
Tường trình: 
DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ  HỘI NGỘ TOÀN CẦU CỰU SINH VIÊN 
LUẬT KHOA SAIGON LẦN THỨ 3 NĂM 2015. 
 
 Thiện Ý 
 
     Cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon Lần Thứ 3 
năm 2015, với một công trình ba chương trình: 

- Một công trình là đã hoàn thành được cuốn KỶ Yếu Đại Học Luật 
Khoa Saigon (1955-1975). 

- Ba chương trình là Tiền Hội Ngộ, Hội Ngộ và Hậu Hội Ngộ, đã diễn 
ra và kết thúc tốt đẹp. 

 
     Sau đây chúng tôi xin tường trình diễn tiến và kết quả thực hiện một công 
trình và ba chương trình vừa nêu. 
 
I/- CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN KỶ YẾU ĐẠI HỌC LUẬT KHOA 
SAIGON (1955-1975) 
     Một cách sơ lược, khởi đầu, khoảng một năm trước cuôc Hội Ngộ Toàn 
Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon (Từ đây xin viết tắt là Hội Ngô), Câu 
Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam  (CLBLKVN) trong vai trò chủ biên, đã ra 
Thông Báo mời gọi Quý Giáo sư, các cựu sinh viên Luật Khoa Saigon cùng 
gia đình và thân hữu khắp nơi đóng góp tư liệu, hình ảnh và viết bài cho việc 
thực hiện Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Saigon (1955-1975) (Từ đây xin viết 
tắt là Kỷ Yếu). Thông báo mời gọi này đã được các giáo sư và các cựu sinh 

viên cùng gia đình và thân hữu 
xa gần  đáp ứng. 
     Một Ban Biên Tập được 
thành lập, phần đông là các 
thành viên của CLBLKVN. 
Một Ban Cố vấn được hình 
thành với một số Giáo sư cùng 
vài cựu sinh viên tốt nghiệp 
Tiến sĩ từ trường Luật Saigon 
hay ngoại quốc đã được mời 

vào Ban Cố Vấn. 
     Kết quả, mặc dầu gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể 
vượt qua, song nhờ quyết tâm và sự cố gắng chung của Ban Biên Tập, sự hổ 
trợ tài chánh của các cựu sinh viên và thân hữu, cuối cùng cuốn Kỷ Yếu Đại 
Học Luật Khoa Saigon (1955-1975) dầy 500 trang, đóng bìa cứng, chữ mạ 



vàng, đã hoàn tất đúng kỳ hạn và kịp phát hành vào các ngày Hội Ngộ Toàn 
Cầu lần thứ 3, đánh dấu kỷ niệm 60 năm thành lập Đại Học Luật Khoa Sài 
Gòn (1955-2015) và 15 năm thành lập và hoạt động của Câu Lạc Bộ Luật 
Khoa Việt Nam (2000-2015), một hiệp hội của các cựu sinh viên luật khoa 
được hình thành ngay sau cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu lần đầu tiên tại hải ngoại 
của các cựu sinh viên Luật Khoa Saigon tổ chức vào ngày 12 Tháng 3 năm 
2000  cũng tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. 
 
II/- TIỀN HỘI NGỘ NGÀY THỨ  SÁU MÙNG 1-5-2015. 
       
     Tiền Hội Ngộ là một dạ tiệc 
được tổ chức vào tối Thứ Sáu 

1-5-2015 tại nhà hàng Jasmine, khoảng 
một dặm cách nhà hàng Ocean 
Palace,nơi sẽ diễn ra cuộc Hội Ngộ Toàn 
Cầu chính thức vào ngày hôm sau, Thứ 
Bẩy  mùng 2-5-2015. Cả hai nơi này đều 

nằm  trên đại Lộ Bellaire, một 
con đường huyết mạch của vùng 
Southwest Houston, nơi tập trung 
đông đảo nhất các cư dân là 
người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. 
Theo Ban Tổ Chức, mục đích 
đêm Tiền Hội Ngộ là để chào 
mừng các Giáo sư , các cựu sinh 

viên cùng gia đình từ xa đến dự Hội Ngộ và là cơ hội, 
có nhiều thời gian thuận lợi để  hàn huyên, tâm tình 
thân mật hơn là ngay Hội Ngộ chính thức hôm sau quá 
đông người tham dự, với nhiều tiết mục nặng phần nghi 
thức. 
 
