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* 

H¶i Ng¶ 2001 

* 

H¶i Ng¶ 2001 Çã qua, lÀn nÀy tuy anh chÎ em tham d¿ không nhiŠu 

nhÜng con sÓ 27 thành viên tØ các nÖi Ç‰n tham d¿ Çã nói lên bi‰t 

bao nhiêu cÓ g¡ng cûa chúng ta. 

 

Nh»ng anh chÎ em ª tåi Texas không là bao nhiêu, còn låi là nh»ng 

ngÜ©i Ç‰n tØ New Jersey, tØ Tennessy, tØ Louisana, tØ North 

Carolina. Dï nhiên là Çông nhÃt là anh chÎ em ª Virginia và 

California. 

 

H¶i Ng¶ Çã nhÆn ÇÜ®c thÜ cûa Hòa ThÜ®ng Thích Tâm Châu 

ThÜ®ng Thû Giáo H¶i Tæng Già ViŒt Nam trên Th‰ Gi§i, thÜ cûa 

ThÀy Chính Ti‰n tØ ViŒt Nam gºi t§i, cûa anh NguyÍn Væn Thøc tØ 

Úc gºi sang, cûa chÎ HÒng Loan cho bi‰t vì bÆn PhÆt s¿ không th‹ 

Ç‰n d¿ ÇÜ®c, tÃt cä ÇŠu chúc cho H¶i Ng¶ thành công. 

 

LÀn nÀy, Ái H»u Vïnh Nghiêm Çã ÇÜ®c SÜ Ông Thích trí HiŠn Üu ái 

dành cho tÃt cä s¿ tin yêu, ngÜ®c låi Vïnh Nghiêm cÛng Çã mang t§i 

cho GñPT  Pháp Quang m¶t s¡c thái Ç¥c biŒt Ç‹ khích lŒ cùng nhau 

tinh tÃn trong tu h†c và sinh hoåt. 

 

Dï nhiên có nh»ng ngÜ©i vì lš do chi Çó không tham d¿ ÇÜ®c lÀn 

H¶i Ng¶ nÀy, xin hËn lÀn sau næm 2003, g¥p nhau tåi chùa Giác 

Hoàng, vÃn an Hoà ThÜ®ng Thích Thanh ñåm và tham quan vùng 

Hoa ThÎnh ñÓn. 

 

Bän Tin 
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bäng tên Ç¥c biŒt ácó hàng ch» ÁI H»U GñPT V¸NH 

NGHIÊM H�I NGOåI, H¶I NG¶ 2001. 

DALLAS,TEXAS,USA.. 

 

V§i trang phøc nghiêm chÌnh và trang trong, v§i chính 

tâm hoan hÌ và tôn kính , Cä H¶i TrÜ©ng ÇÙng lên Çón 

chào SÜ Ông Thích Trí HiŠn quang lâm chÙng minh ñåi 

H¶i. 

 

TrÜªng TuŒ Linh ÇiŠu khi‹n ñåi H¶i v§i chÜÖng trình 

ng¡n g†n . , không khí ñåi H¶i ÇÜ®c khªi ÇÀu rÃt 

nghiêm trang , v§i bài Sen Tr¡ng, ThÜ chào MØng ñåi 

H¶i cûa Hòa ThÜ®ng Tâm Châu, ThÀy Chánh Ti‰n, 

TrÜªng NguyÍn Væn Thøc. K‰ ti‰p là TrÜªng Ngô 

Månh Thu TrÜªng Ban ChÃp Hành báo cáo thành quä 

hoåt Ç¶ng hai næm vØa qua, Sau Çó toàn ban chÃp hành 

tuyên bÓ h‰t nhiŒm kÿ, trao quyŠn ÇiŠu khi‹n ñåi H¶i 

låi cho Chû T†a ñoàn là ba TrÜªng Cao Niên : 

HOàNG TR†NG CANG, TR„N THÎ NG† và 

NGUYÍN VˆN BµNH. Hai ÇŠ tài ÇÜ®c trình bày tåi 

ñåi H¶i, ñŠ tài cûa TrÜªng MINH H¼A NGUYÍN 

VˆN BµNH và TrÜªng TR¯NG NH¸ NGUYÍN MINH 

N»U. 

 

ñŠ tài cûa TrÜªng NVBµNH vŠ NhiŒm Vø cûa Huynh 

TrÜªng v§i ñàn em và v§i t¿ Tu H†c, nghïa là nhiŒm 

vø cûa Huynh TrÜªng ñ–I N¶I là T¿ Tu H†c, Giúp 

nhau Tu H†c, và ñ–I NGOåI là ÇÓi v§i các ñoàn Sinh 

Çàn em trong GñPT. ñŠ tài ÇÜ®c s¿ ûng h¶ cûa tÃt cä 

ñåi H¶i , và Çã có ÇŠ nghÎ v§i TrÜªng N V Bình vi‰t låi 

Ç‹ ph° bi‰n trên Bän Tin cûa Vïnh Nghiêm. ñŠ Tài cûa 

TrÜªng N M N»u là nh»ng góp š trong viŒc H‡ Tr®, 

giúp Ç« lÅn nhau, Cäi t° Ç‹ Çi t§i ÇÒng loåt trong 

phÜÖng cách xÜng hô trong hŒ thÓng GñPT và m¶t vài 

g®i š Ç‹ làm hay hÖn t© Bän Tin Vïnh Nghiêm Çã có 

m¥t tØ gÀn mÜ©i næm nay. Nh»ng góp š này ÇÜ®c ghi 

nhÆn và góp š nhiŠu nhÜng không Çi Ç‰n bi‹u quy‰t, 

bän ÇŠ nghÎ së ÇÜ®c ph° bi‰n trên bän tin Ç‹ xin š ki‰n 

sau. 

 

Bu°i chiŠu, ñåi H¶i bÀu Ban ChÃp hành m§i, TrÜªng 

Tâm Hòa NGÔ M NH THU Ç¡c cº v§i sÓ phi‰u 18/24. 

ñåi H¶i ûy thác TrÜªng Thu thành lÆp Ban Cháp Hành 

và së ph° bi‰n sau. 

 

DiÍn Ti‰n H¶i Ng¶ 

 

ThÜa các TrÜªng. 

 

ñåi H¶i Vïnh Nghiêm häi Ngoåi Çã k‰t thúc, trong lòng 

m‡i ngÜ©i tham d¿ ÇŠu nÒng th¡m tình Lam và chÙa 

chan ti‰c nuÓi nh»ng ngày tháng trôi qua quá nhanh. 

Xin ÇÜ®c gºi t§i các TrÜªng m¶t sÓ Tin TÙc ghi nhÆn 

ÇÜ®c nhÜ sau : 

 

- ñåi H¶i có HAI MÐ÷I B…Y THàNH VIÊN tham d¿, 

trong Çó có BA thành viên vì công tác nên có Ç‰n mà 

không th‹ tham d¿ tr†n vËn ñåi H¶i là các TrÜªng 

ñàO HI�U TH�O, NGUY·N ñµNH NAM, PH M 

MINH Tâm, còn låi HAI MÐ÷I B–N TRÐŸNG ª 

tr†n vËn ñåi H¶i cho t§i lúc B‰ Måc. 

