
à i học “Nhân, Ái, Từ Tâm ” đã được Thầy Cô ươm mầm và vun 
đắp trong mỗi nữ sinh Gia Long suốt bẩy năm trường qua lời 
giảng dạy, qua những lần cùng thày cô đi làm công tác từ thiện. 
Hoài bão giúp đời, tương trợ người của một số Thầy Cô đã có 
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và hướng đi của chúng em khi 
trưởng thành và sẽ không dừng lại ở thế hệ chúng em… 

B 

...    Thầy Cô dậy tình thương là vô tận,  
      Là phép màu tạo hóa đã rộng ban 

             Là kho tàng dâng tặng khắp nhân gian  
Là tất cả diệu kỳ trên trái đất... 

(Ak GL68) 

Tấm lòng nhân ái của các học sinh Áo Tím - Gia Long không chỉ giới hạn 
trong việc giúp đỡ tương trợ lẫn nhau khi hoạn nạn, chăm lo săn sóc Thầy 
Cô ốm đau, đơn chiếc, hay góp phần với cộng đồng VN tại quê hương thứ 
hai trong các công tác xã hội, mà còn có những công việc làm âm thầm 
nhưng thiết thực và hữu dụng trong nhiều phạm vi khác với hoài bão góp 
được phần nào giúp ích cho người, cho đời. 

Buổi sáng, chỉ một mình  
Đọc bài kinh từ ái  

Lời nguyện cầu bỗng đến,  
Gửi vào ánh bình minh:  
Hạnh phúc và an bình  

Cho những người quen biết 
(Ak GL68)
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THẦY       VŨ ĐỨC CHANG 

Thầy VĐ Chang (bìa phải) và Thầy NT Vinh

Những năm cuối thập niên 1950 và đầu thập 
niên 60, Giáo sư Vũ Đức Chang dạy Pháp Văn 
và Sử Địa các lớp Đệ Nhất trường Nữ Trung 
Học Gia Long. Hình ảnh tôi nhớ rõ nhất về 
Giáo sư Vũ Đức Chang là dáng người cao, gầy, 
nước da hơi sạm màu, cặp kính trắng làm tăng 
vẻ nghiêm nghị của Thầy. Thỉnh thoảng tôi 
thấy Thầy bước nhanh trên con đường chính 
ngay giữa sân trường, mà chúng tôi gọi là Đại 
lộ Bonard! Trong những giờ ra chơi có khi 
Thầy nói chuyện với Thầy Hoàng Chu Ngạc. 
Những lúc nhìn thấy Thầy, tôi thường bước 
tránh sang hướng khác để Thầy không nhìn 
thấy tôi, vì tôi sợ phải chào Thầy, sợ không biết 
phải xưng hô thế nào. 
Một số các nữ sinh Gia Long đã học với Giáo 
sư Vũ Đức Chang thời đó, vẫn nhớ Thầy và 
hơn nữa, Thầy vẫn còn nhớ các chị: chị Châu 
Thị Ngọc Minh, chị Nông Thị Chuyên, chị 
Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, chị Thu Hà (ca sĩ Ban 
Tam Ca), chị Nguyệt, chị Phương (phu nhân 
Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm và các chị khác mà 
tôi vẫn nghe Thầy nhắc tên, ngay cả lúc Thầy 
lâm trọng bệnh  

Chị Nông Thị Chuyên và các bạn trong lớp 
thường gọi Thầy là Papa Longues Jambes (Ông 
Bố Chân Dài). Hôm nay tôi xin được kính cẩn 
nhắc tới Giáo sư Vũ Đức Chang, người Anh 
Cả, người Thầy và cũng là người Cha của tôi. 
Giáo sư Vũ Đức Chang là trưởng nam của Cha 
Mẹ tôi, hai Cụ Vũ Đức Thọ, là Anh Cả của 
mười người em: bảy trai, ba gái. Một em gái là 
Vũ Thị Ngọc Lan, chị kế tôi, đã qua đời khi chị 
mới bốn tuổi. 
Năm Mẹ tôi sinh ra tôi cũng là năm anh Cả tôi, 
Giáo sư Vũ Đức Chang, có con gái đầu lòng, 
cháu tôi, Vũ Thị Thiên Hương. 
Vì hoàn cảnh chiến tranh, Cha tôi và các anh 
lớn sống và làm việc trên tỉnh. Mẹ tôi ở nhà 
quê (làng Hoành Nha, Giao Thủy, Nam Định) 
trông nom các con nhỏ và chăm sóc Ông Bà 
Nội tôi. 

Mãi đến năm bảy tuổi, tôi mới thực sự biết rõ 
Anh Cả tôi. Lúc đó, để tránh nguy hiểm cộng 
sản đang quấy phá các làng quê, Mẹ tôi cho 
chúng tôi lên Trung Linh, Bùi Chu ở với anh 

Những Tấm Lòng Áo Tím - Gia Long 
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Cả. Năm ấy Giáo sư Vũ Đức Chang đang dạy 
học ở Trung Học Hồ Ngọc Cẩn. Anh Cả tôi 
chăm sóc một bầy em và một số anh em họ, ở 
trong một căn nhà thuê chật chội, và cho tất cả 
được ăn học. 

  Đối với một đứa bé lên bảy, tôi thấy Anh Cả 
lúc đó thật nghiêm nghị, sống khắc khổ, tằn 
tiện và lúc nào cũng muốn các em học hành hết 
sức chăm chỉ. 
Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước. Gia 
đình chúng tôi quyết định rời bỏ Hà Nội vào 
Nam. Chưa kịp tản cư thì tôi ốm nặng vì bệnh 
thương hàn. Anh Cả vội đưa tôi vào Bịnh Viện 
Bạch Mai để điều trị. Tôi khóc đòi Anh phải ở 
nhà thương với mình, và chỉ cho y tá chích 
thuốc nếu Anh tôi ở bên cạnh. Sau hơn một 
tháng, tôi được xuất viện. Một hôm cả nhà ngồi 
ăn cơm tối, tôi thèm thuồng xin được ăn chút 
cơm. Tối hôm đó tôi lên cơn sốt dữ dội. Anh 
Cả tôi đi làm về, biết chuyện tôi ăn cơm và 
thức ăn cứng, Anh giận quá, la hét và đá chân 
vào giường:  
“Thế nầy thì chết con bé rồi! Lủng ruột nó chứ 
còn gì nữa?”  
Anh vội bế tôi vào bịnh viện, tôi được cứu 
chữa kịp lúc, vì màng ruột của tôi rất mỏng 
manh. Tôi đội ơn Anh Cả cứu sống tôi! 
Tháng Bảy 1954 gia đình tôi di cư vào Nam, bỏ 
lại tất cả nhà cửa, tài sản, ruộng nương. Thấy 
Cha Mẹ tôi vất vả vì gia đình đông quá, Anh 
Cả nói với Cha Mẹ cho tôi đi Vĩnh Long ở với 
gia đình anh. Còn em Hiền ở với anh chị Vũ 
Đức Nghiêm. 
Lúc đó Giáo sư Vũ Đức Chang dạy trường 
trung học Nguyễn Thông, Vĩnh Long. Những 
ngày học ở Trường Nữ Tiểu Học Bổ Túc chung 
với cháu Hương ở Vĩnh Long, tôi rất nhớ Mẹ, 
nhất là  khi bị bạn bè bắt nạt vì giọng nói Bắc 
Kỳ. Có lần tôi bảo: “Tao sẽ mách “ba” tao bớt 
điểm anh chị mày.” Tụi nó sợ, hết dám bắt nạt 
tôi vì biết các anh chị của chúng là học trò 
Thầy Chang. 
Một lần chúng nó hỏi cháu Hương và tôi có họ 
hàng thế nào. Tôi chưa kịp trả lời thì cháu 
Hương đã nhanh nhảu: “Tao là chị, nó (chỉ vào 
Bạch Cúc) là em.” Cháu Hương không chịu gọi 
tôi là “Cô” vì tôi nhỏ con hơn cháu và hay nhút 
nhát. Tôi mách Anh Cả tôi và đòi về Saigon với 
Mẹ. Anh Cả dỗ dành tôi: “Ở đây với anh chị, 
em được ăn ngon, mặc đồ mới và được anh 
kèm cho học. Về nhà với Mẹ thì đông quá, đâu 
có ăn ngon như ở đây.” Mấy chục năm sau, khi 
cháu Hương và tôi gặp lại nhau ở xứ Mỹ này, 

chúng tôi ôn lại chuyện xưa. Cháu Hương phá 
lên cười: “Cháu xin lỗi Cô nhé. Cháu hư quá, 
dám bắt nạt Cô vậy à!” 
Mỗi buổi tối, anh Chang kèm cho hai cô cháu 
học tiếng Pháp và Toán. Một hôm đang giờ 
học, hai cô cháu lơ đãng, không làm được bài. 
Anh Cả tôi giận quá, xé toang áo sơ-mi anh 
đang mặc, rồi bỏ ra khỏi phòng! Hai cô cháu sợ 
quá và chỉ biết chắp tay xin lỗi, hứa sẽ chăm 
chỉ học hành. 
Thỉnh thoảng Anh cho tôi về Saigon thăm Cha 
Mẹ. Lúc chờ xe đò, Anh cho tôi tiền mua bánh 
mì và quà vặt ở bến xe. Đó là những lúc sung 
sướng nhất đời tôi. 
Khi chúng tôi học lên lớp Đệ Thất (lớp 6) thì 
Anh tôi chuyển công tác về Saigon. Anh 
chuyển trường cho tôi và cháu Hương về 
trường Nữ Trung Học Gia Long. 
Kỷ niệm về những buổi tối họp gia đình thờ 
phượng Chúa, Anh tôi dậy chúng tôi thuộc lòng 
Kinh Thánh, nhiều đoạn Châm Ngôn và Thi 
Thiên mà tới bây giờ tôi còn nhớ.  

Trong tuần lễ chót Anh tôi trên giường bệnh, 
chúng tôi quây quần bên Anh, nắm tay Anh, 
cầu nguyện, đọc những đoạn Kinh Thánh thuộc 
lòng đó, hát những Thánh Ca mà Anh ưa thích, 
và nói những lời yêu thương, tha thứ cho nhau 
cho đến khi Anh trút hơi thở cuối cùng, rất êm 
nhẹ.  
Chúng tôi muốn nối tiếp truyền thống đức tin 
tốt đẹp này cho những thế hệ con cháu kế tiếp. 

Năm tôi học Đệ Nhất trường Trưng Vương, tôi 
thường sang văn phòng của Anh cạnh trường 
để chờ Anh Cả cho tôi đi xe về nhà. Dù Anh tôi 
nắm những chức vụ cao cấp trong Bộ Giáo dục 
như Giám Đốc Nha Tư Thục, Phó Tổng Giám 
Đốc Nha Trung - Tiểu Học và Bình Dân Giáo 
Dục, hay Phó Tổng Thanh Tra Bộ Văn Hóa 
Giáo Dục Thanh Niên, tôi thấy lúc nào Anh 
cũng cư xử rất nhã nhặn, lịch sự, nhân từ và 
khiêm tốn với mọi người. Anh coi người tài xế 
của anh, chú Hổ, như một người em và giữ liên 
lạc cho đến khi chú này qua đời.   
Những người cộng sự với Anh và các nhân 
viên thuộc cấp đều kính trọng Anh, cảm phục 
sự thanh liêm và cách làm việc tận tâm của 
Anh. Sau giờ làm việc, khi Anh tôi có dịp trao 
đổi với những người đến cảm ơn hoặc khen 
tặng, Anh vui vẻ chia xẻ Lời Chúa, biếu họ 
Kinh Thánh hoặc các sách giải nghĩa, làm 
chứng Đạo. 
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Lúc Anh tôi làm Giám Đốc Nha Tư Thục 
(1961-68), ở nhà của chính phủ cấp trên đường 
Cộng Hòa, tôi thường đến thăm Anh sau khi 
tan lớp ở Đại Học Sư Phạm. Một hôm tôi thấy 
có khách ăn mặc sang trọng đến xin gặp Anh. 
Tôi vào cho Anh biết tên họ. Khi biết họ muốn 
biếu quà, Anh tôi rất bực mình, không ra tiếp, 
bảo tôi nói họ đi về và không bao giờ nhận quà 
biếu. Nếu họ thắc mắc gì thì cứ đến văn phòng 
gặp Anh. 
 
Nhớ khi tôi vừa sanh con gái đầu lòng, cháu 
Nguyệt-Cầm, Bác Chang lái xe chở Bà Ngoại 
đến đón ở nhà bảo sanh Hùng Vương về. 
Không bao giờ tôi quên được ngày hôm đó. Bà 
Ngoại bế Nguyệt-Cầm, còn Anh Cả tôi bế tôi 
leo lên đến tầng 4 của Chung Cư Nguyễn Thiện 
Thuật! Cũng may cho Anh, lúc đó tôi chỉ nặng 
khoảng 45 kí! Khi Nguyệt-Cầm được hơn một 
tuổi, chúng tôi dọn về đường Cộng Hòa ở 
chung với Anh chị và các cháu. 
 
