
  

 

B iểu tượng Thụ Nhân là một cây 
thông đứng thẳng. Mỗi lần 

nhìn biểu tượng nầy là Hàn mổ tôi 
lại nhớ đến mấy câu thơ của cụ 
Nguyễn Công Trứ: 
 

Kiếp sau xin chớ làm người 
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo 

(Giữa trời vách đá cheo leo 
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.) 

 
Nhưng lần nầy Hàn mổ tôi xin phép 
hương linh cụ Thượng Uy Viễn cho 
đổi vài chữ theo quan điểm nhân 
sinh của mình: 
 

Kiếp sau xin CỨ làm người 
CÙNG cây thông đứng giữa trời mà 

reo. 
Có lẽ vì đường công danh sự nghiệp 
của cụ Nguyễn công Trứ quá thăng 
trầm, ba chìm bảy nổi, từ Uy Viễn 
Tướng Quân xuống vai anh lính 
quèn rồi lại thăng quan…Chìm nổi 
không phải vì cụ thiếu tài,thiếu đức 
mà vì sự ganh ghét, hãm hại của 
những kẻ tiểu nhân hèn mạt…Và về 
gần cuối đời cụ gác bỏ hết mọi hệ 
lụy bon chen danh lợi để tìm thú 
tiêu dao theo bước Lão, Trang: 
 

Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch 
Tiêu dao nơi hàn cốc,thanh sơn. 

 
Chán phú quý danh vọng, chán tình 
đời đổi trắng thay đen và chán cả 
người đời lòng dạ thâm hiểm nên 
kiếp sau cụ chán cả tái sinh làm 
người, chỉ muốn làm cây thông 

đứng giữa trời mà reo…Nhưng như 
vậy có hơi bi quan chăng? Nhưng 
thôi, Hàn mổ chẳng dám phê phán 
phạm thượng, nhất là đối với hương 
linh của những bậc tiền bối. Riêng 
Hàn mỗ, kiếp sau (nếu có) thì xin cứ 
làm người…Có chơi, có chịu, ham 
công danh sự nghiệp thì phải có 
ganh đua lẫn cả tranh dành đấu đá…
còn nếu không muốn chịu thì đừng 
chơi…Chứ làm cây thông giữa rừng 
gặp giông bão thì ớn lắm và nhất là 
cháy rừng thì coi như toi đời hàng 
loạt. 
Trở lại cây thông Thụ Nhân đứng 
thẳng  xem ra là chuyện bình 
thường trong biểu tượng. Nhưng 
trong thực tế cuộc sống, mỗi con 
người Thụ nhân muốn luôn luôn 
đứng thẳng không phải là chuyện dễ 
dàng. Hàn mổ tôi đã trải nghiệm 
một thời gian dài sau khi ở tù cải tạo 
về. Một số Thụ nhân có điều kiện 
mở cơ sở, hợp tác với…để làm ăn 
và trong số đó có những Thụ nhân 
quá đam mê lợi lộc, tiền tài nên 
chẳng những không đứng thẳng nổi 
mà còn cúi rạp mình một cách quá 
đáng đến mức khó chịu. Tuy nhiên, 
mỗi con người có quan điểm hành 
xử  riêng với cuộc sống, cho nên 
Hàn chỉ phớt qua một chút về hiện 
tượng chứ không nhằm để phê phán. 
Ở đây, Hàn mổ chỉ muốn nhắc lại 
về cây thông. Chúng ta đã từng rất 
gần gũi với những đồi thông  Đàlạt, 
và khi Hàn qua Mỹ định cư ở vùng 
Tây bắc giáp Canada, thỉnh thoảng 
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giơ tay đếm lại giòng năm tháng , 
lặng lẽ xót xa ---lặng lẽ cười  
tất bật thời gian trôi vội vã, 

kẻ đến , người đi ...mãi vậy thôi ! 
 

đời sao vô nghiã ta vẫn bám , 
khóc giận , cười vui ...vở kịch đời . 

bao giờ ta đóng tròn vai diễn , 
cát bụi chờ ta , hết khóc cười ! 

 
một thoáng nào chăng ta tự hỏi ,  
đến giờ ta có được riêng ta : 

nay mất , mai còn vòng lẫn quẩn  
đi mãi , mệt nhòai , không lối ra . 

 

bàn tay ta giữ đầy nắm cát , 
tuôn chảy xuyên qua những kẽ tay , 

cát sẽ  trở về cùng sa - mạc  
đơn độc mình ta giữa chốn này !  

 
hỏi đất , hỏi trời sao im - lặng  
đành quay lại mình hỏi chính ta  
sống chết tìm ra câu giải đáp , 

hiện - hữu này cảm thức riêng ta . 
 

chợt thương những mảnh đời bé nhỏ , 
côn trùng , cây cỏ ở quanh ta . 

cũng giống như nhau đời ngắn - ngủi , 
đến rồi đi ...Trời đất bao la !!! 

 

Tình Quê 
 
Dẫu không nói 
Ở đầu môi 
Tình quê hương 
Vẫn t rong tôi  
hoài…. 
 
Ngoảnh nhìn lại 
Nhiều đổi thay 
Lòng chẳng phai 
Sẽ nhớ thương  
mãi… 
 
Trịnh Tây Minh 

Cảm tác 
 

Mắt nhắm lại 
Buồn tê tái 

Nhớ mái t ranh 
Nghèo sơ xác  

hoài…. 
 

Tháng ngày qua 
Như 7 cơn lốc 

Nhớ chốn xưa 
Thôi đừng khóc  

òa…. 
 

Lê Đình Thông 

Ngô Bích Ngọc 
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M ột khích lệ lớn lao đối với 
ban tổ chức bữa tiệc 

mừng xuân Giáp-Ngọ ngày chủ 
nhật 16/02/2014 tại tỉnh Chelles 
cách thủ đô Paris khoảng 30 cây 
số là sự hiện diện của thầy Lâm-
Thanh-Liêm và cô Cúc cùng thầy 
Trần-Văn-Ngô và cô Từ Dung dầu 
đường xa, trời lạnh, tuổi già sức 
yếu. Ngoài ra còn có gần 40 anh 
chi em Thụ nhân và thân hữu đã 
đáp lời mời tới tham dự bữa tiệc 
trong một bầu không khí ấm cúng 
và thân mật. 

 
Phần khai mạc 
Dầu bữa tiệc đã được khai mạc 
muộn hơn dự định, nhưng chương 
trình văn nghệ giúp vui vẫn không 
mất một tiết mục nào. 
Trong  phấn khai mạc, anh MC 
Lưu-Văn-Dân đã mời anh Chủ 
tịch lên nói đôi lời chúc Tết quý 
thầy cô,  anh chị em Thụ nhân và 
thân hữu. Sau lời đáp từ của thầy 
Liêm, anh MC đã đọc bài thơ của 
anh Phan-Thạnh từ Hoạ-Kỳ gửi 
sang góp  vui với gia đình Thụ 

nhân  Paris. Tiếp theo là phần ẩm 
thực với các món ăn đậm đà 
hương vị quê hương mà các chị 
em Thụ Nhân/A.B đã xếp đặt gọn 
gàng trên hai chiếc bàn dài được 
phủ khăn đỏ với một bình hoa mai 
vàng rực rỡ. Nào là bánh chưng, 
bánh tét, xôi gấc, cơm dương 
châu, mì xào, giò, chả, nem chua, 
gà quay, thịt xa xíu, dưa món, kim 
chi. Ngoài ra còn có những món 
tráng miệng như quít, bánh ngọt, 
bánh rán. Thức uống cũng không 
kém phần hấp dẫn như rượu  vang 

nóng, café,  trà,  rượu vin Bor-
deaux, coca, nước suối, nước ngọt, 
champagne. 
Căn phòng đã được trang trí với 
hai câu đối ‘Rồng rắn lên mây 
tình Kiêm Ái -Thẳng như ruột 
ngựa nghĩa Thụ Nhân’  treo hai 
bên bức tranh lớn  ngựa phi mang 
giòng chữ ‘ Mừng Xuân Giáp-
Ngọ’. Trên mỗi bức tường của căn 
phòng còn được treo lơ lững nào 
là ngựa phi, ngựa hí, nào là những 
tràng pháo đỏ,  thiếp mừng xuân 
cùng những vòng hoa giấy xanh 
đỏ tím vàng đủ màu sắc rực rỡ từ 

trên chảy xuống như những thác 
nước muôn màu. 
 
Chương trình văn nghệ 
Lồng trong khung cảnh ấm cúng 
và đầy màu sắc đó, chương trình 
văn nghệ được bắt đầu với mục 
Táo quân TN lên chầu Ngọc 
Hoàng Thượng Đế và tiếp theo là 
màn độc tấu đàn tranh, chen vào 
những màn hợp ca, đơn ca, song 
ca của các ca sỹ « cây nhà lá 
vườn » tuy chỉ mới tập dợt với 
nhau có vỏn vẹn hai lần nhưng có 

lẽ cũng chỉ thua ca sỹ nhà nghề 
chút xíu mà thôi. Đặc biệt  năm 
nay, ngoài bài Ly Rượu Mừng cố 
hữu, ban hợp ca Thụ nhân Paris 

Nguyễn Minh Khôi 

Ban kịch TNAC 

TNAC mừng xuân Giáp Ngọ 
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...Cây thông Thụ Nhân 

còn trình diễn ca khúc "Mùa Thu 
Thụ Nhân " của  anh Trần Văn 
Nho K4. 
Càng về lâu các tiết mục lại càng 
hấp dẫn với những màn ngâm 
thơ, đố vui, hài kịch như Lý Toét 
Xã Xệ, Thầy bói mù và nhất là 
hoạt cảnh ‘Đám cưới đồng quê‘. 
Các diễn viên đã áo mão chỉnh tề 
ra trình diễn chỉ chờ nhạc lên là a 
ly hò lờ. Ai ngờ nhạc lại làm reo, 
êm ru, làm cho màn hoạt cảnh trở 
thành màn kịch, nhưng cũng 
được bà con hoan hô nhiệt liệt vì 
thấy lạ và vui khi thấy các diễn 
viên quên trước quên sau vì thiếu 
tập dợt chung. 

Phần múa Lào Lamvong cũng 
khá hấp dẫn với các « nang 
xáo » (người đẹp) trong những bộ 

trang phục truyền thống phụ nữ 
Lào trông  rất đẹp mắt. Ngoài ra 
còn có màn biểu diễn Tango She-
riff , một điệu vũ thời thượng on 
line cũng khá hay nên bà con la 
bis bis không nghỉ. 
Anh Lày A Mản lần đầu tiên đến 
họp mặt cũng lên đóng góp trong 
chương trình văn nghệ với bài 
thơ Trường Xưa Cảm Tác anh đã 
sáng tác từ năm 2010: 

Trường  xưa  cảm   tác 
 

Tôi  lại   đi   giữa  trời  mờ  sương, 
Một chiếc   lá    rơi  giạt cuối   đường, 

Nghe lòng man mác sầu lưu   lạc, 
Đà Lạt sương mù mãi vấn vương. 
Tôi vào  Viện   thăm   các   giảng  

đường, 
Nghe  lòng  ai  oán  khúc     bi  thương, 
Thụ  Nhân,   Đạt  Nhân,  rồi   Hội  Hữu, 

Tang   thương   oằn   oại   nỗi    đoạn 
trường. 

KSNS 2010 
Anh Lưu Văn Dân làm mọi 
người bò lăn ra cười trong ca 
khúc "Không Say Không Về " 
cũng của anh Nho, nghệ danh 
Trần Thụy Minh. 
Phần dạ vũ sau đó tiếp nối 
chương trình trong suốt một tiếng 
đồng hồ trước khi được bế mạc.  
 
