
  

 

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

Số 36 (Bộ mới) Tháng 5 năm 2021 

 

Lời nhóm biên soạn 

Lại thêm một năm nữa ...nối 

tiếp một năm cũ đã trôi qua 

trong nỗi muộn phiền và chờ 

đợi ... 

Dù rằng tin tức và bài vở bị 

giới hạn, anh em chúng tôi 

cố gắng ra số báo đúng hạn 

kỳ, với hy vọng mang đến 

cho bạn bè khắp nơi chút 

niềm vui biết đƣợc tin tức 

bạn bè đó đây. Để cho BT 

luôn đƣợc mới mẻ và phong 

phú , nhóm biên soạn 

mong đón nhận sự đóng góp 

bài vở của bạn bè khắp nơi 

 

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

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

Xem tiếp trang 3   

Trong số này: 
Những ngày tháng cũ 

Ngô Bích Ngọc 
Tôi nhìn tôi (thơ)  

 Ngô Bích Ngọc 

DUACT -  Chương trình Vi Tín 
     Dụng 

Nguyễn Huỳnh Tân 
Tháng Tư buồn (thơ) 

Lê Đình Thông 

K6-Du lịch thư giãn-Tây Ninh 
Trần Ngọc Hồ 

Chuyện về Mũi Né 
Nguyễn Văn Sơn 

Quang Du ca 10 năm 
Quang Già Cơ 

Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  
 Nhiều tác giả 

Thiên Tự Văn (tiếp theo) 
Lày A Mản 

Gia chánh 
 Trần Thị Châu 

Tin tức đó đây 

T uần trƣớc, qua điện thoại với 

anh Dân, tôi có nói là anh 

Huỳnh Thoảng đã đổi địa chỉ email, 

sẽ gửi cho anh để cho vào Bản tin . 

Vui vui tôi tóm tắt kể lại cho anh 

Dân lý do nào tôi đã quen với anh 

Thỏang. Nghe xong " máu nhà nghề 

" nổi dậy, ảnh đề nghị : " Thay vì 

chỉ gửi địa chỉ email của Thỏang, 

BN viết vài giòng kể lại chuyện cũ 

đi ...". 

Tôi nghĩ cũng đúng, dịp này tôi nên 

kể lại một chút về những tấm lòng 

quý giá, đầy ắp tình thƣơng giữa 

anh chị em đồng môn, mà từ lâu tôi 

vẫn ấp ủ trong lòng. 

Khỏang đầu năm 1980, tôi cùng một 

cô bạn chở nhau chạy lòng vòng 

ngoài Sàigòn. Tình cờ, cô bạn nhìn 

thấy tấm bảng dựng bên lề đƣờng 

ghi : " tại đây dạy làm bò 7 món , 

cary và cơm nị Ấn độ v.v...". Hai 

đứa thích quá bàn nhau đi học bò 7 

món, nếu mai mốt ra xứ ngoài 

không có tiệm bán, thì ở nhà mình 

vẫn làm đƣợc. 

Thế là quay xe lại tiệm liền. Vào 

bên trong mới gặp lại anh Lê văn 

Vang ( thƣ ký của Viện Đại học Đà 

lạt ) và ngƣời dạy nấu ăn là vợ của 

ảnh. Sau màn chào hỏi, anh Vang 

hỏi tôi : 

-Bao giờ em đi ? 

-Em cũng chƣa biết vì đang còn chờ 

giấy tờ. 

-Vậy qua Pháp em có muốn gặp anh 

chị em TN tại Pháp không ? 

Mừng nhƣ đƣợc vàng, tôi chụp 

ngay : 

-Dạ, em muốn lắm, làm sao cho em 

được gặp họ ? 

-Anh không có địa chỉ của anh chị ở 

Ngô Bích Ngọc 

Nhân dịp Cha Lập qua Paris, anh Huỳnh Thoảng từ Đức sang thăm cha 

           Anh Huỳnh Thoảng  

mailto:mailto:thuong.nguyen@free.fr
mailto:mailto:vandanluu@dbmail.com
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Ngô Bích Ngọc 

 

       Vô óan, vô ưu, chim chào buổi sáng 
       đất mỉm cười vì cây đã đơm hoa 
       màu nắng lung linh, đón mùa Xuân mới 
       mà sao buồn… vì thiếu bước chân qua ! 
 
       đường vắng thênh thang, lăng tăng bóng nắng 
       phố vắng người qua, phố ngủ say sưa 
       tiếng cười hôm qua, nay thành tiếng khóc 
       nước mắt đưa tang, như suối, như mưa ! 
       bạn bè ra đi không lời từ biệt , 

       chồng vợ mất nhau, nào được nắm tay ! 
       con khóc mẹ cha qua màn nước mắt 
       vĩnh biệt nhau đây… hết kiếp đọa đày ! 
  
       người trách cao xanh gây bao tang tóc 
       quay lại trách nhau ham lợi vô tình 
       cùng máu, thịt, xương, sao đành hãm hại 
       thương kiếp nhân sinh hửu hoại, hữu hình 
 
            

     

   từng ngày trôi qua,  đau thương còn đó, 
       trách Chúa không thương, trách Phật vô tình 
       tám hứơng, bốn phương… ta đều trách cả 
       ta chỉ quên đi: tự trách chính mình ! 
 
       ta đến nơi đây, làm người trần thế, 
       đứng giữa muôn loài, chúa tể là ta ! 
       ta đúng, ta hay, ta là tất cả... 
       ai không vừa lòng, ta diệt chẳng tha ! 
       ta tự cho là tín đồ của Chúa, 

       kinh Phật trong chùa, từng chữ chẳng sai 
       từng ngày, từng đêm, ta đọc kinh sám hối 
       mong các Ngài tha những việc ta sai ! 
 
       lời ta cầu xin, sao không ai đáp ?! 
       Phật - Chúa vô hình, ngài ở nơi đâu ? 
       -- ngay trong lòng con, trí tâm rộng mở , 
       chỉ một chữ THUƠNG, lấy đó làm đầu . 
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 Pháp, mà chỉ có địa chỉ của anh 

Hùynh Thoảng K1, đang ở Ham-

bourg ( Đức ) mà thôi. Em qua 

bển viết thƣ cho anh Thoảng thì 

ảnh sẽ cho em địa chỉ của mấy 

anh chị kia. 

Tháng 10/1980 tôi mới rời Việt 

Nam. Sau khi đến Paris  vài tuần 

sau tôi gửi thƣ cho anh Thoảng, 

và không lâu sau đó, nhận đƣợc 

thƣ anh với địa chỉ của chị 

Thƣơng . 

Thật là vui vì đƣợc chị Thƣơng 

cho biết : 

-Các anh chị định tổ chức buổi 

họp mặt ở nhà anh chị Dân-Marie 

sắp tới, em có muốn dự không? 

-Dạ, em muốn, mà không biết 

đường đi ! 

-Không sao, chị sẽ nhờ anh chị 

Dũng - Mỹ Loan ở gần nhà em, 

ghé đón ... 

Sau này , tôi đƣợc biết đó là buổi 

họp mặt đầu tiên của anh chị em 

TN Paris, vào cuối năm 1980. 

Những ngày đầu thật bở ngỡ và 

cũng hơi ...lạc lõng, vì trong 

nhóm thật đông anh chị em, chỉ 

có mình tôi (K9) là trẻ nhất, là 

đứa em út của nhóm (sau này 

trong thời gian tôi vắng mặt, có 

thêm 2 bạn K9 và các khóa đàn 

em vào nhóm ) 

Nhớ hoài vào thời đó, tờ báo TN 

chỉ đƣợc quay ronéo (chứ không 

được in màu mè đẹp như bây giờ)

do anh Vọng đảm trách. Không 

nhớ định kỳ bao lâu, chỉ biết mỗi 

khi anh Vọng điện thọai kêu gửi 

thơ cho tờ báo, là tôi lại phải 

chép  trên giấy, gửi  bƣu điện cho 

ảnh. Trong thời gian này, nhờ sự 

hƣớng dẫn của chị Marie, tôi đã 

có việc làm đầu tiên, không lâu 

sau khi đến Pháp. 

Cũng không bao giờ quên, mấy 

năm sau đó "bị" ông cậu ruột giao 

cho trông nom xƣởng làm tranh 

ảnh treo tƣờng vừa mới mở! Đây 

mới là thời gian cam go… đành 

phải xin nghỉ việc, về nhà lo từ 

trong ra ngoài cho cái xƣởng hoạt 

động. Từ giấy tờ đến khách hàng 

bên ngoài đến kỹ thuật sản xuất 

và bao nhiêu việc bên trong, cho 

một ngƣời vừa đến Pháp vài 

năm… đã làm tôi mất ăn mất 

ngủ! 

Tôi rất khổ vì các luật lệ kinh  

doanh rắc rối của Pháp. Cứ vài 

ngày lại điện thoại hay đi gặp hết 

anh Dân lại đến anh Đinh 

Hùng  cầu cứu. Nhiều nhất là chị 

Thƣơng, suốt bao nhiêu năm dài, 

đã giúp tôi 

làm sổ sách 

kế  toán 

không công. 

Rồi bao 

nhiêu chìm 

nổi, khó 

khăn của 

công  việc  

chị đã an ủi, 

giúp đỡ tôi 

nhƣ một đứa em trong gia đình. 

Gia đình anh chị Bửu K1 bên Bỉ, 

dù chƣa bao giờ gặp mặt, cũng đã 

ân cần tiếp đón và lo lắng cho tôi 

trong thời gian ngắn ngủi mà vì 

công việc tôi có mặt nơi đây. Vẫn 

nhớ hoài vƣờn lan mênh mông 

của anh… tiếc là anh Bửu đã 

không còn để đọc những giòng 

này của tôi! Và còn bao nhiêu 

anh chị khác đã nâng đỡ tôi trong 

những ngày đâu bở ngỡ… đã 

thành một khối tình ấm áp mãi 

trong tôi . 

Duy chỉ có anh Thoảng là tôi vẫn 

ray rứt, không biết làm sao viết 

thƣ thăm ảnh (tờ thƣ hồi âm của 

ảnh năm xƣa, tôi đã làm mất rồi). 

Rồi nhiều năm sau đó, vì gia đình 

và công việc, tôi không còn cơ 

hội sinh hoạt với Hội. 

Cách đây vài năm, đƣợc anh  

Khóat giao lại "danh sách giáo sƣ 

và sinh viên TN ÂC", mừng quá, 

tôi tìm ngay địa chỉ email của anh 

Thoảng, viết vài giòng thăm ảnh. 

Chờ hoài không thấy trả lời. Hỏi 

anh Khoát có phải đúng email 

này không? Ảnh xác nhận 

là đúng; lại tiếp tục chờ… và tôi 

tự hiểu chắc ảnh đã nhận mail 

mình (vì không bị trả lại) nhƣng 

không trả lời đó thôi! 

Hơn một năm nay, tôi vẫn đều 

đặn gửi bài góp nhặt được cho 

một nhóm anh chị em TN đọc và 

trong danh sách ngƣời nhận vẫn 

luôn có tên anh và hy vọng là anh 

có nhận đƣợc. Không ngờ tháng 

trƣớc, anh đã gửi cho tôi địa chỉ 

email mới của anh: 

thoang.huynh@web.de 

Tôi rất vui và biết là từ lâu nay 

anh Thoảng vẫn nhận và đọc các 

bài tôi chuyển. Vậy là em vui rồi, 

anh Thoảng ơi! 

Và còn một ngƣời nữa mà tôi 

không thể không nhắc tới , đó là 

Père Jean Maïs. Ngƣời đã dạy 

tiếng Pháp cho tôi một thời gian 

để làm quen với cuộc sống mới. 

Cha cũng từng giúp đỡ rất nhiều 

ngƣời Việt nam trong nhiều lãnh 

vực, mà mãi tới những năm sau 

này, mỗi lần tôi đến thăm vẫn 

thấy còn có  ngƣời đến tìm cha; 

mặc dù lúc đó sức khỏe cha đã 

yếu đi rất nhiều ! 

Thật đáng quý tấm lòng bao dung 

và thƣơng ngƣời của một vị tu sĩ . 

Cha Jean Maïs đã mất cách đây 

vài năm. 

Một dịp tình cờ không tính trƣớc, 

cám ơn anh Dân đã đề nghị tôi 

viết những giòng này, nói lên 

những cảm nhận chân thành của 

một đƣa em đồng môn đã đƣợc 

các anh chị mở lòng đón tiếp, tận 

tình nâng đỡ ngay từ bƣớc chân 

đầu tiên bở ngỡ trên xứ người... 

Những ân tình này, còn mãi mãi 

trong lòng em, các anh chị ơi !  

 

Paris,16/04/2021 

… Những ngày tháng cũ 

Buổi họp nhà anh Dân 
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Hôm nay 27 tháng 3 năm 2021, 

ngày qua đời thứ mƣời của 

Quang Du Ca. Thế giới đang có 

chiến tranh với Virus Corona nên 

không có nơi nào làm lễ tƣởng 

niệm 10 năm Quang Du Ca qua 

đời. Ai nhớ anh cũng để trong 

lòng hoặc chia sẻ với bạn hữu. 

Quang Du Ca có mơ ƣớc sáng tác 

tập nhạc mang tên Quê Hƣơng 

Mênh Mông. Quang Du Ca mới 

viết đƣợc sáu bài :Tôi Có Một 

Mối Tình, Trên Đồi Arlington, 

Thèm, Trên Đƣờng Phố San 

Francisco, Nào Ai, Những Căn 

Nhà Mái Xanh. Tôi đề nghị 

Quang Du Ca : ”Phạm Duy kết 

thúc trƣờng ca Mẹ Việt Nam 

bằng ca khúc Việt Nam Việt 

Nam. Mày mở đầu Quê Hƣơng 

Mênh Mông bằng ca khúc Tôi Có 

Một Mối Tình. Tao đề nghị mày 

kết thúc Quê Hƣơng Mênh Mông 

bằng ca khúc Tôi Có Một Ƣớ 

Mơ‖. Quang Du Ca qua đời quá 

sớm : Quê Hƣơng Mênh Mông - 

Giấc Mộng Dở Dang. 

Hôm nay ngày giỗ thứ mƣời của 

Quang Du Ca, tôi nhớ Quang Du 

Ca. Tôi có mơ ƣớc nhỏ cho 

Quang Du Ca. 

Mơ Ƣớc Thứ Nhất 

Năm 2020, tôi nhận đƣợc email 

của Corey Nguyen. Corey tự giới 

thiệu anh ta là cháu ngoại của 

Quang Du Ca. Anh ta xin tôi gởi 

cho anh 5 quyển Việt Nam Quê 

Hƣơng Ngạo Nghễ Tƣởng Niêm 

Ngƣời Du Ca Muôn Thuở. Tôi 

gởi theo lời yêu cầu của Corey. 

Hơn một năm sau vào ngày 09 

tháng 03 năm 2021 tôi nhận đƣợc 

email của Corey. 

Corey Nguyen 

<coreycaonguyen@gmail.com> 

Tue 3/9/2021 4:16 PM 

Hello Quang!  

Thank you again for your gener-

osity in sending your books. I'm 

so sorry, I did not see your last 

email! Thank you so much for the 

stories! I cannot read Vietnam-

ese, but I have a team with me 

who can. We will take a look at 

these right away!  

I wanted to inform you that we 

are going to launch a newsletter 

and a facebook page announcing 

our film about Nguyen Duc 

Quang. In the newsletter, I plan 

on writing 

and sharing 

small bits of 

the stories 

and tales 

that people 

that knew 

my grandfa-

ther, like 

you, have 

told me 

across the 

last few 

months that 

my team 

and I have 

been researching and translating. 

We hope these stories will garner 

interest in the film as well as 

honor the memory of my grandfa-

ther. 

Some of the short tid-bits that I 

want to share are from your 

book. I wanted to ask if that is 

okay with you? I will not be shar-

ing full stories, only small sec-

tions of some, and I also wanted 

to ask if you had a link to where 

people could buy your book, so 

that every time I share a story 

from your book, I can share the 

link so people could purchase the 

book from you so they can read 

the complete stories.  

And also, if you know anyone else 

wants to speak with me to share 

more stories about my grandfa-

ther, the Du Ca movement either 

here or in Vietnam, or anything 

you think would be relevant, 

please feel free to give them my 

email  

coreycaonguyen@gmail.com. I 

am always looking for people to 

talk to about my grandfather! 

Best Regards, 

Corey Cao Nguyen 

Đọc xong email của Corey tôi rất 

vui mừng. Tôi giới thiệu ngay 

cho Corey hai ngƣời: Ngƣời thứ 

nhất là anh Hoàng Kim Châu. 

Anh Châu là ngƣời cùng Quang 

Du Ca sáng lập ban Trầm Ca và 

Phong Trào Du Ca, là bạn đồng 

môn với Quang Du Ca tại trung 

học Trần Hƣng Đạo và Viện Đại 

Học Đà Lạt, là Hƣớng Đạo Sinh 

cùng thiếu đoàn Lê Lợi của Đạo 

Lâm Viên, Đà Lạt, là anh em kết 

nghĩa với Quang Du Ca. Hiện 

anh Châu cƣ ngụ tại Houston, 

Texas. Ngƣời thứ hai là anh 

Nguyễn Quyết Thắng. Anh 

Thắng sáng lập toán Du Ca 

LòngMẹ, Ban Mê Thuột, là 

Xem tiếp trang 5 

Quang Già Cơ 
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owner cuả web ducavn.com. Anh 

Thắng hiện cƣ ngụ tại Hòa Lan, 

Âu Châu.  

Tôi có mơ ƣớc :  

Thứ nhất: Corey với sự giúp đỡ 

tích cực của anh Châu và anh 

Thắng thực hiện tốt newsletter và 

cuốn phim về Quang Du Ca.  

Thứ hai : Ngoài anh Châu và anh 

Thắng, nếu anh chị nào có kỷ 

niệm, hình ảnh về anh Quang Du 

Ca hãy giúp đỡ Corey 

 (coreycaonguyen@gmail.com) 

để newsletter và film về Quang 

Du Ca phong phú đầy đủ. 

Mơ Ƣớc Thứ Hai 

Đà Lạt có hai nhạc sĩ nổi danh. 

