
  

 

N gười xưa có câu « Thời gian 
như bóng câu qua cửa sổ » 
quả không sai ! Mới hôm nào 

anh chị em Thụ Nhân mình còn rủ rê 
nhau đi ăn Tân Niên Nhâm Thìn với 
bao nhiêu ước vọng mọi sự tốt đẹp 
thế mà một năm đã trôi vèo qua , 
nay người người, nhà nhà lại cùng 
nhau háo hức đón Xuân Quý Tỵ! 
Nhìn lại năm 
qua, chuyện 
riêng không biết 
sao chứ chuyện 
chung hình như 
buồn quá, bao 
tai ương đổ 
xuống anh em, 
xuống hội nhà ! 
Nhưng thôi, chả 
nhắc lại làm chi 
cho đau lòng, 
nói chuyện vui 
thích hơn. 
 
Kính thưa quý Thầy Cô, 
Anh chị em Thụ Nhân thân mến, 
Nhớ ngày xưa khi còn ở quê nhà, 
thời gian này là lúc các Đài Phát 
Thanh, Đài Truyền Hình đâu đâu 
cũng tưng bừng vang lên bài hát  
Xuân đã đến rồi , gieo rắc ngàn hồn 
hoa xuống đời 
Vui trong bình minh muôn ngàn 
chim hát vang mọi nơi… 
Và những tờ báo Xuân ngày thường 
chỉ in đen trắng thì Xuân tới,  báo 
Xuân nào cũng cố gắng ít nhất trang 
đầu in hình mầu với hoa mai, hoa 

đào rực rỡ hay hình các ca sĩ, tài tử 
mỹ miều với lời chúc tết đầu năm 
« nhất bản vạn lợi», « cầu được ước 
thấy », « vạn sự như ý » vv..  của 
các ông chủ nhiệm, chủ bút !  
Truyền thống dân ta lại có cả vài 
chục trang Tử Vi đẩu số, bói toán 
đưa ra trọn năm để mọi người biết 
đường mà xuất hành đầu năm. 

Những trang bói 
này thường được 
các bà, các cô 
đón nhận nhiệt 
tình, nhất là các 
cô còn xuân hay 
hơi quá thì mà 
chưa có đức lang 
quân hay ý trung 
nhân nào trong 
tầm ngắm ! 
Người ta phải 
mua nhiều báo 
Xuân để còn so 
xem ông thầy 

nào nói cái gì, hay nhất là ông nào 
nói hợp với sở nguyện của các bà 
các cô! Mãi sau này khi nước mất 
nhà tan rồi người ta mới biết rằng có 
nhiều ông Tướng, Tá trước khi ra 
trận cũng coi bói, thầy mà gieo gặp 
quẻ xấu thì không thèm đi đánh 
giặc ! Thế có oải không ?  
Một mục cũng không thể thiếu được 
là Sớ Táo Quân ! Bản Tin Thụ Nhân 
mình thì đương nhiên không thể 
thiếu mục này. Nhớ năm Nhâm 
Thìn, sớ được anh Nguyễn Minh 
Khôi khởi xướng (hay bị bắt 

CHÚC TẾT THỤ NHÂN 
TÂN NIÊN QUÝ TỴ  

 
 

Kính chúc Thầy Cô sống thật lâu, 
Sang năm Quý Tỵ nghĩa thêm sâu. 

Xuân này các chị nhiều tài lộc, 
Tết nhất đàn anh vẫn đứng đầu. 

Thụ Nhân tình nghĩa càng thêm đậm, 
Anh em thắt chặt mối tâm đầu. 
Tân xuân Quý Tỵ như rồng rắn, 

Cuộc sống thăng hoa tựa ngọc châu 
LêĐình Thông 

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

Số 11 (Bộ mới) Tháng 1 năm 2013 

Lời nhóm biên soạn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau lần kêu gọi quý anh chị 
phê bình thẳng thắn, chúng tôi 
đã nhận được vài ý kiến xây 
dựng, cũng như nhận  được 
nhiều tin tức, bài vở đa dạng 
từ quý vị giáo sư và các anh chị 
Thụ Nhân khắp nơi. Nhóm 
biên soạn xin cảm ơn quý vị 
giáo sư, quý anh chị đã tích 
cực giúp đỡ nhóm biên soạn 
trên đường phục vụ đại gia 
đình Thụ Nhân 
Trước thêm năm mới, xin 
thành thật cầu chúc  quý vị 
giáo sư và quý anh chị một 
năm an lành, khỏe mạnh và 
vạn sự như ý. 
 
Bài vở và tin tức xin gởi về: 
thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@dbmail.com 

Trong số này: 
Tết ta, Tết mình 

Quản Mỹ Lan 
Ai làm vỡ ánh trăng xanh  

 (thơ) Đá xanh  
Lễ giỗ Cha Lê Văn Lý 

 GS Trần Văn Cảnh  
Viva Thụ Nhân 

 Mai Kim Đỉnh (TL) 
Vài kỷ niệm với Cha Lý 

Một TN K7 
Tản mạn về rắn 

Trương Văn Bảo  
Giòng thơ suối nhạc 

Trần Văn Nho 
Paris còn nhớ hay quên  

(nhạc) Trần Thụy Minh 
Ví dầu 

Nguyễn Văn Sơn 
Tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 3 
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Trăng lên phố cổ , 
lầu mái đèn treo . 
hoa xuân nở rộ , 

hương đêm ngọt ngào . 
  

theo nhau từng bước , 
qua cầu ngắm mây . 

nụ cười rạng rỡ , 
trăng về đồi tây . 

  
phố đêm hun hút , 
niềm vui tràn đầy . 

phải chăng tiền kiếp , 
hẹn nhau về đây ? 

  
đường qua nhộn nhịp , 

nườm nượp giòng người. 
ghi vài tấm ảnh , 

người mơ đang cười . 
  

hương đêm thơm ngát , 
trăng dõi chân người . 

sỏi đá tình tự , 
đường khuya cũng vui . 

  

đóa tường-vi nhỏ , 
rơi vội xuống cầu ... 
trăng xanh òa vỡ , 

lòng ta chợt đau ...! ! !  
  

kìa đôi chiếc lá , 
quấn quít bên cầu  

lạc vào giòng xoáy ... 
thôi đành lìa nhau !  

      
bước lên sân khấu , 
diễn vở kịch đời . 

nụ cười , nước mắt , 
cho  người mua vui . 

  
rồi tàn vai diễn  , 
đôi kẻ , đôi đời ... 
còn vài tấm ảnh , 

chứng tích ngày vui . 
  

một ngày xuân mới , 
bên chén trà xanh . 

nhớ về phố cổ , 
nét tình đan thanh . 

  
   

đá xanh 
2012 

Chúc mừng 
 

Nhận được thiệp mừng của anh chị Nguyễn Minh Khôi VK, làm lễ thành hôn cho thứ nam  
Nguyễn Minh Mẫn cùng cô Lý Trịnh Thùy An  

 

vào ngày 29/09/12 tại Chelles, Pháp quốc 
 

Thụ nhân Âu châu chúc mừng anh chị Khôi Đào được dâu hiền, trai thảo và cầu chúc cho hai 
cháu Minh Mẫn-Thùy An sắt cầm hòa hợp, trọn đời hạnh phúc 
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buộc !!!) mà Mỹ Lan tôi cũng cọt 
quẹt mấy hàng, vui quá chửng ! 
Vui nhất là tuy xa xôi chả được 
tham dự nhưng dân Thụ Nhân 
tỉnh lẻ như tôi được xem hình Táo 
Bảng, đội mũ đi hia, chẳng mặc 
quần … còn ông Ngọc Hoàng 
Khoát chắc còn mắc đi chợ cho 
vợ (!) về trễ vội vã ra thiết triều 
nên bộ râu bị cụp hẳn ! Anh em ai 
ai đều lấy làm thương xót.   
Rồi thì mùa nào thức nấy – xin lỗi 
– năm nào con nấy, hễ năm Tý thì 
bao nhiêu là chuyện chuột, chuột 
cống, chuột nhắt kéo ra hàng đàn, 
các ông nếu có tuổi thuộc loại 
chuột sa chĩnh gạo là nhất. Năm 
Sửu thì ôi thôi, chuyện về trâu 
vàng, trâu trắng, trâu nước, trâu 
…đủ thứ ai cũng viết ào ào. Chà, 
đến năm Dần với các ông thì OK 
nhưng các cô mà tuổi dần, nhất là 
canh dần thì dấu biến, sợ lắm ! 
Ông tuổi Tý mà yêu cô tuổi Dần 
thì đôi khi bà mẹ chồng tương lai 
biết được thì kể như : Anh đi 
đường anh, tôi đường tôi . Tình 
nghĩa đôi ta có thế thôi… 
Ví thử vì yêu nhau quá mà lấy đại 
thì hễ ông chồng có chuyện gì 
nàng dâu nghe bà mẹ chồng chì 
chiết cũng xỉu luôn ! Trái lại ai 
sanh năm Thìn thì trai gái gì cũng 
tốt hết, nhất là các ông tuổi thìn, 
được cưng kể gì !  
Có người hỏi thế năm Tỵ thì sao ? 
Thôi mình tảng lờ đi vậy vì con 
này sợ lắm, không thích đâu ! 
Chuyện Thị Lộ-Nguyễn Trãi còn 
truyền tụng thì ai mà chả ngán ! 
Đến bà E Và chỉ vì nghe nó ngon 
ngọt mà lụy luôn cả đến ông A 
Dong để đến bây giờ các ông còn 
nghẹn quả táo trên cổ (pomme  
d’ Adam) là gì ! Xin tạm ngưng 
mục bói toán ở đây vậy kẻo anh 
chị em lại bảo rõ vớ vẩn, thời đại 
này mà còn nói chuyện bói với lại 
chả toán !   
À, phải nói đến mục mà ai ai 
trong chúng ta cũng chờ đợi trong 
dịp Tết là mục lì xì ! Càng bé thì 
được tiền mừng tuổi càng nhiều, 
ai cũng cho bé mà lớn dữ nữa thì 
phải lì xì bé nên ai cũng thích bé 

thôi! Cuối cùng bé đâu biết tiêu, 
lại đưa hết cho mẹ giữ hộ! Nhưng 
mẹ giữ thường là mẹ quên mà bé 
thì chả nhớ gì cả ! Thế là huề ! 
Còn bọn con trai lớn hơn thì 
mang tiền nướng cho bầu cua cá 
cọp, con gái thì để dành tiền mua 
sách Tuổi Hoa, mua kẹp tóc, lớn 
nữa thì mua vải may áo dài… Khi 
con gái biết mua áo dài là con trai 
biết để dành tiền đưa bồ đi ciné, 
đi ăn kem Việt Hưng, chỉ hàng 
hoa mai đường từ hồ Xuân 
Hương lên khu Hòa Bình mà vẽ 
tương lai hai đứa !  
Một việc khác là bọn con gái 
chúng tôi còn phải giúp mẹ, giúp 
chị người làm lo vụ mứt Tết, lo 
làm bánh chưng , bánh tét, xôi vò, 
chè đậu đãi, nấu nướng cỗ bàn để 
cúng giao thừa, cúng đầu năm, 
cúng hóa vàng vv… Trong khi đó 
thì bọn con trai chỉ mỗi một việc 
là đánh bóng lư hương, chân 
đèn… Nói thế chứ chúng tôi dù 
chưa biết làm thì ít ra cũng đóng 
vai thợ vịn, lo quan sát, học hỏi 
để khỏi bị la mà sau này còn làm 
lợi cho chồng con, vượng phu ích 
tử ! Trái lại các ông tướng nhà 
trời kia thì gọi là lo xếp dọn bàn 
thờ nhưng thoắt một cái là chạy 
biến, hẹn hò với các bà tưởng sẽ 

là chị dâu tương lai mà thường 
thường là trớt quớt !   
Mấy đứa học trò ngoan thì kéo 
nhau đi thăm thầy cô. Khi đã  là 
Thụ Nhân thì lớn rồi và các thầy 
thì cũng thường về ăn Tết với gia 
đình tại Sài Gòn nhưng khi còn ở 
trung học thì đi thăm thầy cô 
nhân dịp Tết là thường lắm và 
thích lắm vì sự liên hệ rất khác 
ngày thường, không sợ bị la vì 
không thuộc bài mà trái lại thầy 
cô còn vui vẻ tươi cười, cho ăn 
bánh, ăn mứt nữa… 
Bây giờ ai cũng già rồi, Thụ Nhân 
trẻ nhất cũng đã vào khoảng 55 
cái xuân xanh và thầy cô tụi mình 
bây giờ cũng ở tuổi thất thập cổ 
lai hi cả hoặc trên nữa vì thế mình 
còn nhớ tới thầy cô, còn được đi 
thăm thầy cô là phước cho mình 
đó !  
Thôi, chúng mình rủ nhau đi thăm 
thầy cô để mừng Xuân Mới Quý 
Tỵ nhé, kính chúc Thầy Cô được 
an khang, trường thọ, các bạn 
mình muốn gì được nấy, tiền bạc 
dồi dào, cầu được ước thấy, con 
cháu đầy đàn, đất nước khá hơn 
để dân mình bớt khổ. Thế nhé ! 

             
Quản Mỹ Lan              

Những ngày cuối năm Nhâm Thìn 

Tổng kết tài chánh 2012 
 

Kết sổ ngày 8/04/2012  
(quỹ còn lại của 2011 + niên liêm 2012 + sách)  2 178,00 € 

   
Thu   
      Niên liêm 2012 (đóng trễ) 75,00 €  
      Ủng hộ 41,00 €  

Tổng số thu  116,00 € 

   
Chi   
      Bản tin số 10 183,11 €  
      Giỗ 20 năm cha Lê văn Lý 136,68 €  
      Phân ưu GS Nguyễn Viết Khánh 155,00 €  
      Linh tinh 27,16 €  

Tổng số chi  501,95 € 

Kết sô ngày 31/12/12  1 792,05 € 
   

3 người đóng (trễ) niêm liêm 2012 :   
Châu Ngọc Địêp, Võ Ngọc Hưng, Huỳnh Phương Thúy 

...Tết Ta, Tết Mình 
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P ar is ,  chúa nhậ t 
14.10.2012, khoảng 30 

cựu giáo sư và sinh viên Hội 
Ái Hữu Đại Học Đà Lạt tại Âu 
Châu đã đáp lời mời của anh 
Chủ Tịch Phạm Trọng Khoát, 
tề tựu tại Giáo xứ Việt Nam để 
cử hành Lễ Giồ 20 năm linh 
mục Lê Văn Lý (1913-2012), 
Viện Trưởng Viện Đại Học Đà 
Lạt. Không kể đông đủ anh em 
cựu sinh viên, về phía các cựu 
giáo sư, có đại diện của cả 4 
phân khoa : Gs Cảnh của Sư 
Phạm, Gs Lange của Văn 
Khoa, Gs Thạch và Gs Minh 
của Khoa Học và Gs Ngô của 
Chính Trị Kinh Doanh. 
 
NIỆM HƯƠNG 
 
Trước khi thánh lễ được cử 
hành, tất cả các quí vị giáo sư 
và sinh viên hiện diện đã lần 
lượt lên dâng hương tưởng 
niệm linh mục Viện Trưởng Lê 
Văn Lý. Ngài là viện trưởng 
thứ ba, sau hai viện trường 
tiền nhiệm là Linh Mục Trần 
Văn Thiện và Linh Mục 
Nguyễn Văn Lập. Ngài sinh tại 
Lệ Thủy, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam, ngày 30/5/1913 ; 
Năm 1948 đậu Tiến sĩ quốc 
gia về Ngữ Học với luận án 
“Le Parler Vietnamien” ; Năm 
1966 Phó Viện Trưởng Viện 
Đại Học Đà Lạt, kiêm Khoa 
Trưởng Trường Đại Học Văn 
Khoa ; Viện Trưởng Viện Đại 
Học Đà Lạt từ 1970 đến 
1975 ; 1980 hưu tại Paris, 
Pháp, rồi tại Hoa Kỳ từ 1983. 
Ngài qua đời ngày 03.10.1992 
và đã được an táng tại 
Springfield, MO, cùng một 
nghĩa trang với TGM “Ngô 

Đình Thục,  LM Lương kim 
Định, LM Cao Văn Luận. 
 
LỜI TƯỞNG NIỆM 
 
Cùng lúc đó, Gs Trần Văn 
Cảnh đã nói Lời Tưởng Niệm 

về « Đạo Quản Lý Giáo Dục 
của linh mục Viện Trưởng Lê 
Văn Lý ».  
Trước nhất ông nhắc lại 11 
công trình quản lý giáo dục 
quan trọng đã được thực hiện 
trong 5 năm Viện Trưởng của 
linh mục Lê Văn Lý, trong đó 6 
công trình đã được hoàn tất và 
5 dự án đang tiến hành dở 
dang.  
Soạn thảo Qui Chế Nội Bộ 
Viện Đại Học về qui chế điều 
hành tổng quát và quy chế  
nhân viên giảng huấn, năm 
1970-1971  
Lập Sinh Viên Vụ, soạn sách 
« Chỉ Nam Sinh Viên » và 
xây dựng Trung Tâm Sinh 
Viên. Linh Mục Vũ Minh Thái 
làm Giám Đốc. Sách Chỉ Nam 
Sinh Viên soạn xong và phát 

hành năm 1973. Trung Tâm 
Sinh Viên vụ khang trang đã 
được xây dựng bên cạnh nhà 
nguyện Năng Tĩnh vào năm 
1972, và khánh thành trong 
niên khóa 1973-1974.  
Mở Khóa Huấn Luyện cấp 
tốc cho 100 Giáo sư Trung 
Học Đệ Nhất Cấp Sắc Tộc. 
Trường Đại Học Sư Phạm đã 
phát triển hoạt động mở mang 
dân trí cho cộng đồng dân tộc 
ít người, nên Bộ Giáo Dục cho 
phép Trường được mở khóa 
huấn luyện cấp tốc cho 100 
Giáo Sư Trung Học Đệ Nhất 
Cấp sắc tộc mỗi năm. Khóa 
huấn luyện cho người dân tộc 
thiếu số được thực hiện từ 
năm 1973-74. 
Lập Ban Sư Phạm Âm Nhạc. 
Kể từ niên khóa 1973-1974, 
Trường Đại Học Sư Phạm mở 
thêm Ban Âm Nhạc, nhằm đào 
tạo giáo sư âm nhạc cho các 
trường trung học. Năm I Âm 
Nhạc đã bắt đầu với 40 sinh 
viên chọn lọc, dưới sự hướng 
dẫn của một ban giáo sư danh 
tiếng gồm : Lm Ngô Duy Linh, 
Lm Đinh Quang Tịnh, Lm Kim 
Long, Nhạc Sư Hải Linh và 
Nhạc Sĩ Hùng Lân. 
Đào tạo nhân viên giảng 
huấn và tu nghiệp tại chức. 
Tiếp tục truyền thống, Viện đã 
tìm các học bổng bên ngoài để 
đưa các nhân viên giảng 
huấn, giáo sư phụ khảo còn 
trẻ có nhiều triển vọng đi du 
học đào tạo tại các nước tiền 
tiến như Pháp, Anh, Đức, Mỹ. 
Cuối năm 1973, 4 vị đã được 
gửi đi du học. 
Lập Cơ Quan Nghiên Cứu 
Đại Học. Theo những quyết 
định của Đại Hội Đồng Viện 
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ngày 23.02.1974, Linh Mục 
Viện Trưởng đã bổ nhiệm linh 
mục Mai Văn Hùng OP, Tiến 
Sĩ Triết học, trách nhiệm cho 
ra đời tập san Tri Thức. Tập 
san Tri Thức vừa là tài liệu 
nghiên cứu, dịch thuật, trao đổi 
chuyên môn thuộc các lãnh 
vực khoa học khác nhau của 
các giáo sư, đồng thời là tài 
liệu học tập cho sinh viên.  
 
