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Thưa qúy Aí-hữu và Thân-hữu, 
 

Ban  Phụ Trách chúng tôi xin hoan-hỉ gởi đến các bạn Lá Thư Mùa Thu 2005.    
Kể từ đợt di tản đầu tiên ra hải ngoại, tính đến nay chúng ta xa quê hương đã 30 năm, và Lá Thư 
Công Chánh từ số ra mắt chào đời vào tháng 3-1976 tại Ohio, USA, do Aí hữu Lê- khắc Thí khởi 
xướng, đến nay cũng được 29 tuổi tròn. 
Qua 29 năm liên tục phát hành với sự hưởng ứng nồng nhiệt và yểm trợ đều đặn của Aí- hữu và 
Thân-hữu bốn phương, Lá Thư đã giữ được hoài bão là ‘tiếng chim gọi đàn’ để gọi mời Ái hữu tản 
mát khắp nơi tìm về với nhau, kết giây thân ái, phát huy tình nghĩa Aí hữu và Thân hữu ở rải-rác 
khắp năm châu. Mục đích của Lá Thư không thay đổi, mặc dầu qua thời gian nội dung có biến thể, 
phản ảnh một cuộc sống ngày càng hưng-thịnh. Những năm đầu bài vở nặng lòng hoài niệm một 
quá khứ êm đềm, kêu gọi tương trợ, tu nghiệp, mách nước tìm việc trong ngành. Nay tuổi đời lên 
cao, bài vở thường tâm sự về nhàn-nhã hưu trí, hướng dẫn bảo kiện sức khỏe, kể chuyện du lịch đó 
đây, và phổ biến lối sống hướng về tâm linh… 
   Về phương thức thực hiện Lá Thư, kể từ số 82 chúng ta tự đảm nhiệm việc trình bày qua máy vi 
tính, nên chi phí để phát hành đã giảm nhiều. Tiếp đó, từ số 84 thành viên của  BPT không bị giới 
hạn theo từng vùng, nên Aí hữu dù ở phương trời nào cũng có thể tham gia, để vai chuyền vai gánh 
vác Lá Thư.  Nhờ vậy mà niên kỳ 2006 Ban phụ trách được tăng cường hùng hậu với những Aí hữu  
đầy thiện chí tại các Tiểu bang ở Mỹ, ở Úc Châu xa vời vợi, và chúng  tôi xin hân hạnh giới thiệu 
thành phần như sau :    
 
Nguyễn-đức Chí (MD)           Nguyễn văn Di (VA)           Trình hữu Dục (CA)  
Khưu tòng Giang (CA)  Nguyễn-thái Hai (NC)            Lê -mộng Hùng (CA)                        
Nguyễn xuân Mộng (CA) Nguyễn-đức Súy  (CA)           Từ-minh Tâm  (CA)                     
Nguyễn-sĩ Tuất (CA)  Nguyễn-hữu Thâu (MD)         Dư Thích (MD)     
Lê-nguyên Thông (Australia) Trần Trung Trực (TX) 
     
  Đa số thành viên trên đây đã từng phụ trách Lá Thư trong những năm trước, đã trang bị đầy kinh 
nghiệm trong việc gánh vác ngà voi này. Trong đó, Ái hữu Khưu-tòng Giang, hiện là Đại-diện 
AHCC Bắc California, sẽ phụ trách phối hợp, điều hành Lá Thư. Về tài-chánh sẽ do hai AH 
Nguyễn-đức Chí và Nguyễn-hữu Thâu đãm trách.(xin xem mục Liên Lạc trong số nầy để gởi bài 
vở, tin tức, hình ảnh, chi phiếu v..v..) 
         
  Ban Phụ trách nhiệm kỳ 2005 xin chân thành cám ơn tất cả Aí hữu, Thân hữu đã yểm trợ mạnh mẽ, 
góp nhiều ý kiến xây dựng trong việc thực hiện  Lá Thư 84 và 85 nầy, và mến chúc Ban Phụ Trách 
nhiệm kỳ 2006 nuôi dưỡng tốt đẹp đứa con tinh thần của tập thể Aí-Hữu Công-Chánh../. 

 
 

BAN PHỤ TRÁCH LTCC 2005 
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 * AH Ngô Nẫm, Maryland Như rứa là phải trả lời ra răng đây? Sợ e trả lời 

lớ quớ thì chắc chắn sẽ bị các AHCC cười cho 
chết!! 

 
Tôi được may mắn chung vai cùng các anh 
trong hai BPT liên tiếp để vác ngà voi 82, 83, 
84  và còn vác thêm ngà voi 85 cho trọn kỳ 
2005, sau đó qua LT  86, Xuân 2006, xin miễn 
để tên tôi trong BPT;  vì về hưu , tôi thường đi 
xa lâu ngày. Tuy nhiên BPT thấy cần tôi giúp 
gì, theo khả năng và thuận dịp tôi xin sẵn sàng 

Thơ Anh viết từ cái thời “năm Dậu” chưa qua 
nên có lời Chúc Xuân, nay (tháng Tám mùa 
Thu lá chưa vàng ) mới có dịp trả lời như ri : 
“Xin cám ơn “Tui” đã góp sức góp ý góp của 
cũng như đã góp công (mang LT đi ra Bưu 
Điện cũng cực “Tui” lắm chớ bộ!!) để lo cho 
LT đến cả hai năm qua”. Nói ít dưng (nhưng) 
Tình diều (nhiều). LT tương lai hy vọng sẽ 
được gần như các LT đã qua. 

Phương thức phụ trách thực hiện LT là lần lượt 
có người mới người cũ trong BPT để có thêm 
sinh khí mới, cải tiến mới, và để cho LT được 
điều hành liên tục.  Thật may mắn cho LT là 
vừa có thêm 4 chiến  tướng ở Bắc và Nam Cali 
nhận lời tham gia vào BPT. Các AH nầy đều đã 
từng tích cực vác ngà voi trước đây nên có khá 
nhiều kinh nghiệm . Điều này cho chúng ta lạc 
quan rằng LT sẽ trường tồn.  

Nhân tiện đây “Tôi” cũng xin nói sơ qua -- gọi 
là Bật Mí-- một ít tin tức về tân Ban Phụ Trách: 
Mới “tham gia” vô là mấy lão tướng NĐSúy, 
NXMộng, LMHùng và NSTuất. Mới “từ giã” 
là NNẫm, HĐKhôi, ÁVăn. 
 
* AH Nguyễn Xuân Mộng Phụ trách LT kỳ này cũng như hồi năm 1988 

tôi cọng tác với cố AH Khúc-Đản và các AH ở 
Pháp thực hiện các LT số 41, 42, 43, 44, tôi 
cảm nhận rằng phụ trách LT là một cơ hội tốt 
để tôi học hỏi thêm điều hay và nhất là có dịp 
liên lạc kết thân với nhiều AH khắp nơi gần xa. 
Tình bạn Công Chánh là tặng phẩm qúy báu mà 
tôi đã “thọ” thêm qua việc phụ trách các LT. 

 
Thành thật cảm nhận công khó của tất cả các 
AH phụ trách Lá Thư. 
Thành kính gởi lời phân ưu đến gia đình thầy 
Nguyễn Đức Chí. 
Thành kính gởi lời thăm và chúc sức khoẻ đến 
gia đình bác Nguyễn Kim Chi và qúy gia 
quyến. Xin cám ơn LTCC và cám ơn tất cả Qúy anh đã 

cùng chung vai gánh vác . Gởi lời thăm đến tất cả các AH Bùi văn Ẩn, 
Nguyễn Thạc Việt Toàn, etc.. Xuân của đất trời, Xuân Ất Dậu cũng đã đến, 

thân ái chúc qúy Anh và qúy quyến “ Một Năm 
Mới An Lạc, Hạnh Phúc”.  

PS. Kèm theo check $30 ủng hộ lá thư. 
 
*BPT  

* BPT  
Anh Mộng ơi, Ban Phụ Trách kỳ tới này (2006) 
được Anh “nhào vô” tiếp sức thì “phẻ” quá : Cả 
kinh nghiệm cuả Anh (về việc làm Báo: cuốn 
Kỷ Yếu), cũng như có nhiều thì giờ (anh đã về 
hưu, mấy năm rồi Anh hè?) lại rất nhiều thiện 
chí cũng như “nhiệt huyết” (nôm na ta gọi là 
còn “lưả”) thì còn gì hơn ? 

 
Thật là khó cho ”kẻ được giao phó trả lời thơ 
tín”  này phải trả lời cho chính… mình, vì bất 
cứ ai trong Ban Phụ trách cũng đều nghĩ mình 
cùng là một khối để lo chung cho LT , nên  
“Anh là tôi và tôi cũng là … Tôi”: Ban Phụ 
Trách (Tôi này) viết cho Ban Phụ Trách ( Tôi 
nọ), nay thì “Tôi nọ” trả lời cho “Tôi tê”. (Xin 
phép anh em AHCC cho “tui” dùng “tiếng 
Huế” trong phần trả lời cho “Tui” ) 

Nhớ ngày nào anh cùng AH HĐKhôi với AVăn 
đi Tây Du một chuyến ---tính tọa độ thời bấy 
giờ thì Tây Du (VN so với Thổ Nhĩ Kỳ) , mà 
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tính theo tọa độ bây giờ thì phài nói là Đông 
du--- (Ôi đâu là Đông đâu là Tây, đâu là bây 
giờ đâu là hôm qua , lấy cái gì mà đo lấy chỗ 
mô mà tính: Biết Anh là Thân Phụ của một Ni 
cô thì cũng phải viết bày đặt triết lý Củ Đậu 
cho ra cái điều Đi với Ma thì mặc áo giấy, đi 
với Phật phải mặc aó Cà Sa), còn bây giờ thì 
anh em mình cũng cùng một Ban Phụ Trách chỉ 
có khác xưa một chút xiú là Anh thì “vô”,  còn 
HĐKhôi với AiVăn thì “ra”. Hoan Nghênh Anh 
vào Ban Phụ Trách nhiệm kỳ sắp đến. 
 
* AH Nguyễn Xuân Mộng 
 
Anh Trung thân, 
Lâu lắm mới được tin anh. Thỉnh thoảng đi họp 
ban Hướng Đạo, gặp anh chi. Nguyễn Trung 
Thoại từ Canada tới, tôi có hỏi thăm tin tức về 
anh và gia đình và tôi có nhờ anh chi. Thoại nói 
lại với anh. Anh chị và các cháu thế nào, nếu 
được anh chị e mail cho biết tin với. Chắc anh 
đang còn đi làm. Tôi về hưu đã gần sáu năm 
rồi, và hiện có thì giờ để làm những việc mà 
mình muốn làm và được tự do thoải mái. 
Xin trả lời những điều anh hỏi: 
LTCC vẫn do các AH vùng Hoa Thịnh Đốn 
phụ trách, các AH đang thực hiện LT 85.  
 
Thân gởi Anh Thông, 
Hoan hô tinh thần xung phong của Anh, như 
vậy LT sẽ luôn luôn tồn tại. Việc này nhắc tôi 
nhớ lại những ngày ở đảo Bidong vào năm 
1979, nhờ sự dấn thân của cac anh em Công 
chánh, trong đó anh Thông là số 1, đã rất tháo 
vát, và đã làm được những việc hữu ích trên 
dảo, đặc biệt là trong một thời  gian rất ngắn 
chúng mình đã hoàn thành được một bệnh viện 
để tiếp nhận những dụng cụ y khoa của tàu Ile 
de Lumière giao lại để giúp đồng bào tị nạn 
trên đảo trước khi chiếc tàu hết hạn rời Bidong 
trở về Âu Châu. Thân mến chào Anh và xin 
Anh cho tôi gởi  lời  thăm tất cả quý Anh Chị 
Công Chánh và gia đình ở Úc. 
NXMộng. 
 
* BPT 
 

LTCC hiện nay do AH các vùng khác nhau phụ 
trách, không phải chỉ có AH vùng Hoa Thịnh 
Đốn phụ trách. Tuy nhiên trưởng ban phụ trách 
và thủ qũy là AH cư ngụ trong vùng Hoa Thịnh 
Đốn, sang năm 2006 đại diện là AH Khưu 
Tòng Giang ở San Jose và thủ qũy là Nguyễn 
Đức Chí và Nguyễn Hữu Thâu ở HTĐ. 
Bài vở được  gửi đến trưởng ban để vào 
inventaire, sau đó được gửi đến các AH trong 
ban biên tập ở các vùng khác nhau duyệt xét. 
Trình bầy, layout, trả lời thư tín cũng được các 
AH ở nhiều vùng khác nhau phụ trách. Sau đó 
bài vở đã layout được gửi về cho trưởng ban 
biên tập đúc kết trước khi gửi cho nhà in. 
Hoan hô tinh thần sốt sắng tham gia vào BPT 
2006 của hai anh Mộng và Thông. 
 
* AH Trình Hữu Dục, California 
 
Cám ơn các anh đã gửi cho tôi rất sớm Lá Thư 
AHCC số 84 cùng với CD của LT để coi trên 
computer. Thật là hoàn mỹ, công trình. 
Có thể nói là số 84 vừa rồi qúy anh đã làm việc 
hết mình, dồn mọi nỗ lực để hoàn thành tác 
phẩm để LT ra đúng vào đầu mùa Xuân năm 
Kỷ Dậu. Qúy anh trong ban ấn loát đã bỏ nhiều 
thì giờ để lo đánh máy (computer), sửa chữa, 
trình bầy những bài viết với những sắp xếp, 
minh hoạ thật là hoàn mỹ. Vấn đề này tôi hoàn 
toàn “bù trất” vì chẳng bao giờ đọc sách và làm 
những công việc này. Xin có đôi lời khâm 
phục, khâm phục!! 
Tôi tự thấy mình không đóng góp được bao 
nhiêu mà lại được ghi tên trong BPT , nên rất 
lấy làm ái ngại; bởi vậy tôi xin đề nghị với qúy 
anh trong số tới cho tôi được ẩn danh (không 
đăng tên). Tôi xin hứa vẫn làm việc cùng qúy 
anh trong việc góp ý, góp lời, đề nghị sửa đổi 
một đôi nơi trong các bài viết của các anh chị ở 
các nơi gửi về, rồi email lại qúy anh liên lạc với 
tác giả, cứu xét, và quyết định. Được như vậy 
tôi sẽ rất lấy làm thoải mái, nhẹ nhàng hơn. 
Tiện đây xin có tấm check nhỏ để đóng góp 
vào chi phí cho các LT năm 2004 và 2005. 
 
* BPT 
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AH đã hoàn tất các công việc như AH ghi ở 
trên cho LT 84 một cách tốt đẹp và đáp ứng  
đúng yêu cầu của BPT. AH không có lý do gì 
để xin ẩn danh cả. BPT yêu cầu AH cứ thoải 
mái làm việc như trước đây. 
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng BPT vẫn 
phạm những nhầm lẫn trong LT 84. BPT đã gọi 
điện thoại, email, hay gửi thư xin lỗi đến các 
AH có liên hệ với những nhầm lẫn đó. 
 
* AH Nguyễn Thái Hai, North Carolina 
 
Thể theo lời yêu cầu của anh tôi xin attach bài 
viết để anh sử dụng, về việc vào ban biên tập 
tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình, xin các 
anh chỉ đừng giao cho những việc nặng nhọc. 
 
* AH Lê Mông Hùng, California 
 
Tôi không thấy gì trở ngại trong việc ghi tên tôi 
vào BPT và sẵn sàng phụ giúp qúy anh trong 
việc biên tập LT. 
 
* AH Nguyễn Đức Súy, California 
 
Tôi không thấy trở ngại gì nếu anh muốn ghi 
tên tôi trong BPT. 
 
* AH Nguyễn Sĩ Tuất, California 
 
Cách nay vài tuần, chúng tôi ở đây có dịp bàn 
về vấn đề này nhân dịp anh Hoàng Ngọc Ẩn ở 
miền Đông qua. Tôi thấy không có gì trở ngại 
v/v ghi tên tôi trong BPT, và sẵn sàng công tác 
với qúy anh trong việc biên tập LT - gửi bài, 
đồng thời duyệt xét các bài khác… 
Hoan hô tinh thần của anh Thông, chúc anh vạn 
sự như ý. 
 
* AH Khưu Tòng Giang, California 
 
Anh Chí 
Cám ơn anh đã mời tôi gia nhập BPT LT 2006. 
Sau vài ngày suy nghĩ tôi mới trả lời anh được. 
Thật ra tôi không có khiếu về báo chí. Những 
công việc nho nhỏ trong nội bộ thì tôi phụ trách 
được. Tôi có bàn với anh Mai Đức Phượng để 
tìm vài anh em có khả năng và thiện chí để 

tham gia BPT LT. Mong anh thông cảm. Nếu 
có gì cần đến tôi, trong vòng khả năng thì tôi 
sẵn sàng. 
 
* AH Lê Nguyên Thông, Melbourne, Úc 
 
Kính thưa Thầy và các AHCC trong BBT, 
Xin Thầy và các AH giao công việc cho em với, 
nếu có gì làm được em xin cốgắng, lúc đầu khó 
khăn thì cần sự chỉ bảo, hướng dẫn, sau đó nếu 
quen rồi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn và không 
cần chỉ dẫn mất thì giờ của quí vị đi trước nữa. 
Xin thầy cứ gởi cho em với một vài hướng dẫn 
việc gì cần làm em sẽ cố gắng. 
Kính chào Thầy và các AHCC  BBT. 
Thân kính 
 
Kính thưa Bác Mộng, 
Chúng cháu xin cảm ơn Bác gởi thư cho chúng 
cháu hôm nay. Lâu lắm mới nhận thư Bác, 
chúng cháu vẫn hoạt động bình thường bên Úc 
này mặc dầu là không còn trẻ như những năm 
mới 30, bây giờ cũng gần đi theo các Bác và 
tuổi đời chồng chất lên từ từ không còn những 
ước mong vĩ đại, chỉ còn những giấc mơ nho 
nhỏ để đem lại một chút gì tương đối trong khả 
năng nhỏ mọn để đem lại cho cuộc đời chung 
quanh một hữu ích nào đó thôi Bác Mộng ạ. 
Chúng cháu vẫn nhớ những ngày ở Bidong có 
sự cộng tác của tất cả các Bác, các đàn anh, anh 
Nguyễn Thiệp, anh Hồ tấn Đức, anh Huỳnh thu 
Nguyên, anh Phan duy Trung, anh Hồ đắc Tịnh, 
anh Bạch Hoa Mai và các anh em khác cùng 
nhau đóng góp công sức để sống qua những 
ngày bên đảo được có ý nghĩa hơn. Chúng cháu 
luôn mong có ngày đi Mỹ sẽ được ghé thăm Bác 
một ngày gần đây. 
Thưa Bác cho chúng cháu gởi lời thăm toàn gia 
đình bác và những người quen ngày xưa ở 
Bidong nếu có dịp Bác gặp họ ở gần nơi Bác cư 
ngụ. 
Kính chào Bác và chúc Bác được sức khoẻ tốt 
và cuộc sống an lành. 
Kính thư. 
Cháu Lê nguyên Thông 
  
* BPT (trả lời chung cho cả 6 Anh) 
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Xin Hoan Nghênh sự tham gia BPT năm 2006  
cuả qúy AH. Sự hưởng ứng của qúy Anh đã 
cho thấy là nguyên tắc liên Vùng được nhiều 
AH đồng ý và tham gia. Trước đây có AH đề 
nghị đưa cho một Nhóm AH  cùng làm trong 
một cơ quan cũ tại VN phụ trách LT hay cùng 
một Khóa CC phụ trách, thì BPT có tham khảo 
nhiều AH đàn Anh cũng như các AH Đại Diện 
Vùng cùng các AH đã từng Phụ trách LT , thì 
đại đa số ý kiến vẫn muốn giữ nguyên tắc Liên 
Vùng như hiện đang làm. BPT luôn luôn mở 
rộng sự tham gia vào Ban Phụ Trách cho mọi 
AH. Xin AH nào muốn ghé vai phụ vào Ban 
Phụ Trách, xin liên lạc bằng E-mail hay Thơ 
hay Điện Thoại cho NĐChí………Thành phần 
mới gồm thêm Khưu Tòng Giang, Nguyễn 
Xuân Mộng (Kiều lộ), Nguyễn Đức Súy, Lê 
Mộng Hùng, Nguyễn Thái Hai (Căn Cứ Hàng 
Không), Nguyễn Sĩ Tuất (Vecco), Nguyễn Văn 
Di (Điện Lực), Lê Nguyên Thông (XángViệt 
Nam), Trần Trung Trực (Đô Chánh). Rút ra kể 
cả ban Cố Vấn: HĐKhôi, AVăn, HNẨn 
(KiềuLộ), NNẫm (KiếnThiết), BĐôn(Vecco) 
và…Từ nhiều cơ quan, nhiều đóng góp khác 
nhau, từ nhiều sắc thái, địa dư, có thể làm cho 
LT linh động hơn.    
 
* TH Nguyễn Tư Thị Điềm, California 
 
Ngày 5 tháng 10 năm 2004 cháu là Nguyễn Tư 
Thị Điềm có gửi check số 312 của Bank of 
America số tiền là $50 để yểm trợ LTCC. 
Trong phiếu yểm trợ cháu có ghi địa chỉ của mẹ 
cháu là bà Nguyễn Tư Tùng, 9123  23RD Way 
SE, Olympia, Wa 98513, và của cháu Nguyễn 
Tư Thị Điềm 42760 Newport Drive, Fremont, 
CA 94538. 
Lá thư CC số Xuân mẹ cháu đã nhận được từ 
lâu, còn cháu mãi đến hôm nay vẫn chưa nhận 
được. Kính xin chú Thâu vui lòng kiểm tra lại 
và gửi cho cháu xin LTCC số Xuân, xin chân 
thành cảm ơn chú. 
Kính chúc BPT Lá thưư CC dồi dào sức khoẻ 
để đảm nhận công việc truyền đạt lại những tư 
tưởng cao siêu cho hậu sinh chúng cháu noi 
theo. 
Kèm theo đây là check cũng $50 để yểm trợ 
LTCC kỳ tới. 

 
* BPT 
 
BPT đã gửi đến TH một LT 84 thứ hai, nhưng 
quá chậm sau khi TH gửi thư đến BPT, vì có 
một vài sơ sót, xin TH bỏ qua cho. Phần Yểm 
trợ số vừa qua chưa tiêu hết thì nay lại thêm 
phần Yễm trợ thật dồi dào của Cô làm cho BPT 
khá bối rối vì đã không làm tròn ngay cả một 
việc gởi cho đúng theo yêu cầu: May mà AH 
không buồn là BPT cám ơn ngút ngàn!!! 
 
* AH Nguyễn Văn Ngân, California 
 
Hai cuốn LT AHCC số 84 đã gởi đến địa chỉ 71 
N. Gasden , Milpitas, CA 95035, nơi cư ngụ 
của bà bạn bà xã tôi từ hai năm nay. 
Không biết hai AH Trần Quốc, và Hoàng bảo 
Minh ở đâu chứ không có ở địa chỉ này. 
Thấy một băng scotch chỉ còn dính một bên 
bìa, bà chủ nhà có mở ra coi, thấy hay quá, sách 
đẹp, in ấn công phu, bà nói thích quá, xin được 
là một Thân Hữu LT AHCC. Bà đã gởi một 
tấm check $20 tên con trai út tới hội AHCC 
đóng góp cho LT, và nhờ tôi gởi hoàn lại cuốn 
84 này cho BPT. 
Kiểm lại danh sách AHCC trong số 81 trang 
133 thì thấy tên anh Trần Quốc vẫn ở địa chỉ 
trên chưa cập nhật, còn anh Hoàng Bảo Minh 
thì không thấy có tên Hoàng Bảo Minh, nhưng 
lại thấy tên anh trong số 84 trang 150, nên xin 
hoàn lại hội cuốn này để thanh lý. 
T.B. Thấy chuyện ngộ ngộ đầu xuân, xin được 
“lẩy Kiều” một câu lấy vui. 
Thật là : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ 
Hơn là thiên lý nữa, vì AHCC khắp năm châu, 
xa cách nhau nửa vòng trái đất bằng nửa 40.000 
km lận, vẫn ngộ được nhau. Còn duyên là do 
nơi Hữu xạ tự nhiên hương. 
Cuốn LT AHCC hay và đẹp, là Hương, mới toả 
khắp nơi thích thú hì, hì… mà tới. 
 
* BPT 
 
Cám ơn AH đã bỏ công tìm kiếm địa chỉ của 
AH Quốc và Minh. 
BPT xin gửi lời chào bà bạn của bà xã AH, 
nhưng rất tiếc không kiểm chứng được vì AH 



TRANG  6    ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
 

 
đã  không cho biết tên của bà bạn, và tên con bà 
ấy trên tấm check. Kỳ này LT sẽ xin được gởi 
tới AH hai tập thay vì một tập để nhờ AH 
chuyển giúp cho Chị bạn Thân Hữu mà chúng 
ta đã có duyên làm quen vì một nhầm lẫn “dễ 
thương” và AH nhớ cho BPT biết địa chỉ của 
Chị thân hữu nghe. 
Chị thân hữu mới quen của AHCC: Xin cám ơn 
Chị đã muốn nhận LT AHCC, và AHCC rất 
thích thú  được thêm một người bạn Thân Hữu. 
Mong sẽ nhận được liên lạc với Chị. 
 
* AH Trương Đình Huân, California 
 
Cùng với phiếu xác nhận địa chỉ tôi trân trọng 
tái xác nhận địa chỉ ghi trên phiếu là địa chỉ 
hiện tại (mới thay đổi), đã được qúy ban ghi 
nhận và gởi Lá Thư số 84 tới tôi. 
Xin thành thực cảm tạ. 
Tuy nhiên, sau Lá thư 84 có lẽ vì những tin tức 
sinh hoạt, tôi nhận được một số thư bạn bè 
thăm hỏi, viết theo địa chỉ cũ, ghi trên LTCC 
83. 
Tôi nghĩ các bạn khác, cũng như tôi chỉ thông 
báo cho bưu điện khi đổi địa chỉ và sau đó là 
tin cho LTCC biết, vì không muốn mất lá thư 
qúy báu. Tôi không nghĩ có thể viết đủ cho bạn 
bè, đồng nghiệp. 
Tôi xin đề nghị: sau khi ghi nhận tin báo về 
thay đổi địa chỉ của các AH, BPT xét có thể 
cho ghi các sự thay đổi địa chỉ đó vào một mục 
nhỏ, tiếp theo mục thư tín.  
Tin này sẽ rất hữu ích cho anh em. 
 
* BPT 
 
LT 85 kỳ này đăng toàn bộ danh sách AH và 
TH đồng thời cập nhật hoá địa chỉ và điện thoại 
của AH và TH. Mỗi năm danh sách được đăng 
một lần vào LT mùa Thu. Vì vấn đề nhân sự 
BPT chưa có thể đăng danh sách các AH, TH 
thay đổi địa chỉ trong LT mùa Xuân. Xin AH 
cảm phiền. 
 Tháng Bảy vừa qua nhân dịp Họp Mặt Hè 
Nam Cali, được cả hai Anh Chị  tham dự làm 
cho các “Chú” AH thấy rất ư là” hồ hởi phấn 
khởi” (“Chú” là tiếng”Tui” mới bày đặt để chỉ 
mấy Em mới vừa tròm trèm tuổi về hưu = 65) 

vì trông Anh vẫn rất là tráng kiện, còn rất 
phong độ : mấy Chú này “bèn” thấy đường vận 
mạng của mình sao mà Dài dài thêm ra vì mình 
phài ráng theo Anh Huân chứ!!   
 
* AH Lê Thành Trinh, Louisiana 
 
Xin khen ngợi các anh đã hoàn thành tốt đẹp Lá 
Thư số 84 với một ban Phụ trách gồm những 
Aí Hữu ở những vùng khác nhau. Tôi mong các 
anh kiện tòan phương thức này trứơc khi 
chuyển giao cho những ban Phụ trách kế tiếp, 
để cho Lá thư thân yêu của chúng ta đựơc sống 
dài dài, cho dù số Aí Hữu lớn tuổi chúng ta 
càng ngày càng ít đi. 
Bài  Những tiến bộ kỹ thuật về thép của tôi là 
một bài thông tin kỹ thuật nên đọc rất khô 
khan. Rất may là các anh đã làm giảm sự khô 
khan này bằng việc kèm thêm hai tấm hình của 
hai cây cầu treo nổi tiếng: cầu Golden Gate ở 
Mỹ, thực hiện đã lâu bằng phương pháp cổ điển 
cầu treo cáp cong, và cầu Millau ở Pháp, vừa 
hòan thành bằng phương pháp mới cầu treo cáp 
thẳng. 
Chỉ với hai tấm hình mà các anh đã trình bày 
đựơc cả hai kỹ thuật làm cầu treo hiện nay. Sự 
chọn hình khéo léo này rất đáng khen ngợi. 
Xin chúc các anh và qúy quyến gặp mọi sự tốt 
lành. Lê Thành Trinh 
TB- Đính kèm chi phiếu 20 đô la để yểm trợ  
Lá Thư 
 
* BPT 
 
Xin cám ơn những lời khen của AH. Năm nay 
AH có tính chuyện làm một chuyến Bắc Du lên 
Thủ Đô Washington như năm 1994 chăng? Hay 
cứ có dịp là Dọt sang Nam  Cali để nói dóc với 
các AH bên đấy. Mong nhận thêm bài vở của 
AH: “ Nếu biết rằng.. anh đã viết bài , Trời ơi 
người ấy có đăng không?”. Đừng lo con bò 
“trắng răng”: Hãy viết đi , hãy viết đi!! 
Các bài về Kỹ thuật của AH viết một cách rất 
phổ thông nên cũng được nhiều AH đọc, nhất 
là các AH lớn tuổi trước đây có làm công tác 
kỹ thuật, đến nay tuy đã rữa tay gác kiếm 
nhưng vẫn muốn biết những tiến bộ mới mẻ về 
kỹ thuật mà AH đã viết một cách rất dễ hiểu. 
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Mong tiếp tục nhân được các bài viết mới của 
AH. Vừa rồi nghe AH có về Nam Cali thăm 
con, nhưng rất tiếc một số anh em thân tình 
không được găp để hàn huyên tâm sự. 
 
* AH Đồng sĩ Khiêm, Florida 
 
Nhận được cuốn AHCC số 84 tôi vừa ngạc 
nhiên, vừa thích thú và ân hận. 
Ngạc nhiên vì mới đó mà lại có thêm một tờ 
AHCC, các anh làm việc thật là nhắm lẹ. Thích 
thú vì bài vở súc tích và Ân hận vì mấy tháng 
sau này tôi di chuyển liên miên từ Texas qua 
Florida nên không liên lạc bằng email với các 
anh được. Tôi đã có bài viết sẵn nhưng cứ chờ 
các anh nhắc nên không gửi bài cho đến khi 
nhận tờ số 84! Thôi thì hẹn kỳ này vậỵ. 
Tôi hiện nay đã “mu” hoàn toàn về Floridạ Sau 
khi mu xong ngồi xem địa dư của Florida và rút 
kinh nghiệm của cuộc di tản trong mùa 
hurricane vừa qua thì nếu Tsunami mà quét vào 
thì chỉ ra biển làm mồi cho cá mập chớ không 
nhúc nhích đi mô được hết. Đất thì “flat” còn 
đường di tản chỉ có Turnpike và Xa lộ 95. 
Trong trận Hurricane vừa qua thì kinh nghiệm 
cho thấy không ai đi đâu được cả vì đường kẹt 
cùng xe cộ. Lần đầu tiên sau 30 năm ở Mỹ tôi 
mới thấy người Mỹ đứng ngồi đ.. đường, như 
dân Việt ta thường hay làm ở Việt Nam, vì xe 
không nhúc nhích nên không đến restrooms 
được. 
Hẹn các anh kỳ tới và đã gửi update địa chỉ cho 
anh Thâu. 
 
* BPT 
 
Mùa đông năm 1987 dân DC đã chứng kiến 
cảnh đ… xa lộ (Ai biểu không kiêng cử Sugar 
làm chi mà phải bị bịnh Diabete, mình dịch 
Nôm na ra như vậy: chử “đường”  không oai, 
phải là “Xa lộ” mới , mới… Mỹ chớ). Hôm đó 
bão tuyết quá lớn, xe cộ trên vòng đai xa lộ 495 
kẹt cứng. Nhiều người đã phải ngồi trong xe 8, 
9 giờ đồng hồ trước khi về được tới nhà, bí quá 
đành leo ra khỏi xe lội trên tuyết đến vệ đường 
tìm cách giải toả …   
Về hưu như AH mà lại có Mu nhiều như rứa là 
chọc chúng (ai nữa: LĐK/AV/TNR v.v) thèm 

đa nghe?? Hết Dallas rồi lại Washington, xẹt 
qua Cali, vớt lại Việt Nam nay thì Mu mới ở 
Florida (quên phải viết là mới Mu qua mới 
đúng văn phạm, nhưng e không đúng ý) 
 
* AH Hoàng Như Ngọc, California 
 
Anh Huỳnh Long Trị là anh bạn nối khố của tôi 
khoá 1958-1962 (Ban Địa Chánh). Anh Trị 
may mắn hơn tôi là đã tu nghiệp tại Hoà Lan 
khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản. Anh và 
gia đình hiện đang sinh sống tại Hoà Lan. Xin 
anh vui lòng list tên anh Trị với đia. chỉ và số 
phone dưới đây vào danh sách AHCC trong LT 
tới. 
P.S. Tôi sẽ xin gởi $50 yểm trợ LTCC của anh 
Trị cho anh vào regular mail in a few days 
later, và hy vong LT 84 sẽ được gởi thẳng sang 
Hoà Lan cho AH HLT.  
Cần thêm information gì của anh Trị xin anh 
vui lòng xử dụng address at the above 
referenced.  
 
* BPT 
 
Xin cảm ơn AH đã giúp nối vòng tay AH. 
Nghe AH lại sắp có thêm dâu mới vào tháng 
October này. Chúc Mừng, Chúc Mừng (Con 
bắt chước Cha: cũng ráng mò cho ra một em 
Tôn Nữ mới chịu đem về Thưa Ba thưa Mạ). 
Kỳ tới AH nhớ đừng quên cho xin vài bài nghe. 
 
 * AH Chu Thái Hoành, Việt Nam 
 
Gia đình chúng tôi xin cám ơn Thầy và bạn 
Thông đã chú ý và đăng lời chúc mừng lên 
LTCC. Nếu có nhầm lẫn gì cũng không sao, vì 
tình cảm và sự chú ý của các Thầy và các bạn 
trong gia đình CC là qúy hoá lắm.  
 
* BPT 
 
Được AH “bao dung” chín bỏ làm mười thì thật 
Đúng là Tình Aí Hữu. Tuy nhiên không vì vậy 
mà bỏ qua được: Xin thành thật chịu lỗi và xin 
cảm ơn sự thông cảm của AH. 
 
* AH Lê Thị Thạnh, California 
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Tôi là Lê Thị Thạnh, đã không nhận được 
LTCC từ sau số 82 trở đi, và không biết phải 
liên lạc với ai để xin có được lại. May nhờ có 
anh Bùi Thanh Dương hướng dẫn, nay tôi trân 
trọng xin các anh vui lòng cho tôi nhận lại 
LTCC từ số 83 trở đi, nếu có thể, để “giữ cho 
còn có nhau”. Xin đính kèm money order $20 
để đóng góp chi phí in ấn. 
 
* BPT 
 
Ngoài LT 85 này BPT đã gửi LT 83 và 84 đến 
AH., rồi sau đó BPT cũng đã được AH thông 
báo  cho hay đã nhận được hai số này. Hy vọng 
những trục trặc từ nay chắc AH sẽ không bao 
giờ mất liên lạc với Ban Phụ Trách  LTCC nữa. 
Mong sẽ nhận được bài vở đóng góp cho LT 
được nhiều khởi sắc 
 
* AH Lê Trọng Bửu, California 
 
Hoan nghênh tinh thần phục vụ bạn bè qua 
công sức phát triển LTAH và sáng kiến độc đáo 
của anh thành lập ban phụ trách LT 2005. 
Để tiếp sức xin đính kèm một chi phiếu và kính 
chúc qúy anh Ban Phụ Trách LTAHCC nhiều 
sức khoẻ và vạn an. 
 
* BPT 
 
Cám ơn AH đã có lời hoan nghênh. Mong có 
dịp nhận được bài viết của AH , như viết về 
những điều mắt thấy tai nghe về bạn bè cũng 
như các cảm nghĩ cuả AH sau chuyến thăm nhà 
ở Việt Nam vừa qua. 
 
* AH Nguyễn Đăng Thịnh, California 
 
Khoẻ không anh? Lâu lắm không thấy anh chị 
qua bên này chơi cùng anh em vậy? Cho tụi tôi 
gởi lời thăm chị nghe anh. 
Sau đây tin anh rõ là LTAHCC kỳ này đến hôm 
nay tôi vẫn chưa nhận được, không rõ bị thất 
lạc hay sót tên nữa, vậy anh coi lại cùng xin gởi 
cho tôi một số, vẫn theo địa chỉ cũ: 
Nguyen Dang Thinh 
25341 Lindenwood Way, Hayward, CA 94545 

Cám ơn anh nhiều cùng chúc chị luôn luôn vui 
mạnh, xin nhờ anh chuyển lời thăm hỏi, vấn an 
đến mọi anh em quen biết ở bên đó luôn. 
 
* BPT: 
 
LT84  đã được gửi cho anh, như vậy là bị thất 
lạc rồi. BPT sẽ gửi cho anh cuốn khác ngay. 
Khi AH đọc những giòng trả lời này thì chắc sẽ 
hài lòng là đã có LT 84  đề so sánh với LT 85 
này. Biết là AH đã “nằm nhà”  nghe chim hót 
vào mỗi sáng (quên, sáng trưa chiều tối: Sáng 
sớm thức dậy khi “nàng” chưa dậy thì nghe 
chim trời hót, khi “nàng” thức dậy thì nghe 
chim nhà hét, chỉ khác nhau có một chữ O với 
chữ E ), sao AH không Da Du một chuyến sang 
vùng Thủ Đô này cho bạn bè thăm luôn: Nào 
NVBảnh, NLTiết, nào HNẨn, v.v toàn dân 
Khu Bắc Saigon vẫn nhớ chàng Thịnh Chương 
Thiện ngày nào miệng ngậm Ống Vố oai phong 
lẫm lẫm ngoàì đường (vì về Nhà là xếp re), rất 
hào hoa làm cho…, Thôi , thôi viết thế đủ rồi 
(AH đang nói thầm, thế thì kẻ viết này “ Bèn” 
thôi. ) 
 
* AH Nguyễn Đức Xuân, Maryland 
 
Tôi đã nhận được hai LT 83 và 84. Cám ơn 
anh. Hai tờ LT trình bầy rất mỹ thuật và bài vở 
rất phong phú. Tôi là kỹ sư công chánh khoá 65 
(khoá của Ái Văn). Ra trường làm việc tại Nha 
Căn Cứ Hàng Không chưa được một năm thì bị 
động viên đi Thủ Đức, dậy trường Công Binh 
Bình Dương 8 năm, rồi được biệt phái về lại 
NCCHK cho đến ngày di tản 25-05-1975. Tôi ở 
một thành phố rất nhỏ thuộc Pennsylvania, rồi 
dọn về thành phố Hagerstown, MD, rất ít người 
Việt, vì thế nên không liên lạc với các bạn 
Công Chánh nên đã bị gián đoạn với các bạn cũ 
và gia đình Công Chánh / Kỹ Thuật Phú Thọ 
trong một thời gian rất lâu. Bây giờ mới liên lạc 
lại với bạn Dương Phú Yên và các bạn khoá 65. 
Chúng tôi tổ chức họp mặt kỳ hai cho khoá CC 
65 tại Austin, TX, rồi lên du thuyền đi du 
ngoạn vài hải đảo vùng biển Caribbean và 
thành phố Cancun của Mexico. Kỳ họp mặt rất 
vui và nhiều kỷ niệm. 
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Đính kèm đây là cái check $20 đóng góp vào tờ 
AHCC. Nhờ anh ghi tên tôi vào gia đình 
AHCC.  
Khi nào có sinh hoạt với các anh em CC, xin 
anh thông báo cho tôi. Cám ơn anh. Hiện nay 
tôi về hưu nên có nhiều thì giờ rảnh rỗi để sinh 
hoạt với các bạn CC. 
 
* BPT  
 
AH “lặn” kỹ quá: Năm 1982 sang Cali thăm 
dân cho biết sự tình, lúc đó trong DS LTCC 
vẫn có điạ chỉ cũ cuả AH. Nhưng sau đó mất 
hẳn liên lạc vì AH Mu tùm lum tà la mà chẳng 
thông báo thay đổi điạ chỉ. Nay thì đã bắt lại 
nhịp cầu AH. Thấy AH tuy mới là Chú nhưng 
lại đã có cơ duyên về hưu (xin xem  thơ trả lời 
AH Trương Đình Huân để biết nghiã mới của 
chữ Chú), và bởi tại vì rằng thì là bà Xã vì mãi 
bận bịu với mấy cái business nên khi AH cần 
về thăm Mẹ ở Việt Nam cứ phải thui thủi đi có 
một mình, thấy sao tội nghiệp chi lạ, tuy vậy 
mà cũng có lắm  Chú  thấy bức th..th… thèm. 
 
 * AH Nguyễn Quang Bá, Australia 
 
Tôi là Nguyễn Quang Bá ở Tây Úc xin báo tin: 
    Vợ tôi là Huỳnh Ngọc Lai 63 tuổi đã qua đời 
ngày 17/6/05, và cũng xin BPT cho đăng bài 
thơ “Anh mất em rồi” vào LT sắp tới. 
Thành thật cám ơn. 
 
* BPT 
 
Toàn thể gia đình AH và TH công chánh xin 
thành kính phân ưu cùng AH và thân quyến. 
Bài thơ “Anh mất em rồi “ đã được đăng trong 
LT mùa Thu này. Mong AH sớm nguôi ngoai. 
 
* AH Nguyễn Văn Khoa, Montreal 
 
Tiếp theo phiên họp AHCC Montreal ngày thứ 
sáu 13 tháng Năm 2005, xin anh điều chỉnh lại 
Ban Đại Diện AHCC tại Montreal như sau: 
AH Phạm Hữu Vĩnh, AH Nguyễn Quang Di, 
AH Phạm Ngọc Xuyên và AH  Nguyễn Văn 
Khoa. 
Vô cùng đa tạ. 

* BPT 
 
Xin cảm ơn AH đã cho tin tức để cập nhật. AH 
Tăng bửu Long lâu nay không thấy có tên cũng 
như cập nhật DS, xin Ban Đại Diên Montreal 
cho BPT biết. 
 
* AH Phạm Nguyên Hanh, California 
 
Anh Chí nói rất đúng về bài viết của anh Ngọc. 
Anh Ngọc đã viết bài này với tim óc của mình. 
Và tôi có  vinh dự được đọc trước và góp ý hay 
sửa vài chữ. Một người bạn khác của anh Ngọc 
chắc cũng sẽ làm như tôi.  Bài này được nhiều 
người khen, thì tôi cũng  được thơm lây. Mong 
anh sẽ không đề cập đến đề tài kỹ thuật vừa qua 
nữa.  Cám ơn anh nhiều.   
 
* BPT 
 
BPT đã nhận nhiều lời tán dương bài viết này 
của AH HNNgọc. Những mong sao LT sẽ nhận 
nhiều bài “nặn tim óc” như vậy để AH ta có dịp  
mở rộng tầm nhìn. 
 
* AH Trần Trung Trực, Texas 
 
Tôi kèm theo chi phiếu $40 ủng hộ lá thư 
AHCC. Xin anh chuyển lại cho anh Thâu. Tôi 
cũng xin anh giúp cho khoá 6 KSCCĐC: 
 
1/ Thông báo cho các AHCC trang điện tử của 
khoá chúng tôi như sau: 
http://k6kscc.org/ 
 
2/ Đăng chia buồn trong số báo tới LT 85 hai 
tin buồn BS Hồ tấn Phước bào huynh bạn Hồ 
Tấn Đức qua đời ngày 4 tháng 2, 2005 và Cụ 
Phêrô Nguyễn Đức Thịnh, thân phụ bạn 
Nguyễn Đức Nhuận qua đời ngày 10 tháng 1, 
năm Ất Dậu. 
 
* BPT 
 
Xin cám ơn AH đã ủng hộ LTAHCC và thông 
báo cho AH biết: 
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1) Trang Nhà của Khóa 6 KSCCĐC 
http://k6kscc.org đã được AH Từ Minh Tâm 
giới thiệu với toàn thể AHCC trong Trang Nhà 
aihuucongchanh.com 
 
2) Tin buồn về 2 vị đã quá cố sẽ đăng Phân Ưu 
trong LT này.  
 
* AH Hồ Tấn Đức, San Antonio 
 
Tôi tên Hồ-tấn-Đức khóa 6 Công-Chánh sau 
khi giải-phẩu tim nên di chuyển về địa-chỉ mới.  
 
* BPT 
 
Tôi vừa điện thoại cho anh nhưng không có ai 
trả lời. Được tin anh bình phục và liên lạc lại 
với BPT LTCC, chúng tôi rất mừng. 
Ngày mai tôi sẽ gửi anh LT 84. Xin anh cho 
biết nếu chưa có LT 83, tôi sẽ gửi xuống anh. 
Kỳ tháng Bảy vừa qua, khi AH xuống Nam 
Cali để họp mặt Khoá KSCC 1967, thấy AH 
vẫn còn tráng kiện như xưa, trí nhớ vẫn thông 
suốt, chưa quên bất cứ bạn bè nào, tuy tay trái 
hơi bị yếu. Bạn bè ai nấy đều mừng thấy bạn đã 
gần bình phục sau khi bị stroke nhẹ trong lúc 
giải phẩu tim.  
8/28/05  AH Đức ơi, sao anh đã vội ra 
đi khi LT 85 và những dòng chữ trên đây 
chưa đến tay anh. 
 
* AH Hồ Đăng Lễ, California 
 
Xin gửi anh bài nhạc “Nhớ Mẹ” tôi viết trong 
thời kỳ học tập cải tạo để góp phần vào lá thơ 
AHCC, cùng với CD có bài “Nhớ Mẹ” để anh 
nghe duyệt trước. 
Xin gửi lời thăm tất cả bạn trên đó và anh cùng 
gia đình được sức khoẻ và hạnh phúc. 
 
* BPT 
  
BPT rất cám ơn anh, hiện nay là mùa Vu lan, 
bản nhạc của anh gởi đến rất là hợp thời, Ban 
PT LTAHCC đã cho đăng bản nhạc ấy vào 
LTCC số này. Khi nào thì anh, cậu trưởng nam 
với rể sẽ cho ra CD Violon /Piano mới? 
 

* AH Hoa Trường Xuân, Pháp 
 
Anh Chí tôi có thư cho con ở Houston gởi bằng 
bưu điện cho anh Thâu một chi phiếu 506 Mỹ 
kim cùng danh sách các AH vùng Pháp ủng hộ 
LT năm 2005; tháng 8 tới tôi sẽ đi Mỹ, tới phi 
trường Washington nhưng đi liền đến Lancaster 
(3 ngày), tiếp là Houston (2 tuần), San Jose (5 
ngày), sau hết đi San Diego đến cuối tháng 8 
trở về Pháp. Tiếc không ở Lancaster lâu để đi 
gặp các anh. Chào anh./. 
 
* BPT 
 
Lâu lắm anh mới có dịp ghé vùng DC, nhưng 
lại quá bận công chuyện, anh em vùng DC rất 
tiếc không được gặp mặt hàn huyên cùng anh. 
Hẹn nhau lần tới nhé. Nếu anh có đến San 
Diego thì nhớ liên lac với AH Nguyễn Tấn Thọ 
để tổ chức một buổi họp mặt với AHCC Nam 
Cali nhé. 
 
* AH Nguyễn Kim Chương, California 
 
Tôi là Nguyễn Kim Chương ở San Diego, tôi 
dã thông báo cho LTCC về sự thay dổi dịa chỉ 
của tôi nhưng không kịp đăng vào số 83.  
Vậy xin anh update địa chỉ của tôi vào số 
LTCC kỳ tới. 
Trong bảng danh sách các AHCC tôi đề nghị, 
ngoài địa chỉ và số phone, xin ghi thêm e-mail 
của các mọi người để tiện lợi việc liên lạc giữa 
các bạn hữu.  
 
* BPT 
 
BPT có đăng địa chỉ email của một số AH vào 
danh sách AH trong LT 83, địa chỉ email chiếm 
mất một giòng và tăng số trang danh sách AH, 
hơn nữa địa chỉ email hay thay đổi. BPT có lưu 
trữ một số địa chỉ email và cập nhật hoá luôn. 
AH nào cần địa chỉ email xin thư về BPT. AH 
đã về hưu ắt sẽ có nhiều thì giờ để đóng góp 
cho LT. Vậy còn chờ gì nữa mà không ngồi 
ngay vào bàn Computer, mở Word ra và bắt 
đầu. “L’appétit vient en mangeant”: cứ viết đi 
rồi ý sẽ tới. Viết lộn xộn trước, sau đó sẽ 
editing cắt trên dán dưới dễ dàng. Viết nghe !! 
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Cầu Millau 

 
Từ Minh Tâm 
 
Gần đây, có hai công trình mới được khánh 
thành là cầu treo Millau ở Pháp và Hầm Hải 
Vân ở Việt Nam. Bài viết dưới đây xin giói 
thiệu sơ lược về hai công trình nầy. 
 
1. Millau: Cầu Đi Trên Mây  
 
Ngày 14/12/2004, Tổng Thống Pháp Jaques 
Chirac đã cắt băng khánh thành chiếc cầu đi 
trên mây. Đó là cầu treo Millau ở miền trung 
nước Pháp nối liền Paris và vùng Địa Trung 
Hải. Trong khi những chiếc máy bay thả khói 
màu cờ Pháp là xanh dương, trắng và đỏ, TT 
Jaques Chirac đã ca ngợi thành tựu nầy như là 
một công trình kiến trúc đầy tính mỹ thuật. Sở 
dĩ tôi đặt đầu đề cho phần  nầy là cầu đi trên 
mây bởi vì đây là chiếc cầu cao nhứt thế giới. 
Từ sàn cầu tới mặt sông Tarn là 245 mét phá kỷ 
lục về độ cao của cầu Royal George ở Colorado 
- Mỹ. Trụ tháp của cầu có độ cao 343 mét (cao 
hơn tháp Eiffel). Đọc hai con số nầy, bạn sẽ 
khó cảm nhận được độ cao của công trình. Hãy 
so sánh với núi Châu Thới ở Thủ Đức chỉ cao 
có 80 mét thì cầu nầy cao hơn 
khoảng 4 lần.  
 
Ta hãy tìm hiểu xem công trình đã 
được thực hiện như thế nào.  
 
Từ ý tưởng ...  
 
Xa lộ A75 từ Paris xuống miền 
Nam để đi Barcelona (Tây Ban 
Nha) thì phải qua vùng Millau. Đây 
là một thung lũng nơi có con sông 
Tarn chảy qua. Trước đây, khu nầy 
rất bị kẹt xe, nhứt là vào mùa hè vào 
tháng 7, 8 khi lưu lượng xe cộ tăng 
vọt lên đến 25.000 xe/ngày. Trong 

thập niên 1990, đã có nhiều đề án đặt ra để giải 
quyết vấn đề nầy và cắt ngắn thời gian lưu 
thông. Những gỉai pháp nầy đều phải làm sao 
cho xe qua một thung lũng sâu hơn 270 mét 
nằm giữa hai cao nguyên. Phương án của kiến 
trúc sư người Anh Norman Robert Foster đã 
được chấp nhận. Theo đó, một chiếc cầu treo 
dây thẳng dài 2460 mét sẽ được xây cất. Mặt 
cầu sẽ ở độ cao 270 mét . Có 7 trụ tháp cao từ 
75 mét đến cao nhứt là 343 mét. Cầu rộng 32 
mét được thiết trí bốn làn xe mỗi làn rộng 3,5 
mét + thêm hai làn cấp cứu rộng 3 mét. Để tạo 
cảm giác cho tài xế, cầu dốc 3% và cong với 
một bán kính là 20000 mét.  
 
Giải pháp nầy tốn ít vật liệu và hợp với cảnh 
quan của khu vực. Phí tổn xây cất là 394 triệu 
Euro hoàn toàn do tư nhân đầu tư. Cầu sẽ xây 
cất trong vòng 39 tháng.  
 
Sau khi được chấp thuận, dự án được giao cho 
công ty Đức là Simesol và Greisch (Arcadis) để 
tính toán và thiết kế kỹ thuật, sẵn sàng cho việc 
khởi công vào tháng 10 năm 2001.  
 
 



SỐ 85 - THÁNG 08/2005 TRANG 13  
 

 
... Đến hiện thực  
 
Công ty Companie Efage du Viaduc Millau 
(viết tắt là Eiffage - hậu thân của công ty 
Eiffel) được trúng thầu đầu tư và xây 
cất. Họ sẽ được quyền thu phí trong 
vòng 75 năm cho tới năm 2080 thì mới 
bàn giao cầu lại cho chánh phủ.  
 
Tiến trình xây cất như sau:  
 
Bảy trụ cầu kích thước dưới to (tiết diện 
200 m2) trên nhỏ (tiết diện 30 m2) sẽ 
được đổ tại chỗ với ván khuôn trượt 
(leo) nghĩa là trụ được đổ cao đến đâu 
thì ván khuôn cũng leo theo đến đó.  
 
Đà cầu bằng thép mỗi khối rộng 27,35 
mét dài 17 mét cao 4,2 mét sẽ được sản 
xuất tại nhà máy chuyên chở tới ráp tại 
công trường ở hai bờ. Sau đó cầu sẽ 
được "đẩy" ra vị trí. Đầu đà có gắn thêm "mũi 
dẫn" cũng làm bằng thép để giúp cho đà nhanh 
chóng gác lên trụ. Phần mũi dẫn nầy lại có 
thêm những có đội thuỷ lực để điều chỉnh 
(nâng cao) mũi đà khi gác lên trụ  
 
Mỗi giữa nhịp sẽ xây thêm các trụ tạm bằng 
thép để giúp cho việc đẩy cầu vào vị trí được 
dễ dàng hơn.  
 
Hệ thống các con đội (kích) thuỷ lực rất phức 
tạp và to lớn được cung cấp bởi hãng Enerpac 
của Tây Ban Nha (như vậy công trình nầy là do 
sự phối hợp của nhiều nước như Anh, Pháp, 
Đức và Tây Ban Nha). Những con đội nầy có 
thể đẩy 5280 tấn đà cầu từ bờ phía nam và 
2400 tấn đà cầu từ bờ phía bắc. Mỗi lần con đội 
làm việc, nó có thể đẩy được 6 mét cầu trong 
vòng 4 phút.  
 
Trong thời gian xây cầu, có những lúc thời tiết 
rất nóng làm cho công tác bị ngừng trệ vì các 
mối hàn không thể thực hiện được, nhưng các 
công nhân và kỹ sư ở đây đã khắc phục khó 
khăn và hoàn thành công trình trước thời hạn 
để thông xe vào ngày 16/12/2004 làm kinh 
ngạc thế giới.  

 
Những kỹ thuật gia cho biết, cầu chịu được 
động đất, gió bão đủ sức bền tới 120 năm nữa.  
 

 
Lợi ích to lớn  
 
Ông kỹ sư trưởng công trình tuyên bố cầu nầy 
không phải xây vì kỷ lục mà chỉ để phục vụ. 
Đúng vậy, lợi ích của cầu thật là to lớn.  
 
1. Hành trình Paris - Địa Trung Hải từ nay sẽ 

được rút ngắn khoảng 100 km so với trước 
kia. Thời gian di chuyển giảm được 4 giờ.  

2. Cư dân Millau sẽ tránh được ô nhiễm do 
khói xe toả ra khi bị kẹt xe trên đường cũ, 
nhứt là vào mùa hè.  

3. Du lịch ở Millau sẽ phát triển vì sẽ có nhiều 
du khách tới xem chiếc cầu cao nhứt thế 
giới.  

4. Công ty Effage chỉ lấy vốn lại sau 15 năm, 
nhưng 60 năm sau đó họ lời rất nhiều, có 
thể tới 1 tỉ Euro. Tiền qua cầu là khoảng 5 
Euro cho một chiếc xe nhà. Bạn thử tính thì 
sẽ biết họ lời bao nhiêu trong 75 năm tới 
nếu có 10000 xe qua cầu một ngày (25000 
cho mùa hè).  

 
Cầu Millau hiện là đề tài bàn tán cho những 
người tò mò, nhứt là người có biết chút ít về 
công chánh như chúng ta. Bài viết chỉ nêu lên 

 Cầu Millau trong giai đoạn xây cất 
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vài nét chính, mà thật ra, tác giả cũng chỉ biết 
như thế, hy vọng bạn bổ túc thêm về một kỳ 
công của thế kỷ thứ 21...  
 

2.  Hải Vân đường hầm xuyên núi: 
 
Ngày 5/6/2005, Việt Nam đã chánh thức khánh 
thành hầm đường bộ Hải Vân. Đây là công 
trình hầm và cầu lớn nhứt Đông Nam Á. Bài 
viết dưới đây xin giới thiệu sơ lược về công 
trình. 
 
Dự án: 
 
Hầm Hải Vân là một công trình có nhiều hạng 
mục nhằm mục đích rút ngắn thời gian đi qua 
đèo Hải Vân giữa Huế và Đà Nẵng (cách Hà 
Nội 750 km, Sài Gòn 950 km). Toàn tuyến sẽ 
dài khoảng 12 km nối liền phía bắc Lăng Cô 
và khu công nghiệp Liên Chiểu ở phía nam.  
 
Các hạng mục chính sẽ gồm: 
a) Hầm chính: dài 6274 mét, cao 7,5 mét, 

rộng 11,9 mét có hai làn xe mỗi làn rộng 
3,5 mét. 

b) Hầm lánh nạn: cũng dài 6274 mét, cao 3,8 
mét, rộng 4,7 mét. 

c) Nhiều hầm phụ như hầm thông gió, hầm 
ngang, hầm lọc bụi tĩnh điện ... 

d) Bảy cầu vượt (và cầu cạn). 
e) Các thiết bị thu phí, chiếu sáng, thông tin, 

chửa cháy, cấp cứu ... 
 
Kết cấu vòm hầm chính bằng bê tông dầy 30 
cm, mặt đường bằng bê tông dầy 24cm trên nền 

đá dầy 20 cm. Với kết cầu nầy đủ sức cho các 
loại xe nặng nhứt qua hầm như H30, XB80 
(tương đương 125% xe HS20-44). Tốc độ tối 
đa qua hầm thiết kế là 80 km/h (nhưng thực tế 
sử dụng chỉ cho phép tối đa 60km/h) 
 
Ngân sách dự trù là 251 triệu đô la mượn của 
ngân hàng Nhựt. (160 triệu đô la lúc đấu thầu, 
chi phí thực tế chỉ khoảng 130-150  triệu đô la, 
nhờ nhiều sáng kiến tiết kiệm.) 
 
Tiến trình thực hiện: 
 
Sau 6 năm nghiên cứu và lập dự án, ngày 
27/8/2000 công trình được chính thức khởi 
công. Việc đào hầm được thực hiện theo kỹ 
thuật của Áo là khoan và nổ mìn. Tốc độ đào 
hầm là khoảng 5 mét mỗi ngày. Công trình 
được xây cất từ hai phía. Một do công ty 
Hazama (Nhựt) và Cienco6 (Việt Nam) hợp 

tác, một đầu do công ty Dong Ah (Đại Hàn) và 
Tổng Công Ty Xây Dựng Sông Đà (Việt Nam) 
hợp tác. 
 
Trong thời gian xây cất, đã gặp một số trở ngại 
như 
a. Sạt lở phần đỉnh vòm ở lý trình +29m vào 

ngày 10/9/2001 
b. Nước ngầm phun ra từ vòm hầm ngày 

20/1/2002. 
 
Những trở ngại nầy khiến việc xây cất bị chậm 
lại để xử lý, đặc biệt là phải đem máy bơm 

Nhịp cầu của thế kỷ 21 

 
Mô hình cấu trúc phức tạp của hầm Hải Vân 
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mạnh từ Nhựt qua để gỉai quyết việc chống úng 
cho công trình. 
 
Ngoài ra, lại còn vấn đề trên 100 công nhân 
đình công yêu cầu cải thiện môi trường làm 
việc và tăng lương bổng ... 
 
Tất cả các trở ngại đã được giải quyết 
và hai mủi khoan hầm chính đã gặp 
nhau vào ngày 7/1/2003. Tuy nhiên 
phải chờ các công trình phụ trợ hoàn 
tất nên gần hai năm sau tức tháng 
6/2005 thì công trình mới chánh thức 
đưa vào sử dụng. 
 
Lợi ích: 
 
Hiện nay hàng ngày có trên 2500 xe 
qua hầm (sẽ tăng lên tới 7000 - 8000 
xe trong vài năm tới). Riêng xe gắn 
máy và xe thô sơ không được qua 
hầm. Trong tháng đầu xe qua hầm 
miễn phí, nhưng sau đó chi phí cho 
mỗi xe khi qua hầm sẽ khoảng 25.000 
đồng (tương đương 1,6 đô la). Hầm sẽ 
thu phí trong 25 năm. 
 
Xe sẽ chạy qua hầm trong thời gian 10 
phút so với hàng giờ trước đây khi qua 
đèo, xăng dầu tiêu tốn cũng tốn ít hơn. 
Theo tính toán, sẽ tiết kiệm được 1000 
tỉ đồng (63 triệu đô la)  tiêu hao nhiên 
liệu mỗi năm so với trước đây khi xe 
phải chạy qua đèo. Đó là chưa kể sự 
tiết kiệm do hao mòn xe khi phải với 
chạy số nhỏ để qua núi.  
 
Nhưng lợi ích khác chính là công trình 
nầy đã đào tạo ra được một đội ngũ 
công nhân và kỹ sư có tay nghề sẵn 
sàng cho việc xây cất Hầm Đèo Cả, một thử 
thách lớn của thiên nhiên nằm giữa hai tỉnh 
Khánh Hoà và Phú Yên. 
 
Kết luận:  
 

Trong tương lai, nếu bạn có dịp đi từ Đà Nẵng 
ra Huế và ngược lại thì bạn sẽ mất dịp ngắm 
cảnh mây nước xinh đẹp tuyệt vời (nhưng cũng 
đầy nguy hiểm) của đèo Hải Vân trên độ cao 
476 mét so với mặt biển. Tuy nhiên bạn sẽ tốn 
ít thời gian hơn vì hình như hai thành phố Huế 
và Đà Nẵng đã xích lại gần nhau hơn nhờ lợi 

ích của công trình mới: Hầm Hải Vân. 
 
(Bài viết được tham khảo chính từ bài "Khánh 
Thành Công Trình Hầm Hải Vân - website 
Thân Hữu khoá 15 KSCC, số 46. Địa chỉ: 
http://kscc15.netfirms.com)./. 
 

 

 
Cửa hầm Hải Vân 

 

Trong hầm Hải Vân 
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Hình Ảnh Công Chánh 

(do AH Lê Khắc Thí chụp vào tháng 6/2005) 
 

 
 

Đường hầm Hải Vân, khánh thành ngày 5/6/2005 - Hầm dài 6.247m, rộng 11.9 m 
 

 
Đoạn đường ven biển từ Nha Trang đến phi trường Cam Ranh. 

Đường tốt cảnh đẹp, còn vắng xe lưu thông.
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Từ Minh Tâm 
 
… Chúng tôi từ vùng phía đông nước Pháp 
vào Thuỵ Sĩ theo trạm biên giới Basel giữa 
Thuỵ Sĩ và Pháp. Ở trạm nầy xe phải ngừng 
lại để kiểm soát vì Thuỵ Sĩ không nằm trong 
Liên Hiệp Âu Châu. Xe chúng tôi đi theo tour 
không bị khó dễ gì hết. Trong khi đó tôi thấy 
một xe nhà lại bị chặn lại, tài xế bị xét hỏi rất 
kỹ.  
 
Nằm ở vùng Trung Âu, Thuỵ Sĩ là một nước 
có nhiều núi đồi, không có biển nhưng lại có 
rất nhiều hồ (1484  hồ trong đó nổi tiếng là hồ 
Geneve, hồ Lucern, hồ Zurich ...). Rộng 
khoảng 42000 km vuông, bề ngang rộng nhứt 
không quá 350 km, với dân số là 7 triệu, Thuỵ 
Sĩ nằm trên vùng cao nguyên, phía tây là rặng 
Jura, đông nam là rặng Alps với ngọn Dufour 
cao tới 4234m. Dân Thuỵ Sĩ có lợi tức rất cao 
sống nhờ dịch vụ và ngân hàng. Đồng hồ 
Thuỵ sĩ nổi tiếng thế giới. Ngành sản xuất phó 
mát và dược phẩm rất phát đạt. Người Thuỵ 
Sĩ tuỳ theo vùng sinh sống mà nói tiếng Pháp, 
Đức, Ý. Thuỵ Sĩ có nhiều  cơ quan quốc tế 
của Liên Hiệp Quốc đặt trụ sở ở đây như: 
UNESCO, UNICEF, WHO, FAO ...  
 
Basel: là thành phố ở ngả ba biên giới giữa 
Pháp, Thuỵ Sĩ và Đức. Thành phố khá lớn với 
nhiều nhà máy về hoá chất và dược phẩm. 
Sau khi qua Basel thì cảnh trí thay đổi  và đẹp 
dần. Càng đi sâu vào Thuỵ Sĩ chúng tôi càng 
lên cao. Đường sá quanh co trên những sườn 
đồi. Hai bên cây cối xanh tươi. Thỉnh thoảng 
lại thấy có những thác nước. Phong cảnh thật 
trữ tình những cũng khá nguy hiểm vì xe chạy 
men theo sườn núi, một bên núi cao, một bên 
hố thẳm. Đôi khi xe chạy xuyên qua những 
đường hầm đục trong núi rất dài. Đường sá 
trong nước Thuỵ Sĩ có rất nhiều hầm vì nước 

nầy có nhiều núi non. Tuy nhiên người ta còn 
cho biết hầm giao thông cũng có tác dụng quân 
sự nữa, vì chỉ cần đóng một hầm thì địch quân 
không vào Thuỵ Sĩ được.  Nước Thuỵ Sĩ tuy nói 
là trung lập nhưng cũng có quân đội theo kiểu 
dân quân. Thanh niên Thuỵ Sĩ hàng năm phải đi 
học quân sự một thời gian ngắn rồi đem súng về 
nhà. Khi nào có biến thì họ sẽ thành quân đội 
chánh quy. Với cách nầy, nếu có chiến tranh thì 
trong một thời gian ngắn, Thuỵ Sĩ sẽ có vài trăm 
ngàn quân dễ dàng (Nhưng nhiều người cũng tự 
hỏi: ai là kẻ thù của Thuỵ Sĩ, một nước trung lập. 
Có thể vì họ giàu quá nên phải lo xa !). Hầm xa 
lộ không phải chỉ có dạng thẳng mà còn cong, 
dốc ... có hầm rất dài có hầm rộng tới ba làn xe 
theo một chiều. Vận tốc xe chạy trong hầm tới 
80 km/giờ. Đi trong hầm thì thấy hơi sợ, nhưng 
suy nghĩ nếu chạy vòng vèo trên núi còn "ghê" 
hơn.  
 
Chúng tôi đến thăm Lucern . Đây là một thành 
phố nằm ở trung tâm nước Thuỵ Sĩ ở cao độ 436 
m, bên bờ hồ Lucern. Thành phố nầy chỉ có 
65.000 dân sống thanh bình yên ổn. Cảnh trí 
Lucern thật tuyệt vời. Do đó hàng năm Lucerrn 
tiếp đón tới trên 5 triệu du khách khắp nơi.  
 
Chiều nay khi tới nơi, chúng tôi được tự do rong 
chơi ở Lucern. Đầu tiên chúng tôi ghé chơi dọc 
bờ sông Reuss để ngắm biểu tượng của Lucern là 
Cây cầu mái che. 
 
Cây cầu mái che: Lucern có một cây cầu có mái 
che gọi là Chaple Bridge bắc ngang sông Reuss. 
Trên cầu có trang trí nhiều tranh ảnh rất đẹp. Cây 
cầu nầy xây cất hồi thế kỷ 14, bị cháy năm 1993; 
cầu hiện nay  chỉ là cầu mới xây lại theo mô hình 
cũ. Bên cạnh cầu là một tháp nước. Dưới sông, 
dòng nước trong veo. Mấy con thiên nga đang 
bơi lội nhởn nhơ . Khung cảnh thật thanh bình và 
rất thơ mộng. Bên bờ sông có Nhà thờ Jesuit. 



TRANG  18    ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
 

 

 

Bức tượng sư tử (hình con heo là bìa của tượng) 

Nhà thờ tuy nhỏ nhưng bên trong cũng trang 
trí rất đẹp.  
 
Chiều nay, đáng lẽ chúng tôi đi thuyền trên hồ 
Lucern nhưng vì không đủ người nên chuyến 
đi bị huỷ bỏ. Thôi thì đành đi bộ thong thả 
bên bờ hồ để ngắm nhìn mấy khu buôn bán 
phía bên kia, nơi có mấy lá cờ Thuỵ Sĩ nền đỏ 
chữ thập trắng.  
 
Sau khi ăn tối chúng tôi tản bộ 
xung quanh khách sạn thì thấy 
nơi đây rất yên tĩnh. Người 
dân thường đi xe đạp hay 
những xe ô tô nho nhỏ. Không 
khí mùa hè mát mẻ, dễ chịu. 
Các cửa hàng buôn bán thì đã 
đóng cửa nhưng nhìn qua cửa 
kính thì thấy hàng hoá bày bán 
rất là sang trọng. 
 
Ngày tiếp theo, sau khi ăn 
sáng, chúng tôi được đưa đi 
xem một biểu tượng khác của 
thành phố Lucern là  
 
Bức tượng Sư Tử:  đây là đài kỷ niệm các 
chiến sĩ Thuỵ Sĩ đã hy sinh trong cuộc cách 
mạng Pháp. Tượng hình một con sư tử bị giáo 
đâm chết được điêu khắc sâu trong đá. Phía 
trước là một hồ nước nhỏ. Con sư tử nầy 

tượng trưng cho các chiến sĩ người Thuỵ Sĩ đã 
hy sinh trong cách mạng ... Pháp. Bức tượng nầy 
cũng đẹp và to lớn. Tuy nhiên, nghe nói người 
điêu khắc đã "chơi" lại thành phố vì không tiền 
trả công cho ông ta đầy đủ theo hợp đồng nên 
ông ta mà khắc hình một con heo vào toàn cảnh. 
Bạn có tìm ra hình con heo trên bức hình kèm 
theo bài viết nầy không ?  

