
 

HỘI NGỘ 58 NĂM CTKD1-2  

Đôi Điều Còn Đọng Lại 

 

DƯ ÂM 

Theo chương trình, buổi Hội Ngộ 58 Năm Chánh Trị Kinh Doanh khóa 1 & 2 

(CTKD1-2) Viện Đại Học Đà Lạt sẽ từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 22 

tháng 10 năm 2022. 

Nhưng đã quá thời khắc đó mà các bạn vẫn còn quyến luyến chẳng muốn ra 

về, vẫn muốn tiếp tục vì... quá vui ! 

Từ ngữ thứ hai mà tôi đã đón nhận rất nhiều từ các bạn và thân hữu tham dự 

là: Đầm ấm và Ấm áp ! 

Cám ơn tất cả đã làm cho tôi ấm lòng và cảm thấy đã lời nhiều chứ không còn 

lỗ như nhiều bạn đã ái ngại đòi chia sẻ. 

Từ đầm ấm đã nói lên đầy đủ tình cảm với nhau của gần 80 bạn già trong Hội 

Ngộ ghi dấu 58 năm.  Có hiện diện trong buổi nầy bạn sẽ cảm nhận được. 

Vì vậy mà khá nhiều bạn đã email hay text đến tôi đề nghị tổ chức hằng năm 

hay chân tình như email của bạn Lê Vĩnh Châu:  

“Nhân đây tôi cũng xin cám ơn BTC và anh Võ Thành Xuân đã cho anh chị 

em chúng tôi có dịp gặp lại nhau, thật cảm động và thật vui. Hy vọng anh 

Xuân cho anh chị em chúng ta gặp lại nhau vào năm 2024 tới đây, đó lả điều 

ao ước của tất cả anh chị em, chứ không phải riêng cá nhân tôi đâu.” 

Thật trùng hợp với yêu cầu của Trần Văn Lược và vài bạn ở Houston, Texas 

đã phone đến tôi khi Hội Ngộ sắp bắt đầu: “Năm 2024 mày tổ chức Hội Ngộ 

60 năm để tụi tao qua tham dự với.” 

Rất khích lệ nhưng các bạn ơi chúng ta ai cũng nằm lòng câu “Thất thập cổ 

lai hy”, bây giờ đã ngấp nghé 80 thì quả là khó hứa, phải không không các 

bạn ? 

Chỉ hy vọng và cố gắng thôi. 

----------------------------------------------------- 



Lá Thư Thụ Nhân  

Thư cám ơn BTC Hội Ngộ Kỷ Niệm 58 Năm CTKD1-2 

From:  Sáng Phạm via CTKD1-2  

Date:   Thu, Oct 27, 2022 at 2:03 PM  

Xin chào các bạn, 

Trước nhất xin chúc mừng buổi hội ngộ thành công tốt đep. 

Buổi hội ngộ kỷ niệm 58 năm của nhóm CTKD1-2 tại Nam California đã 

được tổ chức với những gương mặt tươi vui, rạng rỡ, đầy tiếng nói cười 

trong tình Thụ Nhân ấm áp sau biến cố COVID-19.  

Mọi thứ trông có vẻ đơn giản vì không tiệc tùng sang trọng ở nhà hàng, 

không ban nhạc sống rình rang, diễn văn khai mạc gọn nhẹ của trưởng 

BTC Võ Thành Xuân. Tuy đơn giản nhưng có đầy đủ các tiết mục mà một 

buổi hội ngộ cần có như ẩm thực, văn nghệ, xổ số, đố vui có thưởng, và đặc 

biệt nhất là chụp hinh kỷ niệm chung cho tất cả mọi người cũng như từng 

cặp bởi nhiếp ảnh gia Châu Lê.  

Mọi người mừng rỡ gặp lại nhau, biết nhau vẫn bình an, hỏi thăm sức khỏe 

bạn bè, chuyện trò không ngớt sau 3 năm hạn chế hội họp. Thời gian 4 

tiếng đồng hồ không đủ nên tới giờ chót mà Kim Thoàn, Ngọc Phong, 

Đình Phúc vẫn còn ráng vớt vác cho xong bản hợp ca trong lúc trưởng BTC 

đứng hối thúc ...hạ màn vì đã quá giờ cần trả lại hội trường. 

