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TRANG 1

Lá Thư Ban Phụ Trách Số 111
Đây là Lá Thư thứ ba của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Năm Châu thực hiện.
Ban Phụ Trách xin gửi đến tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu lời chào đoàn kết và xây dựng
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.
Ban Phụ Trách cám ơn tất cả Ái Hữu cùng Thân Hữu đã mở rộng cánh tay
giúp bài vở và ngân khoản để cho 3 Lá Thư vừa qua được hoàn mỹ. Chúng tôi cũng
cám ơn những ý kiến xây dựng của quí Thầy, các Ái Hữu Tiền Bối, các Ái Hữu
cùng Thân Hữu dành cho Lá Thư.
Lá Thư lần này chúng tôi đổi kiểu chữ Arial và cỡ chữ 12. Những năm trước đây,
Lá Thư đã dùng kiểu chữ Times New Roman ới cỡ chữ 12, à 2 Lá Thư ừa qua, chúng
tôi đã đổi cỡ chữ lớn 14 cho các AH/TH CC dễ xem. Nếu đổi sang như ậy, Lá Thư vẫn dễ
coi và sẽ giảm giấy được khoảng 15%. Xin quí AH/TH giúp chúng tôi ý kiến để làm
Lá Thư tốt đẹp hơn.
Chúng tôi xin lưu ý AH/TH là Lá Thư AHCC chỉ có một mục đích “Giữ Cho Còn
Có Nhau”, nên những bài viết về Tin Tức, Sinh Hoạt AHCC sẽ được ưu tiên, sau đó
chúng tôi sẽ xét đến lần lượt thứ tự sau: Kinh nghiệm trong nghề Công Chánh,
Những
niệm đ i sinh viên Công Chánh, hững
niệm hi phục vụ trong
ngành Công Chánh hi ở quốc nội cũng như hi ra hải ngoại, Những chuyến du
lịch, Nữ công gia chánh. Đặc biệt, trong những Lá Thư sau này, chúng tôi chỉ thấy
Tin Buồn mà không thấy Tin Vui. Vậy, xin quí AH/TH nếu có tin gì vui, xin gửi về
cho Lá Thư. Chúng tôi xin AH/TH gửi bài đừng quá dài, trên 10 trang, có thêm hình
ảnh à c ng xin đừng gửi ề những bài c tính cách gi đ nh riêng tư.
Ngoài ra, chúng tôi từ nay chỉ gửi Lá Thư đến những AH/TH CC đã hồi báo
nhận Lá Thư. Nếu quí AH/TH CC nào chưa có và muốn có Lá Thư, xin gửi Phiếu
Hồi Ý là muốn nhận Lá Thư về cho chúng tôi ngay.
Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy, các AH Tiền Bối, cùng AH và TH
Công Chánh khắp nơi một mùa Xuân vui tươi, hỏe mạnh và hạnh phúc, một năm
mới K Hợi An Khang và May Mắn, Lá Thư AHCC mỗi ngày há hơn và trư ng
tồn….
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
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TRANG 2

Anh Trực thân mến,

đẹp hơn, ý nghĩa hơn, thân tình hơn, đáp ứng
sự đòi hỏi của các AH/TH CC.

Thân gởi anh Trực và các anh chị BPT,

Ước mong rằng LT sẽ trường tồn.

Đọc sơ qua số 110 thấy nội dung rất dồi dào
nhờ sự khuyến khích đóng góp bài vở rất tích
cực của các anh. Chúc mừng các anh và cầu
chúc BPT sẽ tiếp tục thành công hơn nữa
trong những số sau.

Thân.

AH Lê Nguyên Thông

Trình bày rất đẹp và mỹ thuật vì không còn bị
gò bó trong khuôn khổ hạn hẹp vì thiếu nhân
lực và bài vở như trước đây của BPT Úc
Châu. Thành thật ca ngợi công sức của quý
anh chị trong BPT mới này.

AH Nguy
Trình bày đẹp, hình nh r ràng.
BPT
Cám ơn AH đã có lời kh n t ng. Cũng không
quên cảm tạ AH về những góp ý thiết thực và
chân tình.

Lê nguyên Thông
BPT
Anh Thông thân mến,
AH/TH CC phải cám ơn anh và BPT Úc đã
hoàn thành LT tốt đẹp 2 năm vừa qua. Trong
thời gian này, việc chọn lựa bài, sửa chữa, và
trình bầy, chỉ mình anh đơn phương độc mã
làm. Trong 2 năm đó, anh vẫn đi làm việc
như thường lệ. Nay, chúng tôi đã về hưu, thời
giờ thong thả, nên so sánh với công lao của
anh chẳng đáng là bao. BPT chúng tôi bây
giờ làm, mới thấy sự khó khăn đó.
Nguyện vọng của BPT LT AHCC Năm Châu
là cố gắng làm sao cho mỗi LT tới khá hơn số
vừa qua. Cũng nhờ sự đồng tâm và đồng lực,
BPT mới đạt được. Hiện nay, kỹ thuật tiến
hóa rất nhiều, mỗi LT BPT đều học hỏi thêm
để hoàn tất.
Cám ơn sự quan tâm của anh và các AH/TH
CC. Chúng tôi nguyện luôn luôn làm cho LT

Tôi đã nhận được b ng “Thượng Thọ“ do Ban
Thượng Thọ (Anh Đồng sĩ Tụng và Lý Đãi)
gởi tặng, xin thành thật cám ơn quý anh
nhiều. Tôi vô cùng c m động khi thấy quý
anh vẫn còn nghĩ đến tôi.
Xin chúc toàn thể Ban Phụ Trách LTAHCC
được thượng thọ và thậm chí đại thọ nữa để
nuôi sống Lá Thư được lâu dài và bền vững.
BPT
in k nh mừng Thượng Thọ của AH và k nh
chúc AH được nhiều sức khỏ .
Ngoài ra, cũng in thành thật cảm tạ AH đã
có lời chúc sức khỏ đến BPT. Nuôi sống
LTAHCC được lâu ài là ước vọng của toàn
BPT và cũng là của toàn thể các AH/TH CC.
AH
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Anh Trực thân,
Trước hết, xin lỗi đã thông báo trễ cho anh về
việc in ấn LTAHCC 110 cho đến hôm nay.
Tôi đã đọc hết các bài vở trong LT từ bìa
ngoài tới bìa trong, 152 trang, kể c 2 trang
Mục Lục 151 & 152!
Xin khen ngợi anh, Ban Phụ Trách (BPT) và
Ban Biên Tập (BBT) đã hoàn thành tốt đẹp
b n th o LT110, Mùa Thu Texas 2018, này từ
hình thức đến nội dung!
Mục Thư Tín đã dồi dào hơn tăng từ 6 trang
trong LT109 lên đến 11 trang (2-12) trong
LT110 này, chứng tỏ các AH đã quan tâm liên
lạc nhiều hơn với BPT LT.
Nhất là LT110 sẽ kịp thời phát hành vào
ngày Đại hội AHCC Toàn Cầu vào ngày 9-91 (số 9) tại Nam Cali, Thủ Đô của Người
Việt Tỵ Nạn chúng ta.
Bravo! Bravos!!!
Các AH & TH tham dự Đại Hội CC sẽ nhận
tay LT 110 cùng với các quà lưu niệm mà anh
Trì đã ưu ái order cho tất c tham dự viên:
1 bag, 1 medal, 1 key chain, 1 cây viết với
Logo Đại Hội.
(Nhiều bạn hỏi tôi không biết BTC có đủ tiền
không, vì còn chi phí chương trình văn nghệ,
tiền mướn quay phim, chụp hình post lên
YouTube nữa ?)
Một lần nữa xin cám ơn công khó, thì giờ và
nỗ lực của tất c các bạn trong BPT và BBT
LTAHCC cũng như BTC Đại Hội AHCC Toàn
Cầu 9/201 tại Nam Cali.
Chúc quý bạn luôn vui mạnh, an lạc, và hẹn
gặp lại tất c trong ngày Đại hội.
Thân mến,
NĐ Duật
BPT
BPT LTAHCC in thành thật cảm tạ AH đã có
những góp ý đầy chân tình, cũng như đã bỏ
nhiều thời gian và công sức để đọc và sửa
chữa những lỗi lầm trong các bài viết. LT
được hoàn thành tốt đẹp hơn cũng nhờ công
lao này và cũng nhờ góp ý của toàn thể
AH/TH CC.

TRANG 3
Cũng không quên cảm ơn AH và nhiều AH
khác đã có lời kh n ngợi đến BPT và BBT,
những lời kh n t ng này sẽ là động lực giúp
chúng tôi cố gắng hơn trong việc thực hiện tốt
đẹp những LT sau.
Xin k nh chúc AH nhiều sức khỏ .

Kính thưa các anh chị,
1. Kính gởi đến anh chị b ng danh sách AH /
TH Công Chánh Pháp năm 201 đã đóng
góp / ủng hộ 565 US$ đến Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh để, nếu được, cho in lên trong
LTAHCC số 111;
2. Số tiền 565 US$ tôi, Tôn Thất Thiện, Công
Chánh - Sài Gòn Thuỷ Cục, sẽ trao lại cho
anh Nguyễn Văn Thái phụ trách phần tài
chánh LTCC trong dịp Đại Hội Công Chánh
thế giới 201 tại California - USA ngày 8 - 9
tháng 9 năm 201 .
Kính cám ơn và chúc tất c anh chị Ban Biên
Tập LTCC cùng AH/TH CC Pháp nhiều VUI /
KHỎE để b o tồn - duy trì LÁ THƯ, kỷ niệm
cũa gia đình Công Chánh Việt Nam Cộng
Hoà => " Giữ Cho Còn Có Nhau ".
Kính thư :
Hoa Trường Xuân
Đổ Hữu Hứa
Trần Văn Thu
Tôn Thất Thiện
BPT
Thành thật cám ơn sự đóng góp nồng nhiệt
của AHCC Pháp. anh sách đóng góp được
đăng phần cuối của LT này.
Ngoài tài chánh, BPT cũng còn cần rất nhiều
đóng góp về bài v , xin các AH g i về nhưng
mẫu chuyện tâm tình buồn vui trong đời sinh
viên cũng như khi ph c v trong ngành Công
Chánh ho c là những bài tường thuật về các
bu i họp m t thân tình của các AH/TH CC để
luôn "G ữ C o Cò Có
a ".
AH

o

Anh Hứa cùng các anh chị,
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TRANG 4
Chúng tôi xem bài sinh hoạt AHCC Paris thật
đẹp mắt với những photos màu và sắp xếp
như một tờ báo ngon lành của Paris … Rất
mong những anh chị em vắng mặt sẽ tham
gia và tiếp tay.
Xin cám ơn và chúc các anh chị tiếp tục sinh
hoạt trong tinh thần gia đình Công Chánh h i
ngoại.
Thân chào,

Thành thật cám ơn quý Anh Chị đã cho tôi
xem những Lá Thư đầy tình thân. Chúc quý
anh chị vạn sự cát tường.
BPT
in cám ơn lời kh n t ng của AH và đóng
góp rộng rãi của AH. BPT chúng tôi sẽ cố
gắng hơn để không ph lòng của toàn thể
AH.

Hdt (Hoàng Đình Tuyên)
BPT
Các AHCC Pháp thân,
BPT Lá Thư mong muốn mỗi LT sau này sẽ
khá hơn LT trước cả phần nội ung như thân
tình, đa ạng và đậm đà hơn, lẫn phần trình
bày sao cho ễ đọc và đẹp đẽ hơn.
BPT mong các AHCC Pháp giúp viết bài,
thêm tin tức, sinh hoại của AHCC Pháp.
AH B
Tôi mới nhận được Lá Thư AHCC số 110,
trong đó có nhiều bài vở hay, trình bày rất
đẹp mắt.
Hoàn thành một Lá Thư như thế này thật mất
nhiều công phu, chứa chan tâm tình Ái Hữu
đậm đà.
Xin cám ơn Ban Phụ Trách.
BPT
BPT in thành thật cám ơn lời kh ch lệ của
AH, chúng tôi cũng chỉ cố gắng hết sức mình
để hy vọng mang đến cho toàn thể AH một
niềm vui khi nhớ đến bạn b , đồng nghiệp
của một thời quá khứ cũng như những k
niệm của những ngày a quê hương.
o
Tài liệu quá đầy đủ. Rất cám ơn Ban Phụ
Trách.
BPT
in cám ơn lời kh n t ng c a AH và cũng in
cám ơn đóng góp của AH vào quỹ Lá Thư.

Như tôi đã tr lời AH trong “Phiếu Góp Kiến
và Yểm Trợ Tài Chánh của LTAHCC vào
tháng 1 năm 201 , gần ngày Đại Hội Thế Giới
Công Chánh tôi sẽ tin AH sức khỏe có cho
ph p tôi về dự Đại Hội cùng quý anh chị
AHCC hay không? Nay đã gần ngày Đại Hội
rồi, nhưng càng ngày càng già, sức khỏe
càng yếu, nên tôi tiếc quá không về họp mặt
cùng quý anh chị em được. Thật đáng tiếc khi
bỏ mất cơ hội hiếm có này. Xin nhờ AH
chuyễn lời giúp tôi đến các anh chị AHCC,
chúc quý Anh Chị thật vui v trong các ngày
họp mặt và đi du ngoạn, và Đại Hội thành
công tốt đẹp.
Nhân tiện xin gởi k m chi phiếu 50 Mỹ kim
góp phần nhỏ vào các chi phí của Đại Hội.
Thân kính chào,
TB: Nếu Đại Hội có ghi lại hình nh, có phát
hành những bài vở tham luận, tin tức trong
các ngày Đại Hội, xin gởi cho tôi để tôi được
biết.
Thành thật cám ơn.
BPT
Thật là đáng tiếc khi AH cũng như nhiều AH
khác vì lý o sức khỏ đã không tham ự ại
Hội được. in báo tin mừng cho AH biết là
ại Hội Công Chánh Toàn Cầu vừa qua đã
được t chức rất là tốt đẹp và thành công
ngoài sự mong đợi của đa số AH/TH tham
ự.
Có nhiều đoạn vi o cũng như sli
sho s
đã được đưa lên mạng và trong trang nhà
của AHCC, ngoài ra chuyên viên của đài
SBTN cũng có làm
đ c biệt về ại Hội.
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BPT in thành thật cảm tạ những lời chúc
t ng và đóng góp hậu hỉ của AH.
in k nh chúc AH nhiều sức khỏ .
oa
Kính anh Trực,
Cám ơn anh đã sốt sắng cập nhật danh sách
LTAHCC và tr lời e-mail. Nhân đọc lại
LTAHCC số 110 và thấy bài viết về buổi Họp
Mặt AHCC Austin, Texas của anh, tôi viết thư
này đến anh để... nhận người quen. Thực ra,
tuy ở North Dakota trong hơn 43 năm nay,
nhưng trong sáu năm gần đây (từ khi về hưu)
tôi làm cư dân Austin về mùa đông, từ đầu
tháng Mười Một đến cuối tháng Năm năm
sau. Nhìn trong Google Map, nhà tôi ở
Jollyville Road cách chỗ anh kho ng 1 phút
lái xe.
Tôi không ph i đích thực là dân Công
Chánh. Tôi học KS Điện, vào Trung tâm QG
Kỹ Thuật năm 1965 và học cùng với khóa CC
của Lê Chí Thưởng (em của anh Lê Chí
Thăng), ở lại năm thứ nhất, và ra trường cùng
lúc với khóa CC của Nguyền Xuân Phong,
Phún Tắc Ón, và Lê Trung Định. Ra trường
năm 1970, tôi làm việc (đồng thời) ở một
số nơi như dạy ở ĐH Y Khoa Minh Đức, dạy
ở ĐH Kỹ Thuật Minh Đức, và làm KS cố vấn
cho vài cơ sở kỹ nghệ, nhưng công việc đáng
tự hào nhất là dạy lại ở trường Cao đẳng Điện
Học, sau này là ngành Điện thuộc ĐH Kỹ
Thuật thuộc viện ĐH Bách Khoa Thủ
Đức. Với công việc này, tôi làm việc dưới
quyền anh Toàn, lúc anh ấy làm Khoa trưởng
ĐHKT, và từ năm 1975 đến giờ tuy thỉnh
tho ng có nghe tiếng nhưng chưa bao giờ có
dịp liên lạc với anh ấy.
Trong hình chụp buổi họp mặt CC Austin, tôi
còn thấy có anh Oánh trông rất quen, không
biết anh Oánh ngày xưa học CC cùng lớp (ra
trường) 1969 hay 1970 với tôi. Hy vọng,
trong lần họp mặt AHCC Austin kỳ tháng
Giêng 2019 sắp tới tôi sẽ có dịp hội ngộ với
các anh.
Chúc anh và quý quyến dồi dào sức khỏe và
mọi sự anh lành.
Kính,

TRANG 5

NVHoa
BPT
Chào mừng AH gia nhập vào làng AHCC/TH.
iện hay Công Chánh gì, chúng ta cũng từ
Trung Tâm uốc Gia
Thuật Phú Thọ cả.
Hẹn g p AH vào những k họp m t thường
niên tại Austin T as.
Chúc AH nhiều sức khỏ .
a
Cám ơn Anh rất nhiều nh . Coi đã quá!
Không đi được tiếc quá đi!
Thân ái
Hứa
BPT
Thay m t Ban T Chức ại Hội Công Chánh
Toàn Cầu 2 1 , BPT LTAHCC in thành thật
cảm tạ lời kh n ngợi của AH, tuy ngắn ngủi,
nhưng rất là úc t ch.
Chúc AH nhiều sức khỏ .
o
Thân gởi anh Trực và các anh trong Ban Phụ
Trách,
Hôm qua tôi đã nhận được Lá Thư AHCC số
110, với hình bìa "Mùa Thu Texas 201 " thật
đẹp.Thành thật cám ơn anh Trực và các anh
trong Ban Phụ Trách. Xin chúc các anh và gia
quyến thật nhiều sức kho .
Huỳnh Long Trị
BPT
in thành thật cảm tạ lời kh n ngợi cũng như
lời chúc sức khỏ của AH đến BPT.
Chúng tôi cũng chỉ là cố gắng hết sức mình
để uy trì và nâng cao m c đ ch G ữ C o
Cò Có
a của LT. à cũng in các AH
tiếp tay cho BPT với những bài viết ghi lại k
niệm trong thời gian ph c v ngành CC khi
còn quên nhà cũng như lúc hải ngoại.
in chúc sức khỏ đến AH và toàn gia quyến.
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Chúc sức khỏe.
Anh Trực thân,
Cám ơn anh Trực đã rất mau mắn, nhanh lẹ
đưa các hình nh (do các anh em AHCC
chụp được) lên mạng để mọi người cùng coi
được. Anh làm việc rất chăm chỉ, chính xác
và mau lẹ. Tôi rất phục tài của anh. Lá Thư
AHCC 110 mới ra rất đẹp và trang nhã.
Đa tạ Anh và các anh trong Ban Phụ Trách
Lá Thư cùng các Anh Chị trong Ban Tổ Chức
Đại Hội AHCC và Ban Tổ Chức Đi Cruise....
Thành qu thật là mỹ mãn, mọi người đều
được vui v h hê
!!!!
Dục
BPT
BPT Lá Thư in thay m t Ban T Chức ại
Hội và Ban T Chức i Cruis cảm tạ AH đã
có lời kh n ngợi.
Thành quả có được cũng là nhờ công lao của
toàn thể AH/TH, trực tiếp hay gián tiếp góp ý
và tham ự đông đảo.
ới thành công này, chúng ta có thể mơ ước
sẽ có thêm vài k ại Hội nửa.
nh chúc sức khỏ đến AH và gia đình.
BPT
BPT in thành thật cảm tạ đóng góp của quý
Bà Trát uan Tiên, AH hương H ng Chấn,
AH Nguyễn ăn Ngà, AH Lâm Ch Toại, AH
Nguyễn
im Chương, AH Nguyễn Phú
Cường, AH Trương inh iễn vào quỹ Lá
Thư. in m Báo Cáo Tài Chánh các trang
cuối.
nh chúc quý AH nhiều sức kho .
AH
Cher anh Trực,
Anh rất giỏi đã chịu khó học nhiều programs
để làm Lá Thư AHCC đẹp và nhanh hơn. Tôi
đã yêu cầu Ban phụ trách ngưng gởi lá thư
cho tôi vì có thể đọc online, vì vậy từ số 10
trở đi Ban Phụ Trách đã không gởi nữa.
Tôi sẽ gởi $30 đến AH Nguyễn văn Thái, ủng
hộ tài chánh cho lá thư.

Phạm Lương An
BPT
Anh An thân,
Tôi nghĩ tất cả những cựu sinh viên Phú Thọ
người nào cũng có thể làm được như tôi, và
có thể hay hơn nữa. Chúng ta là những
người ưu tú của ch nh quyền NCH trước
đây, vì mỗi năm tuyển cho 3 ngành, Công
Chánh, iện và Công Nghệ, khoảng 1
người trong ân số hơn 2 triệu người. Cái
khó là phải cố gắng học hỏi hàng ngày. Tôi
chỉ biết một mớ nhỏ trong ngàn lần khó khăn
khác.
Tôi sẽ coi lại và cập nhật

SAHCC cho anh.

Chúc anh an mạnh và viết bài cho Lá Thư.
Thân,
Trực
AH

Khiêm

Anh Giang,
Nhờ tờ báo AHCC # 92 va AH N.H. Nghi mà
anh Quỳ và tôi đ có dịp gặp nhau tại Paris
sau 51 năm (vâng hơn 1/2 thế kỷ). Anh Quỳ
và tôi cùng ra trường CC PT năm 195 .
Anh ấy được bổ nhiệm về Thương Cãng SGN
rồi đi Pháp học ra trường Ponts et Chauss s.
Còn tôi thì về Thuỹ Nông rồi đi Canada và
tiếp tục học thêm ở Poly. Montr al rồi về VN
làm việc với Saìgon Thuỷ Cục cho đến ngày
"tan hàng cố gắng" 4/75. Gặp nhau tay bắt
mặt mừng, kể chuyện vui lúc đi tập sự ở CC
Nha Trang cùng với Trần Kim Ngân, tán các
cô bán bò khô ngoài b i biển. C hai đều nói
nhớ chụp hình kỷ niệm nhưng cho đến lúc
chia tay cũng quên chụp hình nên không có
cái nào để các bạn CC 54-5 chiêm ngưỡng
dung nhan của hai tên già trên 70 t. Đúng là
tuỗi già nhớ trước quên sau!
BPT
BPT nhận được Email này o anh uật
chuyển với tiêu đề Nhịp Cầu Tri Âm . Chúng
tôi nhận thấy AH u và hiêm đã thành
công trong học hành và nghề nghiệp. Chúng
tôi cũng tin tư ng tất cả cựu sinh viên trong
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Trung Tâm uốc Gia ỹ Thuật Phú Thọ cũng
có thể làm được như vậy, vì chúng ta là
những thành viên ưu tú của chế độ NCH
ưa. Bây giờ, các con m của chúng ta đã
biểu lộ khả năng trong các nước ngoài, như
bác sĩ, tiến sĩ, nha sĩ, ược sĩ, kỹ sư, vv..
ong các con m của chúng ta sẽ làm rạng
anh cho uê Hương.

AH mới quá vãng, như các AH Bửu Đôn,
Nguyễn Đức Chí, V Quốc Thông, Nguyễn
Đắc Khoa. Tôi cũng cám ơn AH Trực đã viết
bài về Bốn Thầy Công Chánh, nhờ vậy tôi
được biết tin AH Bùi Hữu Lân bị nạn. Rất cám
ơn quý anh trong Ban Phụ Trách LT AHCC.
Thân mến.
BPT

AH Bù

ữ

(q a

o

)

Anh Toàn và Anh Trực thân,
Thầy Lân vừa gọi điện thoại cho tôi, giọng
Thầy nói tương đối r ràng mạch lạc nhưng
hơi yếu. Thầy rất muốn c m ơn các học trò cũ
dù ở phương xa nhưng vẫn nhớ Thầy. Thầy
rất cám động nhưng không biết làm cách nào
đích thân gửi lời cám ơn. Thầy không dùng
internet và cell phone nên nhờ tôi chuyển lời
cám ơn đến các ái hữu xa gần và tôi nhờ Anh
Toàn Nguyễn và Anh Trực chuyển lời cám ơn
của Thầy đến những bạn đã từng giúp đỡ
Thầy. Thầy được một ái hữu tặng một giường
đa năng để tiện sinh hoạt hằng ngày, tuy
nhiên vẫn cần có người điều khiển giường
giúp Thầy.
BPT
Chúng m gồm có AH Hanh, LC inh, Trực,
Thọ, Nguyên, Bình, Trì, uật, Tâm, Bảo, ãi,
Hiển và Toàn có chút đỉnh biếu Thầy ưỡng
bệnh. Chúng m làm những việc thường lệ
của các sinh viên đối với Thầy ạy. in Thầy
đừng bận tâm và ráng thuốc thang cho khỏ
mạnh. nh chúc Thầy Cô luôn an mạnh và
hạnh phúc.
o
Xin c m ơn các anh đã nhiệt tình tiếp nối Lá
Thư trong thời gian rất dài vừa qua.
BPT
Cám ơn AH. in AH giúp chúng tôi bài v để
LT được đa ạng.
a
Tôi rất thích các bài nói về sinh hoạt vùng.
Trong số 110 đặc biệt có nhiều bài nói về các

Rất cám ơn AH. BPT ráng làm hết khả năng
để LT mỗi ngày một khá hơn.
c biệt, BPT
ráng kêu gọi các AH viết thêm bài, vì LT là
của chung, mọi AH phải đóng góp bài v để
LT đa ạng và thân tình hơn. Khi nào trong
mỗi LT chỉ có một bài của một AH là khi đó
m c tiêu của chúng tôi thành tựu. Mong ý
kiến và bài viết của AH.
Bù
Nhận x t đầu của tôi là Lá Thư mỗi số một
c i tiến về hình thức cũng như nội dung,
không thua k m gì các tờ báo chuyên nghiệp.
Rừng tràm vẫn nở hoa, nhưng còn thiếu
nhiều hoa hướng dương, hoa vạn thọ như lời
kêu gọi của AH. Về điểm này, tôi xin mạn
phép góp ý:
1) Tin Tức mình (mình ở đây nói về mình):
Khi về hưu, các AH thương tự hứa mỗi năm 1
lần sẽ viết thơ thăm hỏi nhau và nói về tình
trạng sức kho , sinh hoat gia đình, tin vui
buồn, v.v... Những năm đầu, chúng tôi nhận
khá nhiều thư, nhưng sau vắng dần, rồi im
bặt. Im bặt là do bệnh lười: như nếu gửi qua
Bưu Điện, vừa ph i viết nhiều thư, vừa tốn
tiền tem; còn gửi qua internet, người có
internet, người không. Để tránh những trở
ngại trên, kính đề nghị quý AH già (về hưu)
mỗi năm chỉ cần viết 1 thư "Tin tức mình" và
nhờ LT AHCC đăng hộ. "Dù chỉ 1 trang giấy".
2) Kinh nghiệm: Kính đề nghị mỗi AH già kể
lại 1 sự kiện xẩy ra trong lúc hành
nghề để các AH tr học hỏi và rút kinh
nghiệm. "Dù chỉ 1 trang giấy".
Tôi chỉ sợ tới lúc đó, AH Trực lại than Trời
"Không còn chổ để đăng!"
Hợp
BPT
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in thành thật cám ơn lời kh n ngợi của AH
và cũng in cảm tạ những đề nghị thiết thực
của AH. Tất cả chúng ta, BPT cũng như toàn
thể AH/TH CC đều mong ước Lá Thư được
lâu bền để G ữ C o Cò Có
a .

Xin cám ơn anh Thái và toàn thể ban biên tập
trong suốt thời gian qua.
Kính Chào các anh.
C
Cám ơn các AH đã nuôi dưỡng LTCC.
BPT
Cám ơn AH Tiềm và AH Cần. Giữ gìn và làm
cho LT ngày càng kh i sắc là công việc
chung của toàn thể AH/TH.
Ca
Hoan Hô Ban Phụ Trách đã hy sinh rất nhiều
cho LTCC để Giữ Cho Còn Có Nh
.
BPT
in cám ơn lời kh ch lệ của AH. Chúng tôi
trong BPT cũng chỉ làm công việc chung là
giữ cho LT được lâu ài để mang đến cho
các AH những tin tức của các bạn đồng khóa,
đồng môn sống tha phương khắp năm châu.
Cũng không quên cảm tạ đóng góp của AH
vào quỹ LT; nếu được, xin AH cho vài trang
viết về những k niệm trong thời sinh viên
hay trong lúc ph c v cho ch nh thể iệt Nam
Cộng Hòa.

Xin đa tạ quí vị trong BPT/LT đã góp công
trong việc xây dựng Lá Thư để cuộc đời ngắn
ngủi này còn có chút gì để nhớ để thương.
BPT
BPT chúng tôi cũng cố gắng uy trì LT ng
hầu mang đến cho các AH những niềm vui
nho nhỏ trong cuộc đời tha hương và cũng để
G ữ C o Cò Có
a . in cám ơn AH.

Thưa quý anh chị,
Lá Thư 110 đọc qua phần Thư Tín nói lên xu
thế tiêu chuẩn mục đích Lá Thư "GIỮ CHO
CÒN CÓ NHAU" còn rất manh mẽ. Nếu tôi
nhớ không lầm, đây là hoài bão ý kiến của Ái
Hữu Lê Ngoc Diệp trong tình huống ngay sau
biến cố 75 CS chiếm VN. Đồng bào chạy tán
loạn "Cột Đ n Có Chân cũng ph i đi". Nay
tình hình thay đổi nhiều. Nhất là qua Đại Hôi
CC Thế Giới vừa rồi ngoài sức tương tượng.
Thiết nghĩ, nay mà vẫn còn giữ "Giữ cho còn
có nhau" e rằng không còn thích hợp
nữa. Tuy nhiên cũng có thể tôi chủ quan, tuỳ
quý anh chị vậy.
Thân kính.
BPT
BPT thiết nghỉ chủ trương G ữ C o Cò Có
Nhau vẫn luôn luôn đúng
bất cứ nơi
nào và
trong bất cứ hoàn cảnh nào, và là
ủa á
CC.
đây, chúng ta thông báo tin tức sinh hoạt,
tình trạng sức khỏ , viết lại những mẫu
chuyện ngắn về đời sinh viên cũng như thu
còn ph c v ch nh thể Cộng Hòa... cho các
bạn đồng môn đồng khóa để nhớ lại những
ngày a ưa khi còn tu i tr và cũng để ôn lại
những k niệm với bạn b thân thương.
ại Hội Công Chánh Toàn Cầu vừa qua
đã là một minh chứng về tình đồng môn,
đồng khóa. Chúng ta g p lại nhau sau nhiều
năm a cách (cá nhân tôi cũng đã g p lại vài
bạn sau hơn
năm
c ng tha hương sau
biến cố tháng tư năm 1
, tay bắt m t
mừng sau vài giây phút b ngỡ vì chưa nhận
ra nhau ngay được.
Những tình cảm bạn b đó chúng ta vẫn uy
trì, vẫn giữ cho còn có nhau
là trong
những năm tháng đầu tiên a quê hương,
nhọc nhằn lo toan trong cuộc sống mới nhiều
thiếu thốn, ho c là bây giờ vẫn mừng cho
nhau với những thành quả sau mấy mươi
năm gầy ựng cực nhọc quê hương thứ hai
này.
sao, vẫn in cám ơn AH đã có những góp
ý.
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Kính gởi Ban Phụ Trách LT AHCC,
Tôi được thầy Nhãn Khoa phán rằng: “Cườm
mắt hơi lớn, ph i mổ ! Nếu nhìn người phân
biệt Nam, Nữ tôi thấy còn r lắm. Tỷ lệ trên
chín chục tuổi mổ mắt rất ít!
Thầy tử vi khuyên tôi sang năm mổ mắt ở
Thiên Đàng tốt hơn. Trên này thì tôi chưa biết
địa chỉ ra sao? Như thế quý Ái Hữu không
ph i gởi cho tôi nữa, và ông bạn tôi Lê Tiết
Quì.

TRANG 9
Hai anh Trì và Trực thân mến,
Trước hết tôi xin tỏ lời c m phục hai anh đã
sốt sắng đứng ra tổ chức Đại Hội Công
Chánh Toàn Cầu. Đó là một cố gắng to lớn,
chỉ một vài người gánh vác và thành công
được, đó là một kỳ công.
Tôi hiện nay chưa r sẽ đến tham dự buổi
họp ngày 9/9 vì bận việc gia đình. Nhưng tôi
sẽ gắng đến vào trưa ngày 8/9.

Cám ơn ái hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư
AHCC kể c cũ và mới.

Tôi cũng xin đóng góp một chút tài chánh để
ban tổ chức có thêm phương tiện. K m theo
đây là check $135.00 ($35.00 tiền hội ngộ
$100.00 đóng góp).

Thân ái.

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.
Thân mến.

BPT
in thay m t các anh m trong BPT cũ và
hiện tại k nh g i lời chúc sức khỏ đến AH và
toàn gia quyến. Hình như khi chuyển sang
địa chỉ mới
Thiên àng thì không ai phải
m mắt cườm hay trị bệnh gì nữa cả, quý vị
Bác Sĩ khi được thuyên chuyễn đến đó cũng
phải tr o bằng cả rồi.

BPT
BPT chúng tôi cũng cố gắng uy trì LT ng
hầu mang đến cho các AH những niềm vui
nho nhỏ trong cuộc đời tha hương và cũng để
G ữ C o Cò Có
a . in cám ơn AH.
AH

Ước gì những bài viết trong LT được chuyển
sang au io để các AH có tr ngại về thị lực
còn được tiếp t c th o i tin tức AH.

Kính gởi Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì, Đại Diện
Ban Tổ Chức Đại Hội CC Toàn Cầu.

Bữ

Tôi là Trương Qu ng Văn, 94 tuổi, chân thành
cám ơn anh đã báo tin mừng có Đại Hội Công
Chánh sẽ được tổ chức ngày , 9 và 10 tháng
9 năm 201 tại Anaheim California USA, ý
kiến thật hay và thật đẹp.

AH

Quý trọng công khó của quý anh Ban Tổ
Chức. Nhờ các anh mà AHCC được gặp gỡ
nhau hàn huyên thăm hỏi.
Chúc Quý Anh sức khỏe và gia đình an
khang.
Kính,
BPT
Thay m t BTC H in cảm tạ lời chúc của
AH. Anh chị m chúng ta đã vui mừng tham
ựk
H vừa rồi, và ai cũng mong ước H
sẽ được tiếp iễn nhiều lần nữa để thấm đậm
tình Ái Hữu và cũng để Giữ Cho Còn Có
Nhau .
nh chúc AH nhiều sức khỏ .

Tôi rất tiếc không tham dự được vì lý do sức
khỏe và tuổi tác, không gặp gỡ được anh chị
em kỹ sư toàn cầu, nên có mấy lời than thở
với anh chị em già:
“Đời ta sớm nở, tối tàn,
Công danh, lợi lộc như làn mây trôi.
Còn chăng: là chút tinh khôi!
Ai ơi: xin hẹn trên trời gặp nhau .
Xin thành kính chúc mừng Đại Hội thành
công mỹ mãn, các anh chị em du ngoạn vui
v .
Thân ái.
Trương Qu ng Văn

AH

Nguyên Hanh
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BPT
in thay m t BTC H cám ơn AH niên trư ng
đã có lời kh n ngợi và chúc t ng cho thành
công của H.
ến nay đã hơn tháng kể từ ngày anh chị
m chúng ta tay bắt m t mừng g p nhau
trong ại Hội CC Toàn Cầu tại Cali ornia, có
lẽ AH cũng đã được m vài vi o clips trên
ouTub và cũng đã biết được sự thành công
vượt bực của H. Thành quả đó có được là
o công sức của các anh trong Ban T Chức
và nhất là o sự ủng hộ và tham ự nhiệt tình
của toàn thể các AH/TH,
đi được hay
không.

Chào q ốc kỳ

BPT LT cũng in cám ơn mấy câu thơ của
AH, và cũng in đồng ý với AH là cho đến giờ
này, đối với đa số AH/TH thì công anh, lợi
lộc chỉ còn như những làn mây trôi!
nh chúc AH giữ vững sức khỏ và an vui.

C

ừ
CC C

2018

Tr o ho và h y hiệ cho AH Thí

Quí AH/TH đã xem những hình nh, videos
và YouTube về Đại Hội AHCCTC Năm 201
và thấy rằng những gương mặt mọi AH/TH
đều tươi tắn và vui mừng tham dự Đại Hội.
Xin quí vị AH/TH click vào chữ sau để xem
lại:
Đại Hội AHCCTC Năm 201
Sau đây là vài hình nh tiêu biểu đó:

Các AH/TH nhận bảng ghi tên mình

Đây chỉ một phần AH th m dự, gương mặt i nấy
đề v i vẻ và hân ho n (phí phải kh ất)

Các AH/TH đồng c
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Tâm Tư về Đại Hội AHCCTC và Lá Thư AHCC
BPT Lá Thư rất vui mừng Đại Hội
AHCCTC đã được tổ chức thành công mỹ
mãn, ngoài sự mong đợi của các AH tham
dự, cũng như các AH từ xa xôi vì tuổi già
hay công việc không thể tham dự được.
BPT thành thật cám ơn anh chị
Nguyễn Minh Trì – Quỳnh Hoa đã bỏ
nhiều công lao để hoàn thành tốt đẹp cho
Đại Hội. Cũng không quên cám ơn các AH
Nguyễn Đình Duật, Nguyễn Thiệp và tất cả
các AH trong Ban Tổ Chức Đại Hội đã hậu
thuẫn anh chị Trì, luôn luôn sát cánh, đồng
tâm làm việc.
Ngoài ra, một nhóm nhỏ AH thấy sự
thành công tốt đẹp, đầy tình thân ái hữu, đã
đóng góp một số tiền lớn, $2,020 Mỹ kim,
cho Đại Hội Kỳ 3, BPT đề nghị anh chị Trì
và cựu BTC cố gắng tổ chức một lần nữa,
vào năm 2020, kỷ niệm 45 năm ngày chúng
ta rời Quê Hương lánh nạn Cộng Sản. Bây
giờ đa số AH đã lớn tuổi, ngoài 80 tuổi, nếu
để lâu số AH tham dự sẽ bớt đi nhiều, hoặc
không tổ chức được.
Lá Thư AHCC đến năm nay đã được
44 tuổi và đã ra được 111 Lá Thư. Đó là
niềm hãnh diện của toàn thể AHCC. Không
có một tờ báo nào, hay hội ái hữu nào làm
được việc ấy. Nếu quí xem lại những LT
trước đây, thì nhận xét thấy LT mỗi ngày
khá hơn, đẹp hơn nhờ BPT tiếp nhận với kỹ
thuật hiện đại. Nhưng nói về nội dung, thì
chúng ta phải công nhận là những LT trước

BPT Lá Thư AHCC
đây là một rừng uyên bác và thâm thúy vì
các AH Tiền Bối đã đồng lòng tham gia,
trao cả những kiến thức, hiểu biết cho LT.
Để duy trì cho LT vẫn đầy tình ái hữu, BPT
yêu cầu quí AH cố gắng tham gia viết bài,
dù 1 trang giấy cũng làm cho LT thêm tình
đậm đà. Xin quí vị xem đề nghị của AH Bùi
Đức Hợp trong bài Trả Lời Thư Tín của LT
này, các AH chỉ cần gửi 1 trang về tin tức
hay kinh nghiệm cho AH trẻ, LT sẽ đầy tràn
tình huynh đệ và BPT sẽ không đủ giấy để
in LT. Đó chính là câu châm ngôn hay kim
chỉ nam của LT “Giữ Cho Còn Có Nhau”.
AH Lê Khắc Thí, cách đây hơn 23
năm, khi đề cập về LT, đã viết một bài “Mở
Rộng Tâm Tư” thật tâm tình, thật cảm
động, mà chúng tôi cho là một bài hay nhất
trong những bài in trong LT. AH nói: “LT
còn, tiêu biểu cho tình AH còn, LT mất
thì tình AH chắc chắn nhạt phai vì mối
dây liên lạc sẽ không còn nữa, bạn bè
thân tình sẽ chỉ tiếp xúc riêng rẽ, tin tức
đồng nghiệp sẽ không được phổ biến
rộng rãi như trước.”. Sau đó AH đề nghị:
“Thiếu “người làm” cũng rất quan trọng.
Có “người làm” mới làm ra LT được và
bây giờ chúng ta đang cần đến và tìm
“người làm” cho LT kế tiếp.”.
BPT mong ước các AH trẻ và có khả
năng sẵn sàng tiếp nối chúng tôi từ LT số
113 tới đây.
BPT Lá Thư AHCC
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Đại Hội Ái Hữu Công Chánh Toàn Cầu
Lần Thứ Hai Năm 2018

Ái hữu khắp Năm Châu dự tiệc ngày 9 tháng 9 năm 2018 tại nhà hàng Golden Sea

Các ái hữu Công Chánh, thân hữu và
quan khách hân hoan từ khắp nơi đến dự thật
đông đảo và tưng bừng vui tươi trong hai
ngày Đại Hội được tổ chức tại quận Cam,
Little Sài Gòn, Nam California. Hai ngày 8 và
9 tháng 9 năm 2018 với Tiền Đại Hội bắt đầu
lúc 10 giờ sáng thứ bẩy đến 2 giờ chiều tại
nhà hàng Paracel Seafood thành phố
Westminster và ngày Đại Hội chính thức bắt
đầu lúc 5 giờ chiều chủ nhật đến 10 giờ 30
phút đêm ở nhà hàng Golden Sea thành phố
Anaheim. Với số người đến tham dự ngày
đầu là 200 và tăng lên gần 300 trong ngày
thứ hai làm nên sự đông đảo và tươi vui rực
rỡ hơn cho ngày Đại Hội của toàn thể gia
đình Công Chánh. Sự hiện diện đông đủ các
ái hữu đến từ Úc, Pháp, Canada, Phần Lan
và Việt Nam cùng 8 tiểu bang trên nước Mỹ
trong đó có California là niềm vui mừng và

hãnh diện cho Ban Tổ Chức Đại Hội. Anh chị
Nguyễn Minh Trì – Quỳnh Hoa mở rộng vòng
tay thân tình chào đón và mong ước đem lại
những niềm vui đến các quý ái hữu và thân
hữu bạn bè từ phương xa.

Anh chị Lê Nguyên Thông đến từ Úc

Đại hội thành công và lưu lại nhiều kỷ
niệm không quên trong lòng các ái hữu khi ra
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về mà con tim dường như còn vương vấn
khu Little Sài Gòn. Đại Hội được mong chờ
tha thiết của nhiều người sau những đề nghị
kêu gọi của ái hữu Lê Nguyên Thông ở bên
Úc trong lúc phụ trách Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh từ số 105 đến số 108 và được sự
đồng tình hưởng ứng của các ái hữu khắp
nơi. Sau cùng cuộc hội ngộ đã thành hình khi
ái hữu Nguyễn Minh Trì đứng ra lãnh trách
nhiệm tổ chức với sự trợ giúp của nhiều anh
chị ái hữu và thân hữu trong gia đình Công
Chánh.

TRANG 13

Carolina, Washington, Maryland và California.
Lời phát biểu cảm động của ái hữu Trần Minh
Cảnh, Khóa Điền Địa 1965 như sau: “Khóa
tôi có 50 người, ngồi dưới đây dự tiệc hôm
nay có 4 người, chúng tôi gặp được nhau hết
sức là vui và cám ơn anh chị em ái hữu đã lo
hết sức, hết mình để có bữa tiệc hôm nay.
Ước mong rằng trong tương lai rồi chúng ta
sẽ ra đi và sẽ có những người em nhỏ sau
này vẫn giữ mãi được truyền thống này. Cao
Đẳng Công Chánh của chúng ta sẽ kéo dài
thêm nữa. Xin chấm dứt nơi đây và cám ơn
tất cả các bạn”. Một vài ái hữu khác được
mời lên phát biểu cảm tưởng như ái hữu
Nguyễn Quang Bê, Nguyễn Văn Phổ v..v..

Từ trái qua: Anh chị Trực và anh Duật

Ngày Tiền Đại Hội là nhằm mục đích
hâm nóng để các ái hữu thân hữu có dịp gặp
gỡ nhau hàn huyên tâm sự và thưởng thức
chương trình văn nghệ của chị Quỳnh Hoa và
các nghệ sĩ thân hữu giúp vui từ 10 giờ sáng
đến 2 giờ chiều. Người khai mạc Tiền Đại Hội
và dẫn dắt chương trình là MC ái hữu
Nguyễn Minh Trì.
Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam,
Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, một số ái hữu
Công Chánh được mời lên phát biểu ý kiến
và nói cảm tưởng của mình. Ái hữu Nguyễn
Đình Duật, Khóa 2 Công Chánh, nói lên lời
“Cám ơn anh Nguyễn Minh Trì đã bỏ công
sức để tổ chức Đại Hội Công Chánh Toàn
Cầu lần thứ hai lần này và nhiệt liệt chào
mừng tất cả các khóa Công Chánh, thân hữu
và quan khách đã bỏ thì giờ, không ngại
đường sá xa xôi để tới tham dự họp mặt trong
ngày vui này”. Theo anh Duật cho biết, tới dự
Đại Hội có tất cả 16 khóa Công Chánh từ
năm 1963 tới năm 1988 đến từ 5 quốc gia
như Úc, Canada, Pháp, Phần Lan, Việt Nam
và 8 tiểu bang trên nước Mỹ như Florida,
Texas, Louisiana, Pennsylvania, South

Ca sĩ Ngọc Hân và Ngọc Diệp múa nón lá.

Chương trình văn nghệ giúp vui cho
ngày Tiền Hội Ngộ được chị Quỳnh Hoa và
một số các ca sĩ thân hữu như Hồng Tước,
Ngọc Diệp, Ngọc Hân, chị Vương Đỗ Mai
Phương, v..v.. trình bày những bản nhạc tình
cảm quê hương thật hay và được ban nhạc
đệm đàn nghe rất du dương hấp dẫn. Ngoài
ra có màn múa nón lá được hai ca sĩ Ngọc
Diệp và Ngọc Hân biểu diễn rất đẹp mắt trong
tà áo dài thướt tha điệu nghệ và áo dài có
những hàng chữ Sài Gòn nổi bật. Một số các
ái hữu và thân hữu cũng được mời lên đóng
góp giúp vui trong chương trình văn nghệ với
những bản nhạc tình cảm quê hương.
Trong ngày Tiền Đại Hội, tôi hân hạnh
được gặp mặt lần đầu tiên nhiều ái hữu Công
Chánh đàn anh như anh Tôn Thất Thiện đến
từ nước Pháp, anh Lê Nguyên Thông từ Úc,
anh Phạm Đức Khóa từ San Jose, và các
anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư như anh
Trần Trung Trực, Dư Thích và Ngô Hoàng
Các v..v... Vì đa số các ái hữu Công Chánh
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khắp nơi ch được liên lạc với nhau qua email
mà thôi.

nhận lãnh các quà kỷ niệm và vòng hoa
choàng cổ.