 

     Đã có khoảng 60 người tham dự dạ tiệc Tiền Hội Ngộ, trong đó có Gs 
Nguyễn Mạnh Hùng từ Virginia tới, với khoảng 30 cựu sinh viên từ xa đến 
sớm tham dự, còn khoảng 30 cựu sinh viên cùng gia đình có ghi danh tham 
dự Hội 



 
 Ls Nguyễn Mạnh San (Thày Sáu Phó tế Giáo 

hội Công giáo đến từ Oklahoma) CSVLK 
Nguyễn Văn Rong (Houston), Gs Nguyễn 
Mạnh Hùng (Virginia)  

Ngộ, nhưng chỉ tham dự ngày Hội Ngộ 
Chính. Như vậy tổng số cựu sinh viên cùng 
gia đình từ xa đến dự Hội Ngô lần này, chỉ 
bằng 50% cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu lần Thứ 
Hai năm 2010 cách đây 5 năm(2010-
2015).Sự suy giảm này là điều dễ hiểu, vì 
hầu hết các cựu sinh viên tham dự Hội Ngộ 
nằm 2010, nay tuổi đã cao, lực bất tòng tâm,  
 
 Gs Hùng, Bs Chu Bá Bằng và Phu nhân 
 

nên dù muốn cũng không đến tham dự Hội Ngộ với đồng môn được. 
     Sau một giờ tiếp tân và phân phối Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Saigon 
(1955-1975), Chương trình Tiền Hội Ngộ đã khai mạc đúng 6:00PM Giờ 
Houston. Sau phần nghi thức khai mạc,chào cờ, mặc niệm các anh hùng hào 
kiệt của lịch sử Việt Nam và tưởng niệm các cố giáo sư và các cựu sinh viên 
quá vãng, Trưởng Ban Tổ Chức, Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đã ngỏ lời 
chào mừng Quý Giáo sư và các đồng môn và đã giải thích nguyên nhân đưa 
đến thực trạng ngày càng ít các cựu sinh viên từ xa đến dự Hội Ngô Toàn 
Cầu. 

-Ts. Lê Thiện Ngọ (WA), Ls Ngô Hữu Liễn 
(Houston) Ls Đoàn Thanh Liêm (California)      
 
Ban Tổ Chức cũng đã biết trước sẽ không có 
đông đảo cựu sinh viên tham dự như các cuộc 
họp mặt của các trường Trung Học, hay họp 
mặt của các phân khoa đại học chuyên nghiệp 
như y-nha-dược khoa, Sư phạm, Quốc Gia 

Hành Chánh, Nông-Lâm-Súc, Kỹ thuật Phú Thọ chẳng hạn… Bởi vì, do đặc 
tính của phân khoa Luật ghi danh tự do, đến giảng được nghe Giáo sư giảng 
bài cũng tự do, các sinh viên phần đông học hàm thụ, quen biết gắn bó chỉ 
thâu hẹp trong nhóm bạn bè cùng năm, có những sinh hoạt học tập, xã hội, 
văn nghệ chung tại Trường Luật, nên không có sự gắn bó tình cảm …Thế 
nhưng CLBLKVN vẫn đứng ra tổ chức Hội Ngộ Toàn Cầu, dù biết sẽ có ít 
cựu sinh viên tham dự, nhằm đạt ý nghĩa biểu tượng hơn là số lượng; để có 



dịp nhắc nhớ đến Trường Mẹ, đến những kỷ niệm một thời của tuổi trẻ thuộc 
nhiều thế hệ theo học luật, với nhiều hoài bão, ước mơ khi ghi danh học luật, 
để sau đó có niềm tự hào gì về các thành quả vận dụng những kiến thức luật 
học vào đời sống con người, trên các lãnh vực phục vụ con người,xã hội và 
đất nước, trong thời khoảng trước cũng như sau năm 1975, ở trong nước 
cũng như  tại hải ngoại. 
     Chính vì mục đích và ý nghĩa trên, Ban Tổ Chức đã lấy chủ đề cho cuộc 
Hội Ngộ Tòàn Cầu năm nay 2015 là “Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon, 
Niềm Tự Hào Và Ước Mơ”. Chủ đề Hội Ngộ Toàn Cầu lần đầu năm 2000 
là “Tiếng Chim Gọi Đàn”, Hội Ngộ Toàn Cầu Lần Thứ 2 năm 2010 là 
“Hoài Niệm và Tri Ân”. 