Ban Tổ Chức quý mến, 

Chúng tôi hiểu các bạn đã âm thầm làm việc nhiều ngày qua: từ việc bàn 

bạc tìm mượn địa điểm, lựa chọn ẩm thực, văn nghệ, tính toán thời lượng 

các tiết mục, trang hoàng phòng họp v.v....Sáng hôm đó, các bạn đến sớm 

hơn mọi người để chuẩn bị mọi thứ. Trong lúc mọi người thoải mái trò 

chuyện vui vẻ thì BTC cũng không quên phần việc của mình. Cuối cùng 

các bạn là người về sau cùng để trả lại hội trường như trước. 

Chúng tôi xin biết ơn sự hy sinh của BTC. Các bạn bỏ ra bao nhiêu thời giờ, 

tâm trí và sức khỏe lẫn tiền bạc để mọi người được vui. Sự hy sinh đó càng 

quý hơn khi các bạn đều ở tuổi về hưu như chúng tôi.  

Xin cám ơn tinh thần hy sinh của các Thụ Nhân B với phần ẩm thực gọn 

gàng mà đầy đủ với các chọn lựa ngon nhất ai cũng khen. 



Xin cám ơn các bạn tham gia văn nghệ làm cho buổi họp mặt sống động 

hơn. 

Xin cám ơn anh Châu đã ghi lại hình ảnh sinh hoạt thật đẹp và chuyên 

nghiệp.  

Cuối cùng xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Chúng tôi rất vui khi 

gặp lại các bạn. 

Bản thân tôi rất cảm động khi thấy hiện diện của v/c Trần Văn Hùng, Phạm 

Huy Luận, v/c Trần Ngọc Phong đã không ngại đường xa đến tham dự. 

Mai-Tâm, Nguyễn M Kính vắng mặt vì tình trạng sức khỏe. Rất vui khi lần 

đầu gặp lại chị Ba Thủy ở Cali và chị Hùng beau.  

 

CHÚC MỪNG BUỔI HỌP MẶT THÀNH CÔNG! 

XIN CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN 

 CHÚC MỌI NGƯỜI NHIỀU SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC. 

 

Thân mến chào mọi người 

Mong có dịp gặp nhau nhiều lần nữa 

 

Phạm Huy Luận 

v/c Lê Xuân Nho & NT Ngọc Lang 

v/c NT Thiên Nhiên & Thân Hoàng Long   

v/c Trần Ngọc Phong & Nguyễn Tuyết Lan 

v/c PT Sáng & Nguyễn Diên 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 



Lá Thư Thụ Nhân 

Cám ơn 

From:  Phan Hồng Vân  

Date:   Fri, Oct 28, 2022 at 11:24 AM  

Thưa các anh chị,   

Tôi xin cám ơn ban chấp hành của CTKD1-2 đã cho tôi vinh dự được tham 

dự buổi họp mặt, đồng thời nhờ anh Xuân khuyến khích tôi không có gì 

phải phân vân, và anh chị Nguyễn Kim Hùng dù rất ngại đám đông nhưng 

vì tôi nên cùng đến. 

Và quả thực cái không khí ấm áp, vui vẻ, thân thiết đã làm tôi quên đi cảm 

giác e dè của buổi đầu tiên gặp gỡ các anh chị. Cảm tình các anh chị dành 

cho anh Phạm Chí Thành thật đáng quí, và cũng nhờ "ơn mưa móc" của 

anh Thành, tôi được các anh chị niềm nở đón tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

 
 

 

Chị Phạm Chí Thành với di ảnh của 

anh cùng chụp ảnh lưu niệm với tất 

cả các bạn (Ảnh do chị Võ Kim 

Thoàn lấy ra từ hình chụp chung) 
 

Trước khi đi, tôi có khấn anh 

Thành là anh đi cùng tôi đến (tôi 

có đem bức ảnh nhỏ) để cùng 

chụp ảnh kỷ niệm chung. Tôi biết 

anh Thành rất vui. 

Không có gì đáng trân trọng hơn 

tình bạn lâu dài, đã bao năm mà 

vẫn thân ái, quí mến nhau như 

ngày xưa. 

Một lần nữa cám ơn sự thương 

yêu của tất cả các anh chị dành 

cho anh Thành. Tôi mong được 

gặp gỡ các anh chị nhiều hơn 

trong tương lai. 

Vân 

 



MỘT HỘI NGỘ 3 THẾ HỆ  

Ban Tổ Chức rất vui vì Hội Ngộ đã thể hiện tình thân hữu Thụ Nhân tuyệt 

vời không chỉ trong khóa 1-2 mà còn ở khoa và khóa cách xa 3 hay 10, 11 

năm. 

