
  

 

Đ ại hội Thụ nhân Thế giới 2016 
tổ chức tại nam Cali thành 

công vượt bực, gần 600 người tham 
dự, một con số kỷ lục so với các hội 
đoàn khác. 
Đại hội kéo dài hai tuần với nhiều 
tiết mục từ du ngoạn vùng Los An-
geles đến các thắng cảnh nổi tiếng 
và du thuyền trong 
vịnh Mễ Tây Cơ. 
Cali là tiểu bang 
có đông người 
Việt nhất và cũng 
được thăm viếng 
nhiều nhất, nhưng 
các chương trình 
du ngoạn không 
thu hút bằng ba 
ngày Đại hội 
diễn ra ngày 7, 8, 
9 tháng 10. 
Viện Đại học Đà 
Lạt có 4 phân 
khoa.Trường Chánh trị Kinh doanh 
Viện Đại học Đà Lạt từ năm 1964 
đến 1975 có tất cả 11 khoá. Ngoài 
ra còn có trường Sư phạm, Văn 
khoa, Khoa học. Các khoa gặp nhau 
đầy đủ trong hai đêm Nhạc Thính 
Phòng và Đêm Dạ Hội. Nhưng ngày 
vui nhất và gợi nhiều kỷ niệm nhất 
đối với K1-2 vẫn là Ngày Họp 
Khoá. Nhiều người ghi lại diễn tiến 
của ba ngày Đại hội ( kể cả báo 
Người Việt ) dưới nhiều khía cạnh, 
dí dỏm có, ý nghĩa có, nhiều cảm 
xúc có. Nhưng vì Bản tin có giới 
hạn nên xin đăng lại những bài tiêu 
biểu nhất. 

HỌP KHÓA 1 & 2 
* Một vài hình ảnh 
1) Người chống gậy duy nhất đi dự 
đại hội : Cụ Nguyễn Thị Ngọc 
Thương.  Cụ Thương chống gậy 
thong thả bước vào hội trường.  
Khác hẳn so với ngày tôi gặp, năm 
2006 tại Vancouver BC, cụ gầy yếu, 

nay cụ  mập mạp, 
đường bệ, đẹp lão.  
Theo sát sau cụ là 
người cháu.  Cụ 
Thương tuổi già, 
nhưng trí nhớ thật 
tuyệt vời.  Mười 
lăm năm trước, vợ 
chồng Châu Văn 
Nghiệm, chị Hồng 
Hoa, chị Thương và 
mấy đứa cháu ngủ 
tại nhà tôi một đêm.  
Vậy mà khi gặp vợ 
chồng tôi, chị hỏi : 

“ Chú Quang mạnh khỏe không?”  
Tôi trả lời : “Chị lầm rồi, tôi là 
Huỳnh Kiêm Hưng.“  Chị Thương 
quay qua vợ tôi và nói : “ Cô Thanh 
mạnh khỏe không ?” .  Chúng tôi 
cười vui vẻ. 
2) Thụ Nhân khóa I duy nhất đến từ 
Việt Nam : Vũ Trọng Thức.  
Nhiều bạn nói :” Gặp ngoài 
đường, nhận không ra.  Mất 
hẳn hình thức và nội dung 
của thủ môn đội bóng 
tròn Viện Đại Học Đà 
Lạt “.  Theo tôi, nửa thế 
kỷ, hình thức tàn phai là 
dĩ nhiên.  Còn nội dung 

Thụ      Nhân 
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 Lời nhóm biên soạn 

Bản tin kỳ này là số đặc biệt 
nhân dịp cuối năm, có nhiều 
bài viết về ĐHTNTG 2016. 
Nhóm biên soạn thành thật 
cám ơn các cây bút đã đóng 
góp bài vở, cũng như các anh 
chị TN Florida đã có nhã ý 
tặng số tiền loto cho Bản tin 
(Xin xem Tin các nơi khác - 
số 4). 

Xin kính chúc quý thầy cô và 
quý anh chị một năm mới 
đầy ân phước và sức khoẻ.  

Bài vở và tin tức xin gởi về: 
thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@gmail.com 
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trôi mãi về đâu giọng hát êm, 
lênh đênh theo ngàn mây êm đềm . 
chiều lên con phố đèn chưa thắp, 
tiếng hát em về ru bóng đêm. 
 
chiều buông, gió lộng tóc như mây  
trôi tự thiên thu đến nơi này, 
và có bay về rừng núi cũ  
Đàlạt đồi hoang, dáng thông gầy. 
 
ai đàn cho tiếng hát em trong  
cho khúc tình ca nghẹn cả lòng  
hát nữa lần này, lần sau cuối 
khói núi chiều phai, vương mắt trong ... 
 
chiều xuân năm cũ em đứng hát, 
gợn gió lao xao nước mặt hồ. 
Thủy tạ đắm chìm trong sương khói, 
hồi chuông tan lễ gửi hư vô! 

ngày xuân năm ấy em còn nhớ?  
duyên dáng cười tươi dưới cội đào, 
ảnh cũ mờ phai ...thời quá vãng 
ngỡ có được nhiều ...chẳng còn bao! 
 
bước lên con dốc đường Võ Tánh  
đón chuyến "xe lam" để đến trường  
cổng viện bồng bềnh trong sương sớm  
mimosa vàng dìu diụ tỏa hương  
 
thánh giá trang nghiêm lầu Năng Tĩnh, 
bao lần quỳ xin Chúa em ơi, 
nguyện cầu đất nước qua mùa loạn ... 
mà giờ thành đôi đứa đôi nơi!!! 
 
tiếng hát em thay lời kinh nguyện, 
chúc bình yên, hạnh phúc cho người. 
để ngàn sau còn luôn hiển hiện, 
em xuân xưa má thắm, môi cười                          

Đá Xanh 

Chúc Mừng 
 

Vô cùng hân hoan được tin  

anh Hồ Khắc Đàm 
Phu quân của chị Tôn Nữ Mai Tâm - CTKD1 

sẽ thụ phong Muc Sư 
Lúc 10AM Thứ Bảy 4 tháng 2 năm 2017 

tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ 
3700 W. Orange Ave, Anaheim, CA 92804 

 
Thân chúc anh chị Khắc Đàm & Mai Tâm đầy hồng ân cuả Cha Từ Ái 

trên bước đường hầu việc Ngài, đem Tin Lành đến muôn dân 
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G iao thừa năm nay nhằm 
giờ Hoàng Đạo. Năm cũ 
Bính Thân chưa kịp 

khăn gói ra đi mà gà Đinh Dậu đã 
gáy oang oang, qua vần thơ Huy 
Cận : 
 

Gà gáy đầu thôn, gáy giữa thôn,  
Mưa tinh sương mát tận tâm hồn.  
Đêm qua tắt gió cây không ngủ,  

Mưa sớm hàng cây đứng ngủ ngon.  
Gà gáy trong mưa tiếng vẫn trong,  

Giọng kim giọng thổ rộn vang đồng.  
Được mùa giống mới, gà no bữa,  

Tiếng gáy tròn như lúa nặng bông.  
Núi Tản như con gà cổ đại  

Khổng lồ, mào đỏ thắp bình minh.  
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín,  
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh. 

Gà ta gáy trong mưa dầm mà 
tiếng vẫn trong, giọng kim giọng 
thổ rộn vang cánh đồng. Câu thơ 
Huy Cận nói lên nhạc tính của 
tiếng gà gáy. Bên trời tây, tiết lập 
đông rét mướt mà chú gà  trống 
vẫn gân cổ gáy ‘‘cocorico’’. Thì 
ra ngôn ngữ của gà cũng đổi thay 
theo nơi chốn (vernaculaire), ngữ 
pháp tây gọi là onomatopée 
(tượng thanh). Nhân tháng giêng 
ngày rộng tháng dài, bài viết này 
xin chỉ bàn về tiếng gà gáy. 
Gà ta gáy : ò ó o ò o cho đủ ngũ 

cung : hò, cống, xư, xang, xê. Gà 
mái kêu cục tác, còn gà con kêu 
chíp chíp đòi ăn. Nhưng tại sao 
gà trống ta chỉ đơn điệu vần 
o, vừa tượng thanh, lại vừa tượng 
hình. Phải chăng vì anh gà há mỏ 
thật to để tiếng gáy ‘‘rộn vang 
đồng’’ ?  
Người Pháp dùng động từ 
‘‘chanter’’ hoặc ‘‘coqueriquer’’ 
gán cho gà trống, ‘‘caqueter’’ 
hoặc ‘‘claquetter, glousser’’ cho 
gà mái, ‘‘pépier’’ hoặc 
‘‘piauler’’, ‘‘piailler’’ cho gà con. 
Gà tây gáy ‘‘cocorico’’. Chú gà 
Đức ở bên kia sông Rhin thay đổi 
cung điệu : ‘‘kikeriki’’. Lội qua 
biển Manche, gà trống nước Anh 
cất tiếng gáy ‘‘cock-a-doodle-
doo’’ đượm hơi hướng bảo 
hoàng. Gà ba tầu : gwou-gwou 
cục mịch, gà Hàn quốc : kko-kki-
yo. Gà xứ Phù Tang hùng dũng 
gáy : kokekokko. Đi chu du vòng 
quanh trái đất, chỉ có chú gà Bồ 
Đào Nha gân cổ gáy ngũ âm gần 
giống gà ta : cococoroco.  
Từ thời Phục hưng, người Pháp 
lấy chú gà trống làm biểu tượng 
dân tộc, vì chú gà trống gô loa (le 
coq gaulois) độc lập, không chịu 
phục tòng đế quốc La Mã. Thi 
nhân La Mã gọi gà trống là 
‘‘gallus’’. Isidore de Séville cắt 
nghĩa ‘‘gallus’’ do tiếng la tinh 
‘‘castratio’’ có nghĩa là gà trống 
thiến. 
Kinh thánh coi gà là con vật 
thông minh, sắc sảo (Job 38,36). 
Gà trống còn là biểu tượng của 
rạng đông, sau một đêm dài tăm 
tối. Trước khi có tháp chuông nhà 
thờ, người công giáo đọc kinh 
sáng vào lúc gà gáy. Vào thế kỷ 

thứ V, trên tháp chuông nhà thờ 
bắt đầu xuất hiện hình tượng gà 
trống. Vì vậy, ở nước ta,  người 
ta quen gọi nhà thờ chánh tòa Đà 
Lạt là nhà thờ con gà.  

Trước khi phát minh ra đồng hồ, 
tiếng gà gáy điểm giờ, bên đông 
cũng như bên tây. Gà trống cất 
tiếng gáy vào lúc rạng đông, và 
gáy tiếng cuối vào lúc hoàng hôn 
chạng vạng. Gà trống còn được 
nói đến trong sách Khải huyền. 
Tứ thư Phúc âm thuật lời Chúa 
phán với Phêrô: "Thầy bảo thật, 
nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì 
anh đã chối Thầy ba lần." (Lc 
22:34) 

Bỏ qua chuyện con gà trống 
thiến, bên tây có gà trống gô loa 
không chịu khuất phục La Mã. 
Gà Đinh Dậu nước ta nêu cao 
truyền thống bất khuất của dân 
tộc, qua Sấm Ký Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (阮秉謙) hiệu Bạch Vân 
am cư sĩ  (白雲庵居士). Trạng 
Trình am tường Thái Ất Thần 
Kinh, tinh thông lý học. Nguyễn 
Thiếp, một danh sĩ thời Lê, đã 
nhận định Trạng Trình nắm được 

Nhà thờ con gà Đà Lạt 

Xem tiếp trang 11   

Lê Đình Thông 
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 thì chưa chắc.  Đi tour đến Las Ve-
gas, tôi bảo vợ chồng Thức :  “Đi 
theo người cầm cờ, coi chừng lạc".  
Người đông như kiến, cờ thì năm 
sáu cái chạy ngược chạy xuôi của 
những đoàn du lịch khác. Vợ 
chồng Thức đã theo kịp đoàn.  Có 
6 người không theo kịp, phải đi 
taxi để trở về khách sạn.  Trong số 
người đi lạc có chị Mừng, phu 
nhân Nhữ Văn Trí.  

3) Phu nhân của Nguyễn Ngọc 
Châu ngộ ra rằng :  Trong tình bạn, 
Hột Vịt quí hơn châu ngọc.  Trong 
buổi họp mặt khóa I & 2, Tiêu 
Khải Đằng nói với Châu :  
-Tôi thấy anh quen, nhưng không 
nhớ tên   
-Nguyễn Ngọc Châu 
-Không nhớ 
-Châu Hột Vịt 
-Nhớ rồi, nhớ rồi.  Ở 75 Võ Tánh 
phải không ? 
Tiêu Khải Đằng và Châu ôm nhau.   
Tôi nhắc Châu : “Coi chừng vợ 
mày nghe”  Châu trả lời :“Tao phải 
sống lại thời trai trẻ của tao chứ”.   
Sở dĩ, tôi phải nhắc Châu vì một sự 
việc xảy ra như sau: Trong buổi 
họp mặt giữa TN Seattle và Port-
land, nhiều người gọi Nguyễn 
Ngọc Châu là Châu Hột Vịt.  Chị 
Châu giận và nói: “Chồng tôi là 
ngọc châu: viên ngọc quí.  Các anh 
coi thường hạ giá thành hột vịt.”  
Seattle và Portland không ai dám 
gọi Châu Hột Vịt.  Trong buổi họp 
mặt 1 & 2, nhiều người gọi Châu 
Hột Vịt trước mặt chị Châu.  Chị 
Châu vui vẻ chấp nhận.  Trong 

phần giới thiệu tham dự viên, Phan 
Thạnh xướng danh : “ Nguyễn 
Ngọc Châu, biệt danh Châu Hột 
Vịt, Portland Oregon”.   Tôi thấy 
chị Châu cười hả hê, cười sung 
sướng, cười hoan lạc, cười hạnh 
phúc.  Chị Châu đã ngộ ra rằng : 
Trong tình bạn, hột vịt quí hơn 
châu ngọc. 
4) Lạc Kim Anh con sói già Úc 
Châu.  Sở dĩ tôi gọi Lạc Kim Anh 

là con sói già. Lý do vì con sói Úc 
Châu nuốt sống ba con cừu non 
Cali :  Võ Kim Thoàn, chị Phượng 
(phu nhân của cố Thụ nhân 
Nguyễn Khoa Văn) và một thân 
hữu tôi không biết tên.  Trong bốn 
ngày trên chuyến đi biển,  bốn cụ 
ngang nhiên mở sòng tứ sắc.  Kết 
quả ba con cừu non hoàn lại tiền 
cho chuyến bay Melbourne – 
Cali ? ? ?.  Nhưng con sói Úc Châu 
đã bị tôi hạ đo ván.   Cụ Lạc Kim 
Anh tuyên bố : “Nữ sinh viên khóa 
I, ai cũng biết tôi và ngược lại, tôi 
biết tất cả nữ sinh viên khóa I”.  
Tôi mở phone và cho cụ Lạc Kim 
Anh coi một tấm ảnh và nói :  
“Đây là cựu sinh viên tốt nghiệp 
cử nhân CTKD, khóa I, hiện ở Se-
attle, có tên vần T.  Chị nói đúng 
tên người này, tôi thưởng $ 10.00 
US (mười), nói trật phạt uống một 
ly nước”. Kết quả, 
Lạc Kim Anh 5 
lần, Nhan Ánh 
Xuân 3 lần, Võ 
Kim Thoàn 2 lần : 
không ai nói 
trúng.  Ngày 14 

tháng 10 là ngày cuối đại hội, cụ 
Lạc Kim Anh nói: “Tôi chịu thua, 
tôi uống 2 chai nước lớn.  Ông nói 
cho tôi biết tên của người đó là 
gì ?”  Tại bàn ăn, có vợ chồng Lạc 
Kim Anh, vợ chồng Phạm Thị 
Sáng, tôi công bố tên người trong 
hình.  Đây là hình người cựu sinh 
viên khóa I.  Ai là người đầu tiên 
nói trúng, tôi thưởng  $10 US.  Nói 
sai phạt uống một ly nước.  Dĩ 

nhiên trừ TN Seattle, Lạc Kim 
Anh, Phạm Thị Sáng. 
5) Những Thụ Nhân mặc áo chim 
cò.  Trước 1975,  có một thời, giới 
phong lưu Sài Thành thường mặc 
áo vẽ chim, hoa lá hay nhiều màu 
sắc thường được gọi là áo chim cò.  
Áo bỏ ngoài quần.  Những Thu 
nhân sau đây mặc áo chim cò, bỏ 
ngoài quần làm tăng sức sống trẻ 
trung, màu sắc và vui tươi của buổi 
họp mặt :  Trần Quốc Tôn, Trần 
Quang Cảnh, Trần Đắc Đạt, 
Nguyễn Viết Dũng, Lưu Văn Dân, 
anh George phu quân chị Phùng 
Thị Bích Sơn … Riêng Trần Ngọc 
Phong ăn mặc và phong cách của 
đại danh ca nhạc cổ điển. 
6) Nguyễn Đình Cận phát tướng.  
Cận dõng dạc tuyên bố trước bạn 
bè: “Mập mới xứng đôi với bà 
Xuân”.  Vợ chồng Nguyễn Đình 
Cận thật đẹp đôi: hai đứa đều tròn 
tròn và lúc nào cũng vui tươi,  tâm 
đầu ý hợp:  Vợ chồng Cận đi crui-
se đến gần 30 lần :  ăn sáng, ăn 
trưa, ăn chiều, ăn tối … nên nặng 
ký. 
7) Tôi đến bàn tiệc để gặp vợ 

… Đà Lạt trong niềm nhớ 

Cụ ông, cụ bà K1-2 

K1 ai đây? 

Xem tiếp trang 5    
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chồng Triết Gia Lê Xuân Nho.  
Vợ chồng Nho trông tươi tắn, 
khỏe mạnh.  Sau vài lời thăm hỏi, 
Nho cho biết chị Lang đau chân 
di chuyển khó khăn.  Trong suốt 
thời gian 6 giờ, tôi thấy Nho chỉ 
dời bàn tiệc một lần để dìu chị 
Lang đi restroom. 
8) Trần Văn Hùng (Hùng Râu)  
và tôi gặp nhau.  Nay, Hùng 
chẳng còn râu cũng chẳng còn 
tóc.  Tôi hỏi Hùng : “Cạo đầu, tu 
tại gia?” Hùng trả lời: “Ít tóc nên 
cạo trọc luôn”.  Nay thì Hùng ăn 
nói điềm đạm nhẹ nhàng khác 
hẳn ngày xưa hăng hái, xốc vác, 
sẵn sàng tranh luận. 
9) Anh Hùng Cô Đơn Phạm Chí 
Thành.  Ngày xưa, Thành ứng cử 
ban đại diện CTKD, Tổng Hội 
Sinh Viên VĐH Đà Lạt nhiều lần, 
chưa lần nào anh đắc cử.  Anh 
đơn độc, không thuộc phe nhóm 
nào.  Nếu ngày ấy, anh thân cận 
bên cha Lập, anh có thể sánh 
ngang bằng Lê Đình Thông.  
Thành là người duy nhất ở cạnh 
cha Lập lúc ngài lâm chung.  
Thành cũng là người sáng lập ra 
Ngày Truyền Thống VĐH Đà Lạt 
ngày 19 tháng 12.  Hôm nay, tôi 
thấy anh vui tươi, mặt mày hồng 
hào, tinh thần anh ổn định sau 
những năm khủng hoảng :  Một 
phần lớn cũng nhờ bạn bè ở Nam 
Cali. 
10) Siêu nhân Nguyễn Kim 
Hùng. Hùng mổ tim nhiều năm 
trước.  Ai cũng nghĩ sức khỏe của 
anh không tốt.  Nhân kỳ họp mặt 
này, tôi thấy Hùng có sức mạnh 
của siêu nhân.  Tôi phải ở lại nhà 
Hùng hai ngày, lý do chuyến bay 
tôi bị hủy do Seattle bị bão.  Võ 
Thành Xuân đến đón tôi đi cà phê 
Kobe.  Hùng từ chối và nói “tao 
đi đây một chút”.  Năm giờ chiều 
Hùng điện thoại hỏi tôi ăn gì để 
hắn mua về.  Tôi thấy trên bàn 
còn nhiều đồ ăn nên nói không 
cần mua gì hết.  Một lúc sau, tôi 
thấy mình là một thằng ngu.  
Đáng lẽ, tôi phải nói Hùng mua 
đồ ăn về để hắn có trách nhiệm 

