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Tr��ng trung h�c Chasseloup-Laubat 
��u th	p niên 50 

 
 

Nguy
n V�n T��ng 
 

Tr��ng này ��c xây c�t vào cu�i th
 k� 
19, ít n�m sau tr��ng trung h�c M� Tho, khi 
chánh quy�n thu�c ��a an bài b� máy cai tr� � 
Nam k�. C� s� tr��ng �c chi
m m�t s� ��t khá 
l�n � v� trí hàng ��u c�a th� �ô Saigon, bên hông 
Ph� T�ng th�ng, v� h��ng Tây-B�c. Tr��c khi 
ng��i Pháp sang �ây, t�i khu ��i này là Dinh 
Ông Th�ng, t�c dinh c�a T� quân Lê V�n 
Duy�t, t�ng tr�n Gia Ð�nh thành, th
 cho nên 
v��n hoa Tao Ðàn còn ��c ng��i Saigon g�i là 
V��n Ông Th�ng. Khi xây c�t tr��ng trung h�c 
M� Tho, chánh quy�n thu�c ��a không ch�n danh 
tánh m�t nhân v�t nào �� � t tên cho tr��ng �y, 
cho �
n mãi n�m 1943 m�i � t tên là Le Myre de 
Villers. Còn c� s� tr��ng trung h�c Saigon ngay 
t! ��u mang tên Chasseloup-Laubat (1805-1873), 
danh tánh c�a m�t t�ng tr��ng b� hàng h�i Pháp, 
ng��i thu�c dòng d"i quí t�c �ã thuy
t ph#c 
hoàng �
 Nã Phá Luân �� tam l�p thu�c ��a � 

Nam k� và Cao Miên. Ch�c không có ai tiêu bi�u ch� ngh$a th	c dân h�n nhân v�t này, 
cho nên vào th�p niên 60 tr��ng mang tên m�i là tr��ng trung h�c Jean-Jacques 
Rousseau, d� nghe h�n. 

C%ng nh� các tr��ng trung h�c Pétrus Tr��ng V$nh Ký, M� Tho, C�n Th�, 
Taberd Saigon hay Marie Curie, tr��ng trung h�c Chasseloup-Laubat là n�i �ào t�o bi
t 
bao nhiêu th
 h� nhân tài trong n��c c%ng nh� h�i ngo�i, �� m�i ngành ngh� ho�t ��ng, 
�� m�i xu h��ng chính tr�. Vào niên khóa 1950-51, trong toàn b� mi�n Nam, ch& có 
tr��ng trung h�c Chasseloup-Laubat m� l�p luy�n thi tú tài toàn ph�n Pháp cho c� ba 
ban tri
t, toán và khoa h�c, còn các tr��ng trung h�c khác ch�a có �� ban gi�ng hu�n 
�� m� l�p c�p này. Vã l�i c�ng l�i t�t c� s� h�c sinh t�i mi�n Nam � c�p này thì ch& v!a 
�� m� m'i ban m�t l�p mà thôi. Th
 là tôi ��c vào h�c tr��ng Chasseloup-Laubat  
ban khoa h�c, d�n ���ng sau này h�c y khoa. Nói là ban khoa h�c ch� c%ng có các môn 
tri
t và toán. Lúc b�y gi� h�c sinh ai c%ng ngán môn tri
t, vì � tu�i �ôi m��i hay l�n 
h�n m�t ít bi
t cái chi mà tri
t v�i lý! Giáo s� Maugis d�y tri
t, ��u không ch�i g(, m c 
áo s� mi b" ngoài, h)ng ngày th��ng xách va-li �i d�y thay vì mang c�p, có v* b�t bình 
th��ng. Có ng��i nói vì không bình th��ng nên giáo s� Maugis m�i ��c phân công 
d�y tri
t! Có ng��i khác nói chính vì d�y tri
t thét r�i hóa ra không bình th��ng! Th	c 
ra chuy�n t! v�n h�c sang tri
t h�c, h�c sinh nh� ch�i v�i gi+a dòng. Hôm tr� bài lu�n 
tri
t ��u tiên, giáo s� Maugis g�i tên ng��i b�n c�nh tôi ��ng d�y. Không ai bi
t 
chuy�n gì s, x�y ra. B'ng th�y giáo s� ��ng d�y cúi ��u chào anh �y, khen bài lu�n và 
cho bi
t s� �i�m. Giáo s� ng�i xu�ng. Anh �y ng�i xu�ng. Giáo s� g�i tên tôi. Tôi ��ng 
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d�y. Giáo s� c%ng ��ng d�y, khen bài khá, nh�ng kém bài kia n-a �i�m. R�i t! �ó �i�m 
m�y bài kia tu�c d�c m�t cách thê th�m, nh� leo núi Hy Mã L�p S�n mà ��t dây an 
toàn v�y. Các n+ sinh chê giáo s� tri
t thi
u tính hào hoa! 

