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ngày nhàn-nhã “ Khi chén r�!u, lúc cu�c c�. Khi 
xem hoa n , lúc ch� tr�ng lên. “  Nh�ng lúc tôi 
��!c ��n nhà gi�i trì mã-ch�!c v�i th�y, ng�i n	n 
quân bài “ tam nguyên, t h�; gió �ông gió tây”  v�i 
th�y, là  nh�ng  d�p  ��!c  thích-thú  nghe th�y  k� 
nh�ng chuy�n hài-h��c, ý-v�. M�t trong nh�ng 
ni�m vui c�a th�y   tu&i già là “ xuân thu nh� k$”  
h
p m�t v�i AHCC vùng Washington DC. Các aí-
h�u   �ây nhi�u d�p ��!c nghe nh�ng câu nói trào 
phúng, chuy�n ti�u-lâm c�a th�y �� vui c��i tho�i-
mái trong bu&i sinh-ho�t. Th�y th
 ��!c H.-quán. 
Chuy�n quá kh không ai nghe th�y k� l� hay phi�n 
trách, ch. th�y th�y an vui trong hi�n t�i. Âu r�ng 
�ó là thu�c tr��ng-sinh, �� s�ng th
, s�ng minh-
m)n, yêu ��i! 

Uyên-bác nh�ng r�t khiêm-cung, gi�n-d� v�i 
cu�c ��i. Khi nh(n b�ng "�i-Th�!ng-Th
 th�y 
phát-bi�u “ Trong ��i tôi có hai l�n lãnh b�ng, tr��c 
�ây b�ng c�p là do ch�m-ch. h
c-hành mà có, ai 
c�ng có th� làm ��!c; còn cái b�ng "�i-Th�!ng-
Th
 này th(t là quý vô cùng, là cái ph��c c�a tr�i 
cho.”  

Ng��i b�n ���ng c�a th�y, cô Ng�c, là ng��i 
�àn bà khiêm-nh��ng, nh�ng có ý-chí r�t m�nh, �ã 
giúp th�y ��t chí-nguy�n trong th�i k$  kháng-chi�n 

 và trong nh�ng giai-�o�n khó-kh�n c�a ��t n��c, 
mà v�i ni�m hoan-h. th�y thu�ng k� l�i cho các v!-
ch�ng aí-h�u  công-chánh nghe. Cô Ng�c �úng là 
hi�n-thân hình-�nh ng��i v!, ng��i m# c&-truy�n 
Vi�t-Nam.! 

Chi�u nay, vi�t nh�ng giòng t� ng-ni�m 
n�y,khi bông tuy�t ��u mùa ph� tr	ng không gian 
(6-12-2003), tôi ng�ng phút giây, t�nh-tâm, m��ng-
t�!ng hình-�nh th�y, r�i c�m-xúc dâng lên. “ S� 
Sinh ��i-Ngha” . Tha h��ng, v! ch�ng tôi có 
duyên may ��!c g�n th�y cô; v� giáo-s� trong 
tr��ng h
c, v� ân-s� trên tr��ng ��i; ng��i soi sáng 
thêm cho chúng tôi tinh-t�n x, th�, qua nh�ng 
công-h�nh, cung-cách s�ng gi�n-d� và ��y tình 
nhân-ái. 

S�ng tr
n v#n v�i ��i, v�i tha nhân, th�y r� áo 
  ch�n ta-bà �i v� cõi v�nh-h�ng, �� th��ng, �� nh� 
cho Cô và gia-�ình, bà con thân thu�c, cùng các Ái-
h�u công-chánh kh	p n�m châu 

Nh� th��ng th�y, chúng con xin th	p nén tâm 
h��ng nguy�n c+u ch� Ph%t ti�p d8n h�-ng-linh 
Th+y siêu-sinh mi7n C:c-l�c  ���� 

 