Kết thúc chương trình 
Lần này nam cũng như nữ sẵn 
sàng xắn tay áo cùng xếp dọn bàn 
ghế gọn gàng, bếp núc sạch sẽ, để 
tránh bị phạt vì quỹ của hội hơi 
eo hẹp nên ai cũng chỉ thích thâu 
mà không muốn chi. 
Nếu bữa tiệc tân niên Giáp-Ngọ 
2014 có gặt hái được một vài 

thành quả tốt đẹp nho nhỏ thì 
cũng là nhờ thiện chí của toàn thể 
anh chị em Thụ nhân, kể cả Thụ 
nhân "khóa 12". Có những người 
ở tận những thành phố xa xôi như 
Chartres (anh chị Nguyễn Văn 
Vĩnh - Thuỷ), Saint Raphäel (anh 
chị Hoàng Chí Minh - Annie) hay 
Isle of Man, Anh quốc (Lày A 
Mản)  cũng cố gắng tới chung vui 

với mọi người. Anh Mản lần đầu 
sang Paris sinh hoạt với anh em. 
Ngoài bài thơ "Trường Xưa Cảm 
Tác ", anh còn kể chuyện tiếu 
lâm... chay để chọc thiên hạ cười. 
Anh còn giới thiệu và tặng một 
vài anh chị hiện diện sáng chế 
của anh. Tinh thần Thụ nhân thật 
đáng tôn vinh. 
Chúng tôi không biết nói gì hơn 
để cảm tạ những nỗ lực đóng góp 
trân quý từ vật chất đến tinh thần 
của từng hội viên, nhất là những 
anh chị em trong ban tổ chức, chỉ 
xin gửi tới quý thầy cô và toàn 
thể các anh chị lời biết ơn sâu xa 
và mong thông cảm mà tha thứ 
cho, nếu có điều gì sơ sót ngoài ý 
muốn trong việc tổ chức. 

Chelles, ngày 17-02-2014 

có qua lại thì thấy nơi đâu cũng đầy dẫy những rừng 
thông, đồi thông ngút ngàn. Đặc điểm của ngàn 
thông là lúc nào cũng thấy đứng thẳng tắp, sừng 
sững hiên ngang giữa trời, họa hiếm lắm mới thấy 
một vài cây bị nghiêng vì giông bão, lốc xoáy. Đặc 
biệt nghiêng nhưng không ngã, vì ngàn thông trên 
rừng mọc san sát bên nhau, lại rất cao, cho nên khi 
có cây bị nghiêng thì đầu dựa vào đầu, thân dựa vào 
thân nên khó ngã sóng soài xuống đất, quả là thiên 
nhiên kỳ diệu.  
Ước gì Thụ Nhân khắp nơi lúc nào cũng liên kết hài 

hòa,chung sống vui vẻ, khi cần thì nương tựa vào 
nhau đề nếu có lúc gặp phải sóng gió cuộc đời dẫu 
có bị nghiêng nhưng không ngã. Như vậy biểu 
tượng cây thông Thụ Nhân đứng thẳng thật có ý 
nghĩa lắm thay và dẫu đến lúc sắp phải chuyển đổi 
không gian để về thế giới bên kia thì vẫn không bi 
quan để phải chối bỏ thân phận làm người mà vẫn 
cứ hiên ngang lựa chọn: 
 

Kiếp sau xin CỨ làm người 
CÙNG cây thông đứng giữa trời mà reo. 

Đồng ca bản nhạc “Mùa Thu Thụ Nhân” 

Những “bông hoa” TNAC 

Anh Mản đang kể chuyện 

… Đôi lời cảm tạ 
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In this faith I will to live 
and die  

(Francois Villon) 
 

T ôi biết Lê Đình 
Thông gần được nửa 

thế kỷ, và hiểu anh có lẽ 
cũng chỉ kém thời gian ấy 
một tí. Tôi biết anh nhờ 
cùng học chung dưới một 
mái trường, và hiểu anh 
nhờ cùng sống chung dưới 
một mái nhà – Đại học xá 
Viện Đại học Dalat. Trong 
cuộc sống, tôi có nhiều dịp 
sống chung với những 
người khác, trong đó có 
nhiều người trước lạ, sau 
quen, trở thành bạn bè. 
Đại học xá là một. Quân 
trường Thủ Đức là hai. Khu 
nội trú Hertford College 
của Đại học Oxford là ba. 
Và các trại học tập cải tạo 
ở Trảng Lớn, Xuân Lộc, 
Thành Ông Năm ở Hóc 
Môn là bốn (trại Xuân Lộc 
là nơi tôi tình cờ sống 
chung với một nhạc sĩ tài 
năng và có tâm hồn mà 
cuốn sách này có đề cập 
đến: Phạm Đức Huyến). 
Tôi chiêm nghiệm rằng 
biết một người và hiểu 
người đó là hai điều khác 
nhau, và khó có thể hiểu 
được con người nếu chúng 
ta không thực sự gần gũi 
người đó, có dịp từng chia 
sẻ một mái che trên đầu. 
 Ai cũng có thể biết 
Lê Đình Thông là người 

thầm lặng, dễ mến, ôn 
hòa. Anh có giọng nói 
khẩn thiết, dễ nói lên sự 
xúc cảm và chân thành với 
con người nơi con người 
của anh. Cũng có thể đoán 
thêm anh là người Bắc Kỳ, 
Công giáo, di cư vào nam 
trong năm 1954 – một 
kinh nghiệm hẳn phải hằn 
sâu trong tâm trí từ người 
trẻ đến già. Nhưng giường 
tôi nằm chỉ cách giường 
của Thông hai bức màn 
the, chúng tôi chung nhau 
một cánh cửa sổ nhìn ra 
bên ngoài là dãy lớp học 
của giảng đường Thụ Nhân 
2. Cho nên tôi có thể hiểu 
chắc thêm một điều: 

Thông là người có niềm tin 
mạnh mẽ vào tôn giáo, và 
anh thường sống trong 
những nỗi trăn trở, âu lo 
trước một thời cuộc mà 
con người thời đó cảm 
thấy ít nhiều bất lực. 
Phòng của chúng tôi có 
bốn người, luôn luôn yên 

lặng như tờ là vì chúng tôi 
biết tôn trọng nhau. Vả lại, 
thời đó, chẳng có TV, 
chẳng có máy hát, chẳng 
có radio transistor… Chỉ có 
ban đêm, khi ngủ, mới hơi 
có âm thanh vì tiếng ngáy. 
Thông ngủ yên lặng, 
nhưng thỉnh thoảng rên 
kéo dài, mệt nhọc. Ban 
ngày anh sống như một 
người trong nhà  dòng. Tôi 
đoán là thời thế hay tâm 
sự của anh dồn vào trong 
giấc ngủ. Chẳng phải 
chúng tôi đã cùng sống 
chung trong hai năm nhiễu 
loạn 1965-66 đó hay sao, 
cho dù mỗi người có một 
niềm tin tôn giáo khac 
nhau!  

Thủ tướng nước Anh 
Benjamin Disraeli (1804-
1881) vào cuối thế kỷ thứ 
19, một nhà học thuật 
từng được xem là người 
xây dựng nền tảng tư 
tưởng cho đảng Bảo Thủ 
ngày nay, từng nói: “Duty 
cannot exist without faith”. 
Con người chẳng có bổn 
phận nếu không có niềm 
tin. Niềm tin có sức mạnh 
vô bờ bến. Người ta sống 
và chết với nó, như cảm 
nhận của nhà thơ François 
Villon người Pháp vào thế 
kỷ thứ 15. Ngược lại, con 
người có niềm tin ắt phải 
cảm nhân nghĩa vụ mình 
theo theo đuổi như lý 
tưởng cuộc đời để thể hiện 

Xem tiếp trang 6 
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niềm tin đó, Như thế Lê 
Đình Thông đã làm gì để 
sống với niềm tin đó? Tôi 
có thể mơ màng hiểu được 
điều nay khi theo dõi một 
số việc anh làm phục vụ tư 
tưởng, kiến thức, văn hóa 
của cộng đồng người Việt 
Thiên Chúa giáo hiện nay. 
Công việc đáng trân trọng 
đó hiện nay rất thiếu sót 
trong các tôn giáo của 
chúng ta. Và nay tôi thấy 
mình như hiểu thêm được 
Thông qua “Tuyển tập thơ 
Thánh Gioan Phaolô  II” 
“chuyển âm” này. 

Vì hoàn cảnh của đất 
nước từ mấy thập niên 
qua, và đặc biệt hoàn cảnh 
tha hương mất nước của 
hàng triệu người Việt từ Âu 
sang Mỹ, cho nên chúng ta 
đang rất túng thiếu “bữa 
no bữa đói” trong cuộc 
sống văn hóa. Mà thiếu 
thốn trong đời sống văn 
hóa, thì chúng ta tính bảo 
tồn cái gì, để lại cái gì đây. 
Mặt khác, niềm tin của con 
người mà thiếu sự thúc 
đẩy của văn hóa, thì làm 
sao tôn giáo phát huy 
được ở những thế hệ mai 
sau – nếu chúng ta chỉ 
toàn nói những chuyện 
giáo điều khô khan. Làm 
sao cho chúng ta hiểu 
được những cái có thực 
hay ho, nhân bản, huyền 
nhiệm nơi tôn giáo qua 
những con người điển 
hình, những trường hợp 
điển hình? 

Nhưng tôi cũng phải 
nói thêm, đọc những vần 
thơ dịch này, tôi mới thấy 
rằng trước đây mình chưa 
thấy hết Lê Đình Thông. 
Làm sao tôi có thể biết 
được những cảm hứng 

nồng nàn, xuất thần và tài 
diễn dịch thi văn trác tuyệt 
như thế nếu không có tập 
thơ này trong tay.  

Thuở còn đi học, tôi 
vẫn phục bà Đoàn Thị 
Điểm về tài diễn nôm của 
bà. Vốn chẳng phải là 
người làm thơ, hay sành 
thơ, tôi vẫn nhớ nằm lòng 
một số đoạn trong Chinh 
Phụ Ngâm Khúc như: 

 
Ngoài đầu cầu nước trong 

như lọc 
Đường bên cầu cỏ mọc còn 

non 
Đưa chàng lòng dặc dặc buồn 

Bộ khôn bằng ngựa, thủy 
khôn bằng thuyền. 

 
Hay: 

Cùng ngoảnh lại mà cũng 
chẳng thấy 

Thấy xanh xanh ngát một 
ngàn dâu. 

Ngàn dâu xanh ngát một 
màu 

Lòng chàng ý thiếp ai sầu 
hơn ai. 

  
Có cách diễn tả nào 

cảnh đưa tiễn và chia ly 
đẹp hơn thế, xúc động hơn 
thế, từ thiên nhiên cho đến 

tâm trạng ngổn ngang của 
người thiếu phụ đứng nhìn 
theo chồng đang khuất 
dần trên con đường mòn 
nằm chìm giữa bãi dâu. 
Giống như bài hát Biệt Ly 
của Dzoãn Mẫn. Bà Đoàn 
Thị Điểm đã làm mờ đi tác 
giả Đặng Trần Côn của 
Chinh Phụ Ngâm Khúc mà 
bà diễn dịch.  

 Và đây là bài “diễn 
nôm” của Lê Đình Thông 
thơ của Đức Giáo Hoàng 
John Paul II, giáo hoàng 
đầu tiên không phải là 
người Ý kể từ đầu thế kỷ 
16 đến nay: 

 
Cuộc đời lắm lúc buồn tênh 
Làm sao toàn bích chênh 

vênh ngược dòng 
Qua nhiều thách đố lòng 

vòng 
Mà không hổ thẹn tấm lòng 

sắt son. 
 
Hay một bài khác 
Nguồn giếng nước mải đi đâu 

biền biệt 
Mắt quầng thâm là đáy nước 

về khuya 
Rơi từng tiếng kinh cầu trong 

đáy huyệt 
Tâm hồn nào luôn xao xuyến 

cách chia. 
  
