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Ngày Hội Ngộ Thầy 
Trò Kiên Giang đã gần 
một bên. BTC đang cố 
gắng hết sức để chuẩn 
bị cho ba ngày hội ngộ 
thật chu đáo. Chu đáo 

để có một kỷ niệm đẹp. Chúng ta cần 
phải hợp tác với BTC để làm sao 
ngày họp mặt thật ý nghĩa và thân ái. 
Chương trình Hội Ngộ thì nhiều, 
nhưng thời gian thì hạn hẹp. Cho nên 
chúng ta phải cố gắng đến sớm để 
chương trình được bắt đầu đúng giờ. 
Chúng ta thường hay đến trễ trong 
những dịp đi đám cưới, vui chơi... vì 
không muốn mất thì giờ (chờ đợi) 
của mình. Chúng ta nghĩ thế nào khi 
thầy cô, bạn bè phải ngồi chờ chúng 
ta tới đông đủ mới bắt đầu chương 
trình được? 
 
Có đi qua những đoạn đường khó 
khăn trong việc tổ chức, mới thông 

cảm và thán phục những nỗ lực xây 
dựng, đóng góp của các BTC Hội 
Ngộ trước đây. Xin chúc cho các bạn 
trong BTC Hội Ngộ ở Sydney lần 
này chân cứng đá mềm, mọi việc như 
ý. Chúng ta vì tình thầy trò bè bạn đã 
tìm cách gặp nhau để họp mặt lại. 
Những tấm lòng dẫu xa ngàn dặm, 
nhưng vẫn có một chỗ hẹn hò để nhớ 
lại những kỷ niệm trường lớp mà 
chúng ta cả đời không quên. Thầy trò 
Kiên Giang sẽ gặp lại nhau để làm 
sống lại những gì đẹp nhất của tuổi 
học trò. 
 
Ngoài ra, vì công việc bận bịu, lá thư 
tháng giêng có thể sẽ phát hành trễ 
hơn thường lệ. Chúng tôi kính mong 
quí vị thông cảm. 
 
Kính chào, 
 

Người Rạch Giá 

 Ninh à, Ngọ ơi! 
                                                                
      Lâm Kim Loan 
 
Để tôi nhớ lại xem. Dường như trong đời, từ trẻ đến 
giờ, đã vào cái tuổi gọi là sồn sồn. Nhìn về quá khứ 
thấy tiêng tiếc. Tiếc tuổi thơ, tuổi học trò. Tiếc cái 
gì nữa? Không tiện nói ra! Nhìn tới tương lai lo lo 
sờ sợ. Lo già hoá lẩm cẩm, sợ tầng ozone mỏng dần, 
trái đất bị hâm nóng ( global warming) ngày nào đó 
quả điạ cầu sẽ nổ tung. Không biết thân trung ấm tứ 
đại nầy sẽ rơi vào cõi nào vì chưa kịp tu! Tôi đã 
“năm chìm bảy nổi sáu lênh đênh” chớ ít sao. Có 
người Việt nào “bỏ của chạy lấy người”vì biến cố 
bảy mươi lăm, từng làm Thuyền Nhân (Boat Peo-
ple) mà tối thiểu không qua những “chìm” đau đớn, 
đau điếng, đau đậm, đau đay đáy, đau để đời! Đã 
vòng vo từ vùng biển Kiên Giang mút cuối nước 
Việt Nam đến Sài Gòn đô hội. Đã trôi từ mũi Cà 
Mau đến trại tị nạn Pulau Besar Mã Lai. Đã được 
người Úc cho ăn nhờ ở đậu thêm mấy chục năm tại 
cái tiểu bang trời đãi với cảnh vật hữu tình. Đã xem 
như “đụng đầu chạm trán, bốn mắt nhìn nhau”, có lẽ 

cũng đến trăm ngàn người trong cái thế giới lúc 
nhúc người ơi là người. (Ai muốn biết người đông 
cỡ nào thì cứ ra chợ cá Đồng cá Biển Rạch Giá, ra 
chợ Cầu Muối ở Sài Gòn, Thành phố Kuala Lum-
pur, hoặc Cabrammatta, thành phố Sydney của nước 
Úc thòi lòi) . Vậy mà sao tôi chưa từng cụng được 
cây si thứ thiệt nào! Vô duyên đến độ! Sao mà vô 
duyên tợn! Tôi chưa bao giờ được ai yêu say đắm 
như thi sĩ Hữu Loan yêu Lê Đỗ Thị Ninh mắt to đen 
láy, tóc xanh xanh, cười xinh xinh; hoặc thi sĩ kiêm 
tu sĩ Phạm Thiên Thư một thời ngất ngây với “vai 
nhỏ tóc dài, tay nụ hoa thuôn, ôm nghiêng cặp sách” 
Hoàng Thị Ngọ!! Dù mấy thứ đó, kiểm đi điểm lại, 
tôi đều có đủ cả. 
 
Thuở gọi là tiền dậy thì hồi năm nẳm. Đầu óc non 
nớt tuổi mười hai mưòi ba, chưa mường tượng được 
thế nào là cảm giác tuyệt cú mèo của tình yêu trai 
gái. Chưa nghe qua ai kể chuyện thật ngoài đời về 
sinh ly tử biệt não lòng của tình vợ chồng thuở ban 
đầu nồng nàn rực lửa. Nhỏ này có tánh hay bắt 
chước, nên đã bắt đầu hát không kèn không trống 
bài ca Những Đồi Hoa Sim. Bắt chước giọng Hoàng 
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Oanh, điệu Rumba: “ Những đồi hoa Sim, ôi những 
Đồi Hoa Sim tím chiều hoang biền biệt….” Sau đó 
lại tập ngâm nga bài thơ Màu Tím Hoa Sim: “Nàng 
có ba người anh đi Quân Đội, Tôi người Quốc Vệ 
Quân, Yêu nàng như tình yêu em gái…” của Hữu 
Loan. Rồi thì, khi bổng, lúc trầm  “Em tan trường 
về, đường mưa nho nhỏ, anh theo Ngọ về…” của 
Phạm Thiên Thư do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. 
Tôi hát lửng bửng, ngâm lõm bõm. Hát và ngâm vì 
nhạc nghe lã lướt mà lời cũng hay hay. Tôi đoán lời 
lưng chừng, hiểu lơ mơ về ý thơ ý nhạc, vì còn con 
nít quá, vì chưa từng yêu.  Yêu đơn phương, tình 
mơ mơ màng màng như Phạm Thiên Thư, người 
bỗng ngộ đời ngộ đạo:  
 
         Lẽo đẽo theo em, tình không trọn, 
         Lần theo gót Phật, Pháp vẹn toàn. ( Mì ăn liền) 
 
 Ở tuổi còn con nít trân, làm sao tôi có thể cảm đến 
tận cùng chất tuyệt vời của tình yêu được nuôi lớn 
dần từ tình em gái đến vợ hiền, và nỗi đau khổ biến 
thành niềm đau đớn mãi mãi không nguôi của một 
bức tử tức tưởi như Hữu Loan đã mất Ninh:  
 
     Tưởng như trời sập trên đầu,  
     Tưởng đâu đất lở bể dâu hoá cồn! ( Mì ăn liền). 
 
Nói chuyện hiện tại của 2007. Tôi là dân chuyên 
đọc báo cũ. Ậy, xin quý vị đừng hiểu lầm chữ “cũ” 
này. Tôi mua báo mới ủng hộ nhà báo đàng hoàng, 
nhưng vì không có thì giờ nhàn hạ để xem báo một 
mạch, nên mất tiền mua báo mới mà phải xem báo 
cũ là thế. Mua vẫn mua, lật vài trang rồi quẳng cạnh 
giường để chờ dịp xem tiếp. Cách đây hai hôm, kéo 
ra từ chồng sách báo một tờ báo, định đọc vài trang 
dỗ giấc ngũ. Tình cờ, số báo ngày 14 tháng 9 năm 
2007 Việt Luận, có đăng bài viết của chính Thi Sĩ 
Hữu Loan, với cái tựa không biết do ai đặt: “Hữu 
Loan và Hoa Sim”. Số báo nầy tôi chưa đọc trang 
nào, lúc đó tôi còn chao đảo vì mới mồ côi mẹ được 
một tuần. Chỉ cố niệm Phật để ngủ, để bớt buồn chớ 
tâm thần đâu mà báo với chí. Đọc để ngủ mà bị bức 
xúc phải ngóc dậy gõ máy lọc cọc. Tôi có thói quen 
khi mở máy là bật xem email của bạn bè tứ xứ 
trước. Email từ Pháp của một huynh đài gởi đến với 
chủ đề: “Nỗi lòng của Phạm Thiên Thư theo Ngọ, 
về mà thôi...”.  Nội dung email thế này : “Gởi Muội 
một trạng thái tình cảm không dám chạm sự thật, đã 
được phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo, và từ đó, lời 
ca tiếng nhạc tuyệt vời của Phạm Thiên Thư....”  
Xin lỗi huynh, muội cần “bật mí” thư này của 
huynh, để giải thích vì sao muội đọc bài viết của thi 
sĩ Hữu Loan mà lại kéo Phạm Thiên Thư và Ngọ 
vào. Hơn nữa, bài huynh đính kèm “PTT và ngày 

xưa Hoàng Thị” do NL nào đó viết đã phóng lên 
mạng (Net) cho bá tánh năm châu bốn bể thưởng 
lãm cả rồi mà. 
 
