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Hội Ái Hữu Đại Học Y Khoa Huế Hải Ngoại 
thành lập năm 1986. Hội có hai sinh hoạt 

chính là họp mặt thường niên và “làm báo”. 
Giai đoạn đầu Ban Chấp hành hội làm cả hai 
việc: tổ chức họp mặt, phát và lưu hành các 
tập san. Anh Hà Thúc Như Hỷ là một trong 
những tiền bối Ủy Viên báo chí. Một mình tả 
xung hữu đột từ Giai phẩm Xuân 1988 đến Giai 
phẩm Xuân 1999.  Anh Hỷ là một nhân tài của 
Hội. Gần đây, bận rộn với đại sự hơn nên anh ít 
tham gia việc Hội. 

Bản Tin hội ra đời lần đầu tiên Xuân Bính Tý 
năm 1996 dưới triều đại Lê Quốc Bảo mà tôi 
là Tổng Thư Ký kiêm luôn báo chí, một hình 
thức Ban Biên Tập (BBT) duy vẫn chỉ là một 
người. Thời gian này, windows 3.1 còn phôi 
thai và chữ Việt chưa có sẵn. Đến năm 2004 với 
lòng hăng say, nhiệt thành của Chủ Tịch đương 
nhiệm công tác “làm báo” được chú ý nhiều 
hơn. Tập San 2004 và 2006 là kết quả của một 
BBT gồm 2 người, nhiều tháng lao động, ôm 
windows XP và MS Word gần như mỗi ngày. 

Cùng với sự ra đời Mạng YKHHN năm 2007 
và Diễn đàn yahoo group năm 2006, một BBT 
đúng nghĩa dần dần được hình thành để đáp 
ứng nhu cầu sáng tác, xuất bản, phát hành ngày 
càng phức tạp. Gọi là đúng nghĩa vì trong Ban 
này mọi người làm chung công việc rõ ràng, 
độc lập, không liên quan gì đến BCH hội cũng 
như BTC ĐH mặc dù có người trong BBT kiêm 
nhiệm một chức vụ nào đó trong hai tổ chức trên.

Theo O Ngọc Lan, chữ Ban trong Ban 
Biên Tập thì không có “g” và có ít người 
nhưng là người đàng hoàng hơn.  Bang có 
“g” như Cái Bang của Hồng thất Công, Cự 
Kình Bang làm mưa làm gió trên sông Tiền 
Đường hoặc Thiết Chưởng Bang của Cừu 
Thiên Nhận thì lại thuộc về băng đảng và có 
tới hàng ngàn hoặc cả trăm ngàn bang chúng.

Ban Biên Tập Y Khoa Huế Hải Ngoại hiện 
có 6 thành viên.

Trước hết, phải kể đến đại ca Vĩnh Chánh. 
Đại ca Vĩnh Chánh, khóa 7, một  lớp nổi 
tiếng học giỏi, chơi nhiều trong Trường. 
Sau hưu trí anh rất đứng đắn, làm việc 
nghiêm túc không quậy phá như thời còn 
sinh viên. Tham gia vào với YKH những 
năm đầu 1990, đại ca Vĩnh Chánh một thời 
là thần tượng của các khóa trẻ. Anh không 
những tham gia các buổi họp mặt, điện 
thoại hỏi thăm, cù rủ mà còn đãi đằng, phát 
bằng tưởng lệ khuyến khích học thi lại để 
hành nghề… Một ngày (hay đêm) nào đó, 
sợi dây thần kinh bí hiểm bị vợ kích thích 
mở bùng tài năng văn chương, viết lách. 
Những lá thư liên lạc rất chi tiết, công phu, 
cập nhật tình hình hội viên, gia đình, quốc 
gia, thế giới đã cung cấp đều đặn một cảm 
giác nối kết huynh đệ vốn thường phai dần 
theo thời gian sau mỗi kỳ ĐH. Điều này rất 
tốt cho hội có hội viên sống tản mác khắp 
năm châu bốn bể như hội YKH. Gần đây 
hơn, đại ca Vĩnh Chánh chủ trương và hăng 
say ủng hộ mục 99 độ (không phải 69). Mục 
này, gần như là hậu thân của mục “trên trời 
dưới đất” trước đây. Với lòng nhiệt thành 
anh đã là nguồn cảm hứng cho chúng tôi 
hoàn thành các tập san, đặc san & kỷ yếu 
cho hội. Văn tài hoa nở muộn không chỉ 
dừng lại ở YKH mà còn lan ra cộng đồng, 
các hội đoàn khác và Việt Báo. Cứ tưởng 
tượng một ngày kia, mình sẽ không ngạc 
nhiên và sẽ đi vận động cho Vĩnh Chánh 
làm Thị Trưởng thành phố Mission Viejo.

Kế tiếp là một phong lưu công tử, đường 
mây rộng thênh thang cử bộ, nợ tang bồng 
trang trắng vỗ tay reo. Bửu Phụng không 
muốn chính thức giữ một chức vụ nào trong 
BCH Hội. Anh gia nhập nhóm bạn Ban biên 
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tập vào năm 2008, chỉ vì muốn giúp bạn 
thuần phục nàng Tiên Dệt Mộng (Adobe 
Dreamweaver) lúc đó đang bủa lưới tình trói 
hết mấy tay mơ đang vùng vẫy trong Mạng 
YKH. Ai dè anh cưới thêm nàng Quỷ Chính 
Diện (MS FrontPage) và cùng hai nàng điều 
khiển trang web cho đến ngày hôm nay 
(xem thêm “chuyện hai nàng”, tác giả BP).

Bảo Tiên là một quân tử nho nhã, tài 
văn chương, ca hát phát triển sớm từ 
trong nước. Những năm thiếu đói, ngày 
nào cũng viết văn, ngâm nga thơ Phùng 
Quán: “Có những lúc tâm hồn sa loạn quá. 
Ta đã vịn vào câu thơ mà đứng dậy.” Vì 
rứa có nhiều khi ngã, rồi cứ đứng bật dậy 
hoài. Tiên gắn bó với sinh hoạt báo chí, 
đóng góp nhiều bài viết cho YKH Web 
từ lúc sơ khai cho đến hôm nay. Trái tim 
đôn hậu, sau khi được giải phẫu chỉnh sửa, 
không còn quá nhạy cảm như xưa. Gần 
đây, nhận trọng trách Trưởng ban tổ chức 
ĐH 2017 nên đôi lúc có hơi căng thẳng.

Hồ Đăng Thuận, hiệu Kim Cang trên 
thông thiên văn dưới tường địa lý. Tài 
toán học ngang ngửa với Đông Tà Hoàng 
Dược Sư, cho nên những bài viết trong ĐS 
YKH ít người hiểu được. Thuận ôm đồm 
nhiều công việc hội, từ thành viên BBT đến 
Điều phối Trưởng diễn đàn Yahoo group 
cùng thượng vàng hạ cám các việc khác 
nên thường hay trễ họp và đi lạc. KC thú 
thật là đi lạc vì vừa lái xe mà vừa nghĩ đến 
Hội. Té ra là nghĩ đến mấy em bò lạc. Sau 
khi nốc 2 lon bia KC giở cước pháp dụ dỗ 
lăng ba vị bộ lướt trên sàn gỗ trong ThyThy 
quán. Sàn gỗ trơn chập chờn như biển 
gió, không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ, 
hãy say đi em còn đó rượu chờ chúng ta.

O Ngọc Lan là người trẻ nhất trong 
nhóm, là một cô nương nghiêm nghị, một 
là một hai là hai, lo phần hành sửa lỗi 
chính tả cho các “chú”. Khi nào bí hoặc 

muốn chứng minh mình đúng NL gọi hỏi 
nữ sĩ Ngọc Khuê. Chị NK là chánh thất đại 
ca Lê Bá Dũng. Vài bạn trong BBT ca bài 
đừng gọi anh bằng chú để dễ làm việc hơn, 
nhưng lời đáp lại từ NL vẫn là “hổng chịu”. 

Cô NL có lần nói là cô không có tên trong 
danh sách BBT. Cũng đúng, BBT không hề có 
danh sách chính thức. Các bạn yêu viết lách, 
báo chí ngồi lại làm việc với nhau, không cần 
bầu bán, chỉ định hay bổ nhiệm. Đây là loại 
tương quan mặt đối mặt, có tính cách làng xã 
VN. Khác với tương quan hiệp hội trong xã 
hội Hoa Kỳ. Những hội này vận hành dựa trên 
những nguyên tắc chuẩn mực quy định sẵn. Sự 
khác biệt này là điểm đặc thù và cũng là yếu 
điểm của Hội YKHHN. Câu “pháp bất vị thân” 
không áp dụng được có thể đưa Hội đến sự bế 
tắc. Đây là một vấn nạn quan trọng, tiến thối 
lưỡng nan, không thuộc phạm vi của bài viết.

Ngoài ra, xin được nhắc thêm 3 bạn, một rất 
đứng đắn (PC Đức), một rất cà tửng (NT Phước) 
và một rất giang hồ (Hồ NgọcÁnh) đã bỏ nhiều 
công sức giúp BBT. Nên nhớ, đây là làm thêm lên 
trên nhiệm vụ có sẵn mà mỗi bạn đang đảm trách. 

Người sau cùng trong BBT chính là kẻ viết 
bài này. Xin được miễn bàn vì sợ viết về mình 
thì cái khó nó bó cái khôn. Chỉ xin mượn mấy 
giòng tâm tình cảm ơn các bạn trong BBT đã 
gánh vác, trợ lực cho Ủy viên báo chí và Website 
trong một Ban Biên Tập với Biết Bao Tình.

Lê văn Hùng

Ngọc Lan, Chánh, Phụng, Thuận, Hùng, Tiên
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“Those were the days my friends…” Văng 
vẳng tiếng hát của Mary Hopkin trong bản 
nhạc mang cùng đề tựa, mà bạn nào lớn lên 
trong cuối thập niên 60 có lẽ đều nghe qua và 
thích. Bản nhạc ấy bắt đầu với câu Once Upon 
A Time. Nôm na là Ngày Xửa Ngày Xưa. 

Ngày Xửa Ngày Xưa ấy, đầu tháng 3, năm 
2007, bạn Hồ Ngọc Ánh, một cộng tác 

viên của Đàn Chim Việt, trong một chuyến về 
thăm nhà từ Singapore, đã quyến rũ Ban Biên 
Tập gồm Lê Văn Hùng 49, Bảo Tiên, Hồ Đăng 
Thuận, Phan Chánh Đức và tôi, đến tham dự 
buổi ra mắt Tuyển Tập Đàn Chim Việt tại hội 
trường Việt Báo. 

Qua sự giới thiệu của Ánh, chúng tôi gặp gỡ 
và nói chuyện được với chị Phan Bích Vân, một 
nhân vật trong ban kỹ thuật của Đàn Chim Việt 
online, để nhờ chị giúp ý kiến thành lập một 
website cho Hội YKH Hải Ngoại, từ cố vấn 
kỹ thuật, kiến thiết Trang Nhà cho YKH, kể cả 
cho ykhoahuehaingoaidotcom xài chùa phần 
mềm có sẵn của chị… Một bàn tính và ước mơ 
của BBT từ hơn một năm qua để theo kịp với 

đà chuyển biến nhanh chóng về trao đổi 
thông tin, thông qua công nghệ điện toán. 
Nhờ sự giúp đỡ tối đa và hướng dẫn tường 
tận của chị Bích Vân, từ thiết kế, các mục 
của Trang Nhà, các nơi lưu trữ bài cũ hình 
ảnh… trang web ykhoahuehaingoai.com từ 
từ thành hình trong bóng tối và chính thức 
ra mắt vào ngày 15 tháng 5, 2007, sau khi 
được toàn thể BCH Hội, dưới sự chỉ đạo 
của chủ tịch Lê Văn Chỉnh, hoàn toàn ủng 
hộ trong một phiên họp vào ngày 11 tháng 
3, 2007, như trong bản tin lưu giữ dưới đây:    

 Trong phiên họp ngày 11 tháng 3, 2007 
tại tư gia anh chị Vĩnh Chánh, BCH (gồm 
có quý anh Lê Văn Chỉnh và Lê Đình 
Thương via ĐT, chị Nguyễn Tinh Châu, 
anh Đồng Sĩ Nam, Bùi Cao Đệ, Võ Văn 
Phác, Lê Văn Hùng, Bảo Tiên, Hồ Đăng 
Thuận, Hồ Ngọc Ánh và Vĩnh Chánh) 
đã thảo luận nhiều vấn đề như sau:

1. Website của Hội dự định sẽ ra mắt quý 
vị vào giữa tháng 5, 2007. Đây là lần 
đầu tiên BCH thực hiện một dự án lớn, 
đòi hỏi nhiều bài vở, hình ảnh; chúng 
tôi tha thiết kêu gọi quý ACE giúp đỡ 
bằng cách gởi thêm những bài viết, 
thơ, nhạc, những hình ảnh (old and 
new) của bạn bè, của trường YKH và 
.vv.v.. để website được thành công. Tất 
cả những tài liệu, bài vở, CD … quý 
ACE muốn gởi cho website, xin gởi 
đến cho bất cứ người nào có địa chỉ 
e-mail sau đây: hung49@pacbell.net, 
anh.n.ho@gmail.com, thuandangho@
yahoo.com, drtienbao@yahoo.com, 
vinhchanh@cox.net. Rất cám ơn. 

2. Bản tin của Hội sẽ được đưa vào trang 

10 NĂM LÊN ĐỒI XUỐNG NÚI VỚI 
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web kể từ giữa tháng 5, 2007; tuy nhiên 
với những ACE chưa có internet, Ban 
Biên Tập sẽ in và gởi riêng cho quý vị 
đó trong một thời gian chuyển tiếp hai 
(2) năm.

Và trong Bản Tin Chia Xẻ Tin Vui, ngày 1 
tháng 5, 2007:

Hội hân hoan bắt được liên lạc với quý 
anh chị em và mong quý anh chị em thường 
xuyên theo dõi những sinh hoạt của Hội 
trên diễn đàn cũng như trên brand new 
Trang Nhà www.ykhoahuehaingoai.com. 
Với quý anh chị em đã hành nghề tại nước 
người, hay đã có một cuộc sống ổn định 
trong một ngành nghề khác, Hội cầu chúc 
quý anh chị em luôn vui mạnh và hạnh 
phúc. Riêng với những anh chị em đang 
cố gắng theo đuổi sự nghiệp y khoa, chúng 
tôi luôn chúc quý anh chị em thật nhiều 
may mắn để có ngày chóng thành đạt. Và 
trong tinh thần thân ái đồng môn, chúng 
tôi hy vọng có ngày “tay bắt mặt mừng” 
với quý anh chị em trong những lần họp 
của Hội chúng ta. Thân ái. Vĩnh Chánh

Gần 1 tháng sau ngày ra mắt Trang Nhà 
ykhhaingoai.com, BBT ra Bản Tin ngày 1 
tháng 6, 2007:

Như vậy là website của YKH Hải Ngoại 
đã ra mắt quý vị được 15 ngày. Trong thời 
gian vừa qua Ban Điều Hành đã nhận được 
khá nhiều những lời chúc mừng, phê bình, 
khuyến khích chân thành từ quý ACE. Chỉ 
một tuần đầu tiên sau ngày ra mắt, số người 
vào đọc lên đến trên 1,000 lượt, đã không ít 
thì nhiều đem đến cho chúng tôi một khích 
lệ lớn lao, nói lên niềm hãnh diện chung 
cho tất cả những ACE đã đóng góp bài vở. 
Dù đây chỉ mới là một kết quả sơ khởi và 
khiêm nhường, nhưng website YKH Hải 
Ngoại đã ra đời và đã vươn lên trong một 
vườn chơi mênh mông vô giới hạn cùng với 

bao nhiêu website bạn trong cộng đồng Việt 
hải ngoại khác. Với hoài bão luôn được phục 
vụ quý vị tối đa cũng như cập nhật tin tức của 
Hội đến với ACE và thân hữu trong và ngoài 
nước, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hợp 
tác của tất cả quý vị và mong sự hợp tác này 
ngày càng tốt đẹp và nới rộng đến hầu hết tất 
cả chúng ta có tên trong danh sách HAHYKH.

Trong tinh thần hoan hỷ này, chúng tôi quyết 
định website được tu chỉnh theo chu kỳ mỗi 
15 ngày; nghĩa là vào mỗi đầu tháng và giữa 
tháng những bài viết, bài thơ, những tham luận 
chính trị/xã hội/kinh tế, tin tức YK, hình ảnh, 
nhạc… mới sẽ được đưa ngay vào Trang Nhà 
cùng chung với một số ít bài cũ vẫn còn được 
giữ thêm một kỳ. Trong khi đó, những bài viết 
cũ được lấy ra khỏi Trang Nhà và được tồn kho 
trong các mục khác nhau ở trang bên trong. 
Đồng thời chúng tôi cũng mở ra một mục mới, 
“Diễn đàn/Thư Riêng Tình Chung” như một 
open forum cho tất cả quý vị và chúng tôi có cơ 
hội cùng nhau bàn cãi nhiều vấn đề hữu ích, 
hoặc để chúng ta gởi gắm vài tâm sự buồn vui…
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Và như vậy, chưa đầy một năm sau khi 
BCH Hội cho phép BBT, vào thời bấy giờ 
chỉ gồm 2 mống là Lê Văn Hùng 49 và Vĩnh 
Chánh đã phải chạy việc nhanh như thỏ, mắt 
bén như cú, xin bài vở văng cả nước miếng, 
phát hành Tập San Kỷ Niệm 20 Năm Hội 
Y KHoa Huế Hải Ngoại dài 268 trang vào 
đúng ngày Đại Hội tháng 8, 2006, thì giờ 
đây vào ngày 15 tháng 5, 2007, Hội Y Khoa 
Huế Hải Ngoại chúng ta đã có riêng một 
diễn đàn để quý ACE nói chuyện hàng ngày 
và một Trang Nhà chính thức cho BCH Hội 
chúng ta www.ykhoahuehaingoai.com. Đó 
là nhờ sự làm việc hăng máu, bất kể đêm 
hay ngày, trong tuần hay cuối tuần, qua 
sự bổ sung quân số của BBT lên đến 6 
người là Hồ Ngọc Ánh, Lê Văn Hùng, Hồ 
Đăng Thuận, Bảo Tiên, Bích Vân (từ Đức, 
của YKH mình chứ không phải chị Bích 
Vân của Đàn Chim Việt) và Vĩnh Chánh.

Thưa quý vị, năm 2007 là thời gian toàn bộ 
Ban Biên Tập, tuy ở lứa tuổi 50, 60, không 
còn trẻ lắm để cứ mãi ngồi mơ mộng và thơ 
thẩn, nhưng cũng chưa quá già để thấy mình 
vẫn còn hữu ích, làm được cái gì cho dzui 
với người, với bạn, với đời, ngoài chuyện 
vẫn còn vất vả nợ cơm áo - đúng như câu:

“Soi gương mới thấy mình già
  Soi lòng vẫn thấy mình là thanh niên”  
  (Nhạc sĩ Nguyễn Đức)
 

Trong những tháng đầu tiên trước và sau khi 
website của Hội được thành hình, Hồ Ngọc 
Ánh là người chính thức đốc thúc, chăm lo 
về kỹ thuật, chịu trách nhiệm upload các 
bài vở, hình ảnh, tin tức của Hội trong khi 
Hùng 49 và Thuận đang tập tễnh học và  
“vọc” software. Phần còn lại của BBT vẫn 
còn ngỡ ngàng với những danh từ “phần 
mềm”, “phần cứng”, hard drive, không gian 
ảo, surfing… Ánh đưa ý kiến phải có sẵn 
những bài vở, phần sinh hoạt, phần Văn 
Nghệ…ở trên Trang Nhà ngay trong ngày 

khai trương, như vậy Trang Nhà mới xôm tụ 
và gây tiếng vang. Thế là Hùng 49, Phụng, 
Thuận, Tiên và Chánh, mỗi người một tay 
tìm lại những bản chính của các bài vở có 
trước đây và lưu giữ dưới dạng Microsoft 
Word, cho liền vào ngay từng mục, thơ theo 
thơ, truyện theo truyện, hồi ký theo hồi ký, 
ảnh theo ảnh, nhạc theo nhạc… mà khỏi phải 
đánh máy lại. Quá tuyệt vời! Trên cả ước mơ! 
Xin mời quý vị đọc lại lời viết dưới đây trích 
từ một Bản Tin năm 2007 về anh chị Hồ Ngọc 
Ánh, với số mục 70 tận cùng của bản tin:    

70/ Anh chị Hồ Ngọc Ánh, YKH # 17. Định 
không viết về một người nào trong ban Điều 
Hành Trang Nhà, vì sợ “bốc thơm” lẫn nhau 
không tốt. Nhưng e rằng không mention đến 
cặp vợ chồng này thì không được công bằng. 
Thưa các ACE, Website YKH thành hình là 
nhờ công sức của Ánh đến 70% (25 % do 
Hùng 49, 5 % do HĐ Thuận). Tuy bận rộn 
với job mới tại Singapore, Ánh đã vừa nhận 
bài vở, vừa edit các hình ảnh, vừa “chạy 
chọt” để xin các software cho Hội khỏi bị tốn 
tiền, vừa la làng đánh trống kích thích mọi 
người cùng nhau làm việc cho đạt chỉ tiêu 
để Trang Nhà ra mắt đúng ngày, vừa nghe 
nhạc trong các CD đến cả điếc con ráy để 
chọn lọc từng bài hát của quý anh chị gởi 
đến cho vào Trang Nhà. Chúng tôi chúc 2 
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Mở ra một Trang Web là một điều quá 
kỳ diệu và trên mức hiểu biết của những 
tay chuyên cầm dao kéo. Nhưng điều hành, 
tiếp tục upload những bài viết, bản tin, lá 
thư, bài ca, hình ảnh…, từ ngày này qua 
tháng nọ, không phải là chuyện dễ dàng cho 
những người từ trước cho đến nay chỉ biết 
gõ phím bằng một ngón tay. Đó là chưa kể 
đến phần chuyên trị lỗi chính tả, hỏi ngã, 
tê xê… mà hầu như dân gốc Huế nào cũng 
đều ngán, nên BBT phải nhờ đến 2 vị nữ 
lưu, đầu tiên là chị Bích Vân, con gái rượu 
của GS. Pharmocologie Nguyễn Mạnh 
Hùng, và sau này O Ngọc Lan, trưởng nữ 
của anh chị Lê Bá Dũng & Ngọc Khuê. Đến 
đây, xin tạm dừng để bốc thơm anh Thủ 
Quỹ Đồng Sĩ Nam đã vui vẻ và sốt sắng 
trang trải chi phí tạo dựng Trang Nhà YKH. 
Nay xin mời quý vị đọc bài viết “Nàng 
Tiên Dệt Mộng” rất ly kỳ, trào phúng và 
tuyệt chiêu của bạn Hồ Đăng Thuận để 
hiểu rõ thêm sự khó khăn của BBT chúng 
tôi khi mua thêm software mới để sử dụng 
và bảo quản cho Trang Nhà được ổn định:

Nàng Tiên Dệt Mộng
Năm 1306, vị vua trẻ đa tình Chiêm Quốc 

Chế Mân lấy hai châu Ô, Rí làm sính lễ 
cầu hôn công chúa Đại Việt Huyền Trân. 
701 năm sau, BCH HAHYKH sai (nhiều) 
hoàng tử phong lưu dâng cúng Fry’s 
Electronics hơn $1,200.00 đô la, cưới cho 
bằng được Dreamweaver (cùng đám tì nữ 
phụ tùng), dệt mộng làm trang web nhà. 
Tiếc thay cây quế giữa rừng, 

Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.

 “Cây quế giữa rừng” là cô công chúa 
băng trinh tuyết ngọc, đài các kiêu sa, có 
cái tên rất đẹp và lãng mạn, Dreamweaver, 
Nàng Tiên Dệt Mộng. 

 “Thằng Mán, thằng Mường” là Nav-
igator Engineer Hồ Ngọc Ánh, là Lê Văn 
Hùng, Vĩnh Chánh, Bảo Tiên, Y Khoa Bác 

bạn có dư thì giờ hưởng trăng mật trong 
cả 3 năm làm việc tại xứ người để khi về lại 
mẫu quốc không còn gì để tiếc nuối. Ánh 
cũng “hại” chúng tôi lắm đó! Không ngờ 
mục này dài ghê mà vẫn chưa “đạt”. Nhân 
đây chúng tôi cũng thành thật cám ơn chị 
Phan Bích Vân và anh Hồ Ngọc Hưng, là 
hai người bạn trẻ trong Nhóm Đàn Chim 
Việt đã giúp đỡ Trang Nhà YKH Hải Ngoại 
rất thiết thực về kỹ thuật trong thời gian 
phôi thai. Bái Phục. Bái Phục. Thân mến.

Thưa quý ACE, Hồ Ngọc Ánh “hại” 
chúng tôi nhiều lắm đó! Khi nhận lãnh 
viết mục tin vui này, bạn Ánh đề nghị “15 
tin vui thôi nghe anh Chánh”. Thế nhưng 
khi thật sự ngồi vào viết phần chia xẻ tin 
vui này mới được cho vài người, lòng tôi 
rộn ràng hồi tưởng lại những cơ duyên 
được chuyện trò với nhiều ACE từ hàng 
Bô Lão đến hàng em út mới “tò te” nhập 
hội trong những năm tháng vừa qua, hay 
nhận được nhiều tin vui khác qua mạng 
lưới hay đôi khi indirectly qua những thân 
hữu, mà chẳng lẽ viết chỉ về 15 ACE, và 
những người còn lại thì “cho đi chơi chỗ 
khác sao”?! Toàn là những tin thật hồ hởi, 
nóng bỏng, vui nhộn, rất thích hợp cho 
ngày ra mắt của Trang Nhà, rất thích hợp 
cho sự đoàn kết của Hội. Nên tôi lỡ dại viết 
tin vui từ người này rồi nhảy sang người 
khác, và cứ thế mà viết từ ngày này qua 
ngày nọ, đêm này qua đêm nọ, nhưng vẫn 
chưa hết được một nửa danh sách cần viết 
dù đã lên đến con số 70. Vì thời gian eo hẹp 
với deadline trước mắt, nhất là còn một bài 
dài, “dài rùng rợn” của Thầy Vận còn phải 
đánh máy và tune up sau đó, nên chúng tôi 
xin lỗi quý ACE ở Âu Châu, Úc, Canada, 
và USA mà tên chưa có trong danh sách 
70 người nói trên, và hứa sẽ ưu tiên viết 
tiếp mục tin vui này trong những tháng kế 
tiếp để mục này luôn hiện diện và stay new 
trong Trang Nhà chúng ta. Mong quý ACE 
vui thú khi mở Trang Nhà và đọc mục này. 



10 Đặc san  Y Khoa Huế Hải Ngoại 2017

Sĩ. Cả bốn ông cùng xuất thân trường thuốc ở 
kinh đô.

 Gọi một vị vua là thằng Mán thằng Mường 
nghe có hơi xách mé và kỳ thị. Nhưng nghĩ 
cho cùng, các vị Y Khoa Huế mà đòi làm web 
designers thì chẳng khác chi mấy thanh niên 
“dân tộc ít người” vào vũ trường mời J.Lo lả 
lướt mấy đường Bebop. 

 Thật ra, mấy ổng trong BCH tính toán cũng 
khá kỹ. Nếu cứ hai năm ra một đặc san tốn cỡ 
$5,000.00, thì chỉ trong vòng 10 năm, Hội đã mất 
toi “vị chi cả thảy tổng cộng tất cả là” $25,000.00 
Mỹ kim chưa kể lạm phát. (Phần trong ngoặc 
kép được copy lại từ cuốn tập ghi cours của một 
đàn anh 32 năm trước, lúc anh hùng dũng kết 
luận tổng số ATP được phóng thích khi phân tử 
Pyruvate đi qua chu trình Krebs. Thiệt là thứ 
ngôn ngữ thôi miên! ) Một khi Y Khoa Huế có 
trang web, cũng phải 4-5 năm mới ra một tờ 
đặc san, rứa thì Hội tiết kiệm được bộn bạc.

 Vẫn ngán ông thủ quỹ mặt mày hầm hầm 
mỗi khi phải chi một số tiền to, mấy ổng 
thoạt đầu xách bị cái bang đi xin mấy phần 
mềm xài đỡ. Được một kiều nữ trẻ tuổi xinh 
đẹp, võ công thượng thừa, đang lo cho trang 
web của Mấy Đàn Chim bên trời Âu, thương 
tình tặng cho của quý. Nàng truyền cho tâm 
pháp, còn bảo có gì cứ theo bí kíp mà làm...

 Làm ăn gì được khi ai cũng chỉ mới là lần 
đầu...? Lái tàu, cầm dao, cầm kéo thì OK, nhưng 
hễ đụng vô mấy phần mềm, mấy ổng cứ bủn rủn 
tay chân. Đọc bí kíp Dệt Mộng thì cũng như lạc 
vào rừng mơ, nên cứ phải kêu, phải réo, phải 
kéo... áo nàng hoài. HDT tui đôi lúc ái ngại cho 
nàng thì mấy ổng bảo, cả Đàn Chim nàng còn 
handle được, sá gì mấy chú sẻ sẻ Y Khoa! Những 
Nguyễn Trọng Thảo, những Huỳnh Dương 
Hùng, những cánh chim đại bàng thiết kế trang 

web! Các anh đang soải cánh ở phương trời 
viễn mộng nào, sao nỡ để anh em chúng tôi 
phải tự ví mình làm thân chim hèn mọn?

 Vốn văn dốt võ nhát, hdt tui đã quyết 
định chỉ đứng ngoài nhìn mấy ổng chơi. 
Phiền một nỗi, mấy ổng cứ meo qua meo 
lại, to nhỏ thầm thì... ngôn ngữ chất phác, 
bình dân, nhưng đôi khi bí hiểm gợi trí tò 
mò... Làm trang web cho Y Khoa Huế, sao 
nghe toàn chuyện cưới xin, nhà trai nhà gái, 
chú rể, cô dâu, động phòng, lột truồng, trinh 
nữ, phần mềm, lần đầu... Phải tìm cho ra lẽ!

 Phải mất mấy ngày nghiên cứu, tui mới 
decipher được thứ ngôn ngữ kì bí mấy ổng 
đang dùng. Đi mua là xin cưới, software là 
phần mềm, đĩa gốc còn trong hộp là trinh 
nữ, lấy đĩa Dreamweaver ra khỏi mấy 
lớp Bảo vệ là lột truồng, xài thử lần đầu 
là động phòng, Random Access Memory 
không đủ sức để lên Dreamweaver thì mấy 
ổng bảo phải mua thêm thuốc trợ lực, dợt 
lui dợt tới cho nhuần nhuyễn là vọc... Ôi 
chu choa, thật không hổ danh là những 
đệ tử chân truyền của Sigmund Freud!

 Thì ra, sau cả tháng trời vật lộn với đồ 
chơi đi mượn, mấy ổng đã thuyết phục được 
BCH & ông thủ quỹ cho chơi với phần mềm 
thứ thiệt! Vậy là anh Vĩnh Chánh, đại diện 
nhà trai dưới sự chứng minh của anh Lê Văn 
Danh đem chú rể Lê Văn Hùng đến nhà gái 
Fry’s Electronics cưới cho bằng được cô 
dâu Dệt Mộng, đem về làm trang web Y 
Khoa. Dreamweaver đòi đem theo mấy tì 
nữ đắt giá Macromedia Studio, Flashing... 
Sợ người đẹp làm reo, whose request is a 
command, nên anh LVHùng, một trong 
những chú rể, nóng lòng bèn OK hết. 

 Mấy ổng tay ngang! Vừa làm, vừa học, 
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phẩm này, dù chỉ là β version, sẽ không làm mọi 
người thất vọng, nếu không muốn nói là hãnh 
diện: Website chính thức của Hội AHYKH. 

 Cá nhân hdt tui rất cảm phục nỗ lực tuyệt 
vời của Ban Web & Press của Y Khoa Huế, 
rất trân trọng sự cảm thông và nâng đỡ 
của BCH HAHYKH, và nhất là sự khuyến 
khích, hỗ trợ từ toàn thể ACE và quý Thầy 
Cô YKH trong việc thành lập website này. 

 Cùng một lòng chúng ta đã thai nghén, tạo 
hình, sẽ cho ra đời và nuôi dưỡng một cánh 
bướm lộng lẫy, hi vọng sẽ góp phần làm rực rỡ 
khu vườn đầy hương hoa sắc màu của thế giới ảo. 

 Và biết đâu, nhiều khi chỉ một vài cái đập 
cánh nhẹ nhàng của chú bướm ở trời Tây có thể 
tạo nên những cơn bão phía trời Đông. HDT.

 Vào khoảng tháng 8, 2008, do sự phát triển 
không ngừng của Hội YKH Hải Ngoại, BBT 
quyết định cho ra Lá Thư Liên Lạc hàng tháng, 
thay thế cho Bản Tin không định kỳ. Đây là 
một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều 
liên hệ với quý ACE cũng như biết nhiều 
tuyeaux, nhiều tin truyền miệng, tin nghe qua 
trong khi cà phê… hay qua điện thoại, điện 

vừa vọc vừa chơi, nên xem trang web Y 
Khoa trong quá trình hình thành cũng na 
ná như xem Nude In An Armchair hay 
Figures On A Beach của Picasso. Đầu một 
nơi, chân một nẻo, màu sắc chồng chéo... 
và đại khái là... không hiểu gì cả! Có những 
nút button cứ trơ trơ lì lợm dù đã click cả 
chục lần. Có mục thấy thật hấp dẫn, bấm 
thử thì... chỉ là hư không! Click một bản 
nhạc được trình bày bởi một YKH, Oops! 
Có lộn không đây? Chỉ thấy ô ngang, rãnh 
dọc tùm lum. Sóng soãi giữa màn hình chỉ 
là một rãnh ngang vô duyên cho biết là bản 
nhạc đang được chơi. Vị đàn anh ca-bác sĩ 
nếu đuợc nghe giọng mình lúc này ắt phải 
kinh hãi! Ôi, tiếng hát “liêu trai” của ai 
kia như vọng về từ cõi âm u... Than phiền 
với hai tay chơi Hồ Ngọc Ánh và Lê Văn 
Hùng thì chỉ nhận được câu thơ phúc đáp:

 Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu,
Đợi gió Đông về để lả lơi.
  

Lại phải lật tự điển. À, nghĩa là chưa xong, 
mấy ổng còn sẽ “lả lơi” tiếp!

 Hạ mình xuống để có thể ngẩng mặt cao 
hơn. Bôi tro trát trấu chẳng qua là để dành 
lời ca ngợi. Ngoài công việc thường ngày, 
mấy ổng đã phải nỗ lực liên tục ngày đêm. 
Tốn không biết bao nhiêu là rượu chát và 
café. Ngủ rất ít, khiến các chiếc “xương 
sườn” phải than phiền. Tất cả để, chỉ trong 
vòng hai tháng, tự biến mình từ những anh 
Mường Mán quê mùa thất học miền núi 
thành những thanh niên (?) kinh thành tuấn 
tú (?), những thiết kế sư và nhà báo lịch lãm, 
chuyên nghiệp. Mấy ổng đang sẵn sàng cho 
ra đời một tác phẩm nghệ thuật vào ngày 
15 tháng năm tới, mà hình thức sẽ vô cùng 
thanh nhã, đẹp mắt; nội dung cực kỳ phong 
phú, vui tươi, và bác học. Chắc chắn tác Bác sĩ Vĩnh Chánh và phu nhân.
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thư, móc ngoặc… không ngoài mục đích gởi 
đến quý vị những tin tức cần biết của nhau và 
cho nhau, chia xẻ tin buồn hay tin vui, hình ảnh 
của bao cuộc gặp gỡ với bao khuôn mặt mới 
cũ, cập nhật danh sách hội viên mới, danh sách 
đóng tiền niên liễm, kêu gọi móc nối tham dự 
Đại Hội, Tất Niên/Tân Niên hoặc những cuộc 
vui bất ngờ khi đón tiếp đồng môn phương xa, 
bên cạnh tóm tắt những tin tức đáng chú ý trên 
thế giới, tại nước Mỹ… Những Lá Thư Liên 
lạc đó được đưa ra trên diễn đàn ykhoahue-
haingoai, đồng thời được đăng và lưu giữ tại 
Trang Nhà của www.ykhoahuehaingoai.com.

Vào tháng 3, 2009, do nhu cầu lớn mạnh và 
đòi hỏi cập nhật kỹ thuật không ngừng của 
Trang Nhà, BBT được tăng cường thêm bởi 
một lãng tử địa phương trong khi bạn Ánh vẫn 
ở xa vời vợi. Sự gia nhập “không tên” trong 
bóng tối của Bửu Phụng là một món quà trời 
thương tặng cho tiểu bang Website nói riêng 
và cho Hội YKH nói chung. Bạn Phụng không 
những vì cảm thông sự khó khăn của Hùng 49 
qua bao lần vừa cà vừa lê bên ly cà phê, mà 
cũng vì tánh người muốn học hỏi cái mới cái 
lạ nên quyết định nhảy vào giúp một tay chèo. 
Tuy là điều mới và lạ nhưng vô hại nên được 
bà chủ bật đèn xanh cho phép. Gracias! Chỉ sau 
một thời gian ngắn vừa tập sự vừa quyết chí tự 
học hỏi, chiêu võ thuật vọc chơi phần mềm của 
Phụng đạt mức thượng thừa và lan truyền trên 
chốn giang hồ. Thế là bạn Hùng 49 thẳng thừng 
bàn giao Nàng Tiên Dệt Mộng cho bạn Phụng 
chơi một mình từ đấy. Phụng đã âm thầm làm 
đẹp Trang Nhà, lặng lẽ “tưới cho cây đời yk-
hoahuehaingoaidotcom sống xanh tươi như cây 
trường sinh” (quote theo lời của Hồ Ngọc Ánh).   

Trong khi đa số quý ACE vẫn sử dụng diễn 
đàn ykhoahuehaingoai, một diễn đàn không 
phải là tiếng nói chính thức của Hội YKH Hải 
Ngoại, mà là một món quà riêng của bạn Hồ 
Đăng Thuận gởi đến cho tất cả quý vị cùng 

sinh hoạt chung một cách tiện lợi nhất cho 
thông tin hàng ngày giữa chúng ta, Trang 
Nhà website cảm thấy nét tươi vui giảm 
dần, sự sôi động của thuở ban đầu bớt dần 
khi những bài viết của quý ACE gởi đăng 
vào Trang Văn Chương không được đóng 
khung một cách trân trọng. Vì vậy, BBT 
đề nghị một mục mới cho website tiếp 
tục quyến rũ người vào thăm đồng thời 
kích thích người viết. Vào ngày 1 tháng 6, 
2012, với sự cho phép của BCH Hội dưới 
sự lãnh đạo của Chủ Tịch đương nhiệm 
Phan Tiên Thái, Mục 99 Độ được ra đời, 
sau một buổi chiều BBT tán dốc tại nhà anh 
chị Danh & Châu. Xin mời quý vị đọc lại 
bản tin của BBT về Mục 99 Độ như sau:  

Tối thứ Sáu hôm qua, ngày 1 tháng 6, 
2012, sau khi đưa vợ con ra phố ăn tối về 
nhà, chúng tôi được phép mở đọc emails. 
Đọc bài Tản Mạn 99 Degree Chiều Cuối 
Tuần, chúng tôi ngồi khờ ra tự hỏi cớ vì sao 
mà bạn Thuận viết bài trong một mục có vẻ 
hoàn toàn mới lạ với quý vị. Nhưng chỉ trong 
vòng vài ba giây, chúng tôi nhìn ra được 
nguyên nhân chính đáng không thể chạy tội 
được: Ngay sau khi Bộ Lao Động Hoa Kỳ 
đưa ra tin con số công ăn việc làm được tạo 
ra trong tháng 5 không những quá ít mà còn 
là ít nhất kể từ đầu năm, thị trường chứng 
khoán sau đó trụt dốc thê thảm, xuống cả 
mấy trăm điểm, xóa tan đi tất cả những lợi 
lộc của năm 2012 để trở về lại vị trí năm 
vừa qua. Thì ra Thuận hắn cay cú vì stocks 
rớt như sung rụng, hắn căm gan vì Tonton 
Obama kém khả năng (còn phải nói!!) rồi 
lại giận lây đời. Rồi vì chẳng làm gì được, 
hắn bèn kiếm cách hồi sinh tinh thần (giỏi 
lắm!), thư giãn mình (càng hay hơn nữa!) 
nên đẻ ra bài viết trên để gởi gắm tâm tình 
đến quý ACE. Quả thật hắn viết quá hay, 
phải nói là xuất sắc, một bài viết rất sâu sắc 
với những nhận định chính xác từ trong ra 
ngoài, làm người có tên trong cuộc muốn 
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giận mà lại không thể, muốn cười theo mà 
cũng còn ngỡ ngàng vì không biết hắn viết 
hư thực ra răng. Đúng là tản mạn và cũng 
đúng với ý nghĩa chủ đề của một mục hoàn 
toàn mới mà Ban Biên Tập chúng tôi bàn cãi 
từ bốn tháng qua và chờ ngày mở IPO, sau 
khi được Ban Chấp Hành Hội bật đèn xanh. 

Đó là chủ đề: 99 Độ

Kính thưa toàn thể quý Thầy Cô và quý 
Anh Chị Em, sinh hoạt trong Hội YKH có 
phần năng động trong những năm gần đây 
với số lượng thư di chuyển trên diễn đàn 
ykhgroup nhiều lên. Bên cạnh đó, tiếng nói 
chính thức của Hội qua sự hoạt động của 
website: www.ykhoahuehaingoai.com  vẫn 
chưa được tân trang hoàn hảo, mà dù có làm 
đẹp bao nhiêu nhưng nếu sự cộng tác về bài 
vở còn quá ít cho mỗi đợt upload vào web 
để kích thích lượt người vào chơi và từ đó 
tăng sự cộng tác viết nhiều hơn nữa, BBT có 
nghĩ đến xây dựng một chủ đề mới để mời 
quý vị cùng tham gia đóng góp. Mục viết 
này sẽ cho ra một bài cho mỗi tuần, trên 
mạng lưới ykhgroup và cả website www.
ykhoahuehaingoai.com đồng một lúc. Qua 
nhiều tên khác nhau cho mục này, như Mỗi 
Tuần Một Câu Chuyện, Trên Trời Dưới Đất 
(đã từng sử dụng trước đây), Sân Chơi và 
99 Độ, BCH đã bầu cho 99 Độ là tên chính 
thức cho chủ đề mới BBT chúng tôi sử dụng. 

Kính thưa quý vị, 99 Độ là độ trung hòa, 
một môi trường đủ ấm, không quá lạnh nhạt 
với nhau để quên nhau qua ngày tháng, mà 
cũng chẳng quá nóng nảy với nhau làm mất 
đi tình đồng môn quý báu từng được giữ gìn 
qua bao năm khi rời Quê Hương. Theo như 
hình trên, ở 99 Độ chúng ta có thể cùng cười 
với nhau, sắc mặt hồng hào trẻ trung, không 
căng thẳng, có mây trời chút đỉnh, có mưa 
nhẹ và gió thoảng. Còn gì hơn!!? Trên độ 
đó, mặt bắt đầu phừng lên, tóc dựng ngược, 
mắt sòng sọc, tình bạn gay cấn, nóng giận 
dễ bùng nổ. Dưới độ ấy, khí âm xâm nhập, 
tê liệt với mây vần vũ, trời kéo mưa và tuyết 
đổ lạnh, tình cảm đi vào lạnh nhạt, băng giá. 

99 Độ là tiếng nói của tuyệt đại đa số chiếm 
đến 99 % của Hội chúng ta, là tiếng nói đằm 
thắm, tế nhị, trung dung, ôn hòa. Là niềm vui, 
là tình thân ái. Là đoàn kết, là tương thân 
tương ái. Không quá khích mà chẳng quá cởi 
mở hay thả lỏng để làm mất hòa khí hay tích 
cách nhân bản của Hội ta. Đồng thời cũng là 
một forum tỏ bày sự quan tâm lắng nghe, là nơi 
chia xẻ tâm tình, bày tỏ quan điểm lập trường 
của mỗi cá nhân có trách nhiệm trong một tập 
thể. Một tập thể trong cộng đồng tỵ nạn CS.          

Vì vậy, chủ đề 99 Độ là một diễn đàn quý 
Thầy Cô và quý ACE được mời đóng góp bài 
viết, bất cứ dưới hình thức gì hay dưới dạng 
gì, từ vui đùa hay tâm tình, kinh nghiệm bản 
thân xưa và nay, trong nước mình và trên xứ 
người, chuyện từ nhân gian mà nghĩ đến ta, 
từ văn thơ cho đến chuyện dịch, từ khoa học 
kỹ thuật cho đến chuyện đằng vân giá võ, rồi 
chuyện tình bạn tình yêu, chuyện có thật hay 
nửa thật, chuyện tưởng tượng hay chuyện bật 
mí, chuyện có thật bây giờ mới viết, chuyện 
trinh thám hay cổ tích, chuyện chính trị vòng 
vo tam quốc, chuyện nhân dân tự vệ, chuyện….

Dù với chuyện gì đi nữa, mục 99 Độ không có 
tham vọng gì hơn ngoài sự mong ước quý Thầy 
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Cô và quý ACE thư giãn cuối tuần mỗi khi đọc 
một bài do ta viết cho ta đọc. Ban Biên Tập mong 
mỏi tất cả quý vị cùng nhau làm cho chủ đề 99 
Độ sống mạnh và sống vui trong lòng mọi người.

Xin quý vị gởi bài vở về cho Ban Biên Tập gồm 
có anh Lê Văn Hùng ở 49 hungle49@pacbell.
net và anh Bảo Tiên ở drtienbao@yahoo.
com hay cho chúng tôi chanhvinh@cox.net. 

Vào khoảng đầu năm 2012, Trang Nhà www.
ykhoahuehaingoại.com bị đánh cắp, biến mất 
hoàn toàn trên thế giới ảo trong gần mười ngày. 
Một loạt những câu hỏi được BBT đưa ra để 
tìm hiểu nguyên nhân: nhóm Mafia chính trị 
nào? nhóm bất hảo vô tên thuộc loại công an 
mạng lưới? hay chỉ một hành động ẩu tả bừa 
bãi của một thiên tài chuyên về hacking… Sau 
vài ngày hoảng hốt tìm hiểu, câu trả lời thật đơn 
giản và rất căn bản: Mình quên đóng tiền cho 
dịch vụ lưu giữ Trang Nhà trên mạng lưới, mà 
trước đó lệ phí này do Ánh hoàn toàn đài thọ 
trong nhiều năm qua, ngoài niên liễm (quý vị 
có thấy hắn dễ thương chưa! Đúng là vác ngà 
voi thứ thiệt). BBT vội nhanh chóng giải quyết, 
với sự trợ giúp đắc lực của bạn Phụng, thuê liền 
một người chuyên môn thiết kế lại Trang Nhà 
hoàn toàn mới. Và lẽ đương nhiên Thủ Quỹ 
Đồng S. Nam không những đã nhanh chóng 
ứng tiền chi phí từ ngân sách của Hội mà còn 

mời toàn bộ BBT một chầu cà phê và ăn 
trưa từ hầu bao riêng của ảnh. Vậy là chưa 
đầy một tuần, sau khi bạn Phụng cặm cụi 
ngày đêm upload cả ngàn tài liệu, bài vở, 
hình ảnh lưu trữ từ bao năm qua vào Trang 
Web mới, mọi nguy cơ được cứu vãn. Nếu 
tinh ý, người vào thăm sẽ thấy Trang Nhà 
được thiết kế thanh nhã hơn, các mục đâu 
ra đó rõ ràng hơn, cách lưu trữ hồ sơ cùng 
cái khung “search” để tìm những bài cũ…

Đây cũng là mốc thời gian BBT cảm thấy 
cần thay đổi đôi chút trong nội bộ để phù 
hợp với sự chuyển hướng của Hội YKH 
Hải Ngoại trong việc kêu gọi thế hệ các 
đàn em tham gia tích cực hơn vào sinh hoạt 
của Hội. Bảo Tiên đã mở lòng từ tâm nhận 
giữ trách nhiệm đồng trưởng BBT cùng với 
người đương nhiệm là Lê Văn Hùng 49. 
Lời kêu gọi của Bảo Tiên, khóa 14, có lẽ dễ 
đến tai những bạn trẻ của các khóa sau hơn, 
nên dần dần quý vị đã chứng kiến Nguyễn 
Thế Phước với những Lá Thư Liên Lạc, 
rồi những Nguyễn Mộng Hoa, Võ Hòe, 
Khổng Lê Quỳnh Hoa, Võ Hạnh, và gần 
đây Nguyễn Thanh, Võ Ngọc Cẩm, Nguyễn 
Đức Cường… cùng sinh hoạt với Mục 99 
Độ, mang theo sự linh hoạt và nhiều màu 
sắc mới lạ cho vườn hoa của chúng ta. 

BBT trân trọng cám ơn GS. Lê Bá Vận, 
cựu khoa trưởng Đại Học YK Huế, dù tuổi 
đã trên 80, luôn là một cây viết sáng giá cho 
Mục 99 Độ, với những bài viết chính xác và 
đúng đắn về chính trị đã được nhiều độc giả 
trong và ngoài nước ngưỡng mộ.Chúng tôi 
cũng không quên cám ơn quý GS. Nguyễn 
Văn Tự, Nguyễn Văn Trường, Võ Đăng 
Đài luôn khuyến khích BBT qua phần 
đóng góp của mình cho Trang Nhà YKH.

BBT không quên cám ơn quý thân hữu, 
Bảo Sinh, Minh Nguyệt, Lê Khắc Thanh 
Hoài, Lê Bá Châu, Phan Hội Yên, Phương 
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một ai biết đến và sẽ đi vào quên lãng. Sự 
thành công của Trang Nhà ngày hôm nay 
nói lên được sự gắn bó giữa quý ACE với 
nhau xuyên qua Hội. Là nơi chúng ta đến 
thăm để tìm thấy lại mình trong đám thanh 
niên trai trẻ dạo nào, nhìn xem những hình 
ảnh xưa và nay trong các sinh hoạt chung 
của Hội, theo dõi những mục thư từ liên 
lạc hàng tháng, tìm đọc tên các bạn thân 
quen lưu lạc mỗi người một phương trời, 
đọc những bài viết tuyệt vời không đợi chờ 
mà đôi khi phải tự hỏi tác giả là ai vậy! 

Và trong tinh thần chung sức đoàn kết, 
BBT Hội xin mời quý Thầy Cô cùng quý 
ACE cùng đến với Mái Nhà YKH Hải 
Ngoại, cùng nhau góp tay tô điểm, xây 
dựng, cho cây trái luôn xanh tươi, bông 
hoa luôn đua chen khoe sắc và hương thơm 
luôn ngào ngạt trong sân vườn. Có như 
vậy, cỏ dại mọc hoang mất dần, rắn độc hết 
chỗ làm ổ, và ác điểu phải bay xa. Một lần 
nữa, BBT trân trọng cám ơn sự hiện diện 
và đóng góp từ bao năm qua của quý Thầy 
Cô và quý ACE. Người ta thường nói “It 
takes two to Tango”. Nhưng với vũ điệu 
Line Dance, quý vị ơi, cần phải có nhiều 
người cùng ra sàn với nhau, cùng hòa nhập 
theo tiếng nhạc, khi tiến khi lùi, cùng xoay 
trái rồi cùng xoay phải, cân xứng trong 
từng động tác và nhịp nhàng ăn khớp với 
nhau thì vũ điệu mới thành công, người 
xem mới đã mắt. Line dance, một điệu 
nhảy thể hiện tính chất tập thể, như Hội YK 
Huế của chúng ta, nói lên được sự thống 
nhất ý chí, sự kết hợp và gắn bó toàn diện 
của một cá nhân trong một tập thể. One for 
all, and all for one. Rồi đây trong Đại Hội 
2017 sẽ có một số ACE sẽ đại diện mang 
tinh thần ấy trình diễn vũ điệu tập thể này. 

Nhìn lại khoảng thời gian mười năm qua, 
BBT chúng tôi đã chọc gió, ghẹo trăng, bay 

Lâm, Trang Châu, Nguyễn Đình Thắng… 
đã ưu ái ủng hộ Mục 99 Độ với những bài 
viết giá trị. Và một lòng biết ơn sâu xa gởi 
đến quý anh chị em của Hội, Nguyễn Văn 
Thuận, Lê Đình Thương, Hoàng Thế Định, 
Tôn Thất Hứa, Tôn Thất Sang, Nguyễn 
Tinh Châu, Bửu Thức, Võ Văn Cầu,Tôn 
Thất Sơn, Cao Thanh Tâm, Đồng Sĩ Nam, 
Lê Đức Tâm, Nguyễn Ngọc Lang, Trần Đức 
Lợi, Ngô Chân… và một số đồng môn bên 
trong nước như Lê Quang Thông, Mai Băng 
Thanh, Trần Thanh Thiện, Đỗ Xuân Cảnh…  

Và cho đến hôm nay, khi ngồi viết bài 
này, con số lượt người vào thăm Trang 
Web www.ykhoahuehaingoai.com đạt đến 
230,490, kể từ khi Web được tái lập năm 
2012 sau lần bị đánh cắp. Tuy con số còn 
khiêm nhượng nhưng lại vượt quá xa con 
số đích thật của hội viên, sự kiện chứng 
minh có nhiều thân hữu trên thế giới tự 
do cũng như các đồng môn trong nước đã 
vào thăm đọc trang Web của Hội chúng ta. 

Qua Trang Nhà www.ykhoahuehain-
goai.com thật là một vinh dự cho Hội YK 
Huế chúng ta phát truyền được danh tánh 
Ban Chấp Hành, các Thành Viên, Ghi ơn, 
Tôn Chỉ, Mục 99 Độ, Sinh Hoạt. Riêng 
với mục liên lạc, BBT thường xuyên 
nhận được những thăm hỏi, tìm người 
quen xưa, gởi bài…Trong mọi trường 
hợp, BBT đều giải quyết thích đáng. 

Chúng tôi, BBT, cũng hãnh diện lây 
với Hội. Vì biết Trang ykhoahuehaingoai 
không phải là một điểm son của một cá 
nhân hay của riêng BBT, mà là của tất cả 
anh chị em chúng ta. Nếu sự ra đời của 
Trang Nhà mà chẳng có thêm sự phụ giúp 
và đóng góp tích cực từ quý Thầy Cô và 
quý ACE từ khóa bô lão cho đến các khóa 
đàn em đàn cháu sau này, thì Trang Nhà 
vẫn chỉ là một tấm hình đóng khung, không 



16 Đặc san  Y Khoa Huế Hải Ngoại 2017

với mây, chơi với ngàn sao. Đã gặp gỡ nhau 
không biết bao trăm lần ở các cà phê Picasso, 
Factory, Mây Rừng, Tip Top…; đã mở uống 
với nhau bao trăm chai rượu đỏ, cognac, đã vui 
chơi cười đùa với nhau. Sống nhiệm mầu thanh 
nhã trong thế giới ảo để nghiệm sự hư thật 
của cuộc đời trần thế. Để luôn có được những 
tấm lòng xứng đáng gọi là bạn. Cám ơn Hội, 
cám ơn quý ACE đã tạo cơ hội cho BBT phát 
huy khả năng sáng tạo. Cám ơn tất cả chúng 
ta trong BBT luôn đồng lòng dốc sức hoàn 
thành đứa con tinh thần này cho Hội. Từ thuở 
ban đầu cho đến ngày hôm nay và mãi về sau. 

Chúng tôi xin chọn bản nhạc “Tình Bạn” 
của đàn anh tài hoa khóa 2 Hoàng Thế Định 
soạn riêng cho Đại Hội YK Huế năm 2013, để 
kết thúc bài viết về lịch sử Trang Web của Hội 
chúng ta. Mong rằng từ “Nay giông tố qua rồi, 
cùng khơi lại niềm vui, Bạn và Tôi say khúc 
nhạc, hạnh phúc qua từng lời ca”. Đây là một 
bản nhạc hợp ca tiêu biểu cho tình đồng môn 
mà sự gặp gỡ nhau tại xứ người luôn là niềm 
vui, là hạnh phúc hiếm quý cho Bạn và Tôi. 
Cho tất cả mọi người. Vì vậy Bản Tình Bạn đã 
được BCH Hội chọn làm bản nhạc chính thức 
của Hội YKH Hải Ngoại. 

TÌNH BẠN     
nhạc & lời: HOÀNG THẾ ĐỊNH  5/2013

Toàn Ban: 

Một ngày vui, ngày ngập nắng tươi với hoa 
nở rộ.
Bạn với tôi, gặp gỡ nhau ở nơi nầy, 
Đẹp biết bao, 
tình bạn chúng ta vẫn như hôm nào.
Mặc cho thế sự vần xoay, 
ta luôn bên nhau bạn và tôi.
Nam: Thời gian có làm đổi thay hình hài,
Nữ: Đường xa cách dù có muôn nghìn rùng
Toàn Ban: Gặp lại nhau kể chuyện đời đã qua.
Nữ: Anh xa lạ xứ người,    

          
Nam: Tôi ngậm cay tù đày,
Toàn Ban: 
Đời bi thương biết mấy! 
Đời bi thương biết mấy!

Nay giông tố qua rồi, tương lai lại bừng tươi,
Bạn và tôi cùng vươn dậy, hạnh phúc trong 

bàn tay ta,
Nay giông tố qua rồi, cùng khơi lại niềm vui, 
Bạn và tôi say khúc nhạc, hạnh phúc qua 

từng lời ca.
Nhạc... 

Một ngày vui, ngày ngập nắng tươi với hoa 
nở rộ.
Bạn với tôi, gặp gỡ nhau ở nơi nầy.
Đẹp biết bao, tình bạn chúng ta vẫn như hôm 

nào,
Mặc cho thế sự vần xoay, ta luôn bên nhau 

bạn và tôi. 
Mặc cho thế sự vần xoay, ta luôn bên nhau... 

bạn và tôi./.

Tháng 5, 2017. Mission Viejo, CA
Vĩnh Chánh
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CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ 1961-1975
Lê Bá Vận

Cánh trái - Tòa nhà Đại học Y Khoa Huế có hình chữ Y cánh dang rộng, 1975. Cửa chính: trước xe hơi đen. Giảng 
đường A: trước xe hơi trắng. Thư viện: lầu 1, trên giảng đường A. Văn phòng: lầu 1, trên cửa chính, kề Thư viện.

Năm đầu, niên khóa 1961-62, Trường 
ĐHYK Huế chưa có cơ sở riêng. Trụ 

sở tạm thời của Trường đặt tại số 4 Lê Lợi, 
Huế.

Văn phòng trường và sinh viên, chỉ gồm 
một lớp YK1 đầu tiên, khoảng  gần 30 sinh 
viên được giảng dạy, mượn tạm một số 
phòng học của trường Đại học Luật khoa 
cũ, thành lập năm 1957 mà cũng chỉ gồm 2 
dãy nhà lầu - một hướng tây chứa văn phòng 
và thư viện, một hướng bắc có gác gỗ chứa 
các phòng học - tại số 4 đường Lê Lợi tức 
là góc đường Lê Lợi và đường Lam Sơn 
cũ, dân chúng thì gọi là đường Nam Giao, 
là con đường chạy lên dốc Nam Giao. (1)

Các phòng thí nghiệm thì mượn của 
trường Đại học Khoa học, nơi múi 
cầu Trường Tiền. GS Võ Đăng Đài 
mô tả cơ sở tạm của trường như sau:

“Như trên tôi đã nói khi tôi bước chân 
đi trên cái sàn gổ của Trường Luật cũ 
trong ngày khai giảng lớp học đầu tiên 

của Trường Y, nghe tiếng ọp ẹp phát ra mà 
tôi đã thấy trước cái định mệnh nổi trôi 
khi tôi gắng bó với Trường.” (Võ Đăng 
Đài,“Tính Sổ Một Đoạn Đường”. YK Huế)

Các giáo sư người Đức bắt đầu giảng dạy 
cho khóa 1 của sinh viên YK Huế về các môn 
khoa học căn bản: cơ thể, sinh lý, mô phôi, sinh 
hóa học…là ở tại địa điểm 4 Lê Lợi này, gần 
ga Huế. Các giáo sư người Pháp dạy về lâm 
sàng khoa ngoại thì chưa giảng dạy ở trường.

Một đồ án thiết kế lớn lao được kiến trúc 
sư Ngô Viết Thụ phác họa, gồm trường y 
khoa và một bệnh viện đai học tọa lạc trong 
khu đất và ruộng nằm sau Bệnh viên Trung 
ương Huế cho đến đường Nguyễn Huệ. 

Trong hồi ký “Bên Giòng Lịch Sử”, Linh 
Mục Cao Văn Luận, cựu Viện trưởng Đại học 
Huế cho biết do lúc đó cấp bách mở trường 
mà chính phủ không còn một ngân khoản nào 
có thể rút ra để bỏ vào Đại học Y Khoa Huế 
nên ông đề nghị với Tổng thống Ngô Đình 
Diệm cho ông lấy số tiền lời 8 kỳ xổ số Kiến 
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gián đoạn và vật giá leo thang nên đồ án ban 
đầu bị chậm trễ nhiều và sự xây cất bệnh 
viện đại học cũng chưa thực hiện được. 

ĐỢT THI CÔNG LẦN HAI - 1971

Trước năm 1968, tòa lầu 4 tầng, thân và 
cánh trái đã hoàn tất, cánh phải của tòa nhà 
thì đã đắp móng dựng khung sườn, song 
chưa lợp mái, chưa đổ nền, đúc sàn, chưa 
xây tường ngăn vách. Đã có hợp đồng cho 
đấu thầu hoàn tất công trình để đưa vào sử 
dụng, song nhà thầu không thi công được 
vì sau biến cố Tết Mậu Thân đầu năm 
1968, một số gia đình đồng bào mất nhà 
cửa, kéo đến trú ở, che bạt, giăng màn, 
dựng vách phên chiếm cứ tầng trệt cánh 
phải của tòa nhà nhiều năm, tạo nên một 
quang cảnh luộm thuộm, nhếch nhác, nhìn 
mãi quen mắt. Chính quyền địa phương 
thì tránh nghĩ đến giải tỏa sự chiếm cứ bất 
hợp pháp bằng biện pháp hành chánh cứng 
rắn hoặc đem lính đến trục xuất đồng bào 
bằng vũ lực, cho mãi đến lúc GS Nguyễn 
Mạnh Hùng khéo léo thuyết phục, các gia 
đình ở đậu nhận thấy ở tạm bợ quá lâu là 
không hợp lý trong lúc tình hình chung đã 
yên ổn, nên vui vẻ chịu rời Trường năm 
1971.GS Hùng kể lại với tôi như vậy và 

thiết được khoảng 6 triệu đồng để ông có thể 
bắt đầu xây cất những cơ sở đầu tiên và Tổng 
thống đã chấp thuận. Công việc được giao cho 
nhà thầu, xây theo họa đồ của Ngô Viết Thụ. 

Thời gian sau, ông lại xin và Tổng thống cấp 
thêm 10 triệu đồng. LM. Cao Văn Luận cũng 
cho biết chính phủ Canada với số tiền bán lúa 
mì thặng dư năm đó, viện trợ cho Y khoa Huế 
25 triệu đồng để xây cất trường và 6 triệu cho 
trường Đại học Khoa học. (2)

Theo thời thế, sự thi công được chia làm 3 đợt.

ĐỢT THI CÔNG LẦN ĐẦU - 1961

Tòa nhà có hình chữ Y cánh dang rộng. Đợt 
đầu hoàn tất một năm sau, cuối năm 1962, gồm 
phần sau là thân chữ Y, 3 tầng và cánh trái, 
phần trước (phía ga Huế) là nhà 4 tầng (thời đó 
ở Huế chỉ có nhà 3 tầng) chứa nhiều phòng học, 
phòng thí nghiệm, phòng ngâm xác, mổ xác, 
văn phòng ở tầng lầu  2, thư viện nằm trên đại 
giảng đường (ở tầng trệt), góc tây bắc. Trường 
dọn vào cơ sở mới đầu năm 1963. Đồng thời 
một tòa nhà 3 tầng với 6 căn hộ cũng được xây 
cất ở bên con đường dẫn ra cổng sau của trường, 
(ra đường Nguyễn Huệ) và dành cho các giáo 
sư người Đức và Pháp cùng  gia đình đến giảng 
dạy và sống tại Huế. Một số thì ở nhà riêng 
thuộc sở hữu của Đại học Huế hoặc ở tại nhà 
khách giáo sư đại học, số 2 Lê Lợi, sát cầu ga.

Gần cổng sau lại có nhà bếp và căn hộ cho 
người cai trường tên là bác Cách và cho nhân 
viên phụ trách phòng ngâm xác tên Khôi. 
Trường vẫn còn nhiều đất rộng, là các ruộng 
trồng rau, lúa. Đến tháng 9/1964 cha Cao Văn 
Luận từ chức Viện trưởng thì ông cho biết còn 
luyến tiếc nhiều việc chưa làm xong, nhiều dự 
trù chưa được thực hiện: Đại học Y khoa với 
viện trợ của Gia Nã Đại chưa xây cất hết, đại 
giảng đường của Đại học Khoa học cũng đang 
còn bỏ dở...Công trình xây cất vẫn được tiếp 
tục các năm sau, tuy nhiên vì chiến tranh làm GS Nguyễn Mạnh Hùng
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ông rất hãnh diện về sự thành công  này.

Khoảng đầu năm 1972, GS Nguyễn 
Mạnh Hùng, giáo sư Dược Lý, lúc đó 
là  Phó Khoa Trưởng (hình bên) thời GS 
Bùi DuyTâm là Khoa Trưởng, nhưng 
không có mặt ở Huế, hỏi ý kiến tôi:   

-Nhà thầu đang thi công hoàn tất lầu cánh 
phải cho Trường cho hay có một số xi măng 
thặng dư, muốn xây thêm gì thì cho họ biết 
sớm. Nhà thầu xây dựng các công trình công 
cọng, chẳng biết có dư vật liệu hay không 
nhưng luôn săn đón lấy lòng trưởng cơ quan.  
Tôi ngẫm nghĩ (lúc đấy tôi chưa là Khoa 
Trưởng) rồi đưa ý kiến: 

-Hay là anh nói họ xây sân tennis đi, để cho 
sinh viên chơi, nơi đó rộng, đủ chỗ kìa.