Năm dự án cải cách đang tiến 
hành dở dang gồm : 
Kế hoạch cải tổ sâu rộng để 
thay đổi toàn bộ cơ cấu của 
Viện : tổ chức và điều hành ; 
hoạch định rất chi tiết về 
chương trình giảng dạy tại các 
phân khoa ; và công trình tái 
xây cất các cơ sở vật chất của 
Viện, đã khởi công từ 1973-74.  
Kế hoạch thiết lập Trường 
Đại Học Y Khoa Đà Lạt cho 
vùng Cao Nguyên, lên chương 
trình từ 1975. 
Dự án phát huy về ngữ học, 
dân tộc học, và khảo cổ học, 
lâm khoáng sản và thủy điện 
nơi cộng đồng dân tộc ít người 
ở Cao Nguyên Miền Trung Việt 
Nam, cộng tác với Viện Đại 
Học Honolulu và với Viện 
Chuyên Khảo Ngữ Học Mùa 
Hè của Đại Học North Dakota. 
Xây Dựng Phân Khoa Thần 
Học : Hợp thức chấp nhận 
toàn bộ Chương trình và Ban 
Giảng Huấn của Giáo Hoàng 
Học Viện Thánh Piô X theo 
danh nghĩa của Phân Khoa 
Thần Học của Viện Đại Học 
Đà Lạt.  
Thành Lập Hội Thân Hữu 
Thụ Nhân, qui tụ Giáo Sư và 
Cựu Sinh Viên Viện Đại Học 
Đà Lạt. Dự án này được trù 
liệu cho niên khóa 1975-76.  
 
Qua 11 công trình đã hoàn 
thành hay còn đang thực hiện 
dở dang trên đây, theo Gs 
Cảnh, người ta có thể nhận ra 
rằng linh mục Viện Trưởng Lê 

Văn Lý đã khai phóng một con 
đường phải đi, một cái lý phải 
theo, một trật tự thiên nhiên 
phải tuân thủ, mà cũng có thể 
gọi là đạo, một Đạo Quản Lý 
Giáo Dục Đại Học. Đạo Quản 
Lý này có những nét độc đáo 
nào ? Sau đây là 4 gợi ý trả lời 
của ông : 
Một Đạo Quản lý khiêm nhu 
và tập thể. Soạn qui chế nội 
bộ Viện Đại Học, thực hiện 
năm 1970-1971, ngài đã trao 
cho Gs Đỗ Hữu Nghiêm. Kế 
hoạch cải tổ sâu rộng nhằm 
cải tiến toàn bộ cơ cấu của 
viện, thiết kế từ năm 1973-
1974, ngài đã ủy quyền cho 
một ủy ban gồm 6 vị khoa 
trưởng và phó khoa trưởng 
của 3 phân khoa Sư Phạm, 
Văn Khoa và Khoa Học, do Lm 
Vũ Minh Thái, khoa trưởng Sư 
Phạm, lãnh đạo. Nhiều người 
đã nhận xét rằng Linh Mục Lê 
Văn Lý là con người đơn sơ, 
khiêm nhu và nhân ái. Lời 
nhận xét này xác thực và đã 
nhìn ra cách ứng xử của linh 
mục Viện Trưởng Lê Văn Lý. 
Đó là Đạo Quản Lý Khiêm Nhu 
và Tập Thể. Đạo quản lý này 
không xa lạ gì với các nhà trí 
thức Việt Nam, nhất là những 
người thâm trầm như linh mục 
Lê Văn Lý. Lão Tử (-579-490) 
đã viết trong Đạo Đức Kinh 
rằng : « Thánh nhân ôm giữ 
lấy đạo làm phép tắc cho thiên 
hạ. Không tự biểu hiện cho 
nên mới sáng tỏ, không tự cho 
là phải cho nên mới chói lọi, 
không tự kể công cho nên mới 
có công, không tự phụ cho nên 
mới trường cửu. Chỉ vì không 
tranh với ai cho nên không ai 
t ranh giành vớ i  mình 
được » (ĐĐK, chương 22). 
Đạo quản lý này cũng không lạ 
gì với những tín hữu công giáo 
mà linh mục Lê Văn Lý là giáo 
sĩ. Chúa Giêsu Kitô đã nhiều 
lần nói về tinh thần phục vụ và 
ứng xử khiêm nhu « Ai muốn 

làm lớn giữa anh em thì phải 
làm người phục vụ, ai muốn 
làm đầu anh em thì phải làm 
đầy tớ mọi người” (Mc 10, 43-
44). “Hãy học cùng Ta vì Ta 
hiền lành và khiêm nhường 
trong lòng” (Mt 11, 29). 
Một Đạo Quản Lý Giáo Dục 
Đại Học đa chiều, bao quát 
và toàn diện. Vào năm 1970, 
Viện Đại Học Đà Lạt đã có 4 
phân khoa : Sư Phạm, Văn 
Khoa, Khoa Học và Chính trị 
Kinh Doanh. Trường Chính trị 
Kinh Doanh đã phát trển đến 
mức cao. Mọi cố gắng đặc biệt 
dành cho 3 khoa còn lại và 
những khoa mới cần thiết lập. 
Từ năm 1972, Trường Sư 
Phạm đã mở thêm một Khóa 
mới và một Ban mới. Đó là 
khóa Huấn Luyện cấp tốc cho 
100 Giáo sư Trung Học Đệ 
Nhất Cấp Sắc Tộc và Ban Sư 
Phạm Âm Nhạc. Một số ban 
khác cũng đã được thiết kế để 
mở rộng tầm hoạt động của 
Trường Văn Khoa và Khoa 
Học, là ngữ học, dân tộc học, 
và khảo cổ học, rồi lâm khoáng 
sản và thủy điện. Ngoài ra hai 
phân khoa mới đã được đề 
cập nhiều lần. Thứ nhất là việc 
Xây Dựng Phân Khoa Thần 
Học trên căn bản Giáo Hoàng 
Học Viện; thứ hai là Kế hoạch 
thiết lập Trường Đại Học Y 
Khoa Đà Lạt cho vùng Cao 
Nguyên, lên chương trình từ 
1975. Thiết kế việc mở thêm 
các ban ngành mới trong các 
phân khoa hiện hữu và xây 
dựng thêm những phân khoa 
đại học mới, phải chăng linh 
mục viện trưởng của chúng ta 
đã bày tỏ một điểm mới trong 
việc quản lý giáo dục đại học, 
đó là Đạo Quản lý Giáo dục đa 
chiều, bao quát và toàn diện, 
để đáp ứng nhu cầu của xã 
hội. 
Một Đạo Quản Lý Giáo Dục 
Đại Học nhắm tới sáng tạo 
và cải tiến liên tục. Giáo sư 

Xem tiếp trang 11 
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R ắn là động vật máu lạnh 
thuộc loài bò sát, thân 

dài, có vảy, thường có nọc độc 
ở miệng. Các khoa học gia nhất 
tề cho rằng sự tiến hoá của rắn 
bắt nguồn từ tổ tiên của loài 
thằn lằn, sau khi ngiên cứu gen 
và sinh hoá.  
Rắn có hằng trăm chủng loại 
với nhiều lọai  khác nhau như 
rắn hổ mang, hổ lửa, hổ đất, hổ 
trâu, rắn hoa câu (rắn xe điếu), 
rắn lục, rắn mai gầm, rắn cạp 
nong, rắn cạp nia, rắn đẹn 
vàng, đẹn cơm, đuôi gai, đẹn 
khoanh, đẹn mỏ, đẹn sọc dưa, 
rắn ráo, rắn giun (trun), rắn 
gió, rắn vú nàng… 
Trong dân gian có nhiều câu 
thành ngữ, tục ngữ nói đến rắn 
như: Rắn con lăm nuốt cả voi; 
rắn đổ nọc cho lươn; rắn đói 
lại chê nhái què; rắn già rắn 
lột người già người tuột vào 
săng; rắn khôn giấu đầu… 
Trong thập nhị chi, rắn có tên 
gọi là “tỵ”, xếp hàng thứ sáu 
sau rồng.  
Rắn không có chân, da rắn phủ 
kín vảy và di chuyển nhờ vào 
lớp vảy. Mi mắt rắn trong suốt 
không khép. Rắn lột da để lớn 
theo chu kỳ và cũng để loại bỏ 
ký sinh trùng bám vào da rắn. 
Sự phục hồi coi như sự tái sinh 
mà biểu tượng của y khoa thể 
hiện bằng bức tranh “Cái gậy 
của Thần y thuật” (Rod of As-
clepius). 
Tất cả loài rắn đều ăn thịt, 
chúng dùng nọc độc để giết 
chết con mồi, hoặc quấn xiết 
con mồi đến chết, có khi nuốt 
sống cả con mồi. Loài rắn 

thường không cắn người kể cả 
những loài rắn độc, chỉ trừ 
những trường hợp bị khiêu 
khích hoặc giật mình trong tình 
huống tự vệ nên rắn mới phải 
tấn công, thường thì bò lảng đi 
nơi khác. 
Dù được coi là độc vì nọc rắn 
có thể giết chết người và các 
loài động vật khác, nhưng rắn 
sống không xa lạ với con người 
ở những vùng rừng núi, đồng 
ruộng, nơi có nhiều cây cối 
rậm rạp. Chính vì vậy rắn đã đi 
vào cuộc sống con người qua 
một số lãnh vực văn chương, y 
học, quân sự, võ thuật. 
 

 
Rắn trong văn chương. 
Tam Nguyên Lê Quý Đôn 
(1726 - 1784), tự Doãn Hậu, 
hiệu Quế Đường, quê xã 
Duyên Hà, Hưng Yên nay 
thuộc tỉnh Thái Bình, thông 
minh lanh lợi, nổi tiếng thần 
đồng, thuở nhỏ ham chơi trốn 
học bị cha mắng và đánh roi: 
“Đồ rắn đầu rắn cổ”, ông đã 
làm bài thơ Đường luật về rắn, 
mỗi câu có tên một loài rắn, 
truyền tụng trong văn học và 
được giảng dạy ở chương trình 

giáo dục. Ý nghĩa bài thơ cao 
diệu vừa mang tính văn 
chương chữ nghĩa vừa mang 

tính giáo dục răn đe, tự mình 
giác ngộ sự học: 
 
Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà; 
Rắn đầu biếng học, lẽ không tha! 

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ; 
Nay thét mai gầm, rát cổ cha; 

Ráo mép chỉ quen tuồng dối trá; 
Lằn lưng cam chịu vết roi tra; 
Từ rày trâu lỗ xin chăm học,  

Keo hổ mang danh tiếng thế gia! 
 
Rắn trong y học. 
Nọc rắn giết người và nọc rắn 
cũng cứu người. Biểu tượng 
của y khoa thế giới và Việt 
Nam là hình con rắn quấn 
quanh một cái 
cây hoặc quấn 
quanh một cái 
cốc có đế, thân 
rắn vươn lên, đầu 
rắn cúi xuống 
miệng cốc như nhả nọc. Nguồn 
gốc ý nghĩa hình tượng này 
đến nay vẫn còn nhiều quan 
niệm và ý kiến khác nhau. 
Theo một số tài liệu y khoa thì 
biểu tượng hai con rắn quấn 
quanh đôi cánh được gọi là y 
hiệu (caduceus) mang nhiều ý 
nghĩa, có nguồn gốc từ Hy Lạp 
cổ đại do các thần Hermes 
mang theo bên mình như biểu 
tượng của hoà bình. Thần As-
clepius (Thần y thuật) luôn 
mang bên mình cây gậy có 
hình con rắn quấn quanh. 
Người xưa quan niệm hai con 
rắn là biểu tượng của sự khôn 

Võ sư Trương Văn Bảo  
Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền 

tỉnh Lâm Đồng 
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khéo, thận trọng, cân bằng, 
duy trì sự cân bằng về tinh 
thần và thể chất, nói lên tình 
trạng sức khoẻ của các nhà 
hiền triết cổ đại. 
Con rắn quấn quanh cái cốc có 

chân đế là biểu 
tượng của vị thần y 
học người La Mã 
Esculape, được tôn 
thờ từ thế kỷ thứ III 
trước Công nguyên. 

Thần Esculape có tài chữa 
bệnh, cải tử hoàn sinh. Cái cốc 
dùng đựng thần dược để cứu 
người. Làm thầy thuốc là để 
cứu người.  
Dân gian cho rằng rắn ngâm 
rượu được dùng chữa trị một 
số bệnh nhức mỏi, tê thấp, tăng 
cường sinh lực, nhưng vì chưa 
có một công bố kiểm nghiệm y 
học chính thức nào cho sự lợi 
ích của rượu rắn nên có nhiều 
thông tin trái ngược nhau về 
tác dụng. Rượu rắn ngâm theo 
số lẻ, một con thường là rắn hổ 
mang hoặc hổ mang chúa (xà 
vương), rồi đến 3 con gọi là 
tam xà, 5 con là ngũ xà, 7 con 
là thất xà nhưng phải là những 
loại rắn khác nhau. Ăn thịt rắn 
cũng được tin là có công dụng 
chữa trị một số bệnh tật.  
 
Rắn trong quân sự. 
Vùng Thường Sơn có một loài 
rắn tên là Suất Nhiên, loài rắn 
này rất đặc biệt, vì khi bị tấn 
công vào đầu thì đuôi lên tiếp 
ứng, khi bị tấn công phần đuôi 
thì đầu về tiếp ứng, khi bị tấn 
công phần giữa thì cả đầu lẫn 
đuôi đều quay về tiếp ứng. 
Những nhà quân sự nghiên cứu 
khả năng của Suất Nhiên áp 
dụng vào chiến thuật hành 
quân tác chiến tiếp cứu rất 
thành công. Trong trận mạc, 
phục kích là một chiến thuật có 

nhiều ưu thế nhưng cũng lại có 
chiến thuật phản phục kích để 
hoá giải khi bị phục kích và 
cũng lại có chiến thuật phản 
phản phục kích. 
Chiến tranh xưa, khi vũ khí 
còn thô sơ, chiến thuật tối ưu 
là một trong những yếu tố 
quyết định thắng lợi, nổi tiếng 
có “Nhất tự trường xà 
trận”  (Trận rắn dài như chữ 
nhất). Trận nhất tự trường xà là 
trận đồ chuyên về tấn công, 
khả năng đánh trả rất cao. Sự 
biến hoá của trận pháp chia 
làm 3 giai đoạn: “Đánh phần 
đầu và đuôi, cuộn tròn; Đánh 
phần đuôi đến phần đầu, cắn; 
Đánh ngang phần thân cả đầu 
và đuôi gọi là cắt. Sự di 
chuyển của con rắn dài không 
khác gì con trăn lớn xuất kích 
mạnh, đối phương không địch 
nổi. Lấy nhân chống lại bất 
nhân; lấy nghĩa chống lại bất 
nghĩa. Ai thu phục được lòng 
người, kẻ đó có thể lấy được 
thiên hạ. Bậc kỳ tài trong 
thiên hạ như con thần long, 
thấy đầu mà không thấy 
đuôi. 
Trong Bát Trận của Khổng 
Minh Gia Cát Lượng có hai 
trận gọi là Xà Bàn Trận Tán và 
Thường Sơn Xà Trận, chủ 
trọng về cách bày binh bố trận, 
dò xét tình hình, dùng người 
no “chờ” kẻ đói, dùng người 
khoẻ “đãi” kẻ mệt. (Hữu dĩ 
Thường Sơn trận bộ tốt ngũ 
bộ phàm tứ thiên nhân, cư 
trung tiền hậu tả hữu đẳng 
quân. Lượng sơn xuyên thổ 
địa chi hình, an trận nhi cư, 
khả dĩ dật đãi lao). 
Rắn hổ mang chúa (Cobra) là 
tên gọi một loại máy bay trực 
thăng chiến đấu hiện đại của 
Không quân Hoa Kỳ, vũ trang 
hạng nặng (gunship) với hiệu 

năng tác chiến cao như “rắn hổ 
mang chúa - xà vương”. Có 
trực thăng chiến đấu AH-1 Co-
bra, AH-1 Super Cobra, đến 
mô hình biến thể của trực 
thăng “rắn hổ mang - Cobra” 
như AH-1G Huey Cobra, Jah-
1G Huey Cobra, Z14 Huey 
Cobra. Tên gọi Cobra - rắn 
hổ mang, biểu thị khả năng 
chiến đấu của loài rắn vua này.  
 
