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C� Lê S� Ng�c sinh n�m 1911 t�i Qu�ng-Tr�. 
Thu  niên thi�u c� là h
c sinh tr��ng Qu�c H
c 
Hu�. N�m 1927 c� ��!c du h
c Pháp, và ��n n�m 
1936 thì t�t nghi�p K'-S� Qu�c Gia Ki�u L� 
Paris. 

 N�m 1937 c� tr   v� n��c và b	t ��u cu�c 
��i chuyên viên là K'-S� Ki�u L� t�i khu Công 
Chánh mi�n B	c, Nam ph�n   Sài Gòn. 

 N�m 1940, c� l(p gia �ình. 

 Ngày mùng 09 tháng 03 n�m 1945, quân 
��i Nh(t l(t �& chính quy�n thu�c ��a Pháp. Tân 
chính ph�  Vi�t Nam c, c� làm Tr� ng Khu Công 

Chánh mi�n Nam   g�n C�n Th�  coi 10 T.nh 
vùng H(u Giang. 

 N�m 1945, khi quân Pháp �em l*c l�!ng 
vi%n chinh t�i chi�m l�i Sài Gòn, c� theo ti�ng g
i 
non sông, h�ng hái lên ���ng tham gia kháng 
chi�n ch�ng th*c dân. Tuy lòng ái qu�c nhi�t 
thành, nh�ng khí gi�i quá thi�u th�n nên quân 
Kháng Chi�n không �� sc ch�ng c* ��ch, do �ó 
vào cu�i n�m 1945 quân Pháp l�n l�n chi�m l�i 
h�u h�t mi�n Nam Vi�t Nam. 

 "�u n�m 1946 c� cùng m�t phái �oàn c�a 
@y Ban Kháng Chi�n Nam B� ra B	c c�u vi�n 
Trung /�ng.   Cu�c  hành  trình  �ó th(t v�t v� và 
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��y ch��ng ng�i. V�!t bi�n qua Thái Lan, �i 
���ng th�y t�i ��o H�i-Nam, vào l�c ��a Trung 
Qu�c, cu�i cùng t�i Hà N�i, m�t 8 tháng hành 
trình. Phái �oàn g�p các c�p lãnh ��o nhà n��c, 
và h
 m�i c� tham gia vào chính quy�n Trung 
/�ng. Lúc này, c� th�y rõ ��!c m�t th(t c�a Vi�t 
Minh là ��c tài, ch�  tr��ng lo�i tr� các ��ng phái 
Qu�c Gia, nên c� ly khai, tr  v� Hu�, liên k�t các 
ng��i cùng chí h��ng l(p phong trào Qu�c Gia 
Liên Hi�p �� ��i phó v�i th�i s*. M�t H�i "�ng 
Ch�p Chánh Trung Vi�t ��!c thành l(p mà c� là 
Phó Ch� -T�ch. 

  Cu�i n�m 1948 H�i "�ng Ch�p Chánh t* 
gi�i tán, c� Lê S� Ng�c vào Sài Gòn, tr  v� ngành 
Công Chánh, hành ngh� th�u khoán, và thành 
công kh� quan. Nghi�p �oàn Th�u Khoán Vi�t-
Nam b�u c� làm Ch�-T�ch. Th�i gian này ông 
Ngô "ình Di�m th��ng vi�ng th�m và lu(n bàn 
v� tình hình ��t n��c v�i c�.  

 N�m1955 T&ng Th�ng Ngô "ình Di�m 
m�i c� h!p tác chính ph� . C� nh(n l�i tham gia 
và gi� chc Giám "�c Qu�c Gia Doanh T� C�c, 
là m�t c� quan m�i lo tr! giúp, m  mang các 
ngành k' ngh� Vi�t Nam trong th�i k$ phôi thai. 
Trong c��ng v� này, c� l(p ra H�i K'-S� và K'-
Thu(t Gia Vi�t-Nam. 

 Cu�i n�m 1956, c� ��!c c, làm Giám "�c 

Trung Tâm Qu�c Gia K'-Thu(t g�m các tr��ng 
Cao "3ng Công Chánh, tr��ng K'-S� Công 
Ngh�, Cao "3ng "i�n H
c, và c� kiêm nhi�m 
Giám "�c tr��ng Cao "3ng Công Chánh. "ây là 
n�i c� �ã gi� trách nhi�m lâu n�m nh�t, và gi� l�i 
nhi�u k- ni�m nh�t trên ���ng s* nghi�p. 

