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ñ¥c San 2003 së phát hành trong ngày h†p m¥t  

Chû NhÆt 16 tháng 3, 2003, nhân dÎp k› niŒm 124 næm 
thành lÆp Collège de Mytho (17-3-1879). 
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Thu låi Ç‰n! Th‰ là H¶i Ái H»u NguyÍn ñình Chi‹u 

& Lê Ng†c Hân California ÇÜ®c 6 tu°i! Th¿c s¿ H¶i Çã 
làm ÇÜ®c nh»ng gì k‹ tØ tháng 10 næm 1996?  
1 - B¡t nhÎp cÀu liên låc v§i m¶t sÓ thÀy cô và 
anh chÎ c¿u h†c sinh hai trÜ©ng qua 25 bän tin 
và 3 Ç¥c san.  
2 - M¶t web site ÇÜ®c d¿ng lên ª hai ÇÎa chÌ: 
        http://ndclnh.tripod.com 
        http://saigonline.com/ndclnh  
Ç‹ nÓi vòng tay l§n v§i các b¢ng h»u ª cä næm 
châu. TØ Çây, m©i quš vÎ và các bån có 
computer vui lòng vào trang nhà này Ç‹ Ç†c 

bän tin m§i. Nh© các phÜÖng tiŒn truyŠn thông 
chúng ta bi‰t ÇÜ®c nh»ng tin vui buÒn trong Çåi 
gia Çình NñC-LNH và tÜÖng tr® giúp Ç« phÀn 

nào nh»ng trÜ©ng h®p khÅn thi‰t.  
3 - GÀn Çây h¢ng næm chúng ta Çã cÃp 40 h†c 
b°ng (trÎ giá $1,000) cho h†c sinh nghèo và h†c 
giÕi thu¶c thành phÀn con cháu trong Çåi gia 
Çình NñC-LNH tåi quê nhà.  

Nay H¶i Çang thai nghén cho ÇÙa con tinh 
thÀn thÙ tÜ cûa chúng ta: ñ�C SAN 2003. ñÙa 
con này ra Ç©i xinh ÇËp, khôi ngô tuÃn tú, thông 
minh, dÍ thÜÖng hay không ÇŠu tùy thu¶c quš vÎ và các 
bån. M‡i ngÜ©i m¶t tay, chúng ta hãy vi‰t bài hÀu n¶i 
dung Ç¥c san thêm phong phú. Vi‰t gì Çây? Vi‰t vŠ mình. 
Vi‰t vŠ bån bè. Vi‰t vŠ thÀy cô. Vi‰t vŠ trÜ©ng xÜa. Vi‰t vŠ 
MÏ Tho thuª nào. Vi‰t vŠ chuyŒn ba chìm, bäy n°i, chín 
cái long Çong  trong nh»ng ngày tháng tha hÜÖng. Hay 
hoài cÓ hÜÖng  nhÜ Th‰ Viên diÍn tä: 

Ti‰ng xÜa tØ xa v†ng, 
Ngoái ÇÀu trông cÓ hÜÖng. 

Dï vãng vŠ trong m¶ng, 
NhÜ m¶t góc thiên ÇÜ©ng. 

Sau Çây là vài š tÜªng vøn v¥t cûa NTT  ª San Diego, 
m¶t c¿u n» sinh 2 TrÜ©ng LNH và NñC. 

Con nhÕ bån có nø cÜ©i thÆt xinh v§i hai má lúm 
ÇÒng tiŠn, có mái tóc dài bÒng bŠng d®n sóng h†c chung 
v§i tôi 4 næm trung h†c vØa m§i sang MÏ du lÎch. Chúng 

tôi g¥p låi nhau, tôi ng¡m bån, má lúm ÇÒng tiŠn còn y 
nguyên nhÜng mái tóc Çã ‘’gºi gió cho mây ngàn bay’’. 
HÕi, nó bäo l§n tu°i rÒi tóc røng nhiŠu thêm bÆn bÎu áo 
cÖm không thì gi© sæn sóc nên Çã c¡t ng¡n Çi. Tôi nhìn 
bån cÛ, nh§ låi thûa áo tr¡ng, nón bài thÖ, guÓc vông khua 
vang ÇÜ©ng phÓ, bao nhiêu là k› niŒm sÓng dÆy, muÓn 
vi‰t xuÓng nh»ng gì còn nh§ ÇÜ®c Ç‹ mai này con cháu có 
dÎp Ç†c, bi‰t mË, bà chúng ngày xÜa Çã có m¶t th©i tu°i 
trÈ h†c trò...  

ñÙa em trai cÛng m§i sang MÏ theo diŒn Çoàn tø gia 
Çình. 12 næm ch© Ç®i, cuÓi cùng chÎ em tôi cÛng ÇÜ®c gÀn 
nhau. G¥p låi th¢ng em nhÜ sÓng låi cä m¶t th©i thÖ Ãu, có 
giành æn Çánh l¶n bÎ Çòn cä hai ÇÙa, có nh»ng Çêm Çi xem 
phim ma vŠ ôm nhau mà ngû vì s® ma hiŒn hÒn vŠ nhát, 
có nhiŠu l¡m... Tu°i thÖ nào cÛng ÇËp. Và cÀn vi‰t xuÓng 
Ç‹ làm dÎu låi nh»ng cæng th£ng cûa Ç©i sÓng quá tÃt bÆt 
xÙ ngÜ©i... 

Tôi có thói quen Çi bách b¶ m¶t vòng quanh khu phÓ 
m‡i sáng khi sÜÖng mù còn läng Çäng, khi nhà nhà còn im 
lìm cºa Çóng then gài. Bây gi©, Çang là nh»ng ngày ÇÀu 
thu, m¥t tr©i còn say ngû, tôi vØa Çi vØa hít thª thÆt sâu 
không khí tinh khi‰t cûa m¶t ngày m§i b¡t ÇÀu, m¡t ng¡m 
cÕ cây hoa lá xanh tÜÖi, tai nghe chim ríu rít chào Çón 
bình minh, bao nhiêu mu¶n phiŠn trÀn tøc nhÜ tan bi‰n 
mÃt. Tôi cäm thÃy tâm hÒn nhË nhàng, muÓn ôm cä vÛ trø 
vào lòng, muÓn thÓt l©i cám Ön thiên nhiên tuyŒt diŒu và 
muÓn vi‰t ra tr†n vËn cäm xúc trong tim Ç‹ chia sÈ v§i 
m†i ngÜ©i... 

NhÜng vi‰t Ç‹ ngÜ©i khác Ç†c không thú vÎ nhiŠu 
b¢ng Ç†c nh»ng gì ngÜ©i khác vi‰t. Thành ra nh»ng trang 
giÃy tr¡ng tinh khôi ª nhà in Çang ch© Çón bài vi‰t Çû m†i 
th‹ loåi tØ các thÀy cô, anh chÎ em cûa hai mái trÜ©ng 
NñC & LNH gªi vŠ càng nhiŠu càng tÓt Ç‹ thành hình 
quy‹n ñ¥c San 2003. Tôi vi‰t và xin m©i tÃt cä cùng vi‰t.  

ña tå. 
Th©i hån cuÓi nhÆn bài là 31 tháng 12, 2002.  

Ban Biên TÆp  ñ¥c San 2003 
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...khi hoàng hôn xuÓng, th©i Çi‹m mà con ngÜ©i xa quê thÜ©ng nh§ nhung, 
hay hÜ§ng vŠ chân tr©i thân thÜÖng cÛ, nhÃt là khi ÇÙng trÜ§c con nÜ§c xÙ 
ngÜ©i, gi»a cái mÖ hÒ, Ç©i m§i cÛ, tâm s¿ u uÃt vì nói không ai hi‹u... 

ñ†c  ‘’Khói Sóng Trên Sông’’ 
cûa NguyÍn Væn Sâm 

NguyÍn Vy Khanh (Canada) 
 

(Chúng ta Çã Ç†c loåt bài cûa NguyÍn Vy Khanh vi‰t 
vŠ 5 nhà væn xuÃt thân tØ TrÜ©ng NñC. Nay tác giä ÇÜa 
chúng ta vào ‘’hành trình væn nghŒ’’ cûa m¶t nhà væn và 
cÛng là m¶t nhà giáo Çã tØng ÇÙng trên bøc giäng tåi ngôi 
trÜ©ng có trên 120 næm lÎch sº giáo døc này). 
 

