
  

 

T rong sách Luận ngữ (thiên Vi 
chính), Khổng Tử cho rằng: 

‘‘ngũ thập nhi tri thiên mệnh” (五十而

知天命): năm mươi tuổi có thể biết 
được mệnh trời. Người xưa coi 
‘‘thất thập’’ là hiếm hoi : ‘‘Nhân 
sinh thất thập cổ lai hi’’ (人生七十古来

稀), vì vậy sách Luận Ngữ mới chép 
rằng : ‘‘Thất thập nhi tòng tâm dục 
bất du củ’’ (七十而從心欲不踰矩) : đến 70 
tuổi trong tâm có muốn điều gì cũng 
không ra ngoài quy tắc (bất du củ = 
không vượt ra ngoài quy tắc). 

Thời gian Thụ Nhân là bách niên, 
thầy Vũ Quốc Thúc vượt xa thất 
thập, năm nay 96 tuổi. Cổ nhân có 
câu : 
 

Lộ diêu tri mã lực  
路遙知馬力,  

Sự cửu kiến nhân tâm 
事久見人心  

(Đường dài mới biết sức ngựa,  
việc lâu ngày mới thấy lòng người). 
 

Dòng sử Việt dài dằng dặc, có biết 
bao nhiêu việc lâu ngày, sách vở gọi 
là biến cố lịch sử (évènements his-
toriques), thể hiện qua nhân tâm. 
Sách vở thánh hiền nói : Ngũ thập 
tri thiên mệnh. Thầy Thúc hơn ngũ 
thập tới 40 năm. Tôi chắp nối chữ 
nho, thuật lại buổi tương phùng 
ngày 05/08 : cửu thập luận cổ tri 
quốc mệnh : 九十論知國命.  
 
Ngày 03/08 dương lịch, chị Đặng 
Kim Ngọc bên Úc đưa lên diễn đàn 

TN1-2 hai câu sấm Trạng 
Trình. Hai hôm sau, tôi 
đem hai câu thơ này vấn ý 
thầy :  
 
Bỉnh chúc vô minh quang 
tận diệt  
炳 燭 無 明 光 盡 滅 

Trọng ngân bạc phúc sản 
tiêu vong  
重 銀 薄 福 産 消 亡  

Ngọn đèn mà tối tăm thì ánh sáng 
mất hết 
Xem nặng tiền bạc mà nhẹ phước 
đức thì tài sản sẽ mất hết.  
 
Diễn nghĩa : 
Trần Đại Quang sẽ bị tận diệt 
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị 
Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc và 
chế độ cộng sản sẽ tiêu vong.  

 
Trở lại với sấm Trạng Trình. Dân 
gian quen gọi cụ Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (1491-1585)  (阮 秉 謙) là 

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

Số 22 (Bộ mới) Tháng 9 năm 2016 

 Lời nhóm biên soạn 
 
Tiếp tục ủng hộ TNAC, các anh 
chị Thụ nhân đã gửi nhiều bài 
vở quý giá, nhưng số trang có 
hạn nên đành phải giữ lại một 
số cho Bản tin sau. Xin các anh 
chị thông cảm và đừng vì thế 
mà ngưng gửi bài. 
Một lần nữa nhóm biên soạn 
xin thành thực cám ơn quý anh 
chị đã tận tình giúp đỡ để Bản 
tin ngày càng khởi sắc.  

Bài vở và tin tức xin gởi về: 
thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@gmail.com 

Xem tiếp trang 3    

Trong số này: 
 
Sấm Trạng 

Lê Đình Thông 
Mùa thu Paris (thơ)  

 Ngô Bích Ngọc 
Tâm tình của Biển 

 Phan Thạnh 
Đà lạt mờ sương 

Lê Thân Hồng Khanh 
Thụ Nhân hay Thụ Sinh? 

Ngô Bích Ngọc 
Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  

 Nhiều tác giả 
Nhớ (nhạc) 

 Trần Thụy Minh 
Bạn hay Bè? 

 Phạm Trọng Khoát  
Thư mời 

Phạm Văn Lưu  
Tội nghiệp thằng Nhàn 

 Nguyễn Thăng Long 
Về thăm Đà Lạt (thơ)  

 Nhan Ánh Xuân 
Gia chánh 

 Chị Diệu Hỷ TN-B 
Tin tức đó đây 

Anh Lê Đình Thông, Thầy Vũ Quốc Thúc, 
LS Lê Trọng Quát 

GIÁO SƯ VŨ QUỐC THÚC : LUẬN CỔ TRI QUỐC MỆNH 
Lê Đình Thông  
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2015 
 

một đêm mùa thu , 
sương khói mịt mù , 

Paris đã khóc , 
sau trận đòn thù . 

 
người khoe chiến thắng , 

trên xác của người . 
vỉa hè  máu đọng  
ác quỷ vui cười ! 

 
thành phố đang vui , 
cuối tuần mở hội... 

vụt trong khoảnh khắc 
tang tóc nơi nơi  

 
thương cho tuổi trẻ  
mùa xuân cuộc đời , 
đành vùi chôn mãi, 

tương lai, ngày vui ... 
 

một bông hồng trắng , 
để tang cho người . 
một giọt nến nhỏ , 
là nước mắt rơi . 

 
mùa thu Paris , 

hát khúc biệt ly ! 
mùa thu Paris , 

khóc tiễn người đi ! 

2016 
 

giáo đường đổ hồi chuông  
Chúa trên thánh giá buồn  
thương oan hồn vất vưởng 
máu còn hoen lề đường  

 
vài cánh hoa khô héo , 
nằm rũ cạnh bờ tường . 
mẫu nến tàn vung vãi , 

ai thắp nơi công trường  
 

những chứng tích một đêm 
tưởng như ngủ im lìm 
để mỗi lần truy niệm, 

khơi lại càng buồn thêm ! 
 

những con phố thân quen  
bao năm tháng êm đềm 
cuối tuần vui như hội 
rực rỡ ánh hoa đèn ... 

 
rồi sau cơn sốt máu 

người hốt hoảng nhìn nhau, 
cố tìm niềm vui gượng  
để che lấp nỗi sầu ... 

 
ngôi Chúa ở trên cao , 

dạy ta bài học nào  
chữ THƯƠNG cứ học mãi , 

mà khó thuộc làm sao ! 
 

Chúa thương người trần thế 
xin ban ánh từ quang , 
soi đường người lạc lối  
thôi gieo rắc lầm than . 

 
 
 

 

ngô bích ngọc-2016 

2015 - Bataclan 
2016 - Nice 
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 Trạng Trình, vì cụ thi đậu trạng 
nguyên khoa Ất Mùi (1535), lại 
được phong tước Trình Quốc 
Công (程 國 公).  Không những 
Trạng Trình tiên đoán nhiều sự 
việc ứng nghiệm, mà ngay cả 
quốc hiệu Việt Nam (越 南) cũng 
được cụ sử dụng trước vua Gia 
Long mấy thế kỷ, qua bốn câu 
thơ :  
- Việt Nam khởi tổ xây nền 
- Việt Nam sơn hà hải động 
thưởng vịnh 
- Thùy thị phương danh trọng 
Việt Nam 
- Tiền hậu quang huy chiếu Việt 
Nam 
 
Bốn câu thơ trên cho thấy tính 
khả tín (crédibilité) câu sấm 
Trạng Trình. Để trả lời câu hỏi 
của tôi, Thầy Thúc chậm rãi đọc 
lại bài thơ Cự Ngao Đái Sơn (巨 鰲 

戴 山), như muốn hòa chung cùng 
vận nước : 
 
Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,  
Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh. 
Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực, 
Trước cước trào vô quyển địa thanh. 
Vạn lý Đông minh quy bả ác, 
Ức niên Nam cực điện long bình. 
Ngã kim dục triển phù nguy lực, 
Vãn khước quan hà cựu đế thành. 
 
Nguyên bản chữ Hán : 

碧   浸   仙  山   徹   底   清 

巨   鰲    戴  得   玉   壺   生 

到   頭   石   有   補   天   力 

著   腳   潮   無   卷   地   聲 

萬   里   東   溟   歸   把   握 

億   年   南   極   奠   隆   平 

我   今   欲   展   扶   危   力 

挽   卻   關   河   舊   帝   城 

Xin tạm dịch như sau : 
 
Kim quy đội dải sơn hà 
 
Nước biếc non xanh lắng biển sâu 
Tinh túy kết lại tận ngọc châu 
Tung tăng ngẩng đầu nâng trời đất 
Lội xuống thềm hoang sóng bạc đầu 
Biển Đông thu tóm bàn tay nắm 
Trời Nam ổn định đến ngàn thu 
Kim quy cứu khốn phò nguy biến 
Chủ quyền giành lại sẽ bền lâu. 

(bản dịch : Lê Đình Thông) 
 
Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã lấy địa 
lý chính trị biển Đông để diễn 
giải câu sấm Trạng Trình. Tương 
lai Biển Đông liên hệ mật thiết 
đến vận nước. Thầy Thúc đọc 
thêm bài sấm sau đây bàn về 
tương lai đất nước : 
 
Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 
Can qua xứ xứ động đao binh 
Mã đề dương cước anh hùng tận 
Thân Dậu niên lai kiến thái bình 

龍 尾 蛇 頭 起 戰 爭 

杆 戈 處 處 動 刀 兵 

馬 啼 羊 腳 英 雄 盡 

申 酉 年 來 見 太 平 

 
Cụ Trạng 
Trình và thầy 
Vũ Quốc Thúc 
đều bước qua 
ngưỡng tuổi 
90. Câu thơ 
‘‘Thân Dậu 
niên lai kiến 
thái bình’’ của 
đất nước còn là ‘‘Thân Dậu niên 
lai kiến bách niên’’ của giáo sư 
Vũ Quốc Thúc. 
 

Lời Cuối (跋文): 
Như lệ thường, tôi gửi bài tường 
thuật để xin Thầy hiệu chính. 
Thầy gửi cho tôi điện thư dưới 
đây. Nếu lời văn là chính con 
người (le style, c’est l’homme 
même) như câu nói của Buffon, 
thầy mượn thơ cụ Trạng để nhắn 
nhủ chúng ta đều là các môn sinh 
của thầy. Tôi xin chép lại nguyên 
văn điện thư, diễn tả trọn vẹn tấm 
lòng kẻ sĩ đối với đại cuộc. 
‘‘Anh Thông thân mến, 

Cảm ơn Anh đã tường thuật buổi 
hội ngộ " lịch sử " của chúng ta. 
Tôi tôn trọng mọi lời lẽ của anh, 
không thể mà cũng không muốn 
thêm bớt chi. Một điều lạ lùng : 
từ sáng hôm nay tôi chợt nhớ lai 
bài thơ của cụ Trạng Trình mà 
tôi đã học thuộc lòng cách đây đã 
80 năm : tôi đang suy tư về bài 
thơ ấy thì nhận được e-mail của 
Anh về Sấm Trạng. Bài thơ đó 
chắc Anh cũng đã đọc rồi. Xin 
ghi lại như sau : 
 
Non sông nào phải buổi bình thời: 
Thù đánh nhau chi khéo nực cười! 
Cá chậu chim lồng ai khiến đuổi ? 
Núi xương sông huyết thảm đầy 
vơi 
"Ngựa phi chắc có hồi quay cổ 
Thú dữ nên phòng lúc cắn người  
Ngán ngẩm sự đời chi nói nữa ! 
Bên đầm say hát nhởn nhơ chơi...  
 

Thân mến : Vũ Quốc Thúc’’ 
 
Paris, tiết Đại thử (canicule) 2016 

… Sấm Trạng 

Chúc mừng 
Nhận được thiệp mừng của anh chị Dương Tấn Hải K1, làm lễ thành hôn cho con gái  
 

Caroline Duong  cùng cậu Benjamin Marat  
 

vào ngày 20/08/2016 tại Clichy, Pháp 
Gia đình Thụ nhân Âu châu chúc mừng anh chị Hải và mến chúc hai cháu đẹp duyên cầm sắt  
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L òng mẹ bao la như biển Thái 
Bình dạt dào, tình em biển 

rộng sông dài, Deep Blue Sea, 
Đại dương sâu thẳm…Ta là Biển, 
Ta rất đồng ý với người thế gian 
khi lấy Ta để ví von, so sánh với 
những gì vĩ đại, bao la, sâu thẳm 
nhất. Bởi vì chính bản thân Ta, 
bộ mặt của Ta đã chiếm đến 71 
phần trăm diện tích bề mặt trái 
đất và có nơi đạt độ sâu đến 36 
ngàn 200 feet. Ngoài ra, trên mặt 
đất dù có đầy dẫy sông, suối, ao 
hồ để đem nguồn nước ngọt đến 
cho loài người (mà gián tiếp cũng 
do Ta cung cấp phần lớn từ sự 
bốc hơi của bản thân Ta để tụ 
thành mây, kết thành mưa đổ 
xuống…). Tuy vậy số lượng nước 
nầy cũng chỉ chiếm có 3 phần 
trăm, còn Ta, nước biển chiếm 
đến 97 phần trăm lượng nước của 
địa cầu. Đáng nói nhất và quan 
trọng nhất là chính Ta đã đem 
nguồn sống lớn lao nhất đến cho 
nhân loại. Ta góp phần điều hòa 
sinh thái, ổn định khí hậu, phân 
định thời tiết và cung cấp nguồn 
thực phẩm vô tận cho con người. 
Ta vốn rất đại lượng, hào phóng 
và nói theo ngôn ngữ giang hồ thì 
còn rất chịu chơi nữa. Bởi vì 
nguồn thực phẩm do Ta cung cấp 
không phải đơn giản chỉ là số 
lượng, kém chất, kém vị cốt chỉ 
ăn để lấy no sống qua ngày, mà 
ngược lại toàn là hàng thượng 
phẩm hảo hạng và vô cùng bổ 
dưỡng. Không phải chỉ có dân 
nhậu chuyên nghiệp, dân ăn sành 
điệu mà mọi người bình thường 
khác khi nghe nói đến hai chữ hải 
sản là đã mường tượng thấy nó 
rất phong phú, đa dạng và vô 
cùng hấp dẫn. Ngoài những thứ 
thông dụng như : cá, tôm, cua, 
mực, nghêu, sò, ốc, hến … còn 
những thứ đặc sản khác như : bào 

ngư, vi cá, king crab, tôm hùm…
Còn làm sushi thì có cá ngừ đại 
dương, cá salmon biển Bắc, cá 
yellow tail .v.v. Ngoài ra còn có 
hải sâm, rong biển, tảo tiên dược, 
sụn cá mập là nguồn hải dược dồi 
dào, phong phú…Thêm vào đó 
người đời còn được hưỏng dụng 
sự thoải mái, thanh thản tuyệt vời 
và vô cùng bổ ích khi dạo bước, 
phơi mình trên bãi biển hoặc 
ngâm mình trong nước biển mát 
rượi vào những ngày hè nóng 
bức. Như vậy theo sự suy diễn 
bình thường thì Ta phải được con 
người tôn vinh, cảm tạ và trân 
trọng hết sức, hết mình phải 
không? Nhưng thực tế không 
phải như vậy, vì con người chính 
là một loài sinh vật thụ tạo khó 
tính nhất và vô ơn nhất trên địa 
cầu! Rất nhiều lúc họ đã oán hận, 
căm ghét và xỉ vả Ta thậm tệ. 
Chẳng hạn khi bị một cơn sóng 
thần vùi dập, phủ ngập tràn bờ, 
khi bị lắc lư và chìm đắm con tàu 
trong đại dương dậy sóng cuồng 
nộ, hay bị biển sâu hút vào xoáy 
nước thăm thẳm… Những lúc đó 
Ta bị nguyền rủa tàn tệ không 
tiếc lời: Nào là biển cuồng điên 
hung bạo, biển hiểm ác vô tình, 
biển man rợ, biển kinh hoàng đã 
cướp đi mạng sống của biết bao 
nhiêu người .v.v. Chẳng vậy mà 
trong bài hát “Lời kinh đêm“ của 
cố nhạc sĩ Việt Dũng đã viết : 
Biển ngây ngô hay biển man rợ, 
Biển có buồn hay biển chỉ làm 
ngơ. 
Và trong một bài văn tế của một 
tác giả nào đó cũng đã có ghi như 
sau : 
Bi thảm ! Chị chìm thây trên biển 
đen, 
Anh tan thân trong sóng dữ, 
Xác tê cóng, tử vô địa táng. 
   Nói lời thật lòng, Ta quả đã 

chịu nỗi  oan Thị Kính nầy trong 
sự câm lặng ấm ức không biết từ 
bao trăm năm, bao ngàn năm rồi. 
Bởi vì bản chất thật sự của Ta rất 
hiền hòa trầm lặng.Ta không biết 
rõ Tâm Phật thì như thế nào 
nhưng nếu phải so sánh thì Ta 
chắc sẽ không thua về từ bi, đại 
lượng, bao dung, v.v... Bởi vì 
những gì Ta cưu mang, Ta cung 
cấp cho loài người là vô tận và vô 
điều kiện. Những lúc biển yên 
tĩnh, phẳng lặng như tờ đó mới 
chính là bộ mặt thật của Ta. Còn 
những lúc biển dậy sóng hãi 
hùng, cuồng nộ nhấn chìm mọi 
thứ là do tác động của gió còn gọi 
là cuồng phong. Hắn lợi dụng Ta, 
xô đẩy, thúc ép mặt nước của Ta 
để tạo nên sự nhấp nhô chao đảo 
lúc dâng thật cao, lúc đẩy xuống 
thật thấp tạo sự kinh hoàng cho 
mọi người đi biển. Do bản chất 
“xấu xa“ gây bất lợi cho người 
khác như vậy nên loài người đã 
mắng không ngoa khi gọi người 
làm xằng bậy, hay gây việc xấu là 
“đồ phải gió“. Còn về những cơn 
sóng thần cuồng nộ phủ ngập tràn 
bờ gieo rắc chết chóc kinh hãi 
cho nhiều nơi, nhiều chỗ thì Ta 
hoàn toàn vô can, mà chính là do 
những cơn địa chấn, động đất 
cường độ cao gây nên. Ta lại bị 
lợi dụng, ruột trái đất xì hơi mà 
Ta lãnh đạn, đứng mũi chịu sào,  
ôi! chắc đó cũng là cái vận, “vận 
nước mà” . Oái oăm là nó không 
chọn nơi khác để động mà lại 
chọn khu đáy biển gần bờ để 
động, để rồi gây nên sóng thần 
khiến Ta bị oan. Nói cho công 
bằng, nói nhỏ thôi, động đất ở 
đâu cũng kinh hoàng hết,nhưng 
động đất trên bờ, khu thị tứ, đô 
thị thì còn tồi tệ hơn. Ở đó nạn 
nhân sẽ chết đau đớn hơn do 
tường đổ, cây đập, đá đè và có 
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khi phải kéo dài sự khổ đau, đói 
khát, nóng sốt, ngắc ngoải đến 
mấy ngày dưới những đống bê 
tông hay gạch vụn. Còn động đất 
ngoài biển, sóng thần tràn vào 
giải quyết những người xấu số 
nhanh gọn và mát mẻ. Số đã chết 
vì thiên tai thì ở đâu cũng chết, 
thôi thì chết nhanh gọn và mát 
mẻ vẫn hơn. Ta chỉ nói sự thật 
thôi, nhưng sự thật dễ gây mất 
lòng do đó nhiều người đã mắng 
Ta là “Biển vô tình“; cái miệng 
hại cái thân! Đành chịu vậy thôi. 
   Bây giờ đến chuyện phân bua 
ngược lại, loài người đã làm hại 
Ta thế nào? Câu trả lời chắc loài 
người đã biết rõ. Ôi! Nó ghê gớm 
lắm và nhiều vô số kể. Rõ rệt 
nhất là họ đã khoan vào đáy lòng 
Ta để hút lấy khí ga như là hút 
lấy nguồn chân khí nội lực của 
Ta, hút lấy dầu thô như là rút lấy 
máu huyết, dưỡng trấp của Ta. 
Để thỏa mãn tham vọng làm bá 
chủ và hù dọa kẻ khác họ đã cho 
nổ bom nguyên tử trong lòng Ta 
để thí nghiệm và bắn đủ loại hỏa 
tiễn đạn đạo vào thân Ta để thử 
đường bay và tìm kiếm mục tiêu 
giả định. Ngoài ra họ đã xả nước 
thải dơ bẩn vào thân Ta, và tệ hại, 
ác đức nhất là xả những chất thải 
độc hại vào lòng Ta, giết hại hàng 
tỷ tỷ cư dân sinh vật, thực vật 
biển mà họ không hề nghĩ tới đó 
chính là nguồn thực phẩm phong 
phú bổ dưỡng nuôi sống bản thân 
họ và con cháu họ. Ta không thể 
tưởng tượng được loài người vốn 
tự cho là thông minh mà lại mê 
muội đến như vậy. Hơn thế nữa 
còn có những tên tuyệt đỉnh đần 
độn như tên phó giám đốc hãng  
Formosa ở Hà Tĩnh Việt Nam đã 
tuyên bố một câu ngu dốt nhứt 
trần gian :    
“Bây giờ chúng ta chọn thép hay 
chọn tôm cá, chọn biển sạch“. 
Hắn làm phó giám đốc hãng sãn 
xuất thép Formosa, hắn nói như 
vậy có nghĩa là đã áp đặt câu trả 
lời cho người dân VN ở vùng đó 
rồi. Không biết cha mẹ nào đã 

sinh ra những tên vừa tham lam, 
vừa ngu muội và độc ác như 
vậy?! Đáng lý là một con người 
hắn phải hiểu một điều sơ đẳng 
nhất là từ hàng ngàn năm trước 
lúc chưa có thép con người vẫn 
sống và sinh sôi nảy nở, nhưng 
ngược lại nếu không có biển 
sạch, không có sinh vật biển thì 
có lẽ con người không còn tồn tại 
đến ngày nay. Vì lẽ đó, người dân 
VN đã đanh thép trả lời :         
“chúng tôi chọn tôm cá, chọn 
biển sạch“. Và chắc chắn họ còn 
muốn nói thêm : còn những tấm 
thép của các ông làm ra thì hãy 
để dành hàn “ quách” ( hòm thép 
đặt trong hòm gỗ để vận chuyễn 
xác chết đi xa cho khỏi bung) cho 
các ông liệm thây mà đem về Đài 
Loan, đem về Tàu. Nhưng khổ 
nỗi nhà cầm quyền Việt Nam của 
chế độ Cộng sản độc đảng, độc 

tài, những đỉnh cao dốt nát của 
nhân loại nhưng lại ích kỷ và 
tham lam vô độ, đã nhận và nhét 
đầy túi nên vẫn làm ngơ trước nỗi 
khổ đau của người dân Việt và để 
cho bọn đồ tể tiếp tục hành nghề 
sau những lời tuyên bố giả lả lấy 
lệ và nhận một số “tiền còm“ gọi 
là bồi thường, nhưng chưa biết số 
tiền nầy sẽ lọt vào đâu ?! Nỗi uất 
ức và tâm trạng bi thương nầy 
hầu như đang được ẩn dấu và dồn 
nén trong lòng mọi người dân 