Các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Ban
Hợp Ca Công Chánh chào quốc kỳ

AH Nguyễn Minh Trì nhận trophy và bó hoa

Ngày Đại Hội chính thức với số người
tham dự đông hơn và cách trang phục của
mọi người có nhiều màu sắc rực rỡ tươi mát.
Sự nhộn nhịp ngay từ cửa nhà hàng với các
ông tươi cười trang trọng trong bộ quần áo
như đi ăn cưới và các bà tươi thắm như hoa
trong áo dài rực rỡ thướt tha đẹp mắt, nhất là
các chị trong Ban hợp ca Ái Hữu Công Chánh
thì một màu hồng như nhau nổi bật ở mọi
nơi. Đại Hội chính thức được khai mạc với
các nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam, Hoa
Kỳ và phút mặc niệm với dàn chào kính thao
diễn nghi lễ thật trân trọng oai nghiêm và
hùng dũng của tập thể các chiến sĩ Việt Nam
Cộng Hòa đủ màu áo như nhảy dù, biệt động
quân, hải quân, không quân, bộ binh v..v..
làm xúc động lòng người.
Sau phần giới thiệu các thành phần
tham dự gồm các hội đoàn cộng đồng và
quan khách, toàn thể các ái hữu được mời
chụp chung một tấm hình lưu niệm. Trong
hàng quan khách có ông Phan Tấn Ngưu,
Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia, có ông
Phan Kỳ Nhơn của Hội Đức Thánh Trần
Hưng Đạo và các hội đoàn Petrus Ký, Trưng
Vương, Gia Long và Lê văn Duyệt. Có phóng
viên của các đài truyền hình là anh Phan
Nhật Nam của đài SBTN và anh Nguyên Huy
của báo Người Việt v..v.. Các MC chương
trình gồm các anh Trì, anh Duật, anh Lân,
các chị Vương Đỗ Mai Phương và Quỳnh
Hoa thay nhau lần lượt nói chuyện, giới thiệu
và mời các ái hữu đã có nhiều đóng góp cho
tập thể gia đình Công Chánh lên sân khấu

AH trưởng lão Lê Khắc Thí nhận trophy

Anh Nguyễn Minh Hà, đại diện các hội
đoàn và thân hữu trao tặng trophy và bó hoa
đến anh chị Nguyễn Minh Trì, đồng thời cám
ơn anh chị đã bỏ công sức để tổ chức được
Đại Hội thành công tốt đẹp như ngày hôm
nay. Cùng lúc đó ái hữu trưởng lão Lê Khắc
Thí cám ơn anh chị Trì đã tổ chức Đại Hội
thật lớn lao và chu đáo, cầu chúc mọi người
được an lành, hạnh phúc và có một đêm thật
vui bên nhau. Ái hữu trưởng lão được chị
Quỳnh Hoa đại diện cho mọi người trong Đại
Hội trao tặng trophy. Ái hữu Lê Khắc Thí tốt
nghiệp Khóa Công Chánh năm 1951, tính
đến nay là 67 năm.
Một bầu không khí vui tươi và tưng
bừng nhộn nhịp trên sân khấu diễn ra khi các
ái hữu được gọi tên lên nhận quà kỷ niệm và
một vòng hoa choàng cổ.
Trên sân khấu chúng ta thấy có các ái
hữu trong Ban Giảng Huấn của Trường Công
Chánh hiện diện hôm nay gồm Trình Hữu
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Dục, Nguyễn Đức Thịnh, Lưu Hữu Duyên,
Vương Đình Bách, Lê Trung Định và v..v…

Từ trái qua: AH Dục, Thịnh, Duyên, Bách, Định …
trong Ban Giảng Huấn
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áo dài của các chị đứng trên sân khấu như
thu hút mắt nhìn của mọi người đồng thời
lắng nghe tiếng đàn và tiếng hát của toàn ban

Ái hữu Nguyễn Hữu Nghi được trao tặng hoa hồng.
Xem video clip trên Youtube sẽ thấy.

nhạc vang lên thật khí thế. Bài hát quá hay và
đầy ý nghĩa cảm xúc làm gợi nhớ bao kỷ
niệm xưa dưới mái trường Công Chánh Phú
Thọ, làm chạm con tim của từng ái hữu Công
Chánh mà chính tôi đã nghe lại nhiều lần
không chán. Thành thật cám ơn ái hữu Nghi
và Ban Tổ Chức Đại Hội đã mang lại nhiều
niềm vui cho mọi người hôm nay.

Từ trái qua: AH Các, Luân, Thái, Thông, Duật và Bá
- Ban Phụ Trách LTAHCC

Các ái hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư Ái
Hữu Công Chánh như anh Trần Trung Trực,
Nguyễn Văn Luân, Lê Nguyên Thông, Ngô
Hoàng Các, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn
Như Bá. Các ái hữu đến từ 5 quốc gia như
Pháp có ái hữu Tôn Thất Thiện, Lê Nguyên
Thông từ Úc, Phan Tiến Phước từ Canada,
Trần Minh Cảnh từ Phần Lan, Nguyễn Ngọc
Sơn từ Việt Nam v.v.. cũng nhận được các
quà kỷ niệm và vòng hoa choàng cổ và rất
nhiều các ái hữu khác nữa cũng được như
vậy.
Tôi thấy có ái hữu Nguyễn Hữu Nghi,
người sáng tác bản nhạc Bạn Đường Công
Chánh cho Đại Hội cũng được choàng vòng
hoa và trao tặng bông hồng.
Sau đó Ban Hợp Ca Công Chánh hát
bài Bạn Đường Công Chánh của ái hữu Nghi.
Một hình ảnh đẹp vô cùng toàn là màu hồng

Rất vui lần đầu tiên được gặp và
chuyện trò với các anh trong Ban Phụ Trách
Lá Thư như anh Trần Trung Trực, Dư Thích,
Ngô Hoàng Các và chị Lâm Thị Kim Dung
cùng anh Lê Nguyên Thông.
Lần đầu tiên được chuyện trò vui vẻ và
chụp hình kỷ niệm với anh Tôn Thất Thiện từ
bên Pháp qua dự. Vui mừng được gặp lại các
ái hữu và cũng là Thầy dạy của tôi ở trường
Công Chánh như ái hữu Trình Hữu Dục,
Nguyễn Đức Thịnh, Lê Trung Định, Vương
Đình Bách và Lưu Hữu Duyên. Nơi bàn nào
trong nhà hàng chúng ta cũng thấy các ái
hữu ngồi nói chuyện thật vui vẻ. Các ái hữu
cùng nhau nâng cao ly rượu lên để mừng
ngày hội ngộ. Hoặc cùng đứng chụp bốn năm
người choàng qua vai nhau chung một tấm
hình và có khi đôi bạn tỏ ra ngạc nghiên khi
gặp lại nhau.
Một ngày hội ngộ là một ngày vui đến
với bao nhiêu kỷ niệm xưa trở về từ dưới mái
trường thân yêu, từ nơi làm việc trên quê
hương hay từ nơi đất khách. Nhắc lại tên địa
danh một t nh lỵ, một thành phố là nhớ ngay

TRANG 16

kỷ niệm nơi mình đã sống và làm việc chung
với những người bạn năm xưa trong nghành
Công Chánh.
Tình đồng môn, tình đồng nghiệp tuy
xa mà gần, dường như mình đã quên mất
theo năm tháng.
Chương trình văn nghệ của ngày Đại
Hội chính thức thật dài và phong phú hấp dẫn
với sự đóng góp của nhiều đoàn thể bạn như
Ban đánh trống của Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia đã biểu diễn mở đầu văn nghệ thật
rầm rộ đẹp mắt với tiếng trống đánh vang rền
của các cháu hậu duệ, sau đó là vũ múa của
Vũ Đoàn Dân Tộc Lạc Cầm với các cháu gái
xinh đẹp múa rất điêu luyện trong trang phục
màu đỏ đen và đội một chiếc nón lá nhỏ trên
đầu. Vũ múa Trống Cơm của Hội Đền Hùng
với các cháu gái trong trang phục áo đỏ cũng
đẹp và hấp dẫn lôi cuốn, rồi đến Ban nhạc
Quỳnh Hoa, các anh chị trang phục theo lối
truyền thống văn hóa dân tộc với áo dài khăn
đóng rất đẹp mắt. Các anh chị múa thật oai
phong và hùng dũng cùng với các cháu nhỏ
trong bài Dòng Máu Lạc Hồng.
Xin hoan nghênh anh Trì đã đóng một
vai rất điệu nghệ trong bài hát này. Và còn có
những bài hát hợp ca, song ca và đơn ca tình
cảm quê hương hấp dẫn, hào hứng xen kẽ
trong suốt chương trình. Chị Quỳnh Hoa là
người đã hát rất nhiều trong suốt chương
trình và ngoài ra có rất nhiều ái hữu thân hữu
đã góp vui văn nghệ như ái hữu Nguyễn Văn
Di, ái hữu Nguyễn Hữu Nghi, chị Tôn Nữ Như
Hương v..v.. Nhất là ái hữu Nguyễn Đức
Nhuận đã múa tay cùng với các anh chị khác
trong bài hát hợp ca năm người thật vui. Hai
mươi năm mới có Đại Hội lần thứ hai, các
anh chị gặp lại nhau chuyện trò vui như
những ngày còn trẻ để thấy lòng mình được
vui như Tết thì các cụ ái hữu 70, 80… của
nhà ta sẽ xếp hàng đi theo sau Bác Thí vui
sống tới 100 tuổi.
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh chân thành cám ơn toàn thể các ái
hữu đến dự Đại Hội Công Chánh Lần Thứ
Hai, ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2018 đã ủng hộ
tài chánh cho Lá Thư AHCC là 2835 đô US,
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ủng hộ Quỹ Thượng Thọ là 745 đô US (Số
tiền này đã chuyển giao cho anh Nguyễn
Minh Trì) và ủng hộ cho Quỹ Đại Hội Công
Chánh Toàn Cầu kỳ 3 là 2020 đô US (Số tiền
này chuyển giao cho Nguyễn Văn Thái phụ
trách tài chánh cho LTAHCC).
Các ái hữu xem trong phần Báo Cáo
Tài Chánh số 111 có phần liệt kê danh sách
các ái hữu đóng góp.
Đại Hội Công Chánh Toàn Cầu Lần
Thứ Hai ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2018 được
đài truyền hình SBTN phỏng vấn 3 ái hữu
Công Chánh. Đó là các ái hữu Nguyễn Đình
Duật, Nguyễn Văn Di và Nguyễn Văn Thái.
Các ái hữu không đến dự được Đại Hội có
thể vào YouTube xem lại tất cả các video clip
này của đài SBTN (Nam Phan) và của
Nguyễn Minh Trì (Tri Nguyen), Nguyễn Văn
Thái (Thai Nguyen), H. Vuong và Trịnh Hảo
Tâm.
Mặc dù ngày vui đã trôi qua hơn hai
tháng nhưng dư âm và hình ảnh của ngày
Đại Hội vẫn chưa phai trong lòng. Nụ cười
tươi vui của các anh chị ái hữu như còn đâu
đây, nụ cười từ xa đến rồi đi. Đó là điều may
mắn của chúng ta được gặp nhau. Chúng ta
cám ơn anh chị Trì và các anh chị trong Ban
Tổ Chức Đại Hội đã tổ chức thật chu đáo và
mang lại niềm vui suốt chương trình cho mọi
người thưởng thức.
Ngoài ra Đại Hội được đài truyền hình
nổi tiếng ở hải ngoại SBTN đến quay hình và
phỏng vấn các anh em trong Gia Đình Công
Chánh làm rạng danh trường Cao Đẳng Công
Chánh, Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú
Thọ. Gia Đình Công Chánh hải ngoại còn
may mắn và hãnh diện có Bác Lê Khắc Thí
tới dự ngày vui hội ngộ toàn cầu này. Người
ái hữu trưởng lão đầy uy tín ở hải ngoại, năm
nay 96 tuổi vẫn còn sáng suốt và minh mẫn.
Ông rất vui mừng thấy được ngày Đại Hội
Công Chánh Toàn Cầu lần thứ hai này thành
công thật huy hoàng và không quên chúc an
lành đến toàn thể mọi người đến dự.
AH Nguyễn Văn Thái
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Vài tấm hình chụp kỷ niệm:
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Những Thắng Cảnh Tại Thành Phố Austin
Rừng Tràm

Cảnh về đêm thành phố Austin

thành phố Aus hơ 32
ăm, h
chú
ô í đ và tìm hiểu du lịch
nhiều nên biết ít về cảnh trí thành phố này.
Dầu vậy, để giới thiệu thành phố này với
AH/TH Công Chánh, tôi xin trình
y vài
thắng cả h ợ
r
m chú
ô
ết
đến. Nếu những nhậ xé
y khô đầy đủ,
xin các AH/TH
úc h m.
Khi nhận thành phố này là Thủ Đô của
Texas, chú
ô
hĩ
M ra eau B.
Lamar, t ng thống thứ hai của
Texas (Dec. 10, 1838 - Dec. 13, 1841), đã
chú ý vì nó ở ru
âm, có sô
ò , ú đồi
đẹp đẽ.
Nhữ
ăm sinh sống ở vùng
Permian Basin, Texas, chú
ô đã
he
những b n bè Mỹ khen về thành phố này,

đã x d chuyển về đây để sống và cho
con cái chúng tôi có cơ h he h c hữ
r ờ đ i h c tốt.
Tr
ăm 2017, h h phố Austin
đ ợc ch đứng thứ nhất trong những thành
phố đá
sống nhất của
ớc Mỹ, theo US
News a d W rld Rep r . The đó, kết quả là
thứ nhất Austin, Texas, kế tới là:
2. Denver, Colorado,
3. San Jose, California,
4. Washington, D.C.,
5. Fayetteville, Arkansas,
6. Seattle, Washington,
7. Raleigh-Durham, North Carolina,
8. Boston, Massachusetts
9. Des Moines, Iowa
10. Salt Lake City, Utah
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11. Colorado Springs, Colorado
12. Boise, Idaho
13. Nashville, Tennessee
14. Charlotte, North Carolina
15. Dallas, Texas
16. San Francisco, California
17. Minneapolis, Minnesota
18. Madison, Wisconsin
19. Grand Rapids, Michigan
20. Houston, Texas
Sau đây, chú
ô x
ới thiệu quí
A v T
ô
há h sơ l ợc những gì
chúng tôi biết về thành phố này.
Thủ Đô Austin
Năm 1839, ngài Mirabeau B. Lamar,
t ng thống thứ hai của Texas đã đề nghị
ch
Waterloo l m hủ đô của
òa
Texas vì cảnh trí ở đây đẹp, có sông ngòi, núi
đồi và sau đó đ i tên là Austin để v h da h
ngài S ephe Fuller Aus ,
ời cha già,
cũ l
ng thố đầu tiên của
ớc Texas,
đã có cô
ách rời Texas khỏi Mễ Tây Cơ,
d h đ c lập ch
ớc này.
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1882 và hoàn tấ ăm 1888 do KTS Elijah E.
Myers, r ng 36,000 sqft, cao 302.64 f . Vă
phòng thố
đốc v các cơ qua lập pháp
đều ở trong tòa nhà này. Toàn diệ khu đất
r ng 51.4 acres. Phần nới r
h m d ới
lò
đất hoàn tấ ăm 1993 với t n phí 75
triệu USD.
Quốc H i Texas gồm có 2 viện,
Th ợng Viện gồm 31 đ biểu g i là nghị sĩ
tiểu a , đ i diện cho khoảng 1 triệu dân,
nhiệm kỳ l 4 ăm. H Viện gồm có 150 đ
biểu g i là dân biểu tiểu a v đ i diện cho
khoảng 168 ngàn dân, nhiệm kỳ l 2 ăm.
Quyền h n và công việc của mỗi viện gần
giố
h quyền h n và công việc của mỗi
viện của Liên Bang.
Về t chức, tiểu a
Texas cũ
giố
h L
Ba
v các ểu bang khác
gồm h h pháp,
pháp v lập pháp.
Bullock Texas History Museum

Tiểu a
Texas đứng thứ hai trong
n ớc Mỹ cả về diện tích và nhân số. Dân số
l 27,862,596 ( ăm 2016), sau ểu bang
California, diện tích là 268,581 sq mi., sau
tiểu bang Alaska và lợi tức trung bình mỗi gia
đì h l $56,473. T ểu a
y đ ợc sát
nhập vào Hiệp Chủng Quốc ngày 29 tháng 12
ăm 1845.
Bullock Texas History Museum

Bullock Texas History Museum là m t
v ệ bảo tàng lịch sử đ ợc đ
ở Austin,
Texas v d H đồng Bảo Tồn tiểu bang
Texas quả rị. Nhiệm v của ả
vệ
là r
y hữ
c vậ lịch sử của tiểu
bang.

Tòa nhà Quốc Hội Texas và phần nới rộng dưới
lòng đất.

Tòa nhà Quốc H i Texas, (state capitol
building), kiểu ph c h
Ý, đ ợc xây ăm

Vệ
ảo tàng lịch sử
y đ ợc đ t
theo tên cựu phó thố
đốc Bob Bullock,
sáng lập v , t a l c
số 800 North
Congress Avenue ở Austin, cách vài khu phía
bắc của tòa nhà Quốc H i (state capitol) của
tiểu bang Texas. V ệ
y có ba tầng triển
lãm ơ
ác; chủ đề tầ
đầu
l "đất
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đa ", chủ đề tầng thứ hai là "nhận d ng", và
chủ đề tầ
a l "cơ h i". Trên tầng hai của
bảo tàng, nhà hát Texas Spirit t chức m t
cu c rì h
y đ c ệ mang tên Star of
Destiny, do nhà thiết kế kinh nghiệm từng
đ t giả h ởng Bob Rogers v đ i thiết kế
BRC Imagination Arts
dự . Trình diễn
đ c biệt đ a khán giả v
cu c hành trình
xuy
suố lịch sử của Texas, vớ
huyế rì h của Sam Houston. Bảo tàng v ệ
cũ
có m t r p chiếu phim IMAX , đ ợc sử
d
để chiếu phim cở 70mm h
chuyển
sang chiếu kỹ thuật số v
há
1 ăm
2015. Nhà hát có 400 hế và m t máy
chiếu có hể ch ếu cả 2 chiều và 3 chiều.

Austin, TX 78701. Convention này mở cửa
lầ đầu
v
y 4 há
7 ăm 1992.
Từ đó đ ợc nới r
v rù
u đến 4 lần
v
ăm 1999, 2002, 2010 và 2011. Chi phí
xây cất là 35 triệu, r ng 881,400 sqft và có 2
h
r ờng lớn, 5285 chỗ ngồi và 3940 chỗ
ngồi. Phòng triển lãm r ng 247,052 sqft.
Phòng h p lớn r ng 58,152 sqft.
Tôi có vài dịp dự h i thảo ở đây. Nó
về những h r ờng và chỗ r
y thì rất
đẹp và tiện nghi.
Austin City Limits

ô
rì h đã đ ợc khở cô
vào
y 15 há 4 ăm 1999 với chi phí 80 triệu
đô la, d ớ sự đ ều kh ể của cô
y Thos S.
Byrne, Ltd. Bảo tàng v ệ mở cửa lầ đầu
vào ngày San Jacinto, 21 há 4 ăm 2001.
Austin Convention Center
Vừa vui đùa, vừa nghe nhạc biểu diễn

Austin Convention Center
Khán giả tham dự Austin City Limits

Austin Convention Center

Những thành phố lớ
h ờng có
ve
e er để l m ơ h i thảo và
triển lãm. Austin Convention Center thật lớn
v đẹp, a l c
số 500 E Cesar Chavez St,

Thành phố Austin t chức nhiều bu i
ca nh c, r
đó có Aus
y Lm s
chức 9 ngày, 2 cuối tuầ , hơ 1 uần lễ vào
đầu tháng 10 mỗ ăm ở Zilker Park có
khoả
hơ 450
ời tham dự. H
thoải mái ngồ , đứng nghe nh c v ă uống.
Có nhữ quá h
á
ớc hay đồ ă ở
toàn Zilker Park. Con cái chúng tôi h ờ
đế
hữ
u ca h c
y, h
chú
ô ch a m t lần tham dự. Ngoài ra, thành
phố còn t chức rất nhiều bu i ca nh c ngoài
trời ở Zilker Park.
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University of Texas

Trường đại học Texas

Tr ờ
đ i h c Texas đ ợc lập ngày
15 há
9 ăm 1883. The hố
k
ăm
2016, r ờ
có hơ 40
s h v
ậc
cử hâ v hơ 11
s hv
ca h c và
tiế sĩ. Nhâ v
ảng huấ v đ ều hành là
24
ờ . Tr ờng có 4 trung tâm
nghiên cứu: JJ Pickle Research Campus,
Lyndon B. Johnson Library and Museum,
Blanton Museum of Art và McDonald
Observatory với ngân khoả ăm 2014-2015
là 550 triệu USD.
Tr ờng Texas về ngành Kỹ s r
ăm 2016 xếp h ng thứ 9 r
các r ờng
đ i h c Hoa Kỳ, r
đó
h Dầu Hỏa
h ng 1, Công Chánh và Environment h ng 4,
vv… A N uyễ Tha h T
l A
đầu
tiên tốt nghiệp PhD ở tr ờng này vào thập
niên 70. Cố A
Đ , K1KSCC, cố AHCC
Thô , K4KS , v
ô cũ
ốt nghiệp
master ở r ờng này. Ngoài ra, còn có rất
nhiều d ợc sĩ V ệ Nam cũ
ốt nghiệp
r ờng Pharmacy ở đây.

Vợ chồng Trực ngồi nói chuyện tâm tình trên
Mount Bonnell Overlook

n Đ n
Austin có 2 ha đ
nằm gần Xa L
Liên Bang I-35. Natural Bridge Caverns ở số
26495 Natural Bridge Caverns Rd, San
Antonio, TX 78266. a
đ ng này lớn nhất
trong tiểu bang Texas. Tên của nó xuất phát
từ c ng vào bằng limestone slab bridge d
60 f rô rấ đồ s kh qua khách
ớc vô.

a đ
thứ hai là Inner Space
Cavern ở Georgetown trên xa l I-35

Về chi phí h c ăm 1990, mỗi sinh
viên phải trả khoảng $1,000 USD cho 1 năm
h c, ăm 2016 phải trả khoảng $10,000 USD,
ă
ấp 10 lầ r
vò 25 ăm.
Mount Bonnell Overlook
Mount Bonnell Overlook thật hơ m ng
kh chú
a trèo lên những bậc thang và ngồi
r đỉnh núi ngắm sông Austin và những khu
nhà sang tr ng xây d c sông và những núi
đồi ở xa xa. Chúng tôi có h ều dịp l đó kh
đ ab
è hăm v ếng thành phố Austin.

Nhà Thờ và Chùa Chiền
Những nhà thờ hay chùa chiền ở
Austin có kiế rúc đ c biệ , h
h hờ
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Emmaus Catholic Par sh r đ ờng RR 620
hoàn toàn bằng gỗ. Những cửa kí h cũ ráp
bằng những mảnh kính mầu thậ đẹp.

hùa L h Sơ V ệ Nam khá đẹp, gồm
khu chính thờ ph ợng, và m t h r ờng rất r ng
l m ơ h i h p, d y các em tiếng Việt, d y võ,
vv.. Chi phí xây dự chùa cũ v r ệu.

Chùa Linh Sơn Việt Nam ở Austin

Bên trong nhà thờ

Ngoài ra, m
ô chùa Tru
a đẹp
tên là Xiang Yun nằm r đ ờng Capitol bắ đầu
xây ăm 1995 v h
ấ v
há G
ăm
2000 trên m khu đất r ng 11 acres. Diện tích
xây cấ tất cả r
chùa l đến 20,000 sqft. Giá
chùa cũ kh ảng trên 10 triệu.

Cổng vô chùa Xiang Yun

Một cửa sổ trong nhà thờ
Nhà thờ Các Thánh Tử Đ o Việt Nam ở
Aus khá đẹp, gồm há h đ ờng và khu nhà xứ.
Theo thời giá hiện thờ cũ kh ảng 5 triệu.

Cảnh chùa Xiang Yun

Hồ tại Austin

Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Austin

Ở Austin, có 2 hồ, m t là hồ Travis và
m t nữa là hồ Austin. ồ Travis r ng, dài và
đẹp. Nhữ că
ệt thự ven hồ rất mắc,
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khoảng 1 triệu tớ hơ 10 r ệu. Có m t nhà
hàng nằm ven hồ tên là Oasis restaurant rất
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ồ Austin nằm d ới hồ Trav s
ă
cách bằng đập
ớc Ma sf eld. Hồ Austin là
con sông ch y qua Austin và có cây cầu
Pe y acker m chú
ô đã ới thiệu trong
bài Nhịp Cầu ô
há h. Th ờng những
că
ệt thự d c ven hồ rất mắc. N ời ta
dùng những chiếc tầu ch y d c theo hồ để
h ở
. Đ c biệt có m t công viên
(park) cho du khách cắm tr i g i là City Park
rấ đẹp và thanh tịnh.
Trail of Lights tại Austin

Cảnh khu nhà hàng Oasis vào buổi chiều tà

đẹp, b n có thể vừa ngồi uố c ph hay ă
uống vừa nhìn những sinh ho t trên hồ. Khu
vực những hồ này, đ ợc h h lập khoảng
100 ăm, cung cấp
ớc uố
v đ ện lực
cho nhiều tỉ h r
đó có Aus . Nơ đây
ch a a
ờ xảy ra cảnh l t l i d xả
ớc
hồ h ở Việt Nam.

Cảnh trí Trail of Lights tại Austin

Khách ngồi ăn trong nhà hàng Oassis

Gia đình cháu Bích Thảo chụp trong City Park

Trong khoảng thời gian từ ngày 15
há 11 đế
y r ớc lễ Giáng Sinh, Zilker
Park d h ch r
y đè r
dịp lễ
Yule. Trong hơ 52 ăm kể từ khi lễ Yule đầu
đ ợc thắp sá , Tra l f L h s đã mở
r
đế hơ 40 m hì h, 2 r ệu đè ch ếu
sáng và các ho đ ng lễ h i t o ra nhiều kỷ
niệm. Mỗi màn trình diễn mới, biểu
ợng
c
đồ v á h đè mầu đã t o thêm m t
sự hay đ i vào truyền thống ngày nghỉ và kết
nối chúng ta l i với nhau h h m t c ng
đồng. Hôm nay, Trail of Lights là m t trong ba
sự kiện lớn nhất ở Austin và đã nhậ đ ợc
các giả h ởng quốc gia trong khi vẫn giữ
đ ợc m t truyền thố địa ph ơ đ ợc yêu
mến sâu sắc.
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Chúng tôi có dịp đ xem Tra l f L h s
lâu rồ , cũ kh ả 20 ăm r ớc đây. Thật
l đẹp, đ d c he c
đ ờ
có đè r
bày khoảng nửa tiếng.

h ều, uy h
hác
ớc y vẫ ch a a
ờ ừ chảy. Đ ểm đ c ệ đá chú ý l
v mùa h há , hồ
ớc y vẫ
ữ đ ợc
l ợ
ớc ru
ì h h các mùa khác
tro
ăm.

Hamilton Pool Preserse

Cảnh đôi bạn trẻ ngồi tắm nắng bên hồ
Hồ Hamilton Pool Preserse

Đây l m t hồ thiên t
đ c biệt ở
thành phố Austin mà chúng tôi mớ đ ợc biết
cách đây kh ảng 5 năm. Nó m đềm và giới
h n khách hăm v ếng. Mỗi ngày có 2 xuất
hăm v ếng, sáng từ 9 giờ sá
đến 1 giờ
chiều, và chiều từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Mỗi
lầ hăm v ếng tố đa 70 xe hơ . Vé mua
online là $10 USD và mua t i hồ là $15 USD.
Th ờng du khách phả mua vé
l e r ớc
y đi vài tháng, không cò vé ho c cò rất
ít vé ếu mua t i hồ. Vì đ ờng xuống hồ gập
ghềnh nên nhữ
ờ hăm v ếng phả đ
giầy e s. Đ c biệ
ớc trong hồ không
bao giờ c n khô. Du khách có thể xuống hồ
tắm, ơ l i vớ
ớc thật trong và mát, ho c
ngồi tắm nắng trong cả h rí m đềm và ĩ h
l ng.
Đ ều thú vị l đây vừa là hồ n i vừa là
hồ ngầm. ồ có vẻ đẹp ha h h á ựa h
đ ờ . Hồ đ ợc hì h h h cách đây h
hì
ăm d sự sập vòm đá vô d ới lòng
đất gây ra do sự xó mòn m h. N ớc ngầm
chảy vào sông Pedernales, vốn là m t nhánh
của sông Colorado.
hác
dù v

“ am l
P l Preserve” cò có m
ớc lớ ca 15.2 mé chảy m h, m c
mùa khô h l ợ
ớc có ảm đ

Thành phố Austin còn rất nhiều cảnh
đẹp h R de Aus
chức vào tháng 10,
Circuit of The Americas t chức xe đua r
toàn thế giới tên là Formula One, US Grand
Pr x, h
chú
ô khô
ham dự những
m c này. Năm
ay, 2017, ông Lewis
Hamilton, Mercedes team, Anh Quốc, thắng
giải nhất trong cu c đua xe y. Ô
y đã
thắng giải nhấ r
2 ăm 2015 v 2014.
Th ờng những t chức, nhữ
ời tham
dự đến từ khắp ơ r
hế giớ đã ma lợi
nhuận về khách s
v ă uống cho thành
phố.
Đ c biệt giá nhà ở đây rất rẻ, chỉ bằng
m t phần ba hay m t phầ
ở California.
Tuyế cũ đô a ăm mới có m t lần.
Con em của các b n nếu h c khá, xếp
h ng top ten ho c trên, thì có hy v ng vô h c
University of Texas at Austin. Nếu khô , thì
có thể h c ở các đ i h c
h S . Edward
University, Concord University Texas, Huston
Tillotson University, South University Austin
hay r ờ
đ i h c công lập Southwest
University ở Sa Marc s.
Nếu các b n muốn xem thêm những
thắng cảnh nữa, thì ở San Antonio, cách
Austin khoảng 1 giờ r ỡi lái xe, có h ều ơ
ế
h Alam , San Antonio Botanical
Garden, Sea World San Antonio, Six Flags

SỐ 111 – MÙA XUÂN TEXAS 2019

TRANG 25

Fiesta Texas, San Antonio River Walk, San
Antonio Tower, v.v...
Còn rất nhiều thắng cảnh khác của
thành phố Austin, quí AH/TH có thể tìm trên

m ng hay trên báo chí. Riêng chúng tôi rất
cảm mến thành phố này. Đây l qu h ơ
thứ hai, sau thành phố S Gò , v cũ
l
ơ chú
ô sẽ an nghỉ ngàn thu ở đây.

AH Rừng Tràm

LẠI MỘT MÙA MƯA
Cơn mưa nhẹ tỉ tê khua cành lá
Trong gác nhỏ một mình đếm mưa rơi
Lá phủ đầy con đường nhỏ lẻ loi
Đường quanh quanh chúng mình từng dạo bước
Mùa mưa đến mấy mùa qua mấy lượt
Cánh chim trời giờ anh ở hà phương?
Chỉ còn em với hoa dại bên đường
Đêm hôm nay sao đêm dài vô tận!
Mưa từng giọt mưa rơi ngoài song cửa
Chiếc lá vàng theo gió lùa qua song
Lệ thầm rơi nào ai biết nỗi lòng!
Tiếng thở dài giửa thị thành hoa lệ.
Hàng cổ thụ lại một mùa thay lá
Son phấn củ sầu lòng để má phai
Cánh chim trời còn trở lại nơi nầy?
Trong gác nhỏ đã mấy mùa em đợi!

AH Mai Thanh Toàn
Tona Mai

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối, và quí Ái Hữu cùng Thân Hữu Công
Chánh một năm mới Kỷ Hợi An Khang, May Mắn và Hạnh Phúc
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“Nằm vắ
ê
chuyện cu
Ng i bấ
ố
ó
ngày qua.
Nằm vắ
ê
gi .
Ng i bấ
ố
ó
mai”.
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Hôm qua qua nói qua
qua mà qua không qua, hôm nay qua nói
không qua mà qua qua”.
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Gi Mong Manh
Nắng nhẹ vương trên tàng cây trước ngỏ
Thương nhớ ai, chiều còn đọng bên song
Vài cành lá chợt len nhẹ vào phòng
Ta ôm lá, mong thời gian dừng lại
Bên hiên vắng, một cành mai khô gãy
Gió hắt hiu vài hoa muộn rơi rơi
Bỗng đâu đây chú chim nhỏ lẻ loi
Chim chập chờn trên cây mai cằn cỗi.
Chiều lắng đọng, chim chợt buông tiếng hót
Như đón chào người bạn thuở xuân xanh
Giọng quen quen, tiếng hót của Hoàng Anh!
Một giọng hót đã nằm sâu trong ký ức
Bao nhiêu năm! Một niềm vui bất chợt
Ru lòng anh ở độ tuổi xế tà
Anh đưa tay chờ đợi bạn phương xa
Chim chớp cánh, bay về nơi xa vắng.
Gió mong manh! Anh trở về tĩnh lặng
Nhìn chân dung để sống lại ngày xưa.

AH Mai Thanh Toàn

Trai gái cười vui mừng đón Tết
Trẻ già hoan hỉ đón Xuân sang
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Kính Chúc quí Thầy, quí Ái Hữu
Tiền Bối, quí Ái Hữu cùng Thân
Hữu một năm mới Kỷ Hợi An
Khang, Thịnh Vượng và
Hạnh Phúc.

ư
h

TRANG 36

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Trong
ư
ư

AH Ngô Hoàng Các

Mai
Vàng
Nở
Rộ
Mừng
ăm
Mới

HOÀI CẢM
TRÊN DÒNG SÔNG CỬU LONG
Bến sông vẫn bến sông này,
Vẫn trời xanh thắm, vẫn mây trắng bờ,
Vẫn còn bên đợi bên chờ,
Trường giang, lữ khách đã ngờ mất nhau…

HOA LAU
Chờ ai chờ đến bạc đầu,
Vẫy tay gọi núi gửi sầu theo sông;
Ráng chiều, máu nhuộm hoàng hôn,
Và không gian đã trắng hồn hoa lau…

Đi Qua Một Làng Quê
Nghiêng nghiêng cát trắng bãi dài,
Hòn Đao núi dựng u hoài đợi ai?
Nghe chừng đá nát vàng phai.
Người xa mỗi bước một dài nỗi đau…

AH Lê Phương Nguyên

Đào
Hồng
Khoe
Sắc
Đón
Xuân
Sang
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ĐI PHƯỚC LONG VÀ BỊ BẮT
Phần 2 (tiếp phần 1 Lá Thư AHCC số 110)
AH Đỗ Văn Sến (James)
5. Con đường về R
5.1. Đường đi R

Một căn nhà trong cục R

Sau nửa tháng gông cùm ở trạm trung
chuyển, chúng tôi được lịnh đi R. Đoàn R
chúng tôi lại bị “xâu” lại như trước và lên
đường. Trong khi đang đi bộ trên đường mòn
về h a
Đ , lòng tôi lo lắng trăm bề. Tôi
không hình dung được R là chổ nào. Theo tin
tức báo ch mà tôi được biết trước khi bị bắt
thì R là khu vực đầu não của Mặt Trận Giải
Phóng Miền Nam, đóng ở bên kia biên giới
Campuchia. Ở đây có t t hơn trại trung
chuyển này không và s phận của mình sẽ ra
ao. Đang miên man uy ngh thì tôi cảm thấy
rất đau bên chân hải, như bị con gì cắn, làm
tôi trở về với thực tại bi đát của mình. Tôi vén
quần lên xem thì thấy một con vắt no tròn với
đầy máu của tôi đang gắn chặt vào bắp chu i
chân phải của tôi. Tôi quá kinh hải và nói với
anh cán bộ cho tôi ngừng lại để gở con vắt
quái ác ra khỏi chân. Mình đói và con vắt
trong rừng cũng đói nên vớ được chân tôi nó
hút một bữa máu no nê. Tôi v n c n mang
cái thẹo do vắt cắn cho đến bây giờ, nó đã
mờ nhưng vết thẹo trong đầu thì không thể
phai mờ theo năm tháng.

Hai ngày lội rừng, đói, mệt và căng
thẳng vì tương lai m mịt và mạng s ng bị đe
dọa, chúng tôi đã gần đến quận
Đ , nơi
xe tải sẽ đưa chúng tôi đến R. Đêm đó chúng
tôi ngủ trong rừng gần đường lộ lớn. Từ đây
tôi nghe tiếng xe tải chạy liên tục ngày đêm.
Buổi áng đi R, lúc 6 giờ sáng chị nuôi đưa
cho chúng tôi mỗi người một vắt cơm độn củ
mì trộn với mu i mè và dặn chúng tôi đó là
phần ăn trưa hôm nay. Đi đến 9 giờ sáng thì
chúng tôi đến điểm hẹn của xe tải. Họ chia
chúng tôi làm 2 nhóm, mổi nhóm 4 người với
một bộ đội có úng đi kèm. Có hai xe tải loại
sản xuất từ Trung Cộng chở hai nhóm chúng
tôi. Mỗi xe có 5 người gồm một bộ đội và 4
người chúng tôi. B n chúng tôi được ngồi
chung một băng, anh bộ đội ngồi h a trước
băng đ i diện, chính giữa thùng xe họ chở rất
nhiều bàn ghế sắt. Tôi đoán đó là chiến lợi
phẩm họ chở về R từ mặt trận Phước Long.
Trước khi xe chạy, họ bịt mắt chúng tôi lại và
ra lịnh không được mở vải ra trong su t cuộc
hành trình, và xe bắt đầu lên đường. Mục
đ ch bịt mắt chắc để chúng tôi không biết đã
đi qua địa hương nào, nếu có tr n cũng
không tìm đường về được.
Mặc dù bị bịt mắt nhưng tôi mu n biết
xe chạy về hướng nào. Khi còn ở Ty Công
chánh, tôi biết có một liên tỉnh lộ chạy dọc
theo biên giới theo hướng Đông Tây. Tôi ngồi
băng au lưng tài xế mà nắng sáng dọi bên
mặt của tôi, như vậy là xe đang chạy về
hướng Tây Ninh. Vì bị bịt mắt nên tôi chẳng
thấy gì cả. Đường xá vì không đươc bảo trì
nên rất xấu, xe chao đảo, lắc bên này bên kia
như tra tấn. T c độ thì chả khác “r a b ”.
Đến trưa hôm đó xe ngừng dưới một
tàng cây to bên đường và chúng tôi được mở
mắt, ăn nửa phần ăn trưa đem theo. Chúng
tôi được cho xu ng xe để “xả súp bấ ”, ngồi
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nghỉ 10 phút và tiếp tục lên đường. Xe tiếp
tục chạy đến xế chiều, vì lúc đó ánh nắng
chiếu bên vai của tôi đã bớt gay gắt. Tôi nghe
anh bộ đội ngồi sau xe lớn tiếng hỏi: “Tớí cầu
Cần Đăng chưa đồng ch ?” - “C n chừng hai
cây nửa”, anh ngồi trong ca bin trả lời ngắn
gọn.

Hội trường cục R

Qua câu trả lời này tôi biết chúng tôi
đang đi trong địa phận tỉnh Tây Ninh. Xe
dừng lại một lần nửa vào lúc mặt trời sắp lặn,
cũng dưới một bóng cây to cho chúng tôi ăn
hết phần cơm c n lại.
Tôi có dịp quan sát chung quanh và
nhận ra rằng đây là v ng đất cát trắng, chứ
không phải v ng đất đỏ như ở Phước Long.
Anh bộ đội ngồi sau nhắc lại cho chúng tôi
biết những gì nên và không nên làm trên
đoạn đường cu i này. Tôi đoán là ắ đến R
rồi. Chiếc xe ì ạch chạy lên lộ cái chừng 3 giờ
nữa thì bẻ quặt vào khu rừng già đầy cây to.
Tuy bị bịt mắt, nhưng tai tôi nghe tiếng lá cây
xào xạc quét vào thành xe. Xe chạy quanh co
qua lại như để tránh các cành cây nhô ra hai
bên đường mòn. Có lúc các nhánh nhỏ đánh
vào vai tôi đau điếng làm tôi phải nú dưới
mấy cái bàn sắt. Đến nửa đêm thì xe chậm
lại, các anh bộ đội ríu rít nói chuyện với nhau
và cu i cùng xe dừng hẳn lại bên đường.
Anh bộ đội ngồi sau dõng dạc: ”Tới nơi rồi,
các anh được mở khăn và xu ng xe”.
5.2. Hết cùm giờ đến xiềng
Chúng tôi như những con voi trong sở
thú: Bửng xe au được hạ xu ng và chúng tôi
lần lượt xu ng xe. Tôi nhìn chung quanh và
thấy có nhiều nhà tranh nằm san sát nhau
dưới các tàng cây cao. Dưới mỗi căn nhà đều
có người nằm trên giường tương tự như trại

trung chuyển ở Phước Long. Tuy nhiên tất cả
các căn nhà đều không có vách. Tôi thấy có
vài người nghe tiếng xe và tiếng người nên
thức giấc len lén liếc nhìn chúng tôi một cách
t m . Chúng tôi được xế hàng dưới ánh
sáng của chiếc đèn in và một anh cán bộ
mới, có lẽ là cán bộ quản giáo của cục R,
giảng cho chúng tôi biết về nội quy của trại.
Anh ta nói đại để là “chúng tôi không được
cãi lệnh, nói sao nghe vậy, không được rời
khỏi khu vực này trừ trường hợ hải di tản,
nếu không thì tánh mạng không được bảo
toàn, phải nghe lịnh cán bộ quản giáo tuyệt
đ i, vv và vv”.
Cu i cùng họ kêu mỗi ba người bước
ra khỏi hàng và dùng một sợi dây xích bằng
sắt dài chừng 3 mét để xiềng chân chúng tôi
lại. Hai người được x ch ở hai đầu và một ở
giữa, có ba ng khoá còn chìa do cán bộ giử.
Nhóm tôi có 8 người nên anh Hai (Phó ty
công an già nhất nhóm) và anh trưởng ty điền
địa may mắn được lãnh một ợi dây xích.
Sau thủ tục khóa x ch xong, dưới ánh đèn pin
chúng tôi được đưa đến một căn nhà tranh
mới cất riêng rẽ ở cu i dãy trại để “định cư”.
Quá mệt nhọc cho chuyến hành trình dài, và
nhất là chân tôi không bị cái cùm cứa vào khi
ngủ, thành thử vừa nằm xu ng một lát sau là
tôi đánh một giấc cho đến sáng hôm sau.
Trong mơ tôi thấy mình đang đi ra khỏi
làng Bù Nho, về đến Biên Hoà gặp vợ con ra
đón trước cửa. Rồi nghe đạn pháo kich từ
chiến khu Đ bên ông Đồng Nai bắn vào phi
trường Biên Hoà làm mọi người chạy nh n
nháo, tôi cũng vội chạy và bừng tỉnh giấc.
Tôi c n đang nửa tỉnh, nửa mơ thì tiếng khua
loảng xoảng của các cọng dây xích trên nền
đất làm tôi trở lại với thực tại phũ phàng là tôi
đang ở trại giam tù nhân ở cục R. Nhìn qua
các dãy nhà ngang bên cạnh, tôi thấy mọi
người đang ra cái giếng phía sau trại để rửa
mặt. Họ đi đứng rất tự nhiên nên tôi đoán có
lẽ họ vào đây cũng lâu rồi.
Trong lúc các tù mới chúng tôi còn
đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì một
anh cán bộ quản giáo đến nhóm chúng tôi và
giải thích: ”Theo nội quy của trại thì 6 giờ
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sáng các anh thức dậy. Các anh có nửa giờ
làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Khẩu phần
gồm 3 bữa ăn mỗi ngày: gạo 15kg một tháng,
thức ăn 50$ một ngày chia cho áng, trưa và
chiều. Thức ăn gồm có mu i, cá khô, đường,
bột ngọt, kể cả kem đánh răng ẽ được cán
bộ hậu cần mua từ vùng “địch”. Các anh sẽ
được giữ đường và kem đánh răng cho cá
nhân xài, còn các thứ khác sẽ phát cùng với
cơm. Nếu điều kiện cho phép thì các anh lao
động tại đây ẽ được cung cấp thêm khoai mì
để “bồi dưỡng” hằng tháng (nghe khoai mì
bồi dưỡng là mọi người hiểu “chế độ” ăn ra
sao rồi). Mỗi tuần các anh sẽ được cán bộ
mở khoá cho tắm 2 lần. Khi tắm, các ng
khóa phải giữ cho sạch và không được cho
nước vô”.

Mỗi buổi sáng thức dậy chúng tôi rửa
mặt, au đó đứng xếp hàng, từng ba người
với sợi dây x ch, để chờ tiểu tiện. Sợi dây
xich và ổ khoá dưới chân lúc này chúng tôi
xem như “tài ản”, được lau ch i mỗi ngày
cho chất sét không có dị ăn m n và đồng
thời cho khỏi dơ giường ngủ. Khi đi, chúng tôi
bỏ dây xích vô túi quần để khỏi kéo lê trên
cát. Trên đường đến hầm cầu (phục vụ đại
tiện) chúng tôi đi qua một d y cây đang lên
chồi mọc hai bên đường, mỗi người hái vài
tấm lá non cho việc làm sạch vệ sinh của
mình. Sau này, các cựu tù truyền kinh
nghiệm là cứ hái lá trước vài ngày, ủ dưới
giường cho khô 50% trước khi xử dụng, là sẽ
mềm và dễ “ch i” ạch hơn (công nhận là
trong cái khó cũng lấp ló cái khôn).

Ngừng một lúc ông ta nói thêm, giọng
nhẹ nhàng hơn: “Dưới giường của các anh
có 4 cái hầm. Khi có pháo của “địch”, các anh
dùng hầm này nú để bảo toàn mạng s ng”.
Xong ông ta chỉ cho chúng tôi vị trí các dãy
hầm tiểu tiện cách trại khoảng 200m, giếng
nước mà nhóm chúng tôi được sử dụng. Xem
ra ở đây được tổ chức chu đáo hơn ở Bù
Nho. Với khẩu phần ăn như vậy thì chúng tôi
được lưng chén cơm buổi sáng và 2 chén
cơm đầy vào trưa và chiều. Với khẩu phần
này, chúng tôi chỉ đủ sức cầm cự cho khỏi
chết vì đói mà thôi. Bây giờ nhớ lại mới thấy
các anh ấy cho mình “diet” như vậy là “một
chiến dịch giảm luôn cái món “mỡ Mỹ ngụy”
mà những kẻ như chúng tôi đã ăn bao nhiêu
năm”. Thoát chết không khéo lại s ng dai vì
theo các khoa học gia thì khi đói hệ miễn dịch
hoạt động mạnh hơn khi no. ằng chứng là
những người >100 tuổi đều ăn đói.

Ở R chúng tôi được hát chén đũa.
Hai bữa trưa và t i mỗi người được 01 chén
cơm với t đồ ăn tiêu chuẩn. Gạo mục, chẳng
còn chất gì, đồ ăn nghèo nàn nên ăn chưa
xong đã đói. Sau bữa ăn 3 người kéo lê dây
xích ra giếng phía sau rửa chén đũa, hơi
khô trên các giá tre. Ở khu vực Tây Ninh
không có muỗi nên t i ngủ không cần mùng.

