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Th�a quý Ái-h�u và Thân-h�u, 

Khi Lá Th� AHCC s� 83 n�y ��n b�n thì mùa Thu th� 
m	ng và êm-�
m c�ng v�a ti, mang theo tin vui v
 Lá 
Th�, ��a con tinh th�n c�a gia �ình Công-Chánh. 

Tin vui là sau khi phát hành LT s� 82, chúng tôi nh�n 
���c �áp �ng n�ng nhi�t c�a AH kh�p n�i nh� bài v� g�i 
v
 d�i dào h�n và tài chánh y�m tr� c�ng m�nh-m� h�n. 
Ngoài ra chúng tôi tìm cách gi�m chi, nh� t� trình bày, trang 
trí bài v� và hình bià, ch� không còn phó thác cho nhà in; s� 
l��ng �n b�n c�ng ���c gi�m xu�ng; b�u phí g�i �i Âu 
châu và Úc châu c�ng bt ���c nhi
u nh� g�i theo l�i 
express vi 3 LT vào m	t phong bì. 

Tin vui n�a là LT s� ���c m	t Ban Ph� Trách mi, và 
��c bi�t, gánh vác nhi�m k� 2005. ��c bi�t, vì �ây là m	t 
t�p h�p cá nhân AH � các vùng khác nhau cùng chung s�c 
�� th�c hi�n LT, nh� ph��ng ti�n c�a k  thu�t cao.(xin xem 
bài Ph� trách LTCC 2005 �!ng � s� n�y). 

M	t y�u t� khác n�a cho chúng ta l�c quan tin r"ng LT 
còn ti�p t�c dài lâu, nh� khi k� ��n tu#i tác c�a nh�ng ng��i 
ph� trách, thì tu#i trung bình c�a 6 thành viên trong BPT 
nhi�m k� này là 72 tu#i. V�y, “B�y m��i hai tu#i v$n ch�a 
già!” thì t�p th� Công Chánh có �ông ��o AH � l�a tu#i 50, 
60 vi n!ng l�c d�i dào, thích �ng vi �à ti�n hóa c�a k  
thu�t cao s� vai chuy
n vai gánh vác LT �i trên con ���ng 
xa h�n. �
 tài thì không bao gi� c�n; nh�ng ý t��ng, suy t�, 
tình t� c�a cá nhân tuôn tràn ra trong nh�ng LT sau này 
càng ngày càng phong phú và �a d�ng h�n. V��n hoa Công 
Chánh ��m ��y h��ng s�c, ch� không ph�i ch% cát, s�n, bê-
tông c�t s�t n�ng n
! Trong Lá th� s� 83 n�y còn có ph�n 
�óng góp nhi�t thành c�a các n	i t�ng công-chánh qua th� 
v!n d�i dào tình c�m. 
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T�t c� bài v� g�i v
 LT �
u qua ph��ng ti�n 
internet, không �ánh máy l�i, do �ó gi� ���c toàn v&n 
nguyên v!n c�a tác gi�. Kh�p n�i trên th� gii dùng nhi
u 
font ch� khác nhau, nh�ng qua Unicode bài �
u ���c 
chuy�n mã ��ng nh�t. 

Ph�n Th�-tín và Sinh-ho�t �� phát-huy tình AH là 
ch� �ích c�a LTCC. Do �ó LT r�t mong  nh�n ít dòng th� 
thân ái �� �!ng vào m�c n�y. Quý AH �àn anh cao niên, dù 
�ã quy 'n c�ng xin lên ti�ng �� �àn em trong gia �ình Công 
Chánh “m�ng r"ng bác v$n tinh th�n ch�a can!” Các �(a-
ph��ng �ông AH thì h)p m�t hàn huyên hay picnic �� kh*i 
“xa m�t cách lòng”. Tin vui v
 hi�u h% trong gia-�ình nh� l+ 
Thành Hôn c�a con cái, l+ Tiên Th) (100 tu#i) c�a t� thân 
ph� m$u, m	t truy
n th�ng t�t �&p c�a v!n-hoá �ông 
ph��ng, xin quý AH g�i v
 LT �� anh em cùng chung vui. 
Tâm s� LT còn dài…. 

Chúng tôi xin hân-h�nh gii thi�u Ban Ph� Trách Lá 
Th� nhi�m k� 2005 nh� �ã nói trên �ây: 

Thành ph�n g�m có : Nguy+n ��c Chí; Trình H�u 
D�c; Hoàng �ình Khôi; Ngô N$m; T� Minh Tâm; Nguy+n 
H�u Thâu; D� Thích; Ái V!n. 

C� v�n k  thu�t : Hoàng ng)c ,n, B-u �ôn . 

Ban Ph� Trách LTAHCC vùng Hoa Th(nh ��n chân 
thành cám �n t�t c� Ái h�u, Thân h�u �ã h# tr� chúng tôi 
trong su�t n!m qua và khích l� trong vi�c th�c hi�n Lá th�. 
Chúng tôi thân m�n chúc BPT nhi�m k� 2005 thành công 
t�t �&p trong nhi�m v� “vác ngà voi”, và mong-m*i t�t c� Ái 
h�u và Thân h�u  kh�p n�i �ng h	 m�nh-m� BPT mi �ang 
�i tiên phong �� th�c hi�n Lá th� theo m	t ph��ng th�c 
mi./. 
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* AH Lê Kh�c Thí, California 
Tôi vui m�ng ���c bi�t các anh �ã gi�i 

quy�t ���c nh�ng khó kh�n trong vi	c phát 
hành LT và s
 cùng v�i m�t s anh em 
Cali,Texas.., ti�p t�c ph� trách LT n�m 2005. 
Xin các anh ghi tin vui này trong LT s�p t�i và 
�� ngh� ph� bi�n th� d��i �ây tôi g�i các anh 
v� vi	c này �� AH và TH rõ s� vi	c. 

19 tháng 4 n�m 2004 
Thân kính g�i qúy b�n ph� trách LTAHCC, 

Hoa Th�nh Ð�n 
Ti�p xúc v�i anh Ngô N	m và v
a qua �i�n 

�àm v�i anh Bùi thanh D�ng, các anh có �� 
c�p ��n vi�c tìm BPT Lá Th n�m 2005, yêu 
c�u tôi tìm giùm “�ng viên” kh� d� nh�n ph� 
trách LT. 

Trong m�t b�a c�m thân m�t ba tu�n tr�c 
�ây c�a ban Ð�i Di�n Nam Cali m�i ��c 
b�u, tôi có �a v�n �� tìm xem có n�i nào 
nh�n ph� trách LT không. Anh em bàn qua 
tính l�i m�t h�i lâu, nhng ch�ng tìm ra m�t 
n�i nào khác ngoài Hoa Th�nh Ð�n, và xin các 
anh HTÐ vui lòng lu nhi�m m�t k� n�a, giúp 
cho LT kh�i b� gián �o�n. Các anh ��u nh�n 
th�y AH vùng Th� Ðô có m�t l�c l�ng hùng 
h�u v� s� l�ng c�ng nh ch�t xám. Xin anh 
em ti�p t�c cho m�t n�m n�a r�i th� nào c�ng 
có ��a ph�ng nh�n lãnh LT n�m 2006. Ý ki�n 
c�a anh em Cali ch c r!ng c�ng là ý ki�n c�a 
��i �a s� AH kh p n�m châu. N" nào anh em 
DC l�i không ch�p nh�n và �# cho LT mai 
m�t. 

Tình c$ �%c trong LT s� 43 n�m 1988 do 
AH DC và Paris ph� trách, có bài c�a bác 
Ðào tr%ng C�ng: “Khóc anh Cang” (c� AH 
Hoàng �ình Cang) Bác C�ng vi�t & cu�i th: 
“...Tôi xin th p nén h�ng lòng vi�t m�y giòng 

này, mong anh ch�ng giám, c�u xin anh vui 
trong c�nh Ph�t, phù h� cho Lá Th Công 
Chánh c�a chúng ta ��c tr$ng t�n...” 

Có l' là bác Hoàng �ình Cang c�ng �ang 
phù h� cho LT có ��c ng$i nuôi d"ng và 
hi�n t�i là ban ph� trách Washington DC. 

Thân kính 
Lê kh c Thí 
* BPT : Nh� các ph��ng ti	n c�a “k�-thu�t 

cao”, nên ��c bi	t n�m 2005 Lá Th� s
 ���c 
m�t s AH t� nhi�u ��a ph��ng xa cách nh� 
Washington DC. và California tình nguy	n 
chung vai, góp s�c. Ph��ng th�c c�ng tác �� 
ph� trách LT  �ã ���c AH Nguy�n ��c Chí 
trình bày � bài “Ph� trách LTCC 2005”, có 
��ng � LT s 83 n�y. 

Ngoài ra, các AH � Nam California c ng �ã 
có nh�ng lý do ti�m !n �� nói r"ng “th� nào 
c�ng có ��a ph��ng nh�n l	nh LT n
m 
2006”. 

 
* AH Phi Ng�c Huy�n, Texas 
Tr��c h�t xin c�m �n qúy AH vùng  Hoa 

Thinh #n �ã cng hi�n các AHCC lá th� s 
82 h�t s�c ��c s�c c� v� hình th�c l$n n�i 
dung. Xin có l�i m�ng v� s� thành công ��c 
bi	t này. 

AHCC Houston xin kính g�i qúy Ban Ph� 
Trách Lá Th� CC nh�ng tài li	u sau �ây: 

1 B�n Báo Cáo Sinh Ho%t c�a AHCC 
Houston 

2 Danh sách t�p th� AHCC Houston 
Texas �óng góp Y�m Tr� Lá th� n�m 2004 
(Các AH khác ch�a �óng góp s
 g�i tr�c ti�p 
t�i qúy BPT) 

3 Chi phi�u $240 c�a AH Nguy�n V�n 
#� g�i AH Bùi Thanh D��ng 
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4 M�t s hình �nh  c�a  các bu�i sinh 

ho%t (�� tùy nghi l�a ch&n ��ng t�i) 
Xin qúy Ban Biên T�p cho ��ng B�n Báo 

Cáo sinh ho%t và danh sách các AH Houston 
�óng góp Y�m Tr� LT vào LT s 83. 

Thay m�t các AHCC Houston, Texas, xin 
kính chúc qúy Ban Biên T�p vùng Hoa Th�nh 
#n ���c v%n s� nh� ý trong n�m Giáp Thân 
này �� hoàn thành công tác �ang ti�n hành  
“gi� cho còn có nhau” 

* BPT : BPT  Lá Th� xin cám �n Ban Ð%i 
di	n AHCC Houston �ã st s�ng g�i t��ng 
trình sinh ho%t và y�m tr� LT c�a AH và TH 
Công Chánh v� BPT r't s�m �� Ban biên t�p 
có thì gi� chu!n b� phát hành LT 83. BPT c ng 
hy v&ng m�t s AH trong t�p th� �ông ��o c�a 
AHCC Texas nói chung, và Houston nói riêng, 
s
 tích c�c �óng góp vào vi	c th�c hi	n LT 
n�m 2005. 

 
* AH Lê thành Trinh, Louisiana 
….Các ái h�u thu�c l�a tu�i tôi �( l�n l�&t 

v� v�i Ông Bà và nh�ng ng��i còn l%i c ng 
không còn nhi�u s�c kho) �� tham gia vào 
vi	c ph� trách LTAHCC. Vì v�y tôi r't m�ng 
khi th'y các b%n tình nguy	n ��m trách vi	c 
này �� LT thân yêu c�a chúng ta sng thêm 
m�t th�i gian n�a. 

Tôi g�i kèm �ây bài “Nh�ng ti�n b� k� 
thu�t v� bêtông” �� gi�i thi	u v�i các AH 
nh�ng ti�n b� m�i trong vi	c c�i ti�n lo%i v�t 
li	u xây d�ng c�n b�n này. 

Bài vi�t có tính cách ph� thông nên có th� 
h�i th�a �i v�i nh�ng AH chuyên v� bêtông. 

N�u các b%n th'y bài này có th� ��ng trên 
LT ���c thì xin s�a l�i v�n cho tr�n tru tr��c 
khi ��ng. 

* BPT : Tr��c h�t, BPT hoan nghênh AH 
�ã �óng góp bài v� ��u ��n cho LT. Nh�ng 
AH tuy �ã v� h�u nh�ng khi �&c ���c các 
“bài trong ngh�”, �úng ch* “ng�a”…. thì c ng 
thú v� l�m; nh� các võ t��ng dù �ã r�a tay gác 
ki�m nh�ng v$n h+i-h�p theo d,i nh�ng chi�n 
thu�t m�i n�i sa tr��ng. 

 
* AH � h�u H�a, Pháp 
…Anh Hoa tr��ng Xuân �ã nh�n �� 36 LT 

82 và 1 CD. Nh� CD anh H�a �ã làm 

imprimante danh sách AHCC và TH dày 16 
trang. Thành th�t cám �n anh Chí . 

Các anh Tu't, Chí, -n �ã dày công nghiên 
c�u v� vi	c vi�t UNICODE ti�ng Vi	t; H�a 
�ang h&c h,i . 

Lá Th� s 82 th�t tuy	t �.p v� c� hình th�c 
l$n n�i dung v�i nh�ng “Cây vi�t th� h	 tr)” 
�ã làm H�a say mê �&c! 

Thành th�t c�m ph�c các Anh trong Ban 
Ph� trách Lá Th� �ã b, công s�c r't nhi�u �� 
hoàn thành LT s 82 th�t xu't s�c….. 

* BPT : BPT Lá Th� Hoa-Th�nh-#n  xin 
cám �n Ban �%i-di	n AHCC � Pháp �ã khen 
và th��ng LT s 82 b"ng cách ti�p tay phân 
phi LT ��n các AH � Pháp. G�i chung 3 
quy�n vào m�t bì th� express nh� th� này gíúp 
ti�t ki	m ���c ti�n b�u phí mà l%i còn �i mau 
h�n.  #ang trông ch� bài v� c�a các AH � 
Pháp �óng góp cho Lá Th� 

 
* Ái n� c� AH Nguy�n t� Tùng, 

California 
Kính th�a các Bác, các Chú 
Trong Lá Th� AHCC s 82, c�t “Tin 

Bu+n”, các Bác �ã cho in tên thân ph� c�a 
cháu là Nguy�n t� Tùng, th't l�c ngày 
01/01/2004. Ð%i di	n AHCC � San Jose có bác 
Tôn th't Ng& và vùng Sacramento có bác 
Nguy�n xuân M�ng �ã �ích thân ��n phúng 
�i�u và chia bu+n v�i gia �ình cháu. 

Tr��c ngh/a c� cao �.p c�a hai Bác và c�a 
gia �ình Công Chánh, gia �ình cháu xin vô vàn 
c�m t%. 

Kính xin các Bác trong ban ph� trách 
LTAHCC vui lòng g�i cho cháu xin ��a ch0 
update c�a t't c� các Bác trong gia �ình Công 
Chánh. Cháu xin g�i kèm �ây chi phi�u $20 �� 
nuôi d�1ng Lá Th� n�m 2004. 

Kính chúc các Bác có s�c kho) sung mãn 
�� ��m trách công vi	c “vác ngà voi” và 
LTCC s
 v/nh c�u tr��ng t+n. 

Cháu Nguy�n t� th� Ði�m. 
* BPT : Ba cháu m	nh chung � tu�i 87 là 

#%i Th��ng Th&; v�i tang trên Cháu m't �i 
m�t ng��i cha hi�n, Công chánh chúng tôi m't 
ng��i b%n qúy. 

Trong LT s 83 n�y có ��a ch0 update c�a 
AHCC h�i ngo%i nh� cháu yêu c�u. 
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* Bà Tr�n �ình Th
ng, AHCC, Canada 
…..Tôi là ch� Tr�n �ình Th�ng, ng� t%i 

Canada, và nhà tôi là m�t #%i-di	n Công 
Chánh t%i n�i chúng tôi sinh sng. 

#�a ch0 : 1510 Tolstoi, Brossard  J4W3G8, 
PQ.  Canada.     Phone : 450-466-1391 

Nhà tôi ch2ng may �ã qua ��i nên chúng 
tôi còn ch�a qua kh,i th�i gian quá bàng 
hoàng, �au ��n. 

Nhân hôm qua xem báo t� 2003, th'y nhà 
tôi �i�n t� y�m tr� mà ch�a g�i �i, có l
 vì 
quên khi còn �ang th�i gian b�n r�n tr� b�nh. 
Nay tôi tìm t� phi�u y�m tr� n�m 2004 và xin 
g�i t�i quý anh kèm theo 50$ US money 
order. 

Xin kính chúc quý anh m%nh và xúc ti�n 
vi	c ra báo s 83 s�p t�i. 

Xin quý anh ��ng dùm gia-�ình tôi l�i c�m 
t%. 

 

C�M T� 
Gia �ình chúng tôi xin chân thành 

c	m t� Ð�i gia �ình Công Chánh H	i 
Ngo�i và nh�t là AHCC vùng Montreal 
và hai bác Ph�m h�u V�nh; AHCC khóa 
1955-1959 �ã phúng �i�u, �
ng báo, g�i 
th�, �i�n tho�i chia bu�n khi ch�ng, cha, 
ông chúng tôi là: 

Ông Tr�n �ình Th
ng 
Pháp danh Tu� Th�ng 
th�t l�c ngày 9/03/2004; t�c là ngày 

19/2/Giáp-Thân 
H��ng th� 70 tui. 
V�, các con và các cháu Kính bái 

* BPT :  B%n hi�n Tr�n �ình Th�ng m	nh 
chung là m�t m't mát l�n lao cho quý quy�n 
và cho #%i gia �ình Công-Chánh n�a. B%n làm 
#%i-diên lâu n�m � vùng Montreal , r't tích 
c�c trong vi	c k�t ni tình Aí-H�u. Nguy	n 
c�u h��ng linh b%n hi�n  Tr�n �ình Th
ng, 
Pháp danh Tu� Th�ng s�m Vãng Sanh T�nh 
��. 

Mong Ch� kh,e m%nh và v$n ti�p t�c sinh-
ho%t v�i gia-�ình Công-Chánh. Cám �n Ch� �ã 
y�m tr� Lá Th�. 

* AH Tr�n S� Huân, California 
Tôi �ã nh�n Lá Th� s 82. Xin cám �n các 

anh trong Ban Ph� Trách Hoa Th�nh Ðn. 
Xin g�i �ính kèm chi phi�u $80 c�a Tr�n s/ 

Huân; Tôn th't #�ng; Cao minh Châu; Ph%m 
ng&c Xuyên y�m tr� Lá Th� cho n�m 2004 

Lá Th� s 82 in r't �.p, n�i dung phong 
phú, x�ng �áng là m�t Ð�c San c�a t�p th� 
Công Chánh h�i ngo%i. 

Xin nhi	t li	t khen ng�i qúy anh trong Ban 
Ph� Trách LT Hoa Th�nh Ðn. 

Kính chào các anh 
* BPT : Trong th�i gian hình thành LT s 

82, BPT nhi�u l�n nh�n ���c �i	n tho%i, email 
c�a AH �óng góp ý ki�n xây d�ng r't h�u ích 
�� LT thêm ph�n hoàn h�o. AH c ng là ng��i 
�áp �ng s�m nh't khi nh�n ���c LT s 
82.Ti�c thay, lúc chúng tôi ti�n hành LT s 83 
thì AH b� b	nh ph�i vào b	nh vi	n m�t th�i 
gian.  BPT  c ng nh� AHCC bn ph��ng 
xin c�u chúc AH s�m bình ph�c, l'y l%i phong 
�� nh� c  �� vui h��ng tu�i già v�i gia �ình, 
c ng nh� v�i anh  em Công Chánh. 

 

* AH Trình h�u D�c, California 
Cám �n hai anh và quý anh khác trong Ban 

Ph� Trách LTAHCC �ã g�i cho LT s 82, 
Xuân 2004. Hình tháp bút chì nhô lên kh,i 
v��n hoa anh �ào bi�u t��ng cho Hoa Th�nh 
Ðn qu� th�t là m�t ch&n l�a toàn h�o cho 
LTCC này . LT s 82 là s ��u tay c�a qúy 
anh mà �ã quy t� ���c nhi�u bài th�t b� ích v� 
vi�t và �&c v�i UNICODE trong computer, 
nh�ng bài lu�n thuy�t v� lý âm d��ng, sng 
sao cho h�p v�i tu�i già lúc h�u trí...T�ng k�t 
l%i, lá th� Xuân 2004 do qúy anh ph� trách �ã 
�%t ch0 tiêu xu't s�c…. 

* BPT : Xin cám �n AH �ã có l�i bình 
ph!m tt �.p và �ã y�m tr� d+i dào cho LT. 

 

* AH Tr��ng �ình Huân, California 
…..Tôi hoan nghênh công lao chi�t tính giá 

thành m*i LT, khi t�i tay m*i AH. 
Nghe nói anh còn d� tính g�i th� cho các  

TH   không còn mun nh�n LT trong vòng hai 
n�m qua, �� có thêm lý do ng�ng g�i LT t�i 
các v� �ó. 
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Th�t là m�t công vi	c “kh�ng l+”, nh�ng 

n�u không có ai hy sinh làm thì tình tr%ng 
không bao gi� ���c minh b%ch. 

Tôi hoan nghênh ý ki�n c�a anh, và mong 
r"ng LT s 83 s
 ch0 ���c g�i ��n nh�ng AH 
và TH th�c tình còn trân qúy LT. 

Tôi xin phép ch0 khen v�n t�t LT s 82 là 
m�t lá th� ��u tiên, k� t� vài n�m qua, �ã hi�u 
và tôn tr&ng ch� tr��ng, ���ng li c�a LT �ã 
t�ng ���c nh�c �i nh�c l%i nhi�u l�n n�i trang 
bìa. 

Kính chúc anh và quý AH trong ban Biên 
T�p thành công m� mãn trong công vi	c xi�t 
ch�t tình ái h�u n�m châ�…. 

* BPT : BPT hoan nghênh tinh th�n xây 
d�ng c ng nh� tình ngh/a ��m �à c�a AH �i 
v�i anh em Công Chánh. Tuy tu�i già, AH v$n 
th��ng xuyên �óng góp bài v�, hình �nh, và 
y�m tr� nuôi d��ng LT. 

 
* AH H� �
ng L�, California 
Thân g�i Quý AHCC vùng Hoa Th�nh Ðn 
Ð� �óng góp bài cho LT k3 t�i, tôi xin g�i 

��n quý AH bài nh%c “M�a ��u mùa”. 
Nh� quý AH �ã bi�t, mi�n Nam VN c�a 

chúng ta có mùa m�a b�t ��u t� ��u tháng 5 
d��ng l�ch và ch'm d�t vào tháng 11 d��ng 
l�ch. 

“M�a Ð�u Mùa” ghi l%i nh�ng c�m xúc 
trong nh�ng ngày mà chúng ta �ã ph�i chia tay 
v�i mi�n Nam T� Do yêu m�n, nh� c�p tình 
nhân ph�i xa nhau vì hoàn c�nh éo le. 

C�m �n quý AH �ã có l�i khích l	 và xin 
chúc quý AH ���c m&i s� bình an. 

* BPT : Lá th� ���c thêm phong-phú, �a 
d%ng là nh� các nh%c ph!m c�a Ái-h�u tô 
�i�m thêm. Cám �n nhi�u l�m! #�c bi	t AH 
còn k� thêm xu't x�, �i�u này s
 giúp cho 
ng��i hát c ng nh� ng��i nghe c�m th'y th'm 
thía h�n. Mong r"ng giòng nh%c c�a AH  còn 
ti�p t�c tuôn trào và còn xu't hi	n � các LT  
k� ti�p. 

 
* AH  Lý �ãi, California 
Thân g�i các AH trong Ban Biên t�p 
Tôi xin g�i theo �ây check $20 �� �óng góp 

vào chi phí in 'n LTCC. 

Ngoài ra tôi kèm theo CD v� �nh sinh ho%t 
t't niên Quý Mùi cùng l� trao B�ng Ð%i 
Th��ng Th& c�a AHCC Nam Cali. Nh� các 
anh xem hình nào thích h�p thì ��ng vào LT. 

Các anh �ã th�c hi	n LT82 trên CD và trên 
'n b�n. Xin thâm c�m công lao và k� thu�t 
m�i c�a các anh cho vào CD quá g&n. 

Xin chúc các anh m%nh gi,i và ráng gánh 
vác thêm ít s n�a. 

Thân ái 
* BPT : Xin cám �n AH �ã g�i v� LT các 

hình �nh h&p m�t AHCC Nam California vào 
d�p T�t Quý Mùi, và �nh trao b"ng #%i 
Th��ng Th& và Tiên Th&. 

H�u h�t thành viên trong BPT nhi	m k3 
2004 n�y ��u �ã vào l�a tu�i “th't th�p” và 
cao niên h�n, nh�ng c ng c g�ng… 

“Sánh vai gi� tr&n mi tình, 
#ã th��ng thì vác, công trình có nhau”…�� 

chia x) v�i anh em Công-Chánh bn ph��ng. 
 
* AH Ph�m ng�c Khánh, California 
Chân thành c�m t% qúy Ban Biên T�p, v� 

th�i gian và thi	n chí làm vi	c, �� �em ��n 
cho chúng tôi, s� liên l%c, món �n tinh th�n, 
qua các bài v� trong LTCC. 

Chúc quý ái h�u luôn d+i dào s�c kho) và 
t%o s� liên l%c m�t thi�t m*i ngày m�t tt �.p 
h�n. 

* BPT : Ch� �ích c�a LT là “gi� cho còn 
có nhau”, do �ó các BPT ��u c g�ng gìn gi� 
ch�t ch
 mi giây liên l%c n�y.  Cám �n AH �ã 
y�m tr� tinh th�n và v�t ch't cho LT. 

 
* AH Tôn th�t Ng�, California 
….Hôm nay tôi có nh�n LT82 kèm theo CD 

c�a Ban Ph�-trách LT vùng HTD v�i ��y �� 
toàn b� LT82 cùng B�n Danh-sách ���c c�p-
nh�t, r't ti	n cho vi	c l�u-tr�. 

Cám �n các anh �ã b, công s�c nhi�u �� ra 
LT82 �úng k3 h%n theo k4-thu�t m�i, dùng 
format Adobe-Acrobat-pdf �� lên trang LT. 
Th'y các anh trong ban PT nay ��u �ã và �ang 
� tu�i v� h�u d�1ng già mà còn rán  lo chu-
toàn cho LT, tôi c�m ph�c; các b%n tr) ch�a 
ch�c �ã làm ���c. Mong s
 �ón nh�n LT83 
�.p h�n vào mùa Thu s�p ��n. 
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Thân chúc các anh vui m%nh �� lo cho LT 

n�m nay…… 
* BPT : Noi g��ng AH m'y n�m tr��c �ây 

�ã ho%t ��ng tích c�c trong vi	c hình thành 
LTCC nên BPT Hoa-th�nh-#n tuy tu�i �ã 
“th't th�p” và ngoài… nh�ng c ng c g�ng 
sánh vai vác ngà voi v�i anh em m�t nhi	m 
k3.  “Sánh vai gi� tr�n m�i tình.  �ã th��ng 
thì vác, công trình có nhau”. 

 
* Tr�n  ��c Huy, California 
….Chúng tôi �ã nh�n ���c LTAHCC s 

82, xin thành th�t cám �n quý anh. 
Kinh nghi	m c�a AH cao niên hài hoà v�i 

h�ng say c�a AH trung niên �ã t%o nên m�t 
“LT” r't ��c bi	t: hình th�c r't trang nhã, n�i 
dung r't phong phú. 

Xin kèm theo �ây chi phi�u $20 �� nuôi 
d�1ng LT. 

Thân chúc quý anh trong ban ph� trách 
LTCC/HTÐ v%n s� nh� ý. 

* BPT : Xin cám �n AH  �ã có nh�ng nh�n 
xét xây d�ng khích l	, và y�m tr� nuôi d��ng 
LT ��u ��n. 

 
* AH V��ng chí H, Canada 
Tôi v�a nh�n ���c Lá Th� 82 Xuân 2004. 
Trang bìa trình bày r't m� thu�t và n�i 

dung r't phong phú. 
Có nhi�u cây bút c�a m�t s AH r't ��c s�c 

không kém nh�ng cây bút chuyên nghi	p. 
Các bài nghiên c�u v� INTERNET và 

VI5T NG6 r't h�u ích �i v�i nh�ng ng��i 
m�i b�t ��u vào th� gi�i �i	n toán (trong s có 
tôi). 

Mong ��i ���c �&c LT s 83. 
Xin �ính kèm danh sách bn AH là ch� 

D��ng thanh #àm; anh Võ ng&c Di	p; anh 
Nguy�n Bách; và V��ng chí H� �ã �óng góp  
80. US �� nuôi d�1ng LT 

* BPT : Ban Ph� Trách xin cám �n nh�ng 
l�i bình ph!m khích l	 và s� y�m tr� ��u ��n 
�� nuôi d�1ng LT c�a các AH � Canada. 

 
* AH B�ch v
n Hà, Virginia 
…Chúng tôi r't xúc ��ng khi xem LT s 82 

là có nhi�u v� AH cao c'p và AH môn-sinh �ã 
vi�t nhi�u bài vinh danh, Ti�u-s� s� l��c, 

nhân cách cao qúy cùng các ho%t ��ng ái-quc 
nhi	t thành và chuyên nghi	p cao c� c�a c 
k�-s� Lê s/ Ng%c kh� kính c�a AHCC chúng 
ta. 

Ngoài ra LTAHCC d�y 150 trang này có 
��y �� các m�c tin t�c, th�, v�n, nh%c, khoa-
h&c k� thu�t v�i các bút pháp nh. nhàng,vui 
t��i và h'p d$n. Hình �nh bìa mùa Xuân � 
Hoa Th�nh #n thì tuy	t �.p v�i c�nh hoa anh 
�ào �ua n� r�c-r1 và tháp Washington �+ s� 
b"ng c!m-th%ch cao vút d��i tr�i mây…. 

* BPT : Xin cám �n AH �ã có l�i bình 
ph!m tt �.p cho Lá Th�. 

 

* AH Nguy�n h�u Tuân, MA. 
…Lá Th� càng ngày càng �.p và càng ��c 

s�c h�n, ai c ng thích, chúng tôi xin hoan 
nghênh tinh th�n c g�ng và hi sinh c�a BBT 
vùng Hoa thinh #n. Song n�u các anh v$n 
g�p khó kh�n v� v'n �� tài chánh thì chúng 
tôi m%n phép �� ngh� là BBT c� ng�ng g�i 
LT cho nh�ng AH ho�c TH ch�nh m�ng �óng 
góp cho LT hai n�m li�n và rút b�t s trang �� 
rút b�t chi phí, m�c �ích là gi� LT t+n t%i, gi� 
cái dây liên-l%c tinh th�n gi�a các AHCC 
���c càng lâu càng tt. 

* BPT : Chúng tôi xin �ón nh�n nh�ng ý 
ki�n xây d�ng c�a AH. V�i hoài b�o “gi� cho 
còn có nhau” v�i s� h�-tr� ��u ��n c�a AH 
kh�p n�i, LT ch�c ch�n s
 tr��ng t+n. 

 

* AH Tôn th�t Duy, California 
….Tôi có �&c cun “Tri�t lý c� khoai” c�a 

Tràm Cà Mâu. Nh�ng m!u chuy	n ng�n c�a 
anh r't dí d,m, mang l%i nh�ng n� c��i tho�i 
mái, làm quên �i nh�ng �u phi�n, lo l�ng h"ng 
ngày. M�t vài truy	n �ã có ��ng trong các s 
tr��c c�a LTAHCC. 

Tôi �� ngh� LT s 83 gi�i thi	u cun sách 
này ��n AH kh�p n�i �� t't c� chúng ta ��u có 
d�p th��ng th�c tài vi�t v�n c�a anh Tràm Cà 
Mâu và trên h�t là “cùng nhau yêu ��i” 

* BPT : Trong ph�n Th� Tín c�a LT 82, 
BPT có gi�i thi	u tác ph!m này c�a Tràm Cà 
Mâu d��i tên “Bên b� H%nh phúc” . Nay sách 
xu't b�n có tên “Tri�t lý c� khoai”, nên BPT 
ân c�n �ính chính l%i �� t't c� AH rõ. 
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#+ng ý v�i nh�n xét c�a các AH r"ng �ây 

là cun sách r't giá tr�, Tràm Cà Mâu có m�t 
nhân sinh quan v� sng vui, sng �.p r't �áng 
noi theo. 

Qúy AH và TH có th� liên l%c v�i các AH 
Tr�n ��c H�p, Aí V�n, Nguy�n Thi	p (tác gi�) 
�� mua sách t�c mua ni�m vui, và �� làm qùa 
t�ng b%n bè… 

 
* AH Lê m�ng Hùng,California 
….R't vui m�ng và cám �n �ã nh�n ���c 

LT82. Hình bìa r't �.p, và có ch&n l&c. Bài 
v�, tin t�c và hình �nh r't phong phú v� c� 
ph!m l$n l��ng. Trình b�y c ng khéo n�a. Xin 
g�i anh bài “T� ��c h�p m�t T�t Niên 
AHCC 2004” và m�t hình �� BPT tùy nghi 
n�u có th� cho ��ng vào LT 83. 

* BPT : Bài c�a AH vi�t r't sng ��ng, r't 
vui, lôi cun ng��i �&c �i theo các sinh ho%t 
AHCC, nên BPT �ã ch&n ��ng � ph�n Sinh-
Ho%t k3 này. Mong ���c AH �óng góp bài v� 
��u ��n vào các s t�i n�a. 

 
* Gi i thi�u sách Ký S! Du L�ch 
“NH"NG N#O Ð$%NG VI&T NAM” 
c'a AH Tr�nh H	o Tâm 
Ký s� du l�ch “NH(NG N)O Ð*+NG 

VI,T NAM” c�a Ái H�u Tr�nh H�o Tâm �ã 
t
ng ��ng nhi�u k� trên  báo Ng$i Vi�t, l�n 
này t�p h�p ��y �� nh�t s' d	n �a qúy v� t
 
Hà N�i ra V�nh H� Long r�i vào Hu� th�m các 
��n �ài l�ng t	m vua chúa tri�u Nguy-n. Ra 
Qu�ng Tr� vi�ng c. thành và nhìn dòng sông 
Th�ch H�n. Th�m thánh ��a La Vang, qua �èo 
H�i Vân vi�ng Ðà N/ng, Non N�c Ng� Hành 
S�n, H�i An ph� c., Nha Trang bi#n xanh cát 
tr ng, Ðà L�t x� hoa �ào, r
ng d
a M�i Né và 
tr& v� Trà Vinh m�c m�c, êm ��m nghe khúc 
hát Lâm Thôn. 

Sách d�y trên 300 trang l$i v�n trau chu�t 
nhng bình d�, dí d�m do nhà sách V�n Bút 
phát hành, hi�n có bán t�i các nhà sách. Các 
ái h�u Công Chánh có th# liên l�c: 

TR7NH H8O TÂM 
3683 Hawks Dr. 
Brea    CA 92823 
Ði	n tho%i: (909) 395-2134  S� 

 (714) 528-1413  Nhà 

Email:  trinhhaotam @hotmail.com 
Ttrinh@ci.ontario.ca.us 

Giá      
- 15 US$ Bao c��c phí trên toàn n��c M�, 

Canada 
- 20 US$ Bao c��c phí trên toàn th� gi�i 
 
* AH Lê v
n Liêm, Vi�t-Nam 
…Ðây là email c�a Ph��ng chuy�n l�i cám 

�n c�a anh Liêm cho H�i AHCC. Tôi xin 
thông báo cho anh và c ng �ã thông báo anh 
Quách Hu	 Lai. 

Hoa Wu (ch� Hoà). 
Ch� Hoà thân, 
Tôi v
a ��c th c�a Liêm Sadec, tóm t t 

nh sau: 
1) Liêm cho hay là hôm 12/2 �ã nh�n 

��c 350 USD c�a ch� g&i, Liêm g&i l$i cám 
�n ch� nhi�u l m; và nh$ ch� chuy#n l$i cám 
�n ��n anh B�nh, h�i AHCC, và anh T�o 
CTT mà nó cha bi�t, và n�u có th#, ch� cho 
��a ch0 anh T�o �# nó liên l�c. 

2) B�nh tình c�a Liêm thì khi gi�m khi 
không, ph�i thay �.i thu�c liên t�c. 

*BPT : Anh em trong �%i gia �ình Công-
Chánh c�u chúc b%n hi�n Lê v�n Liêm ���c 
chóng bình ph�c. Trong m�c Th�-Tín � LT s 
82 v�a qua, AH Quách hu	 Lai �ã nói rõ v� 
b	nh tình ng�t nghèo và hoàn c�nh khó kh�n 
c�a AH Lê v�n Liêm. Mong các AH ��c bi	t 
l�u ý ��n tr��ng h�p t��ng-tr� n�y. 

Chuy�n bên l�: Chi Tr�n th� Hòa là n� 
KSCC ��u tiên c�a Vi�t-Nam, sau �ó ch� qua 
M1 ti�p t�c h%c thêm và ��nh c & Florida.. 
Các AH Tr�n th� Hòa, Quách hu� Lai, Lê v�n 
Liêm cùng t�t nghi�p KSCC n�m 1957. 

 
* AH Áí V
n, California 
Có m�t bài tôi �ã manh nha lâu nay, nói  

theo gi&ng Hu� là OM lâu ni, không bi�t tôi có 
�� gan mà vi�t hay không? Hay có �� vn 
li�ng �� trình b�y cho sâu s�c. Tôi có bàn v�i 
nhi�u anh em khác LMHùng/MTKý/LNDi	p 
/NXHoàn/LDK3 v.v.. thì th'y ai c ng ch�u �èn 
ý ngh/ �ó. 

Ti	n �ây xin nói luôn. 
Bây gi� ng��i ta th��ng chúc nhau: S�ng 

Lâu, Ch�t Mau ch� không còn cái câu Sng 
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Lâu Tr�m Tu�i.  X�a r+i. Ch�c các anh c ng 
�ã nghe qua r+i. Nay tôi thêm: S�ng Giàu, 
Ch�t Nghèo,và �ây là �� tài E s
 ráng vi�t 
‘Nh�ng Không H�a'. 

* BPT : Manh nha �ã lâu thì nên ��a lên 
LT k)o nó rét r0 m't!  OM m'y lâu ni có n�ng 
b�ng không? #ã ti�t l� ra thì anh em ch� �ó!  
“ S�ng lâu ch�t mau”  và “ s�ng giàu ch�t 
nghèo”  là m�t nhân-sinh- quan r't h�p th�i 
�%i.  Sng th� nào cho �áng sng trong cu�c 
��i phù-du “ ba v%n sáu ngàn ngày”  n�y? 

 
 
 

TTHH$$  TTÍÍNN  VV((    

MM))NNGG  ����II--TTHH$$**NNGG--TTHH++  
 

* Ái H�u Tr�n v
n Quình, Vietnam 
Tôi r't c�m ��ng khi nh�n b�ng ÐTT do 

anh em AHCC t�ng, do AH Hoàng �ình Khôi 
�%i di	n trao cho tôi. Quý hoá thay lòng tt c�a 
các b%n, tuy xa cách nhau nh�ng lòng quý m�n 
nhau không m� phai. Tôi thành th�t cám �n 
anh Thí �ã g�i cho tôi t'm �nh ch�p x��ng 
r+ng t%i v��n Tao Ðàn d�p T�t, �� k4 ni	m 
ngày vui này c�a tôi. Xin anh chuy�n l�i cám 
�n c�a tôi ��n quý anh em AHCC và l�i chúc 
s�c kho) ��n anh em. 

 
* AH Ðào Tr�ng C��ng, Canada 
Tôi �ã nh�n ���c b�n tin “ Kính Lão Ð�c 

Th&”  v�i l�i vi�t thêm là tôi “�ã t�ng nhi�u l�n 
r+i (2,3 l�n)” . Nh� v�y có chi là nhi��.  Nay 
tôi r't vui lòng g�i t�ng ngân phi�u $100 CAN 
kèm theo, ��i ra �� $70 US thì anh li	u chia ra 
cho qu� ÐTT và cho vi	c in cun th� c�a c 
AH Hoàng �%o L��ng. 

 
* AH Nguy�n H�u Tuân, MA 
… Tr��c h�t tôi cám �n các anh �ã liên l%c 

�� cho bi�t có bu�i h&p c�a AHCC Nam Cali 
tr��c T�t �� chúng tôi có d�p g�p l%i m�t s 
�ông anh em Công Chánh và luôn th� nh�n 
b�ng ÐTT. Chúng tôi xin g�i chi phi�u �ính 
kèm �� �ng h� gây qu� ÐTT. Theo thi�n ý c�a 
chúng tôi thì nay khó bán thêm ���c 300, 400 

quy�n th� v�n c�a c� Hoàng �%o L��ng n�u 
các anh ��nh tái b�n... 

 
* AH Hà v
n Trung, CA 
V�i t'm lòng m�n ph�c s� nhi	t tâm c�a 

các anh lo cho vi	c chung (truy�n thng t�ng 
b�ng ÐTT), tôi xin g�i chi phi�u $100 �� �ng 
h� công vi	c làm c�a các anh em. Tôi không 
có ý ki�n v� vi	c in l%i quy�n th� c�a c� 
Hoàng �%o L��ng, nh�ng n�u sách có ra, tôi 
s
 mua �ng h�. 

 
* AH  Ðinh Ký Ng�, Texas 
Th�t là m�t b't ng� và vinh h%nh cho tôi và 

gia �ình khi nh�n ���c b�ng ÐTT mà quý AH 
có nhã ý trao cho tôi hôm nay. Ðây là m�t món 
quà vô giá �i v�i tôi trong quãng ��i còn l%i 
n�i x� ng��i. Nó �ã nói lên r"ng dù � n�i �âu, 
trong hoàn c�nh nào, tình �+ng h��ng, �+ng 
nghi	p và tình b"ng h�u c�a chúng ta v$n 
muôn ��i b�n v�ng. Tôi vô cùng c�m kích và 
xúc ��ng, xin chân Thành cám �n các quý Ái 
H�u. 

Ghi chú : AH Ðinh ký Ng& tr��c 75 ph�c 
v� t%i Nha T�ng th� ký B� Công Chánh. N�m 
nay 87 tu�i và c ng là n�m th� 65 k4 ni	m 
ngày thành hôn. 

 
* AH Hoàng �ình Khôi, CA 
Tôi �ang � Vi	t Nam..Anh LK Thí có nh� 

tôi mang b�ng Ð%i Th��ng Th& v� trao t�ng 
AH Tr�n V�n Quình. Tôi �ã m�i anh Quình � 
C�n Th� lên Saigon cùng v�i m�t s AH � 
Saigon kho�ng m��i AH trong �ó có AH Bùi 
h�u Lân h&p m�t t%i nhà hàng Thanh Tao � 
Ch� L�n hôm 9/5/04 �� trao t�ng b�ng ÐTT 
cho AH Quình. Anh Quình r't vui m�ng và 
c�m ��ng, cám �n AH � kh�p n�i �ã nh� ��n 
anh và t�ng b�ng ÐTT. Các anh em khác ��u 
hoan h0 chung vui. 

Tôi c ng ��n th�m AH Ð* v�n Ch�, 86 
tu�i, Th�y Nông, và ���c bi�t là AH Nguy�n 
quang Chuyên �ã cùng m�t s �ông anh em 
Th�y Nông t� ch�c m�t bu�i h&p m�t và trao 
t�ng b�ng ÐTT cho AH Ð* v�n Ch�, do AH 
chuyên mang theo nhân chuy�n v� th�m quê 
nhà tháng 5/04.AH Ch� r't vui m�ng nh�n 
b�ng ÐTT và ng, l�i cám �n AHCC h�i ngo%i 
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• ÐÔI L%I ... TÁI B�N 
 
T�p "Ít Bài Th� C�, Vài Chuy�n C�" do 

C� Hoàng 2�o L�ng, m�t �àn anh trong gia 
�ình Công Chánh su t�m, th� bút ghi chép 
thành t�p s�ch �# t3ng Ái H�u Công Chánh, 
phát hành n�m 1995, lúc C� 94 tu.i. 

Tác ph4m quý hi�m này ��c Ái h�u và 
Thân h�u kh p n�i �ón nh�n n�ng nhi�t. S� 
AH và TH ��n sau và nhi�u H�i Ái H�u b�n 
mu�n có t�p v�n th� c�a C� Hoàng 2�o 
L�ng, nhng ti�c thay không còn n�a. Vì v�y 
chúng tôi ngh� ��n vi�c tái b�n l�n này nh!m 
m�c �ích: 

 
- Th�a mãn yêu c�u c�a quý AH-TH yêu 

thích v�n th� c., mu�n có ��c t�p sách có 
giá tr� này. 

 
-T3ng cho m�t s� th vi�n, c� quan v�n hoá 

Vi�t Nam �# góp ph�n ph. bi�n và duy trì n�n 
v�n hoá trong l�nh v�c v�n ch�ng Vi�t Nam. 

- 5ng h� qu6 "T3ng B�ng 2�i Th�ng Th%" 
m�t truy�n th�ng t�t �7p c�a gia �ình Công 
Chánh, trong tinh th�n "Kính Lão 2 c Th%". 

 
California, ngày 01 tháng 5 n�m 2004 
TM Nhóm ch� tr�ng, 
Lê Kh c Thí 
 
Trên �ây là D� Th�o #� T�a tái b�n quy�n 

"Ít Bài Th� C, Vài Chuy�n C�" 
Theo AH Ái V�n cho bi�t in l%i quy�n Th� 

v�n này (250 trang), 500 b�n tn kho�ng 1000 
�ô (m*i quy�n 2 �ô). Phân phi v�i giá 5 �ô, 
c ng có th� có m�t s ti�n cho qu� #%i 
Th��ng Th&. Xin quý AH cho bi�t ý ki�n có 
nên tái b�n sách Không? 

Xin cám �n. 
* BPT : Ban Ph� trách Lá th� xin ân c�n 

chuy�n ��n qúy AH �� �óng góp ý ki�n xây 
d�ng. M&i h+i �áp xin chuy�n v� Ban #�c 
Trách B�ng #%i Th��ng Th& hay qua 
LT/AHCC./. 
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Tel:       301-933 1070 
Chi phi�u xin �� tên: Thau Nguyen 
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Ngô-N�m 
 

 

có gì l�… không anh ? 

Th�a r�ng có. ��c bi�t mùa hè n�m nay, 
n�m 2004, có vài hi�n t��ng l� lùng sôi n	i  
trên tr
i d��i n��c. �ó là s� xut hi�n c�a con 
ve và con cá, m�t th
i s� có th�t, không ph�i 
là chuy�n trong th� ng� ngôn “con ve và con 
ki�n” c�a Jean De la Fontaine.  My tu�n qua, 
trong lúc “Ve Brood X” là ca-s� �em ni�m 
hân-hoan t�ng-b�ng ��n cho gi�i tr� h�c-sinh 
thì “Cá Snakehead” là 
ng�-t�c gây kinh-hãi xôn-
xao cho gi�i sinh-v�t-h�c 
và nhà ch�c trách vùng 
th�-�ô n�y. 

Loài Ve Brood X  là 
m�t sinh v�t có ti�n trình 
sinh hóa k� l� nht trên 
hành tinh n�y, c� 17 n�m 
chúng xut hi�n m�t l�n, 
và ch� c� ng� � vùng Hoa-
Th nh-�!n và my Ti"u 
Bang mi�n �ông B#c Hoa-
K� mà thôi. �ây là l�n th� 
hai tôi g�p g$ chúng nó, 
l�n ��u là vào n�m 1987. 
Brood X là côn trùng s!ng 

lâu dài nht trong giai �o�n còn là 
con nh�ng hay u trùng, nó n�m lì 
sâu g�n 50cm d��i m�t �t m�t th
i 

gian dài ��ng �%ng 17 n�m tr
i, hút 
nh�a r& cây �" s!ng. Chúng tính toán v� tu�n-
hoàn c�a v'-tr� th� nào mà v�a �úng cu!i n�m 
th� 17 là �(ng lo�t hàng t) u trùng ve �ào � a 
��o, ��
ng kính b�ng ngón tay, �" tr(i lên m�t 
�t tái xut giang h(!  *u trùng ve bò lên các 
thân cây và b#t ��u l�t xác b�ng cách t� hai � 
trên l�ng, chui lách ra kh+i v+, r(i t� t� m�c 
cánh, và…ch� trong vòng vài gi
 là tr� nên 
con ve tr��ng thành bay ���c, múa hát ���c, 
�" b#t ��u… “�i ve”! 

Ve s�u l�n b�ng con châu 
chu, có �ôi m#t l(i màu �+, �ôi 
cánh trong su!t màu �à và có gân.  
Ngoài ra,ve Brood X còn có thêm 
ba con m#t rt nh+ lp lánh � ��nh 
��u, th�t quái l�! T� lòng �t ra 
ánh sáng, ve ch� bi�t có v' tr� 
riêng c�a chúng, hi�n t� ngây th�, 
không phá phách châm �!t, mà 
c'ng không có b�n n�ng t� v�, 
ch,ng bi�t s� k� sát h�i vì ch�a 
m�t l�n có kinh nghi�m s!ng, ��n  
khi bi�t thì �ã quá tr&, �em thân 
làm m(i cho chó mèo chim chóc 
“x�i tái”. Sinh t(n c�a gi!ng ve là 
do sinh-s�n nhi�u mà bù l�i; cho 
dù  “m�
i ph�n ch�t b�y còn ba, 
ch�t hai còn m�t, ve ta v-n ��y”.  
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Hàng t� con ve � vùng n�y �ã tràn ng�p trên 
các tàng cây cao, ��c bi�t là cây s(i và cây 
phong và b#t ��u ngân nga tr	i nh�c (n ào. 
Nh�c này là ti�ng t+ tình c�a các chàng ve g�i 
m
i tán t�nh các nàng ve su!t ngày t� sáng 
tinh s��ng cho ��n lúc chi�u tà không m+i 
m�t; vào tr�a hè tr
i càng nóng thì ti�ng nh�c 
l�i càng réo r#t thi�t tha h�n! Các nàng ve e 
th.n không ct ti�ng hát, nh�ng l�i �áp �ng 
b�ng cách ��p �ôi cánh, nh�y múa, nh�y �i�u 
lambada ch�ng? Theo các nhà sinh-v�t-h�c thì 
Brood X c'ng có nhi�u lo�i, nên t�n-s! c�a 
ti�ng ca, nh p phách c�a �i�u múa là tín hi�u 
�" chúng tìm ��n v�i nhau cho �úng b�n tri 
âm. Ôi!..dù là loài côn-trùng c'ng ph�i “s#c 
c�m hòa h�p” m�i nên duyên k�t thành tri-k/ 
l�a �ôi!. Qua tu�n tr�ng m�t, mau l#m, nàng 
ve sinh h� �� 400 tr�ng trên các nhánh cây 
nh+. Th� r(i…sau khi xong b	n ph�n b�o v� 
gi!ng nòi giòng h� nhà ve, các v� ch(ng ve 
��u xác x�, ngh� ca, b+ múa  và r�i r�ng t� t�i 
nh� lá mùa thu �" tr� v� v�i cát b�i, vô 
th�
ng; xong m�t chu k� sinh t0 17 n�m âm  
� a và 1 tháng � d��ng th� c�a loài ve! Tr�ng 
kia, sau 7 tu�n n� thành u trùng, nh+ b�ng 
con ki�n mén, r�i xu!ng �t, r(i t� t� u trùng 
này ��c xu!ng l�p �t sâu và mai ph�c � �ó, 
kiên nh1n ��i ch
..,��i ch
.. lê thê 17 n�m 
tròn cho m�t chu k� khác. 

Nh�c c� c�a ve chính là cái b�ng r	ng nh� 
màn tr!ng, c�p gân � b�ng rung v�i t�n s! c�c 
mau và c�c m�nh phát ra âm thanh d�i vào 
màng b�ng, khu�ch âm lên thành ti�ng kêu to 
��n “�i�c tai �i�c óc”, hay nói theo v�t-lý là 
cu
ng �� âm-thanh ��n 90 decibel m2i con. 
Ti�ng ca c�a ban ��i-h�p-x��ng hàng v�n ca 
s� tí hon n�y h�p l�i t� trên cây cao, �ã phát ra 
m�t âm l��ng c�c l�n, vang d�i truy�n xa ��n 
c� n0a cây s! ngàn. So sánh v� ti�ng kêu, có 
ng�
i nói nh� ti�ng máy bay ph�n l�c rít lên 
khi l��t qua ��nh ��u, nh� ti�ng máy x#p c+ 
c' rích c�a nhà hàng xóm, nh� ti�ng tàu �i�n 
ng�m �ang r�m-r� ti�n t�i nhà ga…Riêng tôi 
nh�n xét thì ti�ng ve kêu vo vo, r
n r�n chói 
tai này gi!ng nh� ti�ng ��a bay UFO t� hành 
tinh nào �ó xâm ng�p � a c�u mà chúng ta 
th�
ng nghe thy trong phim Star Trek v�y. 

Tôi ng�c-nhiên và thích-thú thu� ban ��u 
khi �oàn quân tiên phong c�a Brood X m�i 
xut hi�n (-�t tr� l�i sau 17 n�m im h�i v#ng 
bóng, nh�ng nay tôi không còn n(ng nhi�t 
chào �ón chúng n3a. My tu�n nay tôi không 
ra v�
n n�m lên võng hóng mát và nghe chim 
hót ���c, cookout th�
ng l� vào cu!i tu�n 
c'ng ph�i ho�n vì các chú ve ch,ng n"-nang 
ai, c� sà xu!ng ��u lên vai lên áo, lên gh� bàn 
picnic, �ó là ch�a nói chúng có th" tình 
nguy�n dn thân cho thêm gia v  vào �( �n. 
M2i sáng tôi ph�i quét th�m v�
n sau vì xác 
ve n�m la li�t, m2i chi�u tôi ph�i v�t chúng 
n	i b(ng b�nh phiêu d�t trong h( c�nh. Quanh 
g!c my cây phong, cây s(i trong v�
n là c� 
�!ng v+ c�a u trùng ve sau khi chúng l�t xác 
b+ l�i, th�at nhìn nh� �!ng v+ ��u ph�ng v�y . 

Nh�n xét c�a tôi sau �ây ch#c không ch� 
quan, không thiên l�ch vì n�ng lòng hoài ni�m 
v� m�t th
i niên thi�u  hay nh� ��n c! h��ng, 
là… ve ca-s� � Vi�t-Nam hát hay h�n ca-s� 

Brood X � �ây nhi�u 
l�m!!  Loài ve � 

Vi�t-Nam, theo 
các nhà sinh-

v�t-h�c là 
thu�c 
gi!ng 

“dogdays”, chúng xut 
hi�n ��u h�ng n�m, có ti�ng kêu 
thanh h�n và dìu-d�t  véo-von h�n. Làm sao 
quên ���c ti�ng ve s�u réo-r#t trên hàng 
ph��ng-v/ � sân tr�
ng báo tin s#p ��n ngày 
bãi h�c, trong không khí r�n-rã huyên náo th�t 
d& th��ng, khi l�p l�p vang lên “khúc ca mùa 
hè”; và ti�ng ve râm-ran trên v�
n nh�n, v�
n 
mít � thành n�i Hu�. Ti�ng ve s�u ngân lên lúc 
khoan lúc nh�t theo c�n gió tho�ng �íu-hiu; 
lúc tr�m lúc b	ng, nghe dìu d�t trong không 
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gian im v#ng c�a tr�a hè. Ve � quê nhà ngân 
lên v�i m�t âm-giai cao và êm d u nh� nh3ng 
khúc tình ca ng�t-ngào truy�n c�m trong nh�c 
�i�u tango, slow c�a V�n-Cao, Ph�m-Duy… 
v�i Thiên-thai, Ng�m-ngùi…N�i �ây, ve kêu 
�m-� v�i gi�ng (-( nh� nh�c �i�u mambo-
rock, quay cu(ng nhún nh�y c�a Michael-
Jackson và… “��c nh� ti�ng su!i m�i sa n0a 
v
i”! 

T� bao th�-k), ti�ng ve kêu là ngu(n c�m 
h�ng thích-thú cho bi�t bao ngh�-s� trên th� 
gian n�y sáng tác th� nh�c. Thu� h�c-trò ai 
c'ng có h�c bài th� ng�-ngôn La Cigale et La 
Fourmi c�a  ��i v�n hào Pháp, Jean De la 
Fontaine : 

“ La  Cigale, ayant chanté tout l’été. 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue……” 

Chú ve ca hát nghêu ngao su!t ngày, không 
lo làm �n, th� r(i…thu �ông gió l�nh th	i v�, 
chú ve nghèo �ói xác-x�, ph�i lê l�t ��n nhà 
ch  ki�n � hàng xóm xin vay m��n ít h�t g�o 
�" s!ng qua c�n �ói kém, h.n s4 tr� �� v!n l-n 
l
i, và b  ch  ki�n m�a-mai. Ch  ki�n v�i tánh 
c�n cù, ngày �êm lo v�n t�i l��ng th�c “tích 
c!c phòng c�”, cht ch�a vào kho cao. Có bao 
gi
 ta thy ki�n ��ng yên ngh�-ng�i �âu! Ng�-
ngôn n�y ���c d ch ra v�n v�n, v�n xuôi trong 
“Luân-lý Giáo-khoa th�” �ã có du n sâu 
��m trong các tâm h!n  tr�, tác d�ng khuy�n 
d�y ch�m-ch� h�c-hành. Thi-s� Saren c�a 
Nh�t-B�n t� ti�ng ve kêu d�i lên chín t�ng 
mây th�t khá chính xác :    

“ Fathomless deepens the heat; 
The ceaseless shrilling of cicadas mounts, 
Like hissing fire, 
Up to the motionless clouds…..” 

Ve th�t �áng yêu và Ve c'ng �em ��n vài 
tr� ng�i bt kh� tiên li�u trong my tu�n nay � 
vùng th�-�ô Hoa-Th nh-�!n.  ��c bi�t các cô 
c�u h�c-sinh � l�a tu	i 13,17 thì �ây là l�n ��u 
tiên trong �
i ���c tr�c ti�p nghe thy nên �ã 
say �#m v�i b�n l� n�y. B  quy�n r', my ngày 

��u nhi�u cô c�u b+ l�p h�c ra v�
n tìm th�m 
ve. Nhi�u tr� l�i b#t ve b+ vào chai h�p �em 
theo ��n tr�
ng ch�i nh� tr� Vi�t-Nam ch�i d� 
mèn. Tài x� xe school bus ph�i t�m ng�ng xe 
vào v� ��
ng không th" lái ���c ví c� xe h�c-
sinh nh!n nháo Cicada! Cicada! Cô Rosalinda 
� Bethesda �ang lái chi�c Lexus vào bu	i 
chi�u mát, cô bm ki�n xe xu!ng �" th��ng 
th�c ti�ng nh�c l� t� lùm cây và �" h��ng gió 
mát thì m�t chú ve vô tình bay l�t qua khung 
c0a xe ��u vào m�t cô. Bt ng
 quá, cô ho�ng 
lên và ph�n �ng t� nhiên là th� m�t  tay �" ��p 
vào con v�t, làm chao tay lái, xe leo lên l� tông 
vào làm gãy tr� n��c c�u h+a �" n��c phun ra 
ng�p lai láng ��
ng sá! C�nh-sát không ph�t, 
hai bên nhìn nhau “c�
i tr�” vì l2i v� con ve. 
Các ch��ng trình nh�c hòa tu � các công viên 
c'ng ph�i t�m ho�n, vì ti�ng ve kêu b!n b� 
trên các lùm cây s4 nh�n chìm ti�ng tr!ng 
ti�ng kèn � trên sân khu. Các nhà hàng có bàn 
�n l� thiên c'ng ph�i d.p b�t vào bên trong. 
Bà c� già g!c ng�
i Hòa-Lan � c�nh nhà tôi 
trách móc cái b�y q�y s� cicadas �ã làm c� 
mt ng� my tu�n nay. Tôi an u� và chúc c� 
còn tái ng� cicadas m�t l�n n3a vào n�m 2021, 
lúc �ó tai c� c'ng lãng nhi�u, tr��c khi c� lên 
tàu tr� v� bên kia…. 

Brood X xut hi�n c'ng n�y sinh vài d ch 
v� kinh doanh h�p th
i h�p c�nh. Lo�i áo 
cánh “T shirt” có in hình my con Ve s�u là 
th
i trang m�i-m� cho các cô  c�u h�c-sinh, 
giá bán dù t�ng gp ba l�n v-n bán ���c c� 
ngàn cái m2i ngày. Anh chàng Dennis Ray 
th�t bén nh�y, lanh trí, �ã n�y ra m�t sáng ki�n 
kinh doanh th�t ��c �áo, trong cách ch� ra cái 
kim gút trang s�c � áo, goi là “Cicada shell 
pin” b�ng cách l��m v+ con ve nh�ng có ��y 
�� chân ��u �em v� nhúng vào dung d ch nh' 
kim, r(i �ánh bóng, �ính thêm kim g�m �em 
bán m2i cái 30 US, món hàng “dã chi�n” và 
th
i-��i này �ã bán ra  ���c my tr�m cái 
trong ba tu�n qua . V+ xác ve khô mà �#t nh� 
“tôm t��i”. Th
i trang tuy�t m/! Qua �ài phát 
thanh “Vi�t-Nam H�i-Ngo�i” tôi nghe có vài 
�(ng h��ng b#t ve v� chiên b� �" nhm-nháp! 
th��ng th�c món l� hi�m có và còn d� tr3 vào 
t� �ông l�nh �" nh�u l�n l�n v� sau. Ng�
i 
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Nh�t, ng�
i Hoa thì ph�i khô ve �" dùng 
nh� m�t v  thu!c. ��ng b#t ch��c my tay 
lãng-t0, b�c m�ng, thách nhau �n my ch�c 
con ve s!ng r(i ph�i vào n�m b�nh vi�n vì b  
r#c r!i v� ��
ng tiêu hóa, vì sau my ngày 
ve ph�i n#ng �ôi cánh c�a nó c�ng nh� 
plastic. Ai có ng-u-h�ng c�u-k� thì hãy �n 
k.o ve chocolate. ��i khách-s�n Ritz-Carlton 
�ã th�c th
i bi�n ch� ra chocolate v�i hình 
dáng con ve, lôi cu!n ���c rt nhi�u th�c 
khách, cung cp không k p, nên ông giám-
�!c nhà hàng ph�i h�a h.n là s4 có món k.o 
bt ng
 khác, �ó là k.o “cá ��u r#n”...   

 

 

L�i chuy�n ly k� v� cá ��u r#n. Maryland 
và Virginia � hai bên b
 giòng Potomac nay 
�ang xôn xao v�i b�n”ng� t�c” n�y. Gi�i 
truy�n thông loan tin báo ��ng, và nhà ch�c 
trách b! cáo truy t�m kèm theo 
hình con cá snakehead cho d& 
nh�n di�n hung th�, �em niêm-y�t 
� các b�n sông, � ch2 ng(i câu cá 
n�i các ao h( trong vùng Hoa-
Th nh-�!n, �" kêu g�i và treo 
gi�i th��ng cho ai b#t ���c b�n 
ng� t�c này. 

V�y cá ��u r#n trông nh� th� nào? Chúng 
t� �âu ��n? �ã gây bi�n ��ng gì mà nhà ch�c-
trách � B� Tài-Nguyên Thiên-Nhiên (Natural 
Resources) �� cao c�nh gíac r�m r� th� này, và 
��t chúng ra ngoài vòng pháp lu�t. 

K�t qu� �i�u tra 
cho bi�t Snakehead 
là “ng� ngo�i lai”, 
không ph�i “ng� 
b�n x�”, �ã v��t 
biên di c� bt h�p 
pháp. Th�t �iên 
��u! Cá này g!c Á-

�ông, có � Trung-Hoa, ��i-Hàn, Nam-
D��ng, Mã-Lai, Nga, (Vi�t-Nam tôi không 
dính dáng trong v� n�y). Cá t��i s!ng ���c 
cho nh�p c�ng vào �ây �" làm món cá hp ��c 
bi�t � ti�m �n Tàu. Ng�
i Hoa cho cá hp n�y 
là m�t món cao l��ng m/ v  vì cá có th t th�m 
ngon, và h� tin món �n này có th" tr  nhi�u th� 
b�nh. Gi� thuy�t ���c ��a ra là có ng�
i �em 
vài con cá nh+ v� nuôi ch�i trong h( c�nh, hay 

nuôi �" sinh-s�n kinh doanh, ��n khi thy 
chúng quá l�n, phá phách h( c�nh, nên chán 
chê, t!ng c	 ra sông h( cho l�u �ày bi�t x�. 
Ng
 �âu…h� �ã th� h	 v� r�ng! ���c phóng 
thích, cá n�y l�n mau, s!ng m�nh, sinh sôi n1y 
n�, �ánh phá tàn sát các th�y-sinh khác, gây 
nguy h�i cho môi tr�
ng sinh-thái � trong 
vùng  nên c�-quan b�o v� tài-nguyên thiên-
nhiên ph�i lo phòng ng�a h�u ho�n. 

���c g�i là cá ��u r#n, vì ��u cá gi!ng y 
h�t ��u r#n. Cá có thân dài hình !ng, khi l�n 
có th" dài ��n g�n c� m�t th��c, v�y màu nâu 
s-m, v�n v�n, mi�ng r�ng có r�ng l�n nh� 
r�ng nanh c�a chó. ��c bi�t loài cá này có th" 
th� không khí trên c�n, s!ng ngoài n��c ���c 
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ba ngày, có th" c�n l�t trên m�t �t �" tìm ��n 
vùng khác. Theo b�n cáo tr�ng thì snakehead 
không nh3ng ch� ph�m t�i “cá l�n nu!t cá bé“, 
mà còn thu�c lo�i xung kích rt m�nh và háu 
�n. Chúng �n c� �ch nhái tôm cua côn trùng, 
do �ó n�u �" chúng sinh sôi n�y-n�, chúng có 
ti�m n�ng tàn phá h�y-ho�i, làm mt th�ng 
b�ng v� sinh-thái � �ây. Mt th�ng b�ng v� 
sinh-thái là h� tr�ng nên nhà ch�c trách gp rút 
m� chi�n d ch t�o thanh càn quét, lùng b#t �" 
không còn m�t “m!ng” l�t l��i pháp lu�t. 

N�m ngoái, l�n ��u tiên hình bóng 
Snakehead  xut hi�n � h( Crofton, Maryland; 
nhà ch�c trách ch�a k p ra tay thì ít lâu sau 
phát giác ra là �ã n-y n� thêm hàng tr�m cá 
con. Nguy quá! Không th" lùng b#t h�t ���c, 
cho dù có tát c�n h( thì cá con l-n l�n trong 
bùn không càn quét n2i. M�t gi�i pháp t!i h�u 
�ã ���c áp d�ng là �	 cht ��c rotenone 
xu!ng �" tiêu di�t chúng, sau �ó �	 hóa cht 
permanganate �" trung hòa �em n��c tr� l�i 
tr�ng thái bình th�
ng, và h(i c� loài th�y s�n 
quý tr� v�. Th� r(i…tháng v�a qua m�t “tay 
câu th" thao” bt ng
 câu ���c m�t con 
snakehead l�n dài 19 inches � h( Pine Lake 
trong khu v�c Wheaton Regional Park g�n nhà 
tôi. M2i sáng ch� nh�t, chúng tôi và các b�n bè 
th�
ng �i b� th" thao � công viên Brookside 
trong Park n�y; sau my vòng �i b� chúng tôi 
th�
ng qua Pine Lake � k� c�n c'ng trong 
Park, �" t�p hít th�, th� gi�n, nhìn n��c nhìn 
mây. H( rt �.p, bao quanh b�i thông già, cao 
vút song-song . M�t h( ph,ng l�ng, có nhi�u 
�àn ng	ng b�i l�i khoan thai, thp-thoáng vài 
�ôi thiên nga ng�-ng1n bên cành li"u r' trong 
m�t không-gian t�nh l�ng ���c ng�n cách kh+i  
khu v�c th -t� ��y u�-nhi"m môi sinh. Nhi�u 
b�n nh� v� �à-L�t và có l4 c'ng nh� v� “cái 
thu� ban ��u l�u-luy�n y” bên b
 h(, �ã t� 
��ng g�i tên Pine Lake n�y là h( Than-Th�; 
tôi th�
ng nói d�m vào là cho tôi thêm ti�p-v�-
ng3 “h” sau ch3 Than thành h( Thanh-Th�, vì 
b�u không-khí trong lành và môi-sinh t��i mát 
n�i �ây. Nh�ng r(i… m�t sáng ch� nh�t, h( b  
phong t+a, ng�
i ta �em my chi�c tàu vào 
�ây và b�m my ngày  tát c�n h( �" truy lùng 
cá ��u r#n; may mà chúng ch�a sinh s�n. Sau 

c�n kh�ng-ho�ng vì cá ��u r#n, nay thanh-
bình �ã tr� l�i v�i h( Thanh-Th� cho chúng tôi 
d�ng chân t�nh tâm vào m2i sáng ch�-nh�t. 

Hi"m h�a snakehead ch�a h�t! Cá n�y lúc 
n�m vùng � trong ao h( thì ta �ã có hai bi�n 
pháp �!i phó nh� trên, n�u chúng xâm nh�p 
vào sông ngòi thì tính làm sao �ây? Vì lo ng�i 
nh� th� nên my tu�n nay nhà ch�c trách �ã 
dùng l��i kéo �" “rà” soát � sông Potomac, 
giòng sông th� m�ng u!n mình qua gi3a lòng 
th�-�ô. Ng�
i ta �ã rà l��i b#t ���c hai con, 
r(i… con th� ba, r(i…con th� t� � Virginia, 
r�i rác cách nhau 8 d�m trên sông Potomac ch� 
trong vòng my ngày. V�y là có th" còn nhi�u 
ng� t�c n�y n3a, ph�i ti�p t�c càn quét và �� 
cao c�nh giác. Có ng�
i lo r�ng �ây không 
ph�i là s� trùng h�p ng-u nhiên, có th" có bàn 
tay con ng�
i nhúng vào! 

Không th" �	 cht ��c rotenone xu!ng sông 
nh� �ã t�ng áp d�ng � h( Crofton. Không th" 
tát c�n ���c Potomac nh� �ã t�ng thi hành v�i 
Pine Lake. Tuy nhiên, chúng ta hy-v�ng c�-
quan B�o-V� Tài-Nguyên Thiên-Nhiên s4 có 
nh3ng bi�n pháp thích-�ng khác �" ch�-ng� và 
tiêu-tr� lo�i cá ��u r#n này, n�u rà l��i kéo �" 
càn quét mà v-n ch�a thanh toán h�t. Ti�n b� 
khoa-h�c k/-thu�t �ã giúp ta thám-hi"m t�i 
H+a-tinh, l4 nào ta không tr  n2i b�n ng� t�c 
n�y sao!  � 

 

 

 

 

 
 Ngày 	y ra �i n�ng ng
p ��ng. 

Lúa vàng cu�n sóng chy mênh mông. 
Ta th�m t� h�i bao gi� nh�? 

Tr� l�i quê ta n�ng ng
p lòng. 
 

                                    Tho Anh 
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B�n thân m�n, 

Hôm nay �ã là tháng B�y Âm L�ch, tháng c�a s� tích Ng�u Lang - Ch�c N� v	i nh�ng 
tr
n “m�a ngâu” t�m tã n�i bong bóng n�	c và cng là mùa Báo Hi�u v	i s� tích M�c Ki�n Liên  
nên cng là d�p xá t�i vong nhân.  Ngày r�m tháng B�y là ��i L� Vu Lan, là ngày c�a M�, cng 
gi�ng nh� “Mother’s Day” c�a ng��i M� v
y. 

Tôi còn nh	 mùa Vu Lan ��u tiên mà tôi có d�p tham d� cách �ây h�n 30 n�m là lúc tôi 
�i chùa D��c S� v	i ba m� tôi.  Chùa D��c S� là m�t ngôi chùa khang trang, thanh t�nh c�a các 
s� cô n�m trên ���ng Lê Quang ��nh  t� ch� Bà Chi�u �i Gò V�p.  D�o �ó, Chùa D��c S� t� 
ch�c ��i L� Vu Lan r�t l	n.  Ngay hai bên c�ng chính là hai hàng Ph
t t  cung nghinh khách 
th
p ph��ng vi�ng chùa d� l�.   M�t s� ki!n b�t ng� mà l�n ��u tiên tôi ���c bi�t là khi m�t cô 
thanh niên Ph
t t  ��n tr�	c m"t ba m� tôi mà h#i: 

• Th�a ông bà, xin phép ���c h#i ông bà có còn thân m$u không? 

C� ba l$n m� tôi ��u bùi ngùi �áp: 

• Không, cô �. 

Th� là cô �y l�y hai �óa hoa h%ng tr&ng t� trong l'n hoa xách bên hông ra �� cài lên bên 
trái ng�c áo c�a ba và m� tôi, kèm theo m�t l�i nói th
t tr�m bu%n: 

• Xin chia bu%n v	i ông bà �ã không còn di�m phúc có ���c M� s�ng bên mình 
nên tôi xin t"ng ông bà �óa h%ng tr&ng này �� nh	 M�. 