Tôi chỉ tay vào khoảng đất trước mặt 
trường, giáp với khu bệnh viện Bài Lao. 
Tuy nhiên tôi thầm nghĩ xây sân tennis 
cho ra hồn rất nhiêu khê và tốn vật liệu. 
Ấy vậy mà chỉ vài hôm sau tôi thấy thợ đã 
nện đất rải đá đúc bê tông, tráng xi măng 
để hoàn thành sân tennis cũng khá nhanh 
chóng. Đến mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 
năm 1972 công tác xây cất dở chừng lại 
bị gián đoạn trong nhiều tháng, có lẽ ngót 

cả năm cho đến khi tình hình trở lại yên ổn. 

ĐỢT THI CÔNG LẦN BA - 1973.

Mùa hè đỏ lửa Quảng Trị 1972, Đại học Huế 
“kinh cung chi điểu” sợ loạn Mậu Thân cũ tái 
diễn, di tản gấp rút toàn bộ vào Đà Nẵng, lúc 
tình hình ổn định mới trở ra Huế.

Nhà thầu nối lại thi công và kết quả là đầu 
năm 1975, cánh phải của tòa lầu, tức là ở phía 
đông (phía cầu Trường Tiền) hoàn tất được 3 
tầng dưới. Tầng trên cao chưa kịp ngăn vách, 
đặt cửa... thì công việc xây cất bỏ dở vì chiến 
cuộc ác liệt, Huế thất thủ, thành phố bỏ ngỏ. 
Không như hồi Tết Mậu Thân đầu năm 1968, 
lần này Huế không hư hại gì, trường Y Khoa 
cũng vậy.

Thiệt hại độc nhất ở trường là bia tưởng niệm 
các giáo sư người Đức bị phá hủy. Năm 1973 
Đại học Huế và trường Y Khoa đã tổ chức lễ 
dựng bia tưởng niệm để tri ân các giáo sư người 
Đức có công gầy dựng trường và đã bị sát hại 
trong chiến cuộc Tết Mậu Thân. Bia được dựng 
ngang với tòa nhà chính của trường trên bìa con 
đường dẫn ra cổng trước. 

Sau ngày 30/4/1975 bia kỷ niệm không 
thấy còn ở chỗ cũ, các mảnh bể được thấy ở 

Lễ Dựng Bia, 1973.- Từ trái qua: TT Hứa YK1, GS LTM Châu, NT Thu Hồng YK9, TT Bích Thụy YK7+ YKH 1973.- Lễ Dựng Bia. Tại 
cửa hông của trường, nhìn sang trường Cán Sự Y Tế. Từ trái qua, ngồi: Các GS LB Nhàn, LX Công, LTM Châu, NM Hùng, LB Vận, đứng: 
NV Chữ YK4, TT Hứa YK1, NV Bách YK4, TT Ngạc YK7 (áo trắng, dựa tường), NV Thuận YK6.
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dưới hồ rau muống bên cạnh. Ngôi nhà lầu 
số 12 Trưng Trắc ở góc sau của trường là 
tư thất của Khoa trưởng trường YK Huế. 
Ngôi nhà này Đại học Huế vừa thu hồi năm 
trước, được chuyển giao cho trường Y khoa. 

Hè năm 1973, chủ thầu cũng đưa ý kiến dùng 
vật liệu xây cất thặng dư ở trường, xin phép cho 
thợ đến xây tại ngôi nhà 12 Trương Trắc (nay 
Hai Bà Trưng) một ga ra dài, rộng, mái lợp tấm 
fibro cement, tường gạch tô vôi, cửa gỗ có khóa, 
gồm 3 căn rộng rãi trong sân, dựa lưng vào bờ 
rào trong khì ngôi nhà đã có sẵn một ga ra. Sự 
xây cất này là ngoài kế hoạch và miễn phí. Một 
căn ga ra còn để trống thì chủ thầu tự động 
mang đến đặt một bàn ping pong mới đóng. Tôi 
đang còn ngạc nhiên thì chủ thầu lại gợi ý tôi 
muốn đóng salon, tủ kệ, bàn ghế hoặc sửa sang 
gì thêm thì cho ông biết, đương nhiên là do ông 
tình nguyện biếu không, song cái gì tôi cũng 
đã mua sắm từ ngày tôi ở nhà trong bệnh viện. 
Cái bàn ping pong mới đóng, chủ thầu đã nhỡ 
đem đến thì thôi tôi cũng để đó để có đôi chút tế 
nhị và tôi xem nó là tài sản của trường Y khoa.

Còn tôi, có nhiều cho lắm để làm gì? của 
tôi làm ra là của thiên trả địa, mọi thứ trong 
nhà đều mất sạch khi cả Huế hoảng hốt di 
tản vào Đà Nẵng đầu tháng 3 năm 1975…

Lê Bá Vận

Chú Thích: 
(1) Trường Đại học Luật hiện tại ở đường Võ Văn Kiệt, phường An 
Tây, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, cách xa địa điểm trường Đại học 
Luật khoa cũ 4 Lê Lợi khoảng 4 km, đi về hướng sân bay Phú Bài. 
(2) Thời đó, năm 1960, lương bác sĩ bộ Y Tế khởi đầu khoảng 
9.000 đồng /tháng. Giáo sư Trung học đệ nhị cấp khoảng trên 
7.000 đồng/tháng. Ngoài ra còn có phụ cấp gia đình (vợ, con trên, 
dưới 1000 đồng mỗi người/tháng)), phụ cấp chức vụ (hiệu trưởng, 
giám đốc… 1.000-2.000đồng/tháng).
Bác sĩ ra trường, nhập ngũ lãnh lương Trung úy 6.000 đồng/tháng 
cọng thêm phụ cấp nghề nghiệp chuyên môn 2.000đ, tổng cọng 
lĩnh 8.000 đồng/tháng. 
Cơm trọ học sinh, sinh viên (ăn và ở) là 500-700 đồng/tháng.
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Đầu năm 1960, được biết Đại học Huế 
sẽ mở lớp PCB (Sinh-Lý-Hóa) đầu tiên 

cho trường Y khoa Huế mới thành lập, ba 
tôi bảo nên về ghi tên. Lúc ấy tôi đang theo 
học lớp SPCN tại ĐH Khoa học Sài Gòn, 
ở nhà bà dì, thằng em họ cùng tuổi cũng 
học chung. Hắn con nhà khá giả, chơi với 
đám con nhà giàu Sài Gòn thời đó. Tuy tôi 
thấy mình không nên lân la với đám này, 
khổ cái là bị bệnh mê xe, mà đứa nào trong 
đó cũng xe thể thao mui trần, chỉ đứng gần 
ngắm cũng đủ... chết đứng. Lại thêm có lần 
xe không nổ, tôi sửa dùm còn điều chỉnh 
cho chạy ngon hơn nên được cho lái. Lần 
đầu tiên trong đời, như là mơ, chiếc MGA 
đời 1958 với cái đồng hồ vận tốc máy (ta-
chometer) rất hiếm thời đó. Tóm lại, chơi 
thì nhiều mà học thì ít. Thôi thà bỏ một 
năm, ta về ta tắm ao ta.

 Lớp PCB khai giảng tháng 9, 1960, 
học tại giảng đường Morin cũ với khoảng 
100 sinh viên tuyển chọn, còn có chỗ ngồi 
không cần dành chỗ như lớp SPCN ở Sài 
Gòn. Học trường Tây từ nhỏ, tôi hơi lúng 
túng với bài vở tiếng Việt, may là đa số 
dùng danh từ Pháp. Tôi cũng theo học lớp 
Đức ngữ với GS Ferkinghoff, đẹp trai làm 
mấy cô mê.

 Đến khi lên lớp 1 YK của phân khoa 
Y mới toanh, chỉ còn lại khoảng 50 được 
chọn. Chưa có phòng ốc, chúng tôi mượn 
tạm phòng của Viện Hán học trên đường Lê 
Lợi, gần tòa Đại biểu. Đây là dịp cho chúng 
tôi ra ngồi lan can giữa 2 lớp chọc ghẹo 
mấy nữ sinh Đồng Khánh đi qua.

Lúc ấy có vài vị lớn tuổi đã có chức 
nghiệp như Nha sĩ Trương như Sản, Dược 
sĩ Phạm Thiều Oanh và “Bố” Minh, anh Đỗ 

văn Minh một thời làm y tá cho Ty Y tế mà 
tôi quen trước khi cùng đáp chuyến tàu vào Đà 
Nẵng thi Tú Tài Pháp năm 1959.

Chỉ mới một lớp, thế mà YKH đoạt giải túc 
cầu toàn Viện năm 1961, phần lớn nhờ phòng vệ 
Nguyễn đại Hiền nay đã ra người thiên cổ. Tiếc 
thương một người bạn thật hiền như tên gọi.

Phần đông giáo sư gốc Đức từ Đại học 
Freiburg yểm trợ gởi sang với trưởng đoàn 
GS Horst G. Krainick-Nhi khoa, GS Raymund 
Weil-Biochemistry, GS Kaufman-Physiology, 
GS Zwirner-Anatomy, Raymund Discher-Nội 
khoa, Alterkoster-Lâm sàng, Erich Wulff-Tâm 
thần. Pháp thì có GS Moulin Ngoại khoa, Việt 
có GS Nguyễn mạnh Hùng, Lê bá Nhàn, Lê 
văn Bách. Ký ức hơi mòn, nhớ không đủ. Tiếng 
Pháp, Anh được dùng nhiều trong bài giảng, 
anh em chép với nhau soạn thành bài cho cả lớp. 
Do đó lớp 1 chúng tôi gắn bó với nhau nhiều.

 Lên lớp 2 thì chỉ còn lại chị Phạm thị 
Xuân Quế là nữ, chúng tôi gọi chị là “anh 
Quế” cho rồi. Lúc này ngôi trường do kiến 
trúc sư Ngô viết Thụ vẽ đã hoàn thành một 
nhánh, chúng tôi được về nhà mới, ngồi học 

VÀI KỶ NIỆM KHÓA 1 Y KHOA HUẾ
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trong tiếng ồn ào của một công trường đang 
còn xây cất, nhất là cái máy đóng cọc đinh 
tai nhức óc. Đóng cửa thì nóng, mở ra thì ồn.

 Đêm văn nghệ đầu tiên vào dịp cuối năm, 
cũng khá xôm trò. Như bao nhiêu đám trẻ, 
cũng nghịch ngợm, khiêng xe Vespa của 
Đoàn Yến lên tận lầu 4, cả lớp xách xe đuổi 
theo cặp Hoàng đại May với quản thủ thư 
viện cô Hường, kéo nhau chơi bi-da bến xe 
Nguyễn Hoàng, đi ăn bánh bèo Ngự Bình, 
ngủ đò sông Hương, đánh xì phé ruồi, tắm 
sông bến nhà bên ngoại tôi ở Nguyệt Biều với 
nhánh cây chìa ra sông để làm Tarzan đu dây.

 Khi bắt đầu lâm sàng tại BV Huế thì đã có 
số giảng nghiệm viên Việt từ Pháp về giúp như 
BS. Nguyễn khoa Mân, Nguyễn khoa Nam 
Anh, Lê huy Chước, Bùi Luân, từ Quân Y qua 
như Phùng hữu Chí, Nguyễn văn Tự, ngoài các 
BS. Đặng hóa Long OB-GYN, BS. Lê bá Vận, 
BS. Nguyễn văn Đệ... và một số được gởi đi tu 
nghiệp.

 Thế rồi 7 năm học qua cũng nhanh. Năm 
cuối còn đi thực tập với nhóm quân y sĩ Mỹ ở 
Phú Bài, ăn hot dog, xem ciné trong lều, lõm 
bõm vài tiếng Anh. Nhất là vào BV Đà Nẵng 
thực tập được BS. Đinh văn Tùng hướng dẫn 
hết mình, còn cho phòng ốc trọ trong BV, cho 
riêng một chiếc xe International chạy ra biển 
chơi, thời đó phải nhảy xuống vặn ốc nơi 
bánh xe mới có 4 bánh truyền động (4 WD).

 Ngày đệ trình luận án đầu tiên 30 tháng 11 
năm 1967, chỉ có 4 mạng làm kịp là Nguyễn 
văn Thuận, Lê quốc Bảo, Hoàng Quỳnh và 
tôi với buổi lễ tốt nghiệp sau đó tại Viện ĐH.

Tôi còn nhớ loay hoay tìm người đánh máy 
luận án, gặp ông già với cái máy cũ rích ruban 
hết mực, chữ 1/2 đen 1/2 đỏ, rồi về có vợ giúp 
quay roneo đóng sách kịp thời qua đêm. Chưa 
kịp thở, đã có lệnh nhập ngũ. Thế là gia đình 
tôi thoát cảnh Mậu Thân tàn khốc, tang thương 

cho dân Huế, cho trường Y Huế.

 Ở Sài Gòn, chỉ lẻ tẻ vài xáo trộn, lính 
mới chúng tôi được phân công trực trường 
Quân Y. Huấn luyện quân sự 8 tuần sau đó, 
khóa 10 YND trưng tập được lên trường 
Võ Bị Đà Lạt. Có lẽ đám trung úy mới 
này chưa thấy được quân kỹ của West 
Point VN này nên hôm mãn khóa bị phán 
một câu: Đây là khóa Trưng tập YND 
đầu tiên và cuối cùng ở quân trường này!

 Bù lại vợ chồng tôi được hưởng một 
tuần nghỉ tuyệt vời sau đó nhờ BS. Alain 
Richard, cố vấn ngoại khoa cho YKH, cho 
ở tại biệt thự Dalat, còn cho mượn xe thể 
thao mui trần độc nhất trong tỉnh MGB 
màu đỏ chói, chạy lút ga tới 160 km/h (100 
mph). Đường đèo Dalat làm gì có giới hạn 
tốc độ! Còn gì hơn trước khi lao mình vào 
đời quân y sĩ thời chiến.

 Thời cuộc đổi thay, nhóm khóa 1 chúng 
tôi nay xấp xỉ bát tuần, 1/2 còn ở quê nhà, 
1/2 ở hải ngoại. Tôi là người độc nhất nếm 
cả hai. Số là con một không nỡ bỏ cha mẹ 
già, tôi chọn ở lại sau 75, người cuối cùng 
trong phòng mổ TYV Cộng Hòa, đi tù 
CSVN mới ngã ngửa để liều chết vượt biên 
sau khi làm việc với chế độ mới 2 năm.

Điểm lại anh em khóa 1:

- Đã mất: Phạm bá Khá, Trịnh bình Tây, Đặng 
ngọc Hồ, Đỗ văn Minh, Nguyễn đại Hiền.

- Ở VN: Bùi an Bình, ông đốc nổi tiếng 
ở Huế, chuyên Nhi khoa, Trần viết Phồn 
giảng viên ĐH về hưu, Bửu Hàm Nhãn 
khoa không chịu lấy vợ nhưng nhiều bồ, 
Hoàng Quỳnh đại gia Cần Thơ, Nguyễn 
minh Triết còn lai rai phòng mạch, chị 
Phạm thị Xuân Quế ở Thường Lạc, Huế và 
Phạm lương Giỏng.
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- Ở  Âu Châu có Trần hữu Thế, Huỳnh gia 
Quang ở Pháp, Tôn thất Hứa ở Đức.

- Ở Mỹ có Nguyễn văn Thuận giải phẫu 
về hưu TX, Tôn thất Viên tê mê về hưu 
HI, Đoàn Yến, Lê quốc Bảo còn hăng 
phòng mạch CA, Hầu mặc Sửu, Tô đình 
Đài, Lê bá Dũng hưu TX; Tạ trọng Thu 
hưu CA, và tại hạ còn nặng nợ áo cơm NJ.

- Mất liên lạc: Mai văn Tuấn

 Năm nay 2017, đúng 50 năm khóa 1 YKH ra 
trường, ít dòng tưởng nhớ đến các bạn đã ra đi, 
các bạn còn lại để cám ơn người, cám ơn đời.

 

Lê Đình Thương

Yen Doan, M.D.
Physician & Surgeon

Family Practice

*****
1663 Beverly Blvd.,#201
Los Angeles, CA 90026

(213)413-4845
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Hởi Qúy Bạn Lính Già !
Đầu đội sương tuyết…da trổ hoa !
Nhưng chúng ta chưa hề GIẢI NGŨ…
Xuôi dòng cập bến…chốn quê nhà !
 
Bao năm lưu lạc xứ người !
Tay chèo tay lái…chiếc thuyền trôi !
Óc tim…vẫn hướng về Quê Mẹ !
Hình xưa bóng cũ…không đổi đời !
 
Nay vận nước đã đến thời cơ !
Lòng dân đang vùng dậy phất cờ !
TỔ QUỐC, LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM !
Lửa tràn về…đốt sạch nhớp dơ !
 
Khúc Hùng ca con cháu LẠC HỒNG !
Quyết lòng bảo vệ Núi Sông…
Trưng Triệu , Lam Sơn Áo vải…
Cờ Lau Phù Đổng hiệp tâm đồng !
 
Xin Tạ ơn…Đất Trời !
Gío Thu về…hôn nhẹ lá vàng rơi !
Tài hèn , sức mọn…cùng góp sức
“Tre tàn măng mọc”…mãi rạng ngời !

NGƯỜI LÍNH GIÀ

Sơn Châu, M.D.
Internal Medicine & Geriatric Physician 

Board Certified of Internal Medicine
*****

Vincent Nguyễn, ARNP-C
Marlene Lindsay, ARNP-C
1287 N. Semoran Blvd. Suite 200

Orlando, FL 32807

407-273-9410

NHỚ NGÀY TÔI ĐI (Nhập ngũ 1967)

Ngày tôi đi nắng buồn rây vai áo
Nắng Thành-đô bước nhỏ xốn xang
Hai hàng cây gục mặt bên đàng
Cửa Thương- tứ u- buồn vắng lặng

Cảnh phố xá thân gầy triểu nặng
Vài Honda chậm chậm tới lui
Kẻ qua người lại thân phận nổi trôi
Buồn tê-tái nỗi buồn xa cách

Cầu Trường-Tiền hững hờ yên lặng
Giòng sông Hương lạnh-lẽo ngó nhìn
Chợ Đông-ba dáo-dát  nhìn quanh
Từng chiếc thuyền ngang...thập-thò cập bến

Bến xe đò thở dài than ngắn
Buồn nhìn quanh tìm hình ảnh thân yêu
Tháng năm dài tình cảm chắt chiêu
Giờ bổng chốc lui vào xa vắng

Bước lên xe đò nghe lòng cay đắng
Xách hành trang nặng triểu đôi vai
Cố dằn lòng dấu tiếng thở dài
Ngăn giọt nước mắt, mà lòng đau như cắt.

Y Sĩ Đại Úy TÔ ĐÌNH ĐÀI

Thơ
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Tôi vốn là rể của Đồng Khánh. Chắc 
chắn không ai hiểu là rể của nhà vua. 

Ở cố đô, ngàn năm văn vật này, từ “rể” là 
dành cho thứ dân, trong hoàng gia phải gọi 
là phò mã. Vả lại,  nhà Vua chẳng có con rơi 
đâu đó, mà duyên may cho tôi giữa đường 
lượm được. Vậy rể đây rõ ràng là rể của 
Trường Nữ Trung Học Đồng Khánh Huế, 
có vợ là nữ sinh hoặc giáo sư  Đồng Khánh. 
Theo định nghĩa này thì tôi có hai lần đủ tư 
cách. Tiện nội trước kia học Trường Đồng 
Khánh, và cũng có một thời dạy ở Trường 
Đồng Khánh.

Trước hết, rõ ràng và dứt khoát, tôi rất 
hãnh diện về tiện nội, nói rộng hơn tí là 
hãnh diện làm rể Đồng Khánh trong mọi chỉ 
tiêu. Càng hãnh diện về tiện nội, thì càng 
hãnh diện về việc làm rể Đồng Khánh. Nữ 
sinh và giáo sư  Đồng Khánh thời bấy giờ, 
dầu “thị trường” có xuống, nhưng giá còn 
tương đối rất cao. Trước kia cả Miền Trung 
chỉ có Trường Đồng Khánh, cũng như cả 
Miền Nam chỉ có trường Nữ Học Đường ( 
Collège des Jeunes Filles Annamites), hai 
trung tâm đào tạo người phụ nữ tiến bộ và 
thông thái. Mỗi năm cả hai trường sản suất 
không quá số 200 tốt nghiệp Trung Học Đệ 
Nhất Cấp. Trong những năm 1957-60, chất 
và lượng đã tăng lên gấp bội, nhưng học sinh 
của các trường nữ này vẫn còn rất cao giá.

Trước hết, làm rể Đồng Khánh không 
khó. Bằng chứng: nhiều bạn bè tôi và tôi đã 
là rể Đồng Khánh.

Học trò ở Quảng ra thi,
Thấy cô gái Huế mà đi không đành.
 

    Cái dễ là ở lời nói dân gian này. Đàng 
Trong ra thi, rồi gởi rể luôn, không về. 

Tôi làm rể Đồng Khánh.
Nguyễn Văn Trường

Người Huế có truyền thống, dành nhiều cảm 
tình với anh học trò, lúc còn cù bơ cù bấc. Nếu 
may thì gặp Thám Hoa, Bảng Nhãn, ông Cống, 
ông Nghè; còn rủi thì cũng là ông Đồ, cũng nên 
đình nên đám. 

Đến lúc “ông Nghè ông Cống cũng nằm co”, 
cái học “Tây” thay cái học xưa, thì anh học trò 
đi thi vẫn là tiềm năng trẻ, người có học, có 
nhiều triển vọng. Có một ông chồng có học vẫn 
hơn là có ông chồng dốt. Cho nên, thường thì 
các ông các bà tìm trong đám thơ sinh để chọn 
rể,  các cô trao thân gởi phận. Trong thời buổi, 
mà cả nước, le que một vài trường trung học, 
thì anh học trò có giá lắm.

Phen này ta quyết học làm thầy phán,
Sáng rượu sâm banh, tối sữa bò.
 

  Cụ Tú Xương có chua chát với cái học Tây. 
Tuy nhiên hai câu thơ có phản ảnh một thực 
trạng tâm lý thời của Cụ. Làm công chức là 
một việc làm ổn định. Cái tâm lý ấy trong dân 
gian vẫn còn ở thời chúng tôi. Tuy nhiên, tôi 
đến Huế không còn là học trò. Tương lai tôi đã 
định. Cái tối đa đạt được là trở thành một giáo 
sư đại học. Đại Học là thứ giống mới. Giống 
mới nào cũng được nâng niu, ân cần chăm sóc, 
vì nó là hi vọng, và cũng vì trong bản chất, nó 
là một cuộc phiêu lưu ít nhiều hiểm nguy. Vả 
lại, dầu chiến tranh đã tạo lắm xáo trộn trong 
trật tự xã hội— có lần tôi được nghe: phi sĩ 
quan, bất thành phu phụ—cái truyền thống 
trọng ông đồ vẫn còn tiềm tàng đâu đó. Nói 
chung, lúc bấy giờ tôi có thớ lắm, mặc dầu chỉ 
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là một giảng nghiệm viên hạng chót mà thôi.

Ngoài ra, còn sự niềm nở, ân cần của ông Viện 
Trưởng của tôi. Ông là một linh mục và là một 
giáo sư  nhiều năm của  hai trường Quốc Học và 
Đồng Khánh. Thường tình, các nhà tu có nhiều 
con. Ngoại trừ một ít trường hợp, ai đến với 
ngài đều gọi ngài là cha mà tự xưng là con, và 
ngài cũng đối xử với người có khi như … cha 
con. Nói chung, ngài đông con, đông học trò, 
và ngài cũng thương tôi như các con của ngài.

Năm đầu ở Huế, hằng ngày, trưa và chiều, tôi 
dùng cơm ở nhà ngài. Và có cái lệ là mỗi đầu 
tháng, ngài được mời, và tôi cũng nhờ đó mà 
lắm khi được nếm cái ngon, cái khéo nhất của 
những bàn tay đẹp nhất cố đô. Có lần, trường 
Đồng Khánh cấm trại trên dòng Thiên An. Ngài 
bảo tôi theo ngài, vì ở đó cảnh đã đẹp, lại có 
người đẹp. Đồi Thiên An đẹp thật; nhưng tâm 
tôi lại lạc giữa rừng tiên. Những chiếc nón lá 
nghiêng nghiêng, mái tóc thề đen ánh trên tà 
áo trắng, tiếng cười, tiếng nói, tiếng lá thông 
trôi theo gió. Thiên đường thơ mộng, cảnh vật 
an bình.  Thiên An tên chốn này thật là phải. 
Thấy tôi ngẩn ngơ như lạc lõng, cha khẽ dạy: 
ở liều số X số Y, đệ nhất/đệ nhị, hãy đến đó 
đi; và ngài không quên nhắc tên các người đẹp 
và mô tả vài nét để tôi dễ nhận diện. Tôi có 
hơi ngại ngùng trước sự thẳn thắng của cha. 
Nhưng rồi cũng nhẹ lòng vâng lời cha dạy.

Cũng nên thêm lòng trắc ẩn về hoàn cảnh 
đơn cô của chúng tôi, một thân, một chắt, một 
gói hành lý tùy thân, từ đàn trong ra đây lập 

nghiệp. Tình yêu có thể khởi đầu từ một 
lòng “từ bi” đơn giản. Tóm lại quả nhiên có 
nhiều yếu tố tích cực khiến tôi hội nhập vào 
cộng đồng những người rể Đồng Khánh.

Đó là xét chung chung. Với cô nữ sinh 
Đồng Khánh, chắc chắn phải khác. Trường  
Đồng Khánh lúc bấy giờ vẫn còn là một 
trung tâm đào tạo phụ nữ thông thái của xứ 
thần kinh. Thông thái là có học, có nhìn xa, 
hiểu rộng hơn người. Lấy cái tâm lý chung 
mà gán cho những con người thông thái ắt 
phải sai. Không phải có cái bằng cấp lắc 
qua lắc lại mà dễ cuốn dễ lôi. Cũng đừng 
nghĩ là các cô chẳng biết giảng nghiệm viên 
là chưa phải là giáo sư. Đại Học Huế mới 
nẩy mầm còn quá mong manh; Đại Học 
Sài Gòn mới thật là cây cổ thụ, có chiều 
dày giá trị. Cây cổ thụ vẫn dễ thấy từ xa 
hơn là cái mầm non ở kế cận. “Huế đi  để 
mà nhớ hơn sống để mà thương”. Cho nên, 
đừng thấy sự ân cần chăm sóc của cha Viện 
trưởng, của bạn bè, sự tiếp đón niềm nở 
của người dân Huế mà tưởng bở. Có lắm 
khó khăn.Khó khăn thứ đến là ở chúng tôi. 

Trên đồi Thiên An, và ở nhiều nơi khác 
tôi được diện kiến với trăm trăm người 
duyên sắc vẹn toàn, nhưng tôi không được 
may mắn đi xa trong quan hệ. Mạng tôi 
vốn là duyên trời đưa đẩy. Và cái may lớn 
nhất của tôi có lẽ là những năm du học. Bên 
mẹ tôi, tôi bị cấm rất nhiều điều. Không 
tắm sông, không bơi ngang rạch, không 
lội ruộng ngoéo cua, bắt ốc như những trẻ 
con khác, không trèo cây hái trái, không 
gia nhập Thanh Niên Tiền Phong,...., vì 
những sông rạch có “noi”, ruộng hang có 
rắn độc, trèo cao có thể té nặng, và TNTP 
thì chẳng có ai theo trông chừng tôi. Đó 
là một vài cái “không” mà tôi còn nhớ. 
Xa nhà, xa cha mẹ, anh chị tôi, tôi thoát 
khỏi những bản cấm đoán của mẹ tôi, tôi 
tự tổ chức cuộc sống, tôi thật sự là tôi. 

Nam Si Dong, M.D. 
Diplomate, The American Board of Pediatrics 

*****
14082 Magnolia Suite 111 

Westminster, CA 92683 
Phone: (714) 898-0424
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Quyết định trở về cũng là quyết định trở 
vào khung, vào nếp. Trên còn mẹ, còn anh, 
còn chị. Tôi du học là cả một sự hy sinh 
của gia đình tôi, và vô điều kiện. Việc trở 
về, vào nếp, và vô điều kiện, nghĩ ra cũng 
phải. Tuy nhiên, về được vài hôm, thì được 
chị tôi giới thiệu cô này cô khác: thương 
tôi, bà muốn chọn người nâng khăn sửa trấp 
cho tôi. Thật sự, các cô và gia đình các cô, 
chẳng ai khoe khoang rằng mình sắc nước 
hương trời, hay giàu có ruộng cò bay thẳng 
cánh, hay công dung ngôn hạnh thế này thế 
kia. Nhưng người muốn môi giới thì rổn 
rảng khua đồng tiền trong ngân hàng, làm 
cho vật vô tri biết nói, rao công dung ngôn 
hạnh. Điều này làm tôi khó chịu. Tôi có 
cảm tưởng được đi “gả” cho những cô phú 
hộ, biết quản lý tài sản. Ba năm sau cùng ở 
Pháp, tôi có việc làm, làm giám thị  cho các 
trường trung học. Với đồng lương giám thị,  
tôi sống khá thoải mái. Cho nên, tôi không 
nghĩ cần một bà vợ tảo tần  (biết quản lý 
tài sản) để nuôi tôi. Cái cảm tưởng chuột 
sa hủ nếp làm cho tôi khó chịu. Gia đình 
lúc nào cũng là điểm tựa của tôi, và có khả 
năng bảo bọc cho tôi, cả những năm du học. 
Tôi cũng mong được là điểm tựa của mẹ, 
và các anh chị của tôi. Vậy tôi phải là điểm 
tựa cho chính mình trước đã, và nếu lập gia 
đình phải có khả năng lo cho gia đình mình. 
Sự ỷ lại ở cái thế, cái quyền, ở sự giàu có, ở 
nơi người khác có thể làm con người yếu đi.

Cha Viện trưởng  là người dễ mến. Suốt 
6 năm làm việc với ngài, cũng có nhiều 
mâu thuẩn, va chạm, nhưng chúng tôi vẫn 
giữ được một hòa khí, tốt  cho công việc 
làm của chúng tôi. Tuy nhiên, lúc bấy 
giờ, trên đồi Thiên An, và vài dịp khác, 
cái cảm tưởng bị “gả” trở lại với tôi. Xứ 
Huế không giàu, không có việc chuột sa 
hũ nếp, nhưng xứ Huế có cành vàng lá 
ngọc, thiên kim tiểu thơ, mà lòng tôi thật 
sự không nghĩ đến và cũng không mong. 
Tôi có nói, tôi muốn trở lại khuôn nếp, 
trong cái gia phong riêng của gia đình tôi, 

và điều này hẳn là trong phong tục tập quán 
của môi trường. Môi trường ấy là miền Nam 
đồng ruộng của những sông ngòi nước đục tanh 
mùi bùn, nhưng là nguồn sống của chúng tôi.

Vào nếp với tôi là chấm dứt cuộc đời con trai, 
chấm dứt mọi phóng túng, buông thả, để lập gia 
đình, có con cái, ổn định cuộc sống, cho mẹ tôi 
an tâm. Tôi cũng hiểu rằng trong cái nếp chung 
ấy, mỗi người một ý, nhưng rồi ai ai trong gia 
đình cũng phải hiểu rằng tôi đã lớn và theo đó, 
tôn trọng cái tự do của riêng tôi, trong đó có cái 
tự do chọn lựa người hôn phối của tôi. Cái khó 
là cái tâm lý bị “gả”. Tôi không quan tâm lắm 
về việc “ở rể”. Đâu đâu cũng có thể là nhà. Từ 
làng Trung Hiệp, quê ngoại của tôi, lên Vĩnh 
Long đã có khác biệt, từ Vĩnh Long lên Sài 
Gòn, tôi là “chú nhà quê lên Sài Gòn”, lạc lõng 
trong chợ đời tấp nập. Rồi Marseille, Toulouse, 
Paris. Tôi đã quen với những đổi thay. Thêm 
một lần nữa, thì nhằm nhò gì. Nhưng bị “gả” 
là không được. Và nàng cũng không bị “gả”.

Mời một người phụ nữ cùng tôi là bạn đời, 
vào cái nếp của gia đình tôi, làm tôi đắn đo. Tôi 
không dám nghĩ đến người thông thái. Tôi cũng 
không chấp nhận người mù chữ. Bình thường, 
càng có học, càng hiểu, càng dễ thấm thấu cho 
những giá trị mới. Tuy nhiên, đối với nhiều 
người, cái học có khi chỉ là một trang trí, như 
hột kim cương đeo trên tay hay lũng lẳng trên 
ngực, khoe khoang một sự giàu có kiến thức. 
Một con người như thế thường tự xem mình là 
“đỉnh cao”, theo đó khó hội nhập vào một nếp 
sống khác. Tôi không ngại cái dốt. Ai ai cũng 
mang một phần dốt của mình: hiểu biết của một 
người lúc nào cũng giới hạn, bên ngoài giới hạn 
này là cái dốt. Các “đỉnh cao” không nghĩ rằng 
mình dốt, nên khó học, không học được những 
thực tiễn của cuộc đời. Thật sự khó lắm. Khó 
tự bên trong, khó vì thiên kiến. Cái khó còn ở 
bên ngoài, khó vì người kia.  Ai ai cũng có một 
hình ảnh về mình và về người khác. Ở một xứ 
Huế mà các bà, các cô buôn gánh bán bưng lúc 
nào cũng trong một chiếc áo dài, ngay cả vào 
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mùa nóng bức, thì những hình ảnh này càng 
đậm. Linh mục, sư sãi, thầy giáo, cô giáo, 
công chức, thương gia,...phải thế này thế 
nọ. Lúc bấy giờ ở Huế có ba chiếc xe Mer-
cedez, thì đã có người nói vầy, nói khác, 
cũng vì những hình ảnh ấy nó trái với thông 
thường. Một hôm, khoảng 9 giờ đêm, tôi 
ra ngồi vệ đường trước nhà ăn hột vịt lộn, 
thì ngay hôm sau, ông anh đáng kính bên 
kia đường điểm mặt tôi: “hôm qua, anh mặc 
pyjama, ngồi vệ đường ăn hột vịt lộn, thầy 
giáo như vậy là không được.” Thêm một 
hình ảnh, cái không được của người thầy. 
Cái hình ảnh về mình, về người, về cái phải 
là của thế sự lắm khi là yếu tố phân cách tình 
người, nói riêng, phân cách  giữa chúng tôi

Trên đây, tôi có nói, trường Đồng Khánh 
là nơi đào tạo người phụ nữ thông thái. 
Càng thông thái, càng khó tìm người tương 
xứng. Ở cao nên khó có người vói tới. Khó 
hơn nữa là lúc bấy giờ nàng vừa rời Trường 
Đồng Khánh vào học Năm thứ nhất Trường 
Luật. Thường tình cứ chồng thêm một năm 
Đại Học thì giá cả chồng thêm, theo tỷ lệ 
thuận, mà hệ số tỷ lệ thì chắc chắn là lớn 
hơn 1. Thế nên càng khó vói. Đọc giòng 
này, tiện nội sẽ cương quyết phủ định. Nàng 
lúc nào cũng khiêm nhường, chẳng bao giờ 
làm cao. Thật sự, cao hay thấp, cành vàng 
lá ngọc, thiên kim tiểu thơ, hay con của dân 
dã, với tôi không có vấn đề. Hình như  tôi 

đáp ứng được những điều kiện cần để làm rể 
xứ Huế, cả làm rể Đồng Khánh. Cái khó là 
điều kiện đủ, cái khuôn mà nàng hình dung 
về người chồng của nàng. Thật khó mà đáp 
ứng đúng y như nàng mong muốn. Trong 
nàng tôi có biết trời trăng gì đâu. Vả lại, 
trong đời chỉ có cái gần đúng. Phải làm sao 
tạo ở nàng cảm giác rằng cái độ sai tiến mãi 
về không. Điều này cần cơ hội và thời gian. 
Có người vợ thông thái, không là chuyện dễ.

Duyên trời đưa đẩy; tôi gặp nàng trong 
một buổi sáng mát trời dễ thương, và sau 
đó chúng tôi có nhiều lần gặp nhau. Nàng 
có hiểu ý tốt của tôi, nhưng vẫn khư khư  
gọi tôi bằng thầy và xưng là con. Tôi thuộc 
Trường Sư Phạm và Khoa Học thì chẳng 
có mắc mớ gì với Trường Luật. Tôi có dạy 
nàng giờ nào đâu. Cách xưng hô thật không 
ổn. Ở xứ mà hoàng gia “thời” chớ không 
ăn, nhà quyền quí cũng xơi chớ không ăn, 
chỉ thường dân mới thật sự có ăn, thì không 
thể bắt quàng từ chỗ này sang chỗ nọ được. 
Bắt quàng từ trường Luật sang trường Sư 
phạm, hay Khoa học thì quả là hồ đồ, nếu 
không phải là có hậu ý không tốt. Không 
hậu ý tốt mà vẫn tiếp tôi. Đó là nghịch lý. 
Thật khó xử cho tôi. Nhưng may quá, gần 
tôi có Dzương Tiên Sinh, Ngài bảo:

“Cỗ nhân  có dạy: Nữ nhân thuyết “bất”, 
tức tha ý vị “khả năng đích”; Nữ nhân 
thuyết “khả năng đích”, tức tha ý vị “thị 
đích”. Nói  nôm na là:“Nếu một người nữ 
nói “không”, tức là “có thể” đấy ; Nếu 
một người nữ nó “có thể” tức là “chịu rồi 
đấy, cứ tiến tới.

Sông có cạn, núi có mòn, những chân lý 
khác của người đời đều như bọt biển, nhưng 
cái chân lý này thì không bao giờ thay đổi.” 
Nghĩ lại, suốt trên 15  năm ở trường, từ Đông 
sang Tây, không một thầy cô nào dạy cho tôi 
nguyên lý sinh tử và bất biến này của người 
xưa. May mà có tiên sinh dạy cho đúng lúc.

Bác Sĩ
VÕ VĂN CẦU, M.D. FACOG

Chuyên Sản Phụ Khoa
Board Certified of Obstetrics & Gynecology

***** 
Office: 14024 Magnolia St.  #104

Westminster, CA 92683
Phone: (714) 898-1375
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Nàng đã rõ ràng nói không. Cửa có đóng 
nhưng then có thể chưa  gài. Thầy và con, 
như  âm dương cách trở, nhưng tương sinh, 
như anh với em: không âm làm sao có 
dương, không em làm sao có anh,... Diễn 
dịch như vậy, thì rõ ràng là cửa bên trong 
đà mở khóa. “Đường đi khó, không vì ngăn 
sông cách núi, mà vì lòng người ngại núi e 
sông.” Câu này tôi cũng học ở Huế. Phải 
biết chuyên cần làm bài tập; dày công tiệm 
tu thì ắt có ngày đốn ngộ. Lúc bấy giờ tôi 
chưa biết tu với hành, dù rằng hằng ngày 
tôi vẫn tiếp cận với các linh mục, sư huynh; 
nhưng bài tập vốn là nghề của tôi: học toán 
lý hóa thì người bình thường ai cũng phải 
thường xuyên thực tập.

Tôi cũng có xin tiên sinh họ Dzương gieo 
cho một quẻ. Tiên sinh gieo hai lần cả hai 
lần đều là quẻ Càn, thuần dương, và động 
ở hào hai. “Hiện long tại điền, lợi kiến đại 
nhân.” Rồng còn kẹt trên ruộng, sự giúp đỡ 
của đại nhân. Tứ cố vô thân, nằm nghĩ mãi 
không biết  đại nhân nào đây. Anh Chủ Sự 
Phòng Văn Thư của Viện Đại Học, hay anh 
Chánh Lục Sự bên Tòa Án? Cả hai đều là 
bậc đàn anh khả kính, thương tôi rất mực, 
cả hai đều từng trải chuyện cố đô, không 
một ngỏ ngách nào mà chẳng biết, người 
thì trực tánh, người thì mềm dẻo, có dương, 
có âm, đủ cả, việc gì mà chẳng xong. Tuy 
nhiên, tôi linh tính bảo là chưa đủ.. Cha 
Viện trưởng? tôi không muốn ngài lại “gả” 
tôi cho nàng. Tôi cần thêm “đại nhân” giúp 
đỡ.  Nằm nghĩ mãi, nhìn lên trần, sực nhớ 
đại nhân phải là người ở trên. Quẻ thật là 
linh, ứng ngay vào hai ông bà ở lầu trên. 
Bà là Khoa Trưởng Luật Khoa, ông là 
giáo sư văn chương Anh của Văn Khoa, 
vừa ở lầu trên, vừa vai vế trên. Vậy là: 
Nàng dầu có kín cổng cao tường. Nhưng 
trời lại ban cho tôi cây thang và chiếc 
khóa, mà thang trời thì cao đến đâu cũng 
tới, khóa trời thì cửa nào lại chẳng mở ra.

Con người vốn là nghịch lý. Đâu đâu 

cũng vậy. Nhưng rõ nét hơn hết là ở Huế. Giữa 
thiên nhiên nên thơ và thanh bình, trước mặt 
Đại Nội  là Núi Ngự, Sông Hương, bên trái 
có Phá Tam Giang là Thanh Long, bên mặt 
có Trường Sơn là Bạch Hổ, giữa một địa thế 
đẹp như vậy, thì sừng sững một đồn lính, kiểu 
Vauban, lạnh lùng, vô duyên, cổ lổ, lạc loài, 
chẳng giống ai. Nhà vua vẫn muốn ở trong 
lòng dân chúng, vua tôi một lòng, ý vua là ý 
dân, ý dân là ý vua, nhưng cái đồn lính thô lổ 
làm vua tôi cách biệt, bên trong là hoàng tộc, 
triều đình, bên ngoài dân dã, mà cũng có thể 
là giặc, hoặc mầm của soán nghịch. Rồi những 
lễ nghi hoàng triều, màu vàng dành cho hoàng 
cung, rồng vua thì 5 ngón, rồng ở nhà dân, hoặc 
trong đình đám thì chỉ được 4 ngón, tế lễ vua 
thì phải lại hơn tế lễ ông bà một lạy.... Lắm kiểu 
cách, càng kiểu cách càng phân biệt sang hèn, 
quí tộc với thường dân, trong khi vận nước cần 
vua với dân như cá với nước. Nhà vua cần dân, 
ở trong dân hơn bất cứ lúc nào. Thế mà lắm 
hàng rào ngăn cách, nhất là thói quen kiểu cách 
biểu tượng cho một thể chế quân chủ chuyên 
chế tập quyền, trong lúc mà thực quyền đã ở 
nơi khác, trong lúc mà dân chúng thèm khát 
được thoát khỏi sự thống trị của ngoại bang.

Hình ảnh này không chỉ là của triều đình. Nó 
cũng là hình ảnh của các ông cha bà mẹ có con 
gái trong tuổi đôi mươi, nhất là ở đây. Lòng 
thì mong, muốn, cầu, và có khi còn nguyện 
cầu có một cậu trai “cù lần” dễ coi nào đó đến 
rước. Thế mà, vẫn kín cổng cao tường, treo giá, 
nếu có khả năng thì cũng làm một cái thành 
Vauban tí ti chung quanh nhà, để nói rằng tuy 
chưa là cung, chưa là phủ, nhưng cũng là giàu 
có, chức phận, nhưng là nhà”rơm rác”. Và chắc 
chắn là còn thêm những kiểu cách, thế này thế 
khác. Và người con gái, trong gia phong ấy,  
cũng vậy, lòng thì như mít sắp rụng, nhưng lại 
ngoảnh mặt tay xô. Đó là cái tâm lý của chàng 
Lục Vân Tiên làm màu: “Khoan khoan ngồi đó 
chớ ra. Đó là phận gái, đây là phận trai.”  Một 
câu nói mà hai tác dụng. Một: Tự tô mình là 
con nhà lễ giáo. Hai: Tạo nơi người kia phản 
ứng nghịch, họ muốn bước ra. Tôi đã bắt thang, 
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Phần trên đây là những khó khăn và thuận 
tiện cho “thuở ban đầu lưu luyến ấy” của 
chúng tôi. Có cái công của Trường Đồng 
Khánh đánh bóng cái học thời nay, nhờ 
đó tạo cho tôi nhiều thuận tiện, dầu rằng 
nhà trường cũng có xây dựng những bức 
tường tiên kiến ngăn cách tình đời.

Phần kết xin dành một điểm riêng về cuộc 
sống vợ chồng của người rể Đồng Khánh. 
Chúng tôi hẹn nhau là người tình, người 
bạn đời tri kỷ, người mẹ, người cha của 
các con chúng tôi. Và chúng tôi thực hiện 
lời hẹn ước. Những khó khăn, cách trở bắt 
đầu từ đây. Nhìn ngoài, chúng tôi có những 
thuận tiện: cả hai đều là giáo chức, và 
không gặp cảnh chồng một nơi, vợ một ngả 
vì nhiệm sở ở hai thành phố xa nhau. Nói 
chung, với học sinh, sinh viên, với đồng 
nghiệp, phụ huynh, cấp trên, trời cho thuận 
giòng, thuận gió. Thuận cảnh có khi làm 
con người chậm lớn, chậm hiểu, chậm cảm 
nhận những đổi thay. Có thể vì cái truyền 
thống “không thầy đố mầy làm nên”, “tôn 
sư trọng đạo”, tiên học lễ hậu học văn”, nên 
lời nói và việc làm của chúng tôi được dễ 
dàng chấp nhận. Nhiều yếu tố khác trong 
cuộc sống thầy giáo, cho chúng tôi cảm 
giác rằng lúc nào chúng tôi cũng đúng, cái 
dạy đúng, lời nói đúng, giữ gìn đúng một 
khuôn mẫu hay mực thước ít nhiều theo 
qui định của nhà trường hay của xã hội.

Kết quả, tiện nội là một con người đúng. 
Bất cứ lời nói, việc làm của nàng đều “đàng 
hoàng”, trật tự, ngăn nắp, đâu ra đó, và 
có lý do vững chắc. Nàng không bao giờ 
chậm, trễ, chẳng qua là vì quá bận, không 
có thời gian. Nàng chẳng bao giờ sai, mọi 
việc có cái lý của nó, và cái lý của nàng về 
sự việc lúc nào cũng vững như bức tường 
thành Huế. Điều này làm tôi khó chịu. Và 
vì cái lỗi không thể nào là ở tiện nội. Vậy 
cái lỗi phải ở nơi khác, nói riêng 6 năm 
ở Trường Đồng Khánh đã tôi-luyện nàng 

không để lên hỏi ông trời mà để “hỏi” nàng, 
cũng vì cái “khoan khoan” tương tự. Nàng 
giăng cho tôi  cái bẫy Vân Tiên. Tôi thơ ngây 
tôi dễ tin, vào bẫy một cách dễ ợt. Nàng thích 
thú được mồi, tôi cũng thích thú làm mồi.

Tuy nhiên, thói quen khó bỏ, những kiểu 
cách, thế này, thế khác, thường là do thái độ 
phòng ngự, đóng kín, xây quanh mình một 
thành lủy Vauban kiên cố lấy cơ sở trên khuôn 
vàng thước ngọc của thánh hiền, trên thuần 
phong mỹ tục. Những thứ ấy có làm cho chúng 
tôi khá vất vả trong duyên tình và trong cuộc 
sống vợ chồng. Về điều này thì Trường Đồng 
Khánh góp phần không nhỏ. Nhà trường đồng 
lõa với gia đình, không để trẻ thơ sống và phát 
triển trong cái tự nhiên của chúng. Phải tạo ở 
chúng một hình ảnh mà chúng phải đạt đến, 
lợi danh tài sắc, và tôi luyện ở người con gái 
ý chí và quyết tâm bảo vệ an toàn bản thân. 
Đừng thế này, đừng thế khác. Người dưng khó 
biết. Phải dè dặt, giữ khoảng cách. Kinh nhật 
tụng. Tôi không có điều gì chê trách về việc 
này. Tuy nhiên, bệnh nhà vua ở bên trong, do 
cái nhục mất nước, sanh nhức đầu, chóng mặt, 
nổi nhọt, thì xây làm chi các bức tường Vauban, 
đặt làm chi những khẩu đại bác chỉa ra ngoài. 

Cuộc sống vốn bất toàn, đổi thay và dang 
dỡ. Nhờ đổi thay nên có cái mới, cuộc sống 
mới không buồn chán, nhờ dang dỡ nên mới 
cầu toàn, cố gắng tiến mãi về cái thiện. Không 
một đổi thay nào không có những hiểm nguy 
của nó. Muốn tập đi phải có té bổ. Muốn lái 
xe, phải chấp nhận có thể gặp tai nạn. Thế 
nhưng quí bà lại không chấp nhận hiểm nguy, 
dày công xây chung quanh năm ba hàng dậu. 
Gần dây thôi, tôi giựt mình thấy cha con chúng 
tôi đều trong vòng thành Vauban của tiện nội 
tự lúc nào mà chẳng hay. Năm ba hàng dậu 
có nhằm nhò gì với những hiểm nguy tất yếu 
trong giòng đời. Thế mà dày công xây đấp để 
tự giam mình và chồng con mình trong đó.

Lời Kết. 
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trong cái đúng, rồi thêm 4 năm để nàng 
thực tập dạy đúng, nói đúng, làm đúng. Tuy 
nhiên, đó cũng là cái may vô cùng cho tôi. 
Nàng đã đúng thì người khác nàng phải sai. 
Có ai giống ai đâu.  Nói riêng, tôi, người 
hàng ngày bên nàng, ắt phải sai bét. khởi 
đầu rất bực bội, nhưng dần dần ngộ ra đó 
là cái may vô cùng. Sai ắt phải sửa, có sửa 
mới có tiến triển. Nàng thấy tôi sửa, nàng 
cũng vui, và theo cái vui ấy là vui cả nhà. 
Và cũng có khi nàng nhìn lại, nàng cũng sửa 
cho đúng hơn. Ở đây thì rõ ràng rằng công 
lớn là ở nơi tiện nội.

Sau cùng, với những người đồng cảnh 
với tôi, làm rể Đồng Khánh, xin nhớ những 
nguyên lý sau đây:

1. Mình lúc nào cũng sai để sửa để vui nhà 
vui cửa, và nhất là để cho bà, đã đúng, sửa 
cho đúng hơn.
2. Phải biết đến một ngày nào đó chồng vợ 
con cái ở trong một vòng rào Vauban an 
toàn nào đó.
3. Phải biết dễ thương với con người khó 
thương: có thể họ rất cần điều này hơn bất 
cứ ai.
4. Không nhất thiết phải tham gia vào một 
cuộc cải vả, dầu có được mời hay thách 
thức. 

Đó là những lời dặn dò của người đi trước. 
Riêng tôi, thì bún bò Huế mụ Rớt ở Đường 
Phạm Hồng Thái, chẳng đâu bằng, và cũng 
chẳng món ăn nào đậm đà hơn. Tuy nhiên, 
muốn thật ngon, thì đừng xơi, đừng thời mà 
phải ăn. Cay, mặn, nồng đã có, nhưng phải 
cắn thêm ớt trái, ăn xong mồ hôi nhuể nhải, 
thì  mới biết vị ngon đến thế là cùng. Làm rể 
Đồng Khánh cũng tương tự, cũng phải chịu 
chơi, cũng chua cay nồng mặn, cũng đổ mồ 
hôi. Nhưng có khác một tí, cái chua cay nồng 
mặn ấy, không được ăn vội ăn vàng, mà 
phải xơi, thời, nhâm nhi như người thế tộc.

Nguyễn Văn Trường

Vợ chồng 
Hai người bạn tâm sự với nhau. ‘Buồn quá 
cậu à. Vợ tớ cứ nhắc tới mấy người chồng 
cũ của cô ấy’.
‘Thế là còn may đấy. Vợ tớ tệ hơn kia. Cô 
ấy cứ luôn mồm nói tới mấy anh chồng 
tương lai’.

Người đầu tiên 
Sau buổi lễ, cha đạo hỏi một đám đông các 
con chiên đàn ông của mình: 
- Ai trong số cac con không hài lòng với vợ 
của mình, hãy đứng dậy? 
Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một người vẫn 
ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta 
thân mật nói: 
- Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và 
hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng 
khen. Tiếc là trên đời người như con còn 
hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp 
... 
- Thưa cha- Người kia đáp- Con không 
dám nhận lời khen của cha ạ. Số là con bị 
vợ đánh què, không đứng dậy được! 
 

Vui Cười
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Y Sĩ Biệt Kích Dù Lôi Hổ
(Nha Kỹ Thuật /Tổng Tham Mưu Kon Tum - Mùa Hè Đỏ Lửa.)

(Tưởng nhớ hương hồn Y Sĩ Trung Tá Bửu Trí, Trung Úy Sĩ Quan Trợ 
Y Ngọc.)

Tôi tuy thuộc vào hạng nhỏ con và thường 
bị bạn bè gọi là “Sữa” nhưng lại rất thích binh 
chủng Nhảy Dù. Thường mơ ước rằng khi ra 
trường sẽ là một Y Sĩ Nhảy Dù. Đọc truyện Y Sĩ 
Tiền Tuyến của Bác Sĩ Trang Châu tôi lại càng 
thêm mơ mộng. Tôi thích đi nhảy dù vì thích bận 
đồ rằn ri, đội nón đỏ, có huy hiệu nhảy dù trên 
ngực áo. Thấy các quân nhân Nhảy Dù chiều 
thứ 7 dạo phố với các nữ sinh thật là thơ mộng.

Cũng vì thích màu áo mà tôi sém chút 
nữa là hòm gỗ cài hoa! Tuổi trẻ có những tư 
tưởng lạlùng mà sau nầy về già suy nghĩ lại 
mới biết sợ, không nên “giỡn mặt tử thần,” 
đúng là “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Tôi nhập ngũ vào cuối năm 1971 khóa 13 Y sĩ 
trưng tập thụ huấn quân sự tại trường Bộ Binh 
Thủ Đức. Trong thời gian này, thỉnh thoảng 
có một số Y Sĩ Nhảy Dù về thăm các bạn YK 
Sài Gòn. Ôi nón đỏ, bộ đồ trận rằn ri, trông 
thật là oai phong lẫm liệt. Tôi thầm hy vọng 
là khi chọn nhiệm sở sẽ có 1, 2 chỗ Nhảy Dù. 
Rồi thời gian thụ huấn quân sự và Hành Chánh 
Quân Y cũng trôi qua và ngày chọn nhiệm sở 
cũng đến. Các bạn Dược Sĩ Trưng tập được 
chọn nhiệm sở trước Y Sĩ trưng tập 2 ngày. 
Tình cờ tôi gặp Dược Sĩ Sơn cùng khóa 13. 
Anh cho biết là anh chọn Nha Kỹ Thuật/TTM. 

Sơn cho tôi biết là Nha Kỹ Thuật đồn trú ở 
Phú Thọ Sài Gòn. Khi tôi nói là tôi chỉ thích đi 
Nhảy Dù thì Sơn nói đây cũng là Nhảy Dù Lôi 
Hổ, tôi hỏi thêm chi tiết và có ý định chọn NKT.

Đến ngày chọn đơn vị tôi nhìn lên bảng đen 
thì thấy có một chỗ NKT và một chỗ Sư Đoàn 
Nhảy Dù và tôi được xếp hạng 16 trong số gần 
100 Y Sĩ trưng tập. Tôi không hề để ý đến các 

chỗ như Tổng Y viện, Quân Y Viện hay 
Bệnh Viện Dã Chiến, Bệnh Viện Tiểu Khu 
mà chỉ cầu mong là đến phiên mình chọn 
đơn vị sẽ còn có NKT hay Sư Đoàn Nhảy dù.

May thay, các bạn trước tôi chỉ lo 
chọn QYV, TYV, hay BVTK, đến phiên 
tôi vẫn còn chỗ NKT. Tôi vội vã chọn 
NKT sau khi được Y Sĩ Đại Tá Châu 
xác nhận là có nhảy dù ở NKT. Thế là 
tôi đi mua ngay nón đỏ và bộ đồ rằn ri.

NKT/TTM là danh xưng ngụy trang của 
một đơn vị gọi là Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh 
Ngoại Lệ, ngang hàng cấp Sư đoàn Tổng 
Trừ bị với cấp số Thiếu Tướng làm Tư 
Lệnh. NKT gồm nhiều đơn vị khác nhau 
nhưng trong phạm vi bài viết này tôi chỉ 
nêu ra hai đơn vị quan trọng nhất đó là:

1. Sở Liên Lạc (Lôi Hổ): Bộ Chỉ Huy đồn trú 
tại Sài gòn, gồm 3 Chiến đoàn Xung kích 1,2,3.

2. Sở Công Tác (Hắc Long): Bộ Chỉ 
Huy đồn trú tại Sơn Trà, Đà Nẵng gồm 5 
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Đoàn Công Tác 11,68,71,72,75. Các Chiến 
Đoàn Xung Kích và Các Đoàn Công Tác 
có nhiệm vụ thả Toán thám sát vào các 
mật khu Cộng Sản để thâu thập tin tức 
tình báo, phá hoại các mục tiêu trọng yếu 
của địch. Trước năm 1970, nhiều Toán 
Thảm Sát Đặc Biệt Xâm nhập Bắc Việt 
bằng không vận hay hải vận để do thám. 

Vào thời tôi được tăng phái đến NKT thì 
các toán chỉ hoạt động ở miền Nam mà thôi. 
Mỗi Toán có khoảng 6 người được trang bị 
vũ khí đến tận răng.  Các hoạt động của 
NKT được giữ bí mật cho nên nhiều khi 
các quân nhân phục vụ trong NKT cũng 
không biết nhiệm vụ của các đơn vị bạn.

NKT có một Đại đội Quân Y đóng tại Phú 
Thọ Chợ Lớn, Y Sĩ Thiếu Tá Bửu Trí làm Y 
Sĩ Trưởng. Ngày tôi về trình diện thì ĐĐQY 
gồm có Bác Sĩ Trí, BS Ân, BS Nguyễn Văn 
Hưng và tôi. Ngoài ra còn có 4 Dược Sĩ, 
2 Nha  Sĩ, và 4 Sĩ Quan Trợ Y. Bác Sĩ Trí 
gốc Huế, người Hoàng Tộc rất hiền lành dễ 
thương, luôn bảo vệ và che chở cho đàn em, 
được sự quý mến và kính nể của thuộc cấp.

Sau khi trình diện đơn vị, tôi đi học nhảy 
dù ở trung tâm Long Thành, nhảy chuồng cu 
ở trại Hoàng Hoa Thám SĐND, 3 tuần huấn 
nhục “thích chạy bộ hơn đi bộ,” tôi được 
cấp bằng nhảy dù Việt Nam và Mỹ. Tôi rất 
thích nhảy Chuồng Cu, xin nhảy nhiều lần. 
Thật ra có một số quân nhân không dám 
nhảy chuồng cu, huấn luyện viên phải đẩy 
ra giùm, nếu sau 3 lần mà không dám tự 
động nhảy thì sẽ bị loại. Cảm giác nhảy ra 
khỏi máy bay C130 của không quân Mỹ, rơi 
tự do khoảng 5 giây, rồi sau đó dù bung ra, 
một mình bay lơ lửng giữa trời thật là tuyệt 
diệu. Một mình ta lơ lửng giữa trời mây! 
Làm việc ở Sài Gòn được vài tháng thì Mùa 
Hè Đỏ Lửa xảy ra. Chiến trận Bình Long, 
QuảngTrị ác liệt, máu lửa. Cuối tháng 3, 
1972, Y Sĩ Thiếu Tá Bửu Trí cho tôi biết là 

tình hình chiến sự ở Kontum gia tăng và sẽ tăng 
phái tôi lên Chiến Đoàn 2 Xung Kích Lôi Hổ 
ở Kontum. Thế là tôi khăn gói lên đường ngay.

Chiếc máy bay C46 của Air America vừa hạ 
cánh xuống phi trường Kon Tum thì bị pháo 
kích lập tức. Có một số thương vong nhưng tôi 
may mắn OK. Trung úy Niệm, Sĩ Quan Trợ Y 
chở tôi về doanh trại CD2XK ở B12 phía Nam 
của Kontum. Vừa đến Bệnh Xá thì thấy các cố 
vấn Hoa Kỳ đang thu dọn để lên đường ra khỏi 
Kontum vì tình hình rất nguy hiểm. Họ để lại 
cho tôi toàn bộ thuốc men và thực phẩm. Mấy 
ngày đầu tôi lo tổ chức bệnh xá để tiếp nhận 
thương bệnh binh. Lúc rảnh rỗi thì lái xe đi 
thăm Kontum. Thành phố nầy lúc đó còn tương 
đối yên tĩnh, cát trắng, có sông Dak bla nước rất 
trong nhưng chảy ngược? Xung quanh là núi non, 
thành phố nằm ngay ở lòng chảo, rất dễ bị pháo 
kích, trông giống như Điện Biên Phủ ngày xưa.

Thành phố nói chung rất đẹp. Kontum chỉ 
cómột con đường độc nhất đi Pleiku về phía 
Nam, Quốc lộ 14, nhưng phải qua đèo Chu Pao 
thường hay bị Cộng Sản phục kích và đóng chốt 
nên chỉ có thể đi thoát bằng máy bay mà thôi.

Hàng ngày tôi khám bệnh cho quân nhân và 
gia đình, cấp thuộc hành quân, huấn luyện cấp 
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cứu cho Y Tá , dân sự vụ khám bệnh cho người 
thiểu số ở buôn Thượng. Người dân ở đây rất 
đỗi hiền lành. Họ mời tôi uống rượu cần, nhưng 
tôi không thích uống rượu, chỉ nhấm nháp lấy lệ 
mà thôi. Tất cả chúng tôi đều phải học cách xử 
dụng và thực tập bắn súng chống xe tăng M72.

Tôi quen thân với nhiều sĩ quan Không Quân, 
họ cho tôi làm Co-pilot đi rước toán khi công 
tác về. Mỗi lần rước có 2 trực thăng UH1B và 2 
gunship. Bay vòng vòng một lúc thì thấy panel 
của toán ở dưới bìa rừng. Thế là chiếc UH1B 
vội vàng nhào xuống để rước toán, trong khi 
gunships chúc lên chúc xuống sẵn sàng bắn che 
cho toán. Viên sĩ quan ban 3 khuyên tôi đừng 
có chơi dại như vậy, vì lỡ người pilot chính bị 
thương hay chết thì làm sao tôi lái máy bay một 
mình được, tính mạng tôi sẽ coi như hui nhị tì.

Pháo kích của Cộng Quân xảy ra thường 
xuyên, cứ 2, 3 đêm một lần. Bị thương nhẹ thì 
tụi tôi săn sóc tại chỗ, nặng thì gửi đi Bệnh Viện 
Tiểu Khu hay Quân Y Viện. Chuyện cười ra 
nước mắt là một đêm kia, khoảng 10 giờ tối, tôi 
nghe một tiếng nổ lớn rồi sau đó có tiếng lính 
gọi: Bác sĩ ơi, có một con bò đạp mìn ở hàng rào 
phòng thủ, đùi của nó bị bay vào ngay trại, chúng 
ta sẽ có thịt bò ăn rồi, nhưng sau đó xem lại té 
ra là thịt người, có lẽ của trinh sát hay đặc công 
Cộng sản! Có khi buổi tối tôi phải đi đỡ đẻ. Có 
lúc có người tự tử... Công việc tương đối nhàn.

Lực lượng phòng thủ Kontum chỉ có sư 
đoàn 22BB, gồm 2 trung đoàn và Bộ Tham 

mưu Sư Đoàn được dời lên Tân Cảnh để 
giao chiến với sư đoàn 320 và sư đoàn 
2 của CS Bắc Việt. Quân Đoàn II được 
tăng cường thêm Biệt Động Quân để 
củng cố vững chắc đồn Ben Het, cửa 
ngõ đi vào lãnh thổ QĐ II, Quân Khu II.

Đại Tá Lê Đức Đạt Tư Lệnh SD 22 
làm Tư Lệnh Mặt trận Tân Cảnh được 
một tuần lễ thì địch bắt đầu tấn công lẻ 
tẻ. Đại Tướng Cao Văn Viên liền tăng 
phái cho Đại Tá Đạt một Lữ Đoàn Dù.

Ngày 04/14/1972 CS tấn công vào căn cứ 
Charlie. Trung Tá Nguyễn Đình Bảo, Tiểu 
Đoàn Trưởng TĐ 11 Nhảy Dù bị một hỏa tiễn 
122 trúng vào hầm chỉ huy làm ông tử trận. 
(Bài hát Người ở lại Charlie của TrầnThiện 
Thanh) và quân ta phải rút ra khỏi Charlie.

Ngày 04/20/1972 Đại Tướng Viên rút Lữ 
Đoàn Dù tại Kontum để tăng cường cho mặt 
trận Quảng Trị nên tình hình tại Tân Cảnh 
bắt đầu đen tối thêm. Tôi nhìn Lữ Đoàn Dù 
rút đi mà cảm thấy tê tái vì Kontum không 
còn lực lượng Tổng Trừ Bị nào nữa, chỉ còn 
sư đoàn 22 mà thôi. Tất cả Sư đoàn Nhảy Dù 
và TQLC đều dành riêng cho Quảng Trị và 
Bình Long. Kontum chỉ vào hàng thứ yếu, 
không quan trọng bằng hai mặt trận kia?

Ngày 04/23/72 mất Dakto rồi 
Ben Het. Ngày 04/24/1972 mất Tân 
Cảnh, Đại Tá Đạt mất tích hay tự sát?

Trong bài viết về Mặt Trận Tân Cảnh, 
Kontum1972, Đại Tá Trịnh Tiếu cho biết 
Tư Lệnh Quân Đoàn II, Trung Tướng Ngô 
Dzu và cố vấn Hoa Kỳ John Paul Vann có 
kế hoạch dụ sư đoàn 320 CS Bắc Việt vào 
vùng Tân Cảnh, Dakto để tiêu diệt bằng 
B52. Rất tiếc là vì có bất đồng ý kiến giữa 
Tướng Ngô Dzu và John Paul Vann về việc 
bổ nhiệm tân Tư Lệnh sư đoàn 22 (cho Đại 
Tá Lê Đức Đạt thay vì Đại Tá Lê Minh 
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Đảo) nên trong những ngày 04/21, 04/22 và 
04/23/1972, lúc Cộng quân tấn công ào ạt 
với chiến xa vào Tân Cảnh, JP Vann đã từ 
chối xử dụng B52, và Tân Cảnh thất thủ.

Sau khi mất Tân Cảnh,  bệnh tim của 
Tướng Ngô Dzu trở nặng, ông yêu cầu 
TT Thiệu cử người thay thế,  TT Thiệu 
chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn 
làm Tư Lệnh QD II, Quân Khu II và 
Tướng Toàn đồng ý tử thủ Kontum.

