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Ái hữu công chánh Pháp 

Họp mặt Tân Niên Kỹ Sửu 2009 
 

Ngày chúa nhựt 08-03-09 tại nhà hàng Village Tao Tao, quận 13, PARIS 

 
Các AH Quỳ, Xuân, Thu, Bích, Hứa, Phan Anh, Thạch 

 

Tường thuật của AH Hoa Trường Xuân. 

 

Họp mặt năm nay có thêm AH Phạm Ngọc 

Quỳ, hội viên mới, anh chị Hồ Minh Cảnh từ 

Orléans đến.  

Tổng sồ người tham dự : 17 người. 

 

Mở đầu, anh Hứa đọc lá thư chúc Tết của AH 

Lê Khắc Thí ở Cali.  Tiếp theo là đọc mấy bài 

thơ của Hương Bình Nguyễn Phước (nhũ danh 

Cẩm Thường). 

 

1- Bài thơ tặng AHCC năm châu 

« Mừng Xuân Kỷ Sửu » 
2-  Ba bài thơ « Tứ tuyệt » gởi cho 3 người 

thuộc ban đại diện AHCC Pháp : Bích, Hứa, 

Xuân 

 
Thân gởi anh Bích, 

 
Trương buồm lướt sóng ra khơi, 

Như thuyền không bến chơi vơi giữa dòng.  
Bích câu kỳ ngộ ước mong, 

Trăm năm kết nghĩa tâm đồng sắt son. 

  Hương Bình Nguyễn Phước 

 

Mừng Xuân Kỷ Sửu 
 

Trâu vàng Kỷ Sửu năm nay, 

AHCC họp ngày đón Xuân. 

Mỗi năm chỉ có một lần, 

Gặp nhau ngày Tết ân cần thân thương. 

Chúc nhau an lạc tâm thường, 

Phước Lộc Thọ Hỷ, 

Niên trường hanh thông. 

Cuộc đời sắc sắc không không, 

Phương trời lưu lạc chẳng mong ngày về. 

Nỗi niềm muôn dặm tình quê, 

Mấy mươi năm dạ não nề buồn thay. 

Trâu vàng Kỷ Sửu năm nay, 

Khó khăn lắm phải kéo cày nhiều hơn. 

Hương Bình Nguyễn Phước, 
Paris Xuân Kỷ Sửu 2009 

 

Thân tặng chị Xuân 
« Hoa Thiên Lý » 
Hoa Lý hôm nay đã nở nhiều, 
Trường Sơn mây phủ  gió hiu hiu. 
Xuân về tươi thắm màu xanh biếc, 
Thiên lý ngày xuân dáng mỹ miều. 
Hương Bình Nguyễn Phước 
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Thân tặng anh Hứa 
« Họp mặt Ái Hữu » 
Đỗ  quyên đã gọi sau hè, 
Hữu duyên tương ngộ bạn bè năm châu. 
Hứa ngày họp mặt cùng nhau, 
Lá thơ Ái Hữu bắc cầu sang chơi. 

                Hương Bình Nguyễn Phước 

 

Đáp lễ  chị Cẩm Thường (Nguyễn Phước), anh 

Hứa có làm bài thơ,  phụng họa bài thơ   « Họp 

mặt Ái Hữu » của Hương Bình Nguyễn Phước. 

 

Hương sen tỏa ngát ao hè, 
Bình minh sương sớm lập loè hạt châu. 

Cẩm thi đã gởi cho nhau, 
Thường tình đáp nghĩa tâm đầu họa chơi. 

Đỗ  Hữu Hứa 

 

- Chữ “Cẩm thi “ ở  đầu câu 3 có nghĩa là bài 

thơ như hoa như gấm, dựa theo tích ngày xưa 

ở bên Tàu có nàng Tô Huệ thêu trên gấm bài 

thơ gọi là “ Chức Cẩm Hồi Văn”. 

 

- Được hỏi về bài thơ của Tô Huệ thì được anh 

Hứa trình bày như sau: vì thời gian có hạn nên 

anh Hứa xin phép vắn tắt thôi:  

 

Đời nhà Tần (265-419) bên Tàu có nàng Tô 

Huệ dung nhan kiều mỵ, tài đức song toàn, văn 

chương xuất chúng; 20 tuổi kết hôn với Đậu 

Thao, nàng giúp chồng ăn học về sau Đậu 

Thao đỗ đạt làm quan.  