 Tháng 11 - 1964 th� t��ng Tr�n V�n 
H��ng b& nhi�m c� làm T&ng Tr� ng Công 
Chánh và Giao Thông. Tình tr�ng chính tr� n��c 
nhà lúc này th(t �en t�i, chính ph� Tr�n V�n 
H��ng gi�i tán 5 tháng sau �ó, và c� tr  l�i �i�u 
khi�n Trung Tâm Qu�c Gia K' Thu(t, và tr��ng 
Cao "3ng Công Chánh nh� c�. 

 Sau h�n 30 n�m �em tâm trí ph�c v� t& 
qu�c, qua nhi�u c��ng v� khác nhau, qua bao bi�n 
c� l�ch s, c�a ��t n��c; vào tháng 8 - 1968 c� giã 
t� Trung-Tâm Qu�c Gia K' thu(t, �� v� s�ng ��i 
h�u trí. Sau �ó gia �ình c� ��nh c� t�i ti�u-bang 
Virginia cho ��n nay. 

 C� t� tr�n ngày mùng 10 tháng 7 n�m 
2003, vì tu&i già, không �au, không b�nh. H� ng 
th
 93 tu&i. 

 Bu&i tr�a ngày hôm �ó c� c�m th�y nhc 
��u, chóng m�t. Gia �ình ��a c� vào b�nh vi�n. 
Trong lúc ch� �!i bác s� ��n khám nghi�m �� tìm 
c�n b�nh, thì c� b�o r�ng mu�n ng�,  th� r�i c� t� 

bi�t cõi tr�n trong gi�c ng� dài và an 
bình vào chi�u t�i hôm �ó, v�i �ông �� 
gia �ình bên c�nh. 

 C� v�nh bi�t, �� l�i c� bà, 4 
ng��i con trai và gia �ình ( trong �ó 3 
ng��i là k'-s� hi�n ��nh c� t�i M', m�t 
ng��i là Docteur de Physique làm 
Directeur de Recherche,   Grenoble,  
Pháp), 7 cháu n�i và 3 ch	t. 

 L% an-táng C� �ã ��!c c, hành 
tr
ng th� t�i Virginia,USA. Toàn th� Aí-
H�u Công-Chánh vùng Hoa-Th�nh-"�n 
�ã ��n tham d* �ông-�� �� �ãnh l% 
tr��c linh c,u và ti%n ��a C� v� n�i an 
ngh. cu�i cùng. 
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 Các anh ch� thân m�n, 

 Cô �ã nh"n ���c th�  m�i h�p cu AHCC. Cô r�t ti�c 
không ��n  ���c, cô �ang còn �au bu�n ch�a nguôi. Dù sao cô 
c�ng cám �n các Anh Ch� trong AHCC �ã ngh� ��n cô. 

 Cô còn nh , lúc sinh th�i th	y r�t vui m�ng v( s. thành 
công r.c r, c�a các Anh trong AHCC. S. thành công �ó không 
nh�ng làm cho các th	y hãnh di�n mà còn �em l�i vinh quang 
cho n� c nhà. Th	y th��ng nói v i cô là kh n�ng chuyên môn 
c�a các Anh không thua kém gì k� s� bn x�, và Th	y r�t hài 
lòng vì �ã không b0 công �ào t�o m�t th� h� m i trong h�t m�t 
ph	n ba ��i s. nghi�p c�a Th	y. Theo cô ngh� , có l- nh� v"y, 
mà �ã giúp Th	y ��t ���c tu&i ��i Th� n�i ��t khách quê 
ng��i. Cho cô g!i ��n các anh l�i cám �n.. 

 Nay Th	y �ã qui tiên, các anh ch� �ã th��ng ti�c, �óng 
góp phúng �i�u r�t nhi(u. Cô, các con, các cháu l�y làm xúc 
��ng và s' ghi nh  mãi mãi. 

 L
 an táng Th	y �ã hoàn t�t t�t �#p, cúng d��ng �	y �� 
nh� ý Th	y mong mu�n . S� ti(n phúng �i�u c�a Các Anh Ch� 
trong AHCC cô còn gi� ch�a dùng t i. Cô xin phép m�y Anh 
Ch� cho cô g!i l�i và xin �( ngh� nh"p vào qu2 t��ng - tr� các ái 
h�u thi�u may m�n, ho$c y%m tr� lá th� AHCC và mong cho lá 
th� �ó ���c tr��ng c�u. �ó là hai �i(u mà Th	y và Cô r�t mong 
mu�n. 

