
TẢN MẠN CUỐI NĂM 
  
Lời Người Viết: Đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Nhân cuối năm 2018, ghi lại những thiện 
duyên đưa đẩy mà tôi đã hân hạnh gặp cùng những cảm xúc của mình… Xin hoan hỉ bỏ qua 
nếu có “nhầm lẫn” nào đó và cũng không theo thứ tự thời gian. 
 
Trước hết, để tránh “mèo khen mèo” tôi không nhắc đến tình cảm anh chị em Lâm Viên mà khi có dịp 
sang Cali chúng tôi đều gặp nhau… 
 
 
Làng Bách Hợp Vùng Vịnh: 
  
Ở đây tôi muốn nói đến thân tình của Dân Làng BH Vùng Vịnh, San Jose, đối với chúng tôi trong 
những lần tiếp đón. Có được điều này, chúng tôi phải cám ơn, rất cám ơn gia đình Mõ Làng, Trưởng 
Trịnh Mỹ Phương – Trần Đình Phước. 
 
Nhân tham dự một kỳ trại hè do LĐ Văn Lang CN Pháp tổ chức, bên CN Đức gồm chúng tôi, gia đình 
Trưởng Minh Tân, CN Trưởng lúc bấy giờ, gia đình Trưởng Lý Kiệt, Thủ quỹ, và (cố) Trưởng Trần 
Huy Hoàng. Nơi đây chúng tôi được quen với Trưởng Mỹ Phương và Phước An. Sau đó lại gặp Mỹ 
Phương ở trại kỷ niệm 100 năm HĐTG mà CN Đức được HĐTƯ ủy nhiệm tổ chức tại Berlin năm 2007. 
“Nhờ cháu ngoại…”, (mà chúng tôi đã ghi lại), khoảng gần cuối năm 2017 chúng tôi sang San Jose 
và đã được gia đình Trưởng Mõ Làng mời họp mặt với Dân Làng Vùng Vịnh sau khi chúng tôi hân 
hạnh được tiếp xúc Cụ Tiên Chỉ, Lý Trưởng Ngọc Minh, Trưởng Kym Nguyễn nhân tham dự lễ ra mắt 
LĐ Bắc Đẩu (?) do Trưởng Trung Tường đưa đến. Cụ Tiên Chỉ gợi ý Lý Trưởng cố gắng tổ chức gặp 
nhau. Kể từ đó mối dây thân tình HĐ ngày thêm thân thiết! 
 
 
Sau trại TT 11, khi về lại nhà cháu ngoại, chúng tôi được dự trại với Làng ở Oakland bắc Cali; cùng 
với Trưởng Vĩnh Đào lại được mời họp mặt và nghe giới thiệu tác phẩm mới của Trưởng Đào: 
“Paris… có gì lạ không em” tại tư gia Mõ Làng. Đúng ra tác phẩm mang tên hình như là Hướng dẫn 
thăm viếng Paris nhưng “có gì lạ” hay hơn! Hihi... 
 
Thật xin lỗi tôi không nhớ được hết tên Bà con Dân làng, chỉ nhớ một vài người như Tiên Chỉ Nguyễn 
đình Tuấn cùng phu nhân, sau này biết thêm Trưởng là Bào Đệ Trưởng Nguyễn Đình Thư, vì vậy 
việc “hăng hái, hết lòng” với HĐVN của Trưởng… không có chi lạ! Trưởng Trần Anh Tuấn, Sử gia, 
người đã dành thời giờ đưa đón, mời dùng bửa, cà phê cà pháo, Nguyễn Mạnh Kym, người lo lắng 
hết lòng cho (cố)Trưởng LM Nguyễn Mạnh Tân, Trần Túc Phong (với kỷ niệm 30 năm ván đã đóng 
thuyền!... hihihi…), Ngô văn Tân, người cùng Gà tôi phụ giúp trạm do Trưởng Lê quang Huy (Lâm 
Viên) Trưởng trạm trong kỳ trại Ngày HĐVN do Trưởng Lưu Vĩnh Thái tổ chức tại SJ. Trong dịp này 
chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và có lẻ nhờ vậy hiểu nhau hơn! 
 
