
  

 

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

Số 27 (Bộ mới) Tháng 5 năm 2018 

 Lời nhóm biên soạn 

Bản tin số 26 nhận được 

nhiều lời khìch lệ từ các bạn 

từng viết lách và sinh hoạt 

hội đoàn. Nhóm biên soạn 

rất lấy làm cảm kìch.  

Chúng tôi mong muốn các 

bạn tiếp tục hưởng ứng lời 

kêu gọi viết bài hoặc cho 

chúng tôi tin tức của các 

khoa, khoá để anh chị em TN 

có thể chia sẻ, liên lạc, tím 

thấy nhau, cũng như nhờ vào 

đó nội dung Bản tin được 

đầy đủ và phong phú hơn.  

 

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

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

Xem tiếp trang 3   

Trong số này: 
 
Thụ Nhân Paris đón Tết Mậu 
Tuất 2018 

Nguyễn Minh Khôi 
Phượng Hồng  (thơ)  
Mưa đêm (thơ) 

 Ngô Bích Ngọc 
Khuyển Mã chi tình 

Trương Văn Bảo 

Lời trần tình tự nguyện 
Phan Thạnh 

Quỳnh Hoa (thơ) 
Mạc Phi Hoàng & Lê Đình Thông  

Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  
 Nhiều tác giả 

Thiên Tự Văn (tiếp theo) 
Lày A Mản 

Năm Mậu Tuất tán chuyện 
chó 

 Phan Thạnh 
Chiều ca nhạc Thụ Nhân 

 Lê Đình Thông 
Gia chánh 

 Lê Thân Hồng Khanh 
Tin tức đó đây 

M ột lần nữa, không nhớ là lần 

thứ bao nhiêu, gia đính Thụ 

Nhân Paris lại hân hoan rủ nhau về 

tham dự bữa tiệc Tất Niên mừng 

xuân Mậu Tuất được tổ chức tại nhà 

hàng La Muraille de Jade ở quận 6 

Paris, ngày chủ nhật 04/02/2018. Ví 

sao lại Tất Niên mà không phải là 

Tân Niên như thường lệ? Ví có 

nhiều người cho biết sẽ sang Mỹ 

hay về ăn tết ở Việt Nam với thân 

nhân nên anh chị em quyết định tổ 

chức bữa tiệc trước Tết hai tuần. 

Cũng may hôm đó trời thương nên 

dầu đã vào đông mà không mưa 

gió, không có tuyết rơi và hơi lành 

lạnh không đến nỗi co ro như năm 

ngoái. Dù được tổ chức ngay trung 

tâm thủ đô Paris nhưng số người 

tham dự cũng không đông lắm, chỉ 

có khoảng bốn chục người kể cả 

quý thân hữu của hội Exryu (cựu 

sinh viên du học bên Nhật).   

Cũng như thường lệ năm nay có sự 

hiện diện của thầy cô Lâm Thanh 

Liêm, thầy Trần Văn Ngô chưa bao 

giờ vắng mặt, chỉ tiếc là cô Từ 

Dung bị cảm cúm nên không tới 

được. Đặc biệt năm nay có anh chị 

Lê Đính Thái, anh ruột của Lê Đính 

Thông, đến chung vui. 

Thầy Vũ Quốc Thúc ví tuổi già sức 

yếu, năm nay thầy đã 97 tuổi nên 

không thể đến tham dự với các môn 

sinh. Tuy nhiên thầy cũng không 

quên gửi tới gia đính Thụ Nhân vài 

lời như sau : 

 

Nguyễn Minh Khôi 
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ngô - bích - ngọc 
2018 

 

MƯA ĐÊM 
 

mưa đêm giọt ngắn , giọt dài , 
giọt trong thành lệ , giọt ngoài lạnh căm. 

mưa qua xóa dấu chân thầm, 
đường khuya đếm bước ...buồn câm nín buồn  

nhà xưa cổng đóng , then luồn 
hoa tàn nên bướm chẳng buồn bay sang ? 

trước sân ngập  xác lá vàng , 
giậu tường -vi cũ cỏ hoang mọc rồi ... 

thì thôi giờ đã đôi đời, 
thuyền em rời bến về khơi năm nào !!! 

 

 

 

PHÛÚÅNG  HÖÌNG 
 

àeåp sao aáo luåa trong chiïìu , 
vúân bay trûúác gioá , gúåi nhiïìu nhúá mong 

chiïìu xûa phûúång rûåc sùæc höìng , 
xa xöi tûâ àoá … lúâi khöng veån lúâi ! 

höm nay heâ laåi vïì röìi , 
phûúång höìng nùm cuä coân rúi sên trûúâng ?! 
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 Kính thưa quý Vị và quý Bạn , 

Trong tư cách cựu giáo sư 

Trường CTKD Đà Lạt, cao niên 

nhất, hãy còn hiện diện ở trần 

gian, tôi xin gửi quý Vị và quý 

Bạn lời chào mừng thân hữu 

cùng lời chúc phúc chân thành 

của tôi. Tôi chỉ tiếc rằng tình 

trạng sức khỏe trong những 

tháng ngày đại thọ không cho 

phép tôi đích thân tham dự buổi 

hội ngộ hôm nay để chung vui 

cùng quý Vị và quý Bạn, nhưng 

tuy xa mặt mà chẳng xa lòng. 

Nhân dịp hiếm có này tôi muốn 

nói lên vài cảm nghĩ của một kẻ 

đã may mắn được sống, được 

chứng kiến và trực tiếp tham gia 

những biến chuyển trọng đại đã 

xảy ra trong lịch sử của dân tộc 

ta gần 100 năm qua. Tôi xin nói 

ngay: tôi rất lạc quan. Từ tình 

trạng của một quốc gia bị đô hộ, 

bị chia ba, chia hai, chiến tranh 

triền miên... Dân tộc ta sẽ lại 

vươn lên như trước đây. Điều 

quan hệ là trong bất cứ hoàn 

cảnh lịch sử nào chúng ta cần giữ 

vững ý thức nguồn gốc , lòng tự 

hào và niềm tin tưởng mạnh mẽ ở 

tương lai sáng lạn của dân tộc. 

Xin cám ơn quý Vị và các Bạn. 

 

Ban tổ chức hẹn nhau phải có mặt 

từ 11 giờ để trang hoàng phòng 

cho có tý hương sắc Tết. Chuyện 

này thí năm nào cũng phải nhờ 

anh chị Nghị/Hỷ, anh Nguyễn 

Tấn Quốc và anh Nguyễn Tấn 

Trung, những tay nhà nghề về 

trang trì khó có ai trong hội sánh 

kịp. Còn anh chị Châu/Tú thí 

khỏi nói, trong lúc thiên hạ đang 

ngủ ngon nệm ấm chăn êm thí 

chủ tịch nhà ta 22 giờ đêm trời 

lạnh giá còn phải lái xe đi lấy 

bánh chưng bánh tét về cho kịp 

ngày mai. Đó là chưa kể năm nay 

x u i ,  c h ị 

Thương đi 

vắng, nên chị 

chủ tịch ôm hết 

nào là quà bánh 

cho quý thầy 

cô, kẹo mứt, 

rượu nước, 

bánh trái apéro cho bữa tiệc thêm 

phần long trọng. Sáng ra lại phải 

dậy thật sớm đến nhà hàng gắn 

sono, âm thanh ánh sáng. Lo sót 

vó lên cổ nhưng âu đó cũng là 

công việc thường tính của một 

chủ tịch mà. Lộn xộn lần sau 

không ai bầu lại cho đấy.  

Phòng ở trên lầu, ấm cúng vừa đủ 

cho khoảng năm chục người. Chủ 

nhân, anh Chung là bạn học cũ ở 

trường Yersin Dalat với anh 

Nguyễn Văn Vĩnh nhà mính nên 

đươc nhiều ưu đãi. Bước vào 

phòng là ta thấy ngay tấm bande-

role đỏ chói với hàng chữ « chúc 

mừng năm mới » hai bên tả hữu 

có hai câu đối do anh Lê Đính 

Thông viết như sau : 
Ngọc Thành ẩm thực nghênh Mậu 

Tuất 

Thân hữu Thụ Nhân phúc niên 

trường 

玉城歡樂迎戊戌 

親友樹人滿年長 

Có nghĩa là: 

Tiệc xuân tại quán La Muraille 

de Jade để đón xuân Mậu Tuất 

Thân hữu Exryu và Thụ Nhân 

hưởng nhiều ân đức. 

 
Ngoài ra trên tường còn thấy có 

nhiều logo Thụ Nhân Âu Châu và 

những phong pháo bằng giấy đỏ 

trông rất đẹp mắt. Trong góc 

tường bên phải là nơi được dành 

cho dàn nhạc của anh Michel 

Tùng. Bên trái dưới tấm biểu ngữ 

ngay lối vào phòng có đặt một 

chiếc bàn nho nhỏ cho hai người 

ngồi, người nào cũng mặt mày 

đằng đằng sát khí, ai mới bước 

vào phòng trông thấy cũng hết 

hồn. Đó là Thụ Nhân A Nguyễn  

Tấn Trung thủ quỹ, tay cầm bút 

tay cầm sổ ghi danh sách những 

người tham dự. Còn người kia là 

Thụ Nhân B Bìch Đào có nhiệm 

vụ đếm cho đúng số tiền trước 

khi bỏ chắc nịch vào phong bí ví 

sai đồng nào là hai người cứ việc 

lấy tiền túi ra mà trả lại cho hội, 

chẳng những tiền chi phì cho bữa 

ăn mà còn đòi luôn cả tiền niên 

liễm nữa, thế mới chết chứ. Coi 

bộ không trả cũng không xong 

nên ai nấy đều vui vẻ đóng thuế 

cho yên thân.  

Khi thấy đã có khá đông người và 

cũng đã tới giờ nên MC  „già‟ 

Lưu Văn Dân mời mọi người vào 

chỗ ngồi để chị chủ tịch lên máy 

vi âm đọc diễn văn chào mừng 

thầy cô, quý thân hữu và anh chị 

em gia đính Thụ Nhân. Chúc mọi 

người nhiều sức khỏe và hy vọng 

sẽ còn gặp lại nhau trong bữa tiệc 

Tân Niên năm tới. Cứ tưởng sau 

hai năm chấp chánh, chủ tịch nhà 

ta chắc hẳn đã có đầy kinh 

nghiệm, thừa khả năng để mạnh 

dạn phát biểu trước đám đông, ai 

ngờ chị vừa đọc vừa run. Thấy 

thương ơi là thương. Chắc phải 

làm thêm vài nhiệm kỳ nữa 

cho…dạn dày sương gió. 

Nhân dịp này thầy Trần Văn 

Ngô, đại diện cho quý thầy cô, 

cũng không quên chúc cho mọi 

người được dồi dào sức khỏe và 

anh chị em Thụ Nhân biết đoàn 

kết và yêu thương đùm bọc nhau. 

Sau đó là phát biều của anh Bùi 

Nhân thay mặt nhóm Exryu. Đại 

… Thụ Nhân Paris đón Tết Mậu Tuất 2018 

Xem tiếp trang 4    

“nhà nghề trang trí” 

Chủ tịch Trần Thị Châu 
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ý anh nói  « Theo truyền thống 

Sampai Kohai (đàn anh, đàn em), 

đúng ra anh Nguyễn Văn Tú phải 

phát biểu nhưng ví anh Tú đã là 

"rể" TN rồi nên phải nhường lời 

lại cho tôi. Riêng tôi, sau khi có 

mảnh bằng tú tài trong tay, đã có 

dự định ghi tên học trường Chình 

Trị Kinh Doanh Đà Lạt, nhưng 

được giấy tờ đi du học ở Nhật 

Bản nên không thành, tuy nhiên 

tôi vẫn có duyên với TN nên mới 

có mặt ngày hôm nay. Và đây 

cũng là một dịp tốt để anh chị em 

của cả hai hội được gần gũi và 

càng ngày càng thân thiện với 

nhau hơn ». 

Trước khi nhập tiệc, như thường 

lệ, MC yêu cầu mọi người cùng 

hát bài « Ly rượu mừng » của 

Phạm Đính Chương sau đó là bài 

« Xuân họp mặt » của Văn 

Phụng.  

Nói tới tiệc mừng Xuân thí phải 

có « thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, 

cây nêu tràng pháo bánh chưng 

xanh » nhưng rất tiếc là thịt mỡ 

và dưa hành thí bên Tây ai cũng 

ngán không dám đụng tới. Nhưng 

chúng ta cũng có hai câu đối đỏ 

của anh Thông và một tràng  

pháo giả treo lủng lẳng trên tường 

trông cũng đẹp mắt. Năm nay 

thiếu bánh chưng nhưng bù lại ta 

tha hồ thưởng thức bánh tét với 

dưa món của chị chủ tịch cộng 

với vài ly rượu vang cũng thấy 

ngon đáo để.  

Bữa tiệc kéo dài tới gần 15 giờ 

mới bắt đầu chương trính văn 

nghệ. Cũng như năm ngoái, năm 

nay hội vẫn chủ trương không 

mời ca sĩ nhà nghề mà chỉ 

khuyến khìch ca sĩ cây nhà lá 

vườn như Mỹ Vân, Bìch Đào, 

Minh Châu, Chị Diệu Hỷ, anh 

Đoàn Trần Nghị, anh Nguyễn 

Tấn Trung, anh Lê Đính Thông. 

Nhưng chúng ta cũng có hai tay 

gộc hát từ thời còn ở đại học Đà 

Lạt là anh Lưu Văn Dân và anh 

Đinh Hùng. Hai cao thủ này cũng 

đâu có thua gì ca sĩ nhà nghề. 

Nhất là anh Dân người có lắm tài, 

vừa hát hay, kể chuyện có duyên 

mà đóng kịch cũng khá. Năm nào 

anh cũng phải đóng vai ông Táo 

lên thiên đính chầu Ngọc Hoàng 

để tường trình chuyện dương 

gian. Chỉ mới thấy mặt bơ bơ của 

ông Táo thiên hạ đã muốn cười 

vỡ bụng rồi. Vừa đọc sớ vừa làm 

hề đến nỗi Ngọc Hoàng (Đoàn 

Trần Nghị) nhiều lúc cũng nhịn 

cười không được tý nữa thí rớt cả 

mão luôn. Nếu màn sớ Táo Quân 

khá vui thí màn hài kịch của chị 

Ngô Bìch Ngọc cũng không kém 

phần hấp dẫn. Cô dâu (Đoan 

Trang - Exryu) tuy đóng vai già 

hơn chàng rể (Hữu Thiện  Exryu) 

nhưng nhờ có cái tiệm cầm đồ, 

tiền vào như nước nên mẹ chồng 

(Bích Ngọc) lúc đầu thì chê bai 

đủ thứ nhưng sau lại lăng xăng 

vồn vã hơn cả Bìch Ngọc ở ngoài 

đời nữa. Còn chàng rể thì khỏi 

nói, dầu sao nếu so sánh thí vợ 

tổng thống Pháp Macron cũng 

còn già hơn vợ mính nhiều. Nhín 

chàng phe phẩy sung sướng đi 

rước dâu mà thấy câu „vợ già 

chồng trẻ là tiên‟ thật hay quá. 

Anh Hữu Thiện  chẳng những có 

tài đóng kịch, nhất là đóng vai 

mấy trự hơi „bong bóng‟ thí 

tuyệt, mà hát cũng chẳng kém ai. 

Mỗi lần anh cầm micro hát là nổi 

đình nỗi đám.  

Nhưng có lẽ sôi nổi không kém là 

màn hát đố. Ba ca sĩ (Văn Dân, 

Bìch Đào, Mỹ Vân) mỗi người ca 

một đoạn của một bài hát. Khán 

giả chia làm hai phe. Phe nào 

đoán trúng tên của bài hát sẽ 

được một điểm. Lúc đầu phe bên 

hữu thắng quá trời, dẫn đầu với 7 

điểm trên 1. Nhưng sau nhờ có sự 

trợ giúp ngầm của chị Hằng, phu 

nhân anh Michel Tùng, nên số 

điểm tăng lên xấp xì 6/7. Anh 

Tùng chơi nhạc ở đâu là chị Hằng 

bám sát ở đó nên bản nhạc nào 

mà chị không thuộc? Kết quả phe 

hữu thắng sát nút 7/8 điểm và 

nhận được một phần thưởng đặc 

biệt của ban tổ chức. Phần thưởng 

này giá trị chắc phải vài trăm eu-

ros chứ không ìt!!! 