 Cu�i th�, cô xin cám �n t�t c các anh trong AHCC và 
xin chúc m�i � c nguy�n thành công t�t �#p. 

      

   Thân m�n, 

                    
   Cô Ng�c. 

   K/ H�p M$t Mùa Thu 2003 
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NH9 ÁI H�U  
LÊ S" NG�C 

 
  
 
 Ph�m H�u V�nh 
 

 
           

Th�m thoát 10 ngày tr��c �ây, chúng tôi �ã làm l% 
c�u siêu 100 ngày cho  Ái H�u Lê S� Ng�c t�i chuà Liên 
Hoa Brossard. Th�i gi� �i mau quá. Lúc s�ng còn c�m 
th�y lâu, nh�ng khi m�t r�i th�i gian qua vùn v�t . 

V! ch�ng tôi còn nh�, tr��c khi anh Ng�c ra �i v�nh 
vi%n, c4 m�t tu�n, ��!c anh g
i phone sang th�m h�i, nói 
chuy�n, ân c�n vui v�. Sau khi ��!c ch� Ng�c cho bi�t 
thêm là không nh�ng anh �i�n tho�i cho chúng tôi thôi 
mà còn g
i �� m�t các b�n bè thân thi�t khác n�a. R�i 
sau �ó ít ngày,  anh �ã qua ��i m�t cách êm �, b� l�i cõi 
��i cùng xác thân ô tr
c �� v� s�ng n�i c*c l�c th� gi�i. 
Chúng tôi liên l�c ��!c v�i ch� ngay �� chia bu�n cùng 
ch�, và ch� �ã th�a thu(n, chúng tôi thay vì g i hoa phúng 
�i�u, m0i tu�n làm l% c�u siêu cho anh, cho t�i h�t th�i 
gian ��nh nghi�p là 7 tu�n và thêm l% 100 ngày n�a. 

Anh Ng�c ra �i �� l�i bu�n �au cho gia quy�n và l�u 
luy�n cho b�n bè. Tr�i bên này �ã b	t ��u l�nh, tuy�t �ã 
b	t ��u r�i, nh� ��n t�i anh, t�i tính tình hi�n h(u, vui v� 
h�n nhiên c�a anh . M  t� L.T.A.H  s� 75. "
c l�i ti�u 
s, c�a anh, th�y nhi�u giai �o�n nh� s�ng l�i nh�ng th�i 
k$ anh �ã tr�i qua, c�a l�ch s, n��c nhà . Nh�ng lúc 
cùng anh �àm ��o, nh(n th�y anh �áng là ng��i b�n quý. 
Tuy h�n tu&i, nh�ng lúc nào c�ng ��i v�i nhau nh� 
ng��i ��ng la. "áng quý thay! Con ng��i nh� anh, ph�i 
có duyên may m�i g�p ��!c. Nh� hình �nh, l�i nói, c, 
ch. c�a anh, tôi còn nh� mãi! Nh�ng ch	c gi� này anh �ã 
yên vui trong cõi c*c l�c. Xin  c�u chúc anh, n�u theo 
nghi�p ��nh, còn ph�i sinh, thì c�ng tái sinh  vào  nh�ng 
b(c có th� cu nhân �� th�. 

 
T�!ng Ni�m 

C� Ái H�u �àn Anh 
K� S� Lê S� Ng�c 

Pháp Danh Thi�n Hi(n 
 

  
Tr c-Tâm 

Bùi Nh� Ti�p 
C�n Bái 
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T��NG-NH� 
ÁI-H�U LÊ S� NG�C 

Phan "ình T�ng 
 
 

"ang ng�i nhà xem TV thì �i�n-tho�i reo: AH 
vùng Hoa-Th�nh-"�n báo tin bu�n AH Lê S� Ng�c 
�ã qua ��i. "ang ng�i r�u-r� vì tin bu�n ��t-ng�t, 
��nh kêu �i�n-tho�i chia bu�n v�i gia-�ình thì nh� 
l�i trong khi có tang ng��i ta không mu�n nghe 
�i�n-tho�i nên tìm cái thi�p vi�t vài hàng phân-�u. 
Tu�n sau nh(n ��!c thi�p Cám An , sau thi�p Dì 
Ng�c có vi�t thêm vài câu: "Cám �n Chú Thím �ã 
chia-bu�n cùng Dì. C(u ra �i ��t-ng�t quá làm Dì 
c có c�m-t� ng là �ang �i "trip" �âu �ó r�i s+ v�. 
Mong Chú Thím và bà con giúp cho Dì �4 cô-
��n." 