Điều gì thi sĩ Hữu Loan (HL) đã viết, làm nhỏ này 
xúc động đến phải lòm còm ngồi dậy mở máy lúc 
hai giờ sáng một đêm cuối tuần? Xin thưa vì, đọc 
“HL và Hoa Sim”. Tôi tưởng tượng một đầu bạc 
phơ và một tóc buồn pha muối, đang trà đàm đối ẩm 
bên ngọn đèn mù u tranh tối tranh sáng, trước sân 
một mái lá khiêm nhường ở làng Nguyên Hoàn, xã 
Mai Lĩnh, vào một đêm không trăng gần cuối tháng 
Năm âm lịch. Trái đất xoay vòng, ngần ấy tháng 
Năm buồn từ 1948!!! Ừ “Nỗi đau ấy, gần 60 năm 
qua, vẫn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi”. Nhỏ 
muốn nghe kể chuyện đời tôi không? Huyền thoại 
của Màu Tím Hoa Sim, nỗi lòng, ẩn ức, uất ức của 
một đời người trên đất Bắc, “sống” và “ chết” gần 
tròn 90 năm dài đăng đẳng của một kiếp người. 
Thưa bác vâng ạ! Cháu đã sẵn sàng, dù hành trang 
của đời cháu, có lẽ không thể nào so bì được tí nào 
với những nét chấm phá đặc thù độc đáo như bức 
tranh cuộc đời bác. Thế là, thi sĩ Hữu Loan bắt 
đầu... Những đồi Sim tím chiều hoang, tím mông 
lung buồn, tím cả khoảng đời còn lại của ai . Lão thi 
HL lim dim hồi tưởng về Nàng “Sóc Con” “Hoa 
Sim”.  Tình yêu thế nào mà được xem như yêu 
người em gái. Nỗi nhớ nhung của sinh ly. Rồi đến 
những đoạn trường về cái chết đột ngột tức tưởi của 
nàng. Những biến cố của hậu tử biệt. Lòng nhân hậu 
và hiếu nghĩa đã đem đến cơ duyên cho cuộc tình 
thứ hai với người thiếu nữ Phạm Thị Nhu (cũng vô 
cùng xúc động, đầy khí khái nhân nghĩa). Thêm 
nữa, cách bày tỏ lập trường cứng rắn, thẳng thắn 
thẳng thừng về một chế độ, dù cá đang nằm trong 
rọ…Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…lý do, đủ để tạo 
thêm một đêm trắng mắt của mấy trăm đêm đã mất 
ngủ thì cũng chẳng sao. Tôi đã đọc ông với một tâm 
trầm lắng đầy cảm kích, với một tình của trái tim dễ 
dàng rung động và xúc động tự thuở của tôi. Mường 
tượng cái giọng Bắc Kỳ Thanh Hoá “Tôi thương tôi 
nhớ Hoa Sim của tôi quá rồi” tựa hồ như máu tim 
đang từng giọt rơi xuống cho tình yêu. Nước mắt tôi 
cũng rơi theo từng dòng của lão thi Hữu Loan. 
 
Trong “Hữu Loan và Hoa sim” tôi chỉ xin chép lại 
vài nét chính. Tác giả đã tự truyện thế này: “Tôi 
sinh ngày 2-4-1916, làng Nguyên Hoàn, xã Mai 
Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá trong một gia 
đình nghèo, con tá điền  nhưng lại “con nhà nghèo 
học giỏi”…., được bà Tham Kỳ, mẹ của Ninh 
(nàng) “mời về nhà làm gia sư dạy kèm cho hai đứa 
con gái”. Ninh lúc đó mới tám tuổi, bất ngờ mở to 
đôi mắt nhìn thẳng vào tôi”, rồi hớp hồn thầy luôn, 

(Tiếp theo trang 2) 

(Xem tìếp trang 4) 
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như HL đã diễn tả: “Đôi mắt to, đen láy, tròn xoe 
như có ánh chớp ấy đả hằn sâu vào tâm trí tôi, theo 
tôi suốt cả cuộc đời”. Gia sư được cô học trò bé 
bỏng “thông minh nhưng ít nói, và mỗi lần bé mở 
miệng là cứ y như bà cụ non”, chăm sóc thầy kín 
đáo, thể hiện qua từng quả chanh mọng ướt, vài trái 
ớt đỏ au tươi rói vừa hái sau vườn. Một hôm “Sóc 
con” làm thầy chạy theo muốn đứt hơi lên khu rừng 
Thông, Sóc chạy băng băng xuống sườn đồi, tím 
ngắt một màu sim, hái cho thầy những quả sim đen 
nhánh, chín mọng… Những tiếng cười vô tư của 
thầy trò, trong thâm tâm, của anh trai và em gái…  
Rồi thì, thầy quyết đi kháng chiến. Chín năm sau 
chiến sĩ trở lại chốn xưa, cô  bé ngày nào nay đã dậy 
thì mười bảy, mắt đen hơn, má hồng hơn. Đáng nói 
đáng kể hơn là tình càng sâu, càng nặng hơn cả nét 
đẹp cuả má hồng tuổi xuân thì, mắt nhung long lanh 
mộng. Yêu nhau và cưới nhau qua một đám cưới 
đơn sơ, cô dâu không cần may áo cưới : “Yêu nhau, 
thương nhau cốt cái tâm và cái tình bền chặt là hơn 
cả, ông chồng độc đáo ạ!”. Người vợ trẻ  “Hoa Sim” 
đã thỏ thẻ với chồng như thế trong ngày hợp hôn. 
Lý do được người yêu gọi  “Ông chồng độc đáo”, vì 
“tôi cao ráo,  học giỏi, làm thơ hay, lại ... đẹp giai”.
( Mấy ai dám tự hào và thành thật như thế!) 
 
Không biết những người bày trận, gây ra chiến 
tranh có tìm được hạnh phúc cho chính họ? Họ có 
đạt được cứu cánh tối ưu nào cho đời sống con dân, 
cho đúng với bổn phận và trách nhiệm của bậc minh 
quân cầm quyền vận nước, tha thiết với an lạc của 
nhân loại? Đầu óc hiểu biết hạn hẹp của kẻ này chỉ 
thấy chiến tranh đi đôi với chết chóc, gây ly tán và 
tạo thêm hận thù trực tiếp hoặc gián tiếp. Giả dụ qua 
trường hợp của thi sĩ Hữu Loan: “Cưới nhau xong 
là đi”. Đi để tiếp tục lăn xả vào cuộc chiến do ai đó 
bày ra mà bổn phận làm trai thời loạn phải tham dự. 
Ba tháng sau ngày cưới, “..không chết người trai 
khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương”. 
Người vợ trẻ  đột ngột chết đuối thảm thương vì 
muốn chụp lấy tấm áo bị nước cuốn. “Đó là ngày 
25, tháng Năm âm lịch, năm 1948”… “ Hai mắt tôi 
đẫm nước, tôi lấy bút ra ghi chép. Chẳng cần phải 
suy nghĩ gì, những câu những chữ mộc mạc cứ trào 
ra: “nàng có ba người anh đi bộ đội, những đứa em 
nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng còn xanh…
Tôi về không gặp nàng..”  Người chiến sĩ đó chỉ 
khóc thầm và “giấu kín nỗi đau trong lòng” về cái 
chết đột ngột đau thương của người vợ trẻ. Giấu vì   
“không muốn cho đồng đội ảnh hưởng tinh thần 
chiến đấu của họ”. Hữu Loan theo kháng chiến vì 
một  lý tưởng mà sau nầy ông mới vỡ lẽ và trở nên 
cay đắng. “Tôi đã chán ngấy cái mặt nạ yêu nước” 
của một nhóm người, một chủ nghĩa mà trước khi 

vào kháng chiến ông đã tôn thờ. Ông sống với cái 
tâm “không thể làm những gì trái với suy nghĩ của 
tôi”. Ông đã tâm tình trong bài tự truyện: “Làm thơ 
phải có cái tâm, mà phải là cái tâm thật linh thiêng 
thì mới có thơ hay. Làm thơ mà chả có tình có tâm 
thì chả ra gì.” Ông chống đối thứ thơ bồi bút xu thời 
lúc bấy giờ. Ca tụng Đảng, bác Hồ, thơ chủ trương 
chiến tranh: “cái ấy là cái khổ dân nhất”. Và  bài thơ 
Màu Tím Hoa Sim lúc bấy giờ bị chính quyền thời 
ấy chỉ trích là phản động. Hãy nghe ông trần tình vô 
cùng tự nhiên “Cái đau khổ riêng của con người, tại 
sao lại không được khóc?” 
Dù vẫn nhớ “Hoa Sim” ngày xưa, định mệnh đã dẫn 
dắt, cuộc đời đã đưa đẩy ông đến mối tình thứ hai 
với “người phụ nữ có tâm hồn sâu sắc Phạm Thị 
Nhu”, người đang sống cùng và đã cho ông mười 
đứa con. Nếu tình yêu của thi sĩ Hữu Loan với Ninh 
nẩy nở  từ sự rung động giữa trai gái, thì với người 
bạn đời Nhu, tình cảm được phát khởi bởi lòng từ bi 
đối với một cô gái nạn nhân của chiến dịch cải cách 
ruộng đất, bị chế độ dập vùi đến cùng đường; bởi ân 
nghĩa với đấng sinh thành của Nhu; và bởi lòng bất 
nhẫn về tính tàn độc của một chế độ. “Ông địa chủ 
giàu lòng nhân đạo, rất yêu nước thương người, 
thường cho tá điền gánh gạo đến ủng hộ quân kháng 
chiến…Tôi quý mến và luôn nhớ đến ông”, “cô gái 
mười bảy tuổi được tha chết nhưng bị lịnh cấm 
không ai được liên hệ, thuê mướn hoặc cưới làm 
vợ”.  Hữu Loan đã bất chấp tất cả khi “gặp cô ta 
quần áo rách mướp, mặt mày lem luốc, đang lom 
khom tìm lượm vài củ khoai dân bỏ sót, nhét vào túi 
áo, rồi chùi một củ vào quần và đưa lên miệng 
gặm”. Ông đem Nhu về quê và lấy làm vợ. “Cho 
đến ngày nay, bà ấy cho tôi mười người con ngoan, 
6 trai 4 gái và cháu nội cháu ngoại hơn 30 đứa”. Sau 
đó là hồi ký về sự “tái xuất giang hồ sau 30 năm tự 
chôn mình nơi chôn nhau cắt rốn.  
 