Rắn trong võ thuật. 
Rắn trong võ thuật là một kho 
tàng để khai thác dưới tên gọi 
Xà quyền. “Long hình linh 
hoạt tại thần; Xà hình thanh 
độc tại tâm”. 
Xà hình quyền chủ vào khí lực, 
tập trung sức mạnh, tốc độ vào 
đòn tấn công để bù lấp những 
khiếm khuyết là rắn không có 
chân di chuyển mà phải trườn, 
bò. Các động tác uốn vòng, 
cuốn khúc mang tính phòng 
thủ, hoá giải rồi bất ngờ xuất 
kích tấn công. Kỹ thuật sử 
dụng thủ chỉ (ngón tay) nhắm 
vào các điểm yếu (huyệt đạo) 
trên cơ thể đối phương, hai 
ngón hình lưỡi rắn, năm ngón 
hình đầu rắn được dùng nhiều 
trong kỹ thuật xà quyền, đặc 
biệt hình tượng xà quyền biểu 
thị rắn hổ mang vươn cao đầu 

phóng tới trước mổ tấn công. 
Thế đánh xà quyền có tên 
trong các bài võ quy định Liên 
đoàn Võ thuật cổ truyền Việt 

...Tản mạn về rắn trong văn học—võ thuật 

Xem tiếp trang 10 
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L à người Việt Nam, không 
một ai trong chúng ta có 

thể phủ nhận được một điều là 
tiếng Việt hay, đẹp, hàm súc và 
phong phú. Từ đó chúng ta 
cũng không ngạc nhiên gì khi 
trong kho tàng văn chương, 
đặc biệt thi ca Việt Nam từ cổ 
chí kim đã cho ra đời nhiều tác 
phẩm có giá trị văn học và 
nghệ thuật. Điển hình và nổi 
bật nhất là tuyệt tác phẩm của 
thi hào Nguyễn Du. Hơn thế 
nữa trong tiếng Việt, qua sáu 
dấu giọng thật độc đáo như : 
ma, má, mà, mả, mã, mạ, mà 
khi chúng ta chỉ cần đọc qua 
cũng đã nghe thấy được những 
thanh âm trầm bổng như các 
nốt nhạc. Thật vậy âm nhạc 
chính là những âm thanh mà 
thính giác của chúng ta tiếp 
thu và cảm nhận được, hoặc 
hơn thế nữa chính con tim của 
chúng ta cũng dễ rung động 
với những âm thanh, nhạc điệu 
trong âm nhạc. Từ đó để chúng 
ta thấy rằng trong lời thơ được 
diễn tả qua tiếng Việt của các 
thi sĩ ít nhiều cũng đã có sẵn 
nhạc tính. Cụ thể là trong nền 
âm nhạc Việt Nam, đã có 
không biết bao nhiêu là thi 
phẩm đã được phổ thành ca 
khúc. 
Theo bước trên con đường 

nghệ thuật đó, tôi đã có cơ 
duyên và vinh hạnh được quen 
biết một số thi sĩ như Nguyễn 
Thị Vinh, Dương Kiền, Phạm 
Ngọc, Nhược Thu, Miên Du, 
Trường Đinh, Đăng Trình, 
Nguyễn văn Cường v.v... Với 
tâm hồn nhạy cảm, tràn đầy 
những ý tưởng, cùng biết bao 
cảm xúc, rung động từ con 
tim, những thi sĩ nói trên đã 
khéo vận dụng các ngôn từ 
phong phú, bóng bẩy trong 
tiếng Việt để diễn đạt những 
tâm tư, tình cảm riêng của 
mình qua lời thơ. Nguồn thơ 
của họ như dòng nước chảy 
miên man, gần như không bao 
giờ dừng lại, tựa như dòng suối 
mát thật ngọt ngào... Thật ra 
tôi chỉ là người lữ khách dọc 
đường, đã may mắn và hạnh 
phúc mỗi khi có dịp đi dạo dọc 
theo những con suối thơ đó..., 
rồi chính những lúc dừng lại, 
ngồi nghỉ chân mới chợt khám 
phá ra rằng dưới chân mình là 
dòng suối thơ tươi mát với 
những âm thanh trầm bổng, có 
lúc rì rào, có lúc du dương, nhẹ 
nhàng trôi..., rồi khi tâm hồn 
thật lắng đọng, những sóng âm 
thanh tuyệt diệu có sức thâm 
nhập, thẩm thấu vào từng tế 
bào để rồi ru hồn lữ khách ngất 
ngây theo từng lời thơ, rồi 
dòng suối thơ cùng hòa mình, 
rung động  theo từng hơi thở, 
từng nhịp đập của con tim 
người lữ khách để dần dần, nhẹ 
nhàng trở thành suối nhạc du 
dương, tuyệt vời. Thật hạnh 

phúc khi dòng suối thơ đã 
được giao duyên cùng dòng 
suối nhạc, hòa nhịp chảy theo 
dòng đời miên man. 

Rì rào dòng suối thơ 
Du dương dòng suối nhạc 

Hòa trôi theo dòng đời 
Hạnh phúc thơ, nhạc, đời... 

Ca khúc được hình thành từ 
những dòng thơ tinh hoa vẫn 
chưa đủ để chắp cánh bay cao. 
Muốn được vẹn toàn, ca khúc 
cần có sự góp sức của nhạc sĩ 
hòa âm phối khí có tài năng và 
nhiệt tâm, sau hết là giọng hát 
truyền cảm của ca sĩ để chuyển 
tải lời thơ ý nhạc đến thính giả 
thưởng thức. 
Ghi lại đôi dòng này như một 
kỷ niệm văn nghệ, một lời cảm 
tạ chân tình đến các thi sĩ thân 
quen như Nguyễn Thị Vinh, 
Dương Kiền, Phạm Ngọc, 
Nhược Thu, Miên Du, Trường 
Đinh, Đăng Trình, Nguyễn 
văn Cường v.v..., các nhạc sĩ 
hòa âm phối khí như Quốc 
Dũng, Quang Đạt, Hải 
Phương, Phạm Kiên Hoài, 
Tuấn Khanh v.v... cùng các ca 
sĩ như Bảo Yến, Quỳnh Lan, 
Khắc Dũng, Hoàng Quân, Diệu 
Hiền, Cam Thơ v.v... 
Sau hết tôi cũng không quên 
một số bạn đồng môn cùng 
khóa, thân nhân và thân hữu 
xa gần vẫn luôn là những thính 
giả thân tình quen thuộc, sau 
khi nghe nhạc đã chuyển lại 
những phản hồi thật khích lệ. 
Từ đó mà tôi vẫn còn giữ được 
nguồn cảm hứng sáng tác cho 
đến ngày hôm nay. Xin ngàn 
lần đa tạ. 

 

    Anh Trần Văn Nho K4, ngoài việc    
    dậy tiếng Na Uy cho những người  
    mới đến nước này, anh còn là một 
    nhạc sĩ tên tuổi ở Bergen, Na Uy,  
    dưới nghệ danh Trần Thụy Minh  
    với nhiều sáng tác đã được phổ  
    biến rộng rãi.  

Bergen, mùa thu2012 
Trần Thụy Minh 
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Nam như: “Phát bản linh thủ; 
Xà vương khai môn…”(Bát 
quái côn). “Vân tôn tam tảo: 
Hổ, xà thành” (Lão mai 
quyền). “Hồi tả toạ, bạch xà 
lang lộ” (Ngọc trản quyền). 
“Đăng sơn tả, hữu quy hình; 
Thôi sơn tấn tiếp, cước ngang 
trảm xà” (Bạch hạc sơn 
quyền). “Xà hành nghịch thuỷ 
cho hay” (Huỳnh long độc 
kiếm). “Tầm xà sát thích vân 
phi liền kề” (Thanh long độc 
kiếm). “Bạch xà môn trận, đơn 
phụng triều dương” (Bát quái 
côn).  
Sách Miền Đất Võ có bài 
Thanh xà quyền với các thế: 
Thanh xà xuất động, tả mã 
tung phong; Cường long xuất 
hải, tấn đả song khai; Ngọc 
trản ngân đài, hắc ngưu khai 

giác; Hồi mã tướng quân, 
chuyển thân nghinh cước. 
Một số thế võ mang tên rắn: 

Độc xà cuốn khúc (The twin-
ing venomous snake). Bạch xà 
thổ vụ (The white snake put-
ting out its tongue). Thần xà 
xuất động (The spiritual snake 
coming out of its cave). Độc 
xà thượng thủ (The head-up 
venomous snake). Lưỡng đầu 
xà (The double-headed snake). 
Thanh xà quyển thụ (The 

green snake twining the tree) 
và Xà tấn (Snake stance) được 
dùng nhiều trong các bài võ. 
Rắn với người, xa mà gần, độc 
mà thân thiện. Xem ra độc hay 
không độc là hai mặt của một 
vấn đề, hai mặt của cuộc sống 
đầy dẫy những trái ngang, 
nghiệt ngã mà những gì thuộc 
về tội ác, xảo quyệt con người 
đều trút lên đầu rắn như 
chuyện con rắn dẫn 
đường ma quỷ, xúi dục 
Eva và Adam ăn trái cấm 
trong sách Sáng Thế Ký. Có 
thật vậy không? Hay là ăn trái 
cấm đó là do chính lòng mình 
ham muốn mà ăn chứ nào phải 
do rắn xúi dục!  
 

TVB Đà Lạt 
Quý Tỵ - 2013 

...Tản mạn về rắn trong văn học-võ thuật 

Sau lần nói chuyện điện thoại với chị Nguyễn Ngọc Thương K1, anh Trần Văn Nho K4 đã gửi 
bài viết cho Bản tin cũng như thăm hỏi các anh Lưu Văn Dân K1 và Phạm Trọng Khoát K6. 
Nhận thấy bài "Đôi lời tâm tình - Nguồn thơ suối nhạc" viết về âm nhạc, chúng tôi xin anh Nho 
gửi cho lời và nhạc của bài "Paris còn nhớ hay quên", cũng như ngỏ ý xin phép anh cho chúng 
tôi giới thiệu anh với đại gia đình Thụ nhân. Anh đã trả lời rất khiêm nhường: 
 
“Như đã viết cho hai anh trước đây, viết nhạc đối với Nho như là một hobby, một món 
ăn tinh thần bên cạnh cuộc sống thường nhật. Hơn nữa Nho chỉ hoàn toàn tự học lấy, 
tựa như bơi trong biển ngôn ngữ bao la, càng đọc về âm nhạc càng thấy mình như đang 
bơi trong biển trời mênh mông. Sự hiểu biết của mình chỉ mới tí ti mà thôi 
.Từ đó rất mong hai anh khi viết giới thiệu sao cho thật khiêm tốn. Cảm ơn hai anh 
nhiều. 
 Nho có tất cả 4 CD đã giới thiệu đến một số thân nhân cùng thân hữu : 
1) " Tình khúc Trần Thụy Minh " ( tháng 5 năm 2000 ). CD đầu tay này gồm 11 tình khúc do anh Quốc 

Dũng soạn hòa âm phối khí 
2) " Tiếng đàn và tiếng hát Hoàng Diệp với những tình khúc Trần Thụy Minh " ( cuối năm 2000 ). HD 

là một thân hữu yêu văn nghệ, cư ngụ ở Vùng Đông Na Uy, thích nhạc TT Minh, nên tự đàn & hát. Sau 
đó tự thâu lấy, rồi gởi tặng một số ít thân nhân cùng thân hữu. 

3) " Điệp khúc tình cho em " ( năm 2003 ) gồm 10 tình khúc phổ thơ Dương Kiền và Phạm Ngọc. 
4) " Tuổi thơ vui hát " ( năm 2010 ) gồm 6 ca khúc thiếu nhi do nhạc sĩ Quang Đạt soạn hòa âm phối 

khí.” 
 
Anh Nho đã gửi tặng chúng tôi CD "Điệp khúc tình cho em" trong đó có bài "Paris, còn nhớ hay 
quên", nhạc phổ thơ của Phạm Ngọc, đồng thời anh có nhã ý kính tặng quý thầy cô và các anh 
chị CD này trong dịp họp mặt Tết. Hiền thê của anh là chị Trần Kim Hồng K6, hai anh chị định 
cư tại Bergen, Na uy từ 30 năm nay. 

Quà Tết của anh Trần Văn Nho K4 
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Khoa Học Giáo Dục ở Đại Học 
Chicago, tiến sĩ Benjamin 
BLOOM, đã phân các nhóm tri 
thức thành 6 nhóm theo thứ 
bậc như sau : ghi nhận, thấu 
hiểu, áp dụng, phân tích, tổng 
hợp, thẩm lượng sáng tạo. 
Bậc cao nhất là sáng tạo, 
nhằm sản xuất, cải tiến. Khi 
cho thành lập Cơ quan Nghiên 
cứu Đại Học, Linh mục Viện 
Trưởng Lê Văn Lý đã muốn tỏ 
cho các sinh viên đang theo 
học cũng như các chủ xí 
nghiệp hay cơ quan sẽ thâu 
nhận sinh viên rằng đường 
hướng giáo dục ở Đại Học Đà 
Lạt muốn đưa sinh viên đến 
mức cao nhất có thể về học 
tập, là biết thẩm lượng kiến 
thức và tài khéo nghiệp vụ của 
mình, hầu có thể sáng tạo 
những dụng cụ mới để quản trị 
tốt hơn. Đó chính là Đạo Quản 
Lý Giáo Dục Đại Học nhằm áp 
dụng thực tế và sáng tạo cải 
tiến vậy.  
Một Đạo Quản Lý Giáo Dục 
nhằm mục tiêu thực tiễn 
được thâu nhận khi tốt 
nghiệp. Dẫu được định nghĩa 
khác nhau theo những quan 
niệm khác biệt, công việc giáo 
dục thực tế luôn luôn được 
thực hiện do một người học là 
sinh viên, theo một mục tiêu 
là (trau dồi) tri thức và tài 
khéo nghiệp vụ, do một thầy 
dậy là giáo sư, để được tuyển 
dụng làm việc và thưởng phạt 
bởi một người chủ xí nghiệp. 
Đó là 4 yếu tố nền tảng, gồm 1 
mục đích và 3 tác nhân. Ba 
tác nhân này đương nhiên sẽ 
phải hành động. Người sinh 
viên chỉ có một hành động duy 
nhất là học tập (để đạt mục 
tiêu giáo dục, là học tập kiến 
thức và tài khéo nghiệp vụ). 
Người giáo sư có ba công việc 
là truyền dậy những kiến 
thức, tập luyện sinh viên về 
tài khéo nghiệp vụ và liên lạc 
với chủ xí nghiệp để biết họ 

muốn gì và muốn mức nào. 
Người chủ thâu nhận sinh viên 
vào làm trong xí nghiệp mình 
cũng có ba việc là định 
hướng cho sinh viên và giáo 
sư biết tri thức và tài khéo nào 
phải có và có với mức trách 
nhiệm nào, thẩm lượng sinh 
viên xem đã đạt được gì, đạt ở 
mức độ nào, rồi để công việc 
giáo dục đào tạo được thực 
hiện hiệu quả, phải liên lạc 
với giáo sư thường xuyên. Đó 
là 6 hành đông nền tảng của 
giáo dục : học tập, truyền dậy, 
tập luyện, định hướng, thẩm 
lượng và liên lạc. Nói như vậy, 
giáo dục có một mục tiêu, ba 
tác nhân, sáu hành động ; Đó 
là 10 yếu tố nền tảng của giáo 
dục đào tạo. Qua công trình 2 
« Lập Phòng Sinh Viên Vụ » 
vào năm 1970-1971, linh mục 
Viện Trưởng đã muốn tạo dịp 
để hướng dẫn sinh viên chọn 
ngành học, học tốt hơn, làm 
tốt cách học và kiếm việc làm. 
Qua công trình 5 « Đào tạo 
nhân viên giảng huấn và hành 
chánh », hẳn Ngài đã muốn 
các giáo sư làm chủ môn mình 
dậy và cách mình dậy hơn. 
Qua công trình 11 « Lập Hội 
Thân Hữu Thụ Nhân », mục 
tiêu gần nhất là hỗ trợ sinh 
viên tốt nghiệp mau hội nhập 
vào môi trường nghề nghiệp 
trong xã hội. Đạo Quản Lý 
Giáo Dục Đại Học của linh 
mục Viện Trường vừa đầy đủ, 
vừa thực tế, lấy việc đi làm, 
được thâu nhận, được hành 
nghề làm mục tiêu thực tế. 
 
Và để kết luận Lời Tưởng 
Niệm, Gs Cảnh đã đưa ra một 
tóm tắt gọn, một nhận định 
nhỏ và một ước mong lớn.  
Một Lời Tưởng Niệm ghi lại 
những công trình giáo dục đại 
học mà cố linh mục Viện 
Trưởng Lê Văn Lý đã thực 
hiện được trong 5 năm vắn vỏi 
và xáo trộn ở Miền Nam Việt 

Nam, từ 1970 đến 1975, đã 
giúp chúng ta hiểu được cái 
Đạo Quản Lý Giáo Dục Đại 
Học thâm sâu và hữu hiệu của 
Ngài. Đó là một Đạo Quản Lý 
Đại Học, lấy khiêm nhu và ích 
lợi của tập thể làm gốc ; nhằm 
đào tạo về mọi mặt, thực hiện 
một giáo dục toàn diện ; để 
giúp sinh viên đạt được những 
kiến thức ở mức tối cao là có 
khả năng sáng tạo và cải tiến ; 
hầu cụ thể và gần nhất là tìm 
được việc làm, xây dựng tích 
cực cho xã hội, quốc gia.  
Sự nghiệp tu hành, giáo dục 
và chuyên khảo ngữ học của 
Gíáo Sư Tiến Sĩ LM Lê Văn Lý 
được GS Nguyễn Đình Hòa 
tóm lược cô đọng trong Tuyển 
Tập Ngôn Ngữ Văn Tự Việt 
Nam như sau: “Cha Lê Văn 
Lý, một nhà giáo dục kiệt xuất, 
một nhà ngữ học độc đáo, một 
vị linh mục đầy lòng nhân áí 
đối với bạn đồng nghiệp và đối 
với học trò ».  
Gs Cảnh thêm : « Về Quản Lý 
Giáo Dục Đại Học, Cha Viện 
Trưởng Lê Văn Lý có một con 
đường, một đạo quản lý đơn 
sơ, khiêm nhu mà rất hiệu 
năng ».  
1975 đã chấm dứt nhiêm kỳ 
viện trưởng 5 năm của Lm Lê 
Văn Lý và kết thúc hành trình 
văn hoá giáo dục 18 năm của 
Viện Đại Học Đà Lạt. Nhưng 
một kiệt tác đã được để lại 
qua khoảng 30.000 sinh viên 
đã được thụ huấn và khoảng 
3.000 đã tốt nghiệp. Hôm nay, 
sau 37 năm Viện Đại Học Thụ 
Nhân Đà Lạt bị chuyển giao, 
tập thể Thụ Nhân hiện vẫn 
đang phục vụ quê hương và 
thế giới. 37 năm Viện Đại Học 
Thụ Nhân Đà Lạt đã ngưng 
hoạt động. Ước mong sao một 
Viện Đại Học Thụ Nhân Đà 
Lạt khác sẽ được xây dựng, 
hầu nghiêm chỉnh trồng người 
cho quê hương đất nước !  
  