 
Sau đó, chúng tôi được đưa đi shopping tại một 
khu buôn bán sầm uất ngay bên bờ hồ Lucern. Ở 
đây chúng tôi thấy họ bán nhiều nhứt là đồng hồ. 
Đồng hồ Thuỵ Sĩ nổi tiếng thế giới, nên không 
chỉ ở đây mà mọi nơi chúng tôi đi thăm đều có 

bán đồng hồ đủ loại, đủ kiểu. Giá cả 
từ vài chục đô la cho tới vài chục 
ngàn đô la đều có đủ. Ngoài đồng hồ, 
con dao đa dụng cũng là một sản 
phẩm khác mà ở đâu cũng thấy. Con 
dao nầy kiểu dao xếp, người ta làm đủ 
cỡ đủ kiểu, bên trong có thể mở ra đủ 
thứ công dụng như mở nút chai, cắt 
trái cây, khui đồ hộp ... Chocolat 
Thuỵ Sĩ không ngọt lắm và cũng rất 
nổi tiếng . Có đủ loại, đủ kiểu, người 
ta lại quảng cáo là ăn chocolate Thuỵ 
Sĩ mỗi ngày sẽ giúp tăng cường sức 
khoẻ, không biết có đúng không, chớ 
tôi thấy ăn chocolate Mỹ mỗi ngày 
chắc sẽ bị sâu răng và béo phì.  
 

 
Cầu mái che
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Sau khi mua đồng hồ, chúng tôi đi dạo một 
vòng khu phố rồi lên xe để đi tìm  ... tuyết 
giữa mùa hè..  
 
Tìm tuyết giữa mùa hè - Đi chơi núi Titlis: 
Từ Lucern đi lên núi nầy chỉ 30 phút. Đường 
lên cao dần, hai bên cảnh trí tuyệt vời, cây cỏ 
xanh tươi, mây ngang đỉnh núi, khung cảnh 
tỉnh lặng. Thỉnh thoảng lại có những chiếc dù 
bay lượn trong không gian của những người 
nhảy dù thể thao. Đường sá bắt đầu quanh co. 
Chúng tôi đang đi vào một con đèo nhỏ để lên 
cao dần. Đến lưng chừng núi là trạm 
Engelberg cao độ1000 mét. Từ đây sẽ đi ba 
lần cable car vượt độ cao gần 2000 mét nữa 
để tới đỉnh núi. Trong chặn đầu tiên, nếu chú 

ý, bạn sẽ nghe được tiếng chuông leng keng 
của những con bò đang được thả rong tự do 
ăn cỏ ở bên dưới xe cáp treo của mình.  Đi hết 
chuyến thứ nhứt là đã vào mây. Nhìn ra ngoài 
không thấy gì hết, bà con nghĩ thầm, không 
biết mình lên cái núi nầy để làm cái gì, vì mây 
mù che phủ có thấy gì đâu . Nào ngờ sau trạm 
thứ ba, gần đỉnh núi thì vượt khỏi tầng mây, 
một vùng ánh sáng chan hoà hiện ra ai nấy 
đều oà lên mừng rỡ và tấm tắc khen đẹp vì 
tuyết trắng và núi đá hợp thành một cảnh trí 
rất lạ lùng và kỳ thú. Xe treo nầy được thiết 
kế đặc biệt là có thể xoay tròn nên chúng tôi 

có thể ngắm cảnh toàn khu vực. Lên tới đỉnh 
chúng tôi đã tới độ cao là 3020 mét so với mặt 
biển. Có lẽ đây là nơi cao nhứt trên trái đất mà 
tôi đã đặt chân tới (gần bằng đỉnh Phanxipan ở 
Lào Cai, cao nhứt Việt Nam). Trên đỉnh núi có 
nơi ngắm cảnh, nhà hàng, nơi bán đồ kỷ niệm, 
sân chơi tuyết. Chúng tôi ăn trưa trong một nhà 
hàng ở trên núi nầy. Tuy hẻo lánh  và cao nhưng 
thực phẩm của nhà hàng nấu không tệ, nhứt là 
món xúc xích ăn rất lạ miệng và ngon lành. 
 
Sau bữa ăn trưa, chúng tôi xuống núi, tiếp tục 
cuộc hành trình xuyên qua vùng phía đông Thuỵ 
Sĩ để tới một nước nhỏ nhưng rất giàu đó là nước 
Liechtenstein. 
 
Liechtenstein: 
 
Nước nầy rộng có 157 km vuông trên cao độ từ 
460-2200m, dân số chừng 30.000 người. Nhưng 
đây lại là một nước có lợi tức đầu người thuộc 
hạng cao nhứt thế giới. Họ sống bằng nghề thuộc 
kim, hoá chất, dược, thực phẩm và ngân hàng. 
Quốc gia nầy không có quân đội, trường đại học, 
bịnh viện, nhà tù. Người dân không phải đóng 
thuế và không ai bị thất nghiệp.  
 
Vaduz: là thủ đô của Leichenstein chỉ có 5.000 
dân nằm bên bờ sông Rhine nổi tiếng với bảo 
tàng tem thư Breifmarrkenmuseum (Postage 
National Museum)  trong đó trình bày lịch sử 
tem thư, cách làm tem qua các thời đại và các 
loại tem quý hiếm trên thế giới. Đây là thiên 
đường cho các bạn mê sưu tập tem thư.  
 
Leichtenstein độc lập dưới quyền cai trị của ông 
Hoàng Hans-Adam II, ông nầy ở trên một lâu đài 
ven vách núi của thủ đô Vaduz. Nói là thủ đô  
chứ thiệt ra diện tích thành phố nầy còn nhỏ hơn 
một quận của Sài Gòn. Nhưng nhà cửa của người 
dân thì  đẹp lắm, ai cũng trồng hoa bên cửa sổ, 
vào mùa hè hoa nở rất đẹp và nên thơ. Từ đây, 
xe chỉ chạy chừng nửa tiếng thì tới biên giới 
nước Áo.... 
 
(theo Kể Chuyện Đường Xa - ký sự du lịch của 
cùng tác giả) 
 

 
Cable car có thể xoay tròn đưa 

du khách lên đỉnh Titlis 
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Xin lỗi: Có nhiều bạn hỏi tôi tại sao trong tờ 
AHCC số 84 thì lại không thấy bài “Bèo dạt 
Mây trôi” tiếp theo kỳ trước? Thật ra thì trong 
giai đoạn đó tôi “mu” gia sản từ Texas qua 
Florida nên quên gữi bài cho các AHCC phụ 
trách. Xin thành thật xin lỗi và với những AH 
nào đã đọc truyện kiếm hiệp hàng ngày qua các 
báo VN vào thời “nguỵ” thì cho tôi dùng câu 
văn dí dỏm thường hay gặp phải: “vì báo Hồng 
Kông qua chưa kịp nên xin lỗi đọc giả một kỳ”. 

Tôi đưa các kỹ sư Ai Cập đi Italia, France, 
Finland và USA.   

Trong hợp đồng làm việc của công ty chúng tôi 
có mục đưa vài kỹ sư TCA (Thủy Cục 
Alexandria) qua Mỹ quan sát cách điều hành và 
quản lý một vài hệ thống cung cấp nước cở lớn.   

Vì công ty tôi phục vụ có trụ sở tại miền Nam 
California nên chương trình quan sát được tổ 
chức ở miền này.  Chương trình quan sát lẽ tất 
nhiên không thiếu Disneyland, Universal 
Studios, Sea World và Las Vegas!  mấy nơi này 
đều có hệ thống lọc và cung cấp nước tối tân, 
nhất là ở Sea World có hệ thống lọc nước tối 
tân bao gồm khử trùng bằng ozone và UV Rays 
để nuôi cá Voi và chim Cánh Cụt (Pingouins) 
do công ty chúng tôi nghiên cứu và giám sát 
xây cất.  Ở Las Vegas thì có đập Hoover, một 

kỳ quan của thế giới và nhà máy lọc nước tân 
tiến cũng do công ty chúng tôi nghiên cứu và 
giám sát xây cất. Nếu các casinos có mặt ở nơi 
này thì đó chẳng qua là sự ngẫu nhiên mà thôi! 
(Chuyến du hành qua sa mạc Las Vegas hình 
như bị huỷ bỏ vì không có đủ thì giờ). 

Vì ngân khoản dự án do Ngân Hàng Phát Triển 
Thế Giới (World Bank) và vì các công ty dự 
thầu nghiên cứu và đảm trách cung cấp máy 
móc ở Ý, Pháp và Phần Lan nên chương trình 
du hành quan sát gồm luôn cả các thành phố 
Milan, Paris, Helsinki và …Tôi lại chơi cái trò 
“bon papa” nên khi mua vé thì chia số tiền vé 
cho các hãng hàng không Ai Cập, Ý, Pháp, 
Phần Lan và SAS (Scandinavian Air Transport 
Systems).  Chuyến bay từ Cairo đến Milan do 
hãng hàng không Ai Cập (Egypt Air) phụ trách.  
Từ Milan đi Paris thì do hàng không Ý 
(Alitalia) phụ trách và từ Paris đi Helsinki thi 
do Air Finland đảm nhiệm. Từ Helsinki qua 
Los Angeles thì công ty SAS phụ trách.  Mua 
vé kiểu này thì không ai trách cứ vào đâu được! 
À, xin nói qua là các người Ý thường gọi hãng 
hàng không ALITALIA (là Always Late in 
Take-off and Landing!) 

Khi bay từ Egypt qua Italy máy bay bay qua 
núi lửa Vesuve đang phun khói. Thuyền trưởng 
báo cho hành khách biết để quan sát.  Tôi lẽ tất 
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nhiên vì hiếu kỳ nên cũng nhìn ra và khi thấy 
cánh máy bay (hình như la Boeing 707) thì tôi 
sởn da gà vì cánh máy bay hình như có vá mấy 
miếng như áo của các Cái Bang! May quá, máy 
bay đáp xuống phi trường quốc tế Milano an 
toàn.  Tôi thở phào lòng tự nhủ lòng thơ thới từ 
rày về sau không dám chơi Egypt Air nữa. 

Milan  
 
Milan xứng đáng là một thủ đô bán chính thức 
cuả Italia miền Bắc.  Dân số Milano chỉ thua 
dân số Rome.  Milano là một thành phố kỹ 
nghệ, tài chính và văn nghệ. Nó cũng là nơi trú 
ngụ cuả nhiều kỳ tài như Leonardo Da Vinci, 
G. Verdi.  Chúng tôi được kỹ sư cố vấn đón về 
văn phòng để giới thiệu qua khả năng nghiên 
cứu, cung cấp máy móc biến chế nước uống và 
giám sát xây cất.  Sau đó chúng tôi được đưa đi 
dạo phố xem khu trung ương cuả Milano dưới 
dạng sight-seeing. Xe chạy đến nhà thờ nổi 
tiếng ở Duomo, nhà thờ lớn thứ ba sau St. Peter 
và Seville. Tượng đức mẹ Madonnina ngự trị 
trên chót nóc nhà thờ.  Tượng này là biểu tượng 
cho thành phố Milano.  Tượng cao 4.16m do 
điêu khắc gia Giuseppe Bini tạc vào năm 1774.  
Nhà thờ ở Duomo được khởi công xây cất từ 
năm 1386 bởi dòng họ Visconti và oái oăm 
thay lại được hoàn tất vào năm 1805, gần 4 thế 
kỷ sau, bởi một người Pháp có dòng máu 
Corsica: Napoleon đại đế!!.  Chiều hôm đó 
chúng tôi được đưa đi xuôi về hướng Đông 
Nam, được chỉ cho thấy điểm cuối cùng cuả 
biển Adriatic và sau đó trực chỉ Venicia.  Mục 
đích không phải là đi du ngoạn Gondola mà là 
đi ăn đồ ăn biển. Tôm tươi cá sống ê hề nhưng 
vì ham của lạ  (xin đừng hiểu bậy!) nên đây là 

lần đầu tiên tôi được thử món đặc sản địa 
phương: bò tái dầu olive.  Bò xắt lát mỏng như 
tờ giấy rồi được tưới dầu olive và ăn sô..ống. 
Kể ra đây cũng là đặc sản vì thịt bò nhúng với 
dầu olive ăn rất ngọt, chỉ thiếu một chút nước 
mắm là cuộc đời lên hương ngay. Nói thêm; 
người ý ăn dầu olive như ở Mỹ ăn bơ.  Khách 
vừa ngồi xuống bàn là được phục vụ một chén 
dầu olive, nhiều khi hâm nóng, để ăn với bánh 
mì!   

 

PARIS  

Paris thì khỏi nói. Từ lâu nay các AHCC đi về 
dễ ợt nên không có gì phải tả cảnh cho rườm rà.  
Tuy nhiên lúc đó là 1979 và tôi chỉ có Refugee 
Travel Document (RTD) mà cũng được phép 
nhập cảnh vì thời gian lưu trú không quá hai 
ngày, và có hãng Kỹ Sư Cố Vấn bảo đảm.  Đây 
là lần thứ hai tôi ghé Paris với RTD. Paris, kinh 
đô ánh sáng mà những người thuộc thế hệ của 
tôi đều mong ước đến thăm cho biết nhưng lúc 
còn ở VN thì đây chỉ là một hi vọng hão huyền.  
Rứa mà nay tôi lại lội bộ ở đườn phố Paris với 
tư cách của một refugee “vô tổ quốc” 
(!!apatride!!). Paris ơi, em đẹp thật đó nhưng 
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tại sao em ít chịu tắm nên phải dùng nước hoa 
để trị mùi khiến cho không khí trong metro khó 
chịu. Nếu đi mà cứ mải nhìn em mà không nhìn 
dưới đất thì coi chừng đạp c.. chó!  C.. chó 
nhiều vô số, đâu đâu cũng có dọc theo bờ sông 
Seine, các bãi cỏ v.v.. Dân parisiens lúc đó 
không bị luật lệ bó buộc phải dọn/hốt phân sau 
khi chị hoặc anh chó ị nên với tinh thần 
s’enfoutisme đã gây nên cảnh khó coi này.  

Helsinki 

Helsinki là thủ đô cuả Finlande. Thành phố ven 
biển này ở vĩ tuyến 600N được xây cất trên một 
số đảo và bán đảo có hình thù kỳ quặc dọc theo 
bờ biển Baltic của Vịnh Finlande. Đường phố 
và đại lộ uốn cong theo hình dáng của các ốc 
đảo. Cầu kỳ rất nhiều và phà chạy ngang dọc để 
nối liền các ốc đảo với nhau. Chúng ta hầu như 
ai cũng chỉ biết Helsinki qua cuộc dổ máu ở 
Thế Vận Hội khi các thể tháo gia Israelis bị các 
người Hồi Giáo quá khích làm thịt gần hết!  
Khi chúng tôi đến đây thì cú shock đằu tiên là 
cái lạnh của tháng Mười (October). Một cái 
lạnh cắt da thịt mà tôi nghĩ có lẽ vì rứa mà 
người Phần Lan ít biết cười, vì khi cười gió 
lạnh lùa vô miệng lạnh chết! Chúng tôi được 

mời đi ăn và tôi thường hay order những món 
lạ của địa phương cho biết mùi (xin các AHCC 
đừng suy diễn nghĩ bậy nghen). Tôi order món 
“A barrel of sardines” để xem ở đây người ta 
ăn cá mòi “ra răng” (thổ ngữ Huế = như thế 
nào). Trời ơi, mới cắn một miếng mà muốn nhổ 
ra nhưng không dám bèn cố nuốt bằng cách nốc 
một hơi nửa ly bia! Cá mòi dầm muối, mặn ơi 
là mặn, mặn còn hơn muối! Thôi thì ăn món 
nhà là món cá hồi nướng vậy.  

Sau khi đi xem nhà máy nước do kỹ sư cố vấn 
thiết kế chúng tôi được đưa đi Sanaa xem 
xưởng chế tạo sản xuất bơm trục đứng loại lớn 
cỡ 450mm đến 600mm đường kính. Sanaa cách 
Helsinki 420km về hướng Tây Bắc. Dọc đường 
kỹ sư hướng dẫn xin phép được ghé chổ nghỉ 
bên lề xa-lộ để điện thọai về Helsinki. Khi đi ra 
thì một kỹ sư trong phái đoàn mới hỏi “đường 
dây điện thoại viễn liên có hoạt động không”.  
Kỹ sư Phần Lan lấy làm lạ mà trả lời “of course 
it works”. Ông ta đâu có biết là Ai Cập cũng 
như Việt Nam thời bấy giờ đường dây điện 
thoại viễn liên mà hoạt động thì là một chuyện 
lạ bốn phương (AH BHL nguyên TGĐ BĐVN 
chắc quá quen thuộc với sự kiện này). Tôi vì từ 
VN đến và thường bị đường dây điện thoại 
SGN-Thủ Đức gián đoạn hàng tháng, khi hoạt 
động khi không, nhiều không hơn có nên không 
lấy làm lạ khi nghe câu hỏi trong lúc đó nhưng 
vị kỹ sư Phần Lan thì cho đó là một câu hỏi lạ 
đời. 

USA 
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USA. 

Rời Helsinki chúng tôi bay qua Bergen, 
Norway không nhớ vì lý do gì, có lẽ để lấy 
thêm nhiên liệu trước khi vượt đại dương về 
Mỹ.  Bergen cũng nằm trên vĩ tuyến 600N.  
Máy bay là một chiếc DC 10 của hàng không 
SAS.  Khi ra phi đạo, máy bay rú lên chuẩn bị 
chạy lấy trớn.  Tuy nhiên khi rú máy xong thì 
tôi nghe máy giảm bớt vòng quay và hình như  
máy bay đang quay đầu trở lại. Đột nhiên 
chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn (may mà thời 
kỳ này chưa có trò không tặc!) rồi máy bay 
nghiêng hẳn về phía mặt.  Trong lúc hành 
khách nhốn nháo, phụ nữ la hét thì thuyền 
trưởng báo qua máy phóng thanh cho biết là 
bánh xe bị nổ!  Hú hồn, khi rú máy lần thứ nhất 
thì thuyền trưởng được đèn báo áp lực bánh xe 
yếu, ông ta aborted chuyến bay và khi quay 
máy bay về phi cảng thì bánh xe nổ.  Nhìn ra 
cửa sổ máy bay thì thấy xe cứu hoả, cứu 
thương chạy theo rần rần.  Thế là chúng tôi 
được xe bus đưa về phi cảng nhưng may thay 
chúng tôi không phải dùng bàn trượt thoát 
hiểm.  Tối đó chúng tôi ngủ đêm tại Bergen, và 
tôi với RTD cũng được vào Norway và đưa về 
khách sạn 5* ở Bergen.  Ngày hôm sau, bánh 
xe mới đã được chở qua từ Copenhagen 
(Denmark) và ráp vào máy bay.  Khi máy bay 
cất cánh, hành khách vỗ tay hoan nghênh quá 
trời. 

Đến Los Angeles chúng tôi được đua đi xem hệ 
thống MWD sản xuất và cung cấp nước cho 
các thành phố thuộc hai counties Los Angeles 

và San Diego.  Cơ quan MWD là chữ gọi tắt 
của Metropolitan Water District of Southern 
California.  Cơ quan này được thành lập để sản 
xuất và cung cấp sỉ???? nước uống cho các 
thành phố thành viên của MWD.  Mỗi thành 
phố thành viên tùy theo sự đóng góp tài chính 
và dân số ước lượng sẽ được phép lấy một số 
lượng tối đa acre-feet theo hợp đồng (acre-feet 
là một đơn vị tính theo kỹ thuật nông nghiệp 
USA.  Khối lượng acre-feet là khối nước đưa 
vào một mẫu Mỹ  (acre.  1 ha = 2.5 acres) với 
một chiều sâu nước là 1 foot (1 acrefoot = 
1.220m3).  Đây là cách tưới ruộng đời xưa của 
California cũng giống như bên nhà (VN) khi 
các nhà nông dùng gàu sòng hoặc xe đạp nước 
đưa nước vào ruộng luá cho ngập một chiều sâu 
ấn định. Cứ nghe/nhìn thấy khoảng cách hàng 
trăm km giữa các nơi lấy nước và các nhà máy 
lọc nước, và chiều dài đường ống dẫn nước từ 
Los Angeles về đến San Diego trên 200 km mà 
thèm cho sự khiêm nhượng của hệ thống Đồng 
Nai (trên hai chục km đường ống dẫn nước và 
một nhà máy duy nhất ở Thủ Đức.   

Nói thêm: hệ thống Đồng Nai hiện nay, 2005, có ba nhà 
máy lọc nước, hai ở Thủ Đức và một ở trên bờ sông Sài 
Gòn nơi đối diện với thị xã Thủ Dầu Một).  Khi thấy tầm 
hoạt động của MWD thì nếu ngày nào đó nước hồ chứa 
sau đập Danhim được lấy đưa về TP SGN hoặc từ đập 
Thái Bình về Hà Nội thì cũng không phải là một điều 
hoang tưởng.  Cuộc viếng thăm các nhà máy ở 
Disneyland, Universal Studios và Sea World 
không cần phải kể ra đây khỏi nhàm tai các 
AH.    (còn tiếp)   

Kỳ tới: Tôi lại khăn gói đi Ivory Coast, Mauritania, 
Tunisia và Sudan và tôi trở lại Ai Cập làm việc lâu dài 
lần thứ hai.  
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Khi trời vào Thu, thông thường miền Bắc 
Nevada như ở thủ phủ Carson City, ở các thành 
phố Reno, Lake Tahoe, thời tiết đổi thay, nắng 
Hạ nhạt đi theo khói sương mù, điểm vàng 
hàng cây mỹ miều khoe thay sắc lá. Mùa Thu 
Vegas thì khác hẳn, nắng oi bức chan hòa 
đường phố. Tháng bảy ở đây là lò Luyện Ngục. 
Tôi có hẹn với anh chị AH Nguyễn sĩ Tuất tái 
hồi Kim Trọng ở thành 
phố không ngày không 
đêm này sau hơn 40 năm 
biệt tin! Anh Tuất theo vai 
vế Công Chánh là một 
trong những anh Cả, anh 
Hai của tôi, cũng là người 
bạn đồng nghiệp phục vụ 
tại khu Kỹ Nghệ An Hoà-  
Nông Sơn Quảng Nam, 
tọa lạc ven bên con sông 
Thu Bồn, nước xanh như 
màu lá trong những tháng 
sang Xuân vào Hạ, khác 
hẳn với con nước đục 
ngầu, cuồng nộ, chết chóc, 
vào những mùa lũ lụt hàng 
năm! 
 
Chúng tôi hẹn nhau ăn tối 
ở Downtown Vegas và tôi cũng xin minh xác ở 
đây là tôi không có quảng cáo, ăn commision 
của sòng bài Freemont, nhưng có AH nào nếu 
có dịp đến chơi ở Sin City thì xin chớ bỏ qua 
cái mục Paradise Seafood Buffet mà tôi với anh 
chị Tuất đã được một bữa no vui sau ngày lễ 
Độc Lập của Hoa Kỳ. Cô hầu bàn hỏi tôi có 
cần cái gì nữa không, tôi ấm ớ bỡn cợt trả lời 
Can I have a forklift? Trong ánh mắt sửng sốt 
lạ lùng của cô ta, tôi có cảm nghĩ ra là cô ả 
tưởng tôi thua sạch túi nên quẫn trí ăn nói nửa 
điên nửa khùng! Thật ra tôi chỉ muốn khôi hài 
nói rằng ăn no đến độ cành hông bể bụng chỉ có 
cái cần cẩu mới có thể bốc tôi ra khỏi tiệm ăn! 
Anh chị Tuất, tuy ái ngại không nói ra, nhưng 
cứ nhìn lối ăn uống của tôi, (hệt theo kiểu quân 
đội Tưởng qua Việt Nam giải giới quân đội 
Nhật sau Đệ Nhị Thế Chiến!) chỉ vô thưởng vô 
phạt, nhắc khéo rằng Ở tuổi chúng ta ăn khỏe 
như anh thật là hiếm có! 

Ăn xong tôi đề nghị thả bộ một vòng cho tiêu 
cơm. Thật ra chính tôi cũng ngạc nhiên tại sao 
hôm nay bản thân tôi tiến bộ đến thế chứ 
thường lệ mỗi lần ăn uống ở đây tôi chỉ ăn 
uống qua loa, nuốt vội nuốt vàng, để lè lẹ quay 
vào sòng bạc. Thời gian ở Casino qua nhanh 
không tưởng nổi! Một tuần ở đây ngắn hơn một 
giờ ở sở!  

 
Buổi tối Downtown Vegas, 
dưới vòm Freemont 
Experience là cả một rừng 
người sống trong hoan lạc, 
cái náo động trong tiếng 
nhạc, ánh đèn, khói thuốc, 
những khuôn mặt vui tươi 
rạng rỡ nói cười, cái ngôn 
ngữ hưởng thụ lây lan trong 
bầu khí quyển oi nhiệt! Cái 
câu nói, tôi gởi qua E-mail 
cho AH NTToàn ở thủ phủ 
Austin, Texas Viên thuốc 
trường sinh mà các vị vua 
chúa Trung Hoa mòn công 
tìm kiếm, cái bí quyết kềm 
hãm già nua có thể tìm kiếm 
ở đây nếu bạn đừng rờ tay 
vào máy tưởng cũng chẳng 

mấy ba hoa, chủ quan bao nhiêu! Nhìn anh 
Tuất cuống quít đưa ống kính máy thu hình lên 
vòm ảnh điện tử đang trình diễn quang cảnh 
Thành Phố Muôn Màu trên nóc che khu phố, 
tôi như quên đi những năm tháng mà những 
khúc ruột bên kia bờ đại dương đã đưa tôi từ 
Nam ra Bắc cải tạo tù đày. Trong niềm mơ khó 
thực, tôi ước ao sao đồng bào nơi chôn rau cắt 
rốn của tôi, ngày nào đó xem được những hình 
ảnh mà anh Tuất đã thu được trong ống kính 
đêm nay! Và cũng mong sao ông Cộng Sản nòi 
Đoàn duy Thành, nguyên phó Thủ Tướng nước 
Cộng Sản Việt Nam, người đã làm kinh tế thị 
trường từ trong bụng mẹ (ghi trong chương 9, 
hồi ký Làm người là khó) tìm ra cái chìa khóa 
Dân Giàu Nước Mạnh trong xã-hội Tư Bản với 
Free Enterprise! 
 
Nếu không rờ tay vào máy thì đến Vegas làm 
gì? Câu trả lời thật đơn giản mà suốt 23 năm 

 
Hoàng như Ngọc 
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trên đất Mỹ tôi đã ngu muội không tìm ra lời 
giải đáp! Xin các Ái Hữu và các bạn kiên nhẫn 
nghe tôi, biện luận lòng thòng, trong các tiết 
mục kế tiếp dưới đây. 
 
Mấy người bạn Mỹ trong sở tôi hễ có cái gì 
mới lạ là, năm mồm bảy miệng, loan ra ngay và 
họ cũng biết tôi là dân ghiền Vegas cho nên 
trước khi tôi đi cô Diane, dặn đi dặn lại, là làm 
thế nào khi trở về cũng phải báo cáo về sòng 
bài nổi tiếng Wynn mới mở gần đây tại Vegas. 
Sáng tinh mơ tôi đã áo quần tươm tất từ đường 
Freemont lội bộ xuống bến chính xe buýt lấy 
chuyến xe 301 chạy trên lộ trình Las Vegas 
Boulevard để đi xem The Wynn Casino Kinh 
nghiệm mấy mươi năm đi xe buýt dạy tôi là 
phải biết giá cả phải trả lúc lên xe! Tiền xe lúc 
này, hai đôn một cuốc, nhưng nếu không có bạc 
một đồng hoạc tiền kẽm đủ số bạn có muốn đổi 
đồng bạc năm đồng ra năm tờ một đồng thì họa 
hoằn lắm mới có người khách nhiệt tâm chịu 
đổi cho bạn! Không phải họ xấu bụng nhưng 
dân Mỹ họ rất sợ trách nhiệm, sợ những phiền 
toái không đâu tự nhiên đem rước vào thân! 
Nhất là ai cũng biết, số thầy kiện trên đất Mỹ 
đông bằng 1/4 tổng số thầy kiện trên thế giới 
gom lai! Bác tài xế thì khỏi chê chuyện bỏ tiền 
vào máy là chuyện của bạn, tờ một đồng hay tờ 
năm đồng đối với bác ta đều giống nhau, miễn 
là phải đủ hai đồng còn có thừa, thì cũng tốt 
thôi! Máy thâu tiền trên xe buýt thì, chỉ có thâu 
chứ không có chi, làm gì có chuyện thối lại tiền 
cho bạn! 
 
Phải mất 20 phút trên xe, tôi mới đến được nơi 
mình muốn đến. Sòng bạc Wynn tọa lạc tại số 
3201 Las Vegas Boulevard South giữa giải 
Strip (danh xưng của Las Vegas Boulevard) kế 
bên sòng bạc Venetian và đối diện với Las 
Vegas Fashion Show Mall, nơi lý tưởng cho 
các bà các cô ngắm nghía, và cũng là nơi thê 
thảm cho các đức lang quân tháp tùng nhìn hầu 
bao lép dần cùng cái chi phiếu lương ra đi đã 
không tiễn biệt, mà cũng chẳng mong có ngày 
trở lại!  
 
Nhìn bên kia đường du khách cũng thấy các 
sòng bài The Mirage và Treasure Island. Ông 

Wynn nguyên là chủ của ba sòng bài lớn 
Bellagio, Mirage, và Treasure Island sau khi 
bán đi 3 sòng bài vừa kể ông đã bỏ ra 2 tỷ 700 
triệu Mỹ Kim để xây cất sòng bài mới lấy tên 
ông. Khi bước vào vào cửa chính khung cảnh 
trang trí bên ngoài tôi có cái cảm giác là mình 
đã không hoài công lặn lội đến đây và cũng tìm 
ra lời giải đáp Nếu đến Vegas mà không rờ tay 

vào máy thì đến làm gì Chuyện đâu còn đó, thế 
nào tôi xin giải thích, giờ thì xin mời bạn cùng 
tôi vào nơi trải vàng giát ngọc! 
 
Sừng sững trên khu đất, mà trước đó tọa lạc 
sòng bài Desert Inn, cao ốc 42 tầng mang tên 
chủ nhân Steve Wynn, nguy nga lộng chói vách 
bóng màu đồng, trong ánh nắng chói chan sa 
mạc ban mai. Trước khi bước vào cửa chính 
Wynn Casino, dấu ấn đặc biệt đập vào mắt bạn 
là thác nước trên đỉnh một đồi thông xanh 
mướt, cao khoảng 150 bộ đổ nước trắng xóa 
xuống một hồ nhân tạo rộng khoảng 3 mẫu 
Anh. Tôi tò mò hỏi bác làm vườn đang vun xén 
chân đồi Bác có biết đồi thông này là thiên 
nhiên hay nhân tạo không? Bác dễ dãi xề xòa 
trả lời Cả hai, đồi thiên nhiên, rừng thông nhân 
tạo và tôi là chất xúc tác catalyseur Tôi ngạc 
nhiên vì lối nói dí dỏm, ăn học của bác, thật 
tương phản với dụng cụ làm vườn bác đang 
cầm trong tay. Nhưng khi nhìn kỹ, qua cách 
phát âm chữ ca ta ly dzơ, tôi đoán bác có thể là 
người Âu Châu không phải là dân bản xứ, cho 
nên tôi chợt liên tưởng đến các trường hợp xót 
xa của những đồng bào khoa bảng nước tôi, 
những boat people đã phải trang trải chí phí Tự 
Do bằng làm bất cứ nghề nghiệp gì lúc chân 
ướt chân ráo vượt biên đến đây! 
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Wynn Casino từng chót đỉnh mang số 50 thật ra 
toàn kiến trúc của sòng bạc chỉ có 40 tầng, 
thang máy không có số tầng từ 40 đến 49, chỉ 
từ số 39 vọt thẳng đến 50. Như tôi đã viết, phân 
tách, nhận định, nhiều lần về người Mỹ và nếu 
có AH nào đã đọc bài Las Vegas, thành phố 
nhiều tên lắm màu trong LTCC số 80 ấn hành 
tháng 2 năm 2003 trang 99, tôi có viết Trong 
các công sở Mỹ, công cũng như tư, bạn có cảm 
giác rằng cái bộ óc của nhiều anh Mẽo cũng 
mít đặc, lắm khi mình còn cho là ngây ngô, thế 
mà tại sao cái nước này trên mọi phương diện 
nó đều là số một trên thế 
giới! Ở kỹ nghệ cờ bạc 
cũng không ngoại lệ! Các 
nhà phân tâm học, hành 
nghề ở đây, đã bắt mạch 
mấy chú Ba và phán rằng 
các chú Con Trời rất kỵ số 
4, cho là con số không hên, 
cho nên để chiều khách, 
nhất là khách Á Châu, có 
máu đỏ đen từ trong bụng 
mẹ* con số 4 phải được 
loại bỏ khắp nơi ngay cả 
trong thang máy! Bạn hỏi tôi thế sao con số 4 
vẫn còn sờ sờ trên bàn Roulette? Cái này thì tôi 
cần hỏi lại Vegas! Cũng có thể họ sẽ bảo là 
máy đánh bạc được thiết kế từ trong bụng mẹ 
Tây phương  mà người Mỹ đa số vốn gốc Âu 
Châu cho nên không có máu dị đoan để 
discriminate con số 4! (*Ghi chú: tôi nói theo 
lối nói của ông Cọng Sản nòi, tuy tôi không 
dám xài văn từ ba que của ông khi ông ghi 
trong Hồi Ký Làm người là khó về lá Quốc Kỳ 
nền vàng ba sọc đỏ của Viêt Nam Cọng Hòa, 
do những khúc ruột nước ngoài phẫn nộ giương 
cao đón ông tại San Francisco. Tiên sinh vốn là 
môn sinh của sân Khổng cửa Trình, nhưng bùn 
Đỏ đã vấy bẩn đầu óc nhà Nho, cho nên văn 
chương chữ nghĩa của ông rất chi nặng mùi!) 
 
Trên khung viên 192 mẫu Anh, khách sạn và 
sòng bài Wynn có 2700 phòng ngủ và 110000 
bộ vuông tầng trệt dành cho sòng bài với đủ 
kiểu cờ bạc, ăn thua tại máy, hay tại bàn. Dù 
chơi với máy hay chơi với người bạn nhất định 
sẽ rất ít cơ may là người số đỏ! Bạn cứ nghĩ là 

Steve Wynn không cù lần đến độ đầu tư ra 2 tỷ 
700 triệu để mời bạn đến đây ẵm tiền về! Chi 
phí của Casino cả triệu đôn mỗi ngày con nít 
lên ba nó cũng tính ra, chỉ có đầu bạc như tôi 
mà còn u muội! 
 
Cái mới của Wynn Casino không phải là vẻ hào 
nhoáng lộng lẫy với nền thảm quý giá, lối đi lót 
cẩm thạch đắt tiền, cây cỏ hoa lá trang trí muôn 
màu, tiệm ăn với nhân viên, đầu bếp nổi tiếng 
chuyển từ Bellagio sang, với cửa hàng danh 
tiếng Cartier của Pháp, với những bộ sưu tầm 

họa phẩm nghệ thuật vô giá 
của Picasso, Renoir, Cezanne, 
và Van Gogh. Một trong cái 
mới của Le Rêve (tên ban đầu 
đặt cho sòng bài Wynn lấy 
theo tên của một họa phẩm của 
Picasso) là ngay cạnh sòng bài 
có nơi bán và cho thuê xe. 
Loại xe Ferrari Maserati của 
Ý, loại xe mà nói đến giá cả là 
đầu long tai nhức, xây xẩm 
mặt mày, hiện có sẵn trong 
Casino để bạn tùy nghi xử 

dụng. Sau canh đỏ đen, nếu bạn cần nhanh 
chóng có cái bagnole để ra ngoài Sin City hít 
không khí sa-mạc trong lành, sa thải khói thuốc 
ô nhiễm trong lồng phổi, thì xế đã thuần xin 
mời ngài lên! Cái mới thứ hai của sòng bạc 
Wynn là những thiết bị điện tử tối tân RFID 
(Radio Frequency Identification) trang bị trong 
những đồng phểnh bet trên bàn chơi. Những 
đồng phểnh này ngoài việc khám phá gian lận 
trên bàn chơi Blackjack, Poker hoặc các kiểu 
cờ bạc bằng 52 lá bài, cũng dùng để chộp các 
trự chơi bằng phểnh giả, tiền lèo, và cũng để 
đánh giá ứng tiền và cho điểm khách chơi để 
chủ chứa định tiêu chuẩn khoản đãi đúng mức 
High Roller, Big Whales mỗi khi bạn đến City 
of Lost Wages gột rửa hầu bao! Gần đây, hẳn 
bạn cũng có nghe báo chí nhận xét rằng thiết bị 
điện tử dùng để ngừa chống gian lận, phá hoại, 
trong Casino còn tinh vi hữu hiệu gấp bội nếu 
so với các mạng lưới điện tử được trang bị tại 
các phi trường trong toàn quốc! Mãnh lực Bạc 
tiền quả là có sự khác biệt! Nói về Casino 
Wynn mà không nói đến Steve Wynn, người 
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thai nghén, sinh đẻ ra sòng bài, e chăng có điều 
khiếm khuyết? 
 

Steve Wynn, nhà xây cất hàng đầu trong kỹ 
nghệ xây cất ngày nay tại Las Vegas. Ông là 
đối tượng trong những câu chuyện, đầu môi 
cuối lưỡi, của giới làm ăn buôn bán tại thành 
phố lắm của nhiều tiền này. Kẻ khen cũng 
nhiều mà người chê chẳng thiếu! Ngẫm cho 
cùng, bất cứ việc gì, hễ có dính đến tiền bạc là 
ít nhiều cũng đau đầu nhức óc! Nói sao đi nữa, 
qua thành quả đạt được trong quá trình xây 
dựng của ông, không ai có thể chối cãi, không 
nhìn nhận ông là một khuôn mặt lớn trong cái 
thành phố sa mạc, có những danh phong ngộ 
nghĩnh như tôi đã kể qua ở bài trước trong Lá 
Thư Công Chánh số 80 xuất bản tháng 2 năm 
2003.  
 
Stephen Alan Wynn, sinh năm 1942 tại thành 
phố New Haven thuộc tiểu bang Connecticut, 
mạn Đông Bắc Hoa-Kỳ. Ông đươc xem như 
người tiên phong trong công cuộc biến cải và 
bành trướng Las Vegas (trong ảnh kế cạnh, ông 
là người đứng bên phải ngân hàng gia E. Parry 
Thomas)  
 
Tốt nghiệp năm 1963 tại trường đại học 
University of Pennsylvania thuộc phân khoa 
Thương Vụ của trường Warton Business 
School (Ghi chú: University of Pennsylvania 
gồm nhiều trường gộp lại trong đó có Warton 
Business      School) Thân phụ ông qua đời ít 
lâu sau khi ông ra trường. Khi sinh tiền cha ông 
điều hành khai thác một chuỗi các sòng Bingo 
(loại chơi đề đánh bạc bằng những ô số, xin các 
bạn đừng nhầm lẫn với loại Keno, mà cách 
chơi cũng na ná như Bingo, tại các Casino). 

Khi thân phụ mất đi, ông thay cha quản lý các 
sòng Bingo tại Maryland. Ông khá thành công 
trong công việc và cũng thu thập, gom góp, đủ 
số tiền cần thiết để mua một cổ phần nhỏ của 
Khách Sạn và Sòng Bài Frontier tại Las Vegas, 
nơi ông cùng với vợ, bà Elaine, đến sinh sống 
vào năm 1967.Trong những năm đầu, ở cái 
thành phố, bạc nhiều hơn cát, sức sống nóng 
hơn sa mạc, và con người ngày này qua tháng 
nọ, miệt mài ngụp lặn với đỏ đen, ông giữ chức 
điều hành, quản lý các máy Slot và Keno trong 
sòng bài. Cho đến năm 1971 được sự hướng 
dẫn và hổ trợ của chủ ngân hàng E. Parry 
Thomas, ông thành công trong một vụ giao 
dịch buôn bán đất đai với Howard Hugh và 
sòng bài Caesar Palace (Ghi chú: Nếu không bị 
giới hạn vì số trang ngắn dài của Lá Thư tôi 
ước mong sẽ có vài đoạn để nói về nhà tỉ phú 
Howard Hugh trong lich sử làm sạch hang ổ 
Mafia ở Vegas, cũng như ông Parry Thomas, 
nhà ngân hàng mà Howard Hugh, không có 
một dịch vụ làm ăn mua bán nào mà không 
tham khảo với ông! (Hình trên là ông Hugh 
trước Ủy Ban Điều Tra Thượng Viện Hoa-Kỳ, 
ảnh này chụp lúc ông ngũ thập tri thiên mệnh 
so với những ảnh đẹp trai của ông khi còn là 
người hùng phi công thật rất nhiều đổi thay! 
Xin sưu tầm trong Internet bạn sẽ thấy lời tôi 
không ngoa đâu!). Cơ hội giao dịch này đã đem 

lại số vốn liếng, tiền bạc lẫn thế lực, đủ cho ông 
để nắm quyền khai thác sòng bài Golden 
Nugget ở Downtown Vegas. Trước cuối thập 
niên 70 ông đã đem số lợi tức hàng năm của 
Golden Nugget từ, già non một triệu, lên đến 
12 triệu đôn! Trong thời gian ông quản trị, 
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Golden Nugget không ngừng tô điểm, biến cải, 
và khuếch trương cơ sở của mình. 
 
Sòng bài Mirage là kiệt tác đầu tay của Steve 
Wynn trên giải Strip, một khuôn mẫu mới về 
kiến trúc trong kỹ nghệ cờ bạc. Số ngân khoản 
khổng lồ phải đầu tư ra để chi tiêu, trang trải, 
những dự án có tầm vóc vĩ đại cỡ này, ít có nhà 
xây cất nào dám phiêu lưu, mạo hiểm dấn thân, 
ngoại trừ Steve Wynn! The Mirage với rừng 
cây bên trong, núi lửa bên ngoài, cả trong lẫn 
ngoài đều do tim óc ông Wynn tạo dựng! Tên 
tuổi của ông từ đó gắn liền với bước nhảy vọt 
trong lịch sử xây cất cái thành phố Nhiều tên 
lắm màu này! 
 
Không ngừng nghỉ phiêu lưu trong cơn mơ hào 
nhoáng của mình, Steve Wynn khai trương 
sòng bài Bellagio với hồ nhân tạo, nhà kính 
khoe hoa đua lá, hành lang chứa đầy tuyệt tác 
mỹ thuật, cửa hàng nhà ăn danh tiếng tại Paris, 
San Francisco hay New York đêu có tên ở đây 
để chào mời du khách vãng lai!  
 
Năm 1980 ông lại tạo dựng tại thành phố 
Atlantic City, thuộc Tiểu Bang New Jersey, 
một sòng bạc mới cũng mang tên Golden 
Nugget và được bán đi sáu năm sau dó, cho 
Bally Entertainment Incorporated, chỉ vì ông 
bất mãn về các luật lệ cờ bạc của tiểu bang, 
mạc dù lợi tức sòng bạc lúc đó rất cao. Tài sản 
của ông được ước lượng khoảng 100 triệu đô-la 
vào năm 1984 và vọt lên 1.3 tỷ vào năm 2004! 

Sòng bài Mirage được bán cho MGM Grand 
Inc. vào năm 2004 nhập thành MGM Mirage. 

Với tiền bán thu được từ những sòng bạc ông 
đã xây dựng trước đo,ù cọng với khả năng 
khuếch vốn trong thương trường, ông đã hoàn 
tất và cho khánh thành vào ngày 28 tháng 4 
năm 2005 khách sạn và sòng bài, mà trước đó 
ông muốn gọi nó là Giấc Mơ nay chính thức 
được mang tên ông Wynn Las Vegas Giấc mơ 
của ông sẽ còn tiếp diễn với việc khai trương 
khách sạn và sòng bài 500 phòng tại Macau 
Trung Quốc vào năm 2005. 
 
Tôi xin quay lại cùng các AH với câu hỏi đến 
Vegas mà không rờ tay vào máy thì để làm gì? 
Ông Wynn giúp tôi trả lời đây! Trước hết mục 
là mục ẩm thực. Người ta xếp hạng khách sạn 
bằng số sao Three Stars, Five Stars, bởi các tiện 
nghi mà chúng cung cấp cho khách vãng lai. 
Một trong những chi bảo là Restaurants trong 
khách sạn Wynn. Tên tuổi những đầu bếp trứ 
danh, những huy chương vàng như 
Alessandandro Stratta, của James Beard 
Foundation's Best American Chef; Frederic 
Robert độc đáo với Chocolat trong bánh ngọt 
Pháp quốc; Paul Bartolatta với các món đồ biển 
trứ danh Bartolotta Restorante di Mare; 
Stephen Kalt với Corsa Cucina những món ăn 
miền Địa trung Hải béo ngậy với gà quay trên 
than gỗ; Takashi Yaghashi, huy chương vàng 
James Beard Foundation's Best American 
Chef-Midwest award với món Okada-sushi yêu 
chuộng của dân tộc Phù Tang...vê vê và vân 
vân nói nhiều thêm chảy nước dzãi, tôi xin mời 
bạn vào đây thay vì rờ tay vào máy! Ăn xong 
chúng ta tiêu thực vòng quanh những của hàng 
lừng danh tên tuổi năm châu: Cartier, Chanel, 
Oscar de la Renta, John Paul Gaultier, Gizmos, 
Ferrari Masserati, Chistian Dior...ôi thôi và ôi 
thôi rờ tay vào đây, tuy thua nhưng cũng có cái 
đem về (tôi nhại lời nội tướng của tôi!) Hết sắm 
đến xem. Để tỏ ra mình có chút thẩm mỹ nghệ 
thuật tôi xin mời bạn, đừng nghe, đừng nhìn, 
nhạc kêu tiền đổ, mà cùng tôi thả bộ vào The 
Wynn Las Vegas Art Collection trong đó trữ 
chứa 15 họa phẩm nghệ thuật vô giá. Kinh 
doanh vẫn không làm mờ đi đầu óc nghệ thuật 
của Steve Wynn. Ông tự thu âm để bình phẩm 
và tán tụng các nghệ phẩm để du khách hiểu 
được lòng mê say của ông khi được sở hữu 
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những họa phẩm bất hủ này như Chân Dung tự 
họa của Rembrandt, Le Rêve và Still life with 
Tulips của Pablo Picasso, A Young Woman 
Seated at the Virginals của Johannes Vermeer.  
 
Tôi xin mượn lời bình phẩm của nhà báo Joe 
Cararetta để tạm kết đoạn này Wynn has finally 
taken full avantage of the sun that illuminates 
this desert vally. Light pours into many of its 
spaces, providing a sense of openness  
 
E PLURIBUS UNUM, quý độc giả xin yên tâm 
tôi vẫn chưa rờ tay vào máy nên vẫn còn sáng 
suốt để biết mình muốn nói cái gì! Cái dòng 
chữ La-tanh mà chúng ta thấy ghi khắc trên 
đồng kẽm 1 xu, 5 cent, trên tiền giấy, trên các 
công thự toàn khắp 
nước Mỹ, xin được tạm 
dịch là TỪ MUÔN 
NGƯỜI MỘT NGƯỜI. 
Trước đó, trong cuộc 
Cách-Mạng Hoa-Kỳ 
(1775-1783), biểu ngữ 
này được dùng để hợp 
nhất 13 thuộc địa Anh ở 
Bắc Mỹ, và sau đó nó 
mang một ý nghĩa mới, 
khi giòng người muôn 
vạn, từ trăm phương 
ngàn hướng, từ nhiều nơi trên mảnh địa cầu, 
vượt trùng dương đến đây để cùng hòa đồng 
chung sống dưới một hiến pháp, một chuỗi luật 
lệ do chính họ hình thành và tán thuận. Quy 
trình tạo dựng một xã-hội từ nhiều nền tảng, 
nhiều cội nguồn, trên vùng Đất Mới này là một 
trang sử vĩ đại về kinh nghiệm lập quốc của 
người dân Hoa-Kỳ. Danh từ The New World, 
Tân Thế Giới mà trong quá khứ những nhà 
thám hiểm Âu Châu thường dùng để đặt danh 
cho phần đất Kha Luân Bố đã tìm ra, vào cuối 
thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, thật ra chẳng mới mẻ 
gì! Phần đất gọi là Tân quả đã Lão lắm rồi! 
Trong  Thời Kỳ Băng Hà (Ice Ages) nguồn 
nước trên trái Đất bị đóng băng. Mực nước biển 
thấp đi hằng trăm bộ tạo ra phần đất nối liền 
Alaska và Siberia, thổ dân đầu tiên sinh sống 
tại Mỹ Châu vốn từ Á Châu dời cư sang! Nói 
một cách thiết thực thì chẳng ai trên nước Mỹ 

là người bản xứ kể cả dân Da Đỏ! Thế thì 
người Mỹ, cái con người mới này là gì? Tôi xin 
dùng câu hỏi này để hỏi người dân Vegas, 
những người tứ xứ đến sinh sống trên bãi sa 
mạc khô cằn này theo tôi thích hợp để coi như 
một khuôn mẫu nhỏ điển hình salad bowl, 
melting pot của xã hội Mỹ. Họ đã làm thế nào 
để hòa đồng những khác biệt về chủng tộc, tín 
ngưỡng, tập quán, đẳng cấp, xu hướng chính 
trị, để Từ Muôn Người Một Người đồng tâm 
hiệp lực, biến cát thành vàng, biến vùng đất xôi 
đậu, chánh tà lẫn lộn thành nơi an lạc. Bước 
vào bất cứ Casino nào ở Vegas, bạn sẽ thấy từ 
em bưng nước, áo quần ít vải, cho đến anh cai 
sòng, còm-lê cà-vạt, người mắt xanh mũi lõ, kẻ 
mũi tẹt da vàng, chẳng ai giống ai, chỉ có một 

điểm tương đồng là khâu 
nào việc đó, bát cơm trước 
mặt, đồng bạc sau lưng! 
Em từ Indonisia sang, anh 
từ Philipine đến, bác mà 
cha ông vốn do tàu 
Mayflower vượt Đại Tây 
Dương đem đến, chú vốn 
cha ông mấy đời khởi 
nghiệp tại California qua 
con đường sắt. Tất cả gộp 
lại thành một người mới, 
người mang tên Mỹ, 

người bỏ lại đằng sau những thành kiến, phong 
tục tập quán để đón nhận một lối sống, một 
hiến pháp, một chính quyền mới. Trên phần đất 
này con dân của nhiều quốc gia trên quả đất đã 
được nung chảy, kết hợp lại thành một chủng 
tộc mới trong loài người. Từ ý thức nung chảy 
này, xin các Ái Hữu cùng tôi điểm qua những 
khuôn mặt, đã ảnh hưởng thế nào trong công 
cuộc tạo dựng, biến đổi Las Vegas. Trước hết 
là tên tướng cướp.   
 
Bugsy Siegel, tên gangster, mà việc giết người 
không quan trọng hơn uống tách cà-phê sáng, 
một người đã từ mức thẳm sâu của nghèo đói 
ngoi lên tột đỉnh quý tộc trong xã hội đen! Sinh 
nghề tử nghiệp, lúc thiếu thời Benjamin Siegel 
đã chọn họng súng, lằn đạn để phô tên tuổi, thì 
cũng họng súng, lằn đạn vĩnh viễn xóa đi sự 
nghiệp chém giết của y! Hiến pháp, luật lệ, 
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hành xử bình đẳng với mọi giai tầng trên mảnh 
đất mà Tự Do đã vươn lên từ mầm Dân Chủ. 
Dưới Hiến Pháp, Luật Lệ của Muôn người một 
người, cái quyền bất khả xâm, quyền làm 
người, do Thượng Đế ban cho mỗi người trong 
chúng ta là quyền thiêng liêng mà không cá 
nhân, phe nhóm, đảng phái, thể chế nào có 
quyền tước đoạt. Không có bạo chúa, tà giáo, 
giặc cướp nào có thể tồn tại với thời gian. 
Chúng nhất quyết phải ra đi, còn chăng là 
những tội ác của chúng trắng đen sẽ vĩnh viễn 
ghi vào sử sách! 
 
Flamingo Hilton mỗi đêm rực sáng trên giải 
Ngân Hà ngày nay là do tiền của Mafia được 
Benjamin Siegel, hỗn danh Bugsy, từ New 
York đem sang. Sau chuyến dừng chân tại 
Vegas và trên đường trở về New York, theo 
truyền miệng, Siegel vốn có ảo tượng Vegas sẽ 
là nơi thánh địa cho những tay đổ bát sau khi 
Nevada hợp thức hóa cờ bạc vào năm 1931. Sự 
thật thì ít nhất từ năm 1941 tổ chức Mafia đã có 
mặt tại đây. Sòng bài và khách sạn Flamingo 
Hilton vốn được Billy Wilkerson, nhà kinh 
doanh ngụ tại Los Angeles California, khởi 
công cây cất. Sau đó vì thiếu hụt tiền bạc cho 
nên ông bán nhượng cho Siegel và được y cho 
một phần ba quyền sở hữu về bất động sản này. 
Tuy nhiên, Siegel, bản chất vốn chỉ là tên anh 
chị, đâm thuê chém mướn, chẳng biết gì về 
nghề ngỗng cất xây, cho nên ngân khoản xây 
cất dự liệu từ 1 triệu nhảy vọt lên tới 6 triệu 
đôn. Theo lời kể lại thì công ty Dell Webb, 
công ty có trách nhiệm xây cất Flamingo 
Hilton, thậm thụt chở vật liệu vào cổng trước 
rồi nhanh chóng chui vật liệu ra ngõ sau, 'hóa 
đơn ma' cứ thế lũ lượt chuyển lên móc túi 
Siegel! Bà già gặp kẻ cắp! Dell Webb tỏ ra lo 
lắng là việc dối tráđục khoét này có ngày sẽ hại 
ông, nhưng cũng theo lời kể lại, Siegel chỉ diễu 
cợt nói bông Đừng nên lo lắng Bill. Có gì đâu, 
chúng ta chỉ giết hại lẫn nhau thôi mà! 
 
Bè đảng Mafia ở New York, nhóm đã bỏ tiền 
đầu tư cho dự án xây cất sòng bài, bắt đầu lo 
lắng và nghi ngờ là Siegel đã biển thủ, cất giấu 
của tiền của họ. Việc cô Virginia Hill, người 

tình của Siegel, thường xuyên qua lại Âu Châu, 
càng khẳng định sự quyết đoán của Mafia là 
Siegel đem tiền cất giấu vào những trương mục 
trong các ngân hàng ở Thụy Sĩ. 
 
Luciano, một trong bộ ba Benjamin Siegel, 
Meyer Lansky và Lucky Luciano những tay 
anh chị đâm thuê chém mướn, nối khố thuở 
thiếu thời. Ba tên này có gốc gác Do Thái, Ái 
Nhĩ Lan và Ý Đại Lợi. Đã có hàng tá giai thoại 
nói về họ trong việc kết nghĩa bàn đào vào 
nghiệp đoàn tội ác. Luciano, sau khi được trả tự 
do qua cam kết tại khám đường My,õ bị trục 
xuất sang Âu Châu. Y tiếp tục điều khiển hoạt 
động của Mafia tại Ý.  
 
Một trong những quyết định hàng đầu được 
đem ra bàn cãi trong phiên họp mật năm 1946 
tại Havana, Cuba (Ghi chú: Siegel đã bị bưng 
bít dấu kín và hoàn toàn không biết gì về buổi 
họp này!) là việc có phải ra lệnh thủ tiêu thanh 
trừng Benjamin Siegel trong việc thất thoát tiền 
của tổ chức hay không. Lansky hồi tưởng lại 
buổi thiếu thời, Siegel đã bao nhiêu lần, vào 
sanh ra tử, xả thân cứu y, cho nên trong buổi 
họp mật y hết lòng bào chữa cho Siegel và yêu 
cầu tổ chức cho Siegel cơ hội khai trương sòng 
bạc trước đã rồi ra mới quyết định xét xử y. 
Luciano cũng nghĩ rằng Siegel, vẫn có thể 
trong tương lai, có được lợi nhuận từ sòng bài 
để hoàn trả các khoản tiền mà nhóm người 
trong tổ chức đã đầu tư ra cho nên quyết định 
hủy bỏ lệnh thanh trừng Siegel 
 
Sòng bài Flamingo được Siegel khai trương 
trong một đêm lấp lánh trăng sao dù rằng sự 
hiện diện của những ngôi sao tại Hollywood 
chẳng mấy đông như Siegel mong đợi. Sau đó 
sòng bài ế ẩm đến độ những tay anh chị lại họp 
lại ở Cuba để một lần nữa có phải thanh trừng 
Siegel không? (nói thanh trừng hay cắt phần 
đội mũ đối với dân anh chị chỉ là một!) May 
thay tháng đó sòng bạc thâu vào lợi tức đáng kể 
và Diêm Vương còn đi nghỉ phép cho nên ngọn 
nến Bugsy Siegel vẫn còn sáng tỏ tại âm cung!  
 
(còn tiếp)  
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Ðào Công Cần 
 

Thật ra thì bản thân chúng tôi không có đủ dữ 
kiện để viết về đề tài “Sống Chết” hết sức thi 
vị như thế này vì đây chính là kết quả tối hậu 
của công phu Thiền tập, đứng trên phương diện 
làm người mà nói. Tuy nhiên cả đời đã hành 
nghề thầy thuốc, nên cũng đành trả lại chút nợ 
với nhân quần xã hội, hoàn toàn trên phương 
diện khoa học mà thôi. Nói như thế có nghĩa là, 
chúng tôi sẽ không đề cập tới khía cạnh huyền 
nhiệm của Thiền Phật giáo (zenyoga 
bouddhique), mà chỉ xin góp nhặt vài mảnh vụn 
kết quả thiền tập trên cả hai bình diện tâm lý và 
sinh bịnh lý hầu giúp cho khoa chữa bịnh và 
phòng bịnh sau này đạt được nhiều kết quả tốt 
đẹp hơn. 
 
Nhưng trong thâm tâm, chúng tôi vẫn thầm 
mong ước có dịp được cộng tác với các viện 
nghiên cứu khoa chữa trị bằng Thiền tập hầu 
sớm tìm ra được con đường giúp mọi người 
chúng ta ai ai cũng đều có được một nếp sống 
thọ - an nhiên - ít bịnh tật và tỉnh táo cho đến 
lúc thanh thản nhắm mắt hai tay buông xuôi. 
 
Trước hết, chúng tôi xin có lời ngắn gọn về 
Thiền tập. Thiền là một phương pháp hướng 
dẫn và rèn luyện cách “tự chuyển hoá tâm tánh 
mình” của nhà Phật. Mục đích là giúp cho con 
người biết cách tự cải hoá tâm tư tánh tình của 
mình để có được cuộc sống luôn luôn an hoà 

với chính bản thân và an hoà với mọi người 
cùng muôn loài muôn vật trong thế giới mình 
đang hiện diện. Thế có nghĩa là Thiền tập sẽ 
giúp ta đạt được nếp sống thần tiên ngay tại cõi 
đời điên đảo ô trọc này. 
 
Thông thường các thiền gia chỉ chú tâm tới nếp 
sống thăng hoa do công phu thiền tập và việc 
hành đạo tạo ra. Còn phần sức khoẻ phi thường 
của thân thể cả về mặt thể chất lẫn tinh thần thì 
không được nhà thiền chú trọng tới. Ðây là lý 
do tại sao Thiền đã có mặt cả hàng nghìn năm 
nay mà vẫn chưa giúp được gì mấy cho việc 
bảo vệ sức khoẻ của con người. 
 
Hơn 50 năm về trước đã có các thiền sư người 
Nhật, tiêu biểu là Thiền sư Daitero Suzuki, hợp 
tác chặt chẽ với các tâm lý gia, khoa học gia Âu 
Mỹ nổi tiếng thời bấy giờ. Bởi thế sau này mới 
có nhiều tin đồn là Thiền tập có thể chữa trị 
được đủ mọi chứng bịnh, kể cả các chứng nan y 
như ung thư chẳng hạn. Thực tế thì chỉ là kết 
quả của vài thành đạt Thiền tập về tâm lý trị 
liệu. Còn phần nghiên cứu tìm tòi khoa học, 
chúng tôi không biết rõ. 
 
Chúng tôi xin thưa trước là những gì chúng tôi 
trình bầy sau đây đều chỉ là hiểu biết cá nhân, 
không liên quan gì tới sách vở kinh điển thiền 
học. Bởi thế chắc hẳn sẽ có nhiều điều, ngay cả 
những vị học Phật thành đạt, cũng có thể tạm 
thời không chấp nhận. 
Bây giờ chúng tôi xin mở đầu câu chuyện, với 
“nụ cười mỉm chi” (1) của Ðức Phật. Nói tới 
“nụ cười mỉm chi” là nói tới niềm vui thanh 
thản ở trong lòng. Ðức Phật là người đầu tiên 
trên cõi đời đã thành đạt trong việc tự giải thoát 
mình ra khỏi vòng trói buộc cả về tâm lý và 
sinh lý của cái “bản năng sinh tồn” vốn sẵn có 
của kiếp con người. 
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Sống trong cuộc đời, có lẽ mọi người chúng ta 
ai ai cũng mong tìm cho được một nụ cười của 
Ðức Phật. Ðó chính là chúng ta đang đi tìm cái 
hạnh phúc chân thật của mình. Hạnh phúc này 
nó nằm sâu thẳm trong tâm khảm chúng ta, và 
nó chỉ được biểu hiện ra ngoài bằng nụ cười 
của từng ánh mắt, từng lời nói, từng cái nhoẻn 
miệng, từng dáng điệu, cử chỉ và…và…từng 
cách cư xử với nhau ở đời. Ðồng thời chính nó 
lại là nụ cười biểu hiện của mỗi tế bào trong tất 
cả các bộ phận, xuất hiện ra ngoài, nơi từng lằn 
da thớ thịt của cơ thể ta. 
 
Ở phần đề tựa, hai chữ an nhiên và tự tại mang 
cùng một ý nghĩa “không sợ hãi”. Nhưng sau 
khi chúng ta phân giải “nụ cười mỉm chi” thì 
chữ “sống an nhiên” mang hẳn ý nghĩa “sống 
hạnh phúc”. Và đề tựa bây giờ sẽ được hiểu 
như là: vì sống luôn luôn có hạnh phúc, nên khi 
chết, thì sẽ chết trong hạnh phúc an nhiên tự 
tại. 
 
Như thế, “sống an nhiên, chết tự tại” không gì 
khác hơn là “con đường hạnh phúc” mà mỗi 
người chúng ta, ai ai cũng mong muốn đi cho 
trọn vẹn cuộc đời. 
 
Chúng ta đang đi tìm “phép lạ chữa bịnh” 
bằng thiền tập cả trên bình diện sinh hoạt tâm 
lý và sinh hoạt sinh lý của con người. Những 
sinh hoạt này, nếu không bình thường thì đó là 
bịnh tật, thường gọi là các chứng bịnh tâm thần 
và các chứng bịnh của thân thể. 
 
Nhà Phật không có nghiên cứu nào về “phép lạ 
chữa bịnh”, thì đương nhiên thiền tập cũng 
vậy. Tất cả kinh điển ghi chép lại lời Phật dạy – 
tuy rất nhiều – nhưng chỉ có một mục đích duy 
nhất, đó là làm sao uốn nắn lại được con người 
thường thích sống quay cuồng trong cái vòng 
“tham dục” của chính nó, để rồi cả cuộc đời lại 
phải lo lắng sợ hãi trước tất cả mọi hậu quả 
khốc hại do “tham dục” tạo ra. Chữ “tham 
dục” chúng tôi sử dụng trong bài là dựa theo 
hiểu biết của tâm lý học hiện đại. Nhà Phật 
thường gọi nó là “ngũ uẩn” hay năm món dục 
vọng chính, và đây cũng chính là nguồn gốc 

căn bịnh “vô minh phiền não” của kiếp con 
người. 
 
Vậy “phép lạ chữa bịnh” của thiền tập, nếu 
thực tế có thật, thì nó nằm ở chỗ nào?…Câu trả 
lời thật không đơn giản. Công việc truy tìm này 
không đòi hỏi chúng ta phải có những nghiên 
cứu tìm tòi, thử nghiệm v.v… theo kiểu khoa 
học thực nghiệm, nhưng ít nhất nó cũng phải có 
những tìm kiếm, xem xét nơi các người luyện 
tập đã được thiền tập giúp cho lành bịnh. Việc 
này rất đơn giản đối với khoa chữa trị theo y 
học Tây phương, nhưng với thiền tập thì lại rất 
phức tạp. Hỏi đã có mấy ai là người dám quả 
quyết mình tập thiền đã thành đạt, để có thể 
hướng dẫn người khác phương cách tự chữa trị 
lành bịnh của mình…? Cho tới giờ phút này - 
đã là đầu thiên niên kỷ 2000 - khoa học vẫn 
chưa tìm ra được các tiêu chuẩn xét nghiệm để 
chứng nhận từng mức độ thành đạt của thiền 
tập ngay cả đối với người luyện tập không có 
bịnh. Vì thế, nếu có được vài vị thầy chữa bịnh 
theo kiểu thiền tập, thì nhiều lắm họ cũng chỉ 
giúp được một số nhỏ bịnh nhân, tâm thần bị 
vướng mắc, theo kiểu tâm lý trị liệu hoặc phân 
tâm học mà thôi. 
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Câu hỏi “phép lạ chữa bịnh”, có lẽ chúng ta 
phải đi tìm câu trả lời nơi ngài Huệ Khả, vị tổ 
thứ hai của dòng thiền Trung Hoa. 
 
Chúng tôi cũng xin phép được nhắc lại dưới cái 
nhìn siêu việt của Ðức Phật, thì mọi người 
chúng ta, khi sinh ra đời, ai ai cũng đều mắc 
bịnh cả. Ðó là thứ chứng bịnh “vô minh phiền 
não”, do nghiệp chướng tạo khổ đau cho ta, từ 
muôn kiếp gây ra. Khoa học mà nói thì cái 
nghiệp chướng nặng nhẹ này chính là cái 
“tham dục” nhiều hay ít, có sẵn nơi bản năng 
sinh tồn của mỗi người. 

 
Như vậy sống theo Phật để làm Phật, thảnh thơi 
ra vào trong các cõi, khỏi phải chịu khổ đau 
trong vòng sinh tử luân hồi, con người phải biết 
TU TÂM. Thiền tập chính là cách giúp ta trực 
tiếp tự tu tập rèn luyện tâm tánh mình, để tìm 
được giải thoát cho bản thân và giúp mọi người 
cũng được như vậy. 
 
Câu chuyện về ngài Huệ Khả chúng tôi xin 
được kể lại như thế này. Học Phật với tổ Bồ Ðề 
Ðạt Ma đã lâu mà vẫn chưa đạt được “an tâm”, 
một hôm ngài trình với sư phụ rằng phải làm 
thế nào để có “an tâm”. Tổ Ðạt Ma bèn hỏi lại, 
là ngài đã tìm thấy “Tâm” của mình chưa? 
Ngài bèn thưa là tìm đã lâu mà vẫn không thấy. 
Tổ bèn phán một câu: “Ta đã AN TÂM cho 
con rồi đó”. Vừa nghe xong câu nói này, ngài 
liền giác ngộ tức thì. 
 
Câu chuyện chúng tôi kể lại có hơi khác với 
sách vở thiền học. Ở đây người học tập và 
người ấn chứng, chẳng một ai chú tâm tới kết 
quả của thiền tập cả, mà điều quan trọng đối 
với họ lại chính là CON ÐƯỜNG HẠNH 
PHÚC người thầy đang đi tới và người học trò 

đang bước vào. Thông thường thì “cái tâm 
phàm phu” của chúng ta lúc nào đó cũng lao 
xao vọng động, cho nên nó thường xuất hiện 
dưới đủ mọi hình thức sinh hoạt theo “tham 
dục” trong cuộc đời. Tu tập đạt tới mức tìm 
hoài “cái tâm” mà vẫn không thấy dấu vết của 
nó, thì đó có nghĩa là đã có được cuộc sống thật 
sự an nhiên tự tại rồi vậy. 
 
Nhưng thực tế mà nói, chúng ta vẫn phải tìm 
hiểu cho rõ thế nào là “phép lạ chữa bịnh” 
hoàn toàn theo hiểu biết khoa học. Trước hết 
chúng ta thử tìm hiểu chữ AN TÂM một cách 
tổng quát. AN là yên ổn và hài hoà trong sinh 
hoạt một sinh vật năng động nào đó. Hiểu hết 
nghĩa thì phải nói an hoà mới đúng. Còn TÂM 
thì đây là một từ ngữ riêng biệt của Phật giáo. 
Kinh điển nhà Phật cho ta hiểu chữ TÂM theo 
hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là do tin tưởng mà 
có. Phật giáo gọi đó là “linh giác”. Các thần 
giáo thì kêu đó là linh hồn. Nghĩa thứ hai là do 
nhận xét triết khoa học mà xác nhận. Ðó là sinh 
hoạt tâm lý tinh thần hay “con người tâm lý 
Psyché” của mọi người chúng ta. Riêng đối với 
Phật giáo Ðại Thừa Trung Hoa, thì chữ TÂM 
còn mang thêm ý nghĩa thứ hai phụ, nói về sinh 
hoạt tâm lý tinh thần của con người chủ yếu là 
tập trung ở Hệ Thần kinh tự động của trái tim. 
Ðó là do kinh nghiệm bản thân chữa trị bịnh 
bằng châm cứu mà có, vì hầu như tất cả các 
mối cảm xúc đau đớn khổ não của con người 
đều được biểu hiện qua Hệ Thần kinh tim. 

 
Như thế, đời sống có “an tâm”, tức là đời sống 
có được yên ổn và hoà điệu từ bên trong với 
nội tâm và thân thể, ra tới bên ngoài với mọi 
người và môi trường ngoại giới. 
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Trong chiều dài lịch sử của sinh hoạt Phật giáo, 
chúng ta tìm kiếm những tỉ dụ điển hình về AN 
TÂM không mấy khó. Cứ coi những sinh hoạt 
tu tập và hành đạo của các vị Lạt Ma Thiền Sư 
Phật giáo Tây Tạng thì ắt rõ. Cả cuộc đời chỉ là 
một chuỗi sinh hoạt đi kiếm AN TÂM. Người 
ta mải mê đi kiếm AN TÂM đến độ không còn 
đếm xỉa gì ngay cả tới đời sống xã hội hàng 
ngày. Và quan trọng nhất vẫn là AN TÂM lúc 
hấp hối sắp rời khỏi cõi đời đi tìm một kiếp tái 
sanh. Câu chuyện “an tâm lúc hấp hối” này đã 
được trình bầy khá rõ trong các sách báo viết 
về “Tử thư Tây Tạng” do các vị Lạt Ma soạn 
ra. 
 
“Phép lạ chữa bịnh” chỉ có hiệu quả đối với 
nguời tập thiền đang 
thành đạt. Còn đối với 
ai chưa từng làm quen 
với Thiền mà lỡ bị bịnh 
nan y, thì kết quả nếu 
có, chắc cũng chẳng 
được bao nhiêu. Thế có 
nghĩa là thiền tập 
không ban phép lạ cho 
bất cứ một ai cả. Thật 
ra chỉ có người tập 
Thiền là đương nhiên 
được hưởng những 
thành quả tốt đẹp do 
công phu thiền tập tạo 
ra, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. 
 
Vậy “Phép lạ chữa bịnh” theo khoa học đích 
thực nó là gì? Ở phần trên chúng ta đã tìm hiểu 
khá cặn kẽ vấn đề AN TÂM. Nhưng chúng ta 
vẫn chỉ nắm bắt được phần nào những biểu 
hiện công năng của “Tâm” theo triết đạo học. 
Còn phần thực tiễn khoa học…? Khoa học hiện 
tại vẫn chưa có nghiên cứu nào rõ rệt. 
 