     * Bàn của Các CSVLK từ nhiều tiểu 
bang Hoa Kỳ (Hình trên) 
- Các CSVLK Nguyễn Thị Cúc, Phương 
Lan và Thu Vân, nguyên lục sự Tòa 
Thượng Thẩm Saigon đến từ Florida 
 
Theo chương trình, sau lời chào mừng 
Giáo sư và các cựu sinh viên cùng gia đình 

từ xa đến Houston dự Hội Ngô, là tâm tình của các Giáo sư và các cựu sinh 
viên.  
      Mở đầu là tâm tình của Gs Nguyễn Mạnh Hùng, rồi lần lượt các cựu sinh 
viên từ xa lên tâm tình như Ts Lê Thiện Ngọ, Ls Đoàn Thanh Liêm, Thẩm 
phán Trang Sĩ tấn, Luật sư Thầy Sáu Nguyễn Mạnh San….Sau khoảng một 
giờ tâm tình thân mật, đúng 7:00 Dạ Tiệc Tiền Hội Ngộ bắt đầu, với một số 
tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của các cựu sinh viên Luật Khoa Saigon  
dưới sự điều hợp chương trình của ca sĩ Kim Phượng, một ca sĩ thời danh 
trước năm 1975 , hiện là ca sĩ thường trực các chương trình nhạc sống cuối 
tuần của nhà hàng Việt Nam Jasmine 
     Chương trình Tiền Hội Ngộ đã kết thúc lúc 9:00 tối Thứ Sáu ngày 1-5-
2015. Mọi người  ra về trong niềm vui hội ngộ và hẹn gặp lại nhau ngày mai 



Thứ Bẩy ngày 2-5-2015, trong cuộc Hội Ngộ chính thức tại nhà hàng Ocean 
Palace. 
 
III/- CUỘC HỘI NGỘ TOÀN CẦU CỰU SINH VIÊN LUẬT KHOA 
SAIGON LẦN THỨ III NĂM 2015 (2-5-2015). 
     
     Nhìn chung, cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon 
Lần Thứ III  Năm 2015 chính thức đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp vào chiều 
tối Thứ Bẩy Mùng 2 Tháng 5 năm 2015 tại đại sảnh Nhà hàng Ocean Palace 
trên Đại Lộ Bellaire vùng Southwest Houston, với sự tham dự của khoảng 
450 cựu sinh viên luật khoa Saigon cùng gia đình và thân hữu. 

  * Bàn Tiếp Tân & Phân phối Kỷ Yếu: (Từ trái qua phải, hàng ngồi) Các chị Phạm 
Đường (Phu nhân CSVLK Tạ Ngọc Quý, Phụ tá Trưởng BTC)- CSVLK Liên Hương (Phu 
nhân Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch CLBLKVN, Trưởng Ban Tổ Chức),- Bà Quế 
Lan, Thủ Quỹ CLBLKVN, Chị Lan (Phu nhân Ls Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ Tịch Hội 
Đồng Thưởng Vụ Đại Hội CLBLKVN)   
      
     Thành phần tham dự Hôi Ngộ, có sự hiện diện của Giáo sư Nguyễn Mạnh 
Hùng đến từ Virginia và Giáo sư Vũ Quốc Thùy đến từ Washington State. 
Khoảng 60 anh chị em cựu sinh viên đến từ các Tiểu Bang của Hợp Chủng 
Quốc Hoa Kỳ như California, Connecticut, Louisiana, Oklahoma,Virginia; 
Washington DC, Washington State, Florida và một số khác đến từ các thành 
phố ở xa Houston thuộc Tiểu bang Texas như Austin, Dallas, San 
Antonio…Phần đông còn lại là ở Houston và các vùng phụ cận, gồm các 
cựu sinh viên Luật Khoa Saigon, cựu sinh viên các phân khoa bạn như Đại 
Học Văn Khoa, Khoa Học, Sư Phạm, Nông Lâm Súc, Y-Nha-Dược, Học 
Viện Quốc Gia Hành Chánh, Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt, cựu sinh viên 
Luật Khoa Đại Học Huế , Đại Học Cần Thơ. 
    Ngoài giới cựu sinh viên, còn có sự tham dự của các thân hữu thuộc giới 
dân cử như Dân biểu Tiểu Bang Texas, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, Hội 