đem thức ăn về nhà.  Tôi nói 
không cần, nên Hùng không còn 
trách nhiệm.  Hùng đi đâu thì ai 
cũng biết.  Sáu giờ sáng hôm sau, 
Hùng về nhà. Không cởi giày, 
không nghe tôi nói, không nhìn 
thấy tôi, lặng lẽ bước thẳng vô 
phòng.  Bảy giờ sáng, Hùng gọi 
tôi ra ăn sáng.  Tôi nhìn Hùng.  
Tóc còn rậm, không có một sợi 
tóc đen, tóc màu bạch kim óng 
ánh.  Da mặt hồng hào.  Hắn 
không có vẻ gì mệt nhọc của một 
người thức đêm.  Hùng vừa dán 
mắt vào iPad, vừa ăn.  Tôi hỏi: 
“Mi đọc gì?”  Hùng trả lời: 
“Luyện chưởng”.  Thức ăn của 
hắn cũng đặc biệt, do hắn tự chế :  
một tô đầy thịt bò, gà, heo của 
những ngày hôm trước nấu 
chung.  Hắn ăn hết tô thịt với một 
ổ bánh mì.  Hùng là một siêu 
nhân, tôi khẳng định và Phan 
Thạnh cũng đồng ý (vợ chồng 
Phan Thạnh ở nhà Hùng thời gian 
đại hội).  Tôi hỏi chị Tánh, vợ 
Hùng: 
-“Anh Hùng còn uống rượu 
không chị?”. 
-“Không, không rượu, bia cũng 
không” 
-Thuốc lá ? 
-Đã giảm.  Trước đây 2 ngày ba 
gói.  Nay một ngày một gói 
-Đánh bài. 
-Tuần nào cũng đi casino.  Có 
khi, đi hai ba ngày. 
Hùng có quyết tâm của một siêu 
nhân :“Chiến đấu một mất, một 
còn.  Hoặc Hùng vét hết tiền của 
chủ casino, hoặc Hùng thua hết 
tiền.”Sáng nay, tôi thấy chị Tánh 
đưa tiền cho Hùng.  Chị Tánh nói 
với tôi :” Đưa tiền cho anh mua 
thuốc “.  Tôi không biết mua 
thuốc lá hay thuốc chữa bệnh.  
Hôm qua, chủ casino đã vét sạch 
tiền trong túi Hùng.  Tôi cũng có 
phần trách nhiệm là từ chối để 
hắn mua thức ăn. 
11) Thụ nhân có tinh thần lạc 
quan nhất :  Hoàng Kim Long.  
Ngồi tại cà phê Kobe, nghe kể:  
Hoàng Kim Long không biết 

thắng xe chỗ nào, nhưng anh dám 
nhận lái xe van 15 chỗ ngồi trong 
chuyến viễn du của TN Nam Cali 
đến Bắc Cali.  Tinh thần lạc quan, 
thân xác anh khỏe mạnh, thơ anh 
trong sáng.  Long đã truyền tinh 
thần lạc quan cho TN Cali. 
12) Một nữ TN chưa một lần gặp, 
nhưng nếu thấy sẽ nhận ra chị là 
ai.  Chị xuất hiện trên diễn đàn 
TN 1 & 2 như một minh tinh màn 
ảnh.  Trong phòng hay ngoài trời, 
chị thường đeo cặp kính đen to và 
đội mũ.  Phu quân của chị là một 
trong vài người thành công nhất 
khóa I về mặt tài chánh.  Anh là 
Bắc Kỳ, nhưng tính tình giống 
người Nam Bộ : nghĩa hiệp, giúp 
đỡ mọi người tận tình, luôn là 
mạnh thường quân của các 
chương trình, kế hoạch.  Hôm 
nay, chị cùng phu quân đi quanh 
phòng tiệc như ứng cử viên Tổng 
thống Mỹ gặp cử tri.  Tôi được 
hân hạnh phu quân của chị bắt 
tay, nhưng không được anh hỏi 
“How are you” như ứng viên TT 
Mỹ.  Anh không nhận ra tôi … 
Anh quên tôi hay tôi thay đổi nên 
anh không nhận ra. 
13) TN thể hiện tinh thần bạn hữu 
thắm thiết nhất.  Anh TN này 
thường đội mũ thám tử.  Gặp 
người thân quen, anh không bắt 
tay, nhưng ôm ghì người bạn và 
tuôn trào tưởng như không dứt về 
những kỷ niệm.  Trong buổi họp 
mặt, anh thường cầm ly rượu và 
đi đến những bàn chung quanh để 
cụng ly với những bạn TN, nhờ 
vậy buổi họp mặt sôi động và 
thắm tình TN hơn. 
14) Người trọng tuổi nhất dự họp 
mặt Khóa 1 & 2 là thày Trần 
Long, năm nay thầy 88 tuổi 
(1928) 
Người nhỏ tuổi nhất khóa I dự 
họp là Phạm Kim Song, sinh năm 
1947.  Nhiều người nghi ngờ tuổi 
thật của Phạm Kim Song.  Trước 
đây, Nguyễn Hữu Dục nhiều lần 
khẳng định với tôi anh là người 
nhỏ tuổi nhất khóa I.  Dục không 
đi dự đại hội.  Theo tôi, Trịnh 

Xem tiếp trang 6    
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Xem tiếp trang 7    

Bình Nam là TN khóa I nhỏ tuổi 
nhất đi dự đại hội lần này.  
15) Người trẻ mãi không già dự 
họp mặt.  Vĩnh Tây không đi dự.  
Cao Lương Hiển và Trần Quang 
Vinh trẻ mãi không già : tóc còn 
đen không nhuộm, da cổ còn 
chưa nhăn. Người nữ TN còn 
tươi trẻ đến không ngờ là Nguyễn 
Thanh Tuyền. 
* Nội dung Chương Trình họp 
mặt: 
Phần này không cần viết vì đã 
quá nhiều hình ảnh về buổi họp 
mặt đưa lên TN 1 &2  của 
Nguyễn Viết Dũng, Phạm Bá 
Vượng, Vĩnh Hộ ( do Nguyễn 
Thanh Nhàn đưa lên), Nguyễn 
Thị Thiên Nhiên, Nguyễn Đình 
Cận … Tôi chỉ đưa ra vài nhận 
xét sau : 
Võ Thành Xuân đã mời được hai 
MC tài giỏi.  Phan Thạnh và Lưu 
Văn Dân soạn chương trình kỹ 
lưỡng, đầy đủ, ăn nói hoạt bát 
duyên dáng của Đại Học Sĩ. 
Ăn uống phủ phê và ngon.  Võ 
Thành Xuân tuyên bố:  “Cho ăn 
thả dàn ”.  Mười giờ ăn điểm 
sấm. Mười bốn giờ ăn trưa.  
Có mặt của thày cô Trần Long và 
thày Ngô Đình Long làm không 
khí buổi họp mặt ấm cúng và 
trang trọng.  Thày Ngô Đình 
Long lần đầu tiên dự đại hội. 
Người trình diễn đủ thành phần :  
TN A, TN B, TN C, Thân Hữu.  
Buổi họp mặt khóa CTKD 1 & 2,  
nhưng có mặt của cả Văn Khoa 
(Bửu Bình, Phạm Bá Đức, Hoàng 
Kim Châu), Sư Phạm (Nguyễn 
Đình Cường ). 
Lô độc đắc của mục xổ số là một 
bức tranh do chị Thiên Nhiên vẽ 
và tặng ban tổ chức.  Người trúng 
số độc đắc là vợ chồng Huỳnh 
Nhân Khiêm. 
* Nội dung buổi văn nghệ gồm: 
Tân nhạc, ca cảnh, vọng cổ, đố 
vui, kể truyện tiếu lâm, xổ số 
trúng thưởng. Chỉ có màn giới 
thiệu ban nhạc Leviathan là gợi 
nhớ khóa 1.  Còn những mục 
khác không liên quan đến Đà Lạt, 

không kỷ niệm khóa 1& 2.  
Nhưng theo tôi, đâu cần nhắc lại 
những kỷ niệm.  Lý do, mỗi tham 
dự viên đều đem đến buổi họp 
mặt một Khung Trời Đà Lạt.  

Quang Du Ca tâm sự trong bài 
Về Đây Nhé:” Hẹn em nhé, 
người em rất ngoan, rất hiền khô.  
Nắm áo người xưa bước vào 
chốn cũ cứ mơ hồ “.  Nhìn thấy 
người xưa, tôi thấy cả Đà Lạt 
xưa.  Thấy Tâm Sún, Nguyễn Thị 
Thiên Nhiên tôi nhớ Lữ Quán 
Thanh Niên, Quán Cơm Xã Hội.  
Thấy Trần Quang Cảnh, Lê 
Thanh Tâm, tôi nhớ nhà tiền chế 
bằng sắt SIVIDA trước giảng 
đường Spellman.   Thấy Vũ 
Trọng Thức, Hoàng Kim Long, 
Nguyễn Đình Cận tôi nhớ những 
buổi chiều trước giờ cơm, mọi 
người tụ tập tại sân bóng chuyền, 
bóng rổ trong Đại Học Xá.  Thấy 
Nhan Kim Hòa, tôi lại nhớ Tam 
Quái và đường Võ Tánh dẫn đến 
VĐH Đà Lạt. Thấy Trần Khánh 
Tuyết, Trần Văn Chang, Bùi Thị 
Ngọc Nga, Hoàng Kim Châu, tôi 
nhớ đêm ra mắt Phong Trào Du 
Ca tại giảng đường Spellman … 
vân vân và vân vân…   Nhìn 
người này, tôi nhớ đến người kia 
vì một người mang hình ảnh của 
nhiều người khác.  Thấy Trần 
Phú Hữu, tôi lại nhớ đến Hoàng 
Ngọc Nguyên, Tăng Hoàng Thời, 
Lê Xuân Nho, Đan Đình Soạn, 
Phan Thạnh.  Sáu anh này họp lại 
sẽ thành Đào Cốc Lục Tiên, tranh 
luận dài thế kỷ cũng không chấm 
dứt.  Thấy Nhan Ánh Xuân, tôi 
nhớ Mai Kim Đỉnh, Nguyễn Văn 
Sơn, Đoàn Tấn Nhung.  Thấy 
Phan Thạnh, tôi nhớ Hồ Phán, 

Trương Duy Hào và Nhóm Nước 
Mắt Mẹ (Nguyễn Quang Tuyến, 
Trần Trọng Thức, Đoàn Công 
Chánh Phú Lộc).  Thấy Trần Đắc 
Đạt, tôi nhớ Dương Thành 
Sương, người đồng môn tử trận 
trong đêm Việt Cộng tấn công 
Trường Đại Học CTCT.  Thấy 
Nhữ Văn Trí, Nguyễn Viết Dũng, 
Trần Tiễn Tuấn, Nguyễn Mạnh 
Phước, Trần Anh Tuấn, tôi nhớ 
Lê Đường, Lê Thương, Võ Văn 
Hoá, Lê Văn Quang, Phạm Ngọc 
Quỳnh của Toán Hướng Đạo Thụ 
Nhân … vân vân và vân vân … 
Như vậy cần gì nhắc lại nhiều kỷ 
niệm.  Buổi họp mang tính cách 
văn nghệ nên cốt vui là chính. 
* Sơ Sót 
Buổi họp mặt dài hơn 6 giờ.  Trừ 
hai giờ ăn còn 4 giờ văn nghệ.  
Thời gian dài nhưng không đủ vì 
tuy Ban Tổ Chức có qui định thời 
lượng của một màn trình diễn, 
nhưng vẫn bị vượt quá. Có nhiều 
màn trình diễn dài.  Thí dụ : 
Phan Thạnh và Lưu Văn Dân :  
Giới thiệu tham dự viên (mục này 
dài hợp lý) 
Thanh Tuyền và Kim Thoàn :  
Đố vui có thưởng, nhạc cảnh, dân 
ca 
Lưu Văn Dân :  3 mục (một bài 
hát, 2 truyện 1 vần) 
Em ruột của Huỳnh Nhân 
Khiêm : hai bài tân nhạc của 
chính tác giả 
Nguyễn Đình Cường :  hai bài tân 
nhạc 
Thụ Nhân C Hoàng Hương 
Trang:  hai bài tân nhạc 
Do đó có người đã ghi danh theo 
lời kêu gọi của ban tổ chức mấy 
tháng trước ngày họp đã không 
được mời lên trình diễn.  Thí dụ: 
chị Lạc Kim Anh chuẩn bị rất kỹ 
tiết mục của mình.  Trong chuyến 
đi Grand Canyon chị được mời 
giúp vui, nhưng chị từ chối.  Chị 
nói với mọi người, chị có hai 
truyện vui dành riêng cho khóa I.  
Chờ mãi không được mời.  Gần 
16:00 giờ, Phan Thạnh mời chị 
Kim Anh lên sân khấu thì chị và 

… Đà Lạt trong niềm nhớ 
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 phu quân đã ra về.  Người thứ hai 
là Nguyễn Hoàng Nhi lúc đầu e 
ngại sức già nên từ chối lời mời 
của Võ Thành Xuân, sau hào 
hứng với không khí của buổi Họp 
Mặt, anh Nhi lại đồng ý.  Có 
người mến mộ giọng hát ấm của 
anh hỏi :” Sao chưa thấy lên sân 
khấu “.  Anh Nhi trả lời :” Sắp 
đến lượt “.  Phan Thạnh tuyên bố 
chương trình chấm dứt.  Nhi vẫn 
chờ đợi …  
* Kết Luận : 
Họp mặt ngày 7 tháng 10 năm 
2016 của khóa 1 & 2 CTKD là 
họp mặt đông  nhất từ trước tới 
nay và sau này.  Ngày 7 tháng 10 
năm 2016, ngọn lửa Thụ Nhân 
khóa 1 & 2 rực sáng cực đại để 
sau này nhỏ dần và tàn lụi.  Đó là 
qui luật của tạo hóa.  Chỉ mong 
ngày tàn lửa lâu dài … 
Xin cám ơn Võ Thành Xuân, 
Phạm Bá Đức, Hoàng Kim Long, 
Nguyễn Ngọc Tiến, Phan Thạnh, 
Lưu Văn Dân … đã tổ chức buổi 
họp mặt thành công tốt đẹp và 
Phạm Bá Vượng, Nguyễn Viết 
Dũng, Vĩnh Hộ, N. P. Bửu Bình 
cung cấp nhiều hình ảnh về buổi 
họp mặt. 
Xin cám ơn các diễn viên :  Phan 
Thạnh, Lưu Văn Dân, Võ Kim 
Thoàn, Nguyễn Thanh Tuyền, 
Bùi Thị Ngọc Nga, Trần Ngọc 
Phong, Bửu Bình,  Nguyễn Ngọc 
Tiến, Hồng Trần (phu nhân Trần 
Đắc Đạt),  chị Hồng (phu nhân 
Trần Quốc Tôn),Thụ nhân C 
Hoàng Hương Trang (con của 
Hoàng Kim Châu), và các thân 
hữu đã đem lại niềm vui cho ngày 
hội. 
Cám ơn tất cả tham dự viên đã 
đem lại hơi ấm và hình ảnh VĐH 
Đà Lạt xưa thân thương. 

Quang Già Cơ 
ĐÊM NHẠC THÍNH PHÒNG-
VÀ DẠ HỘI 
Người ta thường nói “một 
bức ảnh thay bằng vạn lời 
nói”.Đúng ! Nhưng cuối cùng, 
thực ra, bức ảnh chỉ nói lên một 
thông điệp mà người xem có thể 

thấy hoặc cảm nhận dưới một 
lăng kính nào đó, đôi khi nó rất 
“ t ĩnh”,  đôi  khi  lạ i  rấ t 
“động”...Đâu bằng :  
“Ê, mày xuống đây hồi nào mà 
sao tao không thấy mày ?” 
“Mày ở đây bao lâu, chừng nào 
về lại Canada ?”... 
Mới gặp nhau mà đã nghĩ đến 
chia phôi… 
Kể từ dạo “chia tay dưới mái sân 
trường” bốn mươi tám năm trước 
của K1(1964-1968) hoặc bốn 
mươi mốt năm của khóa 11 (1975
-2016) có những người bạn cùng 
khoá biền biệt.. mãi đến bây giờ 
mới được có dịp gặp lại nhau. 
Những bức ảnh đâu diễn tả được 
cảm xúc của tình bạn bè sâu đậm 
bằng những tiếng “mày, tao”, 
“thằng này, thằng nọ” hoặc đâu 
đó những tiếng “chửi thề" được 
“phun” ra từ cửa miệng của các 
bậc “nội, ngoại” khả kính với mái 
tóc đã bạc phơ, khi ở trong 
nhà đâu dám hó hé, sợ con cháu 
nó cười cho. Không nói nhưng 
phải biết rằng “nội lực”của những 
tiếng “mày-tao, chửi thề” đó 
thâm hậu đến mức nào! Trong 
nao nức được nghe và được nói 
“mày tao” và nhất là để xem dung 
nhan tụi nó bây giờ ra sao để 
mình “tự sướng”, để mình thấy 
mình còn “dzơn” hơn tụi nó ! Vì 
thế mổ tui nhất quyết, bất cứ giá 
nào phải xuống miền nam để 
tham dự đại hội Thụ Nhân 2016. 
Xe đò Hoàng lăn bánh vào sáng 
sớm ngày thứ sáu. Trời chớm thu, 
se se lạnh. Xe chạy đâu chừng vài 
phút thì phía bên kia dãy ghế 
trước, có tiếng chuông điện thoại 
reo. Ai đó nói chuyện với nhau 
mặc dầu thằng tui không phải là 
người chuyên nghe lén. “Khoảng 
ba giờ rưỡi xe tới chợ ABC. 
Nhớ đón tao tới nhà con...tắm 
rửa, rồi tụi mình đi ăn chiều. Nhớ 
nghe. Tao không chắc con...có đi 
dự đêm Gala không...” Tôi nhìn 
ngang dãy ghế bên cạnh, phía 
trước, bên cửa sổ. Một nàng tóc 
ngắn, đi một mình..Tuổi cũng 

trên sáu bó. Xe dừng lại ở rest 
area...Cô đi ngang qua tôi. Tôi 
chận lại, không nói xin-lỗi xin-
phải gì, đường đột hỏi “cô khoá 
mấy?” Tự nhiên cô trả lời như cái 
máy không cần hỏi “lý lịch” của 
tôi, cũng như không thắc mắc tại 
sao .“Dạ, em khóa 7”. Dường 
như, một sợi giây vô hình gắn 
chặt lại những mái đầu xanh thuở 
nào dưới mái trường Viện. Tình 
Thụ nhân. Đàn anh, đàn chị, đàn 
em, đồng khóa cũng “mày tao” 
lia chia ! Xe tới bến. Mấy cô em 
khoá 7, 9 đón bạn tíu tít. Mổ tui, 
đáng lý xuống ngày thứ năm 
(6/10) để tham dự họp mặt K1-2 
tiền đại hội, nhưng vì lý do bất 
khả kháng nên 3:30 chiều 
mới đến nhà hàng. Tiệc tan! 
Đêm nhạc thính phòng có khoảng 
hơn 500 thính giả. Gặp lại hầu 
hết những khuôn mặt thân quen 
K1-2 của 2 miền Bắc Nam Cali. 
Một số từ các tiểu bang khác như 
Trịnh Bình Nam, Châu Văn 
Chính, Trần Văn Lược, Trần Anh 
Tuấn. Phan Thạnh, Trần Đắc Đạt, 
Quang Già Cơ, chị Thương 
(Pháp), chị Đặng Kim Ngọc, chị 
Lạc Kim Anh và phu quân Các 
(Úc). Huỳnh Nhân Khiêm và So-
phie Lê Minh Hiếu (Úc), "thằng 
Quảng Trị du côn" Lê Văn Thái 
(Úc).. Ngoài ra cũng có nhắc đến 
những “thằng” không đến dự như 
Đổ Khắc Khương, Bùi Quang 
Trung, Bùi Ngọc, Lê Vĩnh 
Châu...Phần 1 do các ca sĩ Thụ 
nhân và thân hữu đảm trách. 
Mở đầu bằng ca khúc “Riêng 
Một Góc Trời” do Leviathan Lưu 
Văn Dân trình bày. Phần 2, do 
các ca sĩ chuyên nghiệp có gốc 
gác Dalat trình diễn như Diễm 
Liên, Trọng Bắc, Thanh Hà...Một 
số nhạc cảnh do Diệu Hương biên 
soạn...MC Đặng Kim Sơn không 
thua kém gì những MC chuyên 
nghiệp. 
Đêm Gala (Chúa Nhật 9/10) được 
xem như đêm chính của Hội Ngộ. 
Ước lượng cũng trên 500. Giây 
phút xúc động nhất là chào và hát 

… Đà Lạt trong niềm nhớ 
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quốc ca VNCH. (Rất tiếc là 
không có quốc kỳ Mỹ và VNCH. 
Ban tổ chức đã nhận lỗi) Những 
người chung quanh và tôi đều cố 
gắng hát thật lớn nhưng cổ họng 
như muốn nghẹn lại, nước mắt 
chực ứa ra. Có lẽ lâu lắm rồi mới 
có dịp đứng nghiêm hát quốc ca. 
Một khung trời tự do và thanh 
bình trở về. Cũng dưới lá cờ này 
chúng ta đã đưa hai tay ra đón 
nhận văn bằng tốt nghiệp...Nỡ 
lòng nào quên sao ? Giây phút 
mặc niệm những quân dân cán 
chính VNCH đã hy sinh để bảo 
vệ nền độc lập và tự do của Miền 
Nam ; những đồng bào đã vùi 
thây trong biển cả trên đường 
vượt biển tìm tự do; những vị 
sáng lập và điều hành Viện như 
Cha Lập, Cha Lý (sót tên Cha 
Ngô Duy Linh), Frère Kế... 
Một thiếu sót nữa là không tưởng 
nhớ đến anh em Thụ nhân đã 
vĩnh biệt chúng ta ra đi với bất cứ 
lý do gì...Giây phút mặc niệm 
chấm dứt, tôi thấy MC Đặng Kim 
Sơn mắt ngấn lệ và giọng nói lạc 
hẳn đi.Và tôi cũng không hơn gì ! 
Kế tiếp, Thầy Trần Long được 
mời lên phát biểu sau phần giới 
thiệu thành phần nhân sự của ban 
Tổ Chức. Thầy nói rõ danh xưng 
của trường là CHÁNH TRỊ 
KINH DOANH.Chánh chứ 
không phải chính. Thầy uất ức 
“chúng nó” đổi tên Viện Đại Học 
DaLat thành Trường Đại Học Da-
Lat. Giọng thầy sang sảng. Sức 
khoẻ của thầy cô vẫn còn sung 
mãn! Lập trường của Thầy qua 
nắm đấm giơ cao… 
“Gala DaLat trong niềm nhớ” 
chấm dứt lúc 11 giờ đêm. Bịn rịn. 
Không ai muốn rời. Hẹn nhau hai 
năm sau. Ở đâu ? Chưa biết. 
Cũng chưa biết có đi được hay 
không. 
Sáng thứ hai lên xe đò Hoàng trở 
về bắc Cali. Vừa an toạ thì thầy 
Hoàng Huân Long bước lên xe. 
Tôi lấy tờ báo che mặt. Thầy gạt 
tờ báo ra. Giấu mặt hả? Xe chưa 
chạy. Tôi nhìn xuống bãi xe thấy 

mấy cô em Thụ nhân đứng đợi. 
Tôi bước xuống xe thì Thầy Cô 
Trần Long cũng vừa tới. Tôi nói 
với Thầy Trần Long: “Có 
một ông Long trên xe”. Thầy hỏi 
tôi; “Có phải th...ng Hoàng Huân 
Long không ?” Mô Phật, Lạy 
Chúa tôi, Giê Su Ma..Thiện Tai! 
Thiện Tai! Tôi xin thề trước “bác 
và đảng”. Í, đâu cần phải cao xa 
vậy, tôi xin thề trước bí thư chi 
bộ Thụ nhân nam Cali Đỗ Văn 
Chương, Giáo chủ Trần Quang 
Cảnh, Chưởng môn Lê Bá Diệp, 
nhà thơ Hoàng Kim Long C, 
cùng bá tánh Thụ nhân rằng-thì-
là “em nghe sao nói vậy  người 
ơi! ” 

Nguyễn Văn Hiệp 

LỜI TẠM BIỆT 
HỘI NGỘ THỤ NHÂN 2016 

Từ bốn phương mình về hội ngộ 
Thu Cali chan chứa tình thương 

Đêm Thính phòng, Gala, Tours du lịch 
rộn ràng 

Thân tình bằng hữu Thụ Nhân như 
thêm gắn bó 

 
Họp nhóm TN1-2 hơn trăm người 

tham dự 
Bè bạn thân thương, Thầy trò cười 

nói... huyên thuyên 
Bao tháng năm trôi dạt truân chuyên 
Kể chuyện cũ cho nhau như chưa bao 

giờ được kể 
 

Đưa nhau về hàng thông, giảng đường 
ngày ấy 

Con dốc nào lẽo đẽo bước chân ai 
Vườn Bích Câu, hồ Xuân Hương, hồ 

Than Thở, thác Cam Ly... 
Thung lũng Tình Yêu, thác Prenn... 

ngày nao hẹn hò bỡ ngỡ.  
 

