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Trần Trung Trực 
 

 
Đây là tấm hình chúng tôi chụp chung với phái đoàn trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm  

trước quốc hội Úc 
 
Nhân dịp có Đại Hội của Cựu Học Sinh Phan 
Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm tổ chức tại Úc, 
chúng tôi một nhóm ba cặp Trực Thụ và Dục 
bàn nhau cùng tham dự. Anh Trực có nhiều 
kinh nghiệm du lịch nhiều nơi đã lo liên lạc với 
ban Tổ Chức, làm thủ tục ghi danh, và mua vé 
máy bay, xin visa nhập cảnh cho cả nhóm, rất 
nhẹ nhàng và mau lẹ. Cám ơn anh Trực. 
 
Theo Chương Trình, đại hội sẽ mở tại Brisbane 
3 ngày, sau đó bay thăm Cairs, một tỉnh ở 
Đông Bắc Úc, tiếp đó bay về Sydney, và cuối 
cùng đi bus về Canbera, rồi Melbourne và bế 
mạc tại đây.  
 
Nhóm 6 người chúng tôi là khách tham dự đã 
được các anh chị trong ban Tổ chức tiếp đãi rất 
vui vẻ và nồng hậu. Quý anh Trạng, Huỳnh 
Anh, Việt, Lộc, Phước,… đã bỏ nhiều công sức 

để lo cho đại hội và chuyến du lịch xuyên bang 
được thành công tốt đẹp. Trên các chuyến xe 
đường bộ, qúy thầy, qúy anh chị hát, hò và ca 
vọng cổ thật là hay. Các âm hưởng, lời ca của 
anh Trạng, anh Hai, thầy Thư, thầy Dinh, chị 
Ngọc Mai làm chúng tôi nhớ mãi !!! Xin cám 
ơn tất cả. 
 
Theo đoàn để đi thăm nước Úc cho biết sự tình, 
nhưng chúng tôi vẫn muốn có dịp được gặp các 
anh em bạn bè Ái Hữu Công Chánh tại Úc để 
thăm hỏi chuyện trò. Do đó anh Trực đã liên 
lạc với các anh Mạnh, Thông, Tùng để có thể 
họp mặt cùng nhau. Trong bài viết này, tôi xin 
kể lại một vài cái vui bất chợt đã xẩy tới trong 
những ngày du lịch ở phía Nam quả địa cầu 
này.  
 



Trước nhất là cuộc gặp gỡ các anh Bùi trọng 
Cường, Lê văn Vui và Lâm Bình Bắc. 
 
Khi mới tới Brisbane, ban tổ chức đã cho hay 
là có anh Bác sĩ Cường và các anh em Công 
Chánh sẽ tới thăm, khiến chúng tôi thấy rất 
ngạc nhiên và chờ đợi. Đúng hẹn buổi chiều 
các anh chị BS Cường, Bắc, và Vui đã đưa xe 
tới đón chúng tôi đi ăn và đi du ngoạn.  
 

 
Chị Bắc, anh chị Thụ, anh Bắc, Dục, Vui, chị 

Dục và Trực 
Tại buổi tiệc rất thịnh soạn, anh Cường đã tóm 
tắt tin tức các sinh hoạt của Cộng đồng VN tại 
Úc và Brisbane rất rõ ràng. Anh trước kia đã tốt 
nghiệp Công Chánh và đã ra làm việc ở Điện 
Lực, nhưng sau anh chuyển qua học thành bác 
sĩ Y Khoa. Tháng 4-75 anh di tản sang Úc và 
sau 1 năm chuyển tiếp, anh đã được phép mở 
phòng mạch cùng chị cũng là  bác sĩ Y Khoa, 
hành nghề tại Brisbane. Nơi đây anh vừa lo 
công việc gia đình, vừa lo tổ chức, sinh hoạt 
cộng đồng, xây cất Tượng Đài Thuyền Nhân, 
đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ VNCH. Anh từng là 
Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại Brisbane 
và Úc.  

Tối hôm đó hai anh chi Cường và Bắc đã 
đưa chúng tôi thăm nhiều nơi như Cầu Treo, 
Tượng Đài Thuyền Nhân, Đài Chiến Sĩ, Chùa 
VN, Chợ cũ người Việt vv.., mãi khuya mới về. 
Hôm sau anh chị Bắc phải ra phi trường sớm để 
về Việt Nam thăm gia đình 

 
Từ trái sang phải là anh Cường, Trực, Vui, chị 
Bắc, Cường, Trực, Dục, anh chị Thụ, anh Bắc 

và Dục 
 

 
Tượng Đài Thuyền Nhân 

 
Đài Chiến Sĩ 

 



 

Cám ơn các anh chị Vui, Cường, Bắc thật 
nhiều. 
 