Ở tuổi gần chín mươi, theo lời ông, Bài thơ Màu 
Tím Hoa Sim, vào cuối năm 2004, được Công Ty 
Vitek VTB mua bản quyền với giá 100 triệu đồng 
Việt Nam với lý do: hình thức bảo tồn văn hoá. 
“Bán thơ” cho một lý do nghe ra “thì cũng được đi”. 
Nhưng chỉ một bài thôi nhé, vì theo ông kể, “sau vụ 
này cũng có một số công ty khác xin ký hợp đồng 
moa mấy tập thơ khác”, nhưng ông từ chối. Đây là 
câu kết của bài tự truyện “thơ tôi làm ra không phải 
để bán”. Ngoài nội dung đầy tình của bài, có lẽ câu 
kết đã làm tôi hứng khởi bật dậy khỏi giường, tình 
nguyện thêm một đêm mất ngủ. Đọc tới đọc lui 
“Hữu Loan và Hoa Sim” để viết nên những dòng 
này. Viết về cái tình của người làm thơ, về nhân 
cách rất giàu của một  người rất nghèo, một người 
đã sáu nổi, năm(mươi) chìm, tám (trăm) cái long 

(Tìếp theo trang 3) 

(Xem tiếp trang 5) 
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đong. Chìm vì thiết tha sống theo tiếng nói con tim. 
Long đong vì khí khái sống bất kể bao trù dập. Sĩ 
khí đó mấy ai có được! Biết đâu, cũng có một kẻ 
không vì sĩ khí, mà vì ngông nghênh ngốc nghếch 
ngổ ngáo cũng sẽ hành xử như thế: “Một đủ rồi, 
thêm nữa chi dzậy?”  
Từ bảy tuần nay, mỗi thứ Sáu là ngày tôi đến nghĩa 
trang Liverpool viếng mộ ba má tôi. Trước mộ phần 
hai đấng sinh thành, tôi đã “ba à, má ơi”. Bàn tay 
trái tượng trưng cho cha, bàn tay phải là mẹ. Tôi đã 
nâng niu hai bàn tay và áp hai tay lên ngực, nơi có 
trái tim vẫn đập rộn ràng, tung tăng một tình phụ 
mẫu tử y nguyên. Thím Tám, người đã tặng tôi 
vòng tay an ủi thân ái trong đêm cầu siêu đầu tiên 
cho mẹ tôi, đã có lần an ủi tôi như thế này : “Cha 
mẹ đâu có mất, cha mẹ vẫn còn trong từng tế bào 
của mình. Bàn tay trái tượng trưng cho cha, bàn tay 
phải là mẹ”. Vừa nghe câu ấy, lúc đó tôi như người 
tìm lại được vàng đã mất. Đâu phải, quí hơn vàng 
nhiều nhiều lắm. Với tình yêu, tình vợ chồng, tôi 
nghĩ cũng tương tự như thế. “Đôi mắt to đen láy 
tròn xoe của người vợ vắn số như có ánh chớp ấy đã 
hiện diện, hằn sâu vào tâm trí” và theo thi sĩ Hữu 
Loan suốt cả cuộc đời như ông đã tâm sự. Còn nữa, 
những trái sim đen nhánh, trái chanh mọng nước, 
trái ớt đỏ au…và tấm áo ngày xưa nàng đã vá cho 
chồng. Sim, chanh, ớt, đã chạy vào bao tử, ruột gan 
tim óc, thành máu luân lưu trong khắp cơ thể chồng 
rồi. Tấm áo sờn vải cũng nhiều lần thấm mồ hôi 
chồng. Áo tan hoại theo thời gian nhưng vẫn còn 
nguyên, nguyên si trong lòng ai đó. Và, trong Ngày 
Xưa Hoàng Thị, Thi Sĩ Phạm Thiên Thư không đã 
một thời ôm chầm đê mê những kỷ niệm rực rỡ, dù 
là tình yêu đơn phương một người nữ với “vai nhỏ 
tóc dài, chân bước thênh thang, dáng lau lách buồn, 
tay nụ hoa thuôn”; được lồng vào một thiên nhiên 
trữ tình:  “đường mưa nho nhỏ, có chim non dấu mỏ 
dưới cội hoa vàng, có chùm hoa được ngắt vội ép 
vào cuối vở. Đường chiều nắng úa với mây đỏ cuối 
đường”…sao? Dường như thi sĩ Phạm Thiên Thư 
làm bài thơ nầy sau khi ông đã trở thành tu sĩ thì 
phải. Những kỷ niệm vàng son được chắt chiu nuôi 
dưỡng làm phong phú tâm hồn ta, không phải để 
hành hạ ta với những giọt lệ thầm, không phải để 
làm thương tổn cái hiện tại ta đã nhọc công gìn giữ 
vun bồi. 
 
Vậy kẻ hậu bối nầy xin mạo muội đề nghị với nhị vị 
lão thi rằng thì là, nếu tình cờ quá khứ chợt hiện về 
như một ánh chớp, thì xin nhị vị cứ nhắm mắt lại 
mà  thầm gọi Ninh à, Ngọ ơi; Ninh ơi, Ngọ à. Hãy 
ngất ngư, ngất ngây với một-thời-đã-yêu-và-một-
thời-đã-sống. Nhớ chút chút cũng đủ rồi, quá đủ. Vì 

chất nặng hơn lượng. Để một người thì không làm 
buồn lòng người hôn phối đầu ấp tay gối hiện tại, 
một người thì mau được giải thoát ra khỏi cái cõi ta 
bà đầy phiền não nầy. Nhỏ nầy tìm đỏ mắt một cái 
tên để “à ơi” mà có đâu để “ơi à”. Kiếm đâu cho ra 
trong cõi đời nay một trái tim yêu cuồng nhiệt làm 
chảy lỏng đối tượng. Yêu thật thà không toan tính! 
Khó thiệt! Thiệt mà!     
    
Lâm Kim Loan 
( Tháng 10, 2007 ) 
 
Chú thích: Những chữ viết nghiêng là nguyên văn 
của thi sĩ Hữu Loan trong “ Hữu Loan va Hoa Sim”, 
báo Việt Luận, số 2200, 14-09-2007, trang 50 và 51. 
Quý vị nào muốn đọc bài “ Hữu Loan va Hoa Sim” 
xin lên Net dưới đây. 
http://www.hatnang.com/showthread.php?t=22467  
 

(Tiếp theo trang 4) 
 

Gởi Lại Mây Ngàn 
  
thì thôi, gởi lại bên đời 
mai về đất Phật rạng ngời tâm linh 
sáng ra cây cỏ chuyển mình 
núi non xanh biếc, ẩn hình Như Lai 
  
thì thôi, gởi lại tháng ngày 
mai về đất Phật miệt mài kệ kinh 
kiếp này trong coi tử sinh 
nguyện nương theo ánh bình minh Phật đà 
  
thì thôi, gởi lại ta bà 
sân, si, ái, ố hằng sa lụy phiền 
mai này trả hết nghiệp duyên 
bước chân thanh thản về miền hư không 
  
thì thôi, gởi lại bên dòng 
câu kinh lời nguyện cho lòng thảnh thơi 
mai ta tìm một góc trời 
ngồi nghe sóng vô bên đời hợp, tan 
  
thì thôi, gởi lại mây ngàn 
  
Khánh Vân 
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Kiếp  
Mộng  
Du 

 
 
 
Nắng rơi thấp thoáng vườn hoang. 
Tung tăng đàn bướm nhẹ nhàng vờn hoa, 
Xanh vàng đỏ tím bao la. 
Tiếc chi vỏ kén, âm ba ngày nào. 
Ô kìa! Bướm mãi say màu. 
Đan thanh một giấc, lao xao tình nồng. 
Ra đi từ dạo hư không. 
Sương tan, giấc bướm, lá hồng chào thu. 
Chập chờn trọn kiếp mộng du, 
Tròn lời thắm thiết mẹ ru đầu đời. 

 
Cát Trắng 

       Melbourne, 08/11/07 

 
 

 
 
 
Người Rạch Giá thành thật cảm ơn 
 
Chị Phan Mỹ Dung: đã ủng hộ $50 tem. 
 
Chị Dương Cẩm Trân: đã ủng hộ $20 tem 
 
Anh Nguyễn Văn Thông: đã ủng hộ $20 tem. 
 
Chị Vương Kim Vân: đã ủng hộ $50 tem. 
 
Chị Ngô Thị Thu Nga: đã ủng hộ $25 

Cám Ơn 

thơ Phong Lan 
 

Góc Nhìn Hoa Lan 

         Hoa lan cõi thế hồng trần 
Nhìn quanh ngó quẩn dọc ngang ẩn tàng 
         Nhìn vào một đóa hoa lan 
Thấy người thiên cổ man man cõi lòng 
         Ngó lên một đóa lan thòng 
Thấy người nhân thế lòng vòng tử sinh 
         Nhìn thẳng vào đóa lan xinh 
Thiền quang chiếu sáng hữu tình tùy duyên 
       Nhìn xuyên một đóa lan nghiêng 
Thấy người cõi thế ưu phiền man man 
           Hồng trần cõi thế hoa lan                                  
 
 Melbourne   12/06/07    

 
  
  
  

Dracula  
Vampira 

 
 
 
 

 
 
 
 

Quà Trời 

       Quà trời thượng đế thí ban 
   Cõi đời đẹp nhất là lan hoa rừng 
     Hương buông sắc tỏa đi chung 
Địa phong thạch mộc đều cùng hoa lan 
          Ăn chi mà đẹp tuyệt trần 
Gió sương mưa nắng tần ngần cao sang 
         Quà trời thượng đế thí ban 

 

Melbourne   08/08/07   Phong Lan  
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"Người Rạch Giá" là lá thư thân hữu, là gạch nối giữa thầy cô, bạn hữu và đồng hương người Rạch Giá - 
Kiên Giang. Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp bài vở, hình ảnh, tin tức, và những ý kiến xây 
dựng của quí vị. Quí vị nào muốn nhận thư xin vui lòng cho chúng tôi biết (kèm theo tem nếu phải gởi qua 
đường bưu điện). Để tránh chuyện đáng tiếc có thể xảy ra, chúng tôi không nhận tiền mặt hay chi phiếu. 
Mọi liên lạc, xin thư về : Người Rạch Giá, PO Box 109, Bankstown NSW 2200 Australia; hoặc gởi về địa 
chỉ điện thư (email): nguoi_rg@yahoo.com.au    
 
@ 2004 - 2007 Người Rạch Giá :  http://www.geocities.com/nguoi_rg/rachgia.html 

Với sự tham gia đóng góp bài vở của thầy cô, cựu học sinh và thân hữu liên trường Kiên Giang. 

 

 
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn thân mẫu của chị Trần Thu Đông, chị Trần Ái Trung, anh Trần Văn Trí và chị 

 Trần Ái Nhân: 
 

Bà Đào Minh Cầm 
 

vừa từ trần ngày 19 tháng 11 năm 2007 dương lịch 
Tại thị xã Rạch Giá, Việt Nam 

 

Hưởng thọ 74 tuổi 
 

 
Chúng tôi thành kính chia buồn cùng gia đình các anh chị. Nguyện cầu hương linh bác Đào Minh Cầm 

sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. 
 

