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T 

LLỜỜII  NNGGỎỎ  

của Nhóm Thực hiện 

       

     hế là trong tay các bạn khóa Phan Chu Trinh 

(1967-1970) đại học Sƣ phạm Huế trong kỳ họp mặt 

lần thứ VI năm 2020 tại thành phố Huế đã có một ĐẶC 

SAN kỷ niệm. 

Sau nhiều tháng thực hiện với nhiều nỗ lực, ĐẶC 

SAN KỶ NIỆM 50 NĂM RỜI TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

SƢ PHẠM HUẾ KHÓA PHAN CHU TRINH (1970-

2020) đã đƣợc hoàn thành và mang đến cho các bạn 

một chút KỶ NIỆM trong dịp họp mặt tại thành phố 

Huế này, nơi đã đào tạo chúng ta thành những NGƢỜI 

THẦY. 

Trong các bạn cùng trƣờng cùng khóa, dù chúng ta 

ở nơi đâu, làm gì thì chúng ta cũng có chung một môi 

trƣờng giáo dục từ ngôi trƣờng yêu dấu bên bờ sông 

Hƣơng; có chung quý Thầy Cô đã dạy dỗ chúng ta làm 

Thầy, cung cấp cho chúng ta những tri thức khoa học, 

nếp sống đạo đức của ngƣời Thầy và có chung những 

tình cảm thân thƣơng rất đáng trân trọng của anh em 

khóa chúng ta trong những ngày đại-học-Sƣ-phạm-

Huế. 

Chúng ta rời mái trƣờng Sƣ phạm Huế thân yêu 

thắm thoát đã 50 năm, nửa thế kỷ rồi! Cách đây 50 

năm, ngày ấy chúng ta đã bƣớc vào ngôi trƣờng đầy 

mơ ƣớc với những hoài bão tốt đẹp cho sự nghiệp của 

mình, với tất cả nhiệt tâm nhiệt tình của tuổi trẻ đầy 
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sinh lực. Rồi thời gian trôi qua…, để bây giờ sau khi 

hoàn thành chức nghiệp của mình, tuổi đời chồng chất, 

tóc bạc màu, trí lực thể lực suy giảm theo quy luật, thì 

việc họp mặt nhau mỗi năm một lần thật đáng quý và 

rất cần thiết trong đời mỗi chúng ta. Vì tự hỏi, ngày 

mai sẽ còn gặp nhau? Gặp nhau không dễ gì, vì một số 

bạn đang ở nƣớc ngoài khó có điều kiện về nƣớc, vì 

tuổi đời chúng ta càng ngày càng cao dẫn đến sức khỏe 

ngày càng yếu, các thứ bệnh tuổi già xâm nhập khiến 

việc đi lại khó khăn hay hoàn cảnh gia đình neo đơn, 

cuộc sống có những khó khăn riêng… 

Hôm nay, sau 50 năm ra trƣờng, chúng ta lại tìm 

về nhau. Chúng ta vô cùng thƣơng tiếc những bạn đã 

giã từ cuộc sống, để lại cho chúng ta những bùi ngùi, 

những nỗi nhớ, những kỷ niệm khó quên một thời xa 

xƣa…Những bạn còn lại, dù sống xa quê hƣơng, dù 

đang bệnh hoạn, tất cả vẫn còn giữ đƣợc cách sống, 

tâm hồn, phong cách của một NGƢỜI THẦY đã đƣợc 

đào tạo và vẫn luôn lƣu giữ một tình cảm sâu đậm, thân 

thiêt giữa bạn bè đồng môn, đồng khóa với nhau. 

 50 năm trôi qua, chúng ta hãy tiếp tục lƣu giữ, 

vun đắp và phát triển tình cảm quý giá đáng trân trọng, 

đó là TÌNH ĐỒNG MÔN ĐỒNG KHÓA của chúng ta, 

những giáo sinh tốt nghiệp khóa Phan Chu Trinh, đại 

học Sƣ phạm Huế. 

Mong rằng tờ ĐẶC SAN này, qua những bài, qua 

những hình ảnh sẽ giúp cho các bạn cùng trƣờng cùng 

khóa gợi nhớ lại một- thời-mài-đũng-quần trên ghế các 

giảng đƣờng, gợi nhớ lại những Thầy Cô, những ngƣời 

bạn cùng nhau sát cánh nỗ lực học tập, rèn luyện…., 
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cùng những hoạt động bên nhau trong lớp, trong 

trƣờng, trong Viện… Qua những lời tự kể, những hồi 

ức về quá khứ, những tâm tƣ tình cảm thân thƣơng của 

những ngƣời bạn cùng trƣờng, cùng khóa, cùng môn 

học… chúng ta thấy đƣợc các bạn của chúng ta đã trải 

qua biết bao gian khó, vất vả trong đời sống, trong học 

tập, trong thời gian rời trƣờng làm công tác giảng dạy, 

khi không còn đứng trên bục giảng, khi bệnh hoạn 

cƣớp đi mạng sống, khi không còn hoạt động, sinh hoạt 

bình thƣờng do bệnh hoạn…  để chúng ta hiểu rõ hơn, 

để chúng ta thấy càng gần gũi, thân thiện hơn… những 

ngƣời bạn. 

Và bây giờ, chúng ta hãy lần giở những trang …  

Chúng ta sẽ gặp gỡ những ngƣời bạn cùng trƣờng, 

cùng khóa, cùng môn học qua những bài viết, những 

hình ảnh xƣa nay, những ngƣời bạn đã từng cùng nhau 

học tập, rèn luyện, tốt nghiệp làm THẦY dƣới mái 

trƣờng đại học Sƣ phạm Huế của những ngày xa xƣa 

… 

NHÓM THỰC HIỆN      
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VVÀÀII  NNÉÉTT  VVỀỀ  

VVIIỆỆNN  ĐĐẠẠII  HHỌỌCC  HHUUẾẾ    

TTRRƯƯỜỜNNGG  ĐĐẠẠII  HHỌỌCC  SSƯƯ  PPHHẠẠMM    

KKHHÓÓAA  PPHHAANN  CCHHUU  TTRRIINNHH  ((11996677--11997700)) 
--------------------------------------------------------------- 

NGÔ VĂN BAN 
(Tổng hợp) 

 

                    VIỆN ĐẠI HỌC HUẾ 

 

 

 

 

 

Ngày 1 tháng 3 năm 1957, Tổng thống Việt Nam cộng 

hòa Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh số 45-GD thành lập VIỆN 

ĐẠI HỌC HUẾ. Trụ sở Viện đại học Huế đƣợc đặt ở số 3 

đƣờng Lê Lợi, đây là trụ sở của Viện Dân biểu Trung Kỳ vào 

thập niên 1920 . 

Việc tổ chức sơ khởi Viện Đại học Huế đƣợc ấn định do 

Nghị định số 95-GD/NĐ ngày 1-3-1957. Theo Nghị định này, 

niên khóa 1957-1958 đã mở những ban và lớp sau: Dự bị Văn 

khoa, năm thứ Nhất Cử nhân Luật khoa, năm thứ Nhất Năng 

lực Luật học, ban Toán học Đại cƣơng, năm thứ Nhất Nữ hộ 

sinh Quốc gia, năm Dự bị cao đẳng Mỹ thuật, chi nhánh trƣờng 

Y tế Saigon, chi nhánh trƣờng cao đẳng Sƣ phạm Saigon. 

Sang niên khóa 1958-1959 Viện thành lập 4 trƣờng đại 

học: Khoa học, Văn khoa, Luật khoa , Sƣ phạm và 1 trƣờng 

cao đẳng Mỹ thuật. Đến năm 1959, Viện mở thêm chƣơng 
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trình dự bị Y khoa. Năm 1961, trƣờng đại học Y khoa đƣợc 

thành lập và bắt đầu tuyển sinh từ niên khóa 1961-62. Bên 

cạnh còn có Viện Hán học đƣợc thành lập trong niên khóa 

1959-1960 trực thuộc Viện Đại học Huế, đến tháng 7 năm 

1960 trực thuộc Nha Mỹ thuật Học vụ. 

Một Thƣ viện Đại học cũng đƣợc thành lập tại số 20 

đƣờng Lê Lợi, nguyên là trụ sở của Đông Dƣơng Ngân hàng. 

Thƣ viện Đại học Huế đƣợc thành lập từ tháng 11 năm 1957 

sau khi Viện Đại học Huế đƣợc thành lập vào tháng 3 cùng 

năm. Đến tháng 5-1959, Thƣ viện có tên Thƣ viện Trung ƣơng 

Đại học Huế vì các phân khoa đều có Thƣ viện riêng là chi 

nhánh của Thƣ viện Trung ƣơng này. 

Sau dãy lầu Thƣ viện có một dãy lầu 2 tầng xây cất từ 

năm 1960, ở đây đƣợc thiết lập một Trung tâm Nghiên cứu Sử 

liệu, điều hành bởi một Ủy ban Phiên dịch Sử liệu trực thuộc 

Tòa Viện trƣởng và do một Tổng Thƣ ký là ông Chen Chin Ho 

giảng viên trƣờng đại học Văn khoa điều khiển. 

Viện đại học Huế là viện đại học đầu tiên, lâu đời nhất và 

có quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn nhất tại khu vực 

miền Trung  - Tây nguyên của nƣớc ta thời bấy giờ. 

DANH SÁCH  

NHỮNG VỊ VIỆN TRƢỞNG VIỆN ĐẠI HỌC HUẾ  

QUA CÁC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1975 

 1. Từ ngày 1/3/1957 – tháng 7/1957: 

Ông NGUYỄN QUANG TRÌNH, tiến sĩ Vật lý. 

 2. Từ tháng 8/1957 – tháng 8/1963: 

LM CAO VĂN LUẬN, cử nhân Triết học. 

 3. Từ tháng 9/1963 – tháng 10/1963:  

Ông TRẦN HỮU THẾ, tiến sĩ Sinh học. 

 4. Từ tháng 10/1963 – tháng 11/1963:  

Ông TRƢƠNG VĂN CHÔM, thạc sĩ Dƣợc khoa. 
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 5. Từ tháng 11/1963 – tháng 9/1964:  

LM CAO VĂN LUẬN 

 6. Từ tháng 10/1964 – tháng 6/1966:  

Ông BÙI TƢỜNG HUÂN, tiến sĩ Luật khoa. 

 7. Từ tháng 7/1966 – tháng 9/1966:  

Ông NGUYỄN HỮU TRÍ, tiến sĩ Vật lý. 

 8. Từ tháng 10/1966 – tháng 8/1969:  

Ông NGUYỄN THẾ ANH, tiến sĩ Sử - Địa. 

 9. Từ tháng 9/1966 – tháng 4/1975:  

Ông LÊ THANH MINH CHÂU, giáo sƣ Ngữ văn (Anh 

văn). 

 10. Từ tháng 4/1975 – tháng 12/1975:  

Ông TÔN THẤT HANH, kỹ sƣ Hóa học. 

DANH SÁCH  

NHỮNG VỊ KHOA TRƢỞNG ĐẦU TIÊN 

CỦA CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

THUỘC VIỆN ĐẠI HỌC HUẾ 

 1. Đại học Văn khoa: Ông LÊ VĂN DIỆM 

 2. Đại học Khoa học: Bs. NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH,  

                                        Ông TRẦN VĂN BÉ 

 3. Đại học Sƣ phạm: Ông LÊ VĂN 

 4. Đại học Luật khoa: Bà TĂNG THỊ THÀNH TRAI,  

                                        Ông PHAN VĂN THIẾT 

 5. Đại học Y khoa: Ông LÊ TẤN VĨNH,  

                                    Ông LÊ KHẮC QUYẾN 

 6. Trƣờng Cao đẳng Mỹ thuật: Ông TÔN THẤT ĐÀO 

 7. Viện Hán học: LM NGUYỄN VĂN THÍCH 

 

 



13 

 

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
SƯ PHẠM HUẾ 

Nguyên trƣờng đại học Sƣ phạm Huế là trƣờng cao đẳng 

Sƣ phạm Huế đƣợc thành lập từ ngày 1/3/1957, đến ngày 

21/8/1958 cải tổ trƣờng cao đẳng Sƣ phạm thành trƣờng đại 

học Sƣ phạm. 

Trƣờng cao đẳng Sƣ phạm bắt đầu tuyển sinh vào năm 

thứ nhất từ niên khóa 1957-1958 gồm có các ban Khoa học 

(Vạn vật, Lý-Hóa), ban Khoa học (Toán-Lý-Hóa), ban Văn 

chƣơng (Sinh ngữ), ban Văn chƣơng (Việt-Hán) gồm có 60 

sinh viên. 

Để cải tiến nền giáo dục cho phù hợp với chủ trƣơng và 

cũng để khuyến khích ngành Sƣ phạm trong công việc đào tạo 

một lớp ngƣời đủ khả năng và đức độ để phục vụ, ngày 21-8-

1958, Phủ Tổng Thống ký sắc lệnh số 426-GD thành lập 

trƣờng đại học Sƣ phạm Huế.  

Nhƣ thế, trƣờng cao đẳng Sƣ phạm cải tổ thành trƣờng đại 

học Sƣ phạm từ niên khóa 1958-1959. Chính phủ bổ nhiệm 

Khoa trƣởng, Giám đốc cùng Hội đồng khoa để trông nom việc 

điều hành, quản trị nhà trƣờng. 

Trƣờng đại học Sƣ phạm Huế hai ngành học: Ngành 

Thƣờng xuyên học 4 năm và ngành Cấp tốc học 2 năm.  

Trụ sở trƣờng tại khách sạn Morin cũ, số 44 đƣờng Lê 

Lợi. Đây là khách sạn tƣ nhân, Chính phủ mua lại, sửa sang để 

làm trụ sở cho ba trƣờng đại học: Văn khoa, Khoa học và Sƣ 

phạm. Tại đây ba giảng đƣờng đƣợc thiết lập cùng với 5 phòng 

thí nghiệm cho 5 bộ môn thuộc đại học Khoa học (Vật lý, Hóa 

học, Động vật, Thực vật và Địa chất). 
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Từ năm học 1964-1965, trƣờng đại học học Sƣ phạm có 

trụ sở mới tại số 32-34-36 đƣờng Lê Lợi (tức khuôn viên Tòa 

Khâm Trung Kỳ cũ), trong khuôn viên đó còn có một trƣờng 

mang tên trƣờng trung học Kiểu Mẫu. Nhƣ vậy, tại Morin chỉ 

còn hai trƣờng, trƣờng đại học Văn khoa (học trên tầng lầu) và 

trƣờng đại học Khoa học học ở tầng dƣới. 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 

Trƣờng trung học Kiểu Mẫu có kiến trúc nhƣ trƣờng đại 

học Sƣ phạm, thành lập từ năm 1964 và trực thuộc trƣờng đại 

học Sƣ phạm. Từ năm 1965, trƣờng bắt đầu dạy bậc trung học 

đệ nhị cấp. 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC KIỂU MẪU HUẾ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ VÀ TRUNG HỌC KIỂU MẪU HUẾ 
NHÌN TỪ TRÊN CAO - ẢNH: PHANXIPĂNG 

 
DANH SÁCH NHỮNG VỊ KHOA TRƢỞNG TẠI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HUẾ 

TỪ NĂM 1958 ĐẾN NĂM 1970: 

●  Niên khóa 1958-1963: Ông LÊ VĂN 

●  Niên khóa 1963-1965: Ông NGUYỄN HỮU TRÍ 

●  Niên khóa 1965-1966: Ông TÔN THẤT HANH  

                                         Ông NGUYỄN HỮU TRÍ 

●  Niên khóa 1966-1967: Ông LÊ TRỌNG VINH 

●  Niên khóa 1967-1968: Ông NGUYỄN VĂN HAI 
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●  Niên khóa 1968-1969: Ông NGUYỄN QUỚI 

●  Niên khóa 1969-1970: Ông NGUYỄN QUỚI 

                                         Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN 

 Thƣ ký Đại học đƣờng: Ông NGUYỄN TRƢỜNG TÙNG 

► TỔ CHỨC CÁC NGÀNH HỌC 

Từ niên khóa 1958-1959 trở đi, trƣờng đại học Sƣ phạm 

tổ chức 2 ngành học: Ngành Thƣờng xuyên (học 4 năm) và 

ngành Cấp tốc (học 2 năm), nhằm đào tạo những giáo sƣ trung 

học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp chuyên khoa. Trƣờng tổ chức thi 

tuyển giáo sinh vào ngành Cấp tốc (có 4 ban: Sinh ngữ, Văn 

khoa, Toán-Lý-Hóa và Lý-Hóa-Vạn vật), ngành Thƣờng xuyên 

(có 4 ban: Việt-Hán, Anh văn, Toán, Vạn vật).  

Từ niên khóa 1960-1961 trở đi, trƣờng không đào tạo giáo 

sinh ngành Cấp tốc mà chỉ đào tạo giáo sinh ngành Thƣờng 

xuyên với 8 ban: Việt-Hán, Anh văn, Pháp văn, Sử-Địa, Triết 

lý, Toán, Lý-Hóa và Vạn vật. 

Khóa tốt nghiệp đầu tiên có tên là khóa Chu Văn An, 56 

giáo sinh ra trƣờng đều là ngành Cấp tốc. Sang năm học sau, 

1959-1960, có tên là khóa Nguyễn Trãi, ngoài số 57 giáo sinh 

ngành Cấp tốc còn có 39 giáo sinh ngành Thƣờng xuyên.  

Từ năm học 1963-1964, Trƣờng đã mở những lớp Dự bị 

Sƣ phạm để tuyển chọn những sinh viên yêu thích nghề sƣ 

phạm, nhằm chuẩn bị cho năm sau vững vàng vào học năm thứ 

Nhất đại học Sƣ phạm. Do đó, những giáo sinh dự tuyển vào 

năm thứ Nhất đại học Sƣ phạm, từ năm học này phải có chứng 

chỉ Dự bị Văn khoa hay Dự bị Khoa học, học 3 năm, tốt nghiệp 

dạy trung học đệ nhị cấp (Cấp 3). Khóa Phan Chu Trinh (1967-

1970), khóa thứ XII nằm trong hệ thống tổ chức này. 

Năm học 1967-1968, ngoài ngành Thƣờng xuyên học 3 

năm, trƣờng đã cho mở lại ngành Cấp tốc học 2 năm để đáp 

ứng sự phát triển của các trƣờng trung học đệ Nhất và đệ Nhị 
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cấp tại các tỉnh, từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Bình Thuận và các 

tỉnh Cao nguyên.  

Sau biến cố Tết Mậu Thân 1968, trƣờng bị mất mát, hƣ 

hao nhiều. Do đó, sinh viên, ngoài một số giờ học chuyên 

nghiệp và giáo dục tại trƣờng Sƣ phạm, các sinh viên còn tùy 

theo từng ban đƣợc gửi theo học các Chứng chỉ tại các phân 

khoa trƣờng đại học Văn khoa và trƣờng đại học Khoa học, đặt 

tại tầng trên và tầng dƣới Khách sạn Morin cũ. Kết quả học tập 

tại Văn khoa và Khoa học sẽ đƣợc cộng chung với kết quả học 

tại trƣờng Sƣ phạm để xét tốt nghiệp. Trƣờng đại học Khoa 

học và Văn khoa sinh viên học theo các chứng chỉ sau: Chứng 

chỉ Dự bị cộng với 4 chứng chỉ khác thì đủ cử nhân. Ngoài 

chứng chỉ Dự bị, sinh viên buộc phải học một năm, còn các 

chứng chỉ sau sinh viên có quyền ghi danh 1 năm 2 chứng chỉ. 

Nhƣ vậy đối với một số sinh viên, có thể tốt nghiệp cử nhân 

trong vòng 3 năm. 

(Tham khảo: CHỈ NAM ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ, Viện đại 

học Huế xb, niên khóa 1969-1970, nội san SINH HOẠT ĐẠI 

HỌC HUẾ các số 2-3-4 năm 1970 và các tƣ liệu khác). N.V.B 

(Tổng hợp). 

►KHÓA PHAN CHU TRINH (1967-1970) 

 ♦ LỂ TỐT NGHIỆP 

Lễ tốt nghiệp khóa Phan Chu Trinh chúng ta đã đƣợc 

đăng trên nội san SINH HOẠT ĐẠI HỌC HUẾ số 9, tháng 1 

năm 1971: 

“Ngày 16-12-1970 trường Đại Học Sư phạm Huế đã cử 

hành lễ Tốt Nghiệp khóa Phan Chu Trinh ngành thường xuyên 

và ngành đệ I cấp dưới sự Chủ tọa của GS Viện trưởng Lê 

Thanh Minh Châu”. 

Bài báo đăng, “mở đầu Ông Đoàn Khoách, Phụ tá Khoa 

trưởng ĐHSP Huế đã thay mặt Khoa trưởng báo cáo đặc điểm 

của khóa tốt nghiệp này. Theo Ông, khóa tốt nghiệp có 2 

ngành: Ngành Thường xuyên huấn luyện giáo sư Trung học Đệ 
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nhị cấp và ngành Cấp tốc huấn luyện Giáo sư Trung học Đệ 

nhất cấp. Cả hai ngành này đều được đào tạo đúng theo tinh 

thần những văn kiện chính thức mà Bộ Giáo Dục đã quy định. 

Về ngành Thường xuyên ba năm trước đây ĐHSP Huế đã tiếp 

nhận 65 giáo sinh có chứng chỉ Dự bị Văn khoa hoặc Khoa 

Học. Sau thời gian huấn luyện, số giáo sinh đó có 43 người 

được tốt nghiệp. Về ngành Cấp tốc, với số 141 giáo sinh có 

bằng Tú Tài II được lựa chọn theo học. Sau 2 năm huấn luyện, 

số giáo sinh tốt nghiệp chỉ có 68 người”. 

Bài báo cáo còn nhấn mạnh: “… không phải vì nhu cầu 

cấp thiết giáo sư ở Trung Học hiện tại mà chúng tôi không 

thận trọng trong việc huấn luyện và tuyển chọn giáo sinh”. 

Đề cập đến khả năng và thực lực của một giáo sinh tốt 

nghiệp đƣợc đào tạo theo tiêu chuẩn của trƣờng đại học Sƣ 

phạm Huế, báo cáo cho biết: “Bên cạnh phần kiến thức căn 

bản và chuyên khoa theo học tại các phân khoa liên hệ, các 

giáo sinh đã được chúng tôi huấn luyện đồng đều phần Giáo 

Dục và Sư Phạm, cũng như giúp họ phương pháp và kỹ thuật 

ứng dụng phần kiến thức chuyên khoa vào việc giảng dạy tại 

các trường Trung học. Cả 2 phần trên đây nhằm giúp giáo sinh 

qua mấy năm học tập có thể thâu lượm đầy đủ cả lý thuyết lẫn 

thực hành, bao hàm 2 điều chính của trường chúng tôi là Trí 

dục và Đức dục”. 

Hƣớng về giáo sinh, thầy Đoàn Khoách đã nhắc lại chủ 

trƣơng và lý tƣởng của Phan Chu Trinh là “cố gắng giáo dục 

dân mình, cố gắng đưa đất nước mình đến chỗ văn minh và 

tiến bộ”. Và Thầy tiếp: “Với hình ảnh cao cả đó, với châm 

ngôn thiết thực đó, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ vững tin và 

thành công ở vai trò giáo dục của mình trong những ngày sắp 

tới”. 

Trong đáp từ ông Viện Trƣởng nhấn mạnh 3 điểm chính: 

“1/ Tinh thần cải tổ ĐHSP và chương trình liên khoa. 2/ 

Nghiên cứu một chương trình hậu cử nhân. 3/ Lập một Văn 

phòng Liên lạc giữa nhà trường và sinh viên. 3/ Thành lập hội 
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Cựu Sinh viên Sư phạm, dần tiến đến hội Cựu sinh viên Đại 

học Huế”. 

Trong buổi lễ, ông Viện Trƣởng đã trao bằng Tốt nghiệp 

cho giáo sinh Thủ khoa Trần Hoài (ban Việt-Hán). Phần cuối 

buổi lễ là thủ tục chọn nhiệm sở của các giáo sinh. 

Trong bài báo có 2 hình: Một hình chụp thầy Đoàn 

Khoách đọc diễn văn khai mạc, một hình ông Viện trƣởng trao 

bằng tốt nghiệp cho giáo sinh thủ khoa Trần Hoài (ban Việt 

Hán), (thêm ảnh NVB chụp).           

 

 

 

 

 

 

 

       

      SV KHÓA PHAN CHU TRINH DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 
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DANH SÁCH GIÁO SINH 

Khóa XII PHAN CHU TRINH (1967-1970) 

NGÀNH THƢỜNG XUYÊN 

ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HUẾ 
 

ST

T 
HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 

ĐIỆN 

THOẠI 
EMAIL 

Ban VIỆT - HÁN 

01 
Ngô Văn         

BAN 

Số 1358, đƣờng 

23 Tháng 10, 

TP Nha Trang 
0902440910 

vanbanthach

@ yahoo.com 

 

02 
Lê Đình Lộng 

CHƢƠNG 
TP Vũng Tàu  

chuhuong18a

@gmail.com 

03 
Nguyễn Thị    

DIỆP 
   

04 
Trần Kiêm     

ĐOÀN 

Sacramento, 

California, 

Hoa Kỳ 
 

trankiemdoan 

@gmail.com 

05 
Nguyễn Thị   

GIỚI 
California, 

Hoa Kỳ 
 

riverhuonggia

ng@yahoo. 

com 

06 
Trần               

HOÀI 
97, Lê Thánh 

Tôn, TP Huế 
0836000033 

tranhoaivn@ 

yahoo.com 

07 Đỗ Trọng HỒI Đã qua đời ngày 7.2.2015 

08 
Hoàng Thạch 

TÚ 

H10/10 K236 

Trần Cao Vân, 

TP Đà Nẵng 
0913438390 

hoangthachtu

@gmail.com 

09 
Võ Thị Cẩm   

TÚ 
Đã qua đời ngày 13.12.2015 

10 
Nguyễn Thị   

TRÒN 

10/30B, Đinh 

Tiên Hoàng, 

ĐaKao, Q.1, TP 

HCM 

(028) 

39100889 
tdongkhanh@ 

yahoo.com 

mailto:vanbanthach@yahoo.com
mailto:vanbanthach@yahoo.com
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11 
Trần Đăng     

TƢỜNG 

Số 154, Nguyễn 

Xí, phƣờng Hòa 

Minh, quận Liên 

Chiểu, TP Đà 

Nẵng 

0905711212 
trandangtuong

45@gmail. 

com 

Ban SỬ - ĐỊA 

12 
Bùi Đắc           

ÂN 
26B, Văn Cao, 

Huế 
0795585924 

myan3949@ 

gmail.com 

13 
Nguyễn Ngọc 

CHỦY 

Chợ Mai, 

Phú Thƣợng, 

Phú Vang, 

Thừa Thiên 

(0234) 

3869655 
 

14 
Trƣơng Thị Vân 

NGHÊ 
   

15 
Vĩnh               

TRUNG 

Số 173, Tổ 5,  

ấp Ngô Quyền, 

Bàu Hàm 

II,Thống Nhất, 

Đồng Nai 

0915783726 
 

nhutonnu@ 

yahoo.com 

Ban ANH VĂN 

16 
Lê Thị Minh  

CHÂU 
   

17 
Lê Thọ           

GIÁO 
Định cƣ tại Hoa Kỳ  

lethogiao@ 

comcast.net 

18 
Lê Thọ           

KHOA 
Định cƣ tại Hoa Kỳ  

Kt1009@ 

yahoo.com 

19 
Vƣơng Thị 

Thúy LOAN 
Định cƣ tại Hoa Kỳ  

kenxí10318@ 

yahoo.com 

20 
Hà Thị Ngọc  

THỂ 
Định cƣ tại Hoa Kỳ   

Ban PHÁP VĂN 

21 
Đào Văn         

NHẪN 

Số 21/5/1,  

Trƣờng Sơn, F4,  

Tân Bình TP 

HCM 

0906859847 
nhan_dv@ 

yahoo.com 
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22 
Trần Nguyên  

QUANG 
Tu sĩ Phật giáo 

tại Canada 
 

thichthongluu

@yahoo.com.

au 

Ban TOÁN 

23 
Vĩnh                

BA 
Định cƣ tại Hoa Kỳ 

24 
Nguyễn Hữu   

BÀNG 

Số 104/1, 

Hùng Vƣơng, 

TP Quảng Ngãi 
0399681820 

nguyenhuuba

ng188@ 

yahoo.com 

25 
Đỗ Văn            

PHÚ 

Số 74/7/5A, 

Phan Đăng Lƣu, 

F5, Q. Phú 

Nhuận, TP HCM 

0708990471  

26 
Lê Tự               

QUYẾT 

Số 5/83, 

Nguyễn Huệ, 

Huế 
0913426300 

quyet3103 

@yahoo.com 

27 
Lê Văn              

SỎ 

Số 269,Nguyễn 

Tất Thành, Đà 

Nẵng 
0914112789 

solv.dongdu 

@gmail.com 

 

Ban LÝ - HÓA 

28 
Nguyễn Thanh  

AN 
37/8 Ấu Triệu, 

Huế 0829369569  

29 
Lê Ngọc             

ANH 
Đã qua đời (Không rõ ngày tháng năm) 

30 
Nguyễn Xuân     

BIN 

148 Lê Hồng 

Phong, Bảo Lộc, 

LâmĐồng 
0762223424 

maibinbaoloc 

@gmail.com 

31 
Lê Thị                 

CHÂU 
78 Bạch Đằng, 

TP Huế 
(0234) 

3571512 
 

32 
Hồ Thị                

LANG 
Đã qua đời (Không rõ ngày tháng năm) 

33 
Phạm                  

THUẬN 

26/3 Quang 

Trung, TP Phan 

Rang, Ninh 

Thuận. 

(0259) 

3833829 
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34 
Lê Đình               

TOÀN 

18 Phan Kế 

Bính,  TP Đà 

Nẵng 
0905231390 

toanphu74@ 

yahoo.com        

35 
Nguyễn Hữu        

XẠ 

276/10 Hải 

Phòng 

  TP Đà Nẵng. 
0903588266 

huuxadng@ 

gmail.com 

Ban VẠN VẬT 

36 
Nguyễn Đăng      

AM 
31 Trần Nhân 

Tông, TP Huế. 
(0234) 

3530998   
nguyendangam

@gmail.com, 

37 
Trần Nguyễn 

Tuyết ANH 
Đã qua đời năm 2018 

38 
Hoàng Hữu          

ÂN 
1 kiệt 8 Lê Huân 

TP Huế. 0935022587  

39 
Nguyễn                

CHIẾU 
98 Lê Đình Lý 

 TP  Đà Nẵng 
(0236) 

3655186 
nguyenchieu@ 

gmail.com, 

40 
Trần Thị Thanh   

ĐÀM 

131/49B, đƣờng 

2-4 TP Nha 

Trang. 
0768774887 

thanhdam0212

@gmail.com 

41 
Lê Duy                 

ĐOÀN 

138 Trần Quốc 

Thảo P7, Q3, tp 

HCM. Trú ngụ tại 

5/16 Hạnh 

Thông, P3 Q Gò 

vấp (số cũ 790/ 

37 Nguyễn  Kiệm 

 P3, Gò Vấp. 

0902142153 
doanduyle@ 

yahoo.com 

42 
Phạm Thị Ngọc  

HIÊN 
   

43 
Nguyễn Thị        

HIỀN 

27A Bùi Thị 

Xuân, 

  TP Huế. 
0364706465  

lenguyenthucn

hi@gmail.com 

44 
Võ Thái Thị 

Hoàng HOA 
Số 02 Lữ Gia 

   TP Quy Nhơn. 
(0256) 

3524102 
vothaihoangho

a@gmail.com 

45 
Nguyễn Thị        

NGỘ 
Số 178A Trần 

Phú, TP Huế. 
0543884871 

nguyenngohv

@yahoo.com 

mailto:nguyenngohv@yahoo.com
mailto:nguyenngohv@yahoo.com
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46 
Lê Văn                

NHƠN 

Số 27 lô R cƣ xá 

Phú Lâm A, 

quận BìnhTân,  

TP HCM 

  

47 
Nguyễn Thị 

Minh TÂM 

Số 7B Thanh 

Bình Xanh,  

Nguyễn Xuân 

Khoát 

TP Đà Nẵng 

0905335451 
minhtamng@ 

gmail.com 

48 
Hoàng Kim         

THỌ 
TP Cam Ranh 

(Khánh Hòa) 077414241 
hoangtho1946

@yahoo.com.

vn 

49 
Hoàng Thị Thủy 

TIÊN 
Định cƣ tại Hoa Kỳ 

50 
Ngô Hữu             

TÍN 
  đã qua đời ngày 18-5-2015 tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

51 
Lê Thị Thanh      

TRÀ 

24/9 Nguyễn 

Phúc Nguyên, 

TP Huế 
0799319492 

vuahbui@ 

gmail.com 

52 
Lê Quang            

VINH 
Số       

     TP Đà Nẵng. 0935229045  

 

NGÔ VĂN BAN 

Thực hiện - 2019 
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NHIỆM SỞ ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO SINH  
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ KHÓA THƯỜNG XUYÊN 

PHAN CHU TRINH (1967-1970) 

(Họ và Tên SV, nhiệm sở, trƣờng, huyện, tỉnh) 

(Viết tắt: TH: Trung học) 

BAN VIỆT-HÁN: 
NGÔ VĂN BAN (TH Ninh Hòa, Khánh Hòa), NGUYỄN THỊ 

DIỆP (Nữ TH Hội An, Quảng Nam), TRẦN KIÊM ĐOÀN 

(TH Nguyễn Hoàng, Quảng Trị), NGUYỄN THỊ GIỚI (TH 

Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Tín), TRẦN HOÀI (Nữ TH Đà 

Nẳng), ĐỖ TRỌNG HỒI (TH Trần Quý Cáp, Hội An, Quảng 

Nam), HOÀNG THẠCH TÖ (Nữ TH Tam Kỳ, Quảng Tín), 

VÕ THỊ CẨM TÖ (TH Diên Khánh, Khánh Hòa), NGUYỄN 

THỊ TRÕN (TH Duy Tân, Phan Rang, Ninh Thuận), TRẦN 

ĐĂNG TƢỜNG (TH Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên), LÊ 

ĐÌNH LỘNG CHƢƠNG (Nghỉ sau năm học 1968-1969). 

BAN SỬ-ĐỊA: 

NGUYỄN NGỌC CHỦY (TH Trần Cao Vân Tam Kỳ, Quảng 

Tín), VĨNH TRUNG (TH Trần Quý Cáp, Hội An, Quảng 

Nam)), TRƢƠNG THỊ VÂN NGHÊ (TH Trần Quôc Tuấn, 

Quảng Ngãi). BÙI ĐẮC ÂN (TH            ). 

BAN ANH VĂN: 
LÊ THỊ MINH CHÂU (Nữ TH Quảng Ngãi), LÊ THỌ GIÁO 

(TH Nguyễn Hoàng, Quảng Trị), LÊ THỌ KHOA (TH 

Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên), VƢƠNG THỊ THÖY 

LOAN (TH Trần Quý Cáp, Hội An, Quảng Nam), HÀ THỊ 

NGỌC THỂ (TH Diên Khánh, Khánh Hòa). 

BAN PHÁP VĂN:  
ĐÀO VĂN NHẪN (TH Nguyễn Hoàng, Quảng Trị), TRẦN 

NGUYÊN QUANG (Nữ TH Hội An, Quảng Nam). 
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BAN TOÁN:  
NGUYỄN HỮU BÀNG (Nữ TH Quảng Ngãi), VĨNH BA (TH 

Duy Tân, Phan Rang, Ninh Thuận), ĐỖ VĂN PHÖ (TH 

Nguyễn Hoàng, Quảng Trị). LÊ TỰ QUYẾT (TH                

                        ), LÊ VĂN SỎ (TH                             ). 

BAN LÝ-HÓA: 

NGUYỄN THANH AN (TH Hòa Vang, Quảng Nam), LÊ 

NGỌC ANH (TH Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi), NGUYỄN 

XUÂN BIN (TH Phan Chu Trinh, Đà Nẵng), LÊ THỊ CHÂU 

(TH An Nhơn, Bình Định), HỒ THỊ LANG (TH Phan Bội 

Châu, Phan Thiết, Bình Thuận), LÊ ĐÌNH TOÀN (Nữ TH Đà 

Nẵng), PHAN THUẬN (TH Duy Tân, Phan Rang, Ninh 

Thuận), NGUYỄN HỮU XẠ (Nữ TH Quảng Tín). 

BAN VẠN VẬT:  

NGUYỄN ĐĂNG AM (TH Quang Trung, Bình Định), TRẦN 

NGUYỄN TUYẾT ANH (TH Tăng Bạt Hổ, Bồng Sơn, Bình 

Định), HOÀNG HỮU ÂN (TH Duy Tân, Phan Rang, Ninh 

Thuận), NGUYỄN CHIẾU (Nữ TH Hội An), TRẦN THỊ 

THANH ĐÀM (TH Ninh Hòa, Khánh Hòa), LÊ DUY ĐOÀN 

(TH Đại Lộc, Quảng Nam), NGUYỄN THỊ HIỀN (TH 

Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên), VÕ THÁI THỊ HOÀNG 

HOA (TH Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn, Bình Định),  PHẠM THỊ 

NGỌC LIÊN (TH Phan Bội Châu, Phan Thiết, Bình Thuận), 

NGUYỄN THỊ NGỘ (TH Nguyễn Hoàng, Quảng Trị), LÊ 

VĂN NHƠN (TH  

                ), NGUYỄN THỊ MINH TÂM (TH Trần Quý Cáp, 

Hội An, Quảng Nam), HOÀNG THỊ THỦY TIÊN (TH An 

Nhơn, Bình Định), NGÔ HỮU TÍN (Nữ TH Quảng Ngãi), 

HOÀNG KIM THỌ (TH Phan Bội Châu, Cam Ranh, Khánh 

Hòa), LÊ THỊ THANH TRÀ (TH Trần Quốc Tuấn, Quảng 

Ngãi), Lê QUANG VINH (TH                              ). 
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CHỜ ĐỢI MÁY BAY VỀ NHIỆM SỞ  
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HHÃÃNNHH  DDIIỆỆNN  MMAANNGG  TTÊÊNN  NNGGƯƯỜỜII  
------------------------------------------------- 

Bài và ảnh 

ĐÀO VĂN NHẪN 
(Ban Pháp văn) 

  
 

  

Thông thƣờng, ở các trƣờng đại học, để ghi nhớ các 

khóa tốt nghiệp khác nhau từng năm, ngƣời ta thƣờng hay lấy 

các ký hiệu bằng chữ tắt và số để đánh dấu năm tốt nghiệp của 

các sinh viên mà theo tôi nghĩ chỉ có ngƣời trong cuộc mới 

nhận biết đƣợc dễ dàng. Trƣờng đại học Sƣ phạm Huế, nơi mà 

chúng tôi học suốt mấy năm thời sinh viên, cũng không ngoài 

thông lệ đó. Tuy nhiên, trƣờng chúng tôi lại không lấy ký hiệu 

số hoặc chữ tắt để gọi tên từng khóa tốt nghiệp mà lấy tên một 

danh nhân của Việt Nam để đặt tên các khóa tốt nghiệp mỗi 

năm. Khóa đại học Sƣ phạm năm 1970 của chúng tôi đƣợc 

vinh hạnh mang tên nhà chí sĩ lỗi lạc Phan Chu Trinh.Theo Sự 

vụ lệnh bổ nhiệm năm đó có 43 sinh viên tốt nghiệp ngành 

giáo sƣ trung học Đệ nhị cấp (ngành thƣờng xuyên) và 66 sinh 

viên tốt nghiệp ngành Đệ nhất cấp. Cầm tờ Sự vụ lệnh tạm thời 

đi nhận nhiệm sở nên khóa chúng tôi khi tốt nghiệp, do những 

biến động lịch sử nên không có tổ chức lễ ra trƣờng hoành 

tráng nhƣ các khóa khác, không có dịp đƣợc mang “hia đội 

mão”, và nhất là không có điều kiện về trƣờng nhận bằng 

chính nên bản thân tôi, mãi cho đến hôm nay, sau gần 40 năm 

đứng lớp, đã 12 năm về hƣu, vẫn chƣa thấy mặt mũi tờ bằng 

chính là nhƣ thế nào. Tuy nhiên, nhƣ tôi đã nói ở trên, an ủi và 

hãnh diện lớn nhất của chúng tôi là khóa tốt nghiệp này đƣợc 

vinh dự mang tên Phan Chu Trinh, một nhà cách mạng có tinh 

thần yêu nƣớc nồng nàn, một ý chí đấu tranh bất khuất, một 
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nhà nho có tƣ tƣởng tiến bộ luôn nuôi hoài bão đem lại tự do, 

độc lập và no ấm cho toàn dân. 

Tóm tắt cuộc đời cách mạng của cụ Phan Chu Trinh 

 Cụ Phan Chu Trinh hiệu là Tây Hồ, Hy Mã, tự là Tử Cán. 

Cụ vừa là nhà thơ, nhà văn và là một chí sĩ của nƣớc Việt Nam 

chúng ta trong những năm đầu của thế kỷ XX. Cụ sinh vào 

ngày 09/9/1872 và mất vào ngày 24/3/1926 tại Saigon. Xin vắn 

tắt về thân thế và sự nghiệp của Cụ: 

Trong tổ chức thi cử xƣa, thời Nho học, năm 1900 cụ đổ 

cử nhân lúc 28 tuổi, năm 1901 đổ phó bảng lúc 29 tuổi. 

Năm 1902 triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm cụ làm Thừa 

biện bộ Lễ. 

Năm 1904, Cụ xin từ quan. 

Năm 1905: Cụ Phan Chu Trinh cùng các cụ Huỳnh Thúc 

Kháng, Trần Quý Cáp bắt đầu cuộc vận động Phong trào Duy 

tân  ở Quảng Nam với 3 mục tiêu: Khai dân trí, Chấn dân khí, 

Hậu dân sinh (Hiện câu này đang đƣợc trang trọng treo ngay 

trƣớc mộ của cụ). 

Năm 1908, cụ tham gia phong trào giảm sƣu thuế, và cụ 

bị thực dân Pháp bắt giam và đày ra Côn Đảo. 

Năm 1911, Hội Nhân quyền Pháp can thiệp, cụ đƣợc trả 

tự do và sang Pháp tiếp tục hoạt động. 

Năm 1920: Cụ lập Nhóm “Ngũ Long” gồm những ngƣời 

yêu nƣớc tại Pháp. 

Năm 1925, cụ về nƣớc và đƣợc dân chúng đón tiếp trọng 

thể. Cụ gửi thƣ xin ân xá cho cụ Phan Bội Châu, một nhà chí sĩ 

bị Pháp kết án khổ sai chung thân 

  Ngoài những hoạt động cách mạng nêu trên, cụ Phan 

Chu Trinh còn dùng những bài văn, những câu thơ để đấu 

tranh, nhƣ bài thơ bằng chữ Nho điển hình sau đây đã khuấy 

động tinh thần yêu nƣớc của thanh niên nam nữ thời bấy giờ: 
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Thế sự hồi đầu dĩ nhất không 

Giang san hòa lụy khấp anh hùng 

Vạn dân nô lệ cường quyền hạ 

Bát cổ văn chương túy mộng trung 

Trường thử bách niên cam thóa mạ 

Bất tri hà nhựt xuất lao lung 

Chư quân vị tất vô tâm huyết 

Thỉnh bả tư văn khán nhất thông. 

Bài dịch: 

Thế sự thôi rồi một cái không 

Giang sơn khô lệ khóc anh hùng 

Muôn dân nô lệ cường quyền mạnh 

Tám vế văn chương giấc mộng chong 

Cứ vậy chịu lì người mắng nhiếc 

Bao giờ ra khỏi cảnh chuồng lồng? 

Các anh chưa dễ không tâm huyết 

Đọc suốt văn này ắt phải thông. 

                             (Nguyễn Q.Thắng dịch)  

 Sau một quá trình hoạt động sôi nổi, liên tục, những lần 

vào tù ra khám, trải qua những ngày sống cơ cực để đấu tranh 

cho đất nƣớc nơi xứ ngƣời, Cụ bị lâm trọng bệnh và đã mất ở 

tuổi 54 khi đang còn đầy nhiệt huyết và nuối tiếc cuộc đấu 

tranh đang còn dang dở... 

Mặc dầu mất vào tuổi còn quá trẻ song tinh thần ái quốc 

của cụ đã ảnh hƣởng rất lớn đến thanh niên thời bấy giờ và để 

lại cho ngƣời dân Việt biết bao niềm luyến tiếc và kính trọng. 

Để bày tỏ lòng ngƣỡng mộ và biết ơn, ngƣời Việt Nam qua bao 

nhiêu thời đại đã thể hiện điều này qua những việc làm nhắc 

nhở mọi ngƣời về ý chí bất khuất quyết tâm đổi mới của cụ. Cụ 

thể  nhƣ ở Huế chẳng hạn, ai cũng đều biết đến con đƣờng 

mang tên Phan Chu Trinh thân thƣơng chạy ven sông An Cựu 
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(một nhánh của sông Hƣơng) từ nhà ga Huế đến tận An Cựu, 

đối diện với đƣờng này phía bên kia sông là đƣờng Phan Đình 

Phùng. Đứng trên các cầu bắc qua con sông này nhƣ cầu Phủ 

Cam, cầu Bến Ngự, cầu Kho Rèn... ta mới thấy con đƣờng này 

đẹp biết bao, nhất là vào mùa hè khi hàng cây phƣợng đỏ ven 

đƣờng che mát cho ngƣời đi đƣờng và đổ bóng xuống con sông 

“nắng đục mƣa trong”. Và ở Đà Nẵng, ngôi trƣờng trung học 

lâu đời nhất và có lẽ to nhất cũng đƣợc vinh dự mang tên Phan 

Chu Trinh, nằm ngay trên con đƣờng huyết mạch của thành 

phố Đà Nẵng cùng tên. Và còn biết bao con đƣờng, trƣờng học 

mang tên Phan Chu Trinh nằm rải rác khắp nơi trên đất nƣớc 

chúng ta!  

Nhà Lƣu niệm cụ Phan Chu Trinh tại Quảng Nam 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cùng với các đồng chí của mình, cụ Phan Chu Trinh đã 

tạo nên một phong trào yêu nƣớc không những tại ngay trong 

nƣớc mà còn ở hải ngoại, cụ thể là ở ngay trên đất Pháp.Tuy 

nhiên những ngày cuối cùng của cụ, khi sức khỏe đã yếu, bệnh 

hoạn thì ít ai đƣợc biết,nhất là nơi an táng cụ hiện nay. Theo tôi 

đƣợc biết tại Quảng Nam hiện nay, tại thôn Tây Hồ, xã Tam 

Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, ngôi nhà cũ của cụ, 

nơi cụ sống những ngày còn tuổi thơ, nay trở thành nhà lƣu 

niệm Phan Chu Trinh, tuy đơn sơ, mộc mạc nhƣng không kém 

phần trang nghiêm (chính tên của thôn Tây Hồ mà cụ thƣờng 

dùng làm tên hiệu). 
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Nhà Lƣu niệm cụ Phan Chu Trinh tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tháng 3 năm 1926 cụ Phan Chu Trinh tạ thế tại Saigon 

trong căn nhà đƣờng Lagrandiere, nay là đƣờng Pasteur. Đám 

tang của cụ là một đám tang chung cho toàn quốc, đƣợc mọi 

tầng lớp nhân dân quan tâm và thƣơng tiếc. 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁM TANG CỤ PHAN CHU TRINH TẠI SAGON (Ảnh Internet) 

Vì cụ mất ở thành phố Saigon nên khu tƣởng niệm Phan 

Chu Trinh ở đây hoành tráng và có một hệ thống kiến trúc bài 

bản: Nhà lƣu niệm Phan Chu Trinh và là mộ của cụ Phan Chu 

Trinh hiện ở trên đƣờng Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình. 

Khuôn viên khu di tích lăng mộ của cụ Phan Chu Trinh chiếm 

một mảnh đất rộng khoảng chừng 2.000m
2
 nằm trong  khu vực 

nghĩa địa trƣớc đây của Hội Gò Công tƣơng tế. Đây là một vị 

trí quá đẹp và quá thuận tiện cho việc viếng thăm vì ngôi lăng 

mộ nằm ngay ở một khu 

đất vàng tại Thành phố. 

Khu lƣu niệm chỉ cách sân 

bay Tân Sơn Nhất vài 

trăm thƣớc, cách công 

viên Hoàng Văn Thụ, một 

công viên rộng và đẹp 

nhất thành phố không quá 

100m, cách vòng xoay 

Lăng Cha Cả nhộn nhịp và sầm uất cũng khoảng trên dƣới 
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100m và ở gần ngã tƣ đƣờng Phan Thúc Duyện với đƣờng 

Trƣờng Sơn, con đƣờng huyết mạch ra vô sân bay cũng cách 

đó vài chục mét. Tuy nhiên, trái với đƣờng Trƣờng Sơn, 

đƣờng  Phan Thúc Duyện nơi có nhà lƣu niệm lại là một con 

đƣờng tƣơng đối rộng song yên tĩnh và ít xe cộ, ít ồn ào hơn.  

Nhà lƣu niệm đƣợc bao bọc bằng một hàng rào sắt kiên 

cố, có hai cửa chính phụ để ra vào. Cửa chính chỉ mở lúc nào 

có phái đoàn đến thăm hoặc có lễ lạc, cổng phụ nằm bên trái, 

nhỏ hơn, dành cho một chị (sau này là một anh) - có lẽ cùng bà 

con với cụ Phan Chu Trinh - bán hàng cây cảnh kiêm luôn việc 

bảo vệ khu lăng tẩm và thuyết minh mỗi khi khách đến thăm. 

Ở cổng chính sát gần cửa, phía bên phải là một căn nhà dùng 

làm phòng Khách và cũng là phòng Trƣng bày những di vật kỷ 

niệm về cụ. Ngay cổng đi thẳng vào là một chiếc hồ tròn thả 

sen mà ở giữa sừng sững bức tƣợng bán thân cụ Phan Chu 

Trinh bằng đá trắng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi 

tặng, oai phong và lẫm liệt.  

    Ngay phía sau bức tƣợng là đền thờ cụ Phan, phía trái là 

ngôi mộ của cụ có mái che hoành tráng mà phía sau là bài điếu 

văn của cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngƣời bạn đồng chí thân thiết 

của cụ Phan đƣợc khắc trên 

một tấm bia đá rất lớn. Kế 

bên tay phải mộ cụ là một 

ngôi mộ nhỏ hơn và đẹp 

đƣợc xây theo kiểu nhà mồ, 

đây là mộ của bà PhạmThị 

Quy, vợ ông Huỳnh Văn 

Tài, một điền chủ giàu có ở 

Gò Công, Tiền Giang. 
       

         MỘ CỤ PHAN CHU TRINH  
 

Bia trƣớc ngôi mộ khắc bằng chữ Hán song bia phía sau 

lại khắc bằng chữ Pháp. Chính ông điền chủ này đã hiến đất 

xây mộ cho cụ Phan vì mến mộ lòng ái quốc của cụ Phan khi 
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còn sống đã dành hết thì giờ và tiền bạc, có thời gian phải bôn 

ba ở nƣớc Pháp để làm cách mạng nên cụ không có nhà cửa đất 

đai để lại. 

 Có một điều cần lƣu ý là viếng 

thăm khu lăng mộ cụ Phan Chu Trinh 

chúng ta có thể nhận biết ba ngôn 

ngữ: trên bia của bà vợ ông điền chủ 

ghi bằng tiếng Pháp, bia điếu văn của 

cụ Huỳnh Thúc Kháng bằng chữ Việt 

và trên mộ của cụ Phan Chu Trinh thì 

ghi bằng chữ Hán câu sau đây: “Việt 

Nam chính trị cách mạng gia Phan 

Chu Trinh tiên sinh chi mộ, Quốc dân 

đồng kính tặng”.                                              

                                                                       MỘ BÀ PHẠM THỊ QUY                                           

          Dù nhà lƣu niệm nằm ở một khu vực quan trọng và sầm 

uất của thành phố song khi vào viếng, chúng ta đều có cảm 

tƣởng nhƣ cụ đang còn hiển hiện đâu đây giữa một khu vƣờn 

tĩnh lặng, trang nghiêm, thoáng đãng, sạch sẽ với hai cây hoa 

cổ thụ hoàng lan và ngọc lan luôn thay nhau tỏa hƣơng thơm 

dâng cụ, ngoài ra còn vô số cây cảnh, bonsai và hoa đẹp, quý 

cũng nỡ rộ làm tăng thêm giá trị của ngôi lăng mộ của một nhà 

chí sĩ đấu tranh để giành độc lập tự do cho đất nƣớc. 

Giải thƣởng “Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh” 

 Nguyên Phó Chủ tịch nƣớc Nguyễn Thị Bình, cháu ngoại 

cụ Phan Chu Trinh, Chủ tịch “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh” 

đã nhấn mạnh đến tinh thần và tiêu chí của giải thƣởng này: 

Đây là một giải thƣởng đƣợc trao hằng năm trong và ngoài 

nƣớc cho các cá nhân ngƣời Việt cũng nhƣ ngƣời nƣớc ngoài 

đã có những cống hiến nghiên cứu bác học trong quá trình 

chiêm bái các nền văn hóa từ Đông sang Tây, đặc biệt là Việt 

Nam, ở các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu văn hóa, Việt nam 

học và dịch thuật. Quỹ này đƣợc trao lần đầu tiên  vào năm 
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2007, từ năm 2010 thì trao vào ngày 24 tháng 3 hằng năm đúng 

vào ngày giỗ của cụ Phan Chu Trinh tại Thành phố Hồ Chí 

Minh.Từ năm 2011 trở đi, giải “Giáo dục” đƣợc đổi tên thành 

giải “Vì sự nghiệp Văn hóa và Giáo dục”. Cho đến nay Quỹ 

cũng đã trao nhiều giải thƣởng cho các cá nhân ngƣời Việt, 

Chăm và các cá nhân có quốc tịch khác nhƣ Pháp, Mỹ, Öc, 

Nga…v…v. 

Tiếc là Giải thƣởng này vì lí do khách quan đã ngƣng hoạt 

động kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2019. 

Ngoài giải thƣởng này, từ năm 2002 đến nay, Hội đồng 

xét duyệt giải thƣởng Phan Chu Trinh đã tặng biểu tƣợng, giấy 

chứng nhận kèm theo tiền thƣởng cho các giáo viên, nghiên 

cứu sinh, sinh viên, học sinh là con em thị xã Tam Kỳ, Quảng 

Nam, quê hƣơng của cụ Phan Chu Trinh. 

Tóm lại, với một con ngƣời luôn đau đáu suốt đời mình 

cho mệnh nƣớc, chúng ta không những tự hào có một bậc tiền 

bối yêu nƣớc nhƣ cụ Phan Chu Trinh mà cần phải luôn luôn 

ghi nhớ công đức của cụ, noi gƣơng tinh thần bất khuất của cụ 

để nƣớc Việt Nam chúng ta luôn là một nƣớc độc lập, tự do và 

bình đẳng. Cuối cùng, để kết thúc bài viết, xin mƣợn một bài 

thơ đầy nƣớc mắt thƣơng tiếc của một học sinh thời của cụ đã 

làm khi mới biết tin cụ vừa mất, một bài thơ vừa nói lên thực 

trạng của đất nƣớc Việt Nam thời đó nhƣng cũng đồng thời nói 

lên sự luyến tiếc về sự ra đi quá sớm của cụ, ra đi khi lý tƣởng, 

mục tiêu đấu tranh đang còn dang dở...                            

Khóc cụ Phan Chu Trinh 

Ôi cụ Tây Hồ, ới cụ ơi! 

Nước nhà đau đớn, cụ buông xuôi 

Gông cùm nô lệ, dân còn oán 

Quân chủ chuyên quyền, hận chửa nguôi! 

Đất nổi phong ba, trời thảm lụy 

Dân không cha mẹ, nước mồ côi 
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Hương lòng một nén thơ năm vận 

Khóc cụ Tây Hồ, ngấn lệ rơi!  

            (Trần Anh Tuấn - Vần thơ nước mắt - 1926). 

                                                                          Đ.V.N 

(Saigon, cuối tháng 7 năm 2019) 

 

 
NHÀ LƯU NIỆM CỤ PHAN CHU TRINH 

TẠI TP ĐÀ NẴNG 
------------------------------------------------- 

Bài và ảnh 

NGÔ VĂN BAN 
(Ban Việt Hán) 

Ngoài những nhà lƣu niệm cụ Phan Chu Trinh tại tỉnh 

Quảng  Nam và tại TP Hồ Chí Minh nhƣ trong bài của tác giả 

Đào Văn Nhẫn, Hãnh diện mang tên Người đăng ở trên, tại 

thành phố Đà Nẵng cũng có một nhà lƣu niệm cụ Phan.  

Nhân ngày họp mặt cựu giáo sinh khóa Phan Chu Trinh 

lần thứ V (2019) tại TP Đà Nẵng, đoàn có tổ chức đến nhà lƣu 

niệm thắp nhang tƣởng nhớ Cụ. 

Nhà lƣu niệm cụ Phan Chu Trinh ở mặt tiền số nhà 72 

trên đƣờng phố mang tên cụ, đƣờng Phan Chu Trinh. Tên 

đƣờng mang tên Phan Chu Trinh đã đƣợc đặt từ năm 1956 cho 

một trong những đƣờng phố chính và sầm uất của Đà Nẵng, 

dài 1.910m, rộng 8,5m, thời Pháp thuộc có tên là Rue Marc 

Pourpe, nối từ đƣờng Lê Lợi và đƣờng Phan Đình Phùng đến 

đƣờng Trƣng Nữ Vƣơng. 

 Nhà lƣu niệm Phan Châu Trinh là nhà cấp 4 với diện tích 

nhỏ hẹp, trƣớc nhà là khoảng sân cũng khá hẹp. Trƣớc cửa ra 

vào, trên sân có tƣợng bán thân cụ Phan đƣợc đúc bằng đồng. 

Về bức tƣợng đồng này đƣợc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 
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và Chi hội Di sản Văn hóa TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức thực 

hiện thông qua cuộc vận động “Mỗi ngƣời một giọt đồng, đúc 

tƣợng danh nhân Việt Nam” là một pho tƣợng chân dung bán 

thân cao 70cm, bằng chất liệu đồng nguyên chất do nghệ nhân 

Tạ Duy Đoán đúc. Tƣợng đƣợc toàn bộ gia 

tộc, anh em, bạn bè và sinh viên làm lễ an 

vị tại nhà lƣu niệm Phan Châu Trinh vào 

ngày 24-3-2009, nhân dịp húy nhật thứ 83 

của cụ Phan.  

Bên trong nhà lƣu niệm, chính giữa 

nhà sát vách tƣờng là bàn thờ cụ Phan với 

di ảnh của Cụ cùng di ảnh những ngƣời 

trong gia đình đã mất. Xung quanh tƣờng là vài tủ sách cửa 

kính, trong tủ trƣng bày nhiều sách báo của cụ sáng tác và của 

các tác giả khác viết về cụ. Trong tủ cũng có những bức ảnh 

chân dung của cụ chụp trong các thời kỳ. 

Ngoài vài tủ sách, trên tƣờng trƣng bày 

nhiều bức ảnh nhƣ ảnh đám tang Cụ tại 

Sài Gòn, những ảnh của các chí sĩ trong 

phong trào Duy Tân, Đông Du, Đông 

Kinh nghĩa thục…  

Nhà lƣu niệm Phan Chu Trinh hiện 

do ngƣời cháu ngoại của ông là bà Lê Thị 

Kinh trông nom.  

N.V.B 
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NHỮNG NGÀY THÁNG  
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 
------------------------------------------------- 

VĨNH TRUNG 
(Ban Sử Địa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12 năm 1970 bốn mƣơi ba sinh viên tốt nghiệp 

trƣờng đại học sƣ phạm Huế  ngành Thƣờng xuyên đƣợc bổ 

dụng vào ngạch giáo sƣ trung học Đệ nhị cấp ở trật hạng 4.  

Đến nay, năm 2020, những sinh viên trẻ trung, đầy nhiệt 

huyết đó, sau 50 năm đã trở thành những cụ ông, cụ bà tóc 

trắng bạc phơ…, có ngƣời đã trở về cõi vĩnh hằng… 

Giờ, trở lại những ngày xa xƣa, tìm lại những kỷ niệm của 

một thời đại-học-sƣ-phạm đó… 

Năm 1967, trƣờng đại học Sƣ phạm Huế tuyển sinh vào 

năm học thứ nhất gồm 7 ban: Việt-Hán, Sử-Địa, Anh văn, 

Pháp văn, Toán, Lý-Hóa, và Vạn vật. Số lƣợng trƣờng tuyển 
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mỗi ban là 15 sinh viên. Nhƣng muốn thi tuyển vào năm thứ 

Nhất đại học Sƣ phạm Huế, các ban trên sinh viên phải có văn 

bằng Dự bị đại học Văn khoa hay đại học Khoa học. Sau kỳ thi 

tuyển, chỉ có ban Việt-Hán và ban Vạn vật là tuyển đủ số quy 

định hay gần đủ, còn các ban khác chỉ có 5 hay 6 ngƣời. 

Sau khi đƣợc tuyển vào học điều làm cho chúng ta sung 

sƣớng nhất là tất cả đều nhận đƣợc học bổng, năm thứ nhất là 

1.000 đ/tháng, hai năm sau mỗi năm 2.000 đ/tháng và đƣợc 

hƣởng 12 tháng trong mỗi năm. Tôi còn nhớ vàng khi đó chƣa 

tới 10.000đ/lƣợng. Học bổng của trƣờng đã góp phần cho sinh 

viên chúng ta trang trải việc ăn uống, học tập. Học bổng còn 

giúp cho các bạn trở thành khách 

hàng quen thuộc ghi nợ của quán chị 

Giang bên trụ sở Tổng hội Sinh viên 

đƣờng Trƣơng Định. Khi lãnh học 

bổng, tôi hỏi một bạn gái làm gì với 

số tiền đó. Bạn đó bảo dùng tiền đó 

sắm vàng để dành. Lúc đó tôi cƣời, 

nhƣng sau này nghĩ lại tôi thấy bạn 

ấy có “tầm nhìn xa”. 

Có một việc để chứng tỏ sinh 

viên đại học S7 phạm có uy tín nhƣ 

thế nào. Nguyên đầu năm 1970, Ban 

đại diện trƣờng đại học Sƣ phạm (mà tôi là Chủ tịch năm học 

1969-1970) tổ chức gặp mặt toàn khóa nhân địp tất niên. Số 

sinh viên quá đông, cần kinh phí để tổ chức. Do đó Ban đại 

diện phải đi vay trƣớc, sau đó sẽ trừ vào học bổng của sinh 

viên. Tôi làm văn bản vay nợ gửi cho gia đình sinh viên Hồng 

Loan đang phụ trách thủ quỹ trong Ban đại diện vay 50.000đ 

để tổ chức. Không chút ngần ngại, bà mẹ Hồng Loan vui vẻ 

cho tôi mƣợn số tiền trên. Hơn 50 năm nay, tôi không gặp  lại 

bạn Hồng Loan để nhắc lại chuyện xƣa cùng để cảm ơn gia 

đình. Nghe nói Hồng Loan đang định cƣ ở nƣớc ngoài từ lâu. 

Khi mới bƣớc vào học năm thứ nhất, ngƣời mà sinh viên 
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sợ nhất là Thƣ ký đại học đƣờng Nguyễn Trƣờng Tùng, ngƣời 

ký cấp thẻ Sinh viên cho chúng ta. Ông thƣờng xuyên kiểm tra 

ăn bận của sinh viên đến trƣờng có veston, có cà vạt, giày vớ 

không. Sinh viên nào lỡ quên cà vạt, không mang giày vớ phải 

tránh gặp mặt ông.  

Sau 3 năm học tập, sinh viên khóa Phan Chu Trinh ra 

trƣờng kỳ 1 là 43 ngƣời, đƣợc phân bổ các ban sau: Ban Việt-

Hán: 10, ban Sử-Địa: 2, ban Anh Văn: 5, ban Pháp văn: 2, ban 

Toán: 3, ban Lý-Hóa: 8, ban Vạn vật: 13. Khóa 2 dành riêng 

cho các bạn vì những lý do này khác và đƣợc bổ dụng sau. 

