
Tình bạn 
Bạn là một người luôn ở bên cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ 

những lúc mình sai...(nhưng không phải có quan hệ máu mủ). Tình bạn là 
tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm với một người 
mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Cũng có 
những định nghĩa khác: Tình bạn là một phạm trù xã hội dùng để chỉ quan 
hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tình 
cảm, quan điểm hay hoàn cảnh... mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tình bạn có thể là trong giai đoạn ngắn hạn 
hay là lâu dài cả đời với nhiều hình thức : Bạn học, Bạn đồng hương, Bạn 
đồng lứa, Bạn đồng chí hướng …  

Xin hầu các bạn HT67 về những tình bạn đẹp được nhắc đến nhiều 
trong văn học nghệ thuật xưa nay : 

- Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn từ thuở thiếu thời. 
Dương Lễ nhà nghèo, còn Lưu Bình giàu có nên dã đem bạn về nhà nuôi 
cho ăn học, tình bạn ngày càng rất là tâm đắc. Dương Lễ biết phận mình 
nghèo nên ra sức học, còn Lưu Bình cậy mình có của nên lười biếng, ham 
chơi. Ðến khoa thi, Dương Lễ thi đậu được bổ ra làm quan. Con Lưu Bình 
thì thi rớt nên sinh ra chán nản, ăn chơi hơn trước, thi mãi không đậu, tiền 
của cuối cùng cũng hết. Lúc đó, cậu ta nhớ đến Dương Lễ đang làm quan 
lớn nên tìm đến nhờ giúp đỡ. Dương Lễ lánh mặt không tiếp, chỉ 
dọn cơm hẩm với dĩa cà thiu. Lưu Bình tức giận tủi nhục ra về, dọc đường 
ghé lại quán trọ, làm quen với một thiếu phụ tên là Châu Long đang kén 
chồng. Nghe Lưu Bình thi hỏng luôn hai khóa, Châu Long kiếm lời an ủi, 
khuyên nên bền chí, nàng sẽ lo liệu mọi việc cho Lưu Bình ăn học, giao 
hẹn khi nào thi đỗ mới tính việc vợ chồng. Trai tài gái sắc cùng sống 
chung một nhà, có khi Lưu Bình không nén được lòng, nhưng Châu Long 
cương quyết từ chối, nhắc lại lời giao hẹn lúc mới gặp nhau. 

Nhờ sự giúp đỡ của Châu Long nên Lưu Bình đến khoa thi năm đó 
thi đỗ Trạng Nguyên. Trở về nhà thì không thấy Châu Long đâu nữa. Lưu 
Bình tìm đến Dương Lễ để mắng mỏ mấy câu cho hả giận. Dương Lễ vui 
vẻ đón tiếp. Lưu Bình toan mở miệng mỉa mai trách móc, thì bỗng thấy 
Châu Long từ trong bước ra chào. Dương Lễ mới giới thiệu nàng là thiếp 
thứ ba của mình. Lưu Bình hiểu ngay rằng trước đây Dương Lễ sở dĩ bạc 
đãi là để khích khí mình, rồi sai vợ lẽ là Châu Long thay mặt đi giúp đỡ 
mình ăn học cho thành tài. Từ đó Lưu Bình và Dương Lễ sống với nhau 
thân tình, khắng khít hơn xưa.  

- Lưu Chính Phong, một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệpTiếu 
ngạo giang hồ của Kim Dung, là sư đệ của chưởng môn nhân phái Hành 
Sơn Mạc Đại tiên sinh, là một cao thủ kiếm thuật đồng thời là một nghệ sĩ 



thổi tiêu. Lưu Chính Phong - đại diện cho chính phái, đã gặp Khúc 
Dương, trưởng lão "Ma giáo" Nhật Nguyệt thần giáo- đại diện cho tà phái 
- theo quan niệm giang hồ khi đó, hai tâm hồn đã gặp nhau ở tấm lòng 
khoáng đạt, nhân hậu, yêu âm nhạc và nhanh chóng trở thành bạn tri kỉ 
của nhau. Lưu Chính Phong là cao thủ thổi tiêu, Khúc Dương là cao thủ 
chơi thất huyền cầm. Vì cùng niềm đam mê âm nhạc, cả hai đã đi đào các 
ngôi mộ cổ để tìm khúc Quảng lăng của Kê Khang (nhạc sĩ cuối đời Tam 
Quốc) đã bị thất truyền, sau đó dựa trên trên khúc phổ này để sáng tác nên 
khúc Tiếu ngạo giang hồ tuyệt đỉnh bi tráng, là bản nhạc cầm tiêu hợp tấu 
tuyệt đỉnh xuyên suốt tác phẩm, là một bản hùng ca, ca ngợi tự do và 
mong ước hòa bình cho giang hồ.  

Bị Tả Lãnh Thiền ép giết Khúc Dương. Lưu Chính Phong đã khẳng 
khái từ chối. Hai người chạy đến núi Hành Sơn, dùng chút tàn lực cuối 
cùng tấu bản nhạc Tiếu ngạo giang hồ một lần cuối cùng rồi bình thản bên 
nhau đi vào cõi vĩnh hằng.  