Hai nhạc sĩ là ngƣời Đà Lạt chính 

gốc. Đó là: nhạc sĩ Lê Uyên 

Phƣơng và nhạc sĩ Nguyễn Đức 

Quang. Tôi mơ ƣớc tổ chức một 

buổi lửa trại trong khuôn viên 

Viện Đại học Đà Lạt để tƣởng 

niệm anh Quang Du Ca. Trong 

buổi lửa trại đó không cần phải 

nghe ai hát nhiều bài hát của 

Quang Du Ca, không cần phải 

nghe nhiều lời ca ngợi Quang Du 

Ca. Trong  buổi lửa trại gặp 

nhiều ngƣời thƣơng mến và biết 

nhiều Quang Du Ca. Nhìn họ và 

không cần nghe họ nói cũng thấy 

nhiều hình ảnh Quang Du Ca 

trong họ. Chẳng hạn nhìn 

Nguyễn Quang Tuyến là thấy 

khung trời Đà Lạt, thấy Quang và 

Tuyến ngồi tâm tình trƣớc trƣờng 

Trần Hƣng Đạo và khu Hòa 

Bình. Chẳng hạn thấy Hoàng 

Kim Châu, Hoàng Thái Lĩnh là 

nghe đƣợc Quang Du Ca hát 

những bài Trầm Ca và Du Ca. 

Chẳng hạn thấy Trần Phú Hữu, 

Hồ Phán, Trƣơng Duy Hào, Trần 

Văn Chang, Trần Văn Hùng, Bùi 

Thị Ngọc Nga, Trần Khánh 

Tuyết, Trần Trọng Thức …vv…

là thấy Quang Du Ca cuốc đất, 

lợp nhà trong các trại tị nạn và 

thấy buổi ra mắt PhongTrào Du 

Ca tại giảng đƣờng Spellman. 

Chẳng hạn thấy Nguyễn Tâm 

Trực là thấy Quang Du Ca trong 

bộ đồng phục Hƣớng Đạo. Chẳng 

hạn thấy Hoàng Ngọc Nguyên là 

thấy Quang Du Ca trƣớc tòa báo 

Chí Linh, Phụ Nữ Diễn Đàn Viễn 

Đông Nhật Báo. Chẳng hạn gặp 

Lisa Nguyễn Văn Sơn là nghe 

được những bí sử về Quang Du 

Ca. Chẳng hạn thấy các chị 

Nguyễn Ngọc Thiên Thơ, 

Nguyễn Thị Phong Lan, Nguyễn 

Ngọc Thƣơng, Từ Thị Hoàng, 

Tôn Nữ Mai Tâm, Võ Kim 

Thoàn …vv…và Nghiêm Hữu Ý 

là thấy bộ ba Nguyễn Thị Minh 

Thông (vợ Quang Du Ca), 

Nguyễn Thị Hồng Lập và Hoàng 

Thục Quyên và Quang Du Ca … 

vv … Gặp nhau và nhìn thấy 

Quang Du Ca trong Viện Đại 

Học thân thƣơng … Mơ ƣớc đơn 

giản nhƣng khó thực hiện. 

Nhân ngày giỗ thứ mƣời của 

Quang Du Ca, tôi nhớ anh và có 

hai ƣớc mơ cho anh. Mong anh 

sống thanh thản với NguyễnThị 

Minh Thông nơi cõi Phật.  

… Quang Du Ca - 10 năm 

 

Ngày tận số ba mƣơi cuối tháng 

Trang sử nhà ngậm đắng nuốt cay 

Từ nay đất nƣớc đổi thay 

Bao nhiêu chiến sĩ tù đầy mục xƣơng. 

 

 Trên hè phố tang thƣơng ngẫu lục 

Áo kaki có lúc thấm buồn 

Trên từng lối cũ mỏi mòn 

Saigon thấm mệt lệ tuôn từng dòng. 

 

Tƣớng Sĩ Tƣợng, đục trong đành chịu 

Chén bo bo nặng chĩu thƣơng đau 

 Vô tù vào chốn bùn sâu 

Nhiều ngƣời bỏ xác địa đầu chốn xa. 

 

Đàn con dại mặn mà chốn cũ 

Nay bơ vơ cháo lú đọa đầy 

Bữa no bữa đói qua ngày 

Than thân trách phận trắng tay một đời. 

 

 

Chuyện sách vở xa vời tiều tụy 

Xếp thành phần Mỹ Ngụy hết thời 

Học hành rồi cũng thế thôi 

Về kinh tế mới cuộc đời hẩm hiu. 

 

Còn ngƣời vợ đìu hiu sớm tối 

Bán dần mòn tìm lối thăm nuôi 

Lần ra đất bắc xa xôi 

Trèo non lội suối chôn vùi tấm thân. 

 

Nơi lao cải thức ăn thiếu thốn 

Tấm thân gầy yếu ốm gầy mòn 

Thuốc men thiếu thốn trăm đƣờng 

Bao nhiêu nấm mộ tang thƣơng khắp miền. 

 

Chỉ còn cách lửa thiêng đất hứa    

Trăm ngƣời đi một nửa chết oan 

Chỉ còn phân nửa an toàn   

Mỹ, Âu, nƣớc Úc : cộng đoàn đẹp tƣơi. 

 

‗‗Ngày tận số ba mƣơi cuối tháng‘‘ 

Năm 75 chạng vạng khôn nguôi 

Năm nay nhớ lại chuyện buồn 

Bao hồn vất vƣởng, lệ tuôn từng dòng. 

 

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 

 Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” 
(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Th
án

g 
Tư

 B
uồ

n 

Lê Đình Thông 

Paris, ngày quốc hận 2021  

mailto:coreycaonguyen@gmail.com
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Q ua những thành quả đã gặt 

hái trong hai thập niên vừa 

qua, chúng ta nhận thấy DUACT 

đã cùng các mạnh thường quân 

đóng góp rất nhiều trong lãnh vực 

giáo dục và xã hội qua các 

chƣơng trình học bổng, tƣơng trợ, 

cứu giúp nạn nhân bị thiên tai, 

đồng bào thiếu ăn, các cháu bị tật 

bẩm  sinh, đồng bào thiểu số, .... 

- Các Quỹ Giáo dục  

Đáng kể là các quỹ học bổng 

Nguyễn Văn Lập, quỹ Nguyễn 

Văn Kế, quỹ Hoàng quốc 

Trƣơng, quỹ Phó Bá Long, ... 

giúp đỡ cho các sinh viên từ miền 

Bắc, miền Trung, miền Nam 

nhận học bổng từ bậc tiểu học, 

bậc trung học, đến bậc đại học, 

các ngành học kỹ thuật chuyên 

môn. 

DUACT cũng đã giúp phƣơng 

tiện học tại trƣờng lớp, nhƣ nâng 

cao sân trƣờng ở Đồng tháp, 

trang bị các máy vi tính tại các 

trƣờng và thƣ viện, để các học 

sinh-sinh viên nghèo ở xa thành 

phố có dịp tiếp xúc với thời đại 

học hành tân tiến. 

- Cộng tác với các tổ chức bạn 

Thêm nữa DUACT cũng tài trợ, 

yểm trợ, đồng hành với các quỹ 

học bổng bạn để cùng giúp các 

sinh viên, học sinh hiếu học, 

chăm chỉ tiến lên trong đƣờng 

học vấn, nhƣ  Quỹ Học Bổng Mõ 

Cày, Quỹ Học Bổng Bến Tre, 

Quỹ Học Bổng Bảo Huynh, .... 

Trong phƣơng diện giáo dục 

chúng ta đã có một số thành quả 

đáng ghi nhận về sự thành công 

vƣợt bực của tiến sĩ Phạm Minh 

Tân vừa qua. 

- Công tác tƣơng trợ 

Thế mà vai trò của DUACT ngay 

từ lúc thành lập là chú trọng vào 

sự giúp đỡ các thành phần trong 

tổ chức Thụ nhân, các cựu giáo 

sƣ, các sinh viên, các gia đình 

nhân viên của Viện Đại học Đà 

lạt và con cháu. Quỹ Tƣơng trợ 

đã được lập ra để chu toàn nhu 

cầu này. Và kết quả rất tốt đẹp. 

- Công tác Cứu trợ 

 Với sự đóng góp của các mạnh 

thƣờng quân và của các anh chị 

Thụ nhân trong nƣớc và tại Hoa 

Kỳ, DUACT đã thực thi công tác 

cứu trợ nạn lụt miền Trung vừa 

qua rất đáng kể. 

Về các đề tài trên chúng ta sẽ có 

dịp duyệt lại trong các phần kế 

tiếp. 

Có một chƣơng trình khá đặc biệt 

mà DUACT đã thực hiện rất 

thành công, kính mời quí bạn đọc 

qua  bài sau đây: Đó là chƣơng 

trình Vi Tín Dụng. 

Vi Tín Dụng (Micro Credit) là 

một quan niệm phát triển kinh tế 

khởi đầu bằng các ngƣời yếu kém 

trong xã hội theo mô hình của 

tiến sĩ  Muhammad Yanus ở Sri 

Lanka qua Grameen Micro Credit 

Bank. Từ đầu năm 2007 DUACT 

đã thực hiện giai đoạn thí nghiệm 

Chƣơng trình “Vi Tín Dụng Nuôi 

Bò” ở tỉnh Quảng Bình . Nay đã 

qua giai đoạn 2 trong 4 giai 

đoạn , cách nhau 5 tháng.  

 

Vòng lẩn quẩn trong xứ nghèo 
Cái vòng lẩn quẩn quay tròn tình 

trạng thiếu hiểu biết, nghèo đói, 

thất học, có thể bẻ gẫy bằng một 

trong hai cách; (1) vừa học vừa 

làm,  hay là (2) học hành tại lớp 

theo lối cổ điển. Ở đây chúng ta 

thử nghiệm theo lối thứ nhứt. 

Nghèo vì không có cơ hội hay 

không có tiền làm vốn bắt đầu tạo 

tƣ hữu. Muốn bắt đầu gầy vốn thì 

phải đi vay. Vay tiền thì phải có 

gì để bảo đảm ( collateral), phải 

có khả năng hoàn vốn cho chủ nợ 

( credit ). Chúng ta thƣờng đƣợc 

các nông dân nghèo  phát biểu là 

không có vốn làm sao tiến lên 

được mặc dầu có khả năng cần 

cù, chịu khó nhọc, tảo tần lao 

động. Nếu đi vay, dù vay một 

món tiền nhỏ nhoi đi nữa, thì 

không ai tin tƣởng họ vì không có 

tài sản bảo đảm cho món nợ. 

Cũng có vài ngân hàng vi tín 

dụng ( micro credit bank ) cho 

vay nợ nhỏ nhƣng họ lấy lời cao 

để bảo đảm nguy cơ thất nợ. Con 

nợ lại bị khai thác, bóc lột, có thể 

đi đến làm công suốt đời không 

trả nổi món nợ gốc, cộng thêm 

tiền lời. Chúng ta thƣờng nghe 

chuyện các ngƣời dân buôn gánh 

bán bƣng, bán chè đậu, bán nƣớc 

mía, bán bánh mì ở vệ đƣờng. . . 

ở nƣớc mình bị chủ nợ “Chà Và” 

khai thác nhƣ thế nào. Họ vay 

100 đồng mà phải trả lời 10 đồng 

một ngày. Nếu buôn bán bình 

thƣờng thị họ trả đƣợc, nhƣng 

nếu ngày nào buôn bán ế ẩm thì 

nợ chồng chất không kham nỗi! 

Nếu không có lòng trắc ẩn, nhận 

thấy có cơ hội giúp nông dân 

nghèo thì không bẻ gẫy nổi nạn 

nghèo đói.  

Năm 2007 Anh Trần Trí 

của  DUACT có dịp về quê, nhận 

thấy nông dân ở xã Quảng Thuận, 

tỉnh Quảng Bình, nằm trong tình 

trạng nghèo nhất nhì Việt nam vì 

đất đai khô cằn, lũ lụt, thiên tai 

liên miên. 

Nhƣng may thay cũng tại đây có 

các điều kiện thuận lợi cho thí 

điểm một chương trình Vi Tín 

Dụng mà DUACT có thể tài trợ.  

Các điều thuận lợi là: 

 Nông dân nghèo có lịch sử cần 

cù, tiết kiệm, thành thật chịu 

khó lo lao động, 

Xem tiếp trang 7   

Nguyễn Huỳnh Tân 
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  Các bô lão đƣợc nông dân kính 

nể và có lòng ƣớc muốn giúp 

đỡ nông dân, 

 Có sự hiện diện của vài chuyên 

viên chăn nuôi gia súc làm việc 

tại địa phƣơng, 

 

Từ đó DUACT phác hoạ ra một 

tổ chức mới mẻ, đầy thử thách 

nhƣng không kém phần hứng 

thú.  

Đó là Chương Trình Cho Nông 

Dân Vay Tiền Nuôi Bò, gọi tắt là 

“Chƣơng Trình Nuôi Bò” dựa 

theo phƣơng thức Vi Tín Dụng. 

Các điểm chính của chƣơng trình 

này là: 

1. Cho mỗi hộ nông dân vay 

một số tiền là  VNĐ 5.000.000 

(US$200) để mua một con bò con 

hay bò cái. 

2. Số tiền cho vay hoàn toàn 

không lấy lãi. 

3. Nông dân hứa làm tốt để nuôi 

dƣỡng con bò cho tăng trƣởng 

đúng cách. Ưu tiên dành cho gia 

đình nông dân có vợ chồng.  

4. Thời gian hoàn trả nợ là 24 

tháng 

5. Một Uỷ ban Giám sát các con 

nợ. Gồm có: (1) một vị cao niên 

bô lão tại địa phƣơng,   (2) một 

kỹ sƣ nông lâm súc và (3) một ủy 

viên đại diện cho nông dân. 

Nhiệm vụ của Uỷ ban là theo dõi 

tiến triển, đôn đốc, khuyến khích 

và giúp ý kiến cho nông dân cùng 

thƣờng xuyên báo cáo cho 

DUACT.    

Kết quả ghi nhận đƣợc là rất 

thành công, rất đáng đƣợc khích 

lệ. 

Trong thời gian 2007 đến 

2011 về số nông dân đƣợc 

DUACT cho vay nuôi bò tại 

Quảng bình là 72 hộ. 

 

Ghi chú : 

Có 2 trƣờng hợp xẩy ra ngoài ý 

muốn là trong năm 2009: 

- 2 nông dân bị mất bò vì lũ lụt 

cuốn trôi mất. 

- 1 nông dân có bò bị tai nạn gẫy 

chân, không tiếp tục nuôi đƣợc 

nên phải xẻ thịt bán đƣợc VNĐ 

1,2 triệu. 

Khi mua bò nuôi các nông dân 

đều mua bò cái giống để khi hoàn 

vốn có thêm một bò con. Ít nhất 

cũng có vài nông dân khi đáo hạn 

vay đã có thêm vài con bò con 

kèm theo con bò gốc vay nuôi lúc 

ban đầu. 

… DUACT Chương trình Vi Tín Dụng 

DANH SÁCH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH VI TÍN DỤNG NUÔI BÒ CỦA DUACT 

TẠI TUYÊN HOÁ, QUẢNG BÌNH 

Số TT HỌ & TÊN GIẢI NGÂN HOÀN VỐN GHI CHÚ 

Ngày 

tháng 

Số tiền 

(VND) 

Ngày 

tháng 

Giá trị 

Giáo xứ Đá Nện - Thôn Bắc Sơn, Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình 

1 Cao Thị Toàn 07/2009 5.000.000 07/2011 Bò cái giống 

tƣơng đƣơng lúc 

mua - *** 

  

2 Nguyễn Thị 

Hƣờng 

07/2009 5.000.000 07/2011 -nt-   

3 Mai Ngọc Lâm 07/2009 5.000.000 07/2011 -nt-   

4 Nguyễn Văn Lạp 07/2009 5.000.000 07/2011 -nt-   

5 Nguyễn Văn Lộc 07/2009 5.000.000 07/2011 -nt-   

Giáo xứ Kinh Nhuận - Hạt Minh Cầm, giáo phận Vinh, Xã Châu Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng 

Bình 

6 Nguyễn Văn Tình 07/2009 5.000.000 07/2011 Bò cái giống 

tƣơng đƣơng lúc 

mua 

Mất bò vì lũ lụt cuốn trôi 

7 Hoàng Thị Quý 07/2009 5.000.000 07/2011 -nt-   

8 Đặng Văn Mai 07/2009 5.000.000 07/2011 -nt-   

9 Nguyễn Văn Tâm 07/2009 5.000.000 07/2011 -nt- Bò bị nạn - xẻ thịt bán đƣợc 1,2 

triệu 

10 Hoàng Văn Ân 07/2009 5.000.000 07/2011 -nt- Mất bò vì lũ lụt cuốn trôi 

TỔNG CỘNG   50.000.000       

Ngày  01 tháng 08 năm 2009  

Ngƣời lập bảng, 

Trần Văn Bá 

Xem tiếp trang 8  

Sau đây là tiếu biểu cho vài chƣơng trình vi tín dụng 

*** Đã thu hồi vốn 9/2011 
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 Chƣơng trình Vi Tín Dụng lan 

rộng và đang tiếp tục không 

ngừng. 

 

Tiếp theo sự thành công của 

Chƣơng trình Vi Tín Dụng Nuôi 

Bò tại tỉnh Quảng Bình, DUACT 

tiếp tục phát triển một chƣơng 

trình tƣơng tự tại Thôn Văn 

Lang, tỉnh Thái Bình, từ năm 

2013 đến 2019. 

Cũng nên nhấn mạnh vào vai trò 

của quí vị mạnh thƣờng quân đã 

cùng đồng hành với DUACT 

trong suốt chặng đƣờng của 

Chƣơng trình Vi Tín Dụng. Đáng 

kể nhứt là quí vị bô lão, quí vị 

chuyên viên nông lâm súc và đại 

diện nông dân địa phƣơng đã theo 

dõi, khuyến khích động viên, 

giúp ý kiến cho chƣơng trình 

thành công. Về phần yểm trợ tài 

chánh, gia đình nha sĩ Vũ Tân 

luôn luôn tài trợ trong suốt thời 

gian của chƣơng trình tại hai tỉnh. 

Ông bà Nha sĩ Vũ Tân luôn đồng 

hành với DUACT trong Chƣơng 

trình Vi Tín Dụng. 