 

Bän tin vØa ÇÜ®c ph° bi‰n cûa TrÜªng TU  LINH Çã 

phän ánh gÀn Çû diÍn ti‰n cûa ñåi H¶i. Trong Çó, n°i 

bÆt nhÃt là tinh thÀn tÜÖng thân tÜÖng ái h‰t sÙc cø th‹ 

bày tÕ trong ñåi H¶i. Xin chÌ nhÃn månh ª B–N lÀn tÆp 

h†p quan tr†ng nhÜ sau : 

 

- TiŠn H¶i NghÎ : Có m¥t ÇÀy Çû anh chÎ em Vinh 

Nghiêm, Bu°i H†p do TrÜ®ng ñ¥NG ñµNH KHI�T 

ÇiŠu khi‹n theo ÇŠ nghÎ cûa TrÜªng NGÔ MåNH THU, 

bu°i h†p d¿ trù có ba bài thuy‰t trình cûa NguyÍn Minh 

N»u, Hoàng Tr†ng Cang và Ngô Månh Thu vŠ m¶t sÓ 

các ÇŠ nghÎ sºa Ç°i, tu b° và phát Ç¶ng chÜÖng trình 

m§i. NhÜng sau bài thuy‰t trình cûa trÜªng NguyÍn 

Minh N»u, TiŠn H¶i NghÎ nhÆn xét là cÀn phäi Çào sâu 

hÖn, nghiên cÙu kÏ hÖn trÜ§c khi bi‹u quy‰t, cho nên 

chÌ chÃp thuÆn tham khäo š ki‰n chung rÒi cùng suy 

ngjhï Ç‹ bi‹u quy‰t sau. TiŠn H¶i NghÎ bàn ti‰p và quy‰

t ÇÎnh chÜÖng trình làm viŒc cho ngày ñåi  H¶i hôm 

sau.  

 

- NGHI THC KHAI MåC ñåI H¶I. 

 

Sau khi làm lÍ tåi Chính ñiŒn, Thành Viên Vïnh 

Nghiêm trª låi H¶i TrÜ©ng chính . HAI MÐ÷I B–N 

Huynh TrÜªng trong trang phøc Gia ñình PhÆt PhÆt, 

trên ng¿c Çeo Huy HuyŒn Sen Tr¡ng., Tên Gia ñình 

PhÆt Tº V¸NH NGHIÊM, tên và Pháp Danh, và m¶t 
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- Sáng Chû NhÆt, tåi Chánh ÇiŒn, AHVN và gÀn 100 

Huynh TrÜªng ñoàn Sinh GDPT Pháp Quang cùng quš 

vÎ PhÆt Tº trong Công ñÒng áChùa Pháp Quang Çã tham 

d¿ b‰ måc ñåi H¶i tåi Chánh ñiŒn, SÜ Ông Thích Trí 

HiŠn, ViŒn TrÜªng Trung tâm PhÆt Giác KHUÔN VIŒT 

Çã làm chû lÍ cÀu an cho nhÎ vÎ Hòa ThÜ®ng HuyŠn 

Quang, Quäng ñ¶ Çang lâm nån tåi quê nhà.  

Nghi thÙc cÀu an rÃt long tr†ng và cäm Ç¶ng. Khi SÜ 

Ông quÿ xuÓng Çänh lÍ trÜ§c chân dung nhÎ vÎ Hòa 

ThÜ®ng HuyŠn Quang và Quäng ñ¶, cä chính ÇiŒn 

không ai bäo ai, ÇŠu lÀn lÜ®t quÿ theo sÜ ông Çänh lÍ. 

NguyŒn cÀu HÒng ân ChÜ PhÆt, NguyŒn cÀu Anh Linh 

T° Tiên phù h¶ Ç¶ trì. 

 

11 gi© trÜa, tåi Çåi h¶i trÜ©ng có sÙc chÙa ba træm ngÜ©i, 

ÇÀy nghËt Huynh TrÜªng, ñoàn Sinh, C¶ng ñÒng PhÆt 

Tº chùa Pháp Quang và thân h»u. ChÜÖng trinh Væn 

NghŒ k‰t thân gi»a AHVN và Pháp Quang ÇÜ®c trình 

diÍn. Khªi ÇÀu là Çoàn Lân xuÃt hiŒn trong ti‰ng trÓng 

dÒn dÆp, hai con lân Çã Çi lên tØ hai bên h¶i trÜ©ng lên 

chào Çåi chúng, múa thÆt ÇËp và rÃt kÏ thuÆt, sau Çó hai 

con lân chÒng ngÜ©i lên cao , bung ra tÃm bi‹u ng» Chào 

MØng ñåi ñ¶i LÜ«ng Niên Ái H»u Vïnh Nghiêm Häi 

Ngoåi. 

 

Trong phÀn chào mØng cûa Công ñÒng PhÆt Tº Chùa 

Pháp Quang, CÜ Sï Çåi diŒn nói r¢ng s¿ có m¥t cûa các 

Huynh TrÜªng Vïnh Nghiêm tåi chùa Pháp Quang lÀn 

này Çã tåo ra ÇÜ®c m¶t cÖ duyên rÃt l§n cho các Huynh 

TrÜªng và ñoàn Sinh Pháp Quang vŠ Tu H†c và Sinh 

Hoåt. ChÜÖng trình væn nghŒ rÃt hÃp dÅn. Sau phÀn Çåo 

tØ cûa SÜ Ông Trí HiŠn. TrÜªng Ngô Månh Thu Çã phäi 

lên nói l©i cám Ön m¶t lÀn n»a vŠ tÃm lòng cûa SÜ Ông 

và Quš PhÆt Tº Chùa Pháp Quang ÇÓi v§i AHVN Häi 

Ngoåi . 

 

ñiŠu khi‹n chÜÖng trình là TrÜªng TrØng Nhï ( Chính là 

ngÜ©i vi‰t bài này ) Çã nhÆn ÇÜ®c l©i khen t¥ng cûa 

TrÜªng Ban Nhåc, cûa các Huynh TrÜªng cÀm Çoàn ª 

GñPT Pháp Quang, cûa Quš Cø PhÆt Tº . TrØng Nhï 

nghï r¢ng mình làm tròn nhiŒm vø ÇÜ®c trao thôi chÙ 

cÛng ch£ng có gì Çáng khen l¡m Çâu. Có ÇiŠu là, chÜÖng 

trình Çã cuÓn hút ngÜ©i tham d¿ cho nên khi chÃm dÙt 

chÜÖng trình rÒi, bän Giây Thân ái Çã ÇÜ®c hát trên m¶t 

chøc lÀn, hát khan cä c° mà vòng tròn m‡i lúc m¶t r¶ng 

thêm vì thêm ngÜ©i bÜ§c vào nÓi vòng tay và ngÜng låi 

không ÇÜ®c. VØa ngÜng bài hát Ç‹ chuÄn bÎ buông tay thì 

låi có ngÜ©i khác b¡t nhÎp hát ti‰p ..... 

Vòng giây thân ái Çã nÓi ngÜ©i già v§i bé thÖ, nÓi Huynh 

TrÜªng v§i Çàn em, nÓi MiŠn ñông v§i MiŠn Tây, nÓi 

Ü§c mÖ vào hiŒn th¿c và nÓi lòng thi‰t tha dài mãi t§i 

tÜÖng lai. 

 

S¿ lÜu luy‰n nhìn thÃy rõ trong m¡t m‡i ngÜ©i , và tôi 

thành thÆt tin r¢ng khó có m¶t bu°i ñåi H¶i nào tåo ÇÜ®c 

lòng phÃn kích cho ngÜ©i tham d¿ nhÜ Çåi h¶i naÿ. 

