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CHÀO EM
Vĩnh Ngộ

Chào em buổi sáng tinh khôi  
Chào anh buổi tối lên đồi thẩn thơ  
Chào cô một mối tình hờ  
Chào người giã biệt đừng chờ đợi nhau

Chào em thấp thoáng ngày sau  
Chào anh sám hối lên cầu lang thang  
Chào ai chưa hết bẽ bàng  
Chào người đã hết nợ nần gì đâu 

Chào ai còn chạnh lòng đau  
Chào ta lòng vẫn còn sầu tư hương  
Chào người đi hết con đường  
Chào em ở lại hết buồn hết mong. 

Chào anh một thuở long đong  
Chào em một dạ một lòng chờ ai  
Chào ai còn sợ ngày dài  
Chào ta chào hết cảnh đời trầm luân. 

Chào em buổi sáng phân vân  
Chào người buổi tối tần ngần chưa đi  
Chào sương còn đọng rèm mi.  
Còn chào ai nữa, xuân thì đã qua.

Vĩnh Ngộ
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Ngày xửa ngày xưa nơi vùng đất Phú 
Thọ trời Nam, có một ngôi Trường, chuyên 
đào tạo ra những người Kỹ Sư Công Nghệ. 
Qua 19 năm nó đã cho ra trường nhiều người 
giỏi, Họ đang có mặt làm việc ở khắp năm 
châu.

Rồi một ngày biến cố, đất nước điêu tàn, 
Ngôi Trường phải ngưng hoạt động và rồi nó 
bị đập bỏ. Trường chỉ tồn tại được khoảng 50 
năm.

Ở gần đó có một cái Xưởng, có cái cửa 
cong úp xuống, có gắn hai phù điêu tạc hình 
người, tượng trưng cho việc rèn luyện KSCN, 
trông giống như hai Ông thần. Bên phải là 
Ông Thần Công (Industriels) là động lực, là 
làm cho những guồng máy luôn vận hành sản 
xuất, tạo ra những tiện ích cho đời. Bên trái 
là Ông Thần Nghệ (Arts) thuộc trí tuệ, nghiên 
cứu tài liệu, sáng tạo những điều hợp lý, luôn 
chính chắn thẳng đứng như ... sợi dây dọi.

Ngôi trường ngày xưa, nay không còn nữa, 

Như Truyện Cổ Tích

VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG KHÔNG CÒN NỮA
Người viết: Nguyễn Văn Thái – CN11

Truyện kể rằng:
nhưng cái ý nghĩa từ những chiếc phù điêu 
thì mãi vẫn còn theo sát những người KSCN 
. Trường KSCN ngày nay chỉ còn thấy được 
qua bóng dáng của Xưởng Công Nghệ...

---
Ngày nay,

Nếu có ai vào Google, gõ chữ “KỸ SƯ CÔNG 
NGHỆ” để search, sẽ tìm được 3 cái địa chỉ: 
-Một là Hội Ái hữu Trường QG KSCN, tại Mỹ. 
-Hai là Trang Facebook “Kỹ Sư Công Nghệ 
Saigon” của anh Mai Xuân Thành CN10, ở Úc. 
-Ba là Trang mạng của Khoa Cơ khí trường 
ĐH Bách khoa TpHCM, VN.

Cả 3 đều cho biết Ngôi Trường KSCN nay 
không còn nữa, nó đã đi vào cổ tích.

Nhớ lại đúng 60 năm trước, năm 1957, 
những người anh CN1 dọn vào Trung tâm QG 
Kỹ thuật Phú Thọ nhận Ngôi Trường vừa xây 
xong, lúc đó mới có 3 khối nhà, từ cổng vào là 
khối nhà 2 tầng dành cho Trường Điện, phía 
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trong cùng là khối nhà 3 tầng dành cho Trường 
Công Chánh, còn Khối nhà ở giữa, 2 tầng là 
Trường Công Nghệ ở chung với Trường Hàng 
Hải. 

Ngôi Trường bắt đầu có từ đây, nó được 
dùng làm văn phòng, làm giảng đường để rèn 
luyện đào tạo ra lớp lớp những người KSCN 
suốt 18 năm liền ..., mãi 3 năm sau, 1960 mới 
bắt đầu xây Xưởng Công Nghệ. Các Anh CN 
6 nói rằng họ được huy động phụ giúp lắp 
ráp điều chỉnh máy móc lúc ban đầu. Xưởng 
chính là nơi sinh hoạt gắn bó thân thiết giữa 
những người KSCN.

Tháng 4/1975, Biến cố đau thương, Đất 
nước còn bị mất huống hồ chi là Trường nên 
nhiệm vụ của nó phải chấm dứt. Sau đó người 
ta tận dụng các phòng ốc cũng để dạy học 
nhưng theo mục đích khác, kéo dài thêm hơn 
30 năm nữa, lúc đó có lẽ Trường đã bị mục nát 
nên khoảng năm 2007, nó đã bị đập bỏ để xây 
một khối nhà khác. 

Ngôi Trường QG KSCN chỉ thực sự sống 
với người CN được 18 năm (từ 1957 – 1975), 
ngày nay nó không còn nữa. Xưởng Công 
Nghệ thì vẫn còn nhưng chỉ gợi cho thấy được 
cái bóng dáng ngày xưa.

Tên Trường lúc khởi đầu được dịch theo 
sát nghĩa từ tên chữ Pháp: École Nationale 
D’Ingénieurs des Arts Industriels (ENIAI) gọi 
là Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ. 

Chữ CÔNG NGHỆ đúng nghĩa là Arts 
Industriels, khác với chữ Công nghệ mà 
hiện nay nhiều nơi thường dùng lấy ý từ chữ 
Technologie.

Chương trình giảng dạy lúc đầu dựa 
theo mô hình nhóm Trường ENIAM (École 
Nationale D’Ingénieurs des Arts et Métier) 
của người Pháp, dần dần có biến đổi. Bản Học 
chế 1970 đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu xã hội 
VNCH thời bấy giờ, sau đó có thêm nhiều lần 

chỉnh sửa nữa vào năm 1972 và 1974.
Trường KSCN lấy Cơ khí làm gốc nhưng 

giảng dạy đa ngành để người Kỹ sư khi ra 
trường có thể thích hợp nhiều ngành Công 
nghiệp sản xuất trong xã hội VN đương thời, 
khi đã bắt đầu ở một Ngành cụ thể nào rồi, 
người KSCN dể dàng đi sâu vào Chuyên 
Ngành đó, và cũng có nhiều KSCN học tiếp 
lên Thạc Sĩ và Tiến Sĩ dễ dàng. 

Danh sách những người KSCN: 
Sách Niên Giám KSCN 1972, do Hội Ái 

Hữu Cựu Sinh Viên KSCN Việt Nam ấn hành 
năm 1972, lúc đó do Ông Nguyễn Hữu Tấn 
CN3 là Hội Trưởng, cùng thời với Ông Trần 
Kiêm Cảnh CN3 là Giám Đốc Trường, trong 
Sách đã tổng kết đến hết Khóa 13, có tổng số 
291 người đã tốt nghiệp chính tên là KSCN.

