
  

 

Đ ứng trƣớc tình hình đại dịch 

Covid tại Việt nam hiện nay, 

chẳng những đồng bào bị lâm vào 

tình trạng bi đát vì mất việc, đói ăn, 

nguy cơ mắc bịnh hiểm nghèo thậm 

chí tử vong, trong lúc DUACT cũng 

bị rơi vào bế tắc trong mọi công tác 

từ thiện vì lệnh cấm di chuyễn, lệnh 

tuân thủ khoảng cách xã hội rất 

nghiêm nhặt. DUACT 

phải tuân thủ lệnh địa 

phƣơng mặc dầu  nhu 

cầu trợ giúp các nạn 

nhân nghèo đói, bệnh 

hoạn cần giúp đỡ rất cấp 

bách đòi hỏi sự co giãn, 

hầu bẻ gẫy tình trạng bế 

tắc để có thể đƣa thức 

ăn, gạo, tiền đến tận tay người nhận 

quà. 

Không nhƣ các hội từ thiện khác, 

DUACT luôn luôn phải giữ các 

nguyên tắc và chánh sách bất di bất 

dịch của một hội từ thiện chánh 

thức, có căn bản pháp lý. Nghĩa là: 

Các việc từ thiện phải phù hợp với 

mục tiêu phục vụ ngƣời cần giúp đỡ 

nhƣ nghèo đói, bệnh tật, cần thăng 

tiến giáo dục, . . . 

Các món quà phải đến tận tay ngƣời 

nhận . 

Các sinh hoạt phải có báo cáo rõ 

ràng, bằng chứng từ hay hình ảnh. 

Khuyến khích sự tham gia của quí 

vị tình nguyện trong công tác. 

Theo tình trạng bình thƣờng, 

DUACT trƣớc đây đã hoàn tất các 

hoạt động xã hội, giáo dục rất êm 

thắm nhờ lòng rộng lƣợng thƣơng 

ngƣời của quí vị cựu sinh viên các 

khoá và nhiều ân nhân khác, nhƣ đã 

c ó  b á o  c á o  t r o n g  t r a n g 

nhà DUACT.org.  

Hiện nay DUACT phải chấp nhận 

vài sáng kiến nhƣ sau để đáp ứng 

với hoàn cảnh mới: 

1. Chị thủ quỹ Lâm 

Viên, vì sống trong khu 

vực bị phong tỏa, 

không đƣợc phép đi ra 

ngoài, vì thế không thể 

nhận đƣợc tiền chuyển 

từ trung ƣơng để giao 

cho các nơi đang cần. 

Do đó DUACT-VN 

phải vay tiền từ các anh chị mạnh 

thƣờng quân Thụ nhân ở địa 

phƣơng ứng trƣớc để thực hiện vài 

công tác cần ngay. Chị thủ quỹ sẽ 

hoàn tiền lại sau khi hoàn cảnh ổn 

định. 

2. Để tuân thủ lệnh cách ly, và tụ 

tập đông ngƣời khi nhận lãnh quà 

cứu trợ, mỗi lần phát chỉ một lần 

cho một ngƣời đến nhận quà và lần 

lƣợt cách nhau theo thời gian thông 

báo ấn định trƣớc. 

3. Vận động nhiều mạnh thƣờng 

quân giúp chuyên chở đƣa quà đến 

tay ngƣời nhận. 

4. Mỗi tổ chức đƣợc DUACT giúp 

đỡ đều được xét qua uy tín và khả 

năng trƣớc. 

5. Luôn không thiếu chứng từ và 

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

Số 37 (Bộ mới) Tháng 9 năm 2021 

 Lời nhóm biên soạn 

Thời gian gần đây, chỉ trong 

vòng một tháng, virus Vũ 

Hán hoành hành dữ dội ở 

Việt nam và đã cƣớp đi một 

một số đồng môn và gia 

đình, làm anh chị em Thụ 

nhân chúng ta xôn xao và xót 

thƣơng cho bạn mình. Cũng 

trong thời gian này, ngoài 

bệnh dịch, một số anh chị từ 

K1 đến K11 cũng ra đi, nhất 

là những tay đầu đàn của K1

-2. Cầu xin cho tất cả đƣợc 

bình an và cơn bệnh dịch 

Tàu này chóng qua để mọi 

ngƣời có lại cuộc sống bình 

thƣờng.  

Kính mong các bạn giữ vững 

niềm tin và tiếp tục lạc 

quan để nâng đỡ lẫn nhau. 

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

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

Xem tiếp trang 3   
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Thiện nguyện thời Covid 

Nguyễn Huỳnh Tân 
Kinh nguyện (thơ)  

 Ngô Bích Ngọc 

Gặp nhau trong mùa Covid 
 Nguyễn Công Huy 

Beethoven, thiên tài điếc 
Trần Văn Nho 

Nhàn cư vi Rất thiện 
Phan Thạnh 

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 

Nguyễn Huỳnh Tân 

http://duact.org/
mailto:mailto:thuong.nguyen@free.fr
mailto:mailto:vandanluu@dbmail.com


2 

 

 

ngô bích-ngọc 

như lời kinh cứu khổ 
thanh thoát giữa hư không 

đang vào mùa phổ độ 
giữa Đất - Trời mênh mông 

 
thoảng mùi hương thật lạ , 

hoa sen nở đầy đồng . 
người trồng sen dâng Mẹ , 

gửi lòng vào hư không . 
 

như lời kinh bát nhã , 
hồi hướng đến vạn linh ... 

và lời kinh nhật tụng , 
thương gửi quê hương mình . 

 
đường chiều xe chen chúc , 
nhộn nhịp bước người qua 

nụ cười pha cay đắng 
vui đến buồn bao xa !? 

 
mệt nhoài trong thế cuộc , 

vui đó, để rồi qua , 
ngày hợp tan ngắn ngủi , 
không chờ ...mà vẫn xa ! 

nơi cánh đồng hoa dại 
nở giữa mùa thương đau 

giữa cõi đời oan trái 
nhìn hoa, dịu lòng sầu 

 
nhìn cơn mưa mùa hạ , 

giọt ngắn dài chen nhau . 
đem tình về cho đất , 

gội rửa những niềm đau . 
 

cơn mưa mùa khổ nạn 
rơi trên vùng đất khô 

cho tàn cơn bão lửa 
rừng trở về nguyên sơ 

 
là giòng kinh cứu khổ 

trôi khắp nẻo đại dương 
qua bao vùng lãnh thổ 

rưới từng giọt tình thương . 
 

sớm chiều lời kinh nguyện 
xuất phát tự tim yêu , 
dìu nhau qua khổ nạn , 

trao người đoá thương yêu . 
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 hình ảnh để báo cáo cho 

DUACT. 

Do tình hình dịch Covid bùng 

phát ở Việt nam, đặc biệt ở Sài 

gòn và một số tỉnh thành ở miền 

Nam, rất nhiều đồng bào lao 

động kiếm sống từng ngày đã gặp 

rất nhiều khó khăn vì lệnh cách 

ly; các thành viên DUACT ở Việt 

Nam cũng không đƣợc phép ra 

khỏi nhà để dễ dàng góp phần 

vào việc cứu trợ. Tuy nhiên 

DUACT cũng cố gắng phối hợp 

với một số thành viên Thụ nhân 

địa phương và các tổ chức thiện 

nguyện tin cậy mà DUACT đã 

(và đang) hỗ trợ trong nhiều năm 

qua, để cùng nhau cứu trợ đồng 

bào nghèo, các trẻ em "đƣờng 

phố" (đánh giầy, bán vé số, lƣợm 

lon, v/v...).  

Sau đây là một số các hoạt động 

cứu trợ của Duact trong thời gian 

qua, và sẽ cố gắng tiếp tục: 

1. Phát gạo, nhu yếu phẩm và tiền 

mặt cho các trẻ em "đƣờng phố": 

Trong nhiều năm qua DUACT đã 

hỗ trợ anh Đoàn Minh Hùng, hiệu 

trƣởng lớp học tình thƣơng Hòa 

Hảo tọa lạc tại Quận Tân phú, Sài 

gòn. Nhận thấy các trẻ em đƣờng 

phố không đƣợc đi học, anh 

Hùng đã tự nguyện thuê một chỗ  

để làm phòng học  giúp các trẻ 

em "đƣờng phố" này đƣợc đến 

trƣờng. Các trẻ em này hoặc mồ 

côi, ở với ngƣời giám hộ (ông bà, 

cô chú) hoặc mất cha ở với mẹ; 

hoặc mất mẹ ở với cha. Vì hoàn 

cảnh nghèo, các cháu còn bé mà 

phải bƣơng chải kiếm sống nên 

không đƣợc đến trƣờng. Nay vì 

luật cách ly, các cháu lại không 

được đi bán vé số, đánh giày, 

lƣợm lon, nên hoàn cảnh càng 

khó khăn hơn. Trƣớc kia, lớp học 

này có khoảng 100 cháu, thì nay 

57 cháu đã phải "bỏ Sài gòn" 

chạy về các tỉnh để kiếm sống, 43 

cháu còn lại, phải "bám trụ" ở Sài 

gòn vì không biết "chạy" đi đâu. 

Vì thế DUACT đã phối hợp với 

anh Hùng để phát gạo, nhu yếu 

phẩm và tiền mặt đến 43 cháu. Vì 

luật giãn cách, anh Hùng phải gọi 

từng cháu đến nhận quà, vì không 

thể tụ họp một lúc 43 cháu nhƣ 

trƣớc kia. Để xem thêm chi tiết, 

xin bấm vào link dƣới đây: 
ht tp:/ /duact .org/ index.php?
l=vn&m=nam-2021&id=432 
2. Trợ giúp một số Thụ nhân gặp 

khó khăn trong thời gian dịch 

bệnh: 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã 

nhờ Ban Đại diện Thụ nhân Đà 

nẵng, anh Ngô Tấn Bán K9 và 

anh Phạm Viết Chấn K10, thành 

viên DUACT/VN, dùng tài khoản 

cá nhân để tạm ứng trao quà của 

DUACT giúp gia đình hai chị 

Nguyễn Thị Nga CTXH2 ở Sài 

gòn và chị Phan Thị Tuyết Hy K7 

ở Đà nẵng, mỗi ngƣời một phần 

quà trị giá 200 usd để giúp hai chị 

vƣợt qua khó khăn trong cơn đại 

dịch. 

DUACT cũng trợ giúp anh 

Nguyễn Thành Duệ K8 sinh sống 

tại Nha trang bị bệnh gan và biến 

chứng nặng của bệnh tiểu 

đường ,đang nhập viện điều trị tại 

Bệnh viện Quân Y 87, Nha 

Trang. Vì mắc bệnh lâu ngày nên 

chi phí điều trị khá tốn kém, 

khiến kinh tế gia đình anh đang 

gặp khó khăn. Theo đề nghị của 

đại diện Thụ nhân Nha trang và 

của anh Huỳnh Khánh Hồng phụ 

trách Quỹ Tƣơng trợ, chúng tôi 

đã đồng ý xuất quỹ 400 usd giúp 

anh Duệ có thêm điều kiện trị 

bệnh. Vì Sài gòn còn đang giãn 

cách nên tạm thời anh Nguyễn 

Văn Long, đại diên Thụ nhân tại 

đây, tạm ứng số tiền trên để 

chuyển cho anh Duệ. Sau này khi 

giải tỏa giãn cách, chị Lâm Viên 

sẽ xuất quỹ hoàn trả sau. 

3.Phát Gạo Cứu Trợ Đồng Bào 

Nghèo trong mùa dịch tại Long 

Khánh: 

Chƣơng trình này do Anh Vũ 

Văn Kim K3/CTKD phụ trách, 

phối hợp với Ban Quản trị Đình 

Làng Xuân Quế và đội ngũ tình 

nguyện viên địa phƣơng đã trực 

tiếp vận chuyển đƣa gạo đến giúp 

120 hộ gia đình, mỗi phần quà là 

10 kg, để giúp bà con phần nào 

qua cơn  ngặt nghèo vì lệnh giãn 

cách phòng chống dịch kéo dài.  

DUACT Phát Gạo Cứu Trợ Đồng 

Bào Nghèo Tại Long Khánh - 

Năm 2021: 

ht tp:/ /duact .org/ index.php?

l=vn&m=nam-2021&id=433 

 4. Trợ giúp 2000 usd để linh mục 

Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam  

phát cơm miễn phí cho bà con 

đang ở trong hoàn cảnh khó khăn 

vì dịch bệnh - giãn cách. 

… Thiện nguyện trong thời Covid 

Đội ngũ tình nguyện viên trước 

giờ xuất phát 

Xem tiếp trang 13   
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Đ ã hơn mƣời tám tháng mà 

dịch corona vẫn còn. Mọi 

vui chơi, gặp gỡ, tiệc tùng đã bị 

giới hạn tối đa. Mƣời tám tháng 

tù túng là khoảng thời gian dài 

cho tuổi cao niên....  

Nghe đâu thừa cơ dịch corona ở 

Paris giảm, các anh chị  Thụ nhân 

Âu châu muốn nhóm họp đễ gặp 

gỡ bạn bè và huynh đệ của Thụ 

Nhân. Qua lời rủ rê của Hồng Thị 

Kim Lan k8 và chủ tịch TN Âu 

châu Ngô Bích Ngọc, hai chúng 

tôi  mon men lần đƣờng đến buổi 

hôị ngộ hôm đó ( tổ chừc vào 

ngày 29.07.2021 tại quán phở 

Pasteur vùng ngọai ô Paris). 

Trong tâm háo hức là sẽ gă ̣̣̣̣p lại 

các anh chị và bạn bè đồng thời 

lo sợ là có qua biên giới Pháp 

đƣợc không trong mùa dịch này, 

nhƣng cuối cùng hai tôi cũng đến 

Villeparisis, vùng ngọai ô Paris 

vào lúc 11g30 trƣa  ngày 

28.07.2021, gặp lại Kim Lan tay 

bắt mặt mừng. Khác với lần trƣớc 

khi chúng tôi qua chơi, Paris hôm 

nay  tĩnh lặng khác thƣờng, hai 

chúng tôi tự hỏi có phải do tác 

động của dịch corona không? 

Ngày hôm sau, 29.07, chúng tôi 

thƣởng thức một buổi sáng thật 

Tây: một ổ bánh mì kẹp nách với 

bơ thêm cái crossant và tách cà 

phê  đen theo đúng chuẩn mực, 

bởi vì "nhập gia tùy tục". 

Nơi hẹn là quán phở Pasteur ở 

Neuilly sur Marne, ngọai ô Paris. 

Chúng tôi có mặt ở đó rất 

sớm...và cuối cùng mọi ngƣời đã 

đến nhƣ lịch trình đã công bố 

12h00 trƣa ngày 29.07. Sau vài 

lời chào đón của chủ tịch Ngô 

Bích Ngọc  trong buổi hội ngộ 

này,  mọi ngƣời trong phòng ăn 

vỡ òa tiếng cƣời vì niềm vui có 

đƣợc. 

Trong phòng tiệc ai nấy đều hân 

hoan tay bắt mặt mừng sau thời 

gian dài không gặp nhau. Trên 

mỗi bàn tiệc đều có sẵn card 

menu cho bữa tiệc này, có cả 

thức uống và rƣợu vang, ai thích 

gì tự đặt. 

Dịch đang lung lạc địa cầu nhƣng 

tình thân hữu trong Thụ Nhân 

không hề nao núng hay phải lo âu 

trƣớc con bịnh đang gần kề, vì tất 

cả đã đƣợc chích ngừa covid . 

Vui là chính, ca sĩ mở màn cho 

chƣơng trình văn nghệ là anh 

Dân với tiếng hát thiết tha, da 

diết làm khán phòng êm lắng, rồi 

anh Hùng với tiếng hát vƣợt thời 

gian trong tiếng đàn guitar réo rắt 

của nhạc công Long, một cảm 

tình viên của Thụ nhân Paris. 

Tiếp nữa là anh Vĩnh, tiếng hát 

của tuổi " thanh xuân" đầy nghị 

lực và vui nhộn. 

Sau đó  Mỹ Vân với  tiếng ca u 

hòai, thể hiện theo tinh thần đam 

mê vài bản tình ca trong đó có bài 

mà cả thính phòng khi ra về 

không thể nào quên, đó là bản 

"Về Đây Nghe Em."  "Về đây 

nghe em, về đây nghe em......thỏa 

ƣớc mơ đi hát dạo....chở lòng 

mình trở về quê hƣơng ;;;chở hồn 

mình vào dòng suối mát ..và nhặt 

hoa xin tạ chút ơn " và chúng ta 

trong phòng tiệc này  rất ....hạnh 

phúc khi đã gặp nhau! Đâu đó 

thỏang nghe có tiếng ai đó yêu 

cầu ca sĩ Mỹ Vân ...hát nữa đi 

em..hát điệu nhạc buồn ....mà 

phải là điệu nhạc quê hƣơng à 

nghe. 

Gặp nhau là niềm vui, là hạnh 

phúc cùng những tiếng hát bất tử 

của các bậc đàn anh.....những 

ngƣời không chịu khuất phục tuổi 

đời hay là tuổi "hoa niên" không 

còn lận đận chút bụi trần? 

Nhạc công Long một tay guitarist 

Nguyễn Công Huy 

Xem tiếp trang 9 
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Đôi điều cần biết về Beethoven, 

một thiên tài âm nhạc  tại 

Vienna: Ludwig van Beethoven 

1770 – 1827 

 

Lý do chọn đề tài :Trong thời 

gian đang theo học năm thứ 2 

(Khái Luận), trường CTKD thuộc 

Viện Đại học Đà lạt, ngƣời viết 

được nghe thật nhiều lần qua 

tiếng đàn dƣơng cầm trên băng 

cassette và rất yêu thích bài         

“Moonlight Sonata” của nhạc sĩ 

Beethoven. Thêm nữa lại đƣợc 

biết ông có thời gian gần nhƣ bị 

điếc, nhưng ông vẫn còn sáng tác 

được nhạc. Đây là điều mà người 

viết rất khâm phục ông, một nhân 

tài âm nhạc. 

