Thụ

Nhân

BẢN TIN CỦA HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TẠI ÂU CHÂU
Tháng 1 năm 2022

Số 38 (Bộ mới)

Lời nhóm biên soạn
Bản tin này kết thúc một
năm thật ảm đạm. Trong
năm có nhiều bạn bè Thụ
Nhân bị Covid cuỗm mất.
Cuối năm hai vị thầy khả
kình lần lượt ra đi. Dịch Vũ
hán biến thể từ Delta qua
Omicron tiếp tục gây tử vong
trên khắp thế giới. Người
người mất niềm tin. Chúng ta
chỉ còn hy vọng các tổ chức
y học quốc tế mau tím ra
thuốc chủng và chữa cho
nhân loại trong năm nay.
Trong niềm mong mỏi đó,
xin bạn bè khắp nơi tiếp
tục ủng hộ và gửi bài cho
chúng tôi.
Bài vở và tin tức xin gởi về:
thuong.nguyen@free.fr
vandanluu@gmail.com
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Kính thưa Quý Thầy Cô và Quý Anh chị,
Năm nay hình như thời tiết có chút thay đồi , buổi sáng có tiếng chim hót dưới sân , chim
chuyền cành trên những thân cây khẳng khiu không lá, trong hơi gió se lạnh mùa đông
ửng chút nắng vàng. Có một chút gì nghịch lý nhưng đáng yêu
Mọi năm, vào khoảng thời gian này , đầu năm Dương lịch hay tháng Chạp ta thì màu
trời Paris thường xám, tuyết trắng đầy trời và chim chóc trốn biệt nơi nào! Trong nắng
sớm của mùa đông Paris, có vài cụm hoa đang đơm nụ, hy vọng vào ngày Tết Việtnam,
thời tiết vẫn còn ấm áp như thế này, cho hoa lá vào mùa… cho chúng ta những người xa
quê đã lâu được đón mùa Xuân viễn xứ trong hoa tươi nắng ấm, để liên tưởng những mùa
Xuân xa lắc trên quê hương. Và lòng vui hơn khi phải ngồi nhà, không gặp được bạn bè ,
người thân trong cảnh dịch bệnh vẫn còn
Riệng gia đình TNÂC, đã là năm thứ hai không có cái Tết Thụ-nhân bên nhau . Em
tin rằng Thầy Cô cũng như Anh chị em đều cảm thấy chút buồn nhớ khi nghĩ đến nhau;
và em cũng không ngoại lệ. Bởi vì Tết TN là không khí sum họp của đại gia đình, cho
chúng ta chút ấm áp và hương vị ngày Tết quê nhà, giữa những người bản xứ không
cùng tập tục
Trong niềm tiếc nhớ đó, chúng ta nuôi hy vọng vào một ngày bình yên hơn sẽ được tái hợp .
Chào đón năm mới sắp đến. Em kính chúc Thầy Cô và Anh chị em dồi dào sức khỏe,
tinh thần an lạc và sớm đạt mọi điều như ý .
ngọt ngào chút nắng cuối đông,
trông mây, trông gió, lòng mong Xuân về .
tiếng chim gọi bạn đầu hè,
người còn ngăn cách … Xuân về nhớ nhau
Kính chúc
ngô bích-ngọc

Paris cƣời sau làn sƣơng trong
cầu vồng bảy sắc vẽ đƣờng cong
lầu cao, cánh cửa nhà ai mở
chăn gối giã từ giấc ngủ đông !
Paris cƣời trong nắng Xuân tƣơi
phố xá đông ngƣời, phố rất vui
sông Seine mềm mại nhƣ dải lụa,
bồng bềnh theo gió, bóng thuyền trôi.
vài cánh hải âu từ biển lạ
lạc lõng tìm mồi giữa bến sông.
cù lao, thấp thoáng ai đứng ngóng,
ngƣời đi từ buổi chớm vào đông!

...bỏ lại bờ xƣa, qua trời rộng ,
gác- gió - lầu- mây, ngủ bốn phƣơng ...
một thoáng nhớ về thời diễm mộng,
nhờ gió thầm mang chút nhớ thƣơng
Paris cƣời đôi hàng mi cong,
và những đƣờng tàu đi song song
mỗi ngày bao chuyến đi và đến,
gặp gỡ, biệt ly, thƣơng nhớ mong
và những cây cầu bắt qua sông,
bên này, bên kia, thôi ngóng trông
dài bƣớc tìm nhau xuôi ngƣợc phố,
chiều xuống, đèn lên… thỏa nỗi lòng.
tháng lại, ngày qua, dọc bến sông,
ông hàng sách cũ, luôn chờ mong
bao nhiêu năm tháng, ngƣời qua lại
một chút Paris giữ trong lòng???

ngô bích-ngọc
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ết năm nay nhằm ngày
01/02/2022, không những
chỉ giao duyên cùng
dƣơng lịch, mà còn hợp vận với
Thụ Nhân. „„Tết‟ »‟ (vần trắc) đối
lại với „„Xuân‟‟ (vần bằng).
„„Nhâm‟‟ và „„Thụ‟‟ cũng đối
nhau. Chữ chót là „„Dần‟‟ và
„„Nhân‟‟ rất hợp vận. Tết Nhâm
Dần hẳn là cơ duyên may mắn
cho đại gia đình Thụ Nhân.
Cơ duyên đầu tiên là vận may
cho tất cả Thụ Nhân. Thập Can
của ta bắt đầu bằng : Giáp, rồi
đến Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ,
Canh, Tân, hai Can sau cùng
mang lại may mắn cho nam
(Nhâm), nữ (Quý).
Trong Thập Nhị Chi, Dần đứng
hàng thứ ba, sau Tý, Sửu. Trong
Thập Nhị Chi có 12 cung : Mệnh,
Phụ mẫu, Phúc đức, Điền trạch,
Quan lộc, Nô bộc, Thiên di, Tật

ách, Tài bạch, Tử đức, Phu thê và
Huynh đệ. Thụ Nhân hải ngoại có
chung một Cung là Thiên di, xa
quê, sống nơi đất khách quê
ngƣời.
Nhâm Dần (壬寅) là kết hợp 39
trong hệ thống đánh số Can Chi
của người Á Đông, kết hợp thiên
can Nhâm (Thủy dương) và địa
chi Dần (hổ).

Lê Đình Thông

Người ta gọi hổ là: Cọp, Hùm,
hoặc ông Hổ, ông Cọp, ông Hùm,
ông Kễnh, ông Hầm, ông Ba
Mươi, ông Khái. Một số người
già không dám kêu đìch danh con
hổ mà chỉ dám gọi là ông kễnh,
ông ba mươi.

Ngoài tiếng Hán Việt là Dần, hổ
còn có tên là Khái, là Kễnh, Ba
Cụt (cọp ba chân), Ba Ngoe (cọp
ba móng), Ông Chằng hay Ông
Kẹ, Ông Dài, Ông Thầy (cọp
thành tinh), Ông ba bị. Dựa vào
tiếng gầm của hổ, còn có tên gọi
là Hầm, là Hùm, dựa vào sắc màu
của da còn gọi là Gấm, là Mun. Ở
Nam Bộ gọi cọp là Ông Cả ví sợ
cọp quấy phá, phải lập miếu thờ,
tôn cọp lên hàng Hương Cả là
chức cao nhất trong Ban Hội Tề
của làng xã Nam Bộ.
Ở miền đông Nam Bộ, những
danh xưng cao nhất được dành
cho hổ như Sơn quân chi thần,
Sơn quân chúa xứ, Sơn quân
mãnh hổ, Sơn lâm chúa tể, Sơn
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lâm chúa xứ, Sơn lâm đại tướng
quân, Sơn quân chúa động, Chúa
xứ sơn lâm, Mãnh Hổ, Thần Hổ,
Ông, ông Thầy, ông Cả, Ngài,
ông Ba Mươi, Hương quản.
Ở vùng Sơn La, họ gọi là ông hổ,
chứ không ai gọi là con hổ.
Trong tiếng Việt, có các tên gọi
sau đây : hổ, cọp, hùm, ông ba
mươi, kễnh, quan lớn thần dinh,
ông mãnh, gàm, mun, chúa tể sơn
lâm, mãnh chúa rừng xanh.
Danh xưng cũng được thần thánh
hóa bằng những cái tên như ngài,
ông... Rất nhiều gia đính có tục
thờ ông ba mươi, như một cách
để cầu công danh, mang lại sự
may mắn.
Con Hổ được gắn với tục thờ
Mẫu. Hổ đã hóa thành vật linh
thiêng với những cái tên trong
huyền thoại dân gian: Thần Hổ,
Sơn quan thần Hổ, Lý nhĩ tướng
quân, thần hộ vệ Thành Hoàng,
chúa Sơn Lâm, ông Ba Mươi
trong khi đó ở miền Nam còn có
tên ông Cả Cọp, Thần Bạch Hổ...
Long Hổ Hội là sự quần tụ của
giới trì thức nho học (Bảng Rồng:
Tiến sĩ - Bảng Hổ: Cử nhân). Các
cử nhân CTKD trong thập niên
60, 70 đều là bảng hổ đề danh.
Trong tìn ngưỡng dân gian tục
thờ Mẫu người ta thường vẽ tranh
ngũ hổ để tượng trưng cho ngũ
phương.
Hổ trắng còn là biểu tượng của
thần chữa bệnh và thần tài của
một số gia đính hiện nay đang
buôn bán phát tài. Hàng ngày đèn
nhang, lễ vật bằng trứng sống đều
đặn, coi đó như linh vật.
Vào những ngày rằm, mùng một
hoặc lễ chạp, ngoài hương hoa,
Xem tiếp trang 4
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những người lớn tuổi còn cúng
một miếng thịt heo sống trên bàn
thờ ông hổ. Có gia đính thờ tranh
ngũ hổ. Những người thờ phụng
ông hổ đều tin rằng có một sức
mạnh siêu nhiên phù hộ cho gia
trạch bính an, loại trừ tai nạn.
Người Tà Ôi cũng có tục thờ
Thần hổ. Trong hệ thống thú
rừng của người Tà Ôi, con hổ
được coi là con vật có sức mạnh
nhất. Hổ được người Tà Ôi coi
như vị thần bảo hộ cho làng, việc
bắt được hổ theo quan niệm của
người Tà Ôi được vì như món
quà tặng của thần rừng.
Người dân địa phương ở Trà
Bồng cũng có lập am thờ Bạch
Hổ sơn quân hay còn gọi là ông
hổ đi tu.

Hổ được xung tụng ở miệt vườn
làng quê, trên miền cao nguyên
đèo heo hút gió. Vào những năm
1932-1941 có phong trào thơ
mới. Nhà thơ Thế Lữ đã sáng tác
bài thơ mới 8 chữ đặt tên là
„„Nhớ Rừng‟‟ để nói về sự tiếc
nhớ núi cả sông già của con cọp
bị bắt vào cũi sắt. Thế Lữ đề tặng
bài thơ này cho Nguyễn Tường
Tam, nhà văn hóa thân thành con
cọp, sa cơ lỡ bước, sau cùng phải
tự vận. Bài thơ mở đầu bắng mấy
vần thơ mới như sau :
Gậm một khối căm hờn trong cũi
sắt,

Ta nằm dài, trông ngày tháng
dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn,
ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng
thẳm.

Trong cũi sắt bốn bề giam hãm,
con cọp nhớ lại thuở tung hoành
trong rừng thẳm :
Ta sống mãi trong tình thương
nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách
những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây
già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng
nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ
dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc,
đường hoàng.
Bài trường ca kết thức bằng
mấy vần thơ đong đầy nỗi tiếc
nuối :
Đâu những chiều lênh láng
máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay
gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí
mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay
còn đâu?
„„Nhớ rừng‟‟ của Thế Lữ cũng là
trường ca „„Nhớ Trường‟‟ của
các Thụ Nhân, nhung nhớ khuôn
viên trường học mộng mơ với
đào hồng, trúc xanh phất phơ trên
ngọn đồi Phù Đổng. Trường xưa
nay chỉ còn là hính ảnh của một
thuở học đường đã qua.
*
Trên đây, ta đã nói tới „„ngũ hổ
giáng phúc bính an‟‟, hẳn là điềm
lành trong năm Nhâm Dần. Một
số các nhà khoa học đã tiên đoán
trong năm 2022, nhân loại sẽ
không còn dịch bệnh nữa. Đại
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nạn Covid 19, bắt đầu từ năm
2019 sẽ kết thúc vào năm 2022.
Trong dịp Tết Nhâm Dần, Thụ
Nhân còn được ghi dầu bằng một
tuyển tập đầy ý nghĩa do Diễn
Đàn Thụ Nhân ấn hành. Hẳn anh
Võ Thành Xuân, chủ biên DĐTN
đã đoán trước cơ duyên Nhâm
Dần sẽ là điềm lành đến với đại
gia đính Thụ Nhân ?
Được biết anh Lưu Văn Dân sẽ
tới Floride, anh Xuân nhờ anh
Phan Thạnh trao lại hai tuyển tập
của Diễn Đàn Thụ Nhân tặng anh
Dân và anh Thông.
Sách đăng lại những bài viết của
cựu giáo sư và sinh viên Viện Đại
học Đà lạt, gồm tham khảo, hồi
ký, phiếm luận, thơ, tranh, hính
ảnh từ lúc hính thành diễn đàn.
Anh Xuân cũng là ngƣời trình
bày và thực hiện trang bìa của
tuyển tập. Sách dầy hơn 450 trang
được xuất bản từ 2019, nhưng vì

dịch bệnh Covid 19 cho nên vấn
đề phân phối hơi phiền phức.
Cƣớc phí bƣu diện từ Cali sang
Pháp khá tốn kém nên anh Xuân
nhờ anh Thạnh gửi trong nội địa
Hoa kỳ cho anh Dân. Tuy anh
Xuân phải đơn phƣơng điều hành
diễn đàn, nhƣng cũng có một số
bạn bè đóng góp tài chính để
trang trải chi phí in ấn.
Xin gửi lời cảm tạ anh Xuân, anh
Thạnh và tất cả các anh đã cộng
tác để hoàn thành món ăn tinh
thần quý giá này.

S

Lê Đình Thông

au ngót trăm năm trồng
ngƣời, GS Vũ Quốc Thúc
(1920-2021) vừa trút hơi
thở cuối cùng tại bệnh viện Foch
tại Suresnes hồi 6 giờ 05 phút
ngày 22/11/2021, nhằm 18/10

(廻狂瀾而障百川). Thời biến mà GS
Thúc nói đến là „„cuồng
lan‟‟ (sóng dữ) và „„bách
xuyên‟‟ (trăm giòng sông cách
trở) mà cụ Nguyễn Công Trứ nói
đến trong bài hát nói ‘‘Kẻ Sĩ’’.