Năm nay thiếu màn độc tấu đàn 

tranh của Mỹ Vân. Có lẽ anh phó 

Phạm Trong Khoát, phu quân của 

… Thụ Nhân Paris đón Tết Mậu Tuất 2018 

Xem tiếp trang 5  

Thầy Trần Văn Ngô 

Ngọc Hoàng & Táo Thụ Nhân 

Mẹ chồng & cô dâu chú rể  

Hát đố 
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người đẹp, đã thấm mệt nên sợ 

khiêng đàn chăng, hay tại nhà 

hàng không có chỗ để đàn. Năm 

nay cũng không thấy bóng Guita-

riste Nguyễn Tấn Long và chị 

Huệ đâu cả. Anh Long, được anh 

chị em thân ái gọi là thụ nhân 

khóa 12. Từ mấy năm nay, năm 

nào cũng chơi đàn giúp vui ban 

văn nghệ nhưng không biết sao 

năm nay lại vắng bóng, tiếc thật. 

Ngoài ra còn có một vài người từ 

trước tới giờ chưa bao giờ vắng 

mặt nhưng năm nay lại trốn biệt 

tìch như anh chị Hoàng Chì Minh 

ở tận Saint Raphaël miền nam 

nước Pháp, chị Liên Hương, nghe 

đâu chị đã chán Tây nên sang ở lì 

bên Mỹ luôn không thèm về nữa, 

chị Kim Lan về Việt Nam lo cho 

ông cụ không tiện về ăn Tết. 

Sau những màn sớ Táo Quân, 

kịch vui và hát đố xen kẽ với 

những bài đơn ca của Minh 

Châu, Bìch Đào, Mỹ Vân, 

Nguyễn Tấn Trung, Lưu Văn 

Dân v.v… chương trính văn nghệ 

lại được tiếp nối với những bản 

hợp ca của Chị Diệu Hỷ với anh 

Lê Đính Thông và anh Lê Đính 

Thái thổi harmonica, thầy Ngô 

với bản trường ca Hồn Vọng Phu.  

Trời đã bắt đầu tối. Một vài 

người sữa soạn ra về ví sợ lái xe 

ban đêm nguy hiểm. Số còn lại 

phần lớn là những anh chị em 

xồn xồn, chưa già mà cũng không 

hẳn là trẻ, mau mau thu dọn 

chiến trường để có chỗ nhảy đầm 

ví bên Tây mà thiếu nhảy đầm thí 

thấy ngứa chân ngứa tay lắm. 

Ngoài ra còn có vài bô lão có thể 

nhảy suốt đêm cũng không ngán 

như anh chị Nghị/Hỷ và nhất là 

thầy Liêm, ông già gân năm nay 

đã suýt soát 90 tuổi mà cũng còn 

thìch nhảy. Cô Cúc, phu nhân của 

thầy, nhỏ nhẹ cám ơn anh chị em 

Thụ Nhân đã mang lại niềm vui 

cho thầy khiến thầy trẻ đi vài 

tuổi. Cũng có vài bô lão tuy 

không nhảy nhưng lại thìch xem 

người khác nhảy nên vẫn ở lại 

không chịu về sớm như anh chị 

Chúc/Mai chẳng hạn. 

Nhưng tiệc vui nào rồi cũng phải 

kết thúc. Lúc chia tay chỉ còn biết 

chúc nhau nhiều sức khỏe và hẹn 

gặp lại vào những buổi hội ngộ 

Xuân Hạ Thu Đông mà Thụ 

Nhân Paris thường tổ chức hàng 

năm cho anh chị em có dịp được 

gặp gỡ nhau. 

… Thụ Nhân Paris đón Tết Mậu Tuất 2018 

 

Tổng kết tài chánh 

01/05/2018 

Kết sổ ngày 31/12/2017         3 138,29 € 

Thu : 

 Niên liễm 2018      425,00 

 Qũy tương trợ       300,00 

 Qũy học bổng còn lại của năm 2017    142,00 

Tổng số thu         867,00 

 

Chi : 

Bản Tin số 26       120,00 

Chi phí linh tinh      423,25 

Tổng số chi         543,25 

 

Kết sổ ngày 16/04/2018         3462,04 € 

 

Niên liễm2017 nhận được sau tháng 5/2017 : 

Trần Kim Hồng, Hồng Thị Kim Lan, Trần văn Nho, Lương thị Thanh Thanh. 

 

Niên liễm 2018: 

Trần Thị Châu, Nguyễn Khánh Chúc, Lưu Văn Dân, Châu Ngọc Diệp, Thân Văn Điển, Từ Thị Hoàng 

(niên liễm 2018-2019), Phạm Trọng Khoát, Nguyễn Minh Khôi, Lay A Man (niên liễm 2017 - 2030), 

Đoàn Trần Nghị, Ngô Thị Bích Ngọc, Nguyễn Tấn Quốc, Hứa Huệ Sang, Lê Đình Thông, Nguyễn Tấn 

Trung, Lê Thiện Văn, Nguyễn Văn Vĩnh. 

 

Tương trợ: 

GS Lâm Thanh Liêm, GS Trần Văn Ngô.  
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T rong dân gian thường nói: 

“Khuyển mã chi tình”, có 

nghĩa là chó và ngựa là giống vật 

có tình.  

 

QUÂN KHUYỂN 

 

Chó là loài động vật được con 

người thuần hóa từ xa xưa, 

thường nuôi giữ nhà và đôi khi 

làm kiểng, hoặc làm thú cưng. 

Các nhà Động vật học cho rằng 

nguồn gốc loài chó từ chó sói. 

Chó nói theo Hán Việt là "cẩu" 

hoặc "khuyển". Theo 12 con giáp 

thì chó là “tuất”. Chó con được 

gọi là "cún". Trời phú cho loài 

chó có giác quan cực mạnh là 

khứu giác (ngửi), thình giác 

(nghe), thị giác (nhín) và “chi 

tính” là trung thành với chủ. Chó 

là con vật và cũng là người bạn 

dễ thương, dễ mến của con 

người. 

Tuy chó không có vị trì trong võ 

thuật (cẩu quyền) như long quyền 

(rồng), hổ quyền (cọp), xà quyền 

(rắn), hạc quyền (chim hạc), báo 

quyền (beo)… nhưng chó có cách 

chiến đấu tự tồn trong đời thường 

hay trong thiên nhiên hoang dã 

như chó nhà, chó sói, linh cẩu và 

chó được huấn luyện trở thành 

những cảnh khuyển hay quân 

khuyển đi vào lịch sử… rất uy 

dũng và hiệu quả.  

Đặc biệt trong lãnh vực an ninh, 

cảnh khuyển (police dog - 

a police dog, known in some 

English-speaking countries as a 

"K-9" or "K9" ), quân sự là quân 

khuyển (military dog - from war 

dogs trained in combat to their 

use as scouts, sentries and track-

ers, their uses have been varied 

and some continue to exist in 

modern military usage); con 

người đã dùng chó làm thành đội 

quân đến cấp tiểu đoàn, có cấp 

bậc Hạ sĩ quan như Trung sĩ, 

Thượng sĩ, và Sĩ quan như Thiếu 

úy, Trung úy, Đại úy… Quân 

khuyển, giúp cho con người trong 

nhiều lãnh vực như tuần tiễu, 

canh gác bảo vệ, trấn áp tội 

phạm, tím kiếm hàng cấm, vật 

cấm… 

Quân khuyển được huấn luyện để 

phục vụ việc chinh chiến từ thời 

La Mã, Hy Lạp cổ đại, trong thế 

chiến thứ II và những cuộc chiến 

tranh cận đại cho đến tận ngày 

nay.  

Một quân khuyển canh gác đầu 

phi đạo của một phi trường quân 

sự có thể thay thế một trung đội 

Địa phương quân (30 - 50 binh 

sĩ). Quân khuyển dám liều mính 

hy sinh để bảo vệ chủ hoặc cấp 

chỉ huy. Quân khuyển được huấn 

luyện trong Quân trường gọi là 

Trường huấn luyện Quân khuyển, 

phải vượt đoạn đường chiến binh 

như một binh sĩ thực thụ, học 

phương pháp đánh hơi, cách 

nghe, tầm nhín, chiến thuật mai 

phục, kỹ thuật chiến đấu, chiến 

thuật đối phó với đối phương, có 

thể là người hoặc một loài động 

vật nào khác. 

 

Cách chiến đấu của quân khuyển 

là chạy, nhảy, rượt đuổi, bơi lội, 

“bay” chồm lên cắn tay, cắn cổ, 

vật ngã đối phương, tấn công vào 

vùng hiểm trên cơ thể hoặc tránh, 

né cùng các kỹ thuật khác. Quân 

khuyển được huấn luyện biết 

cách tấn công bắt giữ hay tấn 

công triệt hạ đối tượng. Có quân 

khuyển trinh sát, quân khuyển 

cảm tử, đeo bom, mín lao vào 

lòng địch.  

Quân khuyển có thể cảm nhận 

được tình hình và tính cách của 

hoàn cảnh để mà chuẩn bị một 

tâm lý dũng cảm mãnh liệt nhằm 

bảo vệ chủ nhân và những người 

lình khác. Khi một quân khuyển 

được thả ra, nó sẽ lập tức lao 

ngay vào kẻ thù nguy hiểm nhất 

mà không cần cân nhắc đến an 

nguy của bản thân, đó là những 

thứ mà quân khuyển được huấn 

luyện. 

Trong trận mạc hay trong những 

tính huống thập tử nhất sinh sát 

cánh với con người, sự hy sinh 

của quân khuyển thật đáng 

thương và đáng ghi nhớ. Khi 

chết, quân khuyển được làm lễ an 

táng theo cấp bậc và công trạng. 

Người ta đã khóc khi chứng kiến 

những con cảnh khuyển hay quân 

khuyển liều mính cứu chủ bằng 

sự trung thành tuyệt đối. 

 

KHUYỂN CHI TÌNH 

 

Diễn văn của luật sƣ George 

Graham Vest tại một phiên toà 

xét xử vụ kiện ngƣời hàng xóm 

Xem tiếp trang 7   

Trương Văn Bảo 

Thiếu Lâm Phật Gia Quyền - Đà Lạt Một chút tình cho Mậu Tuất 2018 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%A7n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%A7n_h%C3%B3a
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làm chết con chó của thân chủ, 

được phóng viên William 

Safire của tờ New York Times 

bình chọn là hay nhất trong tất 

cả các bài diễn văn, lời tựa trên 

thế giới trong khoảng 1000 năm 

qua. 
 

Thưa quý ngài Hội thẩm; 

 

Người bạn tốt nhất mà con người 

có được trên thế giới này có thể 

một ngày nào đó trở thành kẻ thù 

quay ra chống lại ta. Con cái mà 

ta nuôi dưỡng với tình thương 

yêu hết mực rồi có thể là một lũ 

vô ơn. Những người gần gũi, 

thân thiết ta nhất, những người ta 

gởi gắm hạnh phúc và tiếng tăm 

lại có thể trở thành kẻ phản bội, 

phụ bạc lòng tin cậy và sự trung 

thành. Tiền bạc mà con người có 

rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào 

lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của 

con người cũng có thể tiêu tan 

trong phút chốc bởi một hành 

động dại một giờ. Những kẻ phủ 

phục tôn vinh ta khi ta thành đạt 

có thể sẽ là những kẻ đầu tiên 

ném đá vào ta khi ta lỡ vận. 

Duy có một người bạn không bao 

giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra 

vô ơn hay tráo trở, đó chính là 

con chó của ta. Con chó của ta 

luôn ở bên cạnh ta trong phú quý 

cũng như lúc bần hàn, khi khỏe 

mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó 

ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió 

đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết 

vùi miễn sao được kề cận bên chủ 

là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi 

ta không còn thức ăn gì cho nó. 

Nó liếm vết thương của ta và 

những trầy xước mà ta hứng chịu 

khi va chạm với cuộc đời tàn bạo 

này. Nó canh giấc ngủ của ta như 

thể ta là ông hoàng, dù ta có là 

một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán 

gia bại sản, thân tàn danh liệt 

vẫn còn con chó trung thành với 

tình yêu nó dành cho ta như thái 

dương trên bầu trời. Nếu chẳng 

may số phận đá ta ra rìa xã hội, 

không bạn bè, vô gia cư thì con 

chó trung thành chỉ xin ta một ân 

huệ là cho nó được đồng hành, 

cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước 

hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ 

thù. 

 

Và một khi trò đời hạ màn, thần 

chết đến rước linh hồn ta đi, để 

lại thân xác ta trong lòng đất 

lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân 

bằng quyến thuộc đã phủi tay sau 

nắm đất cuối cùng và quay đi để 

sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi 

ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con 

chó cao thượng của ta nằm gục 

mõm giữa hai chân trước, đôi 

mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh 

giác, trung thành và trung thực 

ngay cả khi ta đã chết rồi. 

 

Gentlemen of the Jury 

 

The best friend a man has in the 

world may turn against him and 

become his enemy. His son or 

daughter that he has reared with 

loving care may prove ungrateful. 

Those who are nearest and dear-

est to us, those whom we trust 

with our happiness and our good 

name may become traitors to 

their faith. The money that a man 

has, he may lose. It flies away 

from him, perhaps when he needs 

it most. A man's reputation may 

be sacrificed in a moment of ill-

considered action. The people 

who are prone to fall on their 

knees to do us honor when suc-

cess is with us, may be the first to 

throw the stone of malice when 

failure settles its cloud upon our 

heads. 

 

The one absolutely unselfish 

friend that man can have in this 

selfish world, the one that never 

deserts him, the one that never 

proves ungrateful or treacherous 

is his dog. A man's dog stands by 

him in prosperity and in poverty, 

in health and in sickness. He will 

sleep on the cold ground, where 

the wintry winds blow and the 

snow drives fiercely, if only he 

may be near his master's side. He 

will kiss the hand that has no 

food to offer. He will lick the 

wounds and sores that come in 

encounters with the roughness of 

the world. He guards the sleep of 

his pauper master as if he were a 

prince. When all other friends 

desert, he remains. When riches 

take wings, and reputation falls to 

pieces, he is as constant in his 

love as the sun in its journey 

through the heavens. 

  

If fortune drives the master forth, 

an outcast in the world, friendless 

and homeless, the faithful dog 

asks no higher privilege than that 

of accompanying him, to guard 

him against danger, to fight 

against his enemies. And when 

the last scene of all comes, and 

death takes his master in its em-

brace and his body is laid away in 

the cold ground, no matter if all 

other friends pursue their way, 

there by the graveside will the 

noble dog be found, his head be-

tween his paws, his eyes sad, but 

open in alert watchfulness, faith-

ful and true even in death. 

 

 

… Khuyển Mã chi tình 
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C ác bạn Thụ Nhân thân mến, 

đặc biệt các bạn khóa I và II, 

tôi muốn giới thiệu đến các bạn 

một đồng môn đồng khóa. Người 

đồng môn này nhiều bạn đã biết, 

biết ìt hoặc biết nhiều nhưng 

cũng có thể có ìt người chưa biết. 

Điều tiếp theo cần phải nói: Tựa 

của bài giới thiệu là: “Lời trần 

tính tự nguyện” có nghĩa là do 

chình tôi tự ý “lắm chuyện”, chứ 

người bạn nầy không gợi ý, đề 

nghị và cũng không hay biết 

trước! Điều thứ ba: Tại sao lại 

giới thiệu trong lúc này? Ví vào 

khoảng gần cuối năm nay, vào 

mùa Thu 2018 có Đại Hội Thụ 

Nhân Thế Giới tại San Jose, bắc 

CALI, và đồng thời có họp mặt 

K1-2 kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp 

khóa đầu tiên trường Chình Trị 

Kinh Doanh/ VĐHĐL ( tại San 

Jose 14 tháng 9/2018 và tại 

VN tháng 12/2018 ). Cũng 

từ lý do kỷ niệm 50 năm 

tốt nghiệp nầy, một số 

anh chị em K.I & II 

định ra một Đặc San 

kỷ niệm… Có gợi ý, 

có liên lạc, có trao đổi 

nhưng cuối cùng là chưa có làm 

gí cả! Chắc có nhiều lý do, thôi 

chuyện đó tình sau. Tuy nhiên 

trong lúc đó có một người, không 

biết đã có dự tình từ trước hay 

không, hay chỉ là một sự trùng 

hợp kỳ diệu, đã âm thầm làm 

công việc nầy, làm một cách lặng 

lẽ, đơn độc… Phải nói rõ hơn, 

đây không phải là một cuốn Đặc 

San, nhưng có hính thức một tiểu 

thuyết ( theo tác giả nói là tưởng 

tượng…) một cuốn chuyện, một 

tuyển tập thơ văn…Dĩ nhiên một 

đôi chỗ, đôi phần có pha trộn một 

ìt hư cấu để tạo ấn tượng cho 

thêm phần sinh động, thi vị, lãng 

mạn…Nhưng tất cả địa danh, vị 

trì, nơi chốn thân quen cũng như 

hầu hết nhân vật SV và những 

sinh hoạt bốn năm đầu của 

trường Chình Trị Kinh Doanh/ 

VĐHĐL (Năm I : Nhập Môn – 

Năm II : Khái Luận – Năm III : 

Nhiệm Ý – Năm IV : Sưu Khảo ) 

là có thật đến chìn mươi chìn 

phần trăm. 