Sau trại Oakland, chúng tôi được Trưởng Tĩnh mời về nhà. Nhà của Trưởng, đối với tôi, là một Villa 
khá lớn mà chúng tôi không dám nghĩ đến! Cũng thưa ngay, Trưởng Tĩnh còn là đầu bếp chính của 
Làng với biệt danh… vừa rẻ vừa ngon! Nơi trại này còn được quen Trưởng Đệ (?), người phụ trách 
Trung Tâm Nguyên Tử Lực ở Dalat trong những năm 1974-1975 mà các Trưởng Kym, Tĩnh, Mỹ 
Phương cho biết Trưởng Đệ có đến 3 bằng Tiến Sĩ, Harvard, Berkley… Thứ Nam của Cố Trưởng Mai 
Ngọc Liệu, Trưởng Nghĩa (đã gặp vài lần) và Phu Nhân cũng quen trong dịp họp vui và giới thiệu sách 
của Tr. Đào. Chị đã ngâm bằng tiếng Pháp bài thơ dịch sang Pháp ngữ, Paris có gì lạ không em của 
Nguyên Sa Trần Bích Lan. Dĩ nhiên Ban Hương Tề gồm Ngọc Minh, Mỹ Phương và gia đình, Trung 
Tường thì “quen biết là cái chắc, nói theo ngôn ngữ bình dân chúng tôi!” Helen Hải đã biết nhau khá 
lâu qua Kha sinh Yersin, Văn, và Thái Lưu, Thanh 216… 



Nơi trại Ngày HĐVN, Trưởng 
Trần Xuân Đức, tân Văn Phòng 
Trưởng HĐTrN, đã nói Gà 
tôi “có lẻ nên sắm 2 áo HĐ, 1 của 
CN Đức và 1 dành cho Làng BH 
Vùng Vịnh.” 
 
Sau cùng, điều tôi cảm động 
không bao giờ quên, đó là Cụ 
Tiên Chỉ bỏ công cả ngày cặm 
cụi chẻ trúc, dán lại làm khung 
hình tặng tôi khi gặp nhau nơi 
nhà Mõ Làng. Bức hình chụp 
chung ở đất trại ở Oakland! 
  
 
Xin cám ơn tất cả Dân làng Bách 

Hợp Vùng Vịnh, Cụ Tiên Chỉ, Ban Hương Tề và xin lỗi không nhớ hết tên đã cho chúng tôi những kỷ 
niệm tràn đầy thâm tình HĐ.  
  
 
Trại TT 11: 
 
Trại họp bạn đã cho tôi nhiều kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt… 
  
 
Bạn Cũ - Bạn Mới: 
  
Một vài ngày trước khi nhập trại, chúng tôi ở nơi nhà bạn học cũ với Bà Xã tôi từ thời lớp Ba Trường 
Tiểu học Đa Nghĩa Dalat. Trong một dịp được đưa đi dùng cơm tối ở nhà hàng và sắp chuẩn bị ra về, 
tôi nghe tiếng hỏi, anh Tô văn Phước phải không? Nhìn về phía sau tôi hỏi lại, anh Thuất đó hả? Nhà 
hàng đèn không thật sáng, mắt tôi lại lem nhem nhưng tôi nhận ra giọng nói của anh. Đúng lúc chị 
Thuất từ phía sau quày tính tiền đi đến, sau những thăm hỏi chào nhau, hẹn gặp nơi trại.  
 
Trên đường về, tôi chợt nhớ, gặp 
nhau từ TT 9 đến nay TT11, cũng 
khoảng 8 năm! Ở TT 9 anh lên 
tiếng cùng nhau chụp một hình 
chung khi ba anh em gặp lại: anh, 
anh Huỳnh Đa Thức và tôi. Chúng 
tôi cùng CN Đức, sau đó anh Thức 
di dân sang Mỹ, anh sang 
Úc. Khoảng hơn một năm sau, anh 
Thức “lìa Rừng!” Anh Thức là một 
Huynh Trưởng rất được anh em CN 
Đức quí mến. Cuộc đời luôn “vô 
thường”! 
 
Được ở trong “khách sạn HĐ: 
Cabin”, dùng cơm chung trong 
phòng ăn toàn trại, họp HĐT cũng như ĐHĐ, chúng tôi đã hội ngộ Bạn Cũ không ít và quen biết Bạn 
Mới cũng nhiều! 
 

Trước ngày tan trại. 
 

Hình chụp trại Oakland. 
 



Lần lượt ở Úc còn gặp lại anh chị Chương Phạm, cùng chung Cabin, mà chúng tôi biết nhau ở 
trại 100 năm tại Berlin và TT9, Trưởng Trần Công Thúy Định, Đại diện CN Úc, “người tuy không lớn 
nhưng ý chí không kém ai (hẵn nhiều người phải ngả mũ…), nhất quyết đem TT12 về xứ Canguru!”. 
Đặc biệt tôi gặp lại em, nay là Trưởng Phan Lạc Cảnh, Trưởng Nam Bác sĩ Phan Lạc Giản, Chủ Tịch 
Phân Bộ Hồng Thập Tự Dalat, nơi tôi làm việc mấy năm. Khoảng từ năm 1972 đến nay mới gặp nhau, 
dĩ nhiên mừng khôn tả! 
 
