
 

Lá Th� Ban Ph� Trách 

Mỗi năm Ban Phụ Trách cố gắng gởi ñến anh em Ái Hữu hai Lá Thư, một vào khoảng sáu 
tháng ñầu năm, và một vào sáu tháng cuối năm. Hai Lá Thư thôi, cũng tạm ñủ cho anh em biết 
tin tức nhau, biết sinh hoạt của các miền. Mỗi năm in lại bản cập nhật danh sách ñịa chỉ một 
lần. 

Phần chính của Lá Thư là mục thư tín và sinh hoạt trong gia ñình Công Chánh. Ai cũng 
biết, mục Thư Tín ñược anh em ưu tiên chiếu cố và ñọc nhiều nhất. ðể tìm tin tức bạn bè lâu 
ngày chưa gặp lại ñược. Bởi vậy, Chúng tôi ñề nghị, mỗi Aí Hữu chịu khó bỏ một ít thì giờ, 
viết cho Ban Phụ Trách một vài Lá Thư nho nhỏ, từ năm bảy hàng, hoặc vài ba trang, bất cứ 
chuyện gì, như ñể tâm sự chuyện trò, trao ñổi tin tức vui buồn. Có thể một người bạn phương 
xa, hai mươi năm chưa gặp, sẽ tìm ñưọc thấp thoáng bạn mình trong vài giòng ñơn sơ. Nếu một 
Lá Thư AHCC mà có ñược chừng 50 mẩu thư nho nhỏ thôi, thì lá thư ñó sẽ ñạt ñược mục tiêu 
chính và ñúng với mong ước của anh chị em Aí Hữu. Những bài viết khác, như du lịch, phê 
bình, nghiên cứu, ñạo giáo, xã hội, truyện ngắn, là phần phụ, không có cũng ñược. Nếu ñăng 
vào Lá Thư AHCC thì cũng chỉ ñể xem như phần giải trí mà thôi. 

Vấn ñề ñóng góp tài chánh ñể yểm trợ Lá Thư, thì chúng tôi xin nhắc lại rằng: tạm thời 
khoan ñóng góp, vì ngân quỹ Lá Thư còn ñủ ñể tiếp tục ấn hành những số tới. Khi nào gần cạn, 
chúng tôi sẽ thông báo, và yêu cầu ñóng góp. Cũng có một số ít anh em ñề nghị ñem quỹ yểm 
trợ Lá Thư ñể tiêu cho những việc chung khác, nhưng ña số anh em thấy không hợp lý, vì tiền 
ñóng góp nầy, ñể yểm trợ việc ấn hành Lá Thư, chứ không phải ñể chi tiêu vào chuyện khác. 

Nhờ kỷ thuật ñiện toán, nên Lá Thư ñược ñiều hành theo lối phân công mà những thành 
viên trong Ban Phụ Trách không cần phải ở gần nhau. Công việc ñược phân chia, liên lạc nhau 
qua máy vi tính. Chỉ có công ñoạn phát hành, là cần có nhiều ngưòi phụ giúp mà thôi. Bởi vậy, 
chúng tôi kêu gọi các Ái Hữu khác mạnh dạn ñứng ra gánh vác Lá Thư, mà không cần phải có 
một Ban Phụ Trách ở gần nhau. 

Ban Phụ Trách chúng tôi sẽ gắng hoàn tất thêm hai số nữa, rồi chuyển cho Ban Phụ Trách 
mới. Nếu cần,chúng tôi sẽ hết lòng yểm trợ trong mọi công tác. Thiết thực nhất, là Lá Thư 
“online”, chúng tôi sẽ tiếp tục ñưa lên mạng, cho anh em khắp nơi truy cập. Phần nầy, sẽ tiếp 
tục lâu dài, nếu mai ñây, dù vì lý do nào ñó, mà Lá Thư in bằng giấy không còn nữa. 

Thân chào các Aí Hữu 
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Thông Báo liên quan ñến việc thất lạc 
LTCC #101 khi gửi qua Bưu ðiện 

Trong việc phân phối LTCC # 101 vừa 
qua, một vài AH ñã không nhận ñược báo vì lý 
do Labels tên người nhận bị rớt ra và LT bị 
hoàn trả lại. Do ñó AH nào ñã không nhận 
ñược báo thì xin cho BPT biết qua email dưới 
ñây: 

luannguyenhb@gmail.com 
BPT sẽ gửi lại. 
Xin thành thật xin lỗi. 

Tin tức liên quan ñến ðại Hội AHCC 
Trong LTAHCC số 100, AH Lê Khắc Thí 

ñã kêu gọi các AH cho ý kiến v/v tổ chức ðại 
Hội AHCC năm 2013, nhưng cho ñến nay, 
BPT LTAHCC không nhận ñược bất kỳ một 
Thơ hay Tin Tức gì về ðH này. 
 
Thư Tín liên quan ñến Tiền Yểm Trợ 

• AH Bà Trần Chấn Giang 
• AH Nam/ Hiền Phạm 
• AH Lê Thanh Tòng 
• AH Trình Hữu Dục 
• AH Trần Vê 

 
• BPT 
BPT ñã nhận ñược thơ của các AH với 

chèques yểm trợ. BPT LT chúng tôi có thông 
báo trong LT 100 là sẽ không nhận YT cho LT 
một thời gian kể từ LT101, nên các chi phiếu 

ủng hộ của quý vị sẽ ñược gửi trả lại hoặc huỷ 
bỏ. 

Trong tương lai khi nào cần, chúng tôi sẽ 
thông báo. 

Mong sẽ nhận ñược ñóng góp bài vở của 
các AH cho các số tới. 

 

• AH Bùi Nhữ Tiếp 
Năm Quý Tỵ sắp qua, xin gửi lời mến chúc 

tất cả quí AH và TH của ñại gia ñình CC hải 
ngoại và quốc nội qua năm 2014 và Giáp Ngọ 
sắp tới ñược nhiều sức khỏe, an vui và thịnh 
vượng; riêng BPT Lá Thư, xin ñặc biệt cám ơn 
quí AH ñã tận tâm, nhiệt tình “vác ngà voi” 
với công sức sáng tạo rất nhiều ñể tiếp tục mồi 
ñèn, thắp sáng, liên lạc anh em ở khắp 5 châu 
và quê nhà “cho còn có nhau!...”. 

Gần ñây AH Trần Văn Thu ở Paris có cho 
biết: Trường Quốc Gia Kiều Lộ Pháp (Ecole 
National des Ponts et Chaussées) ñã lấy tên Kỹ 
Sư (Bách Khoa và Kiều Lộ) Hoàng Xuân Hãn 
ñể ñặt cho một giảng ñường lớn (Amphi 
Theatre) của trường Kiều Lộ mới tại Valley de 
la Marne (ðông Paris) (sau khi- năm 1997- 
Trường ñã vinh danh bác Hoàng Xuân Hãn là 
1 trong 100 kỹ sư tiêu biểu, ñể kỷ niệm 250 
năm (1747-1997) thành lập trường kỹ sư dân 
sự lâu ñời nhất thế giới. 

Riêng tôi cũng có duyên: lúc còn nhỏ, học 
tiểu học (Primaire) ở trường Tư Thục Thăng 
Long, Hà Nội, hồi ñầu thập niên 1940’s, có 
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ñược biết bác Hãn và cô em là Hoàng Thị Kim 
Cúc, thường cùng ñến nhà số 16 ñường 
Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần chợ Hàng Da ñể học 
tiếng Nhật Bản với Bác Cả (anh ruột của cha 
tôi) là Cụ Mạnh Thâm Bùi Như Uyên, chí sĩ 
ðông Kinh Nghĩa Thục, ñã theo chân các cụ 
Phan Bội Châu và Mai Sơn Nguyễn Thượng 
Hiền, sang Nhật, học tại trường Công Nghệ 
Tokyo (Nhật Bản) (1908-1912). 

Nhân dịp này, tôi xin gửi tặng LTAHCC, 
Bài nói chuyện với Bác Hãn- của chị Thụy 
Khuê, ñài RFI Paris năm 1995- rất hiếm quý 
và sống ñộng, ñể BPT Lá Thư tùy nghi phổ 
biến trong các số sắp tới.  
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã có lời khen và nhất là 

ñã cho biết tin tức quý báu về cụ Hoàng Xuân 
Hãn. Người Việt chúng ta thật hãnh diện ñã có 
một nhân tài, nổi tiếng thế giới. Mong rằng 
những hậu duệ của chúng ta sẽ theo gương Cụ 
làm rạng danh ñất nươc Việt. 

Thân chúc AH năm Giáp Ngọ ñược mọi sự 
như ý, an khang và thịnh vượng. 
 

• AH Trình Hữu Dục 
Mấy số báo vừa qua, do Ái Văn và các anh 

Minh, Luân, Nam, Thiệp, Hùng, Lý và Duật in 
ấn thật là ñẹp, hình ảnh thật rõ ràng, bài vở 
thật phong phú và nhiều tin tức, hình ảnh mọi 
nơi trên thế giới. 

Xin ca ngợi và bái phục sự làm việc cần 
mẫn của các AH ñã trên bẩy bó mà vẫn “ngon 
lành”. Riêng anh Luân lại còn “dẻo dai” nữa: 
ñã ñưa lên mạng toàn bộ các LT AHCC cũ, 
nay lại cưu mang lá thư cho các số sắp ra. Thật 
là ñáng phục. 

Tiện ñây, tôi xin gửi chút ñóng góp yểm 
trợ lá thư. Chúc toàn thể quý anh trong BPT 
sức khỏe ñể…”còn có nhau”. 
 
 
 

• BPT 
Anh Dục ơi, thật là vui mừng ñược gặp lại 

anh chị tại Nam Cali. sau một thời gian dài từ 
lúc chia tay trong chuyến ñi Mexico cruise. 
Vui hơn nữa là Chị cũng ñã bình phục sau khi 
phải chịu ñựng một cơn ñau nặng do loài vi 
khuẩn lạ. Cám ơn anh ñã khen BPT LTCC, 
nhất là khen cụ Luân còn “dẻo dai”. Thật sự 
thì cụ “Chủ Nhiệm” của chúng tôi còn “dẻo” 
và “dai” về nhiều cái khác nữa, không phải 
chỉ làm báo thôi…Thí dụ có tin ñồn rằng cụ í 
mỗi ngày ñi tập thể dục với cụ bà 2 tiếng mấy, 
có khi 2 giờ sáng mới về nhà, do ñó không biết 
sau 2 giờ sáng thì có còn “dẻo dai” không, 
hay lại thành “dẻo quẹo”… 

Vài dòng viết cho vui, thân chúc Anh Chị 
và gia ñình năm mới ñuợc mọi sự an lành . 
 

• AH Nguyễn Hương Hữu 
Thông báo cho Văn biết là hôm qua cuốn 

LTCC 101 ñã ñến tay mình. Rất vui và cám ơn 
tất cả các bạn trong BPT ñã gom sức tạo nên 
một cuốn LTCC lần này. Lại vui hơn nữa là 
lần này có ảnh của thầy Phan ðình Tăng, vị 
giáo sư khả kính của các anh em CC mà mình 
ñã luôn nhớ ñến, nhất là trong bài Giấc Mơ 30 
năm…mình ñã nhớ và kính tặng cho thầy. 
Mừng vì thấy thầy tuy ñã cao tuổi rồi nhưng 
vẫn còn sức khỏe ñể tham dự những buổi “họp 
bạn” như ảnh trong Lá Thư. Mong thầy vẫn 
khỏe mạnh lâu dài và vui với cuộc sống hàng 
ngày. Lại thấy bạn Từ Minh Tâm viết về 
chuyến ghé thăm Oslo hồi tháng 7 năm ngoái. 
Nhớ Tâm nhiều trong những lần họp bạn CC 
trước ñây, nhớ những tác phẩm của Tâm mình 
ñã ñọc và ái mộ. Nhớ ñể hối tiếc mất một dịp 
gặp lại bạn và không có dịp chiêu ñãi bạn 
trong ngày theo tàu Princess ñến thăm phố mà 
không thăm ….người. Tiếc ñã không có dịp 
ñưa bạn ñi thăm Oslo, cũng như không ñược 
dịp ñến nhà hàng Xích Lô tại trung tâm thành 
phố. 
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Mình tiếc vì nhiều chuyện, như thăm 
Vigiland Park (Công Trường Sexy- như nhiều 
người VN ở ñây vẫn gọi) mà không có guide 
ñịa phương ñể ñược nghe nhiều hơn về công 
trình hiếm có của ông Vigiland. Tiếc vì những 
cái ñộc ñáo của thành phố này ñã ñược ca sĩ 
ðôn Hồ có thuật lại khi ñến trình diễn mà phải 
chịu lạnh khi ra phố tìm bát phở dân tộc rồi 
mang bụng ñói ra về nhà trọ. Còn nhiều 
chuyện lắm, positive thì có nhưng negative thì 
cũng có, chưa nói là….nhiều (tiếc thay). Mình 
mong là bạn bè muốn sang thăm hay sẽ ghé 
sang ñây thăm thì chỉ cần thư (mail) cho hay 
trước là xong…. 

 

• BPT 
Cám ơn bạn Hữu ñã có nhã ý mời bạn bè 

sang thăm Na Uy. ðọc bài “Con ðường Thiên 
Lý & Giấc Mơ 30 năm”, mới biết các xứ Bắc 
Âu có nhiều cái lạ, và không khỏi mong ước 
ñược viếng thăm vùng “lãnh ñịa của Mặt Trời 
ðêm” tại Thụy ðiển, và nhất là cũng muốn 
sang ngay Vigiland Park (Công Trường Sexy) 
ñể xem cho…mãn nhãn. Và các cụ khác trong 
BPT, nhất là các cụ Văn, Hùng, Lý, Luân chắc 
cũng háo hức muôn ñi thăm cái công trường 
này. Vậy thì các AH nào muốn ñi chơi Na Uy, 
trước là thăm bạn Hữu, sau là coi cái…khác, 
thì xin ghi tên nơi cụ Luân nhé, nhưng nhớ 
phải lấy giấy phép của…Boss ñã. Bạn Hữu cứ 
sửa soạn sẵn nhé, tiên ñoán rằng kỳ ñi thăm 
Na Uy này sẽ ñông lắm…nhưng không biết 
ñến bao giờ mới có ñược cái giấy phép của bà 
Boss ñây. 

Thân chúc Hữu và Bà Xã vui mạnh. Khi 
nào sang thăm Nam Cali. nhớ báo cho Nam 
nhé. 
  

• AH ðồng Sĩ Khiêm 
Thư số 1: 

Tôi ñã nhận ñược qua bưu ñiện LT #101. 
Rất cám ơn các anh nhiều vì như tôi nói trong 
email tuần trước là tôi sợ rằng LT chỉ “thọ” 

ñược 100 số mà thôi! Chừ tôi có thể yên trí là 
các anh ñã chịu hy sinh thêm 1 vài nhiệm kỳ 
và vì vậy còn ñến ñầu năm 2015 mới sợ LT 
ngưng “thở” (hồi hộp quá, không thua chi 
chuyện Tonton Oba. dọa ñánh Assad!). Tôi 
cũng sẽ ráng viết 1 vài bài ñể góp mặt với các 
anh. 

Kỳ này LT có thay ñổi. Tin tức các AH 
khắp nơi ñược ghi nhận trong LT nhiều hơn 
các LT trước và ñó là một việc mà những 
người già như chúng tôi hằng mong ước. 

Tôi mới lướt qua các bài ñăng trong LT và 
bài do Muối Bạc Liêu (AH ð.V. Sến) viết ñã 
bắt mắt khiến tôi ñọc hết bài… 

Sau hết, xin mạn phép tuyên dương công 
trạng các AH trong các ban Biên Tập của các 
LT trước. Các anh ñã quản trị (managed) LT 
quá hay nên mới có tiền thặng dư ñể cho LT 
ñược biên soạn và ấn hành FREE miễn phí! 
Hoan Hô. 
TB1: Anh Luân và Luân trong trang 71 LT 
101 chắc là một người phải không? Gian nan 
vượt biên ñến những 6 lần rồi cũng thành 
công. Mừng cho anh chị. 
TB2: Nếu các AH mỗi người chịu khó viết lại 
sự gian nan của các chuyến vượt biên thì LT 
của chúng ta sẽ có bài ñăng không hết. 
TB3: Tôi nghĩ rằng là ñã ñến lúc chúng ta kêu 
gọi các con cháu hiện ñang hành nghề 
CC/ðiện etc ở Mỹ và các Châu (Âu, Úc) viết 
bài hoặc “hy sinh” ñóng góp công sức ñể LT 
tiếp tục sống mãi ngay sau khi các AH già nua 
ñã ra ñi về bên kia thế giới. Lẽ tất nhiên LT 
phải có ngoài tiếng Việt, tiếng Anh và Pháp do 
các AH trẻ ñóng góp.  
 

• BPT 
Cám ơn AH ñã quá khen và xin ñừng “lo” 

quá vì BPT này sẽ tiếp tục ñến LT #104, tức là 
khoảng Mùa Xuân 2015, lúc ñó chúng tôi rất 
hy vọng có BPT khác tiếp tục “vác ngà voi”. 
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Chúng tôi cũng tán thành lời kêu gọi của 
AH về việc viết lại các cuộc vượt biên ñể bài 
vở ñược dồi dào. 

Về việc huy ñộng các con cháu tham gia 
“vác ngà voi” thì thật là khó. ðã có một lần 
tại Nam California, phe trẻ/ Caltrans và phe 
già/ AHCC VN tổ chức tất niên chung, hy vọng 
nối kết hai thế hệ, nhưng những conflicts âm ỉ 
bên trong ñã lộ rõ. Phe già cậy là người lớn 
tuổi nên cứ muốn giành quyền tổ chức, phe trẻ 
thì nhìn các cụ hình như có vẻ cổ lỗ sĩ, không 
theo kịp trào lưu tiến bộ…Do ñó, cuộc hợp tác 
“già, trẻ” tan vỡ, và từ ñó không bao giờ có tổ 
chức chung cho những năm sau. Ngay cả LT 
AHCC, “phe già” Nam Cali. cũng ñã gửi rất 
nhiều số cho “phe trẻ”/ Caltrans nhưng cũng 
không ñược ñáp ứng. Có lẽ vì các bài viết 
không hợp với tuổi trẻ… 

Tuy nhiên việc khuyến khích con cháu 
tham gia “vác ngà voi” vẫn là trách nhiệm 
của các bậc cha mẹ và chúng tôi cũng tán 
ñồng ý kiến của AH. 

Thân chúc AH vui khỏe. 
 

• AH ðồng Sĩ Khiêm 
Thư số 2 

Tôi xin gởi theo ñây 1 bài viết tựa ñề: 
“Biết Chi Nói Nấy” ñể anh dùng cho 
LTAHCC #102. Bài này ñề cập ñến: ðổi Họ 
cho Vợ, Xin Social Security Benefit cho Vợ và 
mấy loại Wills. Bài này do tôi soạn với sự góp 
ý của 2 AH LT Trang và HT Giảng. Bài hơi 
khô khan, vậy xin anh tìm dùm cho vài hình 
ảnh ñể ghép vào. Ngoài ra, tôi nghe nói hình 
như trong Internet có mấy websites cho nhiều 
hình ñể lựa ghép vào ñể diễn tả ý viết trong 
bài. Nếu anh biết và ñã dùng những websites 
này thì cho tôi xin ñể dùng về sau. 

Tôi sẽ có thêm 1 bài cho LTAHCC #103 
nói về “Lính 9 tuần”. 

Như ñã nói trong email truớc, tôi cứ nghĩ 
là LT tạm nghỉ dài hạn sau số 100, nên không 
liên lạc với các anh cho các số tiếp vì lúc ñó 

thật ra không biết sẽ liên lạc với ai. May mà có 
anh “hy sinh” thêm vài nhiệm kỳ nên mới có 
hứng viết bài. 

Cám ơn anh nhiều và hẹn gặp vào cuối 
tháng Jan 2014. 
 

• BPT 
Thư số 1: 

Tôi/ NTM ñề nghị sửa ñoạn sau ñây cho rõ 
ràng hơn. Tôi ñề nghị sửa vì tôi hiểu rất rõ về 
phần này, những phần khác thì tôi không có ý 
kiến: 

“Nói thêm nếu bà Xã cũng ñến tuổi hồi 
hưu khi xin lãnh tiền ASXH thi sẽ ñược lãnh 
50% tiền ASXH của ông chồng. Tất cả những 
gì tôi nói trên là áp dụng cho người chồng làm 
lương lớn và vì vậy lãnh tiền ASXH lớn hơn 
người vợ. Ngược lại nếu người vợ ñi làm 
lương lớn hơn người chồng thì khi ñó người 
chồng lại ăn ké tiền ASXH của người vợ. Nam 
Nữ bình quyền mà các bạn! ðây là luật áp 
dụng cho Chồng là Nam phái và Vợ là Nữ 
phái. Với phán quyết mới của TCPV USA cho 
phép kết hôn giữa 2 người ñồng giới tính thì 
luật ASXH sẽ ra sao xin miễn bàn nghe các 
bạn!” 

Xin ñề nghị ñổi thành: 
“Nói chung, một người ñến tuổi hồi hưu, 

dù không ñi làm ở Mỹ (hoặc ñi làm nhưng 
chưa ñủ ñiều kiện ñể hưởng tiền ASXH), vẫn 
có thể xin lãnh tiền ASXH theo người phối 
ngẫu (ñược lãnh khoảng 50% tiền ASXH của 
người phối ngẫu). Nếu cả hai người ñều ñủ 
ñiều kiện lãnh ASXH, thì mỗi người lãnh riêng 
phần của mình. Ngoài ra, nếu một người có 
tiền ASXH ít hơn 50% tiền ASXH của người 
kia, thì người này sẽ ñược lãnh thêm “tiền phụ 
trội” sao cho tổng số tiền ASXH của mình và 
“tiền phụ trội” bằng 50% tiền ASXH của 
người kia. ðây là luật áp dụng cho Chồng là 
Nam phái và Vợ là Nữ phái. Với phán quyết 
mới của TCPV USA cho phép kết hôn giữa 2 
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người ñồng giới tính thì luật ASXH sẽ ra sao 
xin miễn bàn nghe các bạn!” 

Tôi ñề nghị ñổi như vậy vì tuy rằng người 
chồng (thí dụ), làm lương lớn hơn vợ ñược 
lãnh $2000. Người vợ làm ít hơn ñược lãnh 
$1200. Vậy thì ai lãnh phần người ñó. Nhưng 
nếu vợ chỉ lãnh ñược $800 thì sẽ ñược 2 
checks mỗi tháng, check $800 của mình và 
check “phụ trội” $200 ñể cộng lại là 
800+200=1000=50% của chồng ($2000). 

ðại khái như vậy. Anh Khiêm có thể dùng 
ñoạn sửa ñổi của tôi, hoặc viết lại theo tinh 
thần ñó cho ñúng. 
 

• BPT 
Thư số 2: 

Ngay từ khi cùng các bạn trong BPT dựng 
nên trang nhà http://ltahcc.com , tôi/NVL ñã 
có dịp ñọc lại các LT cũ và ñã rất thích nhiều 
bài do anh ñóng góp cho Lá Thư trong nhiều 
năm qua. ða số các bài anh viết ñã ñược 
nghiên cứu khá kỹ và ñã giúp ñộc giả thêm 
nhiều tin tức chính xác. Cụ thể là bài “Cầm 
bằng khoán” ñăng trong LT 83. Bài dài 4 
trang, ñã phân tách ngọn nguồn, ñịnh nghĩa rõ 
ràng các danh từ dùng trong bài và nói chung 
ñã soi sáng ñộc giả rất nhiều. Những bài như 
vậy ñã làm các AH CC hãnh diện về LT của 
chúng ta. 
Tương tự như vậy, những bài như “Dấu Việt 
có sẵn trong Windows 7” của Nguyễn Sĩ Tuất 
cũng rất hoàn chỉnh. Tự tay chúng tôi trong 
BPT cũng ñã áp dụng ñược vào computer của 
mình. 

Riêng về bài “Biết Chi Nói Nấy” anh mới 
gởi cho thì tôi thấy có khác, BPT Lá Thư ñã 
xem và bàn cãi nhiều về bài viết của anh. 

Nhận thấy 3 ñề tài ñược ñề cập nằm trong 
những vấn ñề mà nhiều AH, nhất là quý vị cao 
niên, ñang lưu tâm và muốn tìm hiểu cặn kẽ. 
Tuy nhiên cả ba ñề tài ñều có phạm vi quá 
rộng lớn mà chỉ gói gọn trong 5 trang, với rất 
nhiều chi tiết còn thiếu sót. Vả lại ñề tựa là 

“Biết Chi Nói Nấy” thì ñã ngầm hiểu là không 
thấu ñáo, nên mất giá trị của một bài nghiên 
cứu. 

Nói tóm lại, bàì “Biết Chi Nói Nấy” ñã tạo 
ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Nếu ñược 
anh ñào sâu thêm và trình bày riêng rẽ như 
anh ñã làm trong bài “Cầm bằng khoán” thì 
bài viết sẽ có giá trị và chúng tôi mới có thể 
phổ biến ñược. 

Xin thành thật cám ơn thiện chí ñóng góp 
của anh và mong anh ñóng…. 
 

• AH ðồng Sĩ Khiêm 
Thư số 3 

Dear anh Luân 
Trước hết tôi xin khen anh là mới hội nhập 

nước Mỹ mà anh ñã học ñược cái cách cư xử 
lịch sự của người xứ này. Thật vậy, trước khi 
ñánh họ luôn luôn vuốt ve người bị ñánh. Anh 
cũng vậy, từ chối ñăng bài “Biết Chi Nói Nấy” 
của tôi, nhưng trước ñó cũng khen vài câu cho 
vui cả làng.  

ðứng về phương diện cá nhân, tôi không 
thấy có vấn ñề khi Ban Phụ Trách LTAHCC từ 
chối ñăng bài BCNN (Biết Chi Nói Nấy) vì 
“không mợ chợ cũngg ñông như thường”. Tuy 
nhiên, ñứng về phương diện LT, nói rõ ra là 
Tôn Chỉ của LT (ñược lập ñi lập lại nơi bìa sau 
của LT từ mấy chục năm nay) thì theo tôi thấy 
BPT LT ñã bước qua ngưỡng cửa của tôn chỉ 
rồi. Tôn chỉ ñó gói ghém trong trích ñoạn như 
sau: “LTAHCC” không phải là một ñặc san 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật…như một nhịp 
cầu thông tin giữa những ñồng nghiệp..”. 

Tóm lại, riêng cá nhân tôi không thấy trở 
ngại khi bài tôi viết với tính cách thông tin 
không ñược các anh chọn ñăng mà tôi chỉ 
mong các anh xét lại tôn chỉ của tờ LTAHCC, 
rồi ñặt ra một review matrix cho các bài do các 
AH gởi ñến. 
Cher AVăn: Moa copied email này cho mệ 
coi, nhưng không yêu cầu mệ can thiệp với 
BPT one way or another. 
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• BPT 
Cám ơn anh ñã quá khen,tuy nhiên chúng 

ta ña số ñều là… “Mỹ Già Gốc Việt” cả, nghệ 
thuật “ve vuốt rồi ñánh” chắc anh còn nghề 
hơn tôi, vì thâm niên quốc tịch Mỹ nhiều hơn 
tôi (tôi sang Mỹ năm 1983).Trong thư, anh 
dùng chữ “ñánh” thì hoàn toàn không ñúng vì 
BPT chúng tôi và anh ñều là những Ái Hữu 
Công Chánh, không phải thù ñịch. Một bài viết 
không ñược chọn ñăng không phải vi BPT 
muốn “ñánh” tác giả hoặc có thành kiến với 
tác giả hay là vi các lý do riêng tư khác, mà 
phải ñược review kỹ bởi toàn BPT xem có 
phạm tôn chỉ của LT hay không.  

Nhắc ñến tôn chỉ của LT, anh có phê bình 
rằng BPT ñã vượt qua ngưỡng cửa của tôn chỉ 
khi từ chối ñăng bài có tính cách thông tin 
“Biết Chi Nói Nấy” của anh.  

ðể trả lời phê bình này, chúng tôi cũng có 
một câu hỏi mong anh giải ñáp: Anh có bao 
giờ nghĩ rằng một bài viết có tính cách thông 
tin nhưng không ñầy ñủ, thiếu sót hoặc sai thì 
có nên cho ñăng hay không hay là yêu cầu tác 
giả bổ sung hoặc viết lại? 

Chúng tôi ñoán rằng anh sẽ không cho 
ñăng hoặc quăng vào… thùng rác vì ñăng một 
bài như thế sẽ rất có hại cho ñôc giả. 

Riêng BPT ñã thư cho anh với yêu cầu bổ 
sung hoặc sửa chữa, chứ tuyệt ñối không từ 
chối bài viết của anh (xem phần trả lời Thư số 
2 của BPT) 

ðể rộng ñường dư luận và ñể các AH gần 
xa biết rõ vấn ñề, BPT cho ñăng trong số này 
bài “Biết Chi Nói Nấy” NGUYÊN BẢN của 
AH ðồng Sĩ Khiêm. 

Thân chúc AH luôn luôn vui mạnh và 
mong nhận ñược bài mới của AH cho LT 103. 
 

• AH Lê Tấn Quyền 
ðọc LTCC ONLINE rất tiện và save 

tem/bì và công bỏ bì của BPT. Với smartphone 
hoặc tablet, ñọc ở ñâu cũng ñược và lúc nào 
cũng ñược. 

Lúc nào LTCC cần ñóng góp tài chánh, ñề 
nghị thông báo by text message và email. 

Rất cảm phục nhiệt tình của BPT và ñóng 
góp bài viết của các Anh Chị AHCC. 
 

• BPT 
Cám ơn AH ñã có lời khen và ñọc LTCC 

ONLINE. Chúng ta ñang sống trong thời ñại 
của INTERNET và COMPUTER, nếu chúng ta 
tận dụng ñược các phương tiện này, thì như 
AH nói, cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng và 
tiện lợi hơn, và cũng tiết kiệm ñược nhiều thờì 
giờ và tiền bạc… 

Thân chúc AH và gia ñình ñược nhiều may 
mắn, bình an và mạnh khỏe. Rất mong nhận 
ñược bài viết của AH cho LT . 
 

• AH Võ Khuê/ Hồ Văn Trượng 
Em cám ơn các anh ñã gởi báo cho em ñể 

theo dõi sự họat ñộng của các anh chị. Nhưng 
vì hai vợ chồng em ñi làm bận quá, nên xin 
các anh tạm gác không gởi cho em một thời 
gian. ðể lúc nào rảnh, em sẽ gởi lại xin các 
anh tiếp tục gởi sau. Em sẽ giữ ñịa chỉ này vào 
phone book của em. 

Chúc các anh vui khỏe. Em rất chân thành 
cám ơn các anh. 
 

• BPT 
Xin cám ơn AH ñã cho biết việc tạm ngưng 

gởi báo. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, ở ñâu, 
chân trời, góc biển, và…trong rừng sâu, AH 
cũng có thể ñọc LTCC, số cũ, số mới qua 
website: www.ltahcc.com. 

Thân chúc AH và gia ñình ñươc mọi sự 
như ý, bình an và mạnh khỏe. 

 

• AH Nguyễn Tư Thị ðiềm 
Cháu ñã nhận ñược LTCC số 101. Từ nội 

dung ñến hình thức ñều xuất sắc. Cháu có thể 
nói chắc chắn 100% không có ñặc san nào 
bằng. Cháu ao ước các bác, các chú tổ chức 
“ðại Hội Công Chánh” ở Nam Cali., mặc dù 
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cháu ở Bắc Cali. ða số các bác, các chú phụ 
trách LTCC ở Nam Cali. Cháu xin các bác, các 
chú cho cháu biết sớm ñể cháu sắp xếp ñi dự. 
Kính chúc các bác, các chú trong BPT cùng 
quý quyến mọi ñiều tốt lành. 
 

• BPT 
Lời khen của cháu làm các chú trong BPT 

tưởng như ñược lên…chín từng mây, nhất là 
chú “Chủ Nhiệm” Nguyễn Văn Luân, cảm 
ñộng ñến nỗi, cứ mời ăn liên miên, lại còn 
tặng cho mỗi người trong BPT một cái kéo cắt 
xương gà. Cũng từ ñó, các chú trong BPT cứ 
“rùng mình” mỗi khi nhìn thấy các cụ Bà cầm 
cái kéo, không biết cắt xương gà hay cắt cái 
gì. Chỉ hoàn hồn khi thấy có con gà nằm trên 
cái thớt. Sau ñó là chú “Tổng Thư Ký” 
Nguyễn Thúc Minh, phụ trách Layout và hình 
thức của LT, ngày nào cũng thức ñến 2, 3 giờ 
sáng ñể chau chuốt LT cho ñẹp, bài vở ngăn 
nắp, ñến nỗi cụ bà Minh ñêm nào cũng phải 
hát bài “Anh 71 (tuổi Dê), Em mới tròn 66 
(tuổi Chuột), sao dê cứ bắt chuột cu ki một 
mình…”.  

Xin lỗi cháu nhé, các chú nói ñùa một tí 
cho vui, cũng như các danh xưng Chủ Nhiệm 
và Tổng Thư Ký cũng là ñể gọi ñùa nhau trong 
nội bộ BPT. Về nội dung của LT, xin chuyển 
lời khen của cháu ñến các tác giả bài viết, ñã 
nồng nhiệt hưởng ứng lời kêu gọi viết bài của 
BPT, vì nếu không có bài của các AH năm 
châu thì không có LTAHCC…Như vậy thì 
cháu nhớ dành thì giờ ñể viết bài cho các LT 
sắp tới nhé. 

Về ðại Hội Công Chánh thì BPT 
LTAHCC không là một thành phần của ban tổ 
chức, nên không biết ngày nào sẽ có, xin ñọc 
phần ñầu của Mục Thư Tín. Mong gặp cháu 
một ngày nào ñó tại Nam Cali. 

Thân chúc cháu và gia ñình một tương lai 
ñầy hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. 

TB: Cháu nhớ ñọc thơ của AH ðặng Ngọc Chi 
nhé, có khen cháu và nhắc ñến cụ Nguyễn Tư 
Tùng. 
 

• AH Nguyễn Huế 
Bài hồi ký của anh Lễ rất hay, làm tôi nhớ 

lại kỷ niệm cách ñây 38 năm về trước tại cảng 
Sơn Trà, ðà Nẵng. Tôi cũng leo lên xà lan, 
một trong 3 chiếc xà lan nằm tại cảng. Tôi ñi 
chiếc xà lan thứ hai, sau một ñêm, một ngày 
lênh ñênh ngoài biển, chiếc xà lan của tôi , dạt 
vào cầu Nam Ô, ðà Nẵng… Chuyện rất dài, 
chưa có thời gian và tâm trí ñể viết hồi ký. Xin 
chúc tất cả và Ban ðiều Hành LTCC lời chúc 
tốt ñẹp nhất. 
 

• BPT 
BPT mong rằng sẽ nhận ñược hồi ký của 

AH cho LTCC #103 sắp tới. AH ráng dành thì 
giờ viết nhé, cứ ñể cụ Bà ngồi bên cạnh thì viết 
cái gì cũng ñược, chỉ trừ lúc 2 cụ “ñùa 
nghịch” với nhau thôi. Các AH năm châu cũng 
ñang mong chờ hồi ký của AH ñó. 

Thân chúc AH năm con ngựa ñược dồi dào 
sức khỏe, bình an và hạnh phúc. 

  

• AH ðặng Ngọc Chi 
Trước hết cám ơn BPT ñã gởi LTAHCC 

ñến tôi. ðọc xong LT, tôi rất vui và cũng rất 
buồn. Vui: Vì còn thấy tên 1 số AH của Nha 
chúng tôi. Buồn: Là BPT ñã khá mệt mỏi. 
Thôi thì tôi cầu nguyện ơn trên “Ban” cho tất 
cả AH trong BPT ñược nhiều sức khỏe ñể tiếp 
tục cho LT tồn tại ñến ñâu hay ñó. Phần phụ 
trách tôi vui là thấy cháu Nguyễn Tư Thị ðiềm 
thế hệ kế tiếp có góp mặt trên LT (ñôi lần). Tôi 
ước ñoán, cháu ðiềm tuổi ñời chắc chắn ñã 
qua 60. Tôi thuộc quyền của Ô. Nguyễn Tư 
Tùng, cựu Trưởng Khu Cơ Khí NCCHK. 
Buồn tiếp là Tr. Tấn Luận báo tin không nhận 
LT AHCC nữa. Tôi chưa quên cái ngày Ông 
Luận ñến thanh tra CB của ñơn vị tôi. Tôi 
cũng chưa quên trong tháng 4/75, hằng trưa 
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khi vào sở 5, Hoành, Luận và tôi hỏi nhau 
“chừng nào Anh ñi”, cùng ñáp “không ñi, ở lại 
xây dựng ñất nước”. Thế rồi…thế rồi…chúng 
tôi phải “ra ñi”. Tất cả những kỷ niệm 
và…và…, tôi xem như mới xảy ra ngày hôm 
qua. Thôi buồn quá mà vui cũng lắm, tôi xin 
dừng bút. Chúc tất cả AH, TH nhiều sức khỏe, 
bình an và cũng không quên BPT, với lời “cố 
gắng”, cố gắng, ñến ñâu hay ñó và xin gởi ñến 
BPT ñiều chỉnh dùm tôi nơi tùng sự của tôi là 
NCCHK chứ không phải HKDS. 
 
 

• BPT 
Thưa AH, người ta thường nói cuộc ñời 

như một giấc mộng, những kỷ niệm vui buồn 
trong dĩ vãng dù xa xưa, nhưng cứ cảm thấy 
như mới xảy ra ñây. Gần 40 năm trôi qua, lâu 
quá mà cũng thật là nhanh quá, các bạn bè 
ngày xưa mỗi người một phương, có người ñã 
ñi qua một thế giới khác, may mà chúng ta còn 
LTCC như một nhịp cầu liên lạc khắp năm 
châu, từ ñó chúng ta biết ñược tin tức các bạn 
bè xưa cũ. Qua tờ báo, AH ñã thấy vui khi ñọc 
tên của một số bạn bè cùng làm tại sở cũ, càng 
vui nhiều hơn khi thấy 1 trong các hậu duệ của 
bác Nguyễn Tư Tùng là cháu Nguyễn Tư Thị 
ðiềm vẫn luôn luôn giữ liên lạc với LTCC.  

Thư của AH làm BPT chúng tôi thật phấn 
khởi, sẽ cố gắng duy trì LT mãi mãi và... mãi 
mãi... 

Xin chúc AH và gia ñình mọi sự tốt ñẹp. 
TB: ðã ñiều chỉnh nơi tùng sự của AH. 

 

• AH Hoàng Như Giao 
Thời ñại này, theo tôi mình cũng nên cải 

tiến LTAHCC: 
1. Không in thành tập giấy, bảo vệ rừng. 
2.  Nhanh, gọn, tiện lợi theo kiểu online- 

chắc các AH cũng vào internet ñể xem 
ñược. 

3. Bớt chi phí, công sức của các AH trong 
BPT- Tôi thấy các anh ñã bỏ công sức 

nhiều quá trong việc chạy lo in ấn, vô 
bì, dán nhãn ñịa chỉ, thật quá sức công 
phu. 

 

• BPT 
Ý kiến của AH thật chính ñáng, tuy nhiên 

có nhiều lý do mà chúng ta không thể bỏ tờ 
báo giấy ñược. Một trong các lý do chính là số 
AH muốn nhận báo giấy khoảng 95% so với 
5% AH muốn dùng website, một sự cách biệt 
quá lớn. Một tờ báo in ñẹp, chữ nghĩa rõ ràng, 
trình bày ngăn nắp vẫn còn là một cái gì 
quyến rũ người ñọc, người ta có thể mang nó 
tới chỗ nào cũng ñược mặc dù nơi ñó có 
internet hay không. 

Thí dụ như một AH ñang ñi vacation trên 
cruise, AH ñó có laptop, hoặc ipad, nhưng giá 
phải trả cho Wifi thì quá cao, do ñó tốt hơn hết 
là có tờ báo giấy, kiếm một chỗ nằm hướng ra 
biển, gió hây hây, vừa ñọc vừa enjoy tuổi 
già…thì ñời còn gì sướng hơn. 

Một lý do khác là còn người muốn ñọc báo 
giấy và quỹ yểm trợ LTCC còn nhiều, thì 
chúng ta còn phải in báo tiếp, không ngưng 
ñược. ðã có nhiều AH thấy quỹ yểm trợ LTCC 
dồi dào thì ñòi trích quỹ ñể tài trợ cho việc tổ 
chức ðại Hội Công Chánh, nhưng BPT 
LTAHCC ñã cương quyết từ chối, vì qũy YT 
LTCC do các AHCC bốn phương tự nguyện 
ñóng góp ñể thực hiện LTCC, không thể làm 
chuyện khác. 

Tuy nhiên, BPT chúng tôi lúc nào cũng 
mong số ñộc giả trên Website càng ngày càng 
tăng, vì rằng trong tương lai sẽ không còn AH 
tự nguyện …vác ngà voi làm báo giấy LTCC 
nữa, tuổi càng cao, sức khỏe càng suy yếu…thì 
ai cũng phải lui vào nơi…ẩn dật. 

Thân chúc AH năm mới sức khỏe dồi dào, 
mọi sự bình an. 
 

• AH Vĩnh Phu 
Trong LTCC 101 ñã ñăng bài “ Câuchuyện 

Tòa Án”, cám ơn. Còn lại 3 bài nữa, ñề nghị 
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cho ñăng tiếp trong các số tới. Cho tôi email 
của BPT hoặc của anh Nguyễn Văn Luân. 
 

• BPT 
Trong việc lựa chọn bài viết ñể ñăng trong 

bất cứ số báo nào, chúng tôi cũng phải có sự 
ñồng thuận của tất cả 8 AH trong BPT. Do ñó, 
chỉ 1 trong 4 bài của AH ñã có sự ñồng ý của 
toàn thể BPT ñể ñăng trong LT 101. Mong AH 
thông cảm và xin tiếp tục gửi bài mới về BPT. 

ðây là email của anh Nguyễn Văn Luân: 
luannguyenhb@gmail.com 

 

• AH Bà Trần Chấn Giang 
Thân chúc các anh chị trong BPT thật 

nhiều sức khỏe ñể chúng tôi còn có báo ñọc 
dài dài. Báo trình bày ñẹp, bài viết rất hay, ñề 
tài phong phú. 

Xin yểm trợ LTCC chi phiếu $50.   
 

• BPT 
Xin cám ơn sự ưu ái và lời nhận xét chân 

tình của Chị. Chúng tôi rất quý mến AH TCG, 
vừa là bạn cùng trường, cùng lớp, và sau khi 
“tơi bời hoa lá” lại ñược cùng nhau tụ họp 
dưới mái nhà (Công Ty ðD bên Khánh Hội) 
một thời gian ñợi chờ!!!! Anh G. ñi sớm ñã ñể 
lại thật nhiều luyến tiếc cho các bạn bè thân 
thương cả bên “nước ñục” lẫn bên “nước 
trong”. Mong chị vẫn vững chãi trên xứ lạ quê 
người này. 

Chi phiếu của chị ñã ñược hủy bỏ như 
thông báo ở trang ñầu của Mục Thư Tín. 

Thân chúc chị ñược mọi sự như ý, an 
khang và thịnh vượng. 
 

NHỮNG LÁ THƯ…TÌNHTÌNHTÌNHTÌNH…TỪ KHẮP 
BỐN PHƯƠNG 

BPT: Các cụ ơi, ñừng hiểu nhầm nhé, không 
phải là thư tình cảm trai gái ñâu, mà dưới ñây 
là những lá thư từ các AH bốn phương, tuy 
ngắn ngủi, nhưng chan chứa tình cảm với LT 
cùng những lời khích lệ BPT. Những lá thư 

này làm chúng tôi rất xúc ñộng và cảm thấy 
việc làm của mình có thêm ý nghĩa. Chúng tôi 
sẽ cố gắng làm mọi cách giữ cho LT ñược 
trường tồn ñể mối giây liên lạc của tập thể 
chúng ta ñược bền lâu: 

 

•  AH Ngô Văn Thành 
Rất mong ñược nhận LTCC, bài viết rất 

hay, biết ñược tin tức của bạn hữu gần xa. 
Kính cảm ơn BPT LTCC, kính chúc BPT 

dồi dào sức khỏe. 
 

• AH Nguyễn Văn Sen 
Rất cám ơn các anh ñã bỏ nhiều thời gian 

và công sức ñiều hành cho LTAHCC, chúng 
tôi cũng mong các anh tiếp tục ñể cho LT ñược 
trường tồn. Mong lắm thay! 

 

• AH Lê Thị Thạnh 
Tôi rất mừng ñến ngỡ ngàng, không ngờ 

còn có thể nhận thêm LTCC nữa. Thật là các 
anh ñã cho tôi một món quà không tưởng. Xin 
ña tạ công khó và sự nhẫn nại của các anh khi 
ñọc LT này. Kính chúc các anh luôn vui, khỏe 
và nhiều may mắn. Xin cho tôi gởi lời thăm 
ñến tất cả các AH khác và gia ñình. 

 

• AH Dư Thích 
Xin cám ơn các anh BPT ñã góp công sức 

cho LTAHCC mãi còn có nhau. 
 

• AH Lê Thanh Tòng 
Xin cám ơn quí anh. Xin kèm theo check 

$50 USD. 
 

• AH Nguyễn Minh Triệu 
Xin tri ân BPT ñã ñóng góp LTAHCC 
 

• AH Nguyễn Cường 
Thành thật cám ơn. Kính chúc sức khỏe. 
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• AH Lê Lương Tứ 
Cám ơn các anh ñã làm cho LTCC còn tồn 

tại. Không có nó, mình thấy như cuộc ñời 
mình thiếu thốn một cái gì ñó. Tôi tin rằng tất 
cả các bạn cũng cùng có ý nghĩ như tôi. Một 
lần nữa cám ơn các anh. 

 

• AH Võ Quỳ 
Rất muốn nhận LTCC ñều vì LT có nhiều 

bài viết rất hay và hấp dẫn. Cám ơn BPT rất 
nhiều. 

 

• AH Huỳnh Văn ðức 
Ban Phụ Trách LTCC quá chỉnh chu. Xin 

chân thành cám ơn. 
 

• AH Nguyễn ðức Nhuận 
Ban Phụ Trách LTCC làm việc quá tốt. 

Xin cám ơn các anh nhiều. 
 

• AH Lê Thành Trang 
Cám ơn BPT LTAHCC. Lá Thư rất 

ñẹp.Các AH New Orleans mong có dịp ñón 
anh em Nam Cali. sang ñây chơi. 

 

• AH Trát Quan Tiên 
Thành thật và rất là cảm tạ BPT LT. 
 

• Bà AH Dương Thanh ðàm 
Bài viết về chuyên môn trong ngành Công 

Chánh cùng du lịch rất hay. Kính xin cám ơn 
quý anh chị ñã góp công của rất nhiều trong 
LTCC. Rất hoan nghênh quý anh chị trong ban 
biên tập. 
 
 
 
 
 
 

TIN VUITIN VUITIN VUITIN VUI    

    

ðƯỢC TIN TRƯỞNG NAM 
CỦA ANH CHỊ ÁI HỮU 

NGUYỄN ðÌNH DUẬT LÀ: 
 

NGUYỄN ðÌNH DOANH 
 

VỪA ðƯỢC THĂNG CHỨC: 

PHÓ GIÁM ðỐC 
KHU KIỀU LỘ 4 – OAKLAND 

CALTRANS 
 

CHÚC M�NGCHÚC M�NGCHÚC M�NGCHÚC M�NG 

CHÚC M�NGCHÚC M�NGCHÚC M�NGCHÚC M�NG    
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TTTTrênrênrênrên    ððððám ám ám ám MMMMâyâyâyây    CCCCaoaoaoao    
Nguyễn Tâm 

 

Tôi nô ñùa với hai con một chập rồi ñể mặc 
chúng tung tăng với ñám trẻ ở công viên. Bước 
thẳng ñến tàng cây, tôi nằm dài xoãi chân trên 
thảm cỏ xanh, tay 
úp xuống cỏ, mặt 
ngẩng lên trời nhìn 
ñám mây trắng 
ñang lững lờ trôi 
trên bầu trời xanh 
thẫm. Quay nhìn 
hai con, tuy chúng 
chưa trưởng thành, 
nhưng nay ñà khá 
lớn. Hai ñứa vẫn 
ñang vui ñùa dưới 
ánh nắng ban mai 
của một ngày vào 
thu trời nhẹ mây cao, bầu trời thật ñẹp. Tôi 
xoay người nằm nghiêng ñể tránh nhửng tia 
nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt, và 
tôi khép mắt lại. Ngọn gió hiu hiu khẽ rì rào 
trong kẽ lá như một ñiệu nhạc êm dịu ñã ru tôi 
về với dĩ vảng, rồi những hình ảnh ñậm nét dần 
dần hiện lại trong tôi. 

Còn chưa ñầy một tuần lễ nữa là ñến lễ 
Giáng Sinh, chúng tôi ñón ñứa con trai nhỏ 
chưa ñược hai tuổi ở nhà thương về. Nó bị cảm 
lạnh nằm trong nhà thương mấy hôm nay, và 
bây giờ ñã khỏi. Chúng tôi vui mừng con mình 
ñã hết bịnh, cùng anh nó chạy xe ñi xem những 
chuỗi ñèn Giáng Sinh rực rỡ ở xung quanh 
xóm. Thật là vui tươi hạnh phúc biết bao. Sáng 
hôm sau, trời còn tối lắm, L. than nhức ñầu 
chịu không nổi và kêu tôi chở ñi nhà thương. 

ðồng thời ñứa bé nằm ngủ chung giường thức 
dậy ñòi mẹ bế. Âu yếm ôm con vào lòng, rồi 
như sức yếu không thể ôm nó ñược lâu, L. trao 

nó cho tôi bồng, 
rồi nằm xuống hai 
tay buông thõng. 
Xe cứu thương ñến 
liền sau ñó, nhưng 
L. không tỉnh lại 
ñược. 

 
Trong nhà 

thương, nhìn ñứa 
con trai lớn mười 
tuổi, ñang vân vê 
những sợi tóc lòa 
xòa trên trán của 

mẹ nó ñang nằm yên bất ñộng mà lòng tôi tê 
tái. Bản chất nó yếu ñuối, tình cảm, hay quấn 
quít bên mẹ. ðâu còn mẹ nữa, tìm ñâu ñược sự 
dịu dàng, mềm mỏng của người mẹ thân yêu ñể 
dạy dỗ nó ở cái tuổi cần ñược dẫn dắt nhất 
trong cuộc ñời, mà bản chất cứng rắn khô khan 
của tôi không thể nào thay thế người mẹ ñược. 
Tôi bồng em trai nó trên tay, nó mở tròn ñôi 
mắt nhìn vô tư lự. Nó còn bé quá chưa biết 
buồn là gì. Nó chưa thắm thía sự mất mát to lớn 
trong cuộc ñời ở cái tuổi chưa lên hai. Nó ñâu 
biết rằng mẹ nó thương nó rất nhiều. Khi nó 
chưa lên một, sáng nào trước khi ñi làm, mẹ nó 
cũng thức dậy sớm nặn sữa ñể dành sẵn cho nó 
bú sữa mẹ tốt hơn sữa bình. Chọn lựa thức ăn 
từng li từng tí cho nó, nên nó mập mạp, hồng 
hào, sổ sữa, ñôi má phính phính. Mẹ nó khuyến 
khích vui mừng khi nó mới chập chững biết ñi. 
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Khoe với mọi người khi nó mới bi bô tập nói 
như là chỉ có con mình biết nói ñược thôi. Lo 
lắng ăn ngủ không yên, thức ñêm thức hôm khi 
nó bị cảm lạnh. Nó ñâu biết rằng mẹ nó ráng 
ôm chặt nó một lần chót, một lần chót thôi rồi 
không thể nào ñược thấy mặt nó nữa. 

 
Em ra ñi mà chưa hưởng ñược gì. Lấy 

chồng trong thời buổi ñất nước chiến tranh; 
chồng là con nhà nghèo tự lập cánh sinh, nên 
cuộc sống lứa ñôi ñâu có rộng rãi gì. Một năm 
sau, sinh con ñầu lòng, cuộc sống thêm phần 
bận rộn. Hai năm sau nữa, phải bỏ xứ ra ñi. Nơi 
xứ lạ quê người, mới ñến chân ướt chân ráo 
phải lập lại từ ñầu. Em ñi làm cho một hãng sản 
xuất quần áo lót trẻ em. Anh ñi làm trong 
xưởng tiện. Cái bằng Luật Khoa cũng như cái 
bằng Công Chánh chân ướt chân ráo mới ñến 
xứ người chưa thể nào ganh ñua với những 
người ở nơi xứ lạ trong thời kỳ kinh tế suy 
thoái thất nghiệp rất nhiều. Sinh kế ñã khó khăn 
ñâu dám ñèo bồng có liền thêm ñứa con nữa. 

 
ðêm nằm em thỏ thẻ: 
Anh à, vào hãng, nhìn chỗ em làm, nghe 

rập một ñiệu nhạc ñinh tai nhức óc, em phát sợ. 
Mình có dự tính gì không anh? 

 
Nơi xứ lạ, mình chưa quen nước quen cái, 

nên trở lại trường em à. ðồng thời anh rán tìm 
một việc làm bán thời gian của một hãng công 
chánh nào ñó dưới San Diego, việc gì cũng 
ñược trong hãng ñó ñể quen lề lối làm việc của 
họ. Vừa ñi học, vừa ñi làm ñể tập trở lại nghề. 

 
Rồi anh chân thật: 
Em thông minh hơn anh, giỏi tiếng anh hơn 

anh, lại khéo léo biết trước biết sau cư xử tốt 
với mọi người, em ñừng lo lắm. 

