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ĐƯỢC MÙA HỘI NGỘ  

 
                                   Ngô Nẫm 

     Xuân năm nay AHCC ở vùng Hoa-Thịnh-

Đốn được cơ duyên hội ngộ với nhiều phái 

đoàn AH từ bốn phương về đây du lịch. 

 

   Mấy ngày đầu tháng Tư, khi tiết trời vừa 

ấm lại, chúng tôi được dịp hội ngộ cùng 5 AH 

và phu nhân trong dịp các bạn về dự hội toàn 

cầu của hai trường Quốc-Học Đồng Khánh 

mùa lễ Hội Hoa Đào. Qúy anh chị Nguyễn-tấn 

Thọ, Hồ-đăng Lễ, Nguyễn-minh Trì từ 

California qua; các anh chị Đồng-sĩ Khiêm và 

Nguyễn-cửu Đạt từ Florida và South Carolina 

lên. Nhiều cuộc vui trong mùa lễ hội đã choán 

hết thời giờ du khách, nhưng tình thân công 

chánh đã tạo duyên lành để các AH phương xa 

gặp gỡ hàn huyên với nhiều AH địa phương. 

 

   Rồi… tuần kế tiếp, phái đoàn Công Chánh 

Đô Thành Saigon năm xưa với các AH Bửu 

Hiệp, Nguyễn quang Bê từ Bắc California; 

Trần trung Trực từ Texas đến tham quan Đô 

Thành HTĐ khi hoa Anh Đào còn đua nở. Một 

buổi hội ngộ thân tình với nhiều hưu lão AH tại 

nhà hàng Saigon Café. Chuyện trò tưng bừng, 

chuyện công chánh những ngày vui xưa nơi 

quê nhà, chuyện du lịch ngày nay ở xứ 

người…và chụp ảnh lưu niệm tới tấp... hẹn hò 

tái ngộ. 

 

    Ái Hữu Nguyễn văn Thông, từ miền Bắc, 

bạn cùng khóa với AH Hoàng ngọc Ẩn, 

Nguyễn ngọc Tào mà 56 năm mới gặp lại, AH 

Thông cũng là ông xếp cũ hiền lành của AH 

Nguyễn văn Di thời làm việc ở Đa Nhim 48 

năm xưa, khi AH Thông phụ trách về Công 

Trình Dân Sự. Một buổi họp mặt đông đúc vui 

vẻ ở nhà hàng và sau đó viếng cảnh chùa Hoa 

Nghiêm, vì du lịch đến đâu AH Thông cũng 

quan tâm đến Chùa lễ Phật. 
 

    Pháp Hội Kalachakra do Đức Đạt Lai Lạt 

Ma chứng minh là một Trai Đàn to lớn và hiếm 

có để cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, được 

tổ chức ở HTĐ với sự tham dự của 11 ngàn 

Phật tử và gần một ngàn nhà sư từ các quốc gia 

trên thế giới quy tụ về đây. Cơ hội nầy, AH ở 

HTĐ được dịp tái ngộ với AH Lê-mậu Đáo nay 

là nhà sư hệ phái Mật Tông về dự Pháp Hội. 

Được biết AH Lê-mậu Đáo được vinh dự thọ 

giới Sa Di với Đức Đạt-Lai Lạt-Ma vào năm 

2004 với Pháp vị là Tenzin Oedok và đang trụ 

trì một ngôi Chùa ở miền Bắc Thái Lan. Lâu 

năm mới gặp lại, sư Tenzin Oedok có pháp 

phục như một nhà sư Tây-Tạng, tình thân công 

chánh chứa chất nhiều kỷ niệm để hàn huyên, 

và dĩ nhiên đàm đạo không dứt về các đề tài 

giáo lý, kinh điển Phật giáo. Sau đó, nhân khóa 

lễ hàng tuần ở chùa Hoa Nghiêm, sư Tenzin 

Oedok có một thời pháp đàm được thính chúng 

Phật tử hoan nghênh nhiệt liệt. 

 

    Mùa Xuân tươi thắm với muôn hoa đua nở 

đã qua. Hè năm nay trời HTĐ quá nóng! Quá 

nóng! Mong chờ mùa Thu dịu mát…sương 

khói..nắng hanh vàng, với nhiều dịp hội ngộ 

cùng bạn hiền phương xa…/. 

* 

 
Buổi hội ngộ thân tình hưu lão AHCC tại nhà hàng Saigon Café 
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Tiệc hội ngộ với AH Nguyễn-văn Thông ở nhà hàng HOKKAIDO.  

AH Nguyễn-văn Thông đứng hàng trước, người thứ nhì từ bên phải 

 
Các AH Nẫm, anh chị Đôn, Sa di Lê-mậu Đáo, anh Di, anh chị Bảnh & chị Nẫm  
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