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HAI CÂY ĐẠI THỤ VƯỜN CÔNG CHÁNH
Lê Khắc Thí
Trong Vườn Nhà Công Chánh của chúng ta
hiện có hai cây ÐẠI THỤ hiếm quý sắp đạt
được Một Trăm Năm “Cổ Thụ” hay là Một
trăm năm tuổi thọ của Hai Ái Hữu niên trưởng:
− Cụ Nguyễn Văn Minh (1910) ở Cali –
USA.
− Cụ Ðào Trọng Cương (1911) ở Ottawa –
Canada.
Chúng tôi đã xin hai Cụ vui lòng ghi lại vài
dòng về cuộc đời của mình để giới thiệu với
AH khắp năm châu trên Lá Thư mùa Xuân
2008 để mừng tuổi thọ của hai Cụ. Ðề nghị
trên được hai Cụ sốt sắng đáp ứng. Xin trích
đăng lại sau đây thư của hai Cụ:

Cụ Nguyễn Văn Minh (99 tuổi)
“Tôi tuổi thật, sinh năm 1910 (Canh Tuất),
nhưng khai sụt một tuổi để được thi vào trường
Bưởi (1925 – 1929) rồi thi vào Trường Cao
Ðẳng Công Chánh Hà-Nội (1930 – 1933). Tôi

tốt nghiệp khoá 1933 – 34, cùng khoá với các
ông Nguyễn Xuân Khương (Cựu Tổng Giám
Ðốc Ðiền Ðịa), cùng các ông Nguyễn Văn
Trình, Nguyễn Mạnh Hoàn, Trương Thành
Khán, Trần Công Thiện, Ðào Trọng Cương, Lê
Trọng Minh (ở Pháp) … Nay chỉ còn lại ông
Ðào Trọng Cương và tôi.
Về công vụ, từ năm 1940 – 49 dưới thời
bảo hộ Pháp, các công chức được điều động đi
khắp ba xứ Ðông Dương ( Việt, Miên, Lào). Tôi
được thuyên chuyển qua Cao Miên phục vụ tại
các Sở Ðịa Chánh Nam Vang, Kampot, Kong
Pong Cham, Xiêm Rệp, Kép v.v…
Ðến năm 1949 thì được thuyên chuyển
về Việt Nam làm việc tại Ty Công Chánh NhaTrang (lúc đó chưa có Sở Ðịa Chánh).
Năm 1964 được về Tổng Nha Ðiền Ðịa
tại Saigon và làm việc ở đấy cho đến ngày hưu
trí.
Năm 1975 bị kẹt lại Việt Nam cho đến
năm 1984 mới được các con bảo lãnh sang

Gia đình cụ Nguyễn văn Minh
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định cư tại Mỹ, ngụ tại Irvine, Nam California.
Về gia cảnh, chúng tôi có 10 con, 3 trai,
7 gái, cháu lớn nhất năm nay 74 tuổi, cháu nhỏ
nhất 36 tuổi, có tất cả 22 cháu nội ngoại và 36
chắt. Nhà tôi mất năm 2002, hưởng thọ 89 tuổi.
Chúng tôi xin mượn bốn câu thơ sau
đây của Giáo-Sư Bác-Sĩ Phạm Biểu Tâm để nói
lên tâm trạng của mình:
Trăm năm trước thì ta chưa có,
Trăm năm sau có cũng như không.
Cuộc đời sắc sắc không không,
Trăm năm chỉ có tấm lòng mà thôi.
Xin cám ơn Ban Biên tập LTAHCC đã bỏ
công sức ra hoàn thành các tập san LTAHCC
từ năm 1976 đến nay, trên 30 năm qua để bắc
nhịp cầu nối liền các AHCC nơi đất khách quê
người.
Xin cám ơn AH Lê Khắc Thí, một đồng
nghiệp mà gia đình chúng tôi được quen biết từ
hơn nửa thế kỷ qua (từ năm 1951) và cũng là
hàng xóm của chúng tôi tại cư xá Công Chánh
ở số 2 đường Sông Cái trên bãi bể Nha Trang,
cùng tắm biển, chơi tennis với nhau ngày còn
trẻ. AH Thí luôn quan tâm và hỏi han sức khoẻ
của chúng tôi.
Xin gởi lời cám ơn đến tất cả các AHCC trên
thế giới và xin gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến
gia đình các AH.
Thân kính,
Nguyễn Văn Minh”

Cụ Ðào Trọng Cương (98 tuổi)
“Bạn đồng sự với tôi nay đều quá vãng do
tuổi tác, nay còn lại theo anh cho biết chỉ có 2
người: Anh kỹ sư Nguyễn Văn Minh sống bên
Hoa Kỳ, và tôi sống tại Canada, anh cho là
“hai cây đại thọ của gia đình Công Chánh, mà
ít có tập thể nào có được”. Tôi rất cám ơn anh,
và sau đây tôi xin phúc đáp vắn tắt những điểm
anh muốn biết:

