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Tháng 11 Çã qua, Çâu rÒi Bän Tin 22 thÜ©ng lŒ?  
Chúng tôi chÌ bi‰t cÜ©i xin l‡i: 
- Då bän tin kÿ này trÍ, hy v†ng cuÓi tháng 12 së ra m¡t 

quš vÎ và các bån....  
NhÜng rÒi Giáng Sinh Ç‰n, thiŒp chúc và quà cáp ÇÀy ¡p 

nh»ng thùng thÜ mà bän tin cûa H¶i Ái H»u vÅn còn ngÆp 
ngØng ‘’không muÓn bay’’. Tåi sao? M†i ngÜ©i th¡c m¡c và 
Ban ChÃp Hành chúng tôi càng æn ngû không yên. 

Nhìn låi quãng ÇÜ©ng Çi qua, ThÀy c¿u H¶i TrÜªng TrÀn 
Quang Minh, tØ tháng 10/96, v§i s¿ c¶ng tác cûa Cô Huÿnh 
ThÎ Ng†c HÜ©ng, Phó HT N¶i Vø, Çã lo chu toàn trong ngoài 
nh»ng bän tin, Ç¥c san, nh»ng lÀn t° chÙc Çåi h¶i k› niŒm hai 
trÜ©ng, ÇÜ®c m†i ngÜ©i hoan nghênh, ûng h¶ và tin tÜªng. 
TÃt cä ÇŠu Ü§c mong ThÀy Minh mãi là ngÜ©i ÇÙng mÛi chÎu 
sào lèo lái con thuyŠn cûa H¶i NñC-LNH chúng ta lÜ§t sóng 
bình yên Ç‹, thÌnh thoäng v§i nh»ng bän tin, Çem niŠm vui 
Ç‰n cho nh»ng con chim cùng t° ngày xÜa Çang bay tän mác 
kh¡p bÓn phÜÖng tr©i và cÛng Ç‹, v§i nh»ng Çóng góp cûa 
quš vÎ và các bån, thÌnh thoäng gªi chút quà vŠ Ãm lòng 
nh»ng con chim gÅy cánh còn kËt låi ª quê nhà - giúp m¶t 
h¶p thuÓc, m¶t mái nhà d¶t hay m¶t vài em h†c sinh ngoan 

giÕi có phÜÖng tiŒn ti‰n t§i trên ÇÜ©ng h†c vÃn... Møc Çích 
cûa H¶i Ái H»u cûa chúng ta chÌ có th‰ nên tØ bao næm qua, 
ThÀy Minh - nói riêng - và toàn th‹ Ban ChÃp Hành - nói 
chung - Çã chÌ bi‰t ‘’lÃy niŠm vui cûa ngÜ©i làm niŠm vui 
cûa mình’’ mà miŒt mài ‘’vác ngà voi’’ không bi‰t mÕi. 

NhÜng ti‰c thay, sóng vÅn êm mà ThÀy Minh phäi buông 
lÕng tay chèo bªi nh»ng tin buÒn dÒn dÆp. Trong gia Çình 
Ông có bÓn Çåi tang: Nhåc mÅu, thân sinh, thân 
mÅu và nhåc phø Ông Çã lÀn lÜ®t qua Ç©i trong 
vòng sáu tháng. Tang gia bÓi rÓi, ThÀy Minh 
xin tØ nhiŒm h¶i trÜªng Ç‹ Çû tâm trí lo viŒc gia 
Çình. ThÀy TrÀn Væn Chi Phó HT Ngoåi Vø xº 
lš thÜ©ng vø h¶i trÜªng Çã t° chÙc Çåi h¶i k› 
niŒm 44 næm thành lÆp TrÜ©ng N» Lê Ng†c 
Hân vào ngày 26 tháng 8, 2001. Nh© Çó, con 
thuyŠn H¶i Ái H»u NñC-LNH tránh cänh bÒng 
bŠnh không ngÜ©i lái. NhÜng ThÀy Chi Çã quá 
bÆn r¶n v§i nh»ng hoåt Ç¶ng riêng cûa mình 
nên trong m¶t phiên h†p cûa BCH gÀn Çây, ông 
cÛng xin rút lui. Do Çó, sinh hoåt cûa H¶i ta 
nhÜ bÎ Çùn låi, b‰ t¡c - và Bän Tin 22 Çã ra trÍ 
kÿ hån.  

Bây gi© Bän Tin 22 Çang ª trên tay quš 
ThÀy Cô và các anh chÎ cùng bån bè  ª kh¡p 
m†i nÖi. Hình thÙc, n¶i dung có nhiŠu sÖ sót là 
bªi nh»ng ngÜ©i làm bän tin này còn non tay 
nghŠ quá! Dù sao cÛng mong nø cÜ©i Çã nª låi 
trên môi quš vÎ và các bån, nh»ng nø cÜ©i bao 
dung thông cäm, Ç‹ chúng tôi nhÜ nhÆn ÇÜ®c 
m¶t phÀn thÜªng khích lŒ tin thÀn quš báu. 