Năm học 1967-1968 xảy ra biến cố Mậu Thân. Trong thời 

gian ra trình diện Ủy ban Liên minh dân tộc, tôi gặp thầy giáo 

dạy Hán văn, thầy Nguyễn Lƣơng Hàn. Thầy trò gặp nhau 

nhƣng tôi không giúp đƣợc gì thầy, vì lúc đó tâm trạng tôi rối 

bời, đầy lo láng. Hôm nay hay tin thầy đã về cõi vĩnh hằng… 

Sau Tết Mậu Thân 1968, Ban chấp hành Tổng hội Sinh 

viên Huế tổ chức những công tác xã hội nhƣ sơn, quét dọn lại 

Trụ sở Tổng hội số 22 đƣờng Trƣơng Định, phối hợp với sinh 

viên trƣờng đại học Y khoa và sinh viên các trƣờng khác đi về 

các làng xã xa xôi khám bệnh, phân phát lƣơng thực thực 

phẩm, áo quần… mà Tổng hội quyên góp đƣợc… Sang năm 

1970, sinh viên bận học và thi tốt nghiệp ra trƣờng nên phải 

ngƣng các công tác xã hội lại. 

Năm 1970 là một năm đầy biến động ở thành phố Huế. 

Các cuộc bãi khóa, biểu tình kéo dài trong thành phố, do đó 

việc học, việc thi nhiều lần bị gián đoạn và lễ tôt ngiệp ra 

trƣờng cũng bị dời lại.  

Chuẩn bị ra trƣờng, Ban đại diện Nhà trƣờng có đề nghị 

trƣờng đặt tên khóa 1967-1970 là khóa Phan Chu Trinh và 

đƣợc Khoa trƣởng chấp nhận. Đây cũng là một sự kiện để thấy 

sinh viên khóa chúng ta đƣợc Hội đồng khoa tin cậy nhƣ thế 

nào. Nhân đây, tôi cũng kính xin đƣợc cảm ơn thầy Nguyễn 

Quới, Khoa trƣởng và các thầy cô các ban. Thầy Khoa trƣởng 

là một thầy giáo đầy lòng nhân hậu, luôn chăm lo giáo dục cho 
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những học trò của mình và luôn tạo điều kiện thuận tiện cho 

Ban đại diện Nhà trƣờng trong các hoạt động. 

Có một điều đáng tiếc là khóa chúng ta không tổ chức 

đƣợc một lễ tốt nghiệp long trọng nhƣ mong muốn. Nhà trƣờng 

đã cử ngƣời vào trƣờng đại học Đà Lạt mƣợn lễ phục về cho 

sinh viên khóa chúng ta mặc, nhƣng vì tình hình an ninh nên 

chúng ta không có dịp “mang râu đội mũ” để sau này khoe với 

con cháu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ĐOÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI TỔNG HỘI SV HUẾ 



42 

 

Nhƣng có một việc tôi, với tƣ cách là một Chủ tịch Ban 

đại diện lấy làm hài lòng nhất: Đó là việc tôi chạy lo Sự vụ 

lệnh bổ dụng cho 2 ngành học trung học đệ nhất và đệ nhị cấp 

tại Sài Gòn. Trƣớc khi đi, tôi nhờ anh Nguyễn Văn Bổn, Chủ 

tịch Ban đại diện khóa trƣớc hƣớng dẫn lộ trình cho tôi rõ, vì 

thế vào Sài Gòn tôi không thấy bỡ ngỡ. Tuy nhiên công việc có 

nhiều lý do đầy phức tạp mà tôi phải nhiều công sức, thời gian 

để thực hiện. 

Khi đến cơ quan Bộ Giáo dục, ngƣời nhận hồ sơ từ trƣờng 

tôi mang vào là cô Hạnh. Sau khi nhận hồ sơ và kiểm tra, cô 

bảo tôi còn thiếu Biên bản tốt nghiệp của trƣờng đại học Sƣ 

phạm. Tôi lại phải bay ra Huế, về trƣờng trình bày sự thiếu sót 

đó. Mãi đến một tuần sau tôi mới có Biên bản đó. Tôi bay vào 

Sài Gòn với anh Lê Văn Thuyên, Tổng thƣ ký của Ban đại diện 

để giúp tôi đánh máy dự thảo Sự vụ lệnh bổ dụng khóa năm 

1970. Tôi lại còn có mặt thƣờng xuyên tại Bộ để chuyển hồ sơ 

đến các bộ phận trong cơ quan Bộ theo chỉ dẫn, nếu để họ tự 

chuyển thì rất mất nhiều thời gian. 

Xong thủ tục ở Bộ Giáo dục, tôi đƣợc hƣớng dẫn mang hồ 

sơ đến Nha Kiểm soát ƣớc chi, cơ quan cạnh cơ quan Bộ. Ở 

đây, ngƣời phụ trách bảo tôi bây giờ gần cuối năm rồi không 

biết còn ngân sách để bổ dụng không, cần phải qua hỏi Nha 

Tổng giám đốc Ngân sách và Ngoại viện mới rõ. Tôi mang hồ 

sơ đến Nha ở đƣờng Hồng Thập Tự để xin xác nhận. Ở đây họ 

nhận hồ sơ và hẹn 10 ngày sau đến. Tôi phải “ăn chực nằm 

chờ” đợi ngày đến nhận. Đến hẹn, tôi đến Nha với tâm trạng vô 

cùng hồi họp, không biết họ có xác nhận không. May quá! Họ 

còn ngân sách bổ dụng và hồ sơ đã đƣợc xác nhận. Bây giờ chỉ 

còn cửa ải cuối cùng: Nha Tổng giám đốc Công vụ. Ở đây, họ 

nhận hồ sơ và hẹn tôi 3 ngày đến nhận. Ba ngày sau, tôi đến 

nhận hồ sơ với đầy đủ chữ ký, con dấu. Điều tôi thấy rõ và làm 

mình không nhọc nhằn chờ đợi, đi lại nhiều lần, đó là sự đúng 

hẹn của các cơ quan công quyền. 

Tôi mang hồ sơ trở lại Bộ Giáo dục nộp cho cô Hạnh. Cô 
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hẹn thứ hai tuần sau đến nhận. Đúng hẹn, tôi đến cơ quan Bộ 

và không gặp cô Hạnh vì cô đang nghỉ phép. Tôi rất hoang 

mang, nhƣng một nhân viên trong Bộ đã đƣa cho tôi một xấp 

Sự vụ lệnh và thƣ của cô Hạnh gửi cho tôi: “Anh Trung, Sự vụ 

lệnh của các anh đã có, chúc các anh vui vẻ, Hạnh”. Tôi vô 

cùng mừng rỡ vì công việc đã đƣợc hoàn thành một cách tốt 

đẹp. Tôi vội vàng đến Văn phòng Liên lạc của Viện đại học 

Huế đóng tại Viện đại học Sài Gòn nhờ thông báo tin vui về 

Huế. 

Sự vụ lệnh bổ dụng của chúng ta đƣợc đánh máy trên loại 

giấy trắng tốt, không sai một một dấu chấm phẩy và đƣợc đệ 

trình lên cho Phó Thủ tƣớng kiêm Bộ trƣởng Bộ Giáo dục là 

BS Nguyễn Lƣu Viên ký. Sau đó, văn phòng mới cho sao y 

bản chính gửi về trƣờng và cho chúng ta. 

Khi tôi bay về Huế, tại phi trƣờng Phú Bài, tôi đƣợc một 

số bạn đón tiếp. Có Sự vụ lệnh, Tòa Viện trƣởng và trƣờng tổ 

chức cho sinh viên tốt nghiệp chọn nhiệm sở. 

Và từ đó sinh viên chúng ta cầm tờ Sự vụ lệnh bổ dụng về 

nhận các nhiệm sở các trƣờng học từ Quảng Trị đến Khánh 

Hòa, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên… Và cũng từ đó, 

chúng ta xa nhau ít khi gặp lại, có ngƣời trải qua 50 năm rồi mà 

chẳng gặp đƣợc nhau… 

Những sinh viên sƣ phạm chúng ta luôn ghi nhớ công ơn 

của các thầy cô trong ngôi trƣờng bên dòng sông Hƣơng đó, đã 

có nhiều công sức giúp chúng ta vững vàng về kiến thức bộ 

môn, hiểu đƣợc các phƣơng pháp sƣ phạm, biết đƣợc tâm lý 

học sinh trong mọi lứa tuổi, nắm vững luân lý chức nghiệp, 

quản trị học đƣờng, phƣơng thức tìm tòi sáng tạo trong giáo án, 

trong giảng dạy… 

Sau ngày 30 tháng Tƣ năm 1975, một số thầy cô trong 

khóa chúng ta vì nhiều lý do không còn đứng trên bục giảng 

nữa, một số xa quê hƣơng định cƣ ở nƣớc ngoài, nhƣng dù 

trong hoàn cảnh nào, các bạn vẫn luôn giữ phẩm chất ngƣời 

Thầy để vƣợt qua những khó khăn và luôn nhớ về ngôi trƣờng, 



44 

 

quý Thầy Cô và bạn bè yêu quý của mình. Riêng tôi, sau ngày 

30-4, tôi nghỉ dạy và mƣu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. 

Đến năm 1981, gia đình tôi chuyển vào tỉnh Đồng Nai sinh 

sống. Ở đây, tôi làm ruộng và dạy kèm. Sau đó tôi sống bằng 

nghề gia sƣ trong hơn 30 năm. 

Trong gần 30 năm từ năm 1975, tôi không có một liên lạc 

nào với các bạn bè ở Huế và ở các nơi. Mãi đến năm 2003 tôi 

có dịp trở lại Huế và thật cảm động, vui mừng khi gặp lại các 

bạn đồng môn, đồng nghiệp thân yêu của tôi nhƣ Hoài, Hồi, 

Chủy, Ân (ban Sử-Địa), Cẩm Tú… Sau đó vào Đà Nẵng gặp 

Tú, Tƣờng… Từ đó, thƣờng xuyên tôi về Huế và gặp lại các 

bạn học ban Khoa học tự nhiên. Riêng bạn Ban, tôi mới gặp lại 

trong kỳ họp mặt khóa Phan Chu Trinh lần thứ IV năm 2018 

tại Nha Trang sau 48 năm xa nhau. Năm 2012, có dịp qua Mỹ, 

tôi liên lạc và gặp đƣợc các bạn Thọ Giáo, Kiêm Đoàn. Các 

bạn rất vui mừng và đã nhiệt tình lái xe mời vợ chồng tôi về 

nhà bạn, đi biển, đi thăm thú một số nơi, đi ăn nhà hàng… . 

Bạn Kiêm Đoàn còn chở tôi đến gặp cô Giới nữa. Tại nơi Đoàn 

định cƣ, tôi còn gặp 2 sinh viên Sƣ phạm ra khóa sau, gặp tôi 

họ rất mừng.  Gần 40 năm các bạn mới gặp lại nhau mà vẫn 

thân quen nhƣ những ngày nào còn là sinh viên. Tháng 8 năm 

2019, tôi qua Mỹ lại và rất vui mừng gặp thầy Thông  Lƣu 

(Trần Nguyên Quang ban Pháp văn), thầy tu ở Canada, nhƣng 

thời điểm đó, thầy sang Washinhton D.C để giảng dạy vài khóa 

học. Tôi còn liên lạc đƣợc với cô Vƣơng Thúy Loan ban Anh 

văn ở bang Texas. Ngƣời chồng cô vừa mới đi xa. Không gặp 

đƣợc mặt cô, qua điện thoại, tôi nhận thấy cô vẫn hồn nhiên 

nhƣ ngày nào. Tôi có nhắc đến cuộc họp mặt khóa Phan Chu 

Trinh năm 2020 tại Huế, cô bảo sẽ cố gắng thu xếp để về nƣớc 

gặp lại các bạn xƣa, nhƣng không biết cô có về đƣợc không. 

Để chấm dứt bài viết này, tôi xin mƣợn lời của cô Thúy 

Loan qua cuộc chuyện trò bằng điện thoại: “Đời sinh viên đẹp 

quá, phải không anh Trung?”. 

V.T 
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BỤI PHẤN LẪN BỤI ĐỜI 
------------------------------------------------- 

TRẦN KIÊM ĐOÀN 
(Ban Việt-Hán) 

  

Thiên hạ có trăm nghề, vạn nghiệp để sống, nhƣng chƣa 

có một nghề nào lại đạt đƣợc sự “đoàn kết nhất trí” cao vời và 

tuyệt đối nhƣ nghề dạy học. Xƣa cũng nhƣ nay, Đông cũng 

nhƣ Tây, chủ nghĩa cũng nhƣ không chủ nghĩa… chỉ có nghề 

giáo là đạt đƣợc 3 tiêu chuẩn thống nhất, rằng là: Nghèo nhất, 

ít tham nhũng nhất và ít bị ghét nhất. Về mục “nghèo nhất” thì 

nghề giáo là vô địch nhân gian. Này nhé, cụ Khổng ngày xƣa là 

“Vạn thế sƣ biểu” (làm thầy dàng trời thiên hạ), có cả vạn môn 

sinh nhƣng suốt đời vất vả nghèo rớt mồng tơi. Ngày nay, đi 

mấy vòng quanh quả địa cầu cũng chƣa thấy ông thầy giáo hay 

cô giáo có đủ tiền lƣơng mua biệt thự hay tàu bay riêng cả. Cái 

mục tham nhũng thì chọn nghề phải theo nghiệp; không hẳn là 

bởi các ông bà giáo vô tƣ, biết làm thầy nhƣng không biết làm 

tiền, nhƣng nếu có muốn tham nhũng chăng nữa thì bảng đen, 

bụi phấn, bục giảng, học trò lấy gì mà tham nhũng! 

Tôi sinh ra ở một làng quê chuyên nghề làm ruộng. Nghe 

danh các thầy giáo có cái chức “giáo” hay “trợ” đứng trƣớc tên 

nhƣ Giáo Cƣơng, Giáo Phong, Trợ Nghĩa, Trợ Toàn… là đã 

nhƣ thấy ngƣời ở “cõi trên” rồi. Cho nên, cái mơ ƣớc cao nhất 

của một đƣa bé quê ở làng nhƣ tôi là sau nầy đƣợc làm ông 

giáo. 

Không ngờ, ƣớc mơ “trợ, giáo” thành sự thật! Đƣợc làm 

ông giáo đứng trên bục giảng các trƣờng trung học Việt Nam 

cũng đã vui rồi. Sự tình cờ của lịch sử đƣợc qua Mỹ, đứng trên 

bục giảng các trƣờng đại học Mỹ càng vui hơn.     

Dòng thời gian đi học kéo dài từ lớp vỡ lòng ở Làng Liễu 

Cốc Hạ với thầy Giáo Cƣơng năm 1954 và ngày trình luận án 

Ph.D ở Nam Cali xứ Mỹ trƣớc Hội đồng với Giáo sƣ Roy 
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Sumpter bảo trợ năm 1999, tính nhẩm cũng kéo dài 45 năm! 

Ngày xƣa làm ông Nghè, ông Cống mới chỉ mƣời năm đèn 

sách (Thập niên đăng hỏa) quý phu nhân nhƣ bà Tú Xƣơng đã 

than: “Lặn lội thân cò.. .” nghe quá tội rồi. 

Thế nhƣng dấu ấn đậm nét nhất của thời đi học vẫn là là 

những tháng ngày trên chiếc nôi quê mẹ. 

 Nếu có chăng một dòng Văn hóa Huế mang dáng vẻ 

chiếc nón bài thơ trong tổng thể Văn hóa Việt Nam – hình 

dung nhƣ một bộ trang phục toàn vẹn áo dài, nón dép, hoa lá 

điểm trang truyền thống – thì biểu tƣợng đậm nét nhất là gì? 

Núi sông thì đâu cũng có, cho dẫu là núi Ngự sông Hƣơng. 

Đền đài lăng tẩm với hình rồng phƣợng, hoa văn, chữ nghĩa 

kiểu Tàu thì chƣa hẳn là thuần tính dân tộc. Tôi vẫn thƣờng 

nghĩ vẩn vơ nhƣ thế từ khi mới từ làng quê lên Huế học trƣờng 

Hàm Nghi năm 1959. Ấn tƣợng “xứ Dinh” của miền đất 

“hoàng triều cƣơng thổ” đối với một đứa bé quê nhƣ tôi là quá 

khứ của lịch sử. Trƣờng Hàm Nghi tôi học ngày đó vẫn còn 

nguyên là một quần thể kiến trúc của trƣờng Quốc Tử Giám 

dành cho con quan, cháu chúa theo học. Buổi trƣa, đám học trò 

làng chúng tôi, nhƣ thằng Cảnh, thằng Lân, thằng Phụ… vẫn 

thƣờng rủ nhau mang mo cơm bới lên lầu Ngọ Môn bên cạnh 

trƣờng ăn trƣa và ngủ cho mát. Bác giữ đền coi chúng tôi nhƣ 

con cháu và thân thiện nói: “Chỗ tụi bay ngồi ngày xƣa quan to 

mới dám đặt chân tới đó!”. Ôi, nắm cơm độn khoai sắn, gói 

trong mo cau với muối cà mắm ruốc mà bày ra trên Ngọ Môn 

năm cửa, chín lầu một thời vang bóng thì thật là… lịch sử! 

Cái cây “Văn hóa Huế” hiện ra mƣờng tƣợng trong tôi có 

gốc là Quốc Tử Giám, thân là Hàm Nghi, Quốc Học; cành là 

Đồng Khánh… nhƣng phải đợi đến khi Viện Đại học Huế ra 

đời vào năm 1957 mới đơm hoa, kết trái. Ở Huế mà đƣợc vào 

học trƣờng đại học Huế là cả một sự danh giá. Năm 1966, tôi 

bƣớc chân vào cái ngõ “danh giá” ấy sau cái kỳ thi tú tài 2… 

chết ngƣời của chƣơng trình giáo dục nửa Thuộc địa, nửa Cộng 

hòa miền Nam. 
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Tôi bƣớc vào đại học Huế với một sự bơ vơ tận cùng: Đậu 

tú tài ban B (Toán) lại vào học Văn khoa! 

Số là sau khi thi đậu, đƣợc xếp hàng thứ 9, vào chƣơng 

trình Dự bị đại học Y khoa Huế, toan làm bác sĩ, nhƣng mới 

hoàn tất thủ tục nhập học thì gặp ngay hoàn cảnh anh đầu tử 

trận, mẹ quê già với khu vƣờn đủ sống đạm bạc ngày hai bữa, 

làm sao tôi có thể đủ điều kiện vật chất hỗ trợ để vật lộn toàn 

thời gian với chƣơng trình y khoa suốt sáu năm trƣờng? 

Tôi phải thực tế hơn để sống còn với chƣơng trình đại học 

4 năm. Biết mình là dân ban toán, nhƣng tôi kiếm đủ điểm đậu 

trong các kỳ thi Tú tài 1 và 2 lại nhờ vào các môn thi Quốc văn 

và Anh văn đạt điểm tối đa vớt vát nên ghi danh vào học Dự bị 

Văn khoa là thao trƣờng của các con nhà văn chƣơng ban C và 

Hán tự. 

Niên khóa 1966-1967, chứng chỉ Văn minh Việt Nam 

đƣợc thành lập nhƣ một tiếng gọi thân thƣơng mà hào hùng của 

lòng tự hào dân tộc. Giáo sƣ là những học giả và văn nghệ sĩ đã 

thành danh nhƣ các thầy Lê Văn Hảo, Bửu Kế, Phan Văn Dật, 

Vĩnh Phối… Từ một học sinh học với trình độ đủ sạch nƣớc 

cản ban B của hai năm cuối trung học ở trƣờng Quốc Học, sự 

đam mê văn học nghệ thuật của tôi bỗng đƣợc hâm nóng trong 

môi trƣờng Văn khoa. Trong kỳ thi tuyển vào ban Việt-Hán 

của trƣờng đại học Sƣ phạm Huế năm học 1967-1968, gã ban 

B (toán) tôi đỗ đầu, trên cả những giai nhân tài tử ban C (văn 

chƣơng) toàn cả văn thơ chữ nghĩa đầy bồ! 

Vào học chƣơng trình đại học Sƣ phạm đào tạo giáo sƣ 

trung học đệ nhị cấp 3  năm, các sinh viên dự tuyển bắt buộc 

phải tốt nghiệp chƣơng trình dự bị một năm.   

Lớp đại học Sƣ phạm ban Việt-Hán của chúng tôi bắt đầu 

từ niên khóa 1967-1968 có 12 sinh viên.  
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Những ngày đại học Sư phạm Huế  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LỚP VIỆT-HÁN CHỤP CHUNG VỚI 

THẦY NGUYỄN VĂN TƯỜNG  
TẠI CẦU THANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ (1970) 

Thời đó nghe cái danh xƣng “Việt Hán” tôi rầu thúi ruột 

(!). Tại sao không gọi là ban Văn chƣơng, ban Văn học Việt 

Nam, ban Quốc văn… cho nó trẻ trung, tƣơi mát, mƣợt mà với 

thế giới thi ca đầy viễn mộng mà gọi là Việt - Hán nhƣ một lớp 

đào tạo ra các cụ đồ Nho áo dài khăn đóng chỉnh chu ngồi rung 



49 

 

đùi uống nƣớc trà nói trạng thế. Cái danh xƣng lẩm cẩm đầy 

bảo thủ ngày xƣa đó bây giờ cũng chẳng khá hơn khi đƣợc 

thay thế bằng cụm từ “Ngữ văn”. Trong “Văn” đã có “Ngữ” và 

có “Ngữ” mới có “Văn” thì hà cớ chi mà lại xài chữ trùng 

dụng, tối tăm và kênh kiệu vô ích đến thế. Trong khi các lớp 

ngôn ngữ và văn học của thế giới đƣợc xác định ngay một cách 

phân minh rạch ròi cả tên Nƣớc, tên Chữ nhƣ: Trung Quốc 

(Trung Văn), Anh (English), Pháp (Français)… mà Tiếng Việt 

thì lại “Ngữ văn”, mà Ngữ văn của nƣớc nào mới đƣợc 

chứ; hoặc  muốn dịch ra ngoại ngữ thì dịch nhƣ thế nào. Chả lẽ 

Vietnamese mà lại dịch ra là “Ngữ văn” ƣ?! Ngƣợc lại, Ngữ 

văn, nếu dịch ra tiếng Anh thì phải dịch thành “Language and 

Literature” hóa ra lại càng vô lý và vô nghĩa nữa. Sử dụng 

nhóm chữ “Văn Việt” hay “tiếng Việt” (Vietnamese) thay cho 

Ngữ Văn là thuần Việt, trong sáng và hợp lý nhất. 

Tôi lại lang thang suýt lạc đƣờng rồi. Tôi đang muốn nói 

đến lớp đào tạo “Thầy Cô” của chúng tôi. Lớp văn chƣơng 

nghệ thuật nầy có “Ngũ hổ” là năm giai nhân, vì cô nào cũng 

đẹp, cũng xinh, cũng ngoan hiền… rất Huế nhƣ “con tinh yêu 

thƣơng vô tình chợt gọi” theo kiểu nói của Trịnh Công Sơn, 

nên xin liệt kê xếp theo vần ABC cho nó công bằng bác ái: 

Chi, Diệp, Giới, Tròn, Tú.  

Chi học một thời gian ngắn thì ca bài “Từ giã thơ ngây em 

đi lấy… dzôn”. Diệp là em út. Cô này dễ thƣơng vì hay hót 

nhƣ chim sơn ca. Nghe nói Diệp đang ở miền Nam và hơi hơi 

mai danh ẩn tích. Giới có vẻ là chị cả (mà mãi cho đến bây giờ, 

52 năm sau, vẫn chƣa biết các cô mấy tuổi) thuộc loại hùng 

biện nên sau 1975 làm MC nhà nghề. Mấy đứa nhát gan nhƣ 

Hoàng Thạch Tú, Lộng Chƣơng gọi Giới bằng chị có lẽ vì tâm 

phục, khẩu phục bà chị này sao đó. Giới hiện đang ở San Jose, 

Hoa Kỳ. Tròn là giai nhân ít nói nhất, không hề làm mất lòng 

ai, lúc nào cũng đúng giờ đúng giấc rất “ra gì với núi sông”. 

Hiện Tròn đang ở Sài gòn và nghe nói rất có duyên lành với 

cửa Phật. Tú, ngƣời có tên hay nhất – Võ Thị Cẩm Tú – là một 

ngƣời ăn nói nhỏ nhẽ, hay chia sẻ chuyện bốn phƣơng với bạn 
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bè. Cuối đời, Tú ăn chay trƣờng và đã nhẹ nhàng ra đi mấy 

năm về trƣớc tại nhà riêng ở gần Đập Đá. 

Về phía nam giới thì lớp Việt Hán 67-70 có cả thảy là 7 

cụ: cụ Ban, cụ Chƣơng, cụ Hồi, cụ Hoài, cụ Tú, cụ Tƣờng và 

tôi, cụ Đoàn: 

Cụ Ban, Ngô Văn Ban, ngƣời xuất thân từ núi Thành 

(thành Diên Khánh, Khánh Hòa). Cụ theo môn phái nghiên cứu 

Văn hóa văn học dân gian cho nên lúc nào cụ cũng vui vẻ “an 

bần lạc đạo” với bằng hữu. Sau ngày gác “kiếm giấy” về hƣu, 

cụ xuất bản nhiều tác phẩm nghiên cứu về văn  
 

hóa văn học dân gian đƣợc… bá tánh cùng giới khảo cứu    

ngƣỡng mộ và thƣởng thức rất chi là quý trọng. 

 

 

 

 

(Năm 2012, vợ chồng Kiêm Đoàn 

từ nƣớc ngoài về “du Nha Trang” 

gặp NVB sau 42 năm xa cách, lúc 

đó NVB vừa tròn 70). 

Theo thứ tự ABC, Chƣơng là nhân vật thứ nhì bị nhắc tới. 

Cụ Chƣơng trẻ nhất đám với cái tên “gƣơm đàn nửa gánh” là 

Lê Đình Lộng Chƣơng. Cụ Chƣơng hay cả thẹn. Gặp nàng Túy 

Ngọc là mặt đỏ bừng “ấp úng không ra đƣợc nửa lời”! Cụ học 

giỏi nhất lớp, mới hết năm thứ nhì thì đã đỗ cử nhơn tại đại học 

Văn khoa. Chƣơng làm thơ rất ý vị: Đƣờng-Mật-Tự-Do đủ thể 

loại, hiện sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hồi, tên sử sách là Đỗ Trọng Hồi. Tên tình sử bị gọi là 

Nùng Xửng vì chàng da bánh mật làm dân “ngẵng” trong lớp 

tƣởng tƣợng nhƣ ngƣời Nùng và thƣơng sƣơng khói cô bé con 

nhà mè xửng Song Hỷ. Hồi là ngƣời tử tế nhất lớp, giúp bạn 

tận tình và nhẹ nhàng chẳng mất lòng ai. Ngƣời tốt thƣờng đi 
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sớm “… bất hứa nhân gian kiến bạch đầu” nên Hồi đã vĩnh 

viễn xa bạn bè vào năm 2015. Tôi có làm một bài Điếu văn 

tiễn biệt bạn Hồi:    

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỖ TRỌNG HỒI CHỤP CHUNG VỚI 

  

 
 

 
         ĐỖ TRỌNG HỒI CHỤP CHUNG HÌNH VỚI THẦY BỘT 

         VÀ BAN VIỆT-HÁN NĂM 1970 

 

ĐIẾU VĂN 
Thƣơng tiếc bạn Đỗ Trọng Hồi: 

Ngƣời bạn đồng môn đại học Sƣ phạm Huế, khóa Phan 

Châu Trinh (1967-1970); đồng hƣơng Huế và đồng cảm trong 

tinh thần giải thoát của đạo Phật. 

Đã từ Sài Gòn về quê hƣơng Long Thọ Huế lúc 12 giờ 

trƣa và trở lại cõi rỗng lặng hoàn không lúc 19 giờ ngày 7 

tháng 2 năm 2015.  

 Hồi ơi!  

Mùa Đông trên quê hương buồn lắm phải không 

Chuyến xe trưa về Huế nao lòng 
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Quê xưa kịp nói lời ly biệt 

Cõi đi về không lại hoàn không  

         Nhớ Bạn xưa: 

 Thuở quê mình khói lửa 

Tuổi trẻ chợt già thân phận nước non 

Sớm tụ, chiều tan, kẻ mất người còn 

Cảnh dâu biển mõi mòn chân ngựa đá 

       Thương bạn Đỗ Trọng Hồi 

       Một thời bão nổi: 

Tuổi trẻ yêu quê hương đạn bom bốn hướng 

Sách vở, trầm tư, lên lớp, xuống đường 

Những ngày biến động đi qua Huế 

Để lại đằng sau những tiếc thương 

          Nhớ ngày qua 

 Tuổi 20 mộng đời khai phá 

Thư viện, giảng đường mơ áng kinh luân 

Chọn con đường Sư Phạm Văn Chương 

Bốn năm đèn sách 

Đến lúc ra trường 

Ngày Tốt Nghiệp 

Khóa Phan Châu Trinh, tên người khai sáng 

Giới, Diệp, Ban, Hồi, Tròn, Cẩm Tú 

Tường, Đoàn, Thạch Tú, Lộng Chương, Hoài 

Bảy nam bốn nữ 

Việt Hán toàn ban rộn tiếng cười 

       Ôi! Một thời…  

Mới đó đã xa xưa 

Thời những giáo sinh thành những giáo sư: 
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“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” 

Lời xưa còn đó 

Mắt sáng ngời lòng thoáng bóng thiên thư: 

Bục giảng, học trò, tương lai, danh dự 

Chia tay nhau hớn hở lên đường 

Ngày vào đời 

Những vùng trời quê hương 

Với đàn em yêu thương 

Nghiệp bụi phấn ngỡ không còn thay đổi 

Mới nửa đời lịch sử đã sang trang 

Bởi “sách vở ích gì cho buổi ấy” 

(Cụ Nguyễn Khuyến ngày xưa từng xót xa trông thấy) 

Nên thầy, cô rời bục giảng, xa trường  

Hỡi ôi!  

Nghề nghiệp đa mang 

Thân cò cơm áo 

Thầy trò nhìn nhau lơ láo 

Trường xưa, bạn cũ về đâu 

Đứa xốc nổi vượt biên qua xứ khác 

Đứa chậm chân còn ở lại bên cầu 

Đứa khó, đứa giàu; đứa quan, đứa tớ 

Cuối đời rũ áo tìm nhau…  

         Nhớ bạn xưa:  

Lần cuối cùng hội ngộ 

Năm tên Hồi, Tín, Nhẫn, hai Đoàn 

Bên quán phở Sài Gòn 

Cà phê buồn nhắc chuyện nước non 

Tỉ tê bè bạn 
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Đứa đi tu thành tiên thành thánh 

Chờ ngày đắc đạo công thành 

Đứa giữ cháu giúp vợ hiền vặt vãnh 

Ăn chơi chờ chết… hoàn danh! 

Đứa bệnh tật đếm từng ngày cuộc sống 

Quỹ thời gian còn chút cặn mong manh 

Như phim bộ mười chương mười tập 

Đã vui buồn xem hết chín rồi a…  

Thương thay…  

Một cuộc Ta bà 

Vô thường 

Thổi hắt đèn hoa trận cười 

Bạn hiền 

Hết cuộc rong chơi 

Công danh chi lắm 

Cũng đời phù du 

Tiễn nhau 

Về với thiên thu 

Thì thôi 

Bóng xế trăng lu 

Cũng đành 

Bạn ơi! Tương biệt:  

Dẫu tương phùng là khởi điểm của chia ly 

Và báo thân -- đất nước gió lửa – thôi đeo đẳng 

Thì thong dong ra đi 

Hương linh vân du rỗng lặng 

Và nhẹ nhàng 

Không lại hoàn không  
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(Sacramento, California 7-3-2015)  

Chừ đến lƣợt điểm danh cụ Trần Hoài.  

Đây là nhân vật “tam nhất” của lớp: Cao nhất, tên ngắn 

nhất và “Hán rộng Nôm cao” giỏi nhất lớp. Cụ Tam Nhất nầy 

đỗ thủ khoa toàn khóa Phan Châu Trinh năm 1970. Tánh tình 

bình bình không nóng, không lạnh nhƣng sâu sắc và đáng tin 

cậy. Cụ Hoài Nhân hiện là nhân vật duy nhất của lớp cố thủ 

Thành phố Huế. 

Tú Xờm là 

phƣơng danh của cụ 

ông Hoàng Thạch 

Tú. Xuất thân từ 

vùng Nem Lụi Sãi 

nên nói giọng Quảng 

Trị đẽo dẹo và tếu 

tếu tuyệt vời (good 

sense of humor)! Cụ 

là học trò… ngoài 

Quảng vô thi nên 

một thời đào hoa 

phong nhã ngầm với 

các giai nhân xứ 

Huế (phải chọc cho 

bà Tú ghen chơi!). 

Hiện cụ Tú đang 

sống tại Đà Nẵng 

nhƣng thƣờng vói 

tay nghìn trùng bình 

luận trên các trang 

mạng xã hội xàng 

quanh thế giới 

duyên dáng, dễ 

thƣơng và thu hút vô 

cùng. 

(NVB ghi chú ảnh: Ảnh do NVB chụp 
Trần Hoài và Lê Nỡ tại cửa biển Thuận 

An, Huế năm 1970. Lê Nỡ, sinh viên 

khóa Cấp tốc PCT, ban Pháp văn, ngƣời 

“không cao” khi đứnh cạnh “ngƣời cao” 

Trần Hoài. Bạn Nỡ đã mất tại SG cách 

đây gần 20 năm và hiện nay đƣợc thờ tại 

một ngôi chùa ở ngoại thành thành phố 

Nha Trang).  
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Và chót nhƣng không chét (last but not less) là cụ Trần 

Đăng Tƣờng. Tƣờng mảnh mai số một trong lớp nhƣng giọng 

nói vang vang, nghịch nghịch mà vui nhất lớp. Tôi và Tƣờng 

thân nhau vì đồng bệnh tƣơng lân trong sự nghiệp phá rối trị an 

của lớp. Đó là nhại thầy và chọc bạn. Cam đoan cả trƣờng đại 

học Huế xƣa nay, chƣa ai dám đội đƣợc cái mũ nỉ đen linh mục 

của cha Nguyễn Văn Thích, giáo sƣ Hán học cả. Nhƣng tôi và 

Tƣờng đã từng chờ Cha quay lƣng là mƣợn tạm cái mũ của 

Cha chụp lên đầu và đi quanh lớp. Thậm chí giả giọng hát của 

Cha trong điệu ca Huế dân gian và lời giảng bài Trung Dung 

“Thành giả thiên chi đạo dã”. Chƣa hết! Tôi cũng hợp tác chặt 

chẽ với Tƣờng trong các vụ đổi tên quý cô nƣơng trong lớp. 

Chúng tôi là đồng thủ phạm đổi tên bạn Tròn, bạn Giới, bạn 

Tú… 

Ngày gần cuối năm 1970, chúng tôi chia tay đi nhận 

nhiệm sở nằm rải rác trên một địa bàn từ Quảng Trị đến Bình 

Định, Tuy Hòa, Khánh Hòa. Đứa nào cũng bùi ngùi khi xa Huế 

nhƣng hình nhƣ không có ai bùi ngùi khi xa nhau. Bốn Cô bảy 

Thầy thành mƣời một bạn trai hay bạn gái toàn ròn, nghĩa là 

suốt ba, bốn năm học ngày hai buổi với nhau mà lửa tình chƣa 

hề nhá giữa cặp cô cậu nào. Lớp Sƣ phạm Việt-Hán chúng tôi 

là thế đó. Ngày hai buổi gặp nhau hồn nhiên nhƣ Eva và Adam 

thời chƣa ăn trái cấm. 

Hôm nay, một ngày mùa Đông cuối năm mƣa dầm lạnh 

lẽo ở California, nhắc lại lớp mình ngày xƣa mà cảm thấy mũi 

lòng khi tƣởng nhớ các giáo sƣ thời sƣ phạm hầu nhƣ đã ra đi 

vĩnh viễn chẳng còn ai ở quê nhà. Nhớ bạn Cẩm Tú và Trọng 

Hồi không còn nữa. Nhớ thầy Nguyễn Quới, thầy Nguyễn Đức 

Kiên, Cha Nguyễn Văn Thích, cha Nguyễn Tiến Huynh, Thầy 

Nghè Lê Văn Hoàng, Thầy Nguyễn Văn Tƣờng… giờ đã thành 

“những ngƣời muôn năm cũ”. 
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Tại Mỹ hôm nay, có ba giáo sƣ đại học Sƣ phạm lớp 

chúng tôi là các bậc cao niên còn tại thế: Thầy Đoàn Khoách, 

thầy Nguyễn Đăng Ngọc và thầy Trần Quý Phiệt. 

Năm 2020, kỷ niệm 50 năm ngày tốt nghiệp khóa Phan 

Châu Trinh năm 1970 đại học Sƣ phạm Huế. Năm nay, các bạn 

trong nhóm tổ chức quyết định làm ngày kỷ niệm  tại Huế 

trong dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vƣơng đầu tháng 4 Dƣơng lịch. 

Năm mƣơi năm, nửa thế kỷ, còn tồn tại trên dòng đời để đƣợc 

gặp nhau quả là một hạnh phúc hiếm hoi và chắt lọc của độ 

tuổi U-80 và U-90. Một dòng thời gian trôi xuôi và một chặng 

đời để sống. Ngoái lại đằng sau là kỷ niệm; trông vời phía 

trƣớc là tĩnh lặng hƣ không hay cũng chỉ là những ƣớc mơ 

trong ý niệm. 

Dẫu muốn níu kéo hay xua đi thì thời gian và dòng đời 

vẫn đang đến và đang qua. Biết lấy vô thƣờng làm thƣờng là 

nhìn đƣợc ánh sáng cuối đƣờng hầm của hạnh phúc. Trên 

“chuyến tàu hoàng hôn” đó, mỗi cuộc hội ngộ là một mảnh đời 

vui sống nắm bắt đƣợc trong tay. Hà tiện với thời gian nhƣng 

phải hào sảng với cuộc đời để mai tê mỉm cƣời tự tại khỏi xăng 

văng tiếc nuối mình đã ra đi mà không bao giờ trở lại.    

Sacramento, Cali những ngày cuối năm 2019 

Trần Kiêm Đoàn               

 
 
 
VÀI HÌNH ẢNH ĐỂ NHỚ BẠN ĐỖ TRỌNG HỒI 
---------------------------------------------------------------------- 
ĐÀO VĂN NHẪN (ban Pháp văn) cung cấp 

 

Từ TP Hồ Chí Minh, bạn Đào Văn Nhẫn gửi qua emal 

thông báo: 

“Trƣa nay (6/2/2015) Nhẫn và Đoàn đã đến Bệnh viện 

115 tiễn Hồi ra Huế. Buồn và đau đớn quá! Trên xe cứu 
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thƣơng ra Huế là vợ chồng con gái đầu của Hồi cùng với em 

trai út. Con trai thứ hai đi máy bay cùng mẹ ra Huế vào  lúc 3h 

chiều nay. Thế là cuối cùng Hồi cũng đƣợc trở về quê hƣơng 

vào những ngày cuối đời. Trên xe có đầy đủ dụng cụ y tế cùng 

một y tá đi theo săn sóc với ƣớc mong Hồi sẽ cầm cự đƣợc cho 

đến Huế để gặp lại những ngƣời thân và bạn bè Huế lần cuối 

cùng...  Xin cùng nhau cầu nguyện cho Hồi!”  

 ĐVN. 

 

Một số hình ảnh bạn Đào Văn Nhẫn gửi, chụp cảnh 

đƣa Hồi bằng xe cứu thƣơng về quê hƣơng 
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SƯ PHẠM - MỘT CON ĐƯỜNG 
------------------------------------------------- 

LÊ DUY ĐOÀN 
(Ban Vạn vật) 

  

 
  

Tôi kể có phần dông dài một chút những chuyện của tôi, 

mong ngƣời đọc không phiền lòng. Từ những chuyện riêng tƣ 

của mỗi ngƣời mà chúng ta có thể nhìn thấy một không gian 

chung có mình dự phần trong đó. Ngƣời đọc cứ xem nhƣ đây 

là một chuyện trà dƣ tửu hậu mà thôi.  

Tôi là con trƣởng trong gia đình đông con. Tôi đƣợc sinh 

ra và sống thời thơ ấu ở xóm Đông An, làng An Ninh Hạ, 

huyện Hƣơng Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.  Xóm Đông An này 

gọi nôm na là Xóm Guốc vì hầu hết con em trong xóm đều 

theo nghề này nhƣ là nghề truyền thống của xóm. 

Năm 1951, ba tôi đƣa cả gia đình rời quê về lập nghiệp ở 

phƣờng Phú Thạnh, thành phố Huế. Về đây, Ba tôi xin đất 

dựng nhà trong khu vƣờn rộng của ông ngoại tôi bên ngoài cửa 
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Hữu. 

Ở đây, Ba tôi vẫn theo nghề làm guốc cho đến năm 1960 

mới chuyển qua nghề gõ đầu trẻ và làm hiệu trƣởng trƣờng sơ 

học Bồ Đề Phú Thạnh. Ba tôi có nhận năm ngƣời thanh niên 

học nghề.  Các anh là thợ học việc nhƣng đƣợc trả công và ăn 

chung với gia đình chúng tôi. 

Trong bữa ăn, thấy tôi cầm đũa gắp thức ăn không giống 

ai -hầu hết mọi ngƣời sử dụng đũa bằng đầu ngón tay- tôi lại 

kẹp cả hai chiếc đũa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa nhƣ ngƣời 

ta cầm bút. Anh Thành chế diễu: “Coi thằng Đoàn cầm đũa 

mắc cƣời chƣa kìa!”. Mấy anh thợ nhìn tôi, cƣời cợt. Ba tôi 

nghiêm sắc mặt nói với họ: “Mấy đứa bay cƣời chi? Tụi bay 

cầm đũa nhƣ ri là cầm đũa kiểu thợ. Hắn cầm đũa nhƣ rứa là 

hắn cầm đũa kiểu Thầy”. Lời nói của Ba tôi vậy mà linh 

nghiệm vì khi trƣởng thành, tôi theo nghề làm Thầy thật. 

 1. Làm thầy giáo ở trƣờng trung học đệ nhất cấp Hàm 

Long:  

Năm 1966, ba tôi xin thầy Thích Phƣớc Hải là hiệu trƣởng 

trƣờng Bồ Đề Hàm Long cho tôi dạy giờ các lớp đệ thất, đệ lục 

(lớp 6, lớp 7 ngày nay). Các môn tôi dạy là sử địa, lý hóa và 

vạn vật. Trƣờng Bồ Đề Hàm Long  là hai dãy nhà trệt nằm 

trong khuôn viên chùa Báo Quốc, khu Lịch Đợi, ở chân dốc 

Nam Giao phía hữu ngạn sông Hƣơng. Đó là cơ sở phòng ốc 

trƣớc đây của Phật học đƣờng Báo Quốc do An nam Phật học 

tổ chức để đào tạo Tăng tài Phật giáo từ thập niên 40, do Bác 

sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám khởi xƣớng. 

Lƣơng dạy giờ hồi đó của các thầy giáo chuyên trƣờng 

120 đồng một giờ, riêng tôi là sinh viên, đi dạy nhƣ là việc làm 

thêm, lãnh chỉ 80 đồng một giờ. Một tuần tôi dạy 10 giờ, tính 

ra một tháng tôi lãnh 3.200 đồng. So với thời giá lúc đó, đối 

với một sinh viên làm thêm thì lƣơng nhƣ thế cũng khá. 

Lúc đó đang còn trẻ nhƣng tôi đã dạy dỗ học trò rất chững 

chạc, đƣờng hoàng, đứng đắn và tự tin, dù ở những bàn cuối 
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lớp có nhiều nam sinh cao to và tuổi đời suýt soát tuổi tôi và 

nhiều nữ sinh duyên dáng tuổi cập kê tuổi ông Thầy.          

2. Thi đậu vào trƣờng đại học Sƣ phạm Huế:  

Tôi đậu tú tài toàn phần năm 1964. 

Những năm từ 1963 đến 1966, tình hình chính trị miền 

Nam xáo động nhiều. Chính phủ miền Nam thay đổi liên tục, 

hết đảo chính tới chỉnh lý. Trong bối cảnh đó, những cuộc biểu 

tình ở Huế nối tiếp liên miên. Tôi bị cuốn theo cuồng lƣu đó 

nên chẳng tâm trí đâu để học hành. Năm 1966, những biến 

động chính trị tạm lắng, tôi nhẫm lại mình mất 2 năm vô ích, 

nếu không học thì mất hoãn dịch vì lý do học vấn phải nhập 

ngũ, ra lính. Năm đó tôi vẫn theo học  lớp SPCN (Sciences, 

Physiques, Chimies et Naturelles). Nói tiếng Tây cho vui chứ 

nói rõ ra là lớp dự bị Lý- Hóa-Sinh của đại học Khoa học Huế. 

Cuối năm đó, tôi đậu lớp dự bị. Vào niên khóa mới, trƣờng  đại 

học Sƣ phạm Huế thay đổi điều kiện tuyển sinh viên. Những 

năm trƣớc, trƣờng tổ chức thi tuyển giáo sinh vô năm thứ Nhất 

từ những học sinh ƣu tú có bằng tú tài toàn phần học 4 năm, 

nhƣng đến năm 1967 thì tuyển giáo sinh từ những sinh viên đã 

đậu chứng chỉ dự bị Văn khoa hay Khoa học và thời gian học 

hệ đệ nhị cấp rút lại còn 3 niên khóa. 

Tôi cũng nạp đơn dự thi ban Vạn vật nhƣng không mong 

chi đâu đƣợc vì tôi học quá ƣ tài tử mà thi concours thế này tôi 

toàn chọi với cao thủ “gạo bài” nhƣ cháo (môn Vạn vật mà). 

Thế là nạp đơn cứ nạp, chơi cứ chơi, tà tà gần đến ngày thi mà 

tôi tỉnh nhƣ ruồi. Còn mƣơi ngày thì đến ngày thi, ba tôi nhắc 

khi mô thi mà không thấy con học chi cả, tôi mới giật mình. Ừ, 

vô lý đi thi mà “Sờ bụng Ông không một chữ nào”  thì quê quá, 

tôi bèn bỏ ra mấy ngày đêm ôn tập bài vở.  Ôi chao, một đống 

bài vở ghi chép dày cộm nhƣ ri mần răng ngốn hết đây. 

Tôi bèn tỉnh lƣợc bằng cách “chầm chày may rủi”. Mỗi 

môn tôi chọn năm sáu bài có nội dung là cốt lõi của môn đó 

trong số khoảng 20 - 30 bài để học ôn cho kỹ,  trật ra ngoài 

mấy câu đó thì đành chịu thua. Thế mà khi vào thi, môn thi nào 
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đề bài có bốn câu thì đều trúng vô trong năm sáu câu tôi dự 

đoán và đã học thuộc lòng rồi. Dù làm bài thông suốt nhƣng 

khi so với nỗ lực của các bạn khác, tôi có rất ít hy vọng đậu. 

Ngày treo bảng, chúng tôi đến sớm, đứng xớ rớ bên ngoài, 

nhìn qua cửa kính tôi thấy những giám khảo cùng nhân viên 

văn phòng đang ráp phách, vô điểm và đánh máy lên danh sách 

những ngƣời thi đậu. Chợt thấy ông Nguyễn Trƣờng Tùng, thƣ 

ký Đại học đƣờng nhà trƣờng đi vào phòng, tôi nói với ông: 

“Anh vào xem danh sách ban Vạn vật coi có tên em không, Lê 

Duy Đoàn, anh nhớ coi giùm nhé!”. 

Anh Tùng vào một lúc đi ra nói nhỏ không thấy có tên tôi. 

Điều này đối với tôi cũng chẳng có gì bất ngờ vì ban Vạn vật 

hệ đệ nhị cấp có trên 100 ngƣời dự thi tuyển nghe nói chỉ lấy 

trên 10 ngƣời mà học nhƣ mình thì mần răng lọt vô cho đƣợc! 

Đến khi nhân viên văn phòng mang mấy tờ danh sách 

trúng tuyển ra niêm yết trong bảng thông tƣ của trƣờng, mặc 

những ngƣời bạn xúm vô xem, tôi thờ ơ vì nghĩ mình hỏng rồi, 

thì nghe bạn Hoàng Hữu Ân reo lên: “Ê Đoàn, mi đậu rồi tề!”. 

Tôi không tin, nghĩ là ngƣời bạn nói đùa nhƣng khi xem bảng 

đậu thì có tên tôi thật. Tôi reo lên ”Trúng số rồi!”. Lời reo vui 

quả đúng với tâm trạng tôi lúc đó vì tôi tƣởng mình hỏng mà 

lại đậu, mà học Sƣ phạm lại có học bổng một tháng 2000 đồng. 

Sƣớng mê tơi đi chứ! 

 Kỳ thi vào trƣờng đại học Sƣ phạm năm 1967 môn Vạn 

vật hệ đệ nhị cấp có 17 ngƣời đậu, thì tôi đậu thứ 8. Các bạn nữ 

sinh viên có 9 ngƣời: Hoàng thị Thủy Tiên, Trần Nguyễn 

Tuyết Anh, Trần Thị Thanh Đàm, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn 

Thị Minh Tâm, Lê Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Ngộ, Võ Thái 

Thị Hoàng Hoa, Phạm Thị Ngọc Hiên. Nam sinh viên có 8 

ngƣời: Nguyễn Đăng Am, Hoàng Hữu Ân, Ngô Hữu Tín, Lê 

văn Nhơn, Lê Quang Vinh, Nguyễn Chiếu, Hoàng Kim Thọ và 

tôi, Lê Duy Đoàn. 
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BAN VẠN VẬT NĂM 1970: 17 người, 
“XUẤT HIỆN” NĂM 2019: 9 người 

 Tôi để tên bạn Hoàng Thị Thủy Tiên đầu danh sách là có 

ý khoe một ngƣời đẹp trong lớp tôi. Một nhan sắc đài các 

chuẩn mực của một cô gái Huế toàn ròn. Vóc dáng, làn 

da, khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói, 

điệu cƣời, cả cái răng khểnh, cái 

lúm đồng tiền, cái chi cũng đẹp. 

Tánh nết Thủy Tiên thùy mị, đoan 

trang, vui tƣơi, nhã nhặn, nết na, 

dễ gần mà phong thái lại kiêu sa. 

Dù không ai bình chọn nhƣng 

theo ý rất nhiều ngƣời, bạn ấy là 

hoa khôi không chỉ của sinh viên 

trƣờng đại học Sƣ phạm những 

năm chúng tôi học ở trƣờng mà 

còn là hoa khôi của sinh viên 

Viện đại học Huế thời đó nữa. Hồi 

đó nàng đánh đôi, đánh đọ với bạn 
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Trần Đình Tùng, sinh viên năm cuối đại học Y khoa Huế. 

Chàng và nàng đi đâu riêng tƣ với nhau ăn chè, ăn cháo, ăn 

bánh bèo chén Ngự Bình hay mua sắm gì cũng hay kéo tôi đi 

theo để làm “cục kê”. Hồi đó sao tôi khờ khạo thế không biết 

nữa? 
 

 
Sinh viên các ban cùng khóa chụp hình chung với Thầy Nguyễn 

Quới, Thầy Trần Văn Tường tại Trại Tốt nghiệp, đồi Từ Hiếu, Huế 

năm 1970. 

Có điều rất rõ ràng là kỳ thi tuyển sinh viên Sƣ phạm năm 

đó chú trọng nhiều đến chất lƣợng chứ không phải số lƣợng. 

Nhìn con số sinh viên trúng tuyển thì biết rõ điều này. Môn 

Việt-Hán tuyển 11 ngƣời, môn Pháp văn chỉ tuyển đƣợc 2 

ngƣời, môn Anh văn chỉ 5 ngƣời, môn Sử-Địa chỉ 4 ngƣời, 

môn Toán chỉ 4 ngƣời, môn Lý-Hóa chỉ 8 ngƣời và môn Vạn 

vật nhiều sinh viên nhất cũng chỉ 17 ngƣời. 

Sau khi đậu kỳ thi viết chúng tôi còn qua một kỳ thi 

phong cách đứng lớp (chứ không phải thi oral). Thầy Lê Trọng 

Vinh, tiến sĩ Đệ tam cấp dạy chúng tôi môn Thực vật làm giám 

khảo. Thí sinh lộ nỗi lo lắng và lúng túng ra mặt. Thầy Vinh 

cao to, trắng hồng, khuôn mặt đẹp trai, phong cách nhƣ Tây, 
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với vẻ mặt khoan hòa động viên mọi ngƣời. Đến phiên tôi, vừa 

cầm phấn viết xong đề bài trên tấm bảng đen, thầy đã khoát tay 

và nói: “Đƣợc rồi” làm tôi thấy nhẹ cả ngƣời.  

Sau ngày 30-4-75, ở Việt nam, ngƣời ta thƣờng nghe câu 

“Chuột chạy cùng sào mới vào Sƣ phạm” khi đến mùa tuyển 

sinh hằng năm. Điều này nói lên nghề dạy học bị xã hội xem 

thƣờng, rẻ rúng nhƣ thế nào và chất lƣợng của thí sinh ra sao. 

Trung bình 3 môn thi là 15 điểm mà 9 -10 điểm cũng trúng 

tuyển thì mấy sinh viên yếu kém này đào tạo ra thành Thầy thế 

nào nhỉ? 

3.  Trƣờng lớp  

Trƣờng đại học Sƣ phạm Huế nhìn từ trên cao, hai tòa nhà 

là giảng đƣờng hình chữ Y, thực hiện theo đồ án của kiến trúc 

sƣ Ngô Viết Thụ, khôi nguyên La Mã. Một trong hai tòa nhà 

sau này dùng làm trƣờng trung học Kiểu Mẫu Huế. Kiến trúc 2 

tòa nhà bền vững, phòng ốc thoáng đãng, bố trí hợp lý chức 

năng sử dụng, không gian nghiêm tịnh hợp với tinh thần Sƣ 

phạm. Đƣợc học dƣới mái truờng này là niềm vinh dự của 

chúng tôi. 

Có một thời trƣớc 1975, ở miền Nam rộ lên phong trào 

coi tử vi, dịch lý, phong thủy rất rầm rộ. Nhiều sách báo nói về 

vấn đề này. Một số ngƣời bàn về phong thủy kinh thành Huế 

nói rằng Huế khó ngóc đầu lên đƣợc. “Tả Thanh long” là Cồn 

Hến, “hữu Bạch hổ” là cồn Giả Viên thật ra là đầu và đuôi con 

rồng Huế ẩn mình dƣới làn nƣớc sông Hƣơng trong xanh tình 

tự. Khổ nỗi là đầu rồng bị đóng đinh ngay vị trí con mắt (ý nói 

bể chứa nƣớc ngọt cung cấp cho thành phố hình dáng nhƣ cây 

đinh), đuôi rồng bị chặn lại bởi Đập Đá nên rồng Huế không 

thể quẫy đuôi. Nhƣ thế rồng làm sao mà bay lên cho đƣợc? Lại 

thêm mặt tiền trƣờng đại học Sƣ phạm và trƣờng Kiểu Mẫu 

nhƣ hai tấm lƣới khổng lồ bủa vây nên con rồng Huế phải chịu 

thúc thủ, dù tài năng bao nhiêu đi nữa cũng không làm chi 

đƣợc (?!). Chuyện liên quan đến trƣờng của mình, ngƣời ta nói 

oan nhƣ vậy mà mình đành chịu không cãi đƣợc mới tức! Nơi 
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đào tạo ra những ngƣời Thầy giáo mà mấy ông thầy địa nói 

nhƣ rứa làm cho ngôi trƣờng mang tiếng chịu lời, thật là, hòn 

đất mà biết nói năng/ mấy ông thầy địa hàm răng không còn! 

4.  Khai giảng:  

Chúng tôi dự lễ khai giảng chung 5 khoa của Viện Đại 

học Huế niên khóa 1967-1968, đƣợc tổ chức long trọng tại 

giảng đƣờng Viện đại học Huế. Thầy Lê Thanh Minh Châu là 

Viện trƣởng Viện đại học Huế giới thiệu Thầy Nguyễn Quới, 

Trƣởng khoa trƣờng đại học Sƣ phạm đọc diễn văn khai giảng. 

Năm đó Thầy 42 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, là Tiến sĩ  tốt nghiệp 

Viện Đại học Sorbonne. 

Diễn văn của Thầy lấy truyện Don Quichotte của Miguel 

de Cervantes, văn hào Tây Ban Nha, làm cái sƣờn để dẫn giải 

về niềm tin đẹp đẽ của con ngƣời trong cuộc sống.  

Cuộc phiêu lƣu 

kỳ vỹ và đầy hoang 

tƣởng của Don 

Quichotte với ngƣời 

hầu cận trung thành 

Sancho Panza trên 

con lừa thật là khôi 

hài và thảm hại. Cuộc 

chiến đấu không cân 

sức giữa ông ta với những gã khổng lồ (thật ra chỉ là những cái 

cối xay gió) là cuộc dấn thân vào chốn hiểm nguy để chống lại 

CÁI ÁC. Một sự hoang tƣởng thánh thiện, một ngụ ngôn đƣợc 

Thầy Quới đƣa vào diễn văn khai giảng một cách rất là sinh 

động. Một thông điệp văn hoa cũng là một lời khuyên cho sinh 

viên, biết ƣớc mơ, tìm cách thực hiện ƣớc mơ và chiến đấu 

chống CÁI ÁC dù không cân sức. 

Về sau này, nhìn lại những việc làm trong thời sinh viên 

của mình và các bạn bè cùng lứa, tôi thấy nhiều ngƣời trong 

chúng tôi có hơi hám của anh chàng Don Quichotte này.  
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5. Học hành:  

Có một điều rất đặc biệt là chúng tôi học ở trƣờng 3 niên 

khóa thì có 3 đời Khoa trƣởng. Năm 1967 Thầy Lê Trọng 

Vinh, năm 1968 Thầy Nguyễn Quới và năm 1969-70 Thầy 

Nguyễn Đức Kiên kế tiếp nhau là khoa trƣởng trƣờng đại học 

Sƣ phạm Huế. Bây giờ tôi đang giữ Chứng chỉ tạm thay Bằng 

tốt nghiệp do Thầy Nguyễn Đức Kiên
1
 ký. Còn Thầy Lê Trọng 

Vinh năm 1968 vào làm Thứ trƣởng Bộ Quốc gia giáo dục ở 

Sài Gòn. 

Chúng tôi học đồng thời 2 chƣơng trình: Những môn học 

chuyên ngành Sƣ phạm chúng tôi học tại trƣờng Sƣ phạm và 

các chứng chỉ cử nhân Khoa học chúng tôi học tại trƣờng đại 

học Khoa học trong khuôn viên Morin. Mỗi chứng chỉ Thực 

vật, Động vật và Địa chất lại đƣợc chia thành 2 tín chỉ. Mục 

đích là ra trƣờng đại học Sƣ phạm thì sinh viên cũng lấy xong 

bằng cử nhân khoa học. 

Cũng nói thêm một chút về trang phục của chúng tôi ở 

trƣờng. Hầu hết nữ sinh viên mặc áo dài màu trang nhã, kín 

đáo và nam sinh viên bắt buộc phải mang giày, áo chemise 

màu trắng cổ thắt cravate khi vào trƣờng Sƣ phạm. Các phân 

khoa khác của Viện đại học Huế không bắt buộc sinh viên ăn 

mặc nhƣ thế. 

Bạn bè trong lớp chúng tôi rất thân thiết, ngoài nhƣng 

buổi học chúng tôi còn tổ chức du ngoạn, thƣờng rủ nhau đi 

uống café hay ăn chè Cồn, ăn bánh bèo Ngự Bình, liên hoan 

với nhau mỗi khi lãnh học bổng… Cho đến bây giờ chúng tôi 

vẫn liên lạc, giữ tình thân và gặp nhau mỗi khi có dịp.  

6. Thực tập: 

Thời gian học tập ở trƣờng Sƣ phạm trôi qua cũng nhanh. 

Hai sự kiện lớn trong thời gian này là sự kiện Tết Mậu Thân 

(1968) để lại bao đổ nát, chết chóc, mất mát và tang thƣơng 
                                                             

1
 Thầy Nguyễn Đức Kiên mất tại Huế, ngày 4-9-2017, thọ 89 tuổi (NVB 

chú). 
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trên miền đất đã nghèo mà còn cực của Cố đô Huế và sự kiện 

sinh viên Huế lãng khóa năm 1970 để lại những xáo động lớn 

trong xã hội và trong lòng ngƣời dân Huế. Tất cả khổ nạn rồi 

cũng qua. 

Đến năm học thứ ba (1969-1970), chúng tôi có đợt thực 

tập giảng dạy trên lớp học của các trƣờng công lập trong thành 

phố Huế. Tôi đƣợc phân vào dạy ở trƣờng Quốc Học. Thầy 

Phạm Hữu Hiệp hƣớng dẫn tôi. Khi xong đợt thực tập, ngồi 

nhận xét từng ngƣời một, Thầy Hiệp nói: “Anh Đoàn có lối 

dạy học giống phong cách giảng dạy của Thầy Hiệu (ý nói so 

sánh với Thầy Nguyễn Ký, nguyên hiệu trƣởng trƣờng Quốc 

học Huế). Giọng nói ấm, không tốn sức mà vang. Diễn đạt rõ 

ràng dễ hiểu. Truyền đạt đầy đủ nội dung bài giảng. Phong thái 

tự tin, chững chạc đƣờng hoàng”. Một lời khen của Thầy Hiệp 

làm tôi vui và nhớ mãi đến tận bây giờ. 

Một ngƣời bạn tôi là Nguyễn Thị Hiền, đƣợc Thầy Bửu 

Đôn hƣớng dẫn, thực tập dạy lớp đệ nhị (lớp 11 ngày nay) ở 

trƣờng trung học Kiểu Mẫu, gặp rắc rối khi vào lớp bị học sinh 

quậy phá. Đây là lối quậy phá có bàn bạc sắp xếp trƣớc, để nắn 

gân mấy ông thầy, bà thầy mặt non choẹt búng ra sữa này cho 

vui. Mặc dù không đƣợc phân vào thực tập tại trƣờng Kiểu 

Mẫu nhƣng do các bạn thực tập ở đây xin nên tôi cũng đƣợc 

Thầy Bửu Đôn cho phép vào dạy đúng lớp quậy phá đó, xem 

các em quậy phá cấp bậc nào. Mục đích là để cho chúng biết là 

“bắt ma phải nhờ thầy pháp”. “Nhất quỷ nhì ma” mà còn bị bắt 

thì nhằm nhò chi “thứ ba học trò”. 

Trong giờ dạy, sau phần gọi học sinh lên trả bài, tôi bắt 

đầu giảng bài mới. Vừa cầm phấn viết chữ đầu tiên lên bảng 

đen thì vài nữ sinh phía bên phải, rồi bên trái nhao nhao lên: 

“Thƣa thầy, cho hỏi”. Tôi từ từ quay lại thì thấy 4, 5 nữ sinh 

đang đứng đƣa tay lên xin hỏi. Tôi nghiêm mặt, gạt tay: “Ngồi 

xuống! Tôi chƣa giảng câu nào trong bài mới thì các em có 

thắc mắc gì để hỏi? Các em có quyền hỏi nhƣng phải đợi tôi 

giảng xong một đoạn mới đƣợc phép hỏi, nghe chƣa?”. Mấy cô 
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bé hùng hổ bao nhiêu thì khi riu ríu ngồi xuống đều cụt hứng 

nhƣ mèo cắt tai. Giảng xong một đoạn, tôi chỉ nữ sinh trông ra 

vẻ rắn mắt nhất, có lẽ là đầu têu nhóm quậy phá: “Bây giờ, các 

em có thắc mắc gì cứ hỏi.” Cô bé nói lí nhí: “Dạ, không hỏi 

nữa”. Tôi chỉ mấy nữ sinh khác cũng trả lời nhƣ thế. Tôi hào 

hứng giảng bài cho đến khi chuông báo hết giờ. 

Mấy ngƣời bạn thực tập ngồi dự giờ ở cuối lớp sung 

sƣớng ra mặt. Hiền reo lên: “Ê, tất cả về Vỹ dạ. Tau đãi chè 

Cồn”. 