Mở đầu đã hơi dông dài, tôi 

phải bắt đầu về người bạn tôi 

muốn giới thiệu, chuyện nội dung 

cuốn sách sẽ nói thêm 

sau. Về 

t í n h 

c á c h 

của 

người bạn nầy 

tôi chỉ ngắn gọn mấy từ : 

Rất hiền lành, khiêm tốn, kiên 

nhẫn, chịu khó, giàu lòng nhân ái, 

nói chung: vô cùng dễ thương. 

(Ai đã sinh hoạt chung, tiếp xúc 

nhiều lần mà không đồng ý thí 

xin liên lạc với Hàn…) Đó là 

đồng môn khóa I CTKD : 

Nguyễn Đức Quang Hà Nội, còn 

có biệt danh là Quang  Già Cơ 

(Quang DU CA là Quang  Sơn 

Tây). Tôi không biết rõ ví lý do 

gí lúc đó bạn bè đã đặt cho 

Quang biệt danh là Quang Già 

Cơ? Nhưng càng về sau nầy nhất 

là từ khi gặp lại nhau năm 1995 

trên đất Mỹ, ở Washington State, 

và sinh hoạt với nhau rất nhiều 

lần tôi thấy nó càng ngày càng 

đúng: vì trong lá bài con già cơ 

có Trái Tim Hồng . 

Nhân dịp kỷ niệm 50 mươi năm 

tốt nghiệp khóa đầu tiên trường 

CTKD/VĐHDL  và với một vài 

lý do phụ khác, Quang Già Cơ sẽ 

cho ra mắt cuốn sách “Đà Lạt 

Trong Niềm Nhớ” ( Lấy tựa đề 

của ĐHTNTG Nam Cali 2016 ). 

Trong tháng tư nầy Quang đã cho 

in thử vài cuốn và 

gởi cho tôi một 

cuốn để đọc trước 

rồi cho biết ý kiến 

và phê bính, nhận 

xét xem có nên cho 

in ra để phổ biến 

không ? Nói là để phê 

bính hay nhận định về 

một cuốn sách, quả thật tôi 

không có khả năng; nếu có 

gượng ép thí cũng chỉ là dùng 

lại những danh từ quen thuộc sáo 

rỗng, hay những phạm trù khuôn 

mẫu mà thôi…Người ta thường 

vì những tác phẩm âm nhạc, thơ 

văn là những món ăn tinh thần…

thôi thí cứ xem cuốn sách của 

Quang như là một món ăn đi và 

đây là khẩu vị của tôi : 

   - Trước hết nó không phải là 

sơn hào, hải vị, bào ngư, vi cá, 

tôm hùm, king crab, bò kô bê, 

sushi cá ngừ đại dương…nói 

chung không phải là những món 

ăn cao cấp của giới thượng lưu. 

   - Nhưng nó đìch thực là những 

món ăn dân dã, bính dị, mùi vị 

thân quen, hương nồng ấm áp mà 

lúc rời xa hàng chục năm, vài 

chục năm vẫn nhớ mãi và khi 

Phan Thạnh 

Xem tiếp trang 9    
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nghĩ tới vẫn thấy thèm, vẫn ước ao được húp những 

ngụm nước xáo, nước lèo ấm nóng ẩn chứa đầy ắp 

kỷ niệm…nó cụ thể như là: Phở Bằng, phở Bưu 

Điện, phở Ngọc Lan; Mì Quảng ấp Ánh Sáng, 

Hoàng Diệu; Mí đùi vịt Phan đính Phùng, bánh 

cuốn chả, thịt nướng trong chợ lồng, bánh xèo mực 

đường Tăng Bạt Hổ… tất cả là ở Đà Lạt và ngoài ra 

là những món canh bún, bún riêu cua, bún bò Huế 

thơm lừng ở những cái sạp đầu các con hẻm ở 

những nơi khác… 

Nghĩa là cuốn sách đưa ta trở về vùng quá khứ rất 

thân quen gần gũi của bốn năm SV/ ĐHĐL và 

những con người dĩ vãng mà nay đã xa cách hoặc 

không còn hiện hữu trên thế gian nữa… nhưng đọc 

lại những sinh hoạt của đồng môn, bạn bè bốn năm 

trường cũ thí vẫn cảm nhận được hính như họ vẫn 

còn đâu đây và cả chình mính nữa cũng đang ẩn 

hiện đâu đó trong giảng đường, trên Đồi Cù, dọc 

Con Đường Tính Yêu hay trong quán Phở, cà phê 

Tùng, quanh khu chợ Hòa Bính, trong quán cơm Lữ 

Quán Thanh Niên hay Đại Học Xá v.v... 

Cuốn sách khoảng 400 trang là kết quả của 

sự kiên nhẫn tím tòi, sưu tập, gạn lọc và nặn 

óc, nắn nót từng lời, từng đoạn để hính 

thành…Các bạn Thụ Nhân ơi, hảy 

khuyến khìch và tưởng thưởng cho sự 

kiên nhẫn chịu khó của người bạn đồng 

môn của mính, nhất là hãy nghĩ đến và 

chia sẻ tấm lòng yêu thương Đà Lạt của một cựu 

Sinh Viên (và tất cả chúng ta) đã có những năm tuổi 

trẻ đẹp nhất đầy ắp kỷ niệm tại Viện Đại Học Đà 

Lạt mà như Quang Già Cơ đã nói là Quê Hương 

Tinh Thần từ đó SV bước vào đời. 

Cách khuyến khìch bạn mính cụ thể nhất là hãy 

CÓ và ĐỌC quyển sách “ĐÀ LẠT TRONG NIỀM 

NHỚ” mà Quang Già Cơ sẽ cho ra đời vào khoảng 

tháng 8/2018 trước Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới và 

Kỷ Niệm 50 năm Tốt nghiệp Khóa Đầu Tiên trường 

CTKD/VĐHĐL. Hãy nhớ kỹ là để ủng hộ và yêu 

thương bạn mính là: CÓ và ĐỌC mới trọn vẹn 

100%. 

Hãy liên lạc để biết thêm mọi chi tiết về cuốn 

sách, cách gởi và ấn phì… 

- Nguyễn Đức Quang 

- Điện thoại : 206-841-2728 

-Email: quangseattle2@hotmail.com 

Người bạn già rất thân của Quang Già Cơ 

       

… Lời trần tình tự nguyện 

 
 

Tứ hải nhân quần ví đệ huynh 
Hà tất tương giao cất chén quỳnh 

Thù giặc cảm thông anh Trần Cóc* 
Thương nhà tri kỷ bạn Lê Đình 
Tiếc chẳng đoàn viên phò xã tắc 
Ước được sum vầy kể nhục vinh 
Thôi đành xướng họa qua văn tự 
Vui buồn chia sẻ kiếp nhân sinh. 

 
   Mạc Phi Hoàng 

____________________________ 

*Cóc Cuối Tuần (Trần Văn Lương) 

 
 

Lâm Viên bạn hữu cũng là huynh 
Ý nghĩa thơm tho tựa đóa quỳnh 

Cuối tuần thơ Cóc luôn tranh đấu 
Đầu năm xướng họa ở sân đình 

Vần thơ ‘‘Hội Hữu’’ niềm vui lớn 
‘‘Bách niên chi kế’ mãi là vinh 
Mậu Tuất xuân thì ta chấp bút 

Tình nghĩa Thụ Nhân sẽ tái sinh. 
  
   Lê Đình Thông 
   Paris - 05/03/2018 

mailto:quangseattle2@hotmail.com
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Ngược xuôi chi nữa hai con nước Biển cả trùng dương vẫn chập chùng 
Chờ đến đêm rằm con nước ngược Nước non nguồn cội sẽ về cùng. (1)   

Năm tháng dần trôi không đếm ngược 
Tuổi đời chồng chất tóc như sương Cứ thế dần trôi dần trôi mãi Cát bụi cuối đường chẳng xót thương 

  
Nơi chốn tha hương gió lạnh lùa Còn thêm lụt lội mấy tuần qua Chợt nhớ trường xưa đào nở thắm ‘‘Cảnh đấy người đây’’ đã cách xa.   

‘‘Đếm ngược giao thừa’’ vẫn nắng mưa 
Đếm đi đếm lại cũng bằng thừa Thời gian còn lại bàn tay đếm Mười, chín, tám năm sẽ chẳng chừa. 

  

LĐT(31/01/2018) 
 _____________ 

(1) ‘‘Non xanh đã biết hay chưa?  Nước đi ra bể lại mưa về nguồn  Nước non hội ngộ còn luôn  Bảo cho non chớ có buồn làm chi!’’ 
  

Thề Non Nước (Tản Đà) 

 
Làm sao đếm ngược 
          (Tăng bạn tri âm) 
 
Thương nhớ nhiều đêm cũng nát lòng 

Tơ chùng phím lạc chuyện hư không 

Đếm đi đếm lại năm mươi lẻ 
Dòng nhớ dòng quên chảy ngược dòng 

 
Giọt nước tình yêu nhỏ suốt đời 

Làm sao đếm ngược được người ơi 

Nỗi nhớ đơn phương chiều lãng đãng 

Chẳng thấy vầng trăng chẳng thấy người 

 
Mây ở tầng không kể chuyện xưa 

Thông đứng sườn non dãi nắng mưa 

Thương ta vẫn luyến người xưa cũ 

In bóng chiều nghiêng dưới rặng dừa 

 
Mắt vẫn long lanh môi vẫn nồng 

Mà sao tim lạnh tựa gió đông 
Tháng này mà mưa còn rên rỉ 
Ai đốt dùm ta ngọn lửa lòng. 
 
LYSA 

 

Đếm ngược (1) làm chi để chạnh lòng 

Lo ngày tiến tới cõi hư không 

Tiễn ta, vài nén hương cầu nguyện 

Nhớ bạn tâm giao, lệ mấy dòng 

  

Bạn đã ra đi khỏi cuộc đời 

Không còn đếm ngược nữa người ơi 

Đếm xuôi, tôi tính ngày xa bạn 

Đã mấy tuần trăng thiếu bóng người! 

  
Đêm vắng, âm thầm nhớ chuyện xưa 

Ngoài kia trời nhẹ đổ cơn mưa 

Tiếng mưa gợi nhớ về quê cũ 

Nhớ lá me rơi, nhớ bóng dừa... 

  
Xin chúc cho ai đẹp giấc nồng 

Trên giường ấm áp giữa trời đông 

Nghe mưa không thấy hồn tê tái 

Ngọn lửa yêu thương sưởi ấm lòng. 

 
Nhan Ánh-Xuân 

Cali. tháng 01/ 2018 

__________ 

(1) Đếm ngược (lúc giao thừa): Count Down (to the 

New Year) 

 
Đêm vắng tình Xuân trải tấc lòng 

Người khiến ta buồn theo biết không 

Tâm sự vơi đầy làm sao gởi 

Thơ thẩn cùng ai một ít dòng 

 
Cứ sống an nhiên giữa cuộc đời 

Sầu mà chi nữa bạn mình ơi 

Đếm xuôi đếm ngược ngàn năm vẫn 

Chìm khuất nơi đâu bóng một người 

 
Cho dẩu mai  nầy trở lại xưa 

Trên con đường nhỏ một chiều mưa 

Từng bước cô đơn về lối cũ 

Biết có còn không mấy bóng dừa 

 
Hãy cạn cùng ta chén rượu nồng 

Ngoài trời lạnh lắm gió mùa Đông 

Đừng gom kỷ niệm nhen thành lửa 

Chỉ một lần thôi đủ nát lòng ! 

 
Nhan Điểm Thu 

Denver 01/2018  
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Xem tiếp trang 12  

寒來暑往: Hàn lai thử vãng 

'Hàn' là lạnh, 'lai' là đi đến, 'thử' 

là nhiệt, 'vãng' là đi qua. Hai câu 

này đơn giản chỉ nói lên hiện 

tượng tuần hoàn của thời tiết 

nóng lạnh quanh năm. Câu này 

dẫn quẻ Địa Lôi Phục trong kinh 

Dịch. 

 

秋收冬藏: Thu thâu Đông tàng 

'Thu' là mùa Thu, 'thâu' (cũng có 

âm đọc là thu) nghĩa là vìt lại, thu 

lại, gom lại, thu hoạch. 'Đông' là 

mùa Đông, 'tàng' là tàng trữ, lưu 

lại. Hai câu này nói lên cá tình 

của 2 mùa Thu và Đông, dẫn ý từ 

thành ngữ Trung Hoa 'Xuân sinh 

Hạ trưởng, Thu thâu Đông tàng 

' (春生夏長,秋收冬藏) để nói sự 

sinh trưởng của thảo mộc, tự 

nhiên theo 4 mùa tuần hoàn và 

theo đó chuẩn bị cho công việc 

của nhà nông sao cho đúng mùa: 

Mùa Xuân gieo trồng, mùa Hạ thí 

hạt đã sinh trưởng để cho trái, hạt 

được thu hoạch vào mùa Thu. 

Mùa Đông thí nông dân tím cách 

lưu trữ sản phẩm thu hoạch để 

làm lương thực và làm giống cho 

năm sau. 

 

閏餘成歲: Nhuận dƣ thành tuế 

'Nhuận' được dùng trong khoa 

làm lịch có nghĩa là ngày, tháng, 

hay năm thừa ra. Ngày nhuận là 

ngày cứ 4 năm thí thừa ra và 

được thêm vào nên cứ 4 năm thì 

tháng Hai dương lịch có 29. Đó 

là do cứ mỗi năm hễ quả đất xoay 

chung quanh mặt trời được 1 

vòng thí mặt trời tự xoay quanh 

nó được 365 vòng và 1/4 nữa, 

gom 1/4 thừa ra trong 4 năm thí 

được 1 ngày. Tháng nhuận là 

tháng thừa ra và được thêm vào 

tháng âm lịch khiến năm nhuận 

có 13 tháng. Đó là do hễ mỗi khi 

quả đất xoay chung quanh mặt 

trời được 1 vòng thí mặt trăng 

xoay chung quanh quả đất được 

12 vòng và 1/3 nữa. Do đó, cứ 

gom những ngày thừa đó trong 

vòng 2 năm rưỡi thí có 1 tháng 

nhuận. Năm nào có tháng nhuận 

thí năm đó gọi là năm nhuận âm 

lịch. Năm nào có ngày nhuận 

( tháng Hai có 29 ngày) thí năm 

đó được gọi là năm nhuận dương 

lịch. Nếu cứ 4 năm thí dương lịch 

có 1 năm nhuận thí phải tới 19 

năm mới có 7 năm nhuận âm 

lịch. 

 

'Dư' nghĩa là thừa thãi, quá nhiều. 

Nhuận và dư gần như đồng nghĩa 

nhưng khi dùng chung như một 

từ kép có nghĩa là ngày nhuận 

quá nhiều gom lại thành tháng 

nhuận, năm nhuận. 