1951, GS Thúc giảng dạy môn
Kinh tế học tại Đại học Luật khoa
Hà Nội (1951-1954), Saigon
(1954-1975), Paris (1978-1988).
Trong hơn một phần tƣ thế kỷ,
nhiều thế hệ luật gia và kinh tế
gia Việt Nam là môn sinh của GS
Thúc.
Bìa cuốn Thời Đại Của Tôi in lại
một ý kiến nhƣ sau : „„Tác giả
từng đảm nhiệm nhiều chức vụ
quan trọng khác nhau, nhƣng
chức vụ đầu tiên và cuối cùng
đều là Giáo sư Đại học. Yếu tố
này khiến tập hồi ký mang một
sắc thái riêng. Tác giả là hiện
thân kẻ sĩ : uy vũ bất năng khuất
(威武不能屈). (LĐT)
2) Sở tồn - sở dụng (所存 - 所用) :
đem hết tài năng mà cống hiến

Tân Sửu. GS Thúc mất đi để lại
sự thƣơng tiếc cho nhiều thế hệ
luật gia xuất thân từ Đại học Luât
khoa Hà nội (1953-1954), Sài
gòn (1954-1975) và các chuyên
viên từng theo học với GS Thúc
tại Học viện Quốc gia Hành
chánh (Saigon) và Viện Đại học
Đà lạt.
Hai tấm hình tƣởng nhớ cố giáo
sƣ, hình 1 : xuất (出), hình 2 : xử
(處) nói đến sự nghiệp của bậc
quân tử : “Quân tử chi đạo, hoặc
xuất hoặc xử” (君子之道, 或出或處).
Đó chính là hai giai đoạn trong
cuộc đời GS Thúc.
Trong tác phẩm Thời Đại Của
Tôi do Ngƣời Việt xuất bản năm
2010, GS Vũ Quốc Thúc thuật
lại Đời Tôi Trải Qua Các Thời
Biến. Tác giả sử dụng thuật từ
„„thời biến‟‟ (時 變) là muốn nói
đến những biến động lớn của thế
kỷ, minh họa 100 năm : Hồi
cuồng lan nhi chướng bách xuyên

GS Thúc là hiện thân của Kẻ Sĩ.
Các câu thơ trong bài hát nói của
Ngộ Trai tƣơng ứng với mỗi thời
kỳ trong sự nghiệp của GS Thúc :
1) Phù thế giáo (扶世教) có nghĩa
là giúp vào việc giáo dục ngƣời
đời.
Giáo sƣ Thúc là Phó Khoa trƣởng
Đại học Luật khoa Hà nội (19511954) và sau đó là Khoa trƣởng
Đại học Luật khoa Saigon. Từ

cho quốc gia dân tộc.
Tháng 10/1953, GS Thúc lần lƣợt
đảm nhận chức vụ bộ trưởng
Quốc gia Giáo dục và Thanh niên
trong nội các Bửu Lộc (10/1953),
Thống đốc Ngân hàng Quốc gia
(1955-1956), Cố vấn Phủ Tổng
thống (1955), đồng tác giả Phúc
trình Staley - Vũ Quốc Thúc,
Trƣởng nhóm Nghiên cứu Kế
hoạch Hậu chiến (1963), Quốc vụ
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… Từ áo thụng Luật khoa đến áo gấm đỏ điền viên

khanh trong nội các Trần Văn
Hƣơng (1968), Quốc vụ khanh
đặc trách Tái thiết và Phát triển
trong nội các Trần Thiện Khiêm
(1971).
Trong suốt thời gian đảm nhiệm
công vụ, GS Thúc cầm chính đạo
để tịch tà cự bí (辟邪拒詖) : trừ
những điều gian tà, ngăn những
điều bất chính.
GS Thúc đảm nhiệm chức vụ Bộ
trƣởng Quốc gia Giáo dục và
Thanh niên lúc 33 tuổi. Chính
phủ Bửu Lộc là nội các thứ sáu
tính từ năm 1948. GS Thúc có

hiện diện vô hình. Ông cầu xin
Đức Mẹ cho gia đình sớm thoát
khỏi cảnh cá chậu chim lồng.
Ngay tối hôm đó, đài BBC loan
tin ngƣời bạn đồng khoa là GS
Raymond Barre đƣợc bổ nhiệm
làm thủ tƣớng. GS Thúc cảm thấy
Đức Mẹ đã nhận lời. Nhờ sự can
thiệp của thủ tƣớng Raymond
Barre, gia đình GS Thúc đã đƣợc
sang Pháp.
Ngày 12/10/1997, GS Thúc hành
hƣơng ở Fatima (Bồ Đào Nha).
Ông xin Đức Mẹ cho trƣởng nam
là ông Vũ Quốc Lƣu có con nối

công trong việc chuyển đổi việc
giảng dạy từ Pháp ngữ sang tiếng
Việt.
3) Khí hạo nhiên (氣浩然) bao
trùm lên tất cả trời đất :
Hành trình thiêng liêng „„khí hạo
nhiên‟‟ của GS Thúc khởi đi từ
Trung tâm Fatima Bình Triệu.
Sau ngày miền Nam bị cộng sản
cƣỡng chiếm, ngày 13/08/1976,
GS Thúc đạp xe đạp đến Fatima
Bình Triệu dự thánh lễ 11 giờ do
linh mục Nguyễn Văn Lập cử
hành. Theo lời GS Thúc, bữa đó
trời mƣa mây mù. Bỗng dƣng
bức tƣợng Đức Mẹ rực sáng. GS
cảm thấy rợn ngƣời nhƣ có sự

dõi tông đƣờng và thứ nữ là bác
sĩ nha khoa Vũ Thái Vân có tin
mừng. Lạ lùng thay, 9 tháng 10
ngày sau, GS có cháu nội là Guillaume Vũ Quốc San và cháu
ngoại là Vivian Đào Vũ Kim
Anh. Tên Kim Anh là do GS
Thúc đặt cho : Kim : vàng (金) ;
Anh : ngọc (瑛) là muốn nói
ngƣời cháu yêu quý nhƣ vàng
ngọc. Cả hai đều sinh trong tháng
8 có ngày lễ Đức Mẹ (15/08), chỉ
cách nhau một tuần.
Ngày 08/04/2012, vị giáo sƣ khả
kính đã giữ trọn lời hứa với Đức
Mẹ. Ông lãnh phép thánh tẩy tại
Giáo Xứ Việt Nam Paris. Ngƣời
6

đỡ đầu là một học trò cũ (LĐT).
Ngày nay, nhà thờ Fatima Bình
Triệu (xây năm 1966) đã bị phá
hủy để xây các cơ sở của Đại học
Luật khoa. Tuy nhiên, ngƣời ta
không có cách nào triệt hạ tháp
chuông và bàn thánh.
4) Này này sĩ mới hoàn danh (还
名) : Trăm năm của GS Thúc là
hiện thân kẻ sĩ. Cả cuộc đời có
thể tóm lại giống nhƣ bố cục một
bài hát nói, với lá đầu, xuyên
thƣa là những ngày còn ở Nam
Định, tiếp theo là câu thơ nhập
thế ở Hà Nội, xuyên mau trong
năm tháng dài dạy học, rồi là
dồn, là xếp. Sau cùng là những
ngày nghỉ hƣu tại tƣ gia. Nơi đây
có tấm bình phong cổ nói lên tâm
nguyện của GS Thúc ấp ủ từ quê
nhà, vừa là lƣợng (Thiên 千 ; Vạn
萬) của một kinh tế gia ; lại vừa là
phẩm (Tuế 嵗 ; Xƣơng 昌) của
một giáo chức đại học, cầu mong
tƣơng lai nƣớc/nhà, cả hai đều
được tươi sáng, chẳng khác gì bài
đại cáo của cụ Nguyễn Trãi (1380
-1442) : Càn khôn bĩ rồi lại thái,
Nhật nguyệt hối rồi lại minh :
乾 坤 既 否 而 復 泰，
Càn khôn ký bĩ nhi phục thái
日 月 既 晦 而 復 明。
Nhật nguyệt ký hối nhi phục
minh.
Tấm bình phong của GS Vũ
Quốc Thúc viết nguyên văn nhƣ
sau :
梅蘭菊竹千年嵗

Mai Lan Cúc Trúc Thiên Niên
Tuế
富貴榮華萬世昌

Phú Quý Vinh Hoa Vạn Thế
Xương.
Có thể coi câu đối này là những
lời vàng ngọc mà GS Thúc muốn
nhắn gửi con cháu và đồng bào
ruột thịt vậy.
Tang lễ GS Vũ Quốc Thúc
được cử hành lúc 11 giờ thứ
năm 25/11/2021 tại Giáo xứ
Việt Nam, 2 Villa des Épinettes
- 75017 Paris (Métro : Porte de
Saint-Ouen).

KÍNH TIỄN BIỆT THẦY
VŨ QUỐC THÚC
HÀN SĨ PHAN
Thầy họ VŨ bởi QUỐC gia thôi THÚC,
Một đời tận tụy dốc sức dựng xây,
Tạo nền tảng : mong dân Việt có ngày,
Tiến lên vững mạnh, đủ đầy no ấm.

Nay Thánh ý đưa Thầy rời dương thế,
Đến cõi vỉnh hằng an nghỉ nghìn thu.
Nơi tinh tuyền không gợn tí mây mù,
Nơi vĩnh cửu không hận thù rình rập.

Vườn Thụ Nhân…tình Thầy trò thấm đậm,
Đã cùng sẻ chia “ Quốc vận” lao đao.
“Kinh tế hậu chiến” kế hoặch năm nào,
Chờ hòa bình, bắt tay vào tái thiết.

Thụ Nhân chúng con, cùng trời cuối đất,
Chia sẻ tin buồn : Thầy mất, cho nhau.
Lòng không hẹn nhưng chung một niềm đau,
Và linh cảm…: lệ cùng trào khóe mắt.

Thầy là bậc danh sư đầy nhiệt huyết,
Luôn sẳn sàng đem hiểu biết giúp đời.
Nhưng Nhân định không thắng được ý Trời !
Thân lận đận, nỗi trôi cùng vận nước.

Trong tiếc thương…với nỗi lòng se thắt,
Ngọn nến vô hình cùng thắp với nhau.
Dâng nén hương hòa quyện khúc nguyện cầu,
Xin kính cẩn cùng cúi đầu bái biệt :

Nơi đất khách lòng vẫn luôn thao thức,
Mong có một ngày quang phục Quê Hương.
Hoàn cảnh nào tâm cũng sáng như gương,
Luôn là đuốc soi đường cho hậu duệ.

VÔ VÀN THƯƠNG TIẾC
Thụ Nhân Đàlạt trọng kình bái biệt Thầy
VŨ QUỐC THÚC

PHÂN ƢU

Thầy VŨ QUỐC THÚC
Về với Chúa ngày 22/11/2021
Tại Paris, Pháp quốc
Hƣởng thọ 101 tuổi

Giáo sƣ BÙI CHÁNH THỜI
Quy tiên ngày 24/11/2021
Tại Canberra, Úc Đại Lợi
Hƣởng thọ 91 tuổi
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gày nào tôi chƣa chết, tôi
vẫn luôn nhớ giáo sƣ Bùi
Chánh Thời.
Nhớ dáng dấp, nhớ giọng nói,
nhớ cử chỉ , nhớ những quyết
định bất ngờ không chút nương
tay. Trên mọi thứ nhớ là nhớ ơn.
Ơn rằng trong hoàn cảnh của tôi,
tƣởng nhƣ là tuyệt vọng, bỗng
dƣng thầy ra tay tế độ. Chẳng
những một lần, tất cả là hai.
Thầy dáng ốm, cao, màu da thiếu
nắng, giọng nói đều đều không có
đoạn lên cao, không có đoạn
xuống thấp. Cử chỉ và ngôn từ
của thầy không biểu lộ cảm xúc.
Nhìn thầy nói, nghe thẩy nói
cũng khó mà suy đoán thầy đang
nghĩ gì! Rõ ràng thầy đang từ tốn
nhỏ nhẹ nhƣng thầy vẫn phết
xuống một cái hột vịt không chút
nƣơng tay.
Thi với giáo sƣ Bùi Chánh Thời
đậu rớt là do phước đức ông bà,
do hên xui, do thời vận. Giỏi dở
không phải vấn đề.
Trƣờng hợp thứ nhất: anh Hoàng
Hữu Duy Toản. Cái tên đặc biệt
rất dễ nhớ mà nếu chứng kiến
cảnh anh đối thoại với thầy cũng
phải ráng nín cƣời mà vẫn cay
nƣớc mắt. Anh này hình nhƣ vừa
học luật vừa học CTKD nên vào
mùa thi mới thấy mặt.
Anh bắt thăm trúng đề “ Hiện
tƣợng Tiêu Thất Văn Hóa”, ngẩn
ngơ trong tíc tắc rồi anh lễ phép
từng chữ từng chữ hỏi:
- Thƣa giáo sƣ: Tiêu…thất…văn
… hóa…?
Thầy lặng lẽ gật đầu, anh lại lễ
phép tiếp lời:
-Thƣa giáo sƣ, chữ này tôi mới
nghe nói lần đầu.
Thầy cũng chẩm rãi khoan thai:
-Vậy thì anh chịu khó về học bài
kỹ, sang năm lên thi tiếp.

Từ đó không thấy anh xuất hiện
trên xứ hoa anh đào! Ngƣời đi
không trở lại.
Trƣờng hợp thứ hai của một bạn
thân. Khi tôi ngỏ ý viết lên câu
chuyện này, anh cực lực phản
đối. Cuối cùng nể tình cố cựu nên
anh cho phép kể lại câu chuyện
nhƣng không đƣợc nhắc tên
anh. Chuyện này quá dễ. Dễ cho
ngƣời viết, cũng dễ cho ngƣời
đọc.
Hà! Hà! Với anh thì dấu đầu lòi
đuôi. Ai cũng biết bạn thân của
tôi đâu có mấy ngƣời!
Anh này lúc đó đang làm cho
USAID/Saigon, lên Đà lạt thi
bằng máy bay USAID, khi về
cũng bằng máy bay USAID. Lệ
thi của thầy Bùi Chánh Thời là
theo thứ tự alphabet. Tên của
anh vào vần gần chữ tận cùng.
Sợ trễ chuyến về nên anh vừa rụt
rè vừa lễ phép trình bày vấn đề và
xin cho đƣợc thì sớm. Thầy cũng
vui vẻ:
-Vậy thì anh muốn nói gì thì nói
đi !
Không biết anh đã nói cái gì mà
khi lục điểm, anh ăn nguyên cái
hột vịt lộn.
Vào năm 2002 cùng anh lên Boston dự đám cƣới con gái của một
Thụ Nhân, lúc về đƣờng xe kẹt
cứng. Những ngƣời Mỹ chân
chính bản địa kiên nhẫn cho xe
bò từ từ, còn anh thì cố gắng len
lách trồi qua đƣợc chiếc nào hay
chiếc đó. Ngồi kế bên tôi nhắc
khéo: Cũng cái tật lúc nào cũng
muốn ƣu tiên, lái xe kiểu này mà
gặp ông Bùi Chánh Thời thì chắc
chắn sẽ bị rút bằng!
Cả xe vỡ òa khoái chí. Vợ ngƣời
bạn cũng đã nhập tâm cái thứ
ngôn ngữ này.
Mấy chục năm qua giữa chúng
8

tôi nhắc tên ông Bùi Chánh Thời
chắc cũng phải cả trăm lần. Một
kỷ niệm khó quên. Một kỷ niệm
mà phần hiện tại và tƣơng lai là
để cười, mà phần hồi xưa là để
khóc.
Ngày 6 tháng 6 năm 1966 giữa
lúc hậu phƣơng hỗn loạn vì các
cuộc biều tình, tôi nộp đơn lên
Quân đoàn 2 xin tình nguyện ra
sống tiền đồn để chia xẻ gian lao
cùng anh em chiến sĩ. Cùng đi
với tôi có bạn Trần Văn Hùng K1
và bạn Nguyễn Văn Tính/Văn
khoa. Đài phát thanh Đà lạt có
loan tin này.
Cùng năm đó, hoặc giả là năm
sau ( nhớ không rõ) chúng tôi thi
môn Diễn Thuyết Thảo Luận,
Hùng chữ H vào trƣớc. Chiều về
Hùng bảo tao mặc đồ lính ổng
khoái lắm, mai mầy mặc đồ lính
đi.
Hôm sau tôi mặc đồ beo, mang
giày trận, tay đeo còng mọi. Vừa
bƣớc lên bục, tôi chụm gót thẳng
ngƣời chào cái rụp. Ông phán
liền một câu:
-Anh làm cái gì mà chào tôi ?
Rồi bắt đầu quay tôi nhƣ con dế.
Tôi tá hỏa tam tinh, cố gắng cầm
cự, thời gian gấp đôi các bạn
khác.
Cuối cùng ông
còn nói thêm:
-Cái anh hôm
qua đen đúa kịch
kợm mặc bộ đồ
lính vô còn coi
được, anh trắng
trẻo tóc tai láng
mƣớt mặc đồ
lính vô thấy
không giống ai
hết.
Rồi đuổi tôi
xuống.
Xem tiếp trang 9