- Bá Nha, người đời nhà Tấn, làm quan Thượng Đại Phu. Một hôm 
đi sứ nước Sở trở về, đến sông Hán Dương, nhằm đêm Trung Thu trăng 
thanh gió mát, ông bảo quân dừng thuyền lại để uống rượu thưởng trăng. 
Thừa hứng, Bá Nha đem đàn ra gảy. Nhưng bản đàn chưa dứt, dây đàn 
bỗng đứt. Bá Nha lấy làm kinh ngạc, nghĩ thầm: 

- Chỗ này núi cao, non thẳm, sông dài, lẽ đâu có người biết nghe đàn 
làm cho dây đàn vội đứt. Hẳn đây là quân trộm cướp chăng? 

Đoạn truyền quân lên bờ tìm bắt. Bỗng có tiếng một chàng trẻ tuổi 
vọng xuống: 

- Xin đại nhân chớ nghi, tôi là đứa trẻ đốn củi mộc mạc, thấy khúc 
đàn hay nên dừng chân nghe thử. 

Bá Nha mỉm cười, bảo: 

- Có lẽ đâu một tên tiều phu mà lại biết nghe đàn! 

Với vẻ xem thường. Bá Nha không nói gì, ôm đàn sửa dây gảy một 
bản hướng về ý cao siêụ. Bản đàn vừa dứt, chàng tiều phu cười nói: 

- Hay! Hay! Ý đại nhân vọi vọi ở non cao (Nga nga hề chỉ tại sơn). 

Bá Nha lại gảy một bản đàn khác hướng về tình cảm mênh mang, 
khoáng đãng. Chàng tiều phu cười nói: 

- Hay! Hay! Ý đại nhân cuồn cuộn nơi nước chảy (Dương dương hề 
chí tại lưu thủy).  

Bá Nha lấy làm khâm phục, đứng dậy xin lỗi và hỏi danh tánh. 
Chàng tiều phu xưng là Chung Tử Kỳ. Cả hai trò chuyện, lấy làm tương 
đắc. Mùa thu năm sau, Bá Nha dong thuyền đến sông Hán Dương nhưng 
chờ đợi mãi mà không thấy Tử Kỳ đến. Buồn bã hỏi thăm mới hay Tử Kỳ 
vừa chết. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, lấy đàn gảy một bài ai điếu và khóc 



lóc thảm thiết. Đàn xong Bá Nha bèn đập đàn vào đá tan nát, thề trọn đời 
không đàn nữa vì đã hết bạn tri âm. 

Luận bàn về tình bạn, trong tác phẩm "Lục Vân Tiên" của cụ Đồ 
Chiểu có câu: 

Than rằng lưu thủy cao san, 

Ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm. 

Trong "Đoạn trường tân thanh" của cụ Nguyễn Du, đoạn Kim Trọng 
yêu cầu Kiều đánh đàn cho nghe, cũng có câu: 

Rằng: "Nghe nổi tiếng cầm đài, 

Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ". 

Cổ thi cũng nói: "Bất tích ca giả khổ, Đãn thương tri âm hy" nghĩa 
là: "Không tiếc người hát khó nhọc, chỉ đau đớn người tri âm ít mà thôi". 
Việc ra mặt khích khí bạn, rồi ngầm giúp đỡ bạn cho trọn tình thủy chung 
như Lưu Bình và Dương Lễ, thà chêt chứ không bỏ bạn như Lưu Chính 
Phong và Khúc Dương hay chuyện đập vỡ cây đàn trong tình bạn Bá 
Nha với Tử Kỳ rất xứng với đạo làm người. Nhưng suy ngẫm chuyện 
người rồi nghĩ đến ta, thật đáng tự hào với tình bạn HT67. Gắn bó với 
nhau không phải vì vật chất, những chú bé ngày nào từ những nơi xa lạ, về 
chung sống với nhau và tập tành đời tu dưới mái trường Hoan Thiện-Huế, 
rồi sau đó bôn ba trên mọi nẻo đường đời, thế mà đã trải qua “60 năm 
cuộc đời”, tình bạn ấy vẫn không phai nhạt. Không thường xuyên ở bên 
nhau, nhưng vẫn gắn bó với nhau và mỗi lần gặp nhau lại tay bắt mặt 
mừng, đối đãi với nhau như anh em ruột thịt. Không chỉ thế, tình bạn 
HT67 còn kết nối cả những người bạn đời và thế hệ F1, F2 khiến gia đình 
HT67 bây giờ không chỉ là 120 thành viên ngày nào mà đã nhân lên gấp 
ba, gấp tư. Giấy bút nào có thể lột tả hết những chân tình của gia đình 
HT67.  

“Xin chân thành cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la”. Tình yêu của 
Ngài đang ở với chúng con, đang đồng hành cùng chúng con để trong 
những năm tháng còn lại, HT67 chúng con sẽ còn tiếp tục viết nên được 
những tình bạn đẹp, tuy không lưu danh cùng sử xanh nhưng chắc chắn 
những Lưu Bình - Dương Lễ, Lưu Chính Phong - Khúc Dương hay Bá 
Nha -Tử Kỳ cũng đều phải cúi đầu ngưỡng mộ..  

                                                                        
                                                                    Hồng – Nguyệt 
                                    (Viết tại Đồng Tháp ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi 

2014) 
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