 

'Thành' là trở nên, trở thành. 'Tuế' 

nói nôm na là năm, là tuổi, nhưng 

nhất tuế không phải là một tuổi, 

một năm âm lịch, cũng không 

phải một năm dương lịch mà là 

một năm tình từ giờ Tý đầu tiên 

của một tiết đến hết giờ Hợi cuối 

cùng của tiết trước nó theo thứ tự 

tuần hoàn của bát tiết. Thì dụ: Bát 

tiết, nếu bắt đầu tình từ mùa 

Xuân thí thứ tự là Lập Xuân, 

Xuân Phân, Lập Hạ, Hạ Chì, Lập 

Thu, Thu Phân, Lập Đông, Đông 

Chì; một tuế là khoảng thời gian 

từ đầu giờ Tý đầu tiên tiết Lập 

Xuân đến cuối giờ Hợi cuối cùng 

của tiết Đông Chì. 'Tuế' quan 

trọng ví nó được tình theo bát 

tiết. Nhà nông người xưa căn cứ 

vào bát tiết mà gieo trồng, sớm 

quá hay trễ quá đều không tốt ví 

nắng mưa không những không 

thuận mà lại lúc côn trùng sinh 

sôi nẩy nở, phá hoại mùa màng 

nhiều lắm. Kinh nghiệm nhà 

nông bản thân người viết bài này 

cho thấy vụ mùa mà cấy sau tiết 

Xử Thử (đã có mưa ngâu) thí 

lòng đòng không kịp trổ trước tiết 

Sương Giáng. Ví thế, nhành lúa 

kết hạt không những vừa ìt đi, lúa 

lép nhiều mà lại vừa bị chuột 

gặm nhiều; ví lúc đó lúa mọi 

người gieo cấy đúng mùa, đúng 

tiết đã gặt xong, đàn chuột đói 

nhè lúa mính mà gặm. 

 

Câu 'nhuận dư thành tuế' này dẫn 

kinh Thượng Thư (尚書) 'Dĩ 

nhuận nguyệt định tứ thời thành 

tuế' (以閏月定皿時成歲), nghĩa là 

dùng tháng nhuận để xác định tứ 

thời mà thành tuế'. Nền văn minh 

Hoa Hạ bắt đầu từ miền châu thổ 

Hoa Lục (lưu vực Hoàng Hà) lấy 

nông nghiệp làm căn bản nên 

việc nắm vững tứ thời bát tiết rất 

quan trọng. 

 

律呂調陽: Luật lý điều dƣơng 

Theo nghĩa thông thường thí 'luật' 
là luật lệ, phép tắc; 'lữ' là phương 

xa, lữ thứ. Nhưng 'luật lữ' được 

dùng như một từ kép ở đây lại là 

một loại khì cụ người xưa dùng 

để so âm trong âm nhạc và đồng 

thời là kỹ thuật căn bản tình ra số 

ngày trong năm theo âm lịch. Nói 

như thế thí thật sự là sao? Ví nó 

có liên quan đến một kỹ thuật 

ứng dụng toán học được phát 

minh từ nền văn minh Hà Lạc 

(thời Thượng Cổ) nên cần phải 

giải thìch hơi dài dòng. 

 

Theo „Hán Thư - Luật Lịch 

Chế‟ (漢書。律曆制) thời Hoàng 

Lày A Mản 

Tiếp theo BT 26: 

天地玄黃: Thiên địa huyền hoàng 

宇宙洪荒: Vũ trụ hồng hoang 

日月盈昃: Nhật nguyệt doanh trắc 

辰宿列張: Thần túc liệt trương 
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Đế (皇帝) có quan phụ trách âm 

nhạc tên Linh Luân (伶倫) dùng 

12 ống trúc, ống dài nhất 9 tấc 

(cửu thốn), ống ngắn nhất 4.6 tấc 

(tứ thốn lục phân); đem bày theo 

thứ tự từ dài tới ngắn. Trên các 

ống trúc này có đục lỗ một mặt 

cách đều nhau còn mặt kia thí 

khoảng cách dài ngắn không 

chừng. Các ống này được nhồi 

đầy tro đốt từ vỏ cây lau, tro này 

rất nhẹ gọi là Hạ Phu (暇荸), rồi 

đem dựng đứng ở một nơi thuộc 

phía Tây-Bắc núi Âm Sơn (Nội 

Mông Cổ), có màn bao quanh và 

che kìn ở phìa trên không để cho 

gió thổi vào, dùng dàn ống trúc 

này để dò chừng nhiệt độ của mặt 

đất vì âm dương nhị khí của đất 

trời luôn giao hợp biến chuyển. 

 

Khi tiết Đông Chì sang thí nhất 

dương sinh, khi nhất dương sinh 

thí tro trong ống dài nhất, ống 9 

tấc, đã hoàn toàn bay hết ra ngoài, 

khi ống vừa trống thí ống trúc đó 

phát ra một âm thanh, âm đó 

chình là nốt Hoàng Chung (黃鐘). 

Âm này có âm độ giống nốt C 

trong âm nhạc bát cung. Mười hai 

ống trúc thí có 12 (âm) nốt được 

lần lượt phát ra. Âm từ 6 ống 

thuộc cơ số (số lẻ) là lục luật, âm 

từ 6 ống thuộc ngẫu số (số chẵn) 

là lục lữ. Thập nhị luật lữ theo thứ 

tự như sau: Hoàng Chung (黃鐘), 

Đại Lữ (大律), Đại Tộc (大族), 

Giáp Trung (夾鐘), Cô Tẩy (故冼), 

Trọng Lữ (仲呂), Nhuy Tân (蕤

賓), Lâm Chung (林鐘), Di Tắc (夷

則), Nam Lữ (南呂), Vô Xạ (無射), 

Ứng Chung (應鐘). Đó là cơ bản 

cấu thành của hệ Ngũ âm: Cung 

(宮), Thương (商), Giốc (角), 

Chuỷ (徵), Vũ (羽).  

 

Thế thí luật lữ can hệ chi đến điều 

dương? Can hệ ở chỗ khi nhất 

dương sinh đó là lúc quẻ thứ 23 

Sơn Địa Bác (山地剝), nội Khôn 

ngoại Cấn, 5 hào âm sinh một hào 

dương đương thoái, dương thoái 

suy cực chuyển sang quẻ thứ 24 

Địa Lôi Phục (地雷復) trong kinh 

Dịch (nội Chấn ngoại Khôn, 5 

hào âm thoái, 1 hào dương mới 

sinh), tức là từ giờ trở đi thí 

dương bắt đầu tăng trưởng dần, 

ngày mỗi ngày mỗi dài thêm 

(Winter Solstice) cho đến tiết Hạ 
Chì (Summer Solstice) thí dương 

lại bắt đầu tiêu giảm, ngày lại trở 

thành ngày càng ngắn dần. 

 

Đi sâu vào nữa thì ta thấy luật lý 

điều dương vận hành theo công 

thức 'tam phân tuyển ìch' (三分損

益), triển khai trong việc làm lịch 

là 'tiên tam phân giảm nhất, hậu 

tam phân gia nhất' (先三分減一後三

分加一). Theo thuật toán bàn tình 

người Hoa (thường thấy trên hay 

đàng sau quầy kính cửa hàng 

người Hoa) thí có nghĩa là 'trước 

thí luỹ thừa 3 trừ đi một (nửa của 

chình nó)', tức là 1/2. Ống trúc dài 

nhất có sơ số tối đa, tức 9, thí 9 

tam thừa = 729; 729 : 2 = 364.5. 

Đây là bình quân số ngày trong 

năm tình theo âm lịch sau khi đã 

cộng những ngày nhuận vào, so 

với năm của dương lịch có 365 

ngày chỉ khác có nửa ngày. Phép 

dùng luật lữ để điều chỉnh âm lịch 

so với dương lịch là thế. Ý nghĩa 

của câu 'luật lữ điều dương' là 

như thế. 

 
雲騰致雨: Vân đằng trí vũ 

'Vân' là mây, 'đằng' là bay lên, 'trì' 

là đem lại, 'vũ' là mưa. Cả câu 4 

chữ này nói lên một hiện tượng tự 

nhiên: Mây bốc lên (gặp lạnh) 

thành mưa. 

 
露結為霜: Lộ kết vi sƣơng 

'Lộ' là hạt móc, hạt nước do hơi 

nước gần mặt đất gặp lạnh mà 

thành, 'kết' là đông lại, 'vi' là 

thành, 'sương' là hạt móc kết 

thành băng xốp có màu trắng, 

nắng ấm lên thành giọt nước bám 

trên cành cây ngọn cỏ. Cả câu 

nhằm giải thìch hạt sương trắng 

bạc trên ngàn cây nội cỏ vào 

những buổi sớm mai do đâu mà 

có. 
 

金生麗水: Kim sinh Lệ thuỷ 

'Kim' là vàng, 'sinh' là đẻ ra, 'Lệ' 

là con sông Lệ Giang (麗江), 

thượng nguồn của sông Lan 

Thương, sông Hồng Hà, sông Mê 

Kông, sông Cửu Long. Lệ Giang 

là khúc chạy từ Hương Cách Lý 

La (香格里拉) trên cao nguyên 

Vân Nam qua Đại Lý (大理) có 

thượng nguồn là Kim Sa Giang 

(金沙江) phát nguyên từ trên đỉnh 

núi trong vùng cao nguyên Thanh 

Tạng (青藏), Trung Quốc. Dân tộc 

người Đại (岱) thiểu số (phong tục 

tập quán, ngôn ngữ rất giống 

người Thái Lan, thiểu số Thái 

Việt Nam, thiểu số Tày Miến 

Điện, Việt Nam và Lào) sinh sống 

ở vùng Tây Song Bản Nạp (西雙

版納), tức Cảnh Hồng (景洪) ở khu 

tự trị dân tộc Tráng (壯) thuộc 

tỉnh Vân nam (雲南) xưa nay vẫn 

đãi cát giòng Lệ Giang lấy vàng 

rèn thành đồ trang sức quý giá 

bán cho du khách thập phương. 

Bản thân người viết bài này có 

đặt chân đến vùng này và có mua 

đồ trang sức bằng vàng đãi từ 

giòng Lệ Giang. 'Thuỷ' là nước, ở 

đây được đặt sau 'Lệ' có nghĩa là 

nước sông Lệ Giang. 'Kim sinh 

Lệ thuỷ' nghĩa là vàng theo giòng 

nước sông Lệ Giang mà có. 
 

玉出崑岡: Ngọc xuất Côn cƣơng 

'Ngọc' là ngọc thạch, đá quý, 

'xuất' là ra, sản xuất, Côn là từ nói 

gọn của núi Côn Lôn, một dãy núi 

hùng vĩ trải rộng trên cao nguyên 

3 tỉnh phìa Tây-Bắc Trung Quốc: 

Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương 

khu tự trị Tây Tạng. 'Cương' (岡 
còn viết là 崗) là sườn núi. Ý nói 

đá quý được khai thác từ sườn núi 

Côn Lôn (崑崙). Hai câu trên chủ 

ý nói lên 2 trong những mỏ 

khoáng sản quý báu của Trung 

Quốc. 
 

劍號巨闕: Kiếm hiệu Cự Khuyết 

'Kiếm' là thanh gươm, 'hiệu' là 

… Thiên Tự Văn 
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nhãn hiệu, 'Cự Khuyết' là tên 

nhãn hiệu một loại bảo kiếm thời 

cổ. 

Thời Xuân Thu Chiến Quốc (770 

B.C. - 221 B.C.), nước Việt (越) 

có nhà chuyên thuật dã kim tên là 

Âu Dã Tử (奧冶子) luyện được 5 

thanh kiếm, 3 trường kiếm và 2 

đoản kiếm. Thanh trường kiếm 

đầu tên được gọi là Cự Khuyết 

(巨闕), thừ nhí gọi là Thuần Câu 

(純鉤), thứ ba gọi Trạm Lư (湛盧); 

còn hai thanh đoản kiếm chình là 

Mạc Tà (莫邪) và Ngư Tạng (魚

藏). Ngoài ra, Cự Khuyết còn là 

tên một huyệt chì mạng trên 

mạch Nhâm, là huyệt Mộ () của 

kinh Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh (), 

nơi quy tụ khì huyết của tạng 

Tâm. Có lẽ ví vậy mà Cự Khuyết 

được dùng để gọi tên thanh kiếm 

chì mạng đầu tiên. 

  

珠稱夜光: Châu xƣng dạ quang 

'Châu' là trân châu, ngọc trai; 

'xưng' là gọi bằng, xưng là; 'dạ' là 

ban đêm, đêm tối 'quang' là sáng, 

phát sáng. 'Dạ quang' là từ 

thường dùng cho những gí phát 

ra ánh sáng trong đêm tối như dạ 

quang bôi, dạ minh châu, hay ánh 

trăng sao như trong 'hà hán dạ 

quang lưu„ - Trương Kiều (1615-

1633) (河漢夜光流-張喬). Tuy 

nhiên, 'dạ quang châu' không thấy 

phổ biến như 'dạ minh châu' trên 

văn đàn nghệ thuật Hán- Việt. Dạ 

quang ở đây ý chỉ ánh trăng sao. 

Hạt châu quý là phải phát sáng 

vào ban đêm như ánh trăng sao, 

nhưng chưa ai thấy hạt châu nào 

như thế bao giờ. 

Trong kho sách cổ Trung Hoa có 

quyển Sưu Thần Ký (搜神記) 

chuyên ghi chép những câu 

chuyện ma quỷ thần bì có ghi 

rằng thời Hán Triều có người đất 

Tuỳ đi sứ nước ngoài, dọc đường 

gặp 1 con mãng xà bị thương. 

Ông ta bèn cứu chữa rồi thả về 

nơi có nước, có cỏ. Đêm về nằm 

chiêm bao thấy con mãng xà đem 

trân châu đến biếu tạ ơn. Tỉnh 

dậy quả nhiên thấy bên gối có 

một nắm trân châu phát sáng 

khắp phòng.  

Hoài Nam Tử (淮南子) có ghi 'cáp 

bạng dục châu (蛤蚌育珠), nghĩa 

là con trai sản xuất ngọc trai. Trai 

chờ trăng thanh gió lặng mới lên 

bãi hả miệng ra để hấp thu ánh 

trăng vào luyện ngọc trai như 'Tê 

ngưu vọng tinh' (犀牛望星) hấp 

thu ánh sao vào sừng. Trân châu 

và Tê giác là 2 vị thuốc cực hàn 

trong Đông Y. Xét về mặt tự 

nhiên thí ngọc trai có thành phần 

chình là cạc-bô-nát can-xi 

(CaCO3), một loại thuỷ tra thạch 

lẫn với chất sống kết tủa. 

Trong khi đó, dạ quang bôi lại là 

một thứ chén bằng ngọc thạch và 

phát sáng nhờ có nguồn sáng 

khác. Nhiều người sẽ liên tưởng 

tới câu 'bồ đào mỹ tửu dạ quang 

bôi' trong Lương Châu Từ (凉州

詞) của Vương Hàn (687-735). 

Hồ Chì Minh (1890-1969), năm 

1950, đã dùng nguyên văn bài 

này mà chỉ thay 2 chữ đầu của 

câu đó bằng 'hương tân' (香檳), 

tức rượu Champagne và  thay 5 

chữ đầu của câu cuối để tặng 

Trần Canh (1903-1961), Đại 

Tướng Hồng Quân Trung Cộng, 

người trực tiếp lãnh đạo nhóm 14 

cố vấn Trung Cộng (trong đó có 

Đại Tướng La Quý Ba làm chính 

uỷ và Đại Tướng Vy Quốc Thanh 

làm Tổng tư lệnh) sang đánh 

Điện Biên Phủ (1954).  

Sử Trung Quốc có ghi rằng có 

nhà quân phiệt tên Tôn Điện Anh 

(1889－1947) đào trộm mộ Từ 

Hy Thái Hậu (1835-1908) tìm 

được nhiều hạt ngọc và chén bát 

phát sáng dưới ánh đèn nhờ tình 

xuyên suốt bằng ngọc thạch. Dạ 

quang bôi có lẽ thuộc loại này, 

tức một loại khoáng sản thuộc 

loại phún xuất thạch. 

 

果珍李柰: Quả trân Lý, Nại 

'Quả' là trái cây. 'Trân' là quý giá. 

'Lý' là quả mận (prune, plum). 

'Nại' là trái bom (pomme, apple). 

Câu này chỉ đơn giản có nghĩa là 

trong loài cây trái thí trái mận, 

trái bom là thuộc loại quý. Xin 

chú ý cả 2 chữ đều có chữ 木 
(mộc) ở trên đầu, ý chỉ 2 quả này 

thuộc loại thân mộc. 

 

菜重芥薑: Thái trọng giới, khƣơng 

'Thái' là rau. 'Trọng' là đặt nặng, 

tôn trọng. 'Giới' là rau cải cay 

(mustard). 'Khương' là gừng. Câu 

này cũng chỉ đơn giản có nghĩa là 

trong các loài rau thí rau cải cay 

và gừng là 2 thứ được coi trọng. 

Cả 2 chữ đều có bộ 艹 (thảo) ở 

trên đầu để chỉ đây là loài thân 

thảo. Riêng 2 câu sau còn phỏng 

theo âm của câu về cương giới 

trong kinh Thi (書經): 無此疆爾介

(Vô thử cương nhĩ giới) nghĩa là 

không chia cương thổ, giới tuyến. 

