IN MEMORY OF
Giáo sư Phêrô TÔ VĂN LAI

(1937 - 2022)
HƯỞNG THỌ 85 TUỔI
(from Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Đình Chiểu/Lê Ngọc Hân - Mỹ Tho)

Giáo Sư TÔ VĂN LAI
(before 1975)

Giáo Sư TÔ VĂN LAI
(after 1975)
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Nhớ Về
Giáo Sư

Tô Văn Lai
Ngoài ra, GS Tô Văn Lai còn giúp phổ biến miễn
phí trên đài VFTV cho chúng tôi mời Khách và
Đồng Hương tham dự Đại Hội. Hiện tại, Huỳnh
Hường đang giúp mang tro cốt của Mẹ GS Tô Văn
Lai từ Pháp sang CA để an vị.
Sự ra đi của Giáo Sư Tô Văn Lai đã để lại bao luyến
tiếc cho chúng tôi và toàn thể các GS đồng nghiệp
& các Cựu Học Sinh NDC-LNH & đồng hương
Mỹ Tho & mọi người yêu Trung Tâm Thúy Nga và
VFTV. Cầu nguyện cho linh hồn GS Phêrô Tô Văn
Lai bình an nơi cõi vĩnh hằng.

húng tôi rất cảm kích tấm lòng ưu ái của GS
Tô Văn Lai, dù ông rất bận rộn lo cho Trung Tâm
Thúy Nga. GS TVL cũng luôn luôn có mặt trong
tất cả các buổi Đại Hội và thường tặng những
DVDs Paris By Night để làm quà cho các phần rút
số trúng thưởng trong chương trình Đại Hội tổ
chức. GS TVL cũng thường cho Ca Sĩ của Trung
Tâm Thúy Nga góp mặt trình diễn miễn phí, giúp
thêm sự linh động hào hứng cho các chương trình
Văn Nghệ trong Đại Hội thường niên. Riêng
Huỳnh Hường được biet GS Tô Văn Lai khi đảm
nhiệm vai trò Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học
Sinh Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân & Đồng
Hương Mỹ Tho từ năm 2014.

Huỳnh Hường

Huỳnh Hường
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc
Hân & Đồng Hương Mỹ Tho (2014 – present)
•Đại Diện Ban Cố Vấn & Ban Chấp Hành và một số Cựu Giáo Sư cùng
Cựu Học Sinh NDC/LNH/MyTho với các hình ảnh đính kèm
*GS Huỳnh Chiếu Đẳng & GS Phạm Văn An & GS Trương Thị Mai
& GS Ngọc Hường & GS Trần Như Tráng & GS Nhạc Sĩ Phạm Mạnh
Cương & LS Đỗ Hiếu Liêm & CHS Ca Sĩ Trung Chỉnh & GS Đào Cảnh
& CHS Nguyễn Văn Nở & CHS Võ Thiện Hiếu & CHS Hồ Xuân
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Giáo Sư

Tô Văn Lai

Tri Thức & Nghệ Thuật

M

ấy ngày nay, nhìn trên facebook, có
nhiều người vào đây biểu lộ lòng ái mộ & mến
thương, xót xa chia buồn cùng gia đình tang
quyến của Ông Tô Văn Lai (người sáng lập
Trung Tâm Thúy Nga). Đó là tên mọi người
thường gọi ông hàng ngày, trong việc điều hành
business hoặc trong lãnh vực âm nhạc. Tuy
nhiên, đối với lãnh vực giáo dục, học đường
thì các Cựu Học Sinh hai trường công lập lớn
nhất của Mỹ Tho là Nguyễn Đình Chiểu và Lê
Ngọc Hân đều quí mến Giáo Sư Tô Văn Lai dạy
Triết Học.
Nhớ lại trong vài năm đầu của năm 2000, theo
khu vực địa lý hay học chung một ngôi trường
hoặc sống chung thành phố, các Hội Đoàn Ái

