 

Hoài Thu 
 

Rồi mùa thu nữa cũng đi qua 

Sao bỗng dưng ta cảm thấy già 

Có phải vì cây đang đổ lá 

Hay vì thế sự đã lìa xa ? 

 

Thơ thẩn bên đường ngắm lá phong 

Sầu thương trở dậy xót xa lòng 

Xin gió đừng lay làm lá rụng  

Ta chưa chuẩn bị đón mùa đông! 

  

Ta chưa chuẩn bị đón mùa đông 

Nghe gió heo may đã lạnh lùng 

Đạp lá vàng khô mà tiếc nhớ 

Những mùa thu ấy cạnh đồi thông 

 

Ngày ấy tôi không thấy chạnh long 

Thu đi thu đến vẫn là không 

Sách đèn mải miết chờ khoa cử 

Mong sao đỗ đạt, thế là xong! 

 

Ngày ấy em là muôn ý thơ 

Thu đi thu đến vẫn là mơ 

Người yêu chưa tới, còn trong mộng 

Hoa bướm bên đường cứ nhởn 

nhơ… 

  

Cho ta sống lại những ngày xưa 

Bên những hàng thông gió khẽ đưa 

Sáng sớm đến trường nghe giảng 

dạy  

Tan giờ vội vã bữa cơm trưa 

  

Thế cuộc chưa vào, chửa biết lo 

Miếng cơm manh áo sẵn dành cho 

Em chỉ vùi đầu vào sách vở 

Công danh sự nghiệp, mộng còn 

to ... 

 

Bây giờ tóc đã bạc màu vôi 

Thế sự? Than ôi!  Đã chán rồi! 

Cơn mộng nam kha đà tỉnh giấc 

Biết thời phải thế, cũng đành thôi! 

 

Rồi mùa thu nữa cũng trôi qua 

Từ đấy đến giờ đã quá xa 

Nghe lá thu rơi mà cứ ngỡ 

Tiếng thu ngày ấy vọng hồn ta ... 

 

Nhan Ánh Xuân 

 

Ba Cặp Vợ Chồng Tình Tứ 

Thắm Thiết 

 

Hai anh họ Phạm và một chị Tôn 

Nữ. 

Phạm Kim Song và phu nhân đi 

dự picnic tại Lake Elizabeth.  Chị 

Tâm mặc quần short, không đội 

mũ cũng chẳng mang kính mát. 

Trông chị thật trẻ trung.  Gặp vợ 

chồng Song, chị Song nói : “ Đại 

hội lần trƣớc anh viết bài chọc 

quê tôi … “Lần đầu tiên đƣợc 

tiếp chuyện với chị Tâm. Nghe 

chị Tâm nói giọng Bắc nên tôi 

ngạc nhiên hỏi:” Chị là ngƣời 

Huế sao chị nói giọng Bắc “.  Chị 

Tâm trả lời :” ANH SONG CỦA 

EM LÀ NGƢỜI BẮC “.  Có 

nghĩa là anh Song của chị Tâm là 

ngƣời Bắc nên chị Tâm nói giọng 

Bắc. Nghe chị Tâm trả lời, tôi 

ƣớc ao cô vợ ngƣời Huế của tôi 

nói :” Anh Quang của em là 

ngƣời Hà Nội “.  Chúc mừng anh 

chị Phạm Kim Song : Hiểu biết 

nhau để có Tình Yêu Thắm Thiết.  

Phạm Bá Vƣợng đi chụp hình 

khắp buổi tiệc, nhƣng không bao 

giờ vắng bóng trên sàn nhảy, 

nghĩa là mỗi khi có ca sĩ hát là 

anh chị có mặt trên sàn nhảy. 

Quàng máy hình trƣớc ngực, anh 

dìu chị nhảy.  Nhìn anh chị nhảy, 

… Họp mặt khóa 1-2 tại San Jose 

Xem tiếp trang 9    

Tại ―khách sạn‖ Trần Ngọc Phong 
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 tôi có cảm tƣởng nhƣ chỉ có anh 

chị Vƣợng dìu nhau tại chỗ 

không có ai, không có ban nhạc, 

chỉ có nhạc từ không trung văng 

vẳng đến.   

Ai đã đọc những bài viết của chị 

Tôn Nữ Mai Tâm trên thun-

han.org cũng thấy mối tình của 

cô Uyển Nhi với anh đại úy Biệt 

Động Quân thật thắm thiết ướt át.  

Hôm nay tôi nhìn thấy chị Mai 

Tâm và anh Mục Sƣ Đàm sánh 

đôi thì biết rằng Thiên Chúa đã 

kết hợp và trả công cho hai ngƣời 

kính yêu Chúa và phục vụ Chúa. 

 

Mừng Cho Các Bạn Khỏe 

Mạnh 

 

Mừng anh chị em còn rất khỏe 

mạnh. Nhảy đầm từ 7 giờ đến 10 

giờ mà không mệt. Nhà hàng 

đóng cửa lúc 10 giờ nếu không 

còn tiếp tục nhảy. 

Năm 2016 có chị Nguyễn Thị 

Ngọc Thƣơng chống gậy đi họp. 

Tôi tƣởng rằng năm nay sẽ có 

ngƣời chống gậy đi họp. Nhƣng 

không ai chống gậy. Tôi mừng 

cho anh Phạm Chí Thành đến với 

da mặt hồng hào tƣơi tắn, không 

chống gậy. Tôi gặp anh Thành 

tháng 12 năm 2017 tại Việt Nam, 

anh chống gậy, chúng tôi phải dìu 

anh lên những bậc thang tại quán 

cà phê trƣớc hồ con rùa Sài Gòn. 

Mừng chị Đặng Kim Ngọc khỏe 

mạnh vui tƣơi đến từ Úc. Chị 

Ngọc với máy ảnh đi khắp bàn 

tiệc để chụp hình. Chị Ngọc tặng 

tôi một Tạp Chí Diễn Đàn Phụ 

Nữ Việt Nam chị làm Chủ 

Nhiệm. Chị Ngọc khỏe về cả thể 

chất và tinh thần. 

 

Người Khóa I Duy Nhất Dự 

Đầy Đủ Chương Trình Đại Hội 

 

Tôi là ngƣời duy nhất khóa I 

tham dự đầy đủ các chƣơng trình 

của Đại Hội 2018. Tham dự Nhạc 

Thính Phòng, Đêm Gala, Picnic 

khóa 1 chỉ có : Phạm Kim Song, 

Nhan Kim Hòa, Trần Đắc Đạt, 

Hồ Quang Nhật, Trịnh Bình 

Nam, Nguyễn Thăng Long, Trần 

Quốc Tôn, Hoàng Long, Nguyễn 

Đình Cận, Đặng Kim Ngọc, Mai 

Trung Cƣờng, Cao Đình Phúc và 

tôi. 

 

Đi tours chỉ có bốn người khóa I 

tham dự : Phan Thạnh, Đặng  

Kim Ngọc, Hoàng Long và tôi. 

Hết tour thứ nhất, chị Ngọc từ 

biệt để đi Pháp, tour thứ 2 có 

thêm Hoàng Long. Hết tour 2  

anh Thạnh và Long từ biệt. Tour 

thứ ba chỉ còn mình tôi khóa I. 

 

Đại hội nào cũng thể hiện được 

tinh thần Thụ Nhân và cũng có 

những đặc sắc riêng.  Đại Hội 

2018 có những điểm đặc biệt 

sau : 

 

Nhạc Thính Phòng thể hiện đƣợc 

cựu sinh viên các khóa vẫn liên 

lạc với nhau chặt chẽ : Nhạc 

Thính Phòng có nhiều mục hợp 

ca, tam ca, song ca của các khóa 

6, 8, v.v… Tất cả ca sĩ đều là Thụ 

Nhân A và một vài Thụ Nhân B. 

Anh Vũ Mạnh Hải, trƣởng ban 

văn nghệ, đã phối hợp để có một 

buổi nhạc thính phòng đoàn kết, 

ấm áp chứng tỏ Thụ Nhân còn 

gắn bó vững mạnh. 

Không có quà Lƣu Niệm nhƣ áo 

thun và những đồ bằng nhựa có 

khắc hình cây thông Thụ Nhân. 

Theo tôi không quà lƣu niệm là 

điều tốt. Thứ nhất là Ban tổ chức 

đã tiết kiệm tiền để đãi người 

tham dự một phiếu ăn 12 đồng ở 

tiệm phở 99 trƣớc khi đến dự 

nhạc thính phòng. Thứ hai là tôi 

còn mấy áo thun đại hội chƣa 

mặc và năm nhựa khắc cây thông. 

Bữa ăn trƣa tại Picnic do nhà thầu 

chuyên nghiệp đảm trách nên rất 

ngon, nhiều món và gọn. Ban tổ 

chức không phải lo nấu nƣớng và 

dọn vệ sinh. 

Đêm Gala, Khóa 1 đến Khóa 11, 

Văn Khoa, Khoa Học lần lƣợt 

chụp hình lƣu niệm trƣớc khán 

đài 

Ba chuyến đi tours rất vui vẻ đầm 

ấm nhờ anh tour guide Khánh. 

Anh Khánh có kiến thức, ăn nói 

giỏi và vui tính.  Phụ giúp anh 

Khánh có Phan Thạnh, anh Châu 

khóa 6 ở Texas, anh Tiến ở Đà 

Lạt làm cho chuyến đi thật vui 

tƣơi. Anh Thạnh phát biểu :” Tôi 

tƣởng anh Khánh là một Thụ 

Nhân “. 

Anh Hoành, trƣởng ban tổ chức, 

mặc dầu rất quen thuộc vùng San 

Jose, anh vẫn đóng tiền tham dự 

các tours để hƣớng dẫn đoàn. 

Chứng tỏ tinh thần trách nhiệm 

của anh. 

 

Xin chúc mừng và cám ơn ban tổ 

chức Đại Hội Thụ Nhân 2018 đã 

tổ chức một đại hội thành công. 

 

Đại Hội 2020 Tại Houston 

 

Sau khi nghe tin Houston sẽ đảm 

nhiệm tổ chức đại hội Thụ Nhân 

Thế Giới  2020, chị Võ Kim 

Thoàn hô hào chị em về dự để 

quậy. Năm 2004 đại hội tại Hous-

ton, tôi xem trên màn hình thấy 

chị Thoàn và chị Phƣơng phu 

nhân anh Nguyễn Sĩ Bạch quậy 

bể cả sân khấu. Năm 2016 tại 

Nam Cali, chị Thoàn và chị 

Tuyền quậy từ đố vui, kể chuyện 

tiếu lâm, ca tân nhạc, ca vọng cổ. 

Cho nên các anh Phan Thạnh, 

Lƣu Văn Dân, Cao Đình Phúc, 

Mai Trung Cƣờng …vv… chuẩn 

bị để thi thố với phái nữ xem ai 

quậy hơn ai.  

 

Kết Luận   

 

Xin cám ơn anh Nguyễn Đình 

Cận, chị Phạm Thị Sáng, anh 

Trần Ngọc Phong, anh Hiệp 2, 

anh Trần Kiêm Nguyện, Phan 

Thạnh, Cao Đình Phúc, Kim Nga 

và tất cả ca sĩ đã thắp cho ngọn 

lửa Thụ Nhân còn cháy và ấm áp. 

Xin tất cả anh chị em giữ gìn sức 

khỏe để tham dự đại hội 2020 tại 

Houston.   

  Quang Già Cơ 

… Họp mặt khóa 1-2 tại San Jose 
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Dec 22, 2018 

 

Các bạn vàng thân mến, 

 

Hôm nay SR sẽ kể lại cho các bạn 

vài nét chính trong ĐÊM HỘI 

NGỘ TN1-2 tại SÀI GÒN,  

LỄ TƯỞNG NIỆM CHA VIỆN 

TRƯỞNG SIMON NGUYỄN 

VĂN LẬP, ĐÊM GALA CỰU 

SINH VIÊN VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ 

LẠT, về chuyến CITY TOUR và 

ĐÊM LỬA TRẠI TN1-2 tại ĐÀ 

LẠT, và một số thông tin về 

NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA 

VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT. 

 

ĐÊM HỘI NGỘ TN1-2 

Đêm Hội Ngộ TN1-2 được tổ 

chức tại nhà hàng Continental từ 

lúc 5 giờ 30 ngày 17/12  do Ban 

Đại diện TN1-2 (Trần Văn Hải, 

Trịnh Hiếu Tƣờng, Nguyễn thị 

Việt Anh) đảm trách. Có khoảng 

60 anh chị em hiện diện, trong đó 

rất đang ghi nhận là có mặt đa số 

"cụ ông cụ bà 80 trong nước và 

hải ngoại" (thiếu niên trƣởng 

Nguyễn Văn Huệ), đặc biệt là 

Nguyễn Minh Tuấn (đang bị 

bệnh nặng), Trần Văn Minh (vừa 

bị tại nạn xe cộ). 

Bắt đầu là lời tuyên dƣơng và túi 

quà lƣu niệm cho "những bậc cao 

niên". Xúc cảm ... tràn trề. Kế 

tiếp là lời xƣng tụng 12 "cặp đôi 

hoàn hảo". Vui hết biết. SR 

không quên 3 cặp đôi nửa đƣờng 

gẫy gánh, 1 cặp đôi nửa đƣờng rã 

gánh và đôi bạn thân thƣơng 

Nguyễn Đức Quang - Nguyễn 

Thị Minh Thông từ lâu không 

mong gặp lại! 

Các "cây" ca và tếu lừng danh 

của TN1-2 đã lên hát và kể 

chuyện cho nhau nghe và nhớ 

lại : Nguyễn Minh Tuấn, Lƣu văn 

Dân, Nguyễn Thành Chấn, Trần 

Phú Hữu, Phan Thạnh .... 