CuÓi thÜ, trÜ§c thŠm næm Nhâm Ng†, Ban 
ChÃp Hành xin thân kính gªi Ç‰n tÃt cä ThÀy Cô và Anh ChÎ 
C¿u H†c Sinh m†i ÇiŠu an lành, thân khÕe, tâm vui, Ç‹ mãi 
mãi hånh phúc trong bÃt cÙ hoàn cänh nào. Ð§c mong ÇÜ®c 
g¥p låi thÆt Çông bà con mình trong Çåi gia Çình NñC-LNH 
cùng chung vui v§i nh»ng ngÜ©i ÇÒng hÜÖng ñÎnh TÜ©ng-
MÏ Tho trong ngày tiŒc tân niên 17 tháng 2, 2002 này Ç‹ 
chúng ta cùng hát ‘’Ngày Xuân nâng chén ta chúc nÖi nÖi...’’ 
nhÃt là cho Hòa Bình trên th‰ gi§i, ÇÒng š không? ThÜa quš 
vÎ và các bån?                                                                

                                              - NTT -    
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Tin vui gi© chót 
Bu°i lÍ k› niŒm 44 næm thành lÆp TrÜ©ng N» 

Trung H†c Lê Ng†c-Hân Çã diÍn ra tÓt ÇËp ngày 26-
8-2001. Ban T° chÙc xin tri ân ThÀy NguyÍn ThÜ
(trúng Ç¶c Ç¡c 1 lÜ®ng vàng), ThÀy Phåm Væn An 
(trúng $50), Anh Trác Bách DiŒp (trúng $100) Çã vui 
vÈ trao quà x° sÓ t¥ng låi cho quÏ sinh hoåt cûa H¶i. 
H¶i d¿ ÇÎnh së dùng nh»ng quà t¥ng nÀy gªi t¥ng 
thêm h†c b°ng cho các h†c sinh nghèo hi‰u h†c ª 
MÏ Tho ngoài nh»ng giúp Çª Çã qui ÇÎnh hàng næm.

 
 

 
 

K› niŒm 44 næm thành lÆp 
N» Trung H†c Lê Ng†c Hân MÏ Tho 

 
GÀn 200 quan khách, thân h»u, giáo sÜ và anh chÎ c¿u 

h†c sinh hai trÜ©ng Trung H†c NguyÍn ñình-Chi‹u và Lê 
Ng†c Hân MÏ Tho Çã Ç‰n tham d¿ bu°i h†p m¥t k› niŒm 
ngày thành lÆp N» Trung H†c Lê Ng†c Hân vào ngày 26-8-
2001, tåi nhà hàng Paracel Seafood thu¶c khu Little Saigon, 
Nam Cali. HiŒn diŒn trong bu°i h†p m¥t này ngÜ©i ta thÃy có 
m¶t sÓ Anh ChÎ c¿u h†c sinh Ç‰n tØ Canada, các ti‹u bang 
Missouri, Washington và miŠn B¡c Cali. 

Mª  ÇÀu bu°i lÍ GS  Phåm Væn An, GS TrÀn Væn Chi và 
ChÎ Quÿnh Anh ÇÓt hÜÖng tÜªng niŒm trÜ§c bàn th© T°. Sau 
Çó ThÀy Chi, TrÜªng Ban T° ChÙc Çã ngÕ l©i chào mØng 
quan khách, cäm tå quš vÎ trong Ban chÃp Hành và gi§i thiŒu 
nh»ng ThÀy Cô cûa hai trÜ©ng trung h†c MÏ Tho có m¥t 
trong bu°i tiŒc nhÜ Quš VÎ GS NguyÍn ThÎ Nguyên Khai, 
Phåm Væn An, Tô Væn Lai, NguyÍn ThÜ, TrÀn Væn Thi, 
Huÿnh Chi‰u-ñ£ng. Ngoài ra, ngÜ©i ta cÛng thÃy m¶t sÓ giáo 
sÜ các trÜ©ng bån nhÜ GS NguyÍn Væn Sâm (Biên Hòa), GS 
Lê Trung (Chu Væn An) và GS NguyÍn An Phong (Qui 
NhÖn). 

K‰ Ç‰n, chÎ HÒ Xuân, T°ng ThÖ Kš H¶i Çã bày tÕ ‘Tâm 
tình cûa m¶t c¿u n» sinh Lê Ng†c Hân’ qua bài phát bi‹u 
nhân ngày k› niŒm 44 næm thành lÆp trÜ©ng n» trung h†c Lê 
Ng†c-Hân. 

Xúc tích và gây bÃt ng© nhÃt là phÀn nói chuyŒn cûa GS 
NguyÍn An-Phong, nguyên GS Trung h†c Ngô Chi-Lan, Qui 
NhÖn, HiŒu TrÜªng Trung h†c ñÓng ña, v§i ÇŠ tài ‘Lê Ng†c-
Hân - Ai Ç¥t tên trÜ©ng mà tình vÜÖng muôn thuª’, GS Phong 
Çã phát hiŒn ra nhiŠu chi ti‰t lÎch sº chung quanh cu¶c Ç©i 
cûa công Chúa Lê Ng†c Hân. 

Ti‰p tøc chÜÖng trình, Ban ChÃp Hành H¶i NñC-LNH 
nhiŒm kÿ 1999-2001 tØ nhiŒm Ç‹ h¶i viên tham d¿ ÇŠ nghÎ 
và bÀu cº các ûy viên BCH m§i. Sau khi ÇŠ nghÎ và bÀu cº 
các vÎ Phó H¶i TrÜªng và Ñy Viên trong BCH, không ai ÇŠ 
cº ho¥c Ùng cº vào chÙc vø H¶i TrÜªng, nên GS TrÀn Væn 
Chi, nguyên Phó H¶i TrÜªng Ngoåi Vø xin nhÆn Xº Lš 
ThÜ©ng Vø H¶i TrÜªng. Riêng GS TrÀn Quang Minh Çã tØ 
nhiŒm H¶i TrÜªng trong cuÓi nhiŒm kÿ vØa qua.  

Sau Çó là phÀn væn nghŒ cây nhà lá vÜ©n do m¶t sÓ anh 
chÎ c¿u h†c sinh hai trÜ©ng th¿c hiŒn, Ç¥c biŒt là s¿ góp m¥t 
cûa ban h†p ca n»  Ç‰n tØ miŠn B¡c Cali. NhÜ thÜ©ng lŒ Çôi 
danh ca DÜÖng ñÙc Tài và Bà Xã, Çôi song ca rÃt æn š và tình 

nhÃt MÏ Tho.  Ngoài ra còn có s¿ hiŒn diŒn cûa các ca sï 
Kim-Tuy‰n, TrÜòng Häi và cä nhåc sï Vô ThÜ©ng. 