Nghe ��n �ó, m� tôi �ã b
t khóc, �ôi m&t c�a ba tôi cng �# hoe và r�ng r�ng t�ng gi(t 
n�	c m&t.  Trong khi �ó, cô Ph
t t  ��n bên tôi và l�i g&n trên ng�c áo tôi m�t bông h%ng �# 
th&m nên tôi ng�c nhiên ng�	c m&t nhìn cô �y d( h#i.  Cô m)m c��i, n� c��i th
t �ôn h
u, r%i 
kh* nói v	i tôi: 

• Em �, ch� m�ng cho em b�ng m�t �óa hoa h%ng �# th&m vì em còn có M�.  Hãy 
quý yêu và kính tr(ng ba m� c�a em nhé.  �ó là gia tài vô giá mà em may m&n có ���c và 
hãy bi�t quý di�m phúc này, em nhé. 

Lúc �y, tôi m	i hi�u vì sao quanh tôi có nhi�u ng��i c��i nói tíu tít khi trên ng�c áo còn 
có m�t bông h%ng �# th&m; trong khi �y, r�i rác quanh chùa l�i có nhi�u ng��i khóc thút thít, 
m&t �# hoe vì trên ng�c áo h( ch+ còn m�t �óa h%ng tr&ng côi cút.  H( không có may m&n còn có 
M� nh� tôi nên h( khóc, h( nh	, h( ti�c nu�i nh� ba m� tôi v
y.   D$u r�ng gi(t n�	c m&t l�n 
xu�ng cng không giúp m� c�a h( s�ng l�i ���c �� h( còn có d�p báo hi�u nh�ng có l* nh�ng 
gi(t n�	c m&t giúp h( nguôi ngoai ph�n nào n,i �au khi m�t M�, n,i nh	 M�, nh	 l�i nh�ng 
ngày còn có M�, nh�ng lúc s�ng bên M� mà không bi�t quý tr(ng, nâng niu di�m phúc to l	n �y, 
�� r%i khi không còn may m&n �ó n�a thì h( m	i b�ng t+nh, ch�t hi�u ra, ch�t bi�t ���c nên h( 
òa khóc và ân h
n v	i nh�ng thi�u sót, l,i l�m c�a h( ��i v	i m� lúc sinh th�i. 
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B�n �, 

Th� hôm nay tôi vi�t g i b�n là mu�n nh&c nh- b�n r�ng ng��i Vi!t Nam chúng ta cng 
có Ngày c�a M�, cng có d�p báo hi�u v	i ông bà, cha m�; �ó cng là truy�n th�ng ��o ��c & 
v�n hóa t�t ��p c�a dân t�c chúng ta.  Tôi xin b�n hãy cùng tôi �(c l�i quy�n sách nh# “Bông 
H%ng Cài Áo” c�a Nh�t H�nh, m�t trong nh�ng quy�n sách hay nh�t mà tôi có d�p �(c �i �(c l�i 
nhi�u l�n b-i Nh�t H�nh �ã vi�t v� M�, �ã khuyên tôi bi�t quý yêu và kính tr(ng M�, bi�t trân 
tr(ng gìn gi� báu v
t quý giá nh�t c�a m�t ��i ng��i:  M� c�a chúng ta.  Th�c ra, sách nào nói 
v� M� cng là sách hay nên tôi mong b�n hãy tìm �(c nh�ng quy�n sách nói v� M�, v� s� hy 
sinh cao quý c�a ng��i M�.   Sau �ó, tôi �� ngh� b�n hãy dành cho M� m�t ngày th
t vui, th
t 
h�nh phúc v	i nhi�u b�t ng� thú v�.   

B�n �, 

B�n không c�n t�n nhi�u ti�n v	i nh�ng món quà �&t giá cho M�.  N�u nh� b�n thi�u nh�ng c  
ch+ ân c�n, s� quan tâm ch�m sóc dành cho M� thì nh�ng món quà, nh�ng b�a ti!c/ party cng 
tr- nên vô ngh)a.  Vì v
y, tôi xin b�n hãy �"c bi!t dành riêng cho M� m�t ngày ch+ có M� và 
b�n.  Ngày �ó, b�n có th� n�u cho M� �n m�t b�a c�m th
t ngon, v	i nh�ng món �n mà M� v$n 
thích, do t� tay b�n n�u �� bày t# t�m lòng c�a b�n ��i v	i M�.  B�n có th� may m�t chi�c áo, 
�an m�t chi�c kh�n len, hay gi�n d� h�n, chân thành h�n, t� nhiên h�n là b�n hãy ��n ng%i g�n 
bên m�, chúc th( m�, th�m h#i s�c kh#e m� và hãy nói v	i m� r�ng M� là ng��i mà b�n th��ng 
yêu, kính tr(ng nh�t.  B�n cng có th� xin m� tha th� cho nh�ng l,i l�m, thi�u sót mà b�n �ã l�m 
l. gây ra khi�n cho M� bu%n lo, phi�n mu�n b�y lâu nay - mi�n là b�n làm sao cho m� vui 
s�	ng, h�nh phúc, mãn nguy!n.  B�n có nghe: 
 

M� già nh� chu�i ba h��ng 
Nh� xôi n�p m�t, nh� ��	ng mía lau... 

��y, tình m� luôn ng(t ngào nh� th� ��y.  M� s* luôn r�ng m- vòng tay yêu th��ng, tha 
th� t�t c� l,i l�m b-i m� bao gi� cng v� tha, cao th��ng vô biên: 

...Lòng M� bao la nh� bi
n Thái Bình d�t dào 
Tình M� tha thi�t nh� dòng su�i hi�n ng�t ngào... 

C� ��n mùa Vu Lan, tôi l�i mu�n nghe bài hát “Lòng M�” c�a nh�c s) Y Vân b-i bài hát 
này ca ng�i m�, nh&c nh- tôi hãy nh	 và th��ng m� nhi�u h�n, hãy ngh) ��n nh�ng hy sinh h�t 
s�c to l	n nh�ng r�t th�m l"ng c�a m�, nh�ng c� c�c mà m� b�n b) ch�u ��ng, nh�ng v�t v� mà 
m� g%ng gánh bao n�m vì ch%ng vì con.  Không có nh�ng bà m� v) ��i thì nhân lo�i s* không có 
���c nh�ng v) nhân, nh�ng anh hùng hay lãnh t�.  Không có s� hy sinh vô b� b�n c�a m� thì 
nhân lo�i cng không làm sao có ���c nh�ng phát minh, sáng t�o, nh�ng thành t�u to l	n, phi 
th��ng.  Ngay nh� lúc m� mang thai chín tháng cng �ã là m�t s� hy sinh, b-i: 

àn ông �i bi
n có �ôi 
àn bà �i bi
n m� côi m�t mình. 

B�n có bi�t m� c�c kh� ��n d��ng nào �� nuôi chúng ta khôn l	n, m�nh kh#e cho ��n 
khi thành nhân, thành tài không?  B�n có bao gi� nh	 l�i nh�ng �êm m� th�c tr&ng �� lo cho cho 
b�n có ���c m�t gi�c ng� yên lành, tr(n gi�c khi mà b�n c�m s�t, �au y�u? 
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B�n có bi�t m� ph�i t�o t�n c�c kh� nh� th� nào �� chúng ta có ���c m�t b�a c�m no, 

m�t chi�c áo lành l"n ngay sau khi Vi!t C�ng chi�m mi�n Nam Vi!t Nam?  Tôi không sao quên 
���c hình �nh c�a m� tôi g%ng gánh th�c �n qua nh�ng con d�c cao hiu qu�nh �� lên th�m nuôi 
ba tôi �ang “c�i t�o” trên nh�ng vùng �%i núi hoang vu gió l�nh.  Tôi cng không th� nào quên 
nh�ng ngày m� tôi lam l trên vùng ��t “kinh t� m	i” �ìu hiu, tr� tr�i, t
p cu�c ��t tr%ng khoai 
mì, hay t
p l�p nhà �� t�m che m�a che n&ng!  B�n �i, t�i nghi!p làm sao nh�ng bà m� Vi!t 
Nam nghèo s�ng trong nh�ng xóm ven �ô ph�i v�t v� buôn gánh bán b�ng t�ng ngày �� ��i l�y 
t�ng c� khoai, chén c�m, manh áo cho ch%ng con.  B�n có bao gi� th�y nh�ng bà m� nghèo ph�i 
bán máu ��i g�o nuôi con hay ch�a?  B�n có bao gi� nghe ti�ng khóc n�c n- c�a nh�ng bà m� 
không có ti�n �� ch�a ch�y thu�c men cho con ch�a?  ��i v	i tôi, M� Vi!t Nam r�t x�ng �áng 
ghi bia t�c t��ng b-i s� hy sinh c�a nh�ng bà m� Vi!t Nam th
t to l	n, t�m lòng c�a m� bao la 
vô b� b�n. 

B�n �,  

�êm nay, xin b�n tr�	c khi �i ng�, hãy dành  cho m� ít nh�t là 10 phút �� c�u nguy!n 
cho m� ���c kh#e m�nh, vui v/, tr��ng th(.  Sau �ó, b�n hãy ôn l�i nh�ng k0 ni!m v� M� và 
cu�i cùng, b�n hãy t� tìm ra cách nào hay nh�t �� làm cho m� c�a b�n th
t vui và h�nh phúc.  
M,i chúng ta ��u có b�n ph
n nh	 ��n m�, lo cho m�, quý yêu và kính tr(ng m� th
t nhi�u.  
��ng ��i ��n khi m�t m� r%i m	i nh# nh�ng gi(t n�	c m&t mu�n màng vô ích!  Lúc m� còn 
s�ng v	i mình mà mình không bi�t làm cho m� vui thì khi không còn m� n�a, d$u có khóc lóc 
�m ), hay cúng bái linh �ình, xây m� th
t to ��p �i n�a... - t�t c� cng ch+ là vô ngh)a thôi, b�n �.  
Vì th�, tôi vi�t cho b�n hôm nay là �� xin nh&c nh- b�n v� ngh)a v� v	i m� - m�t ngh)a v� thiêng 
liêng quan tr(ng mà d$u b
n r�n, t�t b
t ��n m�y cng không th� quên lãng.  Chúng ta không 
làm ���c nh� ��c M�c Ki�n Liên nh�ng ch&c ch&n b�n s* vui n�u nh� tháng b�y n�m nay b�n 
�ã dành cho m� nh�ng ni�m vui b�t ng�, sung s�	ng và h�nh phúc nh�t. 

B�n �, 

Tôi r�t vui khi trên ng�c áo tôi còn ���c cài m�t bông h%ng �# th&m, còn có ���c m�t 
b�u tr�i trong xanh che mát, còn có ���c di�m phúc to l	n nh�t c�a m�t ��i ng��i.  Tôi t� hào là 
tôi còn có M1, m�t trong nh�ng bà m� Vi!t Nam tiêu bi�u nh�t khi mà c� cu�c ��i c�a m� ch+ 
bi�t hy sinh, t�o t�n vì ch%ng, vì con.  Nh�ng ngày tôi ph�i tha h��ng s�ng xa M� là nh�ng ngày 
tôi th�y ��n côi, tr�ng v&ng vô cùng nên tôi ch+ mong có m�.  Nh�ng lúc �m �au, tôi thèm ���c 
M� n�u cháo cho �n, c�o gió r%i �&p ch�n cho tôi, ch+ �	c sao th�c 
gi�c là s* th�y m� ng%i bên ��u gi��ng là tôi s* kh#i b!nh ngay.  
Nh�ng lúc khó kh�n ch
t v
t, tôi l�i mong có m� an �i, ��ng viên, 
b�o ban, ch+ d$n vì tôi bi�t không có ai th��ng mình h�n , lo cho 
mình h�n m� c�a mình.  Cho nên tôi mong t�t c� chúng ta hãy 
kính tr(ng và yêu th��ng m�, hãy dành cho m� m�t ngày vui th
t 
tr(n v�n b-i �ó cng s* là ngày vui c�a b�n - Ngày c�a M�. 

Chúc b�n có m�t ngày h�nh phúc bên m� và xin ��ng quên 
k� cho tôi nghe v� ngày vui �y c�a b�n. 

Thân m�n, 

Nguy�n �t 
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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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AH Nguy�n S� Tín sinh n�m 1926 t�i ngõ 
�ình Trung, làng Ch��ng D��ng, ph	 Th�
ng 
Tín, t�nh Hà �ông. Ch��ng D��ng là ch�n �a 
linh nhân ki�t, là n�i mà Th��ng T��ng Tr�n 
Quang Kh�i �i phá quân Mông C�. Thân ph� 
AH Tín là c� Nguy�n S� Lu�n, m�t v� quan 
tr�
ng r�t n�ng lòng aí qu�c. C� tham gia 
kháng chi�n quân c	a nhà cách m�ng Hoàng 
Hoa Thám, phong trào �ông Kinh Ngh�a 
Th�c, b� c�m tù t�i Ho� Lò. 

H� ph� sinh h� t�, AH Tín b� ngoài l�ch 
thi�p, nhã nh�n, khiêm t�n, nh�ng tâm trung 
ch�t ch� m�t t�m lòng cao c� �y hùng khí, cái 
hùng khí cao th��ng b�t khu�t c	a m�t k� s�. 
AH Tín �u Tú Tài toàn ph�n ban toán n�m 
1949, t�t nghi�p cán s� công chánh 1950, t�t 
nghi�p Khoá 3 S� Quan Tr  B� Th	 �!c 
(1953) và t�t nghi�p K� s� công chánh n�m 
1956. 

N�m 1952, anh Tín ã bàng hoàng tr��c 
ti�ng sét ái tình trong bu�i ban �u g�p g" giai 
nhân Nguy�n Th� Kim Ng#c. Sau hai n�m 
tr�
ng theo u�i ch� Ng#c, anh ã chinh ph�c 
và thành hôn cùng ng�
i $p. Anh ch� sinh h� 
��c b�n gái và m�t trai. Ngày nay các cháu 
�u thành �t và r�t hi�u th�o. 

Cu�c hành trình trong nghi�p k� s� c	a anh 
c%ng nhi�u b��c �i thay. Vào �u th�p niên 
50, anh ph�c v� � các ty Công Chánh Hà N�i 
và H�i phòng, chuyên lo thi�t k� và xây c�t 
c�u �
ng. N�m 1954 anh tr� thành m�t s� 

quan Công Binh, i�u nghiên và thi�t k� các 
& án cho nhi�u c� s� quân s�. N�m 1956 anh 
làm vi�c t�i nha C�n C! Hàng Không, 1957 
anh i du h#c và t�t nghi�p K� S� Môi Sinh 
t�i Oklahoma University. Anh v� n��c và b't 
�u ph�c v� t�i S� V� Sinh Công C�ng. �ây 
là i(m kh�i �u cho m�t khúc quanh l�n 
trong cu�c 
i ngh� nghi�p c	a anh. Anh là 
ng�
i ti�n phong, ng�
i huynh tr��ng trong 
ngành k� s� môi sinh � Vi�t Nam. 

Anh hu�n luy�n hàng tr�m cán b� v� sinh, 
l�p hàng tr�m �p v� sinh ki(u m)u, xây c�t và 
ch�nh trang hàng tr�m b�nh xá, ch� d)n nông 
dân trên toàn qu�c ào gi�ng và xây nhà tiêu 
cho h�p v� sinh. Anh gi�ng d�y khoa v� sinh 
cho m#i trình � t�i Vi�n Qu�c Gia Y T� Công 
C�ng, tr�
ng Cán S� Y T�, tr�
ng Qu�n L� 
B�nh Vi�n, khoá tu nghi�p Tr��ng Ty C�p 
Th	y, v.v... 

M�c dù làm Chánh S� V� t�i B� Y T�, 
nh�ng m�t 
i anh l�n �n long ong, nay ây 
mai ó trên toàn qu�c, tâm ni�m nâng cao dân 
trí và 
i s�ng v� sinh cho thôn dân. Anh &ng 
th
i t�n d�ng c� hai môi tr�
ng K� thu�t và 
Giáo d�c ( chu toàn ngh�a v�. 

N�m 1969, do s� � c� c	a AH Nguy�n 
Long Ti�t, ��i Tá Hu*nh V�n T&n c� tôi làm 
x� l� th�
ng v� Tr��ng Ty V� Sinh Gia ��nh. 
Tôi lên T�ng Nha Ki�u L�, xin gi�y bi�t phái 
sang B� Y t� ( chính th!c hoá nhi�m s� c	a 
tôi, song b� t  ch�i. Trong lòng ang lo l'ng 
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phân vân nh� con chim m�t t�. May m'n thay 
tôi g�p huynh tr��ng Nguy�n S� Tín. Anh 
em tôi ra kh+i n,i �u t� và v�ch cho tôi m�t 
chân tr
i m�i: K� Thu�t Môi Sinh. Anh là 
ng�
i tâm huy�t, g�p tôi nh� b't ��c vàng, 
tìm ��c ng�
i b�n &ng tâm, m�t tên � t� 
kh� d� h-u d�ng cho �i c��c mà anh ang 
cáng áng. M�i g�p anh l�n �u t�i Nha Y T� 
Công C�ng tôi ã h�t s!c c�m ph�c. Ng�
i 
anh h�i th�p, dáng d�p v-ng vàng phúc h�u, 
m't to và sáng, m%i cao d�y th.ng th'n, mi�ng 
c�
i hi�n hoà ôn h�u, gi#ng nói to mà �m 
�m. Anh b't ch�t tay tôi, r�t bình dân c�i m�: 
``Anh sang B� Y T� v�i tôi, h# s/ chính th!c 
c� anh làm Tr��ng Ty V� Sinh Gia ��nh. Tôi 
s/ gi�i thi�u cho anh i du h#c k� thu�t môi 
sinh. Chúng ta có tr�m công ngàn vi�c ph�i 
làm ( ph�c v� s!c kho� &ng bào. 0 các 
n��c Âu M� k� thu�t môi sinh ��c chú tr#ng 
t��ng ��ng v�i ki�u l�, bên mình ch.ng có 
m�y ai. Anh sang ây s/ tìm th�y vi�c làm c	a 
mình nhi�u ý ngh�a l'm’’ Anh nói v�i m�t 
&ng nghi�p mà ch� toàn � c�p �n s! m�ng 
v�i ngh�a v�. Tr#n 
i tôi, tr  thân ph� ra, 
ch�a ai vì ngh�a khí mà d�y b�o tôi nh� v�y 
c�. Tôi tâm ph�c kh1u ph�c, quy�t �nh r
i B� 
Công Chánh, sang B� Y T� theo b��c chân 
anh. 

0 Gia ��nh, th�nh tho�ng có công vi�c k� 
thu�t khó gi�i quy�t, tôi l�i tìm �n s� anh xin 
ý ki�n. G�n anh tôi m�i bi�t anh s�ng 
i c�n 
ki�m và r�t m�c thanh liêm. Anh úng là m)u 
ng�
i ``Tri Túc Qu� D�c’’ c	a Nho Giáo. T�t 
�n, tôi vi�t thi�p chúc T�t và t�ng anh m�t 
câu th� c	a Tô �ông Pha ``Nh�t phi�n b�ng 
tâm t�i Ng#c H&’’.  

N�m 1975, lo�n ly, tan àn x� nghé, tôi l�u 
l�c sang M�, ch.ng bao gi
 ��c bi�t tin anh. 
Hai m��i n�m sau, m�t chi�u mùa ông n�m 
1994, b�n bè Công Chánh San Diego h#p nhau 
ón ti�p anh và ch� Ng#c. Sau b-a ti�c hàn 
huyên, anh �n th�m nhà tôi. Anh ch� vào th� 
phòng và h+i: 

- Phòng gì trong ó? 

- Th�a ó là th� phòng 

- Anh tính ( m�t b!c hoành phi trên 
�u c�a ph�i không? 

- Anh oán úng l'm 

- Anh ch#n ��c câu nào ch�a? 

- Th�a cùng m�t câu � trên c�a nhà 
Kh�ng: “Doãn Ch�p K* Trung’’ 

- Khá l'm, v)n còn gi- ��c phong � 

- Ki�p tha ph��ng c�u th�c l�y gì ra 
phong � n-a th�a anh!!.... 

- Quan ni�m nh� th� thì h+ng, y�m th� 
quá! Ph�n tôi v)n ti�p t�c dùng ngh� k� s� 
môi sinh c	a mình ( ph�c v� thôn dân. Bây 
gi
 thì làm vi�c cho thôn dân � Zaire bên Phi 
Châu. T! h�i giai huynh � mà. Anh  ng h$p 
hòi quá r&i sinh ra y�m th�. 

M�i g�p anh ó, l
i anh d�y còn v�ng v.ng 
bên tai, nay ��c tin anh ã ra ng�
i thiên c�! 
Anh ra i nh�ng s� nghi�p c	a m�t k� s� tên là 
Tín còn ghi d�u mãi mãi trong lòng thôn quê 
Vi�t Nam và c� mi�n Trung Phi n-a. Riêng 
tôi, xin th'p nén h��ng lòng t��ng nh� anh. S� 
khí c	a anh v)n còn ph�ng ph�t bên tôi. Anh 
Tín �i, tôi n� anh nhi�u l'm! N� i�u ch� giáo, 
n� tình tri k2, n� ngh�a huynh � k�t giao. �
i 
tôi nào có di�m phúc g�p ��c m�y t�m g��ng 
trong sáng nh� anh âu? 

Vô cùng th��ng ti�c! 

TB: Tôi xin chép l�i bài th� mà AH Nguy�n 
S� Tín r�t ��c ý �� chia s	 cùng quí AH Công 
Chánh. 

 Nguy
t gi�i Nga Mi Nguy
t ý dài 
 Nguy
t tình thiên c� Nguy
t vì ai 
 Nguy
t �a tráng s� lên non Th�c 
 Nguy
t d�n anh hùng xu�ng núi Thai 
 Nga Mi �êm t� soi v�ng Nguy
t 
 Nguy
t v�i ta chung m�t c�m hoài 

Lý �ông A 
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Mùa Vu Lan 

Thiên H��ng (V� AHCC Nguy�n C� – Melbourne Úc châu) 

 
 

Không bi�t tôi �ã ��c Bông h�ng Cài áo c�a Thi�n S� Nh�t H	nh bao nhiêu l
n.  T� 
nh�ng ngày còn th �u s�ng trong vòng tay m�, cho ��n ngày hôm nay, khi n�m m� c�a m� �ã 
xanh �m c�, bài vi�t luôn làm tâm h�n tôi chùng xu�ng trong nh�ng yêu th�ng d�u dàng nh�t.    

 
Dù m� là m�t hi�n th�c d�u yêu cho ��n m�t hoài ni�m ng�m ngùi, hình �nh m� luôn 

choáng ng�i trong tâm trí.  Có nh�ng �êm dài th�c gi�c, nhìn ánh tr�ng l	nh ngoài khung c�a,  
khát khao ��n cháy lòng ���c m� tr� v� trong vài sát na ng�n ng�i.  Dù v�n c
u nguy�n r�ng, 
trong th� gi i bên kia, m� �ang thênh thang b� c trong cõi Vô minh, c�i b� h�t mu�n phi�n qu! 
bên chân Ph�t. 

 
M� �i, con �ã ��c nhi�u bài th� c	, 
Con c
ng t�ng xem nhi�u áng v�n hay, 
Con �ã nhi�u �êm ngm ánh tr�ng lên 
Ng�m l� l�ng m�t v�ng mây b�c 
Con c
ng nhi�u ngày �i d��i nh�ng hàng cây 
Trong nh�ng con ph� c	, nghe mùa thu �	 lá, 
Ngm mùa h� tuôn �	 nng vàng 
Và mùa �ông ng�p tr�i s��ng trng 
Nh�ng m� �i, v�n không có gì tuy�t v�i b�ng trái tim c�a m�, 
Không có gì d�u dàng h�n ánh mt và ti�ng nói c�a m�  
 
V�y �ó, v�y mà gi� tôi �ã m�t m�.  Dù bao nhiêu tu"i, m�t m� v�n làm con ng��i h#t 

h�ng.  Ngày tr� c, khi còn m�,  các anh em � nh�ng ni xa xôi v�n xoay tròn trong qu$ �	o v i 
m� là tâm �i%m.  Tâm �i%m �ã tan, nh�ng ��a con ch& còn là nh�ng �i%m sao l	c lõng b v gi�a 
b
u tr�i �êm.   

 
Mùa Vu lan l	i t i, ng�p ng�ng cài bông h�ng tr�ng lên ng�c áo �% kiêu hãnh r�ng mình 

�ã m�t th�i có m�, nh�ng c'ng �% xót xa r�ng m� �ã ngàn ��i c�t b� c ra �i.  Không bao gi� còn 
���c ôm l�y m�, nói r�ng : M� �i, m� có bi�t là con th��ng m� lm không.  Không bao gi� còn 
mua ���c m�t cái áo, m�t �ôi giày cho m�, �% nhìn m� trong b� qu
n áo m i, n� n# c��i hi�n 
h�u.  Không bao gi� còn ���c áp má vào má m�, ng�i mùi tr
u không n�ng nàn quen thu�c. 

 
Vào nh�ng n�m g
n m�t, trí óc m� �ã tr� nên lú l�n.  M� nh� m�t ��a bé nói nh�ng l�i 

ngô nghê th�t d( th�ng, nh�ng m� �ã làm chúng tôi ri n� c m�t m)i khi �út th�c �n cho m�.  
"Thôi, tôi không �n �âu, nhà còn c� �ám ng��i kia kìa, �em vào cho l
 tr� nó �n."  Trong tâm 
th�c, m� v�n ngh* �ang s�ng nh�ng ngày c c�c x�a c', nh�n mi�ng �n mi�ng m+c cho ch�ng 
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con.   Ho+c �ôi khi "Thôi, các cô � ch�i nhé, tôi xin phép tôi v� lo c�m cho ông  y".  Ôi, nh�ng 
ng��i m� Vi�t nam, dù lúc nào, dù � �âu, c'ng quên mình mà ngh* ��n gia �ình.  R�i nh�ng 
tháng n�m trên gi��ng b�nh, dù �ã mê man, nh�ng lúc nào h�i m� có kh�e không là "D�, cám 
�n, ông nhà tôi v�n kh!e".   M� i, có lúc nào trong cu�c ��i, m� ngh* và lo ��n m� không?  
L�m lúc, tôi xót xa ngh* ��n m�, ngh* là m� kh" vì ch& ngh* ��n ch�ng con, anh em.  Lúc nào 
c'ng d	y con "Ng��i �n thì còn, mình �n thì m t, con �.", nên lúc nào c'ng nh�n �n nh�n m+c.  
Nh�ng th�t ra s�ng nh� v�y, m� có kh" không nh&.  Ch& th�y ch�ng con vui, là m� vui; ch�ng 
con an nhàn là m� th� thái dù m� có v�t v� ��n m�y �i ch�ng n�a.  Cái tâm t�nh là �� có ph�i 
không m�.  V�y �ó, v�y mà m� tôi �ã tr�n tr� bi�t bao ngày trên gi��ng b�nh tr� c khi nh�m 
m�t ... 

 
Trong da th�t chúng con, v�n là m�t ph�n máu x��ng c�a m� 
Và trong nh�ng b�ng c p, ti�n tài chúng con hi�n có 
V�n ��m ��t nh�ng ��c m� và hi v�ng c�a � ng sinh thành 
V�n nhu�n nhuy�n nh�ng c� c"c m� cha 
V�y mà gi� �ây chúng con làm gì ���c, 
Khi m� trong c�n �au ��n t�ng ngày 
Khi b� không còn nói ti�ng yêu th��ng 
Khi nh�ng ngh#a ân không bao gi� ��n �áp 
 
          M� �i,  
         Con ch$ bi�t thp nén nhang th�m 
         Trong nh�ng lúc tr�ng lên mà âm th�m c�u nguy�n 
         Mong m� s�m thoát kh!i nh�ng ��n �au c�a ki�p ng��i 
         Ð% b� m� m$m c��i �âu �ó 
             Và �% chúng con 
                  Gng c��i trong n��c mt tuôn r�i. 
 
Và nh� th�, chúng tôi �ã bao ngày c
u nguy�n trong n� c m�t c
u cho m� ���c gi�i 

thoát.   M� �ã ra �i trong m�t ngày vía Ph�t.  M� �ã ra �i, �% chúng tôi v�n c�m th�y mình còn 
d	i kh� bi�t bao nhiêu khi thi�u nh�ng l�i b�o ban c�a m�, �% chúng tôi c�m th�y mình b v 
khi thi�u cái bóng dáng nh� bé xinh xinh c�a m�. 

 
Khi vành tang m� chít v�a �
y n�m tháng, ti�ng �i�n tho	i m�t bu"i tr�a th� b�y b�t ng� 

�em ��n nh�ng �au � n ng�m ngùi.  Tin ng��i ch� th� n�m ��t ng�t qua ��i t� bên kia �	i 
d�ng làm bu"i tr�a ch�t t�i s
m ánh n�ng.   M�t ng��i m� tuy�t v�i �ã ra �i, r�i m�t ng��i ch� 
tuy�t v�i c'ng l	i ra �i. 

 
Trong gia �ình, ch� là m�t b�n sao hoàn ch&nh nh�t c�a m� và m�t t�m g�ng ph�n chi�u 

s� linh ��ng c�a b�.  Tình yêu c�a B� và m� �ã t	o nên ng��i ch� d�u yêu mà c� nhà cùng kiêu 
hãnh.  Ch� �ã cho chúng tôi nh�ng bài h�c hoàn h�o nh�t v� lòng nhân ��c, v� lòng th�ng yêu, 
v� s� nh�n n	i, v� lòng hi sinh, v� s� siêng n�ng làm vi�c không ng�ng ngh&.  V i b� m�, ch� 
luôn là m�t ng��i con chí hi�u.  V i các anh ch� em, ch� luôn thu�n th�o yêu th�ng h�t lòng. 
V i ch�ng con, ch� luôn t�n t#y quên mình, t�o t
n nuôi ch�ng �i h�c t�p, nuôi con khôn l n, 
vun vén gia �ình.  V i h� hàng, b	n bè, và ngay c� ng��i không quen bi�t ch� luôn ��i �ãi h�t 
m�c chân tình.   M�t ��i c�c kh" nh�ng n# c��i t�i t�n luôn n� trên môi.   Dù công vi�c t�t b�t 
��n �âu, nh�ng lúc nào c'ng nói c��i ni�m n�, và hát l�nh lót nh� chim.   Ch� �i ��n �âu là c'ng 
mang theo m�t tr�i �
y th�ng yêu và s�c s�ng.  Trong ��i s�ng ng�n ng�i c�a mình, ch� ch& 
cho �i mà không bao gi� ngh*  gì ��n nh�n.   Trong tâm t�t c� nh�ng ng��i �ã bi�t ch�, m)i khi 
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ngh* ��n ch�, ai ai c'ng th�y lòng �m áp và trìu m�n.   V�y mà ... ch� �ã nh� nhàng r�i kh�i cu�c 
��i, nh� m�t �ám mây tách kh�i v
ng tr�ng, nh� m�t làn s�ng s m m�ng manh nh� tan khi v	t 
n�ng �
u ngày �i lên.    

 
Ch& m i b� c chân ��n M$ v�a tròn m�t tháng, nh�ng c c�c c�a ngày tháng c' ch�a 

k�p tan d�u trên �ôi vai mu�n phi�n; nh�ng � c m, nh�ng h�ng say b� c vào m�t ��i s�ng m i 
còn lóng lánh trên �ôi m�t �en nâu h	t d,, n# c��i v�n n�ng �m v i hai lúm ��ng ti�n trên khuôn 
m+t tròn phúc h�u, ch� �ã v�i vàng lìa xa cu�c s�ng vô th��ng �% b� c vào cõi khác... 

 
Hàng cây cao ng�p xanh bóng lá 
M&t n��c h' êm � trong xanh 
Gi�a không gian thinh l&ng bu	i tr�a hè 
Ch� �ã m t, �ã ra �i miên vi�n 

 
 N( hoa xanh v�n còn �ây ng� ng)n 
Lá r
 m�m hiu ht nh�ng �u t� 
Mây mênh mang chùng th p xót xa bu'n 
Ch� nay �ã muôn ��i xa cách mãi 

 
Tr�i Ca li mênh mang nng h� 
Ôm h�p tro tàn, l� *a tràn mi 
Thp nén nhang th�m kh n nguy�n ch� r�ng 
Thôi ch� nhé t� nay ��ng ray r*t 
Hãy quay �i, b��c v� n�i ch�n l� 
B! cõi vô th��ng �% ni�m Ph�t tâm an... 
 
Dù r�ng hình �nh ch� không bao gi� phai nhòa trong tâm trí, dù r�ng lúc nào c'ng c
u 

nguy�n cho ch� mau siêu thoát, nh�ng n� c m�t làm th� nào k�m gi� khi ngh* t i n# c��i �m áp 
d( th�ng c�a ch�. 

 
Lên �$nh núi cao  
Th y tr�i l'ng l�ng 
Nng ��n côi và gió núi c
ng ��n côi 
Xu�ng bi%n cát vàng 
Sóng nh�y nh p nhô 
Th y cu�c ��i mong manh nh� s��ng khói 
Th y con ng��i bé nh! ��n h� không 
Sc c
ng thành không, không c
ng thành sc 
Chút tâm lành mong th u ��n tr�i xanh 
Chút xác thân ai ��t cháy l(i tàn 
Ð�i ng� ngác, chim muông cùng ng� ngác 
M�t �ám mây v��ng, 
M�t cõi Ph�t v� 
C�u cho ch� ngh$ yên gi�a ngàn tr�m h��ng khói 

 
M�t trang sách ��i �ã qua �i, thôi thì .... 
 
Ch� �i xin hãy ng� yên 
Quên �i tr�n th�, v� mi�n an vui 
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Hôm nay, khi ti�ng chuông chùa ngân vang báo mùa Vu lan t i, khi ti�ng mõ ��u ��u l	i 

b�t �
u nh�ng l�i kinh c
u siêu cho nh�ng ng��i �ã khu�t, n� c m�t v�n r�ng r�ng khi ��c l�i 
kinh c
u nguy�n cho m� và ch� mau siêu thoát.    

 
M� i, dù m� � �âu, chúng con v�n luôn là con c�a m�.  Ch� i, dù ch� � �âu chúng em 

v�n luôn là em c�a ch�.  Dù s�ng ki�p nào �i n�a, chúng con v�n mong luôn ���c là con c�a m�, 
chúng em v�n s- là em c�a ch�.  M� và ch� v�n luôn là nh�ng hình �nh �% chúng tôi t� hào, �% 
chúng tôi tôn th� và �% chúng tôi ngàn ��i yêu quý.   Ch�p tay cúi �
u, xin c
u nguy�n ��c Ph�t 
t� bi �em m� và ch� vãng sanh C�c l	c qu�c. 

 
Hai tay buông xuôi  
Hàng mi khép l�i  
Cu�c ��i gi� ch$ còn nh�ng h� không 
 

Thênh thang cõi l�  
Giã ch�n vô th��ng,  
Nhìn quanh qu)n ch$ còn toàn s��ng khói  
 

N� tr�n gian r
 s�ch  
Phi�n não c
ng tiêu tan,  
Nu�i ti�c chi nh�ng mong manh tr�n th�  
 

D*t n� h'ng tr�n  
Thoát cõi tr�n ai  
V� cõi Ph�t thong dong �ôi chân b��c....  
 

 
 

 
 

 
 
 

T� lúc con �i, nng có còn 
H�ng h� trên nh�ng cánh Ti-Gôn 

M�a r�i có ��t hàng me chín 
Li�u r
 bên ���ng có khóc th��ng 

 
Gió l�ng chi�u nay có nhu�m bu'n 

Không còn th� nh� tóc ai buông 
Vng con, v��n có còn hoa thm 

Chim có hát bài ca v n v��ng 
 

 
 
Con nh�, m� �i, dáng m� bu'n 
Bên gian nhà c	, nng m�a tuôn 
Lúa ngô có �� c�m chi�u n u 
Bão táp có tàn phá ru�ng n��ng 
 
Con h!i, m� �i, mái lá còn 
Che làn tóc m� trng nh� s��ng 
Áo kia có �� cho m�  m 
+êm l�nh gió lùa qua li�p th�a 
 
Con ��c qu, bên g�i m� hi�n 
Tìm v� v�i tu	i m�ng m� tiên 
+ t kia có d�y h��ng mùa c
 
+% �ón con v� v�i nh� th��ng 

 
 Vân Hà 



S� 83 - THÁNG 08/2004 TRANG 29  
 

 
 
 
 
  

NDS 
 

 
ôi r�t thích nh�c c�a nh�c s� Hoàng Nguyên. Hai bài ca b�t h� Ai Lên X� Hoa �ào và Em 
Ch� Anh Tr� L�i c�a nh�c s� là hai trong nh	ng b
n tân nh�c tôi yêu chu�ng nh�t. Nh�c 

�iu c�a hai bài n�y �ã hay mà l�i ca còn tuyt diu, êm d�u và bóng b�y nh� môt bài th� tình.  

Tôi hâm m� nh�c c�a nh�c s� Hoàng Nguyên nh�ng không bi�t nh�c s� Hoàng Nguyên là ai. 
Cho ��n m�t ngày ��u th	p niên 70 tôi tình c
 ��c m�t b�n cáo phó trên môt t
 nh	t báo  
Saigon. Cáo phó n�y báo tin "��i Úy CCPh., t�c Nh�c S� Hoàng Nguyên," �ã t� n�n trong m�t 
tai n�n xe h�i trên ��
ng �i V�ng Tàu. Tôi bàng hoàng xúc ��ng, không nh�ng vì ���c tin môt 
nh�c s� tài hoa �ã m�t khi còn trong tu�i trung niên, mà còn vì "CCPh." là tên c�a m�t ng�
i b�n 
c�a tôi trong th
i hoa niên, khi chúng tôi còn �i h�c cùng m�t tr�
ng ti�u h�c  m�t huy�n thu�c 
t�nh Qu�ng Tr�. Chúng tôi �ã không g�p nhau và không bi�t tin t�c c�a nhau t� cu�i th	p niên 
40. ��n khi bi�t tin thì ng�
i b�n c� �ã tr thành ng�
i thiên c�. �i�u n�y càng làm cho tôi 
th��ng ti�c h�n ng�
i b�n �ã quá c�, và yêu nh�c c�a ng�
i �y nhi�u h�n.    

Tôi c�ng t�ng nh�c s� Hoàng Nguyên ch� có hai b�n nh�c n�i ti�ng nói trên vì tôi ch�a 
���c nghe nh�ng b�n khác c�a nh�c s�. Cho ��n m�t ngày cách �ây m�y tháng tôi vào m�t ti�m 
nh�c  th��ng xá Phúc L�c Th�  Little Saigon, Westminster, Nam Cali.   �ó, tôi ch�n mua 
m�t b� Nh� Qu!nh Collection g"m có 3 CD nhan �� M�t �
i Tìm Nhau, Em V#n Hoài Yêu 
Anh, và Thuy�n Xa B�n X�a, t�t c� ��u do ca s� Nh� Qu!nh ��n ca hay song ca. Trong CD Em 
V#n Hoài Yêu Anh, tôi thích thú th�y có môt b�n nh�c c�a nh�c s� Hoàng Nguyên mà tôi ch�a 
h� ���c bi�t. �ó là b�n Thu $y Yêu Nhau. Khi tr v� nhà, tôi nghe b�n nh�c �y li�n và không 
th�t v�ng chút nào. L
i ca và ý nh�c tràn ��y rung c�m, hát lên bi gi�ng ca réo r%t c�a Nh� 
Qu!nh, làm cho ng�
i nghe th�y lòng xót xa v&i m�t 
n�i bu"n xa xôi. Ngh� r'ng có l( m�t s� ái h�u ch�a 
nghe b�n n�y và c�ng s( có m�t ph�n �ng t��ng t) 
khi nghe, tôi xin gi&i thi�u b�n nh�c n�y v&i quý ái 
h�u, nh�t là nh�ng ái h�u �ã  có m�t m�i tình dang 
d  mi�n Núi Ng) Sông H��ng. 

Sau �ây là l
i c�a b�n nh�c �y mà tôi �ã chép l�i. 

 "Thu� �y Yêu Nhau 

Thu� �y yêu nhau anh làm th� 
Thu� �y yêu nhau em ��i ch� 
Dòng n��c H��ng Giang trôi l�ng l� 
Ch�a bi�t chi gi�n h�n và ch�a bi�t s�u 
  m�ng m� 

Thu� �y yêu nhau mình l�ng yên 
Ch�ng nói yêu th��ng nhau m�t l�i 
Ng��i �em th� tôi lên vành nón 
Nâng niu nh� l�i nguy�n và m� ��c chút 
  tình duyên 

R�i ���ng mây thênh thang chim Núi Ng� bay �i 
R�i thuy�n xuôi  H��ng Giang  không nh� b�n 
  quay v� 
R�i mùa xuân �i qua ai dám ��i ch� ai 
Và ng��i nay �i xa t� giã b�n sông dài   

 
�� ��n hôm nay tôi ng�i �ây 
L�ng ng�m hoa xoan r�i r ng ��y 
Ng��i �i th� ngây �ã nát r�i 
Tình xa r�i thì cho tôi chép l�i v�n th� x�a". �
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                                                                             Lê Thành Trinh                  

 
 

Trong hai th� k� v�a qua, các ngành k� 
thu�t �ã có nh�ng ti�n b� v	
t b�c: v� ph	ng 
ti�n v�n chuy�n, t� xe ng�a ta �ã ti�n t�i máy 
bay ph�n l�c siêu thanh, v� ngành �i�n, t� các 
bóng �èn Edison ta �ã có các máy tính �i�n t� 
�a n�ng hi�n nay. M�t trong nh�ng lý do chính 
c�a các ti�n b� này là các khoa h�c gia �ã tìm 
ra �	
c nh�ng lo�i v�t li�u m�i và r� ti�n �� 
có th� th�c hi�n �	
c vi�c s�n su�t � �t nh�ng 
thành qu� c�a nh�ng phát minh m�i c�a h�. 

 Nh�ng ti�n b� trong vi�c phát minh nh�ng 
v�t li�u xây d�ng cho ngành công chánh th�t là 
nghèo nàn. Nh�ng v�t li�u chính dùng trong 
ngành công chánh cho ��n nay v�n ch� là ��t, 
�á, g� và  thép. Cho t�i nay ch	a có v�t li�u 
m�i nào thay th� hoàn toàn �	
c chúng trong 
vi�c xây d�ng. M�c d�u các khoa h�c gia �ã 
phát minh �	
c m�t s� v�t li�u t ng h
p có 
nh�ng ��c tính c h�c cao hn các v�t li�u 
�ang có, nh	ng vì giá s�n su�t còn cao quá, 
nên ch� �	
c dùng �� ch� t�o nh�ng �� dùng 
nh!, ch" ch	a �	
c �em x� d#ng ��i trào cho 
ngành xây d�ng. 

Tuy nhiên, nói là “chúng ta không có v�t 
li�u xây d�ng m�i” không có ngh$a là ngành 
công chánh không có nh�ng ti�n b� ngo�n 
m#c trong lãnh v�c v�t li�u: các khoa h�c gia 
và k� thu�t gia công chánh �ã thành công 
trong vi�c c�i ti�n nh�ng v�t li�u hi�n có �� 
chúng ��t �	
c nh�ng ��c tính cao hn các 
��c tính c% r�t nhi�u. 

Ba lo�i v�t li�u xây d�ng chính hi�n nay là: 
��t móng, bêtông và thép. Trong khuôn kh  
c�a bài vì�t này, tôi ch� trình b�y v� bêtông. 
N�u có d&p, tôi s' vi�t ti�p v� các ti�n b� m�i 
trong vi�c c�i ti�n ��t móng và thép. 

Tr	�c khi �i vào chi ti�t, tôi xin nói qua v� 
các �n v& �	
c dùng �� �n �&nh s"c ch&u nén 
c�a bêtông. Ta ��t m�t l�c nén F vào m�t m�u 
bêtông có ti�t di�n A r�i t�ng d�n l�c này lên 
cho ��n lúc m�u này b(t ��u b& n"t.  T� s� F/A  

�	
c g�i là s�c ch�u nén t�i �a c�a bêtông 
(ultimate compressive strength) và �	
c ch� 
�&nh b)ng  f’c ( f prime sub c). 

Nh�ng lo�i �n v& sau �ây �	
c dùng �� 
ch� s"c ch&u nén t�i �a này: 

1) * Vì�t Nam tr	�c �ây, l�c F là 
kilôgram-l�c, ti�t di�n A là cm2, và f’c là 
kg/cm2. +n v& này do Pháp ��t ra và nó r�t 
quen thu�c v�i các AH ��ng l"a tu i v�i 
tôi. 

2) H�u h�t các qu�c gia trên th� gi�i 
hi�n nay dùng h� th�ng �o l	,ng SI 
(Système International), còn �	
c g�i là h� 
th�ng mét, trong �ó l�c F �	
c tính b)ng N 
(vi�t t(t tên ông Newton) và ti�t di�n A b)ng 
m2. +n v&  f’c = F/A �	
c g�i là Pa ( vi�t 
t(t tên ông Pascal). Vì �n v& Pa quá nh! 
nên ng	,i ta th	,ng dùng m�t b�i s� c�a  
Pa  là MPa  (m�t tri�u Pa ). * h� th�ng SI 
này, các �n v& l�n b)ng 10, 100, 1000 .. 
l�n các �n v& nh!, s� chuy�n � i �n v& r�t 
�n gi�n, nên vi�c tính toán r�t d- dàng. 

3) Hi�n nay ch� còn hai qu�c gia l�c h�u 
nh"t là M� và Mi�n Ði�n ch	a dùng h� 
th�ng SI, mà v�n còn bám l�y h� th�ng foot, 
pound c�a ng	,i Anh, m�c dù n	�c Anh �ã 
chuy�n qua SI t� lâu. Theo h� th�ng này thì 
l�c F �	
c tính b)ng pound hay Kip 
(kilopound = 1000 pounds) còn ti�t di�n A 
thì �	
c tính b)ng in2 (square inch). Nh	 
v�y f’c = F/A s' là psi (pound per square 
inch) hay là Ksi (Kip per square inch). Tính 
toán theo h� th�ng này r�t r(c r�i vì s� 
chuy�n � i �n v& không theo h� th�p phân. 
Ch.ng h�n �o chi�u dài thì 1 yard = 3 ft, 1 
ft = 12 inches. Ví d# ta th�c hi�n m�t kh�i 
bêtông hình h�p có các c�nh là 7ft-3in, 3ft-
4in và 5ft-7in, và ta mu�n bi�t nó n�ng bao 
nhiêu và giá bao nhiêu, bi�t r)ng bêtông 
n�ng 150 pounds/cubic ft và giá là 
$325.00/cubic yard. 
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Ta không th� tính th� tích c�a kh�i 

bêtông b)ng cách nhân 3 c�nh cho nhau 
theo các chi�u dài k� trên, nh	ng ph�i � i 
các s� này ra d�ng th�p phân, thì m�i tính 
toán �	
c.  

7ft-3in = 7.25 ft, 3ft-4in = 3.33ft và 5ft-
7in = 5. 58ft. Th� tích c�a kh�i bêtông là V 
= 7.25 x 3.33 x 5.58 = 134.715 cubic ft và 
tr�ng l	
ng c�a nó là  = 150 x 134.715 = 
20,207 pounds. Ð� tính giá c�a kh�i bêtông, 
ng	,i M� không tr� theo cubic foot mà l�i 
tr� theo cubic yard. Vì 1 yard = 3ft nên 1 
cubic yard = 3 x 3 x 3 = 27 cubic feet. Th� 
tích kh�i bêtông tính theo cubic yard là 
134.715 / 27 = 4.99 cubic yards và giá c�a 
kh�i bêtông là 4.99 x  325.00 = $1621.75. 

Vì các r(c r�i này nên các khoa h�c gia 
M� �ã có nh�n xét là s/ d$, v� lý thuy�t, M� 
th	,ng thua kém nhi�u n	�c khác vì h� �ã 
không ch&u t� b! h� th�ng foot, pound. Ð� 
s�a ch�a nh	
c �i�m này, các ngành khoa 
h�c M� �ã áp d#ng h� th�ng SI trong lý 
thuy�t, và các sách giáo khoa �ã ��t n�ng 
vi�c x� dùng h� th�ng SI. Tuy nhiên v� m�t 
"ng d#ng thì h� th�ng SI còn b& c�n tr/ r�t 
nhi�u vì s� ch�ng ��i m�nh m' c�a các nhà 
tài phi�t. N�u thay � i h� th�ng �o l	,ng 
thì h� ph�i thay � i các ph	ng ti�n s�n 
su�t. Vì v�y h� ch� áp d#ng h� th�ng SI cho 
nh�ng s�n ph0m h� có th� xu�t c�ng �	
c, 
còn ��i v�i các v�t li�u không xu�t c�ng 
�	
c vì giá thành quá cao, nh	 xi m�ng và 
thép ch.ng h�n,  thì h� v�n dùng h� th�ng 
�o l	,ng c%. 

Ð� các AH ch	a quen v�i các h� th�ng SI 
và Foot, pound có m�t ý ni�m v� s� t	ng 
quan gi�a ba h� này, xin ghi thêm là:  

1 Ksi = 6.9 MPa = 70 kg/cm2.  

BÊTÔNG 
Ông cha chúng ta / Vi�t nam tr	�c �ây 

ch	a có bêtông nên không có m�t danh t� 
thu�n Vi�t �� ch� lo�i v�t li�u này. Vì v�y các 
v& chuyên gia công chánh ti�n b�i c�a chúng ta 
�ã phiên âm danh t� beton c�a Pháp thành tên 
Vi�t bêtông. Tên M� c�a bêtông là concrete. 

Sau khi ra tr	,ng vào cu�i n�m 1956 và �i 
làm vi�c t�i m�t s� công tr	,ng, tôi �ã h�c 

�	
c công th"c pha tr�n bêtông r�t �n gi�n 
sau �ây: 

Mu�n ��	c 1 m3 bêtông �
 làm nhà thì c�n 
tr�n 800 lít sn, 400 lít cát và 6 bao xi m�ng 
(m�i bao 50 kg). N�u làm c�u thì dùng 8 bao 
xi m�ng. S� l�	ng n��c thì tùy các ông th	 
tr�n bêtông: v�a tr�n v�a t� t� thêm n��c vào 
cho t�i khi các ông th�y bêtông có �� �� nhão 
là ��	c.  

Theo công th"c này, v�i 8 bao xi m�ng, thì 
bêtông t	ng �	ng v�i lo�i bêtông 3000 psi 
c�a M� hi�n nay ( 3000 psi = 210 kg/cm2) Khi 
tính toán công trình thì chúng tôi ch� cho 
bêtông ch&u m�t s"c nén t�i �a là 30% c�a f’c, 
t�c là 0.30 x 3000 = 900 psi = 63 kg/cm2. Vì 
h� s� an toàn  1.00 / 0.30 = 3.3 r�t cao nên dù 
công tác pha tr�n và �  bêtông có nhi�u thi�u 
sót, ho�c n�u m�i m3 bêtông có b& l�y m�t �i 
m�t bao xi m�ng �i n�a, thì v�n không có h�u 
qu� tai h�i. 

Bêtông là m�t h�n h
p g�m s�n, cát và m�t 
ch�t dính g�i là xi m�ng. Khi g�p n	�c thì xi 
m�ng tr/ thành m�t ch�t keo g(n ch�t các h�t 
s�n cát v�i nhau thành m�t kh�i �á nhân t�o. 
1u �i�m c�a bêtông là sau khi tr�n các thành 
ph�n k� trên v�i n	�c, bêtông còn / th� nhão 
và �	
c �  vào khuôn �� có th� có b�t c" hình 
d�ng nào tr	�c khi �ông c"ng. 

Bêtông là m�t v�t li�u khá n�ng, v�i t� 
tr�ng 2.50 và tr�ng l	
ng là 150 pounds/ft3 
(2500 kg/m3). S"c n�ng này �ã h�n ch� chi�u 
cao các cao �c c%ng nh	 chi�u dài các �à c�u 
nên các k� thu�t gia �ã tìm cách làm nh2 
bêtông b)ng cách thay th� các lo�i s�n �á thiên 
nhiên b)ng nh�ng lo�i s�n nhân t�o, x�p và 
nh2. Tuy nhiên, s"c ch&u nén c�a bêtông nh2 
l�i kém bêtông th	,ng r�t nhi�u. Vì v�y các 
công cu�c nghi�n c"u �ã t�p trung vào vi�c 
nâng cao s"c ch&u nén c�a bêtông và cho t�i 
nay, nhi�u k�t qu� r�t kh� qu�n �ã �	
c thành 
t�u.  

Các nhà khoa h�c và k� thu�t gia v� bêtông 
�ã nh�n th�y là s"c ch&u nén c�a bêtông ph# 
thu�c vào các y�u t� sau �ây: 

1) Ph0m ch�t c�a các v�t li�u. 

2) Nh�ng l� h ng trong kh�i bêtông. 

3) S� l	
ng n	�c �� tr�n bêtông. 
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4) Ph	ng pháp tr�n, �  bêtông vào 

khuôn và � bêtông sau khi � . 
 

1) Ph�m ch�t c�a các v�t li�u. 
Vi�c s�n xu�t xi m�ng hi�n nay �ã ��t �	
c 

ph0m ch�t r�t cao nên c" ch�n hãng xi m�ng 
có ti�ng mà mua là yên tâm. 

S�n và cát thì ph�i ��t �	
c �� c"ng c�n 
thi�t nên ph�i �	
c Phòng Thí nghi�m V�t li�u 
xác nghi�m tr	�c khi dùng. B� m�t c�a cát s�n 
ph�i s�ch và nhám �� t�ng �� dính v�i 
xim�ng. V� hai m�t này thì ph0m ch�t c�a s�n 
và cát t� �á xay t�t hn s�n cát thiên nhiên r�t 
nhi�u. S�n sông thì b� m�t trn và �� c"ng 
không ��u trong khi s�n do �á xay có góc c�nh 
và �� c"ng thu�n nh"t. Cát và b#i �á t� �á xay 
c%ng nên �	
c dùng thay vì các v�t li�u có s3n 
/ thiên nhiên. 

2) Nh�ng l� h�ng trong kh	i bêtông.  
Ai c%ng bi�t r)ng v�t li�u càng ch(c, vì 

không có nh�ng l� h ng bên trong, thì s"c 
ch&u nén càng cao. Trong kh�i bêtông, gi�a 
các h�t s�n là nh�ng l� h ng khá l�n. Các h�t 
cát l�n s' chui vào các l� h ng này. Gi�a các 
h�t cát l�n là nh�ng l� h ng nh! và nh�ng h�t 
cát m&n s' chui vào các l� h ng nh! này. Gi�a 
các h�t cát m&n v�n có nh�ng l� h ng bé li ti 
và nh�ng l� này ch� có th� �	
c b&t kín b)ng 
nh�ng b#i �á. 

V�i lý lu�n nh	 trên thì thành ph�n s�n cát 
ph�i g�m �� c4, t� s�n l�n cho ��n b#i �á, �� 
có th� b&t kín �	
c g�n h�t các l� h ng trong 
kh�i bêtông. Phòng Thí nghi�m V�t li�u s' 
phân tích các m�u s�n cát �� �n �&nh t� l� bách 
phân c�a m�i c4 h�t, �� chung qui h�n h
p ch� 
có ph�n r�ng t�i thi�u.    

3) S	 l
�ng n
�c � tr�n bêtông. 
Khi n	�c g�p xi m�ng thì m�t s� l	
ng 

n	�c s' có ph�n "ng hoá h�c �� bi�n xim�ng 
tr/ l�i thành �á. S� l	
ng n	�c này là s� l	
ng 
n	�c hoá h�c, b(t bu�c ph�i có �� �� hoàn 
thành ph�n "ng hoá h�c. Tuy nhiên s� l	
ng 
n	�c hoá h�c này t	ng ��i ít, và n�u ch� dùng 
�úng s� l	
ng này thì bêtông s' r�t khô, khó 
tr�n và �  vào khuôn. Ð� cho bêtông có �� 
nhão c�n thi�t thích h
p cho vi�c tr�n và �  
khuôn, s� n	�c �	
c dùng th	,ng cao hn s� 
l	
ng n	�c hoá h�c. Sau khi ph�n "ng hoá 

h�c hoàn t�t, s' còn m�t s� l	
ng n	�c d	 
n)m trong kh�i bêtông. Sau m�t th,i gian, s� 
n	�c này s' thoát ra ngoài, �� l�i nh�ng l� 
h ng làm y�u bêtông. 

Ð� v	
t qua c�n tr/ này, các khoa h�c gia 
�ã phát minh ra nh�ng ch�t ph# gia có tính 
cách làm trn mà không có h�i. Khi tr�n 
bêtông v�i s� l	
ng n	�c hoá h�c v�a ��, s' 
thêm vào m�t ít ch�t ph# gia làm trn, và 
bêtông s' có �� nhão thích h
p nh	 �ã �	
c 
tr�n v�i nhi�u n	�c. 

     4) Tr�n, � khuôn và � bêtông.  
Mu�n ��t �	
c k�t qu� cao thì vi�c tr�n, 

chuyên ch/, �  khuôn và � bêtông ph�i �	
c 
th�c hi�n theo nh�ng qui t(c r�t chính xác. 
Bêtông ph�i �	
c tr�n th�t ��u. Khi chuyên 
ch/ và �  khuôn. ph�i tránh cho bêtông kh!i 
phân t�ng, ngh$a là hi�n t	
ng các h�t l�n 
chìm xu�ng, các h�t nh! n i lên (segregation).  
Ph�i dùng nh�ng máy rung thích h
p �� ��m, 
nh	ng c%ng không �	
c ��m quá m"c �� 
tránh hi�n t	
ng phân t�ng. 

M�t �i�m chót r�t quan tr�ng th	,ng hay b& 
thi�u sót là vi�c � bêtông sau khi �  khuôn. 
C�n gi� cho s� l	
ng n	�c hoá h�c kh!i b& 
m�t �i trong khi ph�n "ng hoá h�c ch	a hoàn 
t�t. Ð� có k�t qu� này, có th� dùng nh�ng lo�i 
hoá ch�t t�o ra m�t màng m!ng không th�m 
n	�c trên m�t bêtông, nh	ng cách hay nh"t là 
� bêtông b)ng hi n	�c nóng. Các b� ph�n 
v�a �úc xong �	
c bao ph� b)ng v�i dày 
không th�m n	�c và hi n	�c / nhi�t �� 80 �� 
C �	
c bm vào bên trong và gi� trong m�t 
th,i gian thích h
p. 

Ph�n k�t.  
V�i nh�ng c�i ti�n v� ph0m ch�t v�t li�u và 

ph	ng pháp th�c hi�n, ngành bêtông �ã ��t 
�	
c nh�ng lo�i bêtông có s"c ch&u nén cao 
t�i 7000 psi (490 kg/cm2) và s(p ��t �	
c 
m"c 10,000 psi  (700 kg/cm2). S/ Ð� án C�u 
c�a bang Louisiana �ã hoàn thành cây c�u 
bêtông ti�n áp Clarinton v�i lo�i bêtông 7000 
psi. C�u �ã �	
c m/ cho l	u thông. 

Dù ngành công chánh ch	a phát minh ra 
�	
c lo�i v�t li�u �� thay th� bêtông, nh	ng �ã 
t�o �	
c nh�ng lo�i bêtông có s"c ch&u nén 
g�p 2, 3 l�n bêtông tr	�c �ây. +ây là nh�ng 
ti�n b� k� thu�t th�t là ngo�n m#c.  �   
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Nguy�n Ð�c Chí 
 

Theo thông l�, trong 29 n�m qua Lá Th� 
Công Chánh �ã ���c luân l�u t� vùng này 
sang vùng khác �� AH trong vùng ph� trách 
xu	t b
n và phát hành LT trong vòng m�t n�m, 
tr��ng h�p hãn hu l�m là hai n�m. 

Ban Ph� Trách LT vùng Hoa Th�nh Ð�n �ã 
phát hành LT mùa Xuân 2004, và �ang chu�n 
b� xu	t b
n LT mùa Thu, sau �ó s� trao cho 
BPT Lá Th� � m�t vùng khác. BPT và ��i 
di�n vùng Hoa Th�nh Ð�n �ã ti�p xúc th�m dò 
ý ki�n ��i di�n các vùng khác, nh�ng không có 
tri�n v�ng tìm ���c m�t ban ��i di�n vùng nào 
s� ��ng ra vác ngà voi cho n�m 2005. 

Tôi �ã h�i ý v�i m�t s� AH tìm cách duy trì 
LT, và �� ngh� m�t ph��ng th�c ph� trách LT 
cho n�m 2005 và có th� cho nhng n�m sau �ó 
theo nhng nguyên t�c sau: 

1/ Thành l�p m�t BPT Lá Th� không ph� 
thu�c vào ��i di�n vùng. Thành ph�n BPT là 
AH � các vùng khác nhau có thi�n chí vác ngà 
voi. V�i ph��ng ti�n truy�n thông ngày nay, 
liên l�c gia các AH � xa r	t nhanh chóng và 
d� dàng. N�u c�n thì liên l�c b�ng �i�n tho�i 
h�i �àm (conference call) m�t n�m vài ba l�n. 

2/ M�t AH trong BPT ��ng ra �i�u hành, 
ph�i h�p, và phân công nhi�m v� cho các AH 
khác trong BPT. Nhi�m k� c a AH ��i di�n là 
m�t n�m, và không nên tái nhi�m. 

3/ Ð�a ch! liên l�c th� t� và y�m tr� LT 
th��ng là � vùng AH ��i di�n c� trú, tr� 
tr��ng h�p �"c bi�t. 

4/ Ð� LT ���c phát hành �úng k� h�n, c�n 
có y�m tr� tài chánh và �óng góp bài v� c a 
AH kh�p n�i. Ð� ��t ���c k�t qu
 này t	t c
 
các thành viên trong BPT ph
i tích c#c tham 
gia c�ng tác �óng góp cho vi�c vác ngà voi. 
M$i AH thành viên c� g�ng hoàn t	t công tác 
���c trao phó. Ch! có ph��ng th�c làm vi�c 
�%ng ��i (team work) m�i mang l�i k�t qu
 
kh
 quan và duy trì lâu dài xu	t b
n LT.  

D#a trên ph��ng th�c t& ch�c BPT Lá Th� 
�� ngh� trên �ây, m�t s� Ái Hu Nam Cali, 
B�c Cali và Hoa Th�nh Ð�n �ã tình nguy�n lo 

ph� trách Lá Th� n�m 2005. Chúng tôi hy 
v�ng nh�n ���c h$ tr� và tham gia c a m�t s� 
Ái Hu khác na. 

Sau g�n m�t n�m tr#c ti�p góp ph�n vào 
vi�c phát hành Lá Th� Công Chánh cùng các 
Ái Hu Hoàng ng�c 'n, Nguy�n v�n B
nh, 
Bùi thanh D��ng, B(u Ðôn, Ngô N)m, D� 
Thích, và m�t s� Ái Hu khác � vùng Hoa 
Th�nh Ð�n, tôi nh�n th	y nhng y�u t� sau �ây 
�ã �em l�i thành qu
 kh
 quan trong vi�c xu	t 
b
n LT s� 82, và hy v�ng LT 83 c*ng �áp �ng 
���c mong ��i c a Ái Hu n�m châu. 

1/ V� tài chánh tôi còn nh� có nhi�u n�m 
BPT �ã lo l�ng không �  ngân q*y �� phát 
hành Lá Th�, và �ã ph
i kêu g�i y�m tr� vào 
gi� th� 25, sau �ó các AHCC �óng góp y�m 
tr� n%ng nhi�t �� LT ���c ra m�t. Nh�ng b�n 
kho�n lo l�ng v� tài chánh �ã làm tiêu hao m�t 
ph�n nào n$ l#c �óng góp cho công vi�c ph�i 
h�p, biên t�p, và trình b�y Lá Th�. Nhng Ái 
Hu tham gia vào BPT Lá Th� ��u n
n lòng 
vì thi�u ph��ng ti�n �ã không phát hành ���c 
Lá Th� nh� ý. Chính vì v�y, các BPT Lá Th� 
th��ng ch! n$ l#c chu toàn nhi�m v� trong k� 
h�n m�t n�m mà thôi, và không bao gi� ngh+ 
��n trong t��ng lai s� ph� trách Lá Th� thêm 
m�t l�n th� hai. M	y n�m g�n �ây y�m tr� tài 
chánh c a Ái Hu và Thân Hu Công Chánh 
cho Lá Th� không còn là m�i b�n tâm hàng 
��u cho BPT trong vi�c xu	t b
n Lá Th� na. 
BPT  Lá Th� vùng Hoa Th�nh Ð�n �ã tham 
kh
o ý ki�n và kinh nghi�m c a các BPT ti�n 
nhi�m, c� g�ng liên l�c v�i nhng Ái Hu 
Thân Hu ���c g(i LT nh�ng LT b� tr
 v�, 
g(i th� ��n các AH, TH �ã không y�m tr� LT 
trong h�n ba n�m li�n, và �%ng th�i c*ng tìm 
hi�u tình tr�ng, hoàn c
nh và tâm tr�ng c a 
t�ng Ái Hu ���c g(i th� ��n �� có quy�t 
��nh nên ti�p t�c g(i LT cho AH, TH �ó 
không.  

BPT vùng Hoa Th�nh Ð�n c*ng bi�t có m�t 
s� AH, TH v)n mu�n gia nh�p H�i Ái Hu 
Công Chánh và tham d# nhng ho�t ��ng ��a 
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ph��ng, nh�ng không thích thú hay không có 
thì gi� ��c Lá Th�. Chính vì v�y BPT Lá Th� 
�ã c�p nh�t hoá danh sách ��a ch!,và �i�n tho�i 
các AH, TH còn tha thi�t v�i LT, �%ng th�i 
c*ng rút b�t s� in LT 82 xu�ng 700 thay vì 
1000 s� nh� tr��c , do �ó ch! có ba LT 82 b� 
tr
 v� thay vì m	y ch�c s� trong nhng k� phát 
hành tr��c. Phát hành LT 82 �ã ti�t ki�m ���c 
ngân qu, trong vi�c 	n loát và b�u ki�n. Tôi 
xin nh�c l�i ti�t ki�m này ���c rút t!a t� nhng 
kinh nghi�m c a các BPT ti�n nhi�m �ã truy�n 
b
o cho.  

Trong LT 82 AH Bùi thanh D��ng �ã trình 
b�y chi�t tính phí t&n phát hành và b�u ki�n 
cho m�t LT �� AH, TH kh�p n�i có m�t khái 
ni�m m$i ng��i c�n �óng góp bao nhiêu thì �  
�� phát hành LT. V�i s# y�m tr� n%ng nhi�t 
c a các AH, TH kh�p n�i, BPT LT n�m 2005 
s� không ph
i lo l�ng v� tài chánh và d%n toàn 
n$ l#c vào vi�c xu	t b
n LT. 

2/ Nh� ph��ng ti�n máy �i�n toán cá nhân, 
bài v� AH, TH g(i ��n qua email kh-i c�n 
�ánh máy, ch! c�n s(a chút ít v� d	u là có th� 
g(i ��n các AH biên t�p duy�t xét. Th��ng 
m$i bài c*ng ���c ba b�n biên t�p viên ��c và 
cho ý ki�n. B	t c� bài nào ban biên t�p �� ngh� 
s(a �&i ��u ���c g(i l�i b�ng email cho tác 
gi
 tham kh
o ý ki�n nhng �� ngh� thay �&i, 
�ã ���c ghi b�ng m�u �- trong bài vi�t. BPT 
�ã có c� h�i liên l�c trao �&i ý ki�n v�i các tác 
gi
 � xa nh� Úc, Pháp trong vòng vài gi� �%ng 
h%. 

Tr� tr��ng h�p b	t kh
 kháng, xin các AH, 
TH �óng góp bài v� �ính vào email g(i cho 
BPT. Các AH, TH nào ch�a quen v�i mã ti�ng 
Vi�t, xin c� gõ vào máy bài v� hay email nh� 
sau và g(i ��n BPT, chúng tôi s� hoán chuy�n 
sang ch Vi�t d� dàng và ngay l�p t�c. Cách 
�ây g�n m�t n�m, tôi c*ng ch�a có �ánh ch 
Vi�t trên máy �i�n toán cá nhân, nh�ng t� khi 
tham gia vào ban ph� trách LT cho ��n ngày 
nay tôi luôn luôn gõ ch Vi�t nh� sau, g�i là 
mã VIQR. Tôi xin �ánh th( l�i hai câu trên 
theo mã VIQR: 

Ca'ch dda^y ga^`n mo^.t na(m to^i cu~ng 
chu+a co' dda'nh chu+~ Vie^.t tre^n ma'y 
ddie^.n toa'n ca' nha^n, nhu+ng tu+` khi tham 
gia va`o ban phu. tra'ch LT va` cho dde^’n 

ba^y gio+` to^i luo^n luo^n go~ chu+~ Vie^.t 
nhu+ sau go.i la` ma~ VIQR. To^i xin dda'nh 
thu+? la.i hai ca^u tre^n theo ma~ VIQR. 

Xin các ái hu và thân hu c� gõ bài vi�t 
nh� trên (là �ã �ánh máy ch Vi�t có d	u ��y 
� ) xong thì attach hay copy vào e-mail, (hay 
có th� �ánh th.ng vào email), và g�i qua 
Internet (nó s� không b� bi�n d�ng) , khi ban 
ph� trách  nh�n  ���c có th� chuy�n bài �ó 
qua UNICODE r	t d� dàng . Xin các AH, TH 
khi vi�t email c*ng theo mã VIQR �� khi tr
 
l�i th� tín BPT trích email kh-i c�n ph
i cho 
d	u. N�u c�n tham kh
o thêm, xin xem LT 82 
trang 59 ��n 69. 

Sau �ây là m�t ví d� c� th� : 
A ) Bài �ã nh�n ���c b�ng e-mail : 
Ca('t Co?  
Vo+. to^i khuye^n so+'m khuye^n tru+a 
Co? anh chu+a ca('t thi` chu+a ddo^.ng 

pho`ng 
Co`n ham, ne^n pha?i chie^`u lo`ng 
Ca('t xong, me^.t qua', loan pho`ng la(.ng 

khe !  
VQH 
B )  Ban ph� trách �ã chuy�n qua Unicode : 
C�t C�  
V� tôi khuyên s�m khuyên tr�a 
C� anh ch�a c�t thì ch�a �	ng phòng 
Còn ham, nên ph
i chi�u lòng 
C�t xong, m�t quá, loan phòng lng khe !  
VQH 
3/ Trình b�y s�p x�p hình bìa và bài v� �òi 

h-i chuyên viên có m�t hi�u bi�t v� k, thu�t 
và ngh� thu�t. 

/� trình bày bià ngoài, nên tìm ki�m m�t 
ng��i rành v� graphic design và có c�n b
n v� 
m,-thu�t, nh� ch�n màu (ch.ng h�n –nh�ng 
không gi�i h�n vào- complementary colors, 
split complementary, hay triadic) và làm ��m 
nh�t (color intensity), v.v.. 

Trình b�y s�p x�p bài v� �òi h-i chuyên 
viên có ngh� thu�t, bi�t k, thu�t trình b�y 
(layout), x( d�ng photoshop, và quen thu�c 
v�i Acrobat pdf. Mu�n trình b�y m�t bài cho 
có m, thu�t, ng��i chuyên viên ph
i m	t th�i 
gi� ��c toàn bài, �� sau �ó tìm ki�m hình 
nh 
hay hình v� ngh� thu�t (clip art) thích h�p, và 
s�p x�p vào �úng n�i �úng ch$ phù h�p v�i 
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�o�n v�n bài vi�t. Hình 
nh ph
i ���c dùng 
photoshop l�c sáng t�i �� sau khi in, hình s� 
không b� quá nh�t hay quá t�i. 

M$i bài sau khi layout ���c hoán chuy�n 
sang d�ng pdf g(i ��n ban biên t�p ki�m soát 
và cho ý ki�n m�t l�n chót tr��c khi hoàn t	t. 
V�i d�ng pdf bài v� chuy�n cho nhau t� máy 
�i�n toán này sang máy khác không b� thay �&i 
hay ch�y hình, và m�i thành viên trong BPT 
bi�t là bài v� hình 
nh trình b�y th� nào trong 
d�ng pdf s� hi�n ra nh� v�y trong b
n in Lá 
Th�. Tuy nhiên vì k, thu�t làm b
n k�m và 
kh
 n�ng máy móc c a nhà in, hình 
nh 
th��ng không rõ b�ng b
n pdf.  

Toàn b� LT t� hình bìa ��n bài v� bên 
trong sau khi ���c hoàn t	t d��i d�ng pdf, 
���c in  b�ng laser m�t b
n chính �� ��a nhà 
in ch�p hình làm b
n k�m và in.  

4/ BPT  Lá Th� vùng Hoa Th�nh Ð�n �ã h� 
th�ng hoá công vi�c xu	t b
n và phát hành Lá 
Th�. Bài v� g(i ��n BPT tr��c tiên ���c 
chuy�n ��n AH Hoàng ng�c 'n �� hoán 
chuy�n sang mã UNICODE, phân lo�i, �ánh 
s�, r%i m�i ���c g(i t�i các AH khác duy�t xét 
phê bình. Nhng bài v� ���c tác gi
 s(a �&i 

hay ban biên t�p �� ngh� tác gi
 s(a �&i l�i 
���c c�p nh�t hoá v�i m�t s� ghi m�i cho ��n 
khi h�t thay �&i và s0n sàng cho vi�c s�p x�p 
trình b�y (Layout). B
ng li�t kê bài v�, tác gi
, 
hình 
nh sinh ho�t các vùng, có ghi rõ hình 
nào ���c x�p vào bài nào. B
ng li�t kê bài v� 
c*ng ���c dùng �� �úc k�t b
ng m�c l�c c a 
Lá Th�. H� th�ng li�t kê �ánh s� bài v� này 
r	t hu d�ng cho vi�c xu	t b
n LT n�m 2005 
khi BPT g%m nhng AH � r
i rác các n�i xa 
nhau. 

