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      Các bạn Thụ Nhân thân mến, đặc biệt các bạn khóa I và II vì tôi muốn giới thiệu 

đến các bạn một đồng môn đồng khóa. Người đồng môn này nhiều bạn đã biết, biết ít 

hoặc biết nhiều nhưng cũng có thể có ít người chưa biết. 

Điều thứ hai cần nói: Tựa của bài giới thiệu là: “Lời trần tình tự nguyện” có nghĩa là 

do chính tôi tự ý “lắm chuyện” chứ người bạn nầy không gợi ý, đề nghị và cũng 

không hay biết trước!  

Điều thứ ba: Tại sao lại giới thiệu trong lúc nầy? Vì vào khoảng gần cuối năm nay, 

vào mùa Thu 2018 có Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới tại San Jose, bắc CALI và đồng 

thời có họp mặt K.I&II kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp khóa đầu tiên trường Chánh Trị 

Kinh Doanh / VĐHĐL (tại San Jose 14 tháng 9/2018 và tại VN tháng 12/2018). Cũng 

từ lý do kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp nầy, một số anh chị em K.I & II định ra một Đặc 

San kỷ niệm… Có gợi ý, có liên lạc, có trao đổi nhưng cuối cùng là chưa có làm gì 

cả! Chắc có nhiều lý do, thôi chuyện đó tính sau. Tuy nhiên trong lúc đó có một 

người, không biết đã có dự tính từ trước hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp kỳ 

diệu đã âm thầm làm công việc nầy, làm một cách lặng lẽ, đơn độc… Phải nói rõ hơn, 

đây không phải là một cuốn Đặc San, nhưng có hình thức một tiểu thuyết (theo tác 

giả nói là tưởng tượng…) một cuốn chuyện, một tuyển tập thơ văn… Dĩ nhiên một 

đôi chỗ, đôi phần có pha trộn một ít hư cấu để tạo ấn tượng cho thêm phần sinh động, 

thi vị, lãng mạn…  Nhưng tất cả địa danh, vị trí, nơi chốn thân quen cũng như hầu hết 

nhân vật SV và những sinh hoạt bốn năm đầu của trường Chánh Trị Kinh Doanh/ 

VĐHĐL (Năm I : Nhập Môn – Năm II : Khái Luận – Năm III : Nhiệm Ý – Năm IV: 

Sưu Khảo) là có thật đến chín mươi chín phần trăm. 

     Mở đầu đã hơi dong dài, tôi phải bắt đầu về người bạn tôi muốn giới thiệu, chuyện 

nội dung cuốn sách sẽ nói thêm sau. Về tính cách của người bạn nầy tôi chỉ ngắn gọn 

mấy từ : Rất hiền lành, khiêm tốn, kiên nhẫn, chịu khó, giàu lòng nhân ái, nói chung: 

vô cùng dễ thương.  (Ai đã sinh hoạt chung, tiếp xúc nhiều lần mà không đồng ý thì 

xin liên lạc với Hàn…)  Đó là đồng môn khóa I CTKD : Nguyễn Đức Quang Hà Nội 

(Quang DU CA là Quang Sơn Tây ) còn có biệt danh là Quang  Già Cơ. Tôi không 

biết rõ vì lý do gì lúc đó bạn bè đã đặt cho Quang biệt danh là Quang Già Cơ?  

Nhưng càng về sau nầy nhất là từ khi gặp lại nhau năm 1995 trên đất Mỹ, ở 

Washington State và sinh hoạt với nhau rất nhiều lần tôi thấy nó càng ngày càng 

đúng: vì trong lá bài con già cơ có Trái Tim Hồng. 

