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        Ngày Chủ nhật Bẩy Tết Kỷ Sửu, tức ngày 1-
2-2009, theo truyền thống hàng năm, một phái 
đòan gồm có các cựu sinh viên Luật KHoa Thiện 
Ý Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam, CSVLK NguyễnVăn Quất,Phó 
Chủ tịch Nội Vụ, CSVLK Phạm Thị Minh Tổng 
Thư Ký và CSVLK NGuyễn Van Cung, Thư Ký 
Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội, đã thay mặt Câu 
Lạc Bộ Luật Khoa đến tư gia Tết và chúc tuổi 
Giáo sư Mai Văn Lễ.  

         
         Giáo sư Mai Văn Lễ, tốt nghiệp Tiến 
sĩ kinh tế tại Hoa Kỳ, nguyên Khoa Trưởng 
Luật Khoa Đại học huế, nguyên giáo sư 
kinh tế đại học Luật Khoa Sài Gòn. Năm 
nay Giáo sư Mai Văn Lễ đã ngòai 80 tuổi, 
tình trang sức khỏe về thể lực rất tốt, trí 
nhớ có sa sút sau cuộc giải phẫu tim cách 
nay ít năm. Hiện giáo sư Lễ đang sống 
chung với gia đình vợ chống người con trai 
ở thành phố Sugerland, sát thành phố 
Houston, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ. Mặc 
dầu tuổi già sức yếu, nhưng trong các cuộc hội ngộ hàng năm của cựu sinh viên Luật 
khoa Việt Nam, Giáo sư luôn tham dự.  
         Để giữ truyền thống “tôn sư học đạo” của nền đạo đức văn hóa Việt Nam, củng cố 
tình đồng môn, đồng khoa nghĩa thày trò, Tết thày, thăm bạn đã là một trong những họat 
động ái hữu của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam. Việc đi Tết và chúc tuổi Giáo sư Mai 



Văn Lễ năm nay cũng nằm trong ý huớng đó. Trong buổi Tết và chúc tuổi này, Giáo sư 
Mai Văn Lễ đả tỏ ra vui mừng và cảm động. trong câu chuyện hàn huyên, thày trò cùng 
nhau nhắc lại một vài kỷ niệm quá khứ nơi Trường Luật Sài Gòn, với thày, với bè bạn 
đồng mon, đồng lieu Luật Khoa Sài Gòn.  Do bụi thời gian và trí lực suy giảm, có những 
kỷ niệm giáo sư Mai Văn Lễ nhớ rất rõ, song nhiều kỷ niệm giáo sư nói’Thế mà tôi quên 
rồi đó”. 
         Buổi Tết và chúc tuổi Giáo sứ Mai Văn Lễ của phái đòan đại diện Cậu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam tại Houston đã diễn ra thân mật thắm tình thày trò từ 12:30PM đến 
2:30PM. Thầy trò quyến luyến chia tay sau khi chụp vài tấm hình lưu niệm. Nhìn hình 
chắc các bạn cựu sinh viên luật khoa không khỏi xúc động nhớ lại hình ảnh thầy trò ngày 
xưa tóc còn xanh, mà nay tóc thày trò đều đã bạc. Biết bào kỷ niệm thân thương nơi 
trường luật, với trường luật chắc sẽ lại ùa về trong tâm trí chúng ta, phải không thưa quý 
niên trưởng, các bạn cựu sinh viên “Luật Khoa Đại Học Đường Sài Gòn”?  
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