Thế rồi một ngày kia, đất nước lâm vào cơn 
nguy biến! 
Cộng sản tiến vào Saigon những ngày Tháng 
Tư Đen 1975. Anh Cả tôi đem Cha Mẹ và vợ 
con di tản. Tôi và các anh em khác bị ở lại. 
Mấy anh lớn (Anh Vũ Đức Nghiêm, Anh Vũ 
Đức Chỉnh, Anh Vũ Ngọc An, Anh rể Nguyễn 
Quang Cảnh) lần lượt vào tù! Chị em chúng tôi 
hụt hẫng, khốn khổ, bị chèn ép, bắt bớ vì có 
người nhà bỏ ra nước ngoài. Trong cơn tuyệt 
vọng, nhục nhã, chúng tôi đau buồn oán trách 
Anh Cả. Rồi bẵng đi một thời gian dài không 
được tin gì của Cha Mẹ, anh chị. Một hôm có 
người mang tiền đến nói là của Cha Mẹ và Anh 
Cả tôi từ Mỹ gửi về, nhắn rằng Cha Mẹ và Anh 
tôi luôn khóc thương chúng tôi và cầu nguyện 
cho. 
Chúng tôi ân hận vì đã có những lúc oán trách 
Anh Cả, nhận biết rằng càng bị hoạn nạn, 
chúng tôi càng thêm lòng tin cậy Chúa, và cúi 
đầu chấp nhận những điều Chúa cho phép xảy 
đến. 
Sau gần 15 năm sống nhục nhã dưới chế độ bạo 
tàn, tôi cùng ba đứa con đến được California. 
Anh chị Cả đón chúng tôi về ở dưới mái nhà 
của anh chị, cho tới khi tôi có việc làm vững 
chắc. 
 
Chúa đã thương xót cho tôi được hầu hạ Cha 
tôi, Cụ Vũ Đức Thọ, bảy tháng trước khi Ngài 
đón cha tôi về. Theo truyền thống gia đình: 

Quyền Huynh Thế Phụ, anh Cả coi tôi như con 
gái của Anh. Lúc đó Anh đang làm Bilingual 
Resource Teacher cho Sở Học Chánh 
Pasadena, nên Anh lo mọi việc học hành của 
các con tôi, và khuyến khích tôi trở lại nghề 
dạy học. 
 
Tôi không có một mảnh bằng hay giấy tờ gì 
chứng minh kinh nghiệm dạy học ở Việt-Nam 
vì khi Việt cộng vào Saigon, chúng tôi đã đốt 
sạch. Anh Cả tôi liên lạc với Giáo sư Lê Văn, 
Thầy dạy tôi và cũng là Nguyên Khoa Trưởng 
Đại Học Sư Phạm Saigon, lúc đó đang làm ở 
Sở Giáo Dục Sacramento, để tìm học bạ cho 
tôi. Giáo Sư Lê Văn đã chứng nhận cho tôi bốn 
năm Đại Học Sư Phạm, ban Anh văn với chi 
tiết từng môn học. Anh tôi cũng viết Affidavit 
chứng nhận cho tôi và hết sức giúp tôi để trở lại 
phục vụ ngành Giáo dục tại California.  
Giáo Sư Vũ Đức Chang đã giúp tôi chuẩn bị 
các kỳ thi, dẫn tôi đến ghi danh học các lớp ở 
Point Loma Nazarene University để lấy bằng 
Teaching Credential (bằng Sư Phạm 
California) và kèm cho tôi học những lớp khó. 
Lúc tôi chuẩn bị thi CBEST (California Basic 
Educational Skills Test), Anh dẫn tôi đến thư 
viện chọn những sách để ôn luyện thi Toán và 
Reading. Anh tôi dạy tôi trình bày Essay và 
khuyến khích tôi những lúc thấy tôi mệt mỏi.  
  
Anh Cả bảo tôi xem lại sách vở để thi BCC 
(Bilingual Certificate of Competence). Anh chị 
đã chở tôi đi San Diego, cách nhà khoảng 200 
miles để thi. Nơi đây, tôi đã được gặp lại Thầy 
Lê Văn và Thầy Nguyễn Đình Tế, Giáo sư Đại 
Học Sư Phạm của tôi. Giờ trưa, tôi ra xe ngồi 
ăn với Anh Chị của tôi, bữa ăn đạm bạc với 
cơm và một ít thức ăn còn lại của ngày hôm 
trước! Tội nghiệp Anh Chị lúc nào cũng sống 
tiết kiệm và đơn giản. Anh Chị nằm nghỉ trong 
xe chờ đến chiều khi thi xong chở tôi về lại 
Pasadena. Với bằng BCC, tôi có thêm điều kiện 
thuận lợi để có thể trở lại bục giảng.   
 
Sau một năm làm Substitute Teacher, tôi được 
đề cử vào dạy full-time ở Pasadena High 
School. Anh tôi thật ngạc nhiên, mừng cho tôi, 
và khuyến khích tôi tiếp tục học lên nữa.  
 
Anh Cả tôi đã thay Cha Mẹ để lo cho tôi từ lúc 
bé đến khi lớn khôn. Gương hiếu thảo và hiếu 
học của Anh được mọi người trong họ hàng, 
làng nước khen ngợi. Sáng nào Anh cũng ghé 



thăm Cha Mẹ trước khi đi làm. Chiều nào về 
cũng tạt qua xem Cha Mẹ có bình an không, 
sáng, tối, “thần, hôn, định, tỉnh”. Anh đã nêu 
gương cho các em, và con, cháu noi theo. Chín 
người con của anh chị tôi cũng tỏ lòng hiếu 
thảo, săn sóc cha mẹ già tận tụy, nhất là từ khi 
Anh bắt đầu lâm bạo bịnh. Lúc nào các con 
cháu, các em cũng thay phiên nhau túc trực bên 
giường bịnh. Trong lời phát biểu của một người 
bạn học cũ của Anh nhân lễ phát tang, vị giáo 
sư này có đề cập đến một giai thoại vui.  

Lúc đó vị này và anh Cả tôi đang học trường 
Luật. Dù phải làm việc rất bận rộn, Anh tôi về 
tới nhà là lo xem các sách về Luật. Một hôm vị 
này đến thăm Anh tôi và thấy Anh tay cầm 
quyển sách Luật, chung quanh là sáu cô con 
gái: cô thì đấm đầu cho Bố, cô thì bóp vai, cô 
khác bóp tay, chân, đấm lưng, cô thì làm nước 
cam tươi, cho Bố tỉnh táo, có sức mà học. Lúc 
tốt nghiệp trường Luật, Giáo Sư Vũ Đức Chang 
và vị giáo sư bạn, cùng đậu với số điểm cao 
nhất! 

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia long 

Nhớ tới người Anh Cả, trọn đời sống thanh 
bạch, hết lòng hầu việc Chúa, lo cho gia đình, 
luôn ăn mặc đơn giản, tằn tiện, sống lành 
mạnh. Hầu như chưa bao giờ tôi thấy Anh mặc 
quần áo mới hoặc mua gì cho bản thân Anh. 
Vậy mà Anh luôn mở tấm lòng nhân từ, quảng 
đại, gửi tiền giúp đỡ họ hàng, bà con thân 
thuộc, bạn bè hoặc bất cứ ai cần yếu. Anh Cả 
tôi đã thật sự bày tỏ lòng thương yêu, cứu giúp 
những người chung quanh, hy sinh lợi riêng để 
hầu việc Chúa, trung tín rao truyền Đạo Cứu 
Rỗi của Chúa Giê-su cho mọi người. 

Những giọt nước mắt nhớ thương và biết ơn 
của tôi dành cho Anh Cả tôi. Nhớ những lần 
Anh thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, có 
khi hai ba lần một ngày với những lời nhắn và 
chúc phước, nhắc đến tên từng đứa con, cháu 
của tôi. Từ ngày tôi nghỉ hưu, tôi về ở với con, 
cháu, gần Anh tôi hơn. Nhớ những buổi sáng 
sớm Anh đến thăm tôi, uống chút cà phê và kể 
lể chuyện nầy, chuyện kia. Nhớ những buổi 
sáng Thứ Tư, tôi đến nhà Anh để được anh dậy 
thêm tiếng Pháp và sửa các bài luận văn cho 
tôi. Anh thường cho tôi đọc lịch sử nước Pháp 
và giảng giải chi tiết trên bản đồ. Tôi thật ngạc 
nhiên và khâm phục trí nhớ phi thường của 
Anh khi Anh thích thú đọc thuộc lòng những 
câu thơ trong Thiên Hùng Sử Ca, khóc người 

anh hùng ngã ngựa... và giảng nghĩa miên man 
(Anh vốn là giáo sư Pháp văn và Khoa học Xã 
hội ở Việt Nam). Tôi nhớ óc khôi hài của Anh 
khi Anh vừa cười vừa bình luận về mối tình 
lãng mạn của chú bé chăn cừu, yêu cô chủ bé 
nhỏ, xinh đẹp trong "Les Etoiles" của Alphonse 
Daudet..., nhớ Anh say sưa diễn giải về nhân 
vật cậu bé trong "Le Petit Prince" của Saint-
Exupery... Và tôi vẫn còn nhìn thấy Anh ngồi 
tại bàn này, thưởng thức món canh mồng tơi 
nấu với mướp mà anh khen: “Ngon lắm ạ”. Và 
tôi thấy anh ngồi vào tay lái xe Honda trong 
chỗ đậu xe, vẫy tay chào tôi... 

“Anh ơi, qua vụt thật nhanh!  
Ánh sao chợt tắt, tinh anh không còn! 
Thương Anh, tiếng khóc nỉ non, 
Lệ rơi tầm tã hao mòn mắt khô...” 

Trong bài Tiểu Luận nộp cho Khu Học Chánh 
thành phố Paramount khi tôi được chọn là 
“Teacher of the Year” niên khoá 2010-2011 
của Trường Paramount High School-West, tôi 
đã tri ân hai vị Thầy: Vị thứ nhất là Tiến sĩ Lê 
Văn, dậy tôi tại Đại Học Sư Phạm, Saigon. Vị 
thứ nhì là Tiến sĩ Vũ Đức Chang, Anh Cả của 
tôi, cũng là người Cha, người Thầy của tôi, 
những người đóng vai trò quan trọng trong sự 
thành công của tôi. 

Trên hết, tôi muốn dâng lời cảm tạ và biết ơn 
Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hoá và là Đấng 
Cứu Chuộc tôi. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một 
người Anh Cả quí báu, Ngài đã dẫn dắt tôi đi 
vượt qua bao nỗi khó khăn trên đường đời, để 
tôi sống vui lòng Chúa và làm vinh hiển Danh 
Ngài. 

Và tôi nhớ mãi những lời cuối cùng mà Anh Cả 
tôi đã kêu lên:   
“VINH HIỂN DANH ĐỨC CHÚA TRỜI! 
CHÚA GIÊ-SU YÊU CÁC BẠN LẮM!” 
(Nguyên văn: “Glory to God! Jesus loves 
you!”) 

Cám ơn quý vị và các bạn đã đọc những lời tôi 
viết từ tận đáy lòng để tưởng nhớ Giáo Sư Vũ 
Đức Chang.   

Người em gái Út, 
Vũ Bạch Cúc 
Passadena, CA 2013 



Tình đã nguội trên bao tờ giấy mỏng,
Lòng đã phai theo giòng thế buông trôi, 
Tôi đến đây rũ lớp sầu đời, 
Cho vơi bớt nắng mưa thế sự! 

Tôi đến đây mang hồn lữ thứ,
Gieo mộng đời trên những mái đầu xanh. 
Mái đầu xanh, thơm ngát mộng hiền lành, 
Mùa xuân dâng sóng mắt, 
Hồn rạng ánh bình minh, 
Tôi thấy trời trong xanh, 
Và lòng tươi thắm lại, 
Và tuổi dậy, hoa cười! 
Đưa tay tôi đón, nắng đời thêu hoa! 

Lòng lan xa…
Hồn sầu không bơ vơ, 
Nơi đây trăm bến muôn bờ, 
Sông dồn lòng lại, biển chờ thuyền mây 
Nơi đây thâu góp tháng ngày, 
Nơi đây đất mẹ ươm đầy mộng tươi! 
Tôi vãi hồn tôi … trên đất mầu thời đại. 
Lòng tôi sẽ kết trái, 
Nghĩa cuộc đời thắm lại mảnh tình xuân! 
Tôi say mơ bước xoay vần, 
Tôi say mơ một mùa xuân ngợp trời!... 

Đôi em bé nhỏ vui cười
Đi trong nắng ấm, cuộc đời đang lên. 

Cố Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh 
1959 

Thày Nguyễn Thành Vinh và cô Lý Lạc Ngọc Điệp (học trò 
Thầy Vinh, lớp đệ nhất A, đứng bìa trái). Ảnh chụp năm 1960

TÔI  
          ĐI 

DẠY 

Những Tấm Lòng Áo Tím - Gia Long   



Chăm Sóc Thầy Cô 
_________________________________________________________________________________ 

Ban Biên Tập: Gần đây nhiều chị em Gia Long hải ngoại muốn tìm một cách hữu hiệu nhất có thể 
giúp đỡ Thầy Cô ở Việt Nam. Mặt khác Ban Chăm Sóc Thầy Cô cũng mong muốn được các cựu nữ 
sinh GL khắp nơi tiếp tay để có thêm nguồn tài chánh và nhân lực cho việc làm hiếu thảo đối với 
Thầy Cô. Vì vậy Ban Biên Tập xin được giới thiệu bài viết này của chị Trần Thị Kim Dung để làm 
một gạch nối giữa các chị em và Ban Chăm Sóc Thầy Cô. 

Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long  

Ý muốn về sống tại quê nhà đã xuất hiện ngay
trong những ngày đầu tiên tôi nhận làm Cao Ủy 
Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở trại tỵ nạn 
Sikhiu dành cho người Việt Nam tại Thái Lan 
năm 1984, vì thấy Thái Lan sao giống Việt 
Nam nhiều quá!!! Tôi có nhờ LHQ can thiệp 
cho tôi, nhưng bị từ chối. Từ đó, tôi cứ ấp ủ 
mộng ước đuợc trở lại Việt Nam. 

Mãi đến năm 1992, tôi mới đặt chân trở lại quê 
hương yêu dấu của tôi… Tôi sinh tại Sàigòn, 
nên Sài Gòn có nhiều nơi để tôi thăm viếng… 
Tôi thăm trường Tiểu Học Cầu Kho (bây giờ là 
Trần Hưng Đạo), tôi thăm trường Gia Long, và 
có dịp thăm Cô Trần Thị Lệ Dung, giáo sư dạy 
tôi môn Sử Địa lớp Đệ Lục, năm 1954. Lúc đó, 
Cô Lệ Dung ốm yếu, bịnh họan… đang ở dãy 
nhà nhỏ gần bịnh thất, trong trường Gia Long. 
Những kỷ niệm ngày thơ ấu cứ cuồn cuộn hiện 
về… Để rồi khi biết rõ hoàn cảnh hiện tại của 
Thầy Cô mình, tôi đã có quyết định quan trọng 
là nối kết các chị em nữ sinh Gia Long tại Việt 
Nam, tổ chức nhiều sinh hoạt và chưong trình 
du ngoạn cho Thầy Cô và Nhân Viên Trường 
Gia Long của chúng ta. 

1/ Đưa Thầy Cô Du Ngọan:  

Đầu tiên tôi hợp tác với một nhóm nhỏ các em 
Gia Long trẻ, gần như mỗi năm một lần, tổ 
chức những chuyến đưa Thầy Cô đi nghỉ mát 
vùng biển như Phan Thiết, Long Hải, Phan 
Rang, Vũng Tàu… Sau đó càng lúc tôi càng 
xúc động khi nghe các Gia Long “nhí” gởi 
email bảo rằng Thầy Cô nhắc chị Kim Dung 
sao không về Việt Nam để đưa Thầy Cô đi biển 
chơi!!!  

Năm 2012 vừa qua tôi cùng một số Gia Long 
hải ngoại rủ nhau về để cùng Gia Long Việt 
Nam tổ chức chuyến du lịch lần thứ 16 với 
Thầy Cô chúng ta trong 2 ngày. Mỗi lần nhìn 
thấy Thầy Cô vui vẻ cười nói, nắm tay nhau từ 
khách sạn đi ra biển để tắm hoặc tập dưỡng 
sinh, chúng tôi rất vui sướng vì biết mình đã 
mang đến cho Thầy Cô niềm hạnh phúc và 
thêm sức sống trong tuổi già của quý vị… Thế 
rồi để cho các cuộc du ngoạn này có ý nghĩa 
hơn, trân trọng hơn, chúng tôi chọn những đề 
tài rất đáng yêu lồng vào nếp sinh hoạt đó. Việc 
được bắt đầu thực hiện năm 2008 với chủ đề 
“Lão Đưa Đò Bến Gia Long” cho chuyến du 
lịch Vũng Tàu. Đề tài này khởi thủy từ bài thơ 
“Ông Lái Đò” của GL Nguyễn Thị Định tặng 
Cô Trần Thị Lệ Dung năm 1960, sau đó nhân 
xúc cảm tình nghĩa của các cựu nữ sinh GL 
dành cho Cô nên Cô đã sáng tác 4 câu vọng cổ 
“Lão Đưa Đò Bến Gia Long” vào năm 1995, và 
đã tốn nhiều công sức tập luyện cho 2 đệ tử cổ 
nhạc của Cô là GL Huỳnh Mai Hoàng và Đàm 
Loan. Trong chuyến đi này, GL Mai Hoàng 
ngâm bài thơ của chị Định, Đàm Loan hát 4 
câu vọng cổ và chính Cô Lệ Dung đệm đờn 



Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long  

n được an toàn 
ên chúng tôi nhớ ơn suốt đời.  

ư các tiệc Tất Niên 
ho Thầy Cô tại Việt Nam. 

hân Viên 

tranh. Chúng tôi nghe và nghĩ rằng tất cả Thầy 
Cô Gia Long là những “Lão Đưa Đò Bến Gia 
Long” đã đưa chúng tôi đến bế
n

Những lần sau chúng tôi chọn những đề tài rất 
có ý nghĩa như “Ân Sâu Nghĩa Nặng”, “Trăm 
Nhớ Ngàn Thương”, “Vượt Thời Gian”, và mới 
đây năm 2012: “Thương Hoài Ngàn Năm”! 
Trong suốt 16 năm tôi tài trợ cho tất cả Thầy 
Cô và Nhân Viên đi du ngoạn, riêng các chị em 
Gia Long và thân hữu thì phải tự trả phần chi 
phí của mình... Trong ngày Đại Hội của Gia 
Long tại Sydney, nếu có thời gian, và nếu BTC 
chấp thuận, tôi xin chiếu cho Đại Hội thưởng 
lãm những hình ảnh hoặc DVD trong các 
chuyến du lịch này cũng nh
c

2/ Ban Chăm Sóc Thầy Cô và N
trường Nữ Trung Học Gia Long  

ng hoạt 
ộng này có tính cách riêng lẻ, cá biệt. 

a ra 

au đó 

. 

- Danh sách Thầy Cô và Nhân Viên của 

ng, Giáo 
ư, Giám Thị và Nhân Viên Hành Chánh của 

ự đóng 
óp của quý Thầy Cô và một số nữ sinh ở nước 

nh lập Ban 
Chă  Sóc Thầy Cô (BCSTC) từ tháng 9, năm 

Trưở êm 

Nguyễn Thị Huê 
N, thuộc 

nh
Thư Ký iên, VN 

ng Ban Thông Tin và Liên Lạc: Lê 

Cố Vấn

  
Truởng Mã Thị Huỳnh Điểu, VN; 

ao Thủy Tiên, VN. 

a/ Tổ Chức Tiệc Tất Niên và Tặng Quà Tết 
Cho Thầy Cô: Từ năm 1995, tôi cố gắng sắp 
xếp tiền bạc của riêng mình để gởi quà Tết đều 
đặn về quý Thầy Cô và Nhân Viên trường Gia 
Long cho đến khi tôi hưu trí năm 2006. Cùng 
thời gian này, các hội đoàn Gia Long ở ngoại 
quốc cũng đã lớn mạnh nên có khả năng gửi 
quà tết về Việt Nam cho Thầy Cô. Rất nhiều 
GL khắp nơi cũng thuờng về Việt Nam giúp đỡ 
cho Thầy Cô nào mà các chị biết… Nhữ
đ

Vì thấy sự thiếu phối hợp của các hoạt động 
trên nên nhiều cựu nữ sinh Gia Long tại Việt 
Nam khuyến khích tôi đứng ra kêu gọi các Gia 
Long hợp tác với nhau, thực hiện chương trình 
giúp đỡ cho Thầy Cô và Nhân Viên. Do đó từ 
năm 2007, chúng tôi đã được sự hợp tác của 
Hội Ái Hữu Gia Long Bắc Cali, Gia Long 
NSW Úc Châu, Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ, 
Gia Long Houston, Gia Long Âu Châu đóng 
góp tài chánh hằng năm để làm quà Tết cho 
Thầy Cô và Nhân Viên. Riêng phần chi phí ăn 
uống, đi lại cho Thầy Cô và Nhân Viên thì do 
chính cá nhân tôi tài trợ. Đối với Thầy Cô sức 
khỏe kém không đi du ngoạn xa được thì 
những tiệc Tất Niên tổ chức tại Saigon là dịp 
Thầy Cô họp mặt, hàn huyên vui vẻ. Về vấn đề 
sức khỏe của Thầy Cô, tưởng cũng nên đư
những con số để chúng ta cùng suy nghĩ: 

- Từ năm 1996, 1997, số Thầy Cô và 
Nhân Viên đi nghỉ mát là trên 50 vị. S
giảm dần vì sức khỏe kém hoặc đã từ trần. Năm 
2012 con số này giảm xuống dưới 40 vị

- Số Thầy Cô và Nhân Viên tham dự Tiệc 
Tất Niên năm 2012 khoảng trên 40 vị. 

Gia Long hiện giờ còn trên 70 vị. 

b/ Thành lập Ban Chăm Sóc Thầy Cô và 
Nhân Viên Nữ Trung Học Gia Long 
Từ nhiều năm qua, Gia Long Việt Nam tự 
nguyện đến thăm viếng quý Hiệu Trưở
S
truờng GL một cách thường xuyên.  

Ngoài ra các em cũng tự xuất tiền túi, hoặc kêu 
gọi các bạn góp sức để giúp đỡ cho các Thầy 
Cô đơn chiếc, bịnh nặng, khó khăn v.v…Sự 
giúp đỡ nầy không thuờng xuyên và thường là 
quá khả năng của các Gia Long VN và cả bản 
thân tôi. Có những trường hợp đặc biệt chúng 
tôi chăm sóc cho một Thầy hay Cô cho đến khi 
vị ấy mãn phần. Ví dụ như trường hợp các cô 
Minh Nhựt (Felix Tràng), cô Tư Nhựt y tá, cô 
Hương Thủy giáo sư thể dục, cô Mầu, cô Hoa 
Lâu, cô Trang Mỹ Thuận, cô Nguyễn Thị 
Lương, Thầy Lê Văn Lang…, và mới đây Thầy 
Lê Đức Phúc. Chúng tôi cũng đã được s
g
ngoài cho các công việc thiết thực này. 

Để cho việc giúp đỡ cho Thầy Cô ở Việt Nam 
đựơc hữu hiệu, chúng tôi đã thà

m
2009 gồm các thành viên sau đây:  

ng Ban: GL Huỳnh Mai Hoàng, ki
Trưởng Nhóm Từ Thiện Mai Vàng 
Phó Trưởng Ban: GL 

Thủ Qũy: GL Lê Thị Phương Thảo, V
óm GL-MK 72-79 
: GL Đặng Thị Kim L
Trưở
Thị Tằm (GL 72-79) 
:  
-GL Niên Trưởng Trần Thị Kim Dung, 
HK  
- Cựu Hội Trưởng GLMDHK  GL Niên

-GL Niên Trưởng C



Những Tấm

đã đồng ý trợ giúp thường xuyên cho một số 
Thầy Cô. Từ tháng 9, 2009. Các GL khác cũng 
đóng góp việc tài trợ thường xuyên, như 
Nhóm Gia Long 72-79 (Nhóm của GL Phưong 
Thảo, BS Huỳnh Loan …), Nhóm Gia Long 
C3 (Phương Mai ở Thụy Sĩ, Quỳnh Nga …) 
và các GL khác. Lúc đầu, BCSTC có thể tài 
trợ đựơc 22 vị trong danh sách 30 dự trù. Đặc 
biệt có một nữ doanh nghiệp vì cảm kích sự 
hiếu thảo của chúng ta nên đã tự nguyện tặng 
kinh phí tài trợ cho một vị GS từ ngày thành 
lập BCSTC cho đến giờ. Nhưng hiện nay, 
ngân quỹ của Ban CSTC chỉ còn đủ để tài trợ 
cho 12 vị. Vì vậy tôi muốn kêu gọi sự giúp sức 
của GL khắp nơi và sẵn sàng thảo luận riêng 
với vị nào muốn tài trợ trực tiếp cho một vị 
Thầy Cô 

4/ Ban CSTC cũng có một quỹ đặc biệt 
để giúp đỡ các Thầy Cô bị bịnh bất ngờ, hoặc 
phải nằm bịnh viện. Trong các trường hợp 
này, các GL tại VN tình nguyện giúp BCSTC 
đến tận nhà, hoặc bịnh viện để thăm viếng 
mang hi ện kim hoặc quà cho quý vị này.  

  

c/ Ban Chăm Lo Hậu Sự Cho Thầy Cô: 
Tuổi hạc của Thầy Cô càng lúc càng cao nên 
BCSTC gánh vác thêm trọng trách lo hậu sự 
cho quý Thầy Cô và Nhân Viên. Ngày Rằm 
Tháng Bảy năm Canh Thìn vừa qua, tôi đã vận 
động các GL ở khắp nơi đóng góp thêm ngân 
khoản cho công việc tình nghĩa này. Hiện quỹ 
của Ban Chăm Lo Hậu Sự này có trên 40 triệu 
VND (2 ngàn USD). 