5.3. Sinh hoạt ở R

Hai ngày au khi đến R, tôi được một
anh cán bộ xu ng mở khoá và d n lên căn
nhà h a trên ”làm việc”. Ông cán bộ cũng lấy
lý lịch từ đầu chớ không dùng hồ ơ cũ từ Bù
Nho, tôi đoán là họ xem tôi có khai thành thật
không, nếu “tiền hậu bất nhất” là có chuyện.
Ông ta cũng mở đầu bằng bài ca con cá y
như các anh VC ở
Nho, không hơn không
kém. Tôi cũng đã thuộc lòng những lời khai
lần trước nên không có gì phải thêm bớt.
a ngày au đó tôi lại được triệu lên
lần nữa ở một căn nhà khác. Lần này người
hỏi tôi có vẻ như chức tước lớn hơn vì ông có
nhiều tóc bạc và quắc thước hơn mấy anh
trước. Ông ta mặc áo bà ba đen và vấn khăn
rằn màu xanh. Ông nhìn hồ ơ của tôi và chỉ
hỏi tôi thêm vu vơ vài câu như là: ”Anh thấy
cách mạng đ i đãi với anh thế nào? Các anh
có biết tội chưa? Các anh hải chấp hành t t,
ăn năn h i cải để được cách mạng khoan
hồng vv và vv..”. Tôi cũng hải “thưa cán bộ”
mỗi khi nói, lịch sự và đồng ý “chấp hành t t”,
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với sợi dây x ch như thế mu n hay không
cũng chả có cách nào thoát. Thế là phần
thẩm vấn ban đầu với tôi tạm xong. Sau đó
tôi lại bị hỏi cung lần nữa cho đến cu i tháng
Ba thì chấm dứt.
Những ngày au đó qua nhiều cuộc
trao đổi câu chuyện một cách lén lút tôi được
biết trại giam này do Trung Ương Cục Miền
Nam “quản lý” cho cả miền Nam. Các tội
phạm nặng các loại dân sự trong vùng giải
hóng (như giết người chẳng hạn) đều được
đưa về đây xét xử. Có vài tội nhân giam tại
đây, trong một đêm không trăng ao nào đó
lại biến mất khỏi trại kèm theo vài tiếng súng
nổ, thì hôm sau mọi người rỉ tai nhau là anh
ấy đã bị xử tử rồi.
Điều làm cho nhóm chúng tôi lo lắng
hơn, là không biết mình được xếp vào loại ác
ôn nào? Tại ao Trưởng ty lại gọi là “ác ôn”,
những từ này chưa có ông cán bộ nào cắt
ngh a và xếp loại cho chúng tôi nghe. Và liệu
mình có thể là nạn nhân của một đêm t i trời
nào đó để rồi gia đình, vợ con không ai biết
được? Chúng tôi cả 8 người Phước Long đều
không được ra ngoài lao động, vì thế chúng
tôi “m ” tin tức bên ngoài trại. Thỉnh thoảng
các anh lao động đem về thêm củ mì ngoài
r y thì ngày đó chúng tôi có hần phấn khởi
hơn vì được ăn no.
Khi mọi việc tạm ổn là lúc tôi nhớ đến
vợ con còn lại ở Biên Hoà. Phần tôi coi như
đã yên thân tại đây, c n vợ và các con tôi
đang như thế nào đây khi hay tin Phước Long
đã thất thủ và không thấy tôi về. Tôi đã chết
hay vẩn còn s ng? Điều này làm tim tôi đau
nhói khi ngh đến gia đình. Tôi thì đang ng
thoi thóp tại đây, nhưng không có cách nào
báo tin cho gia đình biết được. Có nhiều đêm,
tiếng đạn pháo từ Tây Ninh bắn qua rất gần
khiến chúng tôi phải nhảy xu ng hầm để
tránh đạn. Lúc đó các âu bọ, bù cạ dưới
hầm cũng chạy lung tung lên làm tôi rất sợ bị
chúng cắn nhằm, nhất là trời t i không đèn.
Ban ngày chúng tôi đôi lúc nghe tiếng
máy bay thám thính bay ngang, rồi au đó
tiếng máy bay phản lực gầm thét trên bầu trời

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

xanh, chúng tôi lại phải vội chui xu ng hầm
để tránh đạn lạc. Tình hình chiến sự bên
ngoài càng ngày càng ác liệt hơn và hần
thắng nghiêng về phe VC. Các cán bộ quản
giáo và bộ đội ở đây xem ra rất phấn chấn về
tin vui này, bằng chứng là họ xu ng trại
thường xuyên và vặn radio xách tay cho
chúng tôi nghe tin chiến thắng. Riêng về phần
tôi thì tư tưởng rất bất an. Ngày bị bắt, tôi hy
vọng rằng trong một tương lai rất gần hai bên
sẽ có hiệ định đình chiến, lúc đó tôi ẽ được
tự do bằng hình thức trao trả t binh như đã
diển ra ở hiệ định Pari 1973. Nhưng nếu
Cộng Sản Bắc Việt chiến thắng hoàn toàn thì
coi như miền Nam sẽ bị nhuộm đỏ bởi Cộng
Sản Bắc Việt và Tàu Cộng.
5.4. Không được giải trí:
Mỗi ngày nhóm R chúng tôi không có
gì giải trí ngoài việc chờ cơm vì bụng người
nào cũng đói. Anh Minh, trưởng ty tài chánh,
có sáng kiến là chúng ta không có gì ăn thì
ăn hàm thụ vậy. Anh bèn kể cho chúng tôi
nghe các món ăn ngon miền Nam như bánh
xèo, bì bún, cá kho tộ vv.. Còn một anh bạn ở
Huế thì đưa ra các món như bánh bèo Huế,
bún bò Huế để cho chúng tôi thèm. Thôi thì
đủ các thức ăn ngon được chúng tôi đem ra
bàn tán, rồi nu t nước bọt cho “ ướng cái
miệng”. an đêm trước khi trời sập t i, một
anh bạn khác tên H. lại đưa ý kiến là kể
chuyện kiếm hiệp cho anh em nghe cho đỡ
nhớ nhà.
Anh H. có trí nhớ rất t t lại kể chuyện
hấp d n, những chuyện kiếm hiệ nỗi tiếng
lúc bấy giờ như: Anh H ng Xạ Điêu, Thần
Điêu Đại Hiệ , Cô Gái Đồ Long đều được
anh ta mang ra kể rất là thú vị, kéo dài nhiều
đêm. Anh kể chuyện hấp dẩn quá cho đến
nỗi các anh tù nằm trại bên cạnh cũng nằm
yên theo dõi hằng đêm. Có lẽ cán bộ quản
giáo đi rình chúng tôi nghe chuyện kiếm hiệp
của anh H. nên một ngày nọ anh được triệu
lên “làm việc” với ban quản giáo và au đó
không ai được nghe chuyện kiếm hiệp của
anh nữa. Sau này có dị được hỏi, anh cho
chúng tôi biết anh đã bị cán bộ quản giáo bắt
tội có ý “ru ngủ” ý chí cải tạo của anh em,
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tiến bộ trong tư tưởng mà chỉ dành thì giờ
cho việc đánh cờ. Trò giải trí này bị tịt luôn.
6. Sài gòn thất thủ:

Anh Hai phó ty cảnh át là người rất
mê cờ tướng cho đến nỗi trước khi lên
đường đi R anh không quên mang theo một
bộ cờ tướng còn nguyên trong hộp. Thấy
chuyện kiếm hiệ đến hồi kết thúc, nên anh
rủ tôi chơi cờ với anh, vì tôi và anh nằm cạnh
nhau. Hồi còn nhỏ ba tôi rất mê cờ tướng.
Ông thường hay đánh cờ với bạn, nên tôi
cũng có xem qua và biết chơi. Lớn lên, tôi có
dị chơi với bạn lúc còn ở trung học, nên cờ
tôi cũng khá, nhưng o với anh Hai thì tôi chỉ
đáng là học trò của ông mà thôi. Lúc đầu ông
chấp tôi cả một con xe, tôi cũng thua, lần lần
cờ tôi khá lên còn ông không tiến bộ chút
nào. Cu i c ng tôi đánh năm ăn, năm thua
với ông. Trong khi đánh, tôi đã học ông
những ván cờ rất ngoạn mục mà trước đây
tôi chưa từng biết qua.
Mỗi khi tôi bị bắt bí bởi nước cờ độc
của ông, ông rất khoái chí và reo mừng như
trẻ con. Anh Minh tài chánh cũng biết chơi cờ
như tôi và nằm kề bên anh Hai. Anh bàn với
tôi là phải d ng mưu mới thắng anh Hai
được. Biết tánh anh Hai là người hiếu thắng
và dễ lúng túng khi bị nói khích, anh Minh
thường khiêu khích anh mỗi khi anh bị mất
một con cờ làm anh điên tiết, đi lung tung và
thua cả ván cờ. Bây giờ viết những dòng chữ
này, tôi vẩn còn nhớ anh và cám ơn anh đã
giú tôi quên đi chuyện nhà trong những
ngày ở R. Thế rồi anh Hai, Minh và tôi cũng bị
cán bộ triệu lên “làm việc”. Lần này tội chúng
tôi là tư tưởng cải tạo không t t, không có

Tin tức dồn dậ đưa về trong tháng
Hai và tháng Ba từ chiến trường Tây Nguyên
cho đến Quảng Trị, Đà N ng trên bản tin
radio cho biết chinh phủ VNCH đã rút quân
về bảo vệ Saigon làm cho tôi vừa mừng vừa
lo. Mừng là ngày gặp lại gia đình ẽ gần hơn,
còn lo là không biết s phận mình sẽ ra sao?
Cho đến ngày 30/4/1975, VC ở R ăn mừng
chiến thắng khi Sài Gòn thất thủ, lòng tôi
buồn vô hạn. Tôi nhớ đến gia đình rất nhiều.
Khi tôi đi nhận việc ở Phước Long thì vợ con
đang ở tạm trong căn nhà dành cho hó ty ở
Biên Hoà. Bây giờ VC chiếm Biên Hoà rồi thì
chắc chắn gia đình tôi ẽ bị đuổi ra khỏi nhà
và họ sẽ đi đâu, nhất là vợ tôi lại không phải
là người lanh lợi như những người đàn bà
khác. Chúng tôi v n còn ở R, nhưng ban
quản giáo đang rộn rị như chuẩn bị cái gì
đó. Khoảng nửa tháng sau ngày 30/4 thì cán
bộ quản lý cho chúng tôi hay là cục R sẽ về
Sài Gòn tiếp quản trại giam Chí Hoà. Các anh
cán bộ lúc này đã có quần áo, nón, và dép
râu mới, nên bảo chúng tôi nếu cần thì cứ
d ng đồ cũ do các anh bỏ lại. Anh em hầu
hết không đem theo nhiều quần áo trong khi
chạy loạn nên hiện giờ mọi người đang rất
rách rưới. Được lời như cởi tấm lòng nên
chúng tôi nhặt ngay mỗi người ít nhất là hai
bộ đồ bà ba đen, một đôi dé râu và một cái
nón tai bèo cũ do cán bộ bỏ lại. Sau khi mặc
quần áo cán bộ vào, anh Minh là người hài
hước nhất đám nói khẻ: ” ây giờ không ai
biết tụi mình là ngụy quyền nữa rồi”. Thật
đúng như lời anh tếu. Sau này khi về Chí
Hoà, mỗi khi thấy chúng tôi mang dép râu và
mặc đồ bà ba đen đến các h ng giam, đều
được các s quan cao cấ VNCH, lúc đó là
tân tù binh (bị lừa là đi học tập một tuần), gọi
bằng “ông” lia lịa. Chúng tôi đã ẳn sàng cho
ngày về “tiế thu” Sài G n.
6.1. Về Chí Hòa:
Sáng ngày 19/5 (ngày sinh ông Hồ),
chúng tôi được lệnh rời trại như dự định. Hai
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xe bít bùng có hàng chữ bên hông "Trung
Tâm Cải Huấn Ch Hoà” đã đậu sẳn trước
sân của bộ chỉ huy trại từ đêm qua. Chúng
tôi tổng cộng trên dưới 70 người được lần
lượt lên hai xe lớn, còn các cán bộ được đi
bằng nhiều “xe con”. Chuyến về Chí Hoà của
chúng tôi có vẻ “huy hoàng” hơn vì chân
không còn bị x ch nữa, chúng tôi được đi
giữa ban ngày, và rất dễ chịu vì không bị bịt
mắt nữa. Khi qua tỉnh Tây Ninh, ph xá hai
bên đường vắng tanh. Những nhà dân, đặc
biệt là các tiệm quán đều đóng cửa.

đó đã bị bắt lại. Một anh VC mở cổng chánh
cho xe chúng tôi chạy vào ân trước. Chúng
tôi lần lượt xu ng xe, bỡ ngỡ như cô dâu mới
về “nhà mới”. Nhờ bị bắt mà tôi được biết
thêm trại giam này. Xem ra cũng là may mắn
hơn các ái hữu công chánh khác. Sau này
nghe Cu Cường thuật lại là anh em đã thông
báo cho nhau rằng tôi chắc là “tiêu” rồi. Hoá
ra mạng tôi còn lớn lắm.

Tháp canh khám Chí Hòa

Khám Chí Hòa

Trên đường các anh cách mạng 30,
tay buộc khăn đỏ, đang đứng gác ở các góc
đường. Trên mặt mọi người không dấu nổi vẻ
kinh hoàng. Càng về gần Sài gòn xe chạy
nhanh hơn, và đến quá trưa thì chúng tôi đến
trại giam Chí Hoà. Dù ở Sài g n đã lâu
nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trại giam nỗi
tiếng của Tây thời bấy gìờ. Trại giam này sở
d được nỗi tiếng là su t trong lịch sử của trại
giam không có mấy ai tr n ra mà không bị bắt
lại. Thường thì khi xây trại giam các nước
bên Âu Châu đều theo các hình dáng thông
thường như như hình chữ nhật, hinh vuông
hay hình tr n. Nhưng ở đây quan Tây lúc bấy
giờ lại xây Trại tù Chí Hoà theo hình Bát
Quái, có tám cửa ra vào gi ng hệt nhau, mà
một người dầu ở đó đã lâu cũng rất khó phân
biệt được.
Theo tương truyền thì một ông thầy
hong thủy người Tàu đã c vấn cho thực
dân Pháp xây Chí Hoà, và ông này cam kết là
với kiến trúc này thì sẽ không có ai vượt ngục
được. Trên thực tế sau này tôi nghe nói có
một anh t vượt ngục ra khỏi đây nhưng au

Chúng tôi bước vào khu tiếp nhận tù
nhân. Nơi đây không một bóng người ngoài
các cán bộ quản giáo đi chung với chúng tôi
từ cục R. Nhà tù chỉ còn lại các dãy xà lim
theo hình bát quái, còn các tù nhân cũ đã tr n
khỏi trại trước ngày 30/4 rồi. Đồ đạc của họ
từ quần áo, giày dép cho tới những hũ cocain
xài lở dở rơi vãi tứ tung khắ nơi trong các
phòng với song sắt. Chúng tôi được ăn cơm
trưa nấu trong chảo đụng do các anh nuôi tại
trại cung cấp. Cơm ăn với mắm ru c, một
món mà tôi không bao giờ dám ăn ở nhà.
Khi còn nhỏ, cứ mỗi độ hè tôi thường
cùng má tôi xu ng chơi ở biển Gành Hào,
con sông ranh giới giữa hai tỉnh Bạc Liêu và
Cà Mau, để thăm bà ngoại tôi. Người vùng
biển thường dùng giày cao ng mang từ dưới
đất để đạp lên con ru c cho nát ra. Thêm
vào đó, họ không có che đậy gì cả để cho
ruồi nhặng đậu tự do trên đ ng ru c, tạo ra
các con dòi bò lúc nhúc trông rất khủng
khiếp. Nếu bạn nào có thấy rồi tôi cam đoan
là các bạn không dám ăn món mắm ru c này.
Mấy tháng nay chúng tôi bị đói khát
với tiêu chuẩn gạo mục và củ mì luộc, những
bữa ăn trước đây trong rừng hầu như đã
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nguội lạnh khi được các anh nuôi phân ph i
đến chúng tôi. Bây giờ với chén cơm nóng
nấu bằng gạo Mỹ (rất dẻo lại không giới hạn,
ăn bao nhiêu cũng được) và chén mắm ru c
xào với tỏi và d a rau mu ng luộc, thì thử hỏi
còn gì ngon bằng. Lúc đó tôi quên hết về câu
chuyện mắm ru c và thấy rằng chưa bữa
cơm nào ngon bằng hôm nay. Báo hại đêm
hôm đó hơn hân nửa anh em t trong đó có
tôi bị Tào Tháo rượt. Cái món mắm ru c này
chắc là chứa đủ thứ vi khuẩn và độc chất nên
những “con ma đói” từ rừng về được “chào
đón” bằng trận “đi nhanh về chậm” cực kỳ
ngoạn mục su t một đêm để nhớ Chí Hoà cả
cuộc đời.
6.2 Lên chức phó quản lý nhà bếp.
Sau hai ngày dọn dẹ các đ ng rác do
các bạn t “ngụy” bỏ lại, chúng tôi gom gọn
các phòng giam và mang rác chất đóng nơi
sân giữa trại giam. Cán bộ phân công 10 anh
đi tiếp thu trại “giáo hoá Thủ Đức” nơi giam
“chị em ta” bị bắt khi hành nghề, còn 10 anh
khác lên Long Thành để lập trại giam mới tên
là “trại cải tạo Long Thành” nơi giam
quan
cao cấp VNCH. Tôi may mắn được ở lại Chí
Hoà. Lúc này trại cải tạo bắt đầu tiếp nhận
khách hàng mới, họ là bọn trộm cắp xe cộ, đồ
đạc trong nhà của các chủ nhà đi vắng chưa
về kịp.
Họ vô rất nhiều, có thể đến hàng trăm
người mỗi ngày. Tới đây tôi xin mở ngoặc nói
một ít về tổ chức của trại cải tạo. Vì là hình
bát giác nên trại đươc chia làm 16 khu gồm
khu A, , C... đến F và khu AB, BC v. v.. Trại
có 4 tầng: một trệt, 3 lầu nên lại có thêm tầng
để phân biệt vị trí của h ng, như tầng 2 khu
EF. Trong trại có nhà bếp với các chảo đụng
to đặt trên l xi măng được đ t bằng trấu,
h ng thăm nuôi v. v. Nói chung VC chỉ xài
những gì có s n mà so với họ ở trong rừng
thì quá “hiện đại”. T nhân bị giam trong
phòng có song sắt, 50 tù một h ng, được ăn
ngày 2 lần do anh nuôi cung cấp bằng các
thùng sô tại h ng, nước u ng cũng được
nấu chín, cung cấ cho t nhân đề phòng s t
rét như ngày ở trong rừng.
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Khẩu phần của tù nhân là 100$ một
ngày cho thức ăn, không bao gồm 15 kg gạo
một tháng. Tất cả các t nhân đến từ cục R
đều được lên chức “lao động”, một chức mà
tất cả tù nhân mới đến rất thèm thuồng. Các
anh lao động, bao gồm tổ chia cơm, tổ phục
vụ thức ăn, nước u ng, được ở trong 2
phòng. Những người này được các đặc
quyền rất lớn như là được ở h ng t người
hơn (25 thay vì 50), cửa h ng lúc nào cũng
mở nên việc đi lại có phần thoải mái, được đi
tắm mỗi ngày thay vì cứ mỗi ba ngày, và nhất
là được ăn u ng theo “chế độ cộng sản” đúng
với câu của ông bà ta: giàu nhà kho, no nhà
bếp.
Tôi được phân công trong tổ chia cơm
gồm 3 người. Cứ mỗi khi cơm nấu xong cơm
lúc 10 giờ, tôi bắt đầu đem th ng ô bằng
nhựa để lên cây “cân b n” (loại dùng cân heo
hay vật liệu), đọc s người mỗi phòng, và cân
cho 300 gram cơm cho một bữa/người. Anh
khác lại xúc thức ăn nhắm chừng bằng gáo
nylon chứ không d ng cân như cơm. Thức ăn
căn bản thường là cá trê hay cá ngừ kho với
mu i, bí rợ nấu canh, hay cải bắp luộc, không
bao giờ có thịt. Cứ mỗi lần chia cơm hay thức
ăn, tổ chia do tôi làm tổ trưởng luôn luôn múc
cơm và đồ ăn ngon đem lên hai h ng lao
động trước khi phân chia cho các phòng
khác.
Cán bộ quản giáo có lẽ cũng thương
chúng tôi những ngày đói khổ trong rừng với
họ nên cũng chẳng kiểm điểm hay có ý kiến
gì. S người nhập trại càng ngày càng đông
đến nỗi chưa đầy một tháng mà trại đã lên
đến gần 5 ngàn người rồi. Đợt sau này có
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một s
quan cao cấp của VNCH được đưa
vào đây vì trại Long Thành quá đầy. Được
cán bộ quản giáo cân nhắc lên làm quản lý
nhà bế , anh T. thường gặ tôi để lên kế
hoạch phân chia cho chu đáo. Anh c n rất
trẻ, trạc trên 20, là một bộ đội lái xe tải từ
Nam Đinh, bị điều “đi ”. Khi đến Lộc Ninh thì
bị “tha hoá” do lén bán xăng lấy tiền xài nên
“nằm nó ” ở cục R với chúng tôi. Có lẽ do
bán xăng là tội nhẹ và anh là người miền Bắc
vô nên cán bộ quản lý giao anh trọng trách
này.
Mỗi ngày tôi thấy anh làm việc với ban
quản giáo và các nhà thầu cung cấp rau quả
cho trại. an đêm anh làm ổ ách đến khuya
mới đi ngủ được. Ở tổ chia cơm chừng 10
ngày, có một hôm anh than phiền với tôi là lẽ
ra anh chỉ lo điều hành nhà bếp mà thôi còn
sổ sách báo cáo phải do cán bộ quản giáo lo.
Nhưng vì cán bộ quản giáo không biết làm
nên anh phải làm thay họ. Phần anh chỉ học
hết lớp 9 thì bị bắt đi bộ đội nên cũng không
khá lắm khi phải đ i phó với các con s ,
thành thử anh và các cán bộ cứ họp hoài mà
không đi đến đâu cả. Anh đề nghị tôi giúp anh
một tay cho việc làm sổ tiếp cho cán bộ. Tôi
đồng ý với anh liền vì job này ngon hơn job
cân chia cơm. Hôm au cán bộ mời tôi lên và
hong cho chức mới là phó quản lý giúp anh
T, lo sổ sách chi tiêu. Chức tước nghe rất oai,
nhưng công việc thì không có gì.
6.2. Công việc phó quản lý:
Mỗi ngày tôi nhận hàng hoá như cá,
rau quả và thức ăn do các nhà thầu bên
ngoài cung cấp, kiểm soát cân và ký nhận
trên hoá đơn. Nhận hàng xong thì giao cho tổ
nhà bếp nấu nướng. Sau đó ghi lại tất cả
trong một cu n sổ cái. Buổi chiều tôi ghi lại
các món hàng, s lượng, giá đơn vị, thành
tiền cho mỗi ngày trên một tấm giấy rời. Và
với s người được cấp 100$/ngày tôi sẽ cân
đ i tiền đủ thiếu (balance) trong ngày cho cán
bộ ngay vào buổi chiều. Công việc dễ dàng
như vậy lại là chuyện lớn với cán bộ, nên tôi
rất được trọng dụng và nể phục. Cứ mỗi lần
có rắc r i về kế toán là họ luôn luôn dùng tôi
làm c vấn.
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Các nhà thầu lúc bấy giờ làm ăn rất
đàng hoàng mặc dù ở thời VNCH họ cũng
làm ăn rất nhăng nh t. Hay có lẽ họ thấy tôi
bận áo bà ba mang dép râu và ghi chép có vẻ
bài bản, mặt mày xanh lét do những ngày
trong rừng thiếu nắng nên họ đoán là ông
“kẹ” nào đó lớn lắm mới đến nhậm chức, nhất
là thấy tôi tính rợ (tính nhẩm) không cần làm
toán rất nhanh như một lái buôn thực sự. Còn
tôi thì cứ dùng chính sách im lặng mỗi khi
được hỏi về đời tư vì ợ lộ chân tướng. Họ
cứ v n ngh tôi là cán bộ cho đến ngày tôi rời
Chí Hoà.
6.3. Ngày được tự do
Một tháng au khi đến Ch Hoà, chúng
tôi có lịnh cán bộ cho phép viết thư về gia
đình. Vì ngh rằng gia đình tôi không c n ở
địa chỉ cũ nữa nên tôi gửi thư cho a tôi ở
Bạc Liêu. Trong thư tôi nói vắn tắt vì sợ bị
kiểm duyệt, cho biết tôi đang khoẻ mạnh và
không xin gì cả ngoài hai bộ đồ bà ba đen.
Má tôi đọc xong thư bật khóc vì quá mừng rở
khi biết tôi còn s ng và đang ở Chí Hoà. Ba
tôi may liền hai bộ đồ tôi xin, lên Biên Hòa
cho vợ con tôi hay tin và sáng sớm hôm sau
mang đủ thứ đồ ăn lên Ch Hòa thăm tôi.
Nhưng khi đến nơi thì cán bộ chận lại không
cho vô và đuổi về sau khi cho một bài học
moral về ngụy quân, ngụy quyền, với lý do là
họ chưa chuẩn bị s n sàng cho việc thăm
nuôi. Vợ tôi rất thất vọng vì không gởi đồ đạc
cho tôi, nhưng rất vui khi biết tôi còn s ng.
Riêng các con tôi thì rất vui mừng vì hôm đó
chúng được ăn ngon những món ăn tôi không
nhận được. Phần tôi thì không biết gì về buổi
thăm viếng này.
a ngày au đó vào lúc 8 giờ t i tôi
đươc cán bộ gọi lên văn h ng có chuyện
cần. Thường thì các chuyện đều được giải
quyết vào ban ngày. Hôm nay tôi bị gọi vào
ban đêm nên rất lo lắng không biết có chuyện
gì. Đến văn h ng thì có một ông cán bộ trạc
chừng 40 đang ngồi sẳn trên ghế. Vừa gặp
tôi ông ta nói ngay: ”Tao biết mày lúc còn nhỏ
ở Gành Hào. Chắc mày không nhớ tao đâu vì
sau khi gặ mày tao đi vô bưng luôn. Tao là
“từng n ” (anh em kết ngh a) với cậu “Năm
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Nhỏ” của mày đây.” Ngừng một ch c ông
tiếp tục: ”Hôm qua tao có gặp vợ mày ở nhà
anh Năm Nhỏ. Nó nhờ tao đem đồ cho mày
đây. Mày có cần gì thì nhắn cho tao biết tao
sẽ đem vô cho. Nhưng nhớ giử kín càng t t”.
Xong ông trao cho tôi một bọc vải trong đó có
2 bộ đồ bà ba đen, đường, bánh tây v. v..

tiết lộ bí mật cách mạng với ai cả.” Khi nghe
được về tôi mừng quýnh lên rồi, nên lúc đó
ông nói bất cứ điều gì tôi cũng hứa tu t. Thật
sự tôi cũng không nhớ ch nh xác tôi đã hứa
gì với ông ấy cả. Bí mật của cách mạng là
gì? Tôi không biết gì về cách mạng cả ngoại
trừ gần một năm bị giam cầm, tù tội.

Qua câu chuyện trao đổi hôm ấy, tôi
được biết ông tên là Bảy Vết, hiện là cán bộ
khá lớn của cục R, đang công tác ở đặc khu
Sài G n. Nhưng ông có quen biết với ban
quản giáo Chí Hoà, nên việc ông đến đây
thăm tôi là điều quá dễ dàng. Sau đó thỉnh
thoảng ông đến thăm tôi với các thức ăn tiế
viện từ vợ tôi. Những lần tôi nhận quà như
vậy tôi đều có chia cho các bạn R của tôi cả,
nhất là các bạn có gia đình ở miền trung. Do
được ăn u ng theo ý mu n (giai đoạn sau
cùng của chủ ngh a Cộng Sản được tuyên
truyền) tôi tăng cân hơn hồi tôi bị bắt. Khi tôi
viết điều này trong thơ không ai trong gia đình
tôi tin vì làm gì có chuyện ở t mà tăng cân.
Cu i c ng thì tôi cũng gặ được vợ con tôi tại
khu vực tiếp thân nhân cứ mỗi hai tuần. Sau
này thấy việc thăm nuôi quá khổ sở cho việc
đi đứng và chờ xế hàng hơi nắng ngoài
cổng trại nên tôi khuyên vợ tôi không nên đi
như vậy nữa; nhưng nàng không nghe, và tôi
được gọi ra mỗi tháng ít nhất một lần để gặp
nàng.

Bây giờ gần 40 năm au, tôi không cần
phải tiết lộ bí mật cách mạng mà người dân
cả nước chắc đã biết đó là gì rồi. Ông cán bộ
nói lời sau cùng: ”anh về sửa oạn đồ đạc t i
nay và sáng mai lên làm thủ tục xuất trại”.
Đêm hôm đó tôi vui mừng và không ngủ
được. Sự vui mừng đó chỉ có tôi biết được
mà không thể chia xẻ với ai kể cả gia đình tôi
ở Biên Hoà cách tôi chỉ 30 km. Đợt thả tù
này chỉ có một mình tôi được tha nên tôi cũng
v n không hiểu lý do là vì tôi chấp hành t t
như con cừu non, hoặc là bên ngoài thiếu
chuyên viên nên cho tôi về để tu sửa cầu
đường hay vì tôi quen biết với ông Bảy Vết?
Hôm sau tôi nói lời từ giả với các bạn R của
tôi và được dẩn lên gặp ông cán bộ hôm qua.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát
đã gần hết tháng 10 rồi. Tâm trạng tôi lúc bấy
giờ rất là mông lung. Những câu hỏi cứ lởn
vởn trong đầu tôi: mình sẽ ở đây đến bao
giờ? Chừng nào VC mới thả mình? Họ đâu
có cải tạo gì mình mà đang tận dụng hiểu biết
của mình? Chả lẽ mình cứ ở đây mãi thì
thành ra “quản lý” ao? v.v.
Vào một buổi chiều giữa thượng tuần
tháng 11, tôi có lịnh gọi vào văn h ng trung
tâm trại, ở đây một cán bộ lạ mặt mời tôi ngồi
đ i diện ông nơi bàn “làm việc”. Ông nói
giọng trầm trầm: “trong quá trình cải tạo, cách
mạng nhận thấy anh có tiến bộ và làm t t
công việc được giao, vì thế anh được cách
mạng khoan hồng cho về sum họp với gia
đình. Tuy nhiên anh phải hứa là không được

Tôi được trao một “Lệnh Tha” được
đánh máy do an An Ninh Nội Chính Trung
Ương Cục Miền Nam ký ngày 11/11/1975.
Căn cứ vào nội dung của tấm bùa hộ mệnh
này, tôi phải trình diện với chính quyền địa
hương nơi cư trú. Tôi cầm giấy này đến
trình cho phòng giữ tài sản cá nhân, nơi mình
gởi đồ trước khi bị giam. Tôi nhận lại tiền đã
gởi (đã đổi qua tiền mới), một sợi dây chuyền
vàng 18, với ông Phật bằng nanh heo rừng,
và một đồng hồ đeo tay bị tráo (khi tôi giao
đồng hồ cho họ giữ thì là hiệu Seiko, lên giây
tự động. Khi tôi nhận lại thì anh giử đồ thấy
t t quá nên “tự nhiên” đổi giùm cho tôi bằng
cái đồng hồ của anh ta tôi không nhớ là hiệu
gì).
Tôi không buồn khiếu nại làm gì vì dư
biết rằng hành động “con kiến đi kiện củ
khoai” này ẽ làm chậm thời gian được tự do
của tôi mà thôi. Tôi nói cám ơn anh ta và vội
vã đi nhanh ra cổng trại giam. Ra khỏi trại
một đoạn tôi có dịp nhìn kỹ lại hàng chữ
Trung Tâm Cải Huấn Chí Hoà hiện rõ trong
ánh nắng ban mai, nơi mà tôi thấm thoát trải
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qua gần năm tháng rồi. Tôi đã thực sự có tự
do rồi ư? Tôi tưởng mình như con chim đang
sổ lồng và bay vào bầu trời xanh. Nhưng
tiếng hỏi của anh x ch lô đang trờ tới đã đưa
tôi vào thực tại: “anh mu n về đâu để tôi đưa
đi?” Anh x ch lô đưa tôi ra bến xe lô về Biên
Hoà gặp lại gia đình au hơn một năm trời xa
cách. Tôi đang bước vào một khúc quanh
mới của cuộc đời tôi sau ngày miền Nam thất
thủ.
AH Đỗ Văn Sến (James)

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền
Bối, cùng quí Ái Hữu/Thân Hữu Công
Chánh một năm mới Kỷ Hợi nhiều Sức
Khỏe, An Khang và Thịnh Vượng

Tiếng Vọng
Ôi tiếc thay, sao ai lại ngốc thế!
Đã bao lần trao cơ hội, đợi chờ
Một lời nói, một cử chỉ se tơ
Anh do dự! Để giờ đây nuối tiếc!
Để bây giờ, hai phương trời cách biệt
Hai con đường, hai hoàn cảnh trái ngang
Thương cho anh, đợi gió, đón mây ngàn
Ôm hình bóng, rồi âm thầm than thở!
“Một lời nói”, gần hết đời thố lộ,
Dẫu muộn màng, sao vẫn quá ấm êm
Đã xác định, tình cảm của riêng em
Chiều lại chiều, nhìn hình nhau thương nhớ
AH Mai Thanh Toàn
TonaMai
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Đà Bê Tông Hậu Áp
Rừng Tràm
Lời Mở Đầu: Tôi xin cám ơn Thầy Phan
Đình Tăng, Thầy cố Nguyễn Đức Chí đã d y
tôi môn Sức Chịu Vật Liệu, Thầy cố Bửu Đôn
đã dậy tôi môn Bê Tông Cốt Sắt. Những bài
học ấy vẫn tiềm tàng trong trí óc của tôi và
đã giúp tôi phát triển ra và giúp ích phần nào
trong việc xây cất cầu cống ở Mỹ. Mong rằng
bài viết này diễn tả được phần nào tâm tư
nhớ ơn Thầy của tôi. Bài này chỉ tóm lược
thôi. Mong quí vị thông cảm.
4 ăm ọc của
ờng
ao Đẳng Công Chánh, Trung Tâm Quốc
Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, đã đặt nặng
cho
sinh viên hiểu rõ sức chịu đựng và ứ bền
của vật li u. Môn Bê Tông Cốt Sắ
k ô
k a ,
T ầy Bửu Đô đã k éo léo d y
nên chúng tôi cảm thấy thích thú với vật li u
đã khám phá khoả 200 ăm
ớ đây.
Sau đó, ô may mắ đ ợc làm trong
phòng Công Tác, sở Thiết Kế, Tòa Đô
á
Sà Gò , đảm trách xây cấ
ờng
tiểu học, chẩn y vi n và chợ búa, nên kiến
thức học ở
ờng do các Thầy d y đ ợc
ứng dụng ngay. Tuy rằng hồ đó ẫn áp dụng
luật l
ũ ủa Pháp, Bê Tông 45, và kiến
thức không đ ợc trau dồ
êm,
nhữ
ô
ờ
đ ợc xây mới cho con
em có chỗ thoáng má à đẹp, những chẩn y
vi n mớ
o đồng bào nghèo và ngôi chợ
nguy nga làm tôi hãnh di n.
Sang Mỹ, au 3 ăm đầu làm cho
hãng xây cấ
, ô đ ợc vô làm cho Texas
Department of Transportation, và may mắn
đ ợc học thêm cao học về ngành Xây Cất
(MS in Structural Engineering), nên sự hiểu
biết à thêm
ều
.
Về Bê Tông Hậu Áp, ô đ ợc khảo
cứu một phần nhỏ, là tìm lo i dầu nào giảm

sức ma sát nhiều nhấ ,
au khi rửa
s ch vẫn giữ sức bám dính với bê tông trong
thesis của ô . Đây là p ần khảo sát thứ 2.
Sau đó một sinh viên tiế ĩ
ê ứu thêm
ằ
á d
á đà mà ô k ảo sát à cắt
thành nhiều đo n. Và cứ
ậy, cho hết
một ngân khoản lớn, khoả
300
à
USD.

Thiết đồ dọc hai nhịp cầu hậu áp
Khi mộ đà ê ô
ịu sức nặng di
chuyể ê đà, y eo ị trí của xe cộ và vị
trí phầ đà,
ững lự
ay đổ
y
.
T ờng phần ở giữa đà, p ía d ới chịu sức
kéo và phía trên chịu sức nén. N
p ần
đầu đà, ứ đó ảm nhiều ay ay đổi nếu
là đà l ê ụ .
ậy, á đặt sắt và cable
o đà ay đổi cho hợp tùy chỗ và với tình
tr ng xe cộ.

Một khúc cầu mang đến công trường hậu áp
Trong section này, các bạn thấy một ông đứng ở trong.
Chiều cao khoảng trống cao khoảng 3.5m có thể dùng cho
nhiều dịch vụ.

Bê tông chịu sức nén rất tốt, trong khi
thép hay cable chịu sức kéo rấ ay. Do đó
nhữ dây a le đ ợc cho vào ống có hình
d
o
pa a ol ay đổi trên
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đồ dọc. Những đo (segments) của đà
bê tông hậu áp đ ợ đú
i
ở theo
họa đồ, kí
ớ à ao độ giố
k
oà
à . Sau đó đ ợ ma
đến công
ờng ráp l i. Nhữ
dây a le đ ợc xịt
dầu
o
à đ a ào ố
đặt sẵn của
từng segment. Khi toàn thể a le đã đ ợc
đ a ô,
à ầu sẽ kéo dây cable cho
những segments khít l i vớ
au à đến
mứ độ đồ án dự định. Một số
ớc của
châu Âu, họ sẽ m dầu vô ố để giữ cable
khỏi rỉ sét và dây cable vẫn có thể d động
sau này. Ở Mỹ,
ời ta sẽ rửa s
à
m
bê tông vô ố để giữ cable nguyên chỗ. Vì
vậy phải rửa thật s ch dây cable và làm cho
nó thật bám dính với bê tông.
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a
a e ô đó. Sau đó ất cả đ ợc nối
ào ompu e để đo l ờng trong lúc thực
hi n. Sau nhiều lần thực hi n với các lo i
dầu, ô đề nghị những lo i dầu ó ể ử
dụ
eo kế uả
ê ứu.
Những công tác xây cầu kiểu này, các
AH/TH CC thấy hình dáng cầu thậ đẹp.
Công vi c làm t
ô
ờ
ũ
a ,í
trở ng i cho vi
l u ô . N
p í
ao à lập dự á
p ức t p.
Những công tác xây cầu treo, họ ũ
làm một phần công tác này. Thay vì làm t i
ỏng, nhữ
e me
đ ợ đú
ay
t
ô
ờ
a ê , để cho trụ cầu chịu
sức nặ
đố đều hai bên và treo trên
trụ cầu. Những cầu này thậ đẹp và nhẹ
nhàng trên những dòng sông dài ở Vi t
Nam.

Cầu hậu áp qua một con sông

Cầu Phú Mỹ được xem là cầu biểu tượng TP
Sài Gòn

Trong thesis của tôi là tìm lo i dầu
ào để sức ma sát ít nhất, từ đầu đà ê ày
đế đầu đà ê k a ần giống nhau. Ngoài
ra, sau khi rửa s ch, sức bám dính ay đổi
chút đỉnh. Công vi c làm thậ k ó k ă , ô
phả m ớn 2 sinh viên ban cử nhân phụ giúp
công vi c làm. Họ giúp tôi cắt những cable
thành từ đo n, xịt dầu, đ a ào ống, gắn
load cell và strain gages, v.v.. Những dụng
cụ
load ell, à
ững chỗ cần ghi sức
chịu của a le đều đ ợc chà s ch và gắn

Quí vị thấy chỉ có hai vật li u bê tông
à ép mà o
ờ đã
200 ăm qua
vẫ
a oà
để làm một cây cầu thật
tốt nhất. T o Hóa đã làm ú
ật và con
ời với rất nhiều bộ phận phức t p,
hòa nhập thật nhịp nhàng và ô
ĩ d ao
êu ăm ữa, o
ời chỉ là t o vật,
không bao giờ làm đ ợc những vậ
làm
một con vật nhỏ chó mèo. Có may ra, làm
những robot giúp ích cho họ mà thôi.
Tóm l , nhờ sự d y dỗ của quí Thầy,
tôi đã ó ữ
ă ả để học hỏi êm à
ó
ộ ự
nhữ
p
l u
thông hữu hi u à đẹp đẽ, ả p ầ ào mó
ợâ
mà
ớ
ỹ đã úp o a đ
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tôi. Xin quí Thầy nhậ
tình Thầy Trò lú
ào ũ
a.
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ô lò
tri ân và
khắng khít

Mấy tiếng gáy
U hoài mong nhớ bạn…

Rừng Tràm

MỘT NGÀY
TẠI ĐIỀN TRANG LỘC XUÂN
Mở cửa ra thấy núi,
Núi bình yên và tin cậy biết bao!
Suốt bốn mùa trời thẳm đến nao nao,
Đất chan chứa màu xanh cây đang lớn.
Xa thị thành văn minh còn khiêm tốn,
Mà gió trăng lồng lộng đắm say người…
Rồi cuối cùng ta đã có một nơi,
Sống-Làm việc-Rong chơi và Suy nghĩ…
Ta sẽ là Lương nông-bỏi chưa thành Hào sĩ,
Cảm khái ngâm câu “dốc cạn một hồ trường..”
Cái cuốc, cái cày, rẫy bái, ruộng nương,
Còn Đất, còn Trời,
Người sẽ còn tất cả…
Tiếng chim hót sớm mai,
Dịu dàng như lời Em một thuở;
Phút bình yên ta lặng nhớ cuộc đời…
Ngoài vườn kia có quả chín sắp rơi,
Chim ăn nhé cho lòng ta vui mấy.
Hoa thắm đỏ, cho dẫu là hoa giấy
Gió tự trời xanh biếc xuống mơn mang;
Hợm hĩnh sắc màu, những cánh bướm
Khoe khoang,
Chợt xao xác
Dường như ghen với gió;
Còn đâu đó bon chen ngàn lá cỏ,
Cứ thản nhiên phung phí ánh mặt trời…
Con cu cườm trên cành mận đánh rơi

Đám mây trắng cần cù như phu trạm,
Cứ từng ngày mang đến những tờ thư
Của Mẹ, của Cha,
Của bao người rất thân đã khuất,
Có cả thư tình
Gom tự gió muôn phương…
Trên đầu ta
Óng ả mảng thiên đường
Ngun ngút trời xanh trong mắt,
Tìm Tự Do,
Ngẩng mặt… gọi Em về…
Mộng bình yên qua giấc ngủ đơn sơ,
Dưới tán lá lung linh chùm hoa nắng.
Dăm đóa hồng
Nở giữa chiều xa vắng,
Lòng bâng khuâng chợt nhớ nụ hôn đầu.
Cuộc hành trình
Đã mấy biển, mấy dâu,
Ngồi thử đếm
Cái Không và cái Có.
Cánh diều mỏng
Lao đao chiều lạ gió
Thoảng thơm hồn thơ ấu khuất trong ta…
Tiếng sáo nào
Đau buốt tiễn Kinh Kha,
Thương biết mấy,
Dẫu trang đời chưa kín…
Vườn ướt đẫm hoàng hôn
Rực vàng như quả chín;
Dăm cánh cò nấn ná đợi qua đêm,
Ngày tiếc nuối dài thêm,
Nắng lả mình thoi thóp…
Đêm cúi xuống,
Một góc trời choáng ngợp
Kìa Chị Hằng!
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Lộng lẫy dáng giai nhân;
Hàng bạch đàn, mắt lá chợt long lanh
Phút tương ngộ niềm vui đầm nước mắt…
Ta ngồi đây,
Gửi lòng muôn bến bờ xa lắc,
Chén rượu tri âm,
Thèm quá đến đau lòng…
Có cái gì thoang thoảng giữa hư không,
Hương nếp mới,
Hay mùa thu chợt đến?
Mặt ao rộng, chập chờn muôn ánh nến,
Gió ngọt ngào như gió của dòng sông...
Chuyện cuộc đời,

Dẫu khổ ải mênh mông…
Ta đối mặt,
Cùng thiên nhiên hào phóng…
Một con cá vẫy đuôi
Cả bầu trời dậy sóng,
Ngàn sao kia run rẩy giữa vô cùng…
Cánh chim nào,
Thanh thản đến ung dung,
Đang nhịp cánh
Dưới vầng trăng rạng rỡ…
Đồng nai, mùa thu 1999

AH Lê Phương Nguyên

Chiều ba mươi nợ réo tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa,
Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà
NGUYỄN CÔNG TRỨ

Hoa Bluebonnet, Texas
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NĂNG LƯỢNG
AH Hồ Viết Phán
1. Nguồn năng lượng đầu tiên của sự
sống:

Ngày nay các nhà Khoa học gia đã khám
phá ra một hợp chất mà ít người biết đến, có
tên là Pyrophosphate - là một nguồn năng
lượng hình thành sự sống đầu tiên trên trái
đất. Từ một vi khuẩn nhỏ nhất đến một cơ
thể phức tạp của con người, mọi sự sống
đều do một phân tử vận chuyển năng lượng
gọi tên là ATP (Adenosine Triphosphate) để
được tồn tại. ATP chứa năng lượng hoá học,
trong một dạng có thể sử dụng bởi các chất
hữu cơ. Theo nhà khoa học tên là Trence
Kee của trường Đại Học Leedo tại Anh quốc
- cho rằng một hoá chất giống như ATP là
Pyrophosphate, có khả năng dẫn truyền
năng lượng Phosphate, có 4 nguyên tử
Oxygene liên kết với một nguyên tử
Phosphor ở giữa, có mặt trong tế bào sống.
Khi kết hợp 2 phân tử nước (H2O) sẽ tạo
thành Pyrophosphate là một hoá chất dẫn
truyền năng lượng.
2. Năng lượng sinh học:
Trong cơ thể của mọi sinh vật đều tiềm
ẩn một năng lượng. Đứa bé lúc còn nằm
trong bụng mẹ đã hấp thụ được năng lượng
của người mẹ. Vừa lọt lòng là đã có sẵn
năng lượng để có thể cất lên tiếng khóc đầu
đời, đó là năng lượng ban đầu. Dần dà, cơ
thể được phát triển nhờ vào các chất dinh
dưỡng (thức ăn, nước uống) và bộ máy sinh
hoá trong cơ thể biến chuyển thành năng
lượng được gọi là Năng Lượng Sinh Học.
Năng lượng này được tích lũy hoặc phát ra
nhiều hay ít hoàn toàn tuỳ thuộc vào Hệ
Thần Kinh. Tuy nhiên trong các thức ăn thức
uống có các tác dụng phụ, ăn nhiều muối sẽ
bị cao huyết áp, ăn nhiều chất béo sẽ bị cao
mỡ, ăn ngọt nhiều hay ăn chua nhiều đều
sinh biến chứng cho cơ thể. Nhưng sự sống
của con người nhờ vào hai nguồn năng
lượng: nguồn thứ nhất là Năng Lượng Sinh
Học do các chất dinh dưỡng và nguồn năng

lượng thứ hai là do sự tiếp nhận dưỡng khí
gọi là Năng Lượng Vũ Trụ.
3. Năng lượng vũ trụ:
Khi đề cập đến năng lượng, chúng ta
nghĩ ngay đến nhà Vật Lý Học Albert
Einstein rất nổi tiếng với Thuyết Tương Đối
(Theory of special Relativity) và trở thành
nhà bác học rất nổi tiếng qua nhiều khám
phá mới lạ của thời bấy giờ, nhất là vấn đề
Nguyên tử năng lượng (nuclear energy) và
để lại một công thức: E = mc2.
Trong đó: “E” (energy) là năng lượng,
“m” (molecular mass) là trọng khối phân tử,
“c” (celerite/speed) là vận tốc.
Sự di chuyển của mọi vật thể dù là thể
đặc, thể lỏng, thể khí, đều có thể tạo ra năng
lượng. Những nhà máy thuỷ điện sản xuất
điện năng nhờ vào một khối nước rơi từ một
độ cao, mà công suất điện tỷ lệ thuận với lưu
lượng nước (debit) và chiều cao cột nước
(hauteur de chute). Hiện nay tại nhiều nơi,
người ta đã sử dụng một số quạt gió để thay
thế nhiên liệu cho nhà máy phát điện. Gió chỉ
là do không khí chuyển động.
Như vậy chúng ta có thể suy luận
được hệ thống hô hấp của con người làm
không khí di chuyển bằng cách hít vào và
thở ra cũng có thể cung cấp được năng
lượng cho con người và đó chính là Năng
Lượng Vũ Trụ.
Để kiểm chứng điều này, hiện nay các
nhà Khoa học gia đã khám phá ra trong cơ
thể con người có những lỗ rỗng cực nhỏ,
nhỏ hơn tế bào, chứa đựng các hạt lượng tử
cực nhỏ và họ đăt tên là hạt Quarks, vì có
chứa electron, proton và neutron là 3 thành
phần cấu tạo của nguyên tử. Nhưng họ
không giải thích các hạt Quarks này từ đâu
mà có. Hằng ngày chúng ta đã đưa một
lượng không khí ra vào cơ thể. Không khí
chứa 3 loại khí gồm:
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78% khí Azote
(m=14)
21% khí Oxygene (m=16)
1 % khí Argon
(m= 39,348)
Trọng khối phân tử của không khí = 78% N2
+ 21% O2 + 1% Ar = 29,348g.
Chính khối lượng của không khí này di
chuyển ra vào giúp cho cơ thể tạo ra được
năng lượng (do công thức E= mc2) và năng
lượng tích lũy trong cơ thể đã tạo ra hạt
Quarks. Chúng ta có thể kiểm chứng sự
hiện hữu của các hạt Quarks này từ các
đống tro tàn của các lò hoả táng. Đó là
những viên xá lợi, bởi vì sức nóng của lò
thiêu với nhiệt độ trên 1000 độ C, các hạt
Quarks này kết lại với nhau để tạo thành
những viên đá cứng, lấp lánh màu sắc gọi là
xá lợi và thân xác đã trở về với cát bụi biến
thành đống tro tàn. Chỉ những hạt Quarks
mới chịu được sức nóng này thôi. Trước đây
hơn 2000 năm, sau khi nhập diệt, hoả táng,
Đức Phật Thích Ca cũng đã để lại nhiều viên
xá lợi. Tôi đã được xem hình chụp các viên
xá lợi do một cư sĩ sống tại miền Nam
California thu thập được (collection). Hiện
nay ở Thụy Sĩ có một công ty sản xuất đá
quý cũng lấy từ tro của các lò hoả táng (cũng
là các hạt lượng tử Quarks đó).
4. Tích lũy năng lượng cho cơ thể để
gíup cho sức khoẻ tốt:
Muốn bảo vệ sức khoẻ tốt, ngừa phòng
bệnh hoạn, phải biết cách tích lũy năng
lượng cho cơ thể. Hằng này chúng ta vẫn
tiếp thu được 2 nguồn năng lượng như đã
nói trên. Nhưng nhiều lực vì áp lực của công
việc, lo lắng nhiều, phiền muộn khó tránh
khỏi, làm tiêu hao quá nhiều năng lượng,
ảnh hưởng đến sức khoẻ. Một trường hợp
cụ thể mà trong chúng ta ai cũng đã trải qua.
Qua một đêm ngủ ngon giấc, sáng sớm thức
dậy cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhẹ
nhàng và thoải mái bởi vì năng lượng vào
nhiều qua hơi thở, lúc trí óc yên nghỉ (năng
lượng vào nhiều mà ra rất ít). Ngược lại qua
một đêm thức trắng, không ngủ được, suy
nghĩ lung tung, làm hao tổn năng lượng (vào
ít mà ra nhiều). Sáng thức dậy sẽ cảm thấy
mệt mỏi. Như vậy chúng ta có thể biết
được: Cái cốt lõi của việc bảo vệ sức
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khoẻ của con người là phải biết cách tích
lũy năng lượng.
Năng lượng tích lũy để dành cho việc tiêu
hao năng lượng do công việc hằng ngày. Có
người hỏi tôi vì sao một vị thiền sư như thầy
Thích Nhất Hạnh mà bị stroke hơn hai năm
rồi vẫn chưa tỉnh?? Như vậy thiền có hiệu
quả cho sức khoẻ hay không??? Qua những
phần chứng minh trên và những phần trình
bày kế tiếp, tôi có thể mạn phép trả lời: Vì đã
mang nặng cái tâm Bồ Tát, thầy lấy việc đạo
ra giúp việc đời quá nhiều, làm tiêu hao
năng lượng, nhiều hơn mức dự trữ hay tích
lũy. Các vị chân tu thường nghĩ đến việc
hoằng pháp và giúp lo cho bá tánh, không
nghĩ đến bản thân của mình lo tích trữ năng
lượng cho sức khoẻ.
Chúng ta hãy lắng nghe và suy ngẫm lời
nói của vị thiền sư Brahnarsh Pattiji như sau:
“Mọi khổ đau của thể xác đều phát xuất từ
phiền muộn trong tâm trí. Mọi phiền muộn
trong tâm trí đều phát xuất từ sự non nớt của
trí tuệ. Sự non nớt của trí tuệ phát xuất từ sự
thiếu hụt năng lượng tâm linh. Thông qua
thiền, khi chúng ta tiếp nhận dồi dào năng
lượng vũ trụ, trí tuệ sẽ trở nên thuần thục.
Dần dà mọi phiền muộn trong tâm trí dừng
lại, mọi khổ đau thể xác sẽ tan biến, thiền
định là cách tốt nhất để chữa lành mọi
bệnh tật.” Chúng ta thử tìm hiểu xem vì sao
thiền định có thể tích lũy được năng lượng
để giúp cho bảo toàn sức khoẻ.
5. Thiền định chánh niệm:
Thiền định chánh niệm là một trong
những cách thiền của Phật Giáo, dồn tâm trí
vào việc theo dõi hơi thở để tâm không bị
xao lãng bởi những suy nghĩ lung tung, gọi là
tâm viên ý mã. Sự suy nghĩ lung tung đó gọi
là tạp niệm, nó làm tiêu hao năng lượng rất
nhiều. Trong lúc thiền phải để cho đầu óc
trống rỗng, không khí sẽ ào ạt tràn vào cơ
thể, mới có thể tạo nhiều năng lượng và tích
lũy năng lượng.
Vấn đề khó nhất là trong lúc thiền làm
sao để tránh tạp niệm. Muốn vậy chúng ta
phải dựa vào niềm tin tôn giáo. Thiền không
dành riêng cho những ai theo đạo Phật, mà
tất cả mọi người có tôn giáo khác, hoặc
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không có tôn giáo vẫn áp dụng vô tư. Nếu là
người theo đạo Phật, lúc thiền nên tâm niệm
danh hiệu Phật “Nam Mô A Di Đà Phật”. Nếu
người theo Thiên chúa giáo thì tâm niệm lời
Chúa dạy, hoặc thầm nguyện “Vinh danh
Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế giúp
người thiện tâm”. Nếu không có tôn giáo thì
đưa vào việc đếm số cho mỗi lần hít vào và
thở ra 1-2-3-4… Tuy nhiên có niềm tin vẫn
hay hơn.
Mẹ của tôi qua đời vì bệnh ung thư, sau
khi bác sĩ cho biết bịnh trạng ung thư
(Cancer Du Col) mới vào giai đoạn đầu, bà
vẫn sống bình thường, sinh hoạt bình
thường. Nhưng đêm nào trước khi đi ngủ, bà
đều ngồi niệm Phật và lần chuỗi tràng hạt
(108 hạt) khoảng nửa tiếng đến một tiếng
đồng hồ. Nhờ vậy bà kéo dài thêm 18 năm
tuổi thọ. Ngoài ra một số bạn bè của tôi sau
khi bị bác sĩ chê vì bó tay không chữa trị
được ung thư gan, các bạn của tôi đã ăn
chay trường và thiền, đã kéo dài tuổi thọ từ
10 năm đến 15 năm. Và có rất nhiều người
khác cũng đã chữa bệnh ung thư bằng cách
thiền. Tất cả đều là tùy duyên nghiệp.
6. Thiền định như thế nào mới khả thi
(viên mãn)?
Thật sự tôi chưa được tham dự một khóa
tu thiền nào cả, nhưng có đọc qua sách vở
và biết chút ít. Sau đó tôi tự tu tập một mình
trong 5 năm qua (30 phút/mỗi buổi sáng)
nhưng không mấy khả thi. Tuy nhiên hai năm
trước đây do duyên may, tình cờ tôi tìm thấy
được một tài liệu chỉ dẫn kèm theo một sơ
đồ chỉ dạy cách thiền và áp dụng. Tôi thấy
rất khả thi và có tính chất khoa học, mà tôi
xin lý giải sau đây:
a. Chọn không gian và thời gian
thiền: không gian thuận lợi là nơi
thoáng mát. Thời gian thuận lợi là
sau khi tắt nắng, lúc bụi bặm trong
không khí lắng xuống, không khí
trong lành.

