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       NÉN HƯƠNG TƯỞNG NHỚ 
 

 

                                                     Kính dâng hai cha Viện Trƣỡng, quý vị Giáo Sƣ  

                                                     đang an nghỉ trong cõi bình yên tấm lòng thành,  

                                                     kính nhớ … và các đồng môn Thụ Nhân đã miên viễn 

                                                     ra đi tìm chốn vĩnh hằng những hoài niệm thân thƣơng. 

 

                                                                                                 HÀN SĨ PHAN 



 

                  Ngọn nến lung linh nhớ ngƣời đã khuất, 

                  Nén hƣơng nghi ngút một chút lòng thành. 

 

    Những ngày cuối Hạ chớm Thu thời tiết về đêm đã có chút se lạnh. Thời gian qua mau, mới ngày 

nào, Viện Đại Học Đà Lạt khai khóa đầu tiên Trƣờng CTKD, nay đã đƣợc năm mƣơi năm tròn. Lâu 

lắm chƣa về thăm trƣờng cũ không biết “Đƣờng Thông Năng Tĩnh” (1) dẫn đến nguyện đƣờng đã trở 

thành: ” Lối xƣa hoa cỏ hồn thu thảo - Đƣờng cũ giáo đƣờng bóng tịch liêu” chƣa? Nhƣng nhớ 

lại…một chút hoài niệm những ngày xƣa cũ, chốn cũ lòng thấy man mác buồn. Tháng chín trời vào 

Thu, cảnh buồn, ngƣời cũng buồn và xin các bạn bỏ qua cho vì Hàn mỗ tôi lại gởi đến cho bản tin 

TNAC một bài viết mà nhìn vào tựa bài thì thấy chẳng vui chút nào. 

 

    Nén hƣơng thứ nhất đốt lên để tƣởng nhớ đến hai đồng môn TN ra đi sớm nhất khi còn dang dỡ 

nghiệp bút nghiên nơi cửa Khổng sân Trình: anh Đỗ văn Khiển (1965) và anh Nguyễn văn Bôn (1966). 

Riêng anh Bôn thì rất thân với Hàn vì thời gian đó đang cùng làm với nhau tờ Diễn Đàn Sinh Viên 

Đàlạt. Khi viết hai chữ dang dỡ nghiệp bút nghiên thì tôi lại nhớ đến câu ca trong bài “Kỷ vật cho em” 

của cố nhạc sĩ Phạm Duy” anh trở về dang dỡ đời em, ta nhìn nhau ánh mắt chƣa quen…” Nhƣng đối 

với một ngƣời, ngƣời bạn gái, ngƣời tình sinh viên của anh Bôn lúc đó (2) thì câu đầu trái ngƣợc lại: 

không phải anh trở về, mà anh ra đi làm dang dỡ tình em…ta tìm đâu ánh mắt thân quen để quên đi nỗi 

sầu thƣơng nhớ anh ơi!! Thật là một kỷ niệm buồn. 

 

    Nén hƣơng thứ hai dành cho một đồng môn đã nằm xuống trong cuộc chiến: anh Dƣơng thành 

Sƣơng.  Sau khi trọn nợ bút nghiên, danh thành khoa bảng, anh đã thực hiện sứ mạng ngƣời trai thời 

loạn: theo việc đao cung. Tôi nghĩ anh chẳng mơ gì “thành liền mong tiến bệ rồng” nhƣng chỉ muốn 

làm tròn nhiệm vụ của một công dân chân chính khi Tổ Quốc lâm nguy. Vì anh không phải là một sĩ 

quan thuộc đơn vị tác chiến (anh là sĩ quan CTCT, làm giáo sƣ phụ khảo tại Trƣờng ĐH CTCT) nên 

anh không để lại chiếc nón sắt bên bờ lau sậy trên bƣớc đƣờng hành quân, nhƣng vào đêm 31 rạng 