Đồng thời Quỹ Học Bổng Phó Bá 

Long cũng chuyển qua để tăng 

cƣờng  Quỹ Vi Tín Dụng 

DUACT  theo sự ủng hộ và yêu 

cầu của GS Phó Bá Long. 

Để thẩm lượng thành quả mà 

DUACT đã ảnh hƣởng đến đời 

sống nông dân tại tỉnh Quảng 

Bình và tiếp theo đó tại tỉnh Thái 

Bình, chúng ta hãy xem số phận 

ít nhất là của 97 ngƣời nghèo, bắt 

đầu hầu như vô sản tiến lên thành 

phần có  đời sống kinh tế dễ chịu 

hơn, có chút tài sản vững vàng 

hơn, vững tin vào tƣơng lai sáng 

lạn hơn để trở thành công dân tốt, 

ích lợi cho đất nƣớc. 

Về phần vai trò mà DUACT đã 

đóng góp vào là ứng dụng câu 

“vừa học vừa làm” để học lấy 

kinh nghiệm thực tế, vƣợt qua 

mọi khó khăn thử thách, cực nhọc 

lao động hằng ngày  trong cần cù, 

tiết kiệm để có tự tin vào sức lao 

động của mình để hướng về 

tƣơng lai sáng lạn hơn.  

Quan niệm này khác hơn là quan 

niệm phải đi vào trƣờng lớp để 

thâu thập lý thuyết trừu tƣợng 

nhƣ các thành phần trẻ đang làm 

rồi khi ra đời áp dụng những kiến 

thức đã thâu lƣợm đƣợc ở trƣờng 

lớp. 

Cả hai quan niệm, dù học ở nhà 

trƣờng hoặc “vừa học vừa làm” 

đều xử dụng phương tiện giáo 

dục để bẻ gẫy vòng lẩn quẩn của 

tình trạng ngu dốt, nghèo khó, hủ 

lậu, chậm tiến rồi tiến lên thành 

con ngƣời mới có ích cho xã hội, 

tất cả đều hợp lý và thành công.  

Nhƣng “vừa học vừa làm” phù 

hợp cho ngƣời lớn tuổi và giáo 

dục tại trƣờng lớp phù hợp cho 

thành phần thanh niên trẻ . 

Qua Chƣơng trình Vi Tín Dụng, 

DUACT ứng dụng quan niệm 

Trồng Ngƣời (Thụ Nhân). Ở đây 

chúng ta trồng ngƣời nông dân 

trong kế hoạch 2 năm. 

Chúng ta còn nhớ nằm lòng lời 

Cha Viện trƣởng Nguyễn Văn 

Lập dạy, qua câu: 

THỤ NHÂN (tên Giảng Đƣờng - 

có thời gian VĐH Đà Lạt lấy tên 

là Đại Học Thụ Nhân - còn có 

nghĩa là sinh viên xuất thân từ 

trƣờng) đƣợc coi là danh hiệu lý 

tƣởng soi đƣờng cho tôn chỉ Đại 

học Đà Lạt. Tƣ tƣởng Thụ Nhân, 

bắt nguồn từ các nỗ lực sự nghiệp 

và kế hoạch trồng ngƣời ở trong 

câu nói của cổ thƣ phƣơng Đông 

được bổ túc như sau:  

“Kế Hoạch Một Năm  Không 

Gì Bằng Trồng Lúa, Kế Hoạch 

Hai Năm Không gì Bằng Trồng 

Nông Dân, Kế Hoạch Mƣời 

Năm Không Gì Bằng Trồng 

Cây, Kế Hoạch Trăm Năm 

Không Gì Bằng Trồng 

Ngƣời” (Nhất Niên Chi Kế, Mạc 

Nhƣ Thụ Cốc, Nhị Niên Chi Kế 

Mạc Nhƣ Thụ Nông Dân, Thập 

Niên Chi Kế Mạc Nhƣ Thụ Mộc, 

Bách Niên Chi Kế Mạc Nhƣ Thụ 

Nhân.) 

 

Nhƣ vậy DUACT đã thực thi sứ 

mệnh Thụ Nhân, tức là Trồng 

Ngƣời qua  vai trò giáo dục trong 

cả hai lãnh vực nhƣ ta sẽ thấy qua 

bài Các Quỹ Giáo Dục  mà 

DUACT bao trùm các thành phần 

trẻ trong xã hội, từ mẫu giáo, qua 

trung tiểu học, đến đại học, cao 

học, kể cả các ngành kỹ thuật 

chuyên môn. Cũng không quên 

các thành phần nghèo khó yếu 

kém, bịnh hoạn bẩm sinh, và các 

dân tộc thiểu số. 

 

Chƣơng Trình Vi Tín Dụng 

Nuôi Bò Tại Thôn Văn Lăng, 

tỉnh Thái Bình,  từ Tháng 

6/2017 đến tháng 6/2019. 
Chƣơng trình VTD cho nông dân 

vay tiền nuôi bò đƣợc tái khởi 

động vào tháng 6/2017. Cũng 

giống nhƣ năm 2013, đây là dự 

án do DUACT thực hiện với sự 

tài trợ của Nha sĩ Vũ Tân. 

Vào ngày 21/6/2017, anh Trần 

Trí đại diện nhà tài trợ và 

DUACT đã có chuyến công tác 

tại Thôn Văn Lang, Kiến Xƣơng, 

Thái Bình để thi hành dự án. Tại 

đây anh đã giải ngân cho 5 hộ 

vay nuôi bò theo sự đề nghị của 

Tổ Quản lý VTD, mỗi hộ đƣợc 

vay 500 USD trong thời gian 24 

tháng. 

Phƣơng thức giải ngân do Ban 

Quản Lý VTD / Thôn Văn 

Lang đề nghị áp dụng là trao tiền 

vay trực tiếp ( mỗi hộ đƣợc vay 

500 USD ) ngay khi nông dân kết 

thúc việc thỏa thuận giá cả mua 

bán với chủ bò giống ( giao tay 

ba ). 

Việc trao tiền Vi Tín Dụng đợt 1 

tại Thôn Văn Lang đã kết thúc 

Xem tiếp trang 9 
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 thành công tốt đẹp, mở đƣờng 

cho các đợt cấp vốn vay chăn 

nuôi kế tiếp. Đợt 2 sẽ tiếp tục 

cách nhau 3 tháng / đợt trong 

năm 2014 sau đó. 

Sau đây là tổng kết Chƣơng Trình 

Vi Tín Dụng tại Thôn Văn Lang, 

Huyện Kiến Xƣơng,  tỉnh Thái 

Bình, do Anh Trần Văn Bá, 

DUACT-VN tƣờng trình ngày 5 

tháng 7, 2019: 

"Chƣơng trình Vi tín dụng tại 

Văn Lang đƣợc áp dụng lần đầu 

tiên vào tháng 11/2013. 

Theo thỏa thuận giữa DUACT 

và ông bà Nha sĩ Vũ Tân,Star 

Dental  Care -  Houston, 

Texas : Ông Bà Nha sĩ Vũ Tân sẽ 

bảo trợ bằng cách ra vốn để 

DUACT điều hành Quỹ Vi tín 

dụng cho vay nuôi bò. Sau một 

thời gian cần thiết, xét thấy đã đạt 

được mục đích giúp bà con nông 

dân nghèo cải thiện cuộc 

sống, chƣơng trình sẽ chấm dứt 

và lần lƣợt thu hồi vốn để hoàn 

trả cho nhà tài trợ. 

Từ 2013 – 2017, DUACT đã tiến 

hành cho vay 5 đợt, mỗi đợt 5 

hộ với định mức 500 USD/suất, 

tổng cộng đƣợc 25 hộ, giá trị thực 

hiện của chƣơng trình là 12.500 

USD (Xem danh sách đình kèm 

bên dƣới). 

Sau 5 năm mở dự án cho vay 

chăn nuôi tại Văn Lang, chúng 

CHƢƠNG TRÌNH VI TÍN DỤNG NUÔI BÒ  CỦA DUACT 

THÔN VĂN LĂNG, KIẾN XƢƠNG, THÁI BÌNH 

Cập nhật  7/2019 

Số TT HỌ & TÊN GIẢI NGÂN HOÀN VỐN GHI CHÚ 

Ngày tháng Số tiền 

(USD) 

Ngày tháng Giá trị 

Đợt 1 -  11/2013 

1 Phạm Duy Đằng 11/2013 500.00 11/2015 500.00       

2 Phạm Duy Đanh 11/2013 500.00 11/2015 500.00   

3 Phạm Duy Sáu 11/2013 500.00 11/2015 500.00   

4 Đỗ Duy Thường 11/2013 500.00 11/2015 500.00   

5 Phạm Đức Ngật 11/2013 500.00 11/2015 500.00   

Đợt 2 -  03/2014 

6 Phạm Văn Lệ 03/2014 500.00 03/2016 500.00   

7 Phạm Đức Trào 03/2014 500.00 03/2016 500.00   

8 Phạm Văn Hanh 03/2014 500.00 03/2016 500.00   

9 Phạm Duy Tranh 03/2014 500.00 03/2016 500.00   

10 Đỗ Văn Thoa 03/2014 500.00 03/2016 500.00   

Đợt 3 -  09/2014 

11 Vũ Văn Hải 09/2014 500.00 09/2016 500.00   

12 Phạm Xuân Vị 09/2014 500.00 09/2016 500.00   

13 Phạm Duy Tuyên 09/2014 500.00 09/2016 500.00   

14 Vũ Duy Đảo 09/2014 500.00 09/2016 500.00   

15 Phạm Đức Tám 09/2014 500.00 09/2016 500.00   

Đợt 4 -  03/2015 

16 Phạm Duy Đàn 03/2015 500.00 03/2017 500.00   

17 Trần Văn Đức 03/2015 500.00 03/2017 500.00   

18 Phạm Đức Chuyển 03/2015 500.00 03/2017 500.00   

19 Phạm Duy Phao 03/2015 500.00 03/2017 500.00   

20 Phạm Văn Trung  . 03/2015 500.00 03/2017 500.00   

Đợt 5 -  06/2017 

21 Phạm Văn Minh 06/2017 500.00 09/2017 500.00   

22 Vũ Văn Tuân 06/2017 500.00 03/2017 500.00   

23 Vũ Văn Trúc 06/2017 500.00 03/2017 500.00   

24 Phạm Duy Pháp 06/2017 500.00 03/2017 500.00   

25 Phạm Đức Nghi 06/2017 500.00 03/2017 500.00   

TỔNG CỘNG   12,500.00       

… DUACT Chương trình Vi Tín Dụng 

Xem tiếp trang 12   
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K 
hông biết lý do nào mà 

thời buổi cô-vít này mà 

bạn Bùi Văn Thƣờng lại 

hứng tình rủ rê K6 đi du lịch? 

Nghe tin đồn "thất thiệt" đâu đó 

thì hình nhƣ vì thấy các bạn ở 

nƣớc ngoài đang bị cấm cung 

nằm nhà, nên Thƣờng chọc cho 

các bạn thèm chơi. OK Thƣờng, 

bạn thắng 1-0! 

Hôm đầu tháng 4, bạn Thƣờng 

vừa tung tin tổ chức "du lịch thƣ 

giãn" Tây Ninh, và đƣa chƣơng 

trình thật hấp dẫn trên Viber, chỉ 

trong một ngày đã có 14 bạn "nhẹ 

dạ" nhanh nhẩu ghi tên tham dự. 

Trong đó có: Thu Nga, Nhạn 

(VK nhƣng sinh hoạt với K6 còn 

hơn K6ers), Kim Liên, Lâm 

Viên, Trinh (vợ Khải Hoàng), 

Bình (vợ Quý Hào, Hào không đi 

vì long thể bất an), Thƣờng, 

Hoàng Yến, vợ chồng Trần Đại 

Hùng, vợ chồng Lê Trọng Đức, 

vợ chồng Trần Ngọc Hồ.  

Sáng thứ sáu 16 tháng 4 vừa qua, 

các bạn hẹn nhau sớm tinh mơ 

trƣớc nhà hàng Đoàn Viên để 6g 

sáng sẽ khởi hành, nhƣng rồi 

sáng hôm đó trời nổi cơn giông, 

vài bạn ở xa có lý do tới trễ nên 

6g30 xe mới lăn bánh. Trên 

đường đi, ngoài trời vẫn mưa và 

tối âm u, làm vài bạn lo sợ buổi 

đi chơi sẽ không được xuôi như 

dự tính. Để trấn an mọi ngƣời, 

"thầy mo" Thƣờng bấm độn rồi 

dõng dạc tuyên bố là thầy đã ám 

xì bùa nên không sao hết, 

tiền hung hậu kiết!  

Mà thật vậy, thầy vừa 

dứt lời là trời trong 

mây tạnh làm mọi 

ngƣời phục thầy 

quá. Đƣờng không 

xa lắm, xe mới rất 

tốt, nhƣng bác tài 

cẩn thận chạy rất 

chậm vì xe chở đầy “hàng quý dễ 

bể” nên bác tài chỉ dám chạy 

khoảng ba bốn chục cây số một 

giờ, vì vậy gần 10 giờ sáng mới 

tới núi Bà Đen! 

Tại đây phải mua vé vào cổng, 

cáp treo và đƣợc nhắc nhở vào 

trong phải đeo khẩu trang. Quý vị 

cao niên sau mấy tiếng ngồi trên 

xe, giờ đƣợc tung tăng thả bƣớc 

tới nhà ga cáp treo, vừa đi vừa 

ngắm hai bên đƣờng có nhiều 

gian hàng bán đồ nhƣ bông, 

nhang, gạo... để mang lên Chùa 

cúng. "Nhà ga" cáp treo rộng 

thoáng, sạch sẽ, phải lấy thang 

máy lên lầu 3 để ra chỗ lên cabin, 

mỗi cabin chở đƣợc 8 ngƣời. 

Không biết cáp treo này làm từ 

hồi nào nhƣng thấy rất mới, chạy 

khoảng 5 phút thì đến nơi.  

Lên tới Chùa, sân ngoài rất rộng 

rãi, vì là ngày thƣờng nên tƣơng 

đối vắng khách. Chùa Điện Bà 

khá lớn, phía ngoài có nơi để 

soạn mâm cúng lễ. Có một điểm 

khác lạ làm tui hơi thắc mắc là 

sao lại có ngƣời cúng nguyên con 

heo quay tại Chùa! Vài bạn vào 

trong lễ, số còn lại đi loanh quanh 

bên ngoài chụp hình, ngắm cảnh. 

Nhìn xuống là đồng bằng mút 

mắt. 

Muốn lên chùa Hang từ chỗ này 

thì phải leo hơn 200 bậc thang 

nên cả bọn đi thang máy lên một 

tầng rồi phải ra ngoài leo thêm 

mấy chục bậc thang nữa. Tui và 

nhiều bạn hơi ngán vì chân cẳng 

không đƣợc tốt nên ngồi ở dƣới 

chờ. Các bạn trẻ còn xung nhƣ 

Lâm Viên, Kim Liên, Đức, vợ 

chồng Đại Hùng hăng hái leo lên, 

nhƣng rồi sau đó tui nghe Lâm 

Viên nói cũng...hổng có gì ! 

Thăm viếng chùa Bà xong, chúng 

tôi lấy cáp treo xuống và qua một 

"ga" khác để lên đỉnh. Cũng do đi 

ngày thƣờng nên cáp treo không 

chạy thƣờng xuyên, phải đợi 45 

phút cáp treo mới chạy. Ga này 

rất rộng rãi, có quầy cà phê nên 

cả nhà nhào qua order nƣớc uống 

trong lúc chờ đợi. Nào là cà phê 

sữa đá, chocolat đá xay, cappuc-

cino nóng, chanh xả đá xay, cà 

phê đen đá.... chúng tôi chỉ order 

14 ly mà 8, 9 loại nƣớc uống 

khác nhau làm 2 cô bán hàng xây 

xẩm mặt mày. Có lẽ vì vậy nên 

ngồi chờ nƣớc cũng lâu nhƣ chờ 

cáp treo.  

Chờ dài ngƣời nhƣng rồi chúng 

tôi cũng đƣợc đi tiếp, lần này 

phải 8 phút mới tới nơi. Vừa 

bƣớc chân ra ngoài thì mọi ngƣời 

đều trầm trồ ồ lên thích thú, 

quang cảnh thật đẹp với hoa lá 

Xem tiếp trang 11    
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 cây xanh đƣờng dốc thoai thoải, 

những tảng đá lớn nhỏ rải rác, 

đẹp ở chỗ là đá thật chứ không 

phải những khối  xi măng đƣợc 

đắp lên. Không khí lại rất mát 

mẻ, ai cũng nói sao giống Đà Lạt 

quá chừng. Trên đỉnh núi có 

tƣợng Phật Bà thật cao, nhìn 

quanh thì bông hoa đầy màu sắc 

rất tƣơi, khó mà tả hết đƣợc. Mọi 

ngƣời tản mác mê mẩn ngắm 

cảnh và chụp hình quên cả ăn 

trƣa, thầy mo Thƣờng coi đồng 

hồ giật mình nhắc mọi ngƣời mới 

thấy đói! Trên này có một nhà 

hàng buffet lớn và nhiều quầy 

hàng bán cơm, bún, bánh mì, 

kem... Cả đoàn lại một lần nữa ồn 

ào xôn xao chọn món đặt món rồi 

quây quần dƣới bóng mát của 

những cây dù đặt trên khoảng sân 

rộng để ăn cơm. Xong xuôi no nê 

xếp hàng lấy cáp trở xuống.  

Vậy là đƣợc nửa chƣơng trình.  

Rời núi Bà Đen, chúng tôi lên xe 

vào thành phố Tây Ninh để thăm 

viếng Thánh thất Cao Đài, lúc 

này cũng đã hơn 3g30 chiều. Khu 

vực Tòa Thánh Tây Ninh rộng 1 

cây số vuông và có 12 cổng tam 

quan xây dựng 

theo 3 kiểu kiến 

trúc khác nhau. 

Cổng lớn nhất 

được gọi là Cửa 

Chánh Môn 

(cổng số 1), các 

cổng khác nhỏ 

hơn đƣợc đánh 

số từ 2 đến 12. 