Nếu những câu trước đó nói về 

các khoáng sản quý hiếm thí 2 

câu này nói về các loại rau cỏ, 

cây trái thông thường. 

 

海鹹河淡: Hải hàm hà đạm 

'Hải' là biển. 'Hàm' là vị mặn. 'Hà' 

là sông. 'Đạm' là vị nhạt. Đại khái 

nghĩa là nước biển thí vị mặn, 

nước sông thí vị nhạt. 

 
鱗潛羽翔: Lân tiềm vũ tƣờng 

'Lân' là vảy, có vảy. 'Tiềm' là lặn 

dưới nước. 'Vũ' là lông cánh, có 

lông cánh. 'Tường' là bay lượn. 

Câu này nói lên đặc tình của loài 

có thể lặn dưới nước, ý chỉ loài 

cá, so với loài có thể bay trên 

lượn trên trời, ý chỉ loài chim. 

Hai câu này cung cấp chút kiến 

thức phổ thông sơ đẳng về loài 

vật trên trời dưới nước, đồng thời 

giúp giải thìch tại sao con người, 

con thú không lặn như cá, không 

bay như chim.  

 

龍師火帝: Long Sƣ Hoả Đế 

'Long' là con rồng. 'Sư' là nhà 

giáo, nhà chuyên môn, cũng có 

nghĩa là đông người. 'Hoả' là lửa. 

'Đế' là vua. Câu này mà cắt nghĩa 

từng chữ như trên thí vô nghĩa ví 

… Thiên Tự Văn 
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C hiều 29/04/2018, bản tính 

ca Paris được điểm xuyết 

thêm nốt nhạc trữ tính những 

năm 60 của tuổi mộng mơ. Trong 

căn phòng Suave trên con phố 

nhỏ Providence ở thủ đô Paris, 

bạn bè của Đinh Hùng và Xuân  

từ  Jean-Jacques Rousseau, Thụ 

Nhân và Paris hát cho nhau theo 

chủ để của MC Đinh Hùng, mỗi 

người hát một ca khúc hoài niệm 

thời thanh xuân.  

Chương trính văn nghệ dài ba 

tiếng, như thời lượng của Paris 

By Night, bắt đầu từ 13 giờ đến 

đúng 16 giờ là lúc thắp lên ngọn 

nến mừng sinh nhật của Hùng & 

Xuân, chàng sinh trước, nàng đến 

sau một ngày, vào lúc Muguet tỏa 

hương thơm dịu dàng (suave). Đó 

cũng là ý nghĩa tiệm ăn Suave 

của hai vợ chồng. 

Trong những năm 60 của thế kỷ 

trước, chúng ta hát cho nhau nghe 

những ca khúc nổi tiếng „„Hits of 

the 60s‟‟ qua tiếng Việt, Pháp và 

Anh. Bạn bè Đinh Hùng là bạn 

học lycée, Đại học Đà Lạt và tỵ 

nạn. Ví vậy, chương trính ca nhạc 

gồm ba phần : 

- Tính ca những năm 60 ; 

- Bước đường lưu lạc ;   

- Thời điểm hiện nay. 

Ngày chủ nhật cuối tháng 5, bỗng 

dưng trời chuyển mưa, chắc là để 

khóc thương trước cảnh nước mất 

nhà tan. Đinh Hùng trính diễn ca 

khúc Cơn Mưa Phùn của Đức 

Huy. 

Tiếp đó, giọng ca Lưu Văn Dân 

nức nở : J‟ai pleuré với ca khúc 

Aline. Đinh Hùng kể lại : Chirs-

tophe tác giả Aline là khách quen 

của Suave. Christophe sắp về 

thăm Saigon. Đinh Hùng dặn dò 

khi về Sài thành, anh nói đến Ali-

ne của thập niên 60 là người dân 

trong nước biết ngay người 

quen . 

Sau đó, Lưu Văn Dân diễn ngâm 

bài thơ Mộng Dưới Hoa của LĐT 

viết tặng Đinh Hùng, mượn tên 

ca khúc quen thuộc mà Đinh 

Hùng vừa hát mở đầu chương 

trình. 

 
Muguet trắng nõn, cánh lòa xòa 

Tiếng hát Đinh Hùng „„Mộng Dưới 

Hoa‟‟  

Nắng Xuân gieo rắc hồn tri kỷ 

Paris nhạc khúc vẫn giao hòa  

Bè bạn cũ mới cùng họp mặt 

Chúc mừng sinh nhật chẳng xuề xòa  

Chiếc bánh ngày sinh tròn trịa mãi 

Tình Xuân dịu mát thoảng hương… 

„„suave‟‟ . 

Ví có bài thơ xen kẽ, Đinh Hùng 

giới thiệu LĐT đến với bạn bè 

với bài thơ Muguet. Muguet, ví 

hương thơm dịu dàng „„Suave‟‟ 

là tên cửa tiệm, vào đúng thời 

điểm mừng sinh nhật của vợ 

chồng Đinh Hùng. Bài thơ như 

sau : 

 
Chen giữa cỏ cây có nhánh hoa 

Gió sớm đong đưa nắng chói lòa 

Dáng chuông trắng nõn hương thơm 

ngát 

Rừng thưa thầm gọi tháng năm qua. 

 

Hái cánh hoa rừng cánh hoa chuông 

Hương hoa đồng nội một lời thương 

Hoa chuông vừa nở xuân hồng đến 

Ngôn ngữ giao duyên nghe rất 

suông. 

 

Hoa treo lơ lửng trên cành biếc  

Ngó xuống phận đời cuộc biển dâu 

Thương hải tang điền đừng luyến 

tiếc 

Hoa trắng nghiêng mình cũng đã 

lâu. 

 

CHIỀU CA NHẠC THỤ NHÂN : 

NHỮNG NIỆM KHÚC ĐẠI HỌC 

Xem tiếp trang 15  
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 'Long Sư' ở đây là vua Phục Hy 

(), tức thời Thiên Hoàng () đứng 

đầu Tam Hoàng (): Phục Hy, 

Thần Nông, Hoàng Đế (伏羲, 神

農, 皇帝). Sở dĩ Phục Hy còn gọi 

là Long Sư ví theo truyền thuyết 

Long Mã Phụ Đồ () thí Vua Phục 

Hy nhìn vân trên da con Long 

Mã mà sáng tác ra kinh Dịch mà 

trong đó quẻ Địa Thuỷ Sư có một 

hào dương duy nhất mà hào 

dương đó lại nằm giữa của quẻ 

Khảm, và theo Chu Hy (1130-

1200) thí 1 hào dương trong 7 

hào âm đó là tượng đấng minh 

quân được người ngoài biên 

cương hiện trong ngoại quái 

Khôn () và thần dân trong nước 

hiện trong nội quái Khảm (). 'Hoả 

Đế' ở đây là vua Thần Nông (), 

tức Địa Hoàng (). Tục truyền 

rằng Thần Nông là vị vua phát 

minh ra lửa nên còn được tôn làm 

'Vua Lửa'. Hai câu này liệt tên 2 

thời vua trong Tam Hoàng (): 

Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân 

Hoàng (). 

 

鳥官人皇: Điểu Quan Nhân 

Hoàng  
'Điểu' nghĩa là con chim. 'Quan' 

nghĩa là giới chức có thẩm 

quyền. 'Nhân' nghĩa là con người. 

'Hoàng' nghĩa là vị vua. Cũng 

như câu trên ở đây phải hiểu rằng 

'Điểu Quan' là vua Thiếu Hạo () 

đứng đầu Ngũ Đế (): Thiếu Hạo, 

Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế 

Nghiêu, Đế Thuấn (). 'Nhân 

Hoàng' có thể được hiểu là vua 

Hiên Viên (), tức Hoàng Đế, một 

trong Tam Hoàng và cũng là ví 

vua đứng đầu Ngũ Đế (). Tới đây 

sẽ có người đặt câu hỏi: “Nếu cả 

Hoàng Đế lẫn Thiếu Hạo cùng 

đứng đầu Ngũ Đế, vậy ai thật sự 

là ví vua đứng đầu Ngũ Đế?” Câu 

trả lời là còn trong vòng tranh 

luận. Quan điểm của người viết 

là cả 2 thuyết đều hợp lý ví 

Hoàng Đế truyền ngôi cho con là 

Thiếu Hạo nên Hiên Viên Hoàng 

Đế vừa là Nhân Hoàng vừa là 

Ngũ Đế chi thủ; ví lẽ đó mà Hiên 

Viên được gọi là vua Hoàng Đế, 

vừa Hoàng vừa Đế. Thiếu Hạo 

được gọi là Điểu Quan vì quan, 

tướng dưới thời Thiếu Hạo lấy 

chim làm tượng quân quyền (nên 

gọi Điểu Sư, Điểu Quan), cũng 

như Thái Hạo (), tức Phục Hy () 

dùng rồng làm tượng quân quyền 

(nên gọi Long Sư, Long Quan). 

Từ 2 câu này trở đi là sơ dẫn lịch 

sử thượng cổ Trung Hoa.  

 

  Còn tiếp..... 

… Thiên Tự Văn 

Muguet cỏ dại rừng hoang vắng 

Cánh chuông quanh quẩn tiếng vô 

ngôn 

Nói mãi làm chi cho uổng phí 

Lặng lẽ mà nghe tiếng sóng dồn. 

 

Sau thơ là nhạc, Đinh Hùng nói 

thay tâm trạng viễn xứ của chúng 

ta, sau năm 1975 qua bản “Một 

Lần Đi của Nguyệt Ánh ”. 
Phần thứ ba chương trính trở về 

với hiện tại. Tiếng hát Đinh Hùng 

lại reo vui với ca khúc “Về Đây 

Nghe Em” của Trần Quang Lộc : 

Sau đó là mừng sinh nhật đôi bạn 

Hùng & Xuân, cắt bánh, mở 

champagne và tặng quà. Đinh 

Hùng cho biết hai chiếc bánh này 

mua ở tiệm Nhật Bản. 

 Ngoài hai vợ chồng Lưu Văn 

Dân và Marie, nhóm bạn Thụ 

Nhân  hiện diện còn có chị Trần 

Thị Châu (chủ tịch) và phu quân 

Nguyễn Văn Tú, chị Nguyễn Thị 

Thương và cháu Tùng, vợ chồng 

Nguyễn Minh Khôi và LĐT. 

Tặng phẩm của Thụ Nhân là do ý 

kiến độc đáo của vợ chồng Dân - 

Marie, có phép mầu biến cây Thụ 

Nhân thành Hoa Đăng. Ví vậy, 

LĐT mới tức cảnh sinh tính, có 

mấy câu thơ : 

Thụ Nhân hóa hoa đăng 
樹 人 化 花 燈 

Duy nhật nguyệt vi năng 
惟 日 月 為 能 

Phát huy đại học sĩ 
發 揮 大 學 仕 

Phúc lộc thượng gia tăng 
 福 祿 尚 加 增 

tạm dịch : 

 

Thu Nhân xanh mát giao hòa 

Mà nay biến hóa đèn hoa sáng ngời 

Tinh thần đại học một thời 

Phát huy luôn mãi sáng ngời phúc 

ân.  

 

Hùng và Xuân tổ chức chiều thơ 

nhạc „„Suave‟‟ là muốn thời gian 

ngừng lại ở tuổi đời 70, để chúng 

ta mãi mãi còn nhau trong hương 

hoa tính bạn dịu thơm : „„Suave‟‟. 

 

 

… Chiều ca nhạc Thụ Nhân 

Anh chị Hùng & Xuân 
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Nói đến Tết âm lịch, đặc biệt với 

người Trung Hoa và Việt Nam, 

người ta thường nhắc đến mười 

hai con giáp: Tì, Sửu, Dần, 

Mẹo…đi kèm với thập can: Giáp, 

Ất, Bình, Đinh… Năm trước là 

năm Đinh Dậu, cầm tinh con gà, 

năm nay 

là năm 

Mậu Tuất, 

cầm tinh 

con chó. 

Từ thập 

can, địa 

chi ( thập 

nhị chi ) 

đã phát sinh ra nhiều màn, nhiều 

trò: bói toán, tướng số,tử vi...Theo 

ý nghĩ  riêng của Hàn thí ba ngày 

Tết, tháng Tết, lúc trà dư, tửu hậu 

đem những chuyện nầy tán dóc 

cũng vui, cũng hay hay; nhưng 

nếu dùng nó để dụ người kiếm 

tiền thí quả là một trò bịp bợm! 

Vậy thí Xuân Mậu Tuất chúng ta 

sẽ tán gẫu về con chó cho vui, đặc 

biệt là con chó tại Việt Nam: Năm 

nay là năm đại kỵ ví là năm 

“mậu” Tuất. Nói theo ngôn ngữ 

dân đường phố và của dân “xòe” 

thí mậu là không có, không còn…

thì dụ mậu lúi, mậu binh, mậu 

thầu mậu dĩ, mậu ng…và mậu 

tuất là chó không có, không còn 

nữa?! Nhưng tại sao lại không còn 

thí phải hỏi dân nghèo, dân nhậu 

từ Bắc chì Nam mới rõ chuyện. 

Theo Hàn nghĩ nếu đầu năm gieo 

quẻ và bốc cho con chó ở Việt 

Nam một cái xăm thí có lẽ cái 

xăm đó sẽ ghi “sáng sủa-tối thui”. 

Nhiều bạn nghĩ nếu giải xăm thí 

chắc chắn thuộc loại đoán mò, 

huề vốn là: đời con chó có lúc 

sáng sủa, cũng có khi tối tăm. 

Nhưng thực chất không phải như 

vậy mà quẻ xăm nầy vô cùng 

chình xác là: số mệnh rất nhiều 

con chó ở VN sáng còn sủa om 

xòm ỏm tỏi, nhưng đến chiều tối 

đã bị cạo lông đem thui rồi ! Cho 

nên quẻ xăm “sáng sủa-tối thui” 

dành cho con chó VN là đúng 

nhất ! 

 

Chó Việt nam 

     Cũng từ cái món đặc sản “cầy 

tơ” hoặc “nai đồng quê” này mà 

thế giới, nói rõ hơn là dân các 

nước phát triển giàu mạnh và có 

hội bảo vệ súc vật , đã lên án tả 

tơi. Trước đây cũng có lúc Hàn 

thấy bực bội về sự lên án nầy, 

nhưng  nhiều khi thấy cũng có lý. 

Và một lần đầu, sau mười năm ở 

Mỹ, Hàn về Việt Nam thăm thân 

nhân…bạn bè mời đến một quán 

cầy tơ nổi tiếng để đổi món, 

nhưng sau lần đó Hàn thấy món 

“nai đồng quê” chẳng còn là món 

ngon , đặc biệt hấp dẫn, như trước 

đây nữa. Lý do: lúc trước ở VN 

mính còn thiếu thốn đủ mọi thứ, 

bây giờ thịt thà, cá tôm, chất béo 

dùng hàng ngày đã quá dư thừa 

chẳng còn thèm khát gí nữa. Qua 

kinh nghiệm nầy Hàn ngộ ra một 

điều là đa số những người gọi là 

bảo vệ súc vật, lên án ăn thịt 

cầy.v.v. chẳng phải ví lý do nhân 

đạo, nhân điếc gì cả mà chẳng qua 

là “phú quý sinh lễ nghĩa” thôi. 

Cứ đưa họ vào hoàn cảnh những 

người đói rách ở Á châu, Phi 

châu…thí đừng nói là thịt cầy mà 

thịt gí khác đi nữa, gặp lúc khốn 

cùng cũng phải ăn để sinh tồn. 

Tuy nhiên nếu một chế độ, một 

chình quyền có khả năng làm cho 

đất nước phát triển, dân chúng 

giàu mạnh trở nên phú quì để phát 

sinh lễ nghĩa là điều rất đáng hoan 

nghênh và mong ước lắm thay. 

 

Chó Hoa kỳ 

     Bây giờ tán đến chuyện con 

chó và tuổi chó ở Mỹ. Trước hết 

con chó ở Mỹ là số một, có thể 

nói nó thuộc loại “công dân 

thượng đẳng”, đụng tới nó là vô 

cùng phiền phức, chẳng những là 

bị ở tù như chơi mà còn bị lên án, 

rủa xả từ nhiều phìa ! Nó được 

đối xử như thế nào thì hầu như đa 

số mọi người 

sống ở Mỹ đều 

biết. Một thì 

dụ: nếu một 

người homeless 

đứng hoặc ngồi 

ở góc đường 

mà có con chó bên cạnh với cái 

bảng “my dog‟s  hungry” thí chắc 

chắn sẽ được giúp đỡ  nhiều hơn. 

