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Đọc Lại Lá Thư Cũ Số 63, 64 và 65
AH Trần Trung Trực
Trong bài này, chúng tôi xin tóm tắt những bài
viết trong 2BT (Bản Tin) và 1LT mà chúng tôi
thấy hay để cống hiến quí AH, để chúng ta có
thể hoàn tất nhiệm vụ.
1- Bài Giữ Gìn Sức Khỏe của AH Hoàng
Ngọc Ẩn.
Đây là kinh nghiệm sương máu của AH Hoàng
Ngọc Ẩn, chúng tôi xin ghi lại toàn bộ cho các AH
theo dõi cho chính mình.
“New Orleans, Dec 12-92
Thân gửi anh Phượng,
Về lại đây đã 2 tuần rồi, hôm nay tôi mới rảnh được
viết vài hàng thăm anh. Trước hết, xin cám ơn tất
cả các bạn ở Sacramento đã đến họp mặt với chúng
tôi vào đêm Thanksgiving đó, chứng tỏ tình AHCC
chúng ta rất đậm đà, không có một tổ chức nào gây
dựng được tinh thần ấy.
Nhớ đến các anh, tôi thấy có một món nợ là phải
viết một bài v/v “Làm sao biết được mình đang
bị nghẹt tim?” và hôm nay tôi xin viết về những gì
xảy ra cho chính tôi trước ngày bị mổ để làm 4 giây
bypass. Sau đây là những triệu chứng đã đến theo
thứ tự thời gian từ ngày bắt đầu (ngày 1) đến ngày
bị mổ (ngày 14):
Ngày 1: Sau khi cố gắng leo lên thang cao chừng
40 ft, để kiểm soát các mái BTCS đậy hồ nước, tôi
thấy đau rang rang ở ngực chừng 3 phút rồi hết,
xem như không còn thấy đau gì nữa
Ngày 2 đến 7: Mỗi lần đi mau hay chạy chừng 100
ft, hoặc bị hồi hộp vì mấy phút chót của trận
basketball thì tôi bị đau ngực lại, mỗi lần kéo dài từ
3 đến 6 phút, thêm ngột thở khó chịu, nhiều đợt đau
quá thấy mất sức rất mau lẹ

Ngày 8 đến 12: Những ngày này tôi đã biết lo sợ
nên tránh các việc trên, nhưng nó vẫn tái diễn, có
thể từ 1 đến 3 lần mỗi ngày. Tôi nhớ là nó đã xảy ra
một buổi sáng khi tôi chuẩn bị cho nổ máy xe để
chuẩn bị đi làm việc, hoặc sau khi ăn một bữa cơm
trưa rất ngon. Những đợt này đau kinh khủng, có
khi thấy đau toàn cả ngực lên đến 2 vai, tôi cảm
thấy ngộp thở và toát mồ hôi, trung bình kéo dài 5
đến 10 phút. Sau khi mổ, bác sĩ cho biết là tôi đã có
một lần minor heart attach, có thể đó là lần kéo dài
hơn 10 phút.
Từ mấy năm trước, tôi đã ăn uống cữ kiêng: ít ăn
trứng, không ăn mỡ và da heo. Nhưng sau này, tôi
nhận thấy là việc cữ đó chưa đúng mức. Điều quan
trọng nhất là phải tập thể dục mà tôi rất lười biếng
về việc này. Sở của tôi thường cho làm blood test
hàng năm và thử electro cardiogram test có ghi rõ
probality only 20% of heart attack, do đó, khi mới bị
đau ngực 1 tuần đầu tôi không lo về việc mình bị
đau tim. Tôi lại dấu kín bà xã, cho đến ngày 12 tôi
đoán không lầm là mình đã bị đau tim rồi nên mới
tự lái xe đến bệnh viện chỗ emergency yêu cầu
khám dùm để thử xem sao.
Tôi bị bệnh viện giữ lại và làm thủ tục giấy tờ, lúc
đó tôi mới gọi điện thoại cho bà xã đến và giải
thích:”anh không đau gì nặng, chắc bệnh viện giữ
lại check cho kỹ càng mà thôi.”
Thật tình, bệnh viện đã đoán biết tôi đau bệnh gì và
cho làm đủ thứ test trong 2 ngày liên tiếp như thử
máu, thử nước tiểu, chụp hình đủ chỗ, đo máu hàng
giờ, lấy electro cardiogram nhiều lần, thử
echocardiogram, và đeo máy monitor để họ tiện theo
dõi qua máy tim.
Ngày 14: Bệnh viện bắt tôi nhịn đói và không uống
nước từ 10 giờ nhất là catheterization test, bác sĩ
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cho một cái catheter, nhỏ như đầu ống mực viết Bic,
chích vào mạch máu lớn nhất ở háng rồi cho cả dây
đựng chất mầu chạy lên đến cuống tim và xịt màu
ra để thấy rõ trên màn ảnh tivi là chỗ nào trong tim
bị nghẹt, chính mắt tôi được thấy!
Sau đó, họ quyết định khuyên tôi nên chịu mổ ngay.
Nếu không, tôi có thể chết đi bất cứ giờ phút nào.
Tôi đã đồng ý và ký giấy ngay.
Tôi đã được cho thuốc mê và ngủ một giấc dài nhất
trong đời: 15 giờ 15 phút. Tôi đã được tỉnh dậy lúc
3:30 sáng ngày 29 tháng Ba năm 90 và tôi xem đó
là ngày sinh nhật thứ 2 của tôi.
Bác sĩ làm việc mổ trong vòng 6 giờ gồm đủ thứ
việc phải làm như đặt đủ thứ ống bên ngoài thay
thế hoạt động của tim và phổi, của lồng ngực và lấy
gân chân lên làm 4 dây bypass.
Nằm trong phòng hồi sinh 2 ngày xong họ đưa ra
ngoài, để họ theo dõi thêm vài ngày nữa. Đúng 1
tuần sau khi mổ, tôi có thể đứng dậy một mình đi
lại dễ dàng, tự túc làm việc như tắm rửa, vv…Bệnh
viện đã cho tôi về nhà nghỉ thêm 7 tuần nữa.
Bác sĩ có lưu ý tôi nên tập thể dục đều đều mỗi
ngày từ ½ đến 1 giờ, và phải kiêng cữ ăn uống thật
kỹ càng.
Nên ăn thứ no cholesterol, less satured fat, nên
uống loại decafeniates. Ăn thật ít muối, dùng dầu
ăn tốt và chỉ ăn thịt nạc (gà, cá), không da, mỡ, gân.
Số lượng giới hạn như sau:
-