Đêm Hội Ngộ kết thúc vui vẻ vào 

lúc 9 giờ. 

 

LỄ TƯỞNG NIỆM CHA VIỆN 

TRƯỞNG SIMON NGUYỄN 

VĂN LẬP 

Ngày 18/12, lúc 6 giờ 30, đoàn 

cựu SV Viện Đại học Đà Lạt lên 

đường đi Đà Lạt. Nhóm TN1-2 

do Trần Văn Hài lãnh đạo, gồm 

46 người (18 cặp đôi A-B, 9 solo, 

1 C). Đường dài lắm chuyện kể 

nhau nghe về những đổi thay của 

cảnh vật, thị trấn, phát triển kinh 

tế và đô thị, ... về những ngày cũ 

bị đắp mô. 

Buổi tối, TN1-2 có một bữa cơm 

riêng tại một nhà hàng tên "Nhà 

Rƣờng Huế". 

Sáng ngày 19/12, lúc 8 giờ 30, 

toàn thể cựu sinh viên về thăm 

Viện cũ (nay là Trƣờng). Nhóm 

TN1-2 về thăm lại từ Văn phòng 

Xem tiếp trang 11   

 

Nguyễn Văn Sơn 

Ban Hợp ca Thụ Nhân tại nhà hang Hoàng Anh Gia lai 
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Viện (nay đã xây dựng lại rộng 

lớn hơn, nhƣng vẩn giữ thiết kế 

cũ), nhà Cha Viện trƣởng, nhà 

lƣu trú của các Giáo sƣ, giảng 

đường Spellman, nhà Cha Ngô 

Duy Linh, lầu III Đại học xá (nơi 

làm lễ khai giảng K1 - 

28/9/1964), các dãy Nam Đại học 

xá, giảng đƣờng Thụ Nhân, nhà 

nguyện Năng Tĩnh (nơi làm lễ tốt 

nghiệp K1 - ngày 7/1/1969, các 

giảng đƣờng của Văn khoa, Khoa 

học, Thƣ viện, và ... cây cầu đỏ, 

nơi Khoa trƣởng Trần Long tập 

họp các sinh viên vào cuối giờ 

học cuối cùng của Thầy (khoàng 

10 anh chị em) để nói lời chia tay 

đầy xúc động. 

Ngƣời nhớ kẻ quên cùng nhắc 

nhở và bổ sung cho nhau, cùng 

hoài niệm. 

Lúc 10 giờ 15 , cả đoàn cùng đến 

Trung Tâm Mục Vụ để hành lễ 

tƣởng niệm Cha Viện trƣởng 

Simon Nguyễn Văn Lập, do các 

Cha của Don Bosco và Trung 

tâm Mục vụ chủ tế. Đây là một 

buổi lễ với các nghi thức tôn 

giáo. Có 2 bài đáng ghi nhớ là bài 

"văn tế" các Cha, các Thầy, các 

bạn đồng môn, của Phan Thạnh 

với kết thúc là 2 chữ "thƣợng 

hƣởng"; và bài tƣởng niệm 60 

năm thành lập Viện, 50 năm ngày 

thành lập Trƣờng CTKD của Võ 

Đức Trung K7. 

Lúc 6 giờ 30 tối, cả đoàn cùng 

đến Trung tâm Hội nghị Hoàng 

Anh Gia Lai dự đêm Gala toàn 

thể cựu SV Viện. Trƣớc mặt là 2 

panneau tròn 60 năm Viện và 50 

năm tốt nghiệp K1-2, đặt 2 bên 

tấm tranh vải viết dòng Ngày 

Truyền Thống. Có 2 giáo sƣ của 

Văn khoa tham dự. Năm nay 

Thầy Nguyễn Khắc Dƣơng vì 

yếu nên không đến tham dự nhƣ 

các năm trƣớc. 

Đêm Gala này chủ yếu là ăn và 

ca hát. Không có phút mặc niệm 

ai cả và cũng chẳng ai nói gì về 

truyền thống. 

 

CHUYẾN CITY TOUR 

Sáng 20/12, lúc 8 giờ, đoàn TN1-

2 đi một vòng chốn xƣa để nhìn 

lại cảnh cũ. Từ hồ Xuân Hƣơng, 

vƣờn hoa Thành phố, Trung tâm 

Nguyên tử lực cuộc, ngang qua 

Thung Lũng Tình Yêu, đến Công 

Ty Rừng Hoa Đà Lạt. Đoàn nghỉ 

chân ở đây để chiêm ngƣỡng các 

loại hoa tƣơi, hoa khô, hoa đất sét 

làm theo phƣơng pháp Nhật Bản, 

uống cà phê, ngắm rừng thông 

Đà Lạt bên đồi Mộng Mơ. 

Đoàn đi ngang Lạc Dương, xa xa 

là đỉnh Lâm Viên còn mờ trong 

sƣơng, dừng chân trƣớc resort 

Pinetta đang xây dựng của 

Nguyễn Quang Tuyến (Tuyến 

đang ở Sài gòn có việc "quan 

trọng" nên anh chị em đành 

thƣởng ngoạn ... bên ngoài).  

Sau đó đoàn đi ... "lên" Suối 

Vàng ngắm hàng thông ven hồ, 

nghe chuyện lƣợm vàng găm, và 

chụp ảnh. Đoàn về Cam Ly 

Thƣợng quan sát thành phố rau 

hoa, nhà lƣới san sát còn hơn một 

đô thị kéo dài hơn 10 km. Nhà 

mồ của Nguyễn Hữu Hào (cha 

của hoàng hậu Nam Phƣơng) nay 

cũng đƣợc trùng tu. Thác Cam 

Ly cũng đƣợc tái khai thác, 

nhƣng câu hát ngày xƣa "Đà Lạt 

có thác Cam Ly, có hồ Than Thở 

anh đi sao đành" chắc không còn 

giá trị mấy vì thác Cam Ly, hồ 

Than Thở nay đều ... hết thơ 

mộng! 

Đoàn đi ngang Dinh 3 Bảo Đại 

đến Trúc Lâm Thiền Viện. Anh 

em chiêm bái chánh điện với đức 

Phật Thích Ca, Bồ tát Văn Thù, 

Bồ Tát Phổ Hiền, đức Bồ Đề Đạt 

Ma, gác chuông, lầu trống và 

hàng trăm kỳ hoa dị thảo. 

Chƣơng trình buổi sáng hôm đó 

kết thúc với bữa ăn lẩu rau tại 

đỉnh đồi Robin. 

 

… Kể chuyện bạn nghe 

Xem tiếp trang 12   

Trước khách sạn La Sapinette 
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ĐÊM LỬA TRẠI 

Sau bữa ăn, đoàn về khách sạn 

nghỉ ngơi cũng nhƣ để các anh 

chị có chút thì giờ tự do dạo phố. 

Đêm hôm đó là đêm Gala của 

riêng TN1-2. Đoàn đến Dinh 2 

vào lúc 5 giờ chiều, thăm viếng, 

chụp ảnh và ăn tối ở nhà hàng 

Dinh 2, sau đó ra rừng thông đốt 

lửa trại, có khoai lang nƣớng, bắp 

nƣớng, thịt nƣớng, có 1 chai 

Courvoisier 1 lít của Hà Minh 

Quang gửi cho các bạn hâm nóng 

những hoài niệm.  

Bên ánh lửa bập bùng, tất cả đều 

ôn và nhớ lại Viện xƣa, trƣờng 

xƣa, Cha xƣa, Thầy xƣa, bạn xƣa, 

những ngƣời đã khuất, những 

buổi sinh hoạt, những ngày lửa 

trại, những công tác xã hội - thiện 

chí. MC Phan Thạnh, Trần Phú 

Hữu vẫn lƣu loát, vừa dẫn 

chƣơng trình, vừa kể chuyện, vừa 

ngâm thơ. Lƣu văn Dân - Nguyễn 

Thành Chấn vẫn đầy duyên dáng 

với những chuyện "nửa chay nửa 

mặn", nhà thơ Ánh Xuân vẫn còn 

"sức" nhả ngọc phun châu, anh 

Trần Văn Nghĩa (phu quân của 

Nguyễn Thị Huệ) cũng hòa đồng 

điệu với những chuyện kể duyên 

dáng, SR kể về một số nick nam 

của các bạn K1, một số Dala bí 

sử. Nhộn, mong các bạn không 

buồn lòng, vì "chuyện xƣa tích 

cũ" mà! Sau mỗi câu chuyện là ... 

1 ly mới và cạn chai Courvoisier, 

lúc 9 giờ tối. 

 

VỀ NGÀY TRUYỀN THỐNG 

Từ khi Cao Đình Phúc K1 giữ 

chức Chủ tịch Sinh viên Viện Đại 

học Đà Lạt, rồi chuyển giao lại 

cho Trần Văn Bá K6 đến nay, 

ngày Truyền Thống đƣợc định là 

ngày 19/12 hằng năm, cũng là 

ngày giỗ Cha Nguyễn Văn Lập. 

Có lẽ để tiện việc tổ chức (?!). 

Thật ra, ngày Truyền thống của 

Viện Đại học Đà Lạt đã đƣợc 

Cha Viện trƣởng Nguyễn Văn 

Lập tổ chức một lần vào ngày 

6/1/1969 (trước lễ tốt nghiệp của 

sinh viên các khoa trƣờng 1 

ngày) kỷ niệm 10 năm thành lập 

Viện và nhằm xây dựng truyền 

thống của Viện, đƣợc Tòa thánh 

Vatican, đích thân Giáo hoàng 

Paulus VI gửi lời chúc mừng 

(xem trang 22, VIỆN ĐẠI HỌC 

ĐÀ LẠT GIỮA LÒNG DÂN 

TỘC VIỆT NAM 1957-1975, của 

Hòa Giang Đỗ Hữu Nghiêm, 

Dayton, Ohio, June 2006). 

Do chuyện gọi ngày 19/12 là 

ngày Truyền thống, đã có nhiều 

cựu sinh viện thắc mắc, nhất là 

sinh viên các khoa khác có trƣớc 

CTKD và các sinh viên CTKD từ 

1970-1975 : (1) đó là ngày giỗ 

Cha Lập, tại sao lấy ngày giỗ làm 

ngày truyền thống (2) tại sao 

không nhắc nhở và làm giỗ Cha 

Lê Văn Lý. 

Lật lại lịch sử của Viện, chúng ta 

có 3 Cha Viện trƣởng : Trần Văn 

Thiện (1957-1960), Nguyễn Văn 

Lập (1961-1970), Lê Văn Lý 

(1970-1975).  

Cha Lê Văn Lý mất ở hải ngoại, 

SR không biết các bạn ở nƣớc 

ngoài có tổ chức lễ tang cho Cha 

không, có làm giỗ Cha hằng năm 

không, chứ ở bên này chúng tôi 

có làm lễ truy điệu Cha tại nhà 

thờ Regina Pacis, năm 1992, với 

khoảng 30 cựu sinh viên CTKD 

tham dự, do Phan Thạnh làm trợ 

tế, và hằng năm đều có tƣởng 

niệm các Cha, các Thầy, các bạn 

(cùng với lễ giỗ Cha Nguyễn Văn 

Lập). 

Nhắc lại lịch sử để đặt câu hỏi : 

Nên chọn ngày nào để gọi là 

NGÀY TRUYỀN THỐNG cho 

chính danh? 

 

MỘT BÀI THƠ GỬI CÁC BẠN 

HIỀN NHÂN NGÀY HỌP MẶT 

 
Có còn gặp mặt nữa thôi 

hay là góc biển chân trời nhớ nhau. 

Lao xao hồn mộng lao xao 

để cho góc biển nhớ nhau chân trời. 

Ngậm ngùi hồn mộng ngậm ngùi 

để cho góc biển chân trời nhớ nhau. 

Gặp đây rồi biết khi nào 

tay trong tay nắm nghẹn ngào cố 

nhân. 

 

đêm 20/12/2018 

… Kể chuyện bạn nghe 

Chúc mừng 
 

Nhận được thiệp mừng của anh chị Lê Dụng Quí K6, làm lễ thành hôn cho thứ nam  
 

Lê Hoàng Phúc cùng cô Nguyễn Thị Lan Hương 
 

vào ngày 05/01/2019 tại  
Phú Nhuận - Sài Gòn 

 

Gia đình Thụ nhân Âu châu chúc mừng anh chị Quí Thủy và mến chúc hai cháu  
đẹp duyên cầm sắt 

http://pp.vi/
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H ôm 28/09, tôi có làm một 

bài thơ để tặng chị Đặng 

Kim Ngọc, nhân Họp Mặt Mùa 

Thu của Thụ Nhân Paris sẽ cử 

hành vào hôm sau. Vì làm trƣớc 

một ngày, tôi nhờ anh Chung Thế 

Hùng ở Canada kiếm dùm tấm 

hình đƣa vào bài thơ. Anh Hùng 

đưa hình chị Ngọc ngồi trước 

micro, tôi đoán là để trả lời 

phỏng vấn. Nhƣ vậy, làm sao nữ 

sĩ họ Đặng cƣời mỉm cho đặng ? 

Vì vậy, bạn Sơn Râu mới nói 

chơi là bộ ba Nguyễn Văn Vĩnh, 

Lƣu Văn Dân, LĐT làm chi để 

chị Ngọc buồn lòng mà thiếu 

vắng nụ cƣời quen thuộc ? Bữa 

chị Ngọc gặp Thụ Nhân Paris tại 

nhà chị Trần Thị Châu, chị Ngọc 

sinh hoạt rất vui nhôn, cƣời toe 

toét  từ đầu đến cuối, bằng chứng 

là hình nào cũng thấy chị cƣời.  