. tr��ng này d�o �y th��ng có thay ��i giáo s�, có khi k� c� gi+a n�m h�c. . l�p 
k
 bên có l�n thay ��i trong nh+ng �i�u ki�n c��i ra n��c m�t. Sáng hôm �y h�c trò 
��ng s�p hàng tr��c l�p ch� giáo s�, nh" ��ng tr��c l�n ��ng sau. B'ng t! trên v�n 
phòng giám h�c, m�t cô gái ng��i Pháp �i ra có ông giám h�c �i theo ch& l�p, r�i ông 
giám h�c tr� l�i v�n phòng. Cô gái nhanh b��c t�i l�p thì b�n con trai ��ng sau nói v�i 
nhau: Ð/p nh� th
 này làm sao thi tú tài cho n'i? Ð�a khác nói v�i gi�ng �àn anh: Em 
c�a tôi �ây! Ð� cho tôi d�y kèm �ó! D��ng nh� cô gái �y nghe, nh�ng v0n gi+ thái �� 
nghiêm trang. Cô không vào hàng mà �i th1ng t�i tr��c c-a l�p. Cô ��ng l�i r�i b�o 
h�c trò: Hãy vào! Té ra không ph�i h�c trò m�i mà l�i giáo s� m�i! Nói chung h�c trò 
tôn tr�ng k� lu�t, không có phá qu�y, c%ng không có k� th� ch%ng t�c. Ngoài h�c sinh 
ng��i Pháp, có h�c sinh ng��i Vi�t, Lào, Trung Hoa, Cao Miên, c� 2n Ð� n+a. Vào 
��u th�p niên 40, Thái t- Norodom Sihanouk �ã h�c t�i �ây. Sau này sang Pháp, liên l�c 
v�i các phân khoa lu�t, tôi ��c bi
t có m�t khoa tr��ng là b�n ��ng song v�i tôi. 

Tôi ��c �i�m cao v� các môn toán, lý, hóa, nh� tôi thích làm các bài t�p v� 
nh+ng môn này t�i nhà. Giáo s� Giraud d�y lý, hóa, th�y tôi siêng h�c và ph�n nào bi
t 
gia c�nh c�a tôi, h�a s, can thi�p v�i giáo s� Jacquin, hi�u tr��ng, cho tôi ��c tuy�n 
d#ng niên khóa t�i làm giám th� t�i tr��ng �� có th� ti
p t#c h�c y khoa, nh� anh V�n 
V�n C�a, sau này làm Y s$ Ð�i tá S� �oàn dù, r�i Ðô tr��ng Saigon. Nh�ng r�t ti
c là 
tôi ch& ��c �i�m trung bình v� các môn s- và ��a, mà giáo s� hai môn này chính là 
hi�u tr��ng phu nhân. Cu�i tháng 6 n�m 1951, tôi thi �' b)ng tú tài toàn ph�n Pháp 
h�ng bình th�. L� phát th��ng cu�i n�m ��c t� ch�c tr�ng th� t�i r�p Th�ng Nh�t ��i 
l� Norodom Saigon. Ð�i t��ng De Lattre de Tassigny, Cao 3y Pháp t�i Ðông D��ng, 
ch� t�a bu�i l�, kêu g�i th
 h� tr* Vi�t Nam lãnh trách nhi�m lèo lái ��t n��c. S�p có 
bi
n chuy�n m�i trong cu�c di�n n��c nhà mà tu�i tr* �âu bi
t gì! 

Tôi �ã có ch' d�y h�c t�i m�t tr��ng t� th#c l�n � th� �ô và kèm tr* t�i m�t t� gia 
g�n tr��ng Chasseloup-Laubat. Ba tháng sau, tôi nh�n ��c l�nh nh�p ng% vào tr��ng 
sinh viên s$ quan tr! b� Th� Ð�c. Th
 là gi� t! ch��ng trình d�y h�c t� th#c, kèm tr* t�i 
gia, làm giám th� tr��ng Chasseloup-Laubat, chu4n b� sách v� h�c ngành y khoa, nh� 
cô bé Perrette bán s+a gi� t! k
 ho�ch nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò. Nh� v!a m�i �' b)ng 
Lý-Hóa-Sinh, anh tôi ��c �i h�c ngành quân y � Hà N�i. Tôi b�t bu�c ph�i chuy�n 
h��ng theo tình th
 m�i. Tr��c ngày nh�p ng%, tôi ch�y ghi danh t�i tr��ng Lu�t 
Saigon, r�i mua m�t s� sách lu�t �em theo lên Th� Ð�c t	 h�c n+a. Hy v�ng tr� thành 
lu�t gia th�t là mong manh, nh� ch& mành treo chuông! Th�t là m�t th- thách quan tr�ng 
��i v�i tôi. Trong nh+ng ngày này, tôi có nh�n ��c th� c�a giáo s� Giraud t! Les 
Sables d'Olonne, mi�n Vendée, Pháp, g�i sang khuyên tôi b�n lòng, ch� có th�i chí, 
���ng ��i hãy còn dài! 
 
Nguy
n V�n T��ng 
Promo 51 – Les Ulis, France 
 
 
(Ghi chú – Tác gi� sau này t�t nghi�p tr�	ng Ð�i h�c Lu�t khoa Saigon, Ti�n s� Công 
Pháp, tham gia chính quy�n mi�n Nam, gi�ng d�y t�i các tr�	ng lu�t Saigon, Hu� và 
H�c Vi�n Qu�c gia Hành chánh Saigon. H�c t�p c�i t�o t� n�m 1975 ��n 1980. Ð�nh 
c�  t�i Pháp t�  n�m 1983, sau �ó gi�ng d�y t�i các tr�	ng lu�t Paris, Poitiers, Angers 
và Brest.) 