b. Đầu lưỡi đưa lên chạm hàm
trên để chận không cho không
khí dẫn vào phổi giúp phổi bớt
làm việc.
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c. Ngồi bán già, kiết già, xếp
bàng, cốt yếu là giữ cho lưng
thẳng đứng. Hệ thần kinh chạy
dọc theo xương sống, dẫn
truyền năng lượng dễ dàng.
d. Bàn tay phải gác lên bàn tay
trái với hai đầu ngón tay cái
chạm vào nhau, để tạo thành
một vòng khép kín (circuit
ferme’) năng lượng không thoát
ra ngoài.
e. Hít vào và thở ra bằng bụng,
khi hít vào phình bụng to ra để
chứa không khí. Lúc thở ra hóp
bụng vào để đẩy hết các tạp
khí thoát ra ngoài. Cái bụng
được sử dụng như cái bơm để
dẫn truyền hơi thở và dẫn
truyền năng lượng. Máu sẽ
được hâm nóng nhờ năng
lượng và lưu thông dễ dàng,
giúp cho tim nhẹ gánh (Như
vậy là tim, phổi đều được nhẹ
gánh).
f. Dẫn truyền năng lượng theo
Đông Y Học, thần đi đâu thì khí
theo đó. Rất đúng (qua trải
nghiệm), lúc hít vào hướng
dòng suy nghĩ lên đỉnh đầu,
đưa năng lượng lên đầu để
giúp các mạch máu não lưu
thông dễ dàng, bởi vì các tế
bào não được các mạch máu
này bao quanh hộp sọ nuôi
dưỡng. Tế bào não vô cùng
quan trọng, các tế bào trong cơ
thể chết đi có thể tái sinh,
nhưng tế bào não mà chết đi là
ngàn thu vĩnh biệt, mà lại ảnh
hưởng đến các tế bào khác
trong cơ thể (bệnh Azheimer
hay Dementie cũng do một số
tế bào này chết). Lúc thở ra,
hướng dòng suy nghĩ đến
huyệt đan điền (phần dưới rốn),
đưa năng lượng về tích luỹ tại
đây để phân phối đi khắp cơ
thể. Dòng năng lượng sẽ được
dẫn truyền luân lưu giữa đỉnh
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đầu và huyệt đan điền và phân
phối khắp các bộ phận của cơ
thể. Khi các tế bào được cung
cấp đầy đủ năng lượng, các hệ
miễn nhiễm kháng thể được
trang bị đầy đủ vũ khí để chống
chọi với các vi khuẩn xâm nhập
và ngoại cảnh trái gió, trở trời.
Hèn gì các thầy thuốc Đông y
ngày xưa cho rằng: chữa bệnh
bằng khí trời là thượng sách,
chữa bệnh bằng thuốc men
là hạ sách. Cơ thể con người
được cấu tạo với hàng tỷ tế
bào, mỗi tế bào được bọc bằng
một chất kết dính có tên là
Pepide chất này do não bộ tiết
ra cũng là chất dẫn truyền cảm
ứng từ não bộ. Vì vậy lúc các
tế bào nào tốt đẹp và khoẻ
mạnh não bộ được yên lành,
thì các tế bào trong co thể cũng
được ăn theo, cơ thể sẽ được
khoẻ mạnh và ngược lại. Đúng
là thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu
trừ.

adenosine diphosphate (ADP).
------------------------------, HIGGS FIELD và HIGGS
BOSON.
1-QUARK LÀ GÌ?
ɔ

Quark
ngày nay.

1968
Stanford Linear Accelerator
Center
là Murray Gell-Mann và George Zweig
1964.

proton và neutron
.

7. Kết luận:
Ngoài việc tập thể dục để giúp cho bộ
máy sinh hoá trong cơ thể hoạt động tốt,
giúp cung cấp Năng Lượng Sinh Học. Thiền
định theo dõi và dẫn tryền hơi thở sẽ giúp
cung cấp Năng Lượng Vũ Trụ cho cơ thể.
Tích luỹ dự trữ năng lượng để giúp cơ thể
khoẻ mạnh.

 Ghi chú
In chemistry, a pyrophosphate is a phosphorus
oxyanion. Compounds such as salts and esters are
also called pyrophosphates. The group is also called
diphosphate or dipolyphosphate, although this should
not be confused with phosphates.
When pyrophosphate is cleaved by the add of
water, a great deal of free energy is released. ATP is
an abbreviation for adenosine triphosphate, a complex
molecule that contains the nucleoside adenosine and
a tail consisting of three phosphates.
Energy is usually liberated from the ATP molecule
to do work in the cell by a reaction that removes one
of the phosphate-oxygen groups, leaving

1995
FERMILAB
Top
Quark
quarks

, chúng ta có
“ x f av r ”.
six flavours”
sau: up, down, strange, charm, top, bottom.
Quark up và down
proton có hai up
down (Xem hình
neutron có hai down
up.
(each has three quarks).
là particle decay
D
up và quark down

up và down.
.
strange,

charm, top, bottom
Particle
Accelerators

.

Electron luôn
Quark

(negative charge)
.
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Cầu mong cho bà con xa gần, b n bè thân
thiết luôn giữ cho thân tâm an l c.

Quark
.
Electron

Quark
Quarks khác trong

20-5 -2015
San- Antonio, Texas.

.

AH Hồ Viết Phán
BPT cám ơn AH Hồ Viết Phán bài viết
phân tích tỷ mỉ và rất có lợi cho các
AH/TH CC về tập thiền. Xin AH viết
thêm nhiều bài nữa.
2-HIGGS FIELD VÀ HIGGS BOSON LÀ GÌ ?

Ô Cửa Nhìn Đời
Kín bưng giữa bốn bức tường,
Cũng may còn một ô vuông nhìn đời:
Nhìn mùa thu lá thu rơi,
Nhìn chiều mưa đổ tơi bời bên song,
Lặng nhìn những buổi trời trong
Nghe con chim hót mà lòng không vui,
Có khi nhìn thấy mặt người,
Lạnh căm đôi mắt thay lời chào nhau…
Dõi nhìn chiếc én về đâu,
Giữa trời thăm thẳm một màu chiều buông,
Hoàng hôn nhìn sợi khói vương
Trên hàng cây đứng cuối đường xa xăm;
Đêm nao thoáng thấy trăng rằm,
Qua nhanh như sợ ai cầm lấy tay…
Cả đời nhìn mãi mây bay,
Sao hôm nay bỗng lòng ngây ngất sầu,
Nhắm đôi mắt nhìn thật sâu:
Một trời tang tóc, ấy màu quê hương…
Bờ môi mặn giọt đoạn trường,
Vẫn xanh mơ ước con đường nở hoa…
Có vì sao ở thật xa,
Dịu dàng màu mắt như là cố nhân,

Nhìn nhau tha thiết ân cần,
Cùng tương tư một mùa xuân thiên đường…
Đêm về nhìn ánh đèn vàng,
Dọc tường vôi xám sáng hàng kẽm gai,
Vách bên có tiếng thở dài,
Biết anh đã lỡ mộng đời tự do;
Mấy phòng liên tiếp cùng ho:
Là lời nhắn nhủ dặn dò gì nhau;
Nghe lòng ấm giữa đêm sâu,
Biết đời còn những nhịp cầu tri âm;
Trong tăm tối, nỗi vui thầm
Tỏa hương như giữa một đầm hoa sen…
Sắc trời bàng bạc sương in
Tiếng con vạc lẻ vừa chìm đâu đây…
Cửa đời nhỏ tựa bàn tay,
Vẫn nhìn thấy ánh sao Mai rạng ngời…
Lê Phương Nguyên
T.20, Mùa thu 1983
(Bài thơ này LPN viết khi ngồi tù chung thân)
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EM ĐẾN…
Em đến như đường trăng viễn xứ
Sắc áo hoàng hôn lộng ráng chiều
Em đến trong lòng tranh tố nữ?
Hay từ hạnh ngộ của Tình Yêu?
Em đến, mùa thu hoa vàng cúc nở
Giữa mùa thu tròn tuổi cuộc đời anh
Em đến, cánh chim hồng bé nhỏ
Giữa bầu trời dịu mát một màu xanh
Em chợt đến tưng bừng như thoáng nắng
Những ngày mưa tiếp nối những ngày mưa;
Em diễm ảo như một cành hoa trắng
Mà lòng anh hoang vắng tự bao giờ ...
Ôi! dịu dàng Em đến rất ngây thơ
Vầng trán xinh xinh môi thắm đợi chờ ...
Lặng lẽ nhìn em niềm vui bát ngát
Đã thiên đường anh cứ tưởng như mơ
Em đến, bài tình ca thơm ngát
"Lênh đênh trời rộng nhớ sông dài..."
Lời Em đã mơ hồ trong ánh mắt
Nghiêng nghiêng chiều, rộn rã nắng vàng phai...
Em đến gọi mùa xuân đã mất
Trở về đây đôi cánh nhịp nhàng bay
Em đến gọi mùa xuân xuống thấp
Ngày bao dung, hoa nở, nước sông đầy…
Em đến gió lùa thơm tóc biếc
Trời hân hoan trong vắt mắt em cười
Lòng nghe vỡ nhịp tim nồng bất tuyệt
Sợi tơ trời run rẩy cũng lây vui
Em đến! Và bao giờ em lại đến?
Cánh chim Bằng trời rộng gửi tương tư
Dẫu xa cách đến muôn trùng của biển
Còn thấy Em tóc rối vẫy tay cười ...
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN
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Tâm Sự Của AH Bửu Hiệp
AH Bửu Hiệp
Tôi đảm trách Lá Thư AHCC 4 số từ số
109 đến số 112. Trong 2 số đầu, LT số 109 và
110, đa số các bài là của các AH mà tôi quen
biết. Đến Lá Thư số 111, dù chúng tôi hết sức
kêu gọi các AHCC tham gia viết và gửi bài về
cho Lá Thư, nhưng tiếng gọi vô vọng. Vì vậy,
tôi có Email cho AH Bửu Hiệp, trước năm 75,
cựu Phụ Tá Chuyên Môn, Tòa Đô Chánh, xếp
lớn của tôi, giúp tôi viết bài kêu gọi, vì tôi thấy
AH có rất nhiều kinh nghiệm và đã phụ trách
nhiều năm Lá Thư.
Sau đây, là Email của AH Bửu Hiệp trả
lời tôi:
Anh Trực thân,
Anh có gởi cho tôi lá thư, nói rằng tôi đã phụ
trách LT vài số, có kinh nghiệm, và nhờ tôi viết
thư kêu gọi anh chị em AH viết bài cho LT.
Tôi xin nói với anh mỗi thời kỳ mỗi khác. Tôi
phụ trách LT vào khoảng năm 1975, cách đây
43 năm rồi. Sau 30 tháng 4, 1975, ngày ấy,
anh chị em mới chạy tán loạn qua bên nầy, có
người nhờ cố vấn khi cùng làm việc với nhau
ở Saigon, giúp đở tìm cho vài việc, có người đi
qua Phi Châu, có người đi học lại, có người
vào xin việc lương 3 đồng ba cọc, tùy hoàn
cảnh gia đình của mỗi người.
Hồi ấy LT rất cần thiết, 2 tháng hay 3 tháng
phát hành 1 LT, anh chị em cần liên lạc với
nhau, trong LT nói toàn bạn bè giới thiệu cho
nhau việc làm, bạn bè hỏi thăm chuyện vượt
biên, chuyện vào phi trường Tân Sơn Nhất đi
DAO, chuyện ra bến tàu Sàigòn đi tàu Việt
Nam Thương Tín, không phải như anh cho ra
LT mỗi năm 2 kỳ, như bây giờ.
Quan điểm của tôi ngày ấy là, LT dầu dày,
dầu mỏng, tôi cũng cho phát hành, không trễ
hạn. AH nhận LT vui lắm, viết thơ cho tôi
khuyến khích. Tôi điện thoại thường xuyên với
bạn bè, để yêu cầu họ viết thơ, dầu ngắn, dầu
dài. Tôi cho họ biết, kẻo họ ngại gởi bài đi mà
không được đăng. Tôi nói với họ bài nào anh
chị gởi cho tôi, tôi cũng cho đăng tuốt luốt,

miễn không nói xấu nhau, chưởi bới nhau vì lý
do chính trị hay tôn giáo. Bài nào AH gởi đến
cho tôi đều đề tên thiệt của mình, nên đọc thơ
biết nhau khoái lắm.
Những AH lớn tuổi qua bên nầy, lúc ấy, cũng
có một nỗi buồn, nói chẳng nên lời. Tiếng Anh
còn ú ớ, lái xe còn lạng quạng, sợ tai nạn khi
lái xe, ra đường xe chạy như mắc cửi. Cứ một
hai tháng lại có một phiên họp AH, anh chị em
gặp nhau vui lắm, thôi thì tâm tình tuôn ra như
gió.
Có hôm, tôi ngồi cùng bàn với Ông Hoàng
Đình Căng. Ông có một căn nhà ở An Cựu ở
Huế, tôi cũng có một căn nhà gần nhà của
Ông.
Ông than thở với tôi, hỏi tôi khi nào mình về
thăm An Cựu, thăm nhà của mình. Tôi nói với
Ông chắc còn lâu lắm. Sau đó, tôi gởi cho
Ông một bài thơ sau đây:
Thơ lục bát tặng người hoài hương.
Kính tặng Ông Hoàng Đình Căng
Mai mình An-Cựu về chưa?
Cây đa bến củ còn chờ mình không?
Giòng sông nắng đục mưa trong,
Còn thương còn nhớ còn mong mình về?
Kể từ môt độ xa quê,
Tâm tư khắc khoải thương về thần kinh.
Giang sơn gấm vóc hửu tình,
Để thương để nhớ để mình nhớ thương.
Thuyền tình chừ đã tơ vương,
Trăm thương nghìn nhớ canh trường thâu canh.
Trăng khuya thấp thoáng bên mình,
Trăng ơi trăng tỏ mối tình cùng ta.

Khi rảnh rang, tôi lại gọi điện thoại nói chuyện
cà kê dê ngỗng với Ông Mã Minh, khi qua đây
Ông ở Texas.
Ông Mã Minh khi trước làm việc ở Tổng Cục
Kiều Lộ, còn tôi làm việc ở Tòa Đô Chánh Sài
Gòn. Cứ mỗi chiều về, Ông Mã Minh hay tổ
chức chơi quần vợt ở Sân Quần Vợt sở Dụng
Cụ Gia Định. Tôi cũng ra chơi quần vợt ở đó.
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Ông dạy cho tôi phương cách chơi quần vợt.
Ông nói:

Cho đường banh tha thướt tiến lên nhanh .
Từng bước đi chầm chậm và song hành
Thắng một trận em nhìn anh trìu mến.

“Nghề chơi quần vợt cũng lắm công phu.
Không phải cầm vợt mà đánh đại quả banh là
được đâu.

Nụ cười em anh vẫn còn quyến luyến,
Quên làm sao xao xuyến cả tâm hồn .
Tình chúng mình chung thủy cả vạn niên
Dầu xa cách vẫn còn nằm trong tâm khảm.

Ðường banh có quả đánh “líp”, có quả đánh
“chặt”, có quả “bỏ nhỏ”, có quả “đánh dài”, có
quả “thọc nách”, có quả “lốp”, có quả “từ trên
đánh xuống”, có quả “ từ dưới đánh lên”, có
quả “đánh tay phải”, có quả “đánh tay trái”, có
quả “dụ”, có quả “gạt”, nhiều lối đánh khác
nhau. Phải biết cầm vợt cách thế nào cho phải
cách, khi thi cầm “lỏng”, khi thì cầm “chặt”. Có
người ham mê quần vợt, ban đêm cầm vợt,
tập đánh tay trái, tập đánh tay phải, tập đánh
một mình, như múa kiếm dưới trăng.”

Sức tuổi già ắt có ngày phải giảm,
Mơ ngày xưa vung kiếm bén dưới trăng .
Em ơi em có hay chăng,
Tình mình bất diệt trăm năm vẫn còn.

Vì thấy chơi quần vợt cũng chạy nhảy, khi
giang tay phải, khi về tay trái, như là một môn
thể thao, giúp ích cho sức khỏe của mình, và
do đó tôi ham mê quần vợt lạ thường, yêu
thương nó, nên có làm hai bài thơ “con cóc”
cho vui sau đây :
Anh nói với em anh chưa giã từ vũ khí.
(Bài thứ nhất)
Anh nói với em anh sẽ giã từ vủ khí,
Anh nói với em anh vẫn còn mơ tưởng đến em.
Từ dạo đôi ta ngày đầu khi mới làm quen,
Anh đã đắm đuối yêu em, yêu em tha thiết.
Bàn tay anh siết chặt, bàn tay em mãi miết,
Mình dìu nhau đi trong quảng vắng đêm trường.
Em còn nhớ không em có những buổi sáng mờ
sương,
Mình đã cùng nhau lên đường đi tập dượt.
Quả banh mượt mà mình đưa lên dồi xuống,
Những đường banh thần sầu lả lướt của ngày xưa.
Ngại gì đâu có ngày nắng hay đêm mưa,
Đã yêu nhau mình còn đâu ngại mưa hay nắng.
Em thấy không em, anh vẫn nhìn em đắm đuối,
Như thuở nào mình mới biết yêu nhau.
Ngày nay tóc bạc mái đầu,
Còn yêu em mãi một mầu như xưa.

Anh nói với em anh sẽ giã từ vủ khí.
(Bài thứ hai)
Anh nói với em anh sẽ giã từ vủ khí,
Gác kiếm cung thời oanh liệt ngày qua.
Tìm đâu nữa những buổi mát chiều tà,
Anh dìu em tay cầm tay cùng bước.
Cây vợt nầy mân mê và lã lướt

Anh Trực thân,
Đây là đôi lời tâm tình nói chuyện với anh cho
vui.
Trong đoạn chót, tôi có nói về chuyện chơi
quần vợt như là một môn tập thể dục. Nếu
chơi quần vợt không phải sở thích của mình,
thì môn tập thể dục hay hơn cả là đi bộ.
Khi đi bộ, như Bác sỉ Đổ Hồng Ngọc có nói, hít
vào và thở ra. Đi bộ cần có một máy đo đếm
bước đi (pedometer), mỗi ngày phải đi chừng
4000 bước, và nơi tay có mang đồng hồ. Cần
đi khoảng nửa giờ hay 45 phút mỗi ngày.
Đi bộ thường xuyên mỗi ngày, không có ngày
nào bỏ đi, sẽ giúp mình không có bệnh tật, vui
vẻ với tuổi già.
Thôi xin chào anh nhé.
Bửu Hiệp
Cám ơn AH Bửu Hiệp rất nhiều. Dù AH
không giới thiệu tôi cùng với các AHCC khắp
nơi về việc viết bài, nhưng bài này với tâm
tình cởi mở của xếp lớn của tôi, hy vọng sẽ
làm thay đổi các AH khác. Dù nay, AH Bửu
Hiệp đã ngoài 90 tuổi, nhưng vẫn còn chơi
tennis, vẫn viết bài, và đặc biệt vẫn theo dõi
Lá Thư AHCC, và đã viết cho LT số 111 hai
bài viết. Chúng tôi mong rằng các AH khác sẽ
tham gia viết bài và gửi về cho Lá Thư, vì đây
là của chung toàn AHCC. Muốn gìn giữ nó,
chúng ta cần phải thông tin cho nhau, tiếp
nối với nhau bằng những bài viết về Tin
Tức, Kỷ Niệm hay về mái trường Công
Chánh xưa.
BPT
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Quê Nhà Trong Ký Ức
Ngược xuôi những nẻo đường chiều
Gợi thương nhớ cảnh tịch liêu quê nhà…
Quạnh hiu còn bóng Mẹ già,
Tóc sương mới biết đời là bể dâu;
Nhớ dòng sông, nhớ nhịp cầu,
Trời thu ai nhuộm một màu nước xanh;
Nhớ từ những nhịp mưa nhanh,
Thương con chim ướt, thương cành hoa lê;
Chiều trên những lối đi về,
Dáng con trâu bước nặng nề mà vui;
Hàng tre xưa có còn tươi,
Nhớ cây nêu đứng giữa trời đón xuân;
Khói chiều mái rạ rưng rưng,
Nồi cơm với đĩa muối vừng thơm lâu;
Nhớ như nhớ mối tình đầu,
Là ngôi chùa cổ sẫm màu rêu phong;
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Những vành trăng muộn cong cong,
Quen nhau từ thuở bên song hẹn hò;
Nắng hoàng hôn nhuộm trời mơ,
Hàng cò giăng trắng trên tờ giấy xanh;
Cánh đồng ai vẽ nên tranh,
Nhớ màu lúa chín long lanh hạt vàng;
Nằm mơ điệu sáo dịu dàng,
Thương con diều giấy lang thang lưng trời;
Đêm hè đom đóm rong chơi,
Đèn hoa như hội gọi mời trăng sao
Những màu hoa tím cầu ao,
Còn gây hương nhớ thuở nào xa xưa;
Đêm xuân sau phút giao thừa,
Cha ngồi bên án làm thơ khai từ;
Mùa đông cái lạnh tháng mười,
Ổ rơm quanh bếp nhìn trời bão mưa;
Ngày hè buồn nhất buổi trưa,
Chợt con gà gáy ngẩn ngơ xóm nghèo;
Con đường quen khách vắng teo,
Còn nghe tiếng gió đưa vèo lá thu;
Đâu đây trong cõi sương mù,
Của thời thơ ấu lời ru mẹ hiền,
Đâu đây trong cõi thần tiên,
Chiêm bao ướt đẫm ưu phiền còn say;
Nhìn trời thương đám mây bay,
Lang thang chẳng biết đường đi lối về,
Dẫu ta biền biệt trời quê,
Vẫn còn có ánh trăng thề trên cao,
Vẫn còn sáng những vì sao,
Long lanh như hạt minh châu soi đường…
Lê Phương Nguyên
Saigon 1978
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Tự Tạo Hạnh Phúc Ở Tuổi Già
AH Bùi Đức Hợp
Giai đoạn "bệnh" trong chu kỳ "sinh,
lão, bệnh, tử" là giai đoạn bi đát nhất của đời
người. Ở tuổi già, ai cũng có bịnh, không
nhiều thì ít. Riêng tôi mang quá nhiều bệnh,
được các bạn cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn,
Bùi Chu, bình bầu là người có nhiều bệnh
nhất thế gian.
Dưới đây, tôi xin thưa những sức
mạnh nào đã giúp tôi sống vui với bệnh tật ở
tuổi già:
I) Tâm tình cảm tạ: Ông Trời ban cho
tôi 2 điều quý: trí tuệ và may mắn.
1) Trí tuệ: Nhờ trí nhớ tốt, tôi học
thuôc lòng tự điển bỏ túi Pháp Việt khi học
lớp Đệ Thất trung học của thầy Tú Tiển,
Hành Thiện. Tôi nhớ gần hết bộ UBC
(Uniform Building Code) khi đi phỏng vấn xin
việc tại công ty CF Braun, Alhambra, CA,
năm 1980. Nay ở tuổi 82, tôi quên nhiều thứ
nhưng vẫn còn nhớ UBC, SBC, Quy Chuẩn
Xây Dựng VN. Nhờ vậy, tôi thấy dễ dàng,
thoải mái khi duyệt xét các dự án tại HK,
cũng như tại VN.
2) May mắn: Tôi đã nhiều lần thoát
chết trong "35 ngày vượt biển" (X. HK 1),
trong "thoát hiểm" (X. HK 3), trong "3 thăng,
3 trầm" (X. HK 9), trong cơn mê tại bến xe
Giáp Bát, Hà Nội.
Ngoài ra, phải kể đến may mắn thi cử:
Tôi đậu bình thứ trong kỳ thi Trung Học phổ
thông năm 1952 tại Nam Định, Tú Tài I năm
1954 tại Hà Nội, Tú Tài II tại Sài Gòn năm
1955, Kỹ Sư Công Chánh năm 1958 tại Sài
Gòn, PE (Professional Engineer) năm 1980
tại bang Cali sau 3 tháng tự học, ngay khi
đạt chân tới HK.
Nhờ trí tuệ và may mắn, tôi đạt được
những thành tich đáng kể:

a) Trước năm 1975, ngạch trật sau
cùng là Kỹ Sư Đặc Hạng với 1 Anh Dũng Bội
Tinh và 14 huy chương Danh Dự các ngành:
- tân tạo trục Xa Cát - Bình phú
(đường vô chiến khu D)
- đường mới vào cầu Rạch Hào, QL
15, T. Phước Tuy, bằng đá cỡ hạt liên tục
0/4 (thay vì đá macadam)
- sửa chữa cống Tham Rớt QL 13,
cầu đúc Cần Lê QL 13, T. Bình Long (a). cầu
sắt Eiffel Cỏ May QL 15, T. Phước Tuy (b),
cống Bầu Cá T. Long Khánh (c). Các công
trình trên bị VC phá hoại nặng.
b) Sau năm 1980, ngạch trật sau
cùng là Chief Construction Engineer với huy
chương Saint Paul cao quý và nhiều bằng
cấp, giấy khen:
- thoát nước đọng tại Press Dr bằng
vải và lưới kỹ thuật.
- sửa chữa cầu đúc Gentilly bị
nghiêng, tại thành phố New Orleans, LA
trong thời gian kỷ lục.
- tân tạo Tchoupitoulas Corridor tại
thương cảng New Orleans (d).
- thành lập ban Đại Diên Cộng Đồng
New Orleans và vùng phụ cận.
- cải tạo suối Nam, làng Việt Nam.
Palawan, Phi để giữ nước về mùa khô (e).
- xây dựng thánh đài Đức Mẹ Lên
Trời, Avondale, LA, linh đài Đức Mẹ La
Vang, New Orleans, nhà nguyện họ đạo
Thánh Giuse New Orleans, thánh thất Cao
Đài, Harvey, LA, thiết kế đền thờ Quốc Tổ,
New Orleans, cải tạo hệ thống thoát nước
chùa Bồ Đề New orleans.
Tôi chữa bệnh trầm cảm của tuổi già
bằng cách hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng.
Mỗi lần đi bộ (4 lần / ngày), tôi đều đọc kinh,
dâng lời cảm tạ. Trời đã ban cho tôi quá
nhiều Hồng Ân trong suốt 55 năm thiện
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nguyện, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn,
quên đi những đau đớn đang dầy xéo trong
cơ thể!
II) Vui hưởng hiện tại: Tôi yêu thiên
nhiên và studio.
1) Thiên nhiên: Vốn có tâm hồn
hướng ngoại, tôi thích đi đây đi đó. Trong
thời trai trẻ (dưới 75 tuổi), tôi đi du lịch dài
hạn nhiều nơi (để tầm đạo): gần hết 50 tiểu
bang HK, Canada, Mễ, Columbia. VN, Đài
Loan, Trung Quốc, Jordan, Do Thái, Anh,
Pháp, Đức. Nay, bệnh tật không cho phép tôi
dời khỏi San Jose kể từ năm 2012. Thay vào
đó, tôi tìm kiếm những cảnh đẹp chung
quanh tôi. Ngoài những thắng cảnh bên
ngoài cư xá Lion (có thể đi bộ tới), tôi khám
phá nhiều phong cảnh thơ mộng ngay trong
cư xá: Sáng, ngồi trong rừng phong phía tây
bắc nghe chim hót. Chiều, ngả lưng dưới tàn
cây của rừng phong phía đông nam.
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn.
Rừng phong xanh biêc có mình tôi.
(nhái theo thơ của cụ Cao Bá Quát)

Tối, nhìn sang quán Boba 21 với hàng
dừa, bụi chuối đu đưa, néon mầu lung linh,
đèn khí đốt chập chờn, tôi tưởng như đang
nghe nhạc tại quán bar bên bờ biển Miami.
Để thay đổi ngoại cảnh, tôi được chủ
nhân căn nhà số 101, 243 cho phép đạt một
ghế dựa trước hàng hiên, dưới tàn cây lê,
mận. Ngồi đó, tôi cảm nhận được sự vô
thường trong cuộc sống, theo dòng người,
dòng xe tấp nập qua lại trên đường King.
2) Studio: Tôi thường lui tới thăm bạn
bè, họ hàng nằm điều trị trong nhà thương,
nursing home (nhà dưỡng lão), nhà hospice
(chờ chết). Người bệnh bị giam hãm trong 4
bức tường trắng, bao quanh là mùi thuốc,
tiếng rên rỉ của bệnh nhân phòng bên. Than
thở với tôi, họ chỉ muốn xuất Viện, nhưng
nhà đâu mà về! Nếu tôi phải nằm liệt giường
lâu ngày trong nursing home, tôi sẽ xin trợ tử
(Senate Bill No 128) như đã dự định từ khi
bước vào tuổi 80.
Xem người, lại ngẫm đến ta! Nỗi xót
xa, nghẹn ngào tràn dâng trong tôi. Với tình
trạng đa bệnh, neo đơn như hiện nay, đáng
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lý ra tôi phải nhập Viện từ lâu để có người
chăm non, săn sóc. Nhưng, tôi đã và đang
kiên cường phấn đấu để có thể tự lo cho
mình trong studio thân ái (g). Trong cố gắng,
tôi sắp xếp đi bộ, ăn uống, thuốc men theo
giờ giấc nhất đinh, lâu dần chúng trở thành
tập quán. Studio trang bị đầy đủ từ gậy
chống, walker, toilet chair cho đến dầu xoa
bóp, máy massager, radio, CD, tivi. Tât cả
đều trong tầm với. Tâm hồn thơ thới, khi cho
rằng studio của tôi là nursing cao cấp dành
cho VIP, trong đó tôi vừa là bệnh nhân, vừa
là y tá. Sống trong studio, tâm thần tôi không
bị căng thẳng như trong nursing home, tôi
cảm nhận được tự do trong sinh hoạt, ngắm
trời xanh mây trắng, rừng phong thay đổi
bốn mùa, nhìn thiên hạ qua lại lúc ban mai
cũng như chiều tối.
Sau hết, tôi ký hợp đồng với một ông
bạn trong cư xá chở tôi miễn phí tới phòng
Cứu Cấp bệnh viện RMC vào bất kỳ giờ giấc
nào, (tôi chỉ gọi 911 trong trường hợp tai
biến mạch máu não).
III) Tuổi già vẫn còn hữu ích cho
đời: Bây giờ tôi không thể về VN duyệt xét
thiết kế, giám sát thi công như 5 năm về
trước, tôi vẫn có thể làm chừng ấy công việc
qua màn ảnh, qua viber. Dĩ nhiên, tôi không
thể làm nhiều như trước. Mắt mờ đi, sau 2
giờ ngồi trước computer. Tôi cảm thấy vui, vì
thấy tuổi già vẫn còn có thể giúp ích cho đời,
qua các công tác thiện nguyện như mổ mắt,
xây trường học, cầu đường nông thôn, nhà
tình thương, cung cấp nước sạch, cứu trợ
người nghèo trong đó có cả dân oan, dân
quyền v. v.
Tưởng cũng cần nói thêm rằng không
giống với các hội đoàn từ thiện khác, Nhóm
chúng tôi không chỉ tài trợ dự án mà còn
nghiên cứu tính khả thi, duyệt xét thiết kế,
tham gia giám sát thi công và nghiệm thu
công trình.
Tôi biết những ngày còn lại không còn
bao nhiêu. Hãy tận hưởng những giờ phút
hiện tại. Mỗi buổi sáng thức dậy, kéo màn
cửa sổ, ngẩng nhìn quý cụ đẩy xe lăn, các
bà mẹ trẻ vội vã đưa con tới trường, tôi biết
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chắc rằng hôm nay lại là một ngày vui đến
với tôi, như đã cam kết "Cứ mỗi ngày tôi
sống, tôi có thể giúp một người mù sáng
mắt".
(a) Cầu dài 38m, gẫy đôi, đầu cầu
vểnh lên khỏi mố cầu 1m. Chúng tôi xép
chuông heo cao 7m để đội cầu , và ráp
cầu Eiffel trên cầu đúc.
(b) Nhịp giữa rớt xuống sông.
chúng tôi ráp nhịp Eiffel mới trên bờ và
dùng trực thăng cần cầu câu Eiffel vào vị
trí. Công tác hoàn tất trong 3 ngày trước
sư ngạc nhiên, vui mừng của đồng bào
Bà Rịa - Vũng Tầu.
(c) Mặc cho đạn pháo rơi quanh
công trường, tôi vẫn hướng dẫn công
nhân tái lập lưu thông trong ngày.
(d) Dự án trị giá 100 triệu USD, gồm
giải tỏa kho, bãi, thiết lập đường bộ và
đường sắt. Ký giả Nguyễn Trọng đã viết
bài "Kỹ sư Bùi Đức Hợp điều khiển
chương trình xây cất 75 triệu" trên báo
Văn Nghệ Tiền Phong.
(e) Dự án do tôi tài trợ 50% gồm
xây 3 đập bằng btct, cẩn đá miễng 2 bờ,
xây 2 cầu mới, 1 vô công viên Văn Lang, 1
vô chùa Vạn Pháp. Tôi dự trù biến làng
VN thành một Trung Tâm Du Lịch lý
tưởng.
(g) Xin qúy họ hàng, thân hữu đọc
bài "Quẳng gậy mà đi", "Tháng năm tim
đập rộn ràng", "Tiếng còi hụ trong đêm
khuya" trong HK 10, để biêt sự cố gắng
phi thường của tôi.

BPT chúc AH Bùi Đức Hợp luôn khỏe
mạnh và mỗi năm giúp hàng trăm
người được sáng mắt và làm những
việc thiện khác nữa. Một ngày AH
sống là một ngày ân huệ mà Tạo Hóa
ban cho AH và những người được AH
giúp đỡ.

ĐÓN NGƯỜI
Ta đón người từ trăng ấu thơ,
Đêm buông đôi cánh lạnh đôi bờ;
Mùa xuân một nửa theo dòng biếc,
Một nửa bên ta cũng đợi chờ…
Trăng xế vàng mà người chửa về!
Dòng sông nghiêng mắt đợi bên đê,
Dáng thuyền thao thức in trên nước,
Những bước chim đi cũng nặng nề…
Trăng mỏi mòn và đêm đã khuya,
Ven trời còn mấy giọt sao thưa,
Chập chùng bóng núi mờ sương trắng,
Hiu hắt bờ lau ngọn gió đùa…
Người vẫn chưa về đêm nay nữa,
Đợi chờ nghe mỏi những tàn phai,
Núi Sông đã nhuốm màu tan vỡ
Lanh lắm! nhân gian tiếng thở dài…
Lê Phương Nguyên
Saigon, 1979
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BÊN LỀ MỘT CHUYẾN DU LỊCH ĐẤT PHÁP
AH Mai Thanh Toàn
Nói đến kinh đô ánh sáng, thì ai cũng
biết đó là Paris của Pháp. Khi đã từng du lịch
thì ít ai muốn bỏ qua nước Pháp, tôi cũng
vậy. Ở tuổi 80 vẫn muốn qua Pháp lần nữa.
Kỳ này vợ chồng tôi cùng đi với bạn
bè và chọn đầu vào nước Pháp là cảng
Marseilles, hạ nguồn sông Rhône phía Nam.
Chiều hôm đó, sau một vòng du ngoạn,
chúng tôi tìm đến một restaurant để nạp
năng lượng!
Vợ tôi vào tiệm trước để chọn bàn, tôi
còn đang dò dẫm trước cửa nhà hàng, và
bạn tôi,
Anh Thục trẻ hơn bọc hậu vì cũng lo
ngại nạn “Rệp”. Do trước khi đi Pháp, ai
cũng được cảnh báo là … coi chừng “Rệp“
cắn lủng bóp, mất giấy tờ, tiền bạc như chơi!
Vì vậy mà tôi cứ nơm nớp sợ mất đồ nên
bóp để trong túi quần sau, và kéo “phẹc mơ
tua” kín đáo. Cả kiến còn vào không được,
nói chi là “Rệp”.

Đang xếp hàng vào restaurant, bỗng
dưng có một Cô Nường đi xẹt qua, cạ đít tôi!
Cô ta đi tiếp tỉnh bơ. Tôi ngơ ngác vội rờ
bóp:
-

Hú hồn, bóp còn nguyên!

Bỗng dưng người đẹp thứ nhì đến
đẩy đít tôi! Tôi ngó dáo dác và nghĩ:

-

“Ủa lạ quá. Sao đàn bà con gái gì mà
vô ý tứ thế!“

Bỗng dưng tôi la lên: “Ủa, ủa. Bóp tôi
đâu rồi? …Ôi bóp mất rồi!”
Vừa nghe tôi la, anh Thục vội nhào tới
kẹp cổ cô gái đứng cạnh tôi.
-

-

Ông làm gì vậy? Tôi không có lấy gì
hết mà. Cô ta vừa nói vừa vạch áo
phơi bụng cho xem. Phản ứng tự
nhiên làm cô ta luýnh quýnh đánh rơi
bóp khi chuyền cho đồng bọn
Kìa phải bóp anh không, anh Toàn?

Thấy bóp tôi mừng quýnh, vội nhặt lên
và mở ra xem:
-

Hú hồn, giấy tờ còn đủ và cả 800
Euro cũng còn nguyên! Quá may.

Bạn tôi buông cô nàng ra và cô ta
nguýt một cái, rồi bước nhanh mất dạng.

Hú hồn, thế là “Rệp” không cắn lủng
được bóp tôi.
Đây là chuyện thật 100 %, xin ghi lại
để lưu ý các bạn khi đi du lịch sang Pháp.
Ghi lại theo lời kể của Anh Nguyễn
Thanh Toàn.
TonaMai 2018
Mai Thanh Toàn
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MONTRÉAL, THÀNH PHỐ PHÁP
TRÊN ĐẤT CANADA

Thành phố Montréal nhìn từ đồi Mont Royal

AH Trịnh Hảo Tâm
Montréal là thành phố lớn thứ nhì
Canada nằm trong tiểu bang Québec là nơi
tiếng Pháp được dùng làm ngôn ngữ chính.
Ngày xưa Montréal có tên là Ville Marie
(Thành phố Đức Bà Maria) và hiện tên
Montréal lấy từ tên của ngọn đồi Mont Réal
nằm ngay tại trung tâm thành phố. Mont Réal
là tiếng Pháp thời Trung Cổ có nghĩa là Mont
Royal trong tiếng Pháp ngày nay. Thành phố

tọa lạc trên một hòn đảo nằm trên con sông
St. Lawrence (tiếng Pháp là St. Laurent) đưa
nước từ hồ Ontario ra biển Đại Tây Dương,
dân số theo thống kê năm 2006 có 1,620,693
người và kể cả vùng ngoại ô là 3,635,571
người. Nằm trong một nước trước kia là
thuộc địa của Đế Quốc Anh nhưng dân chúng
Montréal 57% lại nói tiếng Pháp và tiếng Anh
chỉ có 19%.
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Giã từ Toronto chúng tôi theo hai đứa
cháu gọi bằng cậu ngày xưa cùng chung ghe
vượt biển với tôi đi Montréal cách Toronto
337 miles về hướng Đông Bắc. Ở Montréal
tôi cũng có vài người bà con như gia đình
người chị cô cậu có hai thằng con cùng đi với
tôi trong chuyến vượt biển tháng 12 năm
1978. Sau khi thuyền chúng tôi đến bến bờ tự
do ở Thái Lan, hai cháu này đi Canada định
cư sau đó bảo lãnh cha mẹ sang. Hơn 30
năm bận công ăn việc làm chúng tôi chưa hề
gặp nhau. Từ Toronto chúng tôi dùng xa lộ
401 lúc đầu cập theo hồ Ontario, sau đó hết
hồ thì cập theo dòng sông Lawrence, con
đường thiên lý xa diệu vợi qua rất nhiều
thành phố, hỏi người ta đường đi thế nào thì
họ nói cứ đi thì chiều thế nào cũng tới
Montréal. Buổi trưa khi cậu cháu chúng tôi đi
hết hồ Ontario dừng lại ở thành phố Kingston
ăn trưa, cà phê cà pháo nghỉ một chút rồi lại
tiếp tục con đường cái quan. Chúng tôi đi
ngang qua ngả rẽ xa lộ 416 con đường để đi
lên thủ đô Ottawa của xứ Canada, nơi thằng
em trai tôi hiện ở Toronto hồi mấy năm đầu
định cư có ở tại Ottawa này. Sau đó gia đình
bên vợ và thằng em tôi cùng dọn về Toronto
để mở tiệm vàng trong khu phố Tàu, riêng em
tôi đi làm và vợ mở cửa hàng hoa cho đến
ngày nay.
Sáu giờ chiều vẫn cập theo sông
Lawrence khi đi hết phần đất tỉnh Ontario vừa
sang tỉnh Québec xa lộ 401 đổi thành 20
đụng phải con sông Ottawa từ bên trong
Ottawa chảy ra để nhập dòng vào sông
Lawrence. Vùng này toàn sông hồ đầm ao,
cây cối rất đẹp nhưng không thấy nhà cửa,
chắc là sợ lũ lụt. Vừa qua cầu bắc ngang
sông Ottawa thì chạm vùng ngoại ô nhà cửa
đông đúc của Montréal, tôi mới biết Montréal
nằm nơi giao nhau giữa hai con sông. Bảng
hiệu giao thông đường xá đều bằng tiếng
Pháp, hai thằng cháu tôi vốn ở Connecticut
xứ Mỹ hơi lo vì không biết tiếng Pháp, chúng
nó nói sợ khi đói không biết làm sao gọi món
ăn? Hai đứa hỏi tôi còn nhớ tiếng Pháp
không? Ngày xưa tôi có học tiếng Pháp
nhưng tiếng Pháp giống cái giống đực, chia
động từ rắc rối qúa nên khi thực dân Pháp rút
về nước tôi trả lại cho họ và chuyển sang học
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tiếng Anh. Vốn liếng tiếng Pháp đong đưa
như vậy nhưng khi hai thằng cháu hỏi, tôi làm
bộ ngâm câu: “Nị hảo, mẹt xì đây thuộc cả.
Không sang Tàu tớ cũng qua Tây!” để trấn an
hai đứa.
TIẾNG PHÁP VÙNG QUÉBEC
Rẽ ra xa lộ vào thành phố Montréal,
đường xá nho nhỏ nhiều bảng hiệu lưu thông
viết toàn tiếng Pháp mà ngoài xa lộ không
thấy. Có bảng màu đỏ đề “Arrêt”, thằng cháu
lái xe hoang mang hỏi: “Cậu ba, bảng này nói
cái gì vậy?” Tôi cũng không biết, thấy giống
chữ “Arrest” trong tiếng Anh có nghĩa là bị bắt
giữ mà lại màu đỏ, tôi kêu nó thắng lại. Thấy
bên đường đối diện cũng bảng này xe dừng
lại 10 giây rồi lại chạy tiếp. Tôi mới biết là
bảng “Stop”! Lạ thật tôi từng qua bên Pháp,
họ vẫn đề chữ “Stop” giống như bên Mỹ, còn
ở Toronto hay ngoài xa lộ tỉnh Ontario bảng
lưu thông vẫn như bên Mỹ, nếu đề chữ thì
bằng hai thứ tiếng. Còn ở tỉnh Québec này
bảng “Stop” lại đề là “Arrêt” và còn vài bảng
hiệu nữa đến giờ tôi cũng không hiểu nghĩa là
gì?
Ngày xưa tìm ra vùng Montréal là
người Pháp dưới thời vua Francis I vào
khoảng năm 1500, sau đó người Pháp di dân
sang, đến năm 1760 họ đầu hàng người Anh
và nước Anh chiếm làm thuộc địa. Do đó đa
số dân chúng ở đây có tổ tiên là người Pháp
nên họ nói tiếng Pháp. Montréal là thành phố
lớn duy nhất trên lục địa Bắc Mỹ nói tiếng
Pháp, so với cả thế giới là thành phố đông
dân nói tiếng Pháp chỉ sau Paris mà thôi. Có
đến 6.7 triệu người Canada nói tiếng Pháp
phần đông sống trong tỉnh Québec với hai
thành phố lớn là Québec và Montréal. Ngoài
tỉnh Québec còn khoảng 1 triệu người nói
tiếng Pháp ở các tỉnh bang Manitoba, New
Brunswick, Alberta, Nova Scotia và
Saskatchewan. Tiếng Pháp người dân
Québec nói có chút ít khác với tiếng Pháp
hiện nay ở Paris vì tiếng Québec là tiếng
Pháp vào thế kỷ 17, 18 trong khi tiếng Paris
du nhập nhiều tiếng Anh thông dụng trở
thành tiếng quốc tế. Thí dụ như chữ “cuối
tuần”, người Paris nói là “week-end” thì người
Québec vẫn dùng “fin de semaine”, Paris
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dùng chữ “e-mail” thì Québec dùng chữ
“courriel”, chữ “thức uống” người Paris nói là
“boisson” trong khi người Québec là
“breuvage”, “ăn tối” Paris nói là “diner” ở
Québec là “souper”.
THÀNH PHỐ MONTRÉAL

Vương cung thánh đường Notre Dame ở khu phố
cổ Montréal

Thành phố Montréal nằm trên một đảo
hình trái lê chiều dài khoảng 31 miles (50 km)
và ngang khoảng 10 miles (16 km), khu trung
tâm tức phố cổ nằm cạnh bờ sông Lawrence
về hướng Đông. Nơi đây có bến cảng, toà thị
chính, nhà thờ Đức Bà, khu phố Tàu. Qua
bên kia sông để đi về hướng Đông có 4 cầu
xe hơi, 2 cầu xe điện, 1 đường xe điện ngầm
Métro và một đường hầm xe hơi dưới lòng
sông. Ở hướng Tây là sông Prairies nhỏ hơn
sông Lawrence cũng có 6 chiếc cầu bắc
ngang để đi qua khu ngoại ô là Laval. Phiá
bên trong giữa đảo là dãy đồi Mont Royal
hiện là công viên thành phố, dưới chân đồi
hướng Đông là khu tài chính, ngân hàng với
vài chục cao ốc chọc trời giống như ở
Toronto. Phi trường quốc tế Montréal là
Pierre Elliot Trudeau Airport ở về hướng Nam
cuối đảo rất gần thành phố. Đường xá trong
thành phố nhỏ hẹp hơn các thành phố bên
Mỹ, xe cộ cũng ít hơn, phố xá nhà cửa có nét
giống Âu Châu nhất là những dãy phố lầu liên
tục sát vách nhau. Nhà cửa dân ở thường là
các chung cư nhiều tầng lầu và rất ít nhà
riêng với sân trước, vườn sau như ở Mỹ. Ít
bãi đậu xe nên thường xe hơi đậu dọc theo
hai bên đường, lưu thông trên phố có xe đạp,
xe gắn máy như ở Âu Châu. Montréal không
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cho rẽ phải khi đèn đỏ, lại ít cho quẹo trái ở
các ngã tư, đến ngã tư nào cho rẽ phải hay
trái đều có bảng vẽ màu xanh.
Về lưu thông công cộng khá tiện dụng
cho người dân, Montréal có hệ thống xe buýt,
xe điện ngầm, cả 2 hệ thống của hãng
Société de transport de Montréal (STM). Hệ
thống xe buýt STM có 165 tuyến đường ban
ngày và 20 tuyến đường ban đêm. Hệ thống
xe điện ngầm (Métro) khánh thành năm 1966
hiện nay có 4 tuyến đường với 68 nhà ga,
mỗi nhà ga cách thiết kế, nghệ thuật trang trí
khác nhau và xe chạy bằng bánh cao su rất
êm ái không gây ồn ào. Người sáng kiến dự
án này là thị truởng Jean Drapeau sau đó đã
có công vận động để Montréal được tổ chức
Thế Vận Mùa Hè 1976. Hệ thống xe điện
ngầm chạy đến tận bờ phía Nam ở
Longueuil, phía Bắc đến thành phố ngoại ô là
Laval với 3 nhà ga mới thành lập. Ngoài ra
trong thành phố còn có hệ thống xe điện chạy
trên mặt đất là Commuter Rail nối khắp các
vùng ngoại ô với hơn 15.7 triệu hành khách
sử dụng trong năm 2007 chỉ đứng thứ 6 ở
Bắc Mỹ sau các thành phố New York,
Chicago, Boston, Philadelphia và Toronto mà
thôi.
LỊCH SỬ MONTRÉAL

Du thuyền MS Saga Ruby ghé bến Montréal

Nhiều vật dụng các nhà khảo cổ đào
lên được cho thấy nhiều bộ lạc du mục đã
sống trên đảo ít nhất 2,000 năm trước khi
người Âu Châu đến. Người Iroquoians đã tạo
dựng làng Hochelaga dưới chân núi Royal.
Ngày 2 Tháng Mười 1535 nhà thám hiểm
người Pháp tên Jacques Cartier đến viếng
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làng Hochelaga và tuyên bố vùng thung lũng
St. Lawrence này thuộc về nước Pháp. Ông
ta ước lượng dân số ở đây hơn 1 ngàn
người. Bảy mươi năm sau nhà thám hiểm
người Pháp khác tên Samuel de Champlain
báo cáo rằng thổ dân trước kia sống ở đây
nay không thấy nữa có lẽ vì chiến tranh giữa
các bộ lạc hay vì bịnh dịch di chuyển sinh
sống nơi khác. Champlain lập trạm trao đổi
da thú với thổ dân trên đảo Montréal vào năm
1611 gọi nơi đây là La Palace Royale, địa
điểm ngày nay là Pointe-à-Callière. Năm
1639 Jérôme Le Royer de La Dauversière
nhận chức Đức Ông đến đảo Montréal để
thành lập một nhà truyền giáo cho dân bản
xứ đồng thời Paul Chomedey de
Maisonneuve được bổ nhiệm làm thống đốc
thuộc địa này. Ville-Marie trở thành trung tâm
trao đổi hàng hóa lấy da thú cũng là trạm căn
cứ để người Pháp khám phá thêm vùng Bắc
Mỹ và là thuộc địa của nước Pháp cho đến
năm 1760 Hầu tước Pierre Francois de
Rigaud đầu hàng và giao Ville-Marie cho
người Anh.