Cổng Chánh 

Môn lúc nào 

cũng đóng và chỉ 

mở để đón tiếp 

các vị nguyên 

thủ quốc gia, 

hoặc lãnh đạo các tôn giáo, nên 

xe thả chúng tôi ở cổng số 11 cho 

mọi ngƣời xuống để vô trong. Từ 

sáng tới giờ chạy nhẩy quá độ, 

nên Hoàng Yến vừa nghe nói 

phải đi bộ thêm một đoạn đã tự 

khai chân đau không chịu xuống 

mà ngồi ngoài chờ. Tòa thánh rất 

lớn, đẹp mang hình tƣợng Long 

Mã bái sƣ. Mặt tiền Đền Thánh 

nhƣ đầu Long Mã, nhìn thẳng về 

phía tây là khu vực Hiệp Thiên 

Đài. Hai lầu chuông và trống 

vƣơn lên nhƣ hai sừng nhọn. 

Nằm giữa hai lầu chuông trống là 

tòa nhà lầu với tầng trệt có tên 

Tịnh Tâm Đài nhƣ miệng Long 

Mã hả ra. Tầng hai có tên Phi 

Tƣởng Đài, nhƣ cái trán với 2 

cửa đƣợc coi nhƣ hai con mắt. 

Phần thân Long Mã là khu 

vực Cửu Trùng Đài, nối tiếp 

theo Hiệp Thiên Đài. Khu 

vực Bát Quái Đài nằm phía cuối 

của Đền Thánh, phần đuôi của 

Long Mã, hƣớng thẳng về phía 

đông. Chung quanh Tòa Thánh 

có tất cả 112 

cây cột tròn để 

chống đỡ mái 

hiên nơi hành 

lang. Chúng tôi 

phải để giày dép 

ở ngoài trƣớc 

khi vào trong, 

không khí thật 

mát mẻ, và 

khung cảnh 

trang nghiêm 

với  hai hàng 

cột lớn chạm trổ 

rất tinh vi, lạ 

mắt.  Khách 

thăm viếng chỉ đƣợc đi dọc 2 bên 

hành lang, không đƣợc bƣớc vào 

giữa, đi 1 vòng, vô cửa nào ra 

cửa đó, đặc biệt là đƣợc chụp 

hình nhƣng không đƣợc chụp có 

ngƣời.  

Rời Thánh Thất Cao Đài, chúng 

tôi ra xe đến thăm chùa Gò Kén 

còn có tên là Thiền Lâm Tự. Đây 

là một ngôi chùa cổ trên trăm 

tuổi, tọa lạc trên một nền đất cao, 

xung quanh mọc đầy dây Kén 

nên đƣợc mang tên là chùa Gò 

Kén. Chùa nguyên thủy rất nhỏ 

và xập xệ, tối tăm đang đƣợc 

Xem tiếp trang 12    

Cửa Chánh Môn 

Thánh thất Cao đài - Tây Ninh 

Bên trong Thánh thất 

… K6 - Du lịch thư giãn - Tây Ninh 

18 tƣợng La Hán 

Hoa K6 nổi bật giữa hoa núi Bà Đen 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95ng_tam_quan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_Thi%C3%AAn_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_Thi%C3%AAn_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_Tr%C3%B9ng_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_Thi%C3%AAn_%C4%90%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1t_Qu%C3%A1i_%C4%90%C3%A0i&action=edit&redlink=1
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trùng tu. Khoảng đất  bên ngoài 

là một cái đài giống nhƣ Hồ Con 

Rùa ở Saigon, xung quanh là hồ 

nƣớc, ở giữa là tòa tháp có tƣợng 

Phật Bà trên tòa sen, bao quanh 

là hành lang, vô phía trong là bàn 

thờ Phật để thắp nhang, cúng bái. 

Ngay gần cổng là một sân với  

tƣợng 18 vị La Hán mới đƣợc 

xây.  

Chúng tôi chỉ ở lại đây khoảng 

15 phút cho biết thôi chứ không 

có nhiều thì giờ để xem nhiều 

hơn. 

Trên đƣờng về, đến Củ Chi xe 

ngừng lại cho các vị cao niên 

nghỉ xả…. hơi và ghé uống nƣớc 

mía sầu riêng, nhƣng sao hổng 

thấy cái  vỏ sầu riêng nào !!! 

Bụng cồn cào nhƣng hỏi tới 

khoai mì thì vì tới trễ bán hết rồi. 

Chúng tôi lên xe để về cho kịp 

giờ, nhƣng vì kẹt xe nên về đến 

nơi cũng hơn 7g tối thay vì 6g 

nhƣ dự định.  

Thế là hết một ngày đi chơi vui 

vẻ với các bạn già. Về tới nơi ai 

nấy đều mãn nguyện nên trƣớc 

khi chia tay, các bạn đã lên kế 

hoạch tổ chức một chuyến đi Bến 

Tre một ngày gần đây. Tuy chƣa 

có ngày tháng, chƣơng trình gì 

hết nhƣng tui đã ghi 2 chỗ rồi! 

Chúc mừng 
 

Nhận được thiệp mừng của gia đình anh Quách Soan K5 (RIP), làm lễ thành hôn cho út nữ  
 

Quách Mỹ Linh cùng cậu Đoàn Viết Mạo  
 

vào ngày 05/04/2021 tại tư gia - Saigon 
 

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

… K6 - Du lịch thư giãn—Tây Ninh 

tôi nhận thấy chƣơng trình đã 

mang lại hiệu quả tích cực cho 

các hộ nông dân nghèo. Tính đến 

nay đã có trên 50 % đàn bò sinh 

sản của các hộ cho ra đời nhiều 

bê con khỏe mạnh, hứa hẹn 

sự thu hoạch tốt đẹp sau thời gian 

24 tháng (kỳ hạn của chƣơng 

trình). 

Thành quả này có đƣợc là do sự 

hào hiệp giúp vốn của ông bà 

Nha sĩ Vũ Tân, sự tận tâm giám 

sát của Tổ quản lý VTD Thôn 

Văn Lang, đặc biệt là các anh 

Phạm Văn Chỉ và Phạm Ngọc 

Chiêm. 

Nay do điều kiện khách quan, 

Ban Điều hành DUACT sau khi 

cân nhắc đã quyết định tạm dừng 

dự án VTD tại Văn Lang . Tính 

đến 28/6/2019, chúng tôi 

đã thu hồi toàn bộ vốn vay để 

hoàn trả cho nhà đầu tƣ. Trên đây 

là tổng kết dự án VTD của 

DUACT tại Thôn Văn Lăng, 

Thái Bình. Một chƣơng trình tín 

dụng nhỏ giúp nông dân nghèo 

cải thiện cuộc sống, dựa trên mô 

hình mà DUACT đã thực hiện 

thành công tại Quảng Bình từ 

năm 2007 – 2012. Với tƣ cách là 

ngƣời điều hành trực tiếp chƣơng 

trình, một lần nữa xin thay mặt 

bà con và Hội Thiện Nguyện 

DUACT chân thành cảm ơn ông 

bà Nha sĩ Vũ Tân và các vị trong 

Tổ quản lý VTD Thôn Văn Lang, 

Thái Bình." 

Tóm lại Chƣơng Trình Vi Tín 

Dụng Vãn Lang bắt đầu từ 

11/2013 và chấm dứt 06/2019 với 

tổng số tiền cho vay và hoàn vốn 

tất cả là USD 12,500. 

Nếu cộng với 25 hộ tại Văn 

Lăng, Thái Bình thì tổng cộng 

Chƣơng trình VTD nuôi bò của 

DUACT tại hai nơi trên đến nay 

là 97 hộ đƣợc vay.  
 

Phần kết luậnTrong sứ mạng cải 

thiện xã hội qua phƣơng tiện giáo 

dục, dù trực tiếp giúp đỡ phƣơng 

tiện nhƣ phân phát học bổng, 

cung cấp phƣơng tiện học hỏi cho 

các học sinh, sinh viên nhƣ thƣ 

viện, máy vi tính, cung cấp trợ 

huấn cụ, yểm trợ ký túc xá sinh 

viên, DUACT còn dấn thân vào 

phƣơng cách giáo dục vừa học 

vừa làm cho nông dân tại các nơi 

thiếu vốn liếng để bắt đầu cuộc 

sống tự túc tiến lên, nhƣ trƣờng 

hợp chúng ta thấy tại Quảng Bình 

và tại Văn Lang.  

Nhƣng DUACT luôn luôn đồng 

hành với các mạnh thƣờng quân, 

quý vị ân nhân, quí vị giáo sƣ và 

các anh chị Thụ nhân luôn 

khuyến khích tinh thần, góp vốn 

tạo cơ hội bẻ gẩy vòng lẫn quẩn 

nghèo đói, thất học, để đi đến 

tình trạng tiến bộ tốt đẹp hơn cho 

đất nước,  cho xã hội. 

Xin quý vị vui lòng tiếp tục tham 

gia với các chƣơng trình của 

DUACT, bằng cách đóng góp và 

ghi  chi  phiếu gởi  cho 

DUACT,  qua địa chỉ sau đây: 

  

DUACT 
1038 Hamilton Ave.  

Milpitas, Ca. 95035  

USA 

 

… DUACT Chương trình Vi Tín Dụng 
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N hân lễ Phụ nữ đất Việt, tôi  

đưa vợ đi Mũi Né nghỉ 

dƣỡng. 

Lên xe khách giƣờng nằm từ lộ 

Mai Chí Thọ, theo cao tốc đến 

Phan Thiết mất 5 tiếng. Dọc 

đường xe ghé trạm dừng chân 

cho khách nghỉ nửa tiếng để đi vệ 

sinh và mua sắm lặt vặt nhƣ bắp 

luộc, ổi, bánh mì thịt, kẹo đậu 

phọng ... Mấy năm rồi Long 

Khánh trồng nhiều trái cây, đặc 

biệt là xoài, sầu riêng, chôm 

chôm. Tháng ba, chỉ có xoài 

giống Đài Loan là vào mùa, các 

chủ vƣờn chở xọt xoài trên xe 

gắn máy đến các trạm dừng chân 

để bán. Trái nào trái nấy to đùng, 

tệ lắm cũng 8 lạng 1 trái, trái to 

phải hơn 1,2 cân. Rẻ ơi là rẻ, 5 

trái chỉ có 4 vạn đồng hơn 4 cân. 

Vì là lƣợt đi, sợ mang nặng, tôi 

không mua, nên đến khách quán 

(resort), nghĩ tiếc vì không có gì 

nhai nhóp nhép. 

Tại Phan Thiết, xe ngừng để 

xuống khách và hàng hóa, mất 

gần 15 phút. Tôi xuống xe thả bộ 

nhìn ngang ngửa. Phan Thiết bây 

giờ xây dựng nhiều, phố xá trù 

phú, nhiều khách sạn, nhà hàng, 

siêu thị, shop thời trang, tiệm spa, 

ngƣời qua lại đông nhƣ hội dù 

gần giữa trƣa. Xe đến khách 

quán, đậu ngay trƣớc cửa Swiss 

Resort Village là đúng ngọ.  

Phòng tiếp tân vắng, chỉ một 

nƣơng tử trạc 20 tuổi, lụa là phấn 

son yểu điệu nhoẻn cƣời tƣơi đón 

khách. "Chào cô chú, chắc chú là 

chú Sơn, cháu có biết hôm nay cô 

chú đến. Chị phụ trách có báo 

cháu là "nâng cấp" phòng cho cô 

chú lên bậc bungalow. Chúc cô 

chú hài lòng hơn". 

Thế là vợ chồng tôi hƣởng 

nguyên một căn nhà rộng gần 40 

m2, đầy đủ tiện nghi, dƣới một 

tàng tre Mạnh Tông cao vút, bao 

quanh là vƣờn hoa cây cảnh nhƣ 

vƣờn Thƣợng uyển. 

Cả resort gồm 4 building dạng 

khách sạn, 12 bungalow, 2 hồ 

bơi, 1 bãi biển dài 200 thƣớc, chỉ 

có 4 khách. Hai khách kia là 2 cô 

ngƣời nƣớc ngoài, nhƣng chƣa 

bao giờ vợ chồng tôi  gặp khi ăn 

buffet sáng. Đúng là resort mùa 

dịch Covid! 

Vợ chồng tôi đi dọc suốt bờ biển 

về hƣớng mũi Đá Ông Địa. Nhiều 

resort, khách sạn, nhà hàng ... 

vắng nhƣ chùa bà Đanh, không 

nhƣ ngày nào khách Tây ta rần 

rần rồ rộ.  

Đi bộ dọc bờ biển ngắm mặt trời 

lên, bên trái là biển, bên phải là 

dừa, phía trƣớc là cát và sóng 

biển. Đẹp hoang vu. Tôi nhớ các 

bạn hiền ngày nào vui đùa trên 

sóng, say khƣớt trong quán vắng 

đối diện Đá Ông Địa. Văn Công 

Tỷ đã qua đời, Võ Thành Xuân, 

Cao Đình Phúc đã Mỹ du. Còn lại 

2 thằng già : Thức điếc và Sơn 

râu, thui thủi! 

Lầu Ông Hoàng, nơi Hàn Mặc Tử 

làm thơ năm nào, nay đã thành 

bình địa. Sƣờn dốc thoai thoải, 

nhớ ngày nào nhật thực, du khách 

tấp nập đến ngắm toàn bộ mặt 

trời bị trăng nuốt, mở đầu cho 

ngành du lịch của Phan Thiết, 

nay vắng teo. Có một đại gia 

đang đầu tư khôi phục, làm một 

con đƣờng vòng quanh ngọn đồi 

lên ngọn. Đang tiến hành xây 

dựng, biết đâu sẽ mở ra trang sử 

du lịch mới cho nơi này.  

Đối diện khu đồi là một vòng 

xoay, có một cao tốc hƣớng ra 

Hòn Rơm nối vào đại lộ ven biển 

đi Ninh Thuận, hai bên trồng 

chen chúc  các loại hoa giấy đa 

sắc, đẹp mê hồn. Hòn Rơm ngày 

nay không chỉ là đụn cát ven 

biển, nơi trú đóng của Công an 

biên phòng, mà là đồi cát với 

Xem tiếp trang 17  

Nguyễn Văn Sơn 

Bungalow tại Swiss Resort village—Mũi Né 

Đá ông Địa 
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TÔI NGỒI VỚI CUỐI ĐÔNG  
 

Tôi ngồi đây bên khung cửa nhỏ  Tách cà phê với chiếc cell phone  Chung quanh tôi ngày đông sắp hết  Một mình ngồi...bỗng thấy cô đơn ! 
 

Bao năm qua - quẩn quanh có Bạn  Chuyện vui buồn những lúc bên nhau  Lá phong xanh - năm tàn tháng rụng  Từng tuổi đời lặng lẽ theo sau !.. 
 

Bạn phương xa - đường bay không tới ! Gặp nhau nhờ thơ thẩn làm vui... Mail Thụ Nhân vòng tay nối lại  Bốn phương trời thăm hỏi - Bạn , tôi  
 

Tôi ngồi đây - mùa đông chưa hết  Nhớ những ngày ấm tách cà phê  Bạn không hẹn - hằng tuần vẫn đến  Chuyện kể rồi...lại kể nhau nghe!... 
 

Ba ngày Tết vèo qua nhanh quá ! Mấy chậu lan chưa kịp nở hoa  Áo em xếp lại từ năm ngoái  Tết này buồn...chẳng muốn lấy ra ! 
 

Tôi ngồi đây nhớ ngày vui cũ  Từ thuở nào...mãi tận Quê hương  Xa lăng lắc những xuân tuổi trẻ  Bạc tóc rồi ...thôi bớt vấn vương ! 
 

Còn ít Bạn “Trồng Người “ ngày ấy  Để thấy đời chưa mấy đổi thay  Tôi ngồi đây mùa đông sắp hết  Đợi xuân về thay lá cho cây... 
 

Hklong   
 

Tàn Đông Nhớ Bạn   
(họa thơ TÔI NGỒI VỚI CUỐI ĐÔNG của HkLong) 

 

Tôi ngồi đây trong căn phòng nhỏ 
Uống cà-phê nhớ bạn đồng môn 

Trời Đông lạnh nghe mình giá buốt 
Thiếu bạn hiền càng thấy cô đơn!  Lòng vẫn nhớ những người bạn thiết  

Và những ngày quấn quít bên nhau 
Thương tiếc mấy những người đã khuất 

Lần lượt rồi kẻ trước người sau...!  Giờ cách biệt, đường xa khó tới 
Chỉ đành nhờ thơ thẩn cầu vui 
Nhà Thụ Nhân vẫn còn liên lạc Một vòng tay kết bạn và tôi  Tôi ngồi đây nghe mùa Đông chết 

Thiếu những ngày ấm áp cà-phê 
Với bạn cũ vẫn thường lui tới 

Gặp nhau rồi, kể chuyện say mê...  Tháng năm đã bay vèo qua cửa 
Rồi mai đào cũng sẽ nở hoa Xuân lặng lẽ qua làn tóc rối 

Gương xưa tìm bóng cũ không ra!  Tôi ngồi đây, ôm hoài niệm cũ 
Nhớ hôm nào, ở chốn quê hương Ta vui vẻ và còn tươi trẻ Đã qua rồi, sao mãi vấn vương!  Tưởng nhớ bạn thân yêu ngày ấy 

Mong bạn mình không mấy đổi thay 
Tôi ngồi đợi mùa Đông qua hết  
Đón Xuân về, hoa nở trên cây... 

Nhan Ánh-Xuân Cali 11/3/2021.   

Tiếng Thơ 

       mến tặng nhà thơ Hoàng Kim Long 

      
Mùa xuân về nghe bầy chim nhỏ 

     Chim chíp kêu rộn rã cuối thôn 

     Chiều tuyết đông sau cùng cũng hết 

     Đào Lâm Viên từng cánh cô đơn 

 

     Nhớ ngày xưa nhớ từng người bạn 

     Luôn vui cười ríu rít bên nhau 

     Mimosa từng cánh rơi rụng 

     Nối tiếp nhau kẻ trước người sau 

 

     Chim viễn xứ bay hoài chẳng tới 

     Nhận ý thơ rộn rã thấy vui 

     Tuy cách mặt cùng nhau nối lại 

     Có nghĩa gì chỉ một chữ tôi 

 

     Chuyện tầm phào cà kê không hết 

     Quán bên đường tỏa khói cà phê 

     Trong thâm tâm lòng đà muốn đến 

     Nghe kể chuyện chăm chú lắng nghe 

 

     Cùng gặp lại thời gian lẹ quá 

     Đóa phù du e ấp nở hoa 

     Vần thơ cổ hoa đào năm ngoái 

     Gió đông cười e ấp vào ra 

 

     Kỷ niệm xưa phai mờ chốn cũ 

     Nhớ cố nhân còn lại chút hương 

     Còn đâu nữa những ngày son trẻ 

     Hoa phai tàn tiếc nuối tơ vương 

 

     Chiều tà nhớ hoàng hôn ngày ấy 

     Sắc sắc không muôn kiếp đổi thay 

     Chuyện đời rồi có ngày cũng hết 

     Hình hài là cát bụi cỏ cây. 