Ở Pháp, ngoài Trưởng Vĩnh Đào còn có Trưởng Trần thị Vân Hạc, một Nữ Bác sĩ nhiệt tình… 
Canada, khá lâu mới gặp lại Trưởng Nguyễn Kim, Dương Kim Sơn cùng Ông Xã, (mới biết lần 
đầu) anh Quảng. Có lẻ “kỷ niệm nhớ đời của anh, và cả của tôi, anh xin tuyên hứa gia nhập PT!” Lễ 
Tuyên hứa có sự tham dự “khắp năm châu: Úc - Âu - Hoa Kỳ - Canada”. Cũng  
lần đầu được tiếp xúc, chuyện trò đồng thời ủng hộ Trưởng Trần Quang Thanh Trang. 
 
Riêng CN Đức, bất ngờ gặp lại Trưởng Nguyễn Thanh Liêm, trước sinh hoạt với LĐ Sào Nam, khoảng 
giữa thập niên 80 di dân sang Mỹ và hiện là Linh Mục, đã Chủ lễ trong sinh hoạt Tôn giáo ở trại! 
 
Trưởng Liêm “chờ” chúng tôi nơi Phòng Ghi danh, đã ôm chầm và hỏi – nhớ em không? Ngoài ra gặp 
lại Đỗ Hữu Phước, cựu CN Trưởng, em Đông (Võ…) sinh hoạt Sào Nam và di dân sang Mỹ khá lâu… 
 

Hoa Kỳ thì…nhiều hơn! 
Trưởng Đỗ Phát Hai hầu như không vắng mặt trại TT nào, tương tự 
Trưởng Nguyễn Cao Bình luôn có mặt các trại TT và từ TT 9 mới gặp 
lại, Trưởng Hoàng Kim Châu, Nguyễn Tăng Bình “dân Lâm Viên” và 
cùng ở Cabin nên có dịp chuyện trò nhiều hơn trước kia. Nhắc đến 
Houston-Texas mà tôi có dịp tham dự TT 7 năm 2002, không thể quên 
Nữ Tráng Mê Linh-Dalat, Trưởng Nguyễn thị Thanh An mà tôi thường 
gọi Trưởng Thanh, đã đến trại thăm tôi trong lần thứ hai với nồi bún 
bò thơm phứt, đã gặp ở TT 9 nay cũng… hội ngộ!  
  
Từ Hoa Thịnh Đốn-Virginia gặp lại Trưởng Đỗ Quốc Tuyến, ít nhất 
cũng 3 lần: TT 3-SJ, TT 7-Houston, TT 9-SJ và nay TT 11, Trưởng 
Nhữ Văn Trí nguyên Tráng Hùng Vương Lâm Vên Dalat, Trưởng Lâm 
Phạm trong BĐH trại, Trưởng Nguyễn hữu Cường (và Bề Trên, 
Trưởng Phan Thị Tuyết Mai) quen nhau nhờ trại 100 năm tại Berlin (cả 
Ái Nữ 2 Trưởng cùng dự trại). Trong phiên họp ĐHĐ, Trưởng Cường, 
Đại Diện Miền Đông, ngồi đối mặt mà không nhận ra ngay. Anh đã gọi 
đ/t cho chị Mai và tôi được nghe lại giọng nói trong trẻo, êm nhẹ của 
chị sau 11 năm! Cũng gặp lại Võ Thiện Toàn mà hầu như các trại TT 
đều có mặt, Mai Quang Vinh, biết nhau ở TT 9 và đầu năm cùng tham 

dự đám tang Trưởng Mai Ngọc Liệu.  
  
Nam-Bắc Cali có các Trưởng Tiến Nguyễn-Hổ trực tính, Đỗ việt Long, Lê anh Dũng, Lý Nhật Hui, 
Nguyễn cửu Lâm, Lê Minh Lý (tôi có đọc các bài viết nhưng không nhớ đã từng gặp nhau…?), Trưởng 
Trần anh Kiệt được biết phút cuối bị đau không dự trại như dự tính!  
 
Trong dịp dự đám tang Trưởng Liệu, tôi đã gặp và chuyện trò với Trưởng Vân Bùi, Ái Nữ Trưởng, 
kiêm nhà văn, Nhật Tiến, Trưởng Nguyễn Tư Nhân và Dương Tiến Đạt. TT 11 Trưởng Đạt vắng mặt. 

Cùng Phan Lạc Cảnh. 
 