7. Ra trƣờng: 

Mỗi khóa sinh viên Sƣ Phạm ra trƣờng đều đƣợc đặt tên 

khóa theo tên môt danh nhân. Khóa tôi là khóa Phan Chu 

Trinh. 

Cả hai hệ đệ nhị cấp và đệ nhất cấp ra trƣờng năm 1970 

có 117 ngƣời tốt nghiệp. Riêng hệ đệ nhị cấp chúng tôi có 49 

Sinh viên tốt nghiệp. 

 Tùy theo thứ hạng kỳ thi tốt nghiệp, mỗi ngƣời khi đến 

lƣợt mình sẽ đƣợc chọn trƣờng trong danh sách nhiệm sở chiếu 

theo nhu cầu thực tế do Bộ Quốc gia giáo dục gửi về trƣờng 

đại học Sƣ phạm Huế. Các nhiệm sở dành cho sinh viên sƣ 

phạm Huế tốt nghiệp trải dài qua các tỉnh thành từ tỉnh Quảng 

Trị cho đến tỉnh Bình Thuận, lên trên các tỉnh Cao nguyên. 

Việc chọn nhiệm sở diễn ra công khai, minh bạch và công 

bằng theo thứ tự ƣu tiên của bảng xếp thứ hạng  khi tốt nghiệp. 

Những ngƣời đỗ cao thƣờng chọn dạy các trƣờng ở trung tâm 

các thành phố, thị xã. Những ngƣời đỗ thấp hơn phải chọn 

những trƣờng còn lại, thƣờng là những trƣờng ở các quận 

huyện xa thành phố. Không có chuyện chạy vạy để có chỗ dạy 

tốt bằng tiền bạc hay là quyền lực. Điều đó thể hiện tính ƣu 

việt của môi trƣờng sƣ phạm của miền Nam trƣớc năm 1975. 

Tôi chọn nhiệm sở là trƣờng trung học Đại Lộc tỉnh 

Quảng Nam. Trƣờng này nằm ở Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại 

Lộc trù phú, về phía tây cách Đà Nẵng khoảng 30 km. 
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Trƣờng ở vùng nƣớc độc và nguy hiểm nhƣng nhờ gần 

nhà nên tuần nào tôi cũng về Huế… để kiếm vợ.  

***  

Sƣ phạm, một con đƣờng. Con đường là Đạo nên có một 

đạo gọi là Đạo Làm Thầy. Ngƣời theo con đƣờng sƣ phạm là 

theo Đạo Làm Thầy nên cần học Đạo, sống Đạo và hành Đạo 

để đƣợc học trò, phụ huynh và xã hội quý mến, và tự mình 

không hổ thẹn với nghề nghiệp cao quý mà mình đã mang 

nghiệp vào thân với danh xƣng: Thầy giáo.  

Sài gòn, 31/3/2013. 

Lê Duy Đoàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LDĐ-NVB GẶP NHAU TẠI NHA TRANG SAU MẤY CHỤC NĂM  
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CHỌN NGHIỆP - HỌC VÀ HÀNH 
------------------------------------------- 

TRẦN HOÀI 
(Ban Việt-Hán)    

 

 Tốt nghiệp tú tài phần thứ hai ban B (Khoa học toán)  

năm 1964, niên khóa đầu tiên bƣớc chân vào trƣờng đại học ở 
Huế, tôi ghi danh học chứng chỉ Toán Lý đại cƣơng (MGP) 
thuộc trƣờng đại học Khoa học Huế. Để tạo thêm điều kiện cho 
việc học tập, tôi đã về quê nhận dạy tại trƣờng trung học Bán 
công Vinh Lộc là nơi mà tôi đã  gắn bó qua bốn năm học bậc 
trung học Đệ nhất cấp (trung học cơ sở hiện nay). Sau một thời 
gian, tôi nhận thấy quê tôi cách Huế khoảng 40km, thời đó đi 
lại “cách đò trở giang” không thuận tiện nhƣ bây giờ, nếu thực 
hiện vừa đi dạy vừa đi học thì sẽ rất khó đạt kết quả tốt cho cả 
hai công việc đó, nên tôi đã nghĩ đến việc “dạy kèm tại nhà” 
(precepteur) ở Huế nhƣ một số bạn bè tôi. Sau nhiều ngày suy 
đi tính lại, tôi quyết định vẫn thực hiện vừa đi dạy vừa đi học 
nhƣng chuyển sang ghi danh học chứng chỉ Dự bị Văn khoa 
thuộc trƣờng đại học Văn khoa Huế. Tôi thực hiện theo 
phƣơng thức này khoảng 2 niên khóa  và đã xin nghỉ hẳn 
không đi dạy nữa trƣớc khi tôi dự thi tuyển vào học năm thứ 
Nhất (niên khóa 1967-1968) ban Việt-Hán trƣờng đại học Sƣ 
phạm Huế. Thời kỳ này, trƣờng đại học Sƣ phạm đã chuyển 
đổi việc thi tuyển vào năm thứ Nhất ngành thƣờng xuyên 
(ngành Đệ nhị cấp) là sinh viên phải có chứng chỉ Dự bị Văn 
khoa hoặc Khoa học mới đƣợc dự thi và nếu trúng tuyển sẽ học 
thêm 3 năm nữa là hoàn thành chƣơng trình đào tạo. Nhƣ thế, 
khóa Phan Chu Trinh chúng tôi (1967-1970) đã hoàn thành 
chƣơng trình đào tạo và thi tốt nghiệp vào ngày 18-08-1970. 
Mọi việc diễn ra tƣởng nhƣ suôn sẻ và nếu “thuận buồm xuôi 
gió” thì Lễ tốt nghiệp của khóa chúng tôi đƣợc tiến hành vào 
ngày 25-9-1970 tại Đại giảng đƣờng Viện đại học Huế theo 
giấy mời trang trọng mà trƣờng đại học Sƣ phạm đã phát hành. 
Nhƣng… 
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Ngày 11-3-1970, anh Huỳnh Tấn Mẫm, quyền Chủ tịch 
Tổng hội Sinh viên và hàng chục sinh viên học sinh Sài Gòn bị 
bắt, bị chụp mũ “hoạt động cho cộng sản”!, mở đầu cho giai 
đoạn chính quyền đàn áp mãnh liệt phong trào đấu tranh của 
sinh hiên học sinh và đã tác động làm bùng lên mạnh mẽ làn 
sóng đấu tranh chống chính quyền bắt bớ, khủng bố, đàn áp 
sinh viên học sinh, đòi phải trả tự do tức khắc cho sinh viên 
Huỳnh Tấn Mẫm cùng các sinh viên học sinh đã bị bắt vô cớ 
… Sự việc nầy đã làm cho sinh viên học sinh Huế quan tâm 
theo dõi, không khí sinh hoạt tại trụ sở Tổng hội Sinh viên và 
các Ban diện Sinh viên của các Khoa thuộc Viện Đại học Huế 
có những chuyển biến tích cực hơn. Hội đồng Đại diện Sinh 
viên Huế niên khóa 1970-1971 đƣợc thành lập và ngay sau khi 
Tổng hội Sinh viên Sài Gòn gửi điện văn cho sinh viên học 
sinh Huế thông báo tình hình đấu tranh và kêu gọi phối hợp 
hành động, Hội đồng đã ra Tuyên cáo số 1 nghiêm khắc và cực 
lực lên án chính quyền bắt bớ đàn áp sinh viên học sinh và 
tuyên bố tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của sinh viên học sinh 
Sài Gòn. Trƣớc đó bốn Ban Đại diện Sinh viên Sƣ phạm, Luật 
khoa, Y khoa, Khoa học đã gửi Kháng thƣ cho chính quyền 
yêu cầu chấm dứt những vụ bắt bớ sinh viên học sinh.  

Nhằm tổ chức lãnh đạo phong trào và hỗ trợ tích cực cho 
cuộc đấu tranh của sinh viên học sinh Sài Gòn, tại Đại hội Sinh 
viên học sinh Huế kỳ 1 (ngày 6-4-1970) đã quyết định sinh 
viên học sinh Huế bãi khóa một tuần lễ từ ngày 6 tháng 4 và  
thành lập “Ủy ban phối hợp sinh viên học sinh Huế tranh đấu”. 
Từ đây mở ra một giai đoạn mới của phong trào đấu tranh của 
sinh viên học sinh và các tầng lớp nhân dân ở các đô thị miền 
Nam chống Mỹ và các chính quyền ở miền Nam lúc bấy giờ. 
Riêng ở Huế, phong trào khởi đầu từ năm 1970 và tiếp theo 
trong 2 năm 1971-1972 đã phát triển mạnh mẽ, có thời kỳ lên 
cao trào. Thông qua các hình thức tập  hợp lực lƣợng và 
phƣơng thức đấu tranh sáng tạo, phong phú đa dạng, gần nhƣ 
thu hút đƣợc các thành phần tầng lớp nhân dân Huế tham gia 
trong đó lực lƣợng sinh viên học sinh là nòng cốt. Có thể nói 
rằng phong trào giai đoạn nầy phát triển một cách sâu rộng, 
quyết liệt nhƣ phong trào giai đoạn 1963-1966. Đặc biệt, tại 
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Đại hội Sinh viên học sinh miền Nam lần thứ III tổ chức ở Huế 
ngày 1-7-1970 quyết định thành lập 2 tổ chức: Ban đại diện 
Sinh viên học sinh Việt Nam và Ủy ban phối hợp hành động 
sinh viên học sinh Việt Nam đã tạo điều kiện cho phong trào ở 
các đô thị miền Nam lúc bấy giờ  thực hiện đƣợc sự liên kết và 
phối hợp chung, tạo ra sự thống nhất và đồng bộ trong hoạt 
động đồng thời mở ra mối quan hệ với quốc tế. Ngày 30-8-
1970, Đại hội Sinh viên học sinh miền Nam lần thứ IV đƣợc tổ 
chức tại Trung tâm Quốc gia nông nghiệp Sài Gòn, chính 
quyền đã huy động một lực lƣợng lớn cảnh sát dã chiến và 
quân đội tập trung vây ráp, đàn áp tàn bạo, bắt giam giữ 117 
sinh viên học sinh. Ngay sau đó phong trào đấu tranh, nhất là ở 
hai trung tâm Sài Gòn và Huế, bùng lên đòi thả tức khắc tất cả 
sinh viên học sinh bị bắt giữ vô căn cứ và yêu cầu chính quyền 
chấm dứt ngay mọi hành động đàn áp, bắt bớ sinh viên học 
sinh… Nhằm xoa dịu một cách bịp bợm, chính quyền đã thả 
hầu hết sinh viên học sinh bị bắt sau khi buộc gia đình phải làm 
giấy bảo lãnh, riêng 3 sinh viên học sinh chủ chốt của phong 
trào Sài Gòn và Huế  là anh Hùynh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi và 
tôi bị chuyển đến giam giữ tại khám Chí Hòa. Phong trào đấu 
tranh phát triển ngày càng mạnh mẽ buộc chính quyền phải trả 
tự do cho ba chúng tôi vào đầu tháng 10 năm 1970.   

Trƣớc tình hình phong trào đấu tranh của học sinh sinh 

viên diễn ra liên tục và dài ngày đã ảnh hƣởng trực tiếp đến 

những sinh hoạt của các trƣờng trung học và đại học ở Huế, 

hơn nữa thời gian nghỉ hè của sinh viên phải đi học “Quân sự 

học đƣờng” tập trung tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Phú 

Bài, vì thế, Lễ tốt nghiệp và chọn nhiệm sở của khóa chúng tôi, 

khóa Phan Châu Trinh phải lùi thời gian lại và đƣợc tổ chức tại 

Giảng đƣờng trƣờng đại học Sƣ phạm vào ngày 16-12-1970. 

Tôi chọn nhiệm sở trƣờng Nữ trung học Đà Nẵng. Dù đƣờng 

sá xa và đi lại khó hơn Quảng Trị, nhƣng  tôi đã gắn bó với Đà 

Nẵng cả thời gian học trung học đệ nhị cấp (học Đệ tam và Đệ 

nhị trƣờng trung học Phan Thanh Giản, học Đệ nhất trƣờng 

trung học Sao Mai), hơn nữa tôi lại có gia đình bà chị lớn đang 

sinh sống ở  đây nên việc ăn ở sẽ thuận tiện hơn. Hai ngày sau 
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Lễ tốt nghiệp và chọn nhiệm sở, tôi đã đến trƣờng Nữ trung 

học Đà Nẵng làm các thủ tục cần thiết và tôi đƣợc trƣờng cho 

phép nghỉ một tuần lễ để sắp xếp công việc riêng.  Đến ngày 

hẹn, gần cuối tháng 12, bà Giám học gặp tôi để bàn bạc về 

phân bổ thời khóa biểu dạy chính thức của tôi thì bà nêu lý do 

là tôi đến nhận nhiệm sở chậm sau khi trƣờng đã khai giảng 

năm học mới nên rất khó sắp xếp!  Thời bấy giờ, Bộ Giáo dục 

qui định giáo sƣ bậc trung học Đệ nhị cấp  phải đƣợc phân bổ 

đủ số lƣợng giờ dạy của môn học chính (theo phân ban đã học 

tại đại học Sƣ phạm) trƣớc khi phân bổ giờ dạy thêm. Nhƣng, 

thời khóa biểu dạy thực tế của tôi thì số lƣợng giờ của môn dạy 

chính ít (Tôi cảm thấy hình nhƣ trƣờng phân bổ có vẻ chiếu 

lệ!) mà giờ dạy thêm lại nhiều hơn. Mặc dù thông cảm với nhà 

trƣờng, nhƣng sau khi trao đổi thêm một hồi khá lâu với bà 

Giám học, thấy bà ta cũng không bằng lòng, tôi đề nghị xin 

gặp bà Hiệu trƣởng để trình bày. Cuối cùng thì  các yêu cầu 

của tôi về vấn đề giờ dạy cũng đƣợc giải quyết thỏa đáng hơn. 

Nhƣ thế  mọi việc tƣởng đã êm xuôi nếu không có Thông báo 

của Bộ Giáo dục ngày 18-01-1971 về việc tôi phải “trình diện 

nhập ngũ” học quân sự tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung 

để trả nợ chƣơng trình “Quân sự học đƣờng” trong thời gian 

học đại học còn thiếu do chúng tôi đấu tranh chống đối đòi hủy 

bỏ chƣơng trình nầy. Tôi nhớ có thêm một số bạn bè cùng đi 

đợt nầy nhƣ  ở đại học Huế có Ngô Văn Ban, đại học Sài Gòn 

có Cao Nguyên Lợi, Đoàn Văn Toại, …Kết thúc khóa học 

quân sự trong 9 tuần, tôi lại nhận Sự vụ lệnh của Bộ Giáo dục 

biệt phái về giảng dạy tại nhiệm sở cũ (trƣờng Nữ trung học Đà 

Nẵng). Khi về lại trƣờng là đến kỳ nghỉ hè, nên sau khi hoàn 

thành các thủ tục hành chánh cần thiết, tôi đƣợc ra Huế nghỉ 

phép. Thời gian ở Huế, có lần gặp anh Nguyễn Thiếu Dũng  

(Cháu gọi nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn 

Xuân là chú ruột và thầy Nguyễn Văn Xuân từng dạy môn Văn 

khi tôi học lớp đệ tam, đệ nhị trƣờng Phan Thanh Giản), quê 

anh ở Quảng Nam - Đà Nẵng, cũng là dân Sƣ phạm, tốt nghiệp 

năm 1965 và đang dạy tại trƣờng Quốc Học Huế; anh chủ động 
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trao đổi ý định muốn hoán chuyển với tôi để vào trƣờng Nữ 

trung học Đà Nẳng và nếu tôi đồng ý thì anh sẽ làm các thủ tục 

cho kịp niên khóa tới. Lúc đó hầu nhƣ tôi chẳng suy nghĩ gì lâu 

mà phản ứng rất nhanh  là tôi sẵn sàng theo ý muốn của anh. 

Đối với việc hoán chuyển nhiệm sở trong ngành giáo dục thời 

bấy giờ  tuy đƣợc Bộ Giáo dục qui định chặt chẽ với những 

điều kiện rõ ràng và trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, nhƣng khi 

thực hiện thì khá dễ dàng, không mất nhiều thời gian về thủ tục 

giấy tờ.  Vì vậy chỉ sau gần hai tháng, Bộ Giáo dục đã ra quyết 

định ngày 10-8-1971 chấp thuận cho chúng tôi đƣợc hoán 

chuyển. Nhƣ thế, từ niên khóa 1971-1972 tôi chuyển ra dạy tại 

trƣờng Quốc Học Huế.  Riêng với trƣờng Nữ trung học Đà 

Nẵng, cả 2 lần (lần nhận nhiệm sở đầu tiên và lần trở lại sau 

khóa học quân sự), tôi đều có tên trong danh sách giáo sƣ của 

nhà trƣờng, nhƣng tôi chƣa một lần đứng trên bục giảng, chƣa 

biết tên, biết mặt một học sinh nào cả, chƣa tham gia một sinh 

hoạt gì của nhà trƣờng,… Quan hệ giữa tôi với nhà trƣờng 

chƣa có gì gắn bó lắm và chƣa để lại trong tôi ấn tƣợng gi rõ 

nét. Vì thế từ giã trƣờng chỉ là việc mang tính chất hành chánh, 

đơn giản và nhẹ nhàng nhƣ gặp một ngƣời chƣa quen biết, trò 

chuyên làm quen nhau rồi chào từ giã nhau thế thôi. Tôi nghĩ 

có lẽ tôi không có duyên với trƣờng nầy chăng. Về lại Huế, dạy 

ở trƣờng Quốc Học một ngôi trƣờng nổi tiếng trong Nam ngoài 

Bắc, đƣợc xem nhƣ là “bệ phóng nhân tài” với  biết bao con 

ngƣời từng học tập nơi đây mà trƣởng thành đã đóng góp nhiều 

công sức cho đất nƣớc và dân tộc phát triển. Từ đây tôi mới bắt 

đầu làm công việc của một  ngƣời thầy giáo, sinh hoạt trong 

một môi trƣờng và các mối quan hệ mới. Tôi nghĩ đã đến lúc 

“An cƣ lạc nghiệp” và tâm nguyện cơ duyên này sẽ rộng mở 

con đƣờng nghề nghiệp mà mình đã chọn. Về lại Huế, ngoài 

việc đi dạy, tôi lại còn duyên nợ với phong trào đấu  tranh 

chung của các tầng lớp nhân dân Huế nhất là của sinh viên học 

sinh, của trí thức, nhân sĩ, văn nghệ sĩ. Mặc dù tôi không còn 

trực tiếp và xông pha nhƣ thời sinh viên trƣớc đây nữa, nhƣng 

tôi nghĩ đã là “dân phong trào” (cụm từ anh em tham gia phong 
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trào đấu tranh ở các đô thị miền Nam trƣớc năm 1975 thƣờng 

gọi nhau một cách thân tình nhƣ vậy) thì mối quan hệ đó với 

tôi cũng nhƣ các anh em khác vẫn mãi là tình cảm nồng ấm 

trong mỗi ngƣời, là một phần cuộc sống đầy nhiệt huyết, rất 

trong sáng, không toan tính hoặc vƣớng bận gì ngoài khát vọng 

của tuổi trẻ… Tiếp nối phong trào năm 1970, trong 2 năm 

1971, 1972 phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ và quyết 

liệt tập trung vào  mục tiêu đấu tranh nhƣ: Chống chiến tranh, 

đòi hòa bình, ủng hộ Tuyên bố 07 điểm về chấm dứt chiến 

tranh, lập lại hòa bình của Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam, đòi Mỹ rút hết quân và phƣơng 

tiện chiến tranh, chống bầu cử “độc diễn” Tổng thống Việt 

Nam Cộng Hòa nhằm kéo dài chiến tranh,... Thời kỳ nầy chiến 

lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh” đƣợc Mỹ đẩy lên cao trào, 

mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dƣơng, lần thứ 2 tiến hành 

chiến tranh phá hoại miền Bắc, oanh tạc và phong tỏa các hải 

cảng ở miền Bắc Việt Nam làm cho Hòa đàm Paris bị ngƣng 

trệ. Trong tình hình đó, đầu tháng 4-1972 quân giải phóng  bắt 

đầu mở chiến dịch tấn công vào Quảng Trị, hàng vạn đồng bào 

phải di tản vào Huế… Trong khi Chính quyền hoang mang lo 

sợ thì Tổng hội Sinh viên Huế đứng ra mở cuộc vận động hỗ 

trợ giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn, tổ chức sử dụng  các 

trƣờng học làm các trung tâm tạm cƣ và tiếp nhận đồng bào 

vào ăn ở. Nhận thấy mối quan hệ giữa sinh viên học sinh với 

đồng bào di tản  ngày càng khắng khít, nguy cơ đồng bào sẽ 

nổi lên chống đối chính quyền thờ ơ vô trách nhiệm. Sau khi 

không thuyết phục đƣợc đồng bào và bị Tổng hội Sinh viên lên 

án, chính quyền đã “ra tay giải tỏa” các trung tâm tạm cƣ do 

sinh viên tổ chức bằng biện pháp bạo lực, một mặt đàn áp bắt 

bớ sinh viên học sinh, mặt khác cƣỡng bức đồng bào đƣa đến 

nơi khác. Tình hình ở chiến trƣờng Quảng Trị ngày càng đen 

tối đã tác động đến tình hình chung ở Huế càng thêm bất ổn, 

càng trở nên căng thẳng và chính quyền Thừa Thiên Huế càng 

lo sợ. Ngày 01-5-1972 Quảng Trị thất thủ thì ngay hôm trƣớc 

(ngày 30-4), Cảnh sát Thừa Thiên Huế đã sử dụng tổng lực mở 
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chiến dịch “Bình minh” khủng bố đánh phá tàn bạo phong trào 

Huế, bắt  trên một nghìn ngƣời đƣa đi đày ở Côn Đảo. Phong 

trào bị vỡ, những  ngƣời tham gia  phong trào đều bị rơi vào 1 

trong 3 hoàn cảnh: Bị chính quyền bắt đi tù, di tản đến địa 

phƣơng khác hoặc tìm cách tránh né nằm im tại chỗ và thoát ly 

lên căn cứ kháng chiến. Trƣớc tình hình nguy cấp đó, tôi và vài 

ba anh em nữa bàn bạc thống nhất là phải rời Huế ngay, phân 

tán đi từng ngƣời một, không cùng thời gian và hẹn gặp lại 

nhau tại Đà Nẵng. Tại đây, thông qua một đƣờng dây liên lạc ở 

vùng Nam Ô mà Huỳnh Phƣớc đã bắt mối, chúng tôi đã đƣợc 

đƣa lên căn cứ Quận 2 Đà Nẵng. Sau một thời gian tạm trú ở 

đây, chúng tôi đƣợc chuyển về vùng căn cứ Thừa Thiên Huế 

cho đến ngày về lại Huế, 26-3-1975.  

Gần 3 năm cách trở, về lại Huế với một tâm trạng bồn 

chồn của một ngƣời đang trở về nơi chốn thiết thân sau bao 

ngày xa cách. Trên đƣờng đi, qua núi Ngự Bình, đàn Nam 

Giao,…đến trƣờng Quốc Học bƣớc chân tôi nhƣ chậm lại, nhìn 

cổng trƣờng mà tâm trí cứ bần thần với biết bao cảm xúc đan 

xen khó diễn đạt bằng lời nói hoặc bằng từ ngữ mà chỉ bằng 

chiêm nghiệm và cảm nhận mà thôi… Nhƣ thế là tôi dạy ở 

trƣờng Quốc Học cũng không trọn một niên khóa! Trong tình 

thế mới hoàn toàn đổi thay, tôi chƣa có dịp về lại ngôi trƣờng 

thân thƣơng này nhƣng có một lần Nguyễn Văn Bổn (bút hiệu 

Tần Hoài Dạ Vũ), ngƣời đƣợc phân công Phụ trách điều hành 

trƣờng Quốc Học lúc bấy giờ, gặp tôi vừa nói vừa cƣời: “Hoài 

lên trƣờng mà nhận lƣơng đi”. Thấy thái độ của tôi có vẻ nghi 

nghi ngờ ngờ (mà thực ra bản thân tôi cũng nghĩ là Bổn nói 

chơi vui thôi), Bổn nhấn mạnh lại: “Thật đó chứ không phải 

chơi đâu!”. Lần nầy thì tôi chỉ cƣời chƣa kịp suy nghĩ gì thêm 

trƣớc một sự việc có vẻ lạ và quá đột ngột! Về sau, tôi nghĩ có 

lẽ nhà trƣờng cho là tôi chỉ đi lánh ở đâu đó một thời gian, tình 

hình ổn tôi sẽ quay về trƣờng dạy lại hoặc trƣờng  biết tôi đã 

thoát ly lên căn cứ rồi nhƣng vẫn cứ giữ tên tôi trong danh sách 

giáo sƣ của trƣờng. Trong tình hình lúc bấy giờ, cả 2 trƣờng 

hợp đó nếu thông báo cắt lƣơng của tôi thì sẽ gây ra cho trƣờng 
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rất nhiều phiền phức.  

Thế đó, ròng rã bốn năm trên ghế nhà trƣờng đại học, tốt 

nghiệp dạy ở hai trƣờng, tính đi tính lại rút cục không đủ thời 

lƣợng của một niên khóa! Tâm nguyện của tôi không thực hiện 

đƣợc. Việc dạy học với tôi đúng là “có danh” mà “không phận” 

vậy. 

T.H 

 
NHỮNG ĐỒNG MÔN “NHÓM HUẾ” HỌP MẶT  

 

NGÔ VĂN BAN GẶP TRẦN HOÀI VÀ CÁC BẠN NĂM 2010 TẠI HUẾ 

(HÌNH CHỤP TRƯỚC TRỤ SỞ TỔNG HỘI SV HUẾ NGÀY XƯA,  

ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH) 
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HOÀI NIỆM 
NHỮNG ĐỒNG NGHIỆP YÊU THƯƠNG 
ĐÃ MẤT 

------------------------------------------------------------------
NGUYỄN THỊ HIỀN 

(Ban Vạn vật) 

 

◊ HỒ THỊ LANG (1947 - 2007),  
ban Lý-Hóa  

Năm 1970,  bạn Hồ Thị Lang tốt nghiệp đại học Sƣ phạm 

ban Lý-Hóa và đƣợc bổ nhiệm công tác tại trƣờng trung học 

Phan Bội Châu, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Lang đổi 

về dạy tại trƣờng Đồng Khánh (sau 1975 trƣờng này đƣợc đổi 

tên thành trƣờng trung học Trƣng Trắc). 

Năm 1976, tôi đƣợc chuyển từ trƣờng trung học Nguyễn 

Tri Phƣơng qua trƣờng Trƣng Trắc. Thế là chúng tôi công tác 

cùng trƣờng và vì hai đứa học cùng một khóa sƣ phạm nên 

chúng tôi thƣờng đi chung với nhau trong các hoạt động của 

trƣờng nhƣ lao động trồng sắn ở Phong Sơn, Phong Hòa; lao 

động đào hố trồng thông ở đồi Thiên An, Thiên Thai, Chín 

Hầm… cùng hiệu phó phụ trách lao động Trần Kiêm Đoàn, 

ban Việt-Hán cùng khóa với tôi. 

Năm 1990, Lang kết hôn với anh Vũ có một cô con gái rồi 

chuyển vào Sài Gòn định cƣ. Thỉnh thoảng, hai chúng tôi vẫn 

liên lạc với nhau qua thƣ từ và điện thoại. 

Từ năm 2005, Lang bắt đầu đau lặt vặt rồi trở nặng, viêm 

đa khớp. Sau khi uống thuốc một thời gian thì bệnh chuyển 

sang đau dạ dày. Khi viết thƣ cho tôi, lang bảo “rất chán và 

xuống tinh thần” và bạn khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe. 

Tôi không ngờ đó là lá thƣ cuối cùng của bạn viết cho tôi. 

Năm 2007, Lang mất ở Sài Gòn. 
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Thời điểm đó chỉ có Ngộ đại diện lớp sƣ phạm đến phúng 

viếng . 

“Lang ơi, thƣơng và nhớ bạn vắn số rất nhiều” 

Cầu mong Lang an vui ở cõi vình hằng  

◊  NGÔ HỮU TÍN (1946-2015),  
ban Vạn vật 

Bạn Ngô Hữu Tín sinh ngày 1 tháng 2 năm 1946 tại 

Hƣơng Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.  Chúng tôi cùng học với 

nhau 4 năm đại học. Năm 1970, Tín lập gia đình, ra trƣờng đỗ 

thứ 3 ban Vạn vật, đƣợc bổ 

dụng vào trƣờng Nữ trung 

học Quảng Ngãi. Còn tôi 

vào giảng dạy tại trƣờng 

Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên cùng với anh 

Trần Đăng Tƣờng (ban 

Việt-Hán) và Lê Anh Khoa 

(Ban Anh văn) Tôi và các 

bạn cùng giảng dạy ở một nơi, một trƣờng nhƣng chúng tôi ít 

khi gặp nhau. 

Năm 1975, thế sự đổi thay, công việc có sự thay đổi. 

Không đƣợc làm nghề dạy học, Tín về Huế bán thuốc tây 

cùng vợ nuôi con. Tôi đƣợc về giảng dạy tại trƣờng Đồng 

Khánh. Thỉnh thoảng tôi ghé quầy của Tín mua thuốc, cứ mỗi 

lần gặp nhau nhƣ thế, chúng tôi có dịp tán chuyện linh tinh trên 

trời dƣới đất. không dứt. 

Vào một ngày mùa đông, trời mƣa lạnh lẽo, năm 1998, 

chúng tôi nghe tin mẹ của bạn Trà mất vào ngày 30-9 âm lịch. 

Lớp Vạn vật chúng tôi tại Huế hẹn nhau đi viếng nhƣng mƣa 

ngập trắng trời, nƣớc sông Hƣơng tràn bờ, đƣờng vào nhà Ân, 

Am, Ngộ đều ngập nƣớc nên đều không đi đƣợc. 

VỢ CHỒNG NGÔ HỮU TÍN 



81 

 

Mãi đến sáng ngày 05-10 âm lịch, Tín đến rủ tôi cùng đi 

viếng. Hai đứa đội mƣa qua chợ Đông Ba làm một vòng hoa 

đơn giản. Khi đi đến đầu cầu Kim Long thì con đƣờng bộ đã 

hóa thành đƣờng thủy. Bên đầu cầu, những chiếc ghe đậu lúp 

xúp bên bờ, đƣa ngƣời đi đƣờng. 

Một chú lái thuyền hỏi: “Anh chị đi tới mô?”. Tôi nói qua 

chợ Kim Long cũ. Sau khi hai bên thống nhất giá xong, chúng 

tôi trèo lên ghe mà không sợ vì phía dƣới là con đƣờng nhựa 

ngập nƣớc. Thuyền có máy chạy, di chuyển lên tận cửa ngõ 

nhà Trà. Hai đứa lội vào nhà viếng mẹ Trà trƣớc sự ngạc nhiên 

và cảm động của bạn.  

Lúc ra về, trời mƣa rả rich nƣớc dâng cao, lái thuyền sợ 

nƣớc chảy mạnh ở các ngã rẽ của sông nên lái thuyền cho 

thuyền đi ngoài bờ sông để có cây chắn bớt. 

Nhìn ra xa xa, trời mƣa ƣớt lạnh, nƣớc sông chảy cuồn 

cuộn, tôi cảm thấy lo sợ trong lòng, nhƣng không dám nói ra, 

chỉ thì thầm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Lúc đó, Tín hỏi: “Hiền biết bơi không?”. 

Tôi trả lời: “Biết”. 

Tín nói: “Tụi mình cởi áo mƣa ra cho khỏi vƣớng”. 

Tôi hiểu ý Tín, vì Tín có tính cẩn thận, đề phòng trong 

những trƣờng hợp có thể xảy ra nguy hiểm nhƣ thế. 

Chuyến đi may cũng an toàn, về nhà bình yên.  

Vậy mà nhìn lại, thấm thoát đã 22 năm rồi, thời gian trôi 

nhanh quá. 

Năm 2008, Tín chuyển vào Sài Gòn theo sống với con. 

Hằng năm vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, sau ngày giỗ mẹ 

Tín, lớp tôi lại có dịp gặp nhau, ngồi bên ly café, tán chuyện cà 

kê dê ngỗng. 

Năm 2015, Tín bị bệnh và mất ở Sài Gòn, chúng tôi chỉ 

đến viếng bạn ở chùa Thiền Lâm, Huế. 
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Tháng 8 năm 2017, họp 

“chợ Vạn vật”, chúng tôi có 

đến thăm mộ Tín. Nơi an 

nghỉ của Tín nằm trên đồi 

cao nghĩa trang Thủy Dƣơng 

nhìn về phía mặt trời mọc 

Tín đã đi xa, để lại ngày 

12 tháng Giêng, tụi mình vẫn 

nhớ. 

Cầu mong bạn an vui ở 

cõi vĩnh hằng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÔ HỮU TÍN, ĐỖ TRỌNG HỒI MỘT THUỞ VỚI BẠN BÈ CÙNG KHÓA 

 

 

◊ TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH (1948-2017),  
    ban Vạn vật   

Bạn Tuyết Anh học Sƣ phạm ban Vạn vật cùng với tôi. 

Tốt nghiệp ra trƣờng năm 1970, đƣợc bổ nhiệm về trƣờng 

trung học An Nhơn, Bình Định. 
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Sau 1975, Tuyết Anh về giảng dạy tại trƣờng Hoàng Hoa 

Thám, Đà Nẵng. 

Về hƣu năm 2003, Tuyết Anh cùng chồng là anh Phố 

thành lập và quản lý trƣờng Mầm non Khai Trí, tại đƣờng 

Phạm Cự Lƣợng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hiện nay. 

Khoảng hai ba lần mỗi năm, Tuyết Anh cùng anh Phố về 

thăm xứ Huế những dịp giỗ chạp. Vợ chồng bạn ấy thƣờng ghé 

thăm nhà tôi ở trƣớc Ga. Những lúc ấy, nhà tôi rộn ràng những 

tràng cƣời. Mỗi lần đến, chƣa vào nhà thì giọng anh Phố và 

Tuyết Anh đã vang vang: “ Cô Hiền mô rồi, có ở nhà không?”. 

Năm 2014, con gái tôi vào làm việc tại Đà Nẵng nên tôi 

có dịp vào Đà Nẵng thƣờng xuyên hơn và gặp Tuyết Anh 

nhiều lần hơn. Lúc ấy, khi hai mẹ con tôi ghé thăm nhà, vợ 

chồng Tuyết Anh rất nhiệt tình, xởi lởi, dẫn chúng tôi thăm thú 

khắp thành phố, khám phá những địa điểm nổi tiếng nhƣ chùa 

Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Hội An…, cùng nhau thƣởng thức 

những món ngon nhƣ mì Quảng, bánh xèo…, hay cùng nhau đi 

chợ Cồn, chợ Hàn… Buổi sáng thì chúng tôi cùng nhau đi dạo, 

cà phê, ngắm biển Mỹ Khê và tán chuyện gia đình, bạn bè 

xƣa… Thời gian ấy thật đẹp, thật vui và mỗi khi nhớ lại tôi vẫn 

đong đầy cảm xúc, vui vẻ, hạnh phúc.  

Năm  2015, Tuyết Anh về Huế dịp giỗ ba má chồng Tuyết 

Anh. Đó là một ngày mùa hè oi ả, thời tiết Cố Đô nắng chang 

chang. Chúng tôi  lên thăm nhà Trà, rồi cùng nhau tham gia Lễ 

hội Thanh trà đƣợc tổ chức tại làng Nguyệt Biều, Huế. Chúng 

tôi cùng nhau lựa những quả thanh trà mọng nƣớc, xanh tƣơi 

về làm quà và thƣởng thức. 

Mỗi lần họp lớp đại học Sƣ phạm, Tuyết Anh cùng chồng 

đều tham gia nhiệt tình và vui vẻ.  

Cuối năm 2016, mấy Mệ vạn vật rủ nhau đi Nha Trang 

“họp chợ”, dù lúc đó Tuyết Anh đang bệnh nhƣng vẫn cố gắng 

tham gia. Mùa đông năm ấy, chuyến tàu SE7 đƣa nhóm bọn tôi 

khởi hành ở Huế lúc 20 giờ và đến Đà Nẵng lúc 23 giờ đêm, 
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Tuyết Anh đƣợc con trai đƣa lên tàu và ở cùng toa với chúng 

tôi. Đến Nha Trang vào lúc 9 giờ sáng hôm sau, Thanh Đàm ra 

ga đón chúng tôi về nhà Đàm và ở lại đó. 

Những ngày tháng ở Nha Trang, nhóm chúng tôi cùng 

nhau viếng Tháp Bà, cùng nhau lang thang ngắm biển, tắm 

biển, ăn những món hải sản địa phƣơng, cùng nhau chụp ảnh. 

Nhƣng ngày vui thƣờng nhanh qua chỉ còn lại những kỷ 

niệm.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

TUYẾT ANH VÀ CÁC BẠN TẠI NHÀ ĐÀM TRONG CHUYẾN “HỌP 

CHỢ VẠN VẬT” TẠI NHA TRANG VÀO NĂM 2016 
 

Đó là chuyến đi chơi cuối cùng của tụi tôi cùng với Tuyết 

Anh. 

Tháng 3 năm 2017, tôi vào bệnh viện C, Đà Nẵng thăm 

Tuyết Anh, lúc này bạn đã yếu lắm rồi. Và sau đó ít ngày thì 

bạn qua đời. 

Tuyết Anh ra đi để lại trong lòng chúng tôi rất nhiều 

luyến thƣơng và những ký ức đẹp. 

Mỗi lần có dịp đến Đà Nẵng, tôi vẫn thƣờng nhớ đến bạn. 

Cô bạn “ thƣơng mến”  của tôi. 
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Cầu mong bạn an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. 

● 

Lớp chúng tôi còn đi viếng hai bạn ban Việt-Hán là anh 

Đỗ Trọng Hồi ở Long Thọ và chị Võ Thị Cẩm Tú ở đƣờng 

Nguyễn Công Trứ. 

Còn anh Lê Ngọc Anh ban Lý Hóa thì không rõ vì chúng 

tôi mất liên lạc đã lâu. 

Những ngƣời vắn số đã an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. 

Những ai còn lại hãy giữ gìn sức khỏe để có thể gặp nhau 

thêm nhiều lần cuộc họp mặt khóa Phan Chu Trinh tiếp theo. 

Năm 2020 đã sang, kính chúc quý anh, chị và các bạn 

“Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều 

Tiền vàng rủng rỉnh thoải mái tiêu 

Gia đình hạnh phúc bạn bè quý 

Thảnh thơi vui chơi không nghĩ nhiều”. 

                           (Sƣu tầm trên mạng) 

N.T.H 

 

NGÔ VĂN BAN “TÁI NGỘ” TUYẾT ANH  
NHÂN CUỘC HỌP MẶT LẦN THỨ II TẠI ĐÀ NẴNG 

NĂM 2016 
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BAN VẠN VẬT HỌP MẶT LẦN II (2016) TẠI ĐÀ NẴNG  
CÕN BẠN TUYẾT ANH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN VẠN VẬT HỌP MẶT LẦN III (2017) TẠI HUẾ, LẦN IV (2018)  
TẠI NHA TRANG KHÔNG CÕN BẠN TUYẾT ANH 
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VỀ CHỮ “THẦY” 
------------------------------------------- 

NGÔ VĂN BAN 
(Ban Việt-Hán) 

Trong chữ Hán, thầy đƣợc viết  師 và đọc là Sư ví dụ 

nhƣ trong các từ sư phụ, quân sư, tiên sư… 

Về chữ Nôm, chữ Thầy sẽ ở 3 trƣờng hợp khác nhau: 

1. Chữ Thầy  柴  này: Chữ  柴  (bộ mộc 木) nguyên vốn 

là chữ Hán, đọc Hán Việt là Sài (nghĩa là củi để đốt) tức chỉ  

hành động sơ sài, chữ Thầy này, ngƣời xƣa dùng để chỉ là 

hạng thầy cúng, thầy phù thủy, thầy địa lý... 

2. Chữ Thầy này 師柴 (chữ 柴 có chữ Sƣ  師  bên trái, 

viết liền nhau) là các vị Thầy ngƣời dạy mình nghề nghiệp, 

kiến thức lẫn những bạn bè truyền dạy kiến thức cho mình. 

Ngày 20 tháng 11 Ngày nhà giáo VN, “Nhà giáo” tức là chữ 

Thầy này. 

3. Chữ Thầy  偨  này: Chữ này có bộ Nhân 亻 (ngƣời) 

bên trái. Đây chính là các vị Thầy, ngƣời xƣa coi là rất hiếm và 

dùng để chỉ ngƣời Thầy dạy cho ta “đạo làm ngƣời”, là ngƣời 

thầy có trách nhiệm, có tƣ cách, kiến thức rộng, dạy học trò trở 

thành một con ngƣời có đạo đức và một con ngƣời có kiến thức 

vững vàng. 

Trong chữ Nôm, chữ THẦY có nhiều nghĩa nhƣ vậy để 

chứng tỏ ngƣời Việt ta có tinh thần “Tôn sƣ trọng đạo”, nhƣng 

cũng biết phân biệt những ngƣời THẦY để tôn kính. 

Lƣợm lặt trên mạng:   Chuyện xƣa làm Thầy 

Thầy Khổng Tử có học trò tên Mỗ, ngƣời nƣớc Đằng. Mỗ 

học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình giỏi nhất. 

Học đƣợc vài năm, Mỗ xin về nƣớc vì tƣởng rằng đã học hết 

Đạo của thầy. Tử Cống thấy vậy hỏi thầy Khổng Tử: “Ngƣời 

ấy về nƣớc làm quan có sao không?”. Thầy Khổng Tử rung đùi 



88 

 

trả lời: “Không sao”. Lại hỏi tiếp: “Làm tƣớng có đƣợc 

không”. Thầy Khổng Tử vuốt râu trả lời: “Đƣợc”. Lại hỏi: 

 “Thế nhỡ về làm giặc?”. Thầy Khổng Tử vừa ngáp vừa trả lời: 

“Cũng không hại gì”. Bấy giờ Tử Cống mới yên tâm thủng 

thẳng nói: “Nghe nói Mỗ xin về chỉ để làm Thầy”. Thầy 

Khổng Tử nghe câu đó, bổng giật bắn ngƣời. Thế là chân 

không kịp xỏ giày, áo không kịp cài khuy, vội vàng lao ra cổng 

chạy nhƣ hớt hải. Học trò chạy theo hỏi: “Thầy chạy đi đâu”. 

Thầy Khổng Tử vừa chạy vừa đáp: “Qua nƣớc Đằng”. Học trò 

lại hỏi: “Qua làm gì?”. 

Khổng Tử vừa chạy vừa trả lời: “Sang ngăn không cho 

tên Mỗ làm Thầy. Hắn chỉ làm quan thì cùng lắm chỉ hại đến 

một ấp. Làm tƣớng chỉ hại đến một thành. Thậm chí làm giặc 

cũng chƣa chắc đã hại nổi một ai. Nhưng hắn làm Thầy thì sẽ 

hại đến muôn đời. Ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên 

lụy”. 

N.V.B (st) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

NHỮNG “ÔNG THẦY” BAN VIỆT-HÁN KHÓA PHAN CHU TRINH 
TRƯỚC MÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 

ĐỖ TRỌNG HỒI - NGÔ VĂN BAN- HOÀNG THẠCH TÚ - TRẦN HOÀI 

TRẦN KIÊM ĐOÀN - TRẦN ĐĂNG TƯỜNG 
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NHỚ 
------------------------------------------------- 

NGUYỄN THỊ NGỘ 
(Ban Vạn vật) 

Mùa thu năm 1966 lần đầu chúng tôi đƣợc đến giảng 

đƣờng đại học lớp SPCN của trƣờng đại học Khoa học Huế. 

Trong thời gian học tiểu học, trung học tôi đều học trƣờng 

Nữ nên khá e dè khi học cùng các bạn nam tại giảng đƣờng B 

rộng lớn, do đó tôi thƣờng thƣờng đi học sớm để ngồi gần bảng 

đen, vừa dễ nhìn, vừa khỏi đi qua các bạn. 

Mấy ngày đầu tôi thƣờng ngồi gần bạn D.H. D.H học 

cùng lớp với tôi ớ trƣờng Đồng Khánh. Một sáng nhƣ lệ 

thƣờng, chúng tôi đang nói chuyện thì nghe tiếng nói của bạn 

DH: “Ê! đứng dậy chào thầy”. Vừa nói bạn vừa đứng lên. Tôi 

nhìn ra cửa thấy một “ông” có vẻ lớn lớn đang bƣớc vào. Điều 

đặc biệt là bên túi quần có cuốn vở đút vào đó. - “thầy”?!?! Tôi 

vẫn ngồi, D.H cƣời bẽn lẽn, tỏ vẻ e thẹn… Một kỷ niệm vui 

vui… 

Giờ thực hành, chúng tôi đƣợc phân thành nhóm hai, ba 

bạn. Môn vật lý tôi cùng nhóm với bạn Ngô Hữu Tín. Suốt cả 

năm học chúng tôi làm thí nghiệm suôn sẻ nên kết quả khá tốt. 

Nhƣng trong giờ thi thực hành cuối năm, trong lúc tôi đang ghi 

phần tổng kết thì … “tạch”… Ôi! tôi nhìn vào các thiết bị và 

thấy Tín mặt xanh lè cầm cái nhiệt kế lớn, miệng lẩm bẩm   

“răng bị chi rứa? … bể rồi!!! … chết!!!. 

Cả hai tui tôi quá lo sợ, chúng tôi đến gặp thầy hƣớng 

dẫn, thầy bắt viết tƣờng trình, rồi phải gặp thầy Trƣởng phòng 

thí nghiệm nữa để trình bày. Thầy nói với Tín là phải mua lại 

nhiệt kế nhƣ vậy để đền cho trƣờng và thầy lƣu ý là chỉ có thể 

mua ở Pháp mới có. Thầy nói thêm là khi nào có thiết bị thì 

Tín mới đƣợc chấm bài. Thật là quá khổ! Suốt nhiều ngày căng 

thẳng, nhƣng cả gia đình Tín bằng các mối quan hệ cũng có 
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đƣợc thiết bị để đền cho trƣờng. Hú hồn! Cuối năm tôi, Tín đều 

đậu SPCN và đậu đầu nữa. 

Cuối hè 1967 Tín và tôi đƣợc trƣờng Y gọi học lớp Y1 vì 

lớp này thiếu sinh viên. Sau một tuần suy nghĩ, cả hai quyết 

định không học vì thời gian học quá lâu. Nhƣng lý do chính là 

trƣờng đại học Sƣ phạm tuyển sinh giáo sƣ đệ nhị cấp học ba 

năm với sinh viên có chứng chỉ dự bị tƣơng ứng các khoa và cả 

hai đều có đủ điều kiện để thi tuyển vào.  

Lớp Vạn vật chúng tôi tuyển đƣợc 15 sinh viên: 9 nữ, 6 

nam. 

        Ở trƣờng đại học Sƣ phạm chúng tôi chỉ học các môn 

nghiệp vụ còn kiến thức chuyên ngành vẫn học tại đại học 

Khoa học. Thầy dạy chúng tôi phần lớn là thỉnh giảng ở Sài 

Gòn “bay” ra nên chúng tôi phải học cả ngày đêm để thầy có 

thời gian “bay” về. Ngoài ra, chúng tôi chỉ học rất ít giờ. Nhờ 

vậy mà chúng tôi có nhiều dịp cả lớp cùng đi chơi các lăng, 

chùa, đi mua sắm, coi phim...  Vui nhất là mỗi khi nhận học 

bổng , 9 o con gái tụi tôi thƣờng rủ nhau đi phố ghé tiệm Bảo 

Thành mua vải áo dài… 

Đầu năm 1968 cầu Tràng Tiền bị sập, mọi ngƣời muốn 

qua sông phải đi đò, sau đó cầu đƣợc nối lại, chỗ nối cao hơn 

mặt cầu, và chính chỗ nối này đã gây ra sự cố cho tôi. Tôi 

không biết đi xe gắn máy nên sau khi tan học, hai bạn Minh 

Tâm, Hoàng Hoa thƣờng chở tôi về cùng. Cuối năm,  một ngày 

mƣa bay lành lạnh, Minh Tâm đƣa tôi về bằng xe gắn máy. 

Trƣớc 1975, ngƣời đƣợc chở ngồi sau xe gắn máy chỉ ngồi một 

bên, không nhƣ ngồi đƣa chân hai bên nhƣ bây giờ. Xe ngang 

qua chỗ nối cầu Tràng Tiền, bánh xe gặp chỗ nối nẩy lên, tôi bị 

trƣợt té ngồi xuống mặt cầu. Có điều là Minh Tâm không biết 

tôi “rơi” khỏi yên xe, nàng vẫn cho xe chạy bình thƣờng, cho 

đến khi có ngƣời bảo ngƣời cô chở bị té, Minh Tâm hốt hoảng 

quay lại. Sau cú té, tôi lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác nhìn thì 

thấy Minh Tâm hớt hải quay xe lại, ân cần hỏi tôi có sao 

không. Rất may, tôi không hề hấn gì. Vì ngồi một bên, ngƣời 
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ngồi dễ tuột xuống xe, và ngƣời chở đôi khi cũng không biết. 

Đó cũng là một kỷ niệm vui vui nữa. 

Hè 1970, trong giờ thi chứng chỉ địa chất 2 ở trƣờng đại 

học Khoa học, tôi đang chăm chú làm bài thì… “Roạt”....bài 

thi của tôi đã trong tay thầy Khoa trƣởng. Quá bất ngờ tôi đứng 

lên nhìn thầy với hai hàng nƣớc mắt lƣng tròng vì nghĩ mình vi 

phạm gì rồi! Rớt rồi!!!  Ít phút sau thấy trả lại bài thi cho tôi và 

nói: “Trong khi làm bài thi phải xếp gọn bài lại”. Khi đó tôi 

mới biết thầy thu hai bài, bài của tôi và bài ngƣời ngồi cạnh tôi 

mà thầy nghi ngờ coppy lẫn nhau. 

Những kỷ niệm vui vui này hôm nay tôi mới dịp kể lại 

cho các bạn nghe nhân chúng ta họp mặt nhau, để cùng nhau 

nhớ lại một thời học hành, sinh hoạt bên nhau… 

Ôi! Ngày xƣa thân ái… 

N.T.N 

 

 
TÁC GIẢ CÙNG CÁC BẠN CÙNG KHÓA 
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LỚP TÔI 
------------------------------------------------- 

NGUYỄN THỊ GIỚI 
(Ban Việt-Hán) 

 

 

LỚP VIỆT VĂN, HÌNH CHỤP NĂM 1970 

 Từ trái sang phải: Nguyễn Thị Giới, (cô bạn của lớp), Nguyễn Thị Tròn, 

Trần Hoài, Thầy Nguyễn Văn Tường, Ngô Văn Ban, Trần Đăng Tường, Đỗ 
Trọng Hồi, Nguyễn Thị Diệp, Trần Kiêm Đoàn, Võ Thị Cẩm Tú 

Đó là lớp Sƣ phạm ban Việt-Hán. Sau khi xong chứng 

chỉ Dự bị Văn khoa, năm 1967 chúng tôi thi vào trƣờng đại học 

Sƣ phạm ban Việt-Hán với số 13 ngƣời lúc đầu. Sau đó có 

Phạm Thị Lộc “sang ngang” vào Sài Gòn và chị Hoàng Thị 

Phƣơng Huệ qua học Triết tại đại học Văn khoa. Vậy lớp còn 

11 sinh viên, ƣu tiên nữ có 4 cô: 

- Nguyễn Thị Diệp nhỏ nhất lớp cả tuổi lẫn vóc dáng, hay 

cƣời nhƣng không dễ tánh, loay hoay và “gạo” nhất lớp. Khi ra 
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trƣờng dạy tại Biên Hòa, sau theo chồng vào Sài Gòn
1
. 

- Nguyễn Thị Tròn dáng cao ráo hơn, tính đầm đẹ nhƣng 

cũng không dễ tính mấy. Ra trƣờng dạy tại Đức Trọng và kết 

hôn với đồng nghiệp khác bộ môn ở đây
2
. 

- Võ Thị Cẩm Tú, ngƣời dí dỏm ngầm, thƣờng nói nhỏ thì 

thầm vừa đủ nghe với tôi về những nhận xét và cƣời tỏ vẻ thích 

thú. Cẩm Tú cũng vui cƣời, nhƣng ngƣời có vẻ thầm lặng, chỉ 

lâu lâu đùa vui đời thôi. 

- Nguyễn Thị Giới 

là tôi, vui vẻ, ồn ào, 

chơi đùa với mọi ngƣời 

và vui vẻ với mọi ngƣời 

trong lớp. 

Tất cả đều thƣờng 

bậc trung, chỉ có Cẩm 

Tú sau năm 1975 trở 

thành nhà thơ ẩn danh, 

vì theo lời Cẩm Tú 

“bỗng dƣng tự thơ nó 

đến và viết ra vần điệu 

dễ dàng, nhanh chóng”. 

Thỉnh thoảng tôi về 

Huế, Cẩm Tú đem khoe 

những bài thơ do nàng 

sáng tác. Rất hứng thú 

với tài năng bất chợt 

của mình, nhƣng rất kín 

đáo là bản tánh. Viết là 

để tƣởng nhớ một ngƣời 

bạn cùng lớp mà bạn chỉ tâm sự, cởi mở với một mình tôi thôi, 

                                                             
1
 Theo Sự vụ lệnh, bạn Diệp đƣợc bổ nhiệm lúc ra trƣờng về trƣờng Nữ 

trung học Hội An, tỉnh Quảng Nam. (NVB chú). 
2
 Theo Sự vụ lệnh, bạn Tròn đƣợc bổ nhiệm lúc ra trƣờng về trƣờng  

trung học Duy Tân, Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. (NVB chú) 

BAN, BỔN, GIỚI, CẨM TÖ NGÀY 
GẶP NHAU NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 

NĂM ĐẠI HỌC HUẾ (1957-1997) 
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theo lời Cẩm Tú. Cảm ơn bạn đã tin tƣởng kể nhiều về đời bạn 

cho tôi nghe. Không biết bây giờ bạn ở đâu nhƣng mong bạn 

luôn an vui nơi chốn mới. 

Và cũng ở nơi chốn mới đó, bạn Đỗ Trọng Hồi (em ruột 

Đỗ Thị Bích, bạn học cùng lớp đệ tứ B1 trƣờng Đồng Khánh), 

ngƣời cũng ít nói, chỉ cƣời cƣời, các bạn nam trong lớp thƣờng 

gọi đùa bằng “biệt danh” mà đối với tôi rất lạ tai: “Nùng”. Hồi 

rất hiền lành và ra đi sớm nhất khóa Phan Chu Trinh. Có lần 

họp khóa tại Huế, chúng tôi đã cùng nhau lên nhà bạn ở Long 

Thọ, nhờ đó tôi mới biết Hổ quyền, gần nơi nhà bạn. Chúng tôi 

đều ngậm ngùi tƣởng nhớ bạn trƣớc di ảnh. Vậy lớp chỉ còn 9 

ngƣời, con số nhỏ dần… Cẩm Tú ra đi sau Hồi, nhanh chóng 

và không bệnh hoạn kéo dài nhƣ Hồi. 

Lê Đình Lộng Chƣơng là ngƣời đẹp trai và học xuất sắc 

nhất lớp, đậu cử nhân Văn khoa vào năm thứ hai Sƣ phạm, 

nhƣng do “tinh anh phát tiết ra ngoài”, cho nên bị bệnh phổi 

phải bỏ học giữa đƣờng. Năm 1980, tôi tình cờ gặp Chƣơng 

trên đƣờng phố Lê Lợi Sài Gòn, và Chƣơng đã hỏi tôi một câu: 

“Chị Giới, có bao giờ chị nằm nghe cỏ mọc chƣa?”. Câu hỏi ấy 

không bao giờ tôi quên và tôi rất đau lòng khi nghe Chƣơng 

hỏi. Lúc ấy, Chƣơng đang sống ở vùng kinh tế mới. Bây giờ, 

mọi việc vui buồn đã qua, Chƣơng đang với các con đã thành 

đạt tại thành phố Vũng Tàu. 

Lớp chỉ còn 8 ngƣời, 

Đồng hƣơng với Chƣơng là Hoàng Thạch Tú, ngƣời bạn 

vui tính và dí dỏm nhất lớp. Mỗi lần Tú nói điều gì là các bạn 

nghe rất thích thú, vì đó là những điều tếu, nghe không nhịn 

cƣời đƣợc. Tôi rất thích nghe Tú nhận xét một cái gì đó, nhƣ 

chuyện giả giọng thầy Quới dạy Pháp văn ở lớp dự bị Văn 

khoa, kể và nhận xét chuyện “rửa mặt” của thầy nữa. Bất cứ 

lúc nào chúng tôi có dịp ngồi chung cả lớp, hay ở quán cà phê, 

những câu chuyện của Tú bao giờ cũng làm cho chúng tôi cƣời 

đùa thật vui vẻ. Và tôi cũng không quên đƣợc tiếng cƣời hiền 

hòa của bạn Trần Đăng Tƣờng những lúc họp mặt đó. Tƣờng là 
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ngƣời bạn “dễ thƣơng”, hiền hòa nhất lớp tôi. Lúc nào Tƣờng 

cũng xuề xòa, hểu hảo với các bạn trong lớp và sẵn sàng dùng 

Honda chở giúp bạn Diệp, bạn Giới khi cần đi đâu đó sau giờ 

học. Cảm ơn bạn Tƣờng những lần quá giang ấy nghe! Giờ thì 

Tƣờng và Tú ở Đà Nẵng, gần nhau, thƣờng đi cà phê hay đi 

cùng với các bạn các ban trong cùng khóa. Các bạn thật may 

mắn ở cùng nhau trong một thành phố.  

Ngƣời “cao” nhất lớp và cũng nhất khóa đang ở Huế, 

ngƣời luôn giữ “danh hiệu cao” trong việc rành chữ Hán, viết 

chữ Hán đẹp nhất và ra trƣờng vẫn đậu “cao”, thủ khoa của ban 

Việt-Hán. Giờ, bạn đang sống thật hiền hòa nhƣ dòng sông 

Hƣơng mùa hè. 

Có lẽ bạn Trần Kiêm Đoàn là ngƣời thành đạt nhất lớp ở 

nƣớc ngoài. Bạn học hành tới nơi, viết lách tới nơi và làm việc 

cũng OK trong vai trò của mình cho tới ngày về hƣu. Bạn cũng 

là ngƣời chí tình, luôn quan tâm tới bạn bè trong khóa Phan 

Chu Trinh. Những sáng tác của bạn luôn cập nhật, giúp bạn bè 

có bài đọc lúc tuổi già, cảm ơn bạn. 

Và có lẽ sẽ vô cùng thiếu sót nếu chƣa nói đến anh Lớp 

trƣởng Ngô Văn Ban. Vì anh mà còn mấy giờ nữa lên phi 

trƣờng “bay” về Mỹ, tôi cũng ráng viết bài gửi về Đặc san theo 

lời anh kêu gọi, dù tôi viết rất dở. Anh là ngƣời Lớp trƣởng có 

lòng nhất đối với anh em từ lúc còn đi học cũng nhƣ bây giờ. 

Trong cuộc họp mặt khóa Phan Chu Trinh tại Nha Trang năm 

2018, anh đã hết lòng hết sức lo cho anh em từ nơi ăn chốn ở 

đến việc đi tham quan các nơi tại thành phố biển. Chúng tôi vô 

cùng cảm ơn anh và cả chị đã bỏ hết công việc để lo cho anh 

em trọn những ngày họp mặt, thật quý cho tấm lòng của anh 

chị. 

Giờ sắp kết thúc vì đến giờ phải đi, tôi chỉ muốn nói rằng 

lớp tôi giờ chỉ còn 8 vì sao (bát tú) nhƣng ở tứ tán nhiều 

phƣơng trời nên khó có dịp chúng tôi gặp nhau đầy đủ, nhiều 

nhất là những dịp họp mặt khóa Phan Chu Trinh hằng năm, có 

khi gặp nhau một nửa số bạn, có khi chƣa đƣợc. Mong sao có 
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dịp 8 vì sao chụm lại cũng ít ra cũng thắp sáng đƣợc tình đồng 

môn của lớp Việt-Hán chúng ta. 

Những dòng cuối này đƣợc viết tại Öc châu. Sau khi đi 

thăm mộ ngƣời Cậu về đọc lời nhắn của anh Ban, tiếp tục lôi 

bài ra viết cho xong. 

Các bạn lớp tôi ơi! Dù ở nơi đâu và dù ở thời điểm nào 

nếu có dịp và thời gian trở về quá khứ hay về với quê nhà, lòng 

tôi vẫn nhớ đến các bạn, những ngƣời cùng ở một thời kỳ đào 

tạo, chuẩn bị trở thành những thầy cô giáo rất chuẩn mực về 

mọi mặt theo yêu cầu đào tạo và sau khi ra trƣờng cũng đã 

đứng trên bục giảng tối thiểu từ 5 đến 10 năm, có bạn còn đi 

tiếp con đƣờng đã chọn cho đến lúc về hƣu. 

Chúng ta dù mỗi ngƣời một cuộc sống khác nhau trong 

hiện tại nhƣng đã có cùng một “lò”, cùng ngồi một lớp học và 

cƣời đùa với nhau vui vẻ. thân thiết, thế cho nên tình đó khó 

nhạt phai vì quá trong sáng, dễ thƣơng. Tri thức cũng dần 

trƣởng thành để mỗi ngƣời có một suy nghĩ khác nhau khi nhìn 

cuộc đời và cả chính đời mình.  

Nhƣng các bạn của tôi ơi! Ngôi trƣờng đại học Sƣ phạm, 

thành phố Huế và cả các bạn nữa… sẽ luôn là một góc trời yêu 

dấu của đời tôi… 

Thƣơng quý lắm! 

N.T.G 
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NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG MÔN 
------------------------------------------------- 

TRẦN ĐĂNG TƯỜNG 
(Ban Việt-Hán) 

 

 

NHỮNG NGƯỜI BẠN BAN VIỆT-HÁN 

CÙNG CHỤP CHUNG VỚI THẦY KHOA TRƯỞNG 
NGUYỄN QUỚI, VÀ THẦY NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1970) 

Ngƣời xƣa từng nói: “Nhân sinh bách nghệ, văn học vi 

tiên”, nghĩa là ngƣời ta sinh ra ở đời có trăm nghề, nhƣng nghề 

cầm bút, văn chƣơng thi phú đứng hàng đầu. 

Riêng mỗi chúng ta, khi sinh ra và lớn lên, đi học, trƣởng 

thành và rồi thì cũng phải chọn cho mình một nghề để mƣu 

sinh. Tất nhiên ai cũng muốn đời mình có đƣợc một nghề đƣợc 

xếp vào hàng càng cao càng tốt trong mức thang xã hội. 

“Nghề” thƣờng đi đôi với “nghiệp” và nghề là yếu tố quyết 

định vận mệnh (nghiệp) của mỗi chúng ta trong tƣơng lai. Vì 

thế có câu “sinh nghề tử nghiệp” là phải theo nghề cho đến hơi 

thở cuối cùng. 
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Là một ngƣời “con trai Huế”, sinh ra và lớn lên trên quê 
hƣơng tuyệt vời nhƣng cũng đầy mâu thuẫn nầy, tôi thƣờng tự 
hỏi thực sự thì mình “đƣợc” hay “bị“ ra đời và lớn lên từ Huế?! 

Khi tôi nói Huế tuyệt vời nhƣng cũng đầy mâu thuẫn bởi 
nhớ lại một câu văn ngồ ngộ của một thằng bạn viết văn nói về 
Huế: “Huế nhỏ như một cái bể cạn mà lại chưa những tâm hồn 
bão nổi sông hồ...”. 

Tôi thƣơng Huế đậm đà, nhƣng khi tuổi đời “lão giả an 
chi” (đã già rồi nên an nghỉ) lại đóng đô ở Đà Nẵng. Thì ra, 
mình cũng là dân Huế đi để nhớ, chớ mô phải ở để mà thƣơng! 