Việt nhưng họ vẫn còn e dè, sợ 
hãi chưa dám nắm tay, kề vai sát 
cánh cùng đứng lên để phá tan 
gông xiềng, xóa bỏ áp bức, bất 
công đòi quyền được làm người 
đúng nghĩa con người. Tâm trạng 
nầy đã được cô giáo Trần thị Lam 
ở Hà Tĩnh tỏ lộ qua bài thơ “ĐẤT 
NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI 
KHÔNG ANH” 
   
Đất nước mình ngộ quá phải không anh 
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn 

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm 
Trước những bất công vẫn không biết 

kêu đòi… 
 

Đất nước mình lạ quá phải không anh 
Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ 

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ 
Sinh mạng con người chỉ như cái móng 

tay… 
 

Đất nước mình buồn quá phải không 
anh 

Biển bạc,rừng xanh,cánh đồng lúa biếc 
Rừng đã hết và biển thì đang chết 

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi 
xa… 

 
   Trở lại về chuyện tâm sự của 
Ta, của biển cả trong vụ “khủng 
bố” tàn khốc bằng chất độc ở 
Vũng Áng, Hà Tĩnh VN. Các 
người có biết không, một phần 
thân thể của Ta trải dài hơn hai 
trăm cây số từ Hà Tĩnh đến Thừa 
Thiên, Đà Nẵng nhuốm đầy chất 
độc và vẫn còn tồn đọng phần thì 
trong thân, phần thì kết tụ lắng 
xuống nền đáy tạo nên sự tê buốt, 
nhức nhối, rã rời và chắc sẽ còn 
kéo dài như một con bệnh trầm 
kha hàng chục, chục năm sau. Cư 
dân của Ta như tôm, cua, cá, 
mực, nghêu, sò, ốc, hến, v.v... và 
cả đến thực vật như san hô, rong, 
tảo hàng tỷ, tỷ đã bị thảm tử, hủy 
diệt một cách đau đớn và đầy oan 
khiên. 
Tại sao lại oan khiên ? Vì vốn dĩ 
Tạo Hóa đã dựng nên biển cả và 
các sinh vật, thực vật biển và giao 
cho Ta trách nhiệm phải làm cho 
nó phát triển, sinh sôi nẩy nở một 
cách trong lành và sau đó với 
mục đích là hy sinh bản thân 
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 mình để làm nguồn thực phẩm 
nuôi sống nhân loại, cho nhân 
loại được thoải mái, hạnh phúc. 
Bởi vì bản thân Ta và cư dân Ta 
rất yêu mến nhân loại. Chẳng 
phải Chúa đã phán dạy: “không 
có sự hy sinh nào lớn lao và ý 
nghĩa cho bằng hiến mạng sống 
mình cho người mình yêu” sao? 
Nhưng đằng nầy Ta và cư dân Ta 
bị đầu độc chết tức tưởi, chết một 
cách vô bổ, không ý nghĩa và 
không đạt được mục đích. Hơn 
thế nữa nếu con người vì không 
biết, hoặc vì nhu cầu tối cần thiết 
mà xử dụng cư dân biển của Ta 
để tìm sự sống lúc quá cấp bách 
thì chính họ cũng bị trúng độc mà 
chết tức tưởi, vì vậy cái chết của 
cư dân Ta chẳng những không 
đạt được mục đích là hy sinh để 
nuôi sống loài người mà còn tạo 
ra kết quả ngược lại. Như vậy 
chẳng phải là oan nghiệt, oan 
khiên sao ! Đã là thác oan thì 
chắc là không được siêu thoát 
rồi ! 
Như vậy thì có hàng triệu triệu 
oan hồn của cá, tôm, sinh vật 
biển đang vật vờ, lơ lửng suốt 
dọc bờ biển các tỉnh miền Trung 
VN… Nếu nhắm mắt và lắng 
đọng suy tư để cho trí tưởng 
tượng bay xa thì chắc là những 
người đi bộ hoặc ngồi yên tĩnh 
dọc các bờ biển nầy sẽ tiếp cận 
cảm thính vô hình những tiếng 
nấc nghẹn ngào trên đầu ngọn 
sóng vỗ bờ và những tiếng rít thê 
lương trong gió từ xa khơi thổi 
vào. Muốn tự cứu mình và giải 
thoát cho các oan hồn vất vưởng 
nói trên thì người dân Việt Nam 
phải tích cực hơn nữa, mạnh dạn 
hơn nữa, và dấn thân hơn nữa.  
Bạo quyền có thể đàn áp, bắt bớ 
vài trăm người, thậm chí vài 
ngàn, vài chục ngàn người, 
nhưng không thể ngăn cản được 
hàng trăm ngàn, hàng triệu người 
đứng dậy để đòi công lý, công 
bằng và quyền quyết định cho 
vận mệnh Đất Nước, Dân Tộc và 
cho chính bản thân mình…trong 

đó có quyền lựa chọn những sự 
việc gần kề trước mắt như chọn 
tôm, cá và biển sạch, môi trường 
sạch chứ không chọn thép; chọn 
đồi nương, sông hồ trong xanh 
lành mạnh chứ không chọn bô 
xít…  

 
 
 
 
 

N ế u 
cứ nhu 
nhược 
t i ế p 
t ụ c 
chịu đựng và khuất phục để cho 
bọn cầm quyền cộng sản lựa chọn 
thay thì chắc chắn bọn chúng chỉ 
chọn tiền : sống, chết mặc bay, 
tiền thầy bỏ túi. 
   Phần trên là một chút tâm tình 
của bản thân Ta và sự liên hệ 
giữa Ta và con người. Bây giờ 
nhìn chung một chút về tổng thể 
trên quả Địa Cầu. Quả thật là Trái 
đất đang lâm nguy và cũng chính 
là nhân loại đang lâm nguy. Vấn 
đề chính là ở chổ con người đang 
tự hủy diệt chính mình. Cũng vì 
tính ích kỷ và tham lam vô tận lại 
đòi hỏi sự hưởng thụ quá mức 
cần thiết mà không cần nghĩ đến 
chừng mực cho nên họ đã làm 
cho ô nhiễm toàn diện, tàn phá, 
xả độc khắp mọi nơi: Không khí 
nhiễm bẩn đầy chất độc hại từ 
khói xe, khói nhà máy, bụi hầm 
mỏ…gây nên biết bao bệnh hoạn 
về đường hô hấp đồng thời làm 
nhiệt độ trái đất càng ngày càng 
nóng dần lên gây hậu quả băng 
tan nước tràn. Đồi núi cây rừng bị 
san ủi, đốn chặt, khai thác vô tội 
vạ tạo nên lũ lụt, đất chùi liên tục 
khắp nơi. Sông ngòi, ghềnh thác 

bị ngăn chặn be bờ làm thủy điện 
khiến cho đồng bằng hạ nguồn 
thiếu nước khô cằn, ngập mặn. 
Đất đồi bị đào ủi để khai thác 
khoáng sản quá mức cần thiết, tệ 
hơn nũa nhiều khi còn được dùng 
để làm hố chôn các chất thải công 
nghiệp vô cùng độc hại. Còn 
nhiều, rất nhiều các hình thức phá 
hoại khác của con người không 
thể kể hết. Về phần Ta, biển cả, 
bị xâm hại như thế nào thì Ta đã 
kể sơ lược ở phần trên rồi. Một 
ngày nào đó khi quả địa cầu đã bị 
tàn phá đến mức tột cùng, môi 
trường khắp mọi nơi mọi lúc đã 
bị ô nhiễm hết thuốc chữa. Biển 
cả, sông ngòi, khe suối, thác 
ghềnh, đồi núi, đồng bằng đều 
tràn ngập, đầy dẩy chất độc hại 
và nhân loại đang ngắc ngoải bên 
bờ vục thẳm; Lúc đó Mẹ Thiên 
Nhiên sẽ hiện đến và cất cao câu 
hỏi với loài người : “ các ngươi 
chọn Chết hay là chọn Sống” 
Lúc đó chắc chắn nhân loại sẽ 
kêu gào: “chúng tôi chọn Sống” 
và tiếng kêu gào lớn nhất, cất cao 
nhất sẽ là của những tên đại loại 
như Formosa, bởi vì lẫn trong 
nhiều ngôn ngữ gào thét có 
những tiếng lơ lớ ồn ào nhất “ngộ 
không muống chiết, ngộ không 
muống chiết”. Lúc đó nhân loại 
sẽ nghe một tràng cười lạnh lùng 
nhưng ẩn chứa niềm chua xót 
phát ra từ Mẹ Thiên Nhiên : 
Muộn rồi, quá muộn rồi các con 
ạ! Bây giờ các con không chọn 
cái Chết, nhưng đã từ lâu, rất lâu, 
ngày này qua ngày khác các con 
đã hủy diệt mọi mầm sống trên 
mặt đất. Mầm sống không còn thì 
các con dựa vào đâu để mà sống ! 
Thôi vĩnh biệt… 
   Tiếng cười lịm tắt và nhân loại 
cũng lịm dần vào cõi chết, để lại 
một huyền sử không mấy vinh 
quang về quả địa cầu và các cư 
dân của nó.  
   FLORIDA, 

Tháng 8-2016 
 HÀN SĨ PHAN 
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Đ ầu năm 1970 đang dậy học ở 
Vĩnh Long, tôi nhận được "Sự 

vụ lệnh" thuyên chuyển lên dậy tại 
trường nam trung học Trần Hưng 
Đạo tại Đà Lạt. Cầm sự vụ lệnh trong 
tay tôi vừa vui, vừa buồn. Vui vì thực 
hiện được điều mình mong muốn, 
ấp ủ từ lâu, nhưng cũng buồn vì phải 
xa Vĩnh Long, bỏ lại đàng sau lưng 
ngôi trường Tống Phước Hiệp và 
bao nhiêu học sinh hiền hoà, ngoan 
ngoãn của tôi. 
 
Đà Lạt đón tôi trong không khí mát 
lạnh cùng tiếng thông reo vi vu, 
trước khi vào thành phố, xe chạy qua 
một khúc đường đèo thật đẹp với 
những rừng thông trải dài cả hai bên 
đường, bên phải là núi, bên trái là 
thung lũng thấp hơn mặt đường. 
Qua khỏi thác Prenn chẳng bao xa 
đã vào trung tâm thành phố. Xe 
Minh Trung có bãi đậu gần chợ Hoà 
Bình, đây là loại xe đò nhỏ chỉ có 
khoảng 12 chỗ ngồi, tiện nghi và 
nhanh chóng hơn những xe đò lớn 
vì không phải đón khách ở dọc 
đường. Tuy vậy quãng đường Saigon
-Đà Lạt dù chỉ khoảng 300km mà 
bao giờ cũng cần đến sáu bẩy tiếng 
đồng hồ, đường xấu, sau này có 
những quãng hư hỏng, chẳng được 
tu sửa hoặc bảo trì  nên xe không 
thể nào chạy nhanh hơn được. 
 
Trong giai đoạn đầu, một người chị 
họ là Hiệu trưởng trường Bùi Thị 
Xuân cho tôi tạm trú tại nhà của chị 
trong cư xá. Cư Xá Bùi Thị Xuân lúc 
bấy giờ nằm ở phía bên phải của 
trường, trên khoảng đất rộng nơi 
góc của hai con đường Võ Tánh và 
Phù Đổng Thiên Vương, rất tiện cho 
việc đến Viện Đại Học Đà Lạt vì chỉ 
cần vài phút đi bộ, nhưng hàng ngày 
đi dạy tại trường Trần Hưng Đạo thì 
lại  bất tiện vì rất xa. Một người như 
tôi, không đi xe đạp hoặc xe gắn 
máy, chỉ có hai cách, hoặc là đi bộ 

hoặc đi xe xích lô máy. Kiếm được 
xích lô máy ở nơi tương đối vắng vẻ 
này không phải chuyện dễ, phải đi 
bộ xuống gần chợ Hoà Bình, như vậy 
cũng đã mất gần nửa quãng đường, 
đó là chưa kể đến phí tổn về tiền xe. 
Đi bộ mất cả tiếng đồng hồ, nếu dạy 
những giờ đầu chắc chắn là phải dậy 
thật sớm để sửa soạn và ra đi lúc trời 
mới hừng đông. Bây giờ biết phải 
tính sao..., may quá trong cư xá cũng 
có nhiều em học trường Trần Hưng 
Đạo, các em tình nguyện dẫn tôi đi 
đường tắt để đến trường và chỉ cần 
chừng  ba chục phút đi bộ.... Mỗi 
sáng nếu tôi có giờ dậy đầu, mở cửa 
đi ra thì đã thấy các em, học trò đệ 
thất, đệ lục đứng đợi sẵn để cùng đi. 
Tôi vui vì có bạn đồng hành, các em 
thì hãnh diện vì được đi cùng với cô 
giáo, nói theo bây giờ thì đó là một 
việc làm "win win", không đem lợi 
nhuận cho cả hai phía như trong 
thương trường nhưng đem lại niềm 
vui cho cả cô lẫn trò ! 

Muốn đi đường tắt phải lội qua 
vườn của những người sống bằng 
nghề trồng rau củ nằm dưới thung 
lũng, cô trò chúng tôi đi men theo 
những bờ vườn hẹp toàn là đất đỏ, 
cao hơn mặt vườn chừng nửa thước, 
ngang qua những vườn trồng rau sà 
lách, cà rốt, bắp cải, bông cải, ác ti 
sô, đậu ve, đôi khi cũng có vườn 
trồng cả dâu tây, các cậu học trò 
nhỏ láu lỉnh trên đường đi học về giả 
vờ ngã lăn xuống vườn dâu đầy trái 
chín đỏ để hái trộm hoặc thưởng 
thức vài trái mà không bị nhà vườn 

bắt, đúng là "nhất quỷ, nhì ma, thứ 
ba học trò". Thật là thơ mộng khi 
trời hơi giăng sương mù, mờ mờ, ảo 
ảo, hơi lạnh thấm vào người mặc dù 
đã mặc đủ áo ấm, cô đi trước, trò 
theo sau, vừa đi vừa suýt soa, cả cô 
lẫn trò đều lạnh. 
 
Chỉ khi nào trời mưa hoặc đường đất 
còn đẫm nước thì thật là khổ, đất đỏ 
vừa mềm vừa nhão bám vào giầy, 
vào quần vào áo dài. Cô giáo vào 
lớp mà nhem nhuốc nhưng biết làm 
sao hơn. Lấy kinh nghiệm, trong 
khoảng thời gian đó tôi chỉ mặc toàn 
quần đen mà chẳng khi nào dám 
diện quần trắng. 
 
Trường nam trung học Trần Hưng 
Đạo nằm trên một ngọn đồi, xa 
thành phố, thơ mộng với những 
hàng thông bọc quanh, cạnh trường 
bên phải là hồ Vạn Kiếp, khi tôi đến 
thì đó chỉ là một hồ nhỏ đã cạn gần 
hết nước nhưng theo lời kể, trước 
đây là một trong những hồ lớn và 
đẹp ở Đà Lạt chẳng khác gì hồ Than 
Thở hoặc hồ Xuân Hương. Nhưng rồi 
với thời gian, đúng như ông cha 
ngày xưa đã nói "thương hải biến vi 
tang điền", hồ từ từ thu hẹp dần, 
mới đây tôi được biết hồ Vạn Kiếp 
đã không còn nữa mà thay vào đó là 
những mảnh vườn đang được canh 
tác. Bên trái của trường, cách một 
đường đi là những biệt thự nhỏ, xinh 
xắn, kiến trúc theo kiểu Tây Phương, 
có lẽ ngày xưa dành cho nhân viên 
người Pháp vì thời đó trường Trần 
Hưng Đạo là nhà nghỉ mát của quân 
đội Pháp, nay mới thuộc sở hữu của 
trường. Trường nằm xa thành phố, 
vắng vẻ, đêm tối mất an ninh nên dù 
dùng làm cư xá cho giáo sư, chẳng 
ai dám ở, ngoài gia đình bác cai 
trường, sau này bắt đầu có một hai 
đồng nghiệp chọn những căn nhà ít 
hư hỏng, ít phải tu sửa để ở, nhà bỏ 
trống cả mấy chục năm nên hư hại 
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 nhiều. Tôi còn nhớ có chị bạn đồng 
nghiệp ở cùng với cô cháu gái đang 
học trường Quốc gia Sư Phạm, chỉ 
có hai dì cháu, "liễu yếu đào tơ" mà 
dám nhận một villa nên ai cũng nể, 
sau này hỏi ra mới biết là cả hai dì 
cháu đều rất giỏi võ Bình Định.  
 
Trường nằm trên ngọn đồi cao nên 
muốn vào trường phải đi mấy chục 
bậc thang thẳng dốc, sáng nào cũng 
vậy, ngoài việc đi bộ, tôi còn phải leo 
bao nhiêu bậc tam cấp nên cũng 
nhờ đó mà sức khoẻ của tôi rất tốt, 
đúng tiêu chuẩn vận động lý tưởng 
của ngày nay!  
Ngẫm lại tôi thấy đường đời của tôi 
thực sự là không bằng phẳng, lúc 
nào cũng phải tranh đấu, phải bỏ 
nhiều công sức, phải leo dốc cực 
nhọc rồi mới đạt được mục đích, nếu 
không thì tại sao tôi lại phải leo hết 
dốc Trần Hưng Đạo đến dốc đại học 
Victoria ở Wellington lộng gió, xứ sở 
của Kiwi ! 
 
