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NGUYỄN THỊ THU OANH & LÊ ĐÌNH THÔNG 

Anh Phạm Trọng Khoát, chủ tịch hội Ái hữu Đại học Đà Lạt tại Âu châu đang chúc Tết. Từ trái sang phải: chị 
Mỹ Vân, anh Khoát (Ngọc Hoàng), GS Trần Thanh Hiệp, anh Trần Văn Bảng (Táo Quân), LĐT, chị Liên Hương, 
anh Lưu Văn Dân. 

Năm nay, Hội Tết Nhâm Thìn của Thụ Nhân Paris nhằm ngày 14 tháng giêng (âm lịch). Thay 
vào gió nồm phương nam là gió bấc Tây Bá Lợi Á cuốn theo đại hàn giá lạnh : trong nhà từ -7°
đến -16°C ; ngoài ngõ rét run. Sáng sớm chủ nhật có tuyết rơi. Tuy lạnh giá, Hội Tết vẫn đông 
người.  
Trong phòng khách là lưỡng long chầu Thụ Nhân. Bác sĩ điều trị khuyên thầy Vũ Quốc Thúc, 
niên trưởng Thụ Nhân, đừng ra khỏi nhà để tránh nhiễm bị lạnh. Tuy nhiên, Thầy Thúc đã trực 
tiếp theo dõi buổi lễ qua điện thoại.  
 
Thầy Trần Thanh Hiệp chủ tọa. Hội Tết bắt đầu bằng phần nghi lễ. Anh Phạm Trọng Khoát, 
chủ tịch Hội Ái hữu Đại học Đà Lạt tại Âu Châu, chúc Tết như sau :  
 
“Kính thưa quý Thầy, quý Cô, 
Đại diện cho các anh chị trong gia đình Thụ Nhân Âu châu, chúng con xin kính chúc quý Thầy 
quý Cô cùng toàn thể gia quyến một năm Nhâm Thìn được tràn đầy sức khỏe, an lành, gặp 
nhiều may mắn và vạn sự như ý.    
 
Thưa quý anh chị, 
Gia đình TNAC của chúng ta cũng giống như mọi gia đình người Việt, dịp Tết là một dịp đoàn 
tụ, gặp gỡ, thăm hỏi, và để chúc nhau những điều tốt lành nhất cho năm mới. Năm vừa qua, 
Hội chúng ta có nhiều điều không được vui như Thầy Vọng ra đi, sau đến Thầy Bắc và cuối 
năm là anh Kinh cũng bỏ chúng ta. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, tôi xin cầu chúc anh chị 
được khỏe mạnh, bình an, nhiều thắng lợi và may mắn như rồng gặp mây như 2 hai con rồng 
anh chị thấy ở đây. Mong rằng năm nay Hội của chúng ta cũng sẽ được nhiều sự tốt đẹp hơn 
năm vừa qua.”  
 



Tiếp theo, Thầy Vũ Quốc Thúc đã nói qua điện thoại những lời nhắn nhủ như sau : 
 
‘Thưa Anh Hội Trưởng và quý Bạn , 
Với tư cách Niên Trưởng, trong buổi Hội Ngộ đầu năm Nhâm Thìn này, tôi xin gửi tới toàn thể 
Anh Chi Em Hội Viên Hội Ái Hữu Viện Đại Học Đà Lạt, cùng bảo quyến, lời chúc Tết nhiệt 
thành và trân qúy của tôi. Tôi cầu chúc Qúy vị được nhiều may mắn, đắc ý trong suốt năm nay 
và những năm tới. 
 
Nhân dịp chia vui cùng nhau đón xuân , tôi chợt nghĩ lại bốn câu thơ của cổ nhân đề cao bốn 
cơ hội được coi là bốn sự việc vui thú nhất trong đời người . Đó là : 
 

久 旱 逢 甘 雨， 
 Cửu hạn phùng cam vũ, 

他 乡 遇 故 知；  
Tha hương ngộ cố tri 
洞 房 花 烛 夜，  

Động phòng hoa chúc dạ,  
金 榜 题 名 时。 

Kim bảng đề danh thì 
 
Buổi hội ngộ của chúng ta hôm nay thuộc cảnh lạc thú nói trong câu thơ thứ hai vừa kể : Tha hương 
ngộ cố tri. Ba mươi bẩy năm sau khi phải rời bỏ quê hương để bắt đầu cuộc sống lưu vong ở hải ngoại, 
chúng ta là những bạn cố tri, còn cơ hội gặp nhau để hàn huyên, nhắc chuyện cũ cùng chia sẻ ước 
nguyện trở lại thăm mái trường xưa... Quả thật đó là một niềm hoan lạc vô song !  
 