Tìm hi‹u hành trình væn nghŒ cûa m¶t sÓ nhà væn th‰ 
k› XX, chúng tôi thích thú khám phá NguyÍn Tuân, Xuân 
DiŒu vi‰t phê bình væn h†c Ç¥c s¡c không thua gì thÖ væn 
cûa h†: NguyÍn Tuân Ç¶c Çáo khi vi‰t t°ng luÆn vŠ Tän 
ñà, VÛ Tr†ng Phøng, Nguyên HÒng, NguyÍn Du, cÛng 
nhÜ Xuân DiŒu khi vi‰t vŠ NguyÍn Du, HÒ Xuân HÜÖng. 
ñó là nh»ng væn nghŒ sï Çi tØ sáng tác Ç‰n th‹ loåi phê 
bình, khäo cÙu. NguyÍn Væn Sâm là m¶t trÜ©ng h®p ngÜ®c 
låi, có th‹ do hoàn cänh phäi sÓng xa quê hÜÖng, ông khªi 
ÇÀu s¿ nghiŒp v§i nh»ng công trình nghiên cÙu nghiêm 
túc vŠ væn h†c trÜ§c khi sáng tác, vi‰t truyŒn. Các biên 
khäo cûa ông ÇŠu lÃy chû ÇŠ là væn h†c miŠn Nam (Væn 
H†c Nam Hà, Væn H†c Tranh ñÃu MiŠn Nam, Væn 
ChÜÖng Nam B¶) là nh»ng Çóng góp Ç¶c Çáo cho mäng 
væn h†c thÜ©ng không ÇÜ®c Çánh giá Çúng mÙc này. Ông 
Çã Çi xa hÖn hai cuÓn Væn H†c MiŠn Nam cûa Phåm ViŒt 
TuyŠn và ñông HÒ và Çã ÇÜa vào væn h†c sº mäng væn 
h†c yêu nÜ§c và kháng chi‰n cûa miŠn Nam, phÀn nào 
"chính danh" låi cho nh»ng væn nghŒ sï miŠn Nam vÓn 
vÅn bÎ Çäng c¶ng sän xº døng cho chiêu bài "yêu nÜ§c" 
cûa h†. VŠ s¿ chuy‹n hÜ§ng, chính tác giä Çã cho ngÜ©i 
Ç†c bi‰t : "qua MÏ vi‰t truyŒn ng¡n vì nh»ng thôi thúc 
phäi nói lên s¿ suy nghï cûa mình vŠ quê hÜÖng và thân 
phÆn ngÜ©i ViŒt ngay trên quê hÜÖng hay låc loài tha 
hÜÖng" (1). VŠ sáng tác, NguyÍn Væn Sâm Çã xuÃt bän 
Câu Hò Vân Tiên (1985), Ngày 
Tháng BÒng BŠnh (1987). Trong 
bài này chúng tôi vi‰t vŠ tÆp Khói 
Sóng Trên Sông m§i do tåp chí 
Væn xuÃt bän ÇÀu næm 2000, Çúng 
ra là m¶t vài cäm tÜªng vŠ th‹ loåi truyŒn ng¡n và væn 
chÜÖng miŠn Nam, qua ch» nghïa cûa NguyÍn Væn Sâm.  

TÆp truyŒn Khói Sóng Trên Sông gÒm 14 truyŒn ng¡n 
vŠ hai chû ÇŠ chính : quê ngÜ©i và quê nhà. Hãy nói 
chuyŒn quê ngÜ©i trÜ§c. TruyŒn Khói Sóng Trên Sông là 
truyŒn cuÓi ÇÜ®c dùng làm t¿a cho cä tÆp, vi‰t vŠ Ç©i sÓng 
nÖi xÙ ngÜ©i nhÜng ª Çây, cÛng nhÜ các truyŒn ng¡n khác 
vŠ cùng chû ÇŠ, hình nhÜ các nhân vÆt ti‰p tøc kéo dài n‰p 
sÓng ª quê nhà nhiŠu hÖn là nh»ng bÆn tâm h¶i nhÆp.  

TrÜ§c khi tác giä ÇÜa ngÜ©i Ç†c Ç‰n b‰n sông bÒi hÒi 
nhìn khói sóng, hai nhân vÆt Chuyên và VÛ Çã phäi trãi 
qua sàng l†c h¶i nhÆp. VŠ vÃn ÇŠ h¶i nhÆp, tác giä không 
dùng dao to búa l§n, chÌ g®i cäm qua hình änh, tình cänh. 
ChuyŒn hai chÎ em Chuyên và VÛ ª Ti‹u Sài-Gòn, còn là 
chân dung c¶ng ÇÒng ngÜ©i ViŒt  ª Hoa-Kÿ nói chung v§i 
nh»ng nhân vÆt có máu lãnh tø ... ª xÙ ngÜ©i, sÓng b¢ng 
trí nh§ dù th©i gian qua vÅn không ... phôi pha, thÜ©ng 
tÜªng tÜ®ng, thêm th¡t, Çi‹m phÃn. Ÿ quán nÜ§c Chuyên 
làm hÀu bàn, h† là nh»ng "tøc khách": "Nh»ng khuôn m¥t 
mang nø cÜ©i nham nhª. Nh»ng hàm ræng cáu b®n thÙc 
æn. Nh»ng hÖi thª nÒng hÖi bia xú v§i th¿c phÄm chÜa kÎp 
tiêu hóa, tåo thành mùi cám heo lâu ngày, chuy‹n mùi. 
Chuyên muÓn gåt ph¡t nh»ng chúng sinh lô nhô chung 
quanh sang m¶t bên Ç‹ chåy mau vŠ phòng mình n¢m säi 
tay thª nh»ng hÖi dài trút h‰t nh»ng Üu sÀu, chán chÜ©ng 
ra khÕi tâm tÜ" (tr. 250). Th‰ hŒ cûa Chuyên l§n lên khi 
cu¶c chi‰n Çã chÃm dÙt, phäi sÓng trong xã h¶i c¶ng sän 
rÒi vÜ®t bi‹n bÎ hi‰p Çáp. "Ngày trÜ§c lånh lùng gi‰t nhau 
trong cái dºng dÜng cûa không hÆn thù, ngày nay lånh 
lùng làm kh° nhau Ç‰n ch‰t trong bÀu không khí tràn ÇÀy 
hÆn thù âm-Ì. Các chú, các bác mau chân nhanh tay chåy 
v†t qua Çây Çâu thÃy chúng tôi bÎ hành hå Çû ÇiŠu Çâu..." 
(tr. 247). Chuyên l®m gi†ng trÜ§c nh»ng ngÜ©i thích t§i 
quán Ç‹ sÓng cái quá khÙ vë v©i và sÓng äo tÜªng "anh 
anh em em" v§i các cô gái Çáng tu°i con cháu.  

Tình yêu, cu¶c sÓng cûa Chuyên, cÛng nhÜ nhiŠu 
ngÜ©i tÎ nån khác, phäi sÓng cái bi Çát ª gi»a hai væn hóa, 
hai th‰ gi§i : Khoa ª Çây, Hùng quê nhà; tình ngÜ©i ª quê 
vÜÖng vÃn vì nhiŠu k› niŒm, vì khªi tØ gÓc rÍ, thành ra dÍ 
lÖ là v§i tình bån m§i, Chuyên t¿ hÕi "tåi tôi không bi‰t 
ÇiŠu chÌnh nhãn quan Ç‹ phù h®p v§i cu¶c Ç©i m§i bon 
chen bên này?..." (tr. 249). ñ‰n khi mÃt tình yêu ª ViŒt 
Nam, Chuyên m§i nhÆn ra mình "chÌ là m¶t con vÆt nhÕ 
dÆt d© theo con sóng Ç©i trôi dåt. NhÜng sao tôi nghe 

muôn ngàn Ç° v« tàn khÓc trong hÒn, nghe høt hÅng nhÜ 
mình không còn quá khÙ, hôm qua ÇÜ®c sanh ra và hôm 
nay là tôi cûa hiŒn tåi, tâm hÒn trÓng không" (tr. 256). 

Trong khi tình yêu ª xÙ ngÜ©i là nh»ng bÃt ng©. 
Martha, ngÜ©i yêu cûa VÛ, em Chuyên, Çã ngoåi tình dù 
Çang có chºa, Çang "mang m‹n" - nói nhÜ NguyÍn Væn 
Sâm. M¶t h¶i nhÆp không lÓi thoát mà rÒi cÛng ch£ng ÇÜa 
Ç‰n Çâu! 