sáng ngày 1-3-1970 chiếc nón sắt thấm máu cùng với thân thể của anh đã gục xuống trong giao thông 

hào Trƣờng ĐH CTCT bởi bọc phá của bọn đặc công VC. “Túy ngọa sa trƣờng quân mạc tiếu, Cổ lai 

chinh chiến kỷ nhân hồi.” là chuyện thƣờng tình của mọi cuộc chiến. Nhƣng cái chết của anh Sƣơng là 

một định mệnh, định mệnh bi thãm. Anh Sƣơng và chị Trần thị Mộng Hoa(con gái bà Giáo Thảo,Vủng 

Tàu) là đôi vợ chồng trẻ mới làm đám cƣới khoảng 3 tháng. Đêm hôm đó là đêm anh Sƣơng đƣợc nghỉ 

ở nhà không phải trực, nhƣng chị Hoa có bạn từ Sài gòn lên chơi, anh muốn để hai chị em đƣợc thoải 

mái tâm tình nên đã vào Trƣờng với bạn bè, đồng đội. Anh không ngờ đó là đêm cuối cùng, đêm định 

mệnh! Để rồi hôm sau ngƣời góa phụ trẻ đau đớn nhận hung tin: ”Ngày mai đi nhận xác chồng, chắc 

chị cũng phải gục đầu, quay đi để thấy mình không là mình.” Chiến tranh thật đáng nguyền rủa! Nói 

nhƣ vậy không phải là Hàn đồng tình với các phong trào phản chiến, và những ngƣời phản chiến trong 

quá khứ đối với cuộc chiến tranh VN. Ở đây Hàn muốn minh định một điều: kể cả những kẻ phản 

chiến đó cũng đáng bị nguyền rủa, bị phê phán một cách nặng nề bởi vì họ đã phản chiến một cách mù 

quáng, mê muội. Họ đã không phản kháng đúng nguồn cội đối với bọn giặc cuồng bạo đã gây nên cuộc 

chiến bi thảm, tƣơng tàn. Bọn cuồng bạo nầy vì tham vọng quyền bính đã là nguyên nhân và tạo cơ hội 

cho nhân lực, vũ khí ngoại bang đổ vào tàn sát dân tộc VN!! Hàn nói phản chiến mù quáng, mê muội 

vì họ đã phản kháng và bôi nhọ những ngƣời đã phải chiến đấu để tự vệ chính đáng. 

 

    Nén hƣơng thứ ba, đặc biệt,thật đặc biệt dành cho một đồng môn TN bất khuất đã bị xử chết trong 

trại tù cải tạo của VC năm 1976: Anh Kha Tƣ Giáo. Nói đến Kha Tƣ Giáo thì chắc mọi anh chị em 

khóa I đều không thể quên hình ảnh một anh chàng sinh viên hiền hòa ôm cây đàn guitar và lúc nào 

cũng hát say mê bài Et Pourtant. Còn các bạn tù thì ai cũng nhớ biệt danh của anh: ” Ngƣời không 

nhận tội ”. 

 

http://www.thunhan.org/D_1-2_2-68_4-491_5-10_6-18_17-277_14-2_15-2/
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    Trƣớc khi đốt nén hƣơng nầy, Hàn mổ tôi cũng muốn nói rỏ một điều: Mỗi ngƣời có quan điểm 

riêng, lập trƣờng riêng nên cũng có cách ứng xữ khác nhau trong cuộc sống và trƣớc sự việc xảy ra. Có 

ngƣời cho rằng: ”Kẻ thức thời vụ mới là tuấn kiệt” và có ngƣời bênh vực chuyện Hàn Tín luồn trôn 

giữa chợ để sau này thành nguyên soái nhà Hán, hoặc Việt Vƣơng Câu Tiển chịu nhục nếm phân của 

Ngô Vƣơng Phù Sai để đƣợc tha về nƣớc gầy dựng lại nghiệp Đế Vƣơng. Nhƣng có điều ít ai theo 

quan điểm nầy muốn nói thêm là cả Hàn Tín và Câu Tiển vì đam mê quyền lực sau nầy đều thãm tử. 