 �

�

C:u  Sinh Viên Công Chánh: Ng Th�

�

N�m th hai Công Chánh, ��u niên khóa, tôi 
��!c Th�y Lê S� Ng�c g
i vào v�n phòng. Tôi lo 
l	m, không bi�t s+ �n nói ra làm sao bây gi�. Th�y 
��a t� "Phúc Trình T(p S*" trong k$ hè c�a tôi vi�t, 
và nh# nhàng nói "Hãy t* vi�t thì h�n, ��ng chép 
c�a ng��i khác". Tôi ng�c nhiên không hi�u sao 
Th�y l�i nói nh� v(y. Nh�ng tôi hú vía, cái �i�u lo 
l	ng c�a tôi tr��c khi vào v�n phòng �ã ��!c nh# 
b0ng. Vì th�y v)n ch�a nh(n ra tôi là cháu c�a 
Th�y. Tôi vào h
c Công Chánh, bi�t Th�y v�a là 

giám ��c Trung Tâm Phú Th
, v�a là giám ��c 
Công Chánh, có bà con g�n. Nh�ng tu&i tr�, v�a 
d�i, v�a t* ái, không ��n th�m chú vì s! ông ngh� là 
mình ��n nh� vã chi ch�ng, và b�n bè bi�t, thì nghi 
ng� mình  "phe ��ng" mà ��!c vào h
c. Th�y Ng�c 
m0i khi v� Hu� ��u có ghé th�m Ba tôi, và tôi c�ng 
ch. thoáng chào r�i nhân ti�n trong lúc Ba tôi b(n 
ti�p khách, thì tôi chu�n �i ch�i v�i b�n bè. Cái 
phúc trình t(p s* chính do tôi vi�t ra, nh�ng có hai 
ông khóa �àn anh, n�m th ba lên n�m th t� m�!n 
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tôi, �� bi�t k$ t(p s* có gì. Vì khi v� ��n Nha Trang 
t(p s*, thì hai ông bi�n m�t, còn tôi thì su�t ngày 
n�m ch� anh Tr� ng Ty Công Chánh ��n �em �i 
công tr��ng nh� l�i anh d�n. Ch� hoài mà không 
th�y anh kêu, tôi nóng ru�t, ��n Khu Công Chánh 
h�i. R�i m�t hôm anh Tr� ng Ty �em xe ��n �ón 
tôi �i công tr��ng. Ra công tr��ng, anh gi�ng gi�i 
k' thu(t vá ���ng, k' thu(t tr� m� ��u c�u b� lún, 
và nhi�u vi�c thông th��ng khác n�a.  R�i cho �n 
u�ng no nê ngon lành. Nh� �ó mà tôi có chút chi �� 
vi�t vào phúc trình t(p s*. Hai anh kia là sinh viên 
n�m th ba lên n�m th t�, còn tôi s	p lên n�m th 
hai, thì bi�t quái  gì v� k' thu(t. Th�y nghi tôi chép 
c�a hai anh kia là quá h!p lý, tôi cng h
ng, không 
dám cãi, vì ngh� r�ng, càng cãi thì càng thêm n�ng 
t�i. Tôi k� l�i cho hai ông �àn anh n�y nghe, hai 
ông c��i ha h� và ��a phúc trình cho tôi xem l�i 
phê c�a Thày, là gi�i nh(n xét, phúc trình vi�t hay. 
Tôi c�ng c��i theo vui v�.  

Gi�a n�m th Ba, sau k$ T�t, tôi l�i ��!c Th�y 
kêu lên v�n phòng m�t l�n n�a, l�n n�y thì tôi 
không lo, vì �inh ninh r�ng th�y không bi�t tôi là 
cháu c�a Th�y. V�a ng�i xu�ng gh�, th�y nói: 

" Sao vào �ây �ã lâu mà không ghé th�m chú?" 

Tôi xanh m�t, ho�ng h�n, s! l	m. Thì ra cái bí 
m(t mà tôi mu�n gi�, �ã b� b(t mí r�i. Trong lúc 
lúng túng, không chu2n b� m�t lý do chính �áng, tôi 
�ành nói th(t : 

" Th�a Chú, ví Chú làm Giám "�c tr��ng, nên 
cháu ch�a ��n th�m" 

Câu tr� l�i th(t là vô ngh�a, và khó hi�u v�i 
ng��i khác, nh�ng là lý do mà tôi cho là chính �áng 
trong th�i �ó. Là cái ngông c�a tu&i tr�.  Khi �ó tôi 
ngh� r�ng, tôi h
c không d�t, thì vi�c chi ph�i làm 
nh�  �i c�u c�nh, dù bà con xa g�n. Nh�ng ngày 
nay, tôi ngh� là d�i. Vì Th�y Ng�c r�t vô t�, tôi ngh� 
là dù cho là cháu c�a Th�y, th�y c�ng  s+ không 
thiên v�.   