Đồng Giám Sát, các Chính Đảng Quốc gia như Thành Bộ Việt Nam Quốc 
Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng 
Đảng, Nhân Xã Đảng, Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Tổng Hội 
Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Khu Hội Houston, Tổng Hội Thiếu Sinh 
Quân, Hội Pháo Binh QLVNCH,  một số sĩ quan Hải Quân, các cựu quân 
nhân các binh chủng QLVNCH gốc cựu sinh viên Luật Khoa Saigon hay 
thân hữu…Ngoài ra còn một số đông thân hữu là các thân hào nhân sĩ tại địa 
phương được nhiều người biết tiếng cũng hiện diện trong cuộc Hội Ngộ này. 
     Theo Chương Trình dự liệu, thì tư 4:00PM-5:00PM là tiếp tân, ghi danh 
tham dự và phân phối Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Saigon (1955-1975),song  
thực tế đã kéo dài thêm một giờ. Vì thế, cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh  

* Quang cảnh hội trường trước giờ khai mạc. 
 
Viên Luật Khoa Saigon Lần Thứ III năm 2015 đã khai mạc lúc 6:00 PM 
(Giờ Houston), nghĩa là đã khai mạc trễ hơn dự liệu 1 tiếng đồng hồ, do tập 
quán của dân ta vẫn thế, dù đây có là cuộc họp mặt toàn cầu của con nhà 
luật, thì thực tế vẫn thể hiện ý nghĩa tục ngữ “Phép Vua thua lệ làng”. 
      
     Quang cảnh tiếp tân trước cửa và trong Hội Trường trước giờ khai mạc 
thật tưng bừng, náo nhiệt. Mọi người tham dự gặp nhau tay bắt mặt mừng, 
nhất là những đồng môn sau nhiều năm xa cách nay gặp lại nhau có nhiều 
điều để nói với nhau, tạo thành một âm thanh ồn ào hỗn tạp mà vui. 
     Trước cửa Hội Trường trên cao là một banner “Nồng nhiệt chào mừng 
Quý Giáo sư và các cựu sinh viên Luật Khoa Saigon cùng gia đình và 
thân hữu tham dự Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon 
2015..”. Trong Hội Trường,sân khấu được trang hoàng, ngoài một banner 
trên cao có LOGO Hội Ngộ bên cạnh hành chữ “ Hội Ngộ Toàn Cầu Kỳ 
III…”, hậu cảnh nổi bật với hình vẽ cảnh ra trường mũ áo năm nào nơi 
Trường Mẹ Luật Khoa Saigon, do Hoa sĩ Phạm Thông minh họa. Một hình 
ảnh đầy ấn tượng gợi nhớ một thời sinh viên đã qua, với bao hoài bão ước 



mơ của tuổi trẻ và  kỷ niệm  với Thầy với Bạn nơi ngôi Trường Luật cổ 
kính, nhỏ hẹp mà thân thương  ở số 17 Duy Tân “Cây dài bóng mát”… 
     Nội dung Chương Trình Hội Ngộ gồm hai phần:phầnNghi thức và văn 
nghệ chủ đề.  
    - Phần nghi thức do hai cựu SVLK điều hợp:CSVLK.Nguyễn Trần Quý, 
cao học Hành Chánh; và Lê Ngọc Liêng, tốt nghiệp Cử Nhân Công Pháp. Cả 
hai đều là Ủy Viên Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN.Cả hai MC 
đã lần lượt giới thiệu các tiết mục: 

    
1.- Chào cờ, mặc niệm các anh hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam có công 
dựng nước và giữ nước; tưởng niệm các Giáo sư và các cựu sinh viên luật 

khoa Saigon quá vãng đã có những hy sinh 
đóng góp hữu ích cho nền luật học Việt 
Nam, cho chế độ dân chủ pháp trị Việt 
Nam Cộng Hòa và cho lý tưởng tự do, dân 
chủ từ trước năm 1975 và sau này. 
  
- CSVLK Trần Hữu An, đến từ Louisiana, đọc 
Tuyên Ngôn Mùa Xuân 2010 của Cựu Sinh 
Viên Luật Khoa Saigon nói lên nhận thức về 
tình hình đất nước và lập trường, thái độ chính 
trị đồối với nhà cầm quyền độc tài toàn trị CS 
hiện nay tại Việt Nam 
 

  2.- Hợp ca “Luật khoa Việt Nam hành khúc” của Ls Võ Dinh. 
  3.- “Tuyên Ngôn Mùa Xuân 2010  Của Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon 
Tham Dự Hội Ngộ Toàn Cầu Kỳ II Năm 2010 Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ” 
Do CSVLK Trần Hữu An, tốt nghiệp Cử NHân Công Pháp, từ Tiểu Bang 
Louisiana đến dự , được BTC phân công tuyên đọc. 



 * Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng Trưởng Ban Tổ 
Chức chào mừng và nói về  mục đích và  nghĩa 
của cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên 
Luật Khoa Saigon Lần Thứ Ba năm 2015 và 
giới thiệu thành phần nòng cốt Ban Tổ Chức.(từ 
trái) CSVLK Tạ Ngọc Quý  (Phụ tá Tưởng Ban 
Tổ Chức), CSLK Nguyễn Ngọc Túy (Đặc trách 
điều hợp chương trình văn nghệ chủ đề), 
CSVLK Đỗ Kim Bảng( Phó BTC đặc trách tiếp 
tân), và Ls Ngô Hữu Liễn ( Phó BTC đặc chánh 
tài chánh  gây quỹ…) 
  
 4.- Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng và 

nói lên mục đích và nghĩa của 
cuộC Hội Ngô, giới thiệu 
thành phần Ban Tổ Chức Hội 
Ngộ  
  5.- Giới thiệu thành phần 
tham dự Hội Ngộ 
  6.- Phát biểu từ Paris Pháp 
quốc qua VIDEO của Gs Vũ 
Quốc Thúc, Nguyên Khoa 
Trưởng Đại Học Luật Kha 
Saigon (1957-1963). 

  6.- Đọc Thư chúc mừng Hội Ngộ của Gs Tạ Văn Tài từ Tiểu Bang MA, 
Hoa Kỳ. 
  7. Phát biểu của Gs Vũ Quốc Thùy đến từ tiểu bang  WA, Hoa Kỳ 
  8.- Phát biểu của Gs Nguyễn Mạnh Hùng đến từ Tiểu Bang Virginia. 
  9.- Tâm tình của các cựu sinh viên và thân hữu:  
     - Thẩm phán Trang Sĩ Tấn, nguyên Thiếu Tướng Tổng Giám Đốc Cảnh 
Sát Quốc gia VNCH, 
     - Bs Vũ Ban, tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế, cùng Phu nhân và Bà Bích 
Ngọc, Tổng Giám Đốc Đài VAN_TV Houston. 
     - Tiến sĩ Lê Thiện Ngọ, một thân hữu cao niên đã từ Washington State 
ghi danh đến dự Hội Ngộ Toàn Cầu vì có nhiều gắn bó trong quá khứ với 
Luật Khoa Saigon. 
     - Luật sư Bùi Lệ Khanh, nguyên Ls Tòa Thượng Thẩm Saigon, cùng phu 
quân là Cựu SVLK Nguyễn Sĩ Tuất. Mặc dầu đã ở tuổi ngoài bát tuần, cả hai 
vị đã ghi danh tham dự  hai trong ba chương trình Hội Ngộ (Tiền và hậu Hội 
ngô). Đặc biệt, phu quân Ls Bùi Lệ Khanh, tuy tốt nghiệp Cử Nhân, Cao 
Học I và Cao Học II Luật Khoa, nghĩa là đủ điều kiện trình luận án Tiến sĩ, 



nhưng trên thực tế từ trong nước trước năm 1975, sau ra hải ngoại, CSVLK 
Nguyễn Sĩ Tuất đã hành nghề kỹ sư công chánh, thế mới lạ. 

 *Gs Nguyễn Mạnh Hùng và Gs Vũ Quốc Thùy nhận tấm blaque lưu niệm của BTC 
sau khi phát biểu (H. bên trái) và trao những tấm blaques của BTC  cho Thiện Ý 
Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành và Ls Nguyễn Thế Linh Chủ tịch 
Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN, ghi nhận công lao đóng góp cho sự hình 
thành và các hoạt động của CLBLK 15 năm qua. (Hình bên phải) 
    
    - Người sau cùng tâm tình là Ls Nguyễn Thế Linh, nguyên dân biểu Quốc 
Hội VNCH, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN. 
     Theo đề nghị trước của Ban Tổ Chức với các vị lên phát biều, tâm tình, 
thời lượng dành cho mỗi vị tối đa là 5 phút, và xin nói gắn gọn, đúng trọng 
tâm của chủ đề “Cựu sinh viên luật khoa Saigon, niềm tự hào và ước mơ”, 
với 3 câu hỏi gợi ý: 

- Ghi danh học luật với hoài bão, ước mơ gì? 
- Hoài bão và ước mơ ấy có đạt được hay không đạt được, vì sao? 
- Có niềm tự hào gì về những thành quả có được từ việc vận dụng kiến 

thức luật học khi vào đời, trên các lãnh vực kinh qua (chính trị, kinh 
tế, quân sự, hành chánh công quyền) phục vụ con người, xã hội và đất 
nước.... 