CÛng nhÜ nh»ng kÿ t° chÙc trÜ§c, H¶i có  x° sÓ gây 
quÏ. MC Ç¡c š nhÃt cûa NDC-LNH vÅn là anh Ngô Ng†c-
Vïnh va chÎ Chung Bích-PhÜ®ng, PhÀn thÜªng gÒm sách, 
bæng nhåc do các Trung Tâm Thúy Nga Paris, nhà xuÃt bän 
Xuân Thu, nhåc sï Vô ThÜ©ng gªi t¥ng.  H¶i trân tr†ng tri ân 
quš vÎ månh thÜ©ng quân nói trên.  Ngoài ra còn có phÀn 
thÜªng Ç¥c biŒt : lô Ç¶c Ç¡c (m¶t lÜ®ng vàng) do anh chÎ 
TrÜÖng ñÙc t¥ng và $300 tiŠn m¥t, chia làm 4 phÀn quà do 
anh chÎ  TrÜÖng Tuyên ª San Diego t¥ng. H¶i chân thành 
cäm tå các anh chÎ . NgÜ©i vi‰t xin ÇŠ nghÎ anh Nha sï DÜÖng 
ñÙc -Tài t¥ng vài phi‰u nh° ræng (nh° ræng m¶t cái  t¥ng m¶t 
cái ), các anh chÎ nào ÇÒng š xin cho bi‰t š ki‰n!   

ThÀy Tô Væn Lai lên trao quà lÜu niŒm cho ThÀy TrÀn 
Quang-Minh. Cô Huÿnh HÜ©ng Çã Çåi diŒn ThÀy Minh nhÆn 
länh phÀn quà trên.  Nhân dÎp nÀy thÀy Lai Çã hÙa giúp t° 
chÙc ñåi nhåc h¶i gây quÏ cho H¶i trong nh»ng dÎp s¡p t§i. 

Lô Ç¶c Ç¡c m¶t lÜ®ng vàng næm nay vŠ tay ThÀy 
NguyÍn ThÜ.   

H¶i cÛng chân thành cäm tå quš vÎ quan khách, ThÀy Cô 
và các anh chÎ c¿u h†c sinh hai trÜ©ng Çã chÎu khó ª låi ÇÀy 
Çû Ç‰n gi© phút cuÓi Ç‹ tham d¿ cu¶c bÀu cº Tân Ban ChÃp 
Hành nhiŒm kÿ 2001-2003 m¥c dÀu Çã quá gi© nhà hàng Ãn 
ÇÎnh Ç‹ nhÜ©ng ch‡ cho H¶i ñoàn khác t° chÙc ngay sau Çó. 

 Lam TriŠu (Los Angles) 
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ThÀy An trao microphone cho ThÀy ThÜ và nói: ’’Hát m¶t 
bài Çi mà!...’’. ThÀy Lai và ThÀy ñ£ng cÛng ÇÓc xúi vào! 

ThÀy An, ThÀy Chi và ChÎ Quÿnh Anh Çang niŒm hÜÖng

Ban H®p Ca này (hình trên) tØ San Jose, B¡c Cali 
xuÓng làm cho chÜÖng væn nghŒ k› niŒm ngày  

Lê Ng†c Hân trª thành hào hÙng và sôi n°i d» à! 

ThÀy Lai chøp hình k› niŒm v§i các n» sinh áo tr¡ng thuª nào

Ban H®p Ca này (hình dÜ§i) tØ San Diego lên ÇÜ®c tæng 
cÜ©ng v§i các ca sï  QuÆn Cam Ç‹ so tài v§i  

Ban H®p Ca Vùng VÎnh San Francisco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban ChÃp Hành nhiŒm kÿ 2001-2003 
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Tâm tình cûa 
m¶t c¿u n» sinh Lê Ng†c Hân 

 
Kính thÜa quš ThÀy Cô,  
và các bån thân m‰n, 
Tôi rÃt hân hånh ÇÜ®c phép thay m¥t các bån trÜ©ng Lê 

Ng†c Hân phát bi‹u vài cäm nghï thô thi‹n nhân k› niŒm 44 
næm ngày thành lÆp trÜ©ng N» Trung H†c Lê Ng†c Hân cûa 
chúng ta.  

N» Trung H†c Lê Ng†c Hân là m¶t trong nh»ng trÜ©ng 
n» trung h†c công lÆp l§n và lâu Ç©i ª miŠn Nam ViŒt Nam 
gÒm Gia Long, Lê Ng†c Hân, ñoàn ThÎ ñi‹m, TrÜng VÜÖng 
và SÜÖng NguyŒt Ánh. 

Trong Çó, Ç¥c biŒt là hai trÜ©ng N» Lê Ng†c Hân và 
ñoàn ThÎ ñi‹m là hai trÜ©ng N» ÇÀu tiên ª xÙ Nam Kÿ løc 
tÌnh: m¶t ª TiŠn Giang, m¶t ª HÆu Giang. ñ¥c biŒt hÖn n»a 
là hai ngôi trÜ©ng n» trung h†c này có quá trình hình thành 
giÓng nhau là tách ra tØ hai ngôi trÜ©ng nam: Trung H†c 
NguyÍn ñình Chi‹u và Trung H†c Phan Thanh Giäng. 

