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ch� �� hà kh	c. Khi ph�i l�u l�c n�i quê ng��i, 
Th�y c�ng tìm ��!c ngu�n vui riêng, �� cho gia 
�ình, và cho chính b�n thân th�y ��!c h� ng an 
bình h�nh phúc. Không bi�t Th�y có �
c sách thi�n 
hay không, nh�ng  tôi có nh(n xét r�ng, ��i s�ng 
gia �ình Th�y r�t g�n v�i cái thi�n t* nhiên. Nhàn 
t�n, sung s��ng, an vui.  

Ngày x�a, h
c v�i Th�y môn " Ph��ng Pháp 
và V(t Li�u Xây D*ng".  Khi thi v�n �áp cu�i n�m, 
tôi tr� l�i song su�t �� bài b�c ��!c, h�i �ó tôi tin là 
tôi ��!c �i�m  xng �áng  và  công b�ng  c�a  Th�y 

cho. Nh�ng bây gi�, khi ng�i vi�t bài n�y, tôi tin là 
th� nào Th�y c�ng có cho tôi thêm m�t hai �i�m. Vì 
tôi l�y b�ng mình mà suy ra, n�u có th�ng cháu kêu 
m# tôi b�ng bà cô, vào thi v�i tôi, thì c cho nó 
thêm m�t hai �i�m, không m�t mát gì c�a ai, mà 
trong lòng mình vui. "ó là cái tình c�m bình th��ng 
c�a con ng��i, thái �� r�t ng��i, không có gì x�u 
c�. 

Bây gi�, tôi tin Th�y �ang thong dong   mi�n 
c*c l�c, và sung s��ng h�n ��i s�ng   th� gian  ���� 
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Tôi  vào tr��ng Cao �3ng Công Chánh vào 
��u th(p niên 60. Ngày t*u tr��ng, chúng tôi ��!c 
l�nh x�p hàng tr��c c�t c� n�i sân tr��ng �� chào 
qu�c k$ và nghe l�i di%n v�n khai m�c c�a th�y Lê 
s� Ng�c, Giám ��c tr��ng Cao "3ng Công Chánh 
kiêm Giám ��c Trung Tâm Qu�c gia K' Thu(t.  
"ây là l�n ��u tiên tôi ��!c bi�t th�y. Th�y có m�t 
thân hình t�m th��c, cái nhìn th3ng, nét m�t  
nghiêm ngh�, l�i nói ôn hòa.  

Trong hai n�m h
c ��u, tôi không có d�p nào 
tr*c ti�p g�p th�y, nh�ng hàng ngày �i h
c, tôi v)n 
th��ng th�y chi�c xe Renault m�u xám nh�t có tài 
x� lái ��a th�y �i v�. N�m th ba, tôi có h
c môn 
Procédures et Matériaux de Construction (V(t li�u 
và Ph��ng pháp Xây c�t) do th�y ph� trách. Gi� 
h
c c�a th�y, l�p tôi  r�t nghiêm ch.nh, vì tr��c khi 
vô l�p, �ã có th�y T� Nghiêm vào �i�m danh t�ng 
ng��i r�i. Khi �ó các môn h
c ��u gi�ng d�y b�ng 
ti�ng Pháp, do �ó th�y th��ng �
c hay nói ch(m l�i 
cho chúng tôi chép, nh�ng khi g�p ch� chuyên môn, 
th�y th��ng vi�t lên b�ng �� chúng tôi ghi l�i làm 
bài h
c. Nhi�u d�ng c� hay trang b� ��!c th�y mô 
t� m�t cách ng	n g
n và nh�ng hình v+ minh h
a 

��!c th�y v+ trên b�ng r�t nhanh và �#p. Môn h
c 
này c�a th�y chúng tôi ��u ghi chép ��y ��, không 
m�y ai dám ngh. hay b� l�p, vì n�m tr��c �ã có 3 
anh b� �i�m kém ph�i   l�i l�p. Do �ó ngay sau T�t 
nguyên �án, chúng tôi �ã b	t ��u lo "t�ng" r�t k' vì 
s! b� �i�m x�u. Môn "� án "��ng (Projet de 
Route) c�a th�y Vaudiau c�ng v(y, chúng tôi �
c và 
làm r�t c2n th(n vì môn này v)n có ti�ng là khó �n. 