Mộng tương lai một thời dang dở 
Níu kéo thời gian, nuối tiếc ngậm 

ngùi.  
Tưởng nhớ về những người bạn đã xa 

rồi 
Thầy xưa trò cũ quây quần, quyến 

luyến. 
 

Không chén chú chén anh như thời 
xuân trẻ 

Bên chung trà, tách cà phê trút cạn 
chuyện xưa, nay 

Ngồi bên nhau sống lại những ngày 
Tuổi mới lớn, chân tình, tha thiết. 

 
Hơn nửa thế kỷ bềnh bồng trôi dạt 
Nay được về ghé bến tình thương 

Chuyện gai chông, xuôi ngược...bỏ 
buông 

Ôn nhắc thuở dọc ngang ...vui cười, 
móm mém 

 
Vũ trường nào một thời bay bướm   

Bóng hồng nào theo mòn gót Beccana 
( giày nam) 

Sòng cát- tê, xập xám ...lê la, 
Thuở lả lướt, công danh, quan trường, 

dọc ngang vùng vẫy... 
 

Hoa hậu ngày xưa mắt bồ câu nay vết 
chân chim sâu thẳm 

Anh hào hoa phong nhã giờ chân gầy 
khập khiễng, nghe đó quên đây! 

Tìm đâu nữa bồng bềnh tóc mây lai 
láng nguồn thơ? 

Bạc trắng rồi sợi không, sợi có. 
 

Đêm Nhạc Thính Phòng, Gala tay 
trong tay mừng rỡ 

Tiếng nhạc lời ca chở chuyên hoài 
niệm xa xưa 

Tưởng rằng mình còn đâu đó ở quê 
hương 

Thả hồn về quá khứ, trường xưa phố 
cũ. 

 
Cruise Carnival 4 ngày đêm mênh 

mông sóng vỗ 
Bè bạn bên nhau kỷ niệm xưa ký ức 

tràn về 
Trên boong tàu ngỡ sân trường đại 

học thuở xa xưa 
Mi, tau, tui, tớ...râm ran quên tuổi tác. 

 
Bước hư vô đẩy đưa phiêu bạt 
Họp rồi tan, tan họp cuộc đời 

Quỹ thời gian còn được mấy lăm hơi? 
Năm châu bốn bể, gần hay xa vạn 

dặm? 
 

Ai trước? Ai sau? Chia ly, đưa tiễn... 
Hôm nay mình còn gặp được nhau 

trao gởi nụ cười 
Rồi mai này gác lại buồn vui, nói 

tiếng chia tay 
Hẹn nhau đó nhưng biết CÓ CÒN 

GẶP LẠI? 
 

Nguyễn Thanh Tuyền 

… Đà Lạt trong niềm nhớ 
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G à là giống vật không xa lạ với 
con người, toàn thân phủ 

lông, mỏ cứng nhọn, hai chân 
phủ vảy sừng mỏng, con trống có 
mào đỏ trên đầu, diều mọng dưới 
cổ, biết gáy. Có gà rừng và gà 
nhà. Gà rừng là vật sống hoang 
trong thiên nhiên. Gà nhà là vật 
nuôi mang lại lợi ích cho con 
người. 
Tên khoa học của gà là “Gallus 
gallus domesticus”. Gà có nhiều 
chủng loại, theo nghiên cứu của 
các nhà vạn vật học, gà có nguồn 
gốc từ một loài chim hoang dã ở 
Ấn Độ, được con người thuần 
hoá mấy ngàn năm qua. 
Là giống vật tuy nhỏ nhưng hình 
tượng gà, đặc biệt là gà trống, 
được sách, báo, tài liệu biên khảo 
viết nhiều, có vị trí trong nền văn 
hoá phương Đông và phương 
Tây. Từ thời cổ đại, gà đã là linh 
vật gắn liền với các hệ thống tôn 
giáo, thần thoại và tín ngưỡng, gà 
làm vật hiến tế hay là vật tế thần. 
Người dân nông thôn lấy tiếng gà 
gáy thay cho đồng hồ báo thức. 
Trong văn hoá phương Đông, gà 
có tên khác là kê, dậu. “Dậu” 

đứng thứ 
mười 
trong hệ 
Thập nhị 
chi, còn 
gọi là 12 
con giáp: 
Tí chuột), 
Sửu (trâu), 

Dần (cọp), Mão (mèo), Thìn 
(rồng), Tị (rắn), Ngọ (ngựa), Mùi 
(dê), Thân (khỉ), Dậu (gà), Tuất 
(chó), Hợi (heo). 
Hy Lạp, La Mã, Do Thái và các 
quốc gia Âu Mỹ, châu Á, Đông 
Nam Á… có nhiều truyền thuyết 
và truyện kể về gà mang tính tâm 
linh, tôn giáo và nếp sinh hoạt 

thường ngày của đời sống xã hội 
loài người. Trong kinh Tân Ước, 
Chúa Giê-su đã tiên đoán sự phản 
bội của Thánh Phêrô qua câu nói: 
“Thầy bảo thật anh, nội đêm 
nay, gà chưa kịp gáy thì anh đã 
chối thầy ba lần”. Câu nói đó 
sau trở thành sự thật, và điều này 
đã khiến gà mang biểu tượng của 

sự cảnh giác và 
phản bội. Thế kỷ 
thứ 9, Giáo hoàng 
Nicôla ra lệnh đặt 
hình gà trống lên 
trên các gác 
chuông nhà thờ.  
Ở Việt Nam, gà là 
biểu tượng của 
nền văn minh, nếp 
sinh hoạt văn hoá 
của người dân 
nông thôn. Có 
nhiều hình chạm 
trổ, điêu khắc về 
gà trên các công 
trình nghệ thuật, 
văn hoá, tâm linh, 

điển hình như trên trống đồng 
Đông Sơn Việt Nam. Đặc biệt 
tranh vẽ làng Hồ, hình ảnh gà là 
nét thanh bình của đời sống làng 
quê Việt Nam, ẩn chứa một triết 
lý sống hài hoà giữa con người và 
thiên nhiên.  
Không chỉ gà trống, gà mái cũng 
là biểu trưng văn hoá tình mẫu tử 
cao cả khi đánh lại diều hâu, 
chồn, cáo, chó, mèo… để bảo vệ 
đàn con hoặc qua hình ảnh xoè 
đôi cánh nhỏ ấp ủ, che chở, mang 
hơi ấm cho đàn con và nhường 
thức ăn cho con mà quên cả thân 
mình.  
Văn hoá ẩm thực có nhiều món 
ăn chế biến từ thịt gà với những 
tên gọi hấp dẫn như gà quay, gà 
xối mỡ, gà xé phay, gà rút xương, 
gà rô ti.... Hình ảnh gà phong phú 

trong văn học thành ngữ, tục ngữ, 
ca dao với nhiều thể loại khác 
nhau mang tính giáo dục, triết lý 
nhân sinh như: “Gà ăn mối, mối 
ăn thổ công, thổ công ăn gà”, “gà 
chết vì tiếng gáy”, “gà què ăn 
quẩn cối xay”, “gà mượn áo 
công”, “mèo mả gà đồng”, “cõng 
rắn cắn gà nhà”, “bút sa gà chết”, 
“con gà tức nhau tiếng gáy”, 
“khôn ngoan đối đáp người 
ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài 
đá nhau”… hoặc tên gọi theo 
nghĩa bóng như “gà móng đỏ”, 
ám chỉ gái mại dâm trong xã hội. 
Đối với Võ thuật cổ truyền Việt 
Nam, hình ảnh gà đậm nét kiêu 
hùng, anh dũng, mạnh mẽ, can 
trường quyết chiến không lui, dân 
gian đã tặng cho gà những đức 
tính cao quý, gọi là ngũ đức của 
người quân tử là văn, võ, dũng, 
nhân, tín.  
Điền Nhiêu vị Lỗ Ai Công viết: 
“Quân bất kiến phù kê hồ? Đầu 
đái quan giả, văn dã. Sanh cự giả, 
vũ dã. Địch tại tiền nhi cảm đấu 
giả, dũng dã. Kiến thực tương hô, 

nghĩa dã. Tư thần bất thất thời, 
tín dã. Kim chi nhân năng cụ thử 
ngũ đức giả thực bất đa cấu”. Có 
nghĩa là Điền Nhiêu nói với Lỗ 
Ai Công rằng: “Ngài không thấy 
con gà ư? Đầu mang mào, đó là 
văn. Giương cựa, đó là vũ. Địch 
thủ trước mặt mà dám đánh, đó 
là dũng. Thấy thức ăn thì gọi 
nhau, đó là nghĩa. Quản lý buổi 
sáng không lỗi hẹn, đó là tín. 

Trương Văn Bảo   
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam 

Nóc nhà thờ 
Dalat 

Xem tiếp trang 10    
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Người thời nay có được năm đức 
ấy quả thực không nhiều”.  
Hùng kê quyền (bài quyền con gà 
trống) là một trong những bài võ 
quy định của Liên đoàn Võ thuật 
cổ truyền Việt Nam do Lão võ sư 
Ngô Bông (1923 - 2011) giới 
thiệu và đích thân biểu diễn tại 
Hội nghị chuyên môn Võ cổ 
truyền toàn quốc lần thứ nhất 
năm 1993. Tương truyền Hùng 
kê quyền do Nguyễn Lữ, một 
trong ba anh em nhà Tây Sơn 
sáng tạo qua quan sát các thế đá 
của những con gà chọi. Nguyễn 
Lữ (1754 - 1787) là Đông Định 
Vương, đệ tử chân truyền môn 
Miên quyền (dĩ nhu chế cương) 
của Thầy Nguyễn Văn Hiến. 
Lưỡng kê giao nạp thuỷ tranh hùng. 
Song túc tề phi trảo thượng xung. 
Trấn ải kim thương như bạch hổ. 

Thủ quan ngân kiếm tự thanh long. 
Xuyên hầu độc tiễn tàng ư trác. 

Hồi thủ đơn câu thủ tự hung. 
Khiêu, tẩu, dược, trầm thiên sở tứ. 
Nhu, cương, cường, nhược tận kỳ 

trung. 

Dịch lời thiệu: 
Đôi gà so cổ đá nhau; 

Đôi chân vươn móng nhảy vào thốc 
lên. 

Như hùm trắng vẻ hiên ngang; 
Mỏ vờn như chiếc thương vàng thủ 

môn. 
Cựa như kiếm bạc chồm lên; 

Diện tiền giữ kín những lần địch 
công. 

Như tên bay khỏi cánh cung; 
Gíup cho chiếc mỏ mổ không thể 

ngừng. 
Lui về giơ cựa cản chân; 

Cựa kia quyết chí bốn bên tấn vào. 
Chạy lui đôi bước xem sao; 

Dùng đôi cựa bén phóng vào như 
trâm. 

Trời ban đức tính kiêu hung; 

Cứng mềm mạnh yếu mấy phần đưa 
ra. 

Chỏi nhau rách thịt trầy da; 
Chẳng qua tấc dạ thoả mà lại thôi. 

Người dịch: Lão võ sư Phạm 
Đình Trọng, Lâm Đồng (1924 - 
2008)  
Hội nghị chuyên môn VTCT toàn 
quốc lần thứ III, 1995 
 
Lão võ sư Đặng Văn Anh, Sài 
Gòn (1921 - 1998) võ 
danh Phi Vân Nhạn, uy 
trấn một thời, lấy gà 
vàng (Kim kê) làm 
biểu tượng, với ý 
nghĩa “Phong vũ 
như mai; kê minh 
bất kỷ”, nghĩa là 
“mặc dù ngoài trời 
mưa gió; gà vẫn 
không ngớt 
tiếng gáy”. 
Chưởng môn kế thừa môn phái 
hiện nay là Võ sư Đặng Kim 
Anh, con trai của Lão võ sư Đặng 
Văn Anh, hoạt động với danh 
xưng đầy đủ là Thiếu Lâm Nội 
Quyền - Kim Kê - Tây Sơn 
Nhạn, do trước đây Lão võ sư 
Đặng Văn Anh từng thụ giáo với 
Đại danh sư Bùi Văn Hoá, vị thầy 
khả kính khai sáng Môn phái 
Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn 
Nhạn. Các thế hệ sau của Thiếu 
Lâm Nội Quyền - Kim Kê - Tây 
Sơn Nhạn đang hoạt động tích 
cực, trong đó phải nói đến Võ sư 
Lê Đình Long, người biểu diễn 
bài Tứ Linh Đao đầu tiên cho 
chương trình thống nhất của Liên 
đoàn Võ thuật cổ truyền Việt 
Nam. Thế võ đắc ý của bản môn 
là “Kim kê độc lập”.  
Theo tài liệu võ thuật Trung 
Quốc, Kê quyền (Võ gà) là môn 
võ phát triển rộng rãi trong dân 
gian. Trần gia Thái cực quyền 
dùng thế “Kim kê độc lập”, Mai 
hoa Đường lang môn dùng thế 
“Hàn kê bộ”. Tâm ý lục hợp 
quyền - Hà Nam; Hình ý quyền - 
Hà Bắc; Đới thị Tâm ý quyền - 
Sơn Tây đều sử dụng Hình kê 

quyền. Kê quyền có nhiều thế võ 
nổi tiếng hiểm hóc như: “Kim kê 
song đẩu sí - gà vàng rung đôi 
cánh”, “Kim kê đối mục - hai gà 
nhìn nhau”, “Kim kê chuỷ mễ - 
gà vàng mổ thóc”, “Kê đẩu mao - 
gà rung lông”, “Kê bào thực - gà 
bươi đất tìm thức ăn”, “Liêu âm 
thủ - kê thủ đánh vào hạ bộ”, 
“Nhật nguyệt cước - thế đá bay 
liên hoàn hai chân”. 
Kê quyền là Hình tượng quyền 
mô phỏng các điệu bộ, tư thế mổ, 
đập cánh, bay lên đá vào đối 
phương. Kê thủ là thủ hình biểu 
tượng của móng gà, cựa gà, mỏ 
gà dùng trong võ thuật, thường áp 
đảo, tấn công vào các yếu huyệt 
như mổ vào mắt, đá vào hạ bộ, 
đâm vào yết hầu của đối phương. 
Xa thị Hình ý quyền sở trường 
các thế võ liên hoàn vừa dùng 
chân tấn công vào hạ bàn vừa 
dùng tay mổ vào mắt đối phương. 
Bộ pháp Kê quyền linh hoạt, thần 
tốc; thân pháp Kê quyền ảo diệu 
nhiều biến hoá, các thế đá dứt 
khoát, dũng mãnh, nhất là tinh 
thần quyết chiến không lui của 
những con gà chọi. 
Gà đá còn có tên gọi gà nòi hay 
gà chọi thường được các sư kê 
chọn lựa rất công phu theo thứ tự 
trước sau là nhất thủ (đầu), nhì vĩ 
(đuôi), tam hình (mình), tứ túc 
(chân) để phẩm định giá trị là 
thần kê, thư hùng kê, lão kê thần 
đồng, quý kê, quái kê hay cuồng 
kê…  

Những thế đá tượng hình của gà 
trong võ thuật là song phi cước, 

… Tản mạn về gà trong  văn học và võ thuật 
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huyển cơ của tạo hóa. Trạng 
Trình thất lộc ngày 28/11 năm Ất 
Dậu, thọ 95 tuổi.  

Sấm Ký 
Trạng 
Trình có 
nhiều dị 
bản, lưu 
giữ ở 
Thư viện 
Trường 
Viễn 
Đông 
Bác Cổ 
(École 
Française 

d’Extrême-Orient). Vào năm 
1939, Sở Cuồng Lê Dư có công 
sưu tầm Sấm Ký Trạng Trình, 
Mai Lĩnh xuất bản. Từ câu 398 
đến 401 có bốn câu thơ chữ hán 
nói về năm Dậu : 

Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh 
龍 尾 蛇 頭 起 戰 爭 

Can qua xứ xứ động đao binh 
杆 戈 處 處 動 刀 兵 

Mã đề dương cước anh hùng tận 
馬 啼 羊 腳 英 雄 盡 

Thân Dậu niên lai kiến thái bình 
申 酉 年 來 見 太 平 

 
Tôi mạn phép dịch ý như sau : 

Rồng bay rắn lượn lửa binh đao 
Máu đỏ hôi tanh nhuộm chiến hào  
Ngựa dê hùng anh người đâu tá 
Thân dậu khắp nơi sẽ thở phào. 

 
Cũng như bất cứ người Việt nào 
một lòng một dạ với đất nước, 
hằng mong quê hương sớm thoát 
khỏi điêu linh, thống khổ, chính 
quyền có đủ khả năng bảo đảm 
cho người dân no cơm ấm áo, tổ 
quốc được tự do, độc lập, không 

bị đế quốc bắc phương thống trị, 

tôi khấn xin cụ Trạng linh thiêng 
ban ân phước lớn : trong năm 
Đinh Dậu 2016, dân lành thấy 
được thái bình thịnh trị : Thân 
Dậu niên lai kiến thái bình. 
 

Paris, ngày 13/12/2016 
Lê Đình Thông 

 

… Âm giai ngũ cung qua tiếng gà gáy năm Dậu 

do con gà khi đá chẳng khi nào 
đá một chân mà luôn nhảy lên đá 
bằng hai chân. Lúc nhảy lên đá, 
gà dùng sức mạnh đôi chân cộng 
với sức vỗ của đôi cánh và bộ 
lông đuôi, tạo lực tổng hợp để 
đâm cựa vào thân thể đối 
phương. Các thế đá của gà như 
nạp, xạ, đá lông, hồi mã thương, 
xõ, mé, đá vai, đá lông yếm, lấn, 
vỉa tối, vỉa sáng, khai vựa lúa…  
Nam hoa kinh của Trang tử, đệ 
nhất tài tử thư Trung Quốc, có 
chương viết về “đấu kê” tức “gà 
đá độ”, sẽ phần nào cho thấy sự 
thậm thâm vi diệu trong võ thuật: 
“Kỷ Tỉnh Tử lãnh phần tập gà đá 
cho vua. 
Được mười ngày, hỏi thăm, đã 
xong chưa? 
Đáp: Chưa! Hãy còn kiêu khí. 
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm. 
Đáp: Chưa! Còn đáp lại với vang 
và với bóng. 
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm. 
Đáp: Chưa! Mắt nhìn còn hăng 
và khí còn thịnh lắm. 
Mười ngày nữa, lại hỏi thăm. 
Đáp: Sắp được rồi. Nghe tiếng 

gà khác mà lòng nó không chao 
động. Nhìn nó như con gà bằng 
gỗ. Đức của nó đã toàn bị rồi. 
Gà lạ không con nào dám đối 
đầu với nó, trông thấy nó là đã 
quay đầu bỏ chạy!” 