Vì vÆy ª vùng sông TiŠn, ÇÃt MÏ Tho, tên tu°i NguyÍn 
ñình Chi‹u luôn luôn g¡n liŠn v§i Lê Ng†c Hân. NguyÍn 
ñình Chi‹u-Lê Ng†c Hân tuy hai mà m¶t. Và tØ Çó nÄy sinh 
ra nh»ng mÓi tình h†c trò ÇËp Çë, dÍ thÜÖng trong thành t¿u 
cÛng nhÜ dª dang... ChÜa k‹ Ç‰n nh»ng mÓi tình ThÀy Trò 
luôn luôn là ÇŠ tài ÇÜ®c lÜu truyŠn qua nhiŠu th‰ hŒ n» sinh 
Lê Ng†c Hân. 

Không có m¶t cÆu h†c trò NñC nào mà không dÃu kín 
trong lòng mình m¶t hình änh cô n» sinh LNH ho¥c ít nhÃt 
có m¶t lÀn nhìn theo tà áo dài cô gái LNH bay d†c theo hàng 
me sau gi© tan h†c! 

Tôi không bi‰t ai Çó Çã ch†n tên Lê Ng†c Hân, m¶t cô 
Công Chúa B¡c Kÿ nho nhÕ tÆn Thæng Long Ç¥t tên cho ngôi 
trÜ©ng n» ÇÀu tiên ª xÙ Nam Kÿ xa xôi c¿c Nam ÇÃt nÜ§c, Ç‹ 
rÒi tØ Çó sanh sän ra nhiŠu th‰ hŒ n» lÜu xuÃt thân tØ ngôi 
trÜ©ng mang tên Lê Ng†c Hân. 

 
 
ThÜa quš vÎ, 
các bån Lê Ng†c Hân thân 

m‰n, 
Lê Ng†c Hân là công chúa, con 

gái cûa vua Lê Hi‹n Tông. Nàng 
sanh ra gi»a th©i nhiÍu nhÜÖng, tao 
loån nhÃt cûa lÎch sº: Tàn Lê - Måt 
TrÎnh - HÜng NguyÍn.... 

Tình c© lÎch sº, trong chuy‰n 
ra B¡c dËp loån cûa NguyÍn HuŒ, 

qua mai mÓi cûa NguyÍn H»u ChÌnh, nàng Công Chúa B¡c 
Kÿ 16 tu°i ÇÜ®c vua cha tác h®p v§i chàng trai dân giä, anh 
hùng SÖn Tây, Bình ñÎnh.  

TØ ÇÃy, tên tu°i LNH ÇÜ®c bi‰t Ç‰n vì Çã g¡n liŠn v§i 
triŠu Çåi Quang Trung NguyÍn HuŒ và mÓi tình chính trÎ trª 
thành huyŠn thoåi, bi tráng nhÜ m¶t chuyŒn c° tích Çi vào 
lÎch sº ViŒt Nam, Çi vào dân gian. 

Công Chúa LNH Çã Çem låi danh d¿ cho triŠu Çåi HÆu 
Lê qua viŒc nàng không ÇÒng š lÆp t¿ tôn Lê Duy Kÿ lên 
ngôi, sau này là Lê Chiêu ThÓng khi Lê Hi‹n Tông bæng hà. 

Công Chúa LNH Çã Çem låi cho triŠu Çåi Quang Trung, 
v§i tÜ cách Hoàng HÆu, nhiŠu bi‹u tÜ¶ng tuyŒt v©i: là v® 
hiŠn bên vua, là mË hiŠn bên con sau khi vua Quang Trung 
Ç¶t ng¶t bæng hà. 

LNH Çã Ç‹ låi nhiŠu áng væn chÜÖng tuyŒt tác, Ç¥c biŒt 
tÆp Ai TÜ Vãn khóc chÒng. 

LNH là ngÜ©i phø n» ViŒt Nam toàn diŒn có m¶t không 
hai trong lÎch sº, có nhan s¡c, hi‰u thäo, chiŠu chÒng, thÜÖng 
con, Ç¥t tình nÜ§c cao hÖn tình nhà. 

Nhân k› niŒm 44 næm ngày thành lÆp trÜ©ng N» Trung 
H†c Lê Ng†c Hân, xin cám Ön ngÜ©i xÜa Çã ch†n tên Lê 
Ng†c Hân Ç¥t cho ngôi trÜ©ng n» mà tôi và các bån hãnh 
diŒn ÇÜ®c theo h†c.  

Cám Ön, các th‰ hŒ h†c sinh LNH trÜ§c và sau chúng ta, 
Çã bi‰t gìn gi» phÄm chÃt và noi gÜÖng Lê Ng†c Hân.. 

Cám Ön các th‰ hŒ ThÀy Cô và nh»ng ngÜ©i Çã tÆn tùy, 
âm thÀm chæm sóc h†c sinh LNH tØ bu°i ban ÇÀu t§i nay. 

Gªi vŠ MÏ Tho, quê tôi, thæm hÕi nh»ng ngÜ©i bån trÈ 
h†c sinh LNH và ThÀy Cô  ª Çó Çang ti‰p tøc Çoån ÇÜ©ng 44 
næm cûa LNH. 

Gªi l©i thæm hÕi Ç‰n các bån h†c sinh LNH hiŒn räi rác 
kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, ª các nÖi ÇÃt khách quê ngÜ©i này m¶t 
chút tình LNH. 

Xinh th¡p nén hÜÖng lòng gªi Ç‰n quš ThÀy Cô, quš bån 
c¿u h†c sinh nay Çã thành ngÜ©i thiên c°. 

 
M¶t c¿u n» sinh TrÜ©ng Lê Ng†c Hân 

Cali ngày 26 tháng 8, 2001 
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Bån bè thuª nào låi có dÎp g¥p nhau, hàn huyên chuyŒn cÛ, 
hÕi thæm chuyŒn m§i Ç‹ bi‰t kÈ mÃt ngÜ©i còn, rÒi buÒn vui lÅn l¶n. 