1.- Quê nhà.- Quê tôi là làng Ngọc Bộ, thuộc
Tổng Ða Ngưu, Huyện Văn Giang, tỉnh Bắc
Ninh (Bắc Việt), một làng nhỏ và nghèo, khoa
bảng không có một ai ngoại trừ theo bia đá
hiện có tại Ðền Quốc Tử Giám tại Hà Nội, làng
tôi có một vị đỗ đại-khoa, nhưng là một vị ngụcư.
2.- Gia đình.- Cụ Tổ tôi là con độc-đinh (con
một). Sinh được 3 con (2 trai, 1 gái). Anh và
chị của thân sinh tôi đều mất sớm, nên thân
sinh tôi lại thành độc đinh, có ba vợ, 4 con; tôi
có một anh, một chị và một em gái; bà cả của
thân sinh tôi quê làng Mễ Sơn, phủ Thường
Tín, tỉnh Hà Ðông, con gái một Cụ Ðồ (dạy học
chữ Nho), bà hai là mẹ tôi, bà ba là con gái cụ
Tú Tài làng Như Phượng Thượng, cách làng tôi
độ 1 km. Sở dĩ Cụ có 3 bà là vì:
a) bà cả có bổn phận trông nom mẹ chồng
sống tại quê nhà.
b) bà hai, thân mẫu tôi, theo thân sinh tôi
sống nơi công vụ, vì là công chức trong
ngạch ký-lục Toà Sứ (Lettré des Résidences).
c) bà ba sống cạnh bà nội tôi và giúp bà cả
trong mọi việc hầu hạ mẹ chồng.
3.- Công vụ.- Tôi đỗ vào học Ban Kiến Trúc
trực thuộc Trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông
Dương, khoá thi năm 1929, tốt nghiệp
năm1934. Lập gia đình vào cuối năm 1934, vì
nạn kinh tế toàn thế giới còn hoành hành làm
cho thời trăng mật kéo hơi quá dài! Sau gần
một năm trăng mật, tôi được làm việc tại phòng
Kỹ-Thuật của Sở Hoả-Xa Ðông-Dương trong
mấy tháng, và được bổ vào làm việc tại Toà
Ðốc-Lý Hànội cho tới năm 1945, Cộng Sản lên
nắm chính quyền. Thị-Trưởng đầu tiên của
chính quyền mới là Trần Duy Hưng, một bạn
đồng khóa trong 4 năm Trường Bưởi, tỏ ý rất
tiếc sự ra đi của tôi.
4.- Tư Vụ.- Không có hoạt động đáng kể ra.
Nước Pháp đã bị ra đi vẫn muốn trở lại, tạo
nên cảnh bất an trong xã hội, mọi công tác xây
dựng công cũng như tư đều bị đình lại cả, cho
nên cuộc sống của gia đình đều lệ thuộc vào
dăm chục mẫu ruộng đã có tại hai quê nội và
ngoại.
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5.- Cuộc đời mới.- Cuộc đời mới bắt đầu từ
sự chia đôi đất nước kể từ năm 1954, năm mà
gia đình tôi đành phải tạm lìa bỏ quê hương.
Nhờ số vốn kiếm được trong 5 năm trong trách
nhiệm lập các hồ sơ kỹ thuật về các nhà cửa tư
nhân có quốc tịch Pháp bị hư hại, kể cả gia cư
của họ phải để lại sau khi họ về Pháp sinh
sống. Khi tới miền Nam, tôi không thấy cần
phải xin tái nhập ngạch Kiến Trúc Sư để sống.
Tới năm 1957, đồng nghiệp Hoàng Hùng được
Cụ Ngô Ðình Diệm giao cho Bộ Kiến Thiết và
Thiết Kế Ðô Thị cần có một số đồng nghiệp
giúp sức, vì nể lời bạn mời, tôi nhận làm
Trưởng Liên Ty Kiến Thiết Ðịnh Tường, trụ sở
đặt tại Mỹ Tho, kế tiếp làm Uỷ Viên Khu Kiến
Thiết cho tới năm 1970 là năm thân mẫu tôi từ
trần, dưới quyền lần lượt các Kiến Trúc Sư
Nguyễn Duy Ðức, Lê Văn Lắm, Kỹ Sư Trần
Văn Nam.

và cùng do Trường Bưởi tạo nên. Duyên số của
chúng tôi cho chúng tôi 10 con, 7 trai 3 gái,
nay 10 gia đình này đều sống ở hai tỉnh bang
Québec và Ontario và việc sinh sống đều được
bình an, thoải mái, nếp sống Việt Nam vẫn giữ
được như xưa. Gia đình anh Minh và tôi hai
bên đều là công chức, có khi sống cùng một
nơi, hai Bà đều cùng buôn bán, tới mùa thì
mua, cuối mùa thì bán, cho nên có sự thân mật
đặc biệt để “đổi con cho nhau”.
Tôi thấy rằng tới đây cũng tạm đủ theo thơ
yêu cầu của Anh. Cũng nên để anh biết thêm về
sức khoẻ hai chúng tôi: tôi và nhà tôi đều
không có bệnh-não gì đe doạ, ngoại trừ nhà tôi
bộ óc bắt đầu bị lão-hoá, cho nên việc “hầu
hạ” nhà tôi, tôi cho là một bổn phận thiêng
liêng mà tôi rất vui lòng.
Thân ái chúc Anh Chị và toàn thể Ái Hữu
Công Chánh gặp mọi điều may mắn”.