Qua chuyện ngụ ngôn về “đấu 
kê”, điều mà người học võ cần có 
là luyện tập, tu dưỡng tinh thần 
cho “đức toàn bị”, có nghĩa là 
không còn để cho ngoại vật động 
được đến lòng mình nữa. Hoàng 
đế Nội kinh viết: “Điềm đạm hư 
vô. Chân khí tùng chi. Tinh thần 
nội thủ. Bệnh an tùng lai”.  

Tâm pháp an nhiên tự tại trong 
võ thuật cũng giống như tĩnh tâm 
trong pháp tu Thiền, mang lại 
cho hành giả một sức mạnh vô 
song là chiến thắng chính bản 
thân mình trước mọi tình huống.  
Oai phong một thời, làm vật tế 
thần một thuở, con gà cũng như 
con người đều mang những hệ 
luỵ của một kiếp phù sinh mà thi 
ca dân gian Việt Nam từng phác 
hoạ: 
 

“Chân đạp miền thanh địa, 
Đầu đội mũ bình thiên, 
Mình mặc áo mã tiên, 
Ban ngày đôi ba vợ, 

Tối một mình nằm riêng”. 
 
 
 

“Trên đầu đội sắc vua ban, 
Dưới thì yếm thắm dây vàng xum 

xoe. 
Thần linh đã gọi thì về, 

Ngồi trên mâm ngọc gươm kề sau 
lưng”. 

  

… Tản mạn về gà trong  văn học và võ thuật 
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Tặng Lê Đình Thông 

  
Hôm nay Paris trời đang mưa 

Nơi đây chút gió lạnh sang mùa 

Lác đác hạt mưa vừa ướt đất 
Đủ ướt lòng tôi nhớ Bạn xưa ! 

 
Hoàng Kim Long  (23/10/2016)                             

Tặng Hoàng Kim Long 
   

Thu đông sót lại nắng ban mai    

  Cà phê lạnh ngắt gió heo may  

  Nhớ bạn vần thơ còn xa vắng  

  Đồng ẩm gì đâu mắt vẫn cay ! (1) 
 

  (1) Đồng ẩm Tương giang thủy 

(同  飲  湘  江  水). 

Lê Đình Thông 

  (24/10/2016) 

 
 Hôm nay Cali trời cũng mưa 

Thỏa lòng mong đợi mấy cho vừa 
Lá phong nhè nhẹ bay khắp nẻo 

Nhắm tí cà phê nhớ bạn xưa 
   Mai Trung Cường 

 Gởi Bạn Phương Xa  Thu đã sang mùa, anh thấy không? 
Bên anh có rụng lá ngô đồng? 

Bên này hơi lạnh làm nhung nhớ 
Bạn ở miền xa - Gởi mấy dòng…  

Nhan Ánh Xuân Cali, 24/10/2016 

 

Nỗi lòng 

 

Hôm nay nhớ bạn tận trời tây 

Sài gòn mưa nắng thấy buồn lây 

Chợt nhớ bạn hiền vui chốn cũ  

Sau rồi cũng có lúc chia tay . 

 

  Nguyễn Văn Vĩnh 

  24/10/2016 

NHỚ ĐẾN BẠN  

 
 Ngỡ đã sang Đông sao còn mưa? 

Lạnh  cả 
lòng ai mãi ngóng chờ

 

Ai đi, 
ai ở... buồn xa vắn

g 

Đắn
g ngụm cà phê, ướt ý thơ  

 
Thanh Tuyền 
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Vào link dưới đây để nghe bài Thương về Hương Giang: 
https://www.youtube.com/watch? v=YV8IhWvVPSU 
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M ặc dầu đã ghi tên tham dự 
đại hội Thụ nhân Thế giới 

tổ chức tại California năm nay, 
nhưng đến giờ cuối chúng tôi phải 
hủy bỏ chuyến đi Mỹ để về Việt 
Nam dự lễ vu quy của cô cháu, 
con gái cưng của một nhà triệu 
phú, tổ chức tại Nha Trang. 
Thành phố Nha Trang bây giờ 
đẹp và sạch sẽ hơn xưa. Tất cả 
những nhà hàng và khách sạn 
sang trọng đều nằm dọc trên 
đường Trần Phú, trước mặt bãi 
biển đẹp và dài hàng cây số. Du 
khách bây giờ phần lớn là người 
Nga và nhất là người Trung 
Quốc. Họ ồn ào náo nhiệt nhưng 
tiêu xài cũng dữ. Du khách Âu 
Mỹ chẳng còn bao nhiêu. Đầu 
tháng chín mà trời còn quá nóng , 
trung bình khoảng 35-36 độ C. 
Chúng tôi và anh chị Chúc/Mai 
(Nguyễn Khánh Chúc K1/CTKD 
và phu nhân là chị Đinh Thị 
Thanh Mai cựu nữ sinh Trưng 
Vương) được mời ở khách sạn 
InterContinental Nha Trang. Bảy 
ngày ở Nha Trang có thể nói là 
bảy ngày thần tiên nhất. Khách 
sạn năm sao, ăn ngày ba bữa ở 
nhà hàng lớn chẳng mất một xu 
nào cả, ra khỏi nhà là có xe đưa 
đón. Đời sao mà đẹp thế.  
Sau đám cưới chúng tôi rủ nhau 
lên Đà Lạt thăm lại trường xưa. 
Nha Trang chỉ cách Đà Lạt có 
khoảng 150 cây số nhưng chúng 
tôi cũng mất hơn ba tiếng đồng 
hồ, dầu đi xe nhà và có tài xế 
riêng. Đà Lạt mưa lâm râm nhưng 
phố xá vẫn đông người, xe cộ ồn 
ào không thua gì những thành phố 
khác. Đà Lạt bây giờ không còn 
là một thành phố thơ mộng, trung 
tâm văn hóa của thời xa xưa. Đà 
Lạt bây giờ ồn ào náo nhiệt, nhà 
cửa mọc lên như nấm, hàng quán 
la liệt khắp nơi, nhất là xung 

quanh chợ Hòa Bình (bây giờ gọi 
là chợ Đà Lạt). Tới Viện Đại học 
Đà Lạt (bây giờ gọi là Trường 
Đại học Dalat ) chúng tôi được 
vào thăm trường, không có ai làm 
khó dễ gì cả. Trường vẫn như cũ, 
thư viện vẫn không thay đổi; chỉ 
có văn phòng tổng thư ký là được 
làm lại hoàn toàn mới, rộng rãi và 
đẹp hơn xưa. Trên tháp chuông có 
một ngôi sao thật lớn, đỏ chói.  
Sau trường Đại học, lối đi về phía 
ấp Đa Thiện, ngày xưa hai bên 
đường chỉ có lưa thưa vài căn nhà 
thì bây giờ đã trở thành một phố 
xá sầm uất, buôn bán tấp nập. 
Con đường thơ mộng đi từ Đại 
học qua Giáo Hoàng học viện 
xuống hồ Than Thở ngày xưa bây 
giờ nhận không ra vì hai bên 
đường hàng quán mọc lên như 
nấm, lao nhao, xe cộ chạy ồn ào 
không nghỉ. Chợ đêm Đà Lạt vẫn 
còn nhưng vừa bán vừa chạy vì bị 
công an đuổi. Chúng tôi cũng 
không dám ăn uống ở ngoài 
đường vì thấy không được sạch sẽ 
như ngày xưa. 
Ở Đà Lạt ba ngày, chán quá 
chúng tôi rủ nhau đi Lào. Tới 
Vientiane chúng tôi may mắn gặp 
lại một người bạn sau hơn 60 năm 
biệt vô âm tín. Chúng tôi không 
nhận ra nhau vì bây giờ ai cũng 
đầu bạc răng long cả rồi. Nhưng 
khi ngồi kể lại chuyện cũ, những 
kỷ niệm của thời niên thiếu, thì 
bao nhiêu hình ảnh xa xưa lại 
hiện dần ra trong đầu chúng tôi và 
nhờ thế mà chúng tôi mới nhận ra 
nhau. Thì ra anh là học trò của mẹ 
tôi và chúng tôi học cùng lớp suốt 
thời gian ở bậc tiểu học. Điều làm 
chúng tôi hết sức ngạc nhiên là 
anh và tôi cùng sanh năm Kỷ Mão 
(1939). Vợ anh và nhà tôi cùng 
mang tên Đào và cùng tuổi Đinh 
Hợi. Anh có người em trai tên 

Việt làm trong ngành y tế bên Lào 
cũng như em trai tôi là chú Việt 
làm nghề nhổ răng thiên hạ 
(dentiste). Chỉ có điều khác biệt là 
hai đứa có hai số phận hoàn toàn 
không giống nhau. Tôi may mắn 
được sống và được học hành ở 
những nước tự do dân chủ, còn 
anh số phận hẩm hiu phải sống 
hơn 60 năm trời dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Gia đình anh đã 
nếm đủ mọi gian truân của thời 
cách mạng, thời bao cấp và thời 
kinh tế mới. Nhưng ở đời trong 
cái rủi lại có cái may, cũng nhờ 
sống dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa mà bây giờ anh trở thành 
triệu phú, trong lúc tôi vẫn trên 
răng dưới dép sống qua ngày với 
đồng lương hưu trí. Thật không ai 
giàu ba họ, không ai khó ba đời. 
Tuổi trẻ anh long đong cực khổ 
bao nhiêu thì bây giờ về già anh 
lại giàu sang phú quý bấy nhiêu. 
Ngày xưa anh mò ốc bắt cua 
ngoài đồng ngoài ruộng, chạy 
ngược chạy xuôi kiếm miếng cơm 
manh áo nuôi con, bữa đói bữa 

no, cơm hẩm cháo khê, thì bây 
giờ anh có nhà cao cửa rộng, con 
cái giàu sang không thua kém ai. 
Được như thế phần lớn là nhờ bà 
xã anh. Thật vậy, phúc 70 đời cho 
anh lại có một người vợ hết sức 
đảm đang. Mọi chuyện từ nhỏ chí 
lớn đều phải qua tay chị. Xưa thì 
chị buôn thúng bán mẹt chạy bở 
hơi tai để kiếm ăn nuôi một đàn 

Nguyễn Minh Khôi 

Cháu Phương và hai em đứng trước 
căn lều của cha mẹ khi xưa  
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con, nay thì anh chị đã có 3-4 nhà 
thuốc tây với 2-3 cái khách sạn. 
Con cái cũng ăn nên làm ra, đứa 

thì đậu bác sỹ mở phòng mạch, 
đứa trở thành doanh nhân làm ăn 
phát đạt. Càng về già anh chị 
càng giàu. Tiền đẻ ra tiền nên bây 
giờ có thể nói anh chị đã trở thành 
những doanh nhân khá thành đạt. 
Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh làm 
sao đang khố rách áo ôm mà bây 
giờ lại giàu thế, nhưng có thể đây 
là chuyện bí mật nghề nghiệp 
nên cũng không dám hỏi luôn. 
Không chỉ riêng anh chị mà 
phần lớn Việt kiều Xiengkhouang 
đều giàu có cả. Kể cũng lạ. 
Khi có tiền có tài thì đương nhiên 
được mọi người trọng vọng. 
Trong nhà anh chị có đủ bằng 
khen của sứ quán Việt Nam. Mà 
phải công nhận chị có tài thật. 
Chẳng những giỏi về kinh doanh 
mà chị còn ca hát hay, ngâm thơ 
tuyệt, nên trong những tiệc tùng 
văn nghệ giữa sứ quán Việt nam 
và Việt kiều Ai lao bao giờ cũng 
có mặt anh chị. Chị còn được báo 
chí tặng cho một cái tên rất hay là 
nghệ nhân làm hoa có tâm và có 
bàn tay vàng (Flower artist has 
heart and hands of gold). Thật 
vậy, ngoài chuyện kinh doanh và 
văn nghệ, chị còn rất giỏi về thêu 
thùa và sáng tạo những bông hoa 
tuyệt trần bằng một loại đất sét 
đặc biệt. Khách du lịch khi tới 
xem những bức tranh do chị thêu 
và những bông hoa của chị, đều 
rất thán phục khi biết chị chẳng 
theo một trường phái nào cả. Chị 
làm theo sở thích và năng khiếu 
trời cho chứ chị cũng không được 
học ở một trường mỹ thuật nào. 

Nhờ bán được những bức tranh 
thêu tay và những bông hoa bằng 
đất sét rất lạ nên chị đã có thêm 
một thu nhập kha khá. Phần lớn 
những lợi tức này chị đem chia 
cho các viện mồ côi hơn là giữ 
làm của riêng mình. Vì đã nếm đủ 
những cảnh nghèo nàn cơ cực khi 
xưa, nên bao giờ chị cũng sẵn 
sàng giúp đỡ những người cô thế, 
nhất là các trẻ em côi cút.  
Anh chị cũng rất hiếu khách nên 
bạn bè khắp nơi khi tới Vientiane 
đều đến nhà anh chị. Ai anh chị 
cũng tiếp không phân biệt giàu 
nghèo sang hèn. Quả thật câu 
« giàu vì bạn, sang vì vợ » thật 
đúng. Có một bà vợ như vậy cũng 
hiếm. Thiếu gì người 

khi có tí tiền, chút địa vị thì coi 
đời bằng vung, xem ai cũng 
chẳng ra gì, huênh hoang cao 
ngạo, khoe khoang đủ thứ. Tôi 
thấy nhà anh chị rất có nề nếp, 
con cái nói năng lễ độ. Anh chị 
rất nhiệt tình với bạn bè, nhất là 
với chúng tôi, dầu đã hơn 60 năm 
trời không gặp nhau. Chỉ có điều 
là các cháu nói tiếng Lào giỏi hơn 
tiếng Việt. Theo anh sống ở xứ 
người phải nhập gia tùy tục, phải 
làm những gì họ muốn mới được 
yên thân.  
Đi chung với nhau trong ba tuần 
lễ tôi thấy anh chị thật thà chất 
phác. Có sao nói vậy không mỵ 
duyệt, không cầu kỳ, không xã 
giao. Nếu chị có nhiều biệt tài thì 
anh cũng có lắm chuyện để nói. 
Nhất là chuyện lái xe của anh thì 
thật đặc biệt. Ngồi bên anh chúng 
tôi thấy anh lái xe cứ chạy trên 
vạch trắng giữa đường mặc dầu 
đường rộng thênh thang có hai lằn 
xe chạy, xe cộ cũng thưa thớt. Thì 
ra anh lái xe quá giỏi nên không 
dám chạy bên phải hay bên trái 

mà cứ nhè giữa đường mà chạy 
cho chắc ăn. Lái xe kiểu này chắc 
chỉ lái được ở bên Lào mà thôi. 
Nhiều hôm ngồi trên xe nghe mấy 
bà kể chuyện tiếu lâm anh quên 
cả đèn xanh đèn đỏ nên bị cảnh 
sát hỏi thăm. Mà cảnh sát Lào 
cũng hiền, hỏi qua loa rồi cũng xí 
xóa không giữ bằng lái xe mà 
cũng không phạt quá nặng. Nhiều 
lúc chúng tôi cũng đứng tim khi 
xe đang chạy tà tà khoảng 40 cây 
số/giờ thì tự nhiên xe rú lên vọt 
nhanh như ma đuổi. Mọi người 
đều hồn vía lên mây. Thì ra anh 
thấy thầy Chúc nhà mình ngồi 
bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật nên 
anh làm thế cho thầy tỉnh. Mà 

thầy tỉnh thật, cứ nhìn tôi lắc 
đầu sợ quá. Sợ cách lái xe của 
nhà triệu phú Lào. Anh cười nói 
khi trẻ thì chạy bộ, bò la bò lết, 
xe đâu mà lái. Bây giờ già rồi 
mắt hoa đầu váng, lái xe được 
như vầy mà không cần nhờ con 
cái cũng giỏi lắm rồi còn muốn 

gì nữa. Ngoài tài lái xe anh còn 
một sở thích lạ lùng là thích ăn vịt 
quay (canard pékinois). Đi ăn nhà 
hàng dầu là nhà hàng hải sản anh 
cũng gọi cho bằng được một đĩa 
vịt quay. Đến nỗi suốt thời gian đi 
chơi với nhau nhìn thấy đĩa vịt 
quay là chúng tôi phát ngán 
nhưng anh vẫn xực ngon lành. 
Ngoài vịt quay anh còn có sở 
thích uống café cappuccino. Giờ 
nào anh cũng mời chúng tôi uống, 
sáng trưa tối, một ngày vài ba ly 
là chuyện thường.  
Ở nhà anh chị tại Vientiane một 
tuần được anh chị tiếp đón nồng 
hậu đầy thân tình, chúng tôi ba 
cặp Chúc/Mai, Khôi/Đào và 
Duyệt/Đào rủ nhau sang Thái Lan 
hai tuần trước khi kết thúc một 
chuyến đi đầy kỷ niệm thân 
thương. Chẳng biết bao giờ mới 
gặp lại nhau vì chúng tôi kẻ 
phương đông, người phương tây 
xa xôi cách trở, lại thất thập cổ lai 
hy cả rồi. Ngồi 12 tiếng đồng hồ 
trong máy bay cũng thấy ngán. 

Paris, hè 2016. 

… Người bạn năm  xưa 

Biệt thự của bác sỹ Phương bây giờ  

Hoa đất sét và tranh thêu 
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N gày 09/10/2016, một ngày 
sau Đêm Nhạc Thính 
phòng và Đại hội Thụ nhân 

Thế giới 2016, chị Nguyễn Thiên 
Nhiên đưa lên Thụ Nhân 1-2 tấm 
hình Lưu Văn Dân trình diễn 
‘‘Riêng Một Góc Trời’’ của Ngô 
Thụy Miên, chỉ dưới tựa đề 
‘‘Tiếng Hát Lưu Văn Dân’’ : 
 
Một mai em nhé, có nghe thu về, 
trên hàng lá khô  
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong 
chờ, em về lối xưa  
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt 
giá  
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, 
mình nhớ thương nhau. 
 
Ca khúc là bản tình ca nói lên sự 
chia lìa, xa cách. Với hậu cảnh 
cổng trường năm xưa, giọng ca 
nức nở Lưu Văn Dân có thể cũng 
là một cách nhân cách hóa mái 
trường thân yêu, giống như nhạc 
sĩ Vũ Thành gọi Hà Nội là em 
trong ‘‘Giấc Mơ Hồi Hương’’. 
Dân đến với âm nhạc từ thuở còn 
thơ, có lẽ nhờ tiếng đàn mandoli-
ne và banjo của hai ông chú ruột. 
Người Việt dịch âm mandoline là 
măng cầm. Măng cầm rất gần với 
giọng ca trình diễn. Giọng hát có 
soprano và alto. Nhờ vậy, tiếng 
hát Lưu Văn Dân gắn bó với alto. 
Tôi không biết cây đàn banjo du 
nhập vào đất nước ta có tên là gì. 
Banjo hình dáng giống như đàn 
nguyệt, lúc nào cũng run rẩy theo 
ánh trăng vàng : 
 
Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá 
xanh tươi 
Đàn chim non lần hạt cho câu kinh 
bước tới 
Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời 
vỗ về tôi 
Từ khi em là nguyệt câu kinh đã 
bước vào đời. 

Tiếng hát Lưu Văn Dân cuốn 
theo cung nhạc măng cầm và 
nguyệt cầm, nghe đâu đây có 
tiếng Thu ca (Chanson d'autom-
ne) nức nở : 
Les sanglots longs 
Des violons 
De l'automne 
Blessent mon cœur  
D'une langueur 
Monotone. (Verlaine) 
 
Cung nguyệt cầm nức nở 
Mùa thu buồn thê lương 
Hồn ta sầu nhung nhớ 
Mải mê nhớ người 
thương. (LĐT tạm dịch) 
 
‘‘Les sanglots longs’’ của Verlai-
ne ngân dài trong tiếng hát Lưu 
Văn Dân, từ trung học đến đại 
học. Thời trung học, Dân hát 
dưới tháp chuông màu gạch của 
trường Yersin. Ngôi trường này 
là láng giềng của Nha Địa Dư, 
gần gũi với sân ga. Phải chăng 
tiếng còi tầu buồn bã có trường 
độ nốt tròn, trên sân ga nói lời 
biệt ly, đã ảnh hưởng đến cung 
cách thể hiện của Lưu Văn Dân ? 
 
Tuổi niên thiếu của Dân gắn liền 
âm nhạc. Nhạc Pháp có Sheila, 
Françoise Hardy, Sylvie Vartan, 
Charles Aznavour, Serge Gains-
bourg, Jacques Brel, Henri Salva-
dor, Michel Sardou…, nhạc Mỹ 
có Elvis Presley, Paul Anka, 
Frank Sinatra, Aretha Franklin…, 
tam ca, tứ ca có The Beatles 
(Anh), Abba (Thụy Điển), The 
Bee Gees (Úc)… Có vài ca khúc 
đồng điệu với tân nhạc của ta : 
‘‘Một Ngày Như Mọi Ngày’’ của 
Trịnh Công Sơn khiến ta nhớ lại 
‘‘A Day in the Life’’ của ban The 
Beatles, ‘‘Và Tôi Cũng Yêu Em’’ 
của Đức Huy hao hao với ‘‘And I 
Love Her’’ cũng của nhóm The 

Beatles… Âm nhạc thập niên 60 
có vài ca khúc đi vào lòng người 
như ‘‘J’entends siffler le train’’,  
‘‘Besame mucho’’ :  

 
Besame, besame mucho, 
Como si fuera esta noche la ùlti-
ma vez, 
(Hãy ôm hôn nồng nàn 
Như ngày cuối bên nhau) (LĐT) 
 
hoặc ‘‘Tous les garçons et les fil-
les’’ : 
Tous les garçons et les filles de mon 
âge  
Se promènent dans la rue deux par 
deux  
Tous les garçons et les filles de mon 
âge  
Savent bien ce que c'est qu'être heu-
reux  
Et les yeux dans les yeux et la main 
dans la main.  
 