Hữu đã được thành lập rất nhiều. Lúc đó, Hội Ái
Hữu Cựu Học Sinh Trường Nguyễn Đình Chiểu và
Lê Ngọc Hân được thành lập và hoạt động tích cực,
trong đó Giáo Sư Tô Văn Lai là một thành viên trong
Ban Cố Vấn. Trong những buổi họp mặt sinh hoạt
của Hội CHS NDC/LNH MyTho, Thầy luôn luôn giúp
Hội bằng cách đưa nhiều ca sĩ của Trung Tâm Thúy
Nga đến giúp dùm. Chính nhờ vậy, những ngày Hội
họp mặt có đến hơn 500 người tham dự.
Tôi cảm động khi có lần một ca sĩ có tiếng trong Trung
Tâm Thuý Nga đang trình diễn, Thầy nói với tôi rằng:
“Đối với các em ca sĩ này, Thầy đều gửi chút đỉnh cho
vui, vì đây là giúp riêng cho tôi và cho Hội thôi”. Tôi
ngỏ lời muốn để Hội lo chi phí này nhưng Giáo Sư từ
chối.
Có đôi lần vì bận việc trong ngày Trường tổ chức
nhưng Giáo Sư Lai đều tạt ngang qua căn dặn đôi điều
rồi mới đi...
Giáo Sư Tô Văn Lai là người được đào tạo theo trường
lớp, bài bản về cả hai tri thức và nghệ thuật. Nay
thuận theo Thiên Chúa, Thầy đã xuôi tay để về cõi
Hằng Sống. Chúng tôi là các Cựu Học Sinh hai trường
Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân Mỹ Tho ở Nam
CA xin Thành Kính Chia Buồn cùng Tang Quyến và
chân thành cầu nguyện linh hồn Giáo Sư Tô Văn Lai
được an nhiên về với Thiên Chúa.
Ngô Ngọc Vĩnh
Cựu Hội Trưởng của Hội Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn
Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho) từ 2003 to 2006
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Giáo Sư PHÊRÔ TÔ VĂN LAI
Đi Vào Cõi Sáng
Kính gửi Thầy,
Thầy ơi, Thầy đang ra đi vào thế giới
khác... Em rất buồn và nhớ Thầy nên
em muốn ghi xuống, chia sẻ về những
kỷ niệm với Thầy cho Thầy nghe vui vui
... trong lúc Thầy bắt đầu một hành trình
mới của Thầy nhé !
Ngôi trường Nữ Trung Học Lê Ngọc
Hân chắc là điểm đến đầu tiên trong
khoảng đời Nhà Giáo của Thầy với
nhiều kỷ niệm đẹp “phấn trắng, bảng
đen, bục gỗ, nữ sinh ngoan hiền và tinh
nghịch” phải không Thầy? Em cũng
nhớ lắm thời “teenager” của em nên
Trường Lê Ngọc Hân luôn trong tim và
ký ức của em. Khung trời xa xưa ấy sao
đẹp quá, có cả tuổi thơ học trò mơ mộng
với hoa phượng đỏ, nhật ký, cúp cua, đá
nhận si-rô, chè và dao-ua, có chữ nghĩa
văn thơ, có những tà áo dài trắng, bạn
bè và Thầy Cô yêu quí. Tuy không may
mắn được học lớp Triết mà Thày dạy
cho các lớp đàn chị của em trong trường
Lê Ngọc Hân nhưng em thấy Thày lúc
đó “oai” lắm và em vẫn kính trọng gọi là
Thầy cho đến nay.

Em đến CA từ WA năm 2000. Một năm
sau đó, em làm Xướng Ngôn Viên cho
Little SGTV rồi đến SGTV. Em cũng ra
ngoài Cộng Đồng làm Phóng Sự nên em
đã được gặp và trò chuyện với Thầy nhiều
lần trong những sinh hoạt Cộng Đồng.
Thầy rất thích xem TV ViệtNam và thích
mở một Đài VN riêng cho mình. Thầy
quan tâm đến chương trình Tin Tức,
Cộng Đồng, Văn Nghệ ngay cả Nội Dung,
Phong Cách, Trang Phục của Xướng
Ngôn Viên thể hiện. Sau khi Đài TV của
ông Lương Văn Tỷ ngưng thì Nam CA chỉ
có 1 hoặc 2 Đài TVs thôi và thời lượng rất
ít... chỉ vài giờ mỗi ngày. Thầy hay xem
SGTV buổi chiều và thỉnh thoảng Thầy
hay gọi em góp ý...(thí dụ: Thầy nói “hôm
nay em đọc Tin Tức tốt và rõ ràng lắm...