Họp mặt nhằm ngày tựu trƣờng 

nên có nắng thu. Nắng đủ ấm 

lòng Thụ Nhân, không còn cái oi 

bức của ngày hè, mà cũng chƣa 

đến nỗi phải co ro trong tiết đông 

lạnh giá. Buổi tựu trƣờng mấy 

chục năm về trƣớc, Thụ Nhân 

chúng ta phải leo con dốc Phù 

Đổng, rồi chen vai thích cánh 

trong giảng đƣờng lớp học, ghi 

ghi chép chép. Bốn năm sau, tất 

cả lại leo thêm một con 

dốc, xúng xính trong 

chiếc áo thụng đen, sắp 

hàng ngay ngắn ngoài 

sân để chờ lãnh bằng. 

 

Trong mấy ngày qua 

thăm Paris, chị Đặng 

Kim Ngọc ở nhà chị 

Nguyễn Ngọc Thƣơng. 

Tên hai chị đều có chữ Ngọc, 

chẳng trách cả hai thân nhau nhƣ 

ruột thịt. Chị Thƣơng nói với tôi : 

„„Kim Ngọc tối ngày mở iPad, 

đêm hôm khuya khoắt mà vẫn 

loay hoay với cái máy‟‟. 

Chị Thƣơng nói không sai. Chị 

Ngọc gởi cho tôi bài thơ chị làm 

và mấy tấm hình chụp ngày 

29/09 đều vào nửa đêm giờ tý 

canh ba. 

Chị Ngọc cho biết chiều bên ni là 

hoàng hôn, bên nớ nƣớc Úc đã là 

nửa khuya. Xứ Kangourou đi 

trƣớc Paris tám tiếng. Chị Ngọc 

lo điều hợp mọi công việc mà 

quên đi giấc ngủ. Sau Paris, chị 

còn bay qua rặng núi Alpes để 

sang Genève xúc tiến công cuộc 

đấu tranh. Cũng may trời còn cho 

chị sức khỏe, để chị lấy bốn bề 

làm nhà mà lo toan công việc. 

Chị Ngọc rất mừng khi gặp lại 

Thụ Nhân Paris. Trong phần văn 

nghệ, chị Ngọc xuất hiện trong 

tam ca DNT (Dân - Ngọc - 

Thông), hát bài Bên Kia Sông 

của Nguyễn Đức Quang, thơ 

Nguyễn Ngọc Thạch. Không kể 

tôi chỉ là thợ vịn, hai giọng ca 

chính Dân và Ngọc trình diễn rất 

tuyệt vời, vừa hát xong là tiếng 

vỗ tay ròn rã tƣởng chừng không 

dứt. 

 

Nói đến văn nghệ là phải nói đến 

Lƣu Văn Dân. Bữa đó Dân đơn 

ca „„Hãy Cứ Là Tình Nhân‟‟ : 

Hãy cứ là tình nhân  

Để mong mỏi đợi chờ  

Để chiều chuộng nâng niu  

Và sợ điều tan vỡ  

Hãy cứ là tình nhân  

Để tháng ngày hoa mộng  

Để hẹn hò yêu đương  

Và khắc khoải chờ nhau. 

 

Mấy câu đầu, chữ „„Cứ‟‟ có âm 

điệu cao ngất, thể hiện sự tiếc 

nuối dĩ vãng vời xa. Tôi chợt 

hiểu. Khi hát bài này, Dân muốn 

nhắn nhủ ta : 

Hãy cứ là Thụ Nhân 

Tình bạn có một lần 

Và còn mãi tình thân 

Năm tháng ta bất cần. 

Lê Đình Thông 

Chị Ngọc và mỹ nhân Paris 

Chị Ngọc và Thụ Nhân Paris 
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Tình Thu 
Ngày xanh sao đã vội tàn  Trời thu sao lại nhuộm vàng lá cây?  Người đi như một bóng mây  Tình đi như chiếc lá bay lìa cành!  Thời gian sao vội đi nhanh  Nhớ ai dáng vẻ thanh thanh ngày nào  Nhớ xưa lời nói ngọt ngào  Ngoài hiên hoa cúc thắm màu vàng tươi  Heo may đưa lạnh vào người  Thu đưa tâm tưởng vào nơi sương mờ  Thu đem lãng mạn vào thơ  Tình thu gợi nhớ mộng mơ thuở nào...  

Nhan Ánh-Xuân  
 

Phượng hề 
 phượng hề, phượng ở nơi nao  

để cho hoàng cứ ngọt ngào sớm trưa  
nhạc vàng cành liễu đong đưa  

cúc vàng còn điểm hững hờ sương mai  gió thu lá úa hao gầy  cành thu ngơ ngẩn trời tây lạnh lùng  
tóc thưa bạc thếch ngại ngần  tình xưa gieo vội mấy vần thơ thu.  

LYSA 

 

 

Thu Vàng 

Xuân hồng Hạ đỏ Thu vàng 

Mùa Đông tuyết trắng, vầng trăng khuyết dần 

Tứ thời bát tiết miên man 

Phất phơ tóc bạc, tần ngần vần thơ.  

 

Lá Vàng 

Ngoài sân lá úa ngẩn ngơ 

Chia phôi cành cũ, chơ vơ thân gầy 

Gió thu tấu khúc vơi đầy 

Hôn hoàng ngập bóng trời tây mơ màng 

 

Cúc Vàng 

Sương mai điểm xuyết cúc vàng 

Tưởng như giọt lệ rớt tràn chân mây 

Cúc hoa mà cũng ngất ngây 

Thương cho duyên kiếp từ đây hững hờ. 

 

Áo vàng 

Hoàng anh tà áo phất phơ 

Như đôi cánh bướm dật dờ phố xưa    

Chim hoàng vẫn hót sớm trưa 

Nhạc vàng màu áo cho vừa nhớ thương. 

 
Lê  Đình Thông 

 

Tình Thu 

Chiếc lá úa vàng chao cánh bay,  

Bâng khuâng se sắt nỗi u hoài...  

Tình thu man mác đầy nhung nhớ,  

Xa cách muôn trùng vẫn ngất ngây... 

Đặng Kim Ngọc 

 
Tình Thu Mùa Thu muôn thuở Thu Vàng 

Tình Thu muôn thuở vẫn mang mang sầu 

Nhớ nhung bàng bạc nơi đâu 
Heo may làm úa một màu thời gian 

Thu về nhớ cuộc tình tan 
Thu như giọt nước làm tràn nỗi đau 

Ngày xưa hoa nở bên nhau… 
Vàng Thu rơi rụng mấy câu thơ buồn !  

Hoàng Kim Long 
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Xem tiếp trang 16 

Chương II (Tiếp theo) 

 

Chƣơng II gồm 66 câu 264 chữ 

chủ ý nói về đạo của ngƣời quân 

tử, phép xử thế trong gia đình, 

ngoài xã hội và phép tắc tu thân. 
 

蓋此身髮: Cái thử thân phát 

'Cái' là bao gồm, che chở. 'Thử' là 

cái này, ở đây. 'Thân' là thân thể, 

mình mẩy. 'Phát' là tóc trên đầu. 

Ý nói toàn thể hình hài, cơ thể 

này. Thân đây là con Ngƣời gồm 

cả vật chất lẫn tinh thần. 

四大五常: Tứ đại ngũ thường 

'Tứ' là bốn, số 4, một tĩnh từ chỉ 

số lƣợng. 'Đại' là to, lớn. 'Tứ 

Đại' (四大) ở đây là một phạm trù 

trong học thuyết nhà Phật: Theo 

Đinh Phước Bảo (丁福保) trong 

Phật Giáo Đại Từ Điển, 1922 (佛

學大辭典), Tứ Đại có chân có giả. 

Cái chân của Tứ Đại là tứ đại 

cảnh giới (四大境界): Chí (志), ý 

(意), tâm (心), thân (身). Cái giả 

của Tứ Đại là Địa đại (地大) tính 

kiên, yểm trợ vạn vật; Thuỷ đại 

(水大), tính thấp, thu hút vạn vật; 

Hoả đại (火大) tính noãn (ấm), 

làm ấm vạn vật; Phong đại(風大) 

tính động, sinh ra vạn vật. Ngoài 

ra, 'Tứ đại' ở đây cũng còn có thể 

được hiểu là 4 dạng vật chất 

trong triết học Hy Lạp và Ấn Độ: 

Earth (đất), Water (nƣớc), Fire 

(lửa) và Air (gió, không khí). Bốn 

dạng này là cái giả của Tứ Đại, 

Tứ Đại này là biểu thị 4 thể căn 

bản của vật chất nhƣ vũ trụ biểu 

thị 4 chiều cuả vật chất. Địa 

(Earth, đất) biểu thị thể rắn 

(solid), Thuỷ (Water, nước) biểu 

thị thể lỏng (liquid), Phong 

(Wind, gió) biểu thị thể khí. 

Ngoài ra, khoa học hiện đại cho 

thấy vật chất còn tồn tại dƣới 

dạng plasma khi vật chất bị ion 

hoá (ionisation). Tuy vậy, chƣa 

thấy có tài liệu nào chứng minh 

rằng plasma là dạng thứ tƣ của 

vật chất trong khi Hoả (Fire, lửa) 

biểu thị nhiệt độ của vật chất nhƣ 

một thuộc tính của vật chất đã có 

nhiều nghìn năm lịch sử. Nhiệt 

độ là một tham số (parameter) 

của vật chất, một thuộc chất luôn 

tồn tại trong vật chất ở bất kỳ thể 

nào; cũng nhƣ chiều thời gian là 

một tham số của vật chất trong 

nhận thức về vũ trụ vậy.      

Ngũ là năm, số 5, một tĩnh từ chỉ 

số lƣợng. Thƣờng là cái vĩnh 

hằng. 'Ngũ Thƣờng' (五常) ở đây 

là 5 giá trị đạo đức Khổng Mạnh, 

là vế sau của 'tam cƣơng ngũ 

thƣờng' trong triết học Nho Giáo. 

Tam cƣơng: quân thần, phụ tử, 

phu thê (三綱：君臣，父子，夫妻) 

và ngũ thƣờng: Nhân, nghĩa, lễ, 

trí, tín (五常：仁，義，禮，智，信).  

Cả câu 4 chữ ý muốn nói rằng 

làm ngƣời có thân có thể cần phải 

phân biệt cái chân cái giả của tứ 

đại, tức là phải phân biệt vật chất 

và ý thức. Đồng thời phải hiểu 

thế nào là cƣơng thƣờng, cái nền 

nếp chỉ nam của cái chân của tứ 

đại. Đến đây, triết học cổ Ấn Độ 

và Trung Hoa đã đƣợc thể hiện 

qua 4 chữ 'tứ đại ngũ thƣờng', 

nhận thức này cho thấy sự uyên 

thâm của Thiên Tự Văn.   

恭惟鞠養: Cung duy cúc dưỡng 

'Cung' là kính trọng, tôn kính. 

'Duy' ở đây là kính cẩn. 'Cúc' ở 

đây nghĩa là nuôi nấng. 'Dưỡng' 

nghĩa là nuôi dƣỡng. Trong 4 chữ 

này, cung và duy có cùng nghĩa; 

đồng thời cốc và dưỡng có thể 

dùng thay thế cho nhau. Ý muốn 

nói rằng (làm ngƣời) phải luôn 

thành kính ghi nhớ công ơn 

dƣỡng dục của bậc sinh thành.   

豈敢毀傷: Khởi cảm huỷ thương 

'Khởi' là một trạng từ (adverb) 

đặt ở đầu câu có nghĩa là há, nào, 

phỏng; thƣờng dùng để nhấn 

mạnh câu hỏi. 'Cảm' là dám, có 

gan làm. 'Huỷ' là phá hỏng, huỷ 

diệt. 'Thƣơng' là mất mát, thƣơng 

tổn. Cả câu nghĩa là há (đâu, nào, 

phỏng) dám làm tổn thƣơng? 

Hai câu 8 chữ này dẫn Hiếu kinh 

(孝經), một trong 13 bộ kinh lớn 

của Nho học, do Trang Tử cùng 

đồng môn gom những câu hỏi 

của Trang Tử và câu trả lời của 

Khổng Tử mà soạn thành bộ kinh 

28 chương chỉ nhằm giải thích 

chữ Hiếu (孝字). Ngay trong 

chƣơng nhập Khổng Tử viết: 

“Thân thể phát phu, thụ chi phụ 

mẫu, bất cảm huỷ thƣơng' (身體髮

膚,受之父母,不敢毀傷), có nghĩa là 

thân thể ta là kết cấu của tứ đại 

vật chất thành cái thể (form, vật 

chất = m), tứ đại cảnh giới ở đó 

mà phát sinh thành cái dụng 

(function, vận động = C²), là cái 

Thân này, là con Ngƣời gồm cà 

phần hồn lẫn phần xác, do cha mẹ 

sinh ra, không đƣợc gây tổn 

thƣơng, huỷ hoại cái Thân. 

Những ngƣời đƣợc hƣởng nền 

giáo dục Nhân Bản miền Nam 

Việt Nam trƣớc 1975 hẳn đều 

còn nhớ mấy câu sau đây trong 1 

bài Học Thuộc Lòng bậc Tiểu 

Học: 

Thân ta cha mẹ sinh ra, 

Làm Thân phụng sự quốc gia sau 

này, 

Nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy, 

Gắng công học tập những ngày 

còn thơ. 

Trở lại vấn đề Thể và Dụng, 

Form and Function thì ta thấy 

Thể x Dụng = Form x Function = 

tứ đại giả x tứ đại chân = nhân 

năng; hoặc nói cách khác theo 

phƣơng trình Einstein thì là năng 

lƣợng (E) sinh ra do vật chất (m) 

vận động (C²) mà thành; tức là E 

…...Tiếp theo số trước                    Lày A Mản 
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Xem tiếp trang 16 

= mC². Đó là bất cứ thân thể bị 

thƣơng tổn hay cảnh giới thiếu 

giác ngộ đều ảnh hƣởng tới khả 

năng phát huy hạo khí con ngƣời. 