… Giáo sƣ Bùi Chánh Thời và tôi

Lúc đó, mặt ông lạnh lùng nhƣ tài
tử kép độc Trần Hồng Liệt trong
phim Tàu.
Tôi kể nhƣ tiêu tùng. Đã đến
nƣớc này chỉ còn cách cố hun đúc
dũng khí để nộp đơn vô Võ Bị.
Trai thời loạn phải sống hùng,
sống mạnh, không cần phải sống
dai. Dù vậy, vô Võ Bị là lời trƣớc
bốn cuốn lịch. Một quyết định
khôn ngoan không cần bàn cãi.
Đầu óc tôi tự nhiên thanh thản,
bình tĩnh chờ một khúc quanh.
Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến.
Đùng một cái, tôi thi đậu. Kỳ
vậy? Khó tin mà có thật. Môn
Diễn Thuyết Thảo Luận tôi đƣợc
10 điểm. Trời đất ơi! Đƣơng đầu
với một luật sƣ tòa thƣợng thẩm
mà tôi vẫn cầm chân đƣợc với tỉ
số sát nút là 10. Cám ơn thầy,
thầy đã cho em một niềm tự mãn
để thừa can đảm dấn thân vào
mọi hình thức tranh biện. Đây là
ân sủng thứ nhất.
Cuối khóa, luận văn ra trƣờng
của tôi là: Cách mạng 1963 và sự
trƣởng thành của các nhóm áp
lực.
Giáo sƣ hƣớng dẫn là thầy
Nguyễn Ngọc Huy.
Thông lệ của Thƣ viện Quốc gia
là trƣớc tiên tìm tài liệu ở các tủ
thƣ tịch, rồi làm phiếu mƣợn nộp
lên bàn quản thủ. Nhân viên thƣ
viện sẽ xuống hầm tìm sách hoặc
báo rồi đem lên bàn quản thủ, rồi
mình đến ký nhận. Tôi đến thƣ
viện hằng ngày quen mặt đến nỗi
ngƣời ta cho tôi tự tiện xuống
hầm tìm tài liệu rồi đem lên làm
phiếu mƣợn. Bất cứ tờ báo nào
trong giai đoạn đó tôi đều đọc
qua và rất hí hửng với thành quả
của mình.
Thầy Nguyễn Ngọc Huy cũng
hƣớng dẫn cho nhiều ngƣời. Với
những ngƣời khác thầy phê bằng
viết màu đỏ, bỏ đoạn này sửa lại
câu kia. Bài của họ từ trang đầu
đến trang chót đỏ lòm bút tích chỉ
dẫn của thầy. Bài của tôi từ trang
thứ nhì đến trang chót sạch sẽ
trinh nguyên, chỉ riêng trang đầu

có duy nhất một câu đỏ lòm:
"một bài ấu trĩ".
Thầy không biểu sửa chỗ nào, thì
tôi biết chỗ nào mà sửa.
Cùng tắc biến, biến tắc thông, tôi
đổi đề tài, rồi chẩu. Trốn thầy
Nguyễn Ngọc Huy !
Đề tài thứ hai của tôi là “Công
tác thƣợng vận trong sinh hoạt
chính trị “
Chuyện về ngƣời Thƣợng thì tôi
quá rành. Tên thƣợng của tôi là
M‟Bon Ha Nhan.

Bài của tôi không có giáo sƣ
hƣớng dẫn. Tôi tự biên tự diễn.
Ai chấm bài?
Quy luật là một thầy do sinh viên
chọn, một thầy do trƣờng chọn.
Tôi phải chọn ai?
Tôi sực nhớ đến thầy Bùi Chánh
Thời.
Tôi tìm đến văn phòng thầy trên
đường Gia Long. Ông tùy phái
già hỏi tôi đến có việc gì để vô
trình lại. Tôi cho biết là học trò
cũ đến thăm thầy. Tôi đƣợc vào
ngay. Và thầy nhận lời.
Phần giáo sƣ chấm điểm do
trƣờng chọn thì có khó khăn cho
trƣờng. Hai ngƣời giỏi nhất trong
vấn đề sắc tộc là giáo sƣ Nghiêm
Thẩm và giáo sƣ Nguyễn Bạt
Tụy. Giáo sƣ Nghiêm Thẩm thì
đã nhận chấm bài cho anh Hoàng
Văn Lộc K1 nên từ chối nhận
thêm. Giáo sƣ Nguyễn Bạt Tụy
thì quá bận với công trình nghiên
cứu về ngôn ngữ học và dân tộc
học do Đại học Sorbonne tài trợ.
Khó khăn của trƣờng là một
thuận lợi cho tôi.
Nghe đâu trƣờng đã nhờ một viên
chức cao cấp bên tòa Đại biểu
Chính phủ Cao nguyên Trung
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phần đặc trách Thƣợng Vụ chấm
bài.
Tập luận văn của tôi nguyên
trang nhất là hình của một bà già
ngƣời Thƣợng ngổi trên một đoạn
thân cây ngã mục, hai tay ôm
bụng, khòm ngƣời ngửa mặt khóc
thê thảm, phía sau là cảnh cả một
buôn làng bị Việt cộng đốt sạch.
Tấm hình có sức truyền cảm
mãnh liệt đến nỗi ai nhìn vào
cũng có cảm tƣởng rằng nỗi
thống khổ đó là của chính mình.
Lê Đƣờng, K1, lúc đó làm việc
cho văn phòng Viện, dù chƣa đến
ngày kết quả, nhƣng Lê Đƣờng
đã chận tôi lại và cho biết bài của
tôi hay quá, chỉ viết trong một
thời gian cấp bách mà điểm rất
cao.
Thầy Bùi Chánh Thời cho tôi 62
điểm, trong khi chỉ cần 60 điểm
là đủ đậu. Vị quan chức kia cho
tôi 80 điểm.
Cuối cùng thì tôi vẫn ra trƣờng
đúng năm đúng tháng. Nhưng
nếu thành thật mà nói, bằng cấp
của tôi là bằng cấp của thầy Bùi
Chánh Thời.
Sau 75, hồi ở Saigon tôi có đến
thăm thầy. Lúc đó thầy chỉ
chuyên tâm nghiên cứu đông y.
Trong nhà thầy trên bàn cũng có
hũ có lọ, trên bộ ván cũng có lọ
có hũ, bên trong chứa đầy các
mẫu thuốc bắc.
Trên đảo Galang có một ngôi
chùa, dần theo con dốc đến nơi
tôi thấy một danh sách dài có tên
thầy trong ban vận động xây cất.
Cũng có tên của Trƣơng Duy Hào
K1.
Thầy đã nỗ lực vận động dựng
nên ngôi chùa để bình ổn tinh
thần cho những ngƣời vừa liều
chết thoát thân. Tâm bồ tát của
thầy đã gắn liền với cửa Phật.
Nay thầy vừa quá vãng, Nam
Mô A Di Đà, khấu đầu khấn
nguyện xin mƣời phƣơng chƣ
Phật cùng siêu độ hƣơng linh
Thầy mãi vui miền cực lạc.
Vọng Bái

Phan Thạnh

T

hầy Vũ Quốc Thúc mất
ngày 22/11/2021 tại Paris,
Pháp. Thầy Bùi Chánh Thời mất
ngày 24/11/2021 tại Canberra,
Úc. Đó là sự diễn tiến theo lẽ tự
nhiên của trời, đất: “Nhân sinh tự
cổ thùy vô tử…”, nhưng khi được
tin: Buồn !
Nỗi buồn mất mát những người
thầy khả kình đã gợi lên cho Hàn
một số hồi ức, kỷ niệm, của một
thời xưa cũ: Chánh trị Kinh
doanh, Thụ Nhân Đà lạt mà năm
đầu còn gọi là Chánh trị Kinh tế
và Quản trị Xì nghiệp.
Trường khai giảng vào khoảng
ngày thứ hai 22 tháng 9 năm
1964, tại khu nhà sinh hoạt của
sinh viên là lầu III dùng tạm làm
giảng đường. Gọi là lầu nhưng tất
cả năm dãy đều là nhà trệt. Và vị
Giáo Sư (không kể thầy Khoa
trưởng Trần Long) được Cha
Viện trưởng giới thiệu đầu tiên
trong ngày khai giảng là thầy Vũ
Quốc Thúc, phụ trách môn Kinh
tế. Cũng nơi đây, lần đầu tiên, từ
miệng thầy chúng tôi được nghe
hai chữ “kinh bang tế thế”.
Chúng tôi, gồm có tôi và Đoàn
Công Chánh Phú Lộc, bạn học
với nhau từ lớp mẫu giáo trường
La san Đức Minh, Tân định. Hai
đứa cách xa ba năm ví Chánh học
ban A ở trường Taberd Sài gòn,
còn tôi học ban C ở Saint
Thomas, (Trương Minh Ký, nhà
thờ ba chuông). Nay lại họp với
nhau chung một mái trường
CTKD-VĐHĐL. Cả hai cùng lên
Đà lạt bằng xe đò Minh Trung
vào khoảng giữa tháng 9/64. Năm
đầu chúng tôi ở trọ chung với
nhau tại nhà ông bà Danh (giặt
ủi), phìa cuối đường Nhà Chung,
(con đường nầy bên cạnh nhà thờ
Chánh toà Đà lạt có hính con gà
ở trên chóp) quẹo phải xuống con

đường mòn dốc nhỏ. Ông bà nầy
đã từng là bạn thân của ba tôi hơn
chục năm về trước khoảng từ
1946 đến 1951. Sở dĩ tôi nhắc lại
chỗ ở đầu tiên nầy là ví có vài kỷ
niệm khó quên.
Trước tiên là ngày khai giảng, tôi
và Chánh đang dẫn xe đạp lên
con dốc nhỏ thí gặp một anh bạn
dong dỏng cao, tay cầm cặp giấy
bía cứng, có dáng vẻ thư sinh, hỏi
thăm thử…Thí ra cũng là sinh
viên Chánh trị Kinh tế…của Đại
học Đà lạt, cũng đang đi đến
Viện để dự ngày khai giảng.

câu nói vô duyên, ngớ ngẩn và
phũ phàng nhất đối với một
người bạn học mới quen và gặp
gỡ lần đầu…Ví anh chàng Đức
nầy không phải đi xe lam mà đi
bộ đến Trường, và không chỉ một
ngày khai giảng mà nguyên một
năm học đầu. Có lẽ ví “cái nợ bất
thân, bất tri, bất kình” từ lần gặp
gỡ đầu tiên nầy mà cuộc đời sau
đó của Hàn có rất nhiều cơ duyên
gần gũi với anh bạn tên Đức nầy :
trước hết phải động viên vào
quân trường chung đại đội. Sau
khi học xong khóa 13/ĐĐP

Chúng tôi tự giới thiệu tên nhau
và biết được anh bạn là Nguyễn
Thành Đức, ở chung nhà thuê với
chị tư và anh rể, cùng một phìa
trái con dốc tình từ trên xuống,
nhưng bên trên chỗ ở của chúng
tôi khoảng bốn căn. Chúng tôi
cùng đi một đoạn rồi tôi và
Chánh lên xe đạp, và cứ tưởng là
Đức sẽ đi đến Viện bằng xe lam
nên còn nói vói lại một câu : “Tụi
nầy đi xe đạp…xin phép vọt
trước” Sau nầy mới biết đây là

CTCT, bốc thăm về đơn vị…Tôi
bị hỏng xe đến trễ…nhưng vẫn
bốc được lá thăm chỗ thứ 7 là chỗ
cuối cùng về TĐ.50/CTCT ở Sài
gòn chung với Đức . Trong
những ngày cuối của tháng tư
năm 1975, Đức có cơ may vượt
thoát được sang Mỹ và sinh sống
ở bờ đông. Phần tôi còn ở lại VN,
sau 6 năm đi tù về tôi lại có liên
lạc mật thiết với gia đính của Đức
còn kẹt lại trong nước như : bà
cụ, gia đính chị Ba, chị Tư và các
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cháu. Sau 20 năm tôi mới qua Mỹ
và ở bờ tây, rồi đến khi nghỉ hưu
cũng dọn qua ở bờ đông và lại có
cơ hội gần hơn để gặp lại anh bạn
Thành Đức nầy vài lần. Có lẽ ví
Hàn tui hơi gàn và hơi cứng đầu
nên chưa chịu trả xong cái nợ
“thất lễ, thất kình” của lần gặp gỡ
đầu tiên nên vẫn còn vương vấn
phải không?

lại chỗ cũ và một chuyện khó
quên đã xảy ra vào thời gian nầy.
Hàn tui vốn học ban C nên kém
về môn toán và thỉnh thoảng buổi
tối phải ra ngoài đường Nhà
Chung cách chỗ ở khoảng ba, bốn
trăm mét để học chung với Lê
văn Thái (được các bạn học cùng
xuất xứ gọi là cao bồi Quảng Trị)
môn kế toán, toán kinh thương…

trong đêm tôi vẫn yên tâm ví
cổng nghiã địa luôn luôn đóng
lại, dù ban ngày có được mở ra
để quét dọn, làm cỏ bên trong.
Lâu lâu tôi cũng có lần vô ý đi
lệch về phìa phải đã đụng vào
cánh cửa cổng nên đi ngược trở
ra, chuyển qua phìa trái xuống
con đường dốc. Lần nầy tôi vẫn
cứ theo thói quen như thế nhưng

Bây giờ Hàn xin nhắc lại, cuối
đường Nhà Chung bên hông nhà
thờ con gà, quẹo phải là phìa sau
của khu nhà thờ, trường Trì Đức
của giáo xứ, có vòng rào che cách
biệt với đường đi. Khoảng nầy
khá rộng và phìa cuối xuống dốc
thoai thoải, nếu đi thẳng là vào
khu nghĩa trang của xứ Đạo, có
hai cánh cổng và hàng rào xung
quanh. Sát mép hàng rào bên
ngoài bờ trái có con mương lớn
mọc đầy dã quỳ cho hoa vàng rực
vào mỗi năm khoảng cuối thu, và
con đường dốc nhỏ đi xuống chỗ
ở trọ của tụi nầy.
Sang năm học thứ hai, năm 1965,
thí Chánh đổi chỗ trọ ra số 7 Trần
bính Trọng, bên trên khu nhà
thương, ở chung với Trần Trọng
Thức, Nguyễn Quang Tuyến và
chị Khánh Tuyết. Tôi vẫn còn ở