Tôi bàng-hoàng nh� l�i th�i xa x�a, Bà Ng�c 
là Dì tôi vì  Bà là ch� em h
 v�i M# tôi cùng trong  
giòng h
 Nguy%n Khoa. - Hu� 
�áng lý tôi ph�i g
i AH Ng�c b�ng 
D�!ng (ch�ng c�a Dì) nh�ng trong 
nhà nói là  ch� D�!ng xa l� nên 
g
i b�ng C(u thì thân-tình h�n. 

H�i nh� tôi nghe nói nhi�u v� 
C(u Ng�c nh�ng ch�a ��!c g�p. 
"�n kh�ang 1946-47 thì nghe C(u 
  trong H�i-"�ng Ch�p-Chánh 
Trung-Vi�t nh�ng c�ng ít g�p. Khi 
qua Pháp vào h
c tr��ng Qu�c-Gia 
Ki�u-L�, gi  Niên-Giám ra m�i 
th�y C(u t�t-nghi�p K'-S� C�u-
C�ng n�m 1936, tr��c tôi 19 n�m. 
Vào 1959 tôi tr  l�i Sài-Gòn thì 
C(u �ang làm Giám-"�c Trung-
Tâm K'-Thu(t Phú-Th
. C(u kêu 
tôi ph�-trách  d�y môn Sc Ch�u 
V(t-Li�u cho m�t l�p chung 3 
tr��ng: Công-Chánh, "i�n-L*c và 
Công-Ngh�. M�t hôm v�a   l�p 
h
c ra thì g�p C(u. C(u v�a b	t tay 
v�a c��i-c��i nói: "Bây gi� tôi 
bi�t t�i sao sinh-viên thích nghe 
chú gi�ng bài: vì chú nói ...ti�ng 

"Lai" ! Tôi c�ng c��i và gi�i-thích: "Danh-T� K'-
Thu(t c�a Vi�t-Nam �ang còn m�i quá, khó hi�u, 
nh� ch� "Contrainte" c�a Pháp, hay "Stress" c�a 
Anh d�ch ra ti�ng Vi�t là "Sc Ép" hay ""� Ép" 
thì không �úng vì "Contrainte" ch. c� sc ép c�ng 
nh� sc kéo.  D�ch  ra  là  ""� C�4ng-Bc"  thì  
nghe ... ralàm sao �y ! Vì v(y mà tôi ph�i chêm 
vào ti�ng Pháp và ti�ng Anh cho sinh-viên d% 
hi�u." 

Vào n�m 1964 thì C(u ��!c b&-nhi�m làm 
T&ng-Tr� ng Công-Chánh và Giao-Thông. C(u 
kêu tôi làm "&ng-Lý V�n-Phòng kiêm-nhi�m 
Giám "�c C�n-C Hàng-Không. Tuy ít khi g�p 
nhau nh�ng m0i l�n tôi th�y C(u t*-nhiên có c�m-

tình và C(u c�ng có v� �a tôi. 
Không bi�t có ph�i C(u tu&i 
H!i không? N�u �úng v(y thì 
h!p v�i tu&i Mão c�a tôi: 
"HBI-MÃO-MÙI Tam H!p". 
Làm vi�c v�i C(u m�i th�y 
C(u r�t l�ch-s*, hi�n-hòa v�i 
m
i ng��i, nh�ng khi �ã 
quy�t-��nh vi�c gì thì không 
cách gì lay-chuy�n n&i! 

Sau �ó tôi nghe C(u �i 
M'. Khi ��n M', chúng tôi có 
lên th�m C(u-Dì   Virginia và 
C(u-Dì c�ng có v� New 
Orleans th�m và   l�i nhà 
chúng tôi vài b�a. Cho ��n nay 
trong tâm c�a hai v! ch�ng tôi 
hình-�nh c�a C(u và Dì Ng�c 
v)n là ng��i hi�n-t�, vui-v� 
mà chúng tôi r�t kính-m�n. 

