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Tưởng Nhớ anh Hoàng Ngọc Phan. 
 

Mùa Thu năm 1965, lần đầu tiên tôi rời nhà khiêng va-li lên Đà Lạt học.  Sinh trưởng ở Mỹ-Tho, 

một tỉnh miền Tây không có trường dạy tiếng Pháp cũng không có hội Việt Mỹ dạy tiếng Anh, 

tôi cảm thấy quá thiệt thòi vì rất thích học sinh ngữ.  Vì vậy, sau khi ghi tên học trường Chánh 

Trị Kinh Doanh và Văn Khoa tại Viện Đại Học Đà-Lạt, tôi thi vào lớp Anh ngữ của hội Việt 

Mỹ.  Trong dịp này tôi gặp anh Hoàng Ngọc Phan, cũng là một sinh viên CTKD năm nhập môn, 

khóa 2, đến ghi danh học Hội Việt Mỹ Đà-Lạt.  Anh H.N. Phan và tôi cùng thi được vào lớp 8, 

lớp cao nhất trong số các học sinh mới vào học Hội VM-ĐL.  Tôi biết anh Phan từ đó, và đã 

chọn anh làm trưởng nhóm học tập của mình, gồm khoảng 7-8 thành viên trong đó có tôi là phụ 

tá trưởng nhóm. 

Anh Phan là một người rất ít nói, với một nước da bánh mật và một gương mặt rất lầm lì, nên 

những hoạt động của nhóm học tập thường do tôi đề xướng và tổ chức, với tư cách là phó trưởng 

nhóm.  Mùa hè năm thứ hai của khóa 2 (1967), tôi hứng chí chạy lên nhà trọ của anh Phan để 

khoe kết quả thi cử một năm đỗ bốn môn (CT,KD, và hai chứng chỉ Văn Khoa), chưa kể bằng 

Proficiency Michigan của mình.  Trước phòng anh có tấm bảng ghi mấy chữ "Tuyệt Tình 

Cốc".  Khi gặp anh, tôi hí hửng khoe thành tích vừa đạt được của mình.  Anh đăm đăm nhìn tôi, 

chỉ buông ra mấy tiếng, đại khái là "cô này giỏi hỉ", làm tôi hơi mất hứng!  Tôi mơ hồ cảm thấy 

hình như anh Phan và tôi thuộc về hai thế giới khác nhau!  Tuy nhiên, vốn đang say sưa với 

"chiến tích", tôi vẫn mời cả nhóm học tập ra Thủy Tạ ăn mừng.   

Sau khi ra trường, tôi có gặp lại anh H.N. Phan trong một lần du ngoạn với nhóm Thụ-nhân Cali 

ở Lake Tahoe, cũng không nói với nhau tới một câu!  Một thời gian khá lâu sau đó, chúng tôi 

gặp lại anh Phan trong một bữa cơm gia đình ở nhà của Lệ-Mẫn (KH-ĐL), dì của Lê Cung (con 

trai anh Phan, một võ sĩ nỗi tiếng), có gặp cả Lê Cung nữa.  Cũng vẫn với cái nhìn đăm đăm, anh 

bảo là tôi vẫn thế, vẫn chăm chỉ như ngày nào! 

Sau đó, nghe nói anh H.N.Phan về Việt Nam lập nghiệp, mở nhiều trường dạy Anh Văn, làm ăn 

rất thành công, được cả chính quyền VN công nhận là một doanh nhân thành đạt.   

Trải qua một thời gian dài, anh Phan lại trở về Mỹ, và chúng tôi gặp lại anh vài ba lần, khi thì nơi 

quán phở, khi thì ở nhà anh bạn cùng khóa, Lê Viết Võ, cùng với anh Cận, nhà tôi, và một số anh 

bạn Thụ nhân khóa 2 khác.  Lần cuối cùng gặp anh Phan trong buổi họp mặt Thụ Nhân ở một 

quán cà phê, anh Phan trao tặng tôi một cuốn video phim Bẫy Tình do anh sản xuất ở VN dưới 

tên Hoàng Ngọc Phan - Hà Túc Đạo (bút hiệu anh khi làm báo ở San Jose).  Anh cho biết đã có ý 

định xoay qua ngành phim ảnh, nhưng bỏ dở sau phim đầu tiên.  Anh có vẻ buồn và hình như đã 

không còn giàu có như khi ở VN, nếu không muốn nói là xơ xác! 

Nghe tin anh Hoàng Ngọc Phan đột ngột qua đời ngày 24 tháng 11 năm 2020 khi sống một mình 

ở San Jose, Cali., chúng tôi rất bàng hoàng.  Không ngờ cuộc đời nhiều thăng trầm của anh đã 

kết thúc một cách bất ngờ và cô độc như vậy!   



Một đồng môn nữa đã ra đi 

Để lại cho tôi kỷ niệm gì 

Là những ngày xưa thân ái ấy 

Nhớ trường, nhớ bạn, lệ hoen mi 

 

Đưa tiễn anh về nơi cõi trên 

Mong rằng anh sẽ được bình yên 

Rồi đây trong đám phong trần ấy 

Sẽ có những người vẫn nhớ tên... 

 

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 

Cali, 7 Th.12, 2020. 

Nhan Ánh-Xuân, đồng khoa CTKD-Đại Học Đà Lạt.  

 
 

 