(Nam thanh nữ tú đồng niên 
Từng đôi đi dạo khắp miền hoang sơ 
Nhìn nhau không nói nên lời 
Đôi tay nắm lại chơi vơi cuộc tình). 
(LĐT) 
 
Trong những năm đại học, Lưu 
Văn Dân thường trình diễn các ca 
khúc quen thuộc này trong hội 
diễn văn nghệ. Sinh trưởng trong 
một gia đình nghệ sĩ, em ruột 
Dân là tay trống cừ khôi của ban 
Rocking Stars, có ca sĩ Elvis 

Xem tiếp trang 20   

Lê Đình Thông 
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M ình đến nơi nào thì lúc dời 
đi đều như đã để lại đó một 

phần đời, cho dù thời gian đó 
ngắn ngủi tới đâu, phần đời chôn 
sâu trong ký ức tưởng như đã 
chết nhưng vẫn còn đó. 
 
Cũng như tất cả các anh chị K1 
CTKD, tôi đặt chân đến Dalat 
vào tháng 09/1964, cuối Niên 
Khóa thi rớt, vì bị rối loạn bao tử 
đúng lúc thi, và vì bài thi môn Kế 
Toán của thày Trần Long tôi làm 
sai bét. Nhưng qua hè thi kỳ 2 lại 
đậu, nhờ chăm học bài hơn, hình 
như nhờ dư nhiều điểm Pháp văn 
và Anh văn, tôi nhớ không lầm 
thì Pháp văn lúc đó hệ số 3, và 
Anh văn hệ số 2, và nhất là được 
người bạn tận tình kèm cặp môn 
Kế Toán.... Thế nhưng tôi vẫn 
ngán môn này và môn Toán Kinh 
Thương của thày Ngô Đình 
Long, cho nên tôi chỉ học năm 
sau hình như tới nửa năm là trở 
về Saigon, đúng vào lúc tình hình 
Dalat sôi động, gia đình lo ngại 
gọi về. Sao gần như không bao 
giờ nhớ lại phần đời này cho tới 
mãi về sau, mọi sự bỗng như 
bừng sống dậy..., và điều nghịch 
lý là chính một màn sương che 
mắt đã thắp sáng lại một phần 
đời. 
 
Tôi xuống núi ít lâu thì nhập vào 
làng media VN hồi đó. Tôi thi 
vào làm biên tập viên thông dịch 
tin tức đài Saigon; ba ngàn người 
dự thi chỉ lấy có 8 người, tôi đậu 

đầu và 7 người tiếp theo là 7 cậu, 
họ ghét lắm, sau này có người 
thường hỏi: “Bạn làm ăn gì mà 
đậu thủ khoa?” Làm ăn gì? Chỉ là 
kiến thức Pháp và Anh của tôi 
đồng đều nhờ ham đọc sách 
ngoại ngữ từ nhỏ, nhưng tiếng 
Việt cũng không dở vì là dân 
trường Việt, và biết đâu kiến thức 
của thời gian đầu học CTKD 
cũng giúp phần nào. Công việc 
bán thời gian rất thích hợp cho 
sinh viên tiếp tục đi học. Đài Sài 
gòn lúc đó ở số 3 Phan Đình 
Phùng, (tòa nhà này bị hư hại 
nhiều trong cuộc tổng tấn công 
của Cộng quân năm Mậu Thân 
1968). Đài Saigon chuyển qua 
một biệt thự gần đó ở đường 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Công việc 
của chúng tôi là dịch télétypes 
của các hãng tin AFP, AP, UPI, 
Reuter …. Qua Mỹ định cư cuối 
năm 2000 tại NY, rồi xuống Vir-
ginia,  tôi cũng tiếp tục làm thợ 
dịch lai rai và có 5 năm làm toàn 
thời gian ở IBB. Thỉnh thoảng 
cũng có gặp vài Thụ Nhân, mà ít 
khi trong câu chuyện với họ, tôi 
nhắc tới… Science Po Đà Lạt.  
 
Ai đó đặt câu hỏi, không biết có 
bao nhiêu điều xảy ra trong cuộc 
đời này là tình cờ? Và bao nhiêu 
trong số những điều tình cờ đó 
trở thành một cái gì thật đẹp cho 
dù sau đó đã tan như bọt nước? 
Bây giờ nghĩ lại, không biết việc 
tới và rời bỏ Đại học Đà lạt là 
định mệnh, là tình cờ, hay là chọn 

lựa như lúc đó vẫn nghĩ. Chỉ biết, 
lời chúc “Everything’s alright 
with you!” của người bạn khi 
chia tay, chẳng linh nghiệm chút 
nào, cho dù chỉ ít năm sau, biến 
cố 30/4/1975 đã chẳng phải 
nghiệp riêng của ai mà là nghiệp 
chung của cả một dân tộc, cho 
nên một nghìn câu hỏi trong đầu 
“Nếu như…thì sao?, nếu như…
thì sao?...” cũng không có giải 
đáp thỏa đáng. 
Lúc mới ghi danh vào đại học 
Dalat, tôi ở nội trú tại Foyer 
Myriam, dưới quyền điều hành 
của một bà sœur người Pháp, 
sœur Noëlle … gì đó tôi quên 
mất. Thời gian sống tại Foyer 
Myriam của tôi không lâu, với ba 
chị sinh viên đại học Dalat Đặng 
Kim Ngọc, Phan Thị Phương 
Liên và T. Riêng T đã để lại dấu 
ấn khá đậm trong tôi vì T hay nói 
chuyện, và con người tôi lúc đó 
còn hay quan tâm đến ba cái vụ 

“Lâu quá không viết gì. Sáng nay hăng hái mở máy, mở Word, lưng thẳng, đầu nghiêng, nhìn lên màn hình 
trắng, nhìn xuống bàn phím đen. Rồi lại nhìn màn hình, màn hình nhìn lại mình, “chỗ nhiều lắm, không sợ 
thiếu như thời viết bằng giấy đâu, lại trắng, không nâu nâu vàng vàng đâu”. Rồi lại nhìn bàn phím, bàn 
phím nhìn lại mình, “chữ nhiều lắm, sẵn hết đây rồi, chỉ cần gõ vào thôi, không phải chấm mực đâu, không 
sợ thiếu mực đâu”. Nhìn vào trong lòng, lòng khuyến khích, “có cảm xúc mà, nhìn thấy cái gì trong lòng 
thì viết ra cái đó thôi”. Vậy mà màn hình vẫn trắng, bàn phím vẫn im. Chỉ biết viết đại ít hàng.... Để sau 
này nhớ mình đã định viết gì. Đã buồn như thế nào. “ 
-Chiêu Như- từ trang FB Truyện-Rất-Ngắn 

Nhung Vũ 

Chi Phương Liên và chị Kim 
Ngọc tại ĐHTN 2016 
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lãng mạn, những vụ vượt rào cản, 
chống đối định kiến mà tôi cho là 
rất dũng cảm….  

Tóm lại, câu chuyện tình đam mê 
của T và V là một cái gì rất cuốn 
hút đối với tôi lúc đó. Trong mắt 
tôi, T là một cô gái sống trong 
nhung lụa, và có vẻ như định 
mệnh, hay đúng hơn là gia đình,  
đã an bài cho T một cuộc đời êm 
ả lâu dài, …. Vào ngày cuối tuần, 
T thường cho biết me T sẽ lên 
thăm với vị hôn phu, là một kỹ sư 
gì đó. T có vẻ rất vui nói mẹ thế 
nào cũng đem món chà bông cá 
lóc tuyệt vời và T sẽ cho bạn bè 
nếm thử. Tôi thường nhìn từ cửa 
sổ thấy người đàn ông đi bên 
cạnh mẹ T xách đồ cho bà, nhìn 
rất cao ráo chững chạc, tuy 
không…đẹp trai bằng V lúc đó. 

Lần về VN năm 2005, tôi có lên 
Dalat và tới khu Domaine de Ma-
rie. Ngôi nhà thờ và khu vườn 
bên trong vẫn được chăm sóc, có 
lẽ vì là điểm du lịch. Bước vào 
khu vườn, tôi hỏi thăm sœur bán 
đồ lưu niệm về Foyer Myriam, bà 
nói, "nhà nước mượn không biết 
bao giờ trả lại". Tôi không phải 
người trong đạo, nhưng hồi năm 
1964, chắc khoảng tháng 9 tháng 
10, ngày chủ nhật nào tôi cũng đi 
theo mấy chị Ngọc, Phương Liên 
và T cùng trọ ở Foyer Myriam 
qua Giáo đường Domaine de Ma-
rie dự lễ, một phần vì thích ngôi 

nhà thờ nhỏ này, gặp những 
sœurs còn rất trẻ, sœur Béatrice, 
sœur Joséphine… xinh tươi, và dĩ 
nhiên, “hiền như ma sơ”. Tôi luôn 
ngưỡng mộ những người nữ tu 
xinh đẹp, nghĩ  bụng “đẹp thế mà 
đi tu”, làm như tu hành chỉ dành 
cho người không đẹp. Vài năm 
trước khi lên Dalat chơi tôi cũng 
ngưỡng mộ một ni cô tuyệt đẹp ở 
chùa sư nữ Linh… gì đó tôi quên 
tên, nghe nói nhiều cậu khóa sinh 
trường Võ Bị Dalat cũng thường 
quẩn quanh phía trước ngôi chùa 
này. 
 
Cũng trong chuyến trở về Dalat 
năm 2005 này, ngồi ở bực thềm 
nhà thờ Domaine de Marie, tôi 
nhìn về phía tòa nhà thưở xưa là 
Foyer Myriam, nhớ lại một đêm 
tháng 10 năm 1964, cái đêm mưa 
bão, mưa cả đêm cho đến sáng 
hôm sau. Cái đêm bão tố này có 
thể đã chuyển hướng cuộc đời của 
ba người. 
 
Đêm hôm ấy, tầng trên cùng ngay 
dưới mái của Foyer Myriam trong 
tháng này mới chỉ có 4 nữ sinh 
viên, mặc dù còn mười mấy căn 
phòng nhỏ, đêm đó ai cũng bị dao 
động vì sự kiện xảy ra lúc nửa 
khuya, mà xúc động đến độ ngủ 
không được. Giữa cơn mưa bão, 
đột nhiên mọi người giật bắn 
mình vì có tiếng sỏi đá chọi liên 
tiếp vào cạnh một cửa sổ, may mà 
không trúng cửa kính. Nhìn 
xuống đường qua màn mưa thấy 
bóng một chàng mặc quần trắng, 
áo màu đen chạy tới chạy lui, 
thỉnh thoảng lại cúi xuống lượm 
sỏi ném lên. Có lúc tưởng chàng 
ta đã bỏ cuộc, nhưng rồi lại xuất 
hiện. Mấy chị bảo nhau, thôi đúng 
là Roméo rồi vì Juliette là tên tôi 
đặt cho T. Bình thường đối với 
nhóm nữ sinh viên đại học, sœur 
Noëlle không mấy khắt khe như 

với các lycéennes nội trú ở các 
tầng dưới. Ai có bạn trai, hoặc 
cousin, tới, bà thuờng tươi cười 
ngoắc tay: "Montez! Montez". 
Nhưng chỉ trước 6 giờ chiều thôi.  

Sáng hôm sau, tôi thức rất sớm. 
Kim Ngọc, Phương Liên, T sẽ đi 
xe lam. Tôi đi trước họ cả giờ vì 
đi bộ, để tránh phát phì vì thực 
đơn dồi dào của Foyer Myriam, 
và cũng để tiểt kiệm tiền xe lam. 
Tôi thấy T đã thức rồi, không 
chừng đã trải qua một đêm không 
ngủ, vẻ mặt lơ đãng, T khoác 
chiếc robe de chambre màu hồng, 
ngồi chải tóc  trước gương, không 
đi bộ, hình như cũng không tập 
thể dục, nhưng người vẫn rất 
thanh mảnh, bắp chân thẳng thon 
màu đồng thò ra dưới vạt áo. 
Tôi bước xuống đường Calmette. 
Hôm qua mưa gió dữ dội như vậy 
mà bây giờ không có một giọt 
nước nào rơi xuống. Trời im ắng. 
Nhưng tôi đi được mươi bước thì 
bỗng màn sương nổi lên. Tôi tiếp 
tục bước. Sương dâng lên chầm 
chậm nhưng càng lúc càng dày 
hơn, tầm nhìn bây giờ không quá 
10 thước, rồi ngắn lại. Nhìn trước, 
nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, có 
vẻ tôi đang di chuyển cùng một 
vòm sương. Tôi đứng lại, vòm 
sương đứng lại, tôi bước đi, cái 
vòm di chuyển theo. Tôi ngửa đầu 
lên, cái trần trắng mờ cách đầu tôi 
chỉ chừng vài mét. Không lùi 
được nữa, tôi cứ thế đi, may chỉ là 
sương, trời không lạnh lắm, và 
thời đó tôi chưa đọc truyện kinh 
dị The Mist của Stephen King, 
chưa xem phim The Fog, cũng 
chưa được nghe những giai thoại 
về ma Dalat. Nếu không chắc 
những bụi cây thỉnh thoảng xuất 
hiện mờ mờ xa xa trong mắt tôi 
chắc sẽ bị trí tưởng tượng của tôi 
biến thành những người “từ muôn 
năm cũ” về thanh tóan nợ xưa với 
tôi…. Hay lâu lâu thấy một chiếc 
xe đạp chạy vụt từ đằng sau hoặc 
từ phía trước, tôi sẽ nhìn ra những 

… Sương mù foyer Myriam 
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T ôi đến ĐHTNTG 2016, mùa 
thu Cali, với một mong đợi 

chính yếu là tìm niềm vui ở tuổi 
xế chiều khi gặp lại bạn bè đồng 
môn từ nhiều nơi tụ về. 
Niềm vui thỏa nguyện, có những 
cuộc gặp gỡ sau ba mươi năm, 
bốn mươi năm, cảm giác lâng 
lâng, cảm xúc dâng trào. Những 
tiếng mầy, tao tự nhiên thốt ra 
không lưỡng lự làm tăng thêm 
chân tình bằng hữu, thân thương 
và nồng ấm. Xin cám ơn Ban Tổ 
Chức Đại Hội của TN Nam Cali 
nói chung và của từng nhóm phân 
khoa, khóa nói riêng, đã cho 

chúng tôi món quà trân quý này. 
Dĩ nhiên trong suốt chiều dài 
chuẩn bị cho đến khi kết thúc 
cũng có đôi chút lủng củng về 
phần thơ mời, phần ẩm thực 
trước buổi nhạc thính phòng và 
đặc biệt là phần nghi thức mở đầu 
đêm GALA thiếu thiếu một 
chút… 
Nhưng thôi, ở đời khó tìm được 
sự vẹn toàn. Một lần nữa chúng 
tôi xin nói lời thật lòng là rất cảm 
phục và trân trọng đối với công 
sức, lòng nhiệt tình và sự “dũng 
cảm” trong công việc vác ngà voi 
để đem lại niềm vui cho bạn bè 
của Ban Tổ Chức ĐHTNTG Nam 
Cali 2016. Riêng thêm phần lo 
cho ngày họp mặt CTKD I&II 
(buổi họp Khóa đông nhất Đại 
Hội ) Anh Võ thành Xuân đã vác 
ngà voi mệt và nặng đến nỗi 
“thân bại” chỉ muốn nằm thẳng 

cẳng. Cũng may làm việc nầy 
chẵng vì Danh gì cả nên không 
có Danh để “liệt”. Là bạn rất thân 
tôi không muốn nói lời cám ơn 
nhưng đặc biệt cầu chúc anh khỏe 
mạnh để tiếp tục vác ngà voi khi 
cần! Vì từng trải nghiệm bản thân 
nên tôi rất hiểu những “tấm thân 
bọt bèo” nào ham vui : 
“Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời 
xa.” 
 
Dại nầy là bởi tại Ta 
Chữ VUI đáng giá gấp ba chữ 
PHIỀN 

Nói chung mọi chuyện đã xong. 
Người Tổ Chức cũng đã thở phào 
nhẹ nhõm, gánh nặng tự nguyện 
khiêng cũng đã được vác đi đến 
cuối chặng đường, hoàn tất an 
toàn, vui vẻ. Người tham dự là 
khách phương xa lần lượt trước 
sau chia tay thoải mái, mặc dù 
trong những cái vẫy tay từ biệt 
hay những ánh mắt tiễn đưa còn 
ẩn chứa nhiều luyến lưu lẫn nuối 
tiếc. Thường sau những lần Đại 
Hội trước đây thì còn hẹn cố 
gắng gặp lại Đại Hội kế tiếp hai 
năm sau. Nhưng lần nầy không 
thấy lời hẹn hò Tái Ngộ vì chưa 
có nơi nào đủ can đảm nhận làm 
Bến Đỗ. Hay cuộc hội ngộ Mùa 
Thu Cali năm nay là điềm báo 
cho những tuổi đời Thụ Nhân 
đang đi vào “Buồn Tàn Thu” 
chăng ?! 
 Những ý nghĩ vẩn vơ chợt đến 

trong ngày chia tay làm gợi lên 
trong tâm trí tôi một thoáng bâng 
khuâng. Bâng khuâng vì không 
biết có còn cơ hội gặp lại bạn bè 
thân thương đông đủ như vậy nữa 
không và cũng bâng khuâng vì sự 
thiếu vắng khá nhiều của Thụ 
Nhân CTKD khóa I&II, cư trú tại 
Tiểu Bang Tổ Chức Đại Hội, 
trong hai ngày chính thức : Đêm 
Nhạc Thính Phòng và đêm Hội 
Ngộ GALA ! Dĩ nhiên mỗi người 
có những điều kiện sức khỏe và 
hoàn cảnh cuộc sống khác nhau 
nhưng nếu vì Nhóm Tổ Chức có 
phương cách thực hiện không 
theo ý mình hoặc không làm 
mình hài lòng mà từ chối tham 
gia thì các bậc “Sư huynh, Sư tỷ” 
hơi thiếu hào phóng và đại lượng 
làm giảm bớt đi một chút nồng 
ấm của tình bằng hữu đồng môn. 
Như tôi đã nói ở buổi họp mặt 
khóa I&II CTKD, tôi mong đợi 
ngày gặp lại các bạn đồng môn 
một thời chung sống đã qua 50 
năm từ ngày khai khóa và gần 
nửa thế kỷ nhận áo mão Tân 
Khoa rời xa trường Mẹ. Gặp lại 
để “xem dung nhan ấy bây giờ ra 
sao” mặc dầu đã biết rõ, rất rõ là 
có nhiều đổi thay;  bởi vì : 
“Gần hai vạn ngày, cát bụi thời 
gian phủ che nét dung nhan yểu 
điệu.                                
Quá năm mươi năm, gió sương 
năm tháng bào mòn dáng thanh 
lịch phong lưu”. 

Xem tiếp trang 20  
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Phương.  Ta hãy nghe Dân tự 
thuật một đời sánh duyên với 
nàng nghệ thuật : 
 
‘‘Vì hơi có giọng chút đỉnh nên 
tôi cũng mê ca hát. May mắn gặp 
được một số anh em có máu nghệ 
sĩ như Lê Bảo Hoàn, Trần Trọng 
Chung, Trần Văn Lưu, Trần Ngọc 
Phong lập ra ban nhạc Léviathan, 
tôi cũng xin gia nhập. Ban nhạc 
tồn tại cho tới khi ra trường, tuy 
có nhiều thay đổi. Hoàn và Lưu 
ham học hỏi hơn ham chơi, nên 
đã rút ra từ từ. Chúng tôi đã từng 
trình diễn ở rạp Hòa Bình, trong 
các trại công tác, quán T2, câu 
lạc bộ Mỹ, các buổi dạ 
vũ.’’ (Nguyễn Tường Cẩm, Đặc 
San Kỷ Niệm 30 Năm Khóa I, 
1999, tr. 264). 
 
Trong Kinh Thánh, Léviathan, cổ 
văn hébreu viết  לויתן :  đầu rồng, 
thân mình cá sấu. Khi chọn tên 
ban nhạc là Léviathan, phải chăng 
nhóm bạn ca nhạc sĩ Thụ Nhân 
muốn dùng lời ca tiếng hát nói 
thay tâm trạng của thanh niên 
trong thời buổi nhiễu nhương, 
loạn lạc, không chỉ ở nước ta, mà 
còn ở nhiều nước khác.  
 
Các bạn khóa 1 và 2 CTKD hẳn 
còn nhớ buổi trình diễn 1964-65 
tại rạp Hòa Bình do Viện Đại học 
Đà lạt tổ chức, trong đó Dân và 
Phong cùng hợp ca với Khánh Ly 
bài Ma Vie của Alain Barrière : 

Ma vie 
J'en ai vu des amants 
Ma vie 
L'amour ça fout le camp 
Je sais 
On dit que ça revient 
Ma vie 
Mais c'est long le chemin. 
Đời ta thấp thoáng giai nhân 
Tình yêu chắp cánh phù vân mất rồi 
Chập chờn ẩn hiện không thôi 
Con đường hun hút cuộc đời xa xăm. 
(LĐT)  

  
Dân có duyên với Đà Lạt. Sau khi 
tốt nghiệp, từ 1969 đến 1973, 
chàng ca sĩ khóa I  là sĩ quan 
giảng dạy tại Trường Chiến Tranh 
Chính Trị, nên có nhiều cơ hội 
tiếp tục trình diễn tại các phòng 
trà, các buổi dạ vũ. 

oOo 
Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút 
cao  
một trời một trời  
Bài ca thánh đêm vang lên trong 
ngày dài  

mệt nhoài một phận đời  
Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca 
êm  
mặn nồng trong tim muộn phiền  
Người đem giá băng về trên tuổi đá 
buồn. 
 