     Paris, 11/03/2021 

     Lê Đình Thông 
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Xem tiếp trang 16 

Nguyên văn: 

府羅將相,路俠槐卿。 

戶封八縣,家給千兵。 

高冠陪輦,驅轂振纓。 

世祿侈富,車駕肥輕。 

策功茂實,勒碑刻銘。 

磻溪伊尹,佐時阿衡。 

 

Hán-Việt:  

Phủ la tƣớng tƣơng,  

lộ hiệp hoè khanh.  

Hộ phong bát huyện,  

gia cấp thiên binh. 

Cao quan bồ liễn,  

khu cốc chấn anh.  

Thế lộc xỉ phú,  

xa giá phì khinh. 

Sách công mậu thật,  

lặc bi khắc minh,  

Bàn Khê Y Doãn,  

tả thì a hành. 
 

府羅將相 (Phủ la tƣớng tƣơng)  

'Phủ' là nơi làm việc của các quan 

văn võ, khác với dinh là nơi các 

quan ăn ở sinh hoạt. 'La' nghĩa là 

phân bố, trần liệt, trải ra, xếp đầy. 

'Tƣớng' là quan võ cao cấp, tƣớng 

lĩnh. 'Tƣơng' là quan văn cao cấp, 

cũng đọc là 'tƣớng' nhƣ trong thủ 

tƣớng (首相), tể tƣớng (宰相), 

thừa tƣớng (承相). Ở đây ý nói là 

bá quan văn võ đến tham dự đầy 

cả phủ. 
 

路俠槐卿 (Lộ hiệp hoè hƣơng) 

'Lộ' là con đƣờng, lối đi. 'Hiệp' là 

chật hẹp. 'Hoè' là cây hoè, một 

loại cây sống cả hàng nghìn năm, 

chịu đƣợc cả hạn hán lẫn hàn 

băng, có lõi cứng, thƣờng dùng 

làm cột trụ các dinh thự lớn; vì 

thế mà tam công (三公) triều đình 

còn đƣợc họi là tam hoè (三槐), 

còn đọc là tam hoài. 'Khanh' là 

chức rất cao trong triều đình, chỉ 

sau chức Công (公). Công khanh 

là từ viết gọn lại của công hầu 

khanh tƣớng, ý chỉ tam công và 

cửu khanh (三公九卿). Trƣớc thời 

nhà Tần Hán (秦漢) tam công gồm 

có Thái Sƣ (太師), Thái Phó (太

傅), và Thái Bảo (太保); đến thời 

Tây Hán trở về sau thì gọi là Đại 

Tƣ Đồ (大司徒) nắm kinh tài, nội 

chính, Đại Tƣ Mã (大司馬) nắm 

binh quyền, và Đại Tƣ Không (大

司空) chuyên lo việc xây dựng, 

kiến thiết. Ở đây lấy ý từ thành 

ngữ 'hiệp đạo hoan nghinh' (夾道

歡迎), nghĩa là hoan nghinh chật 

cả đƣờng để tả cảnh các công 

khanh đƣợc hàng ngƣời dàn chào 

hai bên lối đi. 

 

戶封八縣 (Hộ phong bát huyện) 

'Hộ' là nhà, gia đình, đơn vị hành 

chính nhỏ nhất, ở đây là hộ của 

công khanh. 'Phong' là ban cho. 

'Bát' là số 8 nhƣng ở đây chỉ có ý 

biểu tƣợng. 'Huyện' là một đơn vị 

hành chính xƣa nay đều dùng. Ý 

câu này nói các quan đƣợc Vua 

cho cai quản rất nhiều đất đai; 

tám huyện ở đây là từ mang tính 

biểu tƣợng, không phải chỉ số 

lƣợng.   

 

家給千兵 (Gia cấp thiên binh) 

'Gia' là nhà, gia đình, ở đây là gia 

đình các công khanh. 'Cấp' là 

cung cấp, ban cho. 'Thiên' là con 

số nghìn, nhƣng ở đây chỉ có ý 

nghĩa biểu tƣợng, không chỉ số 

lƣợng chính xác, ý nói là nhiều. 

'Binh' là lính tráng, tuỳ tùng. 

Toàn câu nghĩa là mỗi nhà của 

những ngƣời đƣợc phong tƣớc 

được chu cấp hàng nghìn gia 

đinh, binh lính, tuỳ tùng để sai 

khiến và phòng thủ. 

 

高冠陪輦 (Cao quán bồi liễn) 

'Cao' là từ phản nghĩa của thấp. 

'Quán' là mũ, miện. 'Bồi' là phò 

tá, theo hầu. 'Liễn' là cái xe 2 

ngƣời kéo; dùng cho Vua gọi là 

long liễn, cho hoàng hậu và các 

phi gọi là phụng liễn. Nghĩa của 

chữ này đƣợc thể hiện qua hình 

ảnh 2 ngƣời đàn ông (夫) đứng ở 

phía trƣớc 1 chiếc xe (車). Đây là 

cách hội ý trong sự hình thành 

chữ viết Hán ngữ. Câu này diễn 

tả cảnh các quan đội miện cao 

cùng đi theo hầu liễn Vua. 

 

驅轂振纓 (Khu cốc chấn anh)    

'Khu' là ở phía trƣớc (nhƣ trong 

từ 'biên khu' là tiền tuyến). 'Cốc' 

là cái bầu giữa bánh xe; ở đây 

mang nghĩa của cái bánh xe do 

dẫn từ Lão Tử Đạo Đức Kinh (老

子道德經), câu thứ 11 “ 三十輻, 共一

轂, 當其無，有車之用.” (Tam thập 

lục phúc, cộng nhất cốc, đƣơng 

kỳ vô, hữu xa chi dụng), nghĩa là 

Ba chục cây nan hoa cùng một ổ, 

chính chỗ trống ở giữa ổ mới là 

nơi chiếc xe lấy làm hữu dụng. 

'Chấn' là rung rinh, động đậy, 

chấn động. 'Anh' ở đây có thể 

hiểu đƣợc theo 2 ý; một là dây 

trên miện treo 2 bên mặt và hai là 

dây cƣơng ngựa. Do vậy, câu này 

vừa có thể hiểu đƣợc là khi xe lăn 

bánh về phía trƣớc thì 2 dây treo 

cũng động đậy, phất phơ, vừa có 

thể hiểu là phất dây cƣơng thì xe 

ngựa lăn bánh.  Câu này tả cảnh 

đoàn người theo hầu Vua bắt đầu 

khởi hành xuất du.  

 

世祿侈富 (Thế lộc xỉ phú) 

'Thế' là đời ngƣời, thế hệ. 'Lộc' là 

tiền của đƣợc Vua ban cho mà 

không cần phải đi làm nhƣ tiền 

hƣu trí, khác với bổng (俸) là tiền 

…...Tiếp theo số trƣớc                    Lày A Mản 
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… Thiên Tự Văn 

của đƣợc chu cấp đổi lấy công 

sức của mình. 'Xỉ' là xa xỉ, khá 

giả, sang trọng. 'Phú' là giàu có. 

Ý nói con cháu đời đời của các 

công hầu khanh tƣớng đều đƣợc 

hƣởng lộc cao sang Vua ban. 

 

車駕肥輕 (Xa giá phì khinh) 

'Xa' là xe cộ. 'Giá' là ngựa chuyên 

dùng kéo xe. 'Phì' là béo, mập, to 

lớn. 'Khinh' là nhẹ, phản nghĩa 

với nặng. Ý nói là phục sức gọn 

nhẹ lên xe ngựa lực lƣỡng chuyên 

dùng kéo xe, hình ảnh này rất 

sinh động. Câu này dẫn ý từ  sách 

Luận Ngữ, chƣơng Dũng Dã (論

語。雍也), câu 4: 乘肥馬, 衣輕裘 

(thừa phì mã, y khinh cầu), nghĩa 

là cƣỡi ngựa béo nhƣng nai nịt 

gọn nhẹ (vì thời bình). Thời 

Chiến Quốc, hễ nói tới xe là phải 

nghĩ đến ngựa và ngƣợc lại vì xe 

và ngựa luôn đi chung. Xe ngựa 

thƣờng có 3 loại xe tuỳ theo số 

giá (ngựa chuyên dùng kéo xe), 

xe 2 ngựa gọi là Biền (駢), xe 3 

ngựa gọi là Tham (驂), xe 4 ngựa 

gọi là Tứ (駟). Xe Tứ là loại xe 

ngựa chạy nhanh nhất; cho nên 

câu ngƣời ta thƣờng nói 'Nhất 

ngôn ký xuất, tứ mã nan truy' thì 

'tứ mã' (一言既出駟馬難追) ở trong 

câu này cũng cùng xuất xứ vậy. 

 

策功茂實 (Sách công mậu thật) 

'Sách' là sách lƣợc, chính sách. 

'Công' là thành công, nên việc. 

'Mậu' là tài giỏi, nổi bật. 'Thật' là 

không giả dối. Toàn câu ý nói các 

công khanh có sách lƣợc hiệu 

quả, đạt đƣợc kết quả sáng chói. 

 

勒碑刻銘 (Lặc bi khắc minh)  

'Lặc' là khắc chữ trên đá nhƣ bia 

đá hay tảng đá. 'Bi' là bia đá. 

'Khắc' là khắc chữ trên kim loại, 

hợp kim nhƣ đồng hay đồng thau. 

'Minh' là để ghi nhớ, làm ghi; 

'minh' cũng là tên một thể văn 

thƣờng đƣợc lặc khắc trên đá 

hoặc đồng để ca tụng công đức 

tiền nhân hoặc để khuyên răn 

nhắc nhở chính mình hay ngƣời 

ta. Vua Thành Thang nhà 

Thƣơng (商王成湯, 1670~1587 

BC) xƣa có cái chậu rửa tay có 

khắc một bài minh 'cẩu nhật tân, 

nhật nhật tân, hựu nhật tân' (苟日

新, 日日新, 又日新), nghĩa là ngày 

mới, ngày ngày mới, ngày càng 

mới để tự nhắc nhở mình phải 

phấn đấu canh tân mỗi ngày, câu 

này hiện nay đƣợc trƣng bày ở 

Dƣỡng Tâm Điện (養心殿) trong 

Tử Cấm Thành, Bắc Kinh (北京故

宮). Câu 4 chữ này kết hợp với 

câu 4 chữ trên có ý nói rằng công 

cán của các bậc vua chúa, công 

hầu khanh tƣớng đƣợc khắc ghi 

trên đá, trên đồng để ngƣời đời 

sau tƣởng nhớ. 

 

磻溪伊尹 (Bàn Khê Y Doãn) 

'Bàn' có nghĩa là một tảng đá lớn. 

'Khê' là nguồn nƣớc trên khe núi 

chảy ra. Bàn Khê ở đây hợp lại là 

một danh từ riêng, là tên một con 

sông nơi Khƣơng Tử Nha (姜子

牙 ,  ?

~1015BC) 

ngồi trên 

tảng đá to 

câu cá bằng 

lƣỡi câu 

t h ẳ n g , 

không có 

mồi mà lại 

lủng lẳng 

trên mặt 

nƣớc tới 3 tấc. Khi hỏi nhƣ thế thì 

làm sao mà câu đƣợc cá thì Tử 

N h a  đ á p  r ằ n g :  “願者上

鉤” (nguyện giả thƣợng điếu), 

nghĩa là “muốn thì tự ý cắn câu”.  

Sau này Lão Tử (老子 , 

457~221BC) có lẽ đã thấm nhuần 

tƣ tƣởng này khi soạn bộ Đạo 

Đức Kinh '為無為, 夫唯不爭，故無

尤' (vi vô vi, phu duy bất tranh, 

cố vô ƣu), nghĩa là làm cái không 

đáng làm, do không tranh giành 

với ai nên chả có gì phải lo. Quả 

nhiên Chu Văn Vƣơng (周文王, 

1152~1056BC) tìm đến mời ra 

hợp tác, phong cho làm Thái 

Công Vọng (太公望) chuyên lo về 

quốc sách. Tử Nha đƣa ra quốc 

sách '修德以傾商政' (tu đức dĩ 

khuynh Thƣơng chính) nghĩa là 

tập trung lo nƣớc giàu dân mạnh 

để đối phó với chính sách nhà 

Thƣơng. Đến cuối đời Văn 

Vƣơng thì '天下三分, 其二歸

周' (thiên hạ tam phân, kỳ nhị quy 

Chu), nghĩa là 2 phần 3 thiên hạ 

đã quy thuận nhà Chu. Nhà 

Thƣơng vì thế mà bị bao vây. 

Nhƣng chiến công hiển hách nhất 

của Tử Nha là can Chu Vũ 

Vƣơng (周武王, ?~1043) không 

nên nghe quẻ xấu bốc phệ mà can 

đảm xuất binh đánh diệt được 

Thƣơng Trụ. Bàn Khê tức 

Khƣơng Tử Nha là ngƣời đƣợc 

ghi công đầu tiên trên bia đá 

đồng xanh nói đến ở câu trên. Ở 

đây người viết thấy có điều hơi 

oái oăm là Chu Văn Vƣơng tức 

Chu Công là ngƣời viết thoán từ 

cho kinh Dịch, rất giỏi và tin bốc 

phệ; vậy mà đến đời con là Chu 

Vũ Vƣơng lại bị Khƣơng Tử Nha 

gạt lời phán của quẻ cầu đƣợc 

qua một bên mà xuất quân và 

thực tế xảy ra ngƣợc lại với lời 

trong quẻ cầu đƣợc. 

 

'Y Doãn' là tên ngƣời thứ nhì 

được nói đến nhờ công diệt nhà 

Hạ (夏) giúp Thành Thang (成湯) 

khởi đầu xây dựng cơ đồ nhà 

Thƣơng (1558~1050BC) tồn tại 

hơn 500 năm. Y Doãn 

(1649~1550BC), nguyên là một 

đứa bé bị bỏ rơi bên sông Y Thuỷ 

(伊水) lúc còn sơ sinh, đƣợc 

ngƣời họ Hữu Tân (有莘) mang 

về giao cho đầu bếp trong nhà 

nuôi dƣỡng. Y Doãn (伊尹) vì thế 

Khƣơng Thử Nha 

Y Doãn 
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mà theo làm nghề đầu bếp từ nhỏ 

nên rất thiện nghệ. Nhà Hữu Tân 

hiến tặng Y Doãn cho Thƣơng 

Thành Thang làm đầu bếp. Một 

hôm Thành Thang dùng bữa thấy 

không hạp khẩu vị, bèn triệu Y 

Doãn vào hỏi căn cớ. Y Doãn dựa 

theo phƣơng pháp nấu nƣớng pha 

chế từng vị, từng mùi mà biện 

luận việc lớn. Thành Thang nghe 

xong quyết định phong cho Y 

Doãn chức Tể Tƣớng. Trong sách 

Lã Thị Xuân Thu, chƣơng Hiếu 

Hành Lãm, mục Bản Vị (呂氏春

秋。孝行藍。本位) có ghi chép lại 

cuộc đàm thoại về nấu nƣớng 

giữa Y Doãn và Thành Thang, có 

thì giờ nên đọc để biết thuật nấu 

nƣớng đƣợc vận dụng ra sao 

trong việc lập quốc và kiến quốc. 

Ý 4 chữ này nói Bàn Khê và Y 

Doãn là 2 danh nhân lịch sử 

Trung Hoa có tên đƣợc khắc ghi 

trên đá, trên đồng. 

 

佐時阿衡 (Tá thì Á Hằng)  

'Tá' là phò trợ. 'Thì' là thời điểm. 

Tá thì dùng chung nghĩa là phò tá 

đúng lúc, đúng thời điểm, Á 

Hằng' nếu đem cắt nghĩa từng 

chữ thì vô nghĩa, vô ích; phải xét 

một lúc cả 2 chữ trong bối cảnh 

lịch sử đƣơng thời mới hiểu 

được. Nguyên chức Tể Tướng 

thời nhà Thƣơng Thành Thang 

được gọi là Á Hằng, như được 

ghi trong Kinh Thƣ, chƣơng 

Thƣơng Tụng, mục Trƣờng Phát 

( 詩經·商頌·長發), câu cuối có ghi

實維阿衡, 實左右商王 (Thực duy Á 

Hằng, thực tả hữu Thƣơng 

Vƣơng) nghĩa là Á Hằng luôn 

bên cạnh phò tá vua Thƣơng. Cả 

4 chữ câu này bổ nghĩa cho Y 

Doãn, ý nói Á Hằng Y Doãn làn 

ngƣời phò tá Thƣơng Thành 

Thang thu phục thiên hạ, mở đầu 

thời kỳ nhà Thƣơng.  Tóm lại, cả 

4 câu gom lại ý nói Bàn Khê 

Khƣơng Tử Nha và Á Hằng Y 

Doãn là những ngƣời có tên đƣợc 

điêu khắc trên đá trên đồng để 

đời sau ghi nhớ.  

 

(Còn tiếp) 

 

… Thiên Tự Văn 

triền cát mông mênh, là điểm du 

lịch vui chơi nổi tiếng của Phan 

Thiết, và là điểm đầu đến khu 

danh lam thắng cảnh hòn Phú 

Quý, cách bờ vài giờ tàu cao tốc. 