Chúng tôi c�u-nguy�n cho 
C(u ��!c an-ngh. ch�n su�i 
vàng và Dì có nhi�u sc-kh�e 
�� v�!t qua cái bu�n cô-��n. 
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T��NG  
NI�M 

C	 K
-s� 
LÊ-S�-NG�C 
(1911-2003) 

 
Tr�n-S�-Huân 

 

 "�i v�i C� Lê-S�-Ng�c 
thì tôi ch. là k� h(u sinh, �áng 
hàng con cháu. Tuy nhiên 
trong quá trình sinh ho�t t� 
1949 ��n nay, tôi �ã có d�p 
bi�t ��n C� qua m�t vài c� 
duyên. 

 Tr��c h�t, vào kho�ng ��u n�m 1950, khi tôi còn h
c l�p D* b� Tr��ng Cao-"3ng Công-Chánh thì 
có anh b�n tôi là Phan-"ình-So�n �ang h
c l�p Première Tr��ng Pétrus Ký, nhân d�p l% Ph�c-sinh, r� tôi �i 
"Cáp" (V�ng-Tàu) ch�i b�ng tàu th�y. Khi ��n V�ng-Tàu, anh So�n d)n tôi ��n t�m trú ba ngày t�i nhà Dì 
D�!ng c�a anh �y là ông bà Lê-S�-Ng�c. 

 M��i l�m n�m sau, tôi l�i có d�p bi�t ��n C� Ng�c lúc C� làm T&ng-Tr� ng Công-Chánh và Giao-
Thông nhân k$ phát b�ng "T� ng-Tr�ng" do C� ký trao cho tôi trong m�t bu&i l% t& chc tr��c ti�n �ình 
T&ng-Nha Công-Chánh Vi�t-Nam t�i Saìgòn ngày 7-1-1965. 

 "�u n�m 1986, nhân d�p �i Hoa-Th�nh-"�n th�m gia-
�ình, tôi hân h�nh ��!c các b�n Công-Chánh m�i h
p t�i nhà 
ông B,u "ôn, tôi l�i g�p C�, ��!c h�u chuy�n v�i C� khá lâu 
và ��!c C� cho phép ch�p chung m�t t�m hình k--ni�m. 

 N�m 2002, sau khi hoàn t�t vi�c t& chc "�i-H�i k--
ni�m 100 n�m thành-l(p Tr��ng Cao-"3ng Công-Chánh (1902-
2002) ngày 4-7-2002 t�i Westminster, Nam California, C� có 
biên th� khen. Qua ngày 26-8-2002, C� l�i g i cho tôi m�t t�m 
hình "C�u Tr��ng-Ti�n Hu�" do chính C� t* v+ l�y mà theo l�i 
C� thì �ây là m�t hobby cu� C� gi�i trí vào nh�ng ngày cu�i 
cu�c ��i. 

 Tôi r�t l�y làm c�m ��ng v� c, ch. thân ái c�a C� dành 
cho tôi nên tôi �ã trân tr
ng treo bc hình �y tr��c bàn làm vi�c 
�� ngày ngày nhìn t�m hình mà nh� ��n C� nh� m�t v� �àn anh 
kh� kính trong ngành Công-Chánh.  

C� m�t ngày 10-7-2003 t�i Mc Lean, Virginia, Hoa-K$, h� ng 
th
 93 tu&i. Xin kính c2n nghiêng mình tr��c Anh-linh C� và 
xin c�u nguy�n H��ng-h�n C� s�m tiêu diêu mi�n c*c l�c.� 
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Ngô N'm 

N�m �y th�y gi�ng môn  “ procédés généraux 
de construction”  cho l�p chúng tôi; h
c trình theo 
quy-ch� c�. M0i l�n vào l�p, nh� th��ng l�, th�y 
��a m	t nhìn quanh l�p m�t vòng, m.m mi�ng c��i, 
tr��c khi b��c lên b�c và gi�ng b�ng ti�ng Pháp. 
H�t l�p, l�i v�i n� c��i kh� aí, chào sinh-viên b�ng 
gi
ng Hu� nh�-nh# “ g	ng h
c hí, môn này r�t c�n   
công-tr��ng” , r�i th�y �i v� phía v�n-phòng T&ng-
giám-��c   cu�i hành lang c�a ngôi tr��ng m�i xây 
c�t. Ch� hí là ti�ng Hu� ��y 	p thân tình ! 