Gần đây, năm 2010, Ban Liên Lạc KSCN 
ở Saigon VN đã cho phát hành Sách Kỷ Yếu 
KSCN -2010 bổ sung đầy đủ Danh sách Niên 
giám 19 Khóa KSCN, với các ghi nhận tổng 
thể như sau:

Trường QG KSCN bắt đầu tuyển sinh 
Khóa 1 vào năm 1956, lúc đó chưa có trường 
sở phải học nhờ bên ngoài. Năm 1957 khi 
Trung Tâm QG Kỹ Thuật Phú Thọ xây nhà 
xong, Khóa 1 và thêm Khóa 2 bắt đầu vào 
trú đóng. Trường tiếp tục tuyển sinh đến năm 
1974 được 19 Khóa. 
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Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 trường 
đã có 16 Khóa tốt nghiệp chính thức với 471 
người là KSCN, đó là con số chính xác còn 
được lưu trữ. Sau đó, 3 Khóa 17, 18, và 19 còn 
lại bị nhập chung với một số ít sinh viên từ 
Hà Nội và các sinh viên từ các trường bị giải 
thể như Minh Đức và Hàng Hải để lập thành 
Khoa Cơ Khí, Đại Học Bách Khoa TP HCM. 
Tổng số Cựu Sinh Viên của của Trường CN 
có khoảng 800 người.

Ngày nay 2017 theo con số do tự ghi chép, 
có thể chưa chính xác nhưng cũng gần đúng, 
như sau:

-Tuổi người KSCN ngày càng cao, người 
trẻ nhất ở Khóa 19, sinh năm 1957, đã đến 
tuổi 60.

-Số người KSCN đã qua đời: con số tự 
theo dõi ghi chép đến tháng 5/2017 đã là 100 
người. Chắc chắn thực tế sẽ nhiều hơn. Từ 
Khóa 16 về trước với tổng số KSCN là 471 
người, ghi chép biết được số đã qua đời là 80, 
chiếm 17%. Kể từ 2011 đến nay, có thêm 22 
người KSCN qua đời. Riêng Khóa CN3 trong 
tổng số 15 người đã có 9 người ra đi, hao hụt 
nhiều nhất (60%). 

-Cũng có khoảng gần 100 người chưa biết 
tin tức, có thể là họ đang ẩn cư tách biệt đâu 
đó, chưa muốn lộ diện hoặc cũng có thể có 
người đã chết mà chúng ta không biết.

-Tổng số còn lại hơn 600 người, tất cả đều 
trên 60 tuổi. Trong đó khoảng dưới nửa số này 
đang ở VN, còn lại có trên 300 người đang 
định cư ở nhiều nơi trên thế giới. 

- Thí dụ như ở Khóa KSCN 11, lúc trúng 
tuyển thi vào Trường CN có 32 người, qua 
những lần tăng giảm, lúc Tốt nghiệp 1970 còn 
có 27 người. Đến nay tháng 5/2017 hiện trạng 
là:

+Có 3 người đã qua đời
+Có 4 người chưa rõ tin tức.

+Có 10 người đang ở Mỹ và Úc.
+Có 10 người đang ở VN
---
1- HÌNH ẢNH Trường QG KSCN

Ảnh 1.1: Năm 1968. Trước cửa Trường 
KSCN

(Trích từ Diễn đàn Hội Ái hữu KSCN)

Ảnh 1.2: Năm 1999. Khối nhà 2 tầng, 
đang sử dụng làm Trường Đại cương, vẫn còn 
giống y như trước đó. Ảnh do anh Lương Vinh 
Quốc Việt cung cấp.

2-Hình ảnh về XƯỞNG CÔNG NGHỆ:
Năm 1960 Xưởng Công Nghệ mới bắt đầu 

xây dựng. Phần lớn vật liệu và máy móc được 
đem từ Pháp qua, diện tích gần 5000 M2, mặt 
trước dài khoảng 120 mét, có cái cửa hình 
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parabole úp xuống, và 2 cái Phù Điêu màu đỏ 
gạch.

Mổi cái Phù Điêu hình vuông cao khoảng 
2 mét. Gần 60 năm rồi, rất ít khi được lau chùi 
nhưng nó vẫn sáng màu đỏ gạch nung, chỉ có 
phía trên bị nước mưa đọng và bám bụi làm 
sẫm màu. Chưa có lời giải thích chính thức về 
ý nghĩa của 2 tác phẩm điêu khắc này, các giải 
thích kèm theo chỉ là theo ý kiến cá nhân, Nó 
là biểu tượng của Công Nghệ.

 Ngày nay 2017, khối Văn Phòng Trường 
KSCN không còn nữa, nhưng ngôi nhà Xưởng 
thì vẫn còn, nhìn tổng thể bên ngoài vẫn tương 
tự như xưa, nhưng sử dụng bên trong có thể 
đã khác.

Những người KSCN ở xa thỉnh thoảng về 
thăm Trường, thường ghé chụp ảnh lưu niệm 
ở cái Cổng hình cong úp xuống, hoặc cái Phù 
Điêu Trái gọi là hình NGHỆ, còn cái bên Phải 
gọi là hình CÔNG bị che khuất nên ít được 
chú ý, nhưng chúng vẫn đang hiện diện.

Ảnh 2.1: Khoảng năm 1990 - Mặt tiền 
Xưởng Công Nghệ. Rất ít thay đổi so với 
trước 1975

Năm 2010, Các bạn KSCN ở VN tổ chức 
làm cuốn sách KỶ YẾU KSCN - Niên Giám 
2010, bìa sách trang trí bằng hình mặt tiền 
của Xưởng, tôi có tham gia thiết kế bìa này, có 
vài thay đổi điều chỉnh cách điệu so với thực 
tế, có vẽ lại đưa hình 2 Phù điêu vào gần cái 

cổng hơn cho dễ nhìn, nếu để ở đúng chỗ thì 
xa, không thấy được. 

Trong hình vẽ Cơ Xưởng của anh MX 
Thành CN10 trên Facebook cũng có những 
cách điệu tương tự, có lẽ để cho bức vẽ được 
đầy đủ, sáng, đẹp hơn. 

Ảnh 2.2: Hình vẽ Cơ Xưởng của anh 
MXThành CN10

Ảnh 2.3: Năm 2010. Mặt tiền của Xưởng 
Công Nghệ - Nay gọi là Xưởng C1.

Nhìn bên ngoài chỉ có vài thay đổi so với 
trước 1975:

Ống khói lò Cubilots không còn, mái tôn 
thay màu đỏ và thêm màu bụi đen …
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Ảnh 2.4: Năm 1963 tại Phù điêu Phải 
(Công). Cả 3người trong ảnh đều đã qua đời:

- Cao Thanh Huỳnh CN7
- Đặng Văn Thời CN7 chuyển CN11
- Nguyễn Văn Phán CN7  

Ảnh 2.7: Chụp năm 2010, tại Phù điêu Trái 
Anh Nguyễn Đôn Phú CN5 về thăm 

Trường, Cùng đến có: A.Dĩnh, Diệp, Kiệt.

Ảnh 2.6 trên: Năm 1974.
– Lễ mãn khóa KSCN 15 

Trên Cửa có dòng chữ “Xưởng Công Nghệ” 
nhưng vì khó đọc nên sau đó dã bị tháo gỡ.

Ảnh 2.5: Năm 1969. CN11 giờ học thực 
hành Đúc với Thầy Granottier chụp trước 
Cổng Xưởng.
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Ảnh 2.8 : Năm 2010.
Kỷ niệm 50 năm Tốt nghiệp Khóa CN1. 

Phát hành sách Kỷ Yếu KSCN 2010

Ảnh 2.10: Năm 1970. 
Ảnh trích từ Diển Đàn KSCN 

 Ảnh 2.9: Năm 2010, Xưởng Máy Dụng 
cụ, Nay trông như một nhà kho để lưu trữ 
máy, ít sử dụng, máy rỉ sét. 