Mỗi ngày tôi đều đi họp tham mưu với 
Trung Tá Tiên CHT. Tình hình Kontum càng 
ngày càng tồi tệ hơn. Lần lượt các căn cứ bảo 
vệ như Võ Định, Dakto, Tân Cảnh, Charlie, 
Delta đều bị mất vào tay địch. Sau khi Tân 
Cảnh mất, Sư đoàn 22 BB gần như tan rã. 
Kontum trở thành tiền đồn. Dân chúng nhốn 
nháo chuẩn bị tản cư, mà chạy đi đâu bây 
giờ? Tôi có ghé thăm Bệnh Viên Tiểu Khu 
(BV Dã Chiến?) Kon Tum thì thấy BV bỏ 
trống không còn gặp ai, có lẽ đã di tản rồi.

Trước tình thế nguy ngập, Tư Lệnh Quân 
Đoàn II điều động Sư Đoàn 23 BB từ Ban 
Mê Thuột lên cố thủ Kontum. Trong dịp 
nầy tình cờ tôi gặp lại BS Nguyễn Khanh 
YKH4, là Y Sĩ của Sư Đoàn 23 BB di 
chuyển trên QL 14 ngang qua doanh trại 
của tôi để tăng viện cho Kontum. Sau đó 
vài ngày đèo Chu Pao bị Cộng quân chiếm, 
đóng chốt nên Kontum đã bị baovây.

Ngày 05/13/1972, Trung Tá Tiên cho 
biết là đêm nay quân Bắc Việt sẽ tấn công 
dứt điểm Kontum. Ông ta nói là ông đã 
làm chúc thư cho gia đình rồi, có nghĩa 
là tính mạng của chúng tôi có thể chấm 
dứt đêm nay. Lúc đó tôi cũng lo sợ không 
biết là đêm nầy mình sẽ bị thương, hoặc 
chết hoặc sẽ bị bắt là tù binh? Tôi dặn 
dò anh em Quân Y chuẩn bị thuốc men, 
hầm trú ẩn và phân công việc tản thương.

Suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Vào 
khoảng 5 giờ sáng 05/14/102 thình lình tôi 
nghe từng loạt tiếng nổ kinh thiên động 
địa, đồ đạc trong bệnh xá đổ nhào. Tiếng nổ 
liên tục làm ù tai và hất văng tôi xuống đất. 

Sau này tôi mới biết là 25 phi vụ B52 được 
thả xuống 3000 quả bom đủ loại vào các vị 
trí của quân Bắc Việt gây thiệt hại nặng nề. 
Ngày 05/14/1972 trận chiến vẫn còn tiếp 
diễn ở phía Bắc thị xã Kontum. Đủ loại phi 
cơ Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt là Phantom 
F4 liên tục thả bom bắn phá quân CS chỉ 
cách chúng tôi khoảng 500m. Một chiếc Sky-
raider của Không Quân Việt Nam bị bắn rớt 
và phi công đã hy sinh. Một chiếc Skyraider 
khác cũng bị bắn rớt, nhưng phi công nhảy 
dù an toàn và được lính Lôi Hổ cứu thoát.  

Sau đó mặt trận Kontum coi như được giải tỏa. 
Xin cám ơn B52. Một phái đoàn Nha Kỹ Thuật 
gồm cả Bác Sĩ Bửu Trí, Y Sĩ Trưởng NKT và 
SQTY Trung úy Ngọc định đến thăm viếng và ủy 
lạo chúng tôi nhưng rủi thay máy bay bị bắn rớt 
, không một ai sống sót. Tôi vừa mừng vì thoát 
chết nhưng rất buồn khi được tin BS Trí, người 
đàn anh đáng kính, và Trung úy Ngọc đã ra đi.

Khi bước vào tuổi già con người ta hay hoài 
niệm chuyện cũ, thường tự hỏi tại sao mình có 
thể có những quyết định đầy nhiệt huyết, bất 
cần, thời trai trẻ. Nhưng những cái “ngông” 
đó lại là những kỷ niệm sâu đậm đáng nhớ 
nhất của một kiếp người, nhất là kiếp trai 
thời loạn. Để thỉnh thoảng vẫn làm tôi bâng 
khuâng nhớ lại, nhất là những lúc tháng Tư về.

9/2017 (updated)

Y Sĩ Trung Úy Bùi Cao Đệ YKH-4

Tài Liệu Tham Khảo:
1. Trung Tá Lữ Triệu Khanh. Lịch Sử Nha Kỹ Thuật/BTTM/QLVNCH
2. Đại Tá Trịnh Tiếu: Mặt trận Tân Cảnh, Kontum,1972
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Vá và Vàng
Đăng Trình

1946-Con Vá

Tin cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu 
làm thành phố Huế xôn xao. Ủy ban nhân 

dân ra lệnh đồng bào tản cư. Gia đình Dì tôi 
và Mẹ tôi cùng thuê một chiếc đò để đưa mọi 
người về Kế Môn, có Cậu bà con tôi ở đó. Ai 
cũng được dặn dò chỉ được đem theo những thứ 
rất cần thiết. Cái cần thiết nhất của tôi lúc bấy 
giờ là con Vá, con chó thân yêu và trung thành 
của tôi. Nó không chỉ là người bạn mà còn là 
người bảo vệ của tôi, nhờ nó mà không có đứa 
trẻ nào trong xóm dám ăn hiếp tôi, cứ mỗi lần 
đánh bi, đánh đáo, hễ có đứa nào sừng sộ, muốn 
gây lộn, đánh đập tôi là nó lại chạy đến bên 
cạnh nhe răng ra, đứa nào cũng sợ hết. Vì từ 
Huế về Kế Môn cũng khá xa mà vì sợ máy bay 
Pháp nên đò chỉ chèo về đêm, chủ đò không 
chịu cho đem con Vá theo, Dì tôi và Mẹ tôi 
cũng vậy. Tôi phải khóc lóc năn nỉ thiệt nhiều, 
cuối cùng họ bằng lòng với điều kiện tôi phải 
giữ không cho nó sủa bậy và không làm dơ bẩn 
đò. Đi đến nơi xa xôi một mình làm sao tôi có 
thể không có con Vá được.

Xa lìa một thành phố đông đảo, nóng nực, 
không khí nặng mùi chiến tranh, để trở về 
vùng quê yên tĩnh, gió mát trăng thanh, chợ 
búa còn nhộn nhịp, dân chúng còn vui vẻ chăm 
lo việc đồng áng, chúng tôi ai cũng cảm thấy 
nhẹ nhàng, và ngày nào tôi cũng chạy rông 
cùng làng với con Vá. Đùng một cái, tin Tây 
về Thanh Lương, cả làng xôn xao chuẩn bị. 
Thanh niên phải vào đội du kích, hằng ngày 
mang theo dao, gậy mã tấu ra đình làng để tập, 
thiếu niên cũng được tập để vào đội liên lạc. 
Tôi vì nhỏ con và ốm yếu nên được miễn. Các 
lò rèn trong làng được lệnh phải làm thật nhiều 
mã tấu. Các gia đình phải chuẩn bị sẵn sàng 
mọi thứ để khi Tây đến thì rút hết vào trong 
rú, đốt nhà, đốt chợ theo đúng chính sách tiêu 
thổ kháng chiến mà trên đã ban xuống. Tôi thấy 

gia đình của Dì tôi và Mẹ tôi lo sợ ra mặt, 
nhưng dân trong làng nhất là Cậu tôi thì lại 
có vẻ rất hăng say, chỉ chờ Tây đến là đánh. 

Nhưng rồi cái ngày đau buồn nhất của tôi 
đã đến. Vì sợ các cuộc hành quân của bộ 
đội và du kích bị lộ, các gia đình được lệnh 
phải giết chó và cái ngày cuối cùng phải 
giết chó đã định. Có lẽ biết tôi rất thương 
con Vá nên muốn cho tôi được sống với nó 
thêm ít ngày mà chưa ai nhắc chuyện đó với 
tôi, nhưng tôi vô cùng hoảng hốt, phải làm 
sao cứu sống nó, giết nó chẳng khác gì giết 
tôi. Sáng ngày đó khi mọi người còn ngủ tôi 
xuống bếp lấy mấy củ khoai rồi cùng con 
Vá chạy ra khỏi làng đi vào trong rú, tìm 
một lùm cây thật kín chui vào. Tôi ôm chặt 
con Vá vào người, nhìn nó mà lòng đau như 
cắt, tôi nói với nó: mình có mấy củ khoai, 
ráng ăn đỡ, chịu đói trong ít ngày, yên ổn rồi 
mình sẽ trở về. Hình như linh tính nó cho 
biết có cái gì rất nguy hiểm đang đến với nó, 
nó nằm im và lộ vẻ rất sợ sệt. Trưa lại khi 
tôi đang bẻ củ khoai để cho nó một nửa, tôi 
một nửa thì nghe tiếng lao xao và tiếng gọi 
tên tôi ở đằng xa, mọi người đang đi tìm tôi. 
Con Vá vùng đứng dậy, người tôi run lên, 
tôi bật khóc và khóc thành tiếng. Người thấy 
chúng tôi trước nhất là Mẹ tôi. Mẹ chui vào 
lùm cây, ôm lấy tôi, lấy vạt áo lau nước mắt 
cho tôi, lấy tay xoa đầu tôi rồi xoa đầu con 
Vá, Mẹ nói: về đi con, không ai giết nó mô.

Tôi và con Vá về lại nhà. Mẹ tôi lấy cơm 
cho tôi ăn; Mẹ tôi cũng múc cho con Vá 
một đọi cơm đầy, chan cho nó một ít nước 
cá và trộn cho nó một cái đầu cá. Tôi tìm 
một sợi dây cột nó vào tay tôi. Ai nhìn tôi 
cũng có vẻ thương hại, nhưng không ai nói 
ra một lời. Cuối cùng Cậu tôi đã đến tìm 
tôi, nói chuyện với tôi: Con thương con Vá 
lắm phải không? Cậu cũng thương nó lắm, 
nhưng hiện giờ làng mình đang lập phòng 
tuyến chống Pháp. Cậu và các anh, các chị 
cũng như mọi người trong làng đều là du 
kích, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ 
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tổ quốc, giữ con Vá lại trong làng rất nguy 
hiểm cho họ, con đưa nó cho Cậu để gửi 
cho người quen của Cậu ở làng khác nuôi. 
Con thương Cậu, thương các anh các chị, 
các bác các chú trong làng, thương tổ quốc 
của con không? Tôi ngần ngừ, nhớ lại mới 
năm ngoái đây khi Nhật chưa đầu hàng mỗi 
trưa tôi cố gắng xin Mẹ một xu chạy qua 
ngả giữa mua cho được tờ Việt Nam Tân 
Báo  để đọc tin tức và đọc những bài viết 
về độc lập, tự do, tình yêu quê hương tổ 
quốc, tôi nhớ đến Cậu Bé, ở cạnh bên nhà 
tôi, người đã dạy tôi học và trước khi Cậu 
vào trường Thanh Niên Tiền Tuyến đã dạy 
tôi hát: xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, 
xếp bút nghiên coi thường công danh như 
phù vân…, tôi cũng nhớ cái buổi chiều mưa 
lất phất bay, tôi đứng ở trước trường Khải 
Định cũ, đưa tiễn đoàn quân đầu tiên trong 
đó có Cậu Bé và một số lớn Thanh Niên 
Tiền Tuyến đi đến nhà ga trên đường Nam 
tiến. Nhìn họ hiên ngang vai đeo súng và 
ba lô, vừa đi vừa hát: Một là đi là không trở 
về, một là đi là không trở về… máu trong 
người tôi như sôi lên, trông sao cho mau 
lớn để tham gia chiến đấu với họ. Tôi có thể 
trả lời chắc chắn với Cậu tôi là tôi có yêu tổ 
quốc tôi, nhưng tôi không biết làm sao gắn 
liền tình yêu đó với mạng sống của con Vá 
được. Cuối cùng, mặc dầu biết 99%  Cậu 
tôi đã nói láo với tôi, tôi đã giao con Vá 
cho Cậu với 1% hy vọng còn lại, Cậu tôi sẽ 
đưa nó cho người khác nuôi. Chiều đó tôi 
khóc không ngừng nghỉ, bữa cơm tối nuốt 
không vô, Mẹ tôi gắp cho tôi mấy miếng 
thịt, tôi để lại, sợ rằng đó là thịt của con Vá. 

Tối đến tôi ra bờ sông, vừa ngồi xuống là 
lại khóc, vì con Vá không còn ở bên cạnh 
như thường ngày. Tôi nói: Vá ơi chắc bây 
giờ mi đã chết rồi, thôi để tau tìm trên trời, 
con sao nào sáng nhất là mi đang ở đó. Một 
sao băng xẹt qua, Vá đi rồi đó: Vá ơi thôi từ 
biệt! Mi hãy đi thật xa, thật xa, đừng bao giờ 
trở lại với loài người nữa, vì họ luôn luôn sẵn 
sàng để giết mi với những lời lẽ tốt đẹp nhất.

1975- Con Vàng  

Mùa thu năm 1975, tôi một mình trở về Huế 
để đi dạy lại như cũ. Bước chân vào căn 

nhà tôi đã từng sinh sống từ hồi thơ ấu mà bao 
năm nay tôi ít khi trở lại, tôi chẳng thấy ngỡ 
ngàng tí nào, phía trước Bà Cụ tôi cho thuê, 
phía sau giữ lại để có ai về thì ở. Hai vợ chồng 
người thuê nhà thấy tôi thì vồn vã lắm. Họ nói: 
Nghe tin Ông về chúng tôi ráng ở lại để trao 
chìa khóa cho Ông, ngày mai chúng tôi sẽ về 
quê để làm ăn, hiện nay mất biên chế không 
biết lấy gì mà sống. Số tiền thuê nhà còn thiếu 
của Bà Cụ chắc chúng tôi không trả được. Sợ 
họ áy náy tôi nói, trước khi đi không nghe Bà 
Cụ tôi nhắc chi đến chuyện tiền thiếu cả. Đang 
nói chuyện vui vẻ bỗng từ đằng sau vườn một 
con chó vàng, ốm nhom, ghẻ lở đầy lưng, cố lấy 
hết sức vừa chạy vừa rên, đến bên tôi chồm lên, 
ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ. Ồ con Vàng đây rồi, 
bảy tám năm rồi mi còn nhớ tau, lạ thiệt. Tôi 
nghĩ. Ông thuê nhà nhìn con Vàng rồi nói: Khi 
Bà Cụ đi chúng tôi vẫn nuôi nó bình thường 
nhưng từ ngày tiếp thu đến bây giờ tiền lương 
không đủ ăn rồi lại mất biên chế, tiền dành dụm 
càng ngày càng cạn, chúng tôi bị đói là thường, 
nên không còn cho nó ăn đầy đủ. Tôi cáo biệt 
hai ông bà xách vali vào nhà trong, con Vàng 
lẽo đẽo đi theo, tôi mở ngay vali, lôi ra ổ mì tôi 
đã mua ở sân ga, định để tối nay ăn, bẻ hết cho 
con Vàng. Sắp đặt mọi việc xong, tôi lấy cái 
khăn lông, cục xà phòng rồi kêu con Vàng chạy 
ra sông tắm. Tôi nhảy xuống nước, vẫy tay cho 
con Vàng xuống mà nó không xuống, ngày xưa 
khi nào tôi nhảy xuống tắm là nó cũng xuống 
theo, có lẽ lưng của nó bị lở. Nhưng hôm nay 
thế nào tôi cũng phải tắm cho nó, tôi bẻ cục xà 
phòng làm hai, lấy một nửa, dội nước và chà 
xát cho nó, nó đau, rên lên nhưng không chống 
cự. Vàng ơi, có lẽ mi không bao giờ nghĩ rằng 
có ngày mi được Cậu Chủ tự tay săn sóc như 
thế này. Tối lại nằm ngủ trên phản ngựa, thấy 
con Vàng nằm yên ở dưới chân. Tôi buồn buồn 
nghĩ thầm, trong đời của mình ngoài mẹ mình 
không biết còn ai thương và trung thành với 
mình như con Vàng.
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Ông bà thuê nhà dọn đi thì gia đình bà chị bà 
con của tôi dọn đến. Vì không muốn làm phiền 
Chị, tôi ăn hai bữa cơm tại quán cơm tháng, 
nhưng tôi có đưa cho Chị một ít tiền để nấu thêm 
cho con Vàng. Chị tôi làm ở nhà thương nên tôi 
nhờ Chị xin một ít thuốc xức cho nó. Thế là 
tôi và Chị tôi hợp sức săn sóc và nuôi nấng nó, 
chỉ vài tháng sau, nó đã lấy lại sức, lưng không 
còn ghẻ lở, thân hình cũng không còn ốm tong 
teo nữa. Không biết cả ngày nó làm gì nhưng 
chiều lại đạp xe về đến cửa là thấy nó nằm ở 
cửa, mõm đặt lên bậc thềm vừa rên vừa ngoe 
nguẩy đuôi mừng tôi, chờ cho đến khi tôi bước 
qua khỏi thềm nó mới đứng dậy, tiếp tục ngoắc 
đuôi và theo tôi. Hằng tháng nhu yếu phẩm lãnh 
được tôi đều đưa hết cho bà chủ quán, do đó mà 
cứ mỗi tháng tôi có một bữa ăn đặc biệt, cơm 
thì vẫn độn khoai, sắn hay bo bo, nhưng đồ ăn 
có thêm được vài miếng thịt nhỏ. Ngày đó thế 
nào tôi cũng để dành cho con Vàng một miếng.

Hôm nay thì rất đặc biệt, không phải là miếng 
thịt nhỏ mà là tóp mỡ, tôi có được món cơm 
bobo trộn tóp mỡ. Tôi lấy riêng tóp mỡ ra, đem 
hết về cho nó. Trên đường đi tưởng tượng khi nó 
ăn, ngoe nguẩy đuôi như thế nào, ăn xong liếm 
mép rồi nhìn lên tôi để xin thêm như thế nào 
mà đã thấy vui rồi. Đạp xe đến nhà nhìn lên cửa 
không thấy hình bóng của nó, có cái gì xảy ra 
cho nó rồi. Tôi vội vã vào nhà hỏi mấy đứa con 
của Chị tôi, không ai biết, tôi ra sau vườn kêu 
tên nó một lúc cũng không có. Thôi chắc nó đi 
đâu đó tối nó sẽ về, ai bắt nó làm chi. Sáng sớm 
mai lại nó cũng chưa về, tôi đi làm mà trong 
lòng rất lo âu, bồn chồn, cả ngày đó cứ trông 
đến chiều về để xem sao. Từ đằng xa ngó thấy 
cái mõm của nó trên bậc thềm, cả gánh nặng 
ngàn cân như trút ra khỏi người tôi, cái âm điệu 
rên rỉ của nó sao hôm nay nghe sao du dương 
quá vậy. Tôi đánh khẽ vào mông của nó rồi đi 
vào nhà, tôi tìm lại gói tóp mỡ tôi còn để dành 
trút cho nó ăn. Tôi chợt thấy một dây vải bị giựt 
đứt, cột vào cổ của nó. Ai đó đã bắt trói nó và 
nó đã dùng sức giựt đứt chạy về. Tôi nói: Vàng, 
từ nay về sau tau không cho mi đi nữa, sáng và 
tối tau dắt mi ra vườn, thì giờ còn lại tau cột mi, 

mi đừng trách tau, mi đi ra ngoài người ta 
sẽ giết mi để ăn thịt. Thế là tôi bắt đầu cột 
nó, những ngày đầu nó còn vui nhưng qua 
những ngày sau thấy nó có vẻ buồn quá, tôi 
đi về nó không còn mừng nhiều như trước 
nữa. Chiều đó tôi mở trói cho nó và nói: Tau 
thả mi đi gặp bồ của mi đây, ráng cẩn thận, 
và mau về. Và từ đó tôi không gặp được 
nó nữa. Hỏi thăm lối xóm thì họ nói, mấy 
lúc này xung quanh đây bị mất chó nhiều 
lắm, bộ đội đóng trong trường học, có con 
chó nào lọt vào là bị bắt làm thịt hết, ngày 
nào cũng nghe thấy tiếng chó kêu inh ỏi sau 
sân trường, hình như bộ đội cũng có nuôi 
một hai con chó, không biết có phải chính 
những con này đã rủ rê những con khác đến.

Vì những lo âu trong cuộc sống, cố 
gắng thích nghi với những thay đổi, cố 
giữ cái tâm niệm là dù với hoàn cảnh 
nào mình cũng sẽ ráng để thành người 
hữu ích, tôi không có thì giờ để nghĩ đến 
con Vàng, tôi nhanh chóng quên hẳn nó. 

Trời đã qua thu mà Huế vẫn còn rất nóng, 
như thường lệ tôi đem ghế ra bến sông sau 
vườn ngồi hóng mát, nhìn những chiếc đò 
chèo qua lại, thấy khung cảnh êm đềm yên 
tĩnh mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Thôi 
cứ để dòng đời trôi như dòng nước. Một 
áng mây đen bay qua che lấp mặt trăng, 
không gian tối sầm lại; tôi nhìn qua bụi 
cây nhà bên cạnh bỗng thấy một con chó 
đang chạy lại phía tôi. Tôi đứng dậy, buột 
miệng: Vàng mi về rồi hả. Nhưng không 
phải, đó chỉ là ảo giác. Tôi ngồi xuống thở 
dài, tau quên, người ta đã gỉải phóng cho 
mi rồi, và tự nhiên nước mắt tôi trào ra.

Đăng Trình
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Sám Hối Tội Ác 
BS. Mộng Hoa

Vài suy tư về tội ác đang hiện hữu trên 
đất nước Việt Nam hiện nay qua đọan phim 
ngắn mang tựa đề “Xưng Tội” (Confession) 
của Nam Hàn.

Phim được giải thưởng xuất sắc ở Mỷ 
và Ý về tội ác, sám hối và lòng vị tha. Nội 
dung câu chuyện: Tóm tắt như sau:

Hai cha con cậu bé dẫn nhau đi trên hè 
phố vào một buổi tối, bất thình lình một 
chiếc xe cam nhông lấn lên lề đường, đụng 
phải người cha. Tài xế lùi xe lại, thấy nạn 
nhân té nằm dài trên đường, mặc cho đứa 
bé trai cầu cứu và năn nỉ giúp cho cha mình, 
ông ta phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường 
vì quá  hoảng sợ. Kết quả cha đứa bé đã qua 
đời sau đó. Hai mươi năm sau, đứa bé đã trở 
thành một vị linh mục trẻ trong một nhà thờ. 
Người tài xế năm xưa. nay đã già, đến nhà 
thờ xưng tội với vị linh mục và cho biết ông 
bị ung thư giai đọan cuối, chờ ngày chết, 
muốn ra đi thanh thản và lương tâm không 
bị cắn rứt vì những chuyện ông đã làm trong 
quá khứ. 

 Người tài xế kể câu chuyện ông đụng xe 
rồi bỏ chạy mà không đứng lại cứu nạn nhân. 
Việc này đã làm ông hối hận, luôn bị ám ảnh 
trong hai mươi năm qua. Sợ rằng nếu không 
được tha thứ ắt ông không thể chết an lành 
được. Sau khi nghe câu chuyện, vị linh mục 
nhớ ra thủ phạm gây nên cái chết cho cha 
mình trong vụ đụng xe chính là ông già này. 
Quá đỗi cảm xúc, vị linh mục phản ứng khá 
gây gắt và lên án hành động bất nhân trong 
việc bỏ chạy khỏi hiện trường của người 
tài xế, không chở nạn nhân đến bệnh viện 
cấp cứu làm cha ông đã phải qua đời một 
cách oan uổng. Không lường trước sự phản 
ứng bất lình lình và gay gắt của vị linh mục, 

người tài xế vốn đã già yếu bị ngất xỉu.

 Trong lúc đợi người tài xế hồi tỉnh lại, vị 
linh mục đã trải qua một cuộc chiến tâm lý cực 
kỳ xung đột trong nội tâm, một bên là đứa con 
đang mang hờn oán người tài xế đụng chết cha 
mình, một bên là vị chủ chăn có lương tâm và 
trách nhiệm thay mặt Chúa để cứu rổi một linh 
hồn đang đau khổ, biết ăn năn sám hối trước 
giây phút trở về cỏi vĩnh hằng. Sau những dằn 
vặt nội tâm khá gay go, cuối cùng lòng vị tha 
bác ái của vị linh mục đã vượt thắng tâm óan 
hờn ích kỷ nhỏ nhen của đứa con trai về cái chết 
của cha mình 20 năm về trước. Đằng nào thì 
cũng không làm cho cha mình sống lại được và 
trước mắt là một người đang đau khổ cần được 
cứu rổi. Khi người tài xế tỉnh dậy, vị linh mục 
đã nói dối rằng ngay sau khi bị tai nạn cha ông 
đã được chở ngay đến một bệnh viện, được cấp 
cứu và hiện vẫn còn sống khỏe mạnh. Người 
tài xế thở phào ra nhẹ nhỏm, trút hơi thở cuối 
cùng, ra đi một cách êm ái, trên môi nở một nụ 
cười toại nguyện.

 Tội ác và tha thứ: Từ câu chuyện phim 
“Confession” trên, chúng ta liên tưởng đến tội 
ác đang gây ra trên đất nước Việt Nam rồi từ 
đó nhận định một phán xét hợp lý. Luật pháp 
thường dựa trên những yếu tố như mức độ 
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vi phạm, ăn năn sám hối để xét xử tội phạm.  
Quan niệm về đạo đức và tôn giáo có lẽ cũng 
vậy, người gây nên tội ác phải nhận chịu những 
nhân quả, nghiệp báo tương ứng hiện đời hay 
đời sau.

 Câu chuyện trên đây là một tai nạn mà người 
tài xế không cố ý, chỉ phạm một một sai lầm là 
bỏ chạy, không chở nạn nhân đến bện viện để 
cấp cứu, vậy mà ông đã cảm thấy hối hận và bị 
lương tâm cắn rứt hơn 20 năm. Sự ăn năn sám 
hối này đáng được tha thứ.

 Hiện nay tại Việt Nam nhiều trường hợp tài 
xế gây tai nạn chết người, họ bỏ chạy để tránh 
rắc rối, khỏi bồi thường cho nạn nhân. Xã hội 
không còn trật tự, thượng tôn pháp luật, hay 
quí trọng mạng sống con người, mạnh ai nấy 
sống ai chết mặc kệ. Lòng ích kỷ và vô trách 
nhiệm của con người đã vượt lên trên cả lòng 
từ bi trong Phật giáo, bác ái trong Ky Tô giáo, 
lòng nhân trong Khổng giáo, hay lương tâm tối 
thiểu đôi với người theo đạo lý bình thường 
trong xã hội Việt Nam đã hun đúc tự ngàn xưa 
theo tục ngữ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 
người trong một nước phải thương nhau cùng”.  
Nói về tội ác thì có nhiều mức độ khác nhau, 
những tội ác tầy trời cố ý gây ra cho nhân loại, 
cho quốc gia hoặc số đông con người bởi các 
nhà độc tài như: Hitler thời Đức Quốc Xã đối 
với dân tộc Do Thái, Lenin và Stalin đối với các 
dân tộc trong Liên Bang Sô Viết, Mao Trạch 
Đông và đảng CS Trung cộng đối với dân tộc 
Trung Hoa, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, 
...Giang Trạch Dân với Pháp Luân Công, Sadam 
Hussein đối với người Iraq, Gadafi đối với 
Libya, vợ chồng Nicolae Ceaușescu đối với Lỗ 
Ma Ni, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đối với 
Việt Nam, .v.v... thì chắc chắn không thể tha thứ 
đựơc. Những nhân vật này nếu không bị quả báo 
nhãn tiền thì họ cũng phải nhận chịu “ngàn năm 
bia miệng vẫn còn trơ trơ” của lịch sử khắt khe 
phê phán. Và một điều chắc chắn họ phải thọ 
nhận những cực hình đau đớn dưới chín tầng địa 
ngục đời đời kiếp kiếp không bao giờ ra khỏi. 

 Cuộc nôi chiến Việt Nam trong 21 năm 
đã kéo theo dân chúng hai miền đi theo ý 
thức hệ và chế độ hai bên, cộng sản và quốc 
gia. Miền Nam không may đã bị bức tử 
và bị mất vào tay cộng sản. Một điều khá 
nghịch lý là Miền Bắc đã chủ động gây 
nên cuộc chiến bằng cách xua quân và T54 
theo đường mòn HCM, vượt giới tuyến 17 
vi phạm hiệp định Geneve 1954,  vào xâm 
lăng miền Nam bằng vũ lực gây nên biết 
bao tang tóc cho dân chúng miền Nam. 
Trong lúc đó miền Nam hoàn toàn bị đặt 
trong tư thế bị động và phải tự vệ. Đáng lý 
ra sau khi đạt đươc mục đích chiếm được 
miền Nam theo như chiêu bài giải phóng 
nhân dân miền Nam khỏi sự kềm kẹp của 
Mỹ Ngụy, miền Bắc phải tỏ ra khoan dung, 
dộ lượng và không trả thù quân dân cán 
chính, không phân biệt đối xử với con em 
miền Nam thì nay sau gần 40 năm đất nước 
đã đổi khác rất nhiều. Nước Mỹ từng bị nội 
chiến, nhưng sau khi thông nhất đất nước, 
quân đội, công chức và các tướng lãnh hai 
miền Nam Bắc đều được phục chức như cũ. 
Họ đã trở thành cường quốc đứng đầu thế 
giới. Nhật Bản là nạn nhân của Mỹ đã thả 2 
trái bom nguyên tử, giết hại hàng trăm ngàn 
người và bình địa hai thành phố Hiroshima 
và Nagaski, nhưng họ đã không ôm mối thù 
hận mà xích lại thành người bạn thân thiết 
với nước Mỹ. Nhờ vậy chỉ cần 2 thập niên 
họ đã là cường quốc đứng đầu DNA.

 Nếu miền Nam thắng miền Bắc chắc 
chắn cục diện và hoàn cảnh của đất nước 
đã không như bây giờ. Suốt thời kỳ chiến 
tranh, miền Nam luôn có một chương trình 
khoan dung nhân đạo để mở rộng vòng 
tay đón nhận những cán binh Bắc Việt hồi 
chánh quy hàng với miền Nam tự do. Đối 
với tù binh, chính phủ VNCH luôn đối xử 
nhân đạo theo công pháp quốc tế. Trong lúc 
đó CS lại nhốt tù binh VNCH ở những trại 
tù khắc nghiệt và man rợ như Hỏa Lò Hà 
Nội hoặc trong rừng núi Việt Bắc và đối 
xử tù rất tàn độc, đê hèn.   Nếu miền Nam 
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thắng Miền Bắc, thì chắc chắn miền Nam 
đã không nuôi một mối thâm thù như miên 
Bắc đã trả thù miền Nam sau 1975, miền 
Nam không phân biệt đối xử với con em 
Miền Bắc như CS đã đối xử rất tệ với con 
em miền Nam, tất cả nhân lực hai miền đã 
được tận dụng vào việc tái thiết đất nước 
mà lúc đó miền Nam vốn đã xếp hạng rất 
cao tại DNA. Quan trọng là miền Nam 
không phải trả nợ chiến tranh cho Mỹ và 
đồng minh như CS phải trả nợ cho Nga Tàu 
và các nước Đông Âu. Được vậy, bây giờ 
Việt Nam đâu thua gì Nhật Bản, vận xui cho 
dân tộc nên CSVN đã “chó táp phải ruồi” 
khi thắng miền Nam nên đất nước Việt Nam 
mới lụn bại như bây giờ.

 Dưới sự cầm quyền của đảng CSVN 
sau hơn 4 thập niên trong hòa bình, Việt 
Nam liên tục nhận viện trợ và giúp đỡ rất 
nhiều từ nhiều quốc gia, hàng năm hàng 
chục tỷ kiều hối gởi về nước, nhưng lại 
tụt hậu thành xuống gần chót trên thế 
giới trên mọi lĩnh vực? Và nay khi đi ra 
ngoài, không ai dám tự hào mình là người 
Việt Nam. Ngài Tổng Giám Mục Ngô 
Quang Kiệt cho biết Ngài cảm thấy nhục 
khi cầm hộ chiếu của nước Việt Nam. 

 Nguyên nhân chính là CSVN luôn nuôi 
thù hận và không có tính bao dung, không 
thực tâm sửa đổi những sai lầm, không đặt 
quyền lợi tổ quốc lên trên quyền lợi đảng 
phái và phe nhóm, hãy nghe Tướng Trần Độ 
trong MTGPMNVN trước 1975 nói: “Lấy 
được miền Nam, nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta 
xài, con Ngụy ta sai”. Bản chất sắt máu của 
CS đã thể hiện rõ ràng trong thơ Tố Hữu: 

 “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung 

lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
 

Dù bây giờ đất nước đã sạch bóng quân thù 
“Mỹ Ngụy”, CS vẫn nuôi một số lượng đông 
đảo công an, côn đồ để tiếp tục cướp nhà, cướp 
đất đai ruộng vườn của người dân, giam cầm 
những người yêu nước, đánh chết ngưòi trong 
các đồn công an. Chưa kể tội ác bán đất dâng 
biển cho Tàu Cộng. Gây nên môt lòng oán hận 
khá sâu sắc giữa người dân vô tội với nhà cầm 
quyền CSVN. Chắc chắn tội ác tày trời này sẽ 
chấm đứt trên quê hương Việt Nam khi chế độ 
CS sập đổ. 

 Nếu đảng CSVN nhận thức được sự yếu kém 
bất lực, bất tài của mình thì hãy can đảm đứng 
trước toàn dân sám hối (confess), như Cố Đức 
Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang GH-
PGVNTN đã nói: “Cọng sản phải cần sám hối 
ngày 30 tháng 4 để người chết có linh quyền, 
người sồng có nhân quyền”. Và sau đó để tòan 
dân tự quyết định chọn cho mình một chính 
quyền lãnh đạo mới, hợp với lòng dân, do dân 
và vì dân. Có như vậy người dân mới sẵn sàng 
tha thứ cho những tội ác tày trời mà HCM và 
đảng CSVN đã gây nên cho dân tộc trong hơn 
70 năm qua.

Nếu ngoan cố và tiếp tục tham quyền cố vị, 
kéo dài sự bóc lột và sách nhiểu đời sống dân 
chúng, gây nhiều thảm họa môi sinh, rước giặc 
vào nhà, bán đất dân biển, ngày tận tháng cùng 
của đảng CSVN sẽ không còn xa. Khi ấy nếu 
muốn ăn năn sám hối e rằng sẽ không còn ai 
nghe nữa. Cá nhân những cán bộ cao cấp đảng 
CSVN phải chịu một hậu quả thảm khốc cho 
mình, cho gia đình, tài sản bị mất mát… như 
những chế độc tài đã bị lật đổ, nhất là trong thời 
kỳ lọan lạc không thể ngăn chận lòng dân vì 
quá hờn oán họ có thể bạo động trả thù. Những 
thành phần lãnh đạo gây nên tội ác sẽ chịu 
những hình phạt thích đáng theo luật pháp khi 
có một chính phủ mới thành hình, nhưng chắc 
chắn không có tính cách trả thù đê tiện như chế 
độ CSVN đã áp dụng cho quân dân cán chính 
miền Nam Việt Nam sau 1975.

 Mộng Hoa YKH 15
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Lê Đức Tâm, Phan Tiên Thái, Cô Tự & Thầy Nguyễn V.Tự, Lê 
Đ. Thương, Thầy Vũ Công Thưởng, Đoàn Yến (ĐH 2011)

Mừng, Quân, Thái, Mỹ Hoa, Quỳnh Hoa, Cô Như 
Quý, Ngọc, Nga, Bích Thụy, Cẩm Tú (ĐH 2011)

Vài Hình Ảnh Đại Hội năm 2011
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Như Mỹ, Thân hữu, Hồng, chị Tạ Q. Hát, chị Khang 
(Đồng S. Nam), Thân hữu (ĐH 2013 Mile Square Park)

Yến Châu, Mai (vợ Hải), 
Mai (vợ Đức), chị Nam (ĐH 2013)

Hồng Loan, Thúy (vợ Vinh) Minh Châu & 
V. Chánh, Hoàng Ngọc Vinh (ĐH 2014)
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“Thử duyên kim vị liễu,  “此缘今未了 
Tái kết hậu sinh duyên” 再结后生缘o” 

(Duyên này nay chưa vẹn, Kiếp sau nối lại duyên)

“Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm,  
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.”     
 (HTTK “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn”)  

Hưng mân mê chiếc phong bì trong tay, đọc 
các dòng chữ viết nắn nót mềm mại trên 

phong bì màu xanh nhạt: Người gởi: HTKThu, 
267B Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Kg:  Y Sĩ Trung 
úy Nguyễn Toàn Hưng. KBC 4.113.

Mới vừa trưa nay người hạ sĩ quân y trao cho 
Hưng bức thư màu thiên thanh, hóm hỉnh:       

-Kỳ này bác sĩ có thơ rồi đó, thơ Sài Gòn, 
quân bưu vừa đưa tới.

Hưng cũng ngạc nhiên tự hỏi ai ở Sài Gòn mà 
lại gởi thư cho mình. Đây là bức thư đầu tiên 
chàng nhận được gởi tới địa chỉ KBC (khu bưu 
chính) của đơn vị.

Chàng cám ơn người hạ sĩ, liếc qua tên người 
gửi, người nhận trên phong bì. Hưng không xé 
tay bì thư, chàng luôn dùng kéo do đó chàng 
cầm thư trở về phòng làm việc. Tên, địa chỉ 

người gởi rõ ràng, Hưng vừa đi vừa đoán 
mò nội dung bức thư, lẩm bẩm:

   -Thu gởi thư cho mình, có chuyện gì? 
Mà sao Thu biết được khu bưu chính?

Dùng kéo cắt mép phong bì, Hưng 
lôi ra bức thư viết trên 2 trang giấy 
mỏng, xanh nhạt, nét chữ chàng quen 
thuộc. Chàng đọc nhỏ dòng đầu:

  -Sài Gòn ngày...Thưa thầy, chắc thầy rất 
ngạc nhiên vì em đã viết thư này…

Rồi Thu kể lại một số công việc, vài kỷ 
niệm trong đời nàng đẹp đẽ, buồn phiền, 
nhớ nhung… và nàng buông lời oán trách 
người Huế sao hờ hững, vô tình…Cuối 
thư nàng thông báo sắp lên xe hoa, khoảng 
tháng sau với anh Tân, kỹ sư công chánh, 
mà Hưng có biết.

Hưng buông lá thư xuống mặt bàn, thẫn 
thờ suy nghĩ, lòng bối rối.Chàng phải làm 
gì bây giờ? Cứ trong ý tứ mà suy thì Thu 
yêu chàng và trách chàng hờ hững, rõ ràng 
là vậy. Trước ngày chia vĩ tuyến Hưng từ 
Huế ra Hà Nội học đại học. Chàng ở trọ gần 
bờ Hồ.

Lúc ngồi học ở thư viện trường Hưng 
quen tương đắc một người bạn cùng lớp, 
người Hà Nội. Anh này tên HĐ Phú, hơi 
lớn tuổi vì bị kẹt mất nhiều năm ở vùng quê, 
mới thoát về Hà Nội cách năm trước. Tuy 
nhiên năm sau Phú còn sợ nên xin chuyển 
vào Sài Gòn học tiếp. Tết năm đó cùng vài 
người bạn Hưng quyết định không về Huế 
mà ở lại ăn Tết ở Hà Nội một lần cho biết. 
Tết đến khắp thành phố, trong mọi gia đình 
song sự nhộn nhịp tập trung ở bờ Hồ phía 

Lá thư gởi KBC ngày lên xe hoa
Lê Bá Vận
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cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn và ở trung tâm 
phố cổ, 36 phố phường trên con đường nối 
thẳng bờ Hồ từ Hàng Đào lên đến chợ Đồng 
Xuân. Trời Hà Nội ngày Tết se lạnh, có lúc 
có chút mưa phùn li ti, mưa bụi thoáng qua, 
phủi nhẹ áo là chẳng thấm ướt nếu không 
dầm mưa suốt ngày. Sáng mùng một các 
đền chùa đông nghịt người đi lễ sớm đầu 
năm. Đền Ngọc Sơn, đền Bạch Mã, chùa 
Trấn Quốc, chùa Bà Đá, đền Quán Thánh ... 
Hưng thì ra đền Ngọc Sơn ở bờ Hồ chen vai 
với thiên hạ đông nghẹt. Chiều mồng một 
Hưng lại ra phố, bước vào phố Hàng Gai đi 
quá chục nhà bỗng nghe sau lưng tiếng gọi 
với: -Hưng, Hưng, này anh Hưng!

Hưng dừng bước, quay đầu nhìn lại thì 
nhận ra ngay Phú, đang đứng ở cửa mở hé, 
vẫy tay. Chàng vốn biết Phú ở đây song 
hôm nay Hưng vào phố Hàng Gai là muốn 
đi dạo cho đến Cửa Nam. Hưng tiến lại, bắt 
tay Phú, siết mạnh, vồn vã: -Chúc mừng 
năm mới! Cậu ở Sài Gòn ra ăn Tết hả? 
 
   - Chứ cậu không về Huế ăn Tết ư? Năm 
mới phát tài chưa! Thôi vào đây với bọn tớ, 
đánh tam cúc ngày Tết.

Hưng ngần ngừ, nhà người ta buôn 
bán, Phú chừng như hiểu rõ, tươi cười: 
-Sáng nay có người xông nhà đầu 
năm cho anh chị tớ rôi, cậu yên chí.

Phú vừa nói vừa kéo rộng thêm tấm cửa 
sắt.Sáng mồng 4 Tết Hưng có khách. Phú 
đến thăm chàng mà Hưng thì chẳng có gi 
để khoản đãi, đáp lễ hôm mồng một Hưng ở 
lại nhà Phú suốt buổi chiều và thực sự sống 
trong khung cảnh ngày Tết của một gia 
đình Bắc Hà Nội chính cống. Phú mở lời:

 -Đến thăm cậu, mai tớ vào lại Sài Gòn 
nhưng quan trọng là anh chị Khánh nhờ 
tớ đến gặp cậu và xin cậu giúp cho một 
việc. Phú đắn đo rồi trịnh trọng nói tiếp:

    -Anh chị Khánh hôm nọ chuyện trò với 
cậu cho biết rất quý và tin tưởng cậu, mong 
cậu mỗi tuần vài buổi tối dành thi giờ đến 
chỉ bảo bài vở cho 3 cháu. Con Thu là đứa 
hôm mồng một dọn giò, chả, bánh chưng, 
mứt ra cho chúng mình, sau nghỉ hè sẽ lên 
lớp11. Em nó tên Lục học dưới một lớp, đứa 
chót thì kém vài lớp. Tớ nghĩ cậu ở gần đây, 
rất tiện. Anh chị Khánh xin hậu tạ đầy đủ. 

Đã trên một năm từ ngày Hưng nhận đến 
dạy kèm vào buổi tối các đứa con của ông bà 
HĐ Khánh nhà ở phố Hàng Gai. Phòng học 
của các chị em nhà này là một căn phòng nhỏ 
xây cất trên sân thượng rộng rãi của tòa nhà 
lầu. Trong phòng kê chính yếu là một kệ sách, 
một bảng đen lớn và một chiếc bàn, 4 ghế. 

Hưng ngồi ghế xây lưng vào bảng đen, Thu 
ngồi bên trái, Lục bên phải, và Tiến nhỏ nhất 
ngồi bên kia bàn, đối diện với Hưng. Các buổi 
học rất đều đặn, thầy trò nghiêm túc, Hưng 
tận tâm chỉ bảo và cả 3 cô cậu học trò tiến 
bộ thấy rõ.  Buổi học kéo dài từ 8 giờ rưỡi 
đến 10 giờ tối, tuần 3 buổi và 4 buổi xen kẽ.   

Tối hôm đó nửa chừng Lục bỏ quên dưới 
nhà bài tập của trường và xin xuống lấy, chỉ 
mất vài phút. Tiến vừa làm xong bài, chạy theo 
anh. Điện bỗng vụt tắt, căn phòng tối om, tối 
nay trời trở lạnh lại có cơn gió mạnh nên cửa 
phòng đóng kín mít. Trong phòng chỉ còn 2 
thầy trò Hưng và Thu ngồi cạnh nhau. Cả hai 
ngồi yên không lên tiếng. Mấy phút trôi qua, 
vẫn chưa thấy có đèn, Hưng phá vỡ sự im lặng:  
  
 -Chắc cúp điện còn lâu, cô Thu nhỉ…!

Hưng ngưng bặt vì bỗng nghe tiếng cạch, cạch 
dưới bàn. Chàng với xuống thì chạm và đặt tay 
lên tay Thu; ngừng một giây rồi rút về, Hưng 
khẽ rùng mình, lấy lại bình tĩnh trong bóng tối:  
 
-Có gì rơi xuống sàn cô Thu ạ! 
-Thưa thầy, em vô ý đánh rơi cây 
bút, Thu lên tiếng, giọng xúc động.  
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– Có lẽ em nên để vậy, chờ lát có điện. Hưng 
quan tâm:

-Ừ! để vậy, chỉ là cây bút, mà bóng đêm có làm Thu 
sợ hãi không, Thu có thấy hôm nay lạnh không?

-Thưa cám ơn thầy, em không sợ bóng đêm, 
hồi tản cư em còn nhớ, cứ đêm đến là tất cả 
mọi người đều xem như sống trong bóng tối, 
lâu thành quen, nhưng bố mẹ em kịp thời thoát 
được về Hà Nội. Hôm nay, bóng đêm mà có thầy 
ngồi cạnh, em sung sướng vững tâm và nhớ mãi.

Thu thuật lại cảm xúc của nàng trong 
gian khổ cả nhà chịu đựng thời gian bỏ Hà 
Nội chạy về quê và Hưng cảm động, an ủi:

-Hồi đó ai cũng vậy, ở Huế gia đình cha mẹ 
thầy cũng chạy về quê, rất thiếu thốn. Nghe 
Thu kể chuyện xưa, thầy rất xúc động, nếu 
không có cúp điện tối hôm nay thì Thu và 
thầy chẳng tâm sự được với nhau như thế này.

Tối hôm đó điện cúp mãi đến 15 phút sau 
mới có lại. Lục và Tiến chạy lên và buổi 
học tiếp tục thêm nửa tiềng, Hưng ra về băn 
khoăn về sự cố cúp điện có nhiều tình cờ trùng 
hợp. Nhưng rồi những ngày tháng kế tiếp 
tình hình chiến sự và chính trị có nhiều thay 
đổi khiến Hưng bận bịu, gác bỏ mọi chuyện.

Tháng 7 năm 1954, Hiệp định đình chiến 
Genève được ký kết, chia đôi đất nước tại vĩ 
tuyến 17. Hưng theo đoàn sinh viên Đại học Hà 
Nội di cư vào Sài Gòn, thoạt đầu ở tạm tại khu lều 
vải đường Gia Long, gần dinh Độc lập, sau đó 
chuyển về cư xá Minh Mạng ở quận 10, Chợ Lớn .

Đi học lại, chàng gặp Phú và biết được ông 
bà Khánh đã di cư vào Nam và ở đường Lê 
Văn Duyệt. Hưng đến thăm mấy lần và có gặp 
cùng lúc Thu và Tân cũng người Bắc, là anh 

chàng đang học trường công chánh và đeo 
đuổi Thu. Hưng nhận thấy Tân bề ngoài 
không có gì đáng chú ý, người nhỏ nhắn, 
hiền lành, cử chỉ, nói năng nhã nhặn. Ngày 
ra trường, sắp rời Sài Gòn, Hưng đến thăm 
ông bà Khánh, cho biết chàng được trưng 
tập vào quân y, có lẽ ra Huế hoặc Đà Nẵng 
và đang chờ nhận sự vụ lệnh để lên đường 

Thế rồi ba tháng sau Hưng nhận được thư 
của Thu gởi đến KBC đơn vị của chàng.
Đọc thư mà Hưng xiết bao cảm khái, chàng 
có nhiều cảm tình với Thu nếu không nói 
là yêu thật sự. Nhưng hiện giờ chàng đâu 
còn tự do, chàng vừa hứa hôn. Viết thư 
đáp ứng Thu là chàng phải hủy lời hứa hôn 
và chắc chắn Thu sẽ hủy bỏ hôn ước với 
Tân, hủy ngày đám cưới. Vốn tánh tình 
trung hậu Hưng thấy bứt rứt lương tâm.  

Em Thu yêu quí, thôi đành hẹn em kiếp 
sau: “Thử duyên kim vị liễu, Tái kết hậu 
sinh duyên.” Duyên này nay chưa trọn, Nối 
lại duyên kiếp sau.

Hưng quyết định không trả lời thơ cho Thu, 
xem như thư không đến tay người nhận và 
thư cũng không được trả về người gửi, cầm 
bằng thư thất lạc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 
miền Nam Việt Nam thất thủ. Hưng và gia 
đình kịp di tản và định cư tại Mỹ. Hưng có 
cơ hội hành nghề trở lại, gia đình sung túc.

Mười lăm năm sau…

Hưng bước xuống phòng sảnh của khách 
sạn, một khách sạn lớn nằm ở bãi biển 
Honolulu. Chàng đảo mắt nhìn quanh và 
bước tới một ghế dài có một thiếu phụ 
ngồi ở một góc. Hưng dợm ngồi xuống 
thì bỗng nhiên người đàn bà lên tiếng:

  -Xin lỗi, ông có phải là thầy Hưng không? 
Hưng ngạc nhiên, nhìn lại chăm chú:
  -Thu! cô Thu thật đấy hả?
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Thu ạ! Lục và Tiến vừa xuống nhà thì điện 
chợt tắt. Sự trùng hợp kỳ lạ khiến trong phòng 
chỉ còn Thu và tôi ngồi bên nhau bóng tối. 

   -Thu có biết trước được phần nào 
không? Thu bẽn lẽn, ngập ngừng: 

- Em chẳng biết thế nào mà nói, hai thầy 
trò chúng ta chẳng nên suy nghĩ nhiều.

Thu và Hưng cùng cười, nhìn nhau tương 
thông, tương cảm.

Lê Bá Vận

  -Vâng, thưa thầy, Thu là em đây!
Thu đứng dậy, Hưng tiến đến bắt chặt tay 

nàng thì đột nhiên Thu ôm chầm lấy chàng 
rồi buông tay ngồi phịch xuống, lấy lại bình 
tĩnh. Hưng dịu dàng, ân cần:

-Tôi đến Honolulu dự hội thảo khoa học, 
Thu sao một mình ngồi đây? Thu nén cảm 
xúc:
-Thưa thầy, em đi “tour” du lịch, các chị 

bạn trên phòng cũng sắp xuống. Chồng em 
về Việt Nam thăm gia đình đã 2 tuần, sắp 
qua. Chồng em là anh Tân, chắc thầy biết. 
Hưng buột miệng, ngắt lời:

-Tôi biết, em và Tân làm đám cưới ở Sài 
Gòn.Thu ngỡ ngàng, giọng nghi ngờ:
-Thầy lúc đấy ở Đà Nẵng làm sao thầy biết. 

Hay là thầy có nhận được thư em báo tin?
Hưng chột dạ, đã chót thì phải chét, đành 

thú nhận: 
   
  -Thu tha lỗi cho tôi. Tôi quả có nhận được 
thư làm tôi thẫn thờ, bối rối cả tuần lễ.

Em Thu, Thu rất đẹp, tôi hồi đó rất yêu 
em. Nếu không có chia đôi vĩ tuyến thì tôi 
vẫn học ở Hà Nội và chắc chẩn ra trường sẽ 
cưới Thu làm vợ.Nhưng chúng ta không có 
duyên phận, đành hẹn kiếp sau. Tôi thì đã hứa 
hôn, anh Tân và Thu thì sắp làm đám cưới, 
tôi đành không trả lời thư. Nếu tôi đáp ứng 
chắc chắn 2 cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ và tôi 
lương tâm cắn rứt. Thu ngậm ngùi, tán đồng:

-Thầy nghĩ thế là phải, em không dám 
trách thầy. Chuyện đã qua, điều quan trọng 
là nay em biết là thư em viết đã đến tay thầy, 
tình em thầy đã rõ và em vui mừng mãn 
nguyện vì biết thầy yêu em. Thế là đủ, từ 
nay lòng em thanh thản, giữ trong tâm tình 
thầy trò và những kỷ niệm đẹp đẽ xưa ở Hà 
Nội tại phố Hàng Gai. Đêm hôm đó điện 
vụt tắt là kỷ niệm thân thiết đời đời của em.

Hưng tiếp lời: -Đêm đó tôi cũng nhớ lại mãi 
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Miền Nam sụp đổ, những hệ lụy đen tối bắt 
đầu cho những người thua cuộc. Làm sao 

để thoát hiểm? Làm sao để tồn tại? Nguy hiểm 
là một thực tế rõ ràng, còn làm sao để tồn tại 
vẫn là một trừu tượng mơ hồ, ngay cả những 
người có đeo phao, bên kia nhất thời cũng có ít 
nhiều xốn xang chao đảo. Bây giờ nhiều chục 
năm đã qua, nó thật dài với một kiếp người, 
nhưng chỉ là một phần rất nhỏ của li ti chấm bụi 
thời gian. Những kỷ niệm hằn sâu đau khổ đã 
qua, nhưng vết sẹo vẫn còn đó rõ ràng và chua 
chát vẫn còn nguyên trong huyền thoại của sự 
tồn tại. 

Sự mất mát đó đã khiến chúng ta tất cả thật sự 
đau khổ và ngỡ ngàng, bởi vì chúng ta đã may 
mắn hưởng được nền giáo dục mở rộng. Học 
để thành người tử tế, học những bài học lịch 
sử trung thực, học những kiến thức khoa học, 
làm quen với những thể chế văn minh, không 
ngần ngại giao tiếp, có lý luận và phân biệt, 
học để làm người, người Việt Nam. Vì vậy cái 
cảm tưởng bị mất và thua cuộc là một nỗi buồn 
trách nhiệm của tất cả, dĩ nhiên sẽ có một ai 
đó từ chối điều này và đó cũng là sự tự nhiên. 
Tự do mà? Phải không các bạn. Vì bài viết 
là sự nhớ lại cho nên tôi xin viết lại một chút 
khái niệm đặc biệt của vài cột mốc thời gian. 

Năm 1954: Hiệp định Geneve chia đôi đất 
nước thành hai miền Nam - Bắc. Tất cả người 
Việt Nam trong thời gian nhất định đều có 
quyền tự do chọn cho mình chế độ chính trị.

- Hơn một triệu người miền Bắc xuôi Nam 
với phong tục tập quán của người Á Châu. Đó 
là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, vinh dự 
gì cho người “tha phương cầu thực” đoạn tuyệt 
với một thực tế vật chất nhà cửa, ruộng vườn, 
đoạn tuyệt với tâm linh, bỏ lại mồ mả tổ tiên 
giòng họ, rồi sống ra sao nơi vùng đất mới nơi 
mà đa số những người như họ chưa một lần 

biết đến. Bất kể, họ đã chọn con đường ra 
đi bởi vì họ có quá nhiều kinh nghiệm về 
người “chủ mới” và cũng là những người 
“bạn cũ” kháng chiến năm nào. Còn số 
người ra Bắc chúng ta không rõ. Bí mật? 
Có lẽ như vậy vì rất đông người của họ 
được gài lại để tiếp tục công việc sau này.                                                          

Năm 1961: Đồng khởi, Ấp Bắc, những khởi 
động bắt đầu cho những bất ổn và xáo trộn.  

Năm 1968: Tổng công kích. Tổng nổi 
dậy. Chỉ riêng thành phố Huế và vùng phụ 
cận, nhiều ngàn người đã mất đi mạng sống, 
điều nghịch lý là đa số nạn nhân lại là những 
người dân bình thường, hưu chức, giáo sư 
và sinh viên. Tan thương hãi hùng vẫn còn 
trĩu nặng trên hành trang của dân Huế, nó 
trở nên là một sự kiện lịch sử. Ai hoài nghi 
điều này thì xin hãy nghe một đoạn ca từ 
của một nhạc sĩ giác ngộ “Chiều đi qua 
bãi dâu bước trên những xác người ……”                                                                      

Những năm 1970: Cường độ khốc liệt và 
man rợ của chiến tranh tiếp tục leo thang. 
Người lính miền Nam đã tự xoay xở trong 
nhiệm vụ bảo vệ và phòng ngự. Họ thất bại 
và gục ngã vì sự cần thiết của vật chất, dù 
vậy giá trị đạo đức và trách nhiệm của họ 
vẫn còn nguyên cho dù thời gian có qua 
đi, sự thật được trả lại, hào quang của tập 
thể người lính Việt Nam càng lúc càng tỏa 
sáng. Vinh dự dù có muộn màng thì nó 
cũng là vinh dự. Họ không phải là những 
người lính đánh thuê mà ngược lại. Hãy 
nghe đây lời tự than của nhà thơ Chế Lan 
Viên, nhà thơ miền Bắc “Chúng ta nguyện 
hái hoa màu lửa. Để vui lòng người bạn 
Bắc Kinh…” Sự hy sinh của những người 
bộ đội xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước là 
một điều trang trọng, chúng tôi ngưỡng mộ, 
nhưng chỉ tiếc là những chiến binh này đã 
bị gạt gẫm. Họ là nạn nhân của sự dối trá. 
Nếu Trường Sơn không bị xẻ dọc, xẻ ngang 
chắc bây giờ chúng ta không lo đối đầu 

Tương lai phía sau
Bùi Thạch Thuần
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với nỗi lo mất nước. Xin với các bạn Việt 
Nam ở khắp mọi nơi đừng để bị tê liệt với 
dã ngôn trấn an mà tôi đã nghe được trong 
một vài chục năm về trước: “Nếu Việt Nam 
trở thành một tỉnh bang của Trung Quốc, 
người Việt Nam mất gì ngoài hai chữ tự ái.”         

Những cột mốc thời gian đặc biệt được 
nhắc lại không phải để khơi dậy những 
thù hận, vì thù hận trước hết nó hủy 
diệt người ôm giữ nó, nhắc lại chỉ để 
rõ ràng hơn chúng ta là ai, để minh bạch 
mà sống đàng hoàng cho những ngày 
còn lại hiếm hoi của một kiếp người.       

Thời gian không một chút trọng lượng 
nào, nhưng nó đủ sức đè nặng lên vai tất 
cả mọi người. Và quá khứ cho ta những kỷ 
niệm để nhớ lại. Tôi nhớ: Được sinh ra và 
lớn lên trong Nam, nhưng khi xong Trung 
học tôi lại chọn Huế để tiếp tục việc học 
của mình. Năm 1965 cường độ chiến tranh 
tiếp tục gia tăng, dân phố thị biết thế nào 
là hỏa tiễn, mìn, lựu đạn trên Quốc lộ và 
những tụ điểm đông người. Luật động viên 
áp dụng rộng rãi hơn, chỉ cần một năm 
không lên lớp là bạn có cơ may trở thành 
thành viên của trường Đại học Quân đội, 
đó là lý do tại sao từ một người không biết 
mô tê gì về Huế mà lại chọn Huế để tiếp 
tục việc học. Khác với Sài Gòn, Huế vẫn 
còn là nơi đất rộng người thưa và tôi trở 
thành môn sinh của trường Y Huế và khắng 
khít với Huế một thời gian đủ dài để từ đó 
có mọi thứ kỷ niệm buồn vui, yêu thương, 
luyến tiếc. Hành trang khi rời Huế cũng khá 
nặng nề xót xa hệ lụy, ngay cả giờ đây khi 
viết lại những tâm sự này tôi có cảm tưởng 
đang bềnh bồng chao đảo trên chuyến xe 
trở về kỷ niệm của ngày xửa ngày xưa.                                      

Rời máy bay từ phi trường Phú Bài về chỗ 
trọ từ đàn Nam Giao với tôi là một hụt hẫng 
lớn, những gì lãng mạn mộng mơ qua thơ, 
văn, nhạc nói về đất Thần Kinh này tiêu tan. 
Tôi đến Huế vào mùa Hè điểm những cơn 

mưa giông với mùi đất buồn chán. Tôi muốn 
quay về Sài Gòn nhưng làm như vậy con đường 
phía trước sẽ đi vào ngõ cụt. Cũng may trong 
cùng khóa học tôi quen với ba bạn mới cũng từ 
Sài Gòn ra, chúng tôi kết thành nhóm cũng đỡ 
buồn. Ngày tháng qua đi, những xung đột ban 
đầu cũng dịu bớt. Thời gian ở Huế tôi trôi nổi 
qua 4 lần thay chỗ trọ, có những người bạn Huế, 
những người bạn này cùng Cha Mẹ của họ với 
tôi là một sự tuyệt vời. Thời gian đã qua rồi xa 
lắm, nhưng nhớ về họ tôi vẫn còn đầy ắp những 
xót xa ngậm ngùi thương tiếc. Điều kiện vật 
chất ở Huế giới hạn, phải chăng vì vậy mà mọi 
người dễ dàng hơn với nhau trong giao tiếp. 
Tình người là hạnh phúc là kỷ niệm tuyệt vời.                                                                                                 

Xong năm Dự bị, ngày đầu tiên bước qua 
ngưỡng cửa trường Y Huế dù nhiều lo lắng 
nhưng cảm xúc và kỳ vọng tương lai thăng hoa. 
Con đường còn dài nhưng đã bước rồi cũng sẽ 
tới. Năm trường 50 tuổi tôi nhớ về những việc 
ấy. Trường xây cất theo kiểu cao ốc nhưng 
không có bãi đậu xe, đường vào trường phía 
trước, lối đến trường cửa sau và cả xung quanh 
nữa vẫn còn trơ những đất bên cạnh những cơ 
sở đã xây dựng xong và đi vào xử dụng, còn 
những cái khác đang xây dựng nửa chừng và 
nó mãi mãi như vậy cho đến khi tôi rời Huế. 
Trường không đông Sinh viên, phần lớn Sinh 
viên là con em của những gia đình có điều kiện 
vật chất giới hạn. Ban Giảng huấn ngoài một 
số ít Giáo sư từ các nước Đức – Pháp – Úc đa 
phần là các Thầy người Huế; tôi ví von những 
vị Thầy này như là những viên kim cương nhỏ 
không tì vết. Trước tôi những khóa đàn anh 
điều kiện vật chất chắc còn giới hạn hơn bây 
giờ, vậy mà họ không thua kém bạn bè các 
Trường Y khác trong nhiệm vụ của người Thầy 
thuốc, một số đàn anh lại còn vượt trội hơn 
trong những kỳ thi tuyển. Ví von các Thầy như 
là các viên kim cương nhỏ không tì vết vì sự 
chiếu sáng của họ đủ sức làm tỏa sáng những 
môn sinh mà họ giảng dạy. Họ đã truyền đạt 
những kiến thức căn bản, ngoài ra chúng tôi 
còn học được nơi họ cái phảng phất đạo đức 
của người Thầy thuốc. Nhân đây chúng ta hãy 
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cùng nhau tưởng niệm những cố Giáo sư người 
Đức, từ một nước văn minh tiến bộ họ đã hy 
sinh đến Huế, một nơi vắng lặng trầm mặc, vật 
chất giới hạn, đi truyền đạt kiến thức của họ 
cho các Sinh viên. Biến cố Mậu Thân, những 
kẻ kém hiểu biết đã đoản mệnh họ, thân xác 
các vị ấy đã trở về với cát bụi nhưng tài đức của 
họ vẫn là những viên kim cương bất hoại vẫn 
ở mãi cùng chúng ta. Rồi tiếp theo những biến 
cố thời cuộc của năm 70 là những lúc Sinh viên 
vừa chạy vừa học Đà Nẵng - Huế - Sài Gòn 
rồi trở lại Huế, cũng nên tri ân các trường Y 
khác đã hỗ trợ chúng ta. Học xong, như là một 
nhiệm vụ, chúng tôi phải vào Quân đội sau khi 
hoàn tất học kỳ. Khóa XVI trưng tập khi chúng 
tôi gia nhập quân ngũ. Một kỷ lục ngoạn mục 
là khóa XVI đã góp 4 Bác sĩ cho binh chủng 
Nhảy dù. Thứ hạng phải khá cao mới được bình 
chọn. Không phải SV Huế chỉ là những chuyên 
viên xuống đường mà họ là những người ý thức 
được nhiệm vụ. Nước loạn thất phu còn không 
quên thì người cầm sách không thể là những kẻ 
đãng trí được, nhưng đất nước trong tận cùng 
nghiệt ngã, cơn hồng thủy đã cuốn trôi và hủy 
diệt tất cả. Mất mát - tồn vong- bốn phương 
tám hướng còn sống sót và vươn lên được phải 
là một phép lạ. Thời gian không phải là ông ba 
bị nhưng hầu như ai cũng phải giật mình khi 
nhớ đến và thảng thốt sao nó đi nhanh quá, chỉ 
là cảm tưởng, thời gian vẫn thế. Điều thực sự 
xảy ra là chúng ta tiêu tốn và quay cuồng theo 
những biến đổi vần xoay và những kỳ vọng vào 
nhu cầu vật chất. Tri nhân sinh hữu hạn còn 
hình như là bất tử trường sinh, đôi khi chợt tỉnh 
mọi người mơ hồ thấy được mình mất gì đó 
trong cuộc sống nhưng rồi tất cả lại quay lại lối 
cũ tuần hoàn: cuộc sống đời thường. Thời gian 
chưa bao giờ ngừng lại. Trường Y Huế bây giờ 
đã là 50 tuổi, nghĩ đến và mặc dầu không ao 
ước nhưng nếu có dịp tôi sẽ trở về thăm lại Huế 
để nhìn lại những chỗ quen thuộc ngày xưa để 
chiêm nghiệm về những ý tưởng tạo hóa. Thăm 
lại trường xưa, những kiến trúc xây dựng nửa 
chừng dạo đó bây giờ ra sao, và đâu là những 
kiến trúc mới? Không biết có tưởng tượng được 
không. Nhưng cái trăn trở của tôi khi nghĩ về 
trường không phải là kỳ vọng về sự vĩ đại của 

những cơ sở vật chất dù rằng điều đó không 
phải là không thật sự cần thiết với tôi. Cái 
văn hóa cao cả của Y nghiệp không phải là 
tước vị mà là kiến thức và đạo đức, duy trì 
được điều này mới là ý nghĩa của sự tồn tại 
thực sự. Người ta không gọi các Bác sĩ Y 
khoa là thợ thuốc mà là thầy thuốc. Năm 
mươi năm so với thời gian trường vẫn còn 
trẻ lắm, dù vậy với thực tế những gì đã trải 
qua, các môn sinh được đào tạo không thua 
kém bạn bè Bắc Nam trong vấn đề chăm lo 
sức khỏe cho bệnh nhân. Đa số dân mình 
vẫn còn nghèo và một số không nhỏ: nghèo 
lắm. Một đất nước trù phú về tất cả nhưng 
người VN đến giờ vẫn “chưa chịu giàu.” 
Tại sao nghịch lý vậy? Chiến tranh ư? Nó 
đã qua rồi gần nửa thế kỷ. Trí tuệ dân mình 
kém? Câu trả lời 100% là không, hay là dân 
mình lười biếng? Văn hoá đã khẳng định 
dân tộc ta cần cù nhẫn nại. Thực ra câu trả 
lời này đã có, nó rõ ràng, đồng nhất và trải 
rộng trên cả nước nhưng tiếc thay nó vẫn 
còn lan tỏa mỏng manh như sương khói. 
Một ngày nào đó mọi người đan tay nhau, 
hy sinh riêng tư vượt qua sợ hãi, sức mạnh 
nảy sinh này đủ sức làm sương khói đậm 
đặc thành thực thể, lúc đó may ra dân ta 
mới giàu được; nghĩ đến dân mình sẽ giàu 
tôi cảm thấy mình thênh thang hạnh phúc. 