Hai MC Chung Bích PhÜ®ng và Ngô Ng†c Vïnh
luôn làm sôi Ç¶ng chÜÖng trình bu°i h†p m¥t. 
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KiŒt TÃn sÓng hiŒn sinh h‰t mình, sÓng thÆt, trong Ç©i sÓng cÛng 
nhÜ tình yêu. Nhân vÆt KiŒt n°i loån, sÓng và Çòi sÓng, bÃt k‹ hÆu quä. 
Ông h‰t mình vì không giÃu di‰m v§i ngÜ©i Ç†c. M¶t tâm hÒn th£ng 
tu¶t, không s® mÃt lòng, không cä rào Çón lo "an ninh" cho "cá nhân"! 

n‡i nh§ qua 5 tác giä 
NguyÍn Vy Khanh 

 
(TrÜ§c 75, tác giä là m¶t nhà giáo ª ViŒt Nam. HiŒn nay 

Ông ÇÎnh cÜ ª Québec, Canada. Ngoài công viŒc h¢ng ngày 
phäi chu toàn Ç‹ gi» cái job ª ThÜ ViŒn, Ông còn dành th©i 
gian Ç‹ nghiên cÙu væn h†c và vi‰t nh»ng bài phê bình væn 
h†c có giá trÎ Çæng ª các tåp chí häi ngoåi. Trong bài này, v§i  
lÓi vi‰t ng¡n g†n nhÜng súc tích, Ông phát h†a n‡i nh§ cûa 
næm nhà væn xuÃt thân tØ TrÜ©ng NguyÍn ñình Chi‹u nhÜ 
Xuân VÛ, HÒ TrÜ©nng An, KiŒt TÃn, NguyÍn TÃn HÜng và 
Phùng Nhân. Bän Tin NñC-LNH Çã lÀn lÜ®t Çæng hai kÿ vØa 
qua vŠ Xuân VÛ và HÒ TrÜ©ng An. Nay chúng ta ti‰p tøc Ç†c 
vŠ KiŒt TÃn và hai nhà væn khác sau Çó. Hy  v†ng Bän Tin  së 
ÇÜ®c phép tác giä Ç‹ Çæng ti‰p nh»ng bài nhÆn ÇÎnh væn h†c 
khác nhÜ ‘’ñ†c Khói Sóng Trên Sông cûa NguyÍn Væn Sâm’’ 
và nh»ng nhÆn xét vŠ m¶t sÓ câu thÖ  trong Løc Vân Tiên cûa 
NguyÍn ñình Chi‹u). 

 

3. KiŒt TÃn 
KiŒt TÃn sÓng hiŒn sinh h‰t mình, sÓng thÆt, trong Ç©i 

sÓng cÛng nhÜ tình yêu. Nhân vÆt KiŒt n°i loån, sÓng và Çòi 
sÓng, bÃt k‹ hÆu quä. Ông h‰t mình vì không giÃu di‰m v§i 
ngÜ©i Ç†c. M¶t tâm hÒn th£ng tu¶t, không s® mÃt lòng, 
không cä rào Çón lo "an ninh" cho "cá nhân"! 

Trong ti‹u thuy‰t L§p L§p Phù Sa, ông vi‰t vŠ phong tøc 
và Ç©i sÓng xÜa khó khæn, tình con ngÜ©i häo h§n và bæng 
Çäng h¶i kín. Tình cäm Ç¥c biŒt tràn ÇÀy, cäm Ç¶ng trong Nø 
CÜ©i Tre Trúc vŠ ngÜ©i mË, vŠ "nø cÜ©i tre trúc rì rào". 
Trong n‡i nh§, gi»a nh»ng ngÜ©i thân và bån bè còn có 
nh»ng bà-già-quê-hÜÖng bán hàng rong mà tác giä Çã g¥p. 
Næm Nay Hoa ñào Låi Nª (NCTT) chính là n‡i nhung nh§ 
quê nhà qua m¶t bà bán ÇÆu ph†ng, n‡i nh§ m‡i næm hoa 
Çào låi nª ª xÙ ngÜ©i! 

Ông hay trích thÖ nhåc, câu hát cäi lÜÖng, cä ngay trong 
câu væn, may mà tác giä thÜ©ng cÄn thÆn cho in ch» nghiêng: 
"... Vài con vÎt xanh ÇÕ xinh ÇËp nhªn nhÖ trên m¥t sông. VÎt 
n¢m b© mía rÌa lông, cám cänh thÜÖng chÒng Çi h†c ÇÜ©ng 
xa. VÎt ÇÜa mÕ rÌa lông chæm sóc s¿ phình n°i cûa mình (...). 
Thôi thì em ch£ng yêu tôi, leo lên cành bÜªi nh§ 
ngÜ©i rÜng rÜng. BÙt r©i em, tôi còn bi‰t sÓng v§i 
ai?" (E÷BñT, tr. 99). 

VÃn ÇŠ xác thÎt trª nên y‰u tÓ không th‹ thi‰u 
cûa Ç©i sÓng n°i loån Çó. Tình døc ª KiŒt TÃn 
không là vÃn ÇŠ Ç‹ bàn, mà phäi sÓng, phäi hiŒn 
sinh, v§i Çiên cuÒng nhiŒt tình, v§i tÓi Ça cäm xúc. Trong 
nhiŠu ti‹u thuy‰t và truyŒn ng¡n khác nhau, ngÜ©i Ç†c ÇÜ®c 
g¥p låi hÖn m¶t lÀn nh»ng cô Út th©i h†c trò nhÕ, cô Tuy‰t 
bán quán ª B¡c MÏ ThuÆn, Hoa b‰n Çò Råch MiÍu, nh»ng cô 