Đó là những việc làm hiện tại của rất nhiều 
Gia Long trong nước và hải ngoại, thông qua 
BCSTC mà Kim Dung tôi xin được gởi đến 
Đại Hội.   

Trần Thị Kim Dung (GL 53-60) Cựu 
Hội Truởng Hội Ái Hữu Gia Long 
Miền Đông Hoa Kỳ (2008-2012) 

1/ Lập danh sách Thầy Cô và Nhân 
 L2/ ập một danh sách gồm 30 vị theo 
thứ tự ưu tiên cần đươc giúp đỡ. 

3/ Các GL cố vấn trong danh sách trên 

Cô Đặng thị Ngọc và Cô Phạm thị Tất 

 Lòng Áo Tím Gia Long  

Cho đến nay, chúng tôi đã: BCSTC cũng thường xuyên nhận được ý kiến 
hoặc đề nghị của các GL này để thay đổi, điều 
chỉnh những vị cần đươc ưu tiên trước. 
Thường Trưởng Ban Huỳnh Mai Hoàng, hoặc 
Cố Vấn Mã Thị Huỳnh Điểu, Cố Vấn Cao 
Niên của trường ở quê nhà. Hiện tại có 70 vị 
Thủy Tiên, hoặc Thủ Quỹ Lê Thị Phương 
Thảo, hay Bác Sĩ Huỳnh Loan (thuộc GL 
72-79) theo dõi việc này. Đó là những vị đã rất 
hết lòng với Thầy Cô của trường Gia Long.



Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Ngaây xûa coá ngûúâi àaä goåi 
"Chõ úi trûúâng cuä, vïì naâo…”  
Giúâ naây coá tiïëng em goåi: 
"Viïët vïì trûúâng cuä, chõ úi…"  

Cêìm buát lïn chõ ngêìn ngaåi 
Khöng biïët seä viïët àûúåc gò! 
Xa trûúâng, nöîi buöìn tï taáái 
Nhùæc hoaâi kyã niïåm laâm chi? 

Em úi, ngaây xûa trûúâng cuä 
Möåt thúâi aáo trùæng tinh mú 
Chõ em miình ngaây hoåc àoá 
Bïn nhau, haånh phuác sao vûâa!  

Xa trûúâng sau ngaây ly loaån 
Mêët thúâi aoá trùæng tiình thú 
Bao nhiïu nùm röìi caách trúã 
Trûúâng xûa, vêîn maäi trong mú 

Chõ ngöìi, hiình dung caãnh cuä 
Nhûäng ngaây yïu dêëu thên thûúng 
Buát mûåc chan hoâa niïìm nhúá 
Bêâng khuêâng, trúã laåi sên trûúâng… 

Chúåt nhiìn thêëy hiình aãnh múái 
Ngheån ngaâo, nûúác mùæt tuön rúi 
Sâên trûúâng gaåch loang, àêët lúãã 
Tan hoang theo nhûäng àöíi àúâi  

Bö Na, àêy con àûúâng cuä 
Bêy giúâ xaác laá ngêåp àêìy 
Phûúång ào,ã Sún traâ xú xaác 
Ngúä ngaâng theo caánh gioá lay 

Àau thûúng nuöët lïå ngheån lúâi 
Thêîn thúâ, buát mûåc buöng lúi 
Trûúâng yïu khuêët múâ xa vùæng 
Coân àêy, nöîi nhúá möåt àúâi… 

Em úi mûåc nhoâa, chûä nhaåt 
Thú khöng kïët àûúåc thaânh gioâng 
Bao nhiïu lúâi yïu muöën viïët 
Rúi vaâo vuäng nhúá mïnh möng 

Em úi chõ ngûâng tay nheá 
Thöi em chúá coá nùçn nò: 
“Chõ úi baáo trûúâng àang soåan,   
Viïët vïì trûúâng cuä, viïët ài…” 

Baão Trên – Lyá Tuyïët Mai 



Những Trái Tim Ẩn Ngọc 
rong một lần đến chúc tết Giáo Sư Gia Long Trịnh Thị Minh ở tư gia của Cô, tôi quen được với 
chị Huỳnh Thị Liễu, một cựu nữ sinh Gia Long ra trường trước tôi đúng 15 năm. Giọng nói từ 

tốn, nhỏ nhẹ và đặc biệt là rất rõ ràng của chị đã gây chú ý cho tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Phương 
cách chị tiếp chuyện lộ rõ một sự nhẫn nại kiên trì khó thấy ở người khác. Về sau tôi mới biết chị 
Liễu từng là một cô giáo dạy trường khiếm thị. Thảo nào, từ cử chỉ đến lời nói của chị đều hết sức 
nhẹ nhàng, tế nhị. Khi biết tôi hâm mộ chị, chị cười nói rằng việc làm của chị không thấm vào đâu so 
với việc của một người Thầy mà chị luôn vọng ngưỡng: Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh, phu quân đã 
quá vãng của Cô Trịnh Thị Minh. Tôi tự hỏi điều gì ở Giáo Sư đã ảnh hưởng sâu đậm đến chị Liễu, 
và sự ảnh hưởng này có dừng lại ở đây không? 

Những Tấm Lòng Áo Tím -  Gia Long 

Từ một vị Giáo Sư với hoài bão lớn lao.Trước 
năm 1975, ở Miền Nam Việt Nam người ta 
biết Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh là một chính 
khách, là một Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến, 
là một văn nhân - thi sĩ với bút hiệu Thạch 
Vân. It ai biết rằng Ông đã dạy trường Nữ 
Trung Học Gia Long trong niên khóa 1959-60. 
Chỉ một năm dạy Gia Long thôi mà sao ảnh 
hưởng của Giáo Sư đến học trò lại to lớn như 
vậy? Hãy cùng ngược thời gian tìm về quá 
khứ để hiểu rõ hơn về vị Giáo Sư đáng 
ngưỡng mộ này. 

Năm 1945, chưa đầy 20 tuổi, Giáo Sư đã tham 
gia phong trào chống Pháp, rồi chống Việt 
Minh-Cộng Sản nên bị an trí ở Ba Lòng. Hai 
năm sau Ông thoát khỏi Ba Lòng trở về Huế, 
đi học lại và dấy lên phong trào chống Pháp ở 
trường Khải Định nên bị Pháp bắt cầm tù 1 
năm trời. Khi được trả tự do Ông vào Sài Gòn 
học Đại Học Luật Khoa và Văn Khoa, rồi 

được học bổng sang Canada học Cao Học ở 
Laval University. Về nước Ông lại tiếp tục 
hoạt động chính trị, trở thành người tin cẩn 
của Ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, cùng 
nhóm chính khách Caravelle lập Mặt Trận 
Quốc Dân Đoàn Kết tranh đấu cho tự do và 
hòa bình nên bị chánh quyền độc tài làm khó 
dễ. Thời gian này Ông vào dạy môn Triết Học 
ở trường Gia Long. Tại đây Thầy Vinh đã để 
lại cho đồng nghiệp và học sinh của Ông ấn 
tượng cao đẹp: một trí thức trẻ, một nhà mô 
phạm xả thân vì dân tộc không nề hà đến nguy 
hiểm bản thân. Giáo Sư Trịnh Thị Minh là một 
trong những đồng nghiệp đã xúc động trước lý 
tưởng cao cả đó.  

Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh là cánh tay đắc 
lực của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam cả 
trong hoạt động chính trị lẫn văn học. Ông 
cùng Nhất Linh tái bản tờ “Văn Hóa Ngày 
Nay” ở Sài Gòn và được Văn Bút Quốc Tế 

T 

Đệ Nhất A3 (59-60) Thầy Vinh (mang giày trắng), chị Liễu đứng sau giữa Thầy và Cô Giáo. 



mời dự Hội Nghị về hòa bình Việt Nam nhưng 
ông không được cấp chiếu khán. 

Năm 1960 vì chống chế độ độc tài mà Ông bị 
cầm tù lần thứ hai và bị đày ra Côn Đảo. Lý 
tưởng chôn vùi, đời Ông tưởng đã phải như 
bao nhiêu người tù Côn Đảo khác: kết thúc 
đơn lạnh ngoài biển khơi. Chỉ những lá thư an 
ủi của Cô Minh gửi đến Ông một cách bất ngờ 
là hạnh phúc duy nhất sưởi ấm lòng Ông trong 
những ngày đó. Và hai người đã thành hôn sau 
khi Ông được trả tự do năm 1963. Cô Minh đã 
chấp nhận làm người bạn đời của Ông dù biết 
là “cầm bằng như làm vợ m ột người quanh 
năm ở tù1”.  

Về Sài Gòn Ông lại tiếp tục dấn thân vào con 
đường tranh đấu chống tham nhũng, chống 
gian lận trong chính quyền nên bị quản thúc 
tại gia một thời gian. Những ngày hỗn loạn 
cuối tháng 4/1975 Ông bị tù lần thứ 3 vì thuộc 
phe đối lập. Khi Cộng Sản vào Sài Gòn, chánh 
quyền mới theo dõi, giám sát và sau đó buộc 
Ông và gia đình đi kinh tế mới. Cuối cùng sau 
12 ngày vượt biển Ông đã đến được bến bờ tự 
do và sang định cư tại Sydney. 

Trên quê hương thứ hai Ông hoạt động tích 
cực giúp đồng bào trong bước đầu mới sang 
Úc và các thuyền nhân Việt Nam trên con 
đường tìm tự do. Ông vận động các hội đoàn 
Úc, nói về nhân quyền do Hội Ân Xá Quốc Tế 
(Amnesty International) tổ chức, vận động bảo 
lảnh những thuyền nhân còn ở đảo được sang 
định cư ở Úc. Năm 1999 Ông soạn “Bản lên 
tiếng đòi tự do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng tại 
Việt Nam” và được sự ủng hộ của nhiều tầng 
lớp người Việt ở hải ngoại.  

Những Tấm Lòng Áo Tím -  Gia Long 

Về bảo tồn văn hóa Việt Nam ở Úc, Ông là 
người có công đầu trong việc thành lập Hội 
Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam (Vietnamese 
Parents and Citizens Association), New South 
Wales (NSW). Nhờ Ông mà Hội có tên đăng 
bạ. Năm 1979 Ông sáng lập trường Việt Ngữ 
đầu tiên ở NSW và mời ông Trần Nam Tuấn, 
nguyên thanh tra Bộ Giáo Dục VNCH, làm 
Hiệu Trưởng. Nhờ sự vận động của ông mà 
trường Việt Ngữ được chính thức sử dụng các 
phòng học của các trường Công Lập địa 

1 Trích “Sydney vừa mất đi một người …Giáo Sư Nguyễn 
Thành Vinh”, Lệ Hằng, Báo Văn Nghệ ngày 3/4/2008. 

phương và được Bộ Gíáo Dục NSW tài trợ 
một ít tài chánh cho các lớp học tiếng Việt2. 
Giáo Sư Nguyễn Thành Vinh từ trần năm 
2008 tại Sydney, hưởng thọ 80 tuổi. Ông ra đi 
nhưng những học trò noi gương Ông vẫn còn 
đó. Tuy không hy sinh nhiều như Ông nhưng 
họ cũng đã trải lòng ra giúp người, mong bù 
đắp phần nào nỗi bất hạnh của những mảnh 
đời kém may mắn. Chị Liễu tôi quen là một 
điển hình. 

Đến một cô học trò- Nhà Giáo chịu thương 
chịu khó 

Chị Huỳnh Thị Liễu, một nữ sinh của Thầy 
Vinh thời dạy Gia Long, đã chọn một nghề 
khá gian nan cho đời mình: chị dạy Trường 
Nữ Sinh Mù ở Sài Gòn trước 1975. Về sau, 
khi sát nhập với trường Nam Sinh Mù thì đổi 
tên là Trường Khiếm Thị Nguyễn Đình Chiểu. 
Ngoài chị Liễu ra còn có một cựu nữ sinh Gia 
Long khác, chị Nguyễn Thị Huệ, cũng là giáo 
viên đồng nghiệp với chị dạy ở trường này.  

Năm 1963 chị Liễu và chị Huệ đã theo học 
khóa chuyên ngành dạy người khiếm thị. Sau 
đó chị Liễu được đi tu nghiệp ba lần: năm 
1667 ở Kuala Lumpur; 1969 ở Mỹ và 1970 ở 
Anh; để học về huấn nghệ cho người khuyết 
tật và cách điều hành một ngôi trường khiếm 
thị. 