Lễ mãn khóa chung toàn Trung tâm Kỹ 
thuật Phú thọ tháng 5/1970, do Thầy Bùi Tiến 
Rũng GĐ Trung tâm chủ tọa trước khi người 
rời TT đi công tác xa, tổ chức tại trước sân 
Xưởng Công Nghệ góc Phù điêu Trái ngay 
trước Xưởng.

Xin trân trọng mượn tấm ảnh lể mãn khóa 
toàn Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ năm 1970 
để kết thúc bài viết về Một Ngôi Trường Không 
Còn Nữa.

Nguyễn Văn Thái
–CN11 Tháng 5/2017
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Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ được 
thành lập vào năm 1956, nếu trường vẫn còn 
tồn tại tính cho đến nay (2017) Trường đã được 
61 tuổi. Thôi cứ lấy cái mốc 60 năm cho dễ 
tính. “Công Nghệ 60 năm” hay “60 năm Công 
Nghệ” ? Có khác gì không? Nghe thoáng qua 
thì không thấy gì khác, nhưng ngẩm nghĩ thấy 
có điều khác thật. Và cái khác ấy thật đáng 
buồn. Nếu giòng lịch sử cứ chảy êm đềm thì 
đến nay Trường đã có hơn 60 năm lịch sử, 
để chúng ta được nói là Công Nghệ 60 năm. 
Đáng tiếc và hận là Trường chỉ sống được 20 
năm và bị xóa tên theo vận nước tang thương. 
Vì thế cái tựa của bài viết này mang một hoài 
niệm về ngôi trường thân yêu đã có từ hơn 
60 năm trước, nay chỉ còn là ngôi trường tinh 
thần, để 471 Kỹ Sư Công Nghệ và gần 400 
cựu sinh viên có một nơi chốn cho tâm tưởng 
quay về mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đẹp 
nhất của tuổi thanh xuân.

Vào giữa thập niên 50, Trường Quốc Gia 
Kỹ sư Công Nghệ là cơ sở giáo dục kỹ thuật 
cấp Đại học đầu tiên được thành lập ở miền 
Nam Việt Nam, năm sau mới khánh thành 
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ với 
nhiều ngành nghề khác nhau. Đây là điểm 
nhắm và cũng là giấc mơ của biết bao chàng 
trai mới lớn sắp xong Trung học. Thi đậu vào 
Trung Tâm như bước vào một tương lai tươi 
sáng cho bản thân, cố gắng học tập thu thập 
những kiến thức kỹ thuật để phục vụ đất nước. 

TẢN MẠN VỀ 
60 NĂM CÔNG NGHỆ.

(Tặng Nguyễn Văn Thái, CN.11)

Nói như thế chắc không có gì quá đáng, bởi 
vì chỉ những học sinh xuất sắc từ các trường 
trung học kỹ thuật và phổ thông trên toàn quốc 
mới vượt qua được kỳ thi tuyển khó khăn để 
vào học Trường Kỹ sư Công nghệ, và những 
người người may mắn này đã từng trải qua 
một thời trung học với một chương trình giáo 
dục đầy tính nhân bản và khai phóng của miền 
Nam tự do.

Nhớ về những năm Trung học vào thời đệ 
nhất Cộng hòa của những nhà lãnh đạo quốc 
gia tiến bộ và yêu nước. Sự khai phóng tuyệt 
vời nhất là xóa bỏ những quan niệm hủ lậu và 
ích kỷ có từ ngàn xưa đã cản bước tiến hóa của 
dân tộc là học để làm quan, làm “phụ mẫu chi 
dân”. Chương trình học mới mẻ đã gieo vào 
đầu óc học sinh một ý thức phục vụ xã hội như 
trách nhiệm của một công dân. “TỔ QUỐC 
TRÊN HẾT” hay “NGÀY NAY HỌC TẬP, 
NGÀY MAI GIÚP ĐỜI” là mấy câu châm 
ngôn được nhắc nhở hàng ngày. Trong 4 năm 
đầu của chương trình trung học, ngoài những 
môn học thông thường còn có giờ “Công Dân 
Giáo Dục”. Tôi còn nhớ, những giáo sư dạy 
môn này đều là những nhà hùng biện với cách 
giảng dạy thật lôi cuốn để biến một môn học 
khô khan và mông lung thành hấp dẫn và dễ 
hiểu đã uốn nắn nếp suy nghĩ của những tâm 
hồn thiếu niên trong trắng để hiểu trách nhiệm 
của cá nhân đối với xã hội và đất nước. Chúng 
ta phải ghi nhận đây là một điểm son của một 
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nền giáo dục nhân bản, ngoài sự kiện lớn cũng 
là thành tích của một chính quyền dân chủ đầu 
tiên của đất nước mà ít ai để ý vào thời điểm 
đó là khuyến khích và ban hành một nền giáo 
dục hoàn toàn miễn phí từ tiểu học lên tới đại 
học. Ngoài ra, thời đó chính quyền còn lưu 
tâm và hỗ trợ cho những phong trào hay đoàn 
thể hoạt động với mục đích giáo dục thanh 
thiếu niên. Hướng đạo Việt Nam, hướng đạo 
Cảnh sát, hướng đạo Phật tử, Thanh Sinh công 
… cũng góp phần rất lớn vào việc đào tạo một 
thế hệ công dân tốt.

Tôi đã lạc đường về quá khứ chỉ vì muốn 
kể về lai lịch của sinh viên Công Nghệ mà thôi. 
Bây giờ, mời quí vị trở về Trường Quốc Gia 
Kỹ Sư Công Nghệ. Ở đó, sinh viên chúng ta 
đã có được những vị giáo sư Việt Nam là tinh 
hoa của đất nước, đang ở ngoại quốc hay đã 
tốt nghiệp rồi về nước, đã theo lời mời gọi của 
chính phủ phục vụ vô điều kiện ở trường Kỹ sư 
Công nghệ và các trường khác của Trung tâm, 
cùng những Kỹ Sư Công Nghệ đã tốt nghiệp 
được học bổng du học cao hơn trở về giảng 
dạy ở Trường. Chúng ta cũng không quên một 
nhóm Moniteurs ở Cơ xưởng, những vị phụ 
giáo tận tâm đã giúp cho sinh viên từ trung 
học phổ thông mau chóng làm quen với máy 
móc và thực tập các nghề một cách thích thú. 
Viết tới đây tôi hình dung và nhớ khuôn mặt, 
tính tình của từng người. Đây là những Ông 
Thầy dạy nghề đã hết lòng truyền thụ những 
kinh nghiệm chuyên môn để giúp chúng tôi 
mai sau, dễ dàng điều khiển công tác khi làm 
việc trong các xí nghiệp, công trường. Thầy 
Nguyễn Văn Chính ở ban Nguội, tuổi trung 
niên, dáng người cao ráo, lúc nào cũng cười, 
đã hết lòng truyền nghề cho sinh viên, luôn có 
mặt mọi nơi để giúp đỡ mọi người thật ân cần 
và chu đáo. Thầy Lê Minh Du ở xưởng Máy 
Dụng cụ, trạc tuổi với Thầy Chính, người 
hơi thấp nhưng nhanh nhẹn, có biệt danh rất 
thân thiện là “Papa Du” nhưng hơi khó tính, 