(from HạĐỏ BíchPhượng)

hoặc hôm nay em mặc áo vest lịch sự
lắm...hoặc hôm nay em đọc hơi nhanh
thì làm sao các cụ lớn tuổi nghe kịp?...)
Khi em là Hội Trưởng CHS Trung Học
NDC-LNH MyTho thì Thầy đảm nhiệm
vai trò Cố Vấn cùng nhiều vị Giáo Sư
khác. Thầy luôn hỗ trợ Ca Sĩ giúp cho Đại
Hội và hoà mình với Bạn Đồng Nghiệp,
Cựu Học Sinh và mọi người có mặt.

Vài năm sau... khi ca sĩ BK mới sang Mỹ hát cho show
Paris By Night thu hình ở Long Beach bị biểu tình,
Thầy nhờ em làm Phóng Sự để làm tài liệu cho Trung
Tâm Thúy Nga và em nể Thầy mà nhận lời. Em nhớ
Thầy lúc ấy đứng xa xa tỏ vẻ lo lắng & quan tâm đến
khán giả đến xem chương trình đang diễn bên trong
Khán Phòng.
*Năm 2010, khi em ngưng làm ở SGTV thì Thầy và
ca sĩ ĐT mời em đi ăn ở nhà hàng CAT và ngỏ ý mời
em và anh NMTùng giúp Thầy và ĐT cộng tác với
Đài VNBC mới thành lập nhưng sau vài tháng thì em
không thấy Thầy ở đó nữa....
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*Đầu năm 2011, Thầy lại mời em + anh NMTùng và
AnhDũng sang giúp Thầy làm việc ở Đài VFTV sắp mở vào
tháng 2 năm 2011. Em cũng đã từ giã VNBC để nhận lời cho
Thầy vui và cộng tác với VFTV cho đến hiện tại.... Trong thời
gian 11 năm ở VFTV, em biết Thầy hay theo dõi chương trình
của em... có khi Thầy gọi em để nhắc nhỡ vài điều, có khi Thầy
nhờ em mời khách này, khách nọ để phỏng vấn, có khi Thầy
tham gia vào Talkshow của em, hoặc có khi Thầy là người để
em phỏng vấn trong vài Phóng Sự Cộng Đồng.
Thỉnh thoảng em ghé tiệm băng nhạc TTTNga của Thầy ở Bolsa để thăm sức khỏe và ngồi lắng nghe Thầy chia sẻ những buồn
vui ngày tháng hay nghe Thầy giới thiệu về người này người nọ... Có lần em cảm thấy lòng xót xa nghe Thầy nói về ai đó đối xử
không đẹp với Thầy, nhất là khi nhìn Thầy vừa nói Thầy vừa tức đến ứa nước mắt...
Một điều em rất cảm động và thương Thầy là dù không dạy em ở trường LNH nhưng Thầy luôn đối xử với em như học trò ruột
của Thầy. Có lẽ vì thế, những Shows Nhạc của em tổ chức thì Thầy đều tham dự ủng hộ tinh thần... Có lần gặp Thầy ngoài hành
lang thì Thầy cười cười và nói đùa sau khi nghe Nhạc của em “sao em Yêu gì mà yêu dữ vậy?”. Rồi cũng có lần Thầy nhìn em ái
ngại “Thầy cũng rất vui và hãnh diện vì em là một nữ học sinh Trung Học Lê Ngọc Hân có đam mê đi theo con đường tổ chức văn
nghệ như Thầy, nhưng Thầy nói trước cho em biết là con đường này nó cực lắm, gian nan và hao tốn lắm đó nhe em...”
*Ngày 14 tháng 4 năm 2022, em ghé văn phòng Thầy đưa sách của chị Nữ Sĩ Kiều Mỹ Duyên tặng Thầy và sau đó, Thầy tâm sự
là Thầy rất thích bài “Quê Hương Tuổi Thơ” của Từ Huy và khen bài “Dòng Sông Mẹ” của em sáng tác. Em hỏi Thầy có muốn