Từ Đá Ông Địa về đến Mũi Né, 

nay là phố xá đông vui. Vƣờn 

dừa 2 bên biển và sƣờn đồi nay là 

dinh cơ, nhà hàng, khách sạn, 

resort, chợ búa và khu dân cƣ 

sầm uất. Bảng hiệu mang nhiều 

thứ chữ Mỹ, Pháp, Nga, Ấn, Thổ, 

Việt, Miên, Lào ...Vợ chồng tôi 

đi ra tận chót Mũi Né bằng xe 

buýt chỉ mất 18.000 đồng 1 

chuyến. Vùng ven biển ngày nào 

là rặng dừa hoang vu, nay đã là 

chợ rạng Dừa, chợ mũi Né, bãi 

xe, ụ ghe, ụ thuyền thúng, vựa 

dừa, vựa hải sản ... đông đặc. 

Tôi đã đến mũi năm 1976, quen 

biết lão Lý Mộc, bang trƣởng 

bang Triều Châu, chủ nhà thùng 

( nƣớc mắm ) lớn nhất ở mũi, và 

là thủ lĩnh của vạn chài, vạn 

thùng Mũi Né. Cùng năm đó, 

chiếc tàu Việt Nam Thƣơng Tín 

đưa một số người di tản hồi 

hƣơng từ Guam về cặp bến Mũi 

Né. Hai tháng sau, cả mấy vạn 

cùng vƣợt biên. Nhà lão Lý Mộc 

nay tìm đâu thấy. Làng thùng nay 

đã thành khu dân cư khang trang, 

đối diện là chợ Mũi Né to đùng 

còn lớn hơn chợ huyện, với hơn 

500 sạp (chợ loại 1), phố thị nào 

kém chợ Thủ Đức! 

Vợ chồng 

tôi vào 

chợ. Chén 

bánh lọt lá 

dứa ăn còn 

lắng nghe 

xừng xực, thơm lừng mùi nƣớc 

cốt dừa thắng vừa tới mẹ bồng 

con. Chiếc bánh khoai mì nƣớng 

thơm đúng mùi khoai mì tƣơi, 

còn sót vài chiếc xơ, nhắc nhớ 

hƣơng vị của tiệm bánh Thanh 

Nhàn - Đà Lạt thuở hơn 50 năm 

về trƣớc. 

Lƣợt về ghé bờ kè, vào quán hải 

sản, kêu món cá đục nƣớng 

lửa than, chấm mắm me, ngon 

thấu ruột gan. Con tôm sú rằn to 

hơn phân nửa cƣờm tay vừa ngọt 

vừa thơm, mùa dịch rẻ còn hơn 

tôm càng đồng bằng. Rồi cháo 

hào - mực dậm một ít nƣớc mắm 

thấm. Chu choa ơi, thiếu một ly 

rƣợu đế, các bạn ơi! 

Ngày về, xe khách rƣớc ngay 

trƣớc resort. Tạm biệt Mũi Né, 

hẹn ngày tái ngộ, khi dịch qua đi, 

các bạn ta từ phƣơng xa về ta sẽ 

dẫn đến thăm. Khi xe chạy ngang 

Hàm Tân, thấy bên đƣờng có 

tiệm cơm niêu Thanh Tuyền, lại 

càng nhớ bạn.  

Mèn ơi, ở đâu mà chẳng thấy Thụ 

Nhân, hỉ? 

SR 

 
 

… Chuyện về Mũi Né 

https://www.moedict.tw/#??
https://www.moedict.tw/#??
https://www.moedict.tw/#??
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(Gâteau Eponge  A  La  Vanille) 
 

 GIA CHÁNH 
Trần Thị Châu – sƣu tầm 

 

 3 trứng gà 
 1 gói đường vani (= 7,5 g, sucre vanillé) 
 125 g sữa chua (yaourt nature) 
 30 g dầu  
 30 g sữa tươi 
 90 g bột mì số 45 
 90 g đường.  

 Chuẩn bị lót giấy (papier de cuisson) vào khuôn tròn (15 x 7cm) và mở lò ở 

độ 170°C (338°F). 

 Trộn đều tròng đỏ trứng gà, đường vani. Sau đó cho sữa chua, dầu, sữa tươi 

vào rồi khuấy cho tan. Sau đó, rắc bột mì vào và tiếp tục trộn đều. 

 Đánh tròng trắng trứng gà ở tốc độ vừa. Cho đường vào từ từ và tiếp tục 

đánh cho nổi. 

 Cho 1/3 hỗn hợp tròng đỏ vào hỗn hợp tròng trắng, trộn nhẹ tay, cùng chiều, 

từ dưới lên trên. Sau khi trộn đều, từ từ vừ trộn vừa cho hết hỗn hợp tròng 

đỏ vào. 

 Đổ hỗn hợp này vào khuôn đã lót giấy, vỗ nhẹ khuôn lên mặt bàn để loại bỏ 

bọt khí. 

 Nướng cách thủy: khay đặt ở ngăn giữa với 1-2 cm nước nóng, để khuôn lên 

khay, nướng ở 170°C. Sau 30 phút, tắt lửa để bánh thêm 10 phút trong lò 

ấm. 

 Lấy bánh ra khỏi khuôn, để nguội, cất tủ lạnh vài giờ trước khi dùng. 

 Loại bánh này thanh, nhẹ, và dùng lạnh. 

Nguyên liệu  

Cách làm 
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PHÂN ƯU 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến 

Thân mẫu anh Phạm Thanh Chuẩn K6 

 

 

 

Cụ Bà  NGUYỄN THỊ NI 
Chúa gọi về ngày 28/02/2021 tại California 

Hƣởng thọ 98 tuổi 

Thân mẫu anh Lƣơng Công Văn K9 

 

 

 

Cụ Bà  LIÊN THỊ MUỘI 
Mệnh chung ngày 05/02/2021 tại Nha Trang 

Hƣởng đại thọ 102 tuổi 

Phu nhân cố GS Vƣơng Văn Bắc 

 

 

 

Cụ Bà NGUYỄN THỊ HỒNG 
Về với Chúa ngày 10/01/2021 tại Paris 

Hƣởng thọ 88 tuổi 

 
 

 

 

Anh  DƢƠNG HIỆP NGHĨA K3 
Chúa gọi về ngày 05/01/2021 tại Texas 

Hƣởng thọ 78 tuổi 

 

Thân phụ chị Võ Thị Loan K9 

Nhạc phụ anh Chung Văn Thành K9 

 
 

Cụ Ông  VÕ DUẾ aka BA DUẾ 
Qua đời ngày 16/02/2021 tại Đà Lạt 

Hƣởng thọ 92 tuổi 

Thân mẫu anh Hoàng Minh Châu K10 

 

 
 

Cụ Bà  PHẠM THỊ BÍCH NGUYỆT 
Mãn phần ngày 03/01/2021 tại Sài Gòn 

Hƣởng thọ 84 tuổi 

 

 

 
 

Anh VĨNH LAI K1 
Từ trần ngày 18/03/2021 tại California 

Hƣởng thọ 80 tuổi 

 

Thân mẫu anh Lê Vũ Giao K4 

 

 
 

Cụ Bà  VÕ THỊ DIỆU 
Tạ thế ngày 20/04/2021 tại Sài Gòn 

Hƣởng thọ 94 tuổi 
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Sáng" của Trần Thiện Thanh 

(thật ra trên pháp lý là của Mạnh 

Phát, nghe nói Trần Thiện Thanh 

lúc đó mới ra nghề, đã bán bản 

quyền cho Mạnh Phát, vì trong 

bản nhạc xuất bản thời đó ghi tên 

tác giả là Mạnh Phát). 

Hôm nay, tôi bị tố cáo thêm một 

bài nữa là "Kiếp Tha Hƣơng" của 

Lam Phƣơng. Theo cách điều 

hành của Youtube, nếu trong 3 

tháng có 3 tố cáo vi phạm tác 

quyền thì kênh Youtube bị đóng 

cửa. 

Kênh Youtube của tôi hoàn toàn 

vì nghệ thuật, tôi đàn guitar đệm 

những bài hát tôi ƣa thích. Tôi 

không đƣợc một đồng xu nào vì 

không muốn kinh doanh, nên 

không muốn đăng quảng cáo. 

Năm nay tôi 77 tuổi, bắt đầu mở 

kênh Youtube từ năm 65 tuổi. Bài 

đầu tiên là "Những dòng sông 

chia rẽ" trong trƣờng ca Mẹ Việt 

Nam của Phạm Duy, đăng ngày 9 

tháng 12-2009. 

Từ đó đến nay đã có hơn 400 bài, 

trong đó có một số nhạc cổ điển 

viết cho tây ban cầm, một số ca 

khúc do chính tôi sáng tác, còn 

lại là các ca khúc Việt Nam (và 

một số rất ít nhạc phẩm ngoại 

quốc) từ xa xƣa cho đến gần đây. 

Ngƣời tố cáo tôi vi phạm tác 

quyền không phải là tác giả (cả 

ba tác giả Anh Bằng, Trần Thiện 

Thanh và Lam Phƣơng đều đã 

qua đời), cũng không phải gia 

đình của tác giả, mà là một cơ 

quan có tên "vipscopyright". 

Theo tôi thì những cơ quan lập ra 

để bảo vệ tác quyền, điển hình là 

SACEM ở Paris, làm việc với 

mục đích rất chính đáng. Tôi vẫn 

không chấp nhận những tổ chức 

thƣơng mại dùng nhạc phẩm của 

một tác giả nào đó để kiếm tiền 

mà tác giả không đƣợc thù lao, 

và có khi không đƣợc nhắc đến 

nữa. 

Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ khi 

nào mình kinh doanh thì mới sợ 

vi phạm tác quyền, còn nếu chỉ 

hát "cho vui tuổi già" thì cũng là 

một cách phổ biến nhạc của tác 

giả, nhất là các bài tôi đàn hát 

đều ghi rõ tên tác giả, và có lời 

giới thiệu tác giả nữa. Nhƣ vậy là 

tôi làm lợi cho tác giả chứ, sao 

lại tố cáo vi phạm tác quyền? 

Nhƣng sự thật trong thế giới kinh 

doanh phũ phàng hơn cách nhìn 

dƣới khía cạnh nghệ thuật, phũ 

phàng hơn nhiều. 

Tôi đã mất hơn 11 năm đƣa các 

bài lên kênh Youtube của tôi. 

Tính đến ngày 2 tháng 12-2020 

(là ngày tôi bị tố cáo lần đầu), thì 

kênh Youtube này có: 

-398 bài dàn hát 

-28.453 subscribers 

-tổng cộng 11.721.908 lƣợt nguời 

xem 

-bài Hạ Trắng (độc tấu tây ban 

cầm) có nhiều lƣợt ngƣời xem 

nhất :1.668.794 

Ðối với ca sĩ chuyên nghiệp thì 

chẳng là bao, nhƣng đối với một 

ngƣời đàn hát cho vui tuổi già thì 

rất đáng kể. 

Cũng may tôi cất giữ tất cả các 

dạng wav, mp3 và video, nên tôi 

sẽ tìm cách khác để phổ biến lại 

cá c  b à i  đ à n  h á t  nà y . 

Thân mến, 

PN Lân 

 

5) Tin từ Thảo Điền 

Từ hơn một năm nay, dịch bệnh 

Covid-19 làm nhiều ngƣời đi chơi 

không về đƣợc nhà nhƣ chị Hồng 

Thị Kim Lan K8 ở bên Pháp, anh 

Nguyễn Tấn Trung K11, vợ 

chồng chị Nguyễn Thị Thu Oanh 

K11, vợ chồng chị Chu Nguyệt 

Nga K3 ở Việt nam. Trung tuần 

tháng ba, anh chị Đăng-Nga nghe 

tin tức bên Pháp bị cách ly một 

tháng nên viết thƣ hỏi thăm. Anh 

chị viết: 

Trƣớc tình hình Covid ở bên 

Pháp hiện nay… không biết 

chừng nào tụi này mới có máy 

bay về Pháp... 

Trong khi chờ đợi, hoạt động 

hàng ngày tụi này là lo vƣờn (cây 

na dai có độ 15/20 trái, nhƣng 

chƣa chín)... lo cho cá cảnh (xem 

video)... ra ngoài bờ kè đi bách 

bộ, tập thể dục… còn không thì 

ngồi coi phim Hàn Quốc trên 

NetFlix. 

Thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài ăn 

tiệm (đủ món) hoặc mua đồ ăn 

qua điện thoại, giao tại nhà nếu 

lƣời làm cơm… 

Hiện nay Saigon nóng lắm lắm. 

Chúc tất cả mọi ngƣời luôn luôn 

vui mạnh. 

Đăng & Nga 

 

6) Trò cƣớp giật mới 

Anh Phạm Trọng Khoát cho biết 

hôm 10/03, anh chở chị Mỹ Vân 

đi chợ ở Pantin. Bãi đậu xe ở 

trƣớc cửa ra vào của Tang Frères 

Supermarket. Sau khi trở ra, anh 

thấy bánh xe phía sau bị xẹp lép. 

Nghĩ rằng bánh xe bị xì hơi hoặc 

cùng lắm là cán đinh nên anh 

khum xuống để tháo bánh, và anh 

thấy có một đƣờng dao đâm bên 

hông bánh xe, nơi mỏng nhất. 

Chị Mỹ Vân đứng ở bên phải 

chiếc xe, bóp giấy tờ để ở trên 

ghế ngồi. Bỗng nhiên có một tên 

gốc Đông Âu đến mở cửa xe bên 

trái, phía ngƣời lái; hắn luồn qua 

ghế bên cạnh để lấy cái bóp. Chị 

Mỹ Vân thấy đƣợc, vội la lên inh 

ỏi, làm náo động bãi đậu xe. Thấy 

không ổn, tên cƣớp bỏ lại cái bóp 

và nói...chỗ này không phải để 

sửa xe, rồi bỏ đi. Thật là ngang 

ngƣợc. 

Đã lâu lắm không thấy trộm cướp 

kiểu này. Hai ngày sau chị Mỹ 

Vân thấy trên facebook có một 

chiếc xe của 2 ông bà ngƣời Á 

đông đậu trong parking quận 13 

cũng bị chọc thủng lốp. Khi đang 

loay hoay thay bánh xe thì bị một 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 21 
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Xem tiếp trang 22 

tên cƣớp xông vào giựt đồ đạc 

trong xe rồi bỏ chạy. Mọi ngƣời 

hãy cẩn thận. 

 

7) Bích Ngọc bị Covid? 

Suốt tháng 3 chị Ngô Bích Ngọc 

K9, chủ tịch Hội Thụ nhân Âu 

châu, và anh Jacques, chồng chị, 

cứ thay phiên nhau bệnh. Đầu 

tiên là chị Ngọc nhức đầu, khó 

thở, mất vị giác, mất khứu giác, 

sốt cảm, hai-ba ngày sau đến 

phiên anh Jacques ăn uống không 

được, ăn gì cũng muốn ói ra, húp 

cháo cũng không nổi, uống nƣớc 

cam cũng không xong.  

 Khoảng một tuần sau chị Ngọc 

lại bị sốt lại, lần này có vẻ nặng 

hơn vì chị bị liệt giƣờng, chân tay 

rã rời, đầu óc nhƣ tờ giấy trắng, 

không suy nghĩ gì đƣợc. Lúc ấy 

chị có cảm tƣởng là sẽ "đi " luôn. 

Cứ vài tiếng đồng hồ chị cố thức 

giấc và đi đến chỗ chồng nằm để 

xem anh ấy còn sống hay không. 

Trong lúc thập tử nhất sinh chị 

bỗng nhớ đến phƣơng pháp thở 

bằng bụng, thở yoga. Chị thực 

hành ngay và sau đó hơi thở dễ 

dàng hơn nhiều. 

Anh chị không đi khám bác sĩ vì 

nghĩ rằng vào nhà thƣơng họ sẽ 

không chăm sóc đúng bệnh. Hơn 

nữa nhà thƣơng không còn chỗ. 

Theo chị Ngọc, "tự cứu" là cách 

hay nhất để thoát khỏi cơn bệnh 

này. Ngoài thuốc cảm chị xông 

hơi thƣờng xuyên để đƣờng hô 

hấp không tắc nghẽn. 

Sau hai tuần bệnh, anh chị tỉnh 

táo trở lại, ăn uống bình thƣờng, 

Ngày 6/4 chị gửi bài thơ để đăng 

Bản tin số 36. Nhóm biên soạn 

thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Xin 

chị Ngọc tiếp tục giữ gìn sức 

khoẻ. 

 

Tin các nơi khác 

1) Trang Nhà Thụ nhân 

Nhận thấy Chung Thế Hùng K10 

có nhiều tin tức về các anh chị 

Thụ nhân khắp nơi  và phổ biến 

trên trang Nhà Thụ nhân, nên 

chúng tôi tìm hiểu xem diễn đàn 

này hoạt động từ khi nào. Hùng 

cho biết : 

Khoảng 2005-2006, một số cựu 

sinh viên VĐH Đà Lạt đã từng 

sinh hoạt trong Hƣớng Đạo, 

Kappa Delta, Thanh Niên Thiện 

Chí, Du Ca, Văn nghệ, các 

Cƣ xá sinh viên... liên lạc nhau 

qua một Group email, đó là tiền 

thân của Nhà Thụ Nhân sau này. 

Khi gặp nhau trong Đại hội 

TN Washington DC, nhóm thảo 

luận việc mở rộng "Nhà". Từ đó 

Forum chào đón thêm nhiều anh 

chị các khóa và các phân khoa 

khác. Hoạt động của Forum tăng 

dần khi chuẩn bị Hội Ngộ ở 

Montreal. Từ đó giữ sinh 

h o ạ t  đ ế n  2 0 1 9 

thì   Yahoogroups thu hẹp service. 

Forum phải đổi sang Google-

groups đến ngày nay. 

Nhà Thụ Nhân là Diễn đàn để 

anh chị em Thụ Nhân giữ liên lạc, 

thăm hỏi, trao đổi những bài vở 

chọn lọc, hữu ích : 

- Bảo tồn và phát huy truyền 

thống Thụ Nhân 

- Tôn Sƣ Trọng Đạo, trân quý 

tình bằng hữu, đồng môn 

- Kỷ niệm, ký ức qua video 

và hình ảnh VĐH Đà Lạt   

- Đời sống, sức khỏe, phòng ngừa 

bệnh tật tuổi cao niên 

- Dinh dƣỡng thực phẩm cho 

ngƣời cao tuổi 

- Các bài viết của bác sĩ, dƣợc sĩ 

và kiến thức y dƣợc phổ thông 

- Chia xẻ kinh nghiệm hƣu trí, 

sống vui khỏe, sống thọ  

- Tin tức thời sự, bình luận, phân 

tích, điểm sách báo 

- Thể dục, vận động, Thiền, khí 

công, dƣỡng sinh 

- Lịch sử, Văn hoá, Giáo dục, 

Nghệ thuật, Kiến trúc... 