cho điểm không được nới tay nên sinh viên 
có phần kiêng dè. Thầy Nguyễn Văn Tự ở 
xưởng Mộc là người hiền lành tử tế nhất, đã 
dạy chúng tôi những “mánh” làm đồ mộc rất 
hay. Còn có ba vị phụ giáo trẻ năng động, thân 
thiện và rất gần gũi được sinh viên quí trọng là 
Thầy Nguyễn NăngTín, cao lớn, điển trai có 
thân hình của một lực sĩ, là một người điềm 
đạm, ít nói, nhưng luôn giúp đỡ khuyến khích 
sinh viên thực hành có hiệu năng qua những 
giờ thực tập cực nhọc, vất vả ở xưởng Gò Rèn 
Hàn. Tôi còn nhớ và ngưỡng mộ những màn 
thi triển công lực và tuyệt chiêu quai búa tạ 
ngoạn mục của Thầy Tín ở lò rèn. Thầy Lê 
Đăng Nguyên ở xưởng Máy Dụng Cụ lúc nào 
cũng mở đầu những giảng giải bằng một nụ 
cười, nói năng rất nhỏ nhẹ, chỉ dẫn tận tình 
trước những bài tập khó. Đặc biệt là rủi có 
làm hư một món đồ thực tập thì cứ “thủ khẩu 
như bình”, chờ không có ai chú ý, lẳng lặng 
tìm Thầy Nguyên rồi gãi đầu gãi tai xin một 
thanh sắt khác. Xong ngay, vì Thầy cho mà 
không hỏi han gì cả, chỉ cười thôi và đẹp nhất 
là không bao giờ ghi sổ để trừ điểm. Thầy Mai 
Bình Phục ở Lò Đúc, là phụ giáo trẻ và đẹp trai 
nhất, luôn ăn mặc bảnh bao và hợp thời trang. 
Gặp những món đồ khó, không những chỉ dẫn 
kỹ lưỡng mà còn xắn tay áo lao vào làm giúp 
cho sinh viên. Thầy Phục có lối nói chuyện 
nhanh nhưng rất lôi cuốn nên những vào giờ 
giải lao sinh viên thường vây quanh để nghe 
kể chuyện thật hấp dẫn. Cả ba thầy dạy nghề 
trẻ này đã theo học Kỹ Sư Công Nghệ và tốt 
nghiệp với khóa 16 và 18. Trong danh sách 
người tham dự Đại Hội KSCN ở Sydney vào 
tháng 9 năm nay tôi đọc thấy tên của Thầy Cô 
Nguyễn Năng Tín, đến từ Việt Nam. Tôi sẽ rất 
vui khi gặp lại, siết chặt tay và vấn an “Thầy 
Tín khỏe không?” dù Thầy đang tham dự với 
tên liệt kê theo khóa 18 KSCN. Năm 1965 gọi 
là Thầy thì bây giờ, 52 năm sau, vẫn gọi như 
thế.
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Những giáo sư người Pháp đều là những 
kỹ sư dày dạn kinh nghiệm, là những vị Thầy 
yêu nghề, tận tụy và kiên nhẫn đối với số đông 
học trò có không ít khó khăn vì bất đồng ngôn 
ngữ. Kể về những đóng góp của người Pháp 
cho thuộc địa Việt Nam, người mình không 
quên ba công trình xây dựng tuyệt vời là Nhà 
Bưu Điện Saigon, cầu Trường Tiền Huế và 
cầu Long Biên Hà Nội của một kỹ sư tài ba 
là Gustave Eiffel, nổi tiếng thế giới, tác giả 
của tháp Eiffel ở Paris và tượng nữ thần tự 
do ở New York. Còn đối với những sinh viên 
Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ những 
cái tên thân thiết Galois, Granottier, Martin, 
Peret, Porteil … luôn sống mãi trong tim với 
lòng kính trọng và biết ơn. Có thể nói, Kỹ sư 
Công nghệ không mấy ai không có những kỷ 
niệm nhớ đời với giáo sư người Pháp, những 
vị Thầy không cần mang hào quang của giáo 
sư cấp đại học, không cần vẻ đạo mạo bao 
quanh bằng không khí nặng phần kinh điển và 
gò bó. Những giáo sư từ một nước Âu châu xa 
xôi có nền văn minh cơ khí hàng đầu của thế 
giới đã mang đến cho sinh viên Việt Nam một 
không khí học tập mới mẻ, nghiêm túc nhưng 
thân tình bằng những “phong cách rất Tây”. 
Nếu muốn so sánh giao tình giữa sinh viên và 
quí vị giáo sư, tạm mượn hình ảnh hai bình 
hoa. Với Thầy Việt, bình hoa có những đóa 
hoa quí, màu sắc nhu hòa, thật lâu tàn và tỏa 
hương thơm ngát, chan hòa một thứ tình cảm 
thân thiết và trân quí. Bình hoa tượng trưng 
cho tình Thầy trò Pháp Việt có màu sắc tươi 
tắn, tạo ấn tượng mạnh với cảm giác phức tạp 
khó diễn tả.

Vào giữa thập niên 60, người Mỹ đã có 
mặt ở Việt Nam, rất nhiều, cả dân sự lẫn quân 
đội chiến đấu bên cạnh những chiến sĩ anh 
dũng của quân lực VNCH để giữ vững tiền 
đồn tự do ở Á châu. Người Mỹ đã mang đến 
Việt Nam nhiều thứ mới lạ, ảnh hưởng thật lớn 
đến đời sống thực tế và suy tư của người Việt, 

đặc biệt là phim ảnh và truyền thông. Những 
cảnh đánh nhau cho hả cơn giận, hở ra là dùng 
nắm đấm trong những phim cao bồi Mỹ, được 
gọi là thứ “văn hóa bạo lực”, đã bị chỉ trích 
nhiều hơn là thích thú để bắt chước. Ngoài 
đời, chứng kiến cảnh mấy người Mỹ đi ăn với 
nhau, khi đứng lên phần ai nấy trả tại chỗ, tuy 
là xòng phẳng nhưng thấy quá đáng và kỳ cục, 
khác hẳn với tập tục của xứ mình bạn bè có 
dịp ăn xài đãi nhau là chuyện thường, hay lịch 
sự hơn, theo phong cách Tây, thay phiên nhau 
trả tiền là đẹp nhất. Lớp sinh viên chúng tôi, 
thời đó, mê phim ảnh với kỹ thuật tân kỳ, màn 
ảnh rộng, màu sắc lộng lẫy nhưng chỉ thích 
xem những phim với bối cảnh lịch sử và tình 
cảm nhẹ nhàng từ cốt truyện của những cuốn 
sách nổi tiếng thế giới; chứ trong đời thường 
vẫn hâm mộ những “phong thái rất Tây” như 
đã nói ở trên. 

