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Nguyễn Tường Cẩm 
 

Nguyễn Tường Cẩm sinh viên ưu tú của Viện Đại Học Đà Lạt. Anh đã đóng góp và cống hiến  tài 

năng và  công sức của anh cho Viện Đại Học Đà Lạt. Cám ơn anh đã làm đẹp và vui tươi cho đời 

sống sinh viên xa nhà của Viện Đại Học Đà Lạt. 

Thành Lập Hội Thanh Niên Thiện Chí 

Anh Nguyễn Tường Cẩm nổi lên như một chuyên viên tổ chức hoạt động xã hội. Họ tên Nguyễn 

Tường khiến mọi người tưởng anh là cháu của nhà cách mạnh Nguyễn Tường Tam. Anh Cẩm bà con 

với giáo sư kinh tế Nguyễn Cao Hách, anh không thuộc giòng họ Nguyễn Tường Tam. Theo anh tuy 

không có họ hàng với nhà cách mạng Nguyễn Tường Tam, nhưng tình thân giữa anh và gia đình 

Nguyễn Tường Tam còn hơn ruột thịt.  Anh là bạn thân với cô Thoa con gái Nhất Linh. Bà Nguyễn 

Thị Thế em gái của Nhất Linh rất quý mến anh.  Bà Thế đã nhận anh làm con nuôi.  

Anh Cẩm và chị Lan Anh lên Đà Lạt mang theo lời ủy thác của ban lãnh đạo Hội Thanh Niên Thiện 

Chí Sài Gòn gồm các anh Nguyễn Hy Văn, Trần Văn Ngô, Hà Tường Cát, Dương Mạnh Hùng :” 

Cẩm và Lan Anh lên Đà Lạt học, cố hoạt động, quy tụ anh em thành lập Hội Thanh Niên Thiện Chí 

Đà Lạt “.  Cẩm đã thực hiện lời ủy thác rất thành công. Tháng đầu tiên anh tổ chức nhiều trại công 

tác xã hội, những buổi đi pinic, những buổi thảo luận.  Anh trở thành nhân vật nổi bật nhất của Viện.  

Hội Thanh Niên Thiện Chí qui tụ được nhiều sinh viên nam nữ tham gia. Đây là tổ chức làm công tác 

xã hội lớn nhất của Viện Đại Học. Hội Thanh Niên Thiện Chí có văn phòng tọa lạc trên đường Võ 

Tánh .   

 

Trụ Sở Thanh Niên Thiện Chí Sinh Viên Đà Lạt 

 



Thành Lập Quán T2 

Một sự kiện nổi bật của sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt đó là sự ra đời của quán Cà Phê Văn Nghệ 

T2. Quán T2  là quán cà phê văn nghệ đầu tiên của sinh viên ở Việt Nam. Hai người thành lập quán 

T2 là Nguyễn Lập Chí và Nguyễn Tường Cẩm. Cẩm kể về việc thành lập Quán T2  : “ … Trong khi 

thảo luận về vấn đề làm báo, chúng tôi bàn thêm  chuyện văn nghệ. Tôi đề nghị thành lập quán cà 

phê để làm nơi tụ họp các tay văn nghệ của viện. Chí hưởng ứng ngay. Khi đó, tôi có 5.000 đồng, Chí 

có một cái nhẫn kim cương, đem bán được hơn 10.000 đồng. Chí về Saigon mang dụng cụ âm nhạc 

lên Đà Lạt. Về tên quán, tôi đề nghị Quán Sinh Viên để giống với tờ Diễn Đàn Sinh Viên, Chí đề nghị 

Quán T2  hai chữ đầu của tờ báo Tí Ti của Chí. Thế là  tôi và Chí quyết định ngưng hoạt động báo 

chí và chuyển sang hoạt động văn nghệ. Quán T2 có sân khấu, có đàn trống, có âm thanh. Quán bán 

hàng với giá bình dân 10$ VN.  Ai cũng có thể vào vui chơi văn nghệ, dù không có tiền cũng có thể 

vào thưởng thức văn nghệ cuối tuần từ 7 giờ tối đến nửa khuya… “.  