Nhưng theo hiểu biết của Dịch học, một công 
trình khảo cứu có một không hai về diễn tiến 
đời sống con người và vạn vật do năng lượng 
vũ trụ tạo nên, được trình bầy khá huyền ảo 
trong Kinh Dịch và trong các sách y học Trung 
Hoa thời cổ xưa, thì cái “Tâm” đã được hiểu 
như là “Thần Khí” hay “năng lực tạo sức 

sống”. Còn theo hiểu biết dân gian hiện tại thì 
cái “Tâm” này đã được hiểu như là “nhân 
điện”. 
 
Như thế nhờ hiểu biết Dịch học, người xưa đã 
tìm ra được phép chữa bịnh kỳ diệu bằng châm 
cứu còn lưu truyền cho tới ngày nay. Nhờ hiểu 
biết dân gian, chúng ta có thêm được ý niệm 
mới mẻ về bản chất của “Thần Khí”, đó là ý 
niệm “dẫn truyền điện từ” hay “dòng sinh 
điện” (flux d’induction bioélectromagnétique). 
 
Những điều chúng tôi vừa trình bầy về cái 
“Tâm” “Năng lực tạo sức sống”, hoàn toàn là 
hiểu biết kinh nghiệm bản thân, dựa vào việc 
tập “Thiền luyện khí công” mà lý giải. 

 
“Thiền luyện khí 
công” là phương 
pháp tập thiền 
luyện hơi thở để tái 
tạo năng lực tạo 
sức sống một cách 
dũng mãnh hơn. 
Vậy cứ xin tạm 
hiểu cái “Tâm” 
này là “Năng lực 
tạo sức sống” do 
“dòng sinh điện” 
từ nơi não tủy, hệ 
thần kinh thực vật 

tự động, và hệ nội tiết tạo ra. 
 
“Phép lạ chữa bịnh”, chúng tôi đã có dịp diễn 
giải sơ lược, qua bài “Thiền tập dưỡng sinh” 
và bài “nhân điện trị vị bịnh” đã đăng trên báo 
Phật Giáo Việt Nam cách nay năm, mười năm 
về trước. 
 
Chúng tôi đã trải qua những kinh nghiệm bị 
nhiễm các “dòng sóng điện từ” rối loạn của 
bịnh nhân sau khi dùng phương pháp trị bịnh 
bằng châm cứu và xoa huyệt. Mỗi lần như thế, 
bản thân chúng tôi cũng đã phải chịu đựng 
những nỗi đau đớn dầy vò y như nguời bịnh, 
thường kéo dài từ vài tiếng đồng hồ tới vài 
ngày, cũng đôi khi có thể kéo dài tới hàng tuần 
hoặc hàng tháng. 
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Cũng xin được nhắc lại là “Phép lạ chữa bịnh” 
chủ yếu là dành cho người tập thiền tránh khỏi 
bị bịnh bậy, chứ không phải để giúp cho người 
bịnh hoạn mau lành như nhiều người thường 
lầm tưởng. Những kinh nghiệm sống Thiền này 
rất nhiều…Chỉ có những người đã trải qua mới 
nếm được đủ mùi vị của “Phép lạ an thần”. 
“Phép lạ an thần” là những biểu hiện kỳ diệu 
của sức khoẻ phi thường của con người cả về 
mặt thể chất lẫn tinh thần. Sở dĩ có được là do 
hệ thần kinh tự động và hệ điều tiết các chất 
kích thích tố luôn luôn được hoạt động trong 
trạng thái thư giãn và hài hoà. Những biểu hiện 
kỳ diệu này cũng rất dễ nhận ra. Tỉ dụ như lúc 
tuổi về già 60, 70 chẳng hạn mà vẫn khoẻ mạnh 
như một thanh niên cường tráng ở độ thanh 
xuân. Hoặc tỉ dụ như da dẻ mịn màng hồng 
hào, các cơ bắp rắn chắc, mặt mũi sáng sủa, 
đầu óc sáng suốt, đi đứng vững vàng mà thong 
dong v...v…và vẫn hăng say hoạt động, vui 
sống như lúc tuổi ở độ trưởng thành v.v. và 
v.v… 
 
Hơn nữa, đối với người 
tập Thiền, thì bịnh tật đã 
được biết rõ là do sai 
lầm trong ăn uống, trong 
hít thở và đụng chạm sờ 
mó tạo ra. Nhất là những 
sai lầm này lại là những 
tiếp xúc thường xuyên 
với các chất hoá học độc 
hại và các chất phóng xạ 
chẳng hạn. Và lẽ dĩ 
nhiên, bịnh tật cũng còn do sai lầm to lớn trong 
cư xử, trong hành động của cái TÂM phàm phu 
của ta gây ra nữa. 
 
Sự thật về bịnh tật kể ra thì nó chỉ đơn giản như 
thế. Hiểu ra thì mọi người chúng ta ai ai cũng 
thấy là nó rất tầm thường. Cái khó vẫn ở chỗ là 
liệu chúng ta có muốn hiểu và thực hiện cho 
được những điều chỉ dẫn hết sức đơn giản và 
tầm thường này không mà thôi. 
 
Cái khác biệt căn bản giữa người tu tập và 
người chưa biết đến Thiền, chỉ ở chỗ là người 
tu tập luôn luôn tỉnh táo và sáng suốt trong tất 

cả mọi sinh hoạt của cuộc đời, để có thể sống 
một cuộc sống an nhiên, vô bịnh tật thật giản dị 
và tự nhiên vậy thôi. Hơn nữa người tập Thiền 
thành đạt còn có khả năng điều chỉnh “dòng 
sinh điện” được tôi luyện của mình để hoá giải 
tất cả mọi nỗi khổ đau của bản thân do hệ thần 
kinh và hệ nội tiết bị các yếu tố kích động tác 
hại gây ra. Tuy câu chuyện “Phép lạ chữa 
bịnh” rất dễ hiểu như thế, nhưng thực ra cho tới 
giờ phút này, nó vẫn còn là loại huyền thoại 
kiểu khoa học giả tưởng. Ðiều đáng buồn là 
khoa học đã thản nhiên  
chối bỏ cái sự thật hết sức quan thiết cho chính 
kiếp sống của con người. Ðó là việc sự sống 
của mọi người chúng ta đều được điều chỉnh 
bằng những “dòng sinh điện” của chính bản 
thân mình. Và mọi rối loạn biến dạng nhiều hay 
ít của các “dòng sinh điện” này, đều tạo ra đủ 
mọi thứ bịnh tật cả về thể chất lẫn tâm thần. Và 
đây cũng là lý do tại sao chúng tôi lại tha thiết 
mong rằng những hiểu biết này sớm được phổ 
biến, để may ra còn có thể giúp được chút gì 
cho ngành chữa trị, bằng cách tạo ra được cho 

cơ thể TỰ NÓ có được các 
“dòng sóng điện ngừa bịnh” 
thay vì phải đưa vào cơ thể các 
chất liệu trị như thường thấy từ 
xưa đế giờ. Dòng sinh điện ngừa 
bịnh là loại “năng lực tạo 
dựng” thường xuyên điều hoà 
sự cấu tạo và lưu chuyển các 
chất liệu trong các bộ phận, giúp 
cho cơ thể có khả năng tự HOÁ 
GIẢI khỏi mọi ảnh hưởng độc 
hại của tất cả các loại yếu tố gây 

bịnh. Còn riêng đối với bản thân, tập thiền, 
chúng tôi chỉ mong tìm lại được chút niềm vui 
nho nhỏ cho cuộc sống trong từng giây từng 
phút một. 
 
Ðể tránh tất cả mọi ngộ nhận, một lần nữa 
chúng tôi xin được thưa lại rằng, bài viết chỉ 
đặt trọng tâm vào dấu ấn thể chất của kết quả 
tập thiền, còn dấu ấn tinh thần ÐẠI GIÁC 
NGỘ chúng tôi chỉ biết thành tâm chiêm 
ngưỡng. 
 
(1) BPT: “Nụ cười mỉm chi” hay “Niêm hoa vi 
tiếu”        
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Ðập nước Hoover Dam cách Las Vegas 30 
miles về hướng Ðông Nam và nằm trong vùng 
Black Canyon của con sông Colorado gần biên 
giới Nevada và Arizona. Hoover Dam là một 
công trình kiến trúc vĩ đại nhằm điều hòa lưu 
lượng nước, ngăn ngừa lũ lụt, dẫn thủy nhập 
điền tiêu tưới cho hoa mầu và quan trọng hơn 
hết là cung cấp điện năng cho thành phố sống 
về đêm Las Vegas và cả một vùng Nam 
California tưng bừng sức sống nhất là trong 
giai đoạn khan hiếm dầu hỏa như hiện nay 
dùng thủy điện thay thế những nhà máy phát 
điện chạy bằng dầu hỏa. 

 
Một ngày cuối tháng năm, tiết Xuân hãy còn 
mát mẻ, gia đình chúng tôi 5 người rủ nhau đi 
Las Vegas vì lâu quá rồi Las Vegas xây nhiều 
Casino mới hoành tráng xa hoa lộng lẫy mà 
chúng tôi chưa làm nghĩa vụ... nộp tiền điện thì 
trong lòng cũng cảm thấy “guilty” ái nái. 
  
Rời khỏi quận Cam trong lúc trời vừa sáng, 
Bolsa hãy còn vắng lặng, chúng tôi dồn nhau 
trên con trâu già của hãng Toyota có tên là 
Avalon lên đường trực chỉ ra sa mạc. Thằng 
con út năm cuối đại học làm tài xế chính, tôi 
làm tài xế phụ cầm tay lái mỗi khi thằng con 
buồn ngủ. Ðổ dốc đèo vừa qua biên giới 
California và Nevada trong sa mạc khô cằn đá 
sỏi là đã có 3 casino rồi, lại có trò chơi Ride 
cho con nít nữa chứ! Chúng tôi vào một Casino 
ăn Buffet cho bữa trưa, nơi đây giá rẽ hơn Las 
Vegas nhưng đồ ăn thì “tiền nào của nấy” 
không nhiều lắm, hải sản thì chỉ có tép riu luộc 

chứ không có càng cua Alaska hay King Crab 
như ở Las Vegas. Trong lúc cầm dĩa sắp hàng 
chờ lấy đồ ăn, đứng cạnh tôi là hai ông bà 
người Mễ cao niên, có lẽ cặp mắt lèm nhèm 
ông chồng nhè lấy chùm nho giả làm bằng ny 
long bỏ vào dĩa. Bà vợ thấy vậy la ông một 
mách bằng tiếng Mễ, ông lấy chùm nho bỏ vào 
chỗ cũ mặt mày tĩnh bơ không thèm nói tiếng 
nào! Trong Casino rất đông người thoáng nhìn 
người ta tưởng là người Mễ Tây Cơ nhưng cách 
ăn mặc quần áo màu mè hơi khác, người ốm 
hơn, khuôn mặt khắc khổ, nước da xạm hơn, 
nhiều người để tóc dài buộc làm hai cái đuôi 

gà. Ðó là những người 
da đỏ, họ ở những bộ 
lạc đâu đó vùng 
Arizona được xe buýt 
do Casino thuê bao chở 
đến nhằm làm cho 
Casino tăng thêm phần 
xôm tụ, đông khách, 
thêm nữa họ cũng chơi 
kéo máy mặc dù chỉ 5 
xu, 25 xu nhưng Casino 
cũng bòn rút được tiền 
của họ được trong lợi 
tức 700, 800$ một 
tháng nhà nước trợ cấp 
cho người Mỹ...chánh 

gốc thổ địa  (Native Americans)! 
 
Ăn trưa xong ra xe, thằng con tài xế vì no quá 
nên lim dim buồn ngủ và đưa chìa khóa xe cho 
tôi lái. Tôi lên vô lăng vào xa lộ 15 thẳng tấp 
tận chân trời, mươi phút sau thì tôi cũng không 
hơn gì nó: đầu lâng lâng, mắt cay xè, cầm tay 
lái mà tâm hồn phiêu du lãng đãng nơi đâu? 
Nhấn đại vào nút radio, các đài VN mà tôi 
thường nghe tôi đã “Set” sẳn, nơi đây không 
phủ sóng mà thay vào đó là đài Mỹ địa phương, 
giọng một ông mục sư : “Mỗi ngày, mỗi một 
giây phút trong đời sống, quý vị đã chuẩn bị 
linh hồn để sẳn sàng gặp...Chúa hay chưa?” Tôi 
hoảng quá nhận qua nút CD thì giọng ca tha 
thiết mượt mà của Ngọc Lan cất lên “Triệu 
người quen có mấy người thân? Khi lìa đời có 
mấy người đưa?” Tôi tắt luôn nhạc, ngáp vài 
cái và cơn buồn ngủ rồi cũng qua nhanh.  
 

 
 

Trịnh Hảo Tâm
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ÐƯỜNG VÀO XEM ÐẬP 
Còn chừng 15 miles đến Las Vegas thì bên tay 
mặt có bản chỉ vào “Hoover Dam”. Nghe danh 
đập đã lâu nhưng chưa có dịp vào xem cho biết 
tận tường ra sao, lớn nhỏ thế nào? Hôm nay 
đến đây hãy còn sớm mới 2 giờ chiều nên tôi 
loan báo cho cả nhà biết là mình vào xem đập 
và quẹo phải vào con đường có tên Lake Mead 
Drive số 146 đi khoảng 6 miles đổi qua 215 rồi 
515 South đi Boulder City. Tới thành phố nhỏ 
Boulder City tiếp tục con đường 93 South chạy 
khoảng 6 miles nữa qua những khúc quanh núi, 
trên cao nhìn xuống sẽ thấy hồ Lake Mead 
nước xanh rì và đập Hoover Dam hùng vĩ nằm 
chắn ngang. Tổng cộng từ xa lộ 15 vào tới đập 
khoảng 30 miles chỉ mất hơn nửa giờ lái xe. 

 
Ôm khúc quanh đổ dốc núi sẽ gặp Lookout 
Point là nơi con đường mở rộng ra để du khách 
dừng xe lại chụp hình vì nơi đây vẫn còn trên 
cao nhìn xuống đập Hoover hình vòng cung, 
con đường 93 chạy trên bờ đập cũng theo vòng 
cung, phiá Bắc là Lake Mead và phiá Nam dưới 
chân đập là thác nuớc đổ xuống thành con sông 
Colorado nước chảy cuồn cuộn về phương 
Nam để đổ ra vịnh California bên đất Mễ Tây 
Cơ. Sông Colorado nơi đây cũng là biên giới 
của hai tiểu bang Nevada và Arizona. Bên hữu 
ngạn là Nevada, tả ngạn là Arizona quanh năm 

không đổi giờ và dùng giờ Mountains Time, 
mùa Ðông đi trước Cali một giờ nhưng Hè thì 
cả hai tiểu bang đều cùng giờ như nhau. 
 
Muốn vào tham quan đập phải đậu xe nơi 
garage lớn có 459 chỗ đậu gần Tour Center với 
lệ phí là 5$ một ngày. Nhà đậu xe này mới 
hoàn tất mùa hè 2002, trước khi xây phải cho 
nổ núi, dọn đá mới có chỗ xây nhà xe vì nơi 
đây toàn là núi đá đen không có mặt bằng để 
xây cất. Khúc đường này mùa hè hay cuối tuần 
người ta đi đông nên kẹt xe có thể mất gần cả 
tiếng đồng hồ để đi qua đập và nếu bãi đậu xe 
đã đầy hay mức độ an ninh báo động người ta 
sẽ buộc xe cộ phải đi luôn và không cho tham 
quan. Những xe lớn như  Recreational Vehicle 

hay xe kéo Trailer phải đậu xe 
ở bãi đậu phiá bên Arizona. Tôi 
rẽ trái vào nhà xe rồi cả nhà đi 
bộ về hướng đâp nơi đây có 
thang máy và thang cuốn 
(escalator) đưa xuống tầng 
dưới, tại đây có quày bán vé 
(10$ người lớn và 5$ cho trẻ 
con). Khi đầy đủ một nhóm, 
hướng dẫn viên sẽ đưa đi tham 
quan xem video lịch sử và công 
trình xây đập, đi xem nhà máy 
thủy điện biến sức nước đổ 
xuống thành nguồn điện năng 
bằng những máy turbine khỗng 
lồ đi xuyên qua các tầng lầu. 
Hai bên đập phiá dưới vực sâu 
đều được xây nhà máy điện 
nhiều tầng lầu nhưng du khách 
chỉ được dẫn tham quan nhà 

máy bên phiá Nevada mà thôi. Trước khi vào 
nhà máy tất cả mọi người đều phải đi qua máy 
dò vũ khí, chất nổ như ở phi trường để ngăn 
ngừa khủng bố phá hoại vì máy điện ngưng 
hoạt động là cả thành phố Las Vegas tê liệt 
cũng như một số vùng ở Nam California cũng 
bị mất điện. Nếu đập bị chất nổ làm phá nước, 
nước từ Lake Mead đổ xuống sẽ gây ngập lụt 
một vùng rộng lớn phiá Nam.  
 
LỊCH SỬ HOOVER DAM 

Đập thủy điện Hoover ngăn dòng sông Colorado nằm trên  
biên giới Nevada và Arizona 
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Sông Colorado phát nguyên trên vùng núi tuyết 
miền Bắc tiểu bang Colorado và chảy ngoằn 
ngoèo theo hướng Tây Nam dài  hơn 1,400 
miles qua Grand Canyon rồi đổ nước vào hồ 
Lake Mead, sau khi tràn ra khỏi hồ bằng Black 
Canyon, sông Colorado theo biên giới giữa 
California và Arizona chảy ra biển ở Vịnh 
California thuộc xứ Mễ Tây Cơ. Trước khi đập 
được xây nguyên cả vùng Colorado River 
Basin phiá Nam thường hay bị “trời hành cơn 
lụt mỗi năm” nhất là mùa Xuân tuyết tan trên 
dãy Rocky Mountains chảy vào sông gây ngập 
lụt và tàn phá  hoa màu. Năm 1921 ông Herbert 
Hoover (sau đó đắc cữ Tổng Thống thứ 31 
nhiệm kỳ 1929-1933) có ý kiến là xây đập thật 
cao ở Boulder Canyon cạnh hồ Lake Mead để 
chận nước lại và trữ trong Lake Mead dùng tiêu 
tưới cho các ruộng trồng hoa màu cũng như 
kiểm soát lượng nước ngăn ngừa lũ lụt đồng 
thời lấy thủy điện từ đập phân phối cung cấp 
cho các thành phố, tiền bán điện sẽ trả dần cho 
chi phí xây đập và bảo trì hàng năm. Tháng 
Giêng 1922 ông Hoover gặp các thống đốc của 
các tiểu bang mà sông Colorado chảy qua như 
Arizona, California, Colorado, Nevada, New 
Mexico, Utah và Wyoming kết qủa là Hiệp 
Ước Sông Colorado được ký kết vào ngày 24-
11-1922 chia sông thành hai vùng thượng 
nguồn và hạ nguồn và các tiểu bang thỏa thuận 
việc nguồn nước được điều hòa và sử dụng như 
thế nào để không ai bị thiệt thòi. Nhắc việc này 
nhớ đến việc Trung Quốc tự ý xây những đập 
trên thượng nguồn sông Cửu Long mà không 
hề bàn thảo với các nước ở phía hạ nguồn như 
Thái Lan, Lào, Cambuchia và  Việt Nam! Mùa 
khô họ giữ nước lại, 9 cửa sông ở VN cạn dòng 
và nước biển tràn vào gây ngập mặn làm chết 
hoa trái, mùa màng và tôm cá đang nuôi. Mùa 
mưa lũ họ tháo nước ra khiến ngập lụt cả vùng 
Ðồng Tháp! Họ lấy lý do vì không là thành 
viên trong Ủy Ban Sông Mê Kông của Liên 
Hiệp Quốc nên không phải tuân thủ các hiệp 
ước của ủy ban này! 
 
Năm 1930 đồ án xây đập Boulder Dam được 
các tiểu bang chấp thuận và Tổng Thống 
Hoover phê chuẩn và dời địa điểm xây đập đến 
Black Canyon để đập có độ cao hơn. Ðập được 
khởi công xây ngày 20-4-1931 trong thời kỳ 

khủng hoảng kinh tế (Great Depression) nên 
nhân công rất cần việc làm. Hàng chục ngàn 
người tới xin việc che lều sinh sống ở xung 
quanh công trường xây đập thời ấy người ta gọi 
là Ragtown (Làng Giẻ Rách), vợ con của công 
nhân phải sống trong cảnh nghèo nàn, thiếu vệ 
sinh, nóng bức, bệnh tật. Có 6 hãng trúng thầu 
xây đập theo hợp đồng họ phải xây làng cho 
công nhân ở Boulder City nhưng các hãng thầu 
xây đập chỉ lo tiến hành xây đập cho kịp thời 
hạn nếu không sẽ bị phạt nên họ chểnh mảng 
việc xây nhà và cộng thêm điều kiện làm việc 
khá nguy hiểm nên cuối cùng công nhân đã 
phản đối đình công vào ngày 8-8-1931. Sáu 
hãng thầu xây đập đã phản ứng bằng cách gởi 
lực lượng chống đình công đến với súng ống và 
ma trắc khiến cuộc đình công sớm bị dẹp tan. 
Sau cuộc đình công việc xây nhà tạm trú cho 
công nhân ở Boulder City mới tăng tốc và mùa 
Xuân 1932 Ragtown được giải tỏa.  
 
Trước khi xây đập người ta phải đào 4 đường 
hầm xuyên qua đá làm đường cho nước chảy 
thay thế con sông thiên nhiên sẽ bị ngăn lại để 
làm đập. Muốn đào đường hầm qua núi đá 
ngoài cho mìn nổ, họ còn dùng một thớt xe 
truck lớn có 3 tầng và trên mỗi tầng là những 
người thợ cầm những mũi khoan chạy bằng hơi 
ép như những khẩu súng đại liên. Mùa hè trong 
vùng này rất nóng nhất là trong đường hầm lại 
thiếu quạt gió thật mạnh nên những công nhân 
phải quấn những bọc nước đá quanh người cố 
làm cho mát nhưng cũng không đủ, hơn 100 
người đã thiệt mạng trong công trình xây đập! 
 
Ngày 1-3-1936 công trình xây đập hoàn tất và 
nhà máy phát điện ở Hoover Dam bắt đầu 
chuyển điện trên dây cao thế dài 266 miles về 
Los Angeles từ ngày 9-10-1936. Sau đó nhà 
máy được gắn thêm những máy phát điện khác 
cho tới 1961 mới hoàn tất. Nhà máy điện có tất 
cả 17 máy turbines sản xuất 2,074 megawatts 
điện năng và được quản trị bởi cơ quan Bureau 
of Reclamation trực thuộc Bộ Nội Vụ (US 
Department of the Interior).  
 
Về tên của đập cũng có sự tranh chấp chánh trị 
trong việc đặt tên, từ trước vẫn gọi là Boulder 
Dam cho đến ngày 17-9-1930 dưới thời Tổng 
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Thống Hoover, tổng trưởng Nội Vụ là Ray L. 
Wilbur loan báo tên chính thức là Hoover Dam. 
Năm 1933 Tổng Thống Hoover tái tranh cữ 
nhưng thất bại trước đối thủ là Franklin 
Roosevelt và tổng trưởng Nội Vụ mới là 
Harold Ickes đổi trở lại tên cũ là Boulder Dam. 
Cuối cùng ngày 30-4-1947 Tổng Thống Harry 
Truman ký nghị định phục hồi tên Hoover 
Dam. 
 
NHỮNG SỐ LIỆU: 
Phí tổn cho công trình xây đập là 165 triệu 
đồng. 
Ðập cao 726.4 feet (221.4 mét) là đập cao thứ 
nhì ở Hoa Kỳ. 
Bề dầy dưới chân đập là 660 feet (200 mét) và 
thành trên là 45 feet (15 mét). 
Số lượng bê tông xây là 4.36 triệu yard khối 
(3.33 triệu mét khối). 
Có tất cả 21,000 công nhân, trung bình mỗi 
ngày có 3,500 người làm việc và khi cao điểm 
(tháng 6/1934) có đến 5,218 người. 
Tiền mỗi tháng trả lương cho công nhân trung 
bình là 500,000$. 
Mỗi ngày có khoảng 13 đến 16 ngàn người 
ngồi xe qua đập. 
Mỗi năm có 8 đến 10 triệu du khách viếng 
thăm đập. 
 
NHỮNG ÐIỀU CẦN BIẾT KHI VIẾNG 
ÐẬP: 
- Parking Garage: Mở cửa 8 giờ sáng và đóng 
cửa lúc 6 giờ chiều, mỗi lần đậu 5$ và chỉ nhận 
tiền mặt. 
- Hoover Dam Tour Center: Mở cửa từ 9 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều, quanh năm chỉ nghỉ ngày 
Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh. 
- Discovery Tour: giá vé người lớn (17 đến 61 
tuổi) 10$, Cao Niên (trên 62) 8$, Trẻ Con (7 
đến 16 tuổi) 5$, dưới 6 tuổi miễn phí. 
- Tour hoạt động từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 45 
chiều nhưng nên tới trước 3 giờ chiều mới xem 
được đầy đủ. Chỉ được mang theo nước uống 
trong chai, không được mang thức ăn, soda 
trong lon, kẹo cao su. Mùa hè khí hậu rất nóng 
nên mặc đồ nhẹ nhàng và đội nón. Trong Tour 
có lối đi cho người tàn tật ngồi xe lăn. 

- Xe Truck 18 bánh không được lưu thông qua 
đập. Tất cả mọi loại xe không được dừng lại 
trên đập. Sau khi trời tối bộ hành không được 
đi bộ trên đập. 
- Cần biết thêm chi tiết liên lạc số điện thoại 
702-294-3517. 
 
Vừa tham dự Tour, xem video, nghe thuyết 
minh vừa đi chơi tự do, uống cà phê, chụp hình 
chúng tôi mất 2 tiếng đồng hồ cho chuyến ghé 
thăm Hoover Dam. Một cuộc viếng thăm hữu 
ích nhất là cho trẻ con để mở mang hiểu biết. 
Hoover Dam là một công trình xây dựng vĩ đại 
nói lên sức mạnh và chịu khó của người Mỹ, 
tạo công ăn việc làm trong thời kỳ khủng hoảng 
kinh tế và mang đến một nguồn lợi kinh tế bất 
tận. Hoover Dam được công nhận là kỳ quan 
lịch sử có tầm mức quốc gia (National Historic 
Landmark) và đuợc Hiệp Hội Kỹ Sư Công 
Chánh Hoa Kỳ (American Society of Civil 
Engineers) xếp hạng là một trong 7 công trình 
hoành tráng  nhất nước Mỹ (Seven Most 
Wonder Projects)./. 
 

 
 Những cổ máy turbine khổng lồ trong nhà 

máy dưới đập nhằm cung cấp điện năng cho 
Las Vegas và Los Angeles 
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Tâm Nguyên 
 
Tôi nghĩ rằng, đa số các AHCC chúng 

ta, đều thuộc lứa tuổi trên dưới 70. Tất nhiên 
làm người ai cũng mong được thọ, càng thọ 
nhiều càng tốt. Nhưng nghĩ  xa hơn một chút, 
nếu được sống đến 200, 300 tuổi - đừng nói 
đến ông Bành Tổ truyền thuyết nào đó, sống 
đến 800 tuổi làm chi - thì  ta sẽ  sống với ai lúc 
đó khi mà  bạn bè, anh em, con cái đều đã qui 
tiên cả rồi; liệu ta có  thể  sống chung với các 
cháu, chắt, chiu, chút, chít … một cách hòa 
hợp, vui vẻ  không? Hay là dưới mắt chúng, ta 
chỉ là người cổ quái, dị hợm chưa nói đến yếu 
đuối bệnh tật, đem lại quá nhiều phiền phức 
cho chúng? 

Vì thế, từ giã cõi đời để nhường chỗ cho 
thế hệ trẻ là việc “thiên kinh địa nghĩa” (phim 
Hongkong!!). Bởi vậy, tôi nghĩ lo chuyện hậu 
sự cũng là điều cần biết. 
 

Qua kinh nghiệm tiếp xúc với nhà quàn 
còn mới mẻ khi giúp cho gia đình người thân 
thuộc qua đời, tôi xin nêu lên đây những điều 
ghi nhận được để quý AH có ý niệm phần nào 
về vấn đề “hậu sự” - chắc không còn xa lắm - 
của mình và bình thản nhìn vào chuyện “chạy 
trời không khỏi nắng”! Tất nhiên, bài này chỉ 
có tính cách tham khảo, do giá cả thay đổi rất 
nhiều theo vùng và tùy thuộc mức độ dịch vụ 
mình cần được cung ứng. 

 
* * * 

 
Cuối tháng 8 vừa qua, tôi có người bà 

con qua đời ở một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang 
Ohio.  Do vai vế và tuổi tác, nên tôi được yêu 
cầu đi cùng người thân đến nhà quàn để giao 
dịch việc mai táng, lựa chọn cách nào coi cho 
được mắt một chút và hợp với túi tiền nhất. 

 
Kent của tiểu bang Ohio là  một thị  trấn 

nhỏ, trên dưới  10 ngàn dân - có vài ba nhà 
quàn, trong đó nhà  quàn B & S là bề thế nhất 
(hình bên). Tuy nhiên, so với các nhà  quàn 
khác ở  những thành phố lớn trên đất Mỹ hay 
Canada, thì B & S chỉ được xếp loại trung bình 
mà thôi. Tuy thế tôi cũng không khỏi ngạc 
nhiên, thầm phục về cung cách làm ăn rất 
chuyên nghiệp và hiện đại của họ.  

 
 
Đại diện của nhà quàn, theo giờ  đã  hẹn 

trước với chúng tôi qua điện  thoại, sẵn sàng 
đứng tiếp trước cửa chính nhà  quàn, hướng 
dẫn chúng tôi đến phòng tiếp khách và giao 
dịch. Trước cái bàn rộng và khá  bề thế,  xung 
quanh có  6 ghế  ngồi. Đầu bàn là  chiếc ghế  
dành cho ông ta, kê sau một máy vi-tính. Phía 
trước mặt, cách chừng 3 thước, kê  sát vách là  
một bàn khác nhỏ hơn, trên đó  có  đặt một màn 
hình (monitor) máy vi tính rất rộng, cỡ 48” mặt 
phẳng. Bàn phím (keyboard) thuộc loại không 
dây, khá hiện đại.  Sau khi phát cho chúng tôi 
mỗi người một tờ giấy in sẵn, với các loại dịch 
vụ, loại quan tài, các chi tiết khác liên quan và 
chi phí  mỗi loại…Xong, ông ta bấm vào máy 
vi tính để vô trang web của nhà quàn, và lần 
lượt trình bày cho khách hàng từng mục, theo 
chỉ dẫn của mũi tên trên màn hình. 
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Có thể nói, đẳng cấp của quan tài là yếu 

tố ảnh hưởng lớn nhất đến chi phí tang lễ. Ông 
ta giới thiệu từ giá cao nhất trên 12 ngàn một 
cỗ  quan tài loại gỗ  “mahogany” (chẳng biết đó 
là  loại gỗ gì theo tên tiếng Việt; có lẽ là giáng 
hương mới đắt như thế, hoặc ít ra cũng là trắc, 
lim hay gỏ ?). Giá cả xuống thấp dần đến 7,  5,  
rồi  3,  rồi  2 ngàn; cũng có thứ rẻ nhất chừng 7 
hay 800 USD. Chúng tôi xin rà chiếu chi tiết về 
các loại quan tài ở  ngưỡng 2 đến 3 ngàn, thuộc 
loại gỗ  ‘cherry’ (hồng đào ?) coi bộ khá bắt 
mắt về  hình dáng cũng như màu sắc, mà giá cả 
cũng khá ‘mềm’. Trước khi tới nhà  quàn, trong 
gia đình cũng đã bàn với nhau: ‘chỉ vài ba ngày 
sau rồi cũng sẽ chôn xuống đất, quan tài có tốt 
đẹp mấy cũng như nhau thôi. Thà để chi phí 
vượt mức tặng  cho các cơ sở nghiên cứu y 
khoa, giúp các hội từ thiện …để người quá cố 
được nhiều phước đức, lợi lạc hơn.’  

 
 

Trên màn hình của vi tính, dấu mũi tên 
chạm vào danh mục các loại quan tài gỗ 
‘cherry’, giá từ US$ 3,500 đến US$ 3,200 rồi 
US$ 3,000, US$ 2,500 …Mỗi thứ như thế cũng 
có nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. Có loại 
màu nâu sẫm, hay nâu nhạt, có loại đánh vec-ni 
màu vàng nhạt như gỗ sàn nhà, loại khác có 
màu xanh nhạt, trông hơi kỳ . Rồi họ ‘click’ 
vào chi tiết các bộ  phận, cho thấy rõ  từ khoen 
khiên hòm, nắp hòm (có loại đậy nửa nắp, có 
loại đậy kín và loại khác, hở nắp hoàn toàn), 
đồng thời cho thấy màu sắc và chất liệu vải lót 
bên trong quan tài. Thế rồi họ đưa chúng tôi 
qua phòng bên cạnh, trưng bày các mẫu quan 
tài đã xem trên màn hình. Có thể coi đây là  
cuộc đi ‘thực địa’ trước khi chúng tôi có quyết 

định dứt khoát loại quan tài nào. Họ cũng có lý 
do để lo ngại, qua hình ảnh chúng tôi không 
thấy rõ như thực tế để rồi có  thể thay đổi quyết 
định chăng? Tôi thầm phục cung cách làm ăn 
chu đáo, cẩn trọng của họ mặc dù thời gian eo 
hẹp, chúng tôi có nhiều việc phải lo: còn phải 
đi chọn huyệt ở nghĩa trang... 
 

Khi đã quyết định chọn loại quan tài 
nào rồi, từ hình ảnh đến thực địa, chúng tôi 
được mời trở lại bàn vi-tính để đi vào chi tiết 
từng mục. Họ đưa mũi tên trên màn ảnh bấm 
vào các chi phí liên hệ, theo loại quan tài đã 
chọn và với dự định của tang gia: quàn trong 
mấy ngày, với bao nhiêu buổi khách viếng 
thăm. (mỗi lần khách viếng thăm, tất nhiên phát 
sinh chi phí cho nhà quàn, như phải bố trí 
người mở cửa, tiếp đón, hướng dẫn chỗ đậu xe, 
đưa quan tài từ phòng lạnh ra) 
 

Về phần đưa quan tài ra nghĩa trang, tùy 
đường xa gần và nhu cầu của tang chủ, muốn 
có bao nhiêu xe đưa đón thân quyến, khách 
khứa, bao nhiêu xe chở các vòng hoa. Nếu 
không, nhà quàn chỉ cho chở 3, 4 vòng hoa theo 
xe của họ ra nghĩa trang mà thôi. Chúng tôi 
không thuê mướn các loại xe này vì thị trấn 
nhỏ, gần nghĩa trang, thân nhân, khách khứa 
đều có thể tự túc phương tiện, nên đã không đi 
vào chi tiết về dịch vụ này. 
 

Việc phụ trách đào huyệt, hạ huyệt, đặt 
“kim tĩnh” (bằng bê -tông cốt thép đã đúc sẵn, 
sẽ được đậy phủ  lên quan tài) và lấp đất… do 
bộ phận khác được nhà quàn hợp đồng thuê lại, 
có đủ dụng cụ chuyên nghiệp để hạ quan tài, 
đưa kim tĩnh xuống huyệt.  Ngoài ra họ còn 
dựng một nhà ‘tent’ (vải bạt) có đặt 4, 5 ghế 
nhựa làm chỗ cho thân nhân ngồi, bày biện khá 
chu đáo. Toàn bộ phần chôn cất hạ  huyệt này, 
tính khoản 450 USD, chưa kể “kim tĩnh” được 
tính theo với phần trên kia của nhà quàn. 
Sau khi quyết định cách thức tiến hành, quàn 
mấy ngày, số lần thăm viếng, loại quan tài và 
giá cả.. họ đưa chúng tôi bản hợp đồng vừa 
được in ra qua máy vi tính, với các điều khoản 
mà hai bên đã thỏa thuận, rồi yêu cầu tang gia 
đọc kỹ và ký tên ở dưới. Chi phí tất cả, gồm 
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nhận xác từ  bệnh viện về, thay áo quần, “tắm 
rửa” sạch sẻ, “sửa .. sắc đẹp” (make-up), nhập 
quan với 3 ngày quàn, 2 buổi thăm viếng, có sổ 
Lưu Niệm, không xe đưa đón, không xe chở 
hoa, không có phần giải khát … tính chung vào 
khoảng súyt soát US$ 8,000 (chưa kể đất huyệt 
mua với giá  khá rẽ, chưa tới 500 USD, vì ở thị 
trấn nhỏ, xa thành phố lớn.)  
 

Đặc biệt, trong hợp đồng tôi thấy có 
điều khoản rất hay. Đó là nhà quàn cho một ân 
hạn 50 ngày để tang gia thanh toán chi phí. Tôi 
nghĩ, mục đích điều này là để tang chủ có 
khoảnh khắc “nghỉ xả hơi” sau khi tang gia đã  
trãi qua nhiều bối rối trong việc chạy chửa tốn 
kém cho thân nhân, để rồi sau đó lo ‘chạy tiền’ 
hoặc lo thủ tục lãnh tiền bảo hiểm, nếu có. Tất 

nhiên, chi phí  trên nhà quàn đã  nhẹ nhàng và 
kín đáo tính thêm lãi suất theo thị trường. Dù 
cho là vậy đi nữa, theo tôi, cung cách làm ăn 
của họ  thật chứa chan tình người mà cũng đầy 
khôn khéo. Người Mỹ xứng đáng là bậc thầy 
trên khắp thế giới của khoa học quản trị kinh 
doanh là vậy.  “Thượng đế” chúng ta, dù có bị 
bóc lột chút ít, vẫn cảm thấy… êm ả, thoải mái 
(!). 

 
Điều đó, theo tôi nghĩ, cũng là để cho 

chúng ta - các ..ông cụ trên dưới 70, những 
người đang đi những bước cuối cùng trên 
đường đời lắm hỗn loạn, nhiều đảo điên và 
phiền não, không còn cảm thấy chết là điều hãi 
hùng, đáng sợ nữa?  Chỉ là một cuộc hành trình 
dài đi vào giấc ngủ  thiên thu mà thôi !!!  

 
                                

 

Thơ Théophile Gautier ( 1811 - 1872 ) 
 Nguyên Khoa phỏng dịch 
 

La Dernière Feuille      Chiếc Lá Cuối Cùng 
 
Dans la forêt chauve et rouillée     Rừng cây  trơ trụi héo tàn 
Il ne reste plus au rameau             Trên cành còn chiếc lá vàng ch ơi vơi                                         
Qu' une pauvre feuille oubliée          Lá vàng sót lại lẻ loi 
Rien qu'une feuille et qu'un oiseau    Có con chim nhỏ đơn côi đứng buồn 
Il ne reste plus en mon âme            Còn chăng vương lại trong hồn  
Qu'un seul amour pour y chanter     Mối tình ấp ủ gợi buồn tiếng ca  
Mais le vent d'automne qui brame    Gió thu vi vút thổi qua 
Ne permet pas de l'écouter             Chẵng còn nghe được lời ta ngậm ngùi 
L'oiseau s'en va, la feuille tombe      Chim bay,chiếc lá cũng rơi  
L'amour s'éteint, car c'est l'hiver      Tình yêu đã chết dưới  trời đông qua       
Petit oiseau, viens sur ma tombe      Chim ơi, hảy đến mồ ta 
Chanter quand l'arbre sera vert.       Hót lên khi lá vừa ra xanh màu  
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Vũ qúy Hảo
 
Xin nói ngay: đó là giấc mơ hồi hương. 
Tôi bị xa quê nhiều lần trong đời .  
Để tránh bom đạn do Mỹ Nhật chiến tranh, tôi 
phải theo cha mẹ, xa sinh quán tức là làng 
Trung Tự, ngoại ô Hà Nội từ năm 1944 để về 
quê cha đất tổ tại làng Chuyên Mỹ Trung 
huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Đông. Tại đây tôi 
mới được biết thế nào là mái tranh nghèo sơ 
xác, lũy tre làng xanh tươi, mái đình quê cong 
cũ, con sông đào uốn khúc và cây đa to che 
nắng cho đàn trâu vào những buổi trưa hè... 
Thế rồi phong trào "Kháng Chiến Chống 
Pháp" bùng nổ, tôi theo cha mẹ đi "Tản cư " 
nên lại phải xa quê cha đất tổ. " Tản cư " có 
nghiã là bỏ thành phố mà về quê, nơi không 
có Tây cai trị . Sau khi Nhật đầu hàng, quân 
Pháp dần dần lấy lại uy thế và từ từ tiến về 
thôn quê để tái chiếm những vùng đất vừa 
mới bị mất về tay Việt Minh. Dân quê Việt 
Nam dùng tiếng "Tây về" để chỉ sự tái chiếm 
này. Vì theo kháng chiến chống Pháp nên 
chúng tôi rất sợ "Tây về" vì : 
" Già thì chúng cắt gân, khoét mắt 
Thây trẻ con, chúng chặt nhỏ ra 
Gái thơ cho chí đàn bà  
Chúng đem hạm hiếp chẳng tha mộ người" 
Do đó mà gia đình tôi đã phải "Tản cư" nhiều 
lần mỗi năm và trong nhiều năm liên tiếp từ 
năm 1945 tới 1950. Cứ định cư được vài 
tháng thì lại "Tây về" ; thế là gia đình tôi lại 
bồng bế nhau chạy. Khi thì chạy lên núi trốn 
tránh giặc Pháp trong vòng một hoặc hai tuần 
lễ trong khi các bậc đàn anh cuả tôi ( Các 
thanh niên) thì ở lại làng lo du kích: bắn lén 
lính Tây. Lính Tây bắt được du kích, "đem ra 
giữa chợ cắt đầu " là chuyện thường xảy ra 
mỗi lượt Tây về. Riêng chuyện " Mẹ già 
không nói một câu đem khăn gói đi lấy đầu" 
thì chỉ xảy ra ở Gio Linh. Có khi thì phải chạy 
rất xa, từ làng này chạy qua nhiều làng khác. 
Tất nhiên là đi bộ, lôi thôi bồng trẻ giắt già y 

như cảnh đã được mô tả trong một bài học thuộc 
lòng hồi nhỏ:  
" Lưả giông tố cháy lưng trời yêu dấu 
Mây điên cuồng phủ kín bóng quê hương 
Khói âm u kết tụ tự mười phương 
Về xiết chặt lũy tre còm mộc mạc 
Mái nhà tranh ngậm ngùi lên tiếng khóc 
Giòng sông sâu cuồn cuộn sóng thương đau 
Những cụ già tóc bạc dẫn theo sau 
Những em bé lo âu đầy mắt lệ 
Những hài nhi núp mình bên vú mẹ 
Khóc thất thanh đạn xe vỡ quê hương 
Ơ ngoài kia, những trai tráng can trương  
Đang ngã gục bên đường phơi xác đạn..."  
Cũng nhờ phải chạy loạn nhiều lần như vậy nên 
tôi có dịp chứng kiến tận mắt, cảm nhận tận đáy 
lòng những gì là "quê hương ngàn đời yêu dấu" 
để sau này khi đọc một bài thơ hoặc nghe một 
bài hát, nói về quê hương thì tôi vui mừng mà 
nghĩ thẫm : "Đúng thế, đúng thế, đúng là điều mà 
mình muốn nói mà nay tác giả đã nói giùm" 
Tôi đã chứng kiến những người Mường mặc áo 
màu chàm (tím pha nâu) gánh luá về trên sườn 
núi chêng vênh : 
Chiều về rợp bóng nương khoai 
Chênh vênh sườn núi nặng vai áo chàm 
Khói lam đẹp mái nhà sàn' 
Suối tương tư nhớ cô mường xinh xinh 
Trăng non đẹp mái tơ tình 
Súng xa, buồn vọng chiến chinh quê nhà  
Khi nghe được nhạc bản Nương Chiều thì tôi 
thầm cảm ơn Phạm Duy đã "nói giùm tôi" bao 
nhiều điều mà tôi đã cảm được nhưng chưa nói 
ra được.  
Các thi sỹ mà đặc biệt là Bàng Bá Lân cũng đã 
"Nói giùm tôi" rất nhiều. Chứng cớ là cách đây 
vài năm, tôi có một người bà con về thăm Việt 
Nam. Nghe tin, tôi cũng rộn ràng vui lây nên đã 
viết lời nhắn: Nhờ cô em đó về quê thăm hộ 
những cảnh mà tôi hằng ấp ủ chung với hai chữ 
"Quê Hương". Viết xong lời nhắn, khi đọc lại thì 
thấy đa số những hình ảnh ấy là do những bài 
thơ cuả qúy vị tiền bối vẽ nên.  
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Nhắn người về Quê  
Về quê, em đã sẵn sàng  
Tưởng ra anh đã rộn ràng vui lây 
Xin em giúp hộ việc này 
Hãy về thăm lại luống cày nương dâu  
Ruộng xanh, còn ngắt một màu? 
Nương dâu, động chuối còn câu huê tình? 
Vút cong, thăm hộ mái đình 
Ngắm bày thôn nữ xinh xinh diụ dàng 
Nhớ thu hình ảnh hội làng 
Bờ đê chụp ánh chiều vàng bên sông 
Cau cao, cuốn giải trầu không 
Sáo diều vẳng tiếng, mênh mông nẻo về 
Chợ làng, nếm hộ quà quê 
Bánh đa, bánh đúc, bánh kê, bánh dày 
Đầu thôn, nhớ chụp quán gầy 
Vì anh, uống hộ bát đầy chè tươi 
Nghe dùm gà gáy chơi vơi  
Thu tiếng cu gáy dù hơi gợn buồn 
Ngày Ngâu gió kép mưa đơn 
Mái tranh thu hộ giọt buồn vu vơ 
Nếu đêm còn tiếng võng đưa 
Lời ru não nuột ngày xưa nếu còn 
Hãy thu vào cuộn băng con 
Để anh nghe, đỡ héo hon ruột tằm 
Nhưng em ơi, chớ đi thăm 
Hầm chông, mã tấu nhắc năm hận thù  
Đừng đi thăm những mật khu 
Hố bom, cầu gẫy ,nhà tù, kẽm gai 
Quên đi cơn ác mộng dài 
Hãy đem về Mỹ cành mai tươi nồng 
Hái dùm mấy nhánh phượng hồng 
Để anh ướp đẹp trang lòng nhớ quê   
Vũ Qúy Hảo  
Sau nhiều năm xa quê và sau khi chứng kiến 
nhiều người về Việt Nam và đã trở lại bình 
an, tôi và bà xã tôi cũng đánh bạo: Về Thăm 
Quê để được tự mình tìm lại những hương 
xưa, hình cũ mà không phải chỉ nhạc và thơ 
nhưng chính đời sống hồi thiếu niên đã làm 
chứng giúp tôi rằng những kỷ niệm nên thơ 
kia là có thật. 
Chúng tôi đã phải " Phá rào" bỏ "tour" để xé 
lẻ đi thăm lại làng Trung Tự, ngoại ô Hà Nội, 
nơi mà đối với tôi là cả một bầu trời kỷ niệm 
nhưng đối với các du khách khác (dù là Việt 
kiều) thì chẳng có gì là thú vị. 

Tôi bàng hoàng hỏi lại người tài xế xe taxi "Anh 
có chắc rằng đây là làng Trung Tự không?" Anh 
tài xế và câụ ruột tôi đều trố mắt nhìn tôi và cậu 
tôi trả lời thay anh tài xế " Câụ đã đến đây thăm 
cháu từ hồi cháu mới lọt lòng, làm sao mà sai 
được, cháu hãy nhìn kia" Cậu tôi chỉ cho tôi tấm 
bảng đề "Chùa làng Trung Tự, di tích đã được 
xếp hạng. Cấm vi phạm". Không còn nghi ngờ gì 
nưã, tôi hỏi thăm dãy nhà cụ Chửơng Quyển, nơi 
mà tôi bắt đầu có trí khôn. Tới nơi tôi cũng 
không nhận ra một chút gì quen thuộc kể cả cảnh 
lẫn người. Tần ngần và lạc lõng y như tâm sự 
cuả hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu khi trở 
về dương thế sau "nửa năm" ca muá trên Thiên 
Thai với bày tiên nữ. 
Bâng khuâng lạ cảnh, khác người 
Bơ vơ lạc lõng giữa nơi quê nhà  
Tôi tự nhủ " Quê hương có hai điều trân qúy: 
Cảnh cũ, người xưa ; nhưng nay thì cảnh cũ 
không còn, mà người xưa cũng mất, chỉ còn lại 
ta lạc lõng giữa nơi mà ta tưởng là quê hương "...  
Hai chàng Lưu Nguyễn, sau khi thất vọng với 
chỗ mà họ tưởng là quê hương, đã trở lại Thiên 
Thai thì họ chỉ còn thấy: 
" Đá mòn, rêu nhạt, 
Nước chảy, hoa trôi 
Cái hạc lên không vút tận trời 
Trời đất từ đây xa cách mãi 
Cưả động, đầu non đường lối cũ 
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng trôi"  
Tản Đà  
Trở lại Mỹ, tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn 
hai chàng Lưu, Nguyễn vì họ đã lạc lối về Thiên 
Thai và chết trong rừng vắng, còn tôi thì vẫn còn 
tìm lại được phi trường quen biết, thành phố thân 
thuộc, (Tuy là thành phố xứ người nhưng tôi đã 
định cư trên 28 năm với nhiều bạn bè thân 
thương và bà con ruột thịt). 
Tôi đã suy nghĩ nhiều về "Giấc Mơ Hồi Hương". 
Khi về hưu, tôi lại có thêm giờ để nhìn lại lòng 
mình. Tôi đã tìm ra cái sai cuả tôi và có lẽ cũng 
là cái hão vọng cuả nhiều ái hữu khác: "Tìm cái 
bất biến trong một thế giới luôn biến đổi" ! 
Nếu chúng ta biết cười tội nghiệp cho các em bé 
năm sáu tuổi khi chúng cố thức khuya để chờ 
Ông Già Noel thì tại sao lâu nay ta lại không biết 
cười cho chính mình vì ta cứ khư khư đi tìm một 
ảo mộng: "Giấc Mơ Hồi Hương" ?  
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Tỉnh ra rồi! nên tôi xin đóng góp với qúy Aí 
Hữu hai nhận xét chủ quan cuả riêng tôi như 
sau: 
1) Hãy tìm cái vui ở ngay quanh ta, và ngay 
trong hiện tại, chứ không nên chờ đến khi mọi 
sự đã qua đi mới hồi tưởng lại quá khứ, và 
nhờ "cái màng lọc" cuả thời gian làm cho kỷ 
niệm thêm nhẹ nhàng êm dịu, rồi ôm ấp, rồi 
nhớ nhung, để đi tìm cái ảo mà bỏ mất cái 
thực. Hãy vui ở đây và ngay bây giờ.  
2) Khi ta nói " Than ôi! vạn vật đều biến đổi , 
đều khác xưa!" thì vô tình ta đã ngầm so sánh 
với một cái gì bất biến. Một động tử chỉ là 
"chuyển động" khi nó bị mang quy chiếu với 
một hệ thống cố định. 
Vạn vất đều biến đổi, thế mà trong cõi sâu 
thẳm cuả tâm hồn, ai ai cũng nuôi một "Giấc 
mơ hồi Hương" để tìm lại được những cái 
không thay đổi : cảnh cũ, người xưa với cây 
đa bến cũ, con đò năm xưa, lũy tre trìu mến 
v.v... 
Cái bất biến đó đã không, không, và sẽ không 
hiện hữu trên đời ; thế mà tại sao nó lại có ở 
trong lòng mỗi người chúng ta ? Một trong 
những câu trả lời có thể là " có lẽ trong cõi 
thâm sâu nhất, ở ngoài cả không gian lẫn thời 
gian, phải có một cái gì đó bất biến đứng làm 
hệ thống quy chiếu cho mọi biến dịch trong 
vũ trụ.  
Cái bất biến ấy phải chăng chính là cái mà 
Lão Tử gọi là "Đạo" .  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Quê Hương Tôi 
Vân Hà 

Quê hương tôi có đồng xanh gió lộng,  
Quyện theo nhau chân sáo bước trên đường. 
Tiếng hò đâu văng vẳng nỗi  nhớ thương, 
Bên bờ vắng, ai ngồi trông chiều xuống.  
 

Quê hương tôi xóm thôn buồn e ấp,   
Bên liếp dừa vun vút thẳng hàng cây. 

Cánh đồng dài tuôn trải cuối chân mây, 
Vươn lên mãi mùi hương tràn nhựa sống. 

 
Những dòng sông, phù sa tô nhuộm thắm, 
Chạy ôm bờ cho lúa chín xinh tươi. 
Bao mái tranh nằm ẩn nấp bên đồi, 
Làn khói tỏa, bữa cơm chiều ấm cúng. 
 

Những đêm thanh, ánh trăng thu vằng vặc,  
Ôm ấp ngàn,  muôn giải tinh cầu xa. 

Hồn ai bay lên mãi tận cung ngà, 
Hòa nhịp với nước non cùng hoa gấm. 

 
Ai đã sinh mà không ơn dưỡng dục,   
Ai làm người mà không có quê hương. 
Ai đã đi mà quên vạn nẻo đường, 
Nơi ta đứng bước chân đầu tiên ấy.   
 

Quê hương với linh hồn ta là mấy, 
Vấn vương lòng non nước vạn trùng xa. 

Ấu thơ xưa, dòng sữa mẹ chan hòa, 
Nuôi ta sống trong tình quê mật ngọt. 

 



TRANG  46    ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
 

 
 

 
Nguyễn Thái Hai 

 

Chúng tôi qua Montreal với mục đích thăm 
người bạn cũ, nào ngờ chỉ trong một tuần lễ 
ngắn ngủi mà Montreal đã đưa tôi về lại với 
bao kỷ niệm thân thương. 
 
 Trước hết chúng tôi xin ghi nhận và  
cảm tạ  những tình cảm khó quên của các AH 
Canada đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi đã 
được hướng dẫn đi xem rất nhiều thắng tích 
cũ mới trong cảnh kẹt xe suốt một ngày dài. 
Tối đến, sau vài phút dè dặt thường lệ của 
những kẻ mới gặp nhau lần đầu, tình cảm nẩy 
nở mau qua những mẫu chuyện vui tếu đến 
gần nữa đêm mới tan trong mấy ngày liền.Và 
thật cảm động khi được tặng một món quà kỷ 
niệm, ngay sau khi đại diện nhóm trao quà 
danh dự cho vị AH trưởng lão tại Canada. 
 
  Ngày hôm sau trong khi nói chuyện, 
chị  Phạm ngọc Xuyên nhắc đến cố AH Trần 
văn Tươi, người bạn cùng khóa thân nhất của 
tôi. Đột nhìên những hình ảnh kỷ niệm xưa 
của hai đứa ào ào kéo đến. Sớm thân nhau vì 
cả hai đứa đều mồ côi cha, kẻ sống nhờ ông 
bác, người nhờ ông chú chỉ khác nhau là lúc 
đó tôi đã được sống tự lập, Anh Tươi còn mẹ 
hiền và vài người em. Có qua cầu mới  thấu 
hết nỗi khổ tâm của nếp sống chùm gởi mặc 
dầu  các chú và bác rất thương cháu..Hai đứa 
đã kể cho nhau nghe những nỗi buồn,  đã tâm 
sự về các tiêu chuẩn chọn vợ, về lý tưởng của 
người thanh niên trí thức v…v…Anh ấy 
thường đến nhà chúng tôi mướn, tại chợ 
Nguyễn tri Phương, để giảng lại những chỗ 
khó hiểu cho tôi, nhất là môn géométrie 
descriptive với những đường ngang dọc xiên 
xéo chằng chịt. Lúc đó  nhà  tôi bán rau cải 
Dalat tại chợ  Nguyễn tri Phương. Một hôm 
nhà tôi bị ốm nặng không đi chợ bán hàng 
được. Không bán được, hàng hư mất gần hết 
vốn. Tôi đánh liều ra bán thế. Giá cả lộn xà 
ngầu tính tiền trời ơi đất hởi. Thối tiền đã 

chậm mà còn sai. Sau cùng khách hàng tự cân và 
tính tiền  lấy. Họ đưa bao nhiêu lấy  bấy nhiêu. 
Về nhà kể lại cả xóm cười lăn ra. Thấy tôi vắng 
mặt, chiều hôm đó anh Tươi ghé hỏi  thăm . Nhà 
tôi kể lại sự tình và chọc quê: tôi không hiểu anh 
ra sao chứ anh Hai cọng trừ nhân chia làm không 
được làm sao mà học kỷ sư. Ba năm sau, ngày 
nhận chứng chỉ tạm, anh Tươi theo tôi cùng về 
nhà, lúc này ở gần chợ Vườn chuối. Anh hất 
chiếc xe đạp cà tàng vào cái hàng rào trước nhà, 
tằng hắng lớn tiếng và khi thấy nhà tôi, tay anh 
vừa vỗ túi áo sơ mi vừa bảo: ngày nào chị chê 
anh em chúng tôi không biết làm tính nhưng nay 
bằng kỷ sư đã bỏ trong túi này rồi đấy. 
 
Sau khi chọn nhiệm sở, anh về KL, tôi CCHK. 
Rồi anh được đề cử qua Mỹ học Master và sau 
đó được bổ nhiệm làm Phụ tá Tổng Cục Trưởng 
Kiều Lộ, đặc trách Hành chánh (trong khi Anh 
ĐSTụng và Tôn Thất Ngọ là hai Phụ tá đặc trách 
Công tác và Đồ án), thượng cấp của chị Xuyên 
một thời gian. Anh là người có chức vụ trong 
hàng Giám đốc đầu tiên của khoá và cũng là 
người có chức vụ cao cấp và trẻ nhất của thành 
phần kỷ sư lô canh. 
 
 Anh vượt biên trước chúng tôi khoảng 
vài năm. Khi được tin tôi đến Mỹ, anh là người 
đầu tiên gởi tiền biếu tôi và tích cực khuyến 
khích tôi thi EIT, Tôi phân vân và nghĩ rằng mới 
chân ướt chân ráo tới Mỹ, vợ con còn lưu lạc 
không nhà, không hộ khẩu, không  tương lai. Tôi 
cần tìm ngay việc làm để trợ cấp cho gia đình, 
bụng dạ nào mà học với thi. Anh ây bảo “chính 
phải có EIT mới  mong tìm đươc việc làm và làm 
tăng thêm niềm tin cho gia đình anh, đừng  măc 
cảm, anh dư sức qua cầu “ Tôi đâu dám và làm 
sao tin được lời khuyên trên. Anh liên tục gọi 
điện thoại khuyến khích, nêu tên các AH đã đậu 
làm bằng chứng, hướng dẫn tôi ra thư viện mượn 
những sách luyện thi EIT và tôi đã đậu. Tuy vẫn 
chưa xin việc được, nhưng sự thi đậu EIT, ngay 
sau 5 tháng đến Mỹ,  là một điều khích lệ vô 
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cùng to lớn đối với gia đình chúng tôi lúc đó, 
đúng như anh Tươi đã nhận định. Anh ấy lại 
khuyên cứ vừa xin việc, vừa học thi PE, và 
gởi những bản LTCC có các bài huớng dẫn 
những kinh nghiệm thi PE. Anh còn mua và 
gởi cho tôi một cuốn sách luyện thi PE với 
các bài giải, nhưng tiếc rằng cuốn sách này đã 
bị thất lạc. Một năm sau, tôi được gọi đi làm 
ngay ngày hôm sau khi đậu PE với một tâm 
trạng vui mừng khôn tả. Vội điện thoại cảm 
ơn anh và báo tin luôn là nhà tôi cũng sắp đến 
Mỹ, anh còn tếu “ Bảo với chị là dù không 
biết làm toán cọng trừ nhưng vẫn đậu kỷ sư 
Mỹ đó nghe”. 
 Trong dịp đi CA đầu tiên, biết anh ấy 
làm cố vấn ở Phi châu vừa mới về được vài 
tuần, tôi điện thoại tìm gặp suốt cả buổi chiều 
và buổi tối nhưng chỉ nghe chuông reo, không 
ai trả lời. Sau mới biết hôm đó gia đình anh 
bận đi đám cưới và sáng hôm sau gia đình anh 
lại đi Phi châu ngay. Lần thứ hai đi CA, đến 
thăm thì vừa đúng ngày gia đình làm lễ 49 
ngày cho anh. Đúng là  số  con rệp. Gia đình 
chúng tôi có được như ngày nay một phần rất 
lớn là nhờ người bạn cố tri này với bao ân 
tình không làm sao quên được. Nay ghi vội lại 
những giòng này vừa là  kể lại một chuyến đi 
chơi ngắn và cũng là một  dịp nói lên lòng 
biết ơn sâu đậm của gia đình tôi đối với anh. 
Tôi cảm thấy thật là bất nhã khi không chịu 
lắng nghe câu chuyện của chị Xuyên, nhưng 
không làm sao ngăn được những hình ảnh quá 
sâu đậm trên. Thành thật xin lỗi anh chị 
Xuyên. 
 

Khi tôi ngỏ ý nhờ anh Xuyên đưa tôi 
đi thăm khu vực làm triễn lãm quốc tế năm 
1967, nơi anh Nguyễn tạ Hùng và tôi đã cùng 
lộng hành trong chuyến đi tu nghiệp 3 tháng 
tại Mỹ. Anh Xuyên cho biết toàn khu nay chỉ 
còn một gian hàng của Pháp nhờ nó có kiến 
trúc đặc biệt và đang được sử  dụng làm 
casino . Năm  đó chúng tôi đang thực tập tại 
phòng thí nghiệm địa chất tại Indianpolis. Lần 
đầu tiên xuất ngoại khi nghe nói đến hội chợ 
quốc tế, tôi nao nức  tìm cách đến xem  vì 
nghĩ rằng đó là dịp may muôn thuở. Sau khi 
hỏi thăm và nghiên cứu thể thức, chúng tôi 

biết đi Greyhound mất khoảng 20 giờ thì đến 
Montreal, phải xin phép reentry . Chúng tôi chỉ 
cần xin nghỉ phép ngày thứ sáu  là được. Đến 
Montreal  vừa lúc rạng đông, mướn một taxi bảo 
đưa tới một khách sạn gần khu hội chợ. Sau khi 
tắm rửa  và ăn sáng, chúng tôi trực chỉ hướng hội 
chợ. Đi được độ 10 phút chợt thấy một đoàn 
thanh niên nam nữ chạy qua mặt và những đàn 
ông, thanh niên đang cùng đi với chúng tôi cũng 
chạy theo. Hỏi ra mới biết là họ chạy lên trước  
để sắp hàng mua  vé. Thế là 2 đứa cũng chạy 
theo. Vào cổng rồi thấy có những hàng người dài 
quanh co, người đứng kẻ ngồi trên ghế nhỏ mà 
họ đã mang theo. Phải chờ cả giờ mới vào được.  
 

Vì muốn coi nhiều chỗ mà cứ sắp hàng 
như thế thì xem được bao nhiêu, chúng tôi chọn 
nơi ít người hơn để  vào xem. Lớ ngớ sao mà đi 
lạc qua tiệm ăn, phải tìm cách quay lại. Đang 
xem gian hàng thứ 3, anh Hùng bảo ” moi thấy 
khu triễn lãm nào cũng có tiệm ăn giới thiệu thức 
ăn nước của họ và tiệm ăn này ăn thông với khu 
triễn lãm. Bây giờ ta cứ qua tiệm ăn rồi quay lại 
xem như mình đi lạc, nếu không ai xét hỏi gì thì 
sau này ta cứ vào nhà hàng của họ rồi lẻn qua 
khu triển lảm, khỏi phải sắp hàng. Quả đúng như 
anh Hùng đã nghĩ. Từ đó cứ vậy mà làm và xem 
được rất nhiều gian hàng. Muốn làm kỷ niệm, 
nên mỗi khi vào xem gian hàng nào chúng tôi 
xin đóng dấu của xứ họ vào một cuốn sổ. Khu 
vực hội chợ là một hòn đảo, phần đầu đão là khu 
triễn lãm đông người xem, khu cuối  là khu cờ 
bạc và ăn chơi ít người tham dự . Đến 12 giờ 
đêm đa số khách lục tục ra sắp hàng về, hàng 
người giờ này dài như vô tận, có thể phải hơn 1 
giờ mới lên xe được. Nhìn qua phía bên kia thấy 
hàng người đi vào cuối đảo ít người. Anh Hùng 
kéo tôi ra và bảo ta đi về theo kiểu xe buýt 
Saìgon. Tôi ngớ người ra chẳng hiểu gì. Toi ngốc 
quá ở Saigon cả 10 năm rôi mà không biết kiểu 
đi xe này. Đường xe lửa này là một vòng tròn. 
Thay vì đón xe về chúng tôi đón xe vào khu vực 
ăn chơi và chỉ 10 phút sau chúng tôi đã đến nơi 
trạm về. 

 
Sáng hôm sau trên xe buýt về Mỳ, nhiều 

hành khách mệt mỏi vừa ngáp vừa than là phải 
sắp hàng chờ lâu nên xem chưa đã  mà không thể 
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ở lại xem thêm được. Chúng tôi bảo chúng tôi 
xem được khoảng 60-70 gian hàng kể cả 
những nơi phải sắp hàng dài. Họ không tin 
nhưng đã phải trố mắt ngạc nhiên khi đối 
chiếu với số dấu đóng trên các cuốn sổ.  Họ 
nhao nhao yêu cầu cho biết cùng một thời 
lượng như nhau mà chúng tôi xem được nhiều 
như vậỵ. Cảm thấy sự việc đã làm  không 
được tốt đẹp anh Hùng, có số vốn Anh văn 
khá hơn tôi, đã rào đón và xin lỗi rồi mới tiết 
lộ bí mật lưu manh cho họ nghe. Họ tự trách 
là ngu đần và bảo nếu có dịp họ cũng sẽ làm 
tương tự .Có ai cấm đoán mình đâu, một việc 
hợp pháp, chỉ là một sơ hở của ban tổ chức. 
Được trớn chúng tôi phô trương luôn bí quyết 
đi xe lửa, nên không đến nỗi mất ngủ như họ. 
Toàn thể hành khách đều thán phục sự lanh trí 
và khôn ngoan của hai Mít này. 
 
 

 
Tô  Văn 

Thuở  ấy  em  đang  tuổi  học  trò, 
Ðời  vui,  tươi,  đẹp,  chẳng  âu  lo, 
Sáng  chiều  cắp  sách  vào  trường  học 
Chỉ  cách  nhà  em  một  chuyến  đò. 
 
Thuở  ấy  em  đang  tuổi  tóc  thề, 
Những  ngày  niên  thiếu  ở  thôn  quê,  
Vui  đùa   nhộn  nhịp  như  chim  sẻ 
Trên  mái  nhà  em  dưới  nắng  hè. 
 
Thuở  ấy  em  đang  tuổi  dậy  thì, 
Lòng  buồn  vơ  vẩn,  có  đôi  khi, 
Lúc  ánh  tà  dương  tàn  sau   núi 
Với  chim  đàn  gọi, giọng  lâm  ly. 
 
Thuở  ấy  em  đang  tuổi  mộng  mơ, 
Mộng  tình  đằm  thắm,  mộng  duyên  tơ, 
Mơ  đời  đôi  lứa, mơ  ân  ái, 
Với  cả  nhiệt  tình  của  tuổi  thơ. 
 
Thuở  ấy  đôi  ta  đã  gặp  nhau, 
Lửa  tình  dường  đã  nhóm  từ  lâu .  
Trên  chuyến  đò  ngang  chiều  hôm  đó, 
Ðôi  tim  đồng  nhịp  buổi  ban  đâù.               

 
Montréal skyline from the Old Port 
 
 
 
 
Thuở  ấy  đôi  ta  đã  ước  nguyền  
Kết  tình, kết  nghĩa  kết  tơ  duyên, 
Cho  hoa  trăm  sắc vườn  tình  ái 
Rực  rỡ  muôn  màu  tựa  cảnh  tiên. 
 
Thuở  ấy  đời  là  một  giấc  mơ 
Với  tình  nồng  nhiệt   buổi  ban  sơ. 
Trong  vòng  tay  của  người  tình  mộng 
Ðằm  thắm  êm  trôi  những  phút  giờ. 
 
Thuở  ấy  dường  như  một  thoáng  buồn 
Chiếm  dần  tâm  khảm  của  người  thương. 
Thân  anh  đang  ở  bên  em  đó,  
Nhưng  hồn  vơ  vẩn  tận  muôn  phương . 
 
Thuở  ấy  anh  đi  chẳng  hẹn  về, 
Nghe  theo  tiếng  gọi  của  sơn  khê, 
Có  biết  em  đang  mòn  mõi  đợi, 
Trong  tim  còn  mãi  một  đam  mê. 
 
Những  ngày  niên  thiếu  đã  trôi  qua, 
Ðời  em   tuy  đã  lắm  phong  ba,  
Hương  tình  thuở  ấy  còn  vương  vấn, 
Hình  bóng  người  xưa  vẫn  thiết  tha .   
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Đồng Sĩ Khiêm 

 
Kính tặng hương linh AHCC Nguyễn Sỹ Tín nguyên CSV Sở Y Tế Công cọng Bộ YT (1926-2004) 
 
Nói đến HTDN va STC mà không nói qua về 
thành quã của hệ thống thì xét ra cũng có phần 
thiếu sót về phương diện quãn trị. Tôi xin ghi 
thêm vào bài HTDN để tặng cho các Aí Hữu 
PM Dưỡng, NH Tuân, NK Chi, VĐ Hạnh, LT 
Khánh và NS Tín.  Các AH này tuần tự nguyên 
là Giám đốc STC, Phó GĐ STC, Trưởng Ban 
Đại diện STC đặc trách dự án HTDN. 
Đồng thời với các hợp đồng xây cất hệ thống, 
STC đã đẩy mạnh công tác mở rộng hệ thống 
phân phối để đưa nước uống vào nhà các tiêu 
thụ gia. Tính đến ngày “tan hàng cố gắng” 
tháng 4/1975 hệ thống phân phối đã có được 
trên dưới 250 000 thuê bao có thũy lượng kế (1) 
và gần 300 000 m ống phân phối được đặt thêm 
cho hệ thống toà Đô Chính Sàigòn và thành phố 
Gia Định để lại cho STC khi mới thành lập. 
Các bệnh tật mà phần lớn là do nước kém vệ 
sinh gây ra (waterborne diseases) như các bệnh 
đường ruột, bệnh con mắt được Bộ YT ghi 
nhận giãm thiểu rỏ rệt cho những nơi nước STC 
đến.  NgoàI ra Bộ YT cũng còn cung cấp hoá 
chất fluor để STC chêm vào nước uống cho trẻ 
em được có một lớp men răng chắc chắn hơn để 
bão vệ răng. Cảnh đánh lộn vì dành nước 
“phông ten” cũng không còn thấy. Điều quan 
trọng nhất về phương diện quãn trị tàI chánh là 
STC đã trả nợ “trước” số tiền vay của USAID 
(Như các AH đã quá biết khi mình đi vay mà 
trả nhiều hơn số tiền phải trả hàng tháng thì nhà 
Bank sẽ cho mình một credit rating rất cao).   
Tất cả các huy chương đều có bề trái, công tác 
đẩy mạnh hệ thống phân phối nước uống của 
STC cũng vậy. Đường sá bị đào xới lên để đặt 
ống nước trong khắp phạm vi điều hành của 
STC nên lời than phiền của người dân cũng 
tăng theo nhịp độ công tác.  Ban Giám đốc cố 
gắng hết mình để giãm thiểu sự phiền toái cho 
dân chúng xữ dụng công lộ.  Nhiều tiêu thụ gia  
 
 
 

 
đã dùng văn chương châm biếm để gọi STC là 
“Sợ Tau Chưa”!!   
 