 
Anh cùng em sửa soạn nhập học cho khóa 

mùa thu thì anh bị tai nạn, máy tiện cuốn gãy 

xương cánh tay trái phải mổ hai lần. Em rất 
khéo tay may cho anh cái áo sơ-mi mà tay áo 
trái rộng ra ñể che dấu cánh tay trái ñang băng 
bột lúc mặc khi ñi phỏng vấn tìm việc làm. Rất 
may mắn, anh tìm ñược việc làm họa viên bán 
thời gian ở dưới San Diego. Về ñến nhà anh 
khoe em ngay. ðó là hãng kỹ sư cố vấn chia lô 
ñất cất nhà ở khu tân lập, thiết lập họa ñồ ñào 
ñất ñắp ñất, ñường xá cống rãnh cách trường 
học khoảng mười dặm. Anh cũng kể lại cho em 
nghe, trong khi phỏng vấn, anh nói thật với ông 
kỹ sư trưởng là anh ñang ñi học ở trường có lớp 
ban ngày, nên xin ông ấy cho anh việc làm bán 
thời gian với giờ giấc làm việc co dãn. Anh hứa 
là công việc sở giao, anh sẻ làm xong ñúng thời 
hạn và tốt ñẹp. Ông ấy rất hiểu biết và tốt bụng 
bắt anh ñưa giờ giấc ñi học, và môn học cho 
ông ấy xem. Ông ấy bảo anh rằng hãng muốn 
mướn một họa viên làm việc toàn thời gian như 
quảng cáo trên báo, nhưng ông ấy bằng lòng 
mướn anh bán thời gian với giờ làm việc co 
dãn, và buộc anh phải làm tối thiểu 28 giờ một 
tuần. Anh cám ơn ông ấy và hoàn toàn chấp 
nhận tất cả những ñiều kiện mà ông ấy ñưa ra. 
Nhờ làm họa viên trong hãng kỹ sư cố vấn nầy, 
và làm những việc ñồ án khác, anh ñã có dịp 
quan sát và biết rõ lề lối làm việc của hãng từ 
lúc khởi ñầu thám sát ñất ñai cho ñến khi hoàn 
tất hồ sơ ñồ án, chi tiết vẽ họa ñồ, áp dụng họa 
ñồ cơ bản trong viêc làm. Trong thời gian nầy, 
anh chỉ biết trường học, sở làm và căn nhà của 
ñại gia ñình cách trường học ñộ 30 dặm mà tất 
cả ñều tận tình giúp ñỡ và tận lực làm lại từ 
ñầu. Các môn ñã học trong trường trước ñây, 
bảy mươi phần trăm ñã lãng quên trong thời 
gian mười năm làm việc ở quê nhà. Ba mươi 
phần trăm còn lại ñã cuốn trôi theo dòng nước 
của biển Thái Bình. Việc học, việc làm thật là 
bận rộn. Bài tập thứ hai, thứ tư phải nộp. Bài 
tập thứ tư, thứ sáu phải nộp. Bài tập thứ sáu, 
phải nộp cho giờ học tuần sau. Thì giờ còn lại 
cho gia ñình, cho riêng em ñâu có bao nhiêu. 
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Dè sẻn chi tiêu, nên ñâu có ñưa em ñi ñây ñi 
ñó. Ngay cả công viên Balboa nổi tiếng ở San 
Diego, cư dân ai ai cũng biết. Nhưng, em và 
anh không biết công viên ấy ở ñâu và ñẹp xấu 
thế nào. Tiện tặn chi tiêu, ban ñầu mua ñược 
cái xe cũ, thỉnh thoảng lại chết máy. Một hôm, 
khi anh và em trên ñường ñến trường, xe chết 
máy dọc ñường. Em ngồi trong xe, anh ra ngoài 
dưới mưa, ñứng bên lề ñường ngoắc xe xin quá 
giang. Rất may, ñến trường kịp giờ thi cuối 
khóa một môn học của anh, nhưng mặt mày tóc 
tai anh ướt ñẵm. Em ân cần ñưa anh cái khăn 
tay ñể thắm nước mưa cho bớt ướt.  

 
Bây giờ em ñã học xong, ñã ñi làm. Em 

không còn 
phải nghe 
ñiệu nhạc 

trong 
hãng làm 
quần áo 
lót trẻ em 
ñã làm em 
phát sợ. 
Anh cũng 
ñã học 
xong, ñã 
ñổi sở 

làm, cùng em dọn nhà lên Orange County, và 
bây giờ chúng mình có thể ganh ñua với những 
người ở nơi xứ lạ. Suốt quãng ñời từ khi lấy 
chồng ñến giờ, em ñã cực nhọc lo toan. ðến khi 
an lạc, em lại ra ñi. Em có hưởng ñược gì ñâu. 
Người ta có thể quên ñi những lúc sung sướng, 
nhưng không thể nào quên ñược những lúc khó 
khăn cực khổ sống chết có nhau. 

 
Nhiều người thân ñến thăm anh ñể chia xẻ 

nỗi buồn, nhưng anh cảm thấy mình cô ñơn, trơ 
trọi không biết phải làm gì. Một nỗi hụt hẫng, 
sợ hãi như một người bị ñắm thuyền trong ñêm 

tối giữa biển khơi ñầy sóng gió không biết bến 
bờ là ñâu. 

 

Anh không ở nhà với ñông ñúc người, mà 
chạy vào sở. Người bạn ñồng sở nói với anh 
sao không ở nhà mà vào sở làm chi. Anh ấy có 
biết ñâu rằng anh ñang chạy trốn; không biết 
trốn chỗ nào, nên anh vào trốn trong sở. Khi chỉ 
có một mình mình mà cô ñơn, cái cô ñơn ñó là 
bình thường, còn ở chổ ñông người, mà mình 
vẫn thấy cô ñơn, cái cô ñơn ñó thắm thía biết là 
dường nào. Ông chú từ San Jose xuống thăm, 
thương tiếc, ngậm ngùi: 

Gà trống nuôi con những ngậm ngùi 

Bây giờ chi nữa cũng là thôi 

Căn nhà tổ ấm còn nguyên ñó 

Bóng dáng người thương ñã khuất rồi. 

Nhà tôi cách sở làm khoảng ba mươi dặm; 
sáng sớm ra ñi, tối mịt mới về. Có hôm tôi ñang 
làm trong sở, nhà trường ñứa con trai lớn của 
tôi gọi tôi về gấp ñể ñón nó vì nó khóc và xé 
trang vở viết. Thầy giáo ñã ñưa nó lên văn 
phòng. Về ñến văn phòng nhà trường, tôi thấy 
nó mặc bộ ñồ xám xám, mặt mày buồn xo, một 
mình ngồi thui thủi ở góc phòng. Lòng tôi 
thương con tôi vô hạn. Hỏi ra mới biết thầy 
giáo bắt học trò trong lớp vẽ con mắt cắt ra. Nó 
vẽ không ñược, và vì quá tuyệt vọng nên òa 
khóc và xé trang giấy mà nó vẽ con mắt không 
xong. Tôi biết con tôi vụng về tay chân lắm. 
Giờ thể thao, nó không bắt ñược trái banh của 
bạn ñồng lớp ném tới, làm sao nó vẽ con mắt 
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cắt ra cho ñược. Thì giờ của tôi ở nhà ít quá, và 
tôi cũng không rành tâm lý ñể dạy con tôi một 
cách ñúng mức ở cái tuổi trẻ người non dạ của 
nó. ðứa con trai nhỏ của tôi lúc nhỏ hay cảm 
cúm hoài. Giờ nghỉ bịnh, cũng như giờ nghỉ 
hằng năm của tôi cạn dần. Khi nó bịnh, tôi sờ 
da nó, nếu thấy nóng mà hâm hấp mồ hôi, tôi 
ñỡ lo vì bịnh cảm không nặng lắm. Còn nếu da 
nó khô rang như hực lửa, tôi lo lắm vì nó cảm 
nặng. Ban ñêm áp tai vào lưng nó, nếu nghe 
tiếng rồ rồ to, tôi biết ñường phổi nó khó thở. 
Nhiều hôm văn phòng lớp mẫu giáo và giữ trẻ 
gọi tôi về ñón nó sớm vì nó nóng cảm lạnh. 
Mùa ñông, trời mưa nặng hạt, lòng tôi nôn 
nóng muốn chạy nhanh về ñón con tôi. Nhưng, 
xa lộ số 5, xe ñông như mắc cửi, ngừng rồi 
chạy, chạy rồi ngừng. Trời rất lạnh, nhưng tôi 
cảm thấy lòng mình ấm lại khi nghĩ tới một cậu 
bé ở nơi xa chỗ tôi làm, môt mình ngồi lại chờ 
tôi ñến ñón trong khi các bạn bè về hết. Khi tôi 
ñến nơi, ánh mắt cậu bé rất vui mừng. Có hôm 
cậu bé hỏi tôi rằng: 

Ba, sao các bạn của con có mẹ ñến ñón, còn 
con không có mẹ ñến ñón hả ba? 

Mẹ con mất rồi, con à. 
Mất là thế nào hả ba? 
Mất là ngủ quên, rồi bay lên trời, rồi không 

về ñược nữa. 
Có phải mẹ ở trên những ñám mây cao ñó 

không ba? 
Phải. 
Con nhớ mẹ con quá. Có thể nào con lên 

gặp mẹ con trên những ñám mây cao ñó không 
ba? 

Không ñược con à. Mẹ con ở xa lắm, con 
không lên ñược ñâu. Nhưng lúc nào mẹ con 
cũng nhìn thấy con. Con rán ngoan ngoản, học 
giỏi ñể mẹ con vui lòng. 

 
ðời người phức tạp khó khăn ñâu dám mơ 

ước nhiều, chỉ mong ñược một ước mơ tầm 

thường: một người mẹ cho hai con tôi, cũng là 
người ñầu ấp tay gối cho mình, mà sao ước mơ 
ấy là cái gì quá xa vời mà cánh tay ngắn ngủi 
của mình không thể nào với tới ñược. 

 
Tôi giật mình vì có ai ñụng nhẹ chân tôi, và 

tôi nghe tiếng nói quen thuộc bên tai: 
 
Ba nghĩ gì mà thừ người ra vậy ba? 
Tôi chưa kịp trả lời, nó hỏi tiếp: 
Chiều nay mình ăn món gì vậy ba? 
Thịt băm xào trứng 
Hay là ba ñổi món ñi 
Món gì vậy con? 
Trứng xào thịt băm 
 
Tôi cười, xoa nhẹ trên ñầu nó. Ba cha con 

lững thững ra xe ñến tiệm hamburger ở ñầu 
ñường. 

 

Trên trời một màu xanh trong vắt, chỉ tụ lại 
ở chính giữa một ñám mây trắng ở trên cao. 

 
TN 

Tháng 8/2013 
 

BPT: Các hình ảnh ñược lấy từ Internet. 
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Tác giả: Tràm Cà Mau 
 

Khi Tiến ñang học ñại học, thì Hoa mới tấp 
tểnh vào trung học. Hoa là em gái nhỏ của bạn. 
Con bé sạch sẽ, áo quần ñơn giản gọn gàng, 
mặt mày sáng sủa. Tiến hay ñến nhà chơi. 
Nhiều khi Hoa ñem bài toán nhờ Tiến giảng 
giúp. ðể cho 
mau xong, 
Tiến giải bài 
toán cho Hoa, 
con bé không 
chịu, bảo rằng 
nó không 
muốn ai làm bài giúp, chỉ nhờ giảng cho hiểu, 
ñể từ ñó nó có thể tự làm bài lấy. Tiến ngạc 
nhiên, chưa thấy một ñứa bé nào có cái ý tưởng 
lạ như vậy. Một lần Tiến nhìn cuốn tập vở nháp 
của Hoa, thấy sáng sủa, ngăn nắp, gọn gàng, 
các bài toán ñược gạch bằng thước thẳng thắn, 
chứ không phải quẹt nghiêng những ñường 
ngang dọc. Sau mỗi ñoạn nháp, có gạch ngang 
thẳng thắn bằng thước kẻ ñể tách biệt phần nầy 
với phần kia. Thấy tập vở nháp của con bé còn 
sạch sẽ và thứ tự hơn cuốn vở bài học của 
nhiều người khác, Tiến cười và nói: 

“Chết rồi em ơi!” 
“Chết cái gì hở anh?” 
“Chết cái thằng nào sau nầy xui xẻo lấy em 

làm vợ. Ngăn nắp, sạch sẽ thế nầy, thì chỉ khổ 
cho thằng chồng mà thôi!” 

Hoa cười toe, nhìn Tiến với ánh mắt tinh 
nghịch, nói lớn: 

“Em không lấy ‘thằng’ nào cả. Chỉ lấy anh 
thôi. Cho anh khổ. ðáng ñời” 

Tiến nạt: “Con nít chưa biết gì, ñừng nói 
bậy!” 

Nhìn cái bàn học của Hoa ngăn nắp, sách 
vở vuông vắn sạch sẽ, bao bì gọn gàng. Tiến 
nói tiếp: 

“Lời tiên tri của anh sẽ ñúng như thần phán. 
Mai mốt mở mắt ra mà xem! Cái thằng nào vô 
phước lấy em làm vợ, sẽ chết nhăn răng ra.”  

Tiến lui tới với bạn, ăn ngủ trong nhà, thân 
mật, xem Hoa như em gái nhỏ. 

 
Tiến tốt nghiệp ñại học, ñi làm xa. Nhiều 

năm sau, khi có dịp trở về thành phố cũ, Tiến 
ghé thăm gia ñình bạn. Gặp lại Hoa, Tiến ngẩn 
ngơ ñứng nhìn như bị trời trồng, mất hồn mất 
viá trước nét ñẹp thanh tú của em bạn ñang ở 
tuổi dậy thì. Thân thể ñầy ñặn, ngực nở nang, 
vòng eo thon, chiếc quần ôm bó mông, chân 
dài. ðôi môi hồng nhạt he hé như cười, má 
trắng mịn trong suốt, có nhiều ñường gân máu 
lăn tăn, với hai núng ñồng tiền thoang thoáng. 
Chiếc mũi thon nhỏ, thẳng. ðôi mắt dài, hơi 
xếch, như ñang cười, có ñuôi, long lanh sáng. 
Chiếc cằm chẻ trên cổ cao trắng, có tóc ñen dày 
cắt ngang ót. Hương con gái thơm mùi sữa 
thoang thoảng trong không gian. Thấy Hoa ñẹp 
như thiên thần, Tiến quên mất lời tiên tri năm 
xưa. 

Hoa cười, nụ cười duyên dáng làm Tiến 
ngẩn ngơ. Nhờ tình thân ngày xưa làmTiến bạo 
dạn liều lĩnh: 

“Chết anh rồi Hoa ơi!” 
   “Sao mà chết?” 
   “Hoa ñẹp quá. 
Anh không ngờ! 
Ngày xưa mà 
biết ñược thế 
nầy, thì…” 

“Thì sao hở anh?” 
“Thì… thì, thì anh có vợ ñẹp.” 
“Chưa muộn mà anh! Em vẫn chờ anh ñây. 

Ngày xưa em có nói là không lấy ‘thằng’ nào. 
Chỉ lấy anh thôi, cho anh khổ!” 

“Có thật không? Anh tình nguyện chịu khổ 
suốt ñời vì em.” 
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Thế là Tiến và Hoa nắm tay nhau bồi hồi 
sung sướng, lòng lâng lâng như bay trên mây, 
muốn lắm chưa dám ôm nhau vào lòng. 
 

ðám cưới 
ñược tổ chức 
một thời gian 
ngắn sau ñó.  

Tiến có hai 
bộ áo ‘vét’ còn 
mới, ñẹp, trang 
trọng, có thể lịch sự mặc trong lúc ñám cưới. 
Nhưng Hoa lắc ñầu không chịu, vì ñám cưới thì 
phải mang áo quần mới. Tiến bảo: “Có ai biết 
mới hay cũ ñâu mà sợ?” Hoa nhăn nhó: 
“Nhưng em biết. Em biết là ñủ rồi.” Hoa dẫn 
Tiến ñi tìm thợ may nỗi tiếng trong thành phố, 
chọn vải may áo quần cưới cho chồng, lựa giày 
vớ mới có màu sắc hoà hợp với áo quần. Lựa 
cái “cà-vạt” sao cho nổi trên màu “sơ-mi” 
trắng, nhưng không chìm vào áo vét bên ngoài. 
Tiến chìu cho vợ vui, và thấy rắc rối ñã khởi 
ñầu. 

Hoa kỹ lưỡng soạn sẵn chương trình hôn lễ, 
từng chi tiết một, ñưa cho Tiến bắt học thuộc. 
Những lời cám ơn, giới thiệu, dặn dò trong tiệc 
cưới của hai họ cũng ñược viết sẵn, ñưa cho hai 
bên ñọc và sửa chữa, in thành nhiều bản, ñể 
từng người học cho thuộc lòng. Ông chú ñại 
diện nhà trai nạt rằng: “Tao già ñầu thế nầy, mà 
ăn nói không ra hồn hay sao mà ñứa con nít 
mới nứt mắt phải dạy dỗ, bắt học thuộc lòng?” 

Hoa yên chí mọi việc sẽ ñược tiến hành 
xuôi chèo mát mái. Thế mà trong tiệc cưới, ông 
ñại diện họ nhà gái không ñọc bài soạn sẵn, 
ứng khầu nói nhiều chuyện lang bang không 
liên hệ gì ñến ñám cưới, làm Hoa giận tím mặt, 
khóc, Tiến phải dỗ dành mãi mới tạm yên. 
Phần Tiến, dù vợ ñã dặn dò kỹ lưỡng, thế mà vì 
nể bạn, uống rượu say mèm, khuya ñó phải 
khiêng xác về phòng, và ngủ vùi ñến sáng, bỏ 
mất ñêm ñộng phòng. Hoa nằm khóc rấm rứt. 
Hôm sau tỉnh rượu, bị vợ giận, Tiến thì thầm 

vào tai Hoa: “Gấp chi chuyện ñó, ngày tháng 
còn dài mà.” Hoa xì một tiếng và ñẩy chồng ra, 
không dám giận tiếp, vì sợ Tiến hiểu lầm. 

 
Tiến sung sướng có vợ ñẹp, giỏi, ñảm ñang, 

ngăn nắp, cẩn thận. Làm việc gì cũng nghiêm 
chỉnh, ñàng hoàng. Nhưng Tiến vẫn cảm thấy 
có cái gì ñó quá lễ nghi và trang trọng, dường 
như không ổn, thiếu tự nhiên, nguội mất cái lửa 
nồng nàn mỗi khi vợ chồng vui thú gối chăn. 
Cả hai phải chuẩn bị mọi chuyện thật kỹ mới 
ñược khởi sự nhập cuộc vui: Tắm rửa kỳ cọ 
sạch sẽ, giường màn thay mới, khăn lót, chăn 
ñắp ñầy ñủ, cẩn thận. Khi vợ chồng vui vầy, thì 
cái thế nằm cũng phải thẳng thắn, ngay ngắn, 
nghiêm trang. Rồi như một cổ máy vận hành 
ñều ñặn. Vợ Tiến nằm bất ñộng, hai tay buông 
xuôi, nhắm mắt như e thẹn, như ñang phạm tội 
tày trời, và không có một ñộng tác hòa hợp nào. 
Những khi không kiểm soát ñược cảm xúc dồn 
dập, thì Hoa chỉ nghiến răng và hít hà nhè nhẹ. 
Việc e thẹn và thiếu hợp tác nồng nàn trong khi 
yêu nhau, làm cho Tiến cũng cảm thấy mất mát 
phần lớn cảm xúc, vơi ñi niềm hoan lạc. Nhiều 
lần Tiến muốn thay ñổi thế nằm trong lúc yêu, 
Hoa gạt phắt, không chịu. Những lúc nầy Tiến 
cúi ñầu, che dấu nụ cười thầm kín với ý nghĩ vợ 
anh còn khó hơn cả ông Khổng Tử ngày xưa, 
thịt cắt không vuông không ăn, còn Hoa thì 
nằm không ngay thẳng, ñừng hòng có cuộc 
mây mưa. Nhưng Tiến thấy thương vợ biết kềm 
chế cảm xúc, không lộ liễu như những người 
ñàn bà trong phim ảnh, khi khoái lạc dâng tràn 
thì lồng lộn, la hét rú gào như hổ ñộng rừng. 
Tiến kể cho Hoa nghe chuyện vợ chồng anh 
Năm, họ yêu nhau bất kỳ nơi ñâu, trong phòng 
tắm, phòng khách, bàn viết, sàn nhà, bếp, nhà 
xe, rừng cây, bãi biển, trên du thuyền, khách 
sạn…khắp nơi, bất cứ lúc nào mà thấy lửa lòng 
bốc cháy, thì họ nhập cuộc ngay. Hoa lắc ñầu 
nghiêm khắc nói: “Anh ñừng nói chuyện bậy 
bạ ñó với em. Em không muốn nghe!” 
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Kể từ ngày lấy ñược vợ, Tiến mất cái thú ăn 
ở bừa bãi. Xưa áo quần quẳng lung tung trên 
ghế, bàn, giường, tủ. Sách vở, báo chí chất 
ñống khắp nơi. Hoa cần mẫn sắp ñặt lại mọi 
thứ vật dụng ngăn nắp, thứ tự, cẩn thận, ñâu ra 
ñó. Cái gì ở vị trí nào, dùng xong thì phải cất 
lại nơi cũ. Tủ áo quần, loại mùa ñông, mùa hè 
treo riêng. Sách vở xếp theo thể loại, có danh 
mục, thứ tự. Chén bát cũng mỗi thứ ñể riêng. 
ðặt ra nội quy hai mươi mấy ñiều, viết dán trên 
tường. Không ai ñược phá lệ. Tiến hoa mắt với 
những ñiều khoản ghi trong nội quy. Tiến nhìn 
vợ vừa cười vừa nói: “Em ơi, ñây là tổ ấm hạnh 
phúc hay là quân trường huấn luyện lính?” Hoa 
ñáp: “Anh có nghe câu ‘Quân trường ñổ mồ 

hôi, chiến trường bớt ñổ máu không’?” 
Thời ñộc thân, Tiến thường cơm hàng cháo 

chợ, qua loa cho xong bữa. Khi ăn tại nhà, thì 
cũng chỉ một cái dĩa lớn với muỗng nĩa. Vừa ăn 
vừa nghe nhạc, xem truyền hình hoặc ñọc sách, 
có khi chăm chú ñọc quên cả ăn. Bây giờ mỗi 
bữa cơm trịnh trọng ngồi vào bàn, phải có khăn 
ăn, khăn bàn với màu sắc phù hợp, muỗng nĩa, 
thứ nào ñể bên phải, bên trái của người dùng. 
Mọi thứ ngăn nắp, không ñược ñể lộn xộn. Khi 
ăn thì có món ăn trước, món ăn sau, theo thứ tự 
quy ñịnh. Tiến thường ñùa: “Rồi thứ nào nó 
cũng vào bụng, hoà lẫn với nhau, ăn trước hay 
sau thì cũng thế thôi.” Hoa nhăn mặt nghiêm 
khắc bảo chồng ñừng nói chuyện tào lao. 

Khi ăn, Tiến ñược vợ nhắc nhở mãi, không 
ñược chống cùi chỏ lên bàn, ăn uống phải từ 
tốn, húp canh ñừng tạo thành tiếng, ñang nhai 
nhồm nhoàm thì không ñược nói. Tiến lầu bầu: 
“Ngăn nắp. kỹ luật quá ñáng, làm mất cái tự 
nhiên, mất ngon một phần, và mất luôn cả cái 
hạnh phúc ñược tự do ăn uống theo ý mình.” 

 
Từ ngày Hoa bước chân về nhà nầy, phòng 

ốc sáng sủa, sạch sẽ ngăn nắp hẳn. Báo chí, thư 
từ, hoặc các thứ vật dụng khác ñều ñược dọn 
sạch, cất kỹ. Mỗi lần muốn ñọc, Tiến phải ñi 
tìm, lục lạo hết nơi nầy qua nơi khác, mà không 

dám than một tiếng. Cái bàn ñược lau chùi sạch 
sẽ mỗi ngày, trống trơn, với cái bình hoa còn 
tươi, cánh hoa nào hơi héo phải ngắt ra ngay. 
Mấy cái hộp bấm tự ñộng ñiều khiển máy 
truyền hình, máy chiếu phim, máy hát, thứ nào 
phải ñể vào vị trí thích hợp gần máy ñó. Các 
loại chìa khoá khi ñi về phải treo ngay vào hộp, 
ở ñúng vị trí ñã quy ñịnh. Không ñược thuận 
tay mà móc ñại vào. Kính ñeo mắt cũng có nơi 
chốn riêng. Hoa thường nói ñùa, nếu không có 
nàng, thì chồng phải phí phạm cả một phần 
năm ñời người ñể ñi tìm chìa khoá xe và kiếng 
ñeo mắt. 

Ban ñầu, Tiến cũng hơi bực mình khổ sở vì 
sự ngăn nắp quá ñáng, nhưng cũng phải gắng 
làm theo cho vợ vui. Lâu dần, thành thói quen, 
nhưng vẫn không thấy thoải mái. 

Lần hai vợ chồng ñi thăm viện bảo tàng 
nghệ thuật D’Orsey ở Paris, Tiến muốn chụp 
hình vợ với các bức tượng ñàn ông ñẹp, nở 
nang, bằng ñá trắng khỏa thân loã lồ, Hoa 
không chịu và nói nhỏ: “Ngượng chết! ðừng. 
Gì mà lõa lồ, chàng hảng chân tay, phơi bày tục 
tĩu” Khi ñi qua một bức tranh lớn bằng khung 
cửa sổ, vẽ hình cái bộ phận kín của ñàn bà, râu 
ria ñen rậm rì như lau sậy của một khe núi, 
Tiến dừng lại ngắm nhìn. Tưởng cái ñó là tục 
tỉu sổ sàng, phải che ñậy, dấu diềm kỹ, không 

ngờ mấy ông 
Tây cũng khám 
phá ra ñược nét 
nghệ thuật, ñem 
ra trưng bày cho 
thiên hạ chiêm 
ngưỡng chơi. 

Hoa kéo tay dục chồng ñi và nói: “ði, ñi! 
Nhìn gì mà kỹ thế? Không biết xấu hổ với thiên 
hạ sao? Kỳ lắm. Chẳng phải là nghệ thuật.”  

Tiến gượng lại: “ðể anh xem ông hoạ sĩ 
nầy vẽ cái gì mà lạ quá, nghĩ mãi không ra!”  

Hoa cằn nhằn; “Cái gì nữa. Ai có lạ gì thứ 
nầy?” 
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“Anh chưa thấy cái gì lạ như thế nầy bao 
giờ cả!”  

“ðừng có giả vờ. Anh biết chán!” 
Tiến thở dài: “Của vợ, còn chưa ñược thấy, 

làm sao thấy ñược của ai?” 
Hoa nhéo vào vai Tiền, rồi kéo áo lôi chồng 

ñi. 
 

Một sáng chủ nhật Tiến bắc thang leo lên 
mái nhà ñể tìm hiểu tại sao có mấy vết ố vàng 
trên trần. Loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra nơi hư 
hỏng làm nước thấm xuống. Tiến bò qua phía 
mái nghiêng bên kia, nhìn xuống thung lũng, 
thấy nhà cửa, ñường sá, xe cộ và một vùng hồ 
rộng thơ mộng, mải mơ màng. ðứng trên mái 
nhà cũng có cái 
khoái cảm lạ, lâng 
lâng. ðến lúc nhìn 
ngắm ñã chán chê, 
ñịnh trở xuống, thì 
cái thang không 
còn ñó nữa. Tiến 
cười, biết vợ tưởng cái thang ñể quên từ hôm 
nào nên mang cất. Tiến gào xuống thật to tiếng: 

“Em ơi, ñịnh nhốt anh trên mái nhà sao? 
Tội nghiệp anh. ðem thang ra cho anh xuống! 
Anh ñang ở trên mái nhà ñây!” 

Tiến kêu mãi mà vợ vẫn không nghe. Tiến 
dùng cây gõ vào máng xối, tạo thành tiếng ñể 
báo hiệu, vẫn không kết quả. Lúc nầy Hoa ñã 
lái xe ñi xuống phố rồi. Gào mãi khản cả cổ, 
không ai ñáp lời. Tiến bò qua mái bên kia ngắm 
cảnh và làm vài ba câu thơ cho qua thì giờ chờ 
ñợi vợ về. Rồi nổi hứng, ñứng trên mái nhà mà 
khoa tay múa chân ca hát vu vơ. Nắng càng lúc 
càng nóng nực, vừa khát nước, vừa mót tiểu. 
Khát khô cả cổ. Muốn ngồi trên mái nhà xả vòi 
rồng xuống nhưng sợ, hàng xóm biết. Tiến mệt 
nhoài và ñổ cáu. Thấy ông cụ hàng xóm ngồi 
phơi nắng trước hiên nhà, Tiến gào lớn gọi ông, 
ñể nhờ kêu ñiện thoại cho vợ về. Gọi mãi mà 
cụ chẳng nghe. Gõ mạnh vào máng xối ông 
cũng tỉnh bơ, Tiến chợt nhớ cụ nầy ñã ñiếc ñặc 

từ lâu rồi. Chán quá và thấy mệt, Tiến ngồi lên 
ñường nóc, hai chân gác hai bên ñể giữ cho an 
toàn, sợ ngủ gục, té xuống chết tươi. 

Mãi ñến quá trưa mới thấy Hoa lái xe về. 
Tiến vội la thật lớn và khua tay múa chân cho 
vợ nghe, sợ khi vào nhà, thì không còn nghe 
ñược nữa. Hoa ngước nhìn lên mái nhà: 

“Anh làm gì trên mái thế ? Cứ leo lên mái 
nhà mãi! Coi chừng, cẩn thận kẻo té. Bác Long 
rơi từ mái nhà, nằm liệt mấy năm nay rồi ñó. 
Xuống ngay ñi!” 

“Em cất mất cái thang rồi, anh làm sao mà 
xuống ñây! Em phạt anh ác quá! Giam trên mái 
từ sáng ñến giờ. Khát khô cháy cổ họng, lại 
mót gần tiểu ra cả quần rồi ñây” 

“Chết, chết, khi cất thang em ñã nhìn lên 
mái không thấy anh, tưởng ñâu anh ñể quên 
thang từ hôm nào khác. Thôi em xin lỗi anh.” 

Dằn cơn giận, Tiến nói ñùa cho lòng nhẹ 
bực tức: 

“Mau lên. ðem thang ra! ðừng ñể hàng 
xóm họ tưởng anh giận vợ làm reo, leo lên mái 
nhà ngồi hát vu vơ!” 

 
Nhiều lần, ñang ñịnh sửa chữa một cái gì 

ñó, Tiến ñể tạm mấy cái kềm buá trên bàn, ñi 
xuống kho tìm thêm mấy món dụng cụ khác, 
khi quay lại, thì các thứ kia biến mất. Tiến bâng 
khuâng không biết mình lẩn thẩn, quên trước 
quên sau, như bị bệnh mất trí nhớ, mộng mị. 
Rõ ràng, mới ñể mấy cái dụng cụ trên bàn nầy, 
bây giờ bay mất tiêu. Tiến không dám hỏi vợ, 
ngại bị cằn nhằn to tiếng. Khi bị hỏi, thường vợ 
Tiến hay gắt gỏng: “Em không ñụng vào cái gì 
của anh cả. Cứ ñổ thừa cho em hoài. Ai mà 
chịu nổi?” Tiến không muốn cãi vã ồn ào, ñi 
lục lại thùng dụng cụ, và thấy cái búa, kềm nằm 
ñó. Tiến cứ nghĩ không chừng, chính anh, lẩm 
cẩm, chưa lấy ra mà tưởng ñể trên bàn. Sự 
thực, thì Hoa thấy chướng mắt, tưởng Tiến bừa 
bãi, mà ñem cất ñi. 

ðôi lần, Tiến vừa kéo cái máy hút bụi ra, 
chưa kịp cắm ñiện, thì vội vã chạy vào nhà cầu 
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tiểu tiện. Khi quay ra, thì không thấy cái máy 
ñâu cả. Tiến bực mình: “Cái máy hút bụi ñâu 
rồi? Anh mới ñể ñây! Em có cất ñi không?” 

Vợ Tiến gắt: “ðể bừa bãi lung tung. Khi 
nào dùng mới lôi ra. ðể giữa nhà chướng mắt 
lắm.” 

Bất cứ lúc nào, khi Tiến ñặt tạm một cái gì 
ñó ở ñâu, ñể ñi tìm thêm cái khác, khi quay lại 
thì ñã biến mất. Biết vợ ñã cất ñi, dọn dẹp lại 
cho ngăn nắp, thứ tự. Tiến cứ âm thầm tìm lại, 
không muốn nói ra. Bực nhất là chùm chìa 
khoá và ñôi mắt kiếng, cứ mới ñể tạm ñâu ñó, 
thoắt một cái, là biến ngay, chúng trở vào nằm 
ñúng vị trí ñã chỉ ñịnh. 

Một lần lái xe ñịnh ñi chơi xa trong vài 
tuần. Trước khi khởi hành, Tiến cởi cái áo 
khoác ngoài máng lên ghế, ñể vào cầu tiểu xả 
cho hết nước thừa trong cơ thể Khi quay lại, 
thấy cái áo ñã biến mất, biết vợ ñã cất giúp. 
Tiến mở tủ lôi áo mặc lại vào người, nhưng ñã 
lấy lộn áo khác, vì hai cái cùng màu, giống 
nhau. Khi ñi xa ñã ba trăm dặm, mới khám phá 
ra cái ví nằm trong túi áo kia, tất cả giấy tờ, 
bằng lài xe, tiền bạc, thẻ tín dụng, ñều nằm ở 
nhà. ði tới thì không ñược, ñi lui thì mệt quá. 
Bực lắm, mà Tiến chỉ dám than nhẹ nhàng: 

“Em làm hư cuộc hành trình của chúng ta 
rồi!” 

“Ai bảo anh bừa bãi, máng áo vào ghế làm 
chi? Trước khi mặc áo vào, thì phải kiểm soát 
lại chứ! Không có quyền ỷ y chuyện gì cả.” 

 
Cứ mỗi lần ñi ñâu, vừa lái xe ra khỏi nhà 

chừng vài dặm, thì vợ hỏi:  
“Anh ñã khoá cửa nhà rồi chứ?” 
“Rồi” 
“Chắc không? Chắc anh ñã khoá rồi chưa?” 
Dù ñã khoá rồi, nhưng vợ hỏi bất ngờ, hỏi 

tới, làm Tiến lúng túng, nghi ngờ, không biết 
mình ñã thực sự khoá rồi hay chưa. Nhiều khi 
phải quay xe lại ñể kiểm soát. Lần nào cũng ñã 
khóa rồi. Tiến giận bảo: “Lần sau có hỏi, thì 
hỏi ngay khi xe chưa nổ máy, nếu ñã ñi ra rồi, 

thì anh sẽ không trả lời ñâu! Có những lúc em 
ra khỏi nhà sau anh, mà cứ hỏi anh ñã khoá cửa 
chưa thì làm sao anh trả lời ñược? Em cẩn thận 
quá, lo lắng quá, làm mất cái thanh thản tâm 
hồn ñi.” Hoa cười rất tự nhiên: “Nếu chưa biết 
chắc cửa ñã khoá, thì cứ áy náy, lo âu, làm sao 
mà lòng thanh thản ñược?”  

Mỗi ñêm, vợ Tiến cứ hỏi ñi hỏi lại nhiều 
lần, cửa ngõ nầy ñã khoá chưa, nhà xe có quên 
ñóng cửa, ñèn tắt chưa, có mở bếp nấu gì 
không, nếu có thì ñã tắt bếp chưa. Dù ñã trả lời, 
mà vợ cứ ñi hỏi lại ñến năm bảy lần nữa làm 
Tiến phải cáu gắt gỏng.. 

Từng ñêm, vợ bắt Tiến ñi ngủ ñúng giờ, 
không cho ñọc sách ru giấc, lấy lý do ñèn chói 
mắt. Thèm ñọc sách lắm, mà Tiến ñành chịu 
thua. Sáng nghe ñồng hố báo thức thì phải dậy, 
không ñược nằm ngủ nướng. Tiến thèm thuồng 
những giấc ngủ nướng tuyệt diệu ñó, nhưng 
không bao giờ có ñược. 

Có người hỏi Tiến sao khi nào cũng ăn mặc 
trịnh trọng, áo quần thẳng thắn, tóc tai gọn 
gàng như ñi ăn ñám cưới. Tiến cười, ñùa rằng: 
“Bắt chước người xưa mà nói, sau lưng một 
người ñàn ông ăn mặc chững chạc, có con mắt 
nghiêm khắc của một bà vợ ngăn nắp kiểm 
soát.”  

 
Những lúc 

Tiến ôm ñầu 
khổ sở vì cái 
ngăn nắp thứ tự 
sạch sẽ của vợ, 

Hoa ñến ôm vai, vò tóc chồng ñùa nhắc lại lời 
nói của Tiến ngày xưa: “Lời tiên tri của anh ñã 
chứng nghiệm như thần!” Rồi tiếp: “Biết là sẽ 
khổ, mà cũng cứ liều chết xung phong nhào 
vào! Rán chịu thôi”./. 

 
Tràm Cà Mau  

 
BPT: Hình ảnh ñược lấy từ Internet. 
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SSSS����ng Chng Chng Chng Ch����t là gì?t là gì?t là gì?t là gì?    
 

Nguyễn ðức Chí 
 

Lời nói ñầu: 

Bài “Sống Chết là gì?” ñược gợi ý từ 

những trich dẫn dưới ñây ñược trình bầy trong 

cuốn sách “Lưới trời ai dệt”, tác giả Nguyễn 

tường Bách: 

1- Theo Duy thức, thì cả thiên nhiên lẫn 

cách mô tả về nó cũng như tư duy 

chúng ta ñều là biến hiện của một suối 

nguồn duy nhất, ñó là Thức. Trang 357. 

2- Vật lý không thể chấp nhận hình ảnh 

một Thượng ñế toàn năng, nhưng với 

Duy thức tông, vật lý gặp lại một khái 

niệm tương tự, ñó là Thức. Thức biến 

hiện ra mọi dạng thứ tâm vật, sinh ra 

thực tại vật lý lẫn toàn bộ tâm lý. 

Nhưng Thức khác với Thượng ñế của 

thời Trung cổ ở chỗ, nó cũng biến hiện 

linh hoạt, nhưng nó vô ngã, vận hành 

vô chủ và chỉ là dạng ñộng của một 

Tính Không.Trang 357.  

Trong bài viết dưới ñây Thức nói chung 

còn ñược gọi là Thức vi tế (Subtle 

Consciousness) bao gồm tám Thức trong Phật 
giáo. Tám Thức này chỉ là biến hiện của 

Thức vi tế trong vũ trụ hiện tượng. Trong 

toán học một con Số có thể là số nguyên, số 

thập phân, số chẵn, số lẻ, số âm, số 
dương,…Tương tự như vậy Thức vi tế biến 

hiện ra Lục Căn Thức, Mạt Na Thức, A Lại 
Da Thức trong vũ trụ hiện tượng. 

 
Thức là gì? 
 

Thức (Consciousness) luôn rung ñộng và 
là nơi tích trữ các dữ kiện. Vì rung ñộng Thức  

ñã biến hiện (transform) ra vũ trụ hữu hình 
(visible universe) này, hay tổng quát hơn vũ trụ 
hiện tượng (phenomenal universe). Trong vũ 
trụ hiện tượng, các dữ kiện bao gồm hành ñộng, 
cư xử, ý niệm, lời ăn, tiếng nói, vọng ước,… 

ñược gọi là nghiệp, vật chất dưới dạng năng 
lượng, năng lượng, tinh thần, tâm linh, tâm, 
hiểu biết, kinh nghiệm, tài giỏi, yếu kém, thông 
minh, ngu ñần, nhân, quả, duyên, v. v.. 

Ngoài Thức biến hiện ra vũ trụ hiện tượng,  
ñược gọi là cảnh giới thế gian trong bài viết, 
còn có vô hạn những Thức khác cũng rung 
ñộng biến hiện ra các vũ trụ khác hay cảnh giới 
khác, vì chúng không rung ñộng tương tác 
thích ứng với vũ trụ hiện tượng. 

ðơn giản hoá, Thức gồm hai phần Tâm 
Thức và Thân Thức biến hiện ở bên trong hay 
bên ngoài vũ trụ hiện tượng. Thân Thức dự trữ 
năng lượng. Trong vũ trụ hiện tượng Thân 
Thức biến hiện dưới dạng vật thể hay năng 
lượng. 

Trong vũ trụ trụ hiện tượng có những tiểu 
vũ trụ thí dụ như thiên hà, thiên thể, mặt trời, 
trái ñất, con người, vi trùng, cục ñất…. Mỗi vật 
thể là biến hiện của một Thức, và mỗi Thức 
này là tổng hợp của nhiều Thức khác. Ngay 
trong con người cũng có những Thức như bàn 
tay, giác quan, tâm, tâm linh, tinh thần, vi 
khuẩn…Tất cả những Thức này thường rung 
ñộng giao thoa tương tác với nhau, với Thức vũ 
trụ, và với những Thức ngoài vũ trụ hiện tượng, 
ñể tạo ra những dữ kiện khác hay những Thức 
khác. 

Cá nhân một người ñược sinh ra khi cái 
Thức biểu hiện ra cá nhân ñó trong vũ trụ hiện 
tượng ñã rung ñộng và giao thoa tương tác với 
các Thức khác một cách thích hợp. Thức cá 
nhân này phải ñìều ñộng kết hợp dữ kiện 
(nghiệp, nhân, duyên và các dữ kiện khác như 
năng lượng, tinh thần,…) của nó với các Thức 
kia ñể tạo ñìều kiện sinh ra cá nhân ñó. 
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Khi Thức cá nhân rung ñộng không còn 
phù hợp với vũ trụ hiện tượng thì cá nhân ñó 
chết ñi. Thức hết biến hiện trong vũ trụ hiện 
tượng, nhưng tất cả những dữ kiện biểu hiện 
trong vũ trụ hiện tượng cho cá nhân này ñược 
tích trữ vào Giòng Thức cá nhân ñó, và những 
gì biểu hiện cho các cá nhân khác cũng ñược 
tích trữ trong Giòng Thức của từng cá nhân 
khác. 

Nếu ta hỏi con người có thực hay không thì 
cũng giống như ta hỏi ngày ñêm có thực hay 
không. Nếu ta ñang ở trên trái ñất thì ta nói có 
ngày ñêm. Nếu ta ngồi trong một phi thuyền 
không gian thì ta nói không ngày ñêm. Còn như 
nếu ta ở ngoài vũ trụ hiện tượng thì ta nói 
chẳng có ngày ñêm, và cũng chẳng không ngày 
ñêm. Ba hiện tượng này chỉ là biến hiện của 
Thức, và ñược Thức cảm nhận như vậy. 

Thức con người và Thức vũ trụ không 
những giao thoa với nhau mà còn tương tác 
giao thoa với những Thức khác không biến 
hiện trong vũ trụ hiện tượng. Như vậy Thức 
biểu hiện người sống vẫn giao thoa tương tác 
với Thức biểu hiện người ñã chết, giác quan 
của người sống không có khả năng cảm nhận 
ñược tác ñộng này. Thức biểu hiện người ñã 
chết cũng không cảm nhận ñược vũ trụ hiện 
tượng giống như người sống. Ta cũng không 
biết người vừa mới sinh ra ñã mù, họ cảm nhận 
thế gìới của chúng ta như thế nào. 

Tóm lại Thức một người hay vật chỉ là 
tổng hợp của các Thức rung ñộng tương tác 
với nhau. Con người cũng như cái xe ñược 
danh xưng như vậy khi Thức biến hiện trong 
cảnh giới thế gian. Thức vũ trụ hiện tượng là 
tổng hợp của tất cả các Thức ñã rung ñộng 
tương tác với nhau ñể biến hiện ra vũ trụ 
hiện tượng hay cảnh thế gian. Khi một người 
chết ñi thì Thức lại trở về với các Thức ñang 
biến hiện trong các cảnh giới khác với thế 
gian. Nếu tất cả các Thức biến hiện ra vũ trụ 
hiện tượng không còn rung ñộng tương tác 

ñể biến hiện ra cảnh giới thế gian thì vũ trụ 
hiện tượng không có nữa. Tất cả các Thức 
ñó sẽ trở về những cảnh giới khác hay vũ trụ 
khác ñang ñược biến hiện bởi những Thức ở 
ngoài vũ trụ hiện tượng. ðó chính là cái có 
và cái không của vũ trụ hiện tượng, nói rộng 
hơn ñó cũng là có và không của các cảnh 
giới khác. 

Theo Phật giáo thì Tâm sinh cảnh. Tâm này 
là tâm gì, tâm của vũ trụ hiện tượng, hay tâm 
của cá nhân. Nếu là tâm vũ trụ, trong bài viết 
gọi là Thức, thì Thức này rung ñộng biến hiện 
ra toàn thể vật thể và cảnh giới trong vũ trụ 
hiện tượng. ðó là tâm sinh cảnh trong triết lý 
Phật giáo. Còn như nếu là tâm của cá nhân thì 
khi tâm này, nói cách khác là Thức, rung ñộng 
sẽ sinh ra Thức cảm giác ñể cảm nhận ñược 
cảnh giới ñã ñược biến hiện như nó là trong vũ 
trụ hiện tượng, chứ không phải tâm cá nhân 
sinh ra cảnh giới. Tâm cá nhân có thể cảm nhận 
cảnh giới thế gian không giống với người khác 
hay với tât cả mọi người khác, và như vậy theo 
Phật giáo có thể ñược gọi là tâm (cá nhân) sinh 
cảnh. Cảnh này chỉ có cá nhân ñó cảm nhận 
ñược thôi. Thí dụ A và B ñang cãi nhau, rồi A 
ñột nhiên mặt ñanh lại ñồng thời nắm bàn tay 
lại. Một người C nhìn thấy vậy thì nghĩ là A sẽ 
ñấm cho B một quả, nhưng người bên cạnh D 
lại nghĩ là A dằn lòng không muốn tát vào mặt 
B nên tức giận mà nắm tay lại. Tâm C và tâm D 
cảm nhận cảnh giới khác nhau. Người bị loạn 
sắc cảm nhận cảnh giới thế gian khác người 
bình thường. Ngay cả hai người bình thường ăn 
cùng một trái xoài cũng cảm nhận chua ngọt 
khác nhau. Vì vậy theo Phật giáo gọi là tâm (cá 
nhân) sinh cảnh. Còn cảnh ñó chỉ là biến hiện 
của Thức như nó là trong vũ trụ hiện tượng.  

Cộng nghiệp là những người ở chung trong 
một cộng ñồng, Thức của họ có chung một cảm 
nhận thí dụ thấy cái xe hơi thì gọi là xe hơi 
(danh xưng) và biết phận sự của nó là gì; trái 
lại Thức một bộ lạc trong rừng sâu khi thấy cái 
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xe hơi không biết gọi là gì và ñể làm gì...Một 
thí dụ khác là có một nhóm cùng cộng nghiệp 
coi rượu là một lưu linh tuyệt cú, nhưng một 
nhóm cộng nghiệp khác ở một xứ Ả Rập lại gọi 
thức uống ñó là nước ñái qủy.  
 

Sống Chết 
 

Sống trong vũ trụ hiện tượng là biến hiện 
của Thức khi Thức rung ñộng thích hợp với 
vũ trụ; còn Chết là khi Thức không còn rung 
ñộng thích hợp nữa. Khi nào Thức rung 
ñộng thích hợp thì lại có sự sống, và kiếp sau 
ñược tạo ra trong cảnh giới thế gian. 

Sau khi một người chết ñi, vì nghiệp trần 
còn nặng, Thức người ñó phải tìm cách trở lại 
thế gian, ñó là nhân. Thức rung ñộng tương tác 
với Thức nghiệp của những người sống ñể tìm 
sự kết hợp, ñó là nghiệp. Sau ñó phải ñợi có 
một người ñàn ông, một ñàn bà, trong nhóm 
Thức nghiệp ở trên, ngủ với nhau, ñó là duyên. 
Thức lợi dụng lúc ñó ñể rung ñộng sao cho 
ñồng ñìệu với Thức của hai người ñể nếu thụ 
thai ñược (duyên), Thức có dịp trở lại thế gian, 
ñó là quả. Thức này phải tranh ñua với các 
Thức khác cũng ñang tìm về thế gian và cũng 
tương tác với Thức những người sống mình 
ñang cộng hưởng. Nếu Thức ñến trước các 
Thức kia thì chỉ có một ñứa bé ra ñời. Còn như 
ñến cùng một lúc thì có hiện tượng sinh hai, 
sinh ba.  

ðời người coi như một vở tuồng trong ñó 
có những màn kịch. Người viết kịch ví như là 
Thức, ñã có những dữ kiện. Vì cảm xúc (rung 
ñộng của Thức) mà viết ra vở kịch (nhân). 
Muốn trình diễn vở kịch phải kiếm diễn viên có 
khả năng và hội tác hoà hợp với nhau (nghiệp) 
ñể tập dượt trình diễn. Giai ñoạn cuối là tìm nơi 
có khán giả (duyên) ñể trình diễn vở kịch. Như 
vậy mới hoàn tất vở tuồng (quả). 

Mỗi một màn kịch tựa như một ngày sống 
của một ñời người. Một vở kịch như một cuộc 

ñời. Khi vở kịch ñã trình diễn xong, không còn 
diễn viên nữa, không còn cảnh hỉ nộ, ái ố nữa. 
Người viết kịch lại soạn một tuồng khác, kiếm 
các diễn viên khác, các diễn viên này không 
biết ñến tuồng trước và các diễn viên của tuồng 
trước, nhưng tuồng mới này ñã ñược tác giả 
viết ra nhờ thâu thập các dữ kiện và kinh 
nghiệm cũng như dữ kiện của tuồng trước. 

Con người cũng như các diễn viên của một 
vở kịch. Vở kịch hết là không còn diễn viên. 
Sau khi chết con người không còn nữa nhưng 
cái Thức vẫn luôn hiện hữu. Và cái Thức ñó 
vẫn rung ñộng ñể có dịp thuận tiện thì trở lại 
biến hiện trong vũ trụ hiện tượng, hay cảnh giới 
thế gian. Cá nhân ñược Thức biến hiện trong 
ñời này không nhớ ñược cá nhân ñược Thức 
biến hiện trong kiếp trước. 

Kiếp người là do nghiệp tạo ra. Vì ñược 
Thức biến hiện trong vũ trụ hiện tượng, tâm 
con người bị ràng buộc với vũ trụ hiện tượng 
và thời gian chi phối, tâm không có khả năng 
cảm nhận ñược những kiếp trước tàng trữ trong 
rừng dữ kiện nghiệp của Giòng Thức. Con 
người dù có biết mình tái sinh là do cái nghiệp 
của mình nhưng không thể biết kiếp trước ñược 
nếu không hành thiền.  
 

Thiền là gì? 
 

Thiền là một phương pháp ñược áp dụng 
trong vũ trụ hiện tượng ñể giảm bớt rung 
ñộng của Thức cá nhân trong ñó có Thân 
Thức và Tâm Thức. Muốn vậy ta phải tìm 
cách hành thiền sao cho thân không ñộng, 
tâm không ñộng. 

Khi Thức cá nhân bớt rung ñộng thì giao 
thoa tương tác với các Thức khác giảm ñi, cũng 
như rung ñộng của các Thức khác ít ảnh hưởng 
lên Thức cá nhân. Lúc ñó cá nhân sẽ không còn 
bị các ngoại cảnh hỉ nộ ái ố chi phối. Thân và 
tâm không còn cảm nhận cái ñau ñớn hay sung 
sướng của cảnh giới thế gian kể cả vật chất lẫn 
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tinh thần. Khi Thức hoàn toàn dứt rung ñộng 
thì Thân Thức và Tâm Thức ñạt giác ngộ. Giác 
ngộ là trí huệ, thấu triệt Thức và thông suốt 
tương tác của vô lượng Thức ñã biến hiện ra 
cảnh giới thế gian và các cảnh giới khác. 
Giác ngộ này chỉ là giác ngộ tương ñối, ñó là 
giác ngộ trong cảnh giới thế gian, vì tâm không 
ñộng ñối với cảnh giới thế gian, nhưng vẫn có 
thể rung ñộng trong các cảnh giới khác. Còn 
thân thì chỉ có thể bất ñộng ñối với trái ñất, 
nhưng vẫn di chuyển cùng với trái ñất. Giác 
ngộ tương ñối có nghĩa là Thức tạm thời ra 
khỏi cảnh giới thế gian nhưng vẫn còn bị ràng 
buộc bởi thân. Chỉ khi nào thân chết ñi thì 
Thức giác ngộ không còn biến hiện trong cảnh 
giới thế gian, và thoát khỏi vòng Sinh Tử khỏi 
trở lại cảnh giới thế gian. 

Khi hành thiền phải ngồi yên, thân bất 
ñộng, tâm tĩnh lặng. Muốn như vậy chế ñộ ăn 
uống có ảnh hưởng lớn ñến ngồi thiền. Kinh 
nghiệm ngồi thiền cho biết là ăn rau trái, ngũ 
cốc có tác dụng làm cho thân, tâm dễ lắng 
ñọng, trái lại thịt cá, rượu không giúp cho tâm 
thân tĩnh lạc. Như vậy mục ñích của ăn ngũ 
cốc, rau trái, kiêng thịt cá, rượu, là ñể cho tâm 
và thân ñược yên tĩnh lúc ngồi thiền. 

Giữ giới (giới luật) chỉ có mục ñích là giải 
nghiệp, cũng như tụng kinh là làm cho tâm 
khỏi bị những ý tưởng này nọ quấy nhiễu. 
Những hành tập này khó ñưa ñến giác ngộ, vì 
nghiệp thì trùng trùng ñiệp ñiệp, giải sao cho 
hết; tâm làm sao tĩnh ñược khi miệng vẫn còn 
tụng niệm. Chỉ có ngồi thiền mới ñi ñến giác 
ngộ, vì một khi tâm và thân bất ñộng rồi thì 
chẳng cần tụng kinh cũng như giữ giới vì tâm 
ñã không giao ñộng thì còn giới ñâu mà giữ. 

Giác ngộ tương ñối ñã ñược ñề cập ở trên. 
Khi ñã giác ngộ tương ñối thì Thức cá nhân ñó 
không trở lại biến hiện trong cảnh giới thế gian. 
Nhưng Thức ấy vẫn còn rung ñộng thích ứng 
với cảnh giới khác, và biến hiện ở trong cảnh 
giới ñó. Ngay cả ðức Phật và các vị thiền sư 

cũng ñều giữ im lặng khi ñược hỏi về cõi hư 
vô, hay giác ngộ tuyệt ñối sau khi Thức hoàn 
toàn bất ñộng, nghĩa là thoát khỏi cảnh giới thế 
gian nhưng cũng không còn biến hiện ở các 
cảnh giới khác. Có lẽ lúc ñó cũng không còn 
Thức nữa. Có sinh phải có diệt. Thức ñã hoàn 
toàn tĩnh lặng tuyệt ñối, Thức chết vì không 
rung ñộng nữa, trở về với hư vô cũng như ñã 
sinh ra từ hư vô hay còn gọi là Không. 