Đồng kính phân ưu 
 

Thầy Nguyễn Kim Khải, cô Lý Thị Bạch Tuyết, cô Nguyễn Bạch Huệ, Tạ Xuân Lệ, Nguyễn Hoàng Thu, Trần 
Thanh Liêm, Trần Văn Thông và Ban Tổ Chức Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang Úc châu 2007. 

PHÂN ƯU 

PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn thân mẫu của cô Đinh Thị Hồng Nguyệt: 
 

Cụ Bà Trần Thị Quan 
Pháp danh Tâm Minh 

 
vừa từ trần ngày 18 tháng 11 năm 2007 dương lịch 

nhằm ngày mùng 9 tháng 10 năm Đinh Hợi 
Tại Seattle, Washington 

 

Hưởng thọ 97 tuổi 
 

 
Chúng tôi thành kính chia buồn cùng gia đình cô Hồng Nguyệt. Nguyện cầu hương linh cụ bà 

sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. 
 

Đồng kính phân ưu 
 

Gia đình cô Trịnh Thị Kiều Oanh và Trần Ngọc Hiển, Gia đình Hoàng Thị Tố Lang và Vũ Nam, Thầy Nguyễn Kim 
Khải, cô Lý Thị Bạch Tuyết, Trần Thanh Liêm, Trần Văn Thông và Ban Tổ Chức Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường 
Kiên Giang Úc châu 2007. 
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Điện Thoại Nhóm Tổ Chức Hội Ngộ: 
 
Trần Văn Thông Mob: 0402 588 173  

Phan Bá Khương Ph: (02) 97236062 Mob: 0422 362 761 
Trần Hàng Nguơn: Ph: (03) 93113259 Mob: 0418 549 892  
Trần Thanh Liêm: Ph: (02) 96451282 Mob: 0411 460 790 

Mọi liên lạc, xin thư về :  
 
Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang,  
PO Box 109, Bankstown NSW 2200 Australia. 

   
 Email: hoingokg07@yahoo.com.au    
 Web:   http://www.hoingokg07.com 
  hoặc http://www.geocities.com/hoingokg07/ 

Kính thưa thầy cô, các anh chị cựu học sinh Kiên 
Giang và thân hữu, 
 
Càng ngày công việc càng nhiều. Nếu không nhờ sự 
giúp đỡ của nhiều người: như Thu Mai, Tấn Bửu 
giúp cho phần văn nghệ; như anh Ken hết lòng giúp 
sửa lỗi chính tả; như Thu Năm, chị Mỹ Dung lo 
lắng cho phần y tế; như Mỹ Vân lo tiếp làm vé tham 
dự, như anh Thanh Tùng  đang chuẩn bị việc MC 
v.v... thì công việc sẽ nặng nề hơn biết bao nhiêu. 
BTC hết sức cảm kích và chân thành cám ơn sự 
đóng góp quí báu của tất cả các vị, kể cả các vị mà 
tôi chưa có dịp nêu ra ở đây. 
 
Để cập nhật hóa những gì BTC đang cố gắng thực 
hiện nhằm chuẩn bị cho ngày hội ngộ cuối năm, 
chúng tôi xin mạn phép trình bày một số việc mà 
chúng tôi đang làm: 
 
1. Việc ghi tên tham dự và gởi các vé tham dự: 
 
Chúng tôi đã kéo dài thời gian ghi tên tham dự đến 
cuối tháng 11 để cho mọi người có nhiều thì giờ 
hơn để ghi tên. Tuy nhiên, vì chúng tôi phải chuẩn 
bị trước xe cộ, nhà hàng, phải mướn tàu v.v... chúng 
tôi không thể kéo dài hơn thời điểm đó. Cho nên 
trong tin tức hội ngộ mấy tuần trước đây, chúng tôi 
đã có lưu ý vấn đề này. Chúng tôi xin nói lại lần nữa 
là vì các lý do nói trên, chúng tôi đành phải từ chối 
việc ghi tên quá muộn. 
 
Chúng tôi đang tiến hành việc in vé tham dự và sẽ 
tranh thủ gởi cho quí vị đã ghi tên tham dự hiện cư 
ngụ ở Úc châu. Các vị ghi tên tham dự đang cư ngụ 
ở nước ngoài sẽ được gởi vé khi đến khách sạn  
Sunnybrook hoặc trong ngày BBQ. Xin quí vị liên 
lạc với BTC nếu có điều chi thắc mắc hoặc muốn 
biết thêm chi tiết. 

2. Ngày đi chơi ở Sydney 29/12/07 
 
Chúng tôi nhận được một số đề nghị về thời gian đi 
chơi đừng nên quá dài sẽ quá mệt và không chuẩn 
bị kịp cho Đêm Hội Ngộ. Chúng tôi xin ghi nhận ý 
kiến này và đã có một số thay đổi cho phù hợp và 
nhanh chóng hơn. Chúng tôi dự trù thời gian đi chơi 
sẽ từ 6 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều. Xin được tiết lộ 
thêm là để làm việc này, BTC sẽ phải chi phí thêm 
cho những sinh hoạt trong ngày đi chơi. Nếu không 
có số tiền ủng hộ của thầy cô và các vị mạnh thường 
quân, chúng ta chắc chắn không có được những 
thuận tiện về phương tiện v.v... Xin cám ơn các vị 
mạnh thường quân đã giàu lòng hảo tâm giúp đỡ về 
mặt tài chánh. 
 
3. Chương trình Hội Ngộ 
 
Chúng tôi có ý định thực hiện càng nhiều việc trong 
3 ngày Hội Ngộ để thầy cô và quí vị có được những 
giây phút vui tươi thật nhiều kỷ niệm, nhưng tài hèn 
sức mọn nên có thể sẽ không làm được một số công 
việc mong muốn. Để cho thầy cô và quí vị có chút 
khái niệm và biết rõ hơn chương trình Hội Ngộ, 
chúng tôi kính xin trình bày sơ lược chương trình 
Hội Ngộ như sau: 
 
- Ngày thứ sáu, 28 tháng 12 là ngày BBQ sẽ được tổ 
chức tại Trung Tâm Văn Hóa & Sinh Hoạt Cộng 
Đồng Người Việt ở Bonnyrigg. Chúng tôi đã mướn 
một nhóm catering lo việc ăn uống. Thầy cô, các vị 
mạnh thường quân và quí vị ghi tên tham dự sẽ 
được miễn phí. Tuy nhiên, thân hữu nào không ghi 
tên tham dự, nhưng muốn đến chung vui ngày BBQ, 
xin vui lòng liên lạc với BTC để mua vé trước 
(chúng tôi sẽ không bán vé vào cửa trong ngày 
BBQ). Giá vé mỗi người là 15 Úc kim. Chương 

(Xem tiếp trang 8) 

TIN TỨC HỘI NGỘ 
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trình ngày BBQ mặc dù bắt đầu vào lúc 10 giờ 
sáng nhưng sẽ chính thức khai mạc khoảng 11am 
hoặc11:30 am (tùy theo số người hiện diện lúc đó) 
sau nghi thức lễ chào quốc kỳ. Sau đó, chúng ta sẽ 
được phục vụ việc ăn uống từ 12 giờ trưa đến 2 
giờ chiều. Buổi BBQ đến 4 giờ chiều là chấm dứt. 
 
- Ngày thứ  bảy, 29 tháng 12 là ngày đi chơi ở 
Sydney như đã nói ở trên. Cùng ngày, chúng ta sẽ 
bắt đầu chương trình đêm Hội Ngộ vào lúc 6 giờ 
chiều tại nhà hàng Hoà Bình ở Fairfield. Xin lưu ý 
quí vị là vì có nhiều tiết mục phải thực hiện, chúng 
tôi yêu cầu mọi người đến đúng giờ để có thể chụp 
hình, quay phim đưa vào video làm kỷ niệm. 
Chúng ta sẽ tiến hành những nghi thức chính 
giống như những lần hội ngộ trước như lễ chào 
quốc kỳ, tặng quà cho thầy cô, trao cúp luân lưu 
cho vị đại diện tổ chức lần Hội Ngộ lần thứ 7 v.v...  
 
- Ngày chủ nhật, 30 tháng 12 chúng ta sẽ đi viếng 
thăm thủ đô Canberra của Úc. Đặc biệt là viếng 
thăm Tòa Nhà Quốc Hội Úc và Nhà Tưởng Niệm 
Chiến Sĩ (War Memorial). Chúng ta sẽ tụ họp bắt 
đầu khoảng 6 giờ 30 sáng và trở về Sydney chiều 
ngày đó. 
 
Nói tóm lại, càng gần tới ngày Hội Ngộ chúng tôi 
mới thấy khối lượng công việc phải làm càng 
nhiều; mới thấy cảm phục và thông cảm cho các 
anh chị đã đứng ra tổ chức những lần Hội Ngộ 
Thầy Trò Kiên Giang trước đây. 
 
BTC chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để hoàn tất 
chương trình Hội Ngộ đã đề ra. Tuy nhiên trong 
quá trình tổ chức sẽ không tránh khỏi những sơ 
suất. Kính xin thầy cô và quí vị vui lòng thông 
cảm và bỏ qua cho những điều không như ý. Xin 
đa tạ. 
 
t/m BTC Hội Ngộ 07 
 
Thanh Liêm 

(Tiếp theo trang 7) Thông Báo 
 
V/v ghi danh nhận tổ chức Hội Ngộ Thầy Trò 
Kiên Giang lần thứ 7 
 
BTC Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang 07 
trân trọng thông báo: 
 
Để duy trì và tiếp tục truyền thống Hội Ngộ Thầy Trò 
Kiên Giang, chúng tôi kính mời quí vị cựu học sinh 
nào muốn đứng ra tổ chức lần Hội Ngộ thứ 7 xin vui 
lòng liên lạc gấp với BTC bằng điện thư (về địa chỉ 
hoingokg07@yahoo.com.au) hoặc gởi thư qua đường 
bưu điện (về địa chỉ: Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường 
Kiên Giang, PO Box 109, Bankstown NSW 2200 
Australia) với nội dung gồm có: 
- Tên Hội/Nhóm cựu học sinh ghi danh tổ chức 
- Địa điểm sẽ tổ chức 
- Ban Tổ Chức (nếu có) 
- Thời gian tổ chức (nếu có) 
- Mục đích (nếu có) 
 
Thời hạn chót để ghi danh là ngày 15 tháng 12 năm 
2007. 
 