(1): trung bình mỗi thũy luợng kế (tlk) phục vụ 
cho 6 đén 7 đầu người.  Con số này vẫn còn 
được coi là khá cao.  Số trung bình mong ước ở 
mức độ 4 đến 5 tlk/người. 
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Bồ Đại Kỳ 
 
Theo Henry de Montherlant, một văn sĩ khó 
tính của Hàn lâm viện Pháp thì món ăn là một 
thành phần rất quan trọng của văn hóa một 
nước. Đối với người Việt chúng ta, tôi nghĩ là 
món phở xứng đáng với cương vị văn hoá ấy: 
quên gì thì quên, không thể quên phở. 
 
Sau năm 1975, gần ba triệu người Việt Nam, vì 
chối bỏ cộng sản, đã phải bỏ nước ra đi, sống 
tản mác trên khắp mọi nơi trên thế giới. Và họ 
đã mang một "điểm văn hóa" Việt Nam đến 
phổ biến rộng rãi trên quê hương mới của họ. 
Một trong các món ăn được người ngoại quốc 
chấp nhận dễ dàng nhất, và đã nhanh chóng 
được họ ưa thích nhất, chắc chắn phải là món 
PHỞ.  
Đi đến đâu, chúng ta cũng thấy có một vài tiệm 
phở. Vì trong vòng mười năm sau này, các tiệm 
phở đã "mọc" nhiều như nấm dại sau cơn mưa, 
nhất là tại những nơi có đông đảo đồng bào 
chúng ta định cư. Thoạt đầu, người ta mở tiệm 
phở chỉ để cung ứng cho nhu cầu của người 
Việt tha hương, nhưng dần dần, phở đã nhanh 
chóng trở thành món ăn khoái khẩu cho nhiều 
sắc dân. Thậm chí hiện nay, có nhiều hiệu phở 
chỉ nhắm vào thực khách ngoại quốc như Mỹ, 
Pháp, Đại Hàn, Mễ v.v...  
Trên đất Mỹ, cứ nơi nào có vài chục gia đình 
Việt Nam là có một hiệu phở. Lẽ dĩ nhiên, tại 
Pháp, phở Việt Nam cũng có mặt khắp mọi nơi. 
Tại các thành phố lớn, sự hiện diện của phở là 
một điều dễ hiểu, nhưng có một vài nơi "khỉ ho 
cò gáy", phở cũng anh dũng góp mặt với đời. 
Cách đây năm sáu năm gì đó, người viết đã 
được một ngạc nhiên vô cùng kỳ thú, khi thấy 
một tiệm phở - tên là "Impérial" thì phải - tại 
một thành phố rất nhỏ nằm trên bờ Địa trung 

hải là Menton (giữa vương quốc Monaco và 
thành phố Vintimille sát biên giới Ý). Cũng là 
chuyện dễ hiểu khi nhà hàng mang bát phở cho 
khách mà không có ngò gai và húng quế, vì các 
ông Tây bà Đầm địa phương không có nhu cầu 
ăn uống giống như người Việt Nam mình. 
Nhưng đĩa giá sống thì rất trắng và chanh rất 
tươi -Menton còn được gọi là thành phố chanh, 
vì tại đây, toà thị chính cho trồng chanh ngay 
bên vệ đường- và khách hàng địa phương đã 
chiếu cố món phở khá tận tình, họ cũng dùng 
giá sống rất "kỹ". 
Viết về phở thì từ trước đến nay, đã có nhiều 
người làm.  
Từ các cây bút đã thành danh như Vũ trọng 
Phụng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng... 
cho đến các nhà báo, các cây viết phóng sự. 
Người viết không dám mang trống đến cửa nhà 
sấm để gây ồn ào, nhưng chỉ muốn nói đến một 
chút về sắc thái của phở trên các nẻo đường của 
đất nước Việt Nam trước năm 1975, cũng như 
khi theo chân những người dân Việt rời quê 
Cha đất Tổ đi tìm tự do trên khắp thế giới sau 
tháng Tư bi thương cùng năm.     
Phở có từ năm nào, chúng ta không ai biết một 
cách chính xác. Nhưng chắc chắn xuất sứ của 
Phở là thành phố nghìn năm văn vật: Hà Nội. 
Theo các nhà văn thời trước như Nguyễn Tuân 
và Thạch Lam, thì danh từ "phở" xuất phát từ 
"ngưu nhục phấn", mà người Quảng Đông phát 
âm là "ngầu dục phẩn" (hủ tiếu thịt bò - hay thịt 
trâu?- vì người Hoa hay dùng danh từ “ngưu” 
hoặc “thủy ngưu” để chỉ con trâu; còn họ gọi 
bò là “hoàng ngưu”, dầu vậy, trong lãnh vực 
ẩm thực, họ dùng “ngưu nhục” để chỉ cả hai 
thứ thịt). Đây là món ăn bình dân của người 
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nhà quê trong vùng giáp giới giữa Việt Nam và 
Trung Hoa như Côn Minh và Vân Nam.  
Theo hai nhà văn trên thì khi rao hàng, người ta 
lười, nên dần dần từ "ngầu dục phẩn", chỉ còn 
"dục phẩn", để rồi khi món ăn đã khá quen 
thuộc với khách hàng, người bán hàng chỉ cần 
phải rao "phẩnnn..." là khách hàng đã biết. Như 
vậy, chữ phở là biến thể của chữ  “phẩn”. Nghe 
mà phát sợ!  
Theo thiển ý thì điều này chưa chắc đã đúng 
hẳn.  
Một giả thuyết nữa, nghe cũng có vẻ hợp lý, là 
từ ngày quân Pháp 
đã chiếm đóng và 
bình định khắp ba 
miền của đất nước 
Việt Nam, các 
nhân viên hành 
chính và thương 
mại của họ bắt đầu 
sang sinh sống và 
làm việc trên nước 
ta. Dần dần họ 
mang cả gia đình 
sang, và các bà 
Đầm, lần đầu tiên 
có được kẻ ăn 
người làm để phục 
dịch, bắt đầu "bán cái" cho bà bếp địa phương 
lo công việc ẩm thực trong nhà. Ban đầu các bà 
đầm còn đi chợ chung với các bà bếp, để chỉ 
cho họ các thức phải mua để làm cơm, rồi chỉ 
vẽ cho các bà bếp cách nấu các món ăn Pháp. 
Một trong các món ăn thường xuyên có mặt 
trên bàn ăn, vì bình dân và dễ nấu, của dân 
Pháp là món canh (súp), nấu bằng thịt bò rẻ tiền 
( bạc nhạc, gân...).  
Cũng phải nói thêm là từ ngày Pháp sang thì 
món thịt bò mới được thịnh hành, vì các ông 
Tây thuộc địa vốn khoái loại thịt này. Số lượng 
thịt bò tiêu thụ càng ngày càng nhiều. Thịt bò 
nạc thì làm "bít-tết", thịt hơi gân guốc mỡ 
màng thì nấu "la-gu" (“ragouât”), hay hầm 
vang (“boeuf en daube”), loại thịt kém hơn thì 
nấu súp thịt bò mà người Pháp gọi là "pot-au-
feu" (đọc là pô-tô-phơ). Thậm chí lòng bò cũng 
được dùng để nấu món "tripes à la mode de 
Caen". Nhưng xương bò thì không có chỗ tiêu 

thụ trong thực đơn Pháp, nên hôm nào hàng thịt 
cũng phải đánh vật với cả lố xương mà không 
biết làm gì, nên họ bán rất rẻ, có khi còn cho 
không nữa.  
Dân Việt Nam vốn là một dân tộc thích chế 
biến, phát minh. Và các bà Bếp ta, khi nêm 
nếm món "pot-au-feu" mà họ gọi tắt là "tô-
phơ", thấy vị canh này cũng khá ngon, và khi 
còn dư được chủ cho ăn, họ chan vào cơm làm 
canh thì hương vị cũng đậm đà, ăn cũng "bắt" 
cơm ra phết! Thế là họ đã có chỗ cho món 
xương bò rẻ tàn rẻ mạt kia. Các bà đã mua (hay 

xin) về, hầm xương, 
rồi nêm nếm với 
nước mắm, cho thêm 
tí gừng vào nồi cho 
bớt mùi "hoi" của mỡ 
bò, thế là họ đã có 
một nồi canh ngon 
cho chồng con. Vừa 
rẻ tiền lại vừa bổ 
dưỡng (chuyện! canh 
thịt bò chứ có phải 
chơi đâu?) 
Có điều lạ là họ đã 
thử cho các thứ rau 
vào nước dùng xương 
bò để có bát canh rau, 

nhưng chả có loại rau nào hợp với canh xương 
bò cả. Nên họ cứ thế mà chan vào cơm để ăn. 
Về sau có người nghĩ ra cách dùng bánh đa thả 
vào, như khi ăn riêu cua bánh đa, và họ thấy 
cũng hay hay, nên từ đó, họ đã thử nhiều thứ, 
kể cả bún, nhưng chỉ có bánh hủ tíu (ngày xưa 
chưa có danh từ bánh phở) của Tầu thả vào 
canh xương bò là hợp nhất, và rất "dễ ăn".  
Khi thấy chồng con xơi món "tô-phơ" một cách 
ngon lành, các bà bèn nghĩ đến chuyện "kinh 
doanh".Và hàng phở đầu tiên đã ra đời: chúng 
ta hãy tưởng tượng một bát bánh hủ tíu, trên có 
mấy nhát thịt bò bạc nhạc đã ninh nhừ, một 
dúm hành ngò, thêm tí hạt tiêu, được "dội" lên 
bằng mấy môi nước dùng thơm ngai ngái, váng 
mỡ vàng óng ánh. Cứ thế mà lùa vào mồm 
trong một sáng mùa đông vừa rét vừa đói, thì 
cũng "tình" lắm chứ phải không quí vị.  
Khi được hỏi tên của thức ăn thì nhà hàng chỉ 
đáp gọn có một chữ "tô-phơ". Rồi dần dần do 
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sự lười biếng khi phát âm, hay để tiết kiệm hơi 
sức, người ta đã thu ngắn "tô-phơ" lại còn có 
"phơ". Thế nhưng khi rao hàng, thì tiếng "phơ", 
một vần bằng, nghe nó nhạt nhẻo và kém mời 
gọi thế nào ấy, nên nhà hàng đã lên giọng một 
chút cho nó thành một chữ có vần trắc. Ban đầu 
thì là "phớ", tuy nghe cũng đã khá hơn, gây 
cảm tình hơn. Nhưng khi họ đã điều chỉnh lại 
thành "phở" thì cái tên này chết dí ở đó, không 
chạy đi đâu được nữa.  
Kẻ hèn này vốn sành ăn phở hơn là ngôn ngữ 
học nên lý giải theo kiểu ấy, chả biết là đúng 
hay sai mà có sai thì cũng chả làm bát phở mất 
ngon. Dù sao thì đây cũng là một món “quà” 
xuất phát từ miền Bắc và món quà ăn duy nhất 
xuất phát từ thành phố ra thôn quê, thay vì như 
các món kia - như bún riêu bún ốc chả hạn - đã 
từ thôn quê về bao vây thành thị và tràn ngập 
đường phố rồi từ đó chinh phục thế giới. 
Ngày hôm nay, trên khắp thế giới, từ Đông 
sang Tây, từ mạn Nam đến phía Bắc đường 
Xích Đạo, ta có hàng chục, hàng trăm ngàn 
tiệm phở.  
Phở đã vượt biên giới của nước Việt Nam nhỏ 
bé để trở thành món ăn quốc tế, được mọi 
người, mọi giới ưa thích. Theo tinh thần của 
ông Hàn de Montherlant thì văn hoá Việt Nam 
ta đã được phổ cập khắp toàn cầu. Phở bình dân 
hơn Pizza của Ý, bình dân hơn Hamburger của 
Mỹ. Nếu phải so sánh, thì chắc hiện nay chỉ có 
nước ngọt "Cola" là địch được với món phở mà 
thôi. 
Nhưng bát phở mà chúng ta thưởng thức trong 
tiệm "Phở Nguyễn Huệ" ở quận Cam miền 
Nam Cali, không phải là hình ảnh bát phở của 
các ông Vũ Bằng, Nguyễn Tuân hay Thạch 
Lam ngày trước.  
Trong suốt gần trăm năm, bát phở đầu tiên với 
thịt bạc nhạc được ninh dừ, cùng với nước 
dùng xương bò và bánh hủ tíu đã được biến cải 
từ hình dạng đến phẩm chất. Trong bốn năm 
thập niên sau này, bát phở đã được nhiều người 
nâng lên hàng nghệ thuật. Vậy chúng ta hãy 
cùng nhau theo dõi thân phận của bát phở từ 
khi còn là bát "phơ".          
Gia đình tôi không sinh sống ngoài Bắc. Và 
mãi đến năm 1941, khi theo cha mẹ ra Bắc nghỉ 

hè, tôi mới lần đầu được nếm mùi vị mà tôi cho 
là tuyệt vời của phở.  
Chúng tôi đi xem hát về, và trên đường về 
khách sạn, tôi thấy một gánh "hủ tíu". Nhưng 
khi đến gần, tôi biết là tôi nhầm, vì cái hương 
vị ngào ngạt bốc lên từ nồi nước, làm con tì con 
vị phải oằn oại lại không là mùi thơm của dầu 
mè và xương heo trong nồi nước lèo hủ tíu. 
Dưới ánh đèn lù mù, tôi thấy bốn năm ông 
khách đang đứng, trên tay mỗi người một tô, 
vừa lùa vừa húp, mắt thì dán vào đáy tô, không 
đếm xỉa đến sinh hoạt chung quanh. Họ chăm 
chú ăn như thí sinh chăm chú vào đề thi.  
Tôi bèn xin được ăn "cái đó", vì thật ra cũng 
chẳng biết người ta bán món gì, chỉ thấy là sao 
mà nó thơm thế. Cha mẹ chúng tôi cũng chiều 
đứa trưởng nam nên gọi cho tôi một bát. Khi 
được ông bán hàng trao thức ăn, tôi phải đến 
gần ngọn đèn để nhận diện những món bên 
trong. Trong cái bát chỉ nhỉnh hơn bát ăn cơm 
một chút, tôi thấy có bánh "hủ tíu", bốn năm 
nhát thịt bò chín, màu nâu nhạt, và hành xanh. 
Ông bán hàng nhận ra ngay tôi là tên "lính 
mới" nên mới chỉ chai dấm trắng và lọ nước 
mắm, để nêm thêm, nếu không vừa miệng. Tôi 
nghĩ thầm rằng đây cũng chỉ là một loại hủ tíu, 
nên hơi thất vọng. Thử bê bát lên húp tí nước 
thì thấy hãy còn quá nóng để xác định, nhưng 
vị rất "ngọt" và thanh. Tôi bèn bắt chước mấy 
thực khách người lớn, gắp một gắp bánh, kẹp 
một miếng thịt luộc chín vừa thơm vừa mềm 
cho vào mồm, rồi ghé mồm vào bát húp một 
ngụm nước đầy ngập cả mồm.  
Từ giây phút đó, tôi đã trở thành "nô lệ" của 
phở.  
Thoạt trông thì cũng chỉ là một loại họ hàng với 
hủ tíu, nhưng ăn vào mới biết hai thứ khác nhau 
xa. Bánh hủ tíu thì vô thưởng vô phạt, lại quá 
lớn. Bánh phở vừa mềm, vừa dẻo, và vì thái 
nhỏ hơn, "chuyên chở" được nhiều nước dùng 
hơn, nên khi ăn, hai thứ bánh và nước tạo thành 
một bản hoà tấu tuyệt vời cho riêng thần khẩu. 
Tôi cảm thấy phở, bây giờ thì tôi đã biết được 
món tôi đang sung sướng hưởng thụ tên là phở, 
là một món ăn hài hòa nhất. Trước đấy, món 
cơm thố lạp xường là món tôi mê, nhưng chỉ 
trong vài đũa, nó đã bị phở "đảo chính không 
đổ máu" một cách ngoạn mục. Tôi bị "tiếng sét 
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ái tình" của phở nặng nề đến độ ăn xong liền 
xin thêm một bát nữa. Nhưng nhờ mẹ tôi có 
được sự hiểu biết tính tình "ông" con quá rõ, 
nên không cho, sợ tôi bị bội thực.  
Thú thực cùng quí vị, tôi không còn nhớ lần 
đầu tiên tôi bị phái nữ "hành hạ" ra sao, nhưng 
đêm hôm ấy tôi ngủ không ngon giấc, vì tôi chỉ 
mong cho trời mau sáng để được đi ăn phở! Tôi 
mơ là lớn lên, tôi sẽ rất giàu, và sẽ được ăn phở 
suốt đời. Bát phở sáng hôm sau bớt ngon, có lẽ 
vì chúng tôi ăn 
trong cửa hiệu, 
nhưng cũng vẫn là 
một bát phở ngon. 
Mãi đến về sau, tôi 
mới biết phở (bò) có 
nhiều loại thịt, 
nhiều nơi có đĩa giá 
sống, húng quế, ngò 
gai, chanh, ớt, tương 
đen và tương đỏ. 
Nhưng trong suốt 
gần tháng trời ăn 
phở Hà Nội, tôi chỉ 
được ăn có mỗi một 
loại phở thịt chín. Tôi quan sát nhiều người, 
cũng thấy họ ăn như vậy, và hình như vào thời 
điểm đó, tô phở Bắc lấy thịt chín làm chuẩn.  
Chanh còn không có, vì chỉ dùng dấm, nói gì 
đến các phụ tùng lủng củng lỉnh kỉnh như giá 
sống, tương đen... Tôi có mang nhận xét này 
nói với các bạn lớn tuổi của tôi (năm nay họ 
đều trong lứa tuổi trên 80), thì họ đều đồng ý là 
vào những năm trong thập niên 30, phở Hà Nội 
đa số chỉ có thịt chín, một vài nơi, người ta thấy 
sự hiện diện của gầu, nhưng thịt tái thì tuyệt 
nhiên không. Cũng vậy, người ta cũng không 
vắt chanh vào phở (vì làm như thế, sẽ "hỏng" 
mùi của nước dùng, lại làm đục nước). Húng 
quế thì có, nhưng không phải hàng phở nào 
cũng có, còn ngò gai, giá sống hay tương đen 
tương đỏ thì không được bày cho thực khách 
dùng. Một điều nữa nên nêu ra là thuở xưa, 
người ta không dùng thìa để múc nước dùng, 
mà bưng bát lên để húp. Tôi mê lối ăn này, nên 
cho đến bây giờ lúc hàng quán vắng người, tôi 
vẫn mắt trước mắt sau, bưng cả bát lên húp 
nước dùng. Không húp sùm sụp một cách thô 

bạo, chỉ húp một cách kín đáo thôi (lối ăn phở 
này của riêng tôi được các bạn thân gọi là "ăn 
uống mất dạy trong vòng lễ giáo"). Có thế thì 
nước dùng mới ngập mồm, mới tạo sinh khí 
cho bánh và thịt được. Chứ ăn phở theo lối 
"con nhà gia giáo", thìa nước dùng quá ít để 
đánh thức bánh và thịt, mà húp thêm một thìa 
nữa, thì vẫn không giống như khi bưng bát húp. 
Ngoài ra, lối ăn phở của tôi còn bị ảnh hưởng 
nặng nề của lối ăn phở gánh Hà Nội khi xưa 

trên một phương diện 
nữa: chỉ  rắc hạt tiêu 
và một ít húng quế 
vào bát phở mà thôi. 
Không chanh, không 
dấm, hoặc tương đen, 
tương đỏ hay giá 
sống giá chín gì cả. 
Thậm chí đến nước 
mấm tôi cũng không 
"xài", nhưng bắt buộc 
bát phở phải có nước 
béo. Về khẩu vị thì 
không có ai đúng, mà 
cũng chẳng có ai sai, 

nhưng cứ nhìn một bát phở màu nâu (màu của 
hai loại tương), lổn nhổn các loại giá và rau là 
tôi "ớn lạnh da gà" ngay. 
Vì vậy, đứng ăn phở thường chỉ có phái nam, 
chứ các bà các cô không có bộ dạng yêu cuồng 
sống vội như vậy. Các cô ham ăn quà đến nỗi 
chạy vào ca dao cũng vẫn phải ngồi ăn đàng 
hoàng. Nghiêm túc ngồi trước mẹt bún hay bát 
sáo, sau khi dịu dàng vén tà áo Hà Nội dệt bằng 
lụa Hà Đông của quê ngoại các cháu. Hình ảnh 
đó đã làm cậu bé Nam kỳ như tôi bâng khuâng, 
để rồi sau này phải chấp nhận tái diễn chế độ 
Bắc thuộc... ( cả nước VN đa số chỉ bị Bắc 
thuộc có ba lần, riêng tôi phải bị những bốn lần 
Bắc thuộc) cho bản thân mình.  
Năm đó, khi hết hè, trở vào Nam, tôi phải khổ 
sở vì nhớ phở đến cả năm trời. Tội nghiệp cha 
mẹ tôi vì thương con nên gặp người Bắc nào 
cũng hỏi xem có biết tiệm phở nào không.  
Mãi đến đầu năm 1943, nhà hàng Phước Hưng, 
trên góc đường Galliéni và Dixmude (đại lộ 
Trần hưng Đạo và Đề Thám dưới thời Cộng 
Hoà, cạnh rạp hát Nguyễn Văn Hảo) mới mở 
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một quày bán "phở". Nơi đây cách chỗ tôi ở độ 
trên dưới một trăm thước Tây. Được chị người 
làm báo tin, tôi mừng như thi đỗ Trạng 
Nguyên. Hôm quày phở khai trương, tôi đi theo 
chị người làm mua phở. Vào thời điểm đó, một 
bát hủ tíu hoặc mì giá năm xu, nhưng bát phở 
Phước Hưng giá những ba hào, tức là bằng sáu 
bát hủ tíu. Hàng nhập cảng xưa nay chả đắt hơn 
hàng nội hay sao! Nhưng tôi thất vọng vô cùng, 
vì có cả một khoảng cách mịt mù giữa bát phở 
gánh Hà Nội và bát phở địa phương! Tuy nhiên 
tôi cũng tự an ủi là có còn hơn không, nhưng vì 
giá cả quá "cắt cổ" nên mỗi tuần, tôi chỉ được 
ăn một lần.       
Sau này - không biết từ lúc nào vì sau biến cố 
1945, gia đình chúng tôi phải tản cư về quê Mẹ 
tôi sống một thời gian - khi tôi được ăn phở vào 
giữa năm 1947, thì thấy có sự hiện diện của thịt 
tái, thịt gầu và vè. Còn trên bàn thì lúc nào 
cũng có đĩa giá sống, cộng thêm khi thì tí húng 
quế, lúc thì vài lá ngò gai, chanh, ớt và lọ tương 
đen. Nồi nước dùng cũng được cải biến, được 
Nam hoá trước khi Việt Nam hoá. Ăn tô phở 
lúc bấy giờ người ta đã bắt đầu ngửi thấy mùi 
hồi, và một chút vị của thảo quả.  
Tôi không được ra Bắc vào thời khoảng ấy nên 
không biết biến chuyển của phở ra sao tại miền 
Bắc, nhưng đoán là giá sống có lẽ được bày ra 
vì nhu cầu của người Nam, rồi dần dần trở 
thành món phụ tùng không thể thiếu. Cũng có  
thực khách còn gọi giá trụng thay cho giá sống. 
Nếu ngoài Bắc hay cho tí cơm nguội vào tô phở 
(rất quan trọng, phải là cơm nguội đấy nhé, 
không thì hỏng kiểu) thì trong Nam người ta 
chấm "dầu cháo quẩy" hoặc bánh mì vào nước 
phở. Nhân tâm tùy thích, cũng chẳng chết thằng 
Tây nào.  
Tôi còn nhớ có lần đọc chuyện do ông Thạch 
Lam viết về phở, nhà văn có nói đến ăn phở với 
cà cuống. Tôi cũng bắt chước, thử chơi một 
chuyến, nhưng chả thấy ngon, cà cuống đi với 
phở bò tôi thấy không hợp. Có thể một hôm 
đẹp trời nào đó, tôi sẽ thử lấy hết can đảm cho 
tí cà cuống vào phở gà xem sao, vì nước dùng 
phở gà vốn "trầm" hơn phở bò. Vã lại, ăn bún 
thang (lấy nước dùng gà làm căn bản), người ta 
chả ăn với cà cuống là gì. 

Bẵng đi một thời gian khá dài tôi phải đi học 
xa. Khi trở lại Sài Gòn thân yêu của mình thì 
chu choa! Kỹ nghệ phở đã muôn hồng nghìn tía 
như hoa trong phiên chợ Tết, một phần lớn có 
lẽ là nhờ cuộc di tản của hơn một triệu đồng 
bào gốc Bắc vào Nam năm 1954. Ngoài ra các 
loại thịt chín, thịt tái, thịt gầu, thịt vè, bây giờ 
tôi thấy có gân, sách, "ngầu pín", thịt vú sữa, 
nạm dòn, thịt giò... Thậm chí người ta còn 
chiều khách hàng, lấy tủy trong xương ống ra, 
thả nổi lều bều trong nồi nước dùng để nhỡ có 
thực khách nào cầu kỳ muốn dùng thì đã có 
sẵn. Một hiện tượng cũng đáng lưu ý là sự sinh 
sôi nẩy nở của các hàng phở xe. "Trùm làng" là 
hai xe phở Hoà và phở Pasteur trước cửa Viện 
Pasteur. 
Song song với phở bò, món phở gà cũng được 
rất đông các người sành ăn chiếu cố. Ngoài 
hiệu phở gà Hiền Vương tọa lạc trên đường 
cùng tên gần góc Duy Tân mà các bạn tôi và 
một số các ông Lớn trong KQ nức nở khen, 
nhưng tôi lại không thích lắm ("de gustibus et 
coloribus non disputandum" mà! phải không 
quí vị?), còn có hai hiệu phở gà thành công và 
nổi tiếng nữa là hiệu Nam Xuyên và Lý Quảng, 
gần như sát cạnh nhau trên đường Trương Tấn 
Bửu, khoảng giữa đường Công Lý và Nguyễn 
Minh Chiếu. Sáng nào khách hàng cũng nối 
đuôi nhau chờ ăn và mọi người đều mong bà 
chủ nhớ mặt và sở thích của mình để mỗi lần 
đến khỏi phải gọi, và dặn dò lôi thôi. Chỉ việc 
chọn một chỗ trống, ngồi xuống, chờ cho bà ta 
nhìn về hướng mình, gật đầu một cái là biết 
rằng mình sẽ có một tô phở đúng như mình 
muốn. Nói ra thì đáng thẹn, nhưng có một dạo 
tôi ăn phở gà Lý Quảng quen đến độ nhiều khi 
nhà hàng bận quá, ăn xong, chỉ việc đưa tay 
lên, cho bà chủ nhìn thấy, là đứng lên ra đi. 
Hôm nào đến trả sau. Nhưng có điểm đáng 
phục nhất là nhiều khi cả tuần sau tôi mới trả 
tiền, bà chủ cũng nhớ đúng phóc, không bao 
giờ sai chạy. Đó là lối ăn phở “a la ghi”, mà 
chẳng cần ghi tên trên bảng! Trên ba mươi năm 
trước, Việt Nam ta đã biết xài “credit card” mà 
khỏi cần "cà" thẻ, chỉ cần một ngón tay lên trời 
là đủ. 
Trong thập niên 50, dân Sài Gòn được biết 
thêm một "trường phái" phở bò gọi là phở 
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TURC. Đây bắt đầu chỉ là một phở xe, nằm 
trên đường Turc, gần hãng phi cơ COSARA 
của ông Phạm Hòe. Đi một quãng là ra đường 
Tự Do và rạp hát Majestic. Có người còn cho 
đây là trường phái "phở Nam". Vị lạ hơn phở 
Bắc. Nói ngon hơn hay dở hơn "phở truyền 
thống" đều không đúng. So sánh hai lọai phở 
này với nhau thì tựa như sánh cam Bố Hạ với 
bưởi Biên Hoà. Mỗi thứ ngon một lối. Tùy sở 
thích người ăn. Điểm cá biệt lớn nhất là nước 
dùng. Ngoài xương và thịt, phở Turc dùng củ 
cải trắng và củ cải đỏ để nấu nước dùng nên 
nước dùng của họ ngọt vì rau cải hơn là vì 
xương và thịt. Họ không dấu diếm bí quyết 
này, vì nếu được yêu cầu, họ sẵn sàng vớt vào 
tô cho chúng ta một ít củ cải. Phở Turc cũng có 
một số thực khách trung thành, nên sáng nào, 
xe hơi, xe Vespa, xe gắn máy cũng đậu đầy 
nghẹt khu Cosara để khách ăn phở. Về sau, vì 
thành công quá, nên họ mở tiệm trên đường 
Hai Bà Trưng, gần bờ sông. Vì tôi không "mặn 
mà" với loại phở này nên quên mất tên tiệm. 
Tuy nhiên, tôi cũng có theo bạn bè đến đấy 
cũng nhiều lần.   
Còn một loại phở nữa tưởng cũng nên nói đến 
là phở chua, hay phở Lạng Sơn. Tôi chưa được 
lên xứ Lạng, nên chưa được ăn phở địa 
phương, dù đã nghe qua một vài người nói đến. 
Chợt một hôm vào khoảng năm 1966 hay 67 gì 
đó, được một người bạn rủ đi ăn phở Lạng Sơn 
tại hẽm Bà Cờ, tôi bèn chộp lấy dịp may đi 
ngay. Đây không hẵn là một cửa hiệu, mà là 
một căn nhà, phía trước có bày vài cái bàn thấp 
cho thực khách, và một quày cũng thấp lè tè 
cho nhà hàng. Chỉ có ba món. Bánh cuốn nóng, 
cháo sườn và phở chua. Phở chua không có 
nước dùng, bánh phở thái mỏng, cùng với thịt 
và rau được chan nước dấm pha (nước mấm 
pha) lên trên. Cung cách tô phở chua cũng gần 
như cung cách của một tô bún (bì, hay nem 
chua hoặc chả giò) trong Nam, điểm dị biệt là 
dùng bánh phở thay cho bún. Bảo là dở thì 
cũng không hẵn là dở, nhưng bảo là ngon thì 
cũng không đúng. Lần đầu tiên, ăn thấy lạ 
miệng, và vì bát phở quá bé, nên tôi phải ăn 
thêm một tô. Sau, tôi có đưa nhà tôi đến đó môt 
vài lần, nhưng mấy lần sau tôi ăn bánh cuốn 
nóng (rất ngon!, nhưng phải chờ hơi lâu, vì chỉ 

có một mình bà Hàng đánh vật với cả đám thực 
khách). Phở Lạng Sơn không thành công với 
tôi cho lắm. 
Sau khi đứt phim năm 75, bát phở đầu tiên gia 
đình chúng tôi ăn trên đất Mỹ là tại hiệu phở 
Hoà, nằm trên đường First ở Santa Ana, gần 
đường Sullivan. Và hiệu phở thứ nhì chúng tôi 
đến là phở 79 trên đường Hazard, gần góc 
Brookhurst, hiện nay hãy còn. Sau bao nhiêu 
tháng ăn cơm trại Pendleton, và gậm 
Hamburger, khi nhìn thấy bát phở nóng hổi, với 
những nhát gầu dòn vàng ửng, và thịt chín thái 
thật mỏng, thật đều tay, mắt tôi bỗng cay xè. 
Tôi nhớ nước Việt Nam của tôi, tôi nhớ Sài 
Gòn của tôi với những phở Hoà, phở Quỳnh, 
phở Pasteur, phở Dậu... tôi nhớ những người 
thân yêu của tôi còn lại trong nước. Cổ họng tôi 
như nghẹn, tưởng chừng như không thế nào 
nuốt trôi thức ăn. Và tôi cúi gầm mặt xuống để 
vợ con tôi không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, vờ 
múc vội một thìa nước dùng cho vào mồm.  
Không ngờ thìa nước dùng kia lại có tác dụng 
như một thìa nước thánh.  
Lưỡi tôi chan hòa vị ngọt lịm, và cổ họng tôi đã 
tự động mở ra để đón rước thìa nước dùng vừa 
thơm, vừa ngọt ngào, tuy nóng bỏng mồm, 
nhưng lại cho người ăn một cảm giác mát rười 
rượi nơi cuống họng. Thế là tôi thanh toán bát 
phở trong thời gian kỷ lục. Tôi muốn gọi thêm 
bát nữa, như lần đầu tiên ăn phở gánh tại Hà 
nội năm 1941. Nhưng lần này thì không phải là 
mẹ tôi, mà chính tôi tự kìm hãm lấy. Tôi nhìn 
vợ con tôi ăn tô phở một cách ngon lành mà 
xốn xang trong lòng. Và ngay lúc đó, tôi có 
quyết định là phải "cày chết bỏ" để có thể đưa 
vợ, đưa con đi ăn phở mỗi tuần một lần. Vợ tôi 
xuýt xoa nói: "Giá mà có tí cơm nguội cho vào 
ăn cùng thì tuyệt!" Ngay từ ban đầu, phở Quận 
Cam tuy không bằng phở ở Sài Gòn, nhưng 
cũng thuộc loại phở có danh phận, chứ không 
như loại phở anh em sinh viên chúng tôi ăn bên 
Pháp vào đầu thập niên 50.  
Lúc đó, có một ông lính thợ bị đưa sang Pháp 
dự đệ Nhất thế chiến rồi ở lại luôn tại một làng 
nhỏ phía Bắc thành phố Marseille, và mở một 
quán ăn nhỏ tại đó. Thấy ông ta là người Việt 
mình ở miền Bắc, chúng tôi đòi ông nấu phở 
cho ăn. Ông ta hứa là Chúa Nhật sau chúng tôi 
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đến, ông sẽ nấu phở. Ông ta ra giá mỗi một bát 
là hai trăm năm mươi quan cũ. Chúng tôi hơi 
chùn chân, vì với số tiền này chúng tôi ăn được 
hai bữa cơm có cả tí rượu trong quán cơm sinh 
viên. Nhưng vì con sâu phở trong người nó ngọ 
nguậy quá chịu không nổi, nên ba bốn anh em 
chúng tôi chịu giá đó.  
Đến ngày hẹn, anh em chúng tôi đã dậy từ sớm, 
đón tàu hỏa đến tiệm ăn Auberge Provençale. 
Khi đến nơi, ông chủ có vẻ chưa chuẩn bị gì cả, 
nhưng bảo chúng tôi cứ ngồi uống rượu khai vị 
trong khi chờ ông ta nấu. Chúng tôi từ chối 
viện cớ không có tiền. Sau gần một giờ đồng 
hồ, ông ta bê một mâm, trên có bốn bát to, khói 
bốc lên nghi ngút. Anh em chúng tôi xoa tay, 
sung sướng nghĩ rằng trong vài giây nữa sẽ 
được ấm lòng ấm dạ với món ăn thuần túy quê 
hương. Nhưng khi nhìn thấy bát "phở" thì 
chúng tôi đều hỡi ôi!  
Thay vì bánh phở, ông ta dùng bún Ý 
(spaghetti), còn nước dùng thì mầu nâu, mà chả 
có mùi mẽ gì của nước dùng phở. Hỏi ra thì 
mới biết ông ta luộc mì Ý, rồi nấu một nồi 
nước sôi, cho mấy cục "pot-au-feu" vào cho 
ngọt nước, rồi nêm thêm tí Viandox, xong thái 
một ít thịt bò trút vào bát mì Ý, chan nước 
Viandox là thành cái mà ông ta gọi là phở. 
Chúng tôi phản đối lối bóc lột tàn bạo của ông, 
và dọa sẽ không bao giờ đặt chân đến quán của 
ông nữa, ông ta mới chịu lấy chúng tôi 100 
quan cũ một bát "phở".   
Khắp các nơi trên thế giới, ta đều thấy các hiệu 
phở mang bảng hiệu các tiệm phở nổi danh tại 
Sài Gòn khi xưa, như phở Hiền Vương, phở 79, 
phở Xe lửa, phở Hòa, phở Pasteur, phở Tày bay 
... Nhưng cũng có vài hiệu phở có tên thật độc 
đáo như tiệm phở "Sàigòn trước 75" trên đường 
Lee Highway ở Virginia (cạnh hiệu EXPO), 
hoặc phở "Di tản" ở Mineral Wells (Texas). 
Trước năm 1975, nếu chúng ta hỏi các thực 
khách ngoại quốc họ thích món ăn Việt Nam 
nào nhất, thì họ sẽ trả lời "Chả giò". Nhưng 
hiện nay, nếu bạn lặp lại câu hỏi, thì câu trả lời 
sẽ là "Phở". Thậm chí người Trung Hoa sống 
trong các cộng đồng Việt Nam, cũng có khuynh 
hướng càng ngày càng thích ăn phở hơn hủ tíu. 
Còn người Đại Hàn thì khỏi nói. Cứ nhìn vào 
các tiệm phở gần các nhà thờ Đại Hàn sau giờ 

lễ, là quí vị sẽ thấy sự thích thú của họ khi ăn 
bát phở. Cũng vậy, người Mỹ và người Mễ 
cũng dần dần "chết vì Phở" không ít. Tại thành 
phố Anaheim trong Quận Cam có một hiệu phở 
nằm trong một khu thương mại Mỹ để phục vụ 
khách hàng người Mỹ và đã sống một cách hào 
hùng. 
Đôi khi tôi tự hỏi là ăn phở trong hoàn cảnh 
nào "sướng" nhất. Riêng cá nhân tôi thì hạnh 
phúc nhất là khi ở SàiGòn, có những hôm đi 
dạy học tối mà không kịp ăn cơm, thì khi tan 
học, khoảng sau 10 giờ một chút, trên đường 
về, ghé gánh phở Quỳnh, gần cầu Công Lý, 
"xin" một bát phở gầu và vè dòn, có tí "tủy bơi 
trong nước béo", cho tí húng quế và thật nhiều 
tiêu, rồi cứ thế mà ăn, mà bưng bát húp sùm 
sụp không phải lo nhĩ mục quan chiêm, cho đến 
khi hết sạch bát phở, không còn lấy một giọt 
nước. Như cụ Nguyễn Trãi, “đánh một trận 
sạch không kình ngạc!” Nhất là những hôm trời 
mưa lất phất, thì bát phở hình như lại càng 
ngon hơn lên. Xong hai tô phở, rít hai điếu 
thuốc Gauloise Caporal, nói với ông hàng phở 
vài câu chuyện, rồi lên xe về ngủ với mẹ bầy 
trẻ, là tôi đã được sống một ngày trọn vẹn.  

Nhưng sau khi tôi nghỉ hưu, về sống trong lòng 
cộng đồng Việt Nam tại quận Cam, thì niềm 
hạnh phúc của tôi trong buổi sáng là ăn một bát 
phở gà (da, cánh) Nguyễn Huệ. Chỉ bát nhỏ 
thôi, bát lớn ăn không xuể. Ngồi ăn được ông 
chủ hiệu là ông C. ghé vào bàn vi vút dăm ba 
câu tầm phào, cùng nhau uống ly trà nóng. Ăn 
xong ra hàng hiên "làm" một điếu xì gà, trao 
đổi vài câu chuyện với các ông bạn già, gốc 
"nhà binh" cũ, rồi lên xe về với bà nhà và các 
cháu.  
Các cháu ở đây nay là cháu nội, và chúng cũng 
hấp thụ nếp văn hoá Việt Nam, biết và ham ăn 
phở. Dạy con đừng quên Việt Nam thì giản tiện 
nhất là dạy cho chúng biết ăn phở - sau khi dạy 
cho nội tướng biết nấu phở. Mà nếu nàng 
không biết, hoặc biết, mà nấu không "tới nơi tới 
chốn" thì cũng chẳng có chết ông Tây thực dân 
nào, ta chỉ việc nhảy lên xe là chắc chắn sẽ có 
bát phở (ngon) ăn. 
 
Bồ Đại Kỳ 
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Nguyển Sĩ-Tuất 
 
Sau khi viết bài trên LTAHCC số 83 chia xẻ 
kinh nghiệm về cách trừ những con 
‘gophers” trong vườn, tới nay được gần một 
năm, tôi đã thâu thập thêm được một số kinh 
nghiệm nhờ trao đồi với láng giếng và bạn 
bè, bà con tại Cali. Quý nhất có lá thư ngày 
4/5/05 của AH Nguyễn Gia Hoành gửi từ 
Winchester, California, như sau : 
 
“ Đọc xong bài con gopher trong vườn của 
anh trong Lá Thư 83, tôi cảm thấy cần phải 
viết hầu anh vài lời để chia xẻ với anh 
những kinh nghiệm của riêng tôi.  Chúng tôi 
dọn về đây được 2 năm. Năm đầu trồng bao 
nhiêu cây thì bị gophers ăn hết rễ. Tôi đã 
làm đủ thứ như anh đã viết, có kết quả tốt 
lúc ban đầu, nhưng sau đó chúng cũng quen 
đi. Bây giờ thì tôi đang dùng đồ điện tử. Sau 
bẩy tháng theo dõi tôi thấy có kết quả tốt, 
nên gởi tài liệu để biếu anh. 
 
Vườn cây ăn trái của tôi năm nay rất tốt, hi 
vọng rằng năm nay có trái nhiều. Một điều 
lý thú nữa là không những gopher mà cả 
chuột cũng không tìm ra. Nếu có dịp đi qua 
vùng <GOPHER CANYON> cách San 
Diego 40 miles N. trên I-15 mời các anh ghé 
nhà chơi...” 
 
Riêng địa chỉ nhà của AH đã nói lên vùng 
đó có rất nhiều loại thú này mà nay AH 
không bị những con thú đó quấy nhiễu nữa. 
Như thế chứng tỏ AH đã áp dụng một 
phương pháp rất hữu hiệu. AH có nhã ý gửi 
cho hai hình số 1 và số 2 đính kèm với đặc 
tính kỹ thuật, giá tiền, và nơi đặt mua dụng 
cụ phát ra âm thanh mà các con vật đó 
không chịu nổi.  
 

 
Hình 2 

 
 
Địa chỉ nơi đặt mua : 
www.ImprovementsCatalog.com  
Số điện thoại : 1-800-642-2112 
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Ưu điểm của loại dụng cụ này là: 
 

- Không giết hại thú vật, chỉ làm 
chúng “khó chịu” phải “đi chỗ khác 
chơi” ! 

- Rất “environment-friendly”, việc xử 
dụng không mắc rủi ro bị các nhà 
bảo- vệ môi-sinh kiện thưa ! 

- Ít cần theo dõi, vài tháng một lần 
thay pin thôi, trong khi dùng các 
phương pháp khác bắt buộc phải 
kiểm tra ngày hôm sau xem có vật 
nào bị chết không để cho vào thùng 
rác. 

- “Sonic device” ngăn chặn gopher 
trước khi chúng đào hầm, còn các 
phương pháp khác được dùng sau 
khi chúng đã đào, thành thử dầu có 
diệt được chúng thì vườn chúng ta đã 
bị các đường hầm làm yếu mặt đất 
phía trên, có khi cả mấy chục thước 
vuông.  

- Nhà-làm-vườn-tài-tử “rất phẻ” trong 
lúc thiết trí , không phải hồi hộp như 
khi đốt cây “gasser”, không phải giật 
mình khi thấy con thú nhẩy vọt lên 
mặt đất, hay phải tốn công chú ý đến 
việc chôn vùi an toàn những “bả” 
thuốc độc dưới đất. 

- Phí tổn cũng tương đương với các 
phương pháp khác không mắc hơn. 

 
Ohio State University  hoài nghi hiệu năng 
của mọi biện pháp nên đã khuyến cáo trên 
trang lưới  
ohioline.osu.edu/w-fact/0011.html: 
 
“No repellents currently available will 
successfully protect gardens or other 
plantings from pocket gophers. Plants such 
as gopher purge (Euphorbia lathyrus), 
castor bean (Ricinus communis), and garlic 
have been suggested as repellents but these 
claims have not been substantiated by 
research. Although there are many 
frightening devices commercially available 
to use on pocket gophers (vibrating stakes, 

ultrasonic devices, wind-powered pinwheels, 
etc.), pocket gophers do not frighten easily, 
probably because of their repeated exposure to 
noise and vibrations from sprinklers, 
lawnmowers, vehicles, and people moving 
about. Consequently, frightening devices have 
not proven to be effective...” 
 
Tuy nhiên, AH Hoành đã thử nghiệm trên 7 tháng 
và đã thành công. Có thể suy luận rằng AH đã tìm 
ra được dụng cụ có tần số thích hợp trong việc 
phòng chống.  
 
Chỉ có một bất tiện là các con thú khác cũng có 
thể bị “khó chịu” khi tiếng động phát ra. AH 
Hoành cho biết nhà AH không nuôi mèo chó, nên 
không rõ ảnh hưởng. Theo tài liệu về việc phòng 
chống gophers/moles, nhiễu-âm làm cho các con 
thú không chịu nổi thì chó mèo ta nuôi cũng 
không ưa ! Thành thử, trước khi dùng, có lẽ nên 
bàn với láng giềng, để tránh trường hợp chó mèo 
của họ bị khó chịu.  
 
Để mở rộng việc nghiên cứu, xin trình bầy thêm 
cách dùng thuốc hóa học. Tôi đã dùng một loại 
“bả” có tên là Grant’s Gopher Killer pellets, thấy 
rất hiệu nghiệm – hai lần dùng mỗi lần chỉ cần vài 
viên, cả hai lần đều có kết quả là hôm sau không 
còn thấy đất bị thú đào nữa, có lần con gopher bò 
lên miệng hố rồi chết ngay trên mặt đất . Một số 
nhà láng giềng của chúng tôi cũng dùng loại này 
và đều khen hay. Nhưng thuốc hóa học nguy hiểm 
cho thú vật nuôi trong nhà, và cho trẻ em, nên khi 
xử dụng cần thận trọng, phải làm theo đúng chỉ 
dẫn của nhà sản xuất (thuốc đặt dưới lòng đất và 
được lấp cẩn thận,...). Cali không cấm dùng thuốc 
này nhưng có thể các nơi khác cấm nên cần tham 
khảo luật lệ trước khi áp dụng. 
 
Vì vậy, tùy mỗi hoàn cảnh mà phương cách áp 
dụng có thể khác. Nếu không có mèo chó (nhất là 
của láng giềng), tôi nghĩ dụng cụ mà AH Hoành 
đã dùng là lý tưởng. Nếu chỉ có mèo chó của mình 
nuôi thôi sẽ không có vấn đề lớn : ta thử một lần 
là biết chúng “có chịu” không, và may ra chúng 
có thể quen. “Cùng kỳ lý” chúng chỉ bị “nhiễu âm 
làm phiền” thôi chứ không nguy hại. 
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Cần nhớ thêm, theo tài liệu 
ohioline.osu.edu/w-fact/0011.html đã nói ở 
trên, việc phòng chống các thú ăn hại cây 
cối này phải làm thường xuyên :  
 
“Once pocket gophers have been controlled, 
monitor the area on a regular basis for 
reinfestation of the land. Level all existing 
mounds after the control program and clean 
away weeds and garden debris so fresh 
mounds can be seen easily. It is important to 
check regularly for reinfestation because 

pocket gophers may move in from other areas 
and damage can reoccur within a short time.”  
 
AH Hoành cho biết vẫn dùng “sonic devices” 
thường xuyên chỉ thỉnh thoảng thay pin.  
 
Thành thử, những nhà “làm vườn tài tử” lại có 
thêm công việc nhẹ để làm, hầu giữ cho vườn 
của mình được đẹp đẽ và hữu ích.  
 

Nguyễn Sĩ-Tuất

 
 
Tiếng Thu 
 
Trời đất đắm chìm 
trong màn sương ảm đạm 
Giã từ 
 những ngày hè rực rỡ chói chang 
Tôi đã nghe  
tiếng rơi ảo não than van 
Chiếc lá úa bay vèo ngoài sân cỏ 
Tôi đã nghe tiếng kêu khan  
 Những cành cây gẫy đổ 
Lòng sắt se buồn 
chuỗi ngày trời đất phủ màu tang 
Hôm qua còn là mùa hè ,  
Nay đã thấy thu sang 
Tôi nhớ mãi đôi  mắt em buồn u ẩn 
Hãy yêu tôi đi 
Dù tôi có phụ phàng bội bạc 
Cuộc tình nào cũng có lúc nhạt phai 
Cho tôi xin chuộc  lại tội tình này 
Và gục xuống lòng em xin  tạ lỗi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Như thương tiếc 
 một cuộc tình  hè sôi nổi 
Và yêu  
tia nắng vàng nhòa nhạt chiều thu . 
 
nguyễn đắc khoa 
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Sông Đồng Nai 
 

Tuổi trẻ thì còn phải tranh đua trong 
cuộc sống, lo làm việc để kiếm tiền nuôi thân, 
nuôi gia đình, con cái,  phòng lúc khó khăn, 
thất nghiệp. Tuổi già về hưu, khoẻ khoắn, chỉ 
mong sao cho sức khỏe đừng suy sụp quá đáng. 
Lớn tuổi, ai cũng có bệnh, không ít thì nhiểu. 
Đó là bình thường. Già mà không có bệnh là 
bất bình thường, hiếm hoi. Khi trẻ, thì lo làm 
ăn, lo danh vọng, lo yêu đương, cái lo nó chiếm 
gần hết thời gian sống, nếu không biết lo, thì rất 
gần gũi với cái đói, cái lạnh, cái nghèo khó . 
Khi già rồi, thì không còn chi để lo nữa, nằm 
phè ra mà nghỉ ngơi, sướng chưa? Lúc nầy, cần 
có bạn bè, và bạn bè là một nguồn an ủi lớn 
trong đời. Bây giờ, mới thấm câu nói của ngườì 
xưa rằng, nếu trong đời có được ba người bạn, 
thì khi chết không còn chi để hối tiếc cả. Ba 
người bạn, đâu có thấm chi? Tôi có cả trăm 
người bạn ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Như 
vậy, thì khi chết, chắc chắn không những 
không ân hận chi cả, mà còn sung sướng cười 
toe toét nơi chín suối.  
 Khi còn ở Oakland, thì mỗi thứ tư, tôi 
được các anh trong nhóm bạn Công Chánh  đã 
hưu trí tại vùng Vịnh cho tham gia bữa ăn trưa, 
họp mặt hàng tuần, gặp nhau, nói chuyện tầm 
phào, nhưng rất vui. Đôi khi không có chuyện 
gì cả, nhưng trong lòng cũng tràn đầy và ngất 
ngây, hoan hỉ.  Gặp mặt nhau là quý, là vui rồi, 
cần chi phải có chuyện gì quan trọng. Thường 
bữa họp mặt nầy, có anh Diệp, anh Tất, anh 

Hùng, anh Thịnh, anh Hợp, anh Hoàn, anh 
Thiều vân vân. Rất nhiều khi, anh Diệp có việc 
ở tận Santa Cruz, mà cũng cất công chạy  trên 
con đường 17 kẹt xe và ngoằn ngoèo qua núi, 
về gặp bạn bè, có khi chỉ ăn một tô phờ, rồi 
xuống lại Santa Cruz xa xôi.  Trước đây, khi tôi 
chưa về hưu, thì mỗi thứ năm đầu tháng, có 
một bữa ăn trưa chung tại dưới phố Oakland. 
Những khi nầy, thì anh em Công Chánh đang 
làm việc tại Caltrans Khu 4 Oakland có thể 
tham dự đông đảo. Có khi đến hơn hai ba chục 
người, ăn uống đã, chuyện trò rất vui vẻ. Ăn 
xong, ra về, ai cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Anh 
em đã về hưu, thì thong thả ra về, hoặc đi một 
vòng phố mua đồ đạc cần thiết. Anh em chưa 
về hưu, thì vội vả quay về sở, tiếp nối công 
việc buổi chiều. Những bữa trưa ăn chung nầy, 
những lần gặp gỡ bạn bè nầy, làm cho đời sống 
thêm phần ý nghĩa, hạnh phúc, bớt cô đơn ru rú 
trong sở, trong nhà. Nếu cuộc đời cứ đi làm, về 
nhà, ăn ngủ, để dành tiền, và xoay vòng mãi 
như thế, không có những khổ đau, không có 
những trắc trở, thì cũng có thể xem như được 
bình an, hạnh phúc, quý báu rồi. Nhưng nếu có 
bạn bè gặp nhau, hàn huyên, chuyện trò, hay 
chỉ gặp nhau thôi mà không cần nói năng gì cả, 
thì cuộc đời cũng lên hương thêm, cuộc sống 
đẹp đẽ hơn, đáng sống hơn, dễ thương hơn. 

Có khi các anh còn rủ nhau từ vùng 
Vịnh, chạy xe lên Eldorado, hơn hai giờ lái xe, 
để ăn một miếng thịt bò chiên. Không phải là 
miếng thịt bò chiên ngon đặc biệt, phải tốn 
công, tốn sức chạy xe hơn hai giờ, nhưng là 
một cái cớ, để gặp nhau, để bù khú trong tuổi 
già. 

Một sáng chủ nhật khí trời mát mẻ, tôi 
thong thả lái xe từ Oakland lên Sacramento, 
đến chơi nhà anh chị Dục và buồi chiều sẽ tham 
dự buổi tiệc mừng anh Hồ Nhật Tân về hưu. 
Trên đường đi, tôi cảm thấy lâng lâng trong 
lòng, không có gì gấp gáp, không bị  thời gian 
ràng buộc . Đến sớm cũng tốt, có bạn bè vui vẻ 
trò chuyện hàn huyên, đến muộn cũng được, và 
nếu nỗi hứng đi chơi một vòng đâu đó, chiều 
ghé lại nhà hàng đãi anh Tân cũng không sao. 
Hoàn toàn tự do, thoải mái. Hôm nay là chủ 
nhật, vẫn  không băn khoăn, không  cần lo 
chuẩn bị cho hôm sau là ngày thứ hai, vì đã về 
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hưu, thì một tuần có đến 7 ngày chủ nhật. Hôm 
nay có thức khuya đến quá nưã đêm cũng 
không sao, vì ngày mai sẽ  dậy muộn. Cứ thong 
thả lái xe đi, nữa đường ghé vào quán nước, ăn 
vài cái bánh nhẹ, vào phòng vệ sinh rồi ra đi. 
Vừa lái xe, vừa nghe ca sĩ hát nhạc vui. 

Đến nhà anh chị Dục, thấy trên bàn đã 
đầy cả thức ăn, hoa quả. Tôi đã đặt cọc trước là 
hôm nay tôi mời anh chị và cháu bé gái đi ăn 
trưa. Nhưng cháu gái không chịu, cháu muốn 
đãi ba mẹ và hai bác, vì hôm nay là ngày lễ của 
Cha - Father Day - Tôi nói với cháu là, hai bác 
đi làm việc đã mấy chục năm nay, còn cháu 
mới đi làm mấy tháng, cháu hãy để dành tiền 
làm việc khác. Chúng tôi đi ăn tiệm vui vẻ. 
Thức ăn ngon lành. Quán đông khách. Tại đây 
tình cờ gặp vợ chồng anh Thuần cũng đi thăm 
bạn ngồi ăn trong quán. Tôi đi rửa tay, và ghé 
bàn tính tiền để trả, nhưng ông chủ tiệm nhất 
định không nhận tiền của tôi, và nói là cháu gái 
đã trả trước rồi. Tôi đành chịu thua và tuy hơi 
áy náy, nhưng trong lòng cũng vui hớn hở. 
Không phải vui vì được đãi ăn, mà vui vì thấy 
cháu gái con của bạn còn giữ được cái  tình 
thân thiết, cái nét đẹp đẽ dễ thương của Á Đông 
mình. Tôi sực nhớ những buổi trưa đi ăn cùng 
các bạn bè Á Đông, cái màn dành nhau trả tiền, 
xô đẩy, níu kéo, làm chủ tiệm hoang mang, 
không biết nên lấy tiền của ai. Người được trả, 
tuy mất tiền, nhưng trong lòng vui, vui vì mình 
có dịp đãi bạn. Người được ăn, không mất tiền, 
nhưng hơi áy náy, vì mình mất dịp đãi bạn. 
Nhưng tất cả đều vui, và biết rằng, những bữa 
ăn chung vui vẻ như thế còn nhiều dịp nữa. Tôi 
chợt nhớ thêm chuyện một anh kỹ sư trẻ, đẹp 
trai, vui vẻ, dân Việt mình, làm chung sở, có 
người giới thiệu cho một cô gái con của một 
người bạn, anh mời cô đi ăn, để tìm hiểu và nếu 
hợp nhau thì có thể tiến xa hơn. Vào tiệm ăn 
xong, anh cưa đôi tiền ăn, bắt cô bạn phải trả 
một nữa. Chưa xong, tiền đậu xe mất 4 đồng, 
anh chìa cái phiếu tính tiền cho cô bạn mới 
quen xem, để đòi bồi hoàn lại 2 đồng. Cô bé gái 
xanh mặt, không dám tiếp anh chàng nầy nữa. 
Có người hỏi tại sao? Cô trả lời là chưa chi đã 
lòi cái đuôi keo kiết, bần tiện ra dài thòng. May 
mà biết sớm, nếu không, thì sau nầy làm sao 
mà sống chung vớí nhau được. 

Sau bữa ăn trưa, cháu gái con bạn tôi 
thấy bố hơi mệt, cháu dành lấy tay lái, chở bố 
mẹ và hai bác về nhà. Cháu gái vừa hiền lành, 
dịu dàng, ngọt ngào, lại vừa chăm chỉ, đi dạy 
học tận tâm, thương yêu đám học trò như 
thương em út trong nhà. 

Buổi chiều, chúng tôi cùng đi đến nhà 
hàng tham dự tiệc mừng anh Tân về hưu tổ 
chức tại một nhà hàng rộng rãi. Khách tham dự 
gồm các anh chị em Việt Nam đang làm việc 
tại Caltrans (mà ngày về hưu còn xa lăng lắc 
chưa dám nghĩ đến),  và có các anh mấp mí về 
hưu, cùng với nhiều anh chị đã về hưu rồi, như 
anh Mộng, anh Vinh, chị Hùng.... Tất cả ngồi 
kín ba bàn, mỗi bàn 10 người. Ngoài bạn bè 
anh Tân ra, còn có đám con gái, rễ và lũ chaú 
ngoại, chừng hơn ba tiểu đội, chiếm thêm 4 bàn 
khác nữa trong căn phòng dành riêng nầy. Các 
cháu cũng nhân  tiện ghép tiệc vể hưu nầy với 
ngày Father Day. Sau khi các bạn bè anh Tân 
và anh Tân chúc tụng, tặng qùa về hưu, các 
cháu ngoại từng cháu một, lên hôn và từng đứa 
tặng quà cho ông ngoại. Anh Tân vui mừng 
hớn hở. 

Chúng tôi về hưu đã nửa năm, mà các 
anh chị cũng kêu lên chúc tụng và tặng quà. 
Tặng quà thì chúng tôi hoan hỉ nhận lảnh, rất 
cảm động vì cái tình nồng hậu của anh chị em 
cho chúng tôi, nhưng trong lòng thì cứ áy náy 
không yên.  Bởi vì, chúng tôi đã được hơn 5 lần 
đãi đằng, mừng tôi về hưu.  Dù né tránh mãi, 
mà cuối cùng cũng phải tham dự cùng anh chị 
em một buổi, kẻo phụ tấm lòng thương mến mà 
bạn bè dành cho . 

Mấy ngày sau, dù hôm đó rất bận rộn, 
tôi cũng chạy xuống Fremont tham dự buổi họp 
mặt tiếp đón anh Bùi Thành Dương từ miển 
Đông Bắc Mỹ qua thăm, do anh Súy tổ chức. 
Các anh chị vui vẻ hàn huyên ríu rít. Chị 
Dương và chị Quế gặp nhau, ôm chầm nhau 
nhận ra là quen biết thân tình cũ, mà mấy chục 
năm nay,  không hay là hai phu quân cùng 
trong nhóm ái hữu Công Chánh. Trong bàn, đa 
số các anh chị lớn hơn tôi từ 5 đến 10 tuổi, mà 
thấy các anh, các chị đều khỏe mạnh, vui vẻ và 
linh động. Hỏi bí quyết, ai cũng nói rằng, thể 
dục, thể dục là bí quyết để được khỏe mạnh 
trong tuồi già. Riêng anh Dương, thì tôi thấy có 
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vẻ trẻ hơn khoảng năm sáu năm trước, khi 
chúng tôi tiếp đón anh tại Oakland, gần trụ sở 
Caltrans. Anh  Dương cho biết, anh tập cái thể 
dục 5 động tác, mà người ta gọi là “Suối nguồn 
trẻ trung” (?) Nghe có người nói, tập thể dục 
theo lối 5 động tác nầy, chữa được nhiều thứ 
bệnh, lại giữ được nét mặt trẻ trung, hơn 70 
tuổi mà thiên hạ nhìn vào tưởng trên 50 thôi. 
Tôi thì ít khi tin vào những điều huyền nhiệm, 
gìà thì cứ có dáng dấp gìà mới đẹp. Già đẹp 
theo già, trẻ đẹp theo trẻ. Nhiều bà đã già khú, 
mà làm ra dáng trẻ, cũng không che dấu được 
tuổi tác, trông tội nghiệp lắm. Nếu cho trẻ lui 
mươì tuổi, hoặc cho già thêm năm tuổi, chắc 
cũng không thay đổi được gì cả trong tình trạng 
hiện tại, và đời sống vẫn thế mà thôi. Không ai 
toan tính đi làm một cuộc lăng nhăng tình ái 
nào cả. Có ai khen trẻ, đừng mừng, vì lời khen 
đó cũng không thực sự giúp ích chi cho mình. 
Có ai bảo mình già, cũng đừng buồn, vì ai rồi 
cũng phải già, phải lụ khụ. 

Hai hôm sau, từ miền Bắc California, 
tôi thong thả lái xe đi về Orange County, trên 
đường số liên tỉnh số 5, buổi sáng đi sớm, khi 
sương mai chưa tan hết. Cảnh vật xanh tươi, 
không khí mát mẻ. Xa lộ tương đối vắng xe, 
đường xa hơn bốn trăm dặm, lái xe mau lắm 
cũng phải tốn hơn 7 giờ. Không việc gì mà hấp 
tấp, vội vàng. Đường xa thì mặc đường xa. Vừa  
về đến quận Cam, thì đã có điện thoại bạn gọi, 
hẹn hôm sau đi ăn chung, có các bạn cùng lứa 
học từ thời trung học, cái thời mũi nước còn thò 
lò. Ở nơi quê ngưòi xa xôi, mà cũng có đến 6 
ông già, quen nhau từ thuở mười bốn, mười 
lăm tuổi. Tất cả đều đã về hưu, rảnh rổi, hàn 
huyên nhắc lại chuyện xưa. Một trong sáu 
người, từ Việt Nam sang Mỹ thăm con, gặp lại 
bạn bè, thật lá quý báu. Chúng tôi là đám bạn 
bè còn sống sót sau mấy chục năm chiến tranh, 
mấy chục năm tù đày, bị vùi dập trong xã hội 
chủ nghĩa, và sống khắc khoải xa quê nhà. 

Ái hữu Đức từ Texas qua California dự 
picnic hè Công Chánh tại Orange County, và 
cũng là dịp họp mặt khoá  Công Chánh tốt 
nghiệp năm 1967. Ái hữu Đức đến thăm, và 
tạm trú tại nhà tôi. Thật vui. Vì hơn 23 năm 
mới gặp lại nhau, kể từ lần tôi lên Washington 
State có công chuyện khẩn cấp. Giữa anh Đức 

và tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi quen với cả 4 anh 
em trai của Đức, và có thời ở chung trong cư xá 
đại học tại Sàigòn. Ngày Aí hữu Đức nạp đơn 
thi vào trường Công Chánh cũng có tôi đi chơi 
theo. Lại gặp nhau tại trại tị nạn Pulau Bidong 
ở Mã Lai vào năm 1979 , khi đó Ái hữu Đức 
làm trưỏng ban xây cất cho trại. Tôi cũng có 
phụ giúp công tác thiện nguyện nầy. Tôi may 
mắn hơn anh Đức, đến trại tị nạn sau mấy 
tháng, mà lại  được đi định cư sớm hơn mấy 
tháng. Gặp anh Đức, tôi mừng, vì anh đã phục 
hồi gần như bình thường sau cơn tai biến mạch 
máu não giữa lúc nối đường máu, vì nghẽn 
mạch máu tim.  Tuy nhiên, một cánh tay đã cử 
động bình thường, nhưng còn yếu. Không có gì 
vui hơn, đúng như người xưa viết là xa quê gặp 
bạn cũ . 

Tối thứ sáu, có vợ chồng anh Bê từ 
Sacramento về, có chở vợ chồng anh Trực. Vợ 
chồng anh Trực vừa đi Việt Nam trở lại Mỹ, 
chưa về nhà tại Texas, dừng chân lại California 
và đi họp mặt bạn bè chung khoá trước khi về. 
Tất cả ngủ lại nhà tôi cho vui. Buổi tối, chúng 
tôi thức khua, nói chuyện. Ba bà chung phòng, 
chung giường,  cũng rì rầm và cười khúc khích 
cho đến khuya. 

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đi tham 
dự picnic Công Chánh do 3 anh Tâm tổ chức. 
Trịnh Hảo Tâm,Từ Minh Tâm, và Nguyễn Duy 
Tâm. Buổi picnic hè cũng có khá đông anh chị 
em tham dự, và vì tổ chức trùng vào ngày lễ 
Độc Lập Mỹ, nên có nhiều người đi xa, không 
tham dự được. Trong buổi picnic họp mặt nầy, 
có rất nhiều anh em Công Chánh từ miền xa về. 
Đặc biệt có anh Hồ Viết Phán từ Việt Nam 
sang Mỹ thăm con gái, anh Phán rất cảm động 
khi gặp đông đảo anh chị em bạn bè Công 
Chánh cũ. Ngoài ra từ Bắc California, có anh 
Lê Mộng Hùng, và  đông đảo các anh chị Công 
Chánh khoá 1967 từ các tiểu bang xa về. Buổi 
picnic kết thúc lúc hai giờ rưỡi chiều, hai anh 
Tâm cùng bà xã thu dọn chiến trường. Tổ chức 
đã mệt, thu dọn chiến trường sau buổi họp mặt 
tàn càng chán hơn. Cám ơn hai anh Tâm đã hết 
lòng vì anh em,vì bạn bè, vì tình ái hữu công 
chánh. 

Sau buổi picnic Công Chánh, là buổi 
hội ngộ khóa kỹ sư tốt nghiệp năm1967 tại tư 
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gia anh Hà Trọng Minh. Anh em cùng khóa tại 
Mỹ quy tụ được 15 bạn, nhiều người ở rất xa 
cũng tìm về, như Trần Lâm Thạch từ 
Pennsylvania, Hồ Tấn Đức, Trực từ Texas, 
Trần Đình Thọ, Nguyễn Quang Bê, Nguyễn 
hữu Định từ Bắc California xuống, và đa số còn 
lại thì ở Nam California. Có Ái Văn và tôi, tuy 
khác khoá, nhưng cũng được anh em cho tham 
dự cho thêm vui. Có ba anh khác, cũng là bạn 
chung của các anh, là nhạc sĩ du ca Nguyễn 
Đức Quang, bác sĩ Nguyễn Trường Xuân là bạn 
của anh chị Trấn đình Thọ, và Hoàng Ngân Hà 
là anh em cột chèo của Trần Lâm Thạch.  Ngồi 
trong vườn, anh em chuyện trò rôm rả, ôn lại 
những kỷ niệm xưa, nay. Chuyện những ngày 
vui trong thời đi học, chuyện trứơc thời mất 
nước, chuyện đi tù cải 
tạo, và những chuyện 
gần đây nhất. Bởi có 
Ái Văn, nên buổi hội 
ngộ thêm phần sinh 
động và thêm nhiều 
tiếng cười vui góp 
vào. Tôi ngồi nhìn các 
bạn và nghe chuyện 
nhiều hơn là góp 
chuyện. Tôi quen và 
biết từ lâu với đa số 
các anh trong khóa 
nầy, cả ba ông khách 
không là Công Chánh, 
tôi cũng quen biết từ 
lâu. Đa số anh em, 
tuồi mấp mé trên sáu 
mươi, có lẽ tôi là 
người già nhất trong 
đám. Tôi biết các bạn 
từ thời tuổi vừa trên 
đôi mươi, ai cũng tràn đầy sức sống, cũng ôm 
nhiều ước vọng tương lai. Hơn 40 năm trôi 
nhanh như gió thoảng. Bây giờ ngồi đây, có 
anh đã hom hem, có anh đã nhăn nheo, có anh 
đã thoát qua cơn bạo bệnh và hồi phục,  nhưng 
tất cả đều vui vẻ, sung sướng, yêu đời, và toát 
ra cái hạnh phúc của một chiều hội ngộ. Nói 
vang, cười to nhưng ăn uống thì không còn 
được mạnh bạo, có lẻ vì răng cỏ đã yếu, vì tuổi 
tác. Có hơn bốn trong đám chưa được hai chục 

ông già ngồi nơi đây đã từng kinh nghiệm bị tai 
biến mạch máu não, nghẻn tim. Có người ngày 
xưa ăn nói duyên dáng lưu loát, và nhờ ăn nói 
mà thành ra đào hoa, nay nói năng khó khăn 
chậm chạp vấp váp và lẫn lộn. Có ngườì ngày 
xưa khỏe mạnh, sung mãn, qua cơn trụy tim, 
tay chân yếu đuối, không còn dám lái xe. Tôi 
nghĩ, tất cả đám bạn đây, có bệnh hay không 
bệnh, đều là những ngườì nhiều may mắn. Đã 
sống còn qua cuộc chiến dai dẵng kinh hoàng, 
đã sống sót qua lao tù đọa đày, khổ ải. Đã đến 
được bến bờ tự do, trong  khi nhiều ngườì khác 
đã chết giữa biển khơi, trong rừng sâu, trên con 
đưởng đi tìm tự do. Và đám bạn nầy, cũng đã 
được hưởng đời sống tự do, trong một xã hội 
dân chủ văn minh trong một khoảng thời gian 

dài. Thật là lạ lùng, mấy chục năm trước, có ai 
ngờ đám bạn bè nầy phải bỏ xứ ra đi, đến sinh 
sống và lập nghiệp hơn nữa đời sau trên quê 
hương mới nầy. Gần hai chục mái đầu điểm 
bạc, từ xa xôi về đây hội ngộ, tìm lại một chút 
hương xưa, một chút kỷ niệm của thời tóc xanh 
đầy ước mộng. Gặp nhau một buổi nầy cũng đã 
quá đủ, đáng giá cho đoạn đường dài mấy trăm, 
mấy ngàn dặm. Có lẻ hạnh phúc đích thực của 
cuộc sống là những giờ phút dể thương nầy, 

 
Với các AHCC Nam Cali 
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những giờ phút hàn huyên thân thiết. Tưởng 
như không có gì cả, nhưng là ý nghĩa quý báu, 
là niềm vui cho cuộc đời. Trong lúc anh em vui 
đùa, thì có điện thoại của một anh bạn cùng 
khoá kêu đến,vì hoàn cảnh, không thể đến tham 
dự được, các bạn cũ thay phiên nhau cầm điện 
thoại an ủi, vổ về . Khi bóng đêm phủ xuống và 
bên ngoài trời bắt đầu có gió lạnh, anh chị em 
vô nhà, ngồi trong phòng khách. Một giàn nhạc 
đã bày sẵn, nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang 
ôm đàn và nói về giòng nhạc của anh trong 
mấy chục năm qua. Rồi anh hát những bản 
nhạc mới sáng tác gần đây của anh. Anh đọc và 
hát bản có nhan đề là “Thèm” . Những cái 
“Thèm” rất người, rất dễ thương, và rất khoan 
dung độ lượng. Thèm cả tiếng nói tha thứ của 
kẽ thù mình. Một đêm hội ngộ rất vui. Vì có 
hẹn trước với khách tại nhà, nên tôi phải bỏ 
cuộc vui nữa chừng, chạy gấp về nhà. Về đến 
nhà thì đã hơn 10 giờ mà khách chưa đến. 
Khuya, các bạn Đức, anh chị  Bê và anh chị 
Trực trở về, cùng uống vài chai bia, trò thêm 
trước khi đi ngủ. 