Thời gian học khoảng từ 9 giờ tối
đến 1 hoặc 2 giờ khuya. Một đêm
cuối tháng 11, có lẽ là đêm ba
mươi nên trời tối đen như mực.
Thời tiết đã bắt đầu khá lạnh và
càng buốt hơn nếu có gió. Học
xong,Thái châm một ly trà nóng,
tôi đốt điếu thuốc rìt mấy hơi rồi
vẫn ngậm trên môi ra về, nhín
đồng hồ: hai giờ kém năm phút.
Từ cửa đến khoảng cuối đường
Nhà Chung, gần một trăm mét
mới có một trụ đèn đường duy
nhất, với một bóng đèn từ trên
cao tỏa ánh sáng mù mờ, còn dạt
ra một tì thí vẫn tối mịt. Tôi kéo
nón len xuống che kìn tai và bước
đi trong đêm tĩnh lặng. Từ chỗ có
ánh đèn mù mờ đến cổng nghĩa
địa và con đường dốc nhỏ khoảng
hai trăm mét nên phìa đó tối thui,
tối mịt, nhưng bao nhiêu lần đi về

bỗng nhiên chợt thấy thời gian đi
đã lâu hơn bính thường mà sao
chưa xuống con đường dốc hoặc
chạm cánh cửa cổng ? Một linh
cảm bất thường chợt lóe lên… rồi
một cảm giác rờn rợn chợt đến
khi chân tôi đạp lên vài trái thông
khô và hiểu ngay là trên con
đường dốc nhỏ không thể có trái
thông khô ! và cũng nhận biết
ngay là tôi đang ở đâu : Ở giữa
nghĩa địa !
Tôi có cảm giác là tóc đàng sau
gáy hính như đang chỗi dậy. Tôi
dừng lại ngay và vẫn giữ nguyên
hướng. Tôi hiểu là lúc nầy nếu
chạy hoảng loạn để tím lối ra thí
có thể lạc càng sâu hơn vào bên
trong, còn nếu la lên thí cũng
chẳng ai nghe ví đã hơn hai giờ
khuya giữa một đêm giá lạnh
chắc mọi người đều đang say
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giấc nồng trong chăn ấm. Tôi xoa
mặt, xoa cổ nhiều lần cho ấm lên
một tì rồi bắt đầu xác định vị trì
bằng cách bước ngang qua phải,
nhưng vẫn giữ mặt ở hướng cũ rồi
bắt đầu đếm : một, hai, ba... Tôi
vừa đếm, vừa quơ tay phải đến
bước ngang thứ tám thí tay tôi
chạm vào một vật thể cứng làm
tay đau buốt. Tôi dừng lại và xoa
thí biết đó là thanh ngang của cây
thánh giá thường đặt phìa trên đầu
của các ngôi mộ người chết theo
đạo Thiên Chúa. Bây giờ thí đã
chắc chắn là mính đang ở trong
nghĩa địa chẳng còn nghi ngờ gí
nữa, tôi lại bước ngang trở về phìa
trái tám bước để trở lại chỗ cũ, có
nghĩa là chình giữa con đường dẫn
vào nghĩa trang mà tôi đã bước lạc
vào, và chạm gót đằng sau quay
rồi đi thẳng một mạch về hướng
ngọn đèn mù mờ như một chớm
đom đóm chỗ góc quẹo từ đường
Nhà Chung từ phìa thật xa. Sau đó
tôi đốt điếu thuốc, rìt một hồi cho
tỉnh trì trở lại rồi từ từ đi về nhà,
chú ý vào việc lệch về phìa trái
nhiều hơn.
Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ sáng
đi học, ngang qua Đất Thánh mới
thấy rõ ràng hai cánh cửa cổng mở
toang khép vào phìa trong ! Có lẽ
người dọn dẹp, chiều hôm qua
xong việc trễ, vội vã đi về nên đã
quên đóng cửa lại như thường lệ
vẫn làm ?!!!
Bây giờ, lúc Hàn đang viết bài
nầy, đã vào giữa tháng 12/2021:
mùa Giáng Sinh, làm hồi nhớ lại
đêm lễ Noël đầu tiên 1964 ở Đà
lạt. Hồi đó, trong thời gian đi học,
mỗi năm tôi chỉ về nhà ở Sài gòn
vào dịp Tết Nguyên đán và những
tháng nghỉ hè. Mùa đông xứ hoa
anh đào thời đó còn rất lạnh, và
vào dịp Noel thí rất phù hợp với
lời bài Thánh ca : “Đêm đông lạnh
lẽo Chúa sinh ra đời…”. Tôi có bà
dí ruột, con út của bà ngoại, đi tu
tình đến năm 1964 là đã hơn bốn
mươi năm, lúc đó đang là nữ tu
dòng Franciscaine ở Đà lạt. Đêm
thứ năm 24/12/1964, khoảng 10

giờ, tôi đã một mính đạp xe lên
nhà Dòng để dự lễ Giáng sinh.
Mặc dầu đã mặc áo lạnh, đội nón
len, mang bao tay nhưng vẫn thấy
buốt giá. Nhờ vài đoạn dốc dài cố
gắng đạp nhanh nên người cũng
nóng lên tì chút. Con đường đi về
phìa dòng Franciscaine có đi qua
hướng dinh 1, dinh 2 và những
“căn nhà Tây” đã được xây dựng
từ trước, lúc cuối thời thuộc địa
Pháp, nên trông đẹp và sang như
những khu nhà bên Âu châu.
Thỉnh thoảng từ một vài cửa sổ
nhà lầu còn ánh đèn, nhè nhẹ vọng
ra tiếng dương cầm đang dạo khúc
“Silent Night…Đêm Thánh Vô
Cùng” làm hồn lâng lâng thanh
thoát và xốn xang nỗi nhớ mái ấm
gia đính trong những ngày mùa
lễ…! Đặc biệt lúc còn là học sinh
đệ nhị cấp tôi rất thìch dự Thánh
lễ Giáng sinh nửa đêm ở các nhà
thờ của Chủng viện hoặc nhà
Dòng, bởi ví ở đó các chủng sinh,
đệ tử, hoặc nữ tập sinh hợp xướng
Thánh ca thật tuyệt vời. Cũng ví
điều đó mà đêm lễ Giáng sinh đầu
tiên ở Đà lạt tôi đã chọn đi lễ nửa
đêm ở nhà nguyện dòng
Franciscaine, Nói là để nghe hát
Thánh ca không thí chưa đủ và có
vẻ bàng quan, nhưng thực sự là để
cho tâm hồn mính hòa nhập vào
từng đoạn, từng lời ca…chia sẻ
tâm tính đón mừng Chúa trong
tinh thần mong chờ ơn cứu độ.
Sau Thánh lễ tôi đã được bà dí
báo trước là ở lại ăn Réveillon
cùng với các Mẹ trong dòng và
hai Cha dòng Phanxicô dâng
Thánh lễ nửa đêm vừa rồi. Xong
xuôi tôi đạp xe trở về nhà trọ, đưa
xe đạp vào trong nhà là đúng 3
sáng, hai bàn tay gần cứng đơ, tê
cóng. Đây là lần đầu tiên trải qua
một đêm Giáng sinh xa gia đính.
Noel năm 1965 thí cùng với đoàn
SV Công giáo, Giáo xứ và Giáo
phận Đà lạt đón rước Tượng Đức
Mẹ Fatima công du và tổ chức
kiệu vào đêm 24 tháng 12 từ Viện
Đại học qua nhà thờ Chánh tòa
( nhà thờ con gà ), rồi cùng dâng
12

Thánh lễ nửa đêm dưới sự chủ tế
của Đức Giám mục Simon Hoà
Hiền. Noel năm ấy trời cũng rất
lạnh, người xem lễ rất đông, sinh
viên chúng tôi là thanh niên nên
đứng vòng ngoài ở các cửa,
nhường chỗ bên trong nhà thờ cho
người lớn tuổi. Sau Thánh lễ, tôi
tháp tùng Thái về dự bữa tiệc đêm
với gia đính mà Thái ở trọ, cũng
gốc miền trung, người Quảng trị,
tôi gốc Quảng bính thí cũng dễ
thân thuộc lắm…Đêm hôm ấy tôi
đã uống những cốc rượu thuốc
thật nồng làm giảm bớt cái buốt
giá của thời tiết mùa đông Đà lạt
và cái trống lạnh của anh học trò
xa nhà mùa Giáng sinh thứ hai
trong cuộc đời.
Vài hồi ức về Đà lạt ngày tháng cũ
của tôi lần nầy phần chình là nhắc
lại hai dịp lễ Giáng sinh 1964 và
1965. Nó là tính cờ và cũng không
tính cờ…Ví viết vào giữa tháng
12 là Mùa Lễ, theo bên Công giáo
là mùa Vọng Giáng sinh. Còn tại
hầu hết các nơi trên thế giới thí từ
trước đến nay người ta thường coi
mùa nầy là Mùa Mừng Vui,
Greeting Season, mùa chúc Phúc,
mùa cầu Phước, tặng qùa và cầu
chúc bính an cho nhau. Ngay cả
trong các xứ sở đang có chiến
tranh, hai bên đối phương cũng
thường được đề nghị tạm hưu
chiến, ngưng bắn giết để xin hai
chữ bính an trong vài ngày. Và
trong Thiên Chúa giáo nói chung,
câu ca mừng “Sáng Danh Thiên
Chúa Trên Trời, Bính An Dưới
Thế Cho người Thiện Tâm” là
biểu tượng không bao giờ thiếu
của dịp lễ Giáng sinh.
Nhưng tại nước Mỹ, vào dịp nầy
khoảng cuối năm 2021, có hai sự
việc xảy ra mang ý nghĩa hoàn
toàn trái ngược với tinh thần nầy :
-Một cặp vợ chồng, ông bà James
and Jennifer Crumbley, ở Tiểu
Bang Michigan đã mua cho cậu
con trai 15 tuổi là Ethan Crumbley
một khẩu súng bán tự động làm
qùa Giáng sinh, cậu con đã đem
súng vào trường học Oxford High
Xem tiếp trang 13

… Tâm tình vài chuyện: xƣa và nay

School, Michigan, bắn chết 4 học
sinh và làm một người bị
thương !
-Dân biểu Liên bang Thomas
Massie ở T.B Kentucky đã đưa
lên mạng một tấm hính phản
cảm, chụp toàn gia đính để chào
mừng lễ Giáng sinh. Mỗi một
người đều có trang bị súng máy
tự động, súng trường bán tự
động.v.v..trông như một đội biệt
kìch cảm tử quân đang sẵn sàng
chiến đấu ?! và còn dùng điện
thoại gởi tin nhắn cho Ông già
Noel hãy đem đạn đến cho họ !
Hồi đó, lúc mới qua Mỹ năm
1995, theo dạng tị nạn H.O.44,
tôi có nghe người bạn sang trước
kể lại đêm dự lễ Giáng sinh 1993
dành cho giáo dân VN tại Seattle
lúc đó rất đông, một Đức Tổng
Gìam mục Mỹ chủ tế đã nói cuối
bài giảng :"…Cám ơn các Bạn đã
đến đây…đã sốt sắng tham dự
Thánh lễ đêm nay để giúp thêm
lời cầu nguyện : Xin Thiên Chúa
mở trì, mở mắt, soi đường cho cái
xứ sở còn lắm kẻ điên rồ nầy…"!
Hồi đó tôi cứ tưởng có lẽ anh bạn
mính nghe không rõ, hiểu chưa

đúng ý lời giảng, nhưng nay thí
tôi đã cảm nhận được những lời
giảng đó chình xác và còn đúng
mãi lâu dài về sau.
Không biết còn bao nhiêu điều
bất thường và đau lòng nữa sẽ
xảy ra, nhưng với hai sự việc đã
nêu trên, Hàn chỉ xin gởi lại mấy
câu thơ để cùng suy nghĩ và một
ước mơ nho nhỏ trong Mùa lễ
nầy :
NHỮNG ĐIỀU SUY NGHĨ và
ƯỚC MƠ NHO NHỎ
Qùa Giáng Sinh năm nay là khẩu
súng,
Ba tặng con mừng Chúa đến
dương trần.
Thay Thánh ca bằng tiếng nổ
pằng! pằng !
Lằn đạn bay, xác người văng tứ
phía.
Một tấm hình cũng mang chung ý
nghĩa,
Chụp gia đình mừng dịp Lễ
Giáng sinh.
Cả nhà ai cũng trang bị đầy
mình,
Đủ loại súng, chỉ thiếu mìn, lựu
đạn…

Nhớ ngày xưa chốn Bê-Lem
hoang vắng,
Có ba Vua nhờ sao sáng dẫn
đường,
Đi tìm Chúa : Đấng nguồn cội
yêu thương,
Để dâng quà : vàng, nhũ hương,
mộc dược.
Bởi Chúa ra đời hai ngàn năm
trước,
Nếu bây giờ sinh ở nước MỸ
nầy,
Thì quà cho Chúa chắc phải đổi
thay,
Phải là : ÁO GIÁP DÀY và
NÓN SẮT ?!
Lời nói đùa nhưng làm cay cay
mắt,
Bởi “Tự tôn- Vị kỷ” đặt lên trên.
Nay nhân dịp mùa mừng Lễ
Giáng sinh
Xin hãy tỏ chút TÌNH NGƯỜI
còn lại.
Florida mùa Giáng sinh 2021

Giới thiệu sách
Anh Trƣơng Văn Bảo, một Thụ Nhân CTXH hiện là Đại võ sƣ Võ Cổ Truyền Việt Nam. Anh Bảo không
chỉ là thầy võ, mà còn là một nhà văn, một thầy về chữ nghĩa nữa. Trƣớc năm 75, anh gia nhập Không
quân, đƣợc gởi qua Mỹ học và trở về dạy Anh văn tại trƣờng Sinh ngữ Quân đội. Sau khi bị thƣơng và giải
ngũ, anh ghi danh CTXH tại Viện Đại học Đà lạt. Với 2 bằng Master và là “Đại Su phụ” (Grand Master),
anh thƣờng xuyên đƣợc mời sang các nƣớc Âu châu, Mỹ và Á Châu để dậy và chấm thi cho các huấn
luyện viên võ thuật. Là một “Văn Võ Kiêm Toàn”, gần đây anh đƣợc mời giảng dạy tại trƣờng Cao đẳng Y
tế Lâm Đồng. Anh đã xuất bản rất nhiều sách tiếng Việt và tiếng Anh về Võ nghệ, tinh hoa của võ Cổ
Truyền Việt Nam nhƣ những hình ảnh dƣới về một số sách của anh
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Trương Văn Bảo

