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Hai quyển “Tuyển Tập Diễn Đàn Thụ Nhân” và “Lão Trê Thắng Kiện” được ký tặng các sinh viên 

Thụ Nhân trong buổi ra mắt. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi ra mắt sách và hội ngộ Tất Niên – mừng Xuân Canh 

Tý 2020 của hội cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt Nam California (thường được gọi Thụ Nhân 

theo huy hiệu của viện) diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond 

Seafood Palace 1, Garden Grove. 

Tuyển Tập Diễn Đàn Thụ Nhân 2019 và tuyển tập truyện ngắn “Lão Trê Thắng Kiện” của tác giả 

Nguyễn Quang Tuyến được MC Nguyễn Đức Nam và Bác Sĩ Nguyễn Đức Cường giới thiệu đến 

mọi người trong bầu không khí thân mật, thắm tình Thụ Nhân giữa cựu sinh viên các phân khoa 

Chánh Trị Kinh Doanh, Xã Hội, Văn Khoa, Sư Phạm và Giáo Sư Đỗ Ngọc Hiển. 

Ba diễn giả được mời giới thiệu ra mắt sách gồm nhà báo Đinh Quang Anh Thái giới thiệu tuyển 

tập Diễn Đàn Thụ Nhân 2019, nhà văn Phạm Quốc Bảo giới thiệu tuyển tập “Lão Trê Thắng Kiện” 

của tác giả Nguyễn Quang Tuyến, cựu sinh viên Văn Khoa Viện Đại Học Đà Lạt. Ngoài ra còn có 

phần giới thiệu tập thơ của ba tác giả là cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt trước 1975 do Giáo Sư 

Nguyễn Đình Cường, cựu sinh viên Văn Khoa Đại Học Đà Lạt diễn giải. 

Ông Võ Thành Xuân, người chủ biên Diễn Đàn Thụ Nhân cho biết: “Tuyển Tập Diễn Đàn Thụ 

Nhân 2019 là tuyển tập những bài viết đã đăng trên diễn đàn Thụ Nhân (thunhan.org) từ khoảng 

chín năm nay, với hơn 400,000 người vào xem, nhằm giới thiệu diễn đàn, phổ biến sinh hoạt của 

Thụ Nhân và cũng là lời cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp vào diễn đàn này.” 
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Cựu sinh viên Thụ Nhân Đà Lạt thuộc các khoa của Viện Đại Học Đà Lạt sau hơn nửa thế kỷ gặp 

lại trong ngày vui họp mặt, ra mắt sách. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

Phần thứ nhì được ra mắt là tuyển tập truyện ngắn “Lão Trê Thắng Kiện” của Thụ Nhân Văn Khoa 

Nguyễn Quang Tuyến hiện đang ở Việt Nam. Quyển này được các bạn Thụ Nhân xuất bản tại Mỹ 

với sự đồng ý của tác giả. 

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng gửi lời cám ơn cá anh Nguyễn Văn Sơn (Sơn Râu-Bút hiệu Lysa), 

Phạm Bá Đức và Hoàng Kim Long, là những người ở Việt Nam đã thực hiện học bổng trợ giúp cho 

những hậu duệ Thụ Nhân đang gặp khó khăn và các sinh hoạt khác của Thụ Nhân. 

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái giới thiệu Tuyển Tập “Diễn Đàn Thụ Nhân.” (Hình: Văn 

Lan/Người Việt) 
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Trong phần giới thiệu sách, nhà báo Đinh Quang Anh Thái cho rằng phần trân trọng nhất được nhận 

thấy trong Tuyển Tập 2019 Diễn Đàn Thụ Nhân là nói về cố Linh Mục Nguyễn Văn Lập, vị viện 

trưởng của Viện Đại Học Đà Lạt, với ấn tượng ban đầu là khi Linh Mục Lập đặt tên Viện Đại Học 

Đà Lạt là Thụ Nhân, đã để lại một dấu ấn rất lớn đối với Việt Nam, không những giai đoạn vừa qua, 

mà còn nhiều thế hệ sắp tới nữa. 

Ông Đinh Quang Anh Thái nhận xét: “Với hai chữ „Thụ Nhân,‟ tức là „Trồng Người,‟ quả thật đất 

nước chúng ta rất cần những người tử tế, khi Giáo Sư Nguyễn Phú Đức kể về cách cư xử tinh tế và 

lịch thiệp, trọng hiền đãi sĩ của cha Nguyễn Văn Lập khi ông cho xe về đón các giáo sư tại sân bay 

Đà Lạt, và Giáo Sư Lê Xuân Khoa tinh tế khi viết rằng cha Lập còn lái xe đưa ông đi cà phê tại Đà 

Lạt, thậm chí còn mua những điếu xì gà nhỏ để Giáo Sư Khoa hút, đó là những cách để tin rằng 

chúng ta cần phải phục hồi lại những lòng tử tế, sự lịch thiệp, tinh thần trọng hiền đãi sĩ ấy bây giờ 

đã không còn ở Việt Nam, rất hiếm lắm mới thấy.” 