Phong thái đáng nói nhất là lịch sự. Nhớ lại 
thời học ở cơ xưởng, tuy nhọc nhằn nhưng đã 
có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ở những xưởng 
có “khói lửa” như xưởng đúc kim loại, xưởng 
gò rèn hàn sinh viên có thể đốt thuốc và “nhả 
khói” thoải mái ngay tại xưởng. Dĩ nhiên là 
vào những lúc nghỉ xả hơi thôi. Nhóm chúng 
tôi ba đứa đều ghiền thuốc lá và giống nhau ở 
chỗ không hút những hiệu thuốc thời thượng 
để ra vẻ sang trọng như Craven “A”, Lucky 
Strikes, hay Pall Mall, chỉ thích hút một loại 
thuốc lá đen, mang tên của chính hãng thuốc lá 
Pháp ở Saigon là Bastos. Mới đầu hút Bastos 
xanh sau đổi sang Bastos Luxe vì vị khói đậm 
đà rất phê, hơi thuốc kéo êm hơn. Một hôm, ở 
xưởng đúc, từ trên sàn máy trộn đất đi xuống 
cầu thang thấy một gói thuốc lá Gauloise để 
ngay trên bàn sắt cạnh đó. Gói thuốc lá đen 
nổi tiếng của Pháp, màu xanh dương đậm chữ 
màu trắng bay bướm thật hấp dẫn làm cho tôi 
phải dừng chân đứng ngắm. Thầy Granottier 
từ đâu bước tới đưa bàn tay chỉ gói thuốc, 
cười rất lịch sự “Xin mời.” Tôi vừa nói cám 
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ơn vừa rút gói thuốc Bastos Luxe trong túi 
ra. Thầy nhìn thấy gói thuốc cười lớn có vẻ 
ngạc nhiên và thích thú “À, thuốc lá Pháp!”. 
Cầm gói thuốc Gauloise lên, Thầy rút ra một 
điếu đưa cho tôi “Thử một điếu đi, thứ này 
tôi nghĩ ngon hơn!” Một tay sành điệu, nghe 
danh Gauloise đã lâu như tôi không chút ngại 
ngùng, đón lấy điếu thuốc và rút ngay chiếc 
Zippo ra châm lửa hút. Thiệt là quá ngon. 
Chắc vẻ mặt tôi diễn tả đầy đủ sự thống khoái 
nên Thầy cũng gật gù theo. Lợi dụng tình thế, 
tôi nài thêm “Nhóm của tôi ba đứa hút một 
thứ thuốc. Thầy cho thêm hai điếu nữa cho tụi 
nó hút thử được không?” Ông Thầy hào sảng 
đưa luôn gói thuốc cho tôi, nhưng tôi chỉ rút 
thêm hai điếu giắt hai vành tai, lại cám ơn và 
đi qua xưởng mộc. Rảo bước khá xa tôi còn 
nghe tiếng cười hà hà của Thầy vọng theo. Từ 
đó, mỗi ngày thực tập ở xưởng đúc tôi luôn 
thấy gói thuốc lá Gauloise trên chiếc bàn cạnh 
cầu thang đi lên máy trộn đất làm khuôn đúc. 
Cả những giờ học luyện kim trên lớp, Thầy 
Granottier đều để gói thuốc trên bàn và mời 
sinh viên ai muốn hút cứ tự nhiên. Đang ngồi 
gõ những dòng chữ này, tôi nghe như có tiếng 
cười rất quen của Thầy Granottier vang lên 
đâu đây. Mới đó mà đã hơn nửa thế kỷ rồi các 
bạn ạ! Sinh viên đã bị ảnh hưởng khi được 
sống trong không khí thân tình như thế nên 
khi ra trường sẽ là những Kỹ sư Công nghệ 
lịch sự có thừa.

Quở trách học trò theo phong cách Tây 
cũng khác với Đông. Khác nhiều. Giáo sư 
Việt Nam, khi cần thiết phải trách phạt và giáo 
huấn sinh viên phạm lỗi hay học kém, thường 
gọi riêng vào văn phòng hỏi han, khuyên bảo 
nhẹ nhàng, không hề lớn tiếng. Phong thái 
Đông phương đầy tình nghĩa “Thầy như Cha” 
này thường mang lại kết quả như ý, sinh viên 
sẽ thay đổi vì được chỉ bảo những sai lầm, tự 
ái không bị tổn thương và không mất thể diện 
với bạn bè. Còn đối với Thầy Pháp, nhất là 

khi thực tập ở Cơ xưởng, chỉ cần biếng nhác 
hay chậm chạp thôi cũng bị la rầy túi bụi với 
sự chứng kiến của nhiều người. Sinh viên chỉ 
còn biết im lặng chịu đựng cơn “thịnh nộ” của 
Thầy, muốn bịt tai và bỏ đi nhưng không dám. 
Giọng la lớn oang oang, những câu mắng mỏ 
phũ phàng như “ Trời ơi! Chậm như con rùa 
đen thế! Nhanh .. nhanh lên!” “ Học hành 
kiểu gì thế? Các anh phải hiểu là học xong 
làm kỹ sư, chứ không phải làm cu li!” đã làm 
cho “nạn nhân” điếng cả hồn vía không còn 
biết phản ứng ra sao, chỉ ráng chờ cho cơn 
giông bão qua đi. Tôi chưa từng bị rầy rà như 
vậy, qua nhiều lần phải làm khán giả bất đắc 
dĩ tôi nghiệm ra một điều lạ, hơi có tính cách 
hài hước. Đó là cơn thịnh nộ trong ngoặc kép 
ở trên là cơn giận giả vờ chứ không phải là 
thật, bởi vì khi nóng giận đến nỗi phải la hét 
thì gương mặt sẽ đỏ bừng, mắt trợn lên và 
môi mím lại sau mỗi câu. Đằng này, khi tỏ 
thái độ mặt của Thầy vẫn bình thản và môi lại 
có vẻ mỉm cười. Chắc nhiều người còn nhớ 
những “kỷ niệm” này và cũng đồng ý với tôi 
là những cơn lôi đình ấy, dù thật hay giả, đều 
đạt được mục đích làm cho sinh viên học tập 
khá hơn. Có lẽ, đây cũng là ý kiến cá nhân, khi 
bị quở trách nặng nề như thế tuy có bị chạm 
tự ái, nhưng khi bình tâm trở lại sinh viên nên 
tự trách bản thân hơn là oán giận giáo sư, tuy 
rằng những tràng tiếng Pháp với âm lượng lớn 
và âm sắc cao đã làm làm cho màng nhỉ muốn 
nổ tung và cảm giác thật hãi hùng. Kết quả là 
những tên chậm chạp lè phè phải nhanh cho 
kịp mọi người, ai thuộc môn phái “qua loa” sẽ 
học bài kỹ hơn để khỏi làm sai. Sau hết, sinh 
viên sẽ trở thành kỹ sư công nghệ cần mẫn và 
nhẫn nại, có sức chịu đựng cao. Thế nhưng, 
cái phong cách rất “Tây” ấy thật không dễ 
quên.

Cuộc đời của chúng tôi thật may mắn được 
sống và lớn lên ở một đất nước tự do, mọi 
người biết tôn trọng lẫn nhau, tình người chan 
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hòa và nồng ấm qua cung cách đối xử thẳng 
thắn và chân thật. Đó là miền nam Việt Nam 
tự do trước năm 1975. Bước vào trường Kỹ sư 
Công nghệ tôi chắc mỗi sinh viên đều có ước 
muốn và định hướng riêng cho tương lai. Sau 
chiến tranh Việt Pháp, đất nước bị tàn phá cần 
được tái thiết nhanh chóng. Hơn nữa, từ một 
nước nông nghiệp lạc hậu với bát mồ hôi đổi 
bát cơm chuyển sang kinh tế công nghiệp với 
nền kỹ nghệ mới bắt đầu xây dựng, vai trò của 
người kỹ sư trở nên cần thiết và quan trọng. 
Ý thức được điều đó, những ước mơ của cá 
nhân đã trở thành hoài bão được đóng góp 
để xây dựng một đất nước phú cường trong 
tương lai, càng nhanh càng tốt. Tính đến khóa 
10, ở khoảng nửa đường lịch sử ngắn ngủi của 
Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ, những 
kỹ sư tốt nghiệp các khóa đầu tiên đã trở thành 
những vị chỉ huy cao nhất của các nhà máy, xí 
nghiệp, công trường. Vào thời điểm này, Ban 
Giám Đốc của trường đã soạn thảo và ban hành 
một học chế hoàn hảo và thực tiễn cho chương 
trình đào tạo kỹ sư. Theo đó, những lớp Quản 
trị, Điều hành Xí nghiệp được thêm giờ, đã 
giúp sinh viên mở rộng tầm hiểu biết, trang bị 
đầy đủ kiến thức của một kỹ sư giỏi. Sinh viên 
được gởi đi thăm viếng và thực tập ở các nhà 
máy thường xuyên hơn. Vào những dịp này, 
chúng tôi được chứng kiến và học hỏi tài chỉ 
huy và điều khiển của những huynh trưởng 
Công Nghệ. Cũng qua chương trình thực tập 
kỹ nghệ này, sinh viên dễ dàng định hướng 
nghề nghiệp của mình. Người thì muốn phục 
vụ ngành điện để mở mang kỹ nghệ, mang 
ánh sáng đến tận nông thôn; kẻ thì muốn làm 
việc trong những ngành tiện ích xã hội như 
cấp thủy, nhà máy đường, xí nghiệp vải sợi … 
Khi tiếp xúc với những kỹ nghệ gia, chủ các 
cơ sở kỹ nghệ tư nhân, nghe họ bày tỏ sự quí 
trọng và đánh giá rất cao những đóng góp của 
các Kỹ sư Công nghệ, chúng tôi càng thêm 
hãnh diện và tự hào. Điều này làm cho hoài 