Hai niên khoá đầu, trường chia cho 
tôi phụ trách các lớp đệ thất (lớp 6), 
nam sinh nhỏ thuộc lứa tuổi 11, 12. 
Lớp học quá đông, có lớp tới 70 
chục em, hỗn độn, nhốn nháo. Tôi 
quen dạy học trò lớn, ngoan, hiền 
nên thoạt đầu tôi bị shock, nhưng 
rồi tôi cũng có cách để đưa các cậu 
học trò nhỏ này vào kỷ luật. Nếu các 
em học sinh của tôi ở Tống Phước 
Hiệp thấy tôi lúc đó chắc phải giật 

mình, cô giáo dịu dàng, nhẹ nhàng 
ngày xưa, nay trở thành một bà giáo 
sát khí đằng đằng, đi lên, đi xuống, 
trong tay lúc nào cũng cầm một cây 
thước kẻ dài, cậu bé nào lộn xộn là 
sẽ bị khẻ tay, nếu nghịch quá thì bị 
quỳ tại chỗ. Thời ấy, đó là những 
hình phạt nhẹ mà ban giám hiệu 
cũng như phụ huynh học sinh không 

ai phản đối hoặc ta thán gì cả. Ngày 
nay nghĩ lại thấy mình đã phạm vào 
việc hành hạ và hạ thấp nhân phẩm 
của trẻ em, ở Tây Phương là sẽ bị 
đuổi việc và bị đưa ra toà ngay. Tôi 
tự hỏi, một nhà giáo Tây Phương 
phải phụ trách một lớp với 70 học 
sinh nhỏ nhốn nháo như cái chợ vỡ 
thì họ phải đối phó ra sao để mà có 
thể giảng dậy được. Thông thường 
họ chỉ phải phụ trách mỗi lớp chừng 
15 em học sinh, vậy mà họ vẫn than 
phiền là lớp học quá đông. 
 
Ngày nào đi dạy về tôi cũng bị khan 
tiếng, phải nói to, phải la thật lớn 
"silent, please!" không biết mấy trăm 
lần để giữ im lặng trong lớp mà 
giảng bài. Tuy cực nhọc để chăn 
đám con nít nhốn nháo nhưng 
không vì vậy mà sự giảng dậy cũng 
như sự tận tâm nghề nghiệp của tôi 
bị giảm đi. Nhìn những em học sinh 
nhỏ của mình mặc những chiếc áo 
len bạc màu, rách nát, chân đi đôi 
săng đan tơi tả hoặc đôi dép nhật 
trong tiết trời lạnh lẽo, tôi thấy buồn 
thấm thía. Có hôm, đang giảng bài, 
có em bị ngất xỉu, sau khi đưa lên 
bệnh xá và han hỏi, em ngập ngừng 
nói là em không có bệnh gì cả, ngất 
đi chỉ vì quá đói. Trời lạnh, phải đi bộ 
năm, ba cây số đến trường, quần áo 
không đủ ấm mà trong bụng không 
có một chút gì thì làm sao mà chịu 
nổi. Có những em con nhà vườn, cha 
mẹ không bán được rau củ đã gặt 
hái, nhiều khi phải ăn rau, ăn cà rốt 
luộc trừ cơm. Ôi thân phận nghèo 
dưới chính thể nào cũng vậy, luôn 
luôn phải chịu thiệt thòi, bất hạnh... 
 
Sau khi hoàn tất niên khoá đầu tiên, 
tôi trở về Saigon nghỉ ngơi, sống 
cùng cha mẹ và các anh chị em, 
thỉnh thoảng cũng phải ngắt quãng 
vì được cử đi gác thi ở các tỉnh. Ba 
tháng hè trôi qua, tôi trở lên Đà Lạt, 
lần này tôi đổi chỗ ở để tiện cho việc 
di chuyển đến trường. Tôi từ giã cư 
xá Bùi Thị Xuân để về ở nhà cậu mợ 
Tân, người quen của ba mẹ tôi. Cậu 
Tân là nhân viên của Ty Công Chánh 
nên cậu mợ ở tại cư xá Công Chánh 
nằm trên đường Hai Bà Trưng. Từ 
đây tôi có thể đi bộ đến trường 

bằng đường chính và cũng chỉ mất 
chừng nửa tiếng như đi đường tắt ở 
cư xá Bùi Thị Xuân. Thêm vào đó cậu 
mợ có hai em Ân và Ái là học trò đệ 
ngũ và đệ lục của trường Trần Hưng 
Đạo. Ái thích đi xe đạp, Ân đi xe 
Honda nên nếu trùng giờ tôi có thể 
quá giang xe  của Ân nên cũng tiện 
cho tôi hơn. Mợ Tân rất đảm đang, 
nhà của mợ thật gọn ghẽ, ngăn nắp 
và sạch như ly như lau. Mợ lại nấu ăn 
thật ngon nên ở với gia đình cậu mợ, 
tôi cảm thấy thoải mái, Phương Lan, 
con gái đầu của mợ, xinh đẹp, hai 
má đỏ hồng, học sinh Bùi Thị Xuân, 
kế đó là Đôn học trường tư, Ân và Ái, 
học sinh Trần Hưng Đạo, Cẩm Tú, 
con gái út, còn nhỏ và đang học tiểu 
học. 
 
Đôn và tôi ở trên gác nhỏ, mỗi người 
một cái giường , phòng có cửa sổ, 
nhìn ra đường Hai Bà Trưng, gác tuy 
nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm 
cúng, đủ chỗ dành cho hai chị em. 
Cũng chính ở căn gác này, nhà văn 
Nguyễn Thị Hoàng đã tạm trú một 
thời gian khi là giáo sư của trường 
Trần Hưng Đạo, sau đó đã viết 
quyển tiểu thuyết táo bạo "Vòng tay 
học trò" mà tôi cũng từng mong đợi 
hàng tuần để được đọc trên báo khi 
còn là nữ sinh lớp đệ tam của trường 
Gia Long. Nhà văn Nguyễn Thị 
Hoàng là cháu của cậu Tân. 
 
Mặc dù chỉ là bạn của ba mẹ tôi 
nhưng những tháng ngày sống 
chung với cậu mợ và các em đã làm 
cho tôi có cảm tưởng cậu mợ là bà 
con ruột thịt, mối liên lạc với gia 
đình cậu mợ đến nay vẫn còn tiếp 
tục. Cậu đã mất từ lâu, em Đôn đã 
qua đời lúc còn rất trẻ, hiện nay mợ 
và Cẩm Tú, con gái út vẫn ở trong 
căn nhà ngày xưa mặc dù mợ đã 90 
tuổi, bệnh tật và hoàn cảnh sống 
khó khăn. 
Trong thời gian ở Đà Lạt nếu không 
có giờ dậy, tôi vẫn thường cắp sách 
tới giảng đường của Viện Đại học Đà 
Lạt để sống lại quãng đời sinh viên, 
trong vòng một năm rưỡi tôi hoàn 
tất ba chứng chỉ cần thiết cho bằng 
Cử Nhân Anh Văn của tôi. Sau đó tôi 
được phân cho dạy những lớp lớn, 

… Đà Lạt mờ sương 
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Ô ng bà ta xưa nay có câu " một 
người làm quan , cả họ được 

nhờ " . Ngẫm nghĩ không sai, nhất 
là lần này lại ứng vào gia đình 
Thụ Nhân (cùng trong ý nghĩa 
tương tự ). Nhờ vào tài giao thiệp 
rộng , kết bạn xa gần của mấy ông 
anh lớn : anh Chúc , anh Khội , 
anh Nghị,... mà các đàn em-
cũng được góp mặt trong 
chuyến đ i  thăm Futuro-
scope Poitiers của "gia đình KH 
cao niên" tháng trước . Cảm động 
vì tính cởi mở và sự tổ chức 
chu đáo của các thành viên trong 
gia đình, nên kỳ này người ta vừa 
ngỏ  ý  chuyến  đ i  khác 
là Huệ (cô em K12) đòi đi liền. 
Hỏi tới lui các anh chị lớn đều 
bận, ĐX đành chìều cô em ghi tên 
cùng đi du ngoạn Cabourg 
và Ouistreham (dù thật bụng làm 
biếng quá trời !). 
Vậy là 7giờ sáng chủ nhật tập họp 
tại điểm hẹn, chào hỏi, trò chuyện 
rộn rã, rồi ...lên xe. Được một 
chặng đường, thình lình anh Long 
ngồi phía sau chồm lên rỉ vào tai: 
"ĐX ơi , hồi nẫy chị NA ( ban tổ 
chức ) hỏi tụi mình  trong nhóm 
THỤ NHÂN hay THỤ SINH  
vậy ? " 
Hai tai lùng bùng , nhưng vẫn 
cố nghĩ là mình nghe lộn, hỏi lại: 
"hả, cái gì ?" 

"Người ta hỏi tụi mình là THỤ 
NHÂN hay THỤ SINH đó !".  
Sao tự nhiên hôm nay mình lại 
được đặt thêm tên mới hở Trời! 
Sao mà kỳ rồi có các anh chị lớn 
họ hổng hỏi, đợi lần này chỉ có 4 
tên nhóc lạc loài lại "kiếm 
chiệng” 
Vừa thét méc, vừa mắc cười ... 
mà không dám nói gì vì xung 
quanh tòan "địch quân" , xì xào 
bàn tán nhỡ quân địch nghe được, 
hổng khéo lại mang thêm … một 
đại danh khác !!! 

  
Đành nuốt tất cả nỗi ấm ách... 
Buổi trưa, sau khi cho môt 
mâm đủ thứ món của chị 
nhà bếp yên vị vào bao 
tử ...bốn đứa ( Huê - Long 
Jacques - ĐX)  rủ nhau đi 
dạo. ĐX thắc mắc "Thụ Sinh 
có nghĩa là gì; mà mình chưa từng 
nghe từ này bao giờ ?” 
Long làm ra vẻ hiểu biết, giải 

thích: "Mình nhớ theo truyền 
thuyết thì Tôn Ngô Không sinh ra 
bởi khí âm dương của thiên 
địa, chứ không hề có cha mẹ. 
Thụ Sinh nghĩa như vậy đó" 
A, vậy ĐX hiểu rồi! Chắc họ thấy 
4 đưa mình có vẻ Thụ Nhân 
"dởm", nên đã lịch sự gán cho tên 
mới này, thay vì vạch mặt hỏi 
tên !? 
Eo ơi! đường đường là Táo 
bà và trưởng ban văn nghệ nhà ta 
cùng phu quân và phu nhân đi du 
ngoạn, mà nay trở thành con 
cháu Tôn Ngộ Không mất rồi !!! 
Nghỉ cũng ấm ức, nên đã nhờ phu 
quân chụp giùm tấm hình ngay 
tại "hiện trường" ; gửi kèm 
theo đây. Nhờ quý anh chị em vui 
lòng nhìn xem , có nét nào giống 
thủy tổ Tề thiên đại thánh hay 
không... Nếu có, xin vui lòng cho 
biết sớm để chúng em lo làm 
lễ  "nhận tổ quy tông" và đổi 
họ tên. 
 Đa tạ, đa tạ . đám con cháu đời 
thứ một trăm của Tề Thiên Đại 
Thánh kính bái  

đá xanh 
 một ngày hè 2016 

đệ tứ, đệ tam, bớt phải hò hét và cũng không còn phải 
áp dụng những hình phạt khẻ tay hoặc bắt quỳ. Tôi cũng 
được phân cho dậy một lớp toàn các em người Thượng, 
dân tộc thiểu số của vùng Đà Lạt, các em phần lớn đều 
nhiều tuổi hơn các em cùng cấp người Việt nhưng rất 
hiền và ngoan, có khiếu về Anh ngữ và có cách phát âm 
rất đúng mặc dù tiếng Việt vẫn còn ngọng nghịu. 
 
Năm năm ở Đà Lạt đã để lại trong tôi bao nhiêu là kỷ 
niệm, thành phố nhiều cây xanh, nhiều hoa với những 
buổi sáng giá lạnh đầy sương mù, những rừng thông, 
những con dốc, những đồi cỏ, những cô gái má hây hây 
hồng, con đường tắt băng qua vườn, con đường hàng 
ngày đi bộ đến trường đầy sỏi đá, ngang qua Mả Thánh 
với những bụi dã quỳ đầy hoa vàng thắm còn lóng lánh 

sương đêm. 
 Trần Hưng Đạo trên ngọn đồi cao, những buổi sáng 
tinh mơ đầy sương muối trắng xoá bao phủ những bãi 
cỏ cạnh hồ, những em học sinh nhỏ nhốn nháo, những 
em học sinh lớn chững chạc trong bộ đồng phục quần 
tây xanh, áo sơ mi trắng, áo len màu xanh lam đậm. 
Viện Đại học Đà Lạt  với khuôn viên rộng rãi và đủ các 
loài hoa, những con đường hoa anh đào , những hoa cúc 
trắng lung lay theo gió, những sinh viên nam nữ ăn mặc 
thật đẹp với áo len, áo măng tô, áo ba đờ suy đủ màu, 
đủ kiểu, làm khách lạ cứ tưởng chừng như lạc vào trong 
khuôn viên của các đại học Tây phương. Đà Lạt vẫn còn 
mãi trong tôi, dù rằng Đà Lạt ngày nay đã thay hình đổi 
dạng... 

… Đà Lạt mờ sương 

Con nhà tông ….. 
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Đồng Hội Thụ Nhân 同 會 樹 人 Đồng Thuyền Hội Hữu 同 船 會 友 Âu đành quả kiếp nhân duyên, 
Cũng người một hội một thuyền đâu xa. Nguyễn Du 

Nhớ năm nớ Lâm Viên gió lạnh 
Con dốc cao cùng sánh bước đi 

Nương đồi cỏ mướt xanh rì  
Tuổi đời non nớt xuân thì gió bay  Làn sương sớm ngất ngây tuổi ngọc 
Chim gọi đàn tiếng hót líu lo Hừng đông mây nước nhỏ to 

Bao nhiêu sĩ tử chăm lo học hành  Chuông réo rắt vào nhanh lớp học 
Mây bồng bềnh mái tóc nữ sinh Ôm theo tập vở bên mình 

Chép ghi ý nghĩa học trình cử nhân  Từ dạo đó tình thân nẩy nở 
Ghi dấu trong sách vở năm xưa 
Vẫn còn thấp thoáng sớm trưa 

Nào thầy nào bạn nắng mưa nhạt nhòa  Cây Thụ Nhân cùng hòa ý nghĩ 
Lo trồng người thi vị làm sao Nắm tay ánh mắt nói chào 

Nhớ ngày nắng ấm đêm sao mặn nồng  Tháng ngày qua cất công tìm kiếm 
Kỷ niệm xưa còn chiếm tâm can 

Bạn bè trong hội Thụ Nhân 
Tuổi đời chồng chất ân cần được bao ? Lê Đình Thông 

Sầu Đông 

 
Thấm lệ lau gương chất chứa sầu 

Mơ hình bóng cũ biết về đâu? 

Thẫn thờ tựa cửa nhìn Đông đến 

Tiếc mùa Xuân đã vội qua mau! 

 
Đối bóng soi gương mắt đẫm sầu 

Làn da tươi sáng có còn đâu? 

Xuân ơi sao chẳng dừng chân lại 

Để kẻ mong Xuân phải bạc đầu! 

 
Ngấn lệ lau khô chẳng hết sầu 

Môi hồng năm ấy biết tìm đâu? 

Ngoài song mưa vẫn còn chưa dứt 

Hỏi khách chung tình có nhớ nhau? 

 
Chẳng biết khi nao trút gánh sầu? 

Trăm thương nghìn nhớ gởi về đâu? 

Thuyền xưa mất bến không nơi đỗ 

Sóng nước trong xanh đã bạc màu...! 

 Xuân Nhan 

San Francisco 

ĐÔNG CẢM 
 

Bốn mùa, xuân, hạ , thu, đông, 

Xuân vui sắc thắm, 

Chiều đông lại buồn. 

Lá hoa đã trở về nguồn, 

Cây trơ cành trụi, lệ buồn khóc nhau, 

Tuyết đâu nhuộm trắng mái đầu, 

Người buồn, cảnh lại thêm sầu biết chăng, 

Cô đơn lòng tựa giá băng, 

Một mình một bóng, giăng giăng tháng ngày. 

Lê-Thân Hồng-Khanh ( 2013 ) 

Mẹ Việt Nam đang khóc   
San hô không còn đỏ Rong biển chẳng còn xanh Hạt muối cũng nhiễm độc Biển ngày hè vắng tanh !      Người thất thểu trên bãi      Nước mắt rớt trong lòng      Dưới chân xác cá chết      Chiếc lưới chài trống không ! Ai làm biển nhiễm độc? Ai đầu độc dân mình? Hận mưu đồ thâm độc! Lũ ngậm tiền làm thinh!      Mẹ Việt Nam đang khóc      Nước mắt hòa biển khơi      Lòng Mẹ đau tả tơi      Mẹ lo đàn con đói! Người gục đầu trên cát Xương cá lẫn vỏ sò Biển xanh đang dần chết Ai người không âu lo?!      "Hãy trả lại biển sạch"      "Trả lại cá và tôm"      Triệu ngư dân thiếu cơm      Chỉ một lời xin lỗi?! Mẹ Việt Nam đang khóc Ôi một giải non sông Mẹ lo Tầu lập lại Lịch sử -một ngàn năm...!  

hoàngkimlong 
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H è năm 70, vừa xong khóa 
huấn luyện Quân sự học 

đường tại quân trường Lam Sơn, 
chúng tôi được phép hoặc tự túc 
ra về ngay sáng hôm đó, hoặc ở 
lại thêm vài ngày chờ công voa 
chở về Đà lạt. Sau một tháng 
quân trường, ăn cơm nhà bàn “cá 
chuồn làm chuẩn” tanh nuốt 
không vô, ban ngày thì đầu đội 
nón sắt, lưng đeo ba lô, ôm súng 
đạn ra bãi tập; đêm đến mưa hay  
tạnh cũng phải ra gần giao thông 
hào trải pông xô ra đất giăng 
mùng ngủ, phòng trường hợp bị 
Việt cộng pháo kích. Vì thế bọn 
bạch diện thư sinh như chúng tôi 
vừa được tin cho về thì mọi 
người nhốn nháo gọi nhau ơi ới 
như cái chợ, nhưng ai đã qua 
vùng Lam sơn/Dục Mỹ chắc cũng 
hiểu và thông cảm cho chúng tôi 
lúc đó. 
Vừa trả xong súng đạn, ba lô, nón 
sắt, cà mèn, quần áo lính, giầy 
bố, mọi người hớn hở rủ nhau ra 
về, tôi cùng hai anh K6 (Bùi 
Quang Hùng và Cát [không nhớ 
họ]) dân Đà Lạt, trên người chỉ 
còn bộ đồ kaki quân sự học 
đường nên chẳng có gì phải thu 
xếp, vội vã theo các bạn lết bộ ra 
khỏi quân trường. Đến cổng, 
chúng tôi cả ba không có một xu 
dính túi, thèm thuồng đứng nhìn 
các bạn đang lấy xe “Lam” ra 
Dục Mỹ để đón xe đò về Nha 
Trang. Đang dáo dác nhìn quanh 
chưa biết phải làm gì, chúng tôi 
túm được anh Tuệ K6 mượn 
được vài đồng để đi xe Lam ra 
Dục Mỹ, lâu ngày được ngồi xe 
Lam chạy ào ào gió thổi mát rượi 
sao văn minh thế. Đến Dục Mỹ, 
lại thêm một màn đi mượn/xin 
tiền, may là còn nhiều bạn đến 
sau, nên chạy ngược, chạy xuôi 
chúng tôi cũng “mượn” được mỗi 
người vài đồng (vì không ai còn 
nhiều tiền), chỉ vừa đủ để trả tiền 

xe từ Dục Mỹ về Nha Trang. 
Xưa nay nghe hát  “Nha Trang 
cảnh đẹp nên thơ khiến nhớ - Bao 
năm du khách hằng chờ ” sao hấp 
dẫn thế, mà ba đứa chúng tôi 
chẳng thấy nên thơ chút nào cả! 
Rời khỏi bến xe đò, cả ngày 
chẳng có gì trong bụng, lếch 
thếch dạo hết phố này sang phố 
kia, hết cả chỗ đi nên đành ra bãi 
biển ngồi hóng mát, nhìn thiên hạ 
và luôn thể bàn chuyện làm sao 

về Đà Lạt? Nói là bàn bạc cho có 
vẻ dân chủ một chút chứ thật sự 
chúng tôi chỉ còn một giải pháp 
duy nhất là: tối hôm đó ngủ dưới 
hiên mấy quán dọc bờ biển cho 
khỏe, chờ sáng sớm hôm sau dậy 
sớm đi bộ về Đà Lạt; dọc đường 
cầu may nếu có xe vận tải chở 
tôm cá cho quá giang đứng đằng 
sau thì quá tốt, còn không thì đây 
là cơ hội để áp dụng những bài 
“di hành dã trại”, “mưu sinh thoát 
hiểm” mà chúng tôi mới học 
được trong quân trường. 
Cả ba đang ngồi lim dim mơ 
màng trên bãi biển thì chợt nghe 
tiếng ai gọi, ba đứa chúng tôi 
quay phắt lại, thấy anh Phạm 
Minh Phú K5 dừng xe Honda 
hỏi: “Tui bay làm gì ngồi đây 
vậy?”, chúng tôi vừa cười vừa trả 
lời anh là ngồi chờ sáng mai đi bộ 
về Đà Lạt vì cả ba không có đồng 
nào trong túi. Không hỏi đến câu 
thứ hai, anh Phú nói ngay: “Về 
nhà tao ngủ, chút nữa tao đi kiếm 
vé xe đò cho tụi bay”. Chúng tôi 
mừng quá, cả ba đứng bật dậy 

theo anh về. Đến nhà, anh giới 
thiệu chúng tôi với hai bác, Mẹ 
anh hỏi thăm chúng tôi vài câu 
rồi nói ra ngoài ngồi chơi để bà đi 
nấu cơm cho ăn. Cùng lúc đó, 
anh Phú nhanh nhẩu lấy Honda ra 
bến xe, lúc trở về trên tay cầm 3 
vé xe đò Minh Tâm cho chuyến 
xe Đà Lạt sáng sớm hôm sau. Tối 
hôm đó chúng tôi được một bữa 
ăn ngon nhất, thấm thía nhất, đầy 
tình người, một bữa ăn mà tôi 
không bao giờ có thể quên. Ăn 
uống xong xuôi, Ba Mẹ anh bảo 
chúng tôi lên phòng ngủ cho khỏe 
đế sáng mai đi sớm, tối hôm đó 
tôi mơ màng nửa tỉnh nửa mê 
không biết mình đang sống trong 
mơ hay thật. Sáng ra, sau khi 
chào và cám ơn hai bác, anh đưa 
chúng tôi ra bến xe và chờ mãi 
cho đến khi xe chuyển bánh mới 
quay về. 
Anh Phú và tôi chỉ biết nhau qua 
Nguyễn Văn Quang và Lê Đức 
Thắng K6 cùng nhóm Mít với tôi, 
hai anh này quen anh Phú vì năm 
trước cùng học K5. Sau đó, 
không biết tại sao chúng tôi rất ít 
găp nhau trong Viện, có lẽ nhiều 
lắm chỉ vài lần cà phê cà pháo 
trên câu lạc bộ của mấy sœurs 
trong viện, rồi bẵng đi chúng tôi 
không gặp nhau nữa. 
Đã nhiều lần tôi kể với bà con, 
bạn bè về chuyện anh Phú giúp 
tôi, cũng như đã hỏi thăm tin tức 
về anh, nhưng không ai biết. Tình 
cờ cuối năm vừa qua, trong một 
dịp hàn huyên với anh Thân Văn 
Điển K6  trước cùng ở Nha Trang 
thì mới được biết anh Phú đang ở 
Montréal. Nhân chuyến đi công 
việc sang Mỹ vừa qua, tôi cố ghé 
Montréal tìm gặp; trước khi đi tôi 
điện thoại cho anh, và không 
ngạc nhiên chút nào khi anh 
không nhớ tôi, tôi phải nhắc lại 
chuyện anh giúp chúng tôi hè 
1970 tại Nha Trang, thì câu trả 
lời là lâu quá rồi nên không nhớ, 
mãi cho đến khi tôi kể thêm 
nhiều chi tiết hơn, lúc đó anh mới 
bắt đầu nhớ lại chuyện xưa và 

