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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 


	lt83 23
	lt83 24