Muối trong vòng 2 gam / mỗi ngày
Thịt cá 3.5 oz / mỗi bữa ăn
Dầu ăn (olive+safflower) 2 muỗng canh mỗi
ngày
Tôm, cua, 2 tuần được ăn 1 lần
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Xin chúc các anh bình an sức khỏe luôn và vạn sự
như ý.
Cám ơn AH Hoàng Ngọc Ẩn. Xin các AH đọc
xem cho biết những tình trạng phát giác trước
khi bệnh đau tim xảy ra và ráng kiêng cữ và
tập thể dục hàng ngày.
Bài 2 – Buồn Nhớ Cố Hương của AH Phan
Đình Tăng.
Bài này hay và ngắn, chúng tôi ghi lại cho quí
AH xem.
“Ngày mồng 5 tết Giáp Tuất, AH Nguyễn Văn
Quý, trưởng khối Kiến Tạo, nha Kiều Lộ Ngọc Lân
(New Orleans Department of Streets) qua đưa tôi
xem bản “Sấm Tiên Tri của Bà Chúa Liễu”. Đọc
đến đoạn cuối:
“… Ma tàn, Quỉ hết đến ngày Long Hoa.
Khỉ về, Gà gáy oa oa,
Bốn phương dấy động can qua kính trời.
Quỷ Ma chắc hẳn đi đời
Phụ Nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng.
Chó mừng Tân-Chủ rõ ràng,
Gần xa tấp nập Lên Đàng Hồi Hương.
Long-Hoa vạn nẻo muôn phương,
Rồng Tiên con cháu Việt-Thường vẻ vang.
Dịch Nôm:
Phụ Nguyên: chữ Phụ bên chữ Nguyên là Nguyễn
Chó = năm nay năm Giáp Tuất (1994) là năm Chó
Tân Chủ: vị tân nguyên thủ quốc gia họ Nguyễn
Tôi bình luận: -Họ Nguyễn chắc là anh rồi!
AH Quý cũng cười: -Vậy, tôi cũng có hy vọng
lắm!

Hy vọng còn lâu mới bị nghẹt.

Bình sanh, tôi không tin Sấm ký bao nhiêu, chỉ nói
cho vui thôi, vì tôi biết Sấm ký là do người đời phịa
ra cho hợp với nguyện vọng thầm kín của mình hay
của quần chúng. Tuy nhiên, khi đọc đến câu:
“Gần xa tấp nập Lên Đàng Hồi Hương”, tôi
không ngăn được nỗi nhớ bâng khuâng nơi
“Chôn nhau cắt rốn của mình”.

Bệnh viện có phát cho tôi một tài liệu để biết về việc
tại sao cần mổ và sau khi đó phải làm gì. Tôi trích 2
trang liên hệ đến thơ này để các anh xem cho biết.

Từ làng Phú Lương (Không đi thì thảm thì
thương, mà đi thì nhớ Phú Lương Chợ Cầu. Không
đi thì thảm thì sầu, mà đi thì nhớ Chợ Cầu Phú

-

Tôi đã cố gắng thi hành và kết quả rất khả quan:
Cholestorol từ 238 xuống 193, tension tốt 115-75,
cân nặng 134 lbs không hề thay đổi.
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Lương) nơi Quê Nội, đến Nam Phổ, nơi Quê
Ngoại …Bãi Dầu, Cồn Hến, chợ Đông Ba, cầu
Trường Tiền, cửa Thượng Tứ, dốc Nam Giao,
núi Ngự Bình, chùa Thiên Mụ, cầu Bạch Hổ,
điện Hòn Chén …

của một kỹ sư CC Pháp tên là Bouloche. Sau đó tôi
được một bậc đàn anh cho biết là ông này có
làm việc ở đó và khi về Pháp, trước khi chết có
dặn gia đình chôn ông ở đây vì ông mê phong
cảnh ở đây.

Không phải chủ quan mà tôi cho quê hương là đẹp.
Tôi đã từng nghe nhiều người ngoại quốc thật tình
mến chuộng vẻ đẹp của đất nước Việt Nam ta.

Người ngoại quốc mà còn mê nước ta như vậy,
huống gì ta! Vậy thì ngày nào “Gần xa tấp nập
lên đàng hồi hương nhỉ?”