Xem tiếp trang 13   

Bãi biển Nha Trang hè 1970 

Phạm Trọng Khoát 
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nhớ loáng thoáng tôi là ai. Tôi 
hẹn anh vài hôm nữa ghé Mon-
tréal và rất muốn được găp, anh 
Phú đồng ý và hỏi thêm là tôi K6 
vậy có biết Nguyễn Duy Ngọc 
không thì anh rủ anh Ngọc? Tôi 
trả lời là Ngọc và tôi biết nhau 
nhiều. 
Sang đến Montréal, Lê Đức 
Thông K6, một người bạn rất thân 
như anh em ruột thịt trong nhà 
đón tôi ở phi trường. Nghe tin tôi 
sang, anh chị Chung Thế Hùng 
K10 rủ anh chị Đặng Đình Tiến 
K4 từ Ottawa chạy 200 km xuống 
Montréal chỉ để hàn huyên thăm 
hỏi bà con Thụ nhân Âu Châu. 
Thật cảm động khiến tôi có ý 
muốn mời mọi người ăn cơm tối, 
nhưng các anh chị phải về lại Ot-
tawa nên chỉ có đủ thì giờ uống cà 
phê thôi, vì thế từ phi trường 
chúng tôi đến thẳng quán Tim 
Hortons trên đường Côte-des-
Neiges cho đỡ mất thì giờ. Tuy 
chỉ mới nghe về nhau, chưa bao 
giờ gặp, thế mà Chung Thế Hùng 
vừa lái xe vào parking là chúng 
tôi nhận ra nhau ngay, phải chăng 
đi đâu Thụ Nhân thấy nhau là 
nhận ra nhau?  

Sau khi từ giã, về đến nhà tôi điện 
thoại ngay cho anh Phú để anh 
biết tôi đã đến và hẹn nhau tối 
hôm sau tại nhà hàng Ý Lan trên 
đường Saint Denis.  Đến sớm vài 
phút, vừa vào đã thấy chị Phượng 
bà xã anh Ngọc ngồi chờ, chị 
không biết tôi, nhưng nhận ra anh 
Thông nên chào hỏi và nói: “có 
anh Khánh ở bên Pháp sang”, tôi 
không biết Khánh nào nhưng 
cũng ầm ừ cho xong. Đúng giờ 

anh Phú bước vào, thấy anh tôi 
nhận ra ngay, anh không thay đổi 
nhiều, trông khỏe mạnh và có da 
có thịt hơn xưa. Vài phút sau anh 
Ngọc đi làm ra mới đến và còn 
mang theo chai rượu vang,  thấy 
tôi anh nói là: “Ê, Khoát, thế mà  
Phú lại nói có tên Khánh nào Thụ 
Nhân bên Paris sang, tôi không 
biết ai tên Khánh, nhưng miễn là 
Thụ Nhân thì có tôi”. Tối hôm đó, 
trong bầu không khí rất âm cúng, 
thân mật, tôi nhắc lại chuyện xưa 
và thành thật cám ơn anh Phú một 
lần nữa. Hỏi ra thì mới biết thân 
sinh anh Phú không còn nữa nên 
tôi không còn dịp để cám ơn hai 
cụ. 
Anh Phú ơi, nếu đúng theo nghĩa 
Bạn với Bè như nhiều người nghĩ 
thì có lẽ mình chỉ là Bè của nhau 
thôi, vi anh và tôi chỉ gặp nhau 
vài lần, biết nhau chút it, nhưng 
trong lúc tôi gặp khó khăn anh đã 
không quay lưng đi mà anh và hai 
bác đã rất nhân ái, vui vẻ, rông 
lượng tận tình hết lòng giúp đỡ 
chúng tôi. Trong lần gặp anh vừa 
rồi, anh nói “chuyện nhỏ, đâu có 
gì” nên anh không nhớ, nhưng với 
tôi chuyện này chẳng nhỏ chút 
nào hết, cho nên tuy đã xẩy ra gần 
50 năm chứ 5000 năm tôi cũng 
không quên được. Tôi nhớ rõ 
từng lời nói nhân hậu, êm dịu của 
hai bác và anh tối hôm đó, cho 

nên mỗi lần có ai nhắc tới Nha 
Trang, Lam Sơn hoặc quân 
trường thì những hình ảnh đó lại 
thoáng ra trong đầu tôi. Một lần 
nữa, xin anh nhận lời cám ơn của 
tôi với hai bác và anh, vì không 
phải chỉ những chuyện hai bác và 
anh đã giúp chúng tôi, mà anh đã 
dạy cho tôi một bài học rất quý 
giá trên đời này: ”Hãy sống tử tế 
với nhau, giúp đỡ lẫn nhau dù 
người đó có phải bạn mình hay 
không”.  
Cám ơn bài học anh Phú đã cho 
tôi, nhưng rồi tôi cũng được thêm 
một bài học khác về Bè. Tháng 
4/1975, tôi rời Việt Nam cùng đi 
với gia đình anh Lê Đức Thông, 
sau 10 ngày lênh đênh  trên biển, 
đến đảo Guam chúng tôi được 
đưa vào trại Orote Point để làm 
thủ tục đi Mỹ hoặc các quốc gia 
khác. Khoảng 10 ngày sau đó, gia 
đình anh Thông đi Canada, tôi ở 
lại  một mình vì có ý định tự lập 
chứ không muốn bám vào ai. 
Cũng như tất cả mọi người, lúc đó 
đi đâu cũng xớn xác, mong gặp 
được ai quen biết thì mừng lắm 
và cũng chỉ để hỏi thăm xem bà 
con, bạn bè ai đi, ai kẹt lại, chứ 
chẳng có ý định cầu cạnh ai cái 
gì. Một buổi sáng tôi gặp anh X 
K6, tôi không nhớ tên nên tạm 
gọi là anh X, đang đi cùng với 
một hai người có lẽ gia đình của 

… Bạn hay Bè? 

Cùng các anh chị Chung Thế Hùng và 
Đặng Đình Tiến 

Anh Phạm Minh Phú, anh chị Nguyễn Duy Ngọc, anh Lê Đức Thông và Khoát 

Xem tiếp trang 14    
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anh ấy. Thấy anh tôi mừng rỡ 
chạy vội lại hỏi thăm anh, nhưng 
anh ngoảnh mặt đi làm như không 
biết tôi là ai, và quay bước sang 
hướng khác. Tôi tiu nghỉu, nhưng 
không đến nỗi buồn lắm vì trong 
lớp cũng chẳng thân gì với anh 
này. Ít lâu sau, sang đến trại tị nạn 
Indiantown Gap tại tiểu bang 
Pennsylvania, tôi tình nguyện làm 
thông dịch viên cho sở Di trú để 
giúp bà con làm giấy tờ xuất trại. 
Một hôm đang đứng thông dịch 
trên văn phòng của sở Di trú, anh 
X chạy đến rất thân thiện, tươi 
cười nói với tôi là gia đình anh đã 
có người bảo lãnh nên lên đây 
làm thủ tục xuất trại; nói xong 
anh đưa tôi một tờ giấy nhỏ trong 
đó có địa chỉ và số điện thoại của 
người bảo lãnh và nói tôi giữ lấy 
để liên lạc với nhau. Tôi ngạc 
nhiên quá, trả lời là tôi cám ơn 
anh, nhưng từ chối không nhận tờ 
giấy này vì biết chắc là chẳng bao 
giờ liên lạc với anh. Cho đến nay 
tôi chưa gặp lại anh X, mà nếu có 
dịp gặp, hy vọng anh không cần 

phải tránh tôi nữa vì chẳng ai dám 
nhờ cậy đến anh.  
Theo tôi nhận thấy  lúc bình 
thường, vui vẻ  thì Bạn hay Bè, 
ngay đến cả người không quen 
nhiều, ai cũng tốt, ai cũng là 
“thánh sống” nói toàn những 
chuyện nhân nghĩa, thánh thiện, 
tốt lành. Đến khi hữu sự thì 
không nhất thiết người ở lại với 
mình mới là bạn, chẳng qua người 
tốt thì biết nghĩ, biết thông cảm, 
tha thứ, rộng lượng chia sẻ với 
người chung quanh; người có 
nhân cách nói điều gì thì sống và 
làm đúng như vậy; người hào 
hùng, can đảm thấy chuyện bất 
bình dám can thiệp, thấy người bị 
cô thế không ngần ngại giúp đỡ, 
bênh vực.   
Mong rằng trong “gia đình” Thụ 
Nhân, ai cũng đang ở cái tuổi xế 
chiều, chẳng còn nhiều dịp để làm 
như anh Phạm Minh Phú, nhưng 
hy vọng cũng còn chút tình đồng 
môn, hết lòng với nhau, thật tình 
với nhau như các anh Nguyễn 
Duy Ngọc, Chung Thế Hùng, 

Đăng Đình Tiến và nhiều anh chị 
khác đã thể hiện, để chúng ta có 
thể tiếp tục hãnh diện về cái tình 
Thụ Nhân của anh chị em Viện 
Đại học Đà Lạt. 
Xa hơn nữa, cầu mong người Việt 
trong và ngoài nước ai cũng như 
anh Phạm Minh Phú, biết thương 
yêu, giúp đỡ, quý trọng và đoàn 
kết với nhau thì đất nước mình sẽ 
không tệ như bây giờ! Nếu biết 
đoàn kết thì giặc tầu chẳng dám 
nghĩ đến chuyện cướp đất Việt, 
cướp biển Việt - biết thương nhau 
thì không lừa đảo, đầu độc nhau 
bằng những sản phẩm độc hại của 
bọn ba tầu - biết quý trọng nhau 
thì không xoi mói dựng chuyện 
để hạ nhau, chụp mũ nhau, chia rẽ 
nhau chỉ vì người khác không hùa 
vào với mình -  biết thương nước 
Việt, dân tộc Việt thì không chấp 
nhận làm nô lệ cho giặc Tầu, 
không tiếp tục mù quáng theo một 
chủ nghĩa ngu xuẩn, lỗi thời, tàn 
ác, lừa đảo, tham lam mà trở về 
với đất nước Việt, dân tộc Viêt. 

… Bạn hay Bè? 

Thư Mời 
Kính thưa Quý Vị Giáo Sư và các Anh Chị Sinh Viên, 
 
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cách đây gần 50 năm, trong buổi lễ tốt nghiệp của khóa I Chính Trị Kinh Doanh vào đầu năm 1969, Cha 
Viện trưởng Nguyễn Văn Lập đã nói rằng: 
 
“Mong rằng sau này, trên những bước xuôi ngược của đường đời, trong khi bỡ ngỡ trước những bất trắc của cuộc sống, trong 
khi lo ngại trước những khó khăn của chức vụ, các bạn sẽ nhớ đến mái trường cũ, nhớ đến tình thầy nghĩa bạn và biết đâu 
những kỷ niệm của viện Đại Học Dalạt khiêm tốn nhưng đầy thương yêu sẽ không đem lại cho các bạn một vài phấn khởi..” 
  
Suốt đời tôi, tôi luôn nghĩ về ngôi trường mẹ và luôn nhớ đến lời nhắn nhủ đầy chân tình này của Cha Viện trưởng. Và mỗi lần 
bị vấp ngã, tôi luôn nhớ đến tình thầy nghĩa bạn, đến những mảnh đời mẫu mực và cao quý về ý chí và tình người để tôi có đủ 
nghị lực để đứng dậy tiếp tục chiến đấu và làm việc. 
 
Lần này, nhân dịp tôi tham dự Đại Hội Thụ Nhân 2016, nên Centre for Vietnamese Studies Inc. cũng sắp đặt để ra mắt sách của 
tôi, tác phẩm 
  

Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Cận Đại 
tại Trung Tâm Công Giáo 

lúc 2giờ chiều Chúa Nhật ngày 16. 10. 2016 
1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703 

  
Từ thâm tình sâu đậm trong tình thầy nghĩa bạn, tôi rất ước mong nhận được sự ủng hộ của quý Giáo Sự và các Anh Chị sinh 
viên Viện Đại Học Dalạt trong dịp này, để tôi có dịp bày tỏ lòng tri ân sâu xa của tôi đối với tình cảm cao quý của Thầy xưa 
Bạn cũ trong gia đình Thụ Nhân chúng ta. 
 
Xin chân thành cảm ơn quý vị Giáo sư và quý anh chị sinh viên 
 
Thân kính, 
Phạm văn Lưu  
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M ới bảnh mắt, tôi đã nghe 
tiếng điện thoại reo. 

- Chào bạn, biết ai không?  
- Hi!… Biết chứ , “tội nghiệp chú 

Tám Nhàn”!. 
Nội cái lời chào hỏi, tôi cũng 

thấy cảnh trớ trêu trong cuộc sống 
hàng ngày….Tôi ngán ngẩm cho cả 
chính mình… !!! 

Người xa quê hương ngong 
ngóng chờ có dịp được nghe và nói 
tiếng mẹ đẻ hàng ngày. Còn dân 
địa phương như tôi, mở miệng phải 
nói Hello, Bonjour,… cho có vẻ là 
dân học thức, dân Tây thuộc địa, 
hoặc dân Cờ Hoa… 

Khi chú Tám Nhàn nghe tôi nói 
“tội nghiệp chú Tám Nhàn”, hắn 
đã cười ha hả sảng khoái… như 
quên đi cuộc sống hàng ngày phải 
hối hả chạy theo thời gian tại xứ lạ 
quê người. 

“ Tội nghiệp thằng Nhàn!” 
“ Tội nghiệp cho hắn, hay tôi tự 

thương tôi!”? 
Mà tội nghiệp thật! Khi đọc trong 

web mocay.org, có người bạn từ 
thủa còn mặc quần hở đũng, mài 
mòn ghế nhà trường trong năm 
năm trời bậc tiểu học, nay đã gần 
70 mươi -- một Bác Sỹ, cái nghề 
được dân Annamite trọng nể -- 
cũng quên đi thân phận, địa vị của 
mình trong xã hội tại Mỏ Cày, mà 
dùng chữ tao, mày thật bình dân, 
thật chân chất, đầy đủ nghĩa tình bè 
bạn: “Thằng Nhàn”  

“ Vì tội nghiệp thằng Nhàn mà 
tao mới làm…” 

Cũng vì tội nghiệp thằng Nhàn, 
vì tấm lòng tha thiết thương yêu 
quê hương, thương yêu cái huyện 
nhỏ nhoi Mỏ Cày…, nơi chôn rau 
cắt rốn của hắn, nơi mà tuổi thơ 
của hắn có những chuỗi ngày dài 
tràn đầy ký ức, nên tôi đã nhận lời 
về Xã Hương Mỹ heo hút này, làm 
cầu nối giữa nhóm Cựu Sinh Viên 

Thiện Nguyện Dalat (DUACT) ở 
hải ngoại và Hội Khuyến Học 
(HKH), để hỗ trợ cho các em học 
sinh nghèo học giỏi tại xứ Dừa này. 

Các bô lão địa phương chân tình 
nói:  

“ Thấy chú Năm Long về đây, 
anh em chúng tôi mừng lắm, thấy 
chú Năm như thấy chú Tám 
Nhàn...”. 

Và cả người chị dâu, chị già nua 
của hằn cũng rưng rưng nước mắt 
nhìn tôi như thấy thằng Nhàn xa 
nhà, mới ở Dalat về quê thăm chị 
sau những năm học dài đằng 
đẵng… 

Tôi thấy mủi lòng, nhớ 
lời hắn dặn dò : 

“Anh về Mỏ Cày, nhớ 
ghé thăm nhà tôi, 
căn nhà ba gian 
vẫn rêu phong 
như xưa, bên 
trong 
vẫn giữ 
nguyên 
tràng kỷ, 
tủ thờ 
cẩn ốc 
xà cừ 
nơi gian 
giữa… 

Hơn ba mươi năm rồi, thường 
không đón tiếp ai, ngoài hàng xóm 
láng giềng hoặc khi có quan hôn 
tang tế… Anh là người đầu tiên về 
thăm đó. 

Có lẽ anh đến thăm lần này chắc 
chị tôi mừng lắm. 

Mừng như thấy tôi về vậy…”. 
Dấu vết nho phong, tường vôi 

tróc lở đã phủ rong rêu. Tuy bề 
ngoài đã phai lạt theo năm tháng, 
nhưng không thể xóa nhòa trong 
tâm tư hắn.  

Nỗi buồn lắng đọng trong tôi, 
nhưng thật êm đềm dịu nhẹ… 

Tôi nhớ mấy câu thơ của Viên 

Linh trong bài “Tang Bồng” : 
“Ba năm không về thăm mẹ, 
Con về có nhớ con không ? 
Bốn năm không về thăm chị 

Sầu ngửa nghiêng dâng trong lòng!” 
Từ đó tôi là một phiên bản 

sống của chú Tám Nhàn. 
Từ đó xứ Dừa đối với tôi không 

còn xa lạ nữa. Và cũng từ đó, 
duyên nghiệp đã buộc tôi với quê 
hương đất nổi này. 

Tôi gọi là đất nổi, vì nơi đây là 
Cù Lao, xung quanh chỉ có mây 
trời và sông nước . 

Vì được mọi người thương yêu 
và đón tiếp chân tình mỗi khi quay 
về đây, nên tôi đã tạm nhận nơi này 
làm quê hương. 

 * * * * * 
Duyên đưa đẩy tôi về Trúc Giang 

– Trúc Giang của Kiến Hòa gần 
năm mươi năm trước -- và bây giờ 
là Bến Tre.  

Vì ôm mộng lang thang, nên cả 
đời tôi chỉ như cánh chim bay mòn 
mỏi.. không chốn nghỉ chân . 

Không biết người ta mang cái tên 
Long, cuộc đời họ có long đong, lật 
đật như tôi?  

Cứ tưởng mượn tiếng thanh nhàn 
cho cuộc sống thảnh thơi và nhàn 
nhã hơn…nào ngờ cái tên “Thanh 
Nhàn” này lại chẳng thanh nhàn 
chút nào cả.  