S4 d� th�y bi�t tôi là cháu, vì trong k$ T�t th�y 
v� Hu� th�m bà con, ghé th�m Ba tôi, Ba tôi h�i " 
Th�ng Th. h
c hành có khá không?" Th�y không 
bi�t th�ng Th. là th�ng nào. C� Th�y l)n Ba tôi ��u 
lúng túng. Có l+ th�y thì ng�i là Ba tôi ngh� Th�y vô 

tình v�i  th�ng cháu. Ba tôi thì có l+ c�ng ng�!ng 
ngùng vì th�ng con mình thi�u l% phép, không ��n 
th�m bà con. 

Kho�ng n�m 1967 khi tôi �i làm t�i Khu K' 
Ngh� An Hòa, thu�c b� Kinh T�, tôi có ghé th�m 
Th�y m�t l�n   ���ng Công Lý. Trong b�a c�m t�i 
t�i nhà, tôi th�y gia �ình Th�y r�t h�nh phúc, vui v�, 
và toát ra cái không khí gia �ình �m cúng mà tôi ít 
th�y   nh�ng gia �ình khác. Ti�ng vui c��i s�ng 
khoái. Th�y nói chuy�n hài h��c r�t có duyên. 
C�ng may tôi làm   b� Kinh T�, n�u tôi làm   b� 
Công Chánh, thì e tôi c�ng không ghé th�m, vì d�o 
�ó hình nh� Th�y làm T&ng Tr� ng Công Chánh. 

Sau �ó, tôi có g�p Th�y trong nhi�u d�p kC gi0 
khác trong gia �ình. Tôi th�y th�y khi nào c�ng l�c 
quan, vui v� c4i m , và khi nào c�ng nói chuy�n 
ti�u lâm . Th�y có thái �� r�t tích c*c v�i cu�c 
s�ng. Không ph�i vì th�y ��t n��c chi�n tranh, xã 
h�i suy ��i mà than vãn, d�n v�t tâm t� nh� nh�ng 
ng��i khác. Th�y có thái �� r�t thi�n. Cái gì n�m 
ngoài t�m tay mình, không gi�i quy�t ��!c, thì 
không b(n tâm th	c m	c �u t� làm chi cho kh& 
thân. 

N�m 1979 khi tôi m�i ��n M', anh tôi có lái xe 
��a qua th�m Th�y m�t l�n t�i Mc Lean, Virginia. 
Ng� l�i nhà Th�y m�t �êm, tôi th�y cu�c s�ng Th�y 
r�t h�nh phúc, êm �m, và an bình. Khi �ó Th�y �ã 
v� h�u, ngày tháng thong dong. Chi�c áo �m Th�y 
t�ng, tôi m�c cho ��n nhi�u n�m sau m�i rách. 

Kho�ng 1998 Th�y và cô có ghé th�m vùng 
V�nh, tôi ch  Th�y cô �i ch�i m�t ngày, th�m San 
Francisco. Th�y �ã l�n tu&i, mà tinh th�n sáng su�t, 
l�c quan, vui v�, �i b� c�ng r�t m�nh, và có nhi�u 
nh(n xét r�t ti�u lâm. V! tôi b�o r�ng, ch�a bao gi� 
th�y hai ông c� già vui v�, hòa h!p,  h�nh phúc và 
sung s��ng nh�  th� n�y. Cái cách s�ng, �áng cho 
nhi�u ng��i khác nhìn vào mà b	t ch��c, noi theo, 
nh�t là nh�ng c�p v! ch�ng già hay g	t g�ng, g�u ó, 
gây g& nhau. 

  Tôi ngh�, th�y là m�t ng��i bi�t s�ng, s�ng 
m�t ��i h�nh phúc sung s��ng. Ngoài ra, hình nh� 
��i Th�y g�p nhi�u may m	n, không b� nh�ng ho�n 
n�n chung c�a  m�t dân t�c b� nô l�, c�a cu�c chi�n 
dài ngày nhi�u x��ng máu,  và tai ��ng c�a m�t 


