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Tựa đề câu chuyện bữa nay phỏng theo tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Phú Đức « Châu Về 

Hiệp Phố » xuất bản năm 1926. Tác giả kể một câu chuyện tình, hồi kết cục là Châu Về Hiệp 

Phố. Cuộc họp mặt mùa thu của Thụ Nhân Paris ngày 13/10/2013 là câu chuyện tình Thụ 

Nhân « Châu Hòan Hiệp Phố », là những hạt ngọc Thụ nhân trở về - Châu hoàn – hội ngộ tại 

Phố Opera tại nhà hàng Le Santal, giữa Paris đô hội. Đặc biệt trong buổi họp mặt có thầy cô 

Lâm Thành Liêm, thầy cô Trần Văn Ngô và khoảng 50 Thụ Nhân xa gần. Xa nhất có anh chị 

Phan Thạnh đến từ tiểu bang Washington. Ngoài ra là anh Thạch Lai Kim từ Đức, anh chị 

Trần Văn Nho (Na Uy). Gần nhất có anh Công Thế Cường và chị Lê Thạch Trúc. Muốn diễn 

tả đầy đủ ý nghĩa cuộc họp mặt, lẽ ra tựa đề bài viết phải là Chuỗi Châu Ngọc Hiệp Phố 

Opéra. Chủ nhân nhà hàng Le Santal ở Opéra (Paris) là chị Lê Thạch Trúc. Le Santal là tên 

một loại cây nhiệt đới, phải chăng cũng là hiện thân của cây Thụ Nhân ? 

 

 

Nhà hàng Le Santal làm ta nhớ lại Le Palanquin của Cô Từ Dung, phu nhân của GS Trần Văn 

Ngô, cả hai đều là luật gia. Nhờ lòng ưu ái của Thầy và Cô Trần Văn Ngô, trong hai thập niên 

liền, Thụ Nhân Paris thường xuyên tổ chức nhiều lễ hội, nhiều cuộc hội luận tại Le Palanquin. 

Khi lấy tên Le Palanquin, phải chăng cô Từ Dung muốn mượn tên cuốn tiểu thuyết nổi danh 

của Chow Chinglie : Le Palanquin des larmes (Chiếc cáng lệ sầu) xuất bản năm 1975, nói 

thay nỗi u hoài viễn xứ ? 

 



Trong số bạn bè CTKD, chị Lê Thạch Trúc và tôi đều khoác áo luật sư. Không phải là kiếm 

cung, mà là cây kiếm Domaclès. Theo truyền thuyết, Domaclès nói với bạo chúa : quyền lực 

chỉ là nhất thời, sau đó là nhục nhã, ê chề. Vào đầu thập niên 80, chị Trúc sang Pháp, học 

DEA de droit social ở Đại học Luật khoa Paris 2. Sau đó, chị là chủ nhân một nhà hàng bề thế 

ở Opéra. Chị cho biết thầy Vương Văn Bắc, thầy Vũ Quốc và nhiểu nhân vật trong chính giới 

Pháp thường lui tới nhà hàng. Lâu nay, vì công việc làm ăn nên chị không có dịp sinh hoạt 

Thụ Nhân.  

 

Anh Thạch Lai Kim bắc nhịp cầu với Thụ Nhân khắp nơi, sáng lập và điều hành trang Blog 

Thụ Nhân Âu Châu, nội dung phong phú, đa dạng ; trình bầy rất mỹ thuật. Nhờ vậy, trang 

blog của anh ngày càng mở rộng, số người ghé thăm ngày càng nhiều.  

 

 
 

Song Thạch Tương Phùng: Lê Thạch Trúc, Thạch Lai Kim 

 

 
 

từ trái sang phải : Đinh Hùng, Nguyễn Văn Vĩnh,  

Trịnh Văn Đăng, LĐT, Công Thế Cường, Chu Nguyệt Nga 

 



Cuộc họp mặt kéo dài từ 12 giờ trưa đến 21 giờ. Trước bữa ăn trưa, anh Phạm Trọng Khoát có 

đôi lời chào mừng quý thầy cô và bạn bè Thụ Nhân. Trong tiết thu đìu hiu, anh mời tất cả 

cùng tưởng nhớ đến Sư huynh Nguyễn Văn Kế qua đời cách nay đúng 10 năm, quý Cha Viện 

trưởng, quý thầy cô và bạn bè các khóa đã qua đời. 