Tôi hy v�ng BPT Lá Th� n�m 2005, v�i c� 
g�ng và tinh th�n �%ng ��i, kh
 n�ng ph�i h�p 
công vi�c, k, thu�t tân ti�n �i�n toán và thông 
tin, s� chu toàn xu	t b
n và phát hành Lá Th� 
theo m�t ph��ng pháp t& ch�c �i�u hành m�i, 
bao g%m Ái Hu � các n�i xa nhau tham d#. 
V�i t& ch�c m�i này, BPT Lá Th� s� có tính 
cách liên t�c, nhng thành viên m�i s� không 
b1 ng1 vì luôn luôn có nhng thành viên c* có 
kinh nghi�m làm vi�c chung, và tôi hy v�ng 
không bao gi� có tr��ng h�p t	t c
 các thành 
viên trong BPT ��u là ng��i m�i, m$i khi Lá 
Th� chuy�n vùng. � 
 

  
 

 
Nh� m	t ��nh l�, nhi�m k� m�i Ban Ph� Trách Lá Th� b�t ��u 

t� tháng 9 m�i n�m và hoàn mãn vào tháng 8 n�m sau �� phát hành 
hai k� báo mùa Xuân và mùa Thu.  

Bài th� sau �ây k� l�i công vi�c c�a m	t BPT tu�n t� theo th�i 
gian trong chu k� �ó. 

Ti�u Vác S� 
Tình thân , Công-Chánh ��p thay! 

Lá-Th� liên k�t m i dây m	t th�i 
* 

Tháng chín nh�n “vác ngà voi”, 
L�p Ban ph� trách, góp l�i, chung vai. 

Tháng m��i ti�p n i g�i m�i, 
Thi ca, xã lu�n n�i n�i bay v�. 
M��i m	t,là tháng nng n�, 

!i�n th� b�u phi�u, tràn tr� h	p th�. 
M��i hai bình ch�n v�n t�, 

Lay-out, chuy�n mã, “ng"t ng� con tàu”. 
Tháng giêng "n loát trao mau, 

S  Xuân b�ng n#, k�p ngày ��u Xuân! 

Tháng hai th� giãn tinh-th�n 
Tháng ba �ón nh�n t�ng b�ng khen chê. 

Tháng t� v�n �	ng b�n bè, 
V�n th�, t� s�, g#i v� Lá Th� . 
Tháng n�m ki�m �i�m v�n t�, 

Chuy�n U-ni-code, nh"t nh� m	t màu. 
Tháng sáu ch�m vi�c lay-out, 

Dung nhan Công-Chánh, b
nh bao v�i ��i 
Tháng b
y ��n t�a con thoi, 

Mùa Thu tháng tám, ngà voi công thành! 
* 

Sánh vai gi$ tr�n m i tình, 
!ã th��ng thì vác, công trình có nhau! 
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Lê nguyên  
 Thông 

 
 
 
 
 
 
 
 

ây là m�t ph��ng pháp t��ng ��i m�i l� ��i 
v�i Úc vì k� thu	t này ch�a ��
c ph� thông 
cho l�m t�i �ây. Công cu�c xây dng c�u qua 

���ng Vòng Liên Tr�c Mi�n Tây t�i (Western Ring 
Road) Melbourne là m�t trong nh�ng c�u dùng 
ph��ng pháp này. K� thu	t này �ã ��
c dùng tr��c 
�ây khi xây nh�ng c�u phía Tây trên cùng tr�c l� này. 

Nh�ng ng��i lái xe có th� s� ng�c nhiên không bi�t 
cây c�u làm t� h�i nào và t� �âu ch�y ra b�c ngang 
qua xa l� trong kho�ng th�i gian qua vài �êm ng�n 
ng�i thôi, Di�n ti�n xây dng c�u b�c ngang qua 
���ng Vòng Phía Tây Melbourne, (WRR 
Thomastown). 

Hình �nh ghi l�i trong máy quay phim 

Su�t th�i gian ��y c�u ra các tr� c�u, các hình �nh �ã 
��
c ghi l�i ��y �� b�ng máy quay phim cách quãng 
cho th�y c�u �ã ��
c xây dng m�t cách ��c �áo - trái 
v�i cách quy ��c bình th��ng - g�i là "��a ra d�n d�n" 
th	t là m�t k� thu	t k  di!u. 

Cây c�u này ch" là m�t ph�n nh# c�a công trình c�u 
���ng dài 17 cây s� ��
c xây c�t �� xe c� ch�y tránh 
khu vc ngh$t xe m%i ngày ��n khu vc Craigieburn & 
phía B�c Melbourne. �o�n ���ng này n�i li�n ���ng
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 Vòng Phía Tây t� Thomastown v�i Xa l� 
Hume  t�i Craigieburn. Chi phí cho toàn công 
trình là 306 tri!u Úc kim do chính ph� tài tr
.  

T�ng �o�n nh# c�a c�u �ã ��
c s�n xu�t ti�n 
ch� t�i m�t n�i khác tr��c khi chuyên ch& ��n 
công tr��ng �� ��
c n�i l�i v�i nhau thành 
m�t cây c�u dài 100 mét & trên b�. 

Toàn b� c�u sau khi n�i l�i ch't ch� v�i nhau 
bên trên m�t h! th�ng ���ng r�y và r�i v�i s(c 
��y c�a hai con ��i thu) lc, c�u ��
c ��y ra 
d�n d�n t� m�t bên b� c�a ���ng Vòng Phía 
Tây sang ��n bên kia b�, v�
t qua sáu l�n 
���ng xe ch�y. D* nhiên là trong su�t th�i 
gian ��y c�u ra, xa l� �ã ph�i �óng c+a t�m 
th�i qua b�n �êm �� thc hi!n công tác này 
trong s an toàn c�a m�i ng��i. 

Cây c�u ��
c di chuy�n v�i t�c �� kho�ng 11 
cm m%i phút. �o�n phim ghi la,  quá trình ��y 
c�u m�t �úng 24 gi� m�i hoàn t�t.   

M�t ph�n c�u �ã ��
c ��y ra ngoài tr� c�u, 
còn l�i ���ng r�y. 

M�t vài chi ti�t v� vi�c ��y c	u d	n d	n: 

• C�u g�m có  32 ph�n nh# ��
c ti�n 
ch�  t�i Sunshine.  

• Nh�ng ph�n nh#  này ��
c chuyên ch& 
��n công tr��ng và ��
c n�i l�i v�i 
nhau b�ng dây cáp h	u áp xi�t ch't l�i 
�� tác ��ng nh� m�t c� c�u c�u �'t 
trên m�t h!  th�ng ���ng r�y  

 
Hình 1: C�u xây trên b� 

 
Hình 2. Ráp n�i trên b� hoàn thành 

 
Hình 3. C�u di chuy�n do s�c ��y c�a hai con 

�	i thu
 l�c 
 

 
Hình 4  M	t ph�n c�u �ã ��c ��y ra ngoài 
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• C�u dài t�ng c�ng 100 mét  v�i s(c 

n'ng 1800 t�n.  

• M�t m-i c�u b�ng s�t n'ng 60 t�n ��
c 
n�i vào ��u c�u �� h��ng d.n c�u di 
chuy�n t� b� phía Nam �i qua hai tr� 
c�u & gi�a r�i ��n b� bên kia.  

• Sau khi hoàn t�t c�u s� thành m�t cây 
c�u 3 nh,p.  

• Xa l� ���ng Vòng Phía Tây ��
c 
�óng t� ���ng Edgars, Thomastown 

��n Xa l� Hume, Campbellfield �� b�o 
��m s an toàn cho m�i ng��i. 

Công trình Craigieburn: 

Toàn b� cô ng trình ��
c d trù s� hoàn t�t 
vào cu�i n/m 2005.Hi!n nay kho�ng 50 ph�n 
tr/m công tác �ã hoàn t�t. Sau khi hoàn t�t, 
ng��i s+  d�ng xa l� này s� ch" m�t �� 10 phút 
thay vì ph�i m�t 40 phút nh� m�i khi trong gi� 
cao �i�m qua Xa l� Hume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 6. C�u �ã ��t vào v� trí 

Hoàn t�t công tác ��y c�u �'t trên hai tr� và 
n�i vào b� phía B�c 

  
NNgg����ii    ����pp    mm��tt    ll��nn    gg��pp  

(Trên  chuy�n xe  RER  Savigny - Paris, 
tháng 12 n�m 2000) 

 
M�t nàng  ��p  h�n  tr�ng r�m  muà  h�, 
Môi  ng�t  ngào  nh�  qu�  chín  trên  cây .  
Dáng  hình nàng  là  nh�a  s�ng  tràn  ��y 
Cu�  v�  tr�  gom  vào  trong  c�  th� . 

Tóc vàng  xõa   trên  b� vai  di�m  l� 
Là  su�i  m�  th�  m	ng  c�a   thi  nhân . 
Ánh  l�a  h�ng  trên  má  nh�  ân  c�n 
�ón  m�i  k   tình  si  vào  c!i  m	ng . 

 
Nàng  nh�  bi�n  v"i  sóng  gào  gió  l	ng, 
Nh�ng  con  thuy#n  du  t�  v$n  ra  kh�i ; 
Bao  hi�m  nguy  gian  kh%  �ã  quên  r�i, 
Ch&  còn  th'y  bóng  hình  ng��i  duyên  dáng . 

�ôi m�t  �ó : hai  vì  sao  sáng  l�n 
S(  d�n  ���ng  ��a  l�i  ��n  �am  mê, 
Nh�  Ki#u  x�a, trong  �au  �"n  não  n# 
�ã  vùi  l'p  m	t  ki�p  ng��i  T)  H�i. 

Chuy�n  xe  l�a, tr�"c  nhà  ga, d)ng  l�i,  
Paris  �ây : bao  k   xu�ng  ng��i  lên. 
Tôi  r�i  xe, lòng nh"  mãi  không  quên 
Cái  nhan  s�c  tuy�t v�i  khêu  gi  'y .  

 Tô  V�n 

 

Hình 5. M�i s�t 
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Hà Ng�c-Th�ch  

  

L�i tác gi�:  Tuy là m�t ngh� "b�t ��c d�" -mà bây gi� là m�t  "sinh k�" -  tác gi	 c
ng có c� h�i 
h�c hi thêm v� ngành l�c n��c r�t nhi�u.  Trong bài này tác gi	 s� trình bày cùng quý v� ��c 
gi	 tr��c h�t là s� l��c nguyên t�c l�c n��c, sau �ó xin tóm l��c v� h� th�ng cung c�p n��c cho 
�ô thành Sàigòn.qua nhi�u giai �o�n l�ch s�. 

Ph�n I 

 Khái ni�m v� l�c n�	c (water treatment concepts) 

 Các thành ph�n trong n�	c: 

Trong n��c g�m có các ch�t c�ng (solids) và các ch�t h�u-c� (organic matters) hòa tan (soluble) 
trong n��c.  Các ch�t c�ng (solids) có th� th�y 	�
c qua m�t th��ng nh� sn, cát, và nh�ng h�t 
nh� li ti (suspended solids) ti�m �n trong n��c.  Các ch�t h�u-c� hòa tan trong n��c không th� 
th�y 	�
c. 

Thanh l�c n�	c (Water purification): 

�� thanh l�c n��c, các ch�t không ph�i n��c c�n 	�
c l�y ra kh�i n��c.  N��c còn li là n��c 
nguyên ch�t hay n��c l�c (purified water). 

Ph�
ng pháp l�c n�	c thô s
 c�a �ng bào ta � thôn quê và các t�nh l�: 

Thu� nh� tác gi� 	ã th�y trong gia 	ình l�c n��c b�ng cách b� vào lu n��c sông m�t ít phèn 
chua (t�c alum hay Aluminum Sulfate) r�i dùng tay qu�y cho n��c xoáy tròn th�t nhanh.  Sáng 
ngày hôm sau, n��c 	�ng im, trong su�t, d��i 	áy lu có m�t l�p c
n r�t d�y.  Ch� còn thi�u vi�c 
	�a n��c qua "h� l�c" b�ng cát, than, và sn 	� có n��c l�c trong t�t h�n.  �ó ch� là giai 	on 
	�u c�a ph��ng pháp l�c n��c hi�n 	i. 

Ph�
ng pháp l�c n�	c ngày nay: 

Mu�n loi các ch�t c�ng, ng��i ta dùng cách 	� cho các ch�t c�ng (suspended solids) l�ng 
xu�ng (settling) 	áy h�.  Mu�n loi các ch�t hòa tan (dissolved matters) trong n��c thì c�n làm 
cho các ch�t hòa tan trong n��c cô 	�ng li (coagulate) thành m�t ch�t 	�c s�n-s�t (floculation / 
flocs) g�i là c
n (sludge). Sau khi to c
n, n��c ch�y qua nhi�u ng�n trong h� l�ng (settling 
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basins) 	� gn l�c.  N��c s  tr�i qua m�t h� l�c b�ng cát, than c�i, và sn.Sau khi l�c,  n��c 
	�
c sát trùng b�ng ch�t chlorine.  

Các hóa ch�t dùng �� l�c n�	c: 

Các ch�t hóa h�c th��ng dùng cho vi�c l�c n��c là các ch�t mu�i (metal salts) c�a 2 loi kim khí 
nhôm và s�t (salts of Aluminum & Iron), 	ó là 

Aluminum Sulfate [Al2(SO4)3] hay là Alum t�c là "phèn chua" th��ng dùng 	� l�c n��c u�ng 
(activated carbon c!ng có th� dùng 	� l�c n��c, nh�ng r�t 	�t ti�n) 

Ferric Chlorite [FeCl36HO2] 	ây là m�t hóa ch�t dùng trong vi�c l�c n��c c�ng (coagulant for 
wastewater treatment) dùng ferric chlorite th��ng 	i 	ôi v�i vi�c x" d#ng polymer là m�t ch�t 
làm t�ng coagulation mau h�n.  

Chlorine Cl2: là m�t ch�t sát trùng dùng r�t h�u hi�u cho c� l�c n��c u�ng l$n l�c n��c c�ng 

N�	c ng�m: N��c ng�m hay n��c gi�ng, không c�n l�c nh�ng c�n 	�
c sát trùng. 

     Phát h�a s� �� l�c n��c u�ng:   

             
                                                       Chlorine              Alum (Phèn Chua)         
                                                           Cl2                        Al2 (SO4)3       
 
  
      
Ngun n�	c sông                                   g�n loc                             phòng hòa hóa ch�t     
(Th�
ng Ngu�n)                         (Pre-sedimentation)                 (Mixing & Coagulation)        
       (Intake)                                                       
             
                                   H T�o C�n 
                                 (Flocculation)                                                    
                               

          
                      H� L�ng 

             Chlorine           (settling tank) 
       Cl2       
                                                  
           

“Thu� �ài” �� phân ph�i n��c 
           (Distribution) 

                  Sát Trùng                            H� l	c 
  (Water Consumers)               (Chlorination)                              (Filters) 

    [Disinfection] 
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Ph�n II  
Ti�n thân Sàigòn Th�y C�c và quá trình phát tri�n 

 L�i tác gi�:  Tác gi	 �ã ��c các tài li�u này t�i S� K� thu�t c�a Sàigòn Th�y C�c h�i n�m 
1974. Các tài li�u �uoc vi�t b�ng Pháp ng� và  Anh ng�; ��n bây gi� �ã quên h�t mà tác gi	 l�i 
không th  có tài li�u nào khác �  tham kh	o.  Xin quý ��c gi	 thông c	m cho. 

  
Ng�
c dòng l%ch s", khi Pháp chi�m Nam-k& lúc b�y gi� vào kho�ng n�m 1884-1886, công binh 
Pháp 	ào m�t h� cn (shallow basin) th�t l�n � 	��ng Duy-Tân ti góc 	��ng Testart (Công 
Tr��ng Chi�n-s', g�n Tr��ng Lu�t) 	� l�y n��c và 	�ng th�i 	ào nhi�u gi�ng cn (shallow 
wells) � v��n cao su hai bên 	i l� Norodom tr��c Ph� Toàn Quy�n, 2-bên 	��ng Richaud, 
Testart, MacMahon v.v... (captage de l'eau) 	� t�p trung n��c vào h� cn và b�m 	i phân ph�i.  
Thot k& th�y, Sàigòn ch� có 20,000 dân và Ch
 L�n 50,000 dân.  Nh�ng dân chúng gia t�ng r�t 
nhanh.  Vào cu�i th� k( 19 và nh�ng n�m 	�u c�a th� k( 20, dân chúng Sàigòn t�ng lên trên 
50,000 ng��i và Ch
 L�n t�ng lên trên 200,000 ng��i.  Các gi�ng cn không còn kh� n�ng cung 
c�p n��c cho dân chúng.  B�y gi� ng��i Pháp cho 	ào các gi�ng sâu (deep wells) c!ng � trong 
v��n cao su tr��c Ph� Toàn Quy�n và r�i rác � 	��ng Richaud, Testart, MacMahon (Công Lý), 
và l�n h�i lên t�i sân golf Gò V�p, Tân S�n Nh�t, Phú Th�, v.v...  Trong khi 	ó thì h� cn 
(shallow basin) � 	��ng Duy-Tân li 	�
c thay th� b�ng các l�u n��c (chateaux d'eau = elevated 
water tanks) hay "th�y 	ài" b�ng s�t.    

 Ti Sàigon n�i có h� cn 	�u tiên 	�
c d)ng lên 2 ho�c 3 l�u n��c b�ng s�t s�n 	en, n�m trong 
khuôn viên c�a b�n doanh khu STC Sàigon (Réseau de Saigon).  Song song v�i vi�c xây l�u 
n��c (th�y 	ài) � khu Sàigon, � Ch
 L�n và Gia �%nh c!ng có nh�ng l�u n��c t��ng t).  Các 
l�u n��c này có l  	ã hoàn t�t vào th�p niên th� ba (1920s) c�a th� k( 20. 

 Có t�t c� 72 gi�ng sâu (deep wells), còn 	�
c g�i là "gi�ng Layne" vì do công ty Layne khoang 
gi�ng và 	�t máy b�m n��c, hot 	�ng lúc 	�u.  Trong th�i gian dài, m�t s� l�n trong các gi�ng 
này b% cát l�p 	i, không hot 	�ng 	�
c.  ��n n�m 1944, m�t k* s� Pháp vi�t m�t b�n phúc trình 
k*-thu�t r�t dài (technical report) b�ng Pháp ng� ph�ng 	oán dân s� Sàigon - Ch
 L�n s  t�ng 
lên t�i 2 tri�u hai tr�m ngàn (?) vào th�p niên 70 (1970s) và 	� ngh% l�y n��c sông t+ th�
ng 
ngu�n � Th� D�u M�t 	� cung c�p cho Thành ph� Sàigon - Gia �%nh.  �� ngh% tuy r�t hay, 
nh�ng s) hi�n di�n c�a ng��i Pháp � �ông D��ng t+ th�i-	i 	ó tr� 	i - ngay c� lúc h� tr� li 
Vi�t nam n�m 1945 - r�t b�p bênh cho nên 	� ngh% này không 	�
c th)c hi�n b�i ng��i Pháp. 

 ��n th�p niên 60 (1960s), Sàigon Th�y C#c 	�
c thi�t l�p 	� 	�m nhi�m và ti�p t#c các hot 
	�ng c�a "Compagnie des Eaux et Electricité" do ng��i Pháp 	� li.  C!ng trong th�p niên 60 
(1960s) hãng Hydro Technique c�a Hoa K& có vi�t m�t b�n nghiên c�u cho h� th�ng n��c l�y t+ 
sông ��ng Nai ti Biên Hòa và 	�m nhi�m xây c�t nhà máy n��c Th� ��c cùng h� th�ng l�c 
n��c mà ta th��ng g�i là "n��c ��ng Nai." 

H� th�ng n��c sông ��ng Nai b�t 	�u l�y n��c (intake) trên th�
ng ngu�n (upstream) c�a thành 
ph� Biên Hòa 	� 	�a v� nhà máy l�c n��c ti Th� 	�c.  N��c loc 	�
c b�m v� các th�y 	ài 
(elevated water tanks) � Sàigon, Ch
 L�n, và Gia �%nh b�ng 2 	��ng �ng cái th�t to b�ng bê-
tông c�t s�t.  Quý v% h,n còn nh� các tháp cao (cheminées d'equilibre) trên 	��ng �ng d$n n��c 
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này v� Sàigon  	� cho không khí thoát ra h�u tránh b% b� �ng vì búa n��c (water hammer = les à-
coups de bélier).  Ng��i M* không dùng cheminée d'equilibre mà ch� dùng "air release valve" 	� 
cho không khí t# li ch- cao nh�t c�a 	��ng �ng - 	�n m�t áp su�t nào 	ó - 	�
c t) 	�ng thoát 
ra ng� h�u tránh áp su�t t�ng cao làm b� �ng n��c. 

M�c d�u 	ã có h� th�ng n��c ��ng Nai, nhu c�u n��c 	� cung c�p 	�y 	� cho Sàigon, Ch
 L�n, 
và Gia �%nh v$n còn là 	i�u mong ��c.  Các gi�ng sâu (deep wells) lúc b�y gi� ch� còn li m�t 
n"a (1/2), t�c là kho�ng 30 t�i 32 gi�ng có kh� n�ng hot 	�ng và 	�
c Sàigon Th�y C#c cho 
b�o trì 	úng m�c 	� d) phòng (khi 	��ng �ng cái d$n n��c t+ Th� ��c v� b% phá hoi).  ��n 
n�m 1972, m�t hãng C� v�n k*-thu�t Nh)t B.n tên "Nihon Suido Engineers" sau 18 tháng 
nghiên c�u và 	o 	c 	ã hoàn t�t m�t b�n "Nghiên-C�u Kh� Thi" (Feasibility Study) c�a h� 
th�ng m�i cung c�p n��c u�ng cho Sàigon - Gia �%nh cho mãi t�i n�m 2002.  Nhóm chuyên-gia 
Nh)t-B.n sang Vi�t Nam ph�ng 	oán (projecting) r�ng 	�n n�m 2002, dân chúng Sàigon - Gia 
�%nh s  t�ng lên g�n 6 tri�u ng��i, h� th�ng n��c - m�i và hi�n h�u - s  	� dùng cho dân s� 	ô-
thành Sàigin vào n�m 2002.  B�n nghiên c�u kh� thi 	�
c vi�t b�ng Anh-ng� r�t l�u loát. 

D) án này g�m có m�t nhà máy l�c n��c sông th� hai xây c�t cnh nhà máy n��c Th� ��c hi�n 
h�u.  N��c sông s  l�y t+ Th� D�u M�t cách Sàigon 25 miles d$n v� nhà máy Th� ��c 2 	� 
thanh l�c.   ��ng th�i, các gi�ng sâu (deep wells) s  	�
c 	ào t+ Ngã-t� B�y Hi�n d�c theo (hai 
bên 	��ng) Qu�c L� 1 lên t�i H�c Môn.  S� gi�ng d) 	%nh 	ào vào kho�ng 72 gi�ng m�i.  N��c 
gi�ng s  	�
c sát trùng và b�m  th,ng vào "�ng n��c cái" (water main) 	� phân ph�i.  ��u "�ng 
cái" c�a n��c gi�ng s  	�
c n�i vào (connected) 	�u "�ng cái" n��c m�t (surface water) l�y t+ 
Th�-D�u-M�t.  Hai (2) "�ng n��c cái" này s  g�p nhau ti m�t 	%a 	i�m xa nh�t cách 2 ngu�n 
cung c�p n��c.  M#c 	ích c�a vi�c n�i 2 �ng n��c c�a hai ngu�n khác nhau là 	� gi�m b�t s) 
m�t áp su�t (headloss reduction).  

Trong khi Sàigon Th�y C#c còn ch�a vay (borrow) 	�
c ti�n c�a "ngân hàng qu�c t�" 	� th)c 
hi�n "d) án này" thì tình hình Vi�t Nam bi�n 	.i b�t th��ng h�i tháng T� n�m 1975 nh� quý 	�c 
gi� và các ái h�u 	ã bi�t.  L%ch s" Vi�tnam 	ã sang trang.  Do 	ó d) án này không 	�
c th)c 
hi�n d��i th�i-	i Vi�t Nam C�ng Hòa. 

 
 
 
 
Ng! r�ng sông �ã xa ngu�n 
Ng! r�ng núi v"n l#ng bu�n  thiên thu 
Ng! ��i mình v"n  hoang vu 
Nào hay vang v�ng l�i ru ân tình 
 
Ng! r�ng ng��i v"n l#ng thinh 
Ng! r�ng ng��i �ã quên tình ngh�a x�a 
Ng! ng��i quay m#t th� � 
Nào hay tình c
 v"n ch� ��i nhau 
 

 
 
Ng! th� còn khóc tình s$u 
Ng! v$ng tr�ng c
 v� �âu xa r�i 
Ng! �à cách bi�t muôn ��i 
Nào hay duyên m�nh xui ng��i g#p ta 
 
Ng! r�ng chuy�n �y phôi pha 
Ng! r�ng ng��i �ã xa ta thu� nào 
Ng! tình yêu �ã nh�t màu 
Nào hay h�nh ng� d�t dào tình x�a 
 
                                  Nguyên Khoa 
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Lamartine    

ph�ng d�ch th� cu� Lamartine - Tô V�n 
 
 
Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,  Trong �êm th�m-th�m vô biên, 
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,  Con thuy�n ��nh m�nh tri�n miên xuôi giòng . 
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges  B� ��i vô t	n mênh mông,  
Jeter l'ancre un seul jour ? 
âu là b�n �	u �� hòng th� neo 
 
 
Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière, H �i ! n�m m�i v�a qua, 
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, Gi� �ây �áng l� �ôi ta sum v�y. 
Regarde ! Je viens seul m'asseoir sur cette pierre Nh�ng nay trên phi�n �á n�y , 
Où tu la vis s'asseoir ! Riêng ta ngi nh� nh�ng ngày n�m x�a . 

 
 

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, N�m x�a , n��c v� d��i ghành, 
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, Ri tan thân xác trên thành �á xanh . 
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes Gió tung b�t n��c long lanh 
Sur ses pieds adorés. Nô �ùa m�n tr�n �ôi chân ng��i tình . 

 
 

Un soir, t'en souviens-tu ? nous voguions en silence . H còn nh� phút th�n tiên 
On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, 
ôi ta yên l�ng trên thuy�n l��t êm . 
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence Không gian d��ng �ã l�ng im, 
Tes flots harmonieux. Ch� còn ti�ng sóng ti�ng tim chan hòa . 
 
 
Tout à coup, des accents inconnus à la terre B�ng �âu thoang tho�ng xa xa , 
Du rivage charmé frappèrent les échos : Tr�i lên tr�m b�ng thi�t tha m�y l�i ; 
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère Sóng d��ng l�ng ti�ng im h�i, 
Laissa tomber ces mots : 
� nghe l�i k� ngàn ��i ta yêu : 
 
 
"Ô temps! Suspends ton vol et vous heures propices! 
Suspendez votre cours ; 
Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! 

" Th�i gian sao ch�ng ng�ng bay 
Cho ta t	n h��ng nh�ng ngày thanh xuân. 

Th�i gian sao ch�ng d�ng chân 
Cho ta s�ng mãi ái ân muôn ��i . 
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Assez de malheureux ici-bas vous implorent 
Coulez, coulez pour eux ; 
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent 
Oubliez les heureux 

Th�i gian sao ch�ng mau trôi 
Cho ai �au kh� cho ng��i tr�m luân ; 

Quên �i �ôi l�a tình nhân 

ang xây m�ng � p ái ân m�n nng.  

 
 
Mais je demande en vain quelques moments encore 
Le temps m'échappe et fuit. 
Je dis à cette nuit : Sois plus lente et l'aurore 
Va dissiper la nuit. 

Ta van thành kh!n gi� �ây 
Làm sao th�i kh"c �êm n�y dài thêm . 

Nh�ng th�i gian �ã qua êm, 
Bình minh �ã ��n, bóng �êm tan ri . 

 
 
 
Aimons, aimons donc ! de l'heure  
 fugitive, 
Hâtons-nous, jouissons ! 
L'homme n'a point de port, le temps 
 n'a point de rive 
Il coule et nous passons ! " 

Chìm trong v# tr$ mênh mang 
Th� nhân không b�n , th�i gian  

không b�. 
Hãy mau vào cõi tình m� , 

Tháng n�m ch�ng �%i ch�ng ch�  ai �âu". 

 
 
 
 
 
 

 
Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, 
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur, 
S'envolent loin de nous de la même vitesse 
Que les jours de malheur ? 

L� nào gi� phút �am mê 
Trong tình �&m th"m nguy�n th� bên nhau, 

C#ng nh� bao lúc �u s�u 
Cùng trôi m�t nh�p nh� h�u vô t�. 

 
 
Eh quoi ! n'en pourrons - nous fixer au moins la trace? 
Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entier perdus ! 
Ce temps qui nous les donna, ce temps qui les efface, 
Ne nous les rendra plus ! 

L� nào không th� kh"c ghi 
Cu�c tình êm � p m�t thì thi�u niên 

Mà th�i gian - cõi vô biên - 
N' mang vùi l�p n�i mi�n h� không. 

 
 
Eternité, néant, passé, sombres abîmes, 
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ? 
Parlez : nous rendez-vous nos extases sublimes 
Que vous nous ravissez ? 

H� không, qúa kh� l�ng im, 
Ng��i �em ngày tháng nh	n chìm n�i nao ? 

Tr� ta giây phút nhi�m m�u 
Mà ng��i �ã c��p chôn vào lãng quê. 
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Ô lac! rochers muets! grottes! forêt obscure! 
Vous que le temps épargne ou qu'il peut vous rajeunir, 
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 
Au moins le souvenir . 

 
H xinh, �á l�ng, r�ng t��i , 

Các ng��i còn mãi , d(u th�i gian qua . 
Ta mong ng��i gi� dùm ta 

D� h��ng �êm �y �	m �à ngàn n�m  
 
 
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, 
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, 
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages 
Qui pendent sur tes eaux 

 
 

H �i ! khi t�nh khi lay , 
Khi thông xanh th"m mê say ng"m nhìn 

Bóng soi trên m�t n��c xanh , 
L� l�i y�u �i�u bên ghành �á cao, 

 
 
Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, 
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, 
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface 
De ses molles clartés , 

Khi làn gió mát l��t nhanh, 
Vi vu trong lá trong cành trên cây, 

Khi tr�ng b)c , !n sau mây , 
M� soi m�t n��c h n�y n�m x�a , 

 
 
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
Que les parfums légers de ton air embaumé, 
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 
Tout dise : ils ont aimé 

Hay khi gió tho�ng bay qua, 
Vi lau than th� , th��t tha u�n mình ; 

Th�y ��u nghe th�y �inh ninh , 
Th�y ��u nh"c nh� cu�c tình n�i �ây ! 
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Nguy�n Công Thu�n 

 
 

Tôi có m�t cái ngh�. Ngh� c�a tôi n�m 
trong ngành �i�n và � ph�m vi cung c	p �i�n 
cho các n
i tiêu th�, nói nôm na là ph�n h� 
thng �i�n � "phía tr��c công t
". Tôi có 
nhi�u anh em bè b�n trong các ngành ki�n 
trúc và công chánh, tr��c làm vi�c � T�ng 
nha Ki�n thi�t và nhi�u c
 quan chuyên môn 
khác. Nh�ng h�i tr��c n�m 1975 tôi ch�a h� 
m�t l�n ngh� là có ngày tôi s� vào làm vi�c t�i 
T�ng nha Ki�n thi�t, làm vi�c v� ngành �i�n, 
nh�ng l�i ��i t� phía tr��c ra "��ng sau công 
t
".  

��u n�m 1977, trong m�t tâm tr�ng h�t 
s�c não n� v� cu�c sng, v� công vi�c làm, và 
v� t�
ng lai, tôi c g�ng ki�m cho mình m�t 
ch� yên thân, càng kín càng tt, c g�ng làm 
cho mình hòa l�n vào �ám �ông xung quanh 
�� ��ng b� ai dòm ngó. Tôi ��u �
n vào T�ng 
nha Ki�n thi�t, lúc �ó �ã ��i tên thành cái g�i 
là "Vi�n Thi�t k� và Quy ho�ch T�ng quát", 
v�n phòng chính v�n n�m � ���ng Phan �ình 
Phùng (b	y gi� �ã ��i thành Nguy n �ình 
Chi�u), Sài gòn. Tôi ��!c nh"n cho làm vi�c 
v�i h�ng b"c "K# s� 1" và l�
ng 56 ��ng m�t 
tháng. Khi trao cho tôi t� kh� ��c tuy�n d�ng 
v�i th�i gian ba tháng, ng��i cán b� c�a 
Phòng T� ch�c có nói thêm v�i tôi là "sau ba 
tháng chúng tôi s� c�u xét l�i tùy theo kh� 
n�ng c�a anh 	
 s�p x�p cho 	úng h�ng bc 
và l��ng b�ng". 

Tôi ��!c ��a vào làm t�i "X��ng �i�n" 
thu�c "Phòng Thi�t k� �i�n n��c". $ �ây 
ngoài hai nam cán b� làm tr��ng và phó 
x��ng  và  m�t  n%  cán b� k# s� �i�n, tôi g&p 
t	t c' kho'ng 6-7 ng��i anh em k# s� cán s( 
tr), r	t tr), ho&c ra tr��ng ��!c m�t vài n�m 

ho&c v�a m�i ra tr��ng. Tôi không bi�t và 
c*ng không nh� rõ t	t c' các ph�n vi�c c�a 
X��ng �i�n c*ng nh� h� thng t� ch�c c�a 
toàn Vi�n Thi�t k� và Quy ho�ch T�ng quát. 
Tôi ch+ nh� là m�i ng��i anh em chúng tôi 
��!c giao cho t�ng �� án: m�t x	p b'n v� 
ki�n trúc v� m�t khu nhà hay m�t c
 s� nào 
�ó, ho&c xây c	t m�i, ho&c c'i ti�n l�i. 
Th��ng các �� án này xu	t phát t� bên Ki�n 
trúc, sau khi ph�n ki�n trúc ��!c ch	p thu"n 
r�i thì các b'n v� ��!c giao qua các ph�n k� 
ti�p nh� k�t c	u (bê tông), �i�n, n��c, ... 

Ng��i tr��ng hay phó x��ng khi giao 
m�t h� s
 �� án cho m�t ng��i nào trong anh 
em chúng tôi th��ng ch+ nói v,n v-n m�t câu 
"anh ph� trách cái này!" Hai ng��i tr��ng 
phó x��ng th��ng ch+ có m&t vào ��u gi� và 
cui gi�. ��u gi� bu�i sáng dùng �� giao vi�c 
nh� trên cho anh em, cui gi� bu�i chi�u 
dùng �� h,i m�i ng��i "anh làm t�i 	âu r�i?" 
��u gi� bu�i tr�a thì c' x��ng ph'i có m&t �� 
nghe ��c báo. Báo do Vi�n mua s.n và m�i 
bu�i tr�a �� n/a gi� ��ng h� t	t c' anh em 
trong x��ng ng�i l�i r�i m�t ng��i ��c to lên 
t�ng bài báo cho m�i ng��i nghe. Riêng cô 
n% k# s� thì không th	y ��!c giao phó �� án 
nào mà ch+ th	y ph� trách các ph�n v�n phòng 
ph0m, nhu y�u ph0m, ... cho c' x��ng. Th+nh 
tho'ng ng��i tr��ng hay phó x��ng �i công 
tác v�ng chúng tôi ��!c l�nh n�p b'n v� và 
h� s
 �� án nháp cho cô n% k# s� này �� ký 
thay . 

Nh%ng ngày ��u khi tôi m�i vào làm, th"t 
h�u nh� tôi câm nh� h�n. D�n dà các anh em 
tr) c*ng nói cho tôi hay cái cách và không khí 
làm vi�c � �ây. L"t x	p b'n v� ki�n trúc ra r�i 
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t( mình suy ngh� làm th� nào thì làm, cho ��n 
khi nào có h� s
 hay b'n v� nháp cho h� 
thng �i�n thì n�p lên cho tr��ng phó x��ng 
ki�m soát. N�u có th�c m�c hay c�n h,i gì thì 
rán mà tìm câu tr' l�i ch� tr��ng và phó 
x��ng không tr' l�i. B�n 
ph"n chúng tôi là làm và 
chu0n b� tr' l�i ho&c gi'i 
thích các th�c m�c và câu 
h,i c�a tr��ng phó x��ng 
ch� không ph'i ng�!c l�i. 

Th"t tình mà nói, 
nhi�u anh em tr) m�i ra 
tr��ng, ch�a ��c ��!c h�t 
các b'n v� ki�n trúc, nhìn 
các b'n v� ch�a hình dung 
ra ��!c tòa nhà hình dáng 
th� nào, m&t ti�n m&t h"u 
m&t c�t ra sao, ch�a th� 
m��ng t�!ng ��!c ch� 
nào s� có �à bê tông, v�t 
ngang v�t d�c, làm sao mà 
h� có th� thi�t k� h� thng 
�i�n bên trong m�t tòa nhà nh� v"y, làm sao 
có th� ch�y dây, �&t bóng �èn, �&t công t�c � 
nh%ng v� trí thích h!p? T	t c' h� thng �i�n 
bên trong này còn ph'i theo �úng qui ph�m 
qui trình c�a nhà n��c, và cui cùng còn ph'i 
chi�t tính v"t li�u c�n thi�t. B'ng t�n kho, các 
qui cách v"t li�u, là nh%ng th� bí m"t c�a nhà 
n��c, chúng tôi không có quy�n bi�t t�i. Qui 
ph�m �òi h,i ph'i xài v"t li�u thích h!p cho 
các nhu c�u �&c bi�t, ví d� ph'i xài dây và 
bóng �èn lo�i "chng cháy và chng n�" trong 
các kho ch�a x�ng d�u, ví d� ph'i �&t công 
t�c an toàn � phía ngoài c/a bu�ng t�m, ... qui 
cách các v"t li�u này có ghi � trong sách (d�ch 
c�a Liên xô) nh�ng anh em chúng tôi ch�a h� 
��!c bi�t là trong kho và trong n��c có hay 
không. 

Thi�t k� thì c� làm, và m�i ng��i chúng 
tôi ��u ph'i nh� là n�ng su	t m�i ng��i, m�i 
x��ng, ��!c �o b�ng cách ��m s b'n v�. S 
b'n v� càng nhi�u, n�ng su	t càng cao. Do �ó 
m�i ng��i m�i �� án ��u n&n óc ngh� ra cho 
nhi�u "voi" �� v� cho h�t các trang "gi	y 
th�a". M�t b�c vách thay vì ch+ c�n m�t hình 
v� nh, là ��, chúng tôi c v� ra nhi�u m&t, c�t 

t�i c�t lui, l�i v� v�i t+ l� xích l�n, vi�t ch% 
th"t to. Anh em bên các x��ng khác ch�c 
c*ng làm nh� th� vì có nhi�u hình v� các c/a 
s�t x�p, c/a �i, c/a s� lá sách �ã ��!c phóng 
��i r	t �-p t� các hình v� m�u. C� vài hôm, 

ng��i tr��ng phó x��ng �i 
ngang, th	y anh em còng 
l�ng trên bàn v�, xáp l�i h,i 
"sao, 	��c m�y t�m b�n 
v�?" 

G&p nhau, và cùng làm 
vi�c v�i nhau m�i ngày, anh 
em chúng tôi d  tr� nên 
thân nhau. Tôi �em kinh 
nghi�m và hi�u bi�t h
n 
m��i n�m c�a mình ra giúp 
anh em, m�i �� án góp ý 
cho anh em bi�t nên làm th� 
nào, nên b�t ��u t� �âu, ... 
Ri�t r�i anh em có gì c� ��n 
h,i tôi mà không ch�u h,i 
tr��ng phó x��ng, và r�i 
��n cái lúc có th� nói là �i 

v�i anh em, tôi nói thì h� nghe mà tr��ng phó 
x��ng nói thì h� không nghe. 

Tôi th	y nguy hi�m, b�i vì mình �ã mun 
là tìm ch� yên thân, hòa l�n vào �ám �ông, 
mà bây gi� trong x��ng – tuy ch+ t�ng c�ng 
không quá m��i ng��i – thiên h� �ang nhìn 
t�i mình. Thêm vào �ó, m�i tr�a c�m cái chén 
và �ôi �*a �i qua bên kia ���ng �� �n c
m 
trong c�ng tin c�a s�, tôi c� âm th�m nut 
n��c m�t. R�i nh%ng lúc ng�i ung cà phê l� 
���ng, nhìn cu�c ��i trôi qua tr��c m&t , tôi 
th	y mình không ch�u �(ng n�i. Tôi �ã d!m 
tìm cách thay ��i công vi�c. 

Ch�a h�t th�i gian kh� ��c ba tháng, tôi 
��!c chuy�n sang "Phòng Qu'n lý K# thu"t". 
Phòng này lúc �ó ngoài ng��i cán b� tr��ng 
phòng, ch+ có hai "cây thu�c lo�i c� th�" là 
các anh �oàn H%u Kh'i (Ki�n trúc s�) và 
Tr�n ��ng Khoa (K# s� Công chánh). Anh 
Kh'i lo v� ki�n trúc, còn anh Khoa lo v� bê 
tông. Tôi ��!c ��a vào �ây �� lo ph�n �i�n. 
Phòng Qu'n lý K# thu"t là n
i ki�m soát và 
duy�t xét t	t c' h� s
 b'n v� k# thu"t do các 
x��ng thi�t k� làm, sau �ó m�i lên t�i Vi�n 
tr��ng ký �� cho h� s
 "xu	t vi�n". H� s
 b'n 
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v� không qua ��!c cái "'i" này thì không 
��!c trình lên Vi�n tr��ng mà ph'i hoàn v� 
các x��ng liên h� �� ho&c s/a ��i, ho&c b� 
túc, ho&c làm l�i toàn b�. D� nhiên ph�n làm 
l�i này s� không ��!c tính vào n�ng su	t n%a 
vì �ã tính r�i, do �ó mà cái phòng này là n
i 
nhi�u ��ng ch�m x'y ��n. 

Sau nhi�u l�n gay c	n, Phòng Qu'n lý K# 
thu"t lãnh thi�t k� toàn b� m�t �� án, bao 
g�m t� ki�n trúc, ��n k�t c	u và �i�n n��c, 
coi nh� dùng �� làm �� án m�u cho các 
x��ng. Tôi không nh� rõ chi ti�t �� án này, 
nh�ng nh� rõ m�t k1 ni�m v�a �au ��n v�a 
nh� ��i nh� sau. �úng ra �ây ch+ là k1 ni�m 
gián ti�p c�a tôi và m�t s ng��i khác, và là 
k1 ni�m tr(c ti�p c�a anh �oàn H%u Kh'i (Có 
nh� sai, xin anh Kh'i � Gia nã ��i và anh 
Khoa � Úc làm 
n b� khuy�t giùm).  

�� án c*ng l"p cho vi�c xây c	t m�t khu 
nhà dùng �� làm c
 x��ng bi�n ch� hay s'n 
xu	t gì �ó. ��u tiên anh Kh'i lo ph�n ki�n 
trúc, qua các giai �o�n s
 phát, s
 kh�i, ... gì 
gì n%a. Cui cùng, trong ph�n chi ti�t, khu 
nhà có m�t hàng máng xi n�m d�c theo m�t 
ph�n mái ngói, n�u không có máng xi thì 
n��c m�a trên mái s� �� xung theo mái nhà 
và �� sang ph�n �	t n�m bên kia hàng rào 
thu�c m�t khu nhà khác. Chuy�n này ��!c 
bàn cãi sôi n�i nhi�u l�n và m�t l�n anh Kh'i 
�i di�n th'o lu"n v�i viên phó phòng thi�t 
k�. Viên phó phòng mun h�y b, hàng máng 
xi này �� gi'm chi phí (và ch�c c*ng c tìm 
m�t chi ti�t nào �� xen ý ki�n mình vô), anh 
Kh'i không ch�u và dùng m�i lý l� c*ng nh� 
�i�u ki�n k# thu"t �� gi'i thích và trình bày. 
Viên phó phòng, không bi�t nghe có l�t l� tai 
không nh�ng ch�c là cãi không l�i anh Kh'i, 
thành ra cui cùng phang m�t câu, ��i ý nh� 
th� này "Các anh c� vi�n lý do k� thut, 
nh�ng các anh ph�i nh� r�ng luôn luôn 
chúng ta ph�i làm 	úng theo l�i d�y c�a bác 
và 	�ng". Tr�i �	t!!! 

Bây gi� ng�i ngh� và vi�t l�i mà tôi c*ng 
còn mun la lên hai ti�ng "tr�i �	t" n%a là!!! 
Lúc �ó ch�c anh Kh'i th	y nh� có ai l	y b�ng 
keo dán mi�ng l�i. Khi anh Kh'i k� l�i cho 
m�t vài anh em chúng tôi nghe, ai c*ng s%ng 
s�. D�o �ó là vào kho'ng gi%a n�m 1977, và 

m�t s các "cây c� th�" khác còn có m&t � 
Vi�n Thi�t k� và Quy ho�ch T�ng quát nh� 
các anh Tr�
ng ��c Nguyên, Nguy n K2, 
Lâm �c Th�!ng, v.v... Kinh nghi�m c�a anh 
Kh'i tr� thành kinh nghi�m c�a riêng tôi và 
có l� c�a vài ng��i khác n%a. Kinh nghi�m 
này không nh%ng ch+ dùng cho vi�c c0n th"n 
h
n trong các công tác khác mà còn �óng góp 
thêm vào m�t quy�t tâm �ã manh nha t� lâu: 
quy�t tâm r�i b, �	t n��c. 

�� án này sau �ã ��!c ch	p thu"n và g/i 
cho c
 quan yêu c�u, c
 quan này giao cho 
m�t xí nghi�p th(c hi�n (hình nh� là Xí 
nghi�p Xây l�p c�a Công ty Ngo�i th�
ng), 
�úng lúc anh Bùi H%u Lân v�a �i h�c t"p v� 
và làm vi�c cho xí nghi�p �ó tr��c khi anh 
��i v� C	p th�y (��i tên là Công ty C	p thoát 
n��c thì ph'i). Anh Lân ôm nguyên x	p b'n 
v�, cùng v�i anh Tr�
ng H%u L�!ng, sang 
g&p anh Kh'i và chúng tôi t�i Vi�n Thi�t k� 
và Quy ho�ch T�ng quát �� nói chuy�n. Anh 
Lân �ã h,i th�m nhi�u �i�u r�i cui cùng �ã 
khen m�t câu là "bây gi� mà các anh còn lp 
	��c m�t 	� án 	�y 	� nh� th� này thì qu� 
tht các anh còn gi�i l�m!" Có l� ý anh Lân 
mun khen chúng tôi gi,i v� nhi�u chuy�n 
khác ch� không ph'i chuy�n k# thu"t. 

Ph�n tôi, h�t ba tháng th�i gian c�a kh� 
��c tôi không th	y h� nói gì c', tôi làm thêm 
ba tháng n%a, c*ng không có gì khác. ��u 
tháng 7/1977 tôi n�p �
n xin ngh+. Phòng t� 
ch�c g�i tôi lên tr��c sau bn l�n, gi'i thích 
là "chúng tôi 	ang c�u xét tr��ng h�p anh 	
 
không nh�ng là s�p x�p l�i h�ng bc l��ng 
b�ng mà còn 	�a anh vào biên ch� luôn". Tôi 
vi�n lý do gia �ình, h� còn lý lu"n r�ng "trong 
tình hình còn khó kh�n chung, anh nên 	�t 
n�ng khó kh�n c�a 	�t n��c và c� g�ng t� 
kh�c ph�c các khó kh�n gia 	ình". Vì xin 
ngh+ h� không cho, cui tháng 7, nhân m�t 
c
n �au bu�n trong gia �ình (tôi m	t m�t ��a 
con), tôi xin phép ngh+ � nhà, r�i ngh+ luôn. 

Và cho ��n ngày tôi thoát ra ��!c kh,i 
n��c vào cui n�m 
1980, tôi không m�t 
l�n �&t chân tr� l�i 
vi�n n%a. 

  4/1984 
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         Lâm Nh�t An 

 
 

N�m 1954 sau ngày �ình chi�n, tôi ���c 
không quân tuy�n sang du h�c � Pháp v	 
ngành Công Tác Hàng Không. Vì ngành này 
m
i, thì�u cán b�,  nên khi v	 n�
c tôi ���c 
bi�t phái qua làm vi�c � Nha Hàng Không Dân 
s (HKDS).  Sau ba n�m tôi ���c g�i v	 l�i 
quân ��i.  

Th�i gian làm vi�c � HKDS là m�t th�i 
gian vui v�, tho�i mái, trong quá trình chuyên 
nghi�p c�a tôi. Ðây là m�t d�p �� tôi làm quen 
và dính líu ��n gia �ình Công Chánh.  Là m�t 
k� s� tr� tu�i, m
i t�t nghi�p, tôi ���c giao 
phó nhi	u trách nhi�m nên c�ng r�t t hào.  
Tuy nhiên tôi c�ng có nh�ng sai l�m do thì�u 
kinh nghi�m, và nh� may m�n nên �	u ���c 
tai qua n�n kh�i.  Câu chuy�n sau �ây x�y ra 
vào kho�ng 1958-1959,  khi tôi tham d vào 
công tác ti�p nh�n �ài vô tuy�n ��ng V�ng 
Tàu. 

Vô tuy�n ��ng là m�t ph��ng ti�n trong h� 
th�ng vô tuy�n du hành �� h�
ng d n phi c� 
trên tr�i t��ng t nh� h�i ��ng dùng v
i tàu bè 
trên bi�n.  Nguyên t�c áp d!ng vô tuy�n ��ng 
da trên s ��nh h�
ng c�a m�t dây tr�i (�ng - 
ten) hình khung dùng cho máy thâu.  Khi m"t 
khung trùng v
i h�
ng �ài phát thì tín hi�u 
nh�n vào dây tr�i s# l
n nh�t.  Trái l�i, khi m"t 
khung th$ng góc v
i h�
ng �ài phát thì tín 
hi�u nh�n vào s#  y�u nh�t.  %"c tính này r�t 
thông d!ng trong vi�c ��nh h�
ng và xác ��nh 
v� trí các �ài du kích trong th� chi�n th& hai, 
khi máy thâu và dây tr�i hình khung có th� 
g�n trên nh�ng xe h�i nh� ch�y trên ���ng b�.  
Vô tuy�n ��ng thì áp d!ng ng��c l�i.  %ài phát 

ra m�t tín hi�u có t�n s� và danh hi�u riêng 
bi�t �� các phi c� có th� bi�t và ��nh h�
ng 
bay v	 phía c�a �ài. 

%ài vô tuy�n ��ng V�ng Tàu thu�c lo�i 
trung t�n, ti�ng Pháp trung t�n là MF và ti�ng 
Anh là MW (medium wave).  T�n s� c�a �ài 
n'm trong kho�ng t( 500 ��n 1600kHz, và tín 
hi�u phát ra ���c ng�t �o�n theo danh hi�u 
c�a �ài, �ánh theo ký hi�u Morse.  Bi�t ���c 
t�n s� và danh hi�u, phi c� bay v	 V�ng Tàu 
có th� �i	u ch)nh máy thâu trên làn sóng c�a 
�ài.  Dây tr�i (ang-ten) c�a máy thâu trên phi 
c� ���c cu�n trên nh�ng khung ho"c hình tròn 
ho"c hình ch� nh�t, th$ng �&ng, d�c theo 
chi	u dài c�a thân máy bay.  Tùy theo c��ng 
�� c�a tín hi�u, h�
ng bay v	 �ài phát có th� 
xác ��nh và n�u gi� cho tín hi�u vào máy thâu 
lúc nào c�ng l
n nh�t thì máy bay s# bay v	 
h�
ng c�a �ài.  %ài vô tuy�n ��ng V�ng Tàu 
giúp cho các phi c� t( xa bay v	 không ph�n 
Saigon.  %�n V�ng Tàu m*i phi c� s# ���c 
h�
ng d n �áp xu�ng nh�ng phi tr��ng ph! 
c�n nh� Tân s�n Nh�t hay Biên Hòa, dùng 
nh�ng vô tuy�n ��ng khác có t�m phát y�u 
h�n. 

Các k� s� công chánh và chuyên viên hành 
chánh �ã ti�p nh�n các c� s� xây c�t theo �úng 
tiêu chu�n.  Nhi�m v! c�a tôi là ti�p nh�n các 
h� th�ng �i�n t+ và m� máy khai tr��ng �� 
xem có gì b�t th��ng tr�
c khi giao �ài cho 
nhân viên ��a ph��ng khai thác. 

%ài vô tuy�n ��ng V�ng Tàu ���c thì�t k� 
theo m�t ch��ng trình trang b� h�  th�ng phi 
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hành chung cho c� n�
c.  
Các d!ng c! �i�n t+ �	u �ã 
���c mua s,n t( Hoa K-.  
Theo l# th��ng công vi�c c�a 
tôi ph�i trôi ch�y d. dàng dù 
có kh� công �ôi chút.  Máy 
phát 40kW ho�t ��ng bình 
th��ng trên t�n s� �ã ��nh.  
Nh�ng ��n khi �i	u ch)nh b� 
ph�n phát sóng ra không gian 
thì tr!c tr"c x�y ra.  

B� ph�n phát sóng �ài 
phát vô tuy�n ��ng V�ng Tàu 
g/m có m�t dây tr�i làm b�i 
m�t c�t thép hình tr! cách 
�i�n ��i v
i ��t.  Dây tr�i 
���c n�i v
i máy phát b'ng 
m�t dây truy	n sóng.  Dây 
tr�i, dây truy	n sóng, và máy 
phát c�n ph�i ���c �i	u 
ch)nh �� s truy	n sóng ���c 
h�u hi�u.  Ðây c�ng gi�ng 
nh� tr��ng h�p c�a xe ��p.  
N�u vòng ��p nh� so v
i 
bánh xe thì t�c �� s# �i mau 
nh�ng ��p n"ng.  Trái l�i, 
n�u vòng ��p l
n thì ��p nh0 
nh�ng t�c �� xe s# ch�m.  
M�t bên thì ��p không n�i, 
m�t bên thì ��p nh0 nh�ng xe 
ch) di chuy�n chút ít.  Tru�ng h�p t�t nh�t x�y 
ra khi vòng ��p v(a s&c, ��p tho�i mái mà xe 
c�ng �i nhanh.   Vì v�y, các xe ��p �ua �	u có 
trang b� nhi	u vòng khía �� có th� thay ��i t1 
l� vòng ��p/bánh xe cho thích h�p m*i khi lên 
d�c.  2 các h� th�ng �i�n và �i�n t+ c�ng v�y.  
M*i b� ph�n có m�t �i�n tr� (resistance) riêng 
bi�t.  N�u t1 l� gi�a các �i�n tr� không theo 
m�t t1 s� thích h�p thì m�t ph�n công su�t s# 
b� ph�n chi�u tr� l�i, làm nóng các b� ph�n 
trong h� th�ng, và m�t �i d�
i d�ng nhi�t 
n�ng. 

B� ph�n �i	u ch)nh dây tr�i g/m m�t s� 
c�m &ng �i�n (inductor) và �i�n dung 
(capacitor) g�n v
i nhau, ch&a trong m�t h�p 
kim lo�i có mái tôn che trông gi�ng nh� m�t 

c�n nhà nh� kích th�
c �� kho�ng 1.5m x 2m 
x 1.5m n'm c�nh dây tr�i.  Theo tài li�u k� 
thu�t, dây tr�i ���c �i	u ch)nh b'ng cách thay 
��i s� vòng c�a m�t c�m &ng �i�n.  %i	u này 
m
i xem thì th�t d. dàng, nh�ng m"c d�u tôi 
�ã làm h�t cách, b� ph�n v n không �i	u ch)nh 
���c.  Cu�i cùng tôi tìm ra nguyên nhân là b� 
ph�n c�m &ng �i�n quá ng�n, không �� vòng 
�� �i	u ch)nh trên t�n s� c�a �ài.  Nói cách 
khác c�m &ng �i�n mà tôi �ang có �ã ���c ch� 
t�o �� dùng cho m�t �ài vô tuy�n ��ng có t�n 
s� cao h�n t�n s� dùng cho V�ng Tàu. 

Sau này, kinh nghi�m làm vi�c cho tôi bi�t 
s� su�t và sai l�m khi nào c�ng có, và ki�m 
ph�m là m�t công tác quan tr�ng, thi�t y�u 
trong m�i lãnh vc s�n xu�t. 

 

V�ng Tàu 
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Lúc �ó tôi � tr�
c m�t tr��ng h�p r�t khó 

x+.  Dây tr�i ch�a ���c �i	u ch)nh thì �ài 
c�ng không th� ho�t ��ng.   Tôi có th� v	 nha 
báo cáo d!ng cu g�i không �úng nên không 
th� �i	u ch)nh dây tr�i.  Nh�ng ai có th� tin 
tôi?  Th�t khó mà ng� m�t n�
c tân ti�n, có t� 
ch&c vi�n tr� ���c xem nh� hoàn m�, l�i có 
th� g�i m�t d!ng c! không dùng ���c.  V
i 
m�t k� s� tr� m
i ra tr��ng, ch�c h$n ng��i ta 
s# b�o vì thi�u kh� n�ng, không bi�t �i	u ch)nh 
dây tr�i, nên vi�n c
 này c
 n�.  %&ng v	 
ph��ng di�n công, n�u tôi b� cu�c thì ph�i ch� 
m�t hai tháng �ài V�ng Tàu m
i ho�t ��ng 
���c, và t ái ngh	 nghi�p không cho phép tôi 
ch�p nh�n thua cu�c. 

M�t gi�i pháp khác là cu�n thêm m�t s� 
vòng cho c�m &ng �i�n �� có th� �i	u ch)nh 
trên t�n s� c�a �ài.  Gi�i pháp này c�ng có 
nh�ng khó kh�n c�a nó.  %� gi�m �i�n tr� làm 
nóng dây khi dòng �i�n cao t�n ch�y qua, các 
c�m &ng �i�n dùng trong b� ph�n �i	u ch)nh 
���c ch� t�o b'ng nh�ng dây �/ng r*ng có 
���ng kính vào kho�ng 15mm và m� b�c.  2 
t�i �ài ch) có nh�ng dây �/ng �"c ���ng kính 
�� 2mm. dùng cho �i�n k� ngh� 50Hz, và �i�n 
tr� c�a dây cao h�n nhi	u so v
i dây m� b�c 
c�a c�m &ng �i�n.  Dùng dây có �i�n tr� cao 
s# làm n�ng l��ng m�t thành nhi�t cao h�n và 
dây có th� quá nóng d. b�c cháy.  Nh�ng tôi 
c�ng không th� v	 không, và sau cùng �ành 
ph�i ch�n gi�i pháp này v
i hi v�ng là dây s# 
không b� nóng quá �� b�c cháy.  Qu� nhiên, 
sau khi n�i thêm m�t vòng b'ng dây �/ng �"c, 
c�m &ng �i�n ph�n &ng nh� d li�u, và �ng ten 
���c �i	u ch)nh m� mãn.  Công su�t t( máy 
phát ���c chuy	n h�u h�t vào dây tr�i �� phát 
ra trong không gian. 

M"c d�u công su�t c�a �ài không l
n, ch) 
�� vài m��i kW,  nh�ng c� xung quanh dây 
tr�i c�ng nóng ran, và hàng rào k#m gai b�o v� 
quanh dây tr�i c�ng nóng. 

Trong khi ��c ý thành công, và �� k�t thúc, 
tôi vô tình v* nh0 vào mái tôn c�a b� ph�n 
�i	u ch)nh �/ng th�i h�i nhà th�u xem mái có 
n�i xu�ng ��t hay không.  Ðây ch) là m�t câu 

h�i th(a vì �i	u ki�n sách xây c�t th� nào c�ng 
�òi h�i mái tôn ph�i ���c n�i xu�ng ��t �� 
tránh nh�ng �i�n th� cao t�o nên do nh�ng 
dòng �i�n c�m &ng.  Nh�ng s th�t không nh� 
tôi t��ng.  Có th� vì thì�u sót ho"c vì nhà th�u 
không l��ng ���c t�m quan tr�ng c�a v�n �	 
nên mái tôn không ���c n�i xu�ng ��t.   %i�n 
phát ra t( dây tr�i c�m &ng vào mái tôn t�o ra 
m�t �i�n th� gi�a mái tôn và ��t.  Khi tay tôi 
cách mái tôn �� 3 cm thì m�t ti�ng “tách” n�i 
lên và m�t tia �i�n t( mái tôn x0t ra ��t vào 
��u ngón tay tr� c�a tôi.  Th�t là hú vía.  Nh� 
n�ng l��ng c�m &ng vào mái tôn nh� không 
nguy hi�m, nên tôi ch) b� cháy m�t ít da � ��u 
ngón tay.  Các anh em trong �oàn sau v! này 
t( t( t�n ra xa không �&ng g�n dây tr�i và có 
v� c�ng tin là �ài �ã “có �i�n”. 

Kinh nghi�m b� �i�n x0t t( mái tôn vào ��u 
ngón tay làm cho tôi l�nh toát c� mình m*i khi 
nh
 l�i. Ðây là m�t kinh nghi�m “s�ng ch�t” 
d�y tôi khi nào c�ng ph�i �	 cao c�nh giác.  
Ph�n l
n nh�ng tai n�n ngh	 nghi�p do �i�n 
gi�t x�y ra cho nh�ng chuyên viên có nhi	u 
n�m kinh nghi�m vì 1 vào thói quen nên thi�u 
�	 phòng.  M�t trong nh�ng nguyên t�c an 
ninh �� b�o v� cho mình và cho ng��i khác là 
hành ��ng gì c�ng ph�i chu�n b� �� bi�t tr�
c 
h�u qu� s# x�y ra.  %� tránh nh�ng hành ��ng 
“vô tình”, tuy�t ��i không th� có,  các c� s� 
phát thanh sau này luôn luôn �òi h�i chuyên 
viên làm vi�c g�n dây tr�i ph�i theo �úng 
nh�ng th� t!c so�n s,n, khi có �i�n và khi 
không có �i�n, trong �ó có quy ��nh nh�ng 
bi�n pháp an ninh c�n thì�t theo �úng tiêu 
chu�n qu�c gia và qu�c t�. 

V	 Saigon ít lâu sau ��c báo th�y phi c� 
báo cáo là tín hi�u �ài V�ng Tàu r�t m�nh có 
th� nh�n ���c t( ngoài kh�i Singapore,  và 
c�ng có khi�u n�i là tín hi�u �ài V�ng Tàu �ã 
quá m�nh, l�n át vi�c x+ d!ng m�t vài �ài vô 
tuy�n ��ng qu�c t� khác.  Vi�c tín hi�u �ài 
V�ng Tàu m�nh ch&ng t� tôi �ã thành công, 
nh�ng vi�c l�n át các �ài qu�c t� khác c�n ph�i 
���c gi�i quy�t trong ph�m vi qu�n tr� t�n s�.  
Công tác này không do tôi ph! trách nên 
không bàn � �ây  � 
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Ch� Quang Ái 
 
 

Bài n�y ch� là nh�ng s� ch�ng ki�n và nh�n 
xét c�a m	t ng
�i �ã ti�p tc hành ngh� Công 
chánh d
�i ch� �	 C	ng S�n ��n 10 n�m � Xí 
nghi�p Công Trình Giao Thông Th� ��c sau 5 
n�m  c�i t�o, và �ã �
�c ��nh c
 � M� theo 
di�n HO n�m 1994. 

Vào kho�ng n�m 1990, các c�u trên xa l	 
Biên-Hoà do hãng th�u Capitol th�c hi�n t� 
n�m 1960, ��c bi�t nh�t là c�u Saigon và c�u 
Biên Hoà . 

1 - Nh�ng nh�p c�u � �o�n gi�a g�m có �à 
s�t liên k�t v�i sàn c�u b�ng bêtông c�t s�t 
theo lo�i �à k�t h�p (composite beam). Sàn 
c�u b� b  t�ng l! r	ng 1m ��n 2m. ch� có c	t 
s�t là còn nguyên v"n. Lý do: khe n�i co dãn 
(Dilatation joints) gi�a nh�ng nh�p c�u dài 24 
m. ��u b� chêm �á và béton nh�a nên sàn c�u 
không th  giãn n� �
�c, l�c ép v
�t cao quá 
m�c rupture c�a Béton. S� Giao Thông V�n 
T�i Thành Ph� �ã ch� ��o t�ng c
�ng 
thêm c�t s�t và �# béton l�i nh�ng ch! 
b , nh
ng béton m�i �# l�i b� b  tr
�c 
khi c�ng, m�c dù �ã �
�c ch�n không 
cho xe ch�y qua. V�n �� tr� nên nan 
gi�i. Quy�t ��nh cu�i cùng là ��p b$ 
toàn b	 m�t c�u , t�ng c
�ng thêm c�t 
s�t và �# béton l�i. 

2 – Nh�ng nh�p g�n hai ��u c�u thì 
g�m có �à bêtông c�t s�t ti�n áp ch� T 
cánh r	ng ��t sát nhau và liên k�t l�i 
b�ng cable. Trên m�t c�u ch� có m	t 
l�p bêtông nh�a mà thôi. Sàn c�u b� 
n�t theo chi�u d%c do cable liên k�t b� 
��t. & m	t nh�p g�n b� c� cái sidewalk v�i lan 
can b� tách ra kh$i c�u, r�t xu�ng b� sông mà 
v'n còn nguyên v"n. 

Thay vì dùng c�n câu nâng ph�n n�y lên ��t 
vào v� trí c( r�i liên k�t l�i b�ng cable hay s�t 
nh
 c(  thì s� Giao ThôngV�n T�i �ã ch� ��o 
�úc t�i ch! sidewalk m�i, ��p b$ l�p béton 

nh�a trên m�t c�u và thay th� b�ng m	t cái sàn 
c�u bêtông c�t s�t dày 20 cm. �  tránh nh�ng 
�
�ng n�t d%c. 

S� s)a ch�a c�u Saigon �
�c th�c hi�n làm 
nhi�u ��t v�i m	t chi phí kh#ng l� ��i v�i m	t 
n
�c th�t nghèo, trong lúc ch� c�n c�y b$ �i 
nh�ng ph�n �á và béton nh�a � các dilatation 
joint là �
�c. 

Có l�n tôi h$i t�i sao s� GTVT l�i quy�t 
��nh cho s)a ch�a nh
 v�y thì �
�c tr� l�i 
r�ng: Nguyên do là c�u �ã �
�c thi�t k� thi�u 
s�t và b%n th�u M� �n gian ciment nên nay ta 
ph�i ��p b$ h�t sàn c�u c(, t�ng c
�ng thêm 
c�t s�t và �# l�i béton m�i. 

3 – Ngã t
 Hàng Xanh. 
Vào n�m 1990, �o�n �
�ng t� ngã t
 Hàng 

Xanh ��n c�u Th� Nghè b� b� t�c, xe ��p và �i 
b	 c(ng không th  �i �
�c trong nh�ng gi� 
cao �i m. 

S� GTVT Thành Ph� có m�i m	t công ty 
Nh�t B�n nghiên c�u gi�i quy�t s� giao thông 
qua ngã t
 Hàng Xanh, thay th� traffic lights 
b�ng m	t cái interchange ki u Cloverlift. S� 
GT TP r�t hãnh di�n v� d� án n�y và b�n �� 
�ã �
�c ph# bi�n r	ng rãi � các phòng GT và 
K� Ho�ch trong thành ph�. 
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Nh
ng b�t ng�, d� án n�y không �
�c 

Hanoi phê chu*n vì lý do: làm c�u v
�t ki u 
n�y quá t�n kém mà l�i không c�n thi�t. N�u 
ta làm nh
 v�y thì sau này s+ b� con cháu 
chúng ta phê phán. T�i sao l�i không thay th� 
�èn l
u thông b�ng m	t cái b�n binh th�t l�n 
v�i nhi�u lane? Nh
 cái b�n binh � ch� 
Saigon, giao �i m c�a nhi�u ��i l	, có bao gi� 
b� k"t xe �âu? 

Sau �ó ý ki�n c�a Hanoi �ã �
�c thi hành 
vào lúc tôi v,nh bi�t quê-h
-ng. 

Theo k� thu�t giao thông ngày nay thì b�n 
binh ch� �áp �ng nhu c�u cho �
�ng m	t lane 
thôi, dù có nh$ hay l�n. �i n hình � M�, 
nh�ng b�n binh c( tr
�c �ây �ã �
�c thay th� 
b�ng traffic lights �  ��t �
�c l
u l
�ng xe 
cao nh�t. Còn � VN thì làm ng
�c l�i. 

M�i �ây tôi h$i m	t ng
�i b�n m�i v� th�m 
quê h
-ng: Cái b�n binh ngã t
 Hàng Xanh 
m�i làm, nay có gây n�n k"t xe không? Thì 
�
�c b�n tôi tr� l�i r�ng: Không, vì có xe 
nhi�u �âu mà k"t. Xe c	 �ã b� k"t h�t � c�u 
Th� Nghè r�i, không ra �
�c mà c(ng không 
vào �
�c t� ngã t
 Hàng Xanh. 

Có m	t gi�i pháp �-n gi�n thu�n l�i và d. 
làm, không ph�i gi�i to� nhà c)a, �  c�i thi�n 
s� l
u thông t� ngã t
 Hàng Xanh xa l	 ��n 
c�u Th� Nghè mà s� GTVT không ngh, ��n: 

T� h
�ng Biên Hoà ��n, v�a qua kh$i c�u 
Saigon, làm m	t cái exit inner loop bên ph�i 
vòng xu�ng d
�i c�u vào �
�ng b� sông c�a 
Tân C�ng, m� r	ng và n�i dài �
�ng này cho 
��n b�n Ch
-ng D
-ng, qua c�u Khánh H	i, 
��n Nhà Bè, dành riêng cho xe c	 ��n Khánh 
H	i và Nhà Bè. Nh
 v�y l
u l
�ng xe c	 qua 
ngã t
 Hàng Xanh s+ gi�m �i l�i m	t ph�n t
, 
v�a gi�i quy�t �
�c s� k"t xe trên c�u Th� 
Nghè và có th  b$ �i cái lane qu"o trái t� ngã 
t
 ��n Th� Nghè. 

4- C�u M� Thu�n. 
Vào kho�ng n�m 1991, có l�n v� ch�ng tôi 

�i Honda qua b�c M� Thu�n ��n Sa Ðec tham 
d� m	t �ám c
�i l�n. Nhà hàng g�m có hai 
khu, m	t dành riêng cho �àn ông và m	t dành 
cho �àn bà ! Tôi �
�c m�i t�i m	t bàn cùng 
v�i nh�ng ng
�i mà tôi không quen bi�t 
nh
ng �a s� là khách t� thành ph� m�i ��n 
nh
 tôi v�y. Câu chuy�n xoay quanh cái b�c 

M� Thu�n. M	t ng
�i l�n tu#i tóc hoa râm v�i 
bi�t danh là anh Hai là ng
�i �ã vào Nam sau 
ngày “ gi�i Phóng” �  nhi�m thu và qu�n lý 
toàn b	 h� th�ng c�u �
�ng � mi�n Nam, phát 
bi u r�ng: “ �áng l+ ra c�u M� Thu�n �ã �
�c 
nhà n
�c ta th�c hi�n xong lâu r�i nh
ng vì 
b%n M� nó làm khó, ng�n c�n nên ta ch
a th�c 
hi�n �
�c” Có ng
�i h$i: B%n nó làm khó ta 
nh
 th� nào, thì anh Hai gi�i thích: “B%n nó áp 
l�c lên c- quan m�u d�ch qu�c t� và kh�ng ch� 
ngân hàng th� gi�i không cho ta vay ti�n…” 

T�i �ây tôi b!ng có c�m h�ng xen vào câu 
chuy�n: “Không ph�i nh
 v�y �âu anh Hai. S� 
d, c�u M� Thu�n ch
a th�c hi�n �
�c là do 
Nhà N
�c ta ch
a mu�n làm �ó thôi. N�u b%n 
M� ch-i x�u thì mình ��ng ch-i v�i nó. 
Chúng ta có th  ch-i v�i Pháp, v�i Nh�t, v�i 
Úc, v�i Singapore… thi�u gì ”. 

Anh Hai �áp: “Nh
ng v�n �� là chúng ta 
ch
a có ti�n” 

Tôi ti�p: “�âu có c�n mình có ti�n �âu anh 
Hai. V�n �� là chúng ta ký h�p ��ng v�i h% �  
h% b$ v�n ra làm cái c�u, và cho phép h% qu�n 
lý và thu ti�n xe c	 qua c�u trong 10 n�m �  
h% l�y v�n l�y l�i l�i, sau �ó cái c�u s+ thu	c 
quy�n s� h�u c�a ta. & bên M�, ti M� nó v'n 
làm nh
 v�y mà”. 

Tôi �ã làm cho anh Hai ct h�ng trong lúc 
m%i ng
�i l�m t
�ng tôi c(ng là m	t ��ng 
viên ho�c m	t cán b	 có tr%ng l
�ng, không ai 
ng� tôi ch� là m	t tên c�i t�o, ph�n t) x�u, v�a 
ngy quân, v�a ngy quy�n. 