Thời gian vẫn không ngừng lại và trường 
vẫn duy trì đều đặn chức năng giáo dục và 
đào tạo. Các BS tiếp tục ra trường, bên cạnh 
tước vị Bác sĩ còn một tên gọi khác: Tiến sĩ 
Y Khoa. Tức là những kẻ sĩ có đầy đủ tố chất 
tinh hoa đuợc tiến cử để phục vụ các bạn 
trẻ; các bạn sẽ là những người này, các bạn 
không phải loại Tiến sĩ giấy, chỉ có bọn vô sĩ 
óc bằng đất sét mới cần cái giấy sĩ nhục này.

Đào thải là bạn đồng hành của sự tiến 
hóa, thời gian không còn muốn dây dưa với 
chúng tôi, nó đang ở với các bạn. Trường 
có nâng cao và có tồn tại xứng đáng hay 
không thì do các bạn trẻ hôm nay là những 
người xung kích tiền phong. Thời gian trôi 



51Kỷ niệm 10 năm thành lập website

vô tư trên trục thẳng vô hạn, kiếp nhân sinh 
xoay trở trên khung tròn luân hồi có khởi 
đầu, có kết thúc, và có tiếp nối. Trong giới 
hạn của người thầy thuốc, cái y đức là nền 
tảng căn bản, không nên là người thầy thuốc 
ôm xác bệnh nhân tử vong do mình gây ra 
đem vứt xuống sông, cố tránh cái điều đau 
tay mặt chặt tay trái và quan sát túi tiền 
trước khi điều trị. Còn nhiều chuyện lắm 
tưởng như chuyện kể cho vui nhưng thực 
tế lại là những chuyện thật ngoài đời. Hy 
vọng môn sinh YK Huế và đặc biệt là các 
bạn trẻ sau này sẽ mang đến cho trường sự 
uy tín và niềm tin cho bệnh nhân, vì thế 
đề tựa tôi chọn: Tương lai phía sau. Chữ 
phía sau là các bạn đấy. Các Ông già lẩm 
cẩm 70 như chúng tôi đã qua rồi thời oanh 
liệt. Sinh hoạt bây giờ chỉ là cầm chừng và 
hoài niệm, thỉnh thoảng cũng họp đàn để 
điểm mặt, điểm danh ai còn ai mất. Cố gắng 
thực hiện những liên kết huynh đệ trước 
kia bây giờ. Đừng áo gấm về làng, đừng e 
dè nghi ngại, trong tinh thần đó chúng ta 
là một nhất thể: Môn sinh Y Khoa Huế.

Cách đây gần một thế kỷ Nikola Tesla, 
người phát minh hệ thống cung cấp điện 
xoay chiều và sở hữu nhiều trăm bằng sáng 
chế tiên đoán rằng thế giới tương lai là một 
bộ óc lớn chỉ cần một tích tắc chúng ta sẽ 
thấy và nói chuyện cùng nhau bất kể là cách 
xa bao nhiêu dặm ngàn cây số… Thế giới 
bây giờ nó phẳng, các lama vào đấy sẽ thấy 
đỉnh cao là vô nghĩa và độc thoại là cô lập 
chính mình. Sự giao tiếp ngày nay nó dễ 
dàng và dựa trên nền tảng của sự tương 
tác, chiếm dụng chủ tớ là một hành xử lỗi 
thời lạc hậu và con khỉ đầu đàn vĩnh viễn 
không phải là chúa sơn lâm, nó phải là một 
con cọp dũng mãnh và khỉ không thể tiến 
hóa thành cọp được. Các bạn nghĩ sao???

Bùi Thạch Thuần

Xin cho Mẹ
Cho tôi xin một vầng trăng
Nửa tôi nửa Mẹ tháng năm cạnh người
Khát khao nghe tiếng Mẹ cười
Xoá nhòa ngàn giọt lệ rơi vơi đầy.
 

Quê hương giờ ngập vũng lầy
Bốn mươi năm lẻ chất đầy nỗi đau 
Đoạn trường dẫn Mẹ qua cầu
Oan khiên bất hạnh Người đâu ngại gì.
 

Non sông nay lạc lối về
Xa dần nguồn cội u mê quên đường.
Xin cho Mẹ một tình thương.
Để trang điểm lại quê 
hương Lạc Hồng.

Một mai con cháu  Tiên Rồng
Mãi còn hạnh phúc bên dòng Cửu Long.

 Lê Đình Cường 
( Tháng Tư. 2016) 

 
Tình xa xưa
Từ em đi úa trăng rằm
Tôi bâng khuâng với cõi thầm lặng riêng
Trời làm bão tố triền miên
Gió vùng kỷ niệm khuấy miền lãng quên
Bên hiên mưa tiếc nỗi niềm
Vườn sau cây rũ muộn phiền đợi ai.

Từ em đi mấy heo may
Tôi mùa đông giá tháng ngày chơi vơi
Tình vui còn lại bên đời
Có vương tay với cũng rời rã nhau
Em đi quên dấu tình sầu
Quên thêm nỗi nhớ thuở đầu đợi nhau,

 
Lê Đình Cương
Cuối Hè 2016
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Bên ngoài trời, nhiệt độ đã lên đến 98 độ 
F, mùa hè như thế là quá nóng đối với cư 

dân tiểu bang Washington, vùng Tây bắc nước 
Mỹ. Còn bên trong phòng đợi của bệnh viện, 
mọi bệnh nhân đều mặc áo quần mỏng thoáng 
mát; nhưng đã có một kẻ khác thường đang đội 
mũ trùm kín đầu, hai tay vòng trước ngực, ngồi 
yên, đầu cúi xuống, mặt chỉ còn chừa hai con 
mắt đăm đăm nhìn sàn nhà như đang suy nghĩ 
mông lung về cái gì đó. Tôi tự hỏi, phải chăng 
anh ta trùm đầu che mặt để đợi hành hung bác 
sĩ như một số bệnh nhân đã làm trước đây? Hay 
anh ta là một người Hồi giáo đi khám bệnh? 
Hoặc anh ta đang chờ người nhà đang gặp bác 
sĩ ở trong kia? 

Hình tướng bên ngoài đặc biệt của anh ta 
quả thật đã gây ấn tượng mạnh nơi tôi khi tôi 
đang nhìn quanh để tìm bệnh nhân của mình.
Tôi gọi tên bệnh nhân: “Mr. John Masterson!” 

Không ngờ lại đúng là người đàn ông trùm 
đầu đó. Anh ta đứng dậy, không gật đầu chào, 
không chìa tay ra bắt, cũng không nói không 
năng, tiến đến rồi đứng sững trước mặt tôi, hai 
mắt vẫn không hề rời khỏi sàn nhà! Tôi ý thức 
được rằng anh ta là bệnh nhân đặc biệt cuả tôi 
kể từ hôm nay; và biết nhiệm vụ của mình e 
là phải lột cái mũ trùm đầu của anh ta rồi đây. 

John im lặng lẽo đẽo theo sau đi vào phòng 
khám của tôi. Sau khi mời anh ngồi ở ghế sofa 
đối diện,  tôi tự giới thiệu lại tên, chức vụ như 
vừa đã làm ở phòng đợi, nói thêm 20 năm kinh 
qua ở trong nghề cùng với chuyên môn sâu về 
bạo hành để tạo thêm niềm tin vào tôi của bệnh 
nhân Mỹ này; rồi tôi bắt đầu phỏng vấn và cho 
một số tests về tâm lý học để chẩn đoán bệnh. 

John đã trả lời câu hỏi đầu tiên về mục đích 
đến gặp tôi như sau: “Doctor, I have anthro-

phobia! (Tôi sợ người!)”  “I have social 
phobia too! (Tôi cũng sợ quan hệ xã hội!)”

Tôi ngộ ra, hèn chi anh ta trùm đầu kín 
mít! Vì sợ người nên anh ta phải dùng 
nó như một hàng rào phòng thủ che chắn 
sự tấn công của kẻ địch. Mặc dù chỉ là 
miếng vải, chẳng thể nào ngăn được cú 
đâm hoặc viên đạn xuyên qua, nhưng 
đó là niềm tin của một kẻ đã khủng 
hoảng niềm tin, một niềm tin chưa chín! 

Tôi hỏi thêm: “Ngoài việc sợ người ra, 
anh còn có thêm triệu chứng gì nữa khiến 
anh không thể chống đỡ nổi mà phải nhờ 
tôi giúp đỡ?” John: “Tôi cảm thấy cô đơn 
và buồn! Tôi thấy căng thẳng và mất ngủ 
triền miên, chỉ ngủ được độ khoảng 2 giờ 
đến 4 giờ một đêm nhưng với ác mộng kinh 
hoàng liên quan đến bố tôi. Cả ngày với 20 
giờ còn lại tôi hầu như không làm gì hết, chỉ 
ở trên giường hoặc lẩn quẩn trong phòng.”

John ngưng một lát rồi nói tiếp: “Tôi 
muốn trở thành một người bình thường 
như bao người đàn ông khác, cũng muốn 
có vợ con, có công ăn việc làm …”John 
lại ngưng nói…, tôi chờ anh ta nói tiếp…. 
nhưng không thấy nói chi thêm nữa, tôi hỏi: 
“Nếu anh không có gì nói thêm, xin anh 

Kẻ Trùm Đầu
Trần Đức Lợi
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cho biết cụ thể về quan hệ giữa bố anh và 
anh.  Phải chăng vì bố anh đã đánh đập anh, 
còn anh thì sợ và có ác cảm với ông ấy?”

John: “Bác sĩ nói đúng. Tôi ghét bố tôi, 
vì ông ta là một người nghiện rượu, cộc cằn 
với mẹ tôi, người mà tôi rất thương… Ông 
ta rời nhà đi làm việc từ sáng sớm và trở 
về nhà vào lúc 3 giờ chiều là bắt đầu uống 
rượu và chơi stock. Ông la mắng bất kỳ 
ai, kể cả mẹ tôi, những người mà ông thấy 
trước mặt vào lúc đó. Có lần tôi bênh mẹ, 
tôi bị ông siết cổ đến nghẹt thở trong cơn 
say của ông ta; mẹ lao vào cứu tôi, bà bị 
đánh văng ra. Tôi chụp điện thoại gọi cảnh 
sát, ông rút súng dí vào đầu tôi đòi bắn nát 
óc nên tôi không dám hó hé chi nữa. Tôi 
không dám bỏ nhà đi vì tôi không có công 
ăn việc làm, vả lại tôi cũng muốn bảo vệ 
mẹ. Từ 3 giờ chiều cho đến nửa đêm tôi 
không dám bước xuống lầu đến nhà bếp 
để ăn tối, vì phòng làm việc của ông ở sát 
phòng ăn. Tôi chỉ dám lén xuống ăn vào 
nửa đêm, sau khi ông và mẹ tôi đi ngủ.”  

Nói đến đây John bắt đầu rươm rướm nước 
mắt, rồi kể tiếp: “Tôi bị ông ta đánh đập từ 
hồi còn nhỏ cho đến năm tôi 17 tuổi, từ đó 
ông nhà trên tôi nhà dưới, ông nhà dưới tôi 
nhà trên hoặc thu mình trong phòng riêng. 
Tôi cũng tránh gặp mẹ tôi vì bà la rầy tôi về 
chuyện tôi không chịu đi làm, nhưng bà đâu 
có biết là tôi bị panic attacks (cơn hoảng sợ) 
đã 13 năm nay rồi! Khi cơn hoảng sợ kéo 
đến, tôi như ngộp thở, mồ hôi vã ra, tim đập 
nhanh, thở gấp, choáng váng mặt mày, da 
xanh tái, tưởng gần như chết tới nơi; cứ hai 
hay ba ngày xảy ra một lần như vậy, bệnh 
xảy ra thường xuyên hơn nếu tôi đi ra ngoài 
một mình. Tôi sợ người đến mức mà khi tôi 
lên xe bus, tôi thường ngồi một mình trong 
góc, trùm đầu lại, chú ý lắng nghe những 
bản nhạc mình thích trong cell phone để 
lơ đi cái cảm giác cô đơn và hoảng sợ...“

Khi John nói đến đây, bỗng dưng tôi có ý 

nghĩ so sánh nỗi sợ hãi của John thấy na ná với 
nỗi sợ hãi của người Việt mình khi bị người cha 
say rượu đánh. Tôi hỏi tiếp: “Thế còn cảm giác 
cô đơn của anh kéo dài mấy năm rồi? Mức độ 
trầm cảm đến đâu?”

John: “Năm nay tôi được 37 tuổi, bệnh trầm 
cảm của tôi kéo dài đã gần 23 năm, bắt đầu từ 
sau khi bạn gái middle school (trung học đệ 
nhất cấp/cấp II) bỏ tôi để theo thằng bạn khiến 
tôi không còn thiết tha chi việc học nữa, tôi đau 
khổ muốn quyên sinh mấy lần; rồi trở nên tệ 
hại hơn kể từ năm ông ngoại của tôi mất khi 
tôi 24 tuổi. Tột cùng của sự tệ hại đó là tôi đã 
tự cắt mạch máu tay 3 lần vào 9 năm trước đây 
để tự tử, sau khi tôi bị mất job (2008). Tôi đã 
được đưa đi cấp cứu và đã từng gặp bác sĩ tâm 
thần (psychiatrists) và bác sĩ tâm lý (psycholo-
gists), nhưng đã phải bỏ dở điều trị vì medical 
insurance bị cắt. Hiện nay ý nghĩ tự tử chỉ 
thỉnh thoảng xuất hiện thoáng qua mà thôi.”  

Tôi nhủ thầm trong bụng: “Anh chàng này 
chỉ mới mất có một ông ngoại, mới chỉ có bị 
mất job có một lần mà đã tự tử! Nếu anh ta mà 
biết được ở dưới chế độ cộng sản Việt Nam, 
nhà nhà đói ăn, thiếu thuốc chữa bệnh khiến 
ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại đều sớm 
tiêu diêu miền cực lạc; còn trai tráng con sĩ 
quan, công chức chế độ Việt Nam Cộng Hòa 
vĩnh viễn không được nhà nước tuyển dụng thì 
ở đó mà tự tử! Sướng quá hóa quờn! Cũng may 
là anh ta không còn ý định tự tử nữa.” 

Đến đây thì tôi đã chẩn đoán được bệnh và 
báo cho anh ta biết anh ta bị  rối loạn căng thẳng 
hậu tổn thương tâm lý (Post Traumatic Stress 
Disorder, PTSD); trầm cảm (Major Depressive 
Disorder, Recurrent, Servere Without Psychot-
ic Features, MDD) và rối loạn lo lắng thông 
thường (Generalized Anxiety Disorder, GAD). 
Rồi cho anh một cái hẹn gặp tôi vào tuần sau.

Vẫn trùm đầu như lần trước, John đã trở 
lại như đã hẹn, cho thấy anh ta rất muốn 
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được điều trị dù rằng những cơn hoảng sợ là 
một rào cản lớn cản trở  việc bước ra khỏi nhà. 
Tôi cho rằng nỗ lực đến được bệnh viện một 
mình hôm nay là thế mạnh đầu tiên của anh ta, 
nó có sức mạnh tương đương với câu ca dao 
xứ Huế của tôi:  
 
Thương nhau tam tứ núi cũng trèo, 
Thất ngũ sông cũng lội, cửu 
thập đèo cũng leo!

Tôi vui vẻ mở lời: “Welcome you to come 
here again! Lần trước chúng ta đã hoàn tất việc 
chẩn đoán, lần này chúng ta sẽ thảo luận mục 
tiêu điều trị cùng phương pháp trị liệu khả thi. 
Xin anh vui lòng cho biết triệu chứng nào anh 
muốn được ưu tiên điều trị.“ John không trả 
lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà chậm rãi hỏi 
ngược lại khiến tôi chưng hửng: “Xin bác sĩ 
cho tôi biết sự khác biệt giữa 2 bệnh PTSD và 
GAD.” 

Hít vào một hơi thở, tôi nhẹ nhàng giải thích 
rằng cả hai bệnh đều hàm ý đến lo lắng nhưng 
GAD bao hàm lo lắng đủ thứ, ví dụ lo lắng về 
thiếu hụt tiền bạc, về không có công ăn việc 
làm, không có nhà ở, không có xe đi làm, lo về 
bệnh tật ...; còn PTSD thì liên quan đến việc 
do bị ai đó đe dọa giết mình,  như chiến tranh, 
bị tai nạn xe cộ, bị hiếp dâm, bị hành hung hay 
khủng bố...Thoáng ngước mắt hoài nghi nhìn 
tôi, John hỏi: “Vậy thì cách thức điều trị giống 
nhau hay là khác nhau?”  

Đây là một câu hỏi thông minh, và là một 
thế mạnh nữa của John dù anh ta chưa xong 2 
năm ở college. Tôi lấy làm mừng vì biết rằng 
phương pháp điều trị trí tri (cognitive therapy) 
sẽ phù hợp với loại bệnh nhân thích lý luận như 
anh ta. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu hỏi đó, 
đáp: “Vừa giống nhau, vừa khác nhau, anh biết 
tại sao không?” John trả lời rất logic và thành 
thật: “Nếu tôi biết rồi thì tôi đâu cần hỏi ông!”

Tôi ôn tồn đáp: “Như đã nói ở trên, cả GAD 

và PTSD đều có điểm chung là lo lắng, do 
đó phương pháp điều trị tâm lý cho cả hai 
là giảm stress bằng thư giãn; nhưng chúng 
lại có những nhân tố kích động (triggers) 
khác nhau nên cũng có những phương 
pháp điều trị đặc thù; chẳng hạn triggers 
của GAD là thiếu thốn nhu cầu vật chất thì 
bệnh nhân rất cần sự giúp đỡ của các cán sự 
(case managers), còn triggers của PTSD là 
những internal và external triggers gây tổn 
thương tâm lý thì vai trò của các bác sĩ tâm 
lý và bác sĩ tâm thần là thích hợp.”  “Tôi 
sẽ giải thích sâu hơn nữa về các trường 
phái điều trị bằng tâm lý học khi đúng 
dịp; nhưng trước hết xin anh tự đánh giá 
mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng 
theo thang điểm từ 0 (không có gì đáng 
kể), 5 (nghiêm trọng vừa phải) đến 10 (rất 
nghiêm trọng, bao gồm cả ý muốn tự tử).”

John nhăn mày  suy nghĩ một lúc rồi nói: 
“Mức độ nghiêm trọng của hoảng sợ là 
8/10, cô đơn là 5/10 và lo lắng là 5/10. Bác 
sĩ tin là có thể loại bỏ giùm cho tôi những 
triệu chứng ấy, nhất là chứng hoảng sợ được 
chứ? ” Tôi nhận xét hàm ý câu hỏi của John 
“Bác sĩ tin là có thể  loại bỏ được những 
triệu chứng hoảng sợ ấy không?” trông có 
vẻ như anh ta không tin tưởng nơi tôi cho 
lắm, mà cũng đúng thôi vì hầu hết những 
bệnh nhân PTSD đều hoài nghi người khác 
và đặc biệt là hoài nghi cả nơi bản thân 
mình nữa. Do đó trước hết tôi cần gia tăng 
niềm tin của anh nơi kiến thức chuyên môn 
của tôi, sau đó sẽ giúp cho anh ta đạt được 
những thành tựu trị liệu để có được niềm tin 
nơi bản thân.

Tôi giải thích: “Sợ là một cảm giác như 
các loại cảm giác bình thường khác của 
động vật như thương, ghét, buồn, v.v. ... 
Chỉ có sỏi đá mới không có những cảm 
giác này (hơi mâu thuẫn với nhạc sĩ Trịnh 
Công Sơn: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có 
nhau!”). Nhưng “Sợ” sẽ trở nên bất thường 
hoặc trở thành bệnh lý khi sợ hãi thái quá. 
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Có người đương đầu được với nỗi sợ hãi 
thái quá nhưng cũng có người không thể 
đương đầu được; đó là do các tế bào não 
không đủ sức cân bằng hormones trong não 
bộ, hoặc do không biết cách đối phó với 
những internal và external triggers, hoặc 
là do cả hai. Các bác sĩ tâm thần sẽ kê toa 
thuốc giúp bạn cân bằng lại hormones, còn 
các bác sĩ tâm lý sẽ giúp cho bệnh nhân tự 
cân bằng hormones hoặc đối phó một cách 
hiệu quả với những sợ hãi thái quá đó.”

John phấn khởi : “Nghe bác sĩ nói bệnh 
nhân có thể tự mình điều trị được bệnh sợ 
hãi mà không dùng thuốc, quá ư là hấp 
dẫn!” Tôi khiêu khích: “Miễn là anh thích 
thì đâu có gì khó! Anh sẵn sàng chưa?” John 
nhìn thẳng mặt tôi, không chút do dự: “I am 
ready!” Tôi biết cá đã cắn câu liền nói: “Thế 
thì tuần này anh cố gắng thực hiện tốt cho 
tôi 2 điều này: 

- Một, là nếu bố anh la mắng “đúng” 
điều anh đã làm sai hoặc chưa làm xong; 
anh không cần phải sợ hãi, hãy trả lời như 
sau, không thêm không bớt một chữ nào: 
“You’re right, thank you for your remind-
ing me!” Tôi cam đoan là không những rất 
an toàn cho anh mà bố anh còn thích anh 
nữa đó. Còn nếu cha anh chỉ trích “sai” 
những điều anh đã làm đúng hoặc anh đã 
làm xong việc rồi mà ông ta vẫn cứ chỉ 
trích; anh cứ lắng nghe, ghi lại những 
gì ông la mắng, rồi báo cho tôi hay sau.”

- Hai, là 3 ngày đầu tiên anh hãy ra khỏi 
cửa ngõ 2 lần, vừa bước vừa đếm đủ 20 
bước, không dư không thiếu, rồi quay trở 
lại phòng anh. 3 ngày sau đó anh cũng 
bước ra khỏi của ngõ 2 lần, vừa bước đếm 
đủ 40 mươi bước, không dư không thiếu, 
rồi về lại phòng anh. Đúng 7 ngày sau anh 
trở lại gặp tôi và cho biết kết quả nhé.” 

John rất lấy làm ngạc nhiên về những gì tôi 

dặn dò. Và đúng 7 ngày sau anh ta trở lại mang 
theo một tập vở để ghi chép. Hành vi này cho 
thấy niềm tin của anh nơi tôi và nơi chính anh 
ta đã tăng, dù rằng đầu và mặt vẫn còn trùm kín. 
Với ánh mắt tươi vui, anh ta nhìn vào mắt tôi 
và báo cáo: “Thưa bác sĩ, tôi đã thực hiện đúng 
như bác sĩ đã dặn, không có gì trở ngại xảy ra.”

Tôi gật đầu khích lệ và hỏi: “Tốt lắm! Anh 
rời nhà khi mấy giờ?” John: “10 giờ sáng và 1 
giờ chiều.” -“Sao anh không đi sớm hơn hoặc 
muộn hơn một chút?” -“Tôi sợ đám học sinh 
nhìn tôi trong lúc chúng chờ xe bus của trường 
đến đón. Hoặc trễ quá vào buổi chiều thì lại là 
lúc chúng bãi trường.” Lời khai này cho thấy 
John sợ đám đông, sẽ rất khó cho anh ta xin 
được việc và cũng rất khó mà làm việc được 
lâu dài nơi đông người. Tuy nhiên, nay anh ta 
có thể rời nhà một mình, ngày 2 lần, đó là một 
tiến bộ thấy rõ, tôi phải khen ngay để cũng cố 
thêm niềm tin nơi anh ta:

“Xin chúc mừng sự tiến bộ của anh! Nếu anh 
đã bước đi được 40 bước một mình, tôi tin rằng 
bước 100 bước một ngày trong 3 ngày tới và 
150 bước trong 3 ngày sau đó cũng sẽ chẳng 
làm khó được anh. Anh dám thử không?” Được 
tôi cổ vũ như thế, John đáp không ngần ngại: 
“Tôi sẽ cố gắng, miễn là ông giúp tôi.” “Hẳn 
nhiên rồi! À còn chuyện của bố anh, ông có la 
rầy chi anh đến không?”

“Thưa không; vì tôi vẫn tránh gặp mặt ông.”  
“Mà tôi cũng xin nói thêm cho ông biết là cha 
tôi thường hay chửi tôi mà toàn là chửi sai 
không thôi à, ít khi chửi đúng lắm! Chẳng hạn 
tối hôm qua lúc 12 giờ khuya, tưởng ông ấy ngủ 
rồi, tôi xuống bếp tìm đồ ăn vì đói bụng quá. 
Tôi đã cố gắng yên lặng ăn, xong nhẹ nhàng lên 
lại phòng ngủ. Không ngờ, ông mở cửa ra hét: 
‘Get out! Why do you bother my sleeping?’”

Ánh mắt John trở nên hằn lên, nói trong bi 
phẫn: “Tôi muốn hét vào mặt ông rằng: ‘Ông 
sai, tôi không có làm ồn... ông làm ồn thì có 
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Anh ta ghi chép cẩn thận và thực hành 
khá thành thạo về phương pháp vừa 
mới học sau khi luyện lui luyện tới với 
tôi về một số tình huống xung đột đã 
xảy ra giữa anh ta và ông bố trước đây.

Vù một cái, John trở lại sau hai tuần; 
không đợi tôi hỏi, anh khai báo ngay: 

“Thưa bác sĩ, hai tuần vừa rồi mỗi ngày tôi 
đi bộ được một mile với mẹ tôi; tôi cũng 
đã áp dụng thành công 2 phương pháp của 
bác sĩ. Mẹ tôi có khen  rằng “Honey, you’re  
than better before!””Tôi mừng cho anh ta, 
khen ngay: “Xin chúc mừng! Cứ tiếp tục, 
và cũng nhớ chia xẻ những câu hỏi mà tôi 
đã hỏi anh cho mẹ anh biết với, để bà áp 
dụng vào việc giúp cho bố anh bỏ bớt uống 
rượu; ngoài ra nếu có dịp anh hãy áp dụng 
những gì anh đã học được với cả bố anh 
nữa đi nhé, tôi rất tin nơi anh.” John nói: 
“Mẹ tôi bảo là phương pháp đó không thể 
áp dụng thành công nơi một người nghiện 
rượu như bố tôi được.” Tôi giật mình tự nhủ 
là bà ấy nói đúng lắm; tuy vậy tiết lộ của 
John cho tôi thấy là quan hệ của hai mẹ con 
khá tốt. Vậy thì tôi cần khuyến khích anh ta 
liên minh với bà ta để mà đương đầu với sự 
trấn áp của ông bố mới được, tôi nói ngay: 
“John, nếu thế thì anh chỉ tạm thời áp dụng 
hai phương pháp đó khi có mẹ anh ở nhà và 
khi ông ấy tỉnh rượu...” John vặn lại: “Bác 
sĩ cho tôi biết rằng là tôi có thật sự cần có 
ông ta trong cuộc sống của tôi hay không? 
Bây giờ là mùa hè, quá nóng; nhưng ông 
không cho bật máy điều hòa không khí, làm 
sao tôi chịu cho thấu?”

Tôi hỏi: “Tại sao bố anh không cho bật 
máy điều hoà không khí?” John trả lời: 
“Có thể ông ấy muốn tiết kiệm điện và 
cũng có thể ông ấy không cảm thấy nóng 
vì ông ấy ở tầng trệt còn tôi ở trên lầu!” 
Tôi đáp: “Thế thì hãy bàn với mẹ anh để 
mẹ anh giúp cho, được không?” John nói: 
“Vâng, tôi sẽ nói với bà. À, mà mẹ tôi bắt 
đầu đổi ca làm việc từ ca chiều như lâu 

...’; nhưng tôi đã không đủ can đảm cự lại 
như thế, vì tôi sợ bị ông nổi sùng bóp cổ và 
cũng sợ mẹ tôi bị đánh do bênh tôi như trong 
quá khứ, nên đành ngậm miệng rút lui vào 
phòng cố thủ. Tôi rất căm hận mình, và cũng 
hổ thẹn khi so sánh mình với bạn bè cùng 
lứa nhưng không làm chi được hơn. Tôi là 
một thằng tồi nhất thế gian, nên mẹ tôi cũng 
chẳng thương tôi, người tình cũng bỏ tôi mà 
đi,  tôi chẳng có bạn bè... hoàn toàn cô đơn!”

Nghe John kể xong tôi cũng muốn hét to lên 
“Sao anh hèn thế?”; nhưng kịp thời nhận ra anh 
ta chỉ là nạn nhân, cần được cảm thông hơn là 
chỉ trích, nên lớn tiếng hỏi: “Thế thì việc nhịn 
nhục, ‘1 sự nhịn 9 sự lành’ của anh có làm cho 
ông ấy bỏ đi cái thói bạo hành hay vẫn là tính 
nào tật ấy?”John lắc đầu chán nản: “Không 
những vẫn tính nào tật nấy mà còn tồi tệ hơn!” 
Đó là sự thật về thói quen của con thú quen 
mồi, bắt nạt được một lần là sẽ bắt nạt mãi mãi. 
Kiếp nô lệ vẫn mãi mãi nô lệ nếu không “dậy 
mà đi”. Nhưng làm thế nào để dậy mà đi trong 
lúc vẫn còn phải phụ thuộc vật chất, nơi ở và 
nhất là tinh thần đã suy sụp bởi văn hóa sợ hãi 
của cá nhân đó?  Đúng thế phải dậy mà đi. Tôi 
nói với John như ra lệnh: “Anh phải khoá cái 
miệng chửi bới của ông ấy lại, bằng cách làm 
như thế này nhé: trước hết anh hít sâu vào rồi 
thở ra 3 lần cho dịu người và dịu giọng lại, rồi 
dùng mệnh đề mở đầu bằng chữ NẾU như sau: 
‘Bố à! NẾU con đã quấy rầy giấc ngủ của bố, 
thì con xin lỗi.” Sau đó rời hiện trường ngay. 
Tôi giải thích sâu thêm để anh ta yên tâm mà áp 
dụng: “Khi anh dùng chữ NẾU có nghĩa là nếu 
bố anh cho rằng anh đã quậy giấc ngủ của ông 
ta thì đó là phần nhận thức của ông ta, còn riêng 
anh thì không phải như vậy, nhưng anh không 
cần phải cãi lại làm chi. Vì cãi lại sẽ làm cho 
xung đột leo thang rồi bạo hành bùng nổ, mà kẻ 
chiến bại sẽ thuộc về anh hoặc thuộc về cả hai 
người. Hơn nữa khi anh dùng mệnh đề “NẾU” 
sẽ có cái lợi là cả  hai bên đều nghĩ mình là kẻ 
thắng cuộc. Bố anh sẽ hài lòng vì được anh xin 
lỗi, còn anh thì đã làm cho bố anh im miệng 
một cách an toàn!”
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nay sang ca sáng từ 3 giờ sáng đến 12 giờ 
trưa, e rằng khó cho tôi đi bộ buổi sáng mà 
không có bà, vì tôi vẫn còn ngại gặp mấy 
đứa học sinh đứng chờ school bus. Tôi thấy 
rằng dù tôi đang có tiến bộ, nhưng tôi muốn 
hồi phục nhanh hơn nữa do đó cần uống 
thuốc chống sợ hãi. Tôi cũng muốn đi bỏ 
báo mỗi sáng sớm để có tiền và lấy một vài 
lớp học online, không biết có được không?”

Tôi trả lời: “Được chứ, tôi sẽ giới thiệu cho 
anh gặp bác sĩ tâm thần bên cạnh phòng để 
có thuốc uống. Anh cũng có thể lấy thử một 
vài lớp part time, dễ học để lấy đà. Riêng về 
công ăn việc làm thì theo tôi, trước hết anh 
nên kiếm việc làm thiện nguyện vài giờ một 
tuần, sau đó tăng dần lên, cho đến lúc không 
còn sợ hãi khi tiếp xúc với mọi người; 
nhưng trước mắt anh phải thường xuyên tập 
luyện 2 phương pháp đã học để ứng phó với 
những người gần gũi tại nhà như mẹ anh, 
bố anh, những người hàng xóm và đám học 
sinh chờ school bus, rồi dần dà với người 
lạ nơi chợ búa cho được cái đã rồi hãy tính. 
Gắng lên nhé, tôi chờ tin tiến bộ của anh.” 

Rồi lại hai tuần trôi nhanh, vẫn cái mũ trùm 
trên đầu và mặt, John báo cáo: “Tôi rất vui vì 
tôi đã đi bộ 2 miles một ngày, lại có thể một 
mình đi trước mặt đám học trò mà không 
hề sợ chi hết... Tôi đã giúp mẹ tôi nấu ăn và 
nhờ chuyện trò qua lại trong những lúc này 
mà tôi biết bà không thích Dough (người 
bà con xa đang tá túc trong nhà), vì anh ta 
ngủ nơi living room làm cản trở sinh hoạt 
của bà. Tôi đã mạnh dạn nói thẳng với anh 
ta là dọn ra garage mà ngủ. Mẹ tôi đã khen 
sự tiến bộ của tôi khiến tôi rất tự hào. Mẹ 
đã mua cho tôi một cái máy điều hoà nhiệt 
độ cá nhân đặt trong phòng riêng của tôi.”

Nhưng điều không may đã xảy đến cho 
John vào tuần sau đó vì anh đã bị phản ứng 
phụ với thuốc Paxil sau khi gặp bác sĩ tâm 
thần. John báo cáo: “Sau khi uống thuốc ấy 

vào, tôi thấy gai gai, rần rần nơi bàn tay, rồi 
cánh tay như bị liệt (numbed), con ngươi mở 
lớn, rồi cơn hoảng sợ ập đến, ngộp thở giống 
như đi vào cõi chết ... Tôi vội vã gọi crisis line 
và poison control services như lời ông dặn dò 
tôi trước đây. Họ bảo tôi phải mang theo mấy 
vị thuốc đó đến phòng cấp cứu ngay. Tôi cũng 
đã gọi cho y tá của vị bác sĩ tâm thần và cô y tá 
bảo rằng tôi đến gặp ông ấy vào 9 ngày sau.”

Hai tuần tiếp sau đó, John lại gặp tôi dù rằng 
mũ vẫn còn trùm đầu như thường lệ nhưng 

giọng nói có phần hồ hởi: “Bác sĩ ơi! Tôi đã 
có thuốc mới: Effexor và Prazosin. Bây giờ tôi 
cảm thấy tâm trạng tốt hơn dù rằng huyết áp 
có hơi cao một tí. Khi đi ra ngoài tôi không 
còn sợ người ta nhìn tôi nữa, ngược lại tôi còn 
có thể nhìn thẳng vào mắt họ; ngoài ra không 
những đi bộ xa hơn mà tôi còn chạy lúp xúp 
30 phút mỗi ngày. Tôi lại vừa kết thúc tốt phần 
một của lớp học online. Dạo này tôi ăn rất ngon 
miệng. Tuy vậy tôi muốn ông giúp cho tôi bỏ 
hút thuốc, hiện tại tôi hút một gói một ngày!”

Tôi ngạc nhiên vì trong ngày đầu tiên tôi đã 
thăm dò về  việc nghiện thuốc phiện, thuốc lá 
và uống rượu nhưng anh đã không khai báo chi 
hết.  Tôi liền hỏi: “Anh nghiện thuốc lá được 
mấy năm rồi?” John thành thật khai: “ Thưa, 
được 13 năm, còn Marijuana thì năm khi mười 
hoạ mới hút một lần. Tôi hút thuốc để chống 
lại những cơn hoảng sợ; cho nên tôi ngần ngại, 
không biết có nên bỏ hút thuốc hay không.”

Bỏ hút hay tiếp tục hút là do đầu óc cá nhân 
người đó quyết định; chẳng một bác sĩ nào, 
một quan toà nào có thể  ra lệnh cho bệnh 
nhân nghiện phải bỏ hút thì người đó lập tức 
bỏ hút được ngay. Đến đây thì tôi biết John 
đã bước qua giai đoạn từ chối bỏ hút thuốc 
(precontemplation stage), đang ở trong giai 
đoạn nửa muốn bỏ nửa muốn không (contem-
plation). Tôi muốn anh vượt qua giai đoạn này 
và giai đoạn kế tiếp (chuẩn bị bỏ hút, prepara-
tion) để nhảy ngay vào giai đoạn bỏ hút (action). 
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nói là để bỏ hút thuốc thì làm ngược lại?”

Tôi khen anh ta: “Anh rất thông minh, 
đúng thế! Thật ra người nghiện thuốc lá có 
thể bỏ được ngay tức khắc, tùy theo ý chí 
của mỗi người; nhưng trong trường hợp của 
anh thì hơi khác, vì việc hút thuốc gắn chặt 
với sự sợ hãi (được gọi là co-morbidity), sẽ 
rất khó cho anh để ngưng hút cái rụp. Tôi 
e rằng nếu việc ngưng cái rụp mà không 
thành công sẽ làm anh mất niềm tin khiến 
anh hút lại và hút nhiều hơn nữa; không 
những thế sự mất niềm tin này cũng sẽ 
làm cho cơn sợ hãi tái phát tồi tệ hơn xưa.”

John góp ý: “Oh, No! Tôi không muốn 
bị những cơn sợ hãi hành hạ nữa. Tôi thích 
giảm hút thuốc từ từ, nhưng chắc ăn.” Tôi 
vạch ngay kế hoạch cho John: “Nếu anh 
muốn ngưng hút thì bắt đầu từ ngày mai, 
cứ 3 ngày giảm bớt 2 điếu. Nên nhớ rằng 
vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu tiên rất 
quan trọng; nếu anh vượt qua được ngày 
đầu tiên, anh sẽ qua được ngày thứ 2... thứ 
3... Anh phải thành công vì sự thành công 
của anh sẽ là một tấm gương sáng cho bố 
anh noi theo để giảm hoặc bỏ uống rượu,  
hạnh phúc của gia đình anh đang tuỳ thuộc 
vào sự thành công này của anh.”  “Riêng về 
việc giảm sợ hãi nơi công cộng, anh cứ tiếp 
tục như thường lệ, nếu được anh thử đi chợ 
một mình, gặp người đi ngược chiều cách 
10 feet hãy mĩm cười với họ, cách 5 feet 
hãy gật đầu chào họ; anh sẽ thấy thiên đàng 
hiện ra trước mặt anh.”  “Một trong những 
chợ anh nên ghé là chợ ‘CO-OP’ (một loại 
chợ bán các sản phẩm organic của nông 
dân quanh vùng) để trải nghiệm chống sợ. 
Tôi sẽ gọi điện thoại trước xin cho anh làm 
thiện nguyện ở đó, anh đừng ngại khi đưa 
business card của tôi cho họ thấy. Chúc anh 
may mắn. Cho tôi gởi lời thăm mẹ anh.”

John không đến theo khoảng thời gian 
như đã hẹn mà một tháng sau đó mới 

Tôi liền tấn công vào tư duy tiến thối lưỡng 
nan đó của John: “Anh đã từng đụng nhẹ tay vào 
ống khói bằng sắt lâu năm của nhà bếp chưa?”  
John: “Có, đã từng. Tôi thấy nó mục và đổ sụm 
xuống ngay khi tay tôi đụng vào nó.” Tôi gật 
đầu đồng ý: “Anh nhận xét rất đúng! Đồ bằng 
sắt mà còn bị như vậy bởi tác hại của thuốc 
lá; huống hồ chi là bằng thịt? Anh thấy có nên 
tiếp tục hút thuốc để rồi cuống họng và hai 
lá phổi của anh giống như ống khói mục nát 
kia?”John thở ra: “ Ghê thật! No, no more!”

Vậy là tôi đã thành công trong việc chinh 
phục John tự mình quyết định chấm dứt hút 
thuốc. Tôi biết rằng có được quyết định bỏ 
hút thuốc cùng lúc với việc loại bỏ sợ hãi thật 
không dễ dàng gì; vì sợ hãi và nghiện hút thuốc 
lá gắn chặt với nhau như là một chiếc mũ kép 
2 lớp. Cần phải tách chúng ra. Muốn như thế 
John cần phải nhận chân ra cái sai của quan 
điểm cho rằng hút thuốc lá chống được sự sợ 
hãi, tôi hỏi: “Trước đây khi chưa gặp tôi, anh 
đã hút thuốc. Vậy thì hút thuốc có giúp cho anh 
bớt sợ không?” John chưng hửng, ấp úng biện 
bạch: “À.. .À ... À ... có giảm sợ đó chứ ...” Cố 
chấp sai trái nầy của John cần phải bị đánh gục, 
tôi hỏi ngay: “Nếu đã bớt sợ, tại sao anh phải 
tìm đến tôi?”

John cấm khẩu không trả lời được. Tôi biết 
phương pháp trí tri (cognitive therapy) này đang 
tác động mạnh lên đầu óc anh ta. Tôi nhè nhẹ mở 
đường để anh ta tự tìm lối thoát, bằng cách hỏi: 
“Ngoài cách hút thuốc để chống sợ, không còn 
cách nào khác nữa hay sao?”John suy nghĩ một 
lúc rồi lắc đầu: “Tôi chịu thua, không biết! Xin 
ông bày cho!” Đây đúng là lúc phải quẳng cho 
anh ta chiếc phao; tôi bèn cho anh đầu mối để 
nhớ lại: “Thật ra chính anh đã tự mình giảm sợ 
một cách thành công khi đi ra ngoài một mình;  
anh có nhớ anh đã áp dụng phương pháp  
nào không?” John suy nghĩ một lúc rồi bật lời: 
“A! Tôi biết rồi! Ông đã bày cho tôi phương 
pháp vết dầu loang, bắt đầu bằng việc rời xa nhà 
một mình từ 20 bước, tăng dần lên 40 bước, rồi 
100 bước ... rồi 2 miles ... Phải chăng ông muốn 
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đến. Tôi chưa kịp chào thì John đã chìa tay 
ra bắt lấy tay tôi, lắc mạnh và mở lời trước:  
“Xin chào bác sĩ, bác sĩ mạnh giỏi chứ!”Tôi 
ngạc nhiên về sự cởi mở hơn thường lệ của 
John, nên bật miệng: “Ah.... Tôi khoẻ ... 
lắm, khoẻ lắm .... Cám ơn lời hỏi thăm của 
anh ....”

Sau khi vào phòng và yên vị, John mở sổ 
tay ra và báo cáo một cách trịnh trọng: “Tôi 
đã đi làm thiện nguyện tại chợ CO-OP một 
ngày một tuần, nhưng chỉ có 3 giờ; rất vui, 
rất vừa sức! Tôi đã tự nguyện chấm dứt hút 
thuốc được 3 ngày rồi.  Mẹ tôi đã rủ tôi đi 
xem xi nê với bà ấy thứ 7 vừa qua, đây là 
lần  đầu tiên sau hơn 13 năm tôi không hề đi 
xi nê với bất kỳ ai. Rất đông người trong rạp 
xi nê, nhưng tôi không hề bị panic attacks. 
Tôi ngủ rất ngon, không có ác mộng.”

Tôi phấn khởi lớn tiếng khen vùi: “Wow! 
Chúc mừng! Xin chúc mừng! Anh tiến bộ 
vượt bực, ngoài sức tưởng tượng của tôi!”  
“Tuy vậy anh cần tiếp tục thiện nguyện 
trong 2 tháng nữa để cho quen với việc 
đi làm hằng ngày. Trong thời gian này cố 
gắng tìm một chỗ làm thích hợp, chuẩn 
bị một resumé, cover letter. Tháng sau tôi 
sẽ giúp anh hoàn chỉnh chúng trước khi 
nộp; nhưng nhớ là vẫn cứ gặp vị bác sĩ 
tâm thần và nhớ uống thuốc đều đặn nhé!” 
Rồi thời gian êm trôi... hơn một tháng rưỡi 
không thấy John xuất hiện, tôi tưởng anh 
ta đã chuyển đi tiểu bang khác ở, bất ngờ  
John đã quay trở lại, lần này không những 
trùm kín đầu mà còn mang cả găng tay. 
Với giọng buồn buồn,  John chậm rãi khai 
báo trong nước mắt: “Thưa bác sĩ, tôi đã tự 
động xin việc làm tại Cosco...; người ta đã 
phỏng vấn tôi..., nhưng tôi đã bị từ chối!  
Tôi biết tôi là một kẻ hoàn toàn thất bại... 
Chẳng một ai thương tôi! Tôi đã bị ám ảnh 
trở lại bởi hình ảnh bị hất hủi, ngược đãi mà 
tôi đã từng gặp... ác mộng đã trở lại hằng 
đêm, tôi không muốn gặp ai nữa..., tôi ... tôi 
... hoàn toàn tuyệt vọng rồi!” John uể oải 

đưa cho tôi xem một bản resume’ dài 3 trang và 
một bản cover letter dài 2 trang. Sau khi giúp 
John rút gọn lại mỗi loại 1 trang đánh máy, 
tôi hỏi anh ta: “Thế họ phỏng vấn anh những 
gì? Đặc biệt họ có hỏi về tình trạng sức khoẻ 
của anh đến không, và anh đã đối đáp ra sao?”

John nói: “Họ hỏi tôi rằng anh có bệnh tật gì 
không? Tôi trả lời là tôi bị bệnh tâm thần và 
đang được điều trị ...”Nghe vậy tôi hoảng hồn 
cắt ngang: “Oh my God! Thôi tôi biết rồi! Tôi 
đã biết lý do tại sao họ không thuê anh!” John 
giướng mắt lên và cãi lại: “Tôi bị bệnh tâm thần 
thì tôi nói tôi bị bệnh tâm thần, đó là sự thật; tôi 
đâu có dối trá! Tại sao họ không thuê tôi chứ?” 
Tôi mĩm cười thông cảm với John: “Đúng là 
anh đã bị bệnh tâm thần; nhưng nếu anh cảm 
thấy bị bắt buộc phải trả lời thì anh nên trả lời 
rằng anh đã bị bệnh tâm thần nhưng đã hồi 
phục; và bác sĩ đã cho phép anh đi làm việc, thì 
sẽ giúp cho anh dễ kiếm được việc làm hơn.”

Ngưng một lát cho anh ta tiếp thu ý kiến đó 
của tôi. Tôi chuyển hướng điều trị nhằm giúp 
giảm bớt trầm cảm có mòi xấu đi của anh ta:  
“John nè, anh cho tôi hay mẹ anh có còn thương 
anh không vậy? “ John nhanh miệng: “ Bà vẫn 
còn thương như dạo nào, không suy giảm!” 
Tôi giải thích: “Anh thấy không, 5 phút trước 
đây anh nói là chẳng ai thương anh hết, nhưng 
thật ra vẫn có mẹ anh thương anh...”John lý sự: 
“Mẹ thì đương nhiên thương con rồi!” Tôi góp 
ý: “Okay! Thế không còn ai thương anh nữa 
hay sao?” John đáp ngay: “Chẳng còn một ai 
thương tôi nữa cả, tuyệt đối!”Tôi hỏi: “Chắc 
không? Bao nhiêu phần trăm anh tin chắc là 
không còn một ai nữa thương anh ngoài mẹ anh 
ra?” John ngập ngừng một lúc rồi đáp: “À, à... 
một trăm phần trăm, không còn ai thương tôi 
nữa. Chắc chắn!“ Tôi mĩm cười đáp: “Ngoài 
mẹ anh ra, anh có biết là còn có một người nữa 
không... đó là tôi! Tôi là người rất thương anh, 
tôi đã và đang giúp cho anh hồi phục, tôi đang 
giúp và rất mong anh có công ăn việc làm như 
anh đã chứng kiến, đúng không John?”John: 
“Yes! Đúng vậy, I’m wrong!”
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một khuôn mặt điển trai, với mái tóc nâu 
vàng tém gọn, áo quần thẳng thớm. John 
chìa tay ra bắt lấy tay tôi thật chặt rồi giới 
thiệu mẹ và bố.  Tôi bắt tay người bố, chưa 
kịp chào người mẹ thì bà đã ôm choàng lấy 
tôi nức nở: “Cám ơn bác sĩ... Cám ơn bác 
sĩ đã cho con tôi một đời sống mới ... con 
tôi đã  đi làm được một tuần nay... đã hết 
bệnh sợ... và rất ngoan…”Tôi nhìn ông bố 
và vỗ nhẹ vai bà: “Thưa bà và ông, tôi cũng 
rất mừng khi nghe được tin này... Bây giờ 
xin mời ông, bà và John vào phòng rồi nói 
chuyện tiếp...”  Cả ba người theo sau tôi, 
nhưng tôi biết rằng sau lưng chúng tôi hẳn 
sẽ là những ánh mắt đầy thắc mắc của nhân 
viên tiếp bệnh và các bệnh nhân khác đang 
chờ điều trị...

Người mẹ tâm sự: “Thưa bác sĩ! Tôi thật 
sự quá mừng vì cả 20 năm nay, John, đứa 
con trai độc nhất của chúng tôi ăn xong cứ 
dấu mình trên căn gác nhỏ. Ở nhà mà cũng 
cứ trùm kín đầu kín mít, không bao giờ chịu 
mở cửa cho người khác vào phòng ... Bỗng 
nhiên một buổi tối cách đây hai tháng John 
đến gần tôi và nói: “Mẹ có cần con giúp 
rửa chén không?”  Không đợi tôi trả lời, 
John xăn tay áo giúp tôi úp chén bát vào 
máy rửa. Tôi cảm động khen: “Con của 
mẹ giỏi lắm.”  Từ đó dần dần hai mẹ con 
chúng tôi trao đổi tâm sự với nhau nhiều 
hơn, và tôi được biết John đang được điều 
trị bởi một bác sĩ tâm lý người châu Á là 
ông. John có khoe với tôi những gì ghi chép 
được, chẳng hạn như là các phương thức 
đối phó với sợ hãi, cách thức nói chuyện 
có duyên, phương cách thuyết phục người 
khác, làm thế nào để bỏ hút thuốc...”

Ông bố cười cắt ngang: “Chính tôi cũng 
học từ cách thức bỏ hút thuốc của John mà 
đã bỏ được uống rượu. Trước đây tôi tức lắm 
vì chỉ có một đứa con mà không dạy được, 
tức điên đến độ nhiều lúc tôi muốn nó chết 
đi cho khuất mắt, nhưng mới đây tôi nghe 
vợ tôi nói bác sĩ đã dạy con tôi cách nói 

Tôi tấn công thêm để bẻ gãy niềm tin gập 
ghềnh nói trên khiến anh tuyệt vọng: “Không 
những mẹ anh và tôi mà còn có cả bác sĩ tâm 
thần, y tá và các nhân viên khác ở bệnh viện 
này cũng đều thương anh và lo lắng cho anh; 
đặc biệt chính phủ Mỹ rất nhân đạo đã cho 
anh bảo hiểm sức khoẻ miễn phí... Anh nên 
tự hào về những điều đó để mà vươn lên, vì 
nếu anh cứ lẩn quẩn trong cái suy nghĩ không 
ai thương anh cả thì anh sẽ đi đến chỗ không 
muốn sống.”  “Ở đời không ai không tránh 
khỏi những lúc thất bại hay những lúc bị sỉ 
nhục hoặc bị hành hạ vì NHÂN VÔ THẬP 
TOÀN. Tổng Thống Mỹ Bill Clinton còn bị 
ác mộng bởi vụ Monica, thậm chí Chúa Jesus 
còn bị Juda phản bội đến nỗi đã bị đóng đinh 
trên Thập Tự Giá thì huống chi là những người 
bình thường như chúng ta? Điều quan trọng là 
chúng ta hãy tự thông cảm cho bản thân mình. 
Vấp ngã nhưng cứ đứng dậy để đi tới, cứ tiếp 
tục nộp đơn xin việc, anh chưa đứng vững được 
thì đã có tôi bên cạnh.  Hơn nhau ở chỗ đạt 
được mục đích cuối cùng hay không mà thôi.”

Tôi tiếp tục giải thích: “Hiện nay kiếm cho 
được một việc làm quả thực là khó; vì có quá 
nhiều người cần việc làm, đặc biệt có khá 
nhiều ứng viên được ưu tiên tuyển chọn, đó 
là những cựu chiến binh từ các chiến trường 
Iran, Iraq, Afghanistan… Do đó, để đánh bại 
được các ứng viên khác, anh phải trả lời cho 
tôi được câu hỏi của người phỏng vấn: ‘Tại sao 
chúng tôi phải thuê anh?’ ”. “Tại sao chúng tôi 
phải thuê anh?”  đó là một câu hỏi động não.  
Chắc chắn John sẽ phải suy nghĩ nhiều để trả 
lời cho kỳ được, vì một khi đã trả lời được thì 
John sẽ rất tự tin và sẽ chiến thắng.  Tôi tin 
như vậy và cầu mong điều đó sẽ xảy ra cho 
John, cho hạnh phúc của John cùng gia đình. 

Quả đúng như tôi dự đoán,  một tháng sau 
đó John đã trở lại cùng với cả bố lẫn mẹ. 

Bên ngoài trời đã vào cuối đông, khá lạnh; 
nhưng tôi ngạc nhiên vì không còn thấy cái mũ 
trùm kín đầu như thường lệ nữa! Đây là lần 
đầu tiên tôi thấy toàn bộ dung nhan của John, 
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năng của người  Việt Nam: “Lời nói không 
mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau” nên tôi đã học theo những phương 
pháp đó. John đúng là một tấm gương tốt.”  
Quay sang John, người bố nói: “John, bố 
hãnh diện vì con, bố cám ơn con nhiều lắm!” 
John nhìn tôi nói: “Bác sĩ à, giống như bố 
tôi vừa mới nói, tôi cũng rất thích văn hoá 
Á Đông, vì tôi vẫn nhớ câu nói của bác sĩ 
là ‘Một người con có hiếu là một người con 
giúp cho cha mẹ mình từ bỏ được nghiệp 
chướng (thói quen xấu). Muốn được như 
vậy thì mình phải làm một tấm gương tốt!’” 

Sau khi cùng với John và gia đình đánh 
giá những tiến bộ của các triệu chứng của 
PTSD, MDD và GAD cùng sự hồi phục 
của các chức năng như làm việc, học hành, 
quan hệ gia đình và xã hội; tôi gọi điện 
thoại hội ý với vị bác sĩ tâm thần để đóng 
hồ sơ của John.  Người mẹ rớm nước mắt 
nói lời chia tay: “Thưa bác sĩ, John bây giờ 
thật sự đã được giải thoát khỏi sự sợ hãi. Cả 
John và chồng tôi không còn bị nô lệ bởi 
điếu thuốc và ly rượu. Gia đình chúng tôi 
thật hạnh phúc!  Xin chúc bác sĩ may mắn!”

Câu nói sau cùng đó của người mẹ vô tình 
khuấy động tâm can tôi, khiến tôi thấy vui 
buồn lẫn lộn. Vui vì thấy là mình vừa mới 
trả thêm được một món nợ ân tình với quê 
hương thứ hai đã cưu mang tôi và gia đình 
tôi, qua việc đã đem lại sự tự do và công ăn 
việc làm cho John, một người từng ở bên 
lề xã hội. Buồn là vì nghĩ đến quê nhà, nơi 
vẫn đang còn nhiều triệu người đang còn sợ 
hãi và trầm cảm. Sợ hãi trên đất mẹ đã biến 
người dân tôi trở thành vô cảm hoặc tê liệt 
(numbed) còn trầm cảm đã khiến họ phải 
mượn chén rượu giải sầu; nhưng mà rượu 
chỉ làm cho người dân tôi tạm thời quên 
đi cuộc đời thê thảm hoặc chỉ quay cuồng 
hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc ảo cho 
qua ngày đoạn tháng mà thôi. Căn bệnh sợ 
hãi và vô cảm của cả một dân tộc kéo dài từ 
Cách Mạng Mùa Thu đến nay đã ăn sâu trong 

nhiều thế hệ,  nó đã trở thành một thứ văn hóa 
mới của dân tộc tôi: Văn Hoá Sợ Hãi và Vô Cảm!

Sợ hãi và trầm cảm đã được điều trị thành 
công trên đất nước tự do này không phải bằng 
sự khống chế mà bằng sự thông cảm, bằng 
phương cách giúp cho bệnh nhân tự khai phóng 
mình khỏi sự sợ hãi. Chắc chắn hoàn toàn trái 
ngược với việc trị sợ hãi bằng áp lực của nhiều 
vòng kim cô như: tổ dân phố, tổ công đoàn, tổ 
Đảng, Đội Thiếu Nhi Quàng Khăn Đỏ, Đoàn 
Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Mặt Trận 
Tổ Quốc, phê và tự phê, lý lịch nhiều đời… 
Chính thứ bạo lực chuyên chính vô hình này 
chứ không phải rượu hay thuốc phiện như 
người miền Nam trước đây từng lầm tưởng, 
đã buộc cá nhân phải lờ đi sợ hãi của chính 
bản thân, vì quá lo cho sinh mạng của 3 đời 
thân nhân ruột thịt mình đang nằm trong bàn 
tay sinh sát của Đảng vĩ đại, mà đành liều 
mình lao tới họng súng của người anh em đã 
bị Đảng gắn cho một nhãn hiệu là NGỤY!

Một bệnh nhân trùm đầu vì sợ hãi, trầm cảm 
và lo lắng được điều trị thành công qua 9 ses-
sions trong vòng 6 tháng. Thế thì cả dân tộc tôi 
sợ hãi và vô cảm, liệu phải mất bao nhiêu thập 
niên để hồi phục đây! Càng ưu tư về đất nước 
khiến tôi thêm xót xa và buồn, nhất là vào chiều 
đông trên xứ người; ngồi một mình bên cánh 
rừng nhỏ, cạnh bệnh viện như hôm nay. Đưa 
mắt nhìn qua bên kia bờ Thái Bình Dương xa 
xôi vời vợi, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến 
mấy câu ca:

Chiều mưa biên giới anh đi về đâu!
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu?
Kìa rừng chiều âm u rét mướt,
Chờ người về vui trong giá buốt.
Người về bơ vơ!

 
Trần Đức Lợi
Seattle, USA
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giảng huấn đại học Stanford. Bốn năm sau, 
vào mùa Thu năm 2011 cô được tước vị 
giáo sư và trưởng khoa bộ môn Xạ trị ung 
thư. Như thế, cô con gái của đất thần kinh 
đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu 
bộ môn nầy, và đây là một bộ môn có lịch 
sử lâu dài nhất và tiến bộ nhất trong tất cả 
các trung tâm tương tự trên toàn nước Mỹ.

Lần đầu tiên gặp Quỳnh Thư, lúc đó cô 
bé mới lên 3 hay 4 tuổi, níu tay mẹ nhãy lên 
những bậc thềm cao của một ngôi nhà xinh 
xắn, nằm trên đường Nguyễn Huệ, ngay 
phía trước đồn Quân cụ, bẵng đi một thời 
gian dài, hơn mười mấy năm sau gặp lại 
ở khu Campbell, San Jose, hai anh em đi 
bộ từ chung cư nầy đến chung cư khác tìm 
phòng để thuê. Từ đó lại như những nhánh 
sông chia xa, người đi học, kẻ đi hành vật 
lộn trong đời sống mới. Nay qua tạp chí 
trên mới thấy được cái lý lịch xuất sắc 
của Quỳnh Thư, một niềm hãnh diện cho 
người Việt xa quê hương nói chung và cho 
những người sinh ra từ xứ Huế nói riêng.

Sự thành công của cô trên một bình diện 
nào đó là từ sức mạnh trí tuệ cá nhân, nhưng 
không thể nào phủ nhận phần công sức cha 
mẹ đã dìu dắt, hướng dẫn và khuyến khích, 
vả lại yếu tố di truyền cũng có dự phần vào 
đây. Họ đã là những nhà giáo dục có tiếng 
ở Huế. Mẹ, cô Thanh Tâm dạy trường trung 
học Nguyễn tri Phương, ba là giáo sư trưởng 
khoa Giải phẩu và Cơ thể học đại học Y 
Khoa, một vị Thầy quí mến. Từ những năm 
trước Mậu Thân, thành phố Huế đã nghe 
tiếng Thầy, khi đó Thầy còn làm ở khu giải 
phẩu quân y viện Nguyễn tri Phương, đồng 
thời là thành viên trong Hội đồng giám định 
y khoa. Tính cương trực và thẳng thắn, Thầy 
chán ngán những trò lừa dối trong lúc phân 

Sáng hôm nay như thường lệ, khi công việc 
nhẹ đi, khoảnh khắc rảnh rỗi, tôi đứng nhìn 

ra khung cửa kính, hàng cây mận trồng dọc ven 
hồ đang trổ bông trắng xoá, vài con vịt bơi lội 
nhởn nhơ, rẻ làn nước đi tìm thức ăn. Ánh nắng 
lấp lánh cùng bầu trời xanh phản chiếu trên mặt 
hồ báo hiệu mùa Xuân đang về. Trên mặt bàn, 
những tạp chí nằm chờ đọc, phần lớn được gởi 
từ các đại học quanh vùng, mục đích giới thiệu 
những công trình khảo cứu đặc biệt hay những 
nhân vật xuất sắc mong thu hút bịnh nhân đến 
tham khảo.

Trang đầu của tạp chí Đại hoc Y khoa Stan-
ford có tấm hình một cô gái Á châu, trang 
nghiêm, nụ cười hiền hoà. Thật tình mà nói, 
trong con người, tự ái dân tộc khi nào cũng 
cao. Đọc tạp chí trong nghành, thấy bóng 
người Á châu, cứ mong đó là người Việt, rồi 
nếu tác giả có họ Trần, Lê, Nguyễn, Phạm… 
thì lòng thầm sung sướng. Lần nầy, một niềm 
vui quá lớn vì đã nhìn ra đây là Lê Quỳnh 
Thư, con gái thứ của Thầy Lê Xuân Công.

Quỳnh Thư sinh ra ở Huế, thời kỳ tiểu học và 
mấy năm đầu trung học nổi trôi theo vận nước, 
từ Huế vào Sài Gòn, vượt biển sang Ý mãi cho 
đến 1981 gia đình mới định cư ở San Jose. Sau 
khi tốt nghiệp trung học, Quỳnh Thư đã được 
chọn vào trường đại học nổi tiếng Caltech (một 
M.I.T. của miền Tây). Trong thời gian theo học 
ở đây, cô thường xuyên đi làm thiện nguyện 
ở South Africa, đặc biệt ở bịnh viện đại học 
Durban, nơi đây chăm sóc rất nhiều người 
bịnh nghèo khổ, cảm nhận được nổi đau nầy, 
cô quyết định trở thành một bác sỹ y khoa. 
Tiếp theo Caltech, cô vào học y khoa ở UCSF 
(University of California, San Francisco), sau 
đó, làm nội trú và thường trú cũng  tại bịnh viện 
đại học nầy về bộ môn Ung thư xạ trị (radiation 
oncology). Năm 1997 Quỳnh Thư gia nhập ban 

Người Thầy Cũ. Thầy LÊ XUÂN CÔNG.  
Giáo Sư Trưởng Khu Giải Phẩu và Cơ Thể Học Đại Học Y Khoa Huế.
Trần Tiễn Ngạc
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loại thương bịnh binh để được giải ngũ. 
Những đụng chạm tất nhiên phải xẩy ra, 
vì thế, Thầy quyết định từ bỏ quân y viện, 
dự thi tuyển vào làm giảng nghiệm viên 
Đại học Y khoa. Đã từng là cựu nội trú các 
bịnh viện Saigon nên Thầy dể dàng được 
thâu nhận vào ban giảng huấn năm 1969.

Ngày nay khi đã được tiếp cận với một nền 
y tế đứng hàng đầu thế giới mới thấy được 
những ngày cũ, nơi quê nhà mọi việc thật là 
đơn giản, nhưng chính trong cái thiếu thốn 
đó mới thấy tài nghệ của người thầy thuốc 
giỏi. Khi không có những thử nghiệm cận 
lâm sàng tiến bộ, đôi tay và trí óc mới là điều 
quan trọng. Thầy chỉ định một lối làm việc 
cẩn thận cho tất cả mọi người. Nội trú và 
sinh viên phải khám bịnh rất kỹ, y lệnh xét 
nghiệm chừng mực nhưng cần thiết, nhân 
viên chuẩn bị tiền phẩu hết sức chu đáo, 
trong cuộc mổ phải theo đúng trình tự quy 
định và giải quyết tận cùng nguyên nhân, 
theo dõi, chăm sóc hậu phẩu chặc chẽ, cuối 
cùng, số bịnh nhân ra viện với kết quả tốt rất 
lớn. Trong chừng mực nào đó, khoa ngoại 
2 bịnh viện Huế, dưới sự hướng dẫn của 
Thầy đạt nhiều tiếng vang từ 1970-1975.

Những năm tháng làm việc và phụ mổ với 
Thầy mới thấy thêm một khía cạnh khác, Thầy 
thương học trò. Vẻ bên ngoài nghiêm trang, ít 
khi có nụ cười nở rộng, nhưng Thầy thường 
xuyên dìu dắt và nâng đỡ họ. Chỉ khi có cas 
mổ thành công, người nội trú mới nhận được 
cái vỗ vai thân mật từ Thầy và một lời khen 
trước mặt các nhân viên và sinh viên thực tập.

Thầy không ngại khó, nhớ chăng những ngày 
thành phố Huế bị pháo kích liên miên, có những 
đêm làm việc liên tục, tưởng chừng như không 
bao giờ hết bịnh, lúc nào cũng có Thầy đứng 
bên hổ trợ, khuyến khích cũng như giải quyết 
những trường hợp khó cho đến khi xong việc.