Câu 1 : nếu Lưu Văn Dân thay 
cho đại từ ‘‘em’’, tiếng hát Lưu 
Văn Dân đã vang vọng một trời, 
một thời, trong Đại Hội Thụ Nhân 
vừa diễn ra ở Nam Cali. Giọng 
hát alto thân yêu vẫn còn vang lên 
trong ngày dài, làm mệt nhoài một 
phận đời. Cũng vì vậy, bạn Châu 
Văn Chính thương thay tiếng hát 
Lưu Văn Dân, tưởng chừng vỡ oà 
cả lồng ngực. 
 
Năm nay, Gia đình Thụ Nhân Pa-
ris chung vui Hội Tết Bính Thân 
với Hội Cựu Du Học Sinh tại 
Nhật Bản, gọi tắt là Exryu. Ex có 
nghĩa là Cựu, Ryu : Du 留 (留 学 
生 : Du Học. Sinh). Exryu và Thụ 
Nhân đều quy tụ bạn bè một thời 
học tập ở xứ Hoa Đào (Đà Lạt và 
Nhật Bản), hiện lưu lạc khắp nơi. 
Anh Chủ tịch Mai Đăng Đức cho 
biết Exryu ca ngợi tiếng hát 
truyền cảm của Lưu Văn Dân 
trong Hội Tết Bính Thân, diễn tả 
trọn vẹn tình khúc Ngô Thụy 
Miên. 
 

Paris ngày 27/10/2016 
Lê Đình Thông 

… Tiếng hát Lưu Văn Dân 

Vườn Thụ Nhân lác đác buổi xế 
chiều 
Xin giữ mãi niềm tin yêu bằng 
hữu. 
      Cũng trong buổi họp mặt khóa 
I&II CTKD, anh Lưu văn Dân đã 
mở đầu phần Văn Nghệ bằng bản 
“Mười năm tình cũ”, tôi đã nói với 
cử tọa là đề nghị anh hát năm lần 
bởi vì tình Thụ Nhân của khóa 
I&II đã hơn năm mươi năm rồi, 
nhưng đề nghị không thể thực hiện 
vì không ai muốn anh hụt hơi hoặc 

tắt thở nửa chừng xuân khi tình cũ 
mới diễn tả được vài chục năm. 
Vậy anh nên cố gắng đi tìm nhóm 
Thụ Nhân can đảm và thuyết phục 
họ chịu ghi danh tổ chức 
ĐHTNTG 2018, kỷ niệm 50 năm 
mãn khóa đầu tiên Chánh Trị Kinh 
Doanh. Đồng thời thực hiện sở 
trường của anh là chuyên gia sáng 
tác “nhạc chế”  để tặng cho mọi 
người tham dự nhạc phẩm chế 
“Năm Mươi Năm Tình Cũ”, Tình 
bất phân ly, tình vẫn như mơ… do 

chính anh hát luôn. Nếu được như 
vậy thì một thoáng bâng khuâng 
của tôi hôm nay sẽ biến thành 
sương khói bàng bạc, tạo nên 
khung nền huyền ảo, lãng mạn cho 
việc trình bày tác phẩm của anh. 
Mong thay ước mơ thành sự 
thực… 

    
  Mùa Thu Florida 

Sau ĐHTNTG Nam Cali 2016 

… Một thoáng bâng khuâng 
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T rưa ngày 25/11/2016, GS 
Vũ Quốc Thúc, LS Lê 

Trọng Quát, GS Phạm Đăng Sum 
và chúng tôi cùng nhau gặp gỡ, 
trao đổi vài vấn đề về hiện tình 
đất nước. Về mặt địa lý chiến 
lược (géostratégie), vào năm 
2011, tổng thống Barack Obama 
đã đề ra nguyên tắc cơ bản liên 
hệ đến châu Á, cho phép phát 
triển các phương tiện của Hoa Kỳ 
trong khu vực được coi là ưu tiên. 
Hiệp định hợp tác xuyên Thái 
Bình Dương (Trans-Pacific Part-
nership, viết tắt : TPP) ký tại 
Wellington ngày 04/02/2016, 
gồm 12 quốc gia trong số có Việt 
Nam, chiếm 40% nền kinh tế 
toàn cầu, củng cố sách lược của 
Mỹ tại khu vực. Tổng thống tân 
cử Donald Trump cho biết một 
trong những biện pháp đầu tiên 
sau ngày tuyên thệ nhậm chức là 
rút ra khỏi TPP, cắt giảm ngân 
sách quân sự tại Biển Đông. Các 
biện pháp này sẽ đưa đến việc 
GDP của các nước trong khu vực 
gồm cả Việt Nam giảm sút, tỷ lệ 
lạm phát gia tăng. Trung Quốc là 
nước hưởng lợi. Vì vậy, ngay sau 
khi ông Trump đắc cử tổng 
thống, chủ tịch Trung quốc Tập 
Cận Bình nói với tân tổng thống 
Hoa Kỳ qua điện thoại như sau : 
‘‘Tôi đặc biệt coi trọng quan hệ 
Trung - Mỹ và mong đợi trao đổi 
với ngài để củng cố các nguyên 
tắc không xung đột, không đối 
đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp 
tác cùng có lợi’’. 
 
Donald Trump còn cho rằng sách 
lược quân sự của Mỹ trong khu 
vực là quá tốn kém. Hiện nay, 
các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật, 
Nam Hàn và đảo Guam có khả 
năng ngăn cản tham vọng bá 
quyền Trung quốc tại khu vực. 

Từ vài năm nay, chiến hạm thuộc 
Đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ (US 
7th Fleet) có căn cứ ở Yokosuka 
thường thăm viếng Việt Nam. 
 
Theo Nomura Holdings, các nhà 
đầu tư Mỹ lo ngại về việc cắt 
giảm cam kết quân sự tại khu vực 
Đông Á, đặc biệt 
là  tạ i  Biển 
Đông. Ngoài ra, 
chính sách bảo hộ 
mậu dịch của 
Trump sẽ khiến 
Việt Nam và 
nhiều nước khác 
gặp khó khăn 
trong việc xuất 
cảng hàng sang 
Mỹ. 
 
Trước những thách thức trong 
quan hệ quốc tế, bảng sắp hạng 
tình trạng tham nhũng trên thế 
giới trong năm 2015 của Tổ chức 
M i n h  b ạ c h  Q u ố c  t ế 
(Transparency International, viết 
tắt : TI) sắp hạng Việt Nam đứng 
thứ 112 trên tổng số 168 quốc gia 
tham nhũng, trong các lãnh vực y 
tế, hành chánh, giáo dục, xây cất, 
quản lý, đất đai, phân phối nguồn 
lợi thiên nhiên cũng như các công 
nghệ chế biến. Ngân hàng Thế 
giới định nghĩa tham nhũng là lợi 
dụng chức vụ công để hưởng lợi. 
Theo báo cáo năm 2016 của Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế (FMI), tham 
nhũng làm thiệt hại từ 1,5 đến 2 
tỷ đô la mỗi năm, chiếm 2% tài 
nguyên trên thế giới, chưa kể các 
thiệt hại gián tiếp khác. 
 
Trước thách thức trong quan hệ 
quốc tế và tình trạng tham những 
trong nước vì hệ thống luật pháp 
còn lỏng lẻo do việc Đảng đứng 
trên luật pháp khiến đất nước 

nghèo nàn, việc thiết lập Nhà 
nước Pháp trị phải được coi là 
liều thuốc mạnh (thérapie de 
choc) cấp bách. 
 
Thiết tưởng cũng nên nói qua về 
cụm từ ‘‘Nhà Nước Pháp Trị’’. 
Đây là sự pha trộn giữa chữ Việt 

(Nhà Nước) và chữ Hán (Pháp 
Trị : 法 治). 
- Sở dĩ không thể dịch “Nhà 
Nước” là ‘‘Quốc Gia 國 家’’, vì 
trong tiếng Pháp : Nhà Nước = 
État, Quốc gia = Nation. 
 
Trong cả tiếng Việt lẫn tiếng 
Pháp, Nhà Nước và État đều viết 
hoa, phân biệt với état (không 
viết hoa) = tình trạng. 
 
État : chữ la tinh ‘‘status’’ do 
động từ ‘‘stare’' : đứng 
vững. Hannah Arendt giải thích 
từ ngữ này có nguồn gốc la tinh : 
status rei publicae  (tình trạng 
việc công). 
 
État de droit (tiếng Đức : 
Rechtsstaat) lấy từ án lệ nước 
Đức : công quyền có nghĩa vụ tôn 
trọng luật pháp, phân biệt với 
Nhà nước chuyên quyền 
(Obrigkeitsstaat) hoặc Nhà  nước 
cộng sản, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. 

THIẾT LẬP NHÀ NƯỚC PHÁP TRỊ  
LÀ VIỆC LÀM CỨU NƯỚC KHẨN THIẾT 

Lê Đình Thông 

GS Phạm Đăng Sum, Thây Vũ Quốc Thúc,  
anh Lê Đình Thông và LS Lê Trọng Quát  

Xem tiếp trang 22    
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Theo GS Vũ Quốc Thúc, nên sử 
dụng thuật ngữ Nhà nước Pháp trị 
(thay vì Nhà nước Pháp 
quyền).  LS Lê Trọng Quát cho 
rằng thuật ngữ này nói lên tinh 
thần thượng tôn pháp luật (上 尊 法 

律). Theo thiến ý chúng tôi, pháp 
trị nhắc lại tư tưởng của Hàn Phi 
Tử : ‘‘Pháp luật không hùa theo 
người sang... Khi đã thi hành 
pháp luật thì kẻ khôn cũng không 
từ, kẻ dũng cũng không dám 
tranh. Trừng trị cái sai không 
tránh của kẻ đại thần, thưởng cái 
đúng không bỏ sót của kẻ thất 
phu’’. Ta nên áp dụng pháp trị 
trong sinh hoạt xã hội và nhân trị 
trong đối nhân xử thế để xã hội 
được thái bình, an lạc. 
 
Chủ trương pháp trị của Hàn Phi 
gồm ba nguyên tắc : 
- dĩ pháp trị quốc (以 法 治 國) : 
dùng pháp luật để trị nước ; 
- pháp bất a quý (法 不 阿 貴) : luật 
pháp không phân biệt sang hèn ; 
- hình bất quá tị đại thần (死 不 過 

避 大 臣) ; hình luật không kiêng 
nể đại thần. 
 

Nhà nước pháp quyền được xây 
dựng vững chắc trên bốn cột trụ : 
- Tôn trọng hệ cấp pháp luật 
(respect de la hiérarchie des nor-
mes) ; 
- Tôn trọng nguyên tắc bình đẳng 
trước pháp luật (égalité devant le 
droit) ; 
- Tư pháp độc lập (indépendance 
de la justice) ; 
- Tam quyền phân lập (séparation 
des pouvoirs). 
 
Ta thử so sánh quan điểm của 
Hàn Phi và tứ trụ pháp trị với 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam ngày nay. 
 
Theo Tạp chí Cộng sản 
(24/11/2016)  ‘‘đảng lãnh đạo các 
cơ quan tư pháp có nội dung toàn 
diện: lãnh đạo về chính trị, tư 
tưởng; về tổ chức, cán bộ; về 
định hướng công tác. Đảng lãnh 
đạo các cơ quan tư pháp thông 
qua việc định ra các nguyên tắc, 
quan điểm lớn làm cơ sở xây 
dựng tổ chức và hoạt động của 
các cơ quan tư pháp; vạch ra 
đường lối, định hướng trong các 
lĩnh vực hoạt động của các cơ 

quan tư pháp’’. 
 
Như vậy, thử hỏi tư pháp có còn 
độc lập không ? Tư pháp không 
còn độc lập, hình luật né tránh 
các cấp lãnh đạo. Như vậy làm 
sao mà trị quốc nghiêm minh, 
nạn tham nhũng sẽ lan tràn, làm 
suy yếu đất nước, không còn khả 
năng bảo vệ chủ quyền. 
 

❖ 
 
Chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa 
xây dựng Nhà nước pháp quyền 
mà không dựa trên tứ trụ đỡ 
nâng, cũng không tôn trọng ba 
nguyện tắc pháp trị của Hàn Phi. 
Chủ trương sai lạc đó dung 
dưỡng tham nhũng, làm soi mòn 
khả năng kinh tế và quốc phòng. 
Vì vậy, trong cuộc mạn đàm, bốn 
vị luật gia đều tỏ ra ưu tư về 
tương lai đất nước, mong muốn 
mau chóng thiết lập Nhà nước 
Pháp trị đúng nghĩa. Có như vậy, 
đất nước mới có khả năng chống 
lại tham vọng bành trướng của 
Bắc Kinh tại Biển Đông và trên 
đất liền, trong bối cảnh TPP 
không còn nữa. 

… Thiết lập nhà nước pháp trị là việc làm  cứu nước khẩn thiết 

ĐÔNG CẢM 
 

Bốn mùa, xuân, hạ , thu, đông, 
Xuân vui sắc thắm, 
Chiều đông lại buồn. 
Lá hoa đã trở về nguồn, 
Cây trơ cành trụi, lệ buồn khóc nhau, 
Tuyết đâu nhuộm trắng mái đầu, 
Người buồn, cảnh lại thêm sầu biết chăng, 
Cô đơn lòng tựa giá băng, 
Một mình một bóng, giăng giăng tháng ngày. 
 
Lê-Thân Hồng-Khanh  
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 GIA CHÁNH 
Minh Châu (TN-B) 

• Ngâm bì trong dấm hành vài giờ, vớt ra, xả nước cho sạch, để ráo 
• Jambon cắt mỏng và nhỏ 
• Bắc chảo lên bếp, để chút dầu cho khỏi dính, cho bì và jambon vào xào 

đều 
• Nêm dấm dừa, đường, muối cho vừa khẩu vị, xào thêm 20 phút 
• Trộn tiêu hột, tỏi đã cắt nhỏ, ớt cắt mỏng vào, trộn đều 
• Bắc chảo ra khỏi bếp, cho vào khuôn, nén chặt tay khi còn nóng nem 

mới dính 

Nguyên liệu  

Cách làm 

• 1,2 kg jambon (épaule) 
• 1 gói da bì đông lạnh hiệu "Oriental 

Kitchen" 
• 1 chai dấm hành 
• ½ bát hạt gạo dấm (vinaigre de coco), ít 

chua và thơm hơn 
• 1 củ tỏi cắt nhỏ 
• Tiêu hột, đường, muối 
• Ớt cắt mỏng.  

chàng kỵ mã thời xưa, trong đó 
có một kỵ mã không đầu. Tôi thử 
co chân chạy xem có đâm qua 
màn sương không, nhưng vô ích. 
Khoảng một giờ sau, khi xuống 
hết dốc thì sương dần tan...và khi 
gặp lác đác những nhóm sinh 
viên khác đi về phía đường Phù 
Đổng Thiên Vương, tôi thấy như 
đang ra khỏi một cơn mê. 
Tôi đi trong vòm sương như vậy 
hai, ba lần nữa.... Những lần sau 
ít ngại ngùng hơn. Cho tới khi tôi 
dời Foyer Myriam dọn tới ở trọ 
chung với Mai và Tài, gần được 
nửa đường đến trường, và trong 
gần hai năm lưu lại Dalat, tôi 
không bao giờ gặp cảnh đi trong 
sương mù dày đặc như vừa kể 
nữa, ngoại trừ lúc đi trên đèo 
Prenn bằng xe Minh Trung hoặc 
quá giang xe nhà Tài. 
Nhưng sao sau này khi đã "xuống 
núi", đi vào những nẻo đường vui 
buồn khác nhau, cộng thêm muôn 

vàn hệ lụy của cuộc đời, vòm 
sương Dalat dường như  vẫn đi 
theo tôi che khuất tầm nhìn 

không biết bao nhiêu lần gây nên  
những chọn lựa tôi không bao giờ 
tự hiểu được. Hay chính cái màn 
sương từ Foyer Myriam ngày đó 
đã che khuất tầm nhìn tự đáy 
lòng, suốt thời gian còn lại ở Da-
lat của tôi, đưa tới một quyết định 
gây tiếc nuối đeo đẳng tới cuối 
đời. 
Tôi có gặp lại T tại Dalat một lần 
có lẽ không lâu trước khi chị mất, 
và không ngờ đó là lần cuối. 

Cũng từ đó tôi biết T đã thành 
công vượt rào fiançailles để đến 
với anh chàng chọi đá lên cửa sổ  
Foyer Myriam trong cơn mưa 
bão năm nào, không hẳn là không 
có ray rứt nội tâm, vì tôi biết 
trong một chuyến đi chơi thác 
thời đó T lơ đãng suy nghĩ chút 
xíu là đã trượt chân.  
Tôi không thể kết thúc bài viết 
này, mà không gửi một lời xin lỗi 
đến T, là đã khơi lại một phần 
đời của bạn, cho dù bạn đang 
thảnh thơi dạo chơi ở trên kia, và 
chắc lâu rồi cũng chẳng buồn 
thắc mắc đến cái “đường trần đâu 
có gì” này nữa. 
————————————— 
*** Hình chụp từ lầu 5 khách sạn 
nhìn về phía Domaine de Marie, khi 
tôi trở về Dalat lần thứ 2 năm 2013, 
mà chỉ nhìn thấy cái mái nhà thờ. 
Tôi nhớ hồi xưa đứng nhiều chỗ 
ngay dưới đất đều thấy cũng nguyên 
khu này trên cao, rất đẹp.  

*** 

… Sương mù foyer Myriam 
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PHÂN ƯU 

Nhận được hung tin : 

Thân mẫu anh Đinh Công Châu K8 
 
 

Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ HUẤN 
Chúa gọi về ngày 12/11/2016 tại Việt Nam 

Hưởng thọ 93 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
anh Châu và tang quyến  

Nhạc mẫu chị Lâm Xuân Mai K6 
 
 

Cụ Bà TRẦN THỊ VÂN 
Qua đời ngày 17/12/2016 tại Việt Nam 

Hưởng thọ 92 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
anh chị Sơn & Xuân Mai và tang quyến  

 

 Anh NGUYỄN TẤN BỬU K1 
Lìa trần ngày 04/12/2016 tại Bruxelles 

Hưởng thọ 77 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật phân ưu cùng  

   chị Bửu và tang quyến 

Phu quân chị Trần Thị La Giang K7 
 

Anh TÔN THẤT TRÌNH K5 
Từ trần ngày 27/09/2016 tại Minnesota 

Hưởng thọ 67 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
chị La Giang và tang quyến  

Phu quân chị Huỳnh Phương Thúy VK 

 
Ông MARC BOUDIER 

Tạ thế ngày 12/09/2016 tại Le Vésinet, Pháp 
Hưởng thọ 83 tuổi 

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

Nhạc mẫu chị Trần Thị Anh Thư K6 
 

Cụ Bà PHẠM THỊ NINH 
Quy Tiên ngày 10/10/2016 tại Bình Dương 

Hưởng đại thọ 102 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành kính chia buồn cùng   
anh chị Lâm & Anh Thư và tang quyến  

Nhạc phụ anh Phạm Viết Chấn K10 
 

Cụ Ông Giuse QUẢN TRỌNG MỸ 
Quá vãng ngày 28/09/2016 tại Sài Gòn 

Hưởng thọ 92 tuổi 
 

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

Thân mẫu chị Nguyễn Thị Thanh K6 
Nhạc mẫu anh Phạm Văn Lưu K1 

 Cụ Bà Anna NGUYỄN THỊ NHU 
Về với Chúa ngày 01/11/2016 tại Melbourne 

Hưởng thọ 93 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  anh chị Lưu  & Thanh và tang quyến 

Nhạc phụ anh Phạm Đình Đăc K5 
 
 
 

Cụ Ông NGUYỄN ĐÌNH SÁCH  
Thất lộc ngày 05/01/2017 tại Nam California 

Hưởng thọ 85 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
anh chị Dacco & Tuyết Vân và tang quyến  

Phu nhân GS Lý Công Thuận 
 

GS CHÂU NGUYỆT HỒNG 
Mãn phần ngày 05/01/2017 tại Maryland 

Hưởng thọ 80 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành kính  chia buồn cùng  
GS Lý Công Thuận và tang quyến  
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chị sẽ dọn sang DC để sống với 
con gái. Chị vẫn giữ ngôi nhà ở 
Châtillon, ngoại ô Paris để làm 
nơi dừng chân mỗi khi con cái 
hay chính chị về chơi.  
Tiệc Tết năm nay sẽ không có sự 
hiện diện của chị nên anh chị em 
Thụ nhân bùi ngùi luyến tiếc. Tuy 
nhiên vẫn còn hy vọng hàng năm 
chị về lại Paris một hai lần để họp 
mặt. 
 
6) Con gái Hồng Kim-Lan K8 tốt 
nghiệp bác sĩ 
Ngày 16/11, cháu Hồng-Hà (con 
gái Kim-Lan) đã mời nhóm tỷ 
muội K8, đến tham dự buổi trình 
luận án y khoa với để tài: 
"L'évolution de la prise du Soluté 
de réhydratation orale chez l'en-
fant de 0 à 3 ans". Luận án của 
cháu rất xuất sắc và đã được 
"mention très honorable". 
Chúc cháu Hồng-Hà thành công 
trên con đường phụng sự xã hội 
giúp đời. 
 