Chúng ta đã không ngần ngại chấp nhận mọi bất trắc của cuộc sống nơi đất khách quê người, chính vì 
chúng ta muốn được hưởng những tự do căn bản của con người , trong đó có quyền tự do tư tưởng , tự 
do lèo lái cuộc đời của mình . Chúng ta không thể chấp nhận bất cứ ai ép buộc chúng ta phải suy tư, 
phát ngôn, hành động … theo một chiều hướng trái với lương tâm của chúng ta.  Những chuyện bất 
đồng ý kiến , nhất là trong lĩnh vực chính tri, đối với chúng ta, phải là một hiện tượng đương nhiên : đó 
là hệ qủa không thể tránh né của nếp sống dân chủ tự do mà chúng ta đã chọn lựa từ 37 năm nay. 
Chính vì ý thức điều này mà trong tinh thần đồng môn Viện Đại Học Đà Lạt, chúng ta nên đặt cái diễm 
phúc Tha Hương Ngộ Cố Tri lên trên mọi bất đồng chính kiến. Đây là một lời khuyến cáo đã từng được 
một vị tiền bối của chúng ta đưa ra, hồi đầu thời Pháp thuộc,  trong mấy câu thơ sau đây, trích từ một 
bài ca trù của Cụ Tam Nguyên Nguyễn Khuyến  (nếu tôi không lầm) : 
 

Thôi cũng đừng chấp chuyện đâu đâu, 
Túi vũ trụ mặc đàn sau gánh vác. 
Duyên hội ngộ là duyên tuổi tác, 

Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác, 
Cuộc tỉnh say, say tỉnh một vài câu. 

Nên chăng đá cũng gật đầu! 
  
Giải thích bài thơ chữ Hán : 
Câu 1 : Nắng lâu gập cơn mưa mát mẻ  
Câu 2 : Xa nhà gập bạn cũ 
Câu 3 : Động phòng đêm tân hôn 
Câu 4 : Thi đậu lúc nghe xướng danh”.  



Tiếp theo, Giáo sư Trần Thanh Hiệp phát biểu như sau: 
 
‘‘Thưa anh Hội trưởng, thưa anh chị em sinh viên, 
 
Trong giáo giới của Viện Đại Học Đà Lạt, tôi không phải là người thâm niên nhất và cũng 
không phải là người cao niên nhất, thành ra quý anh chị em đã nghe lời nhắn gửi nhân dịp đầu 
năm của Khoa trưởng Vũ Quốc Thúc. Tuy rằng ban tổ chức cũng muốn tôi phát biểu ý kiến, 
nhưng sẽ không làm mất thì giờ của quý anh chị, xin quý anh chị tin rằng quý anh chị sẽ không 
phải chịu đựng bài diễn văn tràng giang đại hải, tôi chỉ xin nói một vài, trình bày một vài ý 
kiến: 
 
Điều thứ nhất là tỏ bầy những nỗi hân hoan của tôi trong dịp đầu năm này. Tôi có thể nói với 
các anh chị em rằng sự hiện diện của anh chị em ở trong khung cảnh này, vui như Tết. Nhưng 
việc thứ hai, nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, nó làm cho tôi có thể trẻ lại. Bởi vì tôi đang 
được sống trong cái không khí: tình thầy trò và tình đồng môn. Đó là những cái giá trị đặc biệt 
trong cái di sản văn hóa của chúng ta, mà anh chị em nơi gọi là tha hương, nơi đất khách quê 
người đã mang theo đi trong hành trang của mình. 
 
Ở đời cái vui nó cũng gắn liền với cái buồn. Tôi biết rằng trong thâm tâm chúng ta, ai cũng 
cảm thấy mặc dù là có niềm vui của năm mới, nhưng cũng đượm buồn xa quê hương. Tuy 
nhiên, chúng ta có thể vui mà tự hào rằng: chúng ta đã là người mở rộng biên cương của đất 
nước, và bây giờ chúng ta đang ở trong cái không gian Việt mở rộng. Đây là một phần của 
lãnh thổ văn hóa, lãnh thổ tinh thần đang ảnh hưởng tới các khái niệm về quốc tế công pháp. 
 