Ngày nay chúng ta đƣợc biết rằng 

bài nhạc trình tấu dƣơng cầm này 

là một trong những sáng tác nổi 

tiếng của ông, đƣợc viết vào năm 

1801. Đặc biệt bài nhạc được đề 

tặng cô học trò 17 tuổi của ông, 

tên Giulietta Guicciardi là nữ bá 

tƣớc mà Beethoven đã thật lòng 

yêu. 

Phải chăng ánh trăng đêm thơ 

mộng, huyền ảo, đã làm rung 

động con tim người nghệ sĩ khi 

nghĩ đến ngƣời mình yêu, từ đó 

tạo nguồn cảm hứng để 

Beethoven viết lên tấu khúc 

dƣơng cầm, đề tặng cô học trò 

yêu quí của mình? 

 

Cuộc đời từ lúc đƣợc sinh ra tại 

Bonn vào ngày 16 tháng 12 

năm 1770 : 

Cuộc đời Beethoven trong suốt 

gần 57 năm trời đã trải qua bao 

thăng trầm theo dòng lịch sử của 

nhân loại với nhiều mâu thuẫn, 

tranh chấp giữa các quốc gia, 

nhất là tại châu Âu. Đặc biệt sau 

cuộc cách mạng Pháp vào năm 

1789, dẫn đến những cuộc chiến 

tranh đẫm máu do một danh 

tƣớng ngƣời Pháp Napoléon (Nã 

Phá Luân) lãnh đạo nhằm chinh 

phục một số quốc gia tại Âu 

châu. Từ đó những cuộc chiến 

n à y  đ ƣ ợ c  g ọ i  l à 

Napoleonskrigene (Những cuộc 

chiến của Napoleon), kéo dài suốt 

12 năm (1803 – 1815). Những tác 

phẩm nghệ thuật nhƣ  thi, văn, 

họa, nhạc .v.v... đƣợc ra đời của 

các nghệ sĩ tài danh ít nhiều gì 

cũng có phần nào chịu ảnh hƣởng 

bởi những biến cố lịch sử trong 

giai đoạn này. Trong đó về nhạc 

có Beethoven, điển hình là bản 

giao hƣởng (symphony) “Eroica “ 

và vở nhạc kịch (opera) “ Fidelio, 

nguyên thủy tên là Leonore “. 

Beethoven sinh ngày 16 tháng 12 

(nhằm ngày chủ nhật thứ ba trong 

mùa Vọng) năm 1770 tại Bonn, 

Đức quốc. Ông mất ngày 26 

tháng 3 năm 1827 tại Vienna, Áo 

quốc. Ông là nhạc sĩ dƣơng cầm 

và cũng là nhà soạn nhạc nổi 

tiếng. Beethoven đƣợc xem nhƣ 

là một trong những nhà soạn nhạc 

danh tiếng trong lịch sử âm nhạc. 

Những đóng góp về âm nhạc của 

ông đã tạo nguồn cảm hứng cho 

nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhà soạn 

nhạc và những ngƣời yêu nhạc. 

Cha ông tên Johann van 

Beethoven (14/11/1740 – 

18/12/1792), Johann là người con 

trai duy nhất trong gia đình. Vào 

năm 1767 Johann kết hôn với bà 

Maria Magdalena (19/12/1746 – 

17/7/1787 ). Ba mẹ ông có được 

tất cả 7 ngƣời con, nhƣng chỉ có 

Beethoven và hai em trai của ông 

được trưởng thành. Cha ông 

ngoài việc dạy nhạc, còn là ca sĩ 

hát giọng nam cao (ténor). 

Johann cũng là nhạc sĩ trong 

hoàng tộc tại Bonn. Ông thƣờng 

cho rằng Beethoven là ngƣời con 

phi  thƣờng nhƣ nhạc sĩ tài danh 

M o z a r t  W o l f  A m a d e u s 

(27/01/1756 – 05/12/1791). 

Cuộc  đời Beethoven vào thời kỳ 

ấu thơ thật cô đơn và kém may 

mắn. Là ngƣời khép kín, nhút 

nhát, nên ông có rất ít bạn. Việc 

học hành không có chi nổi bật. 

Cha ông là ngƣời rất nghiêm khắc 

trong việc dạy dỗ. Đƣợc cha dạy 

nhạc từ lúc Beethoven hãy còn 4 

hay 5 tuổi, cha ông thƣờng bắt 

ông phải tập đàn theo bài bản 

trong nhiều tiếng đồng hồ. Có lúc 

khách đến nhà thăm, còn nhớ ông 

đứng khóc một mình bên cây đàn 

Trần Văn Nho 

Xem tiếp trang 6   
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 dƣơng cầm. 

Vào năm 1778, Beethoven khi ấy 

chỉ mới hơn 7 tuổi, ra mắt công 

chúng lần đầu tiên tại buổi hòa 

nhạc ở thành phố Cologne, Đức 

quốc. Nhƣng tài năng ứng biến, 

óc sáng tạo về nhạc của ông 

không đƣợc phát triển theo nhƣ ý 

muốn, vì cha ông không bằng 

lòng để ông chơi theo cảm hứng. 

Vào năm ông 10 tuổi, ông thôi 

học ở trƣờng đạo để làm việc 

trong hoàng cung nhƣ một nhạc 

sĩ. 

Do hoàn cảnh kinh tế trong gia 

đình, đòi hỏi ở ông nhiều trách 

nhiệm  trong khoảng thời gian 4 

năm từ 1785 đến 1789, 

Beethoven gần nhƣ chẳng sáng 

tác đƣợc gì. Cha ông bị nghiện 

rƣợu. Có lần cha ông bị bắt, ông 

phải đến cầu xin cảnh sát tha cho 

cha. Rồi vào năm 1787, ông đến 

Vienna để đƣợc giờ theo học với 

nhạc sĩ Mozart. Tại đây 

Beethoven đàn cho Mozart nghe 

và ông đã tùy hứng, ứng biến 

trong phong cách chơi. Điều này 

khiến Mozart rất khâm phục tài 

năng của ông. Nhƣng chỉ mới 

hơn 2 tuần lễ học với Mozart, ông 

phải trở về Bonn vì mẹ ông bị 

bệnh lao phổi nặng. Rồi ngay sau 

ngày trở về, mẹ ông đã qua đời 

vào ngày 17 tháng 7 năm 1787. 

Tuy chỉ mới hơn 2 tuần lễ  hƣớng 

dẫn cậu học trò 17 tuổi 

Beethoven, nhƣng Mozart đã có 

nhận xét nhƣ sau: “Hãy lƣu ý 

xem anh ta; sẽ có một ngày, thế 

giới sẽ nói về anh ta." Sau này 

cho thấy điều nhận xét của 

Mozart quả thật không sai. 

 

Các vị thầy dạy nhạc của 

Beethoven : 

Ngoài cha ông và Mozart, 

Beethoven còn có những vị thầy 

nhƣ Gilles van den Eeden, là 

nhạc sĩ đại phong cầm trong 

hoàng cung. Nhƣng ngƣời có ảnh 

hƣởng đến ông nhiều nhất chính 

là Christian Gottlob Neefe, đã 

dạy ông về cách soạn tác phẩm 

âm nhạc vào khoảng năm 1780. 

Neefe rất ngƣỡng mộ nhạc sĩ 

Johann Sebastian Bach, nên 

Neefe đã dùng khúc nhạc dạo đầu 

“ Veltempererte “ soạn cho đàn 

dƣơng cầm của Bach làm nền 

tảng để hƣớng dẫn cậu học trò 

Beethoven. Neefe dạy Beethoven 

để trở thành nhạc sĩ đại phong 

cầm trong hoàng cung. Rồi sau 

đó vào năm 1782 đã để mặc cậu 

học trò 12 tuổi ra đi tự lo lấy 

trách nhiệm 

riêng. Vào năm 

1783 chính 

Neefe sử dụng 

Beethoven nhƣ 

một nhạc công 

trong dàn nhạc 

k ị ch  o pe ra 

thuộc hoàng 

cung. Tại đây Beethoven đã điểu 

khiển dàn nhạc từ cây đàn dƣơng 

cầm. Cùng lúc ấy, Beethoven bắt 

đầu sáng tác. Rồi cũng chính từ 

năm 1783 này, Neefe đã tiên 

đoán qua tờ tạp chí âm nhạc 

Cramers Magazinder Musik rằng 

Beethoven sẽ trở thành một 

Wolfgang Amadeus Mozart tài 

danh mới, nếu nhƣ anh ta vẫn tiếp 

tục nhƣ anh ta đã bắt đầu. Sau đó 

Beethoven đến Vienna, viết thƣ 

cảm ơn Neefe về sự giúp đỡ tận 

tình : “ Nếu một ngày nào, tôi 

thành công và nổi danh thì thầy 

cũng có phần danh dự về sự 

thành công đó.” 

Ngoài ra Beethoven còn có một 

vị thầy khác ngƣời Áo, tên Josef  

H a y d n  ( 3 1 / 0 3 / 1 7 3 2 – 

31/05/1809). Ông là một trong 

vài nhạc sĩ có tầm ảnh hƣởng 

quan trọng trong dòng nhạc cổ 

điển Vienna. Vào năm 1790 trên 

đường đi từ Vienna đến Luân 

Đôn, Josef Haydn dừng chân một 

số ngày tại Bonn. Rồi vào năm 

1792, trên đường trở về lại 

Vienna, dàn nhạc hoàng cung tổ 

chức một buổi hòa nhạc để vinh 

danh ông. Vào thời điểm này, 

Beethoven đã có mặt ở Vienna. 

Trong một buổi thăm viếng, 

Haydn gặp Beethoven. Beehoven 

đã trình bày cho Haydn xem 

những sáng tác của mình, trong 

số đó có bài Josef II-kantate. Đây 

chính là bài Beethoven soạn theo 

thể loại kantate = điếu ca, đƣợc 

hát lên trong buổi tang lễ Vua 

Josef đệ nhị. (Josef đệ nhị là vị 

vua sáng suốt, khôn ngoan trong 

cách cai trị.) Sau đó Haydn chấp 

nhận ông là học trò của mình. 

Khi ấy Beethoven chỉ gần 22 

tuổi, rất nhiệt tâm muốn theo giờ 

học sáng tác với Haydn. Vào thời 

gian đó, nhạc sĩ Haydn  đƣợc rất 

nhiều ngƣời ngƣỡng mộ. Tuy vậy 

việc theo học với nhạc sĩ Haydn 

không đƣợc hoàn toàn nhƣ ý của 

Beethoven. Bởi lý do Haydn 

không tận tâm trong việc hƣớng 

dẫn cậu học trò của mình.  

 

Thời kỳ buồn rầu, sống trong 

âu lo kể từ năm 1796 : 

Ngay từ năm 25 tuổi (1796), 

Beethoven bắt đầu bị chứng ù tai 

(tinnitus) và lãng tai. Năm sau đó 

ông  bị lãng tai nhiều hơn sau 

Xem tiếp trang 7 

… Beethoven, Thiên tài điếc 

Beethoven 12 tuổi 

Haydn, Mozart và Beethoven 
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 bệnh sốt phát ban nặng  "terrible 

typhus“. Nhƣng ông cố giữ riêng, 

không muốn cho ai biết, cùng lúc 

ấy ông đến các vị bác sĩ 

và cố dùng nhiều 

phƣơng cách 

chữa trị khác nhau, 

nhƣ mang thiết bị để 

nghe hay xoa dầu hạnh 

nhân.v.v... Ông lo buồn, sợ rằng 

bệnh điếc tai ảnh hƣởng đến việc 

sáng tác và giao tế xã hội. Điều 

này vào mùa hè năm 1801, ông 

có viết thƣ kể khéo cho hai ngƣời 

bạn là Franz Wegeler và Karl 

Amend rằng : “Thính giác của tôi 

bị kém đi nhiều, sức khỏe cũng 

yếu, nên tôi tránh không muốn đi 

ra ngoài.” Ông viết : “Jeg lever 

fullstendig i min musikk” (Tôi 

sống hoàn toàn trong hồn nhạc 

của chính mình). Chẳng những 

thế ông cũng đã nghĩ đến chuyện 

tự tử. Chính ông đã viết cho hai 

em trai của ông là Caspar Anton 

Carl và Nikolaus Johann, ghi 

t rong  bản  d i  chúc  t ạ i 

Heiligenstadt vào tháng 10 năm 

1802,  sau này người ta tìm được 

trong số những giấy tờ của ông 

sau khi ông qua đời. Ông cũng 

cho biết mặc dù vậy nhƣng chính 

vì niềm đam mê nghệ thuật là 

điều duy nhất đã khiến ông phải 

sống, không thể xa rời thế giới 

này trƣớc khi ông đã hoàn thành 

những tác phẩm của mình. Nội 

dung của bức thƣ chất chứa nhiều 

cảm xúc cho thấy ông mang đầy 

nỗi ƣu sầu và thật đau lòng khi 

viết lên những lời chân tình này 

và mong mỏi sự thông cảm cùng 

sự tha thứ của hai em. 

Trong hoàn cảnh đó, sau năm 

1805, ông ngừng dạy đàn dương 

cầm. Ông cũng hiếm khi trình 

diễn trƣớc công chúng. Lần trình 

diễn hòa nhạc sau cùng của ông 

là vào năm 1808. Ông ngƣng các 

buổi hòa nhạc lƣu diễn. Có thể 

cho rằng chính bệnh điếc tai của 

Beethoven đã giúp ông có cơ hội 

phát huy đƣợc nghệ thuật sáng 

tác của chính mình : cô lập với 

thế giới bên ngoài, và không thể 

đi trình diễn. Từ đó ông dành 

hoàn toàn thời giờ để chú tâm 

vào việc soạn nhạc. 

Vào tháng 10 năm 1802, sau khi 

từ Heiligenstadt trở về Vienna, 

ông soạn đƣợc một tác phẩm đầu 

tiên mang đề tài tôn giáo, tên 

Chúa Kitô trên núi Oliu (Christ 

on the Mount of Olives). Năm 

sau 1803, ông sáng tác một tấu 

khúc đàn vĩ cầm (fiolinsonata), 

tên Kreutzersonaten op.47. Mùa 

hè năm 1803, Beethoven viết 

được một tác phẩm nổi tiếng 

nhất, dành cho dàn nhạc: symfoni 

nr.3 (bản giao hƣởng số 3). 

Vào năm 1806, sau khi đƣợc nổi 

tiếng, ông trở về Vienna. Tại đây 

các tác phẩm của ông cũng nhƣ  

của Haydn và Mozart đƣợc trình 

tấu thƣờng xuyên. Đặc biệt ông 

được yêu chuộng tại Anh quốc. 

Năm năm trƣớc 1801, bản thất 

tấu (septet) của ông đƣợc trình 

tấu nhiều lần. Vào năm 1804-

1805 nhiều tác phẩm quan trọng 

của ông đƣợc trình tấu 10 lần tại 

Anh quốc. Có lẽ để cám ơn về 

lòng ngƣỡng mộ của Vƣơng quốc 

Anh đối với mình, ông soạn tấu 

k h ú c  “ G o d  s a v e  t h e 

King“ (Thƣợng Đế cứu rỗi Quốc 

V ƣ ơ n g )  v à  “ R u l e 

Britannia“ (Quyền lực Anh 

quốc). 

Ngày 22/12/1808 tại thủ đô 

Vienna,  với tƣ cách là nhà soạn 

nhạc, Beethoven  tự xúc tiến, 

quảng bá, đứng ra tổ chức một 

buổi hòa nhạc kéo dài hơn 4 tiếng 

đồng hồ. Đây có thể nói là buổi 

hòa nhạc lớn nhất trong lịch sử 

âm nhạc cổ điển. Ông trình diễn 

lần đầu tiên bản giao hƣởng số 4 

và số 5. Rồi diễn hòa nhạc dƣơng 

cầm lần thứ tƣ cùng với ban đại 

hợp xƣớng, đƣợc kết hợp hài hòa 

với biệt tài độc tấu dƣơng cầm 

của chính ông. 

Thời gian sau này thính giác của 

ông ngày càng tệ dần. Rồi vào 

năm 1818 ông hoàn toàn bị điếc. 

Ông lại có ý nghĩ tự tử. Nhƣng 

rồi ý nghĩ đó vụt bay đi... Thật 

thán phục khi ông vẫn còn tiếp 

tục sáng tác.Trong nỗi thất vọng 

cùng sự bất mãn, hồn nhạc đã 

toát lên những cung bậc đôi lúc 

rất trầm buồn, có khi thật mãnh 

liệt. 

 

Những năm cuối đời  
Ngoài bệnh điếc tai, vào tháng 1 

năm 1821, ông bị nhiễm trùng 

cấp tính trong 6 tuần lễ. Sau đó 

vào mùa hè cùng năm, ông bị 

thêm chứng bệnh vàng da (dấu 

hiệu đầu tiên của bệnh gan). Đây 

chính là căn bệnh đã đƣa đến cái 

chết của ông sau này. Tuy vậy 

ông vẫn tiếp tục cho ra đời một 

số tác phẩm thật hay nhƣ : Missa 

solemnis (Thánh Lễ trang 

nghiêm), bản giao hƣởng thứ 9 

(9. symfoni) và năm bản tứ tấu 

đàn dây (five string quartet). Từ 

năm 1822, ông rất nổi danh tại 

Vienna. Khi ấy có chuyện đƣợc 

kể lại rằng lúc ông ra phố, nhanh 

chân xuyên qua các con đƣờng, 

có khi ông dừng lại ghi chép một 

điều gì vào sổ tay. Dân chúng có 

thể dừng lại và nhìn ông trên 

đường phố. Ông có một nhóm 

Xem tiếp trang 8   
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 bạn đông ở Vienna mà ông gặp 

tại quán nƣớc vào ban đêm. Tuy 

nhiên bạn bè nhận thấy đôi lúc 

ông vẫn còn làm việc vào giữa 

đêm khuya và thường bỏ qua các 

bữa ăn. Khi ấy dƣờng nhƣ ông bị 

cuốn hút, chìm đắm vào cõi hồn 

nhạc của riêng mình. 