7) Du thuyền tháng 11  
Cuối tháng 11 vừa qua, chị chủ 
tịch Trần Thị Châu tổ chức một 
cuộc du thuyền (croisière) quanh 
vùng Địa Trung Hải. Nhờ tài dàn 
xếp của chị, bà con được một 
chuyến đi chơi giá quá rẻ, vì thế 
ngoài Thụ nhân Paris, chị còn rủ 
thêm bạn bè, thân hữu, tổng số 
lên đến 40 người. Giá rẻ mà ai 
cũng được phòng sang trọng có 

balcon, ăn uống thả dàn, suốt 
tuần không chị nào phải nấu 
nướng, lau chùi, quét dọn làm chị 
nào chị nấy vui vẻ, tươi tỉnh, nên 
các anh cũng được nhờ; không bị 
la rầy như thường ngày ở nhà. 
Ngoài chuyện ăn ngủ, ngày 

ngày tầu ghé vào các hải cảng, bà 
con lại được thăm phố  xá, shop-
ping, chụp hình, ... rồi trở về tầu 
tắm piscine, jacuzzi, tập thể dục, 
xem văn nghệ ... Một số các chị 
đã lợi dụng cơ  hội ngàn vàng 
đi khiêu vũ thâu đêm mà không 
bị các anh rày rà. 
Vì ai cũng thích nên về chưa tới 
nhà chị Châu đã hẹn sang năm rủ 
nhau đi nữa.  

8) Minh Tân lấy xong bằng PhD 
Cháu Phạm Minh Tân, người 
sáng lập ra Quỹ học bổng Bảo 
Huynh, được học bổng sang Pháp 
năm 2011, hai năm sau cháu tốt 
nghiệp kỹ sư và cao học (master 
de recherche), sau đó đi thực tập 
6 tháng tại Université Laval, 
Quebec Canada. 
Trở  về  Pháp, cháu đươc học 
bổng của Cơ quan Vũ trụ Pháp 
(CNES) để  tiếp tục học, và  
tháng 9 vừa qua, cháu tốt nghiệp 
Tiến sỹ (doctorat) tại trường Té-
lécom Bretagne. 
Hiện cháu được một hợp đồng 
ngắn hạn (CDD) 18 tháng làm 
việc cho phòng nghiên cứu 
IRISA, đồng thời hợp tác với 2 
công ty Tellus Environment và 
ARTEFACTO (Rennes). 
Minh Tân cho biết tuy bận bịu 
với công việc mới, nhưng Quỹ 
Học bổng Bảo Huynh vẫn tiếp 
tục vì cháu luôn nghĩ đến "đàn 
anh phải giúp đàn em" theo đúng 
tinh thần Bảo huynh của Viện 
Đại học Dalat. 
Chúc cháu tận dụng được những 
hiểu biết và tài năng thâu thập 
được trong những năm qua để 
giúp cho chính bản thân, cho gia 
đình, bà con, bạn bè, xã hội và 
làm nở mặt dân tộc VIỆT  
 
9) Mùa xui xẻo 
Một vài anh chị Thụ nhân Paris 
năm nay gặp xui xẻo. Đầu tiên là 
chị Nguyễn Ngọc Thương K1, 
sau khi dự Đại hội Thụ nhân Thế 
giới 2016 xong, trở lại Canada 
thăm gia đình. Đến ngày lấy máy 

bay trở về Pháp, người cháu chở 
chị và cháu Tùng đi từ Ottawa 
đến phi trường ở Montreal 
( khoảng 200km). Dọc đường xe 
bể bánh. Trong khi sửa thì cần 
trục gãy, phải kêu 911; nhưng 
người đến giúp đỡ không phải là 
thợ sửa xe mà là thợ sửa đường, 
do đó phải chờ thêm cả tiếng mới 
có đúng thợ tới. Kết quả là trễ 
máy bay. Cả nhà trở về Ottawa để 
liên lạc với hãng máy bay để đổi 
vé. Nhưng vé ngày hôm sau quá 
mắc nên chị Thương đành ở lại 
Ottawa chơi thêm hai tuần nữa. 

Tiếp đến là anh chị Đoàn Nghị 
CH đi cùng phái đoàn tham dự 
Đại hội du ngoạn vùng Las Ve-
gas, Grand Canyon, bị mất trộm. 
Số là Ban Tổ chức nhận được 
phiếu ghi danh lên đến 200 
người, nên báo cho hãng xe du 
lịch con số ấy. Đến ngày Đại hội 
chỉ còn có 80 người đóng tiền. 
Hãng xe phải tìm khách trám vào 
chỗ trống; hành khách không 
quen biết nhau, lại toàn là người 
Tàu. Ba tàu đỏ đi đâu đông đảo 
thì rất ồn ào hỗn độn. Chị Diệu 
Hỷ đeo một túi sách sau lưng, 
nhưng bất cẩn không đóng lại, 
hơn nữa giây máy ảnh lại thòng 
ra ngoài. Thế là máy ảnh bị 
"chôm" lúc nào không biết. 
Anh Nguyễn Minh Khôi năm nay 
đi nghỉ hè rất nhiều nơi, ăn uống 
thật béo bở, nhất là hải sản; đến 
khi sắp về nhà thì bị sưng ngón 
tay giữa của bàn tay phải. Đây 
hoá chẳng phải là một trong 
những bệnh "ba cao, một thấp " 
sao?. Về đến Pháp anh phải vào 
nhà thương mổ vì đau quá chịu 
không nổi. Anh nói trường hợp 
này giống như bệnh goutte vậy, 
chỉ khác là bệnh goutte ở ngón 
chân cái không phải mổ. 
 
10) Thầy Thúc bị ngất xỉu 
Khoảng 2 giờ sáng chúa nhật 
13/11, thầy Vũ Quốc Thúc bị ngất 
xỉu khi ra khỏi giường. Đầu thầy 
chạm vào thành bàn làm chảy 

...tin tức đó đây 
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máu. Cũng may ở nhà có một bà 
trợ y ( aide-soignante ) chăm sóc 
thầy ban đêm nên bà này đã băng 
bó cho thầy kịp thời. Chính bà  
cho biết thầy đã bất tỉnh hơn 4 
tiếng đồng hồ. 
Ngày 15/11 thầy ngồi viết điện 
t hư  c h o  a n h  L ê  Đ ì n h 
Thông: "Anh Thông thân mến. 
Xin lỗi các anh, thứ sáu này 
(18/6) tôi chưa chắc đã tới La 
D é f e n s e  đ ể  g ặ p  c á c 
anh được (Ông Lê Trọng 
Quát, ông Phạm Đăng Sum, 
Lê Đình Thông) vì vết thương 
trên trán còn pansement. Nếu có 
thể hoãn buổi hội ngộ tới tuần 
sau, tôi yên tâm hơn. Trong tai 
nạn vừa qua tôi bị thương như 
thế là may lắm rồi. Bị bất tỉnh 
hơn 4 giờ còn hồi lại không có 
hậu quả về các mặt khác: đó là 
một ân sủng rất lớn của Chúa. 
Thân mến/ Vũ Quốc Thúc." 
Nhận được tin này, nhiều bạn 
Thụ nhân khắp nơi đã gửi thư hỏi 
han. Ngày 17/11 thầy viết như 
sau: "Đọc điện thư vấn an của 
các anh chị Thụ nhân các nơi, tôi 
cảm động không cầm được nước 
mắt. Tôi không biết làm gì hơn là 
NGUYỆN CẦU CHÚA VÀ ĐỨC MẸ 
BAN HỒNG ÂN CHO TOÀN THỂ ANH 
CHỊ CŨNG NHƯ ĐÃ BAN CHO 
TÔI ĐÊM CHỦ NHẬT VỪA QUA. 
VQT" 
Chị Chủ tịch Trần Thị Châu điện 
thoại vấn an thầy và ngỏ ý muốn 
cùng anh chị em Thụ nhân đến 
thăm thầy, nhưng hiện giờ thầy 
còn băng đầu và cần nghỉ ngơi, 
nên hẹn vào dịp khác. 
Mọi việc nay tạm ổn và ngày 
18/11 thầy đi khám bác sĩ lại theo 
lời khuyên của cháu của thầy. 
 
11) Hẹn ăn uống định kỳ 
Trong buổi ăn phở ngày 23/11 
với sự hiện diện của anh Lê Đình 
Thông, anh chị Vĩnh-Thuỷ, anh 
chị Dân-Marie, anh Nguyễn Văn 
Vĩnh K1 đưa ra đề nghị mỗi 
tháng anh chị em Thụ nhân Paris 
gặp nhau một hay hai lần, một lần 

giữa tháng một lần cuối tháng.  
Đề nghị này giống như trường 
hợp ở Sài gòn hoặc ở Cali, anh 
chị em Thụ nhân thường gặp 
nhau những buổi cà phê sáng một 
tháng một lần, nhiều khi mỗi tuần 
một lần. Ở bên này thời tiết lạnh 
lẽo, không thể gặp nhau sáng sớm 
tinh sương được; hơn nữa tiệm 
tùng mở cửa không sớm như các 
nơi khác, vì thế ăn trưa xong 
uống cà phê là thích hợp nhất. 

Địa điểm gặp nhau sẽ là tiệm Phở 
Hằng ở quận 13, tiệm nhỏ nhưng 
có thể ngồi lâu, nói chuyện thoải 
mái không làm phiền thằng Tây 
nào. Ngày hẹn sẽ là mỗi thứ sáu 
giữa hoăc đầu tháng vào lúc 
12g30. Chúng ta chỉ cần một vài 
người nồng cốt lúc nào cũng có 
mặt, còn lại thì ai rảnh ghé chơi. 
Sau buổi ăn trưa hôm đó, anh 
Thông gửi cho xem bài thơ 
Tương Phùng dưới đây: 

Vĩnh đi rồi Vĩnh lại về, 
Tháng ngày phiêu bạt sơn khê 

cũng nhiều. 
Đông phong vàng lá tiêu điều, 
Lâm Viên hội hữu đồng liêu 

tương phùng. 
( 林 園 會 友 同 僚 相 逢 ) 

 
Tin các nơi khác 
 
1) Tái xuất giang hồ 
Ngày 9/9, anh Trần Quang Cảnh 
K1 báo tin hấp dẫn: 
"Cùng các bạn TN 1-2 
TN 1-2 chúng ta ai ai cũng biết Hồ 
Bửu Lý và Lê Thanh Nhàn. Và ai 
cũng biết Thanh Nhàn có tiệm bánh 
ở Khu Chợ Hòa Bình, Dalat, và dĩ 
nhiên Thanh Nhàn là tay đầu bếp 
hạng nặng trong đám mấy bà nội 
trợ. 
Email này là để thông báo rằng Bửu 
Lý-Thanh Nhàn TÁI XUẤT GIANG 
HỒ với một nhà hàng độc đáo tại 
Khu Phước Lộc Thọ, miền Nam Ca-
lifornia. 
Trong email trước tôi có báo tin là 
Lý là tay chuyên nghiệp ở Pechanga 

và Las Vegas và vui mừng thắng 
Jackpot US $5,000. Ngày hôm qua 
Lý đến nhà báo tin không vui : Số 
tiền này đã bị sòng bài “rửa đít” , 
do đó chỉ còn cái quần đùi mặc mà 
thôi. Để tiếp tục sinh sống và nhớ lại 
dĩ vãng 50 năm về trước ở Dalat, Lý 
và Nhàn lại khăn gói đi làm việc trở 
lại cho Nhà Hàng của thằng con út 
vừa mới khai trương. Nhàn vào bếp 
phụ bếp  và Lý làm Waiter bên ngoài 
cho sang trọng. 
Nhà Hàng này nằm trong khu Shop-
ping Phước Lộc Thọ trên đường Bol-
sa, ai ai đến Thủ Đô Little Saigon 
miền Nam California cũng đều phải 
ghé Phước Lộc Thọ. Đặc biệt món 
ăn của nhà hàng là Phở Bò Kobe và 
Sushi All-you-can-eat. 
Lý và Nhàn thông báo : Bạn bè nào 
đến nhà hàng “Meat and Eat” này, 
chỉ cần nói tôi là bạn của Lý-Nhàn 
thì sẽ được automatically bớt 20%  
Đại Hội Thụ Nhân 2016 sắp tới vào 
tháng 10, mong các bạn bè TN 1-2 ở 
xa ghé qua Nhà Hàng thưởng thức 
và hy vọng sẽ gặp Waiter Lý và Xếp 
Cook Thanh Nhàn. 
NAY THÔNG BÁO !!!! 
Cước chú : Cảnh Hù viết dùm 
quảng cáo này không có nhận thù 
lao gì hết (kể cả không ăn Phở 
Kobe được nữa), do đó xin các 
bạn đừng chửi rủa, tội nghiệp  ..." 
 
2) Tin tức bạn bè từ Cali 
Ngày Họp Khoá 1-2, tiền Đại hội 
Thụ nhân Thế giới 2016, diễn ra 
tại nam Cali ngày 7/10, quy tụ 
được hơn 150 người trong đó K1-
2 chiếm gần 90. Ngoài những bức 
ảnh chụp mọi người tham dự, còn 
có những tấm chụp từng nhóm 
nhỏ, như nhóm khi xưa ở chung 
một nhà, nhóm toàn đàn ông, 
nhóm toàn đàn bà v v.... 
Bổn phóng viên nhờ vậy mà 
lượm lặt một vài tin tức sức khỏe 
và những dự tính của bạn bè cho 
năm tới. Phần lớn các anh chị 
hiện diện hôm ấy vừa trải qua cơn 
đau nặng hay vừa giải phẫu. Tất 
cả đều thất thập rồi, còn gì nữa. 
Các bạn ta lúc này ai cũng đề cao 
cảnh giác để tránh  " ba cao, một 
thấp " (*). 

...tin tức đó đây 
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Anh Phạm Ngọc Bích xưa kia cao 
lớn, lực lưỡng; trong 3 ngày Đại 
hội thấy anh chống gậy, mặt mũi 
xanh xao, trông anh buồn " tượng 
đá cũng buồn ". Anh đang ở trong 
thời kỳ đầu của bệnh Parkingson, 
thường chóng mặt, ăn uống 
không trôi. Chị Lisa Cúc, vợ anh, 
mấy năm trước đau đầu gối, sau 
khi mổ có vẻ đỡ hơn nhiều. 
Các bạn còn phong độ thì đang 
dự tính sang Pháp chơi vào tháng 
5 năm 2017. Anh Trần Quang 
Cảnh sẽ hướng dẫn một phái 
đoàn Cao đài từ Việt nam sang 
thăm viếng Áo quốc và vài thành 
phố bên Pháp. Anh Hồ Bửu Lý sẽ 
cùng chị Lê Thanh Nhàn ghé 
thăm họ hàng ở Bỉ trước khi đi 
Paris. Anh Nhan Kim Hoà cũng 
cho biết là đầu tháng 5, anh và 
chị Bích sẽ qua thăm con. 
Cước chú: * ba cao: cao máu, 
cao mỡ, cao đường; một thấp: 
thấp khớp. 
 
3) Cổng chào Sàigòn tại Úc 
Trung tâm thương mại Footscray 
tại thành phố Maribyrnong ở 
Melbourne, tiểu bang Victoria, 
Úc châu, tưng bừng khai trương 
Cổng chào Sàigòn vào ngày thứ 
bảy 17/9/2016. Đây là lần đầu 
tiên một cổng chào mang tên Sài-
gòn được chính quyền Úc cho 
phép xây và tài trợ đến 2/3 chi 
phí để vinh danh người Việt tỵ 
nạn. Sáng kiến này đã được vận 
động từ 20 năm nay. 

Xin mời các bạn vào link dưới 
đây để xem phóng sự và hình ảnh 
ngày lịch sử do anh Nguyễn 
Hồng Anh K6 thực hiện:  
http://tvtsonline.com.au/vi/tv_online/

phong-su-le-khanh-thanh-cong-chao
-sai-gon-tai-footscray/ 
Các bạn muốn nghe sáng tác mới 
của Nguyễn Hồng Anh thì bấm 
vào link này: 
h t t p : / / t v t s o n l i n e . c o m . a u / v i /
tv_online_cat/dong-nhac-nguyen-
hong-anh/ 
Xin nhắc lại anh Hồng Anh vừa 
là nhạc sĩ vừa là nhà báo, làm 
việc cho TV Tuần san ở Úc châu. 
 
4) Đếm ngược ở Sebastian: 
Người Âu có phong tục đếm 
ngược trong nhiều trường hợp, 
như khi phóng phi thuyền lên 
không gian hay vào dịp cuối năm 
sắp sửa sang năm mới. Người 
Pháp gọi là compte à rebours. 
Người Anh-Mỹ thì gọi là count-
down. 
Năm nay nhân dịp anh Lưu Văn 
Dân sang Sebastian, Floride, các 
anh chị TN 1-2 rủ nhau mở tiệc 
tối 31/12, để mừng Saint Syl-
vestre. Có nhiều người không đến 
được vì phải tiếp đón con cháu 
như anh chị Kiệt-Bảo Cầm, có 
người bị cảm như anh chị Phương
-Mỹ, người đau mắt như anh chị 
Sang-Nga. 
Tuy nhiên cũng tổng cộng 6 cặp: 
Nguyễn Thới Cường-Hương, 
Đặng Văn Quít-Yến, Lê Thanh 
Tâm-Tú, Phan Thạnh-Sao, Dân-
Marie và hai thân hữu rất quen 
thuộc là anh chị Tân-Liễn. 
Buổi tiệc bắt đầu từ 7 giờ chiều 
và chấm dứt khoảng 1 giờ sáng 
với một chương trình ẩm thực và 
văn nghệ không kém các dạ hội, 
phần lớn là nhờ các bà nội trợ, bà 
nào cũng là những tay nấu nướng 
chuyên nghiệp. Về văn nghệ thì 
có MC lừng danh miền Tây Bắc 
Mỹ, nay đã dọn xuống miền Nam 
được hai năm. Đó là Phan Thạnh, 
biệt danh Hàn Sĩ Phan. Anh 
Thạnh đã chuẩn bị sẵn mấy tập 
nhạc để mọi người cùng hát 
mừng xuân. Ngoài ra anh còn 
đem theo một tambourine để đệm 
tiếng hát. Chương trình văn nghệ 
chay coi vậy mà ăn khách. Ai nấy 

đều hưởng ứng nhiệt liệt. Lâu lâu 
lại có lúc nghỉ giải lao hoặc để 
tiếp tục ăn uống hoặc kể chuyện 
vui. Nhưng có một tiết mục rất 
hào hứng là chơi loto. Anh Thạnh 
đem sẵn trò chơi này, kể cả 
những bài thiệu, thí dụ: thấy anh 
lính quính là con số 9, lòi cục mỡ 
sa là con số 13 v...v...Số tiền gom 
được không vào túi ai mà lại hỗ 
trợ cho Bản tin TNAC để tiếp tục 
hoạt động. Anh Thạnh quả có 
sáng kiến độc đáo. Số tiền thu 
được lên đến 125 đô trong vỏn 
vẹn 3 ván chơi. Xin cảm ơn hảo ý 
của anh Thạnh và hảo tâm của 
người tham dự. 
Trước 12 giờ đêm vài phút, các 
chị mở máy để nghe đếm ngược. 
Rồi mọi người cùng nhau đếm, 
thật ồn ào náo nhiệt. 5,4,3,2,1...... 
Happy New Year, Bonne An-
née!!!!! Tiếng pháo, ý quên, tiếng 
bong bóng nổ thay tiếng pháo, 
vang lên cùng với tiếng khui sâm 
banh làm không khí đã vui càng 
nhộn nhịp hơn. Các cặp tình nhân 
hôn nhau mừng năm mới. Mọi 
người đồng ý là giao thừa Tây 
năm nay vui thiệt. 
 