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái cũng trích một đoạn nhiều ý nghĩa trong bài viết “Đi Tìm Cái Tôi 

Đã Mất” dài khoảng 60 trang của nhà văn Nguyễn Khải, một người có 55 năm theo đảng, rất nổi 

tiếng trong văn giới Cộng Sản Việt Nam. Đoạn văn đó là: “Khi tôi vào trong Nam, thấy học trò 

chào thầy cô giáo, thấy người lớn, người già trẻ em mỗi lần gặp đoàn xe tang ở ngã tư, mọi người 

đều xuống xe ngã mũ, một phong cách rất nho nhã văn hóa của kẻ sĩ miền Nam. Tôi mơ lắm vì 

ngoài Bắc không có cái đó!” 

 

Nhà văn Phạm Quốc Bảo giới thiệu Tuyển Tập “Lão Trê Thắng Kiện.” (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

“Lão Trê Thắng Kiện” của Nguyễn Quang Tuyến, qua phần giới thiệu của nhà văn Phạm Quốc Bảo, 

là một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn, bao gồm các nội dung chính như diễn tả về một nhân vật sống 

lương thiện nhưng luôn vật vã trong bối cảnh Việt Nam hiện nay; tập truyện cũng bộc lộ những tư 

tưởng và suy tư của chính tác giả, nhiều chỗ quá bức bối, nói lên nhiệt huyết của mình đối với thời 

đại nơi mình đang sống. 

Nhà văn Phạm Quốc Bảo chia sẻ: “Cuốn „Lão Trê Thắng Kiện‟ đã được in nhờ các bạn Thụ Nhân ở 

hải ngoại. Đó là một điều hết sức trân trọng, để chúng ta được thấy quyển „Lão Trê Thắng Kiện‟ 

xuất bản tại Mỹ với nguyên bản gốc của tác giả, không bị kiểm duyệt bỏ bớt như bản in ở trong 

nước.” 
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Cô Ngọc Tịnh (thứ tư, trái), tân chủ tịch Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Nam California, 

cùng các vị diễn giả và các đàn anh trong ngày ra mắt sách. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

Cũng trong chương trình này, Giáo Sư Nguyễn Đình Cường đã diễn ngâm một số bài thơ của ba tác 

giả Phạm Bá Đức, Hoàng Kim Long và Nguyễn Văn Sơn, đều là cựu sinh viên Chánh Trị Kinh 

Doanh. 

Trong dịp ra mắt sách, với sự đồng lòng của mọi người, cô Ngọc Tịnh, Thụ Nhân Chánh Trị Kinh 

Doanh, được đề cử là chủ tịch Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Nam California. 

Điều bất ngờ nhất trong buổi họp mặt là có sự tham dự của bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội 

H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, cũng là cựu sinh viên Chánh Trị Kinh Doanh 

và Văn Khoa Đà Lạt. 

Bà Thủy cho hay: “Tôi nhớ như in kỳ đó trường cho sinh viên tham dự thi hoa khôi các trường, tôi 

đoạt giải nhất thi cắm hoa loa kèn, do Đại Tá Phấn làm thị trưởng Đà Lạt dự buổi tuyển lựa, và tôi 

đoạt luôn giải hoa hậu trong vai cô dâu mặc áo dài trắng, phần trang điểm phải nhờ anh bạn Sơn 

Râu trang điểm dùm. Tôi cũng đã học Văn Khoa được 2 năm, nhưng sau đó chịu không nổi vì bị 

đau khớp ở xứ lạnh, phần vì đã thi đậu vô ngành cảnh sát nên đành phải về Sài Gòn.” 

Cô Thu Hiền, cựu sinh viên Chính Trị Kinh Doanh Khóa 8, từ Canada mỗi năm đều qua dự họp mặt 

tất niên Thụ Nhân Nam California, cho hay không ngờ năm nay có quá đông các anh chị thuộc 

nhiều khoa của trường về tham dự. 

Cô Thu Hiền nói thêm: “Khóa 8 chúng tôi phải nói là chịu nhiều bất hạnh nhất bởi vì chúng tôi vừa 

tốt nghiệp vào Tháng Ba năm 1975, chưa được đội mũ áo, làm lễ ra trường lãnh bằng tốt nghiệp thì 

biến cố Tháng Tư Đen ập đến, tất cả đều tan hàng, mỗi người đi mỗi ngã, chính vì hoàn cảnh ấy mà 

bọn tôi thương nhau nhiều hơn, tình Thụ Nhân luôn nồng thắm như thưở ban đầu mới vào trường.” 
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Thụ Nhân 8 Chánh Trị Kinh Doanh, Minh Tâm và phu quân từ Chicago về, hát bài “Điều Giản Dị” 

để tặng bạn đồng môn Bảo Bườn vừa qua đời tại Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt) 

Gặp nhau trong khung cảnh ấm tình Thụ Nhân, với các cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt dường 

như đã thực hiện đúng di huấn của cố Linh Mục Nguyễn Văn Lập, Viện Trưởng Viện Đại Học Đà 

Lạt, là: “Sau này dù bất cứ nơi đâu, các con phải yêu thương và giúp đỡ nhau.” (Văn Lan) 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/01/thu-nhan-ra-mat-sach_5.jpg