Chúng ta ngày nay đã có một lãnh thổ Việt mở rộng - cái lãnh thổ cổ truyền của chúng ta là 
giải đất chữ “S”. Tôi có một vài ý kiến sẽ phải trình bầy bởi vì tôi, cách đây 2 ngày có 1 bạn 
sinh viên có điện thoại cho tôi và nói rằng nhân dịp này muốn tôi được phát biểu ý kiến vế một 
vài vấn đề, như cái điều đó có lẽ thứ nhất là tôi chưa có hội ý với ban tổ chức, điểm thứ hai là 
nói nhiều mất thì giờ, để lát nữa hễ khi nào có yêu cầu thì tôi sẽ trình bầy để góp ý với anh chị 
em.  
 
Viện Đại Học Đà Lạt là một trong những cơ cấu của xã hội đã làm và đang tiếp tục làm duy trì 
những giá trị cổ truyền của di sản văn hóa. Viện Đại Học Đà Lạt đã mang tên, đó là công trình 
trồng người: “Thụ Nhân”. Thụ Nhân thì tôi cũng đã có dịp như là anh LĐT đây đã viết ở trên 
báo của nhà trường, nhưng ở đây tôi xin được nêu lên một cái thí dụ của chúng ta về cái ý 
nghĩa thực sự của trồng người. 
 
Nếu chỉ là trồng bất cứ người nào thì đó chỉ có giá trị một kỹ thuật. Nhưng nếu trồng người mà 
mang đến cho xã hội đó cái thảm họa của những cái mầm mống xấu thì cái chuyện trồng người 
không có nghĩa gì. Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta đang làm tiếp tục cái công việc trồng người, gìn 
giữ những giá trị cổ truyền và đem những giá trị ấy đối chiếu với giá trị của thời đại để trong 
tương lai chúng ta sẽ góp sức với đồng bào chúng ta ở trong nước, xây dựng một nước Việt 
Nam mới tiến bộ, tự do, dân chủ. Đó là cái hình ảnh mà tôi muốn giữ lại và xin đem trao tặng 
cho các anh chị em sinh viên nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn. Xin cám ơn tất cả.’’ 



Sau khi nghe các lời chúc năm mới, anh trưởng ban văn nghệ Lưu Văn Dân đã đọc bài thơ 
“Chúc Tết” của LĐT : 
 

Hội Tết Nhâm Thìn, Tết Thụ Nhân, 
Thầy trò họp mặt lúc đầu xuân. 

Rồng bay phượng múa nhiều thi tứ, 
Chữ tốt văn hay Sớ Táo Quân. 

Kính chúc Thầy Cô luôn mạnh khỏe, 
Mong sao bạn hữu kết tình thân. 

Phong bao giấy đỏ mừng năm mới, 
Phúc Lộc mai đào nở khắp sân. 

 
Kết thúc nghi thức khai mạc, gia đình Thụ Nhân đã đồng ca bài Ly Rượu Mừng (lời cải biên 
Thụ Nhân). 



Sau đây, chị Nguyễn Thị Thu Oanh tường thuật tiệc xuân và văn nghệ: 
 
Đây cũng là giờ phút chờ đợi thú vị cho tất cả mọi người, ôi bao nhiêu cao lương mỹ vị cũng 
không bằng nhìn lại mâm cổ không thiếu một món truyền thống nào trong ngày Tết ở quê nhà :  

 
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ,  

Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. 
 
Hãy nhìn xem, nào có thiếu chi đâu, này là bánh tét do bàn tay khéo léo của chị Bích Ngọc gói, 
bánh chưng chiên cùng dưa món và các món chả của chị Diệu Hỷ, món nem chua của Minh 
Châu đều thật hấp dẫn, rồi là xôi gấc, xôi vò của chị Châu và Thu Oanh, thịt kho nước dừa của 
anh Dân và chị Marie và dưa giá của Quốc ngon tuyệt, canh khổ qua của chi Kim Lan thật đậm 
đà, món súp măng của chị Bích Đào nồng ấm trong tiết trời lạnh giá, và còn món chính: miến 
xào cua của Minh Châu và anh Điển, ai ai cũng khen ngon mà nghe đâu hai anh chị phải dậy rất 
sớm, xào hoài đến 10g sáng mới xong nên đến hơi muộn làm mọi người trông đứng trông ngồi. 
 
Sau đó nhìn qua các món tráng miệng thì ôi thôi lại càng muôn màu muôn vẻ, khay mứt dừa, 
mứt gừng của chị Châu tự tay làm lấy, nào trái cây, cùng bao thứ bánh ngọt khác...mọi người ăn 
uống vui đùa trong một không khí đầm ấm quá đỗi, ai cũng cười thật xinh, và...nhai trông thật 
là ngon! 
 