nghe 2 bài này trong Show “Con Thương Mẹ” không thì Thầy nói “Muốn lắm chứ nhưng ca sĩ NL giờ chót kẹt bên VN rồi...” Em
hỏi Thầy có thích ca sĩ Đồng Lan hát không vì ĐL đang có mặt ở Mỹ? Thầy nói “Ừ được chứ nhưng không biết ĐL có chịu không
vì Thầy không còn thời gian để hình ĐL lên Poster”.... Thầy biết không, lúc đó em thấy Thầy thật “dễ thương”
vì lời nói của Thầy rất thật...vừa chân tình vừa hiểu tâm lý và thể hiện sự trân trọng với ca sĩ.
*Ngày Chủ Nhật, 17 tháng 4 năm 2022, em texted Thầy để chúc “Happy Easter” và xác nhận là ca sĩ ĐL đã
nhận lời hát nhưng text đó của em đã không bao giờ được Thầy trả lời ...và sau này em mới biết vì đây chính
là ngày Thầy ngã bệnh lần thứ hai và được đưa vào bệnh viện lần nữa.... Thầy biết không, trong khi Thầy nằm
bệnh viện thì CEOs TTTNga - Marie Tô và Huỳnh Thi - đã thay thế giúp Thầy thực hiện Show tốt đẹp (cũng
đã có mời ĐL hát 2 bài Thày thích) và “your wishes” đã “come true” trở thành sự thật rồi Thầy ơi...
*Ngày cuối cùng em gặp Thầy là ngày thứ bảy 18 tháng 6 năm 2022 khi em đến bệnh viện Foutain Valley
thăm Thầy.... Thầy nhắm mắt mê man, cánh tay bị sưng lên, mũi miệng đều gắn dây thở, em chỉ biết đứng
nhìn Thầy thật lâu và nói chuyện với Thầy bằng đôi mắt lo âu....
“Thầy ơi”, em đang gọi Thầy bằng tiếng miền Nam sông nước giống như mỗi lần em bắt đầu nói chuyện
qua phone với Thầy...và hôm nay vẫn thế.... Em Cảm Ơn Thầy đã luôn nhớ đến em để mời vào VFTV làm
Xướng Ngôn Viên và khuyến khích em về tinh thần em trong lãnh vực âm nhạc sáng tác. Nhất là sự quan
tâm, gọi phone thăm em trong lúc em bệnh và chemo. Em Cảm Ơn Thầy khi còn sống đã cống hiến trí tuệ
mình vào nơi Học Đường, là người Lái Đò đưa Học Sinh sang sông để bước vào đời thành công, có người
nay thành danh lỗi lạc. Em Cảm Ơn Thầy mở rộng trái tim với passion gìn giữ Văn Hóa, Nghệ Thuật &
kho tàng Giải Trí Âm Nhạc và sáng lập VietFaceTV ở hải ngoại.
Thầy đừng lo gì nữa và hãy thanh thản bước đi trên đường về nhà mới, trong thế giới mới...đó là Thiên Đàng có Chúa, có Thánh
Thần với hương thơm cỏ biếc, có mây bềnh bồng trôi theo từng nốt nhạc... Thầy an tâm vì dưới trần gian, các con thương yêu của
Thầy – Thủy/Thi và Kim/Trang – sẽ nối nghiệp, sẽ vẫn tiếp tục nắn nót vuông tròn Nghệ Thuật Giải Trí Âm Nhạc theo đúng ước
nguyện của Thầy để mong đem lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc đời, con người hôm nay và cả thế hệ mai sau. Thầy hãy mỉm
cười đi vào ánh sáng mới và Em kính chúc Thầy thượng lộ bình an về cõi vĩnh hằng nhe Thầy!....
HạĐỏ BíchPhượng
Cựu Học Sinh Trung Hoc NDC-LNH 1969-1975
Cựu Hội Trưởng CHS Trung Học NDC-LNH Mỹ Tho 2006 – 2008
7