Tứ Đại chân và Tứ Đại giả cùng 

nằm chung trong một thể thống 

nhất là thân (身), cái giả là làm 

nền tảng vật chất cho cái chân, 

cái chân biểu thị tác dụng của cái 

giả. Nói cách khác, cái thân ta do 

cha mẹ sinh ra cần phải đƣợc giữ 

gìn, phải tự chăm sóc sức khoẻ 

thì cái chân của tứ đại mới trong 

sáng để từ đó tác dụng hỗ tƣơng 

trên cái giả của tứ đại mà hiệu 

năng con ngƣời đƣợc tối đa. Ý 

của 2 câu trên là nhƣ thế. Thêm 

vào đấy, mối tƣơng quan giữa cái 

giả và cái chân đƣợc thể hiện qua 

phƣơng trình E = mC² cho thấy 

giá trị bình phƣơng của cái chân 

vì năng lực con ngƣời chỉ tỉ lệ 

thuận với nền tảng vật chất m 

nhƣng lại cùng lúc tỉ lệ thuận với 

tứ đại chân bình phƣơng: Khi thể 

và dụng hài hoà bình quân thì cái 

dụng mang lại nhiều hiệu năng 

hơn cái thể.      

女慕貞潔: Nữ mộ trinh khiết 

'Nữ' là phái nữ, nữ nhi. 'Mộ' là ái 

mộ, theo gƣơng. 'Trinh' là tiết 

hạnh. 'Khiết' là tinh khiết, trong 
sạch. 'Trinh khiết' là từ viết ngắn 

của 'trinh phụ khiết nữ'. Ý nói 

phụ nữ phải lấy tiết hạnh tinh 

khiết làm đầu. Cƣơng thƣờng 

được áp dụng cho phụ nữ bao 

gồm tam tòng tứ đức (三縱四德). 

Tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất 

giá tòng phu, phu tử tòng tử; tứ 

đức là công, dung, ngôn, hạnh. 

Đức hạnh của người phụ nữ tuy 

đứng sau cùng mà gộp 3 đức đi 

trƣớc và đƣợc biểu hiện qua 3 

đức công, dung, ngôn.  

男效才良: Nam hiệu tài lương 

'Nam' là phái nam, nam nhi. 

'Hiệu' là cố công, gắng sức đạt 

cho đƣợc. 'Tài' là năng lực, trí 

tuệ. 'Lƣơng' là tốt lành. Ý nói 

đấng nam nhi phải chú trọng rèn 

luyện trí tuệ, tài năng.  

Cả 2 câu này nói lên tầm quan 

trọng của đức hạnh trong cƣơng 

thƣờng dành cho phụ nữ và nhấn 

mạnh yêu cầu rèn luyện tài trí sao 

cho hiệu quả trong việc tạo dựng 

sự nghiệp của đấng nam nhi. Ý 2 

câu trên nhấn mạnh cái đức nổi 

bật nhất của đấng nam nhi (trí) và 

của giới quần thoa (hạnh). 

知過必改: Tri quá tất cải 

'Tri' là biết, hiểu biết. 'Quá' là thái 

quá, làm quá đƣa đến sai trái. 

'Tất' là đương nhiên, tất nhiên. 

'Cải' là thay đổi, sửa chữa. Ý nói 

biết sai rồi thì sửa chữa. Câu này 

dẫn Tứ Thƣ Luận Ngữ (四書論語), 

trong thiên Thuật Nhi Thiên (述而

篇) Khổng Tử viết: Bất thiện bất 

năng cải, thị ngô ƣu dã (不善不能

改是吾憂也); nghĩa là không thiện 

mà không chịu sửa đổi là điều ta 

lo ngại vậy.  

得能莫忘: Đắc năng mạc vong 

'Đắc' là được, thủ đắc. 'Năng' là 

khả năng, năng lực. 'Mạc' là 

đừng, không nên. 'Vong' là quên 

đi. Ý nói là được rồi thì đừng nên 

quên cái duyên cớ vì đâu mà 

mình có. Duyên cớ ở đây có thể 

là do chính ta dùng công sức ta 

mà đạt đƣợc thì không nên quên 

rắng ta đã hao tổn biết bao công 

lao, mồ hôi nƣớc mắt mới có 

được nên ta không lãng phí. Còn 

nhƣ cái mình thủ đắc là do ngƣời 

ta ban cho  nhƣ cha mẹ ban cho 

mình cái thân làm ngƣời, thầy cô 

ban cho mình học vấn, tha nhân 

ban cho mình phƣơng tiện sinh 

sống nhƣ thợ nề làm nhà, thợ cấy 

thợ gặt làm ra hạt gạo, tình huynh 

đệ thủ túc, tình bằng hữu thiết tha 

thì ta lại càng không nên quên.  

Ý của cả 2 câu này khá tiềm tàng, 

khuyên ngƣời không những cần 

sửa đổi khi biết mình sai mà còn 

phải ghi nhớ duyên cớ nào mà 

mình thủ đắc cái mình sở hữu, 

đừng biết sai mà vẫn làm, đừng 

mang ơn mà quên ơn. Lƣu Bị 

Bạch Đế (劉備白帝) xưa khuyên 

con A Đẩu (阿斗)'Mạc dĩ thiện 

tiểu nhi bất vi, mạc dĩ ác tiểu nhi 

vi chi' (莫以善小而不為莫以惡小而

為之) có ý là đừng vì thấy việc 

thiện nhỏ mà không làm, cũng 

đừng vì thấy việc ác nhỏ mà làm 

thì câu đầu có ý 'đắc năng mạc 

vong' còn câu sau có ý của 'tri 

quá tất cải' vậy. 

罔談彼短: Võng đàm bỉ đoản 

'Võng' ở đây là một trạng từ dùng 
ở thể Phủ định mệnh lệnh cách 

(Negative imperative mood), 

nghĩa là tuyệt đối đừng nên, đặt ở 

đầu câu để nhấn mạnh hành động 

'đàm'. 'Đàm' là bàn bạc, thảo 

luận. 'Bỉ' là nó, hắn, y, là nhân 

xƣng đại danh từ ngôi thứ 3, số ít 

(3rd personal pronoun, singular). 

'Đoản' là ngắn, là cái dở, cái xấu. 

Ý nói là tuyệt đối đừng nên nói 

xấu kẻ thứ ba, kẻ vắng mặt. 

Trong cách xử thế, khi ta chỉ tay 

về phía ai thì chỉ có 1 ngón nhắm 

về hƣớng đó, còn 3 ngón hƣớng 

về chính mình. 

靡恃己長: Mỹ thị kỷ trường 

'Mỹ' cũng cùng từ loại, đồng 

nghĩa và cách dùng nhƣ 'võng' 

nghĩa là dứt khoát không nên 

(làm). 'Thị' là chuyên ỷ lại, cậy 

vào. 'Kỷ' là chính mình, chính ta, 

là phản tỉnh nhân xƣng đại danh 

từ ngôi thứ nhất số ít (1st per-

sonal reflective pronoun, singu-

lar) . 'Trƣờng' là dài, là cái hay, 
cái đẹp. Ý nói là dứt khoát không 

nên cậy vào sở trƣờng của mình 

mà sinh tự phụ, tự mãn. Trong 

chữ Hán, chữ 'Khứu' (臭) nghĩa là 

mùi hôi thối, xấu xa là do sự kết 

hợp của 2 chữ 'tự' (自) là tự mình 

ở phía trên và chữ 'đại' (大) là lớn 

ở phía dƣới, thêm vào đó một dấu 

chấm. Trong kinh Dịch có 64 quẻ 

thì quẻ thứ 15 Địa Sơn Khiêm (地

山謙) hàm ý khiêm cung cũng là 

đại kiết, là tốt lành.  

Ý của 2 câu này khuyên ta không 

nên trƣng cái xấu, cái dở của 

ngƣời ta mà khoe khoang cái hay, 

cái đẹp của mình; tựu chung là 

tránh điều thị phi, tránh phát sinh 

tự mãn.  

信使可覆: Tín sử khả phúc 

'Tín' là tin tƣởng. 'Sử' là sử dụng. 

'Khả' là khả dĩ, có thể. 'Phúc' là 

… Thiên Tự Văn 
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phục hồi, quay lại. 'Tín sử' ở đây 

được đặt câu theo cách đảo vị 

trong văn phạm Hán văn cổ đƣa 

túc từ (object) 'tín' ra phía trƣớc 

động từ (verb) 'sử' để nhấn mạnh 

ý trong câu là: câu nói có uy lực 

khả tín cần phải đƣợc suy đi tính 

lại, một lời nói đƣợc cho là có tác 

dụng cần phải đƣợc đi đôi với 

hành động. Câu này có gốc từ 

Luận Ngữ (論語): “Tín cận ư 

nghĩa, ngôn khả phục dã (信近於義

言可覆也) cũng là nghĩa đó. Chữ 

'tín' và chữ 'nghĩa' là hai trong 

ngũ thƣờng (五常). Tín Nghĩa 

ngân hàng ở miền Nam Việt Nam 

thời trƣớc 1975 có lẽ cũng đƣợc 

đặt tên theo ý trong Luận Ngữ. 

Ngƣời đời thƣờng phải vật lộn 

giữa nuôi chí hƣớng và nuôi hối 

hận vì lập chí mà không suy nghĩ 

kỹ, không xét đi xét lại mình có 

khả năng thực hiện cái mình 

muốn làm hay không mà đã vội 

lao đầu vào, đó là không hiểu 

được thế nào là tín sử khả phúc 

vậy. Xét cho rộng thì 'tín' thuộc 

hành thổ, về phƣơng vị ở trung 

cung, chủ về nguyên khí cơ thể. 

Thổ ở giữa mà hỗ trợ bốn 

phƣơng, tám hƣớng, nhờ hành 

Thổ mà Mộc sinh Hoả, xuân sinh 

hạ trƣởng; cũng nhờ hành Thổ 

mà Kim sinh Thuỷ, thu liễm đông 

tàng. Chữ tín vì thế mà thành 

điều kiện ắt có và đủ cho người 

có chí hƣớng đƣa tới hành động 

lập thân ở đời. 

器欲難量: Khí dục nan lượng 

'Khí' có nghĩa là đồ dùng như 

trong từ kép khí cụ, cũng có 
nghĩa là khí phách, là phong độ, 

sự độ lƣợng. 'Dục' là ham muốn, 

nhƣng ở đây có nghĩa là khoan 

nhƣợng. 'Nan' là khó. 'Lƣợng' là 

đo lường, ước lượng. Ý nói rằng 

làm ngƣời quân tử cần phải có độ 

lƣợng khoan dung cao thâm 

khoáng đại vô hạn vô lƣờng.  

(Còn tiếp) 

 

 

 

Tròn nửa thế kỷ, Thụ Nhân hội tụ 

Truởng tràng gặp gỡ, ôn kỷ niệm xưa 

Nhớ lúc ấy, ngày khai khóa vào Thu, đám sĩ tử kéo 

về, khăn quàng nón đội. 

Mà bây giờ, lúc hội ngộ Đông sang, người viễn xứ 

hồi quê áo mỏng đầu trần. 

Đàlạt nay khó phân biệt Xuân phân, Hạ chí. 

Đến hôm nay ngày mãn khóa đã tròn  một phần hai 

thế kỷ, ông bà Cử vào đời mới bắt đầu chuyện kinh 

bang tế thế. 

Ước mơ chưa thành, tráng sĩ phải buông gươm. 

Chiến tranh lụi tàn, đất nước vẫn nhiễu nhương. 

Bên thắng cuộc ra rả quảng bá một Thiên Đường, 

Nhưng tan khói hương, chẳng hề nhìn thấy Chúa, 

thấy Phật. 

Anh chị em đồng môn, một số phải vào chốn thiên 

thu tại ngoại bằng nhất nhật … 

Một số tìm đường rời Tổ Quốc lưu vong. 

Vết thương xưa nhớ lại chạnh lòng không muốn 

nhắc. 

 

 

Nhưng nhìn chốn cũ, như thấy vết sẹo, trong 

khoảnh khắc bỗng bâng khuâng. 

Nhưng cũng nơi này ta vẫn còn tình nồng ấm Thụ 

Nhân. 

Làm tan bớt những vết bầm thế cuộc. 

 

Có nhiều ngăn trong tim, trong óc. 

Có nhiều hộc trong não, trong tâm. 

Hãy khép lại dù chỉ tạm một lần và rộng mở một 

ngăn duy nhất : 

Ngăn yêu thương thân mật 

Làm vật báu Thụ Nhân: 

Hành trang chặng cuối đường trần, 

Đến khi vào chốn vĩnh hằng thiên thu. 

Mùa đông Dalat 2018. 

Hàn Sĩ Phan Thạnh 

 

 

Thân gửi:Các bạn trong gia đình Thụ Nhân. 

 

Hàn Sĩ Phan Thạnh có nhờ tôi gửi Một Chút Tâm Tình nhân ngày Hội Ngộ Thụ Nhân từ 18-20/12/2018. 

Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2019. 