     Nhân dịp kỷ niệm 50 mươi năm tốt nghiệp Khóa đầu tiên trường Chánh Trị Kinh 

Doanh/VĐHDL và một vài lý do phụ khác, Quang Già Cơ sẽ cho ra mắt cuốn sách 

“Đà Lạt Trong Niềm Nhớ” (Lấy tựa đề của ĐHTNTG Nam Cali 2016). Trong tháng 

tư nầy Quang đã cho in thử vài cuốn và gởi cho tôi một cuốn để đọc trước rồi cho biết 

ý kiến và phê bình, nhận xét xem có nên cho in ra để phổ biến không ? Nói là để phê 

bình hay nhận định về một cuốn sách, quả thật tôi không có khả năng; nếu có gượng 



ép thì cũng chỉ là dùng lại những danh từ quen thuộc sáo rỗng, hay những phạm trù 

khuôn mẫu mà thôi…Người ta thường ví những tác phẩm âm nhạc, thơ văn là những 

món ăn tinh thần… thôi thì cứ xem cuốn sách của Quang như là một món ăn đi thì 

đây là khẩu vị của tôi : 

   - Trước hết nó không phải là sơn hào, hải vị, bào ngư, vi cá, tôm hùm, King crab, 

bò kô bê, susi cá ngừ đại dương… nói chung không phải là những món ăn cao cấp 

của giới thượng lưu. 

   - Nhưng nó đích thực là những món ăn dân dã, bình dị, mùi vị thân quen, hương 

nồng ấm áp mà lúc rời xa hàng chục năm, vài chục năm vẫn nhớ mãi và khi nghĩ tới 

vẫn thấy thèm, vẫn ước ao được húp những ngụm nước xáo, nước lèo ấm nóng ẩn 

chứa đầy ắp kỷ niệm… nó cụ thể như là : Phở Bằng, phở Bưu Điện, phở Ngọc Lan; 

Mì Quãng ấp Ánh Sáng, Hoàng Diệu; Mì đùi vịt Phan đình Phùng, bánh cuốn chả, 

thịt nướng trong chợ lồng, bánh xèo mực đường Tăng bạt Hổ… tất cả là ở Đà Lạt và 

ngoài ra là những món canh bún, bún riêu cua, bún bò Huế thơm lừng ở những cái 

sạp đầu các con hẽm ở những nơi khác… 

   Nghĩa là cuốn sách đưa ta trở về vùng quá khứ rất thân quen gần gũi của bốn năm 

SV/ ĐHĐL và những con người dĩ vãng mà nay đã xa cách hoặc không còn hiện hữu 

trên thế gian nữa… nhưng đọc lại những sinh hoạt của đồng môn, bạn bè bốn năm 

trường cũ thì vẫn cảm nhận được hình như họ vẫn còn đâu đây và cả chính mình nữa 

cũng đang ẩn hiện đâu đó trong Giãng Đường, trên Đồi Cù, dọc Con Đường Tình 

Yêu hay trong quán Phở, cà phê Tùng , quanh khu chợ Hòa Bình, trong quán cơm Lữ 

Quán Thanh Niên hay Đại Học Xá v..v… 

   Cuốn sách khoảng 400 trang là kết quả của sự kiên nhẫn tìm tòi, sưu tập, gạn lọc và 

nặn óc, nắn nót từng lời, từng đoạn để hình thành… Các bạn Thụ Nhân ơi hãy khuyến 

khích và tưởng thưởng cho sự kiên nhẫn chịu khó của người bạn đồng môn của mình, 

nhất là hãy nghĩ đến và chia sẻ tấm lóng yêu thương Đà Lạt của một cựu Sinh Viên 

(và tất cả chúng ta) đã có những năm tuổi trẻ đẹp nhất đầy ắp kỷ niệm tại Viện Đại 

Học Đà Lạt mà như Quang Già Cơ đã nói là Quê Hương Tinh Thần từ đó SV bước 

vào đời. 

   Cách khuyến khích bạn mình cụ thể nhất là hãy CÓ và ĐỌC quyển sách “ĐÀ LẠT 

TRONG NIỀM NHỚ” mà Quang Già Cơ sẽ cho ra đời vào khoảng tháng 8/2018 

trước Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới và Kỷ Niệm 50 năm Tốt nghiệp Khóa Đầu Tiên 

trường CTKD/VĐHĐL. Hãy nhớ kỷ là để ủng hộ và yêu thương bạn mình là: CÓ và 

ĐỌC mới trọn vẹn 100%. 

   Hãy liên lạc để biết thêm mọi chi tiết về cuốn sách, cách gởi và ấn phí… 

 -  Nguyễn Đức Quang 

 -  Điện thoại : 206-841-2728 

 - Email : quangseattle2@hotmail.com 

    Người bạn già thân thương của Quang Già Cơ  

    Hàn Sĩ Phan 
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