- Giải trí, âm nhạc, dân ca, văn 

nghệ, ca vũ nhạc kịch 

- Du lịch, danh lam thắng cảnh, 

kinh nghiệm 

- Nhiếp ảnh, Hội họa, Thƣ 

pháp, Mỹ thuật 

- Thơ, Văn, Tùy bút, Dịch thuật, 

Xƣớng họa 

- Ẩm thực, nấu ăn, gia chánh, nữ 

công, thời trang 

- ... 

Phƣơng châm của Diễn đàn Nhà 

Thụ Nhân:  

Đồng môn tri kỷ gần xa 

Sum vầy HOÀ LẠC mái Nhà Thụ 

Nhân 

 

Forum Nhà Thụ Nhân hân hạnh 

chào đón Thụ Nhân khắp nơi.   

Kính mến, 

Ban Điều Hành 

 

2) Sức khoẻ bạn bè khắp nơi 

Từ đầu tháng hai nhiều anh chị 

Thụ nhân đã gửi cho nhau tin tức 

về sức khoẻ của bạn bè. Đầu tiên 

là chị Phạm Thị Sáng ở San Jose 

nhận đƣợc e mail của Chung Thế 

Hùng K10, Canada, về diễn tiến 

sức khoẻ của anh Nguyễn Minh 

Kính, San Diego: 

Chị kính mến, 

Em vừa đƣợc nói chuyện phone 

với anh Nguyễn Minh Kính hôm 

mùng một Tết Tân Sửu. Nói 

chung anh Kính tƣơng đối khỏe 

mạnh, tinh thần lạc quan, vui vẻ... 

- Hai anh chị đã đƣợc chích vac-

cine Covid-19, hiệu Moderna. Ít 

tuần nữa sẽ nhận mũi kim thứ 

hai. 

- Vẫn đến tập Vật Lý Trị Liệu ở 

Rehab Center, tuần ba lần. 

- Uống thuốc thƣờng xuyên mỗi 

ngày 15 viên. 

- Châm cứu.  

- Tự tập vận động bằng cách đi 

bộ bên trong nhà, khoảng 2500 - 

3000 bƣớc mỗi ngày (1200 mét / 

4000 feet) 

- Ở nhà, tự tập các động tác khác 

do những chuyên viên hƣớng dẫn. 

- Ăn uống rất tốt, chỉ kiêng cữ mở 

dầu, nhiều muối đƣờng.  

- Anh giải trí bằng cách xem You-

Tube, nghe đọc truyện, nhạc... 

- Anh vẫn đọc thƣ bạn bè trên các 

Diễn Đàn, rất cảm động khi anh 

chị hỏi thăm nhƣng rất tiếc chƣa 

thể hồi âm đƣợc trong lúc này. 

- Anh Kính nhờ em chuyển lời 

cảm ơn rất chân thành đến anh 

...tin tức đó đây 
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chị đã quan tâm, thăm hỏi cũng 

nhƣ gửi lời Chúc Tết tốt đẹp nhất 

đến quý anh chị Thụ Nhân. 

Mấy ngày sau, anh Nguyễn văn 

Sơn ( râu ) từ Việt nam cho biết 

tình trạng sức khoẻ của anh Mai 

Kim Đỉnh, và chị Đặng Kim 

Ngọc loan tin của chị Phan Thị 

Phƣơng Liên, Huỳnh Trung 

Trực , Dƣơng Tấn Hải vv... 

Phần sức khỏe của Thủ Khoa Mai 

Kim Đỉnh đã đƣợc Sơn Râu 

tƣờng trình rất tƣờng tận dƣới 

đây rồi. Mừng ơi là mừng, vui ơi 

là vui!!! 

Về sức khỏe của TN Phan Thị 

Phƣơng Liên cũng không kém 

phần lạc quan và phấn khởi... 

Email gởi đi cho PL và cho cả 

con trai của PL, rồi Kangaroo 

hồi hộp chờ đợi nhƣ chờ thơ tiền 

hàng tháng của Ba Mẹ khi còn 

học ở Viện Đại học Đàlat.....Cuối 

cùng đã nói chuyện đƣợc với 

Phƣơng Liên qua FaceTime... 

Tuy còn hơi yếu vì phải ăn uống 

theo chƣơng trình của y tế, sắc 

diện rất hồng hào và hiện tại hoạt 

bát không thua Mai Kim Đỉnh 

đâu nhe. Nếu đem ra tranh tài, 

khó mà phân thắng bại... 

 Hai đứa huyên thuyên chi địa đủ 

mọi thứ chuyện từ gia đình, bạn 

bè Thụ Nhân đến chánh trị chánh 

em....PLiên ca ngợi thơ của TN 

Võ Thành Xuân lắm đó. Mà đa 

phần là Phƣơng Liên ―chiếm gần 

hết sân chơi‖ nhƣ Mai Kim Đỉnh 

vậy á. Mình mừng quá đi và cuối 

cùng mình phải nhắc Phƣơng 

Liên nên tạm ngừng nghỉ sau gần 

một tiếng rƣõi chít chát....để 

dƣỡng sức nhƣ BSĩ đã khuyên: ít 

nói, thở nhiều... 

Xin đa tạ Hồng Ân Thiên Chúa, 

xin cám Ơn Trời Phật đã thƣơng 

chúng con và những ngƣời bạn 

của chúng con. 

Vẫn hiệp thông cầu nguyện cho 

nhau, nhứt là cho các TN 

HTTrực, NMKính, PTPLiên, 

MKĐỉnh và Dƣơng Tấn Hải.... 

Xin ba Thầy Sáu: Nguyễn Sĩ 

Bạch, Đỗ Nguyên Chƣơng và Hồ 

Quang Nhựt tiếp tục xin Lễ Tạ 

Ơn dùm. Xin hết lòng cám ơn ba 

Thầy... 

Kangaroo Đặng Kim Ngọc. 
 
On 3 Feb 2021, at 6:37 am, 
son nguyen 
<sonnguyen0308@gmail.com> 
wrote: 
Các bạn già thân mến, Dũng 

mến, 

Thông báo với các bạn là Mai 

Kim Đỉnh đã hồi phục nhiều, có 

thể nói liên tục 1 tiếng đồng hồ 

(SR chỉ "đệm" ... lai rai chừng 5 

phút) mà không mệt mỏi. Đỉnh 

nhớ rất rõ những chuyện chừng 

40 năm trƣớc (khi đi tu nghiệp 

đại học ở trại giam ngoài Bắc), 

những bài thơ trong tù chƣa hề 

được viết ra, những câu chuyện 

đi lao động ..., những chuyện khi 

được đánh giá là tù nhân lương 

tâm, những chuyện đã làm cho 

VN sau ngày ra trại. Và những 

tâm tình với bạn hữu CTKD, thật 

là sâu lắng, thiết tha. Đỉnh nhớ 

về ĐBSCL thân thƣơng với bao 

ƣớc vọng. Nhƣ ngày nào, ngày 

nào của những năm 1990 - 2010, 

mà SR đã tập họp lại trong bài 2 

và 3 đăng trên Thunhan1-2 (đã 

chết yểu!). 

Câu chót mà Đỉnh nhắn nhủ là 

SR nói dùm với các bạn già là 

TÌNH BẠN CTKD LÀ BẤT DIỆT 

TRONG LÒNG MAI KIM ĐỈNH. 

SR 

 

3) Sydney họp bạn 

Sau khi nghe chị Đặng Kim Ngọc 

K1 nhắc nhở và luôn tiện để chào 

mừng anh Nguyễn Ngọc Quế K2 

dọn về Sydney ở, anh Trần Đình 

Chỉ chủ tịch Thụ nhân Sydney 

mời anh chị em trong vùng họp 

nhau ăn uống.  

Trong số 37 thực khách có 25 

Thụ nhân hƣởng ứng lời mời 

trong đó TN1-2 có 8 ngƣời, K5 

có 5, K6 có 1, K7 có 3, K8 có 1, 

K9 có 3, K10 có 2 và K11 có 2. 

Số còn lại là TNB. Chị Thanh 

Tuyền K1 lúc đầu định tới nhƣng 

hôm đó lại điện thoại cáo bệnh. 

Anh  Chỉ gửi hình ảnh kèm theo 

bài tƣờng thuật: 

Nói về buổi tiệc Thụ Nhân Sydney 

hôm 14/03/21 thì chẳng có gì là 

lạ. Sau hơn một năm không tiệc 

tùng đông đủ vì dịch Covid-19, 

cuộc họp mặt của các cụ TN 7 bó 

trở nên vui nhộn hơn nhiều. Món 

ăn vẫn là canh chua cá kho tộ, mì 

cua Singapore, gỏi đu đủ tôm 

thịt, tôm rang me, gà hấp muối, 

bò thiết bảng, vịt Bắc kinh, heo 

quay, lẩu hải sản, chè táo xọn, vv 

và vv, Vũ Nhƣ Cẩn cũng hoàn 

vẫn nhƣ cũ, ngán nhƣ ăn bánh tét 

bánh chƣng sáng mùng mƣời Tết! 

Thật ra không mấy ai quan tâm 

đến ngon dở, mà lấy cơ hội gặp 

nhau là niềm vui chính! Vẫn ăn 

nói vang vang nhƣ QOL, vẫn nổ 

banh ta lông về con cái, vẫn khoe 

thành tích thể thao mỗi ngày của 

chính mình, nghe ra tƣởng chừng 

nhƣ bơi lội bỏ xa Michael Phelps 

phía sau! 

Nƣớc Úc may mắn không bị 

Covid lây lan nặng nề nhƣ ở 

Pháp và Mỹ. 

Suốt tuần qua, số ngƣời bị lây 

nhiễm mỗi ngày chỉ dao động từ 

3 đến 17! Cho nên việc chích 

ngừa không đƣợc giới thẩm 

quyền tiến hành nhanh gì cho 

lắm. Đợt đầu từ đầu tháng 3 là 

dành cho ngƣời già trong các 

viện dƣỡng lão, cho nhân viên 

chăm sóc bệnh nhân Covid, nhân 

viên canh giữ các trung tâm cách 

ly. 

Đợt kế tiếp sẽ được phát động 

ngày 22/03, dành cho các cụ trên 

70, nghĩa là hầu hết các cụ TN 

Sydney đều nằm trong tốp này! 

...tin tức đó đây 
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Vc moa may mắn đƣợc có hẹn 

chích ngừa ngày 24/03 sắp tới. 

Thật ra Thụ Nhân Sydney xƣa 

nay vẫn thƣờng xuyên gặp gỡ, 

mặc cho Covid lúc nặng lúc nhẹ, 

họp theo từng nhóm nhỏ 5, 7 

ngƣời ngồi tán dóc trong tiệm 

café, restos, đi bộ hằng tuần, vv... 

Nhóm họp đông +/- 40 ngƣời là 

mỗi khi đón rƣớc các bạn đồng 

môn đến từ phƣơng xa. Hội họp 

đông vui nhất là phần văn nghệ 

bỏ túi tại nhà sau khi ăn uống tại 

nhà hàng : chia nhau thành từng 

nhóm nhỏ để về nhà những ai 

thích ca hát. Kỷ niệm vui nhất là 

với chàng TN K3 với bài Nắng 

Chiều của Lê Trọng Nguyễn : 

"Qua bến nƣớc xƣa lá hoa về 

chiều... Anh nhớ trƣớc đây dáng 

em gầy gầy!" Nhìn lại thì ―xa 

pham‖ nay tuổi đã ngoài 70 và 

cân nặng khoảng ngoài 70. 

 

4) Giỗ đầu Gs Ngô Đình Long 

Ngày 20/3 anh Nguyễn Tâm Trực 

K6 gửi thƣ cho biết diễn tiến 

ngày giỗ đầu tiên của Gs Ngô 

Đình Long: 

Mến gửi các bạn, 

Trƣa nay (Thứ Bảy, 20/3/21), một 

số TN đã đến dự lễ giỗ cố GS. 

Ngô Đình Long tại nghĩa trang 

Rose Hills, Whittier, CA. Xin chia 

xẻ vài tấm hình kỷ niệm. Đây là 

email thứ nhì vì hiện nay Google 

Mail không cho gửi email nặng 

quá 8Mb. Trực cố gắng re-size 

hình lại, nếu xem không đƣợc rõ 

mong các bạn bỏ qua cho. 

Có lẽ Tú-Anh và Hƣơng-Anh (2 

con gái của Thầy Cô NĐLong) sẽ 

post thêm nhiều hình trên trang 

Facebook của Thầy và gia đình. 

ntt 

Chị Nhan Ánh Xuân K2 từ bắc 

Cali không dự đƣợc buổi lễ nên 

gửi lại một bài thơ cho 2 cô con 

gái của thầy để tạ lỗi: 

Xin cám ơn các anh chị em đã 

thông tin và tham dự giỗ đầu của 

Thầy Ngô Đình Long ở Rose 

Hills Memorial Park tại Nam 

Cali theo lời mời của Tú-Anh & 

Hƣơng-Anh Long, con gái của cố 

GS Ngô Đình Long.  Rất tiếc vì 

đường xa và nhằm mùa đại dịch 

Covid19 nên chúng tôi không thể 

tham gia đƣợc. 

 

Xin gởi các anh chị em Thụ-Nhân 

và hai em Hƣơng-Anh & Tú-Anh 

vài dòng... 

 

Tƣởng Niệm GS Ngô Đình Long 
Nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ trƣờng xƣa 

Nhớ những đồi thông gió nhẹ đƣa 

Văn Khoa, Kinh-Tế,... nơi Thầy dạy 

Xuân nhật nhớ Thầy qua nắng thƣa 

Thầy về thiên quốc đã đầy năm 

Đại dịch hoành hành, khó viếng 

thăm 

Xa xôi vẫn nhớ Thầy tôn kính 

Một nén hƣơng thơm khẽ đốt thầm 

Thầy đã đi về nơi cõi trên 

Chắc rằng Thầy vẫn đƣợc bình yên 

Mong Thầy gặp lại ngƣời yêu dấu 

Hạnh phúc thiên niên, chẳng muộn 

phiền! 

 

Nhan Ánh-Xuân, CTKD2 & VK. 

 SF Bay Area, Cali  22/3/2021  

 

5) Video conférence K6 

Đã hơn một năm nạn dịch Covid 

hoành hoành khắp nơi trên thế 

giới, làm bạn bè ngay cả ở Viêt 

Nam cũng không còn gặp nhau 

cà phê tán dóc.   Cũng vì thế anh 

Đỗ Văn Vịnh K6 đã nẩy ra ý định 

họp mặt K6 qua video. Anh Vịnh 

thấy rằng bằng cách này các bạn 

K6 ở khắp nơi trên thế giới có thể 

thấy nhau, hỏi thăm nhau mà 

không cần bƣớc chân ra khỏi nhà. 

Sau khi kêu gọi các bạn hi-tech ở 

nƣớc ngoài đứng ra vác cái ngà 

voi này không đƣợc, anh tự mầy 

mò và gồng mình đứng ra host 

các buổi “hội ngộ” này. Từ tháng 

1 năm nay, anh bắt đầu thử và 

sau vài lần thất bại anh đã khuất 

phục đƣợc những trở ngại. 

Ngày 14/2 ( mồng 4 Tết) vừa qua 

anh mở buổi hội ngộ-online đầu 

tiên và có khoảng 20 bạn ở Việt 

Nam, Mỹ, Úc và Pháp tham dự. 

Buổi hội ngộ diễn ra trong 

khoảng 1 tiếng rƣỡi, và có lẽ có 

đây là lần đầu tiên nhiều bạn từ 

khi rời trƣờng bây giờ mới thấy 

lại dung nhan của nhau. Anh đề 

nghị sẽ họp nhau hàng tháng và 

cho đến nay đã có vài cuộc họp 

mặt online để các bạn có thể thấy 

nhau.  Tuy rất vui và cảm động, 

nhƣng vì nhiều bạn “low-tech”, 

cũng nhƣ không quen cách xử 

dụng nên cũng có những trở ngại 

nhỏ. Mong rằng các bạn nhờ bạn 

bè, con cháu giúp install cái 

Zoom app này vào điện thoại, 

tablet hoặc computer để tham dự 

những buổi họp mặt này. 

 

6) Diễn đàn ctkd1-2 có vấn đề 

Sau 6 tháng hoạt động, gần đây 

vào đầu tháng 4, anh Huỳnh 

Trung Trực kêu gọi ngƣời quản 

lý mới cho diễn đàn ctkd1-2. Anh 

không nói lý do vì sao anh không 

tiếp tục làm, nhƣng bạn bè đoán 

là vì lý do sức khoẻ. Ngày 14/4 

anh Phạm Hữu Tài thông báo:  

Chị Đặng Kim Ngọc, anh Võ 

Thành Xuân và các ACE Thụ 

Nhân thân mến, 

Bệnh tình anh Trực rất trầm 

trọng. Tuần trƣớc bệnh viện đã 

chạy rồi và anh Trực đã về nhà 

sống với bà xã và gia đình. Hiện 

anh chỉ nằm một chỗ, rất đau đớn 

và nói chuyện hầu nhƣ không ra 

tiếng nên chỉ có thể liên lạc qua 

email thôi 

...tin tức đó đây 
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.Xin góp lời cầu nguyện. 

Một số anh chị đƣợc đề nghị 

đứng ra vác ngà voi nhưng phần 

lớn đều viện lý do tuổi tác và 

công việc bề bộn để thoái thác. 

Cuối cùng anh Võ Thành Xuân 

thông báo vào trung tuần tháng 4 

rằng chị Phạm Thị Sáng K1 và 

hai anh K2 là Phạm Bá Đức và 

Huỳnh Hƣng chấp nhận vai trò 

manager cho diễn đàn ctkd1-2.  

Anh Trực tuy sức khoẻ sa sút 

nhƣng cũng viết cho biết ba anh 

chị vừa nói sẽ chính thức điều 

hành vào ngày thứ bảy 17/4. 