Trong nh»ng truyŒn khác, ÇŠ tài h¶i nhÆp ÇÜ®c nói 
Ç‰n và thÜ©ng là nh»ng vÃn nån, nhÜ cha mË già cä bŒnh 
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tÆt con cháu phäi chæm sóc trong khi phäi bon chen v§i 
Ç©i sÓng m§i, trong Mát Lånh Tu°i Vàng, nhÜ nh»ng va 
chåm v§i ngÜ©i dÎ chûng có khi gây hi‹u lÀm, trong Ông 
Già Noel Có ThÆt, nhÜ n‰p sÓng cá nhân và cô ÇÖn cûa 
gi§i thi‰u niên ÇÜa Ç‰n nh»ng thäm cänh bÎ dø d‡, trong 
NgÜ©i Bí MÆt Chiêm NgÜ«ng, .... 

Dù rÒi cÛng thành công, cÛng sÓng còn, Çi lên n»a là 
khác, nhÜng Ç©i sÓng h¶i nhÆp không khÕi có nh»ng khó 
khæn cho các th‰ hŒ hãy còn nhiŠu liên hŒ v§i quê hÜÖng. 
Bªi th‰ khi hoàng hôn xuÓng, th©i Çi‹m mà con ngÜ©i xa 
quê thÜ©ng nh§ nhung, hay hÜ§ng vŠ chân tr©i thân 
thÜÖng cÛ, nhÃt là khi ÇÙng trÜ§c con nÜ§c xÙ ngÜ©i, gi»a 
cái mÖ hÒ, Ç©i m§i cÛ, tâm s¿ u uÃt vì nói không ai hi‹u, 
không có ai ho¥c không ai có th‹ hi‹u. Tác giä không 
nh¡c nhª nhÜng Çã dùng š câu 8 cûa bài Hoàng Håc Lâu 
cûa Thôi HiŒu Ç‹ ÇÜa ngÜ©i Ç†c ÇÓi ÇÀu trÜ§c m¶t tình 
cänh sÓng, trÜ§c câu hÕi Çâu là quê hÜÖng! "Yên ba giang 
thÜ®ng sº nhân sÀu" nhÜ m¶t k‰t cøc tÃt y‰u cûa håc vàng 
vang bóng cûa ngày cÛ, quá vãng, cûa ngÜ©i xÜa, Çi 
không trª låi; mây tr¡ng mênh mông, càng mênh mông 
thêm n‡i buÒn xa xÙ! 

(Còn ti‰p m¶t kÿ) 
 

 
thu nh§ 

gªi chút tình thu theo áng mây 
chìm sâu Çáy nÜ§c bóng træng gÀy 
khÖi khÖi sóng dÆy hÒ thu lÎm 
hiu hiu gió th°i lá lìa cây 

m¶t phút bên ÇÜ©ng tim ÇÙng låi 
ngàn thu tình sº vÅn còn Çây 
em vŠ b‰n Ãy sao không nói 

anh nghe lånh cä cõi tr©i này 
nguyÍn tÃn hÜng (illinois) 
 

 

 

TÜªng niŒm nhà giáo, nhà væn 

Trúc Giang   (5/12/16 - 30/9/90) 

Nghï vŠ ‘’Cánh ñÒng’’ ª Nam B¶ Çã bÎ lãng 
quên (ti‰p theo và h‰t) 

NguyÍn Væn Quan (MÏ Tho) 

NhÜng Cánh ñÒng không phäi chÌ toàn là nh»ng hình 
änh äm Çåm mà vÅn có nh»ng n‡i hân hoan, niŠm yêu Ç©i 

qua nh»ng sinh hoåt ª nông thôn nhÜ trong nh»ng ngày t‰t 
nhÙt, trong nh»ng tiŒc cÜ§i xin, trong nh»ng ngày lÍ h¶i, 
trong nh»ng Çêm hát Çình: 

Nghe trÓng chÀu, cái ÇÀu láng mÜ§t, 

Nghe trÓng chi‰n, cái c£ng láo liên 

Và cä nh»ng cu¶c hò ÇÓi Çáp trong lúc cày cÃy trên 
ru¶ng nÜÖng, trong nh»ng Çêm ÇÆp lúa khi trúng mùa:  

ñÒng lúa vàng bông vàng bông ÇÕ 

Bên Çám cÕ cô gái xinh xinh 

Hôm nay gió mát træng tình 

G¥p Çây xin hÕi ’’cô mình có Çôi ?’’ 

Bao trùm lên toàn b¶ tác phÄm vÅn là tình cäm m¶c 
måc nhÜng ÇÆm Çà cûa ngÜ©i nông dân, trong quan hŒ 
gi»a cha mË v§i con cái, gi»a v® chÒng, gi»a trai gái và cä 
s¿ g¡n bó v§i mänh vÜ©n luÓng ÇÃt, v§i Çàn gia súc thân 
quen... 

- Cánh ñÒng còn là m¶t công trình sÜu tÆp nh»ng câu 
hát dân gian (hÖn 140 câu). Tác giä khéo léo lÒng ti‰ng 
hát câu hò vào nh»ng sinh hoåt trong Ç©i sÓng nông thôn: 
tØ nh»ng trò chÖi giäi trí cûa trÈ thÖ  Ç‰n nh»ng cu¶c hát 
hò ÇÓi Çáp, nh»ng l©i ru con, l©i than thân cûa nh»ng 
ngÜ©i trong cu¶c. ñiŠu Çó Çã phän ánh Ç©i sÓng tinh thÀn 
thÆt phong phú, vÈ cao ÇËp cûa ngÜ©i dân quê.  H† dã bi‰t 
sº døng thÖ ca, âm nhåc làm phÜÖng tiŒn Ç‹ quên lãng bao 
n‡i nh†c nh¢n Ç¢ng Ç¤ng quanh næm suÓt tháng, Ç‹ b¶c l¶ 
n‡i niŠm sâu kín cûa mình m¶t cách Ç¢m th¡m, nÒng nàn: 

‘’Thò tay mà ng¡t ng†n ngò, 

  ThÜÖng anh ÇÙt ru¶t giä Çò làm lÖ’’  

‘’Ghe lên ghe xuÓng lao xao, 

Ghe cûi ghe gàu ch£ng thÃy ghe anh’’ 

M¶t tác phÄm hÃp dÅn ngÜ©i Ç†c không nhÃt thi‰t 
phäi luôn có nh»ng tình ti‰t gay cÃn, éo le, mà chÌ cÀn m¶t 
tÃm lòng chân thÆt, thÜÖng yêu vô hån cûa tác giä ÇÓi v§i 
cu¶c sÓng thì dù n¶i dung chÌ là nh»ng mänh Ç©i bình 
thÜ©ng, ph£ng l¥ng cÛng có th‹ làm rung Ç¶ng lòng ngÜ©i, 
lôi cuÓn ÇÜ®c ngÜ©i Ç†c m¶t cách dÍ dàng. 

NhÜ l©i t¿a cûa tác giä: ‘’Vì trót Ç©i gÀn gøi nh»ng 
ngÜ©i æn ch¡c m¥c dÀy’’ cho nên khi vë låi Cánh ñÒng, 
dÜ©ng nhÜ tác giä Çã chan hòa: ‘’muÓn sÓng v§i Ç©i sÓng 
cûa h†, mÖ ÙÖc âu lo nhÜ  âu lo mÖ Ü§c cûa h†, giÓng nhÜ 
m¶t cây cÕ lÅn vào trong muôn ngàn cây cÕ trên ÇÒng quê 
m¶c måc’’.  
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N‰u không hòa mình vào cu¶c sÓng Ãy, làm sao tác 
giä có th‹ miêu tä tài tình cänh lúng túng, vøng vŠ cûa c¥p 
v® chÒng trÈ trong Çêm tân hôn: 

‘’Trót ngày, hai ÇÙa xây quanh, h‰t ÇÙng låi ngÒi. 
Nhà v¡ng, chúng chÌ trao nhau nh»ng ti‰ng vu vÖ, tuy ÇÙa 
nào cÛng s¤n trong lòng bi‰t bao chuyŒn Ç‹ nói v§i nhau. 
Bóng tÓi làm chúng lÀn båo dån. Vá ÇÓt Çèn và loay hoay 
sºa soån mùng chi‰u. MŒt mÕi nó muÓn Çi ngû s§m, 
nhÜng s® con HuyŠn thÙc m¶t mình buÒn. Mà bäo con n† 
Çi ngû cÛng låi e thËn. Hai ÇÙa ngó nhau chÓc chÓc mÌm 
cÜ©i. Con HuyŠn ngáp. Vá m§i dám mª miŒng : 

-Thôi ngû Çi em ! 