Năm1968: Chị Liễu đang dạy toán bằng chữ Braille 

2 http://www.vnpaca.org.au/pages/mission.html 

http://www.vnpaca.org.au/pages/mission.html


Những Tấm Lòng Áo Tím -  Gia Long 

 Braille cho các 

n hệt như người mù để dạy các em 
ng những giác quan còn lại soi sáng tri 

. Ngoài ra chị cũng làm việc thiện 
ại 

ọc 
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n 
c 

m 
ị 
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Trong khóa đào tạo giáo viên dạy người khiếm 
thị, hai chị Liễu, Huệ phải học “chữ Braille”, 
loại chữ được ký hiệu bằng những dấu nổi nhỏ 
li ti của người khiếm thị. Chúng ta ai đã từng 
khó nhọc khi phải học thuộc một công thức 
Vật Lý hay Toán Học với những dấu căn số 
phức tạp thì chắc chắn sẽ hết sức khâm phục 
các giáo sư dạy viết các công thức này bằng 
chữ Braille. Chị Liễu đã làm điều đó. Các cựu 
nữ sinh Gia Long lớp Đệ Thất 2, niên khóa 
1964-65 chắc còn nhớ hai người bạn khiếm thị 
Nguyễn Thị Thanh Phương và Nguyễn Hoàng 
Yến trong hình đính kèm không? Đó là những 
học sinh của chị Liễu đã được nhận vào trường 
Gia Long của chúng ta. Chị Yến và chị 
Phương, đang ở Việt Nam, vẫn còn nhớ vài 
người bạn Gia Long và thường hỏi thăm cô 
chủ nhiệm cũ của mình là Giáo Sư Gia Long 
Huỳnh Thị Nữ. Năm 1974 thêm hai học trò 
khác của chị Liễu là Nguyễn Thị Thu Vân và 
Nguyễn Thị Nuôi cũng được vào Gia Long. 
Để giúp các chị em này không thua kém các 
nữ sinh sáng mắt cùng lớp, Chị Liễu đã kiên 
nhẫn dạy cho họ thuộc tất cả những công thức 
toán, lý, hóa trước khi họ vào lớp. Đến những 
kỳ thi chị Liễu được mời vào trường Gia Long 
ể đánh máy đề thi bằng chữđ

nữ sinh đặc biệt này.  

Vị hiệu trưởng đương nhiệm của trường, Bà 
Phó Thị Lăng Tài, khuyến khích các giáo viên 
cùng với bản thân bà theo các khóa đặc biệt 
khổ luyện “học làm người mù”. Họ bị bịt mắt 
lại để học cách dùng gậy dò đường, học cách 
ăn uống đi đứng và làm quen với môi trường 
xung quanh. Chưa hết, cũng với đôi mắt bịt 
kín, họ học cách giúp đỡ người khác như đút 
cơm hay làm vệ sinh cho em bé. Khó khăn 
nhất là “chứng chỉ” bịt mắt để học cách thức 

ngồi dự một dạ tiệc cùng bàn với những người 
sáng mắt. Tất cả những điều đó được các chị 
dạy lại cho học sinh. Nhờ thế nhiều nữ sinh 
mù đã được đi Mỹ du học. Trong số đó có chị 
Therese Quang khi về nước được vào làm việc 
ở Tòa Đại Sứ Mỹ, Saigon. Chị Therese đã 
xứng đáng với chức vụ trong bất kỳ lãnh vực 
nào, từ chuyên môn đến giao tiếp hằng ngày 
hay những tiệc tùng đặc biệt. Được như vậy là 
nhờ “học sinh đã mất thị giác thì Thầy phải 
khổ luyệ
dù
thức”3.  

Sang Úc Chị Huỳnh Thị Liễu không muốn bỏ 
phí kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp của 
mình nên đã phụ giúp một số trường TAFE 
đánh máy chữ Braille bài học cho các học sinh 
khiếm thị
nguyện ở thư viện Royal Blind Society t
Enfield.  

Hiện nay chị Liễu vẫn liên lạc với nhiều h
sinh cũ. Với những em bất hạnh còn ở lại Vi
Nam chị tìm đủ cách giúp đỡ từ tinh thần đế
vật chất. Với người may mắn thành đạt ở nướ
ngoài như Therese Quang hay Chị Anna Ki
Lan, tác giả cuốn “Miles from Home”, ch
sung sướng vui mừng: sự thành công của họ
niềm hãnh diện của chị.  

Chị nói “học trò sáng mắt thì dễ dàng thành 
đạt, dễ dàng tìm lại Thầy cũ để tỏ lòng  
hiếu thuận. Học trò chị bị chìm trong đêm đen 
vô tận, cuộc sống tối tăm thì chị  phải ráng tìm 

3 Các chữ nghiêng trong phần viết về chị Liễu là trích 
lời chị nói.  

Năm 1970: Chị Liễu (mang kính), Hoa,Therese 
và Anna chụp ở Mỹ

Chị Yến (bên phải) và chị Phương năm  2011
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g suốt đời”. Không biết là 
GHIỆP còn hay DUYÊN còn mà gần đây chị 

ã từng 
hăm sóc dạy dỗ. 

i mồ côi cha 
ẹ và bị mù bẩm sinh. Chị Liễu dạy Nguyễn 

p sức giải thoát cho những trẻ 
m bị làm nô lệ một cách tàn nhẫn. Lại thêm 

Chưa hết, Nguyễn Đức Đạt sáng lập và là hội 
trưởng của hội “Ngọc Trong Tim”4 mà nhiều 
thành viên là những người khuyết tật. Đây là 
một tổ chức phi vụ lợi gây quỹ giúp trẻ em mồ 
côi, tật nguyền hay bị bệnh nan y ở Việt Nam. 
Nếu một loài sò đã dùng cái tinh túy của cơ 
thể mình bao phủ một hạt cát đã làm nó tổn 
thương, để rồi sau đó kết thành ngọc trai lộng 
lẫy tặng nhân gian, thì nhóm Ngọc Trong Tim 
và bản thân Nguyễn Đức Đạt cũng đã dùng tài 
năng được thăng hoa từ những nỗi bất hạnh 
khốn cùng, tạo nên một thứ châu báu tô điểm 
cho đời. Loại ngọc ẩn trong tim ấy còn quý 
giá hơn bất cứ loại châu báu nào khác vì nó đã 
và đang cứu giúp được biết bao nỗi bất hạnh.  

Chúng tôi, những cựu nữ sinh Gia Long ở 
Sydney đã hân hạnh được gặp Đạt, vô cùng 
hãnh diện vì được anh tiếp nhận như những 
người chị đồng song. 

họ để cho họ một chỗ dựa, dù chỉ là chỗ dựa 
tinh thần”. Do vậy chị luôn cố công tìm tông 
tích các học sinh cũ như tìm người thân yêu 
ruột thịt. Có lần chị tâm sự “Nghề thì chị đã 
hết rồi, nhưng cái nghiệp lo cho tụi nó thì 
chắc chị còn man
N
gặp lại được một nam sinh mà chị đ
c

Và một hậu duệ với trái tim ẩn ngọc 

Khi nói tới “hậu duệ” người ta ta thường nghĩ 
đến con cháu của một dòng họ hay con cháu 
của học trò xuất thân từ một ngôi trường hoặc 
một môn phái. Ở đây tôi viết về “hậu duệ” Gia 
Long theo một nghĩa hơi khác. Đó là một cựu 
nam sinh đã nói ở trên của chị Liễu: nhạc sĩ 
guitar Nguyễn Đức Đạt, một ngườ
m
Đức Đạt khi trường đã đổi thành Trường 
Khiếm Thị Nguyễn Đình Chiểu.  

Thời thế nhiễu nhương nên chỉ vài năm sau 
1975 thì trường mù bị tạm đóng cửa. Tuy là 
chỉ một thời gian thôi, nhưng xã hội mới đã 
làm thầy trò tan tác. Đức Đạt cùng em gái 
sống côi cút, ăn xin ngoài đường phố Sài Gòn. 
Đây là giai đoạn bất hạnh và bị hắt hủi, bạc đãi 
nhất trong cuộc đời anh. Thời may anh và em 
gái được sang Mỹ theo diện nhân đạo. Trên 
quê hương mới, dù đã ở tuổi 20 anh vẫn quyết 
tâm học lại Trung Học để có thể vào Đại Học. 
Sau khi khắc phục muôn vạn khó khăn, nguy 
hiểm anh đã toại nguyện với bằng Cử Nhân về 
bộ môn độc tấu guitar, California State 
University. Anh đã đoạt giải nhất độc tấu 
guitare của tiểu bang California và nhiều giải 
thưởng khác. Anh là tay guitar chính trong ban 
nhạc Bayadera nổi tiếng tại California và cũng 
rất tích cực trong các sinh hoạt của cộng đồng 
người Việt tại Quận Cam. Bạn chỉ cần google 
“guitar Nguyễn Đức Đạt” thì sẽ được thưởng 
thức tài năng và sẽ khâm phục tấm lòng của 
anh qua những youtube nhạc và những lời biểu 
dương, ngưỡng mộ anh. 

Có lẽ do đã nếm đủ mọi tủi cực khi sống lang 
thang ngoài đường phố với thân phận tật 
nguyền, lại phải cưu mang em gái mới 7 tuổi 
mà Nguyễn Đức Đạt đã cảm được cái đau bất 
hạnh, hiểu được nỗi nhục nhằng của người 
khuyết tật bị bạt đãi và thấu được nỗi tuyệt 

vọng không tương lại. Vì vậy khi thành đạt 
anh đã đem tài năng của mình để phục vụ xã 
hội. Hầu như tất cả những buổi biểu diễn của 
anh, dù ở Mỹ hay ở nơi khác trên thế giới, đều 
với mục đich  gây quỹ giúp một chương trình 
nhân đạo nào đó. Hai lần anh đến Sydney đều 
là để biểu diễn thiện nguyện. Lần đầu với 
chương trình “Yêu Đời, Đời Sẽ Yêu Ta” giúp 
Văn Khố Thuyền Nhân gây quỹ để trùng tu 
những ngôi mồ hoang phế của các nạn nhân 
vượt biển năm nào. Hơn 20 năm trước Giáo 
Sư Vinh đã vận động đồng bào và chính quyền 
ở Sydney để trợ giúp các thuyền nhân trên 
đường tìm tự do. Bây giờ Nguyễn Đức Đạt 
góp phần trùng tu mộ phần những thuyền nhân 
xấu số bỏ mình trên đảo hoang. Có điều gì đó 
tương đồng giữa hai nghĩa cử… Lần thứ hai 
anh trở lại Sydney với đêm nhạc “Bên Em 
Đang Có Ta” với mục đích cứu giúp các trẻ 
em Việt Nam bị đem bán mua vui ở 
Cambodge và biên giới Việt – Hoa. Xưa Thầy 
Vinh chống độc tài, tranh đấu cho tự do. Nay 
Đức Đạt đang gó
e
một giao điểm giữa hoạt động của Thầy Vinh 
và của Đức Đạt. 

4 http://viendongdaily.com/ve-dep-cua-ngoc-trong-tim-va-
long-bac-ai-giua-nguoi-voi-nguoi-FRWuG2gV.html 
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ẩn ngọc. 

Hình 1 

Hình 2 

Bạn ơi, có thể bạn cho tôi là 
“thấy người sang bắt quàng làm 
họ”: Nguyễn Đức Đạt thành công 
và hữu danh nên cố uốn lượn để 
gán ghép cho anh thành hậu duệ 
Gia Long. Xin cho tôi được trần 
tình đôi chút. Nếu bạn chứng 
kiến sự thơm thảo của chị Liễu 
đối với Cô Minh, phu nhân của 
Giáo Sư Vinh, và sự tôn kính của 
chị với vong linh Giáo Sư, rồi 
thấy được nét hân hoan và niềm hạnh phúc của Thầy-Trò “Liễu-Đạt”khi họ gặp lại nhau lần đầu ở 
Sydney; còn nữa, nếu bạn tận mắt chứng kiến cảnh chị Liễu trân trọng giới thiệu Cô Minh với 
Đức Đạt, nghe được chính Đạt gọi Cô Minh là Sư Tổ, thì bạn sẽ cảm nhận được cái mắc xích vô 
hình, một sợi dây tâm linh nào đó kết nối ba thế hệ Thầy-Trò-Hậu Duệ một cách đáng trân trọng. 
Nếu những điều này vẫn chưa thuyết phục được bạn thì mời bạn xem phút giây sum họp giữa gia 
đình Gia Long Sydney của chúng tôi và Nguyễn Đức Đạt. Hai bức ảnh này ghi lại ngày hội ngộ ba 
thế hệ Sư Tổ (Cô Minh, người mặc áo đậm, bên trái Đức Đạt), Sư Phụ (Chị Liễu, người cầm tay 
Đạt) và Hậu Duệ Đức Đạt ở giữa (hình 1). Xung quanh là Thầy, Cô và cựu Nữ Sinh Gia Long 
cùng thân hữu (hình 2). Và nếu như bạn cũng vẫn không hài lòng với trần tình trên, thì xin xem 
đoản văn này như một bài giới thiệu về những người có trái tim 

TThủy Bình GL75   
Sydney, tháng 5 năm 2013 



Haå   àaä  vïì   röëi  em  coá  hay? 

   HAÅ 

 ÀAÄ 

VÏÌ 

RÖÌI 

Khi  ngoaâi  kia  vêîn  gioá  heo  may 
Nùæng  vaâng   ài  vùæng  chûa  vïì  kõp 
Àïí  nuå  sen  coân  nguã  giêëc  say… 

Haå   àaä  vïì   röëi  em  coá  hay ? 
K hi  núi  àêy  thiïëu  phûúång   höìng  bay 
Thiïëu  sên  trûúâng  ngêåp  mêìu  tú  trùæng 
Thiïëu  caã  nhûäng  ngaây  xanh  toác  mêy… 

Haå  àaä  vïì   röìi  em  coá  hay ? 
Khi  mêy  giùng   kñn  löëi  chiïìu  nay 
Xa  xöi  múâ  aão  khung  trúâi  cuä 

Traái  àêët  nûãa  voâng  lùång  leä  quay… 
hmh 

B I ÏÍ N    N H ÚÁ 
Anh có biết… biển chiều nay im sóng? 
Như mênh mông… trời nhớ đẫm chiều sa, 
Ở nơi này thu về không vàng lá, 
Và đông sang không trắng xóa tuyết buông. 