bão đang ấp ủ của chúng tôi chắp cánh bao 
cao và xa hơn. 

Nhân nói về hoài bão phục vụ tổ quốc, 
trong bài “Tản mạn 60 năm Công Nghệ” này 
xin kể hầu Quí vị câu chuyện về hoài bão 
riêng của một người bạn đồng môn, để nhớ 
về một thời tươi đẹp, để thương cho đất nước 
bất hạnh hiện nay. Anh có người Bác từ Hà 
Nội đi du học Pháp trong đợt đầu tiên. Thuở 
đó, thường là du học tự túc và phần lớn đều 
chọn học những ngành nghề đầy “danh vọng” 
như bác sĩ y khoa, tiến sĩ luật, chính trị, kỹ sư 
canh nông … Riêng ông Bác của anh lại theo 
học một nghề không giống ai là kỹ sư đóng 
tàu. Sau khi tốt nghiệp Bác về Saigon làm việc 
cho một hãng đóng và sửa chữa tàu biển của 
Pháp, có tiếng khắp Đông Nam Á. Khi anh 
sắp xong Trung học, Bác khuyến khích nên 
học kỹ sư công nghệ. Lúc đó, anh chưa biết 
sẽ học gì khi lên Đại học. Trả lời hai thắc mắc 
của anh là tại sao lại học kỹ sư đóng tàu và 
về nước lại làm cho Pháp mà không làm cho 
chính phủ, Bác giải thích như sau: Việt Nam 
mình là một giang sơn cẩm tú với rừng vàng, 
biển bạc. Chỉ riêng về biển thôi, với chiều dài 
gần 3000 km bờ biển từ Móng Cái tới Hà Tiên 
và biển Đông có nguồn hải sản vô cùng phong 
phú, nếu có chương trình khai thác qui mô thì 
dân giàu nước mạnh. Học xong về nước Bác 
quyết định làm việc cho hãng Pháp vì với số 
lương hậu hỉ Bác có thể tích lũy vốn để khi đất 
nước thống nhất Bác sẽ mở ba nhà máy đóng 
tàu đánh cá có trọng tải lớn đi biển nhiều 
ngày với đầy đủ trang bị tối tân như máy tầm 
ngư, trữ lạnh …Ba địa điểm lý tưởng nhất để 
mở nhà máy đóng tàu đánh cá với bến cảng, 
kho dự trữ hải sản, hệ thống phân phối, kèm 
theo là nhà máy chế biến, đóng hộp hải sản … 
là Rạch Giá, Nha Trang và Hải Phòng. Trời 
không chiều lòng người, Bác mất vì bạo bệnh 
trước khi anh thi đậu vào Kỹ sư Công Nghệ. 
Khi chúng tôi học năm thứ ba, Thầy Lê Mạnh 
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Hùng từ MIT Hoa Kỳ về làm Giám Đốc, năm 
sau đó Thầy mở lớp nhiệm ý “Kỹ thuật đóng 
tàu” anh là người ghi danh đầu tiên, rất sung 
sướng vì hy vọng có cơ hội thực hiện lời hứa 
là sẽ tiếp nối hoài bão một đời của Bác. Anh ra 
trường chưa được bao lâu thì chiến tranh leo 
thang ác liệt để rồi tan hàng trong đau thương. 
Nước đã mất, trường bị xóa tên, nhưng hoài 
bão vẫn còn ấp ủ trong lòng một kỹ sư lưu lạc 
tha hương dù tuổi đã vào mùa thu của cuộc 
đời. Biết làm gì cho nguôi uất hận khi hiện 
giờ Biển Đông gần mất hết vào tay bọn quỉ đỏ 
Trung cộng thâm độc và tàn ác.

Tính từ khóa 1 đến khóa cuối cùng là 
19, có khoảng 800 người đã đậu vào Trường 
Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ. Đến nay, ước 
đoán có khoảng một nửa ra sinh sống và làm 
việc ở nước ngoài, đa số đã mau chóng ổn 
định cuộc sống với bản lĩnh nghề nghiệp cộng 
thêm tính tháo vát và chịu khó sẵn có. Người 
đã tốt nghiệp trở lại nghề cũ bằng cách xin thi 
khảo hạch để được công nhận bằng cấp, như 
ở Úc vào những năm của thập niên 80. Chưa 
tốt nghiệp thì tiếp tục học để lấy bằng kỹ sư. 
Một số đông Kỹ sư Công nghệ đã có những 
đóng góp quí báu cho xứ sở tạm dung khi làm 
việc qua những sáng kiến và phát minh kỹ 
thuật có giá trị rất lớn. Muốn thống kê hay ghi 
nhận đầy đủ những đóng góp làm rạng danh 
người Việt ở xứ người này thật khó vì không 
có ai muốn kể thành tích sợ hiểu lầm là khoe 
khoang. Chúng ta chỉ biết là những phát minh 
tuyệt vời của người Kỹ sư Công nghệ hầu hết 
đã không được đền bù xứng đáng dù đã được 
áp dụng và khai thác mang lại lợi lộc khổng lồ 
cho các công ty. Xin mời đọc thêm bài “Tưởng 
nhớ anh Nguyễn Văn Phán” của Nguyễn Anh 
Châu (CN16) trong Đặc san số này để nhớ về 
một trong những nhân tài xuất chúng của Đại 
Gia đình Kỹ sư Công nghệ.

Kể về tuổi đời, đến năm nay 2017, người 
sinh viên trẻ nhất của khóa 19 sau chót, cũng 

đã 60 tuổi. Ở lưng chừng là khóa 10 của chúng 
tôi, anh trẻ nhất cũng bước vào tuổi cổ lai hy, 
bảy bó. Các anh chị ở các khóa đầu tiên nhiều 
người đã trên 80 vẫn còn khỏe mạnh, bước 
chân trên sàn khiêu vũ Đại hội vẫn còn lả 
lướt làm cho đàn em ngưỡng mộ lắm. Theo 
dõi danh sách người tham dự Đại hội KSCN 
lần thứ 8 ở Sydney, Úc châu, vào tháng 9 sắp 
tới, tôi thấy lòng buồn bâng khuâng vì chỉ có 
một người khóa 1 từ VN sang dự. Đường xa 
diệu vợi, 14 giờ bay từ bờ biển phía tây Hoa 
Kỳ sang đến Đông Úc đã làm ngăn trở sự hội 
ngộ đông đủ các khóa như những kỳ Đại hội 
trước. Thời gian chiếu cố mọi người, không từ 
một ai. Cho đến nay, theo sự ghi nhận qua tin 
tức biết được, đã có 100 người từ biệt chúng 
ta, riêng khóa 10 chúng tôi đã vắng đi mất 6 
người. Cầu chúc Quí Thầy Cô, các anh chị 
niên trưởng dồi dào sức khỏe, luôn an khang 
để góp mặt với đàn em trong những kỳ Đại 
Hội sau Sydney.