Ủy ban tuyển chọn gồm quí vị thầy cô trong Ban Cố 
Vấn và BTC Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên 
Giang 07. Ủy ban này toàn quyền quyết định việc lựa 
chọn và sẽ công bố kết quả trong Đêm Hội Ngộ 
29/12/07 tại Sydney. 
 
t/m BTC HN TT LT KG 07 
 
Trần Thanh Liêm 

Quý vị nào muốn ủng hộ, xin vui lòng gởi tiền vào trương mục 
(account) sau đây: 
 
Tên trương mục: KienGiang Alumni Association Inc. 
Tên ngân hàng: CBA (Commonwealth Bank of Australia) 
Số chi nhánh ngân hàng (BSB no.): 062421 
Tên chi nhánh ngân hàng: Westfield Centre - Hurstville NSW 
2220 
Số trương mục: 10169511 
Swift Code: CTBAAU2S (chỉ sử dụng ở ngoài nước Úc) 
 
Xin quý vị lưu ý là KienGiang viết dính liền với nhau và không 
có dấu. Khi chuyển tiền vào trương mục, trong phần ghi chú, 
xin ghi rõ họ tên, và địa chỉ của quí vị để dễ phân biệt. Nếu 
gởi chi phiếu, xin quí vị vui lòng chuyển qua tiền Úc trước 
khi gởi (chi phí chuyển sang tiền Úc phải tốn khoảng $A 10). 

Danh sách các vị tặng quà: 
 
anh Thành Tấn (Campsie Instant Photos) 1 digital camera hiệu Pentax 
Excel Jewellers    3 đồng hồ hiệu Anne Klein 
Cô Nguyễn thị Bạch Tuyết  1 bình hoa và 1 bàn để phone. 
Trương Tấn Bửu   1 lò sưởi điện 
Khánh Vân    2 chuỗi ngọc trai (Swarovski  
     crystals & Freshwater Pearls) 

Đặc San Hội Ngộ 

Ban Báo Chí gởi lời cám ơn chị Nguyễn Đoan 
Thanh đã gửi bài cho Đặc San. Tuy nhiên vì đã 
layout xong và chuẩn bị đem in, BBC rất tiếc 
không thể đăng trên Đặc San. Nếu chị cho phép 
chúng tôi sẽ đăng bài của chị trên Lá Thư Người 
Rạch Giá. Thân. 
 

 Ban Báo Chí. 
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   Một Trang Nhật Ký 
 
Nghe đâu Liêm và các bạn trong ban tổ chức Hội 
Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang Sydney, Úc 
Châu 2007, đã càng lúc càng bận rộn hơn khi ngày 
hội ngộ đến càng gần kề. Công việc bận rộn hằng 
ngày, nỗi lo lắng pha với sự mệt nhọc cố gắng ngày 
càng thêm căng thẳng như sợi dây cung sắp được 
buông, như sợi dây đàn sắp bật ra những âm thanh 
trầm bổng. Nói cho cụ thể hơn, nó y như một tách 
café đặc quánh thật thơm, thật nóng, thật ngon 
nhưng…thật đắng. Café không đắng làm sao ngon, 
phải không? Mà muốn ngon thì café phải nóng hổi 
phải ngào ngạt mùi thơm chứ. Ngon hay thơm thì 
chưa biết được, nhưng đắng và nóng thì… khỏi nói. 
Điều này làm tim mình quặn thắt, nhói đau thông 
cảm và muốn chia sẻ với các bạn những gì các bạn 
đang cảm nhận. 
Những Phú, những Một v.v…đã bước đi bước 
trước. Các bạn nối thêm một bước kế tiếp. Bước đi 
có dài, có ngắn, có mạnh, có yếu. Nhưng không thể 
cho những bước đi một giá trị đạo đức khi gán cho 
bước này tốt hoặc bước kia xấu. Khi đánh giá như 
thế cũng chẳng khác nào mình công nhận rằng núi 
Everest hay hơn, tài giỏi hơn núi Mont Blanc vì nó 
cao hơn, lạnh hơn; cũng như nói ngọn Phú Sĩ có giá 
trị hơn ngọn Hoàng Liên Sơn vì đỉnh nó phủ tuyết 
vĩnh viễn; hoặc tôi đúng và bạn sai vì… đôi dép cô 
ấy màu xanh chẳng hạn. Thật là buồn cười. Buồn 
mà lại cười là vậy.  
Các bạn đang đi một bước nối tiếp. Điều nầy thật hệ 
trọng. Không đi là dừng lại, là ngưng đọng, là tắt 
nghẽn. Không biết các bạn nghĩ sao chứ mình thật 
cảm thấy lòng chùn xuống thật xót xa khi nhìn lại 
cái thời còn cắp sách đến trường và thấy thật rõ ràng 
cái ngày cuối cùng mình phải ngừng lại, không còn 
đi học nữa và phải rẽ sang một khúc quanh khác 
trong cuộc đời, bỏ lại sau lưng trường lớp cũ, bạn bè 
cùng lớp cùng trường cho dù nó kết thúc bằng một 
kết quả thật khả quan có bằng cấp làm bằng chứng 
hẳn hoi. Dừng lại là chôn kín một giai đoạn đi vào 
mồ quá khứ. Vậy là hết.  
Bước nối tiếp của Liêm và các bạn mới là điều đáng 
quan tâm vì nó mang một giá trị thật đặc biệt quí 
báu. Bước đi vững chãi hay không, dài bao xa, 
mạnh hay nhẹ không thành vấn đề. Đó chỉ là những 
tính từ. Bước đi mới là chính, là một sự vật, là một 
hiện hữu đưa chúng ta tiến tới phía trước đối diện 
với tương lai. Mặt đất rộng mênh mông. Đâu có lý 
gì mà mình phải dẫm lên nhau khi bước tới. Nếu 
mình bước theo dấu chân người đã đi thì không biết 
có phải mình đang đi lùi về quá khứ không nữa. 
Hiện nay các bạn đang cùng nắm tay nhau đi tới 
phía trước và vừa bước vừa ngước nhìn vừa tin 

tưởng. Có mệt cũng thấy vui lòng và mãn nguyện.  
Café có đắng mới ngon, các bạn ơi!  
Các bạn đã làm một việc thật cam go. 
Hoàn cảnh của một lục địa - hải đảo ít nhiều cản 
bước chân người. Thời tiết ở  đây lại đi ngược chiều 
với bắc bán cầu càng làm chùng đi lòng khách 
muốn viếng thăm chúng ta. 
Các bạn là những con cá vượt vũ môn đó. 
Thật đáng ngưỡng mộ.   
 
 Kim 
 Melbourne, 12/11/2007                                           

 
Chương Trình 

Ngày BBQ, 
28/12/2007 

 
 
 

 

tại Trung Tâm Văn Hoá & Sinh Hoạt Cộng Đồng 
người Việt Tự Do 

6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg, NSW 2170 
(phía sau chùa Pháp Bảo) 

 
10am – 11:30am  Đón tiếp thầy cô và cựu học 
    sinh liên trường Kiên Giang 
11:30am – 11:40am Lễ chào quốc kỳ Việt Nam 
Cộng Hòa, Úc và phút mặc niệm. 
11:40am – 11:50am  Đại diện Nhóm Tổ Chức   

 chào đón thầy cô và cựu học 
 sinh Kiên Giang. 

11:50am – 12:00  Giới thiệu thầy cô và quan 
 khách đến tham dự. 

12:00 – 2:00pm  Ăn trưa. 
2:00pm – 4:00pm  Văn Nghệ cây nhà lá vườn. 
4:00pm  Buổi BBQ chấm dứt. 
 
Chương Trình Đêm Hội Ngộ, 29/12/2007 

tại nhà hàng Hòa Bình 
58 Spencer St, Fairfield NSW 2165 

 
6:00pm - 7:00pm  Tiếp đón/chụp hình 
7:00pm - 7:10pm  Lễ chào quốc kỳ Việt Nam 
Cộng Hòa, Úc, và phút mặc niệm 
7:10pm    Đại diện Úc châu chào mừng 
    thầy cô, quan khách. Khai 
    mạc đêm hội ngộ. 
 ...   Giới thiệu BTC, văn nghệ... 
    Tặng quà cho thầy cô. 
    Trao cúp luân lưu, phát biểu 
    cảm tưởng. 
10:00pm -  10:30pm Chụp hình lưu niệm. 
10:30pm - 12:00pm Karaoke. 
12:00pm   Đêm Hội Ngộ chấm dứt. 
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 DANH SÁCH THẦY CÔ & QUÍ VỊ ĐÓNG TIỀN THAM DỰ  
HỘI NGỘ THẦY TRÒ LIÊN TRƯỜNG KIÊN GIANG 2007 tính đến ngày 1/12/07 

Họ Tên BBQ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Sydney (Người) 

Đêm Hội Ngộ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Canberra 
(Người) 

Số tiền đã đóng  
(Úc kim) 

Nhờ đóng tìền khách 
sạn 

(Úc kim) 

Thái Thị Bạch Mai 4 4 4 4 540 340 

Trần Thị Thanh Tuyền 4 4 4 4 540 340 

Lê Kim Lan 4 4 4 4 540 340 

Lưu Thị Ngọc Thu 2 2 2 2 270  

Thầy Phùng Tuấn Sinh 2 2 2  70  

Dương Cẩm Trân 4 4 4 4 540 850 

Hàn Ngọc Minh 2 2 2 2 270 170 

Hàng Hoàng Oanh 3 2 3 2 270 170 

Hàng Cẩm Nhung 2  2 1 150  

Hàng Minh Châu 1  1 1 100  

Hàng Tố Nga 1  1  50  

Kiều Túy Nga 1 1 1 1 135  

Ngô Thị Út 1 1 1 1 135  

Cô Hàn Thị Lan Khanh 1 1 1 1 85  

Trần Hữu Ái 4 4 4 1 390 595 

Đoàn Thu Nga 1 1 1 1 135  

Cô Lưu Kim Yến 2 2 2 2 220 425 

Thầy Phan Thanh Sử 2 2 2 2 300  

Lăng Quới Hạnh 2  2 2 200  

Trần Thị Lài 2  2 2 200  

Đỗ Thanh Quang 2 2 2  270 510 

Cô Phan Lệ Hằng 2 2 2  70  

Thầy Nguyễn Văn Trực 2 2 2 2 170  

Cô Phan Thị Diệu 2 2 2 2 270  

Thầy Nguyễn Kim Khải 2 2 2 2 170 340 

Thầy Trần Quang Đại 2 2 2 2 170  

Nguyễn Thị Hoàng Thu 1 1 1 1 135 340 

Nguyễn Thị Kim Hồng 2 2 2 2 270  

Thầy Trần Thanh Hân 2 2 2 2 270  

Trần Thị Thu 3  3 1 200  

Thầy Đoàn Văn Nam 2 2 2 2 170 340 

Lê Quang Liêm 4 2 4 2 170  

Thầy Nguyễn Khắc Liệu 3 3 3 3 405  

Khưu Thanh Nho 1 1 1 1 135 255 

Nguyễn Loan Phượng 1 1 1 1 135  

Trần Quang Cường 4 4 4 4 540 340 

Đỗ Hữu Lộc 3 3 3 3 405 340 

Đỗ Văn An 2 2 2 2 270  

Thầy Trương Tấn Vĩnh 2 2 2 2 170  

Võ Văn Nghĩa 2 2 2 2 270 425 

Tăng Đức Sơn 4  4  200 340 

Nguyễn Hồng Liêng 3 3 3  255  

Lâm Thanh Hải 3 2 3 2 320  

Trần Thị Ngọc Thủy 5 5 5 5 675 595 

Ghi chú: Xin quí vị nào đóng tiền rồi nhưng chưa có tên, vui lòng liên lạc với BTC để điều chỉnh lại.  