Khi ñã giác ngộ thì thấy tất cả các Thức 
tương tác với nhau và thay ñổi không ngừng vì 
Thức rung ñộng và luôn có thêm dữ kiện mới, 
và tất cả hiện ra như nó là, phi thời gian. Một 
thí dụ ñơn giản, tất cả những khung hình nhỏ 
của các cảnh trong một cuốn phim chiếu bóng 
ñược trải ra trước mặt ta, ta biết ngay cốt truyện 
phim, hồi kết thúc, khác với những khán giả 
ñang ngồi trong rạp theo dõi trên màn ảnh từ 
cảnh này ñến cảnh kia, và muốn biết hồi cuối 
phải ñợi cho thời gian trôi ñi. Nếu ñạo diễn 
thay ñổi một số cảnh hay hồi kết thúc thì phim 
khác ñi, ta biết ngay là phim thay ñổi vì mọi 
tấm ảnh mới thay thế ảnh cũ của phim ñược 
bầy ra trước mắt ta. ðối với một khán giả A 
ñang ngồi xem phim thì lại khác. A ñang xem 
ñến phần này nhưng phần sau ñạo diễn thay 
những hình ảnh khác vào phim, A không biết 
truyện phim bị thay ñổi. Một người ñược Thức 
biến hiện trong vũ trụ hiện tượng bị chi phối 
bởi thời gian, không biết gì xẩy ra trong tương 
lai giống như A ñang ngồi xem phim trong rạp 
vậy.  

Người ñã giác ngộ thấy phơi bầy một  
Giòng Thức (Stream of Consciousness) từ gốc 
ñến ngọn thay ñổi không ngừng của một cá 
nhân hay một vật thể. Vì vậy nhìn trên giòng 
Thức của một cá nhân, người ñó thấy ngay các 
tiền kiếp của cá nhân này. 
 

Thiền chữa bệnh. 
 

Nguyên nhân chính của bệnh là hệ thống 
miễn nhiễm bị suy thoái, các bộ phận trong con 
người không vận dụng thi hành phận sự ñiều 
hoà với nhau, tinh thần bị căng thẳng. Môi sinh 
và chế ñộ ăn uống có tác dụng lớn lên hệ thống 
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miễn nhiễm và ñiều hành của các bộ phận cơ 
thể. Môi trường xã hội như kinh tế, công ăn 
việc làm, tranh ñua, giành dật, lo lắng sẽ gây ra 
tình trạng tinh thần căng thẳng. Tất cả những  
hiện tượng kể trên ñều là Thức. Nếu thiền sao 
cho Thức cá nhân bớt giao ñộng thì miễn 
nhiễm tăng, bệnh sẽ khỏi. Về vật chất phải thay 
ñổi chế ñộ ăn uống ñể các bộ phận cơ thể ñiều 
hành hoà hợp với nhau, không vận ñộng bừa 
bãi quá ñộ. Làm như vậy thì Thân Thức sẽ 
giảm giao ñộng. ðể cho tinh thần bớt căng 
thẳng, phải hành thiền sao cho thân, tâm tĩnh 
thì môi trường xã hội dù có xáo trộn loạn xạ 
ñến ñâu cũng khó ảnh hưởng ñến tinh thần 
mình.  

Thí dụ có một cá nhân bị ung thư phổi. 
Thức phổi của cá nhân ñã giao ñộng lung tung, 
làm cho tế bào bình thường của phổi cũng giao 
ñộng loạn xạ, biến thành tế bào ung thư ñiều 
hành bất thường, sinh sôi nẩy nở loạn xạ chèn 
ép các tế bào bình thường nằm cạnh chúng. 
Hành thiền sao cho Thân Thức, Tâm Thức bớt 
giao ñộng thì ung thư phổi sẽ hết vì một khi 
Thân Thức, Tâm Thức bớt giao ñộng thì tất cả 
các Thức của từng bộ phận cơ thể cũng lắng 
ñọng xuống làm cho tế bào không có thể ñiều 
hành loạn xạ nữa mà phải nhịp nhàng trầm tĩnh 
ôn hoà với nhau. 

Chế ñộ ăn uống có tác dụng mạnh mẽ ñến 
rung ñộng của Thân Thức có nghĩa là tất cả các 
bộ phận cơ thể, nói riêng là Thức phổi của cá 
nhân nói trên. Khoa học cho biết là một khi ñã 
bị ung thư thì tế bào ung thư tranh nhau hấp thụ 
protein trong thức ăn ñể phát triển nhanh 
chóng. Hơn nữa tế bào ung thư không bị thay 
thế nhanh như tế bào thường, và kéo dài ñời 
sống ñể tiếp tục sinh thêm tế bào ung thư mới. 
Muốn diệt tế bào ung thư chỉ có một cách duy 
nhất là làm sao cho chúng bị chết ñói, vì những 
phương pháp hoá trị, xạ trị ñều tác ñộng làm 
tăng giao ñộng của Thức. Các nhà khảo cứu ñã 
và ñang tìm chế ñộ ăn uống cho từng loại ung 
thư sao cho tế bào ung thư không ăn ñược các 
thức ăn ñó và sẽ chết ñói. Tuy nhiên tế bào ung 
thư cũng có Tâm Thức nên sau một thời gian 
có thể biết biến hoá ñể thích ứng với ñồ ăn 
trước kia không hấp thụ ñược. Ngoài ra nếu hai 
bộ phận bị ung thư thì ñồ ăn diệt tế bào ung thư 

bộ phận này có thể là món khoái khẩu của tế 
bào ung thư bộ phận khác. 

Như vậy cách bỏ ñói tế bào ung thư hiệu 
lực nhất là nhịn ăn, chỉ uống nước ñun sôi ñể 
nguội ít nhất một tháng thì tận diệt ñược tế bào 
ung thư và mầm mống của chúng. Nếu chỉ nhịn 
ñược hai tuần thì khi ăn lại chỉ nên ăn gạo lứt 
muối mè. Một ñến hai tuần sau ñó lại nhịn hai 
tuần nữa. Sau khi ñã hết ung thư, mỗi năm cũng 
nên nhịn hai lần, mỗi lần một ñến hai tuần. 
Nhịn ăn cũng có thể không hiệu lực nữa nếu tế 
bào ung thư sau một thời gian biến hoá chịu ñói 
ñược, nhưng biến hoá ñể chịu ñói thì rất khó 
khăn cho tế bào ung thư vì chúng háu ăn và 
không có ăn là chết. 
    

Hôn mê, cận tử, ma. 
 

Người bị hôn mê (coma), nhất là sau khi bị 
ñột qụy não (stroke), là do Tâm Thức của cá 
nhân ñó  không còn biến hiện trong vũ trụ hiện 
tượng hay cảnh giới thế gian nữa, nhưng một 
phần quá nhỏ của Thân Thức vẫn còn bám víu 
trong cảnh giới thế gian. Thức cá nhân kể cả 
tâm và thân không còn khả năng ñể muốn biểu 
hiện sự sống của cá nhân ñó trong cảnh giới thế 
gian. Chính vì vậy nên ñể Thân Thức rung 
ñộng tự nhiên, nói khác ñi không nên dùng các 
phương tiện nhân tạo hay y khoa ñể kéo dài 
tình trạng bất ñộng hôn mê của thân xác. Cùng 
lắm là dùng các phương tiện ñể kéo dài tình 
trạng bất ñộng hôn mê trong một thời gian một 
ñến hai tháng, chẳng nên ñể Thức cá nhân ở 
trong tình trạng dang dở, muốn thoát ra hay trở 
lại cảnh giới thế gian ñều không ñược. Thức cá 
nhân chỉ mong ñợi thâu hồi năng lượng từ thân 
xác khi cơ thể cá nhân chết ñi, ñể thoát ra khỏi 
thế gian. 

Người chết là khi cả hai Tâm Thức và Thân 
Thức rời thế gian, nhưng người cận tử (chết ñi 
sống lại) là do Thân Thức ñã rời cảnh giới thế 
gian tạm thời, nhưng Tâm Thức vẫn còn biến 
hiện trong ñó. Tâm Thức vẫn còn nhận biết 
những gì ñang xẩy ra trong cảnh giới thế gian, 
vì vậy khi Thân Thức trở lại ñược với thế gian 
(sống lại) thì Tâm Thức có phương tiện xử 
dụng miệng của thân ñể mô tả những gì ñã 
nhận biết ñược trong lúc Thân Thức rời thế 
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gian. Tâm Thức của người cận tử không khác 
Tâm Thức của người sống, nhưng người cận tử 
không còn Thức cảm giác, mắt, mũi, miệng,..vì 
vậy không trông không nói như người ñang 
sống. Những kinh nghiệm y khoa cho biết là 
sau khi sống lại, người cận tử kể lại là ñã cố 
gắng gào lên là mình chưa chết nhưng chẳng ai 
nghe thấy gì hết.  

Nhờ trước khi rơi vào tình trạng cận tử các 
dữ kiện thí dụ cái áo trắng ñã ñược tích trữ 
trong Giòng Thức của người cận tử. Trong tình 
trạng cận tử, Tâm Thức người cận tử cảm nhận 
ñược cái vật thể (cái áo trắng) bác sĩ săn sóc 
mình ñang mặc. Khi sống lại người cận tử kể 
truyện là ñã thấy bác sĩ mặc áo trắng ñang săn 
sóc mình, hắn làm ñược như vậy là nhờ ñã vận 
dụng các dữ kiện tích trữ trong Giòng Thức ñể 
tìm danh xưng áo trắng cho vật thể Tâm Thức 
ñã cảm nhận ñược trong lúc cận tử. Nếu tâm 
một người cận tử thay vì quan xát cảnh vật thế 
gian, ñã cố gắng tìm cách thoát khỏi cảnh thế 
gian. Tâm Thức ñã ñến ngưỡng cửa của cảnh 
gìới khác và cảm nhận ñược ngưỡng cửa cảnh 
giới khác. Vì nợ trần chưa trả, tâm người cận tử 
không qua ñược ngưỡng cửa cảnh gìới khác và 
phải quay về thế gian. Sau khi sống lại, người 
cận tử không thể diễn tả cho người trần hình 
dung ñược cái ngưỡng cửa cảnh giới khác vì 
cảnh giới ñó ñâu có biến hiện trong vũ trụ hiện 
tượng, nên tất cả các danh xưng dùng trong 
cảnh giới thế gian ñều không áp dụng ñược. 

Ma là người cận tử nhưng thân xác ñã chết 
không thể trở lại thế gian. Vì Tâm Thức còn bị 
ràng buộc trong thế gian hay chưa muốn rời 
khỏi thế gian, vẫn vật vờ trong cảnh giới thế 
gian nên ñược người ñời kêu là ma hay hồn ma. 
Còn Thân Thức của ma thì biểu hiện dưới dạng 
năng lượng trong vũ trụ hiện tượng. Tuy nhiên, 
chỉ những người có Thức rung ñộng tương tác 
với Thức ma thì mới thấy hay cảm nhận ñược 
ma. Thức cá nhân có khi chỉ tương tác ñược với 
Thức ma này nhưng chưa chắc ñược với Thức 
ma khác. Thức ma cũng có thể hành thiền hay 
tu tập ñể toàn thể hay một phần Thức thoát 
khỏi thế gian. Những ma nào vẫn chưa thoát 
khỏi thế gian, nhưng một phần Thức có khả 
năng thoát khỏi thế gian, có thể biết ñược một 
phần nào những gì sắp xẩy ra trong thế gian. 

 

Giấc mơ. 
 

Thức của một người ngủ say không mộng 
mị, rung ñộng rất ít. Các Thức khác tác ñộng 
lên Thức của người ngủ say không có ảnh 
hưởng ñến Thức của người ñó. Tâm của người 
ngủ say không nhận thức ñược là mình ñang 
ngủ. Người ngồi thiền cũng có Thức rung ñộng 
rất ít, còn ít hơn cả người ngủ say, nhưng tâm 
của người hành thiền nhận thức mình ñang ngồi 
thiền. Nếu người ngồi thiền ngủ gật thì lúc ñó 
tâm người ñó cũng không nhận thức ñược mình 
ñang ngủ gật, và như vậy cũng như người ngủ 
say.  

Người ngủ hay nằm mơ có Thức rung ñộng 
nhiều hơn người ngủ say. Các Thức khác tác 
ñộng lên Thức này, vì Thức này rung ñộng nên 
chấp nhận tương tác nhưng quá yếu nên không 
có phản ứng. Vì vậy khi ta nằm mơ, ta luôn 
chấp nhận các sự kiện hành ñộng xẩy ra và 
không phản ứng hay chống ñối lại. Thí dụ mình 
bị một thằng cướp ñuổi, mình chỉ vắt chân lên 
cổ chạy chối chết không dám quay ñầu lại ứng 
phó. 

Thức giấc mơ tương tác với những Thức 
khác của người ñang mơ, tạo ra những cảm 
nhận thí dụ quá sợ hãi có thể làm cho người 
nằm mơ ú ớ kêu lên hay toát mồ hôi, còn nếu là 
cảm nhận khoái lạc quần lót người nằm mơ có 
thể bị ướt (wet dream).  

Thời còn vượt biển trốn khỏi Việt Nam, tuy 
ñã tới bờ tới bến hay ñã ñược ñi ñịnh cư, hầu 
hết ai ai cũng nằm mơ thấy mình còn ñang ở 
trong nước, khi tỉnh dậy thì mừng rỡ làm sao. 
Cá nhân người viết ñã ñược tầu dầu Shell của 
Pháp vớt, và trong thời gian ở trên tầu cứ thiếp 
ngủ ñi ngày cũng như ñêm là lại mơ thấy mình 
còn ñang ở Saigon. Tại sao như vậy? Rất ñơn 
giản, những người thân, bạn bè, hay những 
người biết mình, ñã nghĩ hay nói chuyện nhắc 
tới mình và chuyện vượt biên của mình, do ñó 
Thức của họ tương tác với Thức của mình ñể 
tạo ra những giấc mơ kể trên.  

Ngày 13 tháng 12, 2013 người viết nói 
chuyện với anh bạn N về giấc mơ. N nói là mấy 
ngày trước vừa nằm mơ thấy mình phải thi lại 
bằng Bác sĩ tại Mỹ, cái bằng N ñã thi trước ñây 
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trên 30 năm rồi. ðến nơi dự thi, người ta cho 
biết là mọi người ñã thi xong ngày hôm qua. 
Còn ñang phân vân không biết phải làm thế nào 
thì N tỉnh dậy mừng quá. Nghe N nói vậy, tôi 
nhớ ngay ñến câu chuyện gìữa tôi và ông anh 
họ T cũng là bạn của N, vừa nói với nhau vài 
ngày trước khi N nằm mơ. Hôm ñó T kể với tôi 
là khi mới ở Việt Nam sang, tiếng Anh còn yếu 
nên N học hành khổ sở lắm mới thi lại ñược 
bằng Bác Sĩ Mỹ. Ngay lúc T và tôi nói chuyện 
về N thì Thức của T và của tôi ñã tương tác với 
Thức của N làm cho N sau ñó ñã có giấc mơ ñi 
thi lại bằng. 

Năm 1994 người viết nhận ñược giấy báo là 
bà bác B ñược ñi ñoàn tụ sắp rời Việt Nam 
sang Mỹ. Sau ñó lại có giấy báo là hành trình 
phải hoãn lại một vài tháng vì bác B phải uống 
thuốc trừ lao. Nhưng khoảng một tuần sau bà 
xã V của người viết kể lại giấc mơ ñêm trước 
thấy bác B mặc áo dài nâu nhạt, bước ra khỏi 
chiếc máy bay nhỏ xuống những bực thang ñặt 
trên sân bêtông của một phi trường nhỏ gần 
Philadelphia, không giống như những chuyến 
máy bay quốc tế ñáp xuống phi trường lớn. 
Hơn một tuần sau chúng tôi ñi ñón bác B ñúng 
như cảnh trong giấc mơ V kể lại. Thức của bác 
B cũng như Thức của tất cả những người liên 
quan ñến hành trình của bác B như thông hành, 
visa, máy bay, lịch trình ñã tương tác với Thức 
của V ñể tạo ra giấc mơ của V. 
 

Lý Thuyết Dây. 
 

Trong vật lý học, Lý Thuyết Dây (String 
Theory) ñã tạo một mô hình toán học xử dụng 
những ñoạn dây nhỏ ly ti rung ñộng (vibrating 
strings), ñộ dài khoảng 1.6 chia cho 35 lần 10 
của mét, thay cho phân tử ñể khảo cứu và lý 
giải các hiện tượng trong vũ trụ hiện tượng. 
Các nhà khoa học hy vọng là Lý Thuyết Dây sẽ 
trở thành một lý thuyết tổng quát áp dụng cho 
cả hai thế giới vi mô như ñiện tử, phân tử và vĩ 
mô như hành tinh, thiên thể, thiên hà. Lý 
Thuyết Dây ñã tăng không gian 3 chiều lên 10 
chiều cộng thêm chiều thời gian là 11 chiều. 

Phân tích dây trong mô hình toán học ñưa 
dẫn ñến những vật thể, hình dạng như ñĩa bay 
người ta chơi ném vào không trung hay những 

thảm bay, có hai chiều không gian. Các hình 
dạng này  ñược ñưa vào mô hình toán học Lý 
thuyết dây có tên là màng (membrane) hay 2-
mạng (2-branes). Từ ñó các vật lý gia, toán học 
gia ñã suy rộng tăng 2-mạng lên D-mạng trong 
mô hình toán học và gọi dây là 1-mạng. Hiện 
nay D-mạng cao nhất là 9-mạng. D-mạng cũng 
có tính chất rung ñộng tương tự như dây.  

Những ñoạn dây và D-mạng rung ñộng 
trong mô hình toán học của Lý Thuyết Dây ñể 
tìm hiểu vũ trụ hiện tượng không gì khác hơn là 
Thức và Giòng Thức vậy, vì Thức và Giòng 
Thức cũng rung ñộng nên mới biến hiện ra vũ 
trụ hiện tượng. Tuy nhiên dây và D-mạng có lẽ 
không bao gồm tất cả những tính chất, phận sự 
và vai trò của Thức. Thức tương tác với những 
Thức biến hiện trong vũ trụ hiện tượng và với 
những Thức ngoài vũ trụ hiện tượng. Lý thuyết 
dây có biểu diễn ñược dây và D-mạng như vậy 
không?  

Mô hình Lý thuyết dây bao gồm chiều thời 
gian, vì vậy khó có thể tìm kiếm ñược cái gì 
xẩy ra trước Big Bang, cũng như giảng giải 
ñược các hiện tượng thần thông và thần giao 
cách cảm. Những hiện tượng này xẩy ra phi 
thời gian. 

Vì có sự hiện hữu của thời gian trong vũ trụ 
hiện tượng, các dự án phóng phi thuyền lên 
không gian không giải quyết ñược vấn ñề bức 
tường ánh sáng.  

Những màn ảo thuật ñược trình diễn trong 
America's got Talent như màn trình cho khán 
giả và ban giám khảo xem tờ dollar còn nguyên 
vẹn sau khi ñã bị ñốt cháy, và có lẽ cả màn ảo 
thuật của David Copperfield xuyên qua Vạn lý 
trường thành ñều có thể là thần thông. Biểu 
diễn thần thông ñòi hỏi tiêu thụ một năng lượng 
lớn vì thế người trình diễn mất nhiều sức lực, 
trừ khi ñã ñạt ñến hạng thượng thừa nhờ hành 
thiền, còn không thì phải dùng phép thâu hồi 
năng lượng rất khó khăn, nên dễ bị tổn thọ nếu 
tiếp tục biểu diễn phép thần thông. Không biết 
những màn ảo thuật kể trên có thể lập lại ñược 
không, khi mà những nhà ảo thuật ñó mất khả 
năng thần thông, vì thứ nhất họ có còn ñủ năng 
lực ñể hoá phép thần thông hay không, thứ hai 
họ không ñược xử dụng thần thông ñể mưu cầu 
danh lợi. 
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Thần giao cách cảm: Thí dụ A có khả năng 
thần giao cách cảm. Thức của A luôn tương tác 
với Thức của B. Khi hai Thức giao thoa cộng 
hưởng với nhau thì A cảm nhận ñược ý nghĩ, ý 
ñịnh của B, nhất là những biến cố trọng ñại như 
người thân của B chết thì A, vì có khả năng 
thần giao cách cảm, biết ngay người ấy chết dù 
A có ở nơi xa xôi nào ñó. 

Thần ñồng toán học là người có khả năng 
thần giao cách cảm, hơn nữa lại có trực giác 
biết ngay kết quả của hai số rất lớn nhân hay 
chia với nhau. Thí dụ A là thần ñồng, khi B 
nghĩ hai số nhân với nhau trước khi hỏi A, thì 
A ñã biết ñược hai số ñó vì Thức của A tương 
tác giao thoa với Thức của B nên ñã cảm nhận 
ñược hai số. Vì có khả năng thần ñồng toán học 
hay trực giác nên A biết ngay kết quả trước khi 
B mở miệng hỏi A. 

Thần thông là khả năng của một người có 
thể làm một hiện tượng biểu hiện chỗ này hay 
chỗ kia ngay lập tức. Thí dụ A có phép thần 
thông làm cho những người quan sát anh thấy 
anh lúc ñang ñứng ở ñây, nhìn ra chỗ khác thấy 
anh ñã ở ñấy rồi. A có khả năng làm Thức của 
anh tương tác với các Thức khác ñể biểu hiện 
chỗ này chỗ kia. Hiện tượng thần thông này 
phù hợp với những thí nghiệm khoa học ñã 
ñược minh xác trong Thuyết Lượng Tử 
(Quantum Theory). 

Lỗ ñen (black hole) là một hiện tượng ñã 
ñược khoa học khám phá ra trong vũ trụ 
hữu hình này. ðó là những nơi năng lượng 
và vật chất của các thiên thể chết ñang bị 
Thức ngoài vũ trụ hiện tượng thu hút hay 
thâu hồi ñể biến hiện trong các vũ trụ khác 
hay cảnh giới khác. Có sinh phải có diệt. 
Một khi tất cả năng lượng, vật chất của vũ 
trụ hiện tượng bị hút hết qua những lỗ ñen 
thì vũ trụ chết. Một người khi chết ñi thì 
Thức người ñó không còn biểu hiện trong vũ 
trụ hiện tượng; nhưng khi vũ trụ chết ñi 
Thức vũ trụ không còn biến hiện ra vũ trụ 

hiện tượng nữa. Vũ trụ hiện tượng là không. 
Thức ñã biến hiện trong những vũ trụ khác 
hay cảnh giới khác.  Những Thức này nếu có 
duyên nghiệp lại rung ñộng tương tác với 
nhau ñể biến hiện ra một vũ trụ hiện tượng 
khác sau một Big Bang mới.  
 

Kết luận 
 

Có sinh phải có diệt. Có sướng phải có khổ. 
Có vui phải có buồn. Nếu cá nhân nào muốn sa 
vào cuộc ñời ái ố hỉ nộ, tranh ñua, giành dựt 
này thì cứ ñể cho Thức rung ñộng vung vít lên. 
Còn như thấy quá mệt mỏi với cuộc ñời lố lăng 
này rồi, thì hành thiền ñể cho thân bất ñộng và 
tâm tĩnh lặng trong cảnh thế gian, tuy nhiên 
Thức vẫn có thể còn rung ñộng tương tác và  
thích ứng với cảnh giới khác. Thức ñó sẽ rời vũ 
trụ hiện tượng ñể ñi vào cảnh giới khác, và 
thoát khỏi vòng sinh tử trong cảnh thế gian.    
 
 
Tài liệu tham khảo: 
 
 -Nguyễn tường Bách, Lưới trời ai dệt? 
 (Who weaves the Celestial Net?) 
 -Matthieu Ricard-Trịnh xuân Thuận, 
 L’infini dans la paume de la main; English 
 Version:    The Quantum and the Lotus 
 -Iona Miller, The self-aware Universe, A 
 synopsis of Amit Goswamí’s Theory of 
 physics   & psychic phenomena.  
 -Brian Greene, The hidden reality. 
 -His Holiness the XIV Dalai Lama,  Teachings 

on Je Tsongkhapa’s Three  Principal  Aspects of 
the Path.   
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MMMM����t th�t th�t th�t th��i xa v�i xa v�i xa v�i xa v��ngngngng    
Lê Ngọc Phượng 

 

 
 

Tân nhạc tại miền Nam ñược phát triển 
mạnh có lẽ một phần nhờ có sự tự do trong 
sáng tác,cũng như tự do trong phổ biến tác 
phẩm.Các ñài phát thanh,truyền hình miền 
Nam không "ñịnh hướng" thể loại tác phẩm 
ñược"lên sóng" như miền Bắc (chỉ có nhạc ñỏ). 
Kinh tế thị trường ở bước tiếp theo, giúp người 
nghe quen thuộc với tác phẩm mới. Nếu ñược 
người nghe chấp nhận, tác phẩm sẽ trở lên nổi 
tiếng ñem lại lợi nhuận cụ thể là cuộc sống ổn 
ñịnh ñể người nghệ sĩ có thể toàn tâm, toàn ý 
cho nghệ thuật,âm nhạc! Ngày ñó,phải nói, âm 
nhạc tìm mọi cách ñể ñến với thính giả. Song 
song với việc phát sóng trên các ñài phát 
thanh,phát hình, các nhà xuất bản còn cho in 
nhạc tờ. Giá một bản nhạc tờ không cao, nhưng 
với số lượng lớn và lợi ích phụ là quảng cáo 

cho những tác phẩm ñã và sắp in,các nhà xuất 
bản sẵn sàng trả cho người nhạc sĩ một số tiền 
bản quyền khá lớn, nhất là khi ñó là nhạc sĩ nổi 
tiếng hay bài hát ñược dân chúng ái mộ sau lần 
phát sóng ñầu tiên trên ñài phát thanh, truyền 
hình! 

 
Trong ñám học sinh thời ñó, thuộc nhiều 

bài hát mới cũng ñược coi như có ñẳng cấp! 
Thường thì các cô, các cậu (nhất là mấy cô) có 
sở thích chép nhạc. Những bài nhạc ưa thích 
ñược nắn nót chép tay trong một cuốn sổ ñẹp 
nhất mà các cô cậu có. Cũng có cậu võ vẽ tập 
ñàn (guitar, sách hướng dẫn Lan ðài) còn kẻ 
khuôn chép cả bài phổ, Những tờ nhạc thì ñược 
ñóng tập như những bản sưu tập tem, trong ñó 
có cả những bài mình chưa nghe lần nào (từ từ 
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với cây guitar, mình sẽ "mò" ra). Với nhạc tờ, 
người ta hát và tập hát cũng thú vị như bây giờ 
chúng ta hát karaôkê. 
 

Những bài nhạc hay ñược trân trọng và gìn 
giữ trong thời gian dài. Có những bài hát ñã 
trên nửa thế kỷ vẫn có người còn nhớ và ñem ra 
phổ biến với bạn bè. 

 
Xin giới thiệu mấy bài hát khá hiếm tìm ñược 
trên trên mạng: 
 
Thu Qua (1944) 
 

Hoàng Trọng & Công Nguyên (Minh Diệu 
ca) 
Minh Diệu là vợ Mạnh Phát, thường cùng ông 
song ca, và cùng thời với Mộc Lan_Châu Kỳ). 
ðây cũng là một bài khá xưa, vào thời kỳ ñầu 
sáng tác của Hoàng Trọng, và giọng ca Minh 
Diệu thì rất hiếm khi ñược nghe lại! 

 
Một chiều thu qua nay còn vương 

ðường chừng hoang mang trong màn sương 
Êm lắng mơ buông bao tiếng ñàn 
Thu qua lòng vấn bao duyên thắm 

Từ ngày ai ra ñi sầu bi 
Cùng hồn thu qua mang buồn chi 

Hát khúc chia ly tơ rứt tầm 
So cung tơ chùng phút lâm ly 

Mang theo bóng thu bao chiều thu tàn 
Lan theo gió sương mây trời xa vời 

Mang bao giấc mơ trăng sầu bên ngàn 
Tan theo tiếng chuông lững lờ thoáng hơi 

sương 
Hồn cầm ngàn tiếng ru than tiếc thu 

Buồn thương cho ñôi lứa, Ngâu khóc vì ñâu? 
Trời bày chi éo le xây bến Ngân 

Châu buông rơi se ñôi lòng có một lần 
Thu nay ñã qua ôi tàn bao mơ vàng 

Thu qua cuốn theo bao lần gió heo may 
 

 
 
Ai Về Sông Tương 
Thông ðạt (Mạnh Phát ca) 
 

 
 

ðây là một bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ Văn 
Giảng viết dưới nghệ danh Thông ðạt và ñược 
Mạnh Phát (lúc ñó còn là ca sĩ) ca ñầu tiên, 
ñem lại danh tiếng cho cả 2:ca sĩ và nhạc sĩ! 
Câu chuyện thì ai cũng biết, và bài hát dù ñã 
ñược thu dĩa (Philips-Ind.913/Ban nhạc Võ 
ðức Thu), nhưng tìm nghe lại thì vô phương! 
Nghe các ca sĩ khác như Elvis Phương, Tuấn 
Ngọc,...) hát thì có thể hay hơn, nhưng vẫn thắc 
mắc về giọng ca Mạnh Phát, ñược Văn Giảng 
khen hết lời! 

 
ðầu năm 2013,bài hát do Mạnh Phát ca này 

mới Xuất hiện trên Youtube do "chuyên gia" 
Jonathan Tran up load cùng với hàng ngàn bản 
cũ, hiếm khác. Những ai tò mò, xin mời nghe! 
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Giòng Bến Hải của Châu Kỳ với lời của Hồ 
ðình Phương (1956). Xin mời các bạn nghe lại 
qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Mai Hương 
trong chương trình của ðài Phát Thanh Sài Gòn 
ngày trước: 

 

Tiếng Chuông Linh Mụ 
Hoàng Nguyên_Tô Kiều Ngân (Hương Lan ca) 
 

 

Chiều Hoang 
Khánh Băng (Elvis Phương ca) 
 

 
 

Bài này Elvis Phương hát trong băng Thanh 
Thúy 13, trong nhiều album, người ta lầm ñây 
là sáng tác của Lam Phương. 
 
ðời Còn Ngăn Cách 
Y Vân (Tuyết Mai ca) 
 

Nước biển xanh màu mắt sâu. Bóng hình em 
nào thấy ñâu. 

Nửa hồn như mất từ lâu, một trời thương nhớ 
lòng ñau 

Mảnh tình trinh trắng em gửi về bến nao? 
Nhớ lần ñến trường ñón em. Ôi ñẹp thay ngày 

mới quen 
Tờ thư xanh giữ làm tin, kỷ niệm giây phút ñầu 

tiên 
Mà nhiều ñêm trắng dệt bóng hình em yêu 

Ngỡ rằng duyên ta rồi mai ñây trọn mơ 
Nào ngờ một sớm em ra ñi, không buồn trao 

nhau một câu khi từ ly 
Cả trời yêu bỗng dưng tiêu ñiều ... 

Những người ñi thì dễ quên, nhưng người 
thương thì nhớ thêm 

ðể ñời ngăn cách nhiều hơn, ñể lòng anh khó 
mà quên 

Một trời thương nhớ màu mắt, màu tóc em 
Biết tìm ñâu, biết tìm ñâu ....??? 

 
Bài này là một trong những tuyệt phẩm của 

Y Vân, nhưng lại ít phổ biến. 

Tuyết Mai là người vợ ñầu tiên của Duy 
Khánh, cùng với ông kết thành ñôi song ca nổi 
tiếng một thời, cùng với Mạnh Phát_Minh 
Diệu,Nguyễn Hữu Thiết_Ngọc Cẩm, Châu 
Kỳ_Mộc Lan, Nguyễn Hữu Sáng_Mỹ Thể, Vũ 
Huyến _Linh Sơn. ðúng như ông HTAn nhận 
ñịnh, tiếng hát Tuyết Mai thật trong trẻo ngọt 
ngào, thật khác với tiếng hát khào khào của 
Thanh Thúy! 

Trăng Khuya  
Xuân Tiên (Thái Thanh ca) 
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Người ta biết Xuân Tiên qua Duyên Tình, 
Về Dưới Mái Nhà, nay lại có dịp nghe thêm 
một bài dễ thương nữa của ông. Cũng không 
thể nhắc Hận ðồ Bàn của ông mà ngày ñó có 
một ca sĩ chuyên hát và chỉ hát bài ñó thôi! ðó 
là ca sĩ Việt Ấn. Có còn ai nhớ ñến chàng ca si 
(lai Ấn) này? Về sau có Chế Linh là dân Chàm 
chính gốc ca, nhưng ngươi ta vẫn không quên 
chàng và vẫn tìm thấy tiếng hát của chàng trên 
mạng! 
 

 
 

Xuân Tiên còn một bài rất hay, viết cùng 
ðan Thọ:  
Xa Quê Hương  
Xuân Tiên_ðan Thọ (Kim Tước ca) 
 
Những Người Tôi Thương 
Xuân Tiên (Ngọc Liên ca) 

Bài này là một bài rất cũ, mới ñược Ngọc 
Liên ca lại trong album Khúc Hát Ân Tình 
 
Tiếng Sáo Chiều Quê 
Thu Hồ (Thái Thanh ca) 

Người ta biết tới Nhạc sĩ Thu Hồ chủ yếu 
qua bài Quê Mẹ, Mùa Gặt Mới và Khúc Ca 
ñồng Tháp. 
Bài này (sáng tác năm 1952) cũng là những 
sáng tác có giá trị, một thời rất quen thuộc  

 
Hè Về  
Hùng Lân 

Ban ABC (Hoàng Hương Bùi Thiện Vũ 
Anh) 
Bài này quá quen thuộc nhưng không thể 
không nghe lại vì ban ABC hợp ca quá hay! 

Có thể nghe thêm Hè Về do Ca ðoàn Vô 
Tuyến ðài Phát Thanh Saigon (với Mai Hương, 
Bich Thy, Diễm Chi, Vũ Anh, Hoàng Hương, 
Bùi Thiện, Y Bất Hối, Ban ABC, Tuyết Hằng, 
Hồng Vân ..., Nhạc Trưởng Vũ Văn Tuynh 
xuất thân từ ñoàn quân nhạc) trình bày. 
 

 
 

Hơn nửa thế kỷ ñã qua, nghe lại mấy bài 
hát cũ, thấy mình nhớ từng lời ca, từng ñiệu 
nhạc, dù ñó chưa hẳn là những tuyệt phẩm! Tại 
mình quá gắn bó với dĩ vãng? Hay cuộc sống 
hôm nay không có gì mới mẻ khả dĩ thay thế 
những gì mà ngày xưa mình cũng chỉ coi là 
bình thường? 

Còn bạn, âm thanh của những bài hát cũ có 
khiến bạn cảm thấy một chút nao lòng? 
 
Lê Ngọc Phượng 
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NaNaNaNa�n thiên thiên thiên thiê�u n
�u n
�u n
�u n
��cccc    
Trung Huỳnh 

 

Trong LTAHCC số 99 tôi có hứa là sẻ nói 
thêm về những nạn mà Trái ðất ñang lâm phải. 
Vậy nay tôi trân trọng trình bài nạn tiếp theo là 
nạn thiếu nước: 

Theo ONU, hồi năm 2000 ñã có 31 xứ bị 
nạn thiếu nước ngọt. Hơn 1 tỷ người không 
ñược cung cấp nước uống, lẻ di nhiên là phải 
uống nước thiếu vệ sinh, và có 3 tỷ người 
không có nhà vệ sinh ñàng hoàn. ðến năm 
2025 tức 25 năm sau, dân số sẻ tăng 2,6 tỷ 
người, sẻ có thêm 1,8 tỷ người thiếu nước ngọt 
trầm trọng, và sẻ có thêm 800 triệu ngưới 
không có nước trong lành ñể dùng trong nhà. 
Nhu cầu về nước sẻ cao hơn nước dự trử có sẳn 
trên Trại ðất là 56%. 

Lấy ñâu ra số nước thiếu hụt nầy? Chắc là 
phải khử muối nước biển. Lấy ñâu ra năng 
lượng to tác ñể làm việc nầy, vì khử nước biển 
tốn năng lượng nhiều lắm. Nạn chết khát sẻ 
hoành hành. Chờ xem ư? 

Con người trên khắp thế giới ñang dùng 
nước sông, nước suối, nước hồ, rồi ñến nước 
ngầm dưới ñất, ngầm thật sâu, sâu cả cây số, và 
rất ít nước khử từ nước biển, ñể có nước uống, 
nước tưới cây, và nước làm kỹ nghệ. 

Ngoài xứ Trung Hoa, Ấn ðộ, Phi Châu mà 
ai cũng nghe nói ñến, bây giờ lại tới xứ Mỹ 
cũng ñang bị nạn thiếu nước, theo như các 

chuyên viên nông nghiệp cho biết. Như mạch 
nước ngầm Ogallala ở Midwest, Mỹ quốc, bị 
cạn dần, các nông trại trong vùng bị khô cạn, 
và các giếng nước không còn ra nước nữa. Ở 
Mỹ những ñất trồng trọt trở thành vô dụng 
nhiều ñến nổi mổi năm số ñất nông nghiệp 
không còn trồng trọt ñược nữa trị giá ñến gần 
400 tỷ Mỹ kim. Nước ngầm Ogallala có khối 
lượng lớn nhất ở Mỹ mà thế giới ñều biết. Nó 
có chiều rộng trên 1/2 triệu cây số vuông (trong 
lúc xứ VN chỉ có 330 ngàn cây số vuông mà 
thôi ) ñi từ Texas ñến South Dakota và chứa 
ñựng lối 4000 tỷ m3 nước ngọt tức 20% nhiều 
hơn hồ nước Huron. Nguồn nước Ogallala 
ñược máy bôm rút tỉa bởi 200000 giếng sâu (tôi 
nói hai trăm ngàn) ñể cung cấp nước cho 3.3 
triệu hectares ñất nông nghiệp, tức 1/5 của tất 
cả ñất ñược tưới nước của Mỹ. Với mức ñộ 
bôm nước là 50 triệu lít mổi phút, nước dự trử 
Ogallala bị hao cạn 14 lần nhanh hơn là mức 
ñược tái cung cấp, tức sẻ cạn khô trong thời 
gian gần ñây, nếu không ai lo cứu chửa kịp 
thời. 

Nạn thiếu nước còn trầm trọng hơn ở Trung 
Quốc, Ấn ðộ, Phi Châu và vài chục nước khác 
rải rác cùng khắp thế giới. Như ở Trung Quốc 
vì thiếu nước trồng trọt, nông dân sản xuất kém 
năng xuất, ñi ra thành thị ñể kiếm ñược nhiều 
tiền hơn. Người Trung Quốc biết là làm kỷ 
nghệ thì năng xuất cao gắp nhiều lần làm nông 
nghiệp, nên dân ra thành thị ở rất ñông khiến 
Nhà Nước phải bôm nước từ nông thôn ra 
thành thị, khiến nước ở nông thôn càng thiếu 
hụt thêm, khiến người dân bỏ nông thôn tăng 
thêm, khiến số thực phẩm ñược sản xuất sẻ 
giảm kinh khủng, khiến Trung Quốc phải nhập 
cảng lúa gạo từ Mỹ chẳng hạn. Việc nhập cảng 
nầy Trung Quốc chưa lo, vì tiền Dollars Mỹ mà 
Trung Quốc tích trử khá nhiều, và vì giá lúa 
gạo của Mỹ bán quá rẻ nên Trung Quốc thừa 
sức nhập cảng nông phẩm dài dài. Hơn nữa dân 
ra thành phố sản xuất công nghiệp bán ra ngoại 
quốc thu hoạch khá cao, khiến dollars dự trử 
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gia tăng dầu phải nhập cảng lúa gạo, dầu giá 
lúa gạo có gia tăng cũng ñủ sức gánh chịu (tôi 
nghĩ như vậy ). 

Có ñiều là khi ta dùng nước sông, hồ thì ta 
kịp thấy thiếu nước khi sông hồ cạn dần, còn 
khi ta dùng nước giếng, nhất là giếng sâu phải 
dùng máy bôm ñặt ngầm dưới ñáy giếng, thì ít 
ai biết ñược mạch nước ngầm còn bao nhiêu, 
nhiều hay ít, hay gần hết rồi. ðến ngày nào ñó 
máy bôm không bôm ñược nước nữa mới chịu 
thua thì làm sao trở tay cho kịp, nếu có ñến 
200000 máy bôm ngưng cùng một lúc, hay 
trong vài tháng? Chừng ñó thay vì giảm lần lần 
số lúa gạo xuất cảng, lại giảm tức khắc vì năm 
ñó bị thất mùa cùng khắp một vùng trên 3 triệu 
hectares chẳng hạn. Như nước Nga năm vừa 
qua ra lệnh ngưng xuất cảng nông nghiệp, 
khiến nhiều xứ chịu ảnh hưởng. Nhưng ñến 
phiên Mỹ cũng làm như vậy thì thế giới sẻ ra 
sao, nếu không nói là chết ñói cùng khắp các 
nước sống nhờ nhập cảng lúa gạo . 

Các chuyên gia nông nghiệp nói rằng nếu  
ruộng lúa ở nhiệt ñộ 10 ñộ C cần 1 lít nước thì 
ở nhiệt ñộ 18 ñộ C cần gắp ñôi (2 lit) và cứ 
tăng 8 ñộ thì tăng gắp ñôi, như vậy 26 ñộ C cần 
4 lit, 34 ñộ C cần 8 lit. Vì thế mà các nước gần 
ñường xít ñạo thiếu nước trồng trọt hay bị thất 
mùa triền miên, nên nghèo khó cả mấy chục thế 
hệ. Xin xem các nước nghèo trên họa ñồ, toàn 
là những nước gần ñường xích ñạo không hà. 
Những nước ở nhiệt ñộ trung bình cở 10 ñộ C 
thì phần lớn là giàu có. Theo các kinh tế gia : 
nông nghiệp phát triển tốt rồi sanh ra kỷ nghệ 
sớm, tiến bộ nhanh. 

Có lẻ là các nhà bác học phải tìm cho ra 
loại lúa trồng với nước biển ñể thay thế lúa loại 
hiện nay, mới mong cứu vản ñược nạn chết ñói 
trong tương lai không xa. VN ta cần loại lúa 
nầy lắm, vì ruộng lúa ở ðồng bằng sông Cửu 
Long sẻ bị nước biển xâm nhập khiến cho tổng 
sản lượng lúa bị giảm lối 1 triệu tấn mổi năm, 
theo tin trên Vô Tuyến truyền hình (TV) mới 
ñây. 

Vì nước ngọt quan trọng như vậy nên 2 ông 
Maude Barlow và Tony Clarke viết sách nêu ra 
10 ñiều phải tôn trọng sau ñây: 

1-Nước phải thuộc của Trái ðất và của tất 
cả mọi sinh vật. 

2-Trong trường họp có thể ñược, nước phải 
ñể nguyên chổ của nó. 

3-Nước phải ñể giành cho thế hệ mai sau. 
4-Nước bị nhiểm ñộc (nhiểm trùng, nhiểm 

hóa chất có hại) phải ñược khử sạch trở lại.. 
5-Nước sẻ ñược bảo vệ tốt hơn nếu nó ñược 

ở trong lòng ñất sâu, chổ tự nhiên của nó. 
6-Nước là của cải công cộng mà chánh phủ 

phải bảo vệ... 
7-Quyền có nước trong lành là quyền căn 

bản của con người. 
8-Người dân và xả hội là những thành bảo 

vệ nguồn nước. 
9-Dân phải ñược tham gia bình ñẳng với 

Nhà Nước trong việc bảo vệ nguồn nước. 
10-Chánh sách về thế giới hoá kinh tế có 

hại cho sự bảo tồn nguồn nước. 
Tôi nghĩ là nên thêm ñiều sau ñây: 
11-ONU hay một tổ chức quốc tế nào khác 

cần có thẩm quyền ngăn chận các nước mạnh ở 
thượng nguồn làm ñập chận nước gây nạn thiếu 
nước ở các xứ yếu ở hạ nguồn.  

ðể kết luận về 2 nạn của Trái ðất (nạn 
nhân mản và nạn thiếu nước) tôi nghĩ là: thấy 
sớm, lo sớm thì tốt hơn. Lo bằng cách nào là do 
chúng ta cùng nhau suy nghĩ kỹ rồi hành ñộng 
càng sớm càng tốt. 

ðường ñi khó không vì ngăn sông cách núi 
mà vì lòng người ngại núi e sông. Việc ngăn 

ngừa sanh ñẻ không khó mà vì cần cả tỷ người 
ñàn bà, ñàn ông ñồng ý áp dụng. Việc bảo vệ 
nguồn nước hay dùng nước biển ñể trồng lúa 
cũng cần nhiều người chăm lo.  

Mong ñược sự góp ý xây dựng của quý vị...  
Kính lời 
Montreal 22 Dec. 2013 
Trung  

TRANG 34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NGAO DU CHÂU ÂUNGAO DU CHÂU ÂUNGAO DU CHÂU ÂUNGAO DU CHÂU ÂU    

Hồ ðăng Lễ 

Thành phố Prague, Tiệp Khắc 
 

Tháng 4 năm 2011 chúng tôi ñược người 
em vợ của tôi ở Strasbourg nước Pháp lái xe 
hơi ñưa chúng tôi ñi ngao du một vòng nhỏ 
Châu âu. 

 
Chúng tôi băng qua nước ðức và ñi về 

thành phố Prague của Tiệp Khắc.  
Như chúng ta ñã biết, từ 1612 ñến 1918, 

Tiệp Khắc ở dưới quyền cai trị của Vương quốc 
Áo-Hung-ga-ri. Từ 1918 ñến 1948, Tiệp Khắc 
theo chế ñộ Cọng Hòa. Tiệp Khắc theo chế ñộ 
cọng sản Xã hội chủ nghiã. từ 1948 cho ñến 
năm 1989. Từ năm 1989 cho ñến nay Tiệp 
Khắc chấm dứt chế ñộ CS và trở lại chế ñộ 
Cọng Hòa. 
 

Vào cuối thế kỷ 19, sự bành trướng kỷ 
nghệ, gắn liền với sự tiến triển của khoa học kỷ 
thuật và của khoa học thực nghiệm, ñã thay ñổi 
toàn diện thế giới Âu Châu. Với nghệ thuật mới 
mè, người Âu Châu ñã sáng chế một nghệ thuật 
sống mới. 

 
Những tòa nhà tại Prague (trong hình ảnh) 

là biểu hiện cho thời kỳ ñó. ðặc ñiểm của thành 
phố Prague cũng như phần lớn các thành phố ở 
Âu Châu gây sự chú ý và thích thú cho du 
khách là mặt tiền của những tòa nhà ñều giữ lại 
những nét kiến trúc của những thế kỷ 11, 
12…17,18,19..và tùy theo khu vực, những kiểu 
kiến trúc khác nhau, Rô Man (Roman), Gô-Tic 
(Gothique), Phục-Hưng (Renaissance) và Ba-
Rốc (Baroque) ñều ở cạnh nhau. ðó là nét ñẹp 
của nghệ thuật và văn hóa cổ ñiển. 
 
 

Thành Phố PRAGUE 
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Nghệ thuật Rô Man (Roman) ñược phát triển 

ở các nước Rô Man vào những thế kỷ 11 và 12. 
Những toà nhà có kiểu kiến trúc Rô-Man  ñược 
tiêu biểu bằng cái bề ngoài mạnh mẻ và khô 
khan với kích thước hài hòa. Nhưng tùy theo 
trường phái, những nhà thờ khác biệt nhau về 
các hệ thống hình vòm. (hình vòm bán nguyệt, 
hình vòm bàn nguyệt gãy, hình vòm có cạnh...)  
 

 
Rô Man 

 
Gô-Tic (Gothique): Nghệ thuật nẩy nở ở Âu 
châu vào từ thế kỷ 12 cho ñến thời Phục Hưng. 
Nghệ thuật GôTic khác với nghệ thuật Rô man 
từ một sự táo bạo lớn hơn về hình dáng do 
khuynh hướng xử dụng những ñường nét ñi lên, 
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do cách tìm ra sự cân bằng thay vì sự vững 
chắc của những khối. Kiểu này ñược ñặc biệt 
phát triễn trong ngành kiến trúc.  

Gô Tic 

 
 

Phục Hưng (Renaissance): Phục Hưng, sự 
chuyển ñộng về văn học, nghệ thuật, và khoa 
học, ở Âu Châu vào những thế kỷ 15 và 16 và 
ñược xây dựng phần lớn dựa trên cách sao chép 
sự mô phỏng thời kỳ văn minh cổ ñại, phần lịch 
sử trước thời kỳ công nguyên. 

 

 
Phục Hưng 

Ba rốc (Baroque): là một kiểu nghệ thuật 
ñược phát triển từ thế kỷ 17 ñến thế kỷ 18 ở 
nước Ý và trong những nước theo thiên chúa 
giáo. Kiểu ñầy mảnh lực này ñược biểu hiện 
bằng sự tìm kiếm cái hiệu quả kinh ngạc, cái 
hùng vĩ và cái chuyển ñộng, bằng sự khát vọng 
tự do ñôi khi gây thiệt hại cho cảm giác về kích 
thước.  
 

 
Ba Rốc 

 

Chúng tôi lái xe ñến thành phố Verona của 
nước Ý ðại Lợi, và thăm tòa nhà lưu niệm của 
Juliette (Romeo va Juliette)  

 
Cổng vào 
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Chữ ký lưu niệm trên tường 
 
 
 

 

 
 

Bao lơn lầu nhà của Juliette 
 

Tiếp tục ñi về phía Nam, ñến thành phố 
Arles của nước Pháp và ñi thăm quạt gió 
(Moulin) trong truyện của nhà văn Alphonse 
Daudet (Tên cũ Moulin Ribet)  
 

 
 
 

TRANG 38 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CHỢ TRỜI VIỆT NAM 

Ở thành phố Rozvadou, tại biên giới hai 
nước ðức và Tiệp Khắc mọc lên một chợ trời 
của người Việt Nam. Chợ này ñược thành lập 
bởi những người Việt Nam ñược chính quyền 
CS Hà Nội ñưa ñi ngoại quốc làm nghĩa vụ lao 
ñộng trong thời kỳ các nước ðông ðức và Tiệp 
ñang còn dưới chế ñộ XHCN và trốn ở lại 
không chịu về VN khi hai quốc gia này xóa bỏ 
chế ñộ XHCN ñể trở thành chính thể Cộng 
Hòa. Họ là những người có giọng nói của 
những tỉnh miền Bắc. Nhờ ở ngay biên giới cho 
nên họ lẩn trốn ñược sự kiểm soát của hai nước 
ðức và Tiệp. Một cô bán hàng có cho biết tuy 
cực nhọc nhưng vẫn sống ñược. 
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Chuy�n D	 Th��ng Quanh TôiChuy�n D	 Th��ng Quanh TôiChuy�n D	 Th��ng Quanh TôiChuy�n D	 Th��ng Quanh Tôi    
 

Tác giả: Tràm Cà Mau 
 

Tôi ñang loay hoay lục từng trang trong 
cuốn sổ dày cộm ñể tìm xe ñưa ñón ra phi 
trường, mắt kém mà chữ in nhỏ li ti như kiến 
bò. Bỗng ñiện thoại reo. Bên kia ñường giây có 
tiếng của anh hàng xóm: 

“Cô chú có khoẻ không? Nghe nói ngày 
mai chú ra phi trường ñi Paris chơi, ñã có ai 
ñưa rước chưa? Cháu có thể chở cô chú ñi 
ñược!” 

“Chưa có ai ñưa, nhưng chú có thể tìm xe 
ñưa ra phi trường. Không dám làm phiền, vì 
Tâm còn phải ñi làm nữa.” 

“Không can gì. Cháu có thể xin nghỉ vài giờ 
buổi sáng, dễ dàng. Xe taxi ñưa ra phi trường 
ñắt lắm. Cháu ñã ñi rồi, cháu biết. Thôi, xong 
rồi nhé, ngày mai cháu ñưa ñi.” 

Tôi vốn ít muốn làm phiền ai, nên trong 
lòng áy náy. Mình ñi chơi, người ta ñi làm 
kiếm sống. Không nhận lời ñề nghị thì ngại phụ 
tấm lòng tốt của anh hàng xóm, mà nhận thì 
lòng không yên. Bỗng tôi lóe ra ý kiến mới, và 
trả lời: 

“Thôi ñược rồi. Chú chỉ nhờ Tâm chở ra 
trạm xe ñiện tốc hành thôi. Loại xe nầy chạy 
thẳng vào phi trường, rất tiện lợi. Tâm không 
phải xin nghỉ giờ nào cả.” 

Hàng xóm của tôi, ai cũng tử tế, dễ thương. 
Không thân thiết lắm, ít chuyện trò, mỗi lần 
thấy nhau, chỉ chào xã giao mấy tiếng ngắn gọn 
thôi. Không ai làm phiền ai. Một lần, tôi ñậu 
tạm xe bên lề ñường vào buổi trưa, cô con gái 
của ông hàng xóm người Phi trước nhà vô tình 
ủi móp xe tôi, mà tôi không biết. Hôm sau, cô 
qua xin lỗi, và xin ñem xe ñi sửa. Tôi ngạc 
nhiên, vì chưa biết xe mình bị ñụng. Cô chỉ vào 
nơi móp méo. Cô nói: 

“Trưa hôm qua trong lúc tôi lùi xe, ñụng 
vào ñây.” 

Tôi hỏi ñùa: “Cô ñụng xe tôi, có ai làm 
chứng không?” 

“Không 
có ai thấy 
cả. Nhưng 
tôi có trách 
nhiệm phải 
ñền bù.” 

Tôi và 
cô ñem xe 

ñi sửa. Mất mấy trăm ñồng. Khi trả tiền, tôi 
nói: 

“Cô khỏi trả. Tôi chịu hết chi phí nầy. Tôi 
ñã ñi làm việc, cô còn ñi học, không có lợi tức. 
Cái lương thiện của cô, xứng ñáng ñược ñền 
bù.” 

Cô nhỏ áy náy: “Tôi cũng có ñi làm thêm 
sau giờ học. Trách nhiệm của tôi, xin ñể cho tôi 
trả.” 

Cô hàng xóm nhất ñịnh không chịu ñể tôi 
trả tiền sửa xe, kỳ kèo mãi, chúng tôi thỏa hiệp 
chia ñôi, mỗi người trả một nửa. Mùa Chúa 
giáng sinh năm ñó, tôi mua cho cô một tấm chi 
phiếu quà tặng tương ñương với số tiền cô ñã 
chi trả. 
 