Riêng Hàn mỗ tôi thì vẫn thích câu di ngôn bất hủ của vị danh tƣớng VN đời Trần là Tƣớng quân Trần 

Bình Trọng: ”Ta thà làm quỷ nƣớc Nam chứ không thèm làm vƣơng đất Bắc.” và vẫn luôn trân trọng 

đạo lý Tiền nhân đã dạy ”thà chết vinh hơn sống nhục”. Tuy nhiên nghĩ là nghĩ vậy chứ vẫn không 

dám tin mình có đủ dũng khí để thực hiện khi hữu sự. Do đó mà nén hƣơng nầy tôi đốt lên với tất cả 

chân tình để tƣởng niệm ngƣời bạn đồng môn bất khuất Kha Tƣ Giáo. Bởi vì anh là ngƣời có đủ dũng 

khí dám hiên ngang đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ một sự thật: ”Bản thân anh,đồng đội của anh và 

những ngƣời dân miền Nam VN đã chiến đấu tự vệ chính đáng để bảo vệ Tự Do-Dân Chủ-Hạnh 

Phúc…không hề phạm tội gì đối với Tổ Quốc, Dân Tộc (chỉ ngoại trừ những cá nhân tham lam hèn 

mạt vi phạm đạo đức, luân lý mà thôi)  Và chính hành động dũng cảm của Anh đã đáp trả đanh thép 

vào mặt những tên buộc tội rằng chính bọn chúng mới là những tội nhân thiên cổ. 

 

    Nén hƣơng thứ tƣ Hàn tôi muốn đốt lên để tƣởng nhớ những bằng hữu TN đã bỏ mình trong những 

cuộc hành trình tìm Tự Do sau thảm họa 75, đƣờng biển hoặc đƣờng bộ. Anh chị em TN nói chung 

mọi khóa, mọi khoa chắc nhiều hơn những ngƣời mà Hàn mỗ tôi đƣợc biết nhƣ: Anh Đặng hữu Tƣ, 

Nguyễn lập Chí, Trần Đại, Châu văn Phô, Nguyễn viết Trung, Nghiêm hữu Ý… 

 

  Xót xa! Kẻ thất lạc chốn rừng xanh, ngƣời bỏ mình trên đất lạ, 

  Thân trần trụi, chết không nấm mộ. 

  Bi thảm! Chị chìm thây trên biển đen, anh tan thân trong sóng dữ, 

  Xác tê cóng,tử vô địa táng. 

  Vang vọng tiếng khóc vì nỗi đau thƣơng, xót ngƣời đá nát, vàng phai. 

  Tuôn trào giọt lệ cho niềm tang tóc, thƣơng ai ngọc vỡ châu chìm. 

    Hành trình tìm Tự do sau 75 là cuộc hành trình gian khổ, hiểm nguy ai cũng biết và mọi ngƣời khi 

chấp nhận ra đi là chấp nhận trả giá bằng sinh mạng. Các bạn Thụ Nhân ta ơi! dù không đến đƣợc bế 

bờ Tự do nơi trần thế, nhƣng anh linh các bạn chắc cũng đang đƣợc thảnh thơi trong cỏi vĩnh hằng.  

 

    Nén hƣơng thứ năm đốt lên cho tất cả những TN đã nằm xuống, mỗi ngƣời mỗi cách ra đi khác 

nhau: hoặc âm thầm lặng lẻ trong cô đơn không ai hay biết nhƣ anh Vũ văn Hiển (2013) hay đầy đủ 

thân nhân, đông đúc bạn bè tiễn biệt nhƣ anh bạn TN, ngƣời Du Ca muôn thuở, Nguyễn đức 

Quang(2013). Ngoài ra còn có một số bằng hữu TN ra đi bất ngờ không một chút dự liệu nhƣ anh 

Nguyễn phi Hùng (1982), anh Nguyễn tấn Phƣớc(2006). 

