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�i�u v�n c�a AH Bùi H�u Lân ��c  
tr�	c linh c�u anh Tr
n Ph�	c Th�  
hôm �ám tang, 17-2-2004 

Th�a ch� Th� , th�a t�t c� bà con, b�n bè , 

Hôm nay tôi r�t xúc ��ng khi ��ng tr��c linh 
c�u c�a anh Th	 �
 nói vài l�i v� anh . 
Nh�ng ai �ã tng bi�t v� anh ��u th�y anh là 
m�t ng��i k� s� có tài và m�t ng��i giàu lòng 
nhân h�u. Anh ra �i làm m	i ng��i vô cùng 
th��ng ti�c. 
Anh là m�t ng��i thông minh và nh�y bén, l�i 
là m�t ng��i r�t n�ng ��ng, có s�c làm vi�c 
d�o dai. Nh�ng có l� vì quá ham công vi�c, 
nên ph�i lâm b�nh cách �ây 12 n�m, d�n ��n 
k�t c�c hôm nay. 
Trong ngh� nghi�p, anh là m�t ng��i gi�i toàn 
di�n. Lý thuy�t, Th�c hành, Thi�t k�, Thi 
công, anh ��u gi�i. Không nh�ng gi�i v� k� 
thu�t mà còn gi�i v� Kinh t�, Qu�n lý. Anh �ã 
thành công trong lãnh v�c công nh� n�m v�ng 
lu�t l�, nguyên t�c, và c�ng thành công trong 
lãnh v�c t� nh� có óc th�c t�, bi�t linh ��ng 
trong �ng x�. Các h� th�ng c�p n��c �ô th  t 
Qu�ng Tr  ��n Cà Mau ��u có mang d�u �n 
c�a anh, các h� th�ng c�p n��c t� nh� Nhà 
Máy !��ng La Ngà, Xí Nghi�p Th�c ph"m 
C#u Tre c�ng có mang d�u �n c�a anh. Anh �ã 
�ào t�o nhi�u th� h� K� s� C�p Thoát N��c $ 
Trung Tâm K� thu�t Phú Th	 và !�i h	c Hu�. 
Nh� n�m 1965, C� quan Vi�n Tr% M� 
(USAID) th�y anh là m�t k� s� gi�i, �ã m�i 
anh qua M� h	c Cao h	c ngành C�p Thoát 
N��c và V� sinh Môi tr��ng $ !�i h	c 
Chapell Hill. !ây là m�t tr��ng r�t n&i ti�ng 
v� ngành này, k
 c� th#y c�a anh là Giáo s� 
Okun. Anh là m�t trong nh�ng ng��i VN �#u 

tiên t�t nghi�p Th�c S' v� C�p Thoát N��c - 
Môi tr��ng. Nhà tr��ng th�y anh gi�i, �ã m�i 
anh $ l�i M� c	ng tác, nh�ng anh �ã t ch�i, 
ch�p nh�n tr$ v� VN trong lúc n��c nhà �ang 
trong c�nh chi�n tranh ác li�t. 

Anh n�m ��%c lu�t ch�i c�a Tây Ph��ng, nên 
�ã giúp cho ngành c�p n��c ��%c nhi�u vi�n 
tr% qu�c t� tr��c c�ng nh� sau 1975. Trong 
quá trình “�&i m�i” c�a Nhà N��c VN, anh �ã 
giúp cho ngành c�p n��c v�n suy ngh' theo 
“bao c�p” làm quen v�i l�i suy ngh' theo “kinh 
t� th  tr��ng” qua các ph��ng pháp phân tích 
kinh t� c�a Tây Ph��ng. N�m 1990, Ch��ng 
trình phát tri
n Liên Hi�p Qu�c (UNDP) m�i 
anh c	ng tác bán th�i gian trong lúc anh v�n là 
k� s� c�a Cty Xây D�ng C�p Thoát N��c s� 
2. Trong c��ng v  �ó, anh có d p ph& bi�n các 
tiêu chu"n qu�c t� v� v� sinh môi tr��ng, các 
ph��ng pháp �ánh giá tác ��ng môi tr��ng, 
mà ngày nay m	i ng��i �ã quen thu�c. 

Nh� n�m 1989, khi l#n �#u tiên Vi�n tr% qu�c 
t� tr$ l�i v�i ngành c�p n��c VN anh �ã nhanh 
chóng cho Công Ty Xây D�ng C�p Thoát 
N��c s� 2 cái tên giao d ch là Waseco. T �ó 
nh�ng Công Ty khác ��u b�t ch��c. Vi�c này 
ch�ng t� cái óc nh�y bén c�a anh. 

Anh giàu lòng nhân h�u. Anh th��ng nhân 
viên nh� em út, con cháu, s(n sàng ch) d�n d�y 
b�o. !�i v�i b�n bè anh nhi�t tình giúp �* m	i 
ng��i. S� giúp �* c�a anh th��ng r�t hi�u 
qu�, vì anh là con ng��i giao du r�ng, nh�ng 
s� giao du r�ng này �ã làm cho s�c kho� c�a 
anh hao mòn. 
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N+m trên gi��ng b�nh su�t g#n 12 n�m, anh 
có ngh  l�c ch�ng ch�i v�i b�nh t�t, anh v�n 
gi� ��%c m�t trí óc n�ng ��ng và sáng su�t 
nh� x�a, anh v�n c	ng tác v�i nhi�u ch��ng 
trình c�p n��c. C�ng trong g#n 12 n�m �ó, 
Ch  Th	 và các cháu t�n tình s�n sóc anh, 
trong m�t ngôi nhà c�p 3 c� k�, n+m gi�a 
nh�ng toà nhà nguy nga tráng l�. Ai ��n th�m 
anh c�ng xúc ��ng tr��c hình �nh �ó: nó nói 
lên cái truy�n th�ng quí báu c�a m�t gia �ình 
thanh b�ch nh�ng n� n�p c�a m�t trí th�c VN. 
V�n bi�t tr��c là anh s� ra �i m�t ngày nào �ó,  

