
Lá Thư Thụ Nhân 
 

Subject: Lời phân ưu  

From: Dinh Thong Le  

Date: Tuesday, March 15, 2016 , at 7:25 AM 

 

 

Lời phân ưu của chị Trần Thị Châu 

Chủ tịch Hội Ái Hữu Đại Học Đà Lạt tại Âu Châu 

v 

 

Kính thưa Thầy Vũ Quốc Thúc, 

Kính thưa quý vị và quý anh chị, 

Tuy vẫn biết sống ở thác về, Cô mất đi để lại bao tiếc nhớ cho Thầy và quý anh chị ; chúng con, 

các học trò của Thầy đều bàng hoàng xúc động. 

  

Sau ngày Cô mất, Thầy thổ lộ Cô là một nửa đời sống của Thầy. Từ hơn mười năm nay, Thầy 

luôn chăm sóc cho Cô, từ bữa ăn đến giấc ngủ và cả việc thuốc men. Nay Cô không còn nữa, 

nhưng tình phu thê càng thêm sâu đậm trong lời nguyện cầu của Thầy. 

  

Cuộc sống của Thầy gồm hai chữ nước, nhà. Tình nhà nay đã trọn, tâm tư Thầy còn nặng trĩu âu 

lo về vận nước. Trong cuộc hành trình của Thầy, từ Hà Nội, Saigon đến Paris, khi Thầy giảng 

dạy tại Trường Đại Học Luật Khoa Saigon, Trường Chánh Trị Kinh Doanh Đà Lạt, Đại Học 

Luật Khoa Paris ; lúc Thầy tham chính và khi an dưỡng, biên soạn hồi ký, cô luôn đồng hành 

cùng Thầy. 

  

Nay cô về quê hương nước trời. Cô sẽ xin Chúa từ nhân phù hộ Thầy và các anh chị luôn bình 

an, mạnh khỏe. Thầy cần có sức khỏe vì tuy việc nhà kể như đã xong, Thầy luôn ưu tư về tương 

lai đất nước. 

Con xin nói thay đại gia đình Thụ Nhân gần xa, thành kính phân ưu cùng Thầy và quý anh chị 

qua mấy vần thơ tiễn biệt như sau : 

 

Ngày hoàng đạo gió lạnh đông tàn * 

Tử quy sinh ký tiếng than van 

Thánh danh Clara, suối trong mát 

Về nguồn cội, phúc đức an lành 

Lời kinh tiễn biệt cầu ơn phúc 

Tiễn Cô về thiên quốc thanh nhàn 

Cách biệt Cô cầu cho quyến thuộc : 

Gia đình được hưởng phúc bình an. 

 

--- 

* 6 tháng Hai năm Bính Thân (14/03/2016) nhằm ngày Hoàng Đạo. 
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