...Lễ giỗ 20 năm Cha Lê Văn Lý 

Xem tiếp trang 12 
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THÁNH LỄ 
Sau phần Niệm Hương và Lời 
Tưởng Niêm, đoàn đồng tế 
tiến ra bàn thờ. Đi đầu có 2 
phó tế mà một vị là cựu giáo 
sư Trường Khoa Học Đà Lạt, 
Gs Nguyễn Văn Thạch. Tiếp 

theo là 6 linh mục đồng tế, 
trong đó có cha Claude 
LANGE, giáo sư Trường Văn 
Khoa Đà Lạt, 4 cha trong Ban 
Giám Đốc Giáo xứ Paris là 
các cha Vũ Minh Xinh, Trần 
Anh Dũng, Đinh Đồng Thượng 
Sách và Đức Ông Mai Đức 
Vinh, 1 cha khách. Và chủ tế 
là linh mục Đinh Đồng 
Thượng Sách.. 
  
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế 
nhắc đến « Lòng thương xót 
Chúa đến mọi linh hồn ; Ngài 
xin Cộng đoàn cầu nguyện 
cho linh hồn Phanxicô Xaviê 
Lê Văn Lý và những linh hồn 
khác trong thánh lễ hôm 
nay ». Ca đoàn Trinh Vương 
hát lễ rất uy nghiêm. 
Trong phần lời nguyện giáo 
dân, một lời nguyện đặc biệt 
trong ngày Lễ Giỗ 20 năm linh 
mục Viện Trưởng Lê Văn Lý 
đã được anh Lê Đình Thông 
soạn và đọc : « Linh mục Viện 
trưởng Phanxicô Xavier Lê 
Văn Lý tiếp nối công trình của 
các vị giám mục chưởng ấn ; 
hai vị viện trưởng tiền nhiệm 
Giuse Trần Văn Thiện và 
Simon Nguyễn Văn Lập, biến 
Viện Đại học Dalat trở thành 
trái tim của Giáo hội (ex corde 
ecclesiae) và Xã hội. Sau năm 

1975, trái tim đại học vẫn 
không ngừng đập trong tâm 
khảm mỗi người.  
Trong Thánh lễ tưởng niệm cố 
linh mục Lê Văn Lý sáng nay, 
chúng con cầu xin Chúa 
thương ban ơn bình an cho 
Ngài và các vị cố chưởng ấn, 
viện trưởng, giáo sư và sinh 
viên đã qua đời. Chúng con 
cầu xin Chúa luôn giữ gìn các 
thành viên Đại Học Dalat khắp 
nơi ; chúc lành quý cha cử 
hành Thánh lễ hôm nay. Sau 
cùng, chúng con cầu xin Chúa 
ban hồng ân tái lập Viện Đại 
Học Đà Lạt để cơ sở này thực 
hiện công trình Thụ Nhân giữa 
lòng Giáo hội và Xã hội. 
Chúng ta cùng cầu nguyện ». 
 
Sau thánh lễ, anh Chủ Tịch 
Phạm Trọng Khoát đã đại diện 
Hội Ái Hữu Đại Học Đà Lạt tại 
Âu Châu nói lời cám ơn Ban 
Giám Đốc, đặc biệt là Đức 
Ông Mai Đức Vinh đã cho 
phép Hội được cử hành Lễ 
Giổ 20 năm của Linh Mục 
Viên Trưởng Lê Văn Lý, và 
nhất là cha Đinh Đồng 
Thượng Sách đã chủ tế 

Thánh Lễ. Anh cũng cám ơn 
Ca Đoàn Trinh Vương đã hát 
lễ rất sốt sắng và tất cả Cộng 
Đoàn Giáo Xứ đã hiệp lời cầu 
nguyện cho linh hồn Phanxicô 
Xaviê Lê Văn Lý. Rồi anh mời 
các cựu giáo sư và sinh viên 
lên Câu Lạc Bộ dùng cơm 
chung. 
 

Paris, ngày 14 tháng 10 năm 2012 
Trần Văn Cảnh 

...Lễ giỗ 20 năm Cha Lê Văn Lý 

VIVA THỤ NHÂN 
 

BẠN thân quí: 
   

Qua rồi.  
Nhìn lại.  

Huyến nhiệm. 
  

Truyến thống mỗi hai năm. 
Thụ Nhân tìm đến nhau. 
Ơn TỔ QUỐC cội nguồn 

Ơn VIỆN 
Ơn TRƯỜNG 
Ơn THẦY 

Nghĩa BẠN  
  

Paris 2012 nối kết Montreal 2014. 
Ôm lấy VIỆN dấu yêu  

60 năm đong đầy 
Hôn trong ngấn lệ bốn mẫu tự CTKD 

Nửa thế kỷ nổi trôi vận nước 
  

GIANG SƠN cẩm tú 
thắp sáng trong tim 

  

Một chữ khai tâm 
Ơn THẤY ghi khắc 

  

Suối nguồn Nghĩa BẠN 
bao giờ khô cạn 

  

VIVA VIỆT NAM ! 
VIVA VĐH DALAT ! 
VIVA THỤ NHÂN ! 

  

THU từng bước trở về 
Rừng PHONG, Thu đã nhuốm màu 

quan san 
  

Hoài niệm hai câu thơ cổ (được điều 
chỉnh):  

MAPLE 1/ nhất diệp lạc 2/  
THỤ NHÂN cộng tri TÂM 

 

Nguyên tác: 
Ngô đồng nhất diệp lạc 
Thiên hạ cộng tri THU 

  
VIVA ĐHTN 2014 MONTREAL 

  
Vô cùng thân thiết 

  
                                                TL       
 
1/  biểu tượng quốc kỳ Montreal/Canada 
2/ lá rơi 
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TT  rong không khí trang rong không khí trang 
nghiêm của buổi lễ giỗ 20 nghiêm của buổi lễ giỗ 20 

năm Cha Lê Văn Lý ở Giáo xứ năm Cha Lê Văn Lý ở Giáo xứ 
Việt nam tại Pháp, trước di ảnh Việt nam tại Pháp, trước di ảnh 
của Cha để của Cha để 
cạnh bàn cạnh bàn 
hương án, hương án, 
nhìn mọi nhìn mọi 
người trong người trong 
Hội Thụ Hội Thụ 
nhân lần nhân lần 
lượt lên bái lượt lên bái 
lạy, tôi bồi lạy, tôi bồi 
hồi nhớ lại hồi nhớ lại 
những hình những hình 
ảnh, những ảnh, những 
kỷ niệm về Cha mà chỉ riêng tôi kỷ niệm về Cha mà chỉ riêng tôi 
mới có. Lật bật đã 20 năm qua mới có. Lật bật đã 20 năm qua 
rồi. Và ngày đầu tiên tôi gặp Cha rồi. Và ngày đầu tiên tôi gặp Cha 
tính ra cũng đã hơn 40 năm.tính ra cũng đã hơn 40 năm.  
  
Lần đầu diện kiếnLần đầu diện kiến  
Tôi được may mắn sanh ra trong 
một gia đình trung lưu, có đủ ăn, 
và đầy đủ tình thương của cha 
mẹ, cuộc đời từ nhỏ đến lớn chỉ 
thấy toàn những chuyện tốt 
đẹp, sáng thức dạy đi học, có tài 
xế hoặc người nhà đưa đi, nhà 
cửa khang trang, chỉ biết ăn học 
và vui chơi thôi.  
Ngoài căn nhà tôi sanh ra và lớn 
lên ở quận 3 thành phố Sài gòn, 
con đường đưa đến trường 
học  Centre Scolaire Colette và 
Lycée Marie Curie, con đường 
Tự Do, nhà thờ Đức Bà và những 
phố lân cận, tôi hoàn toàn không 
biết chỗ nào khác của Sài gòn.  
Đi đâu chơi cũng có cha mẹ kế 
bên, hoặc lái xe đưa đi, nên cũng 
không tìm hiểu nhiều. Khi 
lớn  lên và còn 2- 3 năm nữa là 
thi baccalauréat, tôi mới được 
một chiếc  xe Honda dame; lúc 
đó mới  bắt đầu biết chút xíu 
đường xá Sài gòn, mới len lén đi 
ăn hàng ở chợ Sài gòn (ngon quá 
là ngon !!!), và bắt đầu khám phá 
ra nhiều đường phố. Nhưng vì 

bản tính nhút nhát không dám đi 
đâu xa, vả lại cứ sợ ba má biết 
nên chỉ “lạng xe” Honda ở gần 
nhà, va lái xe để đi học thôi.  
Cuộc đời êm đẹp trôi qua đến khi 
tôi xong baccalauréat, thay vì đi 
du học như các anh chị, tôi ở lại 
với cha mẹ vì lúc đó mẹ tôi đang 
bịnh, tôi không đành bỏ mẹ tôi 
nên nhứt định không chịu đi. 
Tôi muốn học Đại học Luật khoa, 
nhưng ba tôi nhứt định bắt tôi lên 
Dalat học, đi xa cha mẹ để học 
hỏi thêm; ba tôi phải làm dữ lắm 
tôi mới chịu đi, và hứa với tôi  cứ 
1, 2 tháng ba má sẽ lên chơi với 
con. 
Vì không muốn đi nên tôi cứ để 
mặc cho cha mẹ lo, từ việc sắm 
sửa quần áo, ghi danh, chỗ ở 
trong đại học xá; tôi hoàn toàn 
không muốn biết đến  gì cả. 
Rồi ngày khởi hành cũng đến, tôi 
rưng rưng nước mắt đi theo ba 
má lên Dalat. 
Tôi nhớ ba tôi có nói: “Ba đã liên 
lạc với cha Viện trưởng Viện Đại 
học Dalat rồi; ba sẽ đưa con đến 
trình diện và gởi gấm con cho 
Cha. Con sẽ ở trong đai học xá và 
con sẽ ra nhà người quen của ba 
má chơi mỗi cuối tuần.” 
Và việc gì phải đến đã đến, sau 
một ngày đi đường, xe đã đến 
trước cổng Viện. Chú gác cổng 
mở cửa chỉ chỗ Cha Viện trưởng 
ở; chú tài xế lái xe vào Viện đậu 
trước một giảng đường. 
Nhìn gương mặt tôi buồn, má tôi 
gợi chuyện, chỉ những cây thông, 
những cảnh đẹp, những  con dốc 
trong Viện, trong lúc chờ đợi ba 
tôi vô trong giảng đường gặp ai 
tôi cũng không biết nữa !!!.. 
Đợi một chút xíu thì tôi thấy một 
ông Cha  trong chiếc áo thâm 
chùng bước ra với ba tôi, rồi ba 
tôi dẫn tôi tới trình diện. Đó là 
Cha Lê Văn Lý, Viện trưởng 
Viện Đại học Dalat. Sau khi chào 

hỏi, cha nhìn tôi và mỉm cười; có 
lẽ lúc đó mặt tôi khó chịu và 
ngượng ngùng làm cha phải mỉm 
cười. Tại sao ? Thú thật, lần đầu 
tiên tiếp xúc với Cha Lý, trong 
thâm tâm không biết tại sao tôi 
hơi sợ: vẻ mặt của Cha hiền hậu 
nhưng thoát ra một mãnh lực gì 
oai nghiêm làm tôi ngại 
quá !!!!  Tôi lấm lét nhìn Cha, có 
lẽ Cha đoán được những gì tôi 
nghĩ trong đầu nên cha mỉm cười. 
Cha đang đi guốc trong đầu 
tôi !!! 
Thế rồi như ba tôi đã nói, Cha Lý 
sắp xếp cho tôi vào đại học xá 
Kiêm Ái do Sœur Yến điều hành. 
Đại học xá Kiêm Ái lúc đó không 
còn chỗ ở nữa, Cha đã sắp xếp 
cho tôi được ở chung phòng một 
người bạn sắp sửa ra khỏi đại học 
xá để đi du học. 

Trong những tháng đầu của năm 
học, mỗi cuối tuần có một gia 
đình đón tôi ra ngoài ở như ba má 
tôi đã hứa…Mấy tháng đầu tiên, 
tôi buồn và nhớ nhà, nhớ gia 
đình, cứ khóc hoài; phần thì lần 
đầu tiên tiếp xúc với những người 
bạn mới, ở trong căn lầu bằng sắt, 
tối thì lạnh quá, các chị em cùng 
trong đại học xá người 
Trung  nhiều quá, có khi nói 
chuyện tôi không hiểu gì cả! Lần 
đầu tiên xa nhà, thấy cái gì cũng 
sợ !!! Càng buồn, trời càng lạnh, 
tôi càng ăn nhiều và hậu quả là 
lên khoảng 10 kg!!!!!!!  

Xem tiếp trang 14 

Cha Lý đọc diễn văn ngày ra trường 
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Sau ngày đổi đời 
Nếu phải kể lại từng chi tiết của 4 
năm ở đại học xá Kiêm Ái chắc 
không biết tốn biết bao nhiêu  thì 
giờ để viết……… 

Cuối cùng 4 năm học trôi qua 
nhanh như gió thổi. Tôi ra trường 
vào năm  1974, và băt đầu đi 
làm được 5-6 tháng. Lúc đó các 
anh chị ở ngoại quốc cứ điện 
thoại về thúc dục ba má và gia 
đình phải tìm đủ mọi cách để ra 
đi, vì miền Nam VN sắp sửa mất. 
Vào ngày 30/04/1975 cuộc đời 
của tôi hoàn toàn thay đổi cũng 
như miền Nam VN cũng hoàn 
toàn đổi khác !!!! 
Bao nhiêu đau thương, tù đày, 
giết chóc đến với miền Nam VN, 
gia đình tôi hoàn toàn bị xáo trộn. 
Ngày cuối cùng phải đi trình diện 
học tập, ba tôi và anh tôi nhứt 
định không đi; gia đình tôi phải 
sống chui sống nhủi trong 2 tháng 
kế tiếp của tháng 04/1975. Đến 
tháng 07/1975 gia đình tôi vượt 
biên, nhưng bị bắt lại tại Phan 
Thiết. Ba tôi, anh tôi và đứa em rể 
bị giam 3 năm, còn má tôi và hai 
chị em tôi chỉ « nếm mùi cải tạo » 
3 tháng thôi !!! 
Khi ra khỏi trại cải tạo, 3 mẹ con 
khóc và cứ đứng quanh quẩn 
trước cổng trại. Làm cách nào để 
về Saigon, rồi khi về đến nhà sẽ ở 
đâu? Một lúc sau, các anh lính 
trại phải cho mẹ con tôi tiền và 
chỉ đường để đón xe đò về Sai-
gon. Về đến nơi thì nhà bị niêm 
phong, cách mạng đã ở trong nhà 
rồi, bà con ai cũng sợ bị liên luỵ 
nên lạnh nhạt đi rất nhiều. Bao 
nhiêu biến cố xảy ra cho gia đình 
tôi. cũng như phần lớn người dân 

miền Nam.  
Ba năm sau, ba tôi, anh tôi và đứa 
em rể được thả ra. Đến năm 1979 
mẹ tôi mất. Ngày đám tang má 
tôi, xe quàn đã dừng lại trước cửa 
nhà tôi một hồi lâu; cán bộ ở 
trong nhà chạy ra hỏi: « Tại sao 
đậu đây lâu thế, xe quàn có trục 
trặc gì không? » Người anh họ tôi 
chỉ trả lời một câu: « Bà này là 
chủ căn nhà này, chúng tôi ngừng 
đây để cho bà chào căn nhà của 
bà trước khi đưa bà lên nghĩa 
địa». Ba tôi thì không nói gì được 
cả, mặc cho các anh cán bộ đóng 
cửa rào lại và quay vô sân nhà…. 
Đúng hai năm sau, 2 cha con tôi 
chính thức rời khỏi Saigon và đặt 
chân lên nước Pháp vào tháng 
04/1982 với một quy chế tỵ nạn 
chánh trị (statut de refugié 
politique). 
Bầu trời lúc đó đối với người đến 
từ một xứ nóng là khá lạnh rồi. 
Một số hành khách trên máy bay 
cũng cùng hoàn cảnh với cha con 
tôi, rời khỏi Saigon với một valise 
nhỏ đựng vài bộ quần áo, một vài 
kỷ niệm của cả một cuộc đời. 
Bước xuống phi trường Charles 
de Gaulle, mặc dù có gia đình ra 
đón, nhưng tất cả người Việt trên 
chuyến bay phải đứng riêng một 
nhóm để làm thủ tục giấy tờ tị nạn 
và chờ xe đến đưa về trại tạm trú 
Créteil. ……… 
 
Gặp lại Cha Lý 
Sau khi đến Créteil, cha con tôi 
được hướng dẫn và được ở chung 
một phòng. Từ khi bỏ xứ ra đi 
trong hoàn cảnh rất phức tạp đến 
lúc nhìn căn phòng được ở tạm, 
hai cha con mới cảm thấy vui 
mừng. Mình đã thoát nạn rồi và 
bây giờ phải nghĩ đến những ngày 
sắp tới. 
Sống cách nào? Ở đâu ? Chị em 
chỉ đùm bọc mình lúc đầu thôi. 
Trong mấy ngày đầu thì rất vui, 
sau đó tôi càng ngày càng lo và 
nghĩ ngợi nhiều về tương lai. 
Một buổi sáng trong trại tị nạn, 
sau khi ăn sáng rồi tôi mới đi ra 

ngoài sân chơi. Bỗng nhiên thấy 
dáng một ông Cha đang đi trông 
có vẻ như tìm kiếm ai đó. Để thỏa 
mãn tánh tò mò, tôi giả bộ đi đến 
gần, càng đến gần càng thấy dáng 
điệu của ông này sao quen quen. 
Thật là bất ngờ, người đó là Cha 
LÊ VĂN LÝ, Viện trưởng Viện 
Đại học Dalat. 
Bao nhiêu kỷ niệm tự nhiên hiện 
lên. 
Nhớ ngày nào ba tôi đưa tôi lên 
Dalat học, chính Cha Lý đã ra 
tiếp đón cha con tôi, và cũng cha 
Lý cho tôi vô ở đại học xá Kiêm 
Ái liền. 