Nhớ Công Ơn
Giáo Sư Tô Văn Lai

T

hầy Lai thương kính!
Hôm nay em nghe lòng buồn quá khi hay tin Thầy đã
thực sự rời bỏ cõi nhân gian nầy. Em vẫn nhớ truờng
xưa và bóng Thầy áo trắng trên bục gỗ, nhớ giọng Thầy
giảng bài sang sảng nhưng lại có nụ cuời hiền hòa …
Thầy đẹp như tài tử xi nê nên hồi đó chúng em gọi Thầy
là Alain Delon.
Em còn nhớ thời xưa vào đầu ngày học, nữ sinh phải
đứng xếp hàng bên ngoài lớp chờ giáo sư đến cho phép
vào bên trong. Cả lớp đứng xếp hàng mà nhóm em vẫn
ồn ào như “nhóm chợ” nên Thầy cho cả lớp vào trong,
trừ bọn em vẫn bị đứng tòn ten ngoài lớp học vì nhóm
em đứng phía cuối mà vẫn còn cười khúc khích nên Thầy
phạt đứng “tĩnh tâm” ngoài cửa. Lúc đó, Bạn bè ở bên
trong ngó ra cười, còn các giáo sư khác đi ngang qua thấy

nhóm em bị phạt như vậy cũng tủm tỉm cười ngụ ý
“cho vừa với mấy cô”! Quê thật đó Thầy! Và vì bị quê
như vậy mà chúng em nhớ hoài kỷ niệm học trò ấy
với GS Tô Văn Lai dạy môn Triết và Toán.
Thầy Lai ơi, đến khi em vượt biển sang Úc định cư và
làm việc cho Ban Việt Ngữ của Đài Phát Thanh SBS
Úc châu, em đã có dịp gặp lại Thầy khoảng năm 1996
khi Thầy sang Úc cùng một nhân viên FBI để truy tìm
những nơi in băng lậu Thuý Nga Paris by Night và em
đã thực hiện một cuộc phỏng vấn Giáo Sư Tô Văn Lai
tại trụ sở chính ở Sydney của Hệ thống Truyền Thanh
Truyền Hình SBS về mục đích chuyến sang Úc lần
nầy và những hoạt động cùng cảm tưởng của Thầy
khi đến xứ sở Kangaroo ở phương Nam. Thầy biết
không, lúc em gặp lại Thầy trên xứ nguời sau mấy
mươi năm kể từ khi rời trường Lê Ngọc Hân Mỹ Tho,
lòng em thật xúc động, kỷ niệm buồn vui lại trở về…
Thầy vẫn khoẻ đẹp, vui tính, hoạt bát, nụ cuời luôn
nở trên môi như ngày nào nơi trường xưa. Bây giờ
Thầy đi về thế giới khác, em nghẹn lời, lòng man man
buồn, nhớ đến công ơn Thầy dạy dỗ chúng em. Thầy
như những nguời lái đò với sứ mệnh cao cả là đưa
dẫn bao thế hệ học sinh sang bờ bến thành đạt để nên
nguời hữu dụng cho xã hội.

Thầy ơi! Trong em vẫn còn mãi 2 kỷ niệm là: nơi trường xưa ở Mỹ Tho và nơi studio của
SBS ở Sydney về người thầy khả kính của chúng em là Giáo Sư Tô Văn Lai. Cảm tạ Thầy
đã đến ngôi trường Lê Ngọc Hân Mỹ Tho dạy học. Nhờ vậy, chúng em có được kỷ niệm
đẹp với Thầy trong tuổi học trò trải đầy hoa phuợng đỏ và lá me bay. Chúng em luôn
nhớ mãi ơn Thầy. Kính chúc Thầy mãi mãi an vui nơi cõi vĩnh hằng trong nước Chúa.
(Ngọc Hân) Ngô thị Bạch Tuyết (Úc Châu)
Học trò của Thầy năm 1968
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Giáo Sư