Tôi đương nhiên 

không so sánh Thông với 
bà Đoàn Thị Điểm. Anh 
cũng không làm tôi ngạc 
nhiên, vì tôi đã ngạc nhiên 
từ trước, khi được đọc từ 
anh những bài thơ chữ hán 
“siêu nhiên”, như đọc thơ 
tiếng La-tinh, cũng như 
những bài thơ tiếng Việt 
thất ngôn hay lục bát dễ 
dàng và gần gũi với tâm 
tình con người. Trước đây, 
khi chúng tôi còn học với 
nhau, thực tình tôi chẳng 

Xem tiếp trang 7  
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nghĩ có một Lê Đình Thông 
thích thú và nghiên cứu kỹ 
thơ văn đến thế. Tôi lúc 
đó, thực tình, chỉ nghĩ anh 
sẽ đi tu, hay đi dạy triết 
hay dạy giáo lý. Tập thơ 
này nhắc nhở cho tôi về sự 
phức tạp vô cùng của thi 
ca. Chọn chữ, chọn vần, 
chọn âm điệu. Và làm sao 
cho bài thơ tuôn ra như 
dòng suối chảy êm đềm. 
Tôi nghiệm rằng ngoài 
cảm hứng trong tâm hồn, 
Thông còn có ý chí chọn 
thi ca là phương tiện 
truyền đạt để tiến hành 
nghĩa vụ của mình.  

 
 
 
 
 
 
 
Tôi vẫn ngưỡng mộ 

Đức Giáo Hoàng người Ba 
Lan John Paul II vì những 
đóng góp gián tiếp nhưng 
vô cùng to lớn của Ngài 
cho cuộc đổi đời của nhân 
loại nói chung và nước Ba 
Lan của Ngài nói riêng 
trong thập niên tám mươi 
– như tôi ngày nay cũng 
ngưỡng mộ Đức Giáo 
Hoàng Francis người Ar-
gentina về tấm lòng nhân 
hậu và nỗ lực không mệt 
mỏi của Ngài hướng đến 
quần chúng nghèo khổ 
khắp nơi trên thê giới vật 
chất thừa mứa chỉ tầng lớp 
1% hiện nay. Đức Giáo 
Hoàng John Paul từng 
mạnh dạn nói một điều mà 
nhiều lãnh đạo tôn giáo 
vẫn né tránh: “Chúng ta 
không thể tiếp tục xây 
dựng di sản cho những thế 
hệ mai sau bằng cách mải 

miết trong cuộc chay đua 
vũ trang”. Chẳng có Giáo 
hoàng John  Paul II, tôi 
không nghĩ dân Ba Lan và 
phong trào Đoàn Kết của 
Lech Walesa đủ sự kiên trì 
và niềm tin đấu tranh dai 
dẳng cho đến khi chế độ 
Cộng Sản Ba Lan phải sụp 
đổ, kéo theo cả một hệ 
thống các nước Cộng Sản 
Đông Âu – và cuối cùng là 
Liên Xô vào năm 1991.  

Tuy nhiên, chỉ qua 
tuyển tập thơ này, tôi và 
người đọc nói chung, theo 
tôi nghĩ, mới cảm thấy 
ngài vĩ đại biết bao, nhưng 
cũng gần gũi với chúng ta 
biết bao, khi hiểu được 
cuộc đời gian truân của 
Ngài, và đọc được những 
tâm tình của Ngài với cha 
mẹ, anh chị em, với quê 
hương, đồng bào, với xã 
hội, với thế giới này. Con 
người nhân bản rất đậm 
nét nơi Ngài, có lẽ vì Ngài 
đã sống đủ trong hai cuộc 
thế chiến, đã thấy đủ 
những tội ác tày trời của 
con người, và cũng chứng 
kiến sự thống khổ tan 
hoang của con người trong 
thời thế, trong xã hội. Ngài 
đã sống trong một đất 
nước mà người ta mãi 
mong chờ một “ngày thứ 
tám trong tuần” (như tựa 
một tác phẩm của nhà văn 
Ba Lan Marek Hlasko, được 
dịch từ năm 1970 có thể 
được tìm đọc trên 
www.tienve.org) một sự 
mong đợi chỉ có thể hiện 
thực trong tình nhân ái 
giữa người với người.  

Cầm tuyển tập thơ 
dịch trong tay, trong lòng 
tôi không khỏi một nỗi bồi 
hồi xúc động. Gặp lại bạn 

cũ cùng trường, bạn cùng 
trại, và vị thầy khả kính và 
dễ dãi tự con tim (Năm 
1971, Giáo sư Vũ Quốc 
Thúc chủ trì một phiên họp 
của Hội đồng Kỷ luật của 
trường Quốc gia Hành 
chánh. Khi nhìn thấy tôi, 
thầy cả cười, nói “Lại ông 
nhà báo Saigon Post đây 
mà”, và tôi được tha bổng 
về tội lấy vợ sớm, vì thế 
hay trốn học bỏ về nhà). 
Tôi vẫn ân hận chưa hề 
tiếp tay được cho thầy 
trong một tác phẩm nào 
bởi vì tôi luôn tin rằng 
mình đã hiểu thầy đầy đủ 
và củng có đủ “kỹ năng” 
để chuyên chở những tâm 
sự của thầy. Và cũng nhờ 
tuyển tập này tôi nhìn 
được rất gần một con 
người phi thường vĩ đại mà 
trước đây tôi chỉ từ xa 
ngước lên.  

Cho nên, những 
dòng chữ này không phải 
là giới thiệu tập thơ - là 
chuyện ngoài sức của mình 
-  mà chỉ là một bàn tay 
thân thiết với tới nhau. 

Và cũng là một nhắc 
nhở nếu đưọc phép: Trong 
thời đại toàn cầu hóa này, 
nếu người Việt Nam chúng 
ta còn thấy ngăn cách bởi 
không gian nên lỡ mất 
những cơ hội đọc những 
tác phẩm như thế này, thì 
trước mặt chúng ta có còn 
có chung một con đường 
để đi tới hay chăng? 

Vì bạn tôi đang ở 
quê hương của Anatole 
France, cho nên tôi đặt tựa 
bài viết này là “Le Livre De 
Mon Ami”. 

… Le livre de mon ami 
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Ngày chợt ngắn, 
đêm chợt dài, 
mới biết, 
Cây đổi mầu báo hiệu tiết thu sang, 
Gío heo may vờn trên lá úa vàng, 
Nhè nhẹ đẩy đám sương lam lắng 
đọng. 
  
Ai đứng đó để cho ngàn ước vọng, 
Theo giòng đời rồi phai nhạt dần đi, 
Những đam mê của lứa tuổi xuân thì, 
Còn gì nưã ,đi vào thu cuộc sống. 
  
Thu thiên nhiên còn mang nhiều hy 
vọng, 
Vạn vật chuyển mình, hoán đổi hàng 
năm, 
Những tháng ngày u ám, lạnh gía 
băng, 
Sẽ thay thế bằng hoa tươi lá thắm. 
  
Mùa thu nào chẳng còn nhìn thấy 
nắng, 
Thu đời người, bước ngắn tới hư 
không, 
Bao ưu phiền cùng đau đớn chất 
chồng, 
Đeo nặng gánh, oằn vai, môi mặn 
đắng. 
  
Cuộc đời trước mặt, 
Đếm làm gì, có còn được là bao, 
Giã từ đi, dù chẳng một lời chào, 
Bỏ tất cả, bước vào nơi hư vắng 

  
Lê-Thân Hồng-Khanh  

TNVK70 (11. 2013) 
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N gựa Tiêu Sương là ngựa 
trong điển tích cùng với 

Ngựa Hồ và nhiều câu chuyện 
khác nói lên lòng yêu nước, 
thương quê hương của những 
người xa xứ. 
 
Luận về ngựa cả ngày không hết. 
Viết về ngựa phải dành riêng một 
bộ sách, không chỉ mô tả hình 
dáng, phân loại, lai lịch, dòng 
giống, quá trình tiến hoá của ngựa 
mà người và ngựa là ân tình trong 
đời sống thường ngày từ xưa cho 
đến tận hôm nay. 
 
Ngựa can trường, trung thành, 
chung thuỷ, chịu đựng, chính vì 
vậy mà có nhiều điển tích mô tả 
ngựa như mô tả chính con người. 
Không phải chỉ có người theo 
nghề võ mới có tinh thần mã 
thượng (thượng võ) mà tinh thần 
mã thượng dùng chung cho 
những người chí khí, chính nghĩa, 
liêm sỉ, lễ nghĩa, là sĩ phu, kẻ sĩ, 
nhân sĩ, quân tử, đấng trượng phu 
kể cả anh thư trong thiên hạ như 
trường hợp của Sĩ phu Nguyễn 
Đình Chiểu, tác giả bài thơ vịnh 
Ngựa Tiêu Sương: 
 

Tiếng đồn ngàn dặm ngựa Tiêu 
Sương; 

Lầm đứa gian mưu nghĩ khá 
thương; 

Giậm vó chẳng màng ăn cỏ Tống; 
Quay đầu lại hí nhớ tàu Lương; 
Chẳng cho chủ khác ngồi lưng 

cổ; 
Thà chịu vua ta nắm khớp cương; 
Ngựa nghĩa còn cưu nhà nước cũ; 

Làm người bao nỡ phụ quê 
hương. 

 
Tiêu Sương là tên con ngựa quý 
của vua nhà Lương, bị vua Tống 
sai người bắt trộm nhưng Tiêu 
Sương là ngựa có nghĩa luôn nhớ 
về cố quốc bỏ ăn cho đến chết. 
Nguyễn Đình Chiểu vịnh bài thơ 
Ngựa Tiêu Sương nhắc nhở lòng 
người về tình yêu quê hương đất 
nước. Nếu ví von không đúng thì 

lỗi đạo, có những con người hành 
xử trong đời sống tình nghĩa 
không bằng ngựa. 
 
Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 
1888), tục gọi Đồ Chiểu, là nhà 
thơ yêu nước, nuôi lý tưởng quê 
hương dân tộc, một sĩ phu nhân 
nghĩa vẹn toàn, khí phách, oai 
phong không kém gì những võ 
tướng can trường ngoài mặt trận. 
Suốt đời dùng văn chương, thơ 
phú, giấy bút chiến đấu không 
ngừng chống thực dân phong kiến 
để bảo vệ chính nghĩa cho tổ quốc 
và dân tộc Việt Nam. 

 
Ngựa Hồ cũng là ngựa trong điển 
tích, ngựa của người phương Bắc 
Trung Hoa. Trước đây người 
Trung Hoa thường gọi người 
miền Bắc của họ là “rợ”, có nghĩa 
là dân tộc man rợ chưa được khai 
hoá, tỏ ý khinh thường, miệt thị. 
Nguyên rợ Hồ có đem triều cống 
vua Võ Đế một con ngựa quý, nổi 
tiếng là “Thiên lý mã”. Thiên lý 
mã là giống ngựa phi ngàn dặm 
không biết mỏi. Nhà vua truyền 
đem nuôi ở vườn Thượng Lâm, 
hết mực thương yêu, chăm sóc. 
Nhưng lạ một điều là từ khi ngựa 
được đưa sang Trung Hoa, ngựa 
nhớ quê hương và ủ rũ, ít khi kêu, 
chỉ khi có gió Bắc thổi ngựa mới 
kêu lên những tiếng nghe não 

lòng, buồn thảm, sau đó bỏ ăn rồi 
chết. 
Đường Thi có câu: “Việt điểu sào 
nam chi; Hồ mã tê bắc phong”, 
nghĩa là: Chim Việt chỉ đậu trên 
cành ở hướng Nam; ngựa Hồ chỉ 
hí lên khi gió Bắc thổi về. Vì thế 
các nhà thơ, nhà văn hay sĩ phu 
trong thiên hạ mượn ý nói lên 
lòng nhớ nước, nhớ nhà khi phải 
xa quê hương. 
 
Thơ có câu:   

Chim Việt, ngựa Hồ lơ láo đó; 
Hươu Tần yến Tạ lạc loài mô? 

(Hoàng Quang) 
 
Tình riêng chim Việt, ngựa Hồ; 
Chuyên vần bảo ngọc các đồ sạch 
không. 
(Quốc sử diễn ca) 
 
Thông điệp “Ngựa Hồ chim Việt” 
hàm ý loài vật mà còn có nghĩa 
đối với nước non như vậy, sao 
con người lại nỡ vong ân bội 
nghĩa với tổ quốc quê hương! 
 