Khu phố cổ Montréal mang dáng vẻ Âu châu

Montréal được thành lập thành phố
vào năm 1832. Người ta đào kinh Lachine
Canal để tàu thuyền lưu thông tạm thời trong
lúc ngăn khúc sông St. Lawrence lại để xây
cầu Victoria trong kế hoạch biến Montréal
thành một mạng lưới đường sắt cho xe hỏa.
Đến năm 1860 Montréal là thành phố lớn
nhất trong thuộc địa Anh vùng Bắc Mỹ và là
thủ đô của tỉnh Canada từ năm 1844 đến
năm 1849. Sau Đệ Nhất Thế Chiến với luật
cấm buôn bán rượu ở Hoa Kỳ khiến Montréal
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trở thành thiên đàng của dân Mỹ nghiện
rượu. Tới thời kỳ kinh tế khủng hoảng năm
1929 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề với số
người thất nghiệp lên cao. Trong thời gian
Thế Chiến Thứ Hai, thị trưởng Camillien
Houde chống lại luật thi hành quân dịch, ông
hô hào dân chúng không đăng ký quân dịch
theo luật chính quyền liên bang và ông bị bắt
đi tù cho đến năm 1944 mới được thả ra và
được bầu chức thị trưởng trở lại lần nữa.
Năm 1951 dân số thành phố vượt qúa 1 triệu
người, thủy trình Saint Lawrence Seaway mở
cửa năm 1959 cho phép các tàu biển lớn lưu
thông ngang qua Montréal để ra biển đi các
nước khác. Trong thập niên 1960 thành phố
tổ chức hội chợ quốc tế Expo 1967 cũng như
xây các cao ốc chọc trời, xa lộ mới và hệ
thống xe điện ngầm. 1976 Montréal tổ chức
thành công Thế Vận Hội Mùa Hè. Thập niên
1980 và đầu 1990 kinh tế Montréal tăng
trưởng chậm hơn các thành phố khác của
Canada nhưng những năm sau đó tình hình
kinh tế cải thiện, các hãng xưởng, công ty tập
trung về. Năm 2002 với câu “Một đảo, một
thành phố” Montréal mở rộng việc thống nhất
trở thành 27 quận (boroughs) và bao trùm hết
đảo nhưng sau đó dân chúng một số quận
không chịu sáp nhập (13% dân số) nhất là
dân nói tiếng Anh. Đến ngày 1 Tháng Giêng
2006 thành phố Montréal chỉ còn 19 quận còn
14 quận kia trả lại tự trị như cũ không thuộc
vào Montréal nữa.
Chúng tôi đi tìm nhà người chị cô cậu
cũng khá vất vả vì trời lất phất tuyết rơi mặc
dù chỉ mới giữa tháng Mười. Loanh quanh
một lúc cũng tìm được trong một khu Condo
nhà dính liền vách với nhau. Hai vợ chồng chị
cô cậu ở một căn, gia đình hai đứa con trai ở
hai căn cũng trong khu đó. Từ 1979 đến nay
đã hơn 30 năm chúng tôi mới gặp nhau,
người chị bà con đã 75 và bị bệnh lãng trí
Alzheimer nên cũng không nhớ tôi là ai? Ông
chồng và hai thằng con cùng cậu cháu chúng
tôi ngồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa rất vui
vẻ. Sau khi dùng cơm tối với nhau chúng tôi
tạm chia tay để về khách sạn trong khu phố
cổ Montréal và hẹn gặp lại ngày hôm sau.
Theo hai cháu ở Montréal cho biết trước
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1975 người Việt ở Montréal chỉ độ 100 người
đa số là sinh viên du học.
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Bến Phà Xưa
Tôi về dừng lại bến phà xưa
Mây nước mông mênh trắng bến bờ
Buâng khuâng ngắm lại dòng sông cũ
Lục bình trôi nổi gió đong đưa
Tôi về qua bến bắc chiều mưa
Ướt đẵm đôi vai dạ thẩn thờ
Trường giang thăm thẳm buồn xa vắng
Lữ khách ngậm ngùi lại chốn xưa

Bảng Stop dùng chữ Pháp “Arrêt” trên đường phố
Montréal

Sau đó, nhất là trong khoảng thời gian
từ 1975 đến 1985 Montréal tiếp nhận thuyền
nhân tỵ nạn từ các trại Thái Lan, Mã Lai, Nam
Dương, Hồng Kông v.v…Hiện nay cộng đồng
Canada gốc Việt tại Montréal ước tính
khoảng 20,000 người hội nhập thành công
với người bản xứ và cũng thành lập nhiều hội
đoàn văn hóa, tôn giáo sinh hoạt rất đều đặn.
Montréal cũng có khu phố Hoa Việt nằm trên
đường Boulevard Saint Laurent, mặc dù nhỏ
không so sánh được với Toronto nhưng cũng
có nhiều tiệm phở, bánh mì, cà phê tạm sưởi
ấm lòng người ly hương.
AH TRỊNH HẢO TÂM

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền
Bối cùng quí Ái Hữu và Thân Hữu năm
mới Kỷ Hợi nhiều Sức Khỏe, May Mắn
và Hạnh Phúc

Tôi về trên sóng nước nhấp nhô
Thôn xa hiu quạnh khói lam mờ
Chim vịt kêu chiều thương nhớ bạn
Làm sao quên được thuở ban sơ
Tôi về thăm bài vắng ngày thơ
Cây lá lao xao sóng vỗ bờ
Dòng sông tắm mát tình tôi đó
Kỷ niệm còn đây chưa nhạt mờ
Tôi về nơi bến cũ đón đưa
Bước em xa vắng tự bao giờ
Tóc tôi đã bạc màu sương gió
Em còn lưu lạc ở nơi mô
Tôi về bên bến ấy bơ vơ
Nhìn nước sông khuya chảy dật dờ
Nghe câu vọng cổ buồn tê tái
Đã vỡ tan rồi những ước mơ

Nguyên Khoa
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Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 50
AH Trần Trung Trực
Bài viết thật hay nói AH về miền Bắc hốt cốt, rồi
thiêu của thân phụ AH và mang tro về Sài Gòn.
Thông thường, hệ thống đường xá nói lên nền
kinh tế ở xứ đó, văn minh hay còn lạc hậu.
Đặc biệt, AH nhắc đến dân miền Bắc có ý kiến hay
để giải quyết vần đề di chuyển. Chỉ có đoạn đường
khoảng 120 cây số, AH đã phải thuê xe 4 lần xe, 2
lần xe của chính phủ. Tôi xin thêm để quí vị
AH/TH miền Nam hiểu rõ hơn về “thuê xe”.

LTS: Xin lỗi các AH/TH, tôi rất ít đọc LT.
Thường khi nhận được, tôi đọc 1 hay 2 bài
hay không đọc và mang LT xếp vào tủ. Cách
đây khoảng 1 năm, tôi nhận lãnh LT và tôi bắt
đầu học viết bài cho LT, rồi sửa lại, đặc biệt
có dịp đọc lại các LT cũ. Thường, người ta
nói, muốn làm nghề gì, cần phải học từ ban
đầu. Tôi không ngờ tôi đã bỏ một dịp rất tốt là
đọc LT để học hỏi những kinh nghiệm của
các AH Tiền Bối. Nếu so sánh những LT
trước đây và những LT sau này, tôi nghĩ rằng
những LT trước đây có rất nhiều bài thật giá
trị. Vì khi đó, các AH Tiền Bối còn trẻ, khoảng
60 tuổi, một số còn sống, đã trao hết những
kinh nghiệm trên LT và tham gia thật dồi dào.
Kể từ LT này, tôi sẽ viết 1 hay 2 bài về ý
nghĩa thâm thúy của từng LT thư, kể từ LT cũ
số 50. Xin các AH/TH biết thêm nhiều về
AH này và giúp tôi thêm ý kiến.
1- Bài viết của AH Lê Thành Trinh “Cảm
Nghĩ Sau Một Chuyến Đi”
Tôi vài lần gặp gỡ AH. Tôi thấy AH là người
sáng suốt và minh mẫn.

Cách đây khoảng 20 năm về trước, tôi trở về VN
và lần đầu tiên ra miền Bắc thăm lại nơi chôn rau
cắt rốn. Tôi nhờ em họ thuê xe dùm tôi và tôi sẽ
trả lại tiền. Từ xe đón ở phi trường đến xe đi chơi,
người em họ tôi đều thuê xe của các thủ trưởng
của quân đội. Các quan (thủ trưởng) miền Bắc
không thể sống nổi với số lương, nên để tài xế
kiếm thêm tiền bằng cách cho “thuê xe” của chính
phủ. Đây là một nguồn lợi “bất chính” kiếm
thêm ngân khoản ngoài vấn đề chiếm đất và chia
nhau để bán.
Tài xế xe và một nhân viên đi theo chúng tôi cũng
được bao những bữa ăn thịnh soạn cùng với
chúng tôi. Cuối cùng người em họ trả tiền để về
nộp cho thủ trưởng.
2- Bài viết “Vài Nét Về Phi Châu” của AH
Nguyễn Sĩ Tín.
Tôi chưa một lần gặp cố AH Nguyễn Sĩ Tín,
nhưng tôi biết sơ qua và phục tài và tinh thần
phục vụ nhân loại của AH. Sau khi miền Nam sụp
đổ, AH đã sang Phi Châu kiếm sống và phục vụ
những người kém may mắn.
Đối với Thế Giới, Phi châu là nơi đầy tai họa: hạn
hán, đói kém, hỗn loạn, đảo chánh, dân tị
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nạn, bệnh AIDS, vv.. Trẻ em sinh sản vô số,
nhưng chẳng sống được là bao.

những gia đình khá giả đã đem hết tiền giúp đỡ họ
hàng. Kết quả bi đát là “lại nghèo cả họ”.

Nhưng theo AH, Phi châu đẹp lắm! Ta phải sống
một đêm dưới lều vải trên bãi xa mạc để cảm thấy
ý nghĩa “vô cùng của không gian” và “vô tận
của thời gian”. Đất yên lặng, trời yên lặng,
không gian yên lặng. Chỉ thấy mặt trời và mặt
trăng thay nhau vận chuyển không ngừng. Đêm
sao ở Phi châu mới đặc biệt: vòm trời như thấp
hẳn xuống và các vị sao như sáng hơn lên.

….

Theo AH, bạn đã vào rừng thẳm Phi Châu chưa?
Vào thật sâu? Cách biệt hẳn dấu vết loài người.
Thật là bao la! Ánh sáng luồn qua các vòm cây
xanh ngất như trong nơi giáo đường huyền bí.
Những tiếng kêu, những tiếng hót, những tiếng
lá sột soạt, những tiếng vỗ cánh của loại
chim, gây cho bạn một cảm giác vừa sợ hãi
vừa thích thú. Chúng ta cảm thấy bé nhỏ
trước cảnh này! …..

Bài dài, tôi xin chỉ tóm tắt vài đoạn văn. Lời văn
của AH thật lôi cuốn. Càng đọc và càng thích thú.
Chúng tôi không thể nối gót AH ghé thăm Phi
châu, vì quá trễ, tuổi cao không thể đi xa được.
Mong rằng, tôi có thể đọc lại vài lần nữa để cảm
nhận tâm tình của AH. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đầu
tiên, nhưng dù sao cũng còn có dịp đọc được bài
của AH, học hỏi và hòa đồng cảm giác thích thú về
xứ Phi châu mà cố AH viết cho Lá Thư.
3- Bài viết “Phan Bội Châu” của AH Đồng
Sĩ Nga.

Về tài nguyên thiên nhiên, không có động đất
nhiều như Nhật Bản, California, Hoa Kỳ. Khoáng
sản rất nhiều: 97% trữ lượng bạch kim của thế
giới, 64% manganese, 25% uranium, …, kim
cương, vàng, bạc thật nhiều ở Nam Phi. Sắt là
nhiều hứa hẹn nhất… Lục địa Phi Châu quả là
miền đất hứa về nguyên liệu cần thiết cho nền
kỹ nghệ thế giới.
….
Quanh Phi Châu là biển cả đầy hải sản; những hồ
lớn và sông ngòi trong thềm lục địa có thể cung
cấp tôm cá cho nhân dân đô thị và nông thôn.
….
Tổ Chức Xã Hội - Liên hệ gia tộc là căn bản xã
hội Phi Châu. Cá nhân bị xóa bỏ trước gia đình và
bộ lạc. Dân Phi Châu có tinh thần gia tộc như ở
Việt Nam “một người làm quan, cả họ được
nhờ”. Gia đình nào khá giả phải cưu mang trợ cấp
tất cả họ hàng nghèo khó, bằng không người đó sẽ
bị cả họ hàng từ bỏ. Bởi vậy, có tệ trạng “ăn
bám” của những người lười biếng và làm kiệt kệ

Tôi không tìm thấy tên AH trong DSAHCC, chắc
có lẽ AH đã về yên nghỉ trên cõi Niết Bàn. Xin cố
AH giúp tôi gìn giữ Lá Thư và theo gót AH tìm
và đọc thơ của các nhà cách mạng Phan Bội Châu,
vv… để noi gương và học hỏi.
Tôi không thích thơ tứ và môn Việt Văn. Tôi thích
và ham mê môn Toán và Khoa Học vì thiển nghĩ
nếu tôi khi thi làm những bài này tốt thì chắc
chắn “qua cầu, gió bay”. Nhưng bây giờ tôi thấy
lầm, vì thơ và viết văn là nguồn truyền thông
mạnh nhất của loài người. Tôi bắt đầu đọc thơ
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của AH Mai Thanh Toàn và Lê Phương Nguyên,
vv.. và bắt đầu thấy rung động theo lời thơ.

bắt, tù đầy và sau đó được ân xá và quản thúc ở
Huế. Cụ qua đời ngày 29 tháng 10 năm 1940.

Bài Đêm Trăng Hỏi Bóng thật dài, nhưng tâm tư
ngài Phan thật nhẹ nhàng và đễ hiểu:

4- Đố Vui Việt SỬ của AH Toàn Phong
Nguyễn Xuân Vinh.

Đêm lơ lửng mình cùng trời đứng,
Mình hỏi trời, trời lững làm thinh!
Trên trăng, dưới nước, giữa mình,
Thôi thời với bóng tự tình vân vi.
…..
Tâm trạng nhà cách mạng họ Phan có vẻ yếm thế
vì muốn cuộc đổi thay, nhưng không thuận buồng
theo gió:

AH Nguyễn Xuân Vinh đã mang đến cho các
AH/TH bốn phương 100 câu đố Việt Sử của luật
sư Đào Hữu Dương sáng tác và trả lời bởi AH
Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.

Sao chẳng điếc chẳng câm cho rảnh!
Sao hay mang hay gánh hoài hoài?
Chân không, sao dám đá trời?
Tay không, sao muốn lấp vời dời non?
Lưỡi khua mõ chẳng mòn sao nhỉ?
Ruột quay tơ chẳng nghĩ vì sao?
Gân đồng xương sắt thế nào?
Đành cho muôn sắt bắn vào bia thân!
…..
Khi phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ra đời,
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc
Kháng, Võ Bá Hạp, Trần Cao Vân, vv.. hưởng
ứng mạnh mẽ, khi kin khí hả rồi, cụ Phan có làm
bài Á-Tế-Á như sau:
Ngồi mà ngẫm thêm sầu lại tủi,
Nước Nam ta gặp buổi truân chuyên.
Dã man theo thói ngu hèn,
Nhựt Bản Minh Trị dĩ tiền, khác đâu?
Tự giống khác mượn màu bảo hộ,
Mưu hùm thiêng thua lão cáo già,
Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu,
Nỗi diệt chủng vừa đau vừa sợ,
Nòi giống ta chắc còn có không, …..

Câu đố của Đào Tiên Sinh:
1- Vua nào mặt sắt đen sì?
2- Vua nào trong buổi hàn vi trong chùa?
3- Tướng nào bẻ gậy phò vua?
4- Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông?
5- Ngựa ai phun lửa đầy đồng?
6- Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hóa Giang?
7- Kiếm ai trả lại Rùa Vàng?
8- Súng ai rền ở Vũ Quang thưở nào?
9- Còn ai đổi mặc hoàng bào?
10- Nữ lưu sánh với anh hào những ai?
11- Nhà thơ lên đoạn đầu đài?
12- Tướng Tầu chui ống chạy dài Bắc phương?
13- Tướng Nam chẳng thiết phong vương?
14- Rắc long ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?
15- Anh hung đại thắng Đống Đa?
16- Đông Du khởi sướng bôn ba những ngày?
17- Lũy Thầy ai đắp, ai xây?
18- Hồng Sơn liệp hộ triều Tây ẩn mình?
19- Vua bà lừng lẫy uy danh?
20- Ấu nhi tập trận cỏ tranh làm cờ?
21- Vua nào nguyên súy hội thơ?
22- Hùng Vương quốc tổ đền thờ ở đâu?
23- Đại Vương bẻ gẫy sừng trâu?
24- Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?
25- Hại dân bán nước tên Cung?
…..
100- Bao giờ trở lại thanh bình Việt-Nam?

AH Đồng Sĩ Nga còn kể Việt điểu sàn Nam chi,
những nhà cách mạng sang Tầu phải kỳ thực tự
lực làm và học cũng như hoạt động cách mạng.
Nhưng khi về đến biên giới Tầu-Việt là bị bắt
ngay vì có người chỉ điểm. Cụ Phan cũng vậy, bị

Giải đáp của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh:
Trước đèn đọc sách Đào quân
Đố Vui Việt Sử, gieo vần họa thô.
Duyên văn tao ngộ từ xưa
Nặng lòng non nước bây giờ luyện thi
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1- Vua nào mặt sắt đen sì?
Tướng Mai Hắc Đế, sử ghi chống Đường.
2- Quét chùa mà tướng đế vương,
Lý Công, tên Uẩn xuất đường lên ngôi.
3- Phò vua chống giặc cõi ngoài,
Đức Trần Hưng Đạo dẹp xuôi hận lòng.
4- Bút thần đâu sợ Vương Thông,
Thù cha, Nguyễn Trãi có công dựng triều.
5- Gậy thần ngựa sắt cao siêu,
Thiên Vương Phù Đổng một chiều thét vang.
6- Voi lầy nhỏ lệ Hóa Giang,
Đại Vương Hưng Đạo quyết đường dẹp Nguyên.
7- Kiếm thần, lập quốc, báo đền,
Vua Lê trả lại rùa thiêng trên hồ.
8- Vũ Quang, chống Pháp lập đô,
Súng do Cao Thắng, phất cờ cụ Phan.
9- Lê Lai đổi mặc áo vàng,
Để vua Lê Lợi thoát vòng gian lao.
10- Triệu, Trưng kể lại biết bao,
Nữ nhi sánh với anh hào kém chi.
11- Ngang tàng cung, kiếm, cầm, thi,
Ông Cao Bá Quát sá gì phân thây.
12- Thoát Hoan, Vạn Kiếp sa lầy,
Ống Đồng chui rúc từ đây kéo về.
13- Nước Nam làm quỷ ai thề?
Tướng Trần Bình Trọng chẳng nề Bắc Vương.
14- Lông ngan làm chước dẫn đường,
Mỵ Châu, Trọng Thủy còn vương hận lòng.
15- Đống Đa thây giặc điệp trùng,
Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hung phương
Nam.
16- Họ Phan có cụ Sào Nam,
Bôn ba khởi xướng luận bàn Đông Du.
17- Nguyễn Vương giữ vững cơ đồ,
Lũy xây Trường Dục, Duy Từ có công.
18- Nguyễn Du tạm lánh Sơn Trung,
Truyện Kiều thi phẩm, anh hùng nổi danh.
19- Triệu Bà Lệ Hải tài trinh,
Ngàn năm dân Việt tung vinh phụng thờ.
20- Mục đồng tập trận ấu thơ,
Tiên Hoàng Bộ Lĩnh phất cờ bong lau.
…..
100- Lời ca con cháu Tiên Rồng,
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Cộng nô tiêu diệt, non sông thanh bình.
Tôi rất phục tài nghệ của AH Toàn Phong
Nguyễn Xuân Vinh, vừa giỏi Toán và Khoa học,
lại thơ tứ vẹn toàn. Thật, AH xứng đáng văn võ
song toàn. Mong tôi sẽ học được chút ít của AH.
Trong 100 câu đố, tôi thích nhất câu chót và
cũng là mục đích bài học lịch sử Việt Nam.
5- Phần Nuôi Dưỡng Lá Thư do AH Lê
Khắc Thí.
Lá Thư AHCC số 50 ra tháng 10 năm 1990, 18
năm trước đây. Theo bá cáo của AH Thí, số tiền
thu được là $3,310 và chi cho Lá Thư số 49 là
$1,912.
Nếu so sánh với Lá Thư số 109 chúng ta thấy như
sau:
LT 109
LT50
Phần Thu:
$3,624
$3,310
Phần Chi:
$3,906
$1,912
Quí AH/TH thấy Lá Thư số 109 phần chi hơn
phần thu, khoảng $300, trong khi Lá Thư số 50
phần thu nhiều hơn phần chi khoảng $1,400. BPT
mong rằng quí AH/TH CC nào chưa đóng tiền,
xin nuôi dưỡng Lá Thư cho trường tồn.
BPT cám ơn AH Lê Khắc Thí đã lập ra Lá Thư
trong hơn 43 năm để các AH/TH có nơi gặp gỡ
và giúp đỡ nhau và là AH Tiền Bối đắc lực nhất
cho Lá Thư.
Tóm lại, còn rất nhiều bài hay của các AH khác.
Bài viết này tôi xin chỉ đưa ra 5 AH viết bài thật
hay. Tôi xin tóm tắt bàn tượng trưng từng bài.
Hy vọng trong những lần tới, tôi có thêm kinh
nghiệm và bàn rộng ra.
Xin các AH/TH CC khác, nếu có chút thời giờ,
xin đọc lại để cảm nhận và hòa đồng văn chương
của các AH Tiền Bối.
AH Trần Trung Trực
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Tình Ái Hữu Công Chánh
AH Bùi Đức Hợp và Trần Trung Trực
tôi gặp chị khi còn làm việc tại tiểu bang
Louisiana: "Chị mới viết văn, và văn của chị
thật mộc mạc chơn thành và dễ thương của cô
gái miền Tây Nam Bộ".
Đọc xong LT, tôi ghi lạị một vài nhận
xét và gửi qua ban Phụ Trách LT: "Hai bài viết
trong LT 109 của Tràm Nước: "Thầy Tăng, vị
thầy khả kính" và "Los Angeles Ký Sự" quá
hay, tựa như hoa lan e ấp nở trong vườn hoa
cúc vàng. Lời văn của tác giả bình dị, nhẹ
nhàng, dễ thẩm thấu vào tâm hồn người đọc".
Ngày 28/9/17, tôi gửi cho anh bài viết "Tôi
lượm lon" để tùy nghi. Anh phúc đáp:
"Bài của anh tôi đã trình bầy và bỏ trong hộc
Lá Thư AHCC số 110. Chúng tôi cần rất nhiều
bài viết về chuyện xảy ra hiện tại và kỷ niệm
của AH/TH. Riêng anh, nếu rảnh xin gửi về
chúng tôi những bài viết như vậy. Chúc anh
một ngày vui và an lành".
AH Trực và AH Hợp

LNV của AH Hợp: Bài viết như lời cảm ơn
AH Trực, anh đã bỏ nhiều thì giờ, công sức
ra phụ trách 4 LH AHCC kể từ số 109.
AH Trần Trung Trực thuộc Khoá 6
KSCC, cùng khoá với AH Nguyễn Đính Bốn
(a), còn tôi thuộc khoá đặc biệt 1954-1958. Tôi
mới biết anh từ khi anh phụ trách LT AHCC.
Nghe nói trước đây, anh đầu tư xây dựng
nhiều cầu nông thôn như cầu Xẻo Ranh, tỉnh
Trà Vinh. Tôi yêu mến anh cũng như bất cứ ai
tham gia thiện nguyện, ăn cơm nhà vác ngà
voi.
Dưới đây là những mẫu chuyện trao
đổi giữa anh và tôi trong thời kỳ 4 LT:
Trong LT số 109, anh giới thiệu chị Ông
Ngọc Ngoạn, bút hiệu Tràm Nước, mà đôi lần

Theo yêu cầu của anh, ngày 3/3/2018 tôi gửi
tiếp bài "Tự tạo hạnh phúc ở tuổi già". Anh
cho hay: "Bài viết thật ý nghĩa, tôi sẽ đăng vào
LT số 111, xin anh viết bài cho mỗi LT. Cám
ơn anh đã nhiệt tình ủng hộ $100.00. Trong
những Lá Thư AHCC số tới, anh sẽ thấy mỗi
Lá Thư sau sẽ khá hơn Lá Thư trước. Riêng
cá nhân tôi, mỗi ngày học hỏi thêm nhiều. Bây
giờ làm có vẻ nhanh hơn trước khoảng gấp ba
lần trước đây."
Ngày 5/3/2018, tôi yêu cầu chị Duy Oanh,
thành viên của Nhóm TNSN: "Xin chị gửi bài
"Cầu Mỹ Tân 4, tình ái hữu, nghĩa xóm làng"
cho anh Trực. Hội AHCC SG đã thực hiện
nhiều cầu nông thôn (thay thế cầu khỉ đu đưa
bằng cầu đúc vĩnh cửu), nhưng chưa có dự
án nào như cầu Mỹ Tân 4, mà hầu hết người
đầu tư và xây dựng là các AH THCC trên toàn
thế giới. Điều đó đã nói lên tinh thần phục vụ
và sự thương yêu thắm thiết của AHCC chúng
ta đối với đồng bào nghèo khó tại quê nhà, cả
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đời họ chỉ biết "mặt bám đất, lưng bám trời"
(b). Qua đó, anh phát biểu: "Những bài viết
của anh Liêm thường có một cách nói chung,
tôi sợ AH/TH đọc thấy giống nhau nên ít chú
ý. Tôi thấy anh đưa những điểm khác biệt
từng công tác cho AH/TH biết rất hợp lý. Kể từ
nay, sau khi anh Liêm viết gửi cho tôi, anh hay
chị Oanh làm ơn viết lại từng công tác cho
thích hợp.".
Được lời như cởi tấm lòng, tôi khen anh qua
thư đề ngày 8/3/2018: "Anh hành sử như môt
cây bút chuyên nghiêp! Sở dĩ tôi nói vậy, vì
qua các việc anh làm:
- layout LT AHCC
- vô Kỷ Yếu Công Chánh để tìm đích danh
người viết
- đề nghị sửa lại bài anh Liêm vì mỗi công tác
có nét riêng
- mô tả giống nhau sợ AHTH CC sẽ nhàm
chán và bỏ lỡ cơ hội phát triển".
Tôi không phải là người viết văn,
nhưng nhờ viết nhiều rì sợc, tôi có đôi chút
kinh nghiệm truyền lại cho họ hàng, thân hữu
trong Nhóm viết bài thế nào để người đọc
không chàm chán. Ngoài những chi tiết như
"when, where, what, how", mỗi bài tường
thuật, báo cáo cần ghi lại tâm tư, tình cảm của
người trong cuộc cũng như người viết qua các
mẫu đối thoại.
Anh khiêm tốn đáp:
"Anh chưa biết tôi nhiều. Tôi thích và học dễ
dàng môn Toán và Khoa Học, không thích
môn Việt Văn. Cách đây hơn 35 năm, thi EIT
tôi được 95 điểm và PE được 97 điểm / 100
(c), Trước khi vô học CĐCC, tôi học đại học
Khoa Học và đã có chứng chỉ MPC và Physic
General. Sang Mỹ, tôi học thêm BS về
Computer Sciences và MS về Structural
Engineering.
Nhiều người chê tôi viết tiếng Việt dở. Đúng
vậy, những LT AHCC trước đây mỗi khi nhận
được, tôi không đọc mà xếp vô tủ. Mấy Lá
Thư sau này đọc một vài bài. Khi nhận lãnh Lá
Thư AHCC tôi mới tập viết. Và thú thực với
anh, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đọc những bài viết thật
hay. Lúc này, tôi đang xem lại trang mạng,
đọc thêm bài, học cách viết văn và sẽ đảm
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trách trang mạng nữa. Tôi nghĩ Trời cho mình
trí tuệ và nếu muốn làm cái gì, cố gắng học
hỏi thì cũng thành công. Hy vọng có thể tiếp
nối anh".
Nhân dịp đại hội công chánh tổ chúc tai
Nam Cali, ngày 4/9/2018, anh ghé thăn tôi.
Chúng tôi trao đổi nhiều câu chuyện thú vị
"Giữ Cho Còn Có Nhau". Tôi càng quý mến
anh, khi biết anh cùng quê Nam Định.
Tôi hứa với anh sẽ viết bài cho LT
AHCC, mặc dầu tuổi già sức yếu. Sau LT, tôi
mong mỏi anh sẽ tham gia nhiều công tác
thiện nguyện, như mổ mắt cho đồng bào mù
loà trong cả nước, xây dựng cầu đường nông
thôn tại miền Tây Nam Bộ vv..
Lời Mở Đầu của AH Trực:
Anh Hợp và tôi quen nhau kể từ khi tôi làm Lá
Thư. Tuy nhiên, tôi bao giờ gặp mặt anh.
Nhân dịp đi dự Đại Hội AHCCTC, tôi ghé San
Jose, và muốn gặp mặt anh để biết một AH,
cùng quê với tôi, có một tinh thần giúp đỡ
đồng bào VN vượt bực, và đã viết rất nhiều
tập nhật ký.
Chúng tôi gọi điện thoại cho anh Hợp
để đến thăm anh. Anh dặn khi đến nơi, gọi
điện thoại để anh ra đón. Chúng tôi đến
shopping center gần chung cư anh ở, nhà tôi
gọi điện thoại cho anh, anh dặn đến chỗ 2 con
sư tử đợi anh. Nhà tôi vừa đi trong shopping
center vừa gọi điện thoại và thấy đúng 2 con
sư tử nằm trước một khu của shopping center
và cho biết đúng là nơi anh dặn, chúng tôi
ngồi chờ. Chúng tôi ngồi chờ ở đó khoảng 30
phút, thấy những ông già đi qua, tưởng chừng
anh, vì chúng tôi và anh chưa từng gặp mặt
nhau. Tôi nói nhà tôi gọi điện thoại lại cho anh
Hợp, vì cô em vợ chở chúng tôi sắp đến giờ
đón hai đứa cháu đi học về. Chuyện không
ngờ, là anh cho biết trước khu anh ở, họ cũng
để hai con sư tử. Chúng tôi đến trước khu anh
ở và gặp mặt anh. May nhờ điện thoại nên
không trở ngại tìm kiếm nhau, chứ hơn 50
năm về trước, chúng tôi đã mất hơn nửa ngày
tìm nhau giữa Thủ Đức và Sài Gòn, khi tôi
được phép về thăm nhà! Trông anh vẫn
nhanh nhẹn, tôi đâu có thấy anh bệnh hoạn gì
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đâu. Có lẽ nằm bên trong cơ thể đầy nhiệt
huyết giúp đồng bào VN nên lấn át bệnh tật.
Anh dẫn chúng tôi đến studio anh ở.
Trong căn phòng nhỏ, anh trưng bầy ảnh
tượng Đức Mẹ La Vang, bằng cấp khen ngợi.
Đặc biệt, anh mời chúng tôi ở tạm tệ xá của
anh ở San Jose, nằm đất và anh nấu nướng
cho chúng tôi. Cám ơn lòng chân thành của
anh, và cám ơn món chả cá Thăng Long mà
anh muốn đãi, dù chúng tôi từ chối. Anh tặng
chúng tôi 3 quyển hồi ký còn lại.
Ngày hôm sau, anh Email cho tôi như
sau: “Anh chị thân mến, Lần tới, mời anh chị
ghé tệ xá khoảng 10 AM (nếu sớm hơn càng
tốt), tôi sẽ đưa anh chị và chị lái xe đi tham
quan khu nhà giầu, sân golf cao nhất SJ và
chùa trên đỉnh đồi. Sau đó, mời 4 người dùng
cơm tại nhà hàng Nha Trang.”
Cám ơn lòng tốt của anh. Năm 75, gia
đình chúng tôi đã ở San Francisco vài tháng,
nhưng vì không kiếm được việc làm, nên
chúng tôi chuyển về Texas để lập nghiệp. Vì
đi đây đó, xem nhà cửa, chùa chiền, chúng tôi
đã xem nhiều. Về ăn uống, ở Mỹ dư thừa,
chúng tôi chỉ muốn gặp mặt anh để nói
chuyện thêm một lần nữa, vì một lần chưa
thỏa mãn tình ái hữu.
Sau ngày Đại Hội AHCCTC, chiều ngày
thứ Năm, chúng tôi gặp lại anh. Lần này, đến
ngay trước khu anh ở và gọi điện thoại cho
anh ra mở cổng (security gate). Không gặp trở
ngại gì. Lần này, anh biếu chúng tôi tập nhật
ký cuối cùng (?) anh mới in còn nóng hổi, và
trong khi nói chuyện, chúng tôi được gặp mặt
AH Nguyễn Văn Tấn, người cựu phụ tá của
anh làm cho Tổng Nha Kiến Thiết. Thành thật,
làm Lá Thư, tôi đã quen thêm một số AH,
nhưng số quen rất nhỏ, so với hàng ngàn
AHCC khắp Năm Châu.
Tình Ái Hữu Công Chánh rộng lớn lắm,
mật thiết như tình Gia Đình Việt Nam. Trước
đây khi làm cho Tòa Đô Chánh, tôi đã xem
những nhân viên làm với tôi như anh em một
nhà, nên đến bây giờ, tình đó vẫn còn và nẩy
nở hơn trước rất nhiều. Nay làm Lá Thư, tôi
cảm thấy tình AHCC, và tôi đã biết thêm rất
nhiều AH như anh Mai Thanh Toàn, Bùi Đức
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Hợp, anh chị Xuyên ở Canada, vv… Tôi hy
vọng, ngày nào đó, tôi biết thêm được khoảng
10 phần trăm AHCC, là tôi mừng.
Riêng về giúp đỡ đồng bào nghèo, mổ
mắt, thương phế binh, nghĩa trang quân đội
Biên Hòa, tôi sẽ cố gắng đóng góp một phần
nhỏ so với AH Hợp. Mong Trời Phật cho tôi
sống để đóng góp những may mắn mà Trời
đã cho chúng tôi, cũng như cám ơn những
người đã hy sinh đời sống hay thân thể để gìn
giữ Tự Do, cho chúng tôi được yên ổn học
hành.
Ghi Chú:
(a) Anh Bốn nguyên là Phó Trưởng Ty
Công Chánh Long Khành của tôi; sau đó
làm Trưởng Ty Công Chánh Phú Bổn.
(b) Tôi đề nghị AH Trực không đăng bài
của chị Oanh vì đã có bài của anh Liêm gửi
trước.
(c) Tôi xin quí AH/TH biết hồi tôi thi EIT, và
PE, AH Phạm Hữu Quang đã cố vấn cho tôi
thêm chi tiết. Về EIT, tôi nhờ nhà tôi giúp
tôi ôn lại bài vở khoảng 2 hay 3 tháng thôi,
vào buổi tối, bằng cách che câu trả lời. Về
PE, tôi ôn bài vào buổi nghỉ trưa trong sở
làm. Cũng khoảng 2 hay 3 tháng thôi.
Nhưng lúc đó tôi còn trẻ, trí óc còn nhanh
nhẹn. Mỗi lần thi dài 4 giờ và có 4 lần thi
trong 2 ngày. Nhưng, mỗi lần thi tôi chỉ
dùng khoảng 2 giờ và đã có kết quả tốt. Có
thể mang sách theo. Tôi xin kèm bản chụp
kết quả cho quí vị xem.
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Hải Đảo Haiti và Tôi
GS Thái Công Tụng
BPT: Bài này do AH Nguyễn Thu Nguyên gửi.
BPT thấy có nói đến AH Phạm Hữu Vĩnh, và
AH Tôn Thất Thiều, và đặc biệt nói rõ nguồn
gốc hải đảo Haiti, nên xin ghi lại cho các
AH/TH CC xem.
Người Việt chúng mình ở Montreal
thường gặp cộng đồng da đen ở thành phố
này. Nếu gặp người da đen ở Montreal, từ
người lái taxi cho đến cô y tá hoặc cảnh sát
viên, thì xác suất đúng đến 90% đó là người
Haiti. Bà Toàn Quyền xứ Canada tên là
Michaelle Jean cũng là người nhập cư từ Haiti
đó!. Montreal có hơn trăm ngàn người từ Haiti
di cư đến trước cả cao trào người Việt tới đây
giữa thập niên 70 trong khi người mình chỉ
chiếm chừng 40 ngàn người.
Riêng người viết bài này cũng đã từng
ở xứ đó đến 5 năm, từ 1976 đến cuối 1981, vì
có làm chuyên viên nông nghiệp cho chính
phủ Canada trong một dự án phát triển tại hải
đảo Haiti và dự án có tên gọi là DRIPP, viết
tắt Développement régional intégré Petit
Goave-Petit Trou de Nippes. Hải đảo Haiti
nằm trong quần đảo Caraibes.
Nhưng hãy trở lại hàng chục năm về
trước, lúc đó vào thời đệ nhị thế chiến tôi còn
là học sinh truờng tiểu học tại một miền gò đồi
miền Trung tại đó địa hình na ná giống như
miền gò đồi của Quảng Nam, Quảng Tín như
Đại Lộc, Quế Sơn, Trà Mi là những nơi tôi
cũng đã từng đi qua đó nhiều lần sau này.
Còn các con sông quê tôi thì cũng na ná như
các dòng sông Tranh, sông Thu Bồn, hiền hoà
vào mùa nắng nhưng cũng gây nhiều tai ương
khi mưa lũ.
Cũng như các vùng quê hồi đó, nghĩa
là các năm 1940, 1941, hoàn cảnh học hành
chúng tôi rất khó khăn. Chúng tôi đi học không
guốc không giày. Rất ít nhà gạch.