Buổi sáng, anh Trực muốn đi thăm anh 
Châu Thành Phước đang nằm tại viện phục hồi. 
Ngày xưa, anh Trực là bạn của em anh Phước, 
thường hay đến nhà anh Phước chơi nên quen 
biết thân tình. Tôi kêu điện thoại cho anh Phổ, 
hỏi thăm địa chỉ anh Phước, xem có còn ở nơi 
cũ không, nhưng anh Phổ dọn nhà, không liên 
lạc được. Tôi mở cuốn danh sách Ái Hữu Công 
Chánh ra, tìm được địa chỉ của anh Phước, địa 
chỉ nầy là nhà của một người quen, mà anh 
Phước mượn để nhận thơ từ. Chủ nhà là một bà 
bạn, ngày trước cho anh Phước thuê một căn 
phòng trong nhà bà. Bà sốt sắng chỉ dẫn, và hẹn 
chúng tôi đến trước nhà, bà sẽ lái xe hướng dẫn 
đi đến nơi anh Phước đang được chăm sóc. Chị 
hướng dẫn rất có lòng, vui vẻ và hăng hái.  Chị 
ăn chay trường, thương người hoạn nạn, lâu lâu 
vẫn ghé thăm anh Phước cho anh đỡ cô đơn. 
Anh Phước trước đây cũng là người thuê một 
phòng trong nhà chị, vưà là ông mai, giới thiệu 
con gái của chị cho một thanh niên tốt, có nghề 
nghiệp đàng hoàng, con nà gia giáo. 

Anh Phước bị tai biến mạch máu não đã 
hơn 10 năm, tứ chi và thân thể bị bại liệt hoàn 
toàn, phải ngồi trên xe lăn có người đẩy. Không 

nói được, chỉ ú ớ như trẻ con tập nói. Không ăn 
được, thực phẩm được chuyển vào ngườì bằng 
cái ống đút vào ngang hông, như người ta đồ 
xăng cho xe hơi. Hai tay anh hoàn toàn bại liệt, 
nhưng có một ngón tay còn chuyển động được. 
Nhờ ngón tay nầy, anh có thể “nói chuyện” với 
người khác bằng cách chỉ vào các chữ a, b, c 
trong một tờ giấy, người ta ráp chữ lại và biết 
anh muốn nói gì.  Đến trung tâm chăm sóc 
ngườì gìa bệnh tại đường Haster, chúng tôi đi 
tìm quanh mới thấy được anh Phước, anh đang 
tham dự thánh lễ vào sáng chủ nhật, có mấy bà 
từ ngoài vào, mang đạo bào màu đỏ có tua vàng 
và hát thánh kinh, đọc lời dạy của Chuá để an 
uì những người đang bệnh hoạn tật nguyền. Có 
lẽ, những người không may mắn ở trong viện 
phục hồi nầy, cũng tìm được rất nhiều nguồn an 
ủi, bớt cô đơn, bớt thấy khổ đau, và tìm được 
nguồn vui sống. Chúng tôi, năm anh em Công 
Chánh, có Đức, Bê, Trực, Định, và tôi cùng vào 
nhà nguyện, anh Phước nhận ra tôi, anh vui 
mừng , ú ớ liên hồi, trông anh cảm động lắm. 
Chúng tôi đẩy anh ra hành lang, anh có vẻ vui 
lắm. Chúng tôi nói bằng lời, anh nói bằng giấy, 
toàn cả chuyện vui và trêu chọc nhau để cùng 
cười. Anh Phước không lộ ra một chút bi quan, 
chán đời nào cả. Bà bạn anh Phước sợ chúng 
tôi hiểu lầm rằng, trước đây bà có liên hệ tình 
cảm chi với anh Phước, nên nay mới tử tế như 
thế nầy. Chúng tôi hiểu tấm lòng tốt của bà, và 
thấy vui vì  thấy đời còn nhiều người có lòng 
tốt, biết thương những  kẽ hoạn nạn. Bà ấy nói 
rằng, nhiều người còn tốt với anh Phước, vì anh 
Phước đã tốt với những người khác, và nay anh 
Phước được bạn bè, bà con thương yêu, là  nhờ 
vào cái quả  mà anh đã vun trồng. Khi chưa 
hoàn toàn tê  liệt, ở nhà ai, anh cũng hết lòng 
hết dạ, giúp đỡ mà không cầu  mong được đền 
trả. Anh chăm sóc cái vườn, cụm hoa, tưới cây, 
dọn dẹp như chăm sóc vườn và nhà cuả anh. 
Anh đối xử với con cái họ, gia đình họ với tất 
cả tấm lòng,  nhờ việc gì, cũng không ngại mệt 
nhọc, không ngại khó khăn, và vui vẻ giúp đở. 
Hai năm trước, tôi có ghé thăm anh Phước, và 
thấy hồi đó anh yếu hơn bây giờ. Bây giờ cái cổ 
của anh có thể đứng thẳng lên, chứ không 
nghiêng quẹo về một bên như xưa. Ngón tay 
duy nhất để bút  thoại di chuyển nhanh hơn. 
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Tinh thần anh thì vẫn lạc quan, vui vẻ, và anh 
cũng yêu đời như trước. Ba đứa con của anh đã 
có gia đình, làm ăn ở xa, thỉnh thoảng mới về 
thăm được. Tình trạng sức khoẻ của anh, có lẻ 
ở trong viện phục hồi như thế nầy là tốt nhất, ở 
đây có đủ y tá chuyên môn, có đủ thuốc men, 
dụng cụ cho người bệnh, có những chương 
trình giải trí tập thể và cá nhân, như chơi bingo 
(Một loại bài lô-tô của Mỹ mà không có hát hò 
vần điệu), xem chiếu phim, xem truyền hình, 
những chương trình đó thích hợp cho ngườì 
yếu đuối, bệnh  tật. Anh Phước cũng rất hài 
hước, trả lời những câu trêu chọc của tôi rất 
tếu.  Bà bạn anh Phước trêu rằng: “Mai mốt 
chúng tôi giới thiệu cho một bà vừa trẻ, vừa 
đẹp, đến nâng khăn sửa túi cho anh.” Phước 
viết : “Được” và ú ớ gì đó. Bà bạn anh Phước 
quay qua chúng tôi và nói: “Đàn bà mê đàn ông 
chỉ vì tiền mà thôi. Không có tiền, thì không bà 
nào chịu cả.” Tôi nghe mà giật mình. Có đâu sự 
thực phủ phàng như vậy? Nhưng có lẽ cũng 
đúng nhiều phần, vì tôi cũng đã nghe nhiều 
ngườì khác nói những câu tương tự như vậy, 
nhưng trước đây tôi cố không tin, và cho rằng, 
người nói câu đó là chỉ là ý kiến cá biệt, không 
phải đa số. Nhìn anh Phước, và những người 
trong viện phục hồi nầy, chúng tôi ý thức thêm 
rằng, chúng tôi còn được nhiều may mắn, nhiều 
ơn phước. Thế thì vài ba đường thông tim, áp 
huyết cao, đường cao, đâu có nhằm nhò gì với 
tình trạng bại liệt nầy. Còn may mắn chán. 
Nhưng phảỉ biết giữ gìn để đừng để đi đến tình 
trạng ngặt nghèo như các người điều trị trong 
đây. Trong thời gian viếng thăm, anh Phước 
vui vẻ đùa nghịch bút đàm với chúng tôi. 
Không một lời than van, không một lời buồn 
tủi cho số phận.  Chỉ  khi chị bạn nhắc đến 
người vợ trước đây của anh, anh có vẻ hơi một 
chút bùi ngùi, nhưng chỉ thoáng vài giây, anh 
lại khôi hài, viết những lời vui vẻ, đùa nghịch. 
Chúng tôi ra về, anh ngồi trên xe lăn nhìn theo 
quyến luyến. 

Một anh bạn thì thầm với tôi: “ Thì ra, 
trong bất cứ hoàn cảnh ngặt nghèo nào, con 
ngườì vẫn tìm được những nguồn vui để sống. 
Và có thể nói, chưa chắc cuộc sống nào vui 
hơn, ý nghĩa hơn cuộc sống nào. Tuy nhiên, 
chúng ta đang có rất nhiều điều quý báu, thuận 

lợi, mà chúng ta qurên đi, hay giả vờ quên đi, 
và đôi khi, chỉ gặp vài trắc trở nhỏ, cũng than 
van rên xiết ”  Im lặng một lúc, anh đọc cho tôi 
nghe hai câu thơ: 
“ Còn bước được, ta còn ca còn múa” 
Thế giới nầy đầy cả hạnh phúc vui..” 
 
Tháng 7 năm 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Thơ 
Còn Gặp Nhau 

(Ưu ái tặng những tâm hồn đồng điệu) 
 
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, 
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi, 
Chỉ có tình thương để lại đời. 
 
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, 
Tình nguời muôn thủa vẫn còn vương. 
Chắt chiu một chút tình thương ấy, 
Gửi khắp nhân gian vạn nẻo đường. 
 
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi, 
Bao nhiêu thú vị ở trên đời. 
Vui chơi trong ý tình tao nhã, 
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. 
 
Còn gặp nhau thì hãy cứ cuời, 
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, 
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị, 
Cho đẹp lòng ai, khắp mọi người. 
 
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào , 
Giữa miền đât rộng với trời cao. 
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước, 
Lấy chữ chân tình gởi tặng nhau. 
 
Còn gặp nhau thi hãy cứ say, 
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay, 
Say thơ, say nhạc, say bè bạn, 
Quên cả không gian lẫn tháng ngàỵ 

Tôn Nữ Hỷ Khương 
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Tràm Cà Mau 
 

Ông cụ Tom ngồi ho sù sụ. Mái đầu ông 
bạc trắng, tóc  lưa thưa, hai vai xuội lơ, và cái 
mông teo rí trong vùng quần rộng rãi. Ông Tư 
nhìn cụ Tom mà thương xót nói: 

“ Về hưu đi ông Tom ơi. Nghỉ ngơi cho 
khỏe, ông nhiều tiền dành dụm quá rồi. Tội chi 
mà đi làm mãi cho mệt?” 

Ông cụ Tom cười, nụ cười hiền hòa với cái 
miệng già, da kéo nhăn nhúm, nói mà hơi trong 
cổ ra nhiều hơn âm thanh: 

“ Tội chi mà về hưu cho mệt. Về hưu, vợ 
sai làm việc nầy, việc kia, tối tăm mặt mũi, mệt 
lắm. Đi làm khỏe hơn ở nhà nhiều” 

“ Vợ sai làm việc? Thì đừng làm. Bà ấy có 
đánh đập, có giết chết đâu mà sợ?” 

“ Nói thì dễ lắm. Không làm thì còn mệt 
hơn làm việc nữa. Bà ấy lải nhải cho mà nghe, 
nhức tai lắm.” 

“ Người hùng đệ nhị thế chiến mà cũng thế 
cơ à?” 

Ông cụ Tom cười hóm hỉnh trả lời: 
“ Hùng ở đâu, chứ về nhà thì hùng chi nổi.” 
Tuổi cao, mà cụ còn sáng suốt, trí nhớ tinh 

anh. Cụ cần mẫn, chăm chỉ như con kiến. Làm 
việc không nghỉ ngơi. Bao nhiêu chương trình 
mới của máy vi tính, cụ biết rành rẽ, và thường 
chỉ dẫn cho bạn đồng sự trẻ hơn. 

Một lần bị gãy tay, cụ mang cái băng vải 
quàng qua cổ, treo cánh tay trái băng bột lên 
trước ngực, tay phải lái xe đi làm. Bạn đồng sở 
hốt hoảng, dục cụ về nhà nghỉ ngơi. Cụ cười 
nói: 

“ Đi làm khỏe hơn các ông ạ.” 
Nếu chưa gặp cụ bà, thì người ta tưởng đâu 

bà là thứ chằng lửa, rồng ăn trăn quấn, đến nỗi 
ông gảy tay, mà không ưa ở nhà nghỉ ngơi,  
thích đi làm hơn. Mấy lần đi ăn chung, ông Tư 
thấy bà cụ cũng hiền khô, nói chuyện vui vẻ. 
Bà vốn  gốc quân đội, về hưu khi ở cấp bậc đại 
úy.  

Ông Tư thường kể cho cụ Tom nghe rằng, 
về nhà ông không phải làm gì cả. Mọi sự đã có 
vợ lo lắng, chăm sóc, và chu toàn cho cả. Cụ 
Tom nheo mắt hỏi: 

“ Thế thì mùa đông, khi đi làm về, vợ anh 
có cởi giày cho anh, rồi áp đôi bàn chân lạnh 
vào da bụng ấm của bà, như “bọn dã man” đó 
hay không?” 

Ông cụ Tom bị lính Nhật hành hạ quá 
khủng khiếp, nên tránh không muốn nhắc đến 
tiếng Nhật Bản, mà dùng nhóm từ “ bọn dã 
man” để ám chỉ . 

“ Đàn bà Việt Nam chúng tôi không làm 
vậy bao giờ. Nhưng rất thương chồng, chìu 
chồng, việc gì họ làm được, thì dành lấy mà 
làm, không biết tị nạnh, không biết phân chia 
việc nầy anh làm, việc kia tôi làm” 

“ Bất công. Thế thì  trong gia đình, đàn ông 
các anh làm việc gì?” 

“ Làm những việc mà đàn bà không làm 
được, và không ưa làm” 

“ Cho ví dụ đi!” 
Ông Tư cười toét miệng, trả lời: 
“ Cưng vợ, đánh đuổi kẽ cướp, đánh quần 

vợt, xem quyền anh, xem đá banh, chơi cờ 
tướng ...” 

“ Thế thì cây cối trong vườn ai cắt? Ai dọn 
rác, quét lá, ai trồng cây hoa nầy, dời  gốc hoa 
kia theo lệnh của bà?” 

“ Cây thì có người chuyên môn cắt. Hoa thì 
ở đâu, cho nó yên vị nơi đó. Bà có sai bảo dời 
qua bên nầy, trồng lại bên kia, thì mình cứ lờ tít 
đi, hoặc lần khân cho qua chuyện thì thôi.” 

Ông Jack ngồi ở phòng kế cận, nghe lóm 
chuyện của ông Tom và ông Tư, vui tai chạy 
qua góp lời. Ông Jack hỏi : 

“ Nầy anh Tư, nếu anh có bà chị vợ, hay em 
vợ chưa lập gia đình, thì giới thiệu cho tôi đi, 
tôi cũng mong có một người vợ như vợ anh, thì 
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tôi cũng hy sinh cái đời độc thân nầy đi cho 
rồi.” 

Ông Tư cười nói lớn, như đang không phải 
đang ngồi trong sở: 

“ Thôi ông Jack ơi. Ông đã “tử thủ” được vị 
thế độc thân trong sáu mươi năm, sướng quá 
trời, đừng dại dột đi vào con đường mê muội 
muôn đời của thế gian.” 

“ Con đường mê muội ?” 
“ Ông biết quá rồi, còn giả vờ. Thế là ông 

chưa nghe câu nói của xứ tôi rằng: “Cá trong lờ 
đỏ hoe con mắt, cá ngoài lờ quay quắt muốn 
vô” Nầy, tôi hỏi ông, bây giờ mà về hưu, thì 
ông còn được lảnh tiền nhiều hơn đi làm, vậy đi 
làm để cho khổ tấm thân ư ? Ông không muốn 
nghỉ ngơi sau bốn mươi năm làm việc, bốn 
mươi năm dài vì cơm áo mà để cho cái thân bị 
buộc ràng?” 

Ông Jack thở dài, tiếng thở dài nhè nhẹ : 
“ Ở nhà buồn lắm, không biết làm gì cho 

hết ngày giờ. Đi chơi xa, du lịch một mình 
cũng buồn, lẻ loi. Có người xúi tôi rủ bạn gái đi 
chơi xa, mà thấy bị ràng buộc, phải theo ý 
người khác mất cả tự do, mất vui. Mình độc 
thân lâu rồi, không quen làm đuôi mấy bà đi 
chờn vờn trong các cửa hàng mà không có mục 
tiêu gì rõ ràng cả. Muốn đến nhà bạn bè chơi, 
thì ai rảnh mà chơi với mình? Đọc sách thì già, 
mắt kém, đọc lâu đau mắt. Xem phim, nghe 
nhạc hoài cũng chán. Đi làm là vui nhất, mừng 
nhất là chiều thứ sáu, biết được hôm sau có hai 
ngày nghỉ. Cũng lạ, một tuần có bảy ngày nghỉ 
không vui bằng một tuần chỉ có hai ngày nghỉ 
thôi .” 

Ông Jack ngừng lại một chốc, rồi nói tiếp: 
“ Anh thấy ông Moe không? Về hưu chưa 

được nửa năm, ở nhà bị vợ gây gổ suốt ngày, 
chán quá, xin trở lại làm việc. Mấy ông bà già 
không có việc chi làm, suốt ngày dòm mặt 
nhau, dễ nổi sùng, dễ gây gổ nhau. Một ngày 
kia, một trong hai người lăn quay ra chết, thì 
người kia tiếc nuối và ân hận là sao ngày còn 
sống cứ cắng đắng nhau vì những chuyện 
không đâu” 

Ông Tư nói như gằn giọng: 
“ Các ông có thấy chết gục trên bàn làm 

việc như ông Henry, chết trong thang máy như 
ông Paul, thì có uổng không? Chưa kịp về hưu 

thì đã chết, uổng quá. Về hưu là cái phần 
thưởng quý báu nhất đời sau mấy chục năm 
làm việc, khước từ cái ân huệ đó, thì có uổng 
không?” 

 
Rồi cũng đến ngày vui của ông Tư. Ông 

được nghỉ hưu. Thời gian ngắn ngủi còn lại, 
ông bùi ngùi tiếc bạn bè, tiếc cái văn phòng nơi 
ông đã ngồi bao nhiêu năm. Nhưng nỗi vui 
mừng biết từ nay dứt bỏ mọi công việc hàng 
ngày, làm ông sung sướng hơn.  

Ông Tư về hưu, nhưng bà còn nhỏ tuổi hơn, 
chưa đủ điều kiện hưu trí. Bà năn nỉ ông, chờ 
thêm vài năm nữa, cùng về hưu một lần cho 
vui. Ông không thể chờ, nóng ruột quá rồi. Từ 
ngày mới tốt nghiệp đại học, vừa đúng hai 
mươi ba tuổi, đi làm ngày đầu tiên, ông về nhà 
nói với mẹ : “Biết bao giờ con mới được về 
hưu hở mẹ?” Mẹ ông cười, bảo ông đừng nói 
chuyện tào lao.  Thế mà cũng vèo một cái, đã 
đến tuổi về hưu thật. Hai đứa con ông, đã vỗ 
cánh bay xa theo gia đình, theo công việc làm 
ăn. Ông không thể dài cổ ra, chờ đợi để cùng bà 
về hưu một lần, ông mạnh dạn nói với bà rằng: 

“ Từ nay anh hoán vị cho em, anh ở nhà 
làm việc nội trợ. Đi chợ, nấu ăn, giặt rửa, chăm 
sóc nhà cửa, tưới bón vườn tược. Em chỉ đi 
làm, và chiều về ngồi gác chân xem báo, nghe 
tin tức trên đài truyền hình. Anh dọn cơm, em 
ăn xong, anh sẽ lo rửa bát, lau bếp. Em đọc 
sách, xem thể thao, và đi ngủ. Mọi việc khác 
anh sẽ lo làm, cho đến ngày em về hưu.  Em 
đóng vai chồng, và anh đóng vai vợ. Mình chơi 
trò hoán vị vài năm xem sao." 

Bà biết tính ông ham vui, thích hài hước, 
cười gật đầu bằng lòng. Buổi sáng đầu tiên sau 
khi nghỉ hưu, ông dậy sớm, nấu cho bà một tô 
cháo gạo tẻ, pha một ly cà phê, một ly nước 
cam trộn mật, nướng thêm hai lát bánh mì dẹp 
và cắt mấy khoanh xúc xích. Khi bà rửa mặt 
xong, ông ỏn ẻn giả giọng đàn bà nói : 

“ Mời anh ra ăn điểm tâm kẽo nguội, em đã 
dọn sẵn rồi.” 

Bà háy ông một cái, và mĩm cười, giả giọng 
đàn ông ồm ồm nói: 

“Bà mầy đảm đang quá. Tôi tốt phước có 
người vợ giỏi lo toan việc nhà.” 
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Ông bà cùng ăn sáng. Ăn xong ông dọn 

bàn, bưng chén dĩa vào bếp. Chạy vội ra, chìa 
má cho bà hôn trước khi bà leo lên xe hơi lái đi 
làm. Hai ông bà nhìn nhau và cười hinh hích. 

Ông Tư  vào giường lại, nằm nghỉ một lúc, 
rồi vùng dậy, đi một vòng quanh nhà, nhìn lên, 
nhìn xuống, từ trần nhà đến những góc nhà, tay 
cầm viết ghi một danh sách việc cần làm trong 
ngày hôm nay. Ghi được mười bảy mục, việc 
đâu mà lắm thế nhỉ, ông tự hỏi. Rồi ông ghi thứ 
tự ưu tiên, việc nào cần làm trước, việc nào cần 
làm sau. 

Trước tiên, ông cầm chổi quơ ngang, quơ 
dọc cái phòng khách có sàn lát ván đánh dầu 
bóng.  Bụi bay lên mù tung. Ông đùa bụi bặm 
rác rến dấu dưới gầm ghế dựa, dưới gầm bàn, 
và các góc khuất lấp.  Thế là xong việc quét 
nhà. Ông quay qua đám bàn ghế, lấy chổi lông 
gà phang qua phang lại như múa gươm, lâu lâu 
ông dừng lại, chân trước, chân sau, người 
nghiêng nghiêng như ở vị thế đang đánh kiếm, 
rồi vụng về dùng chổi lông gà đi vài đường 
gươm, mà ông đã quên luyện tập từ mấy chục 
năm nay. Bụi bay lăn tăn trong không khí, làm 
ông ho sặc sụa. Chổi của ông đánh rơi cái bình 
hoa, nước đổ ra sàn lênh láng. Bình hoa chỉ bị 
một vết sứt mẻ nhỏ thôi. Ông cắm lại hoa, và 
lấy lá che khuất chỗ sứt, che rồi, có ai thấy đâu 
mà sợ.  Lại thêm một mục chùi, hút nước sàn 
nhà. Sau khi chùi vắt hết nước loang trên sàn, 
thì những nơi khác, cái vết dép ông in rõ mồn-
một với dấu dơ bẩn từ trong ra ngoài, từ ngoài 
vô trong. Thế là ông phải lau nước lại toàn diện 
căn phòng, sau khi lau nước, thì phải lau khô. 
Tìm mãi không có khăn, ông lôi một mớ áo lót 
cũ ra dùng. Lau xong, thì mồ hôi đã toát, ướt 
áo, ướt quần. Nhìn lại, còn những mười lăm 
mục cần làm, mà dường như đã gần trưa rồi. 
Thế là ông lại thay đổi ưu tiên các việc cần 
làm. Phải đi chợ trước. Ông định ghi xuống 
danh sách những gì cần mua, nhưng nhớ lại, có 
lần nghe các bà nói rằng, đi chợ thì thấy món 
nào ngon, rẻ thì mua, không định trước được. 
Vợ ông đi chợ có bao giờ ghi trước đâu ? Thế 
là ông lái xe vèo ra chợ. Ông định đi một vòng 
xem có gì ngon, rẻ, và sau khi có cái nhìn tổng 
quát về  hàng hóa trong chợ hôm nay, thì ông 
sẽ quyết định rõ ràng hơn. Đi đã ba vòng, mà 

trong đầu ông chưa nảy ra được quyết định nào. 
Vì thật sự, ông không biết món nào ngon, món 
nào dở, và giá cả đắt, rẻ ra sao cả. Bí quá, ông 
cứ mua đại hai cân thịt bò, hai cân thịt heo, hai 
con gà, hai cân tôm, ba cân cá, và hai con cua 
to.  Nếu có bà nội trợ nào nhìn thấy các món 
ông mua, thì tưởng đâu ông định nấu cho mười 
mấy miệng ăn, chứ không phải nấu riêng cho 
hai ông bà mà thôi. Ông cho rằng, cứ bò thì 
xào, heo kho, gà nướng, tôm nấu canh, cá hấp, 
cua thì rang muối. Dễ ợt.  

Về nhà, ông thay áo quần, mang tạp dề, đội 
cái nón đầu bếp trắng cao, cho ra vẻ trang 
trọng.  Ông quyết định nấu canh tôm trước. 
Nhìn cái gói tôm còn vỏ, ông không biết làm 
sao mà bóc cho tiện. Thôi thì cứ kiên nhẫn cắt 
đầu, cắt đuôi, để lại phần thân mà nấu canh. Cắt 
từng con lâu quá, ông chập ba bốn con làm một 
mà chém đầu, chém đuôi, chém hăng quá, làm 
đứt tay, chảy máu. Ông nghĩ, chắc mấy bà nội 
trợ, có cách  nào đó bóc tôm cho mau, chứ bóc 
từng con, thì biết đời nào  mới xong. Hai lạng 
tôm, ông cắt xong thì còn hơn một lạng.  

Bỏ tôm vào nồi để nấu canh, ông lúng túng, 
không biết phải nêm bằng xì dầu tàu, hay xì 
dầu tây, hay nước mắm, hay là muối đây.  Cả 
bốn thứ đều là chất mặn cả. Không lẽ ba cái 
chuyện nhỏ nhặt lẻ tẻ nầy, mà phải kêu điện 
thoại hỏi các bà? Xấu hổ lắm. Lấy cái trí thông 
thường ra mà suy luận, ông cứ bỏ một ít muối, 
một ít nước mắm, một ít xì dầu tàu, một ít xì 
dầu tây.  Thế nầy thì không trật đâu được. Lửa 
đã cháy bừng bừng, ông hốt hoảng, tự hỏi nấu 
canh tôm với gì đây? Không lẽ nấu canh tôm 
suông. Ông mở tủ lạnh, lục lạo, may quá, có 
trái bầu tươi. Ông vội vã rửa, và lấy dao gọt vỏ. 
Gọt xong thì trái bầu thành ốm tong teo,  hầu 
như chỉ còn lại phần ruột, mà phần cơm của trái 
bầu đã dính gần hết vào đống vỏ. Ông cắt thành 
từng khoanh nhỏ, bỏ vào nồi. Cái nồi đầy vun, 
và sau một hồi sôi sùng sục, thì ông nhận ra 
món đang nấu không phải là canh, mà là món 
xào. Canh thì phải có nhiều nước chứ, đâu phải 
là sền sệt, toàn cả tôm với bầu. Ông tự an ủi 
rằng, định nấu canh, mà thành ra món xào, thì 
cũng chẳng sao. Khi nếm một miếng, thì ông 
nhăn mặt. Vị giác cũng như khứu giác của ông 
chưa bao giờ mếm được cái mùi vị lạ lùng như  
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thế nầy, mùi của xì dầu Tây, Tàu và nước mắm 
trộn lẫn nhau hăng hăng, không dễ chịu chút 
nào. Ông thì thầm tự phán:  “Thất bại lớn”. Đổ 
món “canh xào” ra dĩa. Mới một món, mà đã 
hai dĩa đầy,  nếu nấu hết thịt, cá nầy thì hai vợ 
chồng e phải ăn cả tuần cũng chưa hết. Ông cắt 
thịt bò để xào, thịt bùng nhùng, cứa hoài không 
đứt, không cắt mỏng được.  Ông Tư thay và thử 
đến bốn con dao khác nhau, mà vẫn rất khó 
khăn, không cắt được. Đang lúng túng, ông 
nhìn thấy có cái kéo răng cưa, ông dùng kéo cắt 
thịt thành từng miếng khối vuông. Mau lẹ, nhẹ 
nhàng, không có bùng nhùng chạy tới chạy lui. 
Đã có chút kinh nghiệm khi nấu canh tôm, lần 
nầy, ông chỉ dùng một phần tư thịt, cho vào 
nồi, đổ thêm nước, và chỉ dùng muối, không 
nước mắm, không xì dầu. Ông tưởng nấu càng 
lâu, thì thịt càng mềm, cứ năm ba phút, gắp một 
miếng  nếm thử, mà ông nhận ra, càng nấu lâu, 
thì thịt càng dai. Rồi ông không nếm nữa,  vì 
nếu cứ mếm mãi, thì e no bụng mất. Nồi thịt 
xào thành lỏng bỏng, ông chợt nghĩ, tại sao 
không đổ thêm nhiều nước, cho nó thành canh, 
để thay vào món canh tôm mà ông đã thất bại. 
Để canh ngon, ông cho thêm hai cục xúp viên, 
và khi nếm canh, thì ông nhăn mặt vì mặn chát. 
Lại thất bại thêm một lần nữa. Đồng hồ đã chỉ 
mười hai giờ trưa, ông Tư 
xới cơm ra ăn với hai món 
vừa nấu xong. Chưa bao giờ 
ông có một bữa ăn dở như 
hôm nay. Cố gắng hết sức, 
mặt mày nhăn nhó, mới 
thanh toán được hai chén 
cơm. Ông lắc đầu, không 
thể cho bà vợ ăn những 
món ăn khủng khiếp như 
thế nầy được. Ông ra vườn, 
đào lỗ và chôn, đổ cả món 
xào lẫn canh xuống, vùi đất 
lại. Phải chôn mau mau, sợ vợ về, biết được thì 
mất mặt lắm. 

Ông trở vào, hấp lại hai con cua, và nấu một 
nồi nước luộc thịt heo. Thế nầy thì không thể 
nào hỏng được. Luộc thịt heo, thì phải thành 
công chắc bắp, không thể nào thất bại được. 
Nhưng ông lại lầm, thịt heo ông luộc quá lửa, 

dai nhách, khô khốc và cứng xải. Thôi thì  cũng 
xem như tạm được, không đòi hỏi gì hơn. 

Trời chiều đã xế bóng, mà ông mới làm được 
một phần ba công việc ghi trong danh sách. Thì 
ra, công việc nhà cũng không phải dễ dàng , mau 
chóng như ông tưởng. Cũng túi bụi đi chứ, mà 
cũng chưa đâu vào đâu cả. 

Ông Tư chạy vội vào phòng tắm, lấy áo quần 
mặc ở nhà, máng sẵn lên cho  bà, lấy khăn tắm, 
thay cục xà bong mới, và để sẵn chai thuốc gội 
đầu bên cạnh bồn tắm. Tiếng xe bà đi vào sân nổ 
rền. Ông chạy  ra đón bà, đưa hai tay ra,  ôm bà 
và ỏn ẻn giả giọng đàn bà nói: 

“ Anh của em đi làm về. Anh có mệt không? 
Tắm rửa sạch sẽ, ra ngồi xem tin tức buổi chiều, 
em làm cơm xong là ăn cho nóng sốt” 

Trong khi bà thay áo quần, thì ông đã mở 
vòi, pha nước ấm đầy bồn cho bà ngâm mình 
tắm. Khi bà Tư vào phòng tắm, thấy nước ấm đã 
đầy bồn, khăn tắm áo quần đã máng sẵn, bà cười 
toe toét, và mở cửa chạy ra háy ông một cái dài. 
Thấy ông đang lom khom cắt thịt heo thành từng 
lát mỏng.  Bà quay trở lại phòng tắm mà không 
nói gì. Tắm xong, bà xuống bếp để phụ, ông đuổi 
bà đi, nhái đúng cái giọng xưa kia bà thường hay 
nói: 

“ Lên phòng khách mà nghe tin trong ngày, 
xem thể thao, đùng làm rộn, để 
người ta nấu ăn. Chừng mười lăm 
phút nữa là có cơm đó.” 

Khi ông mời bà vào bàn, thì 
trên bàn đã dọn sẵn ba món: Một 
dĩa rau sống, một dĩa thịt heo luộc 
đầy vun, thịt thái lát dày cộm, hai 
con cua lớn. Bà hỏi: 

“Chỉ có món mặn và rau. 
Không có canh, không có xào 
sao?” 

“ Hôm nay ăn tạm các món dã 
chiến. Ngày mai có đủ ba món, 

canh, xào, mặn. Thường người ta nấu canh, 
muốn ngon, thì bỏ thêm nước mắm hay xì dầu?” 

Bà cười hăng hắc ; 
“ Anh hỏi thật hay đùa đấy? Ai mà cho xì 

dầu vào canh bao giờ. Canh thì phải cho nước 
mắm thật ngon vào. Nghe đâu ở miền Trung, có 
nơi không cho nước mắm vào canh, vì sợ canh 
có vị chua. Họ cho mắm tôm vào canh, và khi 
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nào không đủ lượng mắm tôm, thì họ kêu là canh 
“ ỏn”. Không biết “ ỏn” là cái gì nhỉ? Hay là 
canh không vừa ý, nên ỏn ẻn, xấu hổ?” 

Ông Tư ghi nhận nước mắm và mắm tôm, 
để lần sau nấu canh.  Ăn hết một con cua, bà đã 
no, không đụng đến món thịt heo luộc lạt 
nhách, xải và cứng ngắt. Ông Tư cũng mừng. 
Ăn xong, ông đuổi bà đi lên phòng khách, ông 
dọn dẹp, lau bàn, rửa chén bát, lau bồn rửa 
chén, lau sàn nhà, tắt đèn. Ông ra ghế bành 
ngồi với bà và nói: 

“ Ừ, việc nội trợ cũng lu bù lắm chứ? Lâu 
nay anh đâu biết công khó của em. Em không 
cho anh phụ việc, cho nên bây giờ làm gì cũng 
loạng quạng. Theo anh nghĩ, các bà xưa thường 
không cho đàn ông con trai xuống bếp, cũng là 
một chính sách ngu dân, để dễ trị, để phải phụ 
thuộc vào các bà mãi. Hình như mình còn mấy 
xâu hạt sen hồ Tịnh Tâm Huế của bác Thái cho 
mấy năm trước chưa dùng . Ngày mai anh sẽ 
nấu chè hạt sen cho em ăn. Em có nhớ câu ca 
dao “Thương chồng nấu cháo le le. Nấu canh 
bông bí, nấu chè hột sen” không? Ngày mai, 
em sẽ có chè hạt sen, có cháo le-le mà ăn. Anh 
làm nội trợ, thì  nhất định hai đứa mình tình tứ 
như trong ca dao.” 

Bà Tư cười, hỏi: 
“ Chim le-le đâu mà anh có? Anh định ra 

ngoài hồ của thành phố bắt chăng? Ở tù đấy.”  
“ Làm sao có thì thôi. Em đừng lo” 
Ngày hôm sau, ông Tư chạy ra chợ Tàu, 

mua sáu con chim cút đã làm sẵn, về chặt mỗi 
con làm bốn miếng, nấu với cơm nguội, hy 
vọng thành cháo le-le. Ông rửa sạch bốn xâu 
hạt sen khô, bỏ vào nồi nấu. Nấu cả hai ba giờ, 
mà hột sen vẫn còn cứng ngắt bên trong. Nấu 
cho cạn nồi, ông châm thêm nước.  Hơi nước 
bay mịt mù đầy nhà, đọng lại mờ tất cả cửa 
kiếng phòng trong, phòng ngoài. Nấu mãi từ 
sáng đến chiều, mà vẫn còn sượng, cứng,  nhai 
trong miệng nghe rộp rộp, chứ không phải bỏ 
vào lưỡi là mủn tan ra như ông từng ăn chè do 
bà nấu. Nấu mãi mà hạt sen không mềm, ông 
hạ lửa, để đó. Định hôm sau nấu thêm một 
ngày nữa, ông tin rằng dù cho là gỗ lim,  nấu 
mãi cũng phải mềm huống là hạt sen. Nhưng 
hôm sau, ông nấu liên tiếp thêm sáu giờ nữa, 
mà hạt sen vẫn không mềm, không tan trong 

miệng, mà vẫn sật sật. Ông kết luận rằng, loại 
hạt sen nầy đã hư, đã hóa mộc, không còn ăn 
được nữa. 

Phần cháo le-le, ông nếm thử, thấy lạt 
nhách, nước cháo lờ nhờ, không mùi vị gì cả. 
Giận quá, ông kêu điện thoại đường dài cho 
một cô em họ từ tiểu bang xa. Hỏi cô làm sao 
cho nồi cháo ăn được. Nhờ cô chỉ dẫn, anh đổ 
vào nồi cháo nửa lon xúp gà, mấy muỗng nước 
mắm, và nếm thử, thấy ngon thật, ăn có mùi vị 
cháo ngay, chứ không phải ngây ngấy. Ông tự 
biết, chưa thể nấu ăn được, nấu món nào hư 
món đó. Phải học bài, cho có căn bản mới nấu, 
chứ không phải cứ tưởng tượng ra mà làm 
được. Ông lái xe ra nhà sách, mua một lúc năm 
cuốn sách dạy nấu ăn của Mỹ, Tàu, Nhật, Việt. 
Ông quyết tâm học cho rành, rồi mới nấu. Ông 
đem sách dấu dưới gầm kệ, sợ bà thấy. Để có 
thức ăn buổi tối, ông vào tiệm Mỹ, mua hai 
phần ăn đem về. 

Chiều hôm đó, ông tắt điện, vặn nhạc cổ 
điển êm dịu, thắp đèn cầy, trải khăn bàn, đem 
bộ chén đĩa quý ra, cùng với đũa mun, muỗng 
nĩa bằng bạc. Trên bàn có hai dĩa thịt bò chiên 
tảng lớn, thêm rau xà lách, đậu, khoai tây 
nghiền, bánh mì nướng dòn, và xúp cháo le-le. 
Bà vợ ông tròn mắt ra ngạc nhiên nói: 

“Sang như ăn tiệc tại nhà hàng. Em không 
ngờ anh giỏi như vậy. Lạ quá nhỉ? Anh nấu 
được mấy món khó khăn nầy?” 

“ Ăn đi , đừng hỏi lôi thôi." 
“ Thịt bò chiên mềm và ngọt. Em cũng 

không làm được ngon như thế nầy. Anh chiên 
thịt cách nào vậy?” 

Ông cười vui, và nói theo kinh nghiệm của 
những lần đi ăn tiệm, bị bồi bàn hỏi : 

“ Thịt bò chiên có ba loại, thật chín, vừa 
chín, và còn sống. Thật chín thì thịt hơi dai. 
Vừa chín thì  cắt ra thấy còn màu hồng, ăn vừa. 
Còn sống thì khi cắt, thịt màu đỏ, và còn ứa 
huyết thanh. Phải biết chọn ngọn lửa cao hay 
thấp, thời gian chiên lâu hay mau. Thế thôi, dễ 
lắm.” … 

 
Trích trong tập tuyện ngắn Rong Chơi Ngày 

Tháng, của Tràm Cà Mau,  xuất bản tháng 8/2005. 
Ái hữu nào muốn có tập truyện, xin liên lạc với 

AH Trần Đức Hợp, địa chỉ : 6009 Rancho Mission 
Rd # 202 San Diego. Điện thoại ( 619)640-0016 
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Đặng Vũ Nhuế

Khải-Định, lại chia ra làm 3 đồng trinh bé hơn, 
gọi là trinh Bảo-Đại.  Ông Bảo-Đại du học ở 
Pháp về nước làm vua vào năm 1932. Ông Bảo 
Đại là con ông Khải Định, vì thế ta có câu : 
Một đồng cha bằng ba đồng con. 

Đầu năm, người hay chữ thì khai bút làm thơ, 
người không thích làm thơ thì đọc thơ Tú 
Xương để chúc Tết nhau, để chúc thọ các quý 
vị họ hàng, thân hữu nào nay đã có tóc trắng 
bạc đầu, trông rất đẹp lão! 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau, Đồng 1 hào to hơn đồng 10 centimes de Franc 

của nước Pháp một tý. Đồng bạc và đồng hào 
đều bằng bạc, và không có lỗ. Đồng 5 xu làm 
bằng kền trắng và đồng 1 xu làm bằng đồng đỏ 
có lỗ tròn ở giữa. Đồng trinh Khải-Định và 
đồng trinh Bảo Đại làm bằng đồng thau mầu 
vàng cũng có lỗ, nhưng lỗ không tròn mà 
vuông. Lấy dây xuyên lỗ buộc các đồng xu 
đồng trinh vào với nhau mang đi chợ, người 
bán hàng trông thấy là dân có tiền, đón tiếp 
niềm nở. Đồng thau là đồng đỏ luyện với kẽm, 
dùng làm mâm, làm đỉnh đốt trầm, làm cây nến 
bày bàn thờ; đồng đỏ luyện với thiếc là đồng 
đen, dùng làm đỉnh, làm chuông chùa. Có 
thuyết rằng phải có tý vàng luyện vào với đồng  

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, 
Phen này ta quyết đi buôn cối, 
Thiên hạ đua nhau nó giã trầu. 
Lằng lặng mà nghe nó chúc giàu, 
Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu ? 
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc, 
Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu ! 
Gà ăn bạc ? Bạc nào ? Ai đánh rơi bạc ở ngoài 
vườn, ngoài sân để gà bới đất mổ bạc ăn ?  
Tú Xương mất năm 1906, không hiểu bài thơ 
trên Tú Xương làm năm nào, nhưng còn nhớ 
rằng ở bên ta từ thời Pháp thuộc đơn vị tiền tệ 
không là Nén Bạc nữa, mà là Đồng Bạc Đông 
Dương, tiếng Pháp là Piastre Indochinoise, viết 
tắt là $,  y hệt  như đồng Đôla của Hoa-Kỳ cũng 
viết tắt như vậy. 

thì tiếng chuông ngân mới dài, nghe mới êm tai. 
Sau năm 1929 cả thế giới lâm vào thời kỳ kinh-
tế khủng-hoảng, hàng hóa sản xuất ra không có 
ai mua, các xí nghiệp đóng cửa, dân thất nghiệp 
rất nhiều. Gạo và cái gì cũng xuống giá, vì thế 
chính quyền phát hành đồng trinh Bảo-Đại. Với 
1 đồng trinh Bảo-Đại, ra chợ cũng có thể mua 
được cái gì rồi. Người ta kể rằng có một chú bé 
cầm cái bát và 6 đồng trinh Bảo-Đại ra chợ mua 
một xu mật mía, người bán mật múc đổ vào 
trong bát cho chú ta một ít mật, chú ta kêu đắt, 
đòi múc thêm. Người bán mật không chịu múc 
thêm, nói rằng một xu mật như thế là nhiều rồi. 
Chú bé nói vậy thì không mua nữa. Người bán 
mật cầm cái que tre vét mật lại. Chú bé bảo thôi 
đừng vét nữa, trả cho người ta một đồng trinh 
Bảo-Đại rồi mang 5 đồng còn lại về nhà, vừa đi 
vừa liếm bát vì còn có mật dính trong bát. Chú 
ta được ăn mật mà chỉ mất có một phần sáu xu! 
Một trinh Bảo-Đại vậy là to lắm đấy chứ ! 

 
Đồng tiền  làm bằng bạc luyện với đồng đỏ, 90 
phần bạc trộn với 10 phần đồng. Không nhớ 
đồng bạc này nặng bao nhiêu gam, chỉ nhớ rằng 
trẻ nhỏ cầm thấy khá nặng. Mỗi đồng bạc chia 
ra làm 10 hào (người miền Trung gọi là giác), 
mỗi hào là 10 xu, mỗi xu là 2 trinh. Năm 1933 
hay 1934 chi đó, mỗi đồng trinh, gọi là trinh  Một hào là 10 xu, là 20 trinh Khải- Định, là 60 

trinh Bảo-Đại, ta hiểu giá trị đồng hào như thế  



TRANG  72    ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
 

 
nào. Ai là người nhà giàu, có nhiều tiền đến nỗi 
đánh rơi bạc hào trong sân, trong vườn nhà để 
gà bới lên ăn ? 

Có lẽ là một ông công chức nào đó, vì ta nhớ 
đến một bài thơ khác của Tú Xương: 

Nào có hay gì cái chữ nho, 
Ông nghè ông Cống cũng nằm co. 
Thà rằng đi học làm ông Phán, 
Tối rượu xâm-banh sáng sữa bò ! 
Thời Pháp thuộc, lương ông Thông Phán 
Thượng hạng Ngoại hạng (bậc này là bậc cao 
nhất trong ngạch Thông Phán) là 120 đồng mỗi 
tháng. Lương ông Thông Phán hạng ba (lúc 
mới đi làm) là 60 đồng bạc, tức 600 hào mỗi 
tháng. Có 600 hào mỗi tháng, có thể đánh rơi 
một vài hào trong vườn nhà, gà trông thấy mổ 
ăn. Lương ông Tri Huyện hạng ba là 120 đồng 
mỗi tháng, bằng lương ông Thông Phán 
Thượng hạng Ngoại hạng. Lương ông Tổng 
Đốc hạng nhất là 350 đồng tức 3500 hào mỗi 
tháng. Rất cao đấy nhưng không bằng lương 
anh Phó Đội Đoan Sous-brigadier des Douanes 
người Pháp,  chính ông Thủy Quân Đô Đốc 
Admiral Decoux giữ chức Toàn-quyền cai trị cả 
Đông Dương gồm Việt Nam, Cao-Miên và Lào 
viết vậy trong cuốn sách A la Barre de 
l’Indochine  (Cầm bánh lái con tàu Đông 
Dương). Như vậy thì gà trong sân trong vườn 
các công chức Pháp ở Đông Dương thời ấy tha 
hồ có dịp ăn bạc. 
 
Nhưng giả thử có bạc mà ăn thì bạc ăn vào 
bụng sẽ làm sao ? Bạc nặng hơn sắt hơn thép. 
So với nước, thép nặng gấp 8 lần, bạc nặng gấp 
non 11 lần, vàng nặng gấp non 20 lần. Vật nhẹ 
thì trôi ra ngoài, vật nặng thì nằm lại trong 
bụng, chất bạc có thoát được ra ngoài không 
hay là cứ nằm mãi trong bụng, hại cho sức 
khỏe?  
Ở nước Ấn-Độ, nếu trong nhà có tiệc, bạn bè 
họ hàng sum họp, muốn cho bữa tiệc thêm vẻ 
sang trọng người ta chạy đến nhà người thợ bạc 
mua những lá bạc mỏng kẹp trong những mảnh 
giấy đen, mang về nhà dùng phủ bạc lên trên 
những món ăn. Người ngồi bàn tiệc bốc cơm, 
ăn thịt, ăn cá và ăn cả bạc. Thậm chí các viên 
thuốc bổ loại thuốc tễ cũng được người ta nạm 
bạc lên trên, người uống thuốc tin rằng nhờ 
chất bạc ấy viên thuốc không những đẹp hơn lại 
sẽ hiệu nghiệm hơn. 

Nước Ấn-Độ được người ta coi là cái mỏ bạc to 
nhất thế giới, vì có rất nhiều đỗ nữ trang bằng 
bạc. Đàn bà nghèo đến đâu cũng vậy, người 
nào cũng có một ít đồ nữ trang bằng bạc đeo ở 
tai, ở cổ, ở cánh tay, cổ tay, cổ chân. Đấy là của 
riêng của giới nữ, để dành phòng hoạn nạn, tỷ 
dụ không có con, bị chồng bỏ, bơ vơ một mình 
không nơi nương tựa. 
Ấn-Độ có nhiều bạc vì xưa người Hòa- lan, 
người Pháp, người Anh-cát-lợi sang Ấn-Độ 
mua hạt tiêu và các đồ gia vị, mua trà, mua sợi 
bông, đều phải trả người bán bằng những đồng 
tiền bạc. Đơn vị tiền tệ của nước Anh-cát-lợi là 
đồng “pound sterling”. Mỗi pound nặng 453.6 
gam. Sterling là bạc luyện với đồng đỏ : 92.5 
phần bạc luyện với 7.5 phần đồng. Lẽ tất nhiên, 
nơi mà có nhiều đồ vật bằng bạc nhất ở Ấn-Độ 
là cung điện của các ông Maharadjah tức các 
ông chúa các vương quốc Ấn-Độ. Có một ông 
Maharadjah sang thăm mẫu quốc Anh-cát-lợi, 
không muốn uống nước bên trời Anh, sai thợ 
làm hai cái chum bằng bạc thật lớn, cao hơn 
đầu người, để chứa nước sông Ganges mang 
xuống tàu thủy theo ông ta sang nước Anh, vì 
nước sông này thiêng liêng. 
Một ông Maharadjah khác đặt thợ bạc làm một 
cái xe lửa nhỏ bằng bạc, có đầu tầu bằng bạc 
chạy bằng hơi nước, kéo các toa chạy trên 
đường rày bằng bạc. Những buổi đại tiệc, cho 
đặt đường rày lên trên bàn, bày các ly rượu lên 
trên các toa, tàu chạy xình xịch, còi tu-tu quanh 
bàn tiếp rượu mời khách, vui đáo để ! 
Lúc người Anh-cát-lợi sang Tàu mua tơ lụa, 
mua trà sản xuất ở nước Tàu, họ cũng phải trả 
tiền mua bằng tiền bạc, người bán không nhận 
loại tiền nào khác. Rút cuộc người Anh- cát-lợi 
thay vì tiền bạc, mang thuốc phiện Ấn-độ vào 
nước Tàu, bán thuốc phiện lấy bạc mua trà và 
tơ lụa. Triều đình nhà Thanh phản đối vì thuốc 
phiện làm hại dân, do đó có cuộc Chiến Tranh 
Nha Phiến trong những năm 1840.  
Người Hán hay tự phụ là có văn minh sớm nhất 
thế giới, nhưng đọc Bắc sử thấy nước Tàu luôn 
luôn bị các dân tộc khác cai trị : hết dân nước 
Liêu, nước Kim lại đến dân Mông Cổ làm bá 



SỐ 85 - THÁNG 08/2005 TRANG 73  
 

 
chủ nước Tàu. Chu-Nguyên-Chương đuổi được 
dân Mông Cổ ra khỏi nước vào năm 1356, lập 
nên nhà Minh, nhưng ba thế kỷ sau nước Tàu 
lại bị người Mãn Thanh cai trị trong hơn 250 
năm, từ năm 1660 đến năm 1912 khi Tôn-Dật-
Tiên lập nên chính thể Cộng Hòa. Bắt đầu từ 
năm 1937 cho đến năm 1945, nước Tàu lại bị 
người Nhật Bản xâm phạm, cư xử với dân Tàu 
rất tàn nhẫn. 

 
Giá bạc so với giá vàng lên xuống thất thường. 
Ngày xưa khi giao thông khó khăn, mỗi nơi giá 
một khác. Hồi giữa thế kỷ thứ 19, khi Tổng 
Thống Hoa Kỳ phái thủy quân đề đốc Perry dẫn 
tàu chiến sang Nhật năm 1853, ép Nhật mở cửa 
cho người Hoa Kỳ vào buôn bán, ở Nhật 1 lạng 
vàng ăn 10 lạng bạc. Ở Hoa Kỳ bạc rẻ hơn 
nhiều, 1 lạng vàng ăn những 15-16 lạng bạc. 
Mang bạc từ Hoa Kỳ sang đổi lấy vàng của 
Nhật lãi rất lớn. Ngày nay nơi nào giá cũng như 
nơi nào, tuy mỗi lúc một khác theo sự cung cầu. 
Bạc dùng làm gì ? Sẽ trình bầy dưới đây vài 
con số về chất bạc người ta tiêu thụ hồi 1979, 
cách nay một phần tư thế kỷ,  Nhưng hãy nói về 
Việt Nam đã. Ngày xưa trẻ nhỏ bị cảm thường 
được các bà hiền mẫu chữa như sau :  
. Đun một nồi nước lớn, trong để các lá thơm 
như tía tô, kinh giới và các thứ rau thơm khác, 
bưng nồi nước sôi đặt lên giường, bắt đứa trẻ 
trùm chăn kín lên đầu rồi cúi đầu xuống gần nồi 
nước sôi, hơi nóng bốc lên, mũi thông, thở dễ 
dàng, không ho không chảy nước mũi nữa. 
. Luộc một quả trứng vịt (hay trứng gà ?), bóc 
vỏ, đặt vào trong một cái khăn, trong để một 
đồng bạc Đông Dương, túm khăn lại, rồi dùng 
khăn nóng chườm lau mình mẩy đứa trẻ cho 
đến khi quả trứng hết nóng. Mở cái khăn ra, 

thấy đồng bạc mầu đen thì bảo con bị cảm 
nắng, đồng bạc vẫn trắng thì bảo con bị cảm 
gió. Thật ra đồng bạc đen là vì quả trứng không 
được tươi, có chất H2S tức hơi thối ở trong, 
chất diêm sinh (S) trong hơi ấy làm bạc thành 
đen. 
Có nhiều người thu thập tài liệu về việc dùng 
bạc trong công kỹ nghệ trên thế giới trong năm 
1979 vì  năm ấy có nhiều biến cố xẩy ra trên 
hoàn cầu : 
. Giá mỗi thùng dầu hỏa đã tăng cuối năm 
1973, khi các nước A-rập khai chiến với nước 
Do-thái, nhưng dân nước Do-thái được nước 
Mỹ cấp tốc cho tàu bay chở khí giới sang giúp. 
Giá mỗi thùng dầu hỏa đương là 2.5 Mỹ Kim 
lên đến 10.5 Mỹ Kim cuối năm 1973. 
. Năm 1979 nước Iran ở Tây-Á  có loạn, vua bỏ 
chạy ra nước ngoài, lên cầm quyền thay vua là 
các giáo sĩ, các thượng tọa của đạo Hồi. Giá 
dầu hỏa  nay lại tăng vọt lên : 18 Mỹ Kim tháng 
7-1979, rồi 24 Mỹ Kim tháng 12-1979. Chính 
phủ Iran bắt giam  một số dân Mỹ, quân đội Mỹ 
sang cứu nhưng việc không thành. 
. Cuối năm 1979 quân đội nước Irak xâm phạm 
nước Iran với sự thỏa thuận ngầm của Mỹ, giá 
dầu hỏa lại tăng lên, lần này là lần thứ ba : 30 $ 
một thùng, rồi 35 $ một thùng (7 hay hơn 7 
thùng là một tấn, đại khái như vậy, tùy theo dầu 
loại nặng hay loại nhẹ). 
Dầu hỏa lên giá, các nước sản xuất dầu hỏa nay 
có rất nhiều tiền nhưng không biết dùng tiền ấy 
làm gì, đổ xô vào mua vàng mua bạc. 
Giá bạc năm 1973 là vào khoảng 2.6 $ một 
lạng. Lạng đây là lạng tờ-rôi (ounce troy = 31.1 
gam, chữ troy ở chữ Troyes mà ra, Troyes là 
tên một thành phố ở nước Pháp xưa nổi tiếng vì 
dệt nhung rất đẹp, số lượng kim khí quý báu 
như vàng, bạc, bạch kim đều tính bằng ounce 
troy,  viết tắt là oz-t ). Tháng 12 năm 1978 giá 
bạc tăng lên 5.00 $ một lạng, một năm sau tức 
vào tháng chạp năm 1979 lên tới 35.00 $ một 
lạng, so với năm 1978 tăng 600%! Chưa hết, 
sang tháng giêng năm 1980 tăng lên nữa, 50 $ 
một lạng. Nhưng than ôi ! Ngày 27, tháng 3, 
năm 1980, giá tụt xuống 10.80 $ một lạng! 
Người ta gọi cái ngày hôm ấy là Thứ Năm Đen 
Của Bạc (Black Silver Thursday). 
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Nguyên do là có các nhà đầu cơ thi nhau mua 
bạc, bạc càng tăng giá thì họ càng mua nhiều, 
càng mua nhiều thì gíá lại càng tăng. Họ mua 
chịu, mua “bạc tương lai”, nghĩa là hàng không 
nhận ngay mà tiền cũng không trả ngay, hy 
vọng rằng giá hàng sẽ lên. Tỷ dụ lúc mua là 
ngày 23-12-1979, giá mua là 35.00 $ một lạng, 
mua một lô 5.000 (năm nghìn) lạng vì lệ là phải 
mua hoặc bán từng lô 5.000 lạng như vậy, 
không mua không bán ít hơn. Sẽ nhận hàng và 
trả tiền non 3 tháng sau tức ngày 15-03-1980. 
Đến ngày 15-03-80 này giả thử giá bạc lên 
42.00 $ một lạng thì lời to ! Mỗi lạng lời 42-
35=7$. Mua 5.000 lạng lời 35.000 $! Tin rằng 
giá sẽ tăng lên mà mua, tiếng Anh gọi là Buy 
long, nguyên văn là mua dài.  

 
Trái lại, tin rằng giá sẽ xuống rồi bán trong 
tương lai, tiếng Anh gọi là Sell short (bán 
ngắn). Tỷ dụ ngày 10-03-80 tin rằng giá sẽ hạ, 
hẹn bán 10.000 lạng bạc, giá mỗi lạng là 38 $, 
hàng sẽ giao cho người mua và tiền sẽ thu ngày 
15-04-80. Đến hôm ấy giá bạc là 11.80 $ một 
lạng. Người mua sẽ phải trả cho người bán 
10.000 x 38 $ = 380.000 $, mà người bán sẽ chỉ 
chi ra 10.000 x 11.80 $ = 118.000 $ để mua bạc 
trên thị trường rồi giao cho người mua. Lời là 
380.000 $ - 118.000 $ = 162.000 $ ! 
Kẻ cười người khóc, nhưng chắc chắn là khóc 
nhiều hơn cười, mà khóc nhiều nhất khi ấy có 
lẽ là hai anh em gia đình họ Hunt, người Mỹ ở 
tiểu bang Texas, cứ mua rồi tích trữ không biết 
bao nhiêu triệu lạng bạc mà kể, mục đích là làm 
chúa trên thị trường bạc. 
Bò Texas có đầu to và sừng dài, gọi là giống 
sừng dài, long horn. Người xứ Texas cũng thích 
nói lớn ăn to, oai vệ như bò sừng dài.  Anh em 

nhà Hunt có nhiều bạc hơn cả Chính Phủ Hoa 
Kỳ. Bạc của anh em họ Hunt nằm trong kho các 
ngân hàng trên khắp thế giới : Hoa Kỳ, Thụy 
Sĩ, Hồng Kông ... Không ai để bạc ở nhà. 
Trở lại câu hỏi là ngoài chuyện đầu cơ, người ta 
dùng bạc để làm gì ? Riêng ở Hoa Kỳ, năm 
1979 tổng số lượng bạc người ta dùng là 4920 
tấn mê-tơ-rich (mỗi tấn là 1000 kilô), dùng 
trong những công kỹ nghệ sau đây: 
Làm phim và giấy ảnh : 2065 tấn (42 %) 
 Làm đồ điện :                1192 tấn (24%) 
 Làm đồ bạc :                 407   tấn (  8%) 
 Làm đồ hàn (soldering) 341   tấn ( 7%) 
 Làm chất catalyst    175   tấn ( 4%) 
 Mạ bạc      254   tấn ( 5%) 
 Làm nữ trang     166   tấn ( 3%) 
 Linh tinh     320   tấn ( 7%) 
  Hoa Kỳ tiêu dùng năm 1979   4920 tấn (100%) 
 
Kỹ nghê làm phim và giấy ảnh dùng nhiều bạc 
nhât. Các chất bạc trong các phim và trong các 
giấy lúc rửa phim rửa ảnh thì người ta lấy lại 
được một phần, phần kia đọng lại trong phim 
trong ảnh ở nhà các tư nhân, trong các bệnh 
viện (phim chiếu điện khi khám bệnh). Ngày 
nay có phương pháp chụp ảnh, quay phim mới, 
không dùng phim và giấy có chất bạc ở trong, 
do đó người ta không cần tiêu thụ nhiều bạc 
trong kỹ nghệ phim ảnh như xưa nữa. 
Trái lại người ta cần dùng rất nhiều bạc trong 
kỹ nghệ làm các đồ điện, vì bạc là một loại kim 
khí dẫn điện rất tốt. Nghe kể rằng trong những 
năm 1940-45, người Mỹ dùng điện để sản xuất 
những chất nổ nguyên tử là Uranium và 
Plutonium. Để đỡ tốn điện, người ta muốn dùng 
dây điện bằng bạc thay thế những dây điện 
bằng đồng. Người phụ trách công việc sản xuất 
có ý kiến là mượn tạm những lạng bạc lúc bấy 
giờ chính phủ Mỹ có ở trong các kho, để làm 
dây điện. Các dây điện trong các máy điện 
thoại Pháp xưa làm bằng đồng, vì thế nghe điện 
thoại không rõ như ở các nước khác người ta 
dùng bạc thay đồng. Ngày nay trong các máy 
điện tử, trong các máy điện thoại bỏ túi, các 
dây  điện đều bằng bạc,  không hiểu mỗi năm 
dùng bao nhiêu tấn bạc để sản xuất các máy   
đó?  
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Các đồ bạc thông dụng như khay, dao, dĩa, các 
cây nến bằng bạc bầy biện trong nhà thờ làm 
bằng bạc pha với đồng vì bạc nguyên chất 
mềm, dao dĩa làm bằng bạc nguyên chất dễ bị 
hư hỏng. Tại các tiệm bán đồ cổ ở Paris người 
ta thường nói rằng bạc trong dao dĩa cổ trị giá 
là 10 Franc tức 1 Euro rưỡi 1 gam. Các bậc cao 
niên thường khuyên giới trẻ rằng nếu trong nhà 
có đồ bạc thì cứ lấy ra mà dùng, không dùng 
bạc dễ hư hỏng vì bị các chất diêm sinh (loại 
H2S) ở trong không khí làm bạc đen đi. Ngày 
nay người ta làm dao dĩa bằng một loại kim khí 
mới là kền luyện với đồng, trông rất bóng và rất 
sáng, bán rất chạy vì không đắt như đồ bạc. 
Ở Bắc Việt xưa có làng Đồng Xâm, tỉnh Thái 
Bình, chuyên môn làm đồ bạc, trạm trổ rất 
khéo, trông rất đẹp mắt. Các nhà giàu thường 
giao các bộ bát đĩa bằng sứ Giang Tây cho 
người Đồng Xâm bịt bạc thêm vào để cho bộ 
bát đĩa quý giá của mình lại quý giá hơn. 
Cũng có đồ không làm bằng bạc nhưng bằng 
đồng rồi mạ bạc. Lớp bạc mạ phải đủ dầy, 
nhiều tiệm, thời bạc lên giá, bán đồ mạ bạc rất 
tồi, dùng ít lâu xong chất bạc mòn đi hết, chỉ 
còn lại chất đồng ở dưới. Ở Pháp có nhiều tiệm 
mua các đồ bạc bên Anh rồi mang về Pháp bán 
vì bên Anh các gia đình không biết ăn ngon 
nhưng có rất nhiều dao nĩa bằng bạc bầy bàn 
ăn. Năm 1979 nói trên, khi bạc lên giá, nhiều 
gia đình Anh vì cần tiền, có bộ đồ bạc của cha 
mẹ mất đi để lại, mang đi bán cho nhà buôn 
bạc. Các nhà buôn này cho vào lò, bạc chảy tan, 
công trạm trổ của người thợ bạc nay mất đi hết. 
Năm 1979 thế giới sản xuất được tất cả là 
14625 tấn bạc. 
Mexico 2317 tấn     Bắc CaoLy  300 tấn 
Hoa Kỳ 2007       Bô-li-vi-a     295         
 Peru  1840          Tây ban nha  250  
Liên Xô 1500          Thuỵ điển    156 
Gia nã đại 1285          Trung hoa    155 
Úc đại lợi  1075          Nam-tư       132 
Chili    536          Nơi khác    ...... 
Á-châu sản xuất rất ít bạc. Châu Mỹ có nhiều 
mỏ bạc. Hồi thế kỷ thứ 16, khi người Tây- ban 
nha chiếm hai xứ Peru và Chili ở Nam Mỹ phía 
Thái Bình Dương, họ cướp được rất nhiều bạc. 
Ngày nay, một phần số lượng bạc kỹ nghệ tiêu 
dùng là bạc tái xuất được trong kỹ nghệ, tỷ dụ 

bạc ở trong nước rửa phim rửa ảnh, bạc trong 
các đồ bạc cũ tư nhân bán đi như trên đã nói. 
Các mỏ bạc ở Nam Mỹ nằm rất sâu dưới mặt 
đất. Bạc người ta sản xuất thường lẫn với quặng 
các kim khí khác như đồng và chì. Lúc sản xuất 
đồng và chì cũng sản xuất bạc luôn thể. 
Đầu năm 2005, giá bạc  ở Paris là 157 Euros 1 
kilô (6.50 $ một lạng), ở Luân-Đôn là 6.58 $ 
một lạng, Chênh lệch cũng không nhiều lắm. 
Trong khi ấy, giá vàng ở Luân-Đôn là 424.50 $ 
một lạng, gấp 63 lần giá bạc. Cách nay 150 
năm, giá vàng chỉ cao gấp 10 giá bạc ở Nhật 
Bản, gấp 15-16 ở Hoa Kỷ như trên đã kể. Giá 
bạc ở Mỹ trong những năm 1930 kinh tế khủng 
hoảng là 0.25 $ mỗi lạng oz-t. Từ 0.25 $ lên đến 
50.00 $ rồi lại xuống đến 6.78 $, không hiểu khi 
nào thì chủ nhà có nhiều tiền bạc nhất cho gà ăn 
? Ắt hẳn là năm Ât  Dậu 2005 này.  Năm 2005 
chắc chắn là vẫn có chiến tranh du kích ở xứ 
Irak, mà có thể có chiến tranh lớn ở nước Iran 
bên cạnh nữa, vì cả hai nước đều có nhiều dầu 
hỏa. Nước có dầu hòa thì không có thái bình. 
Nước Cuba cộng sản độc tài, Bắc Cao-Ly cũng 
vậy, nhưng cả hai đều được yên vì không có 
dầu hỏa.       
Ở Irak số binh lính Mỹ chết trận mỗi tháng tăng 
dần lên. Kể từ ngày mùng 1 tháng 5-2003 khi vị 
tổng thống Hoa-Kỳ mặc quần áo phi công được 
máy bay đưa đến một hàng không mẫu hạm 
Mỹ, tuyên bố “nhiệm vụ nay đã hoàn tất”, cho 
đến ngày 26-01-05, có hơn 1300 binh lính Mỹ 
chết trận, Binh lính này là binh lính nhà nghề, 
đi đánh trận ăn lương rất cao, không như binh 
lính Mỹ ở Việt Nam khi xưa là trai trẻ đến tuổi 
phải đi lính sang Việt Nam. Số thùng dầu hỏa 
sản xuất được mỗi ngày ở Irak nay là vào 
khoảng 2,25 triệu thùng, trị giá ít nhất là 50 $ 
mỗi thùng, tức 110 triệu $ mỗi ngày và 40 tỷ $ 
mỗi năm, mấy tỷ được dùng để nhập cảng thức 
ăn và thuốc men cho dân thì không biết. Tổng 
Thống Hoa Kỳ xin quốc hội cho phép chi 80 tỷ 
đôla trong năm 2005 ở Irak. Nếu dùng tiền dầu 
hỏa vào chiến tranh thì có lẽ sẽ thừa tiền để 
mang quân đi đánh nước Iran. Chiếm được Iran 
thì sẽ lại có dầu hỏa của Iran bán lấy tiền ! 
Các công ty làm khí giới phen này sẽ giàu to, 
gà sẽ tha hồ  ăn bạc ở các công ty đó ? 
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Lê nguyên Thông 
 
Một cuộc đi bộ thì có gì đáng nói mà phải kể ra 
đây? Dĩ nhiên cái gì cũng chỉ có giá trị đối với 
những người trực tiếp liên hệ đến chuyện đó 
mà thôi phải không quí vị? Vậy thì tại sao tôi 
quyết định tham dự cuộc đi bộ 100 cây số này?  

Một trăm cây số, tưởng tượng một khoảng 
đường dài bằng từ Đàlạt đến Phan Rang qua 
ngõ Đèo Ngọan mục, một quãng đường dài từ 
Sài gòn đến Vĩng Long.  Một trăm cây số nghe 
thì thật là xa và dài phải không quí vị? Thực tế 
thì cái gì cũng chỉ là do tự mình nghĩ thế này 
hay thế nọ mà thôi, cái gì dài hay ngắn là tùy 
mình nghĩ cả thôi. 

Cuộc đi bộ mà tôi tham dự là một cuộc đi bộ có 
ý nghĩa, do OXFAM tổ chức nhằm gây quỹ cứu 
trợ những người nghèo khổ trên khắp thế giới. 
Đây là một tổ chức từ thiện có tầm vóc quốc tế 
mà còn ít người biết đến. Tham dự vào cuộc đi 
bộ này phải có 4 nguời tạo thành một nhóm, có 
tất cả trên 400 nhóm tham dự, tổng số  trên 
1600 người ghi danh. Chỉ trong một thời gian 

ngắn ngủi là con số 400 nhóm đăng ký đã hết, 
nhiều nhóm phải đợi đến tháng 8 lên Sydney 
mới được tham dụ một cuộc đi bộ tương tự. sau 
khi đăng ký thì ngày đi bộ mỗi ngày mỗi gần 
thật nhanh. 

Cuộc đi bộ phải hoàn tất trong vòng 48 tiếng 
đồng hồ và không bắt buộc đi bằng  cách nào: 
đi, chạy hay bò, miễn sao đi và đến mức cuối 
đúng trong thời gian hạn định là được. Ngày đi 
bộ là hai ngày thứ Sáu 1/4/2005 và thứ Bảy 
2/4/2005. Nhóm của chúng tôi là đợt thứ hai 
khởi hành lúc 10 giờ sáng trong khi nhóm một 
ra đi lúc 8 giờ sáng. Sở dĩ có sự chia hai nhóm 
là để giảm bớt sự hỗn lọan cho một đám đông 

trên 1600 người khởi hành từ một khu vực 
nhỏ bé, trên con đường dành cho người đi 
bộ nhỏ hẹp chỉ rộng khoảng 2 thước. Mặc 
dầu đã giảm đi một nửa, 800 người cũng là 
một số đông, cứ tưởng tượng 4 Đại đội đầy 
đủ quân số  trong quân trường thì có thể 
mường tượng số người chen chúc nhau là 
bao nhiêu rồi. 

Cho phép tôi trở lại thời gian chuẩn bị sau 
khi đăng ký và sự nôn nức để thực sự đi 
vào cuộc thử thách này. Chúng tôi phải tập 
đi bộ mỗi ngày, mỗi tuần lễ sao cho đủ số 
cây số cần thiết để có thể đi đến nơi về đến 
chốn một cách an tòan mà không mang 
thương tích về nhà như bị phòng nước ở 
bàn chân, bầm móng chân, đau đầu gối, 

đau hông, và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác nữa. 