Không có “ngựa” không hình 
thành nên võ thuật. 
Không có ngựa không có “ra oai 
sấm sét nửa chiều giặc tan”.  
Không có ngựa không có “Bắc 
đánh Tống, Nam bình Chiêm”. 
Không có ngựa không có “Vương 
Thông nộp giáo, Liễu Thăng rơi 
đầu”. 
Không có ngựa không có “gươm 
Quang Trung đã trút hết căm hờn 
lên hàng chục vạn quân Tôn Sĩ 
Nghị”. 
 
Hãy thương và tặng cho Ngựa 
Giáp Ngọ 2014 một viên đường 
để ngựa còn đủ sức kéo xe. 
 

 

* Võ sư Trương Văn Bảo 
Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam 
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K hông biết các dân tộc khác có 
làm lễ thượng thọ như dân 

mình không, nhưng mừng thọ là 
một truyền thống tốt đẹp của nền 
văn hóa Việt-Nam chúng ta. 
Người ta tin rằng người có tuổi 
thọ mà không đau ốm liệt giường, 
không lờ đờ mất trí là người có 
phúc lớn. Mừng thọ trong tâm trí 
của người mình cũng là để mừng 
cái phúc lớn đó. Phúc này là do 
trời cho. Người có đạo thì tin rằng 
nhờ kiếp trước ăn ở hiền lành 
nhân hậu nên kiếp này mới được 
hưởng cái phúc đó. 
Người xưa có câu ‘Nhân sinh thất 
thập cổ lai hy‘ vậy mà năm nay 
thầy Lâm-Thanh-Liêm đã bước 
sang cái tuổi tám mươi mà vẫn 
còn vui vẻ, khỏe mạnh, trẻ trung 
yêu đời. Có lẽ vì thế mà cô Cúc, 
phu nhân của thầy, đã long trọng 
tổ chức lễ sinh nhật và cũng là lễ 
thượng thọ bát tuần cho thầy ngày 
chủ nhật 27/04/2014 hồi 12 giờ 
tại nhà hàng Orchidée ở tỉnh Mo-
rangis cách thủ đô Paris hai mươi 
cây số vế phía nam với sự hiện 
diện đông đủ của khoảng hai 
mươi người vừa là bạn bè vừa là 
cựu đồng nghiệp của thầy cô. Anh 
chị em Thụ nhân chúng ta cũng 
được hân hạnh tới tham dự và 
chia vui với thầy cô nhân dịp này.   
Khi chúng tôi tới nhà hàng Orchi-
dée khoảng 11giờ30 thì được anh 
Ngọ,chủ nhân nhà hàng, và anh 
Michel Tùng K7 phụ trách phần 
văn nghệ, tiếp đón. Còn hơi sớm 
nên chỉ mới có vài người. Như 
vậy cũng tốt, thà tới sớm còn hơn 
là tới muộn làm phiền thiên hạ 
phải đợi chờ. Được một cái là 
chúng tôi không phải lái xe, có tài 
xế riêng,  không cần xe nhà, 
không phải trả lương mà cũng 
không mất tiền xăng nhớt nên 

cũng thấy thoải mái, nhất là tha 
hồ cụng chén mà không lo khi 
phải lái xe về. Đường xa trời lại 
mưa lun phun, mắt mũi lem nhem 
mà lái xe cũng ngại nên tài xế bảo 
đi giờ nào là phải sẵn sàng đi giờ 
đó. 

Từ cửa chính bước vào nhà hàng 
Orchidée là thấy ngay quày tiếp 
tân ỡ giữa, bên phải là môt phòng 
lớn có thể chứa khoảng 150 
khách hàng,  bên trái là một 
phòng trung bình cho khoảng bốn 
năm chục người. Giàn nhạc nằm 
ngay góc làn ranh giới chia đôi 
hai phòng trước sàn nhảy. Cô Cúc 
đã thuê hẳn căn phòng này cho 
buổi lễ. Ở đây đã được xếp sẵn 
năm bàn, hai bàn dành cho khách 
của thầy cô và hai bàn cho anh 
chị em Thụ nhân và một bàn để 
bánh trái hoa quả. Vì cô nhất định 
không chịu nhận phần đóng góp 
của hội cho bữa tiệc và còn dặn 
trước là thầy cô cũng không nhận 
bất cứ quà cáp nào, ai đem gì tới 
thì người đó cứ việc vác về nên 
các chị em trong ban chấp hành 

vò đầu vò tai không biết phải giải 
quyết như thế nào cho đẹp. Thế 
thì làm sao đây, chẳng lẽ tới tay 
không. Bàn ra tán vào cả tuần 
cũng chưa biết phải giải quyết 
như thế nào. Cuối cùng một chị 
đề nghị hay là mình mua một  cây 
bonsaï thật đẹp cho thầy và một 
bó hoa hồng cho cô. Vậy là ai 
cũng ok và thi sỹ Đá Xanh ‘người 
quý phái’ được giao nhiệm vụ 
mua Bonsaï nhưng phải dấu kỹ 
khi nào thổi nến mới được mang 
ra.  
12giờ khách bắt đầu tà tà tới. 
Đúng 13 giờ thì chị MC kêu gọi 
mọi người vào chỗ ngồi. Để mở 
đầu chương trình chị đã mời đại 
diện của anh chị em Thụ nhân lên 
nói vài lời chúc sinh nhật thầy. 
Nhân dịp này, thay mặt ban chấp 
hành của Hội Ái Hữu Viện Đại 
Học Đà Lạt Âu-Châu, anh chủ 
tịch Nguyễn Minh Khôi đã ‘kính 
chúc thầy được trường thọ, sống 
khỏe, sống vui, sống trọn đời bên 
cô, người vợ hiền đã chia sẻ bao 
nỗi thăng trầm với thầy. Anh còn 
nhấn mạnh ‘Sự thành công trên 
đường đời của thầy chắc chắn 
phải có phần đóng góp không ít 
của cô‘. Tiếp theo chị MC đã kể 
cho mọi người nghe những gì 
thầy đà làm và tình cảm của thầy 
đối với các môn sinh khi thầy còn 
dạy ở Saigon và Đà-Lạt.  
Thì ra chị MC Trần-Thị-Thanh-
Hương cũng không phải là ai xa 
lạ mà chình là một trong những 
học trò của thầy, xuất thân trường 
Sư phạm và Văn khoa Saigon. 
Chị cũng đã từng là giáo sư dạy 
sử địa. Sau đó thầy Liêm cũng đã 
lên nói đôi lời cám tạ quan khách 
trước khi nhập tiệc. Thông 
thường thì ăn uống xong mới 
nhảy nhưng ở đây các bô lão lại 

Thầy Lâm Thanh Liêm  

Xem tiếp trang 11  
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vừa hát, vừa nhảy, vừa ăn cho 
tiêu cơm. Điều khá thú vị là phần 
lớn quan khách của thầy cô là 
những người đã khá lớn tuổi 
nhưng các cụ hát cũng hay mà 
nhảy cũng giỏi. Đám hậu sinh 
‘không’ khả úy lác mắt, khớp quá 
nên chỉ biết ngồi ăn và nhìn các 
cụ nhảy. Bản nào cũng thấy các 
cụ ra nhảy cả mà lại nhảy thật 
điêu luyện thế mới tài. Có nhiều 
cụ chắc cũng suýt soát tuổi với 
thầy cô mà chẳng những hát thật 
hay mà cách trình diễn cũng 
không thua gì ca sỹ nhà nghề. 
Phục quá. Thụ nhân nhà ta cứ 
ngồi ìm lìm không chịu tham gia 
vì khớp làm anh Chủ tịch sợ mất 
mặt bầu cua phải đi động viên 
từng người để họ có đủ can đảm 
ra nhảy/hát với các cụ. Còn một 
chuyện nữa, chuyện không hẹn 
mà gặp. Hôm đó bên phòng lớn 
dành cho khách của nhà hàng 
cũng có một đoàn chừng vài chục 
người Việt tới ăn. Phần lớn lại là 
những người cũng có quen biết 
với thầy cô. Đúng là ‘hữu duyên 
thiên lý năng tương ngộ’. Thế là 
hai đoàn nhập chung cùng ca hát 
với nhau dưới sự điều khiển 
chương trình của anh Bùi-Hữu-
Tịnh và chị Thanh-Hương .  Anh 
Tùng giới thiệu với tôi : anh Tịnh 
là cựu giáo sư trường Bùi-Thị-
Xuân Đà-Lạt. Phải nói anh Tịnh 
chắc đã quá quen thuộc với công 

việc của một MC lão luyện nên 
chương trình văn nghệ giúp vui 
càng lúc càng hào hứng, càng hấp 
dẫn. Nhảy, hát cả mấy tiếng đồng 
hồ mà chẳng thấy cụ nào kêu đau 
lưng mỏi cổ cả. Đám Thụ nhân có 
lẽ nhờ đã uống vài ly rượu chát 
nên bấy giờ cũng  khá can đảm, 
không chịu thua các bô lão nữa. 
Cũng đơn ca, song ca nhảy không 
nghỉ đến nỗi MC phải xin ngừng 
một lát để cắt bánh sinh nhật. 
Chiếc bánh hai tầng này do chính 
tay chị Thanh-Hương đặc biệt 
làm để biếu thầy cô. Bánh được 
đem tới bàn thầy để cạnh cây 
Bonsaï và bó hoa hồng trông thật 
đẹp mắt. Vâng ! quà cáp chỉ có 
thế nhưng cũng đủ nói lên tấm 
lòng tôn sư trọng đạo của đám 

học trò đối với thầy. 
Nhân dịp này ông Phạm-Đăng-
Sum một nhà ngoại-giao kỳ cựu 
và cũng là bạn già của thầy Liêm 
đã làm một bài thơ tặng thầy như 
sau : 
 
Thơ chúc mừng GS Lâm Thanh 
Liêm 80 tuổi 
 
Sinh nhật mừng anh được tám mươi 

Bạn bè con cháu họp chung vui 
Vợ hiền, con thảo, luôn kề cận 

Bạn cũ, trò xưa vẫn tới lui 
Vóc dáng nhìn xem còn phong độ 
Hình hài ngó lại cũng xinh tươi 

Cầu mong mãi mãi thân sung sức 
Tâm trí an lành, dạ thảnh thơi 

Antony 27 -04-2014 
Phạm Đăng Sum 

 
Ăn bánh, uống champagne rồi lại 
tiếp tục ca hát cho tới 6 giờ chiều 
mới chịu chia tay sau khi đã chụp 
chung vài tấm hình lưu niệm với 
thầy cô. 
 
Paris, ngày 28:04:2014 
Người tập viết. 

Anh Nguyễn Minh Khôi tặng quà sinh nhật Thầy Cô Liêm 

Thầy Cô Liêm cùng các anh chị TNAC 

… Sinh nhật Thầy Lâm Thanh Liêm 
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Trong một dịp tình cờ, người viết 
khám phá ra mối tương quan rất 
mật thiết, nếu không muốn nói là 
tương đồng giữa cơ chế  động 
tĩnh của thái cực trong kinh Dịch 
và phương trình về sự phát sinh 
năng lượng do vật thể chuyển 
động (E = MC²) của bác học Ein-
stein. Cơ chế động tĩnh của thái 
cực và phương trình năng lượng 
phát sinh giống nhau ở chỗ nào? 
Để giải quyết vấn đề này ta có thể 
tìm hiểu và phân tích nội dung 
viết về cơ chế động tĩnh của thái 
cực và phương trình Einstein. 
 
Cơ chế động tĩnh của thái cực 
trong kinh Dịch (khoảng 475-
221 BC) 
 
Thái cực đồ thuyết (1) viết: “太極動
而生陽，動極而靜，靜而生陰。靜極復動。一
動一靜，互為其根；分陰分陽，兩儀立

焉” (thái cực động nhi sanh dương, 
động cực nhi tĩnh, tĩnh nhi sanh 
âm. Tĩnh cực phục động. Nhất 
động, nhất tĩnh, hỗ vi kỳ căn; 
phân âm phân dương, lưỡng nghi 
lập yên).  
 