Khái luận về tập võ
Ngƣời xƣa dạy rằng: “Tập
võ chi đạo có thể đƣợc
cƣờng thân, mẫn trí. Một
ngƣời tập võ thì đƣợc cƣờng
thân, một nhà tập võ thì
được cường tộc. Đường lối
của võ thuật trƣớc tiên là
phải trọng võ đức, muốn có
võ đức phải hiểu rõ công lý,
muốn hiểu rõ công lý thì
phải có học vấn.”
Võ thuật là môn học có tính
khoa học, nghệ thuật, văn
hoá, lịch sử truyền thống. Võ
là khoa học, nghệ thuật vì võ
dạy cho con ngƣời phƣơng
pháp rèn luyện sức khoẻ,
ngăn ngừa bệnh tật theo
khoa học giáo dục thể chất
trong một nghệ thuật thần kỳ
nuôi dƣỡng tinh - khí - thần
và nghệ thuật tự vệ, chiến
đấu. Khoa học võ thuật đích
thực có các nguyên lý cấu
thành và liên hệ mật thiết
với những khoa học tƣơng
cận nhƣ vật lý học, sinh học,
y học, quân sự… đặc biệt là
triết học Đông phƣơng. Võ
là văn hóa, truyền thống vì
võ dạy cho ngƣời học biết
nuôi dƣỡng nhân tính và
sống theo đạo lý trong một
tôn chỉ giáo dục, rèn luyện
nhân cách làm ngƣời.
Việc luyện tập võ thuật là
một cuộc trƣờng chinh để tự
thắng chính mình, đƣa con
ngƣời đến sự giản dị, điềm

đạm, khiêm tốn, đạt đến
chân - thiện - mỹ trong cuộc
sống. Chỉ có những ai không
đi hết trọn con đường mới
phải tự quảng cáo, khoe
khoang, biện bạch. Trong tập
sách Từ sinh lý đến dƣỡng
sinh, Bác sĩ Nguyễn Khắc
Viện đã viết: “Tập vận động
cho thân thể có nhiều cách.
Có những vận động tự nhiên
nhƣ chạy, nhảy, bơi lội…thì
ai cũng nên tập. Ngoài ra
còn có các môn thể dục, thể
thao tay không hay dụng cụ
nhƣng muốn rèn luyện để có
các vận động điêu luyện thì
tập võ là phƣơng pháp hay
nhất.”

mạnh có rất nhiều. Biết đƣợc
một thuật đủ để cho thân thể
khoẻ mạnh và sống lâu. Võ
thuật là một trong các nghệ
thuật đó. Võ thuật không chỉ
là loại hình vận động thể dục
thể thao giản đơn mà còn là
một hiện tƣợng văn hoá thần
kỳ với những thái cực, lƣỡng
nghi, tứ tƣợng, bát quái,
những công phu đặc dị, khí
công, âm dƣơng, ngũ hành,
điểm huyệt, giải huyệt…
Khái luận về giáo dục thể
chất trong học đƣờng

Giáo dục thể chất, “physical
education” mang ý nghĩa
giáo dục các nội dung
chuyên biệt, dạy nhiều
phƣơng pháp vận động
nhằm duy trì và phát triển cơ
thể. Thế giới ngày càng văn
minh, hiện đại với nhiều
phƣơng pháp, phƣơng tiện
phát triển khả năng thể dục
thể thao ở lãnh vực rộng lớn
Anh Bảo tại Cao đẳng Y tế Lâm
hơn, phục vụ cho nền chính
đồng
trị xã hội, kinh tế, văn hoá
Thật vậy, tuy võ thuật có đặc cộng đồng và mục tiêu của
thù là chiến đấu nhƣng tập đất nƣớc.
võ còn là phƣơng pháp tốt
để nâng cao sức khỏe, qua Sự quan trọng và cần thiết
đó con người có thể rèn của giáo dục thể chất học
luyện đƣợc nhiều đức tính đƣờng là giúp học sinh, sinh
quý báu nhƣ bền bỉ, chịu viên có đƣợc một thân thể
đựng, nhanh nhẹn, mưu trí, cƣờng tráng, để từ đó rèn
gan dạ và nhất là ở đỉnh cao luyện thêm cho tinh thần
ngƣời học võ thì khiêm tốn, minh mẫn và kiến thức
điềm đạm, giản dị, giàu lòng phong phú giúp ích bản thân,
vị tha và nhân ái. Thuật làm gia đình và xã hội.
cho thân thể đƣợc khoẻ
14
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… Võ thuật và học đƣờng

“Hiền tài là nguyên khí của
quốc gia” - Thân Nhân
Trung (1418 - 1499). Sức
khoẻ là vốn quý của con
ngƣời. Học sinh, sinh viên là
tƣơng lai của đất nƣớc. Các
quốc gia văn minh trên thế
giới đặc biệt chú trọng môn
thể dục thể thao học đƣờng
trong đó có võ thuật. Tập
luyện thể dục thể thao là
phƣơng pháp mang lại lợi
ích thiết thực nhất cho sức
khoẻ. Đặc biệt võ thuật,
ngoài những yếu tố nâng cao
sức nhanh, sức mạnh, sức
bền, khả năng chịu đựng, kỹ
năng tự vệ chiến đấu, tập
luyện võ thuật còn giúp học
sinh, sinh viên học đƣợc
nhiều đức tính quý báu nhƣ
tự tin, dũng cảm, giàu lòng
vị tha đúng nhƣ tinh thần
thƣợng võ hành hiệp giúp
đời.
Nếu giáo dục thể chất học
đƣờng đi đúng hƣớng, tạo
đƣợc sự hƣng phấn cho
ngƣời học và xã hội biết tôn
trọng ngƣời thầy và môn học
thì những môn thể dục thể
thao, võ thuật trong học
đƣờng sẽ là vũ khí sắc bén
loại trừ một cách hiệu quả
những tệ nạn xã hội, nạn bạo
hành học đƣờng, bạo lực gia
đình bởi từ ý thức giáo dục
lành mạnh, trong sáng và
tinh thần cao thƣợng của thể
dục thể thao, tinh thần
thƣợngvõ của võ thuật.

chơi dành riêng cho học
sinh, sinh viên với nhiều
môn bổ ích nhƣ bóng
chuyền, bóng rổ, bóng đá,
bóng chày, bóng ném, bóng
bàn, cầu lông, cầu mây, tennis, chạy 100m, 400m, chạy
trƣờng lực 1.000m, 5.000m,
nhảy cao, nhảy xa, bơi lội,
leo dây, ném tạ, ném dĩa,
đấu kiếm, tập võ…
Với môn giáo dục thể chất, ở
Hoa Kỳ, Vƣơng Quốc Anh,
Canada, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc… có
nhiều Học viện hoặc trƣờng
Đại học Võ thuật (University
of Martial Arts) huấn luyện
nhiều môn võ trên thế giới
cho võ sinh trở thành những
huấn luyện viên, võ sƣ giỏi
về chuyên môn và có nhân
cách.
Các Trƣờng Đại học Thể dục
thể thao Việt Nam cũng có
bộ môn Võ - Vật, nhƣng mới
chỉ là môn học với vài môn
võ, chƣa phải là một trƣờng
Đại học hay Học viện Võ
thuật chính quy, đào tạo ra
huấn luyện viên, võ sƣ
chuyên ngành võ thuật mà
nhờ vào Liên đoàn Võ thuật
hoặc các môn phái huấn
luyện, đào tạo tại võ đƣờng.

Hình thức giáo dục thể chất
học đƣờng từ phong trào,
thƣờng gọi là thể dục thể
thao xã hội hay thể dục thể
thao quần chúng, nghĩa là
những môn luyện vui, khoẻ,
Hầu hết các trƣờng học của
giải trí, tạo sự gắn kết cộng
các nƣớc trên thế giới đều có
đồng giữa trƣờng học này
nhà thi đấu, trung tâm tập
với trƣờng học khác trên
luyện thể dục thể thao, sân
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tinh thần đoàn kết, thƣơng
yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng
trao đổi tập luyện, đến thi
đấu xếp thứ hạng có giải
thƣởng hoặc tranh cúp, tranh
cờ luân lƣu, tranh huy
chƣơng, thƣờng gọi là thi
đấu thành tích cao. Hình
thức này đòi hỏi nhiều tố
chất vận động chuyên
nghiệp với những phƣơng
pháp huấn luyện, tập luyện
khoa học để thi đấu. Các
khẩu hiệu: “Cao hơn, nhanh
hơn, mạnh hơn” làm mục
tiêu vƣơn đến, hoặc tinh
thần “Thể thao trung thực,
cao thƣợng” luôn đƣợc tôn
trọng.
Giáo dục là sứ mệnh cao cả
nhất trong xã hội, là giá trị
bất khả tƣ nghị qua các thời
đại, là công đức trang
nghiêm vì giáo dục là dạy
ngƣời nên ngƣời. Hiện nay,
hình ảnh xấu về bạo lực, bạo
hành trong gia đình, học
đƣờng và xã hội có chiều
hƣớng gia tăng, nên giáo dục
cần đƣợc coi trọng để định
hƣớng con ngƣời về với
“Đại học chi đạo, tại minh
minh đức, tại tân dân, tại chỉ
ư chí thiện”, có nghĩa là
“Đạo của đại học là ở tỏ
đức sáng, ở mới dân và ở
chỗ chỉ ư chí thiện” và
“Đường lối của võ thuật
trước tiên là phải trọng võ
đức, muốn có võ đức phải
hiểu rõ công lý, muốn hiểu
rõ công lý thì phải có học
vấn”.
Đà Lạt, 9/2021
TVB
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CẢM T
R !!
EW YEA MỚI !!
(*)
N
Y
P
P
”
!
M
!
“HA
Ă
i
ồ
N
r
c
G
ú
ỪN
Ph
CHÚC M hau đây - Hạnh t nước
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Hạ
Võ T
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Hạt sƣơng rơi đêm
khuya sƣớt mƣớt
Làm ƣớt thêm vần
điệu ý thơ
Bồng bềnh trôi nh
ịp nhàng con nƣớc
Giọt lệ rơi, nƣớc cu
ốn cơn mƣa ?
Đêm giao mùa đâ
u đây pháo nổ
Đêm Paris, vọng tiế
ng quê nhà ?
Nghe đì đẹt nhịp nh
àng tiếng pháo
Vẫn reo mừng nă
m mới từ xa.
Đêm giao mùa cò
n nghe tiếng pháo
Nổ bùng ra thấm
thía Tự Do !
Tâm hồn ta bừng
bừng pháo nổ
Rồi mai này sự th
ực & giấc mơ.
Có trẻ thơ châm m
ồi lửa đốt
Miệng cƣời tƣơi gi
eo nắng tin vui
Saigon ơi vời xa đâ
y đó
Niềm vui chung sẽ
đến mọi ngƣời.
Dòng đời nhƣ con
nƣớc xuôi ngƣợc
Ra biển khơi quay
lại thời gian
Nghe nƣớc cuốn m
ây trôi trung trẻ
Non nƣớc rồi nhuộ
m sắc cờ vàng.
Năm 22 pháo hoa
còn nở
Trong tâm hồn rộ
n rã muôn ngƣời
Cùng chúc nhau
niềm vui năm mới
Dịch bệnh qua, cò
n lại an vui.
Paris, sáng 01/01/
2022

…...Tiếp theo số trước

Lày A Mản

Nguyên văn:

(論語.憲問) Khổng Tử bình luận về
2 nhân vật lịch sử thời Xuân Thu
Chiến Quốc này nhƣ sau: “ 晉文公
譎而不正，齊桓公正而不譎” (Tấn Văn
Công quyệt nhi bất chính, Tế
Hoàn Công chính nhi bất quyệt),
Hán-Việt:
nghĩa là Tấn Văn Công quỷ quyệt
Tấn Sở canh bá,
và bất chính, Tề Hoàn Công thì
Triệu Nguỵ khốn hoành.
chính và không quỷ quyệt. Có ý
Giả đồ diệt Quắc,
kiến cho rằng do cuộc đời Tấn
Tiễn thổ hội minh.
Văn Công gặp nhiều trắc trở phải
Hà tuân ƣớc pháp,
lƣu lạc 19 năm bên nƣớc Sở, nếm
Hàn tệ phiền hình.
đủ mùi khổ cực nên trở thành con
Khởi Pha Tiễn Mục,
ngƣời chuyên dùng thủ đoạn quỷ
Dụng quân tối tinh.
quyệt, giả trá để mƣu cơ nghiệp;
Tuyên uy sa mạc,
ngƣợc lại Tề Hoàn Công là con
Trì dự đan thanh.
nhà dòng dõi thế phiệt nên hành
xử công minh chính trực.
Bốn mƣơi chữ trong Thiên Tự
Sở' ở đây cũng chỉ tên một nƣớc
Văn dƣới đây nhắc lại một số sự
khác thời Xuân Thu, thủ phủ đặt
kiện lịch sử thời Xuân Thu Chiến
tại Đan Dƣơng (丹陽) Tứ Xuyên.
Quốc bên Trung Hoa.
Sở là nƣớc lớn nhất thời Xuân
Thu, lãnh thổ gồm các tình Hồ
晉楚更霸 (Tấn Sở canh bá)
'Tấn' là tên một nƣớc thời Xuân Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng
Thu, thời cực thịnh Tấn bao gồm Khánh xuôi theo sông Dƣơng Tử
cả miền Nam các tỉnh Sơn Tây, về phía Đông trải dài tới Thƣợng
Hồ Bắc, miền Tây Hà Nam và Hải, Triết Giang. Nƣớc Sở thời
một phần của Thiểm Tây (TQ), ở đó không những đất rộng mà dân
đây ám chỉ Tấn Văn Công (晉文公, còn đông, kinh tế, quân sự phát
697~628BC); triển nhanh hơn các nƣớc khác..
nếu Tề Hoàn Sở Trang Vƣơng là vị vua Sở đã
Công (齊桓公, ? chinh phạt và nuốt trọn 40 nƣớc
~643BC) là vị nhỏ trong số 170 đƣợc sử ghi lại
vua đầu tiên trong thời Chiến Quốc.
'Canh' là thay phiên nhau. 'Bá' là
chúa tể. Bốn chữ trong câu này ý
nói Tấn và Sở thay phiên nhau
tranh quyền bá chủ. Theo sách Sử
Tấn Văn Công
Ký Tƣ Mã Thiên (司馬遷史記),
mục Thế Gia (世家), chƣơng 39
đứng đầu Ngũ
Tấn Thế Gia (晉世家), vào năm
Bá (五霸) thì vị
632BC Tấn Văn Công đánh bại
vua thứ nhì
Sở Thành Vƣơng (楚成王) trong
chính là Tấn
trận đại chiến Thành Bộc (城濮)
Văn
C ô n g.
mà thành bá chủ. Năm 597BC,
Trong
sách
Sở Trang Vƣơng (楚莊王) xuất
Luận
Ngữ,
mục Hiến Văn
Tề Hoàn Công quân phạt Trịnh (鄭), nhà Tấn
晉楚更霸,趙魏困橫。
假途滅虢,踐土會盟。
何遵約法,韓弊煩刑。
起頗翦牧,用軍最精。
宣威沙漠, 馳譽丹青。
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đem quân đến tiếp cứu. Nhà Tấn
sau cái chết của Tấn Văn Công
vào năm 600BC thì dù vẫn là bá
chủ nhƣng đã bắt đầu suy nhƣợc.
Tấn Cảnh Công (晋景公) bị thảm
bại dƣới tay Sở Trang Vƣơng tại
trận Bật Địa (邲地), nay thuộc
phía Đông thành phố Trịnh Châu
(鄭州) tỉnh Hà Nam (河南), Trung
Quốc. Tấn và Sở thay phiên làm
bá chủ thời Xuân Thu là vì lẽ đó.
(Triệu Nguỵ khốn hoành)
'Triệu' là tên một nƣớc thời Xuân
Thu (403~222BC), một trong
Xuân Thu Thất Hùng (Tần, Sở,
Hàn, Nguỵ, Triệu, Yên, Tề), lãnh
thổ bao gồm một phần miền Nam
tỉnh Hà Bắc, trung Bắc bộ tỉnh
Sơn Tây, miền Tây Nam tỉnh Hà
Bắc, và một phần của Nội Mông.
'Nguỵ' là tên một nƣớc thời Xuân
Thu (423~225BC), cũng là 1
trong Thất Hùng, lãnh thổ bao
gồm miền Nam tỉnh Sơn Tây,
trung Bắc bộ tỉnh Hà Nam, miền
Tây tỉnh Thiểm Tây, phần lớn
miền Nam tỉnh Hà Bắc ngày nay.
'Khốn' là làm khó, gây khó, khốn
đốn. 'Hoành' là chiều ngang. Bốn
chữ trong câu này ý nói nƣớc
Triệu và nƣớc Nguỵ hợp lại
(cùng với 4 nƣớc còn lại trong
Chiến Quốc Thất Hùng (戰國七雄)
theo trục tung gây khốn đốn cho
nƣớc Tần theo học thuyết quân sự
Hợp Tung Liên Hoành (合縱連橫)
của Tô Tần (蘇秦 ?~284BC) và
Trƣơng Nghị (張儀 ?~309BC), hai
đệ tử theo học chính trị nổi tiếng
của Quỷ Cốc Tử (鬼谷子), cùng
với Bàng Quyên (龐涓) và Tôn
Tẫn (孫臏) là 2 đệ tử nổi tiếng
theo học quân sự. Theo mục Tần
Tam, chƣơng Tần Sách trong
Chiến Quốc Sách (戰國策.秦策.秦
趙魏困橫
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Công Tôn Diễn ( 公孫
衍 360~300) phát động phong
trào Hợp Tung, Tô Tần ra sức
thuyết phục 6 nƣớc ở phƣơng
Đông liên kết các nước phòng thủ
từ Nam chí Bắc theo trục tung
(trục Bắc-Nam, thẳng đứng, trục
y trên đồ thị hàm số toán học), từ
đó khiến Tần ở phương Tây
không thể gây chiến với các nƣớc
này. Sau nhờ có Trƣơng Nghị đề
xuất chiến lƣợc Liên Hoành cho
nhà Tần ở hƣớng Tây liên hợp
với các nƣớc nhỏ ở hƣớng Đông
mà thành thế Liên Hoành theo
trục hoành (trục Đông-Tây, nằm
ngang, trục x) mà phá vỡ thế Hợp
Tung, tiến chiếm Tứ Xuyên,
Thiểm Tây, Cam Túc nằm về
phía Bắc.
三)