Thân chào 

TGC 

 

HỘI NGỘ THỤ NHÂN 
MỘT CHÚT TÂM TÌNH 

… Thiên Tự Văn 
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( 

 GIA CHÁNH 
Trần Thị Châu 

 Thịt heo xào qua với hành cho thơm, trộn đều với đậu xanh xay nhuyễn, nếm 

gia vị + nhiều hạt tiêu, chia nhân thành viên nhỏ  

 
 Cải cúc / épinard đông lạnh, luộc qua lấy khoảng 150 ml nước ấm 

 
 Nhồi khoảng 10 phút bột nếp + bột mì + dầu ăn + muối + nước rau cải cúc ấm 

(canh nước cho vừa kẻo bột nhão), chia thành viên cán mỏng, bọc nhân thịt 

đậu xanh, vo tròn, lăn ngay vào gạo nếp đã hấp chín sơ, càng nhiều gạo nếp 
càng tốt 

 
 Cho phần gạo nếp còn lại trong nồi hấp, đặt viên bánh lên trên, đem hấp chín 

 
 Để nguội, gói bánh trong giấy bóng (film alimentaire) cất trong ngăn đá 

(congélateur), khi ăn đem hấp lại. 
 

Nguyên liệu  

Cách làm 

Nguyên liệu vỏ : 
 400 g bột nếp 

 2 thìa soupe đầy bột mì / bột gạo 

 4 thìa súp dầu 

 1 thìa café muối 

 

Nguyên liệu nhân : 
 100g thịt heo 

 300g gạo nếp, vo qua, ngâm nước ấm 10h, hấp chín sơ 

 200g đậu xanh ngâm, hấp chín, xay nhuyễn 

 300g lá rau cải cúc / rau épinard đông lạnh 
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PHÂN ƯU 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến 

Thân mẫu anh Bành Trung Tâm K6 

Nhạc mẫu chị La Ngọc Mai K8 
 

Cụ Bà CAO THỊ HUẾ 
Qua đời ngày 26/09/2018 tại Sài Gòn 

Phu quân chị Nguyễn Thị Kim Châu VK 
 

 

Cụ Ông CHÂU KIM NHÂN 
Quá vãng ngày 29/06/2018 tại Maryland 

Hưởng thọ 90 tuổi 

 
 
 

Anh Thomas Peter ĐỖ PHƯỚC K8 
Chúa gọi về ngày 17/09/2018 tại California 

Hưởng thọ 65 tuổi 

 
 
 

Anh LÊ TRỌNG HUẤN K1 
Về với Chúa ngày 29/11/2018 tại Seattle 

Hưởng thọ 76 tuổi 
 

 

Xem tiếp trang 20 

Thân phụ chị Nguyễn Thị Nghĩa K10 

Nhạc phụ chị Lê Thị Thành K8 
 

Cụ Ông NGUYỄN VĂN THIÊM 
Quy tiên ngày 16/01/2019 tại Massachusetts 

Hưởng thọ 100 tuổi 

Thân mẫu anh Bảo Bườn K9 

 

Cụ Bà NGUYỄN THỊ NGỌ 
Mệnh chung ngày 31/12/2018 tại Đà Lạt 

Hưởng thọ 89 tuổi 

3) Ngƣời nhái hay thợ lặn 

Trong bữa ăn định kỳ ngày 29/9, 

các anh chị Thụ nhân thƣờng đến 

sinh hoạt với nhau đang chuẩn bị 

ăn uống, đột nhiên có người bấm 

chuông ngoài cổng. Chị Châu ra 

mở cửa reo lên . Thì ra khách 

mới đến là vợ chồng một anh 

khoá 11. Theo lời chị Châu thì 

trong những lần làm công quả ở 

chùa Khánh Anh, chị đã quen 

biết anh chàng này, nhƣng không 

bao giờ biết anh ấy từ đâu đến. 

Một hôm tình cờ nói chuyện mới 

biết anh học Trƣờng Chính trị 

Kinh doanh Đà lạt khoá 11. Chị 

Châu cũng nhiều lần mời anh đến 

gặp gỡ anh chị em Thụ nhân mà 

mãi đến bây giờ anh mới nhận 

lời. 

Mọi ngƣơi hô lên" Thợ lặn " để 

hoan nghênh, nhƣng chị Đặng 

Kim Ngọc sửa ngay: "Ngƣời 

nhái". Chị Ngọc lúc nào cũng có 

những danh từ đấu tranh đáng nể. 

Tên của anh ngƣời nhái là 

Thƣợng Cung Hoàng, vợ tên 

Phƣợng. Hai tên nhập lại thật dễ 

nhớ: Phƣợng-Hoàng. Sau đây là 

điện thoại: 06 28 08 33 80 và 

meo của anh:  

thuongch@hotmail.com 

4) Mừng Lễ Vàng   

Năm 2017 anh chị Nguyễn 

Huỳnh Tân-Việt  tổ chức Lễ 

Vàng kỷ niệm 50 năm thành hôn 

ở Chicago. Giữa năm nay, anh 

chị Phan Thạnh-Sao ăn mừng 

Kim khánh tại Floride. Ngoài hai 

cặp này, có lẽ còn có vài cặp K1 

nữa làm lễ kỷ niệm nửa thế kỷ 

chung sống với nhau, nhƣng 

chúng ta không đƣợc biết.  

Anh chị Lƣu Văn Dân-Marie có 

ý định đãi một số lớn bạn bè ở 

Sàigòn để đánh dấu ngày vui này. 

Anh Dân gởi thƣ  từ 3 tháng 

trƣớc để các bạn từ Úc, Mỹ và 

Việt nam có thể sắp xếp thì giờ 

và công việc để đến dự tiệc. Buổi 

liên hoan đƣợc tổ chức mùng 

9/12/2018, trƣớc ngày Hội ngộ 

50 năm tốt nghiệp của khoá 1 

CTKD một tuần. 

Về Việt nam ngày 15/11, anh 

Dân nhờ anh Hoàng Văn Lộc liên 

lạc với một công ty tàu nhà hàng, 

du thuyền ăn tối trên sông Sài 

gòn để thƣơng lƣợng giá cả. 

Ngày hôm sau hai anh ra bến 

Chị Châu, anh chị Phượng-Hoàng và 

chị Đặng Kim Ngọc 
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tàu để xem và đặt chỗ. Đây là 

một du thuyền có nhà hàng và du 

ngoạn trên sông Sài gòn giống 

nhƣ bateau mouche trên sông 

Seine ở Paris. Tàu có ba tầng, 

trang trí rất đẹp, bàn ghế toàn gỗ 

quý. Trên tầng ba, có một phòng 

riêng có thể chứa 85 ngƣời. 

Phòng này đƣợc chọn vì số 

khách đã lên tới 75 ngƣời. 

Đến ngày 9/12 quan khách lục 

tục kéo đến. Nhà hàng đếm ngƣời 

thấy thiếu năm bảy khách, nhƣng 

cũng phải tách bến. Đa số khách 

là K1 Thụ nhân; tuy nhiên cũng 

có K3, K5, K6, K7,K8, K11 và 

một vài bạn khác. Lễ Kim khánh 

diễn ra nhƣ một đám cƣới, có cha 

mẹ cô dâu ( do anh chị Lộc-Yến 

mặc khăn đóng áo dài thủ vai ), 

có 4 cặp phù dâu phù rể. Có 

ngƣời hỏi tại sao không có bố mẹ 

chú rể thì đƣợc trả lời là tại chú rể 

già quá rồi, không có ai già hơn 

để làm bố mẹ. Buổi lễ rất vui nhờ 

có hai MC vui nhộn là Phan 

Thạnh và Trần Phú Hữu. Mọi 

ngƣời đóng góp chƣơng trình văn 

nghệ trong khi tàu chạy. Đến lúc 

cắt bánh, khách khứa cho nổ 

những chiếc bong bóng treo 

quanh phòng để thay tiếng pháo. 

Mặc dù anh chị Dân-Marie có nói 

trƣớc không nhận quà, nhƣng có 

ngƣời cũng đem quà đến 

tặng. Đặc biệt là cái đồng hồ 

bằng pha lê do anh Trần Văn Hải 

ghi dấu 50 năm chung sống của 

anh chị Dân-Marie. Từ Paris, anh 

Lê Đình Thông gởi tặng bài thơ: 
 

ĐĂNG KHOA 
Mấy chục năm qua chẳng mỏi mòn 

Thiều quang ngũ thập chất thành non 

Đăng khoa tiểu đại cùng thời điểm 
Nguyệt lão se tơ vẫn sắt son 

Chúc mừng đôi bạn duyên cầm sắt 
Đăng khoa hợp cẩn tiếng tơ đồng 

Tình ca cất tiếng ngày mồng chín  1/ 
"Mãi là tình nhân, mãi vuông tròn" 2/ 

 

Lê Đình Thông 
1/ Ngày 09/12/2018 
2/ Hãy cứ là tình nhân (ca khúc) 

 

5) Tân Ban Chấp hành 

Trong buổi họp mặt định kỳ ngày 

29/9, nhân dịp có đầy đủ văn võ 

bá quan, chị Chủ tịch Trần Thị 

Châu tuyên bố mãn nhiệm vì đã 

vác ngà voi 3 năm liền. Một cuộc 

hội thảo và bầu bán diễn ra và 

cuối cùng chị Ngô Thị Bích Ngọc 

K9, thi sĩ chính thức của Hội, đã 

đồng ý nhận lãnh trách nhiệm 

Chủ tịch cho hai năm tới. Một 

tuần lễ sau, anh Nguyễn Minh 

Khôi, cựu Tổng Thơ ký, gởi 

thông báo: 

Kính thưa quý thầy cô và các anh 

chị, 

 Gia đình Thụ Nhân Âu Châu vừa 

tổ chức một buổi hội ngộ mùa thu 

tại tư gia của anh chị Tú/Châu 

ngày thứ bảy 29/09/2018 với sự 

tham dự của khoảng 30 người. 

Sau khi đã vui vẻ dùng bữa cơm 

thân mật và nhân dịp có sự hiện 

diện đông đủ của anh chị em Thụ 

Nhân, chị chủ tịch đã thông báo 

cho mọi người biết là ban chấp 

hành cũ đã hết nhiệm kỳ lần này 

kéo dài tới 3 năm và yêu cầu bầu 

lại một tân chủ tịch cho nhiệm kỳ 

tới 2018/2020. Cuộc bầu cử khá 

sôi nổi và cuối cùng cũng có 

người tuổi trẻ tài cao can đảm 

đứng ra gánh vác việc hội. Đó là 

chị Ngô-Bích-Ngọc TN/K9. Để 

cho sinh hoạt của hội được hoàn 

tất một cách tốt đẹp chị Bích-

Ngọc đã yêu cầu các anh chị sau 

đây vào ban chấp hành mới: 

1/ Chủ tịch: Chị Ngô Bích Ngọc 

2/ Phó chủ tịch: anh Phạm Trọng 

Khoát 

3/ Thủ quỹ: chị Trần Thị Châu 

4/ Tổng thư ký: anh Lưu Văn Dân 

5/ Liên lạc và di chuyển: anh 

Thân Văn Điển 

Hy vọng mọi sinh hoạt của hội 

trong tương lai sẽ được thuận 

buồm xuôi gió.   

Paris, ngày 08/10/2018 

NMK 

Sau khi anh Thạch Lai Kim loan 

tin về Ban chấp hành mới của 

TNAC thì nhiều bạn bè khắp nơi 

nhƣ  chị Lê Thạch Trúc, chịQuản 

Mỹ Lan, các anh Nguyễn Huỳnh 

Tân, Sơn râu, anh chị Nguyễn 

Đình Cận-Nhan Ánh Xuân  đã 

gửi lời chúc mừng nồng nhiệt. 

 

6) Michel Tùng mất xe 

Anh Michel Nguyễn Quang Tùng 

K7 mất xe hồi tháng ba mà chẳng 

ai biết. Bản tin tƣờng thuật tin 

này chậm trễ nhƣng coi nhƣ đây 

là một kinh nghiệm để suy ngẫm. 

Ngày 25/3 anh Tùng đi chơi nhạc 

ở khu Champs-Elysées. Lúc tối ra 

về anh phát hiện xe đã bị mất cắp. 

Theo thói quen anh để hết giấy tờ 

trong xe cho nên mất hết. Chẳng 

những mất giấy tờ xe, giấy bảo 

hiểm, bằng lái xe, căn cƣớc, mà 

còn mất luôn chìa khoá nhà.  

Vài ngày sau hãng bảo hiểm tìm 

lại đƣợc xe nhƣng cả túi giấy tờ 

không cánh mà bay. Xe thuộc 

loại mới nên mở cửa và cho máy 

chạy đều không cần chìa khoá. 

Tất cả đều bằng điện tử. Chính vì 

vậy mà cửa xe không bị phá và 

hãng bảo hiểm dựa vào đó để 

không bồi thƣờng thiệt hại gì cả. 

Giấy tờ mất phải tốn nhiều ngày 

mới xin lại đƣợc. Chìa khoá nhà 

phải đổi hết. Anh Tùng chia sẻ 

kinh nghiệm này với mọi ngƣời 

để biết thêm về bảo hiểm. 

 

7) Hồ Bảo Quốc mổ tim 

Anh Hồ Bảo Quốc K3 là ngƣời 

đầu tiên trả lời chị Châu về ngày 

họp tháng 9. Nhƣng đến ngày hẹn 

anh điện thoại báo tin anh phải 

vào nhà thƣơng. Hỏi ra mới biết 

anh bị nghẹt tim, có lẽ vì bị các 

em gái Thụ nhân Paris "ăn hiếp 

quá chừng" nhƣ chị Châu cho 

biết. 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 21 

―Cô dâu chú rể‖ cắt bánh cưới 
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Xem tiếp trang 22 

Anh đã vào bệnh viện Henri 

Mondor ở Créteil trƣớc đó một 

tuần để khám, nhƣng nay phải trở 

vào nhà thƣơng để mổ. Một tuần 

lễ sau anh gọi cho chị Châu để 

thông báo cuộc phẫu thuật thành 

công. Mọi việc êm xuôi. Tình 

trạng sức khoẻ của anh khá khả 

quan nên anh vui vẻ hẹn với chị 

Châu là sẽ tới họp với mọi ngƣời 

vào ngày chị Hồng Thị Kim Lan 

K8 về thăm Paris. Cầu mong anh 

chóng hồi phục để đến sinh hoạt 

và nhất là hát hò với anh em. 