Tạm dịch: “Thái cực động sinh 
dương, động đến cùng cực thời 
phải tĩnh, tĩnh thời sinh âm. Tĩnh 
đến cùng cực thời động trở lại. 
Một động, một tĩnh, cùng là gốc 
cho nhau, phân ra âm dương, 
lưỡng nghi lập thành là vậy.” 
 
Âm Dương  
 
Âm dương là lưỡng nghi sinh ra 
từ thái cực (thái cực 
sinh lưỡng nghi, 
lưỡng nghi sinh tứ 
tượng, tứ tượng sinh 
bát quái..). Âm 
dương do vậy là 
“hai mặt đối lập thái cực, hỗ 
tương bình hành, làm gốc chuyển 
hoá cho nhau, cô dương bất khả 

sinh; độc âm bất khả thành'(2). 
 
Dường như đã trở thành kiến 
thức phổ thông rằng  dương là 
biểu hiện của Thiên, mặt trời, ánh 
sáng, quẻ Kiền, quẻ Ly, phái 
nam, tính thăng, cứng rắn, sự vận 
động, thể động, bên ngoài, phía 
trên, tay trái... Trong Đông y, các 
bệnh thuộc chứng Thực, mạch 
phù sác, lục phủ, phần biểu, phần 
khí, phần hoả … đều thuộc 
dương. Trong khi đó, âm là biểu 
hiện của Địa, mặt trăng, bóng tối, 
quẻ Khôn, quẻ Khảm, phái nữ, 
tính giáng, mềm nhuận, sự bất 
động, thể tĩnh, bên trong, phía 

dưới, tay phải... Trong Đông y, 
các bệnh thuộc chứng Hư, mạch 
trì trầm, ngũ tạng, phần lý, phần 
huyết, phần thuỷ... đều thuộc Âm.   
 
Phương trình Einstein (1978-
1955) 
 
Bách Khoa Toàn Thư Britanica 
(3) viết: “ In E = MC², Einstein 
concluded that mass (M) and ki-
netic energy (E) are equal, since 
the speed of light(C² ) is constant. 
In other words, mass can be 
changed into energy, and energy 
can be changed into mass. The 
former process is demonstrated 
by the production of nuclear en-
ergy—particles are smashed and 
their energy is captured. The lat-
ter process, the conversion of en-
ergy into mass, is demonstrated 
by the process of particle accel-
eration, in which low-mass parti-

cles zipping through a device col-
lide to form larger particles.” 
 
Tạm dịch: “Trong phương trình E 
= MC², Einstein đã kết luận rằng 
vật chất (M) và động năng (E) 
bằng nhau, vì vận tốc ánh sáng 
(C²) là một hằng số. Nói cách 
khác, vật chất có thể được chuyển 
hoá thành năng lượng và năng 
lượng có thể được chuyển hoá 
thành vật chất. Quá trình nói 
trước có thể được minh chứng 
qua việc sản xuất năng lượng 
nguyên tử - các phân tử bị phá vỡ 
rồi năng lượng của chúng được 
thu hồi. Quá trình nói sau, tức sự 
chuyển hoá từ năng lượng thành 
vật chất, được minh chứng qua 
diễn trình gia tốc các phân tử mà 
qua đó phân tử nhỏ được phóng 
qua một dàn cho chạm nhau rồi 
tụ lại thành các phân tử lớn hơn.” 
 
Trong phương trình E = MC², E 
là động năng được đo lường bằng 
Joul (J); M là vật thể có trọng 
lượng được đo lường bằng kilo-
gram (Kg); C là vận tốc ánh sáng, 
tức khoảng 300,000km/s. Bình 
phương vận tốc ánh sáng vì động 
năng luôn tỷ lệ thuận với vận tốc. 
Do đó, giả sử khi C = 0 thì E = 0; 
khi C >0 thì E > 0; khi M = 0 thì 
E = C². Nhưng vì C ≠ 0 nên E ≠ 
0.(4) 
 
Theo thái cực đồ thuyết thì thái 
cực động sinh dương, hay nói 
theo ngôn ngữ phương trình Ein-
stein là khi C > 0 thì E > 0, tức là 
động năng (kinetic energy) được 
phát sinh. Mà E là động năng tức 
Dương sinh ra do sự vận động 
của thái cực. Cũng theo thái cực 
đồ thư thì thái cực tĩnh sinh âm, 
hay nói theo ngôn ngữ phương 
trình Einstein là khi C = 0 thì E = 
0 và M = 1, tức là Dương khí bị 
triệt tiêu và chỉ còn lại vật thể M 

Lày A Mản 
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= 1 không động đậy, tức Âm sinh 
do sự tĩnh lặng của thái cực. Đây 
là trạng thái tĩnh của vật thể có 
động năng tối thiểu vì vật chất 
không thể đứng yên (tức C ≠ 0), 
hoặc hoàn toàn ngưng hẳn vì dù 
sao vật chất vẫn luôn tự vận 
chuyển bên trong, thí dụ như sự 
vận chuyển của các điện tử trong 
một nguyên tử, như sự mục nát 
của vật chất (atomic decay) theo 
định luật bảo toàn năng lượng. 
Khi vật chất (thái cực) vận động 
từ cực tiểu (âm sinh) sang cực đại 
(dương sinh) thì âm được chuyển 
hoá thành dương theo quy luật hỗ 
tương đồng căn chuyển hoá của 
lưỡng nghi âm dương, như đêm 
chuyển sang ngày và ngược lại.  
Do cô dương bất khả sinh, độc âm 
bất khả thành, ngụ ý rằng âm và 
dương không thể tồn tại  một cách 
độc lập nên E ≠ 0, và M ≠ 0.  
 
Kết luận:  
 
Âm dương là hai mặt đối lập hỗ 
tương đồng căn bình hành, đồng 
căn hỗ tương chuyển hoá cho 
nhau, nhờ nhau mà sinh, nhờ nhau 
mà thành, không thể tự sinh tự 
thành một cách độc lập. Do vật 
chất luôn vận động, tuần hoàn từ 
cực tiểu sang cực đại và ngược lại 
nên khi vật chất vận động thì 
dương, tức động năng (kinetic 
energy) được phát sinh và khi vận 
động cực tiểu thì vật chất gần như 
ở thể tĩnh thì động năng cũng đạt 
tối thiểu, tức khi âm sinh. Mặt 
khác, vật chất có thể được chuyển 
hoá thành năng lượng và năng 
lượng có thể được chuyển hoá 
thành vật chất chính là quy luật 

hỗ tương chuyển hoá của âm 
dương. Để dễ hiểu hơn ta có thể 
so sánh cơ chế tĩnh động của âm 
dương với một viên đạn phát đi từ 
nòng súng. Trước khi viên đạn 
dừng lại thì khó mà thấy được 
viên đạn bằng mắt thường nhưng 
người ta có thể nhận thấy động 
năng (tức động dương sinh) của 
sự di chuyển đó khi viên đạn gây 
tổn hại (cho một tấm bia chẳng 
hạn); và chỉ khi viên đạn dừng lại 
(tĩnh âm sinh) thì người ta mới 
thấy được vật thể của viên đạn. 
Viên đạn ở đây có thể được ví 
như thái cực trong thái cực đồ 
thuyết.  
 
Xét thế thì ta thấy động năng tỷ lệ 
thuận với tốc độ vận chuyển của 
vật chất. Mối quan hệ đó có thể 
được trình bày qua phương trình 
Einstein E = MC² mà trong đó C 
là tốc độ của ánh sáng, biểu thị 
của tốc độ vận chuyển, M là trọng 
lượng của vật thể và E là năng 
lượng do sự vận chuyển sinh ra. 
Tuy nhiên, phương trình này đã 
được diễn đạt rõ ràng và tỉ mỉ 
trong thái cực đồ thuyết trong 
kinh Dịch. Đơn giản là: 
Thái cực động dương sinh:  E = 
MC² ( C ≠ 0). 
Thái cực tĩnh âm sinh: E = MC² 
(C = 0). 
Cô dương bất khả sinh, độc âm 
bất khả thành: C ≠ 0, M ≠ 0; → E 
≠ 0.  
 

Isle of Man, 2014 
Lày A Mản 

(KSNS) 
  
 

...Kinh dịch và phương trình Einstein 

Tài liệu tham khảo: 
太極圖說〉周敦頤 朱熹解附http://www.hkshp.org/cclassic/songming/
zhuxi7.txt (truy cập ngày 27/2/2014. 
Encyclopaedia Britainica Volume 4, Macropaedia, University of Chi-
cago (USA) 15th edition, 1988  
Nguyễn Hữu Lương (1972) Kinh Dịch Với Vũ Trụ Quan Đông 
Phương, Đông Hưng Học Phái, Saigon, Việt Nam. 
Kauffman S (1993) The Origins of Order Oxford University Press, 
New York 

 
CHÚC TẾT 

 
 

Chúc Ban Đại Diện suốt cả năm 
Càng làm càng giỏi lại càng hăng 

Chu toàn mọi việc không quản ngại 
Nhiệt tình tỏa sáng tựa trăng rằm. 

 
Nhân dịp đầu năm chúc các bà 
Bà nào cũng đẹp tựa hằng nga 
Lô sần,mỹ phẩm xài thoải mái 
Cho tươi nhan sắc,mát làn da. 

 
Thêm thật nhiều câu chúc các bà 

Bà nào bà nấy tươi như hoa 
Năm mới điểm tô thêm chút chút 

Bông tai,nhẩn hột vài ca ra. 
 

Chưa hết,đầu năm chúc các bà 
Trẻ hoài,trẻ mãi vẫn không già 
Giũ gìn nhan sắc theo bí quyết : 

Không buồn,không giận,cũng không 
la 
 

Bây giờ đến lượt chúc các ông 
Nhằm năm con ngựa chớ chạy rong 

“Phục vụ”các bà cho chu đáo 
Làm tròn bổn phận đức ông chồng 

 
Thêm một đôi câu chúc các ông 

Hiền nhân phải biết chữ tam tòng : 
Tòng vợ,tòng con, tòng phụ nữ 
Bà mà có gọi phải thưa vâng. 

 
Còn vài câu chót chúc nhỏ thôi 

Năm mới phe ta phải enjoy 
Về nhà vợ hỏi, thề dứt khoát : 
Đời anh chỉ có một em thôi! 

 
Tuy nhiên cũng nhắc các ông chồng 

Viu bè,vui bạn lỡ long nhong 
Phải nên cẩn thận năm con ngựa 

Ngựa Bà mà đá chắc bể mông 
 

Đầu năm xin chúc các cậu cô 
Làm việc thật nhiều kiếm Euro 

Ai còn đi học luôn tiến tới 
Ai đang lẻ bóng sẽ có bồ. 

 
Lời cuối đầu Xuân chúc mọi người 
Tràn đầy sức khỏe ngập niềm vui 
Cuộc sống mỗi ngày là phấn đấu 

Dù thành,dù bại vẫn cứ cười 
    

Xuân Giáp Ngọ 2014 
HÀN SĨ PHAN 
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 GIA CHÁNH 
Trần Thị Châu 
K8 

 
Gà : 

Lột da gà, cắt miếng vừa ăn (hay 8 đùi gà lột da), rửa qua với 1 thìa cà phê bột nghệ 
(curcuma), ướp 1 đêm với : 

200 g gừng xay 
100 g tỏi xay 
1 thìa cà phê bột curcuma 
1 thìa cà phê bột ớt 
1 thìa cà phê bột coriandre 
1 thìa cà phê tiêu 
1 thìa cà phê muối 
1 yaourt nature 
1 thìa cà phê nước chanh vẳt 
3 thìa canh Paste Tandoori 

Hôm sau, bỏ lò nướng cho chín (chắt nước cho khô gà) 
Gia vị nấu cơm : 
Bắc chảo với tí dầu, xào nhỏ lửa : 

• 4 củ hành ta thái mỏng 
• 2 quả cà chua (tomate) bỏ hột, cắt làm 8 
• 4 trái ớt tươi (nếu thích ăn cay) 
• vài cọng ngò (coriandre) 
• vài lá rau thơm (menthe) 
• 3 thìa canh vừa tỏi + vừa gừng xay nhuyễn, thêm nước xâm xấp, đun sôi 15 phút 
• nêm vào 2 yaourt + tí muối 
• Vo gạo loại Basmati, để ráo, rang sơ với 3 tép tỏi + 3 nụ đinh hương + 3 tai hoa hồi 

và trộn tất cả phần gia vị trên và nước (cứ 1 gạo + 1 nước) 
• Cho vào nồi nấu vừa cạn nước 
• Sau đó, cho cả nồi cơm vào lò hấp cho chín cơm 

Sauce yaourt dùng với cơm gà Tandoori :  
Trộn đều (số lượng tùy thích), và giữ trong tủ lạnh cho đến khi ăn : 

2 củ hành ta thái hạt lựu 
2 quả cà chua (tomate) bỏ hột, thái hạt lựu 
Vài cọng ngò cắt nhỏ 
4 hũ yaourt 
Nêm tí muối. 
 