Năm 1973-1974 Thầy đi du học ở Úc về Giải 
phẩu tiết niệu. Sau tháng 4 năm 1975, gia đình 
Thầy ở lại, toàn miền Nam bị nhấn chìm trong 
biển đỏ mà những ngọn sóng chuyên chính vô 
sản, nghi ngờ, đố kỵ, kềm kẹp tự do đã đánh 
tan tác lòng người. Lao động là vinh quang 
đã đưa người thầy thuốc lên núi cao trồng sắn 
hoặc làm lao công cho những công trường Nam 
sông Hương hay sông Thạch Hãn. Tại trường 
Y khoa, bờ hồ bên nầy, thầy trò, làm sạch nuôi 
cá, thả rau muống; canh đất phía sau, cuốc xẻng 
cày bừa trồng lúa cải thiện đời sống. Ý nghĩa 
lao động đã được triển khai một cách sai lệch, 
việc làm chỉ có hình thức chứ không đạt được 
một tiêu chuẩn thực tế nào bởi vì người bác sỹ 
là một nhóm lao động được đào tạo chuyên biệt 
để khám bịnh, điều trị và chăm sóc bịnh nhân. 

Chính quyền mới tạo nhiều áp lực, ngoài việc 
học tập cải tạo lại còn xét việc biên chế, nên 
những ai xuất thân từ quân đội Việt Nam Cọng 
Hoà đều có phần ưu tư. Làm một con người chính 
trực thật khó sống trong giai đoạn nầy, vậy mà 
Thầy đã biểu lộ tư cách của một cá thể uy vũ bất 
năng khuất, coi nhẹ chuyện biên chế, rời trường 
đi vào Nam. Ngày đó, nước sông Hương vẫn 
hờ hững chảy dưới chân cầu Trường Tiền, nắng 
còn hanh trên con đường Lê Lợi, khu cơ thể học 
vẫn tấp nập sinh viên thực tập, nhưng khi nghe 
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một. Có ai tưởng tượng rằng nước mất nhà 
tan như chuyện 1975. Sau tháng 4 năm đó , 
nhân viên giảng huấn lần lượt trở về trường 
cũ. Cuối năm, trong vài ngày mưa lê thê của 
xứ Huế, phái đoàn bịnh viện Việt Đức, dẫn 
đầu bởi bác sỹ Tôn thất Tùng vào làm việc 
với trường Đại học Y khoa, tiền trạm của 
nền giáo dục miền Nam. Bác sỹ Tùng, ngôi 
sao Bắc đẩu của nền y tế miền Bắc, cha đẻ 
Phương pháp cắt gan có qui phạm, mái tóc 
bạc trắng, dáng dấp tựa như nhạc sỷ Phạm 
Duy, đi giày tây, mặc áo bỏ ngoài quần, 
giọng nói sang sảng. Ông rất muốn tìm biết 
về nền giáo dục miền Nam, cho nên đã đặt 
ra rất nhiều câu hỏi về giải phẩu và cơ thể 
học, dĩ nhiên bộ phận gan vẫn là ưu tiên 
một. Sự phân chia thuỳ gan được đề cập 
đến và khi nghe các anh em trẻ ở lại trình 
bày từ hệ thống cổ điển của giáo sư C. Cou-
inaud cho đến cập nhật hoá phương thức 
phân chia mới do chuyện giun chui ống mật 
của chính ông, xuyên qua các tài liệu đã đọc 
những năm trước đó bằng tiếng Pháp, thì dễ 
dàng nhận ra cái ngỡ ngàng pha lẫn thiện 
cảm ông dành cho các thành viên trong bộ 
môn Giải phẩu Y khoa Huế. Ông đi thăm 
bịnh, chẩn đoán và cùng mổ, tuy nhiên rất 
tiếc, trong thời gian quá ngắn, không chuẩn 
bị trước, chỉ có một bịnh nhân nằm viện, 
tưởng là ung thư gan tiên phát nhưng khi 
giải phẩu lại là ung thư buồng trứng di căn 
lan rộng, nên không học được gì về lối 
cắt gan bằng các ngón tay như mong đợi.

Nước mất, nhà tan, sau bốn năm chịu 
đựng để sống còn, một ngày, người học trò 
cũng lên tàu đi vượt biên, một sống, mười 
chết trên biển cả. Từ bàn tay trắng, trí tuệ 
đong đếm bằng những bài học cũ từ các 
thầy nơi Đại học Huế, kiếm việc làm để 
sống, vào các trung tâm học thi, chạy tìm 
chỗ nội trú, mấy năm sau mới bắt đầu trở lại 
nghề, để rồi một hôm nơi trại bịnh, tôi kinh 
ngạc khi thấy giáo sư Norman Shumway, 
người đầu tiên giải phẩu thay tim trên con 
người thành công, lừng lững bước vào. 

tin nầy tôi thấy lòng cô đơn, buồn bã vô cùng. 
Gia đình Thầy vượt biên thành công năm 
1979, khi đang còn lênh đênh trên Thái bình 
Dương thì được một thương thuyền của Ý 
vớt và đưa về đó tạm cư. Tại đây mọi người 
đi hái cà chua đến hoa cả mắt, Thầy còn được 
mời đi đóng phim nữa. Thời gian sót lại, 
Thầy ôn lại bài vở và thi đậu văn bằng bác 
sỹ tương đương Hoa Kỳ (ECFMG) và đạt đủ 
tiêu chuẩn để có thể làm việc trên nước Ý.

Hai năm sau, định cư tại Mỹ, Thầy hoàn tất 
chương trình nội trú và hành nghề trở lại. Lúc 
đầu,  mở phòng mạch tư ở Rancho Cordova, 
thủ phủ Sacramento, nhưng một lần nữa với 
tính cương trực và không chịu đựng được sự 
đòi hỏi đôi khi là quá đáng của bịnh nhân, Thầy 
quyết định đi làm việc cho bịnh viện tiểu bang 
cho đến khi về hưu. Duyên phận cõi trần mênh 
mông như trời cao lồng lộng, mắc xích nào đây 
mà nối lại với nhau. Tình thầy trò cũng như 
phận vợ chồng là những từ trường tự phát, 
bỗng dưng hút lại nhờ yếu tố “Duyên”, biết bao 
nhiêu con người trong cõi ta bà nầy mà tự dưng 
có hai cá thể riêng biệt kết lại làm thầy và trò. 

Những năm đại học, sau khi chọn một phân 
khoa, một ngành chuyên môn và nhất khi được 
làm nội trú là một cái duyên rất lớn. Thầy trò 
liên hệ mật thiết trong việc điều hành trại bịnh 
và trực gác, người nội trú học hỏi được rất nhiều, 
từ đó mới thấy kiến thức chuyên môn của Thầy 
rất rộng. Những trường hợp khó, hiếm hay cá 
biệt đều được lưu trữ để làm tài liệu cho những 
luận án tiến sỹ về sau. Thầy tận tâm truyền lại 
kiến thức cho học trò, từ những buổi sáng đi 
khám bịnh, cái sai, cái đúng được bàn cãi thẳng 
thắn, cho đến những phiên trực cấp cứu, trong 
đó những quyết định nhanh chóng, chính xác 
đưa đến những can thiệp kịp thời cứu sống 
nhiều bịnh nhân đã là những kinh nghiệm quí 
báu làm hành trang cho học trò vào đời về sau.

Rồi những lần gặp gỡ khác, tưởng không bao 
giờ có thể xẩy ra, vẫn cứ tới cho dù trong muôn 
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Làm việc nhiều nơi, tình cờ gặp nhiều bác 
sỹ giải phẩu nổi tiếng, so sánh lại, tha thiết 
nhớ quê nhà và càng quý mến Thầy mình 
hơn, nhớ vì bịnh viện mình ngày đó đơn sơ 
và thiếu thốn phương tiện. Quý vì cá tính 
đạo đức, không kiêu căng, lối giải phẩu từ 
tốn, thứ lớp, cẩn trọng. Quý hơn nữa, cách 
sống chan hòa của Thầy, dung hợp với 
học trò cho dù trong trại bịnh hay ngoài 
sân tennis làm mọi người đều quý mến.

Nổi nhớ chồng chất, dẫn dắt con người 
trở lại quê cũ, thường để tìm lại quá khứ 
vì phần lớn kỷ niệm khi nào cũng đẹp. 
Làm sao quên được căn nhà xưa, ngôi 
trường cũ, nấm mộ mẹ cha và đám bạn 
bè thời đi học. Bịnh viện Huế giờ thay 
đổi nhiều, những dãy lầu mới ngang dọc, 
được xây bởi tiền tài trợ của Pháp, Nhật, 
Đức…Phòng mổ cũ không dùng nữa, khi 
bước vào, những bồn rửa tay vẫn còn đó 
trơ trọi, tấm bảng đen phân công mổ đóng 
bên tường trống trơn, hết rồi những chữ viết 
chi chít của anh y tá trưởng, các phòng mổ 
lặng câm, một trang sách được khép lại.

Sinh lão bịnh tử là lẻ tuần hoàn tạo hoá, 
thân thể Thầy bị suy mòn theo năm tháng 
nhưng trí tuệ còn minh mẫn, vẫn chất chứa 
hoài bão đóng góp phần mình cho một 
nước Việt Nam tự do và nhân bản. Ngày 
rời Huế, Thầy đã mong có một ngày về, vì 

mấy ai rời mảnh đất nầy mà lại không luyến 
tiếc. Một thành phố hiền hoà có một dòng sông 
xanh rất đẹp. Không gian nhiều dấu ấn vương 
giả, thành quách, điện đài, lăng tẩm. Tinh thần 
tuy có hoài cổ, nhưng nếp sống đầy giáo dục. 
Tiếc thay chủ nghĩa xả hội đã lấy đi sự tự do, 
niềm hạnh phúc, tinh thần độc lập của người 
dân để rồi ai ra đi cũng ngậm ngùi bỏ lại xứ 
Huế đằng sau. Cám ơn số phận cho con được 
gặp Thầy, được đi cùng Thầy một đoạn đường 
khá xa. Bắt đầu quãng đời thanh xuân yên bình, 
vui vẻ ở khoa ngoại 2, phòng khám bịnh trên 
đường Huỳnh thúc Kháng, khu Cơ thể học 
Đại học Y  khoa, qua mấy năm đau buồn ủ dột 
sau 75 cho đến những ngày lang thang từ New 
Jersey qua New York đi tìm tương lai. Thầy đã 
vượt qua mọi khó khăn tạo dựng lại cơ nghiệp. 

Cầu mong Thầy Cô thân tâm an lạc, tiếp 
tục cuộc sống hạnh phúc, trãi dài hơn mấy 
mươi năm, từ thuở ban đầu trên bãi biển Nha 
Trang cho đến thành phố Freemont hôm nay. 
Đây là lúc Thầy nghỉ ngơi, vui với sự thành 
công của con cái. Chắc chắn những môn sinh 
mà Thầy đã ra công dạy dỗ sẽ tiếp tục đem 
cái học chính thống đó chuyển lại cho thế hệ 
kế tiếp góp phần làm xã hội nầy tốt đẹp hơn.

Trần Tiễn Ngạc  
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đang bận rộn thề non hẹn biển với duyên 
mới ,» hot» đếch chịu nổi nên không đáp 
lại tình yêu Cố Đô. Vẫn còn một chút xíu 
từ tâm nên đã gọi điện nhờ Tác Giả bài nầy, 
tìm một phòng trống cho Nàng qua đêm 
giá lạnh cô đơn. Thật tình, tôi rất mủi lòng 
vì «Tình đời đổi trắng thay đen”! Chưa 
hết, còn Nguyễn Bội Giang, chỉ cao 1m50 
nhưng Trời cho của quý hơn người, Bạn 
Hiền cùng lớp gọi là xe tăng có trọng pháo. 
Không biết sao Trời Phật xui khiến, đưa 
đẩy Bội Giang lên trấn thủ An Lộc, dưới 
sự chỉ huy kiên cường và tài ba của Tướng 
Lê Văn Hưng, An Lộc đã đi vào Quân Sử 
như một trận chiến lừng danh của Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đau đớn thay, 
vị Tướng thân yêu, đáng kính của Quân 
Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết, chết 
theo Miền Nam VN vào ngày 4/30/1975. 
Xót xa và thương tiếc mãi mãi ...!!!. 

Nhân vật chính của Khóa III là Hoàng 
Giang, dân trường Tây chính cống, tốt 
nghiệp Yersin - Đà Lạt, nhưng lãng tử 
không ai bằng. Kỳ Hè năm nào, cũng tự 
nguyện ra Tiền Đồn, nhất là các căn cứ của 
Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh. Không phải 
Hoàng Giang đi đối đầu với Cộng Quân mà 
làm Thông Dịch cho Chiến Binh Hoa Kỳ. 
Dĩ nhiên, hầu như đêm nào cũng đối diện 
tử thần vì Pháo đội của VC không xa. Biên 
giới Lào Việt Miên từ Khe Sanh, Quảng 
Trị đến Katum, Tây Ninh nơi nào Giang 
cũng nếm qua. Có những năm học đã bắt 
đầu hơn tháng, nhưng chưa thấy Hoàng 
Giang, cử tưởng là phen nầy hắn đi luôn 
rồi, Thiên Đàng hay Đia Ngục không biết 
nữa!? cuối cùng Hắn đã trở về, không phải 
trong “Poncho” mà bằng xương bằng thịt. 
Hắn đến lớp đều đặn, hỏi ra mới biết, bị kẹt 
ở biên giới Lào Việt vì không có trực thăng 
tiếp vận. Lên năm thứ 4, Giang chững chạc 
hơn, nhưng tính tiếu lâm vẫn không thay đổi.

Khóa III YKH là tập hợp của dân tứ xứ, từ 
4 Vùng Chiến Thuật nói theo kiểu nhà 

Binh. Mà đúng thế, sau ngày mãn khóa, tất cả 
lại lên đường nhập ngũ, đi khắp đó đây, ngang 
dọc cả 4 Quân khu, các Binh Chủng. Lê Đình 
Thiềng ra trận sớm nhất vì chọn Thủy Quân 
Lục Chiến, Phạm Đăng Thiện, như mong ước 
lấy mây trời làm lẽ sống. Trần Quý Trâm về 
hậu cứ Biệt Động Quân ở Non Nước, Đà Nẵng, 
để rồi theo Liên Đoàn Biệt Động Quân tảo 
thanh các mật khu của Việt Cộng và đã được 
vinh thăng Thiếu Tá ngoài mặt trận. Ngô Trọng 
Thọ sang Quân Cảnh để đối diện với đám Tù 
Binh Cộng Sản. Và chính nơi đây, Anh đã hiểu 
CS nhiều hơn ai hết, sau nhiều lần tiếp xúc với 
một Bác sĩ được đào tạo ở Hà Nội, đã dứt khoát 
ra đi vào ngày 4/30/1975.Tôn Thất Sang trực 
chỉ Liên Đoàn  Công Binh Chiến Đấu thuộc 
Quân Đoàn I,  tham dự Hành Quân Lam Sơn 
719 qua Hạ Lào với một kỷ niệm khó quên: 
Đã tận tình cứu chữa cho một nữ Hộ Lý Việt 
Cộng gốc Hà Nội bị thương nơi «vùng cấm» ở 
Làng Ven. Nguyễn Diêu, lấy tên người yêu làm 
Binh Chủng để thỏa mộng hải hồ với Trường 
Sa Trấn, Ải Biên Phòng. Thế nhưng, Hoàng 
Sa đã mất vào tay Trung Cộng, sau một trận 
Hải chiến can trường, dũng cảm của Hải Quân 
VNCH vào năm1973, thật xứng đáng là Hậu 
Duệ của Thánh Tổ Trần Hưng Đạo. 

Khóa III chỉ hơn 20 và độc nhất một Mỹ nữ 
Phan Thanh Tường Ngọc, cô gái rượu của Ông 
Bà Phan Ngữ và lạ thay, trong lớp lại có Bạn 
Hiền Phan Ngữ nên thỉnh thoảng, tranh nhau 
gọi Papa cho vui. Thế nhưng, mỗi đứa có cá 
tính và sở thích riêng: Đứa thì đèn đèn, sách 
sách như Lương Thanh Khiết, đứa thì đàn ca 
suốt ngày như Phạm Đăng. Lê Tấn Phát có Biệt 
danh “Casanova”, không thích Gái nhà lành, 
nhưng mê mệt Single Mom. Báo hại, có một 
chiều, em đến thăm Anh. Nàng từ Huế vào Đà 
Nẵng, bỏ lại Hải Vân đằng sau và trực chỉ Khu 
Nội Trú đường Hùng Vương, đúng lúc Chàng 

Bạn hiền khóa III
Diêu Nguyễn
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Một buổi sáng đẹp trời Mùa Thu, chúng 
tôi tất cả 5 người kể cả Hoàng Giang và 
Tường Ngọc đi vào phòng Lab của Khu Nội 
Thương thì gặp bà Discher. Giang đang bị 
đau cổ họng, khan tiếng, xin thuốc ngậm cho 
đỡ, trước khi lấy thuốc bà Discher hỏi rằng: 
Mi bị bao lâu rồi và Mi nghĩ do bacteria 
gì? Hoàng Giang trả lời tỉnh bơ: Day before 
and gonococci. Thật tình tôi chưa nghĩ ra 
nên đã chửi thề trong bụng, thằng nầy học 
hành lếu láo quá! Nhưng sau đó, chợt hiểu, 
tôi ôm bụng cười lăn quay, tất cả nổ tung 
cười vang đến chảy nước mắt, như một chợ 
con. Bà Discher má hồng ửng đỏ, cười thẹn 
thùng, quay gót vào trong. Tôi nghĩ thế nào 
tối nay, bà cũng dần cho Dr. Discher một 
trận vì dạy học trò cái kiểu gì đây?! Nhìn 
sang bên cạnh, Tường Ngọc vẫn tỉnh bơ, 
chắc là không hiểu rồi. Mà đúng thật, con 
Gái nhà lành làm sao hiểu nỗi dù đang năm 
thứ 4 YK. Ngọc có vẻ suy tư, chắc là đang 
nghĩ về Bacteriology hay đang chê Hoàng 
Giang học hành vớ vẩn. Nàng quay sang hỏi 
nhỏ tôi, vừa đủ nghe với vẻ mặt ngây thơ, 
vô tội, dễ thương của Nữ sinh Đồng Khánh: 
Tại sao Giang bị gonococcal laryngitis, 
thật là lạ, Ngọc nghĩ không ra?! phía sau 
có giọng ai như Lại Đức Thuần nghê nga 
: nhứt L... nhì R... nghe đến đó, Ngọc đấm 
mạnh vào vai tôi một cái, đau thấu trời xanh.  

Sáng hôm sau gặp lại Tường Ngọc trên 
lối đi vào Nguyễn hữu Sum B. Nàng lại 
tò mò muốn biết về lũ “nhất quỷ nhì ma 
thứ ba học trò” Trường Y.- Có phải Hoàng 
Giang như vậy không? Tởm quá!! Tôi trả 
lời thành thật rằng: Trong lớp mình trừ 
Thích Thanh Khiết và Khổng Tử Lê Văn 
Mộ, Nguyễn Thế Lịch, đều là Comrades 
của Hoàng Giang. 
 
- Toi cũng vậy 
- Yes, Madam, nhưng tùy đối tượng  
-  Đối tượng nào? 
-  Khó nói lắm.

Câu chuyện đến đây là đã 50 năm ngày cũ, 
nay lại được tin buồn, Bà Discher vừa 

mới qua đời, Bà đã cùng chồng đến Huế trong 
những năm tháng đầu tiên, đã hiến dâng tuổi trẻ 
và tài năng cho YKH, cho bệnh nhân. Khi nào 
cũng dịu dàng, dễ thương, đã chinh phục tất 
cả mọi người từ bệnh nhân đến sinh viên YK. 
Cuối năm 1967 Bà đã rời Huế trong định mệnh, 
để lại người chồng yêu quý. Một ra đi! một tiễn 
biệt! một ở lại! mà có ai ngờ là lần cuối cùng 
Âm Dương chia cách. Thầy Discher đã bị thảm 
sát trong Tết Mậu Thân cùng hàng ngàn người 
dân vô tội. Bà Discher là người đàn bà tuyệt vời 
và trên cả tuyệt vời. Người đã đi vào YKH như 
một huyền thoại. Đâu đây một lời nguyện cầu 
chân thành nhất của Khóa III và giọt lệ sầu tiễn 
bà về nơi cõi Vĩnh Hằng .                                                                   

Melbourne 3/2017
Diêu Nguyễn
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Mình không thần tượng ba mình như ngôi 
sao vì mình ở quá gần ngôi sao đó. Đúng 

hơn là mình ở ngay trên ngôi sao đó, nên không 
thấy lung linh. Hồi còn con nít, nhiều khi mình 
ước sao ba mình cao sang hơn để cho mình 
hãnh diện. Như con người sống trên trái đất rất 
lâu mới biết trái đất tròn. Gần nửa đời, mình 
mới nhận ra phần nào sự độc đáo của ba mình. 
Ba mình không phải là một vĩ nhân nên mình sẽ 
không phải tô vẽ gì cả, chỉ kể ra những gì mình 
nhớ và cảm nhận được về ông.

Ba mình mất mẹ (tức bà nội mình) lúc còn 
chưa mặc quần. Học ở trường làng xong lớp 
5 thì ba mình vào Huế thi Diplome. Để dự kỳ 
thi này, ba mình phải đi trước một ngày. Ông 
bắt đầu đi bộ từ sáng sớm hôm trước để vượt 
quãng đường hơn 40 cây số, đến chiều tối thì 
ba mình tới nhà một người cùng làng ở trên 
Hương Hồ. Trên đường đi ba mình bới theo 
mấy cục cơm vắt và một bình đông nước. Đến 
nhà người quen ngủ nhờ đến 3 giờ sáng hôm 
sau thức dậy, nấu cơm vắt bới theo và đi bộ từ 
Hương Hồ về trường gì ngoài cửa Thượng Tứ 
để thi. Năm đó ba mình thi hỏng. Khi ông kể 
chuyện với mình ông chỉ kể sự kiện mà không 
bình luận hay có ý kiến chủ quan. Ông kể 
mình nghe hồi ông làm lính truyền tin cho Bộ 
Tổng tham mưu ở SG, Ông là một trong những 
người bắt tín hiệu tình báo gì đó nhanh nhất.

Sau 1975, ông làm rất nhiều nghề để nuôi 
sống gia đình mình như là thợ nề, đi xe thồ 
đạp, công nhân nhà máy, đi lấy củi trên rừng,… 
Mình chưa bao giờ thấy ba mình than thân 
trách phận hay than trời thần trách đất, tại sao 
Trời Phật không giúp mình, tại sao người khác 
không tốt với mình. Ba mình cũng không biết 
đem chuyện ai khác ra bình luận, nói tốt xấu 
người khác. Ba mình như một cái đe, mặc cho 
ai đánh ai đập cũng trơ gan cùng tuế nguyệt. 
Không giận hờn, trách móc, hay than vãn. Cứ 

như chuyện người ta làm không liên quan 
gì đến ông. Mấy hôm trước mình gặp một 
thầy tu trẻ từ Việt Nam sang Mỹ du lịch và 
tu tập. Theo kế hoạch, vì thầy trẻ này sẽ ở 
Mỹ một tháng nhưng mới được một tuần 
thầy đã đòi về vì bên này lạnh và buồn quá. 
Mình nói với ông sư trẻ: “Thưa sư, đi tu 
mà vậy không được rồi con ơi.” Rồi mình 
kể cho thầy nghe chuyện ba mình đi làm 
thợ nề ở Lào lúc đã hơn 50 tuổi. Sang đó 
ba mình tự nấu ăn, ngủ nhờ nhà người ta. 
Hàng ngày trời nóng hơn 40 độ C mà ngày 
nào ba mình cũng leo nên nóc nhà làm việc 
10 tiếng đồng hồ dưới cái nắng cháy da. 
Ba mình không phải thầy tu, không sang 
Lào để tu tập, không ai cơm bưng nước 
rót, không ngựa xe đưa rước và ông cũng 
không than nóng để về nữa chừng. Vị sư 
trẻ nghe xong quyết định ở lại cho hết khóa 
tu. Mình không có ý nói ông sư trẻ kém 
hơn ba mình, nếu ông có đủ kiên nhẫn để 
vượt qua những khó khăn thì ông cũng có 
thể thành Phật trong nay mai. Mình cũng 
chưa hiểu hết cái gì đã làm nên sức mạnh 
của ba mình lúc đó. Chỉ là người thợ đi 
kiếm miếng ăn cho con theo đúng nghĩa 
đen, ba mình không có được lý tưởng 
cao đẹp như những vị tu hành đi thỉnh 
kinh hay ai đó ra đi tìm đường cứu nước. 
Sức mạnh đó chỉ có thể là do tình thương 
bao la dành cho mấy đứa con của mình.

Những năm mình làm việc ở SG, ba mạ 
mình đã lớn tuổi vào ở với mình. Gần nhà 
mình có một ông đồng hương nhận ra anh 
em từng đi lính với ba mình. Hàng ngày ông 
đó đi bộ đến nhà mình ngồi nói chuyện với 
ba mình hàng giờ đồng hồ. Mình nghe lỏm 
ông bạn ba mình nói nhiều đề tài về Khổng 
Tử, Socrates, Napoleon, chiến tranh Việt 
Nam,… Đề tài nào ba mình cũng không 
biết. Cái nào ba mình cũng lắng nghe chăm 
chú nhưng chắc không hiểu gì. Ba mình 
không quan tâm đến Khổng Tử, Mạnh Tử. 
Ông chỉ biết Thanh tử, hàng ngày nấu cơm, 
dọn dẹp nhà cho nó. Cái hay là ông bạn ba 

Ba Tôi
Nguyễn Thanh
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có cảm giác anh chồng cỡi chị chứ không phải 
xe máy. Thỉnh thoảng, mình chạy ra mua gói 
Caraven, chị không lấy tiền như muốn trừ vào 
phần chị nợ mình. Vì vậy mình trốn luôn không 
dám mua thuốc lá của chị nữa. Chừng hai năm 
sau, mình gặp lại chị ở đâu đó, thấy chị xác 
thân tiều tụy. Chị bảo mình rằng chồng chị 
đem ba đứa con về quê, chị bị hở van tim và 
suy tim nặng ở lại SG kiếm tiền trị bệnh. Mình 
thấy được điều đó qua việc thở dốc và mạch ở 
cổ đập rất rõ. Bây giờ chắc chị đã qua thế giới 
khác rồi. Chị nợ mình hay mình nợ chị? Thật 
lòng đôi khi mình thấy mình nợ chị gì đó. Nợ 
nần gì thì chết là hết. Có lẽ mình hơi lạc đề rồi.

Nhân chuyện con dòng kẻ giống, mình muốn 
nói thêm chút ít. Theo mình thì quan điểm con 
nhà tông không giống lông cũng giống cánh 
không phải là không có lý. Tuy nhiên, lịch sử 
cũng không hiếm trường hợp cha làm con phá, 
bại gia chi tử. Không có gì là mặc định hết. 
Đọc báo thấy nhiều ngài đại phú tuyên bố mình 
thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt mà từ ăn nói 
đến hành động thì đều thuộc đẳng cấp 3 xu, trái 
ngược hoàn toàn với tiền tỉ trong tài khoản. Gia 
tài 3 tỉ, liêm sĩ 3 xu! Mình từng gặp một bà lớn 
tuổi tự xưng là danh gia vọng tộc, mà hành xử 
thì “dơ gia dị tộc.” Trong YKH mình thôi cũng 
có một bậc theo mình biết là vàng bốn số chín 
và sapphire chính hiệu, nhưng lúc nói chuyện 
không biết tự nhiên hay cố ý thường che dấu 
thân phận của mình. Ăn nói nghe rất dân dã 
và thoải mái, theo kiểu mình là đứa hậu đậu. 
Mình nhận ra điều đó ngay. Vàng thật hay giả 
không cần phải quảng cáo. Ông nội mình ngày 
xưa cũng là một chức sắc trong làng xã, có 
người ăn kẻ làm nhưng ba mình chưa bao giờ 
nói đến điều đó. Ba mình không bao giờ gồng 
mình để tỏ ra mình hiểu biết về vấn đề gì đó. 
Điểm này thì có lẽ mình cũng học ông một ít.

Mấy tháng trước, một cô bạn ở VN lâu ngày 
tự nhiên liên lạc với mình và hỏi “anh có quen 
cô nào tên Hoa không, ở Cali, cô đó bạn em,” 
cô Hoa bảo có quen anh người Huế tài hoa lắm 
nên cô bạn liên tưởng tới mình. Nghe sướng 

mình rất thích ông và ngày nào cũng đến 
chơi và nói những chuyện đó. Đây là giai 
đoạn mình đọc khá nhiều sách sau một một 
khoảng thời gian ăn chơi trác táng. Hàng 
tuần mình mua sách về đọc, sách bỏ đầy 
nhà, cậu mình vào thăm mình tặng cậu một 
bao sách mình đã đọc. Mình không thấy ba 
mình đọc sách bao giờ. Nếu mình là ông, 
thì ai nói chuyện về đề tài gì mình không 
biết, mình sẽ về tìm sách đọc để mai thi với 
họ. Ba mình thì không làm chuyện đó. Ông 
không quan tâm chuyện người khác nghĩ về 
mình và ông nghĩ cũng chẳng ai đánh giá 
mình vì ông có bao giờ rảnh để đi xét đoán 
người khác, đó không phải là việc của ông. 
Mình đang cố học ba mình điểm này nhưng 
chưa được. Khi nào các bác thấy mình biệt 
tích giang hồ đừng có ngạc nhiên, vì lúc 
đó có thể mình đã đắc đạo như ba mình.

Hồi đó gần nhà mình có một chị bán 
thuốc lá vỉa hè. Chị cùng chồng và ba con 
nhỏ từ ngoài Nghệ An vào. Chị bán thuốc 
lá và các thứ lặt vặt nuôi sống cả gia đình 
năm người. Tết chị mời mình sang căn nhà 
ọp ẹp uống rượu ăn nem với chồng chị. Chị 
nói anh mày con nhà dòng dõi, ngày xưa 
học giỏi lắm, thi học sinh giỏi gì đó, bây 
giờ thất chí đâm ra uống rượu tối ngày. 
Cũng may là ba mình không quá giỏi như 
anh này mà mình mới có ngày hôm nay. 
Mình cũng thông cảm cho anh chồng chị 
bán thuốc lá. Nhưng trong những kiểu đánh 
lừa thì lừa chính mình là dễ nhất rồi đến 
lừa người thân, nhất là vợ con. Giải thưởng 
hay bằng cấp kiểu đó mình đốt cũng không 
hết, nhưng những lúc mình khốn khó chúng 
chẳng giúp gì cho cuộc sống thực tế, nhiều 
lúc còn cản đường mình nữa là. Đôi lúc 
mình cũng muốn bắt chước ông này để hù 
doạ vợ con. Lấy quá khứ huy hoàng huyễn 
hoặc để chạy trốn thực tế phũ phàng. Nhưng 
có lẽ mình cũng giống được ba mình chút 
nào đó để dừng lại. Chị này có mượn mình 
ít tiền để đủ mua cho chồng một chiếc xe 
máy. Thân xác chị ngày một còm cõi, mình 
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cuộc đời không đơn giản như vậy. Ba mình 
chỉ làm lao động chân tay mà nuôi con 
thành người, nhà cửa khang trang. Mình 
làm ông này bà nọ, một thời ngựa xe đưa 
rước, cũng chưa chắc được như ba mình.

Đừng hỏi ba mình về các lãnh đạo VN. 
Ông không quan tâm đến điều đó, vì là ai 
nữa thì bao năm nay chẳng giúp được gì 
đến dân đen như ông. Ông chỉ tập trung làm 
những việc nhỏ để tự thay đổi cuộc sống 
của gia đình mình. Ông không chờ đợi hay 
trông chờ vào ai ngoài bản thân mình. Mình 
học được ba mình điểm này. Mấy hôm 
trước, mình xem TV nói về một thị trấn 
nghèo ở Kentucky. Hơn 50 năm trước, ông 
Giôn đến thăm để phát động phong trào 
xóa nghèo. Hai thế hệ đã đi qua, đa phần 
con cháu của những gia đình nghèo ngày 
xưa vẫn sống trong nghèo khó. Họ bầu cho 
bác Trâm Đôla và hy vọng bác sẽ kéo họ ra 
khỏi vùng lầy đó. Mình muốn nhắn nhủ với 
họ để thoát ra vũng lầy đó, đừng chờ đợi 
bác nào cả. Họ là người phải tự bước ra, 
có như vậy con cháu họ mới thoát ra được. 
Bằng không, 50 năm nữa, con cháu họ 
cũng sẽ trông chờ vào cháu Nguyễn nào đó.

Chuyện ba mình bỏ thuốc rất ngắn. Ba 
mình hút thuốc lá hơn 40 năm. Hồi những 
năm 80, mình hay trồng thuốc lá cho ba 
mình, phơi khô rồi lăn thành từng cuốn. 
Ba mình lấy một thanh tre khoét một lỗ 
tròn, bỏ cuộn thuốc lá vào rồi xắt nhỏ. 
Mỗi lần hút, ông vấn thuốc lá vào giấy 
mỏng rồi se thành điếu nhỏ. Sau này ông 
hút các loại thuốc điếu không có đầu lọc, 
mỗi ngày chừng một gói. Ngày này đang 
hút một gói. Đùng một cái, ngày mai ông 
nghĩ hút. Không nói với ai tui bỏ thuốc lá. 
Bỏ là bỏ. Không đắn đo suy nghĩ. Không 
khó khăn vật vã, như thả viên đá xuống 
đáy hồ. Không luyến tiếc. Lúc mình sang 
Mỹ, sợ xứ này không có thuốc lá mạ mình 
mua cho mình một cây Malboro. Hút hết 
rồi cũng bỏ luôn vì thuốc Mỹ quá đắt và 

thật nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bảo cô bạn rằng 
em đánh giá anh thấp quá. Người ta nào là trâm 
anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng, toàn là 4 chữ 
vàng. Em chỉ cho anh 2 chữ, thiếu rồi. Phải 
thêm vào 2 chữ nữa mới xứng. Tài … … hoa. 
Tài nầy cô nào chả thích? Mà mình thì có tài đó 
thật. Hôm một người quen ở VN gọi điện cho 
mình có cả vợ mình nghe, tay bác sĩ đó bảo mình 
đúng là thiên tài. Mình trả lời nó: có thể vậy đối 
với ai đó, nhưng với vợ con mình là thiên tai, vì 
bên Mỹ này người ta không đọc dấu. Vợ mình 
cười bảo nói chí phải. Mình nhớ phim hay kịch 
VN gì đó có câu thoại: “ở đời phải biết mình là 
ai” nghe cũng có lý. Những từ ngữ đó hợp với 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Du hay Nguyễn Khuyến 
chứ gán cho Nguyễn Thanh lo thân không xong 
này nghe thật mắc cỡ. Hổ thẹn với ba mình lắm.

Những lúc mình chơi với hai đứa con trai nhỏ 
mình hay nhớ đến ba mình. Ba mình không có 
thời gian để chơi với mình lúc mình còn nhỏ. 
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ba mình dạy 
mình bất cứ điều gì. Để nuôi được năm chị 
em mình không ông còn không có thời gian 
nghỉ, làm sao mà dạy được. Mình thích coi 
phim về khoa học vũ trụ với hai đứa con. Mình 
kể cho hai đứa biết về ba mình. Mình bảo tụi 
nó rằng ông nội con không biết trái đất tròn 
hay méo, con biết chút ít về vũ trụ bao la là 
một bước tiến lớn về một mặt nào đó. Những 



71Kỷ niệm 10 năm thành lập website

cũng không có đất mà hút. Lâu lâu thấy có 
ai hút cũng vui làm điếu nhưng chỉ thế thôi.

Chuyện ba mình bị bệnh. Cách đây gần 10 
năm lúc ba mạ mình sống chung với mình ở 
SG. Một hôm vào khoảng 3 giờ sáng ông bị 
mất ý thức, nói không được, tay chân cứng 
đờ.  Mình và mạ mình đem ông vào viện 
Tim gần nhà. Một lúc sau ba mình tỉnh dậy, 
rồi nằm ở đó đến sáng. Bác sĩ trưởng khoa 
Nội là một TS. BS (tiến sĩ-bác sĩ, cái này 
mình thấy rất khó chịu, nhưng các BS ở VN 
mà mình không gọi giáo sư hay tiến sĩ trước 
bác sĩ đa phần họ không thích. Mình làm 
ăn một thời gian với nhiều bác sĩ có chức 
danh, tước danh nên biết khá rõ điều này) 
cũng xuất thân từ lò Huế ra. Ông ta trông 
rất là bác sĩ, mà là bác sĩ giỏi nữa. Mình 
cũng ít nghi ngờ điều đó vì làm trưởng khoa 
một viện Tim tư nhân tầm cỡ thì không thể 
xoàng như mình được. Lúc ông tiến sĩ đi tour 
buổi sáng, ba mình nằm, mạ mình ngồi trên 
giường cùng ba mình, mình thì lịch sự đứng 
dậy một bên. Vây quanh ông TS có chừng 
3-4 bác sĩ trẻ. Ông TS trưởng khoa hỏi bệnh 
sử và thăm khám ba mình, xem kết quả các 
test rồi phán với các đệ tử là ba mình bị 
rung thất do bệnh Brugada. Tội nghiệp mấy 
BS trẻ cặm cụi ghi chép lời vàng ý ngọc 
của ông TS. Mình là BS dỏm thật, nhưng 
lúc đó mình cũng không tin tưởng vào chẩn 
đoán của ông TS. Trước đó, ba mình hoàn 
toàn khỏe mạnh, còn khỏe hơn cả mình nữa. 
Ông TS giải thích bệnh này thường không 
có tiền sử và rung thất này không bắt được 
ở EKG bởi vì lúc đến viện đã hết rung thất. 
Ông TS này như người quan toà, muốn kết 
luận vụ án mà không có bằng chứng, nên 
chỉ dựa vào việc không có chứng cứ ngoại 
phạm mà kết tội. Thế thì nguy hiểm quá? 
Sau đó, mình đưa ba mình sang bệnh viện 
115, lại được chẩn đoán là TIA. Cũng chẩn 
đoán kiểu sờ voi vì không thấy bằng chứng 
gì cả.

Sau đó ba mình về nhà một thời gian 
khoảng 2 năm không thấy tái phát bệnh, vẫn 
khỏe mạnh bình thường. Rồi mình sang xứ 
tương tai huy hoàng, ba mạ mình về Huế. 
Một thời gian sau ba mình tái phát cơn bệnh 

cũ, thường xảy ra vào ban đêm. Bệnh viện Huế 
chẩn đoán ba mình là rối loạn ngưng thở lúc 
ngủ. Bên này mình lật đật lên mạng đặt máy 
CPAP gửi về cho ba mình đeo khoảng 2 năm 
cho một căn bệnh không phải của ông. Thế là ba 
mình trở thành người thí nghiệm của nhiều bác 
sĩ trong đó có thằng con bác sĩ dỏm. Cuối cùng 
nhờ tự học để thi USMLE mà mình và cô bạn 
bác sĩ cùng lớp cạnh nhà mình đồng chẩn đoán 
xác định ba mình bị …. Một bệnh hoàn toàn 
khác. Công đầu thuộc về cô bạn bác sĩ cạnh 
nhà, vì cô theo dõi ba mình trong những cơn, 
rồi hội chẩn với mình từ xa. Bác sĩ hơn người 
thường ở chỗ là chẩn đoán bệnh với các bệnh 
cảnh không điển hình. Nếu bệnh cảnh điển hình 
thì ai cũng làm bác sĩ được với Google. Mình 
không muốn nói ra ba mình bị bệnh gì vì tôn 
trọng sự riêng tư và một phần cũng muốn thử tài 
các bác sĩ ở xứ tư bản giãy chết này. Mình cho 
ông uống thuốc và kiểm soát phần nhiều cơn 
bệnh trong 5 năm nay. Mình không có ý qua 
bên này rồi quay lại nói bác sĩ VN là dở. Nhiều 
bác sĩ XHCN là thầy là bạn mình ở VN giỏi lắm 
chứ, và đức độ nữa. Theo mình thì không phải 
người Mỹ giỏi hơn người Việt, mà người ta làm 
việc với một tâm thế khác người Việt mình. 
Qui trình chẩn đoán phân biệt và xác định rất 
nghiêm ngặt, nên ít để sót bệnh hơn. Ở VN, 
nhiều bác sĩ coi bệnh nhân không biết gì, coi 
các bác sĩ đồng nghiệp hay đàn em cũng không 
biết gì nên phán bừa. Theo mình muốn làm bác 
sĩ giỏi thì trước khi đặt bút ghi chẩn đoán và 
điều trị cho bệnh nhân cứ coi bệnh nhân mình 
là con cháu của Thầy Bách hết đi. Không ai bắt 
anh phải chẩn đoán ngay bệnh nầy bệnh kia. 
Nhanh cũng cần nhưng đúng cần hơn nhanh. 
Với đà này, Việt Nam chắc có lẽ là xứ đầu tiên 
có bệnh viện hay phòng khám drive thru (Drive 
Thru Clinic). Tôn trọng chính mình, tôn trọng 
đồng nghiệp, tôn trọng bệnh nhân, tôn trọng 
nghề nghiệp, và tôn trọng sự chính trực. Đó là 
chìa khóa cho mọi thành công đích thực của bất 
kỳ nghề nghiệp nào. Ba mình không có bằng 
tiểu học nhưng có được cái đức đó. Khi về già, 
ông được mọi người yêu thương và kính trọng.
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từng nếm nhưng không thể nào bằng món 
cơm tráng ngày xưa. Chiều mưa làm con 
nhớ nhà, nhớ Ba và thèm chén cơm tráng, 
Ba ơi! 

Nguyễn Thanh

Ba mình có sở thích xem đá banh mà đúng hơn 
là chỉ xem Zidane đá. Ba mình mê Zidane hơn 
con. Trong giới bóng đá, đừng hỏi ba mình về 
Pele, Maradona, hay Cruyff. Ngoài Zidane ba 
mình không biết thêm một tên khác. Zidane là số 
một, là duy nhất. Ba mình coi đội Pháp vô địch 
World Cup 1998, rồi về nhì World Cup 2006 sau 
cú thiết đầu công của Zidane. Ba mình mê coi 
Zidane vờn cả đội Brazil toàn hảo thủ như mèo 
vờn chuột, không khác Triệu Tử Long ở trận 
Trường Bản. Mà ông chỉ thích Zidane cầu thủ, 
chứ HLV thì ông không mê nữa. Cầu thủ mình 
mê nhất trong đời cũng là Zidane, nhưng mình 
còn thích cách huấn luyện của Zidane nữa. Với 
ba mình thì Zidane hết đá nghĩa là bóng đá chết.

Năm nay ba mình tròn đúng 80 tuổi theo 
tuổi Mụ. Năm ngoái mình về thăm nhà, ông 
đem di chúc ông viết ra đọc cho mình nghe 
rằng một mai ông có ra đi mà mình bận việc 
thì bên nhà cũng đừng báo cho mình. Khi 
nào có thời gian về thăm sau cũng được, làm 
như mình là tổng thống không bằng. Ba mình 
chưa bao giờ tin vào thiên đường hay kiếp sau 
nhưng mình tin là ông sẽ không hối tiếc gì 
khi phải tạm biệt thế giới này. Mình biết đối 
với ông kiếp này ông rất mãn nguyện được 
làm ba của mấy chị em mình. Với mình thì 
được làm con của ba mình là một phước lớn.

Ba mình không có cao lương mỹ vị, 
kính mời các bác thưởng thức một chút 
cơm tráng đạm bạc thôi qua bài viết rất 
ngắn mà mình viết cũng khá lâu rồi.

Xoong cơm tráng

Xưa, nhà nghèo, đông con, cơm còn bữa rau 
bữa cháo, nói gì đến thức ăn. Lâu lâu mới 

có món cá con kho mặn. Soong cá ăn xong, 
đổ cơm vào tráng ăn rất ngon. Ba luôn nhường 
cho con cơm tráng lần đầu và tráng lại lần hai 
cho mình. Ba lao động cực nhọc, không một 
lời than, cố nuôi con ăn học nên người. Nay 
trưởng thành, xa nhà, các món Tây Tàu con đã 



73Kỷ niệm 10 năm thành lập website

Tui là thằng bảo hoàng, bảo hoàng hơn cả 
Vua! Cái chi nằm trong bộ óc tui rồi thì 

tui không muốn đổi, và cũng không thể đổi 
được. Rứa mới kỳ! Có rứa cho nên từ ngày 
xa Huế đi kiếm cơm ở tận xứ sở của Vua 
Chế Mân hồi xưa, tui cứ bo bo giữ trong 
đầu hình ảnh Huế của tui - Huế của những 
tháng năm đầu đời cho đến khi biết yêu, rồi 
cưới vợ và … bỏ xứ ra đi.

Đi kiếm cơm thời nớ quá cực. Hai cấy 
dôn lương tháng sáu chục đồng giấy lộn 
nhân hai cọng thêm hai đồng sản khoa (ai 
mà biết hai đồng nớ để mần chi!) của mụ 
vợ tui nữa vị chi là một trăm hai mươi hai 
đồng. Mà nghĩ thử coai, mỗi buổi sáng nếu 
tui vô cantine kêu một ly cà phe (không 
có dấu mũ, không phải vì viết sai chính 
tả mà vì cà hoài không phê nên không 

thể goại là cà phê được) với năm điếu thuốc 
Lao Động hay Hoa Mai, Hải Đảo chi đó thì 
cũng tốn hết hai đồng, đi toong một ngày 
“lao động” của một tên thợ mổ! Bởi rứa đành 
nhịn để tiền mua bột “loạn xạ cốc” nuôi con. 

Cực thì cực nhưng hàng năm cũng ráng bồng 
bế nhau về Huế, trước thăm cha mẹ vợ, sau để 
thỏa mãn nỗi nhớ Huế khôn nguôi. Ráng cằn táy 
mua vé tàu ngồi lê ngồi lết mấy ngày trời, chờ 
tới Lăng Cô là bụng dạ bắt đầu sôi lên, qua Thừa 
Lưu, Cầu Hai, Đá Bạc mắt nhìn chăm chăm ra 
cửa sổ. Tới Truồi, Nong ngồi đứng không yên; 
qua Phú Bài, An Cựu nhấp nha, nhấp nhổm 
mong cho tới Ga Huế. Rứa mà khi xuống tàu, 
ra ga đón cyclo về nhà tự nhiên lại buồn thúi 
ruột! Ga Huế không giống như ngày xưa, khi 
tui còn chạy lên chạy xuống nhà thằng bạn có 
bà mẹ mở quán cơm ở đó. Đường Lê Lợi răng 
buồn chi lạ, có mô như những ngày áo trắng 
rợp đường xanh. Xe qua cầu Trường Tiền, thấy 
cái bảng tên Cầu Tràng Tiền tự nhiên nổi giận! 
Trường, không phải Tràng! Trường, không phải 

Huế của tui
Ng Thế Phước
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Tràng nghe, nghe chưa! Để rồi lại càng xông 
máu khi thấy hai bên cầu có hai cái cùm kẹp 
chặt mấy vài cầu. Trời hỡi Trời ngó xuống mà 
coai, cầu mà còn bị cùm huống chi là người! 
Chưa kể là sau ni còn thêm một mớ đèn xanh, 
đỏ, tím, vàng thấy phát khiếp! Về nhà, ngày 
lại ngày, tui xách xe đạp chạy quanh. Tìm chút 
kỷ niệm xưa cho bõ những ngày thương nhớ. 

Về Gia Hội nhìn lại ngôi nhà thời thơ ấu. 
Cái bót Cò, nơi tui thường đi băng để vô nhà 
chừ là Đồn Công An, không dại chi bước vô. 
Vòng qua kiệt Quang Hoa để vô, thấy chỗ mô 
cũng lạ hoắc. Cái bến nước xưa có cây sung 
sây trái, ngôi nhà anh Vạn mé bờ sông, trường 
đá gà cạnh vườn nhà tui, nhà mụ bán chè gánh 
trước mặt nhà tui, nhà Bác Tự có con là anh 
Bé Cọ bị tử thương ở Đài Phát Thanh năm 
nào chừ mô cả rồi, lạ hoắc, nhìn không ra!

Vòng xe vô Tô Hiến Thành thăm ông anh con 
bà cô ruột, qua Diệu Đế vòng về Ngự Viên. Căn 
nhà làm bánh biscuit còn đó mà người không 
biết có còn. Nơi mụ Rớt bán bún gần ngã ba 
chừ nhà muốn sụp. Quay lại đường Ngự Viên, 
dòm vô chè ông Thân, nơi hồi xưa mỗi ngày 
đi học, đi ngang dòm vô mà … thèm! Đối 
diện quán ông Thân là nhà ông Đại Tá, trong 
nớ có o bạn học hồi xưa hay bị thằng quậy là 
tui khỏ đầu. Chỉ tại hồi nớ tui bị ở lại lớp nên 
không chịu học, chỉ đi quậy khắp lớp mà thôi.

Rẽ phải về phía Bãi Dâu. Đi ngang trường 
Gia Hội xưa vang tiếng khóc ngày Xuân, muốn 
vô thắp nén nhang cho những nạn nhân xấu số 
nhưng biết làm răng để thực hiện đây! Xuống 
tí nữa là nhà một o bạn học khác, tui thường 
xuống nhà o vì các em o là đàn em Hướng Đạo 
của tui. Mà khi nớ o chưa là bạn học nên cũng 
chẳng mấy khi noái chuyện, he he! Đi thẳng 
xuống Bãi Dâu nhớ hồi còn học tiểu học, đi 
trại Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn trong Gia Đình 
Phật Tử ở đây, được mẹ mua cho hai miếng 
fromage La vache qui rit để ăn với bánh mì. Lạ, 
fromage hồi nớ ngon hơn chừ nhiều. Chừ tui ăn 

hộp ni qua hộp khác thấy không ngon bằng!

Đạp ngược lại qua cầu Đông Ba. Con 
đường đi học hồi xưa Ngự Viên- Cầu Đông 
Ba-Của Đông Ba-Mai Thúc Loan-Lê Thánh 
Tôn-Đặng Dung cửa trước, Nguyễn Biểu 
cửa sau vô trường Bồ Đề Thành Nội chừ 
quá nhiều thay đổi. Thành Nội xưa hiếm có 
nhà lầu. Đường Mai Thúc Loan nhiều nhà 
xây ngon lành cũng không có lầu, gioải lắm 
là có gác mà thôi. Nhiều thứ để nhớ trên con 
đường ni. Chừ nhà lầu san sát, một ngôi nhà 
cũ chừ thành ba bốn căn lầu cao lỏng chỏng. 
Tui ưa cái chợ Xép lụp xụp gần mấy hồ 
sen hơn nhà lầu sơn vẽ hào nhoáng, trời à!

Tới cửa Hiển Nhơn một thời Quốc Gia 
Âm nhạc và Kịch nghệ Huế mới buồn hơn. 
Biết tìm mô cái rêu phong cổ kính ngày 
ngày tui vô ra nữa. Chừ sơn vàng sơn đỏ 
giống mấy cái am. Đại Nội ơi, Lâu đài còn 
đó, thành quách còn đây mà hồn ở mô rồi! 
Lầu Ngũ Phụng một thời, Điện Thái Hòa, 
Cần Chánh buồn tênh trong lòng thằng con 
xa xứ. Tả vu, Hữu vu nay tráng lệ nhưng 
tui nhớ cái hoang tàn ngày xưa trước Cấm 
cung. Duyệt Thị Đường xưa là trường tui 
học nhạc, nét hoang sơ xưa tìm lại khó làm 
răng. Nhớ khi xưa tan học dưới ánh trăng, 
chừ mô nữa những ngày thanh xuân nớ!

Trở về Hữu ngạn, đi dọc đường Lê Lợi, 
thấy hai hàng long não ủ rũ buồn tênh? 
Cây buồn hay tui buồn đây hè? Tui không 
biết nhưng lòng tui chùng xuống, hàng cây 
xưa nay ủ rũ buồn tênh. Áo trắng xưa, đẹp 
tuyệt những bóng hình, chừ mô cả để cây 
sầu áo não! Trường Đồng Khánh, nơi cả 
bầy em gái tui theo học chừ đổi tên thấy 
lạ lẫm, vì răng? Mụ vợ tui xưa cũng học 
trường ni,một thời đóng vai Trưng vương 
lẫm liệt. Lững thững vô trường, đi từ trước 
ra sau, nhớ một thời những bước chân làm 
hồn tui rung động. Qua Quốc Học thấy 
cũng nhiều thay đổi, chắc tại vì thiếu vắng 
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bạn thâm giao. Nhìn cột cờ bỗng nhớ năm 
nao, đi sinh hoạt bạn mình leo tới ngọn. 
Hồi ức trở về, nhớ mùa Xuân năm cũ, loạn 
binh đao tạm trú dưới trường ni. Ra thăm 
lại Bình phong Long Mã, rồi bước qua 
Bia Chiến sĩ trận vong. Kỷ niệm ngày xưa 
chất chứa trong lòng, chừ mô nữa những 
ngày tươi đẹp nớ. Kìa bến sông, nơi trại bè 
xuôi phố, qua sông Đào về Tiên Nộn hội 
quân. Nhớ quay quắt, và buồn chất ngất!

Viện Đại Học Huế, xưa tui chỉ vô đó có một 
lần khi đi nghe một nữ nghệ sĩ Mỹ độc tấu 
Tây Ban Cầm nhưng chừ bước ngang cũng 
đong đầy cảm xúc. Trường Bình Linh nơi tụi 
tui chơi basquette mỗi chiều chừ không còn 
là trường nữa. Cái cảm giác tiếc nuối ngôi 
trường xưa cũ Pellerin đeo đuổi tui hoài cho 
dù tui không học trường ni. Răng lạ rứa hè!

Vòng Nguyễn Huệ về phía An Cựu, đi 
ngang nhà thờ Phủ Cam, nhà dòng Les Pères 
Rédemtouristes, trường Providence, nhà thờ 
Nhà nước, L’Acceuil bỗng nhớ những Noel 
xưa, lúc thì cùng bạn đi lễ nữa đêm rồi về nhà 
bạn ăn réveillons tới sáng và sau này cùng 
một nàng Tiên tay trong tay dung dăng dung 
dẻ dạo Giáng sinh. Chừ thì thấy khác quá, 
khác quá. Tôi nghiệp cho Huế trong tui ghê.

Bến xe An Cựu, chừ coai có vẻ đẹp hơn 
hồi xưa lụp xụp bụi bặm mà tui lại thấy 
không quen. Tui muốn thấy những chiếc 
xe bus xanh An Cựu-Đông Ba, muốn 
thấy mấy chiếc Dodge, Chevy cũ mèm 
bênh cạnh mấy chiếc Renault rực hai màu 
vàng đỏ của Phi Long-Tiến Lực. Ừ, tui 
bảo hoàng nên đổi đẹp cũng không ưa!

Cầu Thứ Bảy, đường Triệu Ẩu chừ cũng 
nhiều lầu. Có chỗ xây to và đẹp, hình như 
là Trung Tâm Thi Đấu Thể dục Thể thao. 
Vòng về sân vận động Tự Do, nơi một thời 
mới lớn. Dân Nguyễn Tri Phương nên sân 
vận động là nhà. Chạy xe lòng chảo sau giờ 

học Thể dục, chui hàng rào coai cọp đá banh, 
cả chuỗi ngày vô tư lự nơi đây, thằng tui ơi.

Đầu đường Xóm Chỉ là quán cơm Âm 
phủ của bác Thôi. Tui nhớ mãi những lần 
đau ốm, được mẹ cho đoại cháo xương đậu 
xanh là thiếu điều muốn lành bệnh chơ hồi 
nớ chưa từng được kéo ghế nơi đây cho dù 
hắn chỉ là quán bình dân, giá cả không mắc. 

Rẽ ngả sau vô miếu Ông Cọp, qua cống là 
nhà bạn tui, một thời chè Sầu bột lọc bọc thịt 
quay nức danh nước Huế. Bạn hiền xất bất xang 
bang sau 1975, chừ về vườn bày trò đàn hát, tạc 
tượng rồi dông xe khắp mọi miền cùng bà chủ 
ở yên sau. Thôi thì cũng qua một đời, mong có 
ngày gặp lại nhau ôm nhau bằng xương bằng thịt 
chơ tán trên fb không đã xí mô cả bạn miềng hí.

Đám ruộng kéo dài từ nhà bạn xuống thấu Xã 
chừ không còn. Nhà, toàn là nhà! Kỷ niệm xưa 
bừng bừng sống dậy cho dù tui ở đây chỉ có sáu 
năm. Vùng đất ni nhỏ xíu nhưng có tới mấy ôn 
Nghè, ôn Huyện. Ôn Nghè Cơ, Ôn Nghè Hàn vui 
thú điền viên với đám trò nhỏ tại nhà. Ôn Nghè 
Đồng tài hoa đàn hát, thơ văn. Còn Ôn Huyện ở 
trước mặt nhà tui là bà con, Ôn là thân sinh của 
cậu Lê tui, khi nớ là Hiệu Trưởng Nguyễn Tri 
Phương. Tui hay chui rào vô vườn hái đào đỏ 
mặc dù nhà tui có tới ba cây đào xanh. He he, 
trái roai ngoài Bắc, trái mận trong Nam nhưng ở 
Huế thì hắn cứ là đào, ai noái chi thì noái! Ngôi 
nhà xưa của tui chừ không còn ba cây đào nữa 
mà là ba căn nhà lầu mọc choán hết khu vườn.

Ngược lại lên Chợ Cống, thấy moại thứ đều 
đổi thay. Ngôi chợ cạnh cống ngòi chừ đông 
đúc. Chắc có lẽ tại có cây cầu thông về Lại Thế 
quê vợ tui! Quán bún bò trên đường Chợ Cống 
hồi đám Y 15 tụi tui về từ Miền Nam Trung 
phần và Cao Ngyên Lâm Viên tính tiền đoại 
bún mắc gấp hai bình thường chừ không biết 
có còn? Gánh bún o Hoa hồi xưa bán trước 
rạp Hưng Đạo dời về đầu đường Xóm Chỉ, hễ 
cứ thấy tui về là múc cho tui một đoại có cái 
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giò khoanh và mấy lát bò bắp chừ có còn đắt 
khách? Khuôn Phú Lâu xưa tui đi sinh hoạt với 
anh Liên Đoàn Trưởng Hà Thúc Hoan vẫn như 
cũ nhưng có vẻ chật chội hơn. Cái ao bên cạnh 
chùa chừ biến mất, thay vô đó là nhà. Dãy nhà 
Mụ Đội xây cho thuê còn đó nhưng cái sân rộng 
phía trước, hồi tụi tui hay cắm trại chừ không 
còn. Gần đầu đường, vô kiệt là quán café Sông 
Xanh rồi nhà thầy cô Nguyễn Hữu Thứ- Thân 
Thị Giáng Châu khi tui về không mấy đổi thay.

Qua Đập Đá hướng về Vỹ Dạ mới lạ con 
mắt. Những ngôi nhà vườn tuy còn đó nhưng 
đổi thay lạ lẫm vô cùng. Nhà rường xuất hiện, 
nhà lầu, khách sạn, hàng quán rực rỡ muôn 
màu. Nhớ một lần, về uống café Vỹ Dạ Xưa 
với bạn Saigon bị tụi hắn mắng: Coi Huế của 
ông kìa cũng bởi mấy o bưng dọn mặt mày 
xinh xắn, áo dài đẹp đẽ mà mặt lạnh như tiền, 
hỏi không thèm ừ hử thấy ngán ơi là ngán … 
ngẫm! Qua Cồn Hến về Chùa Pháp Hải, nhớ 
Thầy Đức Tâm hiền hòa, nhớ những lần về 
làm Lễ Tinh thần với Thiếu Đoàn Đinh Bộ 
Lĩnh. Dạo một vòng thăm lại mấy lò luộc hến, 
mấy quán chè chừ không còn chòi lá như xưa.

Đi xuống chợ Mới dòm qua một chút. Trường 
Thế Dạ vẫn cũ như dạo nào. Quán giấm nuốc 
xưa có lần được ba mẹ cho ăn chừ không còn 
nữa. Bên tê đường một quán khác mới mở 
trong sân rộng không biết có ngon bằng! Ở 
khúc quanh chừ có hãng bia Huda to đùng án 
ngữ. Đầu chợ Mai dáo dác tìm quanh, chỗ mô 
rồi hàng bún xưa cùng em ăn bữa lỡ, biết anh 
nghèo thiếu ăn em không nỡ, đoại bún to em 
rợt bớt hai phần! Vòng vô Lại Thế quê em, thấy 
cảnh nghèo vẫn theo cùng năm tháng. Cảnh 
quê không đổi, chỉ thấy hàng tre hình như sưa 
hơn thì phải. Nhìn hàng tre nhớ mỗi mùa mưa, 
chạy soi khắp nơi tìm hái nấm mối đem về cho 
mẹ ướp muối tiêu rồi nướng trong lá chuối 
vừa thơm vừa ngon hơn cả mỹ vị cao lương!

Về thăm lại trường xưa Nguyễn Tri Phương. 
Trường thay đổi mà cảnh quan xung quanh 

cũng đổi. Không có phải vì rứa hay không 
mà ít có cảm xúc bồi hồi! Ngôi trường tui 
theo học bảy năm trời chừ là trường cấp 
hai tức là Trung học Đệ Nhất cấp hồi xưa. 
Khách sạn Thuận Hóa trước mặt trường 
hồi xưa chừ hết cửa đóng then cài, cũng 
là khách sạn, có chỗ nhảy đầm hàng đêm 
cho các tay chơi lịch lãm. Tui không biết 
nhảy vì hồi xưa ba tui dọa bẻ què giò 
đứa mô dám bước vô piste nhảy đầm. 

Chạy ra Morin chừ là khách sạn, một 
thời tui quậy phá tại đây. Khi nớ Morin 
chia hai cho Trường Văn khoa và Trường 
Khoa học, tui ở dưới lầu hay đứng ngóng 
lên các người đẹp Văn khoa. Qua Kho Bạc 
một thời tui hay vô ra nộp tiền vô ngân khố 
giúp mẹ tui khi nớ làm thuê cho ông bác 
nhà giàu sụ. Rồi Bưu Điện mà đối diện là 
quán xôi thịt hon, chỗ mà tui ba năm mới 
có một ngày rằm được vô ăn ở đó. Trường 
Lê Lợi xéo xéo bên tê, nơi tui vô học lại 
lớp nhì, thành tên học trò quậy phá, tới chừ 
bạn còn nhắc. Trường Jeanne D’Arc kín 
cổng cao tường, nơi tui chưa từng bước 
vô nhưng Nhà Thờ Phanxicô trước mặt 
trường thì tui đã từng tới đó tập hát cho Ban 
Thánh Ca mặc dù tui là người ngoại đạo.

Lần ra Chaffanjon, nơi mà năm khi mười 
họa tui được ăn một cái pate chaud thơm 
phức, là nơi mà năm 1967 tui đi học lớp 
Anh văn miễn phí ở đó và dịp Noel, được 
coai film Waterloo bridge do Robert Taylor 
và Vivian Leigh đóng. Không biết có điềm 
chi báo trước hay không nhưng đầu năm 
1968 thì Huế nổi cơn khói lửa binh đao 
như trong film tui được coai trước đó! Góc 
tê đường phía đường Ngô Quyền là Đài 
truyền hình Huế, cạnh đó là nhà Thầy Ưng 
Luận, ba của bạn tui. Thấy chẳng có chi lạ 
ngoài nhà Chaffanjon thành Cửa hàng Bách 
hóa. Lần tới Công viên Chiến thắng Hạ 
Lào chừ thêm cái tượng của ai đó tui không 
quen! Nơi nhà thầy Viện Trưởng ở xưa kia 
thì thành Ty Thể dục Thể thao. Café Góp 
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gió, nơi xưa kia tụi tui xép ve ngồi yên thì 
chừ thành cửa hàng bán xe hai bánh Honda 
hay Yamaha chi đó. Ra phía trước, cerle 
sportif chừ có nhiều chỗ bán đồ ăn và café. 
Tui quên dòm, không biết mấy cái peris-
soires có còn hay đã bán làm đồ phế thải. 
Xưa, mỗi sáng cuối tuần, tụi tui dậy sớm, 
chế café bỏ vô thermos rồi đạp xe ra cercle 
thuê mấy chiếc, chèo lên tận cồn Giã Viên, 
gác mái chèo lại với nhau rồi nhâm nhi 
café giữa sông, lúc nớ còn bốc khói cuồn 
cuộn cho tới khi mặt trời lên mới thong 
thả chèo về trả thuyền, tắm một trận rồi 
mới về nhà. Dòm qua bên tê, Thư Viện Đại 
Học Huế vẫn còn đó nhưng ngôi trường 
Thành Nhân rồi sau này là Hưng Đạo thì 
đã được dùng vô mục đích khác rồi! Nhớ 
ngày xưa, hàng ngày lo tới Thư Viện sớm 
để sắp hàng, mong vô trước để mượn cho 
được quyển Chimie générale Collection U 
nghiền ngẫm. Độc một cái là cả thư viện 
chỉ có một quyển nên không cho mượn về 
nhà, đành tốn công chờ chực. Sau ni, tụi 
tui tìm cách lén lén đem ra ngoài, chạy qua 
Ưng Hạ photocopy những trang cần dùng 
rồi lại lén đem vô trở lại mà trống ngực 
đánh thùng thùng, sợ bị bắt gặp thì tiêu! 
Sau lung thư viện, chừ có cả một dãy hàng 
ăn trên đường Trương Định. Có người noái 
cơm hến đó ngon, tui tới ăn một lần rồi biến, 
không khi mô trở lại nữa. Cơm hến chi mà 
thay vì tóp mỡ lại bỏ vô đó một đống mì 
sợi chiên, hôi rình! Quán caf é chị Hoa, nơi 
tụi tui ngồi đồng đập domino uống café ký 
sổ chừ không còn nữa. Chị đã về lại nhà 
bên Gia Hội, gần xéo với bót Cò ngày xưa.

Bệnh Viện Huế chừ cũng thấy lạ. 
Tui ghé vài lần thăm bạn, thăm đàn 
anh rồi thôi vì không muốn chạm mặt 
những người không muốn gặp. Thôi 
thì duyên hết, nợ cũng nỏ còn, cuộc thế 
đổi thay có khi quên đi cho khỏe trí.