. . . và làm sao tác giä có thŠ diÍn Çåt cho h‰t cái tâm 
trång bi thi‰t cûa ngÜ©i thi‰u phø Çang bøng mang då 
chºa, sÓng trÖ tr†i m¶t mình, trong khi chÒng phäi bÕ nhà, 
l¥n l¶i nÖi rØng sâu nÜ§c Ç¶c: 

 ‘’Con HuyŠn thÃy thoáng trÜ§c m¥t cái cänh rùng 
r®n Çã bao lÀn ám änh nó: da vàng, bøng l§n, hai tay trói 
ké sau lÜng, th¢ng Vá ÇÜÖng qu¢n quåi dÜ§i trÆn mÜa roi... 
Vá thoát thân trÓn Çi... Và m¶t Çêm m© trong rØng sâu, nó 
bÎ c†p nhai, chÌ còn nºa thân mình... HuyŠn läo Çäo nhÜ  
ngÜ©i say rÜ®u. Nó bÜng m¥t khóc ngÃt... Gió m¶t ngày 
m¶t l§n. Tr©i b‡ng dÜng sÄm tÓi. MÜa tuôn và sÃm vang 
rŠn... ñã hai lÀn, bên hè, con chó m¿c giÆt mình tru lên 
mÃy ti‰ng’’...  

Tóm låi, bên cånh tính hiŒn th¿c cûa m¶t tác phÄn 
væn h†c, Cánh ñÒng còn cho ta thÃy tÃt cä vÈ ÇËp cûa chû 
nghïa nhân væn ª tÃm lòng nhân ái vô biên cûa nhà væn 
trÜ§c sÓ phÆn khÓn kh°, long Çong cûa con ngÜ©i. 

TÜªng niŒm m¶t nhà giáo mÅu m¿c, m¶t nhà væn 
nhân hÆu, tài hoa, noi gÜÖng ngÜ©i xÜa, xin ÇÜ®c ‘’ÇÓt lò 
hÜÖng Ãy’’ và 

  ‘’Cäo thÖm lÀn giª trÜ§c Çèn’’... 

 

B¶ xÜÖng ngÜ©i trong phòng thí nghiŒm 
Phåm NguyÍn Chu  (Texas) 

(ti‰p theo và h‰t)  
Có cä các bän ÇÒ ñÎa Lš cûa Pháp và VN. Sau này khi 

Çi chÃm thi trung h†c ÇŒ nhÃt cÃp tåi ñà Låt, tôi có dÎp 
thæm vi‰ng nha ñÎa DÜ QuÓc Gia và g¥p ÇÜ®c ông Giám 
ñÓc Nha quen nên ông bán giá rÈ và t¥ng cho trÜ©ng ta 
m¶t sÓ bän ÇÒ ÇÎa lš VN. Bän ÇÒ này quš ª ch‡ chÌ dùng 

riêng cho B¶ QuÓc Phòng nên rõ ràng, rành måch. Riêng 
các døng cø vÆt lš cÃt trong kho hoàn toàn là døng dåy vÆt 
lš cho các l§p ÇŒ nhÎ cÃp, Ç¥c biŒt là l§p 12, nhÜ cu¶n dây 
Rumkoff dùng cho các bóng Çèn sän xuÃt các loåi tia âm 
c¿c. Lš do các døng cø này không dùng Ç‰n là vì  trÜ§c 
kia, h†c sinh trÜ©ng ta sau khi h†c h‰t l§p première 
chÜÖng trình Pháp, ÇÆu tú tài I phäi lên Saigon h†c trÜ©ng 
Pháp có l§p terminale Ç‹ thi tú tài 2, nên các døng cø dåy 
cho l§p 12 m§i bÎ cÃt kÏ trong kho nhÜ vÆy. Sau này, 
trÜ©ng Çã có l§p 12 chÜÖng trình ViŒt, các døng cø này 
thÆt là Ç¡c døng.  

Khi phòng thí nghiŒm m§i ÇÜ®c sÖn sºa xong, tÃt cä 
các væn phòng cÛ, ÇŠu phá vách ngæn, Ç‹ ÇÜ®c m¶t phòng 
dài thí nghiŒm chung l§n, làm trÀn, m¡c dây ÇiŒn, quåt 
trÀn ÇŠu m§i cûa Hoa Kÿ. Phòng h¶i k‰ ÇÀu dãy, lÓi Çi 
gi»a thông tØ trÜ§c ra sau, ÇÜ®c sºa låi, bÎt kín làm thành 
hai nhà kho. Sau Çó phòng ngoåi viŒn B¶ Giáo Døc 
VNCH, cho bàn, tû, trang thi‰t bÎ cho phòng thí nghiŒm 
l§n, Çúng theo chÜÖng trình ÇŒ nhÃt và ÇŒ nhÎ cÃp trung 
h†c VN. Theo bän vë thi‰t k‰, phòng kho ÇÀu dãy chÙa 
døng cø vÆt lš, hóa h†c. Phòng ÇÀu kia, do bít lÓi Çi làm 
phòng l§n hÖn, dùng làm kho chÙa các ÇÒ dùng cho các 
môn vån vÆt, sº kš, ÇÎa lš dåy cho các l§p. Phòng thí 
nghiŒm chính ª gi»a ÇÜ®c b¶ Giáo Døc l¡p Ç¥t 6 bàn b¢ng 
cây ván, ba bàn dùng dåy vÆt lš, ba bàn dùng dåy hóa h†c 
v§i tû, kŒ x‰p ÇÒ, cÛng b¢ng cây ván, máng thoát nÜ§c 
b¢ng tôn këm. Sau khi quan sát các bàn m§i l¡p Ç¥t, ông  
Giám H†c Võ Quang ñÎnh, thÀy Lê Quan Nghïa và thÀy 
Phùng Væn Tài cùng ÇÜa š ki‰n lên ông HiŒu TrÜªng 
Phåm Væn LÜ®c là n‰u dùng cho phòng thí nghiŒm các 
loåi bàn, máng nÜ§c nhÜ vÆy, chÌ trong vòng 2 næm së bÎ 
acid phá hûy h‰t. Phäi lát Çá tr¡ng lên m¥t bàn, cùng máng 
nÜ§c, thay các sink ª ÇÀu bàn l§n hÖn, cho khÕi bæn vung 
nÜ§c ra ngoài. T§i Çây, tôi thÃy do tài ngoåi giao cûa Ông 
HiŒu TrÜªng v§i B¶ Giáo Døc VN, v§i ty công chánh và 
phòng ki‰n thi‰t MÏ Tho tÌnh ñÎnh TÜ©ng cùng v§i s¿ 
khôn khéo, hi‹u rành rë các chÜÖng møc ngoåi viŒn trong 
ngân sách B¶ Giáo Døc VN cûa ông H¶i K‰ Viên nên nhà 
trÜ©ng xin thêm ÇÜ®c tiŠn ngoåi viŒn, Ç‹ hoàn chÌnh 
phòng thí nghiŒm trÜ©ng ta, theo Çúng ÇŒ nghÎ cûa Ông 
Giám H†c và các thÀy có uy tín dåy khoa h†c cûa trÜ©ng. 
Sau h‰t, B¶ Giáo Døc VNCH cùng v§i cÖ quan viŒn tr® 
Hoa kÿ cho chª các thùng døng cø thí nghiŒm các môn 
xuÓng Ç‹ tåi phòng thí nghiŒm m§i.  