Nhớ lại những hình ảnh mỗi sáng 
Cha đi từ Năng Tĩnh xuống và 
bước qua đại học xá; sáng sớm 
lạnh, mặt cha đỏ hồng hào, rất là 
tốt người; mấy chị em trong đại 
học xá đang sửa soạn đi lễ sáng 
đều chạy ra sân chào Cha, người 
nào cũng hỏi: “Trời lạnh quá mà 
Cha đi đâu sớm vậy?”  Cha cười 
vui vẻ và trả lời : « Cha chuẩn bị 
đi lễ, các chị sửa soạn mau lên để 
đi lễ nữa, kẻo trễ »….. Có nhiều 
chị than mệt, hôm nay không đi 
được, có chị cứ bịa ra đủ chuyện  
để ghẹo Cha…. ……. 
Gặp lại Cha ở Créteil, lúc đó 
mừng quá, tôi chạy đến chào Cha 
mà cứ sợ trong bụng là Cha sẽ 
không nhận ra mình; không ngờ 
là Cha vẫn nhớ ra chị cựu sinh 
viên ở đại học xá Kiêm Ái, tôi 
cảm động quá ứa nước mắt luôn. 
Sở dĩ Cha Lý vào trại Créteil 
ngày hôm ấy là để kiếm một 
người quen của Cha, không ngờ 
tình cờ gặp lại một cựu sinh 
viên  của Viện. Lúc đó tôi nghĩ 
thầm trong bụng có lẽ mẹ phù hộ 

...Kỷ niệm với Cha Lý 

Kết quả sau 4 năm 

Cha Lý cùng anh chị Thụ Nhân Âu Châu 
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cho mình gặp lại Cha Viện trưởng 
( lúc đó tôi còn tang mẹ ). 
Lần gặp Cha ở Créteil, Cha cho 
biết là ở Paris các anh chị cựu 
sinh viên Dalat đã lập ra hội Thụ 
nhân Paris, và Cha sẽ ghi tên con 
vô. Cha để lại địa chỉ để liên lạc. 
Và như thế tôi mới biết được Thụ 
nhân Paris và quen biết chị 
Thương, anh Dân, anh Đinh 
Hùng, anh Vĩnh, các anh chị khoá 
1 và các khoá đàn anh khác. Từ 
lúc đó đã 30 năm qua.  

Rồi thỉnh thoảng gặp Cha Lý qua 
những bữa ăn với các anh chị 
khoá đàn anh; có lần tôi nhớ Cha 
hơi trách tôi vi không đi họp mặt 
thường xuyên, nhưng Cha đâu 
biết lúc đó đa số là các anh chị 
khoá 1 nhiều, mà đàn em thì quá 
ít; ngoài anh Dân và chị Thương 
ra, tôi không được tự nhiên với 
cac anh chị khác, nên rất ngại mỗi 
lần đi họp mặt phải bàn cãi và 
góp ý kiến nhiều chuyện nên lâu 
lâu mới  tham dự thôi. Tuy nhiên, 
tôi vẫn nhớ lời Cha khuyên nhủ : 
“Trên đời không gì bằng nhất 
thân, nhì thế, tam ngân, tứ chế. 
Các anh chị nên nhớ và hun đúc 
tình thân, đừng để mất.” Ngoài ra 
nhiều người cũng thường nhắc 
đến câu Cha ưa nói: “Mọi sự đều 
là giả trá (chẳng có gì là vĩnh cửu; 
mọi sự rồi sẽ chóng qua; có đó rồi 
lại mất đó )”. Câu này đâu khác gì 
câu của nhà Phật: cuộc đời sắc 
sắc không không…Tuy nhiên 
bệnh ngứa của Cha thì ngàn đời 
không chữa chạy được. Cha có 
visa đi Pháp là để chữa bệnh đó, 
nhưng cũng không hết. Cha hay 

nói với các anh chị Thụ nhân: 
“Đó là Thánh giá nhỏ mà Chúa 
giao cho mình vác.” 
Tôi nhớ có một lần không biết 
Cha đi đâu ở đường St Michel, 
trong Quartier Latin, tôi có gặp 
Cha; lúc đó tôi  còn ở Maubert 
gần Notre Dame. Thấy tôi chạy 
đến chào Cha hỏi: “ Con làm gì ở 
đây?” Tôi trả lời: “Con ở 
trong  khu này; nếu Cha không 
mệt và không sợ leo cầu thang thì 
con mời Cha lên uống miếng 
nước ở studio của con.”  
Tôi nói mà trong bụng thầm nghĩ 
Cha đâu thèm lên làm gì. Ai ngờ 
Cha nói: “Cha lên chút để xem 
con ở như thế nào?” Tôi quýnh 
lên, cứ dạ dạ mà không biết nói gì 
thêm. 
Cuối cùng, hai Cha con đi bộ từ  
khu St Michel qua Maubert. Đến 
nhà tôi mời Cha : « Cha chuẩn bị 
sức để leo cầu thang chưa? » Bên 
Pháp, những phố lầu dưới năm 
tầng đều không có thang máy. 
Cha trèo 4 từng lầu không mệt mà 
còn rất khoẻ.!!!! Sau này tôi mới 
biết là cha thường chơi tennis, 
cho nên 4 tầng lầu đối với Cha 
nào có nhằm nhò gì.  
Lên đến phòng, tôi bị Cha la: 
“ Những cái poutre trên trần nhà 
xưa và cũ rồi; ngày nào nó rớt 
xuống là chết đó.” Cha đâu có 
biết mình bỏ một tuần để lau chùi 
và sơn phết những đà ngang trên 
trần nhà cho đẹp, vậy mà Cha còn 
chê là cũ nữa !!!Tôi hết sợ Cha 
như ngày xưa rồi nên trả lời: 
“Con mướn nhà và sơn nhà lấy, 
một mình con làm hết đó. Cha 
không tội nghiệp cho con sao?” 

Tôi không nhớ được câu trả lời 
của Cha như  thế nào.  
Cha ngồi chơi được một chút, 
uống một ly nước lạnh xong ra đi. 
Rồi một bữa, chị Thương phone 
cho hay là Cha Lý mất rồi …. 
Đến nay đã 20 năm.   
Giọng nói trầm ấm của Giáo sư 
Trần Văn Cảnh kết luận bài tưởng 
niệm về “Đạo Quản Lý Giáo Dục 
của Linh Mục Viện Trưởng Lê 
Văn Lý” lôi tôi về thực tại. Tôi 
nhìn lên di ảnh của Cha, chợt nhớ 
cách đây không lâu, khi đi ngang 
một tiệm sách Việt nam ở quận 
13 *, tình cờ tôi dừng lại nhìn vào 

những cuốn 
sách  được 

trưng bày trong 
tủ kiếng. Bên 
cạnh những 
cuốn bằng tiếng Tàu, tiếng Pháp, 
tôi ngạc nhiên khi thấy cuốn Le 
Parler Vietnamien của Cha Lý. 
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc 
nhiên khác khi thấy cạnh đó còn 
có cuốn Sơ Thảo Ngữ Pháp Việt 
Nam cũng của Cha. Điềm gì đây?  
Chuyện này xảy ra trong lúc chỉ 
còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ 
Cha. Tôi viết những giòng chữ 
này hy vọng có anh chị Thụ nhân 
nào muốn sưu tập sách quý, hoặc 
muốn lưu giữ tài sản giáo dục quý 
báu của một đấng Cha hiền. 
  

Paris, mùa thu năm 2012 
MỘT THỤ NHÂN A 

___________________________ 
*Tiệm sách trưng bày hai quyển 
Le Parler Vietnamien (ấn bản 
1948) và Sơ Thảo Ngữ Pháp VN 
(ấn bản 1968) tên là Terre Nou-
velle nằm trên đường Choisy, gần 
Place d’Italie, cạnh Tang Gour-
met.                  

Sau bữa ăn thân mật, cha con đàm đạo 

Cha Lý cùng anh chị Thụ Nhân Âu Châu 
sau bữa ăn tiễn cha sang Mỹ 
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D ân viết :”Sơn ơi, mày 
viết một bài cho báo 

Tết đi”, đọc lên nghe thân 
thương làm sao. Từng tuổi 
này còn được nghe hai tiếng 
mày tao là quá hạnh phúc, 
phải không Dân?. Bảy mươi 
tuổi, đầu óc đầy ắp kỷ niệm, 
chuyện vui buồn, chuyện vô 
bổ, mong có dịp để kể lể cho 
bạn bè, mày tao cùng nói 
cùng nghe, cho đã thèm. 
Nhưng càng nhớ lại, chúng 
càng rối như mớ bòng bong, 
như những mối dây choại 
trong rừng U Minh chằng 
chịt, rút mối này thì đụng 
mối khác. Rút hoài không hết 
thì biết nói đến bao giờ cho 
dứt chuyện. Do đó cứ nay lần 
mai lửa, kéo dài như dây 
thun. Đợi vậy. 
Sáng nay dậy sớm, dòm 
đồng hồ mới có 2 giờ. Nằm 
thao thức, nửa muốn vỗ giấc 
ngủ lại, nửa muốn dậy pha cà 
phê uống, nấu nước trà cúng 
ông bà già. Bỗng văng vẳng 
có tiếng khóc thét của một 
đứa trẻ, không biết trai hay 
gái. Rồi giọng ru nhè nhẹ: 
 

Ví dầu cầu ván đóng đinh, 
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi. 

Khó đi mẹ dắt con đi,  
Con đi trường học, mẹ đi trường 

đời. 
 

Bỗng dưng cười khan. Hát ru 
của mình bây giờ lấy câu nọ 
xọ câu kia, cũng ngộ. Hai 
câu đầu là hai câu cảm thán 
cho hoàn cảnh trớ trêu của 
hai cuộc đời con người. 
Người đã giàu cuộc đời bằng 
phẳng vững chắc thì lại được 
tạo thêm điều kiện cho bằng 

phẳng vững chắc hơn. Còn 
người nghèo cuộc đời đã 
gian truân mà còn bị lắc lẻo 
gập ghình, không người giúp 
đỡ. Chuyển qua hai câu sau 
thì lại là hoàn cảnh bươn 
chải trong cuộc sống của một 
bà mẹ làm lụng nuôi con ăn 
học. 
Thật ra hai câu sau là: 
 

Khó đi mượn chén ăn cơm,  
Mượn ly uống rượu, mượn đờn 

kéo chơi. 
 

Nghèo đến mức không có 
chén ăn cơm, không thèm 
mua, phải đi mượn, không 
tiền mua ly nhưng vẫn có 

tiền mua rượu, không có đờn 
nhưng biết kéo đờn, cứ 
phong lưu uống rượu, kéo 
đờn, vui cùng gió trăng, bè 
bạn. Đó mới đúng là phong 
cách của dân Nam kỳ. 
Nhớ hồi nhỏ, má dạy hát ru 
em, cứ đụng vô câu ví dầu 
nào thì tức là một câu cảm 
thán: 
 

Ví dầu ví dẩu ví dâu, 
Ví qua, ví lại, ví trâu vô chuồng. 

 
Là cảm thán về cuộc đời lẩn 
quẩn nghèo nàn như bài học 
về nền kinh tế kém phát triển 
mà thầy Vũ Quốc Thúc dạy 
tụi mình học nhập môn vào 
năm Dự bị. 

 
Ví dầu tình bậu muốn thôi, 

Tình anh muốn nữa, bậu thôi sau 
đành. 

 
Là cảm thán về tình nghĩa 
“thia thia quen chậu, vợ 
chồng quen hơi”, bỏ nhau 
sao đặng. 
Sau này câu hát ru em này bị 
cải biên và xọ thêm 
 

Ví dầu tình bậu muốn thôi, 
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. 

Bậu ra bậu lấy ông câu, 
Câu con cá bống, chặt đầu kho 

tiêu. 
Kho tiêu, kho ớt, kho hành, 

Kho thêm chút thịt để dành con 
ăn. 

 
Là cảm thán về tình cảnh 
người đàn bà hết từ khổ này 
sang khổ khác, chắt chiu chịu 
cực cùng chồng, nhưng lúc 
nào cũng chăm chút cho con. 
Nhớ tình cảnh tụi mình bây 
giờ xa cách nghìn trùng, 
nhiều năm mới gặp nhau lại 
một lần, giây lát rồi xa. Tuổi 
thì “cận địa viễn thiên” 
không biết còn gặp lại nhau 
được mấy lần nữa. Vậy mà 
có đứa còn tìm nhiều cách để 
chửi bới nhau, nghĩ thật đáng 
cảm thán 
 
Ví dầu tình bạn muốn thôi, 
Tình tao muốn nữa, mày thôi sao 
đành! 
 

SƠN RÂU 

Sơn râu là biệt hiệu của anh 
Nguyễn Văn Sơn, á khoa của K1. 
Từ lúc còn đi học, anh đã làm 
nhiều bài thơ dưới bút hiệu “Ly 
Sa”  
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ĐẠI-HỘI THỤ NHÂN 2014 – MONTREAL, CANADA 
 

Bản tin số 4 ngày 15, tháng 12, năm 2012  
 
Kính thưa quý Giáo Sư, quý bạn Thụ Nhân,  
 
1/ Sau khoảng 03 tuần khi Phiếu Tham Khảo được gửi đến quý vị và quý bạn qua hệ thống các diển đàn Thụ Nhân trên 
toàn thế giới, Ban Tổ Chức ĐHTN 2014 đã nhận được sự đáp ứng thật nhanh chóng của quý vị và quý bạn với những kết 
quả rất phấn khởi về số lượng sẽ tham dự. Ngoài phần hồi đáp Phiếu Tham Khảo gửi thẳng vào đường nối đến BTC, 
chúng tôi còn nhận được nhiều điện thư và điện đàm cá nhân để xác nhận sẽ góp mặt trong ĐHTN2014 tại Montreal.  
 Đúc kết thăm dò qua Phiếu Tham Khảo và các liên lạc cá nhân, 93% đã chọn Mùa Xuân để tổ chức ĐHTN 2014, 
3% chọn Mùa Thu, và 4% thuận theo sự quyết định của BTC. Kết quả này đã giúp BTC đi đến một quyết định nhanh 
chóng hơn như đã được hoạch định trong buổi họp TN Montreal trước đó.  
 
2/ BTC / ĐHTN 2014 tại Montreal xin trân trọng thông báo :  
         
a/ BTC đã nghiên cứu về chi phí khách sạn, các hãng hàng không quốc tế và chọn thời điểm cho đại hội là giữa tháng 5, 
năm 2014, cũng là tuần lễ cuối cùng trước khi bước vào mùa cao điểm ( high season ) khi mà giá vé máy bay và khách 
sạn đều tăng vọt.  
 
Thời gian tổ chức Đại Hội :  

16 tháng 5, 2014 : đón tiếp quý vi, quý bạn từ xa đến 
17 tháng 5, 2014 : Picnic buổi sáng và buổi chiều tối là chương trình ca nhạc *Cung đàn và dư âm* tại Quán Nửa 

Khuya ( xem ảnh đính kèm ) 
18 tháng 5, 2014 : Thăm các điểm chính của Montreal trong buổi sáng và buổi chiều tối sẽ diễn ra đêm Gala của 

Đại Hội Thụ Nhân 2014 
kể từ 19 tháng 5, 2014 : chương trình du lịch.  

Trong phần du lịch, Ban Tổ Chức sẽ cố gắng tổ chức hai (2) loại du lịch :  
sáng đi, chiều về cho những thắng cảnh nằm trong bán kính 300Km 
du lịch nhiều ngày cho các địa điểm ở xa, dĩ nhiên, các chi phí khách sạn phụ trội cần được các bạn muốn tham 

dự phải dự trù trước.   
 
b/ Địa điểm : BTC ĐHTN 2014 chọn Trung tâm Thành Phố Montreal ( Downtown Montreal/ Centre -Ville de Mon-
tréal ) để tổ chức đại hội và chọn khách sạn cho tất cả quý vị và quý bạn bởi nơi đây là giao điểm của hầu hết các khách 
sạn tên tuổi như Hilton, Marriott, Queen Elizabeth, Delta, Sheraton, Hyatt, Sofitel vv … các khu thương mại với vô số 
cửa hiệu và tiệm ăn đủ loại khẩu vị, chưa kể những điểm du lịch lịch sử đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.    
 
Ban Tổ Chức đã chọn hai (02) khách sạn chính : 
1/ Holiday Inn Select, 4 Sao, giá phòng đôi 149.00$ CND. Nới đây sẽ diễn ra đêm nhạc thính phòng * Cung đàn và Dư 
Âm * do chính các bạn thụ nhân từ khắp nơi đóng góp tiếng đàn, tiếng hát. Khách sạn này cách địa điểm dạ tiệc Gala 
khoảng 600 thước.  
2/ Holiday Inn Express, 3 Sao, giá phòng đôi 109.00$ CDN, cách điạ điểm Gala khoảng 1,5 km. Các phòng đôi tại đây 
đều có một ngăn nhà bếp nhỏ, thêm một phòng làm việc nhỏ với hệ thống Wi-Fi miễn phí và một giường xếp, thuận tiện 
cho các bạn có mang theo laptop . Mỗi sáng đều có bao gồm điểm tâm.    
 