Chừ ngoái nhìn lại những tháng ngày quá khứ, tôi ghi lại 
đôi dòng hoài niệm những năm tháng đã qua mau. Trên chuyến 
tàu thời gian một chiều, bức màn quá khứ đã nhuộm những 
chuyện vui buồn của chặng đời đã qua thành kỷ niệm. Với tuổi 
đời nhớ nhớ quên quên, tôi sẽ ghi lại sau đây những điều còn 
nhớ. Điều mình nhớ chƣa hẳn đã hay ho, độc đáo về mặt giá trị 
văn học nghệ thuật, nhƣng chỉ đơn giản là những dấu ấn cuộc 
đời tƣơng đối đậm nét nên chƣa vội phai mờ trong ký ức cao 
niên vậy thôi. Quý không phải là hào nhoáng mà là sự thật thà, 
mộc mạc, chân quê. 

Tôi ghi lại nơi đây chuyện quá khứ của một chặng đời khó 
quên: 

Năm 1966, sau khi đỗ tú tài 2 ban C, cánh cửa đại học mở 
rộng với tôi: Thi đậu vào trƣờng Quốc gia Hành chánh tại Sài 
Gòn và sau đó đậu vào trƣờng đại học Sƣ phạm Huế. Đứng 
trƣớc hai ngã đƣờng, đâu là con đƣờng mình sẽ đi (chọn cho 
mình một nghề) để tác nghiệp trong suốt cuộc đời của mình? 

Tôi sinh ngày 29 tháng 11 năm Giáp Thân, giờ Ngọ (từ 11 
giờ đến 1 giờ trƣa, tức ngày 12- 01-1945) và lá số tử vi của tôi 
cũng mách bảo cho mình đôi điều trong việc chọn nghề (?!). 
Căn cứ vào đó thì cung Mệnh án ngữ sao “Tử Vi và Quốc Ấn” 
chắc chắn sẽ thành đạt trong đƣờng quan trƣờng, nhƣng cung 
mệnh lại rơi vào Tuần – Triệt nên giá trị của nó chỉ bằng số 
không; - Không có số làm quan! Và có số làm thầy chăng? 
Trong hoàn cảnh đất nƣớc bị chia cắt Bắc – Nam, tôi ở bên này 
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vĩ tuyến còn gia đình thì ở bên kia. Cuộc sống của tôi đƣợc 
đùm bọc bởi tình yêu thƣơng của ông bà nội về mọi mặt. Ông 
nội là ngƣời đã phân tích và hƣớng dẫn cho tôi với lời lý giải 
rạch ròi và căn dặn rằng: “Vào Quốc gia Hành chánh là đi làm 
quan; vào đại học Sƣ phạm là đi làm thầy. Trong bất cứ thời 
nào, hoàn cảnh nào làm thầy vẫn là tốt nhất. Vả lại, con là đứa 
cháu đích tôn, ôn mệ đã già cả, không biết sẽ ra đi lúc nào (?) 
nên Ông Bà không thể sống xa và thiếu con! Mặt khác nhà 
mình thì nghèo có tiền đâu để đi học xa nhà! Hơn nữa nghề 
giáo là một nghề hiền lành và có hậu”. Kết hợp hai yếu tố số 
mệnh (số tử vi) và lời dạy của ông nội, tôi quyết định đi theo 
con đƣờng làm thầy. Cho đến ngày nay, với những ngày tháng 
êm đềm dƣới mái trƣờng đại học Sƣ phạm Huế, bên bạn hiền, 
quý thầy cô kính yêu, tôi đã tiếp tục cuộc hành trình “bụi phấn” 
cùng bằng hữu và các thế hệ học sinh thân yêu của hai thời kỳ 
lịch sử trƣớc và sau 1975. 

Những chuyện xƣa, tích cũ của hơn nửa thế kỷ với thầy 
cô, bằng hữu và các thế hệ học sinh của tôi nhƣ một bộ phim 
nhiều tập không giấy bút nào có thể ghi lại một cách trọn vẹn! 
Chuyện xƣa, tích cũ ấy có cái nhớ, cái quên. Thôi thì nhớ đến 
đâu nói đến đấy, gọi là tấm lòng ôn cố để nhớ mãi những ngƣời 
bạn đồng môn của “những ngày xƣa thân ái”. 

Nếp sinh hoạt dƣới mái trƣờng đại học Sƣ phạm Huế với 
bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đã có nhiều bạn kể lại. Ngày tốt 
nghiệp là thời điểm chia tay. Dù đƣợc ra đời trong lứa tuổi 
thành nhân và chuẩn bị để làm thầy, cô giáo, nhƣng ra khỏi 
khung cảnh bình yên của nhà trƣờng và thành phố Huế một vài 
chục cây số là đã đối mặt với chiến tranh. Mỗi địa phƣơng 
chúng tôi chọn về đều là một khung cảnh của “định mệnh”. 
Chiến tranh và hòa bình là hai mặt của quê hƣơng thời chiến 
nên nơi chúng tôi đến nhận nhiệm sở là một khung cảnh thử 
thách mới. 

Cuối năm 1970, tôi nhận Sự vụ lệnh bổ dụng giáo sƣ 
trung học Đệ nhị cấp tại trƣờng trung học Tổng hợp Nguyễn 
Huệ thuộc thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cùng về trƣờng này, 
ngoài tôi (Việt- Hán), còn có các bạn đồng môn Lê Thọ Khoa 
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(Anh văn) và Nguyễn Thị Hiền (Vạn vật). Chúng tôi cùng lên 
đƣờng đến nhiệm sở trên chiếc máy bay DC 6 bay từ Huế vào 
Tuy Hòa. 

Trình diện xong với nhà trƣờng là đƣợc nghỉ về quê ăn 
Tết nhƣng sau đó tôi cũng nhƣ các bạn nam giáo viên khác 
buộc phải vào lính học quân sự theo luật động viên đƣơng thời. 
Tôi vào học trƣờng Bộ Binh tại Thủ Đức. Sau khi học xong, tôi 
đƣợc Bộ Giáo dục biệt phái trở về dạy trƣờng cũ. Dạy học tại 
đây đƣợc 2 niên khóa 1971-1972 và 1972-1973, đến tháng 5 
năm 1973 tôi đƣợc thuyên chuyển về trƣờng Nữ trung học Hội 
An tỉnh Quảng Nam cho đến tháng 3-1975. 

Thời gian ở Tuy Hòa, tôi và bạn bè ở đây trƣớc có dịp 
đƣợc đón tiếp một nhóm bạn bè gồm Đỗ Trọng Hồi, Trần 
Nguyên Quang, Hoàng Thạch Tú. Tại đây chúng tôi giúp một 
ngƣời bạn săn tìm “chim Yến, chim Oanh” nhƣng duyên không 
thành. Chẳng sao cả! Đến nay bạn tôi đã toại nguyện vì Yến 
Oanh nào phải đâu xa…! 

   
VỚI HOÀNG THẠCH TÖ TẠI TUY HÕA 

Thuyên chuyển về dạy ở Hội An tôi rất vui mừng vì đƣợc 

gặp lại những ngƣời bạn đã từng vào Tuy Hòa để bắt bƣớm, 

tìm chim năm nào, đó là Đỗ Trọng Hồi, Trần Nguyên Quang 

(ngoại trừ Hoàng Thạch Tú còn ở Tam Kỳ), lại thêm Vĩnh 

Trung và Vƣơng Thúy Loan những ngƣời cùng khóa đã công 

tác tại đây từ trƣớc. 
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Nhƣ vậy, đồng môn khóa Phan Châu Trinh (1970 ) đã hội 

tụ về đất “Ngũ phụng tề phi” đông nhất, gồm năm ngƣời: 

Quang - Hồi -Trung - Thúy Loan và tôi. Tại đây tôi đƣợc bà 

hiệu trƣởng Tống Nữ Bạch Nga (đã qua đời do tai nạn tại Mỹ) 

dành riêng cho tôi một căn biệt thự trong khu Giếng Bá Lễ. 

Nhà rộng kín cổng cao tƣờng, ở một mình thì sợ ma nên tôi 

kéo Trung, Quang, Hồi vào ở để thành bộ tứ gọi là “Tứ đại 

giáo sƣ”, danh hiệu do các em học sinh nhà trƣờng đặt cho. 

Tại đây, hằng tuần, chúng tôi lại có dịp đón tiếp một 

ngƣời bạn là Đào Nguyên Dƣơng, giáo sƣ thỉnh giảng môn 

triết học của trƣờng Nữ trung Học Hội An và chúng tôi thƣờng 

xuyên đƣợc nghe bạn ấy giảng triết học mỗi khi trở mình trong 

giấc ngủ. Nhƣ vậy, ngoài “Tứ đại giáo sƣ” còn có một quý 

khách cùng đến với chúng tôi mỗi tuần hai ngày trong ngôi nhà 

này. Tại đây, chúng tôi ăn cơm tháng do ông già giữ nhà nấu 

ăn, nhƣng vì không hợp khẩu vị nên chúng tôi quyết định thử 

nghiệm việc tự mình nấu ăn xem sao? Đi chợ thì nhờ phụ 

huynh, mẹ của hai em Lan chị - Lan em đều là học sinh của 

trƣờng nhà ở cạnh nhà chúng tôi. 

Thời gian chúng tôi tự nấu ăn theo đề xuất của Vĩnh 

Trung chỉ kéo dài chừng nửa tháng, nhƣng đã để lại những kỷ 

niệm nhớ đời và qua đó cũng thấy rõ đƣợc bản tính của mỗi 

ngƣời: Vĩnh Trung cần mẫn chăm lo cho bữa cơm chu đáo 

chừng nào thì Tƣờng, Quang lại lơ là chểnh mảng chừng đó. 

Đỗ Trọng Hồi là ngƣời theo thuyết “trung dung”, vì vậy, mỗi 

khi đến lƣợt tôi hay Quang vào bếp thì luôn luôn bị Trung chỉ 

trích và nghe… giáo huấn! Tôi thì im lặng còn Quang thì nhăn 

răng ra cƣời nhƣ không nghe không thấy gì. 

Nhƣ thƣờng lệ, chúng tôi nhờ ngƣời mua lễ vật để cúng 

rằm và mồng một hằng tháng. Lễ vật thƣờng là bông hoa và 

trái cây, chủ yếu là chuối. Hôm đó vào ngày rằm, Quang đi dạy 

về thấy nải chuối trên bàn bèn lấy ra ăn, thế là Vĩnh Trung cho 

Quang một trận “mô-ran xử thế” vì dám ăn trƣớc đồ cúng (Nhà 

chùa thƣờng hay bày lễ vật thƣờng có chuối để cúng, có lẽ vì 
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thế mà Trần Nguyên Quang có duyên với nhà chùa để về sau 

thanh tăng lữ chăng?). 

      
VỚI TRẦN NGUYÊN QUANG, SAU NÀY LÀ 

THIỀN SƯ THÍCH THÔNG LƯU 

Cuộc sống tƣởng nhƣ êm đềm đó chóng qua đi và điệu 

sống phải theo luật khách quan: có hợp thì có tan. Rồi chúng 

tôi tan đàn xẻ nghé vì chiến tranh đã đến, bom đạn ngày đêm 

đã bắt đầu lên tiếng. Hội An đã bị pháo kích. Thúy Loan đã từ 

bỏ chúng tôi để về Sài Gòn tìm chốn an bình! Vĩnh Trung 

không biết vì lý do gì cũng vẫn rời xa chúng tôi đi Đại Lộc làm 

Hiệu trƣởng, mặc dù chúng tôi đã hết lời khuyên can, bởi đó là 

vùng đất thiếu an ninh nổi tiếng. 

Đến giữa tháng 3 năm 1975 thì chiến tranh đã thực sự về 

đến Hội An và chúng tôi (Quang, Tƣờng, Hồi) cũng phải rời xa 

phố Hội chạy về Đà Nẵng. Nơi đây, cuộc sống của những 

ngƣời bạn và của tôi chuyển sang một trang mới với bao buồn 

vui lẫn lộn. Thế là chúng tôi lại cùng nhau hội ngộ tại Đà Nẵng 

(gồm Trung, Quang, Tú và tôi) cùng nhau trải qua những ngày 

tháng đầy lo âu và gian khó. 

Đời sống khó khăn, không đƣợc đứng trên bục giảng, 

chúng tôi chờ đợi ngày đƣợc đi dạy lại, nhƣng về lại nhiệm sở 

cũ ở Hội An thì bị từ chối, với lý do chúng tôi là “sĩ quan biệt 

phái”. 
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Trong thời gian chờ đợi để đƣợc đi dạy lại thì Vĩnh Trung 

ở nhà vợ, còn tôi sau khi ngôi nhà tại cƣ xá công chức Thanh 

Bình (nay là khách sạn Công đoàn Đà Nẵng) do bạn Nguyễn 

Quang cùng học Văn khoa nhƣợng lại trƣớc đây, bị Ủy ban 

Quân quản tịch thu. Mất nhà, gia đình chúng tôi phải ra đứng 

đƣờng. May thay gặp bạn Nguyễn Thanh An (ban Vạn vật) 

ngƣời cùng cảnh ngộ nhƣng may mắn hơn vì đã tìm đƣợc một 

nơi để ở nhờ. Thế là gia đình tôi và bạn Trần Nguyên Quang 

cùng đến ở chung với gia đình bạn An.  

Tại đây trong giai đoạn này chúng tôi sống vô cùng chật 

vật, túng thiếu mọi bề, nói ra thì ốt dột lắm! Chúng tôi đói và 

thèm ăn triền miên. Còn nhớ một hôm bà xã mình có đƣợc một 

khoản tiền bồi dƣỡng ở cơ quan, mua về một nải chuối lùn, 

món quà mà chúng tôi nằm mơ cũng không thấy đƣợc, trong 

hoàn cảnh này và lẽ dĩ nhiên ngƣời mừng nhất vẫn là bạn tôi – 

Trần Nguyên Quang (lại nhớ đến việc Quang ăn chuối trƣớc 

cúng tại Hội An). Cùng ở chung trong giai đoạn này, thấy vợ 

chồng mình khó khăn quá trong sinh hoạt, Quang đã giúi vào 

tay mình một cây vàng và nói: “Tau góp vào để mua gạo”! 

Thời buổi đó, một lƣợng vàng quá lớn, đó là cả một gia tài đối 

với những đứa vô sản nhƣ chúng tôi. Thế mà bạn ấy cứ một 

mực đòi tôi nhận, tôi nghĩ rằng đó là số vốn lớn lao của bạn 

mình để bạn ấy còn lo cho bản thân và gia đình ở Đà Lạt trong 

những ngày tháng sau này. Thế là tôi đã dứt khoát từ chối dù 

bạn mình có năn nỉ nhƣ thế nào chăng nữa! Ôi, một tấm lòng 

vàng của bằng hữu lúc hoạn nạn. Quang ơi! Vợ chồng mình 

luôn ghi nhớ tấm lòng vàng của bạn hiền trong những ngày 

gian khó và dù mình không nhận hiện vật nhƣng đã nhận tấm 

lòng của bạn. 

Còn đây! Chị Vân, ngƣời chị của bạn hiền Đỗ Trọng Hồi, 

trong một hôm ghé thăm mình tại đây với 30 lon gạo và 10 bó 

củi thông. Đó là món quà hạnh phúc nhất đời, thấm thía tận 

đáy lòng, chẳng khác gì bát cơm Phiếu Mẫu ân tình giúp Hàn 

Tín ngày xƣa! 
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Trời không cắt đƣờng sống của con ngƣời. Trong hoàn 

cảnh khó khăn đó, bà xã tôi lại nhận đƣợc đồng lƣơng của 2 

tháng làm việc đầu tiên gần 50 ngàn (tƣơng đƣơng với tiền 

mua một chiếc xe đạp cũ). Với số tiền này chúng tôi đã mua 

đƣợc một túp lều diện tích gần 30m
2
. Làm sao nói hết đƣợc 

niềm vui của kẻ mất nhà nay lại có nhà. Còn nhớ bạn Hoàng 

Thạch Tú nói tếu: “ Hay quá hè, chiếc xe đạp biến thành cái 

nhà để ở – phép thuật – có gì vui hơn!” 

Có nhà rồi nhƣng tiền đâu để chuyển nhà? Thế là Vĩnh 

Trung đề xuất thuê một chiếc xe bò để vận chuyển, mọi việc 

kéo xe, bƣng vác đồ đạc đều do “Tứ đại giáo sƣ”: Vĩnh Trung 

– Hoàng Thạch Tú – Trần Nguyên Quang và các bạn Nguyễn 

Xuân Bin lao động cật lực trong một ngày là xong. Ôi! đổi đời, 

“Tứ đại giáo sƣ” ngày xƣa bây giờ trở thành những phu khuân 

vác! Có trải nghiệm thực tế mới biết lúc khó khăn hoạn nạn 

tình bằng hữu là thế nào. 

Thời gian trôi nhanh, sắp đến ngày khai giảng năm học 

đầu tiên của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất, 

năm học mới 1975 – 1976. Tôi đƣợc di dạy sớm tại huyện 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vì có cái lý lịch gia đình cách mạng 

(vì ba mẹ tôi ở ngoài Bắc) và sau đó đƣợc thuyên chuyển qua 

các trƣờng Nữ trung học Hội An, trung học Thái Phiên và cuối 

cùng là trung học Trần Phú cho đến ngày nghỉ hƣu, tại Đà 

Nẵng. Bạn Hoàng Thạch Tú – Đỗ Trọng Hồi có quyết định đi 

dạy ở trung học Trần Quý Cáp tại Hội An. Tại đây Đỗ Trọng 

Hồi bị điều đi học tập cải tạo hơn một năm, sau đó về làm Thủ 

thƣ tại một tƣ thục ở Huế. Sau đó, Hồi mang bệnh nặng và qua 

đời cách đây 4 năm. 

Bạn Hoàng Thạch Tú chuyển về Đà Nẵng làm lãnh đạo ở 

Công ty Sách và Thiết bị trƣờng học tại Đà Nẵng, về hƣu tại 

đây. Vĩnh Trung không đƣợc đi dạy vì là ngƣời mang chức 

danh Hiệu trƣởng của chế độ cũ nên đành Nam du, vào Đồng 

Nai sinh sống cùng gia đình. Vì không có môn Pháp văn tại các 

trƣờng ở Đà Nẵng nên bạn Trần Nguyên Quang phải trở về Đà 



105 

 

Lạt làm ruộng và sau đó xuất gia tu hành tại Trúc Lâm thiền 

viện. Bây chừ bạn ấy là Thiền sƣ Thích Thông Lƣu, hiện ở tại 

một thiền viện lớn ở Canada, sau nhiều năm bôn ba trong nƣớc 

và hải ngoại để xây dựng nhiều thiền viện đóng góp công quả 

cho Phật giáo. Bạn Nguyễn Xuân Bin thì theo vợ về Bảo Lộc 

xây dựng đồn điền và trang trại. 

Ký ức, tuy có thể không phải là “cảo thơm”, nay “lần giở 

trƣớc đèn” để nhớ đến những ngƣời bạn đồng môn khác, kể từ 

ngày chúng ta chia tay nhau, rời xa mái trƣờng đại học Sƣ 

phạm Huế từ năm 1970 đến nay: 

Nhớ lắm các bạn Cẩm Tú – Ngô Hữu Tín – Đỗ Trọng Hồi 

– Tuyết Anh đã rời xa bạn bè ra đi vĩnh viễn, trong niềm tiếc 

thƣơng của chúng ta. 

Nhớ lắm những ngƣời bạn mà chúng ta chƣa một lần gặp 

lại… và tất cả, dù bạn ở trong nƣớc hay hải ngoại, mỗi ngƣời 

một số phận, giàu nghèo khác nhau nhƣng chúng ta những 

ngƣời đồng môn khóa Phan Chu Trinh vẫn luôn gắn bó và nhớ 

nhau mãi mãi … 

Nhìn lại, những ngƣời còn lại nhƣ chúng ta nhƣ “những 

hạt gạo trên sàn” vẫn có cuộc sống ổn định, hạnh phúc bên con 

cháu, bạn bẻ, phần lớn chúng ta đều là chủ nhân của một đại 

gia đình gồm ba thế hệ. 

Chúng ta đã rất đúng khi chọn cho mình con đƣờng sƣ 

phạm, con đƣờng làm thầy giáo dù không giàu sang hơn ai 

nhƣng an lành và thoải mái. Bởi vì đúng nhƣ lời di huấn của 

ông nội tôi: “… Nghề giáo là nghề hiền lành và có hậu”. 

Chúng ta đều có hậu đấy các bạn! Cuối cùng, nếu đem “thành 

bại luận anh hùng” thì các bạn đồng môn khóa Phan Chu Trinh 

chúng ta, trong chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ, trải qua bao 

dâu bể của cuộc đời, tuy có thể không là anh hùng nhƣng cũng 

chẳng là bại tƣớng. Chúng ta vẫn tự hào vì đã cống hiến cho 

đời những nhà giáo chân chính, mẫu mực và đào tạo cho xã hội 

những thế hệ học sinh biết làm Ngƣời. Chúng ta đã trồng ngƣời 

theo cách của chúng ta đặt trên căn bản văn hóa truyền thống 
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và kỷ cƣơng xã hội trƣớc sự biến dịch của hoàn cảnh không 

ngừng. 

Năm mƣơi năm nhìn lại, đặc biệt các bạn khóa Phan Chu 

Trinh cũng đã cống hiến cho xã hội những tay bút tài hoa trong 

làng văn học – nghệ thuật: nhà văn Trần Kiêm Đoàn với những 

biên khảo đặc sắc về Huế và rất Huế cùng nhiều tác phẩm 

mang đậm thiền vị. Lê Duy Đoàn, nhà văn kiêm họa sĩ tài có 

biệt tài. Lớp trƣởng Ngô Văn Ban, nhà nghiên cứu văn học dân 

gian với rất nhiều công trình biên khảo về văn hóa văn học dân 

gian. Về lãnh vực tâm linh, tôn giáo, chúng ta có thiền sƣ 

Thích Thông Lƣu, một đệ tử chân truyền của hòa thƣợng Thích 

Thanh Từ, ngƣời kế thừa và phục hƣng phái Trúc Lâm - Yên 

Tử của Phật giáo Việt Nam. 

      Cho đến bây giờ chúng ta đã là thế hệ U-80. Nhƣ một cỗ xe 

chạy suốt đƣờng trƣờng 50 năm, bây giờ chúng ta nhìn lại thật 

đáng vui mừng và tự hào. Không một Thầy giáo, Cô giáo nào 

xuất thân từ khóa Phan Chu Trinh bị tai tiếng. Những giáo sinh 

sƣ phạm một thời trong khung cảnh dầu sôi lửa bỏng của cuộc 

chiến tranh Việt Nam vẫn chƣa 

có bạn nào đánh đổi thế đứng của 

những kỹ sƣ tâm hồn thành 

những chƣớng duyên của xã hội 

trong môi trƣờng giáo dục trong 

cũng nhƣ ngoài nƣớc.  

Những bạn từng đứng trên 

bục giảng của trƣờng lớp ở quê 

nhà vẫn tiếp tục đứng vững vàng 

trong môi trƣờng giáo dục của Âu 

Mỹ, phƣơng Tây. Hầu hết các 

Thầy Cô giáo xuất thân từ đại học 

Sƣ phạm Huế đều góp phần làm 

sáng danh ngành SƢ PHẠM.   

Dù đi đâu, về đâu… chúng 

tôi vẫn luôn nhớ đến những kỷ niệm về những ngƣời bạn đồng 

VỚI TRẦN KIÊM ĐOÀN 
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VỚI NGÔ VĂN BAN 

môn khóa Phan Chu Trinh. Tuy mỗi ngƣời một vẻ, có thể 

không “mƣời phân vẹn mƣời”, nhƣng tất cả chúng tôi đã thể 

hiện một cách đầy bản lãnh và đáng nể trọng trong những hoàn 

cảnh lịch sử chiến tranh, chính trị và xã hội Việt Nam đầy chao 

đảo và thăng trầm thời cận đại. 

Giờ đây, tất cả anh chị em – cựu Thầy, Cô giáo tốt nghiệp 

đại học Sƣ phạm Huế khóa Phan Chu Trinh 1967 - 1970 đều đã 

“gác kiếm” về hƣu. Chúng ta nhƣ những hòn sỏi sau mùa mƣa 

lũ.  

 

Khi ba đào đã lặn, nƣớc 

đã trong, chúng ta đều nhận 

ra nhau, nhìn rõ mặt nhau 

thân thƣơng tình bằng hữu 

và và trân trọng nghĩa đồng 

môn. Với quỹ thời gian đã 

mỏng và tấm vé một chiều 

trong tay, tuy mỗi ngƣời đều 

có một ƣớc mơ và dự phóng 

khác 
 

nhau về chặng đời còn lại của mình, chúng ta vẫn có một điểm 

chung: Đó là niềm vui an ủi tuổi già, sau một đời cống hiến 

cho nền giáo dục cho con em mà thời điểm khó khăn và đầy 

thách đố nhất là trong khung cảnh chiến tranh và giữa buổi 

giao thời sau năm 1975. Chúng ta còn tồn tại để về hƣu là 

chúng ta đã chiến thắng vƣợt bao gian nan để làm tròn phận sự 

riêng mình trong sự nghiệp giáo dục. Giờ đây, những ngƣời 

bạn cũ cùng vui nhƣ ngày hội mới, đƣợc gặp nhau để tâm tình 

và chia sẻ. 

Giờ phút này chúng ta đang hoài vọng về ngày Hội ngộ 

đồng môn khóa Phan Chu Trinh của trƣờng đại học Sƣ phạm 

Huế sẽ đƣợc tổ chức vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vƣơng (10 - 3 

năm Canh Tý – tức ngày 02 - 4 - 2020) tại Huế sau đúng nửa 



108 

 

thế kỷ, kể từ ngày chúng ta chia tay tại ngôi trƣờng này với bao 

luyến thƣơng. 

Trở về trƣờng cũ, cái nôi của bao kỷ niệm tại cố đô Huế 

để đƣợc gọi hai tiếng “mi – tau” của thời đi học, để ôn lại 

những kỷ niệm xƣa mà chúng ta hằng ấp ủ suốt cuộc đời… ở 

thời kỳ “thất thập cổ lai… đa” thì còn gì hạnh phúc hơn phải 

không các bạn? 

Chắc chắn đây là dịp hiếm hoi và đặc biệt có một không 

hai trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì, nhƣ bạn Trần Kiêm 

Đoàn đã da diết nhắn gởi: “…Chúng ta sẽ không có hai lần 50 

để gặp nhau nữa”. Đó là sự suy nghĩ thực tế, nhƣng cũng đầy 

cảm xúc bởi vì cuộc sống là vô thƣờng và hữu hạn phải không 

các bạn? 

Cầu mong các bạn đƣợc mạnh khỏe, an lành để chúng ta 

chắc chắn sẽ đƣợc gặp lại nhau trong lần hội ngộ 50 năm này. 

T.Đ.T 

Đà Nẵng, 17-2-2019 

 
NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TƯỜNG THUỞ XƯA:  

THỌ, BAN, VĨNH BA 
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CHUYỆN  ĐỜI  TÔI  
------------------------------------------------------------------------        

NGUYỄN NGỌC CHỦY 
(Ban Sử-Địa) 

 1. Thời đi học 

Tôi đƣợc sinh ra tại một làng quê nghèo tại tỉnh Quảng 
Trị, thuộc hạ lƣu sông Thạch Hãn, ba bề sông nƣớc. Khi “bộ 
nhớ” vừa đƣợc hình thành tôi đã thấy ngƣời lớn xung quanh 
động viên nhau chung sức để chống lại một lúc ba lũ giặc, đó 
là: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, vì lúc này Pháp trở lại 
xâm lƣợc nƣớc ta lần thứ hai và chiến tranh sắp lan đến quê tôi. 
Chống loại “giặc ngoại xâm” thì chúng tôi là con nít chỉ đƣợc 
tập cho thói quen vào hầm trú ẩn thật lẹ để khỏi bị chúng bắn, 
giết thế là đã thắng lợi rồi. Đối với “giặc đói” thì có khó hơn vì 
đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải đƣơng đầu với nó thì thật là “cơ 
khổ” (cơ: đói). Với “giặc dốt” thì lũ trẻ chúng tôi đƣợc tham 
gia chống ngay từ đầu. Nhớ lại việc chống “giặc dốt” là tôi 
thấy thƣơng và phục những ngƣời lớn quê tôi vô cùng bởi họ 
phải vất vả để chống đói cho bản thân gia đình và tiếp sức cho 
nhiều ngƣời khác,lại lo đào hầm hào,luyện tập, canh gác… và 
thời gian còn lại đáng lẽ đƣợc nghỉ ngơi lấy lại sức thì lại phải 
loay hoay đi trên từng con chữ nói là để xóa mù, để đƣợc xứng 
đáng là con dân của một nƣớc độc lập… Tôi không biết tại sao 
lúc đó cái chữ lại khan hiếm nhƣ vậy, chữ quý hơn vàng. 
Những đứa bé có chữ là những đứa bé vàng, học đƣợc chữ nào 
về nhà lại phải bày lại ngay cho ngƣời lớn. Ngƣời lớn cần chữ 
hơn trẻ con: Có chữ mẹ mới đƣợc phép vào khu chợ ở đầu 
làng, bố mới sang đƣợc chuyến đò ngang ở cuối làng làm việc 
ở cánh đồng  bên kia sông… Đó là vì trên các đƣờng đi lại 
ngƣời ta đã dựng lên các trạm để hỏi chữ, kiểu nhƣ các trạm 
thu phí giao thông trên các Quốc lộ theo phƣơng án BOT ngày 
nay. Những năm tiếp theo chúng tôi cũng đƣợc đi học, mà vừa 
học vừa chạy bởi giặc Tây hồi này hay mở các trận càn, ném 
bom, bắn pháo từ Đông Hà về hoặc súng máy và pháo từ các 
tàu chiến ở dƣới sông bắn lên. Nhƣng nhờ đã tập đƣợc thói 
quen ẩn nấp nên phần thắng lại thuộc về chúng tôi. Các thầy 
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dạy hồi đó là các học sinh trƣờng tỉnh thoát đƣợc giặc Tây 
chạy về đã xung phong ngay dạy dỗ lũ trẻ chúng tôi, làm cho 
việc đi học thành một hoạt động vui vẻ  và hấp dẫn nhất. 

Cuộc kháng chiến 9 năm kết thúc, quê tôi lại thiệt hại 
nặng về ngƣời và cơ sở vật chất nhƣng cuộc chống “giặc dốt” 
thì có thể nói là thắng lợi bởi từ những ngƣời già, ngƣời lớn 
tuổi và trẻ em ai cũng có chữ cả. Bản thân tôi với những nỗ lực 
tiếp theo của mình và gia đình nên việc học cũng đƣợc trải qua 
đủ các cỡ: cỡ bé (tiểu học), cỡ choai choai (trung học) rồi dám 
ngoi lên cả cỡ bự (đại học), sau này nữa. Thật là kỳ diệu! 

2. Học nghề 

Năm 1966, học xong bậc trung học tại trƣờng trung học 
Nguyễn Hoàng – Quảng Trị tôi đƣợc vào Huế học tiếp. Mặc 
dầu dạy học là nghề của bố tôi, nhƣng từ đầu tôi không nhƣ 
một số bạn chọn ngay vào đại học sƣ phạm để đƣợc dạy chữ, 
dạy ngƣời. Sinh thời, bố tôi làm nghề dạy học vào những năm 
đầu của thế kỷ trƣớc. Những ngƣời học trò cũ của bố thƣờng 
khoe với chúng tôi; “Thầy (tức bố tôi) dạy cho chúng tôi cả 3 
thứ chữ: Hán, Pháp và cả Quốc ngữ”. Đối với thiên hạ là nhƣ 
vậy nhƣng đối với tôi, đứa con trai út bé bỏng mà ông rất 
thƣơng nhƣng ông chƣa dạy cho đƣợc chữ nào thì ông đã ra đi 
về với tiên tổ. Vì thế khi tôi lớn lên tôi không có ấn tƣợng gì về 
việc dạy học và khi tôi đã biết quan sát, suy xét thì nghề gây ấn 
tƣợng mạnh nhất đối với tôi là nghề của anh cả tôi, đó là “nghề 
làm thuốc tây” theo cách gọi thời bấy giờ. Nguyên khi giặc 
Tây chiếm Huế, các y, bác sĩ thoát ra vùng kháng chiến đã mở 
lớp đào tạo y sĩ đầu tiên. Anh tôi là ngƣời có chữ, lại giỏi tiếng 
Pháp nên đƣợc cử đi học lớp này. Học xong khóa trở về đúng 
vào lúc Pháp đƣa chiến tranh về tận các làng quê, thế là anh tôi 
trở thành ngƣời thân thuộc duy nhất làm việc suốt ngày đêm và 
anh biến nhà tôi thành trạm cấp cứu cho cả vùng. Thƣờng thì 
sau một trận càn, một loạt pháo hoặc một trận ném bom thì có 
nhiều ngƣời bị thƣơng, tiếng kêu la vang lên inh ỏi nên ngƣời 
ta phải khiêng nạn nhân đến nhà tôi để anh tôi chạy chữa. Thế 
là mọi ngƣời trong nhà cùng ngƣời hàng xóm xúm nhau lại 
giúp anh tôi, ngƣời lo nấu nƣớc sôi, ngƣời lo kê các tấm ván 
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đầu cao đầu thấp để nạn nhân nằm, họ ghì chặt tay chân nạn 
nhân để anh tôi xử lý và băng bó các vết thƣơng mà không có 
thuốc tê hay thuốc mê nhƣ bây giờ. Hình nhƣ cái đau đớn của 
nạn nhân đƣợc chia đều cho mọi ngƣời. 

Bằng cách đó, anh tôi đã cứu sống và chữa lành cho 
không biết bao nhiều dân ở địa phƣơng kể cả bộ đội, cán bộ 
hoạt động trong vùng và ngay cả lính Pháp bị thƣơng và bị bắt 
nữa. Ngoài cách đó ra, nạn nhân chẳng biết tìm đến nơi nào để 
đƣợc cứu chữa nữa nếu không muốn  đƣa ra nằm ở cồn mã sau 
làng ! 

Ngày gia đình tôi mở máy thu thanh nghe đài Huế đọc 
danh sách trúng tuyển tú tài II có tên tôi, nhiều ngƣời đến chúc 
mừng và trong chuyện trò mẹ tôi nhắc lại lời khuyên của ngƣời 
có uy tín nhất trong vùng là nên gởi tôi vào Huế nhờ các bà 
con trong đó giúp thêm để học ngành y dƣợc mà sau này phục 
vụ bà con. Thế là tôi thi vào lớp dự bị Y khoa, gọi tắt là APM 
(A: anatomie – giải phẫu sinh học; P: physical – vật lý và M: 
mathematique – toán). Lớp rất đông sinh viên, khoảng 50-60 
ngƣời toàn những tay cừ ở các tỉnh về. Các môn chính APM 
học chung với đại học Khoa học, còn các môn khác nhƣ: Tâm 
lý học, sinh ngữ… học ở các hội trƣờng khác. Các môn chính 
do các giáo sƣ, bác sĩ giỏi giảng dạy thật hấp dẫn, các giờ thực 
tập trong phòng thí nghiệm đƣợc làm quen với các phƣơng tiện 
hiện đại lúc bấy giờ cũng thật thú vị. Môn tiếng Anh do phu 
nhân Viện trƣởng là ngƣời Mỹ gốc Philippin dạy. Để làm quen 
với sinh viên bà ra bài tập tiếng Anh nhan đề: “Vì sao bạn chọn 
học ngành y?”. Với vốn tiếng Anh ít ỏi, sinh ngữ 2 Ban C, vừa 
mới có đƣợc qua các lớp đệ tam, nhị, nhất, nên tôi viết đƣợc 
mấy câu đại khái: Tôi chọn ngành y vì ngành này giúp tôi phục 
vụ đồng bào tôi một cách thiết thực nhất, bởi chiến tranh kéo 
dài đã làm cho đồng bào tôi quá khốn khổ học đƣợc ngành này 
tôi sẽ... sẽ… và sẽ... Khi trả bài bà dừng lại ở bài làm của tôi 
gọi tôi đứng dậy và bà nói: “Bài viết của bạn làm tôi quá xúc 
động” với một giọng nói đầy xúc động thực sự làm cho cả lớp 
quay lại nhìn tôi. Tôi cảm thấy quá đột ngột, bối rối nhìn có vẻ 
dị òm. Về nhà mấy đứa em con cậu tôi cứ đùa “Anh muốn học 
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y khoa thì trƣớc hết là phải nhảy đầm đi chứ, bác sĩ mà không 
biết nhảy đầm là quê lắm”. Tôi bực quá, bảo chúng: “Anh học 
y để làm việc nhƣ anh Cẩm (tên anh cả tôi) chứ không phải để 
nhảy đầm”. 

Vào giữa năm học, một sự cố xảy ra ở quê nhà với gia 
đình tôi đã tạo ra bƣớc ngoặc cho con đƣờng học hành của tôi. 
Nguyên gia đình tôi, mẹ tôi và các anh chị rất hăng hái tham 
gia trong kháng chiến chống Pháp nên sau năm 1954 trở thành 
đối tƣợng tình nghi của chính quyền địa phƣơng. Họ theo dõi 
chặt chẽ và chờ cơ hội để đàn áp.  Anh cả thầy thuốc của tôi bị 
bắt ngay năm 1955 giam ở xà lim nhà lao tỉnh, chẳng những họ 
không cho ăn, uống mà còn không cho thở nữa khiến anh chết 
đi sống lại mấy lần. Sau đó, anh bị đày ra Côn Đảo đến cuối 
năm 1961 mới thả về. Nhƣng thời kỳ này cuộc kháng chiến 
chống Mỹ bắt đầu sôi động, anh không chịu đƣợc sự đe dọa 
nên phải thoát ly. Khi tôi vào Huế thì ông anh thứ ba cũng bị 
bắt đày ra đảo Phú Quốc, đầu năm 1967 nhà bị đốt cháy. Các 
anh chị khác phải lánh đi mỗi ngƣời một nơi chỉ còn mẹ già 
cũng bị hăm dọa đánh đập và các bà con ở Huế cũng đang gặp 
khó khăn. Hoàn cảnh đó buộc tôi phải tính đến việc rút ngắn 
thời gian học hành theo lời khuyên của cậu tôi. 

Cũng may là trong khi theo học lớp APM tôi cũng có ghi 
tên theo học lớp dự bị Văn khoa và với cái chứng chỉ này, năm 
1967 tôi nộp đơn thi vào đại học Sƣ phạm ban Sử-Địa cùng 
khóa với các bạn tôi hôm nay. 

3. Học đủ và học thêm 

a. Học đủ: Kỳ thi tuyển vào đại học Sƣ phạm Huế năm đó 
đƣợc khoảng 12 - 15 ngƣời nhƣng qua vấn đáp chỉ lấy đƣợc 4 
ngƣời. Đây là con số thấp nhất của ban Sử-Địa trong lịch sử 
phát triển của đại học Sƣ phạm Huế. Bốn sinh viên mà mỗi 
ngƣời một vẻ không ai giống ai: Anh chàng họ Nguyễn có 
dáng vẻ một cây tre còi còn sót lại của xóm làng Bình Trị 
Thiên khói lửa; anh chàng thứ 2 thuộc dòng dõi các mệ cùng 
hàng về thế thứ với vị Hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn 
nhƣng nay lại không còn ngôi vua nữa khiến chàng công tử này 
có vẻ hụt hẩng, tội nghiệp; anh chàng họ Bùi với vẻ bảnh bao 
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kiểu dân tây, tuy các ông tây đã phải dọn nhà sau chấn động 
kinh hoàng ở Điện Biên Phủ, nhƣng chàng ta vẫn giữ đƣợc 
phong cách rất điệu ấy khiến chàng họ Nguyễn phải bắt chƣớc 
để giấu bớt cái vẻ tre pheo rồi sau này còn phải sắm vai đứng 
trên bục giảng. Còn bông hoa duy nhất có đầy đủ nét đáng yêu 
của cô gái Huế, do ba anh chàng kia cứ mãi nhƣờng nhau nên 
nàng đƣợc yên thân lo việc học hành. Phía các chàng cũng phải 
lo học đủ không chỉ để đƣợc làm thầy sau này mà trƣớc hết là 
có đƣợc cái giấy hoãn dịch bỏ túi nếu không ra đƣờng sẽ bị các 
tay quân cảnh đẩy lên xe đƣa vào các quân trƣờng thì phiền 
phức lắm. Ban Sử-Địa đƣợc 4 ngƣời mà ai cũng chăm ngoan 
nên các thầy chăm sóc rất chu đáo. Gần gũi nhất là thầy Lê 
Khắc Phò, dù sức khỏe  rất yếu nhƣng giọng nói nhỏ nhẹ của 
thầy cũng đủ sức truyền cho chúng tôi những kiến thức sâu 
rộng đầy thú vị của khoa học địa lý. 

b. Học thêm: Dạy thêm học thêm hiện nay là nỗi ám ảnh 
đối với trẻ em, ngƣời lớn, các gia đình và cả cơ quan nhà nƣớc 
nữa. Đối với lứa chúng tôi hình nhƣ không xảy ra việc này. 
Riêng tôi trong suốt 15 năm học tập không phải tốn một đồng 
tiền nào cho việc học thêm. Nhƣng đối với sinh viên sƣ phạm 
việc học thêm vừa có tính bắt buộc vừa có tính tự nguyện. Vì 
thế 4 sinh viên chúng tôi phải ghi tên học thêm các bộ môn liên 
quan ở đại học Văn khoa, từ đó chúng tôi có cơ hội gặp gỡ 
đƣợc các vị thầy uyên bác: Giáo sƣ Viện trƣởng Nguyễn Thế 
Anh với các kiến thức địa lý toàn cầu sâu rộng cũng nhƣ thực 
tế ở nƣớc ta và địa phƣơng; Giáo sƣ Viện trƣởng Hải dƣơng 
học Nha Trang, Giáo sƣ Nguyễn Hải… Tôi nghĩ ở nƣớc ta ai 
cũng đƣợc trang bị một số kiến thức về khoa học Hải dƣơng thì 
có lợi biết chừng nào? Sau này cứ mỗi lần vào thăm Bảo tàng 
Hải Dƣơng học Nha Trang tôi lại bồi hồi nhớ đến vị Giáo sƣ 
đáng kính này; Linh mục Nguyễn Phƣơng với khả năng nghiên 
cứu lịch sử và lối trình bày dí dỏm hấp dẫn; Giáo sƣ Lê Hữu 
Khải (chú của bạn Lê Hữu Ty sau này thành Đạo diễn phim 
ảnh có tầm cỡ Lê Cung Bắc) về những kiến thức kịch nghệ cơ 
bản... và cùng với nhiều vị học giả khác nữa. Bên cạnh các sinh 
viên sƣ phạm chúng tôi còn có nhiều ngƣời lớn tuổi cùng học 
là công chức, giáo chức,… có nhiệm sở ở Huế hoặc gần Huế 
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ghi danh theo học từng chứng chỉ nhƣ thầy Tôn Thất Lôi, thầy 
Hoàng Công Lƣu Hiệu trƣởng trƣờng Trung học Phú Vang, 
ông Đỗ Thanh Quang, ông Tôn Thất Quỳnh Nam… Việc học 
theo phƣơng thức này thƣờng có kết quả nhanh hơn, bởi chỉ 
cần 2 năm học  1967 - 1968  và 1968 - 1969 chúng tôi đã có 
thêm 4 Chứng chỉ và Chứng chỉ Dự bị của năm học 1966 - 
1967 là đủ điều kiện để đƣợc cấp văn bằng cử nhân Văn khoa, 
cũng oai thật chứ! 

4. Một chân bƣớc ra, ba chân bƣớc vào 

Đừng ngạc nhiên vì thiếu chữ cho nên tôi phải tạm dùng 
ép thành ngữ này với nghĩa mới ra cổng trƣờng đại học Sƣ 
phạm mà  bƣớc vào cổng các trƣờng trung học mấy bƣớc là tùy 
mỗi bạn, riêng tôi có ba bƣớc vào: 

a. Lễ tốt nghiệp đại học Sƣ phạm khóa chúng tôi năm 
1970 đƣợc đặt tên là khóa Phan Chu Trinh. Lễ mặc áo thụng 
(toge đội mũ epitoge) đƣợc tạm bỏ đi thì thật là may cho tôi vì 
con ngƣời tôi mà phải trùm cái áo ấy vào chắc là phải đứng 
một chỗ thôi. 

b. Khi chọn nhiệm sở, tôi đã nhƣờng trƣờng gần nhất ở 
Hội An tỉnh Quảng Nam cho bạn Vĩnh Trung và chọn trƣờng 
tiếp đó ở Tam Kỳ, lúc đó thuộc tỉnh Quảng Tín. Trƣờng trung 
học Trần Cao Vân tại Tam Kỳ là ngôi trƣờng đón bƣớc chân 
“vào nghề” đầu tiên của tôi. 

Tam Kỳ là vùng đất hình thành nơi hợp lƣu của 3 con 
ngòi vùng phía nam tỉnh Quảng Nam. Tam Kỳ là thủ phủ của 
tỉnh Quảng Tín, một phần của tỉnh Quảng Nam đƣợc tách ra 
thành lập một tỉnh mới. Với những cơ sở mới đƣợc xây dựng, 
dân cƣ còn ít và rất hiền lành  rất quý trọng việc học hành, văn 
hóa. Ngƣời Huế vào đây cũng khá đông. Làm việc trong hệ 
thống công chức, giáo chức phần nhiều là ngƣời Huế hoặc 
ngƣời địa phƣơng đƣợc đào tạo từ Huế nên rất dễ làm quen với 
nhau. Trƣớc khi vào nhận nhiệm sở, tôi đã gửi thƣ cho anh 
Nguyễn Văn Bổn của khóa trƣớc nhờ anh chuẩn bị nên khi tôi 
và các bạn đến thì đã đƣợc nhà trƣờng sắp xếp nơi ăn chốn ở 
hẳn hoi. Bƣớc đầu thật thuận lợi. Học sinh ở đây rất ngoan và 
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chăm học. Những kiến thức của môn lịch sử, địa lý khơi gợi 
đƣợc niềm tự hào về đất nƣớc dân tộc đƣợc các em tiếp thu rất 
hào hứng. Về nhà, các em còn khoe lại với phụ huynh và 
chúng tôi mỗi lần gặp họ, họ gặng hỏi rất hồn nhiên: “Những 
điều thầy dạy cháu nhƣ… nhƣ thế có thật không thầy? Chà! 
Tuyệt thế hả thầy?!”. Tam Kỳ là vùng kháng chiến thời chống 
Pháp nên dân chúng có cảm tình với cách mạng. Chiến sự lúc 
đó rất ác liệt ở các huyện xung quanh nhƣng ở Tam Kỳ thì 
tƣơng đối lắng dịu nếu không muốn nói là bình an. 

c. Trƣờng  trung học Nguyễn Hoàng – Quảng Trị, 
năm di tản vào Đà Nẵng 

Trong khi tôi dần tìm đƣợc sự ổn định ở Tam Kỳ thì mùa 
hè năm 1972 chiến sự ở Quảng Trị quê tôi càng khốc liệt, 
thƣờng đƣơc gọi là “mùa hè đỏ lửa” làm cho gia đình tôi lại bị 
chia xẻ làm hai: Một phần chạy vào Đà Nẵng, phần còn lại sau 
này mới biết do tránh bom B52 phải chạy dạt ra tới Quảng 
Bình. Tôi ra Đà Nẵng thấy cảnh mẹ tôi cùng mấy đứa cháu nhỏ 
sống chui rúc trong một căn trại gia binh nhếch nhác ở gần sân 
bay Cẩm Lệ, lòng tôi quặn thắt… Tôi nghe nói trƣờng trung 
học Nguyễn Hoàng cũng di tản vào Đà Nẵng… Trong hoàn 
cảnh đó, tôi bèn làm đơn xin chuyển ra trƣờng trung học 
Nguyễn Hoàng. Việc làm này bị mấy ngƣời quen phản đối 
quyết liệt cho rằng tôi đã mất bình tĩnh. Thầy hiệu trƣởng can 
mãi không đƣợc, ông bảo tôi cứ để đơn đó về suy nghĩ lại đi, 
ông muốn tôi rút đơn lui nhƣng tôi quyết giữ ý định của mình 
nên chỉ 3 tuần sau là nhận đƣợc giấy chuyển ra trƣờng trung 
học Nguyễn Hoàng ở Quảng Trị di chuyển vào Đà Nẵng. Ở 
Quảng Trị trƣớc đây, trƣờng trung học Nguyễn Hoàng là một 
công trình bề thế và đẹp nhất thị xã. Nay chuyển vào đây đƣợc 
phân ra ở trong các trại lính do Mỹ để lại rải rác gần bờ biển 
Đà Nẵng. Cơ sở chính của trƣờng đặt ở một trại lớn bằng sắt 
lợp tôn ven bờ biển Mỹ Khê. Doanh trại có vẻ to lớn nhƣng các 
vách ngăn bị dân “chạy loạn” ban đêm đến tháo dần để che 
chắn làm chỗ tạm trú cho vợ con, gia đình. Vì thế nhân viên 
nhà trƣờng phải dùng các tấm bạt ngăn tạm lại thành các phòng 
học nên vào các giờ học cả trƣờng rộ lên tiếng nói, tiếng ồn,  
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thậm chí học sinh lớp đầu này vẫn nghe tiếng giảng bài của các 
thầy cô ở lớp cuối, hai lớp cạnh nhau có lúc còn nghe tiếng 
phấn viết trên bảng… Giờ học đã nhƣ vậy còn giờ chơi thì 
chẳng thấy ai ham chơi cả mà ngồi lại với nhau từng cụm kể 
cho nhau nghe những nỗi kinh hoàng đã trải qua trên quãng 
đƣờng gọi là “đại lộ kinh hoàng”, ai cũng hỏi thăm nhau là  
“…có chạy đƣợc không”, “Gia đình bạn có chạy đƣợc hết 
không?”, “Lớp bạn chạy vào đƣợc mấy đứa?”, “Ngƣời nớ của 
bạn có chạy đƣợc với bạn không?” … Không chạy đƣợc có 
nghĩa là bị “kẹt lại”. Cái từ mộc mạc này đã tạo ra sự kích 
động nhƣng chẳng làm ánh lên chút vui mừng nào trên khuôn 
mặt mọi ngƣời mà càng làm cho  đôi mắt của ai đó lâm vào 
hoàn cảnh ấy thêm tràn lệ. 

Hiệp định Paris về “Chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa 
bình ở Việt Nam” đƣợc ký kết ngày 27/01/1973 làm cho ai ai 
trong cả nƣớc cũng đều vui mừng, nhƣng mừng nhất có lẽ là 
dân “chạy loạn” Quảng Trị ở Đà Nẵng. Thầy trò trƣờng trung 
học Nguyễn Hoàng nhƣ đàn chim chắp cánh vƣợt đèo núi Hải 
Vân tìm về tổ ấm và chỉ còn vài sải cánh nữa thôi là có thể đến 
đƣợc vị trí trƣờng Nguyễn Hoàng năm xƣa thân yêu của tôi 
rồi… Nhƣng đã bị một bức màn vô hình nào đó ngăn lại làm 
bầy chim phải đáp xuống một bãi cát trơ trụi ở Diên Sanh. Tại 
đây các lán trại nhƣ ở bãi biển Đà Nẵng lại đƣợc dựng lên trên 
bãi cát đầy xác xe cháy, vỏ đạn,…và lại phải đợi chờ. Mãi đến 
ngày 30/4/1975 “hòa bình thứ thiệt” mới lộ rõ hình hài…Đất 
nƣớc độc lập, hòa bình, thống nhất và gia đình đƣợc sum họp. 
Lịch sử  sang trang, trƣờng  Nguyễn Hoàng “di tản” cũng đi 
vào lịch sử. 

d. Trƣờng Phổ thông cấp 3 Đông Hà 

Cuối năm học 1975-1976, tôi đƣợc chuyển ra trƣờng cấp 
3 Đông Hà. Đây là trƣờng phổ thông trung học đầu tiên của 
vùng giải phóng đƣợc thành lập từ 1973, giáo viên cán bộ đƣợc 
chuyển từ Bắc vào, họ tiếp đón những giáo viên từ miền Nam 
ra rất chân tình và thân thiện. Sống và làm việc với tình cảm 
chan hòa nhƣng vẫn còn một chút phân biệt đâu đó…, và cũng 
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nhờ sự hƣớng dẫn của họ mà chúng tôi làm quen với đời sống 
tem phiếu mới không mấy khó khăn. 

đ. Trƣờng trung học Phú Vang 

Năm 1981 tôi đƣợc thuyên chuyển vào trƣờng trung học 
Phú Vang (nay là Trƣờng Phan Đăng Lƣu) ở gần nhà tôi. Đây 
là một trƣờng thuộc vùng ven nhƣng đã xây dựng đƣợc nền 
nếp, chất lƣợng dạy và học của thầy trò không thua kém thậm 
chí có khi còn hơn một số trƣờng của thành phố nữa. Đƣợc nhƣ 
vậy là nhờ nhà trƣờng sớm tạo ra đƣợc nền nếp hợp lý và duy 
trì thành truyền thống vững bền trong việc dạy và học.  Đó là 
sự đóng góp công sức chung của thầy trò, trong đó phải kể đến 
một số nhà giáo ƣu tú thực sự có tâm và có tài phối hợp đƣợc 
sức mạnh của nhà trƣờng, gia đình và xã hội. Rõ nhất là nhà 
giáo ƣu tú Vệ Văn Lâm. 

Trong 36 năm làm nghề dạy học với gần 3 năm “chạy 
loạn” cùng trƣờng Nguyễn Hoàng, tôi đã gặp đƣợc những 
trƣờng học có nền nếp sinh hoạt làm việc thoải mái nhƣ trƣờng 
Trần Cao Vân Tam Kỳ, trƣờng cấp 3 Đông Hà và đặc biệt là ¼ 
thế kỷ (25 năm) ở trƣờng Phan Đăng Lƣu với nhiều kỷ niệm 
đẹp, làm việc hết mình, không một chút băn khoăn, ngại 
ngùng. 

Sinh ra và lớn lên nơi quê nghèo, chiến tranh ác liệt kéo 
dài; bản thân tôi đƣợc học hành chút đỉnh, lại đƣợc nối nghiệp 

cha và sống gần nửa đời 
ngƣời với nghề dạy học 
nhƣ thế đã là tốt lắm rồi!  
Nay đƣợc nghỉ ngơi với 
chút lƣơng khẳm gạo (đủ 
ăn), mong rằng với quỹ 
thời gian sống còn lại, tôi 
cũng nhƣ các bạn đƣợc 
bình an vui vẻ… 

N.N.C 
NHỮNG NGƯỜI “ĐỒNG KHÓA GIÀ” 

CỦA CHỦY TÔI HÔM NAY 
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TÌM HIỂU TRANH DÂN GIAN: 
“THẦY ĐỒ CÓC” 

-------------------------------------------------
NGÔ VĂN BAN 
(Ban Việt-Hán) 

 

 

Làng tranh mộc bản dân gian Đông Hồ và Hàng Trống 

đều có bức tranh này. Bức tranh đƣợc ghi chú bằng một dòng 

chữ Hán, đó là đề tài của bức tranh: “Lão Oa giảng độc”. “Oa” 

có nghĩa là con ếch, nhƣng dân gian thƣờng gọi là cóc. Con 

cóc, chữ Hán Việt là Thiềm thừ. “Lão Oa” là con cóc già, 

“giảng độc” là giảng dạy, đọc chữ, có ngƣời cho “giảng độc” là 

độc quyền giảng dạy, không ai dạy thay đƣợc. Dân gian xem 

tranh, đặt tên cho tranh là THẦY ĐỒ CÓC.  

Xem tranh, góc tranh có cây tùng, tƣợng trƣng cho sự tiết 

tháo, ngƣời hiền triết, cũng tƣợng trƣng ngƣời thầy. Dƣới bóng 

cội tùng là cảnh một lớp học. “Thầy đồ Cóc” có thân hình to 

lớn hơn các học trò, đang ngồi trên sập gụ với một tƣ thế rất 

oai nghiêm, một tay chống lên sập, một tay chỉ vào chồng sách 
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đặt bên. Trƣớc mặt là án thƣ, đặt trên đó những đồ vật liên 

quan đến việc giảng dạy và sinh hoạt của thầy : ống bút, nghiên 

mực, đĩa đèn dầu, bộ ấm chén, bình điếu thuốc lào với chiếc 

cần hút cong vút. Một học trò Cóc đứng bên cạnh, tay xách ấm 

nƣớc, khúm núm chuẩn bị phục vụ châm nƣớc cho thầy. Bên 

cạnh, một trò Nhái (có ghi chú chữ trưởng, có nghĩa nhƣ một 

lớp trƣởng) hai tay cầm một cuộn kết nối bằng những thanh tre, 

trên đó là những câu chữ, dùng nhƣ sách vở ngày nay, đang 

giúp một trò khác học bài. Dƣới đó là một trò Cóc đang ngồi 

học bài trƣớc mặt là sách bằng những thanh tre kết nối. 

Bên cạnh án thƣ, một trò Cóc đang ôm vở trả bài, khép 

nép ngƣớc nhìn, chắc là không thuộc bài. Sau lƣng là một hoạt 

cảnh: một trò Cóc to lớn hơn các trò khác (chỉ thua độ lớn của 

Thầy) đang ngồi chứng kiến cảnh hai trò cóc đánh đòn một trò 

Cóc khác: một trò ngồi lên lƣng khống chế trò Cóc bị phạt, một 

trò Cóc khác, một tay nắm chặt mông trò bị phạt, một tay cầm 

roi giơ lên, chuẩn bị “giáng” xuống. Bên cạnh có ghi chú hai 

chữ Hán: Cầm có nghĩa là bắt giữ và chữ chinh có nghĩa là 

đánh kẻ có tội. 

Bên cạnh sập gụ và án 

thƣ có hai chú cóc nhỏ, chắc 

là những chú cóc ham học, 

đến lớp học, lăng xăng nhảy 

nhót, mắt dõi theo những 

học trò Cóc “đàn anh” đang 

sinh hoạt. 

LỚP HỌC CỦA THẦY ĐỒ XƯA (Ảnh T.L) 

Bức tranh với 12 con cóc đƣợc dàn trải ra khắp bề mặt 

bức tranh, tạo nên một khung cảnh linh hoạt, có phần nhốn 

nháo, trên một nền vàng sáng với những màu xanh lục, xanh lá 

cây, màu đà, màu đen trắng … đƣợc phân bố rất hài hòa, nét in 

sắc sảo. 

Việc dạy học cho trẻ em trong các trƣờng làng xƣa do các 

ông đồ, những sĩ tử nho giáo lỡ vận trong thi cử, những nhà 
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nho ẩn danh hay những quan lại từ quan lui về quê đảm nhiệm. 

Vậy sao nghệ nhân dân gian không vẽ một cảnh lớp học xƣa 

với ông đồ chỉnh tề khăn đóng áo dài ngồi trên sập gụ giảng 

dạy học trò còn tóc để chỏm ngồi học xung quanh mà ở bức 

tranh này, thầy giáo là một con cóc với một nhóm học trò toàn 

là cóc nhái? 

 Có nhiều cách giải mã về bức tranh dân gian Thầy Đồ Cóc 

này. 

Tranh Thầy đồ cóc đƣợc xếp loại vào tranh châm biếm đả 

kích trong dòng tranh dân gian Đông Hồ. Tuy đƣờng nét khắc 

họa rất nghiêm chỉnh, nhƣng xem tranh vẫn thấy có tính chất 

trào lộng. Qua đó, thấy đƣợc nền giáo dục xƣa, dùng roi vọt để 

giáo dục trẻ thơ. 

Nhƣng có ngƣời không cho ý nghĩa bức tranh là nhƣ thế. 

Trong tác phẩm Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam, 

tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh và một ít tác giả khác cho rằng 

bức tranh “Thầy đồ Cóc” gợi lại lối viết chữ xƣa, có tên nôm 

na là“chữ nòng nọc”. Cóc là loài lƣỡng cƣ và đẻ ra nòng nọc. 

So sánh chữ viết của ngƣời xƣa ở nƣớc ta khởi thủy có tự dạng 

ngoằn ngoèo nhƣ con nòng nọc nên gọi là “chữ nòng nọc”, nhà 

nho gọi là khoa đẩu văn,vì khoa có nghĩa là con nòng nọc. Tác 

giả cho rằng: “chữ khoa đẩu là chữ viết chính thức của nền văn 

minh Lạc Việt. (…). Bức tranh “thầy đồ Cóc” chính là một 

mật ngữ hướng thế hệ con cháu tìm về nguồn cội của tổ tiên. 

Bởi vì, khoa đẩu tức chữ hình con nòng nọc. Hay nói một cách 

khác: chỉ có cóc mới có chữ để dạy cho đời. Cho nên ông Cóc 

mới độc quyền trong sự giảng dạy. Đó chính là ý nghĩa của 

bức tranh dân dã này”. Tác giả có nhắc đến tên của bức tranh 

“Lão oa giảng độc”, theo tác giả, chỉ có Cóc mới có chữ để dạy 

cho đời. Cho nên ông Cóc “mới độc quyền trong sự giảng dạy. 

Đó chính là ý nghĩa của bức tranh dân dã này”
1
. 

                                                             
1
 Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam, 

NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2002, trg.44-45. 
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Có ngƣời lại dẫn sách Thanh Hóa quan phong của Vƣơng 

Duy Trinh có ghi 35 chữ cái, nét chữ ngoằn ngoèo “như con 

nòng nọc” và tác giả cho rằng: “Tỉnh Thanh Hóa có một châu 

quan, có chữ là chữ thập châu đó. Người ta thường nói rằng 

nước ta không có chữ. Tôi nghĩ rằng không phải. Thập châu 

vốn là đất nước ta. Trên châu còn có chữ, lẽ nào lại dưới chợ 

lại không. Lối chữ châu là lối chữ nước ta đó”
1
. 

Từ đó, kết luận rằng “Cậu Ông Trời” (Con cóc là cậu Ông 

Trời) là mẹ đẻ của nòng nọc, gợi ý “chữ nòng nọc”. Đó là ý 

tƣởng của nghệ nhân, muốn nhắc con cháu nhớ đến nguồn cội. 

Lại còn có ngƣời lại cho rằng bức tranh Thầy đồ cóc đƣợc 

sáng tác bởi một “ông đồ nho, cám cảnh cho thân phận nghèo 

hèn của mình, đã tự ví thân phận của con cóc. (…). “Lão oa 

giảng độc”chẳng qua chỉ là các ông đồ tự cười cợt mình mà 

thôi.(…). Ngắm lại bức tranh “Lão oa giảng độc” thấy cặp 

mắt thao láo, ngơ ngác của ông đồ cóc, cùng với dăm bảy đứa 

học trò cóc đủ loại, đứa quay ngược, đứa quay xuôi, ồn ào 

nhộn nhạo, thật chẳng ra vẻ một lớp học, càng thêm ngậm ngùi 

cho cái thân phận nghèo hèn của ông đồ nho ngày xưa”
2
. 

Các cách giải mã bức tranh trên, có thật nhƣ thế chăng? 

Các nghệ nhân dân gian có biết thứ chữ “nòng nọc” và có ý 

tƣởng nhƣ thế không? Có thật chăng thầy đồ xƣa cám cảnh 

thân phận nghèo hèn của mình? 

Đối với dân gian, con cóc là một con vật tuy là con vật 

xấu xí bé nhỏ, nhƣng lại đƣợc ngƣời Việt xem nhƣ sự tƣợng 

trƣng cho một phẩm giá cao quý, đƣợc dân gian nhân hóa, xem 

đó là một “nhân vật” dũng cảm: Con cóc nằm góc bờ ao/ Lăm 

le nó muốn nuốt sao trên trời. Dân gian lại “nâng cấp” con vật 

nhỏ nhoi này là “Cậu Ông Trời”: Con cóc là cậu Ông Trời/ Hễ 

ai đánh nó thì Trời đánh cho/ Con cóc là cậu thầy Nho/ Hễ ai 

                                                             
1
 Vƣơng Duy Trinh, Thanh Hóa quan phong, bản dịch của Nguyễn Duy 

Tiến, Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên xb, Sài Gòn, 1973, trg.108. 
2
 Đặng Đức Thi, Đôi điều về bức tranh “Lão oa giảng độc”,Tạp chí Xưa 

và Nay, số 154, tháng 12-2003. 
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nuôi nó Trời cho quan tiền. Đó là chƣa kể con cóc còn biểu 

hiện của cuộc sống tự lập, không dựa vào ai: Con cóc cụt đuôi/ 

Ở  bờ ở bụi/ Ai nuôi mày lớn?/ Dạ thưa Thầy, con lớn mình ên 

…“Mình ên”, tiếng địa phƣơng có nghĩa là một mình, một mình 

tự kiếm sống và trƣởng thành. Trong ngôn từ tiếng Việt có từ 

“cóc” nhƣng không chỉ con cóc mà mang ý nghĩa khác, nhƣ 

“cóc cần”, “việc cóc gì”, “biết cóc gì”, “có cóc khô gì” ... là 

những từ biểu thị ý nhấn mạnh thêm về sức mạnh của con 

ngƣời, sự phủ định dứt khoát, cho là không bao giờ nhƣ thế. 