V§i s¿ chÙng ki‰n cûa ông H¶i k‰ viên, các ông MÜ©i 
TÓt, Bäy Thê và tôi lÀn lÜ®t khui các thùng chÙa ÇÒ, l¿a 
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ch†n và x‰p Ç¥t riêng tØng môn h†c. TÃt cä các døng cø 
vÆt liŒu cûa phòng thí nghiŒm cÛ, ÇÜ®c các ông MÜ©i TÓt, 
Bäy Thê và ông cai th® ÇiŒn Næm CÜ©ng giúp tôi mang 
x‰p Ç¥t h‰t lên tû trong phòng thí nghiŒm m§i. B¶ xÜÖng 
khô cûa bà ÇÀm ngÜ©i Pháp tôi cÛng ch© m¶t 
ngày chû nhÆt n¡ng ráo, hËn cùng ông MÜ©i và 
ông Bäy Çem ‘’bà Ãy’’ ra phÖi n¡ng rÒi ÇÜa vào 
kho trong phòng thí nghiŒm m§i. NhÜng lÀn 
này b¶ xÜÖng có bao nylon che phû cho khÕi 
dính bøi bÆm. Quš thÀy Lê Quan Nghïa và 
Phùng Væn Tài thì thoáng vô giúp tôi l¡p Ç¥t 
các máy móc dåy vÆt lš các l§p.  

Vào ÇÀu thÆp niên 60 có thêm quš thÀy Phåm Væn 
Quš, Tôn ThÃt Trung Nghïa cÛng giúp tôi phân loåi các 
môn vån vÆt, Ç¥c biŒt là nham thåch, nhÃt là các nham 
thåch còn lÜu gi» tØ th©i cÛ, có nhiŠu loåi rÃt Ç¥c biŒt, 
không trÜ©ng nào còn gi». Trong dÎp này tôi phäi cám Ön 
quš ThÀy, quš Ông Çã giúp tôi tìm tòi, løc låo trong các 
thùng ÇÒ, tìm cho ÇÜ®c các phÀn tº nhÕ bé, nhÜng rÃt cÀn 
thi‰t cûa các máy móc, døng cø dåy vÆt lš tiên ti‰n. Ông 
Næm CÜ©ng th® ÇiŒn trÜ©ng, l¡p Ç¥t các Çèn ÇiŒn, Ç¥t 
trong các tû Ç¿ng máy móc, vÆt lš, vån vÆt Ç‹ tû luôn luôn 
khô ráo, không hÜ sét.  

Sau Çó, tôi không thÃy vÎ nào trong trÜ©ng Çá Ç¶ng t§i 
b¶ xÜÖng. Duy có lÀn tôi ngÒi nghe thÀy PVA nói chuyŒn 
vŠ b¶ xÜÖng khô cûa phòng thí nghiŒm trÜ©ng, nh»ng Çêm 
hè nóng n¿c, thoát qua hai lÀn cºa khóa, ra ngoài hàng 
hiên, løc cøc dåo mát. Tôi rÃt ngåc nhiên, tìm thÀy TrÀn 
Ng†c T‰ ngø tåi lÀu ngay phòng trên cÛng ngoài 10 næm, 
Ç‹ hÕi vŠ viŒc này. NhÜng ông nói làm gì có chuyŒn Çó. 
Tôi låi Çi hÕi thÀy Lê Væn HÜu, H†a Sï Thâu và quš thÀy 
Cao Xuân Cát, Ngô Væn Cao, ñ‡ Trung Ruyên, Phan 
ChØng Thanh là nh»ng vÎ Çã cùng ª chung v§i tôi tåi dãy 
nhà tôn khi trÜ©ng chÜa xây dãy l§p h†c m§i. H† ÇŠu nói 
v§i tôi là không có chuyŒn này. Tôi cÛng Çi hÕi ông Bäy 
Thê và các công nhân tr¿c ti‰p quét d†n, tr¿c Çêm tåi 
trÜ©ng, nhÃt là ông MÜ©i TÓt là ngÜ©i làm viŒc gÀn gÛi 
v§i phòng thí nghiŒm hÖn ai h‰t. Nh»ng vÎ này ÇŠu nói 
làm gì có chuyŒn Çó. Ông Bäy Thê còn vØa cÜ©i vØa nói 
v§i tôi, ch¡c là mÃy ông nói chuyŒn chÖi cho vui vÆy mà. 
Sau cùng tôi hÕi riêng thÀy Lê Quan Nghïa chuyŒn này, 
thÀy cÜ©i l§n m¶t cách säng khoái và nói v§i tôi, ôi 
chuyŒn tào lao ông mà cÛng tin à, trÜ§c kia tôi ra vào 
phòng thí nghiŒm thÜ©ng xuyên mà. Riêng tôi, h¢ng ngày 
vào bu°i trÜa v¡ng, vÅn mª cºa s° phòng kho cûa b¶ 
xÜÖng, Ç‹ thoáng cho phòng. Khi d†n lên phòng m§i, tôi 
låi vào ngû trong trÜ©ng, m¶t phòng nhÕ ÇÀu dãy trên lÀu. 
Nh»ng Çêm nóng n¿c, tôi hay vô phòng thí nghiŒm mª 
quåt, träi chi‰u lên bàn Çá n¢m ngû cho mát mÈ yên tÎnh. 

Thôi câu chuyŒn k‹ gi»a gi© chÖi qua lâu rÒi, nh¡c låi k› 
niŒm vui th©i dåy h†c v§i các bån cho có chuyŒn nh§.  

Tôi xin k‰t luÆn bài vi‰t này v§i š tÜªng nhÆn xét cûa 
tôi. Trong dÎp Çi coi thi tÓt nghiŒp trung h†c tåi các tÌnh 

VNCH, tôi có dÎp quan sát phòng thí nghiŒm các 
trÜ©ng tåi nhiŠu tÌnh, tØ Hu‰, ñà N£ng, Nha Trang, 
Phan Thi‰t, ñÒng Nai, Saigon và các tÌnh miŠn Tây 
Nam phÀn. Tôi có cäm nghÌ và so sánh nhÆn thÃy 
chÌ có trang thi‰t bÎ phòng thí nghiŒm cûa Trung 
Hoc NguyÍn ñình Chi‹u MÏ Tho là l§n và hoàn 
chÌnh nhÃt tåi miŠn Nam. N‰u Çem so sánh phòng 
thí nghiŒm khoa h†c cûa các trung h†c miŠn B¡c 

XHCN v§i phòng thí nghiŒm cûa Trung H†c NñC MÏ 
Tho nhÜ so sánh cái låch chäy qua chùa Vïnh Tràng v§i 
con sông Cºu Long vÆy. NhÜng bây gi© tôi quy‰t Çoán 
công lao cûa nh»ng bÆc thÀy tiŠn bÓi Çã xây d¿ng nên 
trÜ©ng sª, Ç¥c biŒt là phòng thí nghiŒm trÜ©ng ta v§i các 
døng cø và vÆt liŒu Çã m¶t phÀn ra n¢m phÖi mình trên vÌa 
hè ÇÜ©ng NguyÍn HuŒ Saigon, phÀn còn låi chÎu rÌ sét, 
møc nát vì không bäo trì. Chúng cÛng giÓng sÓ phÀn cûa 
các vÎ tiŠn bÓi: cát bøi låi trª vŠ cát bøi. 

  

 
 

nguyŒt xÜa (hawaii) 
con sông Ãy mª ÇÜ©ng ra rÃt r¶ng 

chª n¡ng chiŠu tØ b‰n Ãy em sang 
phù sa nhu¶m tu°i thÖ tôi rÃt ÇËp 

nét hiŠn hòa r¶n rã mäng tr©i xanh 
m¶t góc nhÕ ngày nào tôi ÇÙng Ç®i 
bÜ§c em vŠ chân sáo r¶n th©i gian 
Çóa quÿnh hÜÖng Çêm ngát mùi run rÄy 
tôi vÅn ch© thuyŠn cÛ gi»a mùa xuân 

tháng næm mÜa vŠ bÒi hÒi thÜÖng nh§ 
dòng sông nào cát bøi cuÓn chân nhau 

tôi Çã già còn em hÒn nhiên mãi 
ch£ng phai màu sóng m¡t vÅn long lanh 

con sông Ãy ngày xÜa dài xa th£m 
nh»ng trÜa hè trâu t¡m thän nhiên phÖi 
bøi th©i gian làm m© vai áo båc 
nên tình trao ngÜ©i là n‡i nh§ mênh mong 

vŠ bây gi© dòng sông nhiŠu thay Ç°i 
ti‰ng cÜ©i em thÖm ngát bu°i trÜa hè 

cám Ön Ç©i chút tình duyên trao gºi 
sáng mai này chim sáo së qua chÖi...                   



  Bän Tin SÓ  26                                                                                                    6                

 6

QuÏ Sinh Hoåt 
H¶i nhÆn ÇÜ®c niên liÍm ho¥c tiŠn ûng h¶ quÏ sinh 
hoåt sau Çây. Thành thÆt cám quš vÎ và các bån. 

