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Vĩnh Biệt Thầy Trần Văn Thu 
Trần Trung Trực 

 
Di ảnh thầy Trần Văn Thu 

ôi có một lỗi lớn là tìm một ông Thầy làm 

cho BPT Lá Thư AHCC, mà cứ tưởng là 

bạn học cũ. Mà Thầy cũng chẳng nói gì hơn, 

vẫn email qua lại thật nhẹ nhàng và dễ 

thương, nên tôi không suy nghĩ gì nữa và cứ 

đinh ninh là đã có bạn bên trời Âu giúp cho. 

Đùng một cái, Thầy mất, tôi email cho các bạn 

biết đó là bạn tôi, và nhờ AH Ái Văn tôi mới 

biết mình nhầm với bạn Nguyễn Văn Thu, 

cũng đang ở Pháp. 

 Sau đây, là những email qua lại. Tôi 

làm tờ bìa cho LT lấy cảnh Haminton Pool 

Reserve, Austin, Texas làm nền, và Thầy 

email lại: 

Anh Chị Em, 

 

Tôi thích bản thứ nhứt, vì rõ ràng cái thác 

nước và cây cỏ. 

 

Tây cho tôi lội rừng núi nhiều, kể cả Guyane, 

Thái Bình Dương ..., nhưng chưa bao giờ đưa 

tôi tới cảnh thần tiên như thế này. 

 

Thân, Thu 

Sau đó, Thầy email thêm: 

Đẹp thật, đúng là công trình của Công Chánh 

thực hiện. 

 

Thân, 

Thu   

 

Sau đó, có lần tôi đề cập với các bạn 

Khóa 7 KSCC, về bạn Đỗ Văn Sến (James) có 

bà vợ sau làm bác sĩ, Thầy cho biết cô mất và 

Thầy vẫn ở độc thân, làm tôi không mảy may 

ngờ vực và cứ yên chí Thầy là bạn học cũ của 

mình. 

Bây giờ Thầy mất, tôi mới vỡ lẽ ra. 

Thành thật xin lỗi Thầy. Xin Thầy giúp cho tôi 

làm Lá Thư mỗi ngày đẹp hơn, súc tích hơn, 

tâm tình hơn và đa dạng hơn. Thầy vẫn âm 

thầm giúp tôi thêm nghị lực làm cho LT, mỗi 

LT sau khá hơn LT trước. 

Anh Lê Nguyên Thông, học trò cũ của 

Thầy, khi nhận được tin này đã bàng hoàng 

thốt ra: 

Thầy Thu dạy tụi em về địa hình rất là vui và 

dễ chịu, Thầy mất đi là sự mất mát của toàn 

thể gia đình Công chánh chúng ta. 

Thông Lê 

Anh KTS Hoàng Đình Tuyên cũng viết 

lời phân ưu với gia đình của Thầy và gia đình 

AHCC thật tâm tình: 

Cùng gia đình anh Trân văn Thu và gia đình 

AHCC khắp nơi, 

T 
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Anh Thu là một người hăng say sinh hoạt mọi 

việc trong cộng đồng VN tại Âu Châu và riêng 

tại Pháp quốc. 

Với những lời lẽ khiêm tốn nhưng rất dân tộc 

tính, Anh khi nào cũng vui vẻ, hiền hòa với 

mọi người. Anh Thu nhìn rất xa cho xứ sở … 

nhưng không may đã ra đi bất ngờ và quá 

sớm. 

Chúng tôi, toàn thể gia đình KTS Pháp quốc 

xin thành thật chia buồn cùng gia quyến và 

anh chi em trong gia đình AHCC khắp nơi. 

Xin nguyện cầu cho linh hồn Anh Thu sớm 

siêu thoát trên cỏi Vỉnh Hằng. 

Kính bái, 

HDTuyen 

Thầy về Việt Nam, sau khi đỗ Tiến Sĩ 

Kỹ Sư Địa Dư, dậy trường Cao Đẳng Công 

Chánh từ năm 1968 đến 1975, sau khi tôi ra 

trường Cao Đẳng Công Chánh năm 1967, một 

năm, nên không biết Thầy. Nhưng theo các 

học trò và những người xung quanh Thầy nói: 

Thầy rất khiêm tốn, vui vẻ, hiền hòa, dễ chịu, 

và đặc biệt có dân tộc tính. BPT Lá Thư cũng 

thấy như vậy, vì chỉ làm việc với Thầy gần 2 

năm. Sự ra đi của Thầy là một sự mất mát lớn 

lao cho Lá Thư AHCC và dân tộc Việt. Nhưng, 

chúng tôi nghĩ hơi khác, Thầy về cõi Vĩnh 

Hằng có nhiều quyền uy hơn cõi Trần này, sẽ 

giúp cho dân tộc Việt sớm có Tự Do và Độc 

Lập, thoát khỏi gông cùm Cộng Sản. 

Kính vĩnh biệt Thầy. 

Một lần nữa, xin Thầy giúp tôi luôn 

khỏe mạnh và hoàn thành Lá Thư AHCC mỗi 

ngày một đẹp hơn, làm một sợi dây vững 

chắc nối các AHCC với nhau để “Giữ Cho 

Còn Có Nhau”. 

Trần Trung Trực 

 
Bảng chia buồn của KTS tại Pháp 

 

 

 

Năm Năm Dòng Sông Thơ (*) 
Tặng Anh Trần Huiền Ân 

 

Năm năm một giấc mơ dài, 

Dòng xuân thu đã sương cài tóc ta; 

Sông xanh với núi là nhà, 

Thơ là bằng hữu, rượu là tri âm…. 

 

 

Lê Phương Nguyên 

(*) Năm Năm Dòng Sông Thơ là tên một tác 

phẩm của Trần Huiền Ân 

 

 

 
 