Lúc học ở Pháp, một giáo sư trước có làm việc cho
nhà máy xi măng Hải Phòng nói với tôi là đa số các
kỹ sư cầu cống Pháp đến Việt Nam đều mê cảnh
Việt Nam. Các kỹ sư Cầu Cống Pháp khi tốt nghiệp
trường Bách Khoa ra thì được chia nhiều hạng: cao
nhất gọi là Ponts Métro, sau ra làm việc ở Pháp, rồi
đến Ponts Bases Aeriennes, sau ra làm cho phi
trường, cuối cùng là Ponts Colo (Colonial), sau
phải đi thuộc địa. Giáo sư bảo rằng các ông kỹ
sư Cầu Cống Pháp qua Việt Nam phần nhiều là
Ponts Metro, không bắt buộc đi thuộc địa
nhưng họ vẫn tình nguyện đi VN.

Cám ơn Thầy Phan Đình Tăng. Ngày đó chắc chắn
sẽ có, nhưng chúng ta không biết bao giờ xảy ra.

Vào năm 1974 có một ông kỹ sư Pháp đến tìm tôi ở
tổng nha Kiều Lộ Saigon, có thư của một bạn đồng
khóa của tôi là Louis Menard giới thiệu, để nói
chuyện thăm dò dầu hỏa ngoài khơi. Đây, đại khái
cảm tưởng của anh ta:
“Trước tôi có qua Việt Nam, tôi thấy ông có một
diễm phúc ở một nơi đẹp đẽ, mà lại có thể gọt đẽo
chất lượng mới của một nước đang mở mang. Ông
Menard nghe tôi nói cũng mê lắm. Như ông đã biết,
ông ta đang khai thác cái bằng sáng chế của ông
“Les Pressionmètres Louis Menard” để đo đất làm
nền móng, nhưng sau này khám phá ra là máy ấy
có thể dò dầu hỏa ngoài khơi rất có hiệu quả. Ông ta
đã bán bằng sáng chế cho Nhật hết cả vùng, trừ
miền Nam Việt Nam. Ông bảo tôi qua đây tìm gặp
ông để hỏi ý kiến, vì ông muốn có dịp làm việc ở
đây. Ông vẫn tiếc rằng, ở Pháp mọi công trình đã
làm gần hết, cho nên người kỹ sư chẳng làm gì
được bao nhiêu!”
Lại một hôm tôi đi trên đèo Hải Vân (giữa Huế và
Đà Nẵng) thì thấy cái mộ bia trên lưng con rùa.
Đến đọc thì thấy một dòng chữ Pháp đại ý nói mộ

3- Bài Băn Khoăn của AH Đồng Sĩ Khiêm.