Với cả hai khách sạn trên, các cặp bạn thân vói nhau có thể chỉ cần giữ 01 phòng cho 02 cặp ( 4 người ) vì có 02 giường 
đôi. Như vậy, chi phí cho khách sạn cho các bạn đã có thể được giảm thiểu đáng kể. Ngoài ra, giữa hai khách sạn này là 
khu Chinatown, mọi sinh hoạt bắt đầu lúc 10:00AM, nơi các bạn có thể tìm thấy các loại khẩu vị thích hợp với mình khi 
cần.  
 
3/ Đêm Gala chính sẽ được tổ chức ở một nhà hàng với thực đơn Á Đông, nằm giữa hai khách sạn kể trên. Từ khách sạn, 
các bạn có thể thả bộ đến với đêm Gala.  
Chương trình văn nghệ dạ vũ của đêm Gala sẽ do một ban nhạc và ca sĩ chuyên nghiệp của Montreal phụ trách, một số 
giọng hát thụ nhân cũng sẽ được mời đóng góp vào chương trình, chi tiết sẽ do Ban Tổ Chức thu xếp và thông báo sau.     
 
Trong niềm hân hoan được đón tiếp quý giáo sư và đông đảo quý bạn thụ nhân trong Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2014, 
Ban Tổ Chức xin chân thành cầu chúc quý vị và gia quyến một Lễ Giáng Sinh 2012 thật đầm ấm, hạnh phúc, cũng như 
một Năm Mới 2013 tràn đầy  Bình An, Thịnh Vượng.  
Trân trọng 
 
TM Ban Tổ Chức ĐHTN2014 Montreal 
NGUYỄN DUY NGỌC K6/ CTKD 
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 GIA CHÁNH 

 
 

− 500g dừa 
− 300g đường (250 g nếu làm bằng dừa 

non) 
− 1 gói vanille (sucre vanillé).  

 

 

Châu K8 

 
− Lựa trái dừa khô (khi lắc có nước), bỏ lớp 

vỏ dày, dùng dao cắt lớp vỏ nâu, bào thành 
sợi dài và mỏng 

− Rửa sạch dừa cho hết dầu (nước trong là 
được), vớt ra, để ráo 

− Trộn chung đường và dừa, xóc đều 
− Đợi đường tan, cho dừa và nước đường 

vào chảo to để sên 
− Khi nước đường sôi, vặn nhỏ lửa, đảo liên 

tục và nhẹ tay kẻo nát dừa 
− Đun cho đến lúc nước đường cạn và trở 

nên sánh, cho vanille vào, tiếp tục xới nhẹ 
cho dừa rời từng miếng 

− Khi đường vừa kết tinh bên ngoài miếng 
dừa, trút ra khay, rải đều cho nguội, dùng 
đôi đũa xóc liên tục cho bớt đường 

Chúc mừng 
 

Nhận được tin vui của anh Nguễn Hạnh K6 làm đám 
cưới cho con trai  

Louis Nguyễn cùng cô Tăng Thanh Hà  
vào ngày 11/11/12 tại Saìgòn, Việt nam 
 
Thụ nhân Paris hân hoan chúc mừng anh Hạnh và cầu 
chúc cho hai cháu hạnh phúc suốt đời. 

Chúc mừng 
 

Nhận được thiệp mừng của anh chị Trần Đăng Vinh 
làm lễ thành hôn cho trưởng nam  

Trần Đăng Viễn cùng cô Lê Thị Thùy Anh 
vào ngày 21/11/12 tại Nha Trang 
 
Thụ nhân Âu châu chúc mừng anh chị Vinh và cầu 
chúc cô dâu chú rể đẹp duyên cầm sắt. 

− 1kg gừng non (ít cay hơn gừng gìa) 
− 1kg đường 
− 1 trái chanh 

Nguyên liệu  

 
− Gừng gọt sạch vỏ, bào lát lớn và mỏng, 
đem ngâm trong nước lạnh vắt vào 1/2 trái 
chanh, 1 giờ sau vớt ra 

− Nước đun sôi, vắt vào nồi 1/2 trái chanh, 
cho gừng vào luộc 

− Khi nước sôi lại, bắc xuống, xả nước lạnh, 
gừng sẽ bớt cay và trắng đều 

− Trộn đường và gừng, xóc đều 
− Đợi đường tan, bắt lên bếp để lửa nhỏ, 

sên gừng từ từ cho nước đường khô lại 
− Dùng đũa đảo liên tục nhẹ tay cho đường 

bám đều vào gừng 
− Khi đường vừa kết tinh bên ngoài miếng 

gừng, trút ra khay, rải đều cho nguội, dùng 
đôi đũa xóc liên tục cho bớt đường. 

Cách làm 
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 PHÂN ƯU 
Nhận được hung tin : 

Bào đệ anh Huỳnh Trung Trực K1 
 

Anh HUỲNH THÁI NGUYÊN 
Mãn phần tại Việt Nam 
Hưởng dương 58 tuổi.  

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng 
anh Trực, chị Lý cùng tang quyến 

Em vợ anh Phạm Ngọc Bích K1 
 

Anh NGUYỄN VĂN SƠN 
Quá vãng ngày 11/9/2012 tại California 

Hưởng dương 59 tuổi.  
 
Xin thành thật chia buồn cùng chị Lisa Cúc, 
anh Bích cùng tang quyến.   

 
 

Giáo Sư TRẦN VĂN MẦU  
Chúa gọi về ngày 27/09/2012 tại Việt Nam,  

Hưởng thọ 78 tuổi. 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng đại tang quyến.  Nguyện cầu linh hồn Đôminicô 
được sớm về nước Chúa.  

Thân phụ anh Phạm Đăng Quang K10 
 

Cụ Ông PHẠM ĐĂNG KIM 
Pháp danh Tam Hoa  

Quy tiên ngày 18/09/2012 tại Illinois 
Hưởng thọ 89 tuổi 

Xin thành thật chia buồn cùng anh Quang và 
tang quyến 

Nhạc mẫu anh Võ Đức Trung K7 
 

Cụ Bà Anê NGUYỄN THỊ VẾT 
Về với Chúa ngày 10/12/2012 tại Đà Lạt 

Hưởng đại thọ 97 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng 
anh chị Trung cùng đại tang quyến 

Phụ nhân cố GS Lương Hữu Định 
 

Bà PHẠM THỊ DIỆU THANH 
Pháp danh Nguyên Bạch  

Mệnh chung ngày 22/08/2012 tại Việt Nam 
Hưởng thọ 69 tuổi 

Thụ Nhân xin thành kính phân ưu cùng tang 
quyến 

Phu quân chi Vương Thế Nhi K10    
 

Anh NGUYỄN QUỐC HÙNG K9 
 Thất lộc ngày 8/10/2012 tại Sydney  

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

 
 
 

Anh  PHAN THANH LONG K4 
Thành viên DUACT Việt Nam 

 Qua đời tháng 14/10/2012 tại Việt Nam  
Hưởng thọ 65 tuổi 

Xin thành thật chia buồn cùng chị Long và tang 
quyến. 

 
 
 

Anh PHẠM VĂN KIẾM K9 
 Từ trần ngày 5/12/2012 tại Việt Nam  

 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng 
tang quyến. 
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Chí Minh K1– Annie đã chọn 
một ngôi nhà ưng ý ở thành phố 
Saint Raphaël. Đây là một biệt 
thự khá lớn, có hồ bơi, cạnh bờ 
biển, gần nhà ga. Anh chị định 
sau khi đi Cali chơi hai tuần vào 
đầu tháng 11, sau đó sẽ xuống 
nhà mới để mua sắm, trang trí. 
Chương trình của anh Minh là 
mấy tháng lạnh thì ở dưới Côte 
có nắng ấm, mấy tháng nóng  thì 
ở Paris, còn khi nào có bạn bè ở 
xa sang Pháp chơi mà muốn có 
nắng, có biển thì anh sẵn sàng 
tiếp đón. Hơn nữa,  vùng  này rất 
gần Monaco, Ý, Tây ba nha, 
không xa bến du thuyền Địa 
Trung hải. Riêng các Thụ nhân 
Âu châu, nếu muốn tổ chức pique 
nique hay du ngoạn xa Paris thì 
đây là một địa điểm lý tưởng, ít 
tốn kém ( chỉ tốn tiền xe lửa mà 
thôi ). Bắt đầu từ tháng 5 năm 
2013, anh chị Minh – Annie sẽ 
giang tay rộng mở để chào đón 
chúng ta. 
 
5) Đường nào cũng đi đến Thụ 
nhân 
Sau khi đón tiếp bạn bè các nơi 
tới Paris thăm viếng, đến lượt các 
anh chị Thụ nhân Pháp đi sang 
Cali chơi. Chị Trần Thị Liên 
Hương K8 đến Quận Cam vài 
ngày trước ngày Hội ngộ Nam 
Bắc Cali (15/9) nên có dịp tham 
dự. Buổi tiệc do chị Ngọc Tịnh 
K10 và một số anh chị các khoá 
tổ chức, qui tụ trên 200 người, 
đông nhất vẫn là khoá 1. Nhưng 
lần này khoá 6 cũng đông không 
kém ; lý do là vì ngày hôm sau họ 
lên du thuyền đi xuống Mễ tây cơ 
rong chơi trong vòng một tuần lễ. 
Chị Ngô Bích Ngọc K9 đến Quận 
Cam đúng ngày 15/9 nhưng lúc 
tới khách sạn thì đã 10 giờ đêm, 

nên sợ đến bữa tiệc đúng lúc phải 
dọn dẹp thì mệt lắm. Hơn nữa chị 
đang lo chuyện lạc va li ( thay vì 
đến phi trường John Wayne ở 
quận Cam, nhiều va li của hành 
khách lại hạ cánh ở phi trường  
O ‘Hare, Chicago ). Chị Ngọc đi 
cùng một phái đoàn tu thiền. 
Năm tới, phái đoàn này dự định 
đi Úc và Tân Tây lan. 
Anh Lê Đình Thông đi Cali và 
Arizona vào cuối tháng 9. Từ 
nam chí bắc Cali, anh gặp lại vô 
số bạn bè Thụ nhân ở San Diego, 
Santa Ana và San Jose.  
Sau khi về lại Paris, anh viết bài 
tường thuật trên diễn đàn Thu-
nhan1-2, nhưng anh dành những 
giai thoại dí dỏm cho Bản tin Thụ 
nhân Âu châu : 

Sau mấy tiếng coucou thân tình, 
anh Khoát bảo tôi kể cho bà con 
nghe về vụ đi lạc từ Orange 
county lên San José. Thì có gì lạ 
đâu. Ông Tây bà Đầm thường 
nói :‘‘Tous les chemins mènent à 
Rome’’. Vòng quanh Roma có 
nhiều ngả đường đổ về Kinh đô 
muôn thuở (Roma aeterna), được 
coi là chốn kinh kỳ của năm châu 

bốn biển (Caput mundi). Nghĩa 
bóng của câu nói này còn bóng 
bẩy hơn nhiều. Thụ Nhân chỉ là 
một. Nhưng đường đi thì trăm lối. 
‘‘Tous les chemins mènent à Thụ 
Nhân.’’ Tuy có lạc đường, đi 
vòng vo tam quốc đi từ Quận 
Cam, qua xa lộ không đèn, nhưng 
sau cùng thì cũng đến được 
Thung lũng Hoa vàng. Cam cũng 
vàng mà Thung lũng San José 
cũng toàn là hoa vàng. Santa Ana 
và San José là hai thành phố 
hoàng hoa. Đất lành nên không 
cần phải coucou, chim Thụ Nhân 
cũng đậu đầy cành Sào Nam. 
Giai thoại thứ hai : chị Ngọc 
Tịnh nói tôi giống mấy ông cha. 
Ông cha nào cũng có đầu mình 
tay chân nên tôi có giống mấy 
ông cha thì cũng không có chi là 
đáng kể. Chị  biểu tôi giống ông 
cha, có lẽ vì gặp nhau lần đầu 
nên phần nào còn ngại ngùng. Cụ 
Nguyễn Du đã nói thay cho tình 
cảnh của tôi bên cầu Golden 
Gate : ‘‘Tình trong như đã mặt 
ngoài còn e’’. Chị Ngọc Tịnh ơi, 
lần sau gặp lại, chị sẽ nói là tôi 
không còn giống ông cha nữa. 
Trong thư, anh Khoát nhắc đến 
anh Cận và anh Kính. Tựa đề bài 
tản mạn này nhái lại câu nói 
quen thuộc : Đường nào cũng 
dẫn đến tình nghĩa Thụ Nhân cả. 
Mở đầu Tam Tự Kinh có câu : 

NHÂN chi sơ tính bản thiện.  
Tính tương CẬN tập tương viễn.  

(人之初 性本善  性相近 相 ).  

Vế 1 là Thụ NHÂN. Vế 2 là anh 
CẬN. Trong chuyến đi Mỹ của 
tôi, tình Thụ Nhân của các anh 
chị đếu đầy đặn, kẻ tám lạng 
người nửa cân. Còn anh CẬN rất 
nặng ký (cả nghĩa đen lẫn nghĩa 
bóng), nặng một cân. Nếu thêm 
chị Nhan Ánh Xuân còn nặng hơn 

...tin tức đó đây 

Nam Cali ↑                             ↓ Bắc Cali 
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nữa. Tình Thụ Nhân của anh chị 
tròn như ánh trăng rằm mùa thu ; 
tôi đã trải qua Tết Trung Thu ở 
giữa chốn này.  
Anh Khoát còn nhắc đến anh 
Kính. KÍNH là gương soi (鏡), 

không phải là cung kính (敬). Thi 
hào Nguyễn Du có câu thơ chữ 
Hán : 
Tha hương nhan trạng tần khai kính,  

Khách lộ trần ai bán độc thư 
( 他 鄉 顏 狀 頻 開 鏡 鏡 

客 路 塵 埃 半 讀 書). 

Nơi quê người thường mở gương 
để thấy mình và thấy nhau. 
Thi sĩ Quách Tấn dịch ra thơ như 
sau:  
Ðường hé quyển vàng khuây gió bụi,  
Trạm lau gương sáng ngắm mày râu. 

Anh Kính đối đãi với tôi như anh 
em trong nhà. Không có anh thì 
làm sao có khúc đường đi lạc để : 
‘‘mọi nẻo đường đều dẫn đến 
Thụ Nhân’’. 
 
6) Mai Kim Đỉnh trên đường hồi 
phục 
Từ mấy năm nay, anh Mai Kim 
Đỉnh thủ khoa K1 đau nặng sau  
cơn tai biến mạch máu não. Anh 
không nói được, không cử động 
tay chân được, thậm chi ăn uống 
phải nhờ chị Mộng Vân giúp đỡ. 
Bạn bè điện thoại hỏi thăm, anh 
cũng không cầm nổi ống nghe. 
Tình trạng thật nguy kịch. 
Cuối tháng bảy vừa qua, sức 
khòe của anh từ từ khả quan. Anh 
lên diễn đàn để trò chuyện trở lại 
với anh em. Trong điện thoại, 
giọng nói rõ ràng, vui vẻ, lạc 
quan. Anh cho biết sức khoẻ 
phục hồi 80%. Từ đây đến đầu 
năm, nếu anh bình phục hẳn, vợ 
chồng anh sẽ sang Pháp thăm bạn 
bè, cũng như tham dự buổi họp 
tân niên của Hội. Chị Mộng Vân 
cũng viết một email cảm ơn. Xin 
trích một đoạn: 
“Em là M. Vân, vợ anh Đ, thay 
Anh viết lời cảm ơn đến quí Chị - 

Anh cùng lớp và cả K2 nữa.  Hai 
năm qua gia đình em qua nhiều 
khó khăn. Anh Đ chịu hậu quả 
stroke 2, còn em thì mất đi song 
thân trong 2 năm, mà tang lễ MẠ 
em sau Tết.  Giờ thì lắng đọng, 
sau bao lần làm con thoi UK-
Fountain Valley . Anh Đ hụt hẫng 
khi gián đoạn các Bạn mà anh 
luôn quí trọng.  Anh thường nói 
những gì anh có hôm nay, Bạn 
lớn vô cùng...... ” 
Con trai anh chị Đỉnh – Vân học 
Y khoa năm thứ tư. Tháng năm 
2013, vợ chồng anh sẽ đưa con 
về Việt nam để tập sự ở bệnh 
viện Chợ Rẫy. 
Anh nhắc đến mục Gia chánh của 
Bản tin TN/AC được chị Mộng 
Vân lưu ý đặc biệt. Chị làm theo 
như lời chỉ dẫn trong recette và 
ăn thử. Kết quả đã thành công. 
Anh chị gợi ý cho xin recette 
món Huế. 
 
7) Hết kyste đến zona 
Anh Đoàn Trần Nghị CHCK năm 
nay gặp xui xẻo. Mùa hè vừa qua, 
tự nhiên anh bị nổi một cái kyste 
ở ngón tay cái của tay mặt; mới 
đầu chỉ to bằng đồng tiền 20 cen-
times; đi bác sĩ thì gặp bác sĩ 
dỏm, họ nói anh lấy tay kia day 
day lên chỗ sưng sẽ hết ngay. Vài 
ngày sau cái nang thủng này to 
bằng trái nhãn. Anh Nghị đi 
khám một vị bác sĩ khác; ông này 
khuyên phải mổ. Kẹt một cái là 
anh đã ghi tên đi làm cure. Thôi 
thì đi cure về hãy mổ. Ngày vào 
bệnh viện mổ cách ngày đi cure 
về chỉ có hai ngày. 
Sau khi mổ xong, ngón tay anh 
phải bó chặt, ba tuần lễ sau mới 
tháo băng ra. Vì bị băng bó lâu 
ngày quá nên ngón tay anh cứng 
đơ không nhúc nhích được. Bác 
sĩ lại kê toa cho anh đi gặp kiné 
tập vận động 30 lần. Nghe nói 
anh ăn uống rất khó khăn vì 
không cầm đũa hay dao được, 
thậm chí lái xe cũng là cả một 
vấn đề. 
Nếu chỉ có thế thì đâu có gì là 

xui. Ngón tay chưa lành thì anh 
bị zona, lở rát từ bàn chân trái lên 
đến lưng, vừa đau đớn vừa khó 
chịu. Bác sĩ giải thích rằng bệnh 
“giời leo” do thần kinh căng 
thẳng mà ra. 
Sau mấy tháng chữa trị, anh đã 
khỏi hẳn nên anh chị đã tham dự 
buổi họp mặt ngày 24/11, cũng 
như đi Venise cùng với vài Thụ 
nhân khác. 
 