TØ  California 
1. Cô DÜÖng Thi H¢ng (San Jose)           $ 20 
2. Cao ThÎ ñåt (Long Beach)                           40 
3. Châu Væn ñ‹ (Anaheim)               20 
4. DÜÖng ThÎ Kim Liên (San Jose)              20 
5. ñào Minh NguyŒt (San Diego)              20 
6. ñinh ThÎ Dï  - HÜªng  (Chula Vista)                     40 
7. Lê MÏ Nam (San Pablo)                                      20 
8. Ngô ThÎ Bé Ba (Garden Grove)            100 
9. NguyÍn ThÎ GÜÖng (San Rafael)                         30 
10. NguyÍn Xuân HÜÖng (Los Angeles)                    20 
11. Nhan ñi‹m Thu (San Pablo)               60 
12. Võ ThÎ Gia (Santa Ana)               20 

TØ các nÖi khác 
1. Cô Võ ThÎ Hoa (Minnesota)                             $ 100 
2. GS Phåm NguyÍn Chu (Texas)            100 
3. GS Phan ChØng Thanh (Georgia)              20 
4. BS Lâm Chánh Lš (Florida)             300 
5. Cao Ng†c Rång - ñào (France)        50 Euro       47 
6. Chung PhÜ§c Khánh (Massachusetts)                 50 
7. Chung Thanh (Massachusetts)              20 
8. ñ¥ng Væn L¿c (Florida)               20 
9. Lê Ng†c ñänh (Texas)               20 
10. Lê Væn Khiêm (Louisiana)               30 
11. Lê Væn Trí (Missouri)               20 
12. LÜu Bá Tòng (Arkansas)               20 
13. Mai Bích Ng†c (Texas)               20 
14. NguyÍn Ánh NguyŒt (Hawaii)               20 
15. Phan Minh H¢ng (Georgia)                            100 
16. Phan Minh Tri‰t (Mew York)             100 
17. Thøy Minh MÅn (Georgia)               20 
18. TrÀn Bích Thu (Maryland)                              20 
19. TrÀn ñ‡ Lš (Texas)                20     
20. TrÀn Thanh Giang (Nevada)                              20 
21. TrÀn Thanh Båch (France)               20 
22. TrÜÖng Ng†c DiŒp (Ohio)                              20 
23. Võ Thanh Th‰ (Norway)               60 

Báo Cáo cûa Thû QuÏ 
     TÒn quÏ tháng 7/2002         $ 7,469                      
>>Thu (niên liÍm, ûng h¶)                                     $ 1,557 
>>Chi (2bän tin, h†c b°ng, tÜÖng tr®, linh tinh)      $ 2,649 
     TÒn quÏ tháng 10/2002         $ 6,377  và 1 lÜ®ng vàng 
 

GS Lê Tr†ng Thûy (MÏ Tho) báo cáo: 
1 - H†c b°ng niên h†c 2002-2003: 
      - H†c b°ng NñC: 30 Çô-la x 20 h†c b°ng = 600 Çô-la 
      - H†c b°ng LNH: 20 Çô-la x 20 h†c b°ng = 400 Çô-la 
2 - TiŠn tÜÖng tr®: 
     - TÜÖng tr® ThÀy NguyÍn An Ninh Çau n¥ng 100 Çô-la  cûa   
H¶i NñC-LNH và 100 Çô-la cûa GS Phåm NguyÍn Chu (Texas). 
    - TÜÖng tr® ThÀy NguyÍn Væn Hoàng (c¿u nhân viên trÜ©ng 
NñC) Ç‹ giäi phÅu: 100 Çô-la cûa H¶i NñC-LNH. 
    - Cô Võ ThÎ Hoa (Minnesota) gªi giúp thêm Cô Lãnh 30 Çô-la 
và ThÀy Ninh 30 Çô-la. 
3 - TÒn quÏ tåi MÏ Tho:  100 Çô-la cûa H¶i NñC-LNH 

 
 
 
 
Ông Bà Giáo sÜ ñoàn Khi‰t làm lÍ ÇÜa dâu cho 

TrÜªng N» ñoàn Chiêu Bäo Trân vào ngày 16 tháng 11, 
2002 tåi Fountain Valley, Calif.   

Anh ChÎ TrÀn Væn Út t° chÙc lÍ thành hôn cho TrÜªng 
Nam TrÀn Huy TuÃn vào ngày 16 tháng 11, 20002 tåi 
Ontario, Calif. 

Toàn th‹ H¶i viên H¶i NñC-LNH chúc thÀy cô và anh 
chÎ c¿u h†c sinh có thêm r‹ hiŠn dâu thäo trong gia Çình 
và riêng chúc cô dâu chú r‹ sÓng træm næm hånh phúc.  
                             

ñôi Dòng   ñ” NH�         
     N‰u ai có dÎp dåo chÖi trên trang nhà 
NñC-LNH m§i thÃy ThÀy TrÀn Quang 
Minh Çã dành nhiŠu th©i gian Ç‹ sºa sang 

và trang trí låi... RÒi lÀn giª Ç‰n trang TÐŸNG NI˙M, 
không ai tránh khÕi xúc Ç¶ng v§i hình änh Bài VÎ, Bàn th© 
TiŠn Vãng - màu ÇÒng - vàng lånh - quånh hiu. Hai c¶t 
danh sách quí vÎ Giáo SÜ, HiŒu TrÜªng và Nhân Viên quá 
vãng cûa trÜ©ng NñC v§i hÖn 100 ngÜ©i theo thÙ  t¿ 
alphabetical, mà theo dòng th©i gian, m‡i ngày dài thêm, 
dài thêm nhÜ ÇÎnh mŒnh - g®i cho ta cäm giác nhÜ Çang 
vào thæm m¶t khu vÜ©n nghïa trang im v¡ng, v§i nh»ng 
m¶ bia - là nh»ng dòng tên h† ngÜ©i quá vãng. ñây là 
nh»ng tên tu°i quen thu¶c Çã m¶t th©i vung tay múa ki‰m 
- b¢ng ngòi bút - b¢ng viên phÃn tr¡ng - Ç‹ tåo thành danh 
cho bao th‰ hŒ h†c trò. Bây gi© thì hªi Öi  ‘’ngÜ©i xÜa Çâu 
tá’’... Tình c© tôi ch®t thÃy thi‰u tên ThÀy Tôn ThÃt Trung 
Nghïa. Có th‹ vì danh sách dài quá nên ThÀy Minh Çã 
quên chæng, hay ThÀy Minh  tÜªng ThÀy Nghïa vÅn còn 
Çang tình nguyŒn Ç‹ cho nh»ng lÜ®n sóng Ç©i cûa dÜÖng 
gian m¥c tình nhÒi dÆp thân xác. Tôi phäi nh¡c ThÀy Minh 
m§i ÇÜ®c. 

ThÀy Tôn ThÃt Trung Nghïa dåy môn Vån VÆt bên 
trÜ©ng NguyÍn ñình Chi‹u ÇÀu thÆp niên 60. Tôi không 
phäi là h†c trò cûa ThÀy Nghïa. Tôi h†c bên Lê Ng†c Hân. 
NhÜng tôi bi‰t ThÀy vì ThÀy và Ba tôi quen bi‰t nhau ª 
MÏ Tho. Sau khi ÇÆu tú tài 2 næm 1966, tôi lên Sài Gòn 
h†c LuÆt. Nh»ng næm sau cùng cûa tôi ª trÜ©ng LuÆt, 
ThÀy Nghïa cÛng Çang lui t§i Çây Ç‹ s¡p sºa trình LuÆn 
Án Ti‰n Sï. G¥p ThÀy, tôi chào hÕi và lÀn nào ThÀy cÛng 
vui vÈ hÕi thæm Ba tôi ª MÏ Tho có khÕe không...   
         RÒi Ç‰n 30 tháng 4, 1975. Và vài næm sau Çó gia 
Çình tôi vÜ®t biên. Tàu MÏ v§t chúng tôi và h† chuy‹n tÃt 
cä Ç‰n Çäo Galang Indonesia tåm cÜ. Ÿ Çây ÇÜ®c vài tuÀn, 
v® chÒng tôi g¥p ThÀy Nghiã cÛng vØa Ç‰n. ThÀy Çi m¶t 
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mình không có gia Çình Çi cùng. Nh»ng ngày ª 
Çäo ThÀy cÛng g¥p nhiŠu h†c trò cÛ NñC. 
Chúng tôi tÃt cä dù Çang ‘’trôi sông låc ch®‘’ 
nhÜng ai cÛng cäm thÃy vui khi g¥p låi ngÜ©i 
quen,  Çó là dÎp Ç‹ nh¡c vŠ quê hÜÖng, vŠ MÏ 
Tho, vŠ trÜ©ng cÛ, vŠ m†i thÙ trên Ç©i... 