Tôi phân vân tự hỏi “Có lẽ song 
thân của hắn, muốn hắn sau này 
sống an lành, ung dung ngồi nhàn 
nhã bên cửa hàng bán thuốc Tây 
nơi phố chợ, nên muốn hắn học 
Dược”…, nếu mang danh  Dược Sĩ,  
kể ra cũng có vai vế tại miền đất 
nổi này. 

Hắn vâng lời, lên Saigòn và thi 
vào trường Đại Học Y Dược… 

Nhưng chẳng có con đường nào 
mà không có khúc quanh! 

Vào thời gian này, Viện Đại Học 
Dalat  mở phân khoa mới: Chính 
Trị Kinh Doanh, ngành học có rất 

Tự truyện 

Cho thằng Nhàn và cả cho Tôi. 
Nguyễn Thăng Long 
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nhiều triển vọng… 
Một ngành học mới, ẩn hiện 

nhiều dấu hiệu của tham vọng: 
cả danh phận lẫn tiền tài, 
giống như cây Thánh Giá ở 
tháp chuông nhà nguyện Năng 
Tĩnh sừng sững trên cao, thấp 
thoáng trong sương mù giá 
lạnh … 

Một ngành học lôi cuốn cả 
già lẫn trẻ… 

Cha mẹ muốn đầu tư vào con 
cái, nên đã chọn ngành học 
thực dụng mới du nhập từ Mỹ 
vào… 

Tuổi trẻ nhiều tham vọng lao 
vào như những con thiêu 
thân…  

Và cả những ông cử trượt vỏ 
chuối nhiều phân khoa thuộc 
Viện Đại Học Huế, Saigòn… 
cũng quay đầu về núi, về miền 
cao nguyên để thử thời vận… 

Trong số này có hắn, có tôi… 
và có trên cả ngàn sinh viên 
khác. 

Không theo lời cha mẹ, lại 
chạy theo sở thích cá nhân và 
ôm cái mộng tự lập, nên hắn đã 
phải lao vào kiếp sống giang hồ 
anh chị, dù là anh chị nửa mùa! 

Cuộc sống thay đổi dần theo 
năm tháng. Đã chót sinh trong 
thời chiến, thì hãy chấp nhận 
mang đôi giày “botte de 
saut”. Hắn cũng cùng chung số 
phận với bao nhiêu người 
khác… đều phải bước chân vào 
quân trường Sĩ quan Thủ Đức.  

Cánh cổng nơi đây luôn sẵn 
được mở rộng để hốt mọi 
chàng trai dù tốt nghiệp hay 
ông cử hụt của thế hệ bấy giờ. 

Cuộc đời binh nghiệp trừ bị 
của chúng tôi chỉ như bọt bèo 
trên sông nước, mặc cho cơn 
sóng thời đại liên tục đẩy đưa.  

Hay nhờ dở chịu, số phận 
đâu có chiều ai bao giờ!  

Trong đời người có nhiều 
khúc quanh, chẳng biết nên 
chọn ngả rẽ nào? Con đường 
nào rộng thênh thang và đâu là 
ngõ cụt? 

Thôi đành mặc gió cuốn đi. 
Tôi chỉ tiếp xúc với hắn nhiều 

sau ngày đất nước đổi thay 
chính thể, vì cùng chung một 
mục đích: Vượt biên…  

Gặp lại nhau trong hoàn cảnh 
chẳng mấy vui vẻ gì.. Tôi mới 
ra lò cải tạo, còn hắn lang 
thang trong phiên chợ chiều tại 
chợ trời thuốc Tây ở Tân 
Định.  

Thấy cũng buồn cho hắn, cha 
mẹ mong con theo học Dược 
không thành, thì nay hắn lại 
phải lê lết trong chợ thuốc Tây 
để mưu sinh! 

Bẵng một thời gian dài không 
liên lạc với nhau, tôi được tin 
hắn vượt biên…Sau đó biết hắn 
đã định cư tại Hoa Kỳ. 

Kể ra  hiện tại số phận cũng 
chiều hắn. 

Còn tôi, nằm Ấp (tù vượt 
biên) ở U Minh Hạ (Rạch Giá) 
cùng gia đình. Vì có con thơ 
nên vợ tôi về sớm, tôi học tập 
thêm sáu tháng nữa.  

Hàng ngày tuy không phải đi 
lên miền U Minh Thượng làm 
mương, đốn củi, đốn tràm, 
nhưng cũng làm vệ sinh trang 
trại cho tươm tất, sau khi mọi 
người đi lao động. 
Được trở về làm phó thường 

dân, cũng mừng, nhưng số 
phận không chiều tôi như hắn.  

Tôi lao đao vất vưởng, sống 
nhờ qua sức lao động của vợ. 
Mảnh bằng Cử Nhân CTKD thì 
vất vào đống hồ sơ cũ để làm 
kỷ niệm!  

Thôi đành chọn NGHỀ : Lao 
Động Phổ Thông! 

Tôi đổi nghề, thay đổi chỗ 
làm, như thay áo: Từ lao công 
quét dọn đến thợ vịn, thợ sơn, 
thợ điện… dù chẳng qua trường 
sở nào. 

Cuộc sống cũng bớt khó khăn 
dần dần, kể từ khi có phong 
trào cho nhận quà của thân 
nhân ở nước ngoài gửi về… 

Cả đám nhân viên bưu điện 
và cùng số người nhận hàng 
đều cười ồ lên khi món quà đầu 
tay thử nghiệm với thằng đàn 
ông như tôi … chỉ nhận được 
của người chị vợ gửi về : hai 

… Tội nghiệp thằng Nhàn 

 
 

Ta trở lại thăm người xưa cảnh cũ 
Người xưa đây, nhưng cảnh cũ còn đâu! 

Trong hân hoan có thoáng nét u sầu 
Ôi tiếc nhớ những ngày xưa thân ái.. 

 
Thành phố cũ, bước chân sao ngần ngại 
Núi đồi xưa, nhưng phố xá không quen 

Bao tâm tình cứ tiếp nối triền miên 
Hoài niệm cũ, bốn mươi năm còn đó. 

 
Ta lần bước lên con đường dốc nhỏ 
Để tìm về Đại học xá năm xưa. 

Ngôi nhà hồng Trương Vĩnh Ký trong mơ 
Còn đâu nữa, chỉ là là sân đất trống. 

 
Đâu những hàng thông, mimosa lồng 

bóng 
Đâu hoa đào hồng như má em thơ 
Bước chân ai mất dấu tự bao giờ 
Hò hẹn cũ đã vùi trong quá khứ. 

 
Thung lũng Tình yêu còn ghi bao tình tự 
Phù đổng Thiên vương lối cũ trường xưa 

Sinh viên nào chẳng ôm ấp mộng mơ 
Hai thế hệ có cùng chung chí hướng? 

 
Đà Lạt cũ chỉ còn trong tâm tưởng 

Phố thị này còn mấy nét mộng mơ? 
Gái thanh tân nay dáng vẻ bơ phờ 
Hàng quán mới đã che mờ biệt thự 

 
Đây Xuân Hương hồ xưa nằm tư lự 

Thuỷ Tạ buồn in bóng cũ trầm ngâm 
Ngắm thông xưa nghe lệ nhỏ âm thầm 
Niềm mơ ước đã tan thành ảo mộng. 

 
Xuân Nhan 
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chiếc quần lót nữ (slip) và vài hộp 
thuốc cảm, sốt, kháng sinh dang 
dở!  

Ngày tháng qua đi cuộc sống dễ 
thở hơn.  

Tôi vẫn lang thang đi tìm việc, 
làm nhiều nơi, cũng chẳng hơn 
gì… 

Quà vẫn gửi đều từng quý, nhưng 
tôi vẫn thờ ơ và linh cảm có điều 
chẳng lành! Những gói quà đó 
đang tiềm ẩn một thảm họa âm 
thầm xé nát tình nghiã gia đình.  

Khốn nỗi gia đinh vợ tôi có tới 
mười hai anh chị em.  

Sau ngay chính quyền Saigon tan 
rã, mỗi người mỗi ngả! Không di 
tản, vượt biên thì cũng phải học tập 
cải tạo dù ngắn hạn hay dài hạn. 

Khi gia đình vợ đoàn tụ đủ mặt là 
lúc vợ chồng tôi phải chia tay.  
Các anh em vượt biên dần dần… 
và vợ tôi cũng mang hai con bước 
chân lên máy bay đi thăm thân 
nhân và định cư luôn ở Pháp. 

Thời gian này, tôi như rơi trong 
khoảng không vô định. Những hình 
ảnh, những ước mơ đẹp đẽ của 
ngày xưa bị xé tan thành từng 
mảnh vụn, hoặc cháy rụi trong 
ngọn lửa hồng, chỉ còn lại dúm tro 
tàn trên đất lạnh! 

Hồi tỉnh lại, tôi nhìn được mặt 
trái của hạnh phúc, cũng như của 
sự khổ đau! 

Nhờ vậy tôi nhận ra ước nguyện 
đã thành: Các con được định cư, 
được học hành, và sống êm đềm 
trong vòng tay của người mẹ. 

Con tôi cũng là tôi . 
Phúc họa vô lường. 
Phúc và họa đều do mình tạo ra 

như bánh lăn trên cát. Chỉ khi nào 
bánh xe ngừng quay. Thì vết hằn sẽ 
không còn nữa… 

Cũng vỉ thế mà tôi “ Vác Ngà 
Voi ” cho bạn bè không mệt mỏi, 
cũng như “thằng Nhàn” lo cho quê 
hương Mỏ Cày!  

Quê hương của tôi thì xa xôi quá, 
đổi thay đã nhiều, dân làng thì tha 
phương trong hai cuộc chiến, đất 
đai thì phân chia thành từng mảnh 
nhỏ và đang chìm dần trong quên 
lãng.  

Quê hương không có nhiều kỷ 

niệm trong tôi vì tôi sinh trưởng ở 
thành phố. 

Cả tuổi thơ gắn bó với Hà Nội. 
Tôi chỉ về sống được gần một năm 
trên mảnh đất quê cha, đất tổ, vào 
thời gian “chạy loạn”, lúc phải rời 
bỏ Thủ Đô khi cuộc kháng chiến 
1945 bắt đầu bùng nổ.  

Năm sau quay trở về Hà Nội, đến 
1954, gia đình tôi lại phải đóng vai 
trò “dân Do Thái” ngay trên đất 
nước mình: Ở miền Nam… 

 Cho đến hôm nay…  
Tôi không có những buổi chiều 

êm ả, được thả diều, bắt bướm trên 
bờ đê, nhảy lò cò hay đánh khăng, 
đánh đáo, câu cá, tắm sông, bơi 
thuyền nơi quê ngoại…  

Tôi yêu thích những lũy tre xanh 
bao quanh thôn xóm. 

Tôi thèm ngắm nhìn hoàng hôn 
với ánh nắng quái chiều hôm, quay 
quắt chảy dài trên đồng cỏ xanh bát 
ngát…  

Nên mỗi lần được bạn bè nhờ đi 
công tác thiện nguyện về các vùng 
xa xôi hẻo lánh như xã Bình Minh 
ở Quảng Ngãi, xã Phú Lợi ở Đồng 
Tháp, Xuân Sơn ở Bà Rịa, Thủ 
Thừa ở Long An, ở Chùa Long Bửu 
xã An Phú Bình Dương hay tìm về 
ngôi chùa nhỏ Long Phước ở Ninh 
Hòa … 

Tôi nhận lời với cả chân tình và 
hào hứng .  

Và nay nhận lời về Hương Mỹ, về 
Mỏ Cày của Bến Tre. 

Về để được nhìn hàng dừa bao 
bọc thôn xóm thay lũy tre xanh, 
được ngắm ánh hoàng hôn lấp lánh 
qua lá dừa sau mỗi cơn gió thoảng 
… 

Mỗi chặng đường qua, là mỗi 
duyên nghiệp.  

Việc dấn thân vào con đường 
thiện nguyện của tôi cũng không 
phải là vô duyên cớ.  

Sau nhiều năm miệt mài trả nợ 
cơm áo, mà trọn kiếp tơ tằm vẫn 
trắng tay. Càng đi làm càng thấy 
chẳng tích lũy được gì! Ngay cả 
khi làm việc cho bạn bè, lúc ra về 
vẫn không đồng lương thâm niên 
dằn túi!. 

Nỗi lo buồn cho tương lai tuổi xế 
chiều càng đè nặng trên đôi vai. 

Với bao nhiêu năm tháng sống 
trong cảnh đời đen bạc, phũ phàng, 
ngang trái, và đầy đắng cay, tôi 
càng thấm thía về tình người. 

Nhớ lời người bạn vong niên, hơn 
tôi gần hai giáp tuổi, quen thân đã 
nhiều năm… Một lương y già, nên 
cụ thông hiểu cả Nho, Y, Lý Số, 
Kinh Dịch và luận Tử Vi qua Âm 
Dương, Ngũ Hành. 

“ Số mạng của ông là như vậy, có 
những điều mà ông chưa luận tới… 
Người xưa thường nói, mỗi người 
chỉ làm trọn được một việc mà thôi. 
Còn Phúc, Lộc bất tận hưởng… 
Ông có nghiệm thấy không ?” 

Cụ ngừng lại, kéo một hơi thuốc 
lào thật dài, rồi thủng thỉnh nói 
tiếp: 

“Đây nhé, mấy năm trước, ông 
có phúc được lo cho cha già khi 
lâm bệnh, được ở cạnh cụ lúc lâm 
chung, được lau mình, thay quần 
áo mới để nhập quan. 

Giờ này, đã ngoài sáu mươi, vẫn 
còn mẹ già để chăm sóc, ông lại có 
thêm một điều phúc.  

Có con cái sống ở nước ngoài, ăn 
học thành tài là ba điều phúc. 

Việc hiếu thảo ông đã làm tròn 
được, Phúc đức đã có. Nay ông còn 
muốn gì nữa! 

Còn Lộc ư, ngần tuổi này mà vẫn 
kiếm đủ tiền nuôi thân là giỏi lắm 
rồi! Muốn giàu sang phú quý? Cứ 
việc bán lương tâm, đổi lấy phúc 
đức mà ông đang để lại cho các 
con đi… Ông sẽ có đủ …”. 

Tôi không còn phiền muộn về 
tương lai.  

Không ân hận gì trong quá khứ. 
Đã nhìn được mặt trái của phúc 

họa, tôi thầm tự nhủ hãy cúi đầu 
chấp nhận lấy bất hạnh. Cũng như 
không bao giờ quên ơn nghĩa của 
những ai đã giúp đỡ và chia sẻ vui 
buồn cùng mình. 

Bớt được nỗi lo buồn về miếng 
cơm manh áo, giảm thiểu các nhu 
cầu cần thiết, tôi thảnh thơi lao đầu 
vào công việc thiện nguyện, dù 
nhỏ, dù lớn, dù xa hay gần.  

Tôi tìm thấy nguồn vui và niềm 
an ủi.  

Tâm không còn vướng mắc vào 
quyền lợi, hay toan tính thiệt hơn. 

… Tội nghiệp thằng Nhàn 
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Công việc này giúp tìm lại sinh lực 
và thấy được mục đích cùng ý 
nghĩa của cuộc sống : 

Hãy sống hết lòng với mọi người. 
Tôi bỏ nhiều công sức, tìm cách 

kết nối bạn bè cựu Sinh Viên Dalat 
và được nhiều bạn bè hỗ trợ quanh 
tôi… cả trong cũng như ngoài 
nước. 

Từ đó, xa hay gần chúng tôi đã 
tìm về với nhau. 

Nhờ vậy mà tôi lại thấy gương 
mặt hắn trên diễn đàn. 

“Tội nghiệp thằng Nhàn!”. 
Bộ dạng của hắn tươi tắn hơn, 

mập hơn, trắng trẻo hơn, chững 
chạc hơn trong bộ complet. Dù cho, 
đủ cơm no áo ấm và thấm nhiều bơ 
sữa của của cái xứ Cờ Hoa, nhưng 
nó cũng không che dấu hết nét 
thăng trầm trong cuộc sống cùng 
dấu vết của thời gian hằn trên 
khuôn mặt. 

Ba năm trước đây, hàng tuần tôi 
thường ghé nhà bạn học cũ, lúc còn 
sinh thời hắn nói: “Thằng Nhàn 
bây giờ thay đổi quá, tớ không ngờ 
nó viết bài bao quát nhiều vấn đề 
có chiều sâu cùng ý tưởng sắc bén. 
Nhưng không biết có còn lóc chóc 
hay không?” 

Tôi thấy “tội nghiệp thằng 
Nhàn”, khi nhìn hình ảnh người vợ 
trẻ, khi nhìn đứa con trai kháu 
khỉnh, khuôn mặt ngây thơ, trong 
sáng, ẩn hiện một tương lai rực rỡ, 
nhưng mới bẩy tuổi đầu : 

“Nhàn con”… 
“Nhàn Con” chính là hắn, hậu 

thân của hắn . 
Hắn còn phải đầu tư dài hạn, cả 

vật chất lẫn tinh thần. 
Nỗi ưu tư trăn trở trong lòng vào 

những đêm không ngủ. 
Gánh nặng đặt trên đôi vai của kẻ 

bắt đầu bước vào tuổi về hưu! 
Cái may của hắn là gia đình hắn 

đang sống trong một xã hội ổn 
định, cuộc sống người già và tương 
lai con trẻ được bảo đảm. 

Hắn đang có một cuộc sống an 
lành. 

Cái khó của tôi, dù con cái đã 
thành tài và có cuộc sống tự lập nơi 
xứ lạ quê người, nhưng gia đình 
chia ba ngả ba nơi… 

Còn tôi, tôi vẫn phải tự lo cho 
tuổi già, miếng cơm và manh áo! 

Có lẽ giữa tôi và hắn có cáí điểm 
tương đồng: Cả hai đều không 
thành công, vẫn sống vất vưởng ở 
hai phương trời cách biệt Đông 
Tây, không đói, không no, mà cũng 
không dư giả... 
Để che dấu sự thất bại, che dấu 

nỗi chua xót đắng cay trong tâm 
tư… chúng tôi đi tìm một lối thoát 
dù đó chẳng phải là lối thoát cuối 
cùng: 

Làm công việc thiện nguyện! 
Tôi làm thiện nguyện bằng chính 

công sức của chính mình, hay đúng 
hơn chỉ là gạch nối giữa những từ 
ngữ; là chất xúc tác cho hai thể 
chất. 

Có khi bằng cả hai bàn tay và tấc 
lưỡi… Ngửa tay xin nơi này 
chuyển tặng nơi kia.  

Có lúc như cây cầu bắc ngang 
qua dòng nước, con sông hay con 
đường trải nhựa dành cho những 
bước chân đi…  

Còn hắn, hắn động tâm khi đọc 
bài báo nhắc đến chuyện học bổng 
nơi quê nhà, hắn muốn góp phần 
cho Mỏ Cày, muốn làm việc gì để 
lấp đầy khoảng trống của nỗi nhớ, 
để níu kéo lại những hoài niệm và 
để tìm lại quê hương trong nuối 
tiếc! 

Bao nhiêu ký ức về thời thơ ấu 
cắp sách đến trường: Nhớ những 
bước chân chim, chân trần nhảy 
nhót trên con đường đất dọc hai 
hàng dừa xanh ngát… Nhớ những 
buổi tắm sông, chèo thuyền ngang 
các cù lao…Nhớ bến đò chợ khi 
chờ mẹ về để đón nhận củ khoai, 
tấm bánh! 

Hắn nhớ mái tóc dài buông xõa 
trên vai nên nhớ cả hòn ngói đỏ ở 
Thảo Xá Hiền Cung, nơi tu hành 
dành riêng cho các phái nữ đạo 
Cao Đài…, mả hắn đã thổ lộ 
trong “Kỷ Niệm Niệm Không 
Phai”: 

“ Nhiều người không chịu nghĩ 
rằng một miếng ngói cũ cũng chinh 
là vạch nối của thời gian. Thôi thì 
cái mới để cho ngưới mới. Những 
du tử mỏi mệt thường quay về chốn 
xưa sống bằng kỷ niệm”. 

Dù sống trên mảnh đất này, mà 
sao quê hương tôi xa xôi quá, xa 
vời vợi… Còn với hắn, quê hương 
lại quá gần: Quê hương trong tâm 
tưởng! 

Tôi nhận lời về quê hương hắn . 
Về tham dự tại Hương Mỹ, tuy là 

lần đầu tiên, nhưng việc cấp phát 
học bổng này cũng tương đối 
xuông xẻ và thành công.  

Tôi cũng nhận được niềm ưu ái 
vô hạn!  