8) Lớp dạy khiêu vũ 
Nhận thấy khoá học khiêu vũ tổ 
chức tại nhà hàng Orchidée, vùng 
Evry, khá thành công, nên anh 
Nguyễn Tấn Sinh K11 đi tìm một 
nơi có thể mở rộng tầm hoạt 
động, ngoài khiêu vũ. Chương 
trình hướng dẫn của anh bắt đầu 
từ 30/9 đến 16/12 vào mỗi chiều 
chúa nhật trong một phòng hội tại 
Vitry sur Seine. 
Lễ phát bằng cuối khóa quy tụ 
khá đông quan khách, trong đó có 
hơn 10 anh chị Thụ Nhân tham 
dự để cổ võ gà nhà.  
 
9) Kiêm chức nội ngoại 
Anh Nguyễn Khánh Chúc K1 
thông báo cho biết anh vừa có 
cháu nội mà lại là cháu trai. Thế 
là anh Chúc - chị Mai đã có cháu 
đích tôn rồi đấy. Cháu được sinh 
ra hôm 24/10, cân nặng 2,90 kí. 
Hỏi đến tên cháu thì được biết 
tên cháu cũng đặc biệt : Nguyễn 
Khánh Ethan. Nhưng đặc biệt 
hơn là tên Việt nam cơ ; có lẽ mẹ 
cháu vốn giỏi chữ nghĩa nên đặt 
cho cháu một tên vừa ngụ ý 
thông minh vừa khôi ngô : tên 
cháu là Minh Khôi.  
Nếu tên này có trùng với tên chú 
bác hay ông bà nào quen biết thì 
cháu và bố mẹ cháu thành thật 
xin lỗi, nhưng mà tên hay quá 
không đổi được nữa. Tuy nhiên 
có thể trùng tên Việt chứ tên Tây 
không thể trùng nổi. 
Từ mấy năm nay, anh chị Chúc – 
Mai cứ hàng tuần đến nhà các cô 
con gái để trông cháu ngoại ; lần 
này thêm cháu nội càng thêm bận 
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bịu. Ngay cả đi chơi xa, anh chị 
cũng phải tính lại. Chẳng hạn 
đáng lẽ anh chị đi hành hương 
các nước Á châu như mọi năm từ 
giữa tháng 10, năm nay đành phải 
bỏ. Tuy nhiên khi nghe các anh 
chị trong Hội rủ đi Venise 4 ngày 
vào cuối tháng 11, anh chị tháp 
tùng ngay. 
 
10) Thông báo họp Tân niên 
Từ đầu hè anh Chủ tiệm Phạm 
Trọng Khoát bận lu bu về nhà 
cửa. Ban ngày lo chỉ huy đám thợ 
nề tai tư gia, ban đêm lại đến 
phòng mạch của chị Mỹ Vân để 
tu bổ, tân trang.  
Lý do anh chị sửa nhà là để có 
thể tiếp đón đầy đủ bạn bè ngày 
càng đông. Anh chị định cho phá 
bức tường ngăn phòng khách và 
phòng ăn. Có ngờ đâu bức tường 
đó chịu đựng sức nặng của lầu 
trên, cho nên mới mở rộng được 
20 phân thì gặp đà sắt. Vừa công 
cốc, vừa hít bụi mấy ngày liền. 
Tuy nhiên, hy vọng là đến Giáng 
sinh thì nhà cửa khang trang trở 
lại, bụi bặm sẽ không còn nữa, vì 
anh Khoát ngày đêm bắt giây 
điện, thay ống nước, lau chùi quét 
dọn, đúng với tiêu chỉ : « Làm 
ngày không đủ, tranh thủ làm 
đêm, làm thêm chúa nhật. » 
Trong bữa cơm ngày giỗ Cha Lý, 
ngày họp Tân niên đã được mọi 
người ấn định vào chúa nhật 
24/2/2013.  
Yêu cầu các anh chị Hội viên bàn 
tính về thực đơn ngày hôm đó kể 
từ bây giờ là vừa. Thư mời sẽ 
được gửi đến quý thầy cô và quý 
bạn trong tháng giêng 2013. 
 
11) Thư viện Diên Hồng 
Từ ít lâu nay, một số hội viên 
Thụ nhân trong đó có Giáo sư 
Trần Văn Ngô và cô Dung, anh 
Nguyễn Khánh Chúc và anh Thân 
Văn Điển tiếp tay với Thư viện 
Diên Hồng, túc trực tại thư viện. 
Được biết thư viện có cho mượn 
sách, toàn bằng  tiếng Việt. Ở đây 

cũng có chỗ để đọc sách. Thư 
viện chỉ mở cửa ngày thứ tư, 
những ngày khác được dùng cho 
những hoạt động khác, như 
hướng dẫn pháp lý, thủ tục hành 
chánh. Hiện có tám nhóm chia 
nhau trông nom thư viện. Các anh 
chị nào muốn đến mượn sách, 
đồng thời trò chuyện với anh 
Điển hay anh Chúc, xin liên lạc 
với hai anh để biết ngày giờ các 
anh trực,  cũng như được hướng 
dẫn rõ ràng: 
Association Culturelle Thư Viện 
Diên Hồng 
Tour Squaw Valley 
7 rue du Disque 
75013 Paris 
Ngày thứ tư 12/12/12, đúng ngày 
anh Chúc và anh Điển trực, có 
một buổi nói chuyện về Phong 
thủy của bác sĩ Hoàng Đình Hiển 
từ 14g đến 16g, nên đã lôi cuốn 
được một số anh em Thụ nhân. 
 
12) Mùa thu lá….rụng 
Chị Chu Nguyệt Nga K3 và 
chồng là anh Trịnh Văn Đăng, 
vừa làm một chuyến Á du hồi 
tháng 10. Từ Việt nam, anh chị đi 
tour sang Tàu (Bắc kinh, Thượng 
hải, Vô tích, Hàng châu, Tô 
châu ).  
Về đến nhà, anh chị tá hoả tam 
tinh vì : 
“Sau hơn một 
tháng rong 
chơi, từ vùng 
nắng ấm…trở 
về vào mùa 
thu…lá vàng 
rơi đầy trước 
sân nhà, không 
còn thấy bực 
thang đâu cả, 
xách va li vào 
phải dò dẫm từng bước một. 
Hỡi ơi. Thế là có một màn quét 
dọn phờ người…Cái điệu này có 
lẽ phải nghĩ đến chuyện dọn vào 
appartement sớm cho đỡ việc, 
như vậy mới có thể đi chơi dài 
dài, thoải mái…” 

Nhưng mệt đâu phải chỉ có vậy. 
Trong phòng làm việc của anh 
Đăng có một vũng nước từ trần 
nhà rỉ xuống. Như vậy là có ống 
nước nào trên lầu bị bể rồi. Người 
quét ngoài sân, người chùi trong 
nhà, mệt đừ hơi. Anh Đăng còn 
phải đập tường, phá cửa sổ để đi 
tìm nguồn gốc hư hao. Cũng may 
trước khi đi, anh chị có hẹn với 
thợ đến thay hệ thống lò sưởi 
trong nhà. Trong mấy tuần thay 
chauffage và sửa ống nước,  anh 
chị phải cho bốn radiateur d’ap-
point chạy mới tạm đủ ấm. 
 
13) Cơm hay phở 
Không gặp nhau mùa hè vừa qua, 
anh chị em trong Hội thấy nhớ 
nhau nên rủ nhau ăn phở. Nhưng 
tiếc là nhiều anh chị lại đi Mỹ 
chơi trong tháng 9. Định dời đến 
tháng 10 thì đã có ngày giỗ Cha 
Lý, thành ra lại dời đến tháng 11. 
Gặp nhau thật vui, nhất là từ hai 
năm nay, anh chị em trong Hội 
càng ngày càng thân, thương 
nhau, chứ  chẳng có gì quan 
trọng. Vì thế, chỉ riêng với chữ 
PHỞ đã làm cho các anh chị bàn 
ra tán vô, người thì đem những 
bài thơ con cóc so sánh cơm với 
phở, kẻ thì đe doạ chê cơm sẽ bị 
tống ra ngủ ở chuồng heo. Ngay 
cả chọn lựa tiệm ăn cũng là cả 
một vấn đề trêu ghẹo nhau. 
Cuối cùng thì số người tham dự 
bữa ăn đông hơn gấp đôi con số 
dự trù, làm ai cũng ngạc nhiên. 
Đặc biệt lần này có gia đình anh 
Nguyễn Văn Vĩnh từ Chartres 
lên, và anh Nguyễn Thế Vượng 
K11 lần đầu tiên đến họp mặt. 
Anh Lê Đình Thông bận việc nên 
định đến sớm về sớm, nhưng trời 
chẳng chiều lòng. Anh hẹn với 
anh Hoàng Chí Minh đón anh ở 
quận 13 lúc 11g30. Than ôi, anh 
đợi đến 12g10 mà chẳng thấy vợ 
chồng anh Minh đến. Gọi điện 
thoại cho các anh Phạm Trọng 
Khoát, Lưu Văn Dân, cũng không 
giải quyết được gì. Thế là bữa 
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tiệc lại vắng Thông. Khi anh chị 
Minh-Annie đến kể chuyện, cả 
nhà mới biết chẳng phải vì anh 
thức trễ hay quên hẹn, mà chính 
là vì chiếc xe có vấn đề. Anh phải 
đi đến 3 ga ra (thứ bảy đóng cửa) 
để tìm cách sửa chữa nên khi đến 
chỗ hẹn thì Thông đã đi mất rồi. 
Dù thiếu anh Thông nhưng bữa 
tiệc cũng quy tụ được 45 người. 
Tuy thế, anh Thông đã chuẩn bị 
gửi một bài thơ lưu niệm. Chị 
Thủ quỹ Trần Thị Châu một lần 
nữa đã gây nhạc nhiên cho anh 
chị em. Chị đem rượu và quà sinh 
nhật đến để tặng những bạn bè 
sinh trong ba tháng 9, 10 và 11, 
nhờ đó không khí đã vui lại còn 
vui nhộn hẳn lên.  

Chí lớn gặp nhau 
(Torcy 24/11/2012) 

Hội ngộ thu đông ở Torcy 
Sương sớm cuối tuần cũng ráng đi 
Đường xá cách xa lòng chẳng ngại 

Bạn bè cùng học lúc xuân thì 
Các khóa nâng ly mừng họp mặt 
Chuyện trò nhắc lại thuở hàn vi 
Tình bạn Thụ Nhân là nắng ấm 
Quét sạch mây mù nghĩa lý chi ! 

Sau bữa ăn, anh chị Chúc-Mai 
mời mọi người ghé sang nhà anh 
chị ở kế bên để ăn chè, trái cây, 
uống trà, cà phê, và tiếp tục bàn 
luận về chương trình tiệc Tân 
niên sắp tới. 
 
14) Voir Venise …et mourir 
Khi xưa thấy người ta thường ca 
tụng Venise, xem đây là một 
thành phố lãng mạn, một thành 
phố tình yêu, thậm chí còn mơ 
ước thấy Venise…rồi chết cũng 
được, nên nhiều người háo hức 
muốn đến đó “tham quan” một 
chuyến. 
Đầu tháng 11, bốn cặp tình 

nhân…già thời nguyên tử tìm 
thấy trên internet một chuyến đi 
vào cuối tháng, 4 ngày, 3 đêm, 
vừa máy bay vừa khách sạn 4 sao 
chỉ có 180 euros, nên rủ nhau đi. 
Đó là anh chị Đoàn Trần Nghị-
Diệu Hỳ, Nguyễn Khánh Chúc-
Mai, Lưu Văn Dân-Marie, Phạm 
Trọng Khoát-Mỹ Vân. Mua xong 
vé, tin tức TV cho thấy Venise 
đang lụt lội, có nơi nước ngập 
đến đầu gối; có người còn cởi 
quần áo ra tắm.  

Thế là tám anh chị tíu tít tìm cách 
đối phó với…nghịch cảnh. Anh 
Nghị có bạn ở bên Ý nên điện 
thoại theo dõi hằng ngày xem 
mực nước đã rút xuống hết hay 
chưa. Anh Khoát dự định đi học 
bơi lội để phòng thân. Anh Dân 
đề nghị đem theo bao rác loại to 
để bao hai chân; anh còn cẩn thận 
vào Ikea mua những cây kẹp để 
buộc bao rác. 
Ngày đầu, trời mưa lất phất. Từ 
bến xe buýt đến khách sạn, đường 
xá giống như bên Paris, có nghĩa 
là không lụt lội chi cả. Phái đoàn 
kéo va li dưới mưa, từ cây cầu 
này qua con kinh khác, vừa đi 
vừa đùa giỡn mặc dù không biết 
khách sạn ở đâu, chỉ biết ở gần 
cầu Rialto nổi tiếng. 
Ngày thứ hai, trời mưa có lẽ ít 
hơn. Mực nước vẫn thấp. Công 
trường San Marco đông nghẹt 
người. Phó nhòm bấm máy ( hay 
bóp ) lia lịa. Mọi người mua vé 
tàu sang đảo Murano để mua sắm 
quà lưu niệm bằng thủy tinh. 
Ngày thứ ba trời bỗng dưng nắng 
tốt cả ngày. Chương trình hôm ấy 
là đi sang đảo Burano nổi tiếng 

về ren, đăng ten. Ở đây đặc biệt 
nhà cửa sơn đủ màu xanh đỏ tím 
hồng. Tin tưởng ở đài thiên văn 
tiên đoán thời tiết ngày thứ tư 
nắng hơn hôm trước, vả lại cũng 
là ngày phải lấy máy bay về 
Paris, mọi người bỏ lại bao rác. 
Ai ngờ hôm ấy lại mưa, thuỷ triều 
dâng cao, nhìn những du khách 
khác ai cũng đi bốt cao hoặc quấn 
bao rác ở chân, mọi người bật 
cười. Tóm lại chuyến đi tuy ngắn 
ngủi nhưng thật là vui. 
 
Tin các nơi khác 
  
1) Đặng Văn Tuế Pháp du 
Anh Đặng Văn Tuế K6 từ Úc 
sang Pháp chơi giữa tháng 9. Sau 
khi về nhà, anh viết vài giòng kỷ 
niệm : 
 
"...Mai tôi đi dù hôm nay đang 
vào thu 
Giòng sông Seine đang mặc áo 
sương mù 
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc 
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi 
xưa..." (N.S) 
Xin mượn vài vần thơ của Nguyên 
Sa để tạm biệt Paris và cám ơn 
tình cảm nồng nàn, chân thật và 
quý mến của Anh Chị Thụ Nhân 
Paris đã dành cho tôi, một người 
bạn nhỏ đến từ miền Cực Nam 
Địa Cầu (Australis Terra). 
Lần đầu tiên tôi đến Paris giữa 
tháng 9, đúng vào mùa Thu, tôi tự 
nhủ mình đang phiêu du trong 
những ngày tháng trái với mùa 
nghỉ hè của mọi người nên không 
có ý định liên lạc với các anh chị 
Thụ Nhân và bạn cùng Khóa 
đang ở Paris. Sau hai ngày rong 
chơi thích thú bên sông Seine, 
thăm viếng Thánh Đường Notre 
Dame, leo lên tận đỉnh tháp 
Eiffel, ghé vào Louvre, qua vườn 
Luxembourg, len lỏi trong 
Quartier Latin, đến Đại Học 
Sorbonne, Điện Panthéon v.v..., 
tôi chuẩn bị để Chúa Nhật 
16/09/2012 đi dự Lễ Ngọc Khánh 
- Diamond Anniversary (60ème 

Anh chị em Thụ Nhân Paris 

Tại công trường San Marco đang bị lụt 
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Anniversaire de l'Ordination 
Sacerdotale) của linh mục Louis 
Nguyễn Văn Qui ở Ermont, Paris 
(ngài là vị linh mục DCCT có một 
trung tâm nuôi nấng dạy dỗ các 
thanh thiếu niên bụi đời tại Vũng 
Tàu trước năm 1975). Tôi nghĩ 
rằng anh Lê Đình Thông (k1) 
cũng có biết ngày lễ đặc biệt nầy 
của Cha Già Louis, do đó tôi gởi 
email hỏi thăm và hẹn rằng đây 
là cơ hội thuận tiện nhất để hai 
anh em chúng tôi có dịp gặp 
nhau. Tôi yên chí chờ đợi. 
Anh Lê Đình Thông bận công 
chuyện không đến dự Lễ của Cha 
Qui được nhưng hẹn gặp tôi cùng 
với anh Phạm Trọng Khoát (k6). 
Tôi hẹn trưa thứ bảy, mong gặp 
lại anh bạn cũ, cùng với người 
anh khóa 1 đã quen biết nhau 
trước đây qua email. 
Anh PTKhoát (Chủ Tịch TN 
Paris) lái xe đến đón tôi tại Ivry-
sur-Seine ; cùng chung xe, có anh 
LĐThông, chị Nguyễn Ngọc 
Thương (k1, cựu Thủ Quỹ TN 
Paris) và anh Trần Văn Bảng 
(k9). Tôi cảm thấy rất thân tình, 
tự nhiên và thoải mái ngay từ 
giây phút đầu tiên gặp các anh 
chị, với những câu chuyện vui và 
hỏi thăm nhau. Đến nhà hàng 
Như Ý..., tôi lại còn gặp được anh 
Lưu văn Dân (k1) chị Marie, anh 
Nguyễn Tấn Trung (k11 Phó CT/
TN Paris), anh Mẫn và anh chị 
Dũng từ San José qua. 
Buổi ăn trưa à la carte thật thân 
mật và vui vẻ: bắt đầu bằng một 
bài thơ nắng vàng Paris và tình 
nghĩa Thụ Nhân mà anh 

LĐThông 
có nhã ý 
đặc biệt 
chào đón 
tặng tôi, 
kết thúc 
b ằ n g 
chụp hình 

lưu niệm, tôi còn được các anh 
chị trao tặng Bản Tin Thụ Nhân 
Âu Châu, Đặc San Ngày Xưa Hội 