Tám n�m sau, m	t ng
�i b�n công chánh 
còn � Vi�t Nam có g�i cho tôi m	t cu�n l�ch 
c�u M� Thu�n do Úc th�c hi�n.. Tôi h�i t
�ng 
l�i câu chuy�n c(, không bi�t vi�c �y có �nh 
h
�ng gì ��n anh Hai trong vi�c th�c hi�n cái 
c�u M� Thu�n không?     �   
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Alexandria là m�t thành ph� có tính cách qu�c 
t� vì dân mi�n Trung �ông ��nh c� 	 �ó r
t 
nhi�u.  Nh� �ó mà tôi có d�p th�	ng th�c các 
món n Ý, Greece, Lebanon, Ethiopia, Pháp, 
Anh và l� t
t nhiên Ai C�p. Các b�n CC �ã 
t�ng bi�t các món n Pháp, Anh và Ý nên kh�i 
c�n nói thêm. Món n Greece thì có món cá 
��i �út lò tuy�t cú mèo.  Lebanon có món 
tráng mi�ng bánh Nghìn Lá (Mille feuilles) 
ng�t ngh�n h�ng. Ai C�p có hai món mà tôi 
thích nh
t là món sandwich k�p th�t n��ng và 
��u xanh chiên dòn.  Th�t bò x�t lát ���c s�p 
ch�ng lên nhau theo hình Nón c�t ��u (tronc 
de cone). Kh�i th�t này quay tròn theo tr�c 
��ng và l�a ga ��t cháy l�p th�t ngoài nên khi 
g�t ra b� vào bánh mì n r
t th�m.  ��u xanh 
chiên là b�t ��u tr�n v�i b�t th�m và mu�i r�i 
vo tròn và chiên dòn.  �n chay v�i bánh mì 
ngon chán. Mu�n n c�m VN thì k� nh� là 
ph i “b� qua �i Tám” vì không có n��c m�m, 
ngay c  xì d�u c!ng không có luôn.  Tôi nh� là 
lúc �ang làm vi�c có ông Nh�t ��n cung c
p 
hàng cho Th"y C�c bi�u cho m�t gói mì gói n 
li�n.  T�i �ó tôi n mì gói và nghe nh�c Thái 
Thanh mà c m th
y cu�c ��i lên h��ng.  

Tôi lúc �ó là ng��i da vàng duy nh
t t�i 
Alexandria và m#i l�n ra ���ng là b� t�i nó 
nh�n là Japanese! Xe Pick-up Toyota và 
Datsun là hai lo�i xe r
t thông d�ng �� ng��i 
Ai C�p ch	 hàng.  Gi�i “th��ng l�u!” Ai C�p 
	 Alexandria nói ti�ng Pháp nên tôi không b� 
b$ ng$ khi giao thi�p v�i h� ngoài gi� làm 
vi�c, còn trong gi� làm vi�c thì Anh ng% là 
ngôn ng% thông d�ng, tuy nhiên khi các tr�	ng 

phòng, tr�	ng ban bí ti�ng Anh thì tôi có th� 
chêm ti�ng Pháp vào và vì v�y s& liên l�c cu  
tôi v�i các gi�i cao và trung c
p 	 các n�i 
trong thành ph� Alexandria không g'p tr	 ng�i 
v� ngôn ng%. 

Alexandria có hai nhà hàng th"y s n mà tôi 
thích nh
t.  M�t nhà hàng n(m 	 phiá �ông 
c"a thành ph�, 	 Abou Kir n�i mà h i quân 
c"a ��i �� Napoleon b� h i quân c"a �ô d�c 
Nelson �ánh b�i tan tành xí quách.  B�n ��n 
nhà hàng �i vào b�p ch�n các con tôm ho'c cá 
�� cho nhà b�p n��ng lên n v�i chanh mu�i.  
Tôi ���c m�i n nghêu s�ng, khi v�t chanh 
vào thì con nghêu co mình l�i và tôi c!ng rùng 
mình theo nh�ng vì “l�ch s& b�t bu�c” nên 
ph i n.  �n m�t con th
y c!ng ngon ng�t và 
không có gì là tanh h�t.  Nhà hàng th� hai 	 
phiá Tây c"a thành ph�, n�i mà m't tr�i l'n 
ngoài bi�n (Ng��i Alex. nói là m't tr�i l'n sai 
h��ng c!ng nh� chúng ta th��ng th
y m't tr�i 
	 VN l'n sau núi Tr��ng S�n. Các b�n CC 	 
Cali thì ch� quá quen v�i c nh m't tr�i l'n 
ngoài bi�n r�i).  Quán này có �'c �i�m là ta có 
th� ng�i n v�i sóng bi�n li�m láp d��i chân.  

Alexandria có b� bi�n r
t dài c  m
y ch�c cây 
s�, vì v�y bãi bi�n r
t nhi�u và n�i nào c!ng 
t�m ���c nh�ng bãi bi�n t�t nh
t n(m trong 
lâu �ài c"a ph� �� Farouk (l� t
t nhiên!).  Tôi 
th��ng m#i cu�i tu�n ��n �ó thuê gh� b� v�a 
t�m bi�n v�a h�	ng gió mát lành.  Trong mùa 
Hè thành ph� Alex. m'c d�u c!ng nóng n&c 
nh�ng nh� có gió bi�n nh� V!ng Tàu nên 
c!ng �$ kh) h�n là khí nóng thiêu ��t 	 Cairo 
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và các thành ph� n(m d�c theo V�nh.  Dân s� 
mùa Hè c"a Alex. �ang t� 2.5 tri�u ��t ng�t 
tng lên trên 5 tri�u và dân �i ngh* hè ng" 
ngày tránh nóng và s�ng v� �êm. Các h�p �êm 
�ông ngh�t và nh�c chói tai. 

Trong th�i gian làm vi�c t�i Alex. Tôi có d�p 
“h�	ng” bão b�i sa m�c (sand storm).  B�i 
nhuy+n ��n m�c �� là nó chui vào áo qu�n, 

th�c n nu�c u�ng. �n th�t bò steak mà c� có 
c m t�	ng là n b�i. Ngoài ���ng thì ng��i �i 
nh� bóng ma (sau này tôi l�i có d�p g'p cái 
bão b�i quái ác này 	 Mauritania).  Dân Alex. 
thì quá quen thu�c v�i bão b�i này và h� g�i là 
khamasil (nm ngày).  Qu  nhiên sau nm 
ngày, m�a ngoài sa m�c và ch
m d�t các l�c 
b�i. 

Mùa Thu ��n, khí tr�i b�t oi b�c và dân ngh* 
hè c!ng �i h�t �� tr  s& yên t,nh t��ng ��i cho 
Alex.  Nhân d�p ngh* l+, hình nh� l+ th�ng tr�n 
tháng M��i khi quân ��i Ai C�p thình lình t
n 
công quân ��i Israel, tôi quy�t ��nh �i Cairo 
xem Kim T& Tháp m�t trong 7 k- quan c"a 
th� gi�i.  Ch��ng trình du l�ch g�m có: vi�ng 
Kim T& Tháp Cheops vào ban ngày, xem Kim 
T& Tháp và Ng��i S� T� Sphinx ban �êm 
thu�c show Son & Lumiere, n c�m và xem 
show trong l�u sa m�c cùng là vi�ng B o Tàng 

Vi�n Ai C�p 	 Cairo.  Ngày cu�i c"a cu�c du 
hành là ngày free �� du khách mua s�m.  Nh� 
ngày này mà tôi có ���c chai n��c m�m quý 
báu nh� nói sau này. 

Có ��n xem Kim T& Tháp thì con ng��i Công 
Chánh c"a tôi m�i th
y ph�c ng��i Ai C�p 
cách �ây m
y ngàn nm không bi�t v�i cách 
nào và d�ng c� chi mà �ã ��o �á n'ng m
y t
n 

s�p ch�ng lên nhau 
không h� không keo 
mà các joints không 
h� th
y m�t chút h	.  
B�n góc c"a Kim 
T& Tháp m'c d�u �á 
��o ch�ng lên nhau 
nh�ng th.ng t�p góc 
c�nh không th
y có 
ch# nào cong gãy 
h�t (Tôi không 
mu�n nói nhi�u v� 
ph�n này vì các b�n 
CC có th� xem các 
�ài PBS �� bi�t 
nh%ng d�ng c� mà 
ng��i ��i sau dùng 
�� ph�ng �oán xem 
dân Ai C�p lúc b
y 
gi� làm cách nào �� 

xây d&ng kim t& tháp, và ��c National 
Geographic �� bi�t các chi ti�t v� Kim T& 
Tháp Cheops và Ng��i S� T� Sphinx).  Tôi 
c!ng nh� m�i dân du l�ch khác, l
y áo qu�n Ai 
C�p c"a ông phó nhòm leo lên l�ng l�c �à 
ch�p vài pô làm k/ ni�m.  Ng�i trên l�ng l�c 
�à nhìn xu�ng tôi có c m t�	ng là mình c!ng 
cách m't �
t ít nh
t 10 ft và mu�n chóng m't 
luôn nên t� ch�i không �i du ngo�n vòng 
quanh kim t& tháp trên l�ng l�c �à nh� nhi�u 
du khách khác.  Vì hi�u k- mu�n bi�t n�i chôn 
vua Cheops nên tôi theo chân ng��i h��ng 
d0n chui vào lòng kim t& tháp lên n�i chôn v� 
vua này.  ���ng �i lên �ã v�a nh� v�a th
p 
v�a d�c c$ 30% ho'c l�n h�n, v�a �i v�a t& 
h�i không bi�t làm sao mà dân chôn ng��i 
ch�t có th� khiêng cái hòm n'ng ngàn cân t� 
d��i �
t lên n�i an ngh* cu�i cùng c"a vua 
m�i ch�t.  Khi ��n n�i �� xác thì nhi�u ng�c 

 
Alexandria 
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nhiên �ã ���c dành cho du khách.  Tr��c h�t 
là cái hòm b(ng �á kim c��ng ���c ��o t� 
m�t phi�n �á kh)ng l�.  Không hi�u ng��i Ai 
C�p lúc b
y gi� �ã dùng d�ng c� gì �� làm 
vi�c khó khn này.  K� ��n là làm cách nào �� 
�em cái hòm n'ng ngàn cân này lên n�i này và 
chót h�t là hòm không có xác ch�t!  Tôi h�i 
ông h��ng d0n viên thì vì ngôn ng% b
t ��ng 
nên m�i nghe là xác ch�t ���c �em v� b o 
tàng vi�n!  Sau này tôi m�i bi�t th�t ra ch# 
chôn này ch* là m�t cách �ánh l�a dân phá m� 
ho'c �� n c�p c"a quí ho'c �� phá h�i k1 thù 
không còn ��i s�ng bên kia th� gi�i.  M� chôn 
th�t c"a vì vua th�t ra 	 d��i lòng kim th& tháp 
và xác ��p c!ng �ã ���c ��a v� b o tàng vi�n 
nh� h��ng d0n viên du l�ch �ã nói.  Lúc �i 
xu�ng ���ng h�m thì m�i th
y c&c, vì d�c cao 
nên �i xu�ng ph i dùng b�p th�t �ùi hãm �à, 
t�i �ó b�p �ùi tôi th
y th
m thiá nh�c m�i.  K� 
��n tôi ���c ��a �i xem chi�c thuy�n mà vì 
vua d& tính s� �em ông ta cùng tùy tùng sang 
bên kia th� gi�i.  Tôi th�m ngh, n�u chi�c 
thuy�n này mà dùng �� v��t biên qua Tân Th� 
Gi�i (USA) ch� không ph i qua bên kia th� 
gi�i! thì tuy�t cú mèo.  Thuy�n ���c trang b� 
��y �" d�ng c�, h�t gi�ng và ng��i h�u h�.  
K� ra thì vn minh Ai C�p và vn minh c"a ta 
c!ng gi�ng nhau 	 ch# này ngh,a là khi ch�t 
con ng��i không ph i là ch�t mà ch* �i qua 
m�t th� gi�i khác mà thôi.  Thuy�n làm b(ng 
g# ���c b o v� b	i m�t nhà kính có máy �i�u 
hòa không khí ki�m soát �� 2m.  Theo ng��i 
hu�ng d0n và sách v	 �� l�i thì 	 trong vùng 
kim t& tháp còn có m�t chi�c thuy�n th� hai 
t��ng t& nh� chi�c �ang ���c tr�ng bày 
nh�ng B� Vn Hoá Ai C�p không mu�n �ào 
b�i nó lên �� tránh b� h� h�i vì �� 2m và ánh 
sáng m't tr�i.  Chúng tôi c!ng ���c xem cái 
h�m chôn chi�c thuy�n hi�n �ang ���c tr�ng 
bày.  Các n�p ��y h�m ��u b(ng �á ��o, m#i 
t
m ��c ch�ng nghìn cân th� mà chúng nó 
���c ráp v�i nhau g�n nh� là các mi�ng g# 
parquet mà các b�n t�ng th
y tr�ng bày 	 
Home Depot ho'c Lowe’s.  Tôi ch* bi�t ng  
nón chào thua và ph�c ng��i Ai C�p ��i x�a. 
Khi v� Alexandria làm vi�c tôi th��ng dùng 
cái kh  nng k3 thu�t c"a ng��i ��i x�a �� 
phê bình vi�c xây c
t 2u t  	 Alex. Thì m
y 

ng��i c�ng s& viên Ai C�p h� c��i nh�o tôi và 
h� nói r(ng: “lúc x�a xây c
t không �àng 
hoàng thì ch* có CH4T còn bây gi� xây c
t 
không �àng hoàng thì làm l�i thôi, ch�t th(ng 
tây nào mà lo!”  À thì ra k/ lu�t s�t nhi�u khi 
c!ng có cái hay! 

Son & Lumiere.  Màn �êm xu�ng và t�ng hàng 
gh� dài ���c �em ra s�p tr��c t��ng ng��i s� 
t� và kim t& tháp. Mu�n nghe l�i gi i khán gi  
có th� ch�n Anh, Pháp, ��c ng% và ti�ng 5 
R�p.  Hình nh� có luôn c  Nh�t ng%.  Ng�i 
d��i tr�i ��y sao, ��p m�n vì tr�i l�nh c$ 5 �� 
C, xem các ng�n �èn pha và bao chùm (flood) 
chi�u ��n �âu thì l�i di+n gi i ��n �ó thì m�i 
th
y k� ra có ti�n c!ng s��ng và vn minh Ai 
C�p b� xa 4 ngàn nm vn hi�n c"a x� ta 
nhi�u!  ��i khái Son & Luniere k� l�i n�n vn 
minh c"a Ai C�p cách �ây vào l�i 7 (?) ngàn 
nm cho ��n lúc xây c
t kim t& tháp. 

Ngày hôm sau thì tôi �i thm Vi�n B o Tàng 
Ai C�p 	 Cairo.  Vi�n này hình nh� ���c xây 
c
t theo ki�n trúc Pháp nên tôi th
y h�i quen.  
Vào ��n trong thì Vi�n B o Tàng (BTV) 
không khác chi m�t nhà kho vì các di v�t thì 
quá nhi�u mà di�n tích thì quá hi�m (Tôi ���c 
bi�t v� sau n��c Nh�t vi�n tr� ti�n �� n�i r�ng 
BTV nh�ng �ó là chuy�n v� sau).  T��ng �á, 
c�t �á, hòm �á �� ng)n ngang không còn l�i 
�i.  M�t s� l�n các t��ng �á m't ng��i b� ch't 
m't.  Sau này tôi ���c gi i thích là các v� vua 
chúa ��i sau th��ng hay cho ch't m't các 
t��ng  nh các vua chúa ��i tr��c vì �� k6!  
(T��ng Ng��i S� T� 	 ngoài sa m�c n�i có 
kim t& tháp Cheops c!ng cùng chung s� ph�n.  
T�c truy�n r(ng hoàng �� Napoleon vì gi�n 
thua tr�n nên �ã ra l�nh b�n b� m't t��ng 
Ng��i S� T� cho bõ ghét!)  M�t �i�u b&c 
mình là h�u nh� nh%ng nhân viên ph�c v� t�i 
�ây ��u mu�n xin làm h��ng d0n viên, l� t
t 
nhiên có lì xì, m'c d�u tôi �ã có h��ng d0n 
viên riêng r�i.  L�n mò qua các ch��ng ng�i 
v�t tôi cu�i cùng ��n hai n�i mà tôi mu�n 
xem.  Tr��c h�t là phòng châu báu, �úng h�n 
là phòng ch�a áo giáp b(ng vàng y n'ng l�i 14 
kg (30 lbs) c"a Tutankhamun.  �úng là x� 
Moslem an toàn vì v�i s� vàng nh� v�y mà áo 
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giáp ch* m(m trong m�t l�ng kính s� sài và ch* 
có m�t ông c nh sát già ng�i gác v�i súng 
không có ��n.  Nói cho ngay d�u k1 gian có 
l
y ���c áo giáp vàng y thì c!ng không làm 
sao mà ch�y thoát ra c�a ���c vì nh� tôi nói 
trên �� ��c ng)n ngang!  Cu�i cùng là phòng 
ch�a xác ��p momies.  Trông th�t t�i nghi�p, 
các xác ��p qu
n bng tr�ng v�i vài ch# xé ra 
cho ng��i ��i sau chiêm ng�$ng!  Th�t thà lòi 
ra màu nâu nâu tái tái trông nh� th�t phá l
u !!  
Xem các xác ch�t ngàn nm này mà lòng tôi 
c m th
y b
t nh0n, có l� là vì cái tính Á �ông 
c"a ta coi tr�ng v
n �� m� m .  Ng��i ch�t d& 
trù s� ng" yên bên kia th� gi�i và �áng lý nên 
�� h� ng" yên v�y mà ch� h� ph i n(m ngày 
này qua nm n� �� cho hàng ngàn c'p m�t 
quan sát vì khoa h�c!  �úng là: 

“Ng�m ��ng nu�t cay nhìn thiên h�,  
Gi�c m�ng nghìn n�m yên ng	 k
 nh� pha” 

T�i ��n chúng tôi ���c r��c �i sa m�c th�	ng 
th�c ��i s�ng sa m�c c"a ng��i du m�c 
Bedouin.  M
y ng��i này s�ng trong l�u, chn 
nuôi dê và l�c �à, th�c n ph�n l�n là th�t 
n��ng và s%a t��i ho'c chua.  Chúng tôi ���c 
��a vào m�t l�u v i và ph�c v� th�t n��ng 
ch
m mu�i �� trên mâm ��ng.  Nói ra thì món 
n n��ng này c!ng ch.ng có gì �'c s�c, th�t 
n��ng VN chúng ta ngon h�n nhi�u.  Sau màn 
n u�ng là màn trình di+n vn ngh�.  Không 
ph i là múa b�ng mà là múa cái gì tôi không 

nh�, m#i v! công trên ��u mang m�t cái nón 
có chân �èn n�n và các ng�n �èn n�n ��t cháy 
cao g�n nh� ��ng tr�n l�u.. Và �ó là lý do t�i 
sao tôi không nh� cái màn múa ví tôi c� s� 
cháy l�u b(ng v i.  Nhìn qua thì ông b�n ��ng 
hành c"a tôi c!ng nh�n nhác ngó t�i ngó lui.  
Tôi h�i thì ông ta nói c�n tìm ch) thoát hi�m!.  
Hú h�n không có gì x2y ra nh�ng theo tôi bi�t 
thì hình nh� m�t nm sau thì l�u b� cháy trong 
lúc bi�u di+n màn múa nón có �èn n�n và có 
nhi�u khách hàng b� ch�t!    

Hôm nay là ngày cu�i c"a cu�c du hành Cairo 
và thay vì �i mua s�m thì tôi nhân d�p này ��n 
USAID tìm ông c� v
n M3 lúc tr��c ph�c v� 
	 VN và l
y v� VN. Ông này ��a tôi v� nhà 
n tr�a và �� g'p v� c"a ông 
y.  Tr�a �ó tôi 
���c m�t b�a n quá ngon, c�m và cá kho t�.  
Chi�u l�i ch� 
y cho tôi m
y lát bò khô, m�t 
nhúm th�t chà bông và m�t chai n��c m�m.  
Nói qua thì nhân viên USAID ���c nh�p c ng 

hàng mi+n quan thu� vì v�y ch� 
này nh�p c ng ���c th�t heo 
�ông l�nh và n��c m�m t�ng 
thùng trong lúc �ó tôi vì làm vi�c 
cho nhà th�u m'c d�u là nhà th�u 
M3 nh�ng không ���c cái ân 
hu� này.  Chi�u �ó khi �i trên xe 
bus v�, ông b�n ��ng hành c"a 
tôi th
y tôi ôm chai n��c m�m 
kè kè bên ng��i coi b� nh� s� b� 
k1 c�p d&t bèn h�i “anh làm gì 
mà coi b� sn sóc chai r��u chát 
�� quá v�y, b� mua r��u �em v� 
u�ng ph i không?” Tôi nói 
“không ph i r��u, �ây là n��c 
m�m fish sauce và là qu�c h�n 
c"a x� tôi �ó.  Tôi ôm nó là vì s� 

nó b� ra thì phi�n l�m”.  C  tháng sau �ó ngày 
nào tôi c!ng có n��c m�m �� n v�i c�m và 
chi�u chi�u thì có �� nh�m la ve. 

K� sau:  Tôi ��a các k s� Ai C�p �i Italia, 
France, Finland và USA.  Tôi l�i kh�n gói �i 
Ivory Coast, Mauritania, Tunisia, Sudan và tr� 
l�i Ai C�p làm vi�c lâu dài l�n th� hai. Tôi b� 
k�t t�i Cairo vì chi�n tranh V�nh! 

 
Bedouins 
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 (auteur inconnu)  
                      
Vieillir en beauté , c'est vieillir avec son COEUR, 
Sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure, 
Allant à l'avant, cesser d'avoir une horreur, 
Car à chaque age , se rattache un Bonheur. 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps , 
Le garde sain en dedans, beau en dehors,  
Ne jamais abdiquer devant un effort, 
Car l'age n'a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté,c'est  d'etre là pour donner  un 
  coup de pousse,                                   
A ceux qui sentaient perdus dans la brousse, 
Ceux qui ne croient plus que la vie peut etre douce, 
Et qu'il y a toujours quelqu'un a la recousse. 

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement , 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan, 
Etre  fier d'avoir des cheveux blancs , 
Car pour etre heureux, on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec Amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour, 
Car où que l'on soit, à  l'aube du jour ,  
Il y a quelqu'un  à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté,, c'est vieillir avec espoir , 
Etre content de soi en se couchant le soir, 
Et lorsque viendra le temps du dernier soir, 
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un AU REVOIR./. 
 
 

Nguyên Khoa ph�ng d�ch 
 
��p tu�i già , ��p v�i  Lòng r�ng m	 , 
Không v�i vàng , không nu
i ti�c , �u t� , 
C ti�n lên không  s� h�i âu lo,  
B�i m�i tu�i , m�i g�n li�n H�nh Phúc 

��p tu�i già là ��p cùng thân xác 
Gi� tâm h�n , gi� dung m�o thanh tao, 
Không ngã lòng  tr��c tr	 l�c gian lao, 
B�i tu�i tác không can chi t� bi�t. 

��p tu�i già là s�n sàng khích l�, 
Cho nh�ng ai b� l�c l
i u mê , 
Cho nh�ng ai nhìn cu�c s
ng ê ch� 
V�n luôn có m�t vòng tay cu v�t . 

��p tu�i già , ��p v�i lòng trung th�c  , 
Không khóc than nh� d� vãng xa x�a , 
Lòng t� hào có mái tóc b�c ph� , 
Mu
n h�nh phúc , c�n th�nh th�i nhàn 
 nhã. 

��p tu�i già, ��p Tình yêu hào phóng, 
Bi�t �em cho , không nh�n l�i bao gi , 
Th� nào r�i m�t bu�i sáng tinh m� 
C!ng có k" nói l i chào thân ái 

��p tu�i già , ��p v�i ni�m hi v#ng, 
Luôn hài lòng v�i gi$c ng% h&ng �êm,  
Phút  cu
i cùng c%a  m�t bu�i chi�u êm, 
Lòng th�m nh% , ch� là L i Giã Bi�t  
 

 
 
 
 

Nh� th i niên thi�u bình yên 
Gi�a ��ng luá bi�c, gi�a tri�n dâu xanh. 

Nh� x�a d��i mái nhà tranh, 
Bên cha bên m� yên lành s
ng vui. 

Nh� �àn chim én làng tôi 
Nh	n nh� bay l��n trên tr i cao xanh. 

Nh� ng� i thôn n� thanh thanh, 
M�t t��i môi th�m hi�n lành d' th��ng 

.Nh� tình, chi�u $y, v$n v��ng, 
Tay em anh n�m trên �� ng v� thôn. 

 
 
 
 
Nh� trong s��ng l�nh hoàng hôn, 
L�a tình s�	i $m hai  h�n hai thân. 
Nh� khi �êm t
i xu
ng d�n, 
��a nhau vào m�ng tình nhân hai ng� i. 
Nh� tim n�ng nhi�t �ôi m��i 
Cu� ng� i thôn n� �ang th i thanh xuân. 
N( hôn em �ã hi�n dâng, 
V�n còn nh� mãi, ch�a l�n nào quên. 
 

Tô V)n (T�t d��ng l�ch 2002 ) 
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Tràm Cà Mau 
 

Nghe tôi quy�t ��nh v� h�u cho kh�e cái 
thân già, ông John l�ng th�ng ��n g�p tôi, và 
nói: 

“ V� h�u làm chi? Ph	i làm vi
c cho ��n 
khi ch�t. M�t ��i �p nh�t, có ý ngh�a nh�t, 
�áng s�ng và ích l�i nh�t là làm vi
c cho ��n 
ch�t.  Có vi
c làm ��u ��u, hàng ngày b�n r�n, 
s� kéo dài tu�i th�. Anh c� xem, chi�c xe mà 
ch�y ��u ��u, thì không có gì x�y ra, c� �� nó 
n�m yên vài ba tháng, thì bình �i
n h�t, máy 
tr�c tr�c, ch�y cà r�ch, cà tang, và ch�t máy 
mãi. V� h�u, là t� ký cho mình b	n án t� hình, 
mà ch�a hành quy�t. B�i th� nên ông David 
Brown � tu�i 70, làm vi
c b�n r�n h�n h i 35 
tu�i, bây gi�, trong cùng m�t lúc,  ông lo s	n 
xu�t b�n cu�n phim, vài ch��ng trình truy�n 
hình, ba v� k�ch � Broadway và Luân !ôn, l�i 
ph	i �i �ây �i �ó trên th� gi"i, b�n lu bù. Ông 
n#y vi�t sách, hô hào làm vi
c cho ��n ch�t.” 

Tôi c��i tr	 l�i: 
“ T�i nghi
p ông già. Ch$c ông ta n� n#n 

ng�p �#u, ph	i làm vi
c lu bù � tu�i 70 �� tr	 
n� cho k�p tr�"c khi ch�t ch%ng? Ông có theo 
��o Ph�t không? Có tin n� ki�p n#y ch�a tr	 
h�t, thì ph	i �#u thai �� ki�p sau tr	 l�i? & M', 
n� ng�p �#u, c�  khai phá s	n cái r�p, là không 
còn n� ai � ng nào, kh�e ru. ” 

“ Ông n#y là �a tri
u phú, không n� n#n ai 
xu teng nào c	. “ 

“ Giàu th� thì t�i chi mà làm vi
c cho hao 
tâm t�n s�c . Mai m�t ch�t, �� ti�n l�i cho các 
ông ch( t�ch h�i t) thi
n tiêu xài hoang phí. 
Các ông �y  t� tr	 l��ng b�c tri
u cho chính 
các ông, � khách s�n c	 m�y ngàn � ng m*i 
�êm, ti
c tùng xa x+, nh� báo �ã phanh phui 
m�y n%m tr�"c. Ông John �i, ngay c	 chính 
ông, thâm niên trên 45 n%m,  l��ng ti�n h�u 
���c 100% r i, sao còn n�n ná chi �ây? Ch� 
chi n�a? M*i ngày ph	i d�y s"m �i làm, chi�u 
ra v� trong gu ng xe m$c c�i, n�i �uôi s�t 
ru�t. Vào s� �� t�i con nít nó h*n hào, nói 
n�ng l�i, �ôi khi còn ho�nh h�e lên m�t, d�y 
��i.” 

Ông Ken ng i bên c�nh c��i và chen vào 
câu chuy
n c(a chúng tôi: 

“ Anh bi�t t�i sao ông Tom không dám v� 
h�u? & nhà m
t h�n �i làm. !i làm thì lao 
��ng trí óc, có chuyên môn, ch� v� nhà, v� sai 
làm lao ��ng chân tay. C� c�ng làm vi
c n#y, 
c�ng làm vi
c kia, su�t ngày. (honey do this, 
honey do that..) không k�p th�. Nào là nh� c�, 
c$t cây, h�t rác, b�ng cây n#y, tr ng cây kia, 
hút b�i th	m, s�a �ng khóa, s�n hàng rào, ôi 
thôi �( th� c�c nh�c. Th� thì thà chi vào s� 
tr�n vi
c nhà, là an toàn và h�p lý nh�t. Khà, 
khà, khà” 

Chúng tôi c��i theo. Ông John nói r�ng: 
“ Vi
c nhà thì d, l$m. B� ra m�y ch�c 

� ng, thuê ng��i ta ��n ch%m sóc, là xong 
ngay. V�n �� là n�u không �i làm vi
c, thì 
hôm nay s� nói chuy
n vui �ùa v"i ai, ai r	nh 
r*i ��             nghe mình nói, và gi� x	 h�i có 
ai cùng �i b�, tr�a nay �i %n v"i ai, quán nào. 
Hay là khi � nhà, thì làm bi�ng r i n�m dài 
cho thân th� nó o	i ra, không mu�n ��ng ��y? 
Ch�t s"m l$m. Ngh+ vi
c, v� h�u là chính 
mình ��c l*, cho thuy�n mình chìm s"m” 

Ông Ken l�i chêm l�i vào: 
“ Anh ch�a bi�t �ó, có nhi�u v� ch ng già, 

� nhà không có vi
c chi làm, vào ra ��ng m�t 
nhau mãi, phát b�c,  �âm ra g#m g), gây g� 
nhau. B�i v�y, anh �)ng ng�c nhiên khi nghe 
tin nh�ng c�p v� ch ng già cóc ��, s$p ���c 
diêm v��ng g�i gi�y m�i r i, c-ng �em nhau 
ra tòa li d� ào ào. Không có gì �� l� c	.” 

Ông John l$c �#u nói: 
“N�u m*i ngày th�c d�y, mà bi�t mình 

không có vi
c chi �� làm, không còn ích l�i 
cho xã h�i n�a, thì thà ch�t �i còn h�n. Tôi 
th�y nhi�u ông già ng i ph�i n$ng tr�"c sân 
hàng gi� m*i ngày nh� con chó già, ru i ��u 
c-ng không thèm �u�i, k. l� ��n không thèm 
s(a. S�ng nh� v�y thì có ích gì? M�y ông n#y, 
mà ��ng d�y, �i ki�m vi
c làm, thì s� th�y 
kh�e, tr. ra, nhanh nhn tr� l�i, và có th� s�ng 
lâu h�n c	 vài ch�c n%m. Làm vi
c, là m�t 
ph��ng thu�c h�u hi
u nh�t �� ch�a b
nh u� 
o	i, m
t nh�c, và chán n	n, qu�n trí trong tu�i 
già.” 

Tôi h�i: 
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“Th� thì các c� già không �au l�ng, nh�c 

x��ng, m
t m�i sao? Có ���c bao nhiêu ng��i 
không b� b
nh trong tu�i già �� theo �u�i công 
vi
c nh� ông nói?” 

“ !��ng nhiên, già thì nh�c l�ng, m�i 
x��ng. Nh�ng n�u còn làm vi
c, các th� b
nh 
�ó t� d�ng không phát tác hoành hành. Tôi 
��c báo, th�y mi�n nam n�"c Nam Hàn, có 
vùng, r�t nhi�u c� già trên d�"i chín m��i 
tu�i, còn cu�c ��t, lao ��ng � ng áng m*i 
ngày. Nh� làm vi
c mà các c� kh�e m�nh và 
s�ng lâu.” 

Tôi th� dài, th�t dài cho ông John nghe: 
“ C�c th�, thì s�ng lâu làm chi? Tôi thà 

s�ng ít n%m mà sung s�"ng, còn h�n s�ng c�c 
kh� v�t v	 cho ��n tr%m tu�i.” 

Ông John nói ti�p: 
“ Không ph	i s�ng già �� ch�u c�c. Trong 

công vi
c, tìm ra ngu n vui. Nh�ng ng��i ti�p 
t�c làm vi
c, không c#n bi�t ��n tu�i già, thì 
h� s� ���c tr. mãi. Tr. t) th� ch�t ��n tinh 
th#n. Anh có th�y các ông bà ca s�, ngh
 s� 
không? Trông h� nh� không bao gi� già, 
không bi�t già là gì. H� v/n say s�a �ánh �àn, 
say s�a ca hát, ti�p t�c vui c��i, làm ti�n, mua 
vui cho thiên h�. Có nh�ng ng��i sáu b	y ch�c 
tu�i, mà tâm h n, th� xác c(a h� trông nh� ba 
b�n m��i thôi. Nh�ng ng��i n#y, cu�c s�ng 
h�a hn ��n trên chín m��i tu�i trong khang 
ki
n. N#y, anh có bi�t ông George Burns 
không? Ông n#y h�a hn s� trình di,n, �óng 
phim cho ��n tr%m tu�i �ó. G#n tr%m tu�i, ông 
v/n �i tán t+nh các c� già, v/n thích chuy
n g�i 
ch%n. Ông �y t� th�y ông nh� � tu�i ba b�n 
m��i.” 

Tôi ��nh nói cho ông John nghe r�ng, bên 
x� tôi, già mà dê nh� v�y, thì thiên h� s� g�i là 
ông “gìa d�ch”. Nh�ng tôi không bi�t ch� nào 
trong ti�ng Anh, d�ch cho th�t sát ngh�a v"i 
ch� “già d�ch”, nên ch+ nói: 

“Ông John �i, n�u tôi không l#m, thì gi�c 
m� c(a ng��i M' là ���c v� h�u s"m. H� 
chu�n b� cho ��i s�ng h�u trí ngay t) khi m"i 
b$t �#u �i làm vi
c, � tu�i trên hai m��i. 
Nhi�u lu�t l
, nhi�u c� ch� tài chánh khuy�n 
khích h� chu�n b� cho ngày v� h�u ���c s"m 
h�n, v�ng vàng h�n?” 

“ H), v� h�u là m�t ác m�ng mà ng��i ta 
không bi�t. !ang m�nh kh�e �i làm, thì mong 
v� h�u. Cho r�ng v� h�u s� ���c sung s�"ng, 

h�nh phúc. Ch�a có kinh nghi
m v� h�u sao 
h� bi�t v� h�u là sung s�"ng? T�t c	 ��u là 
t��ng t��ng, m� m�ng, mong m�i mà thôi. Rõ 
là ��ng núi n#y trông núi kia. Ch�a v� h�u thì 
mong v� h�u. Ch�a có v� thì mong có v�, có 
r i m"i ph� ng��i ra, v� nó �ì cho h�c m�t. 
Ch�a có con, thì mong . Có thì c-ng vui th�t, 
nh�ng t) �ó thì lu bù công vi
c, nuôi con, d�y 
con, �ón ��a �i h�c, gi	i trí, th�a mãn �òi h�i, 
chi phí ��i h�c, m�i vi
c ��u h�"ng v� con 
cái, mà cha m thì ph	i hy sinh t�t c	 . Không 
còn bi�t ��n mình n�a. N�u ��a con nên 
ng��i, thì may m$n, n�u nó h� h�ng, thì còn 
kh� dài dài. Anh ph	i bi�t, th�ng kê ghi rõ 
ràng, trên 61% ng��i �ã v� h�u, tr� l�i làm 
vi
c khác sau sáu tháng nhàm chán, ngh+ ng�i.  
Nhàn r*i quá, d, sinh ra r��u chè be bét, d, 
bài b�c bê tha, và c-ng d, qu�n trí mà t� t� 
n�a. !ó, tr��ng h�p ông Frank, m"i v� h�u 
h�n m�t n%m, �ã �út súng vào m m mà bóp 
cò. N�u c� �i làm vi
c, thì bây gi� ông ta c-ng 
�ang vui v., �ùa ngh�ch v"i các ông b�n già � 
�ây. Rõ ràng ��y nhé, tu#n tr�"c báo �%ng, �a 
s� các ông v� h�u, ��u b� nh i máu c� tim sau 
m�t n%m ngh+ làm vi
c.” 

Tôi h�i ông John: 
“ Th� ông có ý ni
m chi v� ch� nhàn c(a 

�ông ph��ng không? Nhàn là m�t tr�ng thái 
tâm linh an bình, h�nh phúc, g�t b� ra ngoài 
các lo âu c�m áo bình th��ng, th	nh th�i vui 
thú .” 

“ Nhàn, tôi nghi ng� l$m. C� b	y ngày 
trong tu#n xem truy�n hình cho bét con m$t ra, 
��c sách cho nh�c con ng��i, thân th� thì u� 
o	i, m�i m
t, rã r�i. Không ích l�i cho ai c	. 
!�t n�"c n#y không khá vì nh�ng công vi
c 
nh� v�y. Tôi ngh� l�i, có l#n th�t nghi
p, bu�i 
sáng tôi ng i bên c�a nhìn sinh ho�t c(a thiên 
h� mà lòng mu�n �iên lên. Ng��i ta thì v�i 
vàng lái xe �i làm vi
c r#n r#n, x�p hàng ch� 
lên xe buýt, xe �i
n, ai c-ng có m�t n�i �� mà 
t"i, m�t công vi
c mà làm hôm nay, �� hy 
v�ng lãnh l��ng vào cu�i tu#n, cu�i tháng. 
Mình không có chi làm c	, c-ng không có hy 
v�ng, c-ng không có vui v.. N�u ph	i b� ra 15 
n%m, 25 n%m v� h�u, không làm gì c	, thì th�t 
là kinh kh(ng. M�y ông già suy nh��c tinh 
th#n s"m, c-ng vì cái tr�ng r*ng, cái chán 
ch��ng ngày tháng ám 	nh. Anh nói r�ng 
nhàn, tôi �ã t)ng �i trên du thuy�n nhi�u l#n, 
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trông m�y ông già bà già, h� làm cho h� ch�m 
ch�p thêm. Gi�ng nh� h� �ã ch�t r i mà ch�a 
chôn c�t, h� l� ��, ch�m ch�p, nh� không còn 
tha thi�t gì n�a v"i cõi s�ng n#y, s�c l�c h� 
tiêu tán �âu c	. H� b� ám 	nh b�i cái ý ni
m 
h�u trí, tu�i tác, h� �óng k�ch già. H� c� làm 
cho h� già thêm. Th� so sánh v"i m�y ông già, 
tu�i tác cao h�n, làm cho m�y hãng truy�n 
hình, nh�ng ông già còn ho�t ��ng, còn làm 
vi
c, trông nhanh nhn, sâu s$c, ý t��ng tích 
c�c.” 

Tôi c��i, và ngh� r�ng, còn ���c �i làm 
vi
c, thì c-ng vui, c-ng t�t, nh�ng n�u ���c v� 
h�u, thì vui h�n, t�t h�n, tôi s� ch�n con 
���ng v� h�u. S�ng �� làm vi
c, góp chút 
công ích cho xã h�i, thì 
c-ng t�t. Tôi �ã �óng góp 
m�y ch�c n%m,  lâu r i, thì 
th�i gian còn l�i dành riêng 
cho tôi, c-ng không ai chê 
trách gì. Tôi ch+ c��i mà 
�áp l�i lòng t�t c(a ông 
John dành cho. Nói cho tôi 
bi�t m�t khác c(a v�n ��. 

M�y anh b�n tr. nghe 
tôi v� h�u, có anh ��n h�i: 

“ Thích thú quá, khi v� 
h�u, anh ��nh có m� hãng k' s� t� v� c� v�n 
không ? V"i m�y m��i n%m kinh nghi
m 
trong ngh�, anh ���c làm ch(, và h�t ti�n 
thiên h�. Khi nào có công vi
c gì, chúng tôi có 
th� làm ���c, thì anh kêu chúng tôi v"i.” 

Tôi c��i mà nói: 
“ !ã v� h�u r i, thì ph(i tay luôn. Làm 

thêm chi cho m
t nh�c, thêm lo l$ng. Mu�n 
ki�m thêm ti�n �? Sao không c� ng i l�i �ây, 
m*i tháng lãnh l��ng, công vi
c nhàn nhã, 
kh�e kho$n, chung quanh l�i có b�n bè quen 
bi�t lâu ngày, thì có h�n không. Các anh t��ng 
ra m� hãng k' s� c� v�n kh�e l$m sao? B$t 
cho ���c kh� �"c là m�t v�n �� l"n. Công 
vi
c l�i b� thúc h�i nh� ch�y gi�c, l�i b� ho�nh 
h�e �( th�. T�i chi chui �#u vào cái r$c r�i, 
khó kh%n?” 

“Th� thì anh không d� ��nh kinh doanh nào 
khác sau khi v� h�u sao? U�ng quá!” 

“ Kinh doanh cái gì? Th�ng kê cho bi�t c� 
m�t tr%m ng��i ra kinh doanh th��ng mãi, thì 
ch+ có ch)ng n%m ng��i thành công, còn chín 
m��i l%m ng��i phá s	n, m�t h�t c	 v�n l/n 

l�i. Ng��i làm kinh doanh, ph	i làm vi
c t) 
m��i hai, ��n m��i l%m ti�ng m*i ngày, c�c 
h�n �i cày ru�ng. Tôi �âu có ngu d�i gì. Mà 
tôi h�i các anh, ki�m thêm ti�n làm chi? N�u 
mình �ã �( s�ng, thong dong, không túng 
thi�u, không n� n#n, không lo l$ng ��n v#n �� 
tài chánh.” 

Nhi�u ng��i trong s�, nói v"i tôi r�ng: 
“ V� h�u làm chi? Sau khi v� h�u, r�t d, 

ch�t. C� nhìn g��ng các ông Xoài, ông 0i, 
ông Cam, ông B��i, và nhi�u ông khác n�a, 
ch+ v� h�u ch�a �#y n%m, là ch�t, có ông ch+ 
s�ng ng$n ng(i thêm m�y tháng thôi.” 

H� không bi�t là các ông �y b
nh ho�n, s�c 
cùng l�c ki
t r i, không  l�t ��n s� ���c n�a, 

m"i �âm ��n v� h�u. 
!âu ph	i vì v� h�u mà 
ch�t s"m. Các ông �y, 
mà còn �i làm, thì ch�t 
mau h�n. 

M�y ông b�n v%n 
ngh
 nghe tôi v� h�u, h� 
m)ng và nói: 

“ Bây gi� thì tha h  
mà vi�t v%n làm th� nhé. 
Có thì gi�, vi�t cho ���c 
vài ba tác ph�m �� ��i.” 

Nghe mà tôi ch+ c��i, b�i h� nói không 
�úng ý tôi.  Vì sau khi v� h�u, thì tôi  s� không 
dùng thì gi� mà vi�t truy
n, làm th� cho m
t. 
Ngh+ ng�i, tà tà cho s�"ng. Vi�t cho ���c tác 
ph�m �� ��i, �âu ph	i là d,, mà có làm ���c 
c-ng không nên làm, mà phí ph�m ngày tháng 
ng$n ng(i c(a tu�i già. M�t ông b�n tôi tìm ra 
cái chân lý th�t gi	n d�: !�c kh�e h�n vi�t, 
��c thú h�n vi�t, �� ng��i khác vi�t cho mình 
��c, t�i chi ng i vi�t m
t nh�c, mà ng��i khác 
có khi còn chê bai, ghét b�. Vi�t lách, th��ng 
���c ví nh� con t�m nh	 t�. T�i chi mà nh	 t� 
cho hao mòn thân xác, làm con ve, con b�"m 
nh�n nh� bay l��n, ca hát thì có thích h�n là 
cúi �#u trên trang gi�y không? Khi nào h�ng 
l$m, thì m"i vi�t cho vui, ch� không ph	i vi�t 
�� làm v%n ch��ng. 

Có m�y ông b�n quý, nói vói gi�ng trang 
tr�ng: 

“Sau khi v� h�u, c�i b� ���c gánh n�ng 
c�m áo, ràng bu�c, thì s� có th�i gi� th�c hi
n 
���c nh�ng m�ng l"n, m�ng bé h�ng ôm �p.  
Th�t sung s�"ng.” 
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Tôi tr	 l�i th1ng r�ng: 
“Không m�ng l"n, không m�ng nh� chi c	. 

!ã g#n cu�i ��i r i, thì gi� còn bao nhiêu n�a 
mà ch�y theo 	o v�ng? U�ng kho	ng th�i gian 
ng$n ng(i quý báu còn l�i. Nh�ng cái m�ng 
l"n m�ng bé kia, n�u có thành, thì e c-ng ch+ 
là h� không, vô ngh�a mà thôi. S�ng sao cho 
t� c	m th�y mình sung s�"ng, nhàn nhã, th	nh 
th�i. Khi còn tr., còn nhi�u n%ng l�c, còn 
nhi�u thì gi�, mà không th�c hi
n ���c �i�u 
mình mu�n, thì mong chi làm ���c trong  th�i 
tu�i già s�c y�u?” 

Có ng��i e ng�i r�ng, sau khi v� h�u thì tài 
chánh eo hp, s� ch�t v�t, ph	i %n tiêu dè x.n, 
ph	i tính t)ng � ng, t)ng xu, m
t l$m. Tôi c� 
nhìn vào ông hàng xóm c(a tôi mà suy ra cho 
ng��i khác. Sau khi v� h�u, ông �i ch�i �ây 
�ó. H�n n%m m��i ph#n tr%m th�i gian c(a 
ông là v$ng nhà.  Ông mua �( th� máy móc 
tân ti�n, ��i m"i nh�t, n%m cái computer, 
nhi�u máy thu, máy phát, �( các th�  d�a ca 
nh�c, phim truy
n . Cái m�i lo âu l"n nh�t c(a 
ông, là làm sao tiêu cho h�t ti�n trong tháng, 
g$ng tiêu cho h�t s�ch, b�i tháng sau s� có ti�n 
khác ��n, không tiêu h�t, nó tích t� l�i, thêm 
m
t, thêm r�n trí. 

Th�c s�, v� ti�n b�c, thì không ch)ng, có 
nhi�u bao nhiêu c-ng thi�u, mà có ít bao nhiêu 
c-ng th)a. Thi�u hay th)a, n�m trong tâm m*i 
ng��i, không ph	i n�m � con s�. Bi�t �( là �(. 
Bi�t thong th	 là thong th	. !)ng có túng 
thi�u, �)ng có thèm thu ng mà không ���c, 
thì là �( và vui. 2n u�ng có là bao nhiêu trong 
tu�i già, có khi mu�n %n, mà không %n ���c 
n�a mà. 

M�t anh b�n c� th$c m$c h�i, sau khi v� 
h�u làm chi cho h�t thì gi�. Tôi th�y m�y ông 
b�n tôi, ông nào còn �i làm vi
c, thì còn có thì 
gi� �� sinh ho�t v"i b�n bè, làm vi
c n#y vi
c 
kia cho các h�i �oàn, cho các nhóm, mà ông 
nào �ã v� h�u, thì c-ng than là b�n r�n l$m, 
không có thì gi� �� vi�t bài cho lá th� ái h�u, 
không có thì gi� �� ph� trách lá th�. Khó hi�u, 
nh�ng nghe nhi�u ng��i b	o th�, thì tôi c-ng 
c� tin �i cho kh�e. Nghe v� h�u còn b�n r�n 
h�n khi �i làm, tôi c-ng h�i e ng�i v"i quy�t 
��nh v� h�u. B�n r�n h�n �i làm, thì t�i chi v� 
h�u cho m
t? 

N%m ngoái, có ông b�n g�i cho tôi m�t 
nghiên c�u và th�ng kê, v"i l�i k�t lu�n khác 

v"i th�ng kê c(a nhà n�"c M'. L�i th�ng kê. 
Nh� có k. b	o r�ng, th�ng kê là ph	n b�i, 
thi�u khoa h�c. Thi�u khoa h�c sao ng��i ta 
c� dùng mãi, ph	n b�i sao l�i ph	n ánh ���c 
khá nhi�u s� th�c? Th�ng kê �ó, d�a vào tu�i 
v� h�u  và tu�i ch�t c(a nhân viên các công ty 
l"n t�i M' nh� Boeing, Lockheed, AT&T, 
Lucent vân vân, và ��a ra m�t b	ng s� k�t 
qu	, làm nhi�u ng��i gi�t mình. !�i khái, nh� 
sau: 

V� h�u lúc 50 tu�i, s� ch�t lúc 86 tu�i. 
V� h�u lúc 55 tu�i, s� ch�t lúc 83 tu�i 
V� h�u lúc 60 tu�i, s� ch�t lúc 75 tu�i 
V� h�u lúc 65 tu�i, s� ch�t lúc 67 tu�i. 

!ó là th�ng kê nêu s� trung bình, n�u d�a 
theo các con s� �ó, thì r�t nhi�u ông c� trong 
s� tôi, �áng ra �ã ch�t t) n%m b	y n%m tr�"c 
r i. Th� mà các c� v/n kh�e m�nh, ung dung, 
yêu ��i, và còn khuyên ng��i khác hãy làm 
vi
c cho ��n ch�t. Cho ��n khi ch�t g�c trên 
bàn làm vi
c. Trong s� tôi, c-ng �ã có nhi�u 
ông ch�t g�c trên bàn, ch�t qu3 trong thang 
máy, mà m�y ông ch�t g�c n#y, tu�i tác 
th��ng d�"i n%m m��i l%m. 

Nh�ng ng��i ch( tr��ng làm vi
c cho ��n 
khi ch�t luôn, c-ng �úng. !úng theo quan 
ni
m c(a h�. H� có hoàn c	nh riêng, ý thích 
riêng. Tôi ch( tr��ng r�ng, �i làm �� ki�m 
s�ng, khi �ã có �( s�ng, thì t�i chi mà �i làm. 

Còn có vi
c làm c-ng s�"ng, ���c ngh+ 
ng�i, �i ch�i thì s�"ng h�n. N�u ph	i ch�n 
l�a, thì c� ch�n cái h�n, t�i chi ! M�t ông b�n, 
su�t ��i ch%m ch+ làm vi
c, không �i ch�i �âu, 
không phí thì gi� h�p m�t b�n bè bù khú, nói 
chuy
n vô b�, tào lao. Sau khi b
nh, ���c thay 
gan thay th�n, dù r�t y�u �u�i, và th+nh tho	ng 
còn lên c�n s�t hâm h�p, b�t c� ai m�i �i �âu 
c-ng �i, xa m�y c-ng l�y máy bay ��n cho 
���c. H�p m�t, %n c�"i, ông ng i l�i cho ��n 
nh�ng phút cu�i cùng. 

V� h�u, làm gì, �i �âu, c	 ��i làm vi
c 
quen r i, � không �i ch�i, không có vi
c làm, 
thì ch�u chi cho th�u. Nh� con ng�a kéo xe, 
quen nh�c nh�n hàng ngày, n�u ���c th	 rong 
ch�i trên � i c�, thì không ch�u n*i, nh" cái 
càng xe, nh" ��n nh�ng ngày n�ng nh�c, ch�y 
cho ói c� ra, ch�y sùi b�t mép . Có ph	i nhi�u 
ng��i, s� v� h�u , s� lâm vào hoàn c	nh con 
ng�a nh" cái càng xe nh�c nh�n ch�ng trên c� 
ch%ng? �
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Nguy�n V�n �� 

 
Nói v� tu�i th� c�a con ng��i, các c� 

chúng ta h�i x�a th��ng nói: th	t th
p c� lai 
hi, có ngh�a là t� x�a ti nay, s� ng��i s�ng 
ti b�y m��i tu�i r	t hi�m. Câu này còn có 
ng� ý là: b�y m��i là tu�i s�p xu�ng l� r�i 
�	y, và m�i ngày s�ng thêm là m�t ân hu� 
(bonus), do �ó không nên m�u �� vi�c gì có 
tính cách tr��ng c�u cho t�n th� n�a!  Theo 
tôi, ý ngh� này r	t �úng vi th�i gian và không 
gian c�a t� tiên chúng ta s�ng. Vì ��i s�ng 
nông thôn x�a kia, công vi�c �ã n�ng nh�c mà 
dinh d��ng th��ng không ��, thu�c men l�i 
hi�m nên r	t ít ng��i s�ng trên sáu ch�c tu�i, 
nói chi ti b�y m��i. Ng��c l�i, � �	t Hoa K� 
này, vì làm vi�c có gi� gi	c và dinh d��ng ��y 
��, thu�c men l�i s n sàng nên tu�i th� trung 
bình c�a ng��i �àn ông, theo th�ng kê, là b�y 
m��i sáu tu�i. Nh� v
y m�t ng��i � tu�i b�y 
m��i còn có r	t nhi�u th�i gian �! s�ng. Trong 
Ái H�u Công Chánh c�a chúng ta, m�t s� Ái 
H�u th� ti c�u tu�n, nhi�u Ái H�u khác �ã 
quá bát tu�n, và các Ái H�u � tu�i th	t tu�n thì 
r	t nhi�u; các Ái H�u tr" còn l�i, t��ng lai 
c#ng s$ ti�n ti tu�i này.  Do �ó v	n �� ��t ra 
là chúng ta s�ng nh�ng ngày còn l�i nh� th� 
nào �!  ���c ung dung, t% t�i an h��ng tu�i 
già?   

T�i Hoa K�, khi tôi ngh& vi�c làm, th�i 
gian ��u tôi có m�t c�m giác nh' nhàng nh� 
trút �u�c gánh n�ng, không ph�i d
y sm, 
không còn c�nh lái xe hàng ti�ng ��ng h� �! 
ti s� làm, không còn nh�ng công tác ph�i làm 
�úng k� h�n nên tôi c�m th	y tho�i mái nh� 
ng��i trút ���c gánh n�ng, thong dong, t% t�i 
làm sao..!  Nh�ng ch& ít lâu sau, c�m giác này 
không còn n�a, và thay vào �ó là nh�ng ngày 
nhàn r�i, tr�ng v�ng... V�n là con ng��i thích 
ho�t ��ng, nên tôi không bi�t làm gì �! trám 

vào ch� tr�ng. (i�n viên �?  Công vi�c v��n 
t��c không thích h�p vi tôi, ��c bi�t vi cái 
nóng c�a Texas; Du l)ch �?  �i nhi�u c#ng 
chán, và l�i c�n ph�i có ti�n; th*m b�n bè �?  
b�n bè không � g�n, v� n�u � g�n thì ti lui 
nhi�u c#ng b	t ti�n; ��c sách �, t�t �	y, song 
l%a ���c sách hay, gây ���c h+ng thú và có 
l�i cho ��u óc, thì không ph�i d, ��c! Cu�i 
cùng tôi �ã t�m t% ��t cho mình m�t ch��ng 
trình ho�t ��ng: tôi làm thi�n nguy�n cho h�i 
H�ng Th
p T%, t
p Tài Chi, �ánh tennis và... 
��c sách. 

Th� r�i do tình c� hay c� duyên x�p ��t, 
tôi ���c bi�t � Houston có h�i Hán-Vi�t do 
Bác S� Hoàng Xuân Ch&nh ch� tr��ng.  H�i 
Hán-Viêt có ch��ng trình d�y Hán/Vi�t v*n 
cho nh�ng ai thích v*n ch��ng Vi�t-Nam, 
ho�c mu�n có n�n t�ng ch� Hán �! có c� h�i 
��c ���c nh�ng áng v*n ch��ng Vi�t Nam 
vi�t b-ng ch� Hán/Nôm.  Ti�n xa h�n, có th! 
nghiên c+u v*n, tri�t, s� Trung Qu�c ho�c ��c 
v*n b�ch tho�i dùng trên báo chí/ti!u thuy�t 
Trung Hoa... H�i tôi còn nh., trong nh�ng d)p 
ngh& h�c v� nhà, m�i khi b� tôi có khách, tôi 
th��ng ph�i h�u trà cho b� tôi và khách c�a 
c�. B� tôi là m�t nhà nho, nên nh�ng b�n c�a 
b� tôi th��ng là nh�ng v) túc nho. Khách v�a 
vô nhà là tôi ���c b� g�i ti sai �un n�c pha 
trà. Khi trà �ã s n sàng, tôi trân tr�ng dâng lên 
m�i các c� dùng trà r�i ch�p tay �+ng bên 
c�nh �! ch� b� tôi sai b�o thêm.  B� tôi và 
khách v�a nh	m nháp trà v�a nói truy�n h�t 
s+c t��ng ��c... B�t ��u th��ng là truy�n th�i 
th� nh� Trung Nh
t Chi�n Tranh, Th� Gii 
Chi�n Tranh, r�i bình th� Kim Vân Ki�u, 
Nguy,n Khuy�n, Cao Bá Quát hay Chinh Ph� 
Ngâm. (ôi khi các c� trích d/n thi phú, �i!n 
c� trong c� v*n Trung Hoa vv... C#ng nhân 
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trong nh�ng d)p này, tôi b�t ��u yêu v*n 
ch��ngVi�t Nam và nh
n th	y s% quan h� gi�a 
V*n Ch��ng Vi�t Nam và V*n ch��ng Trung 
Hoa nên tôi nuôi m�ng �u�c h�c Hán v*n �! 
tìm hi!u thêm v� V*n ch��ng Trung Hoa. M�t 
th�i gian sau, vì �nh h��ng c�a (� Nh) Th� 
Chi�n, tôi ph�i ngh& h�c � tr��ng t&nh �! v� 
quê.  Trong d)p này, ông thày h�c c�a b� tôi 
c#ng tr� v� quê, sau nhi�u n*m �i d�y h�c xa 
�! ki�m *n.  B� tôi li�n cho tôi �i h�c ch� Hán 
vi ông thày h�c c�a b� tôi.  Tôi h�c vi c� 
���c h�n m�t n*m thì c� m	t. Tôi ph�i thú 
th
t, vì lúc �ó tôi còn nh. nên tôi ch0ng lãnh 
h�i ���c bao nhiêu ngoài ph�n tu thân và t� 
gia! 

Sang ti �	t M1, vì s% lo l�ng du nh
p vào 
cu�c s�ng mi và b
n r�n vi công vi�c sinh 
s�ng nên tôi ch0ng bao gi� ngh� còn có d)p 
dùng l�i s� h�c ch� Hán n�a, 
vì h�u h�t tài li�u k1 thu
t hay 
v*n h�c ngh� thu
t tôi ��c ��u 
b-ng Anh ng�, Pháp ng� hay 
Vi�t ng�.  (�i vi tôi, �ây có 
l$ là m�t d)p t�t �! có c� h�i 
h�c l�i ch� Hán mà tr�c �ây 
tôi h-ng ao �c.  Nh� qua 
2000 n*m l)ch s� Vi�t Nam �ã 
ch+ng minh, Trung Qu�c và 
Vi�t Nam �ã có nh�ng liên 
quan v� �)a lý, chính tr) và v*n 
hóa.  (�c bi�t h�n, Trung 
Qu�c hi�n �ang �óng m�t vai 
trò quan tr�ng trên nhi�u lãnh 
v%c trong th� k2 th+ 21 này. 
Nh�ng lý do trên khi�n tôi 
mu�n ti�p t�c h�c ch� Hán �! 
nghiên c+u tìm hi!u thêm.  (i�u phân vân là � 
tu�i trên b�y m��i, �i h�c ch� Hán có th%c t� 
không?  Tôi nh l�i khi h�c ch� Hán, sách 
Lu
n Ng� có chép l�i l�i (+c Kh�ng T� nói 
v� s% h�c t
p c�a mình nh� sau:.., L�c th
p 
nhi nh� thu
n,  Th	t th
p nhi tòng tâm s� d�c , 
b	t du c� , có ngh�a là:.,  Lúc sáu m��i tu�i, vì 
�ã nghe nhi�u, hi!u nhi�u cho nên dù có nghe 
nh�ng chuy�n trái tai c#ng ch0ng sao, và ti 
b�y m��i tu�i thì có th! làm nh�ng �i�u mình 
ham mu�n mi,n là h�p vi ��o lý.  Nh� v
y 

h�c ch� Hán, ��i vi tôi là m�t �i�u t�t (n�u 
làm ���c) song song vi nh�ng s� d�c khác. 
Trong lúc còn phân vân, có nên h�c ch� Hán 
hay không? thì anh Lê Phát Tân là b�n ��ng 
h�c vi tôi � bên Pháp, g�i �i�n tho�i th*m tôi; 
anh Tân cho bi�t anh �ang h�c ch� Hán, và 
anh th	y r	t thích thú... Chính cu�c �i�n �àm 
vi anh Tân �ã giúp tôi quy�t �)nh: hãy th� 
h�c ch� Hán m�t th�i gian xem sao, n�u 
không kham n�i thì tính chuy�n khác.  Th� r�i 
tháng sáu n*m 2002 tôi ghi danh theo h�c lp 
HánV*n c�a h�i Hán Vi�t.  

Ti �ây t��ng c#ng nên có vài l�i v� Hán 
V*n.  Lp Hán-V*n do Bác S� Hoàng Xuân 
Ch&nh ch� tr��ng vi m�c �ích b�o toàn v*n 
hóa Vi�t Nam. Lp h�c hoàn toàn mi,n phí.  
Ban Gi�ng hu	n lp HánV*n  g�m hai giáo s� 
chính: Bác S& Hoàng Xuân Ch&nh ph� trách 

d�y V*n Ngôn (hay C� V*n) 
Trung Hoa và V*n ch��ng 
Vi�t Nam, Giáo s� Tiên Sung 
K� ph� trách d�y V*n ngôn và 
B�ch Tho�i.  Ngoài ra còn cò 
nh�ng lp ph� �! giúp thêm 
cho nh�ng ng��i mi h�c.  
Bác S� Hoàng Xuân Ch&nh là 
m�t  Bác S� y khoa và là m�t 
h�c gi� uyên thâm.  Bác s� 
Ch&nh �ã t�ng d�y nhi�u n*m 
t�i (�i h�c Y Khoa Sàigon, 
Hu� và Minh (+c tr�c khi 
sang sinh s�ng t�i Hoa-K� n*m 
1990.  Bác S�  Ch&nh n*m nay 
�ã b�y m��i tám tu�i nh�ng có 
m�t trí nh siêu phàm, m�t n�p 
s�ng r	t gi�n d) và có m�t 

ch��ng trình làm vi�c �áng ph�c, t% l%c, t% 
túc, nghiên c+u biên so�n t% �i!n.  N*m 2000, 
Bác S�  Hoàng Xuân Ch&nh �ã xu	t b�n cu�n 
T� (i!n Nhân Danh, ()a Danh & Tác Ph3m 
V*n H�c Ngh� Thu
t Trung Qu�c. Quy!n T� 
�i!n này là m�t tài li�u quý giá, m� ���ng cho 
nh�ng ai mu�n tìm hi!u thêm v� nhân danh, 
�)a danh Trung Hoa trong nh�ng sách báo vi�t 
b-ng Anh, Pháp, (+c.., mà v/n gi� ���c danh 
x�ng Vi�t Nam quen thu�c.  H�n th� n�a, 
cu�n T� (i!n này còn là m�t tác ph3m v*n 
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ch��ng trong �ó có d/n ch+ng, ��i chi�u 
nguyên v*n cùng b�n d)ch thi v*n c�a các 
danh nhân kim c� ghi trong T� (i!n.  Hi�n 
nay Bác S� Ch&nh �ang hoàn ch&nh 	n b�n th+ 
hai cho cu�n T� (i!n trên.  4n b�n th+ hai 
này, theo l�i Bác S� Ch&nh s$ hoàn b) h�n, 
nhi�u tài li�u h�n và d% trù s$ xu	t b�n vào 
n*m 2005.  Giáo s� Tiên Sung K�, r	t thông 
th�o v� ngôn ng� và v*n hoá Trung Hoa; ông 
chuyên nghiên c+u v� các v	n �� Kinh t�, 
Chính tr) và th�i s% c�a Trung Hoa.  Giáo s� 
Tiên Sung K� �ã vi�t nhi�u �� tài v� Trung 
Hoa �*ng t�i trên báo chí Vi�t ng�.  Hi�n nay 
Giáo s� K� �ang c�ng tác vi báo Con Ong và 
m�t s� báo khác xu	t b�n t�i Hoa K�.  

Ai �ã h�c ch� Hán c#ng ��u nh
n th	y, 
ch� Hán là m�t  th+ ch�  khó h�c: Khó nh vì 
có quá nhi�u ch� (�i�u này l�i càng quan tr�ng 
��i vi nh�ng ng��i ln tu�i th��ng b) d, 
quên); cách c	u t�o ch�  không theo m/u t% 
La-Tinh nên khó nh
n m�t ch� vì có nh�ng 
ch� r	t nhi�u nét; khó phân bi�t vì có nhi�u 
ch� vi�t g�n gi�ng nhau; vì nhi�u nét nên khi 
vi�t th��ng b) b. sót.  Tuy v
y, vi ph��ng 
pháp ti�m ti�n, h�c t�ng ch� m�t, t� d, ti 
khó, nh	t là ch)u khó t
p ��c, t
p vi�t và 
th��ng xuyên h�c t
p thì s$ kh�c ph�c ���c 
nh�ng khó kh*n trên.  (i�u may m�n là hi�n 
nay chúng ta �ang � th� k2 21, th� k2 c�a Tin 
T+c (information), nên trên m�ng l�i 
(internet) có nhi�u nhu li�u giúp cho vi�c tra 
c+u và d�y ch� Hán theo ph��ng pháp t% h�c. 
M�t khác, sách Hán/Vi�t  khá ��y �� nên vi�c 
h�c ch� Hán c#ng d, dàng h�n.   

Khi h�c, tôi �ã dùng các ph��ng ti�n s n 
có �! h�c t
p nên tôi th	y vi�c h�c c#ng có th! 
kham n�i và c�m th	y th�i gian �i r	t mau.  
(+c Kh�ng T� c#ng �ã nói: Hoc nhi th�i t
p 
chi, b	t di�c duy�t h�!  ngh�a là h�c mà luôn 
luôn t
p d��t thì �ó ch0ng ph�i là m�t ni�m 
vui hay sao?   Qu� v
y, m�c d�u b
n r�n, tôi 
luôn c�m th	y m�t ni�m vui trong vi�c h�c 
t
p.  Sau g�n hai n*m h�c ch� Hán, nh� vào s% 
ch& d/n t
n tâm c�a ban gi�ng hu	n, và s% 
chuyên c�n, tôi t�m �ã có th!:  

- (�c ���c m�t s� sách, báo, ti!u thuy�t 
Trung Hoa,  

- (�c ���c nguyên b�n Hán V*n Chinh 
Ph� Ngâm c�a thi s� (�ng Tr�n Côn, cùng 
nh�ng thi ph3m khác c�a m�t s� danh nhân 
kim c�;  tôi t% bi�t s% hi!u bi�t còn nông c�n 
vì ch�a th	u tri�t ���c ng� pháp c�a ngôn ng� 
Trung Hoa, song �ã l	y làm thích thú..!  

Khi � b
c trung h�c tôi r	t thích Vi�t v*n, 
song c#ng nh� các h�c sinh khác, tôi ch& bi�t 
Chinh Ph� Ngâm qua b�n di,n nôm song th	t 
l�c bát c�a bà (oàn Th) (i!m c#ng nh� ch& 
bi�t b�n d)ch Tì Bà Hành cu� Phan Huy V)nh.  
Nay nhân h�c lp Hán/Vi�t v*n tôi ���c ��c 
nguyên b�n Chinh Ph� Ngâm th! tr��ng �o�n 
cú c�a th�i s� (�ng Tr�n Côn, song song vi 
b�n di,n nôm c�a bà (oàn Th) (i!m, tôi mi 
th	y giá tr) tuy�t v�i c�a nguyên tác và thiên 
tài c�a tác gi� (�ng Tr�n Côn, �úng nh� các v) 
h�c gi� ti�n b�i ca t�ng: B�n di,n nôm r	t hay 
song v/n ch�a di,n t� ���c h�t ý cu� nguyên 
tác.  

(! k�t lu
n, tôi có nh
n xét nh� sau: S% 
ti�n tri!n c�a Khoa h�c, �ã nâng tu�i th� c�a 
con ng��i lên r	t cao, không ph�i ch& ti m+c 
b�y m��i, tám m��i hay chín m��i mà còn có 
th! xa h�n n�a. Nói m�t cách khác, �! ti�p t�c 
vui s�ng, di d��ng tu�i già, chúng ta nên có 
m�t ch��ng trình hành ��ng thích h�p vi ý 
mu�n c�a chúng ta.  (i�u c�n là hành ��ng 
ph�i t�o ���c s% cân b-ng gi�a m�t thân th! 
kho" m�nh và m�t tinh th�n minh m/n, và n�u 
có th!, h�u ích.  Bi�t bao nhiêu danh nhân �ã 
n�i danh � tu�i cao niên.  (ây là m�t m/u 
ng��i th	t th
p:  Bác S� Hoàng Xuân Ch&nh, 
b�y m��i tám tu�i, chi�u chi�u �3y xe l*n cho 
ng��i v� t
t nguy�n �i hóng mát, nh�ng v/n 
h*ng say biên so�n T� (i!n và còn hy sinh 
�em cái s� h�c ra ch& d�y ng��i khác vi m�c 
�ích duy nh	t là �! b�o toàn v*n hóa dân t�c, 
cuôc s�ng nh� th� th
t cao quý bi�t bao! 

 
Mùa Xuân n�m 2004 
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                 V� Qúy H�o 

 

Khi m�i l�p gia �ình, ông bà Hai �ã d� 
��nh s� sinh 5 �	a con �
 ��t tên chúng là 
Nhân, Ngh�a, L, Trí, Tín theo Ng� �	c c�a 
c�a Kh�ng sân Trình. Ch�ng may qu�c n�n 
1975 x�y ra khi ông bà m�i có m�t �	a con 
trai ��u lòng: th�ng Nhân. �i tù “C�i T�o” v� 
ông Hai có thêm ���c �	a th	 hai: th�ng 
Ngh�a.  Sau khi ���c qua M� theo ch��ng 
trình “H.O.”, ông bà Hai sinh thêm ���c ng��i 
con trai th	 ba: th�ng L. Vì hoàn c�nh quá 
khó kh�n hai ông bà �ã ph�i làm ngày làm 
�êm, làm c� Ch� Nh�t t�i m�t ti�m t�p hoá có 
cây x�ng �
 ki m s�ng. Hai v� ch!ng ph�i bàn 
nhau “Ba �	a là quá �� r!i” và do �ó cái m�ng 
“Ng� �	c” mà ông bà h�ng "p � �ã ph�i 
“thích nghi v�i th�i cu�c” thành “Tam �	c” .  
H!i m�i ��t chân t�i M�, ông bà th��ng nh#c 
nhau “Ph�i c� g#ng b�ng m$i giá �
 t� l�c 
cánh sinh, không �n bám xã h�i và c�ng không 
ph�i nh� v� các chi n h%u �ã b�o lãnh gia �ình 
mình”. &u t� hàng ��u c�a ông bà là làm sao 
có ti�n �
 mua �! �n. &u t� th	 hai  là làm sao 
có ti�n �
 tr� ti�n thuê apartment . &u t� th	 
ba là làm sao có ti�n �
 tr�  n� cái xe c� .  Ông 
bà c�ng t�m an tâm vì ' �ây, ông bà không 
ph�i lo tr� h$c phí cho th�ng Nhân khi nó vào 
ti
u h$c. Vi�c giáo d(c, dù mu�n, dù không 
c�ng �ã ���c khoán tr#ng cho tr��ng h$c. 
M"y n�m ' ti
u h$c, Nhân �ã t) ra thông 
minh, ch�m ch* và �ã ���c thày cô g�i gi"y 
khen; �ôi khi còn có th� m�i t�i tr��ng �
 
ch	ng ki n th�ng con lãnh th�'ng. Tuy r"t vui 
khi nh�n ���c nh%ng th� m�i nh� th  nh�ng 
ông bà ��u ph�i t+ ch�i tham d� vì “Không  
th
 �óng c�a ti�m”.  Khi Nhân m�i lên trung 
h$c thì nh%ng th� lo�i này  th�a d�n. Nh%ng 
n�m sau thì ông bà l�i nh�n ���c th� t+ nhà 
tr��ng nh�ng là th� than phi�n. Vì quá b�n 
r�n v�i sinh k  nên ông bà c�ng ch* bi t c#t 
ngh�a, r�y la  m,i khi nh�n ���c lo�i th� than 
phi�n t+ nhà tr��ng. Ông bà c�ng không có 
gi� �
 theo dõi xem th�ng Nhân làm gì và giao 
thi�p v�i ai ngoài gi� h$c. Ông bà �ành chép 

mi�ng t� nh�: “Tr�ng � n r�m, tr�ng tròn”.  
Th�i gian th"m tho#t trôi mau, càng ngày 
Nhân càng ít nói, khép kín �i v� th"t th��ng. 
Tuy r"t b�n r�n nh�ng ông bà c�ng nh�n ra 
�i�u �ó, nh�ng khép kín, ít nói thì không ph�i 
là t�i nên ông bà không th
 r�y la. Ông bà ��u 
bi t r�ng ph��ng thu�c hi�u nghi�m cho b�nh 
này ph�i là yêu th��ng, tâm s�, khuy n khích, 
làm g��ng. Ti c thay ph��ng  thu�c này �òi 
h)i th�i gian mà ông bà thì l�i càng b�n h�n 
tr��c vì sau nhi�u n�m ��nh c�,  bà �ã  thuy t 
ph(c ông c� g#ng mua m�t c�n nhà �
 tr��c là 
b�t thu , sau là  “ b�n bè kh)i c��i chê”. Bi t 
mà không làm ���c nên hai ông bà ch* nhìn 
nhau  th' dài  r!i l�i lao vào công vi�c. Tuy 
công vi�c b� b�n và nhi�u chuy�n không vui 
nh�ng gia �ình ông bà Hai v-n còn cái may là 
gi%a v� ch!ng, r"t ít sào sáo vì ông th��ng 
chi�u theo ý v�.  