Cám ơn AH Đồng Sĩ Khiêm, luôn nghĩ về quê
hương, khi du học ở Montreal, Canada và bây giờ
“bị” sang Mỹ vì không muốn sống trong gông cùm
CS, nhưng tâm trí luôn hướng về nguồn cội. Bài
viết ngắn, tôi xin đăng lại bài viết của AH.
AH mở đầu bằng 4 câu thơ:
“Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui cười nỗi lẻ loi
Tôi đã nghe nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu
4 câu thơ của Tô Thùy Yên trên màn ảnh video. Cái
hình ảnh của kẻ lầm lũi đi về với mái đầu sương
điểm ấy, phải chăng là hình ảnh tập thể Công
Chánh chúng ta trong tương lai khi trở lại quê
hương? Là một chuyên viên yêu nghề trước năm
75, tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình
với cái may mắn là gần như không dính với chính
trị. Rồi vì thời cuộc, tôi cũng như bao nhiêu người
khác đã bỏ xứ ra đi lưu lạc ở xứ người làm một kẻ
lưu vong. Tôi được cái may mắn là vẫn tiếp tục
nghề nghiệp của mình. Mặc dầu cuộc sống vật chất
đầy đủ và có thể nói nhiều hơn lúc trước và cái
“ego” được nâng cao nhờ địa vị cố vấn, tôi vẫn
hằng ưu tư về quê hương đất nước mình vì có hoài
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bão là một ngày nào đó tôi sẽ trở về tiếp tục đóng
góp vào việc kiến thiết quê hương của tôi, Việt
Nam.
“Ta về cúi mái đầu sương điểm” ấy đã nói lên
tâm trạng cùng hình ảnh của tôi cùng một số lớn
anh em của tập thể Công Chánh bây giờ, sau 20
năm xa xứ. Ngày này tuổi đời đã chồng chất, đầu
đã bạc nửa mái, cái hoài bão mà chúng ta hằng ôm
ấp từ gần 20 năm nay là trở về quê hương đã có thể
thực hiện được sau khi Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam.
Đã từng làm việc overseas từ hơn mười lăm năm
qua, tôi đã giúp nhiều nước chậm tiến trong phạm
vi nghề nghiệp chuyên môn của mình, tôi đã nhìn
thấy các nước gọi là “kém mở mang” càng ngày
càng vươn lên trên đà phát triển càng ngày càng
lớn mạnh về văn minh tiến bộ kỹ thuật cũng như
vật chất. Nhìn thấy nước người rồi nghĩ đến
nước mình mà thương xót. Ngày nay, tôi muốn
mang tài năng tim óc và bao nhiêu kinh nghiệm tôi
đã học hỏi ở xứ người trở về gọi là góp phần trong
việc trùng tu kiến thiết lại một Việt Nam với hạ
tầng cơ sở bị rách nát sau bao nhiêu năm chiến
tranh.
Với việc hủy bỏ cấm vận của chính phủ Mỹ, mọi
người chúng ta chắc ai cũng như tôi đều băn khoăn
tự hỏi: Về hay không về? Chúng ta như người bộ
hành đứng trước ngã ba đường mà không có bảng
tên chỉ dẫn.
Đi về hướng nào bây giờ?
Về Việt Nam để tiếp tục công việc bỏ dở? Ở lại đất
nước đã đón nhận chúng ta và cho chúng ta đổi sức
lao động để sống với vợ con? Chúng ta là những kỹ
thuật gia đã từng xây dựng và bảo trì cùng tu bổ
toàn thể hạ tầng cơ sở của Việt Nam trước khi bỏ
xứ ra đi thì liệu bây giờ nếu chúng ta về, chúng ta
còn được phép tiếp tục xử dụng sở trường của
chúng ta nữa hay không? Liệu sự hiểu biết kỹ thuật
của chúng ta có được thực sự trọng dụng không?
Liệu quê hương mà chúng ta tạm rời có thực sự cần
sự giúp đỡ về kỹ thuật chuyên môn của tất cả
người Việt hải ngoại? Rồi muốn kiến thiết thì phải
có tiền? Lấy đâu ra? Mỹ đâu có đổ tiền vào Việt
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Nam như trước 1973 khi họ dùng tiền để “mua”
tình bạn hữu (friendship). Tiền viện trợ của các
nước khác thì cũng có giới hạn, các công ty đầu tư
vào Việt Nam thì chỉ lo kiếm lẹ tiền để lo có chuyện
gì khỏi lỗ vốn. Tiền bán dầu hỏa thì chắc cũng có
giới hạn đó là chưa kể anh bạn “vĩ đại” đang chơi
trò cướp dựt ở đảo Hoàng Sa. Cứ nhìn các nước
bạn như Nam Dương với các giếng dầu vĩ đại sau
gần ¼ thế kỷ mà họ phải chạy theo sau nhu cầu
thực tiễn cấp bách của giới tiêu thụ bình dân thì
liệu Việt Nam với nhu cầu cấp bách trăm lần Nam
Dương có thể làm được gì trong thời gian ngắn để
nâng cao đời sống đồng bào chúng ta?
Đó là nỗi băn khoăn vô cùng to lớn của chúng ta
ngày hôm nay khi ta nghĩ về nước để phục vụ.
Chúng ta quyết định không về chăng? Đó là quyết
định không cần nhiều suy nghĩ làm bạc đầu, mất
ngủ! Tập thể chúng ta có thể nói hầu hết đều có
công ăn việc làm đàng hoàng. Một năm đi nghỉ hè
một lần! Các thủ đô lớn như Paris, Londres, New
York, Los Angeles, vv.. đều được chúng ta đi dến,
một điều là lúc trước năm 1975 khi còn ở bên nhà
chỉ là mơ ước không thực hiện được. Con cái của
chúng ta đã thành đạt, công ăn việc làm còn ngon
hơn cha của chúng, vậy chuyện ở lại quê hương thứ
hai chỉ là chuyện tất nhiên, khỏi cần phải bàn cãi
cho tốn nước bọt.
Nhưng khi chúng ta làm như vậy liệu lương tâm
chúng ta có bị cắn rứt hay không? Quê hương của
cha mẹ và của chính chúng ta, tại sao ta không phục
vụ mà lại phục vụ nơi ta đang ở để mỗi hai tuần
lãnh một cái “sét” về để trả nợ cho ngân hàng. Lẽ
tất nhiên, chúng ta chỉ nhìn tới khía cạnh kỹ thuật
và tình thương quê hương của vấn đề mà thôi. Lạm
bàn thêm với các khía cạnh nhiêu khê của chính trị
thì chắc chúng ta u đầu, sứt trán hoặc bị bắn bể
miệng mà rốt cuộc mọi sự đều không giải quyết chi
hết.
Rồi đây chắc sẽ có một số ít John Nguyễn, Bill
Trần, Liliane Lê, Jean-Marie Đinh, Johan Lý về làm
việc ở Việt Nam với tư cách cố vấn, nhưng họ vẫn
là các nhân viên của các công ty quốc tế Mỹ, Pháp,
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Đức, vv… Chúng ta là dân Công Chánh thì sẽ làm
gì? Chắc có gần tới 95% chúng ta áp dụng châm
ngôn: Do nothing, nothing wrong! Cứ một tuần đi
làm 5 ngày, đợi tới vacances đi chơi và thăm bạn bè
là yên chuyện!
Ai là người giúp tôi giải quyết nỗi băn khoăn này?!
Cám ơn sự sốt sắng và lòng yêu quê hương của
AH Khiêm. Câu chuyện này đã về quá khứ.
Nhưng nếu AH khi đó về VN phục vụ, như
những chuyên viên Việt ở Âu Châu làm, chắc
chắn AH đã không được toại nguyện, vì guồng
máy chính quyền CS là những người vô học
thức và tham nhũng. Nếu AH thương quê
hương, ráng dậy dỗ con cháu gìn giữ phong tục,
tập quán tốt của dân Việt, giữ lòng yêu quê
hương để khi xã hội quê hương thay đổi giúp
dân tộc và quê hương. Đó là ý kiến của chúng
tôi.
4- Bài Máy Bơm Gió của AH Vũ Đình Bon.
Bài ngắn, chúng tôi xin ghi lại cho các AH xem.
Bây giờ, nhiều tiểu bang ở Mỹ đã lập thêm loại máy
này để cung cấp điện.
Lời Tưa: Tựa đề “Khí Năng” sợ bao quát quá. Tựa
đề “Máy Bơm Nước Xử Dụng Sức Gió” lại quá
dài, thôi thì “Máy Bơm … Gió”, tam dịch từ chữ
“Windmill”. Xin các AH thông cảm.
“Dân Việt gần 80 phần trăm sống bằng nghề nông,
chân lấm tay bùn, một năm đôi mùa cầy bừa vun
xới, chém cây sống, trồng cây chết, làm lụng vất vả:
Tháng chạp là tháng trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
Tháng ba cầy vỡ ruộng ra,
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.
Nghề Nông trông mong vào trời. Ước gì mưa sa
đầy đồng để mạ lên tươi tốt, đơm bong kết hạt, để
lúa xay thành gạo, đem vui cho đời.
Trồng mạ vừa xong mà trời đại hạn: Ôi khổ thay
cho kiếp nông phu. Công việc đồng áng ngoài việc
bón phân nhổ cỏ đã mệt, lại thêm đào mương, tát
nước, đời khổ gấp đôi.
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Cổ nhân dạy rằng tứ khoái trên đời, ăn và ngủ là
hai cái “khoái” hàng đầu. Làm sao cho dân có đủ
cơm ăn áo mặc, có nhà trú nắng che mưa, là mục
tiêu chính của người lãnh đạo. Anh em Công
Chánh chúng ta là thành viên đắc lực giúp tay vào
việc thỏa mãn hai nhu cầu căn bản trên.
Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, lưng quay ra
biển Thái Bình Dương; mưa to gió lớn là chuyện
bình thường. Với những cơn gió tốc độ từ 10 đến
20 miles một giờ (5 đến 10 mét một giây), chúng ta
có thể dùng sức gió thay “cô kia” bơm nước vào
ruộng lúa, mương rau.
Máy bơm dùng sức gió được xử dụng tại Pháp,
Thụy Điển, Hòa Lan, Đan Mạch, vv.. Bộ máy gồm
một trục chong chóng đường kính từ 6 đến 14 ft và
một hệ thống chuyển nước. Trục chong chóng có
thể làm bằng tre hay gỗ. Vải gai hay nilon dùng làm
buồm. Bộ phận chuyển nước hình trôn ốc bằng
thiếc. Sức gió đẩy chong chóng làm bộ phận chuyển
nước quay đều, nước sẽ cuốn theo trôn ốc, chuyển
từ mương lên phần ruộng phía trên.
Xin mời quí AH cùng tham quan cảnh cô bé 14 hay
15 tuổi phụ thầy bu tát nước. Với chiếc gầu dai dài
4 phân, rộng 3 phân, khum khum một đầu, gầu có
thể chứa 13 lít nước. Mỗi phút cô tát được 25 gầu,
mỗi gầu tát trung bình 9, 10 lít nước. Với 8 giờ lao
động “vinh quang”, cô tát được 100 mét khối một
ngày.
Tương tự, một máy bơm nước với chong chóng
đường kính 6 ft, dùng bơm nước lên độ cao 2 ft. Với
vận tốc gió 10 mph, máy sẽ bơm:
Vol = 0.4 * D^2 * V^3 / H = 197 mét khối mỗi ngày
Chiếc máy đơn sơ làm việc gấp đôi cô bé! Với vận
tốc gió 15 mph, máy bơm:
197 * (15/10)^3 = 197 * 3.375 = 665 mét khối một
ngày.
Hơn 10 ngàn máy bơm nước vói những cánh quạt
buồm được xử dụng trong hệ thống dẫn thủy nhập
điền tại Crete. Hiện nay tại miền Trung Hoa Kỳ
150 ngàn máy bơm nước hàng trăm ft sâu, được
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dùng để cung cấp nước xử dụng trong nông trại và
nước uống cho gia súc.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Vì cơ giới hóa canh nông, có thể cảnh thơ mộng của
cô bé tát nước bên đình sẽ khó kiếm trong tương lai,
song tôi tin rằng lắm vì không phải miệt mài trong
công việc dưới mắt si tình của chàng thi sĩ ấm ớ nọ.
Với nguồn năng lượng thiên nhiên, và với chiếc
máy bơm đơn sơ, nếu có thể giúp nông dân thực
hiện hầu thay thế nhân lực trong công tác tát nước
nặng nhọc, AH chúng ta sẽ mãn nguyện vì đã thiết
thực chung tay vào việc nâng cao đời sống dân
lành.