Tóm lại trong suốt 45 năm trời, 

Beethoven hoàn tất đƣợc tất cả 

722 tác phẩm, kể từ sáng tác đầu 

tiên lúc ông đƣợc 12 tuổi. Các tác 

phẩm của ông thật phong phú và 

đa dạng, chủ yếu là nhạc cổ điển 

(classisk music), gồm những bài 

giao hƣởng (symphony), nhạc 

hòa tấu, nhạc soạn cho đàn dây tứ 

tấu (String quartet =  gồm : 2 đàn 

vĩ cầm, 1 đàn viola và 1 đàn 

trung hồ cầm), các tấu khúc đàn 

dƣơng cầm (piano sonata), các 

tấu khúc đàn vĩ cầm (violin 

sonata), các tác phẩm hợp xƣớng 

(choral works) và duy nhất 1 vở 

nhạc kịch (opera):“Fidelio, 

nguyên thủy tên là Léonore “.  

Beethoven chọn câu chuyện từ 

một tác phẩm xƣa của Pháp 

“Léonore, ou L’amour conjugal”. 

Nội dung câu chuyện phản ảnh 

niềm tin của ông về lòng khao 

khát tự do và lòng tốt của con 

ngƣời. Vở nhạc kịch gồm có 3 

màn, đƣợc soạn vào năm 1805. 

Vì không thành công trong lần ra 

mắt, sau đó Beethoven duyệt qua, 

rồi soạn lại vào năm 1806 và năm 

1814. Vở nhạc kịch Fidelio này 

được trình diễn ngay sau đệ nhị 

thế chiến tại Berlin. Một tác 

phẩm vào giai đoạn cuối đời, 

Missa Solemnis (Thánh Lễ trang 

nghiêm), opus nr. 123, là một  

trong số những tác phẩm nổi bật 

của Beethoven. 

Buổi chiều ngày 26 tháng 3 năm 

1827 tại Vienna, giữa lúc trời rầm 

vang và trong cơn bão tuyết. 

Beethoven chợt tỉnh dậy sau cơn 

hôn mê, giơ cánh tay lên và nắm 

bàn tay lại, rồi trút hơi thở cuối 

cùng lúc 17 giờ 45 phút.Tang lễ 

được cử hành thật long trọng và 

trang nghiêm tại thánh đƣờng 

Stefansdomen, thủ đô Vienna. Cả 

thành phố Vienna thật đau buồn 

về cái chết của ông. Ngoài nhạc 

sĩ Franz Schubert, số ngƣời đến 

đưa tiễn ông hôm tang lễ lên đến 

hơn 10 ngàn ngƣời. Điếu văn do 

thi sĩ Franz Grillparzer soạn và 

được diễn viên Heinrich 

Anschutz  xƣớng lên. Ông đƣợc 

chôn cất tại nghĩa trang ở 

Wahring.Vào năm 1888, hài cốt 

của ông và Schubert đƣợc dời 

đến nghĩa trang The Vienna 

Central Cemetery. Nơi đây hai 

ngôi mộ đƣợc nằm cạnh nhau. 

Vào năm 1845 một bức tƣợng 

tƣởng niệm Beethoven bằng đồng 

được dựng lên tại Bonn. Rồi vào 

năm 1870, nhân kỷ niệm 100 

năm ngày sinh của ông, tại nơi 

sinh quán, để tƣởng nhớ đến ông, 

một đài tƣởng niệm quốc gia 

được dựng lên. Sau đó vào năm 

1899 nơi này trở thành bảo tàng 

viện. Vào năm 1927, tất cả những 

giấy tờ, bản thảo hồ sơ của ông 

cùng một trung tâm nghiên cứu 

âm nhạc Beethoven tại Vienna, 

được đặt sát vách với Beethoven-

Haus (Gia trang Beethoven). 

 

Những tác phẩm để đời  
Trong số những tác phẩm đƣợc 

biết nhiều nhất là bản giao hƣởng 

thứ năm C-mineur (Đô thứ), đƣợc 

gọi là Skjebnesymfonien (Bản 

Giao Hƣởng Định Mệnh)  và bản 

giao hƣởng thứ chín D-mineur 

(Rê thứ), cùng với bản giao 

hƣởng số ba “ Symfoni nr.3 - 

Eroica “, gồm có 4 chƣơng, sáng 

tác trong giai đoạn 1803/1804, 

hoàn tất năm 1804. Nguyên thủy 

bản giao hƣởng “Eroica “ này, 

ông gọi là “ Bonaparte “. Tên gọi 

này ông lấy từ nguồn cảm hứng 

khi đoàn quân Napoléon mở 

chiến dịch tiến sang Ai Câp vào 

năm 1798. Do lòng cảm kích về 

lý tƣởng tự do của danh tƣớng, 

Beethoven hiến tặng Napoléon  

Bonaparte với tựa đề “Sinfonia 

grande initolata Bonaparte”. Sau 

khi đƣợc tin Napoleon tự xƣng là 

hoàng đế của nƣớc Pháp, 

Beethoven rất bất mãn, nên tựa 

đề được ông đổi lại là “Sinfonia 

Eroica” (Bản giao hƣởng Eroica). 

Ngoài ra một tấu khúc dƣơng 

cầm quen thuộc, mà chúng ta 

cũng thƣờng đƣợc nghe “Til 

Elise” (tên tiếng Đức là Für 

Elise). Tấu khúc đƣợc Beethoven 

sáng tác vào năm 1810, soạn với 

nhịp 3/8, theo cách thức rondo 

(một cách thức theo âm nhạc cổ 

điển Âu Châu, chủ đề chính được 

lập đi lập lại...). Tấu khúc đƣợc 

dạo đầu với hợp âm Mi trƣởng (E 

majeur). Sau đó chuyển sang chủ 

đề chính bắt đầu với La thứ (A 

mineur).Vào năm 2009, ông 

Xem tiếp trang 9  
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tuyệt vời, anh đã khiến những ca 

sĩ mê hát cất lên những giai điệu 

trầm bổng đong đƣa trong từng 

giai điệu rumba, chachacha, ,slow 

rock...và tango. 

Anh Khóat một nhiếp ảnh viên 

lâu năm và giàu kinh nghiệm 

tƣơng tác với phụ tá Rắc 

(Jacques) trong buổi gặp gỡ  này. 

Chắc chắn trong chúng ta không 

ai thóat khỏi phó nhòm Khóat với 

những hình ảnh tuyệt đẹp mang 

đầy màu sắc ...chất chứa vô vàn 

kỷ niệm cho lần gặp  gỡ hôm nay 

bằng những hình ảnh  không thể 

nào quên nghe anh Khóat. 

Trời cũng sắp ngả màu nắng nhạt 

bên góc phố của ngọai ô Paris và 

thời gian của lần họp mặt này của 

Thụ nhân Âu châu sắp kết thúc 

trong lúc mọi ngƣời còn nhiều 

điều để nói với nhau thì Sinh k11 

hƣớng dẫn một điệu Line dance 

cho nam nữ cao niên, hình nhƣ 

mọi ngƣời đều vui vẻ trong tinh 

thần lạc quan và luyến tiếc. 

Trƣớc khi từ giã buổi gặp mặt tại 

Paris trong mùa dịch corona, Huy 

và Điệp (từ Düsseldorf -Đức- 

cách Paris  ̀510km) xin góp vui 

với điệu nhảy Rumba.....sau đó 

chia tay và nếu  không là mãi 

mãi....thì hẹn nhau một lần nào 

đó lại pặp lại Paris. 

Cảm ơn tình cảm của các anh chị 

và những thân hữu có mặt hôm 

đó đã dành cho hai ngƣời từ 

phƣơng xa đến.một buổi chiều 

ấm cúng. 

Paris luôn trong tôi. 

Huy+Điệp k8 CTKD 

… Gặp nhau trong mùa Covid  

Klaus Martin Kopitz, một nhà  nghiên cứu âm nhạc 

về nhạc sĩ Beethoven, tìm đƣợc tài liệu đƣợc lƣu 

giữ ở Vienna cho biết rằng Elisabeth Rockel là ca sĩ 

opera có giọng nữ cao, thƣờng đƣợc gọi là Elise. 

Elise là một trong số bạn của Beethoven. Elise kết 

hôn với bạn của Beethoven, tên Johann Nepomuk 

Hummel (14/11/1778 – 17/10/1837) là nhạc sĩ 

ngƣời Áo. 

Ngoài ra một đề tài đƣợc biết nhiều liên hệ đến bản 

giao hƣởng số 9 (symfoni  9, đoạn cuối đƣợc  dùng 

nhƣ nhạc hiệu) mà chúng ta đã từng nghe khi có 

những sự kiện xảy ra về thể thao đƣợc tƣờng thuật 

cùng lúc tại Âu Châu. Trong đoạn cuối của 

symphony 9, Beethoven soạn nhạc cho bài thơ của 

Friedrich Schillers“ Ode to Joy “ (Khúc hoan ca). 

Đoạn này vào năm 2004 đã được chọn là bản quốc 

ca chính thức “official nasjonalhymne“  của Liên 

hiệp Âu châu (EU). 

 

Ghi chú : 

Về dòng nhạc/trường phái nghệ thuật âm nhạc của 

Beethoven : Giai đoạn từ năm 1770 đến năm 1810 

trong thời kỳ nhạc cổ điển Tây Phương, dòng nhạc 

từ Vienna vượt trội, chiếm ưu thế, tiêu biểu là 3 

nhạc sĩ Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart 

và Ludwig van Beethoven.Vì thế chúng ta có thể nói 

các tác phẩm của Beethoven thuộc về trường phái 

âm nhạc cổ điển Vienna. Nhưng các tác phẩm của 

ông vào giai đoạn cuối đời đánh dấu một sự chuyển 

tiếp giữa trường phái cổ điển Vienna và trường 

phái lãng mạn.  

Chuyện tình buồn của Beethoven : Với biệt tài chơi 

đàn dương cầm nhuần nhuyễn, ông được tuyển 

dụng chơi và trình diễn nhạc trong hoàng cung. Từ 

đó ông có cơ hội tiếp xúc với giới quí tộc. Trong số 

đó như đã đề cập có cô học trò 17 tuổi là nữ bá 

tước Gihlietta Guicciardi mà ông đã thật lòng yêu 

và viết đề tặng tấu khúc dương cầm “ Moonlight 

Sonata “ (Tấu khúc ánh trăng). Ngoài ra ông cũng 

có một người tình khác là nữ bá tước Josephine von 

Brunsvik. Cà hai nữ bá tước này đều thuộc giới quí 

tộc, nên họ không thể kết hôn với Beethoven vì ông 

không thuộc cùng giai cấp. 

Có lần Beethoven phát biểu ông là“ tonedikter 

“ ( thi sĩ thể hiện bằng âm thanh ) Điều này cho 

chúng ta nhớ lại trong bài viết trước đây về văn thi 

sĩ Sigbjørn Obstfelder. Sigbjørn đã nhận xét như  

sau về nhà danh họa Edvard Munch: “"Munch là 

thi sĩ thể hiện bằng màu sắc “. 

Những thời kỳ/trường phái nghệ thuật trong lịch sử 

âm nhạc cổ điển :  

Thời kỳ trung cổ ( từ năm 476 đến năm 1400 ) 

Thời kỳ phục hưng ( từ năm 1400 đến  năm 1600 ) 

Thời kỳ ba-rốc ( từ năm 1600 đến năm 1760 ) 

Thời kỳ galant ( từ năm 1720 đến năm 1770 ).Đây 

là thời kỳ giữa ba-rốc và cổ điển. 

Thời kỳ cổ điển ( từ năm 1730 đến năm 1820 ). Vào 

thời kỳ này từ năm 1770 đến năm 1810 dòng nhạc 

cổ điển nổi bật ở Vienna. Nơi đây 3 nhạc sĩ tài danh 

tiêu biểu là nhạc sĩ Josef Haydn ( 1732-1809 ), 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1827 ) và Ludwig 

van Beethoven ( 1770-1827 ). 

Thời kỳ lãng mạn ( từ năm 1815 đến năm 1910 ) 

Thời kỳ ấn tượng ( từ năm 1875 đến năm 1925 ) 

Thời kỳ tân cổ điển ( từ năm 1910 đến năm 1960 ) 

Nguồn : 

- Quyển ” Klassisk musikk “–Chủ bút John 

Burrows, cùng cộng tác với Charles Wiffen và sự 

đóng góp của nhiều tác giả. Eve-Marie Lund 

chuyển ngữ sang tiếng Na Uy - Nhà xuất bản 

N.W.Damm & Sønn ( ấn bản đầu tiên 2006 ) 

- Quyển “ Ludvig van Beethoven “ – tác giả Anne 

Pimlott Baker ( 1997 ) – NXB: N.W. Damm & Sønn, 

ấn bản Na Uy ( 2002 ) 

- Từ Internet... 

Oslo, 10.8.2021 

… Beethoven, Thiên tài điếc 
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C ó lẽ khi mới đọc tựa đề của 

chuyện phiếm nầy nhiều bạn 

có thể nghĩ Hàn đã viết sai cho 

nên Hàn mới cố tình tô đậm hai 

chữ RẤT THIỆN. Câu đúng là 

“Nhàn cƣ vi bất thiện” xuất xứ ở 

mục 6 Thành Ý, thuộc thiên Đại 

Học trong sách Lễ Ký (bộ Tứ 

Thƣ mà ta thƣờng hay nghe nói 

đến là Tứ thƣ, Ngũ Kinh). Dẫu 

sao cũng là một câu ngạn ngữ do 

con ngƣời nghĩ ra, viết ra… Mặc 

dầu đƣợc đúc kết từ những kinh 

nghiệm cuộc sống có rất nhiều 

phần đúng, nhƣng đƣơng nhiên 

cũng chỉ hàm chứa gía trị tƣơng 

đối, chứ không tuyệt đối nhƣ 

câu : “Mọi sinh vật hiện hữu trên 

địa cầu đã đƣợc sinh ra và đều 

phải chết”. Chính vì gía trị tƣơng 

đối đó mà Hàn muốn tán thêm 

thành chuyện phiếm cho vui, giúp 

qua thì giờ cấm cung đƣợc chút 

nào hay chút nấy… nhân mùa đại 

dịch Cô-Vít vẫn còn kéo dài! 

     “Nhàn cƣ vi bất thiện”: rảnh 

rỗi hay làm chuyện xấu, mà 

chuyện không Thiện tất nhiên là 

Ác rồi. Trong lịch sử nhân loại có 

rất nhiều nhân vật ngàn đời khó 

quên bởi vì họ đã làm vô số điều 

bất thiện tới mức thƣợng thừa của 

đại gian , đại ác suốt đông, tây, 

kim cổ: nhƣ bạo chúa Nero (Nero 

Julius Ceasar, La Mã), Tần Thủy 

Hoàng, Hitler, Lenine + Staline, 

Mao Trạch Đông .v.v… Nhƣng 

có điều chắc chắn là những tên 

bạo chúa, những trùm độc tài nầy 

không hề làm những điều tàn 

bạo, bất nhân đó trong lúc nhàn 

cƣ, rảnh rỗi. Bởi lẽ những gã gian 

ác nầy không khi nào có thời gian 

nhàn nhã, rảnh rang, thƣ thả cả… 

Mà lúc nào cũng bận rộn tính 

toán, mƣu mô sắp đặt để hãm hại, 

tiêu diệt đối phƣơng và luôn luôn 

nghi ngờ, đề phòng đối phƣơng 

thanh toán mình! Nhƣ vậy đâu 

phải khi nhàn cư mới vi bất 

thiện?! Một thí dụ rất gần gũi 

đang diễn ra ở xứ sở Hàn cƣ ngụ 

là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

Không giám nói hết tất cả, nhƣng 

ít ra năm, bảy đời Tông Tông xứ 

Cờ Hoa gần đây lúc mãn nhiệm

(một nhiệm kỳ bốn năm, hay hai 

nhiệm kỳ tám năm), dù đã lớn 

tuổi hay còn trẻ, thƣờng thong 

dong đây đó diễn thuyết, trả lời 

phỏng vấn, mở thƣ viện, viết sách 

hay vui thú sinh hoạt gia đình, thể 

thao, văn học…Nói chung họ thƣ 

thái, nhàn nhã nhƣng chẳng làm 

điều gì “vi bất thiện” mà ngƣợc 

lại thời gian vừa qua Họ đã làm 

một điều “rất thiện” là: Sau 

khoảng một năm đại dịch Covid-

19 hoành hành, khi Vaccine 

phòng dịch vừa đƣợc thử nghiệm 

xong, dù mới chỉ đƣợc FDA 

chuẩn thuận khẩn cấp (EUA: 

Emergency Use Authorization, 

Pfizer BioNTech: 12/11/2020- 

Moderna : 12/18/2020) thì sau đó 

các vị nầy đã công bố và thực 

hiện việc chấp nhận chích những 

liều Vaccine đầu tiên để làm 

gƣơng và khuyến khích mọi 

ngƣời cùng làm để phòng ngừa 

bệnh; có nghĩa là Họ sẵn sàng 

chấp nhận những rủi ro có thể 

trƣớc ngƣời khác để ngƣời khác 

đƣợc an toàn hơn. Dù sao những 

nhân vật nầy đã từng là ngƣời 

nắm giữ chức vụ cao nhất Nƣớc, 

và Họ vẫn gĩƣ phong thái lãnh 

đạo, thƣợng cấp chân chính…

Nên không muốn dính dáng đến 

điều “Thƣợng bất chính, hạ tắc 

loạn”.  

 Bây giờ Hàn xin trở lại chủ đề về 

cái nhàn rất thiện…Và đƣơng 

nhiên là phải nói đến những tiền 

bối, hậu bối đã hoặc đang theo 

một cách vô tình hay đang tìm 

đƣờng theo cách sống vô vi trong 

thuyết Lão Trang…Bởi vì chỉ có 

con đƣờng nầy mới có thể phần 

nào đạt tới cảnh giới thảnh thơi 

nhàn hạ thực sự. Một điều cần 

nói cho rõ là học thuyết nầy rất 

thâm sâu, bao la, ngƣời viết hòan 

toàn không có khả năng giải trình 

bất cứ khía cạnh nào, dù là phần 

nhỏ nhất, hơn nữa đây chỉ là câu 

chuyện phiếm đọc chơi cho vui 

nên Hàn chỉ nêu một chút hàm ý 

trong tƣ tƣởng Lão Trang thôi: 

“Than ôi! Đời ngƣời ngắn ngủi 

Xem tiếp trang 11 
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Nhàn cư vi Rất thiện 
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lắm thay, chỉ nhƣ vó câu qua cửa 

mà sao phải bon chen, đeo đuổi 

những thứ phù du nhƣ mây bay, 

gío thoảng làm chi”. Từ đó mà thi 

ca Việt Nam trƣớc và từ giữa thế 

kỷ 18 đến thế kỷ 19 đã cho chúng 

ta những phác thảo và những 

hình ảnh tuyệt vời : 

Thi hào Nguyễn Du trong chuyện 

Kiều đã diễn đạt ý tƣởng nhàn hạ, 

thảnh thơi qua một số câu thơ : 

Trông chừng thấy một văn nhân, 

Lỏng buông tay khấu, bƣớc lần 

dậm băng. 