6.- Duyên số.- Gia đình tôi được thành lập là
hoàn toàn theo số mạng cuộc đời mà các Ðấng
Cao Siêu đã dành cho. Những bạn thân nay
không còn một ai ngoài anh Minh vì đồng tuế

Gia đình cụ Đào Trọng Cương

Thân mến,
Ðào Trọng Cương
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Bài viết đã gởi, nay tôi xin anh cho bài thơ
của tôi sáng tác vào đoạn sau chót.
Tóm tắt cuộc đời
Xuân tới Xuân đi kể những ngày,
Gia đình lạc thú cảnh vui vầy.
Xuân xưa nhớ lại bao màu sắc,
Tuổi lão Trời ban hạnh phúc đầy.
Tóc bạc bạc thêm, âu tốt lão,
Phúc hồng hồng nữa phúc thêm dầy.
Ta cứ vui qua năm tháng tiếp,
Hiếu thảo bao quanh bỏ tháng ngày.
Thiện Căn Ðào Trọng Cương

***
Ðọc những dòng thơ của hai Cụ Nguyễn Văn
Minh và Cụ Ðào Trọng Cương, chúng ta rất vui
mừng và hãnh diện là gia đình Công Chánh có
được hai đàn anh tuổi thọ đáng quý, 99 và 98
tuổi vào Tết năm nay (2008). Chúng tôi xin đề
nghị là qua Tết năm 2009, chúng ta lập Bảng
Tiên Thọ (100 tuổi) để mừng tuổi hai Cụ.
Có nhiều điểm tương đồng trong cuộc
đời của hai Cụ:
Cùng quê quán miền Bắc, cùng học
chung Trường Bưởi (Trung học), cùng vào
Trường Công Chánh, Kiến Trúc và cùng tốt
nghiệp năm 1934.
- Về gia cảnh hai Cụ có số con như nhau (10
người), có khác là Cụ Minh có 3 trai 7 gái, Cụ
Cương có 7 trai 3 gái. Hai gia đình đều là công
chức, có khi sống cùng một nơi, hai Bà đều
cùng buôn bán cho nên có sự thân mật đặc biệt
để “đổi con cho nhau” (theo thư Cụ Cương
ghi).
- Tuổi thọ hai bà Cụ cao, bà Cụ Minh thọ 89
tuổi, bà Cụ Cương cùng tuổi với Cụ ông
(1911), còn khoẻ mạnh, được Cụ ông chăm sóc
chu đáo, thật là niềm hạnh phúc hiếm quý, sống
bên nhau “bách niên giai lão”.

Luận bàn về tuổi thọ và về sức khoẻ lúc tuổi
già, nhiều sách vở, nhiều lý thuyết đã nói nhờ
những yếu tố dinh dưỡng, thể thao, thể dục, đi
bách bộ, thầy thuốc, giải trí, thoải mái về tinh
thần ...
Thiết tưởng ngoài những yếu tố trên, quan
trọng hơn hết là yếu tố di truyền thể chất (gene)
và tâm linh, phước đức của tổ tiên mà chúng ta
được thừa hưởng. Cụ AH Hoàng Ðạo Lượng,
trong bài tựa quyển sách Cụ sưu tầm, ghi chép
“Ít bài thơ cũ, vài chuyện cổ” mà AHCC phát
hành năm 1995, Cụ có viết như sau: “Tôi năm
nay 95 tuổi, sức khoẻ đã suy yếu, may được đôi
mắt chưa mờ, bàn tay chưa cứng chưa run nên
chữ viết còn rõ. Thần kinh tuy mỏi mệt hay
buồn ngủ, nhưng tinh thần còn tỉnh, chưa lẩn,
chuyện xưa còn nhớ, đó chắc cũng là nhờ ơn
Trời cho”.
“Kính Lão Ðắc Thọ”, AHCC khắp năm
châu xin gởi đến Hai Cụ Nguyễn Văn
Minh và Ðào Trọng Cương lời chúc thọ
trân trọng nhất, trong dịp Xuân về, cầu chúc

Hai Cụ sống ngoài trăm tuổi.

SỐ 90 - THÁNG 02/2008

Viết về “Hai Cây Đại Thụ Vườn
Công Chánh” chúng tôi nhớ đến cụ
Hoàng Đạo Lượng, một AH tiền
bối sanh năm 1901, thọ 97 tuổi.
Chúng tôi xin in lại thư của cụ và
một ít bài thơ cụ sưu tầm trong tập
“Ít bài thơ cổ, vài chuyện cũ” của
cụ để quý AH nhớ đến cụ, một đàn
anh hiếm quý trong gia đình Công
Chánh.
Cụ Hoàng Đạo Lượng

TRANG 99