Khí hậu vùng quê tôi thì khắc nghiệt:
mùa hè gió Lào thổi nóng khô đất, khô cây;
mùa đông, gió lạnh rin rít chưa kể lụt lội. Bệnh
tật thì sốt rét hoành hoành, vì lúc đó, không có
thuốc thang.
Từ đồng bằng miền Trung với “cái nắng
gay gắt làm mắt nguời cay qúa”, mùa đông co
ro bên bếp lửa của thời thơ ấu, ăn cơm trộn
với khoai, bắp vì thiếu gạo, thì hơn 30 năm
sau đó, tôi có dịp đi làm chuyên viên nông
nghiệp ở hải đảo Haiti, nằm trong quần đảo
Caraibes.
Quần đảo này gồm nhiều đảo rải rác,
có đảo lớn như đảo Haiti, Cuba, Jamaica; có
đảo nhỏ như Puerto Rico, Guadeloupe,
Martinique. Có đảo độc lập từ lâu
(Dominican Republic, Haiti, Cuba), có đảo
độc lập mới gần đây, cách đây vài chục năm
(Jamaica, Barbados). Có đảo thuộc Anh như
Antigua; có đảo thuộc Pháp như
Guadeloupe, Martinique; có đảo vừa thuộc
Pháp, vừa Hoà Lan như St Marteens; có đảo
thuộc Mỹ như Puerto-Rico.
Địa lý
Hải đảo Haiti không xa Cuba bao nhiêu.
Đây là một hải đảo khá rộng, nhưng thuộc hai
nước khác nhau: một nước có tên là Haiti
với người da đen, nói tếng créole, nhưng
ngôn ngữ chính thức là Pháp ngữ còn nước
kia có tên là Dominican Republic, nói tiếng
Spanish.
Diện tích toàn đảo này là 77,253 km2
(Việt Nam là 330,000km2) và riêng xứ Haiti có
diện tích 27,750 km2 với trên 7 triệu dân, còn
Dominican Republic bên cạnh lớn hơn
(48,730 km2). Bài này chỉ đề cập đến Haiti là
nơi tôi có dịp làm việc ở lại khá lâu tại đó
Haiti có thủ đô là Port au Prince và dân
số toàn xứ Haiti hiện nay chừng 8 triệu dân.
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Các thành phố quan trọng có tên là Cap
Haitien, Gonaives, Cayes. Tài nguyên chỉ có
vài đồng bằng ven biển còn phần lớn là núi
non. Các núi này trước kia rừng bạt ngàn,
nhưng nay đồi trọc.
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nhiều vì đói khát trên tàu; số sống sót làm
nông dân nô lệ cho các chủ đồn điền Pháp.
Có một dạo, dân nô lệ da đen nổi dậy và đuổi
được Pháp sau cuộc cách mạng tại Pháp năm
1789. Họ sợ Pháp thế nào cũng trở lại nên ra
sức xây một cái pháo đài rất kiên cố trên đỉnh
núi gần Cap Haitien. Những tảng đá đồ sộ do
sức người tải lên chót vót núi để xây. Đây có
thể nói là kỳ quan thứ 8 của thế giới; các du
khách từ các du thuyền khi ghé Cap Haitien
thường đi thăm kỳ công này trên núi.
Vào thời lập quốc của Mỹ, người Mỹ
phải sang Port au Prince để mua nô lệ da đen
đem về trồng bông vải ở các tiểu bang miền
Nam; nông nghiệp Mỹ chưa có máy móc như
bây giờ. Tóm lại người Mỹ da đen ở Mỹ hiện
nay là gốc gác như vậỵ

Lịch Sử
Kha Luân Bố do nữ hoàng Tây Ban
Nha gửi đi với mục đích tìm một đường khác
qua Á Châu bằng cách đi về phía Tây trên Đại
Tây Dương. Hai tháng sau đó, đoàn thám
hiểm khám phá đảo này vào năm 1492, thấy
đảo này đẹp qúa nên đặt tên là Hispaniola,
nghĩa là Tiểu Tây Ban Nha. Lúc đó, cư dân
đầu tiên là người thổ dân Arawak. Kha Luân
Bố đi đi lại lại giữa Tây Ban Nha và vùng này
nhiều lần. Ngay sau năm 1492, Kha Luân Bố
trở lại đây năm 1493 với 17 chiến thuyền và
1500 người, đem theo nào bò, ngựa, nào hạt
giống, gà vịt để khai phá trồng trọt.
Nhưng chỉ không đầy 50 năm sau khi
người Tây Ban Nha qua di dân tới đây thì đem
theo bệnh mà người Arawak không chống cự
được nên chết rất nhiều; mặt khác, họ bắt dân
này đào tìm vàng, rất khó nhọc, nên thổ dân
chết hết. Ngày nay, không còn dân Arawak
nữa. Sau này khi nhân công thổ dân chết dần
vì làm việc kham khổ, thì người nô lệ da đen
mới đến. Pháp, Tây Ban Nha, Anh đến các bờ
biển Tây Phi châu săn bắt dân đen, đem lên
thuyền buồm (dạo đó, chưa có động cơ hơi
nước, chứ làm gì có động cơ máy Diesel như
ngày nay) và đưa đến vùng này trồng mía,
trồng bông vải để cung cấp nguyên liệu cho
các xứ thực dân. Trong các chuyến đi xuyên
Đại Tây Dương đó, người Phi Châu chết rất

Haiti vì là nưóc da đen độc lập rất lâu
nên là một trong những nước ký vào hiến
chương Liên Hiệp Quốc từ 1945.
Du Lịch
Cũng như các hải đảo vùng Caraibes,
Haiti sống nhờ du lịch. Thực vậy, nhờ vị trí địa
lý không xa Mỹ và Canada bao nhiêu nên vào
mùa đông, có nhiều dân du lịch, phần đông là
người Canada nói tiếng Pháp, người Mỹ.
Cũng có người Đức. Họ đến vì mùa đông biển
ấm và luôn luôn có mặt trời, tóm lại nhờ 3S:
Sand, Sea, Sun.
Du lịch ấy cũng còn gọi là du lịch
Seacanoe, do tóm tắt từ các chữ:
Smell fresh air: thở không khí tươi mát
Eat better than in yours: ăn ngon hơn thường
nhật
Avoid crowds: tìm nơi thanh tịnh
Consider excitement: tìm lại năng lượng phấn
chấn
Alter your view of life: thay đổi lối nhìn cuộc
sống
No nonsense: lựa chọn khôn ngoan
Outlock stress: giảm thiểu căng thẳng
Earn a new experience: có thêm kinh nghiệm
Mùa hè thì ít du khách vì mưa và dễ có
bão nhiệt đới gây hư hại rất nhiều. Bão nhiệt
đới khi thì tàn phá Cuba, khi thì Haiti, khi thì
các hải đảo khác trước khi thổi vào lục địa,
phá hư các thành phố Mỹ, Mexico.
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Máy bay thì ngày nào cũng có chuyến
bay đi Miami và các hãng hàng không lớn như
Pan Am, Air France, Air Canada đều có máy
bay đáp xuống.
Nhà Cửa
Tại thủ đô Port au Prince, nông dân
tràn về đây ở chật chội tại một khu phố gọi là
Carrefour với xe chuyên chở kêu là “tap tap”
bóp còi inh ỏi, tranh giành lối đi với bộ hành.
Ngày nào cũng thấy xe cán chết chó. Vì dân
tụ tập ở đây nên nhân công rẽ; do đó các
hãng xưởng đủ mọi ngành: may mặc, xưởng
làm baseball cũng ở đây, xưởng làm banh
đánh golf cũng ở đây. Dân giàu có nhà trên
núi như Pétionville, Kenscoff mà kiến trúc
không thua gì các biệt thự trên đồi Hollywood.
Để tận dụng nưóc mưa, mỗi nhà có hầm chứa
nước mưa ngay dưới nhà: nuớc mưa từ trên
mái nhà đưa xuống hầm và do đó, tiết kiệm
được nhiều nước trong mùa nắng. Tôi thấy
đây là một cách kiến trúc có thể ứng dụng cho
Việt Nam (các vùng đất cao) vì vũ lượng ở
nước mình nhiều mà nước mưa thì bỏ phí trôi
đi hết.
Nông Nghiệp
Phần lớn Haiti là núi non; đáp xuống
phi trường Port au Prince tưởng chừng đáp
xuống Nha Trang vì phi trường cũng sát biển,
cũng nhiều mặt trời và cũng có giãy núi.
Tôi đến đây từ 1976. Tại Haiti, lúc đó
có rất nhiều dự án của nhiều nước giúp đỡ
như Canada, Pháp, Mỹ, Liên Hiệp Quốc. Dự
án bao gồm từ đường sá đến bảo tồn đất đai,
dẫn nước, thủy điện, canh nông. Ngay cả Đài
Loan cũng có dự án nông nghiệp và hiện nay
vẫn còn. Đài Loan rất o bế Haiti vì Haiti là một
trong rất ít xứ trên thế giới còn công nhận Đài
Loan. (Một nước khác còn công nhận Đài
Loan hình như là Paraguay).
Dự án tôi làm cũng là một dự án nông
nghiệp bao gồm nhiều ngành: y tế, trường
học, canh nông, làm đường, dẫn nước.
Xứ này chỉ có chừng 1/3 diện tích là
trồng trọt được; núi non rất nhiều, trước kia là
rừng sầm uất; ngày nay, dân đốn làm than củi
nên không có rừng mà toàn đá, xương rồng,
lùm bụi. Tuy nhiên cũng có những thung lũng
trên núi trồng các cây như cà phê, chuối
plantain, cây bơ, cây xoài, cam, qúit. Xoài
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Haiti xuất cảng sang Mỹ, sang Canada v.v.
Xoài và bơ nhiều rơi rụng xuống đất, nên heo
thả rong đi tìm ăn. Heo ở nhà quê là loại heo
cỏ, đi rong kiếm ăn chỉ có vài trại heo kỹ nghệ
gần các thành phố lón, nuôi gần các nhà máy
làm đường nên có mật mía, trộn với cám, với
hạt bắp.
Còn miền đồng bằng thì nông nghiệp
như các xứ nhiệt đới khác: lúa, bắp, đậu. Có
nơi trồng mía vì có nhà máy đường. Ven biển,
nhiều dừa; dừa nhiều như miệt Bồng Sơn,
Tam Quan bên ta:
Công đâu công uổng công thừa
Công đâu múc nuớc tưới dừa Tam Quan.
Tôi ở lại đó đến 6 năm, từ 1976 đến
cuối 1981. Đây là lúc tình hình rất phức tạp ở
Việt Nam; hàng hàng lớp lớp bỏ xứ đi ghe
chui qua Thái Lan, qua Mã lai, qua Indonesia.
Tôi nhận được nhiều thơ cầu cứu từ các trại tị
nạn này từ các nhân viên cũ Bộ Canh Nông,
nơi tôi làm việc trước 1974 và dĩ nhiên luôn
luôn đáp ứng.
Lúc đó, Mỹ và Việt Nam không có liên
lạc ngoại giao; thư từ Bưu điện Haiti gửi về
Việt Nam phải chuyển qua Pháp rồi mới về
Việt Nam chứ bình thường có thể qua Mỹ rồi
về Viet Nam. Lúc dó, Air France là hãng máy
bay duy nhất đi về Việt Nam và chở hàng hoá,
đặc biệt là thuốc men do Việt Kiều gửi về.
Tín Ngưỡng
Phần lớn dân chúng theo Công giáo.
Hiện nay, Tổng Thống Haiti tên là Aristide thì
trước đây là Linh Mục. Nhiều nhà thờ, họ đạo
và dân chúng rất ngoan đạo. Ngoài ra, có tín
ngưỡng dân gian gọi là Vaudou. Vaudou là tín
ngưỡng thờ thần linh xuất phát từ bên Phi
Châu, vẫn theo người dân nô lệ trên đường
qua xứ này: lên đồng, nhảy múa như ma
nhập.
Giáo Dục
Phần lớn mù chữ vì không đủ trường
học; trường học thíếu giáo viên, thiếu cơ sở.
Thủ đô Port au Prince có một Viện Đại học
nhưng cũng thiếu phương tiện như thư viện,
phòng thí nghiệm. Lề lối giáo dục cũng như
bên Việt Nam, nghia là học tủ, học thuộc lòng
nhiều hơn.
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Tonton Macoute
Tonton Macoute là từ ngữ để chỉ đám
mật vụ, công an chìm ở xứ Haiti này. Cần nói
qua loa là nước Haiti, dưói trào cha là Tổng
thống Francois Duvalier, xuất thân là Bác sĩ
Nha Khoa khi chết đi, giao cho con JeanClaude Duvalier tiếp tục làm Tổng Thống. Báo
chí đặt tên cho cha là Papa Doc và con là
Baby Doc là vì vậy. Chế độ này rất độc tài và
tồn tại nhờ một hệ thống mật vụ chằng chịt
nên mọi manh nha bạo động, đối kháng bị dập
trong trứng nước. Ai chống đối bị giam hoặc bị
trục xuất. Tổng Thống Jean-Claude Duvalier,
khi đi tham dự một khai mạc hay hội nghị
không bao giờ đến đúng giờ qui định trong
chương trình. Sau đây, tôi xin kể hai câu
chuyện có thật (Người thực, việc thực!) cho
độc giả xem chơi:
Năm 1976, khi tôi đang ở phi trường
Miami để đổi máy bay qua Port au Prince, tình
cờ có một linh mục, thấy tôi là người Việt bèn
gợi chuyện. Linh mục người Canada này
trước kia có ở Viet Nam nên gặp lại người
Việt rất thích nói chuyện. Trao đổi địa chỉ cho
nhau, Linh mục đi Mexico còn tôi đi Haiti. Sau
đó, tôi gửi thư thăm cha ở Mexico. Lâu sau
đó, tôi được cha trả lời là thư đó bị kiểm duyệt
rất kỹ. Hoá ra, Haiti sợ trong thư tôi có liên lạc
gì vói nhóm chống đối chính quyền Haiti ở
nước ngoài!
Một lần khác nữa, tôi thường đi công
tác miền núi Haiti. Có một nhân viên phù
động họ giao cùng đi với tôi làm khuyến nông.
Đi nhiều lần với anh ta, bỗng một hôm, anh ta
đến Sở rồi bỏ đi. Tôi mới té ngửa ra là anh ta
làm mật vụ theo dõi tôi xem khi đi tiếp xúc với
dân tình, có nhân cơ hội đó, tuyên truyền
chống chính phủ không. Cũng may là tôi chỉ
nói với dân làng về chuyên môn khuyến nông
mà thôi chứ nếu chuyện khác thế nào họ cũng
trục xuất ngay khỏi xứ .
Chính quyền không muốn mở trường
dạy học vì dạy học dân có kiến thức, dân trí
cao sẽ dễ bị lật đổ.
Mãi đến đầu năm 1986, kinh tế bế tắc,
đời sống khó khăn, dân chúng nổi dậy mới lật
đổ và Jean Claude Duvalier trốn qua Pháp.
Nhưng một thời gian 10 năm từ đó thì cũng là
thời gian đảo chánh liên miên, như thời Việt
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Nam sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị
lật. Mãi sau đó, một linh mục là Cha Aristide
đưọc bầu lên làm Tổng Thống cũng bị quân
nhân đảo chính. Tổng Thống Clinton nhờ Cựu
Tổng Thống Carter và tướng Colin Powel qua
khuyến cáo tướng đảo chánh qua Mexico tạm
trú để nhường lại cho Aristide. Linh mục
Aristide cầm quyền được vài năm thì cũng tái
phát bạo động nên Hoa Kỳ cũng ép Aristide đi
lưu đày bên Phi Châu và hiện nay có cả hàng
ngàn binh sĩ Liên Hiệp Quốc trú đóng gia hạn
từng năm một theo quyết định hàng năm của
Hội Đồng Bảo An.
Và Liên Hịệp Quốc cử lính qua để giữ
trị an. Nói trắng trợn ra, sở dĩ nguời Mỹ để ý
đến xứ Haiti này là vì nếu tình hình rối loạn ở
Haiti, thì sẽ có vô vàn dân Haiti chèo ghe chạy
qua lánh nạn bên Miami nên họ phải đón đầu
truớc.
Ngôn Ngữ
Dân chúng sử dụng tiếng Creole, một
loại tiếng Pháp cổ vì xứ này trước kia do Pháp
cai trị. Hiện nay, cũng có một số dân màu da
hơi trắng vì có lai nhiều đời với người Pháp.
Tiếng Créole rất gần tiếng Pháp nên ai đã biết
tiếng Pháp thì dễ nói tiếng créole lắm. Các
lính Canada qua Haiti dễ học tiếng Creole hơn
lính Mỹ.
Người Việt ở Haiti
Khi tôi mới đến Haiti năm 1976, tôi là
người Việt thứ hai sau ông Phạm Hữu Vĩnh,
lúc đó mới rời Haiti. Ông Vĩnh trưóc là Tổng
Thư Ký Bộ Công Chánh qua Haiti làm cho
Liên Hiệp Quốc bên đó. Năm 1980, có anh Kỹ
sư Tôn Thất Thiều trước làm ở Nha Thủy
Nông Bộ Nông Nghiệp cũng sang Haiti làm
trong một dự án ở gần Port au Prince. Trong
lúc làm việc ở xứ này, cũng có gặp vợ chồng
một anh sinh viên y khoa tên là Đặng Văn
Châu qua làm nội trú thực tập trong một bệnh
viện của Đại học Mỹ thiết lập tại vùng đồi núi
Artibonite, mục đích chữa trị cho dân nghèo
sống hẻo lánh xa thủ đô. (Anh Đặng Văn
Châu là con giáo sư Đặng Văn Chiếu, có lúc
làm Khoa trưởng Đại học Y khoa Saigon). Mãi
những năm sau này quãng 1985 có ông
Nguyễn Văn Hảo, một thời làm Phó Thủ
Tướng nội các Trần Thiện Khiêm và một
người con ông Nguyễn Cao Thăng, chuyên
viên kinh tế cũng có mặt ở xứ này. Những
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năm tôi còn ở Haiti từ 1976 đến cuối 1981, chỉ
có mấy bà Việt Nam có chồng Mỹ làm cho
USAID, chồng Pháp làm cho hãng xi măng.
Cũng có mấy nữ tu Công giáo ở Cap Haitien,
trước 1975, qua Nhật học để sau đó về lại
Việt Nam, nhưng thời cuộc đã đưa đẩy các nữ
tu đó về Haiti, vì Haiti có nhà dòng (hình như
dòng Mến Thánh Giá?), cùng dòng với các nữ
tu. Các nữ tu này khi về Canada thì ở Sainte
Anne de Beaupré cách thành phố Quebec
chừng vài chục km về hướng Bắc.

hạn mà dân số cứ tăng. Có trên 2 triệu người
Haiti rải rác trên nhiều xứ và hàng năm họ
chuyển tiền về cho gia đình. Tổng số tiền gửi
hàng năm rất nhiều, bằng 1/3 của toàn GDP
xứ đó. Thế mà nhiều người vẫn còn tiếp tục di
cư sang các đảo kế cận như qua hải đảo St
Marteens gần Puerto Rico, sang Guyane
thuộc Pháp. Nên mở dấu ngoặc ở đây là sau
1975, có nhiều người Mèo ở Cánh Đồng
Chum bên Lào qua Pháp rồi sau đó qua
Guyane lập nghiệp.

Người Haiti ở Mỹ
Vào khoảng các năm trước 1930, Haiti
đã từng bị Mỹ chiếm đóng nên có một số di cư
qua Mỹ, phần lớn ở miệt New York (Bronx).
Sau này, vì dân số càng ngày càng đông và
thủ tục nhập cảnh Mỹ khó khăn nên họ đi ghe
chui nhiều lắm. Vì gần Miami nên nhiều
thuyền chở dân Haiti thường đổ lén dân
xuống bờ biển Florida; một số chết ngoài biển,
một số bị Coast Guard chận lại ngay ngoài
khơi. Nói thật ra, Mỹ không muốn da đen vào
Mỹ, trong khi đó dân Cuba trốn thì vẫn được
chấp nhận như thường. Và chính người Mỹ
cũng sợ boat people tràn lan qua Mỹ nên
ngoài khơi các đảo Dominican Republic,
Cuba, Haiti luôn luôn có nhiều tàu tuần duyên
tuần tiễu

Kết Luận
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, chúng
tôi nay đều đã đến tuổi cổ lai hi; bạn học cũ
tôi, có kẻ đã bước ra ngoài thời gian; có kẻ an
bần lạc đạo; người thì xa nửa vòng trái đất; kẻ
tận chân trời heo hút gió:

Nguời Haiti ở Canada
Vì dân Haiti học tiếng Pháp từ tiểu học
nên họ không bở ngỡ khi ở Québec. Trước
1977, người xứ này qua Canada không cần
visa nên đến rất đông, sau đó ở lại. Phần lớn
chạy taxi hoặc làm nghề may mặc. Và cũng
nhờ người Haiti ở Canada và Mỹ gửi tiền về
và bảo trợ cho thân nhân di dân qua nên xứ
Haiti mới tồn tại chứ hải đảo thì diện tích có

Tôi yêu quê tôi, yêu lũy tre dài đẹp xinh
Yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình
Yêu trăng buông lơi hôn má cô nàng dệt tơ
Và yêu cánh đồng vời xa, ngàn tay đang dựng mùa hoa
Tôi yêu quê tôi, yêu mãi bây giờ càng yêu
Yêu chim bay qua mang đến tin mừng thái hoà
Yêu anh yêu em, yêu xóm yêu làng gần xa

Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Nhìn cảnh Haiti như Nha Trang với
những làng chài ven biển, các xóm vệ đường,
nhìn những chiếc thuyền buồm căng gió ở
vịnh Port au Prince mà nhớ lại thuyền chài
nhấp nhô quê mình, thời lãng du của dĩ vãng,
nhìn những làn khói xanh lơ từ những xóm
nhà heo hút ven núi, bèn nhớ bài hát của nhạc
sĩ Trịnh Hưng:

Nhìn Mùa Thu Đi Qua
Mùa thu lãng đãng khói sương,
Ngọt như gió tự thiên đường tạt qua,
Lả mềm mấy sợi mây xa;
Bỗng dưng… thèm chút hương tà áo Em.
Lê Phương Nguyên

GS Thái Công Tụng
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Kỹ Sư Phạm Ngọc Quỳ
Người thiết kế kỳ quan thế giới

Giàn khoan dầu có 16 răng cưa nhằm làm giảm sức công phá của núi băng

Kỳ quan Hibernia có chiều cao lên đến
224 m, đường kính 106 m và trọng lượng 1,2
triệu tấn, trị giá 7 tỉ USD, được ví như hòn đảo
bê tông có mép răng cưa bên ngoài để chiến
đấu với những tảng băng trôi.. Đến bây giờ,
đây vẫn là giàn khoan cao nhất thế giới.
Vùng biển đầy những tảng băng khổng
lồ, nơi chiếc tàu định mệnh Titanic bị đắm, có
một giàn khoan dầu từng được tạp
chí Time bình chọn là kỳ quan xây dựng hiện
đại thứ 8 của thế giới, do một kỹ sư gốc Việt
thiết kế.
Năm 1991, chính phủ Canada quyết
định lập giàn khoan dầu tại vùng biển
Hibernia, nơi được đánh giá có nhiều mỏ dầu
lớn của thế giới, song địa hình cực kỳ hiểm

trở, nhiều tảng băng khổng lồ nổi và chìm mà
nếu bị va đập có thể tạo sức ép gấp 10 lần
bom nguyên tử.
Mặc dù vậy, khi được mời dự thầu,
hàng loạt tập đoàn xây dựng nổi tiếng thế giới
đến từ Anh, Canada, Pháp, Mỹ... đăng ký
tham gia.
Cuối cùng, Doris Engineering (Pháp),
đơn vị đứng đầu tổ hợp xây dựng Nodeco, nơi
ông Phạm Ngọc Quỳ làm kỹ sư trưởng, đã
thắng thầu với giải pháp chống băng tảng,
sóng lớn bằng kiến trúc giàn khoan hình tròn
có 16 răng cưa nhằm giảm sức công phá của
các núi băng vùng biển Bắc cực.
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Tác giả của sáng chế này cũng chính là
kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ. Đến năm 1996, dự án
giàn khoan mang tên Hibernia được hoàn
thành.
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xây đặc biệt, thiết kế một cấu trúc có hình
dạng chưa từng có trong sách vở.
“Cấu trúc này sẽ giảm áp lực sức phá
của băng tảng đến 50%. Các bức tường giàn
khoan được cấu tạo và xếp đặt thế nào để khi
băng tảng đụng phải, sức mạnh đập vào vỏ
ngoài phải lan khắp giàn khoan rồi đi xuống
dưới đáy biển. Và như vậy, toàn giàn khoan
được dùng để chống lại sức tàn phá của băng
tảng, chứ không chỉ một phần của nó”, kỹ sư
Quỳ nói.
Khi được hỏi điều gì để một kỹ sư bình
thường như ông có niềm tin mạnh mẽ vào dự
án tầm cỡ như vậy vào thời điểm đó, ông Quỳ
mỉm cười hồn hậu:

Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ (bìa trái) cùng cộng sự tại
công trình giàn khoan Hibernia năm 1999 Ảnh: nhân vật cung cấp

Sau gần 25 năm, bên ly trà trong căn
hộ ấm cúng tại Paris, kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ
không giấu niềm tự hào khi nhắc lại: “Đáy biển
phía đông Canada có nhiều mỏ dầu, song đây
cũng là vùng biển hiểm trở với độ sâu lên đến
80 m, những cơn sóng cao có khi trên 30 m,
lại thường xuyên có bão, sương mù, thời tiết
hầu như quanh năm đóng băng.
Đây là vùng biển được đánh giá có khí
hậu khắc nghiệt nhất thế giới.
Năm 1912, tàu Titanic bị đắm sau khi
đụng phải tảng băng lớn ở gần vùng này. Do
đó, có thể nói việc xây dựng một giàn khoan
tại đây cực kỳ khó khăn.
Thậm chí, khi chúng tôi thực hiện,
nhiều ý kiến cho rằng dự án sẽ bất khả thi.

"Chúng tôi hiểu đây là công trình để
đời cho sự nghiệp của mình, cho nhân loại,
cho một quốc gia...
Trong vai trò kỹ sư trưởng, tôi cùng
hơn 100 kỹ sư giỏi và trên 300 nhân viên đồ
họa khác thực hiện các chi tiết quan trọng để
triển khai.
Trước đó, tôi từng được thử thách
nhiều qua các công trình lớn trên thế giới, như
công trình chống sóng biển Ekofisk Protective
Barrier nổi tiếng ở Na Uy (tổng đầu tư 400
triệu USD tại thời điểm năm 1989), sửa cầu
lớn Lestelle (Pháp), để chống sóng bảo vệ
cảng Monaco (Pháp)... trong vị trí kỹ sư
trưởng nên càng tự tin".
Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ năm nay đã
ngoài 80 tuổi, đang sống khá giản dị trong căn
hộ 3 phòng tại tòa nhà 30 tầng ngay thủ đô
Paris.

Song cuối cùng chúng tôi đã thành
công và hiện giàn khoan này bơm được
150.000 thùng dầu mỗi ngày.

Ông bảo, người Việt mình không thua
kém ai, nhưng quê hương mình còn khó khăn,
chưa có cơ hội cho những cá nhân thực hiện
những dự án kiến trúc mang tầm vóc thời đại.

Nếu so sánh với các giàn khoan dầu
trên thế giới, đây là một giàn khoan dầu kỳ vĩ
đại nhất, có thể chịu được sức va chạm của
tảng băng nặng đến 1,2 triệu tấn trôi với tốc
độ 2 m / giây.

"Tôi tin nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi và
có đủ phương tiện, người Việt sẽ thành công
vẻ vang trong bất cứ phương diện nào", ông
bộc bạch trước khi chào tạm biệt.

Kỹ sư Phạm Ngọc Quỳ cho biết, để giải
quyết những điều kiện khắc nghiệt ở vùng
biển này, ông tìm ra một giải pháp kỹ thuật

Nguyên Nga
Báo Người Việt phỏng vần kỹ sư Phạm
Ngọc Quỳ
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Kỹ Sư Phạm Ngọc Quỳ
Sinh ngày 18-12-1935 tại Hà Nội

1958: Tốt nghiệp kỹ sư công chánh Phú Thọ SàiGòn và vào làm tại khu Nghiên Cứu, nha
Thương Cảng Sài Gòn đến 1960.
1960 - 1963: Du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư cầu
cống ĐH Ponts et Chaussées, Paris.
1963 - 1979: Làm việc tại các hãng Sacer, Foster
Wheeler, Bouygues của Pháp, chuyên thi công các
công trình đường, xa lộ, xưởng lọc dầu, cầu (trong
đó có 2 cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Rhone của
Pháp).
1980 - 2010: Làm việc tại Hãng Doris
Engineering (Pháp). Lập dự án cho nhiều công
trình ngoài biển, như giàn khoan bê tông Oseberg,
Ekofisk Protective Barrier (Na Uy), giàn khoan
Hibernia (Canada), mở rộng hải cảng Monaco...
Tác giả bằng sáng chế “Gravity base of an
offshore resisting to icebergs” ở Pháp, Mỹ và
Canada, được sử dụng để xây giàn khoan Hibernia.
Ông có kinh nghiệm 15 năm làm việc trong lĩnh
vực xây dựng trên đất liền và 20 năm xây dựng
trên biển.

Bài thơ “Vĩnh Biệt Paris” sau đây là
của bà Phạm Thị Nhung, em gái của
Phạm Ngọc Quỳ viết tại Paris ngày 0301-1992, một gia đình văn nghệ và khoa
học hiện đại. Xin click vào hàng chữ “Vĩnh
Biệt Paris”, sau đó click vào file đã down load.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Mười năm lìa xa Paris em trốn chạy cuộc
tình
Mười năm làm kiếp mây lử-thứ phiêu linh
Gió mưa cuốn trôi từng lớp bụi đời
Dưới cội mai già, một cành hoa trắng trồi
sinh.
Trở lại Paris
Em như khách viễn du lần đầu
Véo von tiếng hát trong tim
Paris đón em vòng tay rộng mở
Rộn rã đổ hồi chuông Notre-Dame
Huyên náo nói cười khu Latin từng con
phố nhỏ
Thác Eiffel nhạc trỗ cao vút trời xanh
Hoa anh đào Parc-De-Sceaux hờn hở
Tượng đá Luxembourg óng ả làm duyên
Rừng Boulogne hương Muguet thơm mát
Uất-kim-hương hồng nhung bát ngát ngự
viên
Sóng nước bồng bềnh vô tình
Du thuyền dìu hồn em trôi về quá khứ
Sông Seine yêu kiều nhắc nhở
Chuyện mười năm duyên củ mắt sè cay.
Giã từ Paris lần nay em không vội vã
Em sẽ dừng chân trên mỗi ngả đường xưa
Đây thư viện Pompidou nơi mình gặp gở
Đây Resto-u hẹn hò chung bửa
Đây hồ Versaille quanh co lối củ
Cành lá chen nhau thỏ thẻ lời tình.
Đây cầu Au-Double tuyết rơi ngập dấu
chân chim
Xuýt xoa chia hai từng hạt dẻ nướng
Còn đây sông Seine sóng biếc
Trên du thuyền ríu rít lứa đôi.
Và em sẽ để mặc cho mười sáu dây tơ nức
nở khúc ly bôi
Mặc cho nước mắt tuôn rơi tạ từ trên mỗi
bước
Thôi nhé từ nay Paris vĩnh biệt
Vĩnh biệt người tình duyên kiếp dở dang
Để rối mai sau chẳng bao giờ còn nhắc
chuyện lìa tan.
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Gió Và Con Người
GS Thái Công Tụng
1. Tổng quan
Nói về gió là nói đến không khí vì gió là
không khí chuyển động. Con người cũng như
bao sinh vật khác không thể sống nếu không
có không khí. Người ta thường nói ta có thể
sống nhịn ăn 3 tuần, nhịn uống 3 ngày, nhưng
chỉ có thể nhịn thở 3 phút. Trong 4 chất: đất,
nước, gió, lửa thì ta có thể thấy được đất,
nước và lửa chứ không khí ta chỉ cảm nhận vì
không khí dễ biến thiên từ cơn gió thoảng đến
cơn bão lốc; ta cảm nhận gió qua con diều
bay, qua thưởng thức gió mát mùa hè, chiếc
buồm căng gió.
2. Tại sao có gió?
Gió thổi là vì có sự khác biệt áp suất
không khí, gọi tắt là khí áp. Khí áp không phải
chỗ nào cũng giống nhau:
- Khí áp thay đổi theo cao độ:
Lên cao thì không khí loãng hơn và khí áp thấp
hơn nên những người sống quen miền đồng
bằng khi lên vùng cao sẽ rất mau mệt. Vài ví
dụ: cứ xem nước Bolivia với thủ đô là La Paz ở
3,000m ở Nam Mỹ thì biết: đội túc cầu xứ này
đá đâu thua đó nhưng những đội túc cầu giỏi
nhất thế giới như Bresil cũng không bao giờ
thắng được đội Bolivia khi đấu tại La Paz! Khi
leo lên đỉnh núi Everest (8,800m), các nhà
tranh tài không bao giờ leo một mạch lên đỉnh
mà phải leo từ trại 1 lên trại 2 cao hơn, xong lại
trở về trại 1. Lý do: phải để cơ thể quen dần
với không khí loãng trên cao độ.
- Khí áp cũng thay đổi với nhiệt độ:
Nhiệt độ tăng làm không khí nở ra, nên khí áp
giảm; nhiệt độ giảm làm không khí co lại, tỉ
trọng tăng nên khí áp tăng.
Vùng khí áp thấp là vùng không khí
nóng, gió bốc lên cao, tạo thành mây:
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
(Xuân Diệu)
Vùng khí áp cao là vùng không khí
lạnh, vì lạnh nên không khí nặng và di chuyển
xuống mặt đất.

Gió chính là không khí chuyển
động từ vùng cao áp đến vùng hạ áp, để tạo
lại cân bằng khí áp.
Tại sao có các nơi cao áp và hạ áp? Đó
là vì nhiệt độ biến thiên theo mùa (mùa hạ trời
nóng, mùa đông trời lạnh), theo vùng (nhiệt
đới nóng, ôn đới lạnh), theo đêm ngày (đêm
mát vì không có mặt trời, ngày nóng vì có ánh
nắng), theo địa hình (núi, thung lũng). Tóm lại,
nóng không đồng đều trên mặt địa cầu đã
tạo ra những nơi cao áp hay hạ áp.
Vì nhiệt độ khác nhau giữa nhiều vùng
nên vùng hạ áp hút không khí từ các vùng cao
áp và gió chính là không khí chuyển động:
– Nếu sai biệt giữa cao áp và hạ áp khá
nhiều thì gió thổi rất mạnh:
Đùng đục gió đục mây vần
Một xe trong cõi hồng trần như bay
(Kiều)
hoặc:
Ào ào đổ lộc rung cây
(Kiều)
– Nếu sai biệt giữa cao áp và hạ áp không lớn
lắm thì gió thổi nhẹ:
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về
(Kiều)
hoặc:
Gió hiu hiu thổi mây vàng êm trôi
(Bàng Bá Lân)
3. Gió trong văn học, âm nhạc và thi ca
Bài hát dân ca quen thuộc cũng nhắc
đến gió:
Thương nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay
Ca dao dùng chữ gió nói về lòng dạ của
những đôi uyên ương khi sống chung nhau
không trọn đạo vợ chồng, khi chia tay còn để
vương bao phiền lụy. Hoặc đôi bạn thân không
vẹn chữ bằng hữu, mà phản phúc nhau, gây

TRANG 86

bao tiếng oán tiếng than cho người ngay,
người nghĩa lúc chia xa:
Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
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Chiếc thuyền anh vắng, le te đợi nàng
Gió đánh cành cành bàng, gió đập cành bàng
Dừng chèo anh hát, cô nàng ấy nghe
Ca dao miền Nam có câu:

Trong bản nhạc xưa Đoàn người lữ
thứ, có đoạn:

Gió đưa gió đẩy về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua

Ra đi khắp nơi xa vời. Gió bốn phương,
kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi. Người đi
khúc nhạc chơi vơi. Gió khắp nơi, kìa gió khắp
trời vang vang khúc nhạc say đời.

Ý nói người con gái lấy chồng miền rẫy
thì chỉ có ăn còng, không bằng về bưng có cá,
về đồng có cua. Còng có nhiều miền Gò Công,
sau vụ lúa thì còng bâu kín chân rạ,

Gió bốn phương là gió Bắc, gió Nam
(tức gió nồm), gió Đông, gió Tây (còn gọi là gió
Lào).

hoặc:

– Gió Bắc, còn gọi là gió Bấc, là gió thổi từ
miền Bắc Trung Hoa, đem hơi lạnh về vào các
tháng 11, 12 đến tháng hai, tháng ba nên khí
hậu nước Việt, nhất là miền Bắc, khá lạnh.
– Gió Nam, còn gọi là gió Nồm thổi từ phía
Đông Nam, từ Ấn độ Dương cũng đem mưa
xuống nước ta, gây mưa từ tháng 6 đến tận
tháng 10:
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
(Nguyên Sa)
Mùa thu ở Việt Nam, thường có gió heo
may, một loại gió hơi lạnh và khô. Trong bản
nhạc Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội của nhạc sĩ
Phạm Đình Chương có nói về loại gió này:
Mưa hoàng hôn
Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn
hoặc trong Giấc mơ hồi hương của nhạc sĩ
Vũ Thành An:
Lìa xa thành đô yêu dấu một sớm khi heo
may về lòng khách tha hương vương sầu
thương
Gió thường đi liền với mưa nên nhà
nhạc sĩ cũng hay liên kết 2 hiện tượng trên:
- Những ngày mưa lạnh gió lê thê nào đâu
- Đêm nghe gió tự tình vì mưa
(Trịnh Công Sơn)
- Một chiều gió mưa em về thăm chốn xưa /
Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân /
Lòng xót xa tình xưa
Dân ca cũng có bài nói về gió:
Gió đánh cành tre, gió đập cành tre

Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
Nỗi tự tình của người thôn nữ cũng
dùng hình tượng gió:
Đêm qua mưa bụi gió bay
Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng,
Em với anh cùng tổng khác làng
Nào em biết ngõ nhà chàng ở đâu!
Nói chuyện lẳng lơ cũng dùng hình tượng gió:
Sớm đào tối mận lân la
Trước còn trăng gió, sau ra đá vàng
(Kiều)
Và thề nguyền cũng dùng hình tượng gió như:
Dù khi gió kép, mưa đơn
Có ta đây, cũng chẳng cơn cớ gì!
(Kiều)
Tả cảnh thanh thản cũng dùng chữ gió như:
Lần thâu gió mát trăng thanh / Bỗng đâu có
khách biên đình sang chơi / Khi gió gác, khi
trăng sân / Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối
thơ
(Kiều)
Ca dao ta có câu:
Người ta đi cấy lấy công / Tôi nay đi cấy còn
trông nhiều bề / Trông trời, trông đất, trông
mây / Trông mưa, trông gió, trông ngày trông
đêm
chứng tỏ gió là một yếu tố mà người nông dân
chú ý trong công việc đồng áng.
Người nông dân với tích lũy kinh
nghiệm bao đời:
Đêm mù sương trăng sao không tỏ / Ấy là điềm
mưa gió tới nơi / Đêm nào sao sáng xanh trời /
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Ấy là nắng ráo, yên vui suốt ngày / Những ai
chăm việc cấy cày / Nhìn trời trông gió liệu
xoay lấy mình

tạo mưa ở Thái Lan, Miến Điện, Châu thổ Cửu
Long, Cao Miên.

Trong xã hội phong kiến xưa kia, quan
niệm trọng nam khinh nữ đã biến cuộc đời
người phụ nữ thành chuỗi bi kịch kéo dài:

Trận gió thu phong rụng lá vàng,
Lá rơi hàng xóm lá bay sang.
Vàng bay mấy lá năm già nửa,
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc lá sang đông.
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không
(Tản Đà)

Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?
Người nông dân trông gió. Nhưng gió
cũng có nhiều loại:
– Theo vị trí địa lý: gió núi, gió thung lũng, gió
đất, gió biển.
– Theo phương hướng ta có gió Đông, gió
Tây, gió Bắc, gió Nam.
– Theo cường độ, ta có gió thoảng, gió nhẹ,
gió mạnh, bão, siêu bão.
4. Các loại gió (gió Bắc, gió Nam …)
4.1. Gió mùa là một loại gió đổi hướng theo
mùa. Riêng Việt Nam thì có thể phân biệt gió
mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.
– Vào mùa Đông, có gió mùa Đông Bắc thổi
từ vùng Siberia (cao áp) đến Việt Nam, đem
theo không khí lạnh. Dưới ngòi bút của nhà
văn nữ Trần Mộng Tú:
Gió Mùa Ðông Bắc. Có không biết bao nhiêu
thi sĩ, bao nhiêu nhạc sĩ đã xúc động về những
cơn gió này và viết ra bao nhiêu tác phẩm làm
thăng hoa đời sống con người để ngay cả khi
đang sống trong một hoàn cảnh khó khăn nhất,
con người vẫn tìm ra cái đẹp của nơi mình
đang sống. Khí hậu của tháng Mười Một và
tháng Chạp âm lịch là khí hậu lạnh và đẹp nhất
trong năm của miền Bắc. Gió hay trở lạnh đột
ngột như một người đi xa bỗng trở về không
báo trước. Có thể mới buổi sáng trời còn rất
ấm không có gì báo hiệu là một ngày lạnh,
nhưng đến trưa gió ở đâu bỗng kéo về chật
phố. Gió chen chúc vào đám đông đang đi trên
đường, gõ cửa những ngôi nhà, hàng quán,
ngồi sát vào những người buôn bán hai bên vỉa
hè rất là hồn nhiên. Chẳng cần nói năng gì cả.
Chỉ cần có mặt, tôi đến, tôi ngồi xuống và tôi ở
lại. Giống như Caesar ngày trước I came, I
saw, I conquered. Thế là mọi người chạy ùa đi
mua áo ấm để ngồi chung với gió.
– Vào mùa hè, có gió mùa Tây Nam thổi từ
Ấn Độ Dương đem theo hơi ẩm từ biển vào và

– Vào mùa thu, có gió Thu:

4.2. Gió Lào
Gió hình thành từ vịnh Thái Lan, di
chuyển theo hướng Tây Nam – Đông Bắc qua
Campuchia và Lào. Vì gió ẩm khi thổi đến giãy
Trường Sơn thì lên dốc gặp lạnh nên trút hết
hơi ẩm và đổ thành mưa phía Trường Sơn Tây
(phía Lào) nhưng Trường Sơn Đông (phía Việt
Nam) thì nắng và nóng. Gió thường xuất hiện
từ đầu tháng Tư đến giữa tháng Chín, thường
bắt đầu thổi từ 8-9 giờ sáng cho đến chiều tối,
thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến
xế chiều. Gió Lào tạo ra khô nóng miền Nghệ
An, Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị. Dãy núi càng
cao thì khi xuống núi, mức gia tăng nhiệt độ
càng lớn và càng khô.
Hai thứ gió này đều có nguồn gốc đại
dương: gió Lào xuất xứ từ Ấn độ dương thổi
vào đất liền; gió nồm cũng xuất phát từ đại
dương, nhưng từ Thái Bình Dương, khi thổi
đến Việt Nam không gặp trở ngại nào cả nên
nó rất mát và dễ chịu, tuy nhiên về mùa xuân ở
Bắc bộ thì rất ẩm do hơi nước bão hòa.
4.3. Gió mậu dịch (tiếng Anh: trade wind) là
gió thổi thường xuyên trong những miền Cận
Xích đạo. Gió mậu dịch thổi từ những miền áp
cao về vùng áp thấp xung quanh xích đạo. Ở
Việt Nam, thuật ngữ thường được sử dụng
rộng rãi để chỉ gió mậu dịch là tín phong
(ngọn gió đáng tin).
Trên Bắc Bán Cầu thì đây là những
luồng gió thổi chủ yếu theo hướng (chiều)
Đông Bắc-Tây Nam.
Trên Nam Bán Cầu, gió này thổi theo
hướng Đông Nam-Tây Bắc.
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Lý do có tên Mậu dịch (trade wind) vì
vào thế kỷ 18 các đoàn tàu buôn (mậu dịch /
trade) của Anh lợi dụng sức gió này để di
chuyển trên đại dương Atlantic.
4.4. Gió Nam, còn gọi là gió Nồm thổi vào
mùa hè từ phía Đông Nam, từ Ấn Độ Dương
đem theo hơi ẩm từ biển vào và tạo mưa ở
Thái Lan, Miến Điện, Châu thổ Cửu Long, Cao
Miên, từ tháng 6 đến tận tháng 10:
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
(Nguyên Sa)
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thung lũng lên núi. Loại gió này gọi là gió
thung lũng.
– Ban đêm trên núi nhiệt độ thấp, không khí
lạnh và vì lạnh nên nặng, tạo ra cao áp do đó
không khí này chảy theo sườn núi xuống thung
lũng sinh ra gió núi. Nhà thơ Đinh Hùng có
viết:
Em đến như mây, chẳng đợi kì,
Hương ngàn gió núi động hàng mi
Tâm tư khép mở đôi tà áo
Hò hẹn lâu rồi, em nói đi

Tuy nhiên, miền Trung thì vì có giãy núi
Trường Sơn nên chế độ mưa không giống như
tại miền Bắc hay miền Nam. Một biến thể khác
của gió nồm ở miền Trung được Hồ Xuân
Hương diễn tả:

5. Bão nhiệt đới và siêu bão

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông / thiếu nữ nằm
chơi quá giấc nồng

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

Loại gió này thì mát và ít hơi nước vì
mùa này nắng mặt trời chiếu xuống làm cho
hơi nước bốc nhanh, tạo chỗ trống để gió
ngoài biển Đông thổi vào.
4.5. Gió đất, gió biển.
Tại các vùng gần biển, có một loại hình
gió thường gọi là gió biển và gió đất:
– Ban ngày, mặt đất mau nóng hơn biển, nên
không khí nóng bốc lên cao tạo ra vùng hạ
áp còn không khí mặt biển còn lạnh nên nặng
vì nóng chậm hơn mặt đất, tạo ra cao áp. Vì
vậy, gió thổi từ cao áp đến hạ áp, nghĩa là từ
biển vào đất: ta gọi đó là gió biển (sea breeze)
thường thổi từ gần trưa đến xế chiều.
– Ban đêm thì vì biển nóng hơn đất, nên
không khí phía biển nhẹ bốc lên cao, tạo
vùng hạ áp ở mặt biển, còn phía đất liền vì
lạnh nên không khí nặng, rơi xuống đất, tạo
ra cao áp ở mặt đất nên gió thổi từ đất (cao
áp) ra biển (hạ áp): ta gọi đó là gió đất (land
breeze).

Việt Nam nằm trong vùng Thái Binh
Dương, gần biển như Phi Luật Tân, như Đài
Loan, Nhật nên thường bị bão. Tục ngữ ta có
câu:
Vì sao có bão? Bão hình thành ở các
vùng biển nhiệt đới vì hiện tượng thiên nhiên
này cần một dòng nước rất nóng, tối thiểu là
26 độ ở độ sâu ít nhất là 0m dưới nuớc, làm
chuyển động một khối không khí ẩm rất
lớn. Nước nóng tạo nên tình trạng bốc hơi
mạnh, mà sự bốc hơi chính là nhiên liệu của
bão. Không khí nóng trở thành khu áp thấp hút
gió khối khí ẩm từ đại dương vào, gây nên
những trận mưa bão lớn.
Nước càng nóng, guồng máy nhiệt độ
càng lên cao và gió cũng tăng tốc. Khối không
khí nóng và ẩm này di chuyển rất nhanh lên
cao, sẽ trở nên lạnh, và do đó đi xuống. Lúc đi
xuống, không khí lạnh bị bao bọc bởi một
luồng không khí nóng đi lên và cứ thế, lạnh đi
xuống, gặp nóng, ấm lên lại và bốc lên. Và cứ
thế bão thành hình!

4.6. Gió núi và gió thung lũng

Bão xuất hiện chủ yếu vào mùa Hè và
mùa Thu: từ tháng 6 đến tháng 11 (ở Bắc Bán
Cầu) và tháng 12 đến tháng 3 năm sau (ở
Nam Bán Cầu). Vì vào thời gian này có đầy đủ
các điều kiện thuận lợi nhất cho sự hình thành
và phát triển của bão: nhiệt độ nước biển cao
(ít nhất là từ 26oC trở lên). Nhưng ngay khi gặp
một dòng nước lạnh hơn hoặc gặp đất liền,
bão giảm cường độ vì thiếu khí nóng bốc hơi.

– Ban ngày, không khí trên các sườn núi nóng
nhẹ và bốc lên cao, nên gần đỉnh núi có hạ áp.
Và vùng hạ áp này sẽ hút không khí từ dưới

Bão nhiệt đới tương ứng với hạ áp với
vận tốc gió từ 63km đến 118km/giờ. Trên vận
tốc đó, là siêu bão (cyclone, ouragan, typhon).

Vào xế chiều thì không còn gió vì lúc đó
cả áp suất lẫn nhiệt độ của mặt đất và mặt
biển ngang đều nhau.