Giữa thập niên 1970, các nước sản xuất dầu giảm
sản lượng làm giá dầu thô tăng vọt, giá điện theo đó
cũng tăng theo. Để khuyến khích tư nhân sản xuất
điện xử dụng nguồn năng lượng thiên nhiên như
sức gió, ánh sáng mặt trời, biomass, chính phủ Hoa
Kỳ giảm lãi xuất ngân hàng cũng như trợ giúp tư
nhân (tax incentive) đầu tư vào ngành này. Máy
bơm nước được biến chế để sản xuất điện kỹ nghệ.
Thay vì dùng những cánh quạt lớn của máy bơm
nước, chong chóng máy điện quay nhanh hơn, được
trang bị hai hay ba cánh quạt làm bằng fiberglass,
thanh (slender) và dài, cong vòng tựa như cánh
máy bay, có thể tự chuyển hướng tùy theo sức gió,
để tăng diện tích góp gió, và để máy điện sản xuất ở
mức bình quân, như thế, frequency điện sản xuất
không trồi sụt nhiều theo tốc độ thay đổi của luồng
gió.
160 cơ sở sản xuất điện xử dụng sức gió hiện đang
hoạt động tại California, cung cấp 2000 megawatts, hay 3.7 phần trăm tổng sản lượng tiêu thụ
của tiểu bang. Vào trung tuần tháng 8 năm nay,
SMUD (Sacramento Municipal Utility District) sẽ
khánh thành một nhà máy điện mới gồm 17
turbines quay gió tại Rio Vista, với mức sản xuất
50 mega-watts đủ cho 12000 gia đình xử dụng
quanh năm.
Hỡi cô tát nước đầu đình,
Cho tôi tát với chung tình làm đôi.
Cô còn tát nữa hay thôi,
Cho tôi tát với làm đôi vợ chồng.