Như vậy khỏi cần bàn thêm về 

“cô, cậu chó  in USA". Bây giờ 

nói về người cầm tinh con chó ở 

xứ Cờ Hoa. Số người nầy nhiều 

lắm không sao kể xiết nên chỉ nói 

về một nhân vật đặc biệt: là một 

Đại Ca, đang nổi đình nổi đám 

nhất nước, có tuổi Bình Tuất 

(1946) , mệnh Thổ ( không ghi rỏ 

là thổ địa hay thổ tả ).Còn nổi 

đình nổi đám cũng có nghĩa là nổi 

tiếng mà tiếng này nó ồn ào, chát 

chúa quá đập vào lỗ tai liên tục 

khiến làm ù tai cho nên có thể 

tóm gọn lại ba từ là “nổi tai 

tiếng”. Nhưng tại sao nhân vật số 

một mà lại để xảy ra chuyện nầy? 

Nhân dịp ngày Tết phải xem lại 

tướng số một chút. Theo sách Tàu 

nói: Nếu nhín diện mạo một 

người có tướng “Mi khớp thiên 

xương quyền khuynh thiên hạ -

Khẩu khả nạp quyền uy trấn vạn 

nhân” thí người nầy phải là người 

có uy quyền bao trùm, mọi người 

nể sợ…Nhưng rủi thay tƣớng vị, 

diện mạo của vị Đại nhân tuổi 

Xem tiếp trang 17   

Chuyện phiếm  
Phan Thạnh 
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 Bình tuất- mệnh Thổ nầy thuộc 

loại mồm nhỏ, mỏ nhọn…Đây 

là tướng ngược lại với “Quân tử” 

nhưng Hàn quên mất danh từ gọi 

nó là gí rồi! Loại người có tướng 

nầy tự kiêu, tự đại, tự ái dỏm…

nên rất ưa nịnh hót, bốc thơm, ăn 

nói bừa bãi, ngang bướng lại hay 

chấp nhất, để bụng và không bao 

giờ nhận lỗi hoặc có ý cầu tiến ! 

Nhưng như Hàn đã nói ở phần 

đầu: tử vi, tướng số chỉ đem ra 

tán dóc cho vui thôi chứ chưa 

chắc đã trúng, nếu may mắn 

trùng hợp thí cũng na ná được vài 

phần. Bởi vậy mà cậu Tuất gặp 

hên nên dù có nghịch tướng cũng 

nhảy phóc được lên bàn độc. Từ 

đó vênh váo tự cho mình là đệ 

nhất Quân Vương từ trước không 

ai bằng và về sau không ai kịp. 

Nhưng nói cho công bằng một 

chút, câu nầy cũng có phần đúng 

nếu đổi chữ đi một tì : Từ trước 

chưa ai giống, sau này không ai 

theo! Cũng ví cái bản chất tự mãn 

đó mà Ngài  đã làm mưa, làm 

gió, ăn nói lung tung; nói bậy rồi 

chối, chối đã mai mốt nói tiếp, 

giống như trong một vở hài kịch 

có vai hề xuất hiện nhiều màn…

Nhưng thế gian có nhiều chuyện 

lạ không thể giải thìch nổi, thôi 

thí mỗi người một ý, nước sông 

không đụng nước giếng cho nó 

huề cả làng… Bởi ví một nhân 

vật như vậy mà cũng có một số 

“fan” ta ủng hộ hết mính; với lý 

do : “không cần biết ông từ đâu, 

không cần biết ông là ai” chỉ ví 

ông là Cộng Hòa mà Cộng Hòa 

thí chống cộng …? Không cần 

nhắc lại những ông cộng hòa 

trước đây như Henry Kiss…hay 

Nixon chống cộng như thế nào 

mà quân dân miền Nam Việt 

Nam có ngày 30 tháng 4/75 thê 

thảm và Trung cộng được vỗ béo 

thành đại cường…nhưng ông Đại 

gia  Cộng Hòa hiện tại thí quả 

thực đã chống cộng một cách 

công khai, lộ liễu trước bàn dân 

thiên hạ và quốc tế, nhưng không 

phải chống đối, chống cự mà là 

“chống lưng” cho chình quyền 

CSVN. Điều nầy được chứng 

minh cụ thể rõ ràng qua bài phát 

biểu tại Hà Nội trong bữa tiệc 

khoản đãi của Chủ tịch nước và 

các quan chức chình phủ Việt 

cộng. Bài phát biểu có đoạn : 

“…Tôi gởi lời chúc mừng đến 

các thành tựu xuất sắc của các 

bạn. Việt nam thật sự đang trở 

thành một trong những điều kỳ 

diệu tuyệt vời của thế giới..” 

( I…congratulations on the job 

well done. Vietnam truly be-

comes one of the Great Miracles 

of the world…). Đúng là người 

tuổi Tuất, có mệnh Thổ nên khi 

đến Đất mới là chúi mũi đánh hơi 

rất lẹ và dùng ngay ngôn ngữ con 

buôn nghề nghiệp để tâng bốc đối 

tượng, lấy lòng chào hàng mời 

khách… 

Còn mọi chuyện khác không cần 

quan tâm. ( cũng chình mục đìch 

lấy lòng chào hàng nầy mà Steve 

Herman (VOA) đã dùng từ tout- 

Trump touts VN as “one of the 

Great Miracles of the World” ). 

 

Nhị trùng cẩu cách 

     Năm Mậu Tuất nói chuyện 

chó có vẻ lung tung, lan man quá; 

nhưng không sao, tán chuyện 

phiếm mà…Tuy nhiên Hàn 

không khỏi thắc mắc về những 

điều mâu thuẫn mà con người 

gán lên con vật nầy : 

   - Chó được xem là thú cưng 

được ưa chuộng nhất. Chó dễ 

thương, trung thành, thông minh, 

đem đến điều may mắn ( mèo đến 

nhà thí khó, chó đến nhà thí 

sang ). 

   - Đồng thời chó cũng được xem 

là đối tượng bị khinh rẻ, coi 

thường…khi người ta thóa mạ 

nhau thường trút lên đầu nhau 

những câu chửi: đồ chó chết, đồ 

chó đẻ, đồ chó má, đồ chó săn… 

     Thật không hiểu nổi ?! Cũng 

chỉ một danh từ, một con vật là 

Chó mà lúc thí được tôn vinh, 

tâng bốc, lúc lại bị dè bỉu chà 

đạp. Trong phim ảnh hay tiểu 

thuyết thỉnh thoảng người ta có 

nói về một con người có hai tình 

cách, hai mặt: thiện và ác (gọi là 

nhị trùng nhân cách hay nhị trùng 

bản ngã). Vậy theo miệng lưỡi 

con người thí chó có nên được 

xem là loài vật “nhị trùng thú 

cách” hay “nhị trùng cẩu cách” 

chăng ? Nghe nó có vẻ hơi ngang 

ngang phải không ? Ví chó phải 

đi đôi “nhị trùng riềng xả” hay 

“trùng phùng lá mơ” thí nghe 

xuôi tai hơn ?! 

    Còn một câu nữa của người 

Việt Nam mà Hàn cũng chưa 

hiểu rõ là: “Chó chết hết 

chuyện”. Tại sao chó chết lại hết 

chuyện, trong thực tế thí nhiều 

khi chó chết lại sinh ra rất nhiều 

chuyện nhiêu khê, rắc rối, sinh ra 

cãi vả, thưa kiện và có khi còn 

gây hận thù thanh toán lẫn nhau. 

Nhưng thôi, đầu năm ngày Tết 

mà nói đến chữ Chết thí xúi quẩy, 

không được hên; vậy thí mính 

nên nói cho nhẹ nhàng hơn một 

chút là: “Chó rớt thí bớt chuyện”. 

Cầu mong cho ba năm nữa, chó 

không nhảy lên được bàn độc 

một lần nữa mà rớt xuống sàn thí 

xứ Cờ Hoa cũng bớt chuyện. Nói 

vậy ai hiểu sao thí hiểu ! Còn 

không hiểu nổi thí nhân ngày Tết 

âm lịch đi tím Thầy gieo quẻ hỏi 

thử xem ! 

Năm Mới chúc mọi điều thắc 

mắc được hanh thông và nhiều 

may mắn. 

 
 Florida, Tết Mậu Tuất 2018 

  Hàn sĩ Phan 

… Năm Mậu Tuất  tán chuyện chó 
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 GIA CHÁNH 
Lê Thân Hồng Khanh 

Phần thịt 
 Thịt đƣợc thái miếng mỏng và lớn bản  

 Ƣớp tất cả các gia vị vào trừ mè, trộn thật đều để vài tiếng cho thịt ngấm, (tốt nhất là để 

qua đêm trong tủ lạnh). 

 Cho thịt vào vỉ, dàn ra cho đều 

 Rắc mè trên hai mặt của vỉ và đem nƣớng bằng than hoặc trong lò nƣớng 200 độ 

 Để hứng mỡ chảy xuống cũng như để thịt không bị khô và xác nên đặt một khay nước ở 

phía dƣới. Khi thấy thịt đã vàng cả hai mặt là đƣợc.  

 Lấy thịt ra, để trên đĩa sẵn sàng. 

Phần bột 
 Trộn bột với nƣớc ấm cùng một chút muối cho thật đều, để chừng nửa tiếng thì bắt đầu 

đổ bánh. 

 Dùng một cái chảo non-stick, nếu có chảo không có cạnh cao thì càng tốt vì khi bánh chín 

sẽ dễ lấy bánh ra khỏi chảo hơn. 

 Đặt chảo lên bếp với lửa cao, đợi cho chảo thật nóng, đổ một giá (môi) bột đầy vào chảo, 

thật nhanh tay để kịp đổ lại bột trong chảo vào thố bột sẵn có, càng nhanh tay thì bánh 

sẽ càng mỏng. 

 Đặt chảo lại trên bếp, đậy nắp chảo lại, xem chừng, thấy bánh chín, mở nắp ra và úp 

chảo bánh lên trên một cái thớt hoặc cái khay có thoa một chút dầu ăn, bánh sẽ tróc dễ 

dàng khỏi chảo. 

 Xắp một cọng ngò, vài miếng thịt nƣớng vào giữ cái bánh và cuốn bánh lại nhƣ cuốn 

bánh cuốn là xong. 

CÁCH LÀM NƯỚC CHẤM ( công thức của HƢƠNG CAU) 

Vo nếp nấu thành xôi nhão, đem xay thật nhuyễn. Tôm lột vỏ, lấy dây đen ở lƣng, đem xay 

nhuyễn. Hành tỏi đem xay nhuyễn, để riêng. Cho dầu vào chảo, phi hành cho đến khi gần 

vàng thì cho tỏi vào phi cho vàng. Cho tôm đã xay vào xào chung với hành tỏi cho tôm chín, 

để nguội. Xay hỗn hợp tôm với nếp đã xay một lần nữa. 

Bỏ vào nồi để nấu cho sôi, cho tƣơng (tƣơng Việt Nam hoặc Hoi sin sauce) vào nấu tiếp. 

Nếu hỗn hợp đặc quá thì cho thêm nƣớc vào để có nƣớc chấm sanh sánh (không loãng mà 
cũng không đặc quá), nêm nếm với đƣờng, muối, tiêu cho vừa miệng là đƣợc. 

Nguyên liệu  

Cách làm 

Bánh Ướt 
 1 bát ăn cơm bột gạo 

 1/2 bát ăn cơm bột năng 

 2,5 chén ăn cơm nƣớc ấm 

 một chút muối 

Thịt nướng  
 300g thịt gáy hoặc thịt đùi 

 3 muỗng cà phê đầy đƣờng 

 1 muỗng cà phê muối 

 2 muỗng canh dầu ăn 

 1 muỗng canh hành băm thật nhuyễn 

 2 muỗng cà phê xả bằm nhuyễn  

 2 muỗng canh nƣớc màu, nếu mua 

được loại xì dầu ngọt KetJap Manis 

của Nam Dƣơng thì tốt nhất 
 Tiêu 

 mè sống nguyên hột 
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PHÂN ƯU 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến 

 
 

Chị ĐÀO THỊ TỐ QUYÊN VK 
Chúa gọi về ngày 05/05/2018 tại Sài Gòn 

Hƣởng thọ 69 tuổi 

 

Thân mẫu anh Hứa Huệ Sang K4 
 

 

 

Cụ Bà MẠC HUỆ 
Lìa trần ngày 11/02/2018 tại Paris 

Hƣởng thọ 96 tuổi 

 

 

Thân mẫu chị Châu Thành K6 
 

 

Cụ Bà Maria PHAN THỊ HƢƠNG 
Về với Chúa ngày 14/01/2018 tại California 

Hƣởng thọ 98 tuổi 

 

Nhạc phụ anh Đặng Ngọc Phƣớc K6 
 

 

Bà NGUYỄN THỊ BÔNG 
Tạ thế ngày 22/02/2018 tại Sài Gòn 

Hƣởng thọ 73 tuổi 

 

Nhạc mẫu anh Trần Văn Phúc K6 
 

 

Cụ Bà TÔN NỮ THỊ ÂN 
Mãn phần ngày 19/02/2018 tại Sài Gòn 

Hƣởng thọ 98 tuổi 

 

 

Thân mẫu chị Phạm Thị Hồng Loan KH 
 

 

 

Cụ Bà LÝ THỊ TƢ 
 Quá vãng ngày 10/01/2018 tại California 

Hƣởng thọ 89 tuổi 

 

Nhạc phụ anh Đặng Kim Sơn K6 
 

 

Cụ Ông MAI NGỌC LIỆU 
Quy tiên ngày 16/01/2018 tại California 

Hƣởng thọ 100 tuổi 

 

Thân mẫu chị Lê Huyền Trang K10 
 

 

Cụ Bà VŨ THỊ HỶ 
Mệnh chung ngày 16/04/2018 tại Sài Gòn 

Hƣởng thọ 82 tuổi 
 

 

Nhạc mẫu chị Nguyễn Thị Trƣơng Loan K10 
 

 

Cụ Bà TRẦN THỊ THAO 
Tạ thế ngày 05/02/2018 tại Việt Nam 

Hƣởng thọ 88 tuổi 

 

Phu nhân GS Trần Văn Cảnh 
 

 

Bà NGUYỄN THỊ MINH PHƢỢNG 
Qua đời ngày 20/01/2018 tại Paris 

Hƣởng thọ 67 tuổi 

 

Nhạc mẫu anh Nguyễn Thăng Long K1 

 

 

Cụ Bà ĐỖ THỊ TIẾT 
Thất lộc  ngày 30/04/2018 tại Sài Gòn 

Hƣởng thọ 88 tuổi 
 

 

 
 

Anh HUỲNH VĂN DƢỠNG K4 
Từ trần ngày 08/01/2018 tại Nha Trang 

Hƣởng thọ 70 tuổi 
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xong mọi việc để nghỉ hưu  

hưởng nhàn. Chúc anh được 

nhiều sức khoẻ và may mắn trong 

năm mới. 

 

3) Trần Văn Bảng dọn nhà 

Đầu tháng giêng được tin anh 

Trần Văn Bảng đổi địa chỉ, 

chuyển  từ nhà già Créteil đến 

khu Belleville quận 19 Paris. Đây 

là một tin vui ví anh dọn về một 

khu thị tứ, gần métro giúp anh di 

chuyển dễ dàng, hơn nữa có rất 

đông người Á châu. Trong điện 

thoại giọng nói của anh có vẻ 

sảng khoái hơn, yêu đời hơn. Anh 

nói ở đây ra đường thấy nhiều 

người qua lại, hơn nữa lại là 

người da vàng nên thấy đỡ lạc 

lõng hơn. 

Tuy nhiên anh vẫn không dám đi 

đâu xa một mình vì ngại sức khoẻ 

không được tốt và sợ lạc đường. 

Nếu có ai đến đón anh đi thí anh 

yên chì hơn.  

Hôm tiệc  tất niên của TNAC 

ngày 4/2 vừa qua, anh cũng muốn 

đến tham dự nhưng anh lấy làm 

tiếc  ví đã có hẹn với vợ chồng 

đứa con trai. 

Để mừng anh dọn nhà mới, một 

số anh chị Thụ nhân kéo nhau 

đến rủ anh đi ăn phở tại tiệm 

Đồng Hương gần đó. Hôm ấy là 

cuối tháng 2 dương lịch, nhằm 

mồng 7 tết năm Mậu Tuất. Trông 

anh Bảng hồng hào, có vẻ tinh 

thần và sức khoẻ khá hơn trước 

rất nhiều. 