Hôm sau, tại Đại hội của PTG-ĐTĐ chúng tôi 
lại được xếp ngồi chung bàn với anh Cường và 
anh chị Nguyễn ngọc Phương. Anh chị còn trẻ, 
rất đẹp đôi và vui vẻ. Qua chuyện trò giới 
thiệu,  chúng tôi nhận ra là anh Phương cũng là 
“dân Phú Thọ” với nhau. Anh tốt nghiệp Kỹ sư 
Công Nghệ năm 1968, cùng khóa với anh 
Phạm Quốc Cường, khi xưa trước 1975 cũng là 
Nhân viên Giảng huấn tại trường Kỹ sư Công 
Nghệ. Anh chị cũng là  thành viên của PTG-
ĐTĐ chung vui trong suốt cuộc hành trình.  
 

 
Anh Thái và anh Dục 

Chiều ngày kế tiếp, sau màn coi múa quạt, tôi 
lại một lần nữa ngạc nhiên nhận ra người đang 
ngồi cạnh là anh Nguyễn Phúc Thái, Kỹ sư Địa 
Chánh 1963, năm xưa cùng khóa với anh Phạm 
văn Đại và Lê văn Danh. Anh Thái và vợ là chị 
Thủy cùng trong ban tổ chức PTG-ĐTĐ đã 
giúp chúng tôi rất nhiều trong mấy ngày qua 
mà chúng tôi không nhận ra nhau. Anh Thái 
nay là thi sĩ có thơ phổ nhạc. CD thơ nhạc Hà 
Nội Năm Xưa, và Đêm Bồng Sơn của anh rất 
hay. Anh chị Thái Thủy cũng đi cùng chúng tôi 
trong suốt chuyến đi chơi này. 
 
Sau 4 ngày vui chơi ở Brisbane, chúng tôi lấy 
máy bay đi Cairns thăm sở thú với những 
kangaroo, koala hay “cù lần”, đà điểu Úc vv… 
Sau đó bay về Sydney viếng Nhà Hát Con Sò, 
Victoria Harbour, Tòa Nhà  Quốc Hội, vv…, 
với hy vọng gặp mặt cùng anh Lê Nguyên 
Tùng (em anh Lê nguyên Thông) tại thủ đô 
Canberra nơi anh đang làm việc, nhưng vì 
chương trình và thời gian quá chật hẹp, chúng 
tôi đành hủy bỏ cái hẹn này với nhiều tiếc nuối.  

 
Ba chị Thụ, Trực và Dục 

 

 
Anh chị Trực, Dục, Thụ và Phương 

Ngày về Melbourne, chúng tôi thăm Victoria 
Market, Công Viên Kangaroo, Phillip Island. 
Trong bữa tiệc buổi tối do anh Lâm Hữu Lộc 
của PTG-ĐTĐ tiếp đãi, chúng tôi ngạc nhiên 
gặp anh Lê nguyên Thông, KSCCĐC 72 cũng 
hiện diện. Anh Thông có bạn học năm xưa 
cũng tham dự buổi tiệc này nên anh cũng tới 
đây để gặp mặt. Anh cho hay rất bận rộn vì 
đang xây nhà, mà còn lo làm Lá Thư Công 
Chánh nên mệt quá. 
 

 
Chị Trực và kangaroo 

 



 
Chị Trực đứng bên cạnh ao cá trong chùa 

 

 
Ông bà Trạng, chị Trực, Dục, Mai và Thụ chụp 

trước khi đáp tầu đi xem san hô và cá 
Hôm sau, ngày 7-4-2016, anh chị  Trực có  hẹn 
tới thăm anh chị Huỳnh Thu Nguyên, chúng tôi  
được anh Phạm Ngọc Lâm, KSCCĐC 74, nghỉ 
làm việc cả ngày có nhã ý đưa anh chị Thụ và 
vợ chồng tôi đi thăm phố xá, Đài Tưởng Niệm 
Chiến sĩ Việt Úc tại Melbourne, sau đó đưa về 
nhà hàng Hạ Long Bay họp mặt cùng các anh 
em Công Chánh nơi đây. 
 

 
Chị Dục và anh Lâm chụp trước đài Quốc Tế 

Viện Trợ 

Đây là buổi gặp mặt đông đúc nhất tại Úc gồm 
các anh Nguyễn Ngọc Thịnh, xếp cũ của tôi, 
anh Ưng Sơ, Trần Văn Anh, Bùi Kim Bảng, Vũ 
Phúc Thái, Trình Hữu Dục, Nguyễn Kiêm Chi, 
Huỳnh Thu Nguyên, Trần Trung Trực, Nguyễn 
thanh Mai, Trần quang Hùng, Nuyễn Ngọc 
Thụ, Lê Nguyên Thông, Phạm Ngọc Lâm, Lê 
Anh Hoàng, Phan Khắc Thành, Đoàn Đình 
Mạnh và các chị Nguyên, Thái, Thành, Thông, 
Lâm, Trực,  Thụ, và Dục.  
 