Xe ñiện tốc hành ñổ chúng tôi vào tận phi 
trường, gần quầy tiếp nhận. Lúc cân hành lý, 
cái va-ly của vợ tôi nặng hơn giới hạn quy 
ñịnh. ðáng ra phải trả thêm chừng trăm ñô. 
Người nhân viên cân hành lý bày kế cho chúng 
tôi, lấy ra một ít ñồ ñạc nặng, chuyển qua va-li 
của tôi, và một ít khác mang theo trong xách 
tay. Họ hăng hái vui vẻ giúp chúng tôi, mở va-
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li, chọn xem cái nào ñáng ñược chuyển ñi, cái 
nào có thể nhét vào túi xách tay. Xong, ém gọn 
và ñậy va-li lại. Tôi nói một câu hơi khách sáo: 

“Anh tốt quá. Cám ơn anh nhiều. Hôm nay 
tôi gặp hên. Nếu như tất cả mọi ngưòi ñều có 
lòng tốt như anh, thì thế giới nầy bình yên và 
dễ thương hơn nhiều lắm.” 

Người cân hành lý cười, toét miệng vui vẻ 
và nói: “Anh lầm rồi, nếu tất cả mọi người như 
tôi, thì thế giới chiến tranh liền liền, không bao 
giờ dứt. Tôi và vợ tôi làm cuộc chiến tranh 
trường kỳ hơn mười năm nay, chưa ai muốn ký 
hoà ước ñình chiến.” Chúng tôi cùng cười 
vang. 

Khi vào trong khu chờ ñợi, tôi sực nhớ có 
một cái thư cần gởi ñi cho kịp thời hạn. Tôi hấp 
tấp rảo quanh tìm thùng thơ mà không có. 
Người ta cho biết chỉ có từng lầu dưới, ngoài 
khu kiểm soát an toàn, mới có thùng thơ bưu 
ñiện. Ra khỏi khu kiểm soát rồi xếp hàng rồng 
rắn ñể trở lại thì lôi thôi, mất thì giờ, không 
chừng trễ luôn chuyến bay. Một người ñàn ông 
ñang dọn dẹp làm vệ sinh, nói rằng, ông có thể 
xuống bên dưới bỏ lá thư giúp tôi. Tôi cám ơn 
và ñưa thư cho ông. Sau khi ông ñi rồi, tôi giật 
mình, vì trong lá thư có tấm ngân phiếu với 
món tiền khá lớn. Tôi tự trách mình tại sao 
thiếu cẩn trọng như vậy. Tôi cứ bồn chồn, và 
liền sau ñó, tôi nghĩ rằng, việc chi mà băn 
khoăn lo lắng cho mệt, chuyện ñã xong rồi, có 
lo cũng không ñược gì. Thôi, tạm quên ñi, và 
xem như một kinh nghiệm quý báu, ñể lần sau 
khỏi sai phạm. Một thời gian sau, kiểm soát lại, 
thì lá thư ñược gởi ñi chứ không mất. Chợt nhớ 
ñến lòng tốt của người công nhân kia, và tự 
thẹn, mình ñã nghi ngờ họ. Chính mình chưa 
ñược tốt. 

Khi lấy thẻ lên máy bay, tôi ñược xếp vào 
cái ghế không ñúng với vị trí mà tôi ñã chọn 
trước, trong lúc mua vé. Tôi khiếu nại và hỏi tại 
sao? Anh nhân viên hãng hàng không dò tìm 
trong bảng ghi ghế ngồi, rồi hỏi tôi có muốn 

ngồi ghế hạng nhất không? Tôi hỏi phải trả 
thêm bao nhiêu tiền? Anh cười và nói, không 
trả thêm xu nào cả. Tôi hỏi lý do? Anh nói là 
hai ghế ñó trống, không có ai ngồi, ñể trống 
cũng uổng. Tôi cám ơn rối rít. Tôi tưởng họ ñã 
hết ghế ngồi hạng “tiết kiệm” nên ñền cho tôi 
hai ghế hạng nhất. Nhưng tôi lầm, khi máy bay 

ñã lên 
cao, nhìn 
lại, tôi 
thấy vẫn 
còn nhiều 
ghế trống 
ở hạng vé 

“tiết kiệm”. Ngồi ở ghế hạng nhất, ñược chăm 
sóc tử tế hơn, và thức ăn trong cuộc hành trình 
nhiều món ngon hơn, uống rượu khỏi trả tiền. 
ðúng là tiền nào của ñó. Không phải vì vậy mà 
hành khách hạng ‘tiết kiệm” bị bạc ñãi. Nhưng 
muốn ăn các bữa chính, thì phải bỏ tiền ra mua. 
Cái lối phải mua thức ăn trên máy bay chỉ mới 
có sau khi thế giới lâm vào nạn suy thoái kinh 
tế. 

Máy bay ñáp xuống phi trường, vợ tôi cầm 
hai cái nạng phòng hờ, vì vừa mới mở băng bột 
bàn chân khi gãy xương. Nhân viên phi trường 
vội ñưa cái xe lăn ñến cho vợ tôi leo lên ngồi, 
rồi có người ñẩy xe giúp. Tội chi không ngồi, 
tuy nhiên, nếu không có xe lăn, cũng ñi ñược, 
chỉ hơi khó khăn một chút. Thật may, ñoạn 
ñường ñi bộ khá xa. Không thì cũng mệt lắm. 

Khi ra sảnh ñường của phi trường, tôi mở ví 
tìm số ñiện thoại, cẩn thận nhìn quanh xem có 
anh móc túi nào ñang toan tính dòm ngó không, 
vì nghe ñồn ñám ñạo chích ở xứ Pháp, xứ Ý là 
sư tổ. Nhìn ai tôi cũng thấy cái mặt gian xảo, 
ñáng nghi ngờ. Kêu ñiện thoại xong, tôi bỏ ñi. 
Chừng hơn nửa giờ sau, tôi sờ vào túi quần, thì 
cái ví không cánh mà bay mất rồi. Hốt hoảng 
tôi moi tìm ở các túi khác, lục mãi cũng không 
có. Giấy tờ cần thiết, thẻ tín dụng, thẻ ngân 
hàng và nhiều loại giấy tờ quan trọng khác 
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cũng ñã mất rồi. Tiền bạc thì mất ñi cũng 
không sao. Ở xứ lạ, làm sao mà hoàn tất kịp 
những thủ tục cần thiết ñể ngăn chận kẻ gian 
lấy hết tiền bạc trong ngân hàng ñây? Làm sao 
mà chi tiêu khi không có thẻ tín dụng? Muốn 
kêu ñiện thoại về Mỹ, cũng không nhớ và 
không có số. Thật là lôi thôi, rắc rối. Xui quá. 
Tôi ñang lung túng và tự trách mình sao vô ý, 
trách luôn cả ông trời sao sinh chi bọn móc túi 
bất lương. Tôi ñi về chỗ kêu ñiện thoại, và lục 
tìm trong thùng rác, hy vọng kẻ gian lấy hết 
tiền, ném lại cái ví. ðang loay hoay lục tìm, thì 
anh bán cà phê ñứng sau chiếc xe ñẩy hỏi lớn: 
“Ê, anh kia, tìm cái gì ñó?” Quay lại nhìn, thấy 
cái mặt cô hồn của anh bán cà phê mà tôi lo 
lắng. Tôi ấp úng:  

“Tôi tìm xem có ai ném cái ví của tôi lại 
không! Tôi bị móc túi.” 

Anh 
bán cà 
phê cười 
nói: 

“ðừng 
nghĩ xấu 
cho thiên 
hạ. Không 
ai móc túi của anh cả. Anh dùng ñiện thoại 
xong, bỏ lại cái ví, có người bắt ñược, gởi lại 
cho tôi, ñể hoàn trả. À, mà xin anh cho tôi biết 
tên, ñể trả cho ñúng người.” 

Tôi nghe mà sướng như bay lên thấu mây 
xanh. Tôi chạy lại với nụ cười hớn hở, xưng tên 
họ. Anh bắt tôi ñánh vần cái tên, rồi mở ví xem 
căn cước. Nhìn vào thẻ, rồi nhìn vào mặt tôi, 
anh cười:  

"ðúng tên rồi. Cái hình trong căn cước 
cũng hơi hơi giống anh! Hãy kiểm soát lại tiền 
bạc, xem có mất mát gì không?” 

Tôi mừng quá. Tiền bạc ñâu có quan trọng. 
Tôi ñếm lại tiền, gần hai ngàn ñồng còn 
nguyên. Tôi rút ra hai trăm, ñưa anh bán cà phê 
và ấp úng nói: 

“Xin cho tôi ñền ơn anh. Cám ơn lòng tốt 
và lương thiện của anh, và của người nhặt ñược 
cái ví nầy. Xin anh ñừng từ chối.” 

Anh bán cà phê ñẩy tay tôi ra trợn mắt lên 
và nói lớn: “Không. Không. Người ta nhờ tôi 
ñưa lại anh. Tôi không làm nên ơn nghĩa gì cả.” 

Tôi bắt tay cám ơn, và trong lòng vô cùng 
áy náy. Thiên hạ còn rất nhiều người vô cùng 
tử tế. Tôi ñã ñánh giá sai vì cái dáng dấp cô hồn 
bên ngoài của anh bán cà phê.  

Lòng lâng lâng vì vừa tìm lại ñược cái ví, 
tôi lửng thửng kéo hành lý ñi ra cửa thì thấy 
anh chị Hoa, bạn tôi, ñang hấp tấp ñi vào. Anh 
vội chạy ñến kéo hành lý cho vợ tôi và ñưa 
xuống nhà xe. Anh ñút tiền vào máy trả chi phí 
ñậu xe, tôi giật mình thấy tiền ñậu xe quá ñắt. 
ðường xa lộ về thành phố Paris xe kẹt cứng, 
anh Hoa lái xe nhích nhích từng ñoạn ngắn rất 
khó khăn. Nhưng tôi khiếp hãi hơn khi xe vào 
ñường phố Paris. Có khi xe phải dừng lại rất 
lâu vì kẹt. Nếu không bình tĩnh và kiên nhẫn, 
thì rất dễ tai nạn. Trong lòng tôi băn khoăn áy 
náy vì ñã nhờ bạn và làm phiền bạn quá nhiều. 
Nếu biết thế nầy, thì tôi phải tìm phương tiện 
chuyên chở công cọng cho bạn ñỡ phải quá cực 
nhọc. Nhưng tôi thấy anh Hoa vẫn vui vẻ, cười 
nói, không chút bực mình. Tôi không dám nói 
ra, nhưng thầm cám ơn lòng tốt của anh chị. 
Anh Hoa ñã cho tôi một bài học tử tế, làm tôi 
còn nhớ mãi, ñể sau nầy, có ai nhờ việc gì, thì 
tôi nghĩ ñến anh Hoa. Anh chị Hoa ñem chúng 
tôi ñi ăn, rồi ñưa về nơi trọ. Sau ñó, anh chị 
hướng dẫn tận tình cách dùng xe công cọng, 
mua cho chúng tôi một số vé xe ñiện ngầm. 
Những ngày về sau, anh lái xe ñưa chúng tôi ñi 
chơi, thăm thú các tỉnh miền xa. Có khi phài 
ngủ lại ñêm.  

Khi tôi ñang nhởn nhơ ñi chơi ở Pháp trong 
mấy tháng, thì bên Mỹ, mỗi ngày anh Nguyễn 
lấy thư giúp tôi, bóc ra ñọc, và dùng ñiện thư 
cho tôi biết những vấn ñề quan trọng cần giải 
quyết gấp. Có khi anh chụp cả tài liệu và gởi 
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kèm theo ñiện thư. Anh ñã ứng trước, trả giúp 
tôi các thứ thuế lưu hành xe, thuế nhà ñất, và 
một số hoá ñơn cần trả gấp khác. Nhờ ñó mà 
tôi yên tâm rong chơi.  

Tôi về một tỉnh miển Trung nước Pháp 
thăm người bạn mà hơn hai chục năm trước gặp 
nhau trong trại tị nạn ở Mã Lai. Anh chị Jean 
ñể dành hai tuần, ñưa chúng tôi ñi lang thang 
khắp những thành phố, hải cảng, lâu ñài và 
thắng cảnh quanh ñịa Trung Hải. ði vào tận 
những hang cùng ngõ hẽm trong góc núi sâu, 
xa. Tôi nghĩ các nơi nầy, những người Pháp 
sinh trưởng tại ñịa phương, chưa chắc ñã ñi ñến 
một lần. Nếu tự lái xe ñi, hoặc ñi theo ñoàn du 
lịch, thì không bao giờ chúng tôi biết ñược 
nhiều nơi, và biết rõ ngọn nguồn, ñưọc thong 
dong thú vị như thế. 

Bà chủ cho thuê nhà tại Paris ñem quạt máy 
và các thứ cần thiết ñến cho chúng tôi dùng 
tạm. Trong nhà bà có ñủ xoong nồi, chén bát, 
cả các thứ gia vị như mắm muối, xì dầu, ñường. 
Bà bảo cứ xài tự do, hết thì thôi, có hư bể cái gì 
cũng không sao. Lời nói tử tế của bà làm chúng 
tôi cảm ñộng, và càng phải giữ gìn cẩn trọng 
hơn khi sử dụng căn nhà của bà. Bởi vậy khi trả 
lại nhà, tôi phải ñể cả một ngày dài lau chùi 
dọn dẹp cho thật sạch sẽ, gọn gàng. Tôi ôm 
chăn gối ra tiệm giặt sấy ñàng hoàng. Còn gởi 
lại thêm tiền với lời nhắn “ðể thuê người chùi 
rửa thêm những nơi chưa ñược vừa ý” 

Chúng tôi qua chơi London, có hẹn ghé 
thăm cô cháu gái. Cầm miếng giấy có ghi cái 
ñịa chỉ trên tay, tôi ñi lui ñi tới ba vòng, từ ñầu 
ñường, ñến cuối ñường, vẫn chưa tìm ra nhà. 
Con ñường xưa cũ nầy, số nhà lung tung, số lớn 
và số nhỏ chen nhau không thứ tự. Bên trái 
cũng như bên phải, ñều có cả số chẵn lẫn số lẻ. 
Vợ tôi thấy một ông ăn mặc trang trọng ñàng 
hoàng, cầm giấy ñến hỏi, ông lạnh lùng lắc ñầu, 
không thèm nhìn vào tờ giấy. Một bà già khụ, 
ñi lại khó khăn, ñến hỏi và tử tế dẫn chúng tôi 
ñi tìm. ði từ trên xuống dưới, và từ dưới lên 

trên, cũng không tìm ñược. Thấy bà thở hổn 
hển vì mệt, tôi cám ơn, và kéo vợ tôi ñi, vì 
không muốn làm phiền bà thêm nữa. Một bà trẻ 
hơn, ñang ñi vội vã, cũng tình nguyện giúp 
chúng tôi tìm cái ñịa chỉ nầy. Bà nói, nhà bà ở 
trên con ñường nầy, nên bà biết rõ hơn. Mất 
chừng hai mươi phút mà tìm mãi cũng không 
ra. Bà xin lỗi vì phải ñi làm gấp, sợ trể giờ, rồi 
ù chạy, có lẽ cho kịp chuyến tàu. Chúng tôi 
cảm ñộng ñứng nhìn theo. Chán nản, ñịnh bỏ 
cuộc ra về, thì tình cờ nhìn lên, thấy mình ñứng 
ngay trước căn nhà có số ñó. Căn nhà nầy nằm 
giữa hai căn có số lớn hơn mấy chục. Tôi 
không tưởng tượng ñược, ngay giữa London, 
mà số nhà lung tung như thế nầy. Có lẽ cư dân 
ở ñây lâu ñời, sửa ñổi cũng khó khăn. 

Khi ñi chơi xa lâu ngày, tôi ñành chấp nhận 
cho cây cối trồng trong vườn chết khô, chết héo 
mà không thương tiếc. Nhưng lúc về nhà, thấy 
chúng vẩn tốt tươi, um tùm, không có cây nào 

bị khô héo. 
Thì ra, bà 
láng giềng, 
thỉnh thoảng 
xịt nước qua 
hàng rào, 
tưới giúp 
cho chúng 

tôi. Bà nói, không ñành lòng ñể cho cây cỏ bên 
vườn tôi chết cháy. 

Lần ñi du lịch năm ñảo bên Hawaii, khi du 
thuyền vừa trở về cập bến, thì ñộng ñất mạnh, 
làm hệ thống ñiện trong thành phố tắt ngúm. 
Chúng tôi bị kẹt lại phi trường tối om. Tất cả 
các chuyến máy bay ra vào ñều bị huỷ bỏ. 
Hành khách nằm ngổn ngang trên phi trường. 
Các tiệm ăn ñều ñóng cửa. Tôi cùng ñám bạn 
bè mệt nhọc, chán nản nằm trên hè xi-măng của 
sân ga nhìn trời ñất mà bụng thì ñói meo. Trời 
mưa lất phất. Bỗng thấy có hai người mang áo 
quần thể thao chạy bộ ñang nhìn mặt từng ñám 
hành khách. Rồi người ñàn bà reo lên khi thấy 
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vợ tôi. Thì ra, hai vợ chồng người bạn ñang ở 
Hawaii, nghe ñộng ñất, biết tất cả các chuyến 
bay ñã bị huỷ bỏ, nghĩ rằng, thế nào chúng tôi 
cũng bị kẹt lại, nên rủ nhau chạy ra tìm, và ñưa 
chúng tôi về nhà tạm trú. ðêm ñó, cả ngàn 
hành khách nằm run trong gió lạnh. Ban quản 
trị phi trường phải cho mỗi người mượn một 
cái mền ñắp tạm. Cầu tiêu tối om, không có 
ñèn, không có nước, hôi hám nồng nặc. Chúng 
tôi ñược về nhà, cũng không có ñiện, không có 
nước, nhưng còn ñược ăn bánh khô, tạm dằn 
cơn ñói. 

Một lần ông Jack lái xe, tôi ngồi bên cạnh, 
chúng tôi ñi công trường về. Trời mưa gió ào 
ào, cây cối vật vã ngã nghiêng. Xa lộ nước bắn 
mịt mù. Bỗng ông Jack lạng nhanh xe vào lề 
ñường ñậu lại. Tôi chưa kịp hỏi lý do, thì ông 
Jack khoác áo mưa, mở cửa xe bước xuống. 
Ông chạy gấp lại chiếc xe ñang ñậu bên lề 
ñường, ñể thay bánh xe bị xẹp giúp cho một 
người nào ñó không quen biết. Ông Jack bị 
mưa tạt ướt như tắm, mặt mày tóc tai nước 
chảy ròng ròng. Thay giúp bánh xe xong, người 
chủ xe hỏi ông tính bao nhiêu tiền công. Ông 
Jack cười, khoát tay và nói ông chỉ giúp ñỡ 
thôi, không lấy tiền. Tôi ngạc nhiên, vì làm 
việc chung nhiều năm, tôi cứ tưởng ông nầy 
xấu tính, keo kiệt. Không ngờ ông cũng có tấm 
lòng tử tế, mà nhiều người khác không có 
ñược. 

Nghe bạn bè nói ñi xe buýt rất vui và tiện 
lợi, một sáng chủ nhật, tôi ra bến chờ xe ñể ñi 
thẳng ra biến chơi. Tôi thấy một ông già tóc tai 
bù xù, ăn 
mặc dơ dáy, 
thúi hoắc, 
ngồi trên 
ghế ñợi. Tôi 
ñứng xa xa 
ñể tránh cái 
mùi không 
mấy dễ chịu cho khứu giác. Có lẽ ông nầy 

không nhà cửa, lang thang bụi bờ. Khi lên xe 
buýt, tôi mới chợt biết, chỉ có mấy tờ hai chục 
ñồng trong túi, không có tiền lẻ. Máy thu tiền 

ñi xe không thối tiền 
lẻ. Tôi ñưa hai chục 
vẫy vẫy, và hỏi hành 
khách có ai ñổi giúp 
tiền lẻ không. Chẳng 

có ai trả lời. Ông tài xế dịu dàng khuyên tôi nên 
xuống ñổi tiền và ñi chuyến sau. Tôi quay bước 
ñịnh xuống xe, thì nghe tiếng ông già hôi hám 
nói lớn: “Khoan, khoan, tôi cho anh tiền mua 
vé xe.” Tôi chưa kịp phản ứng, thì ông ñã nhào 
ñến, thảy tiền xu vào hộp, một cái vé chạy ra. 
Ông lấy ñưa cho tôi. Tôi ấp úng: “Tôi làm sao 
trả tiền lại cho ông ñây?” Ông cười: “Tôi tặng 
anh mà!” Tôi vô cùng áy náy và cảm ñộng. Tôi 
có cảm tưởng như mình có tội lỗi gì ñó. Tôi 
ñưa tờ hai chục ñồng cho ông lão và nói: “Cám 
ơn ông lắm lắm. Thôi ông cầm lấy tờ bạc nầy, 
xem như tôi ñền ơn ông.” Ông gìa gạt ra và nói 
lớn: “Bậy nào. Anh giữ tiền ñi. Cái vé xe có là 
bao.” 

Khi ñến biển, tôi quýnh lên vì mót ñi tiểu, 
chạy quanh tìm cầu tiêu công cọng. Tôi hốt 
hoảng nhăn nhó hỏi một anh Mễ cầu tiểu ở ñâu. 
Anh Mễ chỉ xuống phiá dưới xa kia. Thấy cái 
mặt tái ngắt và dáng ñiệu gấp gáp của tôi, anh 
Mễ nói: “Coi bộ khẩn cấp lắm rồi ñó, thôi ñi 
theo tôi” Rồi anh dùng chìa khoá mở cửa một 
tiệm gần ñó, cho tôi vào xả nước thừa. Khi 
xong việc, tôi nói với anh Mễ: “Cám ơn lòng 
tốt của anh, không có anh, thì tôi ñã tương ra 
ướt hết quần rồi ñó.” Anh Mễ cười và nói, anh 
hiểu cái khổ của người lớn tuổi. Anh nầy làm 
nghề lau chùi dọn dẹp cho các cơ sở thương 
mãi quanh ñây. Tôi muốn tặng một món tiền 
thưởng nho nhỏ, nhưng ngại chạm ñến tự ái của 
anh. Khi nghĩ kỹ lại, không chừng sòng phẳng 
quá, làm mất cái niềm vui và hạnh phúc trong 
lòng một người làm ñiều tử tế vô vị lợi.  
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Tôi chở vợ ñến chị Tạ ñể hỏi thăm tin tức 
bà con bên nhà. Chị vừa ñi Việt Nam về lại 
Mỹ. Chị kể rằng, khi máy bay từ Sài Gòn ghé 
lại Seoul, xứ ðại Hàn ñể ñổ người và rước 
thêm hành khách ñi Mỹ. Có một cô ñi từ Việt 
ñến Mỹ theo diện chồng bảo lãnh ñoàn tụ, mà 
bên Việt Nam thường gọi là diện “hôn phu”, 
nhưng cô bị ngăn lại không cho lên máy bay ñi 
tiếp, vì thiếu mất phần vé ñi từ ðại Hàn ñến 
Mỹ. Cô khóc ròng, vì không biết tiếng Anh, 
cũng không biết tiếng ðại Hàn. ði tới cũng 
không ñược, quay trở về cũng không có tiền 
mua vé máy bay. Thấy tội nghiệp, chị Tạ ñến 
hỏi thăm, và dắt ra quầy vé xin giải quyết. Họ 
giải thích rằng, chị nầy thiếu mất phần vé từ 
ðại Hàn ñi Mỹ. Chị Tạ cãi rằng, nếu không có 
vé bằng giấy, thì cũng còn chứng cứ trong máy 
vi tính là người nầy mua vé ñi từ ñâu ñến ñâu. 
Không thể nào ñi Mỹ, mà chỉ mua vé ñến ðại 
Hàn thôi. Hãng máy bay xem xét và giải thích 
rằng, nếu ñúng như vậy thì lỗi tại người bán vé 
tại Việt Nam, ở ñây không giải quyết ñược. Hỏi 
vậy thì phải làm sao? Họ ñáp mua vé ñi tiếp, 
hoặc mua vé quay về. Trong ví chị nầy chỉ có 
mấy chục Mỹ kim mà thôi. Có người ñề nghị 
liên lạc với toà ñại sứ Việt Nam tại nước nầy ñể 
xin giúp ñỡ và giải quyết trường hợp ñặc biết 
nầy. Không ai biết làm sao mà liên lạc ñược. 
Máy bay thì sắp ñến giờ cất cánh. Nếu chị nầy 
bị bỏ lại phi trường, không ai quen biết, không 
nói, không nghe ñược, thì chắn gặp rắc rối trăm 
bề. Chị Tạ ñề nghị ñồng hương Việt Nam trong 
chuyến bay nầy, mỗi người cho mượn một ít 
tiền mua vé. Khi ñến Mỹ, chị nầy sẽ yêu cầu 
ông chồng trả lại. Không ai hưởng ứng lời kêu 
gọi. Họ bảo có biết chị nầy là ai ñâu, mà cho 
mượn tiền, vả lại, sau khi chi tiêu nhiều tại Việt 
Nam, không ai còn tiền nữa. Chị Tạ nghĩ không 
thể bỏ rơi người sa cơ thất thế, bèn lấy thẻ tín 
dụng, mua vé cho chị hành khách nầy ñi tiếp. 
Chị Tạ ñưa ñịa chỉ, ñể hy vọng ñược gởi hoàn 
tiền cho mượn. Vợ tôi hỏi: “Thế chị không sợ 
bị mất tiền sao? Biết người ta ra sao mà cho 
mượn tiền khơi khơi như thế? ” Anh chồng chị 
Tạ nói: “Chị làm thế là ñúng, nếu có bị mất 
tiền, cũng thôi, trong lòng ñược bình yên hơn là 
không ñưa tay ra cứu vớt người hoạn nạn.” 

Nhờ nghe chuyện của chị Tạ, mà sau nầy 
tôi làm ñược vài ñiều tử tế nho nhỏ. Có một 
chuyện làm cho tôi thấy vui vui mỗi lần nghĩ 
ñến. ðó là lần tôi trả tiền ăn cho một ông khách 
không quen biết. Ông nầy quên ñem theo tiền 
mặt, chủ quán người Tàu không nhận thẻ tín 
dụng. Ông xin ñể thẻ lại làm bằng, ñể ñi ra 
ngân hàng rút tiền ñem ñến trả sau. Bà chủ 
quán nhất ñịnh không chịu. Ông xin ñể lại cái 
ñiện thoại di ñộng, chủ quán cũng lắc ñầu. Ông 
khách nầy thở dài ngao ngán và vô cùng bối 
rối. Ông nói: “Chẳng lẽ tôi như vầy, mà lại 
ñịnh ñi ăn quỵt của bà sao?” Bà chủ trề môi ra 
khó chịu. Tôi nhớ chuyện chị Tạ cho mượn tiền 
vé máy bay, bèn ñến nói với ông khách ñang 
gặp cơn bối rối: “Xin ông cho tôi ñược hân 
hạnh trả giúp bữa ăn nầy”. Ông khách mừng rỡ, 
nắm lấy tay tôi: “Vô cùng cám ơn ông giúp. 
Tôi hứa sẽ hoàn trả lại ông ngay hôm nay!” Tôi 
cười: “Không cần. Hôm nay tôi ñãi ông mà.” 
Ông khách bối rối: “Nhưng… tôi với ông chưa 
hề quen biết.” Tôi nói ñùa: “Cần chi quen biết 
trước. Anh em bốn biển cùng chung một nhà 
mà.” Ông xin tôi ñiạ chỉ ñể gởi hoàn trả tiền ăn. 
Tôi giả vờ nói: “Chiều nay tôi lên phi trường về 
lại nước rồi. Tôi ở làng quê bên Việt Nam, thư 
gởi không tới.” 

Không phải chung quanh tôi toàn cả những 
người tử tế dễ thương. Nhưng người tốt thì 
ñông mà kẻ xấu thì hiếm hoi. Những chuyện 
thiếu tử tế cũng xảy ra hằng ngày, nhưng cứ 
quên ñi cho khỏe trí, lờ ñi, mang chi vào tâm 
cho thêm bận. Kẻ làm ñiều xấu, thường không 
ý thức ñược việc họ làm tổn thương ñến người 
khác. Tôi không có ñạo, nên chỉ nhớ mang 
máng câu nóí của Chuá Giê Su khi bị bọn lính 
ñóng ñinh trên cây chữ thập rằng, xin Cha tha 
tội cho bọn chúng, vì chúng làm ñiều mà chúng 
không biết. 

Nhiều người tử tế với tôi quá, ñâm ra kẹt, 
nên ñôi khi ñịnh làm ñiều thiếu tử tế cũng phải 
ngại ngùng./. 

 
Tràm Cà Mau  

 

BPT: Hình ảnh lấy từ internet. 

SỐ 102 - MÙA XUÂN 2014 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANG 45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Th�m Helsinki mùa hèTh�m Helsinki mùa hèTh�m Helsinki mùa hèTh�m Helsinki mùa hè    
 

Từ Minh Tâm 
 

Chúng tôi ñến Phần Lan theo tàu Princess 
vào một ngày hè của tháng 8. Sáng nay trời 
nắng ñẹp. Chúng tôi rời tàu lúc 8:30 ñể thăm 
viếng thủ ñô Helsinki - Phần Lan. Tại bến tàu 
có nhiều phương tiện ñể vào khu trung tâm như 
các loại xe Hop On Hop Off, xe shuttle của 
công ty Princess, xe taxi … Do ñã nghiên cứu 
trước, chúng tôi không ñi các loại xe nầy mà ra 
ngoài trạm xe buýt trước bến phà ñi Tallinn ñể 
ñi xe buýt công cộng của thành phố. Trạm nầy 
cách bến tàu Princess chừng 400 mét. Chúng 
tôi sẽ ñi xe số 15 ñể về nhà ga trung tâm 
Helsinki. Từ ñây sẽ tiếp tục ñi các xe khác. Giá 
vé cho nguyên ngày di chuyển bằng các 
phương tiện công cộng là 7 Euro. Ta có thể ñi 
bất cứ xe buýt, xe ñiện nào, kể cả tàu thuỷ ra 
ñảo Suomenlinna là một di sản thế giới.  

Từ bến tàu về khu trung tâm không xa lắm. 
Người khoẻ cũng có thể ñi bộ. Còn ñi xe buýt 
thì chỉ 15 phút là tới. ðường về trung tâm rộng 
rãi, hai bên có nhiều nhà lầu nhưng sáng nay 
chủ nhựt nên tiệm quán còn ñóng cửa, dọc 
ñường không thấy khách bộ hành gì cả. Mấy xứ 
Bắc Âu nầy ít dân, chỉ có những khu thương 
mại lớn mới hơi ñông một chút. Tới nhà ga xe 
lửa trung tâm là trạm chót, chúng tôi xuống xe 
hỏi ñường sau ñó ñi bộ một chút ñể ñón tiếp xe 
buýt số 24 với ý ñịnh sẽ ñến ñịa ñiểm du lịch 
ñầu tiên là:  

 ðài tưởng niệm Sibelius: 
Trạm xe buýt số 24 nằm ngay trung tâm 

thành phố ñối diện một thương xá to lớn tên là 
Forum. Chúng tôi chờ chừng 10 phút thì xe tới. 
Trên xe có một ñoàn khoảng 20 khách người 
Hoa. Họ cũng ñi xem ñài tưởng niệm Sibelius 
giống như chúng tôi. Họ có người hướng dẫn, 
còn chúng tôi ñi tự do. Xe chỉ chạy có 10 phút 

là tới. Tại công viên Sibelius, ñã thấy có 3 
chiếc xe chở khách ñi tua tới ñây rồi. 

Jean Sibelius là một nhạc sĩ nổi tiếng người 
Phần Lan. Ông mất năm 1957 hưởng thọ 91 
tuổi. ðể tưởng nhớ ông, thành phố tổ chức một 
cuộc thi thực hiện một ñài tưởng niệm. Trong 
số 50 ñiêu khắc gia tham dự,  Eila Hiltunen 
ñược chọn với dự án làm 600 ống thép không rỉ 
ñặt sát nhau cao thấp một cách mỹ thuật giống 
như biểu ñồ âm thanh. Toàn bộ tượng ñài sẽ 
nặng 24 tấn, rộng 10.5 mét, cao 8.5 mét. Lúc 
ñầu, dự án bị nhiều người chỉ trích chê bai nầy 
nọ. Nhưng sau khi khánh thành từ năm 1961 tới 
nay nơi ñây trở thành một ñịa ñiểm thu hút du 
khách khi họ tới thăm Helsinki, thậm chí phiên 
bản thu nhỏ của tượng ñài ñã ñược thực hiện và 
ñặt tại trụ sở UNESCO Paris và trụ sở Liên 
Hiệp Quốc ở New York. 

 
Tượng ñài Sibelius với những ống thép 

 
Tượng nhạc sĩ Sibelius 
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Chúng tôi tới ñây lúc gần 9 giờ sáng. Trời 
nắng ñẹp. Tượng ñài ñặt trên một mô ñất cao 
giữa một công viên nên trông sáng sủa và gây 
ấn tượng mạnh. Bên cạnh tượng ñài với các 
ống thép còn có tượng ñiêu khắc khuôn mặt 
của nhạc sĩ. Trông ông ta ñẹp trai và có vẻ nghệ 
sĩ (dĩ nhiên rồi !). 

Sáng nay, tuy còn sớm mà số du khách tới 
ñây ñể xem tượng ñài cũng ñông quá. Nhiều 
nhứt là người Hoa. Họ ñi theo tua. Có lẽ thời 
giờ ít ỏi nên họ chen nhau chụp hình trông rất 
láo nháo, mất trật tự.  

Chúng tôi ñi chơi tự do nên có nhiều thì giờ 
hơn. Sau khi xem tượng ñài về một nhạc sĩ nổi 
tiếng, ñược thực hiện bởi một ñiêu khắc gia tài 
giỏi, chúng tôi tiếp tục ñi sâu vào bên trong. 
Phía tây công viên là bờ biển. Ở ñó có băng ghế 
ngồi nghỉ, ngắm cảnh. ðó là một vịnh nhỏ nơi 
có nhiều du thuyền nhỏ cặp bến. Có một tiệm 
cà phê ở gần ñó. Vài người ñịa phương ñang ñi 
dạo buổi sáng. Khung cảnh thật tĩnh mịch, yên 
ả, thanh bình… 

Thăm viếng khu ñài tưởng niệm nhạc sĩ 
Sibelius xong, chúng tôi ra bến xe buýt ñể trở 
lại khu trung tâm thành phố. Chúng tôi xuống 
xe ở trạm cũ, sau ñó chuyển qua xe ñiện số 3T 
ñể ra một ñịa ñiểm du lịch nổi tiếng của 
Helsinki là khu Market Square . 

 
Quảng trường Thị Tứ (Market Square): 
Quảng trường nằm ở bến tàu du lịch, phía 

ñông khu trung tâm của Helsinki. Ở ñây có một 
chợ trời bán ñủ thứ hàng hoá cho khách du lịch 
như bưu thiếp, ñồ thủ công, thuỷ tinh, quần 
áo… Ngoài ra, họ còn bán thức ăn như trái cây 
và hải sản nữa. Khu chợ khá ñông người bán, 
người mua tạo nên một không khí nhộn nhịp 
vui vẻ rất nhiều so với những nơi khác trong 
thành phố. Trên bến tàu, các tàu chở khác ra 
thăm ñảo hay các du thuyền, tàu của người 
ñánh cá ra vô không ngớt càng tạo thêm sự sinh 
ñộng, náo nhiệt. Phía bắc quảng trường là Toà 

Thị Chánh, Dinh Tổng Thống Phần Lan. ðây là 
hai dinh thự to lớn xinh ñẹp nhưng hôm nay 
ngày chủ nhựt nên ñóng cửa im lìm. 
 
Ở bến tàu có trạm xe ñiện. Lúc nầy du khách từ 
các tàu cruise lần lượt ñổ về ñây. Phía tây 
quảng trường có một bồn nước xinh ñẹp. ðó là 
bồn nước có tượng Amanda, một biểu tượng 
của Helsinki. Ta hãy qua ñó xem một chút. 

 
Bức tượng Amanda: 

 
Bồn nước xây bằng ñá hoa cương. Giữa bồn 
nước là tượng một phụ nữ khoả thân có tên là 
Amanda. Tượng làm bằng ñồng cao 1.94 mét 
ñặt trên bệ cao 5 mét. Dưới chân tượng có 4 
con cá phun nước. Phía ngoài lại có tượng bốn 
con hải cẩu cũng phun nước ngược vào hồ. 
Mấy con hải cẩu nầy cũng làm bằng ñồng cao 
chừng 1.5 mét. 

Bức tượng ñược ñiêu khắc gia Ville 
Vallgren (1855-1940) tạc năm 1906 tại Paris 
theo mẫu của một thiếu nữ Paris 19 tuổi, tên là 
Marcelle Delquini. Lúc sáng tác, ñiêu khắc gia 
ñặt tên tượng là Merenneito  - Mỹ Nhân Ngư. 
Tượng ñược ñặt tại Market Square – Helsinki 
năm 1908 thì ñổi tên là Havis Amanda. Theo 
tác giả, tượng nầy mô tả một mỹ nhân ngư 
ñứng trên rong biển thể hiện sự tái sinh của 
Helsinki. 

 
Bức tượng Amanda – Helsinki 
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Sau khi tượng ñược khánh thành thì có 
nhiều người phê phán, nhứt là giới phụ nữ. Họ 
nói bức tượng trông sexy quá, gợi tình quá, 
không giống sự ngây thơ của một mỹ nhân ngư. 
Có người còn nói: Nó giống “một con ñiếm 
người Pháp”. Còn bốn con hải cẩu với chiếc 
lưỡi thè ra sao giống hình ảnh của quý ông 
ñang thèm muốn người ñẹp. Họ nói cũng ñúng 
vì theo nhận xét của tôi bức tượng nầy tuy rất 
mỹ thuật nhưng dáng ñứng hơi ưỡn ra phía 
trước của nó trông hơi khiêu khích về mặt tình 
dục. 

Nói gì thì nói, tượng Amanda ngày nay ñã 
trở thành một biểu tượng (không chánh thức) 
của thủ ñô Helsinki. Tôi là người dốt về nghệ 
thuật nhưng cũng phải công nhận ñây là một 
bức tượng rất ñẹp … và rất gợi tình. Hàng ngày 
có rất nhiều du khách tới ñây thăm viếng chụp 
hình. Hàng năm vào dịp lễ Vappu (nhằm ngày 
1/5), sinh viên ñại học có truyền thống ñội một 
cái nón lưỡi trai màu trắng cho bức tượng, sau 
ñó họ quây quần vui chơi ở ñây rất vui vẻ.  

 
Lại có nhiều người tin rằng, bức tượng nầy 

tượng trưng cho tình ái, nếu quý ông tới ñây thì 
nên dùng nước hồ ñể rửa mặt và hét lên ba lần 
từ “Rakastaa!” (có nghĩa là Love - Tình Yêu) 
thì ông ta sẽ ñược tăng thêm khả năng tình dục! 

 
Trụ ñá Alexandra: 
 
Sau khi xem “con ñiếm Paris”, chúng tôi ñi 

về phía ñông với ý ñịnh sẽ thăm viếng Nhà Thờ 
Uspenski trên ñồi cao. Dọc ñường chúng tôi 
thấy có một trụ ñá hoa cương màu ñỏ, hình 
tháp khá cao. Trên ñỉnh có tượng một quả cầu 
và một con chim ñại bàng có hai ñầu bằng 
ñồng. ðó là Trụ ðá Czarina. Trụ ñá nầy ñặt ở 
ñây ñể kỷ niệm chuyến viếng thăm của Nữ 
Hoàng nước Nga là Alexandra Feodorova năm 
1835. 

 

Nhà Thờ Uspenski: 
Chúng tôi ñi về phía ñông về hướng nhà thờ 

Uspenski. Nhà thờ nằm trên ñồi cao, xây bằng 
gạch ñỏ, mái nhọn màu xanh, trên ñỉnh có 
những vòm củ hành phủ vàng. ðây là nhà thờ 
Chánh Thống Giáo theo giáo hội ở Nga. Kiến 
trúc nầy rất lớn, từ dưới chân ñồi nhìn lên ñẹp 
lắm. ðồi không cao lắm chừng 20 mét là cùng. 
Sáng nay chủ nhựt, trong nhà thờ có làm lễ. 
Tuy nhiên, người ta cũng cho du khách vào 
xem. Trang trí bên trong nhà thờ tương tự như 
bên Nga nghĩa là trên trần, trên tường có khảm 
hay vẽ rất nhiều tượng thánh mà mình không 
biết là ai. ðặc biệt là nhà thờ không có ghế. 
Nhiều tín ñồ ñang bu quanh một vị linh mục ñể 
làm lễ trước một bàn thờ. ða số, người dân 
Phần Lan theo ñạo Tin Lành. ðạo Thiên Chúa 
theo Chánh Thống Giáo có ít tín ñồ hơn, nhưng 
ñây là nhà thờ lớn, lại là ngày chủ nhựt nên 
cũng ñông người lắm. 

Nhà thờ nằm trên ñồi cao, phía trước có 
một sân rộng. Từ ñây có thể nhìn ñược khá xa. 
Sáng nay trời nắng tốt nên phong cảnh cũng 
khá xinh ñẹp. 

 
Uspenski – Nhà thờ Chánh Thống Giáo ở 

Helsinski 
 
Quảng trường Thượng Nghị Viện: 
Rời nhà thờ Uspenski, chúng tôi tiếp tục ñi 

bộ ñến thăm một ñịa ñiểm du lịch của Helsinki 
ở gần ñó là quảng trường Thượng Nghị Viện 
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(Senate Square). ðây là một quảng trường hình 
chữ nhựt khá lớn, mỗi chiều khoảng trên dưới 
100 mét. Phía bắc quảng trường là nhà thờ 
Helsinki (trước ñây có tên là Nhà Thờ Thánh 
Nicholas). Phía ñông là Toà Nhà Chánh Phủ. 
Phía tây là Trường ðại Học. Phía Nam quảng 
trường là khu thương mại. Giữa quảng trường 
có tượng Nga Hoàng Alexander II. Hôm nay 
chủ nhựt, trong quảng trường, người ta căn lều 
triển lãm và bán hàng nên có nhiều khách tới 
thăm viếng mua bán. Họ cho nhiều xe hàng vào 
tận ñây gây ra cảnh lộn xộn, không ñẹp mắt 
chút nào. Trên các con ñường vòng quanh, rất 
nhiều xe buýt của các tua chở du khách ñậu ở 
ñây ñể họ ñi thăm viếng khu Market Square. 

Phía bắc quảng trường là Nhà Thờ Helsinki 
trên ñồi cao. Trước nhà thờ có làm bậc thang 
bằng ñá ñể du khách ngồi chơi hay theo bậc 
thang mà leo lên ñồi. Bậc thang ở ñây tương 
ñối dốc, leo lên cũng khá nguy hiểm. Lên tới 
nơi mới hay nhà thờ ñóng cửa không cho thăm 
viếng do ñó chúng tôi không biết bên trong nhà 
thờ nầy như thế nào. Còn phía ngoài thì nhà thờ 
nầy khá lớn, sơn trắng. Nó có một mái vòm 
lớn, xung quanh có bốn vòm nhỏ, tất cả ñều 
sơn xanh. Do nằm trên ñồi cao nên nếu nhìn từ 
xa nhà thờ nầy coi rất uy nghi tráng lệ, còn tới 
gần thì thật ra các trang trí bên ngoài ñơn giản 
hơn nhiều so với các nhà thờ khác ở Châu Âu. 

 

Nhà Thờ Helsinski trên ñồi cao 
Trong khi dạo chơi ở Quảng trường Thượng 
Nghị Viện, chúng tôi gặp nhóm ñồng hương 
Việt Nam cũng ñi chơi ở ñây. Họ có 6 người, 
cũng hơi lớn tuổi nhưng cũng ñi chơi tự do chớ 
không mua tua của tàu Princess. Chắc họ ñi xe 
shuttle ñể ra ñây chớ thật ra kiếm bến xe buýt 
số 15 cũng không phải dễ. 

 
Esplanade: 
 
Xem khu quảng trường xong, chúng tôi ñi 

về phía nam, trở lại khu Market Square và ñi bộ 
dọc một khu công viên nằm giữa hai con ñường 
mua sắm ở phía bắc và nam. Trong công viên 
có nhiều khách bộ hành. Họ từ các xe hop on 
hop off xuống. Họ từ các tua của du thuyền. Họ 
ñến ñây ñể mua sắm, ngồi chơi hay xem 
internet vì nghe nói ở ñây có tín hiệu wifi miễn 
phí. Trong công viên có nơi bán kem nhưng giá 
rất mắc. Ngoài ra còn có một tiệm cà phê và 
một sân khấu lộ thiên. Có một anh kia thổi kèn 
ñể xin tiền và có một văn phòng hướng dẫn du 
lịch nơi phát miễn phí bản ñồ thành phố. Giữa 
công viên có tượng của một nhà thơ của Phần 
Lan tên là Johan Ludwig Runeberg (nhà thơ mà 
ñược dựng tượng thì chắc chắn thơ phải trữ tình 
lắm. Khâm phục!).  Ở ñó lúc nầy có một cô gái 
cầm bảng nói sẽ hướng dẫn xem các thắng cảnh 
của thành phố miễn phí lúc 12 giờ trưa. Ai 
thích thì chờ tới ñúng giờ, cô sẽ dẫn ñi. Chúng 
tôi ngồi chơi, ngắm cảnh ở một băng ñá chừng 
15 phút cho ñỡ mỏi chân, sau ñó ñi xe tram số 
3T ñể viếng thăm một thắng cảnh khác của 
Helsinki là: 

 
Nhà Thờ ðá (Rock Catheral): 
 
Nhà thờ nằm ở phía tây thành phố và có cái 

tên rất khó ñọc là Temppeliaukion Church. Ta 
có thể tới ñó bằng cách ñi bộ (chừng 30 phút) 
hay theo xe tram số 3T (chỉ 10 phút). 
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Nhà thờ khánh thành năm 1969. Người ta 
ñào sâu khoảng 10 mét vào bên trong của một 
khối ñá hoa cương tròn với ñường kính khoảng 
40 mét, sau ñó làm một mái vòm bằng ñồng 
nhưng có ñường kính nhỏ hơn. Phần phía ngoài 
của mái là 180 thanh kim loại ñồng tâm. 
Khoảng trống giữa các thanh kim loại phủ 
kiếng nhờ vậy ánh sáng thiên nhiên có thể lọt 
vào và chiếu sáng bên trong. Từ ngoài nhìn vào 
thì thấy nhà thờ nầy không gây ấn tượng gì cho 
lắm. Vào bên trong thì thấy tường nhà thờ là 
vách ñá, bệ thờ, ảnh tượng cũng không thấy 
ñâu, chỉ thấy một cây ñàn organ với nhiều ống 
thép. Giữa nhà thờ có nhiều băng ghế ñể khách 
ngồi nghe nhạc. ðơn giản vậy thôi. Thế nhưng 
do xây trong ñá nên âm thanh ở ñây rất tuyệt 
vời, vì vậy nhiều buổi hoà nhạc ñã ñược thực 
hiện ở ñây. Nhà thờ ñá là một ñịa ñiểm du lịch 
ñặc biệt thu hút hàng trăm ngàn du khách hàng 
năm khi họ tới thăm viếng Helsinki. 

 
Trước nhà thờ ñá có hai tiệm bán ñồ kỷ 

niệm, do thuận tiện nên du khách vào xem và 
mua hàng rất ñông, mấy cô thu ngân tính tiền 
không kịp. 
  

Khu vực nhà ga: 
 
Xem nhà thờ trong ñá xong, chúng tôi ñón 

xe tram 3T trở lại khu nhà ga trung tâm 

Helsinki. Nhà ga rất lớn, cổng nhà ga hình 

vòm, mỗi bên cổng có hai tượng người thanh 

niên. Tổng cộng là bốn tượng. Trên trên tay 

mỗi tượng là một cái ñèn tròn.  ðối diện nhà ga 

là một khu thương mại. Ở ñó có tiệm bán quần 

áo, nhà hàng, tiệm kem, tiệm cà phê… Khu vực 

quanh nhà ga có nhiều kiến trúc ñẹp. Quảng 

trường phía bên tay phải rất rộng, ở ñó có nhiều 

kiến trúc to lớn. ðặc biệt phía bắc là Nhà Hát 

Quốc Gia Phần Lan. Nhìn phía ngoài, nhà hát 

nầy giống như một lâu ñài. 

Bên trong nhà ga có nhiều sạp bán sách 

báo, bưu thiếp, ñồ kỷ niệm, ñồ ăn nhanh… 

Thấy ñể giá một phần bánh mì baguette là 5 

Euro. 

 

Chúng tôi còn 3 giờ ñể vui chơi ở Helsinki 

nhưng ñã mỏi chân nên xin hẹn kỳ sau, nếu có 

dịp trở lại sẽ ñi thăm ñảo Suomenlinna hay sân 

vận ñộng Helsinki, nơi tổ chức Thế Vận Hội 

năm 1956. Lúc nầy hơi mệt nên phải trở về tàu 

nghỉ ngơi. 

 

Lúc 2 giờ trưa, chúng tôi trở lại bến xe buýt 

số 15 ñể ñón xe về tàu. Trưa nay, nhiều du 

khách như chúng tôi cũng ñang chuẩn bị trở về 

tàu nên tại bến xe người ta sắp hàng khá dài. 

Xe tới, tài xế bán vé chỉ nửa xe rồi chạy chớ 

không bán cho hết chỗ (có lẽ họ chạy theo thời 

khoá biểu nên không dừng lâu ở một chỗ). 

Khách có sắp hàng dài thì xin chờ chuyến sau. 

Chúng tôi mua vé ngày nên không cần mua vé 

nữa mà chỉ cần trình vé ñã mua hồi sáng. Xe 

chạy chỉ 10 phút là về tới bến tàu. Từ trạm xe 

buýt ñi bộ về tới tàu cũng hết 10 phút nữa. ði 

chơi chuyến nầy ñi bộ khá nhiều nên tuy có ăn 

nhiều một chút  thì cũng không lên cân bao 

nhiêu… 
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Lá th� quê nhàLá th� quê nhàLá th� quê nhàLá th� quê nhà::::    Nh�ng ng��i muôn nm c�.Nh�ng ng��i muôn nm c�.Nh�ng ng��i muôn nm c�.Nh�ng ng��i muôn nm c�.    
Lê Ngọc Phượng 

 
 
 
 

Năm nay tôi lại có dịp gặp lại anh em trong 
gia ñình công chánh trong buổi họp tất niên 
hàng năm do nhóm anh Lê Chí Thăng tổ chức. 
Ngày xưa ra trường tôi xin vào làm việc ở Nha 
Thủy Vận. Những ngày ñầu làm việc ở Sở 
Hàng Hải trong khuôn viên Bộ Công Chánh 
thông qua các bạn cùng khóa nhưng không 
cùng nhiệm sở, tôi có dịp gặp gỡ các anh em ở 
các Nha Sở khác về họp thường kỳ,và biết ñến 
một số nhân vật quen thuộc ở Bộ, ðến khi 
chuyển qua Cơ Quan Xáng, thì thế giới của tôi 
chỉ luẩn quẩn ở Sở Hàng Hà, nằm tại Phú An. 
Phải nói ñối với gia ñình Công Chánh, mà phần 
lớn anh em quy tụ ở nha Kiều Lộ, tôi là một 
"người bà con xa". Ngoài các "sếp" Thủy Vận 
như Nguyễn Văn ðạt, Chu Bá Tường, Võ Văn 
Ngôn và sau này , Quản ðốc Cơ Quan Xáng 
Phan Thanh Nguyên, tôi hầu như mù tịt về các 
anh em khác. Chỉ khi ñi ñộng viên,và sau này, 
khi bị ñi cải tạo tôi mới có dịp biết thêm một số 
bạn nữa! Tuy vậy sự liên lạc không phải là 
thường xuyên! 

Năm 1978, tôi vào Sở Xây Dựng làm việc 
vài năm rồi ra làm tự do, vì vậy giữa tôi và anh 
em công chánh lại càng xa rời! 

Nhưng lá rụng về cội, những năm cuối ñời 
tôi ñược biết ñến nhóm ái hữu Công Chánh ở 
Việt Nam do anh Thăng quy tụ, và nhóm Lá 
thư Ái Hữu Công Chánh ở hải ngoại, với tiêu 
chí "ñể còn có nhau", ở ñó tôi có dịp "nhận họ 
hàng" với ñại gia ñình công chánh, những tiền 
bối mà ngày xưa là những "nhân vật tôi nghe 
tiếng" khi còn làm ở sở Hàng Hải! 

Qua những lần gặp mặt mỗi cuối năm, anh 
em cảm thấy bớt xa la. Thật cảm ñộng khi 
chứng kiến những người bạn gặp lại nhau vào 
lúc cuối ñời, ñầu bạc, răng long, chân tay run 
rẩy! Có những giọt nước mắt khôn cầm, nhưng 
cũng có cả những tràng cười sảng khoái khi ai 
ñó nhắc lại những kỷ niệm xưa. 

Nhưng mỗi năm mỗi vắng. Năm nào cũng 
có người mới tìm về, nhưng người cũ thì rơi 
rụng. Có nhiều lý do nhưng chắc chắn là những 
lý do ngoài ý muốn. 
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Năm nay tôi rất mừng khi thấy thầy Bùi 
Hữu Lân còn ñến chia vui với anh em, càng 
mừng khi thấy sức khỏe thầy khả quan. Năm 
nay cũng chứng kiến cảnh cảm ñộng của anh 
Lê Viết Tùy (ra trường 1958) lần ñầu tiên gặp 
lại những người bạn sau 40 năm xa cách, và sau 
17 năm bị tai biến. Hình ảnh những "cụ già" 
lụm khụm ôm nhau nước mắt giàn dụa, vừa 
khiến người ta cảm ñộng, vừa cho người ta thấy 
ý nghĩa của những lần họp mặt ái hữu, ñồng 
nghiệp, bạn bè. Những hoạt ñộng tuy hiếm hoi 
này ñã khiến người ta bớt thấy cô ñơn, và 
những ngày tháng còn lại của cuộc ñời không 
chỉ là tồn tại, mà mang ý nghĩa nhắc nhở ñã 
từng có cuộc sống tưng bừng náo nhiệt nơi thân 
già run rẩy này, ñể mỉm cười nhớ lại những kỷ 
niệm của một thời xa vắng! 