 

Vì công vụ, vua truyền Đậu Thao ra trấn tại 

Lưu Sa, vì nơi gian lao hiểm trở nên Đậu Thao 

đành phải để vợ ở nhà. Ba năm chờ đợi, buồn 

khổ, nàng đã làm 10 bài thơ tứ tuyệt. Nàng lấy 

gấm vuông cỡ một thước thêu 10 bài tứ tuyệt 

ấy lên trên theo hình xoáy trôn ốc từ ngoài vào 

trong. Tô Huệ dâng vua bức gấm để xin vua 

cho chồng sớm về… 

 

Đặc điểm của bài thơ “Chức Cẩm Hồi Văn” là 

không viết từ trên xuống dưới, từ phải sang 

trái như lối thông thường mà bố trí thành 32 ô 

vuông, đặt tréo. Trong 32 ô vuông có 33 chữ 

lớn, còn các chữ nhỏ thì thêu ở cạnh các ô 

vuông. 

 

Khi nhà vua cầm bức gấm lên trước mặt mình 

chỉ có một chữ Thiên Tử nằm ở trung tâm vũ 

trụ, tất cả các chữ khác còn lại đều đọc được 

hết nhưng toàn 280 chữ ấy nói cái gì thì không 

sao biết được (10 bài x 4 câu x 7 chữ=280 

chữ) 

 

Vua không đọc được. Quần thần và các bậc 

thức giã thời bấy giờ cũng không đọc được 

bức gấm thêu chữ này, không hiểu ý nghĩa của 

nó ra sao nên phải triệu tác giả đến đọc cho 

vua nghe. Vua nghe hay, thấy lạ, cảm thấy 

lòng của nàng chinh phụ thương yêu chồng, lại 

phục tài nữ công của nàng nên tha cho Đậu 

Thao trở về. 

 

Sau khi anh Hứa dứt lời, một trang pháo tay đã 

nổ rang, cũng như, mỗi khi đọc xong một bài 

thơ của chị Cẩm Thường sáng tác đều có một 

tràng pháo tay khích lệ. 

 

- Về tiệc rượu thì ngoài 4 món ăn chơi; có thịt 

vịt Bắc Kinh, tôm xào nướng dưới ngọn lửa 

đốt bằng rượu “Mai quế lộ”, là những món đặc 

biệt của nhà hàng “Village Tao Tao “ 

 

- Các anh chị em ăn uống chuyện trò vui vẻ  

 

- Buổi họp mặt chấm dừt vào khoảng 16 giờ 

30 với nhiều luyến tiếc. 

 

- Có nhiều bạn thấy buổi họp thân mật vui 

nhộn quá đã yêu cầu ban tổ chức nên có được 

họp mặt ít ra là 2 lần mỗi năm, chớ mỗi năm 

chỉ họp có một lần thì quá ít.” 

                         

Ban đại diên AHCC Pháp 

                        Trương Như Bích 

                        Đỗ Hữu Hứa 

                        Hoa Trường Xuân  
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Các chị Lam, Bích, Phan Anh, và Thạch 

 

 

 
Các AH Dương, Thạch, Bích, và Cảnh 

 

 
Các chị Thiện, Cẩm Thường, Cảnh, AH Thu 
 

Ái Hữu Paris họp Xuân Kỷ Sửu 2009 
 

Hôm nay mồng Tám tháng Ba. 

Công Chánh họp mặt Village nhà hàng. 

Anh em đông đủ mấy bàn, 

Các chị vui vẻ muôn vàng thân thương. 

Không ai quản ngại xa đường 

Ngày Xuân mưa gió, tuyết sương lạnh lùng 

Anh Hứa với giọng hào hùng, 

Trình bầy bữa tiệc sau cùng đọc thơ. 

Tiệc vui rồi cũng đến giờ, 

Chia tay hứa hẹn, lại chờ năm sau. 
 

H.B.N.P. (Cẩm Thường) 8-Mar 2009 

 
Các chị Xuân, Thạch, Lam, Phan Anh, Bích, Cẩm Thường, Cảnh, và Thiện 


