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Nguyễn văn Thuỷ
Tháng 02/2010, theo dõi trên mạng, tôi được
tin anh em KSCC Khoá 9 cho biết Thầy Trịnh
Ngọc Răng bị ung thư phổi ở giai đoạn di căn
rất nguy kịch. Thầy đã được đưa từ Mỹ về Huế
để chữa chạy và nếu có mệnh hệ nào thì được an
nghỉ nơi quê nhà.

Từ khi ra trường, lâu lâu tôi mới về thăm
trường cũ, lâu lâu mới có dịp gặp lại các Thầy.
Gặp Thầy Răng, Thầy vồn vã xoắn xít thăm hỏi
gia đình, công việc làm ăn, cho những lời
khuyên chí tình. Lúc đó Thầy đang là Phó Giám
Đốc Trường.

Thầy tình hình bệnh của Thầy ở giai đoạn
nguy cấp tôi vội đưa tin cho tất cả các anh
KSCC khoá 8 biết và nhờ anh Lê Tự Sồ hiện
đang ở Đà Nẵng ra Huế ngay, để thay mặt anh
em thăm Thầy. Tôi cũng tới gặp anh Lê Chí
Thăng, đại diện Gia Đình Công Chánh Sài Gòn,
để báo anh biết. Anh Thăng sốt sắng nói với tôi
Gia Đình Công Chánh Sài Gòn cùng anh em
KSCC khoá 8 đóng góp nhờ anh Sồ ra Huế mua
quà và tiền để biếu Thầy, thể hiện tình cảm của
những người đồng môn Công Chánh đối với
một vị Giáo sư đã tận tình giảng dạy trong
trường Công Chánh.

Biết Thầy bệnh nặng khó qua, vậy mà sáng
6/4/2010 anh Lê Chí Thưởng từ Huế điện vào
cho tôi hay Thầy Răng mất rồi, ra đi lúc 6 giờ.
Tôi sững sờ ngậm ngùi tiếc thương Thầy. Vậy là
Anh Răng đã sớm bỏ chúng tôi ra đi.

Trong tháng 3 tôi thường điện ra Huế và
được biết bệnh tình của Thầy càng nguy kịch,
việc ra đi tính từng ngày.
Nghĩ thấy mà thương Thầy, một người Thầy
hiền hoà, dễ gần gũi, rất tận tuỵ trong việc giảng
dạy. Thầy Răng dạy chúng tôi môn Trắc Địa.
Lúc đó Thầy là một trong những giáo sư trẻ của
Trường. Thầy ra trường trước chúng tôi 6 – 7
năm, sau qua Mỹ lấy bằng Tiến sĩ rồi về trường
dạy tiếp. Học Thầy nên phải gọi thầy bằng
Thầy, Thầy chỉ cười thường vỗ vai chúng tôi:
“Là đàn anh thôi mà”. Trong cách giảng dạy,
Thầy như một người Anh gần gũi tận tuỵ hướng
dẫn chúng tôi. Thầy thấp người, mập mạp, dáng
đi phục phịch, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười thật
dễ mến, chẳng bao giờ quên.
Tuy học không chuyên sâu như các anh Địa
Chánh, nhưng kiến thức học được ở Thầy giúp
tôi rất nhiều khi ra đời làm việc trong ngành
Xây Dựng.

Vĩnh biệt Anh, người Thầy mà chúng tôi
yêu mến. Xa xôi tôi không thể đến để viếng
Anh, để đưa Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Cầu mong Anh ra đi bình an, sớm tiêu diêu nơi
vĩnh phúc.
Tôi vội báo ngay cho anh Lê Tự Sồ ra Huế,
để thay mặt cho anh em KSCC khoá 8 đến kính
viếng Thầy và chia buồn cùng gia đình Thầy.
Lúc 8g ngày 6/4/2010 anh Lê Chí Thăng,
đại diện cho Gia Đình Công Chánh Sài Gòn
cùng các anh, Ks Hoàng Trọng Định, thầy Bửu
Nghị (thầy dạy Thầy Răng ở Quốc học) Ks
Nguyễn Hứa Kiểu, Ks Lê Chí Thưởng đến đặt
vòng hoa kính viếng Thầy.
Lúc 11g30 anh Lê Tự Sồ, đại diện anh em
KSCC khoá 8 và anh Tôn Thất Ứng KSCC khoá
9 đến đặt vòng hoa kính viếng Thầy.
Vĩnh biệt Thầy Răng – một người Anh
chúng tôi yêu mến.
Nguyễn Văn Thuỷ