M�y n�m sau, tôi g�p l�i th�y trong v�-th� c�a 
m�t tr� ng-ty trình bày lên ông t&ng-tr� ng v� 
di%n-ti�n các công-tác xây c�t Vi�n "�i-h
c Hu� 
khi phái �oàn  trung-��ng v� kinh-lý mi�n Trung. 
Tôi lo b&n ph(n, th�y b(n vi�c n��c, công v� �a-
�oan, nh�ng qua ánh m	t, môi c��i, tôi bi�t…  th�y 
hài lòng !. 

Th�i gian trôi qua, th� r�i…  

M�t hôm th(t tình c�, vào n�m 1976, tôi  “�i h
 
bên nhà gái”  m�t �ám c��i   Virginia thì b�t ng� 
g�p l�i th�y! Lúc �ó th�y cô �ang làm “ ch� hôn 
��ng nhà trai” ; vì trong c�nh tha-h��ng chú r� 
không có gia-�ình   �ây. Ch3ng có liên-h� huy�t-
th�ng gì c�, nh�ng chú r� là m�t c*u sinh-viên Phú-
Th
, m�t k'-s� �ì�n, nên th�y cô �óng vai cha m#, 
ch� hôn xây d*ng la �ôi cho chàng k'-s� tr� này.  

Vài n�m sau �ó, th�y l�i v�t-v�, d�n thân vào 
m�t h�nh T�-bi khác, �ó là v(n-��ng tìm cách cu 
giúp m�t sinh-viên khác �ang b� hình-s*   toà án. 

"�!c g�n th�y, tôi th�y ��o-�c th�y t�a sáng! 
Trong nhà th�y có thi�t l(p bàn th� Ph(t . Hãnh di�n 
v�i các sinh-viên công-chánh �ã  xu�t s	c v�i 
ch��ng-trình h(u ��i-h
c   h�i-ngo�i, nên th�y 
th��ng nh	c ��n thành qu� c�a các anh Nguy%n-
thanh Toàn, Tr�nh-ng
c R�ng, Nguy%n-�c Chí, Aí-
V�n và nhi�u AH khác, r�i th�y khuy�n-khích tôi 
h
c ti�p thêm n�a.  Hôì �ó, v�a h
c xong, tôi nh(n 
vi�c ngay v�i hãng Bechtel vào lúc   nhu c�u k'-s� 
ki�n-t�o cho các công-trình xây c�t nhà máy 
nguyên-t,-l*c �ang lên cao �i�m, nên th�y thông 
c�m l*a ch
n c�a tôi. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 �

�

C:u  Sinh Viên Công Chánh: Ng Th�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Tôi ngh�, th�y là m�t ng��i bi�t s�ng, s�ng 
m�t ��i h�nh phúc sung s��ng. Ngoài ra, hình nh� 
��i Th�y g�p nhi�u may m	n, không b� nh�ng ho�n 
n�n chung c�a  m�t dân t�c b� nô l�, c�a cu�c chi�n 
dài ngày nhi�u x��ng máu,  và tai ��ng c�a m�t 
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ch� �� hà kh	c. Khi ph�i l�u l�c n�i quê ng��i, 
Th�y c�ng tìm ��!c ngu�n vui riêng, �� cho gia 
�ình, và cho chính b�n thân th�y ��!c h� ng an 
bình h�nh phúc. Không bi�t Th�y có �
c sách thi�n 
hay không, nh�ng  tôi có nh(n xét r�ng, ��i s�ng 
gia �ình Th�y r�t g�n v�i cái thi�n t* nhiên. Nhàn 
t�n, sung s��ng, an vui.  

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

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

Bây gi�, tôi tin Th�y �ang thong dong   mi�n 
c*c l�c, và sung s��ng h�n ��i s�ng   th� gian  ���� 

  

�

�

�

 
Trúc �ình Tr. H. D. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Th�y LSN, t� nh� cho t�i lúc Th�y v�nh bi�t anh 
em mình m�y tháng tr��c. Tôi ch. ghi l�i �ây m�t 
vi�c nh� liên quan ��n Th�y �� nh	c nh  cho chúng 
ta . ..(xin �
c ti�p ch vi�t ra k�t lu(n tr��c m�t 
hay).. 