ñ©i sÓng trên Çäo không Ç‰n n°i kh¡c khe. 
Nhân phÄm ÇÜ®c tôn tr†ng. Ban ngày ai thích 

t¡m bi‹n thì có bãi bi‹n dài, såch së, cát tr¡ng, tha hÒ mà 
t¡m n¡ng. Ban Çêm có movie chi‰u ngoài tr©i, hàng ngàn 
ngÜ©i ngÒi xem. 
      Ÿ Çäo Galang ÇÜ®c vài tháng, gia Çình tôi ÇÜ®c g†i Çi 
Çinh cÜ ª MÏ. TrÜ§c khi Çi, chúng tôi ghé ch® mua vài thÙ 
cÀn thi‰t Ç‹ chuÄn bÎ lên ÇÜ©ng. Hôm Çó, tøi tôi g¥p ThÀy 
Nghïa ª ch®. ThÀy nh¡c chúng tôi: ‘’Tøi em ÇØng mua 
s¡m nhiŠu. ñ‹ dành tiŠn trong túi t§i MÏ xài khi cÀn 
Ç‰n’’. ñó là l©i d¥n chân tình, theo tôi nghï. RÒi chúng tôi 
r©i Çäo. 
     Sau này chÒng tôi có nh¡c, khi ThÀy Nghïa ÇÎnh cÜ ª 
MÏ có ghé thæm tøi tôi ª San Francisco, cùng Çi v§i ÇÙa 
con trai. B£ng Çi mÃy næm sau n»a, m¶t dÎp, v® chÒng tôi 
vào m¶t quán æn ª San Jose, tình c© g¥p låi ThÀy. ThÀy 
gi§i thiŒu ngÜ©i Çàn bà Çi chung ‘’ñây là Cô’’.  LÀn nào 
g¥p v® chÒng tôi, ThÀy cÛng hÕi :’’Sao, Bác Ba lúc này 
khÕe không? ‘’... 
      Ngày 30 tháng 9, 1990 Ba tôi mÃt ª MÏ Tho, thì vài 
hôm sau Çó, HÒng Hånh, m¶t ngÜ©i bån ª San Jose gªi 
qua bÜu ÇiŒn cho tôi  m¶t t© báo, trong Çó Çæng tin H¶i 
MÏ Tho B¡c Cali chia buÒn Ba tôi mÃt.  Hånh cÛng kèm 
theo m¶t t© báo Çæng tin phân Üu cûa m¶t ngÜ©i bån chia 
buÒn v§i gia Çình ThÀy Tôn ThÃt Trung Nghïa. ThÀy mÃt 
ngày 4 tháng 10 næm 1990 tåi bŒnh viŒn Stanford 
California.  CÀm hai t© báo phân Üu trong tay, ÇÀu óc tôi 
trÓng r‡ng. Qua khung cºa s°, tôi nhìn ra bÀu tr©i ÇÀy 
mây trÜ§c m¥t - nh§ vŠ MÏ Tho,  m¶t quê hÜÖng chÌ còn 
trong trí nh§. NÖi Çó Ba tôi vØa n¢m xuÓng.  MË tôi, anh 
chÎ, các cháu tôi ch¡c Çang ngû vùi mŒt mõi, thân xác ÇÀu 
óc rã r©i. Còn tøi tôi bên này thì quÃn v¶i khæn tang. RÒi 
nh§ vŠ nh»ng ngày ª Çäo Galang, nhóm h†c trò cÛ NñC-
LNH trong Çó có tôi, thÌnh thoäng g¥p ThÀy Nghïa trên 
bãi bi‹n dài ÇÀy sóng, Çá, cát, hay trên nh»ng con ÇÜ©ng 
ngo¢n ngoèo ‘’mÜa bùn n¡ng bøi’’, ho¥c ngang qua các 
dãy ‘’barracks’’ dành cho dân tÎ nån tåm cÜ, n¢m trên ÇÒi 
cao. Quá khÙ trª vŠ ùn ùn nhÜ cÖn bão.   
       Tôi không rõ ThÀy Nghïa bao nhiêu tu°i. ThÀy trÈ hÖn 
Ba tôi nhiŠu. VÆy mà ThÀy Çi sau Ba tôi có bÓn ngày.   
       Nh¡c vŠ ThÀy Nghïa, nhân Ç†c ñ¥c San Quäng Nam 
Nam Cali Xuân Nhâm Ng† 2002, trong m¶t bài vi‰t, tác 
giä Phong Châu có nh¡c m¶t ít vŠ ThÀy, trÜ§c và sau 
1975, nhÜ sau ‘’cái gi†ng Nghïa lúc nào cÛng pha chút 

giÍu c®t’’,  ‘’Nghïa thân hình khá l§n, ngÒi trên chi‰c xe 
Çåp †p Ëp thÃy mà t¶i nghiŒp cho ngÜ©i lÅn xe’’, ‘’Nghïa 
dåy môn Vån VÆt khá n°i ti‰ng. Nghïa cÛng dåy tåi trÜ©ng 
QuÓc Gia SÜ Phåm Sài Gòn trÜ§c khi lÃy Ti‰n sï  Kinh T‰ 
và giäng dåy tåi LuÆt Khoa ñåi H†c ñÜ©ng’’... 
      MÜ©i hai næm trôi qua, k‹ tØ khi ThÀy mÃt 1990, nay 
tôi m§i có dÎp ngÒi låi nghï và vi‰t vŠ ThÀy. 
     Ÿ Çó, sóng bi‹n Galang vÅn rì rào ngàn Ç©i. Nh»ng dÃu 
chân ngÜ©i nÜ§c Çã cuÓn xóa. Có nh»ng xác ngÜ©i vùi 
trong bi‹n sâu. Có nh»ng thân ngÜ©i nay n¢m yên dÜ§i 
m¶. Còn bao nhiêu n»a, Çang lênh Çênh theo dòng Ç©i. 
Trong Çó m¶t sÓ ngÜ©i vÅn còn Çây, Çang quây quÀn trong 
H¶i NñC-LNH Ç‹ cùng buÒn vui trên ÇÃt tåm dung này. 
      Và cuÓi cùng, tÃt cä ThÀy trò së  lÀn lÜ®t tø vŠ m¶t ch‡ 
- lÀn chót.  

TrÀn Thanh Giang  (Nevada) - 10/2002 
 

ñi‹m Sách 
HÒ Xuân (Downey, Calif.)  

H¶i nhÆn ÇÜ®c 5 quy‹n sách Gi†t N¡ng Long Lanh  
cûa tác giä DÜÖng Phan (tên thÆt Phan Væn DÜÖng, c¿u 
h†c  sinh trÜ©ng NñC) cûa nhà xuÃt bän Hi‰n Nam, 
Sacramento, do chÎ ñoan T. Ngoc-Lan ª Sacramento 
chuy‹n. 

Sách gÒm 15 truyŒn ng¡n v§i nh»ng t¿a ly kÿ hÃp dÄn 
nhÜ: NgÜ©i M¥t Qu›, V‰t ThÜÖng, ñêm Vô Cùng.  Nh»ng 
t¿a chÙa chan tình cäm lãng mån nhÜ KhÓi Tình Mang 
Theo, Cánh Én CuÓi Tr©i, Chi‰c Lá Mùa Thu, Em HiŠn 
NhÜ Ma Soeur.  Nh»ng t¿a thÆt mÖ m¶ng và dÍ thÜÖng 
nhÜ Còn M¶t Chút Gì ñ‹ Nh§ ñ‹ ThÜÖng, Xin Trä Cho Ai 
Ngày Tháng CÛ. Nh»ng t¿a mang tÜ tÜªng Ç°i thay, mong 
manh, bÃp bênh, vô thÜ©ng cûa cu¶c sÓng qua hình änh 
ÇËp cûa thiên nhiên nhÜ Gi†t N¡ng Long Lanh, Tu°i Mùa 
Thu  và còn n»a... 