5)Phạm Văn Lưu ra mắt sách 
Chiều chúa nhật 16/10, đúng một 
tuần lễ sau Đại hội Thụ nhân Thế 
giới, tại Trung tâm Công giáo 
Việt nam, Giáo phận Orange, 
thành phố Santa Ana, miền nam 
Cali, anh Phạm Văn Lưu K1 từ 
Úc sang, ra mắt sách Ngô Đình 
Diệm và Bang giao Việt-Mỹ 
1954-1963. Đây là quyển đầu tiên 
trong bộ Lịch Sử Chính Trị Cận 
Đại Việt Nam gồm 6 quyển, được 
tái bản lần thứ nhất:  
1- Ngô Đình Diệm và Bang giao 
Việt-Mỹ, 1954-1963 
2- Chiến tranh Việt Nam trong 
Bối cảnh Chính trị Quốc tế, 1954-
1975 
3- Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam, 
1954-1963 
4- Cơn sốt Chính trị Việt Nam, 
1964-1967 
5- Đệ nhị Cộng hoà Việt Nam, 
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1967-1975 
6- Các Nhân vật và Đảng phái 
Chính trị Việt Nam, 1945-1975 
Buổi ra mắt sách do Center for 
Vietnamese Studies tổ chức và 
được Chương trình Văn hoá Nhân 
bản Lạc Việt ghi lại trên youtube.  
Mời vào xem link dưới đây của 
anh Châu Tuấn Xuyên K1: 
https://www.youtube.com/watch?
v=hY65G99-xuY 
 
6) Hoạt động của DUACT 
Anh Trần Văn Bá K6, Trưởng 
ban Đại diện Thụ nhân VN, gởi 
bài tường thuật về hoạt động của 
DUACT năm nay như sau: 
"Sáng ngày 31.10,2016, đoàn 
công tác DUACT do anh Trần 
Văn Bá phụ trách và anh Phạm 
Viết Chấn K10 đã đến thăm tu hội 
Don Bosco trên đường Bùi Thị 
Xuân, thành phố Đà Lạt. Ngoài 
các thành viên của Hội còn có sự 
tham gia của các anh chị Trần 
Văn Hải (K2/CTKD), anh chị 
Nguyễn Hoàng Hiệp, một doanh 
nhân Sài Gòn và là thân hữu lâu 
năm của Thụ Nhân. Đai diện Thụ 
Nhân tại Đà Lạt, các anh Võ Đức 
Trung K7 và Bảo Bườn K9, cũng 
có mặt tham dự.  
Lm. Giuse Nguyễn Chấn Hưng, 
Giám đốc tu hội tiếp đoàn cùng 
với các linh mục phụ trách : Lớp 
học tình thương (LHTT)Giuse 
Đinh Văn Triển; phụ trách Lưu 
xá sinh viên (LXSV) Đa minh Lã 
Minh Cường. 
Sau hơn 30 phút trao đổi với các 
linh mục về tình hình hoạt động 
của LHTT và LXSV trong năm 
2016 cũng như kế hoạch hoạt 
động năm 2017 sắp đến, đoàn đi 
thăm các cháu học sinh đang 
đồng diễn thể dục tại sân trường 
trong giờ giải lao. Sau đó trở lại 
văn phòng tu hội, tiếp tục làm 
việc và trao tiền tài trợ của 
DUACT niên khóa 2016 – 2017 
cho LHTT (1.500 USD) và LXSV 
(3.000 USD). 
Trong dịp này, anh chị Trần Văn 
Hải đã tham gia đóng góp tài trợ 

cho tu hội Don Bosco 50 triệu 
đồng để có thêm kinh phí điều 
hành LHTT và cam kết sẽ tiếp tục 
hỗ trợ cho đến khi khả năng còn 
cho phép. Doanh nhân Nguyễn 
Hữu Hiệp tuyên bố sẽ dành 10 
suất HB theo học 1 khóa Anh Văn 
đàm thoại tại Sài Gòn, do giáo 
viên bản ngữ phụ trách, cho các 
sinh viên lưu xá đã tốt nghiệp, 
dưới sự điều phối của DUACT/
VN. Anh Hiệp cũng hứa sẽ cử 2 
giáo viên Anh văn người nước 
ngoài đến tham dự trại hè tiếng 
Anh do Don Bosco tổ chức vào 
đầu tháng 7/2017. Ngoài ra, anh 
chị Hiệp cũng sẽ đóng góp 10 
triệu đồng cho DUACT để giúp 
đỡ các trường hợp học sinh nghèo 
cơ nhỡ như hoàn cảnh của cháu 
Thục Quyên, do DUACT/VN 
tuyển chọn quyết định. 
Rời tu hội khoảng 10 giờ 30 sáng, 
đoàn được cha Cường, phụ trách 
LXSV, hướng dẫn đi thăm lưu xá 
nam Thụ Nhân 2 trên đường 
Thông Thiên Học và lưu xá nữ 
Kiêm Ái 2 trên đường Nguyên Tử 
Lực. Tại hai nơi này đoàn công 
tác đã thăm hỏi, khích lệ các cháu 
sinh viên lưu trú. Lắng nghe và 
trao đổi với các cháu về các vấn 
đề thiết thực của cuộc sống sinh 
viên xa nhà. 
Trước khi chấm dứt chương trình 
làm việc, đoàn được anh Bảo 
Bườn K9 hướng dẫn đi thăm gia 
đình cháu Thục Quyên, học sinh 
lớp 5, có cha mẹ đều mù lòa, sinh 
sống bằng nghề bán vé số dạo tại 
Đà Lạt. Cháu Thục Quyên được 
DUACT cấp học bổng  từ năm 
học lớp 4 đến nay. Được giới 
thiệu về hoàn cảnh khó khăn của 
cháu, anh chị Trần Văn Hải rất 
xúc động và đã tặng cháu 5 triệu 
đồng để bù đắp thêm chi phí sinh 
hoạt, học tập. 
Chuyến công tác lần này của 
DUACT tại Đà Lạt thành công tốt 
đẹp. Nhất là đã được sự ủng hộ 
và tiếp sức nhiệt tình của hai nhà 
mạnh thường quân:  Anh chị Trần 
Văn Hải K2/CTKD và anh chị 

Nguyễn Hoàng Hiệp." 
Xin vào link sau để xem họạt 
động của DUACT: 
https://www.youtube.com/watch?
v=UPnc2q04fTI&t=7s 
 
7) Tao không đến được ngày hôm 
nay 
Từ hai năm nay, anh Nguyễn 
Thăng Long K1 chuẩn bị giấy tờ, 
hành trang để mong dự Đại hội 
Thụ nhân Thế giới 2016 tại Cali. 
Nhưng vì trục trặc kỹ thuật, giấy 
mời để tên anh không đúng với 
giấy thông hành nên bị bác đơn. 
Thấy bạn bè thăm hỏi nhau bằng 
vài vần thơ, anh cũng "tập tành " 
sang tác: 
 
Tao không đến được ngày hôm nay 
 

Tao không đến được ngày hôm nay 
Trong thâm tâm, vẫn có chúng mày 
Dù chẳng một lời, nhiều nhung nhớ 

Có nói, rồi trôi theo gió mây! 
        

Tao không đến được ngày hôm nay, 
Vẫn nhớ vẫn mong, những lúc này, 

Vẫn thấy trường xưa bao bạn cũ 
Bao nhiêu tay vẫy, lúc chía tay! 

 

Tao không đến được  ngày hôm nay, 
Nhưng sao vẫn thấy bóng chúng mày 

Vẫn hò vẫn hẹn bao lần lỡ 
Gom bấy nhiêu, vẫn thiếu một ngày!  

 

Tao không đến được ngày hôm nay, 
Rượu nồng chưa uống lòng vẫn say 

Cả mong lẫn đợi đâu bằng nhớ 
Ngắm áng mây buồn, buổi sáng nay! 
 
8) Bão ở Floride 
Đầu tháng 10, tiểu bang Floride 
báo động cơn bão Matthews sẽ 
càn quét ven biển phía đông nước 
Mỹ, từ Vero Beach lên tới Mel-
bourne. Hai anh Thụ nhân K1 là 
Nguyễn Thới Cường và Đặng 
Văn Quít ở cách nhau chưa tới 10 
cây số, người ở Melbourne, người 
ở Palm Bay, bàn tính với nhau 
chuyện di tản. Anh Quít gia đình 
đông lại còn mẹ già, nên quyết 
định nhanh chóng. Anh chở hết 
gia quyến vào trong nội địa, thuê 
khách sạn tại Orlando. Anh 
Cường và vợ ở lại nhà. 
Hôm sau gió bão ập tới nhưng 



29 

 

may phước chỉ là cái đuôi của 
trận cuồng phong, cho nên nhà 
cửa không hư hại, chỉ có cây cối 
ngả nghiêng chút đỉnh. Phía nhà 
anh Quít trống trải hơn nên có 
nhiều thiệt hại. Một vài viên gạch 
ngói bị tróc; hàng rào bị sập đổ. 
Một tuần lễ sau Đại hội, khoảng 
giữa tháng 10, vợ chồng anh Vũ 
Trọng Thức K1 từ Cali bay qua 
Floride để thăm vợ chồng người 
bạn chí thân là anh Huỳnh Mỹ 
Phương. Hai cặp vợ chồng này 
sau đó rủ nhau kéo qua nhà anh 
Cường, anh Quít, để hỏi thăm. 
Nhân tiện đi ngang nhà anh Phan 
Thạnh nên rủ anh cùng đi. 
Anh Thức vốn ở Việt nam, lần 
đầu tiên Mỹ du nên đi đến nhiều 
tiểu bang và được bạn bè tiếp đón 
ân cần. Anh là tay chiến giang hồ, 
cờ bạc, hút sách, hát karaoke, 
nhẩy nhót anh đều có mặt, từ xưa 
cho đến bây giờ. Nhưng nay anh 
mắc chứng bệnh lãng tai nên phải 
hét to anh mới nghe. Nhân dịp 
anh đến chơi, anh chị Cường-
Hương biểu diễn một màn lấy rái 
tai bằng sáp khiến anh có vẻ đỡ 
điếc. 
 
9) Tường thuật về lễ giỗ cha Viện 
trưởng Nguyễn Văn Lập 
Anh Bùi Văn Thường K6 vừa gởi 
tin về giỗ Cha Lập như sau: 
 
“Như mọi năm, gần đến ngày Noel, 
chúng ta đều nhớ đến một ngày, đó 
là ngày giỗ Cha Viện: Đức Ông 
Simon Nguyễn Văn Lập. Năm nay, 
nhân tưởng nhớ 15 năm ngày Cha 
Viện đã từ giã đàn con cựu sinh viên 
Viện Đại học Dalat, Thụ Nhân VN 
quyết định tổ chức lễ giỗ vào chiều 
ngày Chủ nhật, 18 tháng 12 năm 
2016. 
Hơn 130 Thụ Nhân A và B đã cùng 
nhau họp mặt tại khuôn viên Dòng 
Nữ tu Bác Ái – nhà thờ Fatima Bình 
Triệu – để tham dự Lễ Giỗ Cha Viện 
trưởng và họp mặt ngày Truyền 
thống Thụ Nhân 2016. 
- 16 giờ ngày chủ nhật 18/12 năm 
2016, các Cựu Sinh Viên Viện Đại 
học Dalat đã đặt những cành hoa 
huệ trên Mộ phần của Linh mục Cựu 

Viện trưởng; Đức Ông Simon 
Nguyễn Văn Lập, yên nghỉ trong 
nghĩa trang giáo xứ Fatima; Bình 
Triệu. 
Mọi người yên lặng lắng nghe và 
đồng cảm với bài cảm niệm do anh 
Đỗ Thắng Cảnh K5/CTKD đã thay 
mặt những người con nói lên tâm 
tình của mình với người cha nhân ái. 
-17 giờ 00, các Cựu SV Viện Đại học 
Dalat tham dự lễ Giỗ bằng một 
Thánh lễ Đồng tế được tổ chức tại 
nhà nguyện Dòng Nữ tu Bác ái. 
Sau Thánh lễ, từng người lần lượt 
dâng hương trước di ảnh của Cha 
Viện trưởng. 
-18 giờ 30 bắt đầu buổi họp mặt 
Truyền thống Thụ Nhân 2016. 
Sau lời giới thiệu của anh Huỳnh 
Khánh Hồng K7, cử tọa đã nhiệt liệt 
vỗ tay chào mừng sự hiện diện của 
Thầy Nguyễn Khắc Dương – Cựu 
Giáo Sư Khoa trưởng Văn Khoa, 
năm nay đã 92 tuổi – từ Phan Thiết 
về Saigon để tham dự Lễ Giỗ và gặp 
lại các học trò. 
Sau nghi thức mặc niệm Anh linh và 
Hương linh của Quý Vị Giáo sư 
cùng các Cựu SV Viện Đại học Da-
lat đã từ trần, chương trình tiếp tục 
với bài phát biểu của anh Trần Văn 
Bá - Trưởng ban Đại diện Thụ Nhân 
Việt Nam, trong đó có phần tường 
trình các hoạt động ái hữu trong 
năm 2016.  Theo đó, bằng nguồn 
vốn tài trợ của DUACT, và các 
Mạnh Thường Quân ( cũng là cựu 
SV Viện Đại học Dalat ) Thụ Nhân 
VN đã thực hiện các hoạt động: 
1. Cấp phát học bổng cho con em 
Thụ Nhân và một số học sinh nghèo 
hiếu học. 
2. Hoạt động từ thiện xã hội 
3. Trợ cấp cho đồng môn bị bệnh 
hiểm nghèo 
4. Giới thiệu một số hoạt động nổi 
bật của các Thụ Nhân trên lãnh vực 
thiện nguyện, giáo dục, y tế. Nhân 
dịp này, anh Bá cũng đã thay mặt 
gia đình Thụ Nhân trao một phong 
bì gọi là quà Giáng sinh cho Soeur 
Duyên, đại diện cộng đoàn Bác Ái 
Bình Triệu. Mọi người rất vui mừng 
và cảm động khi nghe anh Huỳnh 
Khánh Hồng nhắc đến một câu nói 
của Cha Viện: “Cha có hai người 
con, một là các Cựu SV Viện Đại 
học Dalat và một là các Nữ tu của 
Dòng Bác Ái “. 

Tiếp đến các anh chị cựu SV Văn 
khoa hợp ca Bài Ly Rượu mừng của 
nhạc sĩ Phạm Đình chương để mở 
màn cho chương trình văn nghệ của 
buổi tiệc liên hoan mừng ngày họp 
mặt truyền thống Thụ Nhân 2016. 
Chương trình văn nghệ được liên tục 
với những giọng ca của các cựu SV, 
đặc biệt là của các khóa 10, 11. Xen 
kẽ với chương trình là 6 lần rút thăm 
xổ số và phát quà cho 6 anh chị may 
mắn trúng thưởng trong ngày họp 
mặt này. 
Vui chơi đến khoảng 20 giờ 30, thay 
mặt Ban Tổ chức anh Huỳnh Khánh 
Hồng đã cám ơn các Soeur giòng Nữ 
tu bác Ái đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho 
việc tổ chức lễ Giỗ Cha Viện và hẹn 
gặp lại các đồng môn trong ngày 
họp mặt Truyền thống Thụ Nhân 
2017 tại Dalat.” 
 
10) Niềm hãnh diện 
Báo chí và truyền thông trên 
mạng gần đây loan tin sốt dẻo về 
một chàng kỹ sư gốc Việt cùng 
với một người bạn học Mỹ phát 
minh một dụng cụ chữa lửa 
không cần nước. 
Với 600 đô la và một năm nghiên 
cứu, Việt Trần và Seth Robertson 
đã sáng chế được dụng cụ chữa 
lửa bằng sóng âm tần số thấp. 
Khám phá này đã được Bộ Quốc 
Phòng Mỹ chứng minh từ 2012, 
nhưng khám phá này mới được 
thử nghiệm trong thực tế. 
Anh Nguyễn Thanh Nhàn K1 có 
cho anh em biết Việt Trần là con 
của anh Trần Minh Châu K1, anh 
Châu mất khoảng năm 2006. 
Trong nhiều buổi họp mặt, anh 
Châu có nhắc đến “Cu Việt”.  
Cu Việt năm nay 29 tuổi, tốt 
nghiêp trường George Mason và 
đã nổi tiếng cấp thế giới, đem lại 
vinh dự cho người Việt hải ngoại. 
Như vậy lại thêm một Thụ nhân 
C làm cho cha mẹ, chú bác hãnh 
diện. 
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Tin Âu châu 
 
1) Chuẩn bị Tết 
Đề chuẩn bị tiệc Tân niên sắp đến, 
chị Chủ tịch Trần Thị Châu gửi 
thư mời họp vào ngày 11/11, đúng 
ngày lễ Đình chiến 1918. Thay vì 
họp tại một nhà hàng, thiếu ấm 
cúng, chị mời về nhà thân mật 
hơn, luôn thể ăn "tân gia" để bạn 
bè chiêm ngưỡng nhà cửa sau khi 
đã sửa lại phòng khách và nhà 
bếp. Và để thêm phần mới lạ, chị 
đã khoản đãi cơm chay thật ngon 
lấy ở chùa Khánh Anh. 
Ngày Tết năm nay nhằm ngày 
28/01/2017. Sau một hồi bàn luận, 
mọi người đồng ý tổ chức ngày 
chúa nhật 19/02. Anh Tổng Thơ 
ký Nguyễn Minh Khôi đề nghị vài 
chị đi tìm nhà hàng để khảo giá. 
Tiếp theo, chương trình buổi tiệc 
cũng như các tiết mục văn nghệ 
được đem ra mổ xẻ. Giống như 
năm ngoái, Hội cũng sẽ mời 
nhóm Exryu tham gia tổ chức và 
đóng góp chương trình văn nghệ. 
Ngoài ra chị Châu còn ngỏ ý làm 
những công việc từ thiện như phát 
học bổng cho các em sinh viên 
nghèo, hiếu học. Nhưng quỹ của 
TNAC rất khiêm tốn, không biết 
có thực hiện được công tác này 
mỗi năm không? 
 
2) Tiếp đón K8-9-10 
Tháng 9 vừa qua, anh  chị Viên 
Thế Khanh (K8) & Thu (K9) từ 
Úc cùng Bạch Lan (K10 - 

USA) qua Paris dự hôn lễ của 
người cháu. Nhân dịp này, K8 
Paris dưới sự hướng dẫn của anh 
Lê Thiện Văn đã tản bộ dọc sông 
Seine, vừa đi vừa kể lại những 
câu chuyện "oanh liệt" của thời 
sinh viên, và cùng nhau thưởng 
thức hương vị café Paris. 

Chiều tối, chị Châu rủ về nhà mới 
sửa xong trông thật mát mẻ lại có 
vẻ rộng rãi hơn. Tối hôm đó có 
thêm các anh chị Dân (K1)-Marie, 
Khoát (K6)-Mỹ Vân, Quốc và 
Trung (K11) laị cùng nhau nâng 
ly rượu đỏ và tiếng "dô" vang dội 
cùng tiếng cười thâu đêm. Trong 
lúc hàn huyên, anh Dân hẹn gặp 
lại các anh chị Khanh-Thu và 
Bạch Lan tại Đại hội TN Thế giới 
2016 ở nam Cali. Và như đã hứa, 
anh Dân đã gặp lại anh chị trong 
đêm Dạ hội cùng với anh Lương 
Quan Thạch K3-chị Cúc K7 từ 
Việt nam sang. 
 
3) Nguyễn Văn Vĩnh dọn nhà 
Trong tháng 6 vợ chồng anh 
Nguyễn Văn Vĩnh K1 sang Mỹ 
chơi. Bạn bè ai cũng tưởng giấy 
tờ định cư ở Mỹ đã thuận lợi. Ai 
dè cuối tháng 7 anh trở về Pháp 
trong khi chị Thủy bay về Việt 
nam. 
Hỏi ra mới biết sự thật phũ phàng: 
cô con gái đứng ra bảo lãnh chưa 
có quốc tịch, chỉ mới có thẻ xanh. 
Trong trường hợp này, chỉ có cha 
mẹ mới bảo lãnh được cho con 
chứ ngược lại thì không được. 
Trước khi đi, anh Vĩnh đinh ninh 
kỳ này giải quyết được mọi việc, 
cho nên trả nhà bên Pháp lại cho 

chủ; con đang đi học trường La-
kanal nổi tiếng ở Sceaux cũng bỏ 
không ghi tên nữa. Kết quả là sau 
khi trở về Pháp , anh phải đi thuê 
nhà khác, ghi tên cho con học 
trường khác. 
Đầu tháng 9 anh Vĩnh lại vù về 
Việt nam để gần vợ và ở bên đó 
đến cuối tháng 10.  
 
4) Thân hữu giúp TNAC đi mổ 
Anh Vương là một thân hữu rất 
tốt với Thụ nhân Paris. Anh 
thường chụp ảnh và quay phim 
cho Hội mỗi khi có dịp đặc biệt, 
ngoài ra, anh giúp in Bản tin cho 
Hội, Anh Vương lúc nào cũng vui 
vẻ, sốt sắng mỗi khi nhờ đến anh. 
Như mọi lần, Bản tin số 22 vừa 
xong điện thoại anh thì mới biết 
anh sẽ vào nhà thương để mổ 
tuyến giáp trạng ( glande thy-
roïde ).Cũng may đây là trường 
hợp giải phẩu nhẹ nên vài ngày 
sau anh cho biết vừa ra khỏi nhà 
thương và đã cho in xong Bản tin. 
Nhờ anh giúp nên tờ Bản Tin có 
được phẩm chất rất đáng ngưỡng 
mộ: giấy bóng tốt và dầy hơn, 
hình ảnh đẹp và rõ nét. 
Thay mặt toàn thể Thụ nhân Âu 
châu, nhóm biên soạn cầu chúc 
anh chóng bình phục để tiếp tục 
sinh hoạt với anh chị em. 
 
5) Liên Hương định cư ở Mỹ 
Trong một buổi ăn trưa tại quận 
13 với các anh Trần Văn Bảng 
K9, anh Lê Đình Thông K1, anh 
Lưu Văn Dân K1 và anh Phạm 
Trọng Khoát K6, chị Trần Thị 
Liên Hương K8 thố lộ rằng chị 
vừa được toà Đại sứ Mỹ ở Pháp 
mời đến để tuyên thệ lấy thẻ xanh. 
Đáng lẽ chị đã làm xong thủ tục 
này từ ba năm trước, nhưng chị cứ 
chần chờ mãi. Năm nay được giấy 
của tòa Đại sứ Mỹ đúng vào thời 
điểm Đại hội Thụ nhân Thế giới 
2016, chị tiếc hùi hụi vì đã ghi 
danh và đóng tiền, nhưng đành 
phải bỏ ý định đi chơi. 
Như vậy từ nay chị không còn 
thường trú ở Paris nữa. Cuối năm 
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Các anh chị K8: Văn, Châu, Liên 
Hương,  Khanh, Thu & Bạch Lan 