Hôm "y hai thi u niên Ngh�a và L �ã 
ch	ng ki n m�t vi�c b"t th��ng: B� �ã to 
ti ng v�i m. 

- Bây gi� thì h t s* di�n v�i b�n bè r!i ! 
Nhà to, xe �.p mà con b� b#t ' tù thì có �.p �� 
gì không? Tôi �ã b�o bà nhi�u l�n mà bà 
không nghe: “S* di�n v�i b�n bè”  và “giáo 
d(c con cái” �i�u nào quan tr$ng h�n?  Ngay 
tr��c khi c��i, bà �ã �!ng ý v�i tôi là chúng ta 
s� xây d�ng m�t gia �ình ��t trên n�n t�ng 
��o �	c Kh�ng M�nh l"y nhân ngh�a làm 
tr$ng. Ch	ng c� là cách ��t tên các con.  

- Thôi ông �i! �+ng nói n%a, hãy � n v�n 
phòng lu�t s� h)i xem làm th  nào �
 �óng 
ti�n th  chân mà lãnh th�ng Nhân v� . T�i 
mang ma túy bán cho b�n bè trong tr��ng thì 
ch#c c�ng nh. thôi ; v� l�i nó m�i có 16 tu�i, 
còn v� thành niên” 

Bà Hai quên c� n,i bu!n vì t�n ti�n lu�t s� 
và ti�n th  chân, khi nhìn th"y th�ng Nhân �ã 
���c tha v�. Lòng bà nh� m' h�i. T+ hôm �ó, 
bà �ã th"y ông ch!ng mình có lý. Hai ông bà 
�ã quy t ��nh bán nhà ra ' Apartment,  b) b�t 
gi� làm vi�c và chú ý s�n sóc vi�c giáo d(c ba 



S� 83 - THÁNG 08/2004 TRANG 67  
 

 
�	a con. Ông bà �ã ���c t� do ch$n khu nào 
có tr��ng t�t nh"t thì t�i thuê nhà �
 ' và ��c 
bi�t dành nhi�u thi gi� h��ng d-n và khuy n 
khích các con ch�m h$c. Ngoài vi�c giúp các 
con làm homeworks c�a nhà tr��ng, ông Hai 
còn d�y chúng ch% Vi�t. Ông d�y các con �$c 
và vi t nh%ng bài có liên quan � n ��o �	c và 
nhân ngh�a l"y t+ hai cu�n  C� H$c Tinh Hoa. 

Ch* vài tháng sau, nh%ng c� g#ng c�a ông 
�ã  ���c ��n �áp x	ng �áng: hai �	a nh) 
Ngh�a và L �ã có �i
m nh�y v$t khi n cô 
giáo ph�i ng�c nhiên. B�ng danh d� và gi"y 
ban khen ���c hai �	a con tranh nhau khoe b� 
�
 lãnh th�'ng trong khi th�ng l�n thì không 
th"y gì thay ��i . 

Th�i gian l�ng l� trôi mau, ông bà Hai càng 
bu!n vì th�ng con c� bao nhiêu thì l�i càng vui 
vì hai �	a em nó b"y nhiêu. C� hai ��u ���c 
h$c b�ng �
 vào ��i H$c trong khi th�ng l�n 
thì �ã b) nhà ra �i mà ông bà không bi t là �i 
�âu.  

Hôm �ó, kho�ng m�t tháng sau khi hai mái 
tóc �i
m s��ng  g(c ��u bên nhau khóc n	c 
n' vì ���c tin báo ��ng: Nhân Nguyn,  �	a 
con ��u lòng c�a ông bà �ã  b� b#t v� nh%ng 
t�i: gia nh�p b�ng ��ng , �n tr�m, và buôn bán 
c�n sa ma túy  thì m�t tin vui ch�t � n : Th�ng 
Ngh�a �ã ra tr��ng th� khoa ngành Computer 
và �ã ���c vi�c t�t v�i c� quan Tình Báo 
Trung &�ng Hoa K/. Nghe nói l��ng cao, b�o 
hi
m t�t mà h�u b�ng còn t�t 
h�n.  Vì quá vui m+ng nên bà 
Hai quên c� chuy�n th�ng 
Nhân: Các c( d�y qu� là 
không sai: N�m ngón tay 
c�ng có ngón dài ngón ng#n.  
Bà quay qua phiá ch!ng �
 
chia vui nh�ng bà ng�c nhiên 
khi th"y ông có v0 tr�m ngâm 
suy ngh� �i�u gì sâu xa l#m.   

*    
*
    * 

M�t n�m sau, ông bà Hai 
�ã b� bàng hoàng vui  bu!n 
l-n l�n khi hay tin: Th�ng 
Nhân, sau khi mãn h�n sáu 
tháng tù, �ã b� t�ng xu"t v� 
Vi�t Nam và �ã ���c cô Ba, 
bên n�i và dì B�y bên ngo�i 

ra � n phi tr��ng b�o lãnh �em v� Hà Tiên 
cho t�p ngh� �ánh cá.  Ông  Hai an u* v�:  
“Thôi, th  còn h�n ' g�n cha m. mà làm �i�u 
phi nhân th"t �	c, b"t ngh�a, b"t công: l�i cho 
phe nhóm mình mà gây h�i cho k0 khác! T+ 
nay, v� ch!ng mình hãy c� g#ng dành d(m 
chút �*nh g�i v� Vi�t Nam gíup nó. Bà c�ng 
hãy khuyên b�o th�ng Ngh�a làm nh� th  “.  
Hè n�m "y ông bà Hai nh�n ���c m�t tin vui: 
C�u con trai út s� t�t nghi�p trung h$c vào 
cu�i tháng này v�i h�ng Summa Cum Laude 
và �ã ���c nh�n vào tr��ng Westpoint ! Quá 
m+ng vì ' �ó �n h$c ��u min phí và ra tr��ng 
là ch#c ch#n có vi�c. T�i thi
u là Trung Úy mà 
t��ng lai thì th�t là sáng l�n T��ng thì có th
 
nh�ng Tá thì c�m ch#c trong tay! Nghe bi t tin 
vui, bà con b�n bè ai n"y ��u khen ng�i c�u út 
“v+a cao l�n, v+a �.p trai l�i h$c gi)i nên �ã 
���c cái vinh d� mà nhi�u thanh niên h�ng ao 
��c: Vào ���c Tr��ng Võ B� Qu�c Gia 
Westpoint”. 

*    
*
    * 

Ông Hai h!i h�p bóc cái th� c�a th�ng 
Nhân sau m"y tháng m"t liên l�c v�i ng��i 
con c�. Th� r�ng: 

Kính th�m ba má: 

Các th� tr��c �ây con ch� vi�t ng�n g�n 
m	i khi nh
n ���c ti�n do ba má và em con 
gi cho. Hôm nay con tr� l�i Hà Tiên th�m dì 

B�y và �ã nh
n �� 4 tháng 
ti�n mà ba má và em Ngh�a 
gi cho. ��c bi�t tháng chót 
con nh
n ���c 50 ��ng 
nhi�u h�n th��ng l� vì em 
L�, tuy còn �i h�c mà c�ng 
�ã dành d�m gi v� giúp 
con. Con vô cùng c�m ��ng 
và bi�t �n ba má và các em.  
Cách �ây 4 tháng, con �ã ��i 
ngh�: Con �ã v� Long Khánh 
tr�ng cây �i�u l�n h�t d��i 
s� giúp �� c�a m�t c� nông 
dân trí th c. Con nghe nói 
ngày x�a c� �ã là m�t k! s� .  
C� hay nói và d�y �ám thanh 
niên chúng con v� ��o � c 
thánh hi�n y h�t nh� ba �ã 
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d�y chúng con ngày tr��c. Con có nhi�u thì 
gi� �" yên l�ng suy ngh� v� cu�c ��i và nh� 
l�i nh#ng l�i l$ thánh hi�n do ba d�y cho 
chúng con khi ba ��c chính t� cho chúng con 
vi�t  ch# Vi�t.  H�i �%u tháng,  tình c�, khi ra 
th& xã Long Khánh, con mua ���c c� hai cu'n 
C� H�c Tinh Hoa mà ba �ã dùng �" d�y 
chúng con. Nhi�u l%n  nh#ng bài trong �ó �ã 
làm cho con khóc vì nh� t�i k( niêm th�i niên 
thi�u bên ba má và nh#ng l�i d�y c�a ba nh� 
v�ng v)ng v�ng v�. Con th�c s� h'i h
n vì �ã 
cãi l�i cha m* mà buông theo b�ng ��ng mong 
l�i cho phe nhóm mình mà làm nh#ng �i�u phi 
nhân th+t � c, b+t ngh�a, b+t công: l�i cho phe 
nhóm mình mà gây h�i cho k, khác! Con �ã 
quy�t tâm xin ch-a nh#ng hành vi ác � c �ó.  
Con c�ng quy�t �&nh không nh
n ti�n phi 
ngh�a và h�n th� n#a, con �ang  tìm l�i nh#ng 
ng��i mà con �ã �n tr�m, t'ng ti�n �" tr� l�i 
cho h�. Con s$ dùng ti�n ba má cho vào vi�c 
�ó.  Xin ba má hãy chuy"n l�i c�m �n c�a con 
t�i các em Ngh�a và L� và nh�n giúp r.ng con 
s$ không mu'n nh
n ti�n giúp �� t- các em 
con n#a.  Xin ba má �-ng cho chúng nó bi�t lý 
do; Nh�ng v�i ba má thì con không dám gi+u 
gi�m gì: Con xin ba hãy m� trang 177 c�a 
cu'n  C/ H0C TINH HOA , Quy"n Th  Nhì , 
bài s' 102 thì s$ rõ.  Th+m thoát �ã hai m��i 
m+y n�m r�i, con s� ba má �ã gi�n nhà nhi�u 
l%n nên có th" không tìm l�i ���c cu'n sách 
+y. Do �ó con xin Photocopy �" �ính kèm v�i 
b c th� nà1 

Kính th� 
Nguy�n Ái Nhân 

Ông Hai v�i vã �$c ng"u nghi n t� 
photocopy: 

102.   Phân tách không rõ 
Nay có k, vào v��n ng��i ta hái tr�m �ào, 

m
n, thì ai nghe th+y c�ng chê c��i , quan b�t 
���c t+t tr-ng ph�t- T�i sao v
y?  - T�i ng��i 
+y làm �i�u b+t ngh�a, l+y c�a ng��i �" làm 
l�i cho mình . 

K, vào nhà ng��i ta b�t tr�m gà v&t, chó, 
l�n, so v�i k, vào v��n ng��i ta hái tr�m �ào 
m
n, thì la& là b+t ngh�a h�n n#a. - T�i sao 
v
y ?   -T�i  l+y c�a ng��i càng nhi�u thì b+t 
nhân càng to, t�i càng n�ng. 

K, vào chu�ng ng��i ta �n tr�m trâu, dê, 
ng��, so v�i k, vào nhà ng��i ta b�t tr�m  gà, 
v&t, chó, l�n thì l�i là b+t ngh�a h�n n#a. T�i 
sao ? - T�i l+y c�a ng��i càng nhi�u, thì b+t 
nhân càng l�m, t�i càng n�ng. 

K, gi�t ng��i l��ng thi�n, �n c��p c�a c�i 
�� ��c c�a ng��i ta, so v�i k, vào chu�ng �n 
tr�m trâu, bò, dê, ng��, thì l�i là k, b+t ngh�a 
h�n n#a. T�i sao v
y ? - Ta& gi�t ng��i l+y 
c�a, b+t nhân to l�m, t�i càng n�ng l�m. 

Gi�t m�t ng��i là làm m�t �i�u b+t ngh�a, 
t+t ph�i chi� m�t t t�i. C  l$ +y mà nói r�ng 
ra: Gi�t m��i ng��i t+t ph�i chi� m��i t t�i, 
gi�t tr�m ng��i, t+t ph�i chi� tr�m t t�i... 

Nay, nh#ng k, làm �i�u b+t ngh�a nh2 m�n 
t%m th��ng nh� nói trên thì bi�t chê c��i. ��n 
nh� nh#ng vi�c  b+t ngh�a th
m t� nh� c��p 
n��c ng��i, tàn sát sinh linh hàng  c v�n ... 
th��ng khi thiên h� không bi�t chê c��i l�i 
còn uà theo khen ng�i, cho là “Ngh�a” và ca 
t�ng ghi chép công � c; nh� th� thì có g�i 
���c là bi�t phân bi�t “Ngh�a” v�i “B+t 
ngh�a” hay không ? 

K, nào lúc th+y �en ít thì b�o r.ng �en, lúc 
th+y �en nhi�u l�i b�o là tr�ng, thì ta cho k, 
+y là ng��i không bi�t �en v�i tr�ng. 

K, nào n�m ��ng ít thì cho là ��ng, lúc 
n�m ��ng nhi�u l�i t��ng là ng�t thì ta cho k, 
+y là ng��i không bi�t phân bi�t ��ng v�i 
ng�t. 

Thiên h� bây gi� phân bi�t ph�i trái hay 
l%m l3n l�m! 

M�c T 

Ông Hai b) b	c th� xu�ng bàn, ng!i tr�m 
ngâm nh� t�i “good job” c�a th�ng Ngh�a và 
c�ng nh� t�i nh%ng hành ��ng c�a các nhà ��o 
din �ã �i�u khi
n các cu�c ��o chánh ' quê 
nhà th�i xa x�a khi ông còn là sinh viên. Ông 
th' dài . Ông c�ng nh� t��ng lai sáng l�n c�a 
th�ng L và nh� t�i cu�c chi n chinh ph�t k0 
ch  t�o v� khí gi t ng��i hàng lo�t. Ông 
không bu!n l#m v� vi�c nghi oan cho ng��i 
vì, là phàm nhân, ai ch�ng có khi l�m l,i ; 
nh�ng nh%ng hành ��ng sau khi bi t mình l�m 
l,i thì sao ?  

 Ông Hai tr�n tr$c m"t ng� nhi�u t+ hôm �ó � 
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Tr�n Quan Nghi�p 
 

Ngày nay Phong Th�y không còn là m�t 
khoa h�c nhân v�n ��c thù c�a Trung Hoa 
và các n��c Á Ðông trong �ó có Vi	t Nam ta. 
Phong Th�y d
n d
n �ã ���c nghiên c�u và áp 
dng sâu r�ng trong nhi�u lãnh v�c � các n��c Âu 
và M� Châu nh�t là trong vi	c xây d�ng và trang trí cho 
các ki�n trúc, nhà � và c� s� th��ng m�i. 

Nghiên c�u v� Phong Th�y c�ng khá lý thú nh�t là nh�ng lúc tìm hi�u �	
c ý ngh�a c�a các bài 
vi�t mà hình nh	 các nhà phong th�y Trung Hoa và Vit Nam ta x	a kia c� tình không mu�n nói 
rõ. C�ng vì th� hi�u �	
c rõ ràng các v�n �� phong th�y không ph�i là vic ��n gi�n nh�t là lúc 
c�n ph�i ph�i h
p các thuy�t v� kinh d�ch, ph	�ng h	�ng, các quan h t	�ng ��i v�i nhau v� các 
h sao, th� ��t, ng� hành v.v...và r�t nhi�u khi chúng ta �i ��n m�t tr�ng thái hi�u bi�t l� �� 
gi�ng nh	 là phong v�i th�y b� ngh�t, c�ng may là ch	a b� t�u ho� nh�p ma! 

Trong ph�m vi ng�n g�n � �ây chúng tôi ch� xin trình b�y m�t vài v�n �� r�t t�ng quát, 	�c 
mong �	
c các AH xem qua cho vui và n�u qúy AH có l	u tâm h�n ho�c ch� d�y thêm xin liên 
l�c v�i Th�y Hai tài liu Nguy�n Ð�c Chí. 

Ch�n H��ng Nhà: 

Y�u t� quan tr�ng nh�t �nh h	�ng ��n gia ch� là h	�ng nhà. Ngo�i tr  m�y ng	�i may m�n 
�	
c ông bà hay cha m� �� l�i cho c!n nhà ho�c không may m�n nh	 chúng ta lúc m�i qua M" 
�	
c ông bà b�o tr
 t�t b#ng m	�n cho m�t c!n nhà r$i b% chúng ta vào �ó và lúc �ó chúng ta 
không có �i�u kin ch�n l&a. Sau m�t th�i gian h�i l�c nghip r$i, �� an c	, chúng ta s' ki�m 
m�t ngôi nhà, “cái nhà là nhà c�a ta, công khó realtor tìm ra”! lúc này chúng ta � ��t n	�c t& do 
s' �	
c t& do tìm nhà theo h	�ng “h�p” v�i mình h�n. 

Các nhà ��a lý hay phong th�y s' phân tích và ch�n h	�ng nhà cho thân ch� mình theo th� t& 
sau �ây:  

1. Tùy theo tu�i, n!m sanh, trong 10 Thiên Can ((t, Giáp, Bính, )inh,....) và 12 )�a Chi (Tý, 
S*u, D�n, M�o, ..., Tu�t, H
i), nam hay n�, m+i ng	�i có m�t mnh cung thu�c v� m�t trong 
hai nhóm g�i là t� Mnh : 

• Ðông t� mnh: Kh�m - Ly - Ch�n - T�n 

• Tây t� mnh:  Khôn - C�n - Ki�u - Ðoài  
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2.    T	�ng �ng v�i 8 h	�ng c�a H�u Thiên Bát Quái là: 

Ðông t� tr�ch:   Kh�m - Ly - Ch�n - T�n 
là H	�ng   B�c - Nam - Ðông - Ðông Nam 

Tây t� tr�ch :   Khôn - C�n - Ki�u - Ðoài 
là H	�ng   Tây Nam - Ðông B�c - Tây B�c – Tây 

Các ng	�i thu�c phe Ðông t� mnh thì thích h
p v�i các h	�ng c�a Ðông t� tr�ch h�n và ng	�i 
thu�c phe Tây mnh s' h�p v�i Tây tr�ch. Ng	�i thu�c phe Ðông mnh s' K� v�i Tây tr�ch và 
ng	
c l�i. 

N�u l�y m�t mnh cung k�t h
p v�i m�t h	�ng thì ta s' có m�t k�t h
p g�i là m�t san. M+i 
mnh cung �em k�t h
p v�i 8 h	�ng thì �	
c 8 san ( bát san), m+i san �	
c bi�u th� b,ng m�t 
sao qu�n, ngo�i tr  san Ph#c v� có hai sao qu�n.  

Có 4 san t�t là Sanh Khí, Thiên Y, Diên Niên và Ph#c V�. 4 san x�u là Ng� Qu�, Tuyt M�ng, 
L#c Sát và Hoa H�i. 

Ta ch�n h	�ng có san t�t và xét thêm tính ch�t ng� hành c�a sao qu�n c�a các san t�t. M+i 
h	�ng mang m�t hành trong ng� hành là Kim, M�c, Th�y, Ho�, Th�. M+i sao qu�n c�ng mang 
m�t hành. N�u hành c�a sao qu�n và hành c�a h	�ng không k- nhau thì san �ó t�t, ch�n �	
c. 
N�u hành c�a sao qu�n và hành c�a h	�ng là t	�ng sinh thì san �ó r�t là t�t (Ð�i Ki�t). N�u 
hành c�a sao qu�n và hành c�a h	�ng là t	�ng kh�c thì x�u, không dùng �	
c. 

Thông th	�ng m+i ng	�i v�i mnh cung c�a mình s' thích h
p v�i ít nh�t là m�t h	�ng Ð�i Ki�t 
và hai h	�ng Ki�t. H	�ng nhà là h	�ng th.ng góc v�i m�t ti�n c�a nhà t  trong nhà nhìn ra. / 
�ây có m�t y�u t� n�a c�n ph�i l	u tâm theo các nhà ��a lý, �ó là V� C�a. V� C*a là góc �� c�a 
�	�ng th.ng n�i t  tâm nhà t�i tâm c�a c*a chánh (góc tính theo la bàn). Th	�ng các nhà ��a lý 
c� truy�n sau khi ch�n �	
c h	�ng nhà, s' dùng la bàn ��a lý �� ch�n n�i ��t c*a sao cho trùng 
v�i các sao t�t trong h sao Phúc Ð�c và h sao Nh� Th�p Bát Tú, ngoài ra v� c*a còn ph�i tránh 
ph�m L#c Sát và Hu0nh Truy�n. Qúy AH n�u không kiêng c� nhi�u thì có th� b% qua �i�m này 
b�i vì n�u l	u tâm nhi�u quá, e là không th� ki�m �	
c m�t c!n nhà có h	�ng toàn h�o nh	 ý! 
H�n n�a n�u qúy AH nào l	u ý nhi�u thì các nhà ��a lý còn �i xa h�n n�a là ch�n gi�, ch�n 
ngày, ch�n tháng, ch�n n!m �� kh�i công xây cât h�u tránh n�n Kim Lâu, Hoang 1c, Tam 
Tai...v.v... và v.v... t�i lúc �ó ch� có Nursing home là tuyt h�o mà thôi! 

M�c dù h	�ng nhà là quan tr�ng, nh	ng � bên M" này ph�n l�n nhà c*a �ã xây s2n ho�c là xây 
theo k� ho�ch �ã có s2n nên nhi�u khi khó mà ch�n �	
c m�t h	�ng Ð�i Ki�t. Ngay c� �i�u kin 
chúng ta mua ��t, c�t nhà custom built �ôi khi c�ng khó nh	 ý. Ch.ng l' m�i nhà ��u quay ra 
�	�ng, duy ch� có “cái nhà c�a ta” vì phong th�y mà quay cái “deck” ra �	�ng thì h�i khó coi 
m�t chút! H�n n�a ngoài h	�ng nhà, chúng ta c�ng c�u l	u ý các �i�m sau �ây: 

Th� Ð�t: 

Ð�t c�t nhà c�n b,ng ph.ng, cao ráo, không l�n tr	�c nh% sau, không có núi cao, c�u cao ch�n 
tr	�c nhà, không � ngõ c#t ( cul de sac c�a M" theo phong th�y thì không nên chút nào!), không 
� sau l	ng �t nhà khác, không c�t trên gi�ng c�, ��n mi�u c�, bãi tha ma c� (âm khí nhi�u). 

Th� ��t bên trái (t  nhà ngó ra) g�i là Thanh Long ph�i cao ráo h�n bên ph�i g�i là B�ch H�. 
Sân tr	�c (Minh Ð	�ng) ph�i thoáng mát, sân sau (Huy�n V�) b,ng ph.ng, có ��t ho�c cây cao 
che ch�. Nói chung th� ��t hình gh� có l	ng d&a là t�t, n�u có hình love seat ho�c sofa có l' t�t 
h�n! 
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C�a nhà: 

C*a nhà không h	�ng vào nóc nh�n ho�c c�nh t	�ng cao c�a nhà khác, không � ngã ba có con 
�	�ng h	�ng th.ng vào nhà. Tr	�c nhà không có cây cao bao ph�, không cây ch�t, cây cô ��c, 
không có nhánh cây khô ch�a vào nhà. Tr	�c nhà không tr$ng cây dâu (Mulberry-Tang), cây 
thùy d	�ng, cây li�u. Theo Thái Kim Oanh thì nên h	�ng �ông tr$ng �ào (Nectarin, peach?), tây 
tr$ng th� (ho�c h$ng giòn thay th�). Tr	�c nhà tr$ng m3u ��n, sau nhà tùng bách. (D� nhiên các 
lo�i rau th�m và home garden thì nên �� g�n nhà b�p cho tin vic x* d#ng). 

C*a nhà n�u ��t � v� trí t�t thì tuyt, còn không có th� dùng bin pháp s*a b�p (An Táo) �� s*a 
ch�a ho�c h+ tr
. C�n l	u ý lúc m� c*a tránh g�p ngay c�u thang ch�y th.ng ra (�i�m hao tài). 
N�u g�p ph�i, có th� ��i chi�u b�n l� �� xoay c*a. C*a tr	�c và c*a sau không cùng trên m�t 
�	�ng th.ng. Ph�n l�n nhà � M", c*a tr	�c r�ng 36 inches thu�c cung tài l�c trong th	�c L+ 
Ban nên t�t, n�u g�p c*a 32 inches s' thu�c cung L#c H�i x�u h�n. Nhà tôi có m�t cái c*a 
không ph�i là c*a chính nh	ng c�ng x* d#ng nhi�u, r�ng 32 inches, �� tránh l#c h�i, không bi�t 
có tránh �	
c l#c h�i hay không, nh	ng tr	�c tiên tôi v	�ng m�t nh�t h�i là t�n m�t h�n 200 �ô 
thay c*a, thit là hai tào l�c! Thì ra L+ Ban ch� nói là Tài L�c, không có nói “in” or “out”. 

An Táo: 

Trong tr	�ng h
p b�t kh� kháng 
chúng ta b�t bu�c ph�i có m�t c!n 
nhà không h�p h	�ng h��c �ã l4 
mua m�t c!n nhà mà gi� �ây 
h	�ng không thu�n. Ho�c gi� v
 
và ch$ng không cùng m�t t� mnh 
thì h	�ng nhà c�ng không th� h
p 
c� hai. Trong tr	�ng h
p này các 
nhà phong th�y s' dùng bin pháp 
An Táo, t�c là s*a ch�a ho�c thay 
��i nhà b�p �� bù tr  vào s� 
khuy�t c�a h	�ng nhà ho�c v� c�a 
c*a. Nhà b�p s' �	
c s�p x�p l�i 
sao cho v� c�a nhà b�p (t�c là 
�	�ng n�i t  tâm nhà t�i tâm b�p) 
ph�i � vào m�t cung x�u và �$ng 
th�i h	�ng c�a b�p (t�c là h	�ng 
c�a ming lò ho�c là h	�ng c�a 
phía l	ng ng	�i n�u b�p) ph�i 
h	�ng vào h	�ng thu�n l
i. 

Trong nhà, vic phân b� các phòng �c (nh	 phòng ng�, phòng làm vic, phòng t�m...) và vic 
trang trí, s�p x�p các bàn gh� gi	�ng ph�n c�ng �	
c h�u h�t các nhà phong th�y bàn t�i. Nói 
chung vic b�y trí ph�i làm sao cho phòng �c th�y sáng s�a �� các lu$ng sinh khí d� luân 
chuy�n. Th	�ng các tài liu v� phong th�y ��u có nói t�i vic này. Theo các sách ��a lý c� 
truy�n, m+i h	�ng trong bát ph	�ng có m�t �nh h	�ng phân b� nh	 hình 1. 
Dùng s� �$ này ch$ng ch�p lên s� �$ nhà chúng ta s' có �	
c m�t ý nim t�ng quát phân ph�i 
các phòng trong nhà sao cho thích h
p nh�t. 

 
Hình 1 
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Ngoài ra theo các nhà ��a lý, �nh h	�ng c�a lý thuy�t v� ng� hành c�ng r�t quan tr�ng trong m�i 
lãnh v&c mà các nhà ��a lý �ó quan tâm t�i. Khi xét m�t y�u t� nào �ó c�ng c�n ph�i xét t�i vic 
t	�ng sinh và t	�ng kh�c ng� hành c�a y�u t� �ó lên các y�u t� liên h. Chúng tôi ch	a có �� 
“công l&c” �� bàn sâu vào v�n �� này v�i các b�n, m+i l�n bàn t�i ng� hành, tôi b� nh�c ��u 
hành, còn �áng s
 h�n c� Bà Xã hành n�a. 

Phong th�y là m�t V!n Hoá Th�n Bí và Bao La, d&a vào c� s� lý thuy�t c�a Kinh D�ch mà theo 
D�ch H�c thì m�i vic ��u thay ��i, không có gì c� ��nh. H�n n�a �ã tin vào V!n Hoá Th�n Bí 
thì ph�i tin là có s� m�ng, vì th� vic áp d#ng Phong Th�y nhi�u khi c�ng không thay ��i �	
c 
nhi�u s� m�ng c�a m�t ng	�i. Các h�c gi� Phong Th�y ti�n b�i �ã nói r,ng �ây là m�t V!n Hoá 
Th�n Bí bi�n �o r�t th�n k0, có ng	�i nhìn th�y � �ây hào quang c�a trí tu nh	ng c�ng có ng	�i 
xin � �ây s
i dây �� t& trói mình    � 

 
 

 
 

 

 

 

V�  �ây, th�y  c�nh  nh�  ng��i 
Nh�  n�i  h�i  ng�  nh�  l�i  ��i  trao . 
Ðêm  x�a  d��i  ánh tr�ng  sao 
Em  nh�  tiên  n�  l�c  vào  ��i  anh . 
 
Tình  ��m  th�m  tu�i  xuân  xanh 
Nh�  men  r��u  ng�t  nh�  cành  hoa  t��i . 
Ð�p  thay  tình  thu�  �ôi  m��i 
Em  là  ng��i  m�ng  tr�n  ��i  không  quên. 
 
Nh�ng  tình  ngày  �y  ch�ng  b�n 
Anh  ng��i  chi�n  s�  lênh  �ênh  núi  r�ng . 
Khi  anh  v��t  su i  b�ng  sông 
H!u  ph��ng  chim  �ã  s�  l"ng  bay  xa . 
 
V�  �ây, nhìn  l�i  quê  nhà 
Tr�ng  sao  còn  �ó, lòng  ta  tho�ng  bu"n . 
H��ng  tình  d��ng  mãi   v�n  v��ng 
Xa  r"i  thu�  �y  yêu  ���ng  m�n  n"ng . 
 
 Tô  V�n  (15/12/2003) 

 
 
 
 
 
Em �i, ��ng ��i mùa Xuân 
Tha h��ng ch�t ng�t khúc luân v# g
y 
M i bu"n nh$ l	 trên tay 
%ong ��a n��c m�t, ��ng cay n&i s
u 
T�i h�n em khóc �êm thâu 
Cho sông thành thác trôi sâu v� ngu"n 
 
Em �i, H� ��n trong v��n 
Không hong �m tr�n n'o ���ng tha h��ng 
%�a em ��n cõi vô th��ng 
Tìm quê h��ng m�t, khôn l��ng bi(n dâu 
Ng!m h�n cho ��n ngàn sau 
Non �i theo n��c trôi mau n�i nào 
 
Em �i, Thu b��c nôn nao 
Vào trong ni�m nh�, xôn xao ph  ph��ng 
V�i tay tìm l�i quê h��ng 
Gi!t mình ch)  có s
u th��ng �ón ch� 
V�ng tênh, xa cách h�ng h� 
Ngàn n�m hóa �á v*n ch� ph��ng nao 
 
Em �i, %ông ch�ng �ón chào 
C�n giông bão táp, sóng trào �áy tim 
Chân ta mòn m$i gót chim 
Lê la ki�p s ng ��m chìm n&i �au 
Bao gi� tr�i h�t m�a ngâu 
Quê ta thôi cách vó câu d!m ���ng 
 
 V��ng Th�o H��ng 
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 Tr�n Quý Minh 
 
 
Th�i nay dân Âu M� �i �n nhà hàng Á �ông 
�ã b�t ��u dùng ��a càng ngày càng nhi	u. 
Ng
�i Vi�t Nam �	u dùng ��a trong m�i ba 
�n nh
ng có m�y ng
�i hi�u �
�c ý ngh�a c�a 
�ôi ��a và mâm c�m? Không bi�t dân Vi�t 
dùng ��a t� bao gi� nh
ng qua �ôi ��a và 
mâm c�m ch�c ch�n t� tiên chúng ta �ã g�i 
g�m m�t tri�t lý s�ng cho con cháu nh� ��n 
��o nhà. 

A. �ôi ��a t��ng tr�ng cho ��o v� 
ch�ng 

Có 5 �i�m c�n tìm hi�u: 

1. Hai chi�c ��a ngang b�ng.  

Hai chi�c ��a có th� so l�ch chút ��nh nh
ng 
n�u m�t chi�c quá dài v�i chi�c quá ng�n thì 
làm sao g�p �
�c th�c �n hay và �
�c c�m. 
V� ch�ng c�ng th�, mu�n �n ��i   ki�p và có 
h�nh phúc t�i �a, ph!i t
�ng x�ng ngh�a là 
ngang b"ng v	 m�i m#t t� v$t ch�t ��n tinh 
th�n nh�t là th�i nay gia hai ng
�i n�u có s% 
cách bi�t quá xa thì trong nhà không th� yên 
�m. Hãy t
 ng t
�ng m�t c#p mà v� quá cao 
ch�ng quá th�p hay ch�ng l&ch s% cao sang g#p 
ng
�i v� �n nói c�c c"n thô l� thì s' x(y ra 
chuy�n gì? 

2. Hai chi�c ��a ph�i th�ng. 

Không th� m�t chi�c th)ng m�t chi�c cong hay 
hai chi�c cùng cong thì làm sao g�p �
�c �� 
�n. V� ch�ng c�ng v$y, ra ngoài xã h�i có th� 
quay qu�t �!o �iên nh
ng   trong nhà s�ng 
v�i nhau ph!i tuy�t ��i th$t thà ngay th)ng. 

3. V� ch�ng nh	 ��a có �ôi. 

*n c�m v�i m�t chi�c ��a th$t là khó kh�n. 
��a có �ôi nh�c ta ý ngh�a  v� ch�ng t
�ng 
tr� thu$n hòa. Ngày x
a, v� lo vi�c nhà thì 
ch�ng lo vi�c xã h�i; ngày nay , v� n�u �n thì 
ch�ng r�a chén, tuy hai mà m�t trên thu$n 
d
�i hòa. 

4. 
ôi ��a cùng m�t ch�t liu. 

�i	u này khuyên v� ch�ng nên cùng chung 
v�n hóa. Á n#ng tình, Âu M� n#ng lý nên Âu 
Á khó hòa h�p ví nh
 chi�c ��a ngà �#t bên 
chi�c ��a tre th�y th$t không t
�ng ��ng. Làm 
sao có h�nh phúc n�u hai v� ch�ng ng
�i ph$t 
giáo ng
�i công giáo su�t ngày bênh v%c ��o 
mình là chính th�ng hay ng
�i s�ng �a c!m 
a 
tình ngh�a v�i ng
�i m  mi�ng là tính toán 
��n l�i và danh.  

5. 
ôi ��a �a d�ng. 

Ch� m�t �ôi ��a mà thay cho c! ba th�  dao, 
n�a và mu�ng; bi�t lúc nào g�p th�c �n thay 
n�a, lúc nào và h�t c�m thay mu�ng, lúc nào 
x�t mi�ng th&t thay dao. Ng
�i Vi�t �
�c ti�ng 
là thông minh tháo vát ph!i ch�ng nh� dùng 
��a hàng ngày? 

B. Mâm c�m ch	 ��o nhà. 

Trong ba �n, ông bà cha m+ con cái ng�i 
quanh mâm c�m hình tròn, trên �#t các món 
�n gia là chén n
�c m�m. Th�c �n chính 
ngoài c�m th
�ng là m�t tô canh, m�t ��a rau 
lu�c và m�t món m#n; sang h�n thì thêm m�t 
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vài món chiên sào. X�i c�m t� n�i dùng ��a 
c! �� �n b"ng ��a con. Tr
�c khi �n, ng
�i 
d
�i ph!i m�i c�m ng
�i trên và ch� khi 
ng
�i trên �n r�i mình m�i �n. Các �i	u trên 
cho ta nhng ý ngh�a sau �ây: 

1. 
oàn k�t, tròn ��y, m�n mà. 

Quây qu�n quanh mâm c�m là �ùm b�c trên 
d
�i m�t lòng vì �oàn k�t là s�ng chia r' là 
ch�t. Mâm tròn  là s�ng tròn ��y tình ngh�a. 
N
�c m�m �ã m#n l�i còn thêm m�t món m#n 
là �n   c�t y�u ph!i m#n mà, anh em nh
 th� 
tay chân, ch& ngã em nâng.  

2. Riêng chung, l� giáo, k� c	�ng. 

Món �n là c�a chung c! nhà mà c�ng là c�a 
riêng t�ng ng
�i, tuy riêng chung l,n l�n 
nh
ng còn l- giáo vì "�n trông n�i ng�i trông 
h
�ng", con cháu có mu�n �n  c�ng ngó cha 
ông �n tr
�c r�i mình m�i �n còn cha ông 
th
�ng ch� g�p l�y l� r�i nh
�ng món ngon 
cho con cháu. Trên bi�t nh
�ng và hy sinh, 
d
�i bi�t nh&n và l- ��. Mâm tròn còn t
�ng 
tr
ng tinh th�n bình �)ng  vì m�i v& trí trên 
vòng tròn �	u ngang nhau, không có ch� trên 
ch� d
�i ch� tr
�c ch� sau. Tuy nhiên, có 
bình �)ng nh
ng v,n l�p lang nh
 ��a c! ��a 
con và n�i ng�i ��u n�i là ch� ng
�i m+ v�i 
tính cách ph.c v. lo c�m n
�c cho ch�ng con 
nh
ng c�ng nói lên vai trò c�a ng
�i c�m 
c
�ng n(y m%c trong gia �ình. / nhà,  cha là 
chính nh
ng ch� có danh ch� th%c quy	n là n�i 
m+ vì bà là n�i t
�ng và "l�nh ông không b"ng 
c�ng bà". 

3. S�ng kh�e s�ng vui. 

Trong th�i v�n minh v$t ch�t hi�n ��i, con 
ng
�i �n u�ng quá nhi	u ch�t b� d
0ng l�i v$n 
��ng quá ít nên sinh l�m b�nh t$t. Nhi	u ng
�i 
ph!i nh&n �n ho#c kiêng c �� th� �� "xu�ng 
ký". Khoa dinh d
0ng khuyên ta �n nhi	u rau 
trái cây và r�t ít th&t �� gi gìn s�c kh1e. Ba 
�n Vi�t Nam v�i c�m là chính c�ng nhi	u rau 
ít th&t �úng là thích h�p v�i ph
�ng pháp "�n 
�� s�ng kh1e s�ng vui".  

C. K
t lu�n. 

Gia �ình là c�n b!n c�a xã h�i. Ngay trong ba 
�n hàng ngày t� tiên chúng ta �ã truy	n cho 
con cháu m�t ��o s�ng tròn ��y l- ngh�a, tôn ti 
tr$t t% và k2 c
�ng trên d
�i khác v�i l�i s�ng 
Âu M�, �n có ph�n riêng mà   c�ng phòng 
riêng, bàn �n hình ch nh$t hay vuông có gh� 
chính gh� ph., nghe c�ng h�p lý vì �	 cao giá 
tr& con ng
�i nh
ng ti�c r"ng vuông mà thi�u 
tròn nên con ng
�i v& k2, thích "cá nhân ch� 
ngh�a" luôn tính toán h�n thi�t �
a  xã h�i ��n 
c!nh tranh �ua giành gi$t, nói là t% do dân ch� 
nh
ng th%c ch�t ch� là "xã h�i Ng
�i gi�t h�i 
Ng
�i" mà thôi. 

Con ng
�i là linh v$t bi�t suy t
 và có ti�n 
hóa. Không l' ta l�i tr  v	 ��i s�ng thú v$t? 
Mu�n x�ng �áng là Ng
�i, hãy kh i ��u t� 
��o v� ch�ng qua " �ôi ��a" và s�ng trong 
"công th�" gia �ình qua "mâm c�m". �ây là 
��o nhà lý t
 ng giúp con ng
�i s�ng "tròn" 
trong xã h�i "vuông". S�ng vuông tròn m�i là 
s�ng, ph!i không b�n? �
�c v$y, ta vui s
�ng, 
v� con ta sung s
�ng, gia �ình ta thêm h�nh 
phúc. B�n �i, xin h1i còn 
�c mong gì h�n 
trên cõi ��i ��y tao lo�n này na? 

  
  

  
 
 
 

V� tôi khuyên s�m khuyên tr�a 

 C� anh ch�a c�t 
thì ch�a ��ng phòng 

 Còn ham,  
nên ph�i chi	u lòng 

C�t xong, m
t quá, loan phòng l�ng khe ! 
  

VQH 
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L�i gi�i thi�u: 

Trong hai th�p niên tr� l�i �ây nhi�u ng	�i nh
t là gi�i trí th�c �ã nghiên c�u và th�c hành 
thi�n. D	�i �ây là mt �o�n trích trong ch	�ng V tác ph�m “The Masters and The Path”c�a  
Giám M�c Charles W. Leadbeater, b�n ti�ng Vi�t “Tr� v� t� x� Tuy�t”, d�ch gi� Tuy�t Phong. 
Theo thi�n ý, tuy tác ph�m �ã �	�c xu
t b�n t� n�m 1924, nh	ng nh�ng t	 t	�ng trong sách v�n 
còn giá tr� ��n ngày nay và c� trong t	�ng lai n�a.  

Nguy�n ��c Chí.  

 

h� gi�i ngày nay �ang tr�i qua 
nh�ng giai �o�n khó kh�n v�i 

nh�ng v�n �	 ph
c t�p, không th� gi�i quy�t vì 
nh�ng phát minh hi�n nay hoàn toàn da trên 
trí th
c. Trí th
c là s�n ph�m c�a ��u óc con 
ng��i, phát xu�t t� c�n b�n v�t ch�t. Ði	u con 
ng��i c�n là trí tu� v�n phát xu�t t� �i�m linh 
quang c�a Th��ng Ð�, hay c�n b�n c�a tâm 
linh. Trí th
c và trí tu� khác nhau r�t xa nh�ng 
không m�y ai phân bi�t rõ ���c �i	u này. Trí 
th
c có tính cách thu vào, k�t n�p, phân bi�t, 
ch�u �nh h��ng c�a th�i gian và không gian. 
Trí tu� là gi�i thoát, cho ra, không phân bi�t và 
v�nh c�u, không ch�u �nh h��ng c�a th�i gian 
hay không gian. Các phát minh khoa h�c, k� 
thu�t phát xu�t t� trí th
c nên không �em l�i 
h�nh phúc cho nhân lo�i. C�n b�n c�a chúng 
xây dng trên c�n b�n v�t ch�t nên ch� �em l�i 
nh�ng khoái c�m nh�t th�i, nh�ng giá tr� 
t��ng ��i, và th��ng b� chi ph�i b�i d�c v�ng. 
D�c v�ng luôn luôn thôi thúc con ng��i thu 
n�p, v� vét và tìm ki�m không ng�ng. Nó 
quan ni�m càng nhi	u càng t�t, và càng s� h�u 
nhi	u s  càng h�nh phúc nhi	u. Chính vì th�, 
nhu c�u c�a con ng��i càng ngày càng ���c tô 
�i�m thêm không bi�t bao nhiêu th
 qua 
nh�ng ph��ng pháp qu�ng cáo khéo léo �� t�o 
nhu c�u. S kích thích d�c v�ng này �ã thúc 
��y con ng��i tr� nên ích k!, vô tình, d�ng 

d�ng, ch� ngh� ��n mình và làm ch�m tr" s 
ti�n hoá chung c�a nhân lo�i. Vì b�n ch�t c�a 
d�c v�ng là h��ng th� nên th� gi�i càng v�n 
minh, càng t�o ra nhi	u nhu c�u m�i m# ch�a 
h	 có. N	n giáo d�c, thay vì giúp con ng��i 
bi�t mình, bi�t quay v	 v�i cái b�n tính thiêng 
liêng c�a mình, �ã tr� nên m$t n	n giáo d�c 
chú tr�ng ��n vi�c �áp 
ng nh�ng nhu c�u 
h��ng th� c�a con ng��i. Hi�n nhiên trong s 
h��ng th� s  n�y sinh c�m giác chia r , ích k! 
v�n là c�n b�n c�a các th�m tr�ng xã h$i hi�n 
nay. Ng��i ta s%n sàng làm �� m�i th
, k� c� 
vi�c t&i b�i, tranh giành chém gi�t l'n nhau, 
ch� vì nhu c�u h��ng th� v�t ch�t này. 

S thay �(i c�n thi�t hi�n nay là ph�i c�i 
thi�n c�n b�n n	n giáo d�c hi�n ��i. Ðã ��n 
lúc con ng��i c�n quay v	 h�c h)i cái giá tr� 
tâm linh, các c�n b�n minh tri�t, các ��nh lu�t 
v* tr� mà các ��ng giáo ch� tr��c �ây �ã ch� 
d�y. Lu�t Nhân Qu� là m$t ��nh lu�t v* tr� 
c�n ���c gi�ng d�y �� giúp con ng��i ý th
c 
rõ r�t v	 nh�ng �i	u h� �ang làm, �� bi�t rõ 
nguyên nhân c*ng nh� h�u qu� c�a nh�ng 
bi�n chuy�n �ã và �ang x�y ra cho nhân lo�i. 
S� d� các b�c hi	n tri�t trên núi Tuy�t b+ng 
lòng ch� d�y cho chúng tôi c*ng không ngoài 
m�c �ích c�nh t�nh nhân lo�i v	 các nguy c� 
�ã, �ang và s,p x�y ra. 
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Trong ��i s�ng quay cu&ng hi�n nay, con 

ng��i c�n tìm ch- trú �n trong tâm mình qua 
các ph��ng pháp t�nh tâm hay thi	n ��nh. 
Nhi	u ng��i �ã x� d�ng danh t� “thi	n” m$t 
cách b�a bãi vì m-i ng��i �	u có nh�ng nh�n 
xét riêng, tùy quan ni�m cá nhân hay tôn giáo. 
Th�t ra t�t c� m�i ng��i trong chúng ta, vào 
m$t giây phút nào �ó, �	u � trong m$t tâm 
tr�ng g�i là “thi	n” và tâm tr�ng này ��n v�i 
chúng ta khi chúng ta không h	 ngh� ��n nó. 
Ðó chính là �i�m linh n�ng bên trong t phát 
l$, khi tâm h&n con ng��i v��t thoát nh�ng 
chi ph�i c�a ngo�i c�nh, 
hoàn toàn � trong tr�ng thái 
an t�nh, không b� b�n r$n 
hay b� lôi cu�n b�i d�c 
v�ng c�a th� xác. Tr�ng thái 
này r�t khó thc hi�n, 
nh�ng khi �ã kinh nghi�m 
nó, chúng ta không tùy 
thu$c ngo�i c�nh. S quân 
bình và an t�nh này phát 
sinh t� Chân Ngã thiêng 
liêng, ti	m �n trong m�i 
chúng ta. 

Trong th�i gian s�ng 
trên núi Tuy�t, chúng tôi �ã 
h�c h)i v�i nhi	u v� th�y, 
m-i v� ch� d'n nh�ng 
ph��ng pháp khác nhau. 
M$t trong nh�ng ph��ng 
pháp này là s “kháng c t�i thi�u” hay s làm 
an t�nh cái tâm trí �ang lao xao, bi�n �$ng. Qui 
t,c c�a nó r�t gi�n d� nh� sau: Ng��i ta không 
th� ��c mu�n mà ��t ���c nó vì cái ý t��ng 
ao ��c, mong mu�n m$t cái gì �ã khi�n chúng 
ta r�i xa cái �ó r&i. Ði	u chúng ta tìm ki�m 
không ph�i � bên ngoài, không ph�i cái có th� 
n,m b,t, có th� s� h�u ���c vì nó là �i�m linh 
quang, là chân ngã v'n � bên trong mà ng��i 
nào c*ng có s%n. Khi b�n ngã không ho�t �$ng 
thì chân ngã s  bi�u hi�n, khi các ao ��c c�a 
v�t ch�t ch�m d
t thì ni	m phúc l�c c�a tinh 
th�n s  ��n m$t cách t nhiên. 

Theo s hi�u bi�t c�a tôi, s tho�i mái c�a 
xác thân r�t c�n thi�t �� làm yên l.ng tâm trí. 

Trong lúc ��u, ng��i t�p không nên c� g,ng 
thái quá, t� th� c�n ph�i t nhiên vì ch� khi nào 
xác th� ���c tho�i mái, �i	u hoà, s t�p trung 
ý th
c m�i x�y ra. Trong công phu tham thi	n 
hay t�nh tâm, ng��i ta không th� áp d�ng m$t 
ph��ng pháp chung, m-i ng��i tu/ th� ch�t s  
la ch�n m$t ph��ng pháp phù h�p v�i mình. 
Có ng��i ngh� r+ng n�u mình �ã ��t ���c m$t 
vài công phu qua ph��ng pháp �ó r&i thì ng��i 
khác c*ng s  ��t ���c k�t qu� nh� th�. V	 
ph��ng pháp thi	n ��nh, �i	u này không �úng 
l,m. B��c ��u c�a vi�c thi	n ��nh là gi� cho 

trí óc ���c yên t�nh và 
�ây là m$t vi�c h�t s
c 
khó kh�n. Ch0ng m�y 
ai có th� gi� cho trí óc 
không suy ngh� trong 
m$t phút, ch� vài giây 
là hàng tr�m ý t��ng 
l$n x$n �ã n�y sinh r&i. 

Trong kinh 
Bhagavad Gita, 
Arjouna �ã nói v�i 
��ng Krishna: “Th�a 
th�y, tâm trí con xao 
xuy�n, l$n x$n, hung 
h�ng và ng- ngh�ch. 
Kh,c ph�c nó còn khó 
h�n kh,c ph�c gió”. 
Khrisna �ã khuyên h�c 
trò r+ng tâm trí r�t khó 

tr�; n�u bình th�n, không thi�t tha hay bám víu 
mà ch� theo dõi nó m$t cách th�n nhiên thì nó 
s  bi�n m�t. Và �ó chính là công phu ch� ng 
t� t��ng. 

Theo hi	n tri�t Kuthumi, nguyên nhân c�a 
các t� t��ng l$n x$n này là do thói quen t� vô 
s� ki�p s�ng luân h&i v�i �� th
 kích thích c�a 
ngo�i c�nh. Ð�u óc con ng��i �ã quen v�i s 
náo �$ng �ó r&i nên m-i khi có m$t kích thích 
nào � ngo�i c�nh, nó ph�n 
ng t
c thì và d�n 
d�n tr� thành ph�n 
ng t nhiên. Ðã quen ph�n 

ng nh� th� mà ph�i quay v	 v�i s an t�nh 
c�a n$i tâm thì qu� là m$t s ��o l$n, m$t thay 
�(i l�n lao, quá khó kh�n. C*ng vì th�, khi 
chúng tôi ��a ra nh�ng ph��ng pháp thi	n 
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��nh, t�nh tâm thì h�u h�t m�i ng��i �	u tr� l�i 
r+ng h� không có thì gi� �� làm vi�c �ó. R�t ít 
ai bi�t r+ng nh�ng ng��i b�n r$n quay cu&ng 
nh�t l�i là nh�ng ng��i c�n thc hành nh�ng 
ph��ng pháp này h�n ai h�t. 

M$t v� hi	n tri�t trên núi Tuy�t �ã nói v�i 
tôi: “M$t ngày không xa, s  có nh�ng ch
ng 
b�nh k/ l�, nh�ng c�n b�nh mà khoa h�c ph�i 
bó tay vì nguyên nhân c�a nó phát xu�t t� s 
xáo tr$n n$i tâm, h�u qu� c�a ��i s�ng xã h$i 
ph
c t�p, quay cu&ng. Ð�n khi �ó, h� s  hi�u 
giá tr� c�a s t�nh tâm. Trong t��ng lai, các 
ph��ng pháp thi	n ��nh s  phát tri�n r�t m�nh 
� ph��ng Tây vì nó �áp 
ng nhu c�u kh�n 
thi�t c�a con ng��i � th�i ��i �ó”. 

Trong khi h�c h)i v�i các hi	n tri�t trên 
núi Tuy�t, chúng tôi ���c c�nh cáo r+ng vi�c 
t�nh tâm, tham thi	n có th� tiêu cc hay tích 
cc. Nó tiêu cc khi nào nó liên quan ��n t� 
l�i c�a ng��i thc hành, thí d� ng��i thc 
hành ao ��c, mong c�u �i	u gì hay hi�n t��ng 
k/ l� nào �ó. Nó tiêu cc vì nó làm t�ng cái 
b�n ngã riêng r  và ch� �áp l�i lòng hi�u k/ 
c�a ng��i thc t�p khi�n h� l�m t��ng r+ng h� 
�ã ti�n b$ r�t nhi	u, �ã phát tri�n ���c quy	n 
n�ng, �ã tr� thành m$t ��ng này, v� n�. Khi 
nào tr�ng tâm c�a vi�c tham thi	n là tr� nên 
m$t cái gì, s� h�u m$t �i	u gì, m$t quy	n 
n�ng th�n thông nào thì vi�c này s  �ua con 
ng��i vào các c�m b'y h�t s
c nguy hi�m vì 
nó t�ng c��ng b�n ngã, lòng t ph�, cho mình 
quan tr�ng h�n ng��i. Hi�n nhiên có nhi	u 
ph��ng pháp làm phát tri�n quy	n n�ng nh� 
th�, ph�n l�n do các pháp s�, phù th�y ch� 
x��ng. Hi	n tri�t Kuthumi �ã d�y : “Ð
c tính 
c�n thi�t c�a ng��i �i trên ���ng ��o là lòng 
khiêm t�n, bi�t quên mình, bi�t d1p b) cái b�n 
ngã th�p hèn �� cho chân ngã t bi�u l$”. 
Thi�u �i	u ki�n này, ng��i ta s  d" dàng r�i 
vào c�m b'y nguy hi�m c�a các môn phái tà 
mu$i, l�i k! h�i nhân. 

M�c �ích c�a s tham thi	n hay t�nh tâm 
là �em vào giác th
c nh�ng ph�n tâm th
c 
siêu linh s%n có hay m� cái c�a nhà tù �ang 
giam hãm tâm th
c �� nó nh�n th
c chân lý 

ch
 không ph�i là m$t ph��ng pháp t�p trung 
t� t��ng �� phát tri�n m$t quy	n n�ng nào �ó 
hay ��t ���c �i	u gì nh� nhi	u ng��i l�m 
tu�ng.   � 

 
  
 TR�NG R�M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta nghiêng ��u , chào v�ng tr�ng t� 
Nét ai c	�i r�ng r  tu!i m	�i l�m 
Tu!i m	�i l�m tr�ng không vàng không �� 
N"i �
t tr�i t� hai c�i xa x�m … 
 
Ta nghiêng ��u , chào v�ng tr�ng m�i 
Em d�u dàng mt thu� � bên ta 
Em óng � ph� tháng ngày mong ��i ,  
M
y tr�ng r#m , ta có m
y mùa hoa … 
 
Em l�i v�, ôi v�ng tr�ng lng l�y 
C� tròn ��y nh	 ch$ng bi�t b� dâu 
Ta chao ��o v�n lây ni�m tin c�y, 
Gi�a bao la Em d
u gi%t  tình s�u … 
 
Ng�ng m&t nhìn Em …ung dung quá, 
Tà áo tr�ng l'ng lng gi�a ngân hà 
(	�ng xanh bi�c , th	�ng Em b� b�n l�, 
Ai th	�ng ai  �oài �o�n gió quê nhà … 
 
Ta v�y tay t� t� v�ng tr�ng �)p 
M*t tr�ng c	�i th
m ��m 	�c m� x	a. 
(�i có ch*c cho ta vào c+a h)p 
(� còn vui qua nh�ng tháng n�m th�a … 
 
                                  Lê Công Minh 
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Bùi ��c H�p 
 
 

Tin vào m�t ��ng T�o Hóa là ni�m tin r�t 
t� nhiên c�a con ng�	i có trí khôn, bi
t tìm tòi 
suy ngh�.  Con ng�	i nh� bé và y
u hèn �ng 
tr��c m�t v� tr� bao la huy�n bí m�i c�m nh�n  
���c r�ng ch� có Tr	i -��ng t�o ra v� tr�, 
muôn loài- m�i có th� gi�i �áp m�t cách th�a 
�áng m�i �u t� c�a mình.  Kh�i ��u t� nguyên 
lý trên, t� tiên ta �ã dày công xây d�ng m�t tín 
ng��ng “m�c kh�i” v��t c� không gian l�n 
th	i gian, không nh�ng �úng trong quá kh, 
hi n t�i mà c� t�!ng lai. Tín ng��ng �ó có th� 
tóm l��c trong 4 ch� “TH" TR"I, YÊU 
NG#"I” 

 Các nhà s$ h�c, th�n h�c ngày nay g�i tín 
ng��ng chung cho c� dân t�c b�ng nhi�u danh 
t� khác nhau nh� :  %�o Th	 Tr	i, %�o Ông 
Bà , %�o Hi
u, Vi t %�o, Qu&c %�o.  Chúng 
tôi xin  ���c dùng ch�  %�o Tr	i (%T) �� ch� 
��o chung cho c� dân t�c.  Trong ph�n d��i 
�ây, chúng tôi  th$ bàn t�i “ngôi v'” ông Tr	i 
trong %T. 

* 
*         * 

a) %�ng H�ng H�u: Các ��o giáo �ông 
ph�!ng ch� tr�!ng ��ng t�o hóa không b�n v' 
(thiên �'a v�n v�t �(ng nh�t th�), ng�	i  Vi t 
(NV) tin r�ng Tr	i là ��ng h�u ngã, h�u v', 
nên th�	ng kêu  Tr	i là “ông”. 

b) %�ng Quan Phòng: Tr	i t�o d�ng lên 
v� tr�, muôn loài, nên Tr	i có “trách nhi m” 
nuôi d��ng nh�ng loài th� t�o.  NV �ã di)n t� 
ni�m tin �ó qua nh�ng câu ca dao, t�c ng� 
d��i �ây: 

Tr�i sinh, Tr�i d��ng. 

Tr�i sinh voi, Tr�i sinh c�. 

Cha m� sinh con, Tr�i sinh tính. 

Ch�y Tr�i không kh�i n�ng. 

Thu�c ch	a 
��c b�nh, chng ch	a 
��c 
m�nh. 

 Không nh�ng lo c�a *n mà Tr	i còn �'nh  
c� vi c d�ng v� g� ch(ng: 

Anh 
i L�c T�nh giáp vòng, 
T�i 
ây Tr�i khi�n cho lòng th��ng em. 
Ch	 nhân duyên thiên t�i nh�t thì, 
Giàu �n, khó nh�n, ch� có lo gì mà lo. 

Qua câu  truy n Qu� D�a H�u, x+y ra vào 
�	i Hùng V�!ng th 18, t� tiên mu&n nh,c 
nh� con cháu ph�i bi
t !n Tr	i và dùng s� 
khôn ngoan c�a mình �� t�o nên c�a c�i v�t 
ch�t làm giàu cho xã h�i. 

Qua h'ch binh s�, Lý Th�	ng Ki t (1036-
1105) �ã kh-ng �'nh m�i vi c ��u do tr	i �'nh, 
ngay c� biên c�!ng m�t qu&c gia: 

Nam qu�c s�n hà Nam 
� c�, 
Ti�t nhiên 
�nh ph�n t�i Thiên  th�,... 

 Gi�i s� phu nh� Nguy)n Công Tr (1778-
1858), Nguy)n Khuy
n (1835-1909) v.v. ��u 
tin vào m nh tr	i, và phó thác m�ng s&ng c�a 
mình cho Tr	i. 
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c) %�ng %�y Lòng Th�!ng Xót: NV tin 

r�ng Tr	i là ��ng lòng lành vô cùng, t� bi hay 
th�!ng xót k. th� t�o.  G�p khó kh*n, tai n�n, 
NV ch� còn bi
t c�u Tr	i cho tai qua n�n kh�i 
nh� : 

Tr�m s� nh� Tr�i. 

L�y Tr�i m�a xu�ng, 
L�y n��c tôi u�ng,.. 

Tr�i cho h�n lo làm. 

Tr�i 
ánh còn tránh mi�ng �n 

d) %�ng Th��ng Ph�t  và Phép T,c Vô 
Cùng: NV tin r�ng Tr	i c�m cân n+y m�c, k. 
gian ác b' tr�ng ph�t, ng�	i hi�n l�!ng ���c 
th��ng: 

Tr�i có m�t. 

Không có Tr�i, ai � v�i ai. 

Tr�i nào có ph� ai 
âu, 
Hay làm thì giàu, có chí thì nên. 

� hi�n thì l�i g�p lành, 
Nh	ng ng��i nhân 
�c Tr�i dành phúc 

cho. 

� x�i l�i thì Tr�i g�i cho, 
� xo lo thì Tr�i gói l�i. 

Qua thi ca, nhà tiên tri Nguy)n B�nh Khiêm 
(1491-1585) �ã mô t� Tr	i là ��ng gi�u lòng 
th�!ng xót, c�m cân n+y m�c, khuyên ng�	i 
�	i nên làm lành tránh d�. 

e) Th	 Tr	i:  NV tin r�ng ông Tr	i là ��ng 
quy�n phép vô cùng và giàu lòng th�!ng xót.  
Khi g�p tai h�a, h� ch� c�u Tr	i, luôn t� lòng 
bi
t !n ��ng �ã phù tr� cho h�.  M/i nhà ��u 
l�p bàn th	 ông Thiên tr��c nhà, ho�c bàn th	 
Thông Thiên (Ph�t Giào Hòa H�o), hay Thiên 
Nhãn (Cao %ài). 

�n Tr�i m�a n�ng ph�i thì, 
N�i thì b�a c�n, n�i thì cày sâu, 
Công lênh chng qu�n lâu 
âu, 
Ngày nay n��c b�c, ngày sau c�m vàng, 
Ai �i! 
�ng b� ru ng hoang, 
Bao nhiêu t�c 
�t t�c vàng b�y nhiêu. 

Cao �i�m c�a lòng bi
t !n là l) t
 Tr	i, còn 
g�i t
 Nam Giao. Sau khi t,m g�i s�ch s0, m�t 
mình nhà vua lên l) �ài l� thiên, t
 Tr	i, c�u 
cho qu&c thái dân an. 

Nh	 %T, n��c ta �ã tr�i qua m�t th	i ��i 
thanh bình kéo dài h!n 2000 n*m (2879- 259 
TTL), dân ta h��ng m�t cu�c s&ng ��y an vui 
hoan l�c. Sau �ó, các tôn giáo khác nh� Kh�ng 
giáo, Ph�t giáo, Thiên Chúa Giáo truy�n bá 
sang Vi t Nam.  S� d� có s� d) dàng du nh�p, 
vì giáo lý c�a h� không khác m�y tôn ch� 
“ TH" TR"I, YÊU NG#"I”  c�a %T: 

- Kh�ng giáo: Vào th
 k1 th  5 TTL, �c 
Kh�ng Phu T$, bên Trung Hoa là ng�	i sáng 
l�p ��o Nho và ��o ���c truy�n bá sang n��c 
ta vào th	i k2 B,c thu�c l�n th nh�t.  Ý thc 
���c r�ng v� tr� này do m�t v' Th��ng %
 t�o 
d�ng lên, Ngài ch� tr�!ng s&ng theo thiên 
m nh “ Thu�n thiên gi� t(n, ngh'ch thiên gi� 
vong” .  Mu&n có h�nh phúc, con ng�	i ph�i 
bi
t th	 kính Tr	i và hành ��ng theo ý Tr	i.  
Ngài còn khuyên b�o: “ Ph�m t�i v�i Tr	i, thì 
còn c�u nguy n vào �âu ���c”  ( ho�ch t�i � 
thiên, vô s� ��o ngã) ho�c *n � b�t nhân th�t 
�c, c�u nguy n l) bái, dù liên l� �
n �âu c�ng 
là vô ích.   
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Ngài ph� nh�n vai trò sáng l�p �ao mà ch� 

cho r�ng ghi chép l�i l	i c�a c� nhân. 

- Ph�t Giáo: Vào th
 k1 th  5 TTL, %c 
Ph�t Thích Ca bên 3n %�, là ng�	i sáng l�p 
��o Ph�t, và ��o ���c truy�n bá sang n��c ta 
vào �	i %�	ng. Vì �	i là b� kh�, Ngài ch� cho 
chúng sinh con ��	ng cu kh�, di t kh�.  Ngài 
gi� thái �� “ không ph� nh�n, không xác 
nh�n” , khi �  t$ h�i có Th��ng %
 hay không?  
Khác v�i Ph�t giáo Thái Lan, Mi
n %i n, �a 
s& Ph�t t$ Vi t Nam v�n không th� b� ni�m tin 
c& h�u vào ông Tr	i, và v�n cúng gi/ ông bà 
vì tin r�ng dù ch
t nh�ng linh h(n ông bà v�n 
còn � v�i con cháu. 

%ôi khi, ni�m tin vào Tr	i, Ph�t ���c pha 
tr�n trong dân gian : 

Tr�i Ph�t thì � trên mây, 
Nhi�u ti�n 
ong 
!y, ít ti�n 
ong v�i. 

Tr�i qu� báo �n cháo g"y r�ng, 
#n c�m g"y 
$a, x�a r�ng g"y chày. 

- Thiên Chúa Giáo: %�o Chúa truy�n sang 
n��c ta t� th
 k1 th 16 STL. Tôn ch� “  kính 
Chúa, yêu ng�	i”  h-n không xa l� gì �&i v�i 
%T c�a NV.  Trong tinh th�n hòa nh�p �� phát 
tri�n, giáo h�i Chúa �ã c& g,ng vi t nam hóa 
nh�ng nghi l) ph�c v� nh� bàn th	 T� Tiên 
���c tr�ng bày bên bàn th	 Chúa t�i m/i gia 
�ình  c�ng  nh� t�i nhà th	;   �em  nh�ng nh�c 
khí,  �i u  hát  dân  gian vào trong thánh ca,  l) 
 nh�c;  ngay c� �
n quan hôn tang t
 c�ng 
���c c$ hành theo nghi l) c� truy�n dân t�c. 

* 
*         * 

Theo th&ng kê*, trong t�ng s& 6,080 t1 
ng�	i trên th
 gi�i: 

Thiên Chúa giáo chi
m  1,999 t1, 
H(i Giáo                          1,188 t1, 
Ph�t giáo                               360 tri u, 
Kh�ng giáo                                6.3 tri u 

Không m�t tôn giáo nào trên th
 gi�i có th� 
t� �ng ra gi�i quy
t nh�ng v�n �� xã h�i m�t 
mình, mà c�n có s� h�p tác c�a các tôn giáo 
khác. 

Khi nói �
n h�p tác, không m�t tôn giáo 
nào có th� t� cho: 

- con ��	ng cu �� c�a tôn giáo mình là 
con ��	ng duy nht. 

- giáo ch� c�a mình là v' tiên tri cu&i cùng 
c�a Th��ng %
. 

Ông Tr	i là ��ng toàn n*ng, giàu lòng 
th�!ng xót, Ngài  có nhi�u con ��	ng cu �� 
���c m�c kh�i qua nhi�u tiên tri khác nhau 
theo t�ng th	i ��i. 

%T không nh�ng là ��o chung cho c� NV 
mà còn là m�u s& chung  cho t�t c� các tôn 
giáo trên th
 gi�i, ng(i l�i v�i nhau �� cùng 
xây d�ng m�t xã h�i �m no và h�nh phúc ngay 
t�i �	i này c�ng nh� �	i sau.  %ó c�ng là giáo 
lý m�c kh�i c�a ��o Baha'i “ m�t Th��ng %
, 
m�t Nhân Lo�i, m�t Tôn Giáo” **. 

*Th�ng kê n�m 2000 Almanac, New York 
Times 

**Baha'i là m t tôn giáo m�i khai sinh vào 

!u bán th� k% 19, t�i Iran, v�i s� tín 
& trên 7 
tri�u. 

 

LL��yy  KKii��uu  
 
M t mình l�ng ng�m bóng nga 
M�t tr�i gác bóng chiêng 
à thu không 
Ng'n ngang tr�m m�i bên lòng 
Trúc se ng(n th� t� chùng phím loan 
N)i riêng, riêng nh	ng bàng hoàng 
Nách t��ng bông li*u bay ngang tr��c mành 
L!n thu gió mát tr�ng thanh 
S�m khuya ti�ng h�c ti�ng 
àn tiêu dao 
 
 Thiên H��ng 
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 Nam Cát 

 
M�y anh em l�n tu�i nh� chúng tôi, g�p 

nhau th��ng hay nói chuy�n “��i x�a”, �	 mà 
nh
c nh� ��n nhng k� ni�m xa x�a, và nhng 
chuy�n lý thú vào b�c nh�t ph�i nói là nhng 
chuy�n t��ng s� và ��a lý. 

Tôi ���c cái may m
n là trong g�n 20 
n�m, t� n�m 1956 ��n 1975, tôi ���c g�n g�i 
v�i m�t nhà t��ng s� b�c nh�t tr�n gian, và 
ng��i �y là c� Ngô Hùng Di�n. 

Tôi ���c bi�t c� trong m�t tr��ng h�p 
��c bi�t, cho ��n ngày c� t� tr�n, c�ng trong 
m�t d�p ��c bi�t. 

Trong nhng n�m quen bi�t, ��n r�t là 
thân tình, ph�i nói là c� �ã th��ng tôi và 
th��ng gia �ình tôi r�t nhi�u, và nh� v�y c� �ã 
c� v�n cho tôi ���c thoát ch�t m�y l�n. 

M�i l�n nh� l�i c�, tôi �ã ghi l�i nhng 
chuy�n r�t “s�ng” mà tôi ���c m�c kích c�ng 
nh� ���c c� gi�i thích và ch� b�o cho. Tôi 
không ph�i là nhà t��ng s�, cho nên tôi không 
tìm tòi �	 bi�t nhi�u h�n, và chính nh� cái tính 
�ó c a tôi, c� r�t th��ng và m�n tôi. 

C� th��ng b�o: Thiên c� b�t kh� l�u. 
Nh� c� b� cái nghi�p, bi�t xem t��ng, cho 

nên b� gi�m phúc, gi�m l�c và gi�m th! na. 
C� không có con trai, ch� có m�t gái. Và 

cô này sinh h� ���c nhi�u con v�a trai v�a 
gái, nh�ng �"a trai ��u lòng, c�ng b� ch"ng 
“lo�n óc”. C� b�o v�i tôi, “toi” coi, cháu ngo�i 
thôi, mà c�ng b� �nh h��ng ��y. 

Tôi �ã ghi ���c g�n 50 chuy�n dài ng
n, 
nh�ng ��u h�p d#n, r�t s�ng ��ng và r�t “qúy 
giá”. 

L�n l��t tôi s$ xin k	 cho các b�n nghe. 
Hôm nay tôi b
t ��u b%ng ba câu chuy�n 

lý thú. 
 
Tr��c khi vào ��, c�ng nên nói qua v� 

t��ng s� m�t chút. T��ng s� ch� là m�t “k& 
thu�t” d'a trên kinh nghi�m mà có. 

Gi� nh� �ôi m
t nh� th� này, thì s� ph�i 
nh� th� này; và c�ng trên giáng m�t ng��i 
này, cái m�i nh� v�y thì s� m�ng ra sao. Nhà 

t��ng s� gi(i, ch� c�n li�c qua vài giây là th�y 
ngay cái gì chính, và nói ngay ra cái s� m�ng. 

Trong ��u óc m�t nhà t��ng s� gi(i, làm 
nh� có m�t máy �i�n toán, h�t s"c tinh vi . 
Nh� c� Di�n, c� ch� c�n nhìn qua là c� nói 
ngay, và nói �úng tr�m ph�n tr�m hoài hoài . 

Ch)ng có sách nào d�y t��ng s� c�. Vì 
v�y mà có r�t ít ng��i nói ���c t��ng s�. 
Nh�ng nhi�u ng��i bi�t ���c r%ng trong ��u 
óc m�t nhà t��ng s� gi(i, ph�i có ít nh�t là 6 
chi�u, nh� là: ba chi�u (cao, ngang, và sâu) r*i 
m�u s
c, ti�ng nói và giáng �i�u. Nghe gi!ng 
nói, th�y m�u s
c trên m�t, và th�y giáng �i�u 
�i �"ng là ph�i bi�t ��n 100% t��ng s� c a 
ng��i ta r*i. 

Ph�i siêu h�n na m�i bi�t ���c t��ng s� 
qua th�i gian và không gian. 

Sau �ây là hai v� siêu nhân v� t��ng s� �ã 
có ���c thêm hai chi�u kia: chi�u không gian 
và chi�u th�i gian. Tôi mu�n nói ��n ông Gia 
Cát và ông Tr�ng Trình. 

*    
*
    * 

Hai chuy�n sau �ây là v� c� Tr�ng Trình 
x" ta. 

 
1. Chuy�n ông Nguy�n Hoàng. 
 
Ông Nguy�n Kim �ã phò nhà Lê cho ��n 

khi l�p lên nhà H�u Lê, r*i thì ông Nguy�n 
Kim qua ��i. Ông Nguy�n Kim �ã nâng �+ 
con r	 là Tr�nh Ki	m lên hàng T	 T��ng và 
��!c vua Lê cho k� v� cha v� là Nguy�n Kim. 