 

7) Chị Phạm Thị Sáng dời đô 

Ngày 8/4, anh Nguyễn Viết Dũng 

K1  ở nam Cali báo tin cho biết: 
Chị Kim Thoàn (bà xã Cảnh Hù) 

vừa cho tôi biết một tin vui là AC 

Sáng + Diên (chị Sáng  K1 là 

liên lạc viên của  TN Bắc CA ) 

vừa dời đô cùng gia đình con gái 

xuống định cƣ ở Nam CA . 

Con chị Sáng mua một ngôi nhà  

trên 4000 sqf vùng Riverside, gần 

nhà anh chị Lê Xuân Nho K1- 

Trần Thị Ngọc Lang K1. 

Nhân dịp này chị Ngọc Lang, chị 

Kim Thoàn , cùng một số bạn 

Nam CA , xin thông báo chúng ta 

sẽ có buổi Café hội ngộ để wel-

come anh chị Sáng-Diên vào 

sáng thứ bảy April 10-21 lúc 

10:30 tại quán HẠT NGÒ Bistro 

trên đƣờng Westminster góc 

Euclid (địa chỉ 10742 Westmin-

ster Ave.) 

Thân ái và hẹn gặp. 

Thank  you  

Dũng  
Sau bữa hội ngộ, anh Dũng gửi 

cho xem vài tấm ảnh kỷ niệm. 

 

8) K1-2  họp ăn sáng  

Ngày 17/4 anh Nguyễn Văn Sơn 

( râu ) từ Việt nam gởi bài tƣờng 

thuật buổi họp ăn sáng của anh 

chị Thụ nhân: 

Sáng thứ năm 15/4/2021 từ 8 giờ, 

TN1-2 họp mặt tại nhà hàng 

Đoàn Viên, số 6 đường Huyền 

Trân công chúa, quận 1, ăn sáng 

sau gần 6 tháng gián đoạn do 

dịch và thể theo lời yêu cầu "tha 

thiết" của chị Đinh Thị Minh 

Quang, các anh Vũ Trọng  Thức 

và Phạm văn Ngọc. Và do Chủ 

tịch Trần Văn Hải "đôn đốc" gửi 

tiền về đài thọ 100%. 

Có lẽ đây là lần họp mặt anh chị 

em trong nƣớc đông nhất từ 

trƣớc đến nay, không kể những 

lần có anh em hải ngoại về : 32 

TN1-2. Đặc biệt là sự có mặt của 

Lê Thị Ngọc Sƣơng, sau cơn bạo 

bệnh gần 5 năm và Trƣơng 

Thành, sau nhiều năm vắng bóng. 

Nhìn lại anh chị em đều "đứng 

tuổi" cả, già nhất là Hoàng Văn 

Lộc, Hồ Hiếu, Nguyễn Thăng 

Long, Vũ Trọng Thức trên 80, 

còn lại đều xấp xỉ 80, nhƣng tất 

cả đều hoan hỉ, ồn ào nhƣ mới ... 

50. Ăn uống còn nhanh nhẹn, nói 

năng còn khí thế, chƣa nghe thấy 

có ai ... lẩn thẩn. Mừng chƣa! 

Mới 9 giờ đã có 3 bạn từ Úc gọi 

về, Trần Đình Chỉ (cái đầu sói 

sọi, ngang bằng Nguyễn Văn Út, 

hơn hẳn Nguyễn Quốc Khánh!), 

chị  Lạc Kim Anh, và  Tuấn K6 

(anh vợ trƣớc của Hùng bô) cùng 

nói chuyện với anh chị em. 

Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 

10.30, sau khi hẹn nhau ngày họp 

mặt lần tới là 13/5/2021, và 

chuẩn bị cho một chuyến đi chơi 

chung 2 ngày 1 đêm vào cuối 

tháng 5. 

SR 

 

9) Tin về Trịnh Hiếu Kỳ 

Qua một lần nói chuyện trên 

viber, anh Sơn râu cho biết tình 

trạng sức khoẻ của anh Trịnh 

Hiếu Kỳ. Giữa năm 2013 anh 

Lƣu Văn Dân có dịp sang Mỹ 

nên đã cùng anh chị Cƣờng-

Hƣơng, anh chị Kiệt-Bảo Cầm, 

đến thăm anh chị Kỳ-Chơn ở Or-

lando, Floride. Năm đó anh Kỳ 

đang dưỡng  bệnh tai biến mạch 

máu não, tay mặt co rút, chân đi 

chậm chạp, nhƣng sắc mặt tƣơi 

tỉnh, vui vẻ. Những năm sau vẫn 

được tin anh thường đi thăm con 

cháu ở một tiểu bang khác. Ai 

ngờ anh lại bị đột quỵ lần thứ hai. 

Anh Sơn tƣờng thuật: 

Được tin anh Trịnh Hiếu Kỳ 

KCTKD, định cƣ ở Floride, Hoa 

kỳ, từ tháng tƣ 2020 đã về 

VN  sau lần đột quỵ thứ hai. Tay 

chân anh gần nhƣ liệt hẳn, miệng 

bị méo gần nhƣ không nói năng 

được. Anh nghe có một ông thầy 

thuốc Nam ở Cái Bè rất hay nên 

về đó để chữa bệnh.  

Anh Kỳ là anh của Trịnh Hiếu 

Tƣờng K2, phó ban đại diện TN1

-2 tại VN. Đặc biệt về thầy lang 

này là vừa ăn ở tại chỗ, vừa 

thuốc men, châm cứu, mà chỉ tốn 

25 000 đ (1 USD) một ngày. Thầy 

lang là cƣ sĩ, tu tại gia. 

Sau một năm anh Kỳ nhận thấy 

có kết quả tốt, hai chân đã đi 

lại đƣợc tuy còn yếu. Hai tay đã 

hoạt động gần nhƣ bình thƣờng. 

Miệng hết méo và đã nói đƣợc 

tuy không nhiều. Anh đang trong 

giai đoạn hồi phục và vẫn tiếp 

tục điều trị tại Cái Bè. 

Có tin gì thêm, sẽ thông báo. 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 25 
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 10) K6-VN du lịch 

Sau chuyến “thƣ giãn” du lịch 

Tây Ninh hôm 16/4 vừa qua rất 

thành công, nhất là thấy bạn mình 

ở nƣớc ngoài thèm thuồng, nên 

bạn Bùi Văn Thƣờng thừa thắng 

xông lên, đề nghị một chuyến đi 

nữa vào tháng 6 tới. Hôm qua 

bạn Thƣờng gởi tin mời mọc các 

bạn K6 Việt Nam nhƣ sau: 

―Đề nghị chuyến du lịch 3 ngày 2 

đêm cho những ông già bà cả 

K6VN: 

Điểm tham quan: 

Bình Phƣớc - Buôn Ma Thuột - 

HỒ TÀ ĐÙNG Đăc Nông . 

Chƣơng trình chuyến đi: 

Ngày 01: Tp.HCM – BUÔN MA 

THUỘT 

06h00: Khởi hành từ Tp.HCM đi 

Buôn Ma Thuột. Ăn sáng tại Bình 

Dƣơng. Đoàn tiếp tục hành trình 

theo quốc lổ 13 và 14 đi qua các 

địa danh nổi tiếng như Sóc Bom 

Bo; Bù Đăng; Bù Đốp ... đến Gia 

Nghĩa thủ phủ của Đăk Nông 

dùng cơm trƣa. 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành tham 

quan thác D‗ray Nur – một thác 

nƣớc hùng vĩ trên dòng sông 

Sêrêpok. Tiếp tục hành trình đến 

Buôn Ma Thuột, Đoàn tham quan 

Bảo tàng dân tộc Tây Nguyên, 

nhận phòng khách sạn, ăn tối, 

nghỉ đêm. 

Ngày 02: BUÔN ĐÔN – ĐẮK 

NÔNG 

Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng 

Buffet tại khách sạn. Đoàn khởi 

hành đi Buôn Đôn tham quan cầu 

treo bắc qua đảo Ây Nơ dài hơn 

500m. Ngôi Nhà Cổ của ngƣời 

Lào tồn tại trên 120 năm, nghe kể 

về huyền thoại của cụ Ama Kông 

(vua săn bắt và thuần dƣỡng voi 

rừng). Ăn trƣa với thực đơn đặc 

sản Tây Nguyên: Cơm Lam, Gà 

Nƣớng, Nai xào, Canh Cá Lăng... 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về 

lại Buôn Ma 

Thuột, trên 

đường về 

đoàn ghé 

nông trại cà 

phê, tìm hiểu 

quy trình sản xuất cà phê Chồn. 

15h00: Khởi hành xuống Đăk 

Nông nhận phòng, ăn tối, nghỉ 

đêm. 

Ngày 03: ĐẮK NÔNG – HỒ TÀ 

ĐÙNG – Tp.HCM 

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm 

sáng buffet, trả phòng khách sạn, 

khởi hành đi Khu Bảo Tồn Thiên 

Nhiên Tà Đùng, với cảnh đẹp hút 

hồn của con đƣờng đèo dài và 

nhiều khúc cua, khung cảnh núi 

rừng hoang vu, những đồi café 

bạt ngàn phủ xanh của núi đồi 

Tây Nguyên. Đoàn tham quan 

Cây Cầu Kinh độc đáo – vị trí 

chụp hình đẹp nhất toàn cảnh Hồ 

Tà Đùng. Đoàn xuống thuyền dạo 

quanh Hồ Tà Đùng - đƣợc ví von 

là Vịnh Hạ Long của Tây 

Nguyên, với hơn 36 hòn đảo lớn 

nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ. 

11h30: Đoàn ăn trƣa với các 

món ăn dân dã đặc sản địa 

phƣơng: Cơm Lam; Gà Nƣớng; 

Rau Rừng ..... 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về 

Tp.HCM. Kết thúc chuyến du 

lịch. 

Chuyến đi này sẽ tổ chức vào 

tháng 6, 2021. 

Quý ông già, bà cả K6 thấy đƣợc 

không? 

Cám ơn 

Buivanthuongs‖ 

Chúc các bạn một chuyến đi chơi, 

lên voi (nhƣng không xuống 

chó), ăn cơm lam, gà rừng nƣớng, 

uống rƣợu cần, cà phê chồn, ... và 

nhất là thật vui vẻ để bạn Thƣờng 

tiếp tục hứng tình tổ chức những 

cuộc du lịch tới cho K6. 

11) Sức khoẻ Phạm Ngọc Bích 

K1 

Ngày 30/4 anh Nguyễn Viết 

Dũng K1 thông báo một tin 

không vui. 

Anh cho 

biết anh 

Phạm Ngọc 

Bích cùng 

khoá bệnh 

nặng: 

Dũng đã 

được nói chuyện với chị Cúc, vợ 

anh Bích. Đƣợc biết nhƣ sau: 

Anh Bích đã đƣợc đƣa khẩn cấp 

vào bệnh viện thứ sáu tuần trƣớc. 

Sau 3 ngày anh Bích đƣợc đƣa 

vào rehab ở một nursing home 

gần nhà. Họ đang tập cho anh 

Bích có thể chuyển từ giƣờng 

nằm sang xe đẩy, rồi sau đó có 

thể đƣợc trở về nhà. Anh Bích bị 

ung thƣ nhiếp hộ tuyến cả hơn 2 

năm nay. Vừa rồi bị nặng trở lại 

nên phải vào bệnh viện. Chị Cúc 

cho biết ung thƣ của anh Bích đã 

di căn đến xƣơng, nên tình trạng 

của Bích rất bi đát. Cầu mong Ơn 

trên phù hộ cho anh Bích qua 

khỏi cơn nguy này. Chi Cúc cũng 

quá yếu sau những lần giải phẫu 

đầu gối,  may có cô con gái ở nhà 

giúp đỡ mẹ và Bích. 

Dũng. 

  

    

Thác D‗ray Nur  

Hồ Tà Đùng 

Anh Phạm Ngọc Bích 

Cơm lam—gà nƣớng 
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Tin Âu châu 

1) Ngọc Điệp nghỉ hƣu 

Chị Châu Thị Ngọc Diệp K7 vừa 

nghỉ hƣu hồi đầu năm 2021, cho 

biết nghỉ làm sƣớng thật vì khi 

còn đi làm cứ phải thức từ 5 giờ 

sáng để sửa soạn trang điểm đến 6 

giờ lấy xe lửa tới chỗ làm ( ngân 

hàng Crédit Agricole ) ở tận Saint 

Quentin en Yvelines, ngoại ô tây 

nam Paris. Công việc kế toán 

trong ngân hàng khác hẳn kế toán 

trong sở thƣờng.Hơn nữa chị làm 

trong ban tài chánh liên hệ đến thị 

trƣờng chứng khoán nên cứ mỗi 

đầu tháng chị phải phúc trình kết 

quả và chỉnh cố cùng với các chi 

nhánh quốc nội và quốc tế. Chị 

lúc nào cũng bận rộn ngày đêm để 

làm đúng thời hạn.  

Đáng lẽ chị có thể nghỉ hưu từ lâu 

nhƣng vì còn sức khoẻ nên chị 

tiếp tục đi làm. Đến khi quyết 

định nghỉ việc thì người ta lại yêu 

cầu chị ở lại thêm 6 tháng để huấn 

luyện ngƣời thay thế. 

Bây giờ để cho những ngày nghỉ 

hƣu đỡ buồn chán, nhất là trong 

hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, 

chị học đàn và nhạc lý. Chị sắm 

một cây đàn synthétiseur để thực 

tập và chị tự học nhạc lý trên 

internet. Vì đam mê âm nhạc nên 

nhiều khi chị thức  đến 1-2 giờ 

sáng để thực tập. Nhƣ vậy trong 

tƣơng lai, sau dịch bệnh, anh chị 

em Thụ Nhân Paris chúng ta có 

thêm một cây đàn trong những 

buổi họp mặt thƣờng xuyên. 

 

2) Cây Thụ nhân nở rộ 

Anh Nguyễn Huỳnh Tân K1 vừa 

gửi ngày 4/ 3 một điện thƣ cho 

biết cháu Nguyễn Minh Tân từng 

được sự bảo trợ của Thụ nhân Âu 

châu và DUACT, hiện nay làm 

việc trong chƣơng trình nghiên 

cứu khoa học thiên văn tại Pháp. 

Xin đọc hai lá thƣ dƣới đây: 

 

Cháu Minh Tân quí mến, 

Thật là một tin mừng đƣợc biết 

Cháu đang tham gia với Ramona 

Pelich vào chƣơng trình nghiên 

cứu khoa học rất độc đáo và mới 

mẻ trong ngành ―Remote Sensing― 

của việc Quan sát địa cầu từ tầm 

xa. 

Trong phƣơng diện nghiên cứu 

các đề tài tƣơng tự trong ngành 

vật lý địa dƣ nói riêng và trong 

ngành khoa học vật lý nói chung 

quả là khá hiếm và khá mới mẻ. 

Bác Tân chúc mừng và khuyến 

khích cháu tiếp tục chƣơng trình 

nghiên cứu đến thành công. Bác 

Tân ƣớc mong sẽ nhận đƣợc tin 

khi đề án của cháu đƣợc chấp 

nhận . 

Mến chúc cháu và gia đình vui vẻ, 

hạnh phúc và nhiều sức khoẻ. 

Nguyễn Huỳnh Tân 

 

Ngày 13 tháng 3 cháu Phạm Minh 

Tân hồi âm: 

Con chào bác Tân, 

Dạ con cảm ơn bác đã gửi thƣ hỏi 

thăm và động viên ạ! Con có tham 

gia nghiên cứu về ngành xử lý 

ảnh viễn thám (Remote Sensing 

Imagery) và Artificial Intelligence 

(AI) với các đồng nghiệp ở nhiều 

trƣờng trong đó có bạn Ramona 

lúc trƣớc làm PhD cùng trƣờng 

với con, giờ đang là research sci-

entist tại Viện nghiên cứu của 

Luxembourg. 

Con chúc các cô bác nhiều sức 

khoẻ. 

Minh Tân 

 

3) Sức khoẻ của Đinh Hùng 

Sau 3 tháng nằm bệnh viện, cuối 

tháng 2 anh Đinh Hùng đƣợc 

chuyển qua trung tâm hồi phục 

sức khoẻ. Lúc đầu anh vào nhà 

thƣơng vì tƣởng mình bị AVC. 

Hoá ra không phải mà bị nghẹt 

tim. Anh đã đƣợc gắn 2 cái stent 

để tim hoạt động bình thường. 

Sau đó một tuần anh sắp sửa đƣợc 

về nhà thì trong ngƣời cảm thấy 

có triệu chứng khó chịu từ nhiếp 

hộ tuyến và đƣờng tiêu hóa. Anh 

phải nằm lại để khám và làm phẫu 

thuật.  

Cuối tháng 2 anh cho biết qua 

điện thoại rằng sức khoẻ anh đã 

ổn định. Anh sẽ đƣợc đƣa qua 

dƣỡng bệnh viện cho đến khi hồi 

phục hẳn. Sự thật thì đến trung 

tuần tháng 3 anh mới đƣợc xuất 

viện. Nhƣ vậy thời gian anh ra vô 

nhà thƣơng tổng cộng lại hơn 3 

tháng. 

Giữa tháng 3 bạn bè điện thoại 

hỏi thăm thấy anh Hùng đã khá 

hơn nhiều, giọng nói không còn 

yếu ớt nhƣ lúc nằm trong nhà 

thƣơng. Rất mừng đƣợc nghe anh 

Hùng hoàn toàn bình phục. 

 

4) Kênh youtube của Phạm Ngọc 

Lân bị đóng  

Ngày 31/01 anh Chung Thế Hùng 

K10 gửi trên Trang Nhà Thụ nhân 

lá thƣ của anh Phạm Ngọc Lân, 

chồng chị Quản Mỹ Lan SP, kể 

lại một chuyện vừa xảy ra cho 

anh: 

Quý anh chị và quý bạn thân mến, 

Tôi vừa nhận đƣợc thông báo của 

Youtube đóng cửa vĩnh viễn kênh 

Youtube của tôi. 

 Cách đây gần 2 tháng, đã có 2 

bài tôi đàn hát bị tố cáo là vi 

phạm tác quyền, đó là "Khúc 

Thụy Du" của Anh Bằng phổ thơ 

Du Tử Lê và "Chuyến Đi Về 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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