Tuần đầu lên sân khấu quán T2 chỉ là những tay văn nghệ hát hay không bằng hay hát, đánh trống 

như gõ thùng, gảy đàn từng tưng. Sau đó, quán đông khách hơn, văn nghệ khá hơn. Ca sĩ thì có Kha 

Tư Giáo, Dương Ngô Đông, Trần Ngọc Phong, Lưu Văn Dân … Đàn, trống có Trần Văn Chung, 

Trần Văn Lưu. Đặc biệt có tay đàn cổ điển Cao Hoàng của Văn Khoa làm không khí quán T2 thêm 

đa dạng và trí thức. Chỉ một tháng sau, sân khấu T2 có diễn kịch.  Diễn viên Lưu Văn Dân, Nguyễn 

Lập Chí và diễn viên nữ Nguyễn Thị Thiên Nhiên diễn những vở hài kịch của Nguyễn Lập Chí. Ca 

sĩ, đàn sĩ, kịch sĩ là sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt. Chỉ có hai ca sĩ thượng đẳng không phải là sinh 

viên đó là Lê Uyên và Phương. Vợ chồng ca sĩ này thường tới quán T2 “ thực tập “ để sau đó về Sài 

Gòn và trở thành đôi song ca nổi tiếng. Những tháng sau quán T2 tiếp đón các phái đoàn sinh viên  

từ các nơi đến  thăm viếng Đại Học Đà Lạt, các văn nghệ sỹ, du khách. Các nghệ  sĩ lớn như Pham  

Duy, Trịnh Công  Sơn, Miên Đức Thắng, Bùi  Thiện, Đoàn Chính … đã trình diễn trên sân khấu quán 

T2. Quán T2 đã mở đầu cho các quán văn nghệ của sinh viên ở Sài Gòn như quán Văn ở Văn Khoa 

nơi mà Khánh Ly hát. 

 



Đám Cưới Của Cẩm – Liên 

Lisa Nguyễn Văn Sơn  kể lại hôn lễ Cẩm – Liên : “ … Tôi quen Nguyễn Tường Cẩm ngay những 

ngày đầu khai giảng Khóa I của Trường Quản Trị Kinh Doanh và Quản Lý Xí Nghiệp, tiền thân của 

Trường Chánh Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt. Lý do thật đơn giản là tôi mướn căn gác gỗ 

của ngôi nhà 75B Võ Tánh, còn Cẩm thuê căn phòng góc dưới đất, ngay chân cầu thang gỗ bên ngoài 

của căn gác. Lên xuống gặp nhau thì quen liền. 

Ngôi nhà 75B toàn thân bằng gỗ xẻ, hình chữ A, có đầu hồi nhìn ra đường, đối diện với Trường Nữ 

Trung Học Bùi Thị Xuân, sáng chiều  đứng ở cửa gác, tựa lan can cầu thang ngắm các cô Bùi Thị 

Xuân, xúc cảm còn hơn xem phim cinemascope eastmancolor, nên căn gác của tôi và Ngụy Văn Cứng, 

một công tử xứ Pleiku, ở chung đã trở thành nơi có nhiều thi nhân mặc khách đến vãng cảnh và sáng 

tác. Ngôi nhà cũ kỹ với mái ngói đã hầu như đen, vách bốn bề sơn xanh đã bong tróc. Phần trệt có 5 

phòng, 2 phòng ở phía phải từ đường nhìn vào, ngoài là phòng của Cẩm, trong là phòng của Nguyễn 

Vân Cương, phòng ở phía trái, ngoài là phòng của Nguyễn Khải, trong là của Trương Duy Hào, sau 

này còn có thêm Hồ Phán, Trần Đại. Phòng ở giữa lớn nhất là nơi ở của chủ nhà và cô con gái, sau 

này cho Cẩm và Nguyễn Lập Chí thuê làm quán T2, trở thành một “Câu Lạc Bộ” sinh viên Đà Lạt.   

Sau tết 1965, tôi dọn về ở 42 Võ Tánh nhường căn gác lại cho Nguyễn Lập Chí “ lót ổ “ cho tờ Tí Ti. 

Tôi vẫn thường lui tới 75B để chơi với Chí và Cẩm và cùng Chí lo tờ Tí Ti. Có lẽ trong đám thân thiết 

này, tôi là tên nông dân Nam bộ rặt ròng. Và vì thế, là người bạn được Cẩm chiếu cố mời tư vấn tổ 

chức đám cưới Cẩm – Liên.   Chí và tôi góp ý là đám cưới phải được cử hành theo tập tục cổ truyền 

và Nam Bắc đề huề :  Nam của chị Liên và Bắc của Cẩm, không để thiếu sót bất cứ nghi lễ gì, nhưng 

trong tinh thần tiết kiệm. Đám cưới phải có sự hiện diện của Cai Tổng, Xã trưởng, chủ hôn, bà con 

hai họ, lối xóm chòm riềng đi rước dâu, có cờ lọng, trống chầu, mâm quả, khay trầu rượu, có nông 

dân và trẻ con bu ven đường vỗ tay, reo mừng.  