(BPT: AH Vũ Đình Bon, tốt nghiệp UC Davis với
cấp bằng Tiến Sĩ Kỹ Sư, nguyên Giáo Sư Đại học
Sacramento State University, và hiện đang làm việc
cho tiểu bang Cali về ngành Cấp Thủy)
Cám ơn AH Vũ Đình Bon rất nhiều. Chúng tôi
cũng hy vọng dân Việt sớm dùng nguồn năng
lượng thiên nhiên này trong công việc nông
dân.
5- Bài Cung Đàn Hư Vô của AH Tâm Tràng
Ngô Trọng Anh.
Bài này dài và rất thâm thúy, chúng tôi tóm tắt sơ
lược trong 2 trang. Xin quí AH có thời giờ xem lại
2 hay 3 lần để hiểu thêm về ý nghĩa “Hư Vô” của
tác giả.
Tác giả mở đầu bằng bài thơ Venise của Nietzche:
“Đêm nâu ra đứng tựa cầu
Đàn ai vẳng lại khúc sầu xa xa,
Giọt vàng thánh thót tiếng ca,
Rung rinh mặt nước, âm ba dạt dào.
Thuyền ngang, điệu nhạc, ánh đào:
Bốn bề say đắm trôi vào hoàng hôn.
Nhạc vàng tràn ngập tâm hồn,
Tơ lòng thổn thức cung đàn hư vô.
Âm thầm ngâm khúc đưa đò,
Rung rinh với khối tình mơ muôn màu.
“Lắng nghe ta hát, ai đâu?”
(dịch bài thơ Venise của Nietzche)

1- Hư Vô và Lý Trí
Cách đây mấy năm, tôi đi dự một buổi ở khóa hội
thảo “Tôn Giáo và Hòa Bình” ở Berkeley. Có một
cụ bà thắc mắc hỏi Hòa Thượng Tuyên Hóa tại sao
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thế gian xinh đẹp và hoàn mỹ như thế này mà bảo
là không có, thật khó tin. Một giáo sư Phật khoa
thuộc đại học Hawaii, ngồi cạnh Hòa Thượng, đáp
rằng, trong câu hỏi của bà đã có sự trả lời: “Thưa
bà, hư vô rất khó tin với lý trí, chính tôi cũng
vậy”.
Quả thật, Hư Vô rất khó tin với phần đông những
ai nặng phần lý trí thay vì tâm linh. Trong khi Hư
Vô tâm linh bất khả tư nghị mà Phật giáo gọi là
Tánh Không, thì Hư Vô mà chúng ta biết được và
sợ hãi, lại chính là cái ngoan không, cái hoàn toàn
không, sự phủ định mọi hiện hữu, mọi cái có. …
Nhưng cái có, cái không, triệt để nói trên, mà mình
lầm tưởng đã nắm chặt trong tay, chẳng qua chỉ là
ảo ảnh, một hư dối do lý trí tạo ra như ánh trăng
dưới nước mà thôi:
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black hole. Những khám phá này làm ngơ ngác
lý trí nhi, nguyên xưa nay vô địch.
3- Chủ Nghĩa Hư Vô.
Hướng vào ngoại cảnh là lạc vào xa lộ thênh
thang và hấp dẫn của vô số chủ nghĩa. Óc
hướng ngoại đem chúng ta vào cõi hư vô tâm
hồn, với trong lòng trống rỗng tình thương, với
trong đầu tràn đầy kiến thức và nguy hại hơn,
tràn ngập giáo điều. Thế gian chấp Tướng hư
vô, quên Tánh hư vô, say mê Chủ nghĩa hư vô
mà sợ Kinh nghiệm hư vô.

Thử xem ánh nguyệt lòng sông
Này ai hay biết có, không, là gì?
Khi biết rằng ánh nguyệt chưa phải là mặt trăng,
chúng ta bâng khuâng ngơ ngác, rồi đâm ra sợ hãi
nếu chưa khai thác phần nội tâm, chưa biết
cuộc sống tâm linh, Trung Đạo Phật Giáo.

Chủ nghĩa Hư Vô là một chủ nghĩa đặc biệt, gồm cả
mọi chủ nghĩa, mặc dầu không có ai chịu nhận
mình theo nó cả. Thông thường chủ nghĩa là một
ý thức hệ triết học được một số người ham mộ suy
tôn, công nhận là đúng nhất, tuy chưa chắc là thật
nhất. Hư Vô đáng sợ tuy bị khai trừ, nhưng lại
được tất cả mọi chủ nghĩa công nhận là có thật
nhất. Có thật để đối kháng với hiện hữu đa dạng.
Hư Vô không những có thật mà là mạnh đến nỗi
không có ai dám kinh nghiệm hư vô mà lại chạy
trốn hư vô đàng khác.

2- Chủ Nghĩa Hư Vô và Trung Đạo.

4- Kinh Nghiệm Hư Vô.