 
Thầy Thịnh, anh Trực và anh Dục 

Anh Thịnh có tới 30 năm nay tôi mới được gặp 
lại, lần đầu là năm 1994 khi anh ghé thăm 
Sacramento. Quý anh Sơ, Anh, Bảng, tôi lần 
đầu tiên được gặp, dù nghe danh các anh đã 
lâu. Các anh Thái, anh Chi và tôi vốn cùng là 
dân Địa Chánh với nhau, nên rất mong tin 
nhau, nay gặp lại được thì thật là vui vô cùng. 
Anh Nguyên, bạn thân của anh Trực, anh Mai, 
anh Hùng hôm nay tôi mới được gặp. Anh 
Thông anh Lâm đã gặp và  chuyện trò  như nói 
ở trên. Anh Hoàng và anh Thành thì hơi đặc 
biệt vì anh Hoàng  năm 1978 lúc tôi vượt biên, 
anh còn ở lại VN dạy học; hôm nay gặp anh 
đây thật cũng bất ngờ. Anh đang ở lại Úc với 
người con sắp ra trường. Gặp lại nhau, chúng 
tôi vô cùng vui vẻ; anh dường như quên ăn để 
ngồi kể lại bao chuyện năm xưa đã xẩy ra trong 
Trường. Anh Thành thì lại hy hữu hơn nữa, vì 
chúng tôi năm 1956 (60 năm) đều là học sinh 
lớp Đệ Nhị trường Văn Lang tại Saigon. Hôm 
nay gặp lại, anh Thành cứ tiếc nối thời gian quá 
ngắn để chuyện trò nhiều hơn, nay đâu có còn 
mấy dịp gặp nhau. Gặp lại nhau, chúng Cuối 
cùng là anh Mạnh, điều hợp viên của 
Melbourne, đã lo liên lạc với các anh em  để tổ 



 

chức buổi họp mặt này. Xin cám ơn tất cả các 
anh chị trong buổi hội ngộ này. 
 

 
AH Thao, Lâm, GS Thịnh, AH Sơ, Mai, Anh, 
Hoàng, Chi, Trực, Bảng, Dục, Thành, Mạnh, 

Thái, Thụ, Thông, Hùng 
(AH Nguyên chụp hình nên không có trong 

hình này) 

 
Chị Trực, Thụ, Dục, Lâm, Thông, Thành, Thái 

và Nguyên 
Hôm nay tôi xin thay mặt các anh chị Trực, 
Thụ và nhà tôi, Cám Ơn qúy anh chi trong Ban 
Tổ chức và tham dự viên Hội Cựu Học Sinh 
PTG- ĐTĐ, cùng quý anh chị Aí Hữu và Thân 
Hữu Công Chánh và Địa Chánh tại Brisbane, 
Sydney, Canberra, Melbourne đã vui vẻ, hào 
hiệp tiếp đón và đãi ngộ chúng tôi trong những 
ngày vui chơi, họp mặt tại khắp nơi trên nước 
Úc, nhất là tại Brisbane và Melbourne này. 
 
Chúng tôi có rất nhiều hình chụp kỷ niệm. Nếu 
quí vị thích xem, xin click vào hàng chữ sau: 
Tập album đi Thăm Quan Úc Đại Lợi số 1 
Tập album đi Thăm Quan Úc Đại Lợi số 2 
 

 
 
 

Các con thú đ ặ c bi ệ t c ủ a Úc 
có gì đ ặ c bi ệ t ? 

 
Những động vật có túi đựng con ở bụng như 
những con Koala, kangaroo chỉ có ở Úc mà 
thôi...  

  
Các loài động vật có vú nhưng lại đẻ ra trứng 
chứ không sanh ra con, đó là hai loại thú 
Platypus và Echidna.  
 
Hai con vật này có vú và sữa cho con bú.  

 

 
 
Echidna con khi sanh ra không thấy đường và 
phải nằm trong túi của mẹ nó để bú trong suốt 
8-12 tuần lễ đầu cho tới khi mọc lông cứng mới 
bị tống ra ngoài. Tuy thế chúng vẫn ở trong 
hang và mẹ nó vẫn trở về để cho con bú sữa 
trong suốt 6 tháng kế đó.  
 

https://photos.google.com/share/AF1QipOSZHWJMJmFNjYZkDm-yW9llM7UBq0OklpIzgDwhEc0nsflvsLrmRjENc5lf8LYDw?key=SEtzWnF5eWdFTlMwbWVpYnFOaTdYV29kUmZtMFhR
https://photos.google.com/share/AF1QipPY7mDHS5c63d5TDhBH4k1AyjAsvEwGR6QdmdZ9NILM1swOkTLoQSNGEojlRn2zjg?key=ZUZwbmlUU3RaWXRkTzlsNXFtczB1QzVMWng5ZUxB