Ra phía sau về lại trường xưa, mình lạc 
lõng như khách nhàn du vãn cảnh. Đi một 

vòng hồi tưởng chút tình xưa rồi quay gót. Qua 
Trường Phú Vĩnh, nhớ hồi Tiểu học đi thi giải 
Bóng Bàn và Vũ cầu Học sinh Tiểu học Thừa 
Thiên. Rẽ về ngó ngang nhà cũ ở từ sau Mậu 
Thân cho tới 75 mà có chút chua xót trong 
lòng. Lên dốc Bến Ngự ghé thăm nhà Ông già 
Bến Ngự. Nhớ hồi xưa hay lên bỏ bánh rán 
cho bà cụ con dâu của cụ Phan tức là mẹ anh 
Phan Thiệu Cát. Nhớ nhất là bia mộ hai chú 
chó trung thành Vá và Ky của cụ. Rồi Chùa 
Từ Đàm, nơi tôi thường thơ thẩn bên gốc cây 
bồ đề lượm hạt mỗi lần theo ba tui đi họp Ban 
Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Trung nguyên 
Trung phần, nơi hàng năm tui dự Lễ Phật Đản, 
nơi mỗi đầu Xuân lên thắp nhang trước khi đi 
viếng mộ ông bà. Nghe đâu giờ chừ chùa cũ 
đã bị đập để xây chùa mới, tui xót xa như mất 
một người thân! Là Phật tử nhưng tui không 
mấy hứng thú với chuyện xây chùa. Tui quan 
niệm chùa còn tốt thì mắc chi phải xây lại, để 
tiền nớ giúp đỡ kẻ nghèo có phải hơn không! 
Nhứt là Chùa Từ Đàm, tui đã quen với chùa 
cũ rồi, xây mới lại thì còn chi là chùa của tui! 
Không biết cây Bồ Đề chừ còn tươi hay đã 
buồn vì vắng cảnh chùa xưa! Không biết tượng 
BS. Lê Đình Thám có còn nơi vườn bông bên 
hông chùa trước nhà Tăng? À mà nhà Tăng 
chắc chừ cũng bị đập rồi cũng nên. Buồn nhiều.

Qua “Con đường Nam Giao thẳng mà không 
bằng” tui đi thẳng lên Đàn Nam Giao. Sau cú 
phá hoại đầy tính “cách mạng”, Đàn Nam Giao 
chừ đã được tái thiết nhưng không còn như xưa. 
Tái phục dựng rồi bày trò tế lễ, còn lớn tiếng 
quảng cáo “Lễ Tế linh thiêng” nghe phát lợm! 
Răng họ không nhớ hồi xưa họ phá nát Đàn ra 
hè? Xưa lễ tế, nhà vua phải rời hoàng cung lên 
trai cung ăn chay nằm đất suốt 7 ngày bảy đêm 
rồi mới vô tế còn chừ thì anh chàng bá vơ mô đó, 
đêm trước còn đi uống bia ôm, bữa sau tới mang 
hia đội mũ mà khấn vái, Trời Đất mô mà chứng 
cho đây! Chạy lên Đồi Thiên An ôn kỷ niệm 
xưa, thấy tàn tạ mà thương vô kể! Hồ Thủy Tiên 
chừ vô bắt mua vé, tui khoải vô. Đồi Thánh Giá 
chừ coi xuống sắc, thương cho Đức Chúa Trời 
chịu tội cho đám chiên ghẻ để chừ hắn tác oai 
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tác quái. Chợt nhớ lại mấy câu thơ hồi còn trẻ:

Kỷ niệm xa về dâng đầy ánh mắt
Nhớ chăng em ngày tháng hạ thần tiên
…..
Ôi ngày xưa!
Vòng qua Lăng Thiệu Trị mới đau lòng 

hơn. Lăng của một vì vua, sau 1975 trở thành 
bãi đậu xe của Công Ty Ô Tô, khi tui về vẫn 
mang dấu tích hoang tàn, không biết chừ có 
được sửa sang! Vòng qua hai lăng Tự Đức, 
Khải Định chỉ đứng bên ngoài vì không muốn 
bỏ tiền mua vé, tuy thấy có khá hơn nhưng 
vẫn lộ nét thô thiển ở những chỗ trùng tu. 

Trên đường về, tui ghé ngang ChùaTừ Hiếu, 
Tường Vân, Thiền Lâm, những nơi chốn tui 
thường lui tới. Một cảm giác bùi ngùi xâm 
chiếm cõi lòng tui. Những ngày xưa đầy kỷ 
niệm với các ngôi chùa Huế như một cuốn 
film quay chậm hiện lên trong trí óc kẻ xa 
quê. Bạn bè chừ mỗi đứa một phương, tìm mô 
thấy những ngày tư lự cũ! Rồi Tây Lộc, Tây 
Linh; rồi Bao Vinh, Thế Dạ, rồi quanh quất 
khắp nơi để nỗi buồn càng ngày càng lớn. Ra 
đi trong độ tuổi thanh xuân, những chuyến 
về thăm ngày càng thưa thớt, cho tới sau 
năm 2000 thì vài ba năm mới trở lại một lần.

 Rồi lần nữa dứt áo ra đi. Rời xa đất tổ, bỏ 
lại đứa con gái rứt ruột đẻ ra một mình đơn 
chiếc, hơn mười năm trời chưa một lần trở 
lại quê hương, vì rứa nỗi nhớ ngày càng lón 
dần. Năm năm trước, trong buổi lễ tuyên 
thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ, nỗi đau 
càng dằn xé tâm can. Mỏi mòn trông đợi 
được nhập quốc tịch để bảo lãnh gia đình 
con gái, rứa mà trong lễ tuyên thệ, khi nghe 
người ta cho một phút để từ bỏ quốc tịch, 
tui như rớt tõm xuống hố sâu! Tui không 
còn là người Việt Nam nữa sao! Tui chừ 
mất gốc rồi sao! Lễ xong, nhìn quanh nhìn 
quất thấy thiên hạ mặt mày hớn hở, chụp 
hình chụp bóng lia chia, tui hối vợ tui đi 
về liền tức khắc. Về tới nhà tui nằm vùi 
suốt buổi. Buồn tê tái, buồn thâm trầm!

Tui vốn dĩ là thằng nhớ dai, chuyện chi 
cũng nhớ, nhớ đủ thứ tới nỗi thằng bạn nối 
khố, sau khi tui trả lời cho hắn về một bài 
hát, hắn meo cho tui và chưởi: Mi khùng mà 
răng thứ chi mi cũng nhớ cả rứa! Tui trả lời: 
Bởi rứa tau mới khùng! Chừ tui cũng đang 
khùng vì cái nỗi nhớ Huế quay quắt đang 
hành hạ tui. Để trong bụng không được, tui 
viết ra cho xả bớt nỗi niềm! Ai có nhớ Huế 
mà đọc thì xin đại xá, vì đây chỉ là Huế của tui 
mà thôi. Mà lỡ thấy có chỗ mô giống giống 
thì cùng nhớ với tui cho có bạn. Biết khi mô 
mới được gặp lại Huế của tui hè, Huế ơi!

      
 Phước Cà Tửng



79Kỷ niệm 10 năm thành lập website

vào thời kỳ này, nước ta đã có một giáo hội 
đông đảo vững mạnh rồi. “Thiền uyển tập 
anh ngữ lục” chép việc Thông biện Quốc 
sư Trí Thông trả lời Phù Cảm Linh Nhân 
(Ỷ Lan) Thái hậu năm 1096 đã dẫn lời 
Đàm Thiên Pháp sư nói với Tùy Văn đế (trị 
vì 581-604): “Giao châu có đường thẳng 
thông với Thiên trúc. Khi Phật pháp mới 
tới Giang đông (Nam kinh, Phúc kiến ngày 
nay) chưa đầy đủ gì thì thủ đô Luy lâu (Bắc 
ninh) của Giao châu đã có tới 20 ngôi bảo 
sát, độ hơn 500 vị tăng và dịch hơn 15 cuốn 
kinh rồi. Như vậy là vì Phật giáo truyền đến 
Giao châu trước khi đến Giang đông vậy”.  
 
Thực sự số lượng kinh sách và tăng đồ ở 
Giao châu còn nhiều hơn lời Đàm Thiên 
Pháp sư. Trong “Lý hoặc Luận”, Mâu tử 
viết vào khoảng năm 198 AD, có đề cập 
đến các người Hán căn vặn ngài rằng: “Xưa 
thánh nhân (Trung hoa) chế ra 7 kinh, văn từ 
không quá 3 vạn lời và không gì không đủ 
trong từng ấy kinh văn. Ngày nay, chương 
điển Phật giáo có tới hàng ngàn, ngôn từ có 
đến hàng ngàn ức. Sức một người không thể 
nào đọc hết được.” Sử chép ngài Khương 
Tăng Hội, được suy tôn sơ tổ PG Việt nam, 
là người gốc Khương cư (Sodigan), nhưng 
lớn lên và xuất gia tại nước ta. Mà theo 
phép xuất gia thời đó phải có sự chủ tọa của 
tam sư (hòa thượng, yết ma và giáo thụ), 
và chứng minh bởi bảy vị Tôn chứng. Tuy 
không biết rõ trong 10 vị truyền giáo này, 
vị nào là tăng sĩ ngoại quốc, nhưng không 
thể nào là tất cả. Mâu tử cũng nói về các tệ 
trạng trong giới tăng sĩ Giao châu: “Sa môn 
ngày nay có kẻ lại thích uống rượu ngon, 
có khi có vợ con, biết cất giữ tiền bạc, của 
quí, lại chuyên môn lừa dối.” Chứng tỏ tăng 
đoàn Giao châu thời đó khá đông đảo, chỉ 
khi nào quá đông đảo không kiểm soát nỗi, 
mới có nhiều tệ đoan như vậy. Điều đó cũng 

Qua bao truyền thuyết về nguồn gốc dân 
tộc ta từ ngàn xưa cộng với một số phát 

kiến gần đây đã có thể cho rằng dân Lạc 
Việt ta là một tộc trong hệ Bách Việt. Dân 
Bách Việt sống rải rác khắp cõi Lĩnh Nam, 
phía bắc tới hồ Động đình, sông Dương 
tử; tây tới Tứ xuyên, Vân Nam; đông đến 
biển Đông, Thái bình dương; nam đến nước 
Hồ tôn (tức Chiêm thành sau này). Lãnh 
thổ đó bao gồm Bắc Trung Việt, Bắc Việt, 
một phần Lào, Vân Nam, Quí châu, Lưỡng 
Quảng cho đến Phúc Kiến qua vùng Nam 
Thục. Thể chế từ trên có Lạc vương (Hùng 
vương), dưới các châu bộ thì Lạc hầu, Lạc 
tướng cai quản, với nền văn minh nông 
nghiệp lúa nước, luyện kim tinh vi dùng 
kim loại đồng, có chữ viết tượng thanh khoa 
đẩu, với đầy đủ luật lệ điển pháp (1) (2).

Vua Hùng vương thứ 18 mất ngôi về An 
Dương Vương Thục Phán đã tạo nên nước 
Âu Lạc vào khoảng năm 256 BC. Đây chỉ 
là sự chuyển quyền hành tối cao của đất 
nước giữa các tộc trong Bách Việt hay các 
bộ tộc trong Lạc Việt. Đến khi Triệu Đà 
đánh bại An Dương vương năm 208 BC, 
dân ta mới chịu sự cai trị của người Hán. 
Tuy vậy Triệu Đà và con cháu nhà Triệu 
phải lần lần “Việt hóa” để củng cố quyền 
hành cai trị, càng ra mặt chống nhà Hán. 
Chỉ khi Lữ Gia thất trận vào năm 110 BC, 
ách đô hộ của người Hán mới trực tiếp 
chính thức đặt lên đầu lên cổ dân ta(3).

Trong những bối cảnh đó, Phật giáo được 
truyền vào nước ta. Căn cứ trên tài liệu chính 
sử, Phật giáo đã có mặt trên lãnh thổ Lạc 
Việt từ cuối thế kỷ 2 AD với sự hiện diện 
của các ngài Khương Tăng Hội, Mâu tử... 
Điều này làm một số người cho rằng Phật 
giáo do các người này truyền vào. Thực ra 

Ngẫm lại sử Việt: Yếu tố Đạo Phật trong buổi đầu mất nước  
Thanh Nghị
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chứng tỏ “sa môn ngày nay” không thể để chỉ 
một số ít tăng sĩ Ấn độ có mặt, mà là cả số đông 
tăng sĩ Giao châu vậy. GS Nguyễn Lang trong 
“Việt nam Phật giáo sử luận” đã chứng minh 
rằng trung tâm PG Luy Lâu ở Giao châu đã hình 
thành phát triển trước, ít nhất vào đầu thế kỷ I 
BC và đã góp phần xây dựng nên trung tâm PG 
Bành Thành (và có thể Lạc dương) ở Trung hoa 
sau đó. (Để so sánh: người Hoa chỉ được phép 
xuất gia từ đời nhà Tấn (265-420AD) trở đi).

Những điều này cũng phù hợp với các chứng 
cớ huyền sử. Trải qua một thời gian dài Bắc 
thuộc, qua sự phá hoại thiêu hủy không ngừng 
của ngoại bang phương Bắc, chính sử nước ta 
còn lại rất sơ sài và phần lớn phải dựa vào tài 
liệu Trung hoa, những văn liệu ít nhiều đã bị 
bóp méo bởi cái nhìn ngoại nhân. Trong khi đó 
những tài liệu huyền sử như truyền thuyết, phổ 
phả, bia đá ở các đền thờ còn lại cho ta một cái 
nhìn trung thực hơn. Căn cứ vào truyền thuyết 
đầm Nhất dạ/bãi Tự nhiên trong “Lĩnh Nam 
chích quái” thì Chử Đồng tử lấy công chúa Tiên 
Dung, con gái của vua Hùng vương thứ 18. Sau 
đó Chử Đồng tử cùng bạn bè đi buôn đến cửa 
biển Nam giới (có lẽ cửa Sót, địa giới Hà Tĩnh, 
Quảng Bình ngày nay) đã lên núi Quỳnh viên 
học đạo với nhà sư Phật Quang. Đến khi về 
được Sư tặng cho nón và gậy. Điều này ít nhất 
chứng tỏ dân Việt ta đã bắt đầu tiếp xúc giao 
thương văn hóa với Ấn độ vào thế kỷ 3 BC. Với 
sự tiếp xúc này, đầu tiên với các nhà buôn, sau 
đó với sư sãi Ấn độ, ắt có sự truyền bá cả hai tôn 
giáo Ấn: Bà la môn và Phật giáo. Nhưng hình 
ảnh “nón và trượng” đã gợi lên chứng cớ gần 
gũi với Phật giáo hơn. Việc này cũng phù hợp 
với sử PG Ấn độ vì đây là thời kỳ PG truyền 
bá mạnh mẽ qua sự hộ pháp của vua A-dục 
(Asoka). Có thể nói Chử Đồng tử/Tiên Dung 
công chúa là những phật tử đầu tiên của nước ta.

Từ những Phật tử đầu tiên này, đạo Phật đã 
lan rộng trong quần chúng Lạc Việt trước thời 
kỳ Hai Bà Trưng (39-43AD). Số lượng chùa 
chiền khá đông đảo, có đầy đủ tăng ni. Phả 
trong đền thờ Bát Nàn công chúa ở xã Phương 

Lâu, Phù ninh, Vĩnh Phú hay ở Tiên La, 
Thái Bình kể rằng bà tên là Vũ Trinh Thục, 
nổi danh tài đức, sắc mạo, vừa giỏi võ nghệ. 
Thái thú Tô Định nghe tiếng Thục nương 
nhan sắc, bắn tiếng muốn lấy làm thiếp. Bị 
từ chối, Tô Định lập mưu giết cha bà và 
sai quân về vây bắt. Sau khi sắp xếp cho 
mẹ và gia đình lánh nạn, Thục nương ở lại 
đánh tan đám giặc. Sau đó bà về ẩn ở một 
ngôi chùa nhỏ ở Tiên La. Tuy xuống tóc giả 
làm ni, nhưng bà ngày đêm luyện tập võ 
nghệ, kết hợp hào kiệt. Khi Hai Bà Trưng 
phất cờ khởi nghĩa, bà đem hết thế lực về 
phò tá và được phong Uy Viễn Đại tướng 
quân, tước Bát Nàn công chúa, lĩnh nhiệm 
vụ chỉ huy quân tế tác, giữ an ninh nội vụ 
toàn cõi Lĩnh Nam, phụ tá cho Đại Tư mã 
Bắc Bình vương Đào Kỳ. Thần tích truyền 
thuyết vùng sông Thao (Vĩnh Phú) nơi có 
đền miếu thờ Phật Nguyệt công chúa cũng 
chép rằng bà mồ côi từ nhỏ, hay luyện tập 
võ nghệ, thạo nghề sông nước. Bà tự lập 
đội thủy binh hưởng ứng Hai Bà Trưng 
khởi nghĩa. Vì bà giác ngộ Phật pháp, đạo 
hạnh thâm sâu nên được phong tước Phật 
Nguyệt công chúa, chức Chinh Bắc Đại 
Tướng quân, thống lĩnh toàn bộ thủy quân. 
Một tướng lãnh khác của Hai Bà Trưng là 
Hùng Xuân Nương đã quy y Tam Bảo, nổi 
tiếng nhân từ. Bà được sắc phong Thanh 
Sơn công chúa, Tổng quản quân cơ cùng 
chồng là ông Bằng (em trai ông Thi, chồng 
bà Trưng Trắc) trấn nhậm thủ đô Mê Linh.

Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, đại đa 
số tướng lãnh chết theo Hai Bà, còn một số 
đi lẩn trốn. Phần lớn những người này đã 
nương nhờ cửa Phật, ra sức củng cố giáo 
đoàn, hướng dẫn dân ta đối phó với chính 
sách Hán hóa của nhà Đông Hán. Sử chép 
rằng Mã Viện sau khi chiến thắng đã dẹp bỏ 
chế độ Lạc hầu, Lạc tướng, sắp đặt người 
Hán trực tiếp cai trị, cùng gắt gao tịch thu 
trống đồng, sửa đổi luật pháp Việt cho phù 
hợp với luật Hán. Cùng lúc chúng bắt dân 
ta lập đền thờ Tích Quang, Nhâm Diên, ra 
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một đòn chí mạng hơn: “Thiên Trúc có 
lẽ mới ở giữa trời đất hài hòa vì đã nảy 
sinh ra được bậc giác ngộ: Phật đà”, cùng 
nêu cao chủ trương bình đẳng của Phật 
giáo “không những con người mà mọi loài 
hàm huyết đều thuộc về Phật”. Nếu tất cả 
chúng sinh bình đẳng đều có Phật tánh, thì 
sao dám tự tôn cho mình sinh ra là “con 
trời” còn người khác là sâu bọ, man mọi?

Để đối phó với thể chế vương uy đế quyền 
pháp trị của Hán tộc, dân ta đề cao nền nhân 
trị đặt trên tục lệ mà làng xã là nền tảng sức 
mạnh quốc gia, “phép vua thua lệ làng”; sau 
đó mới suy cử người tài đức lên làm Cừ, 
Súy. Chẳng những thế còn nêu cao truyền 
thống “sinh vi tướng, tử vi thần”, sống thì hi 
sinh cho đất nước; chết thì thành thần thánh 
bảo vệ làng xã. Truyền thống này được vun 
bón thêm với tinh thần “hộ pháp” trong các 
truyện kể Phật giáo. Chính vì vậy mà đền 
miếu tôn thờ các anh hùng liệt sĩ dân tộc có 
ở khắp nước. Các anh hùng vì nước mà tử 
tiết thường được tôn phong làm thần, hay 
thành hoàng của làng xã, địa phương đó.

Đối chọi với chế độ trọng nam khinh 
nữ “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, 
dân ta đề cao tinh thần nam nữ không 
phân biệt. Việc bà Trưng Trắc được tôn 
Hoàng Đế, bà Trưng Nhì làm Lạc vương 
Giao Chỉ, cộng với một số lớn tướng lĩnh 
là phụ nữ trong cuộc khởi nghĩa năm 
39-43, cũng như bà Triệu thị Trinh lãnh 
đạo trong cuộc khởi nghĩa sau này không 
phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả, là 
bằng chứng của tinh thần nam nữ không 
phân biệt trong xã hội Lạc Việt thời đó (4).

Đối nghịch với chủ trương ngu hiếu ngu 
trung của Hán nho chỉ biết phục vụ cho 
đến chết cho một ông vua dù là bạo ngược, 
phải nhắm mắt nghe lời cha mẹ dù phải làm 
chuyện trái đạo lý, dân ta tôn vinh hiếu hạnh 
là hiếu với dân với nước trước rồi mới với 

sức xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền những 
người này là khai hóa văn minh cho dân ta. 
Để chống lại những chính sách đồng hóa 
ngày càng khắc nghiệt, tiền nhân chúng ta 
đã kết hợp giáo lý đạo Phật với tín ngưỡng 
văn hóa Lạc Việt, tạo nên một trường thành 
vững chắc tồn giữ di sản văn hóa dân tộc, 
và đã chiến thắng mạnh mẽ trên mặt trận 
văn hóa tư tưởng này. Như GS Lê Mạnh 
Thát nhận xét trong “Nghiên cứu về Mâu 
Tử”: “....(đến thế kỷ 3 sau Tây lịch) chỉ rõ 
ràng sự băng hoại tất yếu thê thảm không 
thể chối cãi được của mặt trận tư tưởng 
văn hóa nô dịch, của quá trình Hán hóa tại 
nước ta. Không những thế, nó đánh dấu một 
sự trưởng thành vượt bực của mặt trận tư 
tưởng dân tộc, chứng tỏ khả năng tác chiến 
song song và đôi khi hòa nhập với mặt 
trận chính trị, quân sự trong (việc) đánh 
lùi âm mưu đồng hóa thâm độc của kẻ thù, 
vãn hồi chủ quyền độc lập cho đất nước, 
dù chủ quyền đó chưa mang tên tuổi gì. Nó 
đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng 
chủ quyền ấy những năm tháng về sau với 
những anh hùng dân tộc như Lý Miễn, Lý 
Trường Nhân, Lý Thúc Hiến và cuối cùng 
là Lý Nam đế với nhà nước Vạn Xuân.”

Căn bản của chủ nghĩa văn hóa nô dịch 
thời đó ở nước ta, mà đồng thời của bất cứ 
thời đại nào hay bất cứ địa phương nào của 
lịch sử nhân loại, là chủ trương nước mình 
là trung tâm của trời đất, nền văn hóa mình 
là ưu việt hơn người... Người Hán luôn coi 
mình là trung tâm thiên hạ (Trung quốc), 
còn tất cả chung quanh là Di, Dịch, Nhung, 
Man; theo đó dân Bách Việt bị coi là man 
mọi. Luận điệu này bị bẻ gãy bởi “vua Vũ 
từ Tây Khương (rợ Nhung) mà thành thánh 
triết; Cổ Tẩu sinh ra vua Thuấn (nổi tiếng là 
vị vua hiền) mà lại ngang ngược; Do Dư đẻ 
ở nước Địch mà làm bá nước Tần. Truyện 
nói: sao Bắc Thần ở trung tâm của trời mà 
ở phía Bắc của người. Lấy đó mà xem thì 
đất Hán chưa chắc là trung tâm của trời” 
(Lý hoặc Luận-Mâu Tử). Rồi đánh gục bởi 
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gia đình cha mẹ sau. Không những lo đời sống 
vật chất cho cha mẹ mà còn phải lo mặt tinh 
thần cho đúng lẽ đúng đạo, và như thế xuất gia 
được coi là hành vi đại hiếu; ngược lại với tinh 
thần coi đi tu là bất hiếu vì gây “vô tự” (không 
có người nối dõi) cho cha mẹ của Hán tộc.

Tất cả các truyền thống văn hóa, các ý niệm 
định chế xã hội như vua tôi, cha con, vợ chồng, 
làng xã; những đạo lý sống như nhân nghĩa, 
thành tín, trung hiếu, v.v... đã được xử lý qua 
nhãn quan Phật giáo cộng với những thành tố 
văn hóa Lạc Việt như những thí dụ đã nêu trên. 
Những điều này đều lần lượt gởi gấm trong 
các kinh sách Phật giáo phiên dịch hay biên 
soạn ở nước ta trong thời kỳ này như “Tạp thí 
dụ kinh”, “Cựu tạp thí dụ kinh”, “Lục độ tập 
kinh”... Đó là lý do tại sao mà truyền thuyết 
trăm trứng khởi nguyên của dân tộc ta và 
khẩu hiệu “mất nước chứ không mất hạnh” 
(5) lại xuất hiện trong “Lục độ tập kinh”. 

Một cống hiến quan trọng lớn lao khác là góp 
phần hình thành chữ Hán Việt. Vừa để thỏa 
mãn nhu cầu của giới thống trị trong giao dịch 
vừa vẫn bảo vệ văn hiến nước nhà chống lại 
nỗ lực đồng hóa, ông cha ta đã tài tình tạo nên 
chữ Hán Việt. Trên danh nghĩa là dùng chữ Hán 
trong cách viết, thế nhưng với cách đọc được 
Việt hóa và với một số văn phạm Việt. Kết quả 
vẫn bảo tồn và làm giàu thêm ngôn ngữ Việt. 
Người Việt có học vẫn hiểu chữ Hán và trao 
đổi với nhau dễ dàng, nhưng không thấy cần 
thiết để học nói tiếng Tàu ngoại trừ một số rất 
ít người muốn làm ăn hay làm quan cho Trung 
hoa. Cho đến giữa đời nhà Lý, chùa chiền là 
nơi chủ yếu lo việc học của làng xã người Việt 
và tăng ni là tầng lớp có học nhất của xã hội. 
Vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Hoàn luôn cần 
đến các sư sãi như các Thiền sư Khuông Việt, 
Pháp Thuận, v.v. trong giấy tờ giao dịch, cố vấn 
những việc trọng đại của quốc gia... Dù chưa 
có một công trình nghiêm túc nào nghiên cứu 
vấn đề này nhưng có thể suy luận rằng giới tăng 
ni Phật giáo đã đóng vai trò quan trọng, nếu 

không nói là cốt yếu, trong quá trình hình 
thành chữ Hán Việt cũng như chữ Nôm sau 
này. Có thể nói đạo Phật và chữ Hán Việt 
hình thành phát triển ở Lạc Việt là hai yếu 
tố quan trọng nhất giúp Lạc Việt chống lại 
sự đồng hóa với người Trung hoa, tránh 
khỏi số phận các tộc khác trong Bách Việt.

Tất cả mọi việc phải được tiến hành gấp 
rút trước cặp mắt cú vọ rình rập liên tục của 
kẻ thù. Hiểu như vậy mới thấy được lòng 
can đảm, chí kiên cường của tiền nhân ta, 
của các vị tổ từ ngàn xưa. Những ý thức 
chính trị, những khái niệm đạo lý và truyền 
thống dân tộc đã được kết hợp nhuần 
nhuyễn với một số giáo lý Phật giáo để 
tạo nên một hệ thống điển huấn, cộng với 
những phương tiện tài tình mới có khả năng 
đánh trả hữu hiệu mọi tấn công dồn dập 
của văn hóa tư tưởng kẻ thù phương Bắc. 

Chỉ độ hơn 100 năm sau khi Hai Bà Trưng 
tuẫn tiết, văn hóa đạo giáo của Lạc Việt 
chẳng những đủ sức bảo vệ mà còn thành 
công trong việc lôi kéo các con dân Bách 
Việt đã ít nhiều Hán hóa như Mâu Tử và cả 
những Hán nhân trong guồng máy thống trị 
như Chu Phù, Sĩ Nhiếp (6),... Để cho những 
kẻ tự tôn xâm lược như Lưu Hy, Tiết Tôn 
lồng lộn lên nhục mạ dân ta “dân như cầm 
thú”, xuyên tạc “Việt là vượt lên lễ nghĩa” 
và cay cú chửi rủa Chu Phù là “vứt điển 
huấn của tiền thánh, bỏ pháp luật của Hán 
gia” để “đọc sách đạo tà tục”. Thấy Mâu 
tử “dốc chí vào đạo Phật”, chúng hấp tấp 
lên án “quay lưng với năm kinh, mà đi theo 
đạo khác”, là “bỏ đạo Nghiêu Thuấn Châu 
Khổng mà đi theo học thuật của mọi rợ”, 
là một “sai lầm”. Vì chúng biết rằng những 
điều mà chúng coi là sự phản bội này đã 
làm tan rã hàng ngũ thống trị từ bên trong. 
Chúng dứt khoát chống lại nguy cơ này 
đến cùng với niềm hằn học căm thù tột độ.

Nhưng dù khi nắn khi buông, lúc đàn áp 
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Chú thích:

(1) Xưa người Hoa gọi trống đồng là ‘Lạc Việt đồng cổ’. Nếu cho 
rằng trống đồng là một tiêu biểu của nền văn minh của người Việt 
cổ, dựa trên tài liệu khảo cổ thì địa bàn phát hiện ra trống đồng 
phía Tây qua đến Miến điện, phía Nam đến Cao miên và miền 
Trung Việt nam hiện giờ. Trong các tài liệu tham khảo ở dưới chỉ 
có TS Lê Mạnh Hùng trong bộ thông sử của ông cho rằng Lạc Việt 
và Bách Việt từ văn hóa đến chủng tộc là khác nhau. Dù sao đó 
vẫn là nghi vấn, ở đây tạm thời theo ý đa số.
(2) Gần đây có hai thuyết mới về chữ Lạc trong Lạc Việt. Một là 
từ chữ Việt cổ “rạc” có nghĩa là “nước”; người Hoa không có âm “r” 
mới đọc trại ra. Hai là từ chữ “Ló” (lúa), người Hoa phiên âm ra. 
Dù theo thuyết nào thì “Lạc điền” cũng có nghĩa “ruộng lúa nước”. 
Và chữ “Hùng” trong Hùng Vương có lẽ từ chữ “Khun” mà ra. 
“Khun” trong ngữ hệ Nam Á cổ có nghĩa là người cầm đầu, người 
tôn trưởng.
(3) Ngay cả điều này cũng chưa chắc chắn vì bây giờ nhiều người 
trong đó có GS Lê Mạnh Thát nghĩ rằng chỉ là sự tuyên truyền của 
người Hán. Chứ thật ra dân ta chỉ chính thức mất nền độc lập khi 
Hai Bà Trưng thất bại vào năm 43 AD.
(4) Các cuộc khởi nghĩa của dân Việt cho đến thời Bà Triệu phần 
lớn do phụ nữ đứng đầu. Sau đó toàn do nam giới vì ảnh hưởng 
Hán hóa nhiều hơn. Cho đến thời Lý Trần, các dân tộc miền núi 
Bắc Việt vẫn giữ tục người cầm đầu là phụ nữ. Vậy theo cách 
phân chia của văn hóa Hán có thể coi là chế độ “mẫu hệ”, nhưng 
nếu xét trên thực tế phân công xã hội, từ canh tác, cai trị cho đến 
binh bị, nam nữ đều gánh vác, không phân biệt.
(5) Khái niệm “Hạnh” thời đó không chỉ giới hạn trong Tam qui, 
Ngũ giới, Thập thiện trong giáo pháp đạo Phật, mà có ý rộng rãi 
khái quát chỉ tập tục, lễ pháp, văn hóa của dân ta.
(6) Chu Phù là con của Chu Tuấn, danh tướng thời Hán Linh đế, 
Hiến đế có công dẹp giặc Khăn Vàng và giúp đỡ anh em Lưu Bị 
buổi đầu. Chu Tuấn trước đó là Thứ sử Giao châu, khi về triều 
để lại Chu Phù làm Thái thú Giao chỉ. Tổ tiên Sĩ Nhiếp vốn người 
nước Lỗ đến cư ngụ ở Giao châu đến Sĩ Nhiếp là đời thứ 6. Còn 
Mâu tử có thể có tên là Bác, sinh ở Thương Ngô (Ngô Châu vùng 
biên giới Quảng Đông –Quảng Tây bây giờ) nhưng lớn lên ở Giao 
chỉ.

Tài liệu tham khảo:
Nghiên cứu về Mâu tử của Lê Mạnh Thát
Việt nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang
Việt sử đại cương của Trần Gia Phụng
Nhìn lại sử Việt của Lê Mạnh Hùng
Phật giáo trong mạch sống dân tộc của Thích Thanh Từ
Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sỹ Liên
Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sỹ
Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp
Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên
Lịch sử tư tưởng Việt nam của Nguyễn Đăng Thục
Thơ văn Ngô Thì Nhậm
Việt nam Binh sử Võ đạo của Cao Thế Dung
Một số tài liệu huyền sử phát hiện bởi Yên tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

dã man, lúc làm bộ “khai ân chiêu dụ”, các 
hệ thống thống trị của Trung hoa đều thất 
bại. Các cuộc khởi nghĩa của dân ta đã nổ ra 
liên miên trong suốt 7, 8 trăm năm, chỉ kết 
thúc với chiến thắng Bạch Đằng giang của 
Ngô Quyền năm 939. Cho dù suốt mấy trăm 
năm sau này có nhiều cuộc giao lưu văn hóa 
cũng như các tông phái Phật giáo với Trung 
hoa, dân tộc và giáo đoàn Phật giáo ta bao 
giờ cũng lấy chủ đạo “đạo giáo và dân tộc 
luôn gắn liền với nhau”. Dù Giáo, Thiền 
hay Mật; dù Khổng hoặc Lão, tất cả cái hay 
hợp với văn hóa, tín ngưỡng dân tộc đều 
được chọn lọc đón nhận, uyển chuyển dung 
hòa mà không mất gốc. Những nguyên tắc 
này đã làm nền tảng xây dựng một nước Đại 
Việt cường thịnh, một giáo hội Phật giáo 
thống nhất giác ngộ xuất chúng nhưng tích 
cực nhập thế dưới hai triều Lý, Trần sau này.

Phật giáo Đại Việt từ buổi đầu đã chứng 
tỏ là bức tường thành vững chắc giúp vào 
công cuộc bảo vệ đất nước dân tộc suốt 
ngàn năm Bắc thuộc. Tư tưởng đạo Phật đã 
thấm nhuần tinh thần văn hóa dân tộc tạo 
nên một liên hệ bất khả phân ly. Đạo Phật 
bị phá hoại thì tinh thần dân tộc bị lung lay. 
Cho nên người Việt tự thấy có bổn phận bảo 
vệ đạo Phật một cách tự nhiên để bảo vệ tinh 
thần dân tộc, văn hóa tín ngưỡng tổ tiên. Là 
Phật tử, song song với việc tu tập giác ngộ 
chúng ta cần tìm hiểu sự nghiệp các Tổ, hiểu 
được những thành tố làm nên Phật giáo Việt 
nam. Là người Việt, chúng ta có trọng trách 
tìm hiểu những gì liên quan đến đất nước 
và dân tộc để có những nhận thức chính xác 
về lịch sử, tư tưởng tính tình đồng bào ta, 
gột bỏ những hiện tượng lai căng. Những 
điều đó là điều kiện cấp thiết để phục hồi 
Phật giáo Việt nam, xây dựng lại một nước 
Việt hưng thịnh. Và những điều này cũng 
rất thiết yếu trong công cuộc duy trì phát 
triển giáo hội PGVNTN cùng các cộng 
đồng người Việt tự do tại hải ngoại vậy.

Thanh Nghị
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https://www.youtube.com/watch?v=JT09f_crb88
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trạm dừng chân đầu tiên, tổng cộng  vào khoảng 
22 giờ bay. Nhóm du lịch gồm 22 người từ 
Nauy và Đan Mạch. Hướng dẫn viên du lịch 
người Đan mạch, phát âm trong họng, khiến 
khách du lịch Nauy không hiểu hết và chúng 
tôi chỉ hiểu có 5%. Chúng tôi phải dùng tiếng 
Anh trong giao tiếp. Bắc Âu gồm Nauy, Thụy 
Điển, Đan Mạch và Phần Lan.Thường người 
Nauy, Thụy Điển, Đan Mạch giao tiếp với nhau 
dễ dàng, không cần thông dịch viên. Riêng vợ 
chồng chúng tôi, cư ngụ ở Nauy, có thể đọc 
và hiểu ngôn ngữ Đan Mạch vì cách viết gần 
giống nhau, có thể nghe và hiểu ngôn ngữ Thụy 
Điển, nhưng cách viết hơi khác nhau. Ngôn 
ngữ Phần Lan khác hẳn Nauy và Đan Mạch. 

Melbourne

Ngày đầu tiên ở Melbourne, đoàn du lịch 
theo hướng dẫn viên địa phương “đi săn” 

Koalas tục gọi con Cù Lần và Kangaroos. Vợ 
chồng chúng tôi yên chí rằng khi ghi tên tham 
dự đi xem hai loại thú đặc sản Úc này, người ta 
sẽ chở mình đến trang trại nuôi dưỡng chúng, 
nào ngờ hướng dẫn viên dẫn vào rừng đi bộ… 
mà ú tìm. Cù Lần ở trong rừng khuynh diệp, 
phải ngửng đầu lên cao, đảo mắt tứ phương 
kiếm tìm. Cũng may, thấy được 2 trự bám vào 
chạc cây trên cao.

Về phần Kangaroos, du khách phải lội 
vào một khu rừng rậm rạp, cấm không 
được gây tiếng động, không được lao xao 
ồn ào. Xa xa, một chú trốn nắng trong một 
bụi cây. Rồi thôi. Xin bỏ cuộc chơi, không 
tiếp tục theo các bạn đồng hành...đi săn!

Ngày thứ hai, chúng tôi không theo đoàn vì 
có hẹn với vợ chồng BS. Diêu, đồng môn với 
chúng tôi. Cùng lớp với nhà tôi. Tôi và Diêu 
trong một thời gian từng cùng ở chung trại tù 
VC ở Long Giao và Katum. Diêu khôn ngoan, 

Vào khoảng tháng 6 năm 2016, đọc 
quảng cáo trên báo về chuyến du hành 

mấy thành phố Úc và hải hành thăm thú một 
số đảo trên Nam Thái Bình Dương, chúng 
tôi ghi tên đóng tiền. Đã trên 20 năm nay 
từng nhiều lần thất hứa với bạn thân thiết là 
vợ chồng BS. Nguyễn Diêu – Chỉnh ở Mel-
bourne và BS. Trần thị Hường ở Sydney.

Cách đây vào khoảng 5 năm, nhận điện 
thoại BS. Hường, cho biết bệnh ung thư 
phổi ở giai đoạn cuối, chỉ còn sống trên 
đời nửa năm.  Được tin dữ, chúng tôi gục 
đầu khóc Bạn. Ân hận vì không giữ lời 
hứa. Cũng may, mấy năm trước đó, Hường 
ghé ở lại với chúng tôi ở Bắc Âu được 
1 tuần lễ cùng với một cô bạn gái nhỏ.

Từ  Na Uy  đến  Úc :  14.11.2016.

Ông bạn Thái lái xe đưa chúng tôi lên phi 
trường quốc tế Gardemoen ở ngoại ô thủ đô 
Nauy là Oslo, theo chân chúng tôi vào lấy vé 
lên tàu, chờ chúng tôi qua khỏi khu kiểm soát 
an ninh mới ra về. Máy bay Thai Airways 
mang chúng tôi đến Bangkok và hãng bay 
Virgins mang chúng tôi đến Melbourne, là 

Thăm Miệt Dưới Mùa Hè 2016
Tôn-thất Sơn. (Mến tặng Bác sĩ Nguyễn Diêu và Minh Chỉnh)
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chỉ bảo cho tôi cách sống còn trong các trại tù 
VC, đặc biệt khi viết bản tự khai lý lịch. Diêu 
cũng là người tôi tin cẩn tâm sự, vì ngoài Diêu 
ra, ai cũng sợ bị đồng tù làm ăng ten báo cáo 
“quản giáo”, thiệt thân. Ngày Diêu chuyển sang 
trại khác, tôi đau đớn chảy nước mắt. Khi định 
cư Nauy, nghe ai đó cho biết Diêu bị VC kết 
án tù 12 năm ở Đà Nẵng vì “tội” theo tổ chức 
vượt biên bị bể. Chạy thoát bình yên về lại 
nhà, nhưng người tổ chức bị bắt, khai ra. Mấy 
năm sau, ở Nauy, một hôm bỗng nhận thư Diêu 
gửi từ Úc, tôi nổi da gà, cứ tưởng Diêu từ địa 
ngục trở về. Té ra tôi nhầm Diêu với đồng môn 
BS. Tôn-thất Sang. Diêu bị tù 6 năm. Trong tù 
VC ở vùng Quảng Nam, Sang bị ra tòa lãnh 
12 năm, vì cấu kết với một bạn đồng tù bí mật 
nghe đài phát thanh nước ngoài. Anh bạn này 
có tài lắp ráp máy phát thanh, được cai tù VC 
nhờ giúp trong công việc này. Lợi dụng cơ hội, 
anh ta lắp ráp cho mình một chiếc để giúp anh 
em nghe tin tức. Bị ăng ten báo cáo, anh ta 
lãnh án tử hình. Có bài viết kể lại rằng trước 
khi bị bắn, anh ta hô “VNCH muôn năm”.  
Chúng tôi nhiều lần hẹn hò “xuống thăm” Diêu, 
hơn chục năm sau mới thực hiện được. Diêu-
Chỉnh đón chúng tôi với chiếc BMW ở khách 
sạn. So với chúng tôi, hai Bạn trông rất trẻ 
trung như cặp tài tử Đại Hàn. Diêu không trở 
lại nghề cũ, nhưng đã trở thành đại gia chỉ trên 
10 năm sau khi định cư ở Úc. Khi đưa chúng 
tôi về thăm căn nhà hạnh phúc của họ, Diêu mở 
champagne mừng, rồi đãi một buổi ăn tối trong 
khu casino của thành phố, và một buổi tối giải 
khát trên balcon dành cho khách xịn từ Anh Chị 
Chấn, tại casino. Căn nhà Diêu-Chỉnh  khang 
trang. Khu vườn trồng hoa và cây xanh được 
cắt tỉa cẩn thận. Được biết Diêu-Chỉnh từng đón 
tiếp vợ chồng Thầy Nguyễn văn Tự, vợ chồng 
BS. Trần Quý Trâm, vợ chồng BS. Vĩnh Chánh, 
BS. Bửu Cần từ Hoa Kỳ, BS. Trần Hữu Thế từ 
Pháp, và phái đoàn cựu nữ sinh Gia Long do 
BS. Nguyễn văn Bách hướng dẫn, từ Hoa Kỳ.

Buổi chiều trong khi chờ vợ chồng Diêu-
Chỉnh đón đi ăn cơm tối, chúng tôi dạo chơi trên 
đường phố chính chạy ngang trước ga xe lửa. 

Con đường tấp nập, làm chúng tôi mường 
tượng con đường Lê Lợi thành phố Sài 
Gòn năm nào. Viết đến đây, chúng tôi xin 
cám ơn tấm thịnh tình hai Bạn Diêu Chỉnh 
dành cho. Tôi với Diêu từng Bạn Tù cách 
nay trên 40 năm, và nhà tôi với Minh Chỉnh 
từng cùng nhau gánh hàng từ Đà Nẵng 
vào thăm nuôi chúng tôi tại Long Giao.

Xin cám ơn chiếc quần mới Diêu tặng 
“bạn tù” vì  trong hành lý mang theo thiếu 
quần cho chuyến du lịch gần 3 tuần lễ.

Sydney

Hai hôm sau chúng tôi thu dọn hành lý ra 
phi trường bay đi Sydney. Theo đoàn, chúng 
tôi đi thăm thành phố và tòa nhà Opera Con 
Sò, gọi là Sydney House Opera. Hướng dẫn 
viên tại chỗ dẫn đi thăm bên trong. Nhà hát 
lớn tọa lạc bên bờ biển Sydney, trên miếng 
đất diện tích 1,8 hec-ta, dài 180 m, rộng 120 
m, bắt đầu khởi công từ 1957, được nữ hoàng 
Anh Elisabeth khánh thành 20.10.1973. 
Kiến trúc sư Đan Mạch Joern Utzon thiết 
kế kiểu. Trong thời gian xây dựng, có vài 
thay đổi nhân sự. Vật liệu xây dựng lấy từ 
Thụy Điển và vùng New South Wales. Kinh 
phí dự trù năm 1957 là 7 triệu Mỹ Kim, 
kinh phí hoàn tất 1973 là 102 triệu Mỹ Kim. 

Hí viện gồm 2 kiến trúc song song theo 
hướng Bắc Nam, với 1.000 phòng ốc và 
5 sân khấu trình diễn, trong đó phòng hòa 
nhạc 2.670 ghế, sân khấu trình diễn 2.501 
ghế. Hàng năm có 1.500 lần trình diễn cho 
1.2 triệu lượt khách. Hí viện có 5 tiệm ăn.

 
Vào ngày thứ hai ở Sydney, chúng tôi tìm 
đường về khu Việt Nam, Cabramatta nổi 
tiếng như khu Phước Lộc Thọ ở Little 
Sài Gòn ở Hoa Kỳ; nhân viên khách sạn 
khuyên chúng tôi nên đi bằng tàu hỏa, vì ở 
khá xa trung tâm thành phố. Trong khi chờ 
tàu lửa tới, nhà tôi đi quanh trạm tìm đồng 
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thuộc hãng Royal Caribbean của Mỹ. Chiều 
ngày 22.11.2016, tàu rời bến ở Brisbane trực 
chỉ hướng Đông. Sáng sớm 24.11.2016, tàu 
cập bến Isle of Pines hay là Nouvelle Caledo-
nie. Chúng tôi theo đoàn thăm thú đảo và làng 
quê. Không có dịp giao tiếp với dân bản địa.

Đảo cách Brisbane/Úc 1.200 km về hướng 
Đông khoảng 2 giờ bay. Thuyền trưởng Cook là 
người Anh đầu tiên đặt chân lên đảo năm 1774. 
Đảo bị người Pháp đô hộ từ 1853, ngôn ngữ 
chính là tiếng địa phương và tiếng Pháp. Năm 
1872, Công Xã Paris gửi đến 3.000 tù nhân chính 
trị. Đảo như chiếc xì gà dài 450km, rộng 50km, 
diện tích vào khoảng 18.572 cây số vuông với 
268.767 người gồm dân bản địa, dân Âu châu, 
dân gốc Polynesia, dân Đông Nam Á. Nouvelle 
Caledonie hay còn gọi là Nouméa, và từ xa xưa 
tiếng Việt gọi là Tân Thế Giới, và tên Tân Đảo 
kể từ 1983. Người Việt Nam đầu tiên đến đảo 
là tù chính trị từ Côn Đảo, vào năm 1891. Về 
sau, người Việt Nam từ Miền Bắc, được giới 
chủ nhân mộ làm việc trong các hầm mỏ gọi 
là mộ phu, còn gọi là Chân Đăng. Hiện nay có 
vào khoảng 4.000 người Việt Nam sinh sống, 
có nhà cao cửa rộng. Nguồn lợi kinh tế gồm 
hầm mỏ, đặc biệt kẽm, canh nông, ngư nghiệp. 

Chúng tôi thăm nghĩa trang do giáo sĩ Tin 
Lành và Thiên Chúa đến năm 1840 lập nên. 
Nghĩa trang năm cạnh bờ biển với nước xanh, 
có chút sóng lăn tăn. Hàng rào làm bằng cột 
gỗ, phía trên đẽo hình đầu thổ dân. Từ cầu 
tàu, thấy xa xa một khách sạn yên ắng nằm 
dưới rặng dừa dọc theo bờ biển, và đằng 
sau là rừng cây êm ả. Không tiếng động của 
cơ giới quanh làng. Cảnh trí với không gian 
yên tĩnh cùng bầu trời xanh làm chúng tôi ao 
ước được sống một thời gian vài tuần ở đây.

Quần đảo Fiji.

 
Con tàu tiếp tục nhắm hướng Đông viếng Cộng 
Hòa Fiji, ghé hai nơi gọi là Lautoka và Suva 
thuộc đảo lớn nhất. Quần đảo cách Tân Tây 

hương có cùng lộ trình để được chỉ đúng 
trạm xuống. Gặp một bà cụ, gốc Huế chính 
cống, từng có nhà ở gần đường Huỳnh Thúc 
Kháng, tuổi 85. Bà vừa đi thăm cháu nội về. 
Giống như “tha hương ngộ cố tri”, người 
Huế mình gặp nhau, tâm sự cùng nhau suốt 
đoạn đường vào khoảng 50 phút. Được biết 
Cụ tên Gái, học vấn không có, chồng chết ở 
tuổi 30, một nách nuôi 6 con. Có tiệm bán 
kem nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng. 
Rất cực khổ sau thời kỳ VC cưỡng chiếm 
Miền Nam. Vay mượn gom góp tiền bạc 
cho con gái đầu vượt biên bằng ghe. Định 
cư Úc. Từ đó con gái đầu dần dần kéo tất 
cả các em, rồi mang mẹ sang. Hiện đang ở 
chung nhà với cậu trai út chưa lập gia đình. 
Với giọng Huế đặc sệt, Cụ tóm tắt cuộc 
đời mình. Đến nơi, Cụ mời chúng tôi vào 
tiệm Việt Nam ăn hủ tiếu. Khi chúng tôi 
ăn, Bà Cụ ra ngoài đường phố ăn tiếp ổ mì 
chay. Trước khi chia tay, chúng tôi cẩn thận 
ghi tên, địa chỉ của cụ, hứa sẽ liên lạc khi 
trở về lại Nauy. Tiếc thay, khi về lại nhà, 
lục tung tất cả mọi ngõ ngách trong hành 
lý mà không kiếm đâu ra. Thất vọng với 
chút buồn bã. Chúng tôi yêu mến vẻ chất 
phác thành thật của Cụ Gái. Viết những 
điều này ra đây, hy vọng một ngày nào đó  
có người đọc câu chuyện này, biết về 
Bà Cụ, cho chúng tôi địa chỉ để liên lạc. 
Một chi tiết là con gái đầu của Cụ làm 
chủ 2-3 tiệm nails, và chồng làm luật sư. 

Buổi tối thứ ba ở Sydney, chúng tôi theo 
một số trong đoàn lên tàu Captain Cook 
ăn tối. Tàu hàng ăn chạy quanh “vịnh” có 
hí viện Con Sò, vừa ăn vừa nghe ca sĩ hát, 
vừa xem thành phố ban đêm đèn xanh đèn 
trắng từ bờ biển.  

Lên tàu cruiseship từ Brisbane vào ngày 
22.11.2016

Nouvelle Caledonie 

Chúng tôi lên tàu Legend of the Seas, 
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Lan 2.000 km về hướng Đông Bắc, gồm 330 
đảo trong đó người dân sinh sống trên 110 đảo, 
với diện tích vào khoảng 18.333 km2. Dân số 
là 859.200 theo thống kê 2013. Dân địa phương 
chiếm 57%, và người Ấn Độ vào khoảng 38%. 
Tôn giáo Tin Lành, Hindu và Hồi giáo.Vào 
thế kỷ 17 đã có người Âu châu ghé thăm. Bị 
Anh độ hộ từ 1874. Độc lập 1970. Thuộc Khối 
Thịnh Vương Chung. Ngôn ngữ Anh, tiếng địa 
phương và tiếng Hindi. Nguồn lợi kinh tế lớn 
nhất về ngành du lịch, xuất cảng đường mía. 
 
+Vùng Lautoka. 

Chúng tôi đi xem làng xã, được dàn nhạc địa 
phương chào đón. Thổ dân đàn ông đen đủi ở 
trần, đàn bà cũng đen đủi, áo quần đầy đủ có 
chút sặc sỡ với màu xanh dương. Khi trình diễn 
nhạc, ngoài quần tây dài đàn ông còn quàng 
thêm váy bằng dây cỏ khô kéo xuống quá đầu 
gối. Trời nắng khá gắt, chảy mồ hôi. Họ có một 
loại thức uống mang ra mời du khách nếm thử, 
gọi là karva, làm từ rễ cây trong vùng. Người 
nếm tả rằng rượu làm cay mềm môi với vị ch-
ua-đắng. Chúng tôi được đi loanh quanh xem 
nhà trẻ, xem một số căn nhà chính trong làng. 
Vài trẻ em bu quanh. Một số bán đồ kỷ niệm. 

+Vùng Suva. 

 
Nằm phía bờ biển đối diện với Lautoka. Phải 
mất 12 tiếng hải hành từ Lautova sang Suva. 
Lần này chúng tôi theo chân hai cặp đồng 
hương cư dân Brisbane/ Úc châu đi chơi. Anh 
Chị Hùng-Quý và Anh Chị Thủy-Nhung định 
cư Úc vào năm 1979. Anh Hùng gốc Bắc, tốt 
nghiệp kỹ sư điện ở Tân Tây Lan, về làm việc ở 
Việt Nam trước năm 1975. Khi sang Úc, được 
việc làm đúng nghề. Anh Chị Thủy-Nhung gốc 
Miền Nam, gặp nhau khi cùng dạy ở trường 
trung học đệ nhị cấp. Không chấp nhận cung 
cách Việt Cộng trong giáo dục, sang Úc, sau 
một thời gian, họ mua trang trại canh tác riêng, 
sản phẩm bán ra thị trường rất được ưa chuộng.  

Hôm đó vào ngày Chủ Nhật. Lên xe buýt 
chùa, ra phố, mất vào khoảng dưới 10 phút. 
Xe đỗ ngay trước một shopping center, chủ 
nhân người Ấn độ. Anh em mua chiếc áo 
chim cò, cho ra vẻ du lịch vùng biển đảo. 
Từ đó, 6 người đi bộ xuyên qua thành phố 
thăm “nhà” bảo tàng. Một anh dân bản địa ở 
trần mặc váy ngắn, bụng bự đen đủi, to lớn, 
tôi chỉ đứng ngang ngực, trên tay phải là cái 
dáo dài đen bằng gỗ mun, chễm chệ đứng 
trước nhà bảo tàng như một “thần linh” bảo 
vệ. Nhét 5 đô la tiền địa phương vào tay, anh 
ta tỏ vẻ thân thiện, tiếp cận bằng tiếng Anh. 
Trong nhà-bảo-tàng, ngoài cổ vật, còn có 
hình gia đình chú Chệt từng đến sinh sống 
từ thế kỷ 15. Thành phố với khoảng 100.000 
dân (?) có tòa hành chánh tỉnh khang trang, 
tân kỳ và đẹp đẽ, nằm trong khuôn viên 
rộng rãi. Trên đường phố có phượng vỹ màu 
đỏ, không khác gì phượng trong ký ức về 
đường Lê Lợi từ cầu Tràng Tiền đổ xuống 
trường Đồng Khánh và Quốc Học của thời 
xa xưa, nơi những cô học trò áo trắng lượn 
lờ thơ mộng buổi chiều trong nắng vàng 
sau giờ tan lớp. Sau chuyến nhà-bảo-tàng, 
Anh Chị Hùng- Quý và Thủy-Nhung đi bộ 
trở lại tàu. Còn chúng tôi lên xe taxi chạy 
loanh quanh xem làng và xem một nơi được 
quảng cáo là “thác nước”. Phải leo núi gập 
ghềnh lên xuống vào khoảng nửa giờ từ 
bãi đậu xe. Đến nơi, té ngửa. Nước chảy 
gần như nhỏ giọt xuống hồ vào khoảng 
5-6 m2 bao quanh bởi những viên đá. Dân 
địa phương và du khách tắm trong đám 
nước đục ngầu. Trên đường trở lại tàu, ghé 
tiệm bán trái cây xập xệ bên đường uống 
nước dừa, ăn trái xoài ngọt, mát cái ruột.

Vào khoảng 2 ngày ở trên tàu, chúng tôi 
gặp Anh Chị Hùng-Quý và Anh Chị Thủy-
Nhung, từ đó chúng tôi hẹn nhau ăn trưa 
cùng, nhờ đó hiểu thêm về đồng hương 
và nước Úc. Đời sống xã hội dân Úc tốt 
đẹp như dân Bắc Âu. Buổi sáng, khi bước 
xuống tàu lên đất liền đi chơi, chúng tôi 
được chào đón bởi dàn nhạc của dân bản 
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thịt đứa con trai, lý do cốt cơ thể được trẻ lại. 
Một trình diễn thú vị mà người viết lưu ý, ấy 
là ông “phù thủy” moi đất chôn một cành cây 
xanh nhỏ vừa cắt cắm sâu vào khoảng 40-50 
cm xuống đất, rồi lấp đất lại. Người biểu diễn 
yêu cầu du khách kéo lên. Không ai làm được 
với hết sức lực. Điều khó giải thích.

Brisbane.

 
Từ sáng sớm ngày 02.12.2016, tàu cập bến 
Brisbane. Xe buýt cho ghé thăm trung tâm thành 
phố 2 tiếng đồng hồ trước khi lên phi trường. 
Trời nắng, nhiệt độ vào khoảng 30 độ C. Chúng 
tôi ghé vào một casino dùng tạm nhà tiêu/tiểu. 
Người gác cửa da trắng, cao lớn bụng bự, tỏ vẻ 
thân thiện. Sau đó đi vào một trung tâm buôn 
bán, mát mẻ sạch sẽ, ngắm nhìn đồ sản xuất tại 
địa phương, không thể mua gì được nữa, vì va-
li đầy nhóc.

 
Trở lại bắc Âu 03.12.2016.

 
Chúng tôi lên máy bay Air Thai từ buổi chiều 
ở Brisbane ngày 02.12.2016. Đến Bangkok 
nửa đêm sau 08 tiếng bay. Chờ mất 4 tiếng. 
Bay về Gardemoen/ Oslo/Nauy vào sáng sớm 
03.12.2016, sau 11 giờ bay. Khoảng 5 giờ sau 
khi máy bay rời Úc, tôi đang thiu thiu ngủ, 
chợt nghe ai đó gọi trong thinh không “Bác sĩ”. 
Choàng tỉnh. Một hành khách ngồi gần đập vai 
tôi, chỉ về hướng bên kia dãy ghế hành khách. 
Vài người xúm xít nơi đường hành khách di 
chuyển. Lật đật chạy sang. Một nữ hành khác 
đột quỵ ngất xỉu trên sàn. Trong đầu tự hỏi, 
mình sẽ làm gì đây trong tình huống này? Vài 
người giãn ra khi tôi nói “Tôi là bác sĩ đây” 
bằng tiếng Anh, rồi sau đó là bằng tiếng  Nauy, 
vì tôi thấy hai hành khách Nauy cùng du lịch 
chung chuyến đứng gần. Có lẽ họ là người gọi 
tôi khi người nữ hành khách ngất xỉu. Bắt mạch 
tay và cổ, hơi yếu, nhưng hơi thở bình thường 
và nạn nhân ở trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. 
Mừng quá vì cảm thấy mình sẽ không ở trong 
tình trạng căng thẳng với nhân viên phi hành. 
Mỗi lần ở trên máy bay, tiếng loa phóng thanh 

địa ăn mặc đồng phục màu nâu, với nhạc 
khí Tây phương vui nhộn. Buổi chiều, ban 
nhạc đi diễn hành theo kiểu Tây phương nơi 
bến đỗ. Khi tàu rời bến, dàn nhạc chơi bài 
Biệt Ly, và người dân phất cờ quốc gia tiễn 
biệt. Lòng tôi có chút lưu luyến nao nao. 

Cộng Hòa Vanuatu.

Ngày 27.11.2016, con tàu quay ngược 
lại hướng Tây, nhắm hướng quần đảo 
Vinuatu, hay còn gọi là New Hebrides, 
và tiếng Việt gọi là Tân Thế Giới. Người 
Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đảo là tù 
chính trị, được đưa sang từ đảo Nouvelle 
Calédonie vào năm 1897. Về sau, mộ phu 
Việt Nam hay là Chân Đăng được mộ sang 
để khai thác dừa, cacao, cà phê. Vào năm 
1940, vào khoảng 22.000 lượt phu mộ từ 
Việt Nam sang đảo và  trở về lại sau 5 năm 
làm theo hợp đồng. 

Tàu cập bến sáng sớm 29.11.2016. Quần 
đảo Vanuatu gồm 83 đảo, trong đó các đảo 
Matthew và Hunter thuộc Pháp, được ghép 
với Nouvelle Caledonie. Đảo Vanuatu nằm 
cách Úc Châu 1.750 km về phía Đông,  và 
cách 500 km Nouvelle Caledonie về hướng 
Đông Bắc, nằm phía Tây so với quần đảo 
Fiji và Salomon. Thủ phủ là Port Vila. Diện 
tích 12.281 km2. Dân số 272.264 gồm 95% 
dân Melanesia, phần còn lại dân gốc Âu 
Châu, Á Châu v.v… Ngôn ngữ Anh, Pháp, 
Bislama. Giành lại độc lập từ Anh và Pháp 
vào ngày 30.07.1980. Nguồn lợi kinh tế 
gồm du lịch, đồ tiêu dùng từ dừa và ngư 
phẩm. Chúng tôi cùng một số du khách lên 
xe buýt chạy quanh co trong làng, đến một 
nơi tạm gọi là khu bảo tồn văn hóa. Người 
dân bản địa đón tiếp. Da đen đủi, mặt mày 
sáng sủa. Ở trần. Đầu vấn vòng hoa bằng 
ni-lông. Bụng quấn xà rông bằng dây cỏ 
khô. Nói tiếng Anh rất chuẩn. Giới thiệu 
lịch sử và tục lệ về đất nước mình. Nơi đây 
từ xa xưa có tục ăn thịt dân tộc khác bộ lạc, 
nhưng tục lệ đó đã chấm dứt lâu đời rồi. Kể 
rằng, năm ngoái một bà mẹ bị bỏ tù vì ăn 
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kêu khẩn cấp cần bác sĩ, mà tôi không thể lánh 
mặt được, trong mấy bước đến với “bệnh nhân” 
lúc nào trong đầu tôi cũng hiện lên một câu hỏi 
“Không biết mình sẽ làm gì với tình huống 
ấy và không biết mình sẽ phải phát biểu rằng 
máy bay phải đáp khẩn cấp xuống phi trường 
gần nhất để đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp 
cứu!” Tôi lo âu, vì mình sẽ chịu trách nhiệm 
nặng nề đối với “bệnh nhân” và đối với chiếc 
máy bay đang chở trên mấy trăm hành khách. 
Nhờ người chồng giúp xốc nách bệnh nhân di 
chuyển đến chỗ “thoáng khí” hơn. “Bệnh nhân” 
gốc Viking. Tiếp viên hàng không mang máy 
đo huyết áp với ống nghe đến, lấy từ trong xách 
cấp cứu, chả biết thuốc gì bên trong. Cái ống 
nghe bết quá, không nghe rõ nhịp mạch. Cũng 
chẳng nghe rõ nhịp tim. Căn cứ vào nhịp mạch 
tôi cảm thấy từ ngón tay tôi khi bắt mạch nơi 
cổ tay bệnh nhân, tôi viết độ chừng số huyết áp. 
Viết vài hàng báo cáo y khoa trên một tờ giấy in 
sẵn do nhân viên hàng không trao. Tôi yêu cầu 
bệnh nhân được di chuyển đến nơi dành cho 
hành khách hạng đắt tiền thoáng khí hơn. Sau 
khi kiểm soát tình trạng “bệnh nhân”, tôi yên 
tâm trở lại ghế mình. Sáng sớm hôm sau, “bệnh 
nhân bất đắc dĩ” đến hàng ghế ngồi của tôi, tỉnh 
táo, khỏe mạnh, nói lời cám ơn. Bà trưởng toán 
tiếp tân người Thái tặng chai champagne khá 
lớn. Trong cuộc đời du lịch bằng máy bay, đây 
là lần thứ tư tôi làm bác sĩ bất đắc dĩ. Cũng may, 
mọi sự xẩy ra êm ả như tôi mong muốn, chưa 
bị “tổ trác” lần nào. Một lần đang ngồi ở phi 
trường chờ bay tại thủ đô Oslo/Nauy, loa phóng 
thanh gọi yêu cầu gặp bác sĩ vì một bệnh nhân 
bệnh tim mới xuống máy bay chờ xe ambulance 
chở đi chuẩn bị mổ tim. Tôi không phản ứng, 
vì tôi biết mình dốt về bệnh tim mạch, đến xem 
bệnh nhân mà chẳng làm gì được, thì lên tiếng 
mần chi! Tuy nhiên, sau một thời gian 5 phút 
kêu gọi, chẳng thấy ai hết, nhà tôi thúc “Anh 
kìa, đến với người ta đi.” Nghe vợ thúc, ngồi ì 
coi sao đặng. Cũng may, bệnh nhân có đủ mọi 
thứ thuốc cần thiết. Một lần trên chuyến bay 
Đức từ Hoa Kỳ về Nauy, quá cảnh Frankfurt, 
một nữ bệnh nhân kêu đau bụng. Tiếng kêu gọi 
bác sĩ trên loa phóng thanh. Nhà tôi xem trước, 
không phải bệnh về sản phụ khoa, nên tôi nhảy 
ra cáng đáng. Thấy rằng tình trạng không phải 

khẩn cấp, cho thuốc chống đau trong túi 
thuốc tôi mang theo, bệnh nhân qua khỏi. 
Tiếp viên hàng không biếu cái áo thun cám 
ơn. Lần khác trên chuyến bay Air France 
đi Hoa Kỳ, tiếng loa réo cần bác sĩ. Tôi lại 
phải lao ra vỗ ngực xưng tên vì không có ai 
khác để nài ní. Không nhớ tôi đã giải quyết 
tình huống như thế nào, và cuối cùng hai 
vợ chồng được ưu ái “mời” lên ghế hành 
khách hảo hạng ngồi cho đến khi máy bay 
đáp xuống Los Angeles. 

 
Trong thời gian ở trên tàu, vào các bữa 
ăn tối, hành khách được sắp xếp giờ ăn 
và bàn ăn nhất định. Chúng tôi được xếp 
ngồi chung bàn với một cặp người Úc và 
một cặp người Mỹ. Bồi bàn toàn dân ngoại 
quốc, phần đông người Tàu và người Phi 
Luật Tân, ăn mặc tươm tất như trong khách 
sạn sang trọng. Buổi tối trước khi chia tay 
rời tàu, người Mỹ thân mật từ giã chúng tôi, 
so với người Úc. Trong những lần ngồi ăn 
chung bữa ăn tối, tôi đều khen chính phủ 
Mỹ và Úc đã giang tay đón nhận người Việt 
Tỵ Nạn, khen tinh thần làm việc của người 
Mỹ.