 

8) Bàn giao 

Sau khi thông báo TNAC có Ban 

Chấp hành mới, chị Trần Thị 

Châu đề nghị một buổi ra mắt để 

giới thiệu tân Chủ tịch là chị Ngô 

Bích Ngọc và các thành viên mới 

trong Ban Đại diện này. Nhân dịp 

chị Hồng Thị Kim Lan K8 từ 

Việt nam về thăm con cái và bạn 

bè ở Paris, chị Châu do dự không 

biết ăn ở nhà hay ở tiệm. Rốt 

cuộc số đông đề nghị gặp nhau ở 

tiệm Suave của anh chị Đinh 

Hùng-Xuân, vừa là gà nhà vừa 

nằm trong quận 13 Paris. 

Cũng vào thời điểm này có anh 

Nguyễn Lợi K6 sang Pháp du 

lịch với gia đình nên anh Phạm 

Trọng Khoát chuyển lời mời. 

Ngày đƣợc chọn thích hợp với tất 

cả mọi ngƣời là ngày 27/10. 

Gia đình anh Lợi ở quận Cam, 

nam Cali, có tiệm vàng trong 

trung tâm thƣơng mại Phƣớc Lộc 

Thọ. Các chị nào thích mua sắm 

xin mời ghé tiệm của anh Lợi. 

Trong chuyến đi này có cô con 

gái rƣợu của anh chị Lợi, vừa đậu 

xong bằng bác sĩ, cũng tháp tùng. 

Trƣa ngày 27/10/2018, Thụ Nhân 

Âu Châu đã họp mặt mùa thu tại 

Suave (tạm dịch : Hƣơng Xuân 

Quán), với hơn 20 ngƣời tham 

dự. 
Trong dịp này, chị Tân Chủ tịch 

Ngô Bích Ngọc, thƣờng quen 

thuộc với bút hiệu Đá Xanh, ngỏ 

lời chào mừng các anh chị TN 

hiện diện, đặc biệt là anh Nguyễn 

Lợi đến từ Nam Cali và chị Hồng 

Kim Lan. Chị Chủ tịch đặc biệt 

cám ơn Ban Chấp hành vừa mãn 

nhiệm đã có nhiều sinh hoạt 

nhằm thắt chặt tình thân hữu Thụ 

Nhân. 

Thành phần tân Ban Chấp 

hành nhƣ sau : 

- Chủ tịch : Chị Ngô Bích Ngọc 

- Phó Chủ tịch : Anh Phạm Trọng 

Khoát 

- Tổng Thƣ Ký : Anh Lƣu Văn 

Dân 

- Thủ quỹ : Chị Trần Thị Châu 

- Ủy viên Liên lạc : Anh Thân 

Văn Điển 

Sau cùng, chị Ngô Bích Ngọc đã 

tham khảo ý kiến các anh chị TN 

hiện diện về thời gian và địa 

điểm tổ chức Hội Tết Thụ Nhân 

Kỷ Hợi. Quyết định chung cuộc 

nhƣ sau : 

- Thời gian : 11 giờ 30 chúa nhật 

17/02/2019 

- Địa điểm : La Rizière (tạm 

dịch : quán Ruộng Đồng) 

2 rue Jean-Pierre Timbaud - 

94290 Villeneuve-le-Roi 

 

9) Hội Thảo tại Thƣợng Viện 

Pháp về Việt Nam 

Thứ bảy 01/12/2018, có buổi hội 

luận về  „„Việt Nam và Toàn cầu 

hóa‟‟ (Le Vietnam et la Mondia-

lisation) tại Thƣợng Nghị Viện 

Pháp, do Hiệp hội MCRAFV và 

CFV tổ chức, anh Đinh Hùng K1 

là một thành viên chính của hiệp 

hội này. Mặc dầu trời mƣa lâm 

râm, các hàng ghế trong hội 

trƣờng Clémenceau (khuôn viên 

Thƣợng Viện Pháp, cạnh vƣờn 

Luxembourg) không còn chỗ 

trống. Buổi hội luận kéo dài 

nguyên ngày và cử toạ chăm chú 

theo dõi những bài thuyết trình 

của một số thƣợng nghị sĩ và học 

giả, toàn bằng tiếng Pháp. Tiếp 

theo là hội thảo bàn tròn do GS 

Đinh Xuân Anh Tuấn điều hành.  

Sau khi phân tích về kinh tế và 

địa lý chình trị, các diễn giả bàn 

đến hiện tình tranh chấp ngoài 

Biển Đông và triển vọng tƣơng 

lai. Buổi hội luận rất sống động 

vì có sự trao đổi giữa  tham dự 

viên với các diễn giả. 

Sau phần thuyết trình về chủ đề  

Kinh tế, trƣớc khi kết thúc anh 

Đinh Hùng đại diện cho hội 

MCRAFV và CFV đã ngỏ lời 

cám ơn các diễn giả và cử 

toạ. Thụ Nhân Paris cũng có vài 

ngƣời tham dự buổi hội luận này. 

 

10) Trần Văn Bảng đổi nhà già 

Vừa đƣợc biết anh Bảng lại sắp 

dọn sang nhà già mới, tuy anh 

dọn đến Belleville cách đây 

không lâu lắm. Anh Bảng nói ở 

...tin tức đó đây 

―Lễ Đăng quang‖ tân Chủ tịch trước nhà hàng của anh chị Đinh Hùng 
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đây ngay trong phố, hàng quán, 

đông người qua kẻ lại, nên mới 

đầu thấy vui, nhưng gia đình, con 

cái đi thăm xa quá không tiện. Vì 

vậy anh xin dọn về nhà già ở 

vùng Massy và họ đã chấp thuận, 

nên đầu tháng 2 anh sẽ dọn về 

Massy cho gần gia đình hơn. 

Trƣớc khi dọn nhà anh Bảng 

muốn anh chị em gặp nhau ở Bel-

leville làm một chầu „„phở‟‟ nhƣ 

mọi khi vì về Massy sẽ khó gặp 

nhau hơn. 

 

Tin các nơi khác 

1) Kêu gọi giúp đỡ 

Đầu tháng 9, anh Nguyễn Khánh 

Chúc K1 chuyển thƣ của anh 

Phạm Văn Ngọc cùng khoá, cƣ 

ngụ tại Việt nam, kêu gọi sự giúp 

đỡ của các anh chị Thụ nhân 

trong chƣơng trình khuyến học 

của anh hoạt động từ mấy năm 

nay: 

Các bạn K1 & K2 thân mến, 

Trước hết xin gởi đến các bạn và 

gia đình lời thăm hỏi chân thành. 

Thấm thoát đã 50 năm chúng ta 

ra trường. Đã có những bạn ra đi 

mãi không về, cũng như nhiều 

bạn không muốn về mảnh đất 

hình chữ S nầy. Mỗi người một lý 

do nói sao cho cùng. 

Riêng tôi trong tâm tưởng một 

ngày nào đó gặp lại các bạn để 

cùng bắt tay một lần và cùng hàn 

huyên, nhìn nhau và cùng nhận 

ra năm tháng đã hằn trên khuôn 

mặt để rồi nhắc nhở nhau... 

chúng mình già rồi, U80 rồi. 

Tốt hơn hết hãy dành cho các em 

cháu một sự nâng đỡ nhỏ nhoi 

cho bớt đi nỗi khó khăn của cuộc 

sống. Quê hương ta còn nghèo 

lắm. 

Trong suy nghĩ đó, ở đây tôi có 

sự hợp tác của anh Nguyễn 

Khánh Chúc ở Pháp. Hằng năm 

anh cố gởi về cho các cháu học 

bổng. Đến nay chúng tôi đã cấp 

học bổng cho 03 cháu ở Đại Học 

Y Dược Tp/HCM. Sau 6 năm 

nâng đỡ các cháu đã ra trường 

với bằng Y Khoa. Bây giờ các 

cháu đã có việc làm tại các Bệnh 

viện ở Thành phố. 

Cũng trong chiều hướng đó, năm 

2017 anh Hoành ở Mỹ (Cao học 

CTKD) đã dành cho các cháu 

nghèo hơn 10 học bổng, trong đó 

có 10 cháu học Y khoa. Đa số các 

cháu là người dân tộc thiểu số, 

nghèo và học tốt. Anh Hoành ở 

DUACT (Hội cựu sinh viên Đà 

lạt) năm nay lại cho thêm 10 học 

bổng. Tôi đang tìm 10 cháu 

nghèo - học khá giỏi để nối tiếp 

việc làm đầy ý nghĩa nầy. 

Anh Chúc năm 2017 cũng tiếp tục 

cấp học bổng cho 7 cháu mới tiếp 

theo 3 cháu đã tốt nghiệp kể trên. 

Công việc nầy vẫn tiếp tục hằng 

năm cho đến khi các cháu tốt 

nghiệp. 

Riêng tôi cũng muốn làm công 

việc hơi "lãng mạn" một chút. Đó 

là nhân kỷ niệm 50 năm 

ra trường, tôi đã có một số tác 

phẩm hội họa (tranh sơn dầu) 

mong các bạn nào có "tâm" giúp 

cho tôi góp thêm cho các cháu 

ngoài số học bổng mà anh Hoành 

(DUACT) và anh Chúc (Pháp) 

dành cho các cháu (hơn 17 học 

bổng ) 

Các bạn sẽ thấy ở đây một số bức 

tranh, trong đó có một bức đang 

vẽ dang dở. Nếu được các bạn 

ủng hộ, năm tới vào ngày truyền 

thống của Viện ĐH, tôi sẽ cố 

gắng làm một cuộc triển lãm nhỏ 

để lấy tiền dành cho các cháu học 

Y Khoa và các ngành khác. 

Mong các bạn hãy "mở lòng" 

hưởng ứng chương trình học 

bổng nầy. 

Tôi cũng xin cám ơn anh Hoành, 

anh Chúc đã giúp chương trình 

Nhân Ái này có thể kéo dài và đạt 

kết quả tốt. 

Cuộc đời, nếu suy nghĩ cho cùng, 

không ngắn. Được sống còn đến 

hôm nay là một hạnh phúc. Tôi 

mong các bạn giúp tôi. Tinh thần 

Từ bi - Bác ái vẫn còn ý nghĩa 

trong cuộc sống. 

Hãy giúp chúng tôi một tay. 

Thân mến, 

PHẠM VĂN NGỌC - K1 

Vài ngày sau anh Ngọc cho biết 

thêm về các bức tranh để bán lấy 

tiền giúp các sinh viên nghèo, học 

giỏi. Kích thƣớc của các bức 

tranh từ nhỏ đến lớn nhƣ sau: 
28x32 cm ; 70x80 cm (Bông bụp 

trên bàn) ; 70x90 cm (Cô gái 

Huế) ; 80x80 cm (núi cao) ; 2 tranh 

lớn nhất 90x110 cm ( Thuyền & 

Đồi Đà Lạt).  

Được biết tranh sẽ để bán dưới 

hinh thức đấu giá, bức nhỏ nhất 

được ấn định tối thiểu là 200 eu-

ros, sau đó bức lớn hơn là 250 

cho tới 400 euros. 

 

2) …VÌ TÔI YÊU THÍCH BẢN 

TIN TNAC 

Cuối tháng 9 anh Phan Thạnh gởi 

meo cho nhóm biên tập của Bản 

tin TNAC, đã gây bất ngờ và xúc 

động cho mọi người trong buổi 

họp mặt nhà chị Chủ tịch Trần 

Thị Châu: 

     

Thân gởi chị Châu ( chủ tich 

TNAC ), chị Thương, anh Thông, 

anh Dân, anh Khoát và các bạn… 

Trong bản tin TNAC số 27 tôi có 

viết một bài ngắn ―Lời trần tình 

tự nguyện‖ để giới thiệu cuốn 

sách ―Đà Lạt Trong Niềm 

Nhớ‖của người bạn già Quang 

Già Cơ K.I nhân dịp ĐHTN Thế 

giới và kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp 

khóa đầu tiên Trường CTKD/ 

Viện ĐHĐL. TNAC qua sự liên 

lạc của anh Lưu văn Dân đã 

hưởng ứng order 6 cuốn. Anh 

Quang rất cảm kích về sự chân 

tình ủng hộ của tất cả anh, chị, 

em đối với tác phẩm của anh nên 

đă muốn tặng các bạn TN như 

một món quà, như mời một bữa 

ăn…Các bạn TNAC cám ơn anh 

rất nhiều nhưng vẫn muốn bù đắp 

cho anh một phần cước phí ( vì 

trục trặc, anh phải gởi 2 lần, 

...tin tức đó đây 
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cước phí gấp đôi ). Anh Lưu văn 

Dân đã nhờ Hàn Sĩ tôi đi dự 

ĐHTNTG 2018 ở San Jose gởi 

cho anh Quang và rồi anh Dân sẽ 

đưa lại cho tôi khi gặp nhau 

trong buổi họp mặt tháng 12 ở 

VN. Tại San Jose tôi đã đưa cho 

anh Quang ($120 và yêu cầu anh 

không được từ chối ). Còn số tiền 

$120 anh Dân định đưa lại cho 

Hàn Sĩ tôi thì tôi xin tặng lại để 

ủng hộ một chút về những chi phí 

thực hiện Bản Tin TNAC. 

Lý do rất đơn giản : 

  - Vì tôi yêu thích Bản Tin TNAC. 