Anh hay chăng … biển sáng lắm hơi sương? 
Xa mù tít chim trời… ôi bến đợi! 
Hải âu buồn khi ngang trời đơn lối, 
Như đôi ta… biển ngóng, sóng tương ca. 

Em ở đây ngu ngơ hoài phong lá, 
Tóc ngắn hờn… gió lộng bỏ chiều quên, 
Ngày bên song, đan giọt nhớ nắng mềm, 
Ươm hoa nắng, gieo vần thơ … Biển Nhớ 

Yên Hà (Florida) 

Những Tấm Lòng Áo Tím- Gia Long 



VẺ ĐẸP VÀ ĐỘNG LỰC CUỘC SỐNG 

Ban Biên Tập: 

Hiền Sỹ Lâm Thị Hía là một cựu nữ sinh Gia Long đã góp nhiều công sức cho công việc thiện 
nguyện tại Việt Nam. Là một tín đồ Đạo Cao Đài nhưng Chị thường tham gia những hoạt động từ 
thiện do các Cha và các Soeurs Công Giáo tổ chức. Chị  đã được Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ 
ROMA gửi ảnh của Ngài, chụp chung với Đức Giáo Hoàng, cùng với thủ bút của Ngài ký tặng chị 
ngày 14/6/1989 để vinh danh lòng bác ái của chị. Bài viết sau đây Chị ghi lại chuyến viếng thăm các 
trại cùi ở Việt Nam để riêng tặng Đặc San “Trăm Năm Áo Tím – Gia Long 

***

Cuối năm 1980 tôi bắt đầu tham gia công tác

thiện nguyện cùng một số bà con có thân nhân 
ở nước ngoài tổ chức đi tặng quà cho các trại 
dưỡng lão, tâm thần, mồ côi và một số trại cùi 
quanh thành phố. Sau năm 1975 các trại cùi 
được gọi là Khu Điều Trị Phong. Ở Sài gon có 
4 trại: Bến Sắn, Bình Minh, Phước Tân và 
Thanh Bình trực thuộc bệnh viện Da Liễu Sài 
Gòn.  

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Cần nói thêm rằng các Soeurs là những người 
có tâm huyết và đã trực tiếp chăm sóc cho các 
bệnh nhân cùi ở đa số các Khu Điều Trị Phong 
Các  

Soeurs cho biết bệnh rất dễ lây lan nếu không 
có đủ nguồn nước sinh hoạt. Vì vậy sau khi cải 
tạo tập trung về chồng tôi mở một tổ hợp cấp 
nước, khoan địa chất, khoan giếng… Một là để 
sinh sống, hai là để có điều kiện hỗ trợ sửa 
chữa máy bơm và khoan giếng nước cho các 
trại cùi. Nhờ vậy chúng tôi đã nghe thấy tận  

mắt những nỗi khốn khổ của người bệnh cũng 
như sự tận tâm và đức độ của những người làm 
việc phục vụ ở các trại này. Chúng tôi đã quyết 
định tổ chức một chuyến viếng thăm một số 
trại cùi dọc theo các tỉnh miền Trung và miền 
Bắc. 

Tôi xin được lược kể lại chuyến viếng thăm 
này, dành riêng cho Đặc San “Trăm Năm Áo 
Tím - Gia Long”, Đại Hội Gia Long Thế Giới 
kỳ VI. 

Sáng Mồng 4 Tết Kỷ Tỵ (1989) chúng tôi 
mượn chiếc xe Land Rover do Bà Marie 
Thérèse Franciscaine gửi tặng trại cùi Quy 
Nhơn (nơi Hàn Mặc Tử ở trong thời gian cuối 
đời). Đoàn do Bác Sĩ Trần Hữu Ngoạn hướng 
dẫn và với sự tham gia của Linh Mục Võ Văn 
Ánh (nhà thờ Huyện Sỹ, nay là cha xứ Nhà 
Thờ Tân Định), Linh Mục Nguyễn Văn Hưởng 
(cha phó nhà thờ Tân Định), Linh Mục Đoàn 
Vĩnh Phúc (hạt trưởng giáo xứ Phú Thọ Hòa), 
thầy Trần Văn Soi (tu sĩ dòng Đức Mẹ Người 
Nghèo), ký giả báo Công Giáo và Dân Tộc.. . 

Dưới chân đèo Hải Vân (Đà Nẵng) là một vịnh 
nhỏ, ở đây có trại cùi Hòa Vân, gồm 240 bệnh 
nhân, sống cách biệt với xã hội bên ngoài. 
Muốn vào đây phải đi ghe hoặc leo núi, đi bộ 
theo đường đèo khoảng 4-5 cây số. Bác sĩ điều 
trị ở đây tên Nguyễn Văn Hòa, lối 30 tuổi, nhà 
ở Đà Nẵng. Sáng thứ hai mỗi tuần anh đi xe lửa 



rồi leo núi vào trại làm việc, chiều thứ bảy theo 
lộ trình ngược lại về nhà. 

Tôi nghe kể có lần một bệnh nhân bị đau ruột 
thừa. Trại hết xăng dầu nên không dùng ghe 
đưa đi đường biển được. Bác Sĩ Hòa đã cõng 
người bệnh đi bộ theo đường núi, vượt đèo 
tìm cách đưa bệnh nhân đến Đà Nẵng chữa 

trị. Thật là một bác sỹ có lương tâm và đầy tình 
người, rất đáng trân trọng. 

Trại không có điện. Ban đêm giải trí chỉ có đốt 
củi, trông ra biển cả mênh mông. Nhìn lên trời 
chỉ thấy sao là sao… Bệnh nhân ở đây được 
cung cấp lương thực, dụng cụ 2 lần mỗi tháng 
nên thiếu thốn đủ thứ. Đa số họ làm nghề đốn 
củi. Tuy biển cả mênh mông nhưng phương 
tiện không có nên không đánh bắt hải sản được. 
Hơn nữa bắt rồi bán cho ai vì tiền trợ cấp hàng 
tháng của họ chỉ có 8,400 đồng, chỉ đủ mua 
gạo, mắm muối.  

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Đoàn rời Hòa Vân, tiến lần ra Bắc. Đến Vinh 
chúng tôi ghé thăm Đức Giám Mục Trần Xuân 
Hạp. Ngài đãi chúng tôi cam Xã Đoài, rất thơm 
và ngọt. Trước khi chúng tôi lên đường Ngài 
cũng đã cầu nguyện cho chúng tôi. 

Trại cùi Quỳnh Lập ở Nghệ Tĩnh có 700 bệnh 
nhân và khá nổi tiếng. Giám đốc là Bác Sĩ 
Nguyễn Sĩ Hóa, khoảng 35, 36 tuổi, năng nổ và 
nhạy bén. Anh đưa chúng tôi đi xem mấy luống 
đất trộn phân chuồng dùng nuôi trùng làm thực 
phẩm cho gà. Anh dự định nhiều chương trình 
phát triển kinh tế cho trại. Về Sài Gòn chúng 
tôi đã gửi tặng anh một số hạt cỏ giống của 
nước ngoài để trồng đại trà, làm thức ăn nuôi 
bò, dê. Sau này tôi nghe nói trại của anh còn 
nuôi cả hươu nữa. 

Rời Quỳnh Lập chúng tôi qua đêm ở tòa Giám 
Mục Thanh Hóa, thăm Đức Cha Phạm Tần. 
Nhìn cảnh thanh bạch, cơ hàn của các Linh 
Mục ở giáo phận này tôi rất mủi lòng. 

Từ Thái Bình, xe chạy dọc sông Hồng chừng 
20 km thì đến khu điều trị phong Vân Môn. 

Trại có hơn 600 bệnh nhân, hầu hết đều cao 
tuổi. Giám Đốc là Bác Sĩ Từ Cao Phan. 
Tôi đi thăm bệnh nhân, thấy họ đang giã sắn để 
làm bột. Họ bảo họ rất vui khi nghe nói hôm 
nay có Bà Phước ghé thăm. 

Rời trại này chúng tôi đến Tòa Giám Mục Thái 
Bình, yết kiến Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, 
hiện là Tổng Giám Mục địa phận Bắc Ninh. 
Ngài tâm sự:  

- “Nghe nói có phái đoàn ở trong Nam ra 
tôi lo quá! Giờ thấy các Cha nói là đi thăm trại 
cùi tôi mới mừng. Chúng tôi ở ngoài này cũng 
chưa lần nào thăm trại cùi. Thật là một thiếu 
sót. Thật ra cũng là hoàn cảnh đặc thù của miền 
Bắc, ngoài vấn đề ý thức hệ thì kinh tế cũng 
còn rất khó khăn.”  

Từ giã Đức Cha Phạm Đình Tụng, chúng tôi 
đến nghỉ đêm ở nhà khách của Tòa Giám Mục, 
Hà Nội để sáng hôm sau yết kiến Đức Hồng Y 
Trịnh Văn Căn. Ngài tỏ vẻ rất quan tâm đến 
công việc thiện nguyện của phái đoàn Miền 
Nam. Ngài gửi chúng tôi 200,000 đồng tặng 
trại cùi Quả Cảm và dặn trước khi trở về 
Saigon hãy đến gặp Ngài lần nữa. Khi trở lại, 
ngày 22/2/89 Ngài tặng tôi quyến thánh kinh do  
chính Ngài phiên dịch. 



Khu điều trị phong Quả Cảm, ở Hà Bắc, có hơn 
200 bệnh nhân. Vì Giám Đốc là một sĩ quan 
quân đội, Đại Tá Hoàng Bảo, nên việc điều 
hành cũng đặc biệt hơn nơi khác. Trại có một 
đội văn nghệ nên trước khi từ giã họ đã tổ chức 
tặng chúng tôi một chương trình ca nhạc. Đại 
Tá Hoàng Bảo nói lời chia tay, không quên gửi 
lời cám ơn “Đức Giáo Hoàng”. Chúng tôi bật 
cười vì biết ông nhầm lẫn Đức Hồng Y với 
Đức Giáo Hoàng. Tình cảm chân thành của 
mọi người ở đây đã làm chúng tôi rất vui và 
cảm động. 

Những Tấm Lòng Áo Tím – Gia Long 

Chuyến đi thăm các khu điều trị phong Miền 
Bắc, các bệnh nhân và nhân viên ở mỗi trại chỉ 
được tặng từ 5,000 đến 10,000 đồng. Để có 
được món quà nhỏ ấy chúng tôi cũng đã nhờ rất 
nhiều nhà thờ kêu gọi cũng như vận động lòng 
hảo tâm của bạn bè và thân nhân. Việc đến 
thăm và tặng quà trong thời buổi khó khăn này 
đã an ủi được mọi người. Họ rất vui vì nhận 
được sự quan tâm chia sẻ  của đoàn Miền Nam. 

Trước khi về Saigon chúng tôi trở lại Tòa Giám 
Mục Hà Nội, gặp Đức Cha Nguyễn Văn Thuận 
vừa từ trại cải tạo về được 2 tháng. Ngài kể 
chuyện Mẹ Thérésa Calcutta. Một hôm Mẹ gặp 
một người hành khất xoè tay xin Mẹ. Không có 
gì để cho, Mẹ bèn bước tới nắm lấy 2 bàn tay 
người hành khất. Người ấy khóc và nói rằng 
“Bốn mươi năm nay chưa có ai nắm lấy bàn 
tay của tôi!”. Qua câu chuyện tôi hiểu Đức 
Hồng Y muốn nhắn nhủ: sự cảm thông còn quý 
giá hơn vật chất nhiều lắm. 

Ở các khu điều trị phong rất nhiều người bệnh 
bị cụt 2 tay, 2 chân, còn mù cả mắt nữa. Việc 
sinh hoạt rất là khó khăn mà những người phụ 
giúp là các soeur phần đông đã lớn tuổi. Các 
soeurs trẻ vì không có hộ khẩu ở đó nên không 
vào giúp được. 
Tôi đã viết thư gửi Đức Cha Nguyễn Văn 
Thuận: “Sự cảm thông và tình thương thôi chưa 
đủ. Con nghĩ: chính máu của chúng con phải 
chảy trong cơ thể các em thơ và những người 
cấp cứu cần máu, chứ không phải của những 
người vì nghèo đói bán từng giọt máu quý giá 

hiếm hoi của mình để đổi lấy bữa ăn. Xin Đức 
Cha hãy bước xuống… “ 

Tôi đến trao đổi với các bác sĩ có thẩm quyền 
xin mở một chương trình hiến máu nhân đạo. 
Đến giữa năm 1995, họ gọi tôi: “chị Sỹ, 
chương trình hiến máu đã bắt đầu. Chị đi hiến 
máu đi”. 7 giờ sáng ngày 29/7/1995 tôi đến Hội 
Chữ Thập Đỏ đường Hồng Thập Tự để hiến 
máu. Ở đây tôi đã gặp 2 bà bác khá lớn tuổi, 
dáng người lao động chân chất. Tôi bắt chuyện: 
“Sao bác lớn tuổi rồi mà còn hiến máu?” Một 
bác trả lời:  

-  “Con tôi là công nhân viên, lương chỉ 
đủ sống, tụi tôi ở nhà làm việc nhà, muốn giúp 
người mà không có đủ điều kiện nên rủ nhau đi 
hiến máu. Người ta nói quá 60 tuổi không được 
hiến máu nên chúng tôi đi lần này và 1 lần nữa 
rồi thôi.” 