Tô Văn Lai

Mãi Trong Lòng Chúng Em

K

ính thưa Thầy, Chúng em thật đau buồn khi nghe tin
Thầy ra đi…. Thầy như một Vì Sao hiếm quý vừa tắt lịm trên
khung trời Âm Nhạc Thuý Nga và ngôi trường Lê Ngọc Hân
yêu dấu xa xưa…
Ở Mỹ Tho có 2 Trường Trung Học công lập nổi tiếng là
Nguyễn Đình Chiểu cho Nam Sinh và Lê Ngọc Hân cho Nữ
Sinh. Năm 1968, Thầy được chuyển về Trường Lê Ngọc Hân
dạy chúng em môn Triết và môn Toán.
Thầy ơi, nhóm Em và các bạn “quỷ quái” ngày xưa không bao
giờ quên được hình ảnh đặc biệt của Giáo Sư Tô Văn Lai trẻ,
đẹp trai với cặp kính cận thông thái. Thầy luôn mặc áo Chemise trắng giống như những Nam Sinh bên trường Nguyễn
Đình Chiểu. Giọng Thầy giảng bài trên bục gỗ “vang vang”,
chúng em cứ nhìn Thầy trân trân mà không nhớ Thầy giảng
tới đâu rồi…
Sau 1975 và trong thời gian sống ở Mỹ, chúng em luôn vẫn
theo dõi sinh hoạt Trung Tâm Thuý Nga do Thầy sáng lập.
Từ năm 2008, Thầy là Cố Vấn của Hội Cựu Học Sinh Trung
Học Lê Ngọc Hân/Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho, nên chúng
em và một số bạn ở tiểu bang khác đã hẹn gặp ở CA tham dự
Đại Hội hàng năm để mong được gặp lại Thầy và các Thầy
Cô khác cùng bạn bè thời áo trắng. Khi chúng em ghé thăm
Thầy ở Thúy Nga Shop & mua vài CDs thì Thầy vui vẻ tặng
thêm vài CDs hoặc DVDs khác…Lần cuối cùng gặp Thầy là
lúc chúng em đi xem Show Paris By Night 129 ở Las Vegas.
Lúc nào Thầy gặp học trò của mình thì Thầy luôn ân cần hỏi
thăm tìm về kỷ niệm lúc Thầy dạy ở Trường Lê Ngọc Hân.
Bây giờ, dù Thầy xa chúng em nhưng Thầy luôn là vị Giáo
Sư khả kính với nụ cười hiền lành trong lòng của chúng em.
Thầy ra đi bình an nhe Thầy. Chúng Em và các Bạn xin chân
thành cầu nguyện cho linh hồn của Thầy – Giáo Sư Phêrô Tô
Văn Lai được hưởng nhan Thánh Chúa và chúng em cũng
xin chia sẻ nỗi buồn lớn lao với gia đình của Thầy.
Chung Bích Liên (Học Sinh của Thầy năm 1968)
Cùng các Bạn dưới đây Trân Trọng Tiễn Biệt Thầy !
Nguyễn Thi Trung / Xuân Hương / Hồ Xuân / Phương
Quế / Ngô Thị Lợi / Ngô Kim Hoa / Huỳnh Thị Mai / Nhan
Ánh Thủy / Thu Hà / Thanh Bạch...
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Niềm Thương Cảm Giáo Sư