Thế rồi mỗi năm, ít nhất đôi ba 
lần, tôi lại về thăm quê hương mới. 

Năm đó vì việc cấp phát học 
bổng của một chị bạn học còn dở 
dang, tôi lại phải về Bến Tre vào 
ngày giáp Tết… 

Phát học bổng xong, chiều lang 
thang phố chợ… mọi người đang 
hối hả sắm Tết đón Xuân. Còn tôi 
vẫn lang bạt nay đây, mai đó…  

Có lẽ từ nhỏ, quá nhiều mộng mơ 
nên đã yêu thích lãng du.  

Mới mười một tuổi, tôi đã mê 
mẩn đứng bên cánh gà ở Nhà Hát 
Lớn Hà Nội, nghe Phạm Duy dạo 
dàn Piano bài Thuyền Viễn Xứ, 
trong dịp Đoàn Gió Nam có ban 
hợp ca Thăng Long, đi lưu diễn 
ngoài Bắc. 

Vì mê lộ, nên tôi yêu thích bài 
thơ Tang Bồng của Viên Linh… 

“ Nhà người ta pháo đang nổ, 
Mình thì nay núi mai sông ”… 

Nên cả đời lang bạt, tuy đôi lúc 
tôi cũng mong có …  

“… một mái tranh, dựa vào nếp 
sắn, nương khoai của một hai công 
đất, có hàng dừa bao bọc xung 
quanh, để được ngắm khói lam 
chiều… để tìm một cuộc sống dân 
dã…”  trích bút ký (Duyên Nợ Bến 
Tre). 

Nhưng biết đến bao giờ mới dừng 
chân? 

Ghé qua nhà hắn thăm chị, người 
chị đi vắng, căn nhà cũ vẫn phủ rêu 
phong, tôi thấy buồn buồn cất bước 
chân đi. 

Năm nay, chúng tôi tự lái xe gắn 
máy về Hương Mỹ để dự lễ phát 
Học Bổng với tư cách đại diện cho 
DUACT 

Chuyến đi này tuy không êm ả vì 
mưa gió, lạc đường, nên về đến 
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Hương Mỹ quá muộn. Trời tối đen 
như đêm ba mươi vì sau cơn mưa 
nặng hạt của buổi chiều, và hơn 
nữa, nơi đây lại mất điện. Nhưng 
có bạn đồng hành -- nhà tài học 
bổng trợ dài hạn -- nên cũng chia 
sẻ cho nhau những lo âu vất vả. 

Trời quá tối, anh chị Hội trưởng 
HKH đứng đón trước nhà cách 
chừng đôi ba thước mà chúng tôi 
không nhận ra nhau…  

Gặp nhau, khách chủ cùng mừng 
vui khó tả… Không khác gì năm 
ngoái khi tôi bước xuống xe đò 
chiều; khi trờ sập tối, một 
anh trong BĐH cũng đón tôi tại 
Bưu Điện Xã, cạnh lô cốt xưa cũ 
này! 

Sau khi thay quần áo, chúng tôi 
ngồi tán gẫu, nghỉ ngơi chờ bữa 
cơm “đêm”, thì mọi người trong 
ban điều hành HKH HM lần lượt 
tới... 

Trong lúc trà dư, tửu hậu.., chúng 
tôi được báo cáo ngay chương trình 
làm việc ngày mai… và sau bữa 
tiệc chiêu đãi, chúng tôi sẽ lên xe 
về thành phố… 

Khi về tôi không quên ghé thăm 
chị hắn. Chị đã đi lễ chùa, tôi gửi 
biếu hộp bánh Trung Thu, coi như 
đó là món quà dân gian thông lệ 
hàng năm của “chú Nhàn”. 

Trong bữa ăn do Ban Giám Hiệu 
trường Nguyễn Thi Minh Khai 
chiêu đãi, chúng tôi được anh Hội 
Trưởng HKH MC ân cần mời về dự 
chương trình phát Học Bổng sắp 
tới tại Mỏ Cày do DUACT tài trợ. 

Và ngày đó, có lẽ sẽ có nhiều 
khuôn mặt mới của DUACT cùng 
đến dự để thăm viếng và mở rộng 
chương trình này . 

Chương trình cấp phát học bổng 
của HKH Mỏ Cày tuy vẫn tiến 
hành, nhưng số người tham dự lại 
có quá nhiểu thay đổi vào giờ phút 
chót với những lý do ngoài ý 
muốn… 

Ngay cả anh Hội  trưởng cũng bị 
đau phải năm bệnh viện điều trị, 
nên việc tổ chức lại phải nhờ 
BĐH HKH HM tiếp tay. 

Tôi thì quá bận rộn. vì sau hai 
năm hứa hẹn, bây giờ chỉ còn mười 
một ngày nữa, phải tiếp đón bạn bè 

Hải Ngoại về tham dự lễ Kỷ Niệm 
Năm Mươi Năm Thành Lập Viện 
Đại học Dalat và Kỷ Niệm Bốn 
Mươi Năm Ngày Hội Ngộ của các 
cự sinh viên, hy vọng “thằng 
Nhàn” cũng về. 

Và tôi vẫn phải về Mỏ Cày cho 
đúng hẹn. 

Tôi vội vã khởi hành, dù chuyến 
đi này kéo dài hai ngày. 
Để bớt tẻ nhạt, tôi và người bạn 

đang điều hành công ty du lịch 
chung lo kết hợp tổ chức chuyến đi 
tham dự lễ phát học bổng và du 
lịch – cho các bạn học cũ – bằng 
ghe thuyền đi tham quan bốn đảo 
Long, Lân, Quy, Phụng nằm trên 
sông Tiền, ngăn cách Mỹ Tho với 
Bến Tre.  

Nhờ vậy, công tác thiện nguyện 
của đoàn mười một người chúng 
tôi đều thấy thoải mái và hài lòng. 

Về nhà khách của tỉnh Bến Tre, 
đã bốn giờ chiều, nhận phòng, nghỉ 
ngơi rồi sửa soạn đi ăn cơm tối.  

Rất tiếc vì còn mệt mỏi, tôi 
không có dịp được uống cà phê 
trong quán Vườn Ổi của gia đình 
người bạn, và nhất là không được 
tham quan Thảo Xá Hiền Cung, nơi 
mà “thằng Nhàn” đã có một thời 
được sống trong giấc mơ hồng của 
tuổi mới lớn! 

Tối đó mọi người nghỉ sớm dành 
sức cho ngày mai. 

Qua phà Hàm Luông, chúng tôi 
chờ thêm hai người bạn đi trễ, để 
lên xe cùng chung về Mỏ Cày phát 
học bổng. 

Xe ngừng trước cổng trường 
THPTCS Ché Guevara, BĐH 
HKH đã chờ sẵn vui mừng chào 
đón. 

Mới xuống xe, người quen trong 
BTC vui mừng ôm lấy tôi, dù 
chúng tôi vừa gặp nhau trong tháng 
trước. 

Chụp ảnh lưu niệm, vào họp dự 
phát thưởng, mọi thủ tục diễn ra 
tuy có vấp váp nhưng vẫn coi như 
thành công êm đẹp.  

Cuối giờ, tôi được gặp bác sỹ 
trong Ban Kiểm Soát, tôi mở lời: 

-“ Xin chào bác sỹ, tôi là bạn của 
Tám Nhàn. Nhàn gửi lời hỏi thăm 
anh và thương nhất câu nói của 

anh “tội nghiệp thằng Nhàn”. 
Vị Bác sỹ ngạc nhiên, sững nhìn 

tôi. Tôi chưa kịp giải thích thì mọi 
người lên xe đến quán Xuân Mai 
dùng bữa cơm chiêu đãi.  

Tôi chọn chỗ ngồi dùng cơm 
chay bên chị dâu của Chú Nhàn.. 

Nhờ vậy, được biết nhiều người 
khi đến chào chị.  

Tôi gặp được người con gái năm 
xưa mà hắn ca ngợi “Nguyệt hữu 
loan cung bất xạ nhân” trong Kỷ 
Niệm Không Phai.  

Vẫn làn mi cong chiếu nguyệt, 
vẫn nụ cười tươi vui hiền hậu như 
ngày trước, tuy đứng tuổi nhưng 
vẫn còn thấy dáng xuân .  

Tôi thầm nghĩ: “Năm mươi năm 
qua rồi, liệu em còn nhớ đến 
“thằng Nhàn tội nghiệp”của ngày 
xa xưa?” 

Chúng tôi gặp Ban Tổ Chức để 
cám ơn về bữa cơm chiêu đãi, để 
gửi lời thăm sức khỏe anh chủ tịch 
HKH MC và cáo từ về sớm vỉ còn 
phải đến thăm nhà chị của thằng 
Nhàn, rồi tạt qua Hương Mỹ. 

Tôi cũng không quên ghé qua 
bàn bác sỹ Kiểm Soát Viên HKH.  

Gặp anh, tôi bắt tay từ giã và giải 
thích: 

- Chắc anh không quên câu “tội 
nghiệp thằng Nhàn” khi nhận lời 
hợp tác với HKH Mỏ Cày? 

Như chợt nhớ lại, vị bác sỹ nhìn 
tôi cười thoải mái: 

- À, à tôi nhớ rồi! 
- Một lần nữa rất vui được gặp 

anh, “ thằng Nhàn” nhắn tôi phải 
đến cám ơn anh, vì anh đã nhận lời 
hợp tác với HKH Mỏ Cày. 

Riêng tôi, tôi cũng cám ơn anh vì 
câu nói “tội nghiệp thằng Nhàn” 
của anh, mà tôi có ý niệm viết bài 
bút ký để trả nợ cho hắn! 

Lần nào cũng vậy, mỗi khi rời 
Hương Mỹ, Mỏ Cày… thằng Nhàn 
luôn nhắc nhở và đòi nợ, bắt bí tôi 
phải viết bài về những chuyến đi. 

Cả đoàn chúng tôi, gần hai mươi 
người ghé thăm nhà Chị . 

Căn nhà ba gian, hiền hòa và 
trầm lặng từ nhiều năm nay, bỗng 
dưng có nhang đèn, hương khói… 
ồn ào đầy ắp tiếng cười cười, nói 
nói, thăm hỏi xôn sao…  
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Hết chụp ảnh trong nhà, trước 
cửa, ngoài sân lại ra trước ngõ.  

Một người nói: “Mai này anh 
Nhàn mà nhận được tin và ảnh trên 
internet, chắc sẽ vui và mừng 
lắm”. 
Ngoài sân mấy cây Mai Tứ Quý 

cũng nở hoa, dù Mai Tứ Quý nở 
hoa quanh năm. Nhưng tháng này, 
nơi đây, sao hoa lại nở rộ? 
Có lẽ mùa xuân năm nay như 

muốn về sớm hơn thường lệ.  
Mùa xuân sẵn đến tự trong lòng! 
Gương mặt người chị của thằng 

Nhàn giờ này cũng rạng rỡ tự hào, 
ánh mắt nhìn tôi như ngỏ ý cám ơn, 
như thấy thằng Nhàn đã về nhà đón 
xuân củng chị. 
“Tội nghiệp Thằng Nhàn”, giờ 

này nó vẫn còn tha hương!” 
Tôi vội vàng ra sân… 
Tôi như muốn tránh mặt mọi 

người.  
Tôi như muốn giấu giếm một điều 

khó diễn tả… 
Tôi như muốn giữ kín những cảm 

xúc… 
Và cố quên nỗi buồn mênh mang 

chợt xuất hiện nơi đáy lòng. 
Tôi thấy tội nghiệp cho tôi. 
Tôi cứ tưởng tôi là thằng Nhàn 

thật! 
Quay về Hương Mỹ chúng tôi 
được đón tiếp với tất cả chân tình 
của người miền Nam. Lại cũng 
không thiếu tiếng “một hai ba: 
DZÔ ...”, tiếng cười, tiếng nói, 
tiếng cụng ly, tiếng va chạm bát 
đũa. 
Riêng tôi vẫn đơn độc bên mấy 

món chay mà người nhà của BĐH 
HKH đã đích thân nấu nướng cho 
tôi! 
Khi về, chúng tôi còn có những 

món ăn đặc sản: “Tép rang nước 
cốt dừa, cá rô kho tộ”… 
Trên xe cũng không thiếu “chai 

nước màu nấu bằng nước dừa”và 
không thiếu cả “thùng kẹo dừa 
hiệu Long Phụng”… 
Chúng tôi chia tay trong ân cần 

với niềm vui gần như trọn vẹn. 
 

* * * * * 
“Tội nghiệp thằng Nhàn!”  
Có lẽ giờ này hắn mới hối tiếc vì 

đã xa quê hương, khi viết trong Kỷ 
Niêm Không Phai: “Rời Bến Tre, 
bây giờ so sánh lại, tôi thấy mất 
mát nhiều hơn bỏ Việt Nam qua 
Mỹ”. 
Tuy không sai, nhưng chỉ đúng 

nhất thời.  
Chỉ đúng lúc lòng hắn chợt dấy 
động những hoài niệm về quê 
hương và nỗi nhớ. Nhưng ngoảnh 
lại, khi nhìn cuộc sống đang chạy 
đuổi theo chiều kim đồng, hắn vẫn 
phải lao vào vòng xoáy như những 
con thiêu thân, không những phải 
lo cho bản thân cho gia đình và 
ngay cả cho “Nhàn con” của hắn 
nữa… 
 
Có lẽ trong buổi chiều nào đó, 

chờ vợ, đón con, ngồi trong chiếc 
xe hơi nơi góc phố, nhìn khoảng 
trời hiu quạnh, những đám mảy 
chiều phảng phất bóng hoàng hôn 
trong khung trời nhỏ hẹp, vuông 
vức... Khung trời cao ngất bị ngăn 
chặn, tù túng trong bốn Block nhà 
cao tầng. 
Hắn thấy mình bơ vơ, lạc lõng, cô 
đơn như bị giam hãm quanh bốn 
bức tường đá của một trại giam nào 
đó… 
Hắn hối tiếc vì đã rời bỏ quê 

hương. 
Đối với hắn, mỗi khoảng thời gian 

qua đi, quê hương lại xa thêm, xa 
dần, xa mãi, xa mãi mãi … và chỉ 
còn trong bầu trời nhung nhớ.  
Hắn mơ về cánh đồng xanh bát 

ngát thẳng tắp cò bay ở quê nhà, 
mơ thấy hàng dừa bao quanh sân 
vườn, mơ thấy bến đò ngang bên 
sông nước, nhớ chợ chiều mọi 
người xúm xít nói nói, cười cười… 
- Anh nghĩ gì vậy? Hay lại nhớ 
đến cô láng giềng nào? Thôi về đi 
anh. 
Hắn lặng thinh rồ máy và lái xe 

lao vào con đường phía trước, nối 
tiếp theo dòng xe chảy dài trên đại 
lộ hoàng hôn.  
Hắn phải về với thực tại, phải về 

nhà thôi, về để người vợ lo bữa 
cơm chiều, về để thằng con nghỉ 
ngơi sau buổi học. 
Hắn lái xe theo thói quen, vẫn 

chạy theo đường mòn, lối cũ của 

nhiều tháng, nhiều năm…  
Im lặng suốt chặng đường về. 

hình như hắn đang nuối tiếc giấc 
mơ còn dang dở... 
Nỗi nhớ thương dấy động tâm tư 

của kẻ tha hương. 
Hắn tha phương mới ngoài hai 

mươi năm, còn tôi, quê hương 
chìm trong nỗi nhớ gần trọn kiếp 
người! 
Dù sống ở miền Nam nhiều trái 

ngọt, cây lành, mưa nắng hai mùa 
hiền hòa, mà sao tôi vẫn nhớ 
thương hình ảnh bốn mùa đổi thay 
rõ rệt nơi quê nhà xứ Bắc, nhớ lá 
vàng bay, nhớ cái rét căm căm… 
“Tội nghiệp thằng Nhàn!” 
Hắn đã trăn trở nhiều tháng nhiều 

năm khi viết trong bài Một Thụ 
Nhân Xám Hối:  
“Đời có nhiều người tốt. 
……………………………… 
Ba mươi năm hụt hẫng trong một 

toan tính bất năng thành rồi biến 
thành thấm thía, tôi đã chấp nhận 
một đời sống ngay thẳng và thành 
thật đến mức khờ khạo. Để nếu còn 
có cơ may hội ngộ, tôi sẽ xứng 
đáng, trước tiên, là chính với lương 
tâm mình”. 
Tôi càng thấy tội nghiệp hơn cho 

hắn! 
Có lẽ khi chấp nhận một đời sống 

ngay thẳng và thành thật, hắn còn 
hụt hẫng nhiều hơn nữa… vì hiện 
tại trong cuộc sống phủ đầy quyền 
lực, danh vọng, lợi lộc và bạc tiền 
này không có chỗ đứng cho những 
người có lương tâm!  
Mọi người đều bước qua lương 

tâm của mình cùng tranh giành hơn 
thua từ lời nói, từ danh vọng 
đến quyền lợi, từ 

phương tiện 
đến tài lộc 
dù … nhỏ 
xíu. Để rồi 

cùng kéo 
nhau 
vào 
ngõ 
cụt 
không 
lối 
thoát! 
Thật 
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buồn, cả một đời tôi, tôi đã sống 
chân chất, sống ngay thẳng mà 
chẳng tích lũy nổi số tài sản đủ 
bảo đảm tương đối cho tuồi già. 
Món nợ cơm áo vẫn còn!  

Tôi bám chặt vào đời sống tâm 
linh để tìm hướng đi riêng cho bản 
thân. Tôi chấp nhận định mệnh, 
sống theo nghiệp quả, để an ủi 
mình, để cúi đầu theo số phận 
nghiệt ngã!  

Chạy theo những công việc thiện 
nguyện đệ tìm ý nghĩa của cuộc 
sống và niềm tin! 

Nhìn lại tuổi già, nhớ thủa thư 
sinh, chỉ khư khư ôm lấy mấy chữ: 

“Tri túc, tiện túc, tri nhàn, tiện 
nhàn” của cụ Nguyễn Công Trứ 
để mà sống! 

Hắn than vãn: “Tôi không được 
suông sẻ như các bạn”. 

Nhưng dù đời có bằng phẳng 
như tôi, thì trọn cả đời tôi cũng 
chẳng ra gì. Những vấp ngã trong 
cuộc sống chỉ như những ổ gà, ổ 
voi trên đường cái quan, hay đá 
ngầm trên biển cả. Khi chúng ta 
vượt qua được thì chúng lại tô 
đậm thêm cho kinh nghiệm của 
quá khứ, chứa chất thêm niềm tự 
hào và lòng tự trọng . 

Có lẽ hắn cũng như tôi, chỉ vì 
chạy theo những suy nghĩ nhất 
thời, những ước mơ nông nổi 
không tròn từ thời còn trẻ.  

Có lẽ hắn cũng như tôi đã quay 
mặt với những lời hướng dẫn, 
những lời dặn dò và những ước 
vọng của cha mẹ! 

Có lẽ cũng vì vậy mà tôi và hắn: 
“Đành phải cùng cúi đầu chiều 

theo số phận”! 
“Tội nghiệp cho thẳng Nhàn”! 
Chót mang tên Rồng Bay nên cả 

đời long đong đã đành, nhưng tôi 
thấy càng tội nghiệp hơn, khi tên 
hắn lại là Thanh Nhàn! 

Nhưng thật ra,  
Tội nghiệp cho thằng Nhàn chỉ 

có “ MỘT” ,  
Mà tội nghiệp cho chính tôi lại 

gấp “ HAI “. 
Người HàNội 

Tháng 11 - 2008  
Vào Thu chưa trọn và Đông chưa 

tàn. 

… Tội nghiệp thằng Nhàn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thương Tiếc Cô Trâm-Anh 
 

Nhận được hung tin rất ngậm ngùi 
Khó ngăn dòng lệ chợt tuôn rơi 

Cô đi một buổi trưa mùa hạ 
Thôi thế từ đây vĩnh biệt rồi! 

 
Cô đẹp như là một đóa hoa 

Nụ cười khả ái, nét hiền hòa 
Gặp Cô ai cũng đều thương mến 
Như gặp người thân ở chốn xa 

 
Nhớ ngày lên học xứ ngàn thông 
Được biết Cô, hiền phụ Thầy Long 
Trâm-Anh thế phiệt mà dung dị 
Em kính yêu Cô tận đáy lòng! 

 
Cô từng du học tận trời xa 

Từng góp công lao giúp nước nhà 
Miệt mài quyên góp cho từ thiện 

Với tình nhân ái, lòng vị tha 
 

Thương tiễn Cô về nơi cõi trên 
Những người ở lại sẽ không quên 
Bao nhiêu công đức Cô bồi đắp 

Để  chốn trần gian bớt muộn phiền! 
 