Đề huề  lƣng túi  gió trăng, 

Sau lƣng theo một vài thằng con 

con. 

Và Thúy Kiều sau mƣời lăm năm 

lận đận phong trần, khi gặp lại 

gia đình và nhất là ngƣời tình cũ 

Kim Trọng… Có kết hợp lại 

nhƣng không đặt nặng chữ tình 

thể chất mà xem trọng chữ tình 

trong tâm tƣởng thanh thoát :  

Cho hay thục nữ chí cao, 

Phải ngƣời sớm mận, tối đào nhƣ 

ai ? 

Hai tình vẹn vẻ hòa hai, 

Chẳng trong chăn gối, cũng 

ngoài cầm thơ. 

Khi chén rƣợu, khi cuộc cờ, 

Khi xem  hoa nở, khi  chờ  trăng  

lên. 

Còn cụ trạng trình Nguyễn bỉnh 

Khiêm thời trƣớc đó, sau khi 

đóng góp nhiều công sức phục vụ 

Đất Nƣớc thì đã để lại sau lƣng 

cái hoạt cảnh quan trƣờng đua 

chen quyền thế, danh lợi để đi 

tìm cái thanh nhàn đích thực : 

…………. 

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, 

Ngƣời khôn, ngƣời đến chốn lao 

xao. 

Rƣợu đến cội cây ta sẽ uống, 

Nhìn xem phú qúy tựa chiêm bao. 

Hoặc: 

Lẩn thẩn ngày qua tháng lại qua, 

Một phen xuân tới một phen già 

Ái  ƣu vằng vặc trăng in nƣớc, 

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa. 

Đặc biệt về cụ Nguyễn công Trứ, 

một nhà khai phá dinh điền, một 

danh tƣớng thời Nguyễn, rất coi 

trọng chữ “công danh”: 

Đã mang tiếng ở trong trời đất, 

Phải  có  danh  gì với núi sông . 

Nhƣng danh đây không phải là 

danh vọng cá nhân, bè nhóm mà 

là công danh, công trạng đóng 

góp cho sơn hà, xã tắc; cho nên 

có lúc làm quan to, làm tƣớng, có 

lúc bị giáng xuống lính quèn… 

Cụ chẳng quan tâm, miễn là ở 

trong vị thế nào cũng cố gắng 

phục vụ hết mình để làm đƣợc 

chút gì cho Tổ Quốc! Khi đã 

hoàn thành nghĩa vụ với đất nƣớc 

Cụ cũng chẳng màng bám víu 

quyền thế, lợi lộc mà chỉ lo đi tìm 

cách vƣợt thoát những muộn 

phiền, tranh giành tục lụy đời 

thƣờng để hƣởng thú nhàn nhã 

thanh cao cho cuộc đời còn lại, 

dù phải trong cảnh bần hàn : 

Nƣớc nhà yên mà Sĩ đƣợc thong 

dong, 

Bây giờ Sĩ mới tìm ông Hoành 

Thạch. 

Năm, ba chú tiểu đồng lếch 

thếch, 

Tiêu dao nơi cùng cốc, thanh 

sơn. 

Nào thơ, nào rƣợu, nào địch, nào 

đờn, 

Đồ thích chí chất đầy trong một 

túi. 

Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, 

Gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc, 

thanh, 

Này này Sĩ mới hoàn danh ! 

Tóm lại qua thi ca Việt Nam, một 

số ít nhân vật điển hình, vừa hƣ 

cấu (trong chuyện Kiều ), vừa có 

thực mà Hàn nhắc đến ở trên đã 
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mơ tƣởng và cố gắng thể hiện cái 

nhàn thanh thoát vào khoảng cuối 

đời, hoặc lúc rũ bỏ đƣợc sự cuốn 

hút của quyền thế, công danh, 

tiền tài, lợi lộc để đi đƣợc vào cái 

nhàn trong cảnh giới VÔ ƢU thì 

Hàn tin rằng cái Nhàn Cư nầy 

không thể Vi Bất Thiện mà là Vi 

Rất Thiện vậy ! 

Kể chuyện xƣa cũ, chuyện ngƣời, 

bây giờ nói đến chuyện gần, 

chuyện có liên quan đến mình và 

một số bằng hữu Thụ Nhân thân 

quen : Ở vùng đông và đông bắc 

xứ Cờ Hoa, có một chút hơi 

hƣớm Texas, một chút Utah, xẹt 

một tí qua Úc, Canada và một tí 

qua Đức, qua Tây có “một nhóm 

Thụ Nhân lƣa thƣa, lác đác” mà 

Hàn đã từng gọi là “nhóm nhỏ dể 

thƣơng” qua mấy câu thơ : 

Nhóm nầy nghĩ cũng hay hay, 

Tình cờ  quy tụ “nhiều tay  ngon 

lành” ? 

Tuổi đời : “Lá sắp lìa cành”, 

“Mày râu” mấy trự “trâm anh” 

vài nàng. 

Tà tà  hƣởng phúc Trời ban : 

Vui cùng con cháu, hỏi han bạn 

bè. 

Ngày ngày kể chuyện nhau nghe, 

Nhiều  khi  biết  đƣợc  đam mê  

bất  ngờ. 

Ngƣời thì mê nhạc, mê thơ, 

Có ngƣời  mê mẩn hằng giờ 

ngắm chim. 

Ngắm xong chƣa vững lòng tin, 

Bèn  lấy  điện thoại  chụp hình  

gởi đi. 

Hỏi xem chim ấy chim gì ? 

Hàn ba trợn đáp : chim ni  chim 

trời ! 

Vô duyên góp nhặt đôi lời, 

Gởi chƣ huynh muội tạm thời giải 

khuây. 

     Nhóm nầy có lúc gọi là “hang 

cóc Thụ Nhân” nhƣng thƣờng 

nhật thì cũng chỉ trao đổi qua E-

mail cá nhân, làm nhƣ vậy cũng 

dể dàng cho việc tự kiểm duyệt 

tin gởi tùy theo đối tƣợng…Bởi 

vì năm thì, mƣời họa cũng có vài 

bạn đƣa một ít hình ảnh “tƣơi mát 

vừa phải”gọi là để xem cho mát 

mắt ?! Những lúc nhƣ vậy Hàn 

thƣờng tự thán : 

Tội nghiệp thân già xụi đã lâu, 

Sao nỡ  trêu ngƣơi  lúc bạc đầu. 

Gái tơ  mắt  liếc  nhƣ  chào đón, 

Già háp mồm chu muốn cắn câu. 

Thân không chiều ý đành chịu 

trận, 

Lực  bất  tòng  tâm  có  chi  đâu. 

Mỡ béo  mèo nhìn  mà  liếm mép, 

Tuổi già  “qúa đát”  một  nỗi  

sầu ! 

Hài hƣớc một tí cho vui vậy thôi 

chứ nhóm nhỏ nầy qủa thực rất 

dể thƣơng. Hàng ngày gởi mail 

cho nhau về những sinh hoạt bình 

thƣờng, đời thƣờng: ngắm nắng 

lên, nhìn mƣa xuống, xem trăng 

tàn, chờ hoa nở…Gởi hình sinh 

hoạt vui thú điền viên với gia 

đình, và cả một vài hoạt cảnh 

sinh động của thiên nhiên nhƣ : 

chim mẹ mớm mồi, mẹ ngỗng dắt 

đàn con kiếm ăn…Ngoài ra còn 

có những hình ảnh thể hiện cái 

thú nhàn cƣ vi rất thiện nhƣ đi bộ, 

đạp xe, rong chơi, đi du lịch với 

con, với cháu…Nằm nghe sóng 

vỗ và gió biển rì rào ru mình vào 

giấc ngủ chập chờn. Thêm vào đó 

còn dặm vào những câu chuyện 

góp nhặt đƣợc với văn phong nhẹ 

nhàng, nội dung có hậu…và 

những bài ca, bản nhạc cũ, mới, 

tin thể thao để cùng nhau tiêu 

khiển dù đang ở cách xa ngàn 

dặm. Qủa thật những việc nầy tuy 

nhỏ nhặt, tầm thƣờng nhƣng cũng 

giúp nhau tìm cách hƣởng nhàn 

mà “không vi bất thiện”.Đồng 

môn Thụ Nhân ở cái tuổi “Cổ lai 

hy” giờ đây cũng khá nhiều, có 

một số chỉ mới lên “Chuyến tàu 

hoàng hôn”, mà Hàn đã từng giới 

thiệu, gần đây thôi… 

     Bây giờ có một điều không thể 

không nói, bởi vì nếu chần chờ 

thì có thể không còn cơ hội để 

nói vì sẽ mất dần ngƣời nghe : 

Đó là việc khi nghĩ đến một số 

THỤ NHÂN kẻ khuất, ngƣời 

còn, đã dùng cái NHÀN, bằng hy 

sinh vun vén thời gian, để phục 

vụ bạn bè TN khác một cách tự 

nguyện, vô vị lợi làm Hàn vô 

cùng cảm phục và có lẽ nhiều 

Thụ Nhân khác cũng có ý nghĩ 

nhƣ Hàn. Cho nên chúng ta cần 

chân tình gởi đến các đồng môn, 

đã hoặc đang ăn cơm nhà vác ngà 

voi, một Lời Cám Ơn. Đó là các 

Anh, Chị đã thực hiện : 

 Đặc San ( kỷ yếu )30 năm khóa 

I/CTKD : Chủ đạo Nguyễn 

Tƣờng Cẩm (đã khuất ) + …. 

 Tổ chức các Đại Hội TNTG và 

phát hành các Đặc San TN vào 

dịp Đại Hội. Về Đặc San, tích 
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Linh mục Nguyễn Duy Nam hiện 

đang phụ trách giáo xứ Minh 

Đức. Giáo xứ nằm trong địa bàn 

phƣờng Tân phú, thành phố Thủ 

đức, thuộc giáo phận Sài gòn. 

Số tiền của quý vị ân nhân giúp, 

sẽ làm 2 công việc cụ thể :  

a/ Duy trì "Bữa cơm miễn phí" 

trong thời gian giãn cách xã hội 

(mỗi ngày trên dƣới 400 phần 

cho hai bữa ăn trƣa và tối) cho 

những ngƣời trong hoàn cảnh 

khó khăn mà khó có thể tự nấu 

ăn, và một số bệnh nhân đang 

điều trị ngoại trú tại bệnh viện 

ung bƣớu (cơ sở 2)  

b/ Mua sẵn gạo và các nhu yếu 

phẩm (dầu ăn, nƣớc tƣơng, nƣớc 

mắm, bột nêm, cá khô...) để phân 

phát cho gia đình thiếu thốn. 

 

Địa chỉ Nhà thờ Minh Đức,  

10 đƣờng 154,  

phƣờng Tân phú,  

Tp. Thủ đức 

đt : 0909.639.155 

*** Danh sách Ân nhân đóng 

góp vào Quỹ Cứu Trợ Đồng Bào 

Nghèo Gặp Khó Khăn do dịch 

Covid: 

- Vân Hạnh K6 

- Bùi Thắng VK 

- Tô Minh Toàn, K6 

- Tô Thị Nhƣờng (em Toàn) 

- Nguyễn Huỳnh Tân K1 

Với lòng trắc ẩn vô biên của quý 

vị trƣớc hoàn cảnh khó khăn của 

bao nhiêu đồng bào đang lâm vào 

nạn đại dịch, chúng ta không 

ngần ngại mạnh dạn ra tay đóng 

góp vào đại cuộc và đồng hành 

với DUACT, một hội từ thiện từ 

20 năm qua của Cựu Sinh viên 

Viện Đại học Dalat. 

Xin vui lòng tham khảo thêm 

thông tin với hình ảnh về các 

hoạt động từ thiện, hỗ trợ giáo 

dục (Thụ Nhân) của DUACT 

trong trang nhà duact.org 

Mọi sự  đóng góp Vào Quỹ Cứu 

Trợ Đồng Bào Nghèo Gặp Khó 

Khăn Do Dịch Covid, xin gửi về 

theo địa chỉ bƣu điện nhƣ sau: 

DUACT 

1015 Normandy Drive 

Campbell, CA 95008 

USA 

Memo: Covid Relief in Vietnam 

 

Nếu đóng góp qua Zelle, xin 

dùng email:  

duact.donation@gmail.com 

Mọi sự đóng góp sẽ đƣợc trừ 

thuế, do đó xin vui lòng cho 

biết  tên và khóa và  gởi đến 

email duact.donation@gmail.com

để chúng tôi gửi thư cám ơn và 

biên nhận khai thuế. 

 

Xin Ơn Trên phù hộ và ban 

mọi sự tốt lành cho tất cả 

chúng ta. 

… Thiện nguyện trong thời Covid 

cực năng nổ nhất là TN Texas 

(Houston, Dallas), kế đến là 

nhóm TN DC… 

 Bản tin TN nam Cali trƣớc đây 

(P.N.Quỳnh…), Bản tin TNAC 

sang bộ mới và còn tiếp tục 

(Dân, Khoát, Thông, chị 

Thƣơng, Bích Ngọc…). 

 E-mail TN 1-2 (Tuấn Xuyên, 

Xuân Võ, Quang Cảnh ). 

 Diễn Đàn TN (nhóm nam Cali 

Võ Thành Xuân), Thông Reo 

(Ng.Thành Đức trƣớc đây), 

Thụ Nhân Bắc Một Nhịp Cầu 

(trang Blog tneu : Thạch Lai 

Kim) . 

Một số trang Blog khác mà Hàn 

chƣa đƣợc biết… 

Những ngƣời chăm lo, điều hành 

qũy tƣơng trợ TN : DUACT 

Tóm lại xin cúi đầu và một nén 

nhang cho những người đã 

khuất, cũng như lời cám ơn cho 

những vị đang miệt mài hành 

thiện. 

Ngoài ra còn có một số bạn Thụ 

Nhân có thể nói là đã phần nào 

thành công trong việc thực hiện 

cuộc sống thanh tâm an tịnh, dù 

từ khi chƣa đến lúc nghỉ hƣu đã 

tập tểnh bƣớc vào “vô vi đạo” ở 

một trong hai dạng thái Tỉnh 

hoặc Động, làm nhẹ đƣợc cái vị 

NGÃ mà nặng thêm cái vị THA, 

ít vƣớng bận hay đặt nặng vấn đề 

ganh đua hơn kém…làm Hàn vô 

cùng ngƣỡng mộ. Nếu trong “võ 

lâm ngủ bá” của Kim Dung có 

Đông tà Hoàng Dƣợc Sƣ và Tây 

độc Âu Dƣơng Phong suốt đời 

chỉ nghĩ đến việc phải làm sao 

cho giang hồ xem mình là đệ 

nhất võ lâm đến nỗi có ngƣời bị 

tẩu hoả nhập ma, ngƣợc lại trong 

Thụ Nhân ở Mỹ hiện nay có 

“Đông chính” Phạm hữu Tài 

(DC ) và “Tây hiền” Nguyễn đức 

Quang (gìa cơ, Seattle) không 

cần ngƣời khác biết mình là ai 

“mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi 

tới, gẫm việc đời mà ngắm kẻ 

trọc thanh”… Có thể còn nhiều 

ngƣời khác nữa nhƣng Hàn 

không có cơ duyên đƣợc gần gũi, 

tiếp xúc nên chƣa biết hết đƣợc. 

     Cuối cùng, theo thiển ý thì 

trên cõi đời nầy mọi sự việc, mọi 

vấn đề đều có mặt phải, mặt trái. 

Nếu chỉ nhìn một mặt mà nhận 

định chắc chắn sẽ không tránh 

khỏi khiếm khuyết, phiến diện ! 

Do đó theo Hàn nghĩ thì nhàn cƣ 

có thể “vi bất thiện” mà cũng có 

thể “vi rất thiện” tuỳ theo Trí đã 

“thoát dục” và “diệt ngã” đến 

cảnh giới nào, và Tâm có còn 

nặng trĩu đam mê quyền thế, 

danh lợi, tiền tài, dục vọng thế 

trần hay Tâm và Trí đã nhẹ 

nhàng, thanh thoát mà ngộ đƣợc 

đạo lý : 

“Tri túc tiện túc hà thời túc, 

Tri nhàn tiện nhàn hà thời nhàn” 

vậy . 

HÀN SĨ PHAN,  

FLORIDA CUỐI HÈ 2021 

http://duact.org/
mailto:duact.donation@gmail.com
mailto:duact.donation@gmail.com
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NGHĨA THẦY TRÒ 

 

 Thầy tôi nay già quá 

Bạn tôi ngồi bên giường 

Một chữ Thầy đã dạy... 

Đây tấm lòng yêu thương ! 
(1) 

  Thầy vẫn nằm chơ vơ 

  Tấm thân quá hao mòn 

  Cả một đời tận tụy 

  Cho chữ nghĩa học trò. 
(2) 

 
   Dù xa con vẫn nhớ 

       “Hậu chiến” là ước mơ  
(*) 

        Thời thế đành dang dở 

         Nhưng lòng nào buông thôi 

         Đời lưu vong tiếp nối 

         Với “Thời Đại Của Tôi” 
(**) 

         Trải lòng cho hậu thế 

         Rõ lịch sử một thời. 

         Bách niên tâm vẫn sáng 

         “Ngũ phúc” Thầy muốn tường 

         Chúng con xa vạn dậm 

         Kính chúc Thầy an khương !  
(3) 

 

(1)      Hoàng Kim Long 

(2)      Lê Đình Thông 
(3)      Võ Thành Xuân 

(*)   Kế hoạch Kinh tế hậu chiến (1969): 

GS Vũ Quốc Thúc và chuyên gia kinh tế Mỹ 

David E. Lilienthal soạn thảo. 