gái m¡t xanh tóc vàng Michèle, Danielle ª Xóm H†c 
(Quartier Latin) Paris, Diane, Danyèle, Louise cûa ÇÃt 
Quebec, Canada mà nhân vÆt ông dÎch là Ca Bá ñåi. ChÜa k‹ 
nh»ng chuyŒn æn chÖi nhÆu nhËt bên nh»ng cánh hÒng nÖi 
ch‡ tÓi tæm (Sáng DÆy Nghe Em Khóc, Nh»ng ñoá Hånh 
Phúc Không Ng© trong ThÜÖng Nàng BÃy Nhiêu). NhÜng bên 
cånh lâu thay vÅn có nhân vÆt Ánh xuÃt hiŒn ª nh»ng lúc cÀn 
thi‰t Ç‹ "chà ræng", ÇÜa tác giä trª låi th¿c t‰ cu¶c Ç©i. Tính 
chÃt t¿-truyŒn khi‰n tác phÄm ông thành công, dù có khi 
sÓng sÜ®ng, nhÜ hai anh em chung ngÜ©i yêu, Hoa, Liên, 
Diane... Vô luân, chính KiŒt TÃn ÇŠ cÆp Ç‰n nhÜng låi cho Çó 
là m¶t cách nhìn cûa xã h¶i cÀn phép t¡c và lÍ nghi Ç‹ trÎ an 
nhÜng theo ông "Çôi lúc càng trÎ loån, loån càng d»" (3). Ông 
tØng thú "gian lÆn trong tình yêu" vì v§i Çàn bà ông "chÌ bi‰t 
si tình và Çam mê thôi ch§ không bi‰t yêu" (4).  

KiŒt TÃn Çùa tình v§i phái n», tinh nghÎch v§i Ç©i, v§i 
ông anh (LŒ Dung Sang TŠ, ThÜ Cho L¶c, ...) và bån bè (ông 
vi‰t bút kš thæm Montreal và Toronto cÛng Ç¥c biŒt lå lÅm 
không kiêng dè). NhÜng nghï cho cùng, KiŒt TÃn hay nhân 
vÆt trong tác phÄm cûa ông, ÇŠu có š dùng kinh nghiŒm sÓng 
Ç‹ vÜ®t lên trên, làm ngÜ©i. Cái h‰t mình, "dzô, dzô", 
"100%" trong truyŒn KiŒt TÃn, chính là Nam-tính rÃt ÇÎa 
phÜÖng Çó! "Ông hôn chùn chøt..." diÍn tä Ç¥c biŒt chi li 
Ç¶ng tác, tình cäm sâu, n¥ng nhÜ mùi cäi lÜÖng. Trong các 
truyŒn nhiŠu chi ti‰t trª låi nhÜ  nh»ng tham chi‰u, ti‰p nÓi. 
NhÜ ba truyŒn ng¡n B‰n ñò Trao ThÖ, NgÜ©i Em Xóm H†c 
và Em ñiên Xõa Tóc Çã mª ÇÀu cho truyŒn VÜ©n Chanh MiŒt 
Bi‹n (NCTT). 

Không bi‰t nh»ng n°i loån, sÓng h‰t mình cûa KiŒt TÃn 
có änh hÜªng gì Ç‰n con ngÜ©i tác giä không, vì truyŒn Em 
ñiên Xõa Tóc (sau in trong Nø CÜ©i Tre Trúc, 1987) chÙng 
tÕ ngÜ©i vi‰t truyŒn Çã tØng sÓng trong bŒnh cänh Çó! Nói 
chung, tính chÃt t¿ truyŒn, hiŒn th¿c trong tác phÄm cûa KiŒt 
TÃn Çã làm månh thêm tính lãng mån và thi vÎ. T¿u trung 
chuyŒn æn chÖi, Çam mê, lÀm lÛ,... cûa nhân vÆt xÜng tôi hay 
KiŒt Çã là nh»ng tác phÄm khá thÖ m¶ng và thành công Ç‹ låi 
nÖi ngÜ©i Ç†c s¿ quí m‰n, dï nhiên là v§i ngÜ©i Ç†c không 
Çåo ÇÙc giä! SÓng thÆt vì theo ông, hånh phúc chÌ là m¶t cäm 
giác (4). CÛng nên ghi låi Çây quan niŒm vŠ truyŒn ng¡n 
khác ngÜ©i cûa ông : "Tôi có quan niŒm vŠ truyŒn ng¡n hay 
ho¥c dª nhÜ sau: tôi tÜªng tÜ®ng Ç¶c giä là ngÜ©i n». Khi 

sáng tác truyŒn ng¡n, tác giä rû Ç¶c giä làm tình. N‰u cä hai 
ÇŠu Çã Ç©i, truyŒn ng¡n thành công. N‰u chÌ có m¶t bên Çã 
Ç©i, truyŒn ng¡n thÃt båi. N‰u không có bên nào Çã Ç©i, 
truyŒn ng¡n thäm båi..." (5).  
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GÀn Çây, cái sôi n°i, h‰t mình cûa KiŒt TÃn Çã ÇÜ®c th‹ 