Ngoài chuyện tập đi bộ mỗi ngày, mỗi tuần 
chúng tôi phải sắp xếp thì giờ để đi tập một 
khoảng đường dài, một ngày thứ Bảy chúng tôi 
đi thử từ điểm khởi hành tại Jells Park, Glen 
Waverley cho đến Ferntree Gully Picnic 
National Park, đọan đường dài 35 cây số. 

 
Hình 1: Buổi đi tập lần đầu, 19/2/2005 35.5 cs. 



SỐ 85 - THÁNG 08/2005 TRANG 77  
 

 
chúng tôi khởi hành từ 8 giờ sáng, đến gần 11 
giờ trưa chúng tôi mới đến được CP1 (check 
point số 1) và đọan đường chỉ mới có 10.5 cs, 
thực sự thì chúng tôi không đi chậm lắm đâu 
mà vì chúng tôi đi lạc đường mất vài cây số do 
sự hướng dẫn thiếu rõ ràng chi tiết mà ra. 

Từ CP1 chúng tôi tiếp tục đi đến CP2 là gần 1 
giờ chiều rồi, chúng tôi nghỉ ăn trưa do một 
người trong nhóm tình nguyện chuẩn bị và đem 
đến cho chúng tôi, bữa ăn trưa BBQ thật là 
ngon mặc dầu cũng chỉ có vài miếng bánh mì 
lát và vài cái xúc xích thôi.  

Chúng tôi được tiếp tế nước uống, đậu phụng 
rang muối, nước uống có thêm chất muối để 
giúp cơ thể bổ túc những chất cần thiết cho các 
họat động thể dục, nhờ thế chúng tôi cảm thấy 
khỏe khoắn và phục hồi sức khỏe sau đọan 
đường 21.5 cs vừa qua. Đọan kế tiếp hơi dài 
hơn một tí, đọan này dài gần 14 cs nhưng 
đường đi lại khó khăn hơn nên đi lâu hơn. Lần 
này chúng tôi lại đi lạc vì ỷ lại vào người xem 
bản đồ, tin rằng cô ta đi theo đúng sự chỉ dẫn, 
nhưng tại một ngã ba, cô ta đi theo đường bên 
trái thay vì quẹo phải, bởi thế chúng tôi đã cắt 
ngắn đọan đường khoảng gần cả cây số nhưng 
lại phải leo một con dốc thật gắt, chúng tôi 
quyết định tiếp tục đi đường này rồi tìm cách 
trở lại lộ trình chính thức sau đó. Chúng tôi đến 
CP3 lúc 4.30 chiều và đã đi được tổng cộng 
35.5 cs từ 8 giờ sáng đến 4.30 chiều. Tám tiếng 
rưỡi đồng hồ kể cả nghỉ ngơi và đi, tốc độ trung 
bình chỉ ngoài 4 cây số một giờ. 

Cuộc thử thách đầu tiên đã hoàn tất một cách 
tốt đẹp không kể đến một vài con rẽ ngoặc sai 

lối nhưng chúng tôi cũng đã hoàn tất đọan 
đường dự tính trong thời gian tính trước.  

Lần đi thử thứ nhì, rút kinh nghiệm từ lần 
trước, lần này dự tính đi từ CP3 đến CP7, chiều 
dài 53.5 cs. Lại khởi đầu lúc 8 giờ sáng, chúng 
tôi bắt đầu bằng đọan 1000 bước leo núi 
(thousand steps), lần này chúng tôi thực sự nếm 
mùi đau khổ của cuộc đi bộ nhưng may mắn 
thay vì chúng tôi bắt đầu cuộc đi trong lúc ai 
nấy đều còn đầy đủ sinh lực của buổi sáng, 
năng lượng lưu trữ từ đêm hôm trước nên 
chúng tôi không cảm thấy đuối sức lắm. Sau 
khi lên hết 1000 bước này ai nấy đền thở phào 
tưởng chừng những thử thách gay go đã qua, 
đọan còn lại cho đến CP4 cũng không phải là 
dễ, chúng tôi đến CP4 vào lúc 11 giờ trưa, trải 
qua một đọan đường dài 13 cs. Từ CP4 chúng 
tôi đi tương đối dễ đi, đến CP5 khỏang 1 giờ 
trưa và được cung cấp bữa ăn trưa do người 
bạn đồng sở tiếp tế, sau đó lên đường lại vào 
lúc 2 giờ. Chỉ có một đọan ngắn gần 2 cs là lên 
dốc còn lại là đọan đường bằng phẳng (trên 
đường rầy xe lửa cũ trước đây đã được  lấp lại 
làm đường cho người đi bộ và đi xe đạp), cho 
đến CP6 lúc 5.30 chiều, đi được 15 cs, chúng 
tôi bắt đầu thấy trời hơi tối lại vội vã lên đường 
nhưng chỉ một lúc sau là phải lục trong hành 
trang mang theo để lấy đèn pin mà đeo vào đầu 
để đi cho sáng. Mặc dầu hơi sáng trăng nhưng 
ánh trăng không đủ soi sáng mặt đường cho 

 
Nghỉ ngơi sau 35.5 cây số, người nằm, người 

đứng ngổn ngang. 
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chúng tôi. Suốt đọan đường 15 cây số cho đến 
CP7 đường đi cũng bằng phẳng và chúng tôi 
đến CP7 vào lúc 8.30 tối, sau một ngày dài mệt 
mỏi chúng tôi được người bạn đồng sở tiếp đón 
với một bữa ăn nóng sốt sẵn sàng do bà ta nấu 
rất hấp dẫn, chúng tôi đã hoàn tất được 53.5 cs 
trong ngày đó, tất cả nhóm đền quyết định 
ngưng tại đó và trở về nhà luôn thay vì tiếp tục 
đi thêm 4 cs nữa cho đủ 57.5 cs. Thế là chúng 
tôi lên xe do hai vợ chồng người tình nguyện 
đến đón đi về nơi khởi hành lúc ban sang để lấy 
xe. 

Mặc dầu những người đi trước khuyên phải làm 
quen với toàn bộ đoạn đường 100 cây số này 
trước ngày đi thực sự để biết rõ sẽ phải đương 
đầu với những khó khăn nào để chuẩn bị tinh 
thần đầy đủ nhưng chúng tôi đã không theo 
đúng lời khuyên này. Chúng tôi đã để chừa lại 
đúng đọan đường cam go nhất cho chuyến đi 
chính thức sau này. 

Nhờ là chúng tôi đi vào ngày thứ Bảy nên ngày 
hôm sau nghỉ ngơi cũng đủ và trở lại làm việc 
ngày thứ Hai không có vấn đề gì. 

Sau hai lần tập luyện trọn ngày chúng tôi đã 
cảm thấy yên tâm phần nào là có thể hòan tất 
chuyến đi 100 cây số vào hai tuần lễ sắp tới 
đây. Suốt hai tuần còn lại trước ngày thực sự 
cuộc đi bộ chúng tôi chỉ đi bộ bình thường mỗi 
buổi trưa 5-6 cây số mà thôi. Ngoài ra trong 
suốt 8 tuần lễ từ ngày đăng ký chính thức xong, 

mỗi tuần tôi đã can đảm để xe ở nhà và đi bộ đi 
làm từ nhà đến sở và chiều đi trở về nhà, tổng 
cộng 24cs một ngày đi như vậy. Trong suốt 
mấy tuần lễ sau khi đăng ký, mỗi tuần tôi đã đi 
bộ tổng cộng khoảng 50 cây số để chuẩn bị cho 
cuộc đi bộ này. 

Để chuẩn bị cho cuộc đi bộ chúng tôi phải 
trang bị một “túi lưng lạc đà” tiếng chuyên môn 
cho dân đi xe đạp hay đi bộ leo núi là thế còn 
người bình thường thì nó chỉ là túi đựng 
khoảng 1.5 đến 2 lít nước đeo trên lưng để 
uống nước dọc đường qua một ống cao su dẫn 
từ bọc nước đến miệng qua vai. Bình này rất 
thuận tiện vì không cần phải lấy bình ra khỏi 
bao đeo lưng mà chỉ cần xoay mở nút rồi hút 
nước từ ống mà thôi. Chúng tôi phải chuẩn bị 
quần áo ấm, vớ khô để thay đổi sau vài chặng 
đường, một đôi giầy sơ cua, áo mưa, đồ ăn vặt 
như trái cây khô, hạt điều rang muối, đậu 
phụng rang muối, kẹo, sô cô la, đồ dùng cá 
nhân và một hộp đồ cứu thương cá nhân. Ngoài 
nước là chính yếu, chúng tôi còn được khuyên 
mang theo nước có chất bổ, chất đạm để uống 
dặm theo với nước để khỏi thiếu dinh dưỡng và 
có đủ chất muối và đường rất cần thiết cho 
người hoạt động.  

Một điều quan trọng nữa là phải chuẩn bị đôi 
chân thật kỹ trước khi đi để giảm cơ hội cho 
bàn chân khỏi bị phỏng nước bằng cách dùng 
băng keo to bản dán bọc kín bàn chân, giữa 
những ngón chân và dọc theo phần trên gót 
chân nữa. Phần gót này hay bị phỏng nước 
nhiều nhất. Chính nhờ lời khuyên này mà 
chúng tôi đã tránh được nhiều đau khổ sau cuộc 
đi bộ đó. 

Chúng tôi phải tổ chức nhóm ủng hộ để tiếp tế 
bữa ăn và chuẩn bị chuyên chở đồ đạc quần áo 
lều chõng tại điểm hẹn, dựng lều, cung cấp và 
chuẩn bị cho bữa ăn tối trước khi nghỉ ngơi qua 
đêm. Nhóm này còn phải thu dọn lều chõng, 
thu gom đồ đạc của chúng tôi rồi lên đường 
theo chúng tôi để giúp đỡ trong suốt hành trình 
còn lại của chúng tôi. 

Ngày đi chính thức rồi cũng đến, hẹn nhau từ 
8.30 sáng mà mãi đến 9.15 tất cả mới có mặt 

 
Tay cầm bản đồ dò đọc thật kỹ 

 mà vẫn đi lạc, lạ thật! 
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đầy đủ tại Jells Park, đăng ký, uống nước, chụp 
hình và nôn nao chờ đợi cũng vui vui vì chung 
quanh chúng tôi là cả ngàn người khác cũng 
trong một tâm trạng như chúng tôi vì nhóm ủng 
hộ cũng có mặt để đưa tiễn, thu nhặt đồ đạc 
không cần thiết phải mang theo vv..  

Mười, chin, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, 
một và dấu hiệu khởi hành đã ra, chúng tôi 
không thể nào bước đi nhanh cho được vì 
chung quanh chúng tôi là những hơn 800 người 
khác cùng đi trong lúc này.  

Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là thả bộ 
theo dòng người chung quanh trong suốt 2 cây 
số đầu tiên. Không thể nào vượt qua đám đông 
để đi nhanh cho được, gần 1 tiếng đồng hồ sau 
mà chúng tôi chỉ đi được hơn 2 cây số, tôi và 
một bạn cùng nhóm cố gắng chen qua những 
nhóm nhỏ để đi nhanh một chút và rồi người 
thứ ba trong nhóm cũng theo kịp đến và rồi 
cuối cùng cả 4 chúng tôi tái hợp để đi chung 
cạnh nhau. Lúc này đoàn người đã bắt đầu dãn 
ra rất nhiều, nhóm chúng tôi có thể đi chung 
với một tốc độ nhanh hơn. Hôm nay chúng tôi 
không bị lạc đường nữa vì đã được ban tổ chức 
đánh dấu rất rõ ràng bằng những nơ đỏ trắng 
trên cành cây, trên thân cây vv, trước buổi tối 
họ tăng cường những dấu hiệu này với những 
cọng dây ni lông tự sáng trong đêm tối để đánh 
dấu cho chúng tôi rất dễ theo. Vậy mà chúng 
tôi cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến 
được CP1 lúc gần 12 rưỡi trưa, vội vã đăng ký, 
uống nước, vơ vội một quả chuối, một quả táo 
do ban tổ chức cung cấp rồi lại vội vàng lên 

đường. Tiếp tục đi đọan CP1-CP2 tương đối 
khó hơn đọan đầu nhưng đã đi qua một lần, 
chúng tôi cảm thấy quen thuộc và dễ đi hơn lần 
đầu. Đến CP2 lúc hơn 2 giờ, đăng ký và đi tìm 
người ủng hộ cung cấp thực phẩm ăn trưa một 
hồi lâu mà không biết họ ở đâu, cuối cùng 
chúng tôi cũng tìm ra họ nhưng đã phí gần 45 
phút đồng hồ, vội vã ăn thật nhanh rồi lại lên 
đường. Vì sự chậm trễ của nhóm ủng hộ mà cả 
ba nhóm chúng tôi lại gặp nhau ở đây. Nhóm 
chúng tôi khởi hành trước vì đã nghỉ ngơi đầy 
đủ. Trong lúc chờ đợi đồ ăn tôi đã không chịu 
được đói mà đã ăn hết 4 lát bánh mì quẹt bơ 
đậu phụng và mứt rồi nên không cảm thấy đói 
như mấy người đồng nhóm, ngoài ra tôi cũng 
đã uống mấy ly trà và cà phê cho tỉnh người 
rồi. 

Từ CP2 (Lysterfield Lake Picnic Park) đến 
CP3 chúng tôi đi thật nhanh, đến nơi lúc 5.30, 
tôi bị vọp bẻ mấy lần, may là ông bạn cùng 
nhóm biết xoa bóp (xin lỗi, không phải theo lối 
phục vụ của mấy cô gái Thái Lan) đã giúp tôi 
đi lại được như trước, đồng thời cô bạn nhóm 
ủng hộ cũng cho tôi hai viên thuốc đau lúc đón 
gặp giữa đường tiếp tế nước uống nên tôi đã 
gần như hết cả đau mà có thể tiếp tục đi như 
trước. Tại CP3, tôi xếp hàng chờ để được xoa 
bóp gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà nhóm ủng hộ 
cũng chưa thấy, một mặt phải tranh thủ leo 
1000 bước trong khi còn thấy ánh sáng mặt trời 
nên tôi bỏ cuộc chờ xoa bóp và chờ bữa cơm 
tối mà giục ba người kia lên đường. Qua khỏi 
đọan núi dốc này thì trời vừa sập tối, chúng tôi 
phải lấy đèn ra soi để đi. Từ đây chúng tôi mới 
thấy sự công hiệu của mấy cọng dây ny lông tự 
sáng là hay và quan trọng vì chúng nổi bật 
trong đêm. Gặp gia đình cha mẹ một người 
trong nhóm cung cấp thêm đồ ăn tối với món 
cơm nóng sốt đã làm chúng tôi quên bớt sự mệt 
mỏi mà tiếp tục đi sau đó một cách tốt đẹp. 

Đọan đường từ CP3 đến CP4 cũng không cam 
go cho lắm nên chúng tôi đi cũng đến nơi CP4 
(Orlinda Primary School) lúc 9.30 tối mà 
không gặp khó khăn nào. Lại hội ngộ với hai 
ông bà cha mẹ của Evan, uống trà, uống súp 
nóng và bánh ngọt xong, chúng tôi lại lên 
đường tiếp tục cuộc hành trình đến CP5 là nơi 

Quang cảnh ở đỉểm khởi đầu
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nghỉ qua đêm, đọan đường này tự dưng sao 
hôm nay lại dễ thương chi lạ, toàn là xuống dốc 
là chính thôi, tôi không hề than phiền một tiếng 
nào cả (sau hơn 12 giờ đi bộ liên tục thì xuống 
dốc là một ân huệ). Chỉ có một vài đọan ngắn 
là phải leo dốc thôi chứ không cam go lắm và 
cuối cùng chúng tôi cũng đến CP5 (MtEverlyn 
Football Ground) vào lúc 12 giờ đêm. Nói chứ 
có ai tin là theo lịch trình chuyến đi mà một 
người trong nhóm đã tính toán trước, dựa trên 
các dữ liệu căn bản qua hai chuyến đi bộ thực 
tập của chúng tôi, ghi là chúng tôi sẽ đến CP5 
lúc 11.59.23. Chúng tôi đã theo đúng kế họach 
một cách hoàn chỉnh gần chính xác như những 
tính toán cho các phi thuyền không gian vậy. 
Thật là ngạc nhiên thích thú phải không? 

Cha mẹ của Evan đón chúng tôi về cắm trại sau 
vườn nhà một người bạn cùng sở đã có nhã ý 
cho mượn sân sau để chúng tôi dựng lều ngủ 
qua đêm. Lều đã được cha mẹ Evan dựng sẵn, 
Jill và Mark chủ nhà vẫn còn thức chờ chúng 
tôi, mấy đứa con nhỏ của họ đã ráng thức chờ 
chúng tôi cho đến gần 11 giờ mà chúng tôi vẫn 
chưa tới nên cha mẹ chúng đã bắt chúng đi ngủ 
rồi. Các cháu bé này vì nghe nói có người lạ 
đến nhà chúng cũng rất kích thích và lấy làm lạ 
sao có những mười mấy người đến nhà chúng 
cắm trại dựng lều ở thì cũng là một điều lạ rồi. 

Sau khi tắm rửa xong ngồi uống một ly trà 
nóng và nói chuyện xã giao với chủ nhà một 
lúc là đã thấy 1.30 sáng, chúng tôi từ giã chủ 
nhà đi nằm một chút. Vào lều, tôi trải bao ngủ 
ra, trải tấm nệm lót mỏng và để sẵn đèn pin, 
quần áo cho ngày hôm sau, giấy tờ ở đầu nằm 
xong tôi tưởng có thể ngủ được ngay, lăn qua 
trở lại thật nhiều không làm sao nhắm mắt 
được, tôi đành nằm đó chịu trận, mặc dầu có 
nhớ đến kỹ thuật đếm cừu nhảy hàng rào để ru 
ngủ cũng chẳng giúp gì hết, trong khi đó lại 
tiếp tục nghĩ đến nhóm thứ 2 và thứ 3 còn đang 
trên đường đi chưa đến chỗ nghỉ như chúng tôi, 
đúng 3.30 sáng, tôi nghe tiếng ồn ào của nhóm 
2 mới đến, tôi bật dậy hỏi thăm Robyn và Steve 
vài câu tại sao trễ thì được biết một trong 4 
người bị đau đầu gối và hông nên cần được trị 
liệu tại một trạm nghỉ nên trễ mất mấy tiếng 
đồng hồ. Sau một hồi lâu có lẽ mệt quá tôi 

thiếp đi được một lúc thì đã nghe tiếng chân 
cha của Evan đi lục đục đánh thức nhóm chúng 
tôi dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường. Làm vệ 
sinh, ăn sáng xong ông chở chúng tôi ra CP5 để 
đang ký khởi hành cho ngày mới. Bấy giờ là 
đúng 6.30, trễ nửa tiếng đồng hồ theo kế họach 
của Norm. 

Thời gian trôi qua mau, chúng tôi vượt qua 
đọan leo dốc ngắn xong là một đọan đường dài 
bằng phẳng suốt gần 30 cây số nơi mà rất nhiều 
người bỏ cuộc vì sau một ngày dài mệt mỏi 
trước đó. Rải rác trước và sau chúng tôi là 
những nhóm khác, trai có gái có, già có trẻ có, 
đủ hạng người, đủ lứa tuổi đều tham dự cuộc đi 
bộ này. Dọc đường tôi cũng có hỏi thăm nói 
chuyện xã giao với bạn đồng hành, người làm 
nhà băng, kẻ là sinh viên, người làm kế toán, kẻ 
chuyên viên điện toán, người làm nhân viên 
nhà băng, giám đốc công ty, về hưu, công tư 
chức v v. Kể cũng vui vì đâu phải chỉ riêng 
mình nhóm chúng tôi phải xin nghỉ làm một 
ngày thứ Sáu để đi bộ hành xác không đâu? 
Trời cũng không phụ long chúng tôi vì cả hai 
ngày đi đều khoảng 30 độ C nên mặc dầu hơi 
nóng một tí nhưng rất tốt so với mưa gió ướt át 
leo đồi núi trơn trượt rất khó khăn, bẩn thỉu. 
Chúng tôi uống nước rất nhiều một phần vì trời 
nắng, một phần vì đi bộ mệt. Đến CP6 lúc 9.30 
nghỉ ngơi ăn uống một lúc cho đến khoảng gần 
10 giờ chúng tôi lên đường tiếp tục đi. Đoạn 
đường từ CP5 đến CP7 như đã nhắc đến trước 
trong lúc tập luyện không có gì hay ho, đường 
đi bằng phẳng trên đường rầy xe lửa cũ lấp lại. 
Đến CP7 lúc 12.30 ăn trưa nghỉ ngơi đến 2 giờ 
chúng tôi tiếp tục đi đọan chót leo lên đỉnh núi 
ngọn Donna Buang. Chỉ còn 11.5 cây số nữa là 
hoàn tất cuộc hành trình. Sau một đọan ngắn 
bằng phẳng bắt đầu xong là chúng tôi đi ngay 
vào con dốc lên núi, đây là khúc châm nhất 
trong cuộc đi bộ này. Nhìn trên bản đồ thì 
đường thẳng, tưởng bở là dễ ăn, nhưng trên 
thực tế lại khó ăn hơn nhiều. Nói hơi quá là con 
dốc dựng đứng lên nhưng trên thực tế chỉ 
khoảng 30-40 độ là đủ muốn chết rồi sau gần 2 
ngày trời thì con dốc núi lại càng kinh khủng 
hơn lên mấy lần. Cứ một đọan ngắn là tôi phải 
dừng lại nghỉ lấy sức, thở dốc, khô miệng, tay 
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chân đau nhức, mấy chỗ phỏng nước bắt đầu 
hành hai bàn chân tôi. Mỗi bước đi trong vài 
cây số kế tiếp nữa thôi là tôi đã đi hết 100 cây 
số rồi, ráng lên Tom (người trong sở biết tôi 
qua tên là Tom vì tên tôi cũng na ná đọc như 
thế nên tôi nhận tên đó cho tiện gọi). Cơ thể thì 
mệt mỏi, rã rời, đầu óc cũng uể oải sau gần hai 
ngày trời mệt nhọc đã đi gần hết đọan đường 
gay go, chỉ còn một chút nữa thôi, không thể 
nào bỏ cuộc được, thế là lại cố gắng lê đôi 
chân leo núi. Sao con dốc này lại cao như thế? 
Sao đọan đường này dài như thế? Sao đi mãi 
chẳng tới trạm nghỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ vẩn 
vơ trong trí óc tôi. Lúc mệt thì nhìn cái gì 
cũng thấy trái ý mình hết. 

Mãi đến khi chúng tôi lên hết đọan đường dốc 
và chỉ còn 3.5 cây số nữa là hoàn tất, chúng 
tôi được nghỉ ngơi một lúc, uống một ly Milo, 
ăn quả chuối rồi lại tiếp tục. 

Ba cây số, rồi hai cây rưỡi, hai cây …. sao mà 
mỗi lúc cọc cây số càng xa nhau nhiều hơn, 
ngược với nguyên lý và thực tế, một cây số 
lúc này có lẽ dài hơn một cây số ở nơi khác, 
thật là so sánh 1 kí vàng với một kí bong gòn 
cái nào nặng hơn?. Cuối cùng rồi chúng tôi 
cũng đến mốc 1 cây số, nhóm chúng tôi ngưng 
lại chụp một tấm hình kỷ niệm. Cây số cuối 
cùng rồi cũng qua đi, tôi đã nghe tiếng reo hò 
chúc mừng của những người bà con thân thuộc 
của những người điên khùng tự dưng tự làm 
khổ thân thể, tự nguyện đi bộ 100 cây số để gây 
quĩ cứu trrợ người nghèo, phía bên trên đỉnh 
núi. Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng sẽ được 
họ reo hò chào đón, chúc mừng thành công 
trong cuộc đi bộ này. Và cái gì phải đến đã đến, 
tôi cũng đã đang đi qua trước mặt nhóm người 
đi đón, họ reo hò chúc mừng làm tôi cũng cảm 
động chảy nước mắt, phần vì mừng cho bản 
thân đã hoàn tất được một việc mà sau khi hoàn 
tất tôi không cảm thấy khó bằng trước khi làm 
được việc đó. Câu ca dao “Đường đi khó không 
khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng 
người ngại núi e sông” thật là đúng. Trước khi 
đi ai mà nghĩ là mình có thể đi bộ 100 cây số? 
Bây giờ thì 100 cây số đối với tôi không  còn là 
chuyện không tưởng nữa rồi. 

Có những đọan một bên là dốc núi, một bên là 
cheo leo, tụt xuống là đi tuốt xuống khe bên 
dưới rất khó leo lên lại được lắm, có đọan 
người ta phải thả những khúc dây thừng dài để 
nắm mà leo nếu cần hay nếu muốn. Tôi đi vượt 
qua một bà nọ trông rất là buồn cười vì lối ăn 
mặc của bà ta có vẻ hơi bất thường một chút, 
nếu tôi không nói một cách bất lịch sự là một 
bà điên. Bà ta xin nhóm tôi một ít nước 

gatorade vì bà gần kiệt sức, Evan cho bà uống 
một chút trong bình của anh ta, xong chúng tôi 
tiếp tục leo núi. Một lúc sau trong khi ngừng lại 
nghỉ ngơi, bà nọ lại có dịp qua mặt chúng tôi và 
sau đó tôi lại có dịp qua mặt bà, tôi trao đổi vài 
câu xã giao với bà thì được biết bà cũng có biết 
một vài người làm việc trong cơ quan của tôi 
làm việc như David và Gary. Tôi hỏi bà David 
và Gary nào? Bà nói Anderson và Liddle. Tên 
hai người CEO và Phụ tá CEO của Tổng cục 
Kiều Lộ nơi chúng tôi đang làm việc. “Tôi là 
một trong những Tổng Cục Trưởng của Bộ 
Công chánh” (mà chúng tôi làm việc trong đó) 
bà ta nói. Sau đó tôi vượt qua bà ta và không 
gặp lại bà nữa mãi cho đến lúc nghỉ ngơi trên 
đỉnh núi tôi thấy bà ta đi qua điểm kết thúc sau 
tôi khoảng 20 phút. 

Một cuộc đi bộ tuy chẳng có gì là đáng kể 
nhưng đối với tôi, ở vào lứa tuổi ngoài năm 
mươi và gần sáu mưoi, tôi rất lấy làm phấn 
khởi và hãnh diện vì tôi còn đủ sức chịu đựng 
dẻo dai, còn bền chí để hòan tất một đọan 
đường dài như thế thì hy vọng tôi có đủ sức 

 
Những khuôn mặt sung sướng sau khi hoàn tất 

chuyến đi. 
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phấn đấu để có thể qua khỏi nhiều thử thách 
trong tuổi già sắp đến với tôi trong nay mai. 
Đây chỉ là một vài điểm ghi lại để nhớ đến một 
kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời tôi và cũng là 
một lời nhắc nhở của chính tôi cho chính tôi là 
những người sắp đến tuổi về hưu thì việc đi bộ 
không những đem lại cho cơ thể được hoạt 
động nhanh nhẹn, dẻo dai mà còn làm cho tinh 
thần nhẹ nhàng thoải mái, giúp chúng ta sống 

dễ chịu hơn là những người thiếu hoạt động. 
Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể dẻo 
dai bền bỉ giúp người về hưu sống thoải mái 
trong những ngày đã trả nợ cho đất nước xứ sở 
mà ta đã “xin nhận nơi này làm quê hương thứ 
hai” nơi đã cưu mang chúng ta trong suốt mấy 
chục năm qua. 

Lê Nguyên Thông - Melbourne 14/4/2005 

 

Le  semeur,                     
de Victor Hugo               
 
C'est le moment crépusculaire.                   
J'admire, assis sous un portail,                             
Les restes de jour dont s'éclairent 
Les dernières heures de travail. 
                                                  
Dans les terres de nuits baignées, 
Je contemple, ému, les haillons 
Du vieillard qui jette à poignées 
La moisson future aux sillons . 
                                           
Sa  haute  silhouette noire 
Domine  les  profonds  labours. 
On  sent  à  quel  point  il  doit  croire 
A  la  fuite  des  jours. 
  
Il  marche  dans  la  plaine  immense, 
Va, vient, lance  la  graine  au  loin, 
Rouvre  sa  main  et  recommence, 
Et  je  médite, obscur  témoin, 
                 
Pendant  que, déployant  ses  voiles, 
L'ombre  où  se  mêle  une  rumeur, 
Semble  élargir  jusqu'aux  étoiles   
Le  geste  auguste  du  semeur      
                             

 
 
      
     
 

 

 

 

 

 

Người  gieo  mạ   
Phỏng  dịch  thơ  cuả  Victor  Hugo 
                                                                         
Trước  cổng  nhà  ai  một  buổi  chiều, 
Hoàng  hôn  vừa  xuống, gió  hiu  hiu ; 
Ta  ngồi  lặng  ngắm  trên  đồng  vắng 
Ai  còn  lam  lũ  giữa  cô  liêu . 
 
Xót  thương  kiếp  phận  kẻ  long  đong, 
Áo rách  trên  vai , chẳng  nản  lòng, 
Từng nắm  đang  gieo  trên  luống  ruộng, 
Lúa  mùa  sắp  tới  của  lương  nông .   
 
Dáng  hình  vạm  vỡ  của  nông  phu 
In  bóng  lên  trên  luống  ruộng  sâu . 
Văng  vẳng  ta  nghe  qua  đêm  tối  
Tiếng  lòng  tin  tưởng  ở  mùa  sau . 
 
Ta  là  nhân  chứng  buổi  chiều  nay 
Của  kẻ  cô  đơn  mãi  đắm  say 
Trong  nghiệp  con  người  lam  lủ  ấy 
Ðể  gieo  mầm  sống  của  ngày  mai. 
 
Hoàng  hôn  mờ  phủ  cánh  đồng  xanh  
Cảnh  vật  về  đêm  đã  lịm  dần. 
Cử  chỉ  uy  nghiêm  người  gieo  mạ 
Dường  như  lan  rộng  tận  thiên  thanh . 
 
Tô  Văn  phỏng  dịch                      
(05/05/2004) 
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(Hồi 2) 
 
Trịnh hảo Tâm 
 
Kính thưa qúy ái hữu Công Chánh, 
 
Ðiều trước tiên tôi xin thưa cùng quý ái hữu là 
việc nước tôi làm ở đây không cùng nghĩa với 
câu: “Tôi không phải là thần thánh, tôi thức 
khuya dậy sớm để làm việc nước...” của cố 
Tổng Thống Ngô Ðình Diệm thường nhắn với 
đồng bào. Việc nước tôi làm ở đây trong ngành 
của chúng ta là những việc liên quan về nước, 
một chất lỏng rất cần thiết cho sự sống là một 
trong 5 chất căn bản cấu tạo nên địa cầu là 
“Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ”.  
 
Cách đây mấy số Lá Thư tôi có viết bài “Tôi 
Làm Việc Nước” kể lại những kỷ niệm vui 
buồn (vui rất nhiều nhưng buồn rất ít vì tôi 
thường khôi hài hoá chuyện buồn ) trong những 
năm mới ra trường làm trong Nha Thủy Vận và 
có hứa sẽ viết tiếp hồi 2 kể những chuyện bên 
lề trong 20 năm tôi làm việc nước ở xứ cờ hoa 
đế quốc Mỹ. Ở VN công chức là “bậc phụ mẫu 
chi dân”, công chức trong ngành công chánh 
được bà con gọi là quan “kinh lý, bác vật, 
trường tiền”, còn bên này làm công chức 
như tôi ở sở thì bị dân chưởi, xếp đì còn về 
nhà thì làm tài xế, con sen lái xe, nấu bếp 
giặt đồ. “Trong đầm gì đẹp bằng...sen”, con 
sen còn được ông chủ... khen đẹp những 
lúc bà chủ vắng nhà, còn tôi thì không 
được ai khen! Hồi xưa những người ra 
trường Công Chánh được người ta gọi là 
quan kinh lý, bác vật, tôi không biết rõ ý 
nghĩa và nguồn gốc những tên gọi này từ 
đâu? “Kinh Lý” chắc là do hai chữ kinh 
nghiệm và lý thuyết, sau này chữ “kinh lý” 
còn có nghiã là đi thực tế tham quan hay 
“thăm dân cho biết sự tình như “Tổng 

Thống đi kinh lý”. “Bác Vật” là người biết 
nhiều về khoa học, kỹ thuật, “bác” là uyên bác, 
“vật” là vật lý, không biết có đúng không? Hay 
“Bác Vật” là bác của...loài vật? Còn “Trường 
Tiền” là tiếng ở đầu thế kỷ 20 gọi cho ngành 
Công Chánh: Ty Công Chánh thì người ta gọi 
là Sở Trường Tiền. Tôi không biết nguồn gốc 
của chữ này, có thể “Trường Tiền” có nghĩa là 
đường và cầu từ tiếng Hán? Mong những bậc 
trưởng thượng Nho thâm, Hán rộng vui lòng 
chỉ giáo. 
 
Trong bài “Tôi Làm Việc Nước”  hồi 1 tôi kể 
lại sau khi ra trường tôi nộp đơn ở 2 nha thuộc 
Bộ Giao Thông Công Chánh là Nha Lộ Vận và 
Thủy Vận. Tên của 2 Nha này khiến tôi cũng 
hơi ơn ớn vì nghe hao hao như “tử lộ” và “tự 
vận”! Tôi “nghỉ sao nói vậy”  nên có chì thất 
thố xin lỗi hương hồn thầy Nguyễn Văn Cừ cựu 
giám đốc Nha Lộ Vận và hai ái hữu niên 
trưởng Chu Bá Tường, Trần Văn Thu cựu giám 
đốc Nha Thủy Vận. Nha Thủy Vận có Sự Vụ 
Lệnh tuyển dụng trước nên tôi đi làm cho Nha 
Thủy Vận. Nha Thuỷ Vận có nhiệm vụ bảo 
đảm an toàn cho hệ thống lưu thông đường biển 
(Sở Hàng Hải Thương Thuyền) và hệ thống 

 Trịnh Hảo Tâm trên tàu đo đạc ở Nhật năm 1974 
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đường sông (Sở Hàng Hà). Sau khi ngồi ở Nha 
trên đường Lê Lợi vài tháng để học về luật lệ 
hàng hải với chị Lê Thị Anh cử nhân luật (hiện 
ở Pomona California và vẫn còn đi làm), tôi 
được chuyển sang Sở Hàng Hà ở Thị Nghè 
cạnh bờ sông Sài Gòn mà bây giờ sở Hàng Hà 
của tôi ngày trước nghe nói đã dời đi nơi khác 
thành công ty gì đó và vị trí này hiện nay hình 
như là đầu cầu để xây cây cầu qua bên Thủ 
Thiêm? Chắc biết tôi thích...du lịch nên qua Sở 
Hàng Hà tôi có...hàng hà sa số dịp may cho tôi 
thực hiện giấc mộng du lịch hải hồ như Ty Hải 
Ðăng Hải Hiệu quản lý điều hành, tu bổ tất cả 
các hải đăng, đèn hiệu, phao hiệu trên toàn 
quốc. Ty Công Tác Hàng Giang phụ trách xét 
duyệt các công trình xây dựng trên sông có thể 
gây cản trở việc lưu thông như các cây cầu bắt 
ngang sông rạch (tầm gió có đủ cao hay 
không?), các cầu tàu bốc giở hàng hoá, các xà 
lan bán xăng dầu, khai thác cát dưới lòng 
sông...Phòng Giám Thị Giang Thuyền phụ 
trách đăng bộ và cấp giấy phép lưu thông cho 
tất cả các giang thuyền mang số đăng bộ bắt 
đầu bằng chữ HF cũng như cấp bằng Tài Công, 
Thợ Máy. Ty Thủy Ðạo có nhiệm vụ đo đạc và 
lập bản đồ thủy đạo các tuyến lưu thông đường 
sông và cửa biển quan trọng như sông Lòng 
Tào cho thủy trình Vũng Tàu đến thương cảng 
Sài Gòn, kinh Cây Khô-Chợ Gạo nối Chợ Lớn 
tới Mỹ Tho cho các ghe chài chuyên chở lúa 
gạo, hai sông Tiền Giang, Hậu Giang cho tuyến 
đường qua Pnom Penh (Cambodia). Nha Địa 
Dư Quốc Gia trên Đà Lạt thì lập bản đồ ghi cao 
độ còn Ty Thủy Đạo thì ngược lại lập bản đồ 
ghi độ sâu nghĩa là số âm nếu chọn 0 là cao độ 
của mực nước biển trung bình. Nếu dò sông, dò 
biển, thám sát đo đạc thấy chỗ nào cạn tàu 
thuyền lưu thông không được thì phải hợp đồng 
cho xáng nạo vét. Lòng sông thay đổi quanh 
năm cũng như hai bên bờ chỗ lở chỗ bồi: 
 
Dòng sông bên lở bên bồi 
Có sông lở hết cả bờ hai bên! 
 
Công việc rất nhiều ở cấp quốc gia kinh tế 
chiến lược đại sự mà kinh phí và nhân sự của 
Ty Thủy Ðạo rất là hạn hẹp, làm việc gian nan 
cực khổ mà tên Sở Hàng Hà nhiều người còn 

không biết đến! Ngày đêm chúng tôi lặn hụp 
trên sông đo đạc, những chỗ nào cạn thì cho 
xáng đào để tàu bè lưu thông dễ dàng không bị 
mắc cạn nhưng lương thì ba cọc ba đồng. 
Trong khi những thương cảng béo bở như 
thương cảng Sài Gòn lại trực thuộc...Phủ Thủ 
Tướng và giám đốc là em ruột của Thủ Tướng 
luôn! Những tàu hàng lớn neo đậu ngoài Vũng 
Tàu chi phí cho mỗi ngày chờ đợi rất cao, 
muốn có chỗ đậu và vào thương cảng sớm phải 
có...phép của giám đốc thương cảng. Sau khi 
thay tên đổi chủ Sở Hàng Hà vẫn tiếp tục gíúp 
cho những người đi biển, sau 1975 những bản 
đồ do Ty Thủy Ðạo ấn hành được cán bộ chế 
độ mới sau khi kiểm kê cho cân kí lô bán ra 
ngoài để lấy tiền bỏ túi cũng giúp được không 
biết bao nhiêu thuyền nhân vượt biên đến bến 
bờ tự do. Sở Hàng Hà còn có Ty Ðào Kinh mà 
những sinh viên mới ra trường Công Chánh vào 
làm cho Sở Hàng Hà đều phải...kinh qua! Sau 
khi được phong cho chức “Trưởng Xáng” và 
được giao cho một chiếc xà lan có gắn một cái 
máy vừa quậy vừa hút bùn dưới đáy sông và 
thổi lên bờ. Ai muốn đấp nên nhà, lấp ao rau 
muống, ao nuôi cá vồ chỉ cần liên hệ với 
Trưởng Xáng, một chầu nhậu, một ánh mắt nụ 
cười của con gái gia chủ, chỉ cần Trưởng 
Xáng... thổi cho một buổi là mọi việc xong 
ngay! Làm xáng thì sáng làm, chiều nhậu và tối 
xỉn. Những sinh viên mới ra trường thanh tú, 
nho nhã, trong trắng, trinh nguyên sau một thời 
gian đi xáng đều trưởng thành...trong khói lửa! 
Ai không tin thì cứ hỏi ái hữu Ðặng Ðào Lộc ở 
Long Beach California thì sẽ biết! Tên vận vào 
người, vừa hái được đào, vừa bắt được lộc nên 
một chiều năm 1977, 78 gì đó sau một chầu 
nhậu, ái hữu Ðặng Ðào Lộc xuống chiếc tàu 
nhỏ nhưng máy mạnh dùng kéo xà lan xáng để 
ngủ, ai ngờ anh tài công say xỉn sao đó nổ máy 
phóng một mạch...qua tới Thái Lan! 
 
Năm 1979 sau khi vượt biên tới Mỹ, qua hội Ái 
Hữu Công Chánh tôi có số điện thoại của ái 
hữu Lộc nên gọi thăm anh, hỏi anh bây giờ làm 
gì để mình bắt chước đi làm vì lúc đó còn thất 
nghiệp đang đi học Anh Văn. Ái hữu nói là 
“làm nghề...cờ bạc, mỗi tuần theo xe buýt đi 
đánh bài ở Las Vegas!” nhưng sau đó nghe nói 
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anh xin được vào làm cho hãng máy bay Mc 
Donald And Douglas. Mới đây ái hữu Đặng 
Đào Lộc gọi tôi, giọng quan trọng kỳ kỳ bí bí: 
“Tâm ơi! Vận mệnh đất nước tùy thuộc 
vào...ngành thủy đạo của chúng ta (qua dây 
điện thoại nên không nghe được có mùi rượu 
hay không?). Chỉ có anh mới viết được chuyện 
này (?), tôi muốn nhờ anh về lại một địa điểm 
rất linh thiêng ở gần Phan Thiết để quan sát và 
chụp hình và nơi đây lại liên quan đến ngành 
thủy đạo!” Tôi thắc mắc không tin vào những 
chuyện huyền bí nên hỏi thêm chi tiết thì ái hữu 
Lộc nói: “Để hôm nào có thời giờ gặp nhau tôi 
sẽ nói cho anh nghe! Chuyện này rất quan trọng 
đừng cho ai biết (nhưng viết báo thì được)!” 
 
Cạnh bên sở Hàng Hà ở bờ sông Thị Nghè còn 
có Sở Nghiên Cứu Vật Liệu (Địa Chất) mà ái 
hữu Ái Văn là Chánh Sợ Vợ (ũa quên Chánh 
Sự Vụ) có mấy cô thư ký duyên dáng ngọt 
ngào! Hồi đó độc thân nhưng nghèo 
(bây giờ có vợ nên được xoá đói giãm 
nghèo) nên tôi “kính nhi viễn chi” (đúng 
ra là phải nói “kính lảo đắc thọ” vì các 
cô hình như lớn tuổi hơn tôi) mà lúc đó 
không hiểu sao tôi có một tật rất là kỳ là 
toàn khoái những người... lớn tuổi hơn 
mình! Thấy tôi nhỏ nên các cô đâu có 
nói tuổi thiệt mà tôi lại ngây thơ tin các 
cô mới chết! Hôm Công Chánh Picnic 
Hè 2005 tôi làm Trưởng Ban Ẩm Thực 
nấu ăn (nấu món nào là ra...tro món đó!) 
gặp ái hữu Ái Văn và bà xã. Thấy ái hữu 
càng ...già càng đẹp lảo tôi liên tưởng 
đến câu ca dao (ca xong ăn dao): 
 
Càng già càng dẻo càng dai 
Càng xô lệch gối, càng lay chân giường! 
 
“Muốn ăn bèn gắp cho người”, tôi nói với chị 
Ái Văn bên cạnh có vài ái hữu cùng đứng đàm 
đạo “ Hồi xưa chị đâu có biết, anh Ái Văn 
trong sở Thị Nghè rất hào hoa phong nhã, trưa 
nào cũng dẫn các cô thư ký đi ăn...” Mùa hè 
trời đã nóng làm chị cũng bớt tươi mát khi nghe 
chuyện, bằng giọng Huế ngọt ngào nhưng sắt 
bén: “Ối ...anh ấy làm gì thì làm! Tôi đâu có 
cần ghen làm gì!...” Anh Ái Văn mới điềm đạm 

giải thích thêm bằng một câu chuyện đầy ẩn dụ: 
“Ở trước Chợ Đông Ba Huế có ông già cảnh sát 
giữ lối xe cộ giao thông không cho các bà buôn 
bán ngoài đường. Ông ta rượt các bà chạy để 
bắt và tịch thu đồ. các bà chạy rất nhanh, ông 
cảnh sát rượt theo không bắt được ai nhưng lại 
đưối sức mệt qúa đứng lại thở hổn hển. Để vớt 
vát với dân chúng đang đứng nhìn, vừa ôm 
ngực vừa thở ông ta tuyên bố:” Hôm nay ta tha 
cho đó! Ngày mai có bán nữa là biết...tay ta!”. 
Bắt không được thì...tha làm phúc! 
 
Làm ở Sở Hàng Hà tôi có dịp giang hồ trôi nổi 
nhiều nơi từ cửa biển Thuận An ở Huế cho đến 
mũi Bãi Bùn ở chóp Mũi Cà Mau, các hải đảo 
đều có dấu chân tôi để lại. Trên thế gian cảnh 
nào đẹp cho bằng cảnh đứng trên hải đăng Hòn 
Bảy Cạnh thuộc nhóm đảo Côn Nôn nhìn mặt 
trời mọc vừa nhâm nhi tách cà phê...giả cầy 
bằng bắp rang để tìm lại chút gì để thương để 

nhớ hương vị Sài Gòn! Lãng mạn sao cho bằng 
những buổi chiều tắm biển nước trong xanh 
như ngọc ở Dinh Cậu với các cô gái hải đảo 
Phú Quốc. Những buổi tối ăn chè huyên thiên 
cười nói trong chợ Dương Đông Phú Quốc. Rồi 
tháng 5/1974 tôi qua Nhật học một khoá về Ðo 
Ðạc Thủy Ðạo áp dụng nhiều về vi tính và điện 
tử, thời đó mới vừa phát minh. Tháng 11 cùng 
năm trở về Sài Gòn cũng là lúc chiến trường 
cao nguyên sôi động rồi miền Trung di tản và 
Sài Gòn trong cơn hấp hối. Sổ hộ chiếu thông 
hành còn hiệu lực nhưng tôi không tìm đường 

 
Biển Phú Quốc - nơi tác giả đã từng đặt chân qua  

trong thời gian còn làm việc ở quê nhà 
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ra khỏi nước vì nghĩ rằng sẽ có môt giải pháp 
trung lập nào đó và ra xứ người biết làm gì để 
sống? Tôi ở lại và ngụp lặn nổi trôi trong cơn 
đại hồng thủy. Vì nhu cầu cần người đo đạc để 
đem các con tàu như Thống Nhất vào sông Sài 
Gòn, tôi được lưu dụng đi làm trở lại, Sở Hàng 
Hà được đổi thành Ty Bảo Ðảm Hàng Hải 
thuộc Cục Ðường Biển trụ sở là ngôi Nhà Rồng 
ngói đỏ cạnh bờ sông Sài Gòn đầu đường Trịnh 
Minh Thế. Sau những ngày đầu hồ hởi vì đất 
nước hoà bình, tôi thấy tương lai đen tối cho dù 
là công nhân viên nhà nước vẫn bị trả thù, kỳ 
thị người chế độ cũ, làm ăn bên ngoài thì bị 
cấm đoán nên tôi có ý định vượt biên. Thời 
gian này tôi tình nguyện đi ra các hải đảo để 
khảo sát lập hồ sơ tu bổ các hải đăng luôn dịp 
quan sát đường đi nước bước. Sau 4 tháng 
mướn người đóng ghe ở Cái Răng Cần Thơ, 
cuối tháng 11/1978 chúng tôi lên đường, ông 
già đóng ghe đem ghe không ra cửa Sông Ông 
Ðốc còn chúng tôi 44 người trong đó phân nửa 
là con nít vào rừng U Minh lội sình để ra ghe. 

Ðêm đầu ghe ra tới điểm hẹn nhưng chúng tôi 
ra chưa tới được bờ biển vì sình non quá lún đi 
không nỗi, ghe ra rồi phải neo ngoài biển và 
ông già đóng ghe qúa giang ghe khác về làng 
để tìm cách liên lạc với chúng tôi. Bầy diều hâu 
vần vũ bay đen trên trời theo chúng tôi để chờ 

ăn thịt. Người dân Sông Ông Đốc thấy bầy diều 
biết có người trong rừng vượt biên nhưng công 
an chắc cũng sợ sình lầy U Minh nên không vô 
bắt. Sau một đêm lội rừng không ngủ, một ngày 
đói khát trong rừng tràm chúng tôi cũng lết 
được tới bờ biển và đêm thứ nhì lên được ghe. 
Tài công nhờ ông già mướn đã trả vàng nhưng 
ông ta sợ biển không ra ghe. Ghe máy đã nổ, 
dầu cũng tạm đủ và người cũng không còn 
thiếu ai nên tôi dứt khoát ra đi và tự lái ghe lấy 
với vài người bạn phụ lái mỗi khi tôi quá mệt. 
Sau 3 ngày đêm chống chọi cùng giông bảo 
trên Vịnh Thái Lan, không một ghe hải tặc nào 
dám ra, mấy lần gặp tàu lớn nháy đèn kêu cứu 
họ nháy đáp trả tôi đọc không kịp và họ đi 
luôn. Ðêm thứ 3 bắt gặp nhiều ánh đèn xa tít 
trên mặt biển, chúng tôi biết là đã tới đất liền. 
Một giờ sáng ngày 8-12-1978 ghe MH 3637 
của chúng tôi trườn lên bãi cát trong căn cứ hải 
quân hoàng gia Thái Lan trong tỉnh Songkhla. 
 
Tuổi của tôi theo tử vi Tây phương là tuổi Bát 
Giải tượng trưng bằng con cua hay con dã tràng 
gì đó? Làm lại cuộc đời trên xứ Mỹ cũng không 
thoát khỏi việc nước, ở VN làm thủy vận bây 
giờ làm cấp thủy, số kiếp dã tràng ngày ngày 
“Se cát biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên 
công cán gì!” Hồi 3 lần hồi sẽ kể cho qúy ái 
hữu nghe. 
 
Trịnh Hảo Tâm 
(Cali đang giữa mùa hè   
Biển xanh cát trắng, người xe dập dìu!) 

***** 
Đã phát hành 2 quyển ký sự du lịch “Trên 
Những Nẻo Đường Việt Nam” và “Miền Tây 
Hoa Kỳ” nhiều chi tiết kỳ thú trong giọng văn 
dí dỏm, cả hai sách đồng giá 15 US$ mỗi 
quyển.  Qúy ái hữu ủng hộ người viết xin gởi 
ngân phiếu 15 US$ về tác giả, sách có chữ ký 
được gởi đến tận nhà: 
 
TRỊNH HẢO TÂM 
3683 Hawks Drive 
Brea CA 92823 
Ðiện thoại 714-528-1413 Nhà 
                  909-395-2134 Sở 
Email:  trinhhaotam@hotmail.com 

 
Trên chiếc tàu còn mong manh hơn thế 
nầy, tác giả đã vượt biên tìm tự do … 
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Nam Cát 
 
 
Lời nói đầu: Năm Thân nói chuyện Mậu Thân, 
một mẩu chuyện thương tâm của Huế, đáng 
nhớ và đáng thương. 
 
 
 
Hôm nay tại chùa Bảo Quốc, đến trưa thì sẽ có 
buổi lễ cầu an cho bà mẹ cô Duyên. Cụ ngoài 
60, năm nay cụ cứ “se mình” hoài hoài, và 
hôm nay con gái của cụ với cả gia đình, cùng 
một số bạn bè của cả vợ lẫn chồng đã đến đông 
đủ, chờ đến giờ ngọ làm lễ. 

Cô Duyên là giáo sư trung học tại trường Ðồng 
Khánh, còn chồng là bác sĩ giáo sư tại viện Ðại 
Học Huế. Gia đình có ba con, hai gái và một 
trai. 

Mẹ của cô Duyên là bà Tâm Giao, là một đệ tử 
rất thân thiết của chùa đã hơn bốn mươi năm 
qua, cũng như hai cụ thân sinh của bà trước 
đây, và nay đến gia đình cô Duyên, thế là cả ba 
đời làm đệ tử cốt cán của chùa. 

Thân sinh của bà Tâm Giao từ Nghệ An vào 
kinh làm việc tới chức vụ Thị Lan Bộ Lễ, rồi 
về hưu, và đã chọn ở lại Huế không trở về quê 
quán nữa. Hai cụ chỉ có một cô con gái là bà 
Tâm Giao. Hai cụ có tậu một sở đất trên đồi 
cách phía sau chùa chừng hơn cây số. 

Tâm Giao có Tú Tài, nhưng sau đó vì sức khoẻ 
kém, nên không tiếp tục học thêm, và khi hai 
cụ về an nghỉ tại mảnh đất mới tậu thì bà Tâm 
Giao xin được làm giáo viên tại trường Tiểu 
học Nam Giao, cũng gần nhà. 

Hai cụ đã xây một mái nhà nho nhỏ, xinh xinh, 
và đất rộng trên hai mẫu được trồng khoai, sắn, 
và đủ thứ hoa quả khác, mà phần lớn được 
đem ra chợ đổi lấy thịt cá về nhà dùng. 

Gia đình sống hạnh phúc và an bình. 

Mỗi tuần cụ ông để ra một hai ngày tiếp bạn, 
đánh tài bàn hay tổ tôm, còn cụ bà thì đến chùa 
phụ giúp việc bếp núc cho chùa, mỗi khi có 
Vía hay là những ngày mồng một, hay rằm. 

Cách sở đất này chừng một cây số, về phía tây, 
có một túp lều tranh thật nhỏ của chú Gáo. 
Chàng thanh niên này có tật ở chân, nên nhiều 
lần đi đăng lính đều bị trả về. Cha mẹ mất 
sớm, nên chú Gáo không được học hành nhiều, 
và nay cái nghề kiếm sống của chú là cày thuê, 
gánh mướn. 

Ai trong làng nhờ chi chú cũng làm, và trả 
công bằng tiền hay bằng hoa quả cũng được. 
Mỗi mùa nhà bà Tâm Giao đều nhờ chú trồng 
cây, rồi mang hoa quả ra chợ giùm. 

Những ngày trong chùa có lễ lược gì, cũng đều 
thấy mặt chú, làm cỏ, tưới cây, treo đèn 
vv...đều là việc công quả cả. Ai trong chùa 
cũng đều thương mến chú. 

Chú sống cô độc như vậy từ bao nhiêu năm, và 
chẳng ai thấy chú có bạn bè nào đến thăm chú 
cả. 

Mấy năm trước năm Mậu Thân, hai cụ đã qua 
đời, Tâm Giao đã sống cô đơn, và mọi công 
việc trồng trọt Tâm Giao đều giao phó cho chú 
Gáo. Hai người gặp mặt nhau gần như mỗi 
ngày, nhưng không có tâm tình gì đáng nói. Và 
Tết Mậu Thân đã đến. 
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Tết năm ấy, vào giữa đêm, tiếng súng lớn, 
súng nhỏ nổ vang, ầm ầm cả đêm  cho đến 
sáng, rùng rợn, khủng khiếp. Khi thì nghe thật 
xa, đôi khi thật gần. 

Vừa run vừa sợ, nhưng chú Gáo cũng hé cửa 
nhìn ra, thì thấy nhiều lằn đạn xẹt trên không 
trung, rồi tiếng xe cam nhông rầm rầm, rộ rộ 
chạy lên chạy xuống trên con đường Nam Giao 
không ngớt. Chú khoác cái áo mưa vào, và lén 
chạy đến nhà cô Tâm Giao xem sao. Cô Tâm 
Giao mở cửa, mặt mày cô tái xanh, hai chân 
run lẩy bẩy. Cô kéo chú vào trong nhà, đóng 
cửa lại, và hai người đoán chắc là bọn Việt 
Cộng đang tấn công phe quốc gia chúng ta. 

Cô Tâm Giao bảo: Chúng vừa tuyên bố hôm 
kia là chúng cho bộ đội của chúng nghỉ ngơi 
ba ngày Tết mà. 

Chú Gáo: Ai mà tin chúng thì bán hết cả lúa 
giống mà chết.  

Rồi chú Gáo khuyên cô Tâm Giao theo chú 
vào sâu trong rừng, trốn tránh ít ngày xem sao. 
Chú bảo cô Tâm Giao đem ít áo quần lạnh, 
chiếu chăn, và ít thức ăn, và chờ chú. Phần chú 
thì về nhà đem cuốc, xẻng, mấy tấm ván, để 
làm hầm trú ẩn. 

Cô Tâm Giao: Chú bảo tôi bỏ nhà trống mà đi 
sao? 

Chú Gáo: Ở đây bọn nằm vùng chúng đến, 
mình cũng chết với chúng. 

Thế là khi trời tờ mờ sáng, cô Tâm Giao đã 
theo chú Gáo vào thửa rừng sâu đằng sau nhà 
chú, tìm một nơi rậm rạp, mà chú nghĩ rằng 
chẳng ai đến đó làm gì. Chú đặt đồ xuống và ra 
tay đào một cái hầm rộng chừng một mét, sâu 
một mét và dài gần hai mét. Chú kiếm mấy 
cành cây khá lớn làm chân giường, và sắp tấm 
ván lên làm cái giường. Làm xong chú lén về 
nhà lấy ra mấy tấm tôn, làm mái tạm, rồi đổ 
đất lên trên. Xong cái hầm tạm, chú tìm nhiều 
cành cây che phủ lên, chỉ chừa một lối vào 
nhỏ. 

Ngày hôm ấy cả hai người vào trong hầm ngồi 
ẩn núp tại đó. Cô Tâm Giao cứ lâm râm niệm 
Phật cho đỡ sợ. 

Tối hôm sau tiếng súng bớt nổ, nhưng nhìn 
xuống thành phố thì thấy tối om, không nghe 
một tiếng người nào, kể cả tiếng chó sủa cũng 
không có. Thật là rùng rợn. Trong khi đó thì 
tiếng xe cam nhông nhà binh rầm rộ chạy tới 
chạy lui trong xóm Tây. 

Chờ trời thật tối, chú lò mò về nhà, nấu một 
nồi cơm thật lớn, và còn lại chút thức ăn gì chú 
đều đem ra hầm cả. Nhìn trên mái nhà có thấy 
một lỗ đạn lớn, nhưng nhà chưa sập. Khi đến 
nhà cô Tâm Giao thì thấy cửa mở, nhưng kẻ 
cắp cũng không buồn khiêng những vật dụng 
chẳng có giá trị gì. 

Cái đêm thứ hai này, chú Gáo khuyên cô Tâm 
Giao nên ngủ đi, còn chú thì quận cái mền, 
ngồi dựa vào thành hầm, thiu thiu. Chú ráng 
chờ đến sáng mai sẽ ngủ. Chú thấy rằng cô 
Giao mà ngủ được thì đỡ cho chú lắm, vì cô 
thức nếu không niệm Phật rầm rì thì lại khóc 
sụt sùi, cứ tự hỏi không biết địch còn đánh với 
phe ta ở đâu nữa không. Không biét chúng có 
để cho ta yên ổn làm ăn không. 

Cứ ban ngày thì chú Gáo được ngủ nằm, còn 
ban đêm chú nhường cho cô Giao ngủ, đã sáu 
ngày nay rồi. 

Trưa hôm nay là ngày thứ sáu, hai người nghe 
có tiếng xe cam nhông và nhiều tiếng người la 
hét ầm ỹ. Chú Gáo lén ra nhìn thì thấy ở chân 
đồi cách đó hơn nửa cây số, bọn Việt cộng dẫn 
độ đến đó chừng ba mươi người toàn đàn ông. 
Chúng ra lệnh đào một cái hố khá rộng. Ðến 
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gần tối, thấy cái hố đào đã xong, chúng lùa hết 
đám người đó xuống, rồi xả súng bắn xối xả 
vào đó. Xong bọn chúng kéo nhau đi sau khi 
lấp đất qua loa. 

Tối lại, chú Gáo lén tới xem thì đây thật là một 
cái mồ to lớn chưa từng thấy. Thật là rùng rợn. 
Chú nghĩ chắc phải có những người chưa chết 
thật mà cũng bị lấp vùi chung. 

Mấy ngày kế tiếp, chúng đổi kế hoạch. Cứ 
buổi sáng thì chúng đem tới một toán thanh 
niên khoẻ mạnh, bắt đào luôn mấy cái hầm 
như vậy, rồi kéo nhau đi. Ðến chiều tối chúng 
dẫn độ nhiều xe chở đầy nạn nhân, cả đàn ông 
lẫn đàn bà. Cứ thế chúng lùa xuống hố, và 
dùng tiểu liên bắn xối xả xuống. Nhiều người 
biết trước sau cũng sẽ chết, họ liều mình tìm 
cách đánh cắp súng của địch, nhưng chỉ là 
những hành động tuyệt vọng tìm cách trả thù 
trước khi chết mà thôi. 

Từ xa chú Gáo và cô Giao 
nghe tiếng khóc tiếng kêu 
cứu ầm lên cả khu rừng. 
Họ chỉ biết niệm Phật, 
khóc thỏ thẻ với nhau 
trong niềm tuyệt vọng. 

Sau đó trời mưa lâm râm 
luôn mấy ngày. Không 
thấy bọn chúng đến nữa, 
chú Gáo nghĩ là chắc 
chúng đã cho đào ở khu 
rừng khác. Chờ trời tờ mờ 
tối, chú lén đến ba cái hầm 
này xem sao thì thấy nơi 
cái hầm thứ ba chúng lấp 
đất quá sơ sài cho nên có 
người lòi chân, có người 
lòi tay, mà chú nghĩ như là 
họ chưa chết, và đưa tay 
lên cầu cứu. 

Cái ý nghĩ đó làm chú hết cả sợ hãi, chú lấy 
xẻng bới đất lên xem sao. Mới cào chừng hai 
tấc đất, đất có mưa nên xốp và rất dễ bới, thì 
thấy hàng chục xác chết máu me còn tươi rói. 
Một mặt thì chú nghĩ nên lấp đất lại cho người 
chết được yên thân, mặt khác thì chú nghĩ rằng 

biết đâu có người trước khi chết còn muốn trối 
trăn điều gì, mà làm sao nói được ra đây. 

Ý nghĩ của chú thật linh thiêng. Chú thấy tay 
một bà nắm chặt cái gì. Chú banh ra thì thấy 
một lá thư cuốn lại bỏ trong một túi nylon. 
Ðây là lá thư gửi cho đứa con đang là quân 
nhân. Chúng bắt bà đi vì thấy ảnh anh quân 
nhân này treo ở nhà bà. Có thế thôi, mà phải bị 
chôn sống. 

Một thi hài khác thì chú thấy đây là người đàn 
ông hai tay ôm chặt miệng. Khi banh miệng ra 
thì cũng lại là một lá thư gửi cho vợ và hai con 
còn thơ dại. Biết mình sẽ bị giết, vì tình hiếu 
thảo đã xin về thăm mộ hai song thân tại Huế, 
mà bị mắc vào cái bẫy của địch này. Anh này 
xin lỗi vợ con và xin tha thứ cho anh ta. 

Trước khi bọn chúng đem chôn sống những 
nạn nhân này, luôn luôn chúng lột trần hết ra, 
tước hết mọi của cải tiền bạc, mọi thứ gì có giá 

trị, cho nên rất khó mà biết 
lý lịch nạn nhân. Nhưng 
thỉnh thoảng cũng có thấy 
nạn nhân đeo tượng Phật 
hay tượng Chúa bằng sành, 
bằng đất, bằng gỗ, chẳng có 
một giá trị vật chất gì. Mấy 
nạn nhân này chết mà tay 
ôm lấy những tượng đó với 
những nét mặt bình thản, tỏ 
ra ít đau đớn hơn những 
nạn nhân khác. 

Khi về hầm, chú không 
dám kể chuyện cho cô Giao 
nghe, cứ hẹn để rồi về sẽ 
kể. 

Qua tuần lễ thứ hai, mà 
ngày thì cứ phải ở trong 

hầm, chật chội gò bó quá đi, cho nên đến tối 
thì hai người phải ra khỏi hầm mà thở cái 
không khí mát mẻ, trong sạch hơn, và chờ đến 
khi mệt nhoài thì mới trở vào hầm ngủ. Cô 
Giao nay đã được ngủ nhiều ban ngày cho nên 
ban đêm phải nhường cho chú Gáo ngủ nhiều 
hơn. 
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Mùa đông ở Huế lạnh ghê lắm, cho nên dù có 
quấn kín cái chăn, nhưng cái lạnh vẫn thấm 
đến xương, cho nên cô Giao cứ dựa vào lưng 
chú Gáo để kiếm thêm chút sưởi ấm, cho dễ 
chịu hơn. Và đôi khi ngủ quên đi một hồi. 

Những đêm sau đó, cái sợ, cái lạnh buốt 
sương, cái mệt rồi lại buồn ngủ đã làm cô Giao 
mất cả lý trí, cô cứ gục xuống rồi kề lưng vào 
lưng chú Gáo mà ngủ say đi. Mặc dù mỗi 
người cuốn lấy một cái chăn, nhưng cả hai 
người làm như đều cảm thấy được sưởi ấm cho 
nhau, nếu không là một chút hạnh phúc nho 
nhỏ trời đang ban cho mà không bao giờ dám 
mong đợi. 

Tuy còn phải sống chui như vậy trên mười 
ngày đêm nữa, nhưng những ngày sau đó hai 
người thấy bớt khổ đau, bớt sợ hãi và bớt buồn 
tủi. Cứ chờ đến ban dêm thì hai người lò mò 
về nhà tắm rửa, thay áo quần, và bới thức ăn 
đem đến hầm cho nhau. Bây giờ họ thấy ấm 
áp, họ bắt đầu thấy đời cũng còn cho họ một 
chút may mắn, cho họ biết tình yêu dù tình yêu 
đà đến trong những giờ tuyệt vọng và đau khổ. 
Ðời cũng còn chút gì dễ thương. 

Cô Giao cũng thấy bẽn lẽn thẹn thùng, ít dám 
nhìn thẳng vào mặt chú Gáo, nhưng cô cũng 
nghĩ rằng, chắc gì mình còn sống được qua cái 
Tết Mậu Thân này, thì thôi cứ để cho đời lôi 
kéo mình, cho tấm thân này được sống đầy đủ 
trong cái tình thương vật chất toàn vẹn và thiết 
tha, và cũng xót xa đến tột đỉnh... 

Mấy đêm sau đó, chú Gáo không còn nghe 
thấy bọn cán bộ Cộng sản đem dân ta đến đó 
nữa, chú đã kiếm được ba viên gạch, viết ba 
con số 1, 2, và 3 và để lên ba nấm mồ to lớn 
kia. Chú nghĩ chỉ có cách đó thì không ai để ý, 
nghi ngờ gì cả. Thế rồi chú liều mình đi xuống 
lối xóm, kiếm mấy người quen để hỏi xem tin 
tức. Chú gặp được bà cụ Khiêm trước đây có 
quán nước, cụ bảo rất nhiều người đã chạy vào 
chùa trốn, và khuyên chú Gáo đừng có ra 
đường cái, lỡ gặp bọn cán binh bên kia là 
chúng “phơ” ngay. Chú lẻn vào chùa thì chùa 
cũng vắng tanh, cửa ngõ đóng kín. Chú biết 
chỗ chui vào ngõ sau thì thấy nhiều người 

đang nằm nghe đài phát thanh Saigòn kể 
chuyện đánh nhau với địch. Tình thế ở Huế đã 
có phần khả quan, sư đoàn I đã tiến quân từ 
phía bắc đánh xuống và dự tính sẽ tái chiếm 
khu thành Nội trong tuần lễ tới. Mặt phía nam 
sư đoàn II đang vượt qua đèo Hải Vân tiến 
chiếm lại sân bay Phú Bài, mở cửa cho ba tiểu 
đoàn Dù đáp xuống đó trong mấy ngày sắp tới. 
Mặt khác Thủy Quân lục chiến Hoa Kỳ đang 
tiến từ Thuận An lên Huế bằng con sông 
Hương. 

Ai nấy đều vui mừng hớn hở, và những tin trên 
đây đều đúng sự thật cả, vì bọn địch đã tháo 
chạy lên núi, với rất nhiều chiến lợi phẩm 
chúng cướp được và đem theo. 

Ngày hôm sau chú Gáo lại đến chùa nữa, và 
trưng cho các Thầy hai cái thư chú lấy được ở 
những người chết, và kể chuyện mấy cái mồ 
tập thể cho mọi người nghe. Một chú Tiểu 
nghe chuyện này thì tình nguyện cùng đi với 
chú Gáo để tìm thêm nhiều hầm khác nữa, vì 
nghe đâu phía trên chùa Từ Hiếu cũng có 
nhiều hầm chôn như vậy nữa. Thật vậy mấy 
ngày sau đó, khi tiếng súng bắt đầu dứt, hai 
người này đã kiếm thêm được mấy cái mồ 
chôn này nữa. Họ kiếm mấy tấm ván nhỏ làm 
dấu lên mấy cái mồ này, rồi lại đi kiếm. 

Ngày hôm sau hai người lại trở lại tìm kiếm 
nữa. Chiều lại, không may, hai người gặp một 
toán binh địch đang di chuyển trên con đường 
mòn gần họ. Rồi một loạt đạn tiểu liên bắn ra. 
Chú Tiểu bị một phát vào vai, chú Gáo bị một 
phát vào bụng. Cả hai đều ngã qụy xuống đất, 
nhưng cũng cố gắng chui lần vào bụi rậm, nằm 
chờ. Ðến cả giờ sau, không còn nghe tiếng 
người nữa, chú Tiểu mặc dầu máu chảy và đau 
đớn hết sức cũng ráng đứng dậy được, còn chú 
Gáo thì ôm bụng, máu đầm đìa, chú thỏ thẻ 
nói: Mình làm sao mà đến bịnh viện được đây? 

Chú Tiểu cố dìu chú Gáo đến một gốc cây, để 
chú Gáo ngồi đó, cởi bớt cái áo ngoài mặc 
thêm cho chú Gáo rồi nói: Chú không sao đi 
nổi đến bệnh viện, và một mình tôi cũng không 
dìu chú nổi đến đó, gần cả năm sáu cây số. 
Vậy chú phải ngồi đây, tôi cố về chùa lấy cái 
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xe ba gác, và nhờ thêm một người nữa đẩy chú 
đến bệnh viện.  

Lúc đó đã xế chiều, và đến hơn chín giờ tối, 
chú Gáo mới được chở tới bệnh viện. Máu ra 
quá nhiều, nên chú ngất xỉu khi được mấy 
người y tá chăm sóc cho, và phải chờ đến sáng 
mai may ra mới có bác sĩ. 

Ðêm hôm đó chú Gáo đã thở hơi cuối cùng, 
êm thấm. 

Hai ngày sau đó, khi nghe chùa đang làm lễ 
chôn cất cho một đạo hữu và là đệ tử trung 
chuyên của chùa , cô Giao mới tìm đến chùa, 
và mới biết là người bạn của mình đã mất. 

Cô Giao buồn khổ và cái nỗi niềm riêng tư cô 
không dám thổ lộ cùng ai. Cô lặng lẽ thầm 
khóc và hết mình lo lắng cho đám tang được 
tươm tất, đẹp đẽ. Chùa đã chôn chú tại miếng 
đất của chú. Chùa cũng đã phá dỡ cái mái nhà 
nho nhỏ chú đã sống, và xây nơi đây một cái 
miếu nhỏ, để thờ chú. Chính cô Giao là người 
dâng hương, lễ chú mỗi ngày. 

Sống một mình quá cô độc, cô Giao đã tìm 
nuôi một cháu gái mồ côi lên sáu. Năm đó 
cháu được vào lớp năm trường tiểu học Nam 
Giao. Cháu này có tên là Tâm Duyên, và cháu 
là cái nguồn sống, là tương lai của mẹ nuôi, và 
cháu cũng là tượng trưng cho Huế sau Tết Mậu 
Thân. Huế phải cố mà vươn lên sau cái thảm 
hoạ chưa từng thấy trong lịch  sử của Huế. 

*    
*

     * 

Mười lăm năm sau, Tâm Duyên đã đỗ Cử nhân 
văn chương và được dạy tại trường Ðồng 
Khánh. Thình lình năm ấy, một sĩ quan cấp tá, 
vừa bị đi cải tạo về chưa được bao lâu, đã tìm 
đến chùa và hỏi thăm người đã đem cái thư của 
mẹ ông ta trước khi chết. 