Xin thông báo địa chỉ và điện 

thoại mới của anh để tiện bề  liên 

lạc: 

1 rue Jules Romains 

75019 Paris 

Đt: 07 53 19 13 19 

 

4) Điện thư của Trần văn Nho 

Sau khi đọc bài Về Nguồn trong 

Bản tin 26, anh trần Văn Nho K4 

bày tỏ đôi giòng cảm tưởng với 

thầy Vũ Quốc Thúc như sau: 

"Kính thưa thầy 

Con, Trần văn Nho là cựu sinh 

viên thuộc Viện Đại Học Đà Lạt, 

đã theo học và tốt nghiệp khoá 4 

CTKD ( 1967 - 1971 ). 

Khoá 4 của chúng con không 

được vinh dự học thầy về môn 

kinh tế học. Vì vậy con chỉ qua 

sách báo, tạp chí trước ngày 

30.4.1975, được biết đến thầy đã 

có những đóng góp thật to lớn, 

quí báu trong lãnh vực giáo dục 

và kinh tế ở trong nước. Sau này 

qua các bài viết, tham luận trong 

những quyển Đặc San Thụ Nhân 

ở hải ngoại.v.v... 

Tự biết mình hãy còn kém cỏi về 

nhiều phương điện, nên đối với 

con, mỗi ngày được học hỏi thêm 

bất cứ một điều gì mới và bổ ích 

đều là niềm vui lớn. 

Trên tinh thần đó, sau khi đọc bài 

" Về Nguồn " trong Bản Tin Thụ 

Nhân Âu Châu vừa qua, con đã 

viết đôi dòng cảm nghĩ thật thô 

thiển đến đàn anh tài hoa Lê 

Đình Thông. Theo con nghĩ để tỏ 

lòng tôn kính vị thầy có chủ 

trương " Về Nguồn ", nên anh 

Thông đã chuyển tiếp điện thư 

của con đến thầy, nên hôm nay 

con mới được vinh hạnh có đôi 

dòng mạo muội cùng thầy trước 

hết để tỏ lòng cảm kích một vị 

thầy có kiến thức uyên thâm, đã 

có công đào tạo nhiều môn sinh 

tài hoa cho đất nước. Đặc biệt 

chủ trương " Về Nguồn " của 

Thầy là một đề tài đáng lưu tâm 

và suy ngẫm. 

Sau hết con xin được kính chúc 

mừng Thầy đã qua được tuổi " 

Đại Thọ ".  

Nhân năm mới Mậu Tuất sắp 

đến, con kính xin chúc Thầy được 

nhiều sức khỏe cùng vạn sự an 

lành. 

Kính thư 

Trần văn Nho" 

 

5) Tin vui  

Đầu tháng tư,nhân dịp nói chuyện 

với anh Đặng Văn Quìt K2 ở Flo-

ride, anh Thạch Lai Kim K1 báo 

tin vui rằng cô con gái út của anh 

vừa hạ sanh một cháu trai được 

đặt tên là Marlon ( có lẽ vì bố mẹ 

thích Marlon Brando, hay là cháu 

giống tài tử này như anh Kim 

nghĩ). Đây không phải là con đầu 

tiên của cô này; trước đây cô đã 

có một cháu gái. Thật là tin vui hi 

hữu ví cô đã ngoài 40 mà vẫn 

sanh đẻ thuận lợi. 

Anh Kim có hai cô con gái. Cả 

hai đèu có hai con, vừa trai vừa 

gái, thật là đề huề. Vậy là anh lên 

chức ngoại lần thứ tư. Chúc 

mừng, chúc mừng!! 

 

6) Tiếp đón Trần Trọng Thức 

Giữa tháng hai anh Trần Trọng 

Thức K1 gửi meo cho Lưu Văn 

Dân thông báo chuyến đi Bắc Âu 

của anh và chị Lý. Sau đây là thư 

của anh Thức: 

Ông Dân ơi, 

Vợ chồng tôi đã book tour Baltic 

từ ngày 16-6 đến 23- 6 -2018 

khởi hành tại Đức. 

Chiều 23-6, từ Franfurt tụi tôi đi 

xe lửa về đến Gare de l' Est lúc 

22 giờ và dự định ở Paris chơi 

hai ngày 24 và 25-6. 

Trong  thời gian đó nếu ông bà có 

ở Paris thì vợ chồng tôi xin tá túc 

trước khi bay về Saigon vào ngày 

26-6  từ phi trường CDG. Tiện 

đây ông cho xin địa chỉ nhà và 

trạm Metro nào gần nhà nhất để 

tụi tôi đi Metro về. Địa chỉ này tụi 

tôi cũng ghi vào đơn xin visa 

Shengen ở mục nơi lưu trú thời 

gian ở Pháp. 

Rất mong nhận được hồi âm và 

hẹn gặp nhau tháng 6 tới đây. 

Chúc ông bà vui, khỏe trong 

chuyến đi Mỹ sắp tới 

Thân thiết. 

TTThuc 

Nhân dịp này anh Dân có ý định 

mời vài  anh chị Thụ nhân Paris 

từng biết anh Thức đến họp mặt 

và chung vui với anh chị Thức-

Lý ngày chúa nhật 24/6. 

 

7) Hội Ngộ Văn Học tại tư thất 

GS Trần Thanh Hiệp 

Pascale Casanova, nhà phê bình 

văn học, đã mệnh danh Paris là 

kinh tuyến Greenwich của văn 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 21 
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Xem tiếp trang 22 

học. Nhận định này không những 

đúng cho văn học Pháp mà cũng 

phần nào đúng đối với văn học 

Việt Nam tại hải ngoại. Ngày 

10/04/2018, một vài vị trong văn 

giới nước nhà đã gặp gỡ nhau tại 

tư thất thầy  Trần Thanh Hiệp tại 

Paris. 

 
Hàng 1 : Nhà văn Vũ Thư Hiên, 

tác giả „„Đêm Giữa Ban Ngày‟‟, 

GS Trần Thanh Hiệp 

Hàng 2 : Nhạc sĩ Lê Văn Khoa 

(Hoa Kỳ), Nhà báo Từ Thức, GS 

Trần Ngọc Báu (Thụy Sĩ), Lê 

Đình Thông, GS Quan Cảnh. 

Thầy Hiệp năm nay  93 tuổi tuy 

tinh thần vẫn minh mẫn nhưng 

thể lực đã suy yếu nhiều. Từ vài 

năm nay thầy không còn tham gia 

một hoạt động nào cũng như 

không còn đi đây đi đó. Thầy 

khoản đãi một vài vị trong giới 

văn nghệ sĩ và giáo sư để trò 

chuyện nhắc lại thời xưa. 

 
Tin các nơi khác 

1) ĐHTNTG2018 

Ban Tổ chức Đại hội Thụ nhân 

Thế giới 2018 tại San Jose thuộc 

Bắc Cali thông báo chi tiết 

chương trính Đại hội tổ chức vào 

giữa tháng 9, cũng như danh sách 

thành viên Ban Tổ chức: 

Kính thưa toàn thể ACE Thụ 

Nhân. 

Với tư cách là thành viên đặc 

trách về Thông Tin & Quảng Bá 

kiêm phối trí viên TN1-2 của Ban 

Tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế 

Giới tại thành phố San José, 

miền Bắc California, tôi xin 

phép được đúc kết lại những 

thông báo đã đăng tải trên các 

diễn đàn Thụ Nhân mà các ACE 

vì nhiều lý do, không theo dõi và 

ghi nhớ: 

I. Thành Viên Ban Tổ Chức Đại 

Hội (Trích email của anh Hoành, 

trưởng BTC Đại Hội) 

Trong bức thơ đầu tiên , chúng 

tôi đã xác nhận : chúng tôi kêu 

gọi ACE tham gia BTC. 

Năm cũ đã qua, năm mới đã đến. 

Công việc đại hội cũng đã phải 

bắt đầu, chúng tôi mong mỏi mỗi 

khoá cử ra 2 anh chị em , tham 

gia BTC ngỏ hầu Đại Hội được 

thành công. Sự thành bại của Đaị 

Hội , là thành bại của tất cả 

chúng ta, không riêng một cá 

n h â n  h a y  k h o á  n à o . 

Chúng tôi rất hân hạnh mời được 

một vài ACE nhận lời.: 

Khoá 1&2. anh Hiệp Nguyễn k2. 

đảm trách phần Thông tin, quảng 

bá 

Khoá 3&4. anh. Hùng Trần k4 

Khoá 5.(Sẽ mời) anh Dacco  k5 

Khoá 6. Tô Toàn k6 (phó trưởng 

BTC), Trần Dũng k6 

Khoá 7;8 Chưa có 

Khoá 9. Trần bá Thăng k9 

Khoá 10. Phạm viết Chấn  k10 

Khoá 11. Hải Trần  k11 

Đại diện BTC tại Việt Nam . Trần 

văn Bá, Phạm Viết Chấn. 

Chúng tôi mong đợi được thêm 

n h i ề u  A C E  t h a m  g i a . 

Tiện đây tôi cũng thông báo cùng 

ACE: Hotel có dành cho BTC 50 

phòng giá đặc biệt. 

Nếu ACE cần,  xin liên lạc BTC. 

TM BTC ĐH TN TG 2018 

Hoành Nguyen  

II.  Lịch Trình 3 ngày Đại Hội 

(từ ngày thứ sáu 14/9 đến hết 

ngày 16/9/2018) 

A. Tiền Đại Hội. 

Từ ngày 03/09 đến 13/09 (10 

ngày): Alaska cruise đi từ San 

Franscico. Giá tiền sẽ thông báo 

sau. 

B. Đại Hội. 

1.Thứ sáu :14/09. Họp nhóm cho 

các Khoá, Phân Khoa.(Các 

Khoá/Phân Khoa tự tồ chức 

riêng 

2. Thứ Bẩy: 15/09. 

 11.00am-3.00pm:Nhạc thính 

phòng tại Marriott hotel 

 6.00pm-11.30pm.:Gala.tại 

Marriott hotel (delicious 

dinner) 

3. Chủ Nhật 16/09: 

   Picnic tại Hồ Elizabeth từ 

11:00am-3:00pm (web:Lake 

Elizabeth Fremont) 

4. Số tiền ghi danh tham dự 

Chiều nhạc thính phòng, Đêm 

Gala và Picnic là $150/người 

C. Hậu Đại Hội:  

Bắt đầu thứ hai 17/09 

 San Francisco: giá khoảng 

$100/1 người/ 1 ngày. 

 Napa: giá khoảng $100/1 

người/1 ngày 

 3.LakeTahoe. (2 ngày)   

$250/1 người/phòng (2 người) 

 4.Yosemite Park. (2 ngày) 

$270/1 người/phòng (2 người) 

Giá tiền, và thời gian có thể thay 

đổi tuỳ theo số người tham dự. 

 
III.  Những Thông Tin Cần 

Thiết: 
1. Vé tham dự đại hội.$150.00/

người gồm: 

 nhạc thính phòng 

 đêm Gala 

 Picnic 

2. Đưa đón: 

 Rất tiếc là BTC thiếu nhân sự, 

nên không có dịch vụ đưa đón tai 

phi trường 

-ACE cư ngụ tại USA,nên chọn 

destination là phi trường San Jo-

se. 

 -Nếu đến phi trường San Fran-

cisco, có thể dùng Uber or Lyft. 

 Hoặc gọi dịch vụ người Việt: 

 T&D408-643-5051 

 3. Hotel: 
Marriott dành cho chúng ta 50 

phòng , với giá 125$/1 đêm. còn 

rất ít 

Cần book phòng xin gọi:Marriott 

Reservations at 510-413-3700.  

Group:Dalat University room 

block Sept. 2018. 
Web:Fremont Marriott Silicon  
valley.com 
4. Website của Đại Hội http://

tel:(408)%20643-5051
tel:(510)%20413-3700
http://valley.com/
http://sites.google.com/view/daihoithunhan-sanjose
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sites.google.com/view/

daihoithunhan-sanjose 

Mong gặp các ACE 

Hoành Nguyễn 

1038 Hamilton Ave 

Milpitas, CA 9503 

(408)205-6269 
                          

2) Tương trợ 

Đầu năm dương lịch, anh Nguyễn 

Thanh Nhàn cư ngụ vùng Wash-

ington DC viết một lá thư phẫn 

uất gửi lên diễn đàn TN1-2, nói 

về hoàn cảnh bi đát của anh Trần 

Văn Xuân K1 và vợ là chị Trần 

Thị Nguyệt K6. Hai anh chị đau 

ốm liên miên từ khi sang Mỹ, có 

một cậu con trai bỏ học để làm 

việc nặng nhọc phụ giúp gia đính. 

Lá thư phẫn nộ của anh Nhàn đã 

làm xúc động nhiều bạn K1-2 và 

khiến nhiều người lên tiếng giúp 

đỡ. Vài ngày sau anh Nhàn lại 

viết: 

Thưa quí bạn, 

 

Sáng ngày 01/01/2018 tôi gửi qua 

bưu điện thư  chúc Tết đến gia 

đình anh Xuân kèm theo chút quà 

mọn. 

Ngày hôm qua tôi nhận được hồi 

âm, thư chữ nhỏ, viết dài, một vài 

đoạn  xuống hàng có đánh số thứ 

tự. 

Phần số 3 trong đoạn thư: 

“ Cũng nhờ thông  tin của bạn, 

mà một số anh chị em đã gọi đến, 

vợ tôi vui vẻ hẳn lên, bớt đi phần 

nào mặc cảm cũ. Hy vọng việc 

này sẽ góp phần vào việc điều trị 

bệnh hiện tại có phần hiệu quả 

hơn “ 

Và sau đây  là phần anh Xuân 

nhờ tôi chuyển đến quí bạn vì anh 

không xài internet: 

Arlington,TX tháng 1,2018 

Đa tạ, 

Chúng tôi: Xuân Trần K1 và 

Nguyệt Trần K6 thành thật tri ân, 

đa tạ về  những tình cảm và tấm 

lòng  ưu ái, thăm hỏi, thông tin, 

chia sẻ kinh nghiệm, động viên…

giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó 

khăn này của tất cả quí vị 

Đa tạ 

Xuân và Nguyệt Trần. 

  

Tôi còn đi làm, công việc bất tiện 

để gọi điện thoại, tôi định  một tối 

nào sẽ gọi cho anh Xuân, vừa lúc 

ấy Trần Trí K4, Hous-

ton,  thông  báo vào ngày thứ 

năm  01/11 nhiều anh em K1  sẽ 

đến thăm anh Xuân, nên tôi  để 

anh em đến trước 

Tôi đã gợi ý với  Trần Trí cố 

d ù ng  l ờ i  c ho  k héo  v ì 

những  người đang túng thiếu mà 

có tư cách thì họ rất tự trọng . 

Trần Trí trấn an: "Anh đừng lo 

chuyện này là nghề của tôi". 

Trần Trí và các bạn đã thật tế nhị 

và chu đáo, phần này để Trần Trí 

sẽ trình bày. 

Vài hôm sau Trần Trí,  tôi gọi 

đến,  lần này anh Xuân rất  gần 

gũi và rất thân tỉnh, chập sau anh 

nói: 

- 'Vợ tôi muốn nói chuyện với 

bạn". 

Chị Nguyệt cầm máy mới nói 

chào anh cám ơn anh rồi im lặng 

khá lâu … chợt có giọng đứt 

quãng đầy xúc động…. 

Rồi đột nhiên chị nói: Tôi dễ khóc 

lắm, nếu nói nữa tôi sẽ khóc, thôi 

trả máy lại cho anh Xuân. 

Hôm  nay tôi đang làm phim  cho 

những clips tất niên của Thụ 

N h â n  D C ,  k h i  n h ì n 

một  người  khóa 6 hát, nhớ chị 

Nguyệt,  bất giác  mắt tôi ứa lệ. 

Trần gian,  có người sinh ra để 

thụ hưởng, có người sinh ra để 

trả nợ tiền kiếp. 

Xót xa! 

 

3) Phan Thạnh mổ cataracte 

Anh Phan Thạnh K1 cho biết 

cuối tháng 2 năm nay phải đi mổ 

cườm, nhưng chỉ mổ một mắt 

thôi. mắt kia vẫn còn tốt. Nghe 

nói anh Lưu Văn Dân sang Flo-

ride chơi vào tháng ba, anh hỏi 

cặn kẽ ngày giờ để khỏi trùng với 

thời gian anh đi khám và đi mổ. 