Năm ngoái tôi ñược cái hạnh phúc gặp lại 
hai người quen cũ. Một người, anh Cao Hồng 
Danh, ñàn anh của tôi ở Sở Hàng Hải. Khi mới 
ñi làm tôi ngồi ở vị trí trưởng ban Kỹ Thuật, là 
chỗ cũ của anh Danh. Lúc ñó anh ñã là Phó 
Giám ðốc Thương Cảng ðà Nẵng, không còn 
liên hệ gì ñến nhiệm sở cũ là Nha Thủy Vận! 
Nhưng khi công tác ở ðà Nẵng, gặp anh, anh 
ñã ñối xử với tôi như với một ñứa em trong 
nhà. Kỷ niêm về những ngày ở ðà Nẵng ñối 
với tôi là những kỷ niệm không bao giờ quên. 
Gặp lại anh sau bao năm xa cách, thật không 
thể tả nổi nỗi vui mừng! Một người nữa là chị 
kỹ sư Phạm Ngọc Diệp, trước là CSV sở Kỹ 
Thuật thuộc Hỏa xa Việt Nam của thầy Nguyễn 
Văn Chiểu. Chị Diệp tốt nghiệp năm 1958,là 
một trong mấy kỹ sư nữ ít ỏi của gia ñình Công 
Chánh (trước ñó có chị Trần Thị Hòa tốt 
nghiệp năm 1957, sau ñó du học, lấy chồng và 
ñịnh cư ở Hoa Kỳ. Chị Hòa mới ñây ñã cùng 
ñại gia ñình về VN gặp gỡ bạn bè và làm từ 
thiện). Ngày xưa chị Diệp và anh Nguyễn Hứa 
Phu phụ trách việc thi công lắp ñặt 2 nhà kho 
tiền chế cho Cơ Quan Xáng ở Phú An thay thế 
cho 2 nhà kho cũ bị chìm nền. Phải nói ñó là 2 
"cầu tầu trên cạn", vì nền kho là tấm sàn bê 
tông trên cọc, và phần móng cọc mới là phần 
chính yếu, phần bao che chỉ là thứ yếu. 

Sau 1975, 2 nhà tiền chế ñược tháo rời ñể 
chở ra Bắc, và khu vực nhà kho cũng như 2 cầu 
tầu bê tông bị "giải phóng mặt bằng" cùng với 
việc giải tán Cơ quan Xáng, sở Hàng Hà thuộc 
Nha Thủy Vận, và Sở Nghiên Cứu Vật Liệu 

thuộc Nha Kiều Lộ, ñể hình thành nên khu nhà 
ở cao cấp bây giờ. 

Nha Hỏa Xa cũng như Cơ Quan Xáng là 
những cơ quan ñộc lập, tuy thuộc Bộ, nhưng 
không có các quan hệ hàng ngang với các nha 
sở khác. Chị Diệp, chắc cũng như tôi, ít có dịp 
giao thiệp với anh chị em trong trường (?). Khi 
tôi nhận ra chị, chị rất ngạc nhiên và vui mừng 
vì có người còn nhớ ñến chị. Anh Phu thì vài 
năm nay không hiện diện, chỉ có anh Nguyễn 
Hứa Kiểu vẫn thường xuyên tham dự những 
buổi họp mặt. 

Năm nay tôi không thấy anh Danh cũng 
như chị Diệp. Tôi ngờ rằng khâu thông tin về 
buổi họp mặt, do các ông Nguyễn Thanh Liêm, 
ðỗ như ðào và cô Lưu kim Loan phụ trách có 
thể có sai sót chăng, thì ñược biết nhiều thư mà 
ñịa chỉ thiếu tên phường, ñã bị trả lại không 
ñến tay người nhận! Ngày xưa ở Tổng Nha 
Bưu ðiện của thầy Lân, ñâu có tình trạng này. 
Vẫn biết ngày nay ở Sài Gòn, một con ñường 
xuyên qua nhiều quận có thể mang tên khác 
nhau, hoặc cùng một tên ñường, xuyên qua 
nhiều quận, có thể có cách ñánh số khác nhau. 
Nhưng ñó là trách nhiệm của nhà cầm quyền, 
ñịa chỉ gửi thư mà chi ly tới cấp phường thì thật 
là quá ñáng! 

Dầu gì thì cũng mong ñó là lý do chính. Và 
không ñến ñược buổi họp mặt, anh Danh và chị 
Diệp chắc là tiếc lắm? 

Hy vọng năm mới,hoàn cảnh mới, lần họp 
bạn sang năm,sẽ là ngày anh em mình mừng 
vui ñoàn tụ! 
 
Lê Ngọc Phượng, 
Việt Nam, 20/01/14 
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CHUYỆN GIA ðÌNH CÔNG CHÁNH CUỐI NĂM (2013) 

 

Lê Khắc Thí 

Những ngày muà ñông cuối năm 2013, 
Nam Cali là nơi nắng ấm mà cũng ñã trải qua 
nhiều ngày ñêm ñông khá lạnh, nhất là ñối với 
quý vị cao niên (trong ñó có tôi). 

Tôi xin bắt ñầu một chuyện buồn: ñó là tin 
AH Kiến Trúc Sư ðào Trọng Cương ñã vĩnh 
viễn ra ñi ngày 18 tháng 11 năm 2013, tại 
Canada, hưởng ngoài tuổi Tiên Thọ (103 tuổi), 
AHCC ñã ñăng báo Phân Ưu Gia ñình Cụ; tuổi 
thọ 103 có lẽ là tuổi thọ cao nhất trong Gia 
ðình Công Chánh từ xưa ñến nay. Trong một 
CD về buổi lễ giỗ tổ Hùng Vương ở Ottawa, 
Cụ có tham dự trong trang phục áo khăn ñỏ, 
làm lễ trước bàn thờ Tổ Quốc, chỉ trước ngày 
Cụ mất vài tháng, trông Cụ thật khang trang, 
thật là phúc ñức, hiếm quý. 

 

Sơ lược Tiểu Sử cuả Cụ ðào Trọng Cương: 

-Sinh năm Tân Hợi, ngày7/5/1911 tại Bắc 
Ninh. 

-Học Tiểu Học tại Phú Thọ và Phủ Lý, Trung 
học tại Trường Bưởi-Hà Nội(1925-29) 

-Sinh Viên Kiến Trúc Cao ðẳng Mỹ Thuật 
ðông Dương (1929-34) 

-Tốt nghiệp KTS năm 1934. 

-Mở Văn Phòng KTS tại Hà Nội, Hải Phòng 
(1935-38), tại Saìgon (1954-57) 

-Phục vụ tại Nha Kiến Thiết Bộ Công Chánh 
(1957-70) 

-Uỷ Viên KT Khu 4 (1958-61), Khu 2 (1961-
69) 

-ðịnh cư tại Canada (1975) 

Trong số 10 người con trong Gia ñình KTS 
-ðTC có anh ðào trọng Hùng tốt nghiệp Thủ 
Khoa Trường Kiến Trúc Laval Quebec năm 
1969, nối nghiệp Cụ. 

 

Chuyện thứ hai là chuyện một tiền bối 
AHCC, "Anh Hùng Dân Tộc" Cụ Phó ðức 
Chính lên ñoạn ñầu ñài: 

ðọc trong sách "Lịch Sử Việt Nam từ lập 
quốc ñến 2012" của tác giả Trần nhả Nguyên 
tặng tôi (sách dày 1200 trang), tôi xin trích một 
ñoạn sau ñây nói về NGÀY TANG YÊN BÁI 

Lúc 5g35 ngày 17/6/1930, từng người bị 
lên máy chém tại pháp trường Yên Bái: 

1/ Nguyễn Thái Học  
2/ Nguyễn Như Liên (bí danh Ngọc Tính), 

sinh viên 20 tuổi  
3/ Bùi tư Toàn (nông dân)  
4/ Bùi văn Chuẩn  
5/ Nguyên An  
6/ Hà văn Lạo (thợ hồ 25 tuổi)  
7/ ðào Nhất  
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8/ Ngô văn Du  
9/ Nguyễn ñức Thinh  
10/ Nguyễn văn Tiềm  
11/ ðổ văn Sứ  
12/ Buì văn Cửu  
13/ Phó ñức Chính 

Những người trước khi lên ñoạn ñầu ñài 
ñều hô to VIỆT NAM MUÔN NĂM. Phó ñức 
Chính là người duy nhất ñã yêu cầu ñược nằm 
ngữa ñể xem lưỡi dao rớt xuống như thế nào. 

Ông sinh năm 1907 tại làng ða Ngưu (nay 
thuộc xã Tân Tiến, huyện Vân Giảng, tỉnh 
Hưng Yên. Tốt nghiệp trường Công Chánh, 
làm việc tại Lào, giữ chức vụ Phó Chủ Tịch 
Việt Nam ðảng Quốc từ ngày 9-12-1928. 

Sau khi hành quyết, Pháp cho chôn chung 
một ngôi mộ tại thị xã Yên Bái, cách ga xe lửa 
ñộ 1 Km và cho lính canh ñến năm 1930. Tiếp 
ñến, chính quyền bảo hộ ra lệnh ném bom triệt 
hạ làng Cổ Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải 
Dương vì nghi nghĩa quân còn ẩn nấp ở ñó.  

Nguyễn Thái Học khi thọ án, ngoài câu nói 
ñể ñời: "Không thành công thì thành nhân", 
ông còn ñọc một ñoạn thơ bằng tiếng Pháp: 

"Mourir pour sa patrie, 
C'est le sort le plus beau 
Le plus digne d'envie" 

(Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang, lòng ta 
sung sướng, trí ta nhẹ nhàng) 

 

ðể kết thúc, tôi xin có vài lời với quý 
AHCC trong dịp cuối năm này: 

Tôi năm nay ñã ngoài cửu tuần, noi gương 
Cụ ðào Trọng Cương, cũng tuổi Hợi nhưng 
dưới Cụ một giáp (12 tuổi). Tuổi thọ là do Trời 
ban, cứ mỗi sáng thức dậy thấy người bình yên 
khoẻ mạnh là cám ơn trên ñã ban cho sống 
thêm một ngày. Nói thế không phải bi quan 
yếm thế gì, chỉ nhắc nhở bà con, con cháu sống 

cho lành mạnh, tinh thần cũng như thể chất ñể 
ñược an vui lúc tuổi gìa. 

Nói về Lá Thư Công Chánh, tôi vui mừng 
ñược thấy LT tồn tại rất tốt ñẹp, một nội san 
của gia ñình Công Chánh ñã ñạt ñược gần 40 
năm tuổi ở hải ngoại. Cám ơn các Ban Phụ 
Trách ñã cố gắng duy trì LT ñến ngày nay. 

Khai sinh ra LT tháng 2/1976 tại Ohio, tôi 
khiêm tốn dùng danh từ "Lá Thư" thay vì Nội 
San hay ðặc San......Công Chánh, trong thâm 
tâm là ñể chỉ tạo ra một mối giây liên lạc ñể 
AHCC có nơi thăm hỏi, giúp ñỡ lẫn nhau, 
mong duy trì tình ñồng nghiệp nơi xứ người. 
Thế rồi LT lớn mạnh ñến ngày nay với 102 số, 
thật là một niềm vui lớn lao cho AH,Thân hữu 
và Gia ñình Công Chánh. 

 

Trong buổi họp Tất niên vừa qua, AH miền 
Nam Cali tham dự ñông ñúc (10 bàn), Ban Phụ 
Trách ñương nhiệm có nêu vấn ñề tìm người 
phụ trách LT những năm tới, sau phần thảo 
luận, một số anh em ñược giới thiệu ñể tiếp tay 
với Ban Phụ Trách Lá Thư, ñược nhiều AH hân 
hoan nhận lời, làm cho tất cả AH vui mừng ñón 
nhận và yên tâm là LT sẽ ñược nuôi dưỡng và 
tồn tại lâu dài. Tôi xin hoan nghênh tinh thần 
xây dựng LT tốt ñẹp của Anh em và tin tưởng 
là "Lá Thư còn, ta còn có nhau". 

Thân Kính 

Lê Khắc Thí 
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CCCC����P �U TÚ P �U TÚ P �U TÚ P �U TÚ ----    TRÍ THTRÍ THTRÍ THTRÍ THC C C C ----    VÀ ðVÀ ðVÀ ðVÀ ð����O ðO ðO ðO ðCCCC 
(Bản bổ túc tháng 11 2013) 

Trần Văn Thu

Nhơn dịp có cuộc bầu cử trong cộng ñồng 
người Việt ở Paris, tôi viết lại và bổ túc một bài 
mà tôi ñã ñăng mươi năm trước. Tôi xin Quý 
Anh Chị Em ñọc trước phần lý thuyết và tiếp 
theo ñó phần hướng về nước Việt chúng ta.  

 
Danh từ “cấp ưu tú”, élites, thường ñược 

Âu Mỹ xử dụng, trong lúc người Việt thường 
dùng danh từ “trí thức”, intellectuel, do Pháp ñể 
lại. Ngày xưa, Pháp cho  người Việt có học cao, 
nhưng không phải ñể lãnh ñạo. Về sau, ta 
thường dùng danh từ “trí thức” ñể mĩa mai 
ai có bằng cấp ñại học nhiều hơn là ñể khen 
tặng. Vả lại,trí thức không phải chỉ là người có 
bằng cấp hay ñịa vị. 

 
Tôi ñề nghị Anh Chị Em chịu mất thờì giờ 

ñọc trước ñoạn ñầu lý thuyết và ñoạn sau ñó là 
tôi hướng về tình trạng nước Việt ta.  

 
Tôi ñã viết bài này từ hơn mươi năm nay, 

khi tôi gập trong một nhà thương một anh Việt 
rất lớn tuổi ñẩy xe lăng cho bà sếp và chủ nhà 
của tôi. Bỗng nhiên, một cô gái Việt mặc áo 
sinh viên nội trú y khoa chạy ra khóc “Bác ơi, 
Bác khuyên Ba Má con bỏ việc làm cực khổ, ba 
chị của con là bác sĩ chuyên môn, còn con sắp 
ra trường thừa sức lo cho Ba Má. Tôi nghe 
ñúng lý và khuyên nhắn Anh. Anh trả lời: “Tại 
sao tôi nghỉ việc? Vợ tôi ñang nấu ăn mướn 
cũng thế. Ngày xưa, tôi học chương trình Việt, 
tôi từng là trung tá quân y, ñã từng cứu bao 
nhiêu thương binh hai bên chiến tuyến trên mặt 
trận, tàu Pháp chở qua Pháp, không nói tiếng 
Pháp là tôi ñẩy xe lăng khi còn sức lực, có phải 
là danh dự trí thức hơn sống bám nơi con?” 

Sau ñây, tôi, TVThu, thử tìm ñịnh nghĩa 
“Cấp ưu tú hay trí thức”. 

 
Người người bối rối trước hàng mấy trăm 

tựa quyển sách từ xưa ñến nay nói về ñịnh 
nghĩa của danh từ “cấp ưu tú” và sự lan trùm 
chằng chịt lên ý nghĩa của “lãnh ñạo”, “trí 
thức”, ‘cầm quyền”, vân vân … Theo thiển ý 
của tôi, các ý kiến hiện tại và hấp dẫn có thể là 
của: 

- ALLAIS, kỹ sư, giáo sư Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de 
Paris, giải Nobel 1991, hình như là duy 
nhứt của Pháp, về kinh tế học cho ñến 
nay, 2013, mà tôi tự nhìn nhận chưa 
hiểu nỗi bằng các học trò của Ông và 
giới lãnh ñạo quốc gia hay xí nghiệp.  

- các lý thuyết gia Mát xít và ly khai Mát 
xít mà tôi không chấp nhận lý luận 

- các lý thuyết của Huê Kỳ về 
commonauties và business và nhứt là 
melting pot mà Pháp dịch là ségrégation 
positive… 

- lý thuyết PARÉTO, một nhà toán học Ý 
ðại Lợi. Theo Ông, toàn thể dân chúng 
chia ra 3 thành phần. 75/100 thuộc 
thành phần thứ nhứt là lao ñộng không 
cần trí tuệ,  20/100 thuộc thành phần 
hành ñộng cần suy nghĩ, 5/100 còn lại 
thuộc thành phần cao cấp dùng trí tuệ. 
5/100 ñó lại chia ra 3 thành phần nhỏ 
75/100, 20/100 và 5/100 trong ñó có 
cấp ưu tú …  

- lý thuyết của Giáo Sư Pháp Raymond 
ARON mà tôi thiết nghĩ hợp thời nhứt 
cho nước Việt ta. Theo ñó, cấp ưu tú là 
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thiểu số nắm quyền ñiều khiển trong 
một nước và chia ra làm 6 nhóm: 

• chánh trị 

• quân sự 
• công chức cao cấp 

• kinh tế 

• lôi cuốn quần chúng, meneurs de 
masse, như nghiệp ñoàn, thân hữu … 

• và một nhóm thứ 6 mà tôi quên là gì, 
sau mấy mươi năm tôi bỏ dỡ.  

• Khi nào 6 nhóm ñó còn riêng biệt là 
còn dân chủ. Khi nào 6 nhóm ñó 
hợp nhất thì xảy ra ñộc tài. Như vậy 
trí thức và ưu tú không nhất thiết có 
bằng cấp ñại học, thí dụ ñại tướng 
Bigeard tổng trưởng Pháp.  

• Có người cho rằng 6 nhóm trên 
thuộc 5/100 cuối cùng của Ông 
Paréto. 

- lý thuyết Maslow giảng dạy trong môn quản 
trị xí nghiệp trong các trường cao ñẳng kỹ thuật 
và ñại học Huê Kỳ và Pháp theo mô hình tam 
giác sau ñây: 

 
6 

555 
44444 

3333333 
222222222 

11111111111 
 

Theo Maslow, sự phát triển của mỗi người 
có 6 giai ñoạn, sau khi thành công một giai 
ñoạn, người càng trí thức hay ưu tú thì càng 
tìm bước qua giai ñoạn kế tiếp, với ñiều kiện 
làm lợi chớ không làm hại cho tập thể: 

 
1 trong giai ñoạn 1, con người chỉ tìm cái gì 
cần thiết ñể sanh sống, ăn, uống, nghỉ ngơi. 
 

2 trong giai ñoạn 2, con người tìm an toàn và 
năng suất trong công việc làm, nghĩa là thói 
quen cho ñỡ mệt, tránh bị thượng cấp ñàn áp 
hay thuộc cấp chê bai 
 
3 trong giai ñoạn 3, con người tìm gia nhập 
ñoàn thể, như cảm gia ñình, nghiệp ñoàn, hội 
ñoàn, ái hữu..,  ñể cho ñịa vị và học hỏi ñược 
bảo ñảm hơn … 
 
4 trong giai ñoạn 4, con người tìm làm cho 
người khác kính nễ mình, bằng cách tỏ tài 
năng, tài khuyến rủ … 
 
5 trong giai ñoạn 5, con người tìm cách làm 
cho người khác kính phục mình nghĩa là có tài 
năng xuất chúng ñể cố vấn, ñể ñược ñề cử chỉ 
huy, lãnh ñạo … 
 
6 trong giai ñoạn 6, con người tự thấy mình ñã 
ñạt ñược những gì mình mong mỏi trong ñời 
bây giờ thì thong thả tìm trao dồi về kiến thức 
… 

Nói chung, lý thuyết nào cũng cho ta ý nghĩ 
ngầm rằng người ưu tú hay trí thức có trí khôn 
của bộ óc, tình thương của trái tim và tâm hồn 
hiền lành như mơ ước, lãng mạn, romantique, 
văn thơ, yêu cảnh thiên nhiên vv … trái với tứ 
ñổ tường, cướp bóc … Tôi không chắc ai có 
bằng cấp là có các ñiều kiện này. 

* 
Sau khi ñọc ñể biết vài lý thuyết chánh yếu, 

chúng ta hãy hướng về trường hợp ñất nước ta. 
Chế ñộ ñộc ñảng không suy luận như ta thấy ở 
trên. 

 
Vì ñến nay, tôi chưa ñọc ñược một tài liệu 

nào diễn tả ñầy ñủ phương thức tiến trình hình 
thành một nhà trí thức tại nước Việt và khi ñọc 
những bài báo … tôi có cảm tưởng tiến trình 
không khác bao nhiêu so với hệ thống ðông Âu 
Châu mà tôi viết sau ñây. 
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Tôi có ñọc 4 câu thơ của Cao Tần: 
 

“Nếu mai mốt ñổi ñời phen nữa, 

Ông anh hùng, ông cứu quê hương, 

Ông mở vạn ngàn trường học, 

Mời trong ngoài nước xây dựng quê hương.” 

 

Mấy câu thơ tuyệt ñẹp và cao thượng trên 
ñây nhắc lại tôi tạp chí “Problèmes 
économiques et Sociaux” số 703 của tháng 4 
năm 1993 của Nha Tổng Thơ Ký Phủ Thủ 
Tướng Pháp tựa “Anciennes et Nouvelles Élites 
en Europe Centrale et Orientale” mà tôi tạm 
dịch “Cấp ưu tú trước ñây và hiện tại ở Trung 
và ðông Âu” do rất nhiều chuyên viên Pháp và 
các vùng ñó viết. Tài liệu này nói về cuộc ñổi 
ñời trong mấy nước cộng sản. Ngày nay, cuộc 
ñổi ñời của giới cộng sản bên Tàu và nước 
Việt của chúng ta cũng gần giống như ñút 
khuôn. 

Tuy mỗi nước của Trung và ðông Âu ở 
trong ñiều kiện ñịa dư, kinh tế, lịch sử … khác 
nhau, song ta có thể nói phương pháp biến hình 
CS thành Tư Bản của các nước ñó có một mẫu 
số chung, kể cả Tàu và nước Việt, vì ñều do 
thầy Nga khởi xướng. 

Thay vì dịch nguyên tài liệu Pháp quá dài, 
tôi xin trình bày mẫu số chung nói trên trong 
khuôn khổ vài trang giấy và cố gắng tránh phản 
nghĩa. Ngụ ý tìm trong ñiều kiện nào, giới trẻ 
của chúng ta, ñược may mắn hành nghề ở hải 
ngoại, có thể cùng với giới trẻ có học trong 
nước, ñóng góp tái thiết ñất nước. 

Từ lâu, trước ngày Gorbatchev nắm chánh 
quyền ở Nga, các tầng lớp sâu trong dân chúng 
ñã thấu hiểu cái tai hại của Mát xít. Một số 
người cầm quyền của Mát xít cũng thế, họ gấp 
dọn ñường cho ñàn em “ñổi ñời” bằng ñủ mọi 
biện pháp, nhứt là “tư bản hoá”.  

Người ta phàn nàn nạn thiếu cấp ưu tú sau 
CS. Thiệt ra, không phải chỉ thế, chỉ chuẩn bị 

kém, dở, mà thôi. Lúc ñầu, giới ñiều khiển xí 
nghiệp hoàn toàn là ñảng viên hay tiếp cận của 
CS. Lần lần, hàng trăm ngàn người, trong và 
ngoài ñảng tốt nghiệp lớp “huấn nghệ cấp 
tốc”, hay “tu nghiệp tại chức” nói theo Hà 
Nội, ñược tham gia, nhiều nhứt là ở Ba Lan và 
Hung gia lợi. 

Cấp ưu tú gồm nhiều vòng ñồng tâm. Khởi 
ñầu là nồng cốt cứng rắn “Nhà Nước/ðảng”. 
Từ ñó, nảy sanh một nhóm “cải cách”, 
réformistes, vòng cận, rồi “ly khai”, 
dissidents, ở vòng kế tiếp và sau cùng là “ñối 
lập”, opposants, ở vòng ngoài. Nghĩa là, những 
người cộng sản cũ “bỗng nhiên” thoáng thấy 
“ñạo ñức”, tự biến cãi, và từ từ tách xa nồng cốt 
ñảng. Vì thế, ở ðông ðức và Roumanie, có hồ 
sơ cảnh sát cũ tiết lộ và làm tan rả vài tầng lớp 
ưu tú hiện tại. 

Cấp ưu tú/ưu ñãi, Nomenklatura, xưa trở 
thành một lớp trách nhiệm kinh tế mới. Họ có 
khả năng chuyên môn, có ñịa vị bá quyền, có 
quen lớn ñể làm ăn, có vốn liếng quý và hiếm. 
Khi họ lập nghiệp, họ biến thành giai cấp tư sản 
rồi tư bản tương lai. Trong khi ñó, các bạn “trí 
thức” của họ ở lại trong nhà nước thì lại nghèo 
thêm. Từ nay, lớp ưu tú/ưu ñãi cũ thu xếp lại 
theo nguyên tắc mới, kinh tế thị trường, ñể biến 
dạng và tự thay thế.  

Thật là một chế ñộ tự do, tự do của bầy 
chồn tự do trong một chuồng gà tự do. 

Phương thế “ñổi ñời” của cán bộ cộng sản 
như sau. Các khó khăn trong chuyển tiếp kinh 
tế chánh trị cho thấy chế ñộ cũ sụp ñổ nhờ sự 
cấu kết giữa lớp ưu tú/ưu ñãi CS với ñối lập. Vì 
thế, ñó không phải là ñoạn tuyệt dứt khoát với 
quá khứ mà là chuẩn bị tất nhiên của nhà cầm 
quyền ñể tạo cho họ một môi trường thích hợp 
trong kinh tế thị trường.    

“Lý thuyết âm mưu”, théorie du complot, 
rất thạnh hành, dạy họ làm cho dân chúng nhớ 
thời “trợ cấp xã hội” xã hội chủ nghĩa, welfare, 
và họ biến thành “xã hội dân chủ”, sociaux 
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démocrates, xin bạn ñọc ñừng lộn với 
démocrates sociaux, Nhưng ngày nay, số phận 
của họ lại thường bị bấp bênh vì chiến dịch 
“Giải Cộng” của quần chúng. 

 
Chiến lược biến dạng của cựu ưu tú/ưu ñãi 

CS hưởng lợi trong sự sụp ñổ của chế ñộ CS ra 
sao? Thành chủ nhơn xí nghiệp? Giới này chưa 
thiệt sự thành hình ñể họ ñồng tâm có một 
hướng hành ñộng. Thành công nhơn ? Rất khó 
vì không dễ dàng cho họ trong quan hệ giữa 
công nhơn và thị trường. Tư sản, như ngày 
xưa? Rất khó vì không dễ dàng ñòi lại ñược sản 
nghiệp ñã mất. Hi hữu nhứt là cựu ly khai ñảng 
CS, ñược nắm chánh quyền khi CS nhường lại. 
Nay, dân chúng ñòi họ “ñi chơi chỗ khác”. 

  
Người hưởng lợi chỉ còn là kẽ tư bản hiếm 

hoi, họ ñã biết cách gồm thu vốn liếng từ của 
công, chuyên môn, quen lớn và có khả năng 
thâu dụng nhơn công. Những người tư bản mới 
này xuất thân từ cấp ưu tú/ưu ñãi trước kia của 
nồng cốt ñảng, Nomenklotura. Vì người có vốn 
liếng khởi xuất rất hiếm hoi, cho nên có cuộc 
“sạch sẻ hoá” tiền bạc, blanchiment de l`argent, 
một phần của lớp ưu ñãi ñã tự tư hữu hoá của 
công qua các cuộc tư hữa hoá xí nghiệp nhà 
nước. Xí nghiệp cũ trọn quyền chọn người 
mua lại và tự ñịnh giá, Và như thế, các nhà 
ñầu tư ngoại quốc rất có có lợi khi họ mang 
ngoại tệ vào xứ ñể cộng tác với các người bản 
xứ này khi nhà cửa, ñất ñai khai theo giá quá 
thấp … 

 
Tả diện người tư bản mới. Họ cỡ 35/40tuổi, 

có học, thường là chuyên môn cấp tốc tu 
nghiệp tại chức, và ñã là chuyên nghiệp ñảng 
CS, có khả năng chuyển sang tư bản từ chánh 
sách “ñổi mới” của chánh quyền trong thập 
niên 1980. 

Họ trở thành “cải cách”, réformistes, theo 
ñà cải cách của ñảng CS ñộc quyền trong xứ. 

Bây giờ, họ mở lớp dạy kinh tế thị trường và 
thâu nhận chuyên viên ngoài ñảng cho xí 
nghiệp họ. 

Vừa là cựu, vừa là tân ưu tú của xã hội, họ 
than phiền chỉ nắm ñược quyền kinh tế trong 
nước mà không ñược quyền chánh trị vì chánh 
quyền hiện hữu thường “phớt lờ” họ. Họ tìm 
cách xen vào chánh trị xuyên qua nhóm “dân 
chủ xã hội”, hậu thân của cộng sản. 

Chuyển hướng chánh trị do Gorbatchev có 
thể ñã bắt ñầu sắp xếp từ năm 1989, Ba Lan và 
Hung Gia Lợi là hai xứ thí ñiểm vì tại ñó: 

- cuộc tranh ñua với “ñối lập” có dự án 
chánh trị che mờ thái ñộ cổ truyền của 
ñảng CS. 

-  Từ năm 1989, có nhiều thế hệ trẻ có 
học thiên về chánh trị và kinh tế thị 
trường phi chánh thống, có liên lạc 
nhiều với CS Tây Âu  ñể bắt tay với tư 
bản.   

Chiến lược thiệt sự ñã biến chương trình, cơ 
cấu , danh nghĩa … tương tự như mẫu Dân Chủ 
Xã Hội. Họ xin gia nhập Quốc Tế Xã Hội, 
Internationale Socialiste, và yêu cầu Âu Mỹ 
nhìn nhận họ trong tư thế ñó. 

Bởi thế, nòng cốt cứng rắn của giới chủ 
nhơn xí nghiệp không chối bỏ quá khứ CS của 
họ. Họ kêu gào phải cấp bách chuyển sang chế 
ñộ tư bản mà khi xưa chính họ cho là phản 
ñộng. 

Sự kết hợp của kẽ chuyên chánh trị và kẽ 
chuyên môn kinh tế chẳng những ñương nhiên 
mà còn là chiến lược. Báo chí Nga cho biết CS 
Nga ñã triệu tập một phiên họp trong tháng 
3/1991 ở Varsovie trong chiều hướng ñó. 
Nghĩa là bước ñầu bằng thiết lập cơ cấu công ty 
hỗn hợp, société anonyme à responsabilité 
limitée,  mà người ta không thể truất hữu trong 
tương lai. 

Cấp ưu ñãi/ưu tú cũ trở lại? Họ ñang chờ 
thời cơ. Từ năm 1984, Andropov ñã thúc ñẩy 
Ba Lan ñổi mới kinh tế mà không mở rộng 
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chánh trị. Họ chấp nhận giảm một phần nhỏ 
quyền lực của ñảng. Dầu vậy, Tây Phương 
cũng chưa tài trợ và ñòi hỏi Ba Lan hợp lệ hoá 
Solidarnosc. Vì thế, có sự thoả thuận giữa 
chánh quyền và Solidarnosc ñể cho một số 
người cầm quyền trở thành tư bản. Sau ñó, nhà 
nước hậu cộng sản gập khó khăn trong cãi tổ, 
vì thiếu cán bộ, cho nên mấy nhà tân tư bản 
mới giựt lại ñược một phần thế lực. 

Rõ ràng, người cầm quyền ở Trung và 
ðông Âu ñã chấp nhận kinh tế thị trường vì họ 
không còn chế ñộ nào khác ñể chọn lựa. Sau 
bao năm sản xuất theo chế ñộ “quyết ñịnh quan 
liêu”, décision bureaucratique, sự việc ñó tất 
hiển nhiên. Nhưng vấn ñề là người ta ñã huỷ bỏ 
tất cả trở ngại do chế ñộ xã hội chủ nghĩa quan 
liêu hay chưa ? Ngoài ra, người ta ñã rào ñón 
tất cả các trở ngại mới khác của chế ñộ tư bản 
‘hỗn loạn” khác rồi hay chưa ?     

Thái ñộ hiện nay của người cầm quyền là 
thay thế chủ thuyết CS bằng kinh nghiệm tư 
bản mà họ hy vọng sẽ thu thập. Họ lạc quan 
nghĩ rằng việc chánh là phải chuyển hướng. 
Theo họ, giải thể cái hiện hữu ñể ñi ñến tự do 
thị trường là cần thiết, thì cứ thi hành, sau ñó 
hậu quả cứu nguy, effets salutaires, sẽ ñương 
nhiên ñến với họ. Thái ñộ ñó khiến họ chờ ñợi 
những ñiều phản thực tế, như tưởng rằng: 

- chỉ cần tuyên bố cho phép tự do kinh 
doanh là tự nhiên có người lập nghiệp 
nơi nào có xí nghiệp nhà nước giải thể. 

- Nên xem thất nghiệp chẳng những là cái 
giá ñau lòng phải trả ñể cải tổ xí nghiệp 
mà còn là một dụng cụ cải tiến xã hội 
ñể làm cho lợi suất nhơn công cao hơn, 
dù cho 1/3 nhơn công kỹ nghệ bị mất sở 
làm việc. 

- Hệ thống kỹ nghệ và nông nghiệp 
ñương nhiên sẽ tốt ñẹp hơn nhờ giải tư, 
nhờ mở rộng quy luật, 
dérèglementation, nhờ kêu gọi ngoại 
quốc ñầu tư, họ không nghĩ rằng hệ 

thống giao thông, vận tải và viễn thông, 
làm nản lòng kẽ ñầu tư, họ quên rằng 
cái ðạo ðức do lao ñộng theo xã hội 
chủ nghĩa ñể lại làm cho vốn liếng 
ngoại quốc có thể bị sa lầy. 

- Có thể tin cậy vào sự ñiều hợp tự nhiên 
của luật cung cầu.    

* 
ðọc chuyện người mà nghĩ ñến ta. Con 

ñường mà chánh quyền Hà Nội ñang dọn 
cho ñàn em cháu không khác ở Trung và 
ðông Âu kể trên. 

Khung cảnh nước Việt làm ta ảo tưởng 
tình hình kinh tế rất khả quan, nào ñổi ñời 
rồi ñổi mới, nào thặng dư thương mải, nào 
xuất nào nhập, nào ngựa xe như nước, nào 
áo quần như nem, nào nhà cửa khách sạn 
xây cất tưng bừng … Nhưng chánh quyền 
không bao giờ công bố cái hào quang cố ý 
ñó thu nhập ñược trong ñiều kiện hỗn loạn 
nào, hậu quả sẽ trầm trọng ñến mức nào 
cho tương lai ñất nước, và nhứt là cái giá 
mà các thế hệ sau phải trả. Ngoài ra, cấp 
ưu tú Việt ñào tạo trong nước còn ñặc ñiểm 
“Học Tài, Thi Cử theo Lý Lịch” mạnh 
hơn ở tất cả nước CS khác.  ðổi ñời rồi ñổi 
mới không thay ñổi gì hết. 

 
Tôi thiết nghĩ phải rất nhiều liều thuốc, 

chánh trị, kinh tế, kỹ thuật …mới chữa nỗi 
bịnh của nước Việt chúng ta Nhưng liều 
thuốc chánh nhứt ñịnh phải là ðạo ðức. 

Anh Chị Em chúng ta ñược may mắn 
sống tự do ở hải ngoại, chúng ta phải thật 
tâm hợp tác nhau trong hội ñoàn hầu yểm 
trợ các ñoàn thể ñòi tự do bình ñẳng trong 
nước ñể nước Việt ta trở lại trạng thái phát 
triển bình thường. 
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Bi�t chi nói n
y 
DSK, LTT, HTG

BPT: Sau ñây là nguyên văn bài viết "Biết Chi 
Nói Nấy" của AH ðSK. Vì bài viết gồm 3 ñề tài 
khác nhau, liên quan ñến những vấn ñề khá 
rộng lớn, mà chỉ thu gọn vào có mấy trang, 
không khỏi thiếu sót và sai lầm; nên BPT ñã 
yêu cầu AH ðSK chia làm 3 ñề tài khác nhau, 
nhất là ñề tài về ASXH, hầu như tất cả các AH 
ñều muốn tìm hiểu, không thể hời hợt, dăm ba 
câu ñể cho có. Nhưng AH ðSK không ñồng ý 
và ñã thư cho BPT phàn nàn rằng BPT ñã từ 
chối không cho ñăng bài này. Xin các AH ñọc 
"Mục Thư Tín" ñể biết rõ vấn ñề. Mong rằng 
trong LT 103 sắp tới, BPT sẽ nhận ñược bài 
viết chi tiết về ASXH từ các AH bốn phương." 

*** 
Lời nói ñầu:  

Bài này gồm 3 mục: 1- ðỗi Họ cho Vợ; 2- 
Xin trợ cấp An Sinh Xã Hội (ASXH) cho Vợ; 
3- Chúc Thư gồm có Chúc Thư Sống (Living 
Will. Không biết phải dịch sao cho ñúng); 
Chúc Thư Tài Sãn (Living Trust) và Chúc Thư 
cùng Lời Trăn Trối (Last Will and Testament). 
Sau ñây là kinh nghiệm riêng của tôi và tôi xin 
chia xẻ với các bạn. Mục ñích của bài này là ñể 
các AH tham khảo mà thôi, khi cần làm thì nên 
liên lạc với ASXH, chuyên viến thuế ASXH và 
Luật Sư riêng cho các mục liên quan ñến Chúc 
Thư (Wills) 
 
Tóm Tắt.  

Nếu không muốn ñọc hết cả bài thì chỉ cần 
ñọc phần này ñể coi phần nào của bài mà AH 
muốn ñọc. 

 
ðỗi Họ cho Vợ: 

Mục ñích là ñể tránh rắc rối với Sở An Sinh 
Xã Hội (ASXH) cho Vợ sau khi mình qua ñời. 

 

Xin trợ cấp An Sinh Xã Hội cho Vợ: 

 
AH là công dân Mỹ hoặc có Thẻ Xanh 

thường trú và có 40 Tín Chỉ Làm Việc có thể 
xin trợ cấp ASXH cho Vợ. 
Living Will:  

Là một ước nguyện cũa bịnh nhân cho 
hospital biết ý muốn cũa mình trong trường 
hợp hết thuôc chữa, xin hospital ñể cho mình 
ñược chết êm thắm, không cần kéo dài cuộc 
sống bằng phương tiện nhân tạo và những ñiều 
cần làm sau khi bạn ñả ra ñi. 

Living Trust:  

Là môt hợp ñồng do người ñang sống lập ra 
môt Quỹ (trust) dùng tài sãn cũa mình ñ ể cho 
trust làm ăn (invest) lấy lời chia cho những 
thành viên cũa Quỹ (trust) như: người sáng lập, 
con cái. 

Last Will & Testament:  
Chúc ngôn, do người ñang sống làm ra, ñể 

sau khi minh chết, tài sãn cũa mình sẽ ñược 
chia cho ai, bao nhìêu?. 
Tài sãn (estate) gồm: bất ñộng sãn (real estate), 
ñất ñai, nhà cữa, ñộng sãn (personal), xe cộ, 
tiền trong ngân hàng, tiền bão hiễm bồi thường, 
phần hùn (interest) trong các công ty v.v... 
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ðỗi Họ cho Vợ: 
Tôi cũng như phần lớn các bạn VN lớn tuỗi 

khác nghỉa là mặc dầu có vợ, qua ở Mỹ thành 
công dân Mỹ mà vẫn cứ giữ Họ củ của Vợ. 
Mấy ñồng nghiệp Mỹ trắng của tôi nhắc nhở 
nhiều lần là tôi cần phải ñỗi Họ cho bà xã ñể 
tránh rắc rối về sau vì nhân viên Sở An Sinh Xã 
Hội (ASXH), phần nhiều ít học (??!!) và họ rất 
cứng rắn trong việc dùng luật ñể giải quyết mà 
thôi. Nói cho ngay ñây cũng là một cái hay vì 
dân Mỹ gồm cả 100 giống dân, mỗi dân có một 
ý nghỉ khác nhau, nếu uyễn chuyễn trong việc 
giải quyết thì sẻ có vấn ñề lem nhem và khiếu 
nại. Tôi chỉ ghi nhận lời khuyên mà không tin 
lắm cho ñến khi sau nhiều lần liên lạc với Sở 
ASXH và bị từ chối nhiều lần với những lý do 
vô duyên tôi mới thấy tụi nó làm ăn quá máy 
móc và áp dụng luật lệ cứng rắn nên mới nghỉ 
rằng sau này có chuyện liên lạc với ASXH nếu 
vợ mình mà còn giữ cái họ thời chưa có chồng 
thì có thể gặp nhiều rắc rối do ñó tôi quyết ñịnh 
gặp nhân viên Sở ASXH xin ñỗi họ cho Vợ. 
Chuyện trước phải làm, thủ tục ñầu tiên (không 
cần phải nói lái nghe!) là phải liên lạc với Quận 
hoặc cơ quan nơi mình làm hôn thú xin ít nhất 
10 bản sao Hôn Thú có thị thực, nhớ là phải 
có thị thực bản sao nghe, nếu không là bất hợp 
lệ. Bạn phải trả 1 lệ phí tượng trưng tôi không 
nhớ là bao nhiêu nhưng rất rẻ. 

Sau ñó xin 1 cái hẹn qua internet hoặc 
phone ñể cả hai vợ chồng ñến gặp nhân viên 
hửu trách của Sở ASXH. Nhân viên này sẻ 
trước tiên coi bản Hôn Thú có phải là bản 
Chánh hay là bản sao có thị thực. Sau ñó sẻ hỏi 
tiếp muốn ñổi Họ như thế nào. Phần nhiều con 
gái VN có chử lót “thị” bây giờ mình bỏ chử ñó 
ñi và xin viết cái họ của người chồng sau cái 
tên cúng cơm. Ví dụ: tên lúc chưa chồng là: 
Nguyễn Thị Mít và lấy chồng họ ðồng. Tên xin 
Sở ASXH ñỗi lại sẻ là: Mit Nguyen ðồng hoặc 
Mít ðồng. Nếu hai vợ chồng ñều cùng họ 
Nguyễn, Lê, Trần, Lý, ðinh thì có lẻ không cần 

vì Last name của người vợ cũng là Last name 
của người chồng. Nhân viên Sở ASXH sau khi 
nhận việc xin ñỗi Họ trong thẻ ASXH của 
người vợ rồi thì sẻ dặn là về nhà cần phải ghi 
tên họ mới của người vợ trong thùng thơ ñể cho 
sở Bưu ðiện và người phát thơ bỏ bao thơ có 
thẻ ASXH mới vào thùng thơ! Rất quan trọng 
ñừng quên nghen. Nếu không thì thơ sẻ bị 
hoàn trả cho Sở ASXH!! 

Sau ñó bạn cần phải liên lạc với DMV xin 
ñỗi tên mới của người vợ vào Bằng Lái Xe. Lại 
cần phải có bản sao Hôn Thư có thị thực với 
thẻ ASXH mới. Bạn cũng nên nhớ xin ñỗi tên 
mới của Vợ trên Sổ Thông Hành (passport) 
và các Trương Mục ở Ngân Hàng bank 
accounts. 
 
Xin Trợ Cấp ASXH cho Vợ: 

 
 

Bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc có Thẻ Xanh 
thường trú và có ñủ 40 tín chỉ làm việc (40 
Work Credits) và ñả ñến tuỗi hồi hưu hoặc 
ñang hồi hưu thì có thể liên lạc với Sở ASXH 
xin cho Vợ dù bà này chưa ñủ tín chỉ làm việc, 
hoặc không ñi làm, hoặc ñủ tính chỉ nhưng 
chưa muốn lảnh 1 lảnh tiền ASXH theo tiền 
ASXH của Chồng (xin xem phần ðỗi Họ cho 
Vợ ở phần trên). Nếu bà Xã không nói ñược 
tiếng Anh lưu loát thì bạn có thể ñi theo làm 
thông dịch2. Bạn nhớ là bạn chỉ có nhiệm vụ 

                                                             

1 xem lời bàn ñưới ñây 
2 Sở ASXH cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí 
nếu bạn muốn 
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thông dịch Không ñươc phép trả lời thế cho 
Vợ. Nhân viên hửu trách sẻ phỏng vấn bà Xã 
qua sự thông dịch của bạn3. Nếu hợp lệ thì 
nhân viên hửu trách sẻ cho biết bà Xã sẻ ñược 
trả lời Thuận trong bao nhiêu ngày sau cuộc 
phỏng vấn này và sẽ ñược lảnh hànhg tháng 
bao nhiêu? My house (bà Xã = nhà tôi) vì chưa 
tới tuỗi hồi hưu (dưới 66 t) nên hàng tháng chỉ 
lảnh ñược 35% tiền ASXH của tôi mà thôi. 
‘Not bad’ các bạn ñồng ý không? Nói thêm nếu 
bà Xã cũng ñến tuỗi hồi hưu theo luật ASXH ấn 
ñịnh (hiện nay là 66 tuỗi) thì khi xin lảnh tiền 
ASXH sẻ ñược lảnh 50% tiền ASXH của ông 
chồng. Tất cả những gì tôi nói trên là áp dụng 
cho người chồng làm lương lớn và vì vậy lảnh 
tiền ASXH lớn hơn người Vợ. Ngược lại nếu 
người vợ ñi làm lương lớn hơn người chồng thì 
khi ñó người chồng lại ăn ké tiền ASXH của 
người vợ. Nam Nử bình quyền mà các bạn! 
ðây là luật áp dụng cho Chồng là Nam phái và 
Vợ là Nử phái. Với phán quyết mới của TCPV 
USA cho phếp kết hôn giữa 2 người ñồng giới 
tính thì luật ASXH sẻ ra sao xin miễn bàn nghe 
các bạn! 

 
Chúc Thư Sống: 

Thật ra mà nói chúc thư nào lại không làm 
khi còn sống!!?? Nhưng tôi tạm dịch mấy chử 
Living Will mà thôi. Các AH nào có chử gì hay 
hơn xin ñóng góp ý kiến. Nói là Chúc Thư 
Sống (CTS) nhưng thật ra trong ñó toàn nói 
chuyện chết chóc như sau. 

Hảy cho tui chết: Lở mà bạn vì lý do nào ñó 
bị hôn mê không quyết ñịnh ñược cho cuộc 
sống của mình thì phải làm gì? Bệnh viện và 
Bác Sĩ vì luật lệ bắt buộc phải làm hết sức ñể 
cứu sống bạn và chuyện ñầu tiên là cho bạn thở 
bằng máy thở vì nếu không bạn sẻ ra ñi. ðả ñến 
lúc gia ñình bạn, vợ và con, phải quyết ñịnh sau 
khi nghe BS kuyến cáo là bạn sẻ ra ñi nếu rút 

                                                             

3 Xem phụ ñính dưới ñây 

ống thở!. Nói thì dể nhưng làm rất khó vì 
không ai nhất là người trong gia-ñình lại có thể 
ñể cho bạn ra ñi nếu bạn không có 1 quyết ñịnh 
tương tợ viết ra trong CTS. Trong ñó bạn phải 
nói rỏ là bạn không muốn kéo dài cuộc sống 
nhờ máy móc nhân tạo và bạn muốn ra ñi về 
với ông bà và cho phép người trong gia ñình 
bạn, sau khi có ý kiến của BS, cho phép BS rút 
ống thở! Trong CTS bạn phải nói rỏ ưu tiên 
quyết ñịnh chảy máu mắt này là vợ của bạn, 
sau ñó nếu vợ không dám hay là cũng bị coma 
như bạn thì ñến phiên con hoặc các con. Nếu 
các con không có sự ñồng nhất trong quyết 
ñịnh thì ña số sẻ thắng và nếu ñồng ý và không 
ñồng ý bằng nhau thì quyết ñịnh của bạn trong 
CTS sẻ là Tie Breaker! (Nói thêm: bạn có thể 
nói thêm là ñứa nào muốn Ba sống phải ñài thọ 
Bills nhà thương và nuôi Ba suốt ñời còn lại 
trên giường bệnh!). Cuối cùng bạn có thể nhờ 
anh/em trong gia ñình quyết ñịnh dùm giúp cho 
con cái của bạn. 

ðám ma: Sau khi chết bạn muốn gì? Chôn 
hay Thiêu? Nói cho rỏ và nếu có thể mua sẳn 
cái package thiêu từ các nhà quàn (chắc bạn 
cũng ñả từng nhận nhiếu quảng cáo về việc này 
nhất là của Neptune Society). Bạn cũng nên 
ñọc lại một bài viết về vấn ñề ma chay do 1 AH 
bút danh “Tràm Cà Mâu” viết. Bạn cũng cần 
viết rỏ ra ñám Ma làm theo nghi thức nào, rình 
rang hay ñơn giản, mời thày nào, liên lạc với 
Ban Hộ Niệm nào nếu theo nghi thức Phật Giáo 
còn nếu theo nghi thức Công Giáo thì liên lạc 
với Cha của Nhà Thờ nào? Nếu Chôn thì ñả 
mua ñất rồi chưa; mua hòm loại gì?4 Cáo phó 
viết như thế nào? ðăng ở Báo nào nếu bạn ở 
vùng có nhiều báo Việt ngữ. Trong lúc Ma 
Chay có cần chơi những bản nhạc mà bạn thích 
không?5 

                                                             

4 Nhớ ñọc lại bài viết của Tràm Cà Mâu LTAHCC 
số 97 tr. 50/51 
5 Tìm mua 1 Living Will package ở Office Depot 
hoặc Office Max. 
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Living Trust: 
Hình như loại chúc thư này chỉ cần có nếu 

bạn có gia tài khá quan trọng. Tôi không biết về 
chúc thư này vì gia tài không có bao nhiêu. Tôi 
ñả nhờ AH HTG rành về loại chúc thư này viết 
thêm ñể cho các AH biết mà tham khảo. 
Sơ lược về Living Trust “ = Hợp ðồng Di Chúc 
Giao Thác Tài Sản “. 
 

Living Trust là một văn kiện hợp pháp về 
quản lý tài sản gồm ñộng sản, bất ñộng sản , 
soạn thảo bởi luật sư về việc quản lý hay phân 
chia tài sản bởi sở hữu chủ, thường là hai vợ 
chồng, theo ý của sở hữu chủ, khi còn sống hay 
sau khi ñã chết. Nếu nhiều trustees thi gọi là 
Board of Trustees. Trust chỉ hoạt ñộng cho ñến 
ngày ngưòi lập trust qua ñ ời.  

Tiền thuê luật sư soạn Living Trust khoảng 
vài trăm dollars.  

Trong living trust có bản “ Hợp ñồng có thể 
sữa ñổi ñược “ ví dụ : “ Trần Revocable Trust 
Agreement “, nêu rõ chủ quyền của người chủ 
lập ra living trust và nhiệm vụ của người nào 
chịu trách nhiệm quản lý tài sản hoặc phân chia 
tài sản ra sao sau khi người chủ Living trust 
qua ñời. 

Những sự phân chia hay sự ủy nhiệm quyền 
ñiều hành tài sản cho ai ñều có thể sữa ñổi khi 
người chủ Living Trust còn sống. 

Trong Living Trust có một phần gọi là 
“Last Will and Testament “ Di Chúc và Lời 
Trăn Trối Sau Cùng “(xin xem dưới ñây) ghi rõ 
những người trách nhiệm quản lý tài sản theo 
thứ tự ưu tiên trước sau theo như ý của chủ 
Living Trust . Công việc quản lý tài sản như trả 
tiền thuế bất ñộng sản, trả tiền nợ cho trái chủ 
qua chi phiếu của ngân hàng, hoặc thâu tiền lợi 
tức từ các dịch vụ ñầu tư ..v.. v..  

Living Trust có tiện lợi hơn “ Will “ “ di 
chúc” là chủ Living Trust qua ñời, tài sản chia 
cho con cái không phải trải qua thủ tục 
“Probate” cần kiểm nhận di chúc của toà án, 

kéo dài có khi cả nửa năm , trong khi con cháu 
cần tiền trang trải nợ nần . 

 
HTGIẢNG Oct. 8. 2013 . 

 
Last Will and Testament - Di Chúc và Lời 
Trăn Trối: (DC & LTT) (xin xem mục tham 
khảo dưới ñây). 
 

Bất cứ ai quá tuỗi luật ñịnh với ñầu óc minh 
mẫn và không bị ép buộc ñều có thể viết DC & 
LTT mà không cần phải có luật sư lo cho 
chuyện này; tuy nhiên nếu có LS chuyên môn 
giúp ñở thì hay hơn nhất là khi gia tài hơi quan 
trọng. Người viết/làm di chúc phải nói rỏ là 
mình là người làm di chúc và thường thường 
nếu di chúc có mấy chử Last Will & Testament 
là ñược rồi. Người viết di chúc phải nói rỏ là 
mình hũy bỏ tất cả các di chúc và phụ ñính 
(Codicils) viết trước ngày làm di chúc mới này. 
Người làm di chúc ngoài ra còn phải ký tên với 
hai người làm chứng6. ðặc biệt là di chúc do 
người viết di chúc tự tay viết bằng tay 
(holographic) thì thường không cần phải có 
nhân chứng. Chử ký của người viết/làm chúc 
thư phải nằm dưới cùng của chúc thư, bất cứ 
những gì viết dưới/sau chử ký ñều không ñược 
công nhận! 

Vì tôi cũng không có gia tài quan trọng nên 
chỉ mua lá DC & LTT của Office Depot và 
theo ñó mà ghi ra những gì tôi muốn ñể lại. 
Trước tiên là các bạn phải nhớ là ở Mỹ trong 
các tiễu bang “cọng ñồng tài sãn” (community 
property), sau khi bạn chết, ½ (50%) gia tài 
thuộc về bà Xã7. ðặc biệt là cái nhà thì nên 
giao cho bà Xã nhất là khi bà này là vợ kế và 

                                                             

6 Người làm chứng phải là người không có tên 
trong những người ñược thừa hưởng ghi trong di 
chúc. 
7 Nên nhờ Luật Sư làm phần này cho chắc ăn ñể 
tránh trường hợp con cái bà số 1 kiện tụng ñòi ½ 
nhà còn lại. 
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con cái là của bà số 1. Nếu giao ½ nhà cho con 
cái thì phải nói rỏ là bà 2 ñược quyền lưu cư 
cho ñến khi chết hoặc tái giá. 

Riêng tại LA, theo luật cũa pháp ñể lại, có 
luật hương hõa. Người chết bắt buộc phãi chia 
cho con dưới 23 tuỗi một phần tài sãn. 

Một DC &LTT khi ñả ký tên, thị thực thì 
sau này có thay ñỗi chỉ có thể ñỗi theo các viết 
Phụ ðính (Codicil). Nếu muốn Xoá CT và làm 
lại cái mới thì phải có câu thòng trong chúc thư 
mới là chúc thư này hũy bỏ tấ tất cả các chúc 
thư và phụ ñính làm trước ñây8 
 

Phụ ðính 
Phụ ðính 1 
Sau ñây là tóm tắt Biên Bản (BB) tường 

trình hôm gặp mặt nhân viên SSA ñể xin Trợ 
Cấp Xã Hội9. BB trước hết ghi tên họ và số 
SSN của người “Làm Việc” (thường là Chồng). 
Sau ñó là tên họ, số SSN ngày tháng năm sinh 
và quốc tịch của người xin (thường là Vợ). Kế 
ñến là tình trạng hôn nhân với chứng chỉ hôn 
thú có thòng thêm câu là người xin không có 
hôn thú với ai trước ñây và hôn nhân này, nếu 
có, kéo dài trên hoặc bằng 10 năm!! BB ghi 
tiếp là người xin trợ cấp không có con dưới 16t 
phải nuôi nấng hoặc trên 16 t bị tật nguyền 
trước tuỗi 22. Ngoài ra BB còn móc thêm 2 
câu: 1- Nhờ chồng thông dịch và 2- Hứa sể báo 
cho Sở ASXH khi mà tình trạng làm việc có 
thay ñỗi10. 