SỐ 111 – MÙA XUÂN TEXAS 2019

Bão là một vùng gió xoáy từ các phía
thổi vào trung tâm bão, càng gần trung tâm thì
gió càng mạnh, có khi lên đến vài trăm cây số
một giờ, nhưng chính giữa lại là một vùng gió
tương đối nhẹ hay lặng gió gọi là mắt bão.
Không khí chung quanh dồn vào giữa không
phải theo những đường thẳng mà theo hình
xoắn ốc. Trong một trận bão, ở tầng gần mặt
đất không khí bốn bề di chuyển vào giữa, đến
vùng giữa bão thì không khí chuyển động lên
cao rồi toả ra tứ phía.
Riêng ở Mỹ, bão bắt nguồn từ các vùng
nước biển nóng ở Đại Tây Dương và ở Vịnh
Mexico và đã gây sức tàn phá khủng khiếp ở
Texas, ở Florida những thập niên gần đây
như:

Khoảnh khắc siêu bão Harvey đổ bộ vào nước Mỹ

– Bão Harvey đổ bộ vào khu vực bờ biển
Texas sau khi tăng cường sức mạnh lên cấp 4,
với tốc độ gió lên tới hơn 200 km/giờ và lượng
mưa lên đến gần một mét. Đây là siêu bão đổ
bộ vào Mỹ mạnh nhất trong 13 năm qua và là
siêu bão đầu tiên tàn phá bang Texas kể từ
cơn bão Carla năm 1961.
– Bão Michael tàn phá khu vực Đông Bắc của
tiểu bang Florida hay còn gọi là Florida
Panhandle.
Sau đây là vài hình ảnh siêu bão
Harvey đổ bộ vào khu vực bờ biển Texas sau
khi tăng cường sức mạnh lên cấp 4, với tốc độ
gió lên tới hơn 200 km/ giờ và lượng mưa lên
đến gần một mét. Đây siêu bão đổ bộ vào Mỹ
mạnh nhất trong 13 năm qua và là siêu bão
đầu tiên tàn phá bang Texas kể từ cơn bão
Carla năm 1961.
Vì có nhiều cơn bão trong năm nên để
phân biệt, người ta phải đặt tên cho từng cơn
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bão để dễ phân biệt. Cơn bão đầu trong năm
có tên bắt đầu bằng chữ A: ví dụ bão Alice, và
cơn bão tiếp sau bắt đầu bằng chữ B, rồi C
v.v. Như năm 2018, thì những cơn bão có tên:
Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene. Năm 2018, chính trận
bão Floence đã tàn phá miền Bắc Florida!
6. Không khí, hơi thở và tỉnh thức
Nói về gió, tức là nói về không khí vì gió
là không khí chuyển động. Không khí có hai
chất hơi là oxy (21%) và nitơ (79%). Lượng
oxy trong không khí cần thiết cho các quá trình
hô hấp và trao đổi chất, những quá trình mà
con người và những loài động vật khác nhận
lấy năng lượng cần có để duy trì sự sống.
Hô hấp (hít thở) không khí đóng một vai
trò quan trọng nhất, trong sự sống con người.
Ta thở vào để lọc qua lá phổi và thở ra giúp
tống khứ hôi hám trong buồng phổi ra ngoài;
nó giúp tẩy lọc mọi tư tưởng lòng trần còn tơ
vương khanh tướng, mọi bực bội ra ngoài, làm
tinh thần tươi tỉnh hơn. Kiểm soát hơi thở giúp
làm cho tâm tĩnh lặng, vứt bỏ những gì làm
tâm ta đau khổ, buông bỏ tất cả để bớt stress
cho nhẹ nhõm hơn.
Hơi thở trong tỉnh thức, biết ta đang
thở vào, biết ta đang thở ra, nói khác đi thở
trong chánh niệm cũng giúp ta chế ngự các tư
tưởng tiêu cực gọi chung là nội kết (kết=
ràng buộc). Nội kết là gì? Đó là những lo âu,
phiền buồn, tiêu cực do lâu ngày không
chuyển hoá được, kết lại thành khối trong bề
dày của tâm thức. Đi thiền, ngồi thiền chính
cũng là để kiểm soát và tự chủ được hơi thở,
bước đầu kiểm soát được thân và tâm, nghĩa
là để cuộc đời được thanh thoát, để gặp gỡ
lòng khiêm nhường, để cuộc đời bớt hành
trang thế tục, để thấy được nhu cầu của tha
nhân, cảm thông chia sẻ với người còn bất
hạnh, để không khởi lên một niệm tham, sân,
si nào:
Khi thở không khí thiên nhiên, hương đồng cỏ
nội,
Người ngồi đây ngó mây trời biền biệt?
Lơ thơ bay loáng thoáng cánh chuồn chuồn
(Bùi Giáng),
Khi dòng chảy của tâm thức hoà nhập được
với thiên nhiên thì mọi nội kết cũng sẽ bị ‘cuốn
theo chiều gió’.
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7. Các chức năng của gió
7.1. Giúp di chuyển:
Từ xa xưa, con người đã tận dụng sức
gió trong các chuyến hải hành. Thương mại
quanh bờ Địa Trung Hải nhờ các thuyền buồm,
Christophe Colomb khám phá Mỹ Châu nhờ di
chuyển trên tàu có cột buồm đón gió; các di
dân đầu tiên đến bờ đông nước Mỹ cũng đến
bằng thuyền buồm. Chúa Nguyễn từ miền Gia
Định tấn công quân Tây Sơn ở Bình Định, Phú
Xuân cũng di chuyển bằng thuyền buồm nhờ
sức gió:
Lạy trời cho chóng gió nồm
Cho thuyền chúa Nguyễn xuôi buồm chóng ra
Trong Truyện Kiều:
Sửa sang buồm gió lèo mây
Khuyển, Ưng lại chọn một bầy côn quang
Dặn dò hết các mọi đường
Thuận phong một lá vượt sang bến Tề
Tục ngữ ta cũng có câu: thuận buồm xuôi gió
7.2. Tạo năng lượng:
Gió là một tài nguyên tái tạo và trong
sạch, không tạo ra khí nhà kính. Gió làm quay
các cánh quạt, tạo ra điện năng và càng ngày
các nước tận dụng sức gió để sản xuất ra
điện.
7.3. Gây xói mòn cũng như tạo thổ:
Gió tác động trên sự xói mòn tạo ra các
đồi cát duyên hải, các địa mạo khác nhau trên
sa mạc. Hoàng thổ (loess) là những vật liệu
đất mịn do gió thổi đưa đến tạo ra nhiều cao
nguyên, bình nguyên khá phì nhiêu ở Trung
Quốc, ở Hoa Kỳ.
7.4. Tâm linh:
Gió và không khí có chiều kích tâm linh.
Khi ngồi thiền hay thiền hành, con người dễ
cảm thông với thiên nhiên, tìm lại chính mình,
hài hoà với tạo vật, giúp cảm thông sâu xa với
đấng Tạo hoá, thấy sự mầu nhiệm của cuộc
sống để ‘đường trần rồi khăn gói mai kia chào
cuộc đời nghìn trùng cơn gió bay.’ Hơn nữa,
vì không nhiễm dính vào tám cơn gió loạn của
thế gian như được và mất, khen và chê, sướng
và khổ, danh thơm và tiếng xấu và bởi nhìn
thấy rõ ràng, tường tận tất cả những hiện
tượng trong vũ trụ, nhân sinh đều huyễn hóa,
huyễn hoặc nên giúp con người trong thiền
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định thoát khỏi sự chấp trước, bám víu và
được giải thoát khỏi mọi sự nô lệ, buộc ràng
của thế gian.
8. Kết luận:
Ngày nay, không khí càng ngày càng ô
nhiễm vì xe cộ, nhà máy, cháy rừng, núi lửa
phun toả lên bầu trời nhiều khí gây ra biến đổi
khí hậu. Ngoài ô nhiễm khí hậu lại thêm ô
nhiễm tâm linh với bạo lực, nghèo về tình
thương, nghèo về đạo đức. Muốn phục hồi lại
các giá trị cao cả của con người thì cần khôi
phục lại niềm tin. Niềm tin là hơi thở, là ngọn
gió lành cho cuộc sống xô bồ hôm nay, là cầu
nối giữa Thân và Tâm. Nhiều danh từ
như prana (tiếng Sanskrit), pneuma (tiếng Hi
Lạp), spiritus (tiếng Latin), ruach (tiếng Do
Thái), đều chuyên chở liên hệ giữa hai yếu tố
hồn / tinh thần và hơi thở / gió. Một cơn gió
nhẹ đưa người về dĩ vãng, chở theo hồn về,
như Nguyễn Du đã cho nàng Kiều thốt ra khi
dặn em là Thuý Vân:
Trông ra ngọn cỏ lá cây / Thấy hiu hiu gió thì
hay chị về / Hồn còn mang nặng lời thề …
Có niềm tin, may ra chúng ta mới có thể
xua tan cái nhá nhem nơi ngõ ngách tâm hồn
mình, xua đêm nhập nhằng nơi cõi nhân sinh
và xua đi cả u minh cuồng si đang trùm phủ
nhân loại. Không bám víu vào những thứ vô
thường, những thứ mong manh phù phiếm;
hãy để gió cuốn đi các ràng buộc, các dính
mắc, để cho tâm tự tại vì tự tại là sự tự do bên
trong và đó là chân hạnh phúc, là hạnh phúc
ba la mật, là thực sự ‘hành thâm’ và đó là sự
sống.
GS Thái Công Tụng
Bây giờ sắp đến mùa bão từ vịnh Carribean.
BPT xin đăng để các AH xin đề phòng. Mong
mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu
Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và Thân
Hữu một năm mới Kỷ Hợi Mạnh
Khỏe, May Mắn và An Lành.
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Kim Vân Kiều

AH Bửu Hiệp

tụng đến ngày nay, xem như một án văn hay
nhất trong nền văn học nước nhà.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh với Truyện Kiều
Trong suốt cuộc đời của ông Nguyễn
Văn Vĩnh, với niềm say mê bất tận, bằng
những cảm nhận riêng, ông đã làm tất cả
những gì có thể để truyền bá tác phẩm
Truyện Kiều trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi
phương pháp với sự nỗ lực bền bỉ được xem
là vô tận.
Tôi xem lại các LT của anh Trần Trung
Trực, Texas và anh Lê Nguyên Thông, Úc
Đại Lợi, số trang vào khoảng 150 trang. Hai
anh Trực và Thông trình bày LT đẹp cả Mỹ
Thuật và Kỹ Thuật sắp bài. Thành thật ca
ngợi hai anh ấy.
Nay số trang của LT số 111 sắp ra,
còn thiếu trang, nên anh Trực tha thiết kêu
gọi anh chị em gởi bài về.
Nể lời anh Trực, tôi gắng viết thêm một
bài để anh Trực được hài lòng. Bài tôi viết là
Kim Vân Kiều.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh

Mang trong óc một quan niệm sống
như trên, nên khi Ông Nguyễn Văn Vĩnh tiếp
cận với Kim Vân Kiều của Ông Nguyễn Du,
ông đã trở nên đắm đuối, trăn trở và thổn
thức.
Ông Nguyển Du

Cốt truyện kể rằng Ông Nguyển Du,
khi đi sứ sang Tàu, đến ngang mộ của Nàng
Kiều, cảm cảnh hồng nhan bạc mệnh của
Kiều, nên ra về viết quyển Đoạn Trường Tân
Thanh bằng chử Hán, sau đó Ông Nguyễn
Văn Vĩnh dịch ra chử nôm, và bây giờ truyền

Ông đã tính đến việc nếu không
chuyển ngữ sang tiếng mẹ đẻ câu chuyện bất
hủ này của tiền nhân, “để mà biết thực giá
một cái hương-hỏa quý của người đời trước
để lại cho…” thì thật không được.
Với Ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông tin
việc làm này nhất định sẽ đem đến những
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ảnh hưởng, những tác động tích cực đến việc
giáo dục nhân cách của con dân Việt.
Ông còn muốn hướng đến lòng kiêu
hãnh của mỗi người Việt Nam khi nói đến thế
nào là văn hóa và truyền thống.
Ông khẳng định: “Cả nước Việt Nam
duy có truyện Kim-Vân-Kiều là truyện hay!”
Tuy nhiên, chừng đó, cũng đã đủ để
hiểu rằng, Ông Nguyễn Văn Vĩnh đã lao tâm
khổ tứ đến mức nào trong công cuộc chuyển
tải tâm hồn của thi hào Nguyễn Du đến với
người đời sau.
Điều này đủ để thấy cái sự gắn bó, cái
sự đam mê và đặc biệt là cái đức tin của
người dịch, rằng: việc này cần, cần làm thật
tốt việc này, một thuộc tính quý hóa của
những người làm văn hóa chân chính.
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từ Trăm năm, không thể hiểu đơn giản đó là
một con số. Ở đây có mối quan hệ hài hòa
giữa các đặc điểm của sự vật về hình thức,
mầu sắc và số lượng. Trong Truyện Kiều,
Ông Nguyễn Du đã mười lần viết: “Trăm năm”
và mỗi lần như vậy, đòi hỏi một cách dịch
khác. Cho dù ở trường hợp nào, thi sĩ cũng
hàm ý nói đến độ dài của đời người.” .
Năm 1953, Hiệp hội biên soạn Tự điển
và Bách khoa toàn thư của Cộng hòa Pháp
đã trang trọng đưa tác phẩm Kim Vân kiều
vào bộ tự điển “” Các tác phẩm của tất cả
các thời đại và các xứ sở (Dictionnaire des
oeuvres de Tous les Temps et de Tous les
Pays). “.

Một người Nhật tên là Komatsu
Kiyoshi, năm 1941 đến Việt Nam lần đầu tiên
và đã may mắn có được cuốn Kim Vân Kiều
dịch ra tiếng Pháp của Ông Nguyển Văn Vĩnh
chưa xuất bản.
Năm 1942, ông Nhật trở lại Việt Nam
với vai trò là cố vấn của Viện Văn hóa Nhật
Bản và ông Komatsu Kiyoshi vì thấm cái nỗi
đau của số phận nàng Kiều, vì bị tính thôi
thúc của lương tâm ám ảnh và trên nữa, ông
say cái hồn văn của thi hào Nguyễn Du, để
rồi ông đã trở thành người Nhật đầu tiên
quyết tâm dịch truyện Kiều ra tiếng Nhật trên
cơ sở cuốn Kiều dịch ra tiếng Pháp của Ông
Nguyễn Văn Vĩnh.

Tượng đài Ông Nguyễn Du.

Ông Phạm Quỳnh

Hệ quả thật đáng khích lệ. Năm 1964,
nhà báo Đức Franz Faber đã cho ra đời cuốn
Truyện Kiều bằng tiếng Đức đầu tiên.
Ông Franz Faber đã tâm sự: “Mang
sẵn trong lòng mình những xúc động về con
người và đất nước Việt Nam, tôi đã không
cầm được nước mắt khi đọc Truyện Kiều. Và
suốt một thời gian dài, không biết bao lần, tôi
cứ bồi hồi xao xuyến không nguôi. Chính
trong thời điểm ấy, tôi quyết định tìm hiểu sâu
sắc tác phẩm này và sẽ dịch nó ra tiếng Đức”.
Một chi tiết mà ông Faber đã tâm sự,
vô tình ông đã trở thành một người phê bình
cách dịch của Ông Nguyễn Văn Vĩnh như
sau: “Chẳng hạn, mở đầu thi phẩm là hai

Ông Phạm Quỳnh
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Ông Phạm Quỳnh (1892 - 1945) nhà
văn hóa, nhà báo, nhà văn, quan đại thần
triều Nguyễn, trong một buổi lễ đã đọc hai bài
diễn văn, một tiếng ta, một tiếng Pháp.
Trích một đoạn trong bài diễn văn của
Ông Phạm Quỳnh: “”Văn chương người ta
thiên kinh vạn quyển, dẫu có thiếu mất một
quyển cũng chẳng hại gì. Văn chương mình
chỉ độc có một quyển, vừa là kinh, vừa là
truyện, vừa là Thánh thư Phúc âm của cả
một dân tộc, ví lại khuyết nốt thì dân tộc ấy
đến thế nào?
Truyện Kiều còn, tiếng ta còn,
Tiếng ta còn, nước ta còn,
Có gì mà lo, có gì mà sợ,
Có điều chi nữa mà ngờ!...””
“”Có nghĩ cho xa xôi, cho thấm thía,
mới hiểu rằng truyện Kiều đối với vận mệnh
nước ta có một cái quí giá vô ngần. Một nước
không thể không có quốc hoa, truyện Kiều là
quốc hoa của ta; một nước không thể không
có quốc túy, truyện Kiều là quốc túy của ta;
một nước không thể không có quốc hồn,
truyện Kiều là quốc hồn của ta.””
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https://www.youtube.com/watch?v=sGTZpjrZl
eI
Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn
vui .
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!
Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi.
Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!
Tôi yêu tiếng ngang trời.
Những câu hò giận hờn không nguôi!
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi.
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai.
Một yêu câu hát Truyện Kiều.
Lẳng lơ như tiếng sáo diều ư diều làng ta
Và yêu cô gái bên nhà.
Miệng xinh ăn nói mặn mà ừ mà có duyên.
……
Ông NGUYỂN ĐẠT THỊNH

Nhạc sỉ Phạm Duy

Ông Nguyển Đạt Thịnh

Ông Nguyển Đạt Thịnh không những
yêu truyện Kiều như nhạc sỉ Phạm Duy yêu
mà Ông còn mê nửa.

Nhạc sĩ Phạm Duy cũng yêu Truyện
Kiều. Ông viết:
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người
ơi!
Mẹ hiền ru những câu xa vời.
À à ơi! Tiếng ru muôn đời.
Xin vào đây để nghe hát:

Thúy Kiều
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Ông dẫn giải từng giai đoạn Thúy
Kiều gặp Kim Trọng trong mối tình đầu cho
đến 15 năm sau khi gặp lại Thúy Kiều.
1. Mối tình Kiều – Kim, trước hết là một mối
tình đắm say! Ngày thanh minh trong tiết trời
xuân đẹp, Kiều – Kim đã gặp nhau.

Hai chị em Kiều đi lễ Thanh Minh

Trái tim người thiếu nữ xinh đẹp, tài
hoa, thông minh và trong trắng đã xao động
trước dáng vẻ phong nhã, hào hoa của chàng
thư sinh tài danh văn chương trác tuyệt.
Và khi người khách đã lên ngựa, đôi
mắt Kiều nhi “còn nghé theo” trong không
gian “tơ liễu bóng chiều thướt tha”, báo hiệu
tình yêu của họ đã “nảy mầm”. Thế rồi, đêm
hôm đó, những con sóng của ái tình đã nổi
lên, “ngổn ngang trăm mối bên lòng” nàng:
“”Người đâu gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?””
Chàng Kim, cái “người đâu” mới “gặp
gỡ làm chi” trong buổi chiều thanh minh ấy
bỗng đã trở thành một “ý trung nhân”, để lại
tình cảm bâng khuâng nơi tâm hồn và trong
ước muốn tình “duyên” của Kiều.
Còn chàng Kim khi “trở lại thư song”
thì cũng “nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng
khuây”, để cho:
“”Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.””
Nỗi niềm tương tư “mặt mơ tưởng
mặt” ngập tràn cả trong giấc chiêm bao, trong
mùi hương và chén trà nơi phòng văn của
chàng Kim. Chàng trai ấy cũng thật đa tình.
Chàng không thể kìm nén nổi lòng mình.

Chàng Vương quen mặt ra chào
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa

“Nhớ cảnh nhớ người”, Kim Trọng trở
lại nơi gặp gỡ “kỳ ngộ” hôm xưa, nhưng nào
đâu có bóng hồng!
Chỉ thấy:
“Một vùng cỏ mọc xanh rì,
Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu”...
Chàng quyết định tìm đến nhà Kiều,
“xăm xăm đè nẻo Lam kiều lần sang”, hy
vọng được trông thấy nàng! Yêu nhau mà
không được nhìn mặt nhau thì “một ngày
tưởng dài như ba thu vậy”. Nhưng, thật trớ
trêu, nhà nàng “thâm nghiêm kín cổng cao
tường”:
“”Mấy lần cửa đóng then cài,
Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu.””
Trong tình yêu, trái tim trai gái muôn
đời nay đều mách bảo họ biết phải làm gì khi
yêu. Kim Trọng thật khôn ngoan “lấy điều du
học hỏi thuê” căn nhà thương gia bỏ không
để được gần bên nhà Kiều.
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Thế rồi, điều gì đến thì sẽ đến! Hai
người đã gặp nhau trong cảnh ngộ Kiều để
vương chiếc kim thoa trên cành cây.
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vẫn còn có thể làm cho một số người ngơ
ngác, phân vân”… và quả thật, nó đã “làm
phiền” cho trật tự xã hội phong kiến ấy nhiều
lắm!
Tuổi trẻ là tuổi của mộng mơ. Thời
xưa, mẫu người trai văn nhân “Thanh lạ
thường… Lưng cao dài trán rộng , hỏi ai nhìn
không thương?” đã là một mẫu người để biết
bao cô gái mơ tưởng.
Thế nên, tình yêu của Kiều dành cho
chàng Kim là thứ tình yêu cảm mến, sáng
trong, tinh khiết.

Kim Trọng bắt thang để ngó qua nhà Thúy Kiều

Cho dù lúc đầu Kiều có nói lời “khước
từ” theo lối đưa đẩy với chàng Kim:
“Dù khi lá thắm chỉ hồng
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha”
thì sự thật trái tim của nàng cũng đã đầy ắp
tình yêu ngay từ ngày thanh minh mới gặp
chàng. Và nàng đã nhận lời đính ước với
chàng Kim mà không chờ đến ý kiến của mẹ
cha như nàng đã nói:
“”Đã lòng quân tử đa mang
Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung!””
Kim Trọng đúng là người yêu lý tưởng
trong trái tim nàng.

2. Mối tình Kiều – Kim còn là một mối tình
táo bạo và hồn nhiên, vượt lên trên khuôn
khổ của lễ giáo phong kiến, như tình yêu
mạnh mẽ, quyết liệt của chàng Rômêô và
nàng Juliet trong vở bi kịch cùng tên của văn
hào Anh Uyliam Sêcxpia vậy.
Sau ngày đính ước, chớp lấy “cơ hội”
khi cả nhà đi vắng, Kiều đã sang nhà chàng
Kim hai lần, buổi chiều và ban đêm để gặp
chàng. Bàn chân nàng “xăm xăm băng lối
vườn khuya một mình”, thật mãnh liệt, chúng
như có “ma lực” của ái tình lôi cuốn, chủ
động và tự tin, nàng đã đi, đi theo tiếng gọi
của con tim đắm say tình yêu!
Không thể có bất kỳ sợi dây nào của lễ
giáo phong kiến có thể trói buộc được bước
chân của nàng! Nàng tự biết rằng “khoảng
vắng đêm trường” là một không gian và thời
gian rất “nhạy cảm”, nhưng không phải vì thế
mà e dè không đến với nhau. Thế nên, ngay
khi gặp chàng, Kiều đã nói với Kim Trọng:
“Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa.”
Nàng lo sợ, biết đâu có một ngày nào
đó, câu chuyện ái tình của hai người đêm nay
chỉ như một giấc chiêm bao…

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh cho
rằng: “Gót chân nàng “thoăn thoắt” đi sang
nhà Kim Trọng, cái hình ảnh nàng “xăm xăm
băng lối vườn khuya một mình” bây giờ đây

Và trong đêm ấy, Kiều – Kim đã thề
nguyền “Trăm năm tạc một chữ đồng đến
xương”, có “vầng trăng vằng vặc” trên trời
cao chứng giám, có hương trầm ngào ngạt
tỏa thơm và có tiếng đàn tuyệt vời của Kiều
ngân rung, làm cho kỷ niệm của buổi thề
nguyền càng thêm thiêng liêng và tha thiết!
Đúng như nàng đã cảm nhận, mối tình
của Kiều – Kim mới chớm nụ, chưa kịp đơm
hoa thì giông bão ập tới. Kiều phải bán mình
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để cứu cha và em. Đêm trao duyên cho Thúy
Vân, bên “ngọn đèn khuya”, nàng xót xa
thương chàng Kim mai ngày khi trở lại vườn
Thúy nơi này thì tình xưa đã lìa tan:
“”Công trình kể biết mấy mươi,
Vì ta khăng khít cho người dở dang.””
Để rồi, nàng nức nở, vật vã khóc than:
“”Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!””
Mối tình đầu đẹp đẽ và đầy mộng mơ
giữa Kiều và Kim sẽ còn đọng lại mãi mãi
trong trái tim nàng, “mai sau dù có bao giờ”,
không thể nhạt phai.

“”Đã cho vào bậc bố kinh,
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.””
Cô gái trẻ ấy đã giữ gìn sự trinh trắng
của tâm hồn và thể xác, bởi nàng biết trân
trọng sự thiêng liêng của tình yêu, của hạnh
phúc mai sau:
“”Phải điều ăn sổi ở thì
Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày.””
Nàng sang nhà Kim đêm ấy là để trao
cho chàng tình yêu, còn chuyện trao thân
chưa phải lúc. Nàng nói với chàng Kim, như
để “vỗ về” chàng:
“”Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt cũng đền bồi có khi.””
Nhưng rồi điều đó sẽ mãi mãi không
bao giờ xảy ra trong cuộc đời của cả hai
người, kể cả sau này Kiều – Kim có ngày
đoàn viên sau mười lăm năm xa cách.
Đã có một lần, biết phải thất thân với
Mã Giám sinh, nhớ đến chàng Kim, Kiều cảm
thấy ân hận và luyến tiếc:
“”Biết thân đến bước lạc loài
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung!””
Sau này, khi gặp lại chàng Kim, nàng
không muốn đem tấm thân đã vẩn nhiều cát
bụi của trần thế mà dâng lên mối tình trong
trắng ngày xưa:

Kiều đàn ở nhà Kim Trọng

Năm tháng thời gian có thể trôi qua,
nhưng mùi hương của mối tình đầu đẹp đẽ ấy
vẫn cứ mãi thơm ngát trong tâm hồn Kiều, nó
sẽ theo đi suốt cuộc đời nàng, trở thành tình
yêu trường cửu, vĩnh hằng!
3. Thêm nữa, mối tình Kiều – Kim còn là
một mối tình trong trắng, trinh nguyên. Trong
suốt chiều dài tác phẩm, mối tình Kiều – Kim
không hề vẩn đục bởi màu sắc nhục dục.
Cái đêm Thúy Kiều táo bạo sang nhà
Kim Trọng tự tình, trước gương mặt mỹ nhân
và trong tiếng đàn huyền diệu, lại trong một
hoàn cảnh nhạy cảm, con “sóng tình” trong
lòng Kim Trọng trào dâng, “xem trong âu yếm
có chiều lả lơi”. Mặc dù rất yêu chàng, nhưng
Kiều đã không để cho tình yêu lấn át đạo lý,
cương thường. Nàng đã khéo chối từ và
không ngã vào tay chàng Kim:

“”Người yêu ta xấu với người,
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau!””
Đêm “động phòng”, nàng khuyên Kim
Trọng đừng nên “vớt hương dưới đất bẻ hoa
cuối mùa”, “hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi”,
để cho mối tình ấy mãi mãi trắng trong và
thiêng liêng, bất vong bất diệt… Tam Hợp
đạo cô đã nhận xét đúng về mối tình của
nàng:
“”Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm.””
4. Sau cùng, mối tình Kiều – Kim là một mối
tình thủy chung vô hạn.
Ngay sau khi đính ước, thề nguyền,
gặp cảnh tai biến, lúc chia tay để chàng Kim
về quê chịu tang chú, Kiều đã nói với chàng
Kim tấm lòng son sắt, thủy chung của mình:
“”Cùng nhau trót đã nặng lời,
Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ.””
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Và:
“”Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.””
Lời thề nguyền ấy là thiêng liêng và nó
đã đi theo suốt cuộc đời nàng Kiều.
Khi ở lầu Ngưng Bích, tấn bi kịch bị
lừa gạt, bị sỉ nhục đang còn đè nặng lên trái
tim Kiều, nhưng nàng vẫn không nguôi nhớ
về chàng Kim:
“”Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai?””
Và những ngày đau đớn tủi nhục ở lầu
xanh, nàng cũng không quên được hình bóng
của chàng:
“”Tình sâu mong trả nghĩa dày,
Hoa kia đã chắp cành này cho chưa?””
Ngay cả khi Kiều đã là vợ Thúc Sinh,
trong tâm trạng cô đơn, ngóng chờ Thúc Sinh
đang về nhà xin phép Hoạn Thư chấp thuận
cho nàng được làm vợ lẽ, Kiều vẫn thầm nhớ
đến lời thề nguyền chung thủy với chàng Kim
năm xưa:
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tác phẩm Truyện Kiều của thiên tài Nguyễn
Du vẫn là một thiên tình sử đẹp nhất.
Mối tình này chứa đựng ở đó chất thơ
mộng, táo bạo mà sáng trong như gương
như ngọc và muôn năm chung thủy. Nó
không vẩn đục bởi sắc màu vật chất hay nhục
thể. Nó vững bền qua thời gian và cuộc sống
đầy bão tố đớn đau…
Đó là điều đã làm nên sức hút diệu kỳ,
mà đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, mối tình
ấy vẫn như ánh sáng lung linh tạo nên vẻ đẹp
nhân văn trong tác phẩm Truyện Kiều.
Tâm sự nàng Thuý Vân
Văn sĩ Trương Nam Hương
Thúy Vân bây giờ là vợ của Kim
Trọng, theo sự sắp xếp của cha mẹ, song
cũng còn mơ ước có một mối tình đầu, như
mối tình đầu của Thúy Kiều và Kim Trọng.
Xin nghe Thúy Vân than thở qua lời
của Ông Trương Nam Hương .

“”Tóc thề đã chấm ngang vai
Nào lời non nước, nào lời sắt son?””
Trong suốt mười lăm năm lưu lạc, Kiều
phải lấy Thúc Sinh, Bạc Hạnh và cả Từ Hải
nữa, là những cuộc hôn nhân đầy tính toán
mưu mô và cưỡng đoạt, thì cái sợi tơ tình
yêu và lời thề thủy chung với chàng Kim xưa
vẫn không đứt trong sâu thẳm tâm hồn nàng:
“”Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.””
Về phía chàng Kim, xã hội phong kiến
xưa không đòi hỏi người đàn ông phải thủy
chung với một người đàn bà, nhưng chàng
cũng là một người tình chung thủy.
Kim Trọng quyết ra đi tìm nàng, mặc
dù biết chuyện này như là chuyện “đáy bể mò
kim” vậy. Hiếm có một mối tình nào mà sau
thời gian dài mười mấy năm trời xa cách, với
bao đau đớn và tủi nhục mà tấm lòng thủy
chung của đôi lứa Kiều - Kim vẫn bền vững
như xưa.
Có thể nghĩ rằng, mai sau, văn học sẽ
có thể sáng tạo ra những câu chuyện tình
khác nữa, nhưng mối tình Kiều – Kim trong

Thúy Vân

Nghĩ thương lời chị dặn dò,
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh.
Chị yêu lệ chảy đã đành,
Chứ em nuớc mắt đâu dành chàng Kim.
Ô kìa, sao chị ngồi im?
Máu còn biết chảy về tim để hồng.
Lấy người yêu chị làm chồng,
Đời em thể thắt một vòng oan khiên.
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Sụt sùi uớt cỏ Đạm Tiên,
Chị thuơng kẻ khuất, đừng quên ngườì còn.
Mấp mô số phận vuông tròn,
Đất không thể giấu linh hồn đòi yêu.
Là em nghĩ vậy thôi Kiều,
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông.
Con đò đời chị về không,
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đuờng.
Chị nhiều hờn giận yêu thuơng,
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò.
Em chưa đươc thế bao giờ,
Tiết trinh thương chị, đánh lừa trái tim.
Em thành vợ của chàng Kim,
Ngồi ru giọt máu tuợng hình chị trao.
Giấu đầy đêm, nỗi khát khao,
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu??
Ông Quách Vĩnh Thiện
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Công trình này gồm 7 CD, gồm 77 bài,
phổ nhạc toàn vẹn tác phẩm lừng danh của
Nguyễn Du, được Unesco xem như di sản
văn hóa nhân loại.
Xin xem vài tác phẫm của Ông Quách
Vỉnh Thiện qua tiếng ngâm của nhiều ca sỉ:
Truyện Kiều 02 -Thanh Minh Đạp Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=bc2tgmkx
078
Truyện Kiều 05 - Gặp Gở Làm Chi
https://www.youtube.com/watch?v=XUyZSkHf
7NI
Truyện Kiều 12 - Lòng Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=ny2lZCnn
Kz4
Truyện Kiều 67 - Lai Sinh
https://www.youtube.com/watch?v=ZgpshRns
Qk8&list=PL1t0VKfPaoxp4qhAFjFNS1F7bT4
CBGaOW
……
Phần kết của Truyện Kiều, Cụ Nguyễn Du
viết:
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Ông Quách Vĩnh Thiện là một nhạc sĩ
sống tại Paris, được biết đến trong khoảng
2009 - 2010 khi ông cho ra đời những CD
phổ nhạc Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn
Du.
Đầu thập niên 60, thành lập ban nhạc
‘Les Fanatiques’ với các ca sĩ Công Thành,
Tới và Héléna. Ban nhạc Les Fanatiques
từng chơi trong Club Hoa Kỳ ở Phi Trường
Tân Sơn Nhất và nhiều rạp hát lớn thời đó
như Đại Nam, Khải Hoàn, Đa Kao …
Ông đã phổ nhạc Truyện Kiều của đại
thi hào Nguyễn Du:

Trăm năm tóc cũng đổi mầu
Chữ Tâm sáng mãi giữa dòng thời gian

AH Bửu Hiệp
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CÔNG CHÁNH TRƯỜNG TÔI
“Cảnh cũ trường xưa, hồn lan tỏa
Vương vấn lòng ta, một nỗi niềm”
Một chiều hôm tôi về thăm trường cũ
Trường năm xưa bàng bạc giữa trời xanh
Bao đổi thay những cảnh vật xung quanh
Nhưng trường tôi vẫn hằn in nét cổ
Vài bậc thềm dẫn vào cầu thang cũ
Nấc thang xưa hằn in vết chân ai
Phòng học xa như vẳng tiếng Cô Thầy
Bóng ai chờ trong hành lang lộng gió
Ta nhẹ bước để nghe trường thỏ thẻ
Trường vô tri nhưng vẫn có tâm hồn
Quyện hồn ta bao nỗi nhớ niềm thương
Để ngàn năm không bao giờ phai nhạt
AH Mai Thanh Toàn
Tonamai, tháng 10/2018
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HỒN THỤC ĐẾ
Tặng Nguyễn Đắc Khoa

Ta từ bỏ nước ra đi,
Lòng quê gửi đám mây bay…bời bời,
Vẫn chưa vui trọn xứ người,
Mãi còn nhỏ lệ thương trời Việt nam
Chân mềm, đá cứng….gian nan,
Bởi từ đợt sóng lầm than cuộn vào…
Đau cùng Tổ quốc, đồng bào,
Hóa thân chim cuốc gọi vào hư vô…
AH Lê Phương Nguyên
ĐT Lộc Xuân
12/5/2006
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Vĩnh Biệt Bạn Trần Phát Đạt
AH Trần Trung Trực
Hơn 50 năm về trước, tôi và bạn Trần
Phát Đạt cùng theo học trường Cao Đẳng
Công Chánh Phú Thọ. Chúng tôi không giao
tiếp nhiều, chỉ thấy nhau trong lớp học. Hai
bạn Đạt và Út, em ruột của bạn, thường đèo
nhau đi học. Bạn Trần Văn Út người thì cao
ráo, đẹp trai, khác hẳn bạn Đạt, người thấp
và thường thôi.

người không làm duyên nợ với nhau trước
đây, khoảng 15 năm, thì hay biết mấy, và đã
có con cái lớn rồi.

Năm 1966, tôi tập sự tại khu Bắc Công
Chánh Nam Phần, bạn Đạt, bạn Út và cô Chi
thì tập sự tại Sài Gòn Thủy Cục. Cả hai sở và
Sở Kiểm Soát Xe Tự Đông đều nằm trong
một công c ở đường Nguyễn Thông.
Hồi đó, anh Nguyễn Văn Giới,
K6KSCC, và hầu hết đều khen cô Chi có một
cặp mắt bồ câu thật đẹp và quyến rũ. Tôi
cũng thấy vậy, nên khi rảnh rỗi trong khi tập
sự, thì lên tầng thứ ba tán cô Chi. Có một
hôm, trong khi đùa cợt nói chuyện với cô Chi,
tôi nhờ cô giới thiệu cho tôi một người bạn
gái, thì cô Bích Thuận đi qua, và cô Chi liền
giới thiệu cho tôi. Từ ngày đó, duyên nợ đã
gắn liền chúng tôi lại với nhau. Vậy, cô Chi
chính là bà mai của chúng tôi.
Sau khi ra trường, tôi, bạn Đạt, bạn Út
và bạn Bê chọn Tòa Đô Chánh làm việc.
Trong Kh i Chuyên Môn, Tòa Đô Chánh có 4
phòng đặc biệt thì b n chúng tôi nắm cả. Bạn
Đạt là cựu trưởng phòng Biện Thiết, còn tôi là
cựu trưởng phòng Công Tác, sở Thiết Kế.
Bạn Út là cựu trưởng phòng Kiều Lộ Chợ
Lớn, bạn Bê là cựu trưởng phòng Kiều Lộ Sài
Gòn, sở Công Chánh. Tuy cùng làm chung
với nhau cùng sở, tôi với bạn Đạt không liên
lạc mật thiết.
Sau năm 75, tôi may mắn được sang
Mỹ lập nghiệp, tái tạo lại đời s ng, bạn Đạt và
Út vẫn còn kẹt ở Việt Nam. Khoảng hơn 10
năm sau, tôi được trở lại về thăm Quê
Hương, có tổ chức bữa họp mặt bạn bè cũ,
thì được biết bạn Đạt và cô Chi đã thành gia
thất với nhau. Tôi không hiểu tại sao, hai

Vợ chồng bạn Đạt

Chúng tôi và vợ chồng Đạt từ ngày đó,
mỗi lần chúng tôi về Việt Nam thường liên lạc
với nhau. Tuy không cởi mở như những bạn
khác, nhưng không câm nín như hồi đi học
hay ra trường và làm với nhau cùng một sở.
Chúng tôi thành thật cám ơn cô Chi đã
kết n i chúng tôi với nhau và bây giờ chúng
tôi được một đại gia đình hạnh phúc.
Ai cũng có một s mệnh riêng. Chúng
mình đã có 4 năm học chung và 8 năm làm
chung một sở làm. Tuy không gần gũi chia
sẻ, nhưng tình bạn không bao giờ sứt mẻ.
Chúng tôi mong rằng bây giờ bạn đã trả hết
nợ đời, về yên nghỉ nơi Vĩnh Cửu, xin cầu
bầu cho vợ con bạn có một đời s ng mạnh
khỏe và hạnh phúc hơn. Xin bạn luôn cầu
bầu cho những bạn đồng khóa được một đời
s ng khá hơn về sức khỏe và hạnh phúc. Tôi
nhớ, nhờ bạn, tôi và Vĩnh Quý đi bác sĩ và
khám phá mình bị sỏi trong thận.
Tôi mong rằng bây giờ bạn không còn
đau đớn, khổ công tập luyện, mà ở trong thế
giới Vĩnh Hằng, giúp cho dân tộc ta được Tự
Do và Độc Lập, đừng để giặc Hán đô hộ.
Thân ái chào vĩnh biệt bạn.
AH Trần Trung Trực

TRANG 102

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tưởng Nhớ AH Tôn Thất Cảnh
AH Phạm Nguyên Hanh
với nhau trong nhiều tháng tại Làng Cô Nhi
Long Thành, được đổi thành Trại Cải Tạo, tập
trung các cán bộ Hành pháp, Tư pháp, Lập
pháp, Đảng phái của chế độ Việt Nam Cộng
Hòa trong vùng Saigon và phụ cận.
Vào giữa tháng 6 năm 1975, chúng tôi
được chở từ Saigon bằng xe vận tải được
che kín vào lúc nửa đêm, và được đưa vào
ngủ trong những dãy nhà tối đen không đèn
vào lúc 3 giờ sáng. Tất cả đều mệt mỏi và
ngủ vùi một giấc dài. Đến gần 9 giờ sáng,
thức dậy, chúng tôi mới nhận rằng chúng tôi
đã được chở đến trại Cô Nhi Long Thành.

AH Tôn Thất Cảnh

Tôi không có may mắn được làm việc
chung với Kiến Trúc Sư Tôn Thất Cảnh một
ngày nào trước tháng 4 năm 1975. Nhưng tôi
nghe tiếng anh từ lâu lắm, hồi tôi còn là sinh
viên. Anh Cảnh đã là kiến trúc sư Tổng Nha
Kiến Thiết, góp phần trong những dự án quan
trọng thời đệ Nhất Công Hòa như dự án Làng
Đại Học Thủ Đức. Anh cũng giảng dạy tại Đại
học Kiến Trúc Saigon. Ngoài ra, tôi còn biết
tiếng anh Cảnh vì anh hoạt động lâu năm
trong Hội Hướng đạo Việt Nam. Anh đã là
Hướng đạo sinh từ năm 12 tuổi. Trong những
năm đầu thập niên 50, khi tôi còn là một thiếu
sinh Hướng đạo thì anh Cảnh, lớn hơn tôi 11
tuổi, đã là một tráng sinh nhiều kinh nghiệm
và trở thành một Huynh trưởng có uy tín
trong Hội Hướng đạo Việt Nam.
Sau tháng 4 năm 1975, tôi gặp anh
Cảnh không phải vì cùng làm việc ở một cơ
quan do Ủy ban Quân quản Saigon điều động
như trường hợp tôi gặp Kiến Trúc Sư Vũ
Đình Hóa. Chúng tôi gặp nhau và sống chung

Làng Cô Nhi Long Thành có nhiều dãy
nhà. Dãy của chúng tôi chứa đa số nhân
viên bộ Công Chánh cũ, chia làm nhiều tổ.
Anh Cảnh và tôi được ở chung một dãy,
nhưng khác tổ. Anh ở gần đầu dãy, còn tôi thì
ở giữa. Tổ của tôi, khảng 25 người, bầu Kiến
Trúc Sư Lê Minh Chánh làm tổ trưởng. Tôi
nằm ngay cạnh anh Nguyễn Thế Diễn, và
cách anh Dương Thanh Đàm 2 chỗ nằm.
Trong tuần lễ đầu ở Làng Cô Nhi Long
Thành, chúng tôi chỉ được giao làm vệ sinh
chung quanh dãy, dựng vài nhà vệ sinh công
cộng với tôn che làm vách, nhưng không có
chương trình học tập nào.
Một buổi chiều được rảnh rỗi, tôi đến
tìm anh Cảnh tại chỗ nằm của anh, Cũng như
mọi chỗ nằm khác của các học viên cải tạo,
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đó chỉ là một cái chiếu trải trên nền xi-măng.
Chiếu được trải sát nhau, dọc theo hai bức
tường dài của dãy. Tôi tự giới thiệu, và anh
Cảnh đưa tay phải bắt tay tôi. Nhưng tôi
không đưa tay phải ra, mà đưa tay trái. Một
thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt, anh Cảnh
vội rút tay phải về và đưa tay trái ra. Anh hiểu
ngay rằng tôi cũng là một Hướng đạo sinh.
Tôi tự giới thiệu là một thiếu sinh, hạng thấp
hơn cấp Huynh trưởng của anh Cảnh nhiều.
Tuy nhiên, anh Cảnh biết khá rõ các Huynh
trưởng Hướng đạo của tôi, các Huynh trưởng
Trần Thúc Linh và Lê Quang Giao. Người
tầm thước, mặt vuông chữ điền, riêng đôi mắt
rất sáng và tinh anh, anh Cảnh tỏ ra thân mật
với tôi, hỏi thăm về sức khỏe và chế độ ăn
uống của tôi. Anh cũng cho biết nhiều kiến
trúc sư trong Tổng Nha Kiến Thiết cùng vào
học tập cải tạo. Trong cùng dãy, ngoài anh Lê
Minh Chánh, tôi nhớ có anh Lê Hữu Nguyên
cũng là kiến trúc sư, anh Nguyên tính tình vui
vẻ, luôn tươi cười, làm ai cũng có cảm tình.
Một kiến trúc sư khác, chị Huỳnh thị Kiều
Nga, cũng đi hoc tập cải tạo, nhưng ở trong
dãy nhà dành riêng cho phụ nữ.
Khi chúng tôi làm vườn trồng rau để
“cải thiện chế độ ăn uống”, anh Cảnh thường
ra làm chung với tôi. Chúng tôi có thể trao đổi
nhiều điều mà không sợ bọn “ăng ten” theo
dõi và báo cáo. Thực ra, dãy chúng tôi không
có dấu hiệu gì về hoạt động của “ăng ten”,
nhưng một vài dãy khác, đã có hiện tượng cải
tạo viên bi báo cáo, bị bắt làm kiểm điểm, gây
ra cảnh nghi ngờ lẫn nhau. Ngay ở dãy kế
bên, một nhạc sĩ, tác giả nhiều tình ca được
ưa chuộng, được bầu làm tổ trưởng, đã bị
nhiều người trong dãy nghi là “ăng ten”. Anh
Cảnh và tôi biết nhau là Huớng đạo sinh, nên
tin nhau. Chúng tôi ít gặp nhau để nói chuyện
gẫu hoặc cười đùa ồn ào. Mỗi khi có gì cần
liên lạc với nhau, anh Cảnh thường ra vườn
rau của tôi, nơi tôi thường đến chăm sóc, bắt
sâu, nhặt cỏ, hoặc tưới nước. Anh ngồi
xuống cạnh tôi, nói vài câu, rồi đi chỗ khác.
Sau gần 3 tháng, chúng tôi được phép
gửi thư về gia đình, cho thân nhân biết địa chỉ
học tập và làm thủ tục thăm nuôi, nhưng cán
bộ đòi hỏi trong thư, học viên cải tạo phải viết
vài câu “động viên” gia đình nên học tập tốt
và tuân theo chính sách của địa phương. Khi
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được thăm nuôi, có thêm thức ăn bồi dưỡng,
anh Cảnh và tôi thường chia sớt cho nhau vài
món ăn bổ sung cho bữa cơm đạm bạc.
Vào cuối năm, có vài đợt cải tạo viên
được thả về sớm, và trong một đợt khá ít
người được thả, anh Cảnh được gọi tên,
đuợc lệnh xếp quần áo mùng mền và lên ban
chỉ huy trại trình diện. Chúng tôi không được
lại gần trò chuyện hoặc hỏi han gì, vì từ lúc
được gọi tên, anh Cảnh đã bị cách ly với các
cải tạo viên khác. Khoảng 2 tháng sau, tôi
cũng được về và trình diện làm việc tại Sở
Quy Hoạch thành phố. Tôi còn bị địa phương
quản lý, cuối tuần đi công tác thủy lợi, nên
chưa có ý nghĩ đi tìm lại anh Cảnh. Rồi sau
một thời gian, tôi tìm cách vượt biên. Trong 6
lần thất bại, tôi bị bắt 3 lần và bị tù, một lần tại
Hàm Tân, một lần khác tại Mỹ Tho và lần thứ
ba tại Sóc Trăng.
Tôi không nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh
Cảnh. Nhưng sau chuyến vượt biên cùng gia
đình lần thứ bảy thành công và được định cư
tại Mỹ, và qua vài bạn cũ, tôi được biết anh
Cảnh cùng gia đình đang định cư tại San
Jose, bắc California. Tôi gọi điện thoại hỏi
thăm. Anh Cảnh nhận ra tôi ngay, tỏ vẻ vui
mừng, và hẹn sẽ gặp lại tôi. Anh Cảnh cũng
cho biết anh không còn hành nghề chuyên
môn như trước, nhưng sau khi đã tự điều trị
làm tan một cục bướu trong đầu bằng cách
tập Thái Cực Quyền, anh chuyên tâm luyện
môn võ này và đang mở một lớp huấn luyện
Thái Cực Quyền tại San Jose. Riêng tôi, tôi
chỉ nghe nói đến môn võ thuật này, nhưng
không thể hiểu được làm sao mà môn võ lại
chữa được bệnh nan y như vậy.
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Vào giữa năm 1998, sau khi được tin
Đại Hội Công Chánh Toàn cầu được tổ chức
vào đầu tháng 7 tại Westminster, Nam
California, tôi gọi điện thoại mời anh Cảnh
xuống quận Cam tham dự, và được anh nhận
lời. Tôi rất mừng và hỏi anh có thể sắp xếp
thời giờ để dạy Thái Cực Quyền cho chúng
tôi được không. Sau một phút im lặng, anh
Cảnh cho biết rằng anh sẽ đến vào ngày thứ
năm 2 tháng 7, dự Đại Hội 2 ngày thứ bảy và
chủ nhật, mồng 4 và 5 tháng 7, nhưng sẽ
dành sáng thứ sáu mồng 3 tháng 7 để dạy
Thái Cực Quyền cho chúng tôi. Anh Cảnh
còn nói thêm rằng thời gian 3 giờ quá ngắn
để hướng dẫn toàn bộ một bài Thái Cực
Quyền, nên anh ta chỉ hướng dẫn vài điều
căn bản mà thôi. Chúng tôi đồng ý. Anh Cảnh
cho tôi địa chỉ gia đình người con gái của
anh, nhà gần chợ ABC trên đường Bolsa, và
hẹn sẽ gặp chúng tôi.
Sáng thứ sáu mồng 3 tháng 7, chúng
tôi đến đón anh Cảnh. Gặp lại anh Cảnh tôi
rất ngạc nhiên thấy sau hơn 20 năm, anh
Cảnh không thay đổi bao nhiêu, cặp mắt vẫn
sáng, giọng nói vững vàng hơn, và nhất là đôi
cánh tay, với nhiều bắp thịt rắn chắc. Chúng
tôi tìm được một chỗ vắng và mát mẻ trong
Mile Square Park. Sau khi chúng tôi 4 người
tự giới thiệu với anh Cảnh, anh Cảnh trình
bày vài lợi ích của Thái Cực Quyền về sức
khỏe, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh cũng kể
sơ qua kinh nghiệm cá nhân đã trị hết cục
bướu trong đầu bằng cách luyện tập Thái
Cực Quyền. Đứng trước nhóm chúng tôi, anh
Cảnh chỉ dẫn vài tư thế căn bản như đứng
trung bình tấn, khởi thế, thu thế.