Vương Quế Phương 2  2 2 200  
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Họ Tên BBQ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Sydney 
(Người) 

Đêm Hội Ngộ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Canberra 
(Người) 

Số tiền đã đóng  
(Úc kim) 

Nhờ đóng tìền 
khách sạn 
(Úc kim) 

Huỳnh Thanh Quân 2  2  100  

Huỳnh Hoa 2 2 2 2 270  

Nguyễn Thu Đông 1 1 1 1 270 340 

Trần Ngọc Dung 1  1  50  

Tạ Xuân Lệ 1 1 1 1 135  

Đặng Thị Cẩm Vân 2 2 2 2 270  

Trần Hàng Nguơn 5  5  250 340 

Nguyễn Văn Thanh 2  2  100  

Thầy Nguyễn Hồng Huỳnh 2 2 2 2 170 595 

Huỳnh Bá Tươi 5  5  250  

Huỳnh Thanh Tùng 4  4  200 340 

Trần Chí Long 2  2  100  

Nguyễn Thành Thống 4 4 4 (1)  325 340 

Hình Thành Phúc 4 4 4  340 680 

Phan Hoàng Khanh 5  5  250 340 

Hứa Châu 2 2 2 2 270 255 

Lê Văn Lộc 2 2 2 2 270 255 

Cô Lương Thị Khiêm Trinh 1 1 1 1 85  

Thầy Huỳnh Tiền 2  2    

Thầy Nguyễn Văn Hà 2  2 2 100  

Lai Phến 1  1  50  

Đỗ Minh Nguyệt 1  1  50  

Võ Ngọc Sen 1 1 1 1 135  

Nguyễn Thu Năm 4 2 4 2 370 255 

Trần Văn Phú 2 2 2 2 270 425 

Nguyễn Thị Cúc 1 1 1 1 135  

Nguyễn Kim Anh 1  1 1 1 135  

Nguyễn Thị Hồng 1 1 1 1 135 340 

Trần Văn Chơn 2 2 2 2 270  

Trần Thị Tuyết Nhung 5  5 5 500 595 

Lưu Hờa Xương 2  2  100  

Dương Thị Bạch Cúc 3  3 1 200  

Trần Hữu Thành 4 4 2  240 255 

Nguyễn Phú Cường 1  1  50 425 

Dương Tôn 2  2  100  

Thầy Nông Thành Lợi 4 4 4 4 431.50  

Lâm Quốc Thanh 2  2   425 

Nguyễn Xuân Nhị 2 2 2 2 270  

Dương Thùy Mai 3 3 3 3 390  

Trần Thanh Liêm 1 1 2 1 185  

Phó Tiếp Bào 6  6 (2)  270  

Ghi chú: Xin quí vị nào đóng tiền rồi nhưng chưa có tên, vui lòng liên lạc với BTC để điều chỉnh lại.   
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Họ Tên BBQ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Sydney (Người) 

Đêm Hội Ngộ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Canberra 
(Người) 

Số tiền đã đóng  
(Úc kim) 

Nhờ đóng tìền 
khách sạn 
(Úc kim) 

Nguyễn Thanh Thủy 1  1  50  

Lê Thị Rồng 4  4  200  

T.H.T.T. 2 2 2  170  

Lý Thị Mỹ Loan 1  1  50  

Lý Thị Mỹ Phụng 1  1  50  

Dương Văn Thân 1  1  50  

Phan Thành Tấn 2  2  100  

Phan Thị Mỹ Dung 2  2 1 150  

Phan Minh Khải 3  3 (1)  135  

Lê Thị Lan (Bele Fruitmarket) 2 1 2  135  

Trần Ngọc Hương 2  2  100  

Tân Liêng 1 1 1 1 135  

Quách Gú 3  3  150  

Phan Mỹ Oanh 1  1  50  

Trương Tấn Bửu 4 4 3  290  

Lê Thị Như Ngọc 1 1(1) 1  85  

Trần Văn Thông 1  1  50  

Nguyễn Thành Triều 11 11 (3) 10  885  

Phan Mỹ Vân 3  3  150  

Trương Hùng (Henry) 2  2  100  

Phan Bá Khương 3 1 3  185  

Đỗ Nhật Cường 2  2  100  

Phương Yến Quang 2  2  100  

Dương Tư 2  2  100  

Phù Quang Đạt 1   1  50  

Nguyễn Thanh Liêm 2 1 2 1 185  

Đặng Minh Chánh 2  2  100  

Nguyễn Thu Phong 2  2  100  

Kha Kim Huệ 2  2(1)  85  

Trần Thị Kim Chi 2  2  100  

Vương Cầm 2  2  100  

Huỳnh Ngọc Lệ 1  1  50  

Trần Kim Tươi 1  1  50  

Ngụy Kim 2  2  100  

Vương Kim Thoa 3  3  150  

Đàm Thị Ánh Nguyệt 3 3 3 3 405  

Lê Thị Yến 5  5  250  

Thầy Nguyễn Văn Vinh 2 2 2    

Phan Thị Ngọc Ánh 2  2  100  

Ghi chú: Xin quí vị nào đóng tiền rồi nhưng chưa có tên, vui lòng liên lạc với BTC để điều chỉnh lại.    

Hà Thanh Quang 4 4 4  340 170 

Tuấn & Loan 2  2  100  

Nguyễn Văn Thông 1 1 1 1 130  

Trần Mai & Mẫn 2  2  100  
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Họ Tên BBQ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Sydney (Người) 

Đêm Hội Ngộ 
(Người) 

Du Ngoạn  
Canberra 
(Người) 

Số tiền đã đóng  
(Úc kim) 

Nhờ đóng tìền 
khách sạn 
(Úc kim) 

Huỳnh Trung 2  2  100  

Từ Khiêm Bảo 4  4  200  

Kha Văn Tỷ 2  2  100  

Huỳnh Phúc Quan 2  2  100  

Đỗ Văn Đức 4  4  200  

La Tú  Phương 3 2 2  170  

Lâm Lệ Liễu 1  1 1 100  

Tất Ngọc Lan 2  2 2 200  

Ngưyên Ngọc Thanh 3  3  150  

Lý Ngọc Hiệp 1 1 1 1 135  

Diệp Ngọc Kiều 4 1 4  235  

Hứa Chí Đức 2 2 2  170  

Huỳnh Kim Hồng 2 2 2 2 270  

Đoàn Hữu Đoàn 1 1 1 1   

Trần Túy Vân 2 1 2 1   

Ngô Thị Thu Nga 2 1 2 1  185  

Lê Thành Quang 2  2  100  

Điêu Tuấn Kiệt   1    

Nguyễn Phú Kiệt 2  2  100  

Trần Thanh Vân 3  2  50  

Lưu Kiến Huê 3 1 3(1) 3 320  

Lý Văn Tôn 2  2  100  

Phan Văn Phước 2  2  100  

Trần Thọ 1  1  50  

Lâm Tòng Chiêu 2  2  100  

Trịnh Diễm Trang 7  7 1   

Huỳnh Quốc Thông 2  2  100  

Trần Du Long 2  2  100  

Nguyễn Phú Sang 8  8    

Trần Minh 1  1    

Chị Điệp 1  1  50  

Nguyễn Thị Hồng Sương 5  5    

Tổng cộng 389 174  (4) 378 (6) 145   

Ghi chú: Xin quí vị nào đóng tiền rồi nhưng chưa có tên, vui lòng liên lạc với BTC để điều chỉnh lại.     

       

Gia đình anh Bửu 4  4    

Nguyễn Hữu Hào (Phát) 1  1    

Bà Nguyễn Thị Tám 1  1    

Lê Thị Bích Đào 1  1    

 
 BTC rất mong quí vị đã đóng tiền tham dự vui lòng kiểm lại 
số tiền mình đã đóng cho BTC để kịp thời điều chỉnh những 

sai sót. 
 

Ban Tổ Chức 

Xin Chú Ý 
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            GỪNG  ….. 
 