 (**)   Hồi ký “Thời Đại Của Tôi” (2009-2010) 

Thƣợng Thọ Bách Niên 

GS Vũ Quốc Thúc 

 

 

Thầy nay trăm tuổi thọ 

 Đình Thông đến chúc mừng 

Thay bạn bè tứ xứ 

Tỏ chân tình yêu thương 

ĐKNgọc 

 

Trăng Thu Vầng trăng chiếu sáng thấm hơi sương Cảnh vật mờ im chẳng lệ thường Thượng thọ trăm năm còn tỏa sáng Chi kế bách niên vẫn tỏ tường Khang ninh trí tuệ còn minh mẫn Một thuở bình sinh nhớ giảng đường Học trò chung nhau lời cầu chúc : ‘Kinh sư thượng thọ, trí miên trường’’ (1).  

Nanterre, ngày 
12/08/2021 
(1) 師經上壽, 智綿長. (LĐT) 

 Thầy tôi nay già quá !! Bạn tôi ngồi bên giường Một chữ Thầy đã dậy ... 
Đầy tấm lòng yêu thương ! 

HKLong 
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Xem tiếp trang 16 

Nguyên văn: 
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 

 

Hán-Việt: 

Yểm trạch khúc phụ,  

vi đán thục doanh.  

Hoàn công khuông hợp,  

tế nhƣợc phù khuynh. 

Ỷ hồi hán huệ,  

thuyết cảm vũ đinh.  

Tuấn nghệ mật vật,  

đa sĩ thật ninh. 

 

奄宅曲阜 (Yểm trạch khúc phụ) 

'Yểm' là lựa chọn. 'Trạch' là nhà 

ở. 'Khúc Phụ' là một địa danh, 

nguyên là thủ phủ nƣớc Lỗ 

(1042~294 BC), quê hƣơng đức 

Khổng Phu Tử, nay thuộc tỉnh 

Sơn Đông (TQ). 'Khúc Phụ' là tên 

riêng của một địa danh bên Trung 

Hoa, xƣa là thủ phủ của nƣớc Lỗ 

(魯), nay là thành phố Khúc Phụ 

thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung 

Quốc (TQ). Toàn câu nghĩa là 

chọn Khúc Phụ làm nơi cƣ trú. 

 

微旦孰營 (Vi Đán thục vinh) 

'Vi' là không phải, không có.  

'Đán' ở đây là tên của Chu Công 

Đán (周公旦), con trai thứ tƣ của 

Chu Văn Vƣơng, em trai của Chu 

Vũ Vƣơng. 'Thục' nghĩa là ai, 

ngƣời nào. 'Dinh' là đại bản do-

anh, nơi quan lớn ở. Cả 4 chữ này 

có nghĩa là nếu nhƣ không phải 

Đán thì ai là người xứng đáng 

hơn đƣợc phong cho cai quản đất 

này?  (ý chỉ nƣớc Lỗ). 

Câu này bổ nghĩa cho câu trƣớc 

cho thấy tên ngƣời thứ 3 đƣợc 

khắc tên trong lịch sử là Châu 

Công Đán nhờ Chu Công Đán có 

công phò tá cháu là ấu chúa Chu 

Thành Vƣơng trị vì muôn dân 

nhà Thƣơng sau khi Vũ Vƣơng 

qua đời.  

Châu Công Đán là nhà chính trị, 

nhà tƣ tƣởng lớn khai sinh nền 

văn hoá Hoa Hạ, một nền văn hoá 

truyền thống Trung Hoa còn 

nhiều ảnh hƣởng lớn trên các 

quốc gia châu Á cho đến ngày 

nay. Chu Công Đán đƣợc phong 

tƣớc Công (公) nƣớc Lỗ, thủ phủ 

là Khúc Phụ nên 4 chữ câu này ý 

nói là Châu Công cƣ ngụ tại 

Khúc Phụ. Do Chu Công còn 

phải ở lại phò ấu chúa nên khiến 

con trai là Bá Cầm (伯禽) sang Lỗ 

cai quản thay cho mình. Trong 

sách Sử Ký, chƣơng Lỗ Châu 

Công Gia Thế (史記。魯周公世家) 

có ghi một giai thoại so sánh giữa 

thuật cai trị nƣớc Lỗ của Bá Cầm 

với thuật cai trị nƣớc Tề (齊) của 

Khƣơng Tử Nha. Khi Chu Công 

Đán hỏi con rằng tại sao phải tới 

3 năm sau mới trở về triều báo 

công thì Bá Cầm đáp rằng do 

phải cải biến phong tục địa 

phƣơng, thực thi lễ nghĩa, và khôi 

phục tục để tang 3 năm nên phải 

tới 3 năm mới xong. Trong khi 

đó, khi Chu Công Đán hỏi 

Khƣơng Tử Nha, ngƣời đƣợc 

phong tƣớc cai quản nƣớc Tế 

rằng tại sao chỉ mới 6 tháng mà 

đã có thể hồi triều báo công thì 

Tử Nha đáp rằng do chỉ làm quen 

với phong tục địa phƣơng, giảm 

bớt lễ nghĩa không cần thiết, và 

tinh giản cơ cấu quân đội và hành 

chính nên chỉ cần 6 tháng là 

xong. Giai thoại này cho thấy 

thuật cai trị của Tử Nha giúp dân 

sống an nhiên tự tại hơn. Khoảng 

600 năm sau, Lão Tử thể hiện 

thuật cai trị này chủ yếu qua các 

chƣơng 17, 18 và 19 của Lão Tử 

Đạo Đức Kinh; cụ thể là chương 

17 của 老子。道德經（475 BC-

221 BC）ghi “太上，不知有之。其

次，親而譽之。其次，畏之。其次，

侮之。信不足，焉有不信焉。猶兮其

貴 言 。 功 成 事 遂 ， 百 姓 皆 謂 我 自

然。”(Thái thƣợng, bất tri hữu 

chi. Kỳ thứ, thân nhi dự chi. Kỳ 

thứ, uý chi. Kỳ thứ vũ chi. Tín 

bất túc, yên hữu bất tín yên. Do 

hề kỳ quý ngôn. Công thành sự 

toại, bá tính giai vi ngã tự nhiên.) 

Tạm dịch: Thuật trị vì cao tay 

nhất là ngƣời dân không biết có 

ngƣời cai trị mình. Kế đến là dân 

thân thiện và ca tụng. Kế nữa là 

dân sợ. Kế theo nữa là dân ghét. 

Không đủ lòng tin thì tất không 

tin nhau. Bậc cai trị anh minh quý 

(tiết kiệm) lời nói của mình để 

khi mọi việc hoàn thành ngƣời 

dân ai cũng nói do họ tự làm lấy. 

 

桓公匡合 (Hoàn Công khuông 

hợp) 

'Hoàn Công' là tên riêng, làm vua 

nƣớc Tề (齊) nên thƣờng gọi là 

Tề Hoàn Công (齊桓公), vốn họ 

Khƣơng, là hậu duệ của Khƣơng 

Tử Nha. Tử Nha đƣợc Châu Vũ 

Vƣơng phong cho đất Tề trong 

khi Châu Công Đán đƣợc Vũ 

Vƣơng phong cho đất Lỗ. 

'Khuông' là chỉnh trang, điều 

chỉnh. 'Hợp' là gom góp lại, thích 

ứng. Ý câu này nói Tề Hoàn 

Công là ngƣời chỉnh trang việc 

nƣớc cho hợp với Đạo lý, vận 

dụng Đạo lý hoà hợp chƣ hầu. 

Câu này dẫn ý từ sách Luận Ngữ, 

chƣơng Hiến Vấn, (論語。憲問》) 

đoạn 16 có ghi lời đối đáp của Tử 

Lộ và Không tử “子曰「桓公九合

…...Tiếp theo số trước                    Lày A Mản 
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Xem tiếp trang 18 

 

… Thiên Tự Văn 

諸侯, 不以兵車, 管仲之力也。如其

仁！如其仁！」”(Tử viết: “Hoàn 

Công cửu hợp chƣ hầu, bất dĩ 

binh xa, Quản Trọng chi lực dã. 

Nhƣ kỳ nhân! Nhƣ kỳ nhân), tạm 

dịch: Hoàn Công hoà hợp 9 nƣớc 

chƣ hầu mà không dụng binh lực, 

đó là nhờ công lao của Quản 

Trọng. Đó là lòng nhân! Chính là 

lòng nhân!  

 

Nhƣ đã nói trƣớc đây, Khƣơng 

Tử Nha cai trị nƣớc Tề bằng cách 

can thiệp tối thiểu vào phong tục, 

cơ cấu chính trị, quân sự. Chính 

sách cai trị này đƣợc Tề Hoàn 

Công thừa kế và phát huy ở nƣớc 

Tề, sau này đƣợc Lão Tử thể hiện 

rõ ràng trong bộ Lão Tử Đạo Đức 

Kinh (ƣớc chừng 475~221BC). 

Nƣớc Tề vì thế là một xã hội Đạo 

giáo, cũng là cái nôi của Đạo 

giáo.  Chính sách này có thể đƣợc 

xem nhƣ là tiền thân của nền kinh 

tế tự do trong chế độ tƣ bản chủ 

nghĩa (capitalsim, free market) 

ngày nay. Trong khi đó, chính 

sách can thiệp tối đa của Châu Bá 

Cầm và hậu duệ tại nƣớc Lỗ, sau 

này đƣợc Khổng Tử và học trò 

đúc kết tinh hoa cương thường, lễ 

giáo trong các bộ sách Luận Ngữ 

và Mạnh Tử. Chính sách đƣa dân 

vào một trật tự gia đình, xã hội 

theo lẽ tam cƣơng, ngũ thƣờng, 

can thiệp vào sinh hoạt đời sống 

kinh tế tại nƣớc Lỗ thời đó mang 

những nét tiêu biểu cho nền kinh 

tế chỉ huy trong chính trị xã hội 

chủ nghĩa (socialism, regulated 

market) ngày nay vậy. Hai nƣớc 

này, Tề lớn gấp đôi nƣớc Lỗ ở 

phía Bắc, Lỗ nhỏ  hơn nằm về 

phía Nam, cả 2 đều thuộc tỉnh 

Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 

nay. Sơn Đông vì thế là cái nôi 

của nền văn minh Hoa Hạ, nơi 

phát sinh ra đạo Nho và đạo Lão, 

một đàng trị dân theo đạo của tự 

nhiên (Lão), một đàng trị dân 

theo đạo của gia đình và xã hội 

(Nho). Sau này Hàn Phi Tử (韓非

子, 281~233BC) và các nhà chính 

trị Pháp Gia (法家) cổ vũ việc cai 

trị bằng bá đạo (霸道) bằng vũ lực 

đối ngoại, quyền lực đối nội theo 

thuyết Thế trị (勢) của Thận Đáo 

(慎到, 395~315BC), Thuật trị (術) 

của Thân Bất Hại (申不害, 

420~337BC) và Pháp trị (法) của 

T h ƣ ơ n g  Ƣ ơ n g  ( 商 鞅, 

390~338BC) đã gặp sự phản đối 

kịch liệt của quần chúng. Cũng từ 

đó hễ ai hành xử mà dùng quyền 

thế, thủ thuật, bạo lực đều bị gọi 

là phƣờng bá đạo. Ngƣời Việt 

Nam ngày nay gọi ngƣời Hoa là 

'Ba Tàu' (phát âm theo tiếng 

Quảng Đông của 2 chữ 'bá đạo' 

cũng xuất phát từ chỗ đó. Trong 

khi đó, ngƣời Hoa ngày nay cũng 

gọi ngƣời Việt là 'ba tàu', rõ nhất 

là từ thời xích mích chiến tranh 

biên giới bắt đầu từ cuối thập 

niên 1970. Ngay cả ngƣời Hoa 

với nhau xƣa nay đều gọi nhau là 

'ba tàu' (bá đạo = 霸道)để chỉ 

ngƣời hành xử ngang ngƣợc.    

 

濟弱扶傾 (Tế nhƣợc phù khuynh) 

'Tế' là cứu giúp, 'Nhƣợc' là yếu 

đuối. 'Phù' là nâng đỡ. 'Khuynh' 

là ngã đổ. Cả 4 chữ ý nói là Tề 

Hoàn Công cho cứu giúp các 

nƣớc yếu mà nâng các nƣớc suy 

xụp để các nƣớc chƣ hầu cùng 

hoà hợp. Tề Hoàn Công 9 lần họp 

chƣ hầu để cùng lập thành 'tế 

nhƣợc phù khuynh' minh ƣớc và 

thực sự thi hành minh ƣớc này 

khi xuất chinh phạt Sơn Nhung 

(山戎) cứu nƣớc Yên (燕), bình 

định Bắc Địch (北狄) trợ giúp cho 

nƣớc Hình (邢), nƣớc Vệ (衛)...  
Tề Hoàn Công là cái tên thứ tƣ 

được ghi khắc trên đá trên đồng 

theo ý phần trên. 

 

綺迴漢惠 (Ỷ hồi Hán Huệ) 

'Ỷ' là họ Ỷ của Ỷ Lý Quý(綺裡季) 
đứng đầu Thương Sơn Tứ Hạo 

(商山四皓) thời Hán Sở tƣơng 

tranh (楚漢相爭). 'Hồi' là về với, 

trở lại. 'Hán ' là nhà Hán. 'Huệ' là 

tên Huệ Vƣơng nhà Hán, con của 

Lƣu Bang. Nguyên Lƣu Bang 

(256~195BC) mời Tứ Hạo ra 

cùng hiệp lực đánh Sở nhƣng cả 

4 đều không chịu theo, nhƣng 

đến khi Lưu Bang đang định phế 

thái tử Lƣu Doanh (劉盈) con của 

Lã hậu (呂后)mà lập Nhƣ Ý (如

意) con của Thích phu nhân (戚夫

人) lên thay thì Lã Hậu nhờ 

Trƣơng Lƣơng (張良) hiến kế 

mời Tứ Hạo ra xuất du cùng với 

Doanh. Lƣu Bang thấy thế than 

rằng: “Vũ Dực dĩ thành, nan dĩ 

động hĩ” (羽翼已成，難以動矣), 
nghĩa là lông cánh đã thành rồi 

thì khó mà làm gì đƣợc; từ đó mà 

từ bỏ ý định phế lập. Bốn chữ này 

ý nói Ỷ Lý Quý đƣợc tiếng lấy lại 

ngôi thái tử cho Lƣu Doanh, tức 

Hán Huệ Vƣơng sau này. Ỷ Lý 

Quý là cái tên thứ 5 đƣợc khắc 

ghi trên đá trên đồng.   

 

說感武丁 (Thuyết cảm Vũ Đinh)  

'Thuyết' là nói, phát biểu nhƣng ở 

đây là tên của Phó Thuyết (傅說), 
một kỳ tài thời vua Vũ Đinh (武

丁) nhà Thƣơng (商). 'Cảm' là 

được thông cảm, được ngưỡng 

mộ, cũng có ý là cảm hoá. 'Vũ 

Đinh' là tên vua đời thứ 22 nhà 

Ân Thƣơng (1251~1192BC). Phó 

Thuyết nguyên là một tên nô bộc 

tình cờ đƣợc kết thân với Vũ 

Đinh khi Vũ Đinh đi thực tế ở núi 

Phó Nham Sơn (傅岩山) thuộc 

tỉnh Sơn Tây bây giờ; sau Thuyết 

được Vũ Đinh mời về giúp việc 

nƣớc. Bốn chữ này ý nói Phó 

Thuyết cảm hoá đƣợc Vũ Đinh 

và đƣợc trọng dụng. Phó Thuyết 

áp dụng chính sách '治亂罰惡, 畏

天保民, 選賢取士.' (trị loạn phạt 

ác, uý thiên bảo dân, tuyển hiền 

thủ sĩ), tức là trừng trị bọn ác 
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 GIA CHÁNH 

Vỏ bánh (25 bánh) 
 1 kg bột mì 
 230 g đường 
 1 gói bột nổi (baking powder / Backpulver) 
 2 gói bột nổi khô nâu (levure boulangère/ Hefe) 
 1 muỗng cafe muối 
 480 ml nước hoặc sữa tươi.  

Nguyên liệu  

Ngọc-Điệp - Huy (K8 - Đức quốc) 

 300 g thịt heo xay 
 10 g nấm mèo khô, ngâm nở, xay 

nhỏ 
 20 g miến (bún tầu) khô, ngâm nở, 

cắt dài 1 cm 
 300 g hành ta, thái hạt lựu 
 1/2 muỗng cafe tiêu + 1/2 muỗng 

cafe muối + 1/2 muỗng cafe đường 
 2 muỗng canh tương đậu nành 

(Kikkoman) 

 1 muỗng canh dầu hào + 1 muỗng 
canh dầu mè + 1 muỗng canh dầu 
ăn + 1 muỗng canh bột nêm 

 1 muỗng café bột Maïzéna (cho 
dính) 

 1 lạp xưởng luộc chín, cắt khoanh 
mỏng 

 25 trứng cút hoặc 6 trứng gà luộc 
cắt làm 4 

Nhân bánh (nhân mặn) - Trộn đều, vo thành 25 viên 

Nhân bánh (nhân chay) 

 112 g protéine de soja, ngâm nở, 
xay nhỏ 

 10 g nấm mèo khô, ngâm nở, xay 
nhỏ 

 20 nấm đông cô khô, ngâm nở, xay 
nhỏ 

 20 g miến (bún tầu) khô, ngâm nở, 
cắt dài 1 cm 

 200 g chou chinois, thái hạt lựu (vị 
dòn) 

 Đậu hũ chiên vàng, xay nhỏ 
 Carotte xay nhỏ + poireau thái hạt 

lựu + ngò cắt nhỏ 
 Dầu mè + bột nêm + đường + bột 

năng (cho dính). 