Ông Nguy�n Kim c�ng �	 l�i cho ��i , 
m�t gái và hai trai, và cô con gái này ch)ng ai 
khác h�n là v� Tr�nh Ki	m. 

Vì c� hai con trai c a Nguy�n Kim là 
Nguy�n Uông và Nguy�n Hoàng ��u v�n võ 
toàn tài, cho nên Tr�nh Ki	m �em lòng ghen t� 
và âm m�u hãm h�i c� hai ng��i em v� 
này.Nguy�n Uông b� gi�t tr��c. 

Bà Ng!c B�o, v� c a Tr�nh Ki	m ngh, 
r%ng ch*ng mình s$ tìm cách gi�t luôn ng��i 
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em th" hai là Nguy�n Hoàng, bèn khuyên 
Nguy�n Hoàng nên tìm ��n v�n k� c� Tr�ng 
Trình. 

C� Tr�ng bèn d#n Nguy�n Hoàng ra sân, 
ch� vào hòn non b� và r%ng: 

 
 “Hoành s�n nh�t �ái, 
 V�n ��i dung thân.” 
 
Nói xong c� b( vào nhà, không thêm m�t 

ch nào c�. Nên bi�t là d�o �y Tr�nh Ki	m hét 
ra l-a, ai c�ng s�. 

Nguy�n Hoàng v� trình v�i ch�, và hai ch� 
em ��u hi	u là Nguy�n Hoàng ph�i tìm cách �i 
th�t xa, tr��c là �	 tránh tai n�n s
p x�y t�i, 
sau là may ra có th	 d'ng lên c� nghi�p v� sau 
này. 

Bà Ng!c B�o ng��i thông minh, khôn 
khéo, li�n b�o nh( v�i ch*ng: Nên ��y 
Nguy�n Hoàng vào trong Nam, th�t xa �i (th�i 
�ó mi�n Nam là vùng Th�a Thiên, Qu�ng 
Nam, mà ng��i ngài B
c cho là vùng “r�ng 
thiêng n��c ��c”, là vùng “kh� ho cò gáy”, là 
vùng “m!i r� man ri”) r*i nó s$ ch�t d�n ch�t 
nòn trong �y, tránh ph�i ám h�i nó, làm lòng 
dân b�t mãn. 

Tr�nh Ki	m �ã b� m
c m�u v�. 
Nguy�n Hoàng �ã �i vào Nam, và cùng �i 

theo ông, có r�t nhi�u ph� tá tài ba, v�a v�n 
l#n võ, tr��c �ây �ã giúp Nguy�n Kim. 

Và l�ch s- �ã cho th�y l�i tiên tri c a c� 
Tr�ng là Ðúng, và nhà Nguy�n �ã d'ng lên 
���c n��c, m� mang b� cõi r�ng l�n g�p ba, 
và tr� vì g�n 400 n�m. 

 
2. Chuy�n ông Nguy�n Công Tr�. 

 
M�t hôm �i qua m�t làng n!, Th�y dân 

�ang xây c�t m�t ngôi �ình to l�n, �.p �$, mà 
l�i c�t vào m�t v� trí không t�t ( th�y ��a lý thì 
b�o r%ng “��t ��ng”). 

C� Tr�ng b�o nh( v�i m�y ng��i b�n 
cùng �i theo: R*i �ây ngôi �ình s$ ph�i d�i �i 
n�i khác. 

M�y ng��i b�n h(i l�i c�: Sao c� không 
nói cho ng��i ta ng�ng xây c�t bây gi� �i, cho 
�+ t�n công t�n c a. 

C� Tr�ng b�o: Nh�ng còn lâu. 

Và c� b�o tên c�n v� �i tìm m�t t�m ván 
nh(, c� vi�t lên ��y m�y ch r*i b�o �em lên 
�óng vào m�t cây �à cao nh�t. T�m ván có 
m�y ch: 

 
 “Minh M�ng th�p t�, 
 Th	ng Tr� phá �ình.” 
 
Th%ng Tr" �ây là ông Nguy�n Công Tr", 

vào d�o �y làm T�ng Ð�c cái t�nh này, và �ã 
ra l�nh d�i cái �ình �i �	 l�p con ���ng “qu�c 
l�” �i ngang qua �ó, vào h�n 200 n�m sau l�i 
tiên tri c a c� Tr�ng.    

 
Trên �ây là hai chuy�n tiêu bi	u cho hai 

cái chi�u không gian và th�i gian mà c� Tr�ng 
�ã có ���c. 

Tôi h(i nh( c� Di�n: Th� c� có ���c thêm 
chi�u nào ngoài sáu chi�u nói trên. 

C� c��i và tr� l�i: “moi” mu�n h!c l
m, 
mà ch)ng tìm ra th�y �âu c�. 

Theo tôi thì c� c�ng bi�t ���c chút nào v� 
hai cái chi�u kia, và trong nhng chuy�n tôi s$ 
k	, tôi s$ ch� cho các b�n v� cái bi�t này c a 
c� Di�n.   

*    
*
    * 

Và sau �ây là ba câu chuy�n vui v� t��ng 
s�, mà c� Di�n �ã nói trúng 100%, hoài hoài 
trong nhi�u n�m tháng thiên h� th- thách c�. 

 
1. Chuy�n ng
�i Pháp tuy�n dân Vi�t �i 

qua vùng gi là Tân Th� Gi�i, vào 
nh�ng n�m 1940-45. (Tân Th� Gi�i 
là nh�ng ��o � Thái Bình D
�ng gi 
là Nouvelle Calédonie). 

 
Khi vào ��i công ch"c, c� Di�n ���c 

tuy	n vào làm th� ký s� Công An Hà n�i. Và 
c� ph�i gi h* s� c a �ám dân tình nguy�n �i 
Tân Th� Gi�i. D�o �ó h! tuy	n c� �àn ông l#n 
�àn bà, ph�n l�n là thanh niên. T�t c� ��u ph�i 
qua m�t cu�c khám nghi�m v� s"c kho/. 

M�i ng��i tình nguy�n này, tr��c khi 
���c ��a vào bác s, khám, thì ph�i trình di�n 
v�i c�. Trên m�i h* s� c� ��u ghi: Ð hay K. 
Ch Ð là ���c �i và ch K là không ���c �i. 

C�ng r�t l� là ai có s� �i xa, c� ��u �!c 
���c trên m�t c a ng��i �y h�t. 
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B!n y tá th�y v�y bèn trình v�i bác s,. 

M�y ông này l�y làm thích thú bi�t ���c là c� 
bi�t coi t��ng, và trúng ��n 100%. R*i thì có 
lúc có ông bác s, b� b�n không khám ���c, có 
��n nh� c� phê giùm trên h* s�, kh(i ph�i 
khám. 

C� tr� l�i khéo: Các v� m�i là gi(i, khám 
�úng. Còn tôi, tôi ch� xem tôi nói �úng ���c 
bao nhiêu ph�n tr�m, th� thôi. Và c� t� ch�i 
không dám làm giùm vi�c �y. 

C� c�ng bi�t có �"a ch�y ch!t r*i c�ng 
���c phép �i, nh�ng n�u không có s� �i xa thì 
có khi b� trúng gió ch�t tr��c khi �i, hay là qua 
bên kia r*i m�i trúng gió, thì c�ng v�y. 

 
2. Chuy�n các cô gái b� b�t oan vào nhà 

th
�ng B�c Hà, Hanoi. 
 

D�o �y m�i tháng c� ph�i b� tr'c (gác) 
m�t �êm � s� C0m Hanoi. Và t�i �ây m�i �êm 
b!n C�nh sát �ã b
t v� �  m!i thành ph�n, và 
m�t s� l�n là gái �i �êm mà không có gi�y t�. 
Khi b� b
t v� �ó, ch� cho �  m�t s� nào �ó thì 
C�nh sát m�i ch� �ám �àn bà con gái qua nhà 
th��ng B�c Hà khám, xem ai b� b
t oan thì 
���c th� v�, còn các cô khác thì gi l�i qua 
ngày hôm sau xét h(i thêm. Ða s� là b� b
t 
oan, nh�ng c�ng ph�i ch� ��n sáng thì m�i 
���c tha v�. Nhng �êm có c� gác, ch� trông 
vào m�t, c� bi�t ngay cô nào là gái �n s��ng, 
cô nào con nhà lành, nên tha cho v�. Tr�m l�n 
nh� m�t, h! v#n b� ��a qua nhà th��ng B�c 
Hà khám, mà k�t qu� thì nh� c� �ã ghi s1n r*i 
trên h* s� m�i ng��i. B!n y tá và c� bác s, r�t 
ph�c tài c a c� và �ôi l�n, có ngày bác s, quá 
b�n, không khám k�p, b!n y tá �ã nh� c� phê 
vào h* s� giùm, �	 kh(i b
t ng��i ta ch� ��i 
lâu t�i nghi�p. 

C� b�o: qúy v� bác s, m�i là nhng ng��i 
bi�t ���c rõ 100%, còn tôi ch� là ng��i thí 
nghi�m cái hi	u bi�t nho nh( c a tôi, xem 
�úng ���c ch�ng nào, có th� thôi. Và c� 
không ch�u phê vào h* s�, ngh, r%ng �ây là 
ph�n s' c a các v� bác s,. 

Tôi ngh�ch ng�m h(i c�: Bi�t ���c nh� 
c�, thì m�i l�n �i �' ti�c h(i hay ti�c c��i, c" 
nhìn vào m�t cô dâu, mà c� th�y ���c chuy�n 
không hay, ch
c c� ph�i ôm b�ng mà c��i ��n 

ch�t thôi. C� b�o, bi�t �âu chính cái anh r	 �ã 
làm cái chuy�n phá cái “t” c a cô dâu này thì 
sao. C� nói nhìn vào lông mày có th	 bi�t 
���c là con gái còn nguyên si, hay �ã m�t �i 
r*i. Nhìn quen là th�y ngay. 

Tôi h(i c�, nh� v�y trúng ��n bao nhiêu 
ph�n tr�m. C� b�o: C�ng ��n trên 90%. 
Nh�ng m
t “moi” nay c�ng y�u nhi�u �i r*i, 
không còn b�o ��m l
m na �âu, cho nên 
“moi” c�ng tránh không dám nói v� cái m�c 
này nhi�u na �âu. 

 
Ð	 ch�m d"t bài này, sau �ây là câu 

chuy�n th" ba. 

3. Hôm �ó c� �ang dùng c�m tr
a v�i 
gia �ình chúng tôi, thì thình lình có 
m�t ông b�n (c�u Ð�i tá) ��n th�m và 
có d�n theo m�t ông b�n khác. 

Vì ông Ð�i tá này r�t thân tình v�i c�, cho 
nên c� ra hi�u b�o vào cùng �n cho vui. Ông 
b�n kia v�a vái chào c� thì c� b�o ngay: Xin 
m�i ông ng*i và xin nghe �ây: 

Ông ph�i �i v� ngay, tìm m�t c�n nhà th�t 
v
ng v/, vào trong m�t phòng ng , �óng c-a 
cho th�t t�i, �n � trong phòng �ó cho �  ba 
ngày ba �êm. Tuy�t không ���c nói chuy�n 
v�i ai, không ���c �i�n tho�i v�i ai, không 
���c có ánh sáng vào phòng. Sau ba ngày ông 
tìm ��n th�m tôi l�i. 

Ðúng ba ngày sau, ông b�n ��n g�p c� và 
c� nói: C�ng �� �+ r*i, nh�ng ông ph�i v� làm 
ti�p nh� v�y, thêm ba �êm ba ngày na. 

Sau �ó c�ng nh%m ngày c� lên nhà tôi 
dùng c�m tr�a, ông b�n này �ã tìm t�i, và c� 
b�o: Ð��c r*i khá l
m, và xin ông v� nhà �i, 
��ng h(i tôi chi na c�. 

Sau khi ông b�n này v�, c� nói: “moi” 
th�y nó �ang b� oan "c l
m l
m, cho nên 
“moi” mu�n c"u nó, th� thôi. 

Ba tháng sau, ông b�n này tìm ��n th�m 
c� và ch�p tay l�y c� hàng m�y ch�c l�y. Té ra 
ông này là m�t Ð�i tá, hi�n là T�nh tr��ng 
Qu�ng Ngãi, b� ng��i ta t� láo là có hi�p dâm 
m�t cô th� ký (c�t �	 chi�m cái ch"c v� này). 
Ra toà, toà tha b�ng vì thi�u b%ng ch"ng. 
Nh�ng theo c� thì c� �ã b( tù ông này tr��c 
�ó, và nh� v�y ông ta kh(i b� tù l�n th" hai. 
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*    

*
    * 

Theo tôi thì t��ng s� là �úng tr�m ph�n 
tr�m. Ðây là m�t khoa h!c d'a trên kinh 
nghi�m, c� hàng ch�c th� k�. C� Di�n hi�n có 
m�t �� t-, s�ng � th  �ô Hoa Th�nh Ð�n. Anh 
này coi c�ng khá l
m. 

Nói v� tám chi�u hi	u bi�t thì tôi ngh, c� 
Di�n có ���c d� là b0y chi�u, ti�c là c� m�t 
n�m 70 tu�i (th�t ra ch�a ��y 70), c�ng g!i là 
không th! m�y. 

Nay chúng mình, c� m�y tri�u ng��i ph�i 
b( n��c ra �i, tôi ngh, r%ng trên m�t chúng 
mình ��u có cái t��ng xu�t ngo�i c�. Vì có r�t 

nhi�u ng��i �ã b( m�ng ngoài bi	n �ông 
ch)ng h�n ch� vì không có cái t��ng cái s� 
xu�t ngo�i �ó thôi. 

M�c d�u tôi không h(i c� nhi�u vì tôi bi�t 
c� không mu�n d�y cho tôi bao gi�, nh�ng tôi 
c�ng h!c lóm ���c chút chút, và �em áp d�ng 
vào ��i, tôi th�y r�t b� ích cho riêng tôi. 

Tôi còn nhi�u chuy�n t��ng s� l
m, có 
trên 50 chuy�n ng
n dài, ��u r�t h"ng thú. Có 
d�p tôi s$ xin g-i ��n LTCC cho các b�n �!c 
cho vui. 

 
Cali tháng 9 n�m 2003

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sáng th�c d�y, hôm nay m�ng m�t T�t ,  
Mùa Xuân sang không bi�t t� bao gi�, 
Ngoài song c�a  s�c tr�i xanh di�m tuy�t , 
Gi�a khám phòng khai kh�u m�t bài th�. 
 
Ta ��nh ��c ng�i trên manh chi�u nát, 
�i�u thu�c tàn còn l�i t�i hôm qua , 
Que diêm �m lóe th�m mùi  pháo xác , 
Khói ngt ngào lênh láng ch�y quanh ta. 
 
Ng�a m t nhìn tr�i cao xin thêm h�ng, 
�� ��t , Tr�i giao h!p v�i Ng
�i , Th�. 
Xà liêm t�i b�n b�c t
�ng s"ng s�ng , 
Khách tri âm sao c#ng l�ng tai ch� ? 
 
�� m� �$u bài th� n�m Giáp Tý 
L�i t� �n qu� ��t v�n xoay �%u ; 
H&n ph�i có m�t mùa xuân nh
 ý 
Cho mi ng
�i trên ��t n
�c thân yêu . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Xin g�i ��n t"ng dòng sông , ngn núi ,  
B�n nghìn n�m �ùm bc m�t gi�ng nòi 
Lòng tôn kính ,ni%m tin yêu v�i v!i 
L�a tim n$y dâng hi�n ngn tinh khôi 
 
Nguy�n sát cánh v�i nh�ng ��i b�t h�nh 
Cùng ��u tranh cho lý t
�ng con Ng
�i ; 
Mùa Xuân ��n sáng ni%m tin t�t th�ng , 
Ngày vinh quang xu�t hi�n v�y tay m�i 
 
Chi�n h�u xa g$n , thân quen , tri k' 
L�i chúc m"ng tâm ,chí  �(p nh
 sao, 
S�c kh)e , bình yên , t�m lòng chung th*y 
V�i cu�c ��i mãi mãi � ngôi cao . 
 
Mùa Xuân n$y ta có l�i cáo l+i : 
Vì vi�c chung �ành �� c�nh nhà hoang 
H�y �!i nhé , �!i m�t mùa Xuân m�i 
Ta ân c$n nêu pháo �ón Xuân sang … 
 
                                     Lê Công Minh 
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L� ��ng 
 

Câu chuy�n sau �ây �ã x�y ra trong gia 
�ình tôi .  

Sau 1975 và sau khi tôi �i h�c t�p c�i t�o 
v�, gia �ình chúng tôi s�ng trong túng b	n và 
lo s
 �� m�i �i�u nh	t là v	n �� s�c khe cho 
các tr�.  

Vào n�m 1982 con gái út c�a tôi ��
c 10 
tu�i. Cô út này b� thi�t thòi nhi�u nh	t v�i các 
anh ch�,vì vào n�m 1975 bé út ch� có 3 tu�i, 
thi�u th�n m�i b�. M�t l�n v
 tôi có ��
c m	y 
qu� táo tây, khi ��
c cho �n, bé út hi :”M�, 
trái chi �ây, m�?”.  

R�i m�t hôm �i h�c v�, vào ��n nhà g�p 
v
 tôi bé út v�a khóc v�a ��a cánh tay ph�i 
cho v
 tôi xem. V
 tôi ho�ng h�n vì th	y trên 
cánh tay c�a bé, t� l�ng bàn tay cho ��n cùi 
chõ, có h�ng hà sa s� m�t cóc. Khi ��
c bi�t, 
tôi c� g�ng khuyên v
 tôi yên lòng và h�a v�i 
bé là s� tìm ��n Bác s  xin thu�c ch!a tr�. Tôi 
lo s
, vì n�u ch� m�t vài cái thì có th" ��t ho�c 
c�t ho�c dán thu�c ��
c. #ây c� m	y tr�m m�t 
m�c san sát nhau làm sao mà ��t, mà c�t, mà 
dán thu�c? và d�u có th" làm ��
c �i n!a thì 
c� cánh tay s� ��y c� v�t s�o. Tuy ngh  v�y 
nh�ng tôi v$n g%i th� xin anh ru�t tôi & Pháp 
g%i thu�c,  theo l'i d�n c�a bác s , v� �" x% 
d�ng. Trong lúc �ó nhi�u ng�'i l�i ch� v� cho 
tôi dùng thu�c s	y tóc mà thoa trên các m�t 
cóc. Tôi không dám x% d�ng  ph�(ng pháp 
này vì s
 ph�n  �ng ph�. Sau m�t th'i gian 
g�n hai tu�n ch!a tr� không nh!ng không th	y 
b�t mà còn th	y m�t cóc m�c lên c� tay kia. 
M�t hôm tôi tình c' tâm s) v�i m�t anh b�n 
Nha s  c�a tôi v� nh!ng m�t cóc c�a bé, anh 
b�n nha s  này mách cho v
 ch�ng tôi bi�t là 
h�i �ang còn sinh viên, trong m�t �êm tr)c t�i 
nhà xác, m�t ng�'i b�n c�a anh 	y k" r�ng n�u 
có b�nh thì có th" c�m tay c�u xin ng�'i v�a 
m�i trút linh h�n �em b�nh �i theo, thì s� khi 
b�nh. Anh nha s  b�n b�o không bi�t có hi�u 
nghi�m hay không, nh�ng nói chúng tôi c� th% 
xem sao. Tìm �âu ra ng�'i ch�t mà th%, chúng 
tôi quên b*ng chuy�n này. Vài tháng sau �ó Bà 

Ngo�i c�a bé qua �'i. Ng�i quanh gi�'ng �" 
��c kinh c�u nguy�n lúc Bà Ngo�i h	p h�i,  v
 
tôi s)c nh� ��n câu chuy�n c�a anh b�n Nha 
s ,  m�i nói v�i bé Út c�m tay xin bà Ngo�i. 
Bé s
 không dám c�m tay thì v
 tôi �+y tay 
c�a bé g�n tay c�a Ngo�i và c�u: “Xin bà 
Ngo�i  th�(ng cháu �em t	t c� m�t cóc c�a 
cháu theo Bà Ngo�i”. Sau �ó chúng tôi quên 
h*n chuy�n này và c,ng không ai màn theo dõi 
xem xét k�t qu� ra sao c�. Cho ��n m�t hôm, 
kho�ng m�t tu�n sau khi Bà Ngo�i c�a bé m	t, 
Bé �i t�p th" d�c v� ��n c%a thì tình c' tôi 
nhìn cánh tay ph�i c�a bé và h�t s�c ng�c 
nhiên khi th	y tay c�a bé tr(n tru không còn 
m�t m�t cóc và không có m�t v�t s�o nào. Có 
�i�u l� là ngay c� bé c,ng không bi�t nh!ng 
m�t cóc �ã bi�n t� lúc nào.  

Quý AH có th" gi�i thích �ây là m�t s) 
trùng h
p:  

• thu�c thoa lên m�t cóc c�n ph�i có m�t 
th'i gian dài m�i có hi�u nghi�m, 

• ho�c sau m�t th'i gian nào �ó m�t cóc 
t) nó s� bi�n �i. 

D�u sao ��i v�i chúng tôi �ây là m�t kinh 
nghi�m quý báu nên mu�n trao ��i v�i quý 
AH. 

 
 
 
 
 

 
 

M�t tr�ng, m�t bóng, m�t �àn 
Canh khuya hiu h�t m� màng s��ng lan 
N�m cung l	ng l
 th� than 
Bu�n nh� khói ta mênh mang cung tr�m 
�êm thâu thao th�c âm th�m 
Ni�m riêng ai s�, ti�ng c�m ai chia 
Ngoài sân khóm trúc còn kia 
V�n th� dang d�, ��m �ìa m�a tuôn 

 Thiên H��ng 
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�ây là m�t ph�n c�a ph��ng-pháp “ Di�n Ch�n -  �i	u Khi
n Li�u Pháp “ do Giáo S� 
Ti�n-S� Bùi Quc Châu nghiên-c�u và l�p ra. 

Áp-d�ng ph��ng-pháp này �� b�o-v� s�c-kh�e cho chúng ta. Ph��ng-pháp r�t an-toàn, hi�u-
nghi�m k�-di�u, �em l�i k�t-qu� b�t ng� cho chính các L��ng y. 

Tài-li�u này ghi l�i theo cu	n b
ng c�a L��ng y Tr�n Dng Th�ng d�y t�i Pháp n
m 1999, nhân 
d�p C� ���c nhóm ng��i Vi�t-Nam c� ng� t�i Pháp m�i sang �� ch�a b�nh cho b�nh nhân. 
(Nguy�n H�u Thâu) 

Sau �ây là ph�ong-pháp  

 

Xoa M�t: 

Chú ý: Sau khi xoa m�t xong ph�i dùng n��c nóng r�a m�t �� ��t ��	c k
t qu� cao. 

Xoa M�t giúp ích ���c gì? 

Nó giúp cho máu huy�t l�u thong toàn c�-th� nhanh chóng. Làm cho da m�t ���c h�ng-hào, h�t 
m�n, h�t nám, m�t sáng, tai thính. Ngoài ra nó còn tr� nhi�u b�nh thông th��ng ch�ng h�n nh� 
�au l�ng, nh�c m�i, tim ���c kh�e m�nh, ph�i ���c kích ��ng, hai vai b�t nh�c m�i, … 

Trong ph�n d�n ch�ng và gi i thích c�a L��ng y Tr�n Dng Th�ng, ph�n nhi�u là liên h� ��n �� 
hình “ Di�n Ch!n "i�u Khi�n Li�u Pháp” và ph i dùng các d�ng c� tr� b�nh thì s# có k�t qu  
nhi�u h�n. Tuy nhiên ph��ng pháp xoa m�t cng giúp ích ���c ph�n nào, vì nó �ã kích ��ng 
���c các huy�t n$m trên m�t. 

Nên áp-d�ng lúc nào �� �em l�i k�t-qu  t	t nh�t? 

Khi ng� d%y, b�t c� lúc nào, mà ta không mu	n ng� ti�p. thì ta làm 8 ��ng-tác Xoa M�t sau �ây, 
m&i ��ng-tác th'c-hành kho ng 40-50 l�n. Chú ý là khi ta làm nhi�u l�n, n�u c m th�y trong 
ng��i nóng, b�c r�c khó ch�u thì làm gi m b�t s	 l�n xu	ng ho�c ng�ng 1 hay 2 ngày r�i ti�p-
t�c tr( l�i. 

Trong ph�n d�n ch�ng và gi i thích c�a L��ng y Tr�n Dng Th�ng, C� có �� c�p ��n các d�ng-
c� nh� cây l
n, que dò, bàn cào …, �ó là các d�ng-c� �� ch�a tr� do Giáo s� Bùi Qu	c Châu 
sáng ch� ra và bán t�i Vi�t-Nam.. Tôi s# ghi ��a-ch) ( cu	i bài này �� quý v� nào có d�p �i Vi�t-
Nam s# ��n �ó mua n�u c�n. 

"�ng tác 1. Xoa nóng 2 bàn tay r�i áp vào hai � m�t. Nó s� làm t�nh ng��i ( làm nh� v�y 3-
5 l�n). 

Xong xoa ti�p hai bàn tay cho nóng tr� l�i, áp gò c�a bàn tay (hai gò g�n c��m tay) vào g� 
mày, xoa vòng quanh � m�t, b�t ��u t� chân mày ra �uôi mày �i vòng xung phía d��i mí 
m�t. ( 40-50 l�n) 

L�u ý là khi xoa �� 5-10 vòng thì tay h�t nóng, thì xoa nóng hai bàn tay tr� l�i cho nóng r�i 
ti�p-t c xoa cho �� s l�!ng c�n thi�t. 
D�n ch�ng và gi i thích c�a L��ng y Th�ng: 

Hai � m�t nó ph n chi�u hai tinh-hoàn ( nam), hai bu�ng tr�ng ( n� ). 
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Dùng cây l
n nh� l
n hai chân mày t* trong ra ngoài, t* ��u mày ra ��n �uôi mày ( 100 l�n ).Nó 
s# tr� ���c b��u ( vú – làm cho c�c b��u nh� d�n r�i tan �i; �àn bà mu	n sinh con mà bu�ng 
tr�ng b� ngh#n – nó s# làm cho thông và sinh con ���c; tr� ���c hai cánh tay b� nh�c m�i, d� lên 
xu	ng r�t khó-kh
n, hai b  vai �au nh�c . 

"�ng tác 2. Xoa M"i – Dùng hai ngón tr�, áp sát vào hai cánh m"i và sát da m�t, xoa m�nh 
b#ng cách chà lên chà xung d$c theo sóng m"i ( 40-50 l�n). Xong r�i dùng hai ngón cái và 
ngón tr� vut sóng m"i, vut t� trên xung ��n ��u m"i (40-50 l�n). 

D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Sóng mi ph n chi�u sóng l�ng. 

Tr� �au th�t ngang l�ng, �au nh�c hai mông,bàn to�. 

Tr� gai c� s	ng, gai x��ng s	ng. ( B�nh này Tây Y không ch�a ���c, th��ng thì ph i m�, mà m� 
xong thì hay tái �i tái l�i, nên ph i m� nhi�u l�n ��n su	t cu�c ��i). 

"�ng tác 3. Xoa Má: Dùng hai bàn tay xoa hai bên má. Hai bàn tay áp sát vào hai má, xoa 
t� nh% ��n m�nh, b#ng cách chà lên chà xung . 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Hai gò má nó ph n nhi�u b� ph%n trong c�-th� c�a con ng��i, toàn b� x��ng s��n, ph�i. 

Tr� �au x��ng s��n, t�c x��ng s��n. 

Tr� t�c ng'c, ph�i b� �au nh�c. 

"�ng tác 4. Xoa Tai: .Chà vành tai trong và vành tai ngoài – dùng ngón tr� ( cho vành tai 
ngoài, phía sau ót) và ngón gi&a ( cho vành tai trong, phía gò má), áp sát vào vành tai và sát 
v�i da ót và da m�t, chà lên chà  xung t� nh% ��n m�nh. ( 40-50 l�n). Xong r�i úp hai bàn 
tay vào hai man tai, chà lên chà xung ( 40-50 l�n ). 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Hai tai ph n chi�u tim, nh�t là tai bên trái. Do �ó ��ng-tác này làm cho c�-th� kho+ lên. 

Thí-d� nh� lúc ta lái xe, bu�n ng� g�c, dùng m�t bàn tay chà m�nh vào man tai ( nh� là tay kia 
ph i c�m tay lái cho c!n-th%n v�ng-vàng), xong r�i ��i tay. Cá nhân tôi (NHT) �ã t*ng áp-d�ng. 
Tuy nhiên l�m lúc hi�u qu  không kéo dài ���c lâu, nên ph i làm �i làm l�i nhi�u l�n. 

"�ng tác 5. Xoa Trán: Úp bàn tay ph�i lên trán, chà qua chà l�i ( 20-25 l�n), xong úp bàn  
tay trái, chà qua chà l�i nh� l�n tr��c. 

Trán nó ph n chi�u v� gan, bao t�, lá lách. "�ng tác này nó giúp cho c�-th� ���c kh�e. 

"�ng tác 6. Xoa Mi�ng, Xoa C#m: Úp bàn tay ph�i lên mi�ng, chà qua chà l�i mi�ng và c#m 
( 20-25 l�n ), xong r�i ��i qua tay trái và c"ng chà qua chà l�i nh� tr��c (20-25 l�n ). 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

"�ng tác này tr� nhi�u b�nh thu�c l�c ph� ng t�ng. Ch�ng h�n  nh� Bàng quang, theo �� hình 
ph n chi�u thì nó n$m ( hai v�-trí là phía d��i c$m và trên trán t�i �)nh ��u. "�ng tác này nó 
giúp ích cho s' bài ti�t. 
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Tr� b�nh bí ti�u - ch�ng h�n nh� ng��i nào b� bí ti�u nhi�u ngày thì dùng các ngón tay vu	t c$m 
(�� 100 cái) thì s# �i ti�u ���c. 

N�u b� b�nh không �i ti�n (�i c�u) ���c thì dùng hai ho�c ba ngón tay c�a bàn tay trái, xin nh�n 
m�nh là tay trái, vu	t môi trên t* ph i qua trái, b�t ��u t* bên phía ph i c�a nhân trung, �n m�nh 
các ngón tay xu	ng, kéo d�n qua bên trái vòng quanh mi�ng cho ��n gi�a � c$m r�i �n m�nh 
xu	ng ( 400 l�n �� 15 phút). Nh� là kéo t* ph i qua trái, n�u làm ng��c l�i thì ph n �ng ng��c 
l�i, làm cho thêm táo bón. Sau �ó thì dùng các ngón tay vu	t g� mày t* trong ra ngoài ( 400 l�n). 
Hai ��ng tác này s# tr� ���c b�nh táo bón, bí ti�n ( không �i c�u ���c trong m�t th�i gian lâu). 

"�ng tác 7. Cào ��u: Dùng 10 ngón tay cào ng�!c trên ��u t� tr��c ra ��n sau ót. Nh� là 
cào ch� không ph�i chà xát. 
D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

Ph��ng-pháp này giúp cho máu v%n chuy�n lên não. 

Thí d� nh� b� v,p b+ ( chu�t rút) thì cào nh� sau: Cào m�t bên c�a ��u, b�t ��u t* �)nh ��u cào 
xu	ng ��n mang tai. N�u v,p b+ bên chân ph i thì cào phía bên trái, và ng��c l�i. Nên nh� là khi 
b� v,p b+ thì co chân l�i cho b�t �au. 

"�ng tác 8. Xoa Ót: Úp bàn tay ( tay nào tr��c c"ng ��!c) vào ót phía sau gáy, xoa m�nh 
ót b#ng cách chà qua chà l�i ( 20-25 l�n), xong r�i ��i tay. 

D�n ch�ng và gi i-thích c�a L��ng y Th�ng: 

"ây là ch& hi�m-hóc nh�t, nó ki�m-soát và �i�u-khi�n toàn b� c�-th�. Do �ó khi chà xát nó có 
tác-d�ng r�t là h�u hi�u. 

Ghi chú thêm v� ��c-�i�m c�a các b�-ph%n ph n chi�u trong c�-th�: 

Ngón tay gi�a c�a bàn tay trái: 

"�u c�a ngón tay - ph n chi�u �)nh ��u.. Khi b� nh�c ��u, dùng cây que dò �n 
��u ngón tay này �� 10-20 l�n s# gi m b�t nh�c ��u. N�u không có cây que dò thì 
dùng các ngón tay c�a bàn tay ph i vò bóp m�nh nó cng có k�t qu , tuy không 
b$ng cây que dò. 

Phía sau c�a ngón tay này, g�n phao tay, ph n chi�u ót. 

Xu	ng chút n�a là �	t th� nh�t, ph n chi�u c� và gáy. 

Xu	ng n�a là lóng gi�a, ph n chi�u s	ng l�ng. Có th� dùng cây que dò, cà lên cà 
xu	ng vài l�n s# tr� b�t �au l�ng. ( Que dò là m�t trong s	 các d�ng c� s n xu�t 
t�i Vi�t-Nam) 

Phía tr��c c�a lóng tay gi�a này là ph n chi�u b�ng c�a con ng��i. Có th� cà vài 
l�n tr� ���c b�nh �au b�ng. 

"i xa h�n n�a là s' ph n chi�u liên h� v� cánh tay trái: 

Bàn tay n�m l�i, nó cng ph n chi�u �)nh ��u nh� ��u ngón tay gi�a. 

M�t ngoài c�a cánh tay trái này, t* n�m tay xu	ng ��n cùi ch�, thì ph n chi�u 
l�ng. Do �ó nó tr� ���c b�nh �au l�ng. 
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Phía trong c�a cánh tay này thì ph n chi�u b�ng. Thí d� nh� �àn bà khi có kinh 
nguy�t mà b� �au b�ng nhi�u, thì dùng cây que dò, day �n ( �i�m l�y t* khu-u tay 
lên �� 3 phân, thì s# h�t �au b�ng. 

Xoa Chân: ( giúp cho ng� ngon gi�c ) Bôi d�u cù là ( không nên dùng d�u n��c �
 tránh tr�y 
da) vào gi&a bàn chân, dùng bàn tay xoa th�t m�nh nhi	u l�n cho nóng. 

Có th
 chà xát 2 lòng bàn chân v�i nhau th�t m�nh nhi	u l�n cho nóng. Xong r�i bôi m�t 
chút d�u cù là vào ��u ngón gi&a c�a bàn tay trái, dáy-dáy � �i
m gi&a c�a hai chân mày 
(�n ���ng) �� 2 phút ( 130 cái) 
Tr� Táo Bón 

Táo bón là m�t ch�ng b�nh mà chúng ta th��ng ít khi quan tâm ��n. Nh�ng ch�t th i c�n ph i 
th i ra ngoài mà trái l�i nó tích t� trong ru�t già lâu ngày, nó bi�n thành ch�t ��c, vi-khu!n s# �i 
theo máu xâm nh%p vào c� th� và gây b�nh. Do �ó chúng ta nên theo dõi s' bài ti�t cho ��u, nó 
s# giúp cho c� th� ���c kh�e m�nh. Ph��ng-pháp này �ã có �� c%p ( ��ng tác 6 xoa mi�ng, xoa 
c$m. Nh�ng vì tính cách quan tr,ng và c�n thi�t c�a nó, nên xin nêu lên l�i ra �ây �� gây s' chú 
ý nhi�u h�n. 

V%y �� giúp cho s' �i c�u ���c ��u ��n hay là tr� b�nh táo bón �ã lâu ngày mà v�n không �i c�u 
���c thì làm các ��ng tác sau �ây: 

Dùng 2 ho�c 3 ngón tay c�a bàn tay trái xoáy ( mi�t ) môi trên, b�t ��u t� bên ph�i c�a 
môi, �n m�nh xung r�i b�t ��u kéo qua bên trái vòng xung c#m, ��n gi&a   c#m và �n 
m�nh m�y cái. ( 40-50 l�n �
 giúp cho vi�c �i c�u h#ng ngày; 400 l�n khi c�n tr' táo bón �ã 
lâu ngày mà không �i c�u ��!c) 

N�u ch�a th�y có hiêu qu� thì dùng các ngón tay vut m�nh g� mày, ph�n trên c�a chân 
mày, vut t� ��u mày ra ��n cui �uôi mày ( 40-50 l�n giúp cho vi�c �i c�u hàng ngày; 400 
l�n �
 tr' b'nh táo bón). 

Ph��ng-pháp này áp-d ng h#ng ngày r�t hi�u nghi�m cho vi�c nhu�n tr��ng. 

Sau �ây là ��a ch� �� mua sách và d�ng-c� tr� b�nh ho�c xin tr� b�nh khi có d�p v	 Vi
t-Nam ho�c 
nh� ng��i mua giùm.Các d�ng c� này ch� cn n�u quý v� nào mu�n tr� b�nh theo ph��ng pháp 
Di
n Ch�n và có �� tài li
u sách v� h��ng d�n. 

Mua d�ng-c�, sách ho�c tr� b�nh: 

Trung Tâm Vi�t Y "�o  ho�c   L��ng y Tr�n Dng Th�ng 
19 bis Ph�m Ng,c Th�ch    s	 247A/32 Hu.nh V
n Bánh 
P.6, Q.3 TP H� Chí Minh    Q. Phú Nhu%n, TP H� Chí Minh 
"T: 08-829-5287     "T: 08-829-5287 
( N�i �ây thì GS Bùi Qu	c Châu �i�u hành vi�c tr� b�nh) 

"�a ch) mua nhang Ngãi C�u ( cng h� �m các huy�t �� tr� b�nh) 

Nhà thu	c Tu� H i "��ng 
L��ng y Tr�n H�u Thành 
105/7D Lê V
n Th, ( cây Trâm) 
P. 11, Q. Gò V�p, TP H� Chí Minh 
"T : 895-8090 

L�u ý là các Trung Tâm ��u tr� b�nh mi�n-phí 
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(Tài li�u t� b� Xã-H�i Hoa-k�) 
 

       Nguy�n  H�u  Thâu 
 

V�t li�u: Tr� li�u nh�ng b�nh gì: 

C�n tây (Celery): Giúp cho c�m th�y �ói thèm �n, h� huy�t áp, lo�i b�t ch�t béo trong máu, 
làm gi	m cân, giúp cho h�-th�ng ti	u �
�c d�-dàng, lo�i b �
�c s�n th�n, làm cho r�ng thêm 
r�n ch�c, �i�u hoà h�-th�ng tiêu-hóa.  

D�a leo (cucumber): L
c máu, h� huy�t áp, gi�m khát n
�c, giúp h�-th�ng ti	u �
�c d�-dàng, 
làm tan bi�n ch�ng viêm, làm t�ng s� ��i ch�t trong c� th	. 

�t ng�t (�  ho�c xanh)(Bell Pepper): L�c gan khi b� nhi�m trùng, t�y r�a s�ch rut già, làm 
cho x
�ng và b�p th�t r�n ch�c, làm m�t �i v�t tàn nhan trên da, làm gi�m b�t s
ng �au c�a m�t 
nh�t, b� ph�i. 

Kh� qua (Bitter squash): Làm tan bi�n ch�ng viêm, gi�m khát, giúp cho c�m th�y �ói thèm �n, 
gi�i các ch�t ��c, làm gi�m b�t s
ng �au c�a m�t nh�t, ng�n ch�n c�m l�nh, nuôi d
�ng não b�, 
làm cho tinh-th�n �
�c thêm minh-m�n và m�t sáng. 

Qu� táo (Apple): Giúp cho bao t� ���c kho� và m�nh, tinh-th�n minh-m�n, giúp ích cho s�  
tiêu-hóa, gi�m �au nh�c b�p th�t, gi�m s� bu n phi�n b�c d�c, gi�m b�nh toát m  hôi, giúp cho 
��i ti�n �
�c bình th
!ng, s� co ép c�a ru�t t�t h�n. 

S� chu�n b�: 

Rau c�n: 2 b� 
D�a leo: N�a trái, g�t v	  
�t ng�t: N�a trái, b	 h
t 
Kh� qua: M
t ph�n t� trái, b	 h
t 
Táo:  M
t trái,  g�t v	, b	 lõi   

R"a s�ch các th� trái cây và c�t t#ng mi�ng nh cho v#a l�t vào máy xay ép ( juice extractor). 
L
u ý là máy này có th	 mua $ COSTCO ho�c SAM thì r% h�n các ti�m khác. 

Xay các th� trái cây ra n
�c, &'NG PHA THÊM N()C, HO*C PHA THÊM &(+NG, qu�y 
��u và u�ng NGUYÊN CH,T. 

&	 ��t �
�c k�t-qu� cao, NÊN U-NG VÀO BU.I SÁNG TR()C KHI /N VÀ U-NG 
NH0NG TH1C U-NG KHÁC. 

Thu�c b� nên u�ng vào lúc này r�t t�t. 

Chú thích: L
�ng này cho m�t ng
!i u�ng m�t l�n. Riêng tôi thì bao-t" h�i nh, nên chia làm 
hai l�n, �	 trong t� l�nh u�ng �
�c hai ngày. 
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Tr�n minh ��c 

 
 

T� khi phong trào c�ng s�n qu�c t� hoàn toàn s	p 
�, n�n 
kinh t� Vit Nam không còn b� ng�n sông c�m ch�, không còn b� b� 

quan to� c�ng nên 
ã phát tri�n r�t m�nh ; nhân dân Vit Nam t� 
ói �n 
ã say s�a s�n su�t 
� 
tr� thành n��c xu�t c�ng g�o hàng th� nhì c�a th� gi�i. 

S� sung túc ph�n th�nh không còn b� coi là m�t t�i l�i n�a ! ng��i dân Vit Nam tìm m�i 
cách 
� nâng cao 
�i s�ng, ch�ng h�n nh� 
i lao 
�ng n��c ngoài, buôn bán, s�n xu�t nông 
nghip, công nghip v.v…Kinh t� Vit nam gi�ng nh� giai 
o�n 
�u c�a phát tri�n t� b�n ch� 
ngh�a d��i ch� 
� phong ki�n ki�u m�i nên s� chênh lch giàu nghèo trong xã h�i tr� thành gay 
g t. Nh�ng ng��i giàu có thì r�t giàu nh� kinh doanh gi!i, nh� bóc l�t gi!i hay nh� có quy�n l�c 
trong tay có th� tham nh"ng. H� th�a ti�n b�c nên th��ng g#i con cái 
i du h�c � n��c ngoài, 
t�n hàng m�y ch	c ngàn 
ô la m�t n�m. Trong khi 
ó l�i t�c bình quân kho�ng 400 
ô la m�t 
n�m ; nh� v$y l�i t�c c�a ng��i nghèo ch c ph�i d��i 100 
ô la m�t n�m 
� bù l�i cho ti�n r�ng 
b�c bi�n c�a giai c�p t� s�n m�i ! 

Nhi�u ng��i con gái Vit Nam sinh ra trong nhà nghèo, s�c y�u tay m�m, 
au xót cho 
thân ph$n khi nhìn th�y xung quanh ng�a xe nh� n��c, áo qu�n nh� nêm. Không có cách nào 
� 
c�i thin 
�i s�ng c% c�c, lao 
�ng qu�n qu$t c� ngày không 
� mi�ng �n, có nhi�u ng��i sa ngã 
tr� thành gái 
i�m bán trôn nuôi ming. C"ng có ng��i vì hoàn c�nh ho�n n�n c�a gia 
ình, 
ã 
ph�i l�y ch�ng Trung Qu�c ho&c �ài Loan 
� c�u v�t gia 
ình qua c%n túng qu'n. Nhi�u ng��i 

ã ph�i s�ng trong nh�ng hoàn c�nh vô cùng kh c nghit, gi�ng nh� nô l cho nhà ch�ng ; vì 
không bi�t nói ti�ng Tàu nên có mu�n tr�n 
i c"ng vô cùng khó kh�n.Th$t xót xa cho thân ph$n 

àn bà � th� gi�i th� ba ! 

Trong b�i c�nh 
ó, ng��i 
àn ông Vit ki�u tr� thành có giá. L�y ng��i Vit v�a cùng 
v�n hoá cùng ngôn ng�, l�i hy v�ng 
��c sang s�ng � x� v�n minh, thoát c�nh kh� s� thi�u �n 
thi�u m&c. 

Ng��c l�i, t�i các x� v�n minh, ng��i ph	 n� l�i có giá h%n ng��i 
àn ông vì r�t nhi�u lý 
do. Ng��i ph	 n� 
ã 
��c hoàn toàn gi�i phóng, d( ki�m vic làm, không ph�i s�ng ph	 thu�c 
vào ch�ng, 
��c pháp lu$t b�o v, 
��c xã h�i 
�m b�o l�i t�c t�i thi�u n�u không ki�m 
��c 
vic làm v.v…Thiên nhiên c"ng �u 
ãi ng��i ph	 n� v� v�n 
� tình d	c, ng��i ph	 n� không có 
nh�ng nhu c�u tình d	c kh)n c�p nh� ng��i 
àn ông nên trong quan h bình 
�ng xã h�i thì 
ng��i 
àn ông th��ng b� lép v� vì nh�ng 
òi h!i tình d	c ! 

Nói chung trong các x� v�n minh m�i liên h v� ch�ng 
�o ng��c h�n 
�i v�i các x� còn 

ang phát tri�n, ch�ng h�n nh� 
a s� các cu�c ly d� là do v� b! ch�ng ch� không ph�i do ch�ng 
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b! v�, trong 
a s� các gia 
ình ng��i v� n m quy�n, trong nhi�u gia 
ình ng��i v� th��ng 
xuyên ch#i ch�ng là th*ng ngu (idiot) ! 

Ng��i 
àn ông Vit ki�u thì l�i m�t giá h%n 
àn ông b�n x� n�a ! Có nh�ng c&p gia 
ình 
m�i sang 
�nh c� 
��c m�y tháng mà ng��i v� 
ã 
i theo tây, theo M+, ho&c theo ng��i giàu có 
h%n ! Có ng��i b�o lãnh m, sang, v� không b*ng lòng cho m, � chung và cu�i cùng ng��i m, 
ph�i tr� v� Vit Nam trong u�t h$n. 

Ng��i 
àn ông Vit ki�u l�n tu�i thì l�i càng m�t giá h%n n�a vì nhi�u lý do: 

- khó ki�m vic làm h%n 
àn bà 
- không quen vic n�i tr� 
- gánh n&ng v�n hoá 

Nh�ng ng��i quá th�m nhu�n n�n v�n hoá c� truy�n c�a Vit Nam thì th��ng r�t kh� s� 
v� tinh th�n khi s�ng � các x� v�n minh, ngo�i tr� m�t s� ít bi�t b�o t�n nh�ng cái t�t, h�c h!i 
nh�ng cái m�i. 

V�n hoá Vit Nam coi tr�ng l( ngh�a, th� b$c ; coi tr�ng ng��i già c� và nh�ng ng��i có 
h�c th�c. Nh�ng � x� v�n minh thì m�i chuyn hình nh� 
�o ng��c l�i. V� hình th�c thì: 

��o ng��c h� tên cha m� ��t 
H�c �òi con tr	 nói ngu ng
 

(th% Thanh Nam ?) 

V� n�i dung thì ng��i già b� ng��i tr- coi th��ng vì xã h�i bi�n 
�i mau chóng, nh�ng 
kinh nghim c�a ng��i già không h�p th�i n�a, c�ng v�i s�c kh-o y�u d�n, hay �m 
au bnh t$t 
v.v…ng��i già nhi�u khi b� coi là gánh n&ng c�a xã h�i ! Nh�ng ng��i trí th�c c�a xã h�i Vit 
Nam sang x� v�n minh có khi b� coi nh� ng��i mù ch�, vì ngay nh�ng ng��i t�t nghip 
�i h�c 
� 
ây 
ôi khi c"ng b� x�p lo�i mù ch�, ch�ng h�n tr��c kia không có máy vi tính, bây gi� l�p tr- 
ai ai c"ng x# d	ng internet, ng��i nào không bi�t x# d	ng d� nhiên b� coi t�%ng 
�%ng v�i ng��i 
mù ch� ! 

Ai không có tinh th�n h�c h!i cái m�i thì s� th�m nhu�n n�n v�n hoá c� truy�n Vit Nam 
có th� tr� thành m�t gánh n&ng cho b�n thân, và ng��i 
ó có th� tr� thành m�t m�i phi�n toái 
cho gia 
ình và xã h�i. M�t thí d	 
%n gi�n (truyn có th$t): m�t ng��i cha Vit Nam th�y con 
gái m�i l�n c&p b� b�a bãi v�i ng��i da tr ng, gi$n d�i 
ánh con ; 
�a con gái g�i 
in tho�i cho 
c�nh sát và ng��i b� b� còng tay d'n vô tù ! 

Vì v$y r�t nhi�u 
àn ông Vit ki�u có nhu c�u tr� v� Vit Nam 
� th�y �m lòng bên c�nh 
ng��i con gái Vit Nam ch�a b� M+ hoá ! 

Cùng m�t l�a bên tri l�n ��n 
G�p g� nhau l� s�n quen nhau 

(th% d�ch ?) 

Ng��i 
àn ông Vit ki�u và ng��i con gái nghèo x� Vit cùng hoàn c�nh “bên tr�i l$n 

$n” nên m�i g&p nhau 
ã c�m th�y “l� s.n quen nhau” vì v$y phong trào v� Vit Nam l�y v� 
ho&c con gái Vit Nam l�y Vit ki�u 
áp �ng 
��c nhu c�u c�a c� hai bên. 
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Phía Vit ki�u, 

• Có nh�ng thanh niên v� Vit Nam tìm ng��i yêu, 

• Có nh�ng ng��i 
àn ông l/ d� tình duyên � h�i ngo�i, v� Vit Nam ki�m v� 
em 
sang xây d�ng gia 
ình m�i, 

• Có nh�ng ng��i 
àn ông l�n tu�i v� Vit Nam ki�m v� tr- 
,p, 

• v.v… 

Phía nh�ng ng��i con gái Vit Nam 

• Có nh�ng ng��i mu�n thoát c�nh nghèo kh�, thi�u �n thi�u m&c, 

• Có nh�ng ng��i mu�n hy sinh b�n thân, ch�u c�nh ly h�%ng 
� giúp 
/ gia 
ình, 

• Có nh�ng ng��i mong m!i phép l� (
àn ông quan t t thì chày, 
àn bà quan t t 
n#a ngày nên quan), 

• v.v… 

 
Có hàng ngàn hoàn c�nh khác nhau. 

Trong phong trào v� Vit nam c��i v�, c� hai bên 
�u th�y c�n thi�t nhau nên nhi�u gia 

ình 
��c êm �m h�nh phúc, nh�ng c"ng có nhi�u c�nh c��i ra n��c m t, 

Có tr��ng h�p cô dâu trên 
��ng 
i máy bay 
oàn t	 v�i ng��i ch�ng m�i c��i, 
ã l�y 
máy bay 
i sang x� khác, � 
ó có ng��i yêu ch� s.n ! Chú r� ra phi tr��ng ch� 
�i mãi ch�ng 
th�y cô dâu! 

Có tr��ng h�p sang 
�n n%i, 
oàn t	 ch�ng 
��c bao lâu thì 

Anh �i ��ng anh, tôi �i ��ng tôi 
Tình ngh�a �ôi ta có th� thôi ! 

(không nh� rõ tên tác gi�) 

v.v… 

 

Trong phong trào l�y ch�ng Vit ki�u, c"ng có nhi�u c�nh ng/ ngàng. 

Có ng��i sau khi 
oàn t	 � x� ng��i m�i v/ l0 ch�ng mình 
ã nói d�i. 

Có ng��i thi�u may m n h%n, g&p ph�i ng��i có v� � h�i ngo�i, v� Vit Nam ki�m c�a 
l�: 

Thân em, con gái d�i kh ;  
T��ng chàng t� phú, ai ng tr�ng tay ;  
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Bây gi nào bi�t trách ai ;  
B�ng mang d� ch�a, còn ngài t�ch xa ;  
C�u xin Ph�t, Chúa, ông bà ;  
Cho chàng tr� l�i quê nhà v�i em !!  

 
Em trao chàng tr�n con tim ;  
Em �âu dám ngh� chuy�n tìm giàu sang ;  
Ch� mong ���c g�p l�i chàng ;  
Cho con em kh�i b� bàng, không cha ;  
Chàng ôi !!! ��ng b� quê nhà ;  
Dù trong dù ��c v n là Vi�t Nam.  

Ti�ng than n�c n� c"ng làm 
au lòng chàng � h�i ngo�i, chàng c"ng mong m�i l�n v� 
Vit nam có nàng ch� s.n nh� ng��i v� hi�n ch� ch�ng: 

Thôi em ��ng khóc, ��ng than ;  
Anh mong xum h�p b!ng ngàn l�n em ;  
Ð�i t�ng ngày, ��m t�ng �êm ;  
Tri xanh có th"u n#i ni$m cho ch%ng !!!...  

Chàng v�, nh�ng r�i chàng l�i ph�i 
i, nàng ch1 còn bi�t 
�i ch�: 

Bu&n gì h
n lúc chia tay ;  
Kh' gì h
n kh' nh(ng ngày xa anh ;  
Anh �i v$ x� v%n minh ;  
Còn em � l�i m�t mình v�i con ;  
M�t mai sông c�n �á mòn ;  
Ch anh, thành �á v n còn ch anh  

Nh�ng chuyn 
�i ch�ng có th� d�u kín 
��c lâu dài, khi bà v� � h�i ngo�i bi�t 
��c, 
bèn c�m không cho ch�ng v� Vit Nam n�a, 

��i t�ng ngày, ��m t�ng �êm ;  
Bây gi m� c"m g�p em n(a r&i ;  
�i là b) kh' em 
i ;  
Ki�p sau mình ch� làm ng�i n(a em ! 

Bà v� � h�i ngo�i mu�n ly d� ch�ng ngay, nh�ng vì th�%ng con, nên t�m tha th� cho 
ch�ng. Ng��i ch�ng l�i t��ng có th� qua m&t 
��c, 

Ngày �êm anh nh� quê h�
ng ;  
Em ��ng d� thói ghen tuông �àn bà ;  
Gi( gìn phong t�c n��c nhà ;  
Th ch&ng m�t d� m�i là gái ngoan ;  
Hay chi cái b�n l%ng loàn ;  
Chanh chua �anh �á l�i toan ch�i ch&ng  

Bà v� 
ã bi�t rõ âm m�u c�a ch�ng, bà v�ch rõ m�i lá bài ng	y bin c�a ông ch�ng, nào 
là quê h�%ng, nào là phong t	c ; và gi� nguyên lnh c�m, 
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Anh ��ng nói có là không ;  
Cái m&m ng�y bi�n ��ng hòng l�a em ;  
Rành rành ch�ng c� �i �êm ;  
V n còn l	o mép nh"t em nhì tri ;  
Già r&i v n ch�ng ��i �
i ;  
�) cho con cháu chúng c�i, s��ng ch�a ;  
Bây gi nói l�m b!ng th�a ;  
Mu*n �i theo ��, ��ng mò v$ �ây ;  
Quê h�
ng, phong t�c con c�y ;  
H+ còn �i n(a, con này ch,ng tha !  

Các c	 Vit ki�u v� Vit Nam c"ng th��ng la cà các quán cà phê, tán t1nh m�y cô bán 
hàng ; các cô bi�t ý c�a các c	 nên v'n anh anh em em ng�t x�t ; các c	 l)m b)m v�i nhau, mình 

áng tu�i ông n�i nó mà nó dám g�i mình b*ng anh, th$t là b� láo, 

Thân em con gái bán cà phê ;  
T�i t�n �êm khuya ch�a ���c v$ ;  
Chi$u chu�ng khách hàng khi ki�m s*ng ;  
Dám �âu �òn phép �) ngài mê ;  
N�i em tr	 h
n ngài m"y tu'i ;  
Ngài v n là anh, ch,ng dám chê ;  
Mi�ng nói r!ng em �& b* láo ;  
Lòng ngài, em bi�t s��ng tê mê  

Quen s�ng � x� v�n minh, các c	 Vit ki�u ngán cái b	i b&m và cái nóng � Vit Nam, 
nên các c	 th��ng ph�i d$y th$t s�m, 
i d�o các công viên 
� th� không khí trong lành. Các 
công ty cây xanh th��ng có nhân viên 
�n các công viên t� sáng s�m 
� ch�m sóc cho cây c! 
luôn t�%i t�t, các cô gái làm vic cho các công ty tuy nghèo nh�ng 
a s� là nh�ng ng��i lao 

�ng chân chính, l�y s�c lao 
�ng 
� ki�m s�ng, 

Em tr&ng cây c� xanh t�
i ;  
V�a hò v�a hát tình 
i là tình ;  
Th"y em v�a ��p v�a xinh ;  
Lân la chàng h�i cây xanh m"y mùa ;  
Th"y chàng ��o m�o có th�a ;  
T�i em kính c-n d� th�a �àng hoàng ;  
C� t� bên M. m�i sang ;  
S�a sang s�c ��p nh� chàng trai t
 ;  
T�i em ch,ng dám m�ng m
 ;  
S*ng b!ng lao ��ng, ch,ng nh v� ai ;  
Ch,ng c�n �i M. �i Tây ;  
V n có h�nh phúc tràn ��y c� 
i !  

M&c d�u có nh�ng c�nh c��i ra n��c m t, nh�ng phong trào l�y Vit ki�u v'n còn t�t 
g�p ngàn l�n phong trào l�y ch�ng �ài Loan hay Trung C�ng. Có nh�ng c&p trai già, gái tr- làm 
cho các bà các cô n�i gi$n, nguy�n r�a ! Nh�ng n�u ng��i con gái tr- nhà nghèo th�y h�nh phúc 
bên ng��i ch�ng già, n�u hai ng��i yêu th�%ng nhau nh� hai k- bên tr�i l$n 
$n, g&p g/ nhau l� 
s.n quen nhau thì ph�i ch�ng d� lu$n c"ng nên b�t kh t khe, c"ng nên tha th� cho nh�ng k- vì 
hoàn c�nh ph�i s�ng xa quê h�%ng 
� “s�ng n�t tr�m n�m cu�c s�ng th�a”.    � 
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Hôm nay �ã là 30-12-2003 n�m tàn và T�t 
Vi�t Nam c�ng s	p ��n, tôi v
n còn ngao du � 
mi�n Trung trong chuy�n v� VN ngh cu�i 
n�m nhân d�p s� tôi, hãng bà xã và tr��ng 
th�ng con ��u �óng c�a. Sáng nay d�y s�m 
m� c�a c�n phòng � khách s�n Palmira Resort 
vùng M�i Né tnh Bình Thu�n, m�t tr�i v�a 
m�c còn l�p lánh trên m�t bi�n n�i chân tr�i 
nhi�u mây. Trong lúc ch� nhà hàng d�n �n 
sáng lúc 6 gi� 30 chúng tôi ra d�o b� bi�n sau 
khách s�n. Cô gái bán quán �n bên kia ���ng 
ngang khách s�n mà th�ng con tôi nói chuy�n 
hôm qua �ang n�m �	p cát trên ng��i g�n n�i 
m�c n��c bi�n �ang lên xu�ng. Có l� �	p cát 
bu i sáng là m!t cách duy trì s"c kho# hay 
d�$ng da gì �ó c%a cô ta. Tôi ch&p hình nh�ng 
cô ta m	c c$ kêu ��ng ch&p và ngh'o ��u �� 
không th�y m�t. G�n �ó vài ph& n( �ang �ào 
d��i l�p cát ��t �� tìm nh(ng con nghêu sò 
nh) b�ng ��u ngón tay. Nghêu nh) nh� v�y 
th�t �âu có bao nhiêu mà h� ph*i m�t h�n m�y 
ti�ng �+ng h+ �� �ào ch�a ��,c m!t tô nh�a! 

Chúng tôi lên b� vào khu khách s�n, b(a �n 
sáng Buffet ��,c d�n trong v��n d�a c�ng khá 
nên th�. C�ng tr"ng chiên �p la hay omelet, 
bánh mì Pháp, sausage, bún bò Hu� và trái 
cây. Th"c u�ng thì cà phê, s(a t��i, cam v	t 
và trà. Cà phê � VN thì n�i nào c�ng ngon vì 
là cà phê Ban Mê Thu!t, � nh(ng quán bình 
dân va hè m-i ly cà phê s(a kho*ng 2 ngàn 
�+ng ch b�ng 13 xu M.! Hi�n nay � Sài Gòn 
�ang có phong trào m� ti�m cà phê “Deluxe” 
v�i nh(ng b*ng hi�u nghe r�t l� nh� Window, 
N’Nice,Yesterday, Cát Ð�ng…L�i trang hoàng 
trong ti�m c�ng r�t “�n t�,ng” và giá c* c�ng 
r�t khó quên và có nhi�u n�i nh� trên các tòa 
cao �c, ph*i tr* b�ng �ô la ch" không nh�n 
ti�n Vi�t! 

Ð/0NG RA NHA TRANG 

Xe chúng tôi tr� v� Phan Thi�t r+i r� m�t 
vào qu�c l! 1 �� �i Nha Trang. Vùng này ít 
m�a nh�t VN nên nhà c�a th�a th�t, quanh 
nhà tr+ng nhi�u thanh long là m!t lo�i x��ng 
r+ng ít c�n n��c, có trái màu �), da có v*y 
nh� da r+ng, ru!t tr	ng �n dòn ng�t và h�i 
chua. Lo�i cây này leo bám r�t nhanh, leo ��n 
�âu là �âm r1 ra qu�n l�y thân cây nó leo 
nhi�u khi khi�n cây kia không s�ng n i. Theo 
nh(ng ng��i tr+ng � VN cho bi�t nhánh nào 
�ã ra trái xong thì không bao gi� có trái n(a và 
nên c	t b) �� cây �âm nhánh khác. 2 Qu�n 
Cam có ng��i cho tôi m!t ch�u thanh long, tôi 
tr+ng hai n�m nay, cây thì m�nh m� xanh t�t 
leo bám lên t��ng nh�ng không có trái? Ch	c 
là tôi bón l!n phân ch�ng?  

Xe qua th� tr�n nh) Phan Rí C�a c�ng v
n 
là vùng khô c�n �á s)i, l�a th�a nhà c�a. Ð�n 
V3nh H*o m!t vùng núi cao có con su�i mà 
tr��c 1975 n i ti�ng v� n��c su�i V3nh H*o. 
Ð�n �ây con ���ng xuyên Vi�t g�p l�i bi�n và 
ôm vòng theo b� bi�n. N��c xanh sóng b�c và 
nh(ng hòn �á tròn t� s��n núi ch�y ra t�i b� 
bi�n. Ðây là bãi bi�n Cà Ná  m!t ��a �i�m du 
l�ch mà 10 n�m tr��c khách “ba lô” r�t �a 
chu!ng vì thiên nhiên v	ng v# nên nhà n��c 
xây khu khách s�n t�i �ây nh�ng hôm nay qua 
�ây trông r�t v	ng l�ng không có khách, không 
th�y xe c!, có l� vì thi�u màu xanh cây c�i hay 
ngày nay có nhi�u ��a �i�m khác thu hút h�n? 

R�i Cà Ná con ���ng �- d�c �i sâu vào ��t 
li�n, b	t ��u vào ph�n ��t tnh Ninh Thu�n và 
���ng xe l�a ch�y song song v�i ���ng xe 
h�i. Vùng ��t n�y v
n còn nghèo, ��t �ai cát 
tr	ng, cây c�i không cao, m!t vài xóm nhà h� 
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làm n��c m	m, m	m ru�c. Xe qua Phan Rang 
nh�ng �i theo con ���ng m�i phía ngoài, 
không ch�y qua thành ph�. Qua �ây tôi nh� 
��n ông Nguy1n V�n Thi�u, th�i cu!c ��a �4y 
m!t th�i làm T ng Th�ng  nay �ã ra ng��i 
thiên c . Làng c%a ông ta là làng Ninh Ch( 
c�a vào Ð�m Nai phía Ðông B	c thành ph� 
Phan Rang. Th� xã Phan Rang tính luôn th� 
tr�n Tháp Chàm l�i nh) h�n Phan Thi�t ch có 
148 ngàn dân trong khi Phan Thi�t 190 ngàn 
dân. Có l� vì là vùng ít m�a nh�t � Vi�t Nam, 
�+ng b�ng quá h'p vì núi nhô ra g�n t�i bi�n. 
Ru!ng lúa ch tr+ng ��,c � quanh tnh l5, cây 
lúa vàng úa ch cao �! vài ba t�c ch" không 
cao l�n xanh m��t nh� trong Nam. 

Xe ngang qua V�nh Cam Ranh t"c vào 
ph�n ��t tnh Khánh Hòa. Dân s� Cam Ranh 
ngày nay là 198 ngàn ng��i v�,t kh)i Phan 
Thi�t và Phan Rang. Cam Ranh 
có h*i c*ng r�t sâu tàu l�n vi1n 
d��ng c�p b�n d1 dàng, trong 
cu!c chi�n tr��c 1975 quân �!i 
M. �ã dùng n�i �ây làm c�n c". 
Sau chi�n tranh Nga thuê l�i và 
�ã mãn h,p �+ng, bây gi� c*ng 
Cam Ranh �ang b) ngõ ch�a 
bi�t dùng làm vi�c gì? Mu�n cho 
Hoa K6 thuê nh�ng không ��,c 
dùng vào m&c �ích quân s�  nh� 
tr��c kia vì e ng�i Trung Qu�c. 
Còn dùng v�i m&c �ích kinh t� 
thì vùng này còn nghèo, k. ngh� 
ch�a có, ti�m n�ng kinh t� ch có 
du l�ch và h*i s*n nh�ng không 
nhi�u. Du l�ch thì � Nha Trang 
ch" Cam Ranh không có c*nh 
�'p. Do �ó h*i c*ng r�t t�t 
nh�ng �ành ph*i b) tr�ng! G�n 200 ngàn dân 
s�ng trong tình tr�ng ch� �,i và ��p � i qua 
ngày b�ng cách nuôi tôm hùm, nuôi cua 
bi�n… 

Ð��ng t� Cam Ranh ��n Nha Trang 
kho*ng 50 cây s� nh�ng không �i c�p theo b� 
bi�n ��,c cho g�n h�n vì b� �i� th� núi và ��m 
án ng( mà ph*i vòng qua Diên Khánh r+i m�i 
�i th7ng v� h��ng Ðông mà t�i Nha Trang. 
T�i Diên Khánh sát qu�c l! có m!t cây ��i th& 

to l�n hàng tr�m n�m. Diên Khánh c�ng còn di 
tích c  thành mà chúng tôi không ghé qua. 

 

NHÀ TH0  ÐÁ NHA TRANG 

Vào thành ph� Nha Trang thì �ã tr�a, xe 
��u l�i d��i chân �+i th�p và chúng tôi men 
theo con ���ng lát �á vuông xoáy trôn �c lên 
vi�ng nhà th�. D�c theo con ���ng d�c là 
t�,ng các thánh, nh(ng bia �á t� �n c%a giáo 
h(u và cây c*nh r�t �'p. Nh(ng cây cau ki�ng 
thân �m tong teo có trái màu �), nh(ng cây 
cau b&ng thân phình to � VN ng��i ta g�i là 
C�u Champagne và nh(ng g�c thiên tu� (Sago 
Palm) hàng tr�m n�m. Vùng Nha Trang có lo�i 
thiên tu� lá d'p m�c � nh(ng vùng m�a ít mà 
� Cali vài Nursery c�ng có bán, giá r�t �	t vài 

tr�m �ô la cho cây 10 gallons, tên là Mexican 
Sago Palm. Japannese Nursery � ���ng 
Tustin, phía B	c Katella thu!c thành ph� 
Orange c�ng có bán Mexican Sago Palm 
(500$ lo�i 25 gallons) và Champagne Palm 
(1,000$ cây 25 gallons). Nhà th� chánh toà 
Nha Trang ��,c xây cách nay g�n m!t tr�m 
n�m trên ng�n �+i th�p g�n ga xe l�a, có ki�n 
trúc Âu Châu th�i trung c , xây b�ng �á xanh. 
Nhà th� không l�n nh�ng dáng v# c  kính, 
thanh t�nh. 

 

Nhà Th� Nha Trang 
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Chúng tôi m*i mê quay phim, ch&p hình thì 

3 v� cao niên nam có, n( có cho hay nhà th� 
s	p �óng c ng, các c& v� ngh tr�a, 2 gi� s� 
m� c�a l�i. Chúng tôi �ành ra theo �� các c& 
khóa c ng l�i ra v�, ti�c ch�a ��,c vào bên 
trong nhà th� th�m vi�ng c�ng nh� ch�a ��,c 
�"ng trên sân nhà th� nhìn bao quát thành ph� 
Nha Trang. N�i �ây nhìn v� h��ng Tây s� 
th�y t�,ng Ph�t Thích Ca ng+i tòa sen � ng�n 
núi chùa Long S�n. 

 

THÀNH PH8 NHA TRANG 

Nha Trang ngày càng n i ti�ng là m!t ��a 
�i�m du l�ch r�t lôi cu�n du khách. B� bi�n 
n��c xanh cát tr	ng dài 7 cây s� v�i hàng d�a 
xanh th� m!ng và hàng ch&c khách s�n thanh 
l�ch n�m d�c theo b� bi�n. N	ng �m quanh 

n�m và b�u tr�i trong xanh v�i nh(ng làn gió 
mát làm s*ng khoái lòng ng��i. Ngoài kh�i 
Nha Trang còn có nh(ng h*i �*o hoang v	ng, 
bi�n n��c trong xanh r�t thích h,p cho nh(ng 
ng��i mu�n ngh ng�i th� giãn tinh th�n hay 
nh(ng ng��i thích l�n xu�ng bi�n chiêm 
ng�$ng c*nh san hô và nh(ng �àn cá nhi�u 
màu. Ngoài ra Nha Trang còn có Tháp Bà c  
x�a, huy�n bí, Hòn Ch+ng ngo�n m&c nên th� 
và Ninh Hòa �*o kh và su�i n��c nóng trong 
c*nh núi r�ng thiên nhiên. 

Hi�n nay Nha Trang là m!t thành ph� bi�n 
thanh l�ch nh�t Vi�t Nam, dân s� 331 ngàn 
ng��i. Du khách ��n Nha Trang r�t thu�n ti�n 
vì Nha Trang n�m ngay trên qu�c l! s� 1 n�i 
li�n hai mi�n Nam B	c và ���ng h)a xa c�ng 
v�y m-i ngày có nh(ng chuy�n xe t�c hành có 
gi��ng ng% và quán �n trên �oàn tàu. Ð��ng 
hàng không, phi tr��ng ngay t�i thành ph� và 
m-i ngày ��u có nh(ng chuy�n bay ��n các 
thành ph� l�n � VN. 

T� nhà th� theo con ���ng l�n Lê Thánh 
Tôn chúng tôi �i th7ng ra bi�n. Cu�i ���ng 
n�i b� bi�n là Ðài Li�t S3 và m!t qu*ng tr��ng 
l�n có sân kh�u. Bên kia ���ng m!t ngôi nhà 
m�i xây, to l�n ki�n trúc La Mã s�n tr	ng phía 
tr��c có nh(ng t�,ng ng��i c�ng theo l�i 
t�,ng La Mã nh�ng l�i ng��i Ðông Ph��ng. 
Vì không có b*ng hi�u nên không bi�t là nhà 
gì? Khách s�n thì không có v# khách s�n vì 

c�a �óng, khách s�n luôn m� 
r!ng c�a �� �ón khách? R�p hát 
thì c�ng không ph*i. Sau này h)i 
m!t thanh niên dáng d�p có v# 
sinh viên m�i bi�t �ó là h!i 
tr��ng c%a S� V�n Hóa Thông 
Tin tnh Khánh Hòa. 

Tôi vào khách s�n Nha Trang 
Lodge �� h)i m��n phòng. Tám 
n�m tr��c khi tôi ��n Nha Trang 
thì �ây là khách s�n m�i và sang 
tr�ng nh�t Nha Trang �+ng th�i 
c�ng là tòa nhà cao nh�t thành 
ph�. Khách s�n Nha Trang Lodge 
có 121 phòng v�i giá t� 50 ��n 
168 �ô la. H� ch còn phòng cho 
�êm nay thôi nh�ng chúng tôi thì 

� ��n hai ngày. H� ch khách s�n Yasaka c�ng 
trên ���ng Tr�n Phú và c�ng nhìn ra b� bi�n. 
Ðây là khách s�n m�i nh�t liên doanh v�i công 
ty khách s�n Nh�t, giá phòng c�ng t� 50 �ô la 
tr� lên. 2 �ây c�ng không có phòng. Th� là tôi 
��n khách s�n H*i Y�n, khách s�n lâu ��i nh�t 
Nha Trang. Tr��c n�m 1975 khách s�n này �ã 
có và là khách s�n l�n nh�t th�i �ó. H� cho tôi 
m��n m!t phòng l�n � trên l�u trong nh(ng 
c�n nhà phía sau khách s�n. Ðây là khu khách 
s�n H*i Y�n c% nay ��,c tân trang tr� l�i. 

 

Tháp Bà Nha Trang 
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Phòng có 3 gi��ng l�n v�i giá 450 ngàn �+ng 
(29 �ô la) m!t ngày. Khách s�n bao luôn b(a 
�n sáng Buffet tr� giá 20 ngàn �+ng m-i ng��i. 
Phòng trên l�u c�a s  có nh(ng nhánh ph�,ng 
v3 nhìn qua chi nhánh b�u �i�n ���ng Tr�n 
H�ng Ð�o. 