Ngũ Niên (春秋左傳.僖公.僖公五年)
có ghi rằng nƣớc Ngu và nƣớc
Quắc là 2 nƣớc lân bang nằm bên
nhau trên dải đất ngày nay thuộc
tỉnh Sơn Tây. Tấn Hiến Công ngỏ
ý xin nƣớc Ngu cho mƣợn đƣờng
qua chiếm nƣớc Quắc, đại phu
nƣớc Ngu là Cung Chi Kỳ (宮之
其) biết đƣợc âm mƣu nhà Tấn
diệt Quắc xong sẽ diệt luôn Ngu
nên can gián. Ngu Công (虞公)
cho rằng Tấn và Ngu đều cùng
tông chi với nhau nên không
nghe. Cung Chi Kỳ lại nói rằng
cả 3 nƣớc Tấn, Ngu, Quắc đều
cùng họ Cơ (姬), nay Tấn còn
muốn diệt Quắc thì sao lại không
muốn diệt luôn Ngu? Ngu Công
lại nói rằng ta tế tự thành kính,
quỷ thần sẽ phù hộ ta. Cung Chi
Kỳ nhấn mạnh rằng quỷ thần thân
với Đức, không thân với ngƣời, tế
tự mà không tích đức thì cũng vô
dụng. Ngu Công một mực không
nghe. Cung Chi Kỳ thấy vậy bèn
dắt cả họ hàng bỏ nƣớc Ngu ra đi.
Quả nhiên trên đƣờng kéo quân
về sau khi diệt xong Quắc, Tấn
diệt luôn Ngu.
thổ hội minh)
'Tiễn Thổ' là một địa danh cổ thời
Xuân Thu nay là thuộc huyện
Huỳnh Dƣơng, tỉnh Hồ Nam (荥阳
市,河南). 'Hội' là hội họp, tụ họp.
'Minh' là thề nguyện. Dùng nhƣ
một từ kép, 'hội minh' nghĩa là tụ
họp lại mà thề nguyện một quyết
tâm. Ý câu này nhắc lại trang sử
nhân lúc Chu Tƣơng Vƣơng (周襄
王, ?~619BC) đến Tiễn Thổ uỷ
lạo quân Tấn sau khi quân Tấn
Văn Công đánh bại quân Sở
Thành Vƣơng tại Thành Bộc, Tấn
văn Công thừa cơ mời các nƣớc
chƣ hầu đến hội minh suy tôn
mình lên làm bá chủ. Thiết tƣởng
cũng nên nói thêm là trong sách
Tả Truyện dẫn ở trên có ghi rằng
Tấn Văn Công bị lƣu đày nƣớc
Sở 19 năm, đƣợc Sở Thành
Vƣơng đối đãi tử tế có hứa rằng
nếu sau này có trở về làm vua
nƣớc Tấn thì trong trƣờng hợp
踐土會盟 (Tiễn

Chiến Quốc Thất Hùng
(Giả đồ diệt Quắc)
'Giả' là mƣợn, thuê. 'Đồ' là con
đường. 'Diệt' là tiêu diệt, xoá bỏ.
'Quắc' là tên một nƣớc có từ thời
nhà Chu và đều đã bị diệt vong từ
thời Xuân Thu Chiến Quốc.
Nƣớc Quắc có Đông Quắc, Tây
Quắc, Nam Quắc, và Bắc Quắc.
Theo sự suy luận của ngƣời viết
nƣớc Quắc ở đây là Bắc Quắc (北
虢) vì bị Tấn Hiến Công (晉獻公,
676~651BC) dùng nƣớc Ngu (虞)
làm bàn đạp tiêu diệt năm
658BC. Bốn chữ trong câu này
nói lên một trang trong lịch sử
Xuân Thu Chiến Quốc khi nƣớc
Tấn mƣợn đất nƣớc Ngu làm
đường tiến tới diệt nước Quắc.
Sách Xuân Thu Tả Truyện,
chƣơng Hy Công, mục Hy Công
假途滅虢
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Tấn và Sở có giao tranh thì Văn
Công sẽ triệt thoái 'tam xá' (三舍),
tức 90 lý (里), hay khoảng
4500m. Trong trân đại chiến
Thành Bộc, Tấn Văn Công giữ
lời lui vể 3 xá, quân Sở đuổi theo
bị trúng kế mai phục nên thƣơng
vong rất nhiều mà đại bại.
(Hà Tuân Uớc Pháp)
'Hà' ở đây là một danh từ riêng, là
tên của Tiêu Hà (蕭何, ?193BC),
một chính trị gia lỗi lạc ngang
hàng với Trƣơng Lƣơng (張
良, 262~186BC), Hàn Tín (韓
信, 232~196BC) là những khai
quốc công thần đã giúp Lƣu Bang
(劉邦, ?~195BC) đánh bại Sở Bá
Vƣơng Hạng Vũ (楚霸王項羽,
232~202BC) dựng nên cơ nghiệp
nhà Hán (漢朝, 202BC~220AD).
Tiêu Hà đƣợc lịch sử ghi lại nhƣ
ngƣời có công soạn thảo bộ luật
nhà Hán gồm 9 chƣơng gọi là
Cửu Chƣơng Luật (九章律) hay
còn gọi là Hà Tuân Ƣớc Pháp (何
遵約法), có ảnh hƣởng và hiệu lực
mãi đến cuối đời Đông Hán (東漢,
25~220AD). Cả sách Sử Ký Tƣ
Mã Thiên (史記.蕭相國世家)lẫn sách
Hán Thƣ(漢書.蕭何傳) đều có ghi
sự tích Tiêu Hà soạn bộ luật này.
Thiết tƣởng ở đây không cần phải
thích nghĩa từng chữ vì 'Hà Tuân
Ƣớc Pháp' là tên một bộ luật dƣới
thời nhà Hán do công thần Tiêu
Hà soạn thảo.
何遵約法

tệ phiền hình)
'Hàn' là một danh từ riêng, là họ
của Hàn Phi Tử ( 韓非子 ,
281~233BC), bạn học của Lý Tƣ
(李斯, 284~208) cùng là học trò
của Tuân Tử (荀子, 316~237BC).
Hàn Phi Tử là ngƣời tiêu biểu của
học phái Pháp Gia (法家) thời
Chiến Quốc. 'Tệ' là khốn đốn,
diệt vong, chết, ở đây đƣợc dùng
thay thế chữ 斃 đồng âm đồng
nghĩa. 'Phiền' là rắc rối, phiền hà,
hà khắc. 'Hình' là hình phạt. Sách
Sử Ký Tƣ Mã Thiên (史記•老子韓非
列傳) có ghi rằng Hàn Phi là
ngƣời nƣớc Hàn, đƣơng lúc đất
韓弊煩刑 (Hàn
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nƣớc Hàn trên đà suy vong, Hàn
Phi nhiều lần khuyên can nhƣng
vua Hàn không nghe. Hàn Phi
chú tâm viết sách, một trong
những bộ sách tựa 'Thuyết
Nan' (說難) được đến tai Tần
Thuỷ Hoàng và trở thành tăm đắc
với Thuỷ Hoàng. Hàn Phi giúp
Thuỷ Hoàng soạn thảo những bộ
luật hà khắc theo tƣ tƣởng Pháp
Gia. Nhƣng Hàn Phi Tử cuối
cùng lại phải chết vì những gì
mình biên soạn. Trong Sử Ký, Tƣ
Mã Thiên bình luận rằng 'vẫn biết
rằng khuyên vua là khó mà Hàn
Phi còn viết bộ Thuyết Nan,
nhƣng chính mình lại không thoát
khỏi tai hoạ vì khuyên vua', đƣa
đến thảm hoạ phải tự tử trong
ngục. Bốn chữ trong câu này nói
lên thực trạng Hàn Phi tự diệt
bằng chính tác phẩm của mình.
Pha Tiễn Mục)
Xin mở một cái ngoặc đơn ở đây
để nói rằng có sách ghi là 起翦頗
牧 (Khởi Tiễn Pha Mục). Lúc đầu
ngƣời viết tƣởng rằng ngày xƣa
mình đọc theo thầy rồi học thuộc
lòng nhƣ con vẹt nên lộn thứ tự
mà đọc 'Pha' trƣớc 'Tiễn' vì lý do
nói dƣới đây, nhƣng khi soát lại
thì thấy có nhiều sách cũng ghi
theo thứ tự mình học lúc còn nhỏ,
起頗翦牧 (Khởi

xin đóng ngoặc). 'Khởi' là danh
từ riêng, tên của Bạch Khởi (白起,
332-257BC), một danh tƣớng nhà
Tần thời Xuân Thu. 'Pha' là tên
của Liêm Pha (廉頗, 327~243BC),
một danh tƣớng nhà Triệu thời
Xuân Thu. 'Tiễn' là tên của
Vƣơng Tiễn (王翦, ?~?), một danh
tƣớng nhà Tần cùng thời với
Bạch Khởi. Điều khiến ngƣời
viết nghi ngờ và tự hỗ thẹn với
cái kiểu học nhƣ vẹt của mình là
cả 2 Khởi, Tiễn đều là tƣớng nhà
Tần lại đƣợc chen Pha là tƣớng
nhà Triệu vào giữa trong khi Lý
Mục (,李牧, ?~229BC), một danh
tƣớng cùng thời với Liêm Pha lại
là tên một danh tƣớng nhà Triệu.
'Mục' ở câu này là tên của Lý
Mục, vị tƣớng nhà Triệu từng
viết nên những trang sử phòng
thủ và đẩy lui bao phen xâm lƣợc
của quân Hung Nô ở Nhạn Môn
Quan (雁門關) vậy. Câu này nhắc
đến tên của 4 danh tướng thời
Xuân Thu Chiến Quốc, 2 tƣớng
nhà Triệu xen kẽ với 2 tƣớng nhà
Tần.
(Dụng quân tối tinh)
'Dụng' là xử dụng, sai khiến.
'Quân' là binh lính. 'Tối' là cao
nhất, tột độ. 'Tinh' là thuần thục,
tinh thông. Ý câu này nghĩa là
用軍最精

điều binh khiển tướng cao tuyệt,
câu này có thể đƣợc xem nhƣ
động từ (dụng quân) và trạng từ
(tối tinh) của cụm chủ từ gồm 4
danh tƣớng ở cậu trƣớc đó.
uy sa mạc)
'Tuyên' là rộng lớn, truyền xa.
'Uy' là oai danh, tiếng tăm. 'Sa
mạc' là … sa mạc. Ý nói oai danh
của 4 vị tƣớng nhắc tên ở trên
vang rộng đến cả biên cƣơng sa
mạc khiến quân ngoại xâm phải
kiêng kỵ.
宣威沙漠 (Tuyên

(Trì dự đan thanh)
'Trì' là truyền đi, vang ra xa. 'Dự'
là tiếng khen, lời ca tụng. 'Đan' là
màu đỏ. 'Thanh' là màu xanh lục.
Đan và thanh là 2 màu không
chóng phai nên thƣờng đƣợc
dùng trong hội hoạ, ghi chép sử
liệu; đan thanh đƣợc dùng nhƣ
một từ kép nghĩa là sách sử vì
ngƣời xƣa chép sử bằng chữ khắc
màu đỏ trên vỏ tre xanh. Ý 4 câu
cuối này nói tên tuổi 4 danh
tƣớng thời Xuân Thu vang mãi
tận biên cƣơng sa mạc và đi mãi
vào sử xanh.
馳譽丹青

(Còn tiêp)

Tổng Kết Tài Chánh
31/12/2021
Kết sổ ngày 31/12/2020
Thu :
Niên liễm 2021
Tổng số thu

3 509.75 €
380,00
380,00

Chi
Tương trợ Dự án Nụ Cười 3-Em Đến Trường
Quan Hôn Tang Tế
Tổng số chi
Kết sổ ngày 31/12/2021

600,00
433,90
1 033,90
2855,85 €

Niên liễm2021 :
Trần Thị Châu, Lưu Văn Dân, Trần thị Liên Hương, Từ thị Hoàng (niên liễm 2020-2022), Phạm
Trọng Khoát, Thạch Lai Kim (niên liễm 2021-2024), Hồng Thị Kim Lan, Lầy A Mản (niên liễm
2017-2030), Ngô Thị Bìch Ngọc, Lê Đính Thông, Trần Văn Nho-Trần Kim Hồng (niên liễm 2021
-2024).
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GIA CHÁNH
Trần Thị Châu - K8