Xin gºi l©i khen t¥ng các TrÜªng trong Ban T° ChÙc 

( Ngô Månh Thu, NguyÍn Công Sän, NguyÍn Væn Bình, 

Lê ThÎ H¢ng ) Xin gºi l©i khen ng®i t§i nh»ng Huynh 

TrÜªng thiŒn chí, Çóng góp sÙc mình trong các công tác 

cûa Çåi h¶i ( ñ¥ng ñình Khi‰t, TrÀn Minh PhÜÖng, 

NguyÍn Væn ñïnh, ñ‡ Væn PhÓ, Võ Væn Phú, ñ¥ng Kim 

Ki‹m, DÜÖng ThÎ MÏ, VÛ Ng†c Khuê ...) 

 

Và không quên nh»ng ngÜ©i dù bÆn r¶n Ç‰n ngÆp ÇÀu, 

cÛng ráng Ç‰n v§i Vïnh Nghiêm dù chÌ m¶t bu°i m¶t 

ngày nhÜ NguyÍn ñình Nam, Phåm Minh Tâm, ñào Hi‰

u Thäo. và nh»ng Huynh TrÜªng cao niên nhÜ Hoàng 

Tr†ng Cang, TrÀn ThÎ Ng†, NguyÍn Thanh Hùng và các 

thành viên khác, Çã Ç‰n v§i ñåi H¶i, Nghiêm chÌnh nghe 

và góp š, ñóng góp ti‰ng hát, Çóng góp cu¶c chÖi. TÃt 

cä ÇŠu có chung v§i nhau m¶t ÇiŠu, Çó là H† Çem Ç‰n 

ñåi H¶i m¶t trái tim yêu thÜÖng nóng bÕng, thÆt là vui 

khi h† cÛng g¥p tåi nÖi Çó rÃt nhiŠu trái tim nÒng nàn 

nhÜ h†.  

 

H«i các Huynh TrÜªng Cao Niên, H«i các Huynh 

TrÜªng, H«i các anh, các chÎ, ÇØng quên r¢ng Huynh 

TrÜªng trÈ nhÃt trong ñåi H¶i là nh»ng ngÜ©i Çã bÜ§c 

qua tu°i 40. ñØng quên r¢ng Ái H»u Vïnh Nghiêm Häi 

Ngoåi là m¶t th¿c th‹, khªi lÆp tØ lòng yêu thÜÖng kính 

tr†ng lÅn nhau Çã xây d¿ng tØ ba bÓn chøc næm qua, 

Chúng ta có Trách Nhiêm v§i ngÜ©i Çi trÜ§c Çã dÜ«ng 

giáo chúng ta, chúng ta có b°n phÆn v§i ngÜ©i cùng lÙa 

là thÜÖng yêu giúp Ç« lÅn nhau và chúng ta còn có m¶t 

trách nhiŒm l§n lao hÖn :  ñ¹ Là XÂY D NG Và 

PHÁT TRI”N T˜ CHC CHÚNG TA NGàY CàNG 

HOàN CH·NH ñ” TRUY“N LÐU  L I ñ�N CON 

EM CHÚNG TA  SAU  NÀY. 
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M†i ngÜ©i nh¡c chuyŒn xÜa, k‹ chuyŒn nay, vui Çùa 

trêu ch†c nhau tØ sáng Ç‰n tÓi, ngày nÓi ngày. Låi có 

ÇÜ®c cái may m¡n cùng ngÒi bên thŠm ng¡m træng sáng 

khi ông træng thÆt tròn ÇÆu låi trên mái chùa, Ç‹ ÇÜ®c 

nghe k‹ vŠ nh»ng "cô hàng cà-phê" th©i m§i l§n. Tình 

thân tØ mÃy chøc næm qua, bây gi© trª låi nguyên vËn, 

nhÜ chÜa hŠ gián Çoån v§i th©i gian. 

 

ñêm trÜ§c ngày h¶i-ng¶, 'My-nhon'  (MÏ nhÕ, do anh 

PhÓ Ç¥t Ç‹ phân-biŒt v§i MÏ l§n, chÎ TÓ-MÏ) là ngÜ©i 

n» duy nhÃt Ç‰n trÜ§c. My-nhon s® ma bÄm sinh, nên 

không dám sang nhà ngû dành cho phái n», mà phäi 

chi‰m "long sàng" cûa "Çåi-bàng" Thu Ç‹ ÇÜ®c quân ta 

ª các phòng bên bäo-vŒ. Ngày hôm sau r¶n ràng nhiŠu 

tà áo lam Ç‰n v§i H¶i-ng¶, My-nhon hân-hoan trª vŠ b°

n dinh. ñêm ÇÀu My-nhon và chi H¢ng n¢m chung 

phòng, phòng kia là các chÎ l§n. Kim Ki‹m Ç‰n trÍ, chui 

vào ngû v§i các chÎ, sáng hôm sau m¥t mày bÖ ph© hÓc 

hác, Ki‹m t¿ khai:"Cä Çêm không ngû ÇÜ®c vì ti‰ng g†i 

Çò sang sông. Ki‹m n¢m úp tai ki‹u nào cÛng vÅn nghe, 

quay lên quay xuÓng chóng cä m¥t, Ç°i th‰ n¢m bao 

nhiêu ki‹u, mà ban hòa tÃu chÖi nhåc chi‰n quá, chÎu 

không n°i". ñêm thÙ hai Ki‹m di-tän qua phòng MÏ, 

gi»a hai phòng là m¶t nhà t¡m dùng chung, phòng t¡m 

ª chùa m§i và såch hÖn cä phòng t¡m ª các khách sån 

sang-tr†ng, Çó là nÖi h†p ÇÀu ngày cûa phái n», là nÖi 

mà bao nhiêu chuyŒn "bí-mÆt phòng the" và "vui cÜ©i 

Çen" ÇÜ®c Çem ra m° xÈï, cho Ç‰n khi nào bÎ các anh, 

thÜ©ng là anh Khi‰t, anh Thu, ho¥c anh PhÓ, hò hét bäo 

phäi nhanh lên, thì chÜÖng-trình tåp-løc bu°i sáng m§i 

tåm ngÜng. M¶t Çêm, My-nhon vào nhà t¡m b‡ng nghe 

Çâu Çây nhÜ có ti‰ng máy n° dòn, Ç‹ š thì thÃy ti‰ng 

máy khi nhanh khi chÆm, lên xuÓng không ÇŠu.. hình 

nhÜ không phäi là ti‰ng máy, My-nhon vào Çánh thÙc 

Ki‹m dÆy Ç‹ cùng khám phá xem ti‰ng gì gi»a Çêm 

khuya.  Ki‹m vØa bÜ§c vào phòng t¡m là cÜ©i phá lên 

trÜ§c s¿ ngu ngÓc và .. thi‰u kinh-nghiŒm cûa MÏ: 

"Ch©i Öi, ti‰ng ngáy chÙ ti‰ng gì, MÏ!" My-nhon hi‹u 

ra  cÛng không nhÎn cÜ©i n°i, ti‰ng cÜ©i h®p quÀn gây 

sÙc månh cûa hai ÇÙa làm t¡t ngay ti‰ng máy, nhÜng chÌ 

vài giây sau ti‰ng ¡y låi ti‰p tøc. Sáng hôm sau, các chÎ 

vÅn tÜÖi nhÜ hoa, nhÜ chÜa tØng có ai lên giây Çàn trong 

gi¡c ngû, có lë ti‰ng g†i Çò sang sông lai chính là ti‰ng 

ru ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i cùng bæng-tÀn. 