 

Nguyên liệu  

Cách làm 

• Gạo Basmati (120 g/người) 
• 1 con gà (hay 8 đùi gà) 
• 3 thìa canh Paste Tandoori hiệu RAJA 

(mầu đỏ) 
• 6 củ hành ta + 4 quả cà chua + vài cọng 

ngò + vài lá rau thơm 
• 3 nụ đinh hương + 3 tai hoa hồi 
• Salade hay đồ chua (carotte, dưa leo, ...)  

• Gia vị: 
− 200 g gừng  
− 120 g tỏi 
− 2 thìa cà phê bột  

nghệ (curcuma)  
− 1 thìa cà phê bột ớt  
− 1 thìa cà phê bột  

coriandre  

− Tiêu 
− muối  
− 7 yaourt nature  
− 1 thìa cà phê nước 

chanh vẳt 
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 PHÂN ƯU 
Nhận được hung tin : 

Thân phụ anh Nguyễn Văn Huy K8 
 

Cụ Ông Thomas NGUYỄN VĂN KÝ 
Mãn phần ngày 25/01/2014 tại Dalat 

Hưởng thọ 90 tuổi.  
 
 

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

 
 
 

GS NGUYỄN VĂN SỞ 
Pháp danh PHỔ THĂNG  

Qua đời  ngày 23/01/2014 tại California  
Hưởng thọ 75 tuổi 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng 
tang quyến 

 

Nhạc mẫu anh Trần Quang Vinh K1 
 

Cụ Bà NGUYỄN MẠNH TƯ 
Khuê danh DƯƠNG NGUYỆT THI  

Từ trần ngày 18/02/2014 tại Paris  
Hưởng thọ  90 tuổi 

 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
chị Nhung, anh Vinh và tang quyến 

Chị anh Đoàn Trần Nghị CH 
 

Cụ Bà ĐOÀN VIẾT TÚ 
Quy tiên 03/03/2014 tại Paris  

Hưởng thọ 85 tuổi 
 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
anh chị Nghị và đại tang quyến 

Thân mẫu chị Lê Thị Diệu Linh K8 
 

Cụ Bà LÊ THANH CÁC 
Nhũ danh LÊ THỊ QUÝ  

Thất lộc ngày 13/04/2014 tại Việt Nam  
Hưởng thọ 87 tuổi 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng  
chị Diệu Linh  và tang quyến. 

 
 

Anh Joseph CHÂU VĂN NGHIỆM K1 
Tạ thế ngày  12/03/2014 tại  California 

Hưởng thọ 74 tuổi 
  
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng  
tang quyến 

 
 

Anh LÊ QUANG LONG K1  
Từ trần ngày 24/03/2014 tại Colorado Spring 

Hưởng thọ 74 tuổi 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng 
tang quyến 

 
 

Anh ĐỖ DUY BẰNG K5 
Vĩnh viễn ra đi ngày 14/04/2014 tại Úc 

Hưởng thọ 65 tuổi 
 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng 
tang quyến 

Nhạc mẫu anh Hoàng Long K1 
 

Cụ Bà LÊ VĂN LAI 
Nhũ danh NGUYỄN THỊ VƯỢNG  
Chúa gọi về ngày 25/01/2014 tại Hoa Kỳ  

Hưởng thọ 104 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
chị Liên, anh Long và đại tang quyến 

 
 

GS NGUYỄN QUÝ BÔNG 
Pháp danh QUẢNG KHÔNG  

Quá vãng ngày 23/04/2014 tại Canada  
Hưởng thọ 85 tuổi 

 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng 
tang quyến 
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cho người mù chữ. Em đang 
có kế hoạch bán sang các 
nước ASEAN và Phi châu. 
Nhưng làm biếng quá nên vẫn 
còn chưa tới đâu. Em nghĩ 
nếu có mấy người trẻ hăng 
say kinh doanh tìm thị trường 
thì có lẽ sẽ kiếm khá vì em 
sẵn sàng chia lợi nhuận lớn 
cho họ." 
Giá bán lẻ của bộ đèn ở Anh 
khoảng từ £19.99 đến £29.99 tùy 
tiệm. Giá trên mạng Amazon là 
£24.95. Cho đến bây giờ Mản còn 
lỗ vốn. Ai muốn mua, xin vào 
website dưới đây: 
 (http://www.amazon.co.uk/Evergreen-
Energy-portable-rechargeable-torch-
lantern/dp/B00EOMAJ6U/ref=sr_1_3?
ie=UTF8&qid=1395857777&sr=8-
3&keywords=evergreen+energy+2-
in1).  
 
2) Niềm hãnh diện của TNAC 
Trong kỳ bầu cử Hội đồng thị xã 
ngày 30/3/2014, liên danh hữu 
phái UDI  tại thành phố Chelles 
đã thắng cử với hơn 47% số 
phiếu.  Nhân vật đứng hàng thứ 6 
trong danh sách là cô Céline 
Netthavongs, Nguyễn Thị Quỳnh 
Như, ái nữ của đương kim Chủ 
tịch Hội Ái hữu Đại học Dalat tại 
Âu châu, anh Nguyễn Minh Khôi. 
Cô Quỳnh Như là luật sư và là 
một thành viên của hiệp hội UVR 
(Union des Vietnamiens Républi-

cains). Sau khi đắc cử, cô được 
bổ nhiệm chức Phụ tá Thị trưởng 
đặc trách chính sách thành phố, 
giúp đỡ  nạn nhân và cố vấn pháp 
luật.. Đây là niềm hãnh diện của 
người Việt nói chung và của Thụ 
nhân nói riêng. Xin gửi lời khen 
tặng cùng chung vui với anh chị 
Khôi-Bích Đào. 
Tiền đồ của cô Quỳnh Như đâu 
đã ngừng ở đây. Chúng tôi nhận 
tin cô được mời vào liên danh 
UDI- Modem để ra ứng cử Les 
Elections Européennes vào ngày 
25/5. Cô đứng hàng 13 trong số 
30 người. 
Mời các anh chị Thụ nhân Âu 
châu đi bầu ủng hộ gà nhà. 
 
3) Ca khúc Hoa Trắng 
Một trong những bài thơ của anh 
Lê Đình Thông dịch từ thơ của 
Thánh Gioan Phaolo II, đã được 
anh Trần Thụy Minh phổ nhạc và 
đem lên youtube. Đó là bài thơ 
HOA TRẮNG, được hoà âm bởi 
Quang Đạt, với tiếng hát của ca sĩ 
Hà Vân. 
Thơ lục bát được phổ nhạc rất 
nhiều nên thính giả có thể e ngại 
sẽ phải nghe giai điệu quen thuộc, 
nhàm chán. Nhưng qua tài nghệ 
điêu luyện của Trần Thuỵ Minh 
và giọng ca thánh thót của Hà 
Vân, người nghe dễ dàng bị cuốn 
hút vào không gian tinh khôi mầu 
nhiệm. 
Xin mời cùng nghe: http://
w w w . s l i d e b o o m . c o m /
presentations/939086/Hoa-Trang-
Tran-Thuy-Minh 
 
4) Du lịch Nhât và Đại hàn 
Ngày  25/3 chị Trần Thị Châu K8 
viết thư thông báo: 
"Kính gởi quý thầy cô và các anh 
chị, 
Nhóm EXRYU France, bạn anh 
Tú (cựu SV du học Nhật) sẽ tổ 
chức một chuyến du lịch ĐH và 
Nhật vào đầu tháng 11/2014 và 
ngỏ ý rủ nhóm Thụ Nhân cùng 

tham gia. 
 Vì số người tham dự quá đông 
nên anh Quang phải hạn chế số 
người của từng nhóm, xin thầy cô 
và các anh chị trả lời sớm để 
BTC tiện việc sắp xếp. 
Cũng xin nhẳc quý vị là trong 
chuyến du lịch này, chúng ta sẽ 
phải đi bộ cũng như leo núi rất 
nhiều (các đền, chùa, Hi-
roshima ... thường ở trên đỉnh 
cao). 
Lịch trình cũng như giá cả sẽ gởi 
đến thầy cô và các anh chị sau 
khi điều chỉnh xong mọi vấn đề." 
Thân mến, 
Châu & Tú 
Gặp nhau trong ngày sinh nhật 80 
tuổi của thày Lâm Thanh Liêm, 
chị Châu cho biết số người ghi 
tên tham dự lên đến 58 người 
trong đó có 16 Thụ nhân. 
 
5) Áo Dài Đẹp Xinh 
Một người bạn của anh Trần Văn 
Nho K4 aka Trần Thụy Minh vừa 
thực hiện một video minh họa bài 
hát Áo Dài Đẹp Xinh (nhạc và lời 
của Trần Thụy Minh) 
qua giọng ca của ca sĩ Hạnh 
Nguyên và hoà âm của nhạc sĩ 
Quốc Dũng. Ca khúc này đã được 
sáng tác từ lâu nhưng nay mới 
được phổ biến trên mạng. 
Nho ân cần nhắn nhủ: "Nếu thấy 
được và không phiền, xin các anh 
chị chuyển tiếp đến thân nhân và 
thân hữu cùng nghe cho vui. Ca 
khúc này đã được một ca đoàn 
dùng trong một chương trình giới 
thiệu áo dài truyền thống Việt 
nam." 
Mời quý anh chị vào link dưới 
đây để thưởng thức ca khúc tuyệt 
vời này: 
ht tps: / /www.youtube.com/watch?
v=xDatCnjJjac  
 
6) Chuẩn bị tiếp Nguyễn Ngọc 
Quang K1 
Sau nhiều năm liên lạc qua điện 
thoại, anh chị em Thụ nhân Paris 
sắp có dịp gặp gỡ anh Nguyễn 

...tin tức đó đây 
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Ngọc Quang K1 cư ngụ tại Đức 
quốc. Anh chị Quang  sẽ sang 
Pháp vào ngày 12/6 và sẽ ở tạm 
nhà chị Nguyễn Ngọc Thương. 
Vợ anh Quang là chị Lê Thân 
Hồng Khanh VK70, tác giả 
những bài thơ đăng trong  Bản tin 
số 14 và 15. 
Anh chị Quang-Khanh dự định ở 
Paris một tuần nhân dịp tiếp đón 
một người bạn từ Mỹ sang chơi. 
Hy vọng sau cuộc du ngoạn, anh 
Quang sẽ thuật lại cho chúng ta 
nghe. 
Rất tiếc là trong thời gian vợ 
chồng anh Quang đến Paris thì 
anh Chủ tịch Nguyễn Minh Khôi 
lại về Việt nam để dự đám cưới 
một cô cháu, đồng thời ghé thăm 
sức khoẻ của anh Phạm Văn 
Ngọc K1. 
Trước khi đi, anh Khôi đã nhờ 
anh Phạm Trọng Khoát thay mặt 
anh kêu gọi anh chị em trong hội 
đón tiếp anh chị Quang chu đáo. 
 