Sang n�m th t�, chúng tôi có môt k- ni�m khó 
quên v�i th�y Ng�c. "ó là cu�c di�n ki�n v�i th�y 
trong ngày b�i khóa c�a l�p tôi. S* vi�c nh� sau: 

Kho�ng ��u niên h
c n�m 1963, phong trào 
Ph(t giáo ch�ng chính quy�n c�a chính ph� Ngô 
�ình Di�m �ã tr  nên gay go v�i nh�ng cu�c bi�u 
tình, thuy�t pháp, tuy�t th*c c�a các s� sãi, r�i ��n 
cu�c t* thiêu c�a Hòa th�!ng Thích qu�ng "c   
góc ���ng Lê v�n Duy�t và Phan �ình Phùng. S* 
c�ng th3ng gi�a chính quy�n và dân chúng �ã lên 
r�t cao. Chúng tôi �i h
c mà trong lòng th�y ngao 
ngán, ch3ng yên. M�t bu&i sáng ngày 21 tháng 8, 
chúng tôi t�i tr��ng �ã th�y c�nh sát giã chi�n m�c 
quân ph�c �ng gác các tr��ng trong Trung Tâm 
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Qu�c Gia K' Thu(t Phú Th
. Ngay c,a l�p tôi   
t�ng tr�t c�ng có lính canh gác. Trên ���ng t�i 
tr��ng, chúng tôi �ã nghe nói �êm qua C�nh sát Giã 
chi�n �ã t�i vây chùa Xá L!i và nhi�u chùa chi�n 
khác, b	t giam các S� sãi và Hòa th�!ng Thích t�nh 
Khi�t. Chúng tôi trong lòng �ã th�y h�ng h�ng, nay 
l�i th�y không khí  c�ng th3ng và ng�t ng�t nh� v(y 
nên không ch�u vào l�p. L�p tôi thu�c ban "�a 
chánh, hôm �ó h
c riêng, ch. có 5 ng��i h
c v�i 
th�y Tr�n v�n Ng
c, chúng tôi bèn xin phép th�y 
không vào l�p. "i�u này  là s* b�t th��ng làm th�y 
ph�i báo cáo v�i th�y Ng�c khi �ó là Giám ��c 
Tr��ng. Th�y Ng�c bèn cho th�y T� Nghiêm ra g
i 
chúng tôi vào v�n phòng g�p th�y. Trên ���ng �i, 
chúng tôi c�ng h�i e ng�i, vì t� ng th�y s+ la r�y 
hay mang nh�ng n�i quy, �i�u l� nhà tr��ng �� 
bu�c chúng tôi vào h
c , v . v.  Sau khi �� chúng tôi 
yên v�, th�y nhìn chúng tôi m�t l�!t, nghiêm ngh� 
nh�ng không gay g	t, ôn t�n h�i chúng tôi : Sao các 
em hôm nay không vào h
c. Chúng tôi th�a r�ng: 
Th�a th�y chúng con t�i tr��ng là �� h
c, nh�ng 
th�y c�nh canh gác c�a lính tráng nh� v(y, chúng 
con không còn lòng d� nào mà ng�i yên �� nghe 
gi�ng ��!c ...  Th�y Ng�c r�t bình t�nh và nh# 
nhàng b�o chúng tôi r�ng:  Các em nay �ã l�n, �ã 
bi�t suy ngh�, v(y �� tùy các em ch
n l*a, th�y 
không b	t bu�c ... r�i th�y cho chúng tôi ra kh�i v�n 
phòng. Trên l�u các anh em cùng l�p ban Công 
chánh c�ng �ã ��ng lòng không vào l�p v�i m�t 
th�y khác, r�i toàn tr��ng Công chánh và các 
tr��ng khác trong Trung Tâm cùng ��u �ng lên 
b�i khóa.... 

N�m 1967, tôi d�!c gi�y c�a B� Giáo d�c cho 
tham gia phái �oàn Các Nhân Viên Gi�ng Hu�n 
Trung Tâm Qu�c Gia K' Thu(t  �i th�m các tr��ng 
"�i h
c và Cao �3ng K' thu(t c�a "ài Loan do th�y 
Ng�c c�m ��u. Trong chuy�n �i này, tôi c�m th�y 
th(t thích thú và l�i m�t l�n n�a ��!c d�p bi�t thêm 
chút n�a v� th�y Ng�c. 