 

BÊN L“ H¶I NG¶ 
 

Tâm DiŒu - DÜÖng thÎ MÏ 
 

"ñã qua mÃy mùa lá vàng nhË rÖi, vi‰t lên mÃy hàng 

ghi låi tình tôi.  Tình này b¢ng træm thÜÖng ngàn nh§, 

gªi vŠ miŠn xa xôi m¶ng mÖ .." Tôi b¡t g¥p mình khe 

khë cÃt ti‰ng hát khi b¡t ÇÀu vi‰t Ç‹ chia xÈ v§i ACE 

nh»ng k›-niŒm dÍ thÜÖng cûa ngày H¶i Ng¶ Ái H»u 

Vïnh Nghiêm 2001. 

 

Tuy chÌ m§i ÇÜ®c d¿ hai trong bÓn lÀn H¶i Ng¶, tôi tin 

r¢ng Çây là lÀn h¶i-ng¶ vui tÜÖi và thành công nhÃt, và 

tuy chÌ m§i bÀu ÇÜ®c vÕn vËn m¶t TrÜªng Ban cho 

nhiŒm kÿ m§i, "Çåi bàng" Ngô Månh Thu - lÀn n»a. 

Chúng tôi tin r¢ng v§i nhiŠu hÙa hËn tham-gia cûa 

ACE, ban chÃp hành m§i së là m¶t tÆp h®p månh, mang 

låi sinh khí sÓng Ç¶ng, tÜÖi trÈ cho Ái H»u Vïnh 

Nghiêm.  

 

SuÓt bÓn ngày h¶i-ng¶, ACE quây quÀn bên nhau 24/24 

trong tình thÜÖng bao la cûa SÜ Ông 'nhÕ bé" Trí-HiŠn. 

(Không dám hát bài "Con thÃy ThÀy nhÕ xíu.. nhÕ xíu.. 

con thÜÖng" dù rÃt h®p). SÜ Ông Çã ngoài 70, vóc dáng 

bé nhÕ, nhanh nhËn, ánh m¡t tinh anh, vui vÈ. M¥c dù là 

vÎ trø trì cûa ngôi chùa Pháp Quang to l§n, ÇËp Çë v§i 

ki‰n trúc tân kÿ, r¶ng rãi, ÇÀy Çû tiŒn nghi æn ngû cho 

cä træm PhÆt tº, mà tình thÜÖng cûa SÜ Ông ÇÓi v§i phÆt 

tº låi gÀn gÛi, ng†t ngào, m¶c måc nhÜ cûa m¶t sÜ cø 

chùa Làng. V§i nh»ng thiŒn duyên này, ACE Çã có 

nh»ng 'ngày vàng' Çúng nhÜ l©i tiên Çoán: "Mùa Hè ÇËp 

nhÃt trong Ç©i" cûa Tâm DiŒu trong l©i kêu g†i ACE 

tham d¿ Çåi-h¶i 2001. 

 

TØ anh trÜªng 77, chÎ trÜªng 75, Ç‰n hai trÜªng út Çã 

hÖn "bÓn bó", tÃt cä gÀn 30 ngÜ©i áo lam cûa th©i vài 

chøc næm trÜ§c Çã cùng sÓng låi sÙc sÓng xÜa v§i nhau, 

và sinh-hoåt h‰t mình v§i các em Çoàn sinh cûa GñPT 

Pháp Quang. Ngoài tình lam, chÃt g¡n bó lÀn này là s¿ 

th‹ hiŒn løc-hòa qua suÓt bÓn ngày h¶i-ng¶. ACE Çã 

cùng sÓng dÜ§i m¶t mái chùa, æn trong m¶t cæn b‰p, sát 

cánh làm viŒc bên nhau, Çêm n¢m næm ba ngÜ©i m¶t 

phòng, tâm s¿ Ç‰n khuya chÜa muÓn dÙt, Ç‹ sáng ra 

cùng Çánh thÙc nhau dÆy cho kÎp gi© làm lÍ bu°i sáng. 
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 Ngoàì nh»ng gi© h†p nghiêm chÌnh, nh»ng trÆn cÜ©i 

Ç¶t xuÃt trong ngày nhÜ nh»ng cÖn mÜa miŠn nhiŒt Ç§i 

Çem låi tÜÖi vui thoäi mái cho m†i ngÜ©i. M¶t bu°i 

chiŠu, khi Çông Çû ACE Çang ÇÙng tán dóc ch© gi© æn 

cÖm chiŠu, ch®t trÜªng TuŒ Linh xæm xæm Çi Ç‰n phân 

bua, ACE ch¡c ai cÛng bi‰t gi†ng cûa trÜªng TL át h‰t 

các làn sóng âm thanh bình thÜ©ng khác: "ThÆt là kÿ lå, 

tôi chÌ có duy nhÃt m¶t cái mà cô Ãy cÙ nhÃt ÇÎnh Çòi" 

ai cÛng ng§ ra m¶t lúc, trÜªng TuŒ Linh ti‰p tøc "Cái 

Ãy quš l¡m, có m‡i m¶t cái,  làm sao mà cho ÇÜ®c!" 

bàù con cÜ©i Àm lên "dï-nhiên là ai cÛng chÌ có m¶t 

cái.. Ãy, làm sao mà cho ÇÜ®c cÖ chÙ!! " lúc Ãy trÜªng 

TuŒ Linh m§i nhÆn ra và ngÜ®ng ngÆp giäi thích r¢ng 

chÎ Häi Vân nhÃt ÇÎnh xin trÜªng tÃm hình triÍn lãm 

cûa hai vÎ Hòa ThÜ®ng, Çó là tÃm duy nhÃt mà trÜªng 

TL Çem theo. RÓt cu¶c trÜªng cÛng bÎ trúng mÏ-nhân-

k‰ và Çã "tình cho không bi‰u không" chÎ Häi Vân tÃm 

hình quš giá Çó. Hai ch» "cûa quš" môt lÀn n»a låi 

ÇÜ®c trÜªng Hoàng Tr†ng Cang nói Ç‰n, tåo nên nhiŠu 

trÆn cÜ©i "bÃt Ç¡c dï". Trong m¶t bu°i h†p, trÜªng 

Cang ÇŠ nghÎ ACE nên h†c các kinh nhÜ Kinh Kim 

CÜÖng, Kinh Pháp Hoa vì kinh này dåy r¢ng trong 

chúng ta ai cÛng có m¶t "cûa quí" (PhÆt tánh), nhÜng 

các trÜªng nhí ÇÀu óc hÖi không ÇÜ®c såch së nên m‡i 

lÀn trÜªng nh¡c Ç‰n hai ch» này là các trÜªng "ÇÀu óc 

ám mu¶i" phäi dÃu m¥r cÜ©i rÜng rÙc, làm rung rinh cä 

bàn h¶i-nghÎ, có em xém nghËt thª vì ráng nhÎn cÜ©i, 

xin sám hÓi. "Sám hÓi xong rÒi lòng nhË nhõm, nghìn 

xÜa mây båc vÅn thong dong" (Kinh sám hÓi). 