Chùa cho biết đây là chú Gáo, và người này 
cũng đã chết vì giặc trong mùa Tết Mậu Thân 
năm đó. Chùa nhắn cô Tâm Giao đến chùa để 
dẫn người cựu quân nhân này đến thăm mộ 
chú Gáo, ở gần nhà cô. Cô Giao đã thổ lộ đôi 
lời về con người nhiều đức tính từ bi này. 

Ông cựu quân nhân đã goá vợ từ lâu, và hiện 
có cậu con trai thứ hai vừa mới tốt nghiệp bác 
sĩ, do công lao người anh nuôi nấng sau khi 
cha bị đi cải tạo, mẹ thì mất sớm. 

Khi gặp cô Tâm Duyên xinh xắn, nết na và 
hiếu thảo, ông ta liền nghĩ ngay đến đứa con 
trai. Mấy tháng sau, chàng thanh niên này và 
cô Duyên đã gặp nhau nhiều lần, do người cha 
dàn xếp. Rồi họ yêu nhau và sau đó cưới nhau. 

*    
*

     * 

Bà Tâm Giao luôn luôn tin ở thuyết nhân quả 
và không những chỉ tin mà thôi, bà nghĩ rằng 
chú Gáo luôn luôn ở bên cạnh bà, giúp đỡ bà 
và giúp đỡ cho Tâm Duyên nữa. Bà Giao cũng 
tin ở thuyết tiền định cho nên bà biết rằng 
tương lai của con bà thế nào cũng sáng lạng 
hơn bà, và cái đó là cái quả của cái nhân tuyệt 
đẹp mà chú Gáo đã gieo ra trước đây. 

Có ai chẳng nghĩ rằng, sau một cuộc cháy 
rừng, cây mới mọc sẽ khoẻ mạnh hơn trước 
không? 

Mùa Xuân Giáp Thân 

Cali- Redondo Beach 
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Giới Thiệu Sách : 

Từ hơn 5 thế kỷ, lịch sử nhân loại đã công nhận 
Christopher Columbus là người đầu tiên tìm ra 
châu Mỹ vào ngày 12 tháng 10 năm 1492 trong 
chuyến hàng hải thám hiểm xuyên Đại Tây 
Dương đầu tiên. Trong chuyến này, ông ta đặt 
chân lên đảo Bahamas, nhưng tưởng rằng đã 
đi hết vòng trái đất và đến Ấn Độ. Sau đó, 
Columbus thực hiện thêm 3 chuyến hải hành 
nữa, và tìm ra quần đảo Caribs.  

Nhưng một cuốn sách xuất bản vào đầu năm 
2003, tựa đề:“1421: The Year China 
Discovered America”, (1421: Năm Trung Quốc 
Tìm Ra Châu Mỹ), của Gavin Menzies đã làm 
chấn động dư luận và gây tranh cãi sâu rộng 
giữa các nhà nghiên cứu về sử học cũng như về 
nhiều ngành nhân văn. Giới truyền thông tại 
Hoa Kỳ và Anh, trong đó có The New York 
Times Magazine, bàn cãi rất nhiều về những 
chứng liệu Menzies đưa ra. Đặc biệt, hội Royal 
Geographic Society của Anh Quốc có mời 
Menzies đến thuyết trình. Đúng dịp này, một 
nhóm ký giả truyền hình Trung Quốc có mặt ở 
Luân Đôn tìm đến và mời Menzies qua Trung 
Quốc nói chuyện. Ở đây,  có hai giáo sư đại 
học Trung Quốc nghiên cứu cùng đề tài, nhưng 
hoàn toàn riêng rẽ và Menzies không hề biết 
hay tiếp xúc trước với họ. Thật bất ngờ, kết quả 
nghiên cứu của họ đã xác nhận quan điểm của 
Menzies. Chúng tôi không biết hai người này 
nghiên cứu theo tinh thần thuần túy khoa học, 
hay theo chỉ thị của nhà cầm quyền, như một số 
khác đã làm trong vụ tranh chấp các quần đảo 
Trường Sa và Hoàng Sa với Việt Nam.  Trong 
một buổi thảo luận khác, một diễn giả kết luận 
rằng chỉ cần một nửa chứng liệu của Menzies 
đúng, thì không còn nghi ngờ gì nữa, người 
Trung Quốc đã tìm ra châu Mỹ.  

Trong cuốn sách dày hơn 550 trang này, Gavin 
Menzies trình bày rất nhiều dữ kiện để chứng 
minh rằng người Trung Quốc đã đến châu Mỹ 
vào năm 1421, hơn 70 năm trước Christopher 
Columbus. Không những đến châu Mỹ, họ còn 
đặt chân đến các vùng Patagonia nay thuộc 
Argentina, dãy núi Andes, và còn đến cả châu 
Úc, đảo Greenland, và Bắc cực nữa!  

Gavin Menzies là một cựu sĩ quan hải quân 
hoàng gia Anh từ 1953, đã chỉ huy nhiều tàu 
chiến từ 1959 đến 1970 trước khi giải ngũ. 
Trong hơn 10 năm Menzies đi khắp các đại 
dương, nhiều lần đi đúng tuyến đường của các 
nhà hàng hải thám hiểm trong các thế kỷ 15, 16 
và 17. Trong 3 năm chỉ huy tiềm thủy đỉnh 
Rorqual, Menzies đi theo hành trình của 
Ferdinand Magellan và thuyền trưởng James 
Cook. Sau khi giải ngũ, ông ta đi du lịch nhiều 
quốc gia, và đến Trung Quốc nhiều lần để tìm 
hiểu về Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm 
Thành. Một cơ duyên kỳ thú đã đến với Menzies 
vào năm 1992, khi ông ta được thấy bộ sưu tập 
bản đồ của Huân tước Thomas Phillips ở thư 
viện James Ford Bell thuộc Đại Học 
Minnesota, Hoa Kỳ. Trong bộ sưu tập này, 
Menzies tìm thấy một bản đồ do nhà bản đồ 
học Zuane Pizzigano người Venice vẽ năm 
1424. Đó là bản đồ của châu Âu và một phần 
của châu Phi, và đặc biệt là có bốn hòn đảo ở 
cực Tây của Đại Tây Dương. Làm sao mà 
Pizzigano vẽ được bốn hòn đảo này vào thời 
điểm đó, vì chưa có một người Âu nào thám 
hiểm vùng này, còn Christopher Columbus thì 
đến 1492 mới đặt chân đến đảo Bahamas? 
Ngoài bản đồ trên, Menzies còn tìm ra nhiều 
bản đồ khác, của vùng Patagonia và dãy núi 
Andes, các bản đồ đó được thiết lập khoảng 
100 năm trước khi người Âu đầu tiên đặt chân 
lên các vùng này. Và cả Úc châu cũng được vẽ, 
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3 thế kỷ trước khi thuyền trưởng James Cook 
đến.  

Khám phá này khiến Menzies phải bỏ dở công 
trình nghiên cứu về Vạn Lý Trường Thành và 
Tử Cấm Thành để nghiên cứu đề tài mới này. 
Menzies thấy rằng ở Âu châu, vào đầu thế kỷ 
15, chỉ có Venice và Bồ Đào Nha là có khả 
năng thám hiểm bằng đường hàng hải, mà 
Venice thì hầu như đã ngưng hoạt động. 
Christopher Columbus là người Genoa nuớc Ý, 
nhưng vì đam mê thám hiểm nên phải qua Bồ 
Đào Nha thay vì đến Venice. Trong khi đó, Ai 
Cập thì có nội chiến, còn thế giới Hồi giáo 
đang bị phân hóa, và người Mông Cổ cũng 
đang trên đà suy sụp. Menzies đi đến một kết 
luận là chỉ có một quốc gia vào thời đó có đủ 
tài nguyên, kiến thức khoa học, tàu lớn và kinh 
nghiệm hàng hải, đó là Trung Quốc. Cuốn sách 
“1421: The Year China Discovered America” 
của Gavin Menzies do Harper Collins, New 
York, xuất bản, là kết quả của hơn 10 năm 
nghiên cứu, đến thăm 120 quốc gia và hơn 900 
thư viện và bảo tàng viện của tác giả. Sau đây, 
chúng tôi tóm tắt một cách rất sơ lược nội dung 
cuốn sách, vì không thể nào đi vào tất cả chứng 
liệu được nêu ra trong cuốn sách này.    

Tóm Lược Sách: 

Sau hơn 10 năm lãnh đạo nông dân khởi nghĩa 
chống nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương tiến 
chiếm Đại Đô, tên gọi kinh đô Bắc Kinh khi 
người Mông Cổ thống trị Trung Quốc, và đưổi 
vua quan nhà Nguyên về vùng sa mạc phương 
Bắc. Năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi 
vua, lập ra triều Minh, xưng hiệu là Minh Thái 
Tổ, đóng đô ở Nam Kinh, được đổi tên là Kim 
Lăng. Người con thứ tư của Minh Thái Tổ, tên 
Lệ, được 8 tuổi lúc vua cha tiến chiếm Đại Đô, 
tỏ ra có nhiều bản lãnh, can đảm và mưu lược. 
Năm 21 tuổi, Lệ được vua cha cử đi tiêu diệt 
loạn quân ở Vân Nam. Sau khi tiến chiếm được 
tỉnh này, Lệ ra lệnh hành quyết tất cả tù binh, 
một số còn vị thành niên phải chịu yêm hình, 
tức là bị thiến. Những thiếu niên này bị giữ làm 
nô lệ, một số nhỏ có may mắn được đưa về 
triều làm hoạn quan. Trong cung cấm, họ được 
hoàng đế tin dùng để bảo vệ hầu hạ hoàng hậu, 

vương phi, và cung tần mỹ nữ. Một điều lạ là 
các hoạn quan gốc Ả Rập và Mông Cổ tỏ ra rất 
trung thành với các hoàng đế và tướng lãnh đã 
bắt họ chịu cực hình.  

Một hoạn quan tên Mã Hoà trước đây bị bắt 
trong trận Côn Minh được đưa về phục vụ 
hoàng tử Lệ. Mã Hoà là một dũng sĩ Ả Rập 
theo đạo Hồi, sinh ở Vân Nam. Hoà còn có tên 
Ả Rập là Hadji, vẻ mặt khôi ngô, người to lớn, 
có sức mạnh, dáng đi hùng dũng, giỏi võ và có 
cơ mưu. Hòa rất được Lệ tin dùng và được đổi 
ra họ Trịnh. Khi Lệ được vua cha phong làm 
Yên Vương và giao nhiệm vụ giữ vùng Bắc 
Kinh, Trịnh Hoà đi theo hầu. Khi Minh Huệ Đế 
(con trai trưởng của Minh Thái Tổ được phong 
làm thái tử đã mất sớm, nên con của người này 
được chọn kế vị) lên ngôi năm 1399, việc đầu 
tiên của vị vua trẻ này là tìm cách triệt hạ hết 
các hoàng thân có thế lực và có thể đe doạ ngôi 
vua của mình. Minh Huệ Đế ngầm sai một 
đoàn dũng sĩ lên Bắc Kinh để ám sát chú ruột là 
Lệ. Theo mưu kế của Trịnh Hoà, Lệ tìm cách 
lẩn tránh ra khỏi vương phủ và giả điên. Chỉ 
trong vài tháng, Trịnh Hoà tập họp được hơn 
800 thanh niên, huấn luyện võ nghệ cho họ, sau 
đó tìm và tiêu diệt đoàn dũng sĩ của Huệ Đế. 
Năm 1402, Lệ dẫn một đạo quân lớn xuống 
phiá nam vây đánh kinh đô Kim Lăng. Huệ Đế 
bỏ trốn. Năm 1403, Lệ lên ngôi vua, hiệu là 
Minh Thành Tổ. Năm sau, Thành Tổ dời đô về 
Bắc Kinh, đổi tên là Yên Kinh. Quyết định 
thành lập kinh đô mới ngay sát ranh giới Mông 
Cổ không những nhằm xóa bỏ mọi vết tích của 
triều vua trước, mà còn tỏ quyết tâm của Thành 
Tổ sẵn sàng đối đầu với vua nhà Nguyên cũ, 
luôn luôn rình rập để chiếm lại trung nguyên.  

Minh Thành Tổ nuôi mộng làm cho Trung 
Quốc cường thịnh. Nhà vua có ý đồ tận diệt 
Mông Cổ ở phương Bắc và mở mang bờ cõi về 
phiá Nam. Năm 1407, Minh Thành Tổ sai 
tướng Trương Phụ sang đánh chiếm nước ta, 
sau khi Hồ Quí Ly cướp ngôi nhà Trần. Nhà 
vua này còn chủ trương bành trướng ra mặt 
biển, để phô trương uy thế đến các nước vùng 
Đông Nam Á và Trung Á. Nhà vua mở rộng 
gấp đôi các xưởng đóng tàu ở Nam Kinh, rộng 
nhiều dặm vuông. Bảy xưởng mới được dựng 
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lên, mỗi xưởng được nối liền với sông Dương 
tử, và có nhiều ngăn để có thể đóng 3 thuyền 
lớn cùng một lúc. Hàng chục ngàn thợ mộc, thợ 
làm buồm được huy động đến các xưởng đóng 
tàu này. Nhà vua cho đóng khoảng 400 chiến 
hạm, 1350 tuần đỉnh,  và 400 thuyền lớn dùng 
để vận chuyển lương thực, nước uống và cả 
ngựa chiến cho hạm đội. Không những tăng 
cường số chiến thuyền, Minh Thành Tổ còn 
cho đóng thêm nhiều thương thuyền. Có đến 
gần 1700 thuyền mới được đóng, trong đó 250 
thuyền rất to lớn, mỗi thuyền có 9 cột buồm, 16 
ngăn không thấm nước, được gọi là bảo thuyền, 
dùng để chở hàng hoá và vật quý. Những 
thuyền này dài đến 145 mét, rộng 55 mét, kích 
thước thật là khổng lồ so với các thuyền đương 
thời của Venice bên Âu châu, chỉ có 45 mét dài 
và 6 mét rộng. Một sử gia ghi rằng khi 9 chiếc 
buồm được căng lên, chúng như những đám 
mây to lớn che phủ một góc trời. Khi di 
chuyển, mỗi bảo thuyền được một số thuyền 
buôn nhỏ bao quanh. Những thuyền này dài 
khoảng 27 mét và rộng 9 mét. Với khả năng 
của một hải đội to lớn như vậy, đoàn hải hành 
có thể đi trên 4500 hải lý hoặc có thể ở trên 
biển hơn 3 tháng mà không cần tiếp tế vật liệu 
hoặc nước uống.   

Năm 1405, Minh Thành Tổ phong Trịnh Hòa 
làm đại đô đốc, tổng tư lệnh chỉ huy 62 chiếc 
thuyền với 27800 lính đi về hướng Nam. Đây 
là một hạm đội lớn chưa từng thấy.  Mục đích 
không những là tìm bắt Minh Huệ Đế, có tin đã 
trốn thoát ra nước ngoài, mà còn phô trương uy 
thế với các nước ở xa. Đoàn tàu đi đến Thủy 
Chân Lạp, Java, Calicut ở Nam Ấn độ và trở về 
năm 1407. Ngay sau khi về nước, Trịnh Hòa 
mở trường sinh ngữ ở Nam Kinh để đào tạo 
thông ngôn biết nói những ngôn ngữ xa lạ với 
người Trung Quốc như Ả Rập, Ấn Độ, Ba Tư, 
Tamil,..Sau khi tốt nghiệp, những nhà thông 
ngôn này được cử đi công tác trên các chiến 
hạm xuất dương. Chuyến hải hành thứ nhì xuất 
phát vào năm 1408, lúc về chở theo vua và 
hoàng gia Tích Lan bị bắt làm tù binh vì họ đã 
mưu toan ám hại Trịnh Hoà. Chuyến hải hành 
thứ ba được thực hiện vào năm 1409 đã đến 
Hormuz cửa ngõ của vịnh Ba Tư. Trong 

chuyến thứ tư vào năm 1413, khi đến Mã Lai, 
Trịnh Hoà chia đoàn tàu ra làm nhiều đội. Một 
đội đi Bengal, rồi ghé quần đảo Maldive ở Tây 
Nam Ấn Độ, và Phi châu. Một đội khác đi từ 
Mã Lai đến biển Ả Rập, vào vịnh Oman rồi đến 
Hormuz. Chuyến thứ năm, xuất phát năm 1417 
và trở về năm 1419, có tính cách ngoại giao 
hơn. Hạm đội ghé lại các hải cảng thương mại 
lớn của Đông Nam Á, Ấn độ, Ả Rập và Phi 
châu. 28 quốc vương, tiểu vương, đại sứ của 
các nước vùng Ả Rập, Phi châu, Nam và Đông 
Nam Á được đón về Yên Kinh để dự lễ khánh 
thành Tử Cấm Thành. Những người này được 
Minh Thành Tổ chiêu đãi như quốc khách 
trong gần 2 năm. Ngày 2 tháng 2 năm 1421, 
hoàng cung mới được khánh thành.  

Một tháng sau đó, ngày 3 tháng 3 năm 1421, 
các vị quốc khách lên bảo thuyền về nước trong 
chuyến hải hành thứ sáu của Trịnh Hòa. 
Chuyến đi này có 800 chiếc thuyền được coi 
như chuyến lớn nhất, có thêm nhiều đô đốc 
khác như Hồng Bảo, Chu Mãn, Chu Ôn phụ tá. 
(Một đô đốc khác, Dương Thanh, đã dẫn một 
hải đội xuất phát về hướng Nam vào tháng 2 

 
Đại Đô Đốc Trịnh Hoà 

(ảnh lấy từ internet) 



SỐ 85 - THÁNG 08/2005 TRANG 95  
 

 
năm 1421, với  nhiệm vụ hoàn tất phương pháp 
xác định kinh độ và đo đạc trong vùng Ấn Độ 
Dương, biển Ả Rập và vịnh Bengal. Hải đội 
này trở về nước vào tháng 9 năm 1422). Trong 
chuyến hải hành thứ sáu này, Trịnh Hoà mang 
theo một lực lượng khoa học gia hùng hậu: các 
nhà  thiên văn, toán học, kỹ sư, kiến trúc sư, y 
sĩ, dược sĩ , thực vật học,…Sử gia Mã  Hoán, 
nhà sư Tăng Hội  cũng đi trong chuyến này. 
Đoàn tàu từ Bắc Kinh ra Hoàng Hải, trực chỉ 
hướng Nam, ghé nước ta, Thủy Chân Lạp, rồi 
đến Mã Lai. Tại đây, Trịnh Hòa chia đoàn tàu 
làm bốn đội, ba đội lớn do các đô đốc Hồng 
Bảo, Chu Mãn và Chu Ôn chỉ huy, Trịnh Hòa 
giữ đội nhỏ nhất. Vào tháng 11 năm 1421, 
Trịnh Hòa trở về Trung Quốc sau khi đã đưa 
các quốc khách vùng Nam Á về nước.  

Ba hải đội kia tiến về hướng Tây và đến 
cảng Calicut, ở Nam Ấn Độ. Một nhà 
buôn trẻ tuổi người Venice, nước Ý, tên 
là Niccolo da Conti, đến đó cùng thời 
điểm. Hồi ký của da Conti về thuyền 
buôn và bảo thuyền của Trung Quốc rất 
giống ký sự của sử gia Mã Hoán. Theo 
thông lệ, tại mỗi hải cảng, nếu cùng hành 
trình, thuyền buôn ngoại quốc được 
Trịnh Hoà cho gia nhập vào hạm đội của 
mình để được bảo vệ an ninh. Menzies 
xác quyết rằng Niccolo da Conti được 
phép gia nhập, và trong 2 năm rong ruổi 
trên các đại dương, đã thu thập được 
nhiều tài liệu trong chuyến hải hành thứ 
sáu này.    

Sau Calicut, các hải đội tiến về Đông Phi để 
đưa các sứ thần Phi châu về nước. Sau đó, cả 
ba hải đội cùng đi về hướng Nam, đến điểm 
hẹn là hải cảng Sofala, nay thuộc Mozambique. 
Đi về hướng Nam, các nhà thiên văn trên hải 
đội phải dùng sao Nam Tào hay Nam Thập tự 
giá để định phương hướng, vì sao Bắc Đẩu 
không còn thấy được nữa.  

Hải đội của hai đô đốc Chu Mãn và Hồng Bảo 
tiếp tục đi sâu xuống phía Nam, vòng theo Mũi 
Hảo Vọng (họ đến đây trước Bartolomeo Dias 
66 năm), rồi đi dọc theo bờ Tây của châu Phi. 
Hai đội này đi song song lên đến quần đảo 

Cape Verde ngoài khơi Sénégal thì gặp luồng 
hải lưu, nên đổi hướng về Tây Nam, đến bờ 
Đông của Nam Mỹ, và quần đảo Falkland. Đã 
từ lâu, người Trung Quốc biết trái đất tròn, và 
nhờ đo đạc, họ biết rằng quần đảo Falkland đối 
cực với Bắc Kinh. Hồng Bảo đi trước về phía 
Tây, đến Patagonia để lấy thêm lương thực và 
bất ngờ tìm ra eo biển mà sau này được đặt tên 
là eo biển Magellan (lúc đó, người Trung Quốc 
đặt tên là eo biển Long Vỹ). Sau đó, Hồng Bảo 
đổi hướng, đi về phía Nam, đến mỏm đầu của 
Nam Cực và quần đảo Shetland. Đến đây, hải 
đội quay về hướng Đông, gặp các đảo Heard, 
Kerguelen, rồi đến bờ Tây của Úc châu. Hồng 
Bảo và thủy thủ đoàn về nước vào tháng 10 
năm 1423.  

Vượt qua eo biển Long Vỹ (hay eo biển 
Magellan), hải đội của Chu Mãn được dòng hải 
lưu đưa về hướng Bắc, đi dọc theo bờ Tây của 
Nam Mỹ. (Sau này, khi người Tây Ban Nha 
đến Peru, họ thấy giống gà Á châu ở đó, có thể 
là hải đội của Chu Mãn đã dùng gà để trao đổi 
với người Inca, rất thích loại gia cầm này). Chu 
Mãn tiếp tục tiến về hướng Bắc, đến quần đảo 
Samoa thì một dòng hải lưu mạnh tách đôi hải 
đội làm hai. Một toán đi về hướng Bắc, đến 
Tân Guinea. Một toán khác đi về hướng Tây, 
đến bờ Đông của Úc châu. Các thuyền này tiếp 
tục đi về hướng Nam, đến đảo Campbell, rồi 
đổi hướng, gặp các đảo Tân Tây Lan. Chu Mãn 

 
Thuyền của Trịnh Hoà lớn hơn thuyền của Columbus 

rất nhiều 
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có thể theo hướng Bắc mà về Trung Quốc, 
nhưng khi vào lại Thái Bình Dương, phía Đông 
quần đảo Phi Luật Tân, nhờ gió và hải lưu, 
đoàn thuyền được đưa lên Bắc Mỹ và Mễ Tây 
Cơ. Trong đoạn đuờng này, có thể đã có nhiều 
thuyền lớn bị đắm. (Menzies cho biết có vài 
chiếc thuyền bị đắm ở bãi biển Neahkahnie, 
tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, những thuyền này 
không phải của người Âu vì làm bằng gỗ lim, 
một loại gỗ đặc biệt rất cứng của Việt Nam, mà 
quân đô hộ nhà Minh khai thác đem về nước để 
đóng tàu). Menzies còn xác đoán rằng vì thiếu 
tàu lớn, Chu Mãn phải để lại một số thủy thủ và 
vợ con định cư tại California, và những người 
này là những người đầu tiên trồng lúa tại Mỹ 
châu. Khi đến Mễ Tây Cơ, đúng vào thời văn 
minh Maya, Chu Mãn cho đo đạc khá kỹ lưỡng 
bờ Tây của nước này. Menzies quả quyết rằng 
người Trung Quốc đã đặt chân đến Uruapan, 
một thành phố trong đất liền phía tây của 
Mexico City. Họ ở đây khá lâu để truyền kỹ 
thuật nhuộm và sơn mài cho người Mễ, cũng 
như trao đổi thương mại với họ. Chu Mãn sau 
đó tiếp tục đi xuống Nam Mỹ. Hải đội dừng 
chân ở đây khá lâu, bây giờ một vài từ tiếng 
Hán vẫn được người bản xứ dùng, như sampan 
(thuyền tam bản) của Trung Quốc được người 
Colombia gọi là chamban. Chu Mãn về đến 
Nam Kinh ngày 8 tháng 10 năm 1423.  

Hải đội của đô đốc Chu Ôn khi ở khu quần đảo 
Cape Verde bị dòng hải lưu vùng xích đạo đẩy 
lên phía bắc, đến các đảo Guadeloupe, Puerto 
Rico, rồi đến Haiti và Cuba. (Menzies có đến 
thăm vùng này, nhân thấy Puerto Rico có nhiều 
loại cây xa lạ được trồng ở đây: cà phê gốc 
Đông Phi, soài, mãng cầu Xiêm, khế, đu đủ gốc 
Đông Nam Á, dưa leo gốc Ấn Độ, dừa gốc 
Thái Bình Dương. Tất cả đã có trước khi 
Christopher Colombus đến. Menzies quả quyết 
rằng Chu Ôn đã mang các loại cây kể trên đến 
vào năm 1421). Đoàn thuyền của Chu Ôn tiến 
vào quần đảo Bimini và bờ biển Florida rồi tiến 
về hướng Bắc, đến Rhode Island, và 
Massachussetts. Một vài thuyền lớn của Chu 
Ôn bị hư hại dọc theo bờ biển này, và Menzies 
giả thuyết rằng Chu Ôn phải để lại một phần 
thủy thủ đoàn cùng vợ con ở vùng New 

England. (Vào năm 1524, nhà thám hiểm 
Giovanni de Verrazzano người Venice ghé lại 
Rhode Island 15 ngày, ghi nhận rằng dân địa 
phương này có màu da nhạt, gần như trắng, một 
số khác màu vàng, tóc dài và đen, mắt cũng 
đen.  Phụ nữ rất xinh đẹp, cử chỉ đoan trang 
chứng tỏ họ được dạy dỗ chu đáo. Họ không 
mặc da thú như nhiều thổ dân các vùng khác, 
mà mặc quần áo vải. Khi có gia đình, họ 
thường đeo trang sức giống phong tục của 
người Đông phương). Khi gặp các luồng hải 
lưu nước lạnh từ Bắc Đại Tây Dương, hải đội 
của Chu Ôn bị tách làm hai. Một đoàn đi về 
hướng Đông, đến quần đảo Azores. Tại hòn 
đảo cực tây là Corvo, thủy thủ đoàn dựng 
tượng Minh Thành Tổ, chứng tỏ họ đã đặt chân 
đến đảo này trước người Bồ Đào Nha. Sau đó, 
đoàn thuyền theo hướng Nam, bọc qua Mũi 
Hảo Vọng của Nam Phi châu, rồi về nước. 
Đoàn thứ nhì của Chu Ôn đi về hướng Bắc, 
được dòng Gulf Stream đưa lên bờ Bắc của Gia 
Nã Đại. Rồi hải lưu Tây Greenland đưa đoàn 
thuyền đi vòng bờ Bắc và Đông của đảo 
Greenland này. Toán đo đạc đã làm việc thật kỹ 
lưỡng, để lại một bản đồ chính xác, không khác 
bản đồ hiện đại bao nhiêu. Gió mạnh và hải lưu 
lại đưa đoàn thuyền đến Iceland. (Sau này, 
Christopher Columbus viết trong tập hồi ký của 
ông ta tặng Giáo Hoàng Pius đệ nhị: “Người 
Trung Quốc (Cathay) từ phương Đông đã đến 
đảo này (Iceland) rồi”). Menzies còn thêm rằng 
đoàn thuyền của Chu Ôn khi ở bờ Bắc 
Greenland có thể đã đến thám hiểm Bắc Cực vì 
chỉ mất chưa đến 2 ngày đường. Nếu đúng như 
vậy, họ đã đến Bắc Cực 5 thế kỷ trước người 
Âu. Rồi đoàn thuyền của Chu Ôn tiến về huớng 
Đông, dọc theo bờ Bắc của Tây Bá Lợi Á, vào 
eo biển Bering để về nước. Kết quả đo đạc bờ 
Bắc của Tây Bá Lợi Á sau đó được đưa vào 
bản đồ thế giới Waldseemuller xuất bản năm 
1507. Hai thế kỷ sau đó, người Nga mới bắt 
đầu công tác đo đạc vùng này. 

Triều Minh Thành Tổ đạt đến thời cực thịnh 
khi xây cất xong Tử Cấm Thành ở Yên Kinh. 
Nhưng vào đêm mồng 9 tháng 5 năm 1421, 
khoảng 2 tháng sau khi Trịnh Hoà xuất dương 
lần thứ sáu, một cung điện trong Tử Cấm 
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Thành phát hoả, cháy lan ra các cung điện 
khác. Lửa chỉ được dập tắt vào trưa ngày hôm 
sau, lúc đó hơn 250 cung thất bi cháy thành tro. 
Dân chúng, quan quân và cung phi bị chết cháy 
rất nhiều. Các cung điện chính nằm trên trục 
Tử Cấm Thành như điện Thái Hoà, điện Trung 
Hoà, và cả ngai vàng nhà vua cũng tiêu tan. 
Ngân khố triều đình kiệt quệ, không những vì 
công trình xây Tử Cấm Thành, mà còn vì mở 
rộng sông Vận Hà và xây dựng một hạm đội 
khổng lồ. Vua quan nhà Minh lại phải thường 
xuyên đối đầu với nạn xâm lăng của quân 
Mông Cổ phương Bắc. Minh Thành Tổ về già 
thêm nhiều bệnh. Một mối nhục cho vị vua 
hùng tài này là quân Minh xâm lăng nước ta bị 
nghĩa quân của Lê Lợi đánh cho thảm bại trong 
vùng Nghệ An và Thanh Hoá. Ngày 12 tháng 8 
năm 1424, Minh Thành Tổ mất vào tuổi 64. 
Con trai lên ngôi với hiệu là Minh Nhân Tôn, 
phải đương đầu với ngân quỹ khô cạn, lòng dân 
mệt mỏi. Nhà vua ra lệnh đình chỉ mọi công tác 
to lớn và tốn kém.    

Sau hơn 2 năm rưỡi chu du thám hiểm và rong 
ruổi trên các đại dương, hạm đội của Trịnh Hoà 
và các đô đốc Dương Thanh, Hồng Bảo, Chu 
Mãn và Chu Ôn trở về nước, mang về nhiều 
hiểu biết mới từ các vùng đất xa lạ, tăng thêm 
kiến thức về hàng hải. Nhưng thật mỉa mai, 
hạm đội không những không được đón tiếp vẻ 
vang, mà còn bị vua mới và triều đình nhìn với 
con mắt oán trách vì bị coi như đã làm phung 
phí tài nguyên nhân vật lực và công quỹ. Các 
cấp chỉ huy đều bị giáng chức, trừ Trịnh Hoà. 
Có thể Hoà có uy tín quá lớn và là cận thần của 
tiên đế, nên vị tân vương không nỡ làm nhục. 
Nhưng Hoà bị bãi chức tổng quản trị khu 
xưởng đóng tàu Nam Kinh. Đến cuối đời, Hòa 
được Minh Tuyên Tôn ban cho một đặc ân là 
làm một chuyến hành hương bằng đường biển 
đến thánh địa của Hồi giáo là Mecca. Đó là 
chuyến hải hành lần thứ bảy và cũng là lần cuối 
của triều Minh. Vì ngay từ đời Minh Nhân Tôn, 
kế hoạch đóng thuyền lớn bị hủy bỏ, thuyền hư 
không được sửa chữa, các xưởng đóng tàu bị 
đóng cửa. Nhiều vật liệu quý giá mang từ 
phương xa về bị bỏ phế. Tất cả tài liệu kỹ thuật, 
ghi chép, đo đạc trong chuyến hải hành bị tịch 

thu và thiêu hủy. Trường thông ngôn bị đóng 
cửa. Ngay cả việc xuất ngoại buôn bán cũng bị 
cấm. Không những trong triều Minh, mà cho cả 
đến cuối triều Thanh, Trung Quốc thi hành 
chính sách bế quan tỏa cảng. 

Menzies xác quyết rằng tuy tài liệu thu thập 
được trong chuyến hải hành thứ sáu cuả Trịnh 
Hoà đã bị triều đình Trung Quốc thiêu hủy, 
người Âu, đặc biệt người Bồ Đào Nha, đã thu 
thập được nhiều dữ kiện để hoàn thành được 
bản đồ thế giới. Chính Niccolo da Conti là một 
tác nhân quan trọng đã giúp hoàn thành các bản 
đồ đó. Da Conti viết hồi ký về các chuyến 
phiêu lưu cùng hạm đội của Trịnh Hòa, và nhờ 
nhà bản đồ học Fra Mauro, người cùng quê 
Venice, xuất bản. Và cũng nhờ các tài liệu của 
Da Conti mà Fra Mauro ở Venice đã vẽ lại một 
số bản đồ mà hạm đội của Trịnh Hòa hoàn 
thành trước đó. Một trong những bản đồ đầu 
tiên và quan trọng cho những cuộc thám hiểm 
sau này của người Âu là bản đồ thế giới năm 
1428, do Dom Pedro, anh ruột vua Bồ Đào 
Nha, mang về từ Venice. Bản đồ thế giới này 
có vẽ cả Mũi Hảo Vọng (lịch sử công nhận 
Bartolomeu Dias là người đầu tiên đi đến đây 
năm 1487, tức là gần 60 năm sau khi có bản đồ 
này) và một eo biển mà sau này được đặt tên là 
eo biển Magellan (Magellan chỉ đến đây gần 
một thế kỷ sau khi bản đồ này được vẽ ra). 
Menzies quả quyết rằng Christopher Columbus 
cũng dựa vào bản đồ này khi đi thám hiểm năm 
1492. Năm 1501, một thủy thủ trong đoàn thám 
hiểm này vẫn còn giữ lại một phần của bản đồ, 
trên đó Christopher Columbus có viết tay vài 
ghi chú. Nhật ký của Christopher Colombus có 
ghi vài đoạn cho thấy rằng ngay khi còn ở giữa 
Đại Tây Dương, ông ta đã tỏ ra biết chắc chắn 
có đất liền ở cả hướng Bắc và hướng Nam 
tuyến đi. Menzies kết luận rằng Columbus, 
cũng như Magellan và Cook sau này, đã thành 
công trong công cuộc thám hiểm vì họ đi lại 
đúng bước chân của người Trung Quốc trước 
đó. Họ nhìn xa được, chỉ vì họ đứng trên vai 
người khổng lồ. /. 
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"Kháng cự" có nghĩa chung là "chống cự lại 
một cuộc tấn công" hoặc là "từ chối qui thuận". 
Nói về Đông Dương, về cả vùng Đông Dương 
hay bàn về Đông Dương thời bấy giờ, ta có thể 
đặt câu hỏi : ai kháng cự với ai ? Lịch Sử đã gọi 
toàn cuộc khủng hoảng của thời gian đó là "Đệ 
Nhị Thế Chiến". 

 
Tác giả : Hải Quân Đại Tá (hồi hưu) Jean-
Pierre GOMANE 
Trích dịch : Trần-Văn-Thu 
[...] : Chú thích bổ túc của Trần-Văn-Thu  
Tháng 11 năm 2004 
 
Hải Quân Đại Tá ( hồi hưu) Jean-Pierre 
GOMANE là phó chủ tịch Viện Thái Bình 
Dương (Institut du Pacifique). Bài "Les 
Résistances en Indochine entre 1940 et 1945" 
của Ông đăng trong quyển sách "Hoà Bình và 
Chiến Tranh ở Đông Dương 1935-1955" (Paix 
et Guerre en Indochine 1935-1955). Quyển 
sách này do Trung Tâm Lịch Sử Quân Sự và 
Nghiên Cứu Quốc Phòng (TTLSQSNCQP) 
thuộc Viện Đại Học Montpellier (Pháp) ấn 
hành. Tôi nhận thấy bài của Ông chứa đựng 
một số sự việc lịch sử', trong rất nhiều sự việc 
khác -  mà ít người dưới tuổi 70 được biết - từ 
từ dẫn đến chiến tranh tương tàn và đưa đẩy 
nhiều anh chị em chúng ta tìm đường tẩu thoát 
tha hương cầu tự do, nên tôi xin được phép của 
Ông và của TTLSQSNCQP để đăng trên Lá 
Thơ Công Chánh.  

Ở Pháp, danh từ "Résistance" với chữ R viết 
hoa [dịch ra tiếng Việt là : kháng chiến (chống 
Đức Quốc Xã)] không có đồng một nghĩa với 
danh từ đó tại Đông Dương vì nơi đây môi 
trường và những người trong thế cuộc khác 
hẳn. 
 
Ai kháng cự lại ai ? 
 
Thông thường, mọi cuộc tranh chấp có hai phe, 
mỗi phe lại trả lời câu hỏi trên một cách khác. 
Người ta có thể thấy rằng liên quan đến Đông 
Dương trong những năm 1940 có [không phải 2 
phe, mà] đến ba nhóm. Thứ nhứt, nhóm người 
"Đông Dương" gồm mọi thành phần chủng tộc. 
Thứ hai là nhóm mọi kẽ thù ra mặt hay không 
ra mặt theo lệ ngoại giao. Cuối cùng là nhóm 
đồng minh chánh thức mà quyền lợi được tuyên 
bố hay thật sự lại xáp gần hơn với kẽ thù !  
 

 

Nhóm người Đông Dương, mặc dầu rất hỗn tạp 
và trái ngược giữa họ, lại đồng có một ý chí với 
thực dân [Pháp] sau một thế kỷ chung sống, 
muốn có một lãnh thổ, một thực thể chung ít 
nữa là trên mặt hành chánh [1930, đảng cộng 
sản đông dương, thay vì Việt Nam]. Người bổn 
xứ, nhứt là giữa người Việt Nam và người Cao 
Miên tuy kỵ hiềm nhau vì nhiều lý do chánh trị, 
kinh tế, ý niệm tương lai ..., chấp nhận thể chế 
liên bang. Không ít người còn muốn sự hiện 
diện của Pháp tồn tại với giá thực dân cải tiến 
cơ cấu, trách nhiệm và cả tâm trí ! 
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Những người theo chủ nghĩa quốc gia thì đi tìm 
sự hỗ trợ trái ngược nhau của ngoại quốc, như 
quốc tế vô sản, hay tự do và chống thực dân 
của Huê Kỳ, hoặc sự trổi dậy của Nhựt Bổn sau 
chiến thắng đế quốc "da trắng" Nga Hoàng 
[1904-1905, sau khi hải quân Nhựt Bổn tiêu 
diệt hạm đội Viễn Đông của Nga Hoàng, Nhựt 
Bổn chiếm một phần đảo Sakhaline và kiểm 
soát Mãn Châu và Triều Tiên], hoặc cường 
quốc Tàu bên cạnh. 
 
Người Đông Dương gốc Pháp cũng không 
đồng nhứt. Họ quá ít oi, không hơn hai ngàn, 
để có thể kết hợp thành một cộng đồng. Phân 
nửa sống ở đây từ hai hay ba thế hệ. Phần còn 
lại, từ Pháp sang, thì hầu hết toàn là công chức 
hay quân nhơn, chỉ cư trú trong một thời gian 
ngắn ngủi. Mỗi con người họ là một tiểu vũ trụ 
với cá tính xã hội, chánh trị, ý thức hệ khác 
nhau ... từ mẫu quốc mang qua và thổi phòng 
thêm trong mùa hạ năm 1940. 
 
Vào thời đó, thù địch 
chánh thức của nước Pháp 
là nước Đức từ tháng 9 
năm 1939 và nước Ý Đại 
Lợi từ tháng 6. Còn quan 
hệ giữa Pháp và Nhựt Bổn 
thì rất đáng lưu ý. Trừ vài 
bất hoà ngắn ngủi trong 
mấy năm 1893, 1905 và 
1932, đối với ngoại giao 
Pháp, Nhựt Bổn là một cứ 
điểm ổn định tại Viễn 
Đông, vùng này bị xáo trộn từ hỗn loạn năm 
1911 bên Tàu, mặc dầu Nhựt Bổn liên kết với 
Đức năm 1936 để chống đệ tam quốc tế. Nước 
láng giềng Xiêm La lại ký Thoả ước bất xâm 
phạm với Anh Quốc để được xứ này giúp đỡ 
phá khuấy đế quốc Pháp. Về sau Xiêm La lại 
được Nhựt Bổn giúp đỡ trong ý đồ này, nhứt là 
đòi chủ quyền trên một phần lãnh thổ Đông 
Dương khiến cho Đô Đốc Toàn Quyền Decoux 
phải ra tay trước tiêu diệt các chiến hạm tối tân 
Xiêm La [mới mua] tại Kok Chang ngày 17 
tháng giêng năm 1941 [trước khi thuỷ thủ xứ 
này được huấn luyện tinh nhuệ và trở thành 
nguy hiểm, theo Đô Đốc Decoux trong quyển 

"A la barre de l'Indochine 1939-1945", tuy 
nhiên, nhờ áp lực của Nhựt Bổn, Pháp cũng 
phải nhượng cho Xiêm La một số tỉnh của Cao 
Miên và Lào, và nếu không có chiến thắng Kok 
Chang thì Pháp cũng có thể mất thêm vài vùng 
có người Thái ở Bắc Việt Nam]. 
 
Liên hệ của chúng ta với đồng minh cũng 
không kém mơ hồ. Nguồn tiếp sức duy nhứt 
của ta là Luân Đôn, rất nhỏ nhoi và chậm trễ, vì 
xứ này còn phải đơn phương độc mả chống lại 
Đức và Ý từ tháng 6 năm 1940 đến tháng chạp 
năm 1941. Sau khi "Ủy Ban" [le Comité] rời 
Luân Đôn sang Alger và biến thành "Chánh 
Phủ Lâm Thời" [của kháng chiến Pháp dưới sự 
điều khiển của thiếu tướng De Gaulle], Anh 
Quốc duy trì đoàn kết chặc chẻ với hai cường 
quốc Pháp và Hoà Lan  có thuộc địa như Anh, 
chống lại ý định của Tổng thống Roosevelt tìm 
bãi bỏ chế độ đế quốc đó, vả lại quân đội Huê 
Kỳ có mặt trên biên giới Tàu-Việt. 

Nước Tàu, có hai 
chánh Phủ thù 
nghịch nhau Trùng 
Khánh và Nam Kinh, 
thì tìm mọi cách đuổi 
Pháp chẳng những ra 
khỏi Đông Dương 
mà còn ra khỏi các 
nhượng địa bên Tàu. 
Riêng Liên Bang Sô 
Viết rất minh bạch, 
vì Lénine xem chiến 
tranh chống thuộc 

địa thuộc phần cách mạng [vô sản] thế giới. 
 
 Kháng cự bằng cách nào ? 
 
Muốn tường trình trung thực các sự việc thì 
phải đặt các sự việc đó vào đúng thời điểm, nếu 
không thì các sự việc có ý nghĩa trái ngược. 
Lịch sử là một thời gian biểu. Vì thế, Đệ Nhị 
Thế Chiến khởi phát từ tháng 7 năm 1937, từ 
khi Tàu và Nhựt Bổn đánh nhau mà kẽ xâm 
lăng không có tuyên chiến. Nhưng chiến tranh 
thật sự là thế giới ngày 7 (hay 8 tuỳ theo bán 
cầu) tháng chạp năm 1941, khi mà tất cả các 
nước tham dự đều nhảy vào cuộc đánh nhau. 
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Nhưng cũng không đúng hẳn, vì trong tháng 2 
của năm ấy, Nhựt Bổn đã khôn khéo ký kết 
không xâm lược với Staline để Ông này rãnh 
tay phía Đông và tấn công Đức Quốc đồng 
minh của Nhựt ! 
 
Về phần Nhựt Bổn, nước này đã bị loại khỏi 
cộng đồng quốc tế SDN (Société des Nations) 
từ vụ Mãn Châu năm 1932. Năm 1939, Nhựt 
Bổn lại trách cứ Chánh Phủ Édouard Daladier 
của Pháp để cho vỏ khí được chuyên chở đến 

Tàu Dân Quốc ngang qua cảng Hải Phòng và 
đường hoả xa Vân Nam. Như vậy, tháng 6 năm 
1940 không phải là khởi điểm cuộc chiến mà 
chính sự sụp đổ quân sự [bên Pháp] làm cho 
đòi hỏi của Nhựt Bổn tăng phần hăm doạ. 
Thêm vào đó, khi cuộc chiến khởi đầu tháng 
chín năm 1939, Pháp lại hồi hương nhiều 
phương tiện phòng thủ làm cho Viễn Đông 
thuộc Pháp lại suy yếu thêm, nhiều thanh niên 
Pháp tự động hồi hương chống Đức và Ý thay 
vì ở lại để chờ chống Nhựt Bổn. 
 
Khi Xiêm La tấn công Đông Dương, Pháp mới 
thấy hệ thống phòng thủ của mình xáo trộn, 
người lính bổn xứ [Việt Nam, Cao Miên và 
Lào] không hết mình đánh giặc. Trong lúc đó, 
hải quân Anh Quốc lại ngăn cảng tiếp viện 
Pháp từ Phi Châu qua. 
 
Đối với những nhà trách nhiệm chánh trị và 
quân sự Pháp tại Hà Nội và ngay trong chánh 
phủ, nguy hiểm nhứt cho sự có mặt Pháp tại 
Đông Dương vẫn là Tàu Dân Quốc [Thiên Địa 
Hội, vân vân ...], kế vị của đế quốc Tàu với Cờ 
Đen thuở nào [Cờ Đen bị đô đốc Courbet đánh 

bại nhiều trận trên bộ, nhứt là trận Sơn Tây 
ngày 16 tháng chạp năm 1883 ghi trong quân 
sử, đô đốc đổ bộ lên Đài Loan đuổi theo họ, 
nhưng bị họ giết ngày 12 tháng 6 năm 1885, 
nhờ quân số đông hơn, địa thế thích hợp và thời 
tiết, tướng Lưu Vĩnh Phước được thổ dân Đài 
Loan bầu làm tổng thống đầu tiên ở Á Châu ; 
100 ngày sau, hải quân Nhựt Hoàng lại đổ bộ 
lên Đài Loan tiêu diệt Cờ Đen và chiếm đảo 
này cho đến năm 1945]. Đạo quân phù tang tại 
Quãng Đông đang bị Tàu Dân Quốc đánh phá 
tơi bời phải rút lui trong hỗn loạn qua Đông 
Dương - một cuộc hỗn loạn hình như có tổ 
chức từ Đông Kinh - họ đánh bại quân đội Pháp 
trên biên giới, chiếm Lạng Sơn tháng 9 năm 
1940, nhờ một số người Việt Nam [Phục Quốc 
Quân, trong đó có người của kỳ ngoại hầu 
Cường Để] dẫn đường, sau đó số người Việt 
Nam này bị Nhựt Bổn giao lại cho Pháp bắt 
[Nhựt Bổn thắng Lạng Sơn nhứt là nhờ có khí 
giới và cơ giới tối tân, theo đô đốc Decoux 
trong quyển sách kể trên của Ông].  

 
Tuy bị Nhựt Bổn phá khuấy, song nhà cầm 
quyền Pháp vẫn lo sợ Tàu Dân Quốc hơn. 
Tướng Mordant, chỉ huy trưởng quân đội Pháp 
tăng cường hệ thống phòng thủ tương tự "Ligne 
Maginot" thảm thương bên Pháp [để chặn 
đường quân Đức tràn sang, song Đức lại chiếm 
Bỉ Quốc trước và đánh vòng "Ligne Maginot" 
để chiếm Pháp]. Bốn năm sau, tướng Mordant 
lại bí mật được chánh Phủ lâm thời Pháp [của 
tướng De Gaulle] bổ nhiệm làm đại diện chánh 
thức [trong lúc đô đốc toàn quyền Decoux dưới 
quyền thống chế Pétain theo Đức]. 
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Thực ra, năm 1942, nước Pháp [tự do] tuy từ từ 
trở lại chiến đấu trong nhứt trí ở Alger, nhưng 
vẫn không đủ phương tiện và tin tức để phát 
hoạ một chương trình hoạt động tổng quát và 
ăn khớp ở Đông Dương. Ngoài ra, nước Pháp 
còn dựa trên hai đồng minh ngược chí hướng : 
Anh Quốc và Huê Kỳ. Anh Quốc [có thuộc địa] 
thì ủng hộ nhưng phương tiện eo hẹp và phải 
khởi xuất từ cứ điểm xa xôi bên Ấn Độ. Huê 
Kỳ lại có căn cứ bên Tàu kế cận nhưng đeo 
đuổi một chánh sách ngược lại quyền lợi nước 
Pháp mà họ tìm cách hất cẳng. Thời đó, nhiều 
cơ quan Huê Kỳ [nhứt là major Patti, trưởng 
nhóm OSS, Ofice of Strategic Service, Bắc 
Đông Dương mà nhiều sách sử kể lại] khuyến 
khích các tổ chức tranh đấu và những người mà 
họ nghĩ sẽ phục vụ quyền lợi của Huê Kỳ trong 
đó có một người mang danh Hồ Chí Minh !  

Năm 1941 càng thêm rắt rối. "Vichy" [chánh 
phủ Pháp của thống chế Pétain thân Đức đóng 
đô ở thành phố nhỏ này] ký thoả ước với Đông 
Kinh phòng thủ chống Tàu Dân Quốc. Sau khi 
Nhựt Bổn tấn công Huê Kỳ vào tháng chạp, 
Nhựt Bổn dựa trên thỏa ước đó để buộc Pháp 
tham gia cuộc chiến nhứt là trong lãnh vực 
phòng không [Huê Kỳ và Tàu Dân Quốc là 
đồng minh]. Trong giới Pháp có nhóm người từ 
chối và phá hoại. Sự kháng cự này là một trong 
những lý do mà Nhựt Bổn viện ra để đảo chánh 
Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Quyền lợi của 
người Đông Dương, bổn xứ hay gốc Pháp, nhứt 
là ngành hàng hải để tiếp tế cứu nguy cho sống 
còn của [dân] miền Bắc, bị tê liệt, vì oanh tạc 
cơ Huê Kỳ đánh phá thiệt hại nặng nề.  

 
"Nước Pháp Tự Do" ["la France Libre", chống 
Đức Quốc Xã] tuy không có nhơn cách pháp lý, 
lại chánh thức tuyên chiến với Nhựt Bổn sau 
cuộc tấn công Trân Châu Cảng. Lúc đó, sự 
chống lại kẽ xâm chiếm mới trở thành cuộc 
kháng cự. Đối với những người Pháp còn tiếp 
tục thần phục [chánh phủ] Vichy sau khi 
[chánh phủ này] tan rả, đối địch với Nhựt Bổn 
chỉ bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, và 
chính Nhựt Bổn khởi hấn khi họ hủy bỏ các 
thoả hiệp trước đây với Pháp. Trong thời gian 
giữa Trân Châu Cảng và Nhựt lật đổ Pháp, các 
nhà quốc gia "Đông Dương" nhứt là Việt Nam 
từ từ ra mặt hẳn hoi chống lại thực dân Pháp. 
Hơn nữa, nhiều người còn ủng hộ Nhựt Bổn, vì 
Nhựt Bổn tuyên bố ba xứ Đông Dương được 
độc lập sau khi họ quét tàn tích cuối cùng của 
chánh quyền Pháp. 

 
Thời đó, có những người Pháp rất gan dạ khi 
họ cố gắng tiếp xúc với đồng minh, mặc dầu họ 
chỉ nhận được sự yểm trợ thật sự quá nhỏ nhoi. 
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Pháp có 
tập họp vài nơi theo kế hoạch đã sấp đặt trước, 
song cuộc kháng cự chống tàn vì không được 
hỗ trợ từ bên ngoài. Cuộc kháng cự đáng kể 
nhứt chỉ kéo dài được vài ngày ở mũi Cà Mau. 
Chỉ huy trưởng được truy tặng bội tinh chiến 
hữu giải phóng [Croix de Compagnon de la 
Libération]. Còn ở miền Bắc, phần tàn quân 
thoát khỏi lưới Nhựt Bổn vượt được biên giới 
thì họ được đồng minh Tàu "tiếp rướt", giải 
giới và giam cầm. Trái với truyền thống quân 
đội, cuộc kháng cự [của Pháp ở] Đông Dương 
tuy trải qua bao khó khăn nhưng cũng không 
được vinh danh.@  
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Tôi viết bài này còn trong năm Ất Dậu, 2005,  
đúng 60  năm sau thảm nạn khốc liệt đã xảy ra 
trên đất nước ta, từ bắc Trung Kỳ (từHuế trở ra 
Bắc) đến toàn cõi Bắc Kỳ: đó là “TRẬN ĐÓI 
ẤT DẬU, 1945”. Theo ghi lại, nạn đói khốc liệt 
này đã làm thiệt mạng hơn hai triệu người, 
trong lúc đó dân số toàn cả ba Kỳ của Việt Nam 
chỉ vào khoảng trên hai mươi triệu người. Trận 
đói Ất Dậu 1945 này không bao giờ phai mờ 
trong ký ức của người dân Việt đã sống qua 
thời kỳ đó. Vào năm đó tôi vừa được 15 tuổi 
đang theo học bậc Cao Đẳng Tiểu Học (trung 
học đệ nhất cấp sau này) được một năm. Xin 
mở ngoặc nơi đây để có vài giòng về ba Kỳ của 
nước  ta lúc bấy giờ: Khi thực dân Pháp chiếm 
nước ta và đặt ách thống trị lên dân tộc ta, họ 
gọi dân ta là dân “A-na-mít” (Annamites), và 
với chính sách chia để trị, họ chia nước ta thành 
ba Kỳ là Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam) 
và Nam Kỳ (Cochinchine), coi như ba nước 
riêng biệt. Người dân đi từ Kỳ ( còn gọi làXứ) 
này sang Kỳ (Xứ) khác phải có giấy thông hành 
như nay chúng ta đi ra nước ngoài vậy. Ngoài 
ra hai nước Cao mên (Cambodge) và Ai lao 
(Laos) cũng bi. Pháp xâm chiếm và cai trị. 
Thực dân Pháp gom cả ba Kỳ và hai nước Cao 
Mên và Ai Lao thành một liên bang được gọi là 
Đông Dương hay Đông Pháp (Indochine 
Francaise) do một vị cai trị đứng đầu gọi là 
Toàn Quyền Đông Dương  hay Đông Pháp 
(Gouverneur Général de l’Indochine). Mỗi Xứ 
có luật lệ riêng, và được cai trị bởi viên Khâm 
sứ hay Thống sứ Pháp (Résident Supérieur). 
Xin trở lại “Trận Đói Ất Dậu 1945”. Như tôi đã 
nói ở trên, năm đó (1945) tôi vừa được 15 tuổi, 
đang theo học lớp Đệ Nhị Cao đẳng Tiểu Học 
(cours 2ème Année Primaire Supérieure) tương 
đương lớp đệ lục sau này. Mỗi buổi sáng trên  
đường đến trường, tôi thấy nhiều người nghèo 
khó, rách rưới ngồi hai bên lề đường để xin ăn, 
người nào người ấy ốm tong teo như “bộ xương 
cách trí” trong sách Cách Trí (sách Vạn Vật) 

chúng tôi đang học. Đến chiều về, tôi thấy số 
người ăn xin ban sáng giảm bớt đi vì một số đã  
chết, và ngày hôm sau lại thấy nhiều người như  
ngày hôm trước. Mỗi buổi chiều có những 
chiếc xe bò do người kéo phía trước và người 
đẩy đằng sau đi gom những người chết vì đói, 
có lẽ đưa đi chôn cất. Cảnh này tôi thấy đã xãy 
ra cả năm trời, và rất may không có nạn dịch 
xãy ra. Tôi còn nhớ cử chỉ thương người của 
một số người dân xứ Huế, trong đó nhiều nhất 
là các chị nữ sinh. Trên đường đến trường, mỗi 
buổi sáng, các chị mang theo những vắt cơm 
hay những củ khoai, củ sắn (khoai mì) đã luộc 
chín cho những người đói nằm dọc đường phố. 
Thấy vậy chúng tôi cũng bắt chước, mỗi buổi 
sáng, khi đi học, lấy bớt một ít cơm bới mang 
theo ăn trưa đem chia cho những ngươi đói. 
Lòng từ tâm thương người thì nhiều, nhưng của 
chẳng có bao nhiêu và chỉ như muối bỏ bể mà 
thôi. Nhưng dầu sao những cử chỉ đó nói lên 
tình người đồng loại, lòng thương  đồng bào, 
trong thảm cảnh lúc bấy giờ. Trong làng tôi có 
một gia đình khá giả, làm nghề nông, thấy cảnh 
đói khổ của đồng bào, nên gọi những người 
nghèo đói trong làng đến xúc lúa trong kho vựa 
ra, tự xay, giã và nấu ăn. Có mấy cụ già vì đói 
lâu ngày, ăn quá nhiều đến bội thực và lăn ra 
chết tại chổ trước mặt mọi người cũng đói ăn, 
ốm tong teo khác. Vì vậy mà những người còn 
lại chỉ ăn cầm chừng cho sống qua ngày. Tôi 
thấy con người khi đói quá cũng chết, mà ăn no 
quá đến bội thực cũng chết, thật là thảm 
thương. Tôi nghe nói lại có lẽ nhờ cử chỉ 
thương người của gia đình đó, mà sau này đến 
Tết Mậu Thân (1968), người  con trai trưởng, 
một công chức của chính ph?u VNCH bi. Việt 
cọng bắt đi, định thủ tiêu, nhưng dân làng đồng 
lòng  tranh đấu xin cho người đó được thoát tội 
chết. Và đây là bài học cho mọi người, là “gieo 
nhân lành thì gặp quả lành” như thuyết nhân 
quả của đạo Phật vậy. Trận đói Ất Dậu này cứ 
ám ảnh trong đầu tôi đến cả mấy năm sau đó, 
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và tình hình nước nhà lúc bấy giờ đã ảnh hưởng 
rất lớn đến chúng tôi, những người không may 
đã sinh ra và lớn lên trong thời gian đó. Lúc đó 
tôi đang còn nhỏ tuổi, đang còn là học sinh mới 
bước chân vào ngưỡng cửa trung học, sách báo 
không có, nên chúng tôi chỉ nghe lời đồn đãi 
trong dân chúng, sở dĩ người dân lâm cảnh chết 
đói vì Tây, Nhật thu mua hết lúa gạo để dự trữ 
và để có lương thực cho quân lính trong cuộc 
đại chiến thế giới lần thứ hai đang xãy ra. Ngày 
nay nhờ những tài liệu tìm thấy, chúng tôi mới 
biết các nguyên nhân đưa đến trận đói thảm 
khốc cho dân tộc chúng ta vào năm Ất Dậu 
1945. Những điều chúng tôi ghi ra dưới đây 
vẫn còn thiếu sót nhiều, ước mong được sự bổ 
túc của các bạn, nhất là những bạn đã sinh cùng 
thời với chúng tôi hay trước đó và đã mục kích 
thảm cảnh của dân tộc. 
NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NẠN ĐÓI ẤT 
DẬU 1945: Trận Đại Chiến Thế Giới lần thứ 2 
xãy ra từ1939 đến 1945 với một bên là khối 
Trục (Principal Axis Powers) Đức- Ý-Nhật, và 
một bên là khối Đồng Minh Anh - Mỹ - Nga - 
Pháp. Quân đội Nhật Bản xâm lăng Trung Hoa 
năm 1937 và chính thức gia nhập khối Trục từ 
tháng 9 năm 1940. Năm 1941, quân đội Nhật 
vào Đông Dương. Lúc đó Đông Dương đang 
còn bi. Pháp đô hộ . Vì yếu thế,  Pháp phải ký 
thỏa ước với quân Nhật, để quân Nhật vào 
Đông Dương, cung cấp gạo cho quân Nhật 
đang chiếm đóng  và một ngân khoản tiền Đông 
Dung trả chi phí cho hơn 100 ngàn quân đội 
Nhật. Lúc này nước Pháp bi. Đức quốc xã 
chiếm đóng và không còn đủ sức bảo vệ quyền 
lợi của mình ở Á Châu nên phải chịu nhượng 
bộ người Nhật như nói trên đây. Sự kiện này 
đưa Nhật chạm trán với Thế giới Tây Phương. 
Hè 1941, Đồng Minh quyết định phong tỏa 
kinh tế Nhật,  mở đầu cho sự trực chiến của 
Nhật với Đồng Minh kéo dài cho đến năm 
1945. Tháng 11 năm 1941, Nhật tấn công bất 
ngờ Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) Hoa Kỳ,  
gây cho hải quân Mỹ bị thiệt hại đáng kể (19 
chiến hạm và 247 phi cơ đủ loại bị phá hũy, 
hơn 4575 người gồm cả quân đội và thường dân 
bị giết.). Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Tổng thống 
Hoa Kỳ Truman đã ra lệnh thả trái bom nguyên 
tử đầu tiên xuống  thành phố Hiroshima của 

Nhật, hơn 66,000 chết và cả trăm ngàn người bị 
thương. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Mỹ lại thả 
trái bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố 
Nagasaki, số người chết và bị thương gần như ở 
Hiroshima. Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng 
dẫn đến việc giải giới quân Nhật sau đó. 
Tình trạng leo thang của cuộc thế chiến này đã  
ảnh hưởng rất lớn đến nạn đói Ất Dậu 1945 và 
đến tình hình chính trị tại Việt Nam lúc bấy giờ 
và kéo dài nhiều năm sau đó. 
Kể từ tháng 3 năm 1945 tức tháng Giêng Ất 
Dậu, đã có rất nhiều người chết đói: chúng tôi 
nghe kể lại tại miền duyên hải Bắc Kỳ, dân chết 
cả nhà, cả xóm, cả làng. Nhiều dân quê đói ăn, 
kéo nhau về thành phố mong kiếm được gạo 
hay xin bố thí, bị kiệt sức chết nằm la liệt khắp 
các ngã đường Hà nội. Vì sao xãy ra thảm trạng 
này? : Người Pháp lúc bấy giờ bị áp lực của 
Nhật, đã vơ vét lúa gạo nộp cho quân Nhật. Kể 
từ đầu  năm 1945, toàn quyền Decoux đã phải 
chấp nhận tăng số gạo phải nộp. Pháp lại phải 
vơ vét thêm nữa mới có đủ lúa gạo nộp cho 
Nhật. Mặt khác, quân Nhật cũng vung tiền 
Đông Dương do Pháp nộp để mua thêm thóc 
gạo dự trử làm quân lương. Trên đây là một 
trong những nguyên nhân gây nên nạn đói năm 
Ất Dậu 1945. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 
nạn đói này là những vụ oanh tạc của phi cơ 
Đồng Minh mà Mỹ là chủ yếu. Suốt mấy năm 
trời khi Nhật chiếm đóng, máy bay Mỹ ngày 
đêm ném bom các chuyến xe lữa, không kể là 
xe lữa chở quân Nhật hay chở thường dân, làm 
gián đoạn việc di chuyển lúa gạo cứu đói từ 
miền Nam chở ra Bắc. Các đê điều cũng bị ảnh 
hưởng các vụ oanh tạc, gây nên lũ lụt các ruộng 
lúa dẫn đến nạn mất mùa. Đồng Minh còn 
phong tỏa đường biển nên lúa gạo miền Nam 
cũng không chuyên chở được bằng đường thủy 
ra Bắc để cứu đói. 
Còn nhiều nguyên nhân nữa gây nên nạn đói Ất 
Dậu, như: 
• Nhật đã bắt dân chúng hũy bỏ trồng lúa ở 

nhiều nơi và thay vào đó trồng  các cây kỹ  
nghệ như  cây “đay”,  cây  “gai”,  cây  
“bông gòn”, cây “thầu dầu” v.v.  là những 
cây cung cấp nguyên liệu chế biến quân 
dụng, thuốc súng cho quân Nhật. 
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• Cũng do máy bay Hoa Kỳ thường xuyên 

oanh tạc, mỏ than Hòn Gay không được 
khai thác liên tục và việc chuyên chở than 
đi các nơi cũng bị trở ngại nhiều; quân Nhật 
cũng như người Pháp đỗ tiền ra thu mua lúa 
làm nhiên liệu thay than cho đầu máy xe lửa 
và nhà máy điện (xin nhớ lúc đó đầu máy 
xe lửa, máy điện, đều là các loại máy chạy 
bằng hơi nước - machines à vapeur). 

• Thiên tai, thời tiết lúc bấy giờ ở miền Bắc 
đã thêm vào nguyên nhân của nạn đói: Vào 
khoảng tháng 11 năm 1944, một trận lũ lụt 
lớn đã làm cho hầu hết các nơi trên miền 
Bắc bị mất mùa. Mùa Xuân Ất Dậu 1945, 
tại đất Bắc là một kỷ lục về lạnh. Người ta 
ghi nhận được ngày mồng một Tết Ất Đậu 
(13 tháng 2 năm 1945), buổi trưa ở Hànội 
nhiệt độ xuống 4 đô. C. Vì quá lạnh cây mạ, 
cây lúa không chịu nổi, một phần bị chết, 
một phần kh^ng lên cao nổi, gây nên nạn 
mất mùa. Sức chịu đựng của người dân Việt 
đã đến tận cùng, đã không có cơm ăn, thiếu 
áo mặc, không chịu đựng nổi cái lạnh khắc 
nghiệt, hậu quả hơn hai triệu người dân Bắc 
Kỳ và miền bắc Trung Kỳ đã chết vì đói rét. 

    
Đến nay, nhiều người đặt câu hỏi, trận đói Ất 
Dậu 1945 tại miền Bắc Việt Nam do Pháp Nhật 
gây ra. Phải chăng đây là một trong những 
thảm trạng diệt chủng của nhân loại?. Cộng 
Đồng người Việt chúng ta có nghĩ đến việc 
mang vụ án Ất Dậu 1945 này ra trước tòa án 
lương tâm của thế giới để vong linh của hơn hai 
triệu người dân Việt được ngậm cười nơi chín 
suối. Sở dĩ chúng tôi nêu lên ý kiến trên đây vì 
những sự việc, tội ác đã xảy ra trong thời Đệ 
Nhị Thế Chiến, mãi đến sau này đã được nêu 
lên, và các nước liên hệ đã phải xin lỗi, bồi 
thường các thiệt hại. Như các trường hợp: 
• Chính quyền Canada đã phải chính thức xin 

lỗi những người Canada gốc Nhật bị quản 
chế trong những khu tập trung, mặc dầu họ 
không bị hành hạ, không bị bỏ đói, 

• Cũng như Canada, chính quyền Hoa Kỳ 
cũng đã phải xin lỗi và bồi hoàn thiệt hại 
cho những người Mỹ gốc Nhật Bản bị tập 
trung để kiểm soát sau trận Trân Châu Cãng 

(Pearl Harbor), mặc dầu họ được đối đãi tử 
tế. 

• Nhật Bản đã phải xin lỗi và bồi thường cho 
các nạn nhân Nam Hàn và Trung quốc, 
trong thời kỳ Nhật chiếm đóng hai nước 
này, sau khi hai nước này đã tố cáo trước 
thế giới những hành vi giết người không 
gớm tay của quân phiệt Nhật tại hai quốc 
gia này, và việc bắt đàn bà, con gái làm nô 
lệ tình dục cho quân đội Nhật giải quyết 
sinh lý trong thời gian chiếm đóng. 

   
Tôi nghe kể lại trong suốt bốn năm trời chiếm 
đóng của trên trăm ngàn quân Nhật dân ta đã 
phải chịu vô vàn cảnh tàn sát dã man của quân 
Nhật, nhưng chỉ là những lời đồn đãi, không có 
chứng cớ, hay không được thấy tận mắt, nên tôi 
không nêu ra những vụ tàn sát, giết chóc,, ức 
hiếp người dân  vô tội ra đây. Thảm cảnh nạn 
đói Ất Dậu, như đã kể trên đây, do hậu quả việc 
làm của quân phiệt Nhật trong thời gian chiếm 
đóng này và của thực dân Pháp nữa cũng đủ là 
một bằng chứng của nạn diệt chủng vậy. 
Như trên đã trình bày, nạn đói Ất Dậu 1945 
phần lớn do Pháp, Nhật gây ra, và cũng do ảnh 
hưởng của Đệ Nhị Thế Chiến. Vì bài viết cho 
Lá Thư có giới hạn, nên tôi sẽ trình bày sơ lược 
về Đệ Nhị Thế Chiến và những hệ lụy của nó 
lên tình hình chính trí của nước nhà, nhất là 
công cuộc chống thực dân Pháp dành lại độc 
lập cho nước nhà trong một bài khác, để các 
bạn sinh cùng thời nhớ lại cuộc đời chúng ta đã 
theo với vận mệnh nước nhà qua các giai đoạn 
khó khăn trong các thời kỳ đó, và cũng để các 
bạn trẻ, sinh và lớn lên sau này biết được trận 
thế chiến đó đã ảnh hưởng ra sao đến tình hình 
nươc nhà lúc bấy giờ và mãi cho đến ngày nay.                          
                                                                     
Tài liệu tham khảo: 
• Le Petit Larousse (Dictionnaire) -  1994, 
• Encyclopedia Britannica, 
• The Columbia Viking Desk Encyclopedia, 
• Tạp chí Làng Văn, Canada (số 258, tháng 3 

& 4/2005).  
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Bên Bờ Sông Neva , Saint Petersburg 

Trần Đức Hợp 
 

Lời Giới Thiệu :  Từ khắp nơi trên thế giới và trong nước Nga ,  
du khách có thể đến St. Petersburg bằng 5 nhà 
ga xe lửa : Baltics, Warshav, Vitebsk,Moskva, 
Finland ,và Phi trường Quốc tế  Pulkovo nằm ở 
phía Tây Nam , chỉ cách trung tâmThành phố 
12 Km . Đây là nơi hằng trăm ngàn du khách 
Tây phương thường đến thăm viếng trong 
những tháng Hè nóng bỏng ( tháng 6,7, 8 )  và 
lúc đó mặt trời  chỉ biến mất sau 11 giờ đêm mà 
thôi . 

Đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố Saint 
Petersburg ( tên cũ là Leningrad / Petrograd / 
Saint Petersburg)  . Nằm cách Moskva , Nga 
khoảng 1000 Km về hướng Tây Bắc , hoặc 
Helsinki , Phần Lan khỏang hỏn 100 Km về 
hướng Đông . Với dân số hơn 4.6 triệu người , 
đây là một thành phố mang những đặc trưng 
của một nền văn hóa , nghệ thuật cao cấp , cùng 
những kiến trúc lộng lẫy và huy hoàng của xã 
hội thời Nga Hoàng ( Tsars ) vào những thế kỷ 
18 và 19 .  

 

Tuy chỉ là thành phố lớn thứ hai của nước Cộng 
Hòa Nga , nhưng người dân ở St. Petersburg đã 
luôn tự hào và hãnh diện về những truyền thống 
tốt đẹp đã có từ trước và họ luôn xem là nơi đẹp 
nhất của đất nước Nga . Do đó , nếu đã có dịp 
đến thăm viếng nước Nga , mà không ghé qua 
St. Petersburg qủa là một thiếu sót lớn , do đó 
có được bài viết này . 
Một Vòng  Thăm Thành Phố Saint Petersburg : 
Từ Moskva , tôi đã đến St. Petersburg bằng 
chuyến xe lửa tốc hành chạy xuyên đêm . Khởi 
hành từ Nhà ga Leninskya , Moskva đúng 11: 
59 PM tối , và đến Nhà ga Moskvaskya, ở St 
Petersburg lúc 8:00 AM sáng ngày hôm sau . 
Giá vé xe lửa chỉ có  $ 62 USD và mỗi phòng 
có 4 giường nằm để ngủ qua đêm  rất thoải mái 
, sạch sẽ với nước uống và đồ ăn sáng đã được 
để sẵn trong toa xe . 