Hữu và Đặc San Tưởng Niệm 
Đức Ông Nguyễn Văn Lập 
Ngày hôm sau, tôi nhận được 
điện thoại của anh Thân Văn 
Điển (k6) hỏi thăm và mời đến dự 
một buổi hội ngộ vào chiều tối 
thứ hai cùng một số các anh chị 
khóa khác, phần lớn là khóa 8. Vì 
sáng thứ Ba (18 tháng 9) tôi sẽ 
lên đường đi Marseille vào sáng 
sớm nên xin hẹn với anh Điển và 
các anh chị sẽ gặp nhau vào một 
dịp khác (mong thay :-)   !). 
Một tuần phiêu du tại Paris đã để 
lại cho tôi rất nhiều cảm tình 
không thể quên được về Thành 
Phố Ánh Sáng, nơi đó tôi đã có 
dịp tiếp xúc những người 
Parisiens bặt thiệp và gặp lại 
Tình Thụ Nhân chân thật và bất 
diệt. 
Hẹn gặp Anh Chị vào những ngày 
đẹp trời trong những năm sắp 
đến: 
"Để trở về thời... chưa biết lo 
Để ngộ "cố nhân" sau những năm 
dài xa cách" 

Tình thân, 
ĐVTuế (k6) 

Melbourne - Australia 
 
2) Nguyễn Văn Năm hồi đáp  
Nhận được thư của anh Tuế trên 
diễn đàn, anh Nguyễn Văn Năm 
VK từ Houston hồi tưởng lại thời 
gian anh ở Paris : 
Thưa anh Đặng Văn Tuế và các " 
trưởng lão " của kinh thành ánh 
sáng Paris. 
 Hôm nay trời Houston đã vào 
thu. Không khí thật mát mẻ và dễ 
chịu. Sau khi đạp xe đạp 
vài vòng trong khu mình ở, tôi về 
nhà vừa nhâm nhi ly cà phê vừa 
đ ọ c  t hư  c ủ a  b ạ n  b è . 
Lá thư của anh Đạng Văn Tuế 
làm cho tôi vô cùng cảm động 
vì  anh vừa cho tin về một  
Linh Mục thầy của tôi từ năm 
1958, vừa cho tôi thấy lại những 
khuôn mặt rất thân quí của 
kinh thành Paris: Anh Thông, anh 
Bảng, chị Thương, anh Khoát, chị 
Marie, anh Dân ( giọng ca vàng 

của CTKD 1) và anh Trung. 
Cha Louis Nguyễn Văn Qui dậy 
tôi Sciences Naturelles từ hồi tôi 
còn nhỏ. Tôi cũng cộng tác với 
Ngài khi Ngài coi bụi đời ở Gia 
Đình An Phong Vũng Tầu. Trong 
kỳ ĐHTN Paris 2012, vợ chồng 
tôi cũng có đến thăm Ngài. Nhân 
dịp kỷ niệm 60 năm thụ phong 
linh mục của Ngài, chúng tôi có 
gửi quà mừng nhưng không qua 
tham dự được. 
Cùng với lá thư, tôi lại được dịp 
nhìn thấy những gương mặt mà 
tôi rất quí mến. Tôi vẫn nhớ bữa 
cơm đón tiếp tôi và Hoàng Vũ 
( CTKD 9 ) sau ĐH. Sự ân cần 
của anh Khoát, chị Thương và rất 
đông các anh chị em khác. Những 
chuyến xe đưa đi đưa về của cô 
Tuyết ( CTKD 9). Cảm động nhất 
là anh Trần Văn Bảng, hàng ngày 
đi métro đến khách sạn Le Baron, 
trên đường Choisy, trong khu 
Place d' Italie, để đưa tôi và 
Hoàng Vũ đi chơi. 
Xin cám ơn anh Tuế, cám ơn các 
" trưởng lão " ở Paris. 
Đọc thư của anh, nhìn thấy hình 
quí vị, tôi tưởng như mình đang 
nằm trên  Đồi Cù, nhìn mây bay 
lang thang trên khung trời Đà 
Lạt, và không khí lành lạnh của 
xứ Hoa Anh Đào đưa tôi về cõi 
thiên đàng. 
Nguyễn văn Năm ( Houston,TX) 
 
3) Pique nique ở Bắc Cali 
Cac ban than men,  
Chung toi, TNBC, da co mot ngay 
vui tron ven trong buoi picnic tai 
Lake Elizabeth ngay 3/9/12, troi 
khong phu long nguoi, ngay hom 
do khi hau that tuyet voi, nang 
am ben canh bo ho tho 
mong duoi  nhung tan cay bong 
mat.. 
Anh chi em da lan luot den khu 
vuc picnic, BTC da co mat tu 5am 
de chon noi picnic vua y, roi mot 
nhom khac den tu 7-8am de giu 
cho^~, cam on cac anh chi 
TMToan K6, Dung  K6, Thang 
K9, PQHien K1, Phong Rau K1, 

Anh Tuế và TNAC 
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A/C PTSang K1, A/C Hue K1 
va nhieu ban khac nua, den 11am 
thi gan nhu dong du tat ca moi 
nguoi. Du'ng 12g, chung toi bat 
dau dung com trua, BTC rat vui 
khi duoc cac ACE khen ngoi ve 
cac mon an VN + Thai rat ngon 
va vua mieng. Sau buoi an trua 
va trang mieng, chung toi bat dau 
co nhung muc giai tri khac nhau: 
di bo quanh bo ho, cau ca, han 
huyen tam su. 
Them vao do, chung toi co them 
chuong trinh van nghe bo tui do 
anh Thang K9 dieu dong, ban be 
quay quanh cay dan guitar, 
nhung ban nhac Viet - Phap cua 
thap nien 60 lan luot duoc xuat 
sac trinh dien qua cac ban: Lan 
Thunhan B (Sanh K7), Thang K7, 
Phong Rau K7, Ho^. K2, Nga 
TNB (Hoanh)...phan van nghe 
tiep tuc hon 2 tieng voi nhung 
tieng vo tay don da..vang ca mot 
goc cong vien.. 
Dang vui ve voi nhung ban nhac 
ti`nh..thi dang xa Van Ha.nh K6 
tien den gan de nghi hat nhac 
hu`ng ca, bat dau voi ban Con 
duong vui..roi Viet Nam Viet 
Nam..roi ca dam dong chung toi 
deu dong ca va hat theo Van 
Hanh, toi that ko ngo VH hat that 
hay va ha't be` rat chuyen 
nghiep.. cu tuong la co 6 chi biet 
lam tien thoi cho+'..  
Cuoc vui cu tiep tuc va moi nguoi 
khong ai muon ve ca, vi cang ve 
chieu khong khi cang ma't 
me, mat ho van la(n ta(ng gon 
song..ben nhung buo^.i sa^.y voi 
gio ha^y ha^y tho^?i, lam toi lien 
tuong den ho Xuan Huong..hay 
ho Than Tho cua thuo xa xua, 
mot tho`i va`ng son trong khung 
troi Dalat voi suong mu vay toa.. 
Da hon 8 gio toi ma moi nguoi 
chua muon ve..cu ngoi lai voi 
nhau nhu muon niu keo lai thoi 
gian, nhung roi..chung toi cung 
phai chao tam biet, the la xong 
mot ngay picnic da ghi lai bao 
nhieu ky niem kho quen. 
Mat ho^` da tu tu chim trong man 

dem..tra lai su yen tinh cho Lake 
Elizabeth... 
Hen ngay tai ngo, 

Rat than men, 
TM/BTC 

Nguyen Dinh Can 
 
4) Họp mặt Thụ nhân Cali 
Hưởng ứng lời mời của chị Ngọc 
Tịnh K10 và các anh chị K1, hơn 
200 cựu sinh viên Dalat đã đến 
tham dự đêm « Thụ nhân Dalat 
họp mặt » tại một nhà hàng thuộc 
quận Cam, Nam Cali. Một phần 
ba thực khách hôm ấy là các anh 
chị K6 đến chung vui vì ngày 
hôm sau sẽ cùng nhau đi du 
thuyền miệt vịnh Mexico. Sau 
bữa tiệc, nhiều người gửi hình 
ảnh lên mạng, trong đó có anh 
Bửu Bình K1 và VK. Mời các 
anh chị xem email của anh : 
Kinh goi quy vi Giao-Su va men 
goi ACE ThuNhan 
11 video clips ve "Dem Da Tiec 
Thu-Nhan" tai nha hang 
Moonlight, dem Thu Bay 
15/9/2012 do Thu-Nhan Nam 
Cali tai Quan Cam ( O.C. South-
ern CA ) da nhiet tinh, co 
gang thuc hien de cac Thu-Nhan 
cac khoa truoc '75, co dip vui ve 
gap go, han huyen va thuong thuc 
cac mon an that ngon, cung nhu 
chuong trinh Van Nghe lanh 
manh voi su dong gop cua 
ACE Thu-Nhan tai Hoa-Ky, duoi 
su dieu khien chuong trinh tai 
tinh cua quy ban Ngoc Tinh, Duc 
C u o n g ,  M i n h  T r u n g , 
Thanh Xuan ...anh Hoang, Ban 
Nhac ngoan muc Thu-Nhan va su 
hy sinh chiu kho, bo thoi gio lo 
thu hinh, chup anh, de Thu-Nhan 
khap noi cung chia vui, cua Pham 
Ba Duc, Nguyen Viet Dung va 
bao Thu-Nhan khac, trong mot 
dem nong buc cuoi He Cali, 
nhung rat thanh cong trong tinh 
than uu ai cua Thu-Nhan! 
De xem, xin vao YouTube  bấm 
vào: https://www.youtube.com/
watch?v=I-l4orHa_dQ 
 

5) Ngày Thụ Nhân 19-12-2012 
Cũng như mọi năm, nhân ngày 
giỗ Cha Viện Trưởng, hôm 
19/12/2012 khoảng 200 anh chị 
em cựu sinh viên các phân 
khoa của Viện Đại học Dalat đã 
gặp nhau tại nhà hàng Bảo Trân 
trong Thương Xá TAX, để thăm 
hỏi nhau, vui với nhau, cũng như 
để tìm lại những kỷ niệm của thời 
sinh viên. Ngày này được gọi là 
ngày Truyền Thống hay ngày 
Thụ Nhân. 
Mở đầu cho đêm hội ngộ này, 
anh Phạm Viết Chấn K10 đại 
diện BTC chào mừng quan khách 
cùng các anh chị cựu sinh viên, 
và mời tất cả vào bàn tiệc. Ai nấy 
tìm bàn của mình, tìm bạn bè 
cùng lớp, mừng mừng tủi tủi vừa 
ăn vừa hàn huyên, thăm hỏi thật 
náo nhiệt..  

Ngay sau đó là phần văn 
nghệ thật xuất sắc, với sự đóng 
góp của các Thụ Nhân A, B và C.  
Các anh chị  lần lượt trổ tài với 
những bản nhạc Việt và ngoại 
quốc quen thuộc của những năm 
60 – 70, khiến khán giả vỗ tay 

không ngớt. Buổi tiệc được châm 
dứt bằng mục sổ số thật hào hứng 
do anh Huỳnh Khánh Hồng K7 
điều khiển. 
 

Chị Kim Thoàn K1 và anh Hồng K7 
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Tin Âu châu 
  
1)Nguyễn Văn Vĩnh trở lại Pháp 
Đầu tháng 9, anh Nguyễn Văn 
Vĩnh K1 đưa cả nhà gồm vợ và 2 
con, một trai một gái, 15 và 13 
tuổi, tái định cư ở Pháp. Anh Vĩnh 
là cựu chủ tịch Hội Thụ nhân Âu 
châu những năm đầu của thập 
niên 80, thế kỷ 20. Hiện nay anh ở 
tạm thành phố Chartres, cách 
Paris hơn 100 cây số về hướng 
nam. Trả lời thư và điện thoại 
thăm hỏi, anh cho biết tuy rằng 
gia đình anh ở bên Mỹ rất đông 
nhưng anh lựa cái chắc ăn cho 
tiểu gia đình rồi sau đó sẽ tính 
tiếp. 
Đời sống tỉnh lẻ yên tĩnh, trầm 
lặng, không khí trong lành nên 
cũng dễ thở. Con cái đi học lúc 
đầu có gặp khó khăn vì sinh ngữ, 
nhưng nhờ vậy mà cố gắng hơn, 
có tinh thần trách nhiệm hơn. Đi 
học được giúp đỡ nhiều, có bạn 
mới, không bị áp lực hay bị hăm 
doạ từ phía các giáo viên, ban 
giám thị nhà trường. Chị Thuỷ, vợ 
anh, cũng đang đi học Pháp văn. 
Gia đình được trợ cấp CPAM, 
CAF, đầy đủ. An sinh xã hội 
không thiếu thứ gì. Hơn nữa ở đây 
nếu phải vào nhà thương, không 
sợ thiếu chỗ nằm, không cần tốn 
tiền mua chỗ, mua thuốc. Ăn 
uống cũng vệ sinh hơn.  
Anh Vĩnh đã lãnh hưu từ 5 năm 
nay. Coi như tạm ổn. Anh gửi lời 
hỏi thăm tất cả bạn bè Thụ nhân.  

2) Giỗ 20 năm Cha Lê Văn Lý 
Đám giỗ 20 năm của Cha Viện 
trưởng Lê Văn Lý tại Giáo xứ 
Việt nam, Paris, được cử hành 
trọng thể vào ngày chúa nhật 
14/10/12. Ngoài các cựu sinh 
viên, còn có sự hiện diện của các 
Giáo sư của 4 phân khoa, như Gs 
Trần Văn Cảnh, SP, Cha Claude 
Lange, VK, Gs Lê Ngọc Minh, 
KH, Gs Trần Văn Ngô, CTKD, 
Gs Nguyễn Văn Thạch, KH. 
Đặc biệt trong buổi lễ, cha Lange 
lên đồng tế và Gs Thạch là phó tế. 
Cha Lange nói tiếng Việt còn 
ngon lành lắm. Trong bữa cơm 
trưa sau buổi lễ, Cha cho biết Cha 
Jean Maïs cũng muốn đến dự, 
nhưng vì biến chứng của bệnh 
tiểu đường khiến đôi mắt bị mờ, 
đi đứng khó khăn, nên cáo lỗi. 
Chị Annie, vợ Hoàng Chí Minh 
K1, ngồi bên cạnh ngỏ ý sẵn sàng 
đưa đón hai vị vào ngày họp Tân 
niên sắp tới. Cha tâm sự là các 
cựu sinh viên Việt nam thật tôn sư 
trọng đạo, trong khi bây giờ tình 
trạng học đường trong xã hội 
Pháp làm Cha ngao ngán. 
Trong danh sách năm nay chúng 
ta sẽ có thêm hai vị giáo sư: Gs 
Lê Ngọc Minh, Gs Nguyễn Văn 
Thạch 
 
3) Thầy Thúc thoát nạn lần thứ 3 
Nhân cơ hội gặp gỡ hàng tháng 
giữa Giáo sư Vũ Quốc Thúc và 
anh Lê Đình Thông K1, chúng ta 
mới biết tin thầy vừa thoát nạn. 
Anh Thông kể lại như sau: 
Từ lâu nay, mỗi tháng thầy Thúc 
lại dùng bữa trưa với LS Lê Trọng 
Quát và tôi. Sau này có thêm nhà 
ngoại giao Phạm Đăng Sum. 
Ngày 12/10/2012, thầy cho chúng 
tôi biết: ‘‘Nếu nửa đêm 
30/09/2012, tôi bị chết cháy, trưa 
nay tôi không còn gặp lại các anh 
nữa.’’ LS Quát, GS Sum và tôi 
đều lo lắng không biết đã xẩy ra 
chuyện gì. Thầy chậm rãi kể tiếp: 
‘‘Vào cuối tháng 9, trời trở lạnh. 

Tôi phải dùng couverture 
chauffante. Vào quá nửa đêm, tôi 
choàng dậy. Chiếc mền sưởi bằng 
điện bốc cháy. Tôi linh cảm được 
Ơn Trên phù hộ. Tôi quơ tay dập 
tắt lửa rồi tiếp tục ngủ. Sáng ngày 
thức dậy, tôi xem lại thấy chiếc 
mền điện bị cháy loang lỗ, bàn 
tay tôi may mắn không bị phỏng. 
Anh Thông biết cách sắp xếp 
trong căn phòng này, trên tường 
có treo ảnh tượng Đức Mẹ. Đây 
là lần thứ ba, Đức Mẹ lại cứu tôi 
khỏi phải chết cháy. Tôi vẫn còn 
giữ chiếc mền này.’’ 
Tôi thưa với thầy : ‘‘Thưa thầy, 
quá tam ba bận. Sau này, thầy sẽ 
không còn phải gặp tai họa nữa.’’ 
Sau đó, tất cả nâng ly rượu chúc 
mừng thầy. Năm nay thầy 93 tuổi 
mà vẫn còn minh mẫn. Trời không 
những thương thầy, mà còn 
thương tất cả học trò Thụ Nhân 
của Thầy nữa. 
Thầy vui mừng vì tai qua nạn 
khỏi, sang sảng đọc cho chúng tôi 
nghe bài Sấm Trạng Trình như 
sau: 

Ô hô thế sự tự bình bồng,  
Nam Bắc hà thời thiết lộ thông.  
Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch,  

Kình cư hải ngoại huyết lưu hồng.  
Kê minh ngọc thụ thiên khuynh Bắc,  

Ngưu xuất Lam điền nhật chính Ðông.  
Nhược đãi ưng lai sư tử thượng,  

Tứ phương thiên hạ thái bình phong. 
Tôi góp ý : ‘‘Thưa thầy, câu kết 
cụ Trạng Trình nói ‘‘Tứ phương 
thiên hạ thái bình phong’’. Trưa 
nay có thầy, LS Quát, GS Sum, 
thêm con nữa là bốn người. Như 
vậy có phải là ‘‘Tứ nhân tương 
ngộ thái bình phong (四 人 相 晤 太 平 

風) không ?’’.  Thầy nhìn tôi, mỉm 
cười hiền hòa. 
4) Hoàng Chí Minh vừa tậu nhà 
Sau một năm tìm nhà nghỉ mát 
vùng Côte d’Azur, anh chị Hoàng 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
 

Xem tiếp trang 20 


