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Các Anh Chị trong Gia Đình Luật Khoa quý mến,

 Sau khi TP Lê Thế Hiển đọc bản tin và xem hình của GĐLK Bắc Cali họp mặt và gửi thư cho anh 
Nguyễn Vạn Bình với lời khen ngợi và nhắc đến tôi là bạn cùng khóa TP thì có một chị liên lạc với tôi 
hỏi về TP Hiển là ai mà dễ thương quá. Tôi xin được kể lại vài kỷ niệm về người bạn thâm niên của tôi 
như sau: Vào năm 1964, VNCH tuyển chọn 15 Thẩm Phán bằng một cuộc thi dành cho những ai có 
bằng cử nhân Luật. Anh Hiển và tôi trúng tuyển sau hai kỳ thi viết và vấn đáp. Sau 6 tháng tập sự ở Tòa
Án Saigon thì anh Hiển và tôi được bổ nhiệm ra Huế. Lúc đó, tôi gầy gò, ốm yếu, cân đồ phụ tùng đủ 
thứ cũng chỉ có 35 ký, còn anh Hiển thì cao và nặng gấp đôi. Hai chúng tôi cùng độc thân, nhận sự vụ 
lệnh từ Saigon ra Huế. Buồn ơi là buồn. Mỗi buổi chiều hai chúng tôi cùng tản bộ ra ngắm cảnh sông 
Hương và tôi nói với Hiển: “Chuyến này Tòa án Huế có hai chàng Lý Toét và Xã Xệ ra cầm cân Công 
Lý. Hỏi răng mà Cán Cân Công Lý chẳng lệch?” Vừa chân ướt chân ráo nhận nhiệm sở mới thì vụ án 
đầu tiên chúng tôi phải xử là vụ một nhân dân tự vệ bắn chết một tên Cộng Sản nằm vùng. Do sự sách 
động của Thích Trí Quang và Thích Đôn Hậu, quan tài của tên CS này cứ để ở nghĩa địa và không 
chôn. Mỗi khi xử thì dân chúng lại khênh quan tài để trước cổng Tam Tòa và biểu tình la hét dữ dội. 
Hàng rào kẽm gai căng trước cửa Tòa án. Thẩm Phán và Luật sư phải đi cổng sau vào tòa với cảnh sát 
hộ tống. Đáng lẽ vụ án lớn và quan trọng thế này thì các Cụ TP phải xử chứ, nhưng không, tiện có hai 
TP trẻ, độc thân chúng tôi mới được bổ nhiệm ra, cho nên các Cụ dành “cái búa” cho chúng tôi. TP 
Hiển rất thâm trầm, vì thuộc gia đình Nho giáo. Cụ thân sinh TP Hiển rất giỏi tử vi. Cụ đã viết lá số Tử 
Vi của tôi và bây giờ tôi vẫn còn giữ, và những gì Cụ viết về cuộc đời tôi thì cho đến giờ không sai 
điểm nào cả. Chính TP Hiển đã nghĩ ra bản án chuyển nhượng thẩm quyền vụ án này về tòa án Nha 
Trang, vì lý do an ninh. Tôi phục TP Hiển từ đó. Khi TP Trang Sĩ Tấn ở lại Saigon để làm phụ tá cho 
TP Trần Minh Tiết, mà không ra Đà Nẵng làm Phó Biện Lý thì tôi lại nhận lệnh về Đà Nẵng thay thế 
cho TP Trang Sĩ Tấn. Và thế là Lý Toét và Xã Xệ phải chia tay nhau.  Từ đó, mỗi người đi theo con 
đường định mệnh của mình. TP Lê Thế Hiển sau này cũng rời Huế về làm Chánh Án Long Xuyên, rồi 
đến năm 1975 thì đang khi làm Chánh Án Bà Rịa thì mất nước. Vào những ngày cuối tháng Tư 1975, 
khi tôi đem gia đình ra Phước Tỉnh để tìm đường vượt biên thì tiện thể có ghé Tòa án Bà Rịa thăm TP 
Hiển và cho anh biết tình hình đất nước. Phước Tỉnh và Vũng Tầu đều thuộc thẩm quyền Tòa Án Bà 
Rịa, mà không hiểu làm sao TP Hiển chạy không được để đến nỗi phải đi tù CS hết 8 năm. Mãi đến 
năm 1990, vợ chồng anh và 5 con mới sang Mỹ định cư và làm lại cuộc đời tại Connecticut. Những ai 
đã từng một lần gặp TP Hiển đều phải công nhận rằng anh là một TP rất hiền hậu, điềm đạm. Anh sống 
với bạn bè rất chí tình, dễ mến, không mất lòng ai. Suốt thời gian làm TP, anh phục vụ tại các tòa án 
tỉnh, nên rất ít luật sư ở Saigon biết đến anh.

Nhân nói đến khóa 15 TP chúng tôi, tôi cũng xin nói thêm rằng TP Châu Tu Phát, Chánh Án Bạc Liêu, 
dạy ở ĐH Cần Thơ cũng cùng khóa với chúng tôi. Tôi ước mong có ngày GĐLK Bắc Cali có dịp gặp 
TP Lê Thế Hiển.

Tr n An Bàiầ



On Tuesday, December 17, 2019, 03:13:59 PM PST, Victor Le 

LS Binh Nguyen than men,

 Cam on LS Binh Nguyen chuyen cho xem hinh anh ngay GDLK Bac Cali hop mat mung Giang Sinh 2019. Hinh anh 
ro va dep trong khong khi gia dinh am ap vui ve nhung ngay cuoi nam chao don Christmas KHIEN NHO NGAY HOI 
QUE NHA - CUOI NAM HOP MAT LUAT KHOA SAIGON - CALI KHONG KHI VAN CON - AM AP TINH NGHIA BA 
CON MOT NHA - LUAT KHOA ! HAI CHU LUAT KHOA - LUON LUON KHOI GOI TINH TA MAN NONG - DAU CHO 
CACH TRO NUI SONG - VAN LUON LUON AM NOI LONG LUAT KHOA. Nhin cac dong mon vui ve tuoi tan han 
huyen trong buoi hop mat cam thay rat hanh phuc. Va mung nua khi thay ong ban dong khoa Tran An Bai ngay xua  
van giu duoc nu cuoi rat thanh xuan du bao song gio cuoc doi va da dat moc tuoi bat tuan. Chuc cac dong mon giu 
mai niem hanh phuc ay trong nhung lan hop mat ky toi. Chuc LS Binh va cac dong mon MOI SU NHU Y TRONG 
NAM MOI 2020/CANH TI. Than men. LK LE THE HIEN.