Anh Cảnh cũng nhắc nhiều lần rằng
Thái Cực Quyền là một môn võ chậm rãi, nhẹ
nhàng, mềm mại, và liên tục, cứ một chiêu
thức chấm dứt thì có một chiêu thức khác bắt
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đầu. Anh nhấn mạnh rằng Thái Cực Quyền
không những là một môn võ, mà còn là một
môn vũ, và cũng là một môn thiền động. Anh
giải thích rằng nó là một môn võ vì các chiêu
thức được trích ra từ các bài quyền chiến
đấu. Nó cũng là một môn vũ vì các động tác
nhịp nhàng uyển chuyển như trong một bài
múa. Và nó cũng là một môn thiền động vì
người tập phải tập trung tư tưởng và buông
xả như trong khi thiền, các động tác liên tục,
phối hợp với thở sâu và thở bụng. Những
nguyên tắc này được coi như căn bản. Riêng
tôi, sau này, khi thụ giáo với 2 vị võ sư khác,
cả hai vị đều xác nhận các nguyên tắc này,
và cho biết tập Thái Cực Quyền rất tốt không
những cho sức khỏe mà cho cả tâm linh. Tuy
nhiên, người mới làm quen với môn Thái Cực
Quyền sẽ cảm thấy nó quá phức tạp và dễ bị
nản chí.
Anh Cảnh cũng biểu diễn cho chúng
tôi xem cách đi bộ trong TCQ. Hai bàn chân
chịu sức nặng của cơ thể, nếu không di
chuyển, sức nặng của cơ thể được chia đều
cho hai bàn chân. Nguyên tắc di chuyển rất
đơn giản: chỉ khi nào một bàn chân không
còn chịu một sức nặng nào dù rất nhỏ của cơ
thể, bàn chân đó có thể di chuyển, hoặc tiến
về phía trước hoặc lui về phía sau.
Anh Cảnh biểu diễn cách đi bộ này
một cách chậm rãi, động tác này tôi vẫn nhớ
cho đến ngày hôm nay, và tôi đã thực hành
khá thuần thục. Tôi đã có nhiều dịp thực tập
môn đi bộ này. Từ ngày trở thành ông nội, tôi
thường bế cháu bé và ru ngủ ngay khi bế trên
vai. Vừa bế cháu trên vai, tôi vừa đi chậm rãi,
cố ý giữ cho cháu bé không hụt hẫng vì bị đột
ngột đưa lên cao hoặc hạ xuống thấp trong
lúc di chuyển. Tôi chú tâm vào việc chuyển
sức nặng của cơ thể từ hai bàn chân qua một
bàn chân, đến lúc bàn chân kia không còn
chịu một sức nặng nào của cơ thể, tôi nhẹ
nhàng nhắc bàn chân đó lên và đưa ra phía
trước. Rồi tôi bắt đầu chuyển một phần sức
nặng của cơ thể qua bàn chân đó, từ từ tăng
dần và cuối cùng, bàn chân đó chịu 100%
sức nặng. Và bàn chân kia, không còn chịu
một sức nặng nào nữa, được nhắc lên nhẹ
nhàng để di chuyển. Cách di chuyển này tuy
chậm, nhưng bình lặng, cháu bé trên vai tôi
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cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh và đi vào giấc
ngủ mau chóng.
Anh Cảnh còn nói trước rằng cần phải
mất nhiều năm tháng để đạt được một trình
độ khá đúng về căn bản. Giai đoạn đầu chỉ
nhằm vào luyện hình, để nắm được tư thế
của các chiêu thức của bài quyền. Riêng giai
đoạn đầu này cũng cần nhiều tháng mới quen
và đi được các thế một cách nhuần nhuyễn.
Các giai đoạn sau có thể còn dài hơn, nhằm
luyện khí, rồi luyện ý và sau đó là luyện tâm.
Anh cho biết đã tập hơn 25 năm rồi, nhưng
ngày nào cũng phải luyện tập hơn 2 giờ.
Hàng ngày, anh tập chung với các học viên,
và thường theo sát tiến triển của từng người.
Tuy có để lại cho chúng tôi một cuốn video
của lớp Thái Cực Quyền tại San Jose, anh
Cảnh khuyến khích chúng tôi tìm một võ sư
để được hướng dẫn kỹ càng ngay từ lúc bắt
đầu học Thái Cực Quyền, cho đúng các tư
thế đứng và di chuyển, để sửa các tư thế của
đầu, lưng, ngực, cánh tay, cùi chỏ, cẳng
chân, đầu gối, nhất là quyền cước. Ngoài ra,
vị võ sư còn hướng dẫn cách thở sâu và thở
bụng, rất cần thiết cho môn võ thuật này.
Sau đó, tuy theo học hai võ sư khác,
tôi thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chuyện với
anh Cảnh, coi anh như một cố vấn. Anh Cảnh
hỏi tôi có nhớ các điểm căn bản về Thái Cực
Quyền hay không, và thường nhắc tôi phải
luyện tập đều đặn. Qua các lần nói chuyện,
tôi nhận thấy sự hiểu biết của anh Cảnh về
môn võ thuật này thật sâu rộng. Anh đã có rất
nhiều kinh nghiệm qua huấn luyện và thực
hành. Gần đây, được tin các học viên của
anh tổ chức lễ mừng 20 năm lớp học Thái
Cực Quyền tại San Jose, tôi gọi điện thoại

chúc mừng anh. Anh có vẻ cảm động, sung
sướng đã đào tạo được nhiều học viên Thái
Cực Quyền trong suốt 20 năm liên tục. Đó là
một thành tích mà võ sư nào cũng lấy làm
hãnh diện.
Vào giữa năm nay, anh Cảnh thanh
thản ra đi, thọ trên 90 tuổi. Anh để lại nhiều
thương tiếc cho người thân, học viên và bạn
hữu. Tôi luôn nhớ đến anh Cảnh như một
người anh đã dẫn dắt tôi từ những bước đầu
chập chững vào môn Thái Cực Quyền, đã
theo dõi và khuyến khích tôi. Anh Cảnh đã
sống trọn đời như một Hướng đạo sinh, luôn
thẳng thắn, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Anh Cảnh cũng tự cho mình đã đạt được
chân hạnh phúc của cuộc đời, khi anh tâm
niệm và quyết tâm thực hiện 2 câu nói của
Baden Powell, người sáng lập Phong trào
Hướng đạo Thế giới:

“Hạnh phúc thật sự chỉ tìm được khi ta giúp
người khác”, và
“Muốn có hạnh phúc, phải chia xẻ hạnh phúc
của mình cho người khác”.
AH Phạm Nguyên Hanh

“Hạnh phúc thật sự chỉ tìm được khi ta giúp người khác” và
“Muốn có hạnh phúc, phải chia xẻ hạnh phúc của mình cho
người khác”
Mr. Baden Powell
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Bánh Rán Nhạt Và Ngọt
Bích Thuận
Giai đoạn 1:
– Cho đường và muối vào nước ấm, khuấy
đều cho tan hết. Lấy một tô to, trộn bột nếp
và bột tẻ với nhau, sau đó, đổ hỗn hợp nước
đường và muối vào hỗn hợp bột trộn đều.
– Bạn luộc chín khoai tây và nghiền nát, cho
vào trộn cùng hỗn hợp đến khi đều. Đem đi ủ
khoảng 1-2 tiếng, trong khi đó, bạn làm phần
nhân nhé.
Giai đoạn 2:
– Lấy một bát nước ấm và ngâm đậu xanh
trong đó khoảng 1 tiếng. Vớt ráo đậu xanh,
hấp chín và giã thật mịn.

Nguyên liệu làm bánh rán ngọt
Phần vỏ bánh:
– 200g bột nếp
– 8g bột tẻ
– 100g nước
– 60g đường
– 1 củ khoai tây luộc chín, nghiền nát
– 1 ít muối
– 100g đường (dùng để ngào đường bên
ngoài nhé)
Phần nhân:
– 100g đậu xanh bỏ vỏ
– 100g đường
– 1 nhúm nhỏ muối
– 50g dừa nạo
Dụng cụ làm bánh rán
– 1 chảo sâu lòng
– 1 tô lớn
– 1 nồi vừa
– 1 đĩa sâu lòng
Cách làm bánh rán nhạt

– Bạn bắc một nồi vừa, cho nước, đường và
muối vào, bật bếp ở lửa vừa và khuấy đều,
khi nước đường sôi, bạn cho đậu xanh vào
đảo, chuyển sang lửa nhỏ. Bạn nhớ vừa đun
vừa đảo đều tay nhé. Khi nước đường thấm
hết và bột đậu xanh, bạn cho dừa nạo vào
đảo đều để quyện vào bột đậu xanh khoảng
10 phút nữa rồi tắt lửa nhé.
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Giai đoạn 3:
– Đợi hỗn hợp nguội một lúc rồi bạn lấy tay
nặn thành từng viên nhân nhỏ đều nhau.

Giai đoạn 4:
– Sau khi ủ xong bột, bạn dùng tay nặn bột
ra thành từng phần tròn dẹt, cho nhân vào
trong rồi lăn cho thật đẹp và không bị lộ nhân
ra ngoài nhé.
Giai đoạn 5:
– Đổ dầu vào chảo, bật bếp ở lửa vừa, đợi
dầu sôi thì bạn cho bánh vào rán vàng đều
rồi vớt ra cho ráo dầu nhé.
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Giai đoạn 6: Bánh rán ngọt
– Đong lượng nước sao cho vừa đủ để tan
đường, cho đường và nước vào chảo, bật
bếp ở lửa vừa, đảo nhanh đến khi đường
được đun đến khi sủi bọt thì bạn cho bánh
vào và đảo đều bánh cho đến khi bánh được
phủ một lớp đường trắng đều nhé.

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh
rán ngọt này nhé.

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu
Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và
Thân Hữu một Năm Mới Kỷ Hợi
nhiều Sức Khỏe, May Mắn và
Hạnh Phúc
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Bánh Ít Trần Mặn và Chay
Bích Thuận
chính. Rồi tùy theo muốn ăn bánh chay hay
bánh mặn mà chúng ta chọn các nguyên liệu
khác. Nếu làm mặn, có thể xào tôm và
thịt bằm nhuyễn chung với đậu xanh, hành lá
cho thơm, nêm gia vị vừa ăn. Nếu làm chay,
có thể tùy ý mà chọn các vật liệu hợp khẩu
vị. Nhân nên làm trước, chờ nguội, vo viên
tròn vừa phải để sẵn.

Cách Làm:
Bánh Ít Trần nhìn coi xinh xắn, dễ ăn,
dễ làm mà lại không tốn nhiều thời gian. Có
thể làm ăn thay đổi khẩu vị thường ngày. Có
thể làm như một trong những món ăn trong
các buổi tiệc.
Bích Thuận thích ăn các món chấm
nước mắm, nên Bánh Ít Trần là một trong
những món thường được "tái bản". Trong
bài viết nầy, Bích Thuận mang thêm một số
hình ảnh trong khi đang làm theo công thức
và cách nhồi bột do Bích Thuận tự nghĩ. Đây
là hình chụp khay Bánh Ít mà Trần Bích
Thuận làm nè.

Bắt đầu làm món nầy chúng ta cần
làm phần nhân trước. Nhân dùng đậu xanh
vo sạch, nấu chín, xay nhuyễn là nguyên liệu

Tôm chấy cũng nên làm sẵn trước.
Người ta thường dùng tôm khô rửa sạch, nấu
cho mềm, xay nhuyễn xong chấy cho tơi
bông lên. Cũng có người dùng tôm đông
lạnh hay tôm tươi để làm thành tôm chấy.
Hành lá rửa sạch, để ráo, cắt nhuyễn. Đun
dầu nóng lên, cho hành vào là xong. Có thể
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hâm dầu trong Micro-wave khoảng một phút,
xong cho hành vào tô dầu đang nóng.
Phần vỏ bột rất đơn giản chỉ cần bột
nếp, nước và dầu ăn. Thông thường người ta
đổ nước gần sôi vào thau bột nếp rồi nhồi
cho bột dẻo mịn. Đa số các công thức
thường chỉ nói nhắm chừng mà gia giảm
phần bột và nước nên cũng hơi khó cho
người chưa quen làm, vì có khi tính làm ít,
nhưng cứ thêm bớt một hồi lại thành quá
nhiều so với dự tính lúc đầu. Có người còn bị
bột óc trâu nhồi hoài bột không dẻo mịn. Có
khi bột quá khô hay quá nhão. Nói chung là
rất khó cho người chưa làm qua lần nào khi
bắt tay thực hành món bánh nầy. Đó là chưa
kể bột khô bay lên, bột ướt dính vào tay, vào
thau tùm lum. Sau khi làm dọn dẹp rất mệt
và mất thời gian nên càng dễ nản chí. Mời
xem một số video clip sưu tầm từ trên mạng.
Đầu tiên, mời xem cách làm do đầu
bếp chuyên nghiệp chỉ dẫn trước nha. Đây
là video clip Bích Thuận tìm được trên mạng.
Còn đây là cách làm Bánh Ít Trần tại
nhà, video clip nầy cũng tìm được trên mạng,
do sis Nấm Rơm chỉ dẫn.
Cách nầy chỉ dẫn dùng food processor nhồi
bột.
Cách nầy chỉ dẫn dùng stand mixer nhồi bột.
Cách Bích Thuận làm khác với các
video clips ở trên ở phần nhồi bột. Bích
Thuận vẫn áp dụng theo tỷ lệ bột và nước
cùng cách nhồi bột do Bích Thuận tự nghĩ ra
như khi làm món Bánh Bột Lọc Trần, chỉ có
điều là dùng bột nếp cho Bánh Ít Trần thay vì
dùng bột năng như khi làm món Bánh Bột
Lọc Trần.
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Sau khi đã bọc vỏ bột ra ngoài
nhân vo thành viên, có thể đem hấp chín
trong xửng như trong video đầu tiên, có thể
đem luộc trong nồi nước sôi tùy theo ý thích
mỗi người. Bích Thuận thích luộc vì mau,
gọn và đỡ tốn công dọn dẹp, bánh lại ăn
ngon hơn. Nếu có thời gian, nhồi bột xong
bọc kín, cất tủ lạnh vài tiếng hay qua đêm;
sau đó mới đem ra chia thành từng phần, vo
viên tròn, cán mỏng, bọc nhân, vo tròn rồi
luộc chín. Bánh sẽ càng mềm dẻo ăn ngon
hơn nữa vì bột nếp vỏ bánh có thời gian để
nở trong lúc cất trong tủ lạnh.
Bên dưới là một số hình chụp cho
thấy bánh trước và sau khi đã luộc chín.
Bích Thuận quên không chụp hình khi đang
luộc và khi đang ngâm nước lạnh.
Theo thứ tự từ góc phải phía dưới theo chiều
kim đồng hồ tới góc phải phía trên, rồi tới
hình lớn ở giữa nha:








Bánh đã vo viên xong đang chờ luộc
Bánh trước khi luộc, nhìn gần hơn
Bánh sau khi đã luộc chín, ngâm và
rửa nước lạnh, bầy ra đĩa, thêm ít
hành lá đã phi dầu
Bánh sau khi luộc chín, nhìn gần hơn
Rắc thêm tôm chấy lên bánh
Các hình còn lại là bánh ít trần đã làm
xong, có thể ăn được rồi

Đây là hình chụp đĩa Bánh Ít Trần vừa
làm xong. Lúc đó gấp rút không có thời gian
trang trí nên Bích Thuận chỉ bầy tạm như vậy
thôi.
Mời thưởng thức.
Chúc làm thành công.
Bích Thuận

Bên dưới là một số hình chụp trong
khi đang làm

Chúc Tết đến trăm điều như ý
Mừng Xuân sang vạn sự thành công
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Sinh Hoạt AHCC Pháp Năm 2018
AH Đỗ Hữu Hứa
A . Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Năm nay cuộc họp mặt được tổ chức
tại Nhà hàng Jardin d’Asie, ở Quận 13 Paris
ngày 1-4-2018.
Tham dự có:
Các chị Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị
Lệ; anh Chị Nguyễn Thành Lập; các anh chị
Hoa Trường Xuân, Tôn Thất Thiện, Phạm
Ngọc Qùy, Trần Văn Thu, và Đỗ Hữu Hứa.

B. Họp mặt 12-8-2018 tại nhà chị Nguyễn
Thị Tuyết.
Ngoài các vị họp mặt ngày 1-4-18 có
các vị sau đây đến chung vui: các anh chị
Hoàng Đình Tuyên, Vũ đình Thuần, Trần
Ngọc Thạnh, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn
Sanh Tài, tính ra được 16 vị: Nữ Bát Tiên và
Lão Bát Tiên.
Vắng mặt anh chị Lập, anh Thu và anh
Qùy vì đang đi du lịch.
Anh Chị Em đã hoan nghênh anh chị
Nguyễn Sanh Tài ở Nancy rất xa Paris (gần
350 km) đã bỏ công sức đến tham dự và phụ
chị Tuyết, chủ nhà, tiếp đãi anh em.
Chị Tuyết đã cho thưởng thức một bữa
tiệc thịnh soạn tòan thức ăn đặc biệt ngon
tuyệt: nào là paté chaud, chả giò, bánh bèo,
gỏi, bò nướng lá lốt, cơm chiên, cải xào, vv..
Tráng miệng thì có trái cây, kem, glace, bánh
ngọt vv.. Rượu thì có đủ loại: vin rouge, rosé,
muscat, champagne vv..

Từ trái anh chị Lập, anh Quỳ, anh Hứa, anh Thu và anh
Thiện

Từ trái anh Xuân, chị Tuyết, anh chị Lập, anh Quỳ, anh
Hứa, anh Thu và chị Lệ

Lại có thêm món bánh cuốn đặc biệt
mới ra lò của anh chị Tuyên đem tới.

Bức họa do AH Tuyên vẽ cho AHCC Paris
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Thức ăn dồi dào ước chừng số người
đông gấp đôi dùng cũng không hết.

Ngồi: các chị Hồng, Lệ, Nhàn, Thu, Lý, Loan, Tuyết
Đứng: Lão bát tiên gồm các anh Thuần, Thiện, Tuyên,
Tài, Hứa, Trung, Thạnh, và Xuân

Ngồi, 8 nữ: chị Hồng, Lệ, Nhàn, Thu, Lý, Loan, Tuyết
Đứng, 7 nam và 1 nữ: anh Thuần, Thiện, Tuyên, Hứa,
chị Đào, anh Trung, Thạnh, và Xuân

Lão bát tiên: các anh Xuân, Trung, Thạnh, Hứa, Tài,
Thuần, Tuyên và Thiện
Lão bát tiên gồm các anh Xuân, Tài, Thạnh, Tuyên,
Thuần, Thiện, Hứa và Trung

Buổi họp mặt nào, anh chị em cũng đều
hân hoan vui vẻ, găp nhau tay bắt mặt mừng,
tha hồ tâm sự hết chuyện gia đình đến chuyện
thời sự trong nước, ngoài nước quên cả thời
gian. Đến 5,30 giờ chiều mới ngưng, nhưng
còn bịn rịn, mãi đến 6 giờ mới rời khỏi nhà chị
Tuyết.
Trước khi ra về, nhóm “Lão bát Tiên”
có bàn đến một đaọ luật vừa được Thượng
Viện Mỹ thông qua ngày 1-8-2018, trị gía 716
tỷ mỹ kim.
Đạo luật này có tên là Đạo luật ủy
quyền quốc phòng NDAA 2019 có 3 mục tiêu
Ngăn Chận Tàu Cộng.

Các chị Lý, Nhàn, Tuyết, Thu, Loan, Lệ, Hồng và Đào
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Mục tiêu thứ nhất là ngăn chận các
hoạt động xâm chiếm đất đai biển đảo của
Trung Cộng trong vùng Biển Đông Nam Á.
Mục tiêu này rất quan trọng đối với số mệnh
đất nước Việt Nam chúng ta.

Ngoài ra, chị Tuyết có thêm một video
để quí AH/TH xem cuộc họp mặt vui vẻ và tài
nghệ nấu nướng của các phu nhân AHCC.
Video: https://youtu.be/Wq74_G_9E7w

Cầu xin Thượng Đế đoái thương bảo
vệ nước Việt Nam không bị rơi vào tay giặc
Tàu Cộng tham tàn.

Nghĩ Về Mẹ
Con giờ tóc đã trắng phau,
Còn mang nặng một nỗi đau trong đời…
Hẳn là Mẹ đã về trời,
Mà như dáng Mẹ đứng ngồi đâu đây…
Con từ biết chớp cánh bay,
Thâng thang trời rộng áng mây giang hồ,
Mãi vui quên cả đường về,
Mãi bon chen, mãi đam mê cuộc đời;
Tháng năm mòn gót xứ người,
Quê nhà: ga xép, dừng rồi lại đi,
Mẹ chìu con, chẳng tỏ bày,
Mà trong mắt Mẹ đã đầy nhớ thương…
Tuổi già như khói như sương,
Con vô tâm đến trăm đường Mẹ ơi!
Ước gì có Mẹ trên đời,
Để con chuộc lại một thời vô tâm...
Không còn là nỗi ăn năn,
Mà đau đến cả trăm năm làm người…
Lê Phương Nguyên
Điền trang Lộc Xuân
29/2/2000

AH Đỗ Hữu Hứa
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Họp Mặt Khóa 6 KSCC Năm 2018
AH Trần Trung Trực
điện thoại cho bạn Bảo và Chung, dậy đời
cho hai bạn, đã biết mà không tham dự vì đã
được bạn Bình thông báo, đã được bạn Phát
gọi điện thoại, nhưng vẫn làm lơ. Sau đó, bạn
Chung đã tới, xin lỗi tới muộn và sau đó
mang về ít đồ ăn của bữa tiệc.
Gia đình các bạn, nhờ những hội ngộ
như thế này, chúng tôi mới biết thêm tường
tận những bạn bè tham dự. Xin quí vị lượng
tình cho tôi ghi lại chi tiết từng gia đình mà
chúng tôi biết được.
Bạn Ngoạn, Phát, Đức, Nhuận, Thành, Bê và Các.
Cuộc họp vui nhộn, như hồi đi học trường CĐCC.
Bạn Nhuận nâng ly thật cao đòi thêm rượu nữa.

Năm nay, trước ngày Tiền Đại Hội
AHCCTC, AH Ngô Thái Bình mời tất cả anh
em tham dự họp Khóa 6 KSCC. Bạn Bình
cùng bà xã là người hăng say nhất trong
nhóm AHCC tại Orange County. Những lần
họp mặt trước cũng vậy, nhóm AHCC tại đây
đã trả tiền cho những AHCC ở xa đến. Việc
này giống như ở VN, chủ nhà trả tiền và
khách chỉ việc đến dự.
Năm ngoái, kỷ niệm 50 năm ra trường
Cao Đẳng Công Chánh của K6KSCC, bạn đã
đưa đón một số AHCC ở xa đến. Năm nay,
nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày cưới của bạn
Bình-Hà, hai vợ chồng đã trả hết chi phí ăn
uống, rượu, và bánh mừng kỷ niệm ngày
cưới. Chúng tôi thành thật cám ơn lòng tốt
của bạn đối với anh em đồng khóa.
Họp mặt kỳ này, thiếu bạn Bảo,
Chung, Tài, HT Minh, Thư, Tùng và Thọ. Bạn
Cu (Q) Đức, cựu trưởng lớp 2 năm đầu, uống
rượu nhiều nhất, nhưng chưa say. Bạn ngồi
gần bạn Phát, rượu uống lời ra, gọi nhau
bằng “thằng, mày tao” như hồi hơn 51 năm
về trước, khi chúng tôi cùng nhau học Cao
Đẳng Công Chánh. Tôi cảm tưởng như quá
khứ đã quay lại, dù nay tất cả đã là bậc ông
bà. Gần cuối cuộc họp mặt, bạn Phát đã gọi

Gia đình anh chị Bình-Hà gồm chàng rể và con gái,
anh chị và con dâu và con trai.

Anh chị Bình chính là duyên nợ. Trước
đây, chúng tôi chỉ biết chị Diệm Hà làm ở sở
Kiểm Soát Xe Tự Động, đâu có biết làm sao
chị quyến rũ được anh chàng nai tơ của Khóa
6 KSCC. Anh Bình thật hiền, không quen cô
nào hết, mực thước và nết na. Đến như nay
cũng vậy, chỉ biết một bà nội trợ mà thôi. Bây
giờ anh chị đã có đầy đủ con dâu, con rể và
cháu nội ngoại ngoan. Gặp mặt bạn Đức, chị
đối chát với bạn Đức, bạn Bình chỉ cười khề.
Chúng tôi được biết anh chị có hai cháu đã
thành tài và có gia đình, cùng bốn cháu trai
nội ngoại. Cháu trai của anh chị là kỹ sư
Công Chánh Phú Thọ, bây giờ làm cho
Caltrans. Cháu rể của anh chị là bác sĩ.
Chúng tôi chúc anh chị mỗi ngày an mạnh và
vui vẻ với cháu nội ngoại.
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Đại gia đình bạn Bê cũng vậy. Bốn
đứa con, hai trai và hai gái, đã có gia thất.
Hai đứa con trai đi theo nghề bố và làm cho
Caltrans đã lâu. Đứa cháu ngoại trai cũng
theo nghề ông ngoại, ra trường cách nay hơn
2 năm và đã có job làm cho chính phủ.
Chúng tôi thấy con trai và cháu ngoại đi đúng
đường bạn đã đi. Sau này, về hưu, tiền bạc
thong thả, thao hồ hưởng những thú vui trên
đời. Chúng tôi cầu chúc gia đình bạn là
gương mẫu cho chúng tôi neo theo.
Gia đình bạn Cu Đức thì đông nhất.
Có tất cả 10 cháu nội ngoại. Bà xã Đức cũng
học Công Chánh, nhưng sang Mỹ làm nghề
địa ốc, lấy tiền dễ dàng hơn làm nghề chính
phủ. Coi vậy, trước đây Cu Đức ham hoạt
động xuống đường, bãi khóa, ăn nói lớn
tiếng, nhưng về gia đình thường nể vợ hơn.
Ra ngoài thì lớn tiếng, nhưng về nhà thì nhu
mì, gia đình hạnh phúc. Hôm họp Đại Hội
AHCCTC, chị đã biểu tượng sự thương yêu
đối với vị hôn quân bằng cách hôn thật nhiều
trên trán, má, và tất cả cái đầu không còn sợi
tóc. Hy vọng lần họp mặt tới, chúng tôi sẽ biết
rõ gia đình bạn nhiều hơn. Chúng tôi cầu
mong các AH khác trong khóa 6 cũng được
như gia đình bạn.
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khỏe mạnh và thường đi họp mặt với chúng
tôi thường xuyên.
Riêng gia đình chúng tôi, xin mạn phép
cho chúng tôi xin ghi lại đây. Chúng tôi đươc
bốn con, hai trai và hai gái. Cháu gái lớn,
Bích Thảo, tốt nghiệp kỹ sư Điện, đã lập gia
đình với anh bạn cùng lớp trung học, hiện
nay là dược sĩ. Cháu được 2 trai đã lớn.
Cháu Jared năm nay học năm thứ 3 dự bị Y
khoa, học rất xuất sắc. Chúng tôi hy vọng
cháu sau này sẽ là một bác sĩ giải phẫu, giúp
hàn gắn vết thương cho xã hội. Cháu
Brandon, muốn theo nghề ông ngoại và cậu
Minh học kỹ sư Công Chánh, vì thấy nghề
này bảo đảm có việc làm và lương lậu cũng
khá, theo dự kiến của cháu bây giờ. Cháu thứ
hai của tôi, Minh, cũng học nghề kỹ sư Công
Chánh. Tôi xin việc làm cho cháu ở cơ quan
chính phủ, nhưng làm vài năm, cháu bỏ ra
làm tư vì nhiều tiền hơn. Nhưng cháu đâu có
biết, làm cho chính phủ sau này lương hưu
sẽ khá và bảo đảm cho cháu có một đời sống
hưu dễ dàng. Cháu lập gia đình với cô y tá
người Việt và có ba con, hai trai và một gái.
Cháu thứ ba, Bích Hằng, học dược và có hai
con, một trai và một gái. Cháu trai này mới vô
đại học và đang học kỹ sư Cơ Khí. Mới học,
chưa ra trường, nhưng đã được dì nó kiếm
việc làm cho trong hãng của dì nó. Cháu trai
út của tôi, học kỹ sư Cơ Khí, sau đó học thêm
master về Điện, có vợ người Thái và có hai
con, một gái và một trai. Trước đây ham chơi
nhất, nhưng bây giờ cháu chăm chỉ, sửa
chữa nhà cửa và chăm sóc cho con cái.
Chúng tôi mong rằng con cháu chúng tôi giữ
được phần nào phong tục, tập quán tốt của
Việt Nam.

Bạn Phát và Đức. Nhào vô, thêm rượu nữa!

Gia đình bạn Thư, cựu trưởng lớp 2
năm cuối, chúng tôi được biết cả hai người
tên Thư hết, Trọng Thư và Kim Thư. Hồi
trước, chúng tôi được biết anh là cậu công tử
họ Lê, có hai cô em gái sinh đôi, học trường
nữ trung học Trưng Vương, rất đẹp và anh
nào cũng mơ ước làm em rể bạn Thư. Anh
chị có hai con trai. Đứa con đầu đã lập gia
đình lâu rồi và cháu nội đã lớn. Riêng đứa
con trai sau này, vẫn còn độc thân và ở nhà
với anh chị. Chúng tôi cầu chúc anh chị luôn

Đại gia đình của Trực & Bích Thuận chụp vào
Thanksgiving 2016
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Còn rất nhiều bạn khác cũng may mắn
và hạnh phúc, vì đây là bài viết ngắn chúng
tôi không muốn kể ra hết. Sau 51 năm ra
trường, bây giờ tất cả đã có gia đình, đã trở
thành ông nội ngoại. Nhưng nhờ có cuộc họp
này, và nhờ chút men say, chúng ta trẻ ra,
xưng hô như hồi đi học.
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Bạn Thân được bốn gái và hai trai. Có
lẽ về đương con cái, bạn chiếm số một trong
các bạn đồng khóa. Bạn được hai cháu nội
và năm cháu ngoại, và sẽ thêm cháu ngoại
trong những năm sau đây. Chúng tôi cầu
chúc bạn vẫn phương phi như hồi xa xưa và
đứng đầu về đường con cháu.

Họp Mặt Khóa 6 KSCC tại Việt Nam.

Bạn Thân và Trực. Tôi ngồi gần bạn để nhờ bạn
giúp tôi về bia
Họp mặt gồm có Thân, Trực, Huấn, Bốn và Sơn

Chúng tôi về Việt Nam có công chuyện
riêng. Trong bữa họp mặt nhau lần đầu, tôi có
nhờ bạn Huấn tổ chức họp Khóa 6 KSCC để
tôi có dịp tham dự. Bạn Huấn đã cho tôi biết
là ngày Chủ Nhật, 14 tháng 10, chúng tôi sẽ
gặp mặt tại quán Mai Rừng lúc 11 giờ sáng.
Không như những cuộc họp trước, đông đủ
các bạn và phu nhân, lần này chỉ có 4 bạn:
Huấn, Thân, Bốn, Sơn và tôi. Nhưng lần này,
có vẻ thân tình hơn. Các bạn đã ghi sơ gia
đình các bạn sau đây, để chia sẻ cùng các
bạn đồng khóa bên Mỹ.
Bạn Huấn được một gái đầu là bác sĩ
và ba trai theo nghiệp bố làm kỹ sư, và ba
cháu nội và hai cháu ngoại. Gia đình bạn là
gia đình gương mẫu cho các bạn đồng khóa.
Gia đình bạn Bốn gồm hai gái và một
trai, một cháu nội và ba cháu ngoại. Tuy con
người ít nói, nhưng tiểu lượng rượu bia của
bạn rất lớn, bạn sẽ trẻ ra và nói rất nhiều, ca
hát như hồi trai trẻ. Nhưng cấm thu âm lại.
Gia đình bạn Sơn gồm hai trai và một
gái, bốn cháu nội và hai cháu ngoại. Vợ
chồng bạn thường ở Singapore với cháu gái.

Tất cả đã về hưu và mỗi năm đều yếu
đi, nhưng bạn Thân, gần 8 bó, vẫn còn làm
việc cho một văn phòng kỹ sư thiết kế. Chúng
tôi chúc bạn sống khỏe mạnh đến trăm tuổi.
Nếu quí vị nhìn hình ảnh các bạn đồng
khóa của tôi ở Mỹ và Việt Nam, quí vị sẽ thấy
những bạn ở Mỹ vẫn còn hồn nhiên, trong khi
các bạn ở Việt Nam đăm chiêu và già đi
nhiều vì nỗi lo lắng về sinh kế trong suốt hơn
43 năm. Chúng tôi cầu chúc các bạn ở VN
mỗi ngày khá hơn, hạnh phúc hơn.
Ngày tháng trôi thật mau. Chúng mình
muốn nó ngưng lại, nhưng nào có được.
Hưởng được ngày nào, gặp gỡ, chuyện trò
thân mật ngày nào, quí ngày đó.
Chúng tôi hy vọng Khóa 6 sẽ có những
cuộc họp đầy đủ như kỳ này, hoặc hơn nữa,
để anh em có dịp trẻ lại như hồi đi học, và
biết thêm chi tiết gia đình của nhau. Thời gian
đi nhanh và không có đợi một ai. Nếu chúng
mình bỏ lỡ cơ hội là mất, chớ đừng hòng có
dịp khác cho mình làm lại. Cuộc đời đi nhanh
tựa làm khói bay qua cửa sổ. Tình bạn Khóa
6 KSCC muôn năm!
AH Trần Trung Trực
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Họp Mặt Với Nhóm AHCC Sài Gòn Và
Thăm Ngôi Trường Cao Đẳng Công Chánh Cũ
AH Trần Trung Trực
Ngày thứ Bẩy, 23 tháng 9, chúng tôi có
cuộc họp mặt thân mật với nhóm AHCC Sài
Gòn, và ngày thứ Bẩy, mồng 6 tháng 10,
chúng tôi lại được tham dự cuộc họp đầu
tháng 10 của nhóm AHCC Sài Gòn, uống cà
phê và thăm hỏi nhau. Sau đó, chúng tôi
cùng các AHCC Sài Gòn đi bộ sang trường
Cao Đẳng Công Chánh cũ, thuộc Trung Tâm
Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ cũ, thăm ngôi
trường mà hơn nửa thế kỷ qua, chúng tôi và
các bạn đồng khóa vui đùa và học hành ở đó.

Ngày thứ Bẩy, mồng 6 tháng 10,
chúng tôi lại được mời tham dự họp mặt đầu
tháng 10 của nhóm AHCC Sài Gòn. Họp mặt
kỳ này tại quán cà phê quen ở cư xá Lữ Gia,
gần cựu Trung tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú
Thọ. Lần này đông hơn, 12 người, gồm có
AH Đỗ Như Đào, k67, Nguyễn Ngọc Ẩn, k71,
Vĩnh Thuấn, Tạo Tác Huế, Lê Văn Ba, k59,
Lưu Kim Loan, k65, Vĩnh Quý, k68, Mai
Thanh Toàn, k62, Nguyễn Thanh Liêm, k66,
Phan Văn Nho, k75, Hà Văn Khánh, k65,
Trần Minh Quang, k72, và Nguyễn Văn Sang,
k59.
AH Liêm đã in Lá Thư AHCC số 110
giá rất rẻ, in 70 Lá Thư và mỗi Lá Thư tốn
kém 20 ngàn VNĐ, dưới 1 USD cho mỗi Lá
Thư. Nhờ vậy, các AH ở VN mới biết sinh
hoạt các AHCC khắp toàn cầu. Chúng tôi
cám ơn AH Liêm nhiều lắm, vì ngoài xây cầu
BTCT, còn làm rất nhiều việc thật đắc lực.

Từ trái AH Trực, Quý, Nho, chị Loan, AH Liêm,
Toàn và Lý.

Ngày 23 tháng 9, chúng tôi họp mặt
đầu tiên với một nhóm AH, gồm có AH Mai
Thanh Toàn, chúng tôi đã gặp mặt ở Mỹ
tháng 3 năm 2018, AH Nguyễn Thanh Liêm,
K4KSCC, AH chị Lưu Kim Loan, k65, AH Võ
Quang Lý, k61, AH Phan Văn Nho,
K14KSCC, và AH Vĩnh Quý, k68. Tất cả, trừ
AH Toàn và Quý, chúng tôi đã biết nhau từ
trước, chúng tôi đã nhận nhau ngay vì chúng
tôi đã sinh hoạt với nhau rất nhiều. Chúng tôi
uống cà phê và ăn điểm sấm ở quán Hoa
Viên Phú Thọ, một quán thơ mộng và đẹp.
Giá cả phải chăng. Nhưng vì di chuyển chúng
tôi không có xe gắn máy và giá taxi hơi cao
và không biết bác tài có chuyên nghiệp hay
lật lọng nên không an tâm. Chúng tôi ngồi nói
chuyện tâm sự và những chuyện AH bên Mỹ
và Việt Nam.

AH Ba và AH Toàn đang xem Lá Thư AHCC số 110

Anh Nho đã cho tôi danh sách ái hữu
còn ở lại Việt Nam. Tôi nhờ anh Nho cập
nhật. Riêng phần zip code, tôi đề nghị anh
Nho ghi khóa nào AH Việt Nam ra trường.
Như vậy, chúng ta sẽ thêm khoảng 155 AH
nữa. Tuy rằng, danh sách này thiếu sót một
số AH không tham gia hoạt động, như AH
Ngô Văn Phú, K6KSCC, của chúng tôi. Dầu
vậy, chúng tôi thành thật cám ơn anh Nho và
anh Liêm rất nhiều. Nếu quí vị muốn biết AH
nào còn kẹt ở VN, xin liên lạc với BPT.
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Trong cuộc họp này, AH Đào đã nhận
ra tôi vì AH trước 75 đã làm cho sở Công
Chánh cũ, Tòa Đô Chánh. Riêng tôi, nhìn
gương mặt AH Đào hơi quen, nhưng hơn 43
năm cuộc đời thay đổi, không nhận ra AH.
Sau đó, AH tự giới thiệu, tôi mới nhận ra. Nếu
không có cuốc họp này, chắc chắn chúng tôi
vẫn thấy xa lạ.
Chúng tôi ngồi lại, nhận ra nhau. Vui
đùa nói chuyện trường xa xưa, tình cảm ái
hữu như sống lại. Chúng tôi thành thật cám
ơn AH Toàn và Nho, vì hai cuộc họp mặt này,
chúng tôi có dịp gặp mặt, biết thêm nhiều AH
khác.

Bảng tên cũ của Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật
Phú Thọ nay được đổi thành Trường Đại Học Bách
Khoa

AH Quang, Đào, Thuấn, Khánh và Nho

Từ trái Quý, Đào, Nho, Trực, Quang, Liêm, Toàn,
chị Loan, AH Ẩn, Khánh và Sang

Sau đó, chúng tôi đi bộ sang Trung
Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, thăm ngôi
trường cũ. Tôi có cảm tưởng như cố Thày
Bửu Đôn, cố AH Chí đã giúp tôi cơ hội cùng
các AH CC Sài Gòn thăm ngôi trường mà
cách đây hơn nửa thế kỷ chúng tôi đã vui đùa
và học hành tại đây. Nếu không có cuộc đổi
thay, chắc chắn miền Nam sẽ không thua
Nam Hàn và Thái Lan, và bây giờ dân miền
Nam sẽ có một cuộc sống Tự Do, và đời
sống kinh tế sẽ rất khá, hơn hẳn Nam Hàn và
Thái Lan.
Trung Tâm bây giờ có rất nhiều
trường. Nguyên ngành Công Chánh đã thành
ba ngành: Xây Dựng, Cầu Đường và Thủy
Lợi. Chúng tôi nghĩ Trung Tâm đã lớn mạnh:
rất nhiều sinh viên và rất nhiều ngành. Lớn
mạnh khoảng 50 đến 80 lần trước năm 75.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, dù mình
không muốn chấp nhận, nhưng những gì tạo
hóa làm, mình đành phải đón nhận. Chúng tôi

AH Toàn và Sang vui vẻ ngồi nói chuyện trước
ngôi trường cũ

mong rằng tình Ái Hữu Công Chánh luôn bền
chặt, và chúng mình và con cháu mình sẽ
không làm hổ thẹn với các bậc tiền nhân,
không để quê hương bị giặc Hán đô hộ và
dân tộc bị diệt chủng. Việt Nam muôn năm,
muôn năm!
AH Trần Trung Trực
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Tình Quê Hương, Nghĩa Xóm Làng
Nhóm AHCC Sài Gòn Xây Cầu BTCT Trong Thời Gian Qua
AH Trần Trung Trực và Nguyễn Thanh Liêm
Những xóm làng ở miền Tây Nam Bộ
thường có hệ thống sông rạch chằng chịt, đời
sống dân h
chủ yếu là nông nghiệp, nên
gặp nhiều khó khă tro vấ đề giao thông,
nếu vẫn dùng những chiếc cầu khỉ hay ván
gỗ. Để giải quyết khó khă ày, hóm AHCC
Sài Gòn với cộng tác của các nhà hảo tâm và
dân trong xã, đã thay thế những cầu khỉ bằng
cầu BTCT. Ngoài ra, những em nhỏ đi trê
những cầu khỉ không an toàn, và nguy hiểm
vào nhữ
ày mưa ió.

Nguyễn Văn Liêm, Austin, Hoa Kỳ, 1000
USD, phật tử chùa Phật Quang, Edmonton,
Canada và chị Phạm Cúc, Canada 2700
CAD.
4- Gắn 2 bộ đèn Solar Garden Light 4 cho
cầu Mỹ Đức Đông, xã Mỹ Đức Đông, huyện
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hội VESAF tài trợ.
5- Xây cầu Tổ NDTQ 15 tại xã Bình Thành,
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nhà tài trợ
gia đình cố AH Lê Ngọc Phượng , 50 triệu
VNĐ.
Để thự hiệ
hữ
dự án này, hầ
vật liệu do các nhà hảo tâm tài trợ, dân ư
trong khu vực tiếp tay bằng sức lực hay trả
tiền thuê nhân công, và hóm AHCC Sài Gò
lo lập dự án và giám sát kỹ thuật. Đây là một
cách làm phối hợp của hiều
ười để giải
quyết nhữ khó khă , làm ho đời sống dân
h
tro
xã mỗi
ày khá hơ , an toàn
hơ , đ
hư ý
hĩa “Tình Quê Hương,
Nghĩa Xóm Làng”.

Đây là chiếc cầu khỉ và các em dùng nó đến trường

Trong thời gian qua, nhóm AHCC Sài
Gò đã hoà tất được 3 cầu BTCT thay thế
cầu khỉ và làm đường bê tông cho những
xóm làng nghèo ở Việt Nam. Sau đây là da h
sách những dự á đã thực hiện trong thời
gian qua:
1- Xây cầu Kênh Giữa tại ấp Thạnh Hưng, xã
Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nhà tài trợ bà Hoàng Đức Tài, VA, Hoa Kỳ,
2000 USD.
2- Xây cầu Tổ NDTQ 14-16 tại xã Định Trung,
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nhà tài trợ AH
Nguyễn Cư, Úc Đại Lợi, 97.5 triệu VNĐ.
3- Xây cầu Rạch Triền tại xã An Qui, huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Nhà tài trợ AH

Trong các nhà hảo tâm trên toàn thế
giới, hội VESAF Hoa Kỳ là một tổ chức tình
nguyện ở Mỹ đã tài trợ phần lớn. Chúng tôi
có một lần tiếp xúc với ông Lâm Nghị và ngỏ
lời khen tặ
ông ta. Ông ấy ói: “Ông làm
một việc mà một người Việt nào cũng muốn
làm và với khả năng của ông ta, đâu đáng kể
gì!”. Ch
tôi hy vọng các nhà hảo tâm trên
toàn thế giới, đặc biệt các AH/TH CC tiếp tay,
đó
ó thêm để ho đời sống nông thôn
miề Nam khá hơ , a toà hơ .
Trong những dự án mà nhóm AHCC
Sài Gòn thự hiệ kỳ này gồm có vài dự án
do các AHCC bảo trợ. Đó là dự án do AH
Nguyễ Cư, Úc Châu, bảo trợ; dự án do cố
kỹ sư Lê N ọ Phượng, Khóa 6 KSCC, bảo
trợ; AH Nguyễ Vă Liêm, Austin, Texas tài
trợ một phần vài dự án. AH Bùi Đức Hợp và
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hóm Sơ Nam và hiều AHCC khá đã bảo
trợ rất nhiều dự án trướ đây.
Dù nhóm AHCC Sài Gòn cố gắng làm,
hư
ần nhất có những nhà hảo tâm bảo
trợ. Khô
ó xi mă , đá, át, không có cốt
sắt thì muốn xây cầu ũ
khô
làm được.
Trong mấy ăm ay, hóm đã thực hiện
được khoảng 60 dự án, so với hàng chục
ngàn chiếc cầu khỉ hay ván cầ được thay
thế. Hiện nay nhóm AHCC Sài Gòn chỉ có 4
ười hoạt động mạ h. Đó là a h N uyễn
Vă Liêm, chị Lưu Kim Loan, a h Pha Vă
Nho và anh Nguyễ Vă N ôi.
â h
trong các xóm làng nghèo,
và đặc biệt các em nhỏ, rất vui mừng có
được chiếc cầu BTCT đi lại. Dù không thể nói
hết lời ám ơ á hà tài trợ đã khô
ại
tốn kém giúp cho họ một chiếc cầu khang
trang và an toàn, họ luôn nhớ ơ á hà tài
trợ và rá tu trì để chiếc cầu vĩ h viễn là của
họ và “Tình Quê Hương, Nghĩa Xóm Làng”
luôn sống mãi.
Sau đây là
công tác:
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Cầu Tổ NDTQ Số 14-16

Cầu ván cũ

Cầu khánh thành khang trang

hững hình ảnh của các

Cầu Kênh Giữa

Cầu Rạch Triền

Cầu gỗ cũ

Cầu cũ

Cầu mới hoàn thành thật khang trang

Cầu hoàn thành khang trang hơn chiếc cầu ván ọp ẹp
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Gắn Đèn Solar Garden Light

Bảng khánh thành cầu
Gắn đèn Solar Garden Light

Chụp hình kỷ niệm

Cầu Tổ NDTQ Số 15

AH Lê Văn Sâm ở Oklahoma City là
người hăng say trong công việc làm từ
thiện xây cầu BTCT. Anh trước đây đã
về VN nhiều năm làm việc xây cầu
BTCT với nhóm AHCC Sài Gòn, đặc
biệt làm YouTube cho những công tác
xây cầu BTCT. Nay, anh bị nhiều bệnh
như thận và tim, v.v. nên đã về lại
Oklahoma City chữa trị. Tuy vậy, anh
cũng ráng làm vài YouTube cho công
tác này, như 2 Youtube sau đây:

1- Youtube Cầu Mỹ Tân 4

2- và Youtube Cầu Xẻo Cách
Cầu cũ

Lễ khánh thành cầu Tổ NDTQ 15

Xin quí AH/TH cầu nguyện cho AH
Sâm sớm khỏe mạnh và tiếp tục làm
công việc thiện nguyện. Một ngày sống
của AH Sâm đều có ý nghĩa: Giúp đồng
bào quê hương nghèo khó được khá hơn
một chút và đồng bào và các em nhỏ có
phương tiện an toàn di chuyển đi làm
hoặc đi học.
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Tin Buồn

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo cùng toàn thể AH/TH
trong Gia Đình Công Chánh những tin buồn nhận được sau đây:
 AH Huỳnh Ánh Đăng, Kỹ Sư Khóa 9 Công Chánh (1966-1970), sinh năm 1946, du
học Thái Lan, tốt nghiệp MS về Soil Mechanic năm 1972, cựu ban giảng huấn
trường CĐCC, vừa tạ thế ngày 6 tháng 8 năm 2018 tại Montreal, Canada, hưởng
thọ 72 tuổi. Nguyện cầu Hương Linh của Ái Hữu sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Nguyễn Bá Bang, Kỹ Sư Khóa 4 Công Chánh (1961-1965), sinh năm 1940, vừa
tạ thế ngày 3 tháng 9 năm 2018 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi, tro cốt sẽ mang về
Nha Trang, Việt Nam. Nguyện cầu Hương Linh của Ái Hữu sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Hoàng Ngọc Ẩn, Kỹ Sư Công Chánh, vừa tạ thế ngày 11 tháng 9 năm 2018 vì
tuổi già, hưởng thọ 88 tuổi. Lễ hỏa tang đã cử hành ngày 14 tháng 9 năm 2018.
Nguyện cầu Hương Linh của Ái Hữu sớm siêu thăng miền Tiên Cảnh.
 AH Đặng Đào Lộc, Công Chánh (1954-1957), sinh ngày 7 tháng 2 năm 1933 tại Sài
Gòn, tạ thế ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại tư gia, California, USA, hưởng thọ 86 tuổi.
Nguyện cầu Linh Hồn của Ái Hữu sớm về nước Chúa.
 Cụ quả phụ Nguyễn Văn Bá, nhủ danh Hà Thị Yêm, pháp danh Diệu Thủy, vừa tạ
thế ngày 21 tháng 10 năm 2018 tại Austin, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 92 tuổi, thân
mẫu AH Nguyễn Văn Hoa. Nguyện cầu Hương Linh của cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng.
 AH Trần Phát Đạt, Khóa 6 KSCC (1963-1967), sinh năm 1940, vừa tạ thế ngày 10
tháng 10 năm 2018 tại Sài Gòn, hưởng thọ 78 tuổi. Xin chia buồn cùng chị AH
Nguyễn Thị Chi và chúc Hương Linh của bạn chóng về nơi Vĩnh Cửu.
 Cụ bà Lucia Đỗ Thị Đăng, thân mẫu của AH Nguyễn Đức Nhuận, vừa tạ thế ngày
28 tháng 10 năm 2018, tại Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ, hưởng thọ 100 tuổi, an táng
tại Holy Cross Cemetery, San Diego, Hoa Kỳ . Nguyện cầu Linh Hồn của cụ sớm về
nước Chúa.
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 AH Nguyễn Văn Thành, Công Chánh (1964-1967), sinh ngày 15-2-1944, vừa mới
mất tại San Jose, California, Hoa Kỳ, ngày 5-11-2018, hưởng thọ 74 tuổi. Ái Hữu
mai táng tại Los Gatos Memorial Park, San Jose, California. Nguyện cầu Hương
Linh của AH sớm về nơi Vĩnh Cửu.
 AH Tôn Thất Thiều, pháp danh Tâm Quang, kỹ sư Công Chánh, giáo sư trường
Cao Đẳng Công Chánh, sinh ngày 31-3-1936, mãn phần ngày 8-11-2018 tại San
Francisco, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 82 tuổi. Nguyện cầu Hương Linh của AH
sơm về cõi Vĩnh Hằng.

Ái Hữu Công Chánh xin chia buồn cùng gia đình thân quyến và nguyện
chúc Linh Hồn người quá cố sớm tiêu diêu miền Vĩnh Cửu
Xin Lưu Ý: Thường Tin Buồn khoảng 2 trang, nhưng kỳ này ít hơn hai Lá
Thư trước. Vậy, xin các AH nào biết được tin ai mất, xin gửi về ngay cho
BPT để đăng trên Lá Thư.

Tin Vui
Các AH/TH thân mến,
Như trong Lá Thư Ban Phụ Trách số này có đề nghị là các AH khi có tin gì vui về
gia đình, như hôn lễ con cháu, được tiến cử trong việc học hành, hoặc được thăng
cấp trong nghề nghiệp, v.v. muốn bạn bè và các AH khác chia sẻ cho, xin gửi về
cho BPT đăng lên Lá Thư. Chúng tôi đã thấy mất mục này trong nhiều Lá Thư
trước đây, và muốn giữ lại như ban đầu cho đủ ý nghĩa của Lá Thư. Mong các AH
mỗi khi có tin gì vui, xin gửi về cho chúng tôi.
Cám ơn tất cả AH/TH khắp nơi và cầu chúc mọi người một năm mới Kỷ Hợi luôn
Khỏe Mạnh, May Mắn và Thịnh Vượng.
BPT Lá Thư AHCC