Lời kết

-Chúng tôi có 19 ngày du lịch Miệt Dưới, 
nhưng mất 04 ngày di chuyển đường xa 
Oslo/Nauy –Melboure, Brisbane/Úc châu 
– Bongkok/Thái Lan- Gardemoen /Nauy, 
không kể những di chuyển và chờ đợi tại 
phi trường ở ba thành phố Úc Châu. Vào 
lúc này, Nam Bán cầu đang ở vào Mùa Hè. 
Ở Melbourne, chúng tôi mặc thêm áo ấm 
mỏng, vì cơn gió lành lạnh khác với gió ở 
Nauy. Bạn Diêu-Chỉnh ăn mặc theo lối mùa 
hè cười chế nhạo dân Bắc Âu sao chịu lạnh 
yếu quá. Ở Sydney, cơn gió dễ chịu hơn, 
và ở Brisbane thì nóng nhưng rất dễ chịu, 
không ra mồ hôi nhiều.

-Các tòa nhà thành phố Melbourne, 
Sydney, Brisbane đều đẹp với màu sắc hài 
hòa sau những hàng phượng hoặc cây xanh 
mát. Thời gian thăm thú thành phố quá ít, 
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muốn trở lại một lần ở chơi lâu hơn.

-Với các đảo ở Nam Thái Bình Dương, chỉ 
gặp dân bản địa. Làng mạc, nhà cửa vừa 
phải, xem ra dân làng có đời sống thoải 
mái no đủ. Ở đâu đâu cũng thấy dấu vết 
người Tàu và người Ấn.

-Đảo Nouvelle Calédonie gây ấn tượng 
thích thú cho người viết, muốn trở lại đó 
một lần trên đời để hưởng cái không gian 
yên ắng, tĩnh mịch với biển xanh và bầu 
trời xanh vào mùa Hạ.

-Trên chuyến hải hành từ Úc đi thăm các 
đảo, chúng tôi băng qua 3 múi giờ, phải 
quay ngược kim đồng hồ 3 lần, mỗi lần 
1 giờ và khi quay lại Úc, kim đồng hồ lại 
phải quay hướng ngược lại.

-Món ăn trên Legends of the Seas nhàm 
chán, không hợp với khẩu vị. Vào bữa ăn 
tối chúng tôi ăn mặc xuề xòa lên tầng 9 
tự chọn món ăn, thay vì phải ăn mặc đàng 
hoàng vào phòng ăn tầng 4, có hầu bàn 
phục vụ.

-Nhân viên phục vụ trên tàu người Tàu, 

Phi Luật Tân, Ấn Độ, Âu mà không có người 
Mỹ nào. Chúng tôi có dịp nói chuyện với 
thuyền trưởng người Nauy cư ngụ ở Đức. 

-Nhà tôi bị rắc rối với giấc ngủ cả tháng trời vì 
khác biệt 9 múi giờ.  

Bắc Âu, đầu năm Đinh Dậu- 2017.
Tôn-thất Sơn
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Tháng Sáu có những cơn mưa vội vã. Tháng 
Sáu có những cơn mưa tầm tã. Mưa như 

những giọt bùi ngùi làm đầy ắp những giòng 
sông. Mưa như tủi hờn nhớ thương những con 
sóng khát khao bóng thuyền ra khơi. Có một 
ngày như thế tôi thả mình rong ruổi dưới mưa 
rào Tháng Sáu. Trở về nhà và hong khô áo quần 
ướt. Những kỷ niệm chợt hanh hao như khi treo 
áo quần mới giặt lên giàn mướp sau nhà. Cái 
máy sấy chợt thôi còn hơi nóng. Cũng 10 năm 
rồi cho một cái máy sấy thủy chung bền bỉ. Thế 
là trong khi chờ mua máy sấy mới đành phơi áo 
quần như ngày xửa ngày xưa… Những tấm áo, 
những chiếc quần khaki sau khi phơi cứ nhàu 
nhăn như khuôn mặt một ngày buồn xo tức 
tưởi. Chạnh nhớ cái bàn ủi. Cũng đã lâu lắm rồi 
không đụng tới.

Nhớ những tháng ngày mới đến xứ lạ. Có lẽ 
đó là tháng ngày hạnh phúc nhất trong một khái 
niệm đơn giản về hạnh phúc: nghèo mà ấm áp 
nghĩa tình. Hồi đó chồng đi làm, vợ ở nhà học 
anh văn, chăm lo cơm nước và nhà cửa. Ngày 
ấy cơ cực lắm mà áo quần lúc nào vợ cũng ủi 
cho mình thẳng thớm. Cái quần tây lúc nào 
cũng có li (ply) mặc vào trông nó đứng đắn, 
sang “chảnh” làm sao. Trong túi không có tiền, 
rầu lắm mà bề ngoài cứ bảnh bao, cứ như câu 
hát “lan huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi” vậy.

Rồi thời gian trôi, cả hai đều lao vào 
làm việc. Ðàn bà xứ này coi vậy mà cực 
hơn ở quê nhà. Cái cực không phải cơm 
áo thiếu thốn, mà cực vì trăm chuyện hội 
nhập vào đời sống mới, đi làm về là lo nhà 
cửa, xong việc rồi thì trời đã tối. Lại lo ngủ 
sáng mai đi làm sớm. Con gái theo chồng 
xa xứ lại buồn, buồn vì ngoài chồng con thì 
cô quạnh. Chưa có internet, chỉ có tivi và 
mấy băng Thúy Nga Paris giải sầu. Không 
có hàng xóm láng giềng lân la, không có 
cuốc xe xích lô hay xe thồ đi tới nhà bạn bè 
tán gẫu, không có bà con thân thiết. Sáng 
cuối tuần ngủ muộn dậy lại nhớ gánh bún 
bò rong trước hiên nhà. Làm một giấc ngủ 
trưa dậy lại nhớ o bán bánh bèo, bánh lọc 
đon đả trước ngõ. Tối trăng sáng lại thèm 
chén chè gánh, hột vịt lộn ấm nóng… 
Ðàn ông xứ này cũng buồn vì thiếu bạn 
bè nhậu nhẹt cuối tuần. Phải hẹn hò nhau 
trước cả tuần. Bia bọt đầy tủ lạnh mà nhậu 
một mình chán phèo. Ngồi một mình nói 
dóc không ai nghe. Bạn bè thích ghé mà sợ 
say không dám lái xe về. Ði nhậu phải kéo 
theo bà vợ làm tài xế. Mà mấy bà nhiều khi 
không thích vậy, ngủ lại thì bất tiện. Nên 
cứ quạnh quẽ. Nhưng riết rồi quen. Riết 
rồi thấy lo được cho con cái vào đại học 
là vui. Riết rồi ngày cũng an lành qua đi.
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Và chuyện ủi đồ cũng chỉ còn là thi thoảng. 
Vì thi thoảng mới có dịp lên bộ vó láng 
coóng đi ăn cưới, ăn tiệc. Muốn mặc quần 
áo thẳng thớm thì đem ra tiệm giặt ủi. Có 
điều giá cả không rẻ, năm bảy đô một cái thì 
tiếc tiền, cứ biện minh cho cái tính nghệ sĩ 
lè phè lười biếng, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. 
Nên từ dạo đó bỗng thích mặc mấy cái quần 
Jeans, áo thun. Các loại này không nhàu 
lắm, khỏi ủi. Thế nhưng có những khi thấy 
cái tuổi trung niên mặc quần Jeans trông nó 
trẻ quá, áo thun trông không chững chạc. 
Nên lại thích mặc quần khaki hiệu Dockers 
có hình cái neo với đôi cánh, thích mặc áo sơ 
mi Van Heusen. Loại đồ này wringkle free, 
nghĩa là không nhăn. Nếu chịu khó ngồi 
đợi khi máy sấy vừa xong, đem áo quần ra 
rũ rũ vài cái là thẳng thớm để treo lên giá.

Nói tới loại áo quần không nhăn không 
thể không nhớ tới công lao của bà Ruth R. 
Benerito, người phát kiến ra loại vải này, 
người được xem là đã cứu kỹ nghệ bông sợi 
của Mỹ. Hẳn bạn đều biết vai trò của sợi 
vải cotton trong lịch sử nước Mỹ. Trồng cây 
bông gòn gắn liền với người nô lệ da đen 
và đó là nguyên nhân của cuộc nội chiến. 
Cách đây hơn 40 năm thì sợi cotton đã 
chiếm hết 2/3 của kỹ nghệ dệt vải may mặc. 
Câu slogan “Cotton là vải vóc của đời sống 
chúng ta” (Cotton, the fabric of our lives.) 
nói lên điều quan trọng đó. Thế nhưng các 
sản phẩm từ áo quần đến nệm, chăn, thảm…  
bằng vải cotton lại rất dễ cháy, gây ra nhiều 
hỏa hoạn. Vì thế năm 1953 Quốc hội ban 
hành Luật về vải dễ cháy (Flammable 
Fabrics Act). Thêm một yếu điểm nữa của 
vải cotton là dễ nhăn nhúm. Và vì thế các 
loại vải tổng hợp polyester và nylon bóng 
láng, mát mẻ, ít nhăn nhúm đã ra mắt thị 
trường năm 1951 và dần dà chiếm ưu thế. 
Ðể sống sót và chiếm lĩnh lại thị trường, 
ngành công nghệ bông vải phải cố tìm ra 
giải pháp giúp vải không nhăn mà vẫn bền 
bỉ. Và lúc ấy nhà hóa học Ruth R. Benerito 
đã phát minh ra kỹ thuật chế tạo vải không 

nhăn khi còn làm trong phòng nghiên cứu cho 
Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) ở New Orleans 
những năm đầu 1950. Bí quyết cho phát minh 
này là quá trình crosslinking, một số hóa chất 
thêm vào sợi vải làm thành nối kết mới giữa các 
phân tử của sợi cellulose có trong vải cotton, 
nhờ vậy làm sợi vải không bị nhăn nhúm sau 
khi khô ráo. Ngoài ra còn giúp cho vải chống 
dính vết dơ và chống bị dễ bắt cháy… Cùng 
với 55 bằng sáng chế được chứng nhận đăng 
ký, Bà Benerito xứng đáng được đứng trong 
danh sách Vinh Danh Các Nhà Phát Minh Quốc 
Gia, ngang hàng với Ernst Alexanderson người 
phát minh radio, Alexander Graham Bell người 
sáng chế điện thoại và Baruch Samuel Blum-
berg người tìm ra vaccine cho Hepatitis B…

Nhân chuyện áo nhàu lại nhớ một câu chuyện 
tiếu lâm của Mỹ, chuyện tục mà thanh. Chuyện 
rằng: có bà mẹ luống tuổi đến thăm con gái đã 
lấy chồng. Bà sửng sốt khi thấy con gái lồ lộ 
phơi phới trong bộ áo quần của Bà Eva, nằm 
ưỡn ẹo trên sofa. Hỏi sao con không mặc đồ! 
Con gái trả lời đây là bộ áo quần mà chồng con 
thích nhất. Bà mẹ trở về mà lòng không thôi 
nghĩ về niềm hạnh phúc của gia đình con gái. 
Tối hôm ấy, chồng bà đi làm về, khi mở cửa 
thấy bà nằm trên sofa cũng trong bộ quần áo 
của Bà Eva. Ông chồng đứng sững như trời 
trồng, nhìn bà hồi lâu, ánh mắt dường như  đi 
suốt tấm thân người bạn đời bao nhiêu năm… 
Ông thốt lên: Bà làm sao thế? Bà vợ trả lời nhỏ 
nhẹ: Em mặc bộ đồ mà anh thích nhất đây! 
Ông chồng lại ngẩn người ra trong giây lát. 
Mắt không rời nhìn bà và bảo: “Nhăn, nhăn 
quá! Thôi đi dọn cơm đi bà, tui đói gần chết!”

Dân Tây nó thẳng thắn là vậy. Nên cái gì nhăn 
nheo là cần phải làm đầy, cái gì chảy xuôi về 
phương Nam theo sức hút trái đất thì lại được nâng 
lên. Da mặt nhăn thì căng ra hoặc bơm botox. 
Có túi nước biển hay silicon là làm no tròn con 
mắt người đối diện. Tuy vậy khi nhìn tuổi thanh 
xuân bị tàn phá qua làn da nhăn nheo trên cổ, 
trên tay thì không che giấu nổi chút ngậm ngùi.
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Ông chồng Mỹ đó thật tệ! Không như đàn 
ông xứ mình.

“Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi 
mãi tên nhau.” (TCS)

Chung thủy đến thế là cùng. Ðến bạc 
đầu vẫn thương nhau và gọi nhau bằng 
tên. Gọi Văn của em, Thị của anh. Nghe 
muồi làm sao. Dù chỉ biết nhìn nhau và 
gọi nhau mà thôi! Không làm được chuyện 
gì khác. Chàng nghệ sĩ ngày đó cũng lười 
ghê gớm. Áo xưa dù nhàu cứ ôm ấp hoài 
mà không chịu ủi. Hẳn cái gì cũ kỹ cứ 
nhăn nhúm, cũng như kỷ niệm? Có những 
cái không thể ủi thẳng thớm được. Ðáng 
sợ nhất là cái nhăn nhó trong tâm hồn.

Trời lại đổ mưa. Những cơn mưa Tháng Sáu. 
Những hạt mưa nhăn nhúm trên bầu trời nhàu.

Bảo Sinh
(Trích trong tuyển tập Áo Xưa Dù Nhàu. Tùy bút Sean Bảo, 
Phát hành trên Amazon.com. 2017) 

Vui Cười

Anh bình thường
Một ông cùng vợ đến phòng khám.
-Thưa bác sĩ, hình như tôi bị liệt dương. 
Khi lên gường ân ái với vợ tôi không tài 
nào “cương” lên được.
BS phán: Yêu cầu anh ra ngoài đợi. Còn 
chị, cởi hết áo quần ra và đến đứng trước 
mặt tôi…  Bây giờ yêu cầu chị nằm sấp, 
yêu cầu chị nằm ngữa… yêu cầu chị dang 
rộng hai chân… Xong rồi, chị mặc quần 
áo vào và ra ngoài. Sau khi chị vợ ra khỏi 
phòng, ông chồng được mời vào phòng BS. 
BS nói:  -Anh bình thường, không sao 
cả, không bị bệnh gì đâu. Tôi còn không 
“cương” lên được nữa là anh.

Anh xấu trai
BS khám bệnh nhân khai đau cổ họng. 
BS: - Hai cục “amidan” sưng và viêm, cần 
phải giải phẩu cắt bỏ
Bệnh nhân: Cắt Amidan? Tôi cần ý kiến 
thứ hai
BS: Ý kiến thứ hai: anh xấu trai.

Hai ruột thừa
Chồng bệnh nhân gọi BS Gia đình: -Thưa 
BS, tôi nghi vợ tôi bị viêm ruột thừa, bả 
ôm bụng đau cả ngày nay.
BS: -Viêm ruột thừa? Tôi nhớ bà nhà có 
giải phẩu cắt bỏ ruột thừa cách đây 3 năm 
rồi. Anh có nghe nói ai có hai ruột thừa 
không?
Chồng: dạ BS có nghe nói ai có hai vợ 
không?
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Chuyện Nàng Tiên Dệt Mộng 
và Nàng Tiên Chính Diện

Để kỷ niệm 10 năm thành lập website 
YKHHN, tôi xin kể cho quý vị nghe câu 

chuyện 2 nàng tiên mà tôi đã theo và làm việc 
cho đến bây giờ.

Nàng Tiên Dệt Mộng (Dreamweaver) đã 
được Kim Cang - Hồ Đ Thuận đặt tên thật 
là đẹp mỹ miều như mơ, đó là một program 
dùng để làm website do Adobe Co. sản xuất, 
nàng đã làm điên đầu, điêu đứng và mệt mỏi 
anh em BBT, mà toàn là những tay mơ tập 
tễnh, đèo bồng mong muốn tạo một website 
cho hội để theo kịp thời đại internet toàn cầu.

Từ ngày rước nàng về nhà đầu năm 2007, các 
anh Lê V Hùng49, Hồ Ng Ánh, Hồ Đ Thuận 
và Bảo Tiên vọc tới vọc lui mà chẳng đến 
đâu, nàng làm khó quá chừng, chỉ có Ánh là 
tỏ ra thông thạo nhờ có người chống lưng…

Bắt đầu từ một ngày Chủ Nhật nắng đẹp đầu 
Xuân Cali năm 2009. Sau gần 2 năm website 
YKHHN ra đời, trong buổi café cuối tuần, anh 
Chánh tự dưng đề nghị tôi phụ trách upload bài 
mới và hình ảnh lên website giúp BBT, có lẽ 
anh biết tôi cũng khá rành về computer trong 
công việc tại phòng mạch, và những slide-
show do tôi làm rất là vui mắt và hấp dẫn. Tôi 
ậm ự vài tiếng cho qua chuyện, “ừ thì để làm 
thử xem sao,” “lâu nay tui có biết công việc 
làm web của các anh chị thấy tốt lắm mà.” 
Nhưng bấy giờ Ánh (nhân vật chính) lại ở xa, 
anh Hùng49 thì có vẻ mệt với nàng tiên rồi, 
vật lộn với nàng nhiều đêm mà có vẻ chưa 
nhuyễn, mất thì giờ nhiều và chắc là anh ấy 
chán và hết ưa nàng? Còn 2 bạn Thuận và Tiên 
thì chỉ vọc sơ, chạy lăng xăng vòng ngoài, anh 
Chánh thì coi như không dám đụng tới nàng, 
lúc nào cũng đốc thúc anh em làm cho xong, 
cho tới. Anh Chánh rất giỏi về leadership, anh 

rất năng nổ trong việc kết nối mọi người 
trong hội của mình. Ngoài ra anh cũng rất 
nhuyễn trong việc công quả, vác ngà voi. 

Vài ngày sau anh Hùng49 chuyển nàng 
tiên Dệt Mộng cho tôi. Khi đưa nàng về 
dinh, load vô máy thì mới thấy nàng không 
đẹp, không dịu dàng, không mướt, mà 
nàng khô khan, khó khăn… không dễ chơi. 

Adobe tạo program này cho pro-
fessional làm việc kiếm tiền, mấy 
tay mơ chưa biết đọc code thì e là le 
lưỡi và không hiểu chi cả là đúng rồi.

Mọi việc khởi đầu thật là gây go, tôi bắt 
đầu lần mò, tìm hiểu qua thầy Google hay 
vào ngay Adobe web hỏi thăm, nhưng vẫn 
còn mù mờ confused, cần practice thêm. 
Kéo dài cả một tuần sau tôi mới làm thử, 
upload bài mới lên web server thì thấy 
chạy cũng tốt, hú hồn, may quá nhưng 
thật sự còn loạng quạng chưa vững vàng.

Để nàng tiên Dệt Mộng thuần phục tôi 
cũng phải mất mấy tháng trời, tốn khá nhiều 
thì giờ, café, wine và cognac (không thuốc 
lá vì tui đã giã từ rồi), từ đó nàng không còn 
làm khó tôi nữa vì lúc này tôi đã đi sâu vào 
trong nàng (program) và đã biết cách đọc 
code và sửa code theo như ý mình muốn.

Nàng tiên thứ 2 tôi muốn nói đó là nàng 
tiên Chính Diện (FrontPage), cũng là một 
program dùng để làm website của Microsoft 
Office. Cơ duyên như sau: khoảng chừng 
một năm sau, công việc upload bài viết mới 
cùng hình ảnh và bảo trì website của hội 
hàng tuần tiến đều, tình cờ tôi gặp nàng tiên 
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Chính Diện khi đang lang thang trên net, 
nàng ta tỏ ra rất dễ thương, dễ bảo nên tôi 
vội ôm nàng vào lòng, khi cận kề mới thấy 
nàng thật sự là người tình lý tưởng. Không 
gây rối cho những beginners, xử dụng gần 
giống như Microsoft Word, thật cám ơn 
thiên tài Bill Gates và nhóm của ông tạo ra.

Từ đó hàng đêm tôi cùng nàng tiên Chính 
Diện bên nhau…, cho đến một ngày tôi 
thấy website của hội cần thay bộ áo mới 
(update, redesign, facelift) các trang web 
cho hấp dẫn, đẹp đẽ, tươi trẻ, mới lạ hơn. 
Với một web designer giúp sức, công việc 
bận rộn nhiều để chuyển toàn bộ web cũ 
sang web mới, phải mất hết 3 tháng mới 
xong, khi có new designed của website 
YKHHN (như hiện nay) lúc đó tôi lại trở 
lại làm việc cùng nàng tiên Dệt Mộng.

Ngày qua ngày bên nhau, 2 nàng và 
tôi càng hiểu nhau hơn, nàng Dệt Mộng 
được update version mới (Dreamweav-
er CS6, CS7) giúp tôi làm việc về layout, 
upload và bảo trì dễ dàng hơn, trong thân 
nàng có gắn sẵn FTP (file transfer pro-
tocol) và thêm function Synchronize 

between Local & Server rất là thuận tiện. Còn 
nàng Chính Diện (FrontPage) thì không được 
thêm gì, không có version mới, có lẽ bị hãng 
xóa sổ (discontinue) vì không make money?

Thời gian qua mau mới đó mà đã 8 năm, 
2 nàng Dệt Mộng và Chính Diện hòa thuận 
bên nhau cùng tôi xây dựng túp liều lý tưởng 
có tên: “ykhoahuehaingoai.com”. Theo tôi 
nghĩ làm được chuyện này giúp BBT như 
đã nhận lời từ đầu, tất cả đều do cơ duyên, 
sự đam mê và tính hiếu kỳ… nhưng có lẽ là 
tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết về các nàng, 
còn rất nhiều ly kỳ, thâm sâu, bí mật…, mà 
thôi để đó rồi từ từ tôi sẽ khám phá thêm. 

Mời quý Thầy Cô và Anh Chị Em hãy ghé 
vô trang web của hội Ái Hữu YKHHN: www.
ykhoahuehaingoai.com để thưởng thức rất 
nhiều bài viết đủ thể loại update hàng tuần, 
nhiều hình ảnh lưu niệm Đại Hội, lễ tiệc hàng 
năm, cũng như những sinh hoạt và tin tức 
của hội chúng ta mà đó là kết quả đóng góp, 
gây dựng của tất cả Thầy Cô và Anh Chị Em.

Bửu Phụng (Web Amateur)
Cali 5/2017

BBT 2009 họp chuẩn bị làm ĐS online.
(Chánh, Hùng, Tiên, Ngọc Lan, Thuận, Phụng)



99Kỷ niệm 10 năm thành lập website

Một

Tên anh là Tuấn. Tuấn, như trong ‘anh tuấn’, 
‘tuấn kiệt’, bao hàm cái ý:‘xinh đẹp, tài 

giỏi, thông minh xuất chúng’[1]. Anh thông 
minh, nhưng xuất chúng thì có thể không có 
gì là đậm nét. Nếu không thông minh, không 
tài giỏi ở một mức độ nào đó, thì làm sao Anh 
được mời vào hàng ngũ giảng huấn của một 
trường Đại Học. Nhưng thông minh và tài giỏi 
của con người thì giới hạn; nhất là với những 
người mà cái mộng là trở thành một thầy giáo 
biết nghề; và như thế, thì trong bối cảnh thời 
bấy giờ, không thể gọi là xuất chúng. Đó là 
những gì tôi nghĩ đã bắt gặp ở Anh. Anh thuộc 
nam giới, tác trung bình, chắc người, nước da 
rất đàn ông, nên tôi không có cái nhìn ‘tuấn tú”, 
hay nói Anh xinh đẹp. Xinh đẹp nên dành cho 
phái đẹp, phái cần làm đẹp.

Anh là người Huế. Dầu ở trong Nam khá 
lâu, Anh vẫn giữ cái giọng Huế rặc, Huế chay 
của Anh. Nặng chịch. Dân gian có câu: Bắc: 
khôn, Nam: khờ, Huế: thâm. Nhưng Anh 
không là con người thâm sâu khó hiểu, ‘có 
tính hay giấu kỹ những ý nghĩ mưu toan, nói 
năng kín đáo có khi mỉa mai, không để lộ ác 
ý’[2].  Làm thầy giáo thì phải có một thái độ 
cởi mở.  Dạy học, trong một giới hạn nào đó, 
là tôi luyện tài khéo, mở mang trí tuệ, dìu dắt 
nhau khám phá cái mới. Anh không khép kín. 
Anh vui tính, ào ào, như người Nam, ruột thẳng 
ro. Anh thẳng tính, trực tính, cái tính đặc thù 
của tuổi trẻ. Anh rất trẻ trong đám nhân viên 
giảng huấn của trường; trẻ ở tuồi tác, trẻ ở tính 
tình. Vốn bình dị, Anh dễ cho bạn bè tiếp cận.

Giữa Anh và tôi có một khoảng cách. Cách 
nhau hơn một con giáp. Có lẽ vì vậy mà 
Anh gọi tôi bằng thầy và xưng là em. Lúc 
đầu tôi có chút ngại ngùng. Có lần tôi phải 

nói với Anh: “Đừng xưng hô như vậy, 
tội cho tôi! Người ngoải sẽ nghĩ rằng 
tôi là một ông sư để tóc và nhảy rào.”

Còn một khoảng cách khác là: Anh dạy 
Vạn Vật, tôi dạy Toán. Toán là trừu tượng, 
suy luận, duy lý, là cuộc đời đơn giản hóa 
đến trơn tru, trơ trụi, cho lý luận một chiều. 
Vạn vật hàm ý thiên nhiên, cây cỏ, thú vật, 
chánh yếu là khoa học thực nghiệm—duy 
vật và duy lý –-cụ thể hài hòa chung sống 
với môi trường. Thế rồi, duyên đưa, thỉnh 
thoảng chúng tôi gặp nhau ở Phòng Giáo 
Sư, nơi dừng chân, uống tách trà, giữa hai 
giờ dạy, hoặc trong sân trường, hay đôi khi 
ở một quán cà phê nhỏ gần trường.

Sau 30 tháng tư 1975, chúng tôi, nhân 
viên cũ của trường, gần nhau hơn vì:

a/ cùng số phận, ban đầu, hằng ngày 
trình diện ở trường, rồi ngồi chờ ngoài sân, 
rồi sang quán cốc bên trường Bác Ái, nói 
chuyện thời tiết, chuyện Đông Tây. Cùng 
nhau học tập: ‘yêu nước là yêu xã nghĩa’, 
‘chủ nghĩa anh hùng cách mạng’, ‘tiến 
nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội 
chủ nghĩa’, XHCN—xếp hàng cả ngày…

b/ cùng sợ đổi thay, e ngại những bất 
ngờ —quân quản, cách mạng. Quân quản 
là luật nhà binh, một chiều, trên phán, dưới 
nghe và thi hành, không có đối thoại, cũng 
ngầm hiểu là tòa án mặt trận. Cách mạng là 
thay đổi tận gốc rễ--radical—quét sạch để 
xây dựng cái mới “ngàn lần đẹp hơn”.

Cái mới, cái chưa biết, có lắm ngẩu nhiên. 
Mỗi người có nỗi lo âu riêng, sợ cái họa 
ngẫu nhiên đang dồn dập đến, và tiếp tục 
chồng chất lên chúng tôi. 

Gia đình cách mạng có những lo âu ‘cách 
mạng’. ‘Bắt lầm hơn tha lầm’ là phương 

TUẤN
Nguyễn văn Trường
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được cái ‘bí danh’ là “thầy không muốn dạy, 
trò không muốn học’—để rồi phổ biến lại cho 
chúng tôi, hay điều khiển những buổi học tập, 
“cải tạo tư tưởng”.

Chúng tôi có e dè với Anh, lúc ban đầu. 
Nhưng vì Anh trực tính và cởi mở; thấy cái gì 
chướng  tai, gai mắt thì Anh nói ‘toạc móng 
heo’ trong khi, ai ai cũng ngầm hiểu: im lặng là 
vàng,  có những sự thật không nên nói, hay nếu 
có nói phải quay cái lưởi vài chục vòng, nghĩ 
cho cặn kẽ....rồi im lặng.

Anh thì ào ào, không e sợ cái mà mọi người 
đều sợ. Anh quên lời dạy của “thánh hiền”: lời 
nói, lúc bấy giờ, không là bạc mà là chì, còn im 
lặng là vàng. Lúc đầu, ai cũng nghĩ là Anh có 
gốc, mới dám…tự do như vậy. Anh thật có gốc.  
Nhưng dần dần, nghĩ đến chuyên xưa, chuyện 
nay, mới ngộ ra là tại cái tánh của Anh nó như vậy.

Hai
Tôi có một tật xấu: cả đời, hút thuốc lá của 

thiên hạ; nói đúng ra là của bạn bè hay đồng 
nghiệp. Có lắm điều lợi: không phải mua, 
không phải giữ trong túi, tìm kiếm thuốc và hộp 
quẹt, không hôi nhà cửa. Không bị ghiền. Bà 
chủ tôi khuyên đừng hút thuốc; thánh hiền lại 
dạy: ‘phụ nhơn chi ngôn, bất khả bất thính’[3]. 
Lời thánh hiền thì ắt phải phụng hành mà thôi!

Ngoài ra, tôi là con út trong nhà, mà lại là dân 
‘cậu’: bên ngoại là điền chủ--không gieo mạ, 
mà góp lúa; bên nội là hương cả trong làng và 
cũng có chút đất điền, theo đó bên nào tôi cũng 
được người dân quê gọi là ‘cậu’. Cậu, ‘ngồi mát 
ăn bát vàng’, nên: yếu lắm! Đã vậy mà còn là 
cậu út, nên: quá yếu! Trên tôi, ngoài sự “kiềm 
kẹp của ba má tôi”—“gọi dạ, bảo vâng” một 
chiều, năm nầy sang năm khác— còn thêm một 
tá anh chị. Cho nên, trong bản chất, tôi nhút 
nhát. Với bạn bè thân, thì thoải mái, cãi lý, chí 
chóe đến nơi đến chốn. Ở chỗ lạ, thì thận trọng, 

châm cách mạng. ‘Giết lầm hơn tha lầm’ là 
thực tiển cách mạng. Làm trong sạch Đảng 
là những cuộc thanh trừng đẩm máu. Gươm 
bén trước mặt không đáng sợ bằng cây kim 
nhỏ đánh sau lưng.

Riêng chúng tôi: Chỉ cần một người học 
trò tố mình là ác ôn, và chi chi đó, là có 
thể mang họa…Tôi nhớ có lần đọc về Cách 
Mạng Văn Hóa, Bước Đại Nhảy Vọt ở 
Trung Quốc. Tôi cũng nhớ những hình ảnh, 
và bài tường thuật, tuần lễ đầu tiên sau ngày 
giải phóng Paris; những cô gái điếm—tội 
nghiệp—bị cởi trần, đối đải tồi tệ, dẫn đi trên 
Đại lộ Canebière ở Marseille, vì làm điếm 
cho quân đội Đức Quốc. Hoặc vợ ngoại tình, 
tố chồng làm điệp viên cho Đức Quốc.Anh 
thuộc gia đình cách mạng. Tôi được nghe:

Ông Cụ từ Bắc trở về, và ngày ngày đọc 
báo Sài Gòn Giải Phóng, nhựt báo chính 
thức của Đảng: đọc kỹ, đọc thích thú, 
highlight những điểm chánh yếu, giải thích 
những nghị quyết linh tinh cho các con 
cháu. Hình như Anh còn có hai người cậu, 
Bí Thư Tỉnh Ủy hay Chủ Tịch ở Biên Hòa, 
và Huế. Ông Hoàng Xuân Tùy, Thứ Trưởng 
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo là cậu của Anh. 
Anh không dấu những điều nầy. Anh cũng 
không quá hãnh diện về những thành tích 
gia đình mình, nhưng cũng không có lời lẽ 
phê phán quá đáng, hay xúc phạm.

Nhà nước cách mạng sớm lập trong mỗi 
Ban, bây giờ gọi là Khoa—Toán, Lý, Hóa, 
Vạn-Vật, Triết Văn, Sử,..., một Tổ-Nòng-
Cốt, gồm những người trẻ, còn trong sáng, 
‘chưa bị nhiểm nhiều bởi nếp sống ‘sa đọa 
của ngụy dân tư bản’’. Anh được chọn làm 
thành phần nồng cốt “cách mạng” của 
Khoa Vạn-Vật; được đi học đường lối, 
chánh sách của Đảng và Nhà Nước, hay 
Triết Học Mác-LêNin—cái mà về sau nầy 
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ít nói, ít lời.  Thế nên, khi thấy cần thiết phải 
đặt vấn đề, và phải trực diện đối thoại, tôi cần 
hút một điếu thuốc lá, để ‘lấy hứng’, để quên 
cái thói quen e dè, sợ va chạm, sợ mất lòng anh 
em, và trong bối cảnh “cách mạng”, dầu sôi, 
lửabỏng, thì khẩu-nghiệp, khẩu-họa khó lường.

Sau 1975, tôi hút thuốc lá thường hơn, và cũng 
không đợi bạn mời mọc, mà phải xin một điếu.

Lần đó, Tuấn gặp tôi. Như hiểu ý, Anh đưa 
tôi một gói Vàm Cỏ, đã mở. Tôi bóc một điếu, 
vừa định để lên môi, thì Anh vội vã nói: ‘Khoan 
đã thầy, thầy lấy nhầm rồi, đó là Vàm Cỏ, dành 
cho cán bộ, thầy để lại; phía bên trong, có thuốc 
ba số (555, thuốc lá Anh Quốc) để mời thầy.’ 
Thì ra: Thời cách mạng, thuốc lá cũng có giai 
cấp, giai cấp ‘ba số 5’ và giai cấp Vàm Cỏ.

Tôi thấy vui vui, dễ chịu. Anh không xinh đẹp, 
nhưng có một cách cư xử đẹp, làm đẹp cuộc sống.

Ba
“Không có gì quí hơn độc lập, tự do” là 

những biểu ngữ, trên khắp đường phố, từ ngày 
đầu mà chúng tôi được “giải phóng”. Nhưng 
cái nội dung “độc lập”, “tự do” không được ai 
giải thích cho người dân, người dân vừa được 
“giải phóng”. Thực tế là gần như mọi gia đình 
ở Miền Nam đều có thân nhân, ‘được giải 
phóng’, ‘có tự do’, nhưng phải đi ‘cải tạo tư 
tưởng’, tại chỗ, hoặc trong một trại tập trung 
mà thực chất là một trại tù, một trại giam tạm, 
nói là tạm nhưng có lắm người tạm ở trên một 
thập niên, và lắm người bỏ mình trong đó.

Tự do, nhưng không được nghĩ khác. Phải 
nghĩ: “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”. 
Phải tin: “Chủ Nghĩa Mác Lê bách chiến bách 
thắng”. Phải xác quyết trong tâm: “Xã Nghĩa 
là hướng đi tất yếu của nhân loại, sông có cạn, 
núi có mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ 
thay đổi”. Tự do, mà ngay trong tư tưởng, phải 

đi “tẩy não”. Không có cái tự do chung 
chung, hay tự do lựa chọn, chỉ có một tự 
do là tự do xã nghĩa, chọn con đường đúng, 
con đường mà trí tuệ tập thể đã chọn và áp 
đặt cho mình.

Độc lập? Chúng tôi được dạy: Phải khuyến 
khích “tư duy độc lập” trong các học sinh, 
sinh viên mình. Nhưng cũng luôn được 
nhắc nhở là mỗi giáo chức phải là một cán 
bộ tuyên huấn của Đảng. “Hồng trước rồi 
mới chuyên”. Lại còn phải nhớ:” Yêu nước 
là yêu xã hội chủ nghĩa”. Không có cái yêu 
chung chung, yêu nước chung chung, yêu 
xã hội chủ nghĩa mới thật là yêu nước, mà 
yêu xã hội chủ nghĩa cũng không là yêu xã 
hội chủ nghĩa chung chung, hay yêu xã hội 
chủ nghĩa của ông Max hay Engels... mà 
là yêu xã hội chủ nghĩa hiểu theo cái cách 
hôm nay của Đảng—tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiếng vững chắc lên xã nghĩa mà không qua 
tư bản chủ nghĩa.” Thế nên, đừng xúi dại 
tuổi trẻ… “tư duy độc lập”. Người ngoại 
đạo—Đạo Cộng Sản—mà có tư duy độc lập 
thì có khả năng đi tù cải tạo. Người trong 
Đạo—đảng viên—mà có tư duy độc lập có 
thể là người dị giáo, thuộc thành phần xét 
lại. “đánh lận con đen”, không bị thiêu sống 
nhưng bị “mò tôm”[4], chôn sống, hay âm 
thầm thủ tiêu. 

Thế nên, chúng tôi không dám xúi dại: Hầu 
hết bạn bè tôi thuộc diện cải tạo, không khéo 
lại thêm con cháu, học trò tôi, đi “tẩy não”.  
***

1979, gần Tết, tôi phải bới xách đi thăm nuôi 
anh tôi, ‘học tập cải tạo’ tại Trại Hà Nam Ninh.  
 
Nghe tôi đi Bắc, Bà Nhan Minh Trang, có 
gởi nhờ tôi một số thức ăn và thuốc men 
cho chồng, ‘học tập cải tạo’ ở Trại Hà Tây.
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Tôi có người bạn thân, anh Nguyễn Duy 
Xuân. Trong những năm tháng Anh về làm 
việc ở Cần Thơ, thỉnh thoảng, thứ Bảy và 
Chúa Nhât, chúng tôi gặp nhau cùng một số 
bạn bè, vui trong những câu chuyện Đông 
Tây. Trong đám, có Lê Công Trực, anh 
em cột chèo của Xuân, và một vài người 
khác. Xuân, Trực và tôi rất thân nhau. 

Tin đưa: anh Xuân, Viện Trưởng Viện Đại 
Học Cần Thơ, đang ‘học tập cải tạo’ ở Hà 
Tây, và có tin rằng Anh không có ai ‘thăm 
nuôi’.  Nghe mà xót. 

Xuân là một chuyên viên được đào tạo 
từ nhiều nguồn-Pháp, Anh, Mỹ, và có kinh 
nghiệm về quản lý, tài chánh, kinh tế, giáo 
dục Miền Nam. Anh là một trong ít người 
mà có một cái nhìn tổng thể và cụ thể trong 
nhiều lãnh vực khác nhau. Đi vào cụ thể, 
Anh có số liệu, có kinh nghiệm sống để chia 
sẻ, và đặt những vấn đề rõ ràng, mạch lạc, 
để hỏi ý, để anh chị em cùng suy nghĩ. Anh 
có những cái nhìn địa phương trong chi 
tiết, một cái nhìn bao quát về Miền Nam 
trong tương quan thuận nghịch của chiến 
tranh lạnh. Các đảng phái, hiệp hội, phong 
trào Miền Nam ve vảng, muốn lôi kéo anh 
vào, nhưng Anh muốn giữ cái tự do riêng 
của mình, không chịu khép mình trong một 
đường lối, trong những triết thuyết của các 
thánh hiền xưa và nay. 

Trong những ngày cuối tháng Tư 1975, 
Anh có gọi tôi, cho hay là đã đưa gia đình 
lên máy bay, Anh sẳn sàng…ở lại. Thế rồi, 
như bao anh em khác, Anh đi tù cải tạo.

Muốn có một chuyên viên, như anh Xuân, 
tối thiểu phải 12 năm Trung Tiểu học, 4 năm 
Đại Học, thêm vài năm cho Luận Án Tiến sĩ. 
Đó là chưa kể thời gian vọc phá đầu đời, vì 
chưa kinh nghiệm. Xuân không chỉ đã qua 
cái tối thiểu ấy. Anh lăn lộn trong những 

vấn đề cổ điển-academics, và thực tiển quan 
sát môi trường trong các Đại Học Pháp, Anh, 
Mỹ, và ở Việt Nam, Anh đi từ cấp bậc khiêm 
nhường lên đến trách nhiệm Tổng Giám Đốc, 
Viện Trưởng, Tổng Trưởng. Ít người có cái tri 
thức và kinh nghiệm của Anh. Và riêng tôi nhận 
xét: ít ai có cái bình dị, thẳng thắn, trung thực, 
liêm chính và hiểu biết của Anh.

Anh “nằm ấp”[5], tri thức Anh bị lỗi thời, 
mai một. Thật xót xa.

Tôi muốn thăm Xuân. Chút quà, chút tình, 
trong cảnh nầy, có thể đem lại Anh chút vui 
nhẹ, chút an ủi. Nhưng nghĩ mãi, không phương 
cách. Tôi không biết một ai trong gia đình anh 
Xuân, để xin được ủy quyền đi thăm Anh.

Tôi nghĩ đến Tuấn, người có gốc, và gốc là 
một đại cổ thụ. Hơn nữa, sâu trong tôi, có cái 
trực giác là có thể nhờ Tuấn được điều nầy. 
“Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả” là con người 
của Tuấn. Tôi cũng nhớ điếu thuốc “ba số”, tôi 
may mắn được Tuấn mời. Tôi phải hỏi, phải 
nhờ, và chấp nhận khả năng ...bị từ chối, và có 
thể những hệ quả bất ngờ khác. Tôi cũng phải 
biết thêm về người bạn trẻ của tôi. 

Uống cà phê với Tuấn bên hè phố, gần Trường 
Đại Học Sư Phạm, cơ sở Đại Học Vạn Hạnh cũ, 
ở dốc cầu Trương Minh Giảng. Tôi hỏi Tuấn:

-Tuấn có biết anh Nguyễn Duy Xuân không?
-Biết chớ thầy, thầy Xuân ở Cần Thơ, nhưng 

không thân.
Tôi giải thích là tôi muốn đi thăm anh Xuân, 

và cần một giấy ủy quyền của gia đình. Tôi 
hỏi Tuấn có thể nào nhận ông Xuân là cậu của 
mình, rồi về phường làm giấy ủy quyền, nhờ tôi 
đi thăm. Như vậy có được hay không?

-Được chớ thầy, em làm ngay bây giờ. Thầy 
chờ đây, em vào trường, xin ngay giấy ủy quyền 
cho thầy.
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Không đợi tôi trả lời hay phản ứng, Anh đi 
ngay vào trường. Một lát sau, Anh trở ra:

Có cho thầy rồi đây. Em bảo họ là cho tôi xin 
nghỉ một tuần và xin giấy phép đi thăm nuôi 
người cậu là ông Nguyễn Duy Xuân, ở trại Hà 
Tây. Họ bảo là không tiện vì chưa nghỉ Tết. Em 
nói: Như vậy, sao ông Trường lại được phép 
đi thăm ông anh của ổng? Họ lúng túng. Em 
cười giảng hòa: Thôi thì chứng nhận cho tôi ủy 
quyền nhờ ông Trường đi bới xách cho Cậu tôi, 
thay cho tôi.

Anh đưa cho tôi tờ giấy nhà trường cấp. 
Vậy mà Anh vẫn chưa yên tâm:
-Em về Phường làm thêm một giấy ủy quyền 

có Phường thị thực cho chắc ăn.Lòng tôi nhẹ 
hẳn.

Trong “cao trào cách mạng”, ai ai cũng giữ 
gìn, e dè, và sợ. Sợ mà không biết là sợ cái chi. 
Được ‘giải phóng’, vậy mà sợ. Tôi tuổi ngọ, 
mà học trò tôi thì nhất quyết rằng tôi tuổi con 
cọp: Tôi sợ. Khuya, nghe chiếc xe jeep, ngừng 
trước nhà: tôi sợ. Sợ chính quyền cách mạng 
chiếu cố. Sợ lỡ lời, sợ hiểu lầm, sợ những anh 
em mình vì quá sợ, mà trở thành cách mạng 
giờ chót, sợ bất cứ cái chi, một thái độ không 
phải lúc, không phải chỗ, mà có thể gây ra lắm 
phiền phức cho bản thân và thân tộc. Cách 
mạng, không là cải cách, không là sửa đổi, mà 
là đập phá, dẹp mọi cái cũ, mà Miền Nam thuộc 
cái cũ. Cả não bộ Miền Nam đang ở trong các 
trại tù cải tạo tập trung, chỉ vì nó thuộc cái cũ. 

Tuấn đã cho lại trong tôi niềm tin ở lòng 
người. Người xưa nói đúng: “tuấn” có nghĩa 
là xinh đẹp. Trong tôi có một hình ảnh đẹp về 
Anh, đẹp người, đẹp tính, đẹp tình người. 

Cám ơn Anh.

Lần đầu tiên, tôi đi Bắc, với bốn giấy phép 
thăm nuôi: anh tôi ở Hà Nam Ninh, Xuân, 
Trang ở Hà Tây và một người cháu họ gọi tôi 
bằng cậu, ở Trại Phủ Lý. Đàn ông đi thăm nuôi, 
hầu như không có ai. Hầu hết đàn ông, có chút 
học thức, tuổi từ 18-19 đến 60, đều nằm trong 
các trại cải tạo. Tôi như con quái điểu lạc đàn.

Bốn

Lại thêm một lần, không hẹn mà gặp 
nhau, ở quán cà phê, bên kia đường 

Thành Thái ngang cổng trường Quốc Gia 
Sư Phạm hồi trước, mà bây giờ là Cổng 
chính Trường Đại Học Sư Phạm. Khá trưa, 
sau giờ dạy. Tiết trời nóng. Năm ba anh 
em. Hình như có cả ông Khoa Trưởng thất 
sủng của chúng tôi nữa. Vẫn là những câu 
chuyện cuộc sống đó đây, thời xã nghĩa. 
Chuyện kinh tế mới, chợ trời, thăm nuôi, tin 
tức đi chui, chuyện lý lịch, tiêu chuẩn trong 
các kỳ thi …. Chúng tôi chia tay, Tuấn đi 
về phía Chợ Lớn, theo đường Thành Thái, 
tôi theo đường Cộng Hòa, hướng về đường 
Hồng Thập Tự, Nguyễn Hoàng, đi về nhà. 
Đến ngang Trường Petrus Ký, bây giờ gọi 
là Lê Hồng Phong, tôi nghe như có ai theo 
tôi, thở mạnh, hoặc gọi tôi. Quay lại: là 
Tuấn, thở gấp. Vì đạp nhanh để kịp gặp tôi.

Chúng tôi dừng lại bên đường. Tôi 
nhìn Tuấn như hỏi: Có chuyện chi?

Tuấn hổn hển:
-Em chào thầy, mai em đi.
-??
-Đi chui, đi vượt biên.
Mắt Anh đỏ, như Anh đã khóc 

hay bị bụi mà phải dụi mắt.
Chúng tôi chia tay nhau. 
Đạp xe dọc con đường Hồng Thập Tự, 

sang Cường Để, rồi về đến nhà, tôi băn 
khoăn, ngẩn ngơ, nghĩ đến Anh. Nghĩ đến 
ngày mai. Nếu Anh may mắn lọt lưới công 
an, thì biển rộng, trời cao, thế giới như rộng 
mở đón Anh và gia đình nhỏ của Anh; đồng 
thời những ngẫu nhiên, chết người cũng 
đang chờ Anh. Gió bão, chiếc thuyền mong 
manh, trang bị thô sơ, mà lắm khi lại chở 
người quá tải, tài công thường là chưa bao 
giờ lái ra biển cả, định hướng thì chỉ một 
chiếc la bàn, mua ở chợ trời. .. . Trong vòng 
bạn bè tôi, lúc bấy giờ, tính ra thì có 50% 
đến được bờ bên kia. Anh chị Lê Trọng 
Vinh, cùng ở trong chung cư với chúng tôi, 
và năm con cùng cô dâu, anh Đang, Ban 
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Việt Hán, trường tôi, và gia đình nhỏ của 
Anh đều làm mồi cho biển cả… Và còn 
nhiều người bạn khác mà giờ đây, tôi không 
nhớ rõ.
Sao Anh lại tin tôi? Đâu có cái gì bảo đảm 

‘chui mà lọt’? Tôi cầu nguyện cho gia đình 
Anh an ổn đến bờ bên kia. 
***
Anh đi là từ bỏ quê hương thân yêu của 

Anh, mẹ cha, anh chị, gia đình lớn êm ấm 
của Anh. Anh từ chối bóng mát cây đại thụ, 
cái gốc ‘cách mạng to lớn’ của Anh, để 
nhận những hiểm nguy có thể mất mạng, 
và nếu  may mắn thoát khỏi, thì là một cuộc 
đời lưu xứ, xứ lạ quê người, tha hương cầu 
thực. Một ngôn ngữ khác lạ, những tập tục 
khác lạ, một nền văn hóa khác lạ, mà Anh 
phải hội nhập cho kỳ được. 

“Cây cột đèn mà có chân, thì nó cũng đi..
lưu xứ,” là một câu nói dân gian. Khoa Toán 
chúng tôi có anh Trọng Tuấn-Tổ Trưởng tổ 
Nồng-Cốt – là một trong những người đầu 
tiên của Trường tôi, được chọn đi viếng 
thăm Lăng Bác...cũng đi chui. Những nồng-
cốt cách mạng, có thiện tâm, thiện ý, cũng 
phải tìm cách đi...chui. Quý anh, không 
phải theo gương ‘Bác’ mà…chui. Bác chui 
để đem về cho quê Bác, tang tóc, nhà nhà là 
tử sĩ, thương binh, để nhân danh giải phóng 
con người, mà thực chất, là thay thực dân 
bằng một chế độ toàn trị, gấp 10 lần tàn 
nhẫn, ác ôn, thâm độc hơn. Giờ đây, không 
còn thực-dân chủ-nghĩa –colonialism-mà là 
“chủ-nghĩa ăn-dân”—demophagy[6].
•	 Chiến tranh chấm dứt, mà lòng người bất 

an.
•	 Hòa bình trở lại, mà gia đình tan nát. 

Người trong tù lo, đau xót không biết gia 
đình sinh sống ra sao.  Người ở ngoài, 
trông con, trông vợ, trông chồng, trông 

cha, trông mẹ.
•	 Cách Mạng thành công mà cả nước đi chui, 

Miền Nam chui, Miền Bắc cũng chui.  Thành 
phần còn lại hoặc trong tù, hoặc trong quân 
ngũ, hoặc trong đội ngũ cán bộ, hoặc là bô 
lão hay thương binh tàn tật.

•	 Đói, đói dài dài, đói triền miên: Đói cơm áo, 
đói thuốc men, đói tin tức, đói thông tin, đói 
tri thức, đói tình thương,…,.

•	 Thức ăn mà nhà nước cấp cho là gạo hẩm, bo 
bo, khoai sắn. Xuyên tâm liên là thần dược. 
Diện châm, châm cứu…trị bá bệnh!

Sự ra đi của anh phải chăng là dấu hiệu báo 
trước cho sự tan rã của Liên Bang Sô Viết—
Thánh Địa Xã Nghĩa, và sự hình thành những 
quái thai như ‘kinh tế thị trường theo định 
hướng xã nghĩa”? Hay là một bản án tử hình-án 
treo- cho chủ nghĩa vô nhân đạo nầy?

Đôi giòng ghi lại một đoạn đường chông gai, 
mịt mù tăm tối, không thấy hướng đi, vì bị cột 
nhốt, giam hãm, tù đày trong một chủ nghĩa độc 
tài toàn trị, mà chủ trương là chiến tranh giai 
cấp, “trí, phú, địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ’, 
giết người hàng loạt. Trong giai đoạn nghiệt 
ngã đó, có những lúc chúng ta gần nhau, chia 
xớt, nương tựa; và Anh đã để lại ờ tôi nhiều ký 
ức sâu đậm, dễ thương, làm ấm lòng người. Ghi 
lại để cám ơn Anh, để cám ơn những người bạn 
đã giúp tôi, trong tuyệt vọng, không phải gục 
ngã. 
Nguyễn văn Trường 
Houston, Texas 04/12/2017

[1] Hán Việt Từ điển trích dẫn tổng hợp. Internet.
[2] Wikitionary. Thâm.
[3] Lời của Lưu Linh (210-270), một trong Thất Hiền Đời Tấn: “Phụ 
nhân chi ngôn, thận bất khả thính” . Lời nói của người đàn bà, cẩn thận, 
không nên nghe.  Thánh hiền đời sau đổi lại cho thực tế hơn: Lời nói của 
người đàn bà không thể không nghe.
[4] 1946-48. Cột tay chân nạn nhân, rồi thả ngoài sông lớn.
[5] Tiếng dân gian Miền Nam có nghĩa là bị giam cầm.
[6] Từ của Hồ Xích Tú, quí tử của Cụ Hồ Hữu Tường.  Cụ Tường là một 
nạn nhân của những Trại Từ Cải Tạo.
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Đất lành chim đậu
Đất không lành đất nhậu luôn chim

Theo quan niệm Tây phương, một xã hội hay 
tổ chức muốn phát triển tốt cần 3 chữ T là 

Talent, Technology và Tolerance. Talent thì thời 
nào cũng có, Technology thì Talent có thể tạo 
ra hoặc có tiền là mua được. Tolerance là phần 
mềm quan trọng để chạy hai chữ T kia. Không 
có phần mềm này thì hai chữ T kia chỉ bỏ xó 
và rét rỉ mà thôi. Tolerance thu hút tài năng và 
khuyến khích các ý tưởng mới góp phần cho 
sự phát triển của xã hội. Mình muốn dùng chữ 
Dung để nói đến Tolerance. Dung ở đây là sự 
chấp nhận những ý kiến hay ứng xử khác biệt 
mà mình không thích hay không đồng ý. Không 
phân biệt đối xử hay đúng hơn là không ghét bỏ 
hay trù dập những ai có ý kiến khác với mình. 
Không nên chỉ vì bất đồng ý kiến mà triệt hạ 
nhau, cần có cách nhìn cởi mở và bao dung hơn 
với những người có cá tính mạnh nếu điều đó 
không làm hại ai. Chữ Dung này là điều đang 
thiếu trầm trọng ở xã hội Việt Nam vào thời 
điểm này. Không chỉ là số không mà là số âm. 
Ở đó sự khoan dung đã và đang được thay thế 
bởi hẹp hòi, nhỏ nhen. Tolerance bị thay thế bởi 
Bigotry and Narrow-mindedness.

Do đặc thù lịch sử đất Việt, hàng trăm năm 
con người sống trong một cộng đồng nhỏ khép 
kín như làng, xã. Tổ tiên mình ít có dịp tiếp xúc 

với những cái mới kể cả cái nhỏ nhất. Một 
giọng nói lạ đã là rất lạ. Một lần mình hỏi 
mạ mình sao người trong làng thường hay 
lấy nhau. Mạ mình bảo trai làng khác đến 
cua gái làng mình thường không được chào 
đón, nhiều khi còn bị chửi đuổi, đánh đập. 
Con gái trong làng mà quen trai làng khác 
cũng được cho là lăng loàn. Tóm lại, người 
Việt có cơ địa dị ứng rất cao, nhạy cảm với 
cả những điều mà những giống người khác 
coi là bình thường, như giọng nói lạ, màu da 
lạ, hay áo quần lạ. Một nguyên nhân nữa là 
sự ảnh hưởng của Nho giáo qua nhiều thế kỷ 
của lịch sử cận đại. Nho giáo có những cái 
hay nhưng mang nhiều tư tưởng hẹp hòi bảo 
thủ chứ không bao dung và mang tinh thần 
từ bi bác ái như Phật Giáo hay Thiên Chúa 
Giáo. Bằng chứng cho thấy trong những giai 
đoạn Phật giáo phát triển, được xem như là 
quốc giáo như ở thời nhà Lý hay nhà Trần, 
đất nước ta phát triển nở rộ về mọi mặt.

Nhưng nguyên nhân chính là môi trường 
xã hội Việt Nam hiện tại làm cho hạt giống 
đó được sinh sôi nẩy nở tột bực. Mình là 
dân trồng rau nên kinh nghiệm được điều 
này. Trong hai tháng tư và năm, rau chỉ nảy 
mầm chứ không lớn được. Chỉ trong vòng 
hai tuần với điều kiện khí hậu tối ưu như 
nắng, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp mà rau 
mọc nhanh còn hơn cả cỏ. Việt Nam mình 
hiện tại là một môi trường tối ưu cho sự bất 
khoan dung do sự thiếu hiểu biết, ích kỷ và 
sợ hãi của mỗi người dân chúng ta. Sự bất 
khoan dung này bắt đầu từ khi CNCS du 
nhập vào đất nước hình chữ S. Chỉ có ĐCS 
mới đủ khả năng để lãnh đạo đất nước. Yêu 
XHCN thì mới là yêu nước. Những tư tưởng 
cực kỳ hẹp hòi đó đã đưa đất nước vào 
thời kỳ mạt vận, tạo điều kiện cho những 
kẻ cơ hội lên ngôi. Bảng thành tích của họ 
là những cuộc cách mạng long trời lở đất 
như cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, 
đánh tư sản mại bản. Toàn là những đao to 
búa lớn để đập bể những gì văn minh còn 
sót lại của xã hội loài người.  Đỉnh điểm 

Dung
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là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Sau 
đó họ còn nhân danh công lý để trả thù và 
hành hạ những người được họ “giải phóng” 
bằng việc bỏ tù hay phân biệt đối xử trong 
bổ nhiệm, thi cử. Bây giờ chọn lãnh đạo 
không phải xét đến năng lực hay đạo đức 
mà phần lớn do yếu tố Đảng quyết định.

Nguyên nhân mình viết bài này là vì mình 
mới nghe tin thằng em mình nộp đơn xin 
nghỉ việc ở Huế. Để dễ hiểu mình muốn 
nói một chút về các loại người khác nhau 
trong xã hội. Con cừu: ngây thơ, trung 
thành và dễ dẫn dắt. Con lừa: cứng đầu và 
bảo thủ. Con cáo: tinh ranh và xảo quyệt, 
không từ thủ đoạn để tiến lên. Con cú: 
khôn ngoan theo nghĩa tích cực, đề cao 
tính chính trực và bảo vệ các giá trị xã hội.

Theo mình thì thằng em thuộc dạng con 
lừa cứng đầu cứng cổ. Nhưng có sao đâu, 
công việc nó làm liên quan đến những con 
số và giấy tờ nên không cần nhiều cảm xúc. 
Nếu nó mà ở Mỹ này thì mình nghĩ không có 
vấn đề gì cả. Nhưng nó không có được cái 
phước đó. Cũng vì không thể làm được con 
cừu dễ bảo, nó bị hết sếp này đến sếp khác 
chèn ép và trù dập trong một thời gian khá 
dài.  Nó không được phân công làm gì cả 
trong vòng bảy năm, nó sống cũng coi như 
chết. Vì nó làm cho cơ quan nhà nước nên 
không thể đuổi việc nó được. Nó cũng như 
rất nhiều người khác, kể cả nhiều vị có học 
vị cao đã từng tâm sự với mình trong các bữa 
nhậu. Họ rất bất mãn nhưng vì miếng cơm 
cho con mà chấp nhận ngồi chơi xơi nước, 
làm người “câm đui điếc”, hay theo chủ 
nghĩa ba không: “không nghe, không thấy, 
không biết.” Việc không trọng dụng họ, dù 
nhân tài hay “nhân thường”, là một sự lãng 
phí của xã hội về chất xám và sức lao động.

Mình có bà chị họ là bác sĩ rất giỏi, dù 
tính cách chị đôi khi bản thân mình cũng 
không thích lắm. Nhưng chị cũng không 

hại ai, chỉ chú tâm vào công việc. Vấn đề giao 
tiếp lấy lòng người khác chị không giỏi. Thì 
mấy ai mà giỏi hết đâu. Chỉ thế thôi mà công 
danh sự nghiệp lận đận, bị đá lui đá tới như một 
trái banh. Chị bị quy kết đủ mọi cái xấu. Mình 
tiếc cho chị vì với sự thông minh hơn người, 
chỉ cần bỏ tâm để học cách làm người XHCN 
thì cuộc đời chị đã là rất khác. Mình thấy tiếc, 
không phải cho chị mà cho một nước Việt buồn.

Hồi mình còn ở Huế, sở mình làm có một anh 
là tiến sĩ rất giỏi về chuyên môn nhưng tính tình 
bị cho là hơi ngông, anh bị ông sếp đì không 
cho làm bất cứ điều gì một thời gian. Nói gì 
cũng bị xem xét, cho là có mầm mống chống 
đối. Anh đâm ra bất mãn, bia rượu và cờ bạc 
tối ngày. May là anh thuộc loại giỏi thật sự nên 
được Đà Nẵng trải chiếu hoa mời vào. Nhiều 
người học được cách duy nhất để tồn tại là phục 
tùng cấp trên vô điều kiện, nịnh bợ càng nhiều 
càng tốt. Ba ví dụ trên rất dễ tìm. Các bác cứ 
về Việt Nam, vào công sở bắt đại một người thì 
họ sẽ kể cho các bác nghe họ bất mãn ra sao, 
bị trù dập thế nào. Hàng ngày chỉ mỗi nghĩ đến 
chuyện đấu đá, đối phó với nhau đã quá mệt 
đâu còn sức để làm việc theo đúng nghĩa đen 
của nó. Thằng bạn mình còn đau khổ hơn vì nó 
là một con cú với sự thông thái và chính trực. 
Theo mình nó là đứa là “mười phần vẹn chín 
rưỡi”. Thế mà không có đất dung thân! Nó chết 
vì sự chính trực của mình, vì sự không thỏa 
hiệp với những điều xấu. Nước trong quá thì 
không có cá. Ở một xã hội mà dối trá là lẽ sống 
thì không có đất cho dạng người con cú. Đau 
đớn hơn, nhiều anh em bạn bè khi nói chuyện 
với nhau còn cho rằng thằng bạn mình là viễn 
vông kiểu như “out of touch with reality” 
vậy. Nhiều người như nó sinh ra nhầm thời.  

Ai ai mà cũng khỏa thân
Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm  

 (Thơ Bảo Sinh).
 

Mình có một anh bậc đàn anh cũng có cá tính 
như thằng bạn mình nhưng anh này thì ở Mỹ. 
Anh là người trắng đen rạch ròi, đấu tranh đến 
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cùng không thỏa hiệp với điều gì. Mình biết 
chắc rằng anh sẽ cực lực phản đối những phát 
ngôn kiểu như XHCN là đỉnh cao trí tuệ loài 
người, hay Việt Nam mình dân chủ cao hơn 
vạn lần so với các nước tư bản. Chắc chắn anh 
cũng như đứa bạn mình sẽ bị buộc tội cứng đầu, 
không hòa đồng hay cao hơn là không có tinh 
thần lạc quan cách mạng, làm lung lay ý chí 
cách mạng. Người như anh ấy sống phây phây ở 
đất tư bản giãy chết này. Nhưng bạn mình cũng 
như anh mà chết đứng ở ngay trên quê hương.

Quê hương đâu còn khế ngọt
Cho ta trèo hái mỗi ngày
Quê hương giờ đầy khế rụng
Lâu rồi rụng thối thành phân
 

Con cú như bạn mình thì khó có đất sống trong 
giai đoạn này. Anh hùng thường chết sớm. 
Ăn theo nói leo, gió chiều nào theo chiều đó 
đang lên ngôi. Ai mạnh thì theo, không cần 
đúng sai. Thời đại này cáo nhiều hơn cú. Mình 
không nói loài người như cáo là xấu và cũng 
không bài trừ nó. Đó cũng là một thành phần 
quan trọng của xã hội loài người. Nếu vậy 
thì mình đang tố cáo người khác không dung 
mà bản thân mình cũng không dung. Nhưng 
nếu thành phần này sống vinh hoa phú quí thì 
cũng nên để các thành phần khác được sống. 
Thúi như lá mơ lông mà còn có ích nữa là.

Mình viết xong rồi nhưng đọc lại thấy bài viết 
nhạt quá, như một bộ phim mà không có cảnh 
nóng hấp dẫn nên viết thêm đoạn này. Không 
biết nó có làm cho phim hấp dẫn thêm hay bị 
ném đá đây. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều. 
Xin cảnh báo là đoạn tiếp theo đây có từ ngữ và 
nội dung không phù hợp với trẻ em, người yếu 
bóng vía hay gì đó. Chủ đề hôm nay là Dung 
nên mình cố gắng không công kích đối tượng 
nào hết. Sở dĩ mình rào đón vậy là vì mình đang 
muốn đề cập đến một thành phần đông đảo nhất 
của xã hội: những con cừu. Làm chính trị như 
bác Trâm thì thành phần này là quan trọng nhất, 
nên không ai dại gì mà công kích, chỉ cần lấy 
được lòng nhóm này là chắc thắng. Những con 
cừu ở đây bao gồm cả cha ông mình, anh em 

bạn bè mình và cả mình trong đó. Làm còn 
cừu không có gì là xấu cả. Ngoan là một đức 
tính tốt: cháu ngoan bác Hồ, gái ngoan,…

Theo mình trong đàn cừu này, một số con 
cừu là cừu bẩm sinh nghĩa là sinh ra đã là 
cừu. Loại này là ngây thơ và hạnh phúc 
nhất. Loại thứ hai là cừu hóa, tức là sinh 
ra không phải là cừu nhưng do đấu tranh 
sinh tồn mà tiến hóa thành cừu. Rồi cuối 
cùng cũng nghĩ mình là cừu và “yên phận 
cừu” của mình. Loại thứ ba là giả cừu hay 
cố gắng làm cừu. Loại nầy chiếm số đông. 
Thôi thì làm cừu có chết ai, nhiều khi còn 
được cỏ mà ăn. Nếu vấn đề dừng ở đây thì 
không có gì đáng nói. Nhưng nhiều con cừu 
thật hay giả có thể lên tiếng cho rằng mình 
đáng được tôn vinh hơn. Cho rằng mình là 
khôn còn lừa là ngu và đáng chết. Ai làm gì 
cũng có cái lý riêng của họ. Mình gọi đây 
là “lý ở lỗ” hay chữ nghĩa hơn là “thuyết 
ở truồng”. Mình nói đến thuyết này là vì 
cách đây mấy hôm thằng con lớp sáu của 
mình kể chuyện nó vừa tham dự debate về 
một vấn đề là đa dạng hóa bữa ăn trưa cho 
học sinh. Trường cho học sinh lớp sáu chia 
làm hai nhóm, một nhóm đưa lý luận để 
thay đổi, một bên là không muốn thay đổi. 
Nếu bên nào thắng thì trường sẽ làm theo 
ý kiến đó. Trường tiểu học mà đã cổ súy 
những chuyện dân chủ đó, hèn gì về nhà 
mình nói gì nó cũng cãi lý với mình. Luôn 
tiện mình đưa ra đề tài cho hai thằng con 
mình, thằng lớn thì đưa ra lý do để bảo vệ 
cho việc ở lỗ đến trường, có những điểm 
lợi gì. Thằng nhỏ thì bảo vệ việc cần phải 
bận áo quần đến trường. Hai thằng con 
mình giống mình, mấy chuyện bậy bạ đó thì 
hăng say lắm và thằng lớn nhiều lý lẽ hơn 
cuối cùng tự cho nó thắng. Tóm lại, người 
Việt mình vấn đề hay dở chưa quan trọng, 
ai lý sự hơn thì thắng, kể cả lý sự cùn như 
lý ở lỗ. Loài người tiến bộ thích tranh luận 
và đối thoại (debate and dialogue) để giải 
quyết vấn đề. Việt Nam cũng cố gắng học 
theo nhưng biến đổi thành “tranh lận và đối 
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thọi” vì vậy cái lý thuộc về kẻ mạnh và gian.