Hình ảnh con cóc cũng đã xuất hiện trên trống đồng Đông 

Sơn có thể xem là tín sứ của Thần Mƣa nhƣ trong bài hát dân 

gian: Kìa con cóc nó kêu trời mưa tới nơi rồi… Người phàm 

trần nào đâu có biết: Con cóc kia là Cậu Ông Trời. Đó là sự 

suy tôn của dân gian, của tín ngƣỡng phồn  
 

thực, của nghi lễ cầu đảo, của 

ƣớc vọng mùa màng tƣơi tốt 

vì mƣa thuận gió hòa… Cho 

nên dân gian có niềm tin, khi 

nào cóc nghiến răng là trời sắp 

mƣa. Có truyền thuyết dân 

gian lƣu truyền Cóc lên  
 

kiện trời vì trời nắng hạn, 

không có hột mƣa nào. Đi theo Cóc có Gà, Cọp, Ong… Đến 

cửa Trời, đàn vật theo Cóc khống chế đƣợc những cuộc đàn áp, 

nên Trời phải chịu thua Cóc, tôn Cóc làm Cậu, khi nào dƣới 

dân gian nghe Cậu Cóc nghiến răng là Trời cho mƣa xuống. 

        Tranh dân gian Đông Hồ còn có bức tranh Em bé ôm Cóc. 

Trên bức tranh có hai chữ Hán: Nhân - 

Nghĩa. Tranh có chú thích chữ Nhân -  

Nghĩa ấy chính là lời cầu chúc cho các 

cháu bé có đƣợc cái Nhân, cái Nghĩa nhƣ 

con cóc tía trong truyện cổ: mình mẩy tuy 

có thể xấu xí, bé nhỏ song dám lên kiện cả 

ông Trời để đòi mƣa cho dân làng canh 
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tác, sinh sống, nhƣ thế biểu lộ đƣợc Nhân - Nghĩa rồi. 

Hình ảnh con cóc còn có trên tranh Đông Hồ, đo là bức 

tranh Trê  Cóc kiện nhau. Vợ chồng nhà Cóc  vốn ở gần bờ ao. 

Đến khi đẻ, vợ Cóc xuống ao sinh ra một đàn nòng nọc. Trê ở 

dƣới ao thấy nòng nọc giống mình, bèn bắt cả đàn về nuôi. Khi 

Cóc trở lại, thấy Trê chiếm đoạt con mình, mới đem việc đến 

kiện ở cửa quan. Quan truyền giam Trê lại. Vợ Trê ở nhà đến 

nhờ Triều Đẩu gỡ tội cho chồng. Triều Đẩu giới thiệu vợ Trê 

đến tìm Lý Ngạnh, một thủ hạ am tƣờng việc quan. Lý Ngạnh 

lo lót lễ vật vào cáo quan để khiếu nại cho Trê. Quan cho sai 

nha đến tận nơi tra án. Trông thấy đàn nòng nọc, nha lại cho là 

con của Trê bèn về trình với quan. Quan liền ra lệnh thả Trê và 

bắt giam Cóc lại. Đến lƣợt vợ Cóc phải chạy lo cho chồng. 

Ếch  giới thiệu cho vợ Cóc một thầy kiện trứ danh là Nhái Bén. 

Nhái Bén khuyên vợ Cóc cứ đợi đàn nòng nọc đứt đuôi tự 

nhiên sẽ về với mình, không cần phải kiện cáo gì cả. Quả nhiên 

ít lâu sau, khi ra bờ ao thì đàn cóc con theo mẹ về. Vợ Cóc 

cùng đàn con đến kêu oan. Trƣớc chứng cứ rõ ràng, Trê phải 

thú tội và bị kết án "lƣu tam thiên lý" (đầy xa ba ngàn dặm). 

Hai vợ chồng Cóc đƣợc kiện trở về, một nhà vui sƣớng vum 

vầy. 

Tranh và truyện phản ảnh một xã hội dân trí còn thấp, 

quan lại không quang minh, bất tài, quan chỉ biết ăn hối lộ. 
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Nhƣ thế, hình ảnh con cóc rất gần gũi với ngƣời dân quê, 

một con vật mà dân gian đã gửi gấm ít nhiều tâm tƣ, ƣớc vọng 

của mình trong đời sống nông nghiệp. 

Và họ đã đƣa hình ảnh con vật đó vào một trong những 

bức tranh mộc bản dân gian, với tên “Lão oa giảng độc”. 

Đây là bức tranh thể hiện cảnh tƣợng không có trong thực 

tế. Chỉ là biểu tƣợng. Tranh dân gian thƣờng đƣợc ngƣời dân 

mua về treo trong dịp Tết, đó là tranh Tết. Trong ba ngày Tết 

thì, nhƣ ông bà ta đã nói: Mồng một Tết cha (bên nội), mồng 

hai Tết mẹ (bên ngoại), mồng ba Tết thầy. Đó là ba ngày thiêng 

liêng của đầu năm mới, có ý nghĩa giáo dục truyền thống của 

gia đình. Dân tộc ta lại còn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, 

“trọng thầy mới được làm thầy”, “không thầy đố mày làm nên” 

… Do đó, trong ba ngày Tết thiêng liêng, phải dành một ngày 

cho Thầy sau hai ngày thực hiện chữ Hiếu. Bức tranh “Thầy đồ 

Cóc” thể hiện đƣợc ý nghĩa tinh thần của ngƣời đi học phải 

luôn nhớ ơn thầy, ngƣời đã giáo dục và đào tạo mình nên 

ngƣời hôm nay, thông qua một hình tƣợng thân quen, gần gũi 

là con cóc, với những nét trào lộng cố hữu của dân tộc và cũng 

là một nét, một bản chất riêng của dòng tranh mộc bản dân 

gian, phù hợp với sự tƣơi vui của những ngày Tết. 

 Một lớp học xƣa của các cụ đồ Nho là nhƣ thế. Chƣa đỗ 

đạt, chƣa làm quan thì phải tìm kế sinh nhai, chẳng lẽ để cho 

vợ quanh năm buôn bán ở mom sông (thơ Trần Tế Xƣơng) 

nuôi con, nuôi mình mãi? Hơn nữa, những ngƣời học đạo Nho 

bao giờ cũng có một chí hƣớng là đem sở học, tài năng ra giúp 

đời, giữ gìn chính đạo, dạy dỗ hậu sinh, truyền đạo Thánh, lấy 

phẩm hạnh của mình làm mẫu mực cho ngƣời đời noi theo. Do 

đó, chƣa vinh hiển, Thầy đồ vẫn đựợc dân chúng nể vì, xã hội 

trọng vọng. Thầy tuy nghèo, nhƣng dạy học, tiền học chỉ lấy 

tƣợng trƣng và có sự thỏa thuận của phụ huynh, có khi vài cái 

trứng gà, vài lon nếp, gạo hay vài thứ trái cây trong vƣờn… 

Lớp học là nhà cụ đồ. Chỗ thầy ngồi là bộ ván hay sập gụ với 

chiếc bàn nhỏ để sách bút nghiên cùng các vật dụng của thầy 
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nhƣ bộ ấm chén, bình thuốc lào. Học trò thì ngồi dƣới đất, sách 

vở bút nghiên để dƣới đất, khi viết thì khom lƣng. Trò thì phải 

thay cho vợ thầy lo nƣớc nôi điếu đóm cho thầy. Khi trò nào 

lƣời nhác, nghịch ngợm, phá rối thì roi thầy không tha. Sách 

Tam Tự Kinh có chép “Giáo bất nghiêm, sư chi nọa” có nghĩa 

là dạy học mà không nghiêm là do sự lƣời biếng của ông thầy. 

Bổn phận của ông thầy, không những dạy cho trò biết chữ mà 

còn phải uốn nắn học trò để thành ngƣời có phẩm hạnh. Ngƣời 

xƣa tin rằng “Thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ đòn”. “Thầy hay” 

là phải giỏi, nhƣng phải “dữ đòn” thì học trò mới sợ mà chăm 

học, không dám nghịch ngợm, có học mới nên ngƣời. Lớp có 

trưởng tràng là một trò giỏi, siêng năng, giúp thầy hƣớng dẫn, 

kèm những trò kém hay mới học vỡ lòng và trừng phạt những 

trò lƣời, trò nghịch thay thầy. Lớp học xƣa nhƣ thế sao bằng 

lớp học ngày nay. Lẽ dĩ nhiên, với ngày nay, lối giáo dục xƣa 

đã lỗi thời, không phù hợp với nguyên tắc sƣ phạm, không phù 

hợp với thời đại, nhƣng lối giáo dục xƣa cũng đã đào tạo biết 

bao danh nhân, hiền sĩ nổi tiếng trên đàn văn học, chính trị, 

quân sự trong lịch sử nƣớc nhà. 

Dòng tranh mộc bản dân gian, nhiều tranh có ghi những 

dòng thơ bằng chữ Hán Nôm để vịnh tranh. Tranh “Lão oa 

giảng độc” thì không thấy thơ. Nhƣng theo các nghệ nhân làng 

tranh dân gian Đông Hồ, trên tranh ván xƣa, có bài thơ:  

Tìm thầy hỏi bạn NHÁI chi mà 

Thấy học xem bằng ẾCH thấy hoa 

Mở mắt CHÃO CHÀNG soi vũ trụ 

Đem gan CÓC TÍA đối sơn hà
1
. 

Không những bài thơ chỉ tên và tính cách của loài ếch 

nhái (nhái, ếch, chão chàng, cóc), một loạt động vật trong bức 

tranh mà còn cho ta thấy đƣợc sự ham học hỏi, chăm chỉ học 

                                                             
1
 Nguyễn Bá Vân – Chu Quang Trứ, Tranh dân gian Việt Nam, Nxb Văn 

hóa, Hà Nội, 1984, tr.113. 
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hành thì hiệu quả của sự học sẽ đem đến cho ta những hiểu biết 

về những hiện tƣợng trong vũ trụ, về thế giới tự nhiên, xã hội 

quanh ta, giúp ta thành những ngƣời hữu ích cho xã hội. 

Điều đó, có phải là một “thông điệp”của giới nghệ nhân 

làng tranh mộc bản dân gian Đông Hồ muốn gửi gắm đến các 

thế hệ sau, nhân ngày “mồng ba Tết Thầy” hằng năm và, ngày 

nay, ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 không? 

N.V.B 
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CHÙM THƠ NỞ MUỘN VỀ HUẾ 
------------------------------------------------- 

TRẦN KIÊM ĐOÀN 
(Ban Việt-Hán) 

  

Người viết văn cho rằng: 

Thi sĩ là một nhà văn sĩ không thành! 

Người làm thơ cho rằng:  

Văn sĩ là một thi sĩ không thành! 

Thử  đi vào hai thế giới trong cùng một cõi Văn học 

nghệ thuật xem sao. 

Leon Tolstoy viết Chiến Tranh và Hoà Bình tới 1500 
trang tiêu chuẩn. Đây là tác phẩm đƣợc nhiều ngƣời ƣa thích 
nhất trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nhƣng mấy bài thơ Sonnet 
116 của William Shakespears và Love One Another của Kahlil 
Gibran, mỗi bài chỉ có 15 câu cũng đƣợc lƣu truyền và nổi 
tiếng thế giới. 

Nhƣ vậy là rõ ràng trong văn chƣơng, giá trị nghệ thuật 
không đặt căn bản trên số lƣợng và thể loại là thơ, văn, biên 
khảo, bút ký hay bối cảnh sáng tạo về nhân vật, thời gian, 
không gian… mà miễn sao “hay”– mở ngõ được tri thức, đánh 
động được cảm xúc và chinh phục được cảm quan thưởng 
ngoạn của người đọc – là đƣợc. 

Thời còn học trung học, tôi đam mê tham gia các thi văn 
đoàn và bút nhóm. Nhƣng khi học Văn khoa và Sƣ phạm, rồi đi 
dạy và lao động ở quê nhà, tôi quên mất nếp xƣa cầm bút, viết 
lách. Cho đến khi qua Mỹ vào năm 1982, mỗi mùa Tết là dịp 
những cơn sóng trào của nỗi lòng tha hƣơng, thƣơng nhớ quê 
nhà đƣợc thể hiện qua nhiều hình thức, nhƣng phổ biến nhất là 
những Giai phẩm Xuân. Bên cạnh phải cống hiến toàn thời 
gian cho cuộc mƣu sinh khá gay gắt trong nếp sống mới nơi xứ 

https://www.poemofquotes.com/khalilgibran/love-one-another.php
https://www.poemofquotes.com/kahlilgibran/
https://www.poemofquotes.com/kahlilgibran/
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ngƣời để sống còn và vƣơn lên, tôi lại say mê viết lách, làm 
thơ, biên khảo, làm văn thơ điếu…    

Rồi năm năm, mƣời năm, hai chục năm qua… tôi – vô 
hình chung – đƣợc ngồi vào chiếu “nhà văn, nhà thơ, nhà biên 
khảo…” lúc nào không hay và trở thành tác giả của cả chục đầu 
sách đƣợc in ấn và phát hành. Trong đó, một số sách “hiền 
lành” nhƣ Chuyện khảo về Huế, Từ ngõ Huế xưa, Con yêu 
Bánh Nậm, Tu Bụi… đƣợc in ấn và phát hành tại Việt Nam. 
Hình nhƣ (?) tôi là “Tác giả thuyền nhân” đầu tiên ở Mỹ có tác 
phẩm xuất bản tại Việt Nam. Đó là tập chuyện vửa khảo, vừa 
ký, vừa tiểu truyện có tên “Chuyện Khảo Về Huế” do Tuổi Trẻ 
ấn hành năm 1997. 

Ở Mỹ, tôi làm việc toàn thời gian cho CPS (Cơ quan Bảo 
vệ thanh thiếu niên) và dạy học nên cũng có những khoảng 
trống thời gian phải chờ đợi giữa hai hay nhiều hồ sơ thụ lý 
trong ngày. Tôi thƣờng lấp những khoảng trống thời gian chờ 
đợi nhỏ đó bằng cách tự cho phép mình “lãng mạn” một chút 
trƣớc khi lao vào cuộc sống bằng cách nghĩ về thơ hay làm thơ. 
Cũng xin nói thêm ở đây là nghề chính bên cạnh nghề phụ dạy 
học và Psychotherapy của tôi tại Mỹ mà tôi đã làm suốt 20 
năm là CPS-ER (Children’s Protective Services – Emergency 
Response: Chương trình Bảo vệ thiếu niên – Ứng phó khẩn 
cấp) trực thuộc Bộ Y Tế, Nhân Dụng (Department of Health 
and Human).  Đây là một trong 5 nghề “dễ sợ” nhất trên 50 
tiểu bang của nƣớc Mỹ, chỉ sau quân đội, cảnh sát và an ninh. 
Thôi thì “bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới 
đƣợc phần thanh cao”, nhƣ Thúy Kiều tại … Mỹ. Và cái 
nghịch lý nhất trong cảm xúc sáng tạo văn nghệ lại có vẻ nhƣ 
ngƣợc lại với Thiền. Đối diện với những mảnh phong trần xuôi 
ngƣợc của đời sống, Thiền định tìm sự im bặt của tri thức để 
giữ cho “nhất tâm bất loạn”; nhƣng ngƣời làm thơ thì phiêu 
bồng trên cảm xúc sáng tạo nên làm thơ để khỏi làm thinh! 

Với khăn gói quả mƣớp đƣợc trăm bài thơ chi đó, tôi đã 
dành những cảm xúc về Huế khá nhiều bài với tâm trạng 
“chiều chiều cắp rổ hái rau, ngó về quê mạ…”. Với Huế, tôi 
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không dám làm “nhà Thơ” mà chỉ mong đƣợc làm “chòi Thơ” 
là quý rồi. Sau đây, xin ghi lại dăm bảy bài thơ về Huế đơn sơ, 
chân quê mà gần gũi nhƣ những cây trứng cá bên cây ngô đồng 
Thành Nội:    

 

Đồng Khánh Huyền Trân xưa 

                             Tặng Đồng Khánh 90 tuổi. 

Tôi nhớ mãi một "mai tê" Đồng Khánh 

Một mai tê... dễ sợ: Lạnh xa mù 

Mai tê rồi bóng xế trăng lu 

"Con ve kêu mùa Hạ, biết mấy thu gặp chàng!" 

Huế có già mô mà níu kéo thời gian 

Lo chi rứa nỗi đá mòn sông cạn 

Bảy trăm năm những mùa trăng ly tán 

Sông nước Chàm miền châu Rí, Châu Ô 

Công chúa -- tóc xanh Đồng Khánh – ngày xưa 

Ruỗi ngựa đá qua mấy bờ trong đục 

Ngày Chiêm Quốc, đêm mơ về bến Việt 

Mắt Huyền Trân còn đẫm lệ Khắc Chung 

Điệu ca Hời đòi đoạn nao lòng 

Sên phách gõ giọng Nam Bình kể lể 

Có phai cũ khi nửa đời xa Huế... 

Ngõ sau nhìn, quê mẹ có vời trông? 

Tôi, Đồng Khánh... mai tê, thời son trẻ 

Đã xa quê từ dâu bể mưa nguồn 

Hái niềm vui tan tác giữa cơn buồn 

Nhớ rưng rức nỗi tha phương dồn tụ   

Đồng Khánh ơi, Huyền Trân xưa đó 

Lắm tang thương vùi dập Huế vô chừng 

Sông, nước, biển, trời... nơi mô cũng có 

Nhưng não nùng làm Huế đẹp rưng rưng 
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Khi ở Huế thấy Huế buồn chi lạ 

Xa Huế rồi thấy Huế quá mênh mông 

Trong nỗi nhớ một cũng là tất cả 

Khi thương yêu tất cả sẽ vô cùng. 

 Đi về nhớ Huế  
 Lòng ta như cái đòn triêng Huế 

Gánh hai đầu nỗi nhớ chung riêng 

Sương nặng quá oằn vai tình cố xứ 

Lo giữa đường đứt gióng loại đòn triêng 
 

Về lại Huế 

Còn nguyên màu kỷ niệm 

Khoát nước sông Hương vuốt mặt tạ ơn đời 

Mình xa Huế chàng trung niên ba sáu 

Ngày trở về ông lão bảy mươi hai 
 

Giữa lòng Huế mà xăm xăm tìm Huế 

Huế một thời Huế nớ ở nơi mô 

Huế thuở ấy như con đò Thừa Phủ 

Bến đợi thuyền thuyền ghé bến quen xưa 
 

Thương Huế quá những cuộc tình chi lạ 

Tỏ lòng rồi không biết vẹn tình không 

Nắm tay sợ lỡ tình đầu không trọn 

Đã hôn nhau dâu biển cũng vợ chồng 
 

Mình đã lớn với mảnh đời rất Huế 

Nghèo mà sang mâu thuẫn Huế muôn đời 

Ăn khoai sắn mà mộng đời kiêu bạc 

Mây bốn phương trời về ngõ cũ Huế ơi 

Những bạn Huế một thời là mãi mãi 

Thăm đứa còn đứa mất đứa thôi chơi 

Đứa xa xứ phương trời mong trở lại 

Có hề chi đời đá nát vàng phai 
 

Sáng cà phê sông Hương mù sương không hẹn 

Chiều nội thành quán cóc những giờ vui 
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Đường nhân gian đi về như lữ khách 

Vui hay buồn thì ngày cũng qua thôi 
 

Nếu không ra đi lấy chi làm nhớ 

Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay 

Gặp nhau vội như ga tàu viễn xứ 

Chào Huế chào nhau mình đi đây. 

Bởi thu là Huế 

Hạnh phúc như tuổi thơ 

Đi trên đường ước mơ 

Lời hẹn thề cánh mỏng 

Bay tìm nhau vu vơ 
 

Hoa bâng khuâng thuở ấy 

Nở vàng cửa Hậu xưa 

Thu về qua xóm Huế 

Trời nắng nắng mưa mưa 
 

Năm mươi năm ngoái lại 

Nhà số cũ rêu mờ 

Bóng em lần tràng hạt 

Sau cửa kính rào thưa 
 

Người yêu Huế vì thu 

Hay bởi thu là Huế 

Dung nhan buồn đổ lệ 

Hoài nắng nắng mưa mưa. 

 

Lụt Huế 

Nghe tin Thanh Nhã “Đêm không ngủ” 

Dân Huế chong đèn đợi nước lên 

Sơn Tinh nhếch nhác ngồi trên kiệu 

Mỵ Nương còn thao thức gối bên 

Lòng ghen như nước nguồn Bãng Lãng 
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Thủy Tinh đâu dễ chịu quay về 

Tình yêu xoay núi đồi câm lặng 

Triệu năm buồn một thuở đam mê 

Tóc em dài từng cơn mưa Huế 

Mắt lạnh buồn điệu nước sông Hương 

Huế xưa bão nổi Huyền Trân kể 

Cuồng lãng say tình nước Mỵ Nương 

Mỗi năm lũ lụt tràn ra biển 

Cố cuốn ân tình xuống đại dương 

Dân Huế vai trần nghiêng nón lá 

Chút cợt đùa đối bóng tang thương 

Nghe trong lụt Huế tâm tình Huế 

Nước nguồn lên che miễu Âm Hồn 

Con nước lũ chỉ qua là ngấn lệ 

Về đi em dù chớp bể mưa nguồn 

Huế lãng mạn từ giọt mưa trong mắt 

Hóa thành sông thành suối tràn bờ 

Mười cơn lụt mỗi năm đời rát mặt 

Gánh gian nan viền chéo áo là thơ. 

 

Huế giữa mù sương 

Nếu anh không về thăm lại Huế, 

Sương một đời che kín Huế ngàn xưa. 

Trong góc khuất những tâm hồn xa Huế, 

Đi giữa Trường Tiền mà nhớ Huế nơi mô. 

Em là Huế, Huế là em thuở nớ... 

Trang giấy hùn cây viết cũ gian nan, 

Thư và thơ tình yêu thời mới lớn: 

Quốc Học chờ Đồng Khánh chuyến đò ngang. 

Huế tuổi trẻ xanh như màu ngọc bích, 

Cháo gạo đồng cơm hến sắn ăn trưa, 
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Nghèo dễ sợ tuổi học trò thương rứa, 

Quà tỏ tình thức trắng để làm thơ. 

Anh và em đều có người mạ Huế, 

Chắt chiu mình mà phỗng xả với bầy con. 

Mạ là nhịp cầu mây núi dòng sông, 

Dẫu thua được vẫn là con của mạ. 

Ôi thời gian Huế mình mau chi lạ, 

Thằng Cu xưa nay tóc bạc cụ già. 

Những đứa bạn xóm nghèo thời thơ ấu, 

Thoáng trở về gặp lại mụ ôn... tra. 

Về Huế lại hạc vàng xưa bay mất, 

Huế trầm tư vang bóng cũ không còn. 

Anh khờ dại nhớ em thời bím tóc, 

Dẫu ăn mày quá khứ cũng trông mong. 

 

Ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, 

Anh biết rứa răng vẫn buồn chi lạ. 

Bởi một lần đi là chia ly tất cả, 

Nên trở về tay trắng vẫn hoàn không. 

 

Anh yêu Huế chẳng có gì để mất, 

Khi tình yêu là sương khói mênh mông. 

Dòng sông đó trái núi này vạn cổ, 

Ta còn ta là tất cả vẫn đang còn. 

 

Huế mùa hoa sứ 

Hoa Đại đền Hùng 

Đi sứ vô Nam 

Trở thành hoa Sứ 

Hoa xưa đền ngự 

Một thuở Huyền Trân 

Vàng trắng bụi trần 

Mùa Xuân hoa nở 
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Hoàng thành phố chợ 

Tư mã chân quê 

Mênh mông ngõ Huế 

Mùa sứ đang về 

Thoảng cổ lai hề 

Trầm hương nhè nhẹ 

Là mùi sứ Huế 

Em nghe gì không 

Giữa cõi mênh mông 

Con ve vừa dậy 

Thức gọi mặt trời 

Không người không ta 

Xuân qua hoa rụng 

Vòng quay lại vòng 

Mùa Xuân em qua 

Một thời hoa sứ 

Mai không còn nữa 

Vòng quay một vòng 

Một giữa muôn trùng 

Dẫu níu hay buông 

Mùa Xuân hoa sứ. 

 

Ngày đầu năm trên quê Mẹ 

Lễ Giao Thừa trên quê tôi làng Liễu Hạ 

Mưa lâm râm lành lạnh đón Xuân về 

Ba mươi năm làm ly khách xa quê 

Đêm trừ tịch được kề bên gối Mẹ 

Bà Mẹ Quê mỉm cười sau nhang khói 

Ngày Mẹ đi đất khách tủi thân buồn 

Với riêng con Lòng Mẹ là quê hương 

Và tình nước là tình thương của Mẹ 

Đã lâu lắm giữa cuộc đời dâu bể 

Vẫn nương về tim Mẹ một kỳ quan 

Mẹ khuất núi nếp nhà xưa mất dáng 
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Đá vàng phai và bụi đỏ giăng tràn 

Lời Mẹ ru xưa xác xơ đồng vọng 

Đường con về hoa lá rụng hoang sơ 

Dối trá tham ô thô bạo lọc lừa 

Bụi dục vọng phủ mờ khung đạo lý 

Xông lư trầm khói lam bay phơ phất 

Hương nghìn xưa sao nếp cũ phôi pha 

Trên quê mẹ bỗng thấy mình khách lạ 

Đêm nằm mơ Thục Đế thuở tan nhà 

Nhang đã lụn xin chúc mừng Năm Mới 

Van vái Mẹ Hiền xin phù hộ cho con: 

Một thằng con trong trăm triệu đứa con 

Biết thương Mẹ phải làm người trung thực 

Tổ quốc Mẹ hiền sẽ không bao giờ mất 

Dẫu thay tên nhưng sự thật vẫn nguyên dòng 

Con lạy Mẹ ra đi đời viễn xứ 

Việt Nam còn quê Mẹ vẫn trong con.  

 

Em ngủ trên lá sen hồ Tịnh 

 Em nhẹ như sương khói 

Mơ hồ như khói sương 

Bờ bên kia vời vợi 

Đi một đời chưa tới 

Hoàng hôn đã đến rồi 
 

Về thôi em về thôi 

Tóc mây pha màu bạc 

Trầm hương xưa bát ngát 

Đã bay lạc thiên đường 

Trùng dương về gối đất 
 

Những mùa xuân xanh tươm 

Những mùa hè nắng gắt 
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Thu sang rồi cũng nhạt 

Đông tới lạnh rừng băng 

Tịnh Tâm hồ sen lắng 
 

Đã về và đã tới 

Giọt nước nguồn sông xưa 

Không tìm mà chẳng hẹn 

Chẳng đi mà không đến 

Em ngủ trên lá sen.  

 

Mưa Huế 

 Nửa đời dầm mưa Huế 

Nên tóc trổ hai màu 

Về thăm mà không ghé 

Mưa Huế thành mưa Ngâu 

Đò dọc tránh đò ngang 

Mưa tràn quên vuốt mặt 

Nếu bụi mờ trong mắt 

Nhìn nhau bớt Hương Giang 

Mưa dầm trên ngọn đước 
Bờ sông cũ nhớ người 
Có một lần chờ đợi 
Một lần là một đời 

Mưa bay là mưa bụi 
Xe chạy là xe qua 
Ba mươi năm xa Huế 
Mưa dầm hơn trong ta 
Huế một đời rứa đó 

Ở lại và ra đi 
Mưa dầm và nắng đổ 
Bên nớ và bên ni 
Cá nhỏ nhánh sông xưa 
Huế ơi là nhớ quá 
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Như điệu hò vay trả 
Sướng khổ mấy cho vừa 
Người đi tìm hạnh phúc 
Mưa tìm Huế mà rơi 
Mưa dầm không có Huế 

Mưa sẽ tiếc một đời 
Có đi quanh thế giới 
Tìm mưa buồn khắp nơi 
Không đâu hơn xứ Huế 
Buồn là một nụ cười 

Lạc đường trên đất Huế 
Trong màn mưa lê thê 
Là đúng đường lãng tử 
Huế như tách cà phê 

Gầm cầu nơi trú mưa 
Cũng là nơi vô tưởng 
Huế là nhà không cửa 
Đi nhớ ở không thương 

Anh cố quên những quán cà phê Dung 

Trên đường Hàn Thuyên một thời khói lửa 

Cũng như thể cà phê Tôn, chị Lợi, Lạc Sơn, Tây Lộc, 

Tịnh Tâm 

Lúc dấy động, lúc buồn thiu ngày có em trên đất Huế 

Anh cũng cố quên những cơn mưa dầm lặng lẽ 

Sướt mướt tỉ tê giữa đền đài hoang phế 

Những ngây thơ tình sử không lời 

Nhưng mưa vẫn là mưa muôn thuở một đời 

Mà sống chết ở hai bờ sớm tối 

Như ở Bắc Cali tím lịm suốt tuần nay nắng chờ mưa 

đợi 

Trong cơn mưa có giọt nước nào mong 

Và trong em nào biết còn hay không 

Một nỗi nhớ tính ròng bằng thế kỷ 

Không khách sáo không trơn lì như mộng mị 

Mà thật hư chuyện kể 50 năm 
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Không gặp nhau đời vẫn có trong tâm 

Vẫn khổ vẫn vui vẫn ngó đăm đăm về những cơn 

mưa Huế. 

 

Vàng thu tím Huế 
               Tặng những nàng Tôn Nữ… heo may 

Chỉ cần chút nắng vàng phai 

Và tiếng kêu xa vắng lạc loài của con ve đất 

Một chút tím, một chút buồn trong mắt 

Là Huế xao lòng lặng lẽ vào Thu 

 Huế vào Thu mà không biết mình Thu 

Vì lá đỏ chút vàng mơ ai thấy 

Tim tím buổi chiều mai hồng trở lại 

Vẫn xanh ngời con nước Vạn Niên 

Có trắng chút phôi pha thì ánh bạc Trường Tiền 

Tim hé mắt mới thấy mình Tím Huế 

Em mới sinh ra đã vội thành “các Mệ” 

Tôn Nữ Công Tằng nên Huế là em 

 Tuổi hoàng thành như mầu mắt trong đêm 

Nghìn phai cũ tình trang đầu chưa giở 

Xa Chiêm quốc thuở “ngó tề, dị rứa!” 

Mõi chân đời còn tím Huế không em. 

 

Răng cứ đòi thương Huế 

Huế có chi mô mà đòi thương dữ rứa 

Hạ nắng cháy mình mùa đông lạnh cắt da 

Dải đất hẹp Trường Sơn ra tận biển 

Cuối tháng mười bão lụt cũng không tha 

Nhưng khổ quá 

Tui cũng là dân Huế 

Đã xa quê khi mới nửa đời 



139 

 

Nơi đất khách có đủ điều mơ ước 

Rủng rỉnh lợi danh tưởng quên được Huế rồi 

Ma quỷ bắt cứ đăm đăm về Huế 

Nhớ nhịp cầu thổn thức với dòng sông 

Tô cơm hến dĩa xôi mè buổi sớm 

Cháo gạo nghèo răng thương Huế rưng rưng 

Tui đã tới đã đi nhiều xứ lạ 

Cũng lặng nhìn bao cảnh đẹp kiêu sa 

Nhưng nét Huế không đến từ đôi mẳt 

Tự trong lòng thăm thẳm Huế lan ra 

Im ắng mãi theo tượng đài cổ tích 

Huế ngập ngừng như lời ngỏ tình nhân 

Mắt rơm rớm cắn môi là đã nói 

Không hẹn hò mà nhớ tới trăm năm 

Không chi cả mà nghe đời rất Huế 

Hạt bụi hồng thiên cổ vọng bao la 

Trong giọt nước chứa linh hồn biển cả 

Nên Huế gần mà Huế cũng rất xa. 

 Sacramento, Cali những ngày cuối năm 2019 

               Trần Kiêm Đoàn 

 

 

 

MỘT KỶ NIỆM  

CỦA TRẦN KIÊM ĐOÀN VỚI NGÔ VĂN BAN 

Vào năm 1998, một ngƣời trong xóm quê tôi ở Nha Trang 

từ Mỹ về trao cho tôi một quyển sách, nói rằng một anh bạn 

bên Mỹ gửi tặng. Đó là quyển “Chuyên khảo về Huế” của Trần 

Kiêm Đoàn do Làng Thủ đô CALI xuất bản năm 1997.  Anh 

nói rằng ở Mỹ anh quen với Đoàn và biết anh ở Nha Trang, 

Đoàn hỏi biết Ngô Văn Ban không, anh bảo ngƣời sống gần 

nhà. Thế là Đoàn gửi sách nhờ mang về tặng tôi. Thật rất vui 
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mừng và cảm động khi nhận một món quà từ một nơi xa quê 

hƣơng tôi hàng ngàn cây số của một ngƣời bạn cùng khóa đại 

học Sƣ phạm Huế đã 28 năm không gặp lại. Cảm ơn Đoàn đã 

cho tôi một kỷ niệm vô giá, trải qua 22 năm tôi vẫn còn đọc và 

lƣu giữ cẩn thận. 
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MỘT CHỮ “DUYÊN” 
------------------------------------------------- 

LÊ DUY ĐOÀN 
(Ban Vạn vật) 

Trong một bút ký ghi những hồi ức cùa Trần Kiêm 

Đoàn, có hai mẫu chuyện nhỏ dễ thƣơng là chuyện Bửu Chỉ 
mƣợn Trần Kiêm Đoàn chiếc xe gắn máy Honda quên trả và 
chuyện Lê Duy Đoàn mê mẩn sửa bức tranh sơn dầu “Thiếu nữ 
trên đồi” vẽ dở dang vào sáng ngày bầu cử Ban đại diện sinh 
viên Sƣ phạm niên khóa 1969-1970 mà tôi tranh cử với chức 
danh Chủ tịch Liên danh 1, dẫn đến thất cử với số phiếu bầu 
thua Liên danh 2 sít sao.  

Niên khóa 1968-1969 trƣớc, Liên danh đắc cử  Ban đại 
diện sinh viên đại học Sƣ phạm Huế với thành phần gồm: 
Nguyễn Văn Bổn: Chủ tịch, Võ Thăng: Phó chủ tịch phụ trách 
nội vụ, Lê Duy Đoàn: Phó chủ tịch phụ trách ngoại vụ, Đoàn 
Văn Khảm: Tổng thƣ ký và Hồ Thị Kim Cúc: Thủ quỹ. 

Trong niên khóa này tôi và Nguyễn Văn Bổn đại diện sinh 
viên đại học Sƣ phạm cùng với nhóm sinh viên Luật khoa Huế 
tham dự một hội thảo chính trị về tình hình đất nƣớc và tƣơng 
lai Việt Nam thời hậu chiến do Hội Liên trƣờng miền Nam tổ 
chức ở thành phố Cần Thơ. Cùng đi có Ngô Văn Ban, đại diện 
Ban Chấp hành Tổng hội Sinh viên Huế. 

     

  

 

 

 

NGUYỄN VĂN BỔN, LÊ DUY ĐOÀN, NGÔ VĂN BAN  
TẠI CUỘC HỘI THẢO Ở CẦN THƠ 

Qua niên khóa 1969-1970, các bạn trong Ban đại diện 

sinh viên năm trƣớc ra trƣờng hầu hết, chỉ còn tôi học năm 
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cuối, khóa Phan Chu Trinh. Vào đầu tháng 12 năm 1969, một 

nhóm sinh viên lão làng của trƣờng (hầu hết là sinh viên năm 

cuối của khóa Phan Chu Trinh) gặp nhau trong văn phòng tạm 

cùa Ban đại diện, Ngô Văn Ban đề nghị lập Ban tổ chức bầu cử 

Ban đại diện sinh viên Sƣ phạm niên khóa này. Anh em đề cử 

Ngô Văn Ban làm trƣởng ban tổ chức bầu cử. Lại có bạn đƣa ý 

kiến là đề nghị tôi lập một nhóm 5 ngƣời rồi hợp thức hóa cho 

tiện nhƣng tôi bác lời đề nghị này và nói rằng ai làm đại diện 

sinh viên cũng đƣợc nhƣng nhất thiết phải có ít nhất 2 liên 

danh nạp đơn tranh cử và có bầu cử mới vui. Ai lại làm chuyện 

độc diễn trong trƣờng Đại học?! 

Thế là Lê Duy Đoàn và Vĩnh Trung đứng ra lập 2 liên 

danh tranh cử Ban đại diện sinh viên đại học Sƣ phạm Huế 

niên khóa 1969-1970. 

Liên danh 1 gồm các ứng viên sau: 

1. Lê Duy Đoàn: Sinh viên ban Vạn vật, Chủ tịch.  

2. Trần Kiêm Đoàn: Sinh viên ban Việt-Hán, Phó Chủ 

tịch phụ trách nội vụ.  

Anh Kiêm Đoàn tánh tình vui vẻ, nói năng hoạt bác. 

3. Đoàn Phạm Túy Linh: Sinh viên ban Việt-Hán, Phó 

Chủ tịch phụ trách ngoại vụ. 

Anh Linh là một ngƣời năng động. 

4. Hoàng Mộng Lƣơng: Sinh viên ban Lý-Hóa, Tổng 

thƣ ký. 

Anh Lƣơng nghe tiếng là một sinh viên chiếm đƣợc cảm 

tình của bạn bè vì tánh tình hiền hậu đáng mến nên tôi đích 

thân mời. 

 5. Trần Thị Mai: Sinh viên ban Việt-Hán, Thủ quỹ.  

Chị Trần Thị Mai quen với tôi trong Đoàn Sinh viên Phật 
tử Huế và cùng đi trong đoàn dự hội thảo chính trị ở Cần Thơ 
năm trƣớc đó nên tôi mời chị tham gia. 
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Tôi mời các bạn tham gia liên danh 1 với kỳ vọng thắng 
cử vì các bạn dù sao cũng có chút tiếng tăm trong các hoạt 
động của giới sinh viên 

Liên danh 2 gồm các ứng viên sau:  

1. Vĩnh Trung: Sinh viên ban Sử-Địa, Chủ tịch, 

2. Lê Văn Thuyên: Sinh viên ban Việt-Hán, Phó Chủ 
tịch nội vụ 

3. Lê Ngọc Anh: Sinh viên ban Lý-Hóa, Phó Chủ tịch 
ngoại vụ 

4. Đặng Ngọc Phụng: Sinh viên ban Việt-Hán, Tổng 
Thƣ ký 

5. Dƣơng Thị Hồng Loan: Sinh viên ban Việt-Hán, Thủ 
quỹ. 

Danh sách 2 Liên danh trên gồm có những sinh viên khóa 
Thƣờng Xuyên và khóa Cấp tốc tham gia. 

Sau khi ban tổ chức bầu cử công bố danh sách 2 liên danh 
với ảnh chân dung trên một tấm bảng ngay vách lầu một, các 
bạn viết những tờ giấy màu xanh đỏ vàng vận động tranh cử 
cho liên danh mình, dán lên tƣờng ở những nơi gây chú ý của 
sinh viên, với những câu chữ rất kêu. 

Không khí trƣờng lớp rộn ràng hẳn lên trong những ngày 
tranh cử. Từ khi bắt đầu tổ chức cho đến ngày bầu cử chỉ 
chừng nửa tháng.  

Trong thời gian đó, Đoàn Phạm Túy Linh bị Ty Cảnh sát 
thành phố Huế mời vả giữ lại một ngày một đêm để điều tra về 
thông tin có liên hệ với hoạt động cộng sản trong giới sinh 
viên. Chuyện này tạo một sự xôn xao trong trƣờng Sƣ phạm. 

Ngày hôm sau khi đƣợc thả về, Linh muốn gặp mọi ngƣời 

trong liên danh 1.  

Một cuộc họp ngắn gọn ở một ngôi biệt thự bên bờ sông 

An Cựu, Linh muốn rút tên mình ra khỏi liên danh vì sợ 

chuyện Linh bị cảnh sát mời có thể tác động đến những sinh 
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viên biết chuyện làm họ e dè khi bỏ phiếu. Tôi không đồng ý 

và nói rằng, bọn mình tranh cử cho vui chứ quan trọng chi 

chuyện thắng thua! Nếu có vì chuyện của Linh bị cành sát hỏi 

thăm mà thất cử thì cũng chấp nhận chứ không ai lại đi bỏ rơi 

bạn bè lúc này vì một chút danh hảo.  

Các bạn đồng tình. Linh quý tôi vì những lời khí khái nhƣ 

thế! 

Thứ ba, ngày 6/01/1970 Ban tổ chức bầu cử xin phép nhà 

trƣờng tổ chức buổi nói chuyện của hai liên danh trƣớc đông 

đảo sinh viên ở sảnh chính tầng trệt dƣới chân cầu thang. Tất 

cả sinh viên hiện diện (khoảng chừng trên 40 ngƣời) đều đứng 

ở phía cửa chính và ngoài hành lang. Hai liên danh đứng dàn 

ngang 2 bên ở phía chân cầu thang, tấm bảng có ảnh và tên các 

ứng cử viên của 2 liên danh đặt chính giữa sảnh. Tôi đại diện 

liên danh 1 phát biểu trƣớc. 

Để trình bày thông suốt và mạnh dạn trƣớc đám đông sinh 

viên, tôi đã chuẩn bị một bài viết súc tích về những việc làm 

cần thiết cho tập thể sinh viên Sƣ phạm nếu liên danh chúng tôi 

đắc cử. Tôi luyện giọng và nói không cầm giấy bằng cách thâu 

âm vào một cái magnetophone,  xóa và ghi lại nhiều lần cho 

đến khi vừa ý mới thôi. 

Lời phát biểu của tôi đề cập đến những vấn đề thiết thân 

với sinh viên Sƣ phạm nhƣ sự quan tâm từ phía lãnh đạo nhà 

trƣờng với hoạt động và quyền lợi của sinh viên, mối quan tâm 

của Ban đại diện sinh viên trong sự gắn kết tình thân các khóa, 

các lớp với nhau trong trƣờng Sƣ phạm, ghi nhận ý kiến của 

sinh viên về học tập, thi cử và sinh hoạt cộng đồng, làm tiếp 

nội san Thân Hữu… 

Sinh viên tham dự vỗ tay rào rào. Bạn Trần Hoài ủng hộ 

liên danh 2, đặt câu hỏi làm tôi lúng túng: “Anh ở trong Ban 

đại diện niên khóa trƣớc, tiền quỹ của Ban đại diện dùng việc 

chi và còn lại bao nhiêu?”. Tôi trà lời là Ban đại diện có quỹ 

nào đâu và có thì tôi không dính vào quỹ một đồng nào hết. 

Biết là Hoài hỏi để gây khó dễ nhƣng trả lời qua quít nhƣ thế 
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làm các bạn sinh viên cƣời rồ khi tôi thò tay vào túi quần và 

móc ra cái túi rỗng. 

Bạn Vĩnh Trung phát biểu ngắn gọn với những lời hứa khi 

đắc cử cũng đƣợc nhiều ngƣời tán thƣởng. 

Sau lần ra mắt 2 liên danh, Ngô Văn Ban cƣời cƣời vỗ vai 

tôi: “Hoài nó hỏi để làm khó ông thôi, sao ông thật thà móc túi 

rỗng ra làm chi vậy?”. 

Phòng phiếu mở cửa lúc 7 giờ 30 ngàythứ sáu 9/01/1970 

để bỏ phiếu bầu Ban đại diện sinh viên. Phòng phiếu là phòng 

thứ 3 tầng trệt, bên cánh trái cửa chính lối vào cầu thang. Các 

bạn ứng cử viên có mặt đầy đủ từ lúc 7 giờ sáng. Các bạn trong 

Liên danh 1 đều tỏ ra sốt ruột! Sao giờ ni mà Đoàn chƣa đến ! 

Hơn 8giờ30 mới thấy cậu hớt hơ hớt hãi rƣợt xe Honda tới! 

Chị Mai rơm rớm nƣớc mắt (có lẽ vì giận) ra đón tôi, nghẹn 

ngào trách móc: “Răng rứa? Có chuyện chi không giờ chừ anh 

mới tới? Bên liên danh 2 họ cho ngƣời đứng đón sinh viên từ 

ngoài này, vận động bỏ phiếu cho liên danh họ. Họ làm nhƣ 

vậy là sai! Anh Đoàn tới trễ là một điều thật bất lợi cho liên 

danh mình. Sợ thua phiếu rồi đó!”. Các bạn Kiêm Đoàn, Túy 

Linh, Mộng Lƣơng chỉ cƣời cƣời bắt tay nhƣng chỉ hỏi tôi răng 

tới trễ dữ rứa! 

Nguyên sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm, định bụng đi qua 

phòng phiếu trƣớc giờ bỏ phiếu. Dắt xe ra cửa tôi đi ngang qua 

giá vẽ dựa tƣờng gần cửa. Trên giá vẽ, bức tranh “Thiếu nữ 

trên đồi” tôi vừa mới gác cọ ngày hôm qua, chợt thấy một chi 

tiết chƣa hoàn hảo trên khuôn mặt ngƣời thiếu nữ, tự nhiên lại 

muốn sửa. Thế là tôi dựng xe, tay cầm cọ, chấm màu sửa tranh. 

Bức tranh nhƣ cuốn hút mình vào nhƣ ngƣời bị ma nhập! Thế 

là tƣởng chỉ một chút, một chút, thời gian cứ trôi nhanh và tôi 

mê mải vẽ! Nhìn lại đồng hồ, ôi thôi, gần 8 giờ rồi! Chết, trễ 

quá rồi! Rửa tay vội vàng và lên xe Honda rƣợt qua trƣờng thì 

cũng đã 8 giờ 30. Lòng ân hận vì để các bạn hữu trong liên 

danh sốt ruột chờ và để liên danh 2 chiếm thế thƣợng phong 
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vào giờ phút quyết định! Thế đấy! Chuyện thật nhƣ đùa! Cái 

tội mê vẽ! 

Những phiếu ở đáy thùng phiếu chiếm đến 2/3 thùng là 

những lá phiếu của sinh viên có giờ học sớm, khi dốc ngƣợc 

thùng phiếu để kiểm phiếu thì các phiếu này nằm lên trên và 

đƣợc kiểm trƣớc. Từng phiếu từng phiếu, liên danh 2 dẫn 

trƣớc! Đến hơn nửa số phiếu đƣợc kiểm, liên danh 1 vƣợt lên - 

có lẽ phiếu dồn cho liên danh 1 tăng lên khi tôi có mặt!- Dù có 

nhiều phiếu hơn vào phút cuối nhƣng sự việc hầu nhƣ đã có kết 

cục nhƣ thế từ lúc tôi cầm cọ sửa tranh và đến nơi bỏ phiếu quá 

trễ!? Cuối cùng buổi kiểm phiếu bầu cử kết thúc vào buổi trƣa, 

ban tổ chức công bố số phiếu bầu liên danh 2 nhận đƣợc cao 

hơn liên danh 1. Liên danh 2 do Vĩnh Trung và các bạn Lê Văn 

Thuyên, Lê Ngọc Anh, Đặng Ngọc Phụng và Dƣơng Thị Hồng 

Loan đã thắng trong cuộc bầu cử Ban đại diện sinh viên đại 

học Sƣ phạm Huế niên khóa 1969-1970.  

Sau khi có kết quả kiểm phiếu và tuyên bố liên danh 2 đắc 

cử, Hoàng Mộng Lƣơng nói một câu ra chiều cảm khái: “Vậy 

thôi! Cũng đành! Không thành công cũng thành nhân”! Bạn ấy 

nói nhƣ Nguyễn Thái Học! 

● 

 Cuối năm 1970, khóa Sƣ phạm Phan Chu Trinh chúng tôi 

ra trƣờng. Mỗi ngƣời bạn nhận nhiệm sở đi một phƣơng. Tôi 

vào dạy ở trƣờng trung học Đại Lộc, Quảng Nam. Những ngày 

nghỉ không về Huế, tôi thƣờng về thị xã Hội An chơi với các 

bạn, trong số đó có mấy bạn cùng khóa Phan Chu Trinh ở 

chung với nhau trong một biệt thự. Các bạn Vĩnh Trung (Sử-

Địa), Đỗ Trọng Hồi (Việt-Hán), Trần Nguyên Quang (Pháp 

văn), Vƣơng Thúy Loan (Anh văn) và anh Dũng (Anh văn).  

Đỗ Trọng Hồi là thầy dạy Việt văn nhƣng lại thích kỹ 

thuật. Bạn đã mày mò lắp ráp một đài phát thanh nhỏ dựa theo 

sơ đồ trong sách hƣớng dẫn kỹ thuật. Hồi đã chịu khó ra chợ 

trời đồ cũ kiếm các motor, diod, dùng mỏ hàn gắn kết thành 

một đài phát thanh. Việc phát thanh bằng một đài phát tự chế 
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có thể bị tù nhƣ chơi, thế mà Hồi cứ làm, cứ phát và lấy làm 

khoái trá với trò giài trí này. Hồi chuyên phát nhạc tiền chiến, 

nhạc Trịnh và các tác già thời thƣợng lúc đó. Chắc là có nhiều 

ngƣời chờ nghe giờ phát thanh âm nhạc của Hồi ở trong lòng 

thị xã Hội An. 

Trần Nguyên Quang dạy trƣờng Nữ trung học Hội An là 

ngƣời thích vẽ. Bạn để sẵn một tập giấy pelure fort trên bàn với 

hai cây bút chì B2, B6. Một hôm vẽ xong hai ba bức tranh 

khuôn mặt thiếu nữ bằng bút chì, thấy tôi đến chơi, bạn hí 

hửng đem ra khoe. Dù các bạn và tôi đều biết anh chàng mê 

một cô giáo trẻ duyên dáng đang dạy ở trƣờng trung học Trần 

Quý Cáp nhƣng tôi cứ hỏi “Mi vẽ ai rứa?”, Quang trả lời: “Tau 

vẽ ai mi không cần biết, chỉ cần mi nói ngó có đƣợc không”. 

Tôi thấy bạn chờ đợi một lời khen nên nói theo kiểu dùng câu 

hỏi để trả lời câu hỏi: “Mi có biết không, ở Pháp có một trƣờng 

phái hội họa tập trung những ngƣời thích hội họa mà không 

học qua trƣờng lớp nhƣng lại vẽ tranh rất giá trị. Giá trị của họ 

là nét vẽ chân phƣơng không theo mô thức hàn lâm. Họ vẽ với 

tâm hồn trong sáng nhƣ trẻ thơ cầm bút?”. Quang hỏi lại: “Tau 

không rành, trƣờng phái chi tứa mi?”. Tôi phá lên cƣời: 

“Trƣờng phái ngây ngô đó! Ha ha…”. Quang cầm bút chì gỏ 

tren đầu tôi một cái cốp, “Mi xạo! Rứa mà tau chổng tai nghe 

nãy giờ”. 

Vĩnh Trung dạy trƣờng trung học Trần Quý Cáp.  Năm 

1974 đƣợc bổ nhiệm lên làm hiệu trƣởng trƣờng trung học Đại 

Lộc. Trung là ngƣời ký mọi loại giấy tờ để tôi chuyển đổi về 

Huế. Cứ đến kỳ bầu Ban đại diện học sinh cùa trƣờng Trần 

Quý Cáp, Trung hay đem  kể cho học sinh nghe chuyện thắng 

cử Ban đại diện sinh viên nhƣ là một chiến tích thú vị! 

Vƣơng Thúy Loan hay đƣợc gọi tên thân mật là Xi, ngƣời 

có giọng cƣời rổn rảng sảng khoái mỗi lần nghe Linh mục 

Nguyễn Tiến Huynh giảng bài mà pha chút tiếu lâm. 

Hoàng Mộng Lƣơng sau này chuyển qua binh nghiệp, là 

Hải quân trung úy khi tôi gặp lại ở Giang đoàn Hội An mùa hè 
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năm 1973. 

Chị Trần Thị Mai, vào dạy trƣờng trung học Trần Quốc 

Tuấn, Quảng Ngãi cùng chỗ với Trƣơng Thị Vân Nghê (Sử-

Địa). Từ cái duyên gặp nhau trong sinh hoạt sinh viên, tôi có 

duyên gặp cháu của chị Mai, là cô sinh viên văn khoa duyên 

dáng Phan Thị Diệu Hƣơng. Kết duyên với cháu kêu chị Mai là 

dì ruột nên tôi chuyển tone gọi chị Mai là … dì! 

Trần Kiêm Đoàn có nhiệm sở là trƣờng trung học Nguyễn 

Hoàng, Quảng Trị. Sau 1975, trong Ban điều hành trƣờng 

trung học Nguyễn Tri Phƣơng Huế, rồi hiệu phó phụ trách lao 

động trƣờng trung học Hai Bà Trƣng (trƣớc năm 1975 là 

trƣờng Đồng Khánh). Thế rồi, anh bị loại khỏi ngành giáo dục, 

vô hợp tác xã xe lam Huế chạy xe lam “ăn chơi”, buôn máy 

cày Kubota “ăn thật”, núp bóng kiếm đƣợc hàng trăm cây vàng 

chờ cơ hội, vƣợt biên qua Hồng Kông, rồi định cƣ ở Mỹ. 

Chàng này giỏi bút nghiên, lấy tiến sỉ tâm lý học ở Mỹ và viết 

văn rất hay, đƣợc độc giả yêu thích. Bản thảo truyện dài Tu Bụi 

của chàng đƣợc chị Đặng Lệ Khánh, một nhà thơ, là admin của 

trang mạng art2all.net bên Mỹ rất nổi tiếng, chuyển cho tôi 

đọc. Tôi đọc bản thảo kỹ từng trang và góp ý. Đồng ý với tôi, 

Kiêm Đoàn đã viết thêm một chƣơng cho truyện dài này. 

Đoàn Phạm Túy Linh sau này rất thân với tôi. Các bạn già 

café thƣờng tập trung ở café Cây Đa trên đƣờng Nguyễn Chí 

Diễu Huế, tôi thƣờng gọi đùa Linh là anh chàng xe ôm của tôi. Vì 

có lần Linh nói: “Mi ra Huế cứ gọi điện thoại, chờ tau một chút là 

tau qua chở mi về”. Nể lòng bạn, mấy năm trời, cứ rứa mà mần, 

tội nghiệp! Trƣớc khi từ giả cõi đời, Linh nói với bà xã một câu 

nghe đắng lòng: “Chừ ri bơ anh chết thôi à? Răng mà tội rứa 

em?!”. 

Vài dòng tản mạn, tôi ghi lại vài chuyện về những ngƣời 

bạn thân thiết qua cuộc bầu cử Ban đại diện sinh viên Đại học sƣ 

phạm Huế niên khóa 1969-1970 để chúng ta nhớ lại chuyện nhỏ 

nhƣng vui và đáng nhớ của thời sinh viên chúng ta 

Một chút duyên trong đời, gặp đƣợc bạn bè cùng học đại 
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học Sƣ phạm khóa Phan Chu Trinh là duyên lành. Năm mƣơi 

năm còn giữ tình thân thiết bạn bè là duyên trọn. Duyên trọn, 

duyên lành trong mối quan hệ ngƣời với ngƣời thì có gì quý 

bằng, phải không các bạn? 

L.D.Đ 
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LÊ DUY ĐOÀN 

TRẦN KIÊM ĐOÀN ĐOÀN PHẠM TÖY LINH 

HOÀNG MỘNG LƯƠNG NGUYỄN THỊ MAI 

LÊ VĂN THUYÊN LÊ NGỌC ANH 

VĨNH TRUNG 

ĐẶNG NGỌC PHỤNG DƯƠNG T HỒNG LOAN 

HÌNH ẢNH 2 LIÊN DANH TRANH CỬ BĐD SVSP 

LIÊN DANH 1 

 

   

 

 

 

    

                   
 

LIÊN DANH 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
(Chùm ảnh 2 Liên danh do NVB cung cấp) 
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CHÙM THƠ 
------------------------------------------------- 

LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG 
(Ban Việt-Hán) 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa nhật 

Hồn lưu lạc chưa hề thờ một Chúa  

Yêu một người ta dâng cả tình thương  

                     (Huy Cận)  

Xin đừng đuổi con chim bé nhỏ  

Vì tiếng ca lành ru tôi ngủ hôm nay  

Xin đừng ngắt bông hồng trước ngõ  

Lỡ em về sao biết có tôi đây... ?  

Trời xanh quá nên hồn mây trắng  

Và bướm vàng quên lối đậu trên tay  

Xin một chút bình yên cho tôi được ngắm  

Áo em về thấp thoáng nắng thu bay.  

Vuông đất mới cỏ non vừa nẩy lá  

Hương mộc lan nở sớm lẩn trong không  

Em qua đó - Gót hồng trên sỏi đá  

Tưởng mùa xuân, vườn cải ra bông. 
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Có phải em mang bình minh trên trán  

Cho buồng cau trổ muộn hoa xưa  

Tôi nằm đếm tiếng chuông giáo đường buổi sáng  

Rớt ngập ngừng quanh mấy ngón chân thưa...  

Hay em giấu mặt trời dưới áo  

Hay em cười thành thử tôi vui  

Trong một phút bỗng thấy mình ngoan đạo  

Biết lòng nhau sao CHÚA khỏi ngậm ngùi...!  

                                                                             

Bài thơ trường cũ 

Năm năm không về thăm trường cũ 

Những ước mơ xưa đổi khác nhiều 

Ta vẫn miệt mài thân đãng tử 

Cát bụi phai dần những mến yêu 
 

Năm năm ta bỏ trường đi biệt 

Góc biển đầu non sống hững hờ 

Hoa bướm thư sinh quên lãng hết 

Chuyện lòng như một thoáng thu sơ 
 

Có một đôi lần ta ghé phố 

Về ngang trước cổng thấy buồn tênh 

Em vẫn hồn nhiên cùng sách vở 

Đâu biết đời ta nhiều lênh đênh 
 

Bây giờ ta chẳng còn mơ ước 

Như thưở chờ em trước cửa trường 

Bao nhiêu hoài bão trôi theo nước 

Mộng cũng chia xa mấy ngã đường 
 

Những lúc vô tình trên gác vắng 

Ta ngồi nhớ lại bạn bè xưa 

Không dưng mà cả hồn mây trắng 

Mây trắng hồn ta mãi chẳng vừa 

Ta rót nhục vinh đầy chén rượu 



153 

 

Một mình uống cạn hết buồn vui 

Hình như hoa cúc tàn trong chậu 

Rụng xuống lòng ta chút ngậm ngùi 

                                                             L.Đ.L.C 

 

Không dưng mà cả hồn mây trắng… 

                                                     (LĐLC) 

 

 

THƠ HỌA 
của LÊ DUY ĐOÀN 

Tìm nhau 

Lâu lắm không trở về trường cũ 

Hồn xưa chừng đã lạt phai nhiều 

Bao năm phiêu bạt đời du tử 

Muộn màng tìm lại chút tình yêu! 

  

Tìm lại dấu xưa ôi biền biệt 

Nghe đâu vọng lại tiếng ơ hờ! 

Trường xưa người cũ về đâu hết 

Chỉ một mình ta giữa tiêu sơ! 
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Ta đã đi qua bao đường phố 

Là bấy nhiêu lần thấy buồn tênh 

Hỏi có khi nào nhìn sách vở 

Mà thấy đời Thầy trôi lênh đênh?  

  

Xưa ta ấp ủ bao điều ước 

Những lúc trầm tư giữa sân trường 

Ước mơ tan rả theo dòng nước 

Để lại mình ta đứng vệ đường. 

  

Bạn bè giờ cũng đành xa vắng 

Ta ước ao về lại ngày xưa 

Đứa nào đưa nấy chừ tóc trắng 

Thương nhớ tìm nhau thế cũng vừa. 

Nhục vinh, cay đắng qua men rượu, 

Nốc chén đau buồn lấy làm vui, 

Trôi nổi bao phen thân cá chậu, 

Ngẫm lại đời ta luống ngậm ngùi! 

                                                  L.D.Đ 

 

 của TRẦN KIÊM ĐOÀN 

Thư gửi Lộng Chương 

Từ dạo tao mầy xa bạn cũ 

Đời gian nan đã khác đi nhiều 

Tao nhớ ngày xưa như quyển vở 

Giấy học trò mực tím thương yêu. 

 

Bốn mươi năm tụi mình chia biệt 

Tới đầu non cuối bãi ơ hờ 

Buổi sông núi giao mùa oan nghiệt 
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Mộng xanh còn dấu tích hoang sơ. 

 

Tao đã bao lần qua ngõ phố 

Bạn bè xưa trường vắng buồn tênh 

Nghe nhắc tên mầy tao bỗng nhớ 

Thằng tài hoa số phận lênh đênh. 

 

Tao nhớ mầy nuôi nhiều mộng ước 

Làm thơ chờ Túy Ngọc trước trường 

Sông có khúc dòng đời xuôi mgược 

Mầy như tao mỗi đứa một đường. 

 

Tao mơ ước nằm khoèo gác vắng 

Uống vài ly nhắc chuyện ngày xưa 

Chút lãng đãng thả hồn mây trắng 

Lộng Chương ơi kể mấy cho vừa. 

 

Coi tề đừng ngã trong lòng rượu 

Mầy còn bè bạn lắm thằng vui 

Dẫu cho hoa cúc tàn trong chậu 

Thì có chi mô phải ngậm ngùi. 

                                                               T.K.Đ 

 

 
Đứa nào đứa nấy chừ tóc trắng…  

                                                         (LDĐ) 
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NGẢ RẼ CUỘC ĐỜI 
------------------------------------------------- 

NGUYỄN XUÂN BIN 
(Ban Lý Hóa) 

Năm 1966, mƣời tám tuổi thi đậu tú tài 2. Ƣớc mơ của 

tôi từ thời niên thiếu lớn lên sẽ làm kỹ sƣ, nhƣng  vì gia đình 
đông con, quá nghèo khó, ba mạ không đủ khả năng cho tôi 
vào Sài Gòn để dự thi vào trƣờng Cao đẳng Kỹ sƣ Phú Thọ 
(nay là trƣờng Bách Khoa TP Hồ Chí Minh), anh chị tôi thì 
khuyên nộp đơn vào trƣờng Sĩ quan Võ bị Đà Lạt hoặc Biên 
tập viên Cảnh sát để giảm gánh nặng cho ba mạ.  

Giữa ngã ba đƣờng đó, tôi quyết định xin ba mạ nộp đơn 
vào trƣờng Đại học Khoa học Huế, ban Lý-Hóa với suy nghĩ 
rằng, trƣớc mắt là tạm hoãn quân dịch một năm và nếu đậu 
đƣợc chứng chỉ MPC (Toán-Lý-Hóa) thì sẽ tiếp tục hoãn dịch, 
kiếm việc làm thêm để tiếp tục học lấy bằng cử nhân Lý-Hóa; 
còn nếu thi trƣợt MPC thì đi lính hoặc cảnh sát cũng không 
muộn. 

Đăng ký vào trƣờng Đại học Khoa học Huế, một năm trôi 
qua biết bao khó khăn, gian khổ, đến nỗi không có tiền để mua 
vở ghi bài, phải đóng từng tập nhỏ giấy vở thừa từ thời trung 
học, thế mà tôi vẫn đậu chứng chỉ MPC.  