Ánh nguyệt tức lý trí và Trung Đạo tức mặt trăng
hay chân lý tuyệt đối. Việc “giải thích” được cái
có và cái không thuộc tư tưởng Trung Đạo, vượt
qua khỏi tầm tay lý trí. Ánh sáng do mặt trăng
không thể nào chiếu sáng trở lại mặt trăng được.
Đặc tính của lý trí nhị nguyên là chỉ biết việc chiếu
đó, do đó, thay vì hướng vào nội tâm, lại thích
hướng vào ngoại cảnh. Vì thích ngoại cảnh nên
thích chiếm không gian và thời gian, quyết bay lên
trời hay lặn sâu dưới biển để khám phá chân lý. Lý
trí chúng ta say mê công cuộc khảo cứu này cho đến
ngày hôm nay một số học giả đã bắt đầu thấy sự
thất bại hay ít ra cũng thấy sự hữu hạn của khoa
học, hay sự thất bại của triết học trong việc đi tìm
chân lý tuyệt đối … Về khoa học, thì cơ học lượng
tử, có những vi thể lạ lùng như quarks vật chất,
photon ánh sáng, phi hữu phi vô; cơ học thiên văn
lại có những hiện tượng lạ lùng như big bang, hay

… Mây cũng như trăng đều là những hiện tượng
thật có, nhưng tuy có mà cũng nhưng không vì lý
trí hướng ngoại chỉ có khả năng thể trèo núi hay
múc nước mà thôi, không thể nào bắt được mây hay
nắm được trăng. Mây và Trăng chính là Chân
Không. Vì Chân Không không phải là một ý niệm,
vượt ra ngoài sự hiểu biết của lý trí, mà chỉ hội
nhập bằng trực nhận. Sự hội nhập này, còn có tên
gọi là chứng ngộ, thông thường đến với hành giả
tham thiền trong cơn đại định, và đặc biệt khi đến
với các nghệ sĩ sáng tác trong giây phút bốc đồng
ngẫu hứng.
Với tư tưởng Trung Quán, có tức không, không tức
có, nên Chân Không còn có tên là Diệu Hữu. Nếu,
hiểu lầm Diệu Hữu chỉ là cõi thần tiên, bà con có
thể ham tu phước để được trường sinh hưởng thụ
bồng lai. Nhưng Diệu Hữu (Trung Quán) ở đây
chính là phương tiện thiện xảo phát xuất do tâm
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từ bi của những bậc đại trí đã đắc chân không. Bà
con sơ cơ, phần đông không có Chân Không, lầm
tưởng Chân Không là chủ nghĩa Hư Vô. Oái oăm
thay, những người chống Chân Không kiểu đó lại là
tín đồ của chính ngay chủ nghĩa Hư Vô mà
không hề hay biết……
Tất nhiên, chư Tổ nói trên, bắt đầu với ngài Ca
Diếp được Đức Phật truyền tâm ấn, tức Tâm
Truyền Tâm, không nói mà ngộ, rồi tiếp nối được
nhờ nghiệp nhẹ như lông hồng. Không ngài nào
trèo non lặn suối gì cả mà trực chỉ chân tâm một
cách êm thắm. Đỉnh núi, lòng sông cùng với ngũ
uẩn đều biến mất hay nói một cách, được chuyển
thành trí hết sạch!
Chúng mình, căn cơ chậm lụt, nghiệp chướng chất
chồng, đừng thấy vậy mà ham Tổ Sư Thiền, bắt
chước chư Tổ “liều mình đốn ngộ” mà gặp phải
ma vương, lâm nạn tẩu hỏa nhập ma, điên điên dại
dại.
5- Chủ Nghĩa Hư Vô và Dân Tộc.
Hư Vô chủ nghĩa đã xâm nhập vào lục phủ ngũ
tạng dân Việt chúng ta, trừ kể từ 1884 với hiệp ước
Patenôtre giao trọn đất nước cho thực dân Pháp,
cho đến ngày nay Hiệp Định Paris 1973 giao trọn
quê hương cho quốc tế đủ loại. Đạo Pháp đã
vắng bóng với dân tộc ở cấp lãnh đạo ngót 110
năm chưa chấm dứt, ngoại trừ vài lần trong
khoảng khắc tạm thời vắng bóng “quốc tế”…..
Đạo Pháp và Dân Tộc có nghĩa là: con đường cứu
nguy dân tộc hiện nay là thái độ của Trúc Lâm
Tam Tổ ngày trước. Con đường này ngoài những
đức tính Bi Trí Dũng gồm 4 điểm tóm tắt như sau:
1- Không tham quyền cố vị
2- Khoan hồng với tất cả
3- Đoàn kết với mọi tầng lớp dân tộc
4- Không liên kết với ngoại bang phá hoại môi sinh
và kền kẹp dân tộc
Chỉ có bấy nhiêu, tuy khó khăn nhưng cần thiết cho
mọi thành phần lãnh đạo không nhất thiết phải theo
đạo Phật.
6- Chủ Nghĩa Hư Vô và Chân Không.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Sau 110 năm vắng bóng Phật Pháp, chúng ta quên
mất Chân Không mà chỉ biết Chủ Nghĩa và Chủ
Nghĩa, góp chung lại gọi là Hư Vô Chủ Nghĩa.
Trong bài “Phê Bình và Phá Hủy Công Trình Tư
Tưởng Tập Thể của Viện Triết Học Hà Nội”, Phạm
Công Thiện có định nghĩa Hư Vô chủ nghĩa như
sau: “Tất cả những chủ nghĩa triết lý, chủ nghĩa
duy tâm, duy vật, duy nghiệp, duy thức, duy lý,
duy phi lý, duy nhân, duy sử, tất cả chủ nghĩa hữu
thần đều trở thành chủ nghĩa Hư Vô, và ngay cả
khoa học cũng là hình thức khác của chủ nghĩa Hư
Vô”…..
Chữ nghĩa Hư Vô, tức chủ nghĩa sợ Hư Vô, có
một đặc tính, Phạm Công Thiện viết tiếp:
“Đặc tính của mọi chủ nghĩa Hư Vô là chạy
trốn trước kinh nghiệm Hư Vô …”
Chạy trốn kinh nghiệm Hư Vô là vị sợ Hư Vô.
Krishnamurti tư tưởng gia “Hư Vô Phi Châu chủ
nghĩa” số một của hiện đại bảo rằng muốn từ Thể
vào Vô Thể phải có một biến thể (Phật giáo gọi là
chuyển Tánh). Muốn biến thể phải có kinh nghiệm
Hư Vô, muốn có kinh nghiệm Hư Vô thì đừng sợ
Hư Vô mà lẩn tránh nó …..
6.1- Chủ Nghĩa Hư Vô và Khoa Học.