 

Trong các bu°i h¶i-thäo ÇÀy sinh-Ç¶ng, trÜªng TuŒ 

Linh - ngÜ©i lính Ça tình - quen tính nhà binh, thÜ©ng 

ÇÙng lên Ç‹ hùng hÒn phát bi‹u, khi‰n có mÃy trái tim 

bÎ rung Ç¶ng Ç‰n muÓn nhäy ra ngoài. TrÜªng t¿ thú 

trÜ§c bình-minh là n‰u ngÒi thì trÜªng không nói ÇÜ®c, 

mà ÇÙùng lên thì trÜ«ng phäi nói to. TrÜªng Khuê cÜ©i 

dÍ dãi, ÇŠ-nghÎ trÜªng TuŒ Linh nên ÇÙng lom khom Ç‹ 

ACE có ÇÜ®c âm thanh vØa Çû nghe.  TrÜªng má theo 

ki‹u nhà binh thì th‰ nào cÛng có tân binh y‰u bóng 

vía, nhÜ trÜªng nhí My-nhon, phäi Çào ngÛ. Nh§ låi 

trong kÿ Çåi-h¶i ª San Jose hai næm trÜ§c, trÜªng nhí 

Cao Bích PhÜ®ng cÛng Çã xính vính vì trúng hàn 

chÜªng cûa trÜªng TL. Sau này trÜªng TL phäi cho 

CBP æn kËo m§i yên. Tuy vÆy,  trÜªng TuŒ Linh ÇÜ®c 

ACE Üu ái l¡m. Riêng trÜªng TrÀn-QuÓc--Bình lÀn này 

b‡ng trª nên sinh Ç¶ng, khác h£n lÀn Çåi-h¶i trÜ§c, 

không bi‰t có phäi vì Çi hành hÜÖng chung xe van v§i 

các trÜªng n» nên cäm thÃy yêu Ç©i hÖn, hay tåi bÎ xe 

nhÒi lên nhÒi xuÓng khi‰n trÜªng lên tinh thÀn. TrÜªng 

cho r¢ng vì quen sinh-hoåt v§i ác h¶i-Çoàn khác nên 

trÜªng muÓn ACE làm viŒc phäi Çúng luÆt lŒ, phäi có 

m¶t ban A bÀu ra ban B, Ç‹ rÒi ban B bÀu ra  ban C cho 

ban C làm viŒc v.v.  ti‰c r¢ng mình ít ngÜ©i, ít ngày, låi 

ham vui, chÌ muÓn Ç‰n v§i nhau b¢ng tình thÜÖng mà 

không Üa nguyên t¡c, nên trÜªng Minh PhÜÖng Çã xin 

ÇÜ®c giän-dÎ hóa cho tiŒn, vì các ACE tình-nguyŒn Ç‰n 

trÜ§c cÛng Çã làm viŒc không ngÜng nghÌ Ç‹ có th‹ s¡p 

x‰p ÇÜ®c bu°i h¶i-nghÎ ngày hôm nay.  

 

Trong các bu¶i h¶i-thäo, chÌ trØ bu°i ÇÀu tiên khi vØa 

Ç‰n cºa chùa, lòng trÀn còn n¥ng nên âm thanh hÖi 

n¥ng, các bu°i sau bøi trÀn rÖi r§t b§t nên không khí hài 

hòa và ng†t ngào h£n ra. Låi còn ÇÜ®c æn kËo sô-cô-la 

do chÎ TrÜªng Ban HÜ§ng DÅn miŠn TÎnh Khi‰t thân 

t¥ng cho ACE. LÀn d¿ ñåi H¶i Ái H»u này, m†i ngÜ©i 

có cäm giác giÓng nhÜ mình Çi d¿ khóa tu h†c vÆy. 

Không khí thanh tÎnh, con ngÜ©i dÍ thÜÖng, tình lam 

ng†t ngào. Nh© Çó s¿ cæng th£ng khó có dÎp "sÓng lâu". 

Lúc bÀu Ban ChÃp Hành m§i, tình hình có vÈ hÖi n¥ng, 

trÜªng N»u Çã dùng tánh hài hÜ§c cûa mình Çem låi ti‰

ng cÜ©i cho m†i ngÜ©i khi trÜªng Çem chính mình ra 

làm chuyŒn cÜ©i. Ai cÛng bi‰t viŒc lãnh-Çåo Çòi hÕi 

nhiŠu th©i gi© và trách nhiŒm nên không ai dám Ùng cº, 

và rÃt ngåi "bÎ" ÇŠ cº. TrÜªng TrØng Nhï (N»u) phát 

bi‹u r¢ng Ç‹ tránhù s¿ gian lÆn trong bÀu cº (Xåo quá! 

Næn nÌ còn không ai chÎu vác ngà voi, có ai ränh máï 

gian lÆn!) .. nên trÜªng ÇŠ nghÎ là cÀn cóù ki‹m soát 

viên, rÒi trÜªng t¿ biên t¿ diÍn, xung phong làm, v§i 

ÇiŠu kiŒn là không ai ÇÜ®c bÀu cho ki‹m soát viên (Ç‹ 

trÜªng tránh l¢n tên mÛi Çån), ACE khôn l¡m, hi‹u š 

trÜªng cùng cÜ©i Ò lên và không khí ÇÜ®c nhË nhàng 

h£n låi. Phäi công nhÆn ACE mình m‡i ngÜ©i m¶t vÈ, 

mÜ©i phân ven mÜ©i. ChÌ t¶i-nghiŒp trÜªng "Çåi-bàng", 

låi hy-sinh vì Çåi-nghïa, làm thêm nhiŒm-kÿ n»a, tuy 

nhiên niŠm an ûi là các trÜªng trÈ Çã xin hÙa së bay sát 

cánh v§i "Çåi-bàng" trên kh¡p m†i nÈo ÇÜ©ng. 

 

 TrÜªng NguyÍn væn ñÎnh và trÜªng Minh PhÜÖng tØ 

San Jose, cÛng là hai niên-trÜªng HÜ§ng ñåo nên rÃt 

næng Ç¶ng. Hai trÜªng Ç‰n Çåi-h¶i trÜ§c, và Çã leo trèo 
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gi»a trÜa hè nóng nhÜ lºa cûa Texas Ç‹ treo lên nh»ng 

tÃm bích chÜÖng l§n cho H¶i-nghÎ. TrÜªng Minh-

PhÜÖng Çã sÓt s¡ng cùng trÜªng Khi‰t và trÜªng N»u, 

thay cho trÜªng "Çåi-bàng"  Çang bÎ  nºa hÒn thÜÖng 

Çau -  t°-chÙc và ÇiŠu-khi‹n bu‡i h†p cûa TiŠn-H¶i-

nghÎ rÃt linh-Ç¶ng. TrÜªng ñïnh giÕi vÆy, mà Çi Ç‰n 

chùa nào, chøp hình ª Çâu cÛng phäi trÓn tránh, ho¥c là 

núp sau ngÜ©i khác, chÌ vì trÜªng mang theo có m‡i cái 

quÀn short, khoe hoài hai ° bánh mì Pháp (cÛng có giá 

l¡m, made in French chÙ b¶). TrÜªng Minh PhÜÖng bÎ 

ÇŠ cº nhÜng chÜa kÎp lên thì trÜªng ñÎnh Çã kéo xuÓng 

vì thÜÖng, s® bån bÎ tÄu hÕa nhÆp ma, vì lo không n°i 

m¶t ki‹ng hai huê, PhÆt tº và HÜ§ng ñåo. TrÜªng Khi‰

t là ngÜ©i lo m†i chuyŒn cho kÿ h¶i-ng¶ tØ A Ç‰n Z. 

TrÜªng Ç‰n s§m nhÃt và vŠ sau cùng. Khi các trÜªng 

khác Ç‰n Çông Çû là lúc trÜªng Khi‰t mŒt h‰t bi‰t sau 

mÃy ngày lao tâm nh†c sÙc, nên khi bÎ ÇŠ cº thì trÜªng 

chÌ thÃy m¶t chân tr©i tím ng¡t. TrÜ§c ngày khai måc 

H¶i nghÎ, trÜªng Thäo Çã làm m¶t cu¶c phÕng vÃn và 

cho phát thanh bu°i h¶i-ng¶ trên Çài Á Châu T¿ Do, 

nh© vÆy tin vŠ GñPT häi-ngoåi và tin Vïnh Nghiêm 

ÇÜ®c lan xa ra nÜ§c ngoài. Công Çúc cûa các trÜªng vô-

lÜ®ng, chúng em xin tán thán. 