Tôi cảm động quá! Đây mới chính thực là 
những người có tấm lòng nhân hậu cao cả! 
.Bây giờ ngồi nghĩ chuyện xưa, nhớ lại việc 
gặp gỡ biết bao người nhân hậu với tấm lòng 
hy sinh cao cả giúp tôi học hỏi, trải nghiệm để 
nhận biết được vẻ đẹp và động lực cuộc sống. 
Tình yêu thương nhân loại của họ luôn tỏa sáng 
tâm hồn tôi, thúc đẩy tôi trong việc cùng các 
bạn đồng hành nâng cao tinh thần chia sẻ và 
phục vụ những người bất hạnh với mong ước 
góp phần hoàn thiện xã hội. 

Ngày 31 tháng 1 năm 2013 
Hiền Sỹ Lâm Thị Hía. 
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Ta trở về đây với gió sương 
Rơi bao nhiêu thứ dọc con đường 
Tuổi học trò một thời áo trắng 
Đứng trước ngôi trường đã mất tên 

Ta thấy mình như làn khói mỏng 
Vô tình ai đốt giữa đồng hoang 
Rải rác còn dăm rơm rạ mới 
Đám lục bình hờ hững giữa lòng kênh 

Ta trở về rã rời như cánh phượng 
Đã vô tình rơi rụng những hương thơm 
Trong ký ức mịt mù bè bạn cũ 
Ngơ ngác trên đường Bà Huyện Thanh Quan 

Ta về đây đứng giữa sân trường 
Cửa lớp vẫn còn màu sơn cũ 
Bao kỷ niệm Thầy Cô y nguyên đó 
Giọt lệ nào cho từng tháng từng năm 

Cỏ khô không xanh lại bao giờ 
Không lấy được những gì đã mất 
Bầu trời xanh cuối tầm con mắt 
Gia Long ơi, truờng thân yêu của ta!  

Bùi Kim Vân GL-56 



Tâm Tư và Nguyện Vọng  
Của Một Cựu  

Nữ Sinh Gia Long 

ách đây khá lâu một người bạn hỏi thăm tôi 
về xuất xứ của một câu chuyện thiếu nhi 

được Cô Bích Phượng kể trong chương trình 
“Vườn Hồng”, đài “Tiếng Nước Tôi” ở Hoa Kỳ. 
Thắc mắc của người bạn ấy giúp tôi quen với chị 
Lê Thị Hồng Mỹ, một đồng môn Gia Long ra 
trường năm 1958 hiện cư ngụ tại Sydney. Càng 
tiếp xúc và tìm hiểu tôi càng ngưỡng mộ việc 
làm âm thầm nhưng rất có ý nghĩa của vị sư tỷ 
cao niên đáng kính này. 

Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long   

Vào khoảng giữa thập niên 1990 đến đầu thập 
niên 2000, quý vị nào có con cháu học tiếng Việt 
ở các lớp do Liên Trường Văn Hóa Việt Nam tổ 
chức tại Saint Brigid’s Primary School, 
Marrickville, tiểu bang New South Wales chắc 
cũng biết Cô giáo Mỹ. Chị Mỹ không những là 
cô giáo dạy tiếng Việt mỗi tuần 2 giờ mà còn là 
người soạn bài vở giúp cha mẹ và thầy cô dạy và 
đồng thời giúp các cháu bé học tiếng Việt dễ 
dàng. Là một nhà giáo tận tụy với nghề nghiệp 
gần 30 năm nơi quê nhà và hơn 10 năm dạy ở 
Úc chị Mỹ ý thức được mức độ quan trọng và 
khó khăn trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ em ở 
nước ngoài nói chung, ở Úc Châu nói riêng. Vì 
thế, cùng với nguyện vọng “cố gắng chú tâm 
khuyên dạy, khuyến khích con cháu đừng bao 
giờ quên nguồn cội Việt Nam và đừng xem nhẹ 

việc học tiếng Việt ở Hải Ngoại”1 . Chị Mỹ đã 
đem hết tâm tư soạn tập sách “Hướng Dẫn Các 
Em Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Việt” gồm 3 
quyển. Với suy nghĩ “trong gia đình Cha Mẹ 
chính là thầy cô giáo đầu tiên của các em”, và 
cho rằng 

“Cha dạy thì con khôn 
Mẹ dạy thì con khéo 
Ông Bà dạy thì cháu ngoan 
Thầy Cô dạy thì trò giỏi” 

nên chị Mỹ đã trình bày tỉ mỉ và công phu từng 
bài học. Chị chịu khó chia mỗi bài làm nhiều 
phần: 

 Phần hướng dẫn chúng ta, các bậc phụ
huynh và thầy cô giáo, dạy các cháu bé 
nghe, nói, đọc và hiểu tiếng Việt. 

 Phần dành cho các cháu tập phát âm, tập
viết và làm quen với các dấu giọng khác 
nhau của tiếng Việt. 

 Phần rất hấp dẫn các cháu là phần tô màu
các hình minh họa về đời sống, xã hội 
Việt Nam có liên quan đến bài học.  

Chị Mỹ không quên thêm vào những câu chuyện 
dí dỏm, ý nhị cũng như những giai thoại lịch sử 
phù hợp giúp các cháu “hiểu được một phần văn 
hóa, văn học và lịch sử Việt Nam”. Cũng có rất 
nhiều câu thơ giản dị, những hình ảnh với chú 
thích ngộ nghĩnh giúp các bé làm quen với 
phong cảnh quê hương và yêu mến tiếng Việt. 

Các tập sách này đã được in ấn vào năm 2000. 
Thời đó kỹ thuật vi tính còn chưa tinh vi và chưa 
phổ biến rộng rãi nên với số tuổi ngoài 60 thật 
không dễ dàng gì khi Chị thực hiện công việc 
biên soạn. Cả ba tập sách đều được tái bản nhiều 
lần, và lần gần đây nhất là năm 2010 cho thấy 
mức độ hữu ích và đắc dụng của nó. Phải nhìn 
thấy những giòng kẻ đơn sơ nhưng tỉ mỉ, những 
chữ mẫu nắn nót rõ ràng; để các cháu tập đồ và 
sau đó là tự viết một mình; những từ ngữ mẫu 
giúp các chau nhớ chữ, nhớ vần; hay những câu 
chào thưa lễ phép theo đúng khuôn mẫu Việt 
Nam được đưa vào bài của chị thì mới cảm nhận      

1 Các đoạn in nghiêng trong bài là trích trong các tập 
“Hướng Dẫn Các Em Nghe – Nói – Đọc Tiếng Việt” 
của chị Lê Thị Hồng Mỹ.

C 

Một lớp học tiếng Việt tại NSW - Châu 



được hết tâm huyết của người biên soạn.  

Những Tấm Lòng Áo Tím Gia Long   

Những việc làm đó của chị Mỹ đều là thiện 
nguyện và xuất phát từ mong ước “ nhìn thấy 
con cháu chúng ta dù ở xa quê hương ngàn dặm 
vẫn nhớ mình là người Việt Nam”.  

Tấm lòng của chị Lê Thị Hồng Mỹ đã được đền 
bù khi nhìn các cháu vui vẻ, chăm chỉ học, cố 
gắng phát âm và không ngượng ngùng khi giao 
tiếp với các bậc trưởng thượng bằng tiếng mẹ 
đẻ. Hơn thế nữa các mẫu chuyện ngắn lý thú, 
các bài thơ sưu tầm về lịch sử Việt Nam, những 
câu đố về các loài hoa quả hay các danh nhân 
Việt Nam in trong sách của chị được phát thanh 
trên đài “Tiếng Nước Tôi” đã là một khích lệ và 
cũng là niềm hãnh diện của chị. 

Đối với tôi công việc âm thầm nhưng thiết thực 
và hữu dụng của chị Mỹ là nét đẹp đáng ca ngợi 
của một cựu nữ sinh Gia Long hiện nay đã vượt 
quá “Cổ Lai Hy”. Thay vì an vui với con cháu 
trong phạm vi gia đình nhỏ hẹp, chị đã không 
tiếc công sức và thời giờ để góp phần phổ biến 
văn hóa và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng 
Người Việt Tự Do. Vào thời buổi mà ở trong 
nước “tiếng Việt đang dần mất đi sự trong 
sáng”2 thì công việc của chị Mỹ càng có ý nghĩa 
hơn. Đây không phải là những nghiên cứu sâu 
xa hay những phát minh độc đáo hoặc những đề 
nghị táo bạo. Ngược lại đây chỉ là những kinh 
nghiệm bản thân, những nhận xét tinh tế nhưng 
lại rất hữu dụng để giúp cho việc dạy và học 
tiếng Việt cho trẻ con. Với chị thì đó là cách để 
chị góp phần “giữ gìn và lưu truyền tiếng mẹ đẻ 
cho thế hệ tương lai”. Riêng tôi cho rằng đó 
cũng là một cách giữ gìn nguồn cội theo nghĩa 
một câu nói đã đi vào lịch sử của Cụ Phạm 
Quỳnh: 
“Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn. Tiếng Việt 
còn, nước ta còn”. 

Nhiễu Đan GL75. 

Thûúng  Yïu

Xa trường xưa yêu dấu, 
Nhớ kỷ niệm tuổi thơ 
Gặp lại thầy bạn cũ 
Rưng rưng mắt lệ mờ 

Tháng năm hằn in dấu, 
Gánh đời trĩu đôi vai 
Lời dạy xưa nhân ái 
Bên ta trên đường dài 

Một cảnh đời gian khó, 
Nhiều bàn tay sẻ chia, 
Một niềm đau đơn độc 
Có nhau không xa lìa 

Tưởng rằng ta bất lực, 
Trước bệnh hoạn, số phần, 
Nhưng không! Con tim nóng 
Vẫn yêu thương vô ngần 

Lòng thương yêu còn mãi  
Thời gian trôi chẳng dừng 

Ak- GL68   

2 Trích bài “Ngôn Ngữ @ Làm Dị Dạng Tiếng Việt” 
của Nguyễn Huệ Anh 
http://vov.vn/Dien-dan/Ngon-ngu-lam-di-dang-tieng-
Viet/202122.vov 

http://vov.vn/Dien-dan/Ngon-ngu-lam-di-dang-tieng-Viet/202122.vov
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Nửa cuộc đời rồi, xa cách nhau 
Nắng hạ mưa Thu đã mấy ngần 
Khoảnh khắc tương phùng môi thắm mặn 
Dạ người tri kỷ có bâng khuâng? 
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Rộ ngát hương lòng một sắc xuân 
Biết bao kỷ niệm của chúng mình 
Bây giờ tóc đã pha màu nắng 
Vẫn giữ cho nhau một chút tình 
 
Chút tình còn mãi với thời gian 
Dẫu cách xa nhau mấy dặm ngàn 
Kẻ ở chân trời người góc bể 
Xa cách muôn trùng hóa tấc gang 
 
Tấc gang sum họp thật tuyệt vời 
Ta tìm ta lại tuổi đôi mươi 
Chuyện xưa nhắc lại cười rôm rả 
Thỏa nỗi chờ mong nửa cuộc đời 
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Cứ ngỡ đời này cách biệt nhau 
Ai hay tạo hóa thật nhiệm mầu 
Biến nỗi ước mơ thành hiện thực 
Để ta còn có dịp gặp nhau 
 
Mừng vui chẳng có cảnh nào hơn 
Núi biếc non xanh cũng phải hờn 
Rằng nhớ, rằng thương… giành nhau kể 
Sướng, vui, buồn, khổ cứ trào tuôn… 
 
Mới ngày nào nhỉ, thuở hồn nhiên 
Áo trắng đùa vui duới mái trường 
Ưu tư chưa vẽ nên màu mắt 
Chỉ thấy hoa lòng rộ ngát hương 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Chuyến đi từ thiện đầu tiên 
 
 
  