Xem tiếp trang 21   
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 Trộn đều tất cả nguyên liệu kể trên 
 Nhồi bột bằng máy 5 phút với tốc độ 2, rồi tăng lên tốc độ 4 trong vòng 10 phút 

 Sau đó,vo tròn bột, đậy kín, ủ ấm 1 tiếng rưỡi cho bột nở gấp đôi  

 Ép bột cho ra không khí, chia thành 25 viên, phủ khăn cho bột không khô, cán 

tròn viên bột, cho nhân vào giữa, đem bánh ủ thêm 15 phút 

 Nước đun thật sôi, cho ít dấm vào nồi nước cho bánh trắng, đậy kín nắp nổi 

bằng khăn cho hơi nước không rơi xuống bánh, hấp 15 phút là chín 

 Để bánh thật nguội, gói giấy film, cất tủ đá 

 Khi ăn, đem ra, để tan đá, hấp micro-onde vài phút là được. 

Cách làm 

… Gia chánh 

phản, thuận ý Trời bảo vệ dân, 

tuyển chọn hiền tài. Chính sách 

này đã phục hƣng nhà Thƣơng và 

giúp Thƣơng Vũ Đinh trị vì nhà 

Thƣơng đƣợc 59 năm. Phó 

Thuyết là cái tên thứ 6 đƣợc khắc 

ghi. 

 

俊乂密勿 (Tuấn nghệ mật vật) 

'Tuấn' là thông minh, tài giỏi. 

'Nghệ' là ngƣời thông tuệ, tài trí. 

'Mật' là kín đáo. 'Vật' là đừng, 

không nên. Hai chữ này dùng 

chung có nghĩa là thành khẩn, 

cần mẫn. Bốn chữ này nguyên lai 

từ sách Thƣợng Thƣ, chƣơng Cao 

Đào Mô (尚書。皋陶謨), câu 2 có 

ghi “俊乂在官” (tuấn nghệ tại 

quan), nghĩa là ngƣời thông tuệ 

thì làm quan; và từ sách Hán Thƣ 

chƣơng Lƣu Hƣớng Truyện漢

書。劉向傳 chép “密勿從事” (mật 

vật tòng sự), nghĩa là chuyên cần 

làm việc.  

 

多士寔寧 (Đa sĩ thật ninh) 

'Đa' là nhiều. 'Sĩ' là kẻ hiến tài. 

'Thật' là thật sự. 'Ninh' là yên 

bình. Bốn chữ này nghĩa là nhiều 

hiền tài thì đất nƣớc yên bình; kết 

hợp với câu trên ngụ ý đất nƣớc 

mà nhiều hiền tài tuấn kiệt cần 

mẫn phục vụ thì đất nƣớc yên 

bình. Câu này dẫn ý từ sách Kinh 

Thi, chƣơng Đại Nhã, mục Văn 

Vƣơng (詩經。大雅。文王) đoạn 3, 

câu cuối ghi “濟濟多士, 文王以

寧” (Tế tế đa sĩ, Văn Vƣơng dĩ 

ninh), tạm dịch: Vô số ngƣời hiền 

tài, Văn Vƣơng lo yên dân trị 

quốc.  

 

 

(Còn tiêp) 

… Thiên Tự Văn 

 

 
 

 

 

Từ tháng 5 đến nay, Bản tin TNAC nhận đƣợc quá nhiều tin buồn của anh chị em Thụ nhân khắp nơi, 

nhất là tại quê nhà Covid đã lấy đi hơn 10 anh chị. Có những gia đình bị Covid nhƣng vài ngƣời may mắn 

thoát nạn, thảm thƣơng nhất là những gia đình mà cả hai ngƣời cùng ra đi chỉ cách nhau vài ngày. Trong 

số này, chị Trần Thị Nhung K6 từ trần ngày 14/08 vì bệnh tật, cùng ngày vài giờ sau đó, chồng chị là anh 

Cổ Kiến Quốc cũng trút hơi thở cuối cùng, để lại một ngƣời con trai gần 30 tuổi thiếu khả năng trí tuệ để 

có thể tự lập. Vì tình trạng dịch bệnh không thể đi lại đƣợc, anh chị em Thụ Nhân tại Việt Nam, nhất là ở 

quanh vùng Saigon chỉ có thể biết đƣợc tin của nhau qua điện thoại hoặc các mạng xã hội thôi, mong rằng 

mọi ngƣời bình yên. Ngoài ra còn những Thụ Nhân đàn anh có ảnh hƣởng nhiều trong sinh hoạt Thụ 

Nhân khắp nơi nhƣ anh Huỳnh Trung Trực K1, hay anh Lê Hữu Ty K4 (nghệ danh Lê Cung Bắc) rủ nhau 

từ giã cõi đời này. 

Cơn dịch Vũ Hán này là vấn nạn cho toàn thế giới, nhƣng không may gia đình Thụ Nhân cũng bị ảnh 

hƣởng. Kính mong tất cả Thụ Nhân chúng ta cùng thắp lên nén nhang cầu nguyện cho những ngƣời bạn 

đã ra đi được yên nghỉ ngàn thu. 

Thụ nhân trong mùa tang tóc 
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PHÂN ƯU 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến 

 
Chị TRẦN THỊ NHUNG K6 

Mãn phần ngày 14/08/2021 tại Saigon 

Hƣởng thọ 72 tuổi 

Phu quân chị Trần Thị Nhung 
 

Anh CỔ KIẾN QUỐC 
Lìa trần ngày 14/08/2021 tại Saigon 

Hƣởng thọ 71 tuổi 

 
Anh NGÔ TRÚC K7 

Lìa trần ngày 20/05/2021 tại Saigon 

Hƣởng thọ 74 tuổi 

 

Anh NGÔ VĂN HUÂN K6 
Mệnh chung ngày 29/08/2021 tại Saigon 

Hƣởng thọ 70 tuổi 

Phu quân chị  Nguyễn Ngọc Lan K6 
 

Ông BÙI QUỐC KHÁNH 
Qúa vãng ngày 12/08/2021 tại Saigon 

Hƣởng thọ 74 tuổi 

 
Anh HUỲNH TRUNG TRỰC K1 
Thất lộc ngày 13/07/2021 tại Virginia 

Hƣởng thọ 78 tuổi 

 
Anh LÊ HỮU TY K4 

Thất lộc ngày 13/06/2021 tại Saigon 

Hƣởng thọ 76 tuổi 

 

Anh NGÔ VĂN HÙNG K6 
Tạ thế ngày 27/08/2021 tại Long An 

Hƣởng thọ 71 tuổi 

 
Anh PHAN THẾ VINH K11 

Qua đời ngày 19/08/2021 tại Canada 

Hƣởng thọ 66 tuổi 

 
Anh PHAN QUỐC SƠN K6 

Vãng sanh ngày 18/05/2021 tại California 

Hƣởng thọ 70 tuổi 

 
Anh PHẠM NGỌC BÍCH K1 

Mệnh chung ngày 14/07/2021 tại California 

Hƣởng thọ 78 tuổi 

 

Anh TRẦN VĂN NGUYÊN K4 
Từ trần ngày 17/08/2021 tại Saigon 

Hƣởng thọ 75 tuổi 

 
Hiền thê anh TRẦN VĂN NGUYÊN 

Tạ thế ngày 11/08/2021 tại Saigon 

 

 
Anh NGUYỄN KHOA KHƢƠNG K3 

Quá vãng ngày 31/08/2021 tại Saigon 

 

 
Anh NGUYỄN DUY TUYÊN K7 

Từ trần ngày 05/08/2021 tại Saigon 

 

Nhạc mẫu anh  Lƣu Ngọc Phúc K6 
 

Cụ bà NGUYỄN THỊ THÁI 
Quy tiên ngày 02/09/2021 tại Saigon 

Hƣởng đại thọ 101 tuổi 

 
Anh HỒ SAY HÊNH K8 

Từ trần ngày 26/08/2021 tại Saigon 

 

 
Anh NGUYỄN THÀNH DUỆ K8 
Lìa trần ngày 20/08/2021 tại Nha Trang 
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sau khi chữa bệnh anh cảm thấy 

ổn. Có lẽ vì lẽ đó anh không chịu 

chủng ngừa Covid. Bạn bè nghe 

anh nói  đều an ủi và đƣa ra nhiều 

phƣơng thuốc  để anh yên tâm. 

Anh cũng trấn an mọi ngƣời và 

cho biết anh không sợ chết nhƣng 

vì còn nhiều việc phải làm, cũng 

nhƣ lo cho con vì chúng còn nhỏ 

trong khi dịch bệnh vẫn kéo dài.  

Chƣơng trình chữa trị của anh 

gồm 6 lản hoá trị. Thế mà đến lần 

thứ tƣ anh thấy hết nên anh 

ngƣng. Ngoài cách chữa bệnh của 

Tây phƣơng , anh còn chữa theo 

lối gia truyền mà anh cam đoan là 

hay lắm. Đó lài loại nƣớc uống 

mà anh viết và gửi trên e mail cho 

mọi ngƣời đọc. Nhờ uống nƣớc 

đó mỗi ngày mà anh khỏi bệnh. 

Chị Thủy cũng nhờ nƣớc đó mà 

bƣớu cổ biến mất. Bây giờ anh 

Vĩnh chỉ đến gặp bác sĩ để chích 

hai tháng một lần. 

Anh tỏ ra rất vui khi gặp bạn bè 

trong buổi họp hè. Tóc anh bạc 

trắng. Anh cho biết trong thời 

gian làm hóa trị, râu tóc anh rụng 

hết trơn, từ trên xuống dƣới. bây 

giờ tóc mọc trở lại bình thƣờng, 

anh không nhuộm nữa. Chị Thủy 

cho biết mấy hôm trƣớc anh đi 

chích ngừa, sau đó anh bị thuốc 

hành, phản ứng của kháng thể rất 

mạnh làm anh lo nên buồn thúi 

ruột. Trƣớc ngày họp,  mọi việc 

có vẻ yên nên anh yêu đời trở lại. 

 

5) Mổ cataracte 

Vì mổ mắt đục ngày 28/7 nên chị 

Trần Thị Châu K8 không thể đến 

dự tiệc hè hôm 29/7. Chị mổ hai 

mắt trong vòng hai tuần. Hỏi chị 

mổ xong có trông thấy rõ hơn 

không, chị dí dỏm trả lời: "Bây 

giờ nhìn thấy anh Tú xấu hơn 

trƣớc, sau này gặp các anh chị 

chắc cũng vỡ mộng vì thấy nhan 

sắc mọi ngƣời phai tàn." 

Đáng lý ra chị phải mổ từ tháng 

11-12 năm ngoái, nhƣng chị cứ 

hoà hoãn. Cũng may là chị không 

đợi 18 năm mới đi mổ như chị 

Nguyễn Ngọc Thƣơng, vì lúc đó 

màng đục sẽ dày lên và lan ra 

tròng đen, Chỗ bị nạo sẽ làm xốn 

con mắt, tối về ngủ không đƣợc. 

Cách đây mấy tháng không biết 

có phải vì mắt mờ hay không mà 

chị vấp ngã, sái cả chân, sau đó 

phải vào bệnh viện băng bột.  

Coi chừng chị Châu biến thành 

ngƣời bionic vì mắt thì thay bằng 

kim cƣơng, chân thì bằng kim 

khí. 

 

6) Sức khoẻ của Đinh Hùng 

Trong buổi họp ngày 29/7 ai cũng 

nhận thấy sắc mặt của anh Đinh 

Hùng không đƣợc tốt. Anh gầy 

hơn trƣớc. Nhƣng tinh thần anh 

khả quan hơn nhiều. Anh vẫn giữ 

ý định tổ chức buổi văn nghệ 

"Tình ca Diệu Hƣơng" khi nào 

tình hình dịch bệnh lắng dịu.  

Chị Xuân cho biết mấy tháng vừa 

qua anh Hùng vào nhà thƣơng 

bốn năm lần để mổ đủ thứ bệnh. 

Có lúc anh đang lái xe thì bị 

AVC . Bây giờ anh mất tự tin nên 

không còn lái xe nữa, chị Xuân 

phải làm tài xế. Anh chị không 

ngồi chơi lâu với bạn bè trong 

buổi họp vì theo chị thì anh Hùng 

lúc này phải ngủ trƣa để tránh 

trƣờng hợp bất tỉnh bất thình lình.  

Chị  Xuân  cho biết sẽ để bán 

tiệm ăn Suave vì tuổi tác càng 

ngày càng cao và sức khoẻ càng 

ngày càng yếu. Hãng du lịch của 

anh Hùng thì đã sang tên cho 

ngƣời khác từ hai năm nay. Bán 

xong tiệm, anh chị sẽ mua một 

căn nhà có vƣờn tƣợc để ở cuối 

tuần. Hiện nay anh chị đã mua 

một căn hộ trong quận 13. Hy 

vọng rằng sau này khi anh chị có 

nhà lớn hơn, đời sống thoải mái 

hơn, anh chị sẽ tổ chức ăn uống 

và vui chơi nhiều hơn, hay ít ra 

cũng có một buổi tiệc tân gia đình 

đám.  

 

Tin các nơi khác 

1) ctkd1-2 thay đổi nhân sự 

Ngày 11/5 chị Phạm Thị Sáng 

trong Ban Điều hành diễn đàn 

ctkd1-2 mà chị đã nhận gánh vác 

cùng với các anh Huỳnh Hƣng và 

Phạm Bá Đức, cho biết: 

Chào các anh HTTrực, PBĐức, 

Huỳnh Hưng, VT Xuân, Kim 

Ngọc và các bạn thân mến, 

Trước đây, trong tình thế cấp 

bách đòi hỏi BĐH phải có 3 

người, tôi đã nhận làm thành viên 

của BĐH để việc bàn giao được 

suông  sẻ. Thông cảm cho hoàn 

cảnh khó khăn trong gia đình của 

tôi, Ngụy Ngâu, một đồng môn 

vừa là bạn cùng sở trong nhiều 

năm trước 1975 đã ra tay nghĩa 

hiệp, đồng ý đóng góp một bàn 

tay trong việc điều hành BĐH 

nhóm email ctkd1-2. Tôi rất cảm 

kích và hoan hô tinh thần cao 

thượng của Ngụy Ngâu. 

Như vậy từ nay tôi không còn 

trong BĐH nhóm email ctkd1-2 

nữa. 

Xin thân ái chào mọi người và 

không quên cám ơn chị Đặng 

Kim Ngọc đã tích cực giúp đỡ. 

Đặc biệt cám ơn HT Trực, Ngụy 

Ngâu một lần nữa. 

Sáng 

Đến ngày 25/5 tân Ban Điều hành 

viết một lá thƣ ra mắt: 

Anh chị em thân mến 

Được đề cử vào Ban Điều Hành 

của mạng CTKD 1-2, chúng tôi 

rất cảm kích về sự tín nhiệm này. 

Là một nhóm nhỏ sự vận hành 

của nhóm được đặt trên căn bản 

tình thân và sự yêu thương lẫn 

nhau của anh chị em trong cùng 

một gia đình như lời cha Viện 

trưởng  Simon Nguyễn Văn Lập 

dặn dò. 

Chúng ta ra đời từ chung một 

mái trường, Viện Đại Học Dalat, 

tụ họp lại trên diễn đàn này cùng 

nhau chia sẻ những kỷ niệm vui 

buồn của thời son trẻ, những lên 

xuống của mỗi cuộc đời bên cạnh 

những nổi trôi của lịch sử cùng 

sự phấn đấu để tồn tại của mọi 

người ở trong cũng như ngoài đất 

nước. Chúng ta là bạn bè thân 

thiết, là anh chị em. Chúng ta cần 

nhau, nhớ về nhau và muốn biết 

về ai còn ai mất kinh qua bao 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 21 
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biến đổi của thời cuộc và khi tuổi 

đời chồng chất mỗi lúc càng cao. 

Thắng bại hơn thua đố kỵ không 

còn nghĩa lý mà chỉ còn là ngậm 

ngùi thương cảm nhớ nhung. 

Cuộc đời chúng ta được trau dồi 

trong một thế giới hỗn tạp với 

những hoàn cảnh khác nhau, sự 

khác biệt về chính kiến, quan 

điểm là lẽ tự nhiên và dễ gây 

những hiểu lầm hay tranh cãi. 

Trong gia đình, xin vì tình thân 

và sự yêu thương mà nhường 

nhịn bỏ qua những bất đồng nếu 

có. Hoà đồng là căn bản cho sự 

tồn tại của nhóm. 

Ban Điều Hành chào đón mọi 

đóng góp qua những sáng tác, 

khảo cứu trong mọi lãnh vực 

chính trị, văn hoá, xã hội hay 

chuyển tải lên mạng những bài 

viết, tài liệu làm phong phú kiến 

thức và đời sống chúng ta nhưng 

không phải là những điều trái với 

luân thường đạo lý và pháp luật 

hay những quan điểm cực đoan 

gây ngộ nhận hay tranh cãi 

không cần thiết. Ban Điều Hành 

sẽ nhắc nhở những thái quá hay 

bất cập. Những bài chia sẻ trái 

với nguyên tắc nói trên sẽ  được 

trả lại cho tác giả để điều chỉnh. 

Hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp để 

thân tình còn mãi giữa anh chị 

em trong cùng một mái nhà. 

Ban Điều Hành cũng rất nhớ tới 

các anh chị em đã rời khỏi nhóm 

vì những lý do riêng, xin mau 

sinh hoạt lại để chúng ta cùng 

nhau chia sẻ và vui hưởng những 

phút giây đầm ấm của tình thụ 

nhân khi còn có nhau. 

Chúc bình an và sức khoẻ tới tất 

cả anh chị em và mong được sự 

hợp tác tích cực của mọi người. 

Thân kính 

Ban Điều Hành mạng CTKD 1-

2: 
Nguỵ Ngâu, Huỳnh Hưng, Phạm 

bá Đức 

 

2) Thụ nhân San Diego thăm bạn 

Ngày 29/5 anh Hoàng Long K1 

cho biết đã đi cùng với anh 

Nguyễn Thanh Phàn K1 và anh 

Đỗ Khăc Khương K2, đến thăm 

anh Nguyễn Minh Kính ở San 

Diego. Anh kể và cho xem hai 

tấm hình: 

Hom qua 3 thang Phan, Long, 

Khuong den choi voi Kinh, tan 

doc kha lau (hon 1 gio) 

Vui nhat la Kinh kha hon nhieu 

van de binh phuc chi la thoi gian 

thoi, dieu hay nhat la Kinh rat 

sang suot, thich nhong nheo voi 

chi Loan, xem ra rat yeu doi. HL 

Xin loi chua co tieng Viet trong 

new laptop. 