Nguyên liệu
Mầu xanh lá dứa:

Mầu trắng :

150 g bột năng
100 g đường
100 g nước cốt dừa
50 g nước nước nóng
Xay 70 g lá dứa với 100 ml nước,
lọc lấy 100 ml nước lá dứa
 1/8 thìa càphê dầu














50 g bột năng + 100 g bột gạo
150 g đường
100 g nuớc cốt dừa
150 g nước nước nóng
1 gói sucre vanillé
1/8 thìa càphê dầu

Cách làm
 Trộn đều phần nguyên liệu màu xanh và mầu trắng riêng biệt, sau đó chờ






khoảng 10-20 phút cho bột nở
Thoa dầu vào khuôn, cho vào nồi hấp với nước đã xôi và vặn lửa trung
bình
Dùng khăn vải che nồi trước khi đậy nắp để tránh nước rỏ xuống bánh
Đầu tiên đổ một lớp bột mầu xanh lá dứa, hấp 10 phút, rồi đổ một lớp mầu
trắng, rồi tiếp tục mầu xanh, mầu trắng … .Những lớp sau, chỉ hấp 5
phút…(đổ 4 lớp xanh và 3 lớp trắng là vừa đẹp)
Lớp cuối pha thêm một thìa súp nước cho lỏng bột để mặt bánh không
khô, hấp thêm 15 phút là chín. Chờ nguội mới lấy bánh ra.
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PHÂN ƯU
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến
Phu nhân GS Đỗ Ngọc Hiển

Chị LÊ THỊ THANH XUÂN K10

Bà Theresa PHAN NHỊ QUÝ
Về với Chúa ngày 17/10/2021 tại California
Hƣởng thọ 77 tuổi

Qua đời ngày 13/12/2021 tại Sài Gòn
Hƣởng thọ 68 tuổi

Chị TRẦN THỊ NGỌC KHANH VK

Anh NGUYỄN VĂN NGHIỆP K2

Lìa trần ngày 10/12/2021 tại California
Hƣởng thọ 70 tuổi

Tạ thế

ngày 9/12 /2021 tại Saigon
Hƣởng thọ 79 tuổi

Phu Quân Chị Nguyễn thị Ngọc Hƣơng K5

Anh TRẦN QUỐC VIỆT K5

Anh Giuse NGUYỄN LỘC K9

Mệnh chung ngày 30/08/2021 tại Saigon
Hƣởng thọ 72 tuổi

Mãn phần ngày 27/09/2021 tại California
Hƣởng thọ 70 tuổi

Thân phụ anh Lê Lệ Mẫn KH

Thân mẫu anh Phạm Ngọc Lâm K5

Cụ Ông Benedicto LÊ VĂN PHÓ

Cụ Bà Anna PHẠM THỊ MAI-ANH

Quy tiên ngày 16/12/2021 tại California
Hƣởng thọ 99 tuổi

Qúa vãng ngày 17/11/2021 tại California
Hƣởng thọ 90 tuổi

Thân mẫu anh Nguyễn Đức Khánh K10

Phu nhân anh Hứa Huệ Sang K4

Cụ Bà Anna NGUYỄN THỊ THUẬN

Chị TRƢƠNG NGỌC HUỆ

Thất lộc ngày 28/10/2021 tại California
Hƣởng thọ 86 tuổi

Từ trần ngày 14/10/2021 tại Paris
Hƣởng thọ 72 tuổi
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cùng một lúc.
Cũng nhờ bên Pháp tình trạng
dịch bệnh thuyên giảm tối đa nên
sự đi lại trong nƣớc thoải mái, chị
Hƣơng gặp lại nhiều bạn bè. Gặp
đông nhất có lẽ là ở nhà chị Trần
Thị Châu.
4) Bệnh tình của bạn bè Paris
Ngoài anh Lê Đình Thông, một
vài bạn Thụ nhân Paris cũng có
vấn đề sức khoẻ. Về tim thì có
hai anh Nguyễn Khánh Chúc K1
và Hồ Bảo Quốc K3. Riêng anh
Chúc thì đáng lẽ anh phải làm
stent, nhƣng lần khám bệnh mới
nhất bác sĩ nói mạch máu phải
làm stent nằm đàng sau trái tim
nên rất rắc rối, nguy hiểm. Anh
phải tiếp tục chữa bằng thuốc.
Anh Nguyễn Văn Vĩnh K1 trong
thời gian chữa ung thƣ máu bằng
hoá trị đã bị rụng hết tóc, mấy
tháng sau coi nhƣ hồi phục, tóc
râu mọc trở lại. Tuy nhiên ngƣời
ta nhận thấy trong ngƣới anh
không có kháng thể. Khi anh bị
bệnh tái phát, anh cho là do mũi
chủng ngừa thứ 3. Trong bữa ăn
nhà chị Chu Nguyệt Nga K3,
trông anh ốm hẳn. Anh nói bị sụt
10 kí từ hôm gặp nhau ở nhà anh
Lƣu Văn Dân cách đây hơn một
tháng, trƣớc khi anh đi Mỹ. Cái
hạch ở bụng dƣới vẫn to. Dù vậy
anh vẫn thấy khoẻ. Tay chân
không bị yếu, không đau nhức.
Anh Dân thì không đau nhƣng bị
lỏng gối. Đi không nhanh đƣợc
mà còn sợ vấp ngã. Lúc ở Floride, khi đi quan sát nhà cửa,
vƣờn tƣợc, anh bị ngã vào một ao
cá sau nhà. Lý do là cỏ mọc làm
đất mấp mô, không được bằng
phẳng và cứng nhƣ đƣờng phố.
5) Ăn uống với bạn bè Florida
Ngày 08/11 chính phủ Mỹ bãi bỏ
lệnh cấm cản dân chúng ra hoặc
vào nội địa nên vợ chồng anh
Lƣu Văn Dân quyết định mua vé
qua Floride thăm bạn bè trong 3
tuần lễ. Năm nay nhà ở Sebastian
sửa cho tới cuối tháng mới xong

nên anh chị Dân-Marie phải cầu
cứu anh Nguyễn Thới Cƣờng để
đến tạm trú vài ngày.

Nhƣ thƣờng lệ anh Cƣờng mời
các anh chị Thụ nhân Floride đến
dùng cơm ngày hôm sau. Vì
nhằm mùa lễ Tạ ơn Thanksgiving
nên anh Phan Thạnh không đến
được. Ngược lại anh chị Bảo
Cầm-Kiệt, Quít-Yến thì lúc nào
cũng sẵn sàng. Đặc biệt anh chị
Huỳnh Mỹ Phƣơng -Mỹ từ Saint
Petersburg phía tây Floride chở
mẹ chị Mỹ hơn 200 cây số sang
để họp mặt. Được biết là bác cư
ngụ bên Canada, năm nay xuống
thăm con gái. Trông bác đã hơn
90 mà sức khoẻ vẫn tốt, ngồi trên
xe cả mấy tiếng đồng hồ mà
không thấy bác mệt.
Gặp nhau lần này thật nhiều. Mỗi
tuần ăn uống với nhau 2-3 bận,
lúc thì ở nhà anh Cƣờng, khi thì ở
nhà anh Quít, cũng có lần ở nhà
chị Bảo Cầm khi đi Orlando để
tìm sâm trắng cho anh chị ChúcMai. Chỉ tiếc là không gặp đƣợc
anh Phan Thạnh vì sau Thanksgiving anh bị cảm. Hy vọng là
không phải Covid.
6) Say nắng
Tuy là mùa đông nhƣng Floride
không lạnh. Ngƣợc lại có hôm
còn nắng ấm. Lợi dụng trời nóng
anh chị Dân-Marie đi ra biển phơi
nắng hoặc nằm trong vƣờn sau
nhà cạnh hồ bơi. Một hôm nằm
phơi nắng ở nhà khoảng một
tiếng đồng hồ, anh Dân bỗng
nghe tiếng chị Marie réo gọi, sau
đó vực anh dậy lôi vào nhà.
Nghe chị Marie kể lại anh mới
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biết là chị kêu anh dậy ăn cơm
mà anh không trả lời. Nửa tiếng
sau chị nghi rằng có "sự cố " nên
chị đi ra xem. Hỏi anh thì anh
không trả lời, mắt mở không lên,
ngƣời thì nóng nhƣ bị phỏng. Vào
trong nhà chị đắp nƣớc đá lên
trán, lên tay, lên chân, lên ngƣời
khoảng hơn nửa tiếng sau mới
thấy khả quan.
Khi nghe câu chuyện, ai cũng nói
một là anh bị say nắng, hai là anh
ngất xỉu trong khoảng thời gian
đó. Chị Yến nói nếu là dân Mỹ
thì họ đã kêu 911 tới cấp cứu rồi.
Đúng là may phước vì có thiên
thần phù hộ. Mọi ngƣời khuyên
từ bây giờ đừng phơi nắng một
mình nữa.
7) Luận án tiến sĩ
Anh Lê Đình Thông thông báo
một tin đáng hãnh diện của gia
đình anh mà cũng là một tin vui
chung cho Thụ nhân. Đó là tin cô
con dâu, vợ của con trai út anh là
Jean Pierre LE DINH, trình luận
án Tiến sĩ Khoa học ngày 10/12,
trong môi trƣờng giảng dạy. Dƣới
đây là thư mời tham dự buổi trình
luận án của cô Mathilde;
J'ai le plaisir de vous inviter à ma
soutenance de thèse intitulée:
" Mise en évidence in situ et
modélisation in vitro de traces
biologiques pour optimiser leur
prélèvement et les qualifier à des
fins d'identification génétique en
criminalistique."
La soutenance aura lieu le vendredi 10 décembre 2021 à 10h à
l'auditorium de la Maison Internationale de la Recherche située
au 1 rue Descartes à Neuville-sur
-Oise.
Con trai anh Thông, Lê Đình
Thiên Ân (Jean Pierre), hiện là
Chánh Văn phòng Vƣơng cung
thánh đƣờng Notre Dame de
Paris.
8) Gặp gỡ cô Liêm
Ngày 18/11 anh Lê Đình Thông
gặp cô Cúc, phu nhân thầy Lâm
Xem tiếp trang 23
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Thanh Liêm, về nhà cảm tác một
bài thơ:

Nhớ Thầy
Thầy Liêm mất tháng Tư Canh Tý
(1)
Lúc ban đầu Covid lây lan
Thầy tôi nhắm mắt nhẹ nhàng
Cô Liêm ở lại hai hàng lệ rơi.
Nhớ năm cũ tả tơi cơ cực
Năm 75 cô Cúc viễn chinh
Thầy còn ở lại một mình
Sống trong tù ngục hành hình
mấy năm.
Thầy sang Pháp “Trăm Năm” (2)
gặp lại
Với Thụ Nhân gặt hái chung lưng
Thầy Cô tay bắt mặt mừng
Học trò từ Úc (3) tưng bừng
chung vui.
Ngày gặp lại (4) cô luôn can đảm
Nhớ từng người trong đám Thụ
Nhân
Thầy tôi yên giấc vĩnh hằng
Gia đình an hưởng bình an,
phước lành.
Lê Đình Thông
—(1) Ngày 11/04/2020.
(2) Bách niên chi kế.
(3) Anh Phạm Văn Lưu.
(4) ảnh chụp ngày 18/11/2021.
Tin các nơi khác
1) Cà phê họp mặt bắc Cali
Anh Nguyễn Đình Cận K1 gửi 23 lần thƣ thông báo anh em vùng
San Jose, Cali, họp mặt uống cà

phê ở nhà anh Trần Ngọc Phong.
Trong hình có anh chị PhongLan, anh chị Cận-Ánh Xuân, anh
Phạm Huy Luận, anh Hồ Quang
Nhựt và theo anh Cận thì thiếu
anh Phạm Quang Hiền. Anh viết:
Hiền có trong nhóm cafe, nhưng
khi chụp hình thì
nó đã về rồi. Tất cả anh em khỏe
mạnh cả.
HQNhựt có hơi phát tướng, muốn
lấn cả tao, nhưng nó rất khỏe
mạnh, yêu nghề thầy 6. Tao có
hỏi nó: mầy muốn tao gọi mày là
gì..Thầy 6 hay mầy tao, nó cười
gọi mầy tao đi như trước
đây..hihi
Thân,
Cận

2) Báo cáo hoạt động xã hội
Ngày 25/12 chị Chủ tịch Ngô Thị
Bích Ngọc gửi đến anh chị em
TNÂC bản báo cáo hoạt động xã
hội của Dự án Nụ Cƣời 3- Em
Đến Trường cùng với lời chúc
cuối năm cúa anh Trần Trọng
Thức:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG XÃ
HỘI CỦA DỰ ÁN NỤ CƯỜI 3EM ĐẾN TRƯỜNG Như thông
lệ từ nhiều năm qua, ngoài
việc bảo trợ chuyện học và
chăm lo bữa ăn dinh dưỡng
cho học sinh nghèo, Dự án “Nụ
cười 3-Em Đến Trường” (NC3EĐT) cũng đồng thời tham gia
ột số hoạt động xã hội khác,
mang chút an ủi cho những
người không may mắn.
nc3emdentruong.com
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Thân gửi các Anh Chị Em Thụ
Nhân Châu Âu
Xin gửi đến Thụ Nhân Châu Âu
bản tổng kết các hoạt động xã
hội của Nụ Cười 3-Em Đến
Trường trong năm qua.
Thay mặt tất cả bà con nghèo,
xin gửi lời tri ân sâu đậm đến
các Anh Chị Em về sự giúp đỡ
quí báu trong thời gian qua.
Thân mến chúc Thụ Nhân
Châu Âu tận hưởng những
ngày Giáng sinh an vui và một
năm mới nhiều sức khỏe.
Trân trọng
Thức - Lý
3) Nguyễn Minh Kính trên đà hồi
phục
Ngày 10/10 chị Đặng Kim Ngọc
K1 báo tin cho biết tình trạng sức
khoẻ của vài anh chị Thụ nhân
nhƣ sau:
Anh LĐThông và các bạn Thụ
Nhân thân thương, Anh Nguyễn
Minh Kính đồng ý chuyển hình
nầy đến Anh LĐThông và ACE
như một lời thăm hỏi và cám ơn .
Anh Nguyễn Minh Kính trên đà
bình phục rất khả quan. Anh
Minh Kính sẽ rất vui khi bạn bè
nhớ đến. Trong cuộc điện đàm,
giọng nói rất rõ lúc kể chuyện
xưa và nay và nhắc nhiều đến
Anh Lê Đình Thông. Anh Kính
vẫn thường theo dõi đọc emails,
nhưng chưa thể “ gỏ phim” gởi
đến ACE chúng ta những lời
thăm hỏi hay trả lời.
Đây là ĐT: 858-829-4307, giờ
thuận tiện của anh Kính ở San
Diego là 4:00pm như em Chung
Thế Hùng, một Thụ Nhân đàn em
rất thường lo các đàn anh đàn
chị, cho biết đó. Những cú điện
thoại là “Món ăn tinh thần” rất
cần thiết cho các bạn của chúng
ta trong lúc dưỡng bệnh và chữa
bệnh.
Anh Hải Kiến Lửa ở Paris đã
bình phục và đang dung dăng
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dung dẻ ở Canada...
Phương Liên đã mạnh lại và
đang chờ Kim Ngọc đến Cali để
PLiên “ dẫn trẻ chu du...”