Tôi vốn rất thích làm việc xã hội, thích đi làm 

từ thiện, nhưng do nhút nhát và bận rộn, nên 
mãi mãi vẫn chỉ là mong muốn. Tuy từ bé, năm 
lớp sáu, nhà trường tổ chức cho đi thăm trẻ mồ 
côi tại Việt Nam Quốc Tự, nhưng lúc đó tôi còn 
quá bé, chẳng biết làm gì, chủ yếu chỉ nhìn, 
ngó. Sau này khi đi làm, tôi theo cơ quan đến 
thăm trại phong Qui Nhơn, nhưng lần này là đi 
theo yêu cầu của cơ quan. Đây gọi là lần đầu 
tiên vì do tôi tự ý, năn nỉ, xin xỏ đi theo, và cố 
gắng thu xếp ngày nghỉ để đi. Trong cơ quan 
chúng tôi phải làm việc sáu ngày trong tuần. Để 
tuần này được nghỉ hai ngày, tôi phải làm liên 
tục thứ bảy, chủ nhật từ tuần trước. Chuyến đi 
này do một nhóm lớp Y80 Đại Học Y Dược 
cùng với các y, bác sĩ tại BV Nhi đồng 1, 2 tự tổ 
chức để khám bệnh, phát thuốc, phát quà cho 
người dân vùng  cao tại Bình Thuận. Đi về hai 
ngày. Tôi là thành phần ăn theo người bạn trong 
nhóm Y80. 
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Trong đoàn tôi chỉ quen một người bạn học 
cùng trường trung học, còn lại đều là người lạ. 
Tuy nhiên do chúng tôi cùng tự nguyện và 
chung một mục đích nên mau chóng hòa hợp 
với nhau. Khi đến nơi, tôi biết thêm một người 
bạn nữa cùng học  trung học ngày xưa. Dù lúc 
còn ở trường không biết nhau, nhưng nay gặp 
nhau chúng tôi thân nhau thật nhanh. Tối thứ 
sáu, tôi phải lên nhà người tổ chức chuyến đi 
để ngủ trước, vì 4g sáng hôm sau sẽ đi sớm. 
Chị có một phòng khám khá lớn tại Gò Vấp, 
nên chứa được nhiều người ngủ tạm qua đêm. 
Lạ chỗ không ngủ được, chỉ chập chờn. Hơn 
4g sáng khởi hành. Nhờ uống thuốc say xe 
cộng thêm xe đi rất êm nên tôi không bị mệt. 
Ăn sáng luôn trên xe để đến nơi sớm. Hơn 10g 
sáng đã đến nơi. Đoàn chia làm hai, một số lên 
xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, 
để khám bệnh cho 300 người dân. Số còn lại 
lên xã Phan Sơn khám bệnh cho 700 người 
dân. Đây là hai xã sát núi, hầu hết là người 
dân tộc. 
 
 

 
Đến nơi, mọi người vội vàng sắp xếp bắt tay 
vào việc. Có ba nhóm tất cả: nhóm khám bệnh, 
phát thuốc gồm các y, bác sĩ. Lực lượng này 
hùng hậu nhất, vì là nhóm hoạt động chính. 
Nhóm hậu cần có vài người lo việc nước, cà 
phê, trái cây cho mọi người trong đoàn. Nhóm 
phát quà cũng khá đông. 
 

 
Một dãy bàn được kê ngay cửa ra vào để nhận 
bệnh, đo huyết áp. Các bàn khác xếp thành hình 
vuông, các bác sĩ ngồi khám bệnh tại đây. 
Chính giữa hình vuông là hai dãy bàn để thuốc. 
Tại đây nhóm phát thuốc sẽ phân theo toa bác 
sĩ, trao tận tay và dặn dò kỹ lưỡng bệnh nhân 
cách uống. Hầu hết bệnh nhân là người dân tộc, 
nói và viết chữ không rành, hiểu biết kém, vì 
thế kê khai bệnh với bác sĩ cũng lâu. Khi phát 
thuốc phải dặn dò thật kỹ lưỡng, nên công việc 
ở đây lâu hơn so với ở tại bệnh viện. 
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Tôi thuộc nhóm phát quà. Chúng tôi mau chóng 
bỏ quà vào túi ny lông. Mỗi phần gồm 1kg 
đường, 1kg muối, 5 gói mì ăn liền, 2 gói bánh 
snack, 1 cục xà bông. Có hơn 700 phần quà nên 
nhóm phải làm việc cật lực đến hơn 1g trưa mới 
xong. 
 
Chúng tôi được các sinh viên, giáo viên và nhân 
viên tại Trường Cao Đẳng Y tế Bình Thuận phụ 
giúp. Nhờ các em trẻ, khỏe và nhiệt tình nên 
chúng tôi mới có thể hoàn thành mọi việc nhanh 
chóng. 
 
Buổi trưa nhờ người dân đãi cháo gà. Mọi 
người thay phiên nhau nghỉ để ăn cháo, mang 
tiếng là cháo gà, nhưng chữ «CHÁO» phải viết 
thật to bằng chữ in hoa, còn chữ «gà» thì bé 
thôi, mới diễn tả được món này. Tuy nhiên ai 
nấy cũng đều ăn nhiệt tình, không than thở và 
trở ra làm việc tiếp. Mãi hơn 5g chiều, việc 
khám bệnh mới kết thúc, quả là một ngày làm 
việc cật lực và vất vả. Tất cả chúng tôi dọn dẹp 
lên xe về Phan Thiết ăn tối và ngủ một đêm để 
sáng hôm sau trở về Saigon. 
 
Theo kế hoạch sẽ khám bệnh cho 1.000 người 
dân tại hai xã, mọi dự trù chỉ tính có 1.000 
phần. Nhưng vì người dân kéo đến quá đông, kể 
cả những người không có phiếu mời, cuối cùng 
đoàn quyết định khám cho tất cả, dù có phiếu 
mời hay không, hễ còn người đến là còn khám 
bệnh. Toa thuốc mang theo không đủ, phải chạy 

đi photo thêm, quà cũng đã hết sạch. Cuối cùng 
đã khám hơn1.200 người dân. Hầu hết người 
dân đến đều có bệnh, người lớn chủ yếu là bị 
bệnh viêm dạ dày, đau nhức, thiếu máu, suy 
nhược cơ thể; trẻ em chủ yếu là suy dinh dưỡng 
toàn bộ, thiếu máu, lớn một chút thì bị viêm dạ 
dày. Tại đây con gái mới lớn lên là có chồng có 
con, rất đông trường hợp mới 16 tuổi đã có con, 
20 tuổi đã có 3 con. Cuộc sống vất vả không đủ 
ăn nên dù tuổi còn trẻ nhưng khuôn mặt trông 
già dặn, da dẻ thường xám ngắt, môi thâm tím, 
có lẽ do thiếu máu và thiếu ăn. Con nít nhỏ hầu 
hết đều ở truồng, đi chân đất. nhìn cẳng chân 
của các em, thật đúng với câu «y hệt cột nhà 
cháy». 
 
Một cô bế trên tay một bé trai 1 tuổi, dắt thêm 
một bé gái 3 tuổi. Hỏi cô bị bệnh gì, cô nói thấy 
mắt mờ không thấy đường, nhức đầu, vừa rồi 
bác sĩ khám nói do bị cận thị, nên đi đo kính 
đeo. Một việc bình thường như thế mà cô không 
biết gì, cứ tưởng là bệnh, do sự hiểu biết quá ít, 
cô đã 22 tuổi, mới học đến lớp 8 thì nghỉ học. 
18 tuổi lấy chồng, rồi sanh con. Hai vợ chồng 
chỉ có vài sào đất trồng bắp, không đủ ăn, quanh 
năm suốt tháng quay cuồng với cái ăn, cuộc 
sống quá vất vả. 
 
Nhìn thấy một em bé được mẹ bế trên tay đang 
khóc, tôi hỏi người mẹ: «Cháu khóc đòi gì vậy 
chị?» Chị trả lời: «Nó đòi bánh». Tôi chạy đi 
tìm bánh cho cháu. Nhưng không may, bánh đã 
được chia hết, còn lại vài gói thì các em sinh 
viên đã chia nhau ăn đỡ đói sau khi làm việc, vì 
buổi trưa chỉ được ăn cháo. Tôi không tìm được 
gói bánh nào cho bé cả, thật là áy náy, nhưng 
không biết làm sao. Ước gì mang dư thêm bánh 
… Ước gì… 
 
Đoàn có mang theo một thùng quà để phát cho 
các em nhỏ gồm kẹp cho bé gái và bong bóng 
cho bé trai. Vừa đem ra để phát, người lớn, trẻ 
em xúm kín mít chung quanh để xin, chỉ là 
những đồ vật rẻ tiền, nhưng cả người lớn lẫn 
con nít đều thích. Nhưng số lượng có hạn nên 
chúng tôi chỉ phát cho các em nhỏ. Ước gì 
mang dư thêm nhiều quà để phát cho mọi 
người, để đem niềm vui đến cho nhiều người… 
Ước gì… 
 
Nhìn những người dân này, tôi cảm thấy mình 
thật là vô cùng, vô cùng may mắn vì đã được 



sinh ra tại thành phố lớn, được ăn học đầy đủ, 
có việc làm tốt, kiếm đủ ăn đủ mặc. Mặc dù tôi 
cũng phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống, 
nhưng so với những người này thì không đáng 
vào đâu cả, bởi họ đang sống trong điều kiện 
quá khắc nghiệt, thiếu đất đai để trồng trọt, 
thiếu hiểu biết, thiếu đủ mọi thứ. 
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Sau khi tổng kết mọi việc, dù đoàn đã đi nhiều 
lần, nhiều nơi, nhưng vẫn thấy còn nhiều điều 
thiếu sót. Dù đã cố gắng khám hơn dự định, 
khám cho 1200 người thay vì chỉ 1000 người, 
nhưng sau khi ra về, ai cũng cảm thấy còn nhiều 
hối tiếc, và đều nghĩ rằng lần sau sẽ…, lần sau 
sẽ…. Bởi mỗi lần đi một nơi khác nhau, mỗi 
nơi lại có một đặc điểm khác nhau, tại vùng đất 
cao này điều đáng quan ngại nhất là sự suy dinh 
dưỡng ở cả người lớn lẫn trẻ em. 

Sau đó người trưởng đoàn cho chúng tôi biết  
thêm rằng trong đoàn có ba người bị bệnh nan y 
nhưng vẫn tình nguyện đi theo giúp đỡ người 
khác, thật là đáng quý. Nghe xong tôi nghĩ đến 
ngay một em mà tôi đã có dịp trò chuyện. Có lẽ 
em là một trong ba người này. Bởi khi tiếp xúc 
với em, tôi cảm thấy có một cái gì đó là lạ. Hình 
ảnh của em đi theo tôi suốt cả tuần lễ sau. Tôi 
rất muốn làm gì đó để có thể chia sẻ với em, với 
nỗi đau em đang phải chịu đựng. Chắc chắn em 
đã bị sốc rất nhiều khi biết mình bị căn bệnh 
không chữa được khi đang còn rất trẻ. Tuy 
nhiên, bao giờ cũng thế, muốn một đằng, mà 
làm là chuyện khác, khó hơn nhiều. Làm sao 
đây để có thể giúp em? Hơn nữa tôi không biết 
nếu tôi là em, tôi sẽ thế nào, có thể vẫn tiếp tục 
sống bình thường được không, dù tôi vốn là 
người có ý chí mạnh mẽ. 

Qua lần đi vừa rồi tôi chợt nghĩ rằng đôi khi 
người cần sự giúp đỡ (dù là tinh thần hay vật 
chất) ở ngay cạnh bên ta nhưng ta vô tình không 
nhìn thấy. Tôi đã có những mong muốn « ước 
gi…, ước gì… » khi nhìn cảnh thương tâm lúc 
làm thiện nguyện. Vậy mà tôi lại thờ ơ không 
nhìn được một nỗi đau cần được xoa dịu, một 
niềm tuyệt vọng cần được an ủi đang ở cạnh 
bên tôi. Đi được đến nơi xa giúp cả cộng đồng 
đang thiếu thốn, sống lạc hậu là việc làm đáng 
khâm phục và ca ngợi. Nhưng bên cạnh đó 
chúng ta cũng nên cố gắng lưu ý nhiều hơn đến 
người thân quanh ta. Một lời chia sẻ thân tình, 
một bàn tay thân ái kịp thời đôi khi là liều thuốc 

hiệu nghiệm có thể xoa diệu nỗi đau thể xác 
hoặc tinh thần. Có như vậy con người mới có 
thể cùng dìu nhau trọn cuộc hành trình ở thể 
gian này. 

ĐỖ KIM TRÂM (GL72-79)

Gia Long 
Tử Y Bách Niên

Chúc tụng Gia Long đắc bách niên 
Tử y truyền thống diễm miên miên. 
Nữ sinh hảo học ngôn hạnh chính, 
Giáo sư nghiêm huấn lễ đức tiên. 
Gia sự quán xuyến vi hiếu tử, 
Quốc sự đảm đang đích thiền quyên, 
Học đường tích trữ đa kỷ niệm, 
Sư đồ tình nghĩa vĩnh viễn liên. 

Hà Đại, GL77 

Trăm Năm  
Áo Tím Gia Long 

Mừng trăm năm tuổi thọ Gia Long, 
Áo tím đẹp tươi mãi nhớ mong. 
Trò giỏi hạnh, ngôn, chuyên luyện tập, 
Thầy nghiêm đạo đức, dậy tinh thông. 
Chuyện nhà trọn vẹn , con trung hiếu, 
Việc nước đảm đang, khách má hồng. 
Kỷ niệm trường xưa còn chất chứa, 
Thầy trò tình nghĩa nối nghìn năm. 

Phỏng dịch: Trầm Hương 
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