Ngay sau ñó Sở ASXH cấp cho 1 giấy nhận 
ñả xin trợ cấp và ASXH sẻ trả lời trong vòng 
30 ngày sau khi người xin trợ cấp ñả cung cấp 
mọi tin tức Sở cần biết. Sở ASXH muốn ñược 
thông báo nếu có thay ñỗi ñịa chỉ hoặc “những 

                                                             

8 Cũng như các AH thường thấy trong các Nghị 
ðịnh một câu thòng như sau: “Tất cả các ñiều trái 
với Nghi ðịnh này ñều bị huỹ bỏ” 
9 Application Summary for Wife’s Insurance 
Benefits. 
10 Xem phần lòng thòng của Bản TT. 

thay ñỗi khác có thể ảnh hưởng ñến việc xin trợ 
cấp. Hồ sơ ñược lưu dưới dạng ‘ñiện tử’ nên Sở 
ASXH sẻ không lưu hồ sơ dưới dạng giấy tờ 
BB xintrợ cấp. Kế ñến là câu thề ñả xem lại các 
dữ kiện cung cấp trong BB là ñúng nếu không 
sẻ bị tội v.v (under penalty of perjury). BB còn 
cho số dt ñể liên lạc khi cần và một số các mục 
cần phải báo cáo ngay cho Sở ASXH như 
lương tăng quá mức khai khi xin trợ cấp; phạm 
tội v.v (dài gần 2 trang giấy!!) 
 

Phụ ðính 2 
Last Will & Testament. LW&T. 
Dưới ñây là những mục thường thấy trong 

LW&T: 
Personal Representative: Ai là người ñược 

chỉ ñịnh thi hành LW&T này? Và ai là người 
thay thế trong trường hợp người chỉ ñịnh chính 
không làm ñược hoặc ñỗi ý không muốn làm. 
Nên nói rỏ là mọi chi phí ñiều hành cái LW&T 
sẻ ñược bồi hoàn lặi với 1 phần của gia tài ñể 
lại. 

Guardian: Chỉ áp dụng nếu người viết hoặc 
làm LW&T có con vị thành niên 

Bequests: ðây là mục chánh của LW&T. 
Vì LW&T loại mua sẳn không ñủ chổ nên chi 
phải dùng một phụ ñính có ghi rỏ là phụ ñính 
của LW&T ký cùng ngày tháng năm và có chử 
ký tắt (Testator’s Initials). Trong phần này ghi 
rỏ gia tài ñể lại cho vợ và nếu vợ cũng chết thì 
ñể lại cho con thành niên (Contingencies) với 
bách phân chia gia tài và nếu con thành niên 
không nhận hoặc không có thì gia tài sẻ chia 
cho những người thưà kế phụ thuộc (Secondary 
Contingencies) và cũng với bách phân chia gia 
tài. 

Chử ký của người viết/làm LW&T và của 
những người làm chứng với chử ký do Notary 
thị thực. 
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ÁI H�U CC PHÁP H	P M�T MNG XUÂN QÚY T� 
10-03-2013 

ðỗ Hữu Hứa 
 

Ban Phụ Trách: Vì sơ sót rất ñáng tiếc khi in LTCC 101, chúng tôi ñã bỏ sót bài Sinh Hoạt này của 

AHCC/Pháp. Xin thành thật cáo lỗi cùng AHCC/Pháp cùng quý AHCC và ñộc giả của LTAHCC. 

 

Năm nay có thêm qúy vị tham dự:  
Anh chị Hồ minh Cảnh từ thành phố 

ORLÉANS (cách Paris 110km) ñến  
Anh Nguyễn hoàng Nhạn sau một thời gian 

vắng mặt  
Anh Tôn thất Thiện, kỹ sư CC Phú Thọ 

khóa 9 mới gia nhập AHCC Pháp  
Cậu Cao tấn Lộc, cô Cao quế Hương: 

trưởng nam và ái nữ của chị Cao tấn Tài  
Rất tiếc là các vị sau ñây, vì lý do bất khả 

kháng, ñến giờ phút chót không ñến tham dự 
ñược: 

Các chị Phan văn Lâm, Cẫm Thường, anh 
chị Lê ngọc Thạch, anh chị Nguyễn văn Hướng 
(bút hiệu Hoài Việt)  

Mỏ ñầu, anh Nguyễn xuân Lang (bút hiệu 
Quyện Tâm) ứng khẩu chúc Tết Anh chị em. 
Lời chúc Tết lại là một bài thơ ñầy ý nghĩa: 

 

Cung chúc Tân Xuân 
 

Xin chúc mừng Năm Mới 

Sức khỏe thật dồi dào 

Tâm tịnh tựa trăng sao 

Phúc Lộc Thọ viên mãn 

& 

An khang và thành ñạt 

Con cháu ñược vẻ vang 

Vinh hiển lại giàu sang 

Suốt năm ñầy hoan lạc. 
 

Quyện Tâm 

Tiếp theo, anh Hứa có trình làng những bài 
thơ cùa các Ái Hũu gởi ñến ñể ñọc trong cuộc 
họp mặt:  
 

Khai bút ñầu Xuân Qúy Tỵ 2013 của AH 
Nguyễn xuân Lang (Quyện Tâm ) 

 
Nhìn hoa nở của AH Nguyễn văn Hướng 

(Hoài Việt). 
 
Lá Thư Công Chánh Tân niên Qúy Tỵ (bài 

xướng) của TH Nguyên ðình  
 
Mừng Xuân Công Chánh Tân niên Qúy Tỵ 

(bài họa) của TH Nguyễn ñình CUNG  
 
Thân mến gởi AHCC/Pháp của AH Hoàng 

Hy (Githéa )  
 
 
Ban ðại Diện CC Pháp thành thật cám ơn 

qúy vị ñã lao tâm lao lực sáng tác những bài 
thơ nói trên và mong ước các bài thơ này ñược 
ñăng lên Lá Thư Cong Chánh ñể cho Anh Chị 
Em Công Chánh năm châu thưởng lãm. 
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Khai bút ñKhai bút ñKhai bút ñKhai bút ñ



u xuân Quý Tu xuân Quý Tu xuân Quý Tu xuân Quý T����    2013201320132013    
Ba Lê 12/02/2013 mùng 3 â.l. 

 
Ba Lê chưa nắng ñón chào Xuân 

Hoa tuyết lượn bay ñẹp muôn phần 

Như ñàn bướm trắng trong rét mướt 

Tha thướt nhẹ nhàng bước giai nhân 

& 

Mọi nhà hoa nở vẹn mười phân 

Mai ñào lan cúc khắp xa gần 

ðón Xuân mở hội ñầy lộc phúc 

Thọ Thái Sơn, tâm tịnh bình thân. 

& 

Rất tiếc Ba Lê thiếu nắng vàng 

Ấm lòng cô phụ lúc Xuân sang 

Nhưng niềm hoan lạc trong ánh mắt 

Của kẻ tha hương, Xuân miên man... 

& 

ðôi lời chúc tụng với nụ cười 

ðẹp lòng tri kỷ dạ vui tươi 

Dây tơ ñồng ñiệu niềm tâm sự 

Cùng nhịp băng tần vẹn mười mươi. 
Quyện Tâm 

 

NHÌN HOA NNHÌN HOA NNHÌN HOA NNHÌN HOA N����    

Năm nay anh ñào nở 

Nhớ bạn lòng ngẩn ngơ; 

Xuân xưa nhìn hoa nở, 

Bên nhau cùng làm thơ 

 

Thơ vui như pháo nổ 

Ngày quê hương thanh bình, 

Thơ nghẹn ngào, nức nở , 

Lúc nước nhà ñiêu linh. 

 

Nhìn hoa lòng tê tái, 

Nhớ người ñã ra di, 

Thương nước nhà tăm tối, 

Lệ chan hòa làn mi. 
Hoài Việt 

LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH 
Tân Niên QUÝ-TỴ 2013 

 

  

QUÝ-TỴ Tân-Niên sắp ñến rồi, 

LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH gửi ñi thôi! 

Xa gần thân-hữu ñâu cần nhắc, 

Già trẻ ñồng-môn chẳng ñợi mời! 

Bài vở chung tay mừng Tết mới, 

Thơ ca góp mặt chúc Xuân tươi! 

Chúc mừng ñồng-nghiệp cùng thân hữu, 

Nội ngoại toàn gia hưởng phúc Trời! 

 
NGUYÊN ðÌNH 

Tháng Giêng 2013 
 
 
 
 

BÀI HỌA 
 

MỪNG XUÂN CÔNG-CHÁNH 
Tân Niên QUÝ-TỴ 2013 

 

Quà tặng ñầu Xuân ñã ñến rồi, 

LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH nhận ñây thôi! 

ðồng-môn bốn bể vòng tay nối, 

Thân-hữu muôn phương vạn tiếng mời! 

Năm Mới chúc nhau cùng ñổi mới, 

Xuân tươi mừng bạn lại thêm tươi! 

Nhà-nhà vui hưởng niềm hoan-lạc, 

Thạnh-trị an-vui khắp ðất Trời. 

 

Nguyễn-ðình Cung 
Tháng Giêng 2013 
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Thân Mến Gửi AHCC/Pháp 
 

"Ahát xê xê"(AHCC) mạnh khỏe không? 

Mong sao ðại Hội ñược thành công! 

Bao năm lưu lạc ngoài muôn dặm 

Hiếm dịp chung vui tại một phòng. 

Nhìn bạn mày râu chưa mấy trắng, 

Xem mình thân thể vẫn còn phong... 

Chúc nhau giử mãi tình thân hữu 

Dù biển cạn vơi, núi có mòn. 

 

Dù biển cạn vơi, núi có mòn, 

Nhóm dân kỷ thuật vẫn luôn ngon. 

Cửa nhà công thự vươn ngay tắp, 

ðường sá kinh kiều chạy suốt thông. 

Con cháu ñạt thành danh rạng rỡ, 

Bản thân toại ước mộng tang bồng... 

Mong về ñất Mẹ ta xây dựng 

Hạnh phúc chung cho Giống Lạc Hồng. 

 
Githéa Hy Hoàng, Jan. 2013 

 
Sau ñây xin xem vài tấm ảnh chụp ngày 

họp mặt. 
 
Từ trái sang phải: 

Các chị Phan Anh, Cảnh, Tài 

 
 

Chị Tài, cô Quế Hương, cậu Cao tấn Lộc 

 
 
 
 

Các chị Xuân, Phan Anh, Cảnh 

 
 
 
 

Các anh Nhạn, Thiện, Xuân, Cảnh 
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Chị Tài, cô Quế Hương, cậu Lộc, các anh Phan Anh, Hứa (ñứng), Thu 

 
Các anh Nhàn, Hứa (ñứng), Thiện, Xuân, Cảnh, Lang, Bích, Nghị. 
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TiTiTiTi����p ñón AH p ñón AH p ñón AH p ñón AH NguyNguyNguyNguy����nnnn    ðððð����cccc    ChÍChÍChÍChÍ    
    

Lê Nguyên Thông 

 
Các AH: Tấn, Thành, Thông, Chí, Mạnh. Thịnh, Hoàng, Thuỷ, Vị, Hùng 

Các Chị Thành, Lâm. Anh Lâm, anh Hùng 

 
Hôm thứ bảy 3 tháng 8 vừa qua, một số AH 

và thân hữu cùng các phu nhân AH&THCC 
Melbourne ñón tiếp AH Nguyễn ñức Chí ñến 
thăm Melbourne. 

 
Hiện nay Nhóm AHCC Melbourne ñang 

trong tình trạng Xử lý Thường vụ vì Ban ðại 
diện ñã xin nghỉ hưu trí từ mấy tháng nay 
nhưng chưa có “anh hùng” nào ñứng ra ñảm 
nhận trọng trách thay mặt BðD Melbourne nên 
anh Mạnh ñã miễn cưỡng vui vẻ ñứng ra tổ 
chức mời AH/TH ñến dự buổi họp mặt.  

 
Phải nói ñây là một buổi ñặc biệt dành cho 

nam giới của AHCC vì hầu hết các AHCC chỉ 
ñơn thương ñộc mã ñến còn các quý phu nhân 
ñều ở nhà cho quý ông ñược tự do, ngoại trừ 
chị Lâm có ñi kèm ông xã cho có ñôi có cặp 

giống các anh chị KTS gồm 4 cặp rất ñẹp ñôi 
cũng làm quý AHCC thấy hơi nhột nhột một 
chút xíu…nhưng không sao, không chai mặt 
sao làm nghề Công chánh ñược? 

 

 
Các AH: Lưu trọng Thuỷ, Trần Quang Hùng, 

Nguyễn ñức Chí, Lê Anh Hoàng, ðoàn ñình Mạnh 
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Các Thân Hữu KTS Hùng, Tấn, Vị và Thành cùng 

phu nhân 

 

AH Nguyễn ñức Chí ñến Melbourne chỉ có hai 
tuần lễ ngắn ngủi nhưng các AH ở ñây không 
tiếp ñón gì ñược nhiều mặc dầu ña số tuy ñã về 
hưu nhưng cũng còn bận rộn nhiều việc cá 
nhân và gia ñình nên không dành ñược thì giờ 
cho AH ngoại trừ AH Thịnh và AH Mạnh có 
gặp riêng, mong AH Chí không phiền trách 
AHCC Melbourne về việc này. 
 
ðây cũng là một dịp họp mặt cho anh chị em 
Melbourne ñược gặp AH Lê Anh Hoàng khoá 
13 mới vừa ñến Melbourne ñịnh cư ñược hai 
tháng. AH Hoàng sau khi ra trường ở lại dậy 
ban Công chánh ở Phú thọ và ñược biết anh 
Hoàng là một chuyên gia về nhu liệu tính toán 
và vẽ kiến tạo công chánh, có quý AH nào cần 
nhu liệu xin liên lạc ñặt hàng ngay vì AH 
Hoàng còn tính giá rất rẻ theo tiền Việt nam. 
 

 

Các AH: Chí Thịnh và Tấn cùng các TH KTS và 

phu nhân 

 

 

Các AH: Mạnh, Thịnh, Hoàng, Chí, Thuỷ và Thông 

 

 

Các AH: Chí, Thuỷ, Chị Lâm. Lâm và Mạnh 

 
Bữa tiệc ñón tiếp ñược tổ chức ở nhà hàng cho 
tiện (vì các phu nhân ñều bận rộn và nhất là chị 
XLTV BðD cũng mới bị bịnh và ñang phục 
hồi rất tốt ñẹp là một ñiểm ñáng mừng cho toàn 
thể anh chị em AHTHCC Melbourne) rất là 
thịnh soạn với thức ăn ñầy ñủ từ trên trời (chim 
cút) dưới ñất (gà, bò, rau tươi bổ dưỡng) cho 
ñến dưới biển (tôm, cua và con ñiệp) rất ngon 
miệng.  
 
Cám ơn anh Mạnh ñã chu ñáo lo thức ăn ñầy 
ñủ cho những người tham dự có ñiều kiện 
kiêng cữ các món ăn riêng.  
 
AH Nguyễn ñức Chí ñã rời Melbourne sáng thứ 
Sáu 9 tháng 8 2013, mong gặp lại AH Chí vào 
một ngày AH và phu nhân sang Úc thăm viếng 
sau này. 
 
Một lần nữa xin cám ơn AH Mạnh ñã không 
ngại chức vụ XLTV ñã tổ chức thành công buổi 
họp mặt ñón tiếp AH Nguyễn ñức Chí. 
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M�t ðêm Vui:M�t ðêm Vui:M�t ðêm Vui:M�t ðêm Vui:    
Cuộc Họp Mặt Thân Mật Khoá 9 KSCC (1966-1970) Tối 20/10/2013 

Nguyễn Thiệp 

Nhân có ñám cưới con trai ñầu của AH 
Trần ðức Thuần vào ngày 19/10/2013, một số 
ñông bạn bè cùng khoá từ các phương xa về 
tham dự. Sau ñám cưới, anh em thấy hàn huyên 
vẫn chưa “ñã”, nằng nặc ñòi anh chị Thuần tổ 
chức thêm một buổi họp mặt thân mật tại nhà. 
Dù ñã mệt phờ râu vì lo lắng cho ñám cuới cả 
tuần rồi, anh chị Thuần cũng vui vẻ chìu ý ñám 
bạn bè già, vì chưa biết bao giờ mới có cơ hội 
thuận tiện ñể gặp nhau ñông vui như thế nầy 
nữa. 

 
Anh chị Thuần hẹn bạn bè gặp chiều hôm 

sau, vào 5 giờ tại tư gia ở thành phố Tustin, 
California. Các bô lão cùng khoá hăng hái ñến 
họp mặt, gồm có vợ chồng gia chủ Trần ðức 
Thuần, anh chị Khấu văn Viện từ North 
Carolina sang, anh chị Nguyển Khắc Dõ từ 
Ohio xuống, anh chị Trần văn Hoành từ Denver 
Colorado về, AH Phạm Tiến Nam từ Việt Nam 
tạt qua ăn ñám cuới, anh chị Lê 
Kim Thắng từ Sacramento về, anh 
chị Nguyễn văn Liển từ Bắc 
California xuống, anh chị Lê hữu 
Khâm từ San Diego lên, và các anh 
chị trong vùng Nam California là 
Nguyễn văn Quý, anh Phún Tắc 
Ón, Lưu Hữu Duyên, Lê Trung 
ðịnh, Nguyễn Xuân Phong, anh 
Trương Hoàng Vĩnh Phương hứa 
mà không tới, có lẽ ñi lạc ñường. 
Mấy anh cùng khoá bảo có lẽ bị 
Tsunami cuốn trôi mất rồi, (Anh 
Phương có viết một bài nghiên cứu sáng tạo 
cách trị Tsunami). Có vợ chồng gìa tôi, là 
Nguyễn Thiệp, ñược các bạn KSCC 9 cho ñặc 
biệt tham gia buổi hội ngộ, vì có thân quen với 

nhiều bạn trong khoá nầy. 
 
Cái bàn dài ñược bày trong sân sau rộng rãi, 

có hơn 30 cái ghế sắp hàng. Vườn cây xanh tốt, 
ñẹp ñẽ, mỹ thuật, hoa lá ñược chăm sóc kỹ 
càng. Có nhiều tượng nhỏ trang hoàng quanh 
vuờn, lồng ñèn treo, làm quang cảnh thêm thơ 
mộng. Một chị nói: “Mảnh vuờn xinh xắn tốt 

tươi nầy là công khó của bàn tay chăm sóc của 

chị chủ nhà ñây.” 

 
Các anh chị ñua nhau chụp hình làm kỷ 

niệm. Hình bấm lia chia. Khi ñứng phía nầy, 
khi ñứng phiá kia. Những tấm hình chung với 
các bạn cũ từ xa về, sẽ là những dấu vết kỷ 
niệm quý báu ñối với các anh chị. Có lẽ ñêm ñã 
tối, hình các bô lão sẽ thấy ñẹp hơn, nhờ bóng 
tối một phần che bớt dấu tích tuổi tác trên 
khuôn mặt. 
 

 
Các anh nói chuyện râm ran, chọc ghẹo 

nhau, cười hăng hắc, nhắc chuyện vui ngày xưa 
vào thời còn ñi học, những kỷ niệm êm ñềm, 
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những chuyện vui buồn. Chuyện các thầy tử tế 
dễ thuong, các thầy hắc ám, chuyên xỉ vả sinh 
viên tàn tệ, chuyện nguy hiểm thời vượt biên, 
chuyện ñói trong thời Cọng Sản và cả chuyện 
những ngày long ñong mới ñến miền ñất mới tự 
do. Chuyện say sưa tưởng như không bao giờ 
dứt. Những chuyện của hơn 50 năm cũ gom lại 
làm sao mà nhắc cho hết trong chừng nầy thời 
gian ngắn ngủi.   

 
Các chị lo chuẩn bị thức ăn. Có ñủ thứ món 

ngon Bắc Trung Nam bày lên bàn, ñặc biệt nhất 
là nồi bò kho “khủng” ngon lành, thơm tho, 
nước vàng sẫm, thịt chín mềm nằm lổn ngổn, 
của chị Qúy mang ñến. Sau bữa ăn, ai cung 
khen ngon. 
 

 

 
 

Trong khi ăn, anh Phong bày trò chơi, một 

bên hỏi, một bên ñáp, chia làm hai nhóm, một 
nhóm viết những câu hỏi dí dỏm. Nhóm khác, 
viết những câu trả lời ngộ nghinh. Rồi bốc bất 
kỳ một câu hỏi, một câu trả lời. ðọc lên. Câu 
hỏi và câu trả lời phần nhiều không ăn khớp 
nhau, ngớ ngẩn, ngây ngô, làm anh chị em cười 
ñến ñau bụng. 

 
Bữa ăn kéo dài cho ñến khuya. Sau khi no 

nê, anh em kéo vào nhà, ngồi quây quần trong 
phòng ấm cúng, làm cuộc văn nghệ bỏ túi. Các 
chị ngồi sát nhau thân mật. Các anh ngồi 
quanh. Anh Phong tay ôm cây ñàn guitar bấm 
tưng tưng, chỉnh dây ñàn hết gần 15 phút, một 
anh nóng ruột hỏi: “Sao mà mấy tay ñánh ñàn, 

anh nào cũng như anh nào, cứ cầm cây ñàn lạ 

lên, là vặn lui vặn tới, sửa lại dây ñàn của 

người ta mãi?” 

 
Anh Phong giới thiệu chị Kim 

Thanh mở ñầu hát bài “Trên ðỉnh 
Mùa ðông”, với giọng hát cao, dáng 
ñiệu rất tài tử, thanh thoát, tiếng 
ngân tha thiết: “Từ một ngày xa 

trước. Anh ñưa em về, bóng ngã 

ñam mê…Chuyện một lần yêu ai, 

như chuyện một ñời con gái, cho 

anh một lần, anh ñược gì không, em 

còn gì không?...” Một anh ngồi bên 
tôi, ghé tai nói nhỏ: “Cho anh một 

lần, thì ñi ñong rồi, còn chi nữa, mà hỏi còn gì 

không?”  

 

Chị Kim Thanh sau ñó, hát thêm bài Nắng 
Chiều. Giọng hát như ru người nghe vào một 
vùng trời kỷ niệm của một thời thập niên 50, 
60; “Anh nhớ trước ñây dáng em gầy gầy…” 
Ừ, ngày xưa thì em nào mà chẳng gầy gầy nhỉ. 
Bây giờ thì thành bà ngoại bà nội rồi, ñẫy ñà, 
nhiều da nhiều thịt, dáng thành tròn tròn, nhưng 
có lẽ vẫn còn ñược các ông chồng thấy ñẹp như 
thường.” 
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Anh Nguyễn Khắc Dõ hát bài “Về Quê” với 
dáng ñiệu ñẹp như ca sĩ gạo cội trên sân khấu, 
ñứng chân trước chân sau như xuống tấn, hai 
tay khi ñưa ra, khi co vào, và mặt thì khi 
nghiêng nghiêng, khi nghiêm trang, khi cười 
cười, rất có duyên, da vầng trán khi co, khi 
giản, cũng có khi nhíu mày như ca sĩ Tuấn 
Ngọc. ðôi mắt mơ màng, tha thiết, như ñang 
nhìn thấy một trời quê thân yêu, diệu vợi, như 
ñang kể lể với mẹ, với em, với khoai lang, dưa 
cà, bánh ñúc, ñất bụi miền quê: «Theo em, anh 

thì về. Theo em, anh thì về thăm miền quê. Nơi 

có một triền ñê, có hàng tre ru khi chiều về. Ơi 

quê ta, bánh ña bánh ñúc. Nơi tỏa thơm ñồng 

xanh trái ngọt. Nơi tuổi thơ ta trải qua ñẹp như 

giấc mơ. Ơi quê ta dầu sương dãi nắng. Phiên 

chợ nghèo lều mái tranh xiêu. Kìa dáng ai như 

dáng mẹ dáng chị tôi…….Ơi quê hương ta, 

bánh ña ñúc. Một chiều bưng bát cơm quê. 

Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dầm ...» 

 

Khi tiếng hát dứt, có ai ñó nói: “Nghe giọng 
anh hát, tôi nhớ Duy Khánh quá!’’   Chị Dõ nói 
lớn: “Có bà con với Duy Khánh ñó.” 

 
Anh Phong phát cho mỗi người ba bản nhạc 

in trên giấy. Bản thứ nhất có tên “Bước Chân 
Công Viên” nhạc và lời của Phạm Tiến Nam và 
Nguyễn Xuân Phong, bản thứ hai tên “Bên 
Người Mãi Mưa Rơi” nhạc và lời của Nguyễn 
Xuân Phong, bản thứ ba tên “Dường Như” 
nhạc Nguyễn Xuân Phong, lời Doãn Quốc 
Vinh. Tôi không ngờ, khoá KSCC9 nầy có 
nhiều anh mang tâm hồn nghệ sĩ. Nhiều nhạc 
sĩ, thi sĩ. Thế thì ñừng tưởng Công Chánh là 
khô khan, là chỉ có nhạc sĩ Hồ ðăng Lễ, 
Nghiêm Phú Phát, Hà Quốc Bảo, Nguyễn 
Thanh Hùng thôi nhé. Các anh nhắc chuyện 
ngày xưa, lớp nầy có bốn anh Nam, Khoa, 
Hoành, Phong, lập thành một ban nhạc, ñã từng 
ñi biểu diễn, ca hát tưng bừng. ðược bạn bè vui 
vẻ ñặt cho tên là “ban nhạc Tobia”. Hỏi tại sao 
có tên nầy. Một anh giải thích rằng, Tobia là 

tên của tiệm bán hòm lớn nhất Sài Gòn dạo ñó. 
Có lẽ bạn bè trêu chọc các anh, ví ban nhạc ñó 
như ban nhạc ọ-è ñám ma chăng? 

 
Anh Phong ñánh ñàn và hát cả ba bản ñó, 

với lời trầm buồn: “Bước tới công viên buồn. 

Nhớ tới ñôi mắt ngưòi xưa u hoài. Bên ñường 

sầu úa lá thu vàng, từng bước chân âm thầm 

lạc loài trong nhớ mong…” Uả, các anh sáng 
tác bản nhạc nầy khi mới ngoài hai mươi tuổi, 
ñáng ra phải yêu ñời lắm chứ, sao lại “công 

viên buồn, mắt u hoài, ñường sầu uá lá…” Có 
bạn giải thích rằng, tuổi ñôi mươi hay buồn tào 
lao vô cớ, như  thi sĩ Xuân Diệu viết “Tôi buồn 

chẳng hiểu vì sao tôi buồn..” mà một ông bạn 
học Triết giải thích rằng, theo ông triết gia 
Freud, thì vì thời còn trẻ, chưa có vợ, bị “bí” 
nên hay buồn vô cớ.  

 
Anh Phong còn hát thêm bài “My 

Valentine” giọng trầm ấm khoan thai không 
thua chi Paul McCartney: “ What if it rained. 

We didn’t care. She said that some day soon, 

the sun was gonna shine. And she was right, 

this love of mine. My Valentine...” À, anh nầy 
là Phong, tức gió, cho nên hát bài nào cũng có 
mưa, có mây cả. 
 

Anh Phong ñàn, anh Nam hát “Bản Ai Lên 
Xứ Hoa ðào” của Hoàng Nguyên, vì ñèn thì 
mờ, mắt thì kém, nên ñọc lời trong bản nhạc 
không xuôi, cứ hát vấp váp mãi, phải khởi sự 
hai ba lần, mới song suốt. Giọng hát ấm áp, âm 
sắc dịu dàng, vương vương mùi kỷ niệm xa 
xưa, của một thời ðà Lạt mù sương, có thông 
cao vi vu, có những tà áo thướt tha. Tiếng hát 
ngân nga, như dẫn người nghe về một ñêm nào 
bên ly cà phê trong quán Thuỷ Tạ, quấn cao lại 
khăn quàng trên cổ áo che sương mù trắng 
thấm lạnh 
 

Anh Phún Tắc Ón ca hai bài. Khúc Thuỵ 
Du và Mộng Chiều Xuân. Tiếng ca trầm tha 
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thiết, réo rắt, của tình yêu khắc khoải “…ðừng 

bao giờ anh hỏi. Vì sao ta yêu nhau. Vì sao môi 

anh nóng. Vì sao tay em lạnh. Vì sao chân anh 

run. Vì sao chân không vững. Vì sao và vì 

sao?...” Có ông bạn khều tôi và cười nói nho 
nhỏ: “Chân run và chân không vững vì tuổi già 

chứ gì, hỏi vô duyên”. 

 
Anh Lê hữu Khâm cũng ngân nga bản nhạc 

“Tình Khúc Chiều Mưa” của Nguyễn Ánh 9. 
Tiếng hát ñong ñưa êm ái: “Tình chết không 

ñợi chờ. Tình xa ai nào ngờ. Tình ñã phai nhạt 

màu, còn ñâu…Chiều mưa ngày nào. Sánh 

bước bên nhau. Tin yêu dạt dào. Mộng ước mai 

sau. Cho ân tình ñầu. ðừng có thương 

ñau…Tình lỡ nên tình buồn...” Tiếng hát hấp 
dẫn, lôi cuốn, chất chứa niềm tiếc thương. Tôi 
nghĩ, ông lão nầy gan cùng mình, có bà xã ngồi 
ñó, mà dám rên rĩ xót xa tiếc thương mối tình 
xưa nào ñó. Anh hùng thiệt. 
 

Anh Lê Trung ðịnh, kể nhiều chuyện tiếu 
lâm chay, tiếu lâm mặn. Không biết làm sao mà 
nhớ ñược nhiều chuyện hay như vậy. Làm cho 
các chị cười nghiêng ngửa, và các anh lao xao 
bàn vào. Cứ giữa hai bản nhạc, có khoảng thời 
gian trống, thì anh ðịnh lấp ñầy bằng các 
chuyện tiếu lâm, giọng Huế, kể từ từ, chầm 
chậm, rất tếu. Kể hay và tếu hơn cả Nguyễn 
Ngọc Ngạn trên Thuý Nga Paris. Nguyễn Ngọc 
Ngạn thì có Kỳ Duyên tung hứng, hỗ trợ. Còn 
anh ðịnh thì có vợ ñạp thắng, sợ anh quá ñà, 
“Thôi, thôi, ñừng kể nữa”. “ðọc ở ñâu mà ra 
những chuyện bậy bạ như vậy?” Nhưng hình 
như anh ðịnh lãng tai, không nghe lời vợ nói, 
cứ cười cười, thong thả kể. 
 

Thấy anh Lê Kim Thắng thân thể tráng 
kiện, tay chắc nịch, dáng ñi vững vàng, còn 
ñánh quần vợt hàng tuần, tôi ñịnh khen anh có 
sức khoẻ, nhưng tôi sực nhớ có lần anh nói: 
“Bây giờ tai thì lãng, phải ñeo tai giả, máy trợ 
thính, răng thì cũng cái giả nhiều hơn cái thật, 

mắt cũng mang kiếng, gần như cái chi cũng giả 
cả, không biết còn bao lâu nữa, thì cũng phải 
mang “cái ñó” giả nữa ñây!” 

 
Thực sự, tôi thấy các bô lão nầy ñều còn rất 

tráng kiện, tuổi cũng ñã trên dưới 65, thế mà 
lưng còn thẳng băng, bước chân vững vàng, 
mặt mày cũng còn trơn láng bóng bẩy, chưa bị 
nếp thời gian cày xới nhiều. Chắc sức già cũng 
còn khoẻ mạnh, và mạnh lâu lắm. Tôi vui vì 
sực nhớ lại bài tập ñọc trong sách Quốc Văn 
Giáo Khoa Thư hồi còn nhỏ, rằng: “Ông tôi. 

Ông tôi năm nay ñã ngoài sáu mươi tuổi. ðầu 

râu tóc bạc, da ñã nhăn, má ñã hóp, lưng ñã 

còng, ñi ñâu cũng phải chống gậy…” Thì ra, 
các AH bạn tôi nầy, tuổi cũng ñã cao hơn 60, 
mà còn chơi quần vợt, chạy ào ào, còn ca hát 
yêu ñời, chẳng có ông nào cần gậy gộc chi cả. 
Thiệt là sướng. Có lẽ người xưa thiếu thốn nên 
chóng già chăng?  
 

Khi gần về, tôi nói nho nhỏ với một anh: 
“Giọng hát như vậy ñâu có thua chi ca sĩ 
chuyên nghiệp? Chỉ cần luyện tập thêm chút 
nữa, thì có thể ghi danh tham dự cuộc thi ca sĩ 
do Thúy Nga Paris tổ chức ñược ñấy chứ!” Anh 
bạn thúc cùi chỏ nói: “Thôi ñi, ñừng có dại, ñi 
thi ñể bọn giám khảo nó xỉ vả, chửi cho vuốt 
mặt không kịp ñó. Hát hay hơn nó, thì nó ganh 
tị, nóí cạnh nói khóe, hát không bằng nó, thì nó 
lên tiếng chê bai dạy ñời. Hát cho bạn bè nghe 
là ñủ rồi.” Tôi nhăn răng cười. 

 
Buổi họp mặt vui thân thiết kéo dài cho ñến 

hơn mười giờ khuya. Anh chị em ra về còn 
quyến luyến, không dứt. Nhiều anh chị nói lời 
cám ơn gia chủ, ñã không quản ngại mệt nhọc 
sau ñám cưới, mà ñứng ra tổ chức cuộc vui cho 
anh em. Một anh nào ñó khen: “Ông Thuần nầy 
thật may mắn, có vợ hiền hỗ trợ hết mình, quý 
bạn chồng, không ngại mệt nhọc, bỏ công, bỏ 
sức, lịch sự, vui vẻ tiếp ñón. Mà mấy bà Công 
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Chánh nhà mình, hình như bà nào cũng tử tế và 
dễ thương cả.” 
 

Sau buổi họp mặt, các anh ñã viết ñiện thư, 
nói lên cái cảm tưởng trân quý: 

Anh Phạm Tiến Nam viết «Tối mai mình sẽ 

bay về VN, không quên cám ơn các bạn ñã giúp 

cho mình có chuyến ñi tuyệt vời nhất. Một buổi 

hội ngộ ñáng quý và ñầy kỷ niệm. 

 

Anh Lê hữu Khâm viết: «Không biết bao 

giờ chúng mình còn có dịp như thế nầy nữa? 

Cám ơn Thuần ñã tổ chức buổi họp mặt thật là 

chu ñáo và thành công 100%»  

 

Anh Phong viết: «Phải có duyên lắm mới 

có cơ hội ñể 1/3 Khoá tao ngộ tại nhà anh 

Thuần. Rất vui khi thấy các bạn ñều còn ngon 

lành. Bạn Dõ, dù cho ăn chay mà ca hát còn 

xông xáo hơn kẽ ăn mặn. Bạn ðịnh thì cứ ñều 

ñều kể chuyện, tưởng như muốn kéo dài ñến 

bao lâu cũng còn chuyện tiếu lâm ñể kể. ðiều 

làm tôi cảm thấy vui nhất, là tất cả các phu 

nhân ñã nhiệt tình tích cực tham gia trò chơi 

«Hỏi và ðáp» Tôi cũng bùi ngùi thương tiếc 

các bạn cùng khoá ñã về trời: Ngô viết Ngoạn, 

Nguyễn Hữu Quốc Hưng, Thân Khánh, Phan 

hữu Lộc, Hồng Duy Toàn, ðào Kim Quan, Lê 

văn Vinh.» 

 
Anh Nguyễn Khắc Dõ viết: “Chúng tôi trở 

về lại Ohio, bắt ñầu vào mùa lạnh, nhưng trong 

lòng chúng tôi ñược sửởi ấm bởi tình bạn, mà 

tất cả quý anh chị dành cho trong buổi hội ngộ 

KSCCK9 nhiều kỷ niệm ñẹp. Thành thật cám 

ơn tất cả. Nếu có duyên thì chúng mình lại gặp 

nhau trong dịp các cháu thành hôn như vừa rồi 

chăng”. 

 

Anh Phún Tắc Ón viết: "ðược dịp hội ngộ 

với các bạn cùng khoá. Những khoảnh khắc ñó 

thật hiếm quý và vui. Một buổi chiều hộ ngộ êm 

ả, ñuợc các anh Phong, Nam cho nghe lại âm 

hưởng các bản nhạc do chính các anh sáng tác 

và ñược viết lại. Thật còn gì vui và hạnh phúc 

hơn. Tất cả làm thành những kỷ niệm ñẹp. .. Tự 

nhiên tôi nhớ lại những ngày vui ở nhà anh chị 
ðịnh, nhà tụi mình thời xa xưa, cũng trên mười 

năm rồi còn gì? Hát và dancing mệt nghỉ, uống 

thả dàn, vì hồi ñó chưa có dâu, rể, và nhất là 

chưa trở thành ông nội bà ngoại!’’ 

 

Anh Trần ðức Thuần viết: “Xin thành thật 

cảm ơn các anh chị và các bạn ñã bỏ rất nhiều 

thì giờ cũng như công sức ñể ñến dự ñám cưới 

của cháu Thái Dương. Sự hiện diện ñông ñủ và 

không khí vui tươi của các anh chị, cùng các 

bạn làm chúng tôi rất lấy làm cảm ñộng. Ngày 

‘Hậu Hội Ngộ’ cũng ñánh dấu một ngày thật 

vui cho toàn thể chúng ta sau bao nhiêu năm xa 

cách. Rất mong các bạn ñã chụp hình ñược 

hôm ñám cưới cũng như ngày Hậu Hội Ngộ xin 

post lên email ñể chúng ta cũng chia sẻ.” 

 

Nguyễn Thiệp tường trình. 
Tháng 10/2013 
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AHCC SyAHCC SyAHCC SyAHCC Sydney ñón ti�pdney ñón ti�pdney ñón ti�pdney ñón ti�p    AH Nguy�n Kh�c C�n và phu nhânAH Nguy�n Kh�c C�n và phu nhânAH Nguy�n Kh�c C�n và phu nhânAH Nguy�n Kh�c C�n và phu nhân    
 

Huỳnh Thanh Quân 
 
Hình ảnh AHCC Sydney họp mặt ngày thứ Hai 18 Nov 2013 ñón tiếp AH Nguyễn Khắc Cần và phu 
nhân tại nhà hàng Mỹ Cảnh Bankstown: 

 
Hàng ñứng: Chị Lộc, Khiêm, Ánh Hoa, anh Bảng, Lộc, Phong, Quân, Ưu, chị Ưu, anh Cần, con gái 

và anh chị Nguyên. Hàng ngồi: Chị Quân, chị Cần và cô Dung. 

 
Sydney Wed 18 Dec 2013 

 
Thân gởi các Ái Hữu, 
ðược tin AH Nguyễn Khắc Cần và phu 

nhân ñến từ Toronto. 
Mặc dù thời gian ở Sydney chỉ có 2 ngày, 

chúng tôi cũng ñã tổ chức ñược buổi cơm thân 
mật tại nhà hàng Mỹ Cảnh Bankstown chiều 
ngày thứ Hai 18 11 2013, với sự có mặt của vài 
AHCC Sydney: 

(Luôn tiện phân phối Lá Thư 101) 
(Xin ñính kèm vài tấm ảnh ñể tùy các Anh 

chọn .) 
 

Thân chào các AH 
Huỳnh Thanh Quân 
AHCCSydney 
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    RICHLAND RICHLAND RICHLAND RICHLAND (ð(ð(ð(ð����T GIT GIT GIT GI����U CÓ)U CÓ)U CÓ)U CÓ)    
Nam ðào 

 

Từ trái qua phải: Hàng ngồi: Anh Bảo, anh Thám, anh Minh. Hàng ñứng giữa: Chị và anh Duyệt, 
chị Tuyên, chị Hiệp, chị và anh Thiệp, chị Hùng, chị Bảo, chị Minh, chị Luân, anh chị Nam. 

Hàng ñứng sau: Anh Hùng, anh Luân, anh Hiệp và anh Tuyên. 
 

Người về từ “ðất Giầu Có” thì ñược gọi là 
“ðại Gia”, nhưng chưa ñược gọi là “ðại Già” 
vì người ñó hãy còn “non trẻ”, mới 72 cái xuân 
xanh. ðó là bạn Hà Quốc Bảo ñã cùng Bà Xã 
ñến thăm Nam Cali. vào dịp ñầu năm Dương 
Lịch, nắng ấm Cali. luôn luôn quyến rũ những 
khách phương xa từ những vùng lạnh lẽo...Một 
sự tình cờ, nhưng có vẻ như là ñã hẹn trước, 
anh chị Hà Quốc Bảo, anh chị Trình Hữu Dục 
từ Bắc Cali và anh chị Huỳnh Mộng Tuyên ñã 
gặp nhau trong buổi họp hàng tháng của Ban 
Phụ Trách LTAHCC tại Phở Nguyễn Huệ. 
Hiện diện có các anh chị Hà Quốc Bảo, Trình 
Hữu Dục, Huỳnh Mộng Tuyên, Nguyễn Văn 
Luân, Nguyễn Thiệp, Ái Văn, Mai Trọng Lý, 
Lê Nghiêm Hùng và ðào Tự Nam, còn cụ Hà 
Trọng Minh thì lén ñi một mình, bỏ mặc bà xã 
coi cháu. 

Bạn Hà Quốc Bảo, khóa 5 KSCC/1966 
cũng ñồng thời là người sáng lập ban nhạc 
Nguồn Sống với bạn Nghiêm Phú Phát, khóa 6 
KSCC. Vì vậy, ít khi thấy Bảo ở trong lớp, có 
lẽ bận ñi …“công du” với ban nhạc ở bên 
ngoài. Sang Mỹ, Bảo ñã làm việc trong ngành 
Nuclear Power tại Richland, Tiểu Bang 
Washington và từ ñây ñã giúp ñỡ rất nhiều các 
AH Công Chánh mới sang Mỹ còn bỡ ngỡ, có 
việc làm trong ngành này. 

 
Một cuộc họp mặt thứ hai với các Thân 

Hữu Công Chánh Nam Cali. tại nhà hàng 
Diamond Seafood Palace cũng thật ñông vui. 
Rất cám ơn các Thân Hữu dù năm mới bận rộn, 
ñã ñến chung vui với hai cụ Hà Quốc Bảo. 
Hiện diện có các cụ ông và cụ bà ñồng khóa 
5CC tại Nam Cali: Trần Lưu Duyệt, Nguyễn 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Hiệp, ðào Tự Nam, Nguyễn Thúc Minh, riêng 
cụ Trần Văn Thám (tự ðô ðốc Thám Bé) cũng 
bỏ vợ ở nhà ñi một mình. Khóa 3 và 4 có các 
cụ ông và cụ bà Nguyễn Thiệp, Huỳnh Mộng 
Tuyên và Nguyễn Văn Luân. Rất tiếc, hoạt náo 
viên kiêm vua “wine” Ái Văn lại bận “công vụ” 
với gia ñình nên vắng mặt. Mọi người ñều nhắc 
lại những kỷ niệm vui buồn thời còn mài ñũng 
quần tại trường Công Chánh. Thật không ngờ, 
thời gian trôi nhanh, ñã gần nửa thế kỷ qua ñi 
từ ngày ra trường, chúng ta lại có cuộc họp mặt 
ñông vui như thế này. 

 
Chia tay nhau thật lưu luyến, lại một kỷ 

niệm ñẹp nữa ñể nhớ, mong rằng trong quãng 
ñời còn lại, không biết là bao lâu, sẽ có nhiều 
cuộc họp mặt ñông vui hơn nữa, ñầy ñủ các bạn 
hữu từ khắp bốn phương trời. 
 

 
Anh chị Bảo và anh chị Nam tại bãi biển 

Corona Del Mar. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hai hình chót tại Phở Nguyễn Huệ 
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Họp mặt AHCC Toronto năm 2013 

Lê Châu 

Mổi năm nhu thường lệ chúng tôi ñều tổ 
chức một buổi họp mặt ñể các aí hửu có dịp 
gặp mặt và thăm hỏi. 

 
Năm nay chúng tôi vẩn giử ñịa ñiểm như 

năm 2012 là nhà hàng Việt House ở ñường 
Dufferin Toronto. 

Thời gian họp mặt là ngày 28 tháng 39 năm 
2013 vào lúc 1 giờ trưa. 

Vì ña số các ái hửu tuổi tác ñã khá cao, lái 
xe về ban ñêm khó khăn nên chúng tôi phải tổ 
chức vào buổi trưa. 

 
Nói rằng Họp Mặt AHCC Toronto nhưng 

thực ra anh em ở Toronto chỉ có ba người là 
các ái hửu Nguyễn Khắc Cần, Hà Nguyên Bình 
và Hà Văn Kiều. Còn các ái hửu khác thì ở các 
thành phố lân cận xung quanh như sau: 

Ah Nguyễn Văn ðề ở thành phố Markham, 
ah Bửu Cơ và ah Hoàng Thanh Thảo ở thành 
phố Richmond Hill, ah Lâm Tháo, ðoàn Chí 
Trung va Lê Mạnh Trấn ở thành phố 
Mississauga, ah Hoàng Như Giao ở thành phố 
Brampton, ah Phạm Ngọc Quỳnh và Lê Văn 
Châu ở tại thành phố Vaughan. Một số ái hửu 
không có mặt trong năm nay như ah Phạm 
Ngọc Quỳnh (ñi về V.N.), ah Hà Văn Kiều có 
cho biết sẽ ñến nhưng rồi không ñến. Nhưng 
ñặt biệt năm nay chúng tôi có thêm sự họp mặt 
của ah Nguyễn Văn Khoa và phu nhân là chị 
Loan. Ah Khoa thường trú tại thành phố 
Montreal thuộc tỉnh bang Quebec 3nói tiếng 
Pháp. Vì chị Loan ở Toronto nên ah Khoa chắc 
trong tương lai sẽ dọn về Toronto. Kỳ này củng 
có nhiều aí hửu ñi một mình không có bạn ñời 
ñi cùng như các ah Giao, ðề, Cần, Bình. Có lẽ 
các ah lâu lâu muốn tự do bay nhảy một chút. 
Mong rằng trong kỳ họp mặt năm tới sẽ có mặt 
ñầy ñủ hơn. 

Các aí hửu tề tựu ñến dự và chúng tôi bắt 
ñầu nhập tiệc vào lúc một giờ rưởi. Các aí hửu 
lâu ngày mới gặp nhau nên chuyện trò tưng 
bừng như bắp rang. Năm 2013 về mặt sức khoẻ 
tương ñối các aí hửu ñều không có vấn ñề gì 
nghiêm trọng lắm. Mặc ñầu ah Giao một lần ñã 
viết ñiện thư ñẽ giã từ anh em nhưng bây giờ 
trông thấy khoẻ khoắn hơn. Aí hửu ðề có nhà ở 
V.N. nên năm nào củng về ñể tránh cái giá buốt 
của mùa ðông ở Canada. Buổi họp mặt chấm 
dứt vào khoảng gần 3 giờ chiều trong niềm 
nuối tiếc. Rất tiếc là tổ chức buổi trưa nên phần 
văn nghệ bị thiếu. Một số aí hửu có máu văn 
nghệ như Khoa, Thảo, Châu sau ñó có ghé lại 
thăm phòng trà mới tân trang của ah Bình rất 
ñẹp. Phòng trà có hệ thống hát karaoke với gần 
9000 bài hát và có giàn organs ñể hát nhạc 
sống. Các ah Khoa, Thảo, Bình lên trình bày 
một số bản nhạc trử tình nghe rất mùi. ðến quá 
4 giờ chiều chúng tôi tan hàng ñể chủ nhà còn 
ñi chơi cuối tuần nữa. 

 
Xin dính kèm một số hình ảnh của buổi họp 

mặt. 
 
Người ghi: Lê Châu 
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Tất cả aí hửu và phu nhân trong buổi họp mặt 

 

Từ trái sang phải gồm có các ah ðề, Trung, Châu, Cần, Thảo, Khoa, Trấn, Giao, Cơ, Tháo 

 

Từ trái sang phải: Chị Thảo, chị Châu, chị Tháo, 

chị Khoa, chị Trấn, chị Tâm 

 

 

 

 

 

Từ trái sang phải: Các ah Thảo, Bình, Khoa, Châu 
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AH AH AH AH NguyNguyNguyNguy����nnnn    ðìnhðìnhðìnhðình    DuâDuâDuâDuâ�tttt    vàvàvàvà    NguyNguyNguyNguy����nnnn    Nh� BNh� BNh� BNh� Báááá    
về hưu 12-30-2013 

Giang Khưu ghi lại 

AHCC tại nhà hàng Flourishing Garden 

 
Các bạn Caltrans tại nhà hàng Fortuna Buffet, Oakland. 
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Thật là một bất ngờ cho tôi khi nhận ñược 
tin từ một Thân hữu Caltrans mời tham gia tiệc 
khoản ñãi NðDuật và NHBá về hưu tại 
Caltrans Oakland. 

AH Bá ñã cho tôi hay là sẽ về hưu cuối 
tháng 12 và chúng tôi ñịnh ngày tổ chức tiệc 
chúc mừng. Còn về AH Duật thì không ai biết 
cả, tôi có hỏi thì ñược trả lời là chừng 1 năm 
nữa, nay ñùng một cái, nhận ñược tin từ 
Caltrans. Thôi thì 2 hồi nhập một, tổ chức cùng 
một lúc. 

Ngày giờ cũng rất khó khăn, tôi cũng dọ xét 
các AH khắp nơi. Dự ñịnh ñầu tiên là ngày 22 
tháng 12 sẵn dịp Mừng Giáng Sinh, nhưng AH 
Bá và các AH ở xa muốn vào tháng Giêng 
2014. 

Tôi lại chọn ngày 12 tháng Giêng, và dọ hỏi 
AHCC Nam Cali tổ chức vào ngày nào. Không 
may là Miền Nam tổ chức ñúng vào 12 tháng 
Giêng, thế là tôi phải dời thêm lần nữa là mồng 
5 tháng Giêng 2014, sẵn dịp chúc Mừng Tất 
Niên. 

Như các AH ñã biết AH Duật ñã từng ñảm 
trách LTCC từ số 93 tới số 96 và sau ñó tiếp 
tục họp tác với AH Ái Văn phát hành các số 
97-100. 

 
Buổi tiệc tại Oakland do NT Bạch Yến và 
Trần Tố Như tổ chức ngày Dec 05, 2013 

 

ðúng ngày 5 tháng 12, 2013 các KS 
Caltrans ñã lần lượt ñến nhà hàng Fortuna 
Buffet trên ñường Broadway Oakland bằng 
phương tiện xe shuttle miễn phí hoặc lội bộ 
khoảng 15 phút. 

Số người tham dự gần 50 KS Caltrans và 
vài AHCC ñã về hưu tới chung vui như HT 
Giảng, KTGiang, NTPhùng, MðPhượng..... 

Ban tổ chức có hai gói quà tặng cho AH 
Duật và Bá ñồng thời các bạn hữu ký vào áo 
“công trường” ñể kỷ niệm.  

Các bạn hữu ngoài việc chúc mừng AH 
Duật và Bá còn có dịp trò chuyện thoải mái với 

các bạn ñồng nghiệp vì mặc dù cùng chung 
District nhưng một số người ít có dịp gặp nhau 
vì người làm ở Headquarter còn người khác thi 
hành công tác ngoài công trường. 

Buổi tiệc chấm dứt vào khỏang 1:30 pm, 
sau buổi ăn trưa thật no nê vì ñồ ăn thật là ñầy 
ñủ, và các bạn Caltrans phải trở lại làm việc sợ 
các xếp khiển trách. 

Tại buổi tiệc ở Fortuna Buffet Oakland lúc 
11:30 am, Doanh Nguyễn con trai của NðDuật, 
ñồng thời có chức vị cao nhất trong các Kỹ Sư 
VN tại District 4 Oakland, ñứng ra ñọc sơ tiểu 
sử thời gian làm việc của các AH Bá và Duật 
sau khi tốt nghiệp KSCC Trường Cao ðẳng 
Công Chánh VN. 
 
AH Bá: 
Tháng 6/ 1968: Ra trường Khóa 7 KSCC Trung 
Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ VN. 
1968-1974: Nha ðồ Án Tổng Cục Kiều Lộ VN 
(Department of Design). 
1974-1975: Khu Công Chánh Nha Trang. 
1975-1980: ði tù 5 năm sau biến cố 1975 
1980-1986: Kiếm sống tự túc tại VN sau khi ra 
tù. 
1986-2000: Giám ðốc Công Ty Liên Doanh do 
Singapore ñầu tư. 
2000-2001: ðược bảo lãnh qua Mỹ và làm việc 
với một subcontractor VN tại Oakland. 
2001-2013: Caltrans (Department of Design, 
San Jose Construction, and Maintenance). 
 
AH Duật: 
Tháng 4/ 1963: Ra trường Khóa 2 KSCC, 
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, VN. 
7/63-11/78: Sở Tu Bổ, Tổng Cục Kiều Lộ VN. 
4/79-12/79: Refugee tại Letung, Air Raya, và 
Galang Indonesia. 
12/79-11/80: ðịnh cư tại Iowa City và chuyển 
về California 6/80. (EIT: 4/80, PE: 10/80) 
11/80-3/82: Civil Engineer, Parsons Corp., 
Pasadena, CA 
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10/82-3/83: Structural Engineer, AEC Inc., 
Richland, Washington. 
6/83-7/83: Structural Design Reviewer, Bechtel 
Power Corp., SF, CA. 
7/83-12/13: Caltrans, DOT (30.5 yrs) 

83-87: Assistant T.E., Special Projects 
87-92: Associate T.E., Project Engineer, 
Design Peninsula 
92-13: Senior T.E., Office of Design 
Peninsula 

 
Buổi tiệc do AHMB khoản ñãi Jan 05, 2014 

 

Rồi ngày tháng Jan/05/2014 tiệc chúc mừng 
tại nhà hàng Flourishing Garden San Jose AH 
Duật và Bá cũng ñến, sau ñúng 1 tháng sau 
buổi tiệc tại Oakland. Vì có 2 AH về hưu cùng 
lúc nên có hơn 50 người ghi tên tham dự. 
Trong số ñó một số AH ở xa như Sacramento, 
Oakland cũng ñến tham dự. Một vài anh em 
Caltrans cũng có mặt vì cùng AH Bá ñi xe van 
pool ñi làm mỗi ngày từ San Jose tới Oakland 
nhiều năm nay. 

Khi tới ngày thì một vài AH vì không ñược 
khỏe nên không ñến ñược, thành thử có ñúng 
50 người có mặt, ñúng 5 bàn tiệc. 