  - Tôi trân trọng công sức, sự hy 

sinh của những anh ,chị, em ―ăn 

cơm nhà vác ngà voi‖ để thực 

hiện Bản Tin, tạo sự kết nối bằng 

hữu, đem lại niềm vui cho người 

khác… 

  - Để cám ơn Anh Khoát, Anh 

Dân…đã ưu ái gởi ấn bản in cho 

tôi mỗi số… 

  - Và sau hết vì tôi xem Bản Tin 

TNAC như một ―Cây Thụ Nhân‖ 

trong ―Vườn Thụ Nhân‖, tôi 

muốn góp một chút sức, và góp 

phần tưới thêm gàu nước cho cây 

được xanh tươi và tồn tại lâu dài. 

Về cuốn sách của Quang Già Cơ 

tôi xin mượn Bản Tin để gởi lời 

cám ơn chân tình  đến Anh Trần 

Văn Lược (chủ động mời gọi ) và 

tất cả Các Bạn TN 1-2 ở Houston

-TEXAS đã nhiệt tình hưởng ứng, 

ủng hộ 12 cuốn và đã tự nguyện 

vui vẻ theo đề nghị của tôi và 

cũng là chủ định của Anh Lược 

( 20.00/ Cuốn) …Và cũng cám ơn 

chủ nhà Trần Ngọc Phong KI

( SAN JOSE ) và một số anh chị 

em trong buổi gặp mặt tại đây 

chiều 13/09/2018 cũng đã ủng hộ 

cuốn sách của anh Quang như 

vậy. Tất cả cũng chỉ phát xuất từ 

tình cảm thân thương Thụ Nhân 

và muốn khuyến khích bạn mình 

viết tiếp thêm nữa… 

Một lần nữa tôi rất vui và xin 

thay mặt bạn hiền Quang Già Cơ 

cám ơn tất cả. 

Theo chúng tôi biết, anh Phan 

Thạnh là ngƣời có lòng, có tình 

nghĩa với Thụ nhân nhiều nhất, 

đặc biệt là Thụ nhân Âu châu. 

Anh đã từng có sáng kiến giúp đỡ 

và gây quỹ cho TNAC. Nhóm 

Biên soạn Bản tin xin hết lòng 

cảm ơn anh Thạnh 

 

3) Ra mắt tập thơ Hƣớng đạo 

Đầu tháng 10, anh Trần Văn 

Hùng K1 chuyển thƣ mời dự buổi 

ra mắt tập thơ của anh Hoàng 

Kim Châu VK, Viện Đại học Đà 

lạt, một cựu Hƣớng đạo sinh, 

đồng thời là một sáng lập viên 

phong trào Du ca trong thập niên 

60 của thế kỷ trƣớc: 

 

Giới Thiệu Tập Thơ Hướng Đạo 

NGUỒN THẬT 

  

Nguồn Thật là tựa đề của tập thơ 

ghi lại những kỷ niệm của một 

Hướng Đạo Sinh Việt Nam đã 

trải qua hơn 60 năm gắn bó với 

phong trào từ những ngày còn ở 

trong nước cũng như lúc ra đến 

hải ngoại. Tác giả tập thơ Nguồn 

Thật là Trưởng Hoàng Kim 

Châu, bút danh Phong Châu. 

Ông cũng là một trong 6 thành 

viên sáng lập phong trào Du Ca 

Việt Nam. 

Được sự khuyến khích và yểm trợ 

của anh chị em Hướng Đạo, Du 

Ca và thân hữu, tập thơ Nguồn 

Thật sẽ được trân trọng ra mắt 

quí độc giả tại: 

Hội Trường Báo Người Việt 

14771 Moran Street, Westmin-

ster, CA 92683 

vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 6 

tháng 10 năm 2018 

  

Trong chương trình giới thiệu tập 

thơ Nguồn Thật sẽ có phụ diễn 

văn nghệ của các ca sĩ: Nam 

Trân, Kim Thoa, anh chị Bảo 

Long và Nguyễn Bá Thành với 

phần sinh hoạt Du Ca rất sống 

động. Vào cửa tự do và có chiêu 

đãi thức ăn nhẹ miễn phí. 

  

Kính mời quí vị yêu thơ, anh chị 

em Hướng Đạo, anh chị em Du 

Ca, quí phụ huynh và thân hữu, 

cùng đến tham dự. Sự hiện diện 

của quí vị sẽ là khích lệ lớn lao 

cho Hướng Đạo Sinh Hoàng Kim 

Châu. 

 

4) Đám cƣới con Huỳnh Trung 

Trực 

Xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh 

Nhàn K1 đã tƣờng thuật đám 

cƣới của con gái anh chị Huỳnh 

Trung Trực-Bích Lý với nhiều 

hình ảnh của các anh chị Thụ 

nhân cƣ ngụ vùng Washington 

DC: 

Thưa quí bạn, 

Tối chủ nhật 07/10  mới rồi, con 

gái rượu của Huỳnh TrungTrực 

lấy chồng. Hôn lễ được tổ chức 

tại Hotel Mariott, chổ  Đại Hội 

Thụ Nhân hồi 2018 – Rộng rãi, 

sang trọng. 

Tôi  ở đây hơn 30 năm, dự tiệc 

cưới đã nhiều, từ trước đến nay 

có ba đám khá đặc biệt. Một lần 

c ủ a  g i a  đ ì n h  k h ô n g 

quân, cũng  tại nhà hàng 

này. Nhưng cách nay hơn 20 

năm, hồi đó phong trào văn nghệ 

chưa nở rộ. Không quân thì chủ 

yếu nhảy đầm, phần lớn là người 

lớn tuổi. Thừa trang trọng  mà 

không đủ tưng bừng vui vẻ. Lần 

thứ hai cách đây không lâu đám 

cưới con gái Hồng Khắc Lợi, K6, 

tổ  chức  tại khách sạn Waterford, 

sang trọng hoành tráng dù một 

người   Mỹ nhìn vào cũng phải 

trầm trồ, về nhà sau đó tôi đã 

phone tới khen ngợi. Tuy nhiên 

hai đám cưới  này tổ chức tại 

khách sạn Mỹ +thức ăn Mỹ nên 

quan khách cảm như có một cái 

gì lâng lâng thiếu vắng. Mơ màng 

khẩu vị ! 

Lần này Huỳnh Trung Trực  chắc 

cũng đã nghiên cứu kỹ  nên phối 

hợp  khách sạn  Mỹ đồ ăn  Tàu, 

ai ai cũng hài lòng. Huỳnh Trung 

Trực lại cũng là vua chế biến, 

nên lần đầu tiên trong thành phố 

này đám cưới có múa lân.. Trực 

lên micro tuyên bố vì có rể Mỹ 

nên Trục muốn kết hợp  truyền 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 24 



24 

 

thống văn hóa và sẵn giói thiệu 

tính chất lễ  hội của Việt Nam. 

Phòng cưới rộng mênh mông nên 

hai con lân mặc tình biểu diễn.. 

Đội lân chuyên nghiệp của một lò 

võ, nên tiến thoái nhảy múa bài 

bản. 

Khách mời không quá đông 

nhưng toàn là  là những gương 

mặt quen thuộc của thành phố, 

bàn ghế cách khoảng đủ rộng nên 

người quen biết thuận tiện tới 

lui  rôm rả. Quầy rượu thoải mái. 

Gia đình Thụ Nhân 5 bàn. Chị Lý 

người Đalat gốc  Bùi Thị Xuân 

nên Bùi Thị Xuân  một bàn. Như 

vậy, bạn thân bên vợ  ngụ tại 

thành phố này ít hơn bạn thân 

bên chồng. 

Con trai Trực có ban nhạc riêng, 

nghề tay trái của thằng nhỏ là 

thầu quay phim và chụp hình đám 

cưới.. từ hành lang vào đến 

phòng tiệc đồ nghề dàn dựng đại 

qui mô. Gặp thứ thiệt tôi bị khớp 

cơ, hình của tôi kỳ này run tay 

không đẹp, nhưng ăn tiền  hơn 

đám nhà nghề là tụi nó không 

có những  gương mặt Thụ Nhân. 

 

5) Rồng già cất cánh 

Anh Nguyễn Thăng Long K1 

nhân dịp Đại Hội Thụ Nhân Thế 

Giới 2018 đã làm một chuyến Mỹ 

du thật dài. từ 22/08 đến 29/10, 

qua bài tƣờng thuật của anh Phan 

Thạnh: 

Hàn có ông bạn già K1 Nguyễn 

Thăng Long. Tên là Thăng Long 

nhưng mãi cho đến lúc gần 

thượng thọ bát tuần mà vẫn chưa 

―cất lên‖ nổi…Cho nên đã có lúc 

Hàn đề nghị đổi chữ lót thành 

―Hạ Long‖ hay ―Địa Long‖ cho 

phù hợp với mệnh số là đà mặt 

đất.  Bỗng nhiên năm nay chắc 

thổ địa chạm long mạch nên 

Rồng già cất cánh làm một phát 

―Thăng Long phi xứ‖ vượt Thái 

bình dương đến xứ Cờ Hoa dự 

ĐHTNTG 2018 ở San Jose, bắc 

Cali, và đồng thời làm một 

chuyến lang thang Đông, Tây, 

Nam, Bắc ở nhiều tiểu bang nước 

Mỹ.  

Bãi đáp đầu tiên là phi trường 

LAX (22/08/18) rồi về Santa Ana, 

nam Cali ở nhà bà chị và cháu. 

Dịp nầy có cậu con trai thứ là 

Nguyễn Hải Bằng, ở Pháp đưa vợ 

và con (mới sinh được mấy 

tháng) bay sang thăm ông nội 

hơn hai tuần. Vì cậu con thương 

Bố, không muốn Rồng già đã 

vượt Thái bình dương lại còn 

phải băng qua Đại tây dương đến 

Âu châu thăm mình; ngoài ra còn 

sợ Rồng già mỏi cánh không về 

nổi, ở lại Pháp đến xin làm ông 

Từ ở Notre Dame de Paris (vì có 

nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp) 

thì đánh mất biệt danh được 

nhiều bạn bè biết đến là ―Từ Giữ 

Chùa‖. 

Ở Nam Cali Rồng già được bạn 

bè Thụ Nhân tiếp đón nhiều lần, 

cà phê, họp mặt…Có thổ địa Võ 

thành Xuân sắp xếp. 

Ở Bắc Cali, đến Oakland gặp bạn 

bè thời trung học…Rồi xuống San 

Jose tham dự ĐHTNTG, Rồng già 

được rất nhiều đồng môn tiếp 

đón. Trước khi họp mặt TN 1&2 

(13/09) một ngày, Long có đến 

nhà Trần ngọc Phong gặp gỡ rất 

đông bạn bè : ngoài chủ nhà còn 

có cặp của Hàn, cặp Cận-Xuân, 

cặp Quang già cơ, cặp chị Sáng, 

cặp Phạm Kim Song, chị Bùi 

Ngọc Nga, Cao Đình Phúc, Phạm 

Chí Thành, Phạm Huy Luận, 

Nguyễn Văn Hiệp K2, Mai Trung 

Cường…Hôm sau còn đi cà phê 

và ăn trưa với một số như v/c 

Hàn, v/c Phong, Phúc, Thành, 

Cường, Luận... Đặc biệt cám ơn 

Cao đình Phúc đã bao giàn hết 

những lần gặp mặt này. Tính cậu 

Phúc vẫn vậy, bởi vì cậu biết nếu 

người khác cứ tỉnh bơ như là 

đang quên thì ―làm gì nhau nào‖. 

Riêng Rồng già với cách sống 

đơn giản hiện tại, rất phù hợp với 

nếp sống lang thang của kiếp Bô 

ê Miêng vì thuộc loại dễ nuôi 

lắm, sao cũng được miễn đừng có 

thịt động vật. Chắc cũng gần 

cảnh giới sắp thành Tiên nên chỉ 

thích hợp với nguồn hoa quả, 

thực vật, bánh trái, tinh bột… 

Sau Đại hội được Nguyễn Minh 

Kính sắp xếp đi San Diego rong 

chơi mấy ngày gặp gỡ anh em, 

bạn bè dưới đó…Rồi từ cực nam 

Cali làm một chuyến Đông du từ 

22 đến 30 tháng 9 : 

   * 22 – 26/09 : Đi Chicago gặp 

Nguyễn Huỳnh Tân và vài anh em 

TN. 

   * 26 – 30/09 : Đến Washington 

DC được Nguyễn Thanh Nhàn 

sắp xếp kêu gọi anh chị em họp 

mặt vui nhộn, tưng bừng, gồm có: 

Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn 

Đức Trọng ( K 8, hướng dẫn 

Long xem DC ), Nhữ Văn Trí, 

Huỳnh Trung Trực, Phạm Hữu 

Tài, Nguyễn Hoàng Nhi, Trần 

Anh Tuấn, Trương Duy Hào,  chị 

Đặng Thị Phương, Đặng Văn 

Quít (từ Floride), Nguyễn Tấn 

Lạc…Mọi người họp mặt đều 

chia xẻ : …"Tình nồng, bạn xưa 

gặp nhau mừng vui ra mặt; trên 

đời chỉ có bạn TN là hiếm và quý 

nhau thật tình từ nhiều thập niên 

không nơi nào so sánh được". 

Nhàn kết luận:.".Tóm lại là một 

buổi tiệc bạn bè Thụ Nhân họp 

mặt vui vẻ, chân tình mà chắc 

chắn anh Long sẽ thấy ấm lòng." 

   * 30/09 – 06/10 : Bay đến 

Houston được Trần Văn Lược 

đón và đưa về nhà . Sau đó TN 

...tin tức đó đây 
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Houston họp mặt tiếp đón anh 

Long vào bữa cơm chiều tối ngày 

thứ hai 01/10  tại nhà hàng Thiên 

Phú, gồm có: Trần Văn Lược, 

Đan Đình Soạn, Nguyễn Gia 

Thanh, Vũ Văn Hải, Võ Văn Rọt, 

Trần Đắc Đạt, Trần Trí (K4) 

Phan Trọng Hân (K11) v.v. 