Vừa mừng vừa lo lắng về việc học tập của mình thì đƣợc 
tin trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế có tuyển sinh các sinh viên đã 
đậu chứng chỉ Dự bị đại học ở hai trƣờng đại học Khoa học 
Huế và đại học Văn khoa Huế. Thú thật, năng khiếu của tôi là 
công việc liên quan đến kỹ thuật, nên không mặn mà lắm với 
nghiệp thầy giáo. Nhiều ngày đêm suy nghĩ, trăn trở bản thân, 
vài ý kiến của bạn bè khuyên răn và phân tích, tôi nộp đơn thi 
vào Đại học Sƣ phạm Huế với ba điều có lợi, thứ nhất sinh 
viên sƣ phạm có học bổng hằng tháng 1.500 đồng, thứ hai là 
sau khi tốt nghiệp đƣợc bổ nhiệm dạy học tại các trƣờng trung 
học công lập với chỉ số lƣơng 470, thứ ba là nếu tổng động 
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viên thì giáo sƣ chỉ học chín tháng ở quân trƣờng Sĩ quan trừ bị 
Thủ Đức, mãn khóa đƣợc biệt phái về giảng dạy tại trƣờng cũ.  

Tại thời điểm này, tại miền Nam Việt Nam chỉ có hai 
trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế và Đại học Sƣ phạm Sài Gòn 
tuyển sinh sƣ phạm, trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế tuyển sinh 
từ Quảng Trị đến Đà Lạt, mỗi ban chỉ tiêu tuyển 15 sinh viên 
đào tạo giáo sƣ trung học đệ nhị cấp.  

Ban Lý-Hóa của tôi dự thi phải trải qua hai vòng thi viết 
và thi vấn đáp. Vòng thi viết chỉ có 8 sinh viên đạt yêu cầu 
trong đó có tôi, vòng thi vấn đáp, với bộ quần xanh áo trắng từ 
thời học sinh Quốc Học Huế và đôi giày sandal mƣợn của bạn 
bè trong xóm, tôi cảm thấy mình tƣơm tất lắm rồi, có dáng dấp 
một nhà mô phạm tƣơng lai. 

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sƣ tiến sĩ Dƣợc khoa ở 
Pháp, rất giỏi về phƣơng pháp giảng dạy Hóa học hữu cơ và rất 
nghiêm khắc với sinh viên, phụ trách vấn đáp, đặt trực tiếp câu 
hỏi cho tôi: “Anh biết gì về Mayer bạn học của tôi ở Pháp và 
các phản ứng của ông ấy?”. Tôi trình bày đƣợc sáu phản ứng 
của Mayer trên bảng đen, thầy kiểm tra xong trở lại bàn. Tôi 
đứng dƣới bục gỗ nghe thầy nhận xét và cho điểm. “Này nhé! 
Thi viết môn của tôi, anh đƣợc 12 điểm, sáu phản ứng của 
Mayer anh trình bày tạm đƣợc tôi cho anh 8 điểm, thế là bình 
quân môn Hóa học hữu cơ trong mỗi vòng thi là 10 điểm”.  

Thầy ngƣng một lát nhìn vào tôi, thầy bảo: “Xin lỗi anh! 
Anh có khả năng làm thầy giáo đƣợc không?”. Tôi im lặng, 
mặt tôi bắt đầu tái, mắt tôi ngơ ngác nhìn xuống các bạn đang 
ngồi chờ đến lƣợt thi. Một bạn ngồi gần tôi, rụt rè đƣa tay chỉ 
vào hai lai áo trắng đang gấp lên hai lớp, tôi vội vàng xả hai lai 
áo xuống gài nút nhƣng tai hại là hạt nút bị đứt từ hồi nào. 
Thầy bảo tiếp: “Thế nhé! Thi viết anh đƣợc điểm khá cao. Anh 
đƣợc quyền ra khỏi phòng thi”. Tôi lửng thửng bƣớc ra khỏi 
phòng, suy nghĩ lung tung. 

Ngày công bố danh sách trúng tuyển vào Đại học Sƣ 
phạm, sáng sớm sinh viên đến trƣờng rất đông, lời ra tiếng vào, 
tôi thoáng nghe từ phòng Đào tạo do thầy Nguyễn Trƣờng 
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Tùng phụ trách, ban Lý-Hóa có một sinh viên bị rớt vì tác 
phong, chỉ có 7 sinh viên trúng tuyển chính thức. Không còn 
nghi ngờ gì nữa, tôi bị rớt rồi! Chiếc xe đạp cũ kỹ đƣa tôi ra bờ 
sông Hƣơng, ngồi suy nghĩ về số phận nghiệt ngã của mình và 
tự động viên mình, “không đậu Đại học Sƣ phạm thì có buồn 
do tự ái với bạn bè nhƣng không ân hận vì nghiệp làm thầy 
không phải là con đƣờng của mình phải chọn, ta cứ tiếp tục học 
cử nhân, nếu thất bại thì đi lính, không cứ gì phải băn khoăn, 
suy nghĩ cho mệt”. 

Buổi trƣa hè, trong sân trƣờng còn lác đác vài sinh viên, 
tôi dựng xe đạp ở ngoài sảnh, thủng thẳng vào xem bảng tuyển 
sinh. Thật không ngờ tên Nguyễn Xuân Bin ở cuối bảng bảy 
ngƣời của ban Lý-Hóa, đọc tới đọc lui xem bạn nào đã nhƣờng 
chỗ cho mình (bạn T rớt). Phấn khích, tôi xem hết bảng trúng 
tuyển của tất cả các ban, ban Vạn vật nhiều nhất, ban Pháp văn 
ít nhất. 

Bƣớc khởi nghiệp ban đầu, ba mạ anh chị em quá vui 
mừng. Ba tôi nói: “ Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, 
mi là đời thứ tƣ”, rồi ba mạ tôi đi khoe với xóm phƣờng 
“Thằng Bin đậu Đại học Sƣ phạm, tƣơng lai sẽ làm thầy giáo”. 
Mừng vui chƣa trọn vẹn thì nỗi lo lắng lại hiện lên gƣơng mặt 
ốm yếu, già nua của ba mạ, là không đủ sức để gánh vác cho 
việc học của tôi từ nay cho đến ngày ra trƣờng. 

Thời của tôi, vào đƣợc trƣờng Đại học Sƣ phạm rất khó, 
phải chứng tỏ bản lĩnh trong học hành, nhiều thanh niên mơ 
ƣớc nhƣng không đạt đƣợc đành phải đi lính.  

Tiếng lành đồn xa, con bác “C” nhà nghèo, học giỏi, đậu 
vào trƣờng Đại học Sƣ phạm, một em nữ sinh trƣờng Đồng 
Khánh lớp đệ tam (lớp 10) gặp tôi và đề nghị dạy kèm 3 môn 
toán, lý, hóa cho một nhóm nữ sinh Đồng Khánh.  

Mừng nhƣ “bắt đƣợc vàng”, năm thứ Nhất Sƣ phạm đã có 
học bổng, có thu nhập dạy kèm, đỡ đần phần nào lo âu của ba 
mạ, cuối cùng cũng mua đƣợc chiếc xe Honda cũ đời 67, ba mạ 
tôi mừng vì thằng Bin đã sắm đƣợc chiếc xe từ đồng tiền của 
nó. Thật may mắn, năm thứ Hai tôi đƣợc gọi bằng thầy khi anh 
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họ tôi giới thiệu tôi với sơ Simon hiệu trƣởng trƣờng tƣ thục 
Mai Khôi Huế, sơ đồng ý cho tôi giảng dạy lý hóa lớp đệ Tam 
của trƣờng. Thu nhập ổn định, phụ giúp thêm cho ba mạ, lo 
cho hai em trai tiếp tục học hành (hai em gái thì thất học, phải 
làm nghề để phụ giúp gia đình). Năm cuối, tin vào khả năng 
học tập, tôi đăng ký hai chứng chỉ cuối cùng của bằng cử nhân 
là chứng chỉ Quang học và Hóa học vô cơ. Ngoài ra, tôi còn 
đăng ký thêm chứng chỉ Sinh hóa của trƣờng Đại học Khoa 
học vừa mới mở. 

Kỳ thi sắp đến, không may tôi bị đau nửa đầu bên trái, bác 
sĩ khuyên tôi giảm bớt áp lực học hành, mạ tôi cúng vái liên 
tục hằng đêm, cho tôi uống thuốc Tiên sau khi cúng vái và rịt 
đầu tôi bằng đậu xanh giã nhuyễn. Cuối cùng, tôi chỉ thi đậu 
chứng chỉ Quang học, bỏ thi Hóa học vô cơ và Sinh hóa, kết 
quả tôi chỉ đậu sáu chứng chỉ trên tổng số bảy chứng chỉ để lấy 
bằng cử nhân Lý- Hóa. 

Tốt nghiệp ra trƣờng Sƣ phạm với hạng Bình thứ, xếp vị 
thứ 2 sau bạn Lê Đình Toàn trong số chín sinh viên tốt nghiệp 
(hai sinh viên ở lại khóa trƣớc). Danh sách chọn trƣờng theo 
thứ tự xếp hạng, Đà Nẵng có hai nhiệm sở: Trƣờng Nữ trung 
học Đà Nẵng và trƣờng trung học Phan Châu Trinh. Toàn nói 
với tôi: “Tau sợ học sinh nam nên tau chọn trƣờng Nữ trung 
học”. Thế là tôi chọn trƣờng trung học Phan Châu Trinh Đà 
Nẵng. Cũng là may mắn cho tôi, trƣờng trung học Phan Châu 

Trinh nổi tiếng từ lâu ở Đà 
Nẵng nên tôi có cơ hội 
đƣợc trƣờng tƣ thục mời 
dạy và trƣờng Nữ trung học 
mời dạy giờ. Từ đây thu 
nhập của tôi tƣơng đối khá, 
giúp đỡ đƣợc gia đình, ba 
mạ và anh chị em tôi bớt 
vất vả, lo âu. 

Ngả rẽ cuộc đời của 
tôi không tiên liệu đƣợc, 
chỉ có sự quyết tâm và may 
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mắn “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. 

Năm 2020, kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp của sinh viên Sƣ 
phạm khóa 1966-1970, qua bài viết tôi chân thành cảm ơn 
trƣờng Đại học Sƣ phạm Huế đã cho tôi một nghề cao quý và 
các bạn đồng môn đã động viên, khuyến khích tôi vƣợt qua 
một chặng đƣờng khó khăn, gian khổ. 

N.X.B 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
BAN LÝ HÓA CÙNG CHỤP VỚI THẦY NGUYỄN QUỚI 

VÀ CÁC BẠN BAN KHÁC 
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ĐI ĐÂU?  VỀ ĐÂU?  LÀM CHI? 
------------------------------------------------- 

LÊ DUY ĐOÀN 
(Ban Vạn vật) Thực hiện  

 

1. NGUYỄN THỊ GIỚI, ban Việt-Hán 

Sinh ngày 15/5/1947. 

Năm 1970: Ra trƣờng về trƣờng TH Trần Cao Vân, Tam 

Kỳ, Quảng Tín. 

Năm 1974: Đổi về Nữ TH Hồng Đức, Đà Nẵng. 

Sau năm 1975 về trƣờng cấp 3 Duy Xuyên, Quảng Nam.  

Năm 1979: Về trƣờng cấp 3 Thái Phiên, Đà Nẵng. 

Năm 1980: Nghỉ dạy, vào Sài Gòn. 

Từ năm 2007 đến nay: Định cƣ ở Caifornia, Mỹ. 

Con: 1 trai, 1 gái. Chƣa có cháu. 

2. ĐÀO VĂN NHẪN, ban Pháp văn. 

Tên:  Nhẫn Đào Văn  (quen dùng thời còn ở ..."bển"!). 

Năm sinh: 1947 (sinh đầu năm Tây cuối năm Ta). 

Gia cảnh: 1 (Một) vợ, 3 con đều đã dứt sữa từ lâu. 

Địa chỉ: 21/5/1 Trƣờng Sơn, F4, quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại di động:  0906 859 847. 

Công việc hiện nay: Gác kiếm từ năm 2007 và suốt ngày 

ngồi trƣớc máy để ... “nối BÀN tay lớn” trên bàn phím. 

Sở thích: Gặp ngƣời thân trên mạng, đọc tin tức và chăm 

sóc cây cảnh 

Công việc bắt buộc hàng ngày: Đi đón cháu nội ở nhà trẻ. 

Quá trình công tác: Ra trƣờng năm 1970, dạy tại trƣờng 

Nguyễn Hoàng tỉnh Quảng Trị; năm 1972 dạy tại TH Non 

Nƣớc Thành phố Đà Nẳng; năm 1974 dạy tại trƣờng cấp 3 Hải 

Lăng tỉnh Quảng Trị; năm 1979 dạy tại trƣờng Thống Nhất 

Huế; năm 1994 đi Tây 9 tháng; năm 1996 dạy tại trƣờng Quốc 

Học Huế cho đến ngày về hƣu. 
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3. DI CẢO CỦA NGÔ HỮU TÍN, ban Vạn vật. 

“Sau khi tốt nghiệp mình về công tác tại trƣờng Nữ trung 

học Quảng Ngãi. Sau năm 1975 về Huế làm nhiều nghề khác 

nhau để mƣu sinh. Năm 2008 vào định cƣ tại Saigon. Mình có 

3 con: hai gái một trai và hiện đã có 7 cháu nội ngoại. Hiện ở 

tại số 18 G1 KDC Tân Quý Đông, phƣờng Tân Phong, quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0916 874 628. 

Email:  tin.ngohuu@gmail.com”. 

4. VĨNH TRUNG, ban Sử-Địa. 

Sau khi tốt nghiệp, năm 1970 đƣợc bổ dụng làm giáo sƣ 

trung học Đệ nhị cấp tại trƣờng trung học Trần Quý Cáp, Hội 

An , Quảng Nam đến tháng 7 năm 1974 đƣợc cử làm hiệu 

trƣởng trƣờng trung học Đại Lộc, Quảng Nam. 

Sau ngày 30/4/1975 làm lao động phổ thông tại Đà Nẵng. 

Hè năm 1981 di chuyển vào Đồng Nai. 

Từ 1981 cho đến nay làm gia sƣ tiếng Anh tại Bàu Hàm 

II, Thống Nhất, Đồng Nai. 

Năm 1974 lập gia đình với Trƣơng Thị Cẩm Vân, tốt 

nghiệp bậc trung học đệ nhất cấp ban Việt-Hán, khóa Phan 

Chu Trinh. 

Hiện tại có 3 con (2 gái 1 trai) tất cả đều đã lập gia đình. 

Địa chỉ thƣờng trú: 173 tổ 5 - Ấp Ngô Quyền - Bàu Hàm 

II - Thống Nhất - Đồng Nai. ĐT: 0915783726. 

5. NGÔ VĂN BAN, ban Việt-Hán 

Tuổi CON NGỰA NHÂM NHI (Nhâm Ngọ 1942), ra đời 

tại Khánh Hòa 

Một vợ  (giáo viên, đã về hƣu, đang quản lý Lớp Mầm 

non tƣ thục Trí Tâm, lấy vợ TRỄ, năm 30 tuổi, lấy bà Trần Thị 

MUỘN), có 3 con, 1 gái 2 trai đều lập gia đình (đứa nào cũng 

lập gia đình TRỄ, 30-31 cả), có công ăn việc làm và hiện có 3 

cháu nội, 2 cháu ngoại (có cháu nội ngoại cũng TRỄ). 

Cƣ trú: Số 1358, đƣờng 23 tháng Mƣời, thành phố Nha 

Trang, Khánh Hòa. ĐTDĐ: 0902 440 910. 

 Email: vanbanthach@yahoo.com  

mailto:tin.ngohuu@gmail.com
mailto:vanbanthach@yahoo.com
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- Đậu tú tài 2, không có điều kiện học đại học, ở nhà 

“lông bông” chờ đi quân dịch. May có ông anh con ông cậu 

ruột, GS Nguyễn Hữu Trí dạy đại học Huế về Nha Trang “dẫn” 

ra Huế học. Nhƣ thế là có “duyên” với Huế. 

- Năm 1970 ra trƣờng, chọn trƣờng trung học Diên 

Khánh, Khánh Hòa, cách nhà 4km. Sau nhƣờng cho cô Võ Thị 

Cẩm Tú cùng ban, về TH Ninh Hòa, cách nhà 40km. Cùng về 

TH Ninh Hòa với cô Trần Thị Thanh Đàm, ban Vạn vật. Sau 1 

niên khóa, Cô Tú về Huế, tôi mãi tháng 12/1974 mới về đƣợc 

TH Diên Khánh, gần nhà. 

- Từ năm 1975, dạy TH Diên Khánh, từ 1977 dạy THPT 

Hà Huy Tập, thành phố Nha Trang. 

- Năm 1997 đƣợc Nhà Nƣớc phong tặng Nhà giáo ƣu tú. 

- Tháng 1 năm 2004, về hƣu, nay đã 16 năm rồi… 

- Là Hội viên nhiều hội Văn học nghệ thuật tại Khánh 

Hòa, tại TP Đà Nẳng,  tại Phú Yên, hội Văn nghệ dân gian Việt 

Nam, hội Khoa học lịch sử Khánh Hòa. 

- Đã có 15 đầu sách đƣợc in, gần 20 đầu sách in chung với 

1 hay nhiều tác giả, thuộc loại sách biên khảo về văn hóa văn 

nghệ dân gian Việt Nam và cộng tác nhiều báo, tạp chí tại 

Khánh Hòa, trong nƣớc. Đã nhận đƣợc gần 30 giải thƣởng Hội 

TW và gần 10 giải thƣởng hội địa phƣơng. 

- Tuổi về già, vui với con cháu, bạn bè đồng môn, đồng 

nghiệp tại tỉnh cũng nhƣ ở các nơi khác và vui với việc sƣu 

tầm, ghi chép những gì thuộc về văn hóa văn nghệ dân gian tại 

Khánh Hòa, một vài các tỉnh thành khác, để lại cho thế hệ sau 

hiểu biết đƣợc quê hƣơng của mình hơn.  

 

6. TRẦN KIÊM ĐOÀN, ban Việt-Hán 

Hành trạng ra làm sao ở Việt Nam?  
Tên thật: Trần Kiêm Đoàn 
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Sinh ngày 10-8-1948 (thiệt tình: sinh năm 1946 tuổi Bính 

Tuất. Cùng tuổi với Bush và Clinton; nhƣng là chó Việt Nam!). 

Thê thiếp: Rất may cƣới vợ tuổi Canh Dần (1950) nên chỉ 

có thê mà không có thiếp. 

Đƣờng hoạn lộ: Có hơi trắc trở nhƣng đƣợc cái tiền hung 

mà hậu kiết. 

Năm 1970 sau khi ra trƣờng dạy ở trƣờng TH Nguyễn 

Hoàng, Quảng Trị. 

Năm 1972 gặp “Mùa Hẻ Đỏ Lửa”. May sống sót chạy qua 

Cầu Dài. Toàn bộ gia tài chỉ mang theo đƣợc ba lon sữa 

Guigoz cho cháu bé Quan Thƣ. Vô Huế, tiếp tục chạy tới Đà 

Nẵng. Tiếp tục dạy học ở TH Nguyễn Hoàng di chuyển vào 

thuộc khu Hòa Khánh, Đà Nẵng. 

Năm 1973, hồi cƣ về Hải Lăng, Quảng Trị. Rồi 1975 chạy 

vô Đà Nẵng. 

Tháng 4 năm 1975, chạy ra Huế. Đƣợc bạn bè dòng dõi 

cách mạng đƣa vào dạy trƣờng TH Nguyễn Tri Phƣơng Huế. 

Đã đƣợc “chan” còn đƣợc “húp”. Không những đƣợc dạy ở Cố 

Đô mà còn lên tới chức hiệu phó, phụ trách đoàn trƣờng vì căn 

cứ vào năm sinh man khai hộ tịch thì mới 29 tuổi. Năm sau đổi 

qua trƣờng Đồng Khánh Huế phụ trách ban lao động, dẫn thầy 

trò Trƣng Trắc (Đồng Khánh cũ) trồng cây ở núi Ngự Bình và 

trồng sắn ở Phong Sơn. 

Năm 1977 bị đuổi dạy vì thuộc loại quần chúng học nhiều 

mà không tiến bộ cách mạng. 

Sự nghiệp tiếp theo là lái xe Lam Huế - Bao Vinh và ra 

bán Chợ Trời Tây Lộc Huế.  

Làm chi ở Mỹ? 
Năm 1982 vƣợt biên qua Hồng Kông rồi qua Mỹ năm 

1983. 

Năm 1983 làm đủ loại lao động nhƣ đánh cá, giặt thảm, 

chùi nhà (ở Louisiana). Rồi cắt cỏ, làm vƣờn (ở California) 

kiếm tiền đi học. Gia đình và con cái thì phần lớn có chƣơng 

trình Welfare của Nhà Nƣớc trợ cấp đủ sống qua ngày. 
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Năm 1987, tốt nghiệp Thạc sĩ xã hội (MSW: Master of 

Social Works) ở đại học California State University in 

Sacramento. Có đƣợc mảnh bằng, đi làm cho chính phủ thuộc 

đơn vị địa phƣơng Sacramento County. Vừa đi làm toàn thời 

gian, đi học và đi dạy học bán thời gian. Dạy tại Cosumnes 

River College và California State University. Ban đêm ít ngủ 

nên cũng bày chuyện viết văn, làm thơ, viết biên khảo, chính 

luận cho các báo tiếng Việt, tiếng Anh trong và ngoài nƣớc. 

Đến nay có 8 đầu sách bằng tiếng ta và 2 đầu sách tiếng Huê 

Kỳ đã đƣợc chào làng. 

Năm 2000: Tốt nghiệp Tiến sĩ Tâm lý học (Doctor of 

Psychology) ở đại học University of Southern California. Làm 

việc cho County of Sacramento và dạy học ở Lutheran Pacific 

University. 

Năm 2010: Về hƣu và giúp vợ chút đỉnh trong việc địa ốc 

nhƣng chủ trƣơng vui và an tịnh thân tâm là chính.  

Đường tình duyên và con cái thế nào?  
Bản thân đƣơng số tại hạ có vẻ nhƣ có tình cảm dồi dào 

mà lại ít duyên nên “tiếng có miếng không”. Bởi thế xin bạn 

hiền đừng tin những gì má thằng Cu nói mà hãy nhìn những gì 

bố thằng Cu làm, bạn nhé ! 

Về đƣờng con cái thì có lẽ tôi là ngƣời có sổ gạo đông 

nhất trong toàn khóa Phan Châu Trinh với 7 mặt con: Bốn gái 

+ ba trai. Mấy cô mấy bác cứ hỏi lên hỏi xuống hoài là mần 

răng mà nuôi dạy đƣợc đàn con đông đảo nhƣ thế. Có lúc tôi 

trả lời theo kiểu huề vốn là “trời sinh voi sinh cỏ”; nhƣng lại có 

lúc nháy mắt cƣời trừ trả lời “thiên cơ bất khả lậu” để tảng lờ. 

Thế nhƣng dạo nầy là dịp họp mặt 50 năm, tôi cũng xin thành 

thật khai báo và đồng thời chia sẻ một chút cho các bác, các cô 

chú trong đại gia đình sƣ phạm cùng vui là nhờ ơn Trời Phật và 

tổ tiên phù hộ nên bảy cháu nhà tôi đều ngoan. Không có đứa 

nào thuộc loại cứng đầu rắn mắt, phá xóm phá làng. Các cháu 

đều có tí học vấn nên cũng có công ăn việc làm tàm tạm tại 

Mỹ: Quan Thƣ (DDS), Kiêm Khanh (MBA), Kiêm Trinh 

(MD), Kiêm Quốc (BS), Kiêm Nguyên (OD), Kiêm Trí 
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(MBA), Kiêm Văn (BA). Điều mà chúng tôi vui nhất là các 

cháu dẫu sinh ở Việt Nam hay sinh ra và lớn lên tại Mỹ đều nói 

đƣợc tiếng Việt với giọng Huế đặc sệt. Vui hơn nữa là con ruột 

hay con rễ và 8 cháu đều mê cơm Hến và Bún Bò Huế do tôi 

và Lê hợp tác nấu ăn. 

Mới đó mà đã 50 năm từ ngày chúng ta ra trƣờng năm 

1970. Thế hệ chúng ta đang lần lƣợt ra đi và tuổi trẻ kế thừa đã 

tiếp nối sang thế hệ thứ hai, thứ ba… Nói làm sao cho hết 

những vui buồn, trăn trở, ƣu tƣ, hy vọng, ƣớc mơ của một thế 

hệ Chiến Tranh Việt Nam đang bƣớc dần về quá khứ. Thôi thì 

vui là chính và chính là vui! 

Quý bạn hiền, 

Nguồn tâm sự 50 năm chở đầy cả trăm chuyến đò Thừa 

Phủ vẫn chƣa hết, nói chi năm ba dòng lác đác chuyện khóc 

cƣời nầy. Nhân ngày hội, thân chúc các bạn thân thƣơng và gia 

đình, hết thảy đều đƣợc chân cứng đá mềm và còn có thêm một 

kỳ họp mặt nhƣ thế nầy (50 năm?!) nữa. 

Sacramento, California 20-4-2015 

Bổ sung năm 2019. 

 

7. LÊ DUY ĐOÀN, ban Vạn vật 

Sinh ngày 23/02/1945 tại An Ninh Hạ, Hƣơng Long, 

Hƣơng Trà, Thừa Thiên. 

Năm 1970 ra trƣờng, về trƣờng TH Đại Lộc, Quảng Nam. 

1974 đổi về dạy tại trƣờng TH Quốc Học Huế. 

1975 qua các nơi: trƣờng Quốc Học, Ty Giáo Dục Thừa 

Thiên-Huế, trƣờng TH Nguyễn Du, Huế. 

1976 đổi về trƣờng C3 Gia Hội Huế. 

1983, xin nghỉ dạy, vô Sài Gòn. Vào Sài Gòn, đã trải qua 

nhiều công việc thƣợng vàng hạ cám: buôn phế liệu (ri sắt, 

động cơ máy bay) ở Đồng Nai, Sông Bé. Phân kim hàng máy 

bay, chuyển đổi vàng, dollar, đồng rup, buôn gỗ ở Daklak, 

buôn trầm, kinh doanh địa ốc, làm cho các công ty nƣớc ngoài: 

Hàn Quốc, Ả rập Saoudi, Mỹ. Thật ra nhiều nghề cá trê trút 

ống?! 
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2001 tự cho mình nghỉ ngơi và theo những đam mê vẽ vời 

và viết lách của mình. 2009 Triển lãm tranh sơn dầu tại Huế. 

2014 xuất bản sách “Đi tìm nhành hoa thạch thảo”. 

Vợ: Phan Thị Diệu Hƣơng, cô giáo Văn cấp 2, từng dạy 

các trƣờng Tỉnh hạt Quảng Ngãi, Thủy Biều, Lê Lợi, Phú Hòa, 

Trần Quốc Toản ở Huế. Bốn con: 1 gái, 3 trai. Bảy cháu: 1 

cháu ngoại gái, 1 cháu nội gái và 5 cháu nội trai. 

Cuộc đời nhiều trôi nổi nhƣng vui. 

8. DI CẢO TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH, ban Vạn vật 

“Sinh năm 1948, trú tại 242 Phạm Cự Lƣợng, Sơn Trà, TP 

Đà Nẵng 

Thuở còn đi học:  

- Từ 1954 – 1959: Học sinh trƣờng Nữ tiểu học (nay là 

trƣờng tiểu học Phù Đổng, TP Đà Nẵng). 

- Từ 1959-1966: Học sinh trƣờng trung học Phan Châu 

Trinh. 

- Từ 1966-1967: Sinh viên dự bị đại học Khoa học Huế. 

- Từ 1967- 1970: Sinh viên ban Vạn vật trƣờng đại học Sƣ 

phạm Huế. 

- 1970: Tốt nghiệp khóa Phan Châu Trinh. 

Đi làm việc: 

- Từ 1970 – 1972: Dạy học tại trƣờng TH Tăng Bạt Hổ, 

huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định. 

- Từ 1972 – 1979: Dạy học tại trƣờng TH Vĩnh Xƣơng, xã 

Vĩnh Thạnh, ngoại thành thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa (trƣờng sau năm 1975 là trƣờng THPT Hà Huy Tập, nơi 

Ngô Văn Ban làm quản lý và dạy từ năm 1977 đến năm 2004 

và đã gặp Tuyết Anh và anh Phố ở đây). 

- Từ 1979 – 2003: chuyển công tác về Đà Nẵng, dạy tại 

trƣờng THPT Hoàng Hoa Thám, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 

đến tháng 01/2003 nghỉ hƣu.  
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- Từ 1997 – nay
1
: cùng chồng quản lý trƣờng Mầm non 

Khai Trí, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Đƣờng gia thất: 
- Năm 1972 đã lập gia đình. Chồng là anh Trần Đức Phố, 

trƣớc cũng là sinh viên trƣờng đại học Sƣ phạm Huế, ban Anh 

văn, nhƣng do tình hình chiến sự không yên đã bị động viên, 

thi tuyển đƣợc vào ngành Kỹ thuật Không quân và công tác tại 

Sƣ đoàn II Không quân TP Nha Trang. 

- Năm 1972 sau đám cƣới tôi đã đƣợc ƣu tiên 1 chuyển 

công tác theo chồng về dạy tại trƣờng trung học Vĩnh Xƣơng, 

thành phố Nha Trang nhƣ đã nói trên. 

- Đã có đƣợc 3 con: 2 trai, 1 gái. 

    + Con trai trƣởng là: Trần Đức Nguyên Hải, sinh năm 

1973, đã có gia đình và sinh đƣợc 2 cháu 1 trai, 1 gái. 

      + Con gái là Trần Nguyên Khánh Nam, sinh năm 

1977, dã có gia đình và sinh đƣợc 3 cháu trai. 

     + Con trai út Trần Đức Nguyên Vũ, sinh năm 1981, đã 

vĩnh biệt chúng tôi vào tháng 3 năm 2008. Đây là nỗi đau vô 

bờ đối với gia đình chúng tôi. 

Công danh sự nghiệp: 

- Từ ngày ra trƣờng dến lúc nghỉ hƣu: làm công tác giảng 

dạy. 

- Từ năm 1997 để chuẩn bị công việc cho tôi sau khi nghỉ 

hƣu, chồng tôi nghỉ và cho rằng tôi chỉ phù hợp với công tác 

giáo dục, do đó đã tìm cách tạo điều kiện và định hƣớng tìm 

đất mở một trƣờng Mầm non để chúng tôi có đƣợc môi trƣờng 

thuận tiện tiếp tục cho sự nghiệp trồng ngƣời  sau nghỉ hƣu. 

- Trƣờng đã chính thức đƣợc phép thành lập vào ngày 

20/8/1997: Tên trƣờng: Mầm non Khai Trí, K32/12 Lê Hữu 

Trác (nay số 242 Phạm Cự Lƣợng), quận Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng. Chồng tôi làm Hiệu Trƣởng, tôi Hiệu phó.  

- Sau gần 20 năm trƣờng đã hoạt động xây dựng và phát 

                                                             
1
 Tuyết Anh viết bài này vào ngày 6-2-2015 và bạn mất vào năm 2018 

(NVB chú). 
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triển tốt, có đƣợc uy tín trên địa bàn và rất đƣợc sự tin yêu của 

Phụ huynh. 

- Đây là niềm vui rất lớn của chúng tôi trong tuổi già và 

chúng tôi hơn hẳn mọi ngƣời vì đã có đƣợc rất nhiều cháu: các 

cháu đến học trƣờng Mầm non Khai Trí rất thƣơng yêu chúng 

tôi, tất cả đều một mực gọi chúng tôi là ông ngoại, bà ngoại và 

ngày nào cũng chào hỏi, trò chuyện đôi câu. Hôm nay tâm sự 

để các bạn biết tôi rõ hơn. Chúng tôi rất vui và ấm lòng. 

- Nhìn lại, nay đã gần đến tuổi 70, do đó chúng tôi đã 

chính thức giao toàn bộ công việc quản lý cơ sở trƣờng lại cho 

con gái tôi để chúng tôi hoàn toàn nghỉ ngơi. 

- Hôm nay, nhân 45 năm sau ngày ra trƣờng, chúng ta mới 

tổ chức họp mặt đầu tiên toàn khóa. Tất cả anh chị em trong 

cùng một khóa ngày đó và khi ra trƣờng mỗi ngƣời mỗi nhiệm 

sở, mỗi ngƣời mỗi nơi cho đến bây giờ bản thân tôi cũng chƣa 

gặp lại một số bạn bè sau 45 năm. 

- Rất mong, rất mong ngày họp mặt lần đến chúng ta sẽ 

gặp lại nhau nối kết chặt chẽ hơn, gặp lại nhau nhiều hơn để ôn 

lại những kỷ niệm của một thời sinh viên đại học Sƣ phạm  

đáng yêu và để nhớ nhau trong những tháng ngày còn lại. 

 

    

TUYẾT ANH MỞ THÙNG SÁCH VIẾT VỀ ĐỊA DANH QUẢNG NAM 
CỦA NVB GỬI TẶNG CÁC BẠN Ở TP ĐÀ NẴNG 
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NGÔ VĂN BAN, TRẦN ĐĂNG TƯỜNG, VÕ VĂN HÕE (BẠN NVB)  

CÙNG NGỒI CAFÉ VỚI VỢ CHỒNG TUYẾT ANH 
TẠI ĐÀ NẴNG NHÂN HỌP MẶT LẦN II (2016) 

 

 

HÌNH ẢNH TUYẾT ANH TRONG CUỘC HỌP MẶT KỶ NIỆM 45 NĂM 
THÀNH LẬP KHOA SINH (1957-2002) VÀ TRONG CUỘC HỌP MẶT 

KHÓA PHAN CHU TRINH LẦN THỨ II TRONG NĂM 2016 TẠI TP 
ĐÀ NẴNG.  
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DI CẢO TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH, BAN VẠN VẬT 

 

NỖI NIỀM 
------------------------------------------------- 

TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH 
(Ban Vạn vật) 

      

               Nhớ về Huế và những kỷ niệm một thời đã yêu 

và để nhớ. 

                      Thân tặng các bạn toàn khóa 

 

Bao năm biền biệt phương xa 

Hẹn về với Huế bên dòng Hương Giang 

Ghé trường sư phạm thân yêu 

Biết bao kỷ niệm một thời sinh viên 

Hẹn về Thiên Mụ linh thiêng 

Kim Long một thưở vang danh Bánh Xèo 

Hẹn về phố chợ Đông Ba 

Ghé qua Gia Hội xuôi về Bãi Dâu 

Hẹn về phố cổ Bao Vinh 

Bên kia Tiên Nộn bắp cờ trổ lau 

Hẹn về núi Ngự đồi thông 

Ngã Ba còn đó Bánh Bèo còn không ? 

Hẹn về Đại Nội Hoàng Cung 

Ghé thăm Bia Đá với trường Hàm Nghi 

Hẹn về dạo bước Cố Cung 

Tịnh Tâm câu cá một thời tuổi thơ 

Hẹn về trước cổng Ngọ Môn 

Kỳ đài trăm trượng, thần công hai hàng 

Hẹn về Đồng Khánh danh thơm 



173 

 

Lê Lợi phượng vỹ đỏ tươi rực trời 

Hẹn về Quốc Học thân yêu 

Bia to sừng sững uy danh muôn đời 

Hẹn về cầu ngói Thanh Toàn 

Chợ Dinh bán nón, Nọ thời bán cau 

Hẹn về Vỹ Dạ trăng thanh 

Mối tình một thuở đi vào thơ văn 

Hẹn về Cửa Thuận Túy Vân 

Sóng xanh chùa đẹp mộng mơ một thời  

Hẹn về rửa guốc trên Cồn*  

Hẹn về chao nón bên giòng Đục** trong  

Hẹn về trên Phá Tam Giang 

Mênh mông sóng nước miên man nỗi niềm… 

 

* Cồn Hến 

* sông An Cựu 

 
 
 
 
 

HÈ ƠI 
------------------------------------------------- 
                                    TRẦN ĐỨC PHỐ (Phu quân Tuyết Anh)                                                              

        Tặng Tuyết Anh và các con 

 

Lao xao ghế đá lá thì thào 

Rộn ràng sân bãi cỏ hơi  hoa 

Sân trường sang nắng răng nghe lạnh 

Bởi vắng em rồi bướm trắng ơi. 
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Em đi dáng nắng nghiêng nghiêng đổ 

Gió nghịch đôi tà áo em bay 

Anh đợi em về trên lối vắng 

Hồng lên cánh phượng gót chân em. 

Hàng dương bên lối vào lớp cũ  

Như ngủ mê rồi tiếng gió ru 

Cánh cửa lớp mình ai đóng lại 

Hun hút hàng hiên thiếu tiếng em. 

Hè về xao động hồn ta đó 

Bởi biết bây giờ em ở mô 

Cổng trường đã khép em bước vội 

Cửa đời đã mở em phiêu du. 

Từ nay có được như ngày trước 

Sáng chiều đưa đón bước chân em 

Lối nắng phượng hồng hoa bông bưởi 

Có còn nghịch ngợm dáng em yêu. 

 

 

VỢ CHỒNG TUYÊT ANH TRONG CUỘC HỌP MẶT LẦN II (2016) 
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TỰ KỂ 
-------------------------------------------------- 

HOÀNG THẠCH TÚ 
(Ban Việt-Hán) 

 

Hiệp định Genève 1954 kí xong, tôi bị gia đình “cƣỡng 

bách giáo dục”. Đến trƣờng với chiếc áo may ô, quần đùi, 

chúng tôi sang trọng nhƣ nhau, đều ê a tay không … bắt chữ. 

Đƣợc phát một cuốn sách mỏng khổ lớn, một cây bút chì, một 

cuốn vở có hình hai bàn tay bắt và một hàng chữ nhỏ mà mấy 

năm sau tôi chẳng đánh vần nổi. Chúng tôi đƣợc hƣớng dẫn kẻ 

thêm hai đƣờng bút chì phía trên và một đƣờng phía dƣới để 

cơi nới, tăng diện tích sử dụng tập vở.  

Đó là những ngày đầu đến trƣờng tiểu học Triệu Phong 

(Quảng Trị), ngƣời ta quen gọi là trƣờng Phủ (đơn vị hành 

chính xƣa, sau này bỏ). Tiếng là trƣờng Phủ, nhƣng cơ sở 

chính là đình làng Cổ Thành và những nhà thờ Họ, nhà tƣ 

chung quanh. Bù lại, chúng tôi có những cây cổ thụ đậm đà 

bóng mát dễ thân quen. Tôi có “thiên tài” bắn bi, trong trƣờng 

và trên đƣờng về nhà, nhƣng đánh đáo thì luôn thua thằng 

Tiềm cao khều, nó khom ngƣời, vƣơn tay là gần tới gần lỗ đáo.  

Cái lƣu dấu suốt đời tôi là phần lớn không ai có giấy tờ 

khai sinh, vậy là cô Liên sáng tác ngày sinh chung cho mỗi 

chúng tôi là 01.01.1948, lệch của tôi 1 năm, nhƣng chẳng sao, 

vẫn dùng để khai báo lý lịch cho đến bây giờ. Đến cuối năm 
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lớp Ba, Thầy Tiển dặn có kỳ thi lấy bằng Sơ học yếu lƣợc, 

nhƣng trò nào không muốn thi thì thôi. Tôi có thi và đƣợc Nha 

Học chánh Trung nguyên Trung phần cấp bằng. Lên lớp Nhì, 

lớp Nhất đƣợc học ở “trƣờng chính”, đình quá rộng, đủ chỗ 

cho hai lớp cùng học. Lớp bên, một thằng bạn có vợ. Biết vậy, 

chẳng ai tò mò. Học hết lớp Nhất, hắn nghỉ học. Chúng tôi dự 

kỳ thi tiểu học, nhận bằng có hình và có chỗ ký tên. Cùng với 

bạn bè, tôi luyện chữ ký khá sớm. Nhƣng trƣớc khi chính thức 

ký vào bằng, tôi đã cẩn thận ký nháp nhiều lần, chữ ký khá bắt 

mắt với tôi ngày đó. Ký xong, tôi đem bằng khoe khắp nhà. Ai 

cũng ừ ờ cho qua chuyện. Riêng chị Khê và o Châu tôi thì 

ngắm khá kỹ, rồi nói nhỏ với nhau không cần tôi nghe, “thằng 

ni chụp bóng thì đƣợc, nhƣng môi hơi trề”. Trời đất! Rứa thì 

cái bằng chẳng còn giá trị gì, tôi âm thầm hỏa thiêu. Chừ nghĩ 

lại tiếc, nhƣng tƣờng nhà bây giờ nhờ vậy mà sạch hơn. 

Tôi thích nói về thời tiểu học “vàng son”. Nếu dừng lại 

đây, chắc cuộc đời tôi khỏe khoắn hơn. Nhớ Hồ Thê, ngồi cạnh 

tôi, lớn tuổi hơn, học giỏi, viết chữ đẹp – dù viết bằng bút tre, 

bút tòa hay bút rông. Tôi thƣờng nhờ Thê môn tập viết, thích 

thú nhìn cái đầu và lƣỡi Thê uốn éo theo từng nét chữ lƣợn trên 

giấy. Đặc biệt, Thê hát quá hay. Thầy và cả lớp đều muốn Thê 

hát khi rảnh, tôi khoái nhất, vì ngồi cạnh, nghe đƣợc tiếng ngân 

nga luyến láy, tiếng thở lấy hơi. Mỗi lần đứng dậy chuẩn bị 

hát, Thê lấy tay gãi gãi chót mũi, khi thì, “Làng tôi có cây đa 

cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về 

Nam…”, khi thì, “Quê hương tôi gió chiều về trong nắng 

vàng…”, “Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm, chạy dài trong 

khóm cây đàn chim ríu rít ca…”. Cám ơn những bài hát trong 

sáng hiền hòa dìu tôi đi suốt đời. Sau đó, tôi biết Thê đi lính và 

chết. 

Rứa mà phải thi tuyển vào lớp đệ thất (lớp 6 ngày nay) 

trƣờng trung học công lập Nguyễn Hoàng, quen gọi thi càng 

cua (concours), vì ai đậu bằng tiểu học cũng muốn thi vào 

trƣờng công tiếp tục học và nếu rớt phải học trƣờng tƣ, tốn 

tiền. Năm đó, trong làng tôi có bốn ngƣời đi thi, ba ngƣời đều 
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có lợi thế hơn tôi vì đang học đệ thất, đệ lục (lớp 6, lớp 7 ngày 

nay) tại các trƣờng tƣ thục Bồ Đề, Thánh Tâm đi thi lại, họ học 

trƣớc tôi, khôn ngoan, cứng cáp hơn tôi nhiều. Trƣờng trung 

học Nguyễn Hoàng là trƣờng công lập duy nhất của tỉnh Quảng 

Trị. Ngay khi thi vào trƣờng, bà con làng xóm đều biết và kỳ 

vọng, vì ngoài danh tiếng của trƣờng, học ở đây chí ít cũng có 

cái bằng trung học, và đơn giản là khỏi đóng học phí. Thi 

xong, tôi mệt mỏi vì ai gặp cũng hỏi thi ra răng, mần bài ra 

răng và chỉ biết ậm ừ. Thân quen hỏi kỹ quá, tôi đành liều 

mạng lý sự, khi mô có kết quả thì biết! Thấy tôi thiếu “khí 

thế”, anh chị tôi bày chuyện bàn nhỏ với nhau, cố tình cho tôi 

nghe, “kiểu ni chắc hắn hỏng rồi, thôi tìm chỗ cho hắn giữ bò, 

coi nhà ai trong làng nhiều bò xin cho hắn giữ để có nhiều 

tiền…”. Nghe mà lộn gan. Nhƣng biết răng chừ!  

Rứa mà khi treo bảng, chỉ mình tôi đậu. Ngài Tam Tạng 

đạo cao đức trọng còn phải chịu đủ 81 nạn, huống hồ lấc cấc 

nhƣ tôi. Có lẽ thấy mặt tôi dƣơng dƣơng tự đắc sau đại thắng 

mùa hè, anh Cẩm tôi làm cho tôi lo lắng thật sự. Lên trung học 

khác xa ở tiểu học, môn toán thì có số học, hình học, đại số; 

môn thƣờng thức có vật lý, hóa học, vạn vật…, mỗi môn có 

thầy riêng. Riêng môn tiếng Pháp, thầy vô lớp nói toàn tiếng 

Pháp, học trò cũng phải nói tiếng Pháp, nếu không nói đƣợc thì 

dù muốn đi ỉa đi đái cũng ngồi đó mà tƣơng trong quần, không 

nhúc nhích ngo ngoe chi cả. Ôi, thế thì thà rớt đi giữ bò sƣớng 

hơn. Giữ bò ngoài đồng có khi sƣớng nhƣ quận công. Đậu làm 

chi cho khổ thân. Tôi năn nỉ anh tôi dạy cho tôi câu tiếng Tây 

hộ mạng. Có lẽ thấy tôi chƣa thành tâm, anh giả lơ mấy ngày. 

Khi tôi tột cùng tuyệt vọng, anh bày. Pẹc-mét-tờ-rê moa đan-lê 

ô bờ-doăng. Ý là xin thầy ra ngoài có việc cần. Tôi nhớ nằm 

lòng. Có câu ni thì học cao mấy cũng chẳng sợ. Mùa thu 1959, 

khai giảng. Những gì tôi nghe nói trƣớc đây đều diễn ra đúng 

nhƣ vậy. Giờ Pháp văn, thầy tôi dõng dạc bƣớc vào lớp, đầu 

hớt cao, da ngăm đen, dáng nghiêm khắc, nói toàn tiếng Tây. 

Cả lớp đều sợ, im phắc. Tôi cứ lẩm nhẩm, pẹc-mét-tờ-rê moa 

đan-lê ô bờ-doăng! 
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Bảy năm trôi qua, theo bạn bè, tôi cũng lấy thêm đƣợc ba 

mảnh bằng. Cuối năm đệ Nhất (lớp 12 ngày nay), tôi thấy bạn 

bè, nhất là nữ, buồn ra mặt, tôi cũng buồn lây. Chỉ vài ngày 

nữa, mỗi đứa mỗi ngả, khó gặp lại nhau. 

Năm 1966, tôi ghi danh học Chứng chỉ Dự bị trƣờng đại 

học Văn khoa Huế. Thi kỳ đầu. Rớt. Tôi thoáng ngạc nhiên 

nhƣng không buồn. Cửa dự bị khó lọt nhất, khối ngƣời rớt mãi, 

chẳng riêng chi mình. Về quê vừa chơi vừa ôn bài thi kỳ hai. 

Chừng nửa tháng sau, một lần đi tắm sông về, mạ tôi nói, 

trƣờng nhắn con vô gấp thi ô-ran. Tôi hỏi, ai nhắn, con rớt rồi. 

Mạ tôi nói, khi chiều anh Thái ở Cổ Thành có đến tìm con. Tôi 

tìm anh Lê Quang Thái hỏi cho rõ. Anh nói thầy Lâm Ngọc 

Huỳnh xem tờ ghi điểm của giám khảo, không thấy bài triết 

nào có điểm 14 là điểm cao nhất mà thầy đã chấm, kiểm tra bài 

thi là bài của mi mà trong bảng điểm ghi 04, điểm loại, chừ mi 

đậu ê-cờ-ri rồi, vô gấp để kịp thi ô-ran. Lại khăn gói đi Huế. 

Tới trƣờng, hỏi văn phòng về việc thi. Đã thi ô-ran xong các 

môn. Trƣờng đặc cách cho tôi gặp từng thầy để thi riêng. Rồi 

cũng qua. Hú vía. Có thêm thời gian nghỉ hè. 

Có cái chứng chỉ Dự bị, bạn bè rủ nhau thi vào trƣờng đại 

học Sƣ phạm. Tôi không làm đơn. Lộng Chƣơng hỏi răng 

không thi. Tôi nói không thích làm thầy. Chƣơng nói, mi ngu 

lắm [sic], học Sƣ phạm có học bổng, sau này mi có thể vừa làm 

thầy vừa viết văn làm báo, ai cấm. Thế là tôi nộp đơn thi. 

Trƣờng đại học Sƣ phạm quá đẹp. Tôi chứng kiến một 

tình huống sƣ phạm khó quên và cũng suy nghĩ mãi đến giờ. 

Hôm đầu tiên, trƣớc giờ thi, thầy Khoa trƣởng đi ngang qua 

chúng tôi đang túm tụm nói chuyện, thầy dừng lại, trừng mắt 

gọi một thí sinh, “Ai cho anh xăn tay áo trong trƣờng sƣ 

phạm?”. Thí sinh sợ hãi vội vàng xả tay áo. “Ai cho anh xả tay 

áo trong trƣờng sƣ phạm? Bƣớc ra ngoài cổng, gài tay áo đàng 

hoàng mới đƣợc vào”. Khiếp! Té ra sƣ phạm là rứa? 

Sau hai kỳ thi viết và vấn đáp, có 12 ngƣời đƣợc lấy vào 

ban Việt-Hán. Hôm nhập học, Kim Quyên có mặt nhƣng để 
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chào từ giã chúng tôi vì đƣợc nhà trƣờng chấp thuận cho 

chuyển qua hệ đào tạo cấp tốc, sang năm chắc chắn ra trƣờng. 

Bây giờ, nghĩ về Kim Quyên tôi vẫn thán phục cô bạn liễu đời. 

Còn 11. Đến năm thứ hai, đang học, Lộng Chƣơng bị bệnh, 

phải ra Hạm đội 7 chữa, một chiều đứng trên boong nhìn mây 

nƣớc, chẳng biết ma xô hay buồn phiền, Chƣơng nhảy xuống 

biển, vớt lên, chữa tiếp. Rồi Chƣơng chuyển vào bệnh viện 

Huế. Tôi đến thăm, bất ngờ thấy bộ râu quai nón quá đẹp, buột 

miệng, mi giống Moise. Chƣơng cƣời. Lần này Chƣơng im 

lặng cƣời. Những lần khác Chƣơng thƣờng cƣời đắc ý là lúc đã 

gọn gàng kê chiếc tủ đứng vào miệng tôi. Một lần, hai thằng 

lang thang Đại Nội, ngang qua Nhạc viện Quốc gia Âm nhạc, 

thấy thầy Otto đầu tóc bạc phơ chơi dƣơng cầm bốn tay cùng 

cô bé mặc áo trắng váy vàng, tiếng đàn bay trong chiều vắng, 

tôi buột miệng khen. Chƣơng bụp ngay, “mi ngu lắm [sic], rờ 

vô thứ đó đời mi tàn luôn”. “Ơ hay, thấy hay tau khen chơ có ý 

chi mô”. Thực lòng, hai lần bị chê ngu nhƣng tôi cám ơn 

Chƣơng, e có ai “nhập” vô Chƣơng để khuyên bảo, định hƣớng 

cho tôi, ƣớc chi tôi đƣợc mắng thêm vài lần ngu, tôi cám ơn 

Chƣơng đến chừ. Những ngày ở Huế, tôi thƣờng đến chơi với 

Chƣơng trên căn gác trọ ở Bến Ngự. Có một thời, Chƣơng dọn 

tới Lƣơng Y ở với tôi. Chƣơng bệnh dài ngày, đành bỏ học. 

Tôi mãi ngậm ngùi, trời xanh ghen ghét một tay tài hoa hiếm 

gặp. Lớp tôi ra trƣờng 10 ngƣời. 

Sau một bữa trƣa thịnh soạn ở nhà chị Giới, anh Thoàn 

đƣa chị Giới, anh Chủy và tôi đi Tam Kỳ nhận nhiệm sở. Đến 

trƣờng Nữ trung học Quảng Tín, tôi xuống. Chị Giới và anh 

Chủy đi tiếp qua trƣờng trung học Trần Cao Vân. Đó là năm 

1970. 

Sau khi về nhà ăn Tết, đầu 1971, có lệnh động viên. Học 

xong hai tháng ở quân trƣờng Quang Trung, ai muốn về thì về, 

ai muốn học tiếp thì chuyển qua trƣờng sĩ quan trừ bị Thủ Đức. 

Trần Hoài rủ tôi về. Tôi nói, cứ học cho biết về võ bị, chừng 

nào đi lính thiệt, sẽ tính. Mãn khóa, chuẩn úy biệt phái, trở về 

trƣờng Nữ dạy tiếp. Thâm tâm tôi cảm ơn những ngày tháng 
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“lăn lóc nơi quân trƣờng”, tôi học đƣợc nhiều điều hay, mới và 

rèn luyện thể lực, có ngờ đâu sau này vất vả với thành phần “sĩ 

quan biệt phái”. 

Năm học 1973-1974 tôi học lớp Huấn luyện giáo sƣ Quản 

thủ thƣ viện tại trƣờng đại học Sƣ phạm Sài gòn. Thời gian 

này, tôi tham gia hội Thƣ viện Việt Nam và năm 1974 dự hội 

thảo về “Phát triển thƣ viện toàn quốc” tại thƣ viện Quốc gia 

Sài Gòn. Học xong, trở lại trƣờng cũ để xin thuyên chuyển về 

sở Học chánh Đà Nẵng. Năm 1974 đƣợc thuyên chuyển, tôi 

trình diện và xin phép có thời gian hoàn thành luận văn tốt 

nghiệp lớp thƣ viện ở Sài Gòn. Sở cho tôi nghỉ 6 tháng, sau đó 

đƣợc bổ về trƣờng Nữ trung học Hồng Đức, vào năm 1975. 

Dạy ít tháng thì “di tản chiến thuật”, chạy vô Sài Gòn. 

Sau ngày 30.4.1975, ở nhà chơi, xin đi dạy chƣa đƣợc, 

làm việc vặt kiếm sống. Một lần xin đi quét vôi cho “cai thầu” 

Vĩnh Trung. Trung niềm nở nhận tôi làm việc với hai điều 

kiện, “tau trả lƣơng cho thợ 800 đồng ngày, trả cho mi 1.100 

đồng và phải đi ăn sáng với tau mỗi ngày”. Đƣợc hậu đãi, tôi 

nai lƣng cống hiến. Trƣa về mệt quá, chẳng buồn ăn, hoặc ăn 

qua quít, lăn ra ngủ. Có lần o tôi – cán bộ nội thành, ghé nhà, 

thấy tôi đang ngủ, mặc nguyên quần áo đầy vôi, o khóc, “chơ 

răng thằng cháu tui khổ ri”. Nghe tiếng, tôi mở mắt, thấy o 

đang đứng nhìn tôi, khóc. Thƣơng và nhớ tới chừ. 

Sau đó tôi đƣợc làm tổng thƣ ký Hội đồng quản trị Nhà 

máy phân bón Quảng Đà, lƣơng 42 đồng, tƣơng đƣơng 21.000 

đồng trƣớc đó và 15 lít xăng mỗi tháng. Những khi đi họp ở 

Ban Cải tạo công thƣơng nghiệp tỉnh, tôi phải lái xe hơi đi họp 

cho có “bộ mặt” của nhà máy. Có một việc tôi không hoàn 

thành là vẽ sơ đồ tổ chức nhà máy. Tôi cứ chần chừ để rồi bị 

quở, “tốt nghiệp đại học mà cháu không vẽ nổi cái sơ đồ à?”. 

Thực ra, tôi không dám vẽ, vì dƣới tên tôi sẽ là các vị giám đốc 

phụ trách các mảng, đầu tóc bạc phơ, tôi sợ tổn đức. 

Đầu năm học 1976-1977 tôi đƣợc xét đi dạy lại tại trƣờng 

trung học Trần Quý Cáp, Hội An. Cách thông báo thiếu trân 
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trọng, tôi không muốn đi dạy. Nghe lời năn nỉ của đại gia đình, 

nghĩa là tôi đƣợc công nhận không có nợ máu với nhân dân, tôi 

đi Hội An. 

Năm sau, nhiều lần xin về Đà Nẵng đều bị từ chối, lý do 

là không có nhu cầu cấp 3, tôi nói, cho dạy cấp 2 cũng đƣợc. 

“Anh đang là tổ trƣởng chuyên môn, không bị kỷ luật, sao lại 

xuống cấp 2?”. Tôi thiết tha, không cấp 2 thì cấp 1, không cấp 

1 thì cấp… dƣỡng, chứ không về Đà Nẵng thì bỏ dạy, chứ 

lƣơng 65 đồng không thể sống xa nhà! 

Cũng may, ở Ty giáo dục cần một cán bộ thƣ viện. Tôi 

xin về Ty. Cán bộ tổ chức hỏi tôi trình độ nào mà xin làm thƣ 

viện. Tôi nói thiệt, hơi dốc, trong chừng 60 ngƣời đƣợc Việt 

Nam cộng hòa đào tạo kỹ nhất về thƣ viện, kể cả từ ngoại quốc 

về, có tên tôi. 

Rứa là tôi đƣợc về Phòng Phát hành - Thƣ viện thuộc Ty 

giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng từ năm 1977. Sau này thay đổi 

cơ chế, tên Phòng chuyển sang tên Công ty sách và Thiết bị 

trƣờng học. Thời gian ở Ty, hễ có khóa bồi dƣỡng nghiệp vụ là 

tôi xin đi, Nha Trang, Quy Nhơn, Sài gòn, thậm chí ra Hà Nội 

một năm ở trƣờng Bồi dƣỡng Trung ƣơng. Cuối cùng, tôi tuyên 

bố một câu làm cho vợ con lên tinh thần, “từ rày tôi chừa 

học!”.  

Đầu năm 2004, tôi xin nghỉ trƣớc 5 năm. Mãi đến tháng 4, 

mới xong thủ tục. Tôi về. 

Hiện trạng: Bạn đời, Võ Thị Oanh, thủ khoa đại học Sƣ 

phạm Huế, khóa 1972. Nghỉ hƣu.Tuyệt phẩm, 2 con gái đã đi 

làm, đã lập gia đình và 3 cháu ngoại. 

H.T.T 
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Nhớ THẦY XUÂN 

------------------------------------------------- 
NGÔ VĂN BAN 
(Ban Việt-Hán) 

 

      
 

Mỗi lần tôi đi xem hát tuồng ở Nhà hát tuồng Khánh 

Hòa bao giờ tôi cũng nhớ đến Thầy Nguyễn Văn Xuân. Đã 

gần 50 năm qua rồi… Tôi thích đi xem hát tuồng hát bội vì tôi 

hiểu những gì Thầy Xuân đã giảng dạy loại hình này, và 

nghiệm rằng có hiểu thì mới thích, chứ không phải nhƣ thời 

trai trẻ, chƣa biết gì về hát tuồng, hát bội, chẳng bao giờ thích 

đi xem. 

Những năm tôi học đại học Sƣ phạm Huế, trƣờng gửi 

sinh viên qua học thêm ở trƣờng đại học Văn khoa và đại học 

Khoa học để sinh viên có thêm kiến thức và có thể lấy thêm 

văn bằng cử nhân. Thầy Xuân dạy chúng tôi khi chúng tôi 

học chứng chỉ Văn minh Việt Nam tại đại học Văn khoa. 

Thầy dạy về nghệ thuật Tuồng. Nói đến tuồng hay hát bội, 

thời còn trai trẻ chúng tôi chẳng ham thích chút nào. Ở quê 

tôi, thỉnh thoảng có đoàn hát bội về làng, vải, bạt, cót bao che 

quanh lồng chợ của xã, trong đó có sân khấu để đêm đêm 

đoàn hát diễn những vở diễn đã đƣợc quảng cáo bằng loa trên 

chiếc xe ngựa chạy trên đƣờng làng. Các ông bà già thấy 
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thích thú lắm, đêm nào cũng đến xem. Còn bọn trẻ chúng tôi 

có đến thì cũng gọi là cho vui, có ngƣời lợi dụng hẹn hò bạn 

gái… Tôi cũng có lần mua vé vào xem, nhƣng không hiểu gì 

cả. Những diễn viên vẽ mặt, đội mũ có lông công, mặc đồ võ 

tƣớng, tay mang kiếm, đao hay quạt, múa may, hát lên nhiều 

giọng mà lời tôi nghe tiếng đƣợc tiếng không, hòa với tiếng 

đàn, tiếng trống inh ỏi cả lên… Không thấy thích thú gì nên 

tôi bỏ về sớm. 

Sau đó, học về nghệ thuật Tuồng do Thầy Xuân diễn 

giảng, tôi mới hiểu đƣợc tuồng là gì, hát bội là gì. Thầy Xuân 

không những diễn giảng bằng lời mà Thầy còn thuê một đoàn 

hát bộ Đồng Hỷ ban đến trƣờng đảm trách phần phụ diễn 

trong buổi nói chuyện ngoại khóa của Thầy với đề tài “Văn 

học và Nghệ thuật trình diễn Việt Nam” vào ngày 7 tháng 8 

năm 1970. Xen kẽ vở diễn, Thầy giải thích thêm về những gì 

đã học. Với buổi học trực quan nhƣ thế, tôi mới hiểu cách hóa 

trang, y phục, điệu bộ khi diễn, tuồng tích…trong nghệ thuật 

tuồng, nhƣ cách hóa trang bộ mặt của các nhân vật mà tôi đã 

hiểu đƣợc qua diễn giảng của Thầy: 

Trong hát bội, hát tuồng, ngoài y phục giả trang thì hóa 

trang, tức là vẽ mặt là điểm đặc biệt rất quan trọng. Nếu 

không có việc hóa trang này, để tạo nên một diện mạo nào đó, 

thì hát bội, hát tuồng không lôi cuốn đƣợc ngƣời xem. Chính 

những khuôn mặt đƣợc vẽ với những màu sắc, những đƣờng 

gân khác nhau, để từ đó, theo ƣớc lệ, khán giả sẽ nhận ra 

đƣợc tính cách, tính tình, tâm địa của các nhân vật trong vở 

diễn. Theo các tài liệu, việc vẽ mặt đóng trò trong hát bội, hát 

tuồng bắt nguồn từ thời xa xƣa ở Trung Quốc. Còn ở nƣớc ta, 

vào đời vua Lý Nhân Tông (1072-1127), năm 1075, Lý 

Thƣờng Kiệt và Tôn Đản đánh nhà Tống, bắt đƣợc tù binh, 

trong số đó có mấy đạo sĩ lần đầu tiên cho ta biết cách vẽ mặt 

và làm các điệu bộ. Khi xƣa, khi diễn tuồng, diễn viên đeo 

mặt nạ. Nhƣng mặt nạ không tạo đƣợc sự linh động của 

khuôn mặt khi diễn viên tạo ra những tình tiết, nhƣ giận dữ, 

vui buồn, khóc lóc ..., không thể hiện đƣợc các bộ phận trên 
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khuôn mặt nhƣ phùng má, trợn mắt hay đảo tròng mắt, liếc 

xéo, cánh mũi phập phồng... Chỉ có vai ông Địa là phải đeo 

mặt nạ thôi. Vẽ mặt là dùng màu sắc để biểu hiện nhân cách, 

tính tình của nhân vật, cƣờng điệu hóa lên bằng nhiều đƣờng 

nét, nhiều màu sắc khác nhau. Theo ƣớc lệ, mỗi màu tƣợng 

trƣng cho nhân cách của nhân vật. Nhƣ màu đỏ biểu hiện 

ngƣời có tính thẳng thắn, trung hậu, nghĩa khí, luôn ra tay cứu 

khổn, phò nguy, diệt tà phò chính;  màu xanh lợt, xám, trắng 

bệch  thể hiện ngƣời có tính tình gian ác, nịnh trên nạt dƣới, 

lừa dối, ganh ghét tài trí, cƣớp công, hại ngƣời... Cỏn nhiều 

màu vẽ pha trộn, xen kẽ nhau, vằn vện trông dữ tợn quái đản 

của những vai diễn yêu ma, quỷ sứ ... Vai tƣớng Phiên thì vẽ 

mặt rằn rện, xen lẫn nhiều màu, vai kép ở miền núi thì dùng 

màu xanh xám, má đỏ, đen hay xanh, vai thần tiên thì để mặt 

thật, xoa phấn hồng lợt, có hai điểm son trên gò má, vai yêu 

ma thì dùng nhiều màu rằn rện xen đỏ, vai hề mặt đen dợt, 

mắt lem nhem, có ghèn, sống mũi có đóm, đầu bịt khăn, trông 

buồn cƣời. Các vai đóng giả thú nhƣ Tôn Ngộ Không (khỉ), 

Trƣ Bát Giới (heo), Ngƣu Thần (trâu), Hạc đồng (chim hạc) 

... thì phải vẽ nét mặt theo các loại thú đó. Vai đào thì để mặt 

thật, giồi phấn son, trang điểm thật đẹp. Riêng vai Chung Vô 

Diệm thì phải dùng màu đen, vai Đào Tam Xuân thì mặt nửa 

trắng, nửa đỏ... Với hình thức tƣợng trƣng của tuồng, mặt các 

diễn viên đƣợc vẽ theo tính cách, tâm địa của vai diễn, có giá 

trị nhƣ một ký hiệu, nên ngƣời thƣờng xem hát tuồng có thể 

biết ngay tính cách, tâm địa, vị trí xã hội của nhân vật trong 

đó trong vở tuồng. 