 

TrÜªng Võ væn Phú là ngÜÖi hay mÖ m¶ng, thÜ©ng Çi 

lang thang thä hÒn và thä khói quanh chùa, dáng vÈ nhÜ 

TØ ThÙc lúc s¡p lên non tìm Ç¶ng hoa vàng, n‰u Çã 

không cùng v§i trÜªng Khiét, lo viŒc chuyên chª ACE 

tØ phi-trÜ©ng Ç‰n chùa và ngÜ®c låi, có th‹ ACE ít nhÆn 

ra s¿ hiŒn diŒn cûa trÜªng Phú trong bu°i h¶i ng¶. 

TrÜªng Phú là ngÜ©i tÜÖng ÇÓi gÀn 'giai-cÃp" v§i My-

nhon nhÃt trong các trÜªng nam. TrÜªng Phú tÓt bøng 

nhÜng quen hÜªng nhàn, g†i nôm na là làm bi‰ng, nên 

khi trÜªng Phú Ç‰n Çón My-nhon ª phi-trÜ©ng, My-

nhon ÇÙng trên lŠ, ch© trÜªng ra tay t‰ Ç¶, nh¡c h¶ cho 

cái vali, Ç®i vài phút, không thÃy Ç¶ng tÎnh gì, My-

nhon nhìn vào trong xe thì thÃy trÜªng Phú vÅn an-t†a, 

c¥p m¡t mÖ huyŠn Çang gªi gió cho mây ngàn bay. My-

nhon Çành th¿c hiŒn câu "T¿-túc t¿ cÜ©ng Ç‹ khÕi lŒ-

thu¶c ngoåi viŒn". Chuy‰n vŠ My-nhon ÇÜ®c trúng lô 

an-ûi, trÜªng N»u Çem vali lên tÆn check-in gate cho. 

PhÀn trÜªng Phú, Ç‰n khi cÀn xách va-li cho Kim Ki‹m 

thì vì thi‰u kinh-nghiŒm nên låi làm r§t va-li vào chân 

"kh° chû", ACE nh§ nhé:"Træm hay không b¢ng tay 

quen". LÀn h¶i-ng¶ này hai trÜªng Khi‰t và Phú "ÇÜa 

ngÜ©i cºa trÜ§c rÜ§c ngÜ©i cºa sau" mŒt nghÌ, xin ÇŠ-

nghÎ lÀn sau nên phÓi h®p v§i h¶i-Çoàn PhÆt tº ÇÎa 

phÜÖng, nhÜ nh© chÎ Tâm Phùng TrÜªng BHD miŠn 

TÎnh Khi‰t và GñPT Pháp Quang ª Çây, Ç‹ vØa k‰t ch¥t 

tình lam vØa ÇÜ®c giúp Ç«, khÕe hÖn. TrÜªng Phú cÛng 

là m¶t trong nh»ng bác tài trong chuy‰n Çi hành hÜÖng 

næm chùa, bÓn xe nÓi Çuôi nhau. TrÜªng chåy xe theo 

sau nhÜ phi ng¿a trên xa-l¶ Texas. Chúng tôi låc nhau 

vài chuy‰n Ç‰n ph© ngÜ©i, nhÜng các cänh chùa ÇËp và 

ÇÜ®c các vÎ trø trì thÜÖng m‰n, cho æn, giäng pháp, chøp 

hình .. nên quên h‰t, và chÌ nh§ chuyŒn ng¿a phi ÇÜ©ng 

xa khi Çêm n¢m thÃy rêm mình. Sáng ra ÇÜ®c cÜ©i vui, 

låi quên tuÓt! 

 

M¶t bu°i chiŠu chång vång, trÜ«ng TuŒ Linh và My-

nhon Çang Çi tØ nhà b‰p ra sân, ch®t m¶t con sâu tØ trên 

cây rÖi xuÓng áo My-nhon, My-nhon s® quá cuÓng qušt 

la lên:"Á .. anh TuŒ-Linh! B¡t nó ra! B¡t nó ra.. lË lên!.. 

Sao anh không b¡t nó ra? .. " cä Çoàn ta Çang ngÒi d†c 

bên hiên hÜªng gió mát, nghe lao xao quay ÇÀu sang 

xem chuyŒn gì, thì trÜªng TuŒ Linh, vÅn v§i gi†ng nói 

vÜ®t bÙc tÜ©ng âm thanh, qušnh quáng phân bua :"Con 

sâu r§t vào ngay Çây" -trÜªng chÌ vào ng¿c trÜªng, và 

còn kéo cho ng¿c áo nhô lên - "mà bäo b¡t ra -  thì ai 

mà dám b¡t?"  th‰ là bà con có dÎp cÜ©i no nê, chÌ kh° 

My-nhon vØa m¡c cª vØa s® Ç‰n phát khóc, may mà 

con sâu thÜÖng tình tha cho My-nhon, t¿ rÖi xuÓng Ç¡t.   

RÃt nhiŠu lúc anh em ÇÜ®c cÜ©i Çau bøng qua nh»ng 

câu nói và k‹ chuyŒn thÆt có duyŒn cûa các trÜ«ng: 

Hùng TÜ®ng, TrØøng Nhï, ñÎnh, Minh-PhÜÖng … và 

nh»ng câu pha trò š nhÎ cûa các trÜªng l§n: Thu, Khi‰t, 

PhÓ, Khuê. Bài thÖ thÜ©ng làm nát lòng ngÜ©i trong 

th©i chii‰n là bài "Màu tím hoa sim", vÆy mà các trÜªng 

Ç†c thÖ xong ai cÛng phäi cÜ©i læn ra, mà Ç†c y chang, 

không sai m¶t ch», chÌ sai dÃu phÄy: "Nàng có ba ngÜ©i 

anh Çi b¶,  Ç¶i mÃy em nàng có em chÜa bi‰t nói", Çã Çi 

b¶ má còn phäi Ç¶i em nàng thì sÓng làm sao ÇÜ®c, Ç¶i 

mÃy em m¶t lúc, n‰u có em nào s¡p bÎ té thì ch¡c së ch‰

t, vì chÜa bi‰t nói, làm sao báo cho bi‰t. 

Nói Ç‰n vui cÜ©i, không th‹ không nói Ç‰n gi†ng cÜ©i 

không tiŠn khoáng hÆu cûa chÎ Nhung. ChÌ ti‰ng cÜ©i 

thôi, không cÀn k‹ chuyŒn cûa chÎ cÛng Çû làm ngÜ©i ta 

cÜ©i bò theo, mà không cÀn bi‰t nguyên do. Hôm cuÓi 

cùng, phe ta ÇÜ®c ACE ª Texas khoän Çãi cho Çi chÖi. 

Ba chÎ em, Nhung- MÏ-Ki‹m Çi vào rest room ª viŒn 
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bäo-tàng, khi My-nhon trª ra, thÃy Ki‹m Çang ÇÙng soi 

gÜÖng, cånh Çó là m¶t ngÜ©i Çàn ông quay lÜng vŠ phía 

My-nhon, My-nhon h‰t hÒn hÕi Ki‹m:"Ña, Ki‹m Öi, 

mình có Çi nhÀm vào phòng t¡m Çàn ông không vÆy?" 