Nhan Ánh-Xuân 
Cali. 2 tháng 8, 2016  

 

 

 
  Phu Nhân Thầy Ngô Đình Long 

 
Bà Maria NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 
Về nước Chúa ngày 30/07/2016 tại California 

Hưởng thọ 81 tuổi 
 

  Toàn thể Thụ Nhân Âu Châu thành kính phân ưu 
cùng Thầy và tang quyến  
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 GIA CHÁNH 
Chị Diệu Hỷ (TN-B) 

• Xào thịt nạc heo và tôm cho chín, nêm tiêu, muối cho vừa ăn (thêm chút vị 
cà cuống sẽ đậm đà và ngon hơn) 

• Trộn 100 g bột gạo với 250 ml nước lạnh, giáo bột trên bếp, lửa nhỏ đến khi 
bột vừa sền sệt, bắc nồi ra khỏi bếp, cho 2 thìa canh dầu vào, khuấy nhanh 
tay cho bột nhuyễn mịn, không bị óc trâu để bên 

• Trộn 300 g bột nếp với 1/3 thìa café muối, làm một vũng nhỏ giữa bột, từ từ 
cho 130 ml nước sôi vào khuấy đều tay, khi bột vừa nguội dùng tay 
nhào thật đều 

• Xong đổ từ từ nồi bột gạo vào, nhồi kỹ cho 2 thứ bột quyện chung thật mịn 
không bị óc trâu 

• Chia bột ra từng viên khoảng 40 g, xoa tí dầu để bột khỏi dính, cán mỏng 
viên bột, cho nhân vào giữa, vo tròn hơi dẹp phía dưới bánh, rồi kẹp cánh 
hoa bắt đầu từ giữa viên bột, cánh nhỏ ở giữa, và lớn dần với 4 vòng cánh so 
le mới đẹp 

• Đun nước thật sôi, xếp bánh vào xửng hấp, cứ 10 phút mở nắp xửng ra để xả 
bớt hơi nước cho cánh hoa không bị xẹp 

• Khoảng 25 phút bánh trong là chín, lấy ra xếp vào đĩa cho nguội, dùng với 
nước mắm pha.  

Nguyên liệu (19 bánh)  

Cách làm 

Vỏ bánh 
 

• 100 g bột gạo 
• 250 ml nước lạnh 
• 2 thìa canh dầu 
• 300 g bột nếp 
• 130 ml nước sôi 
• 1/3 thìa café muối 
 

Nhân bánh 
 

• 200 g thịt nạc heo xay nhỏ 
• 100 g tôm tươi bóc vỏ, cắt nhỏ 
• 2 củ hành tím (échalotte) cắt 

nhỏ 
• 4 tép tỏi cắt nhỏ 
• 3 hay 4 cái nấm hương ngâm 

mềm, rửa sạch, cắt nhỏ 
• Tí tiêu, tí muối. 

 



23 

 

 
PHÂN ƯU 

Nhận được hung tin : 

Thân mẫu chị Nguyễn Thị Nghĩa K10 
Nhạc mẫu chị Lê Thị Thành K8 

Cụ Bà NGUYỄN THỊ TẾ 
Quy Tiên ngày 25/08/2016 tại Massachussetts 

Hưởng thọ 93 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành kính  chia buồn cùng  
chị Nghĩa, Thành và tang quyến  

 
 
 

Anh LÊ VĂN THUẬN K5 
Tạ thế ngày 11/06/2016 tại Lái Thiêu 

Hưởng thọ 68 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
tang quyến  

 

 Anh LÊ MINH TÔNG K2 
Qua đời ngày 13/08/2016 tại Long Xuyên 

Hưởng thọ 76 tuổi 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  tang quyến 

Nhạc phụ chị  Phạm Thị Lâm Viên K6 

 

 Cụ Ông TRẦN VŨ 
Thất lộc ngày 16/05/2016 tại Dalat 

Hưởng thọ 91 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  chị Lâm Viên và tang quyến 

 
 

Ni Cô THÍCH NỮ GIÁC ĐĂNG 
Thế danh NGUYỄN THỊ GẤM K1 
Quy nguyên ngày 26/06/2016 tại Seattle 

Hưởng thọ 73 tuổi 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
tang quyến  

Hiền Phu chị  Nguyễn Thị Việt Anh K1 

 
Ông PHẠM QUỐC TOẢN 

Từ trần ngày 13/05/2016 tại Bình Dương 
Hưởng thọ 79 tuổi 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng  
chị Việt Anh và tang quyến  

Thân mẫu anh Phạm Xuân Thái  KH 
Nhạc mẫu chị Lâm Kim Thoa K10 

 Cụ Bà NGUYỄN THỊ NGHIÊN 
Mãn phần ngày 29/05/2016 tại California 

Hưởng thọ 91 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  anh chị Thái & Kim Thoa và tang quyến 

Nhạc mẫu anh Trần Văn Tài K1 

 
Cụ Bà NGUYỄN HÒA AN 

Quá vãng ngày 28/05/2016 tại California 
Hưởng thọ 92 tuổi 

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

Thân mẫu anh Vũ Mạnh Hải K8 

 
Cụ Bà DƯƠNG THỊ HUỆ 

Mệnh chung ngày 14/05/2016 tại Việt Nam 
Hưởng thọ 88 tuổi 

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

Thân mẫu anh Phạm Mạnh Tiến K5 

 
Cụ Bà Maria Teresa NGUYỄN THỊ MỸ 

Chúa gọi về ngày 04/08/2016 tại Austin, TX 
Hưởng thọ 86 tuổi 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng  
anh Tiến và tang quyến  
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của anh Huỳnh Thoảng ở Ham-
burg. Anh cho hay vừa mới về 
sau 2 tuần nằm bệnh viện để mổ 
khối u trong ruột. Nay anh còn 
rất yếu và hiện phục hồi từ từ. 
Rất may là khối u thuộc tính hiền 
nên không có gì đáng lo." 
Trong điện thoại, anh Thoảng vui 
vẻ kể thêm về bệnh của anh. Thì 
ra cách đây khoảng 5 năm anh đi 
khám bệnh thấy anh có bướu thịt 
(polype) trong bao tử nên phải đi 
mổ. Sau đó bác sĩ dặn rằng hai 
năm sau phải tái khám vì bệnh 
này không có triệu chứng gì, 
không đau đớn gì cả, nhưng nếu 
chậm trễ có thể trở thành ung thư. 
Anh không cho đó là quan trọng 
nên đợi đến năm nay mới đi 
khám. Số anh vẫn còn may vì khi 
vào khám người ta thấy trong 
ruột  có vài cục bướu rất to cần 
phải mổ ngay. Anh được đưa vào 
nhà thương gấp. 
Sau khi kể xong, anh Thoảng 
cười ha hả: "Tuổi bọn mình là 
thất thập cổ lai hy rồi nhưng 
Chúa đóng cửa nghĩa trang không 
cho tôi vào, nên tôi phải ra xếp 
hàng đợi gọi tên thôi." 
Được hỏi về sức khoẻ chị Ngọc 
Anh, người vợ cùng khoá, anh 
Thoảng cho biết chị vẫn khoẻ, tuy 
nhiên bị đau hai đầu gối. Mặc dầu 
vậy anh chị không nghe lời bác sĩ 
khuyên đi mổ, vì những ca mổ 
này ở bên Đức không an toàn, dễ 
ngồi xe lăn như chơi. 
 
6) Blog của Thụ nhân Âu châu 
Cuối tháng 5 anh Thạh Lai Kim 
gọi cho Phạm Trọng Khoát cho 
biết là các Bản tin Thụ nhân được 
lưu giữ trong blog của anh đã bị 
xoá. Cả 20 tờ biến đâu mất. Hai 
anh đi tìm hiểu và cuối cùng nhận 
thấy giải pháp giản tiện và đỡ mất 
thời giờ nhất là anh Khoát lại gởi 
20 số báo cho anh Kim. 
Cũng nên nhắc lại ThunhanAu-
chau.blog do anh Kim chủ xướng 
và điều hành là một website của 
Thụ nhân Âu châu, trong đó có 

đủ đề mục như tin tức, giải trí, 
bình luận, bản tin, hình ảnh, thơ 
nhạc, ẩm thực vv... 
Blog này thâu lượm đủ loại bài 
vở và tin tức từ các bạn bè, thân 
hữu, cũng như trên các diễn đàn 
khác, những trang kết nối, như 
diễn đàn Thụ nhân Úc châu, kỷ 
yếu  Thụ  nhân ,  webs i t e 
DUACT .... 
Đặc biệt blog phổ biến Bản tin 
của Thụ nhân Paris (Âu châu) 
mỗi khi xuất bản một năm ba lần. 
Thậm chí hình ảnh những buổi 
họp mặt cũng được lưu lại, như 
hình ảnh của  Paris ngày 
15/3/2013 của anh Đoàn Trần 
Nghị (ký tên David Trần).  
Các bạn muốn biết tin tức của 
Thụ nhân khắp nơi thì bấm vào 
Thunhan.org hoặc vào thẳng 
trang blog của Thụ Nhân Âu 
châu: http://tneu.blogspot.fr/ 
 
7) TNAC tham dự ĐHTN 2016 
Thụ nhân Âu châu đang chuẩn bị 
đi sang Cali để dự Đại hội Thụ 
nhân 2016 vào đầu tháng 10 năm 
nay. Được biết sẽ có anh chị 
Đoàn Trần Nghị CH-Diệu Hỷ, 
chị Nguyễn Ngọc Thương K1, 
anh chị Nguyễn Công Huy K8, 
anh chị Lân/Quản Mỹ Lan SP, 
anh Lày A Mản VK, anh Lưu 
Văn Dân k1, anh Dương Tấn Hải 
K1. Thầy cô Lâm Thanh Liêm 
tuy tuổi già sức yếu nhưng cũng 
muốn đi. Tuy nhiên phải đợi đến 
gần ngày thầy cô mới quyết định 
được. Thầy cho biết rất mến Thụ 
nhân và thích nhất là khoá 1 vì 
khoá này có rất nhiều người tài 
giỏi và vui vẻ. Sau mỗi buổi sinh 
hoạt với TNAC, thầy thường nói 
với Cô rằng « K1 là số dách! ». 
Hy vọng Ban tổ chức sẽ chấp 
nhận vào giờ chót. 
 
8) Du thuyền trên Địa Trung Hải 
Vì hiện trạng nước Pháp không 
được tốt do đình công, khủng bố, 
thời tiết xấu nên Thụ nhân Paris 
năm nay không tổ chức họp hành, 

pique - nique ở Paris trước khi đi 
hè gì cả. Anh Nguyễn Khánh 
Chúc đề nghị đi Poitiers để xem 
Futuroscope tháng 7. Nguyễn Tấn 
Sinh k11 rủ đi Normandie để 
thăm viếng Mont Saint Michel và 
Etretat vào tháng 8. 
Đến cuối tháng 11 có một chuyến 
đi du thuyền trên biển Địa Trung 
Hải theo lời kêu gọi của chị Chủ 
tịch Trần Thị Châu, có lẽ sẽ lôi 
cuốn nhiều người hơn: 
Các anh chị  thân mến, 
Được anh chị Chúc-Mai cho biết 
sẽ đi croisière vùng Méditerranée 
khởi hành từ Marseille ngày 
26/11 đến 03/12/2016 qua Tầu 
MSC /Splendida. 
Đây là dịp để chúng ta vui chơi 
bên nhau và nhất là các chị được 
"xả hơi" vì không phải lo cơm 
nước. Hành trình cuộc du ngoạn 
này gồm các nước Ý (Gênes, Ro-
me), Sicile (Palerme), Ile de Mal-
te (La Valette), Tây Ban Nha 
(Barcelone). Ngoài những buổi 
du ngoạn, chúng ta có thể tập thể 
thao, có hồ bơi, jacuzzi, casino, 
spectacle hay khiêu vũ.... 
Kèm theo đây là site của croisiè-
re để các anh chị tham khảo và 
cũng mong các anh chị trả lời 
gấp để chúng ta có thể giữ chỗ và 
thương lượng giá cả : 
http://www.croisierenet.com/msc/
msc-sp lend ida /1340713- f r /
fiche.html#201611 
Cảm ơn các anh chị, 
Châu 
 
Tin các nơi khác 
 
1) Sức khoẻ Nguyễn Tường Cẩm 
Giữa tháng 5, anh Nguyễn Thanh 
Nhàn k1 gửi meo báo tin sức 
khoẻ của anh bạn đồng môn 
Nguyễn Tường Cẩm. Lúc còn đi 
học ở Đà lạt, anh Cẩm đã từng 
hoạt động trong Thanh Niên 
Thiện Chí, mở quán nhạc T2. Khi 
sang Mỹ, anh thu thập danh sách 
địa chỉ các bạn cùng khoá 1 để 
thực hiện kỷ yếu lưu niệm. Mời 

...tin tức đó đây 
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đọc bức thư của anh Nhàn:  
 
“Hôm nay, chủ nhật 5/15, bốn 
anh em D.C. gồm Tài, Nhi, 
Nhàn,Trực đã đến thăm Nguyễn 
Tường Cẩm, quí anh chị em khác 
bận sẽ có một ngày đi chung sau. 
Lẽ ra đã đi ngày hôm qua, nhung 
dự báo thời tiết là mưa to nênTài 
không dám lái xe đuờng dài trong 
mưa. Trực lại càng không thể, lúc 
nào đi đâu Trực cũng có mang 
theo máy đo huyết áp và thuốc 
cứu cấp, nếu bất ngờ mạch 
trên 170 thì ngậm một viên duới 
lưỡi. Lần truớc khi đang lái xe 
trên beltway Trực bị chóng mặt, 
phải tấp vào lề, đo máu ngậm 
thuốc và kêu ambulance  tới chở 
đi emergency. Tôi thì tuy sống 
nghề tài xế chở nguời già, nhưng 
một thứ hạnh phúc và ước mơ rất 
tầm thường là được có nguời 
khác chở mình đi. 
Vì được báo truớc nên khi xe vào 
sân là Cẩm đã thập thò sau cửa 
chờ đón.Vừa mới vào nhà là Cẩm 
mời xuống basement. Lời dặn dò 
với các bạn là khi nào đến thăm 
Cẩm thì nên hỏi về basement 
truớc, đó là thánh địa của Cẩm. 
Ngoài hàng ngàn băng disc 
chuyện phim ca nhạc, quí nhất là 
trong computer của Cẩm chứa tất 
cả hình ảnh của bạn bè hồi học 
Dalat. Chúng tôi hẹn chốc lát 
sẽ  xuống basement nhưng bây 
giờ phải hàn huyên thăm hỏi 
truớc. 
Dù Cẩm tự thú bây giờ đã quên 
trước quên sau, nhung vẫn còn 
bén nhạy. Chẳng hạn Cẩm nói 
rằng năm nay mình 76 tuổi, chỉ 
Trực hỏi  bao nhiêu tuổi, Trực 
nói 74 thì Cẩm tính nhanh  là 
thua Cẩm  2 tuổi. Môn toán kinh 
thương của thầy Ngô Đình Long 
Cẩm vẫn  còn thuộc bài. Chỉ tôi, 
Cẩm nói hồi xưa thân lắm mà 
không nhớ tên. Cẩm không nhớ 
tên cùa Trực, nhưng nhớ Trực hồi 
xưa là đàn em của thằng..thằng.. 
. Thằng nào Cẩm rặn hoài không 

ra. Tôi nhắc " thằng Hoàng Văn 
Lộc"  thì Cẩm ừ. 
Cẩm cho biết có hai chục đứa gọi 
thăm Cẩm. Hỏi đứa nào thì Cẩm 
không nhớ. Hỏi sao không chịu 
ghi tên lại. Cẩm nói cuốn sổ để ở 
basement nên không xuống kịp. 
Hỏi những nguời đẹp vang bóng 
một thời Cẫm không nhớ ( Xin 
lỗi, cho phép khỏi nêu tên quí chị 
mà Cẩm không nhớ) Vợ Cẩm hỏi 
anh nhớ chị Bảo Cầm không, 
Cẩm nhanh chóng buột miệng " 
Trịnh Bảo Cầm" người con gái 
duy nhất sau 46 năm Cẩm vẫn 
còn nhớ. Chắc lả một loại dĩ vãng 
thường  mơ thấy. 
Hình chụp thấy Cẩm giống anh 
Hăng Rết, chị Liên cho biết cách 
nay nửa năm đã làm bộ răng giả 
hết $6000 mà Cẩm nhất định 
không mang vì khó chịu. Chúng 
tôi cũng có mang qua một hộp 
bánh mà Cẩm không ăn vì không 
có răng. Cơm nước hàng ngày 
chị Liên phải đút mớm. Bạn mình 
ngộ quá phải không anh? Tuổi đã 
xế tà mà không chịu lớn ! Anh em 
bảo nhau rằng tin tức  hôm nay 
về Cẩm không chịu ăn phải đòi 
vợ đút có lẽ là "hot" hơn cá chết 
tại Việt Nam.  
Căn nhà phía truớc để vợ trồng 
hoa. Vợ trồng vợ tuới. Phía sau 
của Cẩm để trồng rau. Cẩm trồng 
Cẩm tưới. Cẩm dẫn chúng tôi ra 
sau nhà khoe vuờn rau, năm nay 
trời lạnh kéo dài lâu quá nên 
chưa có thứ rau nào mọc. 
Phần quan trọng Cẩm không bao 
giờ quên là bắt chúng tôi xuống 
basement.  Basement nhà Cẩm 
đầy kệ đầy băng nhạc và phim 
truyện Hàn Quốc vì chị Liên 
khoái xem phim Hàn Quốc. Lý do 
chị Liên thích xem phim Hàn 
Quốc là phim tình cảm Hàn quốc 
đối thoại dịu dàng còn Cẩm bây 
giờ cả ngày không nói tiếng nào. 
Cẩm có một kệ, trên đó chia 
thành nhiều ngăn nhỏ, giống như 
các kệ của Tổng Nha Cảnh Sát. 
Trong mỗi ô Cẩm để sẵn những 

xấp hình cùng kiểu.Đầu tiên khi 
xuống basement là Cẩm đến kệ 
này, lựa  ra mỗi ô một tấm. đủ bộ 
Cẩm cho một thằng. Cẩm lại  đến 
một cái tô trên đầu kệ khác, trong 
tô có sẵn nhiều USB flash drive 
trong đó chứa tất cả hình ảnh của 
bạn bè. Cẩm cho mỗi thằng một 
cái, im lặng và đều đặn làm việc 
giống như Charlot đóng  phim 
không lời. Ban nãy trò chuyện 
chúng tôi cho biết thầy Trần 
Long sẽ qua vào cuối tháng 6. 
Cẩm không quên lấy thêm một 
flash drive đưa cho Trực biểu cất 
để dành cho thầy Trần Long. 
Chúng tôi cũng căn dặn chị 
Liên  khi thầy Trần Long qua thì 
nói mấy cháu sắp xếp chở Cẩm 
qua cùng chung vui. 
Huyết áp của Cẩm thường xuyên 
căn bản là 110. Như vậy hoàn 
toàn yên tâm về stroke. Chị Liên 
cho biết cách nay mấy tháng Cẩm 
bị mổ bao tử vì mấy cục ulcer. 
Nguyên nhân là Cẩm không chịu 
ăn cơm mà chỉ ăn mì gói. Lần 
thăm truớc thằng con than phiền 
với chúng tôi là Cẩm một ngày ăn 
6 gói mì. Chị Liên cho biết một lý 
do khác làm Cẩm bị đau bao tử là 
vì quá stress.  
Khi chúng tôi đang trò chuyện 
ngoài sân thì cháu Linh, con cả, 
cùng vợ và hai con về tới. Vợ tôi 
cũng có thông báo cho cháu Thái 
và cháu Thái cũng trên đường về. 
Hôm nay chúng tôi đến thăm, 
gia đình xác nhận là Cẩm vui lắm 
trông khoẻ khoắn  ra, nhưng 
đuờng xa quá, gặp khi ướt mưa 
thì đuờng về diệu vợi !” 
(Hết email vì đã quá dài).  
 