   10.- Lịch sử đại cương Luật Khoa Đại Học Đường Saigon, được giới thiệu 
bởi CSVLK Tạ Ngọc Quý, Tổng Thư Ký CLBLKVN, Phụ tá Trưởng Ban 
Tổ Chức. 
   11.- Lời cảm ơn của Ban Tổ Chức, đã do CSVLK Đỗ Kim Bảng,Phó Chủ 
Tịch Ngoại Vụ CLBLKVN, Phó Ban Tổ Chức đặc trách tiếp tân, được phân 
công thực hiện. Nội dung CSVLK Đỗ Kim Bảng đã: 
   - Cảm ơn và vinh danh các cựu sinh viên luật khoa cùng gia đình và thân 
hữu đã đóng góp tài chánh, công sức giúp BTC có phương tiện thực hiện 
được cuốn Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Saigon (1955-1975) và các chương 



trình sinh hoạt của cuộc Hội Ngô Tòàn Cầu Luật Khoa Saigon (Tiền Hội 
Ngộ, Hội Ngô và Hậu Hội Ngô). Điển hình là sự yểm trợ tài chánh rộng tay 
của CSVLK và Bà Phạm Công, Ls Trần Thị Minh Tâm & Bs Trần Quốc 
Lâm, CSVLK Đoàn Bốn, Ls Nguyễn Thị Muội & Bs Trần Hà, Ls Nguyễn 
Thị Chính, Tp Trần Hạo và thân hữu lương y Lê Thị Thu Cúc và  các danh 
vị khác chúng tôi đã  vinh danh trong “Bảng Vàng Tri Ân” in trong phần đầu 
Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Saigon (1955-1975” vừa được phát hành nhân 
cuộc Hội Ngộ. 
   - Cảm ơn Quý Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Gs Vũ Quốc Thùy, các cựu 
sinh viên xa gần đã đáp lời mời của BTC không quản tốn kém tiền bạc và 
thời gian đến tham dự các chương trình sinh hoạt của cuộc Hội Ngộ Toàn 
CầuCựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon 2015. 

 *Ls Bùi Lệ Khanh, thay mặt Hội Luật Gia Việt Nam phát biểu, bên cạnh phu quân 
CSVLK Nguyễn Sĩ Tuất, là các cựu sinh viên cao tuổi nhất tham dự Hội Ngộ và nhận 
quà lưu niệm do Trưởng Ban Tổ Chức trao tặng. 
 
   - Cảm ơn Quý vị dân cử Tiểu bang Texas và Tổ chức Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận, các Chính Đảng Quốc Gia và các 
đoàn thể đấu tranh, các hội ái hữu nghề nghiệp, trung học và các phân khoa 
Đại học Saigon, Huế, Cần Thơ, Minh Đức, Vạn Hạnh, Đà Lạt và các thân 
hào nhân sĩ  tại địa phương Houston & các vùng phụ cận. 
 - Cảm ơn các cơ quan truyền thanh, truyền hình tại Houston đã giúp phổ 
biến Thông báo & Thư mời, cho các talk Show, với chi phí tượng trưng hay 
miễn phí hoàn toàn. Đồng thời, các đài phát thanh, truyền hình này cũng đã 
cử phóng viên đến phỏng vấn Ban Tổ Chức và làm phóng sự để quảng bá 
hình ảnh sinh động của cuộc hội Ngộ này.  Đó là các đài phát thành Saigon 
Houston 900AM của CSVLK Dương Phục & Vũ Thanh Thủy, Van-TV 
55.2, của CSVLK Bác sĩ Vũ Ban & Bà Bích Ngọc, Đài AB-TV 55.4 của 
Nha sĩ Nancy Mai & Bs Trí.  Đài BYN-TV  57.3 với Giám đốc Ts. Nguyễn 
Quốc Bình và Đài VietTV 51.7. 



     Sau lời cảm tạ của đại diện Ban Tổ Chức, Phần II: Văn Nghệ Chủ đề 
“Cựu sinh viên Luật Khoa Saigon, niềm tự hào và ước mơ” được tiếp tục 
dưới sự điều hợp linh hoạt của hai MC: CSVLK Nguyễn Ngọc Túy (tức Ca 
sĩ Sơn Huy) và ca sĩ Thanh Diệp, một thân hữu đã gắn bó với các sinh hoạt 
của CLBLKVN trong những năm qua tại Houston. 