hiŒn dÜ§i m¶t hình thÙc khác cÛng vÓn là sª trÜ©ng cûa ông 
khi b¡t ÇÀu nhÆp làng væn nghŒ : thi ca. Ÿ nh»ng ngày tháng 
Ç©i mà k› niŒm và kinh nghiŒm sÓng trút låi trong sinh mŒnh 
cûa tÆp th‹, ÇÃt nÜ§c, ông cho xuÃt bän tÆp trÜ©ng ca ViŒt 
Nam ThÜÖng Khúc gÒm 3100 câu song thÃt løc bát, ti‰ng ca 
nh»ng Çau thÜÖng, hŒ løy thæng trÀm cûa ÇÃt nÜ§c, cûa con 
ngÜ©i. NguyÍn Væn Sâm khi gi§i thiŒu Çã vi‰t "ñó là cái 
không khí tình ngÜ©i båt ngàn thÜÖng yêu gia Çình và ÇÒng 
loåi cûa nh»ng nhân vÆt nån nhân, Çó là s¿ dÅy døa cÓ thoát 
khÕi nghÎch cänh cûa nh»ng ngÜ©i bÎ con quái vÆt ÇÎnh mång 
kéo vào lò tai ÜÖng. ñó là m¶t hÖi thÖ trong suÓt không bao 
gi© låc vÆn, ÇÜ®c phø h†a b¢ng nh»ng ch» dùng trang nhã mà 
chính xác. Dï nhiên tÃt cä tình ti‰t và s¿ kiŒn lÎch sº xäy ra 
trÜ§c Çây, ngÜ©i Ç†c Çã cÃt kÏ trong kš Ùc së ÇÜ®c trí Çón 
nhÆn trª vŠ m¶t cách thích thú vì KiŒt TÃn dùng nh»ng s¿ 
kiŒn Çó làm nŠ cho câu chuyŒn cûa mình...". Xa nh»ng vÀn 
thÖ thi‰t tha nhÜng trÀm buÒn Ba Mén cûa Bình Nguyên L¶c, 
và xa h£n nh»ng n°i loån tâm hÒn tu°i trÈ cûa nh»ng ñiŒp 
Khúc Trái Phá (1966): "Çêm hôm Çó /  khi trúng Çån ngÜ©i 
lính giÆn d» / chºi thŠ / rÒi phun ra m¶t búng máu / sáng hôm 
sau / ngÜ©i nông dân mang cày ra ÇÒng nhìn thÃy vÛng máu / 
chºi thŠ / rÒi xÈ ÇÜ©ng cho máu Çi vào ÇÃt / må gieo xuÓng / 
må không buÒn Ç‰m xÌa máu cûa bên này bên kia / må m†c 
lên / bình thän / tÓt tÜÖi / khÕe månh" (Trong CÖn Binh Lºa). 

                                                                               Anne and Quí 

January 1964 
I send this greeting to you through a son of Mytho, 

Nguyen Th. Tuan. Tuan is restoring my health through his 
power & skill as a healer. 

Dear Friends, 
I lived in Mytho from July 1963 to June 1965. I taught 

English at Nguyen Dinh Chieu & my friend Carlie Allendar 
taught at the Girls High School.  

The warmth of the welcome we received is still with me 
today. Yes, our friend & our English Club members wanted 

to learn English. But much more they wanted us to feel 
welcome & at home. They were eager to teach us & we were 
eager to learn the very special ways of life in Vietnam. 

I want to thank you for what I was given with gentle 
generosity so long ago. And I want to wish you and your 
families all the peace and good health and happiness in your 
lives here. 

Anne Hensley 
Tacoma, Washington  
  

 
 

Bån cÛ 
(MØng TrÀn  Quang Minh và Lê Phú ThÙ 

vŠ chÖi MÏ Tho ngày 6-8-2001) 
 

Hai sáu næm qua låi có ngày 
TrÜ©ng xÜa bån cÛ ÇÜ®c hôm nay 

M¶t bàn tiŒc nhÕ tình lai láng 
MÃy chén rÜ®u hàn då khó khuây 

Phú ThÙ næm chai còn nói tÌnh 
Quang Minh sáu h¶p vÅn l©i hay 

MÏ Tho, bån cÛ, Çàn môn ÇŒ 
RÜ®u mÃy mà say v§i ch£ng say 

 
TÃn Væn Công 

ñåi diŒn nh»ng ngÜ©i bån cÛ ª MÏ Tho 
 

 
H¶i Çã nhÆn ÇÜ®c niên liÍm hoåc ûng h¶ tài chánh cûa 

các ThÀy Cô và Anh ChÎ C¿u H†c Sinh có tên sau Çây. BCH 
thành thÆt cám Ön Quš VÎ và các bån.  

                                          TØ California 
Cao H»u-Tâm (Monterey Park)                         50      
Chung Bích-Ng†c (Anaheim Hill)           40 
DÜÖng ñÙc-Tài (Oxnard)            30 
ñào Minh-NguyŒt (San Diego)  20 
HÒ Thi Xuân (Downey)   20 
Hoàng Châu (Anaheim)          100 
(Giúp chi Nhu $20) 
Huÿnh HÜ©ng (San Diego)            20 
La Thanh-Danh (El Monte)                            20 
Lâm Vïnh-Quí (Winnetka)            20 
Lš TÜ©ng-Vi (Burban)   40 
NguyÍn HiŠn-Sï (La Mirada)            20 
NguyÍn Phú-ThuÆn (Westminster)           20  
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NguyÍn T Chiêu-Hòa (Santa Ana)                    20 
NguyÍn T Tuy‰t-HÒng (Sacramento)       20 
NguyÍn T Túy-Vân (Santa Ana)  70 
NguyÍn Thành-HiŒp (San Diego)               100 
NguyÍn ThÎ Hä (San Diego)   20 
NguyÍn Thi Trung (San Diego)  20 
NguyÍn Væn ñiŠn (Garden Grove)           20 
NguyÍn Væn TÃn (Fresno/2 ñac San)           10 
ñoàn Phøng-Anh (Chula Vista)  20 
ñoàn Phøng-Nga (Upland)            20 
Tôn ThÎnh-PhÃn (Ontario)            20 
Trác Quan TrÜ©ng (San Francisco)  40 
TrÀn Quang-Minh (San Diego)  20 
TrÀn Quÿnh-Anh (San Gabirel)  20 
TrÀn Thanh-Bình (Los Angeles)  20 
TrÀn Thiên-Nga (Covina)            20 
TrÀn Væn Chi (Gardena)   20 
Trang HuŒ (San Jose)   30 
TrÜÖng ñÙc (San Diego)            20 
Võ ThiŒn-Hi‰u (Garden Grove)  20 
Võ ThiŒn-Trung (Anaheim)             20 