Nha Trang bây gi� có kho*ng 70 khách s�n. 
Khách s�n 5 sao thì có Ana Mandara (ngay b� 
bi�n g�n phi tr��ng) và Yasaka. Khách s�n 3 
sao thì có 5 khách s�n là Nha Trang Lodge, 
H*i Y�n, B*o Ð�i (nhà mát B*o Ð�i g�n C�u 
Ðá), Quê H��ng và Vi1n 
Ðông. T�t c* các khách s�n 
này ��u n�m trên con ���ng 
d�c theo b� bi�n là ���ng 
Tr�n Phú, tr��c 1975 là ���ng 
Ð!c L�p, con ���ng �'p nh�t 
Nha Trang có b� bi�n, công 
viên và nh(ng toà nhà công s� 
nh�  Toà Tnh, B�u Ði�n, 
Vi�n Pasteur, Nhà B*o Tàng, 
Tr��ng Cao Ð7ng S� Ph�m và 
nh(ng quán bar, cà phê c�nh 
nh(ng cây d�a r�t nên th� nh� 
� Hawaii. Tám n�m tôi tr� l�i, 
���ng Tr�n Phú có lu�ng hoa 
� gi(a l! �� ng�n �ôi hai chi�u 
l�u thông, các bar cà phê �ã b� 
d'p b�t ch còn vài cái tr��c 

H*i Y�n và Nha Trang Lodge 
mà thôi. Honda ôm, taxi không 
còn �,i khách trên lòng ���ng 
n(a. B� bi�n c�t nh(ng l�u 
tranh hình n�m có gh� b� cho 
du khách n�m. Phía B	c thành 
ph� con ���ng Tr�n Phú ��,c 
m� r!ng và cây c�u m�i b	c 
ngang c�a sông Cái Xóm Bóng 
��,c xây sát b� bi�n và công 
viên H*i Ð*o g�n C�u Xóm 
Bóng ��,c thành hình.  

Ðêm ��u tiên � Nha Trang, 
�i trên ���ng Tr�n Phú nhìn ra 
bi�n, ngày tr��c th�p thoáng 
ánh �èn leo lét c%a nh(ng ghe 
cá nh�ng bây gi� hàng �èn 
sáng r�c ngoài kh�i. Vì quên �i 

có Hòn Tre ngoài kia nên tôi ng�c nhiên không 
hi�u �èn gì? Ðèn c%a các ghe cá thì không th� 
có �! sáng �+ng b! và kho*ng cách ��u nh� 
v�y? Sáng hôm sau nhìn th�y núi Hòn Tre, bi�t 
hàng �èn th�y �êm qua là �èn bên �ó. Khi 
m��n tàu ra �*o Trí Nguyên và Hòn T�m, tôi 
m�i th�y nh(ng c!t �i�n ��,c d�ng gi(a bi�n 
� vùng C�u Ðá. Hóa ra các �*o ngoài kh�i 
Nha Trang �ã ��,c �i�n khí hoá. Tám n�m 
không tr� l�i Nha Trang �ã nhi�u thay � i  �.  

 
C�u M�i Xóm Chài 

 
C�u Tàu H� Cá Trí Nguyên 
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T� Minh Tâm 
 

 
1. Du l�ch Tây Ban Nha 

Chúng tôi ��n Tây Ban Nha vào tháng 9 
n�m 2003, khi mà c�n nóng mùa hè �ã d�u b�t. 
N�m nay, Châu Âu b� h�n hán và nóng d� d	i. 

 Pháp �ã có trên 10.000 ng��i ch�t. Rt may 
cho chúng tôi, mùa hè �ã qua �i và nh�ng 
ngày vui �ang ch� ��i chúng tôi trong hai tu�n 
� �ây. 

N�i ��u tiên mà chúng tôi th�m vi�ng là 
th� �ô Madrid. 
 �ó chúng tôi �ã �i th�m 
Cung �i�n Hoàng Gia th�t l	ng l�y không 
thua �i�n Versaille c�a Pháp chút nào. Sau 
�ó vào b�o tàng vi�n Prado xem các ho� 
ph�m c�a các ho� s�  Ý, ��c, Tây Ban Nha 
��c bi�t là b�c ho� Nàng Maya c�a ho� s� 
Goya, c�ng nh� vào b�o tàng vi�n Sophia 
�� xem tác ph�m abc 

Guernica c�a Picasso và tranh c�a các 
danh h�a khác. Chúng tôi c�ng lang thang 
vui ch�i trên các con ���ng �ông �úc c�a 
Madrid � khu Công Tr��ng Chính (Plaza 
Mayor) và ��i l	 Grand Via n�i có nh�ng c�a 
ti�m sang tr�ng, nh�ng r�p hát, nh�ng quán cà 
phê, nh�ng quán tapas, m	t lo�i �n n�a bu�i 
��y dân t	c tính c�a ng��i Tây Ban Nha, hay 
��n ch�p hình k  ni�m t�i công tr��ng La 
Cibelles m	t công tr��ng rt �!p. 

Nh�ng ngày ti�p theo, chúng tôi du hành 
qua c" �ô Toledo m	t thành ph" n#m trên �$i 
cao m	t cách tr� tình. Chúng tôi d%ng chân 
bên kia sông ng&m nhìn thành ph"  t% n�i mà 
ho� s' El Greco �ã th(c hi�n b�c ho� danh 
ti�ng v)  Toledo.  Sau  �ó  vào  thành ph" lang 
thang theo nh�ng con ���ng lát �á h!p và d"c 
mà t��ng t��ng v) cu	c s"ng ��y sôi �	ng c�a 
ng��i dân � �ây my tr�m n�m tr��c. 

Xuôi nam v) thành ph" Granada, chúng tôi 
th�m vi�ng Cung �i�n và Pháo �ài Ahambra 
n�i có b$n n��c s� t� n�i ti�ng. Cung �i�n n�y 
là n�i c� ng� c�a v� ti�u v��ng H$i Giáo cu"i 
cùng � Tây Ban Nha. Vào th�m n�i �ây �� 
chiêm ng�*ng v+ �!p c�a ki�n trúc H$i Giáo, 

 

Công tr��ng La Cibelles – Madrid 
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m	t th� hình ki�n trúc �	c �áo c�a nhân lo�i. 
N�u ta không có d�p �i Trung �ông, thì 
Ahambra chính là n�i chúng ta nên ��n �� 
tr�m tr$ v) nét �!p và v+ t, m, c�a các cung 
�i�n mà chúng ta �ã t%ng ��c trong chuy�n 
M	t Ngàn L+ M	t �êm. Trong Ahambra còn 
có m	t khu v��n “th��ng uy�n” n#m bên s��n 
�$i v�i nh�ng cây xanh, nh�ng b$n n��c, 
nh�ng lu"ng hoa ���c c&t t,a khéo léo và thi�t 
k� m- thu�t t�o cho khung c�nh  m	t v+ k. bí, 
nh�ng l�i rt lãng m�n, tr� tình. 

Ti�p t�c xuôi nam, chúng tôi v) ngh, ng�i 
t�i thành ph" Terremolinos, m	t thành ph" du 
l�ch n#m trên b� bi�n phía nam c�a Tây Ban 
Nha trên ��a Trung H�i. B� bi�n n�y dài hàng 
tr�m cây s", quanh n�m n&ng m, nên thu hút 
nhi)u du khách. Chúng tôi t�i �ây ch, �� ngh, 
ng�i và t&m bi�n. B� bi�n tuy không có cát 
m�n nh� Nha Trang, V�ng Tàu, nh�ng m áp 
và l�i có vô s" ng��i �!p �n m�c sexy nên 
c�ng rt lôi cu"n. D�c bi�n không bi�t bao 
nhiêu là khách s�n, ti�m �n, b�o ��m b�n s/ 
có nh�ng ngày th�t vui khi ��n th�m n�i 
�ây. 

Sau m	t ngày vui ch�i, t&m bi�n, chúng 
tôi �i ng��c lên phía tây b&c, v) thành ph" 
Seville, m	t thành ph" l�n c�a Tây Ban 
Nha, n�i phát xut các cu	c thám hi�m c�a 
c�a Christopher Columbus (Kha Luân B") 
hay c�a Magellan �i tìm các mi)n �t m�i. 
Và hôm nay chúng tôi l�i ���c xem hai 
ch��ng trình ��c bi�t th� hi�n v�n hoá c�a 

Tây Ban Nha là xem v� �i�u Flamenco và 
xem �u bò. 

2. Xem v� �i�u Flamenco 

Flamenco là m	t v� �i�u ��c bi�t c�a dân 
t	c Tây Ban Nha. Các thành ph" l�n �)u có 
ch��ng trình bi�u di0n cho du khách. Hôm 
��u tiên khi t�i Seville, chúng tôi mua vé �i 
xem Flamenco. Gía vé là 33 �ô la. N�i xem 
bi�u di0n có tên là El Patio Sevillano, m	t ��a 
�i�m n�i ti�ng � Seville. Chúng tôi ng�c 
nhiên  khi vào r�p vì thy sân khu trang trí 
rt ��n gi�n, không có phông màn. M1i l�n 
��i c�nh thì ph�i t&t �èn. Ch��ng trình không 
có l�i gi�i thi�u và v� công thì nhan s&c t�m 

th��ng. �i�u v� Flamenco, có ngu$n g"c t% 
dân du m�c,  ch� y�u là nh�ng b��c nh�y rt 
kêu trên sàn (nh�y thi�t hài), k�t h�p v�i b	 gõ 
nh� cái song lang c�a Vi�t Nam mình, nh�ng 
nh2 g�n trong lòng bàn tay. Nh�c ��m thì có 
khi thâu t% cassette, có khi ���c hai tay �àn 
ghi ta trình di0n . N�u xét v) s( r(c r*, tráng l� 
c�a sân khu thì thua xa các bu�i trình di0n � 
Las Vegas, � Trung Qu"c, hay Thái Lan, th�m 
chí thua c� nh�ng bu�i bi�u di0n c�a Thuý 
Nga Paris  hay  Asia  c�a  Vi�t  Nam  mình. 
Còn v�  �i�u n�u không xét s( công phu t�p 
luy�n thì �	 hp d�n ch&c ch&n thua xa nh�ng 
b��c nh�y ��y bay b��m c�a Nguy0n H�ng 
hay Nguy0n Cao K. Duyên trong Thuý Nga 
Paris.  Tóm l�i �i xem vì tò mò coi m	t v� 
�i�u l� c�a dân t	c Tây Ban Nha, ch� n�u 
không am t��ng ngh� thu�t nh� chúng tôi thì 

 
Ahambra v�i b�n n��c s� t� 

 V� �i�u Flamenco 
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nh�n thy �ây là m	t bu�i v�n ngh� ... thi�u 
hào h�ng. 

3. Xem ��u bò 

 “ Con bò có ch�t không ? ” , �ó là câu h2i 
mà my ng��i b�n cùng làm trong s� h2i khi 
nghe nói tôi có �i xem �u bò. Ch&c b�n c�ng 
th&c m&c nh� v�y, xin hãy t% t% nghe tôi k� 
ti�p ... 

T�i Tây Ban Nha thì ph�i xem �u bò. �ây 
là m	t lo�i th� thao, m	t lo�i ngh� thu�t dân 
t	c ��c s&c c�a h�. Chúng tôi mua vé vào xem 
t�i sân �u bò Seville có tên là La Real 
Maestranna de Seville. Giá vé t% 53 �ô la 
xu"ng t�i 7 �ô la tu. theo ch1 ng$i cao hay 
thp, trong mát hay ngoài n&ng. Ch��ng trình 
t"i nay s/ b&t ��u t% 7 gi� v�i 6 tr�n �u. Sân 
�u bò hình tròn ���ng kính ch%ng h�n 50 
mét, sàn b#ng cát ph3ng lì, có hai vòng: vòng 
trong và vòng ngoài làm b#ng g1 cao ch%ng 
h�n m	t mét cách nhau ch%ng hai mét. Ngoài 
ra còn có nh�ng khe h� �� các �u th� 
(matador) có ch1 ch�y vô �ó ... tr"n con bò. 
Trên khán �ài, tr% gh� cho nh�ng quan ch�c 
l�n, nói chung khán gi� không có gh�, mà ch, 
ng$i trên các b�c b#ng xi m�ng vòng quanh 
sân nh�ng vé có s" ch1 ng$i nên rt tr�t t(. 
T"i nay khán gi� coi b	 th�a th�t, ch%ng n�a 
sân còn tr"ng vì �ã cu"i mùa. Mùa �u bò � 
Tây Ban Nha kéo dài t% tháng 4 t�i tháng 10. 
Các cu	c �u bò ���c t� ch�c vào cu"i tu�n. 
Nh�ng � Madrid, trong d�p l0 Thánh B�n 
M�ng c�a thành ph" vào tháng 5, thì có m	t 
tu�n ngày nào c�ng có �u bò. Lúc �ó, nhi)u 
du khách t% Nam M- và Trung M- c�ng t�i 
xem hàng ngày.  

�úng b�y gi� ban nh�c tr1i lên m	t khúc 
nh�c vui v+ báo hi�u �ã ��n gi� khai m�c . 
Các matadors và các ph� tá ra chào khán gi�. 
M	t h$i kèn n�a vang lên, tr�n th� nh�t b&t 
��u. C�a �"i di�n khán �ài m� r	ng. M	t con 
bò m	ng �en thui, n�ng ch%ng 500 ký  ch�y ào 
ra. Tuy còn ng� ngác, nh�ng trông bò ta rt là 
d� t�n và hung hãn. Chú ta ch%ng b"n n�m 
tu�i, �ang vào tu�i sung s�c nh�t. Nh�ng con 

bò n�y ���c nuôi theo k- thu�t di truy)n. 
Ng��i ta ch�n gi"ng bò �� �u c�ng gi"ng 
nh� ch�n gi"ng ng(a �� �ua v�y, ngh'a là con 
bò ph�i th�t d�ng mãnh, s4n sàng chi�n �u t�i 
h�i th� cu"i cùng. Ngoài sân, ba matadors 
�ang vung m)n �2 �� kích thích chú bò. Nó 
h�ng máu khi thy màu �2, quào chân, ly tr�n 
ch�y g�n vài ch�c mét �� r��t. Chàng matador 
�ành ch�y vào núp sau m	t tm ch&n b#ng g1. 
Bò ta �ang tr�n húc m�nh vào tm g1 kêu 
"r�m".  Màn n�y ch&c �� cho thy s�c m�nh 
c�a bò. M	t matador khác l�i lên ti�ng �� d� 
cho bò tn công anh ta. Bò ly tr�n ch�y t�i 
húc, anh ta l�i tr"n vào sau t��ng. Sau vài l�n 
nh� v�y, bò �ã h�i m�t thì ba b"n matadors 
vây quanh chú bò �� bò ta tn công vào nh�ng 
tm m)n �2 và các matadors có d�p bi�u di0n 
cách l��n ng��i tài tình c�a mình quanh chú 
bò. Khán gi� ch�m chú theo dõi tr�n �u, có 
khi h� v1 tay khen ng�i nh�ng cú l��n �!p và 
không kém ph�n nguy hi�m c�a các matadors 
quanh mình con bò. Có khi h� $ lên khi 
matador b� té hay có v+ tht th�. Sau m	t vài 
l�n nh� v�y thì t% m	t cánh c�a � phía �"i 
di�n có m	t k5 s' (picador) c�i ng(a xut hi�n. 
Con ng(a n�y có áo giáp. Các matadors d� cho 
con bò ��n g�n k5 s' �� chàng dùng giáo �âm 
vào b� vai con bò. Máu b&t ��u ch�y ra. Tôi 
li�c thy nhi)u du khách n� �ang tái m�t. 
Nhi)u ng��i cúi ��u xu"ng không dám nhìn 
c�nh n�y. Bò ta b� �au h�ng ti�t có khi húc c� 
con ng(a. Nó còn m�nh l&m, �� s�c nâng c� 
con ng(a lên. 
 sân �u n�y vì bò to quá nên 
ng��i ta �âm nh� v�y, có nhi)u sân �u khác, 
con bò nh2 h�n, ng��i ta b2 qua màn n�y. 

M	t h$i kèn vang lên, màn hai b&t ��u. 
Nh�ng ph� tá (banderilleros) ��ng gi�a sân, 
hai tay c�m hai cây nh�n, dài ch%ng 40 cm, 
��u có móc, ��ng tr��c con bò. B#ng m	t cú 
nh�y rt ngh� thu�t, chàng ta �âm hai m�i giáo 
�ó vào l�ng bò. Có khi giáo dính vào l�ng, có 
khi �âm d� thì giáo r�t xu"ng sân. Khi �ó bò 
ta xông vào r��t anh chàng banderilleros n�y 
khi�n anh ta ph�i nhanh chân nh�y qua t��ng 
g1 rt l!. Th�t là nguy hi�m, vì n�u anh không 
nh�y k�p thì không ch�t ch&c c�ng b� th��ng. 
Sau ba l�n nh� v�y thì con bò �ã y�u h�n. Lúc 
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n�y vai chính m�i xut hi�n , chàng ta v�n con 
bò �� nó húc vào tm v�i �2. Khán gi� lúc thì 
reo lên"Olé" �� tán th��ng nh�ng cú nh�y �!p 
và nguy hi�m c�a chàng nh�ng c�ng có lúc 
��ng tim khi matador b� té hay suýt b� bò húc. 
Trò th� thao n�y rt nguy hi�m th� hi�n s( can 
��m c�a matador nh�ng c�ng rt ngh� thu�t. 
Và khán gi� ph�i rt ch�m chú vì chuy�n tai 
n�n có th� x�y ra bt c� lúc nào. Tôi nh� có 
m	t tr�n kia, chàng matador b� vp kh�n té 
trên sân ngay tr��c m�t con bò, khi�n cho tôi 
ph�i bu	t mi�ng la “Ch�t r$i”. Nh�ng may là 
chàng ta nhanh chóng l�n tròn trên sân thoát 
hi�m trong ���ng t� k+ tóc. Trong quá kh� �ã 
có nhi)u matador �ã ph�i b2 m�ng vì nh�ng s� 
sut nh2 c�a mình.  

Tr� l�i sân �u, bò ta có v+ thm m�t, ��ng 
im trên sân cát thì matador c�a mình l�i ch�c 
t�c bò b#ng các �i�u b	 thy rt ... phát ghét. 
Chàng phù m2, chàng nghinh ngang, chàng 
0nh b�ng ��ng ngay tr��c m�t bò �� thách 
th�c, �� ch�c gi�n. Có khi chàng ��ng nghênh 
ngang ngay tr��c m�i bò. Và bò l�i b� máu 
nóng d$n lên mà húc ��u vào cái m)n �2 m	t 
cách �iên cu$ng. 

M	t h$i kèn n�a vang lên, màn th� ba b&t 
��u. Matador, tay c�m m	t thanh ki�m m2ng 
và nh�n, dài ch%ng 60 cm ��ng ch�m chú 
tr��c m�t bò t�p trung tinh th�n. V�i m	t cú 
nh�y ��y ngh� thu�t, chàng phóng m	t ���ng 
ki�m t% vai vào sâu trong ng(c con bò t�i tim. 
N�u phóng hay thì ki�m �i g�n lút cán và ch, 

vài phút sau thì máu t% mi�ng bò trào ra r$i 
nó ngã qu5 xu"ng ch�t. Th�t ra, màn n�y 
c�ng không d0 dàng gì và có khi ph�i 
phóng ki�m hai ba l�n. Khán gi� tán th��ng 
b#ng cách d� cao nh�ng tm kh�n tr&ng và 
hô "Olé". Ban giám kh�o s/ chm �i�m và 
n�u chàng �u hay thì ���c th��ng hai cái 
l1 tai và ... cái �uôi con bò. Xác chú bò 
���c ng(a kéo ra gi�a sân r$i vòng ra phía 
sau. Sàn cát ���c d�n d!p s�ch s/ �� chu�n 
b� cho tr�n ti�p theo. 

�u bò Tây Ban Nha hi�n là m	t �) tài 
tranh cãi v) s( nhân ��o. Nhi)u khán gi� là 
nh�ng du khách ngo�i qu"c, sau m	t màn 
�ã b2 ra v) vì cho r#ng trò n�y  man r� và 

��m máu. Các H	i B�o V� Súc V�t �ã rt 
ch"ng �"i vi�c n�y vì xem nh� m	t hình th�c 
hành h� súc v�t m	t cách vô nhân ��o. Nh�ng 
�"i v�i dân Tây Ban Nha và các n��c Nam 
M-, �ây là m	t trò th� thao có nhi)u n t��ng 
th� hi�n tính can ��m c�a dân t	c và là m	t trò 
ch�i ��y ngh� thu�t. H� nói r#ng có khác gì 
gi�a �ánh h� m	t con v�t và �ánh h� m	t con 
ng��i trong m	t tr�n quy)n Anh, và khi m	t 
matador khi ph�i �"i di�n v�i m	t �"i th� quá 
to l�n so v�i mình, anh ta �ã th� hi�n m	t s( 
d�ng c�m �áng khâm ph�c. Còn v+ �!p , nét 
thanh l�ch c�a m	t matador khi pht tm kh�n 
�2 tr��c con bò thì c�ng bay b��m nh� m	t 
v� công �ang bi�u di0n nh�ng màn v� �	c �áo 
có nhi)u ngh� thu�t . H�n n�a �u bò �ã có 
m	t l�ch s� hàng tr�m n�m t% th�i vua 
Anfonso VIII, và �ã thành truy)n th"ng lâu 
��i, nó �ã thm vào tâm h$n c�a ng��i Tây 
Ban Nha. Thi s' Fray Luis de Lein nói: “ �u 
bò chính là máu c�a nhân dân Tây Ban Nha, 
h� s/ không ng%ng l�i khi ch�a �"i di�n v�i 
nm m$”. Th�o nào hàng n�m có trên 24.000 
con bò �ã ch�t vì các tr�n �u bò, và k- ngh� 
nuôi bò �u hay các nhà t� ch�c v�n h"t b�c 
�)u �)u. Riêng chúng tôi �i xem vì tò mò 
mu"n bi�t v) m	t chuy�n l� c�a m	t dân t	c 
nh�ng c�ng thy h�i dã man nên �ã ra v) sau 
ba trong s" sáu tr�n �u t"i hôm �ó. Nh�  th� 
ch&c c�ng �ã �� �� k� l�i cho b�n nghe hôm 
nay v) nh�ng nét l� c�a �t n��c Tây Ban Nha 
r$i    � 

	
u bò Tây Ban Nha 
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                      Tr�n ��c H�p 
 
 
L�i gi�i thi�u: �ây là l�n ��u tiên tôi ��n vi�ng th�m Paris 
vào gi�a tháng 8 n�m 2003. ���c m	nh danh là Kinh �ô 
Ánh Sáng v
i nh�ng sinh ho�t v�n hoá và ngh	 thu�t ��y 
sáng t�o, v
i dòng sông Seine hin hoà, ng�n tháp Eiffel 
cao ng�t tr�i xanh, nhà th� Notre Dame �� s�, khu ph� 

Quartier Latin nh�n nh�p bên c�nh tr��ng ��i H�c 
Sorbonne danh ti�ng và ��c bi	t v
i nh�ng vi	n b�o 

tàng nh� Louvre, Orsey, Picasso mà không n�i nào 
trên th� gi
i có ���c ... 
 
 

 

Ái h�u Hoa Tr��ng Xuân �ã t�n tình �ón 
tôi t�i phi tr��ng Charles de Gaulle khi bi�t tôi 
qua th�m Paris và nhân ti	n mang theo 50 
cu
n Lá Th� Công Chánh s
 81 m�i ra lò �� 
trao t�n tay cho các ái h�u  Paris, v�a nhanh 
v�a �� ti�n c��c phí b�u �i	n. Các ái h�u 
công chánh ��a ph��ng �ã �ãi tôi t�i m�t 
nhà hàng Tàu, trong khu ph
  Qu�n 13 
làm tôi r�t c�m ��ng s� quý m�n và hi�u 
khách c�a các ái h�u �àn anh t�i Paris. 
Th�i ti�t Paris trong tháng 8 – 2003 th�t là 
nóng b�c, có ngày nhi	t �� lên ��n 104oF 
(40o C) �ã làm kh� tôi không ít. C� thành 
ph
 �ã lên c�n s
t ng�t ng�t ch�a t�ng khi 
nào có trong su
t 65 n�m qua. 

Tôi �ã tr
n cái nóng ác nghi	t c�a ban 
ngày b�ng cách �i th�m vi�ng vi	n b�o 
tàng Louvre và Orsey, còn chi�u t
i thì 
ng�i lì trên tàu Bateaux Mouches di chuy�n 
trên sông Seine cho ��n khuya, h�t chuy�n 
m�i tr v� khách s�n ng�. �ây là d�p 

nh�ng bình n��c l�nh ���c nh�ng ng��i bán 
d�o , �a s
 là ng��i Tàu và Phi Châu  nh�ng 
n�i �ông du khách qua l�i, và ���c chi�u c
 
t�n tình nh� d��i chân tháp Eiffel, n�i nh�ng 
b�c thang lên d
c c�a khu nhà th� Sacré Coeur 
... T�i Paris, m�i góc ���ng, hay khu ph
 ��u 
có nh�ng ti	m bánh ng�t r�t ngon, trình bày 
� p m!t và nh�ng siêu th� mini, bu�i sáng có 
bán bánh mì baguette thon dài, là �"c �i�m c�a 
Âu Châu. V�i h	 th
ng xe �i	n ng#m Metro và 
RIF n
i li�n v�i ngo�i ô Paris, tôi �ã �i ngang, 
d�c, di chuy�n qua nhi�u tr�m, ��i tàu v�i t�m 

 
 

Trên dòng sông Seine êm �m trôi, phía sau là khu 
Cité v
i nhà th� chính toà Notre Dame � qu�n 1 – 

Paris.
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C�ng chính l�i vào vi	n b�o tàng Louvre d�
i 
chân Kim T� Tháp b�ng kính nhìn t� bên trong 

b�n �� nh$ bé trong tay nh� m�t ng��i 
Parisien lành ngh�, �ã s
ng lâu n�m t�i Pháp. 
���ng ph
 Paris th�t c� kính, �ã ���c thi�t k� 
và xây d�ng nhi�u tr�m n�m v� tr��c, nhi�u 
ch� còn lót nh�ng c%c �á c�a th�i ��i hoàng 
kim La Mã. Con ���ng Champs Elysée  qu�n 

8 là ��i l� l�n nh�t  Paris v�i hai bên ���ng 
là nh�ng nhà hàng, ti	m �n trang trí � p m!t 
và m& thu�t không bi�t có ngon không, nh�ng 
tôi ch�a th' khi �i m�t mình. M�t ng��i b�n 
x�a c�a ái h�u Ph�m Nguyên Hanh khi còn 
h�c tr��ng Providence/ Thiên H�u  Hu� là 
anh Nguy(n Xuân H�ng và v� �ã �ón và �ãi 
tôi món 
c n��ng b� tr� danh c�a Pháp 
(escargots), th�t bê h#m và r��u vang  khu 
Quartier Latin. Khung c�nh hè ph
 bu�i 
chi�u t
i nhâm nhi trao ��i nh�ng câu 
chuy	n v� cu�c s
ng  M& và Pháp th�t là 
thú v� và ci m tuy chúng tôi không h� 
quen bi�t nhau t� tr��c và s
ng  hai n�i 
�ông tây bán c#u. 

Th�m vi�n b	o tàng Louvre, qu
n 1 – 
Paris 

�ã ��n Paris mà không vào th�m ���c 
vi	n b�o tàng Louvre qu� là m�t thi�u sót 
l�n trong chuy�n �i nên tôi �ã chu)n b� m�t 
ngày cho bu�i th�m vi�ng này. Ph�i nói 1 
ngày thì không th� xem h�t k& l��ng m�i 
tác ph)m ngh	 thu�t trong này, có l* ph�i 
m�t 3 ngày n�u mu
n xem toàn b�. ���c 
ng��i h��ng d+n gi�i thi	u, sau khi mua vé 

7,5 Euro, tôi �ã lang thang trong dòng du 
khách qua l�i nh�ng hành lang treo nh�ng tác 
ph)m l�n c�a nh�ng nhà danh ho� Âu Châu và 
�ã làm rung ��ng bi�t bao trái tim và nói lên 
nh�ng huy hoàng, tráng l	 c�a Âu Châu nh�ng 
th� k, 17, 18 và 19. Ng��i Pháp có l* s
ng 

hoài ni	m nhi�u v� quá kh�; không gi
ng 
nh� ng��i M& s
ng lo l!ng nhi�u cho t��ng 
lai cho nên 2 quan ni	m s
ng hay nhân sinh 
quan hoàn toàn khác nhau. Trong vi	n b�o 
tàng Louvre, nh�ng khu Ai C�p, Ba T� r�t 
l�n và �#y v- huy�n bí; riêng khu Indochina 
(�ông D��ng) có nh�ng pho t��ng �á ���c 
thâu th�p t� khu �� Thiên �� Thích 
(Angkor Vat và Angkor Thom)  
Campuchia �ã nói lên n�n v�n hoá Khmer 
�ã r�c r� và huy hoàng t� nh�ng th� k, th� 
7, 8, 9 và �ã bi�n m�t sau �ó. Riêng tôi thích 
lang thang trong khu nh�ng t��ng �á �iêu 
kh!c (sculpture) c� c�a Hy L�p, �ó là nh�ng 
k. công sáng t�o c�a thiên nhiên, v�n v�t và 
�ã ���c nh�ng nhà ngh	 thu�t gia tim, óc, 
m� hôi v�i nh�ng ch�t li	u c�a t�o hoá �ã �� 

l�i cho con ng��i và nh�ng th� h	 mai sau 
chiêm ng��ng và rung ��ng. 

H�i ho� trên hè ph (Place du Tertre) và 
Nhà Th� Sacré Coeur 

Cho dù có ph�i leo lên nhi�u tr�m b�c thang 
�� vào th�m bên trong nhà th� Thánh Tâm 

 

 
 

Nhà th� Sacré Coeur trên ��i khu Montmartre � 
qu�n 6 - Paris v
i h	 th�ng ���ng xe �i	n cho du 

khách kh�i leo m�i chân nhiu b�c thang (bên trái) 
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này, tôi c/ng �ã th�c hi	n. Sau này m�i bi�t có 
m�t ���ng tàu �i	n bên trái ch du khách lên 
cao kh$i ph�i leo trèo chi cho m	t, ch0 t
n 1 
ticket = 1,2 Euro mà thôi, �� t
n bi�t bao 
calories và ti�n mua n��c l�nh. Khi vào bên 
trong nhà th�, v�i nh�ng hàng ghé c� x�a và 
nh�ng con chiên ngoan ��o �ang im l"ng c#u 
nguy	n, lòng tôi c/ng tr#m l!ng và t1nh tâm 
cho s� hoà bình trong ��i s
ng c�a m�i ng��i 
và c�a th� gi�i. 

Ra ngoài, bên trái c�a nhà th� Sacré 
Coeur này kho�ng vài tr�m th��c thì trái 
l�i là m�t khu hoàn toàn �n ào và náo 
nhi	t v�i hàng tr�m ho� s1 v�i giá v* t�i 
ch� trong m�t khu công viên nh$ r�t n�i 
ti�ng – Place du Tertre. H� trình bày và 
sáng tác nhi�u lo�i ho� ph)m �"c s!c khác 
nhau, t� ký ho�, chân dung, phi�m ho�, 
màu n��c, s�n d#u. �ây là thiên ���ng 
c�a gi�i ho� s1 ��n t� nhi�u ngu�n g
c, 
tr��ng phái khác nhau làm khu này r�n 
r�p và phong phú nh� tr�m hoa �ua n, 
muôn màu muôn s!c. Tôi �ã say mê m�t 
b�c tranh nho nh$, kho�ng 12”x14” v* 1 
khu ph
 tiêu bi�u c�a Paris, v�i màu s!c 
r�t � p, do m�t ho� s1 ng��i Tàu sáng tác, 
giá kho�ng 450 Euro (500 USD) �ã làm tôi 
phân vân và cân nh!c vì chuy�n �i Âu Châu 
còn dài ngày, vì h�t ti�n thì ch0 có c!t ng!n 
ngày v� ... 

Khu Pigalle và Nhà Hát Moulin Rouge - 
qu
n 6 – Paris: 

Bên trên ��i là nhà th� Thánh Tâm và Place 
du Tertre, nh�ng bên d��i là khu �n ch�i 
Pigalle v�i nhà hát Moulin Rouge n�i ti�ng mà 
n� tài t' Nicole Kidman �ã �óng trong phim 

cùng tên. Nói v� �n ch�i khu này có l* c/ng 
t��ng t� nh� ���ng 42nd Street  Manhattan, 
New York nh�ng m�c �� có l* còn kém ph#n 
nh�n nh�p h�n. S� chào m�i, lôi kéo b�ng Anh 
Ng� �ã không cám d� và làm tôi ng�c nhiên 
l!m. M�t s� ki	n khác làm tôi b� “shock” và 
kinh ng�c , không tin �ã x�y ra tr��c m!t tôi 
ch0 cách kho�ng 3-5 th��c khi tôi �ang u
ng 
n��c tr��c nhà hát Moulin Rouge. Tr��c �ó 
tôi �ã ���c nghe k� th�i th�c dân Pháp cai tr� 
và �ô h� nh�ng n��c nh��c ti�u s� hành h� v/ 

phu, �ánh ��p tàn b�o c�a cai th� �
i v�i th� 
thuy�n nh�ng v+n x�y ra t�i Paris n�m 2003 
khi m�t gia �ình g�m ông b
 , bà m  và m�t 
cô bé gái �� 5-6 tu�i �ang vùng v�ng, gi�n d�i 
và ông b
 �ã hành ��ng th�t tàn b�o, dã man 
ngay trên ���ng ph
 Paris. Cô bé v�i c"p m!t 
�#y ho�ng s� và run r)y có l* s* mãi mãi là 
m�t �n t��ng x�u trong cu�c ��i và bà m  l�i 
im l"ng b�t l�c tr��c s� ��m �á thô b�o c�a 
ng��i ch�ng. Tôi �ã ch�t l"ng và m�t m�t bu�i 
chi�u �#y th� m�ng. Ôi m�t b� m"t trái c�a xã 
h�i Paris v+n còn t�n t�i. 

L�i k�t 
 
Nhà th� Nguyên Sa v
i b�n nh�c b�t h� “Paris có gì l� không em ?” �ã làm say ��m bi�t bao 
nhiêu con tim khi ta ch�a t�ng ��n th�m Paris. Riêng tôi, tuy �ã ��n Paris, ���c xem và ���c 
th�y t�n m�t, nh�ng tôi c ng ch! là m�t anh mù s� voi mà thôi, vì mu�n c�m nh�n và yêu m�n 
nó, ta ph�i s�ng, làm vi	c và hòa nh�p ��p v
i ng��i Parisien trong ��i s�ng hàng ngày. Tôi �ã 
vi�t bài này v
i tâm h�n phóng khoáng c�a m�t du khách, v m�t thành ph� mà tôi v�a thích, 
v�a s�, v�a yêu, v�a ghét,... Ôi Paris!!! 

 
 

Tr�
c nhà hát l
n Opera 
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Bùi ��c H�p 
 

Theo l�i m�i c�a m�t ng��i b�n, tôi 	
n 
th�m Úc và c�ng 	�ng ng��i Vit t�i 	ây vào 
d�p T
t tây và T
t ta n�m 2004, mùa 	ông 
b�ng giá � M� là mùa hè oi b�c � nam bán 
c�u. Bài t�p ghi d��i 	ây không nh�m m�c 
	ích mô t� các danh lam th�ng c�nh t�i Úc, vì 
	� tài này 	ã 	��c sách báo và các AHCC vi
t 
nhi�u r�i mà ch� nêu lên m�t vài khác bit 
gi�a Úc và M� qua cái nhìn c�a tôi. 

Trong h�n 2 tháng tr�i rong ru�i, tôi 	ã 	i 
h�u nh� g�n h
t bang New South Wales 
(NSW), lãnh 	�a th� 	ô Canberra (ACT), và 
bang Victoria v�i t�ng s� dân 11,926,900.  So 
v�i dân s� Úc 20,033780, k� nh� tôi 	ã s� m�t 
n�a con voi.  Tuy v�y n
u có gì sai sót, xin các 
thân h�u s�ng lâu n�m � Úc ph� chính. 

*    
*
    * 

Khi d�o quanh Sydney, thành ph� l�n 
nh t v�i dân s� 4 triu, th� 	ô Canberra v�i 
323 nghìn dân và Meo B�n (Melbourne), 
thành ph� l�n th� nhì v�i s� dân 3.5 triu,                                                                                                                                                    
tôi có c�m giác nh� 	ang tham quan m�t thành 
ph� nào 	ó trên 	 t M� vì ch! nào c"ng b�t 
g#p các tim bán 	� �n nhanh  (fast food) quen 
thu�c Mc Donald, KFC, Hungry Jack's, nh�ng 
khách s�n Hyatt, Marriott, Crown ..., nh�ng 
siêu th� Woolworth, Kmart ..., nh�ng tr�m 
x�ng Caltex, Shell, Mobil ... 

Cái x u bao gi� c"ng d$ lây lan.  T% 	ô 
th� s�m u t 	
n hang cùng ngõ h&m, hin 
t��ng v' b�y b� trên t��ng, trong và ngoài toa 
xe 	in, trên công trình s( ...không ph�i là 
hi
m.  Thêm vào 	ó, t n�n c�n sa, ma túy khá 
ph� bi
n.  C"ng nh� M�, các cô gái choai 
choai thích m#c áo h� r�n, ho#c xâm r�n, 	ôi 
khi tôi b�t g#p các cô có b�u c"ng khoe r�n. 

Úc là m�t qu�c gia 	a v�n hóa, 	a ch�ng 
t�c, s� Úc 	en r t ít.  Dân Úc hi�n hòa và hi
u 

khách, không ph�t t�nh nh� dân )ng Lê.  � t 
r�ng: 7,692,030 km2 b�ng 25 l�n Vit Nam,  
ng��i th�a: 20,033,780 ch� b�ng 1/4 dân s� 
Vit Nam, dân c� h�u h
t t�p trung ven bi�n, 
còn gi�a là sa m�c.   

Nh� 	 t r�ng, nhi�u kho�ng xanh, nhi�u 
	 t 	� dành (land reserve), l� gi�i 	��c d( trù 
r�ng rãi.  Trên m�t s� xa l� c"ng có l�i dành 
riêng cho ng��i c�*i ng(a, 	i xe 	�p và 	i b�.  
Dù lái xe gì, k� c� xe chân, ng��i lái xe luôn 
gi� tay trái.  S� t� vong v� tai n�n xe c� r t ít, 
trong n�m 2003 là 81 ( riêng t�i ACT là 0), 
trong khi s� t� vong t�i Vit Nam trong cùng 
th�i k+ là 11,820. 

Xen l,n gi�a khu gia c�, d-c theo b� su�i, 
r�ch là nh�ng l�i 	i dành cho ng��i 	i b�. �i 
b� trong khung c�nh thiên nhiên trong lành, 
không ti
ng 	�ng c� 	�i v�i tôi là môn th� 
thao thú v�, nh�ng ch� ph�i t�i là ru�i nhi�u v� 
mùa hè.  Ru�i � 	ây r t h!n, c� nh�m m#t mà 
bám.  Th� t��ng Howard v%a 	-c di$n v�n , 
v%a xua tay 	u�i ru�i, còn bàn dân thiên h� 
	u�i ru�i b�ng tay, b�ng nhánh cây, 	�i nón 
g�n l�c l#c ho#c xoa thu�c trên m#t, trên tay 
chân.  Lúc 	�u th y m-i ng��i v,y tay, tôi 
t��ng dân Úc là dân t�c l�ch s( nh t trên th
 
gi�i, sau 	ó, m�i bi
t h- 	u�i ru�i. 

Ng��i Úc t( hào v� x� s� thanh bình và 
sáng su�t.  Thanh bình vì k� t% ngày l�p qu�c 
vào th
 k. 17, h- không tr�i qua m�t cu�c 
chi
n tranh l�n nào.  ��i s�ng d$ dãi 	��c 
t��ng tr�ng b�ng hình �nh m�t ng��i 	àn ông, 
	�u 	�i nón r�ng vành, m#c T s�c, qu�n s-c, 
tay c�m chai bia VB (Victoria beer, mà chúng 
tôi g-i 	ùa là bia v� b/).  Tr% tim �n, ch�i, 
các c�a hàng 	�u 	óng c�a sau 6 gi� chi�u.  
Công ch�c làm vic thong th�, (tôi không dám 
dùng ch� lè phè, s� r�ng có m�t s� ng��i ph�n 



TRANG  108    ÁI H�U CÔNG CHÁNH 
 

 
	�i), h�u nh� các công s� 	�u 	óng c�a t% 
Giáng Sinh 	
n T
t tây.  C"ng c�n nói thêm, 
ngày 26/12 hàng n�m là boxing day, ngày ngh� 
l$ chính th�c (boxing không ph�i là 	 u b�c 
mà là 	óng h�p nh�ng quà d� dùng sau Noel 
	em t#ng cho c� quan t% thin hay ng��i 
nghèo) . 

Không k� gì 	
n nh�ng phúc l�i xã h�i 
dành cho ng��i dân, ngay ch
 	� nhà tù c"ng 
“tho�i mái” h�n � M�.  Truyn k� r�ng t�i 
nhân v%a m�i 	��c gi�i giao t�i nhà tù m�i, vì 
quá gi� �n, ban Giám ��c h/i tù nhân thích �n 
hamburger lo�i Mc Donald hay Burger King 
	� còn 	i mua.  Trong m�t 	� án xây c t khám 
	��ng, ki
n trúc s� d( trù xây thêm hòn non 
b� 	� tù nhân kh/i m�c bnh tr�m c�m!  

Còn sáng su�t vì chính ph� cho r�ng h- 
có chính sách 	�i ngo�i khôn khéo, k
t thân 
v�i c� 2 c��ng qu�c t�i Thái Bình D��ng: Tàu 
và M�.  Hôm tr��c ti
p 	ón T�ng Th�ng G. 
W. Bush c�a Hoa K+, hôm sau t�ng b%ng 	ón 
ti
p Ch� T�ch H� C0m �ào c�a Trung Qu�c.  
Úc là qu�c gia theo ch
 	� 	�i ngh�.  Ho�t 
	�ng song song v�i n�i các 	��ng quy�n t�i 
c p ti�u bang c"ng nh� liên bang, c"ng có n�i 
các 	�i l�p g�m Th� Lãnh 	�i l�p (t��ng 
	��ng v�i Th� T��ng) và các B� Tr��ng 	�i 
l�p.  T�i ngày b�u c�, ai không 	i b�u s' b� 
ph�t ti�n, nên bà con ta s�t s�ng 	i b�u 	ông.   

V� giao thông và du l�ch, có ph�n tin l�i 
h�n M�.  Làng xóm (suburbs) dù xa xôi h&o 
lánh 	
n 	âu 	�u có ph��ng tin chuyên ch� 
công c�ng.  Trên xe buýt có ch! dành riêng 
cho các bà n�i tr� hay du khách 	� 	� n#ng.  
Tôi �ng ý nh t là tài x
 ch�u th�i ti�n.  Ch� bù 
bên New Orleans, m!i l�n 	i xe mà quên ti�n 
c�c, tôi ph�i gi� t� gi y b�c lên cao, nhìn 
quanh hành khách xem ai có ti�n l& 	�i không. 

Ph�n 	ông 	ô th� l�n 	�u có xe buýt, xe 
l�a, xe 	in (tram). Xe tram r t hin 	�i, mua 
� ��c, hành khách t( 	�ng mua vé, t( 	�ng 
b m máy (validate), không có nhân viên soát 
vé trên xe.  Trong m!i toa , 	�u có b�ng  	in 
t� báo nhà ga s�p t�i. Ch� bù khi 	i du l�ch t�i 
m�t s� n��c khác, tôi c� ph�i ngoái c� nhìn ra 
ngoài, 	-c tên nhà ga 	� k�p th�i b��c ra.  
Riêng t�i Meo B�n, nh�ng 	i�m tham quan 
	�u có c0m nang ch� d,n 	i b�ng xe nào, t�i 

tr�m s� m y thì b��c ra.  R t tin cho du 
khách, kh/i m t thì gi� ki
m tên 	��ng, nhi�u 
khi ki
m m/i m�t mà c"ng không th y b�ng 
tên 	��ng, nh� l�n tôi 	
n th�m 	in Postdam, 
n�m 2002 t�i ��c. 

V� th� thao, h- có nhi�u môn ch�i khác 
M� nh� cricket, phóng tarongbourgh ...Cricket 
g�n gi�ng nh� baseball, 	��c qu�n chúng hâm 
m�, n�m nào c"ng có nh�ng tr�n 	 u sôi n�i 
hào h%ng gi�a các n��c thu�c kh�i Liên Hip 
Anh.  Còn tarongbourgh gi�ng nh� cái lao 
hình th��c th�, khí c� c� truy�n c�a các th� 
dân.  M�t khi phóng 	i, nó s' tr� v� v� trí c".  
Tôi t�p ném hoài, nó c� 	i không h� tr� l�i.  
Khí c� này c"ng nh� didgeredo (lo�i tù và dài) 
v�i nh�ng hình tr�m tr� công phu 	�u 	��c 
bày bán t�i các c�a tim.  

M�t 	i�m khác c�n 	� cao là ch! nào 
c"ng có toilet (nhà v sinh) s�ch s' và mi$n 
phí.  �ôi ch! trang b� ti�u máng gi�ng nh� � 
Trung Qu�c, Vit Nam v�y. 

Tôi và anh b�n th��ng 	i b� quanh Gò 
��m (Gordon), m�t làng nh/ thu�c ACT, v%a 
trò chuyn nh�ng cái khác bit gi�a 2 l�c 	�a.  
Ch� dây thép ph�i qu�n áo sau v��n, anh nói: 

-�ó c"ng là m�t cái khác bit.  Dân quê � 
	ây  ít dùng máy s y, h- dùng sào ph�i qu�n 
áo, v%a tin, v%a ti
t kim n�ng l��ng.  Còn 
nhi�u cái khang khác nh� v� t% ng�: 

• take out là to go bên M� 
• to let =  for rent 
• deposit = down  
• chemist = pharmacy 
• post shop =  post office ( vì ngoài d�ch 
v� b�u 	in, h- bán  thêm v�n phòng 
ph0m, 	� l�u nim ...) 

-Trên c�a kính c�a tim �n, nh t là t�i khu 
th��ng m�i Vit Nam, 	� 3 ch� l�n BYO là 
gì? Tôi h/i. 

-BYO = bring your own, ngh1a là mình có 
quy�n mang r��u 	
n tim u�ng. 

Anh còn cho bi
t dân Úc hay g-i t�t các 
	�a danh nh�: 

Tuggeranong g-i là Tóc Nong 
Queanbeyan g-i là Quin Bi ... 
�ang m�i mê truyn trò, m�t con chim ác 

(magpie) b t th�n sà xu�ng t n công tôi theo 
ki�u “tiên h� th� vi c��ng” (nó s� b�t con) , 
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c"ng may tôi 	�i nón nên không h� h n gì.  
Anh còn cho bi
t chính ph� khuyên cáo du 
khách c"ng nh� dân chúng nên 	�i nón ho#c 
che dù v� mùa này. 

Ch�t có b�u 	oàn Kangaroo (	�i th�) 
b�ng 	��ng xu�ng su�i ki
m n��c, tôi tr� m�t 
nhìn.  T�i M�, tôi ch� th y chúng trong s� thú.  
D-c theo xa l� b�ng r%ng, 	�u c�m b�ng 
“kangaroo crossing, slow down!”, gi�ng nh� 
deer crossing bên M�.  Th y kangaroo ôm con 
nh�y x�m, anh 	� tôi: 

-Qu�c hiu Úc là gì? 
-Ch�c là kangaroo.  

Hôm 	i th�m siêu ch� 
Queen Elizabeth t�i Meo 
b�n, tôi th y th�t kangaroo 
bày bán , gi�ng nh� m�c 
t�n bên nhà. 

-�úng m�t n�a, ngoài 
kangaroo, còn có 	à 	i�u 
Úc ( emu) 	��c kh�c hình 
trên qu�c hiu. 

�
n ti�u bang nào tôi 
c"ng mu�n ghé th�m c�ng 
	�ng ng��i Vit. 

T�ng s� ng��i Vit 
kho�ng 250,000, t�p trung 
t�i bang NSW: 150,000, Victoria: 90,000.  T�i 
liên bang c"ng nh� ti�u bang 	�u có ban ��i 
Din C�ng ��ng v�i nhim k+ 2 n�m.  Các 
ban ��i Din 	ang � vào giai 	o�n “�n c�m 
nhà vác ngà voi”, mong r�ng tình tr�ng chia r' 
vì l�i danh s' không x0y ra nh� t�i m�t vài 
ti�u bang Hoa K+ mà chúng tôi g-i là cái 
nghip ch��ng c�a dân t�c. 

T�i Sydney, NSW, 	�ng bào t�p trung t�i 
2 th� tr n Bankstown và Cabramatta.  T�i Meo 
B�n, Victoria, h- quây qu�n t�i 3 th� xã: 
Richmond, Springvale và Footscrave.  Khu 
th��ng m�i ng��i Vit �n ào náo nhit, nh�ng 
tim �n, c�a hàng d�ch v�, t�i ác... không thua 
kém gì M�, ngh1a là tr�m hoa 	ua n�, tr�m 
nhà lên ti
ng.  T�i Cabramatta, tôi m t nhi�u 
thì gi� 	i tìm ki
m tr� s� ban �ai Din C�ng 
��ng.  H/i th�m 	�ng h��ng, tôi nh�n 	��c 
câu tr� l�i “Không bi
t” ho#c “nghe nói � 
	��ng John”. 

V� truy�n thông, có t�i 2 	ài phát thanh 
ti
ng Vit, m�t c�a SBS, 	ài nhà n��c, phát 
thanh m!i ngày m�t gi�, m�t c�a ông Nguy$n 
�ình Khánh.  Còn báo chí nhi�u  	
m không 
xu� 	��c bày bán t�i c� ch� ta l,n ch� Úc nh� 
Chiêu D��ng, Vit Lu�n, Saigon Times, VN 
Th�i nay, Chuông Saigon ...Nói làm sao n!i 
vui m%ng c�a tôi khi th y b�ng qu�ng cáo c* 
3m x 4m vi
t b�ng ti
ng Vit “..xin 	%ng hút 
thu�c lá...” trên 	��ng xe tram t% Wiley Park 
	
n Sydney. 2 	ây ti
ng Vit hi
m th y, 

không ph� c�p nh� t�i San 
Jose, Vit ng� có m#t t% 
thùng rác cho 	
n máy b/ 
phi
u 	in t�. 

Cu�i n�m 2003, c�ng 
	�ng ng��i Vit t�i Úc 	ã 
thành công trong vic ph�n 
	�i 	ài SBS ti
p v�n 	ài VT4 
c�a Hà N�i.  Cu�c bi�u tình 
kéo dài 2 tháng v�i s� ng��i 
tham d( lên t�i 13,000.  K
t 
qu� SBS ph�i h�y b/ ch��ng 
trình VT4. 

*    
*

    * 

Trong su�t th�i gian t�i 
Úc, tôi 	ã 	i th�m h�u h
t các 

c�ng 	�ng ng��i Vit mi�n �ông Úc, tham d( 
nhi�u l$ h�i, các sinh ho�t tôn giáo, v�n hóa và 
xã h�i.  Hòa mình trong dòng ng��i cùng 
huy
t th�ng, tôi 	i 	� tìm h�n thiêng sông núi, 
tinh hoa dân t�c.  Tôi th�t s( b� v�, l�c lõng. 

Tuy v�y, chuy
n 	i du l�ch l�n này qu� là 
vô giá 	�i v�i tôi vì gi c m� tôn giáo “m�t 
Th��ng �
, m�t tôn giáo, m�t nhân lo�i” 	ã 
b�t 	�u ló d�ng trên n�n tr�i.      � 

 
Kangaroo 

Emu 
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CON “GOPHER” 
TRONG V��N 

Nguy�n S�-Tu�t 

 
N�u v��n c�a b�n b	 nh
ng con gophers 

hay moles �óng �ô thì b�n có th� thuê mt 
công ty chuyên v� pest control �� gi�i quy�t. 
Ho�c là b�n có th� theo ph��ng pháp trong 
bài này, dùng mt s� v�t li�u r� ti�n có bán t�i 
các ti�m v�t li�u xây d�ng và làm v��n nh� 
Home Depot, OSH, Lowe’s … Bài này vi�t ra 
có m�c �ích chia x� v�i các b�n mt kinh 
nghi�m b�n thân trong vi�c �ánh �u�i mt 
con g�f, v�i nh
ng hi�u bi�t tham kh�o trên 
Internet và sách ch� d�n làm v��n. Cu�i bài s� 
có mt b�ng tính chi phí liên quan ��n v�n �� 
này. 

TÌNH TR�NG C�A V��N.  
Môt bu�i sáng ��p tr�i, tôi ra v��n �àng 

sau nhà tính xem cây b��i �ã ra hoa ch�a thì 
th�y cây �y b	 b�t g�c gi�ng nh� b	 nh� c� 
g�c lên. Sau này m�i bi�t là ��t phía d��i cây 
b	 con gopher (trong bài này tôi g�i là con g�f 
cho ng n g�n) �ào h� làm cây b��i b	 �� 
xu�ng. Cây b��i ��!c tr"ng sát rìa mt th�m 
c# �� cùng ��!c tu�i n��c v�i c# trong h� 
th�ng phun. Sau �ó vài b
a l�i th�y ngay trên 
th�m c# có 4 ch$ ���ng kính kho�ng 10cm 
��n 15 cm, m$i ch$ cách nhau ch%ng 1m, c# 
�ang xanh t��i t� nhiên bi�n m�t. Thay vào 
�ó là mt l�p ��t không cao l m, ch%ng 1-
2cm thôi, nh� ��!c ��a  t% d��i lên m�t ��t. 
Nghi ng� có mt con v�t nào �ó � d��i lòng 
��t th�nh tho�ng lên ki�m &n trên m�t ��t vào 
ban �êm, tôi l�y mt cây tre nh# ch�c môt l$ 
vào l�p ��t m�i �ào �ó và dùng vòi n��c x	t 
th'ng vào. Ch'ng th�y con nào ch�y ra c�, tôi 
x	t thêm thu�c tr% sâu  c(ng không th�y �ng 
t�nh gì. Vài b
a sau, l�i th�y vài ch$ nh� th�, 
t�ng cng l�i có t�i h�n ch�c h�. Tuy g�i là 
h� nh�ng con v�t (hay nh
ng con vât) quái ác 

kia m$i khi �ào hang d��i ��t thì �)y ��t lên 
thành th* bít luôn c� mi�ng h�, Nó bi�n m$i 
ch$ nó �ào �ang là c# t��i tr� thành mt 
mi�ng ��t khô, ���ng kính kho�ng 10-15cm. 
Th�m c#, do �ó, trông loang l� x�u h'n �i. Và 
�)y máy c t c# c(ng b	 khó kh&n h�n. 

H#i mt s� láng gi�ng thì ��!c bi�t h� 
c(ng b	 v�n �� này t% c� n&m tr��c, ch� có 
�i�u l� là sao bây gi� nhà tôi m�i b	 ? H� còn 
nói �ùa r+ng có l� m�y con v�t kia b	 h� ti�u 
tr%, h�t ��t làm &n, nên ch�y qua sân sau nhà 
tôi ! Hi�n t�!ng này th��ng th�y t�i nh(ng 
n�i nào ��t rng, ho�c c�nh nh
ng công viên, 
sân golf, có nhi�u cây c#, là môi tr��ng sinh 
s�ng cho nh
ng con moles, gophers (có t� 
�i�n Anh-Vi�t d	ch chung là chut ch(i  
nh�ng không �úng vì con g�f  không thuc 
gi�ng chut, ch� s�ng d��i ��t và ch� &n c#, 
lá, ��t non, và r� cây). Ph�i có �� th,c &n, 
ngh�a là �ât tr"ng cây c# ph�i nhi�u h�n ��t 
xây nhà, vì nh
ng con này r�t háu &n m$i 
ngày c-n &n mt l�!ng th,c &n l�n. Trung 
bình có chi�u dài t% 12cm t�i 25cm, lông m-u 
�en, nâu, tùy vùng. Chúng th��ng s�ng � 
nh
ng n�i có nhi�u cây c# và ��t t�t – chính 
là nh�ng n�i chúng ta hay vun bón ch&m sóc 
cho cây c# ��!c t�t t��i !!  

Bài này ch� y�u vi�t v� con g�f, d�a trên 
kinh nghi�m b�n thân, có tham kh�o thêm tài 
li�u trên Internet, ��c bi�t tài li�u c�a các 
tr��ng .�i H�c Nông Nghi�p M/, và các 
sách vi�t v� gardening nh� cu�n Sunset 
Western Garden Book 7th edition. Còn v� con 
mole, tài li�u trên Internet r�t nhi�u, xin tìm 
ki�m b+ng cách �ánh ch
 mole control vào 
ch$ address c�a Internet browser, s� có hàng 
tr&m tài li�u �� tham kh�o. 
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NH�NG PH��NG PHÁP T�NG KH� 

CON G�F . 
.úng ra, trên ph��ng di�n môi sinh, con 

g�f và con mole r�t t�t cho vi�c quân bình h� 
th�ng môi sinh. Nó làm t&ng s� thông thoáng 
c�a ��t và giúp ��t l�u chuy�n d� dàng t% 
t-ng l�p trên xu�ng d��i và ng�!c l�i. 

Có nhi�u cách �� tr% b�n chúng, mt d�a 
trên vi�c gi�m b�t th,c &n c�a chúng �� 
chúng “don nhà” �i ch$ khác, mt d�a trên 
vi�c �ánh b�y, gi�t ch�t hay r�i nh
ng ch�t 
chúng “ghét” nh� castor oil là mt lo�i thu�c 
nhu�n tr��ng có bán trong nh
ng ti�m thu�c 
tây.  

1. GI0M B1T TH2C 3N C4A 
CHÚNG.  Tìm cách gi�m b�t nh
ng cây 
nào có th� cung c�p th,c &n cho chúng 
nh� tiêu di�t c# d�i, ho�c tìm cách thay 
��i các cây tr"ng. 

2. TIÊU DI5T   Dùng b�y thú có 
bán t�i các ti�m nh� OSH, Wal-Mart, 
Home Depot. Nh
ng b�y này ph�i ��t 
�úng trong các ���ng hang h� c�a chúng. 
Ho�c dùng thu�c �c.  Ho�c dùng nh
ng 
th#i gas nh� The super gasser giant 
destroyer c�a hãng Atlas chemical corp. 
khi ��t s� phun khói sulfur và sodium 
nitrate vào các hang h�. Nh
ng th, này 
��u có th� mua t�i các ti�m v%a nói ho�c 
t�i các ti�m bán nh
ng d�ng c� làm v��n.  

3. XUA .U6I RA KH7I V89N 
. Cho vòi n��c x	t n��c th�t nhi�u �� g�f 
ngp ph�i ch�y ra. Mt s� tác gi� �� ngh	 
mt s� nh
ng d�ng c� phát ra siêu âm 
ho�c mt s� mùi v	 nh�ng vi�c áp d�ng 
ch�a ��!c ph� bi�n vì k�t qu� ch�a ��!c 
ki�m ch,ng rng rãi. Ho�c có th� dùng 
nh
ng công th,c sau �ây, l�y t% nh
ng v�t 
li�u s:n có trong nhà hay d� mua t�i ti�m: 

A. Formula by: Jerry Baker, "The 
Garden Time" program     Jerry Baker 
Formula: 

o 1 cup castor oil 2 teaspoons 
Alum 

o 1 cup liquid dish soap 
o 1 cup human urine 
Put in 20 gallon hose end sprayer, 

sprayer dose ratio, water evaporates. 

B. Công th,c c�a  Ohio State University - 
College of Food, Agriculture and 
Environmental Sciences, The University of 
Georgia College of Agricultural and 
Environmental, c(ng t��ng t�:  

o 3 oz. of castor oil 
o 3 tablespoons liquid detergent 

Place in blender and blend until frothy.  
Add 8 tablespoons of water and blend again 
till frothy 

Using a 15 gal. Ortho hose end sprayer, put 
15 tablespoons of castor oil mix in jar. Fill 
remainder of jar with water. Attach sprayer to 
your hose and spray castor oil solution to the 
entire lawn and garden area. Apply while 
walking at a slow pace.  

Castor oil là thu�c nhu�n tr��ng bán t�i 
các ti�m thu�c tây. 

Công th,c trên áp d�ng cho nh
ng con 
moles nh�ng tôi th�y con g�f c(ng s! n��c xà 
bông (lo�i dishwashing liquid nhi�u b�t). 
Th�c ra, theo tôi, con thú nào c(ng s! u�ng 
n��c xàbông và thu�c nhu�n tr��ng ! 

TH	C T
 ÁP D�NG. 
Tôi �ã dùng nh
ng ph��ng pháp sau: 

1. Lúc �-u, không mu�n sát sinh, 
theo �úng ph��ng châm “s�ng và �� m�i 
v�t (cùng) s�ng” (chung cho vui), tôi �ã 
th* x	t n��c xu�ng các l$ con v�t m�i 
�ào. Nh�ng ch'ng bi�t chúng có b	 ngp 
hay không mà ch'ng th�y ngoe nào nh)y 
ra ! Tôi h�m s:n �� m�i d�ng c� nào g&ng 
tay, nào g�y, phòng h� nó nh)y lên thì 
dùng g�y ��p ��p chung quanh cho chúng 
s!… nh�ng ti�c quá ch'ng có d	p dùng 
t�i. Sau �ó, tôi t�i Wal-Mart mua mt s� 
nhang ��t lên, r"i dùng máy x�y tóc m�!n 
c�a bà xã, th�m chí huy �ng c� máy 
blower th�i (lá) hi v�ng nó b	 ngp nh�ng 
c(ng ch'ng th�y v�t nào bò lên. T�i m,c 
tôi b t �-u nghi ng� r+ng d��i ��t ch'ng 
có con v�t nào c�; ��t có th� �ã ��!c v�t 
nào �ó �ùn t% bên c�nh qua! 

2. Ti�p theo mt tu-n, th�y mt 
s� h� m�i, tôi �ành ph�i mua lo�i super 
gasser, giant destroyer, v%a nói � trên, 
m$i h� tôi ��t th* 1 th#i gas dài ch%ng 
12cm. Hi v�ng n�u không t�n di�t thì 
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c(ng làm chúng ho�ng s! và d�n nhà �i 
n�i khác. .� l��ng tâm kh#i c n r,t, 
tr��c khi ��t, tôi kh�n th-m “r+ng thì là, 
c�c ch'ng �ã, m�i ph�i dùng h� sách dã 
man này xin quý v	 thông c�m” !  .�t cho 
4 h� cách nhau 3 ngày mà áp tai vào ��t 
l ng nghe c(ng ch'ng th�y “nó” b	 ho hen 
hay ngh�n th� - và c(ng ch'ng bi�t có 
“nó” không ? .�t th#i �-u th�y h"i hp 
“d� s!” nh� ��t pháo �ùng, lo r+ng th#i 
gas t� nhiên n� �ánh �ùng mt cái có khi 
r c r�i to. Nh�t là nhà s�n xu�t ch� cam 
�oan có 5 giây sau khi ��t ngòi, ��...ch�y.  
May quá, sau 5 giây, qu� nhiên nó ch� xì 
ra nh� pháo xì v�y thôi. Lúc �ó tôi mon 
men l�i l�p ngay h�, nên khói không xì 
trên m�t �ât nhi�u. Mùi sulfur có ph�ng 
ph�t �âu �ây nh�ng không ��n n$i làm 
phi�n hàng xóm láng gi�ng.  

3. Coi b gas ch'ng “&n �nh”, tôi 
quay tr� v� ph��ng pháp s� 3, l-n này áp 
d�ng công th,c B c�a Ohio State 
University �ã nói � trên, ch�a dám dùng 
công th,c A c�a Jerry Baker vì nó có v� 
bán “khai” th� nào �y !  
K
T QU� TH	C TIN 
Sau khi dùng dung d	ch soap/castor oil 

nói � �o�n 3 trên �ây x	t vào l$ m�i �ào 
��!c kho�ng 1 phút thì �t nhiên mt con 
v�t dài ch%ng 20cm nh�y v�t lên kh#i mi�ng 
h� r"i ch�y ra ngoài sân c#. S:n có vòi x	t 
n��c tôi li�n h��ng d�n vòi n��c có c� xà 
bông và castor oil vào nó nh�ng không 
trúng; nó ti�p t�c ch�y tr�n lên s��n �"i.  

Sau mt vài giây s
ng s� �,ng ng)n tò te, 
tôi b# vòi n��c xu�ng và hùng h�c �u�i 
theo, b�o d�n thêm nh� �ang �i gi-y. Con 
g�f ch�y t��ng ��i ch�m có th� vì �ã b	 xà 
bông làm cay m t và �ã u�ng thu�c “nhu�n 
tr��ng’ castor oil khá no b�ng. Nó ch�y trên 
ph-n ��t chúng tôi �ang tr"ng hoa có nhi�u 
ch$ rng �� tr�ng ch�a tr"ng tr�t, ngh�a là 
tôi còn nhi�u c� may �� “thanh toán”. .u�i 
theo trên 10m thì tôi b t k	p ch� còn cách xa 
nó 1m. Nó ng%ng l�i quay nhìn tôi và nhe 
hàm r&ng ra, th�y khi�p ! .úng lúc �ó tôi l�i 
khám phá thêm mt �i�u là trong tay không 
có mt t�c s t, và ch'ng có g&ng b�o v� !  

Th� là �ã gi� chân lên tính ��p nó (cho nát 
nh% ra) tôi l�i t% t% h� c'ng xu�ng �� quay 
tr� l�i h� c( l�!m cái x�ng xúc ��t r"i hùng 
d(ng tr� l�i chi�n tr��ng. .-u x�ng này nh# 
b+ng bàn tay, ch� c-n xoay mt chút là có th� 
tháo ra kh#i cái cán g$ mt cách d� dàng.  

Nó ch�a ch�y xa, nên tôi l�i g-n nó không 
khó kh&n l m. .,ng lùn ng��i xu�ng trong 
th� chu)n b	 tôi vung x�ng lên nh m vào �-u 
nó, ch'ng ng� b	 h�t. Nó c�m th�y nguy 
hi�m h�n tr��c nên l�i co giò ch�y n
a. Tôi 
vi vàng �u�i theo sát. L-n nhì, nh m th�t k/ 
và v�t th�t m�nh, �"ng th�i nh� th-m ch'ng 
l� trái banh golf nh# h�n nó mà còn �ánh 
trúng sao m�c tiêu này l�n h�n mà l�i tr�t 
��!c. Qu� �úng nh� v�y, “véo” mt cái, tôi 
th�y mt v�t nh# bay �i xa  c� vài ch�c 
th��c. M�t khác, l�i c�m th�y tay h�i nh� �i, 
nhìn k/ hóa ra là v�t bay �i là cái �-u x�ng 
nh# còn tay mình ch� c-m cái cán g$ !   

Cách xa tôi h�n 2m h�i xéo v� phía trái, 
mt v�t �en xì n+m th'ng c'ng, �ó là con 
g�f.  

K
T LU�N T�M TH�I.  
Nh
ng lo�i gophers, moles có th� tr	 ��!c 

nh�ng mu�n chúng kh#i qu�y r-y ta n
a, c-n 
có s� kiên nh�n và nh�t là ph�i có nh
ng 
hành �ng ti�p theo. Nh� khi �ã “h�” xong 
con g�f, c-n xem xét hàng ngày th�y có ��ng 
��t nào kh� nghi m�i ��!c �ào, thì ph�i ti�p 
t�c truy lùng và tr�c xu�t nh
ng con v�t quái 
ác �ó �i. 

CHI PHÍ TH	C T
 
1. Thuê pest control companies.  
Mt l-n, b�o ��m trong mt tháng:  135 

USD 
N�u ký h!p �"ng h+ng n&m, g"m luôn c� 

vi�c di�t tr% ki�n, sâu b�, gián v..v..:   
35$/tháng + ti�n v�t li�u (n�u ph�i di�t tr% 
nhi�u gophers/moles/voles s� tính ph� phí) 

2. Làm l�y:  
Mua t�ng cng  $30.0 (dùng ��!c 8 l-n)  

o 2 gói gasser (8 th#i gas): 13.0 
o 4 chai 4oz. castor oil  14.0 
o 1 chai dishwashing liquid  3.0 
o Mua thêm n�u ch�a có: 1 15-gal.  

sprayer:  6.5 
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��ng S� Khiêm 

 
Cái nhà là nhà cu� ta 
Công lao khó nh�c làm ra 
 

(Nh�i theo slogan cu� liên danh Cái Nhà 
trong m�t tuy�n c� th	i 
� II C�ng Hoà) 

 
Bài này tôi vi�t theo tài li�u Reverse Mortgage (RM)(1) c�a H�i Các H�u Trí Viên 

(AARP).  Tôi t�m d�ch Reverse Mortgage là C�m B	ng Khoán vì th
t ra khi ta m��n tin c�a 
ngân hàng là ta �ã c�m th� b	ng khoán c�a nhà �� l�y tin ra chi tiêu. 

Chúng ta ít có ai mà không ��c qua cu�n N�a Ch�ng Xuân c�a Khái H�ng trong T� L�c 
V�n �oàn.  Trong sách truy�n này có �o�n t� c�nh cái nhà mà Mai d� trù bán �� l�y tin cho 
L�c h�c ra làm quan.  ��c ph�n này ta m�i th�y cái quan tr�ng c�a cái nhà, n�i chôn nhau c�t 
rún, n�i th� ph��ng t� tiên. Tâm lý chung c�a ng��i Vi�t là � �âu � ch�t �ó ít khi b� �i tr� hoàn 
c�nh kinh t� ho�c chi�n tranh.  Tâm lý này khi qua ��n ��t M  thì không ít thì nhiu ta b� �nh 
h��ng c�a v�n minh M  nên cái nhà không còn có cái h!n c�a cô Mai � �ó n��.  Chúng ta có th� 
coi nó nh� là m�t tr��ng m"c ti�t ki�m sinh l�i ho�c con heo b� �ng và khi ��n lúc thì �óng 
tr��ng m"c ho�c �
p con heo ra l�y tin làm chuy�n khác.  C# nhìn b�n tr$ con cái chúng ta 
chúng nó ��i nhà xoành x�ch trông chóng m�t, luôn luôn vay n� �� mua nhà l�n h�n sang h�n 
thì m�i th�y r	ng cái nhà �ã m�t cái thiêng liêng c�a Cái Nhà � VN.    

T
p th� Công Chánh chúng ta, h�u h�t �u có ít nh�t m�t cái nhà �ã tr� xong n�.  Con cái 
chúng ta ph�n l�n, n�u không nói là t�t c�, �u có công �n vi�c làm �n ��nh. Chúng c%ng có nhà 
c�a ngon lành h�n và khi chúng ta nh�m m�t buông tay �i chuy�n tàu su�t qua bên kia th� gi�i 
vi�c �� l�i gia tài cho con cái có th� tr� nên là m�t gánh n�ng cho chúng nó, vì chúng nó có th� 
ph�i tr� thu� th�a h��ng gia tài (inheritance tax).  Hình nh� n�u gia tài (estate) d��i $500K thì 
không ph�i �óng lo�i thu� này. Nh�ng các b�n CC � Cali, n�i mà nhà c�a r�t có giá, tài s�n �� 
l�i có th� v��t m#c $500K.  Xin các b�n CC rành v lu�t l� th�a k� b� khuy�t cho n�u 
iu ghi 
trên không 
úng h�n. Con cái c�a các b�n nhiu khi còn khuy�n khích b�n c�m th� nhà �� l�y 
tin ra chi dùng vì làm nh� v
y chúng th�y b�n có th� t� lo cho mình mà không c�n s� giúp �& 
c�a chúng!    

Nh� v
y vi�c c�m th� nhà �� l�y tin ra làm m�t chuy�n l�i ích cho b�n c%ng có th� coi 
là chuy�n nên ho�c �áng làm.  Tuy nhiên vi�c c�m th� nhà không ph�i là gi�i pháp duy nh�t, 
AARP khuy�n cáo là ai có ý ��nh c�m th� nhà nên cân nh�c các gi�i pháp khác ví nh�: bán nhà 
và mua ho�c thuê nhà khác, xin h��ng các ch��ng trình nh� Supplemental Security Income 
(SSI) ho�c Medicare cost-support programs �� b�t gánh n�ng v nhu c�u s#c kho$ khi v già. 
Mu�n bi�t thêm chi ti�t v hai m"c v�a nói trên b�n có th� dùng máy vi tính và vào website: 
www. aarp.org/pbo/ ho�c tham kh�o v�i các chuyên viên v thu� (Riêng cho các b�n � Cali: các 
b�n có th� bán nhà và d�n v � các ti�u bang r$ ví nh� Texas ho�c Florida).  Các 1b�n có con �i 
h�c ��i h�c ch�c c%ng �ã nhiu l�n nh
n ���c th� c�a ��i h�c d" ��a nhà cho h� qu�n tr� r!i 
                                                
1 AARP Home Made Money. A Consumer’s Guide to Reverse Mortgages 



TRANG  114    ÁI H�U CÔNG CHÁNH 
 

 
hàng tháng h� s' ��a m�t s� tin �� b�n chi tiêu.  Có nhiu nhà th� c%ng � ngh� nh� v
y và �ây 
c%ng là �iu mà ta th��ng th�y ng��i M  �ã và �ang làm là thay vì �� gia tài l�i cho con cái thì 
h� l�i cho nhà th�.  Lúc m�i ��n M  tôi r�t ng�c nhiên nh�ng ch� � M  lâu thì tôi thông c�m 
cho hành ��ng này.    