2) PPS Về Thăm Đà Lạt 
Trong Bản tin 21, chúng tôi có 
loan tin anh Nguyễn Đình Cận k1 
dự tính thực hiện một PPS về nữ 
Đại học xá Trương Vĩnh Ký của 
Viện Đại học Dalat năm xưa. 
Anh đã yêu cầu bạn bè gửi cho 
hình ảnh thời đó. Đầu tháng 5, 
anh đã gửi lên diễn đàn 1-2 PPS 
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vừa thực hiện xong. Sau đây là 
thư của anh chị Cận-Ánh Xuân: 
"Các bạn thân mến, 
Theo lời yêu cầu của một số bạn 
bè, nhất là các chị đã từng ở 
trong Đại học xá Trương Vĩnh 
Ký, chúng tôi đã cố gắng ghi lại 
bài thơ Về Thăm Đà Lạt dưới 
dạng youtube dù hình ảnh về nữ 
ĐHX/TVK không có nhiều. 
Thành thật cảm ơn sự giúp đỡ và 
đóng góp để hoàn thành PPS 
này: 
- Anh Đức Hà (PV/ Mercury 
News/SJ) 
- Bạn Bảo Bườn (K9) 
- Chị Phạm Thị Sáng (K1) 
Rất cám ơn 
Cận-Ánh Xuân 
Mời các bạn bấm vào link dưới 
đây để thưởng thức bài thơ và 
hình ảnh Đà Lạt quyện trong ca 
khúc Thành Phố Buồn của nhạc 
sĩ Lam Phương: 
https://youtu.be/RiI3OT-C3fU 
Các bạn cũng có thể tìm lại bài 
thơ Về Thăm Đà Lạt trong Bản 
tin này. 

 
3) Tương thân tương trợ 
Đầu tháng 7, anh Trần Văn Bá, 
Trưởng Ban Đại diện Thụ nhân 
Việt nam, đã gởi báo cáo cho Ban 
Đại diện và DUACT về trường 
hợp của hai đồng môn đang gặp 
khó khăn. Đó là anh Trịnh Hiếu 
Tường K2, Đại diện K1-2 tại Việt 
nam và chị Trần Tuyết Trinh 
K11: 
 
Kính gởi Ban Điều Hành, 
Hoạt động của DUACT tại Việt 
Nam trong tuần lễ từ 24/6 - 
1/7/2016 ghi nhận như sau : 
- Tương trợ anh Trịnh Hiếu 
Tường K2/CTKD bị bệnh sỏi thận 
phải ra vào BV nhiều lần điều trị 
khá tốn kém. Ngoài ra anh còn 
mắc các căn bệnh mãn tính khác 
như  tim mạch, cao huyết áp và 
bứu cổ...Ban đại diện K1 & K2 
xét thấy hoàn cảnh gia đình anh 

khá khó khăn nên đã gởi đơn đề 
nghị DUACT giúp đỡ. DUACT/
VN đã đến thăm và trao quà (400 
usd) tận tay anh chiều nay 
1/7/2016. 
- Chúng tôi cũng đã nhận được 
giấy báo chuyển tiền giúp gia 
đình chị Tuyết Trinh K11 (1.100 
usd). Sẽ cố gắng giao tiền cho chị 
Tuyết Trinh trong tuần tới (Chị 
Lâm Viên khá bận nên chưa làm 
kịp trong tuần này). 
Trần Văn Bá 
 
Đồng thời anh Nguyễn Tấn 
Trung, Thủ quỹ TNAC, cũng 
chuyển thư cám ơn của chị Trần 
Tuyết Trinh K11 cho biết thêm 
chi tiết: 
Kính gửi Quý Thầy Cô ,Ban Đại 
Diện DUACT Vietnam, 
Thưa các anh các chị & bạn đồng 
khóa  1 ,  g ia  đ ì nh  Thụ 
Nhân,  Dalat, 
Trước nhất em, Tuyêt Trinh K 11 
gửi lời kính chào đến tất cả Quý 
Thầy Cô, anh chị & bạn bè , luôn 
cầu xin Ơn Trên  mang bình an 
đến mọi người mọi nhà. Kế đến 
em xin lỗi đến hôm nay mới dành 
được chút ít thì giờ hiếm hoi để 
bình tâm viết lên đôi giòng để tạ 
ơn và giải bày nỗi niềm trong 
những tháng ngày truân chuyên 
vừa qua . 
Thưa tất cả Quý Thầy Cô , các 
anh các chị và bạn hữu , Hưng 
chồng em, đã được giải phẫu đặt 
ống thông trực tiếp vào bao tử để 
truyền thức ăn nuôi cơ thể ( như 
các thư trước con gái em và bạn 
bè có giải thích  là cách ăn uống 
thông thường không còn tác 
dụng).Cơn đau thì vẫn liên tục và 
đầu óc vẫn tỉnh táo. Thời gian 
sắp tới điều trị như  thế nào bệnh 
viện không cho hay, có lẽ họ theo 
dõi thường xuyên rồi mới quyết 
định.Trong cơn hoạn nạn, nhờ 
Ơn Trên với tinh thần Thụ 
Nhân ,gia đình em nhận được rất 
nhiều và rất nhiều lời an ủi ,thăm 
viếng ,trợ giúp tiền bạc nhằm 

trang trải cho chồng em .Khi 
nhập viện lần này trong sự suy 
kiệt sức khỏe cộng thêm sự tuyệt 
vọng của hoàn cảnh gia đình, 
chồng em càng suy sụp nhanh ; 
với lòng hảo tâm vô bờ bến của 
Thụ Nhân , chồng em và cả nhà 
như được truyền thêm sức mạnh 
cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, 
chính vì vậy sức khỏe có phần đỡ 
hơn những ngày đầu nên bệnh 
viện quyết định giải phẫu đặt ống 
thông bao tử. 
Thưa các anh các chị, sự an ủi 
giúp đỡ của thành viên Thụ Nhân 
khắp nơi thật không sao kể xiết, 
đặc biệt đại đa số là các anh chị 
ở phương xa mà em hoàn toàn 
không biết,  dĩ nhiên cũng chẳng 
ai biết em  ,không tiếc lòng ra tay 
cứu giúp gia đình em .  
Gia đình em trân trọng tri ân . Vì 
tiền chuyển đến thường không 
trực tiếp mà thông qua các công 
ty hay cá nhân, nên em xin mạn 
phép nêu tên người gửi để anh 
chị yên tâm về sự giúp đỡ đã đến 
tay gia đình em : 
Cập nhật cho đến ngày 
19/06/2016: Từ các quỹ DUACT, 
Quỹ Hương Thảo, Quỹ Thụ Nhân 
Âu Châu Khóa 8 ( bảo huynh & 
bảo tỷ khóa 11)Anh Nguyễn Đức 
Trọng , chị Trúc Mai , chị Thu 
Huyền, chị Trần Thị Út, anh Lưu 
Thế Vân , chị Kim HoàngTừ các 
khóa và phân khoa khác : Anh 
Huỳnh Khánh Hồng, anh Phạm 
Viết Chấn Khóa 11, Nguyễn Xuân 
Đài , Hà Lê Bích Thủy , Kim 
Hòa , Nguyễn Tấn Quốc , Nguyễn 
Tấn Trung , Nguyễn Trương 
Hằng , Nguyễn Thị Đức, anh 
Phan  , hai chị em Châu , Kim 
Dung , anh Hoàng , Thanh 
Tuyền, Hoàng Yến , Thanh 
Vân ,Minh Hương, Thanh 
Hương.  
Đặc biệt bạn đồng khóa Trương 
Hằng ,hầu như hằng ngày điện 
thăm hỏi , nhận tiền bạc gần xa 
gửi về giúp em. 
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4) Nhạn lạc đàn 
Đầu tháng 7, Nhóm biên soạn 
nhận được điện thư của một chị 
hỏi thăm về chị Đặng Kim Ngọc 
nhân dịp đọc Bản tin số 20. Chị 
tên là Vũ Thị Nhung từng học hai 
năm khoá1, năm 1964 ở trọ trên 
Domaine de Marie cùng với 3 chị 
khác là Đặng Kim Ngọc, Phan 
Thị Phương Liên và Lê Thị Ánh 
Tuyết. Học chưa hết năm thứ hai 
chị bỏ về Sàigòn gia nhập giới 
truyền thông, dịch télétypes cho 
Việt Tấn Xã. 
Qua các thư từ trao đổi, tuy chị 
nói chỉ là đàn em "bét dèm" K1, 
nhưng chúng tôi chả dám nhận là 
đàn anh vì cùng chung khoá; hơn 
nữa chúng tôi không bao giờ 
ngạo mạn coi thường các khoá 
khác, từ K2 đến K11. 
Chúng tôi hận hạnh được tiếp đón 
chị trở về với Thụ nhân, nhâất là 
khi chị đồng ý sẽ viết bài cho Bản 
tin mỗi khi rảnh rỗi. Thay mặt 
cho tất cả Thụ nhân Âu châu, xin 
chân thành cảm tạ chị Nhung. 
 
5) Ăn sáng với K6 VN 
Tại Việt nam cũng như ở các 
quốc gia khác, các thành phố 
khác, truyền thống của các anh 
chị em Thụ nhân, dù là khoá 1 
hay khoá 11, là khoản đãi các 
đồng môn từ xa đến chơi. Ngày 
30/7, một số anh chị K6 tạI 
Sàigòn nghe tin anh Lưu Văn 
Dân K1 về thăm gia đình, đã kêu 
réo nhau mời đến quán Dìn Ký 
đường Nguyễn Trãi để ăn sáng. 

Anh Bùi văn Thường, Đại diện 
K6 tại Việt nam, mời khoảng 10 
người nhưng rốt cuộc chỉ có 6 
người không mắc bận tới dự. 
Trần Kim Khiêm là người anh 

Dân liên lạc đầu tiên. Khi Khiêm 
chở Dân đến tiệm ăn thì đã có 
anh Trần Văn Bá, Đại diện Thụ 
nhân VN, chị Trần Hoàng Yến, 
anh Nguyễn Văn Phước và anh 
Vũ Hữu Sĩ. 
Được biết K6 VN có một nhóm 
gọi là Nhóm Cà phê có khoảng 
30 người, hàng tháng gặp nhau 
uống cà phê buổi sáng, trước là 
hàn huyên tâm sự, sau là trao đổi 
tin tức, thăm hỏi sức khỏe của 
nhau. Trong dịp này mới biết anh 
Bá vừa đi mổ, thông tim mạch 
tháng trước, chị Nguyễn Ngọc 
Lan cũng bệnh tim đã được 
DUACT tương trợ, anh Ngô Văn 
Huân đau thận mãn tính. 
Tháng 10 sắp tới, K6 sẽ có ít nhất 
ba người đi dự Đại hội Thụ nhân 
Thế giới ở Cali. Đó là chị Trần 
Hoàng Yến, các anh Nguyễn Văn 
Phước, Lê Trọng Đức. 
Trước khi chia tay, anh Thường 
còn nhắc nhở rằng ai về VN mà 
có liên lạc với bất cứ người nào 
K6 thì cũng sẽ được mời uống cà 
phê một bữa. 
 
6. Chấm dứt “Photo cuối tuần”  
Ngày 18 tháng 8 năm nay chúng 
tôi nhận được một tin làm giật 
mình. Đó là tin chấm dứt Photo 
cuối tuấn của Chung Thế Hùng 
K10: 
“Ngày 18 tháng 8 năm 2006, tấm 
ảnh đầu tiên của photo cuối 
tuần được gởi đến nhiều diễn đàn 
internet của cựu sinh viên Viện 
Đại Học Đà Lạt, phân khoa, 
khóa, đồng môn, thân hữu... Các 
hình ảnh xoay quanh chủ đề Đà 
Lạt, VĐH Dalat, sinh hoạt Thụ 
Nhân, các hoạt động từ thiện, xã 
hội, các lễ hội văn hóa, ảnh nghệ 
thuật, hội hoạ, lịch sử, thời sự, 
phong cảnh... Số "khán giả" mỗi 
tuần lên đến hơn một nghìn.   
Liên tục mỗi tuần trong mười 
năm qua, có sáu trăm tác phẩm 
được chọn lọc và chuẩn bị chu 
đáo để gởi sáng thứ sáu hàng 
tuần lúc 6 giờ sáng. 

Các tác phẩm nhiếp ảnh là của 
đồng môn VĐH Đà Lạt, bạn bè 
thân hữu trong cộng đồng, trong 
giới nhiếp ảnh cũng như sưu tầm 
trên mạng và của cá nhân chúng 
tôi. Hình ảnh được lưu trong một 
kho riêng, được phân loại sắp 
xếp thứ tự thời gian để gởi theo 
lịch trình soạn trước. Photos 
được chỉnh sửa, cân bằng màu 
sắc, độ rõ nét, ánh sáng, thêm 
graphic trang trí và làm format 
sẵn sàng gởi, để làm sao mọi 
người đều xem được dầu dùng 
phương tiện gì: desktop, laptop, 
tablet, iPad, iPhone, Apple, An-
droid, smartphone... dầu ở bất cứ 
quốc gia nào, vùng nào trên thế 
giới cũng đều thấy hình ngay 
không cần download. 
Để photo được gởi đúng 6 giờ 
sáng (NY time), phải thức dậy từ 
5 giờ sáng chuẩn bị, kiểm soát lại 
lần cuối, chờ đồng hồ điểm 6 giờ, 
bấm nút "send". Chọn giờ này vì 
bên kia bán cầu đã tối, không để 
trễ thêm được, nhiều anh chị thức 
chờ xem, gởi email hồi đáp trước 
khi đi nghỉ. Có những thứ sáu 
đúng vào ngày lễ (long weekend) 
hay những lúc tôi nghỉ hè đi xa 
với gia đình, giờ giấc trật hết 
cũng phải thức rất khuya, hay 
dậy thật sớm tìm phương tiện wifi 
để gởi cho đúng giờ, sợ anh chị 
trông. Có lần nọ đi cắm trại 
trong rừng sâu, nửa đêm phải lái 
xe hàng chục cây số đi tìm chỗ để 
mướn đường internet gởi đúng 
giờ rồi mới an tâm về. 
Nhân dịp photo cuối tuần tròn 
mười năm, xin gởi lời chân thành 
cảm tạ đến quý vị giáo sư, anh 
chị em đồng môn, thân hữu đã hỗ 
trợ, góp ý, động viên trong mười 
năm qua. 

Chung Thế Hùng 
Canada” 

Hy vọng anh Hùng có sáng kiến 
mới để mọi người tiếp tục chiêm 
ngưỡng tài năng của anh. 

...tin tức đó đây 
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Tin Âu châu 
 
1) Paris bị tai ách 
Thường thường tháng 5, tháng 6 
thời tiết ở bên Pháp rất tốt vì là 
mùa xuân, nắng ấm chứ không 
còn lạnh lẽo, cũng không oi bức 
như mùa hè. Du khách các nơi 
cũng đến thăm viếng thủ đô Paris.  
Thế nhưng năm nay mọi sự bỗng 
nhiên thay đổi. Tự nhiên ở nhiều 
nơi bị lũ lụt trầm trọng. Đặc biệt 
là Paris cũng chìm trong biển 
nước; tượng tên lính dưới cầu Al-
ma dùng để chỉ mực nước sông 
Seine cho thấy nước dâng lên 6,50 
m, chỉ còn nửa thước nữa là tới 
mức nguy hiểm. Đường xe chạy 
hai bên sông ngập nước, khiến 
cho sự lưu thông bị cấm cản; 
trong các hầm métro cũng bị rỉ 
nước, nhiều tuyến đường xe điện 
ngầm không chạy được; nhà cửa 
ngoại ô Paris phải di tản. Thiệt hại 
lên đến gần 2 tỷ euros. 
Đã thế, dự luật Lao động bị dân 
chúng phản đối. Người ta tổ chức 
đình công bãi thị. Trong ba tháng 
liền các cuộc biểu tình diễn ra 
hàng tuần, có lúc xô xát đương 
đầu với cảnh sát, đập phá các cửa 
hàng, đốt xe của nhân viên công 
lực, chận đường xa lộ, đóng cửa 
các nhà máy điện, các nhà máy 
lọc dầu, khiến nhiều nơi không có 
điện, không có xăng. Tiếp theo là 
hệ thống tầu hoả, hãng máy bay 
cũng nhảy vào vòng chiến. Thậm 
chí đến nhân viên đổ rác cũng 

đình công. Tình trạng tệ hại này 
kéo dài tới gần ngày Đại hội Túc 
cầu Âu châu bắt đầụ (10/6 ) 
mới...suy giảm, nhưng không 
chấm dứt. 
Bạn bè Thụ nhân năm nay không 
ai sang Paris chơi, từ khi xảy ra 
khủng bố hồi tháng 11 năm vừa 
qua, nay lại thêm tai ương triền 
miên khiến ai nấy đều lạnh cẳng. 
Chả bù với năm 2015 cũng vào 
thời điểm này tiệc tùng để tiếp 
đón bạn bè diễn ra không ngừng. 
Chị Tân Chủ tiệm Trần Thị Châu 
vừa nghỉ hưu hồi đầu năm, lợi 
dụng thời gian rảnh rỗi để sửa lại 
nhà bếp cho khang trang để 
nghênh đón  khách khứa bốn 
phương, đành phải than: " Ô hô 
năm nay ế rồi.." 
 
2) Tin vui Thụ nhân C 
Đầu tháng 6, ông Thị Trưởng Bri-
ce Rabaste, thành phố Chelles 
thuộc khu hành chính thứ 10 vùng 
Seine & Marne, tuyên bố và giới 
thiệu cô Céline Netthavongs sẽ là 
ứng cử viên của liên danh hữu 
phái ra tranh cử dân biểu Quốc 
hội khoá 2017-2021. 
Cô Céline là ái nữ của anh cựu 
chủ tịch TNAC Nguyễn Minh 
Khôi và chị Bích Đào, tên Việt 
nam là Nguyễn Thị Quỳnh Như, 
đã thắng cử vào Hội đồng Thị xã 
thành phố Chelles năm 2014, đến 
năm 2015 lại thắng vẻ vang trong 
cuộc bầu cử Hội đồng hàng Tỉnh 
vùng Seine & Marne. 
Hiện nay cô là Phụ tá Thị trưởng 
Chelles đặc trách về chính sách 
thành phố, giúp đỡ nạn nhân và 
các vụ kiện tụng, đồng thời là Cố 
vấn cấp tỉnh cho ông Brice Rabas-
te. Ông cho biết: "Sau buổi họp 
ngày 6/6 về cuộc bầu cử Quốc hội 
năm 2017, các đại diện Tỉnh đã 
chỉ định ứng cử viên ra tranh đấu 
cho lý tưởng và giá trị truyền 
thống hữu phái để nắm đa số 
phiếu trong Quốc hội. Cô Céline 
Netthavongs là một ứng cử viên lý 
tưởng, tiêu biểu cho kinh nghiệm 
và sự đổi mới. Kinh nghiệm và đổi 

mới là những điều kiện chúng ta 
cần có để giành lại khu vực hành 
chính này, mà tôi xin nhắc lại, đã 
nằm trong tay tả phái từ năm 
2012." 
Lời kêu gọi này chẳng những 
được phổ biến trong cộng đồng 
Việt nam mà còn gửi tới các cộng 
đồng Á châu khác trong vùng Sei-
ne & Marne. 
 
3) Học bổng cho sinh viên nghèo 
Năm vừa qua, Hội Ái Hữu Đại 
Học DaLat Âu châu đã cấp học 
bổng cho 2 sinh viên Y khoa năm 
cuối là: Lê Thị Qúy và Neáng-Bô-
Pha,. 
Năm nay, Hội dự tính cấp học 
bổng cho 2 sinh viên khác với 
tình trạng gia cảnh khó khăn hầu 
phần nào giúp các em an tâm tiếp 
tục học hành. Mong rằng với sự 
giúp đỡ của quý thầy, cô và quý 
anh chị em TNAC, Hội có thể tiếp 
tục giúp đỡ các sinh viên nghèo 
thuộc thế hệ sau 
 
4) Lễ Vu Lan tại Paris 
Như thương lệ, năm nay lễ Vu 
Lan được tổ chức tại chùa Khánh 
A n h  E v r y  n h ằm  n g à y 
21/08/16. Rất đông người đến lễ 
chùa để báo hiếu công ơn dưỡng 
dục sinh thành của cha mẹ, môt số 
các anh chị Thụ Nhân như anh chị 
Chúc-Mai, chị Thạch-Trúc, chị 
Diệu-Hỷ …. không quản ngại trời 
mưa gió, đã rủ nhau đến tham dự. 
Sau buổi lễ sáng, các anh chị đã 
quây quần bên nhau dùng bữa 
cơm chay rồi cùng lên xem văn 
nghệ. 
Sau đó, theo tục lệ chúng tôi 
đã "giật đồ cúng cô hồn" với các 
em thiếu nhi, nhớ lại thời niên 
thiếu xa xưa. 
 
5) Huỳnh Thoảng mổ ruột 
Ngày 17 tháng 6, anh Thạch Lai 
Kim K1 cho biết anh bạn đồng 
môn Huỳnh Thoảng vừa ở nhà 
thương về. Anh viết: "Hôm nay, 
trong lúc cùng bà xã đi dạo, bồi 
hồi nghĩ lại cú điện thoại hôm qua 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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