    Mở đầu phần văn nghệ chủ đề là  bài 
“Việt Nam, Việt Nam” của cố nhạc sĩ 
Phạm Duy, được Ban Hợp Ca 
CLBLKVN trình bầy. Tiếp theo là bài 
“Trả lại em yêu” cũng của cố nhạc sĩ 
Phạm Duy, một bản tình ca truyền 
thống của  các cuộc họp mặt của cựu 
sinh viên Luật Khoa Sai Gòn, được hai 

ca sĩ Sơn Huy và Thanh Diệp đồng trình bầy. 
     Chương trình văn nghệ chủ đề được tiếp nối đã thu hút và được sự tán 
thưởng nồng nhiệt của người tham dự. Các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca 
AVT, hòa tấu đàn tranh, vũ khúc, nhạc cảnh… với các nhạc phẩm thịnh 
hành trong giới sinh viên đại học trước năm 1975 tại quê nhà đã được các 

cựu sinh viên và thân hữu lần lượt 
trình bầy. 
     Chẳng hạn, tiết mục hòa tấu 
điêu luyện của Ban Nhạc Hương 
Xưa, Liên khúc AVT “Mảnh 
Bằng” và “Mãnh lực của Tiên 
Huyền” do tam ca cựu sinh viên Ls 
Nguyễn Tiến Đạt, Ls Nguyễn 
Ngọc Hải và Ls Đinh Khắc Tín 
đồng trình diễn. Màn vũ độc đáo 

“Tấm Cám Thời Nay” với trang phục lộng lẫy do Ban Vũ Cựu nữ sinh Gia 
Long đồng trình bầy đã được nhiệt liệt tán thưởng và là dịp cho các máy 
quay phim, chụp hình chiếu cố tận tình. CSVLK Ca sĩ Thiên Lan trong nhạc 
phẩm “Con đường Tình Ta Đi” của Phạm Duy. Csvlk Lê Ngọc Liêng và ca 
sĩ Hồng Hà song ca nhạc phẩm “Chỉ là giấc mơ qua”, nhạc ngoại quốc, 
Trường Kỳ viết lời Việt. Ls Nguyễn Ngọc Hải trình bầy  nhạc phẩm “Sài 
Gòn Chỉ Vui Khi Các Anh Về” một sáng tác của CSVLK ca sĩ Duy Trác…. 
    Chương trình văn nghệ chủ đề trở nên sôi động được nhiều người chăm 
chú theo dõi, các máy quay phim, chụp hình “action” là nhạc cảnh  
“Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh” với nhạc phẩm “Đại Đế 
Quang Trung” do ca nhạc sĩ Nhật Hạnh sáng tác và cùng phu quân là nhà 
thơ Cù Hoa Phong đạo diễn thực hiện nhạc cảnh này. Sắc phục  tướng sĩ và 



từng hồi trống thúc quân đã làm vang động hội trường và  làm mọi người hồi 
tưởng lại một giai đoạn lịch sử hào hùng, với người anh hùng áo vải đất Tây 

Sơn  Nguyễn Huệ- Quang Trung 
đã từng làm cho xâm lược Tầu tan 
hồn khiếp đảm. 
    Một điều đáng tiếc là kịch vui 
“Chuyện Chúng Mình Ngày Ấy” 
nhằm thể hiện chủ đề Hội Ngộ đã 
không kịp trình diễn thì chương 
trình phải chấm dứt do thời gian 
không cho phép.BTC xin cảm ơn 
và cáo lỗi cùng các diễn viên Ls 
Nguyễn Tiến Đạt, Cô Việt Bảo và 
thân hữu Đoàn Thanh, vì đã tốn 
thời gian tập dượt mà đã không 
trình diễn được. 
    Chương trình Hội Ngộ chiếu tối 

Thứ Bẩy ngày 2-5-2015 được kết thúc bằng bản hợp ca Việt Nam Quê 
Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang vang dội hội trường. Các Giáo 
sư và một số cựu sinh viên luật khoa Saigon tham dự Hội Ngộ đã chụp hình 
lưu niệm trước sân khấu và lưu luyến từ giã, chia tay, không quên hẹn ngày 
tái ngộ trong các cuộc họp mặt khác của cựu sinh viên Luật Khoa Saigon 
trong tương lai. 
 