Tin các nơi khác 
 
1)Tân Chủ tịch Bắc Cali 
Ngày 9/2/2014 anh Tô Minh 
Toàn K6, Trưởng Ban tổ chức 
bầu cử tại San Jose, đã thay mặt 
Ban Điều hành nhiệm kỳ 2011-
2013, loan báo một tin vui: 
Kính thưa quý vị giáo sư và các 
bạn Thụ Nhân, 
Trong buổi tiệc Tân Niên Thụ 
Nhân Bắc Cali tối hôm qua, Thứ 
Bảy ngày 08 tháng 2 năm 2014, 
đa số các Thụ Nhân Bắc Cali 
tham dự buổi họp mặt đã bỏ 
phiếu bằng cách giơ tay chấp 
thuận bầu anh Phạm Đình Đắc  
K5 vào chức vụ chủ tịch Thụ 
Nhân Bắc Cali nhiệm kỳ 2014-
2016. 
Trong thời gian sắp tới, anh Đắc 
sẽ thành lập và công bố thành 
viên của Đại Diện Thụ Nhân Bắc 
Cali.  
Chúng tôi xin cám ơn anh Đắc đã 
nhận lời đề cử của anh cựu chủ 
tịch Nguyễn Đình Cận K1 và hy 

sinh nhận lãnh trách nhiệm nàỵ 
Xin các bạn cùng với chúng tôi 
chúc mừng và cùng hổ trợ để anh 
Đắc và Ban Đại Diện mới hoàn 
thành tốt đẹp nhiệm vụ của mình.  
ps: Xin các bạn giúp chuyển thư 
này đến các diễn đàn Thụ Nhân 
các nơi để kính báo 
Ngày 3/5, anh tân Chủ tịch Dacco 
cho hay đã được chị Phùng Thị 
Bích Sơn K1 nhận lời làm Thủ 
quỹ. Chị Bích Sơn lúc trước ở 
Oregon, đã cùng gia đình dọn về 
bắc Cali từ mấy tháng nay. 
 
2)Nghĩa cử đẹp 
Vui xuân nhưng không  quên làm 
việc thiện, Thụ nhân bắc Cali đã 
thu được trong đêm 8/2, số tiền  
5000 US$ gồm 1400 tiền bán CD 
của Nguyễn Hồng Anh K6 và 
3600 do các mạnh thường quân 
trao tặng. Chị Vân Hạnh kể lại: 
 
Hồng Anh xuất thân từ khóa 
6 Trường Chính Trị Kinh Doanh 
của Viện Đại học Đà Lạt,  từng 
làm Trưởng ban Đại diện Sinh 
viên của k6 niên khóa 71-
72. Nhưng không mấy người biết 
Nguyễn Hồng Anh là một nhạc sĩ 
với khá nhiều sáng tác. Trong 
chuyến đi thăm Úc dip lễ giáng 
sinh vưà qua ,VH găp laị Hồng 
Anh sau 40 năm, được nghe bạn 
hát và đuợc bạn tặng cho 2 cuốn 
CD có hơn 20 bài hát. VH 
nghe đi nghe laị nhiều lần, thấy 
quá hay,nhạc Hồng Anh có 
những nét độc đáo riêng,- vưà 
có tình ca,  vừa có cả  thân phận 
ca. Thật là uổng phí nếu những 
s á n g  t á c  c ủ a   H ồ n g 
Anh không được phổ biến cho 
mo ị  ngườ i  thưởng thức. 
Do đó  nhân dịp họp măt tân 
niên, VH muốn giới thiệu 
nhạc Hồng Anh vơí gia đình Thụ 
Nhân Bắc Cali. 
Khi biết ý đinh của VH, Hồng 
Anh bèn có nhã ý tặng cho Duact 
tất cả tiền bán CD để Duact 
tặng cho quán cơm Nụ Cười 3 do 

anh Trần Trọng Thức điều hành.   
Cám ơn Hồng Anh đã cho chúng 
ta những giai điệu ngọt 
ngào thánh thiên. 
Cám ơn anh Cận và ban điều 
hành Thụ Nhân North Cali đã 
giúp đỡ Duact kiếm tiền tài trợ 
10,000 xuất ăn cho quán cơm Nụ 
Cười 3, trong buổi tối mừng xuân 
mới.  
Để thưởng thức nhạc của Nguyễn 
Hồng Anh, xin vào link dưới đây: 
h t tp : / /www.you tube .com/wa tch?
v=i5_MXt0FcqQ 
Duact vẫn còn một số CD để bán 
với giá $10 một CD, các bạn 
nào muốn mua xin email cho Vân 
Hạnh taị vhnguyencpa@aol.com 
h o ặ c  T ô  M i n h  T o à n 
toank6@yahoo.com 
CD-1 Của Hồi Môn 
CD-2 Như ngưoì VN  
Check trả cho DUACT và 
sẽ được dùng để tài trợ các 
chuơng trình từ thiện. 
 
3)Tân Ban Đại diện VN 
Trong một họp mặt đầu năm tại 
một quán cà phê, khoảng chừng 
25 anh chị Thụ nhân K1-2 đã 
đồng thanh mời anh Hoàng Văn 
Lộc K1 giữ chức Đại diện TN1-2 
kiêm Trưởng Ban Tổ chức Hội 
ngộ 50 năm K1-2. 
"Vì lý do sức khỏe, nên anh HM 
Quang đã từ nhiệm chức vụ Đại 
Diên TN K1-2 VN kiêm TBTC 
HN 50, và đề nghị các bạn thay 
thế. 
Chương trình HN 50 chỉ còn 8 
tháng nữa, nên chúng ta không 
thể nào kéo dài tình trạng thiếu 
người phụ trách. 
Do đó tất cả các bạn đã đề nghị 
Bạn Hoàng Văn Lộc thay thế 
bạn Hà Minh Quang đảm nhiệm 
chức vụ Đại Diên TN K1-2 VN 
kiêm TBTC HN 50 và cùng 
thống nhất các điều sau: 
1 – Nhiệm kỳ rút ngắn chỉ còn 
MỘT NĂM,   
2 – Cuối nhiệm kỳ,  (vào tháng 2
-2015)  người đương nhiệm có 
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quyền chỉ định  người kế nhiệm.  
3 – BĐD TN K 1-2 VN Nhiệm kỳ 
mới (một năm): 
1-   Bạn Hoàng Văn Lộc   
2-   Bạn Trần Văn Hải 
3-   Bạn Trịnh Hiếu Tường 
4-   Bạn Nguyễn Thăng Long . 
4 – Đại Diện Ban Tổ Chức HN 
50 : 
Bạn Hoàng Văn Lộc, Trưởng 
BTC 
Bạn Trần Văn Hải 
BạnTrịnh Hiếu Tường 
Bạn Nguyễn Thăng Long, điều 
phối. 
       Tất cả các bạn trong Ban 
Vận Động sẽ tiếp tay chia sẻ công 
việc cùng ĐD và BTC. 
        Tin chính thức này được gửi 
lên Web THỤ NHÂN 1-2 để 
thông báo." 
  
4) Thêm một ngôi sao sáng. 
Anh Phạm Ngọc Lâm K5 vừa rồi 
giới thiệu: 
Dear All, 
K7 Tống Thanh Hà (Hà David) là 
một ca sĩ/nhạc sĩ chuyên nghiệp 
với một giọng ca vàng rất được 
yêu chuộng trong giới entertain-
ment tại Á Châu. 
Hà hiện nay đang "về hưu" part-
time ở Singapore, vừa chơi nhạc 
ở một music club của anh ở đây, 
vừa đi du lịch trong khu vực. 
Đặc biệt, Hà cũng là owner/
moderator của trang Facebook 
"Dân Sàigòn Xưa", có thể gọi là 
"sân chơi" của những người yêu 
Sàigòn và muốn sống lại những 
kỷ niệm thân tình của Sàigòn 
trước năm '75. 
Thân mời các bạn vào thăm hai 
trang facebook này. 
Ngoài ra, cũng xin mời các bạn 
vào trang YouTube của Hà để 
nghe Hà hát nhạc Việt, Pháp và 
Anh. 
Facebook - "Dân Saigon Xưa" 
https://www.facebook.com/groups/
DanChoiSaigonXua/ 
(Nếu chưa có facebook account, 
bạn chỉ cần mở account với face-

book và sau đó nhấn "Like" để 
tham gia vào trang này.) 
Facebook - "Tống Thanh Hà" 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
thanhha.tong 
YouTube - "Ha David / Tống 
Thanh Hà" 
https://www.youtube.com/channel/
UC1onbGyMGDyJV9_N02YAn0A 
Enjoy! 
Lâm 
 
5)Đại hội Montréal 
Ngày 5/5, trước Đại hội 10 ngày, 
anh Nguyễn Duy Ngọc K6, 
Trưởng ban tổ chức, thông báo 
trong Bản tin số 14, số người 
tham dự Đại hội lên đến 383 
người. 
Cũng trong Bản tin, anh đã nhắc 
nhở những điều cần thiết cho các 
tham dự viên, như sức khoẻ, an 
toàn cá nhân, hành lý, thức ăn 
đem lên máy bay, số điện thoại 
hotline 514-458-8496 để dễ bề 
liên lạc. 
Ngoài ra anh còn cập nhật thông 
tin về chương trình của Đại hội, 
như bảng tên cài trên áo, đón 
rước tại phi trường, lịch trình 
diễn tiến Đại hội, trang phục, sơ 
đồ bàn ghế cho các bạn cùng 
khoá, cùng phân khoa, thực đơn 
bữa tiệc chính, các tour du ngoạn 
vv... 
Với con số 383 tham dự viên, sự 
tổ chức và hoạch định không đơn 
giản. Tuy nhiên, những chỉ dẫn, 
nhắc nhở, trong Bản tin rất đầy 
đủ và thiết thực. 
Thành thật khen ngợi các anh chị 
Thụ nhân Montreal và cầu mong 
Đại hội Thụ nhân 2014 thành 
công mỹ mãn. 
 
6) Tiễn bạn 
Được tin một người bạn thân 
cùng khoá 5 là anh Đỗ Duy Bằng 
vừa mới 65 tuổi đã bỏ cuộc chơi 
vào ngày 14/4 tại Úc, anh Sơn 
Mông Cổ cư ngụ tại bắc Cali, bùi 
ngùi đặt bút viết bài thơ: 
 

Tiễn Anh   
Anh ra đi vào cuối Mùa Thương Khó 
Mùa Tình Yêu Thập Giá, Chúa tàn 

hơi, 
để trao anh, trao sự sống đời đời 

Ðức Tin ấy, bởi mọi Lời Chúa phán  
 

Năm giờ chiều, mặt trời trong tĩnh 
lặng  

Bước chân nào, để lại dấu đời qua 
Ðến và đi một trải nghiệm như là 

cúi xin vâng giữa an lành bình thản  
  

Mong anh đến với Tình Yêu vô tận  
Tôi sấp mình cúi tạ Ðấng Trao Ban 

Sống là đi, là tìm lối Thiên Ðàng 
Qua Thánh Giá cửa Yêu Thương 

rộng mở 
  

Chiều đã tắt, linh hồn tôi bỏ ngõ  
Vẫy tay chào xa vắng một tình thân  
Tên anh, ngày tháng ấy, đã một lần 

chợt quen biết, kết thân nơi trần 
thế !  

smc 
 
7) Phạm Văn Ngọc bị AVC 
Ngày 14/4 anh chị Thụ nhân K1 
nhận được e mail của anh 
Nguyễn Thăng Long aka Từ Giữ 
Chùa, từ Sàigòn thông báo:"Tin 
Không Vui  
TGC vừa nhận được tin qua 
phone do con trai của Bạn Phạm 
văn Ngọc cho biết: 
Sáng nay 14/4/2014, trong khi 
bạn Ngọc đi tập thể dục buổi 
sáng, chóng mặt vá té. 
Gia đình đã đưa về Bệnh viện 
Tân Định. Sau đó chuyển về BV 
Gia Định.  
Vì lý do có máu bầm trong đầu 
nên phải  chuyển vào phòng Mổ 
đã hơn nửa tiếng... 
Nếu có tin tức gì thêm. TGC sẽ 
báo tin gho các bạn. 
Rất mong ác bạn cùng đồng tâm 
cầu nguyện cho anh Phạm Văn 
Ngọc" 