Hội Ngộ Thụ Nhân 1-2 lần nầy có sự tiếp tay góp vui của TN thế hệ trước 

(Văn Khoa 1961) là bạn Nguyễn Đình Cường và thế hệ sau là Thanh Khiết – 

Châu Võ TN8, Võ Hòa TN10 và Bonnie Nguyễn TN11 do Nguyễn Ngọc-Tịnh, 

Chủ Tịch Thụ Nhân Nam California, phụ giúp mời gọi. 

Các bạn khóa sau rất nhiệt tình gởi đến Ban Tổ Chức 17 phần trình diễn và 

còn hứa hẹn: “Dạ ! Anh cứ bật đèn xanh là tụi em... khuấy động mệt xỉu!!!” 

Thật dễ thương với các anh chị của mình ! 

NIỀM VUI BẤT NGỜ 

Hội Ngộ 58 Năm CTKD1-2 ngày 22-10-2022 trùng hợp với kỷ niệm 12 năm 

thành lập Diễn Đàn Thụ Nhân www.thunhan.org nên tôi có ý nghĩ nhân đây 

sẽ có chút gì để cám ơn các bạn đã góp phần tô điểm Diễn Đàn Thụ Nhân 

(DĐTN). 

Âm thầm chuẩn bị, tôi đã có 8 bài thơ của 8 tác giả để nhờ bạn Nguyễn Đình 

Cường diễn ngâm.  Ngâm nhiều hay ít bài tùy thời lượng có thể tận dụng 

trong Hội Ngộ.  Bạn Cường đề nghị thêm bài thứ 9 là Buồn Tàn Thu hoặc 

Huyễn Hoặc của tôi.  Nhưng tôi từ chối vì muốn ưu tiên và dành bất ngờ cho 

bạn. 

Gần cuối giờ ăn, tôi đã đề nghị các bạn cho tôi được nhân kỷ niệm 12 năm 

thành lập DĐTN cám ơn một số tác giả hiện diện trong buổi Hội Ngộ. 

Trước tiên là bạn Hoàng Kim Long với vài lời giới thiệu của tôi và bài thơ 

Thu Nhớ của bạn.  Quá bất ngờ, bạn Long bỡ ngỡ nhưng không dấu được 

niềm vui đứng lên bên cạnh phu nhân Oanh với nụ cười rạng rỡ.   

Tác giả thứ hai là bạn Huỳnh Thị Tâm cũng bị bất ngờ, đã ngơ ngác tìm phu 

quân Phạm Kim Song chụp hình cho mình với niềm vui thể hiện rõ nét khi 

nghe lại bài thơ Xa Vắng của chính mình qua diễn ngâm của bạn Nguyễn 

Đình Cường. 

Người thứ ba là bạn Lê Xuân Nho khi còn đang mãi mê “xông muỗi” với vài 

bạn bên ngoài thì được mời vào để nghe giới thiệu bài thơ của bạn Chỉ Còn 

http://www.thunhan.org/


Trong Giấc Chiêm Bao.  Dù là “tay ăn nói nổi tiếng” bạn Nho cũng đã cười 

vui nhưng ngỡ ngàng, lúng túng trong vài giây. 

Vì thời gian có hạn nên chúng tôi phải dừng lại sau 3 bạn. 

Đáng tiếc là bạn Tôn-Nữ Mai-Tâm đã có ghi danh tham dự cùng phu quân và 

chúng tôi cũng đã chuẩn bị giới thiệu bài thơ Nhớ Giàn Thiên Lý của bạn.  

Nhưng bạn Mai-Tâm và phu quân đã không đến. 

Điều đáng tiếc hơn là theo dự trù bạn Lê Vĩnh Châu đảm nhiệm chụp hình sẽ 

đi sớm từ San Diego để có thể đến trước 30 phút chuẩn bị máy ảnh (đã có 

tính phần kẹt xe).  Không ngờ trên xa lộ có một tai nạn lớn làm mất nhiều 

thời gian nên không còn đủ để hoàn tất phần diễn ngâm tất cả 8 bài thơ của 8 

tác giả.  Thành thật xin lỗi các tác giả vậy.    