��nh ngh�a:  RM là m�t cách vay tin c�m th� nhà mà b�n không ph�i tr� tin l�i cho c� 
quan cho vay khi mà b�n còn � t�i nhà �ó. B�n có th� c�m th� nhà và l�y tin ra b	ng nhiu cách.  
�iu c�t y�u là b�n không ph�i tr� tin vì b�n �ã dùng cái nhà c�a b�n làm tin cho ��n khi b�n 
ch�t ho�c bán nhà ho�c d�i �i ch( khác. �ây là m�t y�u t� tâm lý c�n b�n �ánh trúng tim �en c�a 
các ng��i già vì h� quá quen v�i cái nhà �ang � và b� �i n�i khác có th� vì quy�n luy�n mà sinh 
b�nh mau ch�t! V�i nhiu ch��ng trình RM b�n ph�i ít nh�t là 62 tu�i và là s� h)u c�a c�n nhà 
�ang �. 

Có m�y lo�i RM? 

Theo AARP có ba (3) lo�i RM. 

1-  C�m th� b	ng khoán v�i m�t m"c �ích duy nh�t    

2- RM có b�o hi�m c�a chính ph� liên bang (Federally insured reverse mortgages)   

3- C�m B	ng Khoán Proprietary (proprietary reverse mortgages) 

C�m th� b	ng khoán v�i m�t m"c �ích duy nh�t.  Lo�i này không c�n nói thêm �  �ây vì 
nó �ã ���c qu�ng cáo quá nhiu trên các �ài truyn hình, truyn thanh d��i d�ng Home Equity 
ch�c b�n �ã nghe chán chê qu�ng cáo Di-Tech.com  L' t�t nhiên b�n ph�i tr� tin v�a v�n l*n l�i 
cho ngân hàng.  N�u không nhà có th� b� phát mãi theo �iu ki�n trong ��n vay tin khi ký k�t 
v�i ngân hàng.  

RM có b�o hi�m c�a chính ph� liên bang.  Cách vay tin này c%ng th��ng ���c g�i là 
Home Equity Conversion Mortgages (HECMs).  HECMs ch+ áp d"ng cho nh)ng ng��i có nhà 
và trên 62 tu�i mà không phân bi�t l�i t#c hi�n có.  Ch��ng trình này ���c c� quan Nhà ��t 
Liên Bang (Federal Housing Authority, FHA, b�o tr�.  Phí t�n c�a cách vay tin này th��ng cao 
h�n phí t�n c�a cách C�m th� b	ng khoán v�i m�t m"c �ích duy nh�t 

C�m B	ng Khoán Proprietary.  Phí t�n cách vay tin này cao nh�t và c%ng áp d"ng cho 
nh)ng ng��i có nhà và trên 62 tu�i mà không phân bi�t l�i t#c hi�n có.  B� n có  th�  vay tin có 
c�m th�  b	ng khoán n�i các ngân hàng, các công ty cho vay mua nhà (mortgage companies) và 
nh)ng t� nhân chuyên cho vay.  Mu�n có chi ti�t xin vào web site www.aarp.org/revmort 

Mu�n vay tin c�m b	ng khoán theo HECM thì b�n ph�i h�i �� các �iu ki�n sau �ây: 

� b�n và ng��i có tên trong b	ng khoán ph�i ít nh�t � tu�i 62; 

� ít nh�t m�t trong nh)ng ng��i có tên trong b	ng khoán s�ng trong nhà 
mu�n c�m th� nh� n�i c� ng" chính (principal residence); 

� nhà mu�n c�m th� ph�i là nhà lo�i m�t gia �ình (single-family) trong m�t 
c� xá có 1 ��n 4 c�n h� (1 – to  4 – unit dwelling), ho�c là m�t ph�n c�a chung-c�  ���c 
HUD ch�p thu
n; các nhà tin ch� �ôi khi c%ng ���c ch�p thu
n cho c�m th� theo 
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ch�ong trình HECM nh�ng ti�c thay các nhà h�p tác xã (cooperatives) và nhà l�u ��ng 
(mobile homes) ph�n l�n không ���c ch�p thu
n cho c�m th� theo HECM; 

� nhà c�m th� ph�i �áp #ng tiêu chu,n t�i thi�u c�a HUD, tuy nhiên b�n có 
th� dùng tin vay c�a HECM �� s�a sang nhà cho �áp #ng tiêu chu,n c�a HUD; và   

� b�n ph�i th�o lu
n v�i m�t c� quan tham v�n ���c HUD ch�p thu
n; g�i 
dt 1-888-466-3487,  1-800-569-4287 ho�c 1-800-217-6970 �� bi�t c� quan tham v�n g�n 
nhà b�n � nh�t ho�c vào web site www.hudhcc.org/  

L' t�t nhiên tr� giá nhà theo c� quan �ánh giá càng cao thì s� tin l�y ra càng l�n. Tuy 
nhiên tr� giá nhà b� gi�i h�n b�i �iu 203-b c�a Lu
t Qu�c Gia v Gia C� (National Housing 
Act).  Nêu nhà b�n tr� giá cao h�n tr� giá t�i �a c�a qu
n c� ng" b�n v*n có th� vay c�m th� theo 
HECM tuy nhiên có th� � tr��ng h�p này b�n th� xem l�i vay theo cách Proprietary có th� s' 
cho b�n l�y ra nhiu tin h�n.   

�� có m�t khái ni�m v s� tin l�y ra ���c theo HECM tùy theo tu�i tác c�a b�n , tr� giá 
c�a nhà b�n, gi�i h�n c�a �iu 203-b, và lãi xu�t áp d"ng b�n nên vào các web sites 
www.aarp.org/revmort/ ho�c www.reverse.org/. 

B�n có th� l�y tin ra b	ng cách l�y toàn di�n t�ng s� (lump sum) ho�c theo tru�ng m"c 
(creditlines) ho�c m�t phân s� c�a hai tr��ng h�p trên và ngoài ra b�n c%ng còn có th� l�y m�t 
ph�n theo l�i tr� hàng tháng (Monthly Advance). Vì d": s� tin có th� l�y ra theo th� th#c vay 
HECM là $68,900 b�n có th� l�y ra m�t l�n $68,900 ho�c khoanh vào tr��ng m"c �� l�y ra d�n 
d�n ho�c l�y ra $10,000 và khoanh vào tr��ng m"c $78,900 ho�c l�y ra $10,000, khoanh vào 
tr��ng m"c $30,000 và l�y ra hàng tháng m�t s� tin t��ng #ng v�i tu�i già, lãi xu�t, s� n�m d� 
trù l�y tin hàng tháng, ho�c s� n�m s�ng trong nhà c�m th�.  N�u l�y ra t�ng s� tin mà xài 
không h�t thì có th� dùng s� tin �� ��u t� n�u lãi xu�t ��u t� l�n h�n lãi xu�t vay HECM còn 
không thì nên l�y d�n d�n vì s� tin ch�a l�y ra s' ���c �n l�i theo lãi xu�t vay.  Chuy�n ��u t� 
v�i lãi xu�t cao h�n lãi xu�t vay th��ng khó x�y ra tr� tr��ng h�p b�n ��u t� vào các ch��ng 
trình m�o hi�m (risky).  Chuy�n KHÔNG nên làm là l�y tin ra �i ��u t� � các  casinos � Reno, 
Las Vegas ho�c Atlantic City ho�c � Louisiana / Missisippi!!!  b�n có th� tr� nên homeless và 
luôn c� wifeless!!   

Phí t�n v	 HECM.   

Phí t�n g!m có tin m� h! s�, phí t�n liên quan ��n h! s� vay tin ví nh� ��nh giá, dò xét 
ch� quyn, b�o hi�m, �o d�c, thanh tra, vô s� tr��c b�, thu� c�m c�, xét credit và v.v. Ngoài ra 
còn có L� phí ph"c v" tin cho vay (Servicing Fee).  Các b�n CC �ã t�ng mua nhà v�i tin vay 
ngân hàng �ã quá rành r�t v nh)ng phí t�n ghi trên v
y �� kh�i r��m rà m"c này s' không bàn 
r�ng thêm. 

Hoàn ti	n HECM  

Có vay thì ph�i có tr�, b�n (??) ph�i tr� tin vay HECM khi mà ng��i cu�i cùng �#ng tên 
trong h! s� vay ch�t ho�c bán nhà .  Ngoài ra, tin vay s' b� xi�c n� n�u m�t trong nh)ng �iu 
sau �ây x�y ra:  

� n�u b�n �� cho nhà b� h� h�i n�ng mà không s�n sóc; ho�c 
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� t�t c� các ng��i �#ng vay d�n �i n�i khác; ho�c 

� vì lý do s#c kho$, ng��i cu�i cùng trong nh)ng ng��i �#ng ��n vay 
không � trong nhà c�m th� trong 12 tháng lin; ho�c  

� b�n không tr� thu� nhà ho�c b�o hi�m r�i ro, ho�c vi ph�m nh)ng �iu ghi 
trong v�n t� vay tin. 

Khi nào thì nên ngh� 
�n chuy�n vay ti	n cm th� HECM? 

Tu�i th� càng cao thì s� tin vay càng l�n ho�c các b�n � nh)ng n�i mà tr� giá nhà lên 
vùn v"t nh� Cali ch-ng h�n thì ngâm càng lâu càng t�t.  Nh� v
y tùy theo s#c kho$ và tr� giá nhà 
và �iu ki�n sanh s�ng và nhu c�u kinh t� c�a chính mình, ng��i ph�i ng*u và con cái mà t� 
quy�t ��nh c�m th� nhà.  Sách AARP th��ng dùng 75 tu�i và �ây có l' c%ng là tu�i mà ta nên 
ngh. ��n HECM và nh� so sánh v�i các gi�i pháp khác.  

Cu�n sách AARP có cho nh)ng b�n ch+ d*n v : 

• L�y T�ng S� Tin ho�c dùng Creditline, 

• L�y Tin Hàng Tháng Kèm v�i L�y T�ng S� Tin ho�c dùng Creditline 
(ví d" cho ng��i 75 tu�i s�ng trong nhà tr� giá $150,000), 

• Lãi Xu�t thay ��i hàng Tháng so v�i hàng N�m   

Ngoài ra sách AARP còn cho các so sánh gi)a hai cách vay tin có c�m th� HECM và 
Proprietary.  S� so sánh d�a trên ba (3) câu h�i mà mình c�n tìm hi�u tr��c khi quy�t ��nh vay 
tin: 

� S� tin vay mà mình s' l�y ���c; 

� Phí t�n vay 

� T!n kho�n còn l�i c�a Equity, n�u còn, và mình ho�c con cháu 
���c l�y 

Các b�n nào mu�n bi�t chi ti�t nên tham kh�o cu�n tài li�u và l�y ra các Mô Hình So 
Sánh và vào web site www.aarp.org/revmort/ �� có thêm các tài li�u m�i nh�t v Vay Có C�m 
Th� (Reverse Mortgages) 

Tóm L��c. 

B�n và bà xã s�p ��n tu�i 75, con cái các b�n �ã tr��ng thành và có công �n vi�c làm �n 
��nh, nhà cao c�a r�ng và b�n không mu�n giao nhà cho Chùa ho�c nhà Th� sau khi mãn ph�n 
thì có th� ngh. ��n chuy�n vay tin c�m b	ng khoán nhà và l�y tin ra ho�c hàng tháng ho�c t�ng 
s� tr�n gói ho�c creditline.  B�n dùng tin �ó �� làm nh)ng chuy�n gì b�n th�y c�n làm tr� vi�c 

i n��ng nó � casinos, ho�c dùng giúp �� thân nhân b�n bè bên nhà ho�c cúng Chùa cúng nhà 
Th�.  Tr��c khi quy�t ��nh nên tham kh�o cu�n sách AARP vi�t v Reverse Mortgages và vào 
web site www.aarp.org/revmort/ �� có thêm các tài li�u m�i nh�t v Vay Có C�m Th� 
(Reverse Mortgages).  Tuy c�m th� nh�ng b�n và bà xã v,n còn � trong nhà �ó cho ��n lúc v 
v�i ông bà t� tiên   � 
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SSIINNHH  HHOO��TT  NNAAMM  CCAALLII    

H�p M�t T�t Niên Quí Mùi và �ón Tân Niên Giáp Thân - AHCC Nam California.  

Theo th��ng l�, m�i 
l�n T�t ��n AHCC 
Nam Cali l	i h
p 
m�t ti�n ��a nm c� 
và �ón chào nm 
m�i. Nm nay, 
AHCC Nam Cali 
h
p t	i nhà hàng 
Paracels Seafood � 

Westminster, 
Orange County lúc 
11 gi� tr�a  ngày 
17/1/2004. Có t�t c� 
vào kho�ng 140 ái 
h�u và gia �ình 
tham d� (14 bàn). 
Ch��ng trình g�m 
có các ti�t m�c: Hàn 
huyên, Chúc T�t, 
Báo cáo sinh ho	t, 

Báo cáo tình hình tài chánh, L� trao b�ng Th��ng Th
 cho b�n ái h�u cao niên là các C� Lâm 
M� B	ch Tuy�t, Nguy�n 
H�u Tuân, Nguy�n Vn 
Ti�n và Phùng Duy 
Mi�n; ��c bi�t nm nay 
Ban Ph� Trách B�ng Ð	i 
Th��ng Th
 có trao t�ng 
2 B�ng M�ng Tiên Th
, 
1 b�ng cho C� Bà Hoàng 
Ðình Uyên thân m�u AH 
Hoàng Ðình Khôi �	t 
101 tu�i, và 1 b�ng cho 
C� Ông Hoàng Ng
c 
Thu�ng thân ph� AH 
Hoàng Ng
c Thân �	t 
100 tu�i vào dip T�t Giáp 
Thân. Ti�p theo, Ban Ð	i 
Di�n c� tuyên b� mãn 
nhi�m k� và trao quy n 
cho Ð	i H!i �  c" Ban 
Ð	i Di�n m�i cho nhi�m 
k� 2004-2006.  

 
AH ���nh ��o Tâm, Tôn th�t ��ng�	��
ng, Ti�p gi�i thiu Ban ��i din m�i  

 
������nh ��o, AH ���ng Thao, ���ng ��nh ���t 
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Sau khi th�o lu#n, toàn th� các ái h�u hi�n di�n � u ��ng ý Ban Ð	i Di�n AHCC Nam California 
nhi�m k� 2004-2006 
g�m có các AH Tôn 
Th�t Tùng, Tr$nh H�o 
Tâm, Nguy�n Duy 
Tâm và T� Minh Tâm.    

Ti�p theo là ti�c tr�a 
và hàn huyên tâm s� 
cho ��n 2 gi� chi u 
m�i chia tay  trong 
tình l�u luy�n sâu xa. 
Ð�c bi�t trong lúc d� 
ti�c AH Nguy�n 
Thành Thi�t (nay là  
T�  Kheo Thích Tánh 
Nh�) �ã bi�u di�n 
giúp vui m!t màn �o 
thu#t, và AH Tr�n 
M!ng Châu (nay là T� 
Kheo Thích Châu 
Vn) �ã ban m!t th�i 
pháp. 
 

 

AHCC Cali th�m AH 
Ph��c  

Trong tháng ba, 2004 AH 
Lê kh%c Thí và Hoàng 
�ình Khôi ��n thm AH 
Châu thành Ph��c t	i 
Nursing Home Garden 
Grove, CA. AH Ph��c b$ 
tai bi�n m	ch máu 12 
nm, � trung tâm này ba 
nm, không nói ���c, 
ph�i ch& tay trên b�ng ch� 
�� tr� l�i. Nm nay 68 
tu�i, ng�i xe ln, n b'ng 
���ng b�ng th#t �áng 
th��ng tâm. Mong anh 
em quen thân ghé thm 
anh Ph��c t	i �$a ch&: 
 
Garden Park Care Center, 
12681 Haster St, Garden Grove, Room 46A, CA 
Phone 714-971 2153 

AH Thí, Khôi th�m AH Ph��c 
 

 
AH Nguy�n t�n ���, ���ch ��nh Nh�, Ti�p, ���ch châu V�n, Tr��ng ��nh Huân. 



S� 83 - THÁNG 08/2004 TRANG 119  
 

 

SSIINNHH  HHOO��TT  BB��CC  CCAALLII    

T� trái sang ph�i: Các ch� Tuân, Tài, Qu�, Tu�t, Thi�p 
AH Tuân, Tài, Du�t, H�p, Hoàn, Qu�, Gi�ng, Hùng, Th�nh, Thi�p, Tu�t 

 

Hình ch	p AHCC vùng San Jose ngày 3/7/04 nhân d�p anh ch� Nguy
n Ng�c Tào ��n thm Cali 
T� trái sang ph�i: anh ch� Ng�, Qu�, Súy, Tu�t, Tào, Tài 
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TT��  ����CC  HH��PP  MM��TT  TT��TT  NNIIÊÊNN  AAHHCCCC  22000044  
Nh�t  ��c T�p Ghi. 

 
Sau l�n “ T� �	c Du Ngo
n Ng�c Lân” 

cách �ây hai nm, l�n này t� �	c [�	c thân 
t
m th�i] chúng tôi g�m có LMH, LND, NXH 
vàTHT thay th� TBQ v�ng m�t. R�i San Jose 
lúc 7:30 sáng ngày 16/01/04, chúng tôi lái xe 
tr�c ch� Santa Ana �� d� bu�i h�p m�t AHCC 
Nam Cali 2004.T��ng trình v� bu�i h�p m�t 
ch�c ch�n là các �
i di�n Nam Cali ho�c anh 
B�u Hi�p �ã báo cáo ��y �� nên bài này ch� �� 
c�p t�i m	t vài câu chuy�n bên l� c�a chuy�n 
nam du mà thôi. 

��c Thân 3 Ngày. 

Ra kh�i nhà LMH ch�ng 15 phút thì m	t 
anh trong t� �	c có ��a ra m	t câu h�i là “�i 
ch i �	c thân th� này có s��ng không?” V�a 
h�i xong thì ba anh kia ��ng thanh nói”c� ra 
kh�i nhà là s��ng r�i”. H�i “t
i sao s��ng?” 
thì m	t anh ��c 2 câu ca dao: 

“Cá c�n câu bi�t �âu mà g� 
Chim vào l	ng bi�t thu
 nào ra” 
! �ây chim không nh"ng ��#c s� l�ng mà 

còn ��#c s� l�ng nh"ng 3 ngày n"a kìa v�y 
làm sao mà ch$ng s��ng. 

M	t anh n"a nói “ít ra là 3 ngày tao thoát 
��#c cái c%nh” : 

“Lão ông r�a bát quét nhà 
 Lão bà có g�i bm bà tôi �ây” 

M	t anh th� ba n"a nói “ra kh�i nhà s��ng 
l�m là vì”: 

• .&n nói không ph%i gi" k', tha h� x� 
nho, tha h� nói phét,tha h� k� truy�n ti�u 
lâm, truy�n c� tích. 

• Tha h� n nh"ng món mình thích 
nh� : g�u ,vè d�y, hành tr�n n��c béo, lòng 
heo, bí t�t, gi% c�y ... mà không b( bà xã 
v�a l��m v�a nh�c khéo “anh  i coi ch�ng 
máu cao �ó, anh  i coi ch�ng Cô 
[cholesterol] d�#t �ó.” Thi�t ra chúng tôi 
c)ng v*n nh� th�m là “Bà t+i này còn 
không s# n"a hu,ng chi là Cô.” 

Nh-t �(nh là ph%i s��ng r�i ch$ng v�y mà 
m	t anh b
n ��ng khóa c�a chúng tôi bên 

Louisiana �ã quy�t �(nh . “góa” không nh"ng 
ba ngày mà su,t cu	c ��i còn l
i c�a anh n"a 
kìa.  

Bò �iên . 

Lái xe ch�ng h n 1 ti�ng thì chúng tôi 
ng�ng l
i “La Casa De Fruita” n/m trên Ti�u 
Bang L	 152 �� n sáng. Theo l�i LND thì nhà 
hàng này n�i ti�ng v� th(t bò bí t�t v�a ngon và 
giá c% c)ng nh0 nhàng n"a. 

LMH g�i steak và khoai tây t� do “free 
fries”. Còn tam �	c kia, vì s# Bò �iên nên g�i 
tr�ng “m�t tr�i n/m s-p”, “m�t tr�i n/m 
ng�a”, “l�t qua l�t l
i nh0 nhàng” v�i dm 
bông và khoai tây nhà quê “country fries”.  

LMH n u,ng có v1 ngon lành l�m,  còn 
tam �	c kia thì c� c�m n2a kh� i kh� i m-y 
mi�ng dm bông và m-y mi�ng khoai tây mà 
nu,t không vô. Lúc b-y gi� LMH m�i nói “tao 
�ã b%o chúng mày là”: 

• T�ng Tr�.ng Canh Nông C� Hoa �ã 
tuyên b, là n th(t bò không sao c% [THT 
r-t nghi ng� v� l�i tuyên b, này.] 

• Tông Tông BUSH c)ng tuyên b, là 
ngài v*n x i bí t�t ��u ��u. 

• Tr��c khi báo chí �ng t%i m	t siêu 
th( t
i San Jose �ã mua m-y ch+c thùng 
x� ng thu	c l, bò �iên và �ã bán cho r-t 
nhi�u nhà hàng trong vùng v�y có n trúng 
ph%i bò �iên thì mình c)ng trúng r�i vì 
tu�n nào mình c)ng �i n ph. r�i �-u láo 
c  mà.  

• Cho dù có n ph%i bò �iên c)ng 
không sao c% vì c% m��i nm sau b�nh m�i 
b	c phát, 

• không bi�t lúc �ó mình còn s,ng 
hay �ã lên t� ng�i r�i. 

“T+i bay không tin tao v�y bây gi� có c�n 
“doggie bag” không ?” 

Sau b"a n sáng chúng tôi ti�p t+c lái xe �i. 
V�a �i v�a nghe nh
c, k� truy�n ti�u lâm 
[LND là vua k� truy�n ti�u lâm vì chuyên ��c 
báo th/ng Mõ và báo Tri�u Thành], nói 
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chuy�n chính ch(, chính em, 
truy�n Cô [cholesterol] t,t, 
Cô x-u, �i b	, t�p th. b/ng 
b+ng [Khí Công], luy�n D(ch 
Cân Kinh, ph. B�c, ph. 
Nam, ph. Tàu, rau mu,ng, 
giá s,ng... 

�-u láo và nói phét nên 
th�i gian qua r-t mau ch$ng 
m-y lúc chúng tôi �ã t�i 
Santa Ana. Tr��c khi Check 
In khách s
n, chúng tôi ghé 
ti�m ph. NH �� cho b+ng 
��ng kêu réo n"a nh-t là 3 
anh LND, NXH và THT tuy 
có n sáng mà c)ng nh� 
không. Chúng tôi g�i 2 �2a 
lòng heo n chung. &n riêng 
thì LMH g�i ph. vè d�y, 
NXH g�i ph. gân , nói là n 
gân b� gân và nh-t là ch� có bò �iên thôi ch� 
không có gân �iên, LND g�i ph. tái gân, nói 
là n th(t b� th(t n gân b� gân, n th(t filet và 
gân bò không b( �iên ch� n óc, x� ng, lòng và 
t�y bò m�i �áng s# thôi vàTHT, vua k3, g�i 
ph. gà cho ch�c n. 

T+i này nói �ùa THT là “ mày coi ch�ng 
�-y ph. thì ph. gà thi�t nh�ng n��c lèo có khi 
là n��c lèo bò �ó” . THT cãi li�n nh� sau “ húp 
n��c dùng gà thì bi�t ngay mà, n��c dùng này 
�ích th( là n��c dùng gà �-y” . LMH b�i thêm 
m	t câu “ không bi�t ch�ng h� l-y môi múc 
n��c dùng bò �� múc n��c dùng gà cho mày 
�ó” . 

Giai Nhân Áo Vàng. 

Sáng hôm sau chúng tôi d�y s�m xu,ng 
lobby nhâm nhi cà phê free c�a hotel. Tr�i h i 
lành l
nh u,ng ly cà phê nóng c)ng th-y ngon. 
Cà phê xong chúng tôi lai tr�c ch� ti�m ph. 
NH. Vì �� b+ng �� bu�i tr�a �i n h�p m�t 
AHCC nên chúng tôi ��u g�i ph. gà cho d4 
tiêu ngo
i tr� LND thì g�i cháo lòng. &n xong 
chúng tôi ghé nhà sách T� L�c �� xem sách 
c�p và �� mua m-y t� báo Xuân ��c trong 
nh"ng ngày T�t. Lúc �ó m�i có 9 gi� mà ti�m 
sách mãi 10 gi� m�i m. c�a nên chúng tôi th% 
b	 xem hoa ngày T�t. 

! Vi�t Nam, T�t nhà nào nhà n-y ��u ph%i 
có hoa. Mi�n B�c có th�y tiên, cành �ào còn 
mi�n Nam có mai vàng. M�u h�ng th�m c�a 
hoa �ào tiêu bi�u cho h� ng s�c r�c r5 c�a 
ngày xuân. M�u vàng c�a hoa mai thì t�#ng 
tr�ng cho phú quý, cao sang, h
nh phúc. Còn 
t
i �ây, gi� này sao ch� th-y dm ba cành �ào, 
cành mai xác s  không hoa không n+. C)ng 
may là còn có cúc �
i �óa, hàng trm ch�u cúc 
m�u vàng óng ánh, m�u c�a hoàng gia, m�u 
c�a vua chúa làm tôi liên t�.ng t�i m	t câu 
th  c�a Nguyên Sa trong bài th  “  Tu�i M��i 
Ba.” ; 

Áo nàng vàng anh v� yêu hoa cúc. 
Lúc này tôi th�m ��c ��#c th-y m	t giai 

nhân áo vàng ��ng bên hoa cúc �� tôi có th� 
th�.ng th�c ��#c bài “ Th  Xuân Áo 
Vàng” c)ng c�a Nguyên Sa: 

Mùa xuân em m�c áo vàng, 
� trong th� c� chim hoàng h�c bay,  
........ 
Anh nhìn em m�i b��c vào, 
Nhìn xuân, xuân c�t ti�ng chào ��u n�m. 

Ng�m hoa và xem sách xong là v�a t�i gi� 
h�p m�t AHCC. 

N i h�p m�t nm nay c)ng v*n là nhà hàng 
Paracels Seafood. Th�c � n thì c)ng gi,ng 
nh� m�i nm nh�ng �ây là m	t bu�i h�p m�t 
�� chúng tôi có d(p tay b�t m�t m�ng. chúc 

 
Ng	i: ��i, T�t, Ch��ng, Di�p,��ng,                           

��ng: Ngân, �	ng, Ph�,��� , Chuyên, Luân, �!"n. 
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t+ng l*n nhau, h�i thm tin t�c, s�c kh�e, ��ng 
khóa g�p ��ng khóa, ��ng nghi�p g�p ��ng 
nghi�p, ái h"u g�p ái h"u và c, nhân g�p c, 
nhân. C)ng nh� m�i nm, bàn c�a t+i này 
��#c c% Ái Vn l*n Mai Tr�ng Lý �ãi �� c% 
r�#u tr�ng, r�#u �� và xâm banh n"a.Ch� ng 
trình nm nay có h i khác �ôi chút, không có 
ca nh
c, [có l' t
i AV b�n vi�c hay t
i anh 
hùng th-m m�t r�i],làm ca s2 gà nhà THT h i 
bu�n, nh�ng �� bù vào �ó l
i có s� hi�n di�n 
c�a hai tu s2 Nguy4n Thành Thi�t và Tr�n 
M	ng Châu và nh-t là nhi�u màn %o thu�t c�a 
tu s2 NTT. 

S�ng Giàu, Ch�t Nghèo. 

Th� theo l�i m�i c�a AV, �úng 9 gi� t,i 
chúng t�i nhà anh ch( AV nh� tài lái xe c�a 
LND và tài ch� ���ng r-t chính xác c�a hoa 
tiêu THT. MTL và NXH �ã có m�t t
i �ây t� 
n�a ti�ng tr��c. Tuy tr�i �ã khuya nh�ng anh 
ch( AV v*n ti�p �ón chúng tôi r-t n�ng h�u. 
Th�c n ngày T�t thì có bánh ch�ng còn món 
n Tây thì có gan ng6ng, phó mát Camembert, 
b  l
t và bánh mì baguette t-t c% ��u chính 
hi�u con nai “ made in France” . Trong vòng hai 
ti�ng ��ng h� chúng tôi ��#c th�.ng th�c �� 
c% vang ��, Port và Cognac. LMH t� ng �,i 
c)ng bi�t chút ��nh v� r�#u nên  ��#c AV d*n 
cho xem phòng r�#u, r�#u vang �� trong t� và 
Cognac b�y trên t��ng, chai nào c)ng tr� danh 
c%. R�#u vào l�i ra chúng tôi bàn �� các th� 
chuy�n nh� n món gì u,ng r�#u gì.Tôm cá, 
th(t th�, th(t bò, th(t tr�u, sushi, sashimi �i v�i 
r�#u gì : tr�ng , �� hay sake. H�t nói truy�n n 
nh�u, chúng tôi l
i bàn qua thuy�t “  S,ng 
Giàu, Ch�t Nghèo.”  �
i khái thuy�t này nói là 
�i làm c�c kh� n�u có ti�n thì c)ng nên h�.ng 
th+, xài sao �� khi hai tay buông xuôi thì ti�n 
c)ng v�a h�t. Con cái mình ph�n �ông ��u 
��#c n h�c t�i n i t�i ch,n và khá gi% h n 
mình, �âu có c�n gia tài c�a mình và nh-t là 
bên kia th� gi�i �âu có ngân hàng �� mà mình 
chuy�n ti�n mang theo.Tuy không th-y ai nh�c 
t�i thuy�t “  S,ng Kh�e”  nh�ng tr��c khi ra v� 
AV có ��a m6i ng��i chúng tôi m	t b%n in t� 
internet t�a �� là “  Eight Brocade” .Ch�c AV 
c)ng �ã ngh2 t�i thuy�t này r�i vì “  Bát �o
n 
C7m”  là tám th� võ bao g�m c% khí công l*n 

v�n �	ng c  b�p, giãn gân giãn c,t do t��ng 
Nh
c Phi ��i nhà T,ng nghiên c�u �� binh s2 
luy�n t�p hàng ngày h�u gi" cho c  th� c��ng 
tráng. 

Gia ch� ti�p �ãi n�ng h�u không bi�t l-y 
chi �� cám  n thôi thì xin t�ng anh ch( AV 16 
ch": “ Th� n
p ph� ph�, ho
t �	ng gân c,t, 
th�p th��ng t� v�t, thích th�i ti�n b	” là bí 
quy�t s,ng lâu t�i 89 tu�i c�a hoàng �� Càn 
Long thu	c tri�u �ình nhà Thanh. ! vào th�i 
�ó, khi mà khoa h�c, y h�c và v� sinh còn l
c 
h�u th� mà ông s,ng ��#c t�i 89 tu�i thì k� 
c)ng là chuy�n hi h"u thi�t. 

“ Th� n�p ph� ph#”  có ngh2a là hô h-p 
không khí trong s
ch và �úng cách. 

“ Ho�t ��ng gân c$t”  có ngh2a là v�n �	ng 
c  b�p,giãn gân giãn c,t. 

“ Th%p th��ng t� v%t”  có ngh2a là 10 b	 
ph�n nh� rng l#i, l�5i, c� h�ng, tai, m)i, m�t, 
da m�t, b+ng, tay chân, h�u môn ph%i th��ng 
xuyên day, xoa, bóp, vu,t, -n , co du6i �� cho 
các c  quan này luôn luôn ho
t �	ng và phát 
tri�n ��u ��n và 4 �i�u kiêng k8 nh�: khi n 
u,ng không nói chuy�n, khi �i ng� không nói 
to, có t�u không ham, có s�c không say mê.  

“ Thích th�i ti�n b�”  có ngh2a là n u,ng, 
t7m b� các th�c gi�u ch-t dinh d�5ng �úng lúc 
và �úng �	. 

Bò Lành. 

Ch� nh�t, tr��c khi “  Tung Cánh Chim Tìm 
V� T� �m” , chúng tôi ��#c anh ch( Nguy4n 
Vn Ph� m�i n h� tíu t
i nhà hàng P. Nhà 
hàng này do LND ch�n, ngon hay không ngon 
thì �� tùy LND phê phán. C)ng xin cám  n 
anh ch( NVP. 

Trên ���ng v� chúng tôi ghé l
i Harris 
Ranch �� �� xng và n tr�a. Harris Ranch n�i 
ti�ng v� bò “  n chay” . Sau khi ��#c Manager 
nhà hàng xác nh�n là bò . �ây sanh t
i Cali, 
l�n lên t
i Cali ch� không ph%i bò nh�p c%ng 
t� Canada và bò . �ây ch� “ n chay, n c�” mà 
thôi nên t-t c% t� �	c chúng tôi ��u order 
STEAK, bò lành mà không n c)ng u�ng. 

G�n t�i nhà LMH thì c% b,n chúng tôi ��u 
h�i “  Ch�ng Nào L
i �i N"a �ây?”  

Any time, any time!                � 
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Phi Ng�c Huy�n 

II..      MMÙÙAA  GGIIÁÁNNGG  SSAANNHH  NN��MM  22000033  
Theo thông l�, AHCC Houston  Texas, 

th��ng h�p m�t vào d�p cu�i n�m trong mùa 
Giáng Sanh. 

Bu	i h�p m�t n�m nay 
��c t	 ch�c vào t�i 
ngày 20 tháng 12 n�m 2003 ti T� Gia AH 
Nguy�n V�n Xá ti Sugar Land, Texas. S� 
ng��i tham d� t�t c� trên 20 ng��i, g�m gia 

ình công chánh và thân h�u do các AHCC 
m�i t�i. M�t s� AH v�ng m�t vì 
ang 
i Du 
Lich � n��c ngoài. 

 Ch��ng Trình H�p M�t g�m có: 
1 Góp Món �n Chung 
2 Thâu ti�n nuôi d��ng Lá Th� 

Công Chánh n�m 2004 
3 T��ng trình chi thu n�m 

2003 
4 Th��ng th�c các món �n c�a 

các nàng dâu Công Chánh. 
5 V�n Nghê. 
Ph�n V�n Ngh� do AH V� Qúy 

H�o Ph� trách v�i s� tr� giúp âm 
nhc c�a ban nhc Kh�i Hoàn luôn 
luôn 
��c các c  to hoan nghênh 
nhi�t li�t.  Ngoài ph�n ca hát c�a các qúy anh 
ch� AH/thân  h�u,  
�c  bi�t  n�m  nay  có  nhà 

th� Huy L�c Bùi Ti!n Khôi ngâm bài th� 
“Summa Cum Laude” do ông sáng tác 
" ca 
t�ng s� thành công c�a các h�c sinh Vi�t Nam 
ti Hoa K#;  di�n d�ch l�i Thánh Hi"n : “Bách 
Nh$n Thành Kim” c�a AH Nguy�n V�n %� và 
ph�n chuy�n vui “ Nh�ng Gi�c M� c�a 5 nhân 
v&t 
ã làm thay 
	i b� m�t c�a th! gi�i” do 
AH V� Qúy H�o s�u t�m. 

Sau cùng là ph�n rút th�m l�y hên do anh 
ch� AH %oàn K# T��ng ph� trách. 

Bu	i h�p m�t c�a AHCC Houston luôn 
luôn kh�ng khít tình ái h�u, b	 ích, vui t��i và 
s�ng 
�ng cho t�i phút chia tay 
�y luy!n ti!c. 

 
IIII  TTRRAAOO  BB��NNGG  MM��NNGG  ����II  TTHH����NNGG  TTHH��  CCHHOO  AAHH  ��IINNHH  KKÝÝ  NNGG��    
%�u n�m 2004, AH CC Houston có nh&n 
��c 
B�ng M'ng %ai Th��ng Th� cho AH %inh Ký 
Ng� do AH Nguy�n Kh�c Thí t' California 
g i t�i.  Ngày 6 tháng 2 n�m 2004 v'a qua 
AHCC Houston 
ã trao b�ng m'ng %i 
Th��ng Th� cho AH %inh Ký Ng� tr��c 
s� hi�n di�n c�a 
i gia 
ình AH g�m 
trên 20 ng��i. Nh� chúng ta 
ã bi!t AH 
%inh Ký Ng� sinh n�m 1918, là nhân 
viên k# c�u ti nha T	ng Th�  Ký b� 
Giao Thông và Công Chánh. Vì là m�t 
nhân viên �u tú, AH %inh Ký Ng� 
ã 

��c t�ng nhi�u Huy Ch��ng do các B� 
tr��ng Công Chánh trao t�ng. Ngoài ra 
AH %inh Ký Ng� còn là m�t Tr�ng Tài 
Túc C�u qu�c t! n	i danh n�a. Nhân d�p 

này, AHCC Houston xin m'ng AH và gia 
ình 
cùng chân thành c�u chúc AH  Phúc Nh� 
%ông H�i và Th� T( Nam S�n 
" vui cùng con 
cháu. 

 
Ch� Qúy,Huy�n,Khoát,H�o,T��ng,AH Xá, Ð� 

 

AH Ð�, Huy�n, Ng�, Ch� Ng�, Huy�n, T��ng, AH T��ng 
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SSIINNHH  HHOO��TT  AAHHCCCC    
VVÙÙNNGG  HHOOAA--TTHHIINNHH--����NN  
MMÙÙAA  XXUUÂÂNN    GGIIÁÁPP  TTHHÂÂNN  ((44//2255//22000044))  

 
Bùi Thanh D��ng 

 
 

Bu�i h�p m�t th��ng niên AHCC/HT�, 
mùa Xuân Giáp Thân (2004), �ã ��	c t� ch
c 
vào ngày Ch� Nh�t 25 tháng 4 nm 2004, lúc 
12 gi� tr�a, t�i t� th�t AH Tr�n Hu�nh �ình 
Ph��ng, Virginia. 

H�u h�t các AHCC và Thân H�u CC cùng 
phu nhân �ã ��n tham d� �ông ��, t�ng s� vào 
kho�ng trên 60 ng��i.  ��c bi�t k� h�p n�y, 
chúng tôi có m�i thêm m�t s� AHCC m�i di 
chuy�n v� ho�c m�i gia nh�p gia �ình 
AHCC/HT�:  KS B�ch Vn Hà, KS Hu�nh 
Công �n, KS Lê Hi�n, và m�t s� b�n tr� t�t 
nghi�p � Hoa K�:  KS Hoàng Vinh, KS Thái 
Gia Cang, KS Phó Anh Dz�ng, v.v. 

T��ng trình sinh ho�t AHCC/HT� - Th�o 
lu�n và �� ngh :  

1. H�i Ng�: �ón ti�p quý AH Ti�n S! 
Nguy"n Thành Thi�t (Tu 
s! Tánh Nh�) t# Cali ��n 
ngày 10/4/043, t�i nhà 
hàng C�m Chay � 
Maryland, tr��c khi �i 
Australia �� ti�p t$c tu 
hành . 

2. Tin Vui:  L" Vu 
Quy th
 n� Tr�n Quyên 
Qu�nh c�a AH Tr�n Vn 
Phúc s% c& hành vào ngày 
7/10/04 t�i Virginia .     

Thêm m�t s� cháu n�i 
ngo�i m�i c�a các 
AHCC/HT�, v.v. 

3. Tin Bu�n:  Toàn 
th� AH và TH cùng các phu nhân �ã �
ng d�y 
dành m�t phút m�c ni�m ��n các AH �ã t# 
tr�n trong th�i gian v#a qua:  Nguy"n S! Tín, 

Lê Sáu, Nguy"n T� Tùng, Võ H�u Hi�n, 
Tr��ng Quang Minh, Tr�n �ình Thng, Tr�n 
Ph��c Th�, Lê Th  Mai .  

4. K�t qu� LTCC 82:  Ban ��i Di�n 
trình bày k�t qu� và kinh nghi�m LTCC 82.  
'n loát: 700 s� (thay vì 1000 s� nh� tr��c  
�ây).  Phát hành (theo DSCC Active c�p nh�t 
hoá): 620 s� (thay vì 720 – 750 s� nh� tr��c 
�ây).   

T�n phí:  In:  $2,000.00 
  �ánh máy:      120.00 
  C��c phí:   1,543.97 
  Linh tinh:      190.09  
  T�ng C�ng:   $3,854.06 
V�n �� y�m tr	 v(n ti�p t$c ��u ��u và tính 

��n hôm nay (4/25/04), t)n qu* vào kho�ng 
$9,000.                 

5. Th�o lu�n xúc ti�n LTCC 83 s	p 

�n:  V(n ti�p t$c �� c& thành ph�n BPT 
/LTCC 83 h�u h�t nh� c� và b� sung thêm: 
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• AH Bùi Thanh D��ng:   �i�u 

h	p t�ng quát và Tài chánh. 
• AH Nguy"n �
c Chí:  Ti�p 

nh�n bài v�, th� t#, email, liên l�c, v.v. 
• Ban Biên T�p:  AH B&u �ôn, 

Ngô N(m, Hoàng Ng�c �n, Nguy"n �
c 
Chí, Nguy"n Vn B�nh:   Duy�t xét và 
ch�n l�c bài v�, th� tín, trình bày, �n loát, 
v.v. 

• Ban Y�m tr	 LTCC và DSCC:  
AH Bùi Thanh D��ng, D� Thích, 
Nguy"n�
c Chí. �i�u ch+nh và c�p nh�t 
hóa Danh Sách Ái H�u và Thân H�u CC � 
Hãi Ngo�i, duy�t xét l�i v�n �� y�m tr	 
LTCC t# vài nm qua.  

• Ban Phân Ph�i:   AH D� Thích, 
Bùi Vn �n, Nguy"n H�u Thâu, Tr��ng 
Minh Vi"n, Tr�n Hu�nh �ình Ph��ng, 
Hoàng M�nh T��ng, Tr�n Quang Nghi�p, 
v.v.  D� ki�n s% phát hành LT 83 vào tháng 
8/2004. 

 
6. Ban Ph� Trách LTCC n�m 2005:   

Sau khi ��c b
c th� c�a AH Lê Kh,c Thí �� 
ngh  BPT/LTCC/HT� ti�p t$c thêm m�t 
nhi�m k� n�a (nm 2005), ý ki�n chung là 

BPT/LTCC s% nghiên c
u, tham kh�o và quy�t 
� nh trong m�t bu�i h�p riêng sau n�y .  

 
Ngoài ra, còn có nhi�u �� tài h�u ích, linh 

tinh khác do các AH trình bày.  Ph�n vn-ngh� 
nh� tân c� nh�c và chuy�n hài h��c do các 
ngh� s! “cây nhà lá v��n” trình bày r�t ��c 
s,c, g)m có : Ca s! Nh�-H��ng (phu nhân AH 
Ngô �
c Nguyên), là ca s! tên tu�i � vùng Th� 
�ô, trình bày nh�ng b�n tình ca th�i ��i.  AH 
Nguy"n Vn Di t# Pennsylvania ca v�ng c� và 
k� chuy�n hài h��c r�t t�u. Ch� nhà Tr�n 
Hu�nh �ình Ph��ng ca c�i l��ng c�ng r�t 
mùi-m(n, làm cho bu�i h�p thêm ph�n náo 
nhi�t, hào h
ng. 

 

T�t c� m�i ng��i ��u ��	c th��ng th
c 
m�t b�a n tr�a ngon lành do chính bàn tay 
khéo léo c�a các phu nhân n�u n��ng.   

 
Bu�i h�p di"n ra trong b�u không khí th�t 

vui t��i, thân m�t, tho�i mái, thích thú, và 
ch�m d
t vào lúc 5 gi� chi�u. 

Ph� Chú:  Các AHCC/HT� �ã không quên 
y�m tr	 cho LTCC  nm 2004, hi�n di�n c�ng 
nh� v,ng m�t, t�ng c�ng là:  $770.00. 
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HH��pp  mm��tt  ÁÁii  HH��uu  CCôônngg  CChháánnhh  tt��ii  PPhháápp 
 

XXuuâânn  22000044  

 
Ngày h�p: Ch� nh�t 22 tháng 
2 n�m 2004 
 
N�i h�p: Ti�m �n H�i An 
    49 Boulevard Davout 
    Paris 20 e 

S� ng	
i tham d�: 17 ch� và 
Ái Hu 

 
C�ng nh� các n�m tr��c, m	t 
s
 Ái H�u không ��n chung 
vui ��c v�i �oàn th� vì lý do 
� xa, ho�c s�c kho� y�u kém. 

Sau ph�n th�m h�i nhau, các 
AH �ã vui v� trao t�ng B�ng 
M�ng Th�ng Th� cho hai 
AH Ph�m minh C�nh và Tr�n 
Minh v�a ��t tu�i 85-86. 
 
Trong b�a c�m thân m�t sau 
�ó, các AH c�ng �� c�p ��n 
v�n �� nuôi d��ng Lá Th� và 
Q�y Th�ng Th�, �� Ban Ph� 
Trách t�i Hoa K� có ph��ng 
ti�n duy trì m
i dây liên l�c 
c�a c	ng � ng Công Chánh 
n�m châu . 

Các AH hi�n di�n �ã s
t s!ng 
�óng góp �ng h	 Lá Th� và 
Q�y Th�ng Th� (s" có báo 
cáo riêng c�a AH Hoa Tr�#ng 
Xuân) tr��c khi chia tay lúc 
15:00 gi# . 

T	
ng thu�t: Tr	�ng nh	 Bích  

 
AH Tr	�ng nh	 Bích,D	�ng Ðen,Hoa tr	
ng Xuân,Ph�m minh 
C�nh,TH H� minh C�nh,ch� Hoàng �ình Tuyên,Lê ng�c Th�ch 

 
Ch� Hoa tr	
ng Xuân,Phan v�n Lâm,H� minh C�nh, 
TH Lâm ng�c Di�p,AH Phan ki�u D	�ng, Tr�n Minh 
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AAHHCCCC  PPhháápp        
ttii��pp  ��óónn    AAHH    
HH��    ����nngg    LL��    
tt��  CCaalliiffoorrnniiaa..  
 
 
 
Sáng hôm th� hai 5/04/2004, 
chúng tôi m�i ti�p xúc ���c v�i 
AH H� ��ng L	 �ang ghé Pháp 

trong chuy�n Âu du. Vì th
i gian r�t 
h�n hp, AH L	 cho bi�t ch� có th� 
dành cho AHCC Pháp m�t bu�i tr�a 
ngày 6/04/2004 mà thôi. 

Th� là m�t cu�c h�p m�t ���c t� 
ch�c t�i nhà hàng Phú Ðô, Qu�n 13 
Paris, ngày th� ba 6/04/2004 vào lúc 
12 gi
. 
 

Hi�n di�n có 11 ng�
i: 

- Anh ch� H� ��ng L	 và bào 
�� H� ��ng Trí. 

- Ái h�u : Tr��ng nh� 
Bích, Ð� h�u H�a và anh 
ch� Hoa tr�
ng Xuân. 

- Thân h�u : Anh ch� Ph�m 
v�n Tho�i, Anh ch� Ph�m 
�ình Liên. 

 
Anh ch� em g�p nhau tay b�t m�t 
m�ng. Có nh�ng v� xa cách nhau 
��n 50 n�m, nay có d�p g�p l�i 
hàn huyên tâm s� th�t là vui v�, 
mãi ��n 16 gi
 m�i chia tay ra 
v�. 
 

Ng��i ghi: Ð� h�u H�a 

 
AH Xuân, Bích, L�, Trí, Tho�i 

 
Anh ch� Liên, ch� L�, ch� Tho�i, ch� Xuân 

 
Ð�ng: AH H�a, L�, Tho�i 

Ng�i: Anh ch� Liên, ch� L�, ch� Tho�i 
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SSIINNHH  HHOO��TT  ÚÚCC  CCHHÂÂUU  
 
 
SSiinnhh  HHoo��tt  AAHHCCCC  SSyyddnneeyy     Hu�nh Thanh Quân 
 
Tr��c h�t chúng tôi xin cám �n các AHCC/HTD. 

Chúng tôi �ã nh�n ���c lá th� 82 (k	 c
 ��a CD) và �ã phân ph�i ��n tay các AHCC/Sydney 
trong bui h�p m�t ngày Ch� nh�t 29 Feb 2004, g�m có các AH : 

1- Tr�n Vy B�ng              2 
2- Nguy�n Thành Ð�m    2 
3- Nguy�n An Ð�ng        2 
4- Tr�n Th� Dung             1 
5- Nguy�n Ánh Hoa         1 
6- Nguy�n V�n Kh�y    2 
7- Vi H�u L�c                  2 
8- Lê M�u                       1 
9- Lê Quang Nguyên       1 
10- Tôn Th�t Phát            1 
11- Ðào Kim Quan          2 
12- Hu�nh Thanh Quân   2 
13- Nguy�n V�n Thông   2 
14- Nguy�n Ð�c Tú        2 
15- Nguy�n Bát Tu�n      1 
16- Tr�n Anh Tu�n         1 
17- Lê Nguyên Tùng      2 

Chúng tôi �ã bàn th
o v� vi�c Sydney có nên �
m nh�n Lá Th� 2005 không? 

1/ V� nhân s , có kho
ng 20 AH nh�ng h�u h�t ��u còn �i làm toàn th!i gian. 

2/ V� ngân kho
n (tính ph"ng ch#ng cho 700 lá th� /150 trang): 

Ti�n in kho
ng  Aus $ 7000.00 

Ti�n g�i  
- n�i ��a Úc  80 Ltcc   400.00 
- ngo$i qu�c 620 Ltcc   6200.00 

Linh Tinh                      400.00 

 T�ng C�ng: Aus $ 14000.00 

Nh� v�y có l% quá m&c so v�i 
lá th� th c hi�n � M' ? 

Ngoài ra, AH Ngô Hoà Bình 
và Ð( Qu�c D)ng r�t ít khi có 
m�t, nên không còn làm Ð$i 
di�n � Sydney nh� �ã ��ng 
trong bìa trong c�a Lá Th�. 
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SSiinnhh  HHoo��tt  AAHHCCCC  MMeellbboouurrnnee   Lê nguyên Thông 

Sau �ây là m�t vài tin 
t�c v� nh�ng ho$t ��ng 
c�a AHCC Melbourne  
trong th!i gian v#a qua. 
Xin tóm t&t vài hàng �	 
AHCC các n�i bi�t tin t�c 
sinh ho$t c�a ��a ph��ng 
này. S� ti�n �óng góp �ã 
���c chuy	n qua AH, 
danh sách �ính kèm trong 
email g�i k� tr��c r�i, xin 
quý AH l�y l$i t# email 
tr��c. 

Ban *$i di�n AHCC Melbourne v�n nh� c) nh�ng k� h�p m�t ngoài tr!i k� t�i s% do hai 
AH V) �ình Ng) và *oàn �ình M$nh t ch�c. 

Xin g�i �ính kèm bài do ch� Bùi Châu Thiên H��ng là bà xã AH Nguy�n C� g�i �óng góp 
vào LTCC k� t�i, xin BPT coi và n�u th�y thích h�p thì xin cho ��ng trên LTCC. 

K� h�p v#a r�i có s  tham d  c�a AH *inh v) K� t# Queensland xu�ng Melbourne lo nh�p 
h�c cho con trai út vào *ai h�c Monash. AH K� h�c khoá 11 C*CC n�m 1968-72. Ngoài ra 
c)ng có s  tham d  c�a Thân h�u Minh, K' s� Công Ngh� n�m 1968-72 ��n chung vui l�n �àu 
tiên v�i AHCC Melbourne m�c d�u anh cùng gia �ình �ã � �ây lâu n�m nh�ng không bi�t sinh 
h�at c�a nhóm AHCC mà ��n tham d .  Thêm vào �ó, AHCC Melbourne c)ng ���c �ón ti�p 
AH Nam ��n Melbourne th�m gia �ình và du l�ch Úc Châu. R�t ti�c là không có hình 
nh nào �	 
g�i sang. 

Xin g�i vài b�c hình bui h�p m�t ngoài tr!i 
ngày 14 Mar 2004 có hai anh K� va Minh. 

AHCC Melbourne ���c tin AH Tr�n �ình 
Th�ng � Montreal �ã th�t l�c, anh em t$i �ây r�t 
�au bu�n và xin g�i l!i chia bu�n cùng ch� Th�ng 
cùng các anh em Montreal. Anh Tr�n �ình Th�ng 
m�t �i là m�t m�t mát l�n lao cho t�t c
 chúng ta, 
anh là m�t AH kh
 kính và ho$t ��ng tích c c v�i 
AH các n�i. 

AHCC Melbourne v#a tham d  m�t bui t+ng kinh c�u siêu 49 ngày cho c+ Bà Bùi Kim 
K�, Thân M�u c�a AH Bùi kim B
ng t$i chùa Hoa Nghiêm. 

AHCC Melbourne c)ng nh�n ���c tin thân ph+ c�a TH Tr�n M$nh Hi�p là  C+ Ông Tr�n 
v�n Th,m, pháp danh là Tâm Th�c, th�t lôc t$i Hu� ngày 5/5/2004 t�c là ngày 17/3 Giáp Thân, 
xin chia bu�n cùng gia �ình TH Tr�n m$nh Hi�p. 

AHCC Melbourne c)ng ���c tin tr� là Thân Ph+ c�a AH Hoàng th� Minh Tâm �ã th�t l�c 
t$i Vi�t Nam vào ��u n�m nay, xin thành kính chia bu�n cùng AH Minh Tâm cùng gia �ình. 

V� vi�c ph+ trách LTCC n�m 2005, AHCC Melbourne xin ���c h-n l$i m�t ngày g�n �ây 
trong t��ng lai, hi�n nay ch�a �� kh
 n�ng lo vác ngà voi.  � 
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SSIINNHH  HHOO��TT  VVIIEETT  NNAAMM  
1.  Nhân hai AH Kh��ng Hùng Ch�n t� M� và Nguy�n Hoàng Nh�n t� Pháp v	 th
m Vi�t Nam, 
�ã có mt bu�i h�p m�t thân m�t t�i Saigon hôm 3 tháng 4, 2004, qui t� hai ch�c AH C�p Th�y 
(CTH)/ Qu�c Gia Th�y C�c (QGTC). AH Nguy�n v
n Sang ��ng ra t� ch�c bu�i h�p m�t. 

So v�i Ki	u L, Ð�a 
Chánh, Th�y Nông thì 
CTH/QGTC là mt c� 
quan nh� và sinh sau. 
Cách �ây b�n ch�c n
m, 
s� anh em cùng chung s�c 
gây d�ng c� quan là 
nh�ng ng��i tr�, nay vài 
ng��i �ã m�t, s� còn l�i 
�ã b��c qua tu�i l�c tu�n 
và th�t tu�n. 

Ði�m l�i thì th�y m�t các 
AH Nguy�n v
n G
ng 
CSCC 57, Nguy�n danh 
Vang CSCC57, Tr�n 
ph��c Th� KSCC58, Lê 

v
n H��ng KSCC73 (qua ��i vì b�o b�nh) và AH Hu�nh kh��ng Minh CSCC61 (t  n�n khi 
v�!t biên). Tr"i qua th�i gian dài chi#n tranh và nh�ng bi#n c� �au th��ng ti#p theo �ó, anh em 
còn l�i t� b�n ph��ng tr�i nay còn có c� hi g�p nhau, là mt ph��c l�n. 

Hi�n nay ng��i c$ c�a CTH/QGTC bao g%m m�i c�p còn s�ng t�i Vi�t Nam và có ��!c ��a ch& 
là kho"ng 120 ng��i, trong �ó có kho"ng 30 K� s� và Cán s�. 

  Bùi H�u Lân 

2.  T#t n
m nay 2004, AH Lê kh'c Thí có d�p th
m mt s� AH ( Vietnam.  

 
 
 
 
T� trái qua ph"i:  
 
Quý Anh Ch�  
 
-  Nguy�n th# Di�n,  

-  Lê Kh'c Thí,  

-  V
n v
n Ðây 
 

 
Lê Kh�c Thí 
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SSIINNHH--HHOO��TT  ����II  TTHH����NNGG  TTHH��  
VViieett  NNaamm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH Lê chí Th�ng, Hoàng �ình Khôi, Bùi h�u Lân, Tr�n v�n Quình, V�nh Quý 

 

HHooaa  KK��  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH Lâm M� B�ch Tuy�t, Nguy	n H�u Tuân, Nguy	n V�n Ti
n, Phùng duy Mi	n 
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PPhháápp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH Tr�n Minh,Ph�m minh C�nh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch� Ngâm,AH Ngâm,Ha 
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 Ban Ph� Trách Lá Th� AHCC xin thông báo 

cùng toàn th� AH trong gia �ình Công Chánh 

các tin vui nh�n ���c sau �ây : 

  

Th� n� c�a Anh Ch� Tr�n v�n Phúc 

Là cô Tr�n Qu�nh Quyên 

K�t duyên cùng c�u  Jason David Tam 

th� nam c�a Ông Bà Yu Kap & Sau- Yin Tam. 

Hôn l� �	
c c� hành ngày 10 tháng 7 n�m 2004 ti 

Herndon, Virginia 

 

Tr	�ng nam c�a ch� AHTr�n Ðình Th�ng 

Là c�u Tr�n Ð�ng Tuân, Simon 

K�t duyên cùng cô Nguy�n Bích H�ng 

tr	�ng n� c�a ông bà Nguy�n V�n Nho. 

Hôn l� �	
c c� hành ngày 18 tháng 7 n�m 2004 ti 

Montreal, Canada 

 

Ban Ph� Trách Lá Th� AHCC cùng toàn th� Ái H�u xin chia vui cùng 

anh ch� AH Tr	n v
n Phúc, và ch� AH Tr	n �ình Th
ng 

và chúc các cháu  TR�M N�M H�NH PHÚC 
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Ban Ph� Trách Lá th� AHCC xin thông báo 

cùng toàn th� AH trong gia �ình Công Chánh 
nh�ng tin bu�n nh	n ��
c sau �ây : 

 
*Hi�n thê AH Nguy�n Quang Di (khuê 
danh Lê th� Ng�c Dung) Pháp danh Chi 
Ngh	a, t th� ngày 9 tháng 1 n�m 2004 ti 
Montreal, Canada 
H	�ng th� 84 tu�i 

*AH Tr
�ng Quang Minh, KSCC (1956-
1960), t� tr�n ngày 18 tháng 1 n�m  2004, 
ti Motte-Servolex, FRANCE. 
H	�ng th� 67 tu�i. 

*AH Võ h�u Hin, KSCC, t� tr�n ngáy 25 
tháng 1 n�m 2004, t�c ngày 4 tháng 1 n�m 
Giáp Thân, ti Nimes, FRANCE. 
H	�ng th� 69 tu�i 

*Thân M�u AH V� Ng�c C�n là C� Bà 
V� Ng�c Lâm, Khuê danh Cecile Bùi 
Khánh Ð�ng, t th� ngày 6 tháng 2 n�m 
2004 ti Montreal, Canada 

*AH Nguy�n s� Tín, Pháp danh Chánh 
Tín, KSCC, t� tr�n ngày 7 tháng 2 n�m 
2004 ti Fairfax, Virginia, USA. 
H	�ng th� 79 tu�i. 

*AH Tr�n Ph
�c Th�, KSCC Khóa 1958. 
t� tr�n ngày 15 tháng 2 n�m 2004 ti Sài 
gòn, Vi�t Nam và �	
c an táng ti quê 
nhà, huy�n Cái Bè, t�nh Ti�n Giang ngày 
17 tháng 2 n�m 2004. 
H	�ng th� 71 tu�i. 
 

*AH Tr�n Ðình Th�ng, Pháp danh Tu� 
Th�ng, KSCC  Khoá 1959, t� tr�n ngày 9 
tháng 3 n�m 2004, t�c là ngày 19 tháng hai 
n�m Giáp Thân, ti Montreal, Canada 
H	�ng th� 70 tu�i 

 
*AH  Lê th� Mai, nhân viên S� D�ng C�, 
T�ng Nha Ki�u L�, t� tr�n ngày 21 tháng 
3, 2004 ti Orange County, California. 
H	�ng th� 64 tu�i. 

 
*Thân M�u AH V� Ðình B�n là C� Bà 
V� Ðình T
�ng, nh� danh Maria 
Nguy�n th� Ngát t th� ngày 29 tháng 3 
n�m 2004 ti Sacramento, California. 
H	�ng th� 88 tu�i. 

 
*Thân ph� AH Hoàng ng�c Thân là C� 
Hoàng ng�c Th
�ng,  t� tr�n ti Vi�t 
Nam ngày 10 tháng 4 n�m 2004. 
H	�ng th� 101 tu�� 

 
*D
�ng M�u AH �� h�u H�a là Bà 
Elisabeth Gertruda �� th� Di�u, t� tr�n 
ngày 20 tháng 5 n�m 2004, t�c là ngày 
m�ng 2 tháng 4 n�m Giáp Thân ti Saigon, 
Vi�t-nam. 
H	�ng th� 96 tu�i. 
 

Ban Ph� trách Lá th� AHCC cùng toàn th� Ái h�u Công Chánh 
xin chia bu�n cùng qúy tang quy�n có ng��i thân qua ��i, 

và thành kính cu nguy�n h��ng h�n các v� qúa c� s�m ��
c v� mi�n v�nh c�u 
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KKÍÍNNHH  LLÃÃOO  ����CC  TTHH��   
 

Thân kính g�i Quý Ái H�u,. 
 
Trong 10 n�m qua �ã trao t�ng trên 30 b�ng, riêng n�m 2004 �ã t�ng 12 b�ng g�m 10 

b�ng �TT và 2 b�ng Tiên Th	 (100 tu
i). Trong s� �ó có 2 b�ng �TT t�ng 2 AH � Vit Nam 
(AH �� V�n Ch� - Th�y Nông, và AH Tr�n V�n Quình - Ki�u L�), 3 b�ng AH � Pháp, 5 b�ng 
AH � Hoa K� và 2 b�ng Tiên Th	 t�ng C� Bà thân m�u AH Hoàng �ình Khôi và C� Ông thân 
ph� AH Hoàng Ng	c Thân. T�ng b�ng Tiên Th	 c�ng s� tr� thành truy�n th�ng c�a AHCC t� 
lòng hi�u ��o v�i b�c sanh thành. 

Qu� �TT �ã ���c báo cáo trong LTTAHCC s� 82 (trang 145) còn t�n qu� $1,211.65, 
c�ng v�i m�t s� quý AH v a g�i �ng h� trong danh sách d��i �ây. Sau khi chi phí cho 12 b�ng 
n�m nay, qu� g�n khô c�n. Chi phí cho m�i b�ng kho�ng $100 USD ch�a k! b�u phí.  

�! chu toàn vic t�ng b�ng �TT và TT trong nh�ng n�m s"p t�i, Ban ��c Trách th#y 
c�n kêu g	i s$ ti�p tay �ng h� tài chánh c�a quý AH. 

 
Chi Phi�u �ng h�, xin g�i v�:              AH Lê Kh�c Thí 
                                                          3063 Madison Ave.  
                                                        Costa Mesa, CA 92626  
 
Ban ��c Trách B�ng ��i Th��ng Th	:  - Lê Kh�c Thí                - Lý ��i 
                                                                 - L�u v�n Qu�                - Hoàng �ình Khôi   

 
QU�  Ð�I TH��NG TH�  

                                                     
Danh sách quý AH �ng h	 qu
 ÐTT. 

                                                   T�ng k�t vào ngày 31/5/04  
 
AH � Pháp:  
Nguy�n Phan Anh EU20 
Tr��ng Nh� Bích 20 
Ph�m Minh C�nh 20 
Nguy�n H�u Công 20 
Tr��ng Công Ðáng 20 
D��ng Ðen 20 
Nguy�n Xuân Ð	c 20 
Phan Ki
u D��ng 20 
Tr�n V�n Hoành 20 
Ð H�u H	a 20 
Ph�m Duy H	a 20 
Bà Phan V�n Lâm 20 

Hà Minh Lý 10 
Lê Tr�ng Minh 20 
Tr�n Minh 20 
Lê V�n Ngâm 65 
Nguy�n Hoàng Nh�n 20 
Bà CaoT�n Tài 20 
Lê Ng�c Th�ch 50 
Tr�n V�n Thu 20 
Bà Nguy�n Ng�c Ti�p 20 
Hoàng Ðình Tuyên 20 
Ð�ng Tr�n Xính 20 
Hoa Tr��ng  Xuân 20 

C�ng:    545 EU = $ 610 US.  
 

AH � CANADA 
Ðào Tr�ng C��ng: 
   1)12/2003 - 150CAN= $109US 
   2) 4/2004  -  100   -   =     69.88 

C�ng:    $178.88US 
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AH � Hoa K�: 
Lê Tr�ng B�u US $  20 
Nguy�n Quang Cách    50 
Nguy�n Kim Ch��ng    20 
L��ng V�n Cu�i    20 
Lý Ð�i     50 
Ðoàn Trinh Giác    30 
Ph�m V�n Hi
n  20  
B�u Hi�p    10 
Nguy�n Xuân Hi�u    20 
Hoàng Ðình Khôi     20 
Tr�n Quý Minh     20 
Ðinh Ký Ng�    50 
Tôn Th�t Ng�     20 

Tr��ng Nh� Nguyên     20 
Nguy�n V�n Ph�    30 
Lê V�n Ph��ng    20 
D��ng H�ng Qu�    20 
Hoàng Ng�c Thân   100 
Lê Kh�c Thí     30 
Lâm Ð�c Th��ng     20 
Lê Quang Ti
m    50 
Nguy�n V�n Ti�n    50 
Hà V�n Trung   100 
Nguy�n H�u Tuân     20 
Lâm M� B�ch Tuy�t    20 
Ái V�n     50 

C�ng:     $ 880 US 
 
T�ng C�ng: 
 AH t�i Pháp:      $ 610.00 US 
 AH t�i Canada:   178.88   - 
 AH t�i Hoa K�:   880.00   - 
  $ 1,668.88 
 

T�NG K�T: 
 

Qu� còn l�i theo báo cáo ghi trong LTAHCC s� 82, trang 145: $ 1,211.65 
S� ti
n AH �ng h� tính ��n ngày 31/5/2004:   $ 1,668.88 
  
                                                                                            C�ng:     $ 2,880.53 
 
Chi phí cho 12 b�ng ÐTT n�m 2004 (k� c� b�u phí g�i qua Pháp 
                        3 b�ng và qua Texas 2 b�ng, cùng th� tín liên l�c):  $ 1,550.00  
             
                                                    Tn qu
 ��n 31-5-2004                $ 1330.53  
 

                                            B� túc T�ng k�t ��n ngày 4-7-2004 

Ngày 4-7-2004, AH Lê-kh"c Thí �in-tho�i ��n AH Ngô-N�m trong BPT và yêu c�u b
 túc ph�n 
AH � Hoa-k� �ng h� thêm nh� sau: 
 

Ph�m v�n ��i US$ 10. 
Lê m�u �áo 50. 
B�u  �ôn 50. 
Trình h�u D�c 20. 
Ph�m bá ��%ng 10. 
Ph�m nguyên Hanh 20. 
V� qúy H�o 22.22 

Tr�n �&c Huy US$ 20. 
Bà T� Huy�n 30. 
Mai tr	ng Lý 50. 
Nguy'n v�n M( 20. 
Bùi nh� Ti�p 20. 
Lê minh Trí 40. 
L�u thành Trung 20. 

C�ng s� ti	n c
a ��t b� túc n�y là :   $ 382.22 
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MM��CC  LL��CC  

LLÁÁ  TTHH��  ÁÁII  HH��UU  CCÔÔNNGG  CCHHÁÁNNHH  SS��  8833  
 
Lá Th� Mùa Thu BPT LTCC 1 
Th� Tín AHCC BPT LTCC 3 
Liên L�c LTCC 84 BPT LTCC        10 
 
Bài V� AHCC 
 

  

Chuy�n L� Vùng Hoa Th�nh     
 Ð�n  

Ngô N�m 11 

Ngày C�a M� Nguy�n ��t 18 
Ti�c Th�	ng AH Tr
n Ph��c  
 Th�  

Bùi H�u Lân và 
Ð�ng s� Khiêm 

21 

Vài Nét v Hin Huynh 
  Nguy�n S� Tín 

Tr�n Giác Hoa 23 

Nh�ng �o�n Khúc cho M� và 
cho Ch� 

Thiên H	
ng 25 

�i�m Nh�c Hoàng Nguyên NDS 29 
Nh�ng Ti�n B� K� Thu�t v 
  Bêtông và Thép 

Lê Thành Trinh 30 

Ph� Trách Lá Th� 2005 Nguy�n Ð�c Chí 33 
D�ng C
u B�ng Cách Xây  
 S�n Trên B�...   

Lê Nguyên Thông 36 

N��c và Saigon Th�y C�c Hà ng�c Th�ch 39 
Làm Công Tác K� Thu�t  
 v�i Cán B� Nhà N��c 

Nguy�n Công 
Thu�n 

46 

M�t K� Ni�m v�i �ài Vô 
Tuy�n ��ng V�ng Tàu 

Lâm Nht An 49 

T� Xa L� Biên-Hoà ��n  
 C
u M�-Thu�n  

Ch� Quang Ái 52 

Bèo D�t Mây Trôi (ti�p theo) U Tà 54 
Nh�ng Ng��i làm Vi�c  
 Cho ��n Ch�t 

Tràm Cà Mau 59 

Th t Th�p C! Lai Hi ? Nguy�n V�n �� 63 
Thi�n Ác Phân Minh V� Qúy H�o 66 
Phong Th�y M�n Bàn Tr�n Quan Nghi�p 69 
Ðôi ��a Và Mâm C	m Tr�n Quý Minh 73 
Tham Thin Nguy�n ��c Chí 75 
Ông Tr�i trong Tín Ng�"ng  
 Dân T�c 

Bùi ��c H�p 78 

T��ng S� và Ð�a lý Nam Cát 81 
Nh�ng �iu Khó Tin  
 Nh�ng Có Th�t   

L� Ð�ng 85 

Ph�	ng-pháp Xoa Bóp  
 Vi�t-Nam  

Nguy�n H�u Thâu 86 

Th#c U�ng Nguyên Ch t Nguy�n H�u Thâu 90 
L y Ch$ng Vi�t Kiu Tr�n Minh ��c 91 
Nha Trang Ngày V Tr�nh H�o Tâm 96 
Du L�ch Tây Ban Nha T� Minh Tâm 100 
Paris Mùa Hè R�c L%a  2003 Tr�n ��c H�p 104 
Th�m Úc Cho Bi�t S� Tình Bùi ��c H�p 107 
Con “Gopher” Trong V��n Nguy�n S� Tu�t 110 
C
m B�ng Khóan ��ng S� Khiêm 113 

Th� và Nh�c 
 

  

Ngày &y Th�o Anh 15 
M�a �
u Mùa H� ��ng L� 16 
H'i M� Vân Hà 28 
Vác Ngà Voi Ti�u Vác S� 35 
Ng��i  ��p  M�t  L
n  G(p Tô  V�n 38 
Ng"  R�ng … Nguyên Khoa  42 
“Le Lac” – H$ X�a Tô V�n ph�ng d�ch 43 
“Vieillir en Beauté”-��p  
 Tu)i Già   

Nguyên Khoa 
ph�ng d�ch 

58 

Nh� ...                   Tô  V�n 58 
B�n  Mùa  Tha  H�	ng V	
ng Th�o 

H	
ng 
72 

Th y C�nh  Nh�  Ng��i Tô  V�n 72 
C*t C' VQH 74 
Tr�ng R�m Lê Công Minh 77 
L�y Kiu Thiên H	
ng 80 
Bài Th	  N�m Giáp Tý Lê Công Minh 84 
Huyn Ca - L�c bát Thiên H	
ng 85 

Sinh Ho�t 
 

  

Sinh Ho�t Nam Cali  117 
Sinh Ho�t B*c Cali  119 
T# ��c H�p M(t T t Niên  
 AHCC 2004 

Nh�t ��c T�p Ghi 120 

AHCC Houston H�p M(t Phí Ng�c Huy�n 123 
Sinh Ho�t AHCC Vùng  
 Hoa Th�nh ��n 

Bùi Thanh D	
ng 124 

H�p M(t AHCC T�i Pháp Tr	
ng Nh	 Bích 126 
AHCC Pháp �ón Ti�p AH  
 H$ ��ng L� 

�� H�u H�a 127 

Sinh Ho�t Úc Châu Hu�nh Thanh Quân 
và Lê Nguyên 
Thông 

128 

Sinh Ho�t Vi�t Nam B.H.Lân và L.K.Thí 130 
Sinh Ho�t ��i Th�+ng Th�  131 

Tin Vui Bu�n, Tài Chánh   
và Danh Sách Công Chánh 
 
Tin Vui  BPT 133 
Tin Bu$n  BPT 134 
Kính Lão �*c Th� và  
 Qu� ��i Th�+ng Th� 

Lê Kh�c Thí  135 

T!ng K�t Tài Chánh c�a  
 BPT LTCC 2004  

Bùi Thanh D	
ng 137 

Danh Sách Ái H�u và  
 Thân H�u Công Chánh  

BPT 140 

B�ng M�c L�c  152 
 