Tin anh Ngọc bị AVC ( accident 
vasculaire cérébral= tai biến 
mạch máu não) khiến anh Huỳnh 
Trung Trực và vài anh cùng khoá 
1, điện thoại ngay về Việt nam để 
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thăm hỏi và được tin anh Ngọc đã 
được mổ thành công. Ngày hôm 
sau, anh Long gửi một mail khác 
với tựa đề:Tin Vui Rồi: 
   
"9giờ45 sáng nay TGC đã vào 
thăm bạn PV Ngọc, 
Bạn đã tỉnh táo và nói chuyện 
bình thường." 
Tuần lễ sau, vào ngày 22/4 chị 
Ngọc, khuê danh Minh Nguyệt, 
viết thư cảm ơn: 
"Quý Anh Chị thân mến, 
Cám ơn tất cả các anh chị đã 
cùng hiệp lực cầu Phật gia hộ 
cho anh Phạm văn Ngọc K1, phải 
giải phẩu não vì tụ máu được tai 
qua nạn khỏi. 
Cám ơn anh Huỳnh Trung Trực, 
Phạm Hữu Tài, Nguyễn Thanh 
Phàn, 
đã liên lạc qua điện thoại ngay 
trong thời điểm anh Ngọc đang 
trong phòng mổ 
để kịp thời thông báo tình trạng 
cho tất cả các anh chị. 
Cám ơn anh Nguyễn Thăng Long, 
anh Hoàng văn Lộc đã đến tận 
bệnh viện  
thăm hỏi ngay ngày đầu khi anh 
Ngọc được đưa về phòng. 
Tất cả những điều trên làm cho 
tôi rất xúc động với tình bạn cao 
cả và chính 
tất cả các Anh Chị đã kịp thời 
chia sẻ, động viên tinh thần cho 
gia đình tôi trong lúc  lo âu, bối 
rối. 
Nay anh Ngọc đã tai qua nạn 
khỏi và xuất viện chiều 21-4.  
Tình trạng sức khỏe đã phục hồi 
kể cả tri thức.  
Gia đình chúng tôi xin chân 
thành cám ơn tất cả các Anh Chị. 
M.Nguyệt (vợ P.V.Ngọc K1)" 
 
8) Phóng ..sinh sự của Út Tam 
Lâu lâu nhận được tin tức của anh 
Võ Văn Tam CTXH  thường ký 
tên là Út Tam, cư ngụ ở Cam 
ranh. Anh gọi những bài tường 
thuật của anh là phóng (sinh) sự. 

Dưới đây là tin mới nhất: 
Gởi quý huynh đọc cho dzui. 
 Út Tam  

 Đã hơn 2 năm rồi chưa có dịp 
gặp lại các bạn. Vừa rồi có việc 
phải vào Saìgòn trong 2 ngày, 
trong đó có một tối thứ năm 13/3 
dành riêng cho các bạn K11 và 
một tối dành gặp con cái, sau đó 
thì lên xe về liền lại Cam ranh lúc 
19g30. Út Tam có báo trước vài 
ngày cho Yến là muốn gặp gỡ các 
bạn nhưng không nên chuẩn bị 
trước, được bao nhiêu hay bấy 
nhiêu, gọn nhẹ, cà phê -cà pháo 

gì đó để tán dóc , địa điểm do các 
bạn tự chọn...và...chia đều. 
Thông qua Yến, thật không ngờ 
tối đó các bạn K11 SG đến khá 
đông đủ bao gồm k11 QTKD, 
CTXH 3, SPKD(Khóa út) và Út 
Tam có mời thêm anh Dương 
CTXH1(vì anh Sang đại diện 
CTXH vắng nhà). Cũng có dự 
định mời thêm anh Đ.C.Châu K8 
là bảo huynh của K11, nhưng 
thấy ảnh ở xa quá, tuổi già, mắt 
yếu, đêm hôm đi lại khó khăn 

nên...thôi . Trong dịp này có bạn 
đã gặp 3-4 lần, có bạn lần đầu 
mới gặp nhưng cũng cảm thấy 
gần gũi, dễ mến, hàn huyên tâm 
sự thật vui vẻ. Cảm động nhất là 
các bạn ở SG...giành trả tiền nên 
cũng...đỡ khổ, lần sau nếu có gặp 
lại thì cứ tiếp tục...giành như vậy 
nhé các bạn, mình không có théc-
méc gì đâu.  
Chân thành cám ơn tất cả các 
bạn và cám ơn thêm T.Hằng đã 
gởi tặng thêm 2 bị đậu phọng và 
hạt điều. 
 
9) Anh Bảo đi Âu châu 
Anh Trương Văn Bảo CTXH 
vừa  cho biết sẽ sang Âu châu và 
một số quốc gia khác để huấn 
luyện võ thuật cho một số liên 
đoàn, hiệp hội, võ đường và câu 
lạc bộ của Liên 
đoàn Quốc tế Việt 
Vũ Đạo, theo lời 
mời trực tiếp của 
Fédération Inter-
nationale Việt Vũ 
Đạo (Pháp) và Union Nationale 
Việt Vũ Đạo Maroc. 
Chuyến đi bắt đầu từ cuối tháng 5 
và kéo dài một tháng. Máy bay sẽ 
đáp ở phi trường Charles de 
Gaulle và tiếp tục bay xuống 
Marseille. Từ đó anh sẽ lần lượt 
qua Tây ba nha, Bồ đào nha, Ma-
roc, rồi trở lên Đức trước khi về 
lại Việt Nam. 
Anh ngỏ ý tiếc không ghé được 
Paris kỳ này để gặp bạn bè. Tuy 
nhiên anh Phạm Trọng Khoát 
cũng đã hỏi anh Bảo xem có thể 
đổi vé máy bay để nán lại ở Paris 
vài hôm để có dịp gặp các anh chị 
Thụ nhân tại đây, nhưng chưa 
biết có đổi được vé không? Cho 
dù sao đi nữa, nếu không gặp 
nhau lần này thì khi khác sẽ gặp 
nhau. Hữu duyên thiên lý năng 
tương ngộ...mà. 

...tin tức đó đây 

Các anh chị CTXH gặp nhau nhân dịp 
anh  Võ Văn Tam về Saigon 

Anh Hùng, anh Võ Văn Tam aka Út Tam 
và anh  Dương CTXH1 
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Tin Âu châu 
 
1) Sáng chế của Lày A Mản 
Là một cựu sinh viên Sư phạm -
Văn khoa Anh, tại Đại học Dalat 
(1973-1975), anh Lày A Mản 
sang định cư ở Anh quốc từ 1984. 
Anh vừa đi làm vừa đi học thêm, 
rốt cuộc anh thâu thập vô số bằng 
cấp và làm đủ nghề, từ kinh doanh 
bất động sản, dạy học, thợ điện 
chuyên nghiệp,  đến  thầy thuốc 
Đông y và Châm cứu. 
Nhân buổi tiệc tân niên Giáp Ngọ 
của Thụ nhân Âu châu, anh có 
nhã ý trao tặng Phạm Trọng 
Khoát K6 và một vài anh chị khác 
bộ đèn dùng ánh sáng mặt trời 
làm năng lượng, do anh sáng chế. 
Anh tâm sự: 
 
"Lần đầu tiên em thấy đèn so-
lar photovoltaics là khi em xây 
nhà riêng ở Úc năm 2008. 
Nhưng giấc mơ có được một 
bộ đèn quang năng đã có từ 
những năm 1980 khi em thôi 
dạy học về làm ruộng tại quê 
nhà. Lúc đó thiếu thốn lắm, 
đêm về cả nhà bên chiếc đèn 
dầu loe loét trong túp lều 
tranh. Sau bữa cơm tối em còn 
phải lấy đèn bấm (pin) đi bắt 
ếch, cá, chim, chuột  về làm 
thức ăn cho mình và vợ con. 
Vừa đi vừa tủi thân mình học 
cho nhiều, có cả bụng kiến 
thức về các ứng dụng của tế 
bào quang điện (photovoltaic 

cells) từ những bài toán Vật Lý 
năm đệ tứ mà tay cầm cái đèn 
pin mới chiếu vài phút đã vội 
mờ. Phải chi mình có những tế 
bào quang điện đó thì đâu cần 
phải hàng tuần cuốc bộ cả 
chục cây số xuống phố mua 
dầu về thắp đén thắp, mua pin 
thay thế! 
Trong chuyến đi du lịch tới Lào 
(đảo Don Khon), trong đêm có 
vụ hoả hoạn do đèn dầu, ý 
niệm dùng quang năng làm 
đèn trở lại từ đó. Thế là sau đó 
em chuyên tâm nghiên cứu về 
quang năng. Sản phẩm đầu 
tiên là giàn quang năng 3.6kW 
do em thiết kế và trang bị. 
Giàn này câu vào mạng lưới 
điện công cộng để khi dư điện 
trong những ngày nắng tốt thì 
bán điện theo mạng lưới công 
cộng. Hàng năm em vẫn thu 
về khoảng £2,000 tiền bán 
điện. Sau đó, em xin vào hội 
MCS, cơ cấu duy nhất được 
chính phủ Anh cho phép trang 
bị giàn quang năng cho công 
chúng mà câu giòng điện phát 
ra từ tâm quang năng vào 
mạng lưới công cộng để bán 
điện dư thừa. Tuy nhiên vì lớn 
tuổi mà leo mái nhà hoài nên 
em thường chỉ ký giấy tờ để 
mấy đứa cháu làm, còn em thì 
đi vào thiết kế và sản xuất bộ 
đèn như anh đã thấy. 
Bộ đèn này mất 2 năm nghiên 
cứu, thiết kế và sản xuất. Nó 
gồm 1 tấm solar panel (tấm 
quang năng) có công suất 
2.5w. Khi có ánh sáng ban 
ngày, các tế bào quang điện 
phát ra một dòng điện một 
chiều khoảng 7volts, 20mA, 
được dẫn bằng 1 sợi dây điện 
dài 5m đến 1 chiếc đèn bàn và 
sạc 3 cục pin 800mAH mỗi 
cục. Đây là nguồn thắp sáng 
bóng LED về đêm. Đồng thời, 
một chiếc đèn bấm (flash/
torch/lampe de poche), mà 
bên trong cũng có 3 cục pin 
800mAH, được nối liền với 

chiếc đèn bàn đó nên cả 2 đều 
cùng được sạc chung một lúc. 
Ngoài ra, nếu muốn, người ta 
còn có thể cùng lúc sạc điện 
thoại di động kinh qua 1 bó 
phích 10 đầu khác nhau, thích 
hợp cho hầu hết các ổ cắm 
điện thoại di động. 
Sau khi sạc đầy pin, bộ đèn 
bàn có thể được dùng để thắp 
sáng một nơi trong khi đèn 
bấm được đem dùng ở nơi 
khác. Đèn bàn sạc đầy thắp 
suốt sáng, đèn pin cũng thế. 
Đây chính là hiện thực trong 
giấc mơ ngày xưa còn thiếu 
thốn của em.  
Bộ đèn này thích hợp cho dân 
ở các làng mạc biển đảo 
không có mạng lưới điện trong 
các nước đang phát triển như 
các nước ASEAN và Đông, 
Tây, Trung Phi. Ở các nước 
Âu Mỹ, người ta mua về để 
trong nhà xe, khi cần đèn pin 
thì đến lấy đi dùng ngay vì lúc 
nào pin cũng được sạc đầy. 
Tromg số những người mua 
còn có những người đi cắm 
trại, thuyền câu, xe caravan  ... 
hay thông thường là mua làm 
quà tặng trong dịp Noel hay 
sinh nhật. 

Những người ở VN đã dùng bộ 
đèn này là nơi quê nhà me và 
nơi em đi dậy học ở Long 
Hương. Dân làng và chài ở 
Bình Thuận ngày nay đã có 
điện nhưng một vài nơi vẫn 
còn cảnh cháy nhà do thắp 
đèn dầu như thời em xuống 
các xóm dạy bình dân học vụ 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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Bộ đèn quang năng của anh Mản 