GS  NguyÍn Thanh-Liêm ÇŠ t¿a, TÓng Diên båt, giá 
sách $12.00.  Xin m©i quš ThÀy Cô và các anh chÎ c¿u h†c 
sinh mua ûng h¶. ñÎa chÌ và ÇiŒn thoåi liên låc: 

Phan Væn DÜÖng 6 Vidmar Ct. Sacramento, CA 95823 
Phone: (916) 428-9546 

Ban Biên TÆp ñ¥c San 2003 Çã có bài vi‰t cûa 
các cây bút sau Çây (Ç®t I): 

1-Phùng Nhân (Australia) 2-Huÿnh Ng†c SÜÖng 
(Australia) 3-Lê ñi‹m (Australia) 4-BS TrÜÖng Hoàng 
Lâm (Germany) 5-Tôn ThÎ Næm (Germany) 6-TrÀn Kim 
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ñiŒp (France) 6-NguyÍn Vy Khanh (Canada) 7-Lê TÃn 
L¶c (Canada) 8-NguyŒt XÜa (Hawaii) 9-NguyÍn TÃn 
HÜng (Illinois) 10-HÒng Lan (Illinois) 11-Phan ChØng 
Thanh (Georgia) 12-Phan Minh H¢ng (Georgia) 13-TrÀn 
H»u DÛng (Ohio) 14-Lê Væn ñ¥ng (Washington) 15-Xuân 
VÛ (Texas) 16-NguyÍn Væn Sâm (Texas) 17-NguyÍn Xuân 
ThiŒp (Texas) 18-NguyÍn NguyŒt Ánh (Texas) 19-Nguyên 
Nhi (Texas) 20-Lê Ng†c ñänh (Texas) 21-Hoàng Châu 
(Cali) 22-NguyÍn Væn Nª (Cali) 23-NguyÍn Væn HÜªng 
(Cali) 24-Huÿnh Bºu KhÜÖng (Cali) 25-TrÀm Luân (Cali) 
26-NguyÍn Trung Hi‰u (Cali) 27-VÜÖng Kim Hoàng 
(Cali). 

 

ChÎ NguyÍn Xuân HÜÖng (Los Angeles) 

Tôi có nhÆn ÇÜ®c bän tin vài ngày trÜ§c. Kÿ này có 
Xuân PhÜÖng tØ Pháp sang chÖi Çã Ç†c Bän Tin 24 m¶t 
cách say mê. BT làm rÃt công phu và có n¶i dung súc tích, 
phÄm chÃt rÃt cao. 

Anh Lâm Chánh Lš (Florida.) 

Tôi xin gªi H¶i $300 (m¶t træm là niên liÍm và Çóng 
góp vào quÏ sinh hoåt cûa H¶i và hai træm làm h†c b°ng 
cho các em h†c sinh 2 trÜ©ng NñC-LNH mà H¶i cÀn giúp 
Ç«). 

N‰u có cÖ h¶i, tôi cÓ g¡ng Çi d¿ bu°i h†p m¥t c¿u 
h†c sinh NñC-LNH m¶t lÀn n‰u H¶i có th‹ thông báo 
ngày h†p m¥t trÜ§c 3 tháng Ç‹ tiŒn viŒc s¡p x‰p công viŒc. 

Bu°i h†p m¥t Çåi gia Çình NñC-LNH ÇÜ®c Ãn ÇÎnh 
vào ngày  Chû NhÆt 16 tháng 3, 2003 nhân dÎp k› niŒm 
124 næm thành lÆp Collège de Mytho (17 tháng 3, 1879). 
Trong dÎp này, H¶i së phát thành ñ¥c San 2003.  RÃt 
mong g¥p Anh trong ngày h†p m¥t næm t§i. 

Anh Phan Minh Tri‰t (New York) 

Tôi h†c trÜ©ng NñC MÏtho tØ l§p ñŒ ThÃt Ç‰n ñŒ TÙ 
(1953-1957) sau Çó chuy‹n lên Pétrus Kš Saigon và ít có 
dÎp trª vŠ MÏtho vì bôn ba nÖi 4 vùng chi‰n thuÆt...  

ñã hÖn 45 næm trôi qua, dù cho ngÜ©i cÛ trÜ©ng xÜa 
chÌ còn là k› niŒm, nhÜng  tôi vÅn không quên nh»ng næm 
tháng trôi qua dÜ§i mái trÜ©ng thân yêu bên cånh dòng  
sông Cºu Long êm ÇŠm chäy. Nay nhÆn ÇÜ®c Bän Tin và 
ñ¥c san cûa H¶i gªi cho - nh© anh NguyÍn ñình Bá gi§i 
thiŒu - làm tôi nh§ vŠ dï vãng xa xôi Ãy. Dù vui hay buÒn, 
chúng ta cÛng có m¶t ñI”M H˘N Ç‹ g¥p låi nhau trong 

k› niŒm. ñó là H¶i Ái H»u NñC-LNH. Hoan nghinh viŒc 
thành lÆp H¶i.  

ñ‹ chia sÈ m¶t phÀn nhÕ gánh n¥ng v§i các anh chÎ 
trong ban chÃp hành, xin cho tôi gia nhÆp H¶i và làm b°n 
phÆn cûa m¶t h¶i viên. Tôi xin Çóng góp $100 niên liÍm 
và ûng h¶ sinh hoåt cûa H¶i. Mong Ban ChÃp Hành v»ng 
ti‰n Ç‹ sinh hoåt cûa H¶i tÒn tåi mãi mãi. 

TrÀn TuÃn Khäi (France) 
Xin cám Ön H¶i Çã gªi Bän Tin 24 qua e-mail. BT 

23 cÛng nhÆn ÇÜ®c b¢ng cách gªi này. Tôi cÛng Çã måo 
mu¶i gªi ti‰p cho vài thân h»u cÛng là c¿u h†c sinh NñC 
hay LNH (nhÜ chÎ CÄm Vân, em cûa chÎ Thanh Båch). Tôi 
ÇÒng š v§i vài anh chÎ Çã có š ki‰n trÜ§c kia là cách gªi 
này rÃt tiŒn l®i. 

Mong r¢ng trong nh»ng lÀn s¡p t§i vÅn ti‰p tøc ÇÜ®c 
nhÆn không chÌ nh»ng BT mà cä nh»ng tin tÙc, tài liŒu 
khác cûa H¶i. 

Anh Lê ñi‹m (Úc Châu) 
TrÜ§c tiên, tôi xin vÃn an sÙc khÕe Quš ThÀy Cô và 

các bån ÇÒng môn MÏ Châu. TØ nam bán cÀu tôi nhÆn 
ÇÜ®c bän tin 24 PDF cûa h¶i gªi qua. Tôi Ç†c ÇÜ®c BT rõ 
ràng nh© update Adobe Arobat Reader ver. 5. Không phäi 
nÎnh nhÜng bän tin kÿ này quá xuÃt s¡c tØ hình thÙc Ç‰n 
n¶i dung.  

Có m¶t picture ª cuÓi trang 3 giÓng y cæn nhà tôi ª 
Cái Bè TiŠn Giang lúc còn thÖ Ãu làm tôi nh§ låi nh»ng 
ngày t¡m sông và b¡n Çån... 

RÃt cám Ön Quš h¶i Çã gªi Ç‰n Úc Châu món quà 
tinh thÀn này ÇŠu Ç¥n. Tôi có thông báo cho ThÀy Lê Phú 
ThÙ hay và ThÀy rÃt mØng. Tr©i thÜÖng ThÀy Cô vÅn 
månh khÕe... 
 

 

Bà Lê Phú H¶  
NhÛ danh: NguyÍn ThÎ Bäy 

HiŠn n¶i cûa GS Lê Phú H¶, c¿u GS TrÜ©ng NñC  
ñã mãn phÀn ngày 23-9-2002 tåi MÏ Tho 

 
GS Võ Væn KhÕe 

C¿u GS Hai TrÜ©ng NñC & LNH 
ñã qua Ç©i ngày 8-11-2002 tåi MÏ Tho 

HÜªng th† 64 tu°i 
 

Toàn th‹ h¶i viên H¶i Ái H»u NñC-LNH thành kính  
phân Üu cùng gia Çình quš vÎ Giáo SÜ và nguyŒn cÀu hÜÖng hÒn  

nh»ng ngÜ©i quá vãng s§m ÇÜ®c siêu thoát 
 

 