ÍT NHIỀU BĂN KHOĂN 

Là người tổ chức tôi đã đi lại tiếp xúc với các bạn và thân hữu đến tham dự 

nên dù thật sự hòa trong niềm vui chan hòa của buổi Hội Ngộ, tôi cũng ít 

nhiều băn khoăn khi nhìn thấy nhiều bạn thay đổi nhanh quá.  Vắng nhau 

non 3 năm vì đại dịch giờ gặp lại bạn thay đổi đến thế sao ?  Có bạn bệnh 

đang biến chuyển xấu hơn nhưng vẫn không bỏ lỡ dịp gặp nhau. 

Tôi chợt xót xa nhớ lại bài thơ sau đây.   

Vì sao ?  -  Nhìn hình có lẽ bạn sẽ nhận ra điều đó.    

 



DẤU THỜI GIAN 
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KỶ NIỆM THẬT QUÝ 

Sau Hội Ngộ tôi đã nhận được khá nhiều phản hồi với ghi nhận “Kỷ niệm 

thật quý” không chỉ gặp lại bạn thâm niên thật ấm áp, thật vui mà còn ở tấm 

ảnh kỷ niệm năm cưới được cẩn thận chuẩn bị từ banner Happy 

Anniversary, bó hoa đến nhiếp ảnh gia có giải thưởng quốc tế và máy ảnh 

chuyên nghiệp để ảnh có thể phóng to.   

 



 

Trần Ngọc Phong – Nguyễn Tuyết Lan có thâm niên hôn nhân cao nhất (55)  

trong Hội Ngộ (Từ San José Bắc Cali đáp lời mời của bạn đến dự) 

BÓ HOA “NGHÌN NĂM HẠNH PHÚC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bó hoa Ban Tổ Chức chuẩn bị để các cặp 

đôi chụp ảnh kỷ niệm với banner Happy 

Anniversary được trao tặng cho cặp đôi 

Huỳnh Hưng – Trần Thùy Vân thay lời 

cám ơn cặp đôi nầy luôn nhiệt tình chung 

tay không chỉ với Hội Ngộ CTKD1-2 mà 

còn với cả Hội Ngộ Thụ Nhân Nam Cali. 

Bó hoa đã qua sử dụng lẽ ra không thể 

dùng trao tặng nhưng đây là bó hoa đặc 

biệt ở điểm đã chụp ảnh cùng với ngần ấy 

cặp đôi hầu hết có trên dưới 50 năm hạnh 

phúc nên vị chi có hàng nghìn năm hạnh 

phúc vương vấn hay nói theo các cụ ngày 

trước:  có hàng nghìn năm hạnh phúc vận 

vào bó hoa nầy. 

 



THAY LỜI KẾT 

Xin gởi các bạn bài thơ cũ có đổi lại số năm (58) cho thích hợp năm nay. 

Bài thơ chỉ là phương tiện chuyển tải ước mơ của một Thụ Nhân nên xin 

lượng thứ phần giá trị văn chương. 
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Võ Thành Xuân 
 (*) 58 (1964 -2022) 

Rất vui là ước mơ cũng không xa vời lắm vì qua Hội Ngộ nầy gần 80 bạn đã 

cụ thể hóa nó ít nhiều. 

Võ Thành Xuân 



Hình ảnh HỘI NGỘ 58 NĂM CTKD1-2 Nam Cali 

 

 

Tam Phu nhân chuẩn bị quà Xổ Số 



 

 

Khai mạc 

 

Nguyễn Đình Cường ngâm thơ trong phần Diễn Đàn Thụ Nhân cám ơn 

một số tác giả đang hiện diện trong Hội Ngộ (nhân Diễn Đàn tròn 12 tuổi). 

 



 

 
Nào cùng xếp hàng ! 

 

 

 



 

 

 

 

Mừng Hội Ngộ cùng vui tươi như hoa 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Quá Vui Bên Bạn 

 



 

MC Cao Đình Phúc 

 

 

BTC trao tặng anh chị Huỳnh Hưng bó hoa 'Nghìn Năm Hạnh Phúc' 



 

 

Trần Ngọc Phong 

 

 

N. P. Bửu Bình 



 

 

Nguyễn Ngọc Tiến 

 

Tam Ca 



 

 

Tam Nhân Tọa Đàm 

 

 

Lã Lướt 



 

Xổ Số 

 
Cặp đôi Nguyễn Thanh Phàn từ San Diego “có mặt trên từng cây số”  

tham dự đầy đủ Hội Ngộ CTKD1-2 và Hội Ngộ Thụ Nhân Nam Cali 