Gần như cả tháng 3, bạn bè cùng chung tay chuẩn bị cho đám cưới, nhất là anh em ở nhà 75B. Thế 

là đám cưới diễn ra vào ngày mồng 6 tháng 4 năm 1967.  

Hôm đó, trời mưa tầm tã từ trưa đến xế. Theo điềm Trời, có mưa thì có nước, có nước thì có “tiền”, 

mà tiền này thì là tiền duyên kiếp trước và sung túc hạnh phúc kiếp này, Sơn Râu “đoán quẻ” như 

vậy.  Khoảng 3 giờ chiều thì ngớt mưa, anh em bắt đầu tụ tập trước cửa trường Bùi Thị Xuân.  Đi 

đầu là Cai Tổng Mai Kim Đỉnh áo dài trắng, nón cối trắng, giày hàm ếch. Sau lưng là 4 chàng đồng 

phục áo dài thắt đai lưng, quần lững đội mâm quả do Trương Duy Hào dẫn đầu. Tiếp theo là chiếc 

trống chầu do Tam Quái phụ trách, Hùng và Độ quẩy đòn khiêng, Nhan Kim Hòa cầm dùi trống. Kế 

đó là cô dâu chú rể khăn đóng áo dài gấm, khép nép dưới 2 cây lọng do Dương Tấn Hải và Trịnh 

Hoàng Giang, khăn đóng áo the quần lĩnh, đảm trách.  Chú rể mặc áo thụng xanh, khăn đóng, phù 

rể áo dài khăn đóng. Cô dâu mặc áo thụng và mấn vàng cùng các cô phù dâu mặc theo lối thôn nữ 

miền Bắc. Theo sau là Xã trưởng Nguyễn Văn Thuận, áo bành tô trắng, miệng ngậm ống vố. Hàng 

trăm anh chị em, trăm hồng ngàn tía đủ kiểu quần là áo lụa, từ chiếc áo dài tứ thân đến chiếc áo bà 

ba của các chị, từ bộ quần áo thường nhật của sinh viên đến bộ đồ đen nông dân đầu quấn khăn rằn 

là những người tham dự đám cưới. Hai bên đường dân chúng và trẻ em đổ ra xem, chỉ trỏ, cười nói. 

Tưng bừng như lễ hội. 

Tôi và cậu của cô dâu đi theo sau đoàn đám cưới. Cậu của cô dâu là thân nhân duy nhất lên Đà Lạt 

từ Mỹ Tho âm thầm dự đám cưới. Gần đến cổng Viện thì trời vừa sụp tối. Một hàng pháo hoa nổ liên 

hồi với dòng chữ CHÚC MỪNG LỄ THÀNH HÔN CẨM – LIÊN, quà tặng của 3 anh Lương, Khang 

và Long từ phi trường Liên Khương gửi lên. Cha Viện Trưởng, vợ chồng thày Ngô Đình Long đón 

đám cưới về Giảng đường Spellman.  

Sơn Râu làm xướng ngôn viên diễn giải Lễ Tơ Hồng, được cử hành trước bàn thờ tổ tiên. Đại diện 

đôi bên trai gái, không phải thân quyến của hai đàng, mà chỉ là một số sinh viên có tuổi đứng ra đại 



diện hộ. Sau đó là những lời chúc tụng và quà bao thư đỏ của cha Viện Trưởng, các giáo sư và các 

bạn.   

Cuộc lễ trở nên linh hoạt và khiến người ta có cảm tưởng thời gian lùi lại 20 năm về trước, khi phái 

đoàn gồm ông Chánh Tổng, chống ba tong, ngậm ống vố, mặc complet xạc kin trắng, và các thuộc 

hạ mặc ống cao ống thấp đội quả đến biếu và chúc tụng bằng ngôn ngữ của thời 1945 ở Lục Tỉnh. 

Chủ hôn Sơn Râu đọc bài diễn văn Dạy Con Gái trước khi về nhà chồng, Mai Kim Đỉnh đọc bài 

Khuyên Rể rút từ luân lý Khổng Mạnh được sửa đổi đôi chút  

Sau đó là tiệc vui. Trong buổi tiệc có nhạc Rock, Bebop và có khiêu vũ …  “ 

 

 

Đám Cưới Trên Đường Đến Viện Đại Học Đà Lạt 

Đặc San Kỷ Niệm 30 Năm Khóa I 

 

 

Ủy Viên Xã Hội Tổng Hội Sinh Viên Đà Lạt 

Chủ Nhiệm Tập San Diễn Đàn Sinh Viên Đà Lạt 

 

Nguyễn Đức Quang Già Cơ 



 