IV/- HẬU HỘI NGỘ: MỘT TUẦN TRÊN DU THUYỀN  LÊNH ĐÊNH 
TRÊN BIỂN CẢ. 
     Cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa Saigon được kết thúc 
bằng một chuyến du lịch bằng thuyền (cruise) lênh đênh trên biển cả một 
tuần, với 38 cựu sinh viên cùng gia đình và thân hữu tham dự. 

 



      Đối với những ai tưng đi “cruise” thì đều biết, ngoài một vài địa danh 
ghé qua thăm viếng, thời gian sinh hoạt trên du thuyền còn lại thường là ăn 
ngày 3 bữa, ăn sáng, ăn trưa tự do, ăn chiều (dinner) thì có bàn dành riêng 
trong phòng ăn, nhưng  thực khách vẫn có quyền ăn ở ngoài. Hai bữa ăn 
chiều trong suốt chuyến đi gọi là “Formal Dinner” thì thực khách ăn được 
yêu cầu mặc lễ phục, song vẫn có quyền ăn mặc theo ý thích. Ngoài ăn uống 
là tham dự  một số “Live Shows” vào buổi tối, hay đến sòng bài bấm máy  
cho vui, hay đi đến khu “Shopping” mua đồ kỷ vật, hay bơi lội trong hồ 
bơi…. 
     Ngoài những sinh hoạt  chung trên con tầu, 38 anh chị em cựu sinh viên  

* Chụp hình lưu niệm ngày chót của cuộc du ngoạn bằng thuyền… 
 
Luật Khoa Saigon cùng gia đình và thân hữu đã có ba buổi sinh hoạt tập thể 
trên một phòng  dành riêng đã được chị Lã Yến, phu nhân của Ls Ngô Hữu 
Liễn, đặc trách giao tế đã liên lạc ghi danh trước xin được xử dụng.  
     Chương trình sinh hoạt thật vui và sống động, rất cảm động: ngoài những 
tâm tình của mỗi cá nhân hay mỗi cặp vợ chồng về chủ đề Hội Ngộ (Cựu 
sinh viên Luật Khoa Saigon, niềm tự hào và ước mơ) và về những kỷ niệm 
khó quên được nhắc nhớ nhân kỷ niệm 40 rời xa Quê Hương, sau biến cố 
30-4-1975 (Lúc đó bạn làm gì, ở đâu và đã vượt thoát VC thế nào để có mặt 
hôm nay trên các vùng đất tự do, trên con tầu này…). Xen kẽ những tâm 
tình là các tiết mục cộng đồng ca hay đơn ca, với những ca khúc Việt Nam, 
Việt Nam, Bạch Đằng Giang, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Một Mẹ 
Trăm Con, và một số bài ca thịnh hành trong các sinh hoạt  văn nghệ cộng 
đồng của sinh viên ngày xưa, làm sống lại một thời tuổi trẻ đã qua. Một vài 
anh chị em đã hát những bài hát tự biên, tự diễn “lời của mình, nhạc của 
người” hay đọc những bài thơ sáng tác có ý nghĩa liên quan đến chủ đề sinh 
hoạt. 
     Cuộc du ngoạn bằng thuyền của 38 cựu sinh viên Luật Khoa Saigon cùng 
gia đình và thân hữu khởi hành từ Galveston ngày 3-5-2015, sau một tuần 



lênh đênh trên đại dương , ghé 3 nơi trong vùng vịnh Mexico và  Nam Mỹ, 
đã trở về binh an vào Chủ nhật 10-5-2015. Chương trình du lịch hậu Hội 
Ngộ này coi như chấm dứt ba chương trình Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh 
Viên Luật Khoa Saigon Lần Thứ 3 năm 2015 một cách tốt đẹp, đã để lại 
trong lòng những người tham dự một kỷ niệm vui, đẹp và khó quên./. 
Tường trình từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. 
           Trưởng Ban Tổ Chức  
      
       Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
     (Chủ Biên- Tổng Biên Tập Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Saigon (1955-1975) 
 
* XIN MỜI: vào trang WEB đặc biệt về Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên 
Luật Khoa Saigon, tai địa chỉ: hoingotoancauluatkhoasaigon2015.com để 
đọc  và xem nhiều hình ảnh sinh động của các chương trình Tiền Hội 
Ngộ, Hội Ngộ và Hậu Hội Ngộ Toàn Cầu Cựu Sinh Viên Luật Khoa 
Saigon Kỳ III Năm 2015. 