K

Tô Văn Lai

ính thưa Thầy Tô Văn Lai,
Hôm nay em vô cùng hụt hẫng và thương tiếc khi nghe tin Thầy lìa xa cõi đời này. Em kính chúc linh hồn Giáo
Sư Phêro Tô Văn Lai được thanh thản vào cõi vĩnh hằng.
Thầy Lai ơi, Thầy còn nhớ em không? Em là học
trò của Thầy ở trường Trung Học Lê Ngọc Hân,
Mỹtho đây ạ.
Thời gian trôi qua đã hơn nửa thế kỷ nhưng em
còn nhớ rất rõ lúc Thầy về Mỹtho nhận nhiệm sở ở
trường Lê Ngọc Hân .
Chúng em là những nữ sinh ngoan, chuyên cần
và ngây thơ. Lúc dạy học ở trường Lê Ngọc Hân,
Thầy rất trẻ, đẹp trai, đến trường trong chiếc áo
chemise trắng, tay xách cặp da màu nâu nhạt. Với
dáng cao, mắt kính gọng đen càng làm nổi bật sự
nghiêm nghị của một Nhà Giáo. Thầy dạy chúng
em môn Toán và Triết . Cách Thầy giảng dạy dễ
hiểu, thêm vào những giờ làm “toán chạy“ thật hào
hứng vô cùng . Em chỉ muốn lưu giữ mãi tuổi thơ
và kỷ niệm với người Thầy mà em luôn kính mến .
Hôm nay Thầy ra đi bỏ chúng em ở lại California,
nơi có Phượng Tím nở rộ. Đồng thời, cũng là nơi
gợi lại hình ảnh những hàng me xanh và những
hàng phượng vĩ đỏ rực ở quê nhà, báo hiệu hè về,
mùa chia tay sau một năm học đã hết …Làm sao
em quên được mùa hè năm nay 2022, chúng em
thật sự bùi ngùi và khóc thầm tiễn đưa một vị Thầy
khả kính. Ôi, sao trong lòng em vẫn còn luôn nghe
văng vẳng tiếng giảng bài của Thầy ngày xa xưa
ấy….
Thầy ơi, từ đáy tim sâu thẳm của em, em xin cảm
tạ Thầy đã chọn thành phố Mỹtho, chọn dạy học ở
Trung học Lê Ngọc Hân, để chúng em có cơ duyên
gặp Thầy. Thầy là một trong những người Thầy
đã dạy chúng em bao bài học làm nền tảng cho sự
trưởng thành của chúng em trong xã hội.
Kính chúc Thầy mãi mãi bình an trong tay Chúa.
Trân trọng kính chào Thầy,
Nguyễn Thị Xuân Hương
Học trò của Thầy năm 1968
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May Mắn Là Học Sinh
của Giáo Sư TÔ VĂN LAI

T

hành Kính Phân Ưu (Giáo Sư Tô Văn Lai)

Niên khóa 1966-67, Thầy Tô Văn Lai là Giáo Sư dạy Triết và cũng là Giáo
Sư hướng dẫn lớp đệ nhất B3 trường Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho. Hoàng Ánh
đã được may mắn là học sinh của lớp.
Nay nhận được tin buồn Thầy đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 19/07/2022, tại
Orange County, California, USA. hưởng thọ 85 tuổi. Trong niềm kính
nhớ sâu đậm, Hoàng Ánh xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và
đại gia đình NĐC-LNH. Nguyện cầu hương linh Thầy Phêrô Tô Văn
Lai sớm được an nghĩ nơi nước Chúa.
Bùi Hoàng Ánh
Cựu Học Sinh Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân
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Tiếc Thương Thầy

Tô Văn Lai

(Người sáng lập Trung Tâm Thúy Nga và VFTV)

Chia tay trong cõi tạm này
Buồn nhìn lên đám mây bay chập chùng
Cô đơn vây kín mịt mùng
Tô thêm hơi lạnh không trung u sầu
Ngọc ngà trau chuốt bấy lâu
Thuỷ cùng Nguyệt tận một màu thê lương
Tang thương phủ kín con đường
Gia đình đau xót vô thường hư không
Nguyên Trần Nguyễn Tấn Phát
Toronto 21/7/2022
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GIÁO SƯ

PHÊRÔ TÔ VĂN LAI
(1937 – 2022)

Cầu Nguyện cho Linh Hồn Giáo Sư Phêrô TÔ VĂN LAI Bình An trong Tay Chúa trên Thiên Đàng
(Hội Ái Hữu CHS Trung Học LÊ NGỌC HÂN & NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - Mỹ Tho)