Khai mạc chương trình văn nghệ là cùng nhau hát chung các bài hát Xuân, sau đó tiết mục trình 
Sớ táo quân do Ông Táo Trần văn Bảng và Ngọc Hoàng Phạm Trọng Khoát thủ vai, làm mọi 
người một phen cười nghiêng ngữa vui như pháo Tết, Ngọc Hoàng cười nhiều quá nên cứ bị 
rụng râu hoài. 

 



Bài Sớ Táo quân của Thụ Nhân do anh Nguyễn Minh Khôi sáng tác như sau : 

Tân Mão đã qua 
Nhâm Thìn vừa tới. 
Tưởng rằng đêm tối  
Sẽ được ngủ yên 
Không ngờ đảo điên 
Costa mắc cạn. 
Thần may thoát nạn 
Vội vàng lên đây 
Để được trình bày  
Ngọc hoàng Thượng đế.  
Ở miệt dương thế 
Bên phía trời Tây 
Dự định một ngày 
Tổ chức đại hội. 
Thụ Nhân khắp lối 
Sẽ rủ nhau về 
Xum họp đề huề 
Một nhà hòa hiệp 
Nhưng chưa kịp tiếp 
Đại hội đã tan 
Trưởng ban tan hàng, 
Chủ tịch hết hứng. 
Tưởng rằng múa bụng  
Đem lại niềm vui 
Cho Thụ Nhân cười 
Ai ngờ điềm xấu 
Thần không dám tấu    
Lời lẽ tầm phào 
Mấy người tự cao 
Văn nhân, thi sĩ 

Cùng ông tiến sĩ   
Lời lẽ quá thô 
Vỗ ngực xưng hô 
Xuất thân đại học 
Thương công khó nhọc   
Anh chị Thụ Nhân  
Bao năm quây quần 
Vui buồn khôn kể 
Năm nào cũng thế 
Ba tờ bản tin 
Xuất bản liên miên 
Dù tiền không có 
Trăm điều khốn khổ  
Nhưng vẫn kiên cường 
Tiếp bạn mười phương 
Đến thăm Pháp quốc 
Mỗi năm còn được  
Tổ chức vài lần 
Anh em quây quần 
Họp nhà Khoát, Tú 
Chị em tới đủ 
Mỗi người một tay 
Bữa tiệc dọn bày 
Cả làng vui vẻ 
Mỗi năm mỗi trẻ 
Tuy tuổi càng cao 
Năm nay tự hào 
Làm nên vài chuyện 
Hai khoá tự nguyện  
Tổ chức lửa đêm  
Lâu đài Jambville 
Vui đùa khôn tả 
Lần này có cả 
Ca hát tưng bừng 
Bà Triệu bà Trưng 
Múa gươm chém giặc 
Mưa gió cũng mặc 
Ta cứ vui chơi 
Thịt nướng ngoài trời 
Phủ đầy sương gió 
Khăn quàng đeo cổ 
Múa nhảy tung tăng 
Nhưng vẫn chưa xong 
Còn phần hội luận 

Cha già lận đận 
Trăm năm trồng người 
Mười năm qua rồi 
Ngậm ngùi thương nhớ 
Thụ Nhân khắp xứ 
Đổ về Paris 
Ngày giỗ đúng kỳ 
Mười năm cha Lập 
Thầy Thúc đề cập 
“Mạc như Thụ Nhân” 
Thầy Hiệp thuyết trình  
Công lao cha cả. 
Hương đèn, hoa quả 
Dâng lên cúng nguời 
Đã cả một đời 
Dành cho tuổi trẻ. 
Bây giờ xin kể 
Tiếp chuyện dương gian. 
Như chuyện trình làng  
Hai tập “Hồi Ký” 
Suốt hai thế kỷ 
Bao nhiêu tâm tình. 
Bán được vài nghìn 
Thầy cho Hội hết. 
Đến ngày gần Tết 
Lại có tin buồn 
Anh Kinh đi luôn  
Về bên nước Chúa. 
Thầy Vọng tàn úa 
Thầy Bắc cũng theo 
Tất cả bay vèo  
Về nơi tiên cảnh 
Thiên triều không rảnh 
Nghe chuyện thế gian 
Như chuyện An Nam 
Thì không nên nói 
Thần xin khăn gói 
Trở lại dương gian. 
Kính chúc Ngọc Hoàng 
Vạn tuế, vạn tuế. 
 