Vàì nét về nền  Văn Hóa và Mỹ Thuật Nga : 
Vì là Cố Đô của nước Cộng Hòa  Nga trước 
năm 1917 , nên St. Petersburg là nơi có một nền 
Văn Hóa lớn . Với các Nhà văn , nhà thơ nổi 
tiếng  như Tolstoi, Pushkin , Dostoyevsky, 
Pasternak …Họ đã từng làm say mê hằng triệu 
độc giả khắp nơi trên thế giới và nhiều nhà làm 
phim ảnh nổi tiếng đã dựa vào đó cho ra những 
tác phẩm kiệt xuất như bộ phim Chiến Tranh 
và Hòa Bình, Doctor Zivago …Cũng chính 
nơi đây, những  vở múa  balê Hồ Thiên Nga 
của nhà soạn nhạc lừng danh Tchaikovsky đã 
được trình diễn hàng đêm tại Đại nhạc viện 
Marìinsky, nơi mà du khách khắp nơi trên thế 
giới đã phải đặt mua vé từ nhiều ngày trướcđể 
có một chỗ ngồi trong tòa nhà kiến trúc được 
xây dựng xong vào năm 1860, và được vẽ kiểu 
bỏi Kiến Trúc Sư tài hoa người Ý tên là Albert 
Cavos và Victor Schroter. Những Đại nhạc viện 
nổi tiếng khác trên thế giới cũng chỉ là một 
khuôn mẫu tương tự như ở Saint Petersburg mà 
thôi. 

Anh hướng dẫn viên du lịch L. T. Thắng , 
người quê ở Nha Trang đã tận tình lái xe đưa 
tôi đi thăm viếng để biết tổng quát về thành phố 
cổ kính này . Được xây dựng cách đây trên 500 
năm , St. Petersburg với dòng sông Neva êm 
đềm chảy uốn lươn quanh co và từ đó đổ ra cửa 
Vịnh Phần Lan . Phía ngòai là  hải đảo 
Kronshtadt nằm chắn cửa vịnh. Nơi đây cũng 
đã từng được gọi là “ Venice của phương Bắc “ 
vì có những con kinh đào chảy băng ngang qua 
thành phố . St. Petersburg với 7 chiếc cầu chính 
băng ngang qua sông Neva , và cầu có thể mở 
lên cao ở nhịp giữa sông để tàu bè có thể thông  
thương qua lại dễ dàng ( cầu chỉ mở lúc 2-3 giờ 
sáng ,những  lúc vắng xe cộ qua lại ) . 
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Nha Trang, Mekong, Gấu Vàng, Rồng Vàng, 
Indochina là những tên gọi quen thuộc cho 
những du khách đén đây và tìm lại hương vị 
của các món ăn 3 miền Trung , Nam, Bắc . 

Chỉ khi vào bên trong , ta mới cảm thấy được 
những thiết kế huy hoàng và mỹ thuật của Nhạc 
viện  này.  Tuy vé vào cửa dành cho du khách 
nước ngoài là 1600 Rúp / $ 58 USD (riêng  
người dân Nga chỉphải trả 600 Rúp ) dưới một 
buổi chiều mưa Xuân rơi tầm tã , tôi đã có một 
kỷ niệm đẹp ngay trong ngày đầu tiên,khi ghé 
thăm thành phố này .Các con chim  Thiên Nga 
di chuyển nhẹ nhàng trên những đôi gót chân 
nhỏ bé đã làm xao xuyến biết bao nhiêu người 
du khách đến từ phương xa . Điều quan trọng 
và ý nghĩa hơn cả trong vở Hồ Thiên Nga đã 
nói lên những tâm tư nồng cháy nhất trong lòng 
mỗi người về một mối tình tuyệt diệu, một ước 
mơ hạnh phúc , sự thất vọng vì ngọai cảnh , và 
sự cám dỗ của cuộc đời bên ngòai. 

Chủ quán, đa số là cựu du học sinh tại đây , lấy 
vợ Nga và lập nghiệp tại quê vợ. Tại quán 
Mekong , gần Đại lộ Nevski tôi đã tìm thấy 
món Phở gà rất ngon, đậm đà hương vị 
Hà nội , một tô khoảng  $ 3 USD/ 85 Rups , 
nhưng muốn cho đầy bụng dân Việt ở 
California thì phải gọi thêm 2 tô nữa mới đủ 
sức cho một ngày đi bộ  “rã cả chân “… 
Ngòai ra, Restaurant Nha Trang cách đó 
khoảng 2 Km , gần nhà ga xe lửa Vitebsk, anh 
Thắng đã giới thiệu người đẹp Natasha của anh 
, cô chủ quán duyên dáng và các cô tiếp viên 
Nga với đồng phục áo dài VN màu thiên thanh 
trong một khung cảnh ấm cúng  

Gần đó, Viện bảo tàng Hermitage hay còn gọi 
là Cung Điện Mùa Đông vói hơn 4 triêu tác 
phẩm mỹ thuật có giá trị của dân tộc Nga đã 
làm mọi người say đắm và lạc lối quên cả giờ 
giấc lẫn ngày về . 

Á châu với nhạc tiền chiến , nhạc Trịnh Công 
Sơn , nhạc  Ngô Thụy Miên …đã làm nhiều 
thực khách Nga trở lại cùng với bạn bè vì các 
món ăn ngon, giá cả nhẹ nhàng, tiếp đón lịch sự 
và phục vụ chuyên nghiệp. Tôi đã được thử 
món Súp Nấm nấu bằng thịt và xương thỏ, 
hương vị rất khác xa khi nấu bằng thịt gà hay 
xương heo . Đó là một bí quyết mà chỉ có đầu 
bếp trong nghề mới biết mà thôi. Ngoài ra , 
món Cá Hồi nướng với mỡ hành, ăn với xà lách 
trộn dầu giấm rất ngon , bảo đảm với các bạn 
ăn rồi sẽ không quên được.Tôi đã quan  sát 
những thực khách  người Nga khi họ ăn uống 
trong bàn tiệc , họ hay ngâm thơ và chúc tụng 
nhau và họ cũng uống rất nhiều lọai rượu khác 
nhau.Do đó trong quán ăn hàng trăm lọai rượu 
đã được anh Thắng và Natasha trình bày và 
trang trí đẹp mắt .Anh đã đi du học tại đây năm 
1985 , gặp tiếng sét ái tình và đã chọn St. 
Petersburg làm quê hương thứ hai .Qua nhiều 
lần buôn bán lên voi , xuống chó anh vẫn không 
quên lời cha dặn dò trước khi qua đất nước Nga 
: 

 
Nơi đây có thể so sánh ngang hàng với Viện 
bảo tàng Louvre ở Paris về kiến trúc đồ sộ và 
mỹ thuật, kể cả những họa phẩm nổi tiếng .Rất 
nhiều du khách Hoa Kỳ và khắp thế giới đã đến 
thăm nơi đây . Họ đã không ngớt lời khen tăng 
những nghệ sĩ tài hoa cuả đất nước Nga đã để 
lại cho nhân loại những tác phẩm đi vào huyền 
sử của nhân loại . Mất hết tài sản , tiền bạc chưa phải là 

mất,  
Mất hết danh dự chỉ là mất một nửa, Nhà Hàng Việt Nam tại Saint Petersburg : 

Nhưng mất hết lòng can đảm, và  ý chí sẽ mất 
tất cả. 

Tại St. Petersburg có khoảng 1500 người Việt 
sinh sống và đi du học tại các trường Đại Học  ( 
so với trên 30,000 người tại Moskva ) , và chỉ 
có 5 nhà hàng bán món ăn VN : 

Từ câu nói của cha anh ngày xưa , một con 
người đầy kinh nghiệm sống và lăn lộn trong 
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trường đời đã giúp anh vực dậy sau những lần 

thất bại vì nền kinh tế ở Nga đã thay đổi bất 
ngờ và không lường được trong những thập 
niên 1990s . 

Gặp gỡ tình cờ : 
Chúng tôi đã không vào thăm được Hermitage / 
Winter Palace vì họ đóng cửa những ngày thứ 
Hai , nên tôi và Thắng đã lang thang ở Quãng 
Trường Dvortsovaya lớn nhất ở St. Petersburg 
sau buổi lễ kỷ niệm 60 năm Quân Đồng Minh 
chiến thắng Phát Xít Đức. Và thật tình cờ một 
cô gái Nga đang rảo bước trong chiếc áo 
choàng màu thiên thanh và chúng tôi đã ngỏ ý 
có một tấm hình kỷ niệm đẹp. Cô đã đồng ý, và 
chúng tôi đã làm quen vói nhau trong tình bạn, 
thân hữu và cởi mở. Được Zoya cho biết tên cô 
là một vị Thần Hy Lạp, và có nghĩa là “ Cuộc 
sống “ . Tôi đã hỏi nàng rằng “ Thế cuộc sống 
của Zoya thuộc lọai đơn giản hay đầy phức 
tạp “ . Tủm tỉm cười và rất thản nhiên cô nói “ 
Zoya có một cuộc sống phong phú và nhiều ý 
nghĩa “.Điều này đã làm tôi phải suy nghĩ về sự 
trả lời sâu sắc và khôn ngoan của nàng . Hay là 
tôi đã bị trúng bẫy của cô ta… , làm tần số 
trong đầu tôi phải dè dặt và cảnh giác cao độ. 
Sau đó chúng tôi đã mời Zoya đi ăn  tại một 
quán Cà phê lịch sự và sang trọng trên Đại Lộ 

Nevski gần đó. Chủ quán người Nga đã không 
lấy tên của thành phố Sài gòn bị đổi tên sau 
năm 1975, mà lại lấy tên cũ là Cà phê Sài gòn 
và người dân ở Saint Petersburg cũng đã qúa 
rành về việc này . Sự ý nhị và tinh tế của họ 
cũng đã trải qua,  khi thành phố St. Petersburg 
bị đổi tên thành Leningrad sau khi Đảng Cộng 
Sản Nga lên nắm chính quyền năm 1917. 
Người dân ở St. Petersburg cũng chẳng ai 
thương tiếc cho cái tên Leningrad đó, và họ đã 
nghiêm ra rằng chẳng bao lâu nữa  tên của Sài 
gòn sẽ được chính thức được dùng trở lại để trở 
về với lịch sửcủa dân tộc Việt.. 
 
Lời Kết : 
Saint Petersburg, cái nôi của Cách Mạng tháng 
Mười ,năm 1917 ở Nga do nhóm Bolshevic , 
dưới sự lãnh đạo của ông Tổ Cộng Sản  là 
Lenin đã lan tràn ra nhiều nước trên thế giới , 
trong đó có Việt Nam . Nhưng chỉ sau gần 70 
năm , chính Chế độ Cộng Sản tại Nga đã tự 
động tan rã từ tháng 8 , năm 1991. Hiện nay, 
người dân và đất nước Nga đã và đang thay đổi 
mau lẹ và toàn diện qua một nền kinh tế tiến bộ 
của Xã Hội Tây Phương . Trước đây Chủ 
Nghĩa Tư Bản đã không thắng được Chủ 
Nghĩa Cộng Sản trong chiến tranh Lạnh, 
nhưng Chủ Nghĩa Xã Hội đã tự xụp đổ vì cuộc 
sống của người dân tại Nga đã qúa thua kém và 
tụt hậu so với cuộc sống đầy tiện nghi và 
thuận lợi của người dân tại các nước Tây 
Phương tiên tiến. 
 
Trong khi đất nước Nga đang chuyển hướng 
một cách tốt đẹp, thì  nhìn lại Việt Nam vẫn 
còn nằm dưới sự cai trị “độc quyền “ của Đảng 
Cộng Sản thì ngày đó dân ta sẽ còn chạy theo 
sự “tụt hậu “ của thế giới . Chỉ trong vòng 20 
năm nữa (2025) , nếu cứ nhìn trong nước và 
không nhìn ra thế giới bên ngoài , và luôn tự 
mãn dưới ánh sáng chói lọi , vinh quang của sự 
tuyên truyền dối trá , bịt mắt và che tai , thì 
ngày đó dân ta còn nằm trong vòng lẩn quẩn 
của các “ cụ Cóc ngồi đáy giếng xem Trời “ , 
và tội ác không nhỏ của Đảng Cộng Sản Việt  
Nam sẽ mãi mãi đi vào bài học lịch sử của dân 
tộc và đất nước.  
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Ha ngoc thach 

Bản nghiên cứu khả thi 
Saigon Sewerage Systems 

 
Tác giả xin mời quý độc giả cùng tham khảo sơ 
lược bản  Nghiên Cứu Khả Thi  “Feasibility 
Study of Saigon Sewerage Systems” hoàn tất 
năm 1972 bởi sự hợp tác của lien hãng kỹ-thuật 
“Metcalf & Eddy và Johnson & Johnson” sau 
18 tháng đo đạc và nhgiên cứu.  Theo bản 
nghiên cứu khả thi nầy thì trước hết phai khai 
thông các đường nước để tránh ngập lụt trong 
Đô thành.  Các đường cống cũ đã có từ lâu 
dùng chung cho cả cống vệ sinh (sanitary 
sewers) và cho nước mưa (storm sewers) là 
những đường cống hỗn hợp (combined sewers) 
thì vẫn để nguyên, nhưng phải bảo trì đúng 
mức và vét laị cho sạch để nước thông qua dễ 
dàng.  Sau đó xây cất các đường cống riêng 
biệt để dẫn nước cống vệ-sinh từ các tư gia vào 
đường cống sanitary sewers.  Còn nước mưa 
trên các đường phố thì cho chảy riêng vào cống 
storm sewers.  Các đường cống được đưa vào 
các collectors có đường kính (diameter) lớn 
hơn.  Rất nhiều tram bơm trong đô thành 
Saigon bơm tiêp sức nhau để đưa nước ra nhà 
máy lọc nước cống ở Nhà Bè  cách15 miles ở 
hạ-lưu sông Saigon qua hệ thống ống cống to 
gọi là “forced main sewers.”  Trong “forced 
main sewers” nước chảy dưới áp-lực của máy 
bơm (khác với gravity sewers, nước chảy theo 
độ dốc).   Nhà máy lọc nước Nhà Bè nầy xử 
dung hóa chất (chemical process) theo bản 
nghien cưú khả thi.  Trong khi đó thì tại Mỹ 
Quốc từ thập niên 70 (1970s), Activated Sludge 
process đang bắt đầu được xử dụng.  Đặc biệt 
là tại Washington DC, Blue Plains Advanced 
Wastewater Treatment Plant được tân trang lại 
với hẹ thống activated sludge (secondary 
treatment) process hiện-đại theo sau có 
biological denitrification (tertiary treatment or 
advance process) để loại bỏ các chất phosphate 
và ammonia trước khi nước được thải ra sông 
Potomac.  Năng xuất hằng ngày là 400 triệu 
gallons.  Năng xuất tối đa có thể lên tới 700 
triệu gallons mỗi ngày trong những luc mưa 
bão hoặc những ngày tuyết tan nhiều gây ngập 
lut khắp nơi.  Nước mưa được gạn lọc qua 

 
Xin mời quý đọc giả cùng tác giả trở lại Đô-
thành SAIGON vào thập niên 60s (1960s).  
Đường Lê Lai và nhiều đường phố khác bị 
ngập lụt trong nhiều giờ sau những trận mưa 
to.   Lý do của sự ngập lụt (flooding) là do 
nước không thể thoát ra dễ dàng vì diện-tích 
xây cất (surfaces couvertes/runoff areas) gia 
tăng theo khối lượng dân số tăng nhanh trong 
khi các ống cống cũ không đủ khả năng để dẫn 
nước.  Số nước chảy tràn trên mặt đất (runoff 
water) gia tăng rất nhiều trong khi đường nước 
thoát ra sông rạch bị tắc nghẽn vì đồng bào xây 
cất nhà sàn trên đường nước thoát cũng như 
đường nước không được bảo trì nên cạn lần 
hồi không còn dấu vết của đường nước nữa. 
 
 Do sự viện trợ kỹ thuật của chánh phủ 
Hoa-Kỳ, Liên hãng cố vấn kỹ thuật Joint 
Venture of Metcalf & Eddy và Johnson & 
Johnson phối hôp để hoàn tất bản nghiên cứu 
khả thi (feasibility study) bộ sách gồm 2 quyển 
(text & drawings): “Saigon Sewerage 
Systems” vào tiền bán niên 1972.  Đến năm 
1973, tác giả bắt đầu công tác vét Rach Lò 
Gốm ở Bình Tiên gần Chợlớn Mới để khai 
thông đừng nước cho các cống rãnh ở Đô 
Thành chay ra Kinh Đôi và Kinh Tẻ ở Chợlớn.  
Sau đó thì đường cống xuyên qua (crossing 
underneath) đường rầy xe lửa ở Chí Hoà cũnd 
được thực hiện đẻ dẫn nước thoát ra dễ dàng. 
 
Trong khi công tác trị thủy (flooding Control) 
của Saigon Thủy Cục còn đang dở dang thi 
biến cố 30 tháng tư 1975 đã xảy ra như quý vị 
đã biết.   
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“swirl facility” và được sát trùng để được đưa 
ra sông Potomac.  
  
“Swirl Facility” là một hồ bằng xi-măng cốt sắt 
giống như một ống cống to đứng thẳng 
(vertical).  Nước đựơc bơm vào hồ bằng một 
ống dẫn nước nghiên 45 độ so với đường thẳng 
đứng (vertical).  Nước chảy (tangential 
movement) với vận tốc cao (high velocity) từ 
cao xuống thấp theo hình trôn ốc (cyclonic 
movement).  Các vật cứng (sạn, cát, đất, bụi) bị 
bắn ra ngoai theo lực ly tâm (centrifugal force) 
và rơi xuống để được loại ra ngoài từ đáy hồ.  

Trong khi nước sạch đi ngược lên trên mặt 
nước  để chảy vào môt ống cống thẳng đứng 
(vertical and cylindrical pipe) ở giữa hồ theo 
hướng từ cao xuống thấp để dẫn đến nơi sát 
trùng bằng hợp chất chlorine.  Từ đó được bơm 
thẳng ra sông. 
 
Blue Plains Advance Wastewater Treatment 
Plant được xử dụng cho 2 triệu dân ở vùng Hoa 
Thạnh Đốn là một trong những nhà máy lọc 
nước cống lớn nhứt nước Mỹ và thế giới 

Hà Ngọc Thạch

 

 
Nguyen Quang Ba 

 
 

 
BPT: AH Bá sáng tác bài thơ Anh Mất Em Rồi để 
tưởng nhớ Chị Bá đã tạ thế ngày 17 thág 6 năm 2005. 
Toàn thể gia đình AHCC xin thành kính phân ưu cùng 
AH Bá và gia quyến.    

 
Anh mất em rồi, em hỡi em, 
Mất em trước cổng, mất sau thềm, 
Mất bên song cửa, nhìn hoa nắng, 
Bên chậu cau vàng, ngắm trăng lên. 
 
Anh mất em rồi, mất mắt môi, 
Mất vòng tay ấm, nụ cười tươi, 
Mất khi hờn dỗi, em cúi mặt, 
Mất lúc làm lành, em thật vui. 
 
Sân trước, vườn sau không có em, 
Căn phòng vắng lặng thấm buồn thêm, 
Trước gương mất bóng ai trang điểm, 
Một nửa khung giường lạnh suốt đêm. 
 
Việc nhà quán xuyến một mình em, 
Xây dựng gia đình, đẹp ý thêm, 
Giờ đây sống dậy bao kỷ niệm, 
Em ở nơi nào, em hỡi em. 
 
Anh nhớ ơn em mãi suốt đời, 
Tình yêu em trải khắp nơi nơi, 
Đàn con đàn cháu vui hạnh phúc, 
Em vội ra đi vĩnh biệt rồi. 
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AHCC XỨ CAO BỒI HỌP MẶT TẤT NIÊN NĂM 2004  
 
Hôm 18 tháng 12 năm 2004, AHCC Houston Texas đã tưng bừng họp mặt tất niên tại tư thất cuả 
AH Nguyễn Đôn Xuân ở Southwest Houston TX. Có 25 người tham dự gồm 12 AHCC , gia đình và 
thân hữu. 
Chương trình gồm có bốn phần : 
1) Đóng góp niên liễm, nuôi dưỡng LTCC như thông lệ và thưởng thức tài nữ công cuả các ái nữ 

và dâu hiền công chánh; 
2) Lời chào mừng cuả gia chủ, đáp từ cuả AH Đại Diện và tường trình chi, thu cho năm 2004; 
3) Sinh hoạt văn hoá gồm có thơ, nhạc, những sưu tầm hữu ích  và chuyện vui v.v... 
4) Tăng quà ban nhạc , rút thăm lấy hên , lời chúc tất niên cuả AH Đại Diện và đồng ca Tạm Biệt. 

 
Trong phần thứ nhất, tất cả các AH đều vui vẻ, theo thông lệ,  đóng niên liễm cho chi hội và $20.00 
để nuôi dưỡng LTCC. Tổng số tiền thu được là $300 để yểm trợ LTCC và $140 cho niên liễm năm 
2005. Với phương pháp “nhắc nhở” kiểu này, không có một AH nào quên nuôi dưỡng LTCC.                
( Cũng xin tiết lộ thêm rằng: Trong thư mời họp tất niên, mọi AH đều được lưu ý: “ Dù không đi dự 
được thì xin nhớ gửi tiền niên liễm và nuôi dưỡng LTCC” ) . 
Phải thú thực rằng tuy chúng tôi đã từng ăn “ Cơm hàng cháo chợ”  hơi nhiều,  gồm đủ cả Tây, Tàu 
Mễ Việt ... nhưng chẳng có nhà hàng nào địch nổi những bữa tiệc trổ tài cuả qúy giai nhân làng 
Công Chánh. Qúy phu nhân đã được mọi người hoan hô bằng một tràng pháo tay nổ vang làm rung 
rinh cưả nhà. 
Phần thứ hai bắt đầu bằng lời chào 
mừng cuả gia chủ Nguyễn Đôn Xuân 
và đáp từ cuả AH Đại Diện Phí Ngọc 
Huyến. Theo đúng nghi thức, AH 
Tổng Thư Ký Nguễn Văn Độ đã lên 
máy vy âm tường trình Chi Thu cho 
năm 2004. Thường thì phần này rất 
ngắn, trừ trường hợp LTCC quên 
đăng phần đóng góp nuôi dưỡng 
LTCC cuả nhóm AHCC Houston 
Texas thì khi đó AH Tổng Thư Ký 
mới phải vất vả ( Mặc dù mọi người 
đều xua tay xin cho thông qua) xuất 
trình sao ảnh chi phiếu đã gửi tiền và 
biên lai cuả Bưu Điện v.v... Ai cũng 
mong phần thủ tục hành chánh này mau qua để được vào phần vui nhộn và hứng thú nhất: Sinh 
Hoạt Văn Hoá . 
Theo quy ước chung, AH nào ghi danh trước thì sẽ được trình bày trước . Từ đơn ca, song ca hợp ca 
cho đến ngâm thơ hoặc trình bày những bài khảo cứu nho nhỏ. 
Bản hợp ca Việt Nam Việt Nam cuả Phạm Duy đã mở đầu cho buổi Văn Nghệ Cây Nhà Lá Vườn 
với sự phù hoạ cuả ban nhạc sống Khải Hoàn . Dư âm cuả bản hùng ca đã tạo ra một sinh khí bừng 
bừng cho khan giả . Các AH và phu nhân đã đua nhau lên máy vy âm. Người đàn kẻ hát rất ăn khớp 
với  nhau vì trước đó mấy ngày đã có người đứng ra phối hợp như: Thông báo cho ban nhạc những 
bài sẽ hát; In ra nhiều bản những bài hợp ca để hát chung v.v... 
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AH Nguyễn Văn Lộc đã làm cho mọi  
người bâng khuâng sống lại những 
ngày mộng mơ cuả một thời hoa 
bướm qua nhạc bản Dư Âm cuả 
Nguyễn Văn Tý. Hình ảnh trác tuyệt 
cuả một chàng trai hoá thành một đám 
mây để “ Nương nhờ làn gió đưa anh 
đến cõi mơ hồ đầy vơi muôn kiếp bên  
nàng”   đã khiến AH Phi Ngọc Huyến 
cao hứng nhảy lên máy vy âm ( Dù 
không có ghi trong chương trình) kể 
cho bà con nghe giai thoại  vì sao 
Nhạc Sỹ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác 
được bài nhạc bay bướm tuyệt vời 

này.   
Góp vào rừng hoa thơm ngát và ngọt ngào ngào ấỵ, Lệ Thanh đã nhắc lời cuả Từ Công Phụng “ Mở 
cửa hồn, em vào đó dong chơi, em sẽ thấy hồn anh ngáy hương hoa..” . Nhẹ nhàng hơn, Thùy 
Dương nhắc tới liên hệ giữa thuyền và bến: 
“Thuyền kia có nhớ bến chăng 
Bến thì một dạ khăng khăng chờ thuyền” 
qua nhạc bản Nắng Chiều cuả Lê Trọng Nguyễn. 
AH Trương Ngọc Qúy gợi nhớ lại Hà Thành bằng cách diễn ngâm bài “ Những Con Đường Hà 
Nôi” cuả Tạ Tỵ . AH Nguyễn Kim Khoát nhắc nhở anh chị em rằng được tự do, ăn no, mặc ấm và 
xum họp vui vẻ như đêm  nay là nhờ ơn Trời bằng cách diễn ngâm baì đường thi  “Cảm Ơn Trời”  
Cả hai AH đều được tiếng sao Tao Đàn hỗ trợ khiến cho khán giả cứ tưởng mình đang được nghe “ 
Tiếng Noí Cuả Thơ Văn Miền Tự Do do Đinh Hùnh Phụ Trách” Ngoài ra còn rất nhiều đóng góp 
cuả nhiều AH và thân hữu khác. 
Cuối  phần Văn Nghệ là mục Tặng Quà Ban Nhạc. AH Đại Diện đã nói lên lời rất chân thành cảm 
ơn ban nhạc Khải Hoàn, vì, trong xuốt 12 năm qua, các anh đã không hề vắng mặt trong bất cứ một 
buổi họp tất niên nào cuả AHCC Houston. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong dịp tất niên năm 2001, 
ban nhạc Khải Hoàn đã tặng anh em AHCC một bài đường thi ca ngợi tình đoàn kết cuả anh em 
chúng ta; Đáp lại thịnh tình đó, AHCC Houston cũng đã hoạ lại bài đường thi đó bằng một bài 
đường thi cùng âm vận (Cả hai bài thơ đó đều được đính kèm theo bản phúc trình này) . 
Trước khi “Tan hàng cố gắng” AH Đoàn Kỳ Tường đã điều khiển chương trình RÚT THĂM LẤY 
HÊN và làm cho mọi người đều ngạc nhiên một cách thích thú: Anh chị Đoàn Kỳ Tường đã bí mật 
xuất tiền túi ra mua và gói rất nhiều gói quà để bỏ chung vào đống quà cuả một vài AH khác cũng tự 
động xung phong. Nhờ sự hào phóng và chu đáo cuả AH  Đoàn Kỳ Tường mà năm nay mọi người 
hiện diện đều gặp may: Không ai ra về mà lại không trúng số! Hoan hô AH Đoàn Kỳ Tường! 
Phiên họp tất nên năm 2005 sẽ được tổ chức tại một trong hai tư thất : Hoặc cuả AH Khương Hùng 
Chấn ( Mới trở lại Hoa Kỳ từ Âu Châu) hoặc cuả AH Vũ Qúy Hảo ( Mới gác ấn hồi hưu). 
Tiếp theo lời chúc tất niên cuả AH Đại Diện là bài ca TẠM BIỆT : 
 
“ Ngày nay anh em chúng ta nổi trôi xứ người mà long vẫn nhớ; 
Nhớ quê hương ta đẹp xinh, ngàn năm kết thành một trời mộng mơ ..”./. 
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Họp mặt AHCC Melbourne 
Leâ nguyeân Thoâng töôøng thuaät 
 
Nhoùm AHCC Melbourne ñaõ họp mặt tai coâng vieân Glenn Iris vaøo một buổi saùngđñẹp trời ở 
Melbourne ngaøy 17/4/2005. Năm naøo họp mặt tại coâng vieân naøy cũng đñược Trời ưu ñaõi cho 
trời quang, maây tạnh vaø nhờ thế loøng người cũng vui vẻ phấn khởi theâm leân khi anh chị em 
AH/THCC gặp nhau hoâm ấy. 
Lần naøy hai anh Đoaøn Ñình Mạnh vaø Vũ ñình Ngũ, taân Ban Đại diện cuøng caùc AH cöïu BÑD 
phuï taù, ñứng ra chủ trì, sắp xếp caùc thứ vaø chuẩn bị thực phẩm quaù chu ñaùođñể tất cả mọi 
người tham dự ñược một buổi họp mặt vui tươi laønh mạnh, một bữa ăn ñầy ñủ từ ăn chơi cho 
đñến traùng miệng bằng những moùn ăn do chính caùc chị neâm neám, öôùp vaø nấu nướng. Thịt 
nướng BBQ bao giờ cũng hấp dẫn nhất vì khi anh em ñứng taùn gẫu beân cạnh loø nướng laø phải 
đñầu haøng voâ đñiều kiện khi thấy muøi thịt nướng thơm nức mũi bay leân maø phaûi chaïy ñi laáy 
muoãng, nóa, dĩa giấyđñể xếp haøng laõnh nhu yếu phẩm ngay lập tức.  

 
Sau phần chính chuùng toâi đñược aên moùn Cheø Troâi nöôùc laø moùn ñặc bieät cuûa baéc kyø do chò 
Maïnh naáu coù ñuû göøng, meø rang vaø nhaân ñaäu xanh thaät nhuyeãn. Moùn baùnh chuối của chị 
Hương laøm vaø coù nhieàu moùn khaùc do caùc chị naáu ñem ñeán, chò Laâm duø laø khoâng tham döï 
ñöôïc buoåi hoïp maët cuõng gôûi anh Laâm mang thöùc aên ñeán cho anh em thöôûng thöùc. 
Sau maøn aên uống laø maøn sinh hoaït coäng ñoàng, AH Mạnh ñöa ra vấn ñề ñoùng goùp ủng hộ 
LTCC, gởi baøi vở, ñăng baùo chia buồn khi thaân nhaân cuûa AH/TH qua ñôøi. Anh em ñaõ thoâng 
qua moät soá vaán ñeà, goàm caû vieäc chia buồn nay chỉ thu hẹp trong phạm vi gia đñình nhỏ thoâi 
chứ khoâng ñuû ñiều kiện ñăng tải rộng raõi như trước kia. 
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Việc họp mặt mỗi năm sẽ họp Xuaân Thu nhị kỳ vaø BĐD sẽ lieân lạc thoâng baùo sau. 
Naêm nay hoïp maët anh em AH cuõ coù dòp laøm quen vôùi anh Nguyeãn Kieâm Chi, moät AHCC 
soáng taïi nay ñaõ laâu nhöng khoâng bieát ñeå lieân laïc vôùi nhau, anh em thaêm hoûi nhau vaø tieáp 
ñoùn anh chò Chi raát laø vui veû. TH Voõ ngoïc Minh KS Coâng ngheä năm ngoaùi coù tham döï nay 
cuõng ñeán döï buoåi hoïp maët vôùi anh em CC. 
Ngoaøi vieäc aåm thöïc chuùng toâi coøn ñöôïc anh chò Baûng mang ba gioû Hoàng doøn töôi vöøa haùi 
treân caây ôû nhaø ñem ñeán chia cho anh em veà nhaø aên laáy thaûo nöõa.  
 

 
Ngoài töø traùi qua phaûi: Huøng, Hieäp, Thaønh, Maïnh, GS Thònh,  
Ñöùng: Thuyû (mang kính ñen), Nguõ, Chi, Minh 
Anh em ñoùng goùp uûng hoä LTCC theo danh saùch ñính keøm, toång coäng sau khi ñaõ löu laïi một 
soá tieàn chi phí gôûi taïi ñòa phöông, coøn laïi moät soá tieàn laø $350AUD, chuyeån qua BPT LTCC 
Hoa Thònh Ñoán. 
 
Bùi Kim Bảng $30.00 Huỳnh Thu Nguyên $30.00 
Trần Văn Anh $30.00 Vũ Ðình Ngũ  $30.00 
Nguyễn Kim Chi $30.00 Trần Tấn Phước $30.00 
Nguyễn Cư $30.00 Phan Khắc Thành $30.00 
Nguyễn Hữu Ðệ $30.00 Bà Trương Công Thiện $30.00 
Trần Quang Hùng $30.00 Nguyễn Ngọc Thịnh $30.00 
Trần Ðăng Khoa  $30.00 Lê Nguyên Thông $30.00 
Phạm Ngọc Lâm $30.00 Lưu Trọng  Thủy    $30.00 
Ðoàn Ðình Mạnh $30.00   
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Nguõ, Chi, Minh, Huøng, Laâm, Huøng (KTS) 

 
Laâm, Thuyû, Maïnh, Minh, Chi, Huøng, Anh 
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họp mặt hè 2005 
 
 
Nhân dịp Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, vào ngày nắng ấm đầu tháng 7, gần 60 AHCC và gia đình đã có 
dịp gặp gỡ để hàn huyên tâm sự tại Mile Square Park - Orange County. Hiện diện trong buổi picnic 
ngoài các AH cư ngụ quanh vùng Nam Cali còn có các AH từ miền Bắc Cali như Lê Mộng Hùng, 
Nguyễn Quang Bê ..., một AH từ Louisiana, AH Hồ tấn Đức từ Texas, và một AH từ Việt Nam đi 
du lịch tại Nam Cali về tham dự. Kỳ họp mặt nầy có mặt AH cao niên Nguyễn Xuân Hiếu, nhưng 
lại thiếu các vị Lê Khắc Thí, Lý Đãi ... Trong dịp nầy AH Trịnh Hảo Tâm cho ra mắt quyển ký sự 
du lịch “Miền Tây Hoa Kỳ” và được các AHCC nhiệt liệt ủng hộ. Buổi họp mặt kết thúc úc 2 giờ 
cùng ngày trong niềm luyến tiếc của các AH hiện diện. Hẹn gặp nhau vào ngày hội ngộ dịp tất niên 
âm lịch.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Một vài AH hiện diện trong buổi picnic 
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Ngày họp: Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2005. 
Nơi họp: Tiệm ăn Phượng Hoàng, Centre commercial Mercure, Paris 13 Số người tham dự: 17 chị 
và AH. 
Buổi họp năm nay, lần đầu tiên có sự góp mặt của 
AH và chị Nguyễn văn Thu (Bỉ, Liège) 
AH và chị Hồ Minh Cảnh (Orléans) 
AH Bùi Văn Tố (La Perche, 87) 
đã được các AH tại Paris rất hân hoan đón tiếp. 

 
Rồi AH Đỗ Hữu Hứa đọc hai lá thư 
của AH Lê Khắc Thí, gởi lời chào 
năm mới và báo cáo về Qũy thượng 
thọ. 
Sau đó là bữa cơm thân mật kéo dài 
đến 15 giờ, sau khi các AH đã sốt 
sắng đóng góp ủng hộ Lá Thư. 
 
Tường thuật: Trương Như Bích 
 
 
 
 
 
 
 

AH Bùi Văn Tố, Trần Minh, Chị Hoa Trường Xuân, Hồ Minh Cảnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AH Hoa Trường Xuân, Nguyễn văn Thu, Đỗ 
Hữu Hứa, Bùi Văn Tố 

Chị Hồ Minh Cảnh, Nguyễn Văn Thu, 
Trương Như Bích, Lê Ngọc Thạch,AH Hồ 
Minh Cảnh
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AHCC Pháp tiếp đón  
Anh chị Nguyễn Hữu Nghi từ California 
 
Được tin AH Nguyễn Hữu Nghi và phu nhân Âu du với chương trình thăm nhiều nơi tại Âu Châu, 
ban Đại diện AHCC Pháp đã kịp thời liên lạc với AH Nghi và tổ chức được cuộc họp mặt thân mật 
tại nhà hàng Hội An, Quận 20 Paris vào ngày thứ hai 23-05-2005 lúc 12 giờ. 
Hiện diện có: Anh chị Nghi, Anh chị Xuân, các Anh Bích, Lâm, Xính, Hứa. 
Anh chị em gặp nhau trong sự vui mừng khôn tả. Có những vị xa cách hơn 50 năm kể từ ngày ra 
trường Cao Đẳng Công Chánh nay có dịp gặp lại hàn huyên tâm sự thật là hào hứng. 
  

  
  
Anh Nghi có cho xem quyển sách toán học vừa xuất bản bằng Anh ngữ mà Anh đã dày công biên 
soạn: “Solving Math Quadratic Equations and Inequalities”. Quyển sách này chủ ý đưa ra một 
phương pháp mới giải phương trình bậc hai rất nhanh chóng. 
Anh Nghi đã được anh em nhiệt liệt hoan nghênh. 
 
Đỗ Hữu Hứa ghi 
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Tháng 6 năm 2005, các AHCC tại Sacramento đã có 2 dịp đến họp mặt chung vui cùng các ái 
hữu Công chánh trong vùng. 
 
1. Họp mặt  ngày 22-05-2005, nhân dịp anh chị Nguyễn đức Chí từ Maryland tới Sacramento dự 
dám cưới người cháu họ. Các AH nơi đây đã  họp mặt tại Nhà hàng Happy Garden để cùng 
nhau tiếp đón, thăm hỏi, chuyện trò thân mật cùng anh chị Chí . 
 

 
 
Nhân dịp này, AH Nguyễn 
đức Chí đã ngỏ lời mời các 
anh em AH CC 
Sacramento gửi bài viết 
cho Lá thư AHCC số sắp 
tới. AH Bửu Hiệp cũng 
góp ý cùng AH Chí và Ban 
Phụ Trách về việc chọn 
lựa bài để đăng vào Lá thư. 
AH Lê văn Phương cũng 
gửi bài viết để đăng và góp 
ý về nội dung, san định các 
chi tiết sao cho nội dung 
toàn bài không qúa chuyên 
môn hoặc qúa nặng về kỹ 
thuật. 

 
Tham dự buổi họp mặt này ngoài anh chị 
AH Nguyễn đức Chí còn có các AH Bửu 
Hiệp, Nguyễn xuân Mộng, Lê văn 
Phương, Hà nhụ Tưởng, Hồ nhựt Tân, 
Trình hữu Dục và các chị Tân và Dục. 
Các AH khác vì bận công tác xa hoặc về 
VN thăm gia đình nên đã không tới dự 
được. 
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2. Họp mặt ngày 19-06-2005 để mừng AH Hồ nhựt Tân "rũ áo từ quan" về nhà "vui thú điền 
viên". Buổi Họp mặt đã quy tụ đông đủ hầu hết các AHCC và các thân hữu làm việc tại Caltrans 
Sacramento. Ngoài ra còn có anh chị AH Nguyễn Thiệp từ Oakland lên tham dự và gần 30 
người gồm Dượng, Dì, Em, các Con và các Cháu ngoại của anh chị Tân cùng đến chung vui. 
 

Nhân dịp này AH Bửu Hiệp đã thay mặt các anh 
em AHCC tại Sacramento trao tặng Bảng Lưu 
Niệm "40 năm phục vụ cho Bộ Canh Nông Việt 
Nam và Tổng Nha Kiều Lộ Caltrans, California" 
cho AH Hồ Nhựt Tân. AH Bửu Hiệp cũng trao 
tặng Bảng Lưu Niệm "40 năm phục vụ cho Bộ 
Công Chánh Việt Nam và Tổng Nha Kiều Lộ 
Caltrans, California" cho AH Nguyễn Thiệp. 
 
Cách đây mấy năm, các AH Nguyễn xuân Mộng, 
Lê văn Phương và Nguyễn văn Vinh cũng nhận 

được những Bảng Lưu Niệm này nhân dịp 
các AH về nghỉ hưu. Đây là món qùa Lưu 
niệm Truyền thống của các AHCC 
Sacramento trao tặng các AHCC địa phương 
khi về hưu. Buổi họp mặt dược tổ chức vào 
ngày Father Day nên AH Hồ nhựt Tân đã 
được các con gái, con rể và cháu ngoại (hơn 
10 cháu) lên chúc mừng, ôm hôn, khiến AH 
Hồ nhựt Tân tỏ ra rất  cảm động. 
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MÙA XUÂN  ẤT DẬU (10/4/2005) 
 
Buổi họp mặt thường niên AHCC/HTĐ, mùa Xuân Ất Dậu (2005), đã được tổ chức vào ngày Chủ 
Nhật 10 tháng 4 năm 2005, lúc 12 giờ trưa, tại tư thất AH Ngô Đức Nguyên, Virginia. 
Hầu hết các AHCC và Thân Hữu CC cùng phu nhân đã đến tham dự đông đủ, tổng số vào khoảng 
trên 60 người.  Đặc biệt kỳ họp nầy, chúng tôi có mời thêm một số AHCC mới di chuyển về hoặc 
mới gia nhập gia đình AHCC/HTĐ:  
• AH Nguyễn Tấn Dược (KSĐC, cựu Trưởng Ty Điền Địa, Sadec), hiện ở Virginia. 
• AH Bùi Ngọc Oanh (KSĐC, Nha Cải Cách Điền Địa, Saigon), hiện ở Virginia. 
• AH Nguyễn Văn Di (KSCC, Công Ty Điện Lực V.N.), vừa về hưu và di chuyển từ Pennsylvania 

về định cư tại Virginia. 
 
Ngoài ra, nhân dịp nầy, chúng tôi cũng có mời một số khách quý cùng đến tham dự: 
• AH Nguyễn Đức Súy và phu nhân đến từ Bắc Cali, nhận lời làm thành viên trong Ban Phụ 

Trách LTCC 2006. 
• TH Dương Nghiệp Bảo, (cựu Phụ Tá GĐ Tài Chánh ESSO), trình bày vấn đề tài chi, xoa nắn 

đầu mặt, v.v. 
• TH Đào Công Cần, Bác Sĩ ở Đức, trình bày vấn đề châm cứu, xoa nắn huyệt và khí công.  
   
Tường trình sinh hoạt AHCC/HTĐ: 
 

1. Hội Ngộ:  -  Đón tiếp AH Trần Mộng Châu (Đại Đức Thích Chơn Văn) từ Florida đến    
ngày 2/6/05, do qúy AH Bảnh, HN Ẩn, Tào, Mẹo, v.v. tổ chức tại nhà hàng Cơm Chay Yuan 
Fu Vegetarian ở Maryland. 

2. Di chuyển:  -  TH Nguyễn Thành Công di chuyển về Orlando, Florida, từ 6 tháng nay. 
• Chị Hoàng Đức Tài di chuyển từ 

Pennsylvania về định cư tại Virginia.  
 
3.  Tin Vui:  -  Lễ Thành Hôn của trưởng nam 
của AH Dư Thích là Dư Thanh Bạch kết hôn 
cùng Jacqueline Ann Wright tại Maryland, cử 
hành ngày 11/6/05.  
• Lễ Vu Quy của thứ nữ của AH Trần Văn Phúc 

là Trần Quỳnh Trâm kết duyên cùng Trần 
Vĩnh Thy Ngôn tại Virginia, cử hành ngày 
25/6/05. 

 
 

4.  Tin Buồn:  -  Nhạc mẫu của AH Nguyễn Văn Di là Cụ Bà Nguyễn Văn Trương, nhủ danh 
Vũ Thị Minh Đức, pháp danh Diệu Lộc, từ trần ngày 25/2/05, lúc 5:10 sáng tại Saigon, hưởng 
thọ 82 tuổị. 

• Thân mẫu của AH Nguyễn Long Tiết là Cụ Bà Phạm Thị Thình, từ trần ngày 9/3/05, lúc 9:35 tối 
tại Việt Nam, hưởng thọ 102 tuổi. 

• AH Bạch Văn Hà ( Khoá CC 1958), pháp danh Nguyên Chí, từ trần lúc 11:30 tối ngày 29/7/05 
tại Fairfax, Virginia, hưởng thọ 78 tuổi. 
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5.  Hoàn tất LTCC 84:  Trong số 10 thành viên của Ban PT/LTCC 2005, có 6 thành viên là của 
AHCC/HTĐ.  LT 84 vưà hoàn tất và phát hành vào tháng 2/05, thành công tốt đẹp.  Ban Đại 
Diện AHCC/HTĐ rất hãnh diện và hoan hô tất cả 6 thành viên của HTĐ.  

 
Vấn đề yểm trợ LTCC vẫn tiếp tục đều đều và tính đến hôm nay (10/4/05), tồn quỹ vào khoảng:  
$15,000.  Chi phí  LT 84 vào khoảng:  $3,500.          

6.  Qũy Tương Trợ và Điều Hành:  Báo cáo kỳ họp trước, qũy còn lạị: $506.66 (26/9/04).  Phần 
Chi kỳ này :  Đăng báo Phân Ưu = $35;  Góp phần chén diã kỳ họp trước = $20;  Mua tem, 
phong bì thư, v.v. = $11.40. 

 Tổng cộng Chi kỳ này = $66.40 
 Qũy TT & ĐH còn lại (10/4/05)   =   $440.26 
 
7.  Kỳ Họp mùa Thu Ất Dậu sắp đến (9/05):   A/Chị Bùi Văn Ẩn có nhã ý tự nguyện   xin mời tất 

cả AHCC/HTĐ họp mùa Thu  sắp đến tại nhà A/C Ẩn ở Maryland.  Xin hoan nghênh và cảm ơn 
A/C Ẩn. 

 
8.  Linh Tinh:  Nhân dịp về hưu, AH Nguyễn Văn Di có làm 4 câu thơ sau đây để kỹ  niệm: 
 

Thời gian quả có trôi nhanh, 
Dù vương vấn mấy cũng đành bước lui. 
Từ đây cất bước về hưu, 
Chút tình thân hữu mãi lưu bên lòng. 
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Đồng thời, AH Nguyễn Văn Bảnh cũng làm một bài thơ để tặng các AHCC: 
 

Chúc Mừng Ái Hữu được An Khang, 
Phước Lộc Thọ đầy, vui Thú Nhàn 
Lạc Hỹ Tử Tôn, Chơn Thiện Mỹ 
Miên Trường Hậu Duệ, đạt Vinh Quang. 

 
 

Ngoài ra, còn có nhiều đề tài hữu ích, 
linh tinh khác do các AH trình bày 
trong buổi họp. 
Phần văn-nghệ như tân cổ nhạc và 
chuyện hài hước do các nghệ sĩ “cây 
nhà lá vườn” trình bày rất đặc sắc.  Ca 
sĩ Như-Hương (phu nhân AH Ngô Đức 
Nguyên), là ca sĩ tên tuổi ở vùng Thủ 
đô, đã trình bày rất hay nhiều bản tình 
ca thời đại.  AH Nguyễn Văn Di kể 
nhiều chuyện hài hước rất tếu.  AH 
Trần Huỳnh Đình Phương ca cải lương 
cũng rất mùi-mẫn, làm cho buổi họp 
thêm phần náo nhiệt, hào hứng. 

 
Tất cả mọi người đều được thưởng thức một bữa ăn trưa ngon lành do chính bàn tay khéo léo của 
các phu nhân nấu nướng.   
 
Buổi họp diễn ra trong bầu không khí 
thật vui tươi, thân mật, thoải mái, 
thích thú, và chấm dứt vào lúc 5 giờ 
chiều. 
 
      
Đại Diện AHCC/HTĐ   
 
Bùi Thanh Dương 
 
 
 
 
 
Phụ Chú:  Các AHCC/HTĐ đã không quên yểm trợ cho LTCC  năm 2005, hiện diện 
cũng như vắng mặt, tổng cộng là:  $770.00. 
 
 



SINH HOẠT ÁI HỮU SYDNEY 
 
Thân gởi các Ái Hửu, 
 
Cám ơn các Anh phụ trách LT, chúng tôi đã nhận được 36 Lá Thư số 84. 
Chúng tôi vừa tổ chức họp mặt để phân phối Lá Thư gồm các AH tham dự như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bà Lê Cảnh Túc      (1) 
Huỳnh Thanh Quân  (2) 
Vi Hửu Lộc            (2) 
Lê Nguyên Tùng     (2) 
 Đao Kim Quan      (2) 
Nguyễn Bác Tuấn  (1) 
Tôn Thất Phát    (1) 
 

Nguyễn An Đồng  (2) 
Nguyễn Như Hùng   (1) 
Nguyễn Thành Đởm  (2) 
Lê Quang Nguyên    (2) 
Trần Vi Bàng           (4) 
Trần Anh Tuấn        (2) 
Lê Mẫu                   (1) 
Nguyễn Đức Tú    (3)

 
 
Đính kèm: 
-Danh Sách đóng góp nuôi dưỡng Lá Thư 
-Chi phiếu US 450.00 gởi AH Nguyễn Hữu Thâu 
-Vài hình ảnh họp mặt ngày 20 Mar 2005. 
 
Thân Chào tất cả, 
 
Quân Huỳnh 
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AHCC Vancouver tiếp đón Anh Chị AH 
Trần đăng Khoa đến từ Úc. Nhân dịp từ Úc 
sang thăm gia đình ở Cali và Oregan, Anh 
Chị AH Trần  đăng Khoa cũng đã dành một 
ít thời gian của chuyến đi, để sang 
Vancouver thăm bạn bè ở đây và thành phố 
"  nắng ấm mưa nhiều  " nầy từ ngày 05/ 04 
đến ngày 08 / 04 / 2005. 
Trong thời gian ngắn ngủi lưu tại đây, AH 
Lê văn Thiên đã tổ chức gắp một buổi họp 
mặt giữa các AHCC Vancouver và Anh 
Chị AH Trần đăng Khoa tại tư thất của anh 
vào lúc11 giờ trưa ngày 07 / 04 / 2005 vừa 
qua. 

    Hàng ngồi    :  Các chị Thiên, Trương, Hồng, Khoa                        
     Hàng đứng :     Các anh  Hồng, Trương, Thoại, Danh, 

Khoa,Thiên 
Hiện diện trong buổi gặp gỡ nầy gồm có các ái hữu sau đây: 
- Anh Chị Trần đăng Khoa  
- Anh Chị Lê văn Trương 
- Anh Chị Lê đình Hồng 
-                (  AH Hồng trước năm 75 làm việc tại Khu              
-                  Công Chánh Đànẵng ) 
- Anh         Nguyễn hữu Thoại 
- Anh         Nguyễn thành Danh  
- Anh Chị  Lê văn Thiên 
Buổi họp mặt đã diễn ra trong bầu không 
khí vui vẻ, cởi mở và đậm đà tình áí hữu. 
Sau khi chụp hình lưu niệm, tất cả các ái 
hữu hiện diện đã đến dùng bữa ăn trưa tại 
Restaurant Đại Tung, một Nhà Hàng Trung 
Hoa rất quen thuộc với mọi người ở đây. 
Trong suốt bửa ăn, các AH đã chuyện trò 
thân mật và vui vẻ cho đến hơn 3 giờ trưa, 
bữa tiệc mới chấm dứt. Trước khi chia tay, 
các AHCC Vancouver không quên cầu chúc 
Anh Chị Khoa lên đường bình an và nhờ 
chuyển lời thăm đến tất cả các ái hữu ở Úc. 

   
 Hàng trước: Các chị Khoa, Trương, Hồng, chị Thiên, anh Thiên  

                          Hàng sau          :     Các anh Khoa, Danh, Trương, Thoại, Hồng 
 
                                                                                        
 AH Lê văn Thiên ghi lại  
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KHÓA KSCC 1955 KỶ NIỆM 50 NĂM  
NGÀY MÃN KHÓA 

 
Nguyễn Đức Súy 

 
Các AH theo học Khóa 3 Kỹ Sư Công Chánh Sài Gòn đã tổ chức ba buổi  họp mặt giữa các bạn 
đồng khóa và gia đình trong hai ngày 5 và 6 tháng 7 năm 2005 tại thành phố Las Vegas, Nevada, 
Hoa Kỳ, để kỷ niệm 50 năm ngày mãn khóa. Năm mươi năm trước, các AH thuộc khóa nầy đã kết 
thúc kỳ thi mãn khóa vào cuối tháng 7 năm 1955. 
Khóa KSCC 1955 có 31 bạn đồng khóa. Đến nay, năm mươi năm sau: 
• 6 bạn đã quá vãng (các bạn Dương Thanh Đàm, Phan Thanh Nguyên, Lê Sáu, Cao Tấn Tài, 

Hoàng Đức Tài, và Lê Văn Vinh); 
• 4 bạn đang sống ở Việt Nam nhưng đã lâu không có tin tức (các bạn Lê Văn Hoàng,Nguyễn Văn 

Hưng, Phan Hoàng Khiêm, và Hà Văn Út); 
• 3 bạn người ngoại quốc (hai bạn Chann Pech và Chip Pech người Cao Mên, và bạn Thông 

Khanh người Lào) không biết thân phận ra sao sau những biến cố năm 1975; 
• 3 bạn đang sống ở Gia Nã Đại (các bạn Nguyễn Bách, Nguyễn Quang Di, và Vương Chí Hổ); 
• 1 bạn đang sống ở Pháp (bạn Lê Văn Ngâm); và 
• 14 bạn đang sống ở Hoa Kỳ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hàng đầu, từ trái: Các chị Tào, Tuất, Quế, Ngọ, Ẩn, Nguyên, Súy, Cơ và Mộng 
Hàng sau, từ trái: Các anh Tào, Tuất, Quế, Ngọ, Ẩn, Nguyên, Súy, Cơ và Mộng 
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Hơn hai tháng trước ngày họp mặt, thư mời tham dự đã được gởi đến tất cả các bạn đồng khóa, và 
các quả phụ của các bạn đồng khóa đã quá vãng, đang sống ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Pháp, trừ bạn 
Đặng Văn Nhân, ở Hoa Kỳ nhưng không biết địa chỉ. 
Các bạn ở Gia Nã Đại cho biết rất tiếc không tham dự được vì ở xa và thiếu sức khỏe; riêng bạn 
Vương Chí Hổ đã gởi qua điện thư tấm ảnh một bông hoa vàng thật đẹp để tặng cho các bạn tham 
dự ngày họp mặt. Chị Dương Thanh Đàm gởi thư, và chị Hoàng Đức Tài điện thoại, cáo lổi không 
thể tham dự và chúc những ngày họp mặt vui vẻ. Các chị quả phụ còn lại và bạn Lê Văn Ngâm 
không thấy hồi âm. 
Trong số các bạn ở Hoa Kỳ, bốn bạn trả lời không tham dự được: bạn Bùi Mạnh Cần, vì đã có dự 
định đi Âu Châu từ trước; bạn Từ Quý, vì lý do sức khỏe; bạn Nguyễn Văn Thông, vì lý do riêng; và 
bạn Nguyển Văn Tiển, vì ngày họp mặt nhằm vào ngày giổ của thân mẩu bạn Tiển. Chín bạn còn 
lại, các bạn Hoàng Ngọc Ẩn, Phan Ngọc Cơ, Nguyễn Xuân Mộng, Tôn Thất Ngọ, Trương Như 
Nguyên, Tô Đăng Quế, Nguyễn Đức Súy, Nguyễn Ngọc Tào, và Nguyễn Sĩ Tuất, đã tham dự cùng 
với hiền nội, vã riêng bạn Nguyên, cùng với hai con trai Giai (Jack) và Giáp (Bruce). Đặc biệt là hai 
bạn Mộng và Ngọ, tuy mới đau xong, chưa khỏe hẳn, nhưng cũng cố gắng tham dự, vì không muốn 
bỏ mất cơ hội 50 năm một thuở. 
Các bạn tham dự và gia đình đã lần lượt đến Las Vegas trong ngày 5/7/05 và lưu trú tại các khách 
sạn Bally, Bellagio, Boardwalk, New York New York, Paris, tùy theo sở thích. Buổi họp mặt đầu 

tiên được ấn định bắt đầu vào lúc 6 
giờ rưởi chiều ngày 5/7/05 tại khu tiếp 
tân của khách sạn Paris, nhưng từ lúc 
2 giờ điện thoại cầm tay đã reo từ bạn 
nầy đến bạn khác hỏi thăm đã đến 
chưa, ở phòng nào, hành trình, sức 
khỏe ra sao, v.v... Vào giờ hẹn, trừ 
anh chị Tào và anh chị Tuất đã thông 
báo trước sẽ không đến được, các anh 
chị khác đã tề tựu đông đũ, tay bắt mặt 
mừng, nói chuyện như pháo ran, trong 
lúc hai cháu Jack và Bruce chụp ảnh 
giủm cho các bác không ngừng. Nửa 
giờ sau, tất cả sắp hàng đi vào nhà 
hàng “buffet” của khách sạn Paris để 
ăn cơm tối. Nhà hàng dành hai bàn 

Từ trái: Các chị Tào, Tuất, Súy, Cơ, Ẩn, Nguyên, Mông,       riêng, một bàn cho các chị và cháu      
Ngọ và Quế                       Jack, bàn kia cho các anh và cháu 
Bruce. Chuyện trò lại tiếp tục vui vẻ trong bữa ăn cho đến khi ăn xong, vào khoảng 10 giờ tối. Sau 
đó, các anh chị rủ nhau đi dạo dọc theo Las Vegas Strip, vào khu Forum của khách sạn Ceasar, rồi 
quay về xem “show” phun nước ngoài trời trên hồ nước của khách sạn Bellagio, trước khi giải tán. 
Buổi họp mặt thứ hai bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng ngày 6/7/05, tại khu tiếp tân của khách sạn 
Bellagio. Sau khi hàn huyên, toàn thể chín cặp đi ra vườn hoa phía sau khu tiếp tân để chụp ảnh kỷ 
niệm. Hai nhiếp ảnh viên tài tử Jack và Bruce lại phải một phen nửa chụp ảnh giùm cho mấy bác. 
Đến 12 giờ trưa, tất cả đi vào nhà hàng “buffet” của khách sạn Bellagio để ăn trưa. Nhà hàng cũng 
dành riêng cho một dãy bàn dài và các anh chị lại có dịp ngồi chung với nhau vừa ăn vừa nói 
chuyện. Đến khoảng 2 giờ chiều, sau khi ăn xong, một số anh chị kéo nhau lên “monorail” đi đến 
“casino” New York New York để thử thời vận. Đây là đất dụng vỏ của bạn Quế nên anh chị Ngọ đã 
thụ huấn với bạn Quế về kỷ thuật kéo “slot machine”, còn các anh chị Ẩn, Cơ và Súy thì đi theo anh 
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chị Quế  tìm những máy có số 555 để kéo. Rút cuộc ai cũng có cúng nhiều ít cho mấy cái máy của 
NYNY, chỉ có bạn Ẩn kiếm được mấy chục sau khi chơi “roulette”.  

 
 
Buổi họp mặt thứ ba và cuối 
cùng bắt đầu vào lúc 7 giờ tối 
ngày 6/7/05 tại nhà hàng cơm 
Tàu P.F. Chang trong khách 
sạn Aladdin. Nhà hàng đã dành 
một phòng riêng cho buổi họp 
mặt và ăn tối hôm ấy. Trước 
khi vào tiệc, bạn Nguyên, niên 
trưởng của buổi họp mặt, đã 
đứng lên cám ơn tất cả các anh 
chị đã tham dự hai ngày họp 
mặt vừa qua và nói lên tình 
thân hữu bền chặt giữa các bạn 
đồng khóa. Tiếp theo, bạn Súy, 
đại diện nhóm tổ chức, đã nhắc 
đến các bạn đồng khóa đã vĩnh      

Tù trái: Các anh Quế, Tuất, Ẩn, Mộng, Nguyên, Ngọ,Súy, Cơ            viển ra đi và các bạn đang sống 
và Tào             ở Việt Nam, và xin các bạn 
đồng khóa có mặt ở đây tưởng nhớ đến họ. Buổi họp mặt và ăn tối đã diển ra trong bầu không khí 
thân mật và vui vẻ, và chấm dứt vào khoảng 10 giờ tối, sau khi mọi người đứng dậy, cùng hát bài 
Tạm Biệt, lòng đầy cảm xúc vì sắp phải chia tay sau hai ngày hội ngộ ngắn ngủi. Cuối cùng, các bạn 
tham dự và gia đình tụ họp lại trước nhà hàng để giã từ nhau và hẹn ngày tái ngộ trong một lần họp 
mặt khác.  

Hôm sau, khi gặp nhau 
ở phi trường để trở về 
nhà, bạn Quế báo cáo 
là tối hôm trước, mấy 
cái “slot machines” của 
NYNY có biếu cho bạn 
một số tiền đũ để trang 
trải các chi phí của bạn 
trong chuyến tham dự 
Ngày Họp Mặt Kỷ 
Niệm 50 Năm Ngày 
Mãn Khóa KSCC 
1955. Hoan hô Khóa 
KSCC 1955! Hoan Hô 
Las Vegas! 
  
Tạm Biệt Chia Tay, Mong 
Ngày Tái Ngộ 
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hÔI   nGÔ 
 
Gặp gỡ thân mật AH công chánh tại Việt Nam: 
 
Không hẹn mà gặp, AH Lê Khắc Thí và Đồng Sĩ Tụng cùng họp mặt với một số gần 20 AH ở Việt 
Nam giữa tháng 6/2005. AH Trần Văn Quỳnh (87 tuổi) từ Cần Thơ đến, AH Bùi Hữu Lân, Nguyễn 
Thế Diễn tuổi cao, sức khoẻ tốt cùng một số AH trung niên tham dự vui vẻ, thân mật trong một bữa 
trưa tại nhà hàng ở Sài Gòn. (do AH LK Thí tường trình). 
 

 
 

AH Trần Đăng Khoa từ Úc đến thăm Nam Cali ngày 23 tháng 4 năm 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngồi: AH Lê Minh Trí, Lê Khắc Thí,Hoàng Ngọc Khôi, thân mẫu AH Đãi 
   Đứng: AH Trần Đăng Khoa,Tôn Thất Tùng, và anh chị Lý Đãi 
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Các Aí Hửu ĐĐ từ trái sang phải  

và từ hàng trước ra sau: 
 

Các Anh Chị Nh Thích, Bn Oanh, 
CdMỷ, NvTùng, TtSơn, NvThôn, 

và HkNho, 
LvThiệt, TcTâm, BđTrọng, 

PcThiệp,  VvTánh, 
TtTrực, NvNhạn, LcNghỉa 

và Anh LvBa. 
(thêm AH TTĐào) 
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Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo 
cùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh 

những tin vui nhận được sau đây  
 
 
 

* Anh chị AH Trần văn Phúc làm lễ vu quy 
cho thứ nữ Trần Quỳnh Trâm kết duyên 
cùng cậu Trần Vĩnh Thy Ngôn vào ngày 25 
tháng 6 năm 2005 tại Fairfax, Virginia 
 
* Anh chị AH Dư Thích làm lễ thành hôn 
cho trưởng nam Dư Thanh Bạch kết duyên 
cùng cô Jacqueline Ann Wright vào ngày 
11 tháng 6 năm 2005 tại Gaithersburg, 
Maryland. 
 
* Anh chị AH  Lê Văn Chơn làm lễ thành 
hôn cho con trai Lê Minh Đức kết duyên 
cùng cô Chiu Meihan Adeline vào ngày 18 
tháng 6 năm 2005 tại Canada. 
 
* Anh chị AH Cao Minh Lý làm lễ vu quy 
cho trưởng nữ Kelly Hang Cao kết duyên 
cùng cậu Nathan Edward Harris vào ngày 
27 tháng 8 năm 2005 tại Westborough. 
Massachusetts. 
 

* Anh chị AH Đoàn Trí Trung làm lễ thành hôn cho trưởng nam Đoàn Minh Luận kết duyên cùng 
cô Du Kim Loan vào ngày 17 tháng 9 năm 2005 tại Mississauga, Toronto, Canada. 
  
 
 

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh 
thành thật chung vui cùng các AH có được dâu hiền rể thảo, và cầu chúc các cháu được 

 trăm năm hạnh phúc. 
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KÍNH LAÕO ÑAÉC THOÏ 
 
Truyền thống tặng bảng Đại Thượng Thọ (ĐTT) của gia đình Ái Hữu Công Chánh khởi đầu từ năm 
1995, đến nay đã tròn một thập niên bên cạnh Lá Thư AHCC sắp đầy ba thập niên (khởi đầu 1976), 
bắt đầu là bảng ĐTT trao tặng Cụ Hoàng Đạo Lượng năm 1995 lúc Cụ 95 tuổi. 
Trong 10 năm qua AHCC đã trao tặng trên 30 bảng ĐTT và Tiên Thọ. Bảng ĐTT trong 5 năm sau 
(kể từ năm 2000) được ấn định lại mức tuổi là 85 thay vì 90 tuổi như đã đặt ra lúc đầu. Sở dĩ có sự 
thay đổi như vậy vì mức tuổi 90 rất hiếm có AH đạt được. Bảng Tiên Thọ (100 tuổi) đã được trao 
tặng đến 3 bậc thân phụ và thân mẫu AHCC. Cả 3 Cụ đều ở Việt Nam, 2 Cụ vừa quy tiên, một Cụ 
còn khỏe mạnh (là Cụ Bà thân mẫu AH Hoàng Đình Khôi, năm nay đã được 102 tuổi). 
Đa số qúy AH đã nhận bảng ĐTT còn khỏe mạnh, đặc biệt có 3 Cụ đã đạt tuổi 96 là Cụ Nguyễn 
Mạnh Hoàn (Bắc Cali), Cụ Nguyễn Văn Minh (Nam Cali) và Cụ Đào Trọng Cương (Canada). 
Năm sắp đến (2006) vào dịp Tết Bính Tuất, chúng tôi đã liên lạc với các địa phương và chuẩn bị lập 
bảng ĐTT để trao tặng qúy AH Lê Văn Lắm (ở Pháp), AH Nguyễn Văn Ngân (Bắc Cali), AH Đoàn 
Trinh Giác và AH Bùi Duy Tu (Nam Cali). Có thể còn thiếu sót, xin qúy AH đại diện các đia 
phương nếu biết được có qúy Cụ AH nào đạt 85 tuổi (sinh năm 1921-1922), xin thông báo cho Ban 
Đặc Trách biết để đề nghị tặng bảng. 

 
Sau đây chúng tôi xin tường trình về qũy ĐTT và Ban Đặc Trách mới: 

• Tồn quỹ đến ngày 10-4-04 (LTAHCC84, trang 147)  $2,002.75 
• AH Bùi Duy Tu ủng hộ:           $20.00 
• AH Lê Trọng Bữu ủng hộ:                                                           $100.00  

Cộng:  $2,122.75 
 

• Chi phí lập 5 bảng ĐTT đã trao tặng trong dịp Họp mặt đầu năm 2005:         $    520.00 
 

Tồn quỹ: $1,602.75  
 
Trong buổi họp mặt đầu năm 2005 tại Nam Cali, chúng tôi đã tường trình đầy đủ về việc trao tặng 
bảng ĐTT và có đề nghị một Ban Đặc Trách ĐTT mới và đã được toàn thể AH chấp thuận. Chúng 
tôi (AH Lưu Văn Quế và Lê Khắc Thí) xin rút lui để an vui tuổi già vì tuổi đã ngoài 80. Ban Đặc 
Trách ĐTT mới gồm có: 

• AH   Đồng Sỹ Tụng 
• Hoàng Đình Khôi 
• Lý Đãi (lưu nhiệm)  

 
Như vậy  kể từ năm 2005, ban Đặc Trách mới sẽ đảm nhận việc trao tặng bảng ĐTT. Chúng tôi sẽ 
bàn giao số tồn quỹ $1,602.75 cho AH Đồng Sỹ Tụng đại diện ban Đặc trách.. 
Chúng tôi xin cám ơn tất cả AH khắp năm châu đã ủng hộ quỹ ĐTT cũng như tham gia việc trao 
tặng bảng ĐTT trong 10 năm qua và mong rằng truyền thống tốt đẹp và cao quý này của gia đình 
Công Chánh sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài song song với Lá Thư AHCC. 

 
Thân kính 
 
Lê Khắc Thí 
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Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo 
cùng toàn thể AH trong gia đình Công Chánh 

những tin buồn nhận được sau đây : 

 
• AH Hồ Tấn Đức, Kỹ sư Công 

Chánh khóa 6 (63-67) từ trần 
ngày 25 tháng 8 năm 2005 tại El 
Paso, Texas,  Hưởng thọ 63 tuổi 

• AH Bạch Văn Hà, pháp danh 
Nguyên Chí đã từ trần ngày 29 
tháng 7 năm 2005 tại Fairfax, 
Virginina, Hưởng thọ 78 tuổi 

• Bào đệ của anh Lê Nghiêm Hùng 
là anh Lê Nghiêm Hưởng đã từ 
trần tại Alameda, California, 
Hưởng thọ 62 tuổi 

• AH Tyler Nguyễn Văn Tý đã từ 
trần ngày 26 tháng 4 năm 2005 
tại California, Hưởng thọ 84 tuổi. 

• AH  Lê Văn Lắm đã từ trần ngày  
21  tháng  4, năm Ât Dâu tại nhà 
thương Charles-Foie, Ivry-sur-
Seine, Pháp Quốc. 

• Cụ Nguyễn Công Kha, thân phụ 
AH Nguyễn Công Khiêm, đã từ 
trần ngày 31 tháng 3, 2005,tại 
California, Hưởng thọ 86 tuổi.  

• Nhạc  Mẫu của AH Nguyễn  Văn 
Di là Cụ Bà Nguyễn Văn Trương, 
nhũ danh Vũ Thị Minh Đức, 
Pháp danh Diệu Lộc, đã từ trần 

ngày 25 tháng 2 năm 2005, tại 
Saigon, Việt Nam, Hưởng thọ 82 
tuổi.   

• Bà của AH Trịnh Thành là cụ 
Trịnh Thắng đã từ trần tại Saigon, 
Việt Nam, Hưởng thọ 99 tuổi. 

• AH Bùi Văn Căn đã từ trần ngày 
12 tháng 4, năm 2005 tại Harvey, 
Louisiana, Hưởng thọ 70 tuổi. 

• Cụ Ông Nguyễn Đức Thịnh , thân 
phụ AH Nguyễn đức Nhuận, đã tạ 
thế ngày 18 tháng 02 năm 2005 tai 
Redlands, California, Hưởng thọ 
87 tuổi. 

• Nhạc phụ AH Tôn Thất Thiều là 
Cụ Nguyễn Trọng Liễn, pháp danh 
Chơn Thành, đã từ trần ngày 19 
tháng 7 năm 2005 tại San 
Francisco, CA, Hưởng thọ 95 tuổi. 

• Thân Mẫu của AH Nguyễn Long 
Tiết là Cụ Bà Phạm Thị Thình, đã 
từ trần ngày 9 tháng 3, 2005 tại 
Việt Nam, Hưởng thọ 102 tuổi. 

• Bác sĩ Hồ Tấn Phước, bào huynh 
AH Hồ Tấn Đức đã từ trần ngày 4 
tháng 2 năm 2005 tại Houston, 
Texas, Hưởng thọ 64 tuổi. 

 
 
 

Ban Phụ trách Lá thư AHCC cùng toàn thể Ái hữu Công Chánh xin chia buồn cùng 
qúy tang quyến có người thân qua đời, và thành kính cầu nguyện hương hồn các vị 

quá cố sớm được về miền vĩnh cửu 
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