Thầy Xuân cũng cho biết hát tuồng, hát bội lấy sự tƣợng 

trƣng (symbole), lấy điển hình (type) làm căn bản, cho nên 

những đạo cụ, điệu bộ đều mang tính tƣợng trƣng. Những 

điệu bộ tƣợng trƣng nhƣ: - Uống trà, uống rƣợu thì cầm 

chung (ly, tách) gỗ đƣa lên môi, ngả đầu ra sau. - Chùi nƣớc 

mắt thì giơ cánh tay lên ngang chân mày, đầu cúi xuống một 

chút, kéo tay qua lại. - Biểu hiện sự hãi hùng, đau đớn đến 

cực độ thì lắc lƣ thân mình từ phải qua trái, hai tay buông 
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thõng, mặt lộ vẻ thất sắc. - Biểu hiện sự tức giận thì miệng 

gào thét vang rền, nếu có râu thổi mạnh vào râu, mắt trợn 

trừng, hai tay đƣa lên xoa cầm liên tục... 

 Những đạo cụ tƣợng trƣng trong các vở diễn nhƣ: - 

Ngựa: một chiếc roi mây, ở đầu roi và cách những khoảng 

đều nhau cột những tấm vải cắt nhỏ. Khi kép làm động tác 

cƣỡi ngựa thì hất chân lên, lấy roi quất một cái nơi hia, tay 

trái giơ lên coi nhƣ nắm giữ dây cƣơng, tay mặt giơ roi lên 

cao nhƣ giục ngựa chạy nhanh, hai chân đi nhanh một vòng 

quanh sân khấu, lục lạc ở chân kép kêu leng keng... - Xe loan 

hay kiệu là hai cây gậy tròn nhỏ dài khoảng một mét rƣỡi. Ở 

phần đầu mỗi cây gậy lồng một tấm vải hình chữ nhật ngắn, 

thêu màu vàng, có tua. - Cây bơi chèo tựng trƣng cho việc đi 

thuyền, chèo thuyền. - Cây phất trần dành cho các các vai 

tiên, đạo sĩ, thái giám là cây gậy tròn nhỏ dài chừng 

nửathƣớc, đầu gậy cột một túm tơ dài dài màu trắng... Đao, 

kiếm, giáo, mác... kích thƣớc giống y nhƣ thật. 

Về râu, dùng dây cƣớc đủ màu, nhƣ vai lão, vai quan 

trung thần thì mang râu màu trắng, râu màu đen là ở các quan 

văn, nhân vật lớn tuổi, nếu râu đen xoắn lại là ngƣời nóng 

tính, râu đen đeo từ mép tai bên này qua mép tai bên kia kẻ 

gian nịnh. Cƣớc đen còn làm râu xồm bao quanh hàm ở vai 

tƣớng còn trẻ hay tƣớng núi, tƣớng cƣớp, màu đỏ ở vai tƣớng 

Phiên, màu hung hung đỏ ở vai yêu quái... Râu năm chòm, ba 

chòm màu đen, màu bạc ở vai ngƣời đôn hậu, trầm tĩnh, còn 

râu hùm mang vẻ uy nghi, dữ tợn, râu giống râu dê ở vai vai 

hề...  

Thầy Xuân còn giảng về tuồng tích, văn chƣơng âm 

nhạc trong tuồng tích. Những điều hay, đạo lý đạo nghĩa 

trong các vở tuồng đã đƣa đến cho ngƣời xem những bài học 

về cách ứng xử, thể hiện lòng nhân từ, lòng yêu nƣớc... cuối 

cùng cũng nhận đƣợc những điều tốt đẹp, còn cũng nhƣ 

những ngƣời ác thì thế nào cũng gặp những sự trừng phạt. 

Tích tuồng nào cũng có hậu. 
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Qua những bài giảng về Tuồng nhƣ thế, Thầy Xuân đã 

truyền đến cho chúng tôi không những làm cho chúng tôi hiểu 

biết về một loại hình nghệ thuật này mà còn làm cho chúng 

tôi sinh lòng yêu thích, sẽ làm gì đó để góp phần bảo tồn di 

sản dân tộc quý báu này. 

Mới đây mà đã gần 50 năm rồi... không lần nào gặp 

Thầy kể từ khi tôi ra trƣờng, ngƣời Thầy với dáng ngƣời cao 

cao, nói tiếng Quảng Nam nhƣng phát âm thật rõ ràng... 

Ngƣời Thầy đã truyền thụ cho tôi những kiến thức quý giá, đã 

thay đổi một phần quan niệm trong cuộc sống của tôi… nay 

Thầy không còn nữa...  Thầy đã đƣợc nhìn nhận là Người 

Quảng Nam học, và sự ra đi của Thầy vào năm 2007 “đã để 

lại một khoảng trống đáng kể trong giới nghiên cứu ở miền 

Trung; đặc biệt sự nghiệp trước tác của ông để lại với nhiều 

công trình nghiên cứu, biên khảo lịch sử, văn học có giá trị...” 

theo nhƣ Lời tựa của quyển sách Nguyễn Văn Xuân, một 

người Quảng Nam do Nhà xuất bản Thời đại, Hà Nội vào 

năm 2010 đã nhận định. 

N.V.B 

  

  
 

VÀI KHUÔN MẶT HÓA TRANG TRONG HÁT TUỒNG 
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HỒI ỨC 
------------------------------------------------- 

MINH TÂM 
(Ban Vạn vật) 

 

 

 

Sư phạm ơi, ngày xưa ta hãnh diện  

Thế là ta đã “bán công chức” rồi  

Học bổng rũng rĩnh ... chè Cồn, cơm hến  

Áo lụa xan , giày trắng .... mỹ miều. 

Những trang sách, bài vở thật nhiều  

Của một thời Cử nhân, Sư phạm . 

Thương cô Quê những bài “Tâm lý trẻ” 

Nhớ cha Huynh, thầy Ký, thầy Hoàng ... 

Ôi thương nhớ thời sinh viên Sư phạm  

Thầy Vinh, thầy Quới, thầy Kiên, thầy Tùng
1
 

Và những ngày bên trường Khoa học  

Sân Morin in bóng thầy Hoành  

Thầy Tụng, cha Trương và bao thầy khác .... 

Các bạn ơi, những ngày còn đi học  

Chẳng lo chi cơm áo gạo tiền ... 
                                                             

1
 Thƣ ký Đại học đƣờng: Nguyễn Trƣờng Tùng. 
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Ngày ra trường ta xôn xao nhiệm sở  

Bạn cùng tôi khăn gói lên đường. 

... Thời gian trôi … cuộc đời biến động  

Trôi mọi người, trôi cả thầy cô  

Thầy giáo ơi, tháo giày chân đi dép , 

Chân trên bục giảng, chân chạy chợ trời
1
. 

Sóng gió ngừng trôi, đời người lắng lại  

“Bỉ cực” qua rồi, lại đến “thái lai” 

Ta thênh thang cùng trường cùng lớp  

Cùng các em học sinh bé nhỏ ngoan hiền  

Cùng trang giáo án hằng đêm thao thức  

Để ngày mai tri thức đến được bến bờ .... 

Giờ đây .... những ngày hưu trống trãi  

Ngồi nhớ về những kỷ niệm đã qua  

Nhớ trường, nhớ bạn ....cùng ta chung chí hướng: 

“Làm lái đò đưa khách sang sông ...”. 

Đà Nẵng ngày 28.02.2015 

 

 

                                                             
1
 Thời kỳ bao cấp. 
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XÂY DỰNG VĂN HÓA TỰ TRỌNG 
------------------------------------------------- 

LÊ ĐÌNH TOÀN 
(Ban Lý-Hóa) 

 Tôi còn nhớ trong một giờ học môn Luân lý chức 

nghiệp vào năm học cuối cùng ở trƣờng đại học Sƣ phạm Huế 

của khóa Phan Châu Trinh (1967-1970) của chúng ta, Thầy 

Nguyễn Đình Hàm dạy môn này, đã nói: “Với Thầy,  môn này 

sẽ không có ai thi rớt cả, nhƣng chỉ khi ra trƣờng đi dạy rồi, 

các bạn mới biết mình có đậu không!”. Theo tôi nghĩ, cơ sở để 

tự đánh giá là LÕNG TỰ TRỌNG. 

Tự trọng là tôn trọng giá trị nhân văn của mình trƣớc cộng 

đồng. Tập hợp lòng tự trọng của các thành viên trong cộng 

đồng tạo nên văn hóa tự trọng của cộng đồng ấy. Ngƣời có 

lòng tự trọng cố gắng giữ mình không làm những điều xấu 

trong mắt mình và trong mắt cộng đồng. Vì vậy để có lòng tự 

trọng, trƣớc hết phải BIẾT cái gì là xấu, cái gì là tốt, cái gì nên 

làm, cái gì không nên làm. Nhƣng biết thôi chƣa đủ mà cần có 

Ý CHÍ tránh làm điều xấu. Vì vậy, ngƣời thiếu tự trọng có hai 

loại: có ngƣời không biết việc mình làm là xấu, có ngƣời biết 

việc đó là xấu nhƣng vẫn cứ làm do thói quen, do tùy tiện, do 

ngụy biện, do vụ lợi, do nghĩ rằng chẳng ai biết đâu mà lo…. 

Xây dựng văn hóa tự trọng, trƣớc hết là lên án những thói 

hƣ, tật xấu trong cộng đồng. Những cái xấu đó, có thể rất dễ 

nhận thấy nhƣng cũng có những cái rất khó nhận biết.Những 

cái xấu cơ bản là THAM LAM, THIẾU TRÁCH NHIỆM, 

TÙY TIỆN và GIAN DỐI. Tham lam là động cơ chủ yếu của 

các thói xấu, thiếu trách nhiệm lại là môi trƣờng nuôi dƣỡng, 

phát triển cái xấu, trong đó có bệnh tùy tiện và gian dối. 

Có những thói xấu phổ biến đến độ nhiều ngƣời coi đó là 

bình thƣờng nhƣ vƣợt đèn đỏ khi lái xe; hút thuốc nơi cấm hút; 

chen lấn khi không chịu xếp hàng; xả rác bừa bải; mê tín ; gây 
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khó dễ để nhận quà biếu (tham nhũng vặt); lợi dụng chức 

quyền; ép học sinh học thêm… 

Có những thói xấu không phổ biến nhƣng lại bộc lộ sự 

xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội nhƣ nạn rải đinh 

trên đƣờng để chém tiền vá xe, thay lốp; nạn ăn trộm chó gây 

phẩn uất đến độ dân chúng xúm lại đánh chết tên trộm hoặc thê 

thảm hơn nữa là kẻ trộm giết chết ngƣời truy đuổi; giết ngƣời 

vì những va chạm nhỏ, tự ái vặt; cƣớp hoa, tranh đoạt ấn trong 

các lễ hội; chen nhau đến ăn uống trong những tiệm chửi mắng 

khách hàng… 

Có những thói xấu không bộc lộ rõ sự suy thoái đạo đức  

(vì đƣợc che dấu kỹ) nhƣng thật ra tác hại của nó cho đất nƣớc 

rất nghiêm trọng. Đó là thiếu trách nhiệm và lừa dối. 

Bệnh THIẾU TRÁCH NHIỆM để lại hậu quả dây 

chuyền, lâu dài, khó khắc phục, lãng phí của cải xã hội, làm 

mất niềm tin. Ngƣời làm việc thiếu trách nhiệm có khi do năng 

lực hạn chế  nhƣng hầu hết là do coi trọng lợi ích cá nhân hoặc 

chỉ nhìn lợi ích trƣớc mắt, ít chú ý tác hại lâu dài. Họ làm việc 

tùy tiện, làm “lấy rồi”, đẩy khó khăn cho ngƣời khác giải quyết 

hay khắc phục. Trách nhiệm không rõ ràng, chồng chéo càng 

khiến ngƣời thi hành lơ là trách nhiệm, nếu bị phát hiện cũng 

dễ biện bạch. Có khi do bè phái, bao che mà ngƣời thiếu trách 

nhiệm gây ra hậu quả xấu không bị kỷ luật, hoặc bị kỷ luật quá 

nhẹ, thậm chí có thể chuyển sang nơi khác làm chức vụ cao 

hơn. Do vậy bệnh càng trầm trọng. Ngƣời làm công tác thanh 

tra mà thiếu trách nhiệm thì lại đẻ ra thêm công tác thanh-tra-

ngƣời-thanh-tra, rồi thanh-tra-ngƣời-thanh-tra-ngƣời-thanh-

tra!!! Trong xã hội mà bệnh thiếu trách nhiệm tràn lan thì VĂN 

HÓA TỪ CHỨC là món hàng quá xa xỉ, là hiện tƣợng lạ, dù 

đó chỉ lạ biểu hiện bình thƣờng của lòng tự trọng. 

Có những hành vi thiếu trách nhiệm mà ngƣời thực hiện 

có khi không nhận biết, đó là tự ƣu tiên cho mình. Do vị thế xã 

hội, họ tự đặt mình lên trên luật pháp, thay vì nhiệm vụ bảo vệ 
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luật pháp, họ lại nêu gƣơng xấu coi thƣờng luật pháp vì những 

lợi ích của bản thân hay phe nhóm. 

GIAN DỐI là tật xấu, nhƣng gian dối tràn lan thì ngƣời ta 

lại thấy đó là bình thƣờng, thông cảm đƣợc!!! Rốt cuộc ngƣời 

không  - gian - dối là ngƣời thiệt thòi, “thật thà là cha dại”. 

Nhƣng một xã hội gian dối thì không thể nào tiến lên đƣợc, đó 

là  một xã hội lƣu manh. Nạn mua bán bằng cấp (bằng giả) 

hoặc học giả bằng thật  (bằng thật giả, những “tiến sĩ giấy”), 

làm thui chột con đƣờng học thuật chân chính và làm mất lòng 

tự trọng của ngƣời mua cũng nhƣ ngƣời bán. 

Trong ngành giáo dục, việc xem trọng điểm số đánh giá 

kết quả học tập và thi cử dẫn đến văn hóa gian lận, nhất là khi 

tổ chức kiểm tra không chặt chẽ. Không ít ngƣời học xem gian 

lận là khôn ngoan, “đi tắt”! Thi đua là một động lực để phát 

triển, nhƣng gian dối phổ biến đã biến thi đua thành mảnh đất 

màu mỡ của kẻ cơ hội. Thật quá đáng buồn khi có ngƣời man 

khai thành tích để đƣợc phong danh hiệu anh hùng; dùng bằng 

cấp giả để lên chức; lấy bằng tiến sĩ ở nƣớc ngoài mà không 

biết một chữ ngoại ngữ… Gian dối phổ biến vì nó đem lại 

nguồn lợi nhanh chóng và vì ngƣời gian dối nghĩ rằng không ai 

biết, hoặc không ai thèm chú ý, hoặc nếu xui xẻo lắm bị phát 

hiện thì cứ cãi cối cãi chày một lúc rồi cũng qua, “để lâu cứt 

trâu hóa bùn” ấy mà! Đừng nói chuyện lòng tự trọng với họ. 

Thiếu trách nhiệm và gian dối nhiều lúc dẫn đến ngụy 

biện hoặc bao che cho cái xấu. Do đó, xây dựng VĂN HÓA 

TỰ TRỌNG là việc cần làm cấp bách, đồng bộ và kiên trì, tạo 

sự thay đổi cơ bản về giáo dục từ gia đình, nhà trƣờng đến xã 

hội, để thiết lập cho đƣợc lối sống đạo đức bền vững trong mỗi 

con ngƣời. 

Trong gia đình, cha mẹ phải làm gƣơng cho con, rèn 

luyện để có lòng nhân ái, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm 

và ứng xử văn minh. Giáo dục chỉ đƣợc coi là thành công khi 

các tính tốt đó không dừng lại ở nhận thức mà phải ăn sâu vào 
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thói quen khi giao tiếp, không đƣợc nói một đƣờng làm một 

nẻo. 

Trong nhà trƣờng phổ thông, nhất là ở cấp học mầm non 

và tiểu học, phải hết sức coi trọng giáo dục nhân bản, rèn luyện 

cho học sinh nếp sống tử tế với nhau và ứng xử văn minh. Cần 

xóa tƣ tƣởng “tranh đoạt”, những mánh khóe “khôn vặt”, gian 

dối, bệnh thành tích. Nên bỏ các thi đua nặng hình thức, không 

có tác dụng rèn nhân cách. Gần đây Bộ Giáo dục hủy bỏ viêc 

xếp loại học sinh tiểu học; xóa bỏ các kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tiểu học và trung học cơ sở… là những việc đáng hoan nghênh. 

Tiếp tục, Bộ cần giảm tải chƣơng trình học, bỏ đi các kiến thức 

quá cao so với hiểu biết phổ thông. Cần dành nhiều thời gian 

cho phần luyện tập, rèn kỷ năng, thói quen. Cần chuyển từ giáo 

dục nhồi nhét kiến thức sang chú trọng giáo dục nhân văn, 

giảm áp lực học tập cho học sinh phổ thông, tăng cƣờng giáo 

dục kỷ năng sống, hợp tác và hòa nhập cộng đồng nhƣ tập dƣợt 

văn nghệ, thể thao, báo chí, làm việc theo nhóm… Nên xóa bỏ 

các trƣờng chuyên, trƣờng điểm vì đó là động cơ làm cho phụ 

huynh học sinh thúc ép con em mình cạnh tranh quyết liệt với 

bè bạn. Đừng bắt học sinh giỏi quá sớm mà thật sự là “chín 

non”, không có lợi cho sự phát triển tài năng lâu dài. Cần hạn 

chế nạn học-thêm-tràn-lan bằng các biện pháp cải tổ thi cử, 

phân luồng học sinh phù hợp với nhu cầu xã hội, giảm áp lực 

phải vào đại học. 

Yếu tố mang tính quyết định trong việc xây dựng văn hóa 

tự trọng là xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Điều này chỉ thực hiện đƣợc khi tinh thần trách nhiệm đƣợc đề 

cao, xử phạt phân minh, thƣợng tôn luật pháp. Triệt để không 

để ai đứng trên luật pháp. Chính quyền phải cải cách bộ máy 

hành chính sao cho hiệu quả hơn, dân chủ hơn, minh bạch hơn. 

Cơ quan tƣ pháp phải đƣợc độc lập với cơ quan hành pháp để 

bất kỳ ai làm sai đều phải nhận hình thức kỷ luật tƣơng xứng. 

Việc chống tham nhũng chỉ đạt kết quả nếu mỗi quan chức đạt 

đƣợc ba không: KHÔNG MUỐN (do ý thức tự trọng) - 

KHÔNG THỂ (do luật pháp chặt chẽ để ngăn ngừa) - KHÔNG 
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DÁM (do có hình phạt thích đáng để răn đe). Vai trò của báo 

chí là hết sức quan trọng trong công tác chống tham nhũng, 

tiêu cực và thiếu trách nhiệm. Vì vậy cần đạt đến tự do báo chí, 

huy động toàn xã hội tham gia công tác xây dựng văn hóa tự 

trọng. 

                                                                   L.Đ.T 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÂNH CHỤP TÄI LĂNG KHÂI ĐỊNH NĂM 1970, GỒM CÁC NAM 

GIÁO SINH BAN LÝ HÓA VÀ MỘT NGƯỜI BÄN HỌC CHUNG TÄI 

ĐH KHOA HỌC HUẾ. HÀNG ĐẦU : AN, THUẬN, KIÊM. 

HÀNG SAU: TOÀN, XÄ, ANH, CHƯƠNG, BIN. 
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TRANH SƠN DẦU - NGÔN NGỮ LẠ 
------------------------------------------------- 

LÊ DUY ĐOÀN 
(Ban Vạn vật) 

 

1. Vài dòng phi lộ: 

Những ngƣời họa sĩ tài năng thƣờng khiêm tốn, kiệm lời. 

Những bức tranh của họa sĩ đã lên tiếng thay họ.  

Nhiều họa sĩ xuất thân từ trƣờng Quốc Học Huế. Hầu hết 

họ là những ngƣời tự học thành họa sĩ. Họ có nghề riêng đôi 

khi không dính dáng gì đến hội họa. Tôi biết một vài ngƣời 

cùng thời. Học luật nhƣ Bửu Chỉ, bác sĩ  nhƣ Thân Trọng 

Minh, kiến trúc nhƣ Dƣơng Phƣớc Luyến, thầy giáo nhƣ Hồ 

Đắc Từ, nhạc sĩ nhƣ Miên Đức Thắng... và biết bao nhiêu 

ngƣời khác tôi không biết. 

Tôi là thầy giáo nhờ học hỏi nên biết vẽ. Tôi chỉ dám tự 

nhận mình là ngƣời thích hội họa và biết vẽ. 

Bài này chỉ nói đến tranh sơn dầu chứ không đề cập đến 

các loại hình khác. 

2. Khúc dạo đầu: 

      a) Giá trị và trị giá: 

Trên mạng Caveman Circusdƣới tiêu đề “15 Ridiculous 

Pieces Of Art That Sold For Millions Of  Dollars” ngày 

30/7/2015 đăng 15 bức tranh giá hàng triệu đô la. 

Trong trang mạng đó, chúng ta không ngờ trị giá của bức 

tranh sơn dầu đến hàng triệu đô la, trong khi trong mắt nhìn 

của ngƣời xem tranh phần đông chẳng thấy chút giá trị nào cả, 

trừ những ngƣời môi giới bán tranh, nhà đấu giá và ngƣời mua 

tranh. 

Tôi trƣng dẫn ở đây 2 bức tranh. Nhìn 2 bức tranh của 

danh họa dƣới đây, ngƣời xem tranh sẽ có ý nghĩ là vẽ nhƣ thế 
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thì mình vẽ cũng đƣợc và tự hỏi sao bức tranh có giá cao ngất 

ngƣỡng nhƣ thế.  

Nói thật lòng là tôi cũng chẳng hiểu, chẳng thể giải thích 

vì sao. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    (HÌNH 1)                                     (HÌNH 2) 

Bức “Phụ nữ III” (Hình 1) của họa sĩ ngƣời Mỹ Willem 

de Kooning đƣợc bán với giá 137,5 triệu đô la. 

Bức “Màu trắng trung tâm (Vàng, Hồng và Oải hƣơng 

chen hồng nhung)” (Hình 2) của danh họa ngƣời Mỹ Mark 

Rothko đƣợc bán với giá 72,8 triệu đô la. 

Đây là 2 trong số 15 bức tranh đƣợc bán giá hàng triệu đô 

la trong các kỳ đấu giá và trang mạng Caveman Circusgiới 

thiệu. Độc giả có thể vào trang này và gỏ tiêu đề nói trên sẽ 

thấy nhiều bức tranh cực kỳ đơn giản, chỉ một hai màu mà giá 

hàng triệu đô la. 

     b) Bức tranh sơn dầu đầu tiên của tôi: 
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Cơ duyên dẫn tôi đến với hội họa sơn dầu là từ hai ngƣời 

bạn cùng học lớp SPCN (Lý hóa nhiên) trƣờng đại học Khoa 

học Huế năm 1964. 

Anh Trần Đình Khuôn, sau này cũng là thầy giáo môn 

vạn vật của trƣờng Quốc Học, cho tôi mƣợn cuốn sách “Tìm 

hiểu hội họa” của Đoàn Thêm 
(1)

. Cuốn sách viết rất công phu, 

in màu ofset rất đẹp. Sách trình bày rõ ràng, mạch lạc các vấn 

đề căn bản của hội họa phƣơng Tây, các trƣờng phái hội họa 

phƣơng Tây và những bức tranh minh họa. Tôi đọc đi đọc lại 

và nhìn ngắm tranh trong 3 tháng trời. Ngày nào cũng lật ra 

đọc say sƣa, thích thú. Tôi học đƣợc nhiều điều căn bản từ 

quyển sách này. 

Anh Phan Đạt, bạn chí thân cùng lớp Quốc Học 61-64, 

kéo tôi về nhà trên đƣờng Huỳnh Thúc Kháng để khoe một bức 

tranh sơn dầu anh ấy mới vẽ xong. Tranh sơn dầu vẽ trên bố, 

diễn tả một con bò kéo xe chở đầy rơm rạ trên đƣờng quê. Bạn 

dựng hình kém và bố cục không cân, đƣờng nét nhòe nhoẹt, 

màu thiếu hài hòa. Thân tình nên tôi nói thẳng: “Mi vẽ 

nghuệch ngoạc ri, thì vẽ làm chi. Phải học rồi mới vẽ”. Bạn lôi 

dƣới gầm giƣờng ra, một cái palette và một đống nhiều tuýp 

sơn dầu của Pháp dùng dang dở. Bạn nói:“Anh tau vẽ, ông đi, 

để đống sơn dầu ni lại, tau quẹt chơi chứ vẽ vời chi. Mi thích 

thì lấy về vẽ đi”. “Ầu, để tau vẽ bức tranh tặng mi”. 

Thế là tôi hốt đống tuýp sơn dầu về nhà, căng bố (bao bột 

mì giặt sạch, dùng mác-tít phủ lên chống thấm), đến tiệm La 

Ngu gần cầu Đông Ba mua cọ, dầu cá và thêm một số màu dầu  

khác, bắt đầu vẽ bức “ Thiếu nữ trong rừng dƣơng” diễn tả một 

thiếu nữ áo xanh da trời, tóc bay, khăn voan bay với hậu diện 

là rừng dƣơng, trời mây, bãi cát trắng cùng biển xanh sóng 

trắng vỗ rì rào. Bức tranh đầu tay đem tặng bạn, bạn treo trang 

trọng trong phòng, ghi dấu một bƣớc chân đầu tiên của tôi vào 

con đƣờng sáng tác nghệ thuật. Bức tranh đƣợc thể hiện chân 

                                                             
1
 Đoàn Thêm, Tìm hiểu hội họa, Nam chi Tùng thƣ xb, Saigòn, 1962, 

(206 tranh in đen, 24 tranh in màu). 
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phƣơng, tay nghề còn kém cỏi, nói một cách nôm na là “ngó 

tạm tạm” nhƣng cũng tạo đƣợc một hiệu ứng nội tại là lòng 

ham thích sáng tác của tôi. Tiếc là, bạn tôi nói bức tranh đã bị 

hƣ hại trong chiến sự Mậu Thân 1968. 

     c. Sinh viên dự thính đầu tiên và duy nhất của 

trƣờng cao đẳng Mỹ thuật Huế: 

Mùa hè năm 1967, tôi đậu vào trƣờng đại học Sƣ phạm 

Huế, khóa thƣờng xuyên, ban Vạn vật. Học đại học thời kỳ đó 

giờ giấc rất thoải mái. 

Một buổi sáng rảnh rang đầu năm học, tôi đến trƣờng cao 

đẳng Mỹ thuật chờ rủ ngƣới bạn là sinh viên của trƣờng đi 

uống cafe. Bạn đang bận giờ học, tôi thơ thẩn trƣớc sân trong 

khuôn viên trƣờng. Ông Vĩnh Phối, hiệu trƣởng trƣờng ngồi 

trong văn phòng nhìn ra thấy tôi bèn bƣớc ra sân hỏi thăm, gợi 

chuyện. Ông vừa học ở Ý xong, về nƣớc và đƣợc bổ nhiệm làm 

hiệu trƣởng trƣờng cao đẳng Mỹ thuật Huế. Ông là ngƣời trí 

thức, hiền hậu, nhã nhặn và cởi mở. Biết tôi thích hội họa và 

cầu học, ông gợi ý nhận tôi vào học trƣờng cao đẳng Mỹ thuật. 

Khi biết là tôi đang học ở đại học Sƣ phạm, ông cho phép tôi 

vào học với tƣ cách sinh viên dự thính. Thế là tôi trở thành sinh 

viên dự thính đầu tiên và hầu nhƣ là duy nhất của trƣờng cao 

đẳng Mỹ thuật Huế hai năm, tứ năm 1967 đến năm 1969. Tôi 

học các môn tôi thích vào những giờ thuận tiện. Tôi luôn nhớ 

ơn ông. 

             d. Tự học, tự rèn: 

              Môi trƣờng chuyên nghiệp của trƣờng cao đẳng Mỹ 

thuật nhƣ là nơi để tạo niềm tin cho sinh viên dự thính nhƣ tôi 

là đƣợc học nghề có bài bản. Học trƣờng lớp chính quy mà khi 

tốt nghiệp ra trƣờng, đa số sinh viên vẫn chƣa tự mình sáng tác 

đƣợc một tác phẩm có hồn, có vía và quan trọng hơn cả là để 

dấu ấn cá nhân trên tác phẩm, thì một ngƣời học dự thính 

amateur nhƣ tôi làm nên cơm cháo gì mà mong?! Phần rèn 

luyện để có tay nghề là do tự học, tự hành mà nên. 

Từ năm 1967, tôi bắt đầu vẽ nhiều tranh. Mỗi năm hai ba 
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bức. Những bức tranh đã có bản sắc riêng. Hai bức vẽ năm 

1968 tạo ấn tƣợng cho ngƣời xem là bức vẽ cầu Trƣờng Tiền 

gảy nhịp với hai đầu vài cầu đen trên nền đỏ máu và bức vẽ 

một đoạn thành của Đại Nội phía đƣờng Đoàn Thị Điểm bị đạn 

pháo đánh sập lộ ra hậu diện, xa xa là lầu Tứ phƣơng vô sự 

cũng bị sập nóc. Những bức tranh khác phần nhiều có ngƣời 

thiếu nữ yểu điệu thục nữ nhƣ xu hƣớng của nhiều họa    

sĩ Huế chịu ảnh hƣởng đề tài và lối vẽ của các họa sĩ nổi tiếng 

Đinh Cƣờng, Tôn Thất Văn. 

           c. Sao chép tranh: 

             Bây giờ sao chép tranh phổ biến khắp nơi nhƣ là một 

nghề kinh doanh. Những ngƣời có tiền xây nhà mới cũng sẵn 

lòng bỏ ít tiền mua vài bức tranh chép các danh họa hay tranh 

hoa lá cành, phong cảnh ðể trang trí phòng khách, phòng ngủ 

tạo thêm phần duyên dáng cho ngôi nhà. 

Năm 1978, ở Huế chƣa xuất hiện tranh sao chép. Một 

ngƣời bạn thân của em trai tôi ở Sài Gòn ra Huế, mở một quán 

café nhạc Trịnh trên đƣờng Nguyễn Chí Thanh. Nghe em tôi 

giới thiệu anh ta tìm đến nhà nhờ vẽ cho 2 bức tranh. Bức “Le 

Vieux Guitariste” của Picasso và bức “ Dòng nƣớc mùa xuân” 

của Issac Levitan. Có chép tranh mới để ý kỹ các chi tiết trong 

tranh và nhận ra cái tài hoa và sự tinh tế của ngƣời họa sĩ. Một 

chỗ áo rách bờ vai lộ ra xƣơng quai xanh, một khuôn mặt khắc 

họa 2 màu xám, trắng đặc tả đƣợc nỗi buồn khổ của một kiếp 

ngƣời (Picasso). Chỉ nói riêng một cành cây khô nghiêng trên 

mặt nƣớc mà có ba cái bóng: ảnh phản chiếu trên mặt nƣớc, 

bóng do ánh nắng mặt trời và ảnh ảo do khúc xạ (Levitan). 

Anh ta cảm ơn và hào phóng trả cho tôi 600 đồng bạc Bắc 

(lƣơng giáo viên cấp 3 lúc đó là 65 đồng). Sau này tôi còn chép 

thêm một số tranh cho ngƣời em bên Mỹ trong đó có bức 

“Ngựa trắng” của Paul Gaugin kích thƣớc đến 140x100 cm.  

Chép tranh để học hỏi bố cục, đƣờng nét, màu sắc của 

danh họa sử dụng là việc nên làm nhƣng chép tranh để thành 

một nghề thì dần dần họa sĩ sẽ trở thành thợ thủ công mà thôi. 
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     f. Cùng tắc biến:  

Trƣớc năm 1980, ngành giáo chẳng những khổ vì chuyện 

dạy dỗ, họp hành mà còn khó khăn vì lƣơng tiền ít ỏi, hàng 

cung cấp theo chế độ tem phiếu chẳng bao nhiêu nên nhà thầy 

cô nào cũng túng thiếu. Ai cũng cố gắng kiếm việc làm thêm 

để đỡ đần gia đình. Tôi làm thêm bằng công việc vẽ guốc. Hội 

họa cũng có chỗ dùng khi cùng cực. Chỉ là nghề thủ công 

nhƣng có tay nghề hội họa thì vẽ guốc cũng nghệ thuật hơn 

ngƣời khác. Nói cho vui, vẽ hoa trên guốc mỗi đôi chỉ 2 hào 

mà có ngày tôi kiếm đƣợc 60-70 đồng bạc Bắc, tƣơng đƣơng 

một tháng lƣơng giáo viên cấp ba! 

     g. Mạng Internet và website:  

Năm 1983, tôi đƣa gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Nghỉ 

nghề dạy học, tôi làm háng chục công việc để mƣu sinh. Cho 

đến năm 1989 trở về sau, nhờ làm cho các công ty của Hàn 

Quốc, Ả Rập Saudi và Mỹ, đời sống gia đình mới khá lên. Có 

những thời gian chờ kiếm công việc mới, tôi lại trở về với 

niềm đam mê hội họa của mình và vẽ một loạt tranh mới.  

Khi internet mở rộng kết nối và hoạt động ở Việt Nam, từ 

năm 2007, tôi gửi tranh đến website “ http://art2all.net” do nhà 

thơ Đặng Lệ Khánh là admin. 

Chính internet, email cho bạn bè, kết nối Facebook là 

nguồn động viên rất lớn cho ý thích sáng tạo tác phẩm nghệ 

thuật vì sự kết nối rộng rãi của cộng đồng mạng và sự đồng 

cảm phản hồi. Một bức tranh trình làng trên mạng có hàng 

ngàn ngƣời xem, hàng trăm lời bình phẩm. Chính internet và 

website art2all.net dẫn tôi đến ý tƣởng làm một cuộc triển lãm 

cá nhân tranh của mình. 

    h. Triển lãm cá nhân: 

Triển lãm LẠ của Lê Duy Đoàn, trƣng bày 38 bức tranh 

sơn dầu trên vải bố tại Phòng Văn hóa Thông tin thành phố 

Huế số 4, Hoàng Hoa Thám từ ngày 19/9/2009 đến ngày 

27/9/2009. 

http://art2all.net/
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Ghi nhận ở đây vài ý kiến của ngƣời thƣởng ngoạn khi 

xem tranh: 

-  Họa sĩ Vĩnh Phối (nguyên hiệu trƣởng trƣờng cao đẳng 

Mỹ thuật Huế): “Đƣợc tham dự triển lãm của Đoàn ở Huế, 

Vĩnh Phồi rất ngạc nhiên. “Lạ” vì Đoàn say mê sáng tác tranh 

ngoài nghề giảng dạy văn hóa. Những tác phẩm của Đoàn thể 

hiện những suy tƣ, tâm tƣởng trong tiềm thức của một nghệ sĩ - 

những cảm xúc có chất thơ và mang triết lý của cuộc sống. Đặc 

biệt, Vĩnh Phối thích một số tác phẩm có tính chất phƣơng 

Đông, rung cảm nhẹ nhàng, thanh thoát nhƣ tâm hồn của Đoàn. 

Các tác phẩm “Rồng và đất”, “Bố cục vàng”, “Mƣa Huế” có 

chất thẩm mỹ hiện đại. “Quảy gánh thong dong”, “Dòng sinh 

mệnh”, “Thả một bè lau” thanh thoát đầy rung cảm… 

       - Họa sĩ Phan Thanh Bình (hiệu trƣởng trƣờng đại học 

Nghệ thuật Huế): “Lối vẽ của anh không mới nhƣng trỉu nặng 

tình ngƣời và sự xao động về Huế xƣa, Huế một thời hoài nhớ. 

Tôi thích bức “Mƣa Huế” và “Ngƣời mẹ trầm tƣ”. Chúc anh 

tiếp tục thành công”. 

- Họa sĩ Đặng Mậu Tựu (nguyên Chủ tịch hội Liên hiệp 

Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế): “Đối với những ngƣời 

xem, chắc hẳn sẽ không lạ, bởi tranh anh có cái tình. 38 tác 

phẩm vẽ bằng sơn dầu đƣợc trình bày ở đây, ngƣời xem sẽ thấy 

sự thống nhất phong cách, từ bố cục, bút pháp và sự diễn ý, 

những nét chấm phá, sổ gãy nhƣ những nhát phủ phất thủy 

mặc, những hình thù nhƣ những ký hiệu trên vách hang động 

tiền sử, những xung động cuồng nộ trong tranh anh không 

nhiều, có lẽ anh đã quá nhiều trăn trở, cuồng nộ mà làm chi, 

khi mây vẫn trôi và hoa vẫn nở - Với cái cảm và lối biểu đạt 

quen thuộc của các họa sĩ sống ở miền Nam, thì trong mỗi hình 

thể, mỗi biểu tƣợng mỗi vuông màu đều có cái tham là cho nó 

một chút triết lý, muốn gửi tới ngƣời xem một chút ƣu tƣ, về 

thân phận, một chút cay nồng bất chợt dậy lên từ cuộc sống, 

một ít thôi vị đắng trong ly café buổi trời mƣa trong quán vắng, 

một thoáng dáng nàng xanh xao, thanh thoát ẩn hiện chất lãng 

mạn trong khuôn cửa khép hờ, những vệt màu cũng có khi 



201 

 

cuồng nộ vì cái mỏng manh cuộc đời, có khi buông thả đến 

tuyệt cùng không gian vô hạn định”. 

- Họa sĩ Trương Bé (Giảng viên trƣờng đại học Nghệ 

thuật Huế): Thân chúc họa sĩ Lê Duy Đoàn luôn say mê sáng 

tạo và gặt hái nhiều thành công trên con đƣờng nghệ thuật của 

mình. Đƣờng nét trong tranh của anh có sự biến hóa và chuyển 

động tạo nhiều rung cảm. 

- Trần Kiêm Đoàn (nhà văn): Thông thƣờng, “gam” màu, 

đƣờng nét và nội dung là phƣơng tiện nhất quán trong tay 

ngƣời họa sĩ.  Nhƣng với Lê Duy Đoàn – đã sáng tác hơn một 

trăm họa phẩm – thì phƣơng tiện lại “tùy duyên” theo đối 

tƣợng mà anh đang nắm bắt và diễn đạt.  Vẽ ngƣời, vẽ cảnh và 

vẽ tĩnh vật thì anh vẽ theo lối ấn tƣợng, biểu hiện.  Nhƣng phần 

lớn tranh của anh vẽ theo lối trừu tƣợng.  Đề tài các họa phầm 

của anh vừa gần gũi, vừa xa xôi.  Có thể nói là gần gũi nhƣ 

Huế và xa xôi nhƣ tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Cách diễn đạt 

hòa quyện những đƣờng nét chân phƣơng, vừa trừu tƣợng và 

có khi phảng phất nét tiêu dao phóng dật trong tranh Lê Duy 

Đoàn khiến ngƣời ta có cảm tƣởng là anh chịu ảnh hƣởng sâu 

đậm trƣờng phái ấn tƣợng phƣơng Tây và nghệ thuật thƣ pháp 

viết chữ thảo bay bƣớm của Tàu. 

       - Đặng Lệ Khanh (Nhà thơ): Cái cảm giác xem tranh của 

Đoàn là một cảm giác vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, tƣơi vui, 

và tràn sức sống. Tranh của anh đa dạng, nhƣng xem xong thì 

những bức trừu tƣợng để lại nhiều dấu hỏi hơn hết, những dấu 

hỏi đùa cợt óc tƣởng tƣợng của mình, nhƣ thể mời gọi mình đi 

sâu hơn vào tâm hồn anh, lật những trang sách trong thế giới 

sâu hút của tâm tƣ anh, xem thử anh đã từng đi qua những kỷ 

niệm nào, những thời khắc nào, những suy tƣ nào đằng sau 

những mảng màu khi quấn quít, khi phóng khoáng, khi cuộn 

quanh nhƣ thế. 

3. Hội họa sơn dầu - Ngôn ngữ lạ:  

Đầu bài viết, tôi trƣng dẫn 2 trong số 15 tác phẩm đƣợc 

bán với giá nhiều triệu đô la trong trang mạng Caveman Circus 
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để nói rằng làm sao ngƣời ta bán đƣợc tranh với giá đó và 

ngƣời mua có bị lầm hay không.  

Bức “Phụ nữ III” của họa sĩ ngƣời Mỹ Willem de 

Kooning đƣợc bán với giá 137,5 triệu đô la. Nếu bạn không 

biết trị giá của bức tranh nhƣ thế và tác giả tặng không cho 

bạn, liệu bạn có treo ở một vị trí trang trọng trong nhà hay 

không? 

Chúng ta từng quen với những bức tranh nhìn đƣờng nét 

màu sắc chỉn chu, đầy đặn, bố cục hài hòa, nét cọ trau chuốt, 

thuật ngữ trong nghề gọi là “vẽ tới” (nghĩa là hoàn hảo rồi) nên 

khi nhìn bức tranh nói trên chúng ta thấy chẳng hợp nhãn và 

hợp sở thích của mình chút nào cả. Nhƣ thế là do sự cảm thụ 

nghệ thuật của ta khác với ngƣời Mỹ. Nói chung cảm thụ nghệ 

thuật của mỗi ngƣời mỗi khác. 

Hội họa là một ngôn ngữ lạ. Ngôn ngữ đó chia ra nhiều 

phân nhánh là các trƣờng phái hội họa khác nhau. Có hàng 

chục trƣờng phái hội họa sơn dầu. Mỗi trƣờng phái nói chung 

một tiếng nói qua lối vẽ đồng dạng với nhau. Ví nhƣ ngôn ngữ 

loài ngƣời, ngƣời nói tiếng Anh, kẻ nói tiếng Ả rập, ngƣời nói 

tiếng Lào, kẻ nói tiếng Việt chẳng thể hiểu nhau nếu ngƣời này 

không học tiếng của kẻ kia. Huống gì là giọng hót của chim, 

tiếng gọi tình của các loài vật làm sao ta hiểu đƣợc. Do đó, có 

nhiều ngƣời có trình độ văn hóa cao vẫn nói rằng mình chẳng 

hiểu biết gì khi xem những bức tranh lạ. Họa sĩ cũng không 

hơn gì. Chỉ là anh có sự nhạy bén hơn một chút trong cảm thụ 

nghệ thuật nên dễ đồng cảm hơn với tác phẩm của họa sĩ khác 

mà thôi. Không ai có tài gì hiểu hết, hiểu tƣờng tận mọi ngõ 

ngách của nghệ thuật tranh sơn dầu.  

Chẳng có gì là bí nhiệm, là triết lý cao siêu trong các bức 

tranh vẽ. Chỉ là ngƣời họa sĩ vẽ theo cảm hứng nội tại những 

rung cảm mỹ thuật của mình, phả hồn lên tranh vào thời điểm 

sáng tác nhƣ kẻ nhập đồng để sáng tạo một bức tranh có hồn có 

vía, còn ngƣời xem tranh có đồng cảm với anh hay không tùy 

thuộc vào việc anh ta đọc đƣợc ngôn ngữ của họa sĩ hay không, 
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Tài năng của một họa sĩ là tạo ra đƣợc những tác phẩm đƣợc 

công chúng thƣởng ngoạn yêu thích. 

4. Nghiệp - Nghề: Góc nhìn về hội họa sơn dầu: 

HỘI HỌA VỚI MỖI NGƢỜI HỌA SĨ TRƢỚC HẾT LÀ 

NGHIỆP DĨ. Vì là nghiệp nên lòng yêu hội họa luôn nằm trong 

tâm khảm, trong máu thịt và theo ngƣời ấy suốt đời. Nghiệp 

hội họa đó có thể thành NGHỀ HỘI HỌA hay không tùy hoàn 

cảnh sống của mỗi ngƣời. Dù là nghề hay nghiệp thì ngƣời họa 

sĩ phải là một cá nhân riêng biệt trong rừng hội họa. Sự riêng 

biệt đó thể hiện trong TƢ DUY SÁNG TẠO CỦA MỖI 

NGƢỜI. 

Trải qua mấy trăm năm lịch sử hội họa sơn dầu, các thế hệ 

họa sĩ thế giới đã thể hiện tài năng hội họa của mình qua nhiều 

trƣờng phái khác nhau. Ngƣời cầm cọ bây giờ khó vƣợt thoát 

khỏi những cách thể hiện của những ngƣời họa sĩ tiên phong. 

Nhƣ thế vẽ tranh sơn dầu chẳng thể MỚI nhƣng có thể LẠ. 

Ngƣời họa sĩ có tƣ duy sáng tạo là ngƣời học tập nhƣng không 

bắt chƣớc, rập khuôn, núp bóng lối vẽ của những ngƣời đã 

thành danh trong hội họa, có nghĩa là anh ta có SỰ ĐỘC 

SÁNG CỦA RIÊNG MÌNH, KHÔNG LẪN VỚI AI KHÁC. 

5. Giới thiệu vài tác phẩm: 

Sáu tác phẩm của tôi đƣợc 

giới thiệu ở đây thể hiện 6 thủ 

pháp khác nhau thể hiện ngƣời 

vẽ không theo một trƣờng phái 

nào cả. 

 

 

 

●  Chiều trên lưng đồi Quảng Tế. 

60x80cm, 1997 vẽ bằng bay 

và cọ nhỏ: 
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● Người mẹ trầm tư. 

100x130cm,2008 vẽ bằng cọ 

bản lớn và dầu chảy: 

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 

● Người mẹ trẻ. 90x90cm, 2008  

vẽ bằng đầu đủa tre đập dập     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mưa Huế. 100x130cm, 2009 vẽ 

bằng cọ lớn, màu chảy: 
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● Dòng sinh mệnh. 60x80cm, 2008, vẽ bằng sợi chỉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● Cây gỗ vuông chành chạnh: 

nhà thơ Hữu Loan, 80x110cm, 

2008 

Bức tranh Cây gỗ vuông chành 

chạnh lấy ý từ mấy từ tự ví mình 

là”cây gỗ vuông chành chạnh” 

trong  bài thơ “chuyện  

Di Tề” của Hữu Loan. Thi sĩ Hữu 

Loan, ngƣời nổi tiếng với bài thơ 

“Màu tím hoa sim” đƣợc nhiều 

ngƣời thích. Nhƣ thế, tính cách 

Hữu Loan thể hiện bằng: 

 - Màu tím hoa sim: Đƣợc dùng 

để vẽ màu khuôn mặt và phần 

trên cây gỗ vuông. 

       - Cây gỗ vuông chành chạnh: thể hiện quyết tâm sống 

hết mình cho những điều mình yêu quý và trân trọng.  



206 

 

Đây là bức tranh vẽ theo lối tƣợng trƣng. Giống nhƣ một 

bức tƣợng đặt trên một chân đế nhƣng chân đế này là “chân đế 

tự thân”. Đó là “chân đế cây gỗ vuông chành chạnh” xây dựng 

từ nhân cách của ông. Màu sắc cũng mang tính chất tƣợng 

trƣng.  

6. Kết: 

Viết về hội họa rất khó. Viết ra điều gì dễ bị ngƣời trong 

nghề bảo là nói leo. Tôi là ngƣời đứng chân trong chân ngoài 

lãnh vực nghệ thuật này chỉ dám viết về quá trình tìm học và 

vẽ quơ quào trăm bức tranh sơn dầu cho đời thêm màu sắc. 

Độc giả và xem vài bức tranh cho vui và không phiền 

lòng, không phê phán là tôi cám ơn nhiều lắm. 

Mời độc giả xem thêm tranh và các bài viết của Lê Duy 

Đoàn trong website:  

http://art2all.net/chantran/chantran_hoa/leduydoan 
 

Lê Duy Đoàn 

16/6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://art2all.net/chantran/chantran_hoa/leduydoan


207 

 

TÌNH YÊU VẬT LÝ 
------------------------------------------------- 

LÊ ĐÌNH TOÀN 
(Ban Lý-Hóa) 

 

Tặng các giáo viên Vật lý 

 

Anh với Em là hai nguồn kết hợp 

Giữa cuộc đời tất bật sóng giao thoa 

Bao đổi thay không dao động điều hòa 

Nhưng ngoại lực vẫn làm ta cộng hƣởng.  

Nguồn năng lƣợng, đâu chỉ là vui sướng 

Mà hợp lực cùng vất vả lo toan 

Anh mải mê theo định luật bảo toàn, 

Em đối phó với tiêu hao ma sát. 

Dẫu thời gian chậm dần trong sinh hoạt 

Đƣờng đặc trƣng vẫn đậm nét ban đầu 

Cũng có khi va chạm vượt ngƣỡng đau 

Anh phản xạ toàn phần, Em có biết? 

Ôi hạnh phúc có phải là ẩn nhiệt? 

Vẫn âm thầm khi trạng thái đổi thay! 

Giây phút thăng hoa lúc cạn, lúc đầy 

Ta cảm ứng chứ ta không sở hữu. 

Có nghĩa gì, ảnh thật hay ảnh ảo 

Ở trong miền thấy đƣợc phải không Em? 

Những trƣờng lực lạ, những âm sắc quen 

Tạo nội lực diệu kỳ cho hệ kín. 
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Tình yêu Em đậm đà như quán tính 

Vectơ nào biểu diễn nổi say mê? 

Sự đồng pha trong nếp nghĩ chân quê 

Những phản ứng dây chuyền chưa tới hạn. 

Dẫu khiêm tốn, bình thường và đơn giản 

Em vẫn là trƣờng hấp dẫn của Anh. 

 

L.Đ.T 

 

(Các chữ đậm nét là những từ chuyên môn 

trong chƣơng trình môn vật lý phổ thông) 

 

 

LÊ ĐÌNH TOÀN CÙNG “NHÓM ĐÀ NẴNG” 

TRONG BAN TỔ CHỨC LẦN HỌP MẶT 
KHÓA PHAN CHU TRINH TẠI TP ĐÀ NẴNG NĂM 2019 
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TẢN MẠN CHUYỆN 20/11 
------------------------------------------------- 

ĐÀO VĂN NHẪN 
(Ban Pháp văn) 

 

Sáng hôm nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11), trong 

lúc một số trƣờng và một số học sinh đang  tổ chức lễ tri ân 

thầy cô giáo thì bản thân  tôi, một giáo viên đứng lớp liên tục 

40 năm nay đã về hƣu, không thể tham dự đƣợc vì xa, vì tai có 

vấn đề về thính lực, không đến chỗ ồn ào đông ngƣời đƣợc. 

nên một mình đi mua một ít phân về bón cho các cây kiểng 

trong nhà.  

Vào một quán chuyên bán cây cảnh mà thỉnh thoảng tôi 

thƣờng hay lui tới, anh chủ chỉ biết và đoán tôi là thầy giáo nên 

qua cách trao đổi những lần gặp anh thƣờng gọi tôi là thầy thay 

cho chú hay bác, ông...Hôm nay, sau thời gian bán một mình, 

tôi thấy có sự hiện diện của một cô ngồi tại bàn, bên trong nhà. 

Thú thật tôi cũng chƣa biết sự liên hệ giữa hai ngƣời này là thế 

nào vì cũng ít khi đến đây, bồ bịch? Vợ chồng ? Anh em?.Bà 

con?... Tuy nhiên sau khi chọn mua một ít bao phân và thuốc 

kích cây,anh chủ lấy tiền tôi trả và đem vào cho cô này vẫn 

đang ngồi làm việc trong nhà.  

Một lát sau, khi đang xoay xe để ra về, cô hấp tấp đi ra và 

đem đƣa trả lại tôi số tiền tôi vừa mới đƣa.Tôi ngạc nhiên vì 

tƣởng mình trả thiếu hoặc trả bằng bạc giả, hoặc rách (?), song 

cô vui vẻ và lễ phép hỏi: “Thầy là Thầy giáo? , có đúng là 

trƣớc đây thầy đi dạy ?”. Tôi ngạc nhiên xác nhận. “Vậy , 

trƣớc dây em cũng từng là học trò, và hôm nay là ngày 20/11, 

thầy nào cũng là thầy, em xin chúc mừng thầy và xin phép 

không lấy tiền của thầy!”. Ôi, cảm động và chảy cả nƣớc mắt 

trong sáng 20/11 năm nay! Ép mãi cô vẫn không chịu lấy tiền 

nên tôi phải cám ơn ra về với một câu bông đùa : “Cô làm thế 

này chắc ngày 20/11 sang năm tôi mới đến để mua lại!”. 
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Một cô chủ(?) hoàn toàn chƣa biết tung tích của tôi, chƣa 

một lần nói chuyện, trao đổi thế mà sáng hôm nay chỉ nghe 

loáng thoáng anh chủ trao đổi với tôi ngoài cửa đã ra chào và 

có một hành vi quá nhân văn đối với một ngƣời không quen 

biết, có biết chăng là nghe đƣợc chữ “thầy” khi hai ngƣời nói 

chuyện. 

Thú thật, mấy hôm nay, khi thấy trong nhà học sinh lần 

lƣợt đến thăm nhân ngày Thầy Cô giáo, con dâu tôi ngƣời Sài 

Gòn rất đổi ngạc nhiên về tình cảm thầy trò các tỉnh miền 

Trung, dù đã ở rất xa trƣờng cũ song tình cảm thầy trò cũ bao 

giờ cũng gần gũi, cũng chan hòa quyến luyến, khác với không 

khí và tinh thần của ngày này tại Sài Gòn.Tuy nhiên, hành 

động sáng nay của em bán hàng ngƣời Sài Gòn đã làm tôi phải 

suy nghĩ lại quan niệm trên. 

Chƣa bao giờ mà tôi nhận đƣợc nhiều lời chúc mừng 

Thầy trong đợt lễ này năm nay, nào là tin nhắn, tin email, điện 

thoại từ các nơi gọi, gửi về..., các em ở gần thì lần lƣợt đến tận 

nhà thăm. Thật quá cảm động! Hạnh phúc nào bằng cho một 

giáo viên về hƣu ở xa trƣờng , xa nơi mình đã truyền thụ kiến 

thức cho các học sinh khi còn trẻ và nay nhân ngày 20/11 lại 

lần lƣợt đƣợc các em bày tỏ lòng tri ân! 

Về nhà lại đƣợc bà sui gia mang quà 20/11 đên cho vợ 

chồng nhà giáo chúng tôi: một son thịt kho tàu và xôi nƣớc 

dừa, đậu phụng để dùng trƣa vì sợ “sui gia thầy cô” bận tiếp 

khách không nổi lửa đƣợc. Ôi chu đáo quá và cảm động quá! 

Thật là một ngày Nhà giáo Việt Nam đáng nhớ. 

Đ.V.N 
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MỘT THỜI LÀM TÀI LIỆU, LÀM BÁO 
TẠI HUẾ 
------------------------------------------------- 

NGÔ VĂN BAN 
(Ban Việt-Hán) 

 

    

 

 

 

 

 

Đến năm nay, 2020, kể từ năm 1966, đã 44 năm trôi qua, 

nhƣng những ký ức về một-thời-đại-học-Huế, nhất là “một thời 

làm tài liệu văn học, làm báo Thân Hữu, làm báo Việt” tại Huế 

vẫn không phai nhòa trong tôi.  

Đời ngƣời bao giờ cũng có một thời, nhƣ “Một thời để 

yêu, một thời để chết” - một tác phẩm tiểu thuyết của nhà văn 

Đức Eric Maria Remarque. Và một thời của tôi học 4 năm ở 

đại học Huế là một thời không những tôi nhận đƣợc nhiều kiến 

thức về chuyên môn mà còn đƣa tôi đến sự trƣởng thành nhận 

thức về các mặt chính trị, văn hóa, văn nghệ trong bối cảnh của 

một miền đất nƣớc đầy biến loạn. 

Tôi học đại học ở Huế vì có “duyên” với Huế. Tôi sinh ra, 

lớn lên, học hành ở tỉnh Khánh Hòa, việc đi học đại học dễ 

dàng, thuận tiện không gì hơn đi vào Sài Gòn hay Đà Lạt. 
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Nhƣng tôi có duyên may ra Huế học với tuổi đời 24, trên đầu 

tóc bạc đã một phần ba do “di truyền” và sau những lận đận thi 

cử, những khó khăn về kinh tế gia đình. Ngƣời anh con cậu 

ruột của tôi đang dạy môn Vật lý tại đại học Khoa học Huế là 

giáo sƣ tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí về Nha Trang thăm nhà và đã 

dẫn tôi ra Huế để tiếp tục học lên, nếu không, với hoàn cảnh 

gia đình tôi lúc đó không thể nào nuôi tôi tiếp tục sự học đƣợc 

ở bậc đại học và năm đó không tránh khỏi đi quân dịch. Nhƣ 

vậy, tôi “có duyên” với Huế “từ ấy”. 

Năm học 1966-1967, trƣờng đại học Sƣ phạm Huế chỉ tổ 

chức học 3 năm, nhƣng muốn thi vào năm thứ nhất phải có 

Chứng chỉ Dự bị Văn khoa hay Dự bị Khoa học. Tôi đăng ký 

học Chứng chỉ Dự bị đại học Văn khoa. Và ở đây, tôi nhận 

đƣợc 2 giải thƣởng cuộc thi do thầy Lê Văn Hảo tổ chức: 1 giải 

truyện ngắn và 1 giải thơ, phần thƣởng là những cuốn sách. 

Sau đó, Thầy tổ chức cho tôi thuyết trình tại lớp dự bị với đề 

tài: “Tiếng cƣời Việt Nam”. Đó là hoạt động đầu tiên của tôi về 

văn hóa văn nghệ tại đại học Huế. 

 

      

   MỘT THỜI VĂN KHOA HUẾ          MỘT THỜI SƯ PHẠM HUẾ 

Năm học 1967-1968, tôi thi vào Ban Việt-Hán trƣờng đại 

học Sƣ phạm và trúng tuyển cùng với 11 anh chị khác, nhƣng 

sau đó học thật sự chỉ có 10 ngƣời. 

Trong thời gian học, tôi cùng với một số anh khác đã sƣu 

tầm những sách về văn học cận đại mà thời điểm đó coi nhƣ ít 

ngƣời lƣu giữ. Sinh viên Việt-Hán cũng nhƣ sinh viên Văn 
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khoa lại cần những sách đó để tham khảo, soạn giảng. Vì thế, 

một số anh em chúng tôi thành lập “Nhóm phổ biến tài liệu 

văn học” và tự tay tôi đánh máy trên stencil sao chép lại các 

sách đã xuất bản từ lâu, rồi quay ronéo, in bìa, phát hành, thu 

một ít lệ phí cho tiền giấy, in bìa … Nhóm chúng tôi đã thực 

hiện đƣợc 6 tập: “Bạch Vân quốc ngữ thi” của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, “Trần Tế Xƣơng 

thi tập” (Nhóm sƣu tập từ 5 tác phẩm của 5 nhà nghiên cứu 

biên khảo về thơ văn của Trần Tế Xƣơng), “Sự nghiệp và thi 

văn cũa Uy Viễn tƣớng công Nguyễn Công Trứ” của Lê 

Thƣớc, “Cao Bá Quát” của Trúc Khê. Và tập nào in xong cũng 

đều tiêu thụ hết vì sinh viên Văn khoa, sinh viên Sƣ phạm ban 

Việt - Hán đều cần có những tƣ liệu giá trị đó. Tôi mang ra 

Huế một máy đánh chữ nhỏ và những ngƣời trong Nhóm 

chúng tôi thay phiên nhau đánh máy trên stencil, quay in 

ronéo, in bìa và đóng xén tại nhà in. 

Tết Mậu Thân 1968, tôi về quê 

hôm 27 Tết, bỏ lại trong phòng trọ 

nhiều sách báo, quần áo, vật dụng và 

những kỷ vật nhƣ thƣ từ, hình ảnh … 

Khi tình hình yên ổn, tôi ra lại Huế, 

đứng trƣớc phòng trọ, tôi sững ngƣời 

thấy phòng trống không, chỉ còn trơ 

trọi lại một khung … giƣờng. Ngƣời 

bà con của tôi ở Nha Trang mới giới 

thiệu tôi trọ ở tại một ngôi nhà nhà, 

hiện nay là trụ sở Liên hiệp các hội 

Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế. Nhà xây theo kiểu 

Pháp, có tầng hầm trên mặt đất. Chủ nhà ở trên, gia đình ngƣời 

giúp việc ở dƣới. Tôi đƣợc ở trong một phòng ở tầng hầm có 

diện tích khoảng 7 - 8 mét vuông, trƣớc phỏng có đƣờng luồng 

để xe đạp, có cửa ra vào và có 1 cửa sổ nhỏ ngó ra sân bên 

hông nhà. Phòng chỉ để đƣợc 1 bàn học nhỏ, 1 cái ghế và bên 

cạnh là 1 tấm nệm nhỏ trải xuống nền gạch. Chính giữa là 1 lối 

đi rất hẹp. Các bạn đến chơi, ngồi trên nệm dƣới đất nói 
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chuyện. Phòng tôi ở nằm trên đƣờng Lê Lợi, cách Thƣ viện 

Đại học Huế thời ấy khoảng 100m. Trên tầng 3 của Thƣ viện, 

một số bạn ở đó, sau này là trụ sở 

của tạp chí Việt. 

Thế rồi một hôm, các anh học 

đại học Sƣ phạm ban Việt-Hán 

khóa trƣớc là Trần Duy Phiên, Trần 

Hữu Lục, Trần Minh Thảo, Nguyễn 

Văn Bổn, Nguyễn Đình Trọng … 

gặp tôi và đề nghị tôi vào Nhóm 

Việt. Các Anh có nói về sự thành 

lập Hội Hồng Sơn, nói về quan 

điểm chính trị, văn nghệ, về việc xuất bản một tờ báo …, lâu 

rồi, tôi quên mất những gì các anh nói, nhƣng tôi vẫn còn nhớ 

lúc ấy tôi rất sung sƣớng, vì đây là cơ hội thực hiện ƣớc mơ 

của mình: làm văn học nghệ thuật và làm báo. Nhƣ thế tôi “có 

duyên” lần thứ hai với một Nhóm văn học nghệ thuật tiến bộ 

hồi ấy. 

Ở đây, tôi không lập lại những vấn đề về thành lập Nhóm 

Việt, hoạt động của Nhóm mà chỉ xin đƣợc kể về chuyện “bếp 

núc” của tờ Việt mà tôi đƣợc phân công phụ trách, cùng những 

kỷ niệm vui buồn quanh tờ báo này của “một thời làm báo 

Việt” của tôi tại Huế.   

Năm 1968, các anh em quyết định ra một tạp chí mang tên 

VIỆT và kêu gọi các bạn trong Nhóm đóng góp bài vở, tài 

chính. Mỗi ngƣời trong Hội đóng góp 500 đồng (học bổng Sƣ 

phạm lúc đó mỗi tháng đƣợc 1.000 đồng) để làm vốn cho tờ 

Việt. Mãi sau năm 1968, tháng 8, tạp chí Việt mới ra đƣợc số 

ra mắt, bìa in typo, ruột in ronéo, khổ giấy A4, dày 100 trang. 

Trang bìa, chữ VIỆT, dƣới có hàng chữ “TỜ BÁO VẬN 

ĐỘNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VỀ NGUỒN” đã đƣợc 

xem là mẫu chữ trên các trang bìa các số sau. Còn sắp xếp tên 

tác giả có bài trong mỗi số là do tôi trình bày. 

Cuối trang tạp chi Số ra mắt, có in NHÓM CHỦ 
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TRƢƠNG, gồm có: Vũ Hoài (Bảo Cự), Nguyễn Đình Trọng, 

Thân Trọng Sơn, Đỗ Tƣ Nhơn, Lƣu Đức Tuấn Anh, Huỳnh 

Ngọc Phiên, Ngô Văn Ban, Nguyễn Viết Quý, Yên My (Trần 

Hữu Lục), Tần Hoài Dạ Vũ (Nguyễn Văn Bổn), Trƣơng Văn 

Thuận, Kiều Trung Phƣơng, Trần Hồng Quang (Trần Minh 

Thảo), Trần Duy Phiên, Nguyễn Văn Tƣ, Trần Cao Bằng, 

Trƣờng Sơn (Trần Văn Hòa). “Tiền bạc, bƣu phiếu: Nguyễn 

Thị Nguyệt. Địa chỉ tạp chí Việt: Hộp thƣ số 3 Huế”. 