      Sau ba giờ bay, gia đình tôi đến phi trường  
Cairns một thành phố du lịch nổi tiếng thuộc vùng 
biển phía bắc của tiểu bang Queensland, nơi được   
nhiều người biết và nghe đến “Great Barrier Reefs”. 
      Vừa bước ra cửa phi cơ, một luồng gió nóng 
miền nhiệt đới thổi tới rang cả mặt (tôi đi vào dịp lễ 
phục-sinh) lấy hành lý xong chúng tôi mua vé xe 
bus đề về khách sạn, nơi mấy đứa cháu  đền từ hôm 
trước ... 
Năm người chúng tôi rủ nhau thả bộ đến trung tâm 
ci-ty của Cairns chơi nhân tiện ăn tối luôn, vừa đi 
vừa ngắm cảnh…Qao! sau mà nóng quá thế nầy, tôi 
chịu hết nổi đành tháo hai ống quần ra nhét sau túi 
(quần cargo) lang thang vòng vòng thành phố xem 
phố phường… Thành phố rất sạch sẽ, có nhiều chỗ 
đi chơi, nhất là bãi biển nhân tạo (tại thành phố 
Cairns không có bãi để tắm). Theo chương trình dự 
định thì sáng ngày mai sẽ đi xem barrier reef  bằng 
tàu; hôm sau đi Daintree forest, một khu rừng thuộc 
loại cổ của thế giới bằng xe 4wd; đi Kuranda ngang 
qua khu rừng trên Skyrail… Cái ngao ngán khi nghĩ 
tới không phải là việc ngồi tàu đi xem đá san-hô mà 
là chuyện “mẹ Tina, chịu nổi sóng lắc lư không? 
hay là cho cá ăn”; tôi nghĩ trên tàu chắc phải có 
thuốc uống ngừa chớ không lẽ ai cũng đi tàu được 
hết hay sao? 
     Hôm sau, chúng tôi đến bến mua vé và lên tàu 
mà trong lòng hồi hộp … khi nghe nhân viên trên 
tàu giới thiệu về chuyến du ngoạn này và để cho 
chuyến đi chơi được thoải mái trên tàu có thuốc 
chống say sóng tên “travel-calm” và có loại làm 
bằng gừng, phải uống nửa giờ trước khi tàu chạy; 
tôi thở phào nhẹ nhỏm, tiến tới lấy khoảng chục 
viên, về bàn đưa nhà tôi uống viên thuốc làm bằng 
gừng; thế rồi mọi chuyện điều im xuôi…  Tàu 
chạy… khoảng hơn giờ sau tàu đến vùng biển san 
hô, dừng lại cho khách du lịch xuống tắm và xem cá 
lội xung quanh mình …Tàu đậu, sóng lắc lư, thế mà 
nhà tôi trông rất thoải mái ăn trưa trên tàu sau khi 
tắm biển…Sau đó tàu lại chạy đến chổ xem san hô, 
ai muốn xuống tắm với cá thì xuống, không thì sang 
chiếc tàu đặc biệt có đáy bằng kiếng để đi vào vùng 
san hô, đây vùng cạn nên cấm tàu lớn vào để vệ san 
hô …; san hô nhiều màu sắc tuyệt đẹp, nhiều loại cá 
màu sắc lý-thú pha lẫn kỳ-dị và nhiều sinh vật sống 
dưới đáy biển ….Thế là gia đình tôi đã đến thưởng 
thức được cái đẹp, cái hay của “Great Barrier Reef”. 
Chiếc Quicksilver Silverswift đưa chúng tôi trở lại 
thì thành phố đã lên đèn; sau một vòng phố đêm 
chúng tôi đi ăn và thả bộ tà tà về khách sạn nghỉ 
ngơi, sửa soạn cho bữa đi hôm sau. Điều mừng là 

nhà tôi vẫn khỏe và tỉnh táo . 
 
        Sáng chúng tôi dậy sớm  ăn mì gói, uống cà-
phê và chờ người dẫn tours đi Daintree forest .Chiếc 
4wd đưa năm người chúng tôi cùng vài người khách 
chạy lên phía bắc của Cairns ngang qua những 
ruộng mía (tôi gọi ruộng mía vì nó lớn, nhìn ngút 
ngàn con mắt); xe chạy theo đường quanh co, ngoằn 
ngoèo mà nhà tôi ngồi phía sau vẩn tỉnh táo là nhờ 
có uống thuốc làm bằng “gừng”; ngày hôm đó 
chúng tôi ngồi tàu đi xem cá sấu xuyên qua những 
con lạch mà hai bên bờ là cây bần (hồi còn nhỏ tôi 
có đi hái trái bần  để ăn) nên tôi nhận ra; còn cá sấu 
thì không thấy, có lẻ trời nóng? hay là mặt chúng tôi 
xấu quá nên chúng nó không thèm nhìn?!!! Cả ngày 
đi chơi nào là ngồi xe, tàu, phà, lôi bộ vào những 
chỗ cho du khách ngắm cảnh; theo lời người hướng 
dẫn thì khu rừng Daintree còn già tuổi đời hơn khu 
rừng già kỳ bí Amazion ở Ba-Tây có những côn 
trùng mà nơi khác không có. 
   Kuranda là nơi mà chúng tôi sẽ đến trong ngày 
hôm nay, theo dự định đi bằng Skyrail và trở về 
bằng xe lửa. Có ba chặng đường Skyrail mình có 
thể ngừng lại để đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên, sau 
đó lại đi tiếp. Thị trấn Kuranda là nơi du lịch bán 
những sản phẩm tiểu công nghệ địa phương… Suốt 
ngày lang thang nên thắm mệt, chúng tôi trở về 
bằng Skyrail cho mau hơn. Tối chúng tôi đi ăn bao -
bụng đồ biển. 
     Sáng nay, chúng tôi dự định chỉ đi phố chơi, 
chiều ra phi trường trở về Sydney, mấy đứa cháu rủ 
con tôi đi Green Island chơi và hứa về sớm, chỉ còn 
hai chúng tôi dạo phố, nên nhà tôi rủ kiếm tours nửa 
ngày để đi chơi; thế là chúng tôi đi câu cá, bắt cua, 
tàu chạy theo mấy con lạch để thả trúm (dụng cụ để 
bắt cua) rồi neo giữa cửa biển để câu cá…sóng nhấp 
nhô tàu lắc qua lắc lại, gần cả tiếng tôi cảm thấy bần 
thần mà nhà tôi thì tỉnh queo! Sau đó chúng tôi đi 
kéo trúm để bắt cua rồi trở vô bờ…..Tối đó năm 
người chúng tôi trở về Sydney. 
   Trên chuyến bay tôi nghĩ: nếu thuốc làm bằng 
gừng công hiệu thì tại sao không lấy gừng làm 
thuốc cho tiện (có hỏi bác-sĩ  thuốc làm bằng gừng, 
sách thuốc nam thì gừng trị được ói mữa). Nhờ 
gừng mà chúng tôi đi chơi nhiều nơi lên xuống 
máy-bay, tàu , xe-lửa, xe bus mà vẫn ăn uống thoải 
mái tỉnh táo. 
     “ Gừng rửa sạch; xắt mỏng để vào OVEN 
xấy rao ráo khô”  Khoảng nửa giờ trước khi lên 
máy-bay, tàu hoặc xe để vào miệng ngậm; gừng thì 
hơi cay khi nuốt nước nhưng ấm bụng (rao ráo có 
nghĩa là vừa khô.) 
 
 P.B.K         28.11.07 
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Thư của anh Trần Văn Phú 
 
Kính gởi: 
 
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang – Úc Châu 2007 
  
V/v: Ghi danh nhận tổ chức Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang, lần thứ 7 
  
Thay mặt cho một nhóm cựu học sinh Kiên Giang, miền Nam California, Hoa Kỳ, chúng tôi xin ghi 
danh nhận tổ chức Hội Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang, lần thứ 7. 
 
Địa điểm:  Little Saigòn / Quận Orange, tiểu bang California , Hoa Kỳ. 
Thời gian: Tháng 7 năm 2009. 
 
Mục đích: Để duy trì và nối tiếp ngày hội ngộ truyền thống và cũng để kỷ niệm 10 năm ngày Hội 
Ngộ Thầy Trò Liên Trường Kiên Giang. 
  
Trân trọng, 
 
T/M Nhóm cựu học sinh Kiên Giang, miền Nam California, Hoa Kỳ 
  
Trần Văn Phú 

Tin Hội Ngộ (Mới) 
 
Xin thầy cô và quí vị tham dự Hội Ngộ lưu ý: 
 
• Vé Hội Ngộ: BTC sẽ gởi vé cho quí vị tham 

dự Hội Ngộ cư trú ở Sydney. Quí vị ở các tiểu 
bang khác và ở nước ngoài sẽ nhận vé trong 
ngày BBQ 28/12/07. 

 
• Ngày BBQ xin thầy cô và quí vị đậu xe bên 

Bonnyrigg shopping center để tránh kẹt xe. 
 
• Đậu xe tại khách sạn Sunnybrook: Trong 

ngày đi chơi ở Sydney và Canberra, chúng ta 
có thể đậu xe tại car park của khách sạn    
Sunnybrook. Tuy nhiên khách sạn sẽ không 
chịu trách nhiệm đối với những hư hao mất 
mát xảy ra. 

 
 Địa chỉ khách sạn Sunnybrook: 
 355 Hume Highway, Warwick Farm NSW 2170  
 
• Thời gian tập họp để đi chơi là 6:30am. Xin 

mọi người vui lòng đến đúng giờ. Vì chương 
trình không cho phép chúng ta trể nải, BTC 
bắt buộc phải rời Sunnybrook đi Sydney 
(ngày 29/12/07), đi Canberra (ngày 30/12/07) 
đúng giờ như chương trình đã sắp xếp trước. 
Cho nên, yêu cầu quí vị vui lòng đến trước 
6:30am. 

 
• Đêm Hội Ngộ bắt đầu vào lúc 6pm tại nhà 

hàng Hòa Bình ở Fairfield. Vì chương trình 
thì dài mà thời gian lại ngắn ngủi, xin quí vị 
vui lòng đến sớm vì BTC sẽ khai mạc đúng 
giờ. Một lý do khác BTC mong quí vị đến 
sớm là để chụp hình đưa vào video. 

 
• Ngoại trừ việc ghi tên tham dự đêm Hội Ngộ 

có thể kéo dài thêm cho đến khi BTC đi gặp 
nhà hàng để cho biết số bàn phải đặt 
(22/12/07), BTC đã chấm dứt việc ghi tên 
tham dự chuyến đi chơi Sydney và Can-
berra. 

 
• Quí vị nào muốn karaoke, xin ghi tên trước 

với BTC để tiện việc sắp xếp chương trình ca 
hát cây nhà lá vườn. Dĩ nhiên quí vị có thể ghi 
tên trong Ngày BBQ hay Đêm Hội Ngộ, 
nhưng ưu tiên xin dành cho người ở xa và 
ghi tên trước. 

 
t/m BTC Hội Ngộ Thầy Trò Kiên Giang 07 

Thanh Liêm 

- Thầy Huỳnh Ngọc Thọ đã 
 gửi thư chia sẻ ủng hộ và 
khuyến khích BTC. Chúc thầy 
cô dồi dào sức khoẻ. Kính. 

- Bạn Tạ Trung Hiếu đã gởi thiệp Giáng Sinh động 
viên BTC cũng như đã hết lòng ủng hộ tài chính. Thân. 