Th(t tình cu�c xu�t ngo�i này tôi ch3ng bao gi� 
ngh� t�i. Tuy nhiên sau này ngh� l�i, tôi có c�m 
t� ng là tôi �ã ��!c th�y Chánh hay th�y Ng�c �� 
ngh� lên B� Giáo d�c cho tôi tham d* phái �oàn �� 
bù vào m�y n�m ch� �!i không ��!c xu�t ngo�i du 
h
c nh� �ã ��!c nhà tr��ng d* trù t� tr��c. Phái 
�oàn sáu ng��i chúng tôi ��!c B� Giáo d�c "ài 

loan ti�p �ãi r�t chu �áo, b�ng cách c, h3n m�t viên 
chc c�a B� �� tháp tùng và m�t sinh viên ng��i 
Vi�t g�c Hoa �ang du h
c �� thông d�ch trong su�t 
l� trình. Chúng tôi ��!c m�i th�m h�u h�t các 
tr��ng "�i h
c và K' thu(t su�t t� B	c t�i Nam c�a 
"ài Loan, k� c� tr��ng "�i h
c S� ph�m K' thu(t 
c�a h
. "i t�i �âu, chúng tôi c�ng ��!c các Vi�n 
tr� ng, Khoa tr� ng và ban G�ng hu�n c�a các 
tr��ng ti�p �ón ni�m n , l�ch s*. Các câu h�i ho�c 
th	c m	c c�a chúng tôi trong các bu&i h
p ho�c 
trình b�y c�a các tr��ng ��u ��!c th�o lu(n hay tr� 
l�i ��y ��. Cu�i m&i bu&i vi�ng th�m th��ng là b�a 
c�m tr�a hay chi�u r�t th�nh so�n do tr��ng kho�n 
�ãi. Trong su�t 3 tu�n l% th�m vi�ng kh	p n�i, vào 
nh�ng bu&i chi�u r�nh r0i hay nh�ng ngày ngh., 
chúng tôi th��ng �i shopping �ây �ó. Riêng th�y 
Ng�c, tôi th�y th�y r�t ung dung, ch3ng th�y mua 
s	m gì nhi�u, d��ng nh� th�y ch. có mua cái m� �� 
�i �ánh golf cho th�y và �ôi giày làm k- ni�m cho 
Cô mà thôi. Bình th��ng th�y hay kêu m�y th�y l�n 
tu&i v� phòng th�y   khách s�n �� �ánh Mà Ch�!c 
r�i �i ng�. Thái �� c�a th�y r�t ung dung, nhàn nhã. 
Th�y th��ng hay nói nh�ng chuy�n vui ng	n, và dí 
d�m. 

N�m 1993, th�y có ghé th�m Cali �� th�m anh 
Lê Chí D*, cháu th�y v�n x�a c�ng là m�t h
c trò 
c� c�a th�y trong tr��ng Công chánh. Anh D* �ã 
cùng anh L�u H�u D�ng và tôi �i �ón th�y và cô v� 
nhà c�a anh, khi �ó �ã có m�t  s� các anh em ái h�u 
Công chánh khác c�ng t�i �� chào �ón th�y. Trong 
lúc hàn huyên, th�y có nói �ùa là hôm nay có 3 con 
dê �i �ón th�y. Th�y t�i tôi còn ng� ngác, th�y bèn 
gi�i thích 3 con dê �ó là 3 anh chàng này �ây mà. 
M
i ng��i ai c�ng c��i vui v� v�i th�y và chúc th�y 
sc kh�e r�i ch�p hình k- ni�m. 

Tr�i qua h�n 40 n�m, m�c dù tôi không bi�t 
nhi�u v� th�y, nh�ng qua nh�ng l�n ti�p xúc, tôi 
th�y th�y lúc nào c�ng ��!c ung dung t* t�i, thái �� 
khoan hòa. D��ng nh� trên ���ng ��i th�y không 
m�y ph�i ganh �ua mà v)n ��!c tin t� ng và trao 
gi� nh�ng chc v� cao, và trong m
i vi�c th�y  v)n 
��!c an nhàn. Cu�c s�ng và tu&i th
 c�a th�y lúc 
ngo�i 90 �ã ch3ng là m�t �i�u  qúy và hi�m l	m 
sao?  

 