Xin các Thầy Sáu Nguyễn Sĩ
Bạch, Đổ Nguyên Chương và Hồ
Quang Nhựt tiếp tục dâng Lễ cầu
nguyện và tạ ơn Chúa dùm cho
ACE nha. Xin cám ơn trước và
hậu tạ sau khi có dịp…
Vẫn nhớ nhau trong kinh nguyện,
Kangaroo .
4)Trần Văn Lƣợc đến bắc Cali
Cuối tháng 10 anh Nguyễn Đình
Cận K1 báo tin anh Trần Văn
Lƣợc sang bắc Cali chơi và đƣợc
anh chị em TN tiếp đón ở nhà
anh Trần Ngọc Phong:
Sáng nay Cafe Phong Lan được
đón tiếp V/C anh Trần Văn Lược
rất vui nhộn. Chúng tôi có buổi
ăn brunch thân mật, nhất là anh
Quảng xuất hiện bất ngờ với câu
chuyện về cuộc đời mình thật hấp
dẫn.
Sau đó là anh Lược cho nghe qua
tình hình các ace tại Houston, tất
cả bạn bè đều khỏe, chỉ trừ anh
Lê Cảnh Thạnh bị stroke trước
đây nay trên đà hồi phục và lão
tướng Đan Đình Soạn đang bị

ung thư gan, đang điều trị.
Chúng tôi chia tay sau đó và hẹn
ngày hội ngộ.
Mong các bạn luôn vui khỏe và
bình an.
Rất thân mến,
Cận
Ngày hôm sau lại nhận đƣợc thƣ
của anh Lƣợc cải chính:
Đan Đình Soạn đã được giải
phẫu cắt cục búu ung thư trong
ruột, đang tiếp tục điều trị tại
nhà và được vợ con chăm sóc rất
tốt
(Không phải ung thư gan như
bạn Cận viết trong email). Chúng
ta cùng cầu nguyện cho bạn Soạn
chóng bình phục.
Lược
5) Hà Minh Quang định cƣ ở
Texas
Ngày 10/10 anh Trần Văn Hải
K2 thông báo anh chị Hà Minh
Quang & Nga K1 đã đến định cƣ
ở Houston, Texas. Bạn bè khắp
nơi đã gửi lời chúc mừng. Nhƣ
vậy anh chị Quang-Nga đã đoàn
tụ gia đình cùng các con.
Nửa năm trƣớc khi còn ở Việt
nam bạn bè truyền tin cho nhau
rằng anh Quang mỗi tuần phải đi
lọc thận 3 lần, nói năng rất yếu.
Bây giờ qua đƣợc Mỹ, anh có vẻ
lấy lại phong độ, liên lạc thƣờng
xuyên với bạn bè bằng viber.
Anh chị Lê Viết Võ - Thuỷ K2
lợi dụng cơ hội này để tổ chức
họp mặt với anh em Thụ nhân vì
từ ngày anh chị dọn sang Houston đã gần một năm mà chƣa có
dịp gặp ai. Ngày 14/11 ngoài đa
số khách là CTKD đủ các khoá
còn có hai anh Văn khoa là
Nguyễn Văn Năm và Hoàng Kim
Châu. Nghe nói căn nhà của anh
chị Võ -Thuỷ rất đẹp với khung
cảnh tƣơi mát và hồ cá Koï do
anh Võ vẽ kiểu và thực hiện.
Thực đơn ngày hôm ấy ngoài
những món tráng miệng linh tinh,
có hai món đặc biệt là bò nƣớng,
cá hồi nƣớng và anh Võ đích
thân làm đầu bếp trƣớc lò BBQ.
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6) Phạm Chí Thành mổ tim
Từ ngày 19/12 anh Võ Thành
Xuân thông báo cho anh chị em
Thụ nhân tình trạng sức khoẻ của
anh Phạm Chí Thành và cập nhật
gần nhƣ mỗi ngày tin tức lấy từ
nhà thƣơng:
Các bạn thân mến,
Bạn Phạm Chí Thành đã phải đi
cấp cứu và mổ tim làm bypass
hôm sáng Chúa Nhật 12/12.
Mổ xong Thành đã tỉnh lại nhưng
rồi có chuyển biến xấu đến giờ
nầy (10 giờ 50 tối ngày Thứ Bảy
18-12, giờ California) vẫn còn
trong tình trạng critical.
Xin các bạn cùng hiệp thông cầu
nguyện cho bạn chúng ta.
Thân mến,
VTXuan
Sau vài tin khiến cho chúng ta
tăng hy vọng, ngày 30/12 anh
Xuân gửi một tin kém vui:
Các bạn thân mến,
Tin hôm nay thật buồn.
Tình trạng của Thành lại xấu
hơn. Thuốc ngủ phải tăng thêm,
không tự thở được vẫn phải nhờ
máy và "will be a long time to
recover." (nguyên văn)
Tôi đã nói với người thân của
Thành là trong tình bạn thân xin
cho bạn bè tiếp tay lo cho Thành
nhưng nhận được lời cám ơn vì
hiện tại chưa cần.
Thành vẫn còn trong ICU và
bệnh viện vẫn chưa cho thăm.
Rất mong các bạn tiếp tục cầu
nguyện cho Phạm Chí Thành.
Thân mến,
VTXuan
Vào ngày đầu năm 2022, anh
Xuân lại viết:
Các bạn thân mến,
Ngày đầu năm mà tôi phải rất
tiếc báo với các bạn tin thật
buồn.
Bệnh tình của Thành chuyển biến
rất xấu.
Thành không còn nhận ra người
thân.
Trước đây Thành có thể đáp lại
lời của bác sĩ, y tá hay người
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thân qua cái chớp mắt hay lắc
nhẹ đầu, nay không có phản ứng
gì.
Có thể phải chuyển đến bệnh viện
khác để điều trị chuyển biến mới.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho
Thành.
Thân mến,
VTXuan
7) Hội ngộ mừng xuân Nhâm
Dần
Cuối tháng 11 anh Võ Thành
Xuân K1chuyển thƣ thông báo
đêm hội ngộ cựu sinh viên Viện
Đại học Đà lạt nhằm thứ sáu 11
tháng 2 năm 2022. Thay mặt Ban
Tổ chức, chị Nguyễn Ngọc Tịnh
K10 cho biết:
Đêm Hội Ngộ Cựu Sinh viên Viện
Đại học Đà lạt
MỪNG XUÂN NHÂM DẦN
Thứ sáu Ngày 11 tháng 2 Năm
2022
Bắt đầu đúng 6:00 pm
tại DIAMOND SEAFOOD
PLACE
Tel: 714-891-5347
8058 Lampson Ave, Garden
Grove, CA 92841
Dạ Tiệc, Ca Hát và Dạ Vũ
BAN NHẠC THE PASSION &
ACE THỤ NHÂN PHỤ TRÁCH
Giá vé: $65/người
Thuyvan Tran, 1636 Beechwood,
Costa Mesa, CA92626
Chi phiếu chỉ nhận đến trước
ngày 31/01/2022,
sau đó mọi giao dịch về tiền Vé
tham dự xin trả cash.
8) Hà Minh Quang mứng lễ Vàng
Sau ngày gặp gỡ ở nhà anh Lê
Viết Võ, anh Hà Minh Quang gửi
giấy mời bạn bè đến nhà hàng dự
tiệc mừng lễ Kim khánh của anh
chị. Ngoài bạn bè đã gặp nhau
lần trƣớc, còn có thêm anh chị
Nguyễn Sĩ Bạch K1- Trịnh Thị
Phƣơng ( Sƣ phạm ), anh Lê
Ngọc Tùng K1 cƣ ngụ ở Houston. Thêm vào đó có vài ngƣời từ
Cali qua nhƣ vợ chồng Trần
Quang Cảnh - Võ Kim Thoàn

K1, Mai Trung Cƣờng K1 và
Trần Văn Hải K2.

vịn anh Kiệt. Bác sĩ không tìm ra
nguyên nhân để chữa trị. Chị đi
không giống hẳn cua đi, nhƣng
hai chân cứ xoạc rộng ra, lúc nào
cũng chực té.
Các anh trông có vẻ còn khoẻ,
nhƣng thật ra ai cũng cẩn thận
trong các công việc nhà. Anh
Cƣờng thì yếu một mắt nên
không còn lái xe ban đêm.

Buổi tiệc này do các con anh chị
Quang tổ chức để mừng bố mẹ,
trƣớc là mừng hai ngƣời đƣợc
sang định cƣ ở Mỹ, sau là đã
chung sống hạnh phúc đƣợc nửa
thế kỷ. Tiếp theo lời giới thiệu và
cảm ơn của gia đình anh Quang,
ba anh Thụ nhân là Trần Văn
Lƣợc K1, Trần Trí K4 và Hoàng
Minh Châu VK lên chúc mừng
và tặng anh chị Quang-Nga hoa
và plaque lƣu niệm với giòng chữ
"Chúc mừng 50 năm hạnh phúc
Quang & Nga " và ấn tƣợng nhất
là hai chữ H.. ẤP HÔN.
Sau khi đồng ca Happy 50 Anniversary, các món ăn đƣợc dọn lên
và màn ca nhạc vũ cũng bắt đầu.
Ngoài những giọng hát quen
thuộc của Thụ nhân nhƣ chị Kim
Thoàn, chị Hồng ( vợ Trần Đắc
Đạt K1), người ta để ý thấy lần
đầu tiên anh Mai Trung Cường
lên sân khấu với bản Em Đến
Thăm Anh Một Chiều Mƣa.

10) Giỗ Cha
Nhƣ thƣờng lệ, hàng năm vào
khoảng cuối tháng 12, anh chị em
Thụ Nhân ở Việt nam tổ chức
ngày Truyền thống, cũng là ngày
giỗ Cha Viện trƣởng Nguyễn
Văn Lập. Nhƣng từ hai năm nay,
vì dịch bệnh Covid-19 nên anh
chị em không còn dịp gặp nhau.

9) Sức khoẻ bạn bè Florida
Bạn bè Thụ nhân đã là U80-U90
nên sức khoẻ của ai cũng yếu
kém. Ai cũng có 3 cao, 1 thấp,
nhất là thấp khớp thì có vẻ ai
cũng bị.
Chị Hƣơng, vợ anh Nguyễn Thới
Cƣờng cho biết từ một năm nay
chị đi đứng không vững, lên xe
xuống xe đểu phải vịn kỹ càng,
không thì té.
Chị Trịnh Thị Bảo Cầm sau lần
croisière cuối cùng, vì sách va li
quá nặng nên bị vẹo ba sƣờn;
mấy tháng đầu phải chống gậy,
bây giờ tạm yên nhƣng vẫn phải
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Tuy không tổ chức ngày Truyền
thống, nhƣng anh chị em Thụ
Nhân vẫn nhớ ngày giỗ nên một
số anh chị đã viếng mộ Cha để
cầu nguyện, thay hoa và đốt vài
nắm nhang. Ngày 19/12 anh Trần
Văn Hải K2 gửi tấm hình mộ bia
của Cha với bó hoa tƣởng niệm.

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY
Tin Âu châu
1) Tang lễ Thầy Vũ Quốc Thúc
Sáng thứ năm 25/11/2021, lúc 11
giờ, tang lễ của Thầy Thúc đƣợc
cử hành trọng thể tại Giáo xứ Việt
Nam-Paris. Mặc dù nạn dịch
Covid vẫn còn, nhƣng ngoài gia
đình, con cháu của Thầy, còn có
khá đông thân hữu và học trò cũ
của Thầy. Thụ Nhân Âu Châu có
Thầy Cô Trần Văn Ngô, chị Chủ
tịch Ngô Bích Ngọc, anh Lê Đình
Thông, anh Thân Văn Điển và
anh Phạm Trọng Khoát.

Trong phần nghi thức tiễn biệt,
chi Chủ tịch Ngô Bích Ngọc, thay
mặt cho anh chị em Thu Nhân có
vài lời tiễn biệt, sau đó chị đọc
thêm 1 bài của anh Trần Đình Chỉ
ở Úc và 1 bài của chị Nhan Ánh
Xuân ở California. Tiếp theo anh
Phạm Trọng Khoát đọc bài thơ
tiễn biệt của anh Phan Thạnh ở
Florida. Sau cùng anh Lê Đình
Thông là ngƣời gần gũi nhất với
Thầy cũng có lời tiễn biệt riêng.
Tang lễ kết thúc lúc khoảng
12:30, linh cữu của Thầy đƣợc
dời về Crématorium ở Nanterre
đến 1/12 mới mai táng. Chúng ta
cùng hiệp ý cầu nguyện cho Thầy
2) Họp nhà Trần Thị Châu
Ngày 28/10 chị Trần Thị Châu tổ
chức một bữa họp tại nhà để
khoản đãi chị Trần Thị Liên
Hƣơng từ Mỹ về Pháp cả mấy
tháng nay, chị Hồng Thị Kim
Lan , anh Lê Đình Thông, anh
Phạm Trọng Khoát, anh chị Ngô
Thị Bích Ngọc-Jacques, anh chị
Lƣu Văn Dân-Marie.
Trong bữa ăn, anh Lê Đình Thông
cho biết thời gian vừa qua anh có
nằm nhà thƣơng nhiều ngày để
chữa bệnh. Hoá ra anh bị bệnh
thiếu máu và trong máu lại thiếu
chất sắt. Anh còn nói qua Tết
dƣơng lịch anh sẽ nhập viện trở

lại để khám endoscopie (nội soi )
bao tử.
Bữa họp đƣợc coi nhƣ lần họp
mặt mùa thu. Trời nắng ấm. Mọi
ngƣời vui vẻ. Nhiều đề mục đƣợc
đề cập như tiệc đầu năm không
biết có tổ chức nổi hay không, thƣ
mời và chúc Tết sẽ tùy theo đó mà
thảo. Ngoài ra cũng phải đi tìm
nơi để tổ chức.
3) Trộm viếng nhà Liên Hƣơng
Được tin nhà ở bên Pháp bị đạo
chích viếng, chị Trần Thị Liên
Hƣơng từ mấy năm nay ở Washington DC cho gần con cháu, đã
phải tức tốc mua vé máy bay về
lại Paris. Nhƣng vì dịch Covid,
Air France chỉ bán vé lƣợt đi mà
không bán vé khứ hồi. Đến khi về
chị cũng phải mua giống nhƣ vậy.
Thời gian ở bên Pháp kéo dài 6
tháng vì Mỹ đóng cửa biên giới
tới đầu tháng 11. Chị Hƣơng cho
biết chị đã lấy vé về Mỹ ngày
11/11.
Theo lời khuyên của hàng xóm,
chị Hƣơng đã cho làm nhiều sự
thay đổi để nhà cửa đƣợc an toàn
hơn, chẳng hạn những máy móc
điện tử để kiểm soát từ xa. Bây
giờ ai đến gần nhà chị đều bị đèn
báo động. Không những lối xóm
phát hiện kẻ lạ mặt mà chị Hƣơng
ở bên Mỹ cũng nhìn thấy mọi sự

Tang lễ đƣợc Giáo xứ cho trực
tuyến (Live stream) trên Youtube
và đƣợc khá đông ngƣời theo dõi.
Để xem xin vào link sau: https://
www.youtube.com/watch?
v=QepJDHLKPkU
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