Sau khi anh Trần Văn Hòa (bút danh Trƣờng Sơn) bị bắt, 

đày ra Côn Đảo, anh Huỳnh Ngọc Sơn đƣợc thay thế vào từ 

Việt số 2. Ngoài ra, các anh Thái Ngọc San, Lê Văn Ngăn, 

Ngụy Ngữ, Mƣờng Mán, Tôn Thất Lập, Nguyễn Phú Yên, Võ 

Văn Điểm (Võ Trƣờng Chinh), Ngô Kha, Trần Phá Nhạc, Trần 

Đình Sơn Cƣớc, Hoàng Văn Trƣơng, Lê Gành (Lê Văn Nhu), 

Võ Quê, Nguyễn Đông Nhật (Nguyễn Văn Bổng)… buổi đầu 

là những cộng tác viên của tạp chí, sau này, vào năm 1972, có 

một số anh mới gia nhập Nhóm Việt 

“Hộp thƣ số 3 Huế”, đó là hộp thƣ của Thƣ viện đại học 

Huế tại đƣờng Lê Lợi, vì “tòa soạn” tạp chí ở trên lầu 3 Thƣ 

viện này. 

         Từ số 2 này, tôi phụ trách nhận tiền bạc và bƣu phiếu các 

nơi gửi về thay chị Nguyệt ra trƣờng về Quảng Nam nhận 

nhiệm sở. Vấn đề tài chánh là vấn đề nan giải cho tờ báo. Tờ 

báo không đƣợc chính quyền, cơ quan, đoàn thể, công ty, xí 

nghiệp nào tài trợ mà chỉ có sự đóng góp của một số anh em 

trong nhóm, những ngƣời nhận phát hành ở các tỉnh.  

Việt số 5 chỉ còn tôi và Nguyễn Văn Bổn ở lại Huế để 

thực hiện, các bạn ra trƣờng về nhiệm sở các tỉnh cả. Trong lúc 

stencil bài vở đã đánh máy xong, chỉ chờ giấy in mà không biết 

lấy tiền đâu để mua.  

Tôi ra Huế học, khi vào học Sƣ phạm đƣợc học bổng 

1.000 đồng. Ở nhà, ba má tôi gửi ra thêm một ít tiền nữa. Sau 

khi thanh toán tiền cơm tháng, tiền ăn sáng và tiêu vặt, tiền còn 

lại tôi gửi vào Sổ tiết kiệm của Ngân hàng Nông nghiệp Huế. 
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Khi túng bấn tiền mua giấy, tôi quyết định rút một ít tiền ra từ 

sổ tiết kiệm, mong sau này sẽ đƣợc thanh toán lại. Có tiền mua 

giấy, Bổn chở tôi 

bằng Honda đi 

mua giấy. Sau khi 

mua xong, tôi 

ngồi sau, để 

chồng giấy lên hai 

đùi, giữa tôi và 

Bổn. Khi xe chạy, 

chồng giấy bị xê 

xích, tôi điều 

chỉnh lại và 

không biết tại sao 

gót chân mang 

giày của tôi lại bị chân căm xe Honda chém xuống, hất gót 

giày ra, chém vào da thịt tôi tróc một mảng. May là không tróc 

hết. Xe dừng lại, gần đó có  hiệu thuốc Tây, Bổn vào mua băng 

thuốc, băng tạm lại cho vết thƣơng đỡ ra máu và tức tốc chở tôi 

đến phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, tôi đƣợc 

một cô y tá trẻ đẹp chăm sóc, rửa vết thƣơng, chích thuốc tê, 

may vá vết thƣơng lại, băng bó và cho toa mua thuốc. Lúc đó 

tôi chẳng thấy đau đớn gì mà còn khôi hài, chọc cƣời Bổn và 

cô y tá nữa. Bổn chở tôi về Thƣ viện và vì không leo lên đƣợc 

cầu thang nên Bổn phải cõng tôi lên lầu 3. Từ đó, Nguyễn Văn 

Bổn trở thành “chuyên viên” cõng tôi lên xuống lầu nhiều lần, 

Thỉnh thoảng có Trần Hoài sang chơi, Hoài thay Bổn cõng tôi 

lên xuống, lại còn chiều chiều Bổn hay Hoài chở tôi bằng 

Honda dạo phố phƣờng cho tôi… thƣ giãn nữa. Thật là những 

kỷ niệm đầm ấm khó quên. 

    Tôi phải cà nhắc đi nạn 1 tháng (không biết Trần Hoài kiếm 

đâu đƣợc cái nạn giúp tôi nhƣ thế). Sau 1 tháng, chân phải bị 

tai nạn của tôi hơi teo lại so với chân trái, vì không vận động. 

Tôi phải ăn cua, ăn tôm nhiều để có canxi, thậm chí sau này 

thấy tôm cua là tôi phát ớn. Tôi nhớ nhƣ in, “cái đêm hôm ấy”, 
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sau một tháng bị tai nạn, trong hầm trọ, tôi bỏ nạn ra và đi 

đƣợc một hai bƣớc. Tôi thấy rất là sung sƣớng, cảm tƣởng nhƣ 

phi hành gia Mỹ đặt bàn chân đầu tiên trên mặt trăng (?!). 

Nhƣng tai nạn đã làm cho bƣớc đi, dáng đứng của tôi không 

bình thƣờng. Khi còn dạy học, vào những năm sau 1975, học 

sinh nói với tôi là thầy có dáng đứng rất đặc biệt, có “dáng 

đứng Việt Nam”, thì thầy lại có “dáng đứng Ngô Văn Ban”. 

Lầu 3, Thƣ viện Đại học Huế, có một phòng cho sinh viên 

trọ sau Tết Mậu Thân 1968. Phòng này gọi là “tòa soạn” báo 

Việt cho “oai” chứ thật sự chẳng có trang bị gì ngoài một máy 

đánh chữ loại to. Còn quay ronéo, có lúc mƣợn máy về “tòa 

soạn” để in ấn, có lúc không mƣợn đƣợc phải mang stencil đến 

trƣờng cao đẳng Mỹ thuật Huế (lúc bấy giờ anh Vĩnh Phối là 

Hiệu Trƣởng), đóng cửa lại quay (vì làm báo …lậu mà!). Việc 

in bìa, đóng, xén, tôi phụ trách mang đến nhà in ở gần Đập Đá 

(giờ, không nhớ nổi nhà in đó tên gì).  

Việc đánh stencil bài vở các anh em thay phiên nhau 

dánh: Lúc thì tôi, Trần Minh Thảo, lúc thì Nguyễn Văn Bổn, 

Lê Nỡ, sau này nhờ anh Võ Quê. 

Bài vở trên tạp chí Việt chủ yếu là truyện và thơ, chỉ xen 

vào một vài  bài “biên khảo” của tôi. Trong 2 năm, 1968, 1969, 

tạp chí Việt đã ra đƣợc 5 số: Số ra mắt (tháng 8/1968), số 2 

(tháng 9/1968), số 3 (tháng 10/1968), số 4 (tháng 6/1969), số 5 

(tháng 7 và 8/1969). Khi làm xong số 5 và nộp bài vở cho số 6, 

tôi ra trƣờng, về nhận nhiệm sở tại Khánh Hòa. Thế là chấm 

dứt “một thời làm báo Việt” của tôi tại Huế. Số 6 đã chuẩn bị 

bài vở xong, nhƣng không có điều kiện in ấn phát hành. Đành 

phải chấm dứt tờ tạp chí ở đây 

Sau khi đã thống nhất trong nội bộ Nhóm và những ngƣời 

chủ trƣơng tờ Đối Diện (LM Nguyễn Nghị, LM Nguyễn Ngọc 

Lan…) kể từ tháng 5 năm 1971, nhóm Việt chính thức đảm 

trách phần văn nghệ của tạp chí cho đến năm 1975. Tuy không 

còn tở báo Việt, nhƣng anh em trong Nhóm vẫn có nơi để các 
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anh em ”kiên tâm cúi xuống viết lách trên vùng đất văn hóa trổ 

đầy trái độc” này. 

Có thể nói “một thời làm tài liệu, làm báo Việt” ở Huế là 

“một thời sống đẹp” của tôi, một thời có rất nhiều kỷ niệm sâu 

sắc, gắn bó, gần gũi thân tình nhiều bạn đồng chí hƣớng, cho 

đến nay vẫn không phai mờ. Có những ngƣời bạn thân thiết, 

tình cảm sâu đậm, gắn bó nhiều năm tháng thời tôi làm báo 

Việt ở Huế, nay đã về cõi vĩnh hằng, nhƣ Thái Ngọc San, Lê 

Văn Ngăn, Lê Nỡ …Tôi vẫn nhớ nhƣ in bạn Lê Nỡ (ban Pháp 

văn ngành Cấp tốc) cặm cụi chăm lo việc ăn uống cho chúng 

tôi, thƣờng xuyên lau chùi quét dọn phòng trọ lầu 3 Thƣ viện 

luôn sạch sẽ, lại còn giúp chúng tôi đánh stencil bài vở, giúp 

chúng tôi tại nhà in trong công việc đóng xén báo, nay bạn ấy 

không còn. 

Tôi biết Thái Ngọc San vào một đêm đã khuya, tôi đang 

ngồi đánh máy thì cửa bật mở, một ngƣời cao cao ốm gầy, ăn 

mặc lôi thôi, đầu tóc rối bù, xông vào và đóng nhanh cửa lại. 

Đó là Thái Ngọc San, đêm đó đào ngũ bị quân cảnh rƣợt bắt. 

Anh ở lại với chúng tôi từ đó. Sau này, nghe tin anh mất mà 

chẳng ra Huế thắp đƣợc nén nhang nào. Anh Lê Văn Ngăn 

cũng trốn lính, đến phòng ở với chúng tôi, sau này anh về Quy 

Nhơn và mất ở đó, tôi cũng chẳng đến chia buồn đƣợc … Ôi 

những ngƣời bạn thân 

thiết của một thời … 

Ngoài làm Tài 

liệu phổ biến và làm 

tạp chí Việt, tôi còn 

tham gia Nhóm Chủ 

trƣơng làm tờ nội san 

THÂN HỮU. Nguyên 

đầu năm 1970, Ban đại 

diện sinh viên Sƣ 

phạm niên khóa 1969-

1970 xin phép Khoa trƣởng ra một tạp chí, lấy tên THÂN 
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HỮU “Tiếng nói chính thức của sinh viên Sƣ phạm Huế”. 

Khoa Trƣởng đồng ý, thế là chúng tôi bắt tay vào thực hiện. 

Chúng tôi phân công anh Nguyễn Hoàng Thọ tiếp nhận bài vở, 

viết tin tức, những hoạt động của trƣờng cũng nhƣ của các 

trƣờng Văn khoa, Khoa học, trƣờng Luật, trƣờng Y… Tôi phụ 

trách trình bày, đánh stencil, cùng các bạn khác quay roneo, 

đóng xén… Giấy in trƣờng cung cấp, quay roneo tại máy quay 

của trƣờng. Số 1 ra mắt vào tháng 1 năm 1970. Nội dung số 

này đặc biệt có sự tham gia của thầy Đoàn Khoách. Số 2 ra 

tháng 3 năm 1970, số 3 ra tháng 5 năm 1970. Sau số 3, chúng 

tôi bận thi ra trƣờng, tổ chức lễ tốt nghiệp…. nên Thân Hữu 

chấm dứt từ đây. 

Nội dung nội san có phần tin tức sinh hoạt của trƣờng. 

Nhƣ trong số 1 có phần tin về cuộc bầu cử Ban Đại diện sinh 

viên đại học Sƣ phạm niên khóa 1969-1970 mà bạn Lê Duy 

Đoàn có kể lại trong tờ Đặc san này. Bản tin viết: “BẦU BAN 

ĐẠI DIỆN: Nhìn chung thì cuộc bầu cử của sinh viên Sư phạm 

thu đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn các phân khoa khác. Sở 

dĩ được như vậy vì nhờ tinh thần trách nhiệm của sinh viên và 

ý hướng làm việc chung của tập thể Sư phạm. Số sinh viên đi 

bầu năm nay lên đến 75% so với tổng số sinh viên của trường. 

Điều đó chứng tỏ sinh viên Sư phạm sẽ còn tham gia một cách 

nhiệt tình trong các sinh hoạt cộng đồng khác nữa. Kết quả 

cuộc bầu cử 

ngày 9-1-

1970, Ban Đại 

diện khóa mới 

Liên danh 2 

của anh Vĩnh 

Trung đắc 

cử…”. 

  Hay trong số 

2 có bản tin:  
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“ĐƯỜNG VỀ TỪ HIẾU: … trong tinh thần du ngoạn và thực 

tập, các anh chị sinh viên ngành đệ nhị cấp năm thứ Ba đã đưa 

nhau về Từ Hiếu cắm trại trong một buổi sáng đến 14 giờ 

chiều thì trại được di chuyển về lăng Tự Đức. Buổi họp trại 

khai mạc lúc 8 giờ ngày 14 tháng 5 năm 1970 và bế mạc lúc 18 

giờ cùng ngày. Trại có nhiều trò chơi hấp dẫn … Ban Quản 

trại (gs Tôn Thất Lôi, sv Ngô Văn Ban, Lê Duy Đoàn…) đã in 

những bài hát cấp cho trại viên hát trong những ngày trại. 

Ngoài ra, các chị còn tổ chức thi nấu ăn, có nhiều món ăn 

ngon và hấp dẫn… Hiện diện trong cuộc vui của trại, chúng tôi 

nhận thấy có thầy Khoa Trưởng, thầy Đoàn Khoách, thầy Trần 

Văn Tường, thầy Tôn Thất Hanh và một số nhân viên văn 

phòng trường tham dự”. 

Và mới đây mà đã 54 năm rồi một-thời-đại-học cùa tôi! 

 N.V.B 

 
VÀI HÌNH ẢNH DU NGOẠN VÀ TRẠI TỐT NGHIỆP  

TẠI ĐỒI TỪ HIẾU THÁNG 2/1970 CỦA MỘT SỐ CÁC BẠN  
TRONG CÁC BAN THUỘC NGÀNH THƯỜNG XUYÊN 
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Thạch thảo đích thực (True heather) 
Tên khoa học: Calluna vulgaris. 
thuộc họ Đỗ quyên (Ericaceae) 

“EM LÀ TÔI VÀ TÔI CŨNG LÀ EM ” 
------------------------------------------------- 

LÊ DUY ĐOÀN 

(Ban Vạn vật) 
  

I. GỌI TÊN 

1. Trong bài hát “ Tôi ơi đừng tuyệt vọng” Trịnh Công 
Sơn đã viết nhƣ thế. Em và tôi cũng đếu là Homo sapiens cả 
thì em giống tôi và tôi giống em là đúng: 

Em là loài người 
Tôi là loài người 
Vậy nên, Tôi là Em. 

Tam đoạn luận kiểu này thì Socrate cũng phải chào 
thua?! 

2. Một ví dụ về sự khác nhau tên gọi trên cùng một 
con cá lóc. Ngƣời Bắc gọi tên là cá quả, ngƣời Trung gọi là 
cá tràu, ngƣời Nam gọi cá lóc. Có nơi gọi những tên khác 
nữa: cá chuối, cá sộp, cá xộp, cá đô. Nhƣng nếu gọi tên Latin 
của con cá đó là Ophiocephalus maculates, thì ngƣời ta sẽ biết 
chỉ là một loài cá mà thôi, mỗi vùng miền gọi tên một kiểu 
nên tƣởng nhƣ là có nhiều loài cá lắm. 

3. Khi đọc 
những bài viết trên 
mạng internet và 
xem những video 
clip trên Youtube với 
hình minh họa Thạch 
thảo là Cúc Cánh 
Mối, tác giả đã viết 
bài Đi tìm nhành hoa 
Thạch Thảo để chỉ ra 
những sự ngộ nhận 
trong những bài viết  
 

http://www.art2all.net/chantran/chantran_hoa/leduydoan/van/ditimhoathachthao.html
http://www.art2all.net/chantran/chantran_hoa/leduydoan/van/ditimhoathachthao.html
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đó và xác định rõ loài Thạch Thảo đƣợc viết trong bài 
thơ L’Adieu của Apollinairelà loài hoa có danh pháp khoa học 
là Calluna vulgaris. 

4. Trao đổi thông tin của hai ngƣời bạn: 

Những mẫu đối thoại: 

       • Hòa Dalat: Ở Đà Lạt ngƣời ta gọi một cây hoa tím 
nhỏ nhƣ hình dƣới đây là Forget me not, có phải không anh? 

 

Hoa này ở Đà Lạt bị nhầm là Forget me not 

      • LDĐ: Không phải đâu, hình Forget me not đây nè. 
Nhiều loài lắm. Cây này là Myosotis palustris: 

 

Vài ngày sau, Hòa Dalat báo tin. 

       • Hòa Dalat: Em tìm ra tên Latin cái cây lâu nay 
ngýời Ðà Lạt vẫn gọi nhầm là Forget me not nhý hình trên rồi. 
Nó là Lỗ Bình kiểng  (Lobelia Erinus L.), họ Lobeliaceae (họ 
Lỗ Bình) . Trong sách “Thực vật chúng” (sách xuất bản năm 
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1972, dành cho sinh viên Vạn vật học, Khoa học, Sƣ phạm, 
Nông nghiệp và Dƣợc khoa) của thầy Phạm Hoàng Hộ đó. 
Sách của em không có hình màu nên em chƣa dám chắc. 

        • LDĐ: Trên Wikipedia anh thấy hình Hoa của 
Lobelia Erinus L.cũng có màu tím nhƣng cánh không đều (2 
cánh trên nhỏ, 3 cánh dƣới lớn) kiểu hình giống hoa lan. Anh 
sợ không phải. 

        • Hòa Dalat: Em tin thầy Phạm Hoàng Hộ hơn 
Wiki. Anh coi cái lá của cây trong Wiki và cái lá của Lỗ Bình 
kiểng trong “Thực vật chúng” có giống nhau đâu mà hoa cho 
giống? Lại cùng tên Latin nữa mới đau cái đầu chứ! 

       • LDĐ: Rất vui là em dẫn anh trở lại thời sinh viên 
khoa học. Khi học phân loại thực vật với giảng nghiệm viên 
Hồ Hoành thập niên 60, mình giống nhƣ đi vào mê cung tiếng 
Latin. Những buổi du khảo thú vị cùng các bạn lên đồi núi 
Thiên An, Ngự Bình, suối khe chùa Tra Am, nƣơng rẫy các 
vùng đồi quanh Huế, về biển Thuận An, phá Tam Giang để 
hái lá hoa cây cỏ về ép trên từng trang giấy khổ lớn, chua 
thêm tên khoa học tiếng Latin. Hồi trƣớc thì mình học là 
giống, loài, bây giờ thì gọi là chi, loài. Phân loại theo hình 
dáng màu sắc hoa (alba, rosa), hình dáng lá (trifolia), vùng 
sinh trƣởng (dalatensis) v.v... Chữ Latin mình chỉ mơ mơ hồ 
hồ. Hồi trƣớc học nhƣ vẹt. Học cây nào biết cây đó, nhớ cây 
mình thích (Vinca alba, Mimosa pudica...). Thầy Phạm Hoàng 
Hộ là giáo sƣ số một về cây cỏ miền Nam rồi, sau này có thêm 
ông ĐỗTất Lợi cũng giỏi. 

    • Hòa Dalat: Sƣ huynh ơi, anh coi cái hình sau để 
hiểu vì sao em tin thầy Phạm Hoàng Hộ hơn. 
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Căn cứ xác định hoa bị gọi nhầm Forget me not - ở Đà 
lạt. Đó là Lỗ Bình kiểng. 

(Sách Thực vật chúng của Phạm Hoàng Hộ trang 197). 

• LDĐ: Chính xác. Hết cãi. 

II. DANH PHÁP QUỐC TẾ GỌI TÊN LOÀI ĐỘNG 
VẬT, THỰC VẬT: 

Homo sapiens, Ophiocephalus maculates, Hylobates 
lar và Calluna vulgaris hay Lobelia Erinus L là tên gọi quốc 
tế các loài động vật, thực vật kể trên. Nói chung ra, hàng triệu 
loài sinh vật có mặt trên trái đất đã đƣợc dùng một lối định 
danh nhƣ thế để phân biệt loài này, loài nọ. 

Danh pháp loài sinh vật bắt nguồn từ cách đặt tên đôi 
bằng tiếng Latin (nomenclature binomial) do Carl Von 
Linnaeus đề xƣớng năm 1753 và mãi tới năm 1867 mới chính 
thức đƣợc thế giới công nhận thông qua hội nghị quốc tế về 
Thực vật học, họp lần thứ nhất ở Paris. Về sau nhiều hội nghị 
Thực vật học và Động vật học tiếp theo đều thống nhất thừa 
kế qui tắc của Linnaeus để sửa đổi, bổ sung thành luật quốc tế 
về cách đặt tên thực vật (International Code Botanical 
Nomenclature, viết tắt là ICBN) và luật quốc tế về cách đặt 
tên động vật (International Code Zoological Nomenclature, 
viết tắt ICZN). 

Theo luật Seattle (qua hội nghị quốc tế về luật danh 
pháp lần thứ XI năm 1969 tại Seattle - USA) và các luật bổ 
sung (qua các hội nghị quốc tế tiếp theo) thì danh pháp loài là 
một tổ hợp hai từ Latin: 

1. Từ thứ nhất: là danh từ chỉ tên chi (động vật học gọi 
giống), luôn luôn viết hoa và viết ở chủ cách. 

2. Từ thứ hai: đƣợc gọi là tính ngữ, nói lên đặc điểm 
nào đó của loài để phân biệt với các loài cùng chi, không viết 
hoa (kể cả trƣờng hợp từ thứ hai là danh từ chỉ về tên ngƣời 
hay địa danh, bởi lẽ lúc đó nó đã đƣợc viết ở dạng thuộc cách 
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hoặc đã đƣợc tính từ hóa). Tính ngữ có thể là danh từ hoặc 
tính từ 

1
.  

III. NÓI THÊM VỀ C. V. LINNAEUS: 

 Carl Von Linnaeus (sinh 23 tháng 5 năm 1707 – mất 
10 tháng 1 năm 1778), cũng đƣợc biết đến với quý danh Carl 
von Linné, là một nhà Thực vật học, một bác sĩ kiêm nhà 
Động vật học ngƣời Thụy Điển, ngƣời đã đặt nền móng cho 
hệ thống danh pháp hiện đại. Ông đƣợc biết đến nhƣ là cha đẻ 
của hệ thống phân loại hiện đại ngày nay. Ông cũng đƣợc tôn 
vinh là một trong những ngƣời tiên phong của ngành Sinh thái 
học hiện đại. Nhiều tác phẩm của ông đƣợc viết bằng tiếng 
Latin, trong đó ông lấy tên mình theo kiểu Latin là Carolus 
Linnæus (hay Carolus a Linné sau năm 1761). 

Carl Von Linnaeus sinh tại một ngôi làng nhỏ tên là 
Råshult, Småland ở miền nam Thụy Điển. Cha của ông, Nils 
Linnaeus là một mục sƣ. Chính cha ông đã truyền lại cho ông 
tình yêu cây cỏ. 

Khi là học sinh tiểu học, Carl đƣợc đánh giá là một học 
sinh giỏi về Thực vật học và thầy 
của Carl khi đó đã khuyên cha mẹ 
cậu nên cho cậu theo học nghề bác 
sĩ, thay vì trở thành một tu sĩ nhƣ 
họ dự định (khi đó Thực vật học 
vẫn là một phần của khoa y). 

Sau đó, Carl theo học ở 
trƣờng y tại Lund, miền nam Thụy 
Điển. Học xong một năm, Carl 
chuyển tới một trƣờng đại học 
danh tiếng và cổ kính nhất của 

Thụy Điển tại Uppsala. 

                                                             
1 Trích Danh pháp loài sinh vật của Đỗ Xuân Cẩm- Giảng viên Đại học 

Huế trên trang Sinh vật rừng Việt Nam, mời đọc thêm chi tiết trong bài 

này rõ ràng hơn. 

 

http://www.vncreatures.net/latindp.php
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Sự tự tin vô hạn cộng với tham vọng hiểu và phân loại 
mọi vật trong trạng thái toàn vẹn của nó là hai động lực chính 
làm nên toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Carl. Chính vì 
tham vọng này, ông còn đƣợc gọi là “Hoàng tử của giới thực 
vật học”. 

+ Các tác phẩm chính: 

     - Tác phẩm Systema naturae của ông là một hệ 
thống phân loại cây cỏ, động vật và khoáng vật.  Systema 
naturae lần đầu tiên ra đời chỉ có 12 trang. Sau đó, trong thời 
gian từ năm 1766 đến 1768, Linnaeus đã phát triển công trình 
của mình lên thành 2.300 trang với tất cả là 15.000 loài động 
thực vật và khoáng sản khác nhau. Phân loại và đặt tên cho 
từng loại trên quả là một thành tích khổng lồ và khó có thể 
tƣởng tƣợng nổi. Nhƣng Linnaeus hiểu rằng công việc của 
ông mới chỉ là sự khởi đầu nhỏ bé. Đến cuối thể kỉ 18, con số 
dự tính các loài động thực vật có trên Trái Đất là khoảng 30-
40 triệu loài khác nhau . 

     - Species Plantarum đƣợc xuất bản lần đầu tiên năm 
1753, gồm 2 quyển. Tính quan trọng trƣớc nhất của nó có lẽ 
nó là khởi điểm của danh mục thực vật tồn tại đến ngày nay. 

     - Genera plantarum: đƣợc xuất bản lần đầu tiên năm 
1737, quy định về chi thực vật. Có khoảng 10 tái bản đã đƣợc 
phát hành, không phải tất cả chúng đều có tác giả là một mình 
Linnaeus; tái bản quan trọng nhất là bản thứ 5 năm 1754. 

     - Philosophia Botanica (1751) là một tổng kết 
những suy nghĩ của Linnaeus về phân loại và danh pháp thực 
vật, và một công trình mà ông đã xuất bản trong các ấn phẩm 
trƣớc đó nhƣ Fundamenta Botanica (1736) và Critica 
Botanica(1737). Các ấn phẩm khác hình thành từ những phần 
trong kế hoạch của ông nhằm sắp xếp lại những nền tảng của 
thực vật học nhƣ Classes Plantarum và Bibliotheca Botanica: 
tất cả ấn phẩm này đều đƣợc in ở Hà Lan (cũng nhƣ Genera 
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Plantarum (1737) và Systema 
Naturae (1735)), Philosophia 

Botanicatiếp tục đƣợc phát hành 
ở Stockholm 

1
. 

IV. MỘT NHÂN CÁCH LỚN: 
GIÁO SƢ PHẠM HOÀNG 
HỘ  

Những lời đối thoại của 
hai ngƣời bạn cùng học đại học 
Sƣ phạm Huế ở trên có nhắc đến 
một ngƣời mà khi nói đến tên, ai 
cũng kính trọng tài năng vƣợt 
trội và nhân cách đáng quý của 
một ngƣời thầy: Giáo sƣ Phạm 
Hoàng Hộ. 

        Theo giấy tờ, thầy Phạm Hoàng Hộ sinh năm 1931 tại An 
Bình, Cần Thơ, nhƣng trên thực tế năm nay Thầy đã 85 tuổi 
(sinh năm 1929). Gia đình Thầy hiện định cƣ ở Canada. Thầy 
là Thạc sĩ Vạn vật học, Tiến sĩ Khoa học (Paris), Giáo sƣ thực 
thụ tại trƣờng đại học Khoa Học Saigon, Khoa trƣởng trƣờng 
đại học Sƣ phạm, Viện trƣởng sáng lập viên đại học Cần Thơ, 
cựu Tổng Trƣởng Quốc gia Giáo dục Việt Nam cộng hòa, 
nguyên Giáo sƣ khảo cứu tại Viện Bảo tàng Thiên nhiên Quốc 
gia Paris, hội viên nhiều Hội Khoa học Quốc tế và là tác giả 
của nhiều ấn phẩm về Thực vật học Việt Nam nhƣ: Cây cỏ 
miền nam Việt Nam (1960 (in lần thứ nhất) 1970 (in lần thứ 
nhì, quyển I), 1972 (in lần thứ nhì, quyển II),  Rong biển Việt 
Nam (1969), Tảo học (1967), Sinh học thực vật (in kỳ tƣ 
1973), Tế bào sống (1965), Hiển hoa bí tử (1968, in kỳ nhì 
1975), Thực vật chúng (1972),  Cây cỏ Việt Nam (6 tập, 1991-
1993), Cây có vị thuốc ở Việt Nam ( 2006)… 

                                                             
1 Trích nguồn Wikipedia tiếng Việt. 
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Quan trọng nhất là bộ Cây cỏ Việt Nam, mô tả khoảng 
10.500 loài cây có mặt trên toàn cõi nƣớc Việt Nam, dù đƣợc 
thực hiện khi thầy Hộ ở Canada, bộ sách này vẫn đƣợc mô tả 
bằng tiếng Việt để cung ứng cho việc học hỏi của sinh viên 
nƣớc nhà. Lời mở đầu của Quyển I, Tập I của Bộ sách này, in 
vào năm 1991 rất hay. 

Thầy đƣợc giới trí thức và học trò mến phục không phải 
vì những chức vụ quan trọng mà Thầy đã có ngày trƣớc hoặc 
các Huy chƣơng cao quí nhƣ Chƣơng mỹ bội tinh, Giáo dục 
bội tinh, mà là vì tánh tình hiền hòa, chất phác, giản dị, sự tận 
tâm dạy dỗ học trò, những đóng góp khoa học lớn nhỏ trong 
mọi hoàn cảnh sống của Thầy. Từ những bài viết đăng trên 
các tờ báo phổ thông đến những bộ sách quan trọng cho muôn 
đời học sinh, sinh viên Việt Nam, ở đâu chúng ta cũng thấy trí 
tuệ đi cùng với tình nghĩa gia đình, tình thầy trò và lòng yêu 
nƣớc vô bờ của giáo sƣ Phạm Hoàng Hộ 

1
.  

Lê Duy Đoàn 
Sài Gòn, 22/12/2014. 

 

  

TÁC PHẨM “ĐI TÌM NHÀNH HOA THẠCH THẢO” CỦA LÊ DUY ĐOÀN 

(NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN, TP HỒ CHÍ MINH, 2014) 

                                                             
1 Nguồn từ trang “Cựu sinh viên đại học Khoa học Sài Gòn”. 

 

 

http://www.khoahocsaigon.com/tin-tuc-1/tin-vui-1/giao-su-phamhoang-ho
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MỘT CÔNG TRÌNH TẬP THỂ CỦA BAN VIỆT-
HÁN THỰC HIỆN NIÊN KHÓA 1968-1969: 
“THU DẠ HOÀI NGÂM” CỦA KỲ ĐỒNG 
NGUYỄN VĂN CẨM 
------------------------------------------------- 

NGÔ VĂN BAN 
(Ban Việt-Hán) 

 

       

         
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  BÌA TẬP  Phụ bản: THỦ BÖT CỦA 
 “THU DẠ HOÀI NGÂM”   THẦY TRẦN VĂN TƯỜNG 

Niên khóa 1968-1969, thầy Trần Văn Tƣờng dạy Hán 

văn hƣớng dẫn cho lớp Việt-Hán thực hiện tập Thu dạ hoài 

ngâm của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm. Việc thực hiện tập này 

đƣợc phân công nhƣ sau: 

- Ngô Văn Ban: Soạn tiểu sử, đánh stencil, quay 

roneo, trình bày bìa. 

- Lê Đình Lộng Chƣơng: Dịch xuôi. 
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- Thầy Trần Văn Tƣờng: Viết Lời giới thiệu, dịch 

thơ. 

- Đỗ Trọng Hồi: Chú thích bản dịch âm. 

- Trần Hoài: viết chữ Hán trong chú thích và toàn bài 

thơ. 

- Nguyễn Thị Giới: Viết bài nhận xét bài thơ. 

Sau một thời gian ngắn, tập Thu dạ hoài ngâm của Kỳ 

Đồng Nguyễn Văn Cầm hoàn thành, bản đánh máy, quay 

roneo, khổ 20 x 36, dày 50 trang (xem hình) và một phụ bản 

màu thủ bút của thầy Trần Văn Tƣờng in lụa (xem hình). Một 

kỷ niệm vô giá đối với những giáo sinh một thời của ban Việt-

Hán đại học Sƣ phạm Huế khóa Phan Chu Trinh, đến nay, sau 

51 năm chúng tôi vẫn còn giữ. 

Trong Lời giới thiệu, thầy Trần Văn Tƣờng đã nhận xét 

về công việc thực hiện tập Thu dạ hoài ngâm này: “Nỗ lực ấy 

đã nói lên rất nhiều thiện chí của anh chị em trong khi cố gắng 

học tập bồi bổ một phần nào cho nền văn học Việt Nam. Ngày 

nay Hán học như bóng xế chiều, các bậc túc nho đã lần lượt 

theo nhau khuất núi. Tuy không có tham vọng để truyền thừa 

công việc của các Cụ, nhưng anh chị em đã tha thiết với nền 

quôc văn, gióng lên một tiếng chuông dài trong đêm tối. Đây là 

bước đầu tiên, thật đáng nâng đỡ và khuyến khích”. 

● 

Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm sinh ngày 6-10-1875 tại tỉnh 

Hƣng Yên. Khi còn nhỏ ông rất thông minh, mới ngoài mƣời 

tuổi đã đăng ký thi hạch để chọn đi thi Hƣơng. Quan trƣờng 

tâu về Kinh về tài năng của ông. Vua Thành Thái sắc cho ông 

hai chữ “Kỳ Đồng”. Ông có tấm lòng yêu nƣớc mãnh liệt nên 

tụ họp một nhóm gồm 18 ngƣời dàn trận chống Pháp. Ông bị 

Pháp bắt, và muốn mua chuộc ông, Pháp đƣa ông sang Algérie 

(Phi châu) để học. Sau khi đỗ đạt tú tài Pháp về khoa học lẫn 

văn chƣơng, ông về nƣớc vào năm 1896 (21 tuổi). Khi về nƣớc 
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ông không chịu ra làm quan với Pháp mà lên Yên Thế (huyện 

tỉnh Bắc Giang) khai khẩn đồn điền, liên lạc và giúp đỡ Hoàng 

Hoa Thám chống Pháp. Ở đây ông cũng tụ họp đƣợc một số 

ngƣời đồng chí hƣớng và đến cuối năm 1897, ông cầm đầu 

nhóm nổi dậy chống Pháp ở các tỉnh Hải Dƣơng, Nam Định, 

Thái Bình,,, nên Pháp gọi cuộc nổi dậy này là “giặc Kỳ Đồng”. 

Ông bị Pháp bắt và bị đày sang đảo Marquises (một nhóm các 

đảo núi lửa ở Polynesia thuộc Pháp, ở phía nam Thái Bình 

Dƣơng), sau đó vào năm 1911chuyển sang Tahiti (đảo lớn nhất 

của Polynesia thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dƣơng)  

và ông mất ở đó vào năm 1929, hƣởng dƣơng 55 tuổi. 

 

      

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 DI ẢNH 20 VỊ ANH HÙNG LIỆT SĨ THỦ BÖT “CAO THỦ HÁN NÔM” 
    VIỆT NAM CẬN ĐẠI - TRONG ĐÓ CÓ  TRẦN HOÀI 

          KỲ ĐỒNG NGUYỄN VĂN CẨM 

Trong quyển Giai thoại làng Nho của Lãng Nhân, nhà 
xuất bản Nam chi tùng thư Sài Gòn xuất bản năm 1966 có đăng 
nhiều giai thoại về văn chƣơng của ông. Riêng tác phẩm “Thu 
dạ hoài ngâm” của ông sáng tác khoảng những năm 21 đến 25 
tuổi lúc lòng ông còn đang ôm mối hận của một ngƣời dân mất 
nƣớc và mong mỏi có ngày thoát khỏi nạn ngoại xâm. 
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“Kỳ Đồng đã trải bày cho chúng ta thấy tâm sự của ông 
trước hoàn cảnh tối tăm của đất nước, qua một thiên tình hận. 
(…). Qua cuộc đời và bài thơ trên, ta tìm được nơi Kỳ Đồng 
Nguyễn Văn Cẩm một tinh thần yêu nước tích cực. Từ tư thế 
của một kẻ sĩ nhàn hạ, được ưu đãi, tác giả rời bỏ hoàn cảnh 
hưởng thụ đó để hòa mình vào nỗi đau thương của đất nước. 
Trước những cảnh đất nước dân tộc mất chủ quyền, rơi vào 
vòng nô lệ, ông đã nuối tiếc cho dĩ vãng đầy huy hoàng, đầy 
oai hùng. Nhưng không vì thế mà ông bi quan, tiêu cực, trái lại 
ông đã đem tất cả cuộc đời mình ra để góp phần vào công 
cuộc giải phóng đất nước khỏi tay quân Pháp và luôn luôn hy 

vọng một tương lai xán lạn hơn sẽ trở 
về với đất nước này. Nhưng rồi bao hy 
vọng, bao hoài bảo tất cả đều bị chôn 
vùi, bị dập tắt bởi những bàn tay mạnh 
hơn, đầy tàn nhẫn hơn, để rồi cuối cùng 
ông phải ngậm ngùi chia lìa đất nước, 
chia lìa cuộc đời cách xa quê hương 
vạn dậm” (Trích Vài nhận xét của 
Nguyễn Thị Giới). 

     

 

ĐỀN THỜ KỲ ĐỒNG NGUYỄN VĂN CẨM Ở THÔN TRÄI NHẤT, XÃ HỒNG KỲ, HUYỆN YÊN 

THẾ, TỈNH BẮC GIANG, CÔNG NHẬN DI TÍCH QUỐC GIA 2012 



234 

 

NHỮNG KỶ NIỆM  
VỀ NHỮNG-NGÀY-ĐẠI-HỌC-HUẾ 
(1966-1970) 
-------------------------------------------------------- 

NGÔ VĂN BAN 
(Ban Việt-Hán) 

 

 

Kỷ niệm với Thầy TRẦN VĂN TƢỜNG. 

Thầy Trần Văn Tƣờng dạy Hán văn. Khi ra trƣờng về 

nhận nhiệm sở tại Khánh Hòa, Thầy viết vài dòng chữ Hán trên 

giấy vở học sinh tặng tôi. Từ ngày ra trƣờng đến nay, tôi chƣa 

bao giờ gặp lại Thầy. Thầy đã về cõi vĩnh hằng mà tôi cũng 

chƣa bao giờ có dịp để thắp cho Thầy một nén nhang… Hiện 

nay tôi còn lƣu giữ tập Thu dạ hoài ngâm do Thầy hƣớng dẫn 

làm, thủ bút của Thầy, những hình ảnh Thầy chụp chung với 

ban Việt-Hán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm với Thầy LÊ VĂN HOÀNG.  
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Thầy Lê Văn Hoàng sinh năm 1906 tại Hƣơng Trà, tỉnh 

Thừa Thiên-Huế. Năm 1934 Thầy làm tại Ngự tiền Văn phòng 

của vua Bảo Đại. Khi làm việc ở đây, thầy không có việc gì 

làm nhiều nên tìm sách để đọc, nếu sách hay, sách quý Thầy 

sao chép lại. Thầy thông giỏi chữ Hán, chữ Nôm, chữ Pháp. 

Viện Đại học mở Phòng Phiên dịch sử liệu, Thầy đƣợc mời 

vào làm việc. Hầu hết các sách chữ Hán tại Viện đều do Thầy 

dịch. Sau năm 1975, Thầy ẩn cƣ tại Từ đƣờng Vạn Xuân và 

mấy năm sau Thầy qua đời tại đây.  

Năm 1969-1970 Thầy có soạn 2 quyển: Lễ tế Nam Giao 

(36 trang, một mặt giấy A4) và Tang lễ bị khảo (110 trang, một 

mặt giấy A4). Thầy tự  đánh máy chữ và vẽ hình minh họa, 

trình bày bìa trên stencil, quay roneo, đóng tập (xem hình). Lúc 

tôi về Nha Trang dạy học, Thầy gửi tặng 2 quyển kể trên. Hai 

tập không những quý giá về tƣ liệu mà là mang ý nghĩa tình 

Thầy trò sâu đậm. Thật là một trong những kỷ niệm vô giá 

trong thời gian học đại học của tôi. Năm 2011, tôi soạn sách về 

phong tục tập quán ngƣời Việt: Sổ tay từ ngữ phong tục tập 

quán về việc sinh, việc cưới, việc tang, việc giỗ người Kinh 

Việt Nam (Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2013), sách của 

Thầy đã giúp nhiều kiến thức cho nội dung quyển sách. 
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Kỷ niệm với Thầy ĐOÀN KHOÁCH.  

Thầy Đoàn Khoách “sinh năm 1930 tại Thừa Thiên, tốt 

nghiệp Thủ khoa Đại học Huế năm 1960 với huy chương vàng. 

Trợ lý Nghiên cứu viên tại Đại học Trung Văn Hồng Kông. 

Nhân viên giảng huấn Viện Đại học Huế. Giám khảo cho 

International Baccalaureate Organization ở St. Mellons, U.K. 

Giảng viên Viện Việt học tại Garden 

Grove, California, U.S.A. Hiện ở San 

Diego”. Tiểu sử Thầy Đoàn Khoách 

trên đây tôi trích nguyên văn ở nếp gấp 

bìa sau của quyển sách của Thầy: Sản 

Đình thi tập của J.M.Thích xuất bản ở 

Mỹ năm 2001. Từ đó đến nay (2020) 

trải qua 19 năm, và hiện nay Thầy tròn 

90 tuổi, không có tin tức nào cho tôi  

biết Thầy hiện nay sức khỏe ra sao, đời 

sống, con cái thế nào… Xa xôi quá! 

Giờ chỉ biết tìm lại những gì trong hồi ức của những ngày 

đại học học với Thầy và quyển sách Thầy tặng khi tôi lìa xa 

Huế về nhận nhiệm sở tại Khánh Hòa là vật kỷ niệm quý giá 

của một thời học đại học của tôi. 

 Vào năm 1970, trƣờng đại học Sƣ phạm mở Phòng 

Nghiên cứu Văn học Việt Nam và Thầy Đoàn Khoách đƣợc cử 

phụ trách Phòng này. Chuyên san số 1 năm 1970 của Phòng 

đƣợc in ấn bằng roneo, 167 trang một mặt giấy khổ 19 x 25cm 

là quyển Lịch triều hiến chương loại chí: Văn tịch chí của Phan 

Huy Chú. Vào tháng 8 năm 1970, tôi đến Phòng giã từ Thầy về 

Nha Trang nhận nhiệm sở, Thầy tặng tôi tập sách nói trên. Từ 

đó đến nay, tôi chƣa bao giờ gặp lại Thầy, tôi chỉ biết Thầy 

định cƣ ở Mỹ và dạy tại đại học nào đó. Cách đây đã lâu, Thầy 

có về lại Huế, ngồi uống cà phê với các bạn, bạn nào đó (tôi 

quên mất) có gọi điện thoại cho tôi để kết nối hai Thầy trò hỏi 

thăm nhau trong vài phút. 
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Ngoài bức ảnh Thầy nơi nếp gấp trang bìa sau sách Sảng 

Đình thi tập của J.M.Thích và sách Tiên Hoa Lục bị khảo cùng 

bức ảnh Thầy Cô chụp ở Mỹ tôi tìm thấy trên mạng, xin phép 

đăng lại đây để kỷ niệm một ngƣời Thầy đã nhiều công sức 

truyền đạt những kiến thức về nền văn chƣơng Việt Nam cho 

chúng ta. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Năm 2015, anh bạn tôi, anh Lê Ký 

Thƣơng, ngƣời cùng quê, hiện sống ở 

TP Hồ Chí Minh, vợ của anh là Cao 

Bích Quy ngƣời Thừa Thiên Huế có 

liên hệ đòng họ với Thầy Đoàn Khoách 

và cả LM Nguyễn Văn Thích nữa. Anh 

bạn tôi có tặng tôi quyển sách in bên 
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Mỹ của Thầy Đoàn Khoách biên tập - thực hiện: Sảng Đình thi 

tập của J.M.Thích,do Thanh Tịnh xuất bản, California, U.S.A. 

2001, dày 372 trang, khổ 13,5 x 20,5cm. Sảng Đình là bút hiệu 

của LM Nguyễn Văn Thích, ngƣời Thầy đã dạy chữ Hán cho 

các bạn trong ban Việt-Hán chúng ta tại trƣờng đại học Văn 

khoa Huế. Thầy Đoàn Khoách soạn quyển sách trên để góp 

phần kỷ niệm 20 năm năm mất của LM. Cha sinh năm 1891 và 

mất năm 1978, thọ 87 tuổi, mộ LM ở sau núi Thiên Thai, Huế. 

Sách Thầy biên soạn tiểu sử, văn nghiệp và giới thiệu tập thơ 

Sảng Đình thi tập, cùng tuyển tập thơ của LM. 

Khi tôi học Chứng chỉ Hán văn tại đại học Văn khoa, tôi 

biết LM lãnh phép bí tích rửa tội tại nhà thờ Bình Cang, nơi 

quê tôi, nay thuộc thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, thành phố 

Nha Trang. Tôi có nói với LM điều ấy. Và không biết tại sao, 

do quá trình học hay gì đó mà trong kỳ thi lấy Chứng chỉ Hán 

văn tại đại học Văn khoa, LM bảo tôi ngồi xuống trƣớc mặt và 

LM cùng tôi trao đổi chuyện trò (giờ tôi không nhớ chuyện gì) 

và LM không hỏi gì tôi về môn học cả. Nói chuyện xong, LM 

bảo tôi ra khỏi phòng, coi nhƣ thi xong. Tôi không ngờ là mình 

nhận đƣợc Chứng chỉ Hán văn, nhƣng giờ thì chữ Hán… trả lại 

cho quý Thầy hết rồi.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2015, anh bạn Lê Ký Thƣơng còn tặng cho tôi quyển 

sách dày cộm, 620 trang, bìa cứng với nhan đề Tiên Hoa Lục 
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khảo chú  mà Thầy Đoàn Khoách là tác giả, Thanh Tịnh xb, 

California, U.S.A. 10/2008. Theo Lời đầu sách, Thầy cho biết 

Tiên Hoa Lục là dị bản của Truyện Hoa Tiên của Nguyễn Huy 

Tự, Nguyễn Thiện nhuận sắc.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Đây là truyện Nôm, viết bằng chữ Nôm. Bản Tiên Hoa 

Lục đƣợc Thầy tìm thấy ở Thƣ viện trƣờng Phƣơng ngữ Văn 

hóa Đông phƣơng, Paris, nƣớc Pháp. Thầy khào sách này, 

phiên âm chữ Nôm ra chữ Quốc ngữ và Chú thích. Sách có in 

lại bản chữ Nôm cùng có phần khảo dị với các bản nôm khác. 

Cuối sách có 1 trang đăng ảnh Thầy và tiểu sử Thầy giống nhƣ 

tiểu sử tôi trích ở trên. 

● 

Học đại học Văn khoa, tôi còn có nhiều kỷ niệm với Thầy 

Hồ Đắc Định, Thầy Nguyễn Lƣơng Hàn, Thầy Lê Văn Hảo, 

Thầy Nguyễn Văn Dƣơng… Thầy Hồ Đắc Định đã hƣớng dẫn 

tôi soạn bài nói chuyện với đề tài “Thơ trong tranh thủy mặc”, 

nhƣng tiếc không có thời gian trình bày. Thầy Lê Văn Hảo 

(Thầy mất ở Pháp) có tặng tôi quyển sách về Dân tộc học của 

Thầy, đó là luận án Tiến sĩ của Thầy, tiếc rằng bị mất năm Mậu 

Thân (1968). Thầy Nguyễn Văn Dƣơng đã giúp tôi nhớ 214 bộ 

chữ Hán bằng cách bảo tôi viết trên bìa cứng bằng khổ carte 

visite, bỏ túi và lấy ra xem, ra học bất cứ lúc nào. Giờ quý 

Thầy đã về cõi vĩnh hằng, tiếc rằng tôi chẳng thắp cho quý 
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Thầy một nén hƣơng nào. Nhƣng trong tâm tôi không bao giờ 

quên đƣợc những tháng ngày đƣợc quý Thầy rèn luyện, dạy dỗ. 

● 

Có một kỷ niệm vui vui nữa. Nguyên năm 1970, không 

biết bạn nào giới thiệu mình có máy đánh chữ, biết đánh máy, 

xuất bản tài liệu mà có hai nữ sinh trƣờng Đồng Khánh đến 

nhờ tôi đánh stencil và trình bày  bài vở cho tập san lớp đệ 

Nhất C2. Tôi từ chối không đƣợc và bắt tay vào làm. Đặc san 

mang tên LỤA TRẮNG - ĐẶC SAN MÙA HẠ 1970, 76 

trang, in 2 mặt. Đánh stencil, trình bày xong, tôi giao cho các 

cô tự in ấn, đóng xén lấy. Sau đó, các cô mang đến tặng tôi 1 

tập, với lời đề tặng bằng mực tím: “Bản của ông Ngô Văn Ban. 

“bố” đỡ đầu của Lụa Trắng. Nhất C2 Đồng Khánh, 69-70”. 

Mặt sau tập san có 11 chữ ký của 11 tác giả có bài trong tập 

san. Đƣợc làm “Bố đỡ đầu” của một tờ báo học trò, nhất là học 

trò của một “trƣờng nữ áo tím” đất Cố Đô thì không gì vui 

bằng… 
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● 

Trên chiếc bảng đen tại phòng học ban Việt-Hán, tôi đã 

dùng phấn trắng vẽ đoàn “Vinh quy bái tổ” của quan Trạng sau 

khi thi Hội, đỗ Tiến sĩ, đƣợc nhà vua ban áo mão, lọng, bản 

Tiến sĩ, ngựa xe, đoàn tùy tùng rƣớc về làng. Để rồi “ngựa anh 

đi trƣớc, võng nàng theo sau”… 

Hình vẽ đó đƣợc in lụa trên 

bảng DANH SÁCH GIÁO SINH 

TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỆ NHỊ 

CẤP - DANH SÁCH GIÁO SINH 

TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỆ NHẤT 

CẤP khóa PHAN CHU TRINH mà 

hiện nay tôi cũng nhƣ đa số bạn 

khóa Phan Chu Trinh còn lƣu giữ.  

 

 

 

  

                          

 

 
BÌA TRƯỚC                                     BÌA SAU  

      

DANH SÁCH GIÁO SINH TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỆ NHỊ VÀ ĐỆ NHẤT CẤP 
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Những kỷ niệm của một thời học đại học Huế của tôi 

đƣợc ghi chép ở trên chỉ là một phần nhỏ trong một thời gian 

bốn-năm-đại-học-huế của tôi, rất nhiều kỷ niệm của một vùng 

đất mùa hè thì nắng nóng điên ngƣời, mùa đông thì mƣa lạnh 

dầm dề suốt ngày đêm, với những ngƣời Thầy, với những bạn 

đồng môn gần gũi thân thiết, với những sinh hoạt đoàn hội, làm 

báo, công tác xã hội, “xuống đƣờng”, “đêm không ngủ”… 

Mong rằng những ghi chép ở trên sẽ gợi lại cho các bạn 

đồng môn một quá khứ “mài đũng quần” trên ghế đại học đầy 

vui thích nhƣng cũng đầy gian khổ phải vƣợt qua để làm 

NGƢỜI THẦY. 

N.V.B 

 

 

VUI HỌP MẶT 

Hôm nay ta lại gặp nhau 

Anh em ĐỒNG KHÓA đồng sâu nghĩa tình 

Hôm nay ngồi lại, chúng mình 

Cùng nâng ly rượu ấm tình cố nhân. 

BUỒN ĐAU VẮNG BẠN 
Hôm nay vui chén rượu nồng 

Nhớ nhung bạn cũ cách sông biển trời 

Có bạn lìa khỏi cuộc đời 

Không bao giờ gặp để ngồi với nhau 

Tay nâng chén rượu, lòng sầu…. 

 

Ngày Họp mặt khóa Phan Chu Trinh 

lần thứ V tại TP Đà Nẵng 2019 

NGÔ VĂN BAN cảm tác. 
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PHÓNG SỰ ẢNH 
NHỮNG LẦN HỌP MẶT CỦA “CÁC ÔNG BÀ GIÁO 
GIÀ” KHÓA PHAN CHU TRINH TẠI HUẾ, ĐÀ 
NẴNG, NHA TRANG 
------------------------------------------------- 

NGÔ VĂN BAN  
thực hiện 

 

Các bạn tốt nghiệp khóa Phan Chu Trinh lên 

đƣờng nhận nhiệm sở từ năm 1970, đến năm 2015 

đúng 45 năm, tất cả đã già yếu, sống nhiều nơi 

trong nƣớc và định cƣ ở nƣớc ngoài. Trong nƣớc, 

các bạn định cƣ tƣơng đối nhiều ở thành phố Đà 

Nẵng và trong tỉnh Thừa Thiên - Huế.  

Các bạn ở Đà Nẵng cùng các bạn ở Thừa 

Thiên - Huế họp nhau, bàn bạc và quyết định cần 

phải tụ họp lại những bạn trong khóa sau một thời 

gian dài xa cách, để thăm nhau, hàn huyên, tìm lại, 

nhắc lại những ngày êm đềm, vui vẻ nhƣng không 

kém phần gian khổ của một thời mài-đũng-quần-

trong-các-giảng-đƣờng-đại-học… 

Bây giờ tuy tuổi đã lớn, nhƣng vẫn còn đi lại 

đƣợc, sức khỏe tƣơng đối, chứ mai kia già yếu, 

“nằm một chỗ”, rồi có bạn “vĩnh biệt cuộc đời” thì 

thật là nuối tiếc. Bây giờ gặp đƣợc bạn nào hay 

bạn nấy, bao nhiêu ngƣời cũng đƣợc. 

 Các bạn ra quyết định chọn ngày Giỗ Tổ 

Hùng Vƣơng mồng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm 

làm ngày HỌP MẶT. Ngày VỀ NGUỒN. Ngày về 

nơi chốn xƣa để tìm lại một quá khứ mình đƣợc 

đào tạo thành một NGƢỜI THẦY, để từ đó nhớ 
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lại, biết ơn NHỮNG THẦY CÔ đã hết lòng truyền 

thụ kiến thức, giáo dục ĐẠO LÀM THẦY, đào 

tạo nên NHỮNG NGƢỜI THẦY đúng nghĩa 

NGƢỜI THẦY cho chúng ta.  

 

 

 

 

“NHỮNG ÔNG BÀ GIÁO GIÀ” HUẾ VÀ ĐÀ NẴNG                
HỌP BÀN TỔ CHỨC HỌP MẶT HẰNG NĂM 
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Địa điểm họp mặt đầu tiên là thành phố Huế, nơi 

có ngôi trƣờng, “cái nôi đào tạo” chúng ta để từ đó 

lên đƣờng làm nhiệm vụ ngƣời Thầy. Về Huế là VỀ 

NGUỒN. Và bắt đầu ngày Giỗ Tổ Hùng Vƣơng năm 

2015 là ngày họp mặt đầu tiên của những-ông-bà-

giáo-già khóa Phan Chu Trinh đại học Sƣ phạm Huế. 

Ngoài lần họp mặt lần thứ I ở Huế năm 2015, 

theo thông lệ, “đến hẹn lại lên”, các năm tiếp theo 

đều có tổ chức họp mặt: Lần thứ II (2016) ở TP Đà 

Nẵng, lần thứ III (2017) ở TP Huế, lần thứ IV (2018) 

ở TP Nha Trang, lần thứ V (2019) ở TP Đà Nẵng và 

thứ VI này (2020) ở TP Huế, họp mặt kỷ niệm 50 

năm rời trƣờng đại học Sƣ phạm (1970-2020). 

Sau đây là những hình ảnh những cuộc họp mặt 

đầy ấm áp, thân thƣơng và là những kỷ niệm rất quý 

không thể nào quên đƣợc trong ký ức của mỗi chúng 

ta.  

Các hình ảnh tôi không chú thích để các bạn tự 

khám phá, nhƣ thế vui hơn. Ảnh tôi chụp rất nhiều 

và trong điện thoại thông minh của đa số các bạn đều 

có. Do đó chỉ chọn những ảnh tiêu biểu thôi. Coi nhƣ 

Phóng sự ảnh này là “một gợi nhớ” từng giai đoạn 

chúng ta gặp nhau, để thấy “kẻ còn ngƣời mất”, 

ngƣời bệnh hoạn, ngƣời bận việc riêng, ngƣời ở nƣớc 

ngoài… không dự đƣợc. 

N.V.B 

 

 

 

 



246 

 

 

 

 

 

 

HỌP MẶT LẦN I:  
Thành phố Huế 

Ngày GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG 10/3 năm Quý Mùi  

(Họp mặt ngày 28 tháng 4 năm 2015) 

 

 

- Các bạn trong các ban Sƣ phạm gồm 

26 ngƣời đến thăm trƣờng đại học Sƣ 

phạm Huế, nơi những năm tháng chúng ta 

đƣợc đào tạo thành những NGƢỜI THẦY.  

 - Đến thăm thầy Kiên, đến nhà Đỗ 

Trọng Hồi thắp nhang. 

- Tiệc vui họp mặt tại nhà hàng Về 

Nguồn ở huyện Hƣơng Trà, bàn việc họp 

mặt lần thứ II. 

- Tham quan Huyền Không Sơn 

Thƣợng ở huyện Hƣơng Trà. 

- Chia tay, hẹn ngày họp mặt lần II 

Giỗ Tổ Hùng Vƣơng năm 2016 tại Thành 

phố Đà Nẵng. 
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HÌNH ẢNH HỌP MẶT LẦN I:  
Thành phố Huế 
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HỌP MẶT LẦN II:  
Thành phố Đà Nẵng 

Ngày GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG 10/3 năm Bính Thân  

(Họp mặt ngày 16 tháng 4 năm 2016) 

 

 

- Họp mặt 2 đoàn Huế - Đà Nẵng tại quán 

Trúc Lan Viên gồm 17 ngƣời. Ăn sáng, chụp 

hình. 

- Viếng chùa Linh Ứng, quận Sơn Trà. 

- Họp đoàn, bàn việc họp mặt lần thứ III, 

ăn trƣa tại nhà hàng Ocean. 

- Viếng cảnh Ngũ Hành Sơn. 

- Thăm bạn Vinh sau cơn tai biến. 

- Chia tay, hẹn ngày họp mặt lần III Giỗ 

Tổ Hùng Vƣơng năm 2017 tại Thành phố Huế. 
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HÌNH ẢNH HỌP MẶT LẦN II:  
Thành phố Đà Nẵng 
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252 
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HỌP MẶT LẦN III:  
Thành phố Huế 

Ngày GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG 10/3 năm Đinh Dậu  

(Họp mặt ngày 6 tháng 4 năm 2017) 

 

 

 

 

- Họp mặt 2 đoàn Huế - Đà Nẵng tại quán 

Ngự Viên Xanh gồm 22 ngƣời. Ăn sáng, chụp 

hình. 

- Viếng thăm Khu kỷ niệm Huyền Trân 

Công chúa và Phật Hoàng Trần Nhân Tôn. 

- Đi thuyền rồng, ngƣợc sông Hƣơng lên 

Nguyệt Biều, đến nhà hàng Riverside de 

Boutique họp đoàn, bàn việc họp mặt lần thứ 

IV, ăn trƣa, viếng cảnh. 

- Chia tay, hẹn ngày họp mặt lần IV Giỗ 

Tổ Hùng Vƣơng năm 2018 tại Thành phố Nha 

Trang. 
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HÌNH ẢNH HỌP MẶT LẦN III:  
Thành phố Huế 
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HỌP MẶT LẦN IV:  
Thành phố Nha Trang 

Ngày GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG 10/3 năm Mậu Tuất  

(Ngày họp mặt 24 và 25 tháng 4 năm 2018) 

 

 

- Ngày 24-4 các bạn gồm 27 ngƣời tập trung về 

Nhà nghỉ Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 46 Trần 

Phú tại thành phố Nha Trang, bên bờ vịnh Nha 

Trang. 

- Tham quan Khu du lịch thác Giang Bay tại 

huyện Khánh Vĩnh - Ăn trƣa. 

- Tối về Nhà nghỉ họp đoàn. 

- Ngày 25-4 (mồng 10 tháng 3 Giỗ Tổ Hùng 

Vƣơng) đoàn đến Đền Hùng Vƣơng tại thành phố 

Nha Trang thắp nhang tƣởng nhớ đến Vua Hùng có 

công dựng nƣớc. 

- Tham quan Hải học viện Nha Trang, Tháp Bà 

Pônaga. 

- Buổi trƣa tiệc vui họp mặt và chia tay tại Cửa 

hàng ăn uống Yến Sào kề bên Nhà nghỉ. 

- Buổi chiều và tối một số bạn lên đƣờng về 

nhà, một số bạn ở lại ngày mai sẽ về. 

- Chia tay, hẹn ngày họp mặt lần V Giỗ Tổ 

Hùng Vƣơng năm 2019 tại Thành phố Đà Nẵng. 
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HÌNH ẢNH HỌP MẶT LẦN IV:  
Thành phố Nha Trang 
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HỌP MẶT LẦN V:  
Thành phố Đà Nẵng 

Ngày GIỖ TỔ HÙNG VƢƠNG 10/3 năm  Kỷ Hợi  

(Họp mặt ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2019) 

 
 

 

- Sáng 15-4: Họp mặt 2 đoàn Huế - Đà Nẵng tại 
quán tại Nhà hàng Sun Ocean, số tham dự dao động 
từ 17 đến 19 ngƣời. Đoàn Huế và các bạn ở xa nghỉ 
tại Hotel Gia Lâm. Ăn sáng, chụp hình. 

- Tham quan Công viên Kỳ quan Thế giới 
(Wonder Park). 

- Thắp nhang tại nhà Lƣu niệm Phan Chu Trinh. 
- Đi Hội An, ăn trƣa cơm gà Bà Nga. 
- Hóng gió biển Cửa Đại. 
- Tham quan Vinperland Nam Hội An: 

+ Dạo phố cổ, phố Tây, thăm làng nghề, đình, 
chùa, cảnh nông thôn… 

+ Ngồi thuyền xem vƣờn thú. Thăm vƣờn 
chim. 

+ Ăn tối  
+ Xem phim 3D 
+ Xem nhạc nƣớc 

- Về thành phố Đà Nẵng nghỉ đêm 
- Sáng ngày 16-4: Ăn sáng tại quán Madame 

Lan, họp bàn cuộc họp mặt năm 2020 tại thành phố 
Huế, chụp hình lƣu niệm. 

- Chia tay, hẹn ngày HỌP MẶT LẦN VI GIỖ 

TỔ HÙNG VƢƠNG NĂM 2020 TẠI THÀNH 
PHỐ HUẾ. 
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HÌNH ẢNH HỌP MẶT LẦN V:  
Thành phố Đà Nẵng 
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LLỜỜII  KKẾẾTT 

của Nhóm Thực hiện 

     

Thế là trong cuộc họp mặt lần thứ VI tại thành 

phố Huế năm 2020 của các bạn khóa Phan Chu Trinh 

trƣờng đại học Sƣ phạm Huế đã có một ĐẶC SAN 

làm kỷ niệm. 

ĐẶC SAN dù hay dù dở, dù đẹp dù xấu cũng là 

những tấm lòng của các bạn trao cho nhau, coi nhƣ 

một kỷ niệm trong cuộc gặp gỡ đầy thân tình, ấm áp 

này. 

Nhóm Thực hiện mong rằng sau cuộc họp mặt 

lần thứ VI này, các bạn hãy ghi nhận những tình 

cảm, có nhiều cảm hứng để sáng tác thơ, truyện, tùy 

bút, những chuyện về quá khứ bạn nhớ lại nhân một 

cái gì đó “gợi nhớ”… đề cuộc họp mặt lần thứ VII 

năm 2021 chúng ta cũng có một tờ ĐẶC SAN nữa, 

ghi dấu một kỷ niệm giữa chúng ta trong suốt một 

quãng đời. 

Mong lắm thay! 

Nhóm thực hiện Đặc san thân chúc Các Bạn 

luôn Khỏe mạnh, An lành, Hạnh phúc…. và hẹn gặp 

lại Các Bạn trong kỳ họp mặt lần thứ VII năm 2021. 

 

NHÓM THỰC HIỆN    
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