Ki‹m Çang quay qua nhìn ông ta Ç‹ ki‹m chÙng, thì chi 

Nhung tØ trong Çi ra, chÎ hét lên:"÷, cái nhà anh này sao 

låi vào Çây!" - (may mà mình nói ti‰ng ViŒt ngÜ©i ta 

không hi‹u). Ki‹m ra dÃu cho mình im l¥ng rÒi không 

nhÎn cÜ©i ÇÜ®c, Ki‹m vØa "nÙc nª cÜ©i" vØa giäi thích 

ÇÃy là m¶t ngÜ©i Çàn bà MÏ, to con, låi æn m¡c và h§t 

tóc giÓng Çàn ông thôi.  ChÎ Nhung phá lên cÜ©i, chÎ 

cÜ©i không ngØng ÇÜ®c, khi‰n Ki‹m và My-nhon cÛng 

thoäi mái cÜ©i theo, không cÀn gi» gìn gì n»a, ba chÎ em 

cÜ©i dòn và hay quá Ç‰n n°i chính cái bà giÓng ông Çó 

không hi‹u gì mà cÛng phäi cÜ©i bò theo, làm mình càng 

bÎ cÜ©i thêm. Mình ra khÕi nhà vŒ-sinh v§i gÜÖng m¥t 

ÇÀy nÜ§c m¡t vì cÜ©i quá, chÎu không n°i. Lúc vào råp 

xem phim, Ki‹m xui, bÎ ngÒi cånh anh kia. Anh k‹  tØ 

chuyŒn anh làm vÜ©n trÒng rau Ç‰n chuyŒn anh sºa xe 

l¡p ráp. Ki‹m thì buÒn ngû mà không khí trong råp mát 

lånh, Ki‹m cÓ-tình nói to v§i My-nhon :"Ki‹m buÒn ngû 

quá", mà anh hæng say nói không nghe chi h‰t, Ç‰n khi 

Ki‹m Çã gªi hÒn vŠ Ç‰n ViŒt Nam rÒi (ngû khò) mà anh 

Ãy vÅn ti‰p tøc k‹ chuyŒn vŠ nh»ng ngày xÜa còn bé. 

Sau Çó mình Çi quanh phÓ, ng¡m thác nÜ§c nhân tåo, Ç‰

n lúc Çi ki‰m tiŒm æn thì tiŒm nào cÛng Çã Çóng cºa, 

cuÓi cùng trª vŠ chùa løc nÒi æn khuya ngon thÆt là ngon 

và låi rû nhau cÜ©i ti‰p.    

 

Lúc chÎ H¢ng phäi vŠ låi Cali, ACE Çang làm lÍ, khi trª 

låi phòng thì phe n» ai cÛng ÇÜ®c chÎ lÜu låi m¶t gói quà 

trên m‡i vali. Ki‹m thì Çã thÜ©ng ÇÃm lÜng cho chÎ khi 

chÎ bÎ Çau lÜng nên Ki‹m æn trái vãi ngon lành, My nhon 

chÜa làm gì cho chÎ, chÌ hay Çánh thÙc chÎ dÆy bu°i sáng 

Ç‹ làm lÍ, lúc chÎ Çang ngû ngon, nên nghËn ngào, æn mà 

nghï thÜÖng chÎ muÓn khóc. ChÎ H¢ng luôn luôn chæm 

sóc và binh v¿c Çám trÜªng nhí, dù chÎ chÌ hÖn Çám này 

có vài tu°i. 

 

Ngày có væn-nghŒ là ngày chót nên m¶t sÓù trÜªng Çã 

r©i chùa nhÜ trÜªng ñÎnh, Minh-PhÜÖng, Phú … T¶i-

nghiŒp trÜªng Khi‰t, Çang say sÜa thÜªng thÙc væn-nghŒ 

cÛng phäi dÙt ra Ç‹ ÇÜa chÎ Ng† và chÎ TÓ MÏ ra phi-

trÜ©ng. TrÜªng Ng† tuy Çã 75 mà sÙc sÓng và s¿ lanh 

l®i nhÜ ª lÙa tu°i 40. TrÜªng ûng-h¶ cä tinh-thÀn lÅn tài 

vÆt cho viŒc giúp con em ACE ª quê nhà.  Nh© có s¿ 

hiŒn diŒn cûa các ngôi sao væn-nghŒ Vïnh Nghiêm nhÜ 

trÜªng HiŠn, Ki‹m, Mai, và My-nhon (m¶t ngôi sao væn 

nghŒ "chÜa lên mà Çã xuÓng"), cùng v§i tài hoåt náo cûa 

trÜªng "Çåi bàng" Ngô Månh Thu, và nhÃt là có trÜªng 

N»u làm MC nên chÜÖng-trình væn-nghŒ sÓng Ç¶ng h£n 

lên, lôi cuÓn s¿ thích thú cûa toàn th‹ khán thính giä, 

khi‰n SÜ Ông Trí HiŠn cÜ©i hoài khoe hai hàm l®i sún 

dÍ thÜÖng Öi là d‹ thÜÖng. My-nhon Çúng tên MÏ dê 

(DÜÖng), suÓt ngày Çi theo sÜ ông Ç‹ ng¡m sÜ ông cÜ©i. 

ACE Çóng góp ÇÜ®c bài hát chèo cûa trÜªng già c¶i 

Thanh Hùng, và các møc ca hát và hoåt cãnh. Nói chung 

phÀn væn nghŒ phäi t¿ khen "hay quá hay quá là hay". 

K‹ cä phÀn Ë nhÃt cÛng trª thành dÈ thÜÖng, trong màn 

tam ca ba miŠn HiŠn-Ki‹m-MÏ, My-nhon ÇÜ®c trÜªng 

Thu chÌ cho hai câu thÖ miŠn Nam Çêm trÜ§c, hôm sau 

lên ngâm thÖ thì .. wuên! wuê quá .., xin ngâm và hát 

låi, may mà "làm låi cu¶c Ç©i" ngay ÇÜ®c, hú hÒn! VÆy 

mà màn hoåt cänh tam ca này Çã Çem låi nhiŠu trÆn cÜ©i 

vui cho khán thính giä, cä Çám ÇÜ®c hoan h¶ nhiŒt liŒt, 

bà con lên sân khÃu t¥ng hoa nhiŠu nhÃt trong các màn 

trình diÍn. My-nhon ch®t nh§ t§i con læng quæng hai, 

Cao Bích PhÜ®ng. LÀn này s® n¡ng Texas, læng quæng 

hai Çang bÖi ª Cali ch© bÎ cá æn, (nickname này do Çåi-

bàng thân tình g†i riêng hai ÇÙa). Giá có CBP ch¡c 

không-khí không thanh-tÎnh n°i, vì hai læng quæng låi có 

dÎp quÆy tung tr©i. Kÿ này may mà có Ki‹m, cÛng Çû 

lãng quên Ç©i, nhÜng Ki‹m chÌ Çùa ngÀm, nói nhÕ, 

ch£ng quÆy nên cÖm cháo gì. 

 

PhÀn Giây Thân Ái chÜa bao gi© ÇËp và cäm-Ç¶ng nhÜ 

vÆy. Thoåt ÇÀu ngay sau khi màn tam ca vØa Çem màu 

s¡c và s¿ náo Ç¶ng lên sân kh¡u xong, ACE Vïnh 

Nghiêm Çã cùng lên sân khÃu ti‰p luôn bài "Viêt Nam 

Viêt Nam", rÒi toàn th¡ng ti‰p luôn bài Giây Thân Aùi 

Ç‹ chÃm dÙt chÜÖng-trình. Không ai bäo ai mà giÀy thân 

ái nÓi li‹n tØ trên sân khÃu Ç‰n dÜ§i khán giä thành m¶t 

vòng tròn càng lúc càng phäi n§i r¶ng. Bài hát tÜªng 

chØng không bao gi© dÙt ÇÜ®c vì nh»ng l©i hát cÙ ÇÜ®c 

ti‰p nhau b¢ng tình thÜ©ng yêu, n‡i xúc Ç¶ng, và s¿ gán 

bó cûa màu lam.  