Ngày vợ chồng anh Dân sang 

Floride, nhân dịp anh Nguyễn 

Thới Cường mời đến dự tiệc, anh 

chị Thạnh-Sao và anh chị Đặng 

Văn Quìt-Yến cùng đến thưởng 

thức món cua xanh luộc và nhiều 

món khác. Ví mới mổ mắt cách 

đó vài ngày nên anh Thạnh phải 

nhường tay lái cho chị Sao. Công 

nhận các chị ở bên Mỹ giỏi thật, 

ai cũng biết lái xe mà còn lái 

nhuyễn nữa. 

 

4) Kỷ niệm 50 năm ra trường 

Bản tin 26 vừa loan báo ngày hội 

ngộ 50 năm ra trường của K1 thí 

lại nhận được tin của Ban Đại 

diện K1-2 ở Việt nam tuyên bố 

thay đổi ngày tháng tổ chức. 

Thông báo này thay cho quyết 

định ngày 3/1/18  vì buổi họp lần 

trước không có anh Trần Văn Hải 

K2 là Trưởng Ban Đại diện. Sau 

khi anh Hải trở về, các anh chị 

trong BĐD đã họp lại  và đưa ra 

quyết định: 

BTC HỘI NGỘ KỶ NIỆM 50 

NĂM NGÀY RA TRUONG K1-2  

trân trọng thông báo:Sau thời 

gian thăm dò, ghi nhận ý kiến cùa 

các bạn khắp nơi, cũng như đã 

cân nhắc về các tình huống về 

nhiều mặt, chúng tôi quyết đinh 

sẽ tổ chức  HN/KN50 năm vào 

tháng 12/2018,  cùng dịp Lễ Giỗ 

Cha, Ngày Truyền Thống TN và 

cũng là  Kỷ Niệm 60 Năm Thành 

Lập  VĐH Dalat. 

Chương trình sơ khởi gồm: 

Dec 16, Chủ Nhật: Buổi chiều. 

Tiệc Chào Mừng  Tái Ngộ 

Dec 18,. Thứ Ba : Cùng đáp xe 

Buýt lên Dalat 

Dec 19. Thứ Tư: Các nghi lễ 

chính thức về ngày giỗ Cha và 

Gala ẽ do BĐD  TN1-2VN phụ 

trách 

Dec.20. Thứ Năm: Thăm Viếng 

Danh lam thắng cảnh Dalat. Lửa 

Trại chiều tối. Hoặc trở về Sai-

gon (option, tùy chọn) 

Dec.21. Thứ Sáu. Trở về Saigon 

hoặc chuyển cho Cty Du lịch 

hướng dẫn các bạn đi tiếp. 

Sau ngày đi Dalat chúng ta còn 

hơn 1, 2 cơ hội họp mặt với nhau 

nữa, qua  các dạ tiệc,1 do Trằn 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 23 

http://sites.google.com/view/daihoithunhan-sanjose
http://sites.google.com/view/daihoithunhan-sanjose
https://maps.google.com/?q=1038+Hamilton+Ave&entry=gmail&source=g
tel:(408)%20205-6269
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Trọng Thức + Sơn Râu và 1 

do  các ace TN nước ngoài khoản 

đãi và.... 

BTC phối hợp với BĐD TN1-2VN 

và Cty Du Lịch Tân Văn Lang để 

cố gắng tổ chức Hội Ngộ lần này 

được vui vẻ hơn, đầm ấm hơn, 

thoải mái hơn và hy vọng sẽ là 

một kỷ niệm tốt đẹp để ghi nhớ 

mãi. 

Thời gian tới, chung tôi sẽ tiếp 

tục thông báo thêm về chi tiết 

chương trình HN cũng như mức 

phí tham dự v.v... Mong các bạn 

chuẩn bị, sắp xếp để cùng đến 

họp mặt cho đông đủ. 

Ngay từ lúc này các bạn có thể 

ghi danh tham dự HN qua Đt hay 

email của các ace trong BĐD 

TN1-2VN, càng sớm càng tốt. 

Thân ái 

Trần V Hải: 0909  781 381 

Trịnh H Tường: 0913 83 55 66 

Nguyễn T V Anh: 0903 702 348 

 

5) Hội ngộ 50 năm K5 

Khoá 5 CTKD đã tổ chức từ 23 

đến 28 tháng ba Hội ngộ 50 năm 

nhập khoá tại Đà lạt và Phan 

thiết. Anh Đỗ Thắng Cảnh ghi lại 

những khoảnh khắc đáng nhớ và 

những bì danh của bạn bè tham 

dự. Anh viết: 

Vài con số: 

- 50 năm tức 2/3 cuộc đời của lớp 

người sống thọ. 

- 107 thành viên K5 đã đến với 

nhau: 41 tại Việt nam, 39 từ bắc 

Mỹ, 24 từ Úc đại lợi và 3 từ Pháp  

(Thân Văn Điển và vợ chồng 

Huỳnh Hữu Tài ). 

- Khoảng hơn 20 000 tấm hình 

ghi từ khoảng 100 caméras hay 

điện thoại, tức trung bình 200 lần 

ghi hình cho mỗi máy trong 6 

ngày. 

- K5 CTKD được xếp hạng 3 sau 

nhất quỷ nhì ma...với những bí 

danh đọc lên là đã thấy "quậy ". 

Không ai có thể nghĩ rằng quậy 

như vậy mà 50 năm sau vẫn luôn 

gắn bó với nhau để thực hiện 

được 3 cuốn đặc san 40, 45 rồi 

50 năm, xê xích 300 trang mỗi 

cuốn đầy ắp kỷ niệm thời sinh 

viên, rồi lại còn tổ chức hội ngộ 

45 và nay là 50 năm kỷ niệm 

ngày vào trường. 

Đặc biệt trong đêm gala, mọi 

người mời bằng được anh Ba 

Duế 90 tuổi, chủ "Quán Cơm Ba 

Duế " ngày xưa, lên sân khấu. 

 

6) Hú hồn 

Cặp vợ chồng K1-2 Nguyễn Đính 

Cận-Nhan Ánh Xuân năm nay 

sang Floride chơi với ý định mời 

bạn bè ở đây cũng như vợ chồng 

Lưu Văn Dân từ Pháp mới sang, 

đi du ngoạn trên biển Caraibes. 

Sau khi bàn tình xong chương 

trính, anh chị Cận-Xuân lấy máy 

bay từ bắc Cali sang vào trung 

tuần tháng ba.  

Hôm ấy anh Đặng Văn Quìt k2 

chở anh Dân trên chiếc Mercedes 

SUV mới toanh lên phi trường 

Orlando để đón. Dọc đường hai 

anh nghĩ là máy bay sẽ đến sớm 

nửa tiếng; thế nhưng thời tiết 

bỗng dưng thay đổi, trời đang 

nắng tốt mà tin tức khì tượng lại 

báo là có bão. Vừa lúc đó một 

cơn giông nổi lên, mưa to đến nỗi 

không thấy chiếc xe chạy đằng 

trước. Tới phi trường thí mưa 

tạnh. Hai anh ngồi ngoài xe 

chờ...chờ đến hơn tiếng đồng hồ 

thí nghe điện thoại cầm tay reo. 

Anh Cận cho biết máy bay bị bão 

nên không đáp xuống Orlando 

được, phải bay vòng vòng trên 

trời cả tiếng, sau đó ví hết xăng 

nên phi công phải đáp xuống Fort 

Lauderdale, cách đó cả trăm cây 

số, để đổ xăng và chờ qua cơn 

bão. Anh khuyên anh Quìt về nhà 

chờ ví không biết sẽ tới nơi vào 

lúc nào. 

Khi máy bay cất cánh trở lại thí 

trời đã tối, đến Orlando khoảng 

10 giờ đêm. Lúc ấy anh Dân đã 

về nhà ở Sebastian. Anh Quìt nói 

với vợ rằng không thể để anh chị 

Cận-Xuân ngủ ở khách sạn qua 

đêm được, và chính anh cũng 

không thể ngủ trong trường hợp 

này. Anh chị lái xe từ Palm Bay 

đi Orlando để đón bạn. Bình 

thường phải chạy hơn tiếng mới 

tới mà anh chạy có 45 phút. Khi 

mọi người về tới nhà anh Nguyễn 

Thới Cường ở Melbourne 

(Floride) để anh chị Cận-Xuân 

ngủ tạm ví nhà anh Quìt đang 

sửa, thí đã 12 giờ đêm. 

 

7) Hính ảnh 60 năm Viện Đại học 

Anh Bùi Văn Thường K6 thuộc 

Ban Đại diện TN Việt nam kêu 

gọi bạn bè các khoa, khoá, giúp 

đỡ và phối hợp để thực hiện một 

bộ hính ảnh của Viện Đại học Đà 

lạt từ 1958 đến nay. Anh cho biết 

lý do: 

Cuối năm nay 19/12/2018, Thụ 

Nhân sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập Viên Đại học 

Dalat và 50 năm ngày mặc áo Tốt 

nghiệp của các Khoa, Khóa đầu 

tiên của Viện. 

BDD Thụ Nhân VN sẽ thực hiện 

một bộ Slide các hình ảnh của 

các Khoa, Khóa từ 1958 đến nay 

( 2018 ). 

K6 VN mong là các Bạn K6 ở 

phương xa sẽ gửi về những tấm 

ảnh quý hiếm ghi lại những 

khoảnh khắc sinh hoạt của chúng 

ta còn lưu giữ được sau gần 50 

năm.  

Mọi hình ảnh của K6 sau khi sử 

dụng trong lễ kỷ niệm 60 năm 

thành lập VDH Dalat, sẽ được sử 

dụng cho ngày họp mặt kỷ niệm 

50 năm Nhập Môn của K6 dự 

định tổ chức trong khoảng từ 

15/12 đến 19/12 năm 2019. 

( Chương trình gồm Du lịch Biển 

và Gala tại Dalat sẽ do chúng ta 

cùng nhau hoạch định trong 

những ngày tới ). 

K6 VN nhờ Bạn Toàn phổ biến 

việc này đến các đồng môn K6 ở 

phương xa.  

Hình ảnh gửi về địa chỉ Email:  

buivanthuongs@gmail.com 

( GMAIL thay vì YAHOO MAIL ). 

...tin tức đó đây 

tel:0909%C2%A0%20781%20381
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Tin Âu châu 

1) Cảm tưởng  của độc giả về BT 

Sau khi Bản tin số 26 đến tay các 

bạn Thụ nhân khắp nơi, ban biên 

tập nhận được nhiều phản ứng 

thuận lợi. Ngoài các bạn Thụ 

nhân như  Nguyễn Thành Đức 

K1, Trần Văn Lương VK, Trần 

Văn Nho K4, còn có thân hữu như 

chị Minh Tân bính phẩm khìch lệ 

nội dung và hính thức bản tin. 

Đầu tiên là anh Nho viết cho anh 

Lê Đính Thông: 

 

Anh Thông thân kính 

Ngay trang đầu trong Bản Tin 

TNAC số 26 kỳ này có bài viết với 

tựa đề " Về nguồn " dễ tạo sự chú 

ý đặc biệt. Rồi qua một lần đọc, 

em nhận thấy phong cách trình 

bày đề tài thật lôi cuốn. Do nhu 

cầu tìm hiểu, muốn học hỏi thêm, 

nên em lại tiếp tục đọc lần thứ 

hai, rồi lần thứ ba... em mới tự 

cảm thấy hài lòng. 

Lịch sử oai hùng dựng nước và 

giữ nước của dân tộc Việt cần 

được nhắc đi nhắc lại để cho thế 

hệ con cháu sau này luôn ghi nhớ. 

Với khả năng cùng kiến thức uyên 

bác sẵn có, anh Thông đã khéo 

ghi lại cuộc tiếp xúc của thầy Vũ 

Quốc Thúc với một số môn sinh 

tại tư gia của thầy. Tuy chủ đề 

không định trước, nhưng thầy đã 

dẫn dắt mọi người trở về với dòng 

lịch sử của dân tộc mà chủ điểm 

là cội nguồn dân tộc Việt từ thời 

lập quốc với 18 đời Vua Hùng 

Vương, tên nước ( quốc hiệu ) là 

Văn Lang. Theo đó bài viết đặc 

biệt đã nhấn mạnh đến ý nghĩa 

văn học đáng được đề cao về 

quốc hiệu Văn Lang để từ đó tác 

giả đưa đọc giả trở về với ý nghĩa 

Thụ Nhân mà linh mục viện 

trưởng Nguyễn Văn Lập đã mượn 

câu thơ của Quản Trọng làm 

châm ngôn cho Viện Đại Học Đà 

Lạt. 

Nhất niên chi kế, mạc như thụ 

cốc, 

Thập niên chi kế, mạc như thụ 

mộc, 

Chung thân chi kế, mạc như thụ 

nhân. 

Như vậy đủ cho thấy châm ngôn 

đại học Thụ Nhân nối tiếp truyền 

thống văn hoá, giáo dục đã có từ 

thời lập quốc. 

Sau hết bài viết ghi lại lời nhắc 

nhở của thầy Vũ Quốc Thúc về ý 

nghĩa  " Về Nguồn". Từ thời lập 

quốc đến nay, đất nước ta trải 

qua nhiều triều đại, các chế độ 

lần lượt đổi thay, nhưng vẫn đồng 

quy về một ngày giỗ tổ Hùng 

Vương vào mùng 10 tháng ba âm 

lịch. 

Em chỉ có đôi lời thô thiển xin gởi 

đến anh cùng với lời cảm ơn chân 

thành. 

Kính chúc anh luôn khỏe, an vui. 

Nho 

 

Tiếp theo là anh Nguyễn Thành 

Đức K1 được mọi người biết dưới  

tên Năm Râu của Diễn đàn Thông 

Reo: 

 

Cám ơn anh Thông.  

Tôi rất thích đọc tờ báo này. 

Trình bày đẹp, nội dung có giá trị, 

hấp dẫn. Hình như là tờ báo duy 

nhất của nhóm cựu sinh-viên 

Dalat còn phát hành. Bravo! 
Cho gởi lời thăm anh LV Dân và 

bà xã.  

Chúc anh và gia đình khỏe mạnh, 

bình an. 

Thân mến, 

Duc   
 

Anh Trần Văn Lương VK cũng 

chia xẻ vài cảm nghĩ: 

 

Cám ơn anh Thông và anh Khoát. 

Bản Tin rất đẹp và có nhiều bài 

biên khảo giá trị. 

Trần Văn Lương 

 

Chị Minh Tân, một chị bạn của 

anh Thông, thổ lộ: 

 

Em đã đã đọc Bản tin số 26 Thụ 

Nhân Châu Âu anh gửi. Phải 

công nhận các  anh vẫn còn giữ 

liên lạc với nhau hay quá, trong 

khi tụi em chẳng còn  mối  quan 

hệ gì sau khi tốt nghiệp. 

Em thấy Nông Lâm Súc, Dược 

khoa  vẫn họp mặt hàng tháng.  

Em còn ghi lại recette làm bánh 

đúc nhân tôm thịt trong bàn tin 

của anh.   Cám ơn rất nhiều ạ 

Chúc anh và gia đình mọi sự may 

mắn 

 

2) Hứa Huệ Sang mổ bướu thịt 

Ngày 4/2 anh Hứa Huệ Sang K4 

điện thoại từ nhà thương báo tin 

anh vừa nhập viện hôm ấy để mổ 

bàng quang ví lý do anh tiểu ra 

máu, bác sĩ chẩn bệnh đã khám 

phá anh có một bướu nhỏ cần phải 

mổ để xem có độc tình hay 

không.  

Anh nói chuyện rất là bính thản ví 

theo anh lúc tuổi già ai cũng bị 

không bệnh này thí bệnh khác, đó 

là lẽ tự nhiên không cần lo nghĩ ví 

lo nghĩ không giải quyết được gí 

mà còn có thể làm căn bệnh trở 

nên trầm trọng hơn. Không biết 

anh có học thiền không hay là anh 

là hiền triết? 

Mùa đông năm nay nhiều bạn gặp 

vấn đề sức khoẻ trong khi nước 

Pháp dồn dập gặp nhiều thiên tai 

như lụt lội, tuyết đóng băng. 

Ngoài anh Sang còn có anh 

Vương, thân hữu rất gần với 

TNAC, cũng vào nhà thương mấy 

hôm hồi đầu tháng hai. Đó là chưa 

kể nhiều người bị cảm lạnh, nhức 

đầu sổ mũi. 

Được biết anh Sang đã thu xếp 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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