 

3) Du lịch Hawaï 

Đầu  tháng 6 anh Nguyễn Đình 

Cận K1 ở San Jose  cho biết 5 

cặp vợ chồng Thụ nhân gồm anh 

chị Nguyễn Hoành-Nga  CH, 

Nguyễn Đình Cận K1-Nhan Ánh 

Xuân K2, Vĩnh Hộ -Mỹ K2, Trần 

Kiêm Nguyện K2-Tú Nga K8, 

Huỳnh Hƣng-Ty K2, rủ nhau đi 

Hawaï cho đỡ tù túng. Tuy rất xa 

nhƣng Hawaï thuộc nội địa Hoa 

kỳ nên không bị  khó khăn về 

giấy tờ. Mời đọc thƣ của anh 

Cận: 

Sau hơn một năm dài ép mình 

trong nhà, không anh em, không 

bạn bè thăm viếng, ngày ngày 

sống trong không khí nặng nề 

của Covid,   rồi sau 2 

mũi  vaccines, chúng tôi đã nghĩ 

đến một chuyến đi nào đó để giải 

tỏa những căng thẳng trong 

người. 

Cũng từ ý nghĩ đó, chúng 

tôi gồm 5 cặp: Hộ-Mỹ, Nguyện-

Nga, Hưng-Ty, Hoành-Nga và 

Cận-Xuân đã chọn đi Ha-

waii ngày 4/6/21, mặc dù có vài 

khó khăn trong lúc đầu, cuối 

cùng sau gần 5 tiếng bay, chúng 

tôi đã có mặt tại Honolulu. 

 Tại Hawaii, chúng tôi  thực hiện 

chương trình du lịch như đã định 

sẵn: Polynesian Cultural Center, 

tour tham quan toàn cảnh trên 

đảo, tắm biển, ăn trái cây miền 

nhiệt đới và khám phá những 

món ăn nổi tiếng của Hawaii.. 

 Không  gì vui sướng cho bằng 

bạn bè được gần gũi nhau hằng 

ngày suốt  7 ngày trong  cảnh 

đẹp thần tiên của Hawaii, tâm 

tình và nhắc lại bao kỷ niệm êm 

đẹp của thời sinh viên trên vùng 

trời sương mù  Dalat. 

Sinh hoạt của chúng tôi hằng 

ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng tại 

Starbucks Coffee ăn sáng, tắm 

biển, ăn trưa chung quanh 

khu Hilton Hawaiian Village  Wa

ikiki Beach Resort, hay nếu 

đã đặt tour và nếu có chương 

trình đặc biệt thì sẽ thực hiện như 

đã định. 

Chúng tôi rất bận rộn với chương 

trình vui chơi hằng ngày, quên 

mất Covid đang còn dòm ngó. 

Ngày vui qua mau, thế rồi 7 ngày 

thần tiên ở Hawaii cũng hết..và 

chúng tôi chuẩn bị về lại Bắc 

Cali trong niềm luyến tiếc vô 

biên. 

Vợ chồng tôi cũng không quên 

cám ơn các bạn đã tổ chức 

một buổi tối sinh nhật cho tôi rất 

"hoành tráng" và rất thân mật. 

Xin gởi đến các bạn vài hình ảnh 

kỷ niệm của chuyến đi du lịch khó 

quên ( Hình ảnh chỉ lấy từ iphone 

của tôi nên có thể thiếu sót). 

Hẹn ngày tái ngộ. 

h t t p s : / / p h o t o s . a p p . g o o . g l /

Arf49n95WBQEWSV2A 

Rất thân mến, 

Cận 

 

4) Rủ nhau về với cha Lập 

Chỉ trong vòng hai ngày đầu 

tháng 7, hai anh K1 là Huỳnh 

Trung Trực ở DC và anh Phạm 

Ngọc Bích ở nam Cali, đã từ giã 

bạn bè ra đi về miền miên viễn. 

...tin tức đó đây 
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Bạn bè khắp nơi vô cùng xúc 

động. Người đưa tiễn mỗi nơi đều 

đông. Hình ảnh chụp ở hai nơi cho 

thấy số lƣợng bạn bè đối với hai 

anh trong mùa Covid  này đáng 

ngƣỡng mộ. Nhiều anh chị còn 

bày tỏ lòng thƣơng tiếc hai anh 

bằng những vần thơ sầu não nuột: 

 

Vĩnh biệt Huỳnh Trung Trực 

Sống trải lòng ra đi thanh thản 

Trƣớc sau sau trƣớc rồi đến hạn 

Giã biệt anh ngƣời bạn đồng song 

Hẹn một ngày nơi cõi vĩnh hằng 

Võ Thành Xuân 

13/7/2021 

 

BẠN TÔI ƠI !.. VĨNH BIỆT !! 

Hôm nay tôi tiễn Bạn  

Đoạn đường rất ngắn thôi  

Mà Bạn đi xa quá  

Xa hết một đời người ! 

 

Gió chiều nay không lạnh  

Sao buốt lòng tiễn đưa  

Bạn giờ không màng nữa  

Chuyện quanh đời nắng mưa  

 

Tôi giờ sao cứ nhớ  

Những tháng ngày xa xưa  

Bên hàng hiên quán cũ 

Có Bạn đang ngồi chờ !.. 

 

Đời người như giấc mộng  

Bạn giờ hết buồn vui  

Tôi lòng còn tiếc nuối  

Mới hôm nào đây thôi !.. 

 

Hôm nào mới đây thôi  

Mắt Bạn cười trong nắng .. 

Tôi thấy nhớ Bạn lắm ! 

Nắng còn vàng bên hiên… 

 

Những Bạn xưa thân thiết  

Đưa tiễn Bạn hôm nay  

Tình còn ở quanh đây  

Bạn tôi ơi !..Vĩnh biệt !! 

 

Mong Bạn về thanh thản  

Đừng đi lại kiếp sau  

Vài chục năm hư ảo  

Bụi hồng rơi rất mau !! 

      Hklong  

   ( Cali 24 tháng 7 năm 2021)  

Tiễn Bạn Đi Xa 
Tâm vắng lặng,khắp trùng dương 

sóng vỗ 

Mắt trần nhìn giới hạn cõi thiên 

thu 

Hạt sương mai rung mặt trời 

trong gió 

Giọt lệ buồn gõ nhẹ xuống hoang 

vu 

 

Đâu phải ta bày ra vòng oan 

nghiệt 

Nhân loại nầy duyên kiếp cột đời 

nhau 

Trong gang tấc đã trùng trùng 

sông núi 

Tà áo bay ảo mộng buổi ban đầu 

 

Rồi cứ thế trôi lăn mùa gió bụi 

Chuyến tàu đêm lặng lẽ tách ga 

đời 

Ai bước lên, ai ngập ngừng xuống 

bến ? 

Gió mùa thu hiu hắt đến khô lời 

 

Bạn bè ơi, biệt tăm mùa chinh 

chiến 

Âm thầm đi trong gió lửa mù khơi 

Đứa còn lại lạc loài như khách lạ 

Sống buồn tênh, lặng lẽ đứng bên 

đời 

 

Thế là hết, đoạn phim buồn qua 

hết 

Chỗ ai ngồi giờ cũng đã chia phôi 

Tâm vắng lặng, mùa hư vô vắng 

lặng 

Một mình ai quạnh quẽ cuối chân 

đồi . 

    Phùng Quân. 

Tháng Hè 2021 

 

Tiễn Bạn 
(họa nguyên vận) 

 

Năm tháng trôi là loài chim cánh 

vỗ 

Thời gian qua hiu hắt lá vàng thu 

Cuộc trần hoàn thoắt qua như cơn 

gió 

Về cội nguồn vắng lặng tiếng vi 

vu 

 

Tàu vút xa trong cơn giông khắc 

nghiệt 

Xa bạn bè xa một thuở có nhau 

Về một cõi riêng mình nơi góc núi 

Cuộc trăm năm nhớ lại những 

ngày đầu 

 

Một kiếp người có chăng là cát 

bụi 

Cứ cuốn đi cuốn mãi hết cuộc đời 

Ngụp lặn hoài tử sinh rồi đến bến 

Sóng vỗ hoài không nghe nói một 

lời 

 

Thấy buồn bã phai tàn mùa chinh 

chiến 

Thưa thớt dần từng bụt cát ra khơi 

Nơi bờ bến riêng mình ta xa lạ 

Nghe hắt hiu trong hoang vắng 

sầu đời 

 

Trong tứ khổ mai này rồi chấm 

hết 

Tiễn bạn bè trọn một kiếp phai 

phôi 

 “Tâm vắng lặng mùa hư vô vắng 

lặng” (1) 

Nhớ trường xưa lặng lẽ đứng trên 

đồi. 

 

Paris, 25/07/2021 

Lê Đình Thông 

(1) Thơ Phùng Quân 

 

Lời Nguyện Cầu Cho Bạn 

(Kính tặng hương linh anh 

Huỳnh Trung Trực) 
Thôi anh hãy bình tâm, đừng trăn 

trở 

Giũ bụi trần, phủi sạch nỗi âu lo 

Dù đường đời có lắm nẻo quanh 

co 

Người ở lại sẽ chu toàn cho bạn 

 

Xin cầu nguyện cho anh nhiều 

thanh thản 

Hãy nhẹ nhàng về tiên cảnh tiêu 

dao 

Chốn dương gian rối loạn biết 

dường nào 

Xin từ biệt, thôi cũng đừng lưu 

luyến! 

 

Tôi vẫn nhớ và âm thầm đưa tiễn 

Người bạn hiền vừa cất bước ra đi 

...tin tức đó đây 
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Tình đồng môn mình sẽ mãi khắc 

ghi 

Nén hương thắp, hẹn một ngày 

tái ngộ. 

 

Thành kính phân ƣu cùng chị 

Minh-Lý, cháu Đà Giang và tang 

quyến. 

 

Nhan Ánh-Xuân 

13-07-2021.  

 

Anh Đi Rồi 

Thu chưa về mà sao nhiều lá 

rụng?  

Gốc thông xưa đã gãy một đôi 

cành 

Quán cà-phê thiếu vắng bóng 

hình anh 

Chuyến tàu suốt đưa người về 

cuối nẻo 

 

Mùa hạ đến, bao đóa hoa tàn héo 

Anh đi rồi, để lại những tiếc 

thương 

Mảnh đời nào không lắm mối tơ 

vương 

Xin cố gắng đừng bận lòng lưu 

luyến! 

 

Xa Đà-Lạt:  thông đưa và suối 

tiễn  (1) 

Rời Qui-Nhơn với Ghềnh Ráng-

Tiên Sa... (2) 

Những con đường thơ mộng đã đi 

qua 

Xin gởi lại, anh về nơi miên viễn 

Nhan Ánh-Xuân. 

Cali 17/07/2021 

(1) Anh Phạm Ngọc Bích cƣ ngụ 

ở Đà-Lạt và tốt nghiệp trƣờng 

CTKD (k1), Đại Học Đà-Lạt. 

(2) Anh Ph.N. Bích đã từng làm 

việc ở Kỹ Thƣơng Ngân Hàng, 

Qui-Nhơn với chức vị Giám Đốc. 

 

MÙA DỊCH KHÓC BẠN 

Tháng ngày dài đăng đẳng 

hết đứng rồi lại nằm 

đi thì đi quanh quẩn 

ngồi thì ngồi chôn chân 

Kêu trời trời chẳng thấu 

gọi đất đất không hay 

bạn bè lần lượt mất 

chưa khóc mắt đã cay. 

 

Trực ơi, Bích ơi, về uống cà phê 

với tau. 

2 giờ sáng, 18/7/2021. 

LYSA 

 

5) Con dâu trong chữ nho 

Nhân đọc mấy tờ cáo phó, anh 

Nguyễn Thanh Nhàn K1 có ý giải 

thích chữ hiền tức thƣờng thấy 

trong đó. Anh nói: 

Nhiều ông già tị nạn mở tở báo 

ra là tìm đọc tin cáo phó.  Mục 

đích là thống kê tuổi thọ để nhẩm 

tính chừng nào tới phiên mình, 

ngơ ngác trước chữ hiền tức. 

Hiền tế là rể hiền 

Hiền tức là dâu thảo 

Chữ hiền tức ít người biết! 

vậy chữ này ở đâu ra? 

Trong chữ nho, chữ tức gồm ba 

chữ nhập lại: 

Bên trái là chữ nữ nghĩa : đàn 

bà, con gái 

Bên phải gồm hai chữ: 

- Phía trên chữ tự: 

Trong ý nghĩa : tự nguyện. tự 

giác, tự biên, tự diễn 

Có câu: Các nhân tự tảo môn 

tiền tuyết, hưu quản tha nhân 

ngoã thượng sương  

Nghĩa đen: Mọi người tự quét 

tuyết trước cửa nhà mình, đừng 

lo chuyện sương trên mái ngói 

nhà người khác. 

Nghịa bóng: Hãy ráng lo thân 

mình đừng bá láp bao đồng 

chuyện người khác 

- Phía dưới chữ tự là chữ 

tâm: Con tim, tấm lòng tốt 

 

Tự trên tâm dưới hợp thành chữ 

tức. Tức này gồm nhiều nghĩa: tử 

tức, lợi tức, tin tức,  cũng còn có 

nghĩa: quan tâm, lo lắng, an ủi, 

chăm sóc bằng tất cả tấm lòng. 

Ba chữ nhập lại: Một người đàn 

bà có chồng, còn quan tâm lo 

lắng chăm sóc an ủi cha mẹ 

chồng tức là con dâu. 

 

6) Đại nhạc hội "Cảm Ơn Anh" 

Đầu tháng 8 anh Võ Thành Xuân 

K1 chuyển tin của chị Nguyễn 

Thanh Thủy về Đại nhạc hội 

Cảm Ơn Anh  thứ 14 của Hội 

H.O. Cứu Trợ Thƣơng Phế Binh 

& Quả Phụ VNCH. Còn nhớ  

ngày 7/7/2018 Bản tin TNÂC có 

loan tin ra mắt sách Biệt Đội 

Thiên Nga của chị Thuỷ ở nam 

Cali. Anh Xuân viết: 

Các bạn thân mến, 

Chị Nguyễn Thanh Thủy, CTKD 

1, hiện là Hội Trưởng Hội H.O. 

Cứu Trợ Thương Phế Binh & 

Quả Phụ VNCH, xin gởi đến các 

bạn bản tin sau đây và hết lòng 

mời gọi các bạn cùng chung tay 

cứu trợ. 

Chương trình trình diễn đại nhạc 

hội được thông báo chính thức là 

Chủ Nhật, 29 Tháng Tám, 2021, 

từ 11:00 giờ đến 18:00 giờ. Địa 

điểm: Westminster Mall, 1025 

Westminster Mall, Westminster, 

CA 92683. 

Ban tổ chức đại nhạc hội gồm: 

Bà Nguyễn Thanh Thủy (Trưởng 

Ban); Ông Bùi Đẹp ( Phó Trưởng 

Ban Tổng Quát); Ông Nguyễn 

Dinh (Phó Trưởng Ban Ngoại 

Vụ); Ông Tần Nam (Phó Trưởng 

Ban Nội Vụ); THSV Trần Vũ 

(Angela Phan, Julie Huỳnh, 

Subrina-Phó Trưởng Ban Giới 

Trẻ). Ngoài ra còn có các ban 

khác phục vụ cho buổi trình diễn 

đại nhạc hội. 

Chi phiếu xin gởi đến: 

Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế 

binh & Quả Phụ VNCH 

P.O Box 25554  

Santa Ana, CA 92799, USA 

Thân mến, - VTXuan 

...tin tức đó đây 
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Từ lúc đƣợc tin, một số anh em 

Thụ nhân ở Cali đã sốt sắng gửi 

check, dù có đi xem Đại nhạc hội 

hay không. Anh Xuân nhắc nhở: 

Xin mang đến các Anh Thương 

Phế Binh và Quả Phụ VNCH 

chút niềm vui và an ủi vì những 

người cùng chiến tuyến dù đang 

ở phương trời xa đã không quên 

mình. 

Nhân đây chị Thanh Thủy xin 

thông báo bạn nào đi dự Đại 

Nhạc Hội Kỳ 14 nầy xin cho biết 

tên và địa chỉ để Hội H.O. gởi 

Thiệp Mời VIP. 

Xin nhắc lại : 

Check ghi trả cho Hội HO Cứu 

Trợ Thương Phế Binh & Quả 

Phụ VNCH và chị Thanh Thủy 

cho biết có thể viết tắt H.O. Cuu 

Tro TPB VNCH. 
Check gởi từ nước ngoài USA xin 

ghi trả cho Disabled Veterans & 

Widows Relief Association. 

 Địa chỉ của Hội: 

 Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế 

Binh & Quả Phụ VNCH 

P.O Box 25554  

Santa Ana, CA 92799, USA 
Thân mến, 

VTXuan 

7) Gửi lời thăm nhau 

Ngày 26/08 anh Nguyễn Thăng 

Long K1 gửi meo cảm ơn và 

thăm hỏi bạn bè: 

Thân gửi bạn trong gia đình TN. 

Vài hàng cám ơn bạn, thăm các 

bạn và toàn gia.  

Gia đình NgtLong – TGC  hiện 

tại vẫn bình an và khỏe mạnh, vì 

đang sống trong vùng XANH 

(không bị dịch bệnh). 

Cầu xin mọi vấn nạn qua đi để 

mọi người được trở lại cuộc sống 

bình thường. 

Chuyện Covid 19 tuy không trầm 

trọng, nhưng cũng làm người ta 

lo sợ. Lo sợ vì kẻ thù vô hình 

giống như viên đạn vô tình trong 

cuộc chiến vậy. 

Quan trọng là vấn đề tinh thần, 

khi mình tự tin, không sợ hãi thì 

sức đề kháng sẽ tăng mà tránh 

được sự lây lan của Covid. Ngoài 

ra cần thêm việc bổ sung thực 

phẩm bổ dưỡng, thuốc men thực 

dụng, tránh giao tiếp và tự cách 

ly (cấm cung) thì mọi chuyện sẽ 

ổn. 