Táo quân Thụ Nhân Paris 
05/02/2012 

Nguyễn-Minh-Khôi  



Sau đó anh Dân mở đầu phần văn nghệ bằng tiết mục đơn ca. Anh Dân còn rất phong độ, và lúc 
nào anh cũng hay rủ rê người yêu nào đó của anh qua “Bên Kia Sông”.  

Anh Thông cũng đóng góp một tiết mục nói lên tâm sự u uẩn trong năm qua đã chịu nhiều cay 
đắng nên hát bài “Nửa Hồn Thương Đau”,trong bài đó hát câu đầu phải “nhắm mắt”, nhưng 
anh không dám nhắm mắt vì mắt vừa qua còn bị “mơ huyền” nếu nhắm lại thì không thấy gì 
nữa. 
Nhiều anh chị lên hát những bản nhạc Xuân, làm không khí trở nên rộn ràng, thầy Hiệp cũng 
tặng một đoạn tân cổ giao duyên. 
Anh Tú đề nghị hát hò, anh đọc những câu hò và mọi người sẽ ca lên “a li hò lờ”, do thấm thía 
những câu hò hay sao mà anh cứ cười hoài, “hò” không ai nghe được, nên chị Châu phải lấy lại 
micro. Mọi người cười vui như pháo Tết! 
Một màn đặc sắc trong chương trình là anh Sinh, năm qua vì thấy nhiều chuyện không hay, 
Sinh cũng uất ức nên vừa thổi harmonica vừa đánh đàn guitare bài “Hận Đồ Bàn”.  
 
Chương trình văn nghệ trở nên hào hứng, các anh chị bắt đầu khiêu vũ. Các danh ca dành nhau 
ca, phải sắp hàng ghi bài hát liên tục, nhưng anh Dân tuyên bố tạm gián đoạn chương trình văn 
nghệ để bầu ban chấp hành. 
Ban chấp hành vừa mãn nhiệm: chủ tịch là anh Phạm Trọng Khoát, phó chủ tịch  là Nguyễn 
Tấn Trung, anh Lưu Văn Dân: tổng thư ký, chị Liên Hương làm thủ quỹ. Thấy các anh chị rất 
vất vả để hoàn thành trách nhiệm của mình trong hai năm qua nên anh Thông đã viết tặng bốn 
câu thơ: 
 

Chủ tịch nhà ta luôn dứt KHOÁT, 
LIÊN HƯƠNG: Thủ quỹ đầy linh hoạt. 

Ông phó TẤN TRUNG rất đắc lực, 
Cụ Tổng VĂN DÂN tài lấn át. 



Tất cả anh chị trong hội đều muốn giữ nguyên ban chấp hành, anh Khoát, anh Dân và anh 
Trung đành phải chịu tiếp tục “ăn cơm nhà, vác ngà voi hàng tổng”, riêng chị Hương vì dạo này 
bận lo chăm sóc Mẹ nên chị không có thời gian nhiều nữa, vì vậy muốn giao lại cho một anh 
chị khác, người gánh vác việc này thay cho chị Liên Hương là chị Trần Thị Châu: 

Việc bầu ban chấp hành đã xong, chương trình văn nghệ tiếp tục, các anh chị hát, rồi khiêu vũ 
thật vui vẻ, các anh chị khác ngồi uống trà thưởng thức văn nghệ, bánh mứt. 
Gần đến chiều tối chị Mỹ Vân còn mời món cháo gà nóng hổi, thật là ấm lòng trước khi dọn 
dẹp ra về. 
 
Tiệc vui nào cũng chóng tàn, ngày vui thoắt đã qua nhanh...đến lúc chia tay ai cũng còn quyến 
luyến, bịn rịn chưa muốn ra về. Thế là lại qua một năm mới: 

  
Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi Xuân đi.  

Cái già sồng sộc nó thì theo sau.  

 



Nhưng càng có tuổi lại càng thấy tình bạn càng đáng trân trọng quý giá vô cùng, đâu còn bao 
nhiêu nữa những ngày vui mà tị hiềm ghen ghét, hãm hại nhau, hãy mang đến cho nhau những 
điều tốt đẹp nhất, ai cũng mong rằng tình thân ái này luôn bền chặt mãi với thời gian. 
Chia tay nhau trong nụ cười rạng rỡ, cùng hát với nhau bài hát  ngày nào dưới mái trường xưa: 
 

‘‘Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người; 
Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối. 
Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, 

Tình yêu thương trao nhau, xây đắp trên tình người. 
Cho dù rừng thay lá xanh đi, 
Cho dù biển cạn nước bao la, 

Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi…” 
 

Nguyễn Thị Thu Oanh tường thuật 