Những ngày sau đó Rồng già 

được Lược, Trí đưa đi chơi đó 

đây thăm viếng bạn bè xa và vài 

thị trấn khác của Texas. 

   * 07/10 về  Santa Ana, rồi đi 

trở lại San Jose ít ngày thăm lại 

một số bạn bè còn sót…và sau đó 

vòng về Nam Cali ở chơi với bà 

chị và các cháu cho đến cuối 

tháng mười. Vào trưa thứ hai 

29/10 Rồng già cất cánh trở về 

quê cũ…và hẹn sẽ gặp lại Hàn tại 

chốn xưa quê mình. 

Thật là một chuyến đi nhớ đời, 

nhưng ở tuổi nầy thì không biết 

đời còn lại có bao nhiêu thời gian 

để nhớ ?! 

 

6) Hú vía 

Cuối tháng 10 anh Nguyễn Văn 

Sơn biệt danh Sơn râu báo tin 

không vui về anh Hồ Phƣớc 

Hải  làm chấn động bạn bè K1. 

Mọi ngƣời lầm tƣởng anh bị 

AVC ( tai biến mạch máu não ) 

nên gửi lời thăm hỏi và cầu 

nguyện.  

Anh Lƣu Văn Dân về Việt nam 

chơi, có dịp nói chuyện với anh 

Nguyễn Quốc Khánh mới vỡ lẽ ra 

là sáng hôm đó anh Hải đi từ 

Long xuyên vào Sài gòn từ 5 giờ 

sáng, không ăn uống chi cả. Đi xa 

đã mệt mà lại mắc bệnh tiểu 

đường nên anh xỉu trong lúc trò 

chuyện với bạn bè. 

Trong lúc thảng thốt, thấy anh 

không nói đƣợc, tay chân run rẩy, 

đầu cổ đầy mồ hôi nên mọi người 

ngỡ là anh bị đột quỵ. Thời may 

anh Khánh có số điện thoại của 

đứa con trai nên báo tin ngay. Sau 

khi vào nhà thƣơng khám và chữa 

trị xong, anh đƣơc chở về nhà ở 

Long xuyên tịnh dƣỡng. 

 

Trung tuần tháng 11 anh Khánh 

và anh Dân gọi điện thoại nói 

chuyện với anh Hải khoảng 30 

phút, nghe giọng nói của anh 

mạnh mẽ nhƣng anh nói đi đứng 

phải có ngƣời dìu vì chân yếu. 

Trong chuyến đi miền Tây, gồm 

gần 20 anh chị Thụ Nhân, ghé 

ngang Long Xuyên, anh Sơn Râu 

gọi cho anh Hải hẹn gặp nhau ăn 

uống tối. Gặp lại bạn cũ anh Hải 

vừa vui vừa cảm động. Thấy anh 

khỏe, mọi ngƣời thở phào nhẹ 

nhõm. 

    

7) Niềm hãnh diện của Thụ nhân 

Trong cuộc bầu cử giữa mùa 

ngày 6/11/18 ở xứ Cờ Hoa, có 

nhiều ngƣời Mỹ gốc Việt đã đắc 

cử Dân biểu và Thƣợng Nghị sĩ 

tại nhiều tiểu bang nhƣ Virginia, 

Texas, Californie vv... 

Ngay ngày hôm sau, anh 

Nguyễn Đức Quang K1 loan báo 

tin vui đến anh chị em Thụ nhân 

rằng con gái cƣng của anh Thái 

Văn Lành và chị Nguyễn Thị 

Gấm cùng khoá, là Dƣợc sĩ Thái 

Mỹ Linh đã thắng cử chức dân 

biểu Tiểu bang Washington, Địa 

hạt 41, với 35086 phiếu, 

tƣơng đƣơng 65,43%. 

Trƣớc khi đi tu, chị Gấm đã có 

hai ngƣời con với anh Lành, một 

trai một gái. Con trai anh chị 

cũng từng đắc cử trong một vai 

trò đại diện ở cấp tiểu bang. Ni sƣ 

Gấm đã viên tịch từ mấy năm 

nay. 

Xin chúc mừng anh Lành và gia 

đình. Đây là một niềm vui lớn và 

một niềm kiêu hãnh cho tập thể 

Thụ nhân nói riêng và cho dân 

tộc Việt nam nói chung.   

 

8) Thăm anh Nguyễn Minh Tuấn 

Trung tuần tháng 11 anh Nguyễn 

Thăng Long báo một tin không 

vui về anh Nguyễn Minh Tuấn 

K1. Anh Tuấn đã từng thông năm 

tim mạch, cách đây mấy tháng 

phải lắt bớt thận, nay lại bị ung 

thƣ ác tính nơi trực tràng. Anh từ 

chối không đi mổ mà chỉ chịu xạ 

trị. 

Nhân dịp về Việt nam chơi, anh 

Lƣu Văn Dân ngỏ ý muốn đi 

thăm nên các anh chị trong Ban 

Đại diện đã cho tháp tùng đến 

nhà anh Tuấn. Sau đó anh Trần 

Văn Hải K2, Trƣởng ban Đại 

diện, tƣờng thuật: 

Ban Đại diện Thụ Nhân 1-2 Việt 

Nam cùng với anh chị Lưu Văn 

Dân được anh Nguyễn Thăng 

Long hướng dẫn đã đến thăm anh 

Tuấn tại tư gia đường Lê Hồng 

Phong. Q 10. 

Chúng tôi đến ít phút sau khi anh 

Tuấn vừa trở lại nhà sau 1 phiên 

xạ tri ở bệnh viện gần đó. Nhìn 

chung sắc diện và giọng nói 

không thay đổi gì lắm. Dù rất mệt 

vì xạ trị và cũng không ăn uống 

gì được,  nhưng tinh thần anh 

Tuấn rất mạnh mẽ, không bi 

quan, vẫn tiếp tục các lớp dạy và 

hướng dẫn tai nhà... 

Anh hứa sẽ tham dự  và hát giúp 

vui các tiêc hội ngộ sắp tới nếu 

sức khỏe tiến triển khả quan hơn.. 

Vài hàng xin báo lại cho các bạn 

rõ. Xin tất cả anh chị em chúng ta 

đông góp lời cầu nguyện xin Ơn 

Trên phù hộ và ban phước lành 

cho anh bạn rất hiền của chúng 

ta qua được cơn bạo bệnh. 

 

BDD TN 1-2 VN 

Trần Văn Hải 

Trịnh Hiếu Tường 

Nguyễn Thị Việt Anh 

 

Quả thật trong đêm 17/12, tại nhà 

hàng Continental, khi anh Hải 

giới thiệu anh Tuấn, mọi ngƣời 

dồn mắt về phía sân khấu. Anh 

Tuấn trình diễn bài   “60 Năm 

Cuộc Đời” đổi lời thành “90 Năm 

Cuộc Đời”, rất sôi động. Giọng 

hát mạnh mẽ, dáng ngƣời khỏe 

hơn hồi tháng 11.  Cầu mong anh 

Tuấn tiếp tục hồi phục nhanh 

chóng. 
 

 

...tin tức đó đây 
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Tin Âu châu 

1) Họp mặt tháng 9 

Cuối tháng 8 chị Chủ tịch Trần 

Thị Châu ngỏ ý mời anh chị em 

Thụ nhân Paris họp mặt một ngày 

thứ bảy trong tháng 9. Rốt cuộc số 

đông đã chọn ngày 29/9. Như vậy 

ngày họp định kỳ hàng tháng coi 

nhƣ cùng ngày với ngày này. 

Mặc dù có một số vắng mặt, 

nhƣng buổi gặp gỡ cũng vui ra 

phết. Đặc biệt có sự hiện diện của 

chị Đặng Kim Ngọc K1 cƣ ngụ 

bên Úc, nhƣng vừa tham dự Đại 

hội Thụ nhân Thế giới 2018 ở San 

Jose, bắc Cali. Trong chị tƣơi tắn, 

khoẻ mạnh, có ai nghĩ rằng chị đã 

cao tuổi, mà lại vừa vƣợt mấy 

ngàn cây số để đến xum vầy với 

Thụ nhân Paris. Chị còn rủ rê 

được anh Công Thế Cường ở cách 

xa Paris cả trăm cây số. Anh Lê 

Đình Thông làm một bài thơ để 

mừng chị, không ngờ chị cũng 

xuất khẩu làm một bài đáp lễ. 

 

Phụ nữ thời nay có mấy ai 

Giương cao chính nghĩa xứng anh tài 

Từ bên xứ Úc sang bên Mỹ 

Đáp xuống Paris bước gót hài 

Chị Đặng Kim Ngọc vì đất nước 

Quê hương báo đáp nặng bờ vai 

Noi gương Trưng Trắc đuổi Tô Định 

Sử sách sang trang một sớm mai. 

Lê Đình Thông 

——o0o——- 

Nhà Thơ Cổ Thụ Lê Đình Thông 

ơi, 

Cám ơn Nhà Thơ đã quá khen...  

Tám mươi, mỏi gối vẫn lèn èn... 

Tàu cộng tham tàn trên nước Việt... 

Ước mong quần chúng không ươn 

hèn... 

Toàn dân, toàn quân đồng quật 

khởi... 

Đánh tan lũ đã thua bao phen.  

Sử xanh còn đó, thời oanh liệt.  

Con cháu nhà Nam quyết không hèn. 

 
Mong ước mơ thành hiện 

thực...các bạn ơi!!! 

Kn 

 

2) Trần Văn Nho dọn nhà 

Ngày 12/9 anh Trần Văn Nho K4 

báo tin đã giải quyết xong nhà cửa 

ở Bergen. Ngày 1/11 anh chị Nho 

-Hồng  giao nhà và dọn tới Oslo 

để ở gần con cái. Cuối tháng 10 

anh viết cho Bản tin: 

 

Dời chỗ ở từ cố đô Bergen đến 

thủ đô Oslo : 

Sau gần 40 năm sinh sống tại 

thành phố Bergen, chúng tôi đành 

phải ngậm ngùi chia tay, giã từ ― 

thành phố dù ― thân thương để 

dọn về ở gần con cháu tại 

Sandvika, thuộc thị xã Bærum, 

cách trung tâm thủ đô Oslo 

khoảng 20 phút lái xe. 

Đây là lần thứ ba chúng tôi dời 

chỗ ở. Không như hai lần dọn 

trước, phải nói lần dọn này nhiều 

lúc thấy mình thật uể oải và ngán 

ngẩm ! Thật ra cũng chẳng lạ gì 

khi mình đã qua tuổi ― thất thập 

cổ lai hy ― rồi, nên sức khỏe cũng 

có giới hạn. Đến hôm nay thì chỉ 

còn hơn một tuần nữa thôi thì nhà 

sẽ có chủ mới. 

Thời gian trôi quá sức nhanh !  

Mới hôm nào dọn vào đây mà đến 

nay đã được 23 năm rồi. Trước 

đây gia đình chúng tôi gồm 3 thế 

hệ vui sống trong ngôi nhà này. 

Nhà rộng rãi, nằm trên lưng đồi, 

phong cảnh đẹp. Nhà có được 5 

phòng ngủ, nên chúng tôi vẫn còn 

dư một phòng dùng để tiếp đón 

khách. Những năm sau này chỉ 

còn lại hai đứa chúng tôi, nên 

ngay thời gian đầu chúng tôi cảm 

thấy quá trống vắng, nhưng rồi 

cũng quen dần đi và từ từ cảm 

thấy thoải mái, dễ chịu... 

Căn nhà (appartement ) mà chúng 

tôi sẽ dọn vào đầu tháng 11 sắp 

tới, nằm ở tầng 1 trong một cao 

ốc, sát cạnh thương xá Sandvika. 

Appartement này cũ, hiện đang 

được tân trang lại. Nhà có 2 

phòng ngủ, tuy nhỏ hơn ngôi nhà 

chúng tôi hiện nay rất nhiều, 

nhưng vừa đủ ở và cũng có thể 

tiếp đón khách khi cần. Khi chọn 

mua căn nhà này, ngoài việc được 

ở gần con cháu ra, chúng tôi nghĩ 

mai mốt đây khi tuổi già sức yếu 

thì mình không phải lo nhiều, đặc 

biệt khi mùa đông đến. Vì từ tầng 

nhà để xe của cao ốc, chúng tôi 

có thể đi thẳng vào thương xá để 

mua sắm đồ đạc hay mua thức ăn 

v.v..., mà không cần phải ra ngoài 

trời trong mùa đông tuyết lạnh, 

băng giá. 

Dù sao thì ngôi nhà tại Bergen 

hiện nay, ngoài việc che nắng, gió 

mưa, tuyết giá khi mùa đông đến, 

nơi đây cũng đã cho gia đình 

chúng tôi một mái ấm với thật 

nhiều kỷ niệm đẹp, êm đềm, rất 

khó quên... 

Thay lời kết, xin ghi lại nơi đây 

đôi dòng giã từ gởi đến ngôi nhà 

thân thương... 
Nhà ơi, 

Giờ đây ta sắp xa người, 

Bao năm mưa nắng tuyết trời đông 

sang. 

Niềm vui kỷ niệm vô vàn, 

Dòng đời tô điểm muôn ngàn sắc 

hoa. 

Rồi đây nỗi nhớ trong ta, 

Bùi ngùi, lưu luyến xót xa cõi lòng. 

Trong ta vẫn mãi cầu mong, 

Người luôn đứng vững cùng thông 

giữa trời. 

Bergen, 23 tháng 10, 2018 

 

Địa chỉ mới: 

Trần Thụy Minh  

Kjørbokollen 37    1337 Sandvika 

Norway 
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