Nói vậy chứ mình hoàn toàn không ủng 
hộ cái loanh quanh đó. Mình thì đơn giản 
và thẳng vào vấn đề. Mình là con cừu thì 
nhận mình là con cừu. Thú nhận sự yếu đuối 
và sợ hãi của mình, điều này cần thiết cho 
sự sinh tồn. Đừng nên lảng tránh sự thật 
bằng cách cho lừa là ngu. Lừa ngu thì đúng, 
những điều đó không làm cừu mạnh mẽ lên 
được. Một đàn chị hỏi sao mình không đi 
học lại như bác này bác kia. Mình thưa với 
chị mình không đủ “chí” như các bác đó để 
ngồi ghế nhà trường ở tuổi U50. Lúc mình 
mới hai mươi mà mình đã nổi tiếng là đứa 
chuồn học nhất trường ai cũng biết, điểm 
yếu lớn nhất của mình là phải ngồi trên ghế 
nhà trường để nghe giảng bài. Dường như 
sự giải thích của mình chưa làm đàn chị 
thỏa mãn, chỉ vì chị quý mình và đặt nhiều 
niềm tin vào mình. Thôi thì mình nói thẳng 
với chị luôn để chị khỏi phải hy vọng đứa 
em này nữa, mình nói với chị mình bây giờ 
chỉ thích bia ôm thôi. Chị mình xem chừng 
thất vọng lắm. Thà thất vọng còn hơn gieo 
hy vọng hão huyền rồi một ngày vỡ mộng. 
Và đó cũng là cách mình bao dung với bản 
thân để không cảm thấy đau khổ khi mình 
không thực hiện được ước mơ nào đó.

Con người sống trong xã hội theo kiểu 
cộng sinh, hay cùng tồn tại. Sự cộng sinh ấy 
là sự tương giao lòng khoan dung bất chấp 
những ý thức hệ khác nhau. Lòng khoan 
dung có vai trò quyết định đến sự bình yên 
trong xã hội, sự an lạc trong cộng đồng và 
phát triển của cả quốc gia. Điều này cũng 
dễ hiểu vì hòa bình là mục đích còn khoan 
dung chính là phương tiện để giúp chúng ta 
đạt được. Có sự khoan dung sẽ khiến người 
ta sống chan hòa, nhân ái và dễ thông cảm, 
đó là những chất liệu làm cho mọi người gắn 
bó với nhau và ấm áp tình cộng đồng hơn.

Người ta thường nói: “trời không dung đất 

không tha” hay “không còn chốn dung thân” 
chỉ việc một người nào đó vào lâm hoàn cảnh 
bế tắc, không lối thoát. Bây giờ thì con người 
Việt đã thay trời hành đạo… tặc. Người không 
dung, người không tha, người giết người để lập 
chiến công. Trời cao có thấu?

Theo quan niệm phương Đông, thiên thời địa 
lợi nhân hòa là điều kiện tối ưu để phát triển một 
tổ chức hay xã hội. Theo mình thì chữ Dung bao 
hàm cả địa lợi và nhân hòa. Địa lợi ngày nay 
không phải là địa hình hiểm trở như trong chiến 
tranh hay đất đai màu mỡ trong thời bình ngày 
xưa mà địa lợi nghĩa là môi trường có trọng 
dụng và khuyến khích nhân tài, có thu hút đầu 
tư và phát triển các nguồn lực hay không. Đất 
tốt tươi thì cây cối phát triển. Một môi trường 
xã hội đầy những giả dối là điều kiện không 
thể tốt hơn cho cái xấu lên ngôi. Địa lợi sinh ra 
nhân hòa và ngược lại địa không lợi thì nhân 
khó mà hòa. Việt Nam đang là mảnh đất tốt để 
phát triển sự lừa lọc, dối trá, lưu manh. Lãnh 
đạo VN từ nhỏ đến lớn đa phần đều có tư tưởng 
kẻ bất đồng với mình là kẻ thù của mình và cần 
phải loại bỏ tận gốc. Và họ có quyền lực (bằng 
cách mua bán) để làm điều đó. Đau đớn thay 
cho phận người bọt bèo yếu đuối. Những người 
lãnh đạo có chữ Dung sẽ có tư duy cởi mở để 
thấy được vẻ đẹp của những điều khác biệt. 
Điều đó giúp nhân viên dám nói lên những ý 
kiến của mình góp phần cho hiệu quả công việc.

Nhiều người bảo việc chèn ép, trù dập thì ở 
đâu cũng có. Đúng. Ở Mỹ theo thống kê thì 
office politics cũng phổ biến nhưng không ở 
mức độ trầm trọng như ở Việt Nam. Với lại 
điều khác nhau cơ bản giữa Việt Namvà Mỹ 
thì cơ hội việc làm ở đây cao hơn rất nhiều nên 
con người không cảm thấy bế tắc. Vì thế các 
lãnh đạo ở Mỹ cũng không có cơ hội để tối đa 
hóa sự hành hạ của mình với cấp dưới. Mình 
đi thực tập ở nhiều nơi trên đất Mỹ, rồi làm 
việc với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Ở 
Mỹ này cũng có phe cánh, chèn ép chứ không 
phải không có. Nhiều đứa kể chuyện với mình 
môi trường làm việc “not healthy” và bỏ đi 
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nơi khác. Nhưng ở đây thường có lối thoát chứ 
không phải bế tắc như VN mình, nhất là đối 
với các thành phố nhỏ như Huế. Anh ở đó, gia 
đình ở đó, ai cũng chịu đấm ăn xôi … hẩm chứ 
không dám đi đâu. Nhiều người chấp nhận làm 
việc vài chục năm trong một môi trường đầy ức 
chế để kiếm miếng cơm cho con. Nói thì dễ chứ 
nhà cửa vợ con ở đó rồi, đi đâu bây giờ, rồi làm 
gì để sống. Mình từng nghe nhiều sếp ở Việt 
Nam rất hãnh diện rêu rao mình đã triệt được 
đứa này, hay làm đứa kia quỵ lụy. Mình hay nói 
đó là một thứ khoái cảm bệnh hoạn vô đạo đức.

Lúc mình mới vào SG làm việc cho một công 
ty nước ngoài, sếp trực tiếp của mình là một 
chị người Bắc rất giỏi về kinh doanh nhưng 
khó tính vô cùng. Một hôm chị cùng một chị 
nữa và mình đi công tác miền Tây trên chiếc 
xe bốn chỗ ngồi của công ty. Chị sếp mình ngồi 
trước cạnh anh tài xế, chị kia ngồi sau tài xế, 
còn mình thì ngồi sau chị sếp mình. Suốt quãng 
đường đi từ SG đến Cần Thơ, rồi An Giang và 
trạm dừng cuối cùng là Rạch Giá, chị sếp mình 
hạ ghế đến mức tối đa để nằm ngửa, ghế của chị 
gần như nằm trên bụng mình, hai chân chị thì 
gác lên kính xe phía trước để ngủ ngáy o o. Chị 
ngồi bên cạnh mình thấy tỏ vẻ thương xót mình 
nhưng cũng không dám làm gì cả. Lúc làm việc 
xong ở Kiên Giang và chuẩn bị về lại SG, mình 
bảo với hai chị lên SG trước mình ở lại thăm 
đứa bạn ở Kiên Giang. Hôm sau về đến SG là 
mình nghe tin mình bị đuổi việc. Cũng may là 
công ty chiều ý chị sếp mình là đuổi mình khỏi 
bộ phận của chị nhưng chuyển mình qua làm 
một bộ phận khác còn lớn hơn nhiều. Đi đâu 
ai hỏi mình chuyện gì đã xảy ra và hỏi nhiều 
về chị sếp nhưng mình không nói gì cả. Chừng 
một năm sau mình đi công tác các tỉnh gặp ai 
cũng hỏi thăm mình, nói rằng chị sếp cũ khó 
tính của mình đi đâu cũng khen mình là giỏi và 
đàng hoàng nữa. Một thời gian ngắn sau mình 
cũng làm sếp ở một vài công ty có số nhân viên 
lên hơn cả trăm người. Mình thích vận dụng 
định luật bảo toàn năng lượng trong điều hành 
công việc. Làm sao để hạn chế việc mất mát 
năng lượng bên trong tổ chức cho việc đối phó 

với nhau hay đấu đá nội bộ để tập trung 
năng lượng của mọi người vào công việc 
chính mang lại hiệu quả. Kết quả là những 
nơi mình làm sếp, không khí làm việc nhẹ 
nhàng mà kết quả kinh doanh rất tốt. Nhân 
viên cấp dưới của mình chưa bao giờ bị mình 
nặng nhẹ hay phải hối lộ mình gì cả. Mình 
quan niệm quan hệ cấp trên cấp dưới chỉ là 
tám tiếng mỗi ngày trong một khoảng thời 
gian nhất định nào đó thôi chứ mình không 
làm cha ai đời đời kiếp kiếp cả. Làm sao để 
khi hết làm việc với nhau họ cũng không 
nhớ về mình với nỗi sợ hãi hay hận thù. 
Nhiều anh chị lớn tuổi sau hơn cả chục năm 
vẫn liên lạc với mình và một sếp hai sếp làm 
mình thấy mắc cỡ pha lẫn chút hãnh diện.

Lúc còn ở VN mình được xếp vào loại 
nổi loạn. Nói ra mắc cỡ vì sang đất Mỹ này 
mình có lẽ là con ngựa thuần nhất trong 
những con ngựa thuần. Mình mà nổi loạn 1 
thì thằng con mình nổi loạn 10, những người 
nổi loạn nhất phải đến cả thang điểm 1000. 
Mình nhớ chuyện cách đây hai mươi năm 
ở lớp tiếng Pháp do Francophone tổ chức 
ở Huế. Cô giáo người Pháp hỏi ước mơ và 
nguyện vọng của mỗi người. Mình trả lời 
chỉ muốn là một người bình thường thôi. 
Học viên cả lớp là bác sĩ nhìn mình như 
người ngoài hành tinh và đồng thanh nói 
mày là người bình thường rồi, ước muốn 
chi nữa. Họ không hiểu ý mình và có ý rằng 
mình muốn chơi trội. Mà thật sự mình có 
muốn chơi trội nữa thì có sao đâu. Một số 
trong nhóm những người thích chơi trội 
đã dẫn dắt sự thay đổi của thế giới này. Sự 
bất thường không phải là bất bình thường, 
chỉ là điều mình chưa biết đến mà thôi.

Mình hầu như không làm việc nhiều ở 
các cơ quan nhà nước của VN một thời gian 
khá dài trước khi đi Mỹ. Nếu có thì mình là 
loại nào? Câu trả lời rất khó vì mình phải 
trung thực với bản thân. Để trở thành những 
thành phần lãnh đạo nịnh trên nạt dưới thì 
mình không đủ tố chất. Để can tâm làm một 
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con cừu mình không đủ chữ nhẫn. Khổ thật. 
Nếu mình bắt buộc phải chọn một trong hai 
thì chắc chắn mình sẽ chọn người thống 
trị. Có lẽ đó cũng là lý do để một số người 
bạn tốt của mình chọn con đường này. Và 
không lạ gì một số trong đó đã bị tha hóa. 
Trong một xã hội nặng về xin cho, ban phát 
thì quyền lực dễ làm tha hóa con người.

Dale Carnegie từng nói: when dealing 
with people, remember you are not dealing 
with creatures of logic but creatures of 
emotions. Mình xin được thêm là: when 
dealing with Vietnamese people, you are 
dealing with creatures of neither logic nor 
emotions.

Người ta nghiên cứu nhiều về thời kỳ 
Phục hưng và nguyên nhân của nó. Phục 
hưng là khôi phục lại những giá trị cũ từ 
hồi cổ đại đã bị mai một. Theo mình thì một 
trong những nguyên nhân quan trọng nhất 
là sự khoan dung. Thời kỳ phục hưng bắt 
đầu vào thế kỷ 14 ở Florence, nguyên nhân 
của nó là do sự thay đổi trong ý thức hệ của 
người dân và lãnh đạo. Một lối suy nghĩ 
mới được gọi là Humanism. Chính phủ ở 
đây theo đường lối cộng hòa, đề cao sự tự 
do, dân chủ và tôn trọng ý kiến của tất cả 
mọi tầng lớp. Cuộc cách mạng về tư duy 
này dẫn đến một nền kinh tế thịnh vượng và 
các loại hình văn hoá nghệ thuật phát triển 
vô cùng rực rỡ trong gần ba thế kỷ.

Việt Nam có Phục hưng không? Cái gì rồi 
cũng phải đến lúc chấm dứt nhưng khi nào 
thì không biết được. Nếu không thì:  

Kiếp sau nếu được làm người
Đừng làm người Việt xin trời xét cho

Nguyễn Thanh

Vui Cười

May thật!  
 Hết giờ làm việc, sếp vội vàng gọi đến nàng    
   mới quen từ khách sạn:

- Hello! Ai đấy? Em đó hả? Tối nay anh sẽ 
đến, nhớ đón anh nhe cục cưng.
- Anh đó hả? Không được đâu anh, ngày 
mai đi, vì đêm nay lão già sẽ về nhà.
Nhận ra tiếng vợ mình (hoá ra sếp lãng trí 
gọi nhầm số điện thoại tại nhà), sếp vội 
vàng cúp điện thoại xuống lẫm bẫm: Chết 
cha, may quá! Chút nữa bà ta nhận ra tiếng 
mình.

Khỏi cần lấy mẫu thủ nghiệm
 
Vợ đem ông chồng già đến khám bác sĩ. 
Khám xong, Y tá bảo ông chồng: - BS 
muốn lấy mẫu phân, mẫu nước tiểu và mẫu 
tinh dịch để thử. 
Bà vợ bảo chồng: Ông cứ đưa cho cổ cái 
quần lót, trên đó có đủ các mẫu để thử 
nghiệm, khỏi cần lấy riêng.

Buồn 
Một ông than thở với bạn.
-Tôi buồn quá ông ạ, có thằng con mới tí 
tuổi đầu mà đã nghiện rượu rồi!
-Thế thì tai hại quá! Vậy bây giờ anh tính 
sao?
-Àh... giờ thì tui đành phải tự đi mua rượu 
thôi, chứ sai nó đi mua lúc về đến nhà chỉ 
còn một nửa !!?!...
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Có những vần thơ gắn liền với mỗi người từ 
thuở biết viết, biết đọc cho đến lúc trưởng 

thành, đi theo suốt cuộc đời, và cũng có thể…
cho đến hơi thở cuối cùng. 

Những vần thơ hay những câu thơ của những 
thi sĩ nổi danh mà mình đã thuộc nằm lòng, đã 
ghi nhớ tận đáy sâu của ký ức, và bỗng một lúc 
nào đó, ở một tình huống nào đó, một nhân duyên 
nào đó, tự chúng hiện ra một cách tự nhiên trong 
dòng tư tưởng, sự nghĩ suy, và bộc ra thành lời 
nói như là của chính mình và đôi lúc, chỉ nhớ 
đến vần thơ, câu thơ đó mà cũng không hề nhớ 
đến tác giả là ai nữa ! Các vần thơ, các câu thơ 
ấy thực sự đã gắn liền với mình, với đời sống 
mình, đôi lúc còn được xem như là kim chỉ Nam 
để giúp mình phản ứng, cư xử trước mọi hoàn 
cảnh, vui hay buồn, tốt hay xấu đang xảy ra.

Không ai không có những câu thơ này đọng lại 
trong đầu, trong tâm hồn và sẽ được thốt ra đúng 
lúc đúng thời, tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên.

Riêng tôi, có những vần thơ, những câu thơ 
và cả những câu ca dao trong kho tàng văn học 
của quê hương ta hay những câu thi kệ tìm thấy 
trong kinh điển Phật Giáo mà chỉ một lần đọc 
qua đã ghi đậm trong trí nhớ và theo suốt cả cuộc 
đời. Xin chia sẻ cùng bạn đọc trong bài viết này.

Khi ở tiểu học thì dù có học bao nhiêu bài 
học thuộc lòng nhưng rồi tôi chẳng còn ghi nhớ 
bài nào cả ! Tuổi thơ của tôi thì chỉ ham đàn, 
hát và múa ! Và những bài hát của tuổi thơ thì 
nó cũng trong sáng nhẹ nhàng và bay đi theo 
với những áng mây xanh, cũng nhẹ nhàng như 
thế mà thôi. Có lẽ tôi đã trưởng thành nơi cái 
tuổi mười hai vì ở vào chặng tuổi này tôi đã 
ham mê đọc sách, kể cả sách báo của người 
lớn và những lời dạy của người lớn thì một 
lần nghe qua dường như là không thể quên.

Do học với các Ma Sœur ở trường Jeanne 
D’Arc, mỗi ngày đều có đọc Thánh Kinh 
và đã sáu chục năm qua nhưng lúc nào tôi 
vẫn nhớ câu : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » ( Thương người khác 
như thương chính mình ) Lời khuyên này 
thực sự ra rất khó làm ! nhưng tôi nhận ra 
ý nghĩa cao quí của nó và thật sự tôn trọng 
đạo Thiên Chúa.

Lại một câu khác đã gây ấn tượng sâu 
đậm trong tôi : « Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi 
đàng » Vì học và ở nội trú tại trường, dù là 
kẻ ngoại đạo nhưng tất cả các học trò đều 
tham dự chung các buổi lễ ở trường, và câu 
kinh kia cũng tự nhiên ghim vào tim, vào óc 
tôi cho đến tận bây giờ. Mỗi khi làm chuyện 
gì, hậu quả không tốt xảy đến, tôi đều nhận 
trách nhiệm của mình mà không đổ lỗi cho 
ai cả.

Có Những Vần Thơ. 
Lê Khắc Thanh Hoài
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Và cũng đang ở trong môi trường thấm 
nhuần tư tưởng của Thiên Chúa giáo như 
thế thì đột nhiên một ngày, nhân đọc ở tờ 
báo văn học, mà câu nói nổi tiếng của đức 
Phật Thích Ca đã như một tiếng sấm sét đập 
vào tai tôi : « Ta là Phật đã thành, chúng sinh 
là Phật sẽ thành » Nếu nói theo ngôn ngữ 
nhà Phật thì lúc ấy tôi như được khai ngộ 
và trí óc, tâm thức của tôi bừng lên một thứ 
ánh sáng của sự Giác Ngộ. Tôi chỉ vừa tròn 
mười hai tuổi. Từ đó ánh sáng Phật Pháp 
đã hướng dẫn tôi cho đến ngày hôm nay.

Sức mạnh của lời nói, của tư tưởng là điều 
khó lường, khó nghĩ bàn. Do đó mà biết đọc 
biết viết quả là một điều hết sức quan trọng. 
Không có cha mẹ nào mà không muốn cho 
con mình đi học, đi đến trường lớp, học 
chữ học nghĩa, dù khó khăn, dù tốn kém 
cách mấy cũng không từ. Riêng gia đình 
tôi, thì cha tôi, dù là người của khoa học 
nhưng rất say mê văn chương thơ phú, tủ 
sách trong nhà khá lớn và có khá nhiều loại 
sách quí của văn chương Pháp. Các chị tôi 
thì lúc bấy giờ đã là những thiếu nữ mười 
tám, hai mươi nên cũng đọc sách báo rất 
nhiều và tôi, lúc ấy chỉ lên mười, mười hai 
cũng được đọc « ké » cho tới khi tôi cũng 
trở thành một thiếu nữ đến tuổi « cập kê 
». Tôi còn nhớ nào Phổ Thông, Văn Nghệ 
Tiền Phong, Phụ Nữ Diễn Đàn…Ngoài ra 
còn phải nhắc đến cuốn Lành Mạnh do cha 
tôi làm chủ nhiệm mà tôi cũng rất say mê vì 
ngoài những đề tài về y học còn có những 
trang thơ văn làm cho tờ báo bớt phần khô 
khan, thêm phần hấp dẫn. Thuở đó, tôi đã 
là một độc giả tuy nhỏ tuổi, nhưng rất trung 
thành với tờ báo Lành Mạnh. Không có một 
số nào khi cha tôi cầm về mà tôi bỏ qua. 
Cũng từ Lành Mạnh mà tôi được biết đến 
thơ của các thi sĩ như Quách Tấn, Trụ Vũ và 
cả đến triết gia Phạm Công Thiện mà cuốn 
sách đầu tiên tôi cầm trong tay, do chính 
cha tôi đem về nhà và đã trở thành cuốn 
sách gối đầu của tôi lúc mới lên mười bốn, 
mười lăm, đó là cuốn « Ý Thức Mới Trong 

Văn Nghệ và Triết Học ». Có thể nói những 
gì đã được đọc từ cuốn sách này cũng đã lay 
động tâm hồn tôi một cách mãnh liệt như tôi đã 
từng bắt gặp câu nói của đức Phật Thích Ca !

Khi học xong trung học, cả nhà ngạc nhiên 
khi tôi ghi tên vào đại học Vạn Hạnh. Mẹ tôi thì 
thất vọng vô cùng, bà chỉ mong có một đứa con 
chịu học theo ngành dược để về sau có một cái 
Pharmacie ! Năm anh chị trước tôi chẳng ai làm 
theo ý thích của mẹ tôi cả, đến lượt tôi thì bà 
lại càng thất vọng hơn nữa ! Học Triết, học đạo 
Phật thì không biết tôi sẽ làm được gì trong đời 
?! Thì ra, tôi tự hiểu, chính câu nói kia của đức 
Phật đã hướng dẫn tôi và đẩy tôi vào Vạn Hạnh !

Tuy nhận ra con đường là tu hành để thành 
Phật như câu nói trên xác định, nhưng con 
đường này rất khó thực hiện và phải trải qua 
bao khúc quanh, ngả rẽ mà vẫn chưa « lên 
đường » vẫn còn dậm chân một chỗ, vẫn còn đi 
lạc lối, vẫn còn mò mẫm trong bóng tối và đôi 
lúc phải rơi tận hố sâu của khổ đau mới chịu 
nhớ lại và tìm về con đường.

Và như thế, tôi đã rong chơi ngày tháng dài, 
khá dài mà quên hẳn con đường thành Phật này 
để hụp lặn trong dòng đời với bao thăng trầm, 
bao khó khăn, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì 
nhiều. Con đường rong chơi ngày tháng dài mà 
những câu thơ đi kèm theo cũng như bóng với 
hình. Cái tuổi mộng mơ, mười lăm mười sáu 
trăng tròn, đôi lúc cũng thường vu vơ hay…vớ 
vẩn như Xuân Diệu :

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!

Và khi mới biết yêu thì cứ vang vang trong 
đầu mấy câu thơ của nhà thơ trữ tình này :

Yêu là chết trong lòng một ít 
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu!
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Quả thực sự như thế, tôi không hiểu với 
người khác thì như thế nào nhưng bản thân 
tôi, cái cảm giác yêu luôn kèm theo với cái 
cảm giác khổ đau ! Có lẽ đó là dấu hiệu của 
sự không may mắn của tôi trong tình trường ?!

Về sau, khi tìm hiểu về đạo Phật, tôi mới 
hiểu ra lời Phật đã từng dạy : cái cảm giác sung 
sướng chỉ là cái cảm giác mà ở đó khổ được 
giảm thiểu, và ngược lại cái cảm giác khổ chỉ 
là cái cảm giác sung sướng bị mờ nhạt đi. Hạnh 
phúc hay đau khổ chỉ là cái đầu và cái đuôi của 
con rắn. Nơi con rắn, có đầu, có đuôi nối nhau, 
thì nơi hạnh phúc hay đau khổ cũng thế, cả hai 
đều có mặt, như hai cực âm dương, âm thịnh thì 
dương suy, dương thịnh thì âm suy, nhưng cả hai 
đều cùng hiện hữu cùng lúc nơi mọi hiện tượng 
ở đời. Bám vào hạnh phúc cũng không bền, vì 
luật vô thường chi phối, đau khổ tuyệt vọng 
cũng chẳng ích chi, vì cũng theo dòng chảy của 
vô thường, đau khổ nào cũng sẽ chấm dứt, đọa 
địa ngục rồi cũng sẽ có ngày ra. Luật vô thường, 
sự đổi thay nơi vạn vật vừa tích cực lại vừa tiêu 
cực. Luôn nhận ra hai mặt nơi mọi hiện tượng, 
mọi hoàn cảnh, không xấu hoàn toàn mà cũng 
không tốt hoàn toàn để hướng mình đến cái tâm 
an nhiên tự tại, thoát ra mọi sự chấp trước, đó 
là cách mà đạo Phật hóa giải mọi mâu thuẫn 
trong cuộc sống. Chấp vào Thiện cũng sẽ trở 
thành cực đoan và trở thành Ác. Nhận ra rằng 
Thiện và Ác song hành trên đời nhưng không 
cố chấp. Nương theo Trung Đạo để tránh cực 
đoan với lời nói ôn hoà, ái ngữ, có thể chuyển 
hóa được lòng người, thay đổi hoàn cảnh. 

Tiếp tục con đường yêu đương của tuổi trẻ. 
Câu thơ của Hồ Dzếnh lại nghiễm nhiên đi vào 
lòng và lại được thích thú đón nhận :

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé...
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở!

Quả thật tâm lý con người là phức tạp ! Chỉ 

muốn tự làm khổ mình và «  trầm mình » 
trong đau khổ, xem đau khổ là một «  lạc 
thú » ! Đúng như Lưu Trọng Lư đã thốt :

Để chăn gối nằm im chỗ cũ
Hãy lịm người trong thú đau thương!

Thế rồi đau khổ và cô đơn vẫn luôn là 
cảm giác được trải nghiệm nhiều hơn cả 
hạnh phúc, dù muốn dù không. 

Ai biết tình ai có đậm đà!

Câu thơ này của Hàn Mặc Tử nói lên nỗi 
cô đơn ngút ngàn của ông với người con 
gái xứ Huế cũng bỗng nhiên ghim vào tim 
mình vào những đêm khuya trăn trở.

Cũng vậy, tự mình lo âu, tự mình khắc 
khoải để trọn vẹn đồng tình với thi sĩ này:

Người đi một nửa hồn tôi 
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ!

Tình yêu « vớ vẩn » của tuổi mới lớn thực 
ra chẳng có chi là khổ. Cái khổ được thơ 
mộng hóa và «  bắt chước » thi nhân mà 
thôi chứ tuy là nhỏ tuổi mà cũng …khôn ra 
phết ! Chẳng dại, chẳng khờ, chẳng đánh 
mất mình đâu!

Cho đến khi thực sự nếm qua khổ đau 
mới thấy thấm thía tận tim gan với hai câu 
thơ của thi sĩ, triết gia Phạm Công Thiện :

Tôi quì hôn lá mới
Đau khổ trắng linh hồn.

Bắt đầu trưởng thành trong tình yêu, thực 
sự chạm mặt với cuộc đời, trải nghiệm khổ 
đau cả hồn lẫn xác mới hiểu được ba chữ « 
Trắng linh hồn » này!
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Và rồi thời gian vùn vụt trôi qua, hạnh phúc 
cũng qua nhanh mà đau khổ cũng không ở lại 
nhưng rồi mình vẫn muốn níu kéo lại mọi thứ :

O Temps suspend ton vol!

Lamartine đã thốt lên giùm mình cái sợ 
hãi của thời gian vùn vụt trôi và sẽ cuốn 
theo tất cả mọi thứ, hạnh phúc cũng như 
khổ đau, tuy vậy, thời gian ơi, hãy ngừng 
trôi !

Bài thơ của Ronsard học thuở nhỏ, cũng 
cho mình một nhận thức về sự mong manh 
của cuộc sống, lớn dần cái cảm giác bất lực 
trước sức tàn phá của thời gian :

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
….
Las ! Voyez comme en peu d’espace
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! Las ! Ses beautés laissé choir
Ô vraiment marâtre nature
Puisqu’ une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir!
 

Khi chạm mặt với khổ đau thì những 
câu thơ buồn rười rượi của Ver-
laine lại vang lên trong tâm trí :

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut dans la ville!

Cũng không khác gì với câu thơ của cụ 
Nguyễn Du trong truyện Kiều:

 Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!

Để rồi mình lại thổn thức với bất cứ một 
âm thanh nào vang lên, cái gì đuợc nghe 
thấy đều nhuốm khổ đau của chính mình :

Les longs sanglots
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone

Nhưng may thay, với Victor Hugo, mình lại 
tìm được niềm vui, sức sống với trẻ con:

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de la fa-
mille
Applaudit à grands cris…
…
Quand l’enfant vient, la joie arrive et nous 

éclaire
On rit, on se récrie, on l’appelle…

Trải qua những bất trắc của cuộc đời, nơi mà 
tưởng như tuyệt vọng, đau khổ cùng cực thì lại có 
những câu thơ đem lại hi vọng và niềm lạc quan, 
giúp sức mạnh để tiến tới, hướng về tương lai :

Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
 

Bài thơ Đường của thi nhân Lục Du đời Tống, 
quả đã khơi dậy niềm tin nơi con người. Tưởng 
đã rơi vào đường cùng, không có lối thoát, 
không đường ra, không giải pháp thế mà bất 
ngờ «  một thôn xóm liễu xanh tươi, hoa rực rỡ 
»  hiện ra trước mắt!

Tương tợ như thế, thiền sư Mãn Giác của Việt 
Nam ta cũng có câu thơ thật đáng nhớ nằm lòng 
để giữ mãi niềm tin và lạc quan:

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Ôi! Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết rồi!       
Nhìn kìa: Đêm qua sân trước một cành       
mai!

Nỗi buồn xuân tàn hoa rụng và nỗi mừng vui, 
kinh ngạc khi tìm thấy một cành mai còn đâu 
đó! Vậy thì cứ nhìn đời cũng như thế, đau khổ, 
tuyệt vọng làm chi, có thể hạnh phúc đang chờ 
ở một góc nào đó, rồi sẽ bắt gặp thôi!

Đau khổ trong cuộc sống cũng thường đi kèm 
với sự bất mãn, phẫn nộ mà nhà Phật gọi là 
Sân. Khi tức giận, không bằng lòng, nổi nóng, 
là khi đó có Sân và có cả Hận. Nhưng khi nhớ 
lời Phật dạy ở nơi Kinh Pháp Cú:
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Hận thù diệt hận thù
Đời này không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là định luật thiên thu.

Thì bỗng nhiên lúc đó, lửa sân hận tự nhiên 
được dập tắt, không còn la hét, mắng chửi, thóa 
mạ hay đánh đập, hành hung gì được cả!

Cũng vậy, ngăn chận được tâm nóng giận, 
hành động sai trái nhờ nghe đi nghe lại, lập đi 
lập lại trong đầu :

Chớ làm các điều ác
Hãy làm các hạnh lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đấy chính lời Phật dạy.

Bình thường, ai làm điều xấu ác với mình, thì 
mình đau khổ, khó lòng nguôi ngoai, nhưng cứ 
tâm niệm và đọc tụng lời Phật dạy thì tự nhiên 
đau khổ cũng tự hóa giải :

Nó mắng tôi, đánh tôi
Nó hại tôi, cướp tôi
Ai ôm ấp niệm ấy
Hận thù không thể nguôi.
Nó mắng tôi, đánh tôi
Nó hại tôi, cướp tôi
Không ôm ấp niệm ấy
Hận thù sẽ tự nguôi.

Nhờ khổ đau, nhờ gặp bất trắc trong đường 
đời, tự dưng những năm tháng rong ruỗi chốn 
bụi trần lại đưa tôi về gần với con đường đã 
được khai ngộ vào cái tuổi mười hai «Ta là Phật 
đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành »

Phật ở đây nên được hiểu là con người tỉnh 
thức, thấy được sự thật của mọi hiện tượng 

ở đời đều theo một định luật vô thường, thay 
đổi biến hoại triền miên, có nhân có quả, có 
nhân có duyên, có sanh có diệt, nếu bám vào 
những gì mà bản thân mình không thể làm chủ 
thì chỉ hoài công vô ích và chỉ gây thêm khổ 
đau. Sống buông xả mọi tham muốn, đứng 

trước vô thường vẫn thản nhiên, có sanh 
thì có tử, có trẻ đẹp thì có già nua, bệnh 
tật, đứng trước nghiệp quả phải hứng chịu, 
chẳng qua do chính mình đã tạo nhân, thì 
bình tỉnh chấp nhận không đổ thừa, không 
than van, và sáng suốt không tạo thêm nhân 
xấu làm duyên cho quả xấu nữa. 

Phật không phải là đấng tạo hóa hay toàn 
năng gì cả. Phật chính là người đã làm chủ 
được những gì xem như không thể làm chủ 
được. Sự sống sẽ vụt khỏi vòng tay nắm giữ, 
níu kéo của con người. Hạnh phúc hay khổ 
đau cũng như tiền tài hay danh vọng, tài sản 
dù vật chất hay tinh thần cũng không một ai 
có thể giữ chặt mãi để mọi sự tồn tại vĩnh cữu 
trên đời. Phật là thấy rõ điều này nên chấm 
dứt tham muốn. Dừng lại. Không đeo đuổi, 
chạy theo bất cứ gì. Ngoài sự kiểm soát tâm 
mình. Thanh tịnh hóa tâm mình. Làm chủ 
tâm mình. Vượt ra ngoài sự kiềm tỏa của 
ảo ảnh, của cái Tôi bất diệt, gây ra vô lượng 
trở ngại, khổ đau. Phật là người tự mình 
cởi bỏ, giải thoát khỏi cái Tôi nhỏ bé này. 
Chỉ là giản dị như thế. Nhưng con đường đi 
đến thành Phật không giản dị mà cam go !

Từ những vần thơ thuở niên thiếu cho đến 
những bài thi kệ của Phật, con đường thật 
dài, quanh co và khúc khuỷu!

 

Lê Khắc Thanh Hoài
Paris, mồng 8 tháng sáu, 2017

 



116 Đặc san  Y Khoa Huế Hải Ngoại 2017

New Test Diagnosing Correctly and Guiding Accurately  
the Management of Acute and Chronic Heart Failure
Thach Nguyen, MD. Nguyen Van Lanh, MD. Khanh Duong, MD. Vien T Truong, MD. 
Gianluca Rigatelli, MD.

Introduction  

In the management of patients with acute 
or chronic heart failure (HF), there are no 
firm criteria for a definitive diagnosis, for 
determination of success in the short and 
long-term management, or prevention of 
recurrence or re-admission. In this article, 
the challenges of diagnosing and manag-
ing HF are reviewed from a perspective 
of blood flow and volume, their solutions 
offered and their therapeutic mechanisms 
are discussed in details. 

Problem 1  Non-specificity of the symp-
toms and signs of heart failure In the 
history interview and physical examination 
of patients with HF, their subjective com-
plaints and objective physical findings are 
very non-specific. The symptom of short-
ness of breath (SOB) or the sign of pitting 
edema in the extremities, the sounds of 
crackles in the lungs auscultation, the ap-
pearance of the jugular venous reflux, etc 
could be seen in many other medical condi-
tions. They include severe pulmonary em-
bolism, pulmonary hypertension, chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), 
etc.  

Problem 2 Non-specific strategy in 
current clinical investigation In the current 
strategy for investigation of HF, the goal of 
physical examination is to assess the fluid 
level in all parts of the body and to detect 
any fluid overflow at its earliest. The usual 
areas of examination are listed in table 1. 

Table 1 Areas in Focus during the Physi-
cal Exam for Heart Failure 

1. Lower leg with edema at the ankle or at the 
shin
2. Abdominal wall with fluid infiltration 
3. Dependent areas in the presacral area
4. Liver with hepatomegaly or congestion
5. Extravascular fluid in the lungs with rales 
on auscultation 
6. Jugular vein with distention or induced 
hepato-jugular reflux 
However, the problem is that the current in-

vestigation strategy is limited to the assessment 
of fluid level in the cardiovascular system. Is the 
search of organs or systems with fluid overload a 
late reactive tactic or an early pro-active strategy? 

Problem 3 Non-specific goals of current 
management  For patients with acute sys-
tolic HF, the current management is focused 
on the removal of fluid from the vital organs 
such as the lungs, the liver etc. For patients 
without significant structural heart disease, in 
the long term management, the goals are to 
maintain an euvolemic fluid balance and to 
prevent recurrence of fluid overload. For pa-
tients with significant structural heart disease 
such as moderate aortic stenosis, in the long 
term medical management, the patient may 
need to maintain a high preload in order to 
overcome the decreased opening at the outlet. 
Beside diuresis, the success of the long term 
treatment of HF is achieved by betablockade 
and angiotensin converting enzyme inhibition.

Even so, with the improvement of clinical 
symptoms and signs, remain many important 
questions securing persistent clinical success. 
They are listed in table 2. 

TABLE 2. Important Questions in the Man-
agement of Heart Failure 

1. In the management of acute HF, is the 
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disappearance of rales in the lungs the hallmark 
of success? 

2. Which are the criteria guaranteeing the 
long-term success of management for patients 
with acute systolic HF? 

3. Is the disappearance of leg edema the 
hallmark of success of the long-term manage-
ment of HF? 

4. Can the criteria of fluid removal guar-
antee the success, without relapse or recur-
rence, of long term management of HF? 

5. What is the mechanism of betablockade 
and ACEI on fluid dynamic?  

6. How much BB and ACEI does a patient 
need to maintain fluid homeostasis?      

SOLUTIONS  Discussion of a Compre-
hensive Strategy: How to Assess the Fluid Volume 
in the Intravascular Compartment? When is the 
Venous Compartment Maximally Filled?  

In the vascular system, most of the blood is 
in the veins (70%) while a smaller percent-
age is in the arteries (21%). (1) The blood 
volume, which fills up the blood vessels 
without causing intravascular pressure, is 
called unstressed volume, while the volume 
that stretches the blood vessels is called 
stressed volume. The pressure that exists in 
the stressed volume compartment is the mean 
systemic filling pressure (PMSF). The sum of 
stressed and unstressed volumes is the total 
blood volume within the venous system. (2) 

Figure 1 Stressed and unstressed volume 

Applying these information to the care of 
HF patients, if a physician can detect that the 
veins (stressed volume) are filled at maximal 

capacity, then the patient needs to be mon-
itored very closely because the patient is 
in danger of developing fluid overload if 
the influx of fluid into the venous compart-
ment continues at the current rate. How 
could a physician assess at the bedside 
the capacity of the stressed volume? 

How to assess the current venous capaci-
ty. To supply the blood to the lower extrem-
ity, the heart pumps an x amount of blood 
through the common femoral artery (CFA). 
This volume of blood arrives to the tissue by 
the distal arterioles and returns to the right 
ventricle through the venules, small veins, 
the common femoral vein (CFV) and the 
inferior vena cava. This is a harmonious in-
terdependence between the antegrade flow 
of any artery and the retrograde flow of its 
corresponding vein. The heart cannot pump 
more than what it receives. In a patient with 
normal cardiovascular physiology and in a 
supine position, the cross section area of 
the CFA and CFV are measured by ultra-
sound and found to be of the same size. The 
similar size implies that the volume flowing 
across the 2 vessels is the same. This flow 
depends on the pressure gradient between 
the proximal and distal arteries or the distal 
to the proximal veins. Specifically, the flow 
from the distal vein to the heart depends 
on the pressure gradient between the mean 
circulatory filling pressure (MCFP) and the 
central venous pressure (CVP).  

How to assess the current venous ca-
pacitance In order to assess the reserve 
volume (or space) in the venous compart-
ment, we need to measure the capability of 
the vein to expand when required. For the 
purpose of estimating the venous capacity 
and capacitance, the common femoral vein 
(CFV) offers the best and easiest testing 
possibility and most accurate results.  
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The Non-Invasive Measurement of 
the Size and Expansion of the Common 
Femoral Vein The measurement of the size 
and expansion of the common femoral vein 
(SEFV) is the ultrasound study examin-
ing the size of the CFV and its expansion 
with cough. It is done with an ultrasound 
equipment (FUJIFILM SonoSite, Inc. 
Bothell, Washington) or by any echocar-
diography machine with a vascular probe. 

The location of the probe is at the stron-
gest femoral pulsation. The ultrasound 
plane of the CFA and CFV is the coronal 
plane immediately proximal to the bifur-
cation of the superficial and deep femoral 
artery (CFA). (Figure 2) In patients with 
normal fluid status, the size of the CFV is 
similar to the size of the CFA. (Figure 3-4) 

Figure 2. The common femoral vein is measured at the level 
immediately proximal to the bifurcation of the superficial and deep 
femoral artery

Figure 3. The common femoral artery is recognized as a round 
structure in the left and the common femoral in the right. 

In a normal person without fluid overload 

or dehydration, when the person coughs, the 
femoral vein will expand maximally to twice 
of the baseline size. (Figure 4) 

Figure 4. With cough, the size of vein increases to more than twice the 
size at baseline 

 
If the patient has fluid overload, the size of 
the CFV is larger than the size of the CFA as 
seen in Figure 5. When a patient has dehydra-
tion, due to bleeding or blood loss, the size of 
the CFV is smaller than the size of the CFA.  
(Figure 6) With the SEFV test, this is the first 
time that assessment the status of the venous 
and mainly stressed volume could be achieved.

Figure 5. When the patient has fluid overload, the size of the common 
femoral vein is larger, twice or 3 times larger than the size of the femoral 
artery 
 
Figure 6. In this picture, the size of the common femoral vein is smaller 
than the size of the common femoral artery. This patient had bleeding in 
the stomach due to ulcer. 

 
If the patient coughs and the size of the FV does 
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not increase, the venous compartment (stressed 
volume) is full to maximal capacity. This is the 
most important sign. If the patient coughs and 
the femoral vein increases its size, the patient 
is in good condition and can accommodate ad-
ditional fluctuation of the blood volume during 
different medical situations or body positions 
(erect or supine, etc). (Figure 4) 

The other veins in the and as a measure-
ment of the venous volume 

The inferior vena cava The image of the in-
ferior vena cava (IVC) by ultrasound could be 
suboptimal or blurred because of large amount 
of air in the bowel and long interval between 
the probe and the IVC, especially in very obese 
patients. Another negative problem is that the 
size of the studied IVC is compared with an 
average one while there are a lot of variations 
in the size of IVC according to body size. 

The jugular vein The size of the jugular vein 
can expand to more than 5 times of its base-
line when the patient is talking, especially in 
patients with pulmonary hypertension. This is 
why it is difficult to detect subtle changes of 
intravenous fluid volume by measuring the size 
of the jugular vein. 

Figure 7. The jugular vein in patient with borderline low blood pressure. 

 

  The cubital vein The size of the cubital 
vein does not change in an ultrasound 
study of a patient with severe dilated car-
diomyopathy and fluid overload. In the 
case of the CFV, its size is compared with 
the corresponding CFA so there is no need 
for a standardized average.  (Figure 8-10) 

  
Figure 8. The cubital artery and vein in patient with severe heart 
failure. The size of the common femoral vein was large. The patient 
had significant fluid overload, while the size of the cubital vein was 
normal (as the same size as the cubital artery. 

Figure 9. In this picture, the operator pressed the probe in order 
to depress the vein and by doing so, the operator could identify the 
cubital vein and artery (not compressed) 

 Figure 10. The cubital vein does not expand upon cough. 
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APPLICATION 1  

Accurate Classifications of Patients with 
Heart Failure  

The criteria needed to classify a patient 
are: (1) ejection fraction (EF), (2) the size 
of the femoral vein and (3) the expansion 
of the FV with cough. If the patient has en-
larged FV size (fluid overload) and the FV 
still expands with cough, the fluid over-
load is mild to moderate. The enlargement 
of the FV could be reversed and the FV 
goes back to its normal size (same size as 
of the femoral artery) when there is suffi-
cient removal of intra- and extravascular 
fluid. One of the best examples is in the 
case of patients with HF and preserved EF 
(HFpEF). These patients do not have per-
manent HF. Their fluid overload is transient 
and can be reversed. 

If the size of the FV is large and there is no 
expansion of the FV, the overload is severe, 
with most likely pulmonary hypertension. 
The pulmonary artery mean pressure would 
be above 20mmHg. Even so, the enlarge-
ment of the FV could be reversed and the 
FV goes back to its normal size when there 
is sufficient removal of intravascular fluid 
(stressed and unstressed volume). 

Some patients with structural heart disease 
(valvular stenosis or regurgitation, dilated 
cardiomyopathy, etc.) require high pulmo-
nary artery pressure in order to keep a decent 
cardiac output. In these patients, the enlarged 
size of the FV is needed. The above classifi-
cation of patients with HF is listed in table 3.

 Table 3. New Classification of Heart 
Failure Patients 

A. Normal patient  Normal EF, size 
of FV and expansion of FV
B. Early reversible stage of diastolic dys-

function or HFpEF: Normal EF, enlarged size 
of FV and normal expansion of FV
C. Early reversible stage of systolic dys-

function: Low EF, enlarged size of SFV and 
normal expansion of FV
D. Advanced reversible stage of diastolic 

dysfunction: Normal EF, enlarged size of FV 
and abnormal expansion of FV
E. Advanced reversible stage of systolic 

dysfunction: Low EF, enlarged size of FV and 
abnormal expansion of FV
F. Severe advanced stage of diastolic dys-

function: Normal EF, enlarged (not reversible) 
size of SFV and abnormal (not reversible) ex-
pansion of FV
G. Severe advanced reversible stage of 

systolic dysfunction: Low EF, enlarged (not 
reversible) size of SFV and abnormal (not re-
versible) expansion of FV

APPLICATION 2  

Fluid status in patients with co-morbidities 
There are many patients in whom the physical 
examination of liver congestion, abdominal 
wall infiltration, dependent area edema could 
not be accurately evaluated. These patients 
could have previous cardiac problems such as 
coronary bypass graft surgery, or surgical or 
percutaneous valvular procedure or when the 
patient is bed-ridden.  In these patients, the 
SEFV test is very sensitive in confirming their 
volume status (euvolemic or hypervolemic), 
even when these patients are still asymptomat-
ic. This SEFV test is also very useful in differen-
tiating the causes of shortness of breath (SOB) 
or fatigue or edema in patients with concom-
itant chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), renal failure with or without dialysis, 
severe obesity etc. In these situations, the SEFV 
could confirm the presence of absence of fluid 
overload and by doing so, help the clinical inter-
pretation of SOB from COPD, pulmonary hy-
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pertension, HF with or without fluid overload.  

APPLICATION 3  Removal of the Extra 
Fluid With the use of diuretics, fluid is 
removed from the stressed volume, from the 
veins where the transmural pressure is higher 
than zero. The diuretics have no direct effect 
on unstressed volume where the transmural 
pressure is less than zero.  Mechanism of Fluid 
Evacuation from the Cutaneous Veins: The 
Alpha 1- and alpha-2-adrenergic receptors 

The splanchnic and cutaneous veins have a 
high population of alpha 1- and alpha-2-ad-
renergic receptors and therefore are highly 
sensitive to adrenergic stimulation, contrary 
to skeletal muscle veins, which have relative-
ly insignificant sympathetic innervation. So in 
any patients with or without HF, the alpha ag-
onists act by constricting the cutaneous veins 
and shunting the blood to the stressed venous 
compartment in order to increase preload, 
then indirectly the cardiac output. By con-
stricting the cutaneous veins, the alpha ag-
onists move the blood to the veins and so to 
the right heart and can aggravate HF if the 
venous compartment is maximally filled. This 
observation could explain the negative effect 
of the alpha blockers (mainly doxazosin) in 
studies with HF resulting in worsening of HF. 

When the patients receive betablockers, the 
blocking of the beta receptors leave the vaso-
constrictive actions of the alpha receptors un-
opposed so the blood is pushed towards the 
veins. This is the long term beneficial effect 
of BB in HF patients.  This observation could 
explain the early worsening of HF when the 
patients were initiated with BB. With similar 
mechanisms, the patients on ACEI undergo 
similar fluid removal by constricting the cuta-
neous veins 

CONCLUSIONS 

In the diagnosis and treatment of HF, we 
need to evaluate accurately the intravas-
cular status (mainly venous) fluid status 
and start treatment of HF at the early stage 
even the patient is still asymptomatic. The 
SEFV test can help us to do that. Once 
the patient is diagnosed of having imbal-
ance in the fluid status, besides diuretics, 
evidence based medications such as an-
giotensin converting enzyme inhibitor or 
angiotensin receptor blocker, or valsartan 
and neprilysin inhibitor sacubitril should 
be used to treat the cause triggering ven-
tricular dysfunction.  The mechanism of 
these drugs is to cause vasoconstriction 
and shift the fluid to the venous system 
(stressed volume) so it can be removed. 
This is why adherence to guideline man-
agement would help the patients with HF 
in the short and long term management.   
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Trong bài “Y Đức đâu xa” TS Thoại có 
dẫn “8 tội thầy thuốc cần phải tránh” 

của Hải Thượng Lãn Ông, tôi nhận thấy 
rằng trong hoàn cảnh hiện tại ở các bệnh 
viện hay phòng khám VN, hầu hết các BS 
đều phạm không ít thì nhiều các «tội» này!

Thử hỏi tại sao? 20, 30 năm về trước đời 
sống khó khăn, mọi người phải chật vật 
kiếm sống, bản thân người BS cũng như 
mọi người khác cũng phải “có thực mới vực 
được đạo”, cũng phải nuôi vợ, nuôi con nên 
đôi khi phải “nhắm mắt đưa chân”, nhiều 
khi biết mình làm không đúng nhưng vợ 
đói con đau bụng cồn cào nên “bản năng 
sinh tồn”của con người trỗi dậy phải chọn 
là “mình phải sống trước đã,” mọi chuyện 
khác tính sau! Thế nhưng cũng có những 
BS cam chịu đói nghèo quyết không làm 
hoen ố “y đức” hay nói một cách rộng 
rãi hơn là quyết không làm hoen ố “đạo 
đức con người”, có người thì “đói quá 
đầu gối phải bò” nhưng còn biết gìn giữ 
lương tâm, chọn lựa “điều sai” cũng còn 
biết nương tay cho người nghèo kẻ khổ. 
Nhưng những BS khác thì chẳng thiết nghĩ 
đến người khác, “ai chết mặc ai, tiền thầy 
bỏ túi”, cứ nghĩ đến mình trước hết, tốn 
công tốn của ăn học (lắm khi có ăn có học 
nhưng khả năng vẫn rất khiêm tốn) bây giờ 
phải có địa vị, đời sống hơn mọi người…

Đó là giai đoạn khó khăn, đời sống tinh 
thần lẫn vật chất rất yếu kém, thôi thì cứ cho 
là “bần cùng sinh đạo tặc” (nhưng lúc người 
có học trở thành đạo tặc thì là một hiểm họa 
cho xã hội). Bây giờ khó khăn qua rồi, đời 
sống đã cải thiện rất nhiều, thu nhập cho một 
cuộc sống bình thường không còn là một 
mối lo thường trực nữa, thế mà những “tội 
cần phải tránh” có giảm bớt được phần nào 
chăng? Theo tôi thấy thì chẳng giảm được 

chút nào mà lại có chiều hướng tăng thêm… 
Những điều sai trái, gian dối, lạm dụng, lừa đảo 
vẫn còn đầy dẫy trong ngành y tế nhưng dưới 
nhiều dạng tinh vi hơn, được “sơn son, thếp 
vàng” tích cực hơn, được tổ chức chặt chẽ hơn .

Thử hỏi tại sao? hết nghèo hết đói rồi, chức 
phận, tiền bạc đều không thiếu, chuyên môn 
cũng có cơ hội cập nhật với thế giới (không còn 
hoặc rất ít tình trạng “ếch ngồi đáy giếng…”), 
thế sao vấn đề Y Đức lại càng được đề cập đến 
nhiều hơn bao giờ hết? Có phải chăng là vì cái 
“bản năng ganh tỵ” trỗi dậy trong mọi người: 

-Có “của ăn” rồi bây giờ phải nghĩ đến “của để”. 
  -Hàng xóm mới tậu xe hơi, vậy thì mình 
ít nhất cũng phải chơi một chiếc cho bằng 
người ta nếu không thì cũng phải hơn. 
  -Nhà cửa có rồi nhưng không được thoải 
mái lắm, vậy thì phải lên “villa”cho nó hoành 
tráng! Rồi lại sinh ra chơi cây kiểng, cá 
kiểng, nuôi chó Ngao nuôi mèo đặc chủng… 
  -Con cái học hành đỗ đạt hết rồi nhưng 
cũng phải «tậu» một cái bằng ở nước 
ngoài cho nở mặt nở mày với mọi người. 
  -Sinh hoạt hàng ngày thì cũng phải xài một 
con iPhone, gởi nhận e-mail bằng iPad. v.v. 

Nhưng có mấy ai phát huy cái “bản năng 
ganh tỵ” đó bằng việc thấy rằng “biển học bao 
la” mình phải học thêm nữa cho bằng hoặc 
hơn người ta? Cải tiến công việc khám bệnh 
ra đơn hàng ngày làm sao cho hiệu lực hơn đỡ 
tốn kém hơn cho bệnh nhân? “Bán”khả năng 
của mình với “giá phải chăng” để đỡ bớt gánh 
nặng cho bệnh nhân chứ không phải chỉ nhắm 
vào lợi nhuận mà “treo đầu heo bán thịt chó”.

Tôi hoàn toàn đồng ý là “có làm có hưởng” 
(tôi muốn khuyến khích mọi người trong chiều 
hướng này) nhưng khinh bỉ những người 

Nhân đọc bài “Y Đức đâu xa”của Tiến Sĩ Trần Bá Thoại
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“hưởng nhiều mà làm dối”, “lòe bịp” bệnh 
nhân để hưởng lợi bằng những gì mà bản thân 
mình không có được một cách chính đáng! 

Tại sao hết bần cùng rồi mà vẫn còn đạo tặc? 
Tại sao phú quý hơn xưa xa mà lại quên hết lễ 
nghĩa? Tại sao sẵn sàng đánh đổi nhân phẩm, 
danh dự của mình để lấy sự hào nhoáng bên 
ngoài? Tôi tin chắc rằng mọi người đều thấy và 
biết rõ ở đâu là y đức, làm sao để tránh được 
những điều sai trái nhưng có lẽ trí nhớ có phần 
giới hạn (cho những điều này) nên vẫn “bình 
chân như vại”trong luồng nước dơ bẩn đó. 

Bản chất con người thường hay thích lời khen 
mà bỏ ngoài tai những điều chỉ trích, ít người 
thấy rằng những lời khen ngợi chỉ làm mình 
“ngủ quên trên chiến thắng” và ít làm cho mình 
tiến thêm nữa, trái lại những lời chỉ trích nếu ta 
bình tĩnh đón nhận thì là một bài học quý giá để 
đánh giá được cho những gì mình làm, để  biết 
mà sửa đổi hoặc để biết giá trị con người thực sự 
của tác giả những điều chỉ trích đó như thế nào. 

Tâm lý chung của con người là thấy người ta 
làm (sai) được mà mình không làm là “ngu”, xếp 
hàng mà chen ngang được vài chỗ là đã thấy “tự 
hào” lắm rồi, nhưng họ đâu có biết rằng từ những 
“thói quen” nhỏ nhặt đó mà nảy sinh những tác 
hại vô lường về sau. Không có gì đúng bằng câu 

“Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng khinh 
thường việc thiện nhỏ mà không làm…” 

Thậm chí đến việc BS làm bừa làm ẩu 
đến chết bệnh nhân rồi lại đem vứt xác bệnh 
nhân đi để phi tang việc làm của mình... 
những việc như vậy không phải là một lỗi 
lầm, sai trái hay là một BS có y đức kém, 
mà là một tội ác.

Cũng may là không phải mọi người, mọi 
chuyện đều đen tối như vậy hết, trong đời 
sống hàng ngày vẫn còn có biết bao nhiêu 
tấm gương đẹp, vẫn có rất nhiều BS tận tụy 
với y nghiệp và có nhiều lòng nhân ái.

Tóm lại nếu mọi người biết được rằng 
“Giá trị của con người không phải chỉ ở địa 
vị, tiền tài, hay sự hào nhoáng bên ngoài 
mà là đạo đức và danh dự chìm ẩn bên 
trong mỗi người mới là căn bản của môt sự 
“thành công” đúng nghĩa”, thì đâu ai cần 
bàn đến “y đức” nữa làm gì.

Nguyễn Trọng Thảo
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đường Hollywood, bỗng nhiên có một 
chiếc xe đỏ mui trần vượt trước mặt Lâm. 
Anh chàng Mỹ trắng, rất trẻ đang lái xe, 
quay đầu lại và nhìn chăm chăm vào Lâm. 
Anh ta đậu xe sát lề đường và tiến tới Lâm, 
mặt tươi hẳn lên và nụ cười toe toét:

-”Ồ, mày rất đẹp trai. Tao là casting di-
rector cho một hãng phim. Đây là business 
card của tao. Mày cần gì hãy gọi cho tao 
nhé!”

Lâm biết mình đẹp trai nhưng không 
nghĩ là mình sẽ đi đóng phim. Ở Cali 
Lâm quen rất nhiều người, Mỹ trắng 
có, người Mễ có, người VN có ...

Tuần nào cũng đi bar và cuối đêm lên giường 
với một anh chàng đẹp trai và lực lưỡng.

Ba tháng nay Lâm thấy mệt trong người, 
gầy đi rất nhiều. Đi xét nghiệm máu họ 
bảo Lâm bị HIV dương tính. Họ khuyên 
Lâm đi khám thường xuyên và lấy thuốc 
uống. Thời ấy chỉ có một thứ thuốc trị 
HIV là AZT. Gia đình biết tin này. Mẹ 
Lâm thì chửi và đuổi Lâm ra khỏi nhà:

-”Tao không có con như mày. Đồ pê đê! 
Có thuốc gì chích cho tụi bây chết hết đi.”

Lâm bấy lâu nay không đi làm việc. 
Người chị cả tìm thuê một căn hộ nhỏ cho 
Lâm ra ngoài ở. Mỗi ngày chị xách ga men 
cơm đến, để trước cửa căn hộ của Lâm và 
bỏ chạy về. Lâm vừa kể vừa khóc:

-”Peter, mày có biết không, tất cả mọi 
người trong gia đình tao xem tao như một 
người cùi hủi. Họ xa lánh tao và không dám 
đụng tay tao, sợ bị lây nhiễm.”

Đi công tác với chương trình HIV/AIDS 
ở Mỹ và ở VN, tôi có dịp gặp nhiều 

trường hợp đáng thương của những người 
xấu số bị nhiễm căn bệnh của thế kỷ.

Năm 1997. San Francisco, 2 giờ sáng.

Peter đứng đợi trước cửa một gay bar trên 
đường Polk. Lâm, một chàng trai VN tiến 
tới và nói nhỏ nhẹ:
-”Anh đợi ai vậy? Cho tôi quá giang về nhà 

được không?”
-”Tôi đợi Paul hơn nửa tiếng mà không 

thấy nó. Anh có thấy Paul ở trong bar 
không?” Peter hỏi lại.
-Lâm: “Trong đó chỉ còn có vài người. 

Hình như Paul ra về lâu rồi.”
Peter thấy Lâm nhiều lần hay đến quán bar 

này, cũng muốn làm quen kết bạn. Peter chạy 
đi lấy xe đậu ở parking lot và trở lại đón Lâm. 

Về đến nhà, Lâm mời Peter lên phòng. Chỉ 
là một studio nhỏ trên đường Eddie. Lâm đi 
vào buồng tắm thay áo quần và Peter ngồi 
đợi trên giường. Peter cầm lọ thuốc trên bàn 
nhỏ cạnh giường và đọc những dòng chữ : 

Azidothymidine(AZT) , 400 mg. Take 
one tablet by mouth every 4 hours.

Lâm vừa ở trong buồng tắm đi ra,thấy 
Peter để lọ thuốc xuống bàn. Biết không thể 
giấu bệnh lâu nay, Lâm bắt đầu kể:

Lâm năm nay 24 tuổi mới tới Mỹ được hai 
năm rồi. Ở VN Lâm đã biết yêu con trai từ lúc 
15 tuổi nhưng không dám công khai bản năng 
đồng tính với gia đình và bạn bè trong trường.

Có một lần Lâm đi xuống Los Angeles 
đi chơi với bạn bè. Khi băng ngang qua 

Lâm, hôm nay là ngày giỗ của mày
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Peter vẫn thường lui tới nhà Lâm, hỏi thăm 
sức khoẻ của Lâm. Có bữa thì lái xe đưa Lâm 
đi ra ngoài ăn. Có bữa thì mua đồ ăn về nấu cho 
hai người ăn. 

Một ngày kia Lâm đề nghị Peter lái xe lên 
San Francisco General Hospital. Tầng lầu trên 
hết dành cho những người bị AIDS. Bệnh nhân 
gầy ốm chỉ còn da bọc xương, mắt lờ đờ không 
hồn. Lâm nói:

-”Có mấy lần tao bị nhập viện ở đây và tao 
tưởng tao ra đi vĩnh viễn. Tao có quen một 
thằng Asian nằm cạnh giường tao, nó cũng đẹp 
trai nhưng nó xanh xao hơn tao. Tới đây tao 
giới thiệu cho mày biết nó.”

Sau khi viếng thăm bệnh viện Peter về lại nhà 
Lâm, ngồi lại một chút chờ chị hai của Lâm 
đem cơm chiều đến. Có tiếng xào xạt ngoài 
cửa. Lâm đứng dậy, đi chậm chạp, một cách 
yếu ớt và mở cửa cúi xuống bưng hai tay cái ga 
men cơm.

Tháng 9, năm 1997. 

Peter bận đi công tác xa. Trở về lại studio của 
Lâm mới biết chủ nhà đã cho người khác mướn. 
Peter chạy lên San Francisco General Hospital. 
Cô y tá nói Lâm đã trút hơi thở cuối cùng cách 
đây một tuần. 

Viết để tặng những cha mẹ có con cái là gay/ 
lesbian.

Nhân dịp ngày Lễ của Mẹ.
Trần Lương Hoa YKH 5

There was a time when the phone rang
My soul responded but my hand delayed 
the moment you started greeting
As the fear mounted
I did not know what horizon we would search
What depth we would go to find the beginning of 

a question.
I did not know how much soul searching would be 

involved
whether I had the strength that particular day to 

follow your drift.
So many questions we asked. 
So few answers we found!
Yet each call you made filled my day with fear and 

savage joy.
Now you are gone and my line went dead
Who will talk to me about God, and Hell, and Hell 

on earth
Who will talk to me about sin and redemption?
I  reread the books we read together
turning the yellowed pages.
I walk alone among the live oaks 
Thinking about so much exploration 
So much pain we shared. 
All I can do is to look at the people you loved
Who feel the same way the emptiness around us. 
All I can do is to listen to their excited litanies of 

the joys in time past.
But there will be an end to all this
When the stars shine around us
When the suns and the moons revolve under our 

feet
Among the fleecy flocks of white clouds.
And then we will renew our discussions
Momentarily interrupted.
Then there will be fewer questions 
and many more answers.
There will be more light than darkness;
There will be more shine than rain.
I will stand and contemplate  a beautiful soul 

chiseled by our Maker;
And those who loved you and missed you
Will sing in unison. To the music of angels.

André Nguyễn Văn Châu

In Memoriam
To my friend Nguyễn Văn Vĩnh
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quan, có gan làm giàu,” hay “phú quý sinh 
lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc,” những câu 
nầy muốn xóa đi cái tính “chủ động” của sự 
thành công hay thất bại của mỗi người và 
chỉ nâng cao những “yếu tố ngoại vi” tác 
động lên mỗi người để tạo ra sự thịnh suy!

Nhưng ngay cả việc chấp nhận tác động 
ngoại vi lấn át tính chủ động trong mỗi 
người, người ta cũng không còn giải thích 
được cho không nhỏ những trường hợp nổi 
bật trong xã hội VN hiện nay:

-Cha mẹ, ông bà làm toàn việc thất đức 
nhưng con cháu vẫn là quan to chức 
lớn và tiếp tục con đường “hoạn lộ thất 
đức” thênh thang vạch sẵn. Cha mẹ ông 
bà tu nhân tích đức nhưng con cháu vẫn 
“Trần Minh khố chuối”!
-Người gan teo, mật nhỏ nhưng vẫn 
giàu sụ, tiền vẫn rơi từ trên trời xuống 
như mưa lũ mùa đông!

-Người gan dạ, có chí làm ăn nhưng vẫn 
gặt hái từ thất bại này đến thất bại khác.

-Người phú quý nhưng lễ nghĩa cố tìm 
vẫn không thấy, lỗ mãng, hung hăng, 
hỗn láo còn hơn cả thứ “đá cá lăn dưa” 
ngoài đường.

-Là người bần cùng nhưng “giấy rách 
vẫn giữ lấy lề,” chịu khó chịu khổ, 
không hề làm gì hoen ố đến thanh danh 
phẩm giá con người.

Nếu như vậy thì là chỉ do cái tính “chủ 
động” đã tác động lên những trường hợp 
đó? Cũng không phải như vậy nốt! Những 
yếu tố chủ quan và khách quan của xã hội, 
của đời sống hiện nay là gì để có thể tạo nên 

Cuộc đời con người so với thiên nhiên thì 
cũng như 4 mùa: lúc mới sinh là mùa 

Xuân, cây cỏ đâm chồi, trăm hoa đua nở... 
đến lúc trưởng thành là mùa Hè ấm áp, trời 
cao trong xanh, ánh nắng rực rỡ, thú vật cây 
cối vươn đầy sức sống, bước vào đời với tất 
cả tiềm năng, kỳ vọng, với tất cả khả năng 
sẵn có và kinh nghiệm tích lũy... đến tuổi 
lục tuần trở đi thì như bắt đầu mùa Thu, trời 
khi mưa khi nắng, lác đác lá vàng rơi rụng! 
Và đến lúc “gần đất xa trời” thì như mùa 
Đông lạnh lẽo, vạn vật không còn sung mãn 
tươi tốt, bầu trời không còn trong xanh mà 
chỉ còn một màu xám lạnh lẽo...

Thế nhưng ngoài 4 mùa tiếp diễn tượng 
trưng cho 1 đời người thì 4 mùa Xuân Hạ 
Thu Đông cũng còn tượng trưng cho diễn 
biến trong đời sống mỗi người trên phương 
diện thành đạt, tình cảm hay vật chất nữa. 
Trên các phương diện này thì thứ tự diễn 
biến không còn tuân theo định luật tự nhiên 
là Xuân Hạ Thu Đông và thời gian