Bài viết này xin được riêng tặng anh 
Nguyễn Văn Thái, CN.11, một người bạn thân 
ái, đầy thiện chí và rất nặng tình đồng môn. 
Anh lưu tâm đến những sinh hoạt của Đại Gia 
Đình KSCN ở khắp nơi, luôn tìm cách giúp 
đỡ anh em KSCN trong cơn hoạn nạn và đem 
đến cho mọi người những tin tức cập nhật kịp 
thời để giữ mối liên lạc trong thân tình của 
đồng môn Công Nghệ, dù sống ở khắp thế 
giới. Cám ơn anh đã gợi ý cho tôi viết bài tản 
mạn trong dịp Đại hội KSCN thế giới lần thứ 
8 và cung cấp những số liệu chính xác tôi đã 
sử dụng trong bài viết này. Chúc anh luôn vui 
khỏe. Mong tái ngộ.

MƯỜI NGHỆ
(một CN.10)
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“Hè về, Hè về” học trò hớn hở mừng vui vì 
được nghỉ học 3 tháng!

Cha mẹ có con còn đi học nhân đó cũng 
lấy phép để đưa cả nhà đi nghỉ Hè! Ông bà 
nội/ngoại giữ cháu cũng được nghỉ ngơi trong 
khi con đưa cháu đi chơi xa!

Nói đến Hè thì người ta thường nghĩ đến 
Nóng. Dân ở xứ lạnh thì đi nghỉ hè chỗ ít 
nóng, ở nơi nóng thì đến chỗ mát hơn. Đa số 
ra biển nghỉ mát nên đó là chỗ đông người 
nhất vì vậy mà khách sạn và máy bay thường 
mắc hơn so với các mùa khác. Muốn rẻ thì hãy 
đi nghỉ hè ở Phoenix, thành phố còn có tên rất 
gợi hình “Thung lũng Thái Dương – Valley 
of the Sun”, khách sạn ở Phoenix còn khoảng 
nửa giá so với mùa Đông.

Theo thuyết Tương Đối thì nóng nhiều hay 
nóng ít (còn có thể gọi là «mát»!) tùy người 
«đối diện». Đặc biệt ở Arizona thì phải nói rõ 
Hè Phoenix hay Hè Arizona vì địa thế Arizona 
tóm tắt là có 2 vùng cao và thấp cho nên thời 
tiết cũng khác nhau nhiều. Có lần chúng tôi 
đưa anh em đến Phoenix lên Wood Canyon 
Lake ở trên cao chơi cho mát. Vào mùa hè cho 

Hè Phoenix, 
Arizona

nên không ai nghĩ đến việc mang theo áo lạnh; 
lên đến nơi được một lúc thì trời mưa làm ai 
cũng co ro cúm rúm. Ông anh tôi vừa run vừa 
nói «trở về Little Saigon ai mà nói Arizona 
nóng, tao oánh chết liền»!

Cứ khoảng 5, hay 7 năm thì vùng Phoenix 
bị nóng «chết người» một lần, khoảng 120F 
(49C) kéo dài chỉ vài ngày rồi xuống lại từ 
110F đến 114F (43C-46C) chừng dăm ba 
tuần, còn lại thì nhiệt độ trung bình là 105F. 
Ở sa mạc này ai mà chấp nhận 110F thì sống 
sót dễ dàng để chờ tới mùa đông mát mẻ. Mùa 
hè với nhiệt độ trên 100F kéo dài khoảng 4 
tháng. Hôm nào nhiệt độ xuống dưới 105F 
là người người hân hoan “hôm nay trời mát 
quá”! Nghe vậy, chắc bà con phương xa thầm 
nghĩ “chắc nóng quá nên mấy ổng mấy bả mát 
dây hết rồi”! Sở dĩ nói dài dòng để bà con hiểu 
thêm về thuyết Tương Đối, chứ không phải để 
thuyết phục là trời Phoenix …. không nóng!

Hai tuần rồi, sau mấy ngày «nóng chết 
người» thì được anh Võ Thiêm rủ qua San 
Diego chơi nên tôi nhận lời ngay không cần 
suy nghĩ!

dacung
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Đến San Diego thì thời tiết khác hẳn 
Phoenix! Nhất là khi thấy nhà của anh Thiêm 
ở ngay trên đồi, thiệt là mát mắt! Ngắm cảnh 
sau nhà chưa đã thì anh rủ chúng tôi ra cà phê 
Starbucks gần đó gặp 5 anh em Phú Thọ. 

Sau khi chào hỏi, chuyện trò một đỗi, 
nghe nói chúng tôi từ Phoenix đến, thế là cái 
Nóng được đem ra bàn. Tôi tính phân bua là 
Phoenix nóng nhưng «nóng khô» không như 
cái «nóng ẩm» ở các thành phố tại các tiểu 
bang miền Nam: «nóng khô như ở trong lò 
nướng còn nóng ẩm thì như trong nồi hơi», 
thì may quá anh Chánh - kỹ sư Điện - người 
thường đi công tác xa, đã ghé qua Phoenix và 
làm chứng cho «ở bển trời nóng 105F không 
ăn thua gì hết, khỏe hơn 95F mà bị ẩm như ở 
bên này!»

Được trớn, tôi nói thêm «Ở Phoenix nóng 
nên có nhiều cái lợi như là không tốn tiền 
nước nóng, không cần đi lột da mặt. Bên đó 

da mặt lột tự nhiên!» Nghe vậy có anh khác 
nói «hôm nào tôi qua chơi». Quên mất chuyện 
lợi vừa mới nói, tôi hỏi «chơi gì ở bên đó?» 
Anh trả lời «thì qua để lột da mặt!»

Tôi thấy có một câu rất đúng là «ở đâu 
có tình lẫn tiền đều sống được hết»! 120F 
ở Phoenix hình như không có người chết 
nhưng ở chỗ khác mà lên đến trên 100F là có 
người «rụng» lai rai! Xin nói nhỏ, nếu nóng 
chết người thì sao mà dân số vùng Phoenix 
lúc chúng tôi đến năm 1990 chỉ có 2,238,480 
người mà vào năm 2015 thì tăng hơn gấp 
đôi lên đến khoảng 4,574,531 người! (Theo 
Wikipedia).

Nghe vậy thì biết vậy đi, nhưng nếu “rủi” 
có anh chị nào không tin muốn kiểm chứng 
thì xin mời tới đây chơi cho biết, coi có không 
nóng thiệt hay không”

dacung
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Trên mặt địa cầu có hai hòn đá 
nguyên khối (monolith) khổng lồ và cả hai 
đều ở trong nước Úc, “hòn” đá lớn nhất là 
Mount Augustus ở tiểu bang Nam Úc, “hòn” 
thứ hai là Uluru, ở Lãnh thổ Bắc Úc nổi tiếng 
hơn nhiều, được xem là một hình tượng (icon) 
của Úc, vì đã được du khách viếng thăm nhiều 
nhất, và đã được công nhận là di tích cần được 
bảo tồn của thế giới (world heritage site).

Vào đầu năm 2009, Uluru đã từng được 
chọn là biểu tượng cho Úc châu để dự tranh 
với 261 thắng cảnh khác để được sắp hạng 
vào 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Các 
“đối thủ” khác gồm có Grand Canyon, hồ 
Loch Ness, sa mạc Kalahari, thác Niagara, 
thác Iguazu, rừng Amazon….. 