Ngoài ra nhiều con cháu của AH Duật ñã 
tới chúc mừng Bố và Ông Nội và chị Duật 
mang theo một bánh cake lớn ñể ñãi thực 
khách. AH Duật còn mang thêm vài chai rượu 
chát chiêu ñãi anh em. 

Một lần nữa ban tổ chức lại chọn nhà hàng 
Flourishing Garden vì với giá cả thương lượng 
và chủ nhân rất dễ dãi về ngày giờ và các món 
ăn có thể thay ñổi thêm bớt. 

Các AH vì lâu ngày không gặp nhau nên 
tay bắt mặt mừng, trò chuyện không dứt. Các 
phu nhân cũng không kém, ngồi chung bàn hàn 
huyên tâm sự không bao giờ dứt. 

AH KTGiang mở ñầu buổi tiệc cám ơn các 
AH và TH và giới thiệu các thực khách ở 
phương xa. AH Phượng tiếp tục ñứng ra Chúc 

Mừng Năm Mới các AH và trao tặng 2 món 
quà lưu niệm cho AH Duật và Bá. 

Hai cháu Doanh và Diễn (2 con AH Duật) 
lo chụp các tấm hình rất ñẹp của mọi bàn. Tiệc 
nào cũng phải tàn nên khoảng 2 giờ chiều sau 
khi ăn uống no say và trò chuyện thỏa thích, 
trước khi chia tay các AH ñã chụp chung một 
vài tấm hình kỹ niệm tuyệt ñẹp (tất cả khách 
ñều có mặt trừ gia ñình cháu Diễn) 
 

Thơ tặng Hai bạn Nguyễn ðình Duật và 
Nguyễn Như Bá Về Hưu ngày 30 tháng 12 

năm 2013 

Về hưu sung sướng biết là bao 

Sáng mà dậy trể cũng chẳng sao 

Nay ñã hoàn thành cho sự nghiệp 

Mai sẽ chăm sóc lấy vườn ñào 

ðồ án, tờ trình, không lo nữa 

Du lịch, phương xa, mãi nhìn vào 

Từ ñây mới ñến lúc nhàn nhã 

Nghĩ việc làm ra với tự hào 

 

Hà Thúc Giảng 

Ngày 5 tháng 12 năm 2013 

 

Nguyễn Doanh Thân Tặng NðDuật 
Bốn thập niên nghiệp vào thân 

Tài danh thỏa nguyện, canh tàn nắng lên 

Caltrans ở tại lòng ta 

Chúc về hưu trí, dầu xa vẫn gần 

 

 

Các người ñẹp Caltrans. 
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Anh Chị Bá và Anh Chị Duật 

 

 

 

 

 

Duật, Bá và Doanh 
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HAI BÁC T	 + H�NH DU NAM CALI.... 
Nam ðào 

 
Từ trái: Hàng ngồi: Minh N., Tề, Luân, Minh H., ðốc (Thám chụp hình nên không có trong hình). 

Hàng ñứng: Duyệt, Nam, Hiệp, các chị ðốc, Minh N., Hiệp, Nam, Tề, Duyệt, Minh H. 
 

Gọi là Bác mà không gọi là Cụ vì trông bác 
trai, bác gái còn trẻ quá, chỉ ñộ...35 thôi, tuy 
rằng bác trai năm nay tuổi xanh ñã trên 7 bó. 
Không biết hai bác có bí quyết  gì mà trẻ mãi 
thế, ñể Già này thử ñoán coi nhé, có lẽ tại 
Oklahoma, quê hương thứ hai của bác có ba 
thứ ñộc ñịa lắm là Tornado, Hurricane và cả 
Earthquake nữa, nên hai bác cứ dú dí ở trong 
nhà mà “làm việc” mí nhau, không dám ra 
ngoài, cho nên trẻ mãi là phải. Nói chuyện ñùa 
giỡn dài giòng, bây giờ, xin ñược giới thiệu với 
quý AH gần xa, bạn Ngô Anh Tề, khóa 5 
KSCC/1962-1966 ñã cùng Bà Xã, tên cúng 
cơm là Hảo Hạnh ñến thăm Nam Cali. vào 
tháng 8/2013 vừa qua.  

Nhớ lại ngày xưa, khóa 5 Công Chánh và 
ðịa Chánh có khoảng 25 “chàng trai” từ 17 ñến 
25 tuổi, học cũng hay mà phá phách cũng khá. 
Tùy theo tình bạn thân thích, lớp chia ra thành 
nhiều nhóm với mục ñích học chung, làm 
project chung, ñi bát phố chung và…còn ñi 

“bắt bò lạc” chung nữa. ðông nhất và có vẻ “ồn 
ào” nhất là Tech Club gồm có 6 teens là ðào 
Tự Nam, Nguyễn Thúc Minh, Trần Minh ðức, 
Nguyễn Huy Oánh, Hà Trọng Minh và Ngô 
Anh Tề. 

 

 
Từ Trái: Các bạn K5CC: Ngồi: NQLâm, TMðức, 

NATề, HTMinh, NHOánh, NTMinh, ðTNam, 

TTTùng, PHQuang, VTToàn. ðứng: NPLiên và 

TVThám. 
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Tech Club có Quỹ riêng do hội viên ñóng 
góp mỗi ngày $1, chỉ dùng ñể chi tiêu khi ñi bát 
phố Lê Lợi, ăn thịt bò khô “ông già áo ñen” 
hoặc ngồi Pole Nord ăn kem, ngắm người ñi 
lại…Riêng về tiền bao bò lạc, hoặc dạo chơi tại 
“Gò Vấp” hay “Ngã Ba Chú Ía” thì hội viên 
phải xuất tiền túi của mình. Sau khi ra trường 
ñược 2 tháng, Nguyễn Huy Oánh ñã ra ñi bất 
ngờ sau một tai nạn thảm khốc trên xa lộ Biên 
Hòa. Từ ñó cho tới tháng tư ñen, Tech Club 
nay chỉ còn 5 người vẫn còn gặp nhau du hí, 
tuy nhiên lúc ñó không còn quỹ nữa thì ai có vẻ 
giàu thì rút ví ra trả.  

 
Tề thì ít tuổi nhất và lúc ñó cũng “nhỏ con” 

nhất (xin xem hình), về sau này thì lại to con 
nhất, có lẽ Bà Xã nuôi khéo. Làm việc tại Sài 
Gòn Thủy Cục từ lúc ra trường cho ñến tháng 
4/75. Sang Mỹ, chọn Oklahoma làm quê hương 
thứ hai cho ñến bây giờ và ñang là một kỹ sư 
cốt cán về cầu (không có cống) tại Tiểu Bang 
này.  

 

 
 

Cuộc họp mặt với bạn Tề + Hảo Hạnh tại 
nhà hàng Seafood Paradise thật ñông vui, gần 
như ñủ mặt các bạn khóa 5 KSCC tại Nam 
California: Anh Chị Nguyễn Thúc Minh, ðào 
Tự Nam, Trần Lưu Duyệt, Nghiêm Xuân ðốc, 
Hà Trọng Minh, Nguyễn Hiệp, riêng cụ ðô 
ðốc Thám Bé bỏ bà xã ở nhà ñi một mình, 
ngoài ra lại có thân hữu khóa 4 KSCC anh 

Nguyễn Văn Luân. Riêng Tech Club ngày xưa 
ñã hiện diện trong lần họp mặt này là 4/5 gồm 
có Nam, Minh H, Minh N từ Cali. và Tề từ 
Oklahoma. Riêng Trần Minh ðức ở Canada vì 
quá ham tập “thể dục” (TD) nên vắng mặt. 
 

Cuộc vui chóng tàn, hai bác Tề Hạnh lại 
bay về Oklahoma vì nhớ tornadoes, 
earthquakes và hurricanes và lại dú dí trong nhà 
ñể “làm việc” cho… trẻ thêm. 

***** 

 

Buổi chiều tối, như còn luyến tiếc cuộc vui họp 

mặt ngắn ngủi của buổi sáng, anh chị Nam có 

nhã ý mời các bạn ở quận cam dùng cơm chiều 

tại nhà hàng Tasty Garden, nhưng rất tiếc chỉ 

có 4 cặp không bận nên có thể tham dự ñược. 

Anh chị Văn bận buổi trưa, cũng có dịp gặp 

anh chị Tề vào buổi tối. 
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Nguyễn văn Thái 

Sáng thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2013 
tại phòng họp của District 8 San Bernardino lầu 
11, một buổi gặp mặt chung vui ñể tiễn các ái 
hữu công chánh Nguyễn ñức Nhuận, Trịnh 
Thành và Phan Anh về hưu vào cuối tháng 12 
năm 2013 ñược diễn ra trong tình thân mật, vui 
vẻ giửa các anh chị em người Việt Nam và các 
bạn ñồng nghiệp Mỹ. Ba người bạn công chánh 
của chúng ta dự tính về hưu một cách thật lặng 
lẽ nhưng các bạn trẻ Việt Nam trong lòng như 
sóng vỗ bờ ñã nhiệt tình ñứng ra tổ chức một 
buổi ñiểm tâm sáng ñể bầy tỏ tình cảm luyến 
tiếc khi chia tay với các vị niên trưởng ñàn anh. 

 
Các ñồng nghiệp ký tên lưu niệm. 

Phải nói là các bạn trẻ thật sốt sắng và nhiệt 
tình như Phạm Hùng, Chung Lưu, Phil Vũ 
v..v... ñã thông báo email cho các bạn ñồng 
nghiệp từ hai ba ngày trước “Nhớ ñến dự tiễn 
ñưa bác Nhuận, chú Thành, chú Anh về hưu 
với ñiểm tâm sáng là paté chaud và cà phê sữa 
ñá”. Thật vậy, buổi sáng hôm ñó mọi người ñến 
thật ñông và nhộn nhịp trong không khí gặp gỡ 
tươi vui. Mọi người ñến dự và viết ñôi dòng 
tâm tư kỷ niệm với người về hưu vào tấm thiệp, 
thưởng thức ñiểm tâm sáng với cà phê sữa ñá 

và không quên chụp một vài tấm hình lưu niệm 
với các bạn ñồng nghiệp. 

Anh, Thành, Nhuận và Thái 

ðồng ý sự chia tay nào cũng lưu luyến và 
kỷ niệm nhưng lần lượt rồi cũng ñến lúc về 
hưu, không trước thì sau. Các bạn ñã biết trong 
cơ quan của chúng ta khoảng 10 năm nay, các 
ái hữu lớn tuổi ñã thôi không ñi làm việc nữa 
ñể nghỉ hưu an nhàn. Gồm có ái hữu Mai hiệp 
Thành về hưu lúc tuổi trên 70, ñến ái hữu 
Nguyễn thúc Minh về hưu lúc ñó khoãng trên 
60, rồi cách nay chừng 3 năm ái hữu Hoàng 
như Ngọc về hưu khi ñã 75 tuổi và năm ngoái 
2012 là ái hữu Hồ Thuận về hưu tuổi ñược 64. 
Người Việt Nam chúng ta cũng như một số sắc 
dân khác may mắn ñược ñịnh cư tại xứ sở tự do 
Hoa Kỳ, không bị giới hạn tuổi tác nghỉ hưu 
khi ñi làm việc cho chính phủ. Chúng ta chỉ 
nghỉ hưu khi sức khỏe không cho phép hoặc 
không muốn ñi làm việc nữa như trường hợp ái 
hữu Hồ Thuận và Nguyễn thúc Minh, các anh 
muốn về hưu sớm vì thấy vấn ñề tài chánh gia 
ñình không còn vướng mắc. 

Mỗi ái hữu về hưu là mỗi hình ảnh chia tay 
khác nhau, tình cảm ñồng nghiệp giữa con 
người với con người trong một cơ quan dù 
không cùng một sắc dân vẫn còn mãi mãi tốt 
ñẹp in sâu trong lòng. Các ái hữu của chúng ta 
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ñây, làm việc chung một cơ quan, gặp nhau 
mỗi ngày, vắng nhau vài hôm nghỉ bệnh hoặc 
nghỉ phép là ñã hỏi thăm ra sao rồi. Chỉ một vài 
câu thăm hỏi trong tình ñồng hương, trong tình 
ñồng nghiệp là thấy vui trong lòng. Ba người 
bạn Việt Nam làm việc lâu năm chung một cơ 
quan thì tình cảm gắn bó với các bạn ñồng 
nghiệp và cơ quan càng sâu ñậm và có nhiều kỷ 
niệm khó quên. Cơ quan giao thông vận tải của 
vùng San Bernardino này có nhiều người Việt 
Nam làm việc ở các phòng chuyên môn khác 
nhau nhưng sự liên hệ hổ tương trong công việc 
làm rất cần thiết ñể hoàn thành công tác chung 
và ñạt mục tiêu nên chúng ta dễ trở thành 
những người bạn gặp nhau thân thiết. Một số 
các bạn Việt Nam của chúng ta ñến giờ nghỉ 
giải lao thường hay tụ nhóm ngoài cao ốc tại 
một nơi ñược phép hút thuốc ñể tâm tình và hút 
thuốc lá, còn một số bạn khác thì thích ñi bộ 
một hai ngã tư ñường rồi trở về phòng làm việc 
lại. Bạn Anh là một người trong nhóm hút 
thuốc thường gặp gỡ mỗi sáng với các bạn 
cùng sở thích. Bạn Nhuận và bạn Thành lại có 
nhóm ñi bộ riêng của mình trong giờ nghỉ giải 
lao. Với số ñông người Việt Nam làm việc 
trong cơ quan nên mỗi năm khi Xuân về, chúng 
ta thường hay tổ chức vui Xuân chung với 
nhau, nghe những bản nhạc Xuân tình vui tai 
và thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh 
chưng, bánh tét, dưa món v..v.. ñể cùng ñón Tết 
với những người Việt Nam khắp nơi trên thế 
giới. ðến lễ Giáng Sinh trên ñất Mỹ, giám ñốc, 
phó giám ñốc các phòng làm việc trong cơ 
quan hay tổ chức lễ chào ñón, bắt tay và chúc 
mừng từng nhân viên thật long trọng vui tươi. 
Không khí ñón tiếp thật niềm nở tưng bừng với 
tất cả các bánh trái ngon và hấp dẫn của một 
ngày lễ hội lớn nhất trong năm. Hoặc mỗi năm 
trước ñây có một ngày hội ñể ñánh giá công 
việc của nhân viên ñược hoàn thành tốt ñẹp và 
ñạt chỉ tiêu trong năm, giám ñốc cho tổ chức 
một bữa ăn trưa thật ngon miệng cho toàn thể 
mọi người trong không khí tưng bừng và nhộn 
nhịp trên sân cỏ phía trước cao ốc 12 tầng của 
cơ quan. Hình ảnh giám ñốc, phó giám ñốc, 
trưởng phòng là những người mặc quần áo 
trắng của người ñầu bếp và ñứng phục vụ thức 
ăn cho nhân viên thật tươi vui và khó quên. ðó 

là một vài kỷ niệm thật vui phải không các ái 
hữu. Ngày mai ñây khi các bạn về hưu, xa vắng 
bạn ñồng nghiệp mà mỗi ngày thường gặp có lẽ 
trong lòng sẽ ray rức như thiếu vắng một cái gì 
ñó, nhớ những buổi sáng cùng ñi bộ với các 
bạn ñồng nghiệp trên phố với không khí tươi 
vui nhộn nhịp của người và xe cộ qua lại. Hoặc 
có bạn nhớ ñến nơi mình hút thuốc lá có bạn bè 
ñể trao ñổi tâm tình vào buổi sáng trong những 
tháng ngày qua. 

 
Nhuận, Chung, Trúc, Thành, và Katherine 

Ái hữu Nhuận và Thành là những người 
phục vụ cho cơ quan giao thông tiểu bang 
California 25 năm trở ñi nên ñược giấy chứng 
nhận khen thưởng và quà kỷ niệm của Thống 
ðốc và của Tổng Giám ðốc Giao Thông Vận 
Tải  tiểu bang California. Ngoài ra công ñoàn 
PECG cũng tặng quà và giấy chứng nhận cho 
người về hưu. Với những khích lệ và quyền lợi 
cho nhân viên và còn rất nhiều những kỷ niệm 
khác với Caltrans, cùng sinh họat hằng ngày 
với các bạn ñồng nghiệp trong cơ quan từ văn 
phòng tới công trường sẽ mãi mãi tuyệt vời 
trong ñời khi sinh sống và làm việc tại xứ 
người. Ngoài ra các ái hữu là những người làm 
việc tại ñây mấy chục năm, thời gian phục vụ 
trên quê hương thứ hai nầy còn lâu hơn cả thời 
gian khi các ái hữu làm việc trên chính quê 
hương của mình như ái hữu Nguyễn ñức Nhuận 
với hơn 70 tuổi và 26 năm thâm niên công vụ, 
ái hữu Trịnh Thành cũng thế với tuổi thất thập 
cổ lai hy và có 30 năm thâm niên công vụ, ái 
hữu Phan Anh 66 tuổi với hơn 17 năm thâm 
niên công vụ. Ai về hưu cũng với số tuổi ñạt 
tiêu chuẩn hưởng an sinh xã hội toàn phần. ðó 
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là những phần thưởng tinh thần và vật chất của 
người phục vụ cho quê hương thứ hai này. Là 
những người Việt Nam ñi tìm sự tự do và công 
bằng xã hội, chúng ta vô cùng biết ơn ñất nước 
Hoa Kỳ ñã cưu mang và cho chúng ta một cơ 
hội ñể sống và làm việc thành công trong xã 
hội. Giờ ñây buông tay, rũ xả mọi bận bịu công 
việc sinh kế quen thuộc hằng ngày, hy vọng 
tinh thần các bạn sẽ yên vui và nhẹ nhàng thênh 
thang với tháng ngày còn lại. Các bạn trẻ khi 
nghe qua tuổi tác và thâm niên chắc chắn thấy 
rằng con ñường ñi tới của mình còn dài vạn 
dặm ñể ñi và ñường chân trời ñể ñạt ñến sự 
nghỉ ngơi còn thăm thẵm ñâu ñâu. Vâng, các 
bạn hãy vui ñi với cuộc sống gia ñình hiện tại, 
với con ñường tươi sáng ñầy triển vọng vì sự 
phục vụ và cống hiến tài năng của các bạn cho 
con người và xã hội còn dài dài thật cần thiết. 
Hãy ñể cho thời gian cứ tự nhiên trôi qua và tận 
hưởng cái may mắn hạnh phúc hiện tại của 
mình là phục vụ cho con người và xã hội. 

Kelvin, Trí, Thành, Dũng, Nhuận và Cường. 

Như vừa trải qua một hành trình dài nổi trôi 
trong ñời, về hưu là cơ hội kết thúc một ñoạn 
ñường họat ñộng của con người ñể sinh kế và 
xây dựng phát triển gia ñình với nhiều ñam mê 
trong nghề nghiệp có khi thành công hoặc thất 
bại trong xã hội và cũng là cửa ngõ ñi ra, buông 
bỏ mọi phiền toái danh lợi thị phi trên ñời ñể 
nghỉ ngơi. Sức khỏe và tinh thần sẽ yên vui nhẹ 
nhàng như các bậc tiền bối trưởng thượng ñi 
trước. Các bạn hãy nhớ lại kỷ niệm trước ñây 
25, 30 năm ñã từng cùng nhau bon chen, ganh 
ñua ñược một công việc làm ñể sinh sống thì 
nay lúc tuổi ñã cao, sức khỏe lại kém dần, một 
lần nữa các ái hữu lại mau mau rủ nhau về hưu 
nhưng lần nầy không bị áp lực căng thẳng mà 
thật vui và tự nguyện ra ñi vì cùng hăng hái 

tham dự các buổi tìm hiểu quyền lợi thụ hưởng 
và ñược hướng dẫn làm thủ tục ñể về hưu. Nợ 
tang bồng cơm áo ñã xong, ta vỗ tay mà ñi thôi. 
Kính chúc các ái hữu về hưu với cuộc sống an 
nhàn và hạnh phúc.  

Nguyễn văn Thái 

 
Don, Thành, Nam, Nhuận, và DuLu 

 

 
Kelvin, Hoàng, Nhuận, Thành Kea và Dũng 

 

 
Caltrans District 08, San Bernardino. 
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(Hay Câu chuy(Hay Câu chuy(Hay Câu chuy(Hay Câu chuy����n Cái Kéo cn Cái Kéo cn Cái Kéo cn Cái Kéo c����a a a a AHAHAHAH    Luân)Luân)Luân)Luân)    

Mai Trọng Lý 

Theo thông-lệ, mỗi khi hoàn tất một Lá-
Thư AHCC và ñã phát hành ñến các AH/TH 
Công-Chánh tại Hoa-Kỳ và Hải-Ngoại. 
BPT/LTAHCC có buổi tiệc họp mặt ñể rút ưu 
khuyết ñiểm. 

Lá thư số 101, do Chủ nhiệm bất ñắc dĩ 
Nguyễn văn Luân phụ-trách, sau khi Lá Thư ñã 
có lời mời gọi toàn thể AHCC tiếp tay sau LT 
số 100 do AH Aí-Văn ñã hoàn thành nhiệm-vụ 
phụ trách 4 Lá thư, từ LT-97 tới số LT-100. 
Ban PTLT yêu cầu AH Aí-Văn tiếp tục cho ñến 
khi có một BPT mới, AH Aí-Văn xin anh em 
BPT/LTAHCC cho anh ñược giữ tròn lời hứa 
với Bà Xã, khi nhận lời tiếp tay AH Nguyễn 
ðình Duật là chỉ phụ trách 4 lá thư mà thôi. 
Sau ñó sẽ dành thời gian hưu-trí ñể phục vụ Bà 
Xã. (Ghi chú của người tường thuật: Chị Ái-
Văn không phàn nàn, mà còn tiếp tay cho Ái 
Văn phục vụ các AH/TH CC qua nhiệm vụ 
CN/BPT). 

Lá-thư số LT-101 ñã ñược hoàn thành mỹ 
mãn như các số trước, với hình bìa không phải 
là Lá Thu Vàng trên cành và rơi rụng trên măt 
ñất, mà là cả một công trình vĩ ñại Hoover Dam 
của Hoa-Kỳ, do AH Lê Nghiêm Hùng sưu tầm. 
Nội dung mở ñầu với Lá Thư Ban Phụ-trách 
‘Lâm Thời’ cùng Mục Thư Tín ñã tường trình 
ñầy ñủ các diễn biến trên, vì BPT “Vũ như 
cẩn”, chỉ có tên AH Chủ-nhiệm thì dài hơn và 
ñủ cả Họ, chữ lót, Tên: NGUYỄN VĂN 
LUÂN. 

Sau khi trao ñổi ñiện thư giữa BPT ñể ấn 
ñịnh ngày họp mặt, tránh những trở ngại cá-

nhân, mà phải vắng mặt. Chúng tôi ñã có mặt 
vào hồi 6PM ngày Thứ Bẩy 12/07/2014 tại tư-
gia tân chủ nhiệm gồm có: 

- Anh Chị     Aí Văn 
-     “            Nguyễn Thúc Minh 
-     “            ðào Tự Nam 
-     “            Nguyễn Thiệp 
-     “            Lê Nghiêm Hùng 
-     “            Mai Trọng Lý 
- Khách mời ñặc biệt: AH Nguyễn Duy 

Tâm. 

Anh Chị Hà Trọng Minh ñã ñi du lịch nên 
vắng mặt. Anh Chị Nguyễn ðình Duật vì ở 
Miền Bắc Ca-li không xuống ñược, nhưng cũng 
gửi cho 6 chai Rượu ðỏ ñể chung vui, vì dù ai 
làm Chủ nhiệm Lá Thư thì AH Duật vẫn là 
người kiểm soát cuối cùng trước khi giao cho 
Nhà In, và tiếp nhận khi in xong. Anh Chị Duật 
ñã vất vả dậy sớm chở những thùng LT giao 
cho Xe ðò Hoàng cho kịp chuyến ñến Nam Ca-
li vào buổi chiều. 

Như thường lệ, buổi tiệc tại gia của các 
Chủ-nhiệm ñều linh ñình, nói theo danh từ thời 
thượng thì thật là “Hoành Tráng”, ñồ ăn khai vị 
bầy tại phòng Khách, còn các món ăn chính 
bầy trên một bàn dài trong phòng Ăn, do chính 
chủ nhân làm thợ mộc sửa lại cho ñủ 16 người 
ngồi ăn. 

Trong khi chờ ñợi các Chị phụ giúp Chị chủ 
nhân lo các món ăn, các Anh vừa uống, vừa 
thảo luận những việc làm trong Lá Thư vừa 
qua, có một sự kiện mà các AH Ban PT ñều tán 
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thưởng, số LT-101 chúng ta ñã nhờ người nhà 
của AH Hà Trọng Minh có Account với Bưu-
ðiện ñể phân phối LT theo danh sách các 
AH/TH của BPT cung cấp. 

Công việc này, các kỳ trước ñều do các AH 
trong BPT ñảm nhiệm, từ việc cho LT vào 
phong bì dán tên người nhận, và mang ra Bưu-
ðiện gửi. Vì tại Bð Hoa-Kỳ có 2 loại bưu phí 
dành cho các ấn phẩm thương mại và bất vụ 
lợi, 2 ấn phí ñó rất sai biệt nhau từ US$2.00 
ñến US$5.00, LT của chúng ta viết bằng Việt 
Ngữ, nên mỗi khi gửi lại phải giải thích cho họ 
hiểu, ñể ñược giá không là thương mại (media 
mail), nếu Bð nào có người VN thì dễ ñược 
chấp nhận. Bản thân AH Mai Trọng Lý ñã gặp 
trường hợp một Cô VN ở Bð cứ cho Bài Thơ 
là quảng cáo, nên áp dụng giá biểu thương mại, 
cũng may trong số ñó, có bài viết của Niên-
Trưởng Phan ðình Tăng tường thuật là Bð 
Hoa-kỳ sắp phá sản, với layout huy hiệu của 
Bưu-ðiện do Nguyễn Thúc Minh trình bầy, 
Anh Lý cho cô ñó biết ñây là Lá Thư của Aí 
Hữu Công-Chánh, chúng tôi ñang tranh ñấu 
cho Bưu-ðiện vì bị cạnh tranh nên lỗ vốn ñây. 
Nhìn thấy bài viết, Cô ñồng ý với giá biểu 
không vụ lợi. 

Anh Luân cho biết, nhờ ðại diện Bð phát 
hành không tốn kém cho Qũy của LT bao 
nhiêu, nhưng thuận tiện nhiều cho các AH phụ 
trách, nay phần lớn tuổi ñã già, lại vác các 
thùng LT nặng sắp hàng chờ ñợi tại các Bưu 
ðiện. 

Nhưng kỳ gửi LT-101 vừa qua cũng có một 
khuyết ñiểm, người phụ trách sau khi cho LT 
vào phong bì, dán tên người nhận, nhưng vì 
Labels in tên người nhận không ñược tốt, một 
số ít (khoảng 5, 6 labels) bị rớt ra khi chuyên 
chở, nên số 101 vừa qua có mấy số bị trả lại 
BPT vì phong bì không có tên người nhận, BPT 
sẽ thông báo trong mục Thư Tín LT-102: 

AH/TH nào không nhận ñược LT-101 xin cho 
biết, ñể chúng tôi gửi lại số ñó. 

 

Buổi tiệc bắt ñầu, với những món ăn ngon 
do Gia Chủ nhọc công chuẩn bị cả tuần ñể ñãi 
khách, rượu ñỏ của AC Duật, món ngon của 
AC Luân, ñã khiến bữa ăn thật sôi nổi, các Ông 
bàn chuyện thiên hạ và những việc liên quan 
ñến LT và LT ñiện-tử trên Web, còn các Bà 
bàn chuyện tề gia. Nhiều khi quên cả ăn khiến 
gia chủ phải nhắc nhở, còn nhiều món nữa, quí 
vị ăn ñi, ñừng nói nữa (ñặc biệt có hai ái hữu 
Văn và Minh, có biệt tài càng nói nhiều thì ăn 
càng mạnh…). 
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Bữa ăn kết thúc với Champagne của Aí-
Văn và Bánh ngọt của AH Lý (như thường lệ) 
ñể khuyến khích AH Luân vững tâm cùng anh 
em BPT hoàn tất 3 LT nữa. Tiếp lời Aí Văn 
AH Luân cám ơn toàn thể BPT ñã vì tình Aí 
Hữu Công Chánh, ñóng góp Tâm Lực ñể Lá 
Thư ñược trường tồn, xứng ñáng với kỳ vọng 
của các AH Niên Trưởng ñã khai sinh ra LT 
với ước vọng “Giữ cho Còn có nhau”. 

Sau ñó Anh Luân phát biểu việc chung ñã 
xong, còn ñây là việc nhà, tôi không quên ñã 
hứa trong buổi họp mặt ăn Phở Gà tại nhà tôi 
ngày 08-01-2013 là tặng cho quí Anh mỗi 
người một cái KÉO ñể phụ Vợ cắt thịt gà khỏi 
phải chặt thịt vỡ vụn không ngon. Nhưng quí 
Bà ñã dành lấy mỗi người một cái, sau khi tháo 
kéo ra khỏi hộp, khen ngợi cái Kéo này sắc 
lắm, không những ñể cắt thịt Gà, mà còn có thể 
cắt những thứ KHÁC cũng ñược, nói xong quí 
Bà ñồng loạt dơ kéo lên, khiến quí Ông im lặng 
và ñồng thanh ñứng dậy, cám ơn Ông Bà chủ 
nhà ñã cho ăn ngon, lại tặng cho quà, vì ñã quá 
khuya, sợ về nhà không làm ñược việc, các Bà 
lại dơ kéo lên thì chết. 

 
“Cắt, cắt, cắt…” Kéo này sắc lắm, không những ñể cắt 
thịt Gà, mà còn có thể cắt những thứ KHÁC cũng ñược. 

Chuyên cái KÉO ñến ñây ñã kết thúc, Táo 
Công của LT xin tường trình cùng Quí Aí-Hữu 
và Thân-Hữu Công Chánh, những sinh hoạt của 
BPT chúng tôi với sự hỗ trợ tích cực của các 
Bà Vợ, ngoài ra ñể các Bạn trong tương lai thay 
thế chúng tôi phụ trách LTCC, thấy rõ ngoài 
tình cảm của các Aí Hữu dành cho, chúng ta lại 
còn ñược Vợ thương yêu hơn xưa, vì thấy Ông 
chồng cả ngày loay hoay bên máy Computer, 
gọi Phone thảo luận cùng Ban PT/LT, không 
còn bê tha ngoài phố nữa, ñã ñược trọn tình Aí 
Hữu, lại còn thắm thiết tình Gia-ðình nữa.  

Vậy BPT/LTCC tương lai CÒN CHỜ GÌ 
NỮA, mà không xung phong vào tiếp tay với 
chúng tôi. 

 

 

SỐ 102 - MÙA XUÂN 2014 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANG 93 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

AHCC HOUSTON TEXASAHCC HOUSTON TEXASAHCC HOUSTON TEXASAHCC HOUSTON TEXAS h�p m�t t�t niên 2013 

Vũ Quý Hảo 
 

Chiều 14 tháng 12 năm 1013, AHCC 
Houston Texas ñã họp mặt ñể hàn huyên tại tư 
thất AH Nguyễn Văn Xá ở Sugar Land, Texas. 

 
Ngoài các AH hội viên, chúng tôi còn mời 

thêm ñược các thân hữu: 
Anh chị Trương Ngọc Quý, anh chị Hồ Bảo 

Nhàn, anh chị Hồ Viết Phán (Mới từ VN qua 
ñịnh cư tại Hoa Kỳ), anh chị Ngô Tứ Linh, anh 
chị Nguyễn Chánh Hồng và chị Ngô Thị Hảo. 

 
ðặc biệt và tự hào nhất là chúng tôi ñược ñón 
tiếp 3 quả phụ: 
1) Chị Huỳnh Tấn Khiêm và ái nữ 
2) Chị Phan Quang Nam  
3) Chị Hà Văn ðáng 

Quý vỵ quả phụ ñã ñến dự những buổi họp 
mặt AHCC ñể nhớ tới chồng! ðiều này chứng 
tỏ rằng: Hội AHCC khắp nơi ñã thực sự là một 
mái ấm gia ñình cho những ñàn chim xa xứ! 
Nhất là cho những cách chim ñơn côi. Chúng ta 
có quyền tự hào rằng AHCC ñã có một chân 
tình gắn bó trong sáng và vững bền! 

 
Chương trình cũng như mọi năm: Thủ tục 

ñầu tiên là tiền ñâu, do chị Thủ Quỹ Nguyễn 
Qúy Hội nhỏ nhẹ, rỉ tai, thu tiền! chỉ khác một 
chi tiết nhỏ: ðó là chỉ thu niên liễm, chứ không 
thu tiền nuôi dường LTCC vì nhờ tài khéo léo 
của Ban ðiều Hành Lá Thư: Năm nay, chúng ta 
có dư tiền! (Một ñiều hiếm thấy ở các tổ chức 
khác). 

Mục kế tiếp là "Thưởng thức tài nữ công 

gia chánh của quý Ái Nữ và Dâu Hiền công 

Chánh"! ðây là mục mà các khách mày râu chờ 
ñợi ñã lâu vì, không có nhà hàng nào có thể bì 
kịp với cuộc thi tài của quý giai nhân Công 

Chánh, mà Hội Trưởng phu nhân ñã từng làm 
Hiệu Trưởng của một trường Nữ Công Gia 
chánh tại Sàigon trước 1975!   

 
Sau bữa ăn tối là: Một tràng pháo tay thực 

to và thực dài ñể cảm ơn quý giai nhân ñã công 
phu chuẩn bị bữa ăn rất ngon!  

Tiếp theo là: 
- Lời chào mừng của gia chủ: Anh Chị Nguyễn 
Văn Xá 
- ðáp từ của AH Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến 
- Tường trình chi thu trong năm qua của chị 
Thủ Quỹ Nguyễn Quý Hội 
 

Phần Văn Nghệ gồm có: 
- ðồng ca Việt Nam, Việt Nam,  
- Slide Show: Thay vì: "ðập cổ kính ra tìm lấy 

bóng" thì anh chị Xá ñã mở Slide Show trình 
bày những sinh hoạt của AHCC Houston từ 10 
tới 20 năm về trước: Ai trông cũng trẻ ñẹp hơn 
bây giờ! Sự thay ñổi "ñột ngột" này ñã làm cho 
nhiều người cảm thông với Xuân Diệu: 
 
"Tôi muốn tắt nắng ñi, cho màu ñừng nhạt 

mất" 

"Tôi muốn cột gió lại, cho hương ñừng bay ñi"! 

 

Chúng tôi muốn thêm vào một câu: 
"Và nhốt thời gian lại, ñể giữ mãi xuân thì"! 

 

- ðơn ca: ðường Về Quê Hương do AH Hội 
trưởng  
- Tam ca Chiều Làng Em do qúy chị Tường-
Lan, Lệ-Thanh, và Quý Hội  
- Tân Cổ giao duyên: Em Còn Nhớ Mùa Xuân 
và Xuân ðất Khách do 2 AH Nguyễn Văn Lộc 
và Bùi Hồng  
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- ðộc tấu ðàn Tranh do thân hữu nhạc sư Ngô 
Ngọc Toàn  
- ðơn ca: Thoi Tơ do thân hữu Nguyễn Chánh 
Hồng  
- ðơn ca: Sơn Nữ Ca do thân hữu Trương Ngọc 
Quý  
- Nhạc cảnh: Khúc Ca Ngày Mùa do Lệ Thanh 
& Kiều Tiên 
- ðộc tấu Dương Cầm: Buồn Tàn Thu của Văn 
Cao do Thuỳ Dương 
- ðơn ca: Tà Áo ðêm Noel do TH Ngô Tứ 
Linh 
 
- Chuyện vui: Năm nay AHCC rất may là 
không ñược nghe chuyện vui cười mà là ñược 
nghe chuyện bổ ích! Hai chuyện bổ ích là: 
Chuyện thứ nhất, do AH Hồ Viết Phán kể: ðề 
tài: "Làm thế nào ñể sống khỏe"  

Câu trả lời ngắn gọn và dễ nhớ là: ði, Thở 
và Cười! 

Tuổi nào cũng nên ñi bộ, vừa ñi, vừa ñể ý 
tới hơi thở! chậm dãi, ñều hoà! 

Tuổi nào cũng nên tập thở: Thở thật sâu, 
chậm và chỉ chú ý tới hơi thở chứ không ñể tâm 
phiêu lưu tới bất cứ chuyện gì khác! 

Tuổi nào cũng nên cười! Già thì lại càng 
nên cười nhiều hơn: Cười là phương thuốc vừa 
phòng bệnh, lại vừa chữa bệnh! 
Chuyện thứ hai do AH Nguyễn ðôn Xuân kể: 
"Cục máu ñông" 

Nếu phải ngồi trên máy bay lâu quá (ði 
ngoại quốc chẳng hạn) thì người già ñôi khi có 
thể bị "Cục máu ñông"! Rất nguy hiểm! muốn 
tránh thì: Nên uống nước lạnh, ñừng uống 
rượu, nên ñi ñi lại lại và xoa bóp chân cho máu 
chạy ñều 
 

Sau phần Văn Nghệ là: Tặng Quà Gia Chủ, 
Tặng Quà Ban Nhạc, và rút thăm trao ñổi quà: 

Theo thông lệ, anh em AHCC Houston mỗi 
lần họp tất niên ñều mang theo một hay hai 
món quà nhỏ ñể trao ñổi bằng cách rút thăm lấy 

hên! Cũng theo truyền thống cũ, anh chị AH 
ðoàn Kỳ Tường luôn luôn phòng xa, bằng cách 
mang theo nhiều phần quà ñể, sau khi ñiều 
khiển việc rút thăm trao ñổi quà do các AH 
mang tới, AH ðoàn Kỳ Tường còn, tặng thêm 
cho tất cả mọi gia ñình có mặt, mỗi gia ñình, ít 
nhất là một món quà! 

Phần này luôn luôn là một mục rất hào 
hứng nhưng cũng tốn rất nhiều công, sức, và 
của do anh chị ðoàn Kỳ Tường tự nguyện xung 
phong! 

Hoan hô AH ðoàn kỳ Tường và phu nhân! 
 

Lời Chúc Tất niên, rồi Bài ca Tạm Biệt, ñã 
chấm dứt ñúng 12:00 ñêm 14 tháng 12 năm 
2013 
 
Chú Thích: 

Ngay hôm sau, tức là ngày 15-12-2013, 
Thân Hữu Hồ Viết Phán, dù ñang ở San 
Antonio, cũng ñã Email cho chúng tôi ñể vui vẻ 
và chính thức ra nhập vào chi hội AHCC 
Houston Texas! ðây là một phần thưởng rất 
lớn cho anh chị em AHCC Houston! Hoan 
nghênh Aí Hữu (Chứ không còn là Thân Hữu 
nữa) Hồ Viết Phán và phu nhân!  

 

Từ trái qua phải: 

AH Hồ Viết Phán, AH Bùi Hồng, TH Hồ Bảo 

Nhàn, AH Nguyễn ðôn Xuân, AH Nguyễn Kim 

Khoát, AH Vũ Quý Hảo, TH ðỗ Thư 
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Hàng ngồi: (Từ trái qua phải): 

Chị Huỳnh Kim Chương, Chị Phí Ngọc Huyến, 

bà Quả phụ của AH Phan Quang Nam, chị 
ðoàn Kỳ Tường, bà Quả phụ của AH Huỳnh 

Tấn Khiêm, chị Nguyễn Văn ðộ, Cô Kiều Tiên 

(ái nữ của cố AH Huỳnh Tấn Khiêm ) 

Hàng ñứng: (Từ trái qua phải) 

Chị Hồ Bảo Nhàn, chị Nguyễn Văn Xá (Gia 

chủ), chị Nguyễn ðôn Xuân, chị Nguyễn Quý 

Hội và chị Bùi Hồng  

 

AH ðoàn Kỳ Tường ñang thu hình, trong khi 

Thân Hữu Trương Ngọc Quý (Nguyên phó 

Giám ðốc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú 

Thọ) ñang say xưa trình bày bản "Sơn Nữ Ca" 

(Anh Quý ñã có sáng kiến: Yêu cầu khán giả 

trả lời rằng "Ơi!" mỗi khi anh Quý hát tới câu 

"Sơn Nữ ơi!" Nhờ vậy, mà mọi người ñều trở 

thành diễn viên, thay vì thụ ñộng ngồi thưởng 

thức!)  

 

Cảm ơn anh Quý! 

 

Vũ Quý Hảo 

 

 

 

 
Lệ Thanh và Kiều Tiên trong Nhạc cảnh Khúc 

Ca Ngày Mùa 

 
 

Khán giả ñang say xưa theo rõi màn Slide-

show "Hai thập Niên Xưa" 
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Vài Hình 	nh Bu�i ðón Ti�p AH Lê Thành Trinh 
T�i Orange County Ngày 28 tháng 8 n#m 2013 

BPT 

Ngày 28 tháng 8 năm 2013 anh Lê Thành Trinh từ Lousiana qua chơi, một buổi tiệc tiếp ñón anh 
chị Trinh ñã ñược tổ chức tại Seafood Paradise Westminster với khỏang 25 người tham dự. Sau ñây 
là một số hình ảnh ghi nhận ñược. 

 

Hàng ngồi: Chị Trì, Ẩn, An, Châu Minh Ba, anh Trinh, Trầm Kim Ngân. 

Hàng ñứng: Anh Ng Ngọc Ẩn, Phạm lương An, Lý ðải, chị ðải, ðS Tụng, MT Lý. 

 

Các Anh Chị Bùi Như Tiếp và Lê Thành Trinh 
 

Hai Anh Bùi Như Tiếp và Lê Thành Trinh 
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Các Anh Chị Bùi Như Tiếp và Lê Thành Trinh 

 

 

Các AH Tùng, Văn, Trì, Tâm, Luân 

 

 

Hàng ngồi: Các AH Châu Minh Ba, Lê Thành 

Trinh, Trầm Kim Ngân. 

Hàng ñứng: Các AH Nguyễn Ngọc Ẩn, Anh Chị 
Lý ðãi, Phạm Lương An. 

 

 

Các AH Tùng, Tầm và Bảo 

 

 

Hai Chị và Các anh Ba, Trinh, Tiếp, Ngân 

 

 

Các AH Tầm, Bảo, Văn, Trì, Tâm 
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ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng     
v� th�m Nam Californiav� th�m Nam Californiav� th�m Nam Californiav� th�m Nam California    

 
Tường Trình của: Huỳnh Mộng Tuyên 

 
Các anh: Hùng, Bảo, Tuyên, Luân, Minh, Thọ, Tòng, Thiệp, Tiếu. 
Các Chị: Tiếu, Tòng, Thiệp, Minh, Hùng, Tuyên, Thọ, em chị Thọ. 

 

Những ngày cuối năm Quý Ty, nhiều gia 
ñình Việt Nam ở California phải dành thời gian 
ñể lo chuẩn bị ñón Tết. Dù ñang vô cùng bận 
rộn trong mấy ngày cận Tết, thế mà khi nhận 
ñược tin ái hữu Lê Thanh Tòng từ Florida về 
Nam California thăm con gái ở San Clemente, 
nhiều anh chị em cũng gắng xếp ñặt việc nhà, 
hoãn các việc khác lại, ñể tham dự buổi họp 
mặt vào ngày 29/1/2014 cũng là ngày 29 Tết. 
Nếu không bận Tết, thì chắc còn có rất nhiều 
Ái Hữu Công Chánh khác tham dự ñông ñảo 
hơn. 

 

Các bạn ở xa như Nguyễn Hữu Thọ từ San 
Diego, bạn Lê Nghiêm Hùng từ Ventura cũng 
về tham dự.  

 
Buổi họp mặt thân mật quy tụ ñược 18 anh 

chị em. Mười AHCC là anh chị Vĩnh Tiếu, anh 
chị Lê nghiêm Hùng, anh chị Nguyễn Thiệp, 
anh chị Nguyễn Hữu Thọ và cô em của chị 
Thọ, anh chị Nguyễn Thúc Minh, anh Tô Tiến 
Tùng, anh chị Huỳnh Mộng Tuyên, anh 
Nguyễn Văn Luân, anh Nguyễn Quốc Bảo. 
Buổi họp mặt hàn huyên quy tụ ñược hai bàn, 
mười anh ngồi chung một bàn, tám chị ngồi 
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bàn khác. Các anh tha hồ mở máy nói, nhắc 
nhở những chuyện cấm kỵ, những chuyện ‘cấm 
ñàn bà’, những chuyện riêng tư ngày cũ. Vui 
cười rộn rã. Các chị cũng ñược tự do nói 
chuyện riêng, không ngại các ông chồng nghe 
ñược. Bữa ăn rất vui, kéo dài gần hai giờ, có 
ñược một nơi riêng rẻ ñể hàn huyên tâm sự. Aí 
hữu Lê Nghiêm Hùng ôm cái máy hình to tổ 
bố, chụp lia lịa những tấm hình làm kỷ niệm. 
Hình của AH Hùng chụp thì không ai có thể 
sánh ñược. Những khuôn mặt nhiều vết cày của 
tuổi tác, ñược hoá phép lại, thành những ông bà 
bạn trẻ hơn vài ba chục tuổi.  

 
Sau bữa ăn, các anh chị ra bên ngoài chụp 

thêm những tấm hình chung, và ñứng lại 
chuyện trò rất lâu, tưởng không muốn dứt. 

 
Vài dòng về AH Lê Thanh Tòng, tốt nghiệp 

khoá 3 Kỹ Sư Công Chánh (1960-1964). Trong 
thời gian này, giám ñốc trường Công Chánh là 
thầy Nguyễn Chánh. Mỗi tuần lễ học hơn 40 
giờ. Chương trình học rất nặng. Dù học nhiều 
và mệt như vậy, nhưng AH Lê Thanh Tòng 
(thường gọi là Anh Năm Tòng) là một thanh 
niên phi thường, nhiều nghị lực vừa học vừa lo 
kinh tế gia ñình cho mẹ già và năm cô em gái 
xinh ñẹp, một em trai ăn học. AH Tòng tận tình 
lo cho các em trong gia ñình, bằng tình thương 
của một người anh lớn, bằng trách nhiệm như 
một người cha. Bạn bè cùng khoá thích gọi AH 
Tòng bằng tên "Anh Năm Tòng" vì khâm phục 
nghị lực phi thường của anh, và có nhiều bạn 
mong ñược làm em rể của anh. Nhưng chỉ có 
một mình AH Nguyễn Ngọc Cương ñã ñạt 
ñược ý nguyện, kết tóc xe tơ với cô em gái ñầu 
của Tòng. 

 
Anh Tòng còn hăng hái tham gia sinh hoạt 

của Tổng Hội Sinh Viên Sài gòn thời ñó. Làm 
ðại Diện Sinh viên Kỹ Thuật Phú Thọ. ðã có 

lần ñã ñề nghị lên Bộ Quốc Gia giáo dục xin 
ñổi tên Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ thành 
trường Kỹ Sư Quốc Gia Việt Nam. 

Tốt nghiệp năm 1964, anh Lê Thanh Tòng 
làm việc cho ðiện Lực Việt Nam một thời gian 
ngắn, và sau ñó bỏ việc, ra cọng tác với "hãng 
Harris", một hãng thầu Mỹ, chuyên lo các dự 
án kỹ thuật. Anh Tòng ñã thầu lại các công tác, 
lập hồ sơ kỹ thuật. Sau ñó, anh Tòng còn làm 
chủ Ngân Hàng Nông Thôn tại Bến Tre, giúp 
ñỡ dân nghèo vay vốn làm ăn. 

 
Năm 1975 cũng bị kẹt lại tại Việt Nam, 

nhưng may mắn ñược ñi Pháp rất sớm theo 
quốc tịch Pháp của vợ. Qua Tây cũng ñược AH 
Nguyễn Quốc Bảo, bạn cũ cùng khoá, giới 
thiệu việc làm trong một công ty kỹ thuật. Khi 
ñó, nhờ AH Bảo rất có uy thế tại với một số 
công ty tại ñịa phương. 

 
Một thời gian sau, AH Tòng bỏ Pháp di cư 

qua Mỹ, ở tại Florida, lấy ñược PE rất sớm, và 
mở công ty cố vấn kỹ thuật từ ñó cho ñến nay. 
Lập ñược nhiều hồ sơ kỹ thuật của một số công 
trình quan trọng, ñã nhận ñược nhiều bằng ban 
khen của chính quyền ñịa phương, thành phố 
và tiểu bang. 

 
AH Tòng rất có tinh thần xã hội. Suốt một 

thời gian dài, ñóng góp tài chánh xây dựng các 
trường ốc tại vùng quê nghèo tại quận Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre. Giúp ñỡ lâu dài các học 
sinh nghèo. Giúp cho các bệnh nhân bị bệnh 
liệt kháng (AIDS) chờ chết, thực hiện ñưọc ý 
nguyện cuối ñời trước khi nhắm mắt như có ñủ 
phương tiện về thăm quê quán một lần, có ñược 
chút tiền ñể thực hiệm một ước nguyện nào ñó. 
Mấy năm sau nầy, AH Tòng duy trì văn phòng 
kỹ thuật, với mục ñích ñem tất cả lợi tức kiếm 
ñưọc vào công tác từ thiện. 
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Từ nhiều chục năm nay, AH 
Tòng khi nào cũng hăng hái ñóng 
góp hậu hỉ mỗi khi có lời kêu gọi 
giúp ñỡ cho bạn bè cùng khoá nơi 
quê nhà. Tình bằng hữu trong lòng 
AH Tòng luôn luôn tràn ñầy. 

 
Buổi tiệc họp mặt, không rượu, 

chỉ uống trà và nước lạnh, mà anh 
chị cũng ngây ngây say, vì cái tình 
bạn ấm áp của những “ngày xưa thân 
ái”, bạn cũ năm mươi năm 
(1964/2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anh Tùng ngồi giữa anh Luân và Minh. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hình chụp trước khi nhập tiệc. 
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H�p M�t ð	 T�ng K�t Lá Th� 102 
 T�i T� Gia A/C Nguy!n Văn Luân  

(Với Phở Gà Ngọc Luân, nổi tiếng hơn Phở Nguyễn Huệ - Quang Trung) 
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HƯỞNG ỨNG CÔNG TÁC TỪ THIỆN Ở VIỆT NAM. 
 

Nguyễn Thanh Liêm. 
 

Nhóm AHCC Saigon rất hân hạnh và vui 
mừng khi ñược các bạn khắp nơi hưởng ứng 
nồng nhiệt công tác từ thiện ở Việt Nam. 
 
 ðược như thế, trước tiên là nhờ Lá Thư 
AHCC ñã ñăng ñầy ñủ thông tin sinh hoạt của 
Nhóm AHCC Saigon, ñể các nhà hảo tâm ở 
nước ngoài tiếp cận nhanh chóng, kịp thời hỗ 
trộ các công trình từ thiện ở Việt Nam ñạt kết 
quả tốt ñẹp. 
 
 Những trích ñoạn thư trao ñổi sau ñây 
chứng tỏ ñiều ñó: 
 
 “Lâu rồi không biết tin tức về các anh hôm 
nay nhận ñược Lá Thư AHCC mới ñược biết 
kết quả nhiều công trình mà các anh ñã thực 
hiện và cũng còn nhiều công trình sẽ ñược thực 
hiện nữa, thật ñáng hoan nghênh công việc từ 
thiện của các anh…. (Ô.Bà AH Lê Văn 
Trương, Canada)”. 
 
 “Ý kiến này Huân ñã ấp ủ từ ngày ñọc Lá 
Thư AHCC số 100, mình thích việc làm cầu 
bêtông thay cầu khỉ tại Trà Vinh, ñồng thời 
ñược biết có 1 số không ít anh em ñã làm 
những công việc tương tự mà anh em ñặt tên 
công tác tình thương. Các công trình ñó ñã thực 
sự ñáp ứng nhu cầu của dân chúng và rất ñáng 
ñược khuyến khích. Mình rất phục tinh thần 
thương dân của anh em, nhất là ñang trong tình 
trạng tài chính yếu kém…. (AH Trương ðình 
Huân, Mỹ)”. 
 
 Ngoài ra ñể minh họa cho những bài viết 
ñăng trên các lá thư AHCC về công tác từ thiện 
ở Việt Nam tăng thêm hiệu quả là nhờ những 
dĩa DVD sinh ñộng của AH Lê Văn Sâm ở 

Oklahoma City, Mỹ. Mỗi lần về thăm quê 
hương, AH Sâm ñã bỏ nhiều thì giờ hăng hái 
tham gia cùng nhóm AHCC Saigon lặn lội 
xuống các vùng xa xôi của Miền Tây ñể làm 
công tác từ thiện. Với cái máy quay video bé 
bằng nắm tay, AH Sâm ñã khéo léo ghi lại hầu 
hết những giai ñoạn công tác xây cầu, ñường ñể 
ñem về Mỹ làm các DVD trong tiết mục Nẻo 
ðường Quê Hương của AH Sâm mà một số 
bạn AHCC ñã có dịp xem qua và rất tâm ñắc. 
 

 
Từ trái: AH Thuấn, Sâm, Thăng, ðào. 

 

 Cũng vì vậy mà tình cảm lưu luyến càng 
sâu ñậm trong buổi tiễn ñưa AH Sâm tại nhà 
hàng Bảo Trân một số ñông các AHCC Saigon 
ñã tham dự vui vẻ trong một ngày hè năm 
2012. 
 

 
Từ trái AH Ba, Nhạn, Liêm, Phượng, Sâm. 

SỐ 102 - MÙA XUÂN 2014 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANG 103 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Nhóm AHCC Sài Gòn tham dự buổi cơm chia tay AH Sâm (Thứ 5 từ phải) tại nhà hàng Bão Trân. 
 

 Không phải chỉ có tài ñạo diễn quay phim 
làm DVD là “nghề của chàng” mà chàng AH 

Sâm còn có 
nhiều biệt tài 
nữa mà gần ñây 
anh em mới 
phát hiện ra. 
ðó là tài làm 
thơ và vẽ chân 
dung. Vẽ chân 
dung mà như 
hình chụp. 
(Chân dung AH 

Lê Chí Thăng do 

AH Sâm vẽ). 
ðúng là “Sâm Việt Nam còn ngon hơn Sâm 
Cao Ly” như các bạn thường khen AH Sâm. 
Chắc nhiều bạn sẽ có dịp thử tài AH Sâm khi 
AH vẽ chân dung cho bạn. 
 Cảm hứng sau chuyến ñi làm từ thiện ở 
Việt Nam vừa rồi, AH Sâm có làm bài thơ kỷ 
niệm sau ñây: 
 

“Ta còn ñây, còn sức ñôi chân 

Bước ñi vẫn vững vẫn thăng bằng 

ðôi vai vươn rộng mang chồng tuổi 

Bảy Tám Mươi hay luôn cả Trăm. 