Đặc biệt gặp Trưởng Nguyễn Xuân Lâm, con trai Trưởng 
Nguyễn Xuân Mộng và Lâm Ngọc Liên (bà chị tôi!). Nếu không 
nói chắc là tôi tưởng Trưởng Mộng dự trại! Trưởng Lâm là “bản 
photocopie chân dung” của Trưởng Mộng, y chang cả giọng 
nói, điệu bộ … Trưởng Lai Sacramento, biết nhau ở trại Berlin, 
Trưởng Thủy - Nam Cali, Nulan Phan: những Nữ Trưởng năng 
động, được biết thêm Trưởng Thắng (lo về báo chí) và nhất là 
Bà Xã Trưởng, người luôn “chăm sóc  quý Lão Lão” ở Cabin 
thật chu đáo. 
   
Tôi không nhắc đến các Trưởng trong Ban Thường Vụ, Kiểm 
soát viên tài chánh-Phạm duy Chiêu cùng Bách Hợp Vùng Vịnh 
gặp nhau nơi TT 11 này, những Trưởng tôi thường liên lạc. 
Ngày hội ngộ của Đạo Lâm Viên, thật ra chỉ khoảng chừng một 
buổi, chúng tôi đã cùng ôn lại “chuyện cũ tích xưa”. Tham dự 
có Trưởng Lê xuân Hùng và Phu Nhân, Tuấn Lê, Nguyễn thị 
Thanh An, Phan Lạc Cảnh và Bề Trên… v… v… do Trưởng 
Hoàng kim Châu và Nhữ văn Trí “chủ lễ” …hihihi.  
 
Trưởng Hùng đã mang lá cờ Đạo LV “nguyên thủy” dùng trong kỷ niệm khó quên này!  
  
Chắc chắn tôi ghi không đủ hết ACE mà chúng tôi hân hạnh tiếp xúc hàng ngày ở trại, xin lượng thứ! 
  
 
Trại TT 11 gây cho tôi một cảm nhận (cá nhân) đặc biệt: xác định tư cách tị nạn chính trị rõ ràng!  
Những hình ảnh tang thương của chiến tranh, của Thuyền Nhân nơi triễn lãm trong ngày khai mạc 
mà chúng ta, những HĐS, cùng thân phận với hình ảnh đang phơi bày!   
 
Cho dù “ngụy biện cách nào” cũng không thể chối bỏ được thân phận, vị trí của mình: các Đơn vị HĐ 
chúng ta từ trong Cộng Đồng người Việt tị nạn mà hình thành và điều này không thể tách rời. Chỉ có 
hạng vong bản mới cố tình né tránh.   
 
Một vài trại TT mà tôi được tham dự trước đây, và rất có thể các trại TT trước TT 11, không có những 
hình ảnh tương tự. Cá nhân tôi thật ngưỡng mộ và nghiên mình trước tấm lòng “son sắt, dám nói dám 
làm, nhắc nhỡ tư cách tị nạn” của các Trưởng trong Ban Tổ Chức cùng những ACE tự nguyện đóng 
góp công sức trong suốt thời gian trại!  
 
Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu Trại Trưởng TT là một Nữ Trưởng: Trưởng Quế Chi. Một 
Trưởng rời quê hương khi thơ ấu và trưởng thành nơi xứ người mà không quên cội nguồn, một lòng 
vì HĐVN!    
 
Cũng nơi TT 11, Tân Chủ Tịch HĐTƯ được ĐHĐ bầu cũng là một Nữ Trưởng: Trưởng Trần Quang 
Thanh Trang và Kiểm soát viên tài chánh, Nữ Trưởng Vân Bùi. 
 
Với sự tiếp đuốc của những Nữ Trưởng trẻ nhiệt tình, “những Nữ Tướng của Quốc Mẫu Nhị Trưng 
tái sinh!”, hy vọng sẽ “cởi lên đầu ngọn sóng theo gương Bà Triệu, mang lại an nhiên tự tại cho HĐTƯ 
– HĐVN”. 
 
Được biết ngay sau ĐHĐ bầu Trưởng Thanh Trang, anh Nguyễn tấn Đệ, nhân viên làm việc toàn thời 
gian của BSA, có ý muốn gặp gỡ, nói chuyện với Tân Chủ Tịch. Chị đã từ chối vì “thể diện của HĐTƯ”, 
không thể “gọi là đến!”. Kính ngưỡng, kính ngưỡng… 
  

Cùng Trưởng Nguyễn Xuân Lâm. 
 



Năm Mới 2019 đang đứng trước cửa. Cầu mong cho tất cả chúng sanh, trong đó có HĐS chúng ta, 
luôn được thân tâm an lạc và cùng chia xẻ, đùm bọc, thương yêu nhau… 
  
 
 
Gà lôi tận tụy - Tô văn Phước     
München, 31.12. 2018 
 