                                               TØ các nÖi khác 
Lš T HÒng Vân (Ohio)   40 
Lš T NguyŒt Cúc (Maryland)   40 
LÜÖng Thu Thûy (Washington)  20 
Mai T Bích-Ng†c (Texas)            20 
NguyÍn Båch Y‰n (Virginia)   40 
NguyÍn T Minh NguyŒt (Pensylvania)  20 
Phan T Kim-Xuy‰n (Texas)                100 
Thøy Minh-MÅn (Georgia)            20 
TrÀn Bích-Thu (Maryland)            30 
TrÀn Månh Xuân (Maryland)   40 
TrÀn Væn TÃn (Texas)   30 
Võ ThÎ Hoa (Minnesota)                100 
(Gªi VN: ThÀy Nhân $20, Cô TÜ Lãnh $30, ChÎ LÍ $30) 

     Báo Cáo cûa Thû QuÏ 
 
 
 
 
 
 

 
Lá lành, lá rách Çùm lá tä tÖi 

 
V§i s¿ Çóng góp thêm cûa Cô Võ ThÎ Hoa (Minnesota) và  
các anh chÎ Hoàng Châu, Võ ThiŒn-Hi‰u, ñinh Võ Væn Bäy,  
NguyÍn ThÎ Trung (ª California), H¶i Çã gªi vŠ ViŒt Nam  
giúp Cô Phan Væn HuÃn, Cô TÜ Lãnh, ThÀy TrÀn ñÙc Nhân, 
các chÎ Võ ThÎ Nhu, ñ‡ ThÎ LÍ và em TrÀn ThÎ Thanh Trúc. 
 

 
 
 

 

ChÎ Mai Bích Ng†c (Texas): ñã nhÆn niên liÍm, có gì 
mà B. Ng†c phäi xin l‡i, chÆm còn hÖn không mà. Bài thÖ 
‘’M¶t thoáng nh§’’ dÍ thÜÖng l¡m. Së Çæng vào Bän Tin t§i. 
Cám Ön nhiŠu. Thân. 

ThÀy Phan ChØng Thanh (Georgia):  H¶i rÃt cäm tåThÀy 
Çã thÜ©ng xuyên gºi bài. ‘’ Nh§ vŠ MÏ Tho’’ së Çæng vào kÿ 
t§i. Kính chúc ThÀy dÒi dào sÙc khÕe Ç‹ sáng tác ÇŠu Ç¥n. 

ChÎ TrÀn Kim Nhàn (Australia): HÖn 40 næm, bao nhiêu 
là vÆt Ç°i sao d©i, nhÜng ch¡c h£n r¢ng nhª tÆp th‹ thao ÇŠu 
Ç¥n nên chÎ vÅn còn phong Ç¶ cÛ không khác v©i hình Çæng 
trong BT 21 chøp ngày ra m¡t hiŒu Çoàn N» Trung H†c niên 
h†c 60-61. 

ThÀy Lê Tr†ng Thûy (MÏ Tho): SÓ tiŠn $80 do Cô Võ 
ThÎ Hoa gªi t¥ng Bà Lãnh, GS Nhân và ChÎ LÍ Çã ÇÜ®c phân 
phÓi Ç‰n tØng ngÜ©i. GS Nhân vÅn Çang thoi thóp và Çang 
còn hôn mê, không nhÆn ra ÇÜ®c ai. 

Cô Võ ThÎ Nhu, c¿u h†c sinh và hiŒn là giáo viên trÜ©ng 
LNH Çã ÇÜ®c giúp $100 và 100,000 ÇÒng VN do H¶i NñC-
LNH và các nhà häo tâm t¥ng. XÜÖng tay cô Nhu Çang ÇÜ®c 
s¡p x‰p låi và k‰t nÓi b¢ng Çinh inoxidable. Xin nh¡c låi cô 
Nhu bÎ u n¥ng buÒn trÙng, Çã ÇÜ®c giäi phÄu và c¡t Çi toàn 
b¶ tº cung låi bi xe hàng cán dÆp nát cánh tay, sau Çó låi bÎ 
nhiÍm trùng. Cô g¥p nhiŠu khó khæn vŠ tài chánh. N‰u có th‹ 
ÇÜ®c, xin H¶i và các h¶i viên häo tâm giúp Ç« thêm. 

 

.  
 

GS Hoàng Phùng Miên vØa hoàn thành tác phÄm ViŒt 
Nam Bình Sº TruyŒn. Sách dÀy 414 trang, do ViŒt Chi Tùng 
ThÜ  xuÃt bän næm 2001. Giá sách: 18 MÏ kim. 

ñây là tác phÄm thÙ næm cûa Ông. Các tác phÄm trÜ§c 
gÒm: Ðu QuÓc Thi TÆp (1995), ñÜ©ng Vào Væn NghŒ (1997), 
C° TruyŒn LÜ®c Ca tÆp I (1999), C° TruyŒn LÜ®c Ca tÆp II 
(2001).  

Quš vÎ và các bån muÓn mua sách, xin liên låc: 3433 W 
Del Monte Dr. Anaheim, CA 92804 - ñiŒn thoåi: 714-484-
2978. 

TÒn quÏ tháng 8/2001              $8,350.00 
  *Thu (niên liÍm, ûng h¶, tiŒc h†p m¥t )      $ 4,541.00 
  *Chi (Bän Tin 21, tiŒc h†p m¥t, linhtinh)    $4,609.00 
TÒn quÏ tháng 1/2002              $8,282.00 