Pascal, một tư tưởng gia và nhà khoa học gia cỡ lớn
của nhân loại, cũng sợ Hư Vô khi suy tư về Hai Vô
Biên. Ông nhận thấy mình là con số không giữa hai
vô biên: Dĩ vãng vô biên và Tương lai vô biên.
Ông thấy thế gian, tuy vô tình nhưng lại có thật
và hiện hữu một cách vĩnh cửu vô biên với thời
gian, trong khi con người suy tư hữu tình thì lại là
con số không với thời gian và không gian. Đó là kết
luận của những bộ óc khoa học, những chuyên viên
cao cấp của lý trí. …..
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6.2- Chủ Nghĩa Hư Vô và Tôn Giáo.

Từ đấy, ông Pascal hướng mạnh về tôn giáo và làm
một bài toán xác xuất lịch sử. Ông đánh cá như
sau:
1) Không tin Đấng Sáng Tạo thì một huề, hai thua.
Chỉ có hại chứ không có lợi.
2) Nương tựa vào Đấng Sáng Tạo thì một ăn, hai
huề. Chỉ có lợi chứ không có hại.
Nương tựa vào Đấng Sáng Tạo nghĩa là chấp nhận
rằng mình tuy không hiện hữu trong dĩ vãng,
nhưng lại hiện hữu trong tương lai. Phần Hư Vô
thuộc tương lai được Đấng Sáng Tạo bảo đảm cho
trường sinh bất tử an toàn. Bổn phận con người đối
với Đấng Sáng Tạo là phải kính mến và làm điều
thiện để được lên Thiên Đàng nước Chúa thay vì
đày xuống đáy địa ngục với Xa Tăng
3) Tôn giáo chính thống chỉ đến với những tâm
hồn hướng nội. Mũi tên này đi ngược dòng sinh
tử, đó là cái Không phủ định chối từ mọi hiện hữu,
một cách rùng rợn với người chưa chuyển Tánh ….
7- Chủ Nghĩa Hư Vô và Diệu Hữu.
Sau 110 năm vắng bóng Đạo Pháp, ngày hôm nay
dưới quyền cai trị của Nhà nước “Quốc Tế”, ngoài
sự kiện quên mất Chân Không, chúng ta cũng đánh
mất thêm cả Diệu Hữu, để chỉ biết mỗi chủ nghĩa
Khoa học xã hội, đây mới thật là thê thảm cho đất
nước. Nghệ sĩ tính của một dân tộc có một nền văn
hóa lâu đời, nay bị buộc phải “khuất bóng hoàng
hôn” trên mảnh đất quê hương thơ mộng, duyên
dáng, tràn đầy ca dao … Đất nước từ năm 1945
hoàn toàn vắng bóng Nguyễn Du, Tản Đà, Thế Lữ
ở miền Bắc, nay sau 1975 tràn đầy những Tố Hữu
để tàn sát hay tố khổ những văn nghệ sĩ miền Nam
như Hiếu Chân, Nguyễn Mạnh Côn, Quách Tấn,
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vv… Tu sĩ hay nghệ sĩ nào mà có chút kinh nghiệm
Hư Vô, sống với tự do như cá trong nước, là bị
đảng coi như kẻ thù nguy hiểm nhất …”
Cám ơn AH Ngô Trọng Anh. Chúng tôi nghĩ, con
người là cõi Hư Vô, vì dù có tài năng, trí tuệ thông
minh, tiền bạc giầu có đến đâu, vẫn là con số không
nếu so sánh với vũ trụ bao la, hơn 10 tỉ hành tinh
to lớn như trái đất chúng ta đang ở. Chúng tôi, rất
biết ơn đạo Phật, cả hơn 3 ngàn năm, đã biết cái
Hư Vô để dạy con người phải làm sao giải thoát về
cõi Niết Bàn.

AH Trần Trung Trực

HAI MƯƠI NĂM SAU TRỞ LẠI
VƯỜN NHÀ CŨ
Quê nhà xa cũng chẳng xa,
Ngỡ ngàng ta kẻ phồn hoa lạc loài.
Dọc đường ruộng lúa, nương khoai,
Bờ tre, bóng núi, chiều phai sắc chiều.
Chạnh lòng trước cõi quạnh hiu;
Bước chân xô dạt ngọn triều mộng du…
Cánh cò như một lời ru,
Từ bên kia đỉnh sương mù ấu thơ….
Quê nhà đây? Thực hay mơ?
Khu vườn xưa đã bây giờ nghĩa trang!
Nằm kia người của xóm làng,
Lạc nhau từ thuở giặc tràn về đây.
Cuối trời góc biển, chân mây,
Nửa đời không hẹn mà nay tương phùng.
Nén tâm hương gửi vô cùng
Lòng riêng dằng dặc nỗi buồn, nỗi
thương….
…..
Bâng khuâng chiều giữa cố hương,
Vành trăng như khói, như sương hiện
về….

Lê Phương Nguyên
Phước Thắng (Bình Định), Tháng 8.1998