Cám Ơn 
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Chúng tôi chân thành cám ơn sự ủng hộ của thầy cô và quý vị cựu học 
sinh liên trường Kiên Giang cho công việc tổ chức Hội Ngộ Thầy Trò 
07.  Ban Tổ Chức HNTTLTKG Úc Châu 2007 
Nguyễn Phú Cường     2000 AUD (đã nhận)  
Hình Thành Phúc  (USA)  1000 USD  (đã nhận)  
Thầy Khải & Cô Tuyết   400 AUD (đã nhận)  
Huỳnh Thanh Tùng    200 AUD (đã nhận)  
Tăng Đức Sơn     200 AUD (đã nhận)  
Trần Hàng Nguơn    500 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Phú Kiệt    300 AUD (đã nhận)  
Phan Thu Mai & Khanh    200 AUD (đã nhận)  
Phan Thị Mỹ Vân     200 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Bá Tươi    50 AUD (đã nhận) 
Chị Dung     50 AUD (đã nhận)  
Long Trinh     50 AUD (đã nhận)  
Yến Lộc      200 AUD (đã nhận)  
Một chs Toronto (CAN)  50 CAD (đã nhận)  
Trần Cẩm Tú (USA)   150 AUD (đã nhận)  
Hà Hữu Dũng (Germany)  200 AUD (đã nhận) 
Dương Thị Bạch Cúc    100 AUD (đã nhận) 
Trần Thanh Liêm    100 AUD (đã nhận) 
Trịnh Sơn Lượng (USA)  200 USD (đã nhận)  
Happy Nails  (USA)   1000 USD (đã nhận)  
Nguyễn Văn Minh (CD Video) (USA) 1000 USD (đã nhận)  
Cô Đinh Thị Hồng Nguyệt (CAN)  100 USD (đã nhận)  
Đặng Ngọc Thanh (USA)  200 USD (đã nhận) 
Vương Ngọc Phụng (CAN)  20 USD (đã nhận)  
Nguyễn Hồng Liêng & Thủy  200 AUD (đã nhận)  
Tô Thị Hồng Việt (USA)  100 USD (đã nhận) 
Quan Đỏ (USA)   40 USD (đã nhận) 
Gia đình Tân Kim Sơn   1000 AUD (đã nhận) 
Lâm Quốc Thanh (Bánh Mì Ba Lẹ) (USA) 1000 USD (đã nhận) 
Điêu Tuấn Kiệt    1000 AUD (đã nhận) 
Thầy cô Nguyễn Văn Hà  400 AUD (đã nhận) 
Thầy Trực & Cô Tường Vi  400 AUD (đã nhận) 
Thầy cô Trịnh Quới Nhơn  200 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Văn Quang (KG Bakery) (USA) 1000 USD (đã nhận) 
Thái Thị Bạch Yến   100 AUD (đã nhận) 
Trần Ngọc Điệp   100 AUD (đã nhận) 
Cô Nguyễn Bạch Huệ (Sanjose, USA)  250 AUD (đã nhận) 
Thầy Trần Thanh Hân   100 AUD (đã nhận) 
Trần Văn Thông            100 AUD (đã nhận) 
Đỗ Hữu Lộc & Thu Cúc (LA, USA)  200 USD (đã nhận) 
Lý Ngọc Hiệp     100 AUD (đã nhận) 
Gia đình Diễm Trang    200 AUD (đã nhận) 
Khanh & Trân    100 AUD (đã nhận) 
Lưu Ái Lý     200 AUD (đã nhận) 
Thầy Nguyễn Chí Cường (CAN)  200 CAD (đã nhận) 
Thầy Nguyễn Văn Duyệt (CAN)  200 CAD (đã nhận) 
Ngô Quang Võ (CAN)    200 CAD (đã nhận) 
Lý Tấn Thu & Diệu (CAN)   200 CAD (đã nhận) 
Tùng & Kim Ánh (CAN)   100 CAD (đã nhận) 
Huỳnh Văn Một (CAN)   200 CAD (đã nhận) 
Nguyễn Văn Thanh   100 AUD (đã nhận) 
Bác sĩ Bạch Tấn Phát   500 AUD (đã nhận) 
Hà Thanh Quang   100 AUD (đã nhận) 
Lê Quan Liêm & Kim Vân (Vương Thừa Thế)  1000 AUD (đã nhận) 
Trần Thị Lý    100 AUD (đã nhận) 
Anh chị Ngôn & Huệ   50 AUD (đã nhận)  
Phù Sĩ Sơn & Thu Năm    200 AUD (đã nhận)  
Đặng Ngọc Thúy Nga (USA)   200 USD (đã nhận)  
Nguyễn Thị Hoàng Thu   50 AUD (đã nhận)  
Tạ Thị Xuân Lệ   50 AUD (đã nhận)  
Đào Minh Quang   100 USD (đã nhận) 
Nguyễn Phú Sang   500 AUD (đã nhận) 
Trần Thanh Minh   50 AUD (đã nhận) 
Lê Thị Kiêm Lang   50 AUD (đã nhận) 
Lý Văn Tôn     100 AUD (đã nhận) 
Cô Ngô Thị Bửu  Thời   100 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Thế Nga   200 AUD (đã nhận) 
Thầy Huỳnh Tiền    200 AUD (đã nhận) 
Trần thị Kim Chi & Dung   150 AUD (đã nhận) 
Lý thị Mỹ Loan   50 AUD (đã nhận) 

Đoàn Hữu Đoàn    200 AUD (đã nhận) 
chị Vương Cầm     100 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Long Tuyền & Hạnh   50 AUD (đã nhận) 
Phan Bá Khương & Ngọc   100 AUD (đã nhận) 
Lê Thị Bích Đào    100 AUD (đã nhận) 
Phan Thị Ngọc Ánh    50 AUD (đã nhận) 
Lê Thị Tươi     50 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Thành Triều & Châu   100 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Thanh Quân   500 AUD (đã nhận) 
Thầy cô Trương Tấn Vĩnh  100 AUD (đã nhận) 
Phù thị Kiêm Anh   100 USD (đã nhận) 
Thầy cô Danh Đức   500 AUD (đã nhận)  
Thái thị Bạch Mai   100 AUD (đã nhận)  
Nguyễn Thanh Khiết   100 AUD (đã nhận)  
Hứa Tường Quí   100 AUD (đã nhận)  
Trần Túy Vân    200 AUD (đã nhận)  
Huỳnh thị Kim Phượng  50 AUD (đã nhận)  
Thầy Trần Quang Đại   50 AUD (đã nhận)  
Cô Thầy Lưu Kim Yến   500 AUD (đã nhận)  
anh chị Mỹ    50 AUD (đã nhận)  
Nguyễn Loan Phượng    50 AUD (đã nhận)  
Trần Ngọc Giang (Ken)   100 AUD (đã nhận)  
anh chị Chư & Liêng   50 AUD (đã nhận)  
Một vị ẩn danh Âu châu  149.26 AUD (đã nhận)  
Một vị ẩn danh Melbourne   400 AUD (đã nhận)  
Thầy cô Nguyễn Văn Vinh  200 AUD (đã nhận)  
Tăng Phước Tựu & Duôn (Quảng Thuận An RG) 1000 AUD(đã nhận)  
Dương thị Thanh Đào   150 AUD (đã nhận) 
Lâm Trọng Nghĩa   100 AUD (đã nhận) 
Trương Tấn Bửu & Hoàng  100 AUD (đã nhận) 
Hứa Chí Đức    200 AUD (đã nhận) 
Thúy & Khải    100 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Văn Bé   50 AUD (đã nhận) 
Lưu Hòa Xương & Hoà  100 AUD (đã nhận) 
Ngô Hồng Hải    100 AUD (đã nhận) 
Phan thị Mỹ Dung   500 AUD (đã nhận) 
Huỳnh thị Kim Hồng   300 AUD (đã nhận) 
Khưu Thanh Nho & Trần Văn Út 200 AUD (đã nhận) 
Diệp Ngọc Kiều & Thành  100 AUD (đã nhận) 
Trịnh Thị Giàu    50 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Thị Thanh Thủy  100 AUD (đã nhận) 
Bùi Văn Tâm    200 AUD (đã nhận) 
Thầy Vũ Đình Thi   200 AUD (đã nhận) 
Ông bà Huỳnh Tuấn (Nhà Thuốc Tây Kiên Giang)500 AUD (đã nhận) 
Trần Hữu Ái    200 AUD (đã nhận) 
Hứa Châu (Houston, USA)  241 AUD (đã nhận) 
Trần Văn Phú (Cali, USA)  100 USD (đã nhận) 
Phạm Phú Hòa    50 AUD (đã nhận) 
Kha Kim Huệ    50 AUD (đã nhận) 
Lâm Kim Loan    200 AUD (đã nhận) 
La Tú Phương    150 AUD (đã nhận) 
Hàng Tố Nga    100 AUD (đã nhận) 
Thầy Phan Thanh Sử   200 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Thị Cúc & Nguyễn Kim Anh (USA) 200 USD (đã nhận) 
Thầy Nguyễn Hồng Huỳnh  100 USD (đã nhận) 
Kiều Túy Nga    50 AUD (đã nhận) 
Thầy Phùng Tuấn Sinh   50 AUD (đã nhận) 
Quách Gú    100 AUD (đã nhận) 
Huỳnh Hoa    300 AUD (đã nhận) 
Trần Thị Tuyết Nhung   125 AUD (đã nhận) 
Trần Hữu Thành   200 AUD (đã nhận) 
Lâm Sóc Hên (USA)   200 USD (đã nhận) 
Lâm Lệ Liễu    50 AUD (đã nhận) 
Lê Thị Lan (Bele Fruitmarket)  500 AUD (đã nhận) 
Nguyễn Văn Thông   50 AUD (đã nhận) 
Anh Tuấn Linh    100 AUD (đã nhận) 
Tạ Trung Hiếu (USA)   200 USD (đã nhận) 
Thầy Huỳnh Ngọc Thọ   50 AUD (đã nhận) 
Cô Phan Thị Kim Oanh  100 AUD (đã nhận) 
Lê Thành Quang   100 AUD (đã nhận) 
Trần Hoàng Viêt Tân   50 USD (đã nhận) 
Đỗ Thanh Quang   100 AUD (đã nhận) 
Bà Nguyễn Thị Tám   50 AUD (đã nhận) 

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI NGỘ THẦY TRÒ LIÊN TRƯỜNG KG 07 (tính đến ngày 15/12/07) 