 

Bữa nay, nhà hàng Le Santal làm rất nhiều món ăn ngon. Có đến tận nơi mới biết bí quyết 

thành công của chị Lê Thạch Trúc : chị chu đáo lo cho mọi người, nói chuyện bặt thiệp. Ngoài 

ra, chị còn tự tay cúi nhặt từng mảnh giấy vụn rớt trên nền nhà, nấu và hâm nóng thức ăn. Cả 

hai bữa trưa và tối tại Le Santal đều có rượu chát ngon, chùm nho chín ngọt ngào và nhiều 

món tráng miệng khác nữa. 

 

Anh Lưu Văn Dân điều khiển phần văn nghệ mùa thu rất đặc sắc, với nhiều tiết mục đơn ca và 

hợp ca. Mỹ Vân độc tấu đàn tranh, thầy Trần Văn Ngô hát một bản dân nhạc, cô Từ Dung đơn 

ca bản ‘‘Thu Quyền Rũ’’, nữ ca sĩ Thu Hương từng góp mặt trong Paris By Night cũng trình 

diễn đơn ca, cùng với các màn đơn ca khác của Đinh Hùng, Minh Châu, Trần Văn Nho (làm 

sống lại giọng ca Nhật Trường) v.v. Lưu Văn Dân ca bản ‘‘Paris còn nhớ hay quên’’ của Trần 

Thụy Minh, bút hiệu của Trần Văn Nho. 

 

 
 

Ban hợp ca Thụ Nhân. Từ trái sang phải: Liên Hương, Mỹ Vân 

Lưu Văn Dân, Phan Thạnh, Nguyễn Văn Long (guitare) 

 

Anh Phạn Thạnh bút hiệu Hàn Sĩ Phan, khóa 1, đến từ Hoa Kỳ trình diễn màn vọng cổ ‘‘Tâm 

Tình Viễn Xứ’’ do anh biên soạn. Trong sáu câu, anh Phan Thạnh tâm tình: ‘‘Hội ngộ hôm 

nay xin tâm sự một đôi lời. Còn nhớ ngày xưa, năm sáu tư mùa thu Đà Lạt, sĩ tử khắp nơi 

phiêu bạt đến Đà thành, cùng nhau theo học Chính trị Kinh Doanh. Ngày khai khóa cùng lắng 

nghe cha Viện trưởng ôn tồn dạy bảo: Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc 

như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như Thụ Nhân…’’ 

 

Sau phần văn nghệ, anh Phạm Trọng Khoát kính mời thầy Trần Văn Ngô chủ tọa cuộc bầu tân 

ban chấp hành, nhiệm kỳ 2013-2015. Sau khi kiểm phiếu, thầy Ngô đã công bố kết quả như 

sau: 

 

 

 



Chủ tịch : anh Nguyễn Minh Khôi 

 

Tân chủ tịch đã thành lập ban chấp hành gồm có: 

Phó Chủ tịch: anh Phạm Trọng Khoát 

Tổng thư ký: anh Lưu Văn Dân 

Thủ quỹ: chị Trần Thị Châu 

Úy viên Tiếp tân: chị Đoàn Trần Nghị nhũ danh Diệu Hỷ 

Ủy viên Giao tế và Xã hội: chị Nguyễn Khánh Chúc nhũ danh Thanh Mai 

Ủy viên Ngọai vụ: anh Lê Đình Thông 

 

 
 

Anh Nguyễn Minh Khôi (tân chủ tịch) đang phát biểu,  

trước sự chứng kiến của GS Trần Văn Ngô 

 

Sau đây là bài thơ Mùa Thu Thụ Nhân, xin đề tặng các anh chị Thụ Nhân xa gần. Mấy chục 

năm về trước, chúng ta gặp nhau vào mùa thu tựu trường. Chúng ta gặp lại nhau cũng vào 

mùa thu, cùng ôn lại các kỷ niệm Thụ Nhân. 

 

Nắng sớm mưa chiều hoa lá rơi 

Mùa thu Đà Lạt khắp nơi nơi 

Thụ Nhân : lý tưởng trồng người mới 

Trồng suốt trăm năm suốt một đời 

 

Kiêm Ái thu vàng nhớ chốn xưa 

Nhớ thầy nhớ bạn nắng lưa thưa 

Nhớ mãi giảng đường và lớp học 

Tâm tình Hội Hữu vẫn như xưa 

 

Mấy chục năm trời mới gặp nhau 

Ơn thầy nghĩa bạn mãi bên nhau 

Gia đình Thụ Nhân cùng xum họp 

Trăm nhớ ngàn thương vạn nỗi sầu 

 
 
 

Cuộc họp mặt mùa thu của Thụ Nhân Paris đã kết thúc khoảng 21 giờ cùng ngày. 