nh�ng ngày anh ra �i làm cho m	i ng��i �au 
bu,n th��ng ti�c, vì m	i ng��i ��u th��ng 
m�n anh. Ngành c�p thoát n��c mi�n Nam 
m�t m�t ng��i sáng l�p �u tú. Hôm nay anh 
ch  em C�p Thoát N��c, Công Chánh trong và 
ngoài n��c, các b�n bè thân h�u, bà con c�a 
anh l�y làm �au ��n, và xin chia bu,n v�i Ch  
Th	 và các cháu !�c, Th�o, Tâm, Thoa. 

Hình �nh c�a anh Th	 mãi mãi còn $ trong 
lòng c�a chúng ta ! 

L�i nh�n v�i anh Th� khi anh này �ang � trong tình tr�ng hôn mê.  (L�i nh�n này tôi vi�t l�i 
theo l�i k	 c
a m�t AH không mu�n nói tên ra.  AH này cng h�c cùng khóa CC v�i anh Th� 
và có m�t t�i nhà anh Th� cho ��n lúc anh t� tr�n) 

Anh Th� �i 
!�i s�ng chúng ta c�ng nh� nh�ng b	t n��c 
n&i lên lúc tr�i m�a, hi�n �ó r,i tan �ó! Anh là 
dân Công Chánh chuyên v� n��c.  !�i anh 
c�ng nh� b	t n��c trôi n&i t Cao Lãnh lúc ra 
tr��ng r,i �i tu nghi�p $ M�, r,i ��ng viên �i 
h	c tr��ng Công Binh Bình D��ng, r,i v� 
Nha C�p Th�y, d�y h	c t�i trung Tâm K� 
Thu�t Phú Th	 và Vi�n !�i H	c Hu� �
 
truy�n kinh nghi�m l�i cho th� h� v� sau, r,i 
làm ��i di�n cho UNDP và cu�i cùng làm h%p 
�,ng v�i Công Ty WASE tr��c khi v� h�u. 

B	t n��c ba chìm b�y n&i theo c�n m�a ch là 
lúc Anh �ang ��n khúc quanh c�a cu�c ��i, 
Anh ráng tranh ��u v�i � nh m�nh �
 s�ng v�i 

v% con và vui ch�i v�i b�n bè.  Còn n�u b	t 
n��c �ã ��n lúc tan theo � nh m�nh thì Anh 
hãy yên tâm nh- nhàng ra �i m.c d#u s� ra �i 
c�a Anh s� �
 �au th�ong cho v% con anh và 
ti�c th��ng c�a b�n bè g#n xa. 

Nam Mô B&n S� Thích Ca Mâu Ni Ph�t 
Nam Mô Ti�p D�n !�o S� A Di !à Ph�t 
N�u Anh nghe tôi nói thì hãy làm cho m�t d�u 
hi�u là Anh �ã nghe hi
u.  Anh Th	 tuy �ang 
hôn mê nh�ng trên m.t �ã có d�u hi�u Anh có 
nghe hi
u l�i nh�n. 

Anh �ã nh- nhàng ra �i 45 phút sau �ó.  Anh 
�
 l�i v%, b�n con trong �ó có ��á con trai v� 
t Pháp, và bà ch  ru�t. 

 
Xóa b
u không khí �m �m 
!i�u v�n c�a AH BHL và l�i nh�n Anh Th	 
lúc lâm chung �ã nói lên s� ti�c th��ng c�a 
anh em b�n bè g�c CC.  !
 nh� Anh Th	 và 
gi�m b�t b#u không khí �m ��m tôi xin k
 ti�p 
m�t câu chuy�n s�ng, có th�t �
 nh� ��i ��i. 

N�m 1970 Anh Th	 và tôi ��%c c� �i d� h�i 
ngh  v� cung c�p n��c t�i Bangkok trong m�t 
tu#n.  Ngày nào c�ng nh� ngày nào anh �y ch) 
kêu ��c nh�t m�t món �n t�i.  !ó là món xíu 
�p (v t quay) �n v�i xì d#u �en �.c (h�c xì 
d#u).  !�n ngày th� sáu, tôi �n qúa ch u h�t 

n&i nên m�i yêu c#u Th	 kêu m�t món khác 
không �n.  Th	 nói “ ��%c r,i, sao K không nói 
mình m�y ngày  tr�óc?” .  Nói xong anh xây 
qua ph& k/ và nói l�n “ ph& k/ a, cho ng� hai 
di� c�m chiên v�i th t heo quay!”   !! No 
comments!! 

Th	 �i, $ n�i �ó “ toi’ có th
 �n xíu �p th� giàn 
mà không s% cholesterol ho.c blood pressure.  
T�m bi�t b�n và anh em CC 55 – 58 xin h-n 
g.p m.t làm class reunion $ bên kia th� gi�i 
trong chng 10 n�m n�a. 

��ng S	 Khiêm
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