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Về Nguồn 
 

Nhân viết bài về hai người bạn Thụ Nhân Ngụy Ngâu (hay Nguy Ngâu) và Ngụy Trung Nghĩa 

(hay Nguy Trung Nghĩa) : một là để mừng thượng thọ 80 tuổi và một để vinh danh một tài năng 

thủy mặc thuộc loại thượng thừa, có công vẽ bìa cuốn sách Tưởng Niệm Đức Ông Nguyễn Văn 

Lập, xuất bản năm 2002, in lại trên đây. 

Trong một điện thư, anh Ngụy Trung Nghĩa viết như sau : „„Trường hợp của tôi thì từ nhỏ cho 

đến lớn, trên giấy tờ thì họ Ngụy (có nặng), mãi khi „„gẩy gánh gia đình‟‟ và xách ba lô giang hồ 

bên Tàu, nơi quê hương cha mình bỏ đi từ nhỏ và được gặp được người chú còn sống mới biết 

họ mình chính thức là Nguy (=Nguy hiểm). Lúc đó Cha không còn nên không hỏi ai được lý do, 

tôi chỉ đoán là ông không thích „„nguy hiểm ‟‟ mà thích theo Ngụy Tàu Tháo !?‟‟  

Tới lượt anh Nguy Ngâu cũng lên tiếng : „„Chào mừng Nguy Trung Nghĩa tái xuất giang hồ. Rất 

vui được tin của Nghĩa và đã lên tiếng về họ Nguy của mình.‟‟ 

Anh Nguy Trung Nghĩa nói về Ngụy Tài Tháo. Theo chỗ tôi biết, Tào Phi 曹丕 lên làm vua lấy 

niên hiệu là Ngụy魏 (220-265). Đến đời Đông Tấn 東晉 lại chia ra “Đông Ngụy” 東魏 (534-

550) và “Tây Ngụy” 西魏 (534-556).  

Ngoài ý nghĩa nguy khốn, Nguy 危 còn là sao Nguy trong Nhị thập bát tú 二十八宿, tượng 

tinh : Nguy Nguyệt Yến 二十八宿. 

Dân luật Tây phương phân biệt giữa tên họ (nom de famille) và tên thường gọi (nom d‟usage). 

Giấy tờ hộ tịch của hai anh đều viết là Nguy, tên thường dùng là Ngụy thì tên này vẫn có giá trị 

pháp lý. Khi vẽ bìa cho cuốn sách „„Tưởng Niệm Đức Ông Nguyễn Văn Lập‟‟ cũng như mọi 

giao dịch với các bạn đồng môn, hai anh đều lấy tên là Ngụy cho dễ gọi (thuận âm 順音). 



Tôi rất trân trọng ý nghĩa „„Về Nguồn‟‟ của hai anh. Vì vậy, trong Lá Thư Thụ Nhân kỳ này, tôi 

sẽ viết họ hai anh là Nguy. Chỉ riêng bài thơ đề tặng, xin vẫn giữ nguyên bản, trước khi biết rõ 

họ thật. Việc dẫn chứng tập tục phương Tây ghi trong dân luật chỉ là để biện minh cho chữ Ngụy 

còn sót lại này mà thôi.      

Thụ Nhân 1-2 vốn nặng tình với hai anh họ Nguy : Nguy Ngâu và Nguy Trung Nghĩa. Cả hai 

đều bơi lội một dòng sông : 

Thuyền ơi có nhớ bến chăng 

Bến thường một dạ khăng khăng nhớ thuyền. 

Trong bài này, ta lần lượt nói đến cả hai anh họ Nguy. 

1) Anh Nguy Ngâu K1, ở phòng 1 lầu 5 Đại học xá, chung phòng với các anh Thạch Lai Kim, 

Đỗ Văn Sáng, Trương Nghị Trung, mỗi người chia một góc phòng. Hiện ở Úc ; 

2) Anh Nguy Trung Nghĩa K3. Ngoài bộ môn thể thao, anh còn giỏi về thi-họa và đã từng theo 

học danh sư về thủy mặc ở Trung quốc. Hiện ở Mỹ.‟‟ 

Năm 2002, nhân ngày giỗ đầu Đức Ông Nguyễn Văn Lập, maquette bìa cuốn Tưởng Niệm là 

nhờ hoa tay của anh Nguy Trung Nghĩa : 

Hoa tay thảo những nét 

Như phượng múa rồng bay. (Vũ Đình Liên) 

Anh Nghĩa mài mực tàu, pha loãng với nước, rồi dùng bút lông vẽ bức tranh thủy mặc (水墨) 

trắng đen : cây thông Thụ Nhân, mờ trong sương đục, xa xa là núi đồi Lâm Viên một thuở học 

trò. 

Trong tập Tưởng Niệm Đức Ông Nguyễn Văn Lập (1911-2011), anh Nghĩa còn vẽ nhiều thư họa 

rất đẹp :  

- trang 6 : bài thơ Thụ Nhân 

- trang 7 : Tựa (bài viết của Thầy Vũ Quốc Thúc). 

Vì vậy, nơi trang 435 có mấy lời cám ơn như sau : „„Chúng tôi đặc biệt cám ơn họa sĩ Nguy 

Trung Nghĩa đã vẽ bìa và thực hiện nhiều bút họa (calligraphie) công phu‟‟. 

 

8 tháng 8 là ngày song bát, bạn Trần Văn Chang mừng sinh nhật anh Ngụy Ngâu chỉ bằng con 

số 38 đầy bí hiểm : „„Mừng sinh nhật 38 của Ngâu‟‟. Anh Ngâu đáp lại cũng bằng một con số : 

80 „„Cám ơn Chang. Xin giải thích thứ 38 có nghĩa gì đặc biệt, vì tôi 80 tuổi‟‟. Kể ra thì con số 

38 bí hiểm thật. Tôi đoán mò : 3 + 8 = 11. 8 + 1 = 81, là tính theo tuổi ta của anh Ngâu. Tôi ăn 

ốc nói mò, mà nói mò như rứa liệu có trật lất hay không ? 

 

 

Anh chị Nguy Ngâu 



Trong Lá Thư Thụ Nhân kỳ này, chúng tôi xin có bài thơ chúc mừng anh Nguy Ngâu như sau : 

 

魏吽 

八十得俙喜 

魏吽命之理 

樹人仝率履 

庆祝不盡意 

 

Âm Hán Việt : 

Ngụy Ngâu 

Bát thập đắc hi hỉ 

Ngụy Ngâu mệnh chi lí 

Thụ Nhân đồng suất lí  

Khánh chúc bất tận ý. 

 

Dịch thơ : 

Niềm vui tám chục tràn đầy 

Ngụy Ngâu bên Úc mê say hành trình 

Thụ Nhân sánh bước hữu tình 

Mừng ngày sinh nhật có mình có ta. 

  

Paris, ngày 08/08/2020 

--- 

Như vậy, sinh nhật 80 tuổi của anh Nguy Ngâu được điểm tô bằng nhiều con số : Ngoài hai con 

số  38 và 80 vừa nói trên đây, có thể kể thêm : 

- hi hỉ (niềm vui gấp bội) : hỉ²  

- Ngụy Ngâu : N² 

-  và song bát : ngày 8 tháng 8 : 8²   