 

ñêm cuÓi cùng, còn låi bäy ngÜ©i, TrÜªng Khi‰t chÌ Çåo 

cho AE lau d†n chùa Ç‹ sáng mai chia tay, các ACE vŠ 

trÜ§c phäi tÜªng niŒm công ÇÙc d†n dËp lau chùi cûa 
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chúng em nhé- TrÜªng N»u cÙu bÒ b¢ng cách k‹ chuyŒn 

vui, nh© vÆy mà m†i ngÜ©i cÜ©i vui quên h‰t mŒt nh†c. 

Có m¶t chuyŒn buÒn cÜ©i mà My-nhon không dám k‹ là 

chuyŒn "æn m¥n mà không sát sinh", k‹ ra e trái v§i tinh-

thÀn BI-Trí-DÛng, ai muÓn bi‰t thì xin email hÕi trÜ©ng 

N»u. 

 

SÓng gÀn nhau trong bÓn ngày h¶i nghÎ, trÜªng nhí My-

nhon vì tình thân Çã mån phép nêu lên vài nét Ç¥c-biŒt 

dÍ thÜÖng cûa các trÜªng, mong các trÜªng Çåi-xá n‰u 

em có quáù l©i, cÛng chÌ vì møc Çích mang låi nø cÜ©i 

chung, "Th‹ m†i pháp ÇŠu Không", thì l©i nói vui chÖi 

cûa My-nhon làm sao mà Co' ÇÜ®c, phäi không å!. Hình 

änh cÛa lÀn h¶i-ng¶ San Jose vÅn còn trong tâm trí, mà 

nay Çã låi có nh»ng ngày vui thân ái tåi h¶i-ng¶ Texas. 

Hai næm trôi qua t¿a nhÜ khoänh kh¡c. "Ngày nay Çã 

qua, Ç©i sÓng ng¡n låi, hãy nhìn cho kÏ, ta Çã làm gì, …

hãy nh§ vô-thÜ©ng, ch§ Ç‹ tháng ngày trôi Çi oan u°

ng" (KŒ Vô-ThÜ©ng) - Næm 2003 mong ban t°-chÙc tìm 

cách cho ACE ÇÜ®c ª chung nhÜ lÀn này Ç‹ tinh-thÀn 

løc-hòa ÇÜ®c th‹ hiŒn cho tính thÜÖng yêu ÇÜ®c thêm 

g¡n bó, ÇÆm Çà, vui nh¶n nhÜ lÀn này 

 

TrÜ§c khi tåm biŒt, My-nhon xin k‹ låi m¶t vài mÄu 

chuyŒn do trÜªng N»u k‹ Ç‹ ACE .. thèm, và mua vui 

thêm ÇÜ®c m¶t vài trÓng canh n»a. Không nghe gi†ng 

trÜªng N»u là mÃt hay 50%, không nghe ÇÜ®c nguyên 

væn mÃt nÓt 50% còn låi, dù sao cÛng vÅn là niŠm an ûi 

cho nh»ng ai kém may m¡n, không có m¥t ª h¶i-ng¶, 

ACE nh§ "Ç‰n hËn låi lên" H¶i-Ng¶ næm 2003 nhé.  

TrÜªng k‹ có m¶t anh chàng khoe là tinh-thông Hán 

h†c, siêu viŒt vŠ KiŠu, chuyên vŠ thÖ væn, và có m¶t anh 

khác cÛng giÕi KiŠu, nhÜng chuyên vŠ con sÓ. Anh "giÕi 

sÓ" m§i hÕi anh "væn hay: 

 

1) HÕi: "Thúy KiŠu l§n hÖn Thúy Vân bao nhiêu tu°i?"  

anh "væn hay" trä l©i không n°i.  Giäi: "ñÀu lòng hai ä 

tÓ nga, Thúy KiŠu lá chÎ, em là Thúy Vân" nhÜ vÆy là 

hai chÎ em KiŠu sinh Çôi, cách nhau nhiŠu nhÃt là 45 

phút.   

 

2) HÕi: "KiŠu bÎ bÎnh gì?" Anh væn hay nói Ç†c h‰t 

quy‹n KiŠu không thÃy KiŠu bÎnh gì cäø. Giäi: "Xè xè 

nÃm ÇÃt bên ÇÜ©ng, dàu dàu ng†n cÕ nºa vàng nºa 

xanh" vÆy KiŠu bÎ bÎnh ti‹u ÇÜ©ng vì Çang Çi trên ÇÜ©ng 

phäi xè xè vào ng†n cÕ, ngày Ãy chÜa có "rest area". 

 

3) HÕi: "KiŠu có thai lúc nào?"  - Anh væn hay bäo 

KiŠu Çâu có thai bao gi©?  Giäi: ThÖ KiŠu:"ñÀu nhành 

giang ng†n sÜÖng sa, thÃt kinh náng chºa bi‰t là làm 

sao" VÆy KiŠu mÃt kinh và có chºa vào ti‰t SÜÖng 

Giang, là khoäng ÇÀu tháng 7 Ç‰n gi»a tháng 8 âm lÎch. 

May mà cø NguyÍn Du Çã qua Ç©i lâu r‡i, không thì cø 

dám ÇÓt luôn sách KiŠu trÜ§c cách luÆn KiŠu "tr©i 

thÀn" cûa Çám hÆu-sinh khä-úy!!! 

 

Anh "giÕi sÓ" låi ÇÓ anh "væn hay" vŠ truyŒn Tam QuÓc 

Chí: 

 

Tào Tháo thua trÆn bÕ chåy, khi thÃy cùng ÇÜ©ng bèn 

xuÓng ng¿a låy Quan Væn TrÜ©ng nhÜ t‰ sao. HÕi: Tào 

Tháo låy Quan Væn TrÜ©ng bao nhiêu låy?   

"Có gi©i bi‰t!" Giäi: "Tào Tháo låy 1108 låy" , " sao 

bi‰t? " vì Tào Tháo nói :"Træm låy ngàn låy Quan HÀu, 

xin nh§ nh»ng ân nghïa xÜa mà tha cho Tào lÀn này!". 

Træm låy c¶ng ngàn låy là 1100 låy. Cúng sao phäi låy 

8 låy, "låy nhÜ t‰ sao" c¶ng 8 n»a là 1108 låy. 

 

Xin ACE ÇØng lÃy chuyŒn này mà tính ra  trái tim cûa 

trÜªng My-nhon n¥ng 1100 gram d¿a vào  câu hát  ª 

ÇÀu bài "tình này b¢ng træm thÜÖng ngàn nh§", nh§ 

thÜÖng xin gªi vŠ các ACE áo lam thân yêu, trong và 

ngoài nÜ§c. 

 

   Tâm DiŒu 

 

Cáo L‡i 

* 

Bän Tin nÀy së có nhiŠu l‡i vŠ Chánh tä, do 

viŒc chuy‹n dång ch» tØ VNI sang VPS. 

 

Xin thành thÆt cáo l‡i cùng quš anh chÎ 

m¥c dù chúng tôi Çã cÓ g¡ng s»a ch»a rÃt 

nhiŠu ch‡. 
 

Phúc Trung 
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