Các bạn bè ở Việt Nam vẫn bình 

an, chỉ vì Covid khiến con người 

tự cô lập và lười biếng thêm. 

Cũng may cao tuổi rồi nên "Tự 

Cách Ly" vẫn không thấy 

buồn,       

Hơn nữa vào thời này nhờ công 

nghệ @ nên đã có nhiều phương 

tiện giao tiếp và nhìn thấy mặt 

nhau.  

Dùng Iphone & Ipad gọi Face-

time gọi cho nhau là vui rồi. 

 Thôi quên Covid, một lần nữa 

gửi lời cám ơn các bạn đã quan 

tâm thăm hỏi. Cầu chúc tất cả 

bạn bẻ chúng ta đều bình an 

trong thời gian dịch bệnh này. 

TGC – Ngtlong 

 

Tiếp theo đó anh Nguyễn Văn 

Sơn cùng khoá cập nhật tin tức 

về dịch bệnh Covid: 

Các bạn già thân mến, 

Đọc mail của anh Tư, SR phục 

lăn các nhà có "căn tu" (cấm nói 

lái), ít sợ, ít buồn vì dịch bệnh lan 

tràn và cách ly gần như tuyệt đối 

(nhất là ở vùng được treo bảng 

và giăng dây tư bề có gắn bảng 

"vùng xanh"). SR, tâm chưa bình 

nên không được "bốn không" (vô 

tư) như vậy.  

SG thân yêu của chúng ta có 20 

lò thiêu, mỗi lò mỗi ngày thiêu 

hết công suất được 12 xác, vị chi 

là 240 xác nếu thiêu suông sẻ. 

Mà có ngày có đến hơn 600 

người chết, có hôm phải đưa về 

Bến Tre nhờ thiêu "phụ". Hòm 

xấu để đem thiêu không có để 

quàng vào, xác được dùng xe cẩu 

đưa lên xe penne hoặc container 

chở đi, thấy mà đau lòng. Thủ 

tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 

và Thứ trưởng y tế thường xuyên 

vào SG chỉ đạo, quân đội nhiều 

binh chủng (kể cả Cảnh sát cơ 

động), đội ngũ y bác sĩ và điều 

dưỡng nhiều tỉnh cũng xắn tay 

vào tiếp viện (kể cả giúp 

thiêu xác, mang tro cốt về cho 

tang quyến), hàng hóa lương 

thực thục phẩm từ các tỉnh miền 

Bắc Trung Nam đều có đổ về SG 

để giúp dân SG. Nghe thấy đã 

phát sốt. Không dám xài từ thô 

tục của Vy Tiểu Bảo, chứ sợ cũng 

gần "té đái vãi phân". 

SR may mắn có thằng rể có giấy 

phép lái xe ra đường, sáng nay 

đem tiếp tế cho một ít thực phẩm. 

SR phải ra lộ (nghĩa là phải chun 

ra hàng dây giăng đi 200m) 

trang bị 2 lớp mặt na, 1 tấm chắn 

nhựa chống giọt bắn) để nhận 

hàng vì xe vào hẽm không trở 

đầu được. Mới tới đầu hẽm, cả 

một lực lượng cảnh sát, thanh 

niên, dân phòng lễ phép hỏi bác 

ra đường chi vậy. Ai đi tới trạm 

xét cũng đều phải trình giấy 

phép. Đường sá vắng tanh, nhà 

tiệm quán đều cửa đóng then cài, 

không ai ra đường. SG buồn thê 

lương, Vũ Trọng Thức nhắn tin 

cho SR, viết "tao chỉ muốn chun 

vô hòm". SR thường xuyên gọi 

điện cho anh em để an ủi lẫn 

nhau, chưa thấy đứa nào không 

sợ, không buồn chán! Một điều 

may mắn là cho đến giờ này anh 

em ở SG đều đã được chích vac-

cine, có đứa đã chích 2 mũi, tuần 

tới sẽ được chích nhiều hơn do 

tới thời hạn (có đủ thuốc, không 

lo) và đều được an toàn, như SR 

đã viết tin cho các bạn cách 

nay 10 ngày. 

Giản cách ở SG bây giờ nghiêm 

ngặt để test tất cả (test tại tổ dân 

phố để dân cách ly tuyệt đối) 

hoàn toàn không giống tình trạng 

lock down ở bên các bạn (Trần 

Đỉnh Chỉ còn dắt chó đi dạo, còn 

lái xe chở vợ đi siêu thị mua sắm 

lương thự, thực phẩm ...). 

Sướng cha đời! 

 

8) Bệnh Hà Minh Quang trở nặng 

Nhận đƣợc thƣ của anh Trần Văn 

Hải K2, anh Sơn râu K1 cho biết 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 25 



25 

 

chi tiết bệnh tình của anh Hà 

Minh Quang cùng khoá: 

Cả tuần nay "bộ đồ lòng" của Hà 

Minh Quang có vấn đề, hành hạ 

bạn tới bến. Cứ đầy bụng và đi 

"xông" nhưng không đi được, 

thỉnh thoảng nhói đau, uống 

thuốc không khỏi, muốn đi bệnh 

viện thì không nơi nào tiếp nhận 

mà chỉ khám bệnh từ xa, cho toa 

mua thuốc, nhưng không có kết 

quả tốt. Bệnh viện Chợ Rẫy có 

danh sách 30 bác sĩ khám bệnh 

từ xa miễn phí, đủ mọi chứng 

bệnh (đa khoa), gọi thì được hồi 

đáp ngay. Nhà thuốc thì không 

thiếu, đi mua cũng không khó, 

nhưng chưa gặp đúng thuốc. 

Hàng tuần Quang vẫn đi "xúc 

ống" (lọc thận) 3 lần (thứ 3, 5, 7) 

và khám bệnh. 

Quang hơi yếu, nhiều lúc nói 

không ra hơi, SR không dám gọi 

trực tiếp nhiều, nói chuyện ngắn 

thôi, chủ yếu là động viên bạn và 

khuyên bạn kiên nhẫn uống thuốc 

của bác sĩ bệnh viện An Sinh. 

Thường thì gọi chị Nga - bà xã 

Quang - để hỏi thăm. 

Nam mô A di đà Phật. 

Amen 

SR 

 

9) Florida-Hội ngộ Thụ nhân 

Cuối tháng 8 anh Phan Thạnh K1 

tƣờng thuật chuyện bạn bè Thụ 

nhân ghé thăm anh nhƣ sau: 

“Giông Bão Florida 

Không Chia Xa Tình Thụ Nhân” 

Từ tháng 5/2021 Hàn đã ngỏ ý 

với một số bạn bè Thụ nhân đến 

chơi Florida mùa mảng cầu 

tháng 8, vì nhà Hàn cũng có một 

vƣờn Na nho nhỏ…Số nhận lời 

cũng bảy, tám cặp nhƣng dịch Cô 

vít lại bùng phát mạnh ở tiểu 

bang FL nên bớt đi một số cặp. 

Đến đầu tháng 7 lại thêm “Bão 

nổi lên rồi”…Xuất phát từ vùng 

Caribbean tiến về Tiểu bang 

nắng ấm…: 

-1/ Bão Elsa : Từ đầu tháng đến 

giữa tháng 7. 

-2/  …Fred : Giữa tháng 8 

-3/  … Grace: Giữa tháng 8 

-4/  … Henri : Giữa tháng 8 

-5/  … Ida    : Cuối tháng 8 . Hàn 

âu lo than thầm “Thôi rồi tình 

Thụ nhân chắc cuốn theo chiều 

gió” bèn hỏi lại bạn bè ( số đã 

quyết định ) thì đƣợc hồi đáp : 

“Dù dịch có thể lan, Bão có thể 

nổi, nhƣng quyết định đi Florida 

không thay đổi chút nào”. Những 

lời chân tình ấm áp và dứt khoát 

quyết tâm đã làm động lòng Trời 

Đất : 

  Ba cơn bão đầu tiên đến gần 

Florida thì chuyển dần qua 

hƣớng West, trong đó cơn bảo 

Grace đi thẳng vào Calcun, 

Mexico. 

  Cơn bão thứ tƣ Henri chuyển 

qua East rồi đi thẳng lên hƣớng 

North… 

  Cơn bão thứ năm Ida cũng 

chuyển qua West rồi đi thẳng vào 

Louisana… 

Thế là Florida bình yên vô sự, 

nắng ấm chan hòa. 

   Ngày 18 tháng 8, vợ chồng 

Trần văn Lƣợc (Houston,TX) lái 

xe qua ở cho đến 22 tháng 8… 

   Ngày 23 tháng 8 vợ chồng 

Hoàng minh Châu (K.10)&Oanh 

( Seattle ) đến bằng máy bay… 

   Cùng ngày 23 tháng 8 vợ chồng 

Quang gìa cơ, Seattle, ( đã bay 

qua Atlanta từ thứ sáu 20/8/21 ) 

và vợ chồng Tiêu Khải Đằng từ 

Atlanta lái xe xuống. 

Ngày thứ ba 24/8/21 vợ chồng 

Hàn cùng cặp Châu&Oanh lái xe 

ra Clear Water,Tampa, tắm biển 

một ngày với hai cặp Đằng và 

Quang… 

   Ngày thứ năm 26/8/21 họp mặt 

ở nhà Hàn ( từ 11giờ trƣa đến 3 

giờ chiều) nghỉ xả hơi…đến 7 giờ 

chiều họp tiếp…có phần văn 

nghệ bỏ túi : “ Hát cho nhau 

nghe” đến 11 giờ  30 đêm… 

Và đã khám phá ra một tài năng 

mới nở lúc về già : Tiêu Khải 

Đằng, Thụ Nhân K.1 cựu trung 

uý hải quân, sau đó tất cả ở lại 

nhà Hàn (ngủ bụi), 9 giờ sáng 

hôm sau vợ chồng Đằng lái xe về 

Atlanta, Châu-Oanh đến nhà một 

ngƣời bạn khác, vợ chồng Quang 

già cơ ở lại chơi nhà Hàn đến 

chiều thứ hai 30/8/21 mới đƣợc 

đƣa ra phi trƣờng Orlando trở về 

Seattle.  

Tất cả mọi ngƣời đến trƣớc hay 

đến sau đều đƣợc mời ăn mảng 

cầu thoải mái. Cuộc hội ngộ nào 

cũng phải có lúc chia tay …Với 

những lời chúc nhau tạm biệt và 

lời cám ơn…Đặc biệt nếu lời 

CÁM ƠN từ một phiá thì không 

trọn vẹn, cho nên chúng tôi đã 

cám ơn nhau vì đã đem đến cho 

nhau sự chân tình, niềm vui và 

những phút giây hạnh phúc thật 

sự vào lúc tuổi xế chiều…Chúng 

ta có thể khác nhau nhiều thứ 

nhƣng lúc nào cũng vẩn cùng 

chung một nguồn, Ngôi trƣờng 

Mẹ : Viện Đại học Đà lạt, ngƣời 

CHA tinh thần thân kính: CHA 

VIỆN TRƢỞNG  và cụm từ thân 

thƣơng THỤ NHÂN ĐÀ LẠT. 

    

  HÀN SĨ PHAN 
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Tin Âu châu 

1) Du lịch phiền phức 

Nhận thấy Âu châu có vẻ tạm ổn 

vì dịch bệnh Covid-19 nên anh 

chị Thụ nhân họp bàn tìm nơi đi 

chơi, nhất là những quốc gia Âu 

châu . Thế nhƣng nhiều ngƣời vẫn 

còn ngại tuy đã có chủng ngừa 

đầy đủ. Anh chị Lưu văn Dân-

Marie không chịu nổi cảnh tù 

túng ở nhà và giới nghiêm trong 

thành phố, sau khi đã tìm trên 

mạng các danh lam thắng cảnh, 

cuối cùng quyết định chọn  

Venise, Ý đại lợi, đi chơi 5 ngày 

từ 17/5. Lƣợt đi không bị vấn đề 

gì nhờ có chích ngừa hai mũi và 

làm test PCR trƣớc khi lên máy 

bay. 

Lƣợt về anh chị cẩn thận đi tìm 

nơi làm test PCR. Khách sạn thì 

chỉ đi nhà thƣơng, nhƣng nhà 

thƣơng lại quá xa. Một nhân viên 

trong khách sạn cho biết địa chỉ 

của một tiệm thuốc tây gần đó. 

Ngƣời bán hàng của tiệm thuốc 

lấy tiền rồi viết địa chỉ của một 

nơi làm test. Họ cam đoan đó là 

test PCR. Đến khi ra phi trƣờng 

thì hoá ra không phải. Hãng máy 

bay bắt phải mua vé đi chuyến 

khác vào hai ngày sau và trong 

thời gian chờ đợi phải tốn tiền để 

làm test ngay tại phi trƣờng. Test 

có hiệu lực trong vòng 72 tiếng 

đồng hồ. Vé mua một lượt đi  mắc 

hơn vé khứ hồi.  

Vì phải chích đi chích lại nhiều 

nơi, lúc thì ở trong thành phố, lúc 

ở phi trƣờng, trong một thời gian 

rất là hạn hẹp, anh chị Dân-Marie 

phải chạy toé phở, điên cái đầu. 

Chƣa hết phiền toái. Đến ngày đi, 

anh chị gặp một nữ tiếp viên 

không nói rành tiếng Pháp hay 

tiếng Anh, tính tình cáu bẩn, thái 

độ trịch thượng, khiếm nhã. Anh 

chị còn bị bắt trả thêm tiền gửi 

hành lý. Bực cả mình. 

 

2) Từ Việt nam về Pháp 

Trong khi bên Âu châu nhờ chủng 

ngừa nên dịch bệnh thuyên giảm, 

ở Việt nam và vài quốc gia Á 

châu khác nhƣ Thái lan, Căm bốt 

bị Covid  Anh và Ấn kết hợp 

hoành hành dữ dội. Ở Việt nam 

thì miền bắc nhƣ  Hà nội, Bắc 

giang, Bắc ninh có nhiều ổ dịch 

nhất. Ở Sài gòn ít hơn nhƣng đến 

đầu tháng 7, nhận thấy số người 

bị lây lan tăng trƣởng, các biện 

pháp ngăn ngừa và cách ly càng 

ngày càng áp dụng triệt để, chị 

Chu Nguyệt Nga K3 cùng chồng 

là anh Trịnh Văn Đăng đến toà 

đại sứ Pháp và hãng máy bay Air 

France lấy vé về lại Paris. 

Về đến nhà, chị Nga tá hoả lên vì 

bị kẹt ở Việt nam gần hai năm, 

mặc dù có cô em dâu thƣờng tới 

trông chừng nhà cửa, nhƣng 

không tránh đƣợc những hƣ hao 

ngoài ý muốn và không ngờ đƣợc. 

Thêm vào đó chiếc xe không 

dùng đến trong thời gian khá lâu, 

cũng phải kêu ngƣời tới sửa.  

Vì những lý do đó anh chị đành từ 

chối lời mời họp của các anh chị 

em Thụ nhân Âu châu vào cuối 

tháng 7.  

Có vẻ nhƣ anh chị lúc nào cũng 

đầu tắt mặt tối vì sửa nhà, ở Việt 

nam phải làm lại mái nhà, đặt lại 

các ống nƣớc, tân trang lại phòng 

ngủ; về tới Pháp cũng phải thay 

hệ thống điều hoà không khí, lò 

sƣởi, Thời Covid bận bịu những 

chuyện nhà cửa cũng đỡ hơn là 

không có chuyện gì làm, đi khỏi 

nhà không đƣợc, không gặp đƣợc 

ai, tối ngày chỉ nhìn trời hiu 

quạnh. 

3) Họp hè 

Nhận thấy tình trạng dịch bệnh 

Covid-19  bên Pháp đang lắng 

dịu, các biện pháp ngăn ngừa bớt 

nghiêm trọng, chị chủ tịch Thụ 

nhân Âu châu Ngô Bích Ngọc 

quyết định kêu gọi hội viên gặp 

nhau  vào cuối tháng 7. Lúc đầu 

chị nghĩ chắc chỉ có vài anh chị 

hƣởng ứng, nhiều lắm cũng cỡ 

chục ngƣời, không ngờ đến giờ 

chót số ngƣời ghi tên lên đến 26 

ngƣời. Đặc biệt có anh chị 

Nguyễn Công Huy- Ngọc Điệp 

K8 đã lái xe từ bên Đức sang để 

gặp chị Hồng Thị Kim Lan cùng 

khoá. Có chị mọi ngƣời mong đợi, 

nhƣng không đến đƣợc, đó là chị 

Trần Thị Châu  vừa mổ cataracte 

con mắt thứ hai. 

Trƣa 29/7 trời nắng tốt, không 

nóng lắm, ai cũng vui vẻ, cƣời nói 

rổn rảng vì đã hơn một năm 

không gặp, không đƣợc vui đùa 

với nhau. Nhà hàng Phở Pasteur ở 

ngoại ô Paris có nhã ý cho mƣợn 

dàn karaoke sau bữa ăn để  mọi 

ngƣời ca hát nhƣng anh Trần Tấn 

Long "K12" đề nghị để anh đem 

đàn và micro tới sẽ vui hơn, sôi 

động hơn. Thật vậy, có người còn 

nổi hứng ra nhảy. Trƣớc một điệu 

madison anh Nguyễn Tấn Sinh 

K11 ra sàn nhảy ôn lại cho các 

anh chị lúc trƣớc, đã học những 

bƣớc căn bản. Anh chị Huy-Điệp 

thì yêu cầu anh Long chơi một 

bản rumba để anh chị biểu diễn. 

Các anh Đoàn Trần Nghị, Phạm 

Trọng Khoát, Nguyễn Văn Vĩnh 

trổ tài phó nhòm làm không khí 

hoạt náo hơn lên. 

 

4)  Ung thƣ máu 

Từ hai năm nay, anh Nguyễn Văn 

Vĩnh ít liên lạc với bạn bè, có lúc 

xuống sắc, bạn bè từ phƣơng xa 

cũng để ý thấy qua hình ảnh, nhất 

là qua viber. Ai hỏi thăm thì anh 

trả lời qua loa, coi nhƣ chả có gì 

đáng chú ý. 

Bỗng dƣng một hôm , vào tháng 

sáu, anh thố lộ rằng anh bị ung 

thƣ máu từ hai năm nay, nhƣng 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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