VỊ TRÍ ĐỊA DƯ - ĐẶC ĐIỂM 
Uluru tọa lạc về phía nam của Lãnh thổ Bắc 

Úc (Northern Territory), cách thị trấn Alice 

TÌM HIỂU NƯỚC ÚC
ULURU – AYRES ROCK

Mai Xuân Thành ( CN10) sưu tầm

Spring 335 km, theo đường chim bay, về phía 
Tây Nam, và xa 450 km theo đường xe. Uluru 
và Kata Tjuta là hai thắng cảnh chính của Lâm 
viên quốc gia “Kata Tjuta Uluru National 
Park”. Đối với hai bộ tộc thổ dân địa phương 
Pitjantjatjara và Yankunytjatjara, Uluru được 
xem là một hòn đá thiêng. Cái tên Uluru được 
họ đặt cho không mang ý nghĩa gì đặc biệt, 
hay còn được biết với tên là Pitjantjatjara.

Các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết con người 
sinh sống trong khu vực này từ hơn 10 ngàn 
năm trước. Người Âu châu đã đặt chân đến 
Sa mạc miền Tây nước Úc từ đầu thập niên 
1870. Họ đã vẽ bản đồ Uluru và Kata Tjuta 
vào năm 1872, trong khi kiến tạo đường dây 
điện tín toàn cõi Úc châu (Australian Overland 
Telegraph Line). Năm 1872 Ernest Giles nhìn 
thấy Kata Tjuta từ một địa điểm gần Kings 
Canyon và đặt tên cho mỏm đá này là Mount 
Olgas. Năm sau, ngày 19-7-1873, nhà trắc đạc 

William Gosse đến thám hiểm Uluru 
và đặt tên cho hòn đá khổng lồ này 
tên là “Ayers Rock”, lấy theo tên của 
Tổng thư ký tiểu bang Nam Úc thời 
đó, Sir Henry Ayers. Từ đó, cả hai tên 
đều được gọi, nhưng đối với du khách 
ngoại quốc, tên Ayers Rock được dùng 
nhiều hơn.

Uluru là một khối sa thạch khổng 
lồ, phần lớn nằm sâu dưới đất, phần 
nhô khỏi mặt đất cao đến 348 m, và 
có chu vi 9.4 km. Uluru có đặc điểm 
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là thay đổi màu từ đỏ sang tím, da cam, xám, 
vàng tùy theo thời tiết, giờ giấc hay khoảng 
cách nhìn từ xa. Đến thăm Uluru vào buổi 
hoàng hôn, du khách sẽ bị hút hồn bởi một 
cảnh tượng hùng vĩ vì hòn đá khổng lồ chiếu 
ngời một màu đỏ tươi. Nếu đến gần Uluru vào 
một ngày mưa ẩm ướt, người ta cũng thấy 
sững sờ vì hòn đá ánh lên một màu xám bạc 
lóng lánh với những vạch đen của rong rêu 
trên những rãnh bào mòn do nước chảy. Vì sự 
thay đổi màu sắc này nên Uluru được gọi là 
hòn đá “thần kỳ”.

DU LỊCH :
Từ khi Kata Tjuta Uluru National Park 

được công nhận là Di tích cần được bảo tồn 
của thế giới, du khách đến viếng hàng năm 
càng tăng. Năm 2000, đã có hơn 400 ngàn 
người đến thăm Uluru, đem lại lợi ích kinh 
tế rất lớn cho địa phương và quốc gia. Đồng 
thời, chính quyền cũng phải nỗ lực để vừa bảo 
tồn giá trị văn hoá, vừa phục vụ cho nhu cầu 
của du khách. 

Vì Uluru nằm giữa sa mạc nên ban ngày 
trời rất nóng và ban đêm rất lạnh. Nếu dự định 
đến viếng Uluru, du khách nên xem trước tiên 
đoán thời tiết và chuẩn bị những trang bị cần 
thiết như nón, kính mát, kem chống nắng, nước 
uống, quần áo thích hợp cho chương trình. 
Nhưng vào bất cứ thời điểm nào, mùa đông 
hay mùa hè, Uluru vẫn là một địa điểm du lịch 
tuyệt vời. Leo lên đỉnh Uluru là chuyện hấp 
dẫn đối với những du khách thích mạo hiểm, 
chấp nhận nguy hiểm vì hơi nóng của đá và 
gió mạnh khi lên cao. Để giảm bớt khó khăn, 
du khách được hướng dẫn đi lên từ mạn tây 
bắc của hòn đá, nơi có địa thế dốc dễ leo, và 
chỉ nên leo từ 5 đến 8 giờ sáng mà thôi. Nếu 
ngại gian khổ, có thể thuê trực thăng bay vòng 
vòng để quan sát đỉnh hòn đá khổng lồ này. 
Năm 1964, người ta đã cho gắn những cây trụ 
máng dây xích để cho việc leo đá dễ dàng hơn. 

Đường dây xích này được nối dài thêm vào 
năm 1976. Tuy vậy, du khách vẫn nhận được 
lời khuyên là nên tự lượng sức mình trước khi 
quyết định mạo hiểm. Tính đến nay, đã có 35 
người thiệt mạng khi leo lên đỉnh Uluru.

Du khách còn có thể đi “tour” bằng lạc 
đà cho biết sa mạc Tây Úc. Chuyến du hành 
không kém phần hấp dẫn này sẽ đưa quí vị 
qua những đụn cát đỏ tuyệt đẹp và sẽ dừng lại 
chỗ tốt nhất để quan sát toàn cảnh sa mạc, núi 
đá vào mỗi thời điểm thay đổi màu sắc rất kỳ 
thú. “Tour” lạc đà thường được tổ chức mỗi 
ngày vào buổi bình minh và hoàng hôn. Tuy 
nhiên, nếu muốn, bạn có thể yêu cầu đi bất cứ 
giờ nào. Ngoài ra, còn nhiều sinh hoạt khác 
chờ đón những du khách đến viếng Lâm viên 
Quốc gia Uluru Kata Tjuta. Trung tâm văn 
hoá (Cultural center) ở đó sẽ cung cấp cho bạn 
tất cả những thông tin và hướng dẫn cần thiết.

HUYỀN THOẠI
Đối với người bản địa Úc châu (aborigines, 

sách báo Việt ngữ gọi là Thổ dân) Uluru là 
một “hòn đá thiêng”. Bộ tộc Anangu, sở hữu 
chủ lãnh địa

Một trong những huyền thoại mang đầy vẻ 
huyền bí và linh thiêng đã được nhiều bài báo 
khắp nơi trên thế giới nhắc đến trong nhiều 
năm qua là đã có nhiều du khách đến viếng 
Uluru chỉ nhặt một vài hòn đá nhỏ làm kỷ 
niệm. Khi về đến nhà, những người ấy liên 
tiếp gặp những điều xui xẻo, thậm chí có 
người còn trải qua những giấc mơ thật hãi 
hùng, phải gởi trả lại những vật đã lấy mới 
được bình yên. Qua việc Ủy ban Bảo tồn Lâm 
Viên quốc gia Uluru đã chính thức thông báo 
một địa chỉ để du khách hoàn trả những “vật 
thiêng” vừa kể cho thấy mức độ trầm trọng 
của sự “trừng phạt” của hòn đá thiêng Uluru. 
Đó là : Uluru-Kata Tjuta National Park, PO 
Box 119, Yulara, Northern Territory 0872, 
Australia.