Trong d�p làm bu&i K- Ni�m 100 n�m thành 
l(p Tr��ng Công Chánh, tôi có liên l�c v�i nhi�u 
b�n �ã t�ng làm Giám "�c Tr��ng Công Chánh 
��nh m�i các v� này, n�u có th� v� Nam Cali �� 
tham d* L% cho ��!c t�t �#p h�n. Trong s� nh�ng 
C*u Giám "�c quen v�i tôi nh� NTToàn, NDChí 
thì b� k#t công vi�c nên không ti�n v�, tôi m�i c� 
gan g
i Th�y b�ng �i�n tho�i �� m�i. S  d� tôi dùng 
ch� c� gan là t�i vì “ s!”  Th�y cho dù là sang M' tôi 
c�ng �ã có ti�p xúc th3ng v�i Th�y qua m�y l�n ��n 
Washigton D.C. , th(m chí �ã có l�n còn ��!c mó 
mã t��c chung v�i Th�y 

T�i sao l�i có cái “ Phobia”  (dùng ch� không 
�úng nh�ng ph�i làm le x& ch� M+o) �y và �ã b	t 
��u t� bao gi�? H�i còn là Sinh Viên Công Chánh, 
ai mà không s! UY cu� Th�y. Th�y ch�a có la ai 
mà ai ai ��u n� , ��u ng�i ngùng n�u ph�i ti�p xúc 
v�i Th�y, trong khi ��i v�i các Giám "�c khác nh� 
Th�y Nguy%n Chánh ch3ng h�n thì tôi feel “ d% 
dàng, t* nhiên”  trong nh�ng khi ti�p xúc, và hình 
nh� Th�y là ng��i th�y duy nh�t mà tôi dùng ch� 
Con khi nói chuy�n còn các th�y khác thì ch. x�ng 
là Em hay Tôi mà thôi. Th�y có m�t cái gì trong 
khuôn m�t, trong dáng d�p, trong l�i nói làm cho 
mình kính ph�c, có xen tí t* ty nh�ng không c�m 
th�y “ ghét” . = trên tôi �ã dùng ch� UY, e c�ng 
ch3ng có ch� nào trong tôi có th� di%n t� �úng h�n 
n�a.  

Trong câu chuy�n m�i nói trên, Th�y nghe: 
Th�a Th�y, con là Ái V�n �ây, Th�y có nh� con  
không?, la` Th�y tr� l�i li�n: Th�y nh� ch�, (lâu 
l	m m�i có liên l�c) và  li�n sau �ó Th�y h�i nhi�u 
chuy�n liên quan ��n công vi�c c�a riêng tôi và c� 
��i s�ng gia �ình c�a tôi n�a. Trong b�ng tôi lúc �ó 
thích l	m: À, Th�y mà còn nh� ngay ra mình là 
ch	c b i mình c�ng có gì khá ��c bi�t nên Th�y 
m�i nh� ch�ng, và b0ng c�m th�y “ moi, c’ est pas 
qui”  và l�y làm hiu hiu t* �	c l	m!. R�i l�n sau n�a 
thì Th�y l�i h�i nh�ng anh b�n nh� NTToàn, 
TNR�ng,LDK$, h�i v� ai ch m�y tay này là b�n 
thân nên h�i gì mà không bi�t (Toàn v�i R�ng �i, 
��ng s! Th�y la, mình không khai h�t  m
i chuy�n 
�âu, còn gi� l�i vài chi ti�t, làm v�n, O.K?). 

M�y l�n nói chuy�n v�i Th�y m�i th�y Th�y 
còn nh� nhi�u b�n bè h
c trò c� r�t nhi�u, trong �ó 
tôi c�ng ch. là m�t ��n v� nh� bé c�a �ám r�t �ông 
môn sinh c�a Th�y. Và b0ng th�y mình tr  l�i c(u 
bé h
c trò c�a thu  nào còn bé nh�, s! Th�y nh�ng 
khi ch�a làm bài homework, �ang h�i h�p ch� ��n 
gi� tan l�p tr��c khi Th�y kêu t�i tên mình , vì   
VN thì theo th t* c�a tên ch không theo h
 nên 
ch� V �ã �4 cho tôi nhi�u tr(n �òn... (S� c�). 

Th�a Th�y, con còn gi� th� sau cùng Th�y 
vi�t, câu th� cu�i Th�y vi�t : “ Khi nào thì Th�y trò 
mình l�i g�p nhau l�i �ây?” . Con ch�a tr� l�i th� 
Th�y vì.. vì.. nhác, nh�ng ch	c ch	n con c�ng s+ 
g�p l�i TH;Y. 