 

Ngoại trừ những trƣờng hợp bị thãm sát tập thể, thiên tai, thãm họa chiền tranh, tai nạn trên những 

phƣơng tiện vận chuyển đông ngƣời… Còn nói chung mỗi ngƣời khi tắt thở, vĩnh biệt cỏi đời đều ra đi 

cô đơn một mình bởi vì không ai muốn đồng hành cùng họ. Cho đến khi Hàn viết những dòng nầy thì 

chắc chắn có nhiều đồng môn TN đã khuất mà Hàn không đƣợc biết.Thôi thì nén hƣơng nầy tƣởng nhớ 

tất cả TN mọi khóa mọi khoa đã miên viễn đi vào cỏi bình an. Riêng khóa I CTKD năm 2014 cho đến 

bây giờ đã có thêm 3 ngƣời : anh Châu văn Nghiệm (tháng ba), anh Lê quang Long (tháng ba) và 

ngƣời mang số cuối 84 trong bản danh sách là anh Nguyễn thế Phƣơng vừa mới tạ thế ngày7/8/2014. 

Cầu nguyện cho hƣơng hồn anh sớm về nƣớc Chúa. 

 

    Nén hƣơng cuối cùng, đáng lẽ phải là nén hƣơng đầu tiên nhƣng vì Hàn muốn mƣợn những nén 

hƣơng đã đốt làm lời mời gọi hƣơng linh của tất cả đồng môn TN đang tản mác khắp nơi trong cỏi 



vĩnh hằng hãy tề tựu về cùng với những TN còn hiện diên chốn dƣơng trần thành kính dâng lên Tƣởng 

Niệm hai Cha Viện Trƣởng và Quý vị Giáo Sƣ đã khuất. 

 

    Là một tín đồ tôn giáo, Hàn có một niềm tin: Sống và Chết chỉ là hai chặng của một cuộc hành trình. 

Chặng đầu ở trần gian là sự kết hợp của hai phần: thể xác và tâm linh. Nếu chặng đầu cởi bỏ đƣợc 

tham, sân,si, diệt đƣơc cái Ngã đầy hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục và sống từ bi-hĩ xã (nói theo Phật giáo) 

Hoặc theo giáo lý Công giáo: Sống thực hiện công bằng, bác ái, tha thứ, yêu thƣơng; yêu thƣơng tha 

nhân (kể cả ngƣời ghét mình) nhƣ chính bản thân mình. Nghe và học là nhƣ vậy, nhƣng thực hành thì 

vô cùng khó, thôi thì phải cố gắng tối đa vậy. Nếu ai thể hiện đƣợc đạo lý sống nêu trên thì hành trang 

cho chặng thứ hai vào cỏi đời thật nhẹ nhàng,thanh thoát. Hành trang đó là sự bình an và thanh thản 

tâm hồn. 

 

    Thay cho lời kết Hàn xin ghi lại vài câu trong bài Thánh Ca ”Kinh Bình An” 

 

  Vì chính khi hiến thân là khi đƣợc nhận lảnh, 

  Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. 

  Vì chính khi thứ tha là khi đƣợc tha thứ, 

  Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời… 

 

    Tạm biệt hƣơng linh các đồng môn đã khuất, chắc chắn sẽ có ngày gặp nhau, và trong vƣờn Địa 

Đàng ngày ấy sẽ có một khu vƣờn TN để chúng ta gặp gở. Tuy nhiên không phải riêng Hàn mà tất cả 

Thụ Nhân còn hiện diện ở trần gian đều thầm khấn một điều: Cái ngày gặp gở ấy đến càng chậm càng 

tốt. 

    

      Mùa Thu Spokane 2014 

           HÀN SĨ PHAN 

 

 

 

 