 

Mời bạn vào ñây ăn bữa cơm 

Kể nhau nghe công tác ñã làm 

Hôm qua, ngày mai, ngày kế tiếp 

Ta vào thôn xóm giúp bà con. 

Gió ñồng quê nhẹ thổi bên tai 

Cảm khoái ñâu ñây thật tuyệt vời 

Thôn xa khói tỏa bay lờ lửng 

Che áng mây chiều một góc trời. 

Bữa cơm hôm nay bạn ñãi tôi 

Ân tình ñôi phút ñủ nghẹn lời 

Phương trời xa ấy tôi vẫn biết  

Bạn vẫn kiên cường vẫn tới nơi.” 

 Khoảng ñầu năm nay, một cơn bão lớn thổi 
qua tàn phá Oklahoma City. Các bạn ở Việt 
Nam ñiện thoại tới hỏi thăm tin tức AH Sâm. 
Nhưng nhờ Trời AH Sâm cùng gia quyến vẫn 
ñược bình yên. Cơn bão xẹt qua nhưng tránh 
nơi AH Sâm ở. Các bạn vui mừng, chứng tỏ 
các bạn cũng “sẽ mãi cùng bạn” dù bạn ñang ở 
phương trời xa! ðúng như ý bài thơ AH Sâm 
ñã cảm tác. 
 
 Một lần nữa, nhóm AHCC Saigon rất cám 
ơn Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng các bạn 
AHCC xa gần trong thời gian qua ñã quan tâm 
hỗ trợ tích cực cho nhóm AHCC Saigon trong 
công tác thiện nguyện ở Việt Nam. 
 Mong rằng sẽ tiếp tục tốt ñẹp mãi như thế 
trong thời gian tới. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

259 ngọn ñèn bừng sáng 
trên 

giải ñất miền Nam 
BÙI ðỨC HỢP 

 

Từ lâu, tôi ñược nghe danh tiếng 2 người 
bạn trẻ là Nam và Ngọc Dzung thuộc nhóm 
"Nam & Dzung Mission" là những thành viên 
tích cực của hội HopeToday. Năm nào Nhóm 
cũng về nước hoạt ñộng từ thiện trong một thời 
gian dài. Họ lặn lội ñi khắp miền ñất nước ñể 
cứu trợ ñồng bào nghèo khó. 

Hôm 2/8/12 Ngọc Dung thông báo: "ðầu 
tháng 10 này, tụi em sẽ về nước, anh có cần 
kiểm tra gì, cho tụi em hay". Nắm lấy cơ hội, 
tôi bầy tỏ nhóm TNSN muốn ñược ñối tác với 
HopeToday ñể mổ mắt cho 300 ñồng bào mù 
lòa tại miền Nam, trên căn bản 50/50. Sau ñó, 
Dzung cho tôi hay: "Tụi em dự trù chương 
trình mổ mắt tại bệnh viện CC Trưng Vương, 
Sài Gòn vào cuối tháng 12/2012. 

*** 
Mổ mắt lần này khác với những lần trước 

ñây tại miền Nam ở 4 ñiểm: 
- Hội ñối tác là HopeToday thay vì 

VNHELP 
- Cơ quan ñối tác ñịa phương là BS 

Trần Văn Phúc và hội Chữ Thập ðỏ (CTð) 
quận 10, th.f. HCM. 

- Nhiều thành viên "mới" của nhóm 
TNSN tham dự như TS Nương, AHCC Duy 
Oanh, AHCC Kim Loan. 

- ðịa bàn mở rộng: không riêng gì T. 
Long An mà còn mở rộng khắp miền Nam, 
nhất là những bệnh nhân còn sót lại trong các 
kỳ mổ trước. 

 
ðợt I, ngày 10/12/12 
Từ tờ mờ sáng, 3 chiếc xe khách ñỗ tại bãi 

ñậu xe của bệnh viện như báo trước một ngày 
bận rôn. Trời oi ả. ðập vào mắt chúng tôi là 
băngñơrôn khổ lớn treo ngang phòng khách 
"Chương trình phẫu thuật mắt ñem lại ánh 

sáng cho người mù nghèo do HopeToday và 

nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam tài trợ". Sau một 

ñêm hành trình vất vả, bệnh nhân (BN) kẻ ngồi, 
người nằm chật ních trong phòng ñợi và cả lối 
ñi. 

Không bỏ lỡ cơ hôi, chúng tôi lại gần BS 
Phúc: 

- Thưa Bác sĩ! xin BS cho biết lịch mổ? 
- Thưa ông nhà báo (BS tưởng lầm 

chúng tôi là nhà báo). ðợt I ngày hôm nay, các 
ñợt khác sẽ thông báo sau. 

- Hội ñoàn nào ñài thọ các chi phí mổ? 
- HopeToday và nhóm TNSN trả chi phí 

trực tiếp cho nhà thương trên căn bản 700,000 
ñ/ 1ca, 500,000 ñ/ mổ mộng và 150.000 ñ thử 
máu  mà không mổ. Còn lại, hội CTð ñài thọ 
bữa cơm chay, phụ cấp chuyên chở cho bệnh 
nhân. 

- Cảm ơn Bác Sĩ. 
Sau những ngày công tác vất vả tại miền 

Bắc, và miền Trung, Nam & Dzung có mặt tại 
bệnh viện. Chị Dzung ân cần thăm hỏi từng 
người, còn anh Nam không rời máy quay phim; 
nhân viên bệnh viện kiểm tra giấy tờ BN, ño 
nhịp tim, thử máu, còn các thiện nguyện viên 
tíu tít ñưa BN vào phòng giải phẫu. Xem chừng 
ai cũng bận rộn, tuy mệt mỏi, nhưng nụ cười 
vẫn nở trên môi. 

Nghe tiếng xì xào "trọng nam khinh nữ, 
không công bằng!" ở hàng ghế sau. Hỏi ra, 
chúng tôi mới biết " BV Trưng Vương cho ñàn 
ông mổ trước (họ bảo vì ít ñàn ông). Phụ nữ mổ 
sau, các bà già cả ngồi chờ từ sáng ñến trưa 
mới ñược mổ, họ mệt mỏi quá, khiếu nại sao 
các ông khỏe mạnh lại cho mổ trước!" 

Kết qủa ñợt I là 102 BN ñược giải phẫu 
mắt: 

- 3 BN mổ bằng lasik 
- 80 bằng pha cô 
- 19 lột mộng 

Sau giải phẫu, BN tập trung tại phòng 
khách ñể nghe Bác Sĩ dặn dò về cách nhỏ 
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thuốc, tránh không coi Tivi hay vào bếp củi. 
Trời ñã chập choạng tối, các BN hân hoan ra xe 
trở về quê quán. 

 
Ba hình sau ñây: Bệnh nhân (BN) và người nhà tại 
phòng ñợi của bệnh viện CC Trưng Vương, Sài Gòn 

 

 
 

 
 

 
 

 
Chị Tuyết Nương (nhóm TNSN), và AHCC Oanh 

 

 
BN chuẩn bị vào phòng phẫu thuật 

 
ðợt II, ngày 17/12/12 
Thêm một ngày trời nắng ñẹp. ðợt này 

không ñông bằng ñợt trước. Phần ñông bệnh 
nhân thuộc thành phố HCM, một số ít từ T. 
Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, 
Phú Yên. Họ ñi do người quen giới thiệu, ñi lẻ 
tẻ, tự túc với phương tiện cá nhân hoặc người 
nhà ñưa bằng xe Honda hay quá giang xe ñò, 
trừ Bình Thuận do cha xứ bao chuyến xe ñò 
chờ 12 người.  

Vì không khám sàng lọc trước, nên số 
người ñến khám thì nhiều, nhưng chỉ có 72 
bệnh nhân ñược giải phẫu sáng mắt, kể cả 9 
bệnh nhân ñược lột mộng thịt. 

 
ðợt III, ngày 14/1/13 
ðầu năm 2013, trời không mưa, khí hậu 

lành lạnh vào buổi sáng, rất dễ chịu, buổi trưa 
nắng ấm không gay gắt lắm. Hầu hết BN trong 
tâm trạng chuẩn bị Tết, nhưng cũng hăng say 
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tham gia ñi mổ mắt. Có người cũng lo sợ, mổ 
mắt cận Tết quá không biết ra sao? ăn uống có 
kiêng cử gì không?  

Chờ TS Nương rảnh tay một chút, chúng tôi 
mở cuộc phỏng vấn ngay trong phòng ñợi Khoa 
Mắt. TS cho biết:  

"Sau 2 ñợt  mổ mắt ngày 10/12/12 và 
17/12/2012, chúng ta chỉ giải quyết ñược 174 
bệnh nhân, mà không còn danh sách bệnh nhân 
nào cả. Trước tình hình thiếu bệnh nhân, em có 
ñề nghị với cô Lệ (ñại diện B/s Phúc) và 
Dzung, ñể em liên lạc về Chữ Thập ðỏ Huyện 
Cần ðước tỉnh Long An, là quê của em và em 
có ñường dây thiện nguyện ở ñó. Nơi ñây cũng 
rất thuận lợi, vì nhiều cán bộ thuộc nhiều thế hệ 
học trò của Ba em và em gái của em (mẹ Nhân 
Ái). Cô Lệ và Dzung  ñồng ý, nhất là cô Lệ, 
bảo em tìm bao nhiêu bệnh nhân cũng ñược 
cho ñủ số 300 người! 

Em lập tức liên lạc ngay với CTð Cần 
ðước, thì ñược biết họ chỉ còn 4 hoặc 5 hồ sơ 
vì ñã mổ một ñợt ở Nguyễn Trãi rồi, nhưng họ 
hứa sẽ cố gắng huy ñộng lực lượng và ñài phát 
thanh Huyện ñể tìm bệnh nhân trong thời gian 
nhanh nhất từ 17/12/12 ñến sau nghỉ lễ năm 
mới. Em không hi vọng có ñược nhiều bệnh 
nhân! Vì thế, em liên lạc với ñịa phương P.2 
(Q.8) nơi em cư trú (lúc ñó em không biết là 
không giải quyết bệnh nhân thành phố, vì em 
thấy ñợt 2 bệnh nhân T.P. nhiều quá!), thì ñược 
biết họ vừa gửi danh sách 50 người lên Quận 8 
ñể T.P. tổ chức khám mắt! em huy ñộng cả các 
em sinh viên ở trọ, về quê nghỉ lễ, ráng tìm 
người. Kết quả, cá nhân em thu thập ñược danh 
sách 12 bệnh nhận (1 Bến Tre, 1 Vĩnh Long và 
10 TP.). Lúc ñó, em chỉ nghĩ, ráng tìm ñủ 
người, chứ trả tiền về cho người tài trợ thì uổng 
lắm! 

ðến 2/1/2013, thì Cần ðước báo tin ñã tìm 
ñược 70 bệnh nhân, ñã cho khám sàng lọc kỹ, 
họ cho biết họ làm việc ráo riết cả ngày Giáng 
Sinh và Tết Tây! Thật bất ngờ, em mừng quá, 
vội báo cho BS Phúc (CTð Q.10), thì ông chỉ 
giải quyết cho 40 bệnh nhân (ý ông muốn ñể lại 
khám thêm ñợt nữa). Cần ðước ñề nghị ñược 
giải quyết 50 bệnh nhân ñể họ bao chiếc xe ñò 
50 chỗ ngồi, giá 2 triệu ñồng (ñi và về). BS 
Phúc ñồng ý.  

Họ lại thận trọng gửi danh sách cho B/S 
Phúc và em chuyển cho Dzung là 56 người, 
theo họ ñể trừ hao thực tế bệnh nhân ñi trễ, bị 
bệnh hay không ñi! 6g30 sáng hôm nay 
(14/1/13), em có mặt trước nhất ñể ñón bệnh 
nhân. Thật quả, Cần ðước chỉ lên có 48 bệnh 
nhân, 2 bệnh nhân báo trễ xe, nhưng sau cùng 
họ không ñi. 

Tại phòng họp, sau khi nghe bác sĩ dặn dò 
"không vô bếp", 2 cụ Cần ðước to nhỏ với 
nhau: "Bà nghĩ coi trong quê nghèo chỉ chụm 
rơm và củi mót (cành cây, lá cây khô ), ở nhà 
chỉ có ñàn ông (chồng và các con trai), tôi là 
nội trợ chính, tôi không nấu thì ñâu có ai nấu 
cho gia ñình ăn? ". Các bà ngồi gần nhau bảo 
bà về bắt chồng và con trai bà tập nấu 2, 3 tuần 
ñể bà dưỡng mắt, chứ bà chết thì ai nấu họ ăn? 
Phụ nữ nông thôn VN thật tội nghiệp, suốt ñời 
phục vụ chồng con, không một lời than trách! 

Như vậy, Cần ðước ñược mổ 44 bệnh 
nhân, 4 bệnh nhân bị loại vì cườm còn non 
(trong ñó có 2 bệnh nhân ñược bệnh viện Mắt 
ðiện Biên Phủ ñề nghị mổ, nhưng ñắt quá 8 
triệu ñ /1 mắt, nếu có bảo hiểm bớt còn 4 
triệu/1 mắt, họ không có tiền mổ nên xin qua 
chương trình này). Danh sách 12 người của em 
thu thập chỉ giải quyết 2 người ở Bến Tre và 
Vĩnh Long, 10 người ở TP. không giải quyết. 
Như vậy, số bệnh nhân của em ñược khám là 
50 (48 Cần ðước và 2 Bến tre, Vĩnh Long), 
ñược mổ 46 người (chỉ loại 4 người). 

Kết quả mổ ñợt 3 là 114 người, ñược mổ 78 
người. Bệnh nhân em gửi chiếm 46 người; 32 
người còn lại ở các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, 
ðồng Nai, Thủ Thừa (Long An), Tây Ninh 
(khoảng 2 người), An Giang v.v. và vẫn có một 
số người ở T.P. và ngày mổ hoàn tất sớm 
khoảng 4 giờ chiều vì bệnh nhân không ñông!" 

  
Tổng số 3 ñợt mổ là 259 bệnh nhân 

(102+72+78) +7 trong 319 BN ñược ñưa tới 
nhà thương khám sàng lọc. 

ðể kết thúc bài tường thuật, chúng tôi xin 
mượn lời của TS Nương trong thư ñề ngày 
18/2/13: "Trong quá trình tham dự, có vài 
vướng mắc nhỏ, nhưng em rất cám ơn Anh 
(nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam) và HopeToday 
ñã tạo cơ hội cho em tham gia chương trình và 
giúp ñược nhiều người nghèo sáng mắt ñược ăn 
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cái Tết Quý Tỵ vui vẻ. Chữ Thập ðỏ Huyện 
Cần ðước nhờ em thay mặt bệnh nhân chân 
thành cám ơn các nhà tài trợ.  

 

 
Chị Ngọc Dzung (hội Hopetoday)và AH Oanh 

 

 
AH Oanh và chị Tuyết Nương (nhóm TNSN) 

 

 
Chị Tuyết Nương và BN sau khi phẫu thuật 

 

 
BN sau khi phẫu thuật 

 

 
Bác sĩ dặn dò BN sau khi phẫu thuật 

*** 
Trong tinh thần "Uống nuớc nhớ nguồn" 

và ñể tỏ lòng biết ơn ñồng bào miền Nam ñã 
cưu mang chúng tôi trong suốt thời gian từ 
1954 - 1979, nhóm TNSN ñã thực hiện một số 
công tác thiện nguyện như sau:  

- mổ mắt cho 1281 ñồng bào mù lòa 
gồm 4 ñợt (ñợt chót hoàn thành ngày 24/1/13), 
với kinh phí 1 tỷ ñ, trong ñó Nhóm ñóng góp 
1/2. 

- xây cầu nông thôn dài 32 m tại ấp 2, 
X. Bình Thành, H. ðức Huệ, T. Long An, với 
kinh phí 200 triệu ñ, hoàn tất ngày 6/6/12. 

- làm 1995 m ñường làng bằng btct tại 
X. Ngãi Xuyên, H. Trà Cú, T. Trà Vinh, với 
kinh phí 100 triệu ñ, dự trù hoàn tất vào mùa 
xuân 2013. 

Thành quả tuy khiêm nhường, nhưng tấm 
lòng thì vô lượng. 

 
BÙI ðỨC HỢP 
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AHCC Saigon tiếp tục công tác từ thiện 
 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CẦU VÀM BUÔN I 
Tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thanh Liêm 
 

Hưởng ứng nguyện vọng của bà con ở xã 
Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, xin 
tài trợ cho các công trình cấp thiết ñược ñăng 
trên Lá Thư AHCC số 101, gia ñình Ái Hữu Lê 
Văn Trương và các thân hữu ở Canada ñã 
nhanh chóng ñáp ứng tài trợ xây dựng cầu Vàm 
Buôn I ñễ thay thế cầu khỉ ở ấp Xoài Thum. 

ðặc biệt trong năm 2012, AH Lê Văn 
Trương cùng các thân hữu ñã tài trợ xây dựng 2 
cầu bê tông là cầu Bưng Sen I và Bưng Sen II 
ñễ thay thế các cầu khỉ ọp ẹp ở xã Ngãi Xuyên. 

Nay AH Lê Văn Trương lại giúp ñỡ tiếp tục 
xây cầu Vàm Buôn I bằng bê tông cốt thép dài 
19,2m rộng 1,7m. Kinh phí công trình theo dự 
toán là 48 triệu ñồng. 

Gia ñình AH Lê Văn Trương cùng các thân 
hữu ñã tài trợ như sau: 
-Bà quả phụ AH Nguyễn Thanh Danh (Lê Thị 
Thoàn)           100 
-Ô. Bà Nguyễn Văn Trắng     100 
-Ô. Bà Lê Thiện Tánh       200 
-Ô. Bà Lê Văn Trương & Natasha 1000 
-Lê Xuân Trường      1000 

Tổng cộng:  2400 CAD 
Ngày 15/10/2013 ñã tổ chức lễ khởi công 

xây dựng cầu Vàm Buôn I, với sự tham dự của 
ñồng bào, chánh quyền ñịa phương, Thầy Trụ 
Trì Chùa Long Hòa Trà Cú, và một số AHCC: 
AH Thăng, Liêm, ðào, Loan. 

ðơn vị thi công do Chùa Long Hóa ñãm 
trách phối hợp với xã Ngãi Xuyên, dưới sự 
giám sát hỗ trợ kỹ thuật của Nhóm AHCC 
Saigon. 

Công trình ñã hoàn thành ñãm bảo chất 
lượng và ñã ñược khánh thành vào ngày 
02/01/2014 

Các vùng nông thôn ở Miền Tây có nhiều 
kênh rạch chằng chịt, giao thông rất khó khăn. 
Vượt qua các kênh rạch này là nhờ các cầu khỉ 
chênh vênh do dân bắt tạm bợ, nhưng cũng chỉ 
dùng cho người ñi bộ. 

Nay nhiều cầu khỉ ñã ñược thay thế dần 
trong thời gian gần ñây bằng các cầu bê-tông 
chắc chắn, an toàn cho các loại xe 2 bánh lưu 
thông thuận lợi. 

Cầu Vàm Buôn I là cây cầu bê-tông thứ 3 
mà AH Lê Văn Trương ñã xây dựng tại Trà 
Vinh thay cho cầu khỉ. Bà con nông thôn ở xã 
Ngãi Xuyên rất vui mừng ñược hưởng lợi ích 
thiết thực của các cầu bê-tông này, rất mang ơn 
nhà hảo tâm Lê Văn Trương và các thân hữu ñã 
cống hiến những công trình từ thiện thực sự có 
nhiều ý nghĩa. 

Trong lúc vui mừng ñược có công trình mới 
này, bà con lại bắt ñầu lo cho cầu Vàm Buôn II 
cách ñó khoảng 1Km, hiện lót bằng cây gỗ ñã 
bắt ñầu hư mục. Vì khi ñã có cầu bê-tông Vàm 
Buôn I, các loại xe 2 bánh sẽ vươn tới cầu Vàm 
Buôn II, thì cầu gỗ trong tình trạng hư mục này 
sẽ có nguy cơ bị hư sụp nhanh chóng. 

Vì thế nhân dân torng khu vực khẩn thiết 
ñạo ñạt nguyện vọng ñến các nhà hảo tâm, xin 
tài trợ xây lại cầu Vàm Buôn II bằng bê-tông. 
Cầu dự trù dài khoảng 16m, rộng 1m70. Nhân 
dân ñịa phương sẽ ñóng góp phần nhân công, 
chỉ xin tài trợ phần kinh phí vật liệu khoảng 36 
triệu ñồng, ñể mong cầu ñược thực hiện nhanh 
chóng. 

Ngoài ra nhân dân cũng xin ñược tài trợ cho 
các công trình sau: 
1- Cầu chùa Phước Long An, thay thế cầu ván 
treo, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh. Dài 36 mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin 
tài trợ: 108 triệu. 
2- Cầu Xóm Chòi II, thay thế cầu ván, xã Ngãi 
Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Dài 20 
mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin tài trợ: 60 
triệu . 
3- Cầu Vàm Buôn III, thay thế cầu khỉ, xã Ngãi 
Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Dài 28 
mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin tài trợ: 84 
triệu. 
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4- Cầu Xóm Chòi I, xã thay thế cầu ván, Ngãi 
Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Dài 24 
mét, ngang 1,7 mét. Kinh phí xin tài trợ: 72 
triệu. 
5- Không có cầu, qua sông bằng xuồng, kênh 
ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh. Dài 28 mét, ngang 1,7 mét. Kinh 
phí xin tài trợ: 84 triệu . 
6- Cầu ấp Kinh Xuôi, thay thế cầu lót ñan 
không tay vịnh , xã Thông Hoà, huyện Cầu Kè, 
Trà Vinh. Dài 25 mét, ngang 2 mét. Kinh phí 
xin tài trợ: 88 triệu  

 
Rất mong các ñấng mạnh thường quân sớm 

ñáp ứng nguyện vọng chính ñáng này ñể giúp 
giao thông thuận lợi cho ñồng bào nghèo ở khu 
vực nông thôn Trà Cú, Trà Vinh. 
 

 
Lễ khởi công cầu Vàm Buôn I 

 

 
Cầu khỉ cũ ở Vàm Buôn. 

 
Cầu Vàm Buôn I hoàn thành. 

 

 

 
Cầu khỉ cũ còn lưu lại bên cạnh cầu Vàm Buôn 

mới. 

 
 

 
Cắt băng khánh thành cầu. 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SÀI GÒN 

HỌP MẶT TẤT NIÊN QUÝ TỴ, ðÓN MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2O14 

Nguyễn Vĩnh Long 

Thấp thoáng thời gian trôi qua thật nhanh. 
Thời ñiểm 20 tháng chạp năm nay lại ñến 
(nhằm ngày 20-01-2014), Nhóm Ái Hữu Công 
Chánh Saigon và Thân hữu lại cùng nhau họp 
mặt tại Vườn Ẩm Thực ðông Hồ ñể liên hoan 
Tất niên Quý Tỵ, ñón mừng Xuân Giáp Ngọ 
2014. 
 

Cảnh tượng hội ngộ của những người bạn 
cũ với tay bắt mặt mừng, ñược diễn ra trong 
bầu không khí dịu mát của những ngày cuối 
ñông năm nay ở ñất Saigon, trong một không 
gian mang tính chất tự nhiên, vừa ñơn giản vừa 
thông thoáng. Tất cả mọi người ñiều biểu lộ 

niềm vui thân mật xuất phát từ ñáy lòng mình. 
Tất cả cũng chỉ vì ñể giữ mối liên lạc bằng hữu 
“cho còn có nhau” của gia ñình công chánh. 

Cuộc họp mặt năm nay cũng như năm 
ngoái do các AH Vĩnh Thuấn và ðỗ Như ðào 
phụ trách tổ chức, và các AH Nguyễn Vĩnh 
Long và Từ ðình Lu ñiều hành buổi lễ, ñã 
thành công tốt ñẹp. 

AH Lê Chí Thăng, ñại diện Nhómn AHCC 
Saigon mở lời phát biểu khai mạc buổi họp mặt 
và chúc Tết toàn thể các Ái hữu và Thân hữu 
công chánh. Nhân ñây, AH Thăng ñã báo cáo 
sơ qua vài nét sinh hoạt của Nhóm AHCC 
Saigon trong năm, nhất là công tác từ thiện 
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(triển khai thật hiện các công trình cầu ñường, 
giếng nước sạch cho bà con vùng nông thôn 
khó khăn) với sự tài trợ quý báu của các mạnh 
thường quân ở trong và ngoài nước. 

Báo cáo sơ lược các công trình Từ Thiện 
trong năm 2013 như sau: 

1.Cầu ðường: 
ðã hoàn thành: 

_Cầu Bưng Sen 3, do TH ðào Ngọc Dzung 
ñại diện Hội Từ Thiện Hopetoday tài trợ.  

_ðường BêTông gồm 3 ñoạn dài 1995m, 

do AH Bùi ðức Hợp tài trợ. 
_Cầu BêTông Bảy ðẹt ở Bến Tre, do Nhóm 

AHCC Saigon và Thân hữu tài trợ. 
_Cầu Vàm Buôn I ở Trà Vinh, do AH Lê 

Văn Trương và thân hữu ở Canada tài trợ. 
ðang Khởi công: 

_Cầu Bưng Sen 4 và cầu Xóm Ô ở Trà 
Vinh, do AH Bùi ðức Hợp ñại diện Hội Thiện 
Nguyện Sơn Nam và TH ðào Ngọc Dzung ñại 
diện Hội Từ Thiện Hopetoday ở Mỹ tài trợ . 

_ðường vào Chùa Quan Âm ở Long An, do 
AH Trần Thị Hòa ở Mỹ tài trợ. 

2.Giếng Nước: Tham gia Tài trợ Khoan 
giếng máy ở vùng nông thôn Trà Cú, Trà Vinh: 

_Hội Từ Thiện Hopetoday: 3 giếng. 
_TH Bùi Quang Thanh ở Mỹ: 1 giếng. 
_Bà Lê Kiều Trang (con gái AH Lê Chí 
Thăng: 1 giếng. 
_AH Nguyễn Văn Liêm ở Mỹ: 2 giếng. 
_AH Lê Ngọc Phượng, Nhóm AHCC 
Saigon: 2 giếng. 

_AH ẩn danh, thuộc Khóa 5KSCC, ở Mỹ: 2 

giếng. 
Hưởng ứng các việc làm ñầy tình thương 

trong năm qua như trên, nhiều nhà hảo tâm hứa 
hẹn sẽ còn tiếp tục giúp ñỡ trong năm mới 2014 
cho các bà con nghèo ở nông thôn. ðón mừng 
Năm Mới ñầy phấn khởi, Nhóm AHCC Saigon 
xin trân trọng các tấm lòng vàng vì việc thiện 
trong các năm qua và trong những năm tới. 
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Tiếp theo chương trình, ñể tỏ lòng Kính 
mến ñối với AH Lê Chí Thăng, các bạn ñã lên 
Sân Khấu tặng anh một lẵng hoa tươi thắm. AH 
Thăng là người có công lớn trong việc gắn kết 
bền chặt tình thân hữu giữa các Ái hữu và Thân 
hữu công chánh tại Saigon trong các buổi sinh 
hoạt ñịnh kỳ hàng tháng trong nhiều năm qua, 
và nhất là ñã cùng vối một số Ài hữu khác tổ 
chức thực hiện nhiều ñợt công tác từ thiện tại 
các vùng nông thôn VN, qua sự Tài trợ của các 
vị mạnh thường quân. 
 

Ngoài ra, các bạn trong Nhóm AHCC 
Saigon tích cực tham gia công tác Từ thiện 
ñược thành công như trên, gồm có: AH Nguyễn 
Thanh Liêm, AH ðỗ Như ðào, AH Vĩnh 
Thuấn, AH Dương Bá Thế và các cô AH Lưu 
Kim Loan và Huỳnh Thị Duy Oanh, ñược các 
bạn nhiệt liệt hoan nghênh và ñược AH Thăng 
– nhân danh Trưởng Nhóm AHCC Saigon – 
trao tặng một bông hồng tri ân trong buổi họp 
mặt này. ðó là chưa kể AH Lê Văn Sâm, hiện 
ở Mỹ, ñã có công lao không nhỏ trong hoạt 
ñộng từ thiện của Nhóm AHCC Saigon, nhưng 
không về kịp trong dịp này ñể ñón nhận ñóa 
hoa hồng tiêu biểu. ðặc biệt mới ñây, AH Sâm 
ñã ñưa lên YOUTUBE  một số công trình từ 
thiện ở VN do AH Sâm làm DVD, ñể phổ biến 
rộng rãi hơn: 
1/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 1 - Trà Vinh - 
Tập 1: 
http://youtu.be/lFYXa3o24Sk 

2/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 1 - Tập 2: 
http://youtu.be/cLZVT-RlGSQ 

3/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 1- Tập 3 - Lễ 
Khánh Thành: 
http://youtu.be/4tTWu84JnZw 

4/- Xây cầu từ thiện Bưng Sen 3 - Làm ðường 
ðan Ximăng - Khoan Giếng Nước Sạch Sâu 
100m: 

Tập 1: 
http://youtu.be/I-Al4jH2URk 
Tập 2: 
http://youtu.be/mDIMG8nwcr8 
Mời các bạn ñón xem. 
 
 

Buổi họp gia ñình công chánh năm nay thật 
ñông vui gồm nhiều lứa tuổi, có nhiều vị cao 
niên, và từ khắp nơi về dự. Có bạn ñến từ các 
tỉnh xa như: AH Dương Bá Thế và phu nhân từ 
Bến Tre, AH Hà Văn Khánh từ Nha Trang, 
thân hữu Bà quả phụ Hồ Văn ðiệp từ Vĩnh 
Long, và ñặc biệt AH Lê Viết Tùy và phu nhân 
ñến từ Vũng Tàu. Thật cảm ñộng Khi AH Tùy 
tuổi cao (84t) sức yếu ñang bệnh, phải vừa 
chống gậy vừa phải có phu nhân dìu dắt mới ñi 
ñược, thế mà cũng lặn lội ñến tham dự. Lâu 
ngày gặp nhau trong niềm vui, thế mà ai cũng 
rơi nước mắt, Kể cả AH Tùy miệng thì cười 
nhưng nước mắt ròng ròng. Những giọt nước 
mắt thắm thiết tình bằng hữu! 
 

Có nhiều bạn ñến từ phương xa rất ñáng 
ñược hoan nghênh. Từ Mỹ về có AH Châu 
Hùng Phi, AH Châu Phong Quan, TH Bùi 
Quang Thanh. Từ Canada về có AH Nguyễn 
Văn Khá, AH Nguyễn Văn ðề. Từ Pháp về có 
AH Nguyễn Cữu Tuyên, Ngô Tấn Tâm. Từ Úc 
về có AH Nguyễn Cư. 
 

AH Trần Văn Quình ở Cần Thơ năm nay 
không về dự ñược, nhưng gửi lời Chúc Mừng 
Năm Mới ñến toàn thể các Ái hữu và Thân hữu 
Công Chánh. AH Bùi Hữu Lân tuy tuổi ñã cao, 
vẫn vui vẻ ñến tham dự và ñã phát biểu chân 
tình, khen ngợi Nhóm AHCC Saigon ñã nhiệt 
tình phát huy truyền thống tình bằng hữu công 
chánh giữa các thế hệ và ñã cùng nhau làm 
công tác từ thiện ñạt kết quả vang dội. ðặc biệt 
năm nay có TH Phạm Minh Chí (con cố AH 
Phạm Minh Cảnh), cô Bình Minh (con cố AH 
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Nguyễn Văn ðức) và AH Ngô Cẫm Vân cũng 
vui vẻ góp mặt làm tăng thêm tình cảm sâu 
ñậm giữa các bạn xa gần trong ñại gia ñình 
công chánh. 
 

Cuộc chuyện trò rôm rả, xen kẻ với màn xổ 
số may mắn ñem lại niềm vui bất ngờ, giúp 
buổi họp them phần sôi ñộng, ấm cúng. 
 

Mọi người ñều rất vui trong buổi họp mặt 
Ái hữu và Thân hữu công chánh kỳ này, nhưng 
rồi cũng phải ñến lúc chia tay. AH Lê Chí 
Thăng – ñại diện Nhóm AHCC Saigon – trân 
trọng bày tỏ lời cảm ơn ñến tất cả quý vị Ái 
hữu và Thân hữu công chánh xa gần ñã nhiệt 
tình dành thời gian quý báu ñễ hòa với niềm 
vui chung của buổi họp mặt ñón mừng Xuân 
Mới trong không khí ấm áp và thân tình, nhất là 
ñối với quý vị cao niên ñã không quản ñường 
sá xa xôi, giao thông phức tạp mà vẫn vui vẻ 
ñến họp mặt cùng các thế hệ ñàn em. 
 

Cuối cùng, AH Thăng ngõ lời chúc mừng 
Năm Mới ñến toàn thể quý vị cùng hữu quyến 
trong năm mới Giáp Ngọ ñược mạnh khỏe an 
vui và gặp nhiều may mắn. 

 

 

AH Bùi Hữu Lân ñang phát biểu. 

 

Các AH ñược tặng hoa, từ trái: AH Thăng, ðào, 

Thuấn, Thế, Liêm, Oanh, Loan. 

 

 

Từ trái: Chí, Bốn, Lân, Phượng, Huấn, Thăng. 

 

 

AH Lê Viết Tùy (người ngồi giữa). 
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AHCC Sàigòn tiếp tục công tác từ thiện. 
 

XÂY DỰNG CẦU BÊ-TÔNG 
ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

 

DƯƠNG BÁ THẾ. 
 

 Nhóm AHCC Saigon kết hợp với các 
thân hữu công chánh tiếp tục công tác từ thiện 
làm cầu ñường ở Miền Tây, kỳ này làm cầu ở 
Bến Tre. 
 

 Do nhân duyên, thân hữu công chánh 
Bà Huỳnh Ánh, phu nhân của cố ái hữu Tạ Văn 
Hồng, quê ở Bến Tre ñã cho biết ở xã Hòa 
Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ñang có 
nhu cầu xin tài trợ làm cầu và AH Lê Chí 
Thăng ñã ñề nghị tôi, AH Dương Bá Thế, ñi 
quan sát thực tế. 

 

 Ngày 14 – 09 – 2013. Tôi ñến liên hệ 
với xã Hòa Nghĩa và ñược hướng dẫn ñến ñịa 
ñiểm cầu Bảy ðẹt ñang bị hư trầm trọng, có 
nguy cơ sập trong thời gian tới. Cầu này ñã 
ñược thực hiện năm 1980 do nhân dân tự ñóng 
góp xây dựng thay cầu khỉ cũ lúc ñó. Nhưng vì 
kinh phí quá eo hẹp và vật liệu xây dựng (như 
sắt, xi-măng) lúc bấy giờ ñều khó mua, nên bà 
con ñã làm trụ ñà không ñúng theo tiêu chuẩn, 
bên trên lại lót từng tấm ñan rời gập ghềnh, 
không có lan can. ðến nay ñan ñã bị bể nhiều, 
ñà trụ bị hư, sắt bị rĩ sét. Vì vậy trong thời gian 
gần ñây có 3 học sinh và 1 người lớn ñi xe ñạp 
qua cầu ñã bị té ngã xuống kênh. Tuy nhiên do 
ñiều kiện ngân sách ñịa phương hạn hẹp và ñời 
sống Kinh Tế của nhân dân khu vực này còn 
nghèo nên chưa có khả năng xây dựng lại cầu. 

 

 Sau khi ñược tôi hướng dẫn, UBND Xã 
Hòa Nghĩa ñã lập hồ sơ bản vẽ thiết kế và dự 
toán ñể tái thiết cầu bằng bê-tông cốt thép dài 
12m00, rộng 2m30 với kinh phí chung là 
48.600.000vnñ. Trong ñó xã xin tài trợ phần 
kinh phí mua vật liệu là 36.000.000vnñ, phần 

nhân công sẽ do xã huy ñộng nhân dân ñóng 
góp. 

 

 Khi nhận ñược hồ sơ cầu, AH Lê Chí 
Thăng ñã vận ñộng Nhóm AHCC Saigon và 
thân hữu tài trợ ñủ 36.000.000vnñ và ủy nhiệm 
tôi ñứng ra hỗ trợ kỹ thuật xây dựng công trình 
này. 
 

 Công trình ñã ñược khởi công vào ngày 
21 – 11 – 2013, ñến nay ñã hoàn thành tốt ñẹp 
và ñược khánh thành vào ngày 16 – 01 – 2014, 
với sự vui mừng của bà con nhân dân ñịa 
phương ñến tham dự, nhất là trong dịp chỉ còn 
mầy ngày nữa là ñến Tết nguyên ñán Giáp 
Ngọ. Ngoài ra, ñể cỗ vũ tham gia công tác từ 
thiện, Nhóm AHCC ñã ñến dự lễ Khánh Thành 
cầu gồm các AH: Thăng, Thế, Liêm, ðào, 
Loan, Ba, Sáu và Khá vừa ở Canada về. 

 

 Tham dự còn có một số nhà hảo tâm ñã 
tài trợ cho công trình này. Họ bày tỏ niềm phấn 
khởi khi tận mắt chứng kiến công trình ñược 
thực hiện nhanh và tốt ñẹp không ngờ. 

 

 Cầu mới ñã thực sự ñáp ứng ñược nhu 
cầu ñi lại an toàn của bà con nhân dân khu vực 
này nhất là con em học sinh và nông dân vận 
chuyển hàng hóa nông sản rất thuận lợi. 

 

 Mọi người tham dự ñều bày tỏ nhiệt 
tình cảm tạ các nhà tài trợ cho công trình này, 
ñặc biệt kỳ này là các nhà tài trợ ở trong nước, 
lần ñầu tiên cùng góp sức với các nhà hảo tâm 
ở nước ngoài cho các công tác từ thiện giúp ñỡ 
bà con nghèo ở nông thôn. 

 

 Sau ñây là danh sách các nhà tài trợ cho 
công trình cầu bê-tông Bảy ðẹt ở ấp ðai An, xã 
Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre: 
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 Các Ái Hữu Công Chánh: Trần Văn 
Quình, Hồ Hữu Nghĩa, Nguyễn Hứa Kiểu, 
ðinh Văn Phùng, Nguyễn Vĩnh Long. 
 

 Các thân hữu Công Chánh: bà Trương 
Võ Tấn, bà Hồ Văn Trượng, bà Khan, bà Chín, 
cô Thúy, bà Tạ Văn Hồng, ông Nguyễn Văn 
Minh, cô ðặng Thị Hạnh, cô Lê Thị Ân, bà 
Trần Ngọc Xuất, bà Mai Viết Giang, cô Mai 
Thị Cư, Ô.bà B/S Nguyễn Chí Thiện, cô Hồng 
Nhung. 
 
 

 
Khởi công cầu Bê tông Bảy ðẹt ở Bến Tre, từ trái: 

AH Liêm, Thăng, Thế, ñại diện nhân dân và chính 

quyền ñịa phương và AH Loan. 

 

 
Kiểm tra cốt thép cầu. 

 
Cầu Bê tông hoàn thành. 

 

 
Bảng tên cầu. 

 

 
Lễ khánh thành cầu. 
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Lời giới thiệu của AH.Nguyễn Vĩnh Long về 
bài thơ “Tình người công chánh” 

 

Trong thời gian mấy ngày ñầu xuân Giáp 

Ngọ vừa qua, tôi cứ loay hoay, cặm cụi, mải mê 

viết bài “Kể chuyện Ái Hữu Công Chánh 

Saigon họp mặt Tất 

Niên Quý Tỵ - ñón 

mừng xuân Giáp Ngọ - 

2014” ñể kịp ñăng trên 

“Lá Thư Công Chánh” 

số Xuân (102). Giờ giấc 

sinh hoạt thường ngày 

của tôi trở nên có phần 

xáo trộn… 

 

Bà xã tôi thấy vậy 

nên lộ vẻ quan tâm, chú 

ý nhiều hơn ñến công 

việc viết lách của tôi. 

Thế rồi, bà trở nên cảm 

kích cái tinh thần gắn 

kết và tình cảm ñẹp ñẽ 

thật ñáng trân trọng 

của bà con AH&THCC 

ở khắp nơi trong ñại gia 

ñình Công Chánh, ñược 

thể hiện qua những “Lá 

Thư Công Chánh” ñầy 

sự thu hút và hấp dẫn, 

mà bà ñã dành ñược 

chút ít thời gian ñể ñọc 

ñến. Xin nói thêm rằng: 

Quỹ thời gian hàng 

ngày của bà cũng rất 

bận rộn, như phần lớn các “bà nội, bà ngoại” 

khác theo nếp sống của người Việt, trong ñó, 

chủ yếu là công việc nội trợ hàng ngày lại thêm 

chăm sóc các cháu nhỏ của mình không khác gì 

ñã từng chăm sóc các con nhỏ ở thời kỳ trên 

dưới 40 năm về trước. Tuy vậy, bà vốn có cái 

khiếu làm thơ khá dễ dàng một khi có cảm 

hứng trước một tình huống nào ñó. Nhờ thế, 
vào một buổi sáng cách ñây vài hôm, bà ñã 

cầm trên tay một tờ giấy có chép bài thơ do bà 

vừa mới sáng tác và ñọc lên cho tôi nghe nhằm 

gửi tặng quý bà con AH&THCC thông qua “Lá 

Thư Công Chánh”. 

 

Tôi nhận thấy bài thơ 

có ngôn từ khá vui vui và 

ñặc biệt là thuộc thể loại 

thất ngôn bát cú, một loại 

thơ cũ, ít xuất hiện trong 

trào lưu thơ hiện nay. Nội 

dung bài thơ thể hiện những 

ñiều thuộc về tinh thần, tình 

cảm và những gì chung 

nhất, giống nhau nhất của 

bà con AH&THCC chúng ta 

mà hầu hết ñã ở vào cái tuổi 

từ “thất thập tri thiên 

mệnh” trở lên sau khi ñã 

trải qua bao nhiêu năm 

tháng, bao thế hệ thân mến 

trong ñại gia ñình Công 

Chánh, cũng như trải qua 

nhiều cuộc bể dâu ở chung 

quanh ta. Cuối cùng cái 

“thiện tâm” của từng con 

người chúng ta là rất quý 

giá vì nó sẽ dẫn ta ñến sự 

“an lạc” trong ñời sống, 

cho bản thân ta và cho mọi 

người. 

 

Vì thế, tôi ñã khuyến khích bà xã tôi gửi 

bài thơ này ñến Ban Phụ trách “Lá Thư Công 

Chánh” ñể xin quý vị vui lòng xem và có thể 
cho ñăng vào số Xuân (102) nếu còn chỗ trống. 

AH.Nguyễn Vĩnh Long 

Tình ng�Tình ng�Tình ng�Tình ng�����i Công Chánhi Công Chánhi Công Chánhi Công Chánh    
 

Ái Hữu Công Chánh của tôi ơi! 

Cao niên tình cảm lúc ñầy vơi. 

Thường niên hội ngộ từng trang báo, 

Trao gởi chân tình ñến khắp nơi. 

Bao nhiêu chuyện cũ nay hồi tưởng, 

Kể lại cho nhau rõ thế thời. 

Tang thương dâu bể ñời luôn thế, 

Biến chuyển vô thường tuổi hạc cao. 

*** 

ðông Tây Nam Bắc mừng tao ngộ, 

Mọi nỗi ưu phiền vứt bỏ thôi. 

Xuân về họp mặt mang vui ñến, 

Tình cảm chan hoà khắng khít thêm. 

Năm tháng thời gian có xói mòn, 

Kẻ khuất, người còn vẫn nhớ ghi. 

Tình người Công Chánh ñẹp như thi, 

Cầu từ thiện, ñường ñi giúp ñời… 

 
Gò Vấp, ñầu Xuân Giáp Ngọ 2014 

Hoàng Kim 

(THCC) 
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KÍNH LÃO ðẮC THỌ 2013 
 

Ban ñặc trách ðại Thượng Thọ xin tường trình về việc trao bảng Tiên Thọ (cho AH 100 tuổi trở 
lên) và ðại Thượng Thọ (cho AH 85 tuổi) trong gia ñình Ái Hữu Công Chánh năm 2013 cùng tình 
hình Quỹ ðại Thượng Thọ như sau: 

 
A. Trao tặng Bảng Tiên Thọ và ðại Thượng Thọ năm 2013 

Trong năm 2013, Ban ñặc trách ñã trao tặng 4 bảng ðại Thượng Thọ cho 4 AH: Dương thiệu 
Dzụng ở Maryland, USA, AH Nguyễn ngọc Tào ở Virginia, USA, AH Nguyễn phước Bửu Hạp ở 
California, USA và AH Trần mộng Châu ở Florida, USA. 
 

B. Tinh hình Thu Chi năm 2013 và Tồn Quỹ ñến ngày 31/12/2013 
Thu  Chi  Tồn Quỹ 

Tồn Quỹ ñến ngày 31/12/2012:              .  $1,777 
Thu ngày 20/01/13: 14 AH họp mặt Tết ủng hộ: 

1. Mai trọng Lý   $20 
2. Nguyễn thúc Minh $20 
3. Nguyễn văn Luân  $20 
4. Nguyễn duy Tâm   $20 
5. Nguyễn kim Chương $10 
6. Phạm bá ðường  $10 
7. Nguyễn công Thuần $10 
8. Lý ðãi     $10 
9. Hoàng ñình Khôi  $20 
10. Vỏ hiếu Trung   $40 
11. Nguyễn gia Hoành $20 
12. Phạm lương An  $20 
13. Trần giác Hoa   $20 
14. Nguyễn việt Cường $20 

Cọng Thu họp mặt Tết:           $260      $2,037 
  
Ngày 05/02/13 Làm và gởi 2 bảng ðTT cho hai AH  

Dương thiệu Dụng và Nguyễn ngọc Tào:          $213   $1,824 
Ngày 04/04/13 Làm bảng ðTT cho AH Bửu Hạp:       $100   $1,724 
Ngày 24/05/13 Làm và gởi bảng ðTT cho 

AH Trần mộng Châu:               $113   $1,617 
Ngày 26/08/13 AH Trần mộng Châu ủng hộ  quỹ:    $40      $1,651 
                 ___________________________ 
Cọng Thu và Chi trong năm 2013:        $300  $426 
 
Tồn Quỹ ñến ngày 31/12/2013 là:               $1,651 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 
Ban ðặc trách ðại Thượng Thọ AHCC 
ðồng sỹ Tụng, Hoàng ñình Khôi, Lý ðãi 
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Tin Buô�n 
 

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo cùng toàn thể AH trong gia ñình Công Chánh 

những tin buồn nhận ñược sau ñây: 

 

• AH Cao Thanh Long/ CT, từ trần ngày 27 tháng 7 năm 2013 tại Edmonton, Canada, hưởng 
thọ 74 tuổi. 

• AH Nguyễn Huỳnh Thích, khóa 1958 KSCC, từ trần ngày 31 tháng 08 năm 2013 tại Sài 
Gòn, VN, hưởng thọ 79 tuổi. 

• Ông Henri Recoules, Tiến Sĩ, Giáo Sư ðại Học Paul Valéry, phu quân của AH Nguyễn Thị 
Tuyết, từ trần ngày 26 tháng 8 năm 1913 tại Montpellier, France, hưởng thọ 88 tuổi. 

• Thân Mẫu AH Lê Văn Châu, khuê danh Nguyễn Thị Lệ Hồng, từ trần ngày 10 tháng 10 
năm 2013 tại Phan Rang, Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi. 

• AH ðào Trọng Cương, KTS/ 1925-1929, từ trần ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại Ottawa, 
Ontario, Canada, hưởng thọ 102 tuổi. 

• AH Lê Văn Tốt/ CC, từ trần ngày 13 tháng 12 năm 2013, tại Sài Gòn, VN, hưởng thọ 78 
tuổi. 

• Thân mẫu của AH Phạm Huy Dực là bà quả phụ Phạm Huy Quý, từ trần ngày 12 tháng 
1 năm 2014, tại Orange County, California, hưởng thọ 94 tuổi. 

• Nhạc Phụ của AH Vương Xuân ðiềm là cụ ðỗ Mạnh Nhâm, từ trần ngày 15 tháng 1 năm 
2014, tại Tustin, California, hưởng thọ 92 tuổi. 

• Thân Mẫu của AH Nguyễn Thanh Hải và cũng là Nhạc Mẫu của AH Mai ðức Phượng, 
là cụ bà Nguyễn Thanh Xuân, khuê danh Nguyễn Thị Tân, từ trần ngày 15 tháng 1 năm 
2014, tại San Jose, California, hưởng thọ 93 tuổi. 

• AH Hoàng ðình Thiệp, khóa 8 KSCC, từ trần tại Sài Gòn,Việt Nam ngày 25 tháng 1 năm 
2014, hưởng thọ 73 tuổi. 

• Thân Mẫu của AH ðỗ ðình San, là cụ bà quả phụ ðỗ Văn Hứa, khuê danh Ngô Thị 
Thắp, từ trần ngày 13 tháng 2 năm 2014, tại San Jose, California, hưởng thọ 97 tuổi. 

 
 

 

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng toàn thể Ái Hữu Công Chánh xin chia buồn cùng quý tang 
quyến có người thân qua ñời, và thành kính cầu nguyện hương hồn các vị quá cố sớm ñược về 
miền vĩnh cửu. 
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Tổng Kết Tài Chánh Yểm Trợ LTCC 
(tính từ ngày 09/01/2013 ñến 02/28/2014) 

Thủ Quỹ LTCC Bắc CA:  Nguyễn ðình Duật và Khưu Tòng Giang 
Thủ Quỹ LTCC Nam CA:  Ái Văn và Nguyễn Văn Luân 

A. Tồn quỹ LTCC 

 Tồn quỹ (Bắc CA) $22,047.53 
       Tồn quỹ (Nam CA) $5,510.40 

 1/ Tổng kết tồn quỹ tính ñến ngày 08/31/2013: $27,557.93 
 2/ Tiền lời (Bắc CA) $5.49 
 3/ Tiền lời (Nam CA) $0.24 
 4/ Chi phí phát hành LT101 

 Ấn Loát  $2,000.00 
 Tem, Cước phí  $1,781.77 
 Website & Linh Tinh $437.95 

       Tổng Cộng $4,219.72 
 5/ Tổng kết tồn quỹ sau khi trừ chi phí cho LT101 $23,343.94 
 6/ Chuyển tiền từ Quỹ Bắc CA qua Quỹ Nam CA $2,110.00 

B. Phần Thu: $00.00 

C. Tổng Kết Quỹ LTCC: 

 Tồn Quỹ mục A: $23,343.94 

 Tổng Cộng Thu Mục B: $00.00 

 Tổng Cộng Qũy LTCC tính ñến ngày 02/28/13: $23,343.94 
Tổng Cộng Quỹ (Bắc CA) $19,943.02 
Tổng Cộng Quỹ (Nam CA) $3,400.92 

D. Phần Chi: Chi Phí cho LT102 sẽ ñược tường trình trên LT103 
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MỤC LỤC 
 

LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH SỐ 102 

 

Bài Viết AH/TH CC 
Trên ñám mây cao Nguyễn Tâm 12 
Kẹt Cứng Gọng Kềm Sông ðồng 

Nai 

16 

Sống Chết là gì? Nguyễn ðức 

Chí             

21 

Một thời xa vắng Lê Ngọc 

Phượng 

29 

Nạn thiếu nước Hùynh Trung                       33 
Ngao Du Châu Âu Hồ ðăng Lễ                                  35 
Chuyện Dễ Thương Quanh 
Tôi 

Tràm Cà Mau 40 

Thăm Helsinki mùa hè Từ Minh Tâm 46 
Lá Thư Quê Nhà Lê Ngọc 

Phượng 

51 

Chuỵện gia ñình Công 
chánh 

Lê Khắc Thí 53 

Cấp Ưu Tú - Trí Thức - và 
ðạo ðức 

Trần văn Thu 55 

Biết Chi Nói Nấy ðSK- LTT - 

HTG 

60 

Sinh Hoạt   

Ái Hữu CC Pháp Họp mặt 
mừng xuân Qúy Tỵ 

ðỗ Hữu Hứa 65 

Ái Hữu CC Melbourne tiếp 
ñón AH Nguyễn ðức Chí 

Lê Nguyên 

Thông 

69 

Cuộc Họp Mặt Thân Mật 
Khoá 9 KSCC 

Nguyễn Thiệp 71 

AHCC Sydney ñón tiếp AH 
Nguyễn Khắc Cần và phu 
nhân 

Huỳnh Thanh 

Quân 

76 

Ngừời về từ Richland ðào Tự Nam 78 
Họp mặt AHCC Toronto 
năm 2013 

Lê Châu 80 

AH Nguyễn ðình Duật và 
Nguyễn Như Bá về hưu 12-
30-2013                            

Khưu Tòng 

Giang                               

82 

Hai Bác Tề - Hạnh du Nam 
Cali 

ðào Tự Nam 86 

   

ðôi dòng kỷ niệm Nguyễn văn 

Thái 

88 

Tường thuật buổi họp mặt 
của BPT/LTCC 

Mai Trọng Lý 91 

AHCC Houston họp mặt tất 
niên 2013 

Vũ quý Hảo 94 

ðón tiếp AH Lê Thành 
Trinh tại Nam Cali 

Ban Phụ 
Trách AHCC 

97 

Nam Cali ñón tiếp Anh Chị 
Lê Thanh Tòng 

Hùynh Mộng 

Tuyên 

99 

Hưởng ứng công tác từ 
thiện ở Việt Nam 

Nguyễn Thanh 

Liêm 

103 

Ngọn ñèn bừng sáng trên 
giải ñất miền Nam 

Bùi ðức Hợp 105 

Xây dựng cầu Vàm Buôn I, 
huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thanh 

Liêm 

109 

AHCC Sài gòn ñón mừng 
Xuân Giáp Ngọ 2014 

Nguyễn Vĩnh 

Long 

111 

Xây dựng cầu Bêtông ở 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến 
Tre 

Dương Bá Thế 115 

Thi Nhạc   
Mưa Thơ: Nguyễn 

Thiệp 

Nhạc:Hồ 
ðăng Lễ 

117 

Tình Người Công Chánh Hòang Kim 119 

Linh Tinh:   
Kính Lão ðắc Thọ ðồng Sĩ Tụng 

– Hòang ðình 

Khôi – Lý ðãi 

120 

Tin Buồn Ban Phụ 
Trách AHCC 

121 

Tổng Kết Tài Chánh Ban Phụ 
Trách AHCC 

122 

Danh Sách AHCC 2014 Ban Phụ 
Trách AHCC 

123 

Mục Lục Ban Phụ 
Trách AHCC 

138 

 

Lá thư Ban Phụ Trách Ban Phụ 
Trách AHCC 

1 

Trả Lời Thư Tín Ban Phụ 
Trách AHCC 

2 
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