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Ông Võ Thành Xuân giới thiệu hai quyển sách “Tuyển Tập 2019” của Diễn Đàn Thụ Nhân, và “Lão 

Trê Thắng Kiện” tác giả Nguyễn Quang Tuyến, sẽ ra mắt vào ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng, 

2020. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

GARDEN GROVE, California (NV) – Hai quyển sách “Tuyển Tập 2019 Diễn Đàn Thụ Nhân” và 

tuyển tập truyện ngắn “Lão Trê Thắng Kiện” của Nguyễn Quang Tuyến sẽ được giới thiệu ra mắt 

công chúng vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng, 2020, tại nhà hàng Diamond Seafood 

Palace 1 ở địa chỉ 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841. 

Ông Võ Thành Xuân, cựu sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh Khóa 1, Viện Đại Học Đà Lạt, cho hay 

“Tuyển Tập 2019” của Diễn Đàn Thụ Nhân là nơi gặp gỡ của cựu giáo sư và cựu sinh viên Viện 

Đại Học Đà Lạt, một website có gần chín năm nay, với hơn 400,000 người vào xem. 

“Nhằm giới thiệu những bài viết trên Diễn Đàn Thụ Nhân online, chúng tôi chọn lọc một số bài để 

in trên tuyển tập này, nhằm phổ biến đến công chúng các bài viết của các cựu giáo sư và cựu sinh 

viên Viện Đại Học Đà Lạt ngày trước. Hai quyển „Tuyển Tập 2019 Diễn Đàn Thụ Nhân‟ và “Lão 

Trê Thắng Kiện” tác giả Nguyễn Quang Tuyến nhằm mục đích giới thiệu rộng rãi trong giới độc 

giả, sẽ là quà tặng cho mọi thân hữu, các cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt, thành viên trong Gia 

Đình Thụ Nhân tham dự trong buổi ra mắt sách lần thứ hai này,” ông Xuân tiếp. 
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Buổi ra mắt sách sẽ được hai nhà báo Phạm Quốc Bảo và Đinh Quang Anh Thái, cùng Giáo Sư 

Nguyễn Đình Cường giới thiệu. Được biết Giáo Sư Nguyễn Đình Cường cũng là cựu sinh viên Văn 

Khoa khóa đầu tiên của Viện Đại Học Đà Lạt. 

Đồng trưởng ban tổ chức buổi ra mắt sách là ông Võ Thành Xuân, cựu sinh viên Khóa 1 Chánh Trị 

Kinh Doanh, và cô Ngọc Tịnh, chủ tịch Hội Southland, cựu sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh khóa 

10. 

“Các cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt đều thuộc Gia Đình Thụ Nhân, và tất cả những bài vở của 

cựu sinh viên, các giáo sư đều được đưa lên Diễn Đàn Thụ Nhân, đó cũng chính là tinh thần „Thụ 

Nhân‟ mà cố linh mục viện trưởng đã dày công bồi đắp,” ông Xuân nói. 

“Tuyển Tập 2019 Diễn Đàn Thụ Nhân” là một tập hợp nhiều bài viết có tính sưu khảo về lịch sử 

của các vị giáo sư, như các bài “Luận về Thụ Nhân Chi Kế” (Giáo Sư Vũ Quốc Thúc), “Lịch Sử 

Rảo Bước Trong Vùng Đông Nam Á” (Giáo Sư Vương Văn Bắc), “Vấn Đề Các Đảo Hoàng Sa & 

Trường Sa (Giáo Sư Nguyễn Phú Đức), cùng những bài của các sinh viên trên Diễn Đàn Thụ Nhân 

online, nơi gặp gỡ của các giáo sư và sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt ngày trước, với những bài viết 

hồi ký của cố trưởng Du Ca Nguyễn Đức Quang (Già Cơ), Tiến Sĩ Mai Kim Đỉnh (Anh Quốc), và 

nhiều cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt. 

Hai quyển sách “Tuyển Tập 2019” của Diễn Đàn Thụ Nhân, và “Lão Trê Thắng Kiện” tác giả 

Nguyễn Quang Tuyến. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

Trong tuyển tập truyện ngắn “Lão Trê Thắng Kiện,” tác giả Nguyễn Quang Tuyến đã khiến người 

đọc bực bội, khi từ đầu đến cuối câu chuyện là sự trí trá của anh chàng có học, dùng sự xảo quyệt 

của mình để ức hiếp một gia đình người Thượng nghèo ở Tùng Nghĩa Đà Lạt bị chiến tranh cháy 

hết nhà cửa phải đi xe đò qua vùng khác để sinh sống, vẫn mang theo con chó đầy nghĩa tình với 

chủ. Dù không có tội lỗi gì họ cũng bị anh chàng người Kinh tốt mã, đem sự khôn ngoan của mình 

để trấn áp họ trên một chuyến xe đò, dàn cảnh gây sự ồn ào để anh ta qua lọt cửa kiểm soát trên 

đường trốn quân dịch (truyện “Chở Chó”). 

Hay chuyện “Lão Trê Thắng Kiện” kể về chuyện “Trê Cóc” trong kho tàng chuyện dân gian Việt 

Nam, một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết khi đàn nòng nọc của cóc còn nhỏ, bị cá trê ngang 

ngược bắt về làm con mình. Dù kêu oan lên tới cửa quan, cóc vẫn bị quan huyện xử thua kiện. 

Câu chuyện tưởng như chỉ có vậy, nhưng với ngòi bút của tác giả, đã đưa ra nhận xét tinh vi khi 

Cóc thật sự trở về với chính cuộc đời Cóc, bỏ lại sau lưng hàng triệu điều lừa mị, dối gạt hứa hẹn 

hão huyền của lão trê, bỏ lại sau lưng hàng ngàn bài học kiểu này, nọ trong nền giáo dục rập khuôn 

của nòi giống trê, bỏ lại sau lưng quá khứ bệnh hoạn để bước vào cuộc sống mới đúng bản chất tồn 

tại của mình. 

Cô Ngọc Tịnh cho hay buổi hội ngộ đầu năm 2020 này là ngày vui của Gia Đình Thụ Nhân, mà 

theo truyền thống, tất cả các cựu sinh viên, từ khóa “Anh Cả” (Khóa 1) cho đến các khóa em út 

(Khóa 11), cùng các phân khoa Viện Đại Học Đà Lạt ngày trước đều gắn bó tình thân, không phân 

biệt tuổi tác, và các quý vị giáo sư sẽ có một buổi hội ngộ ấm tình đồng môn sau gần nửa thế kỷ tại 

hải ngoại. 

Cô cho biết: “Danh xưng „Thụ Nhân‟ rất thân thương để chỉ tất cả cựu sinh viên của Viện Đại Học 

Đà Lạt, do cố Linh Mục Viện Trưởng Nguyễn Văn Lập đặt tên, lấy ý từ câu nói của Quản Trọng 

„Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế mạc như thụ mộc. Bách niên chi kế mạc như 

thụ nhân.‟ (Kế sách một năm không gì bằng trồng lúa. Kế sách mười năm không gì bằng trồng cây. 

Kế sách một trăm năm không gì bằng trồng người).” 

Từ đó bất cứ sinh viên nào xuất phát từ các phân khoa thuộc Viện Đại Học Đà Lạt ngày trước đều 

có chung một tên gọi là “Thụ Nhân,” ở khắp nơi trên thế giới họ đều nhận nhau qua hai chữ “Thụ 

Nhân” này, cô Ngọc Tịnh cho biết thêm. 



Cô Ngọc Tịnh hào hứng nói: “Hiện chúng tôi chưa thống kê được hết các cựu sinh viên đến dự, 

nhưng các huynh trưởng Chánh Trị Kinh Doanh (Khóa 1) đã ghi danh tham dự rất đông, rồi còn các 

khóa đàn anh từ Virginia, Chicago, San Jose, San Diego về dự. Hứa hẹn một buổi giới thiệu ra mắt 

sách và hội ngộ đầu năm thật tuyệt vời!” 

Buổi ra mắt sách và hội ngộ đầu năm của cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt với sự đóng góp văn 

nghệ của các ca sĩ, cùng tiếng hát của các cựu sinh viên Đà Lạt sẽ làm sống lại một thời hoa niên 

nơi giảng đường Thụ Nhân Đà Lạt trong những ngày đầu Xuân tại Little Saigon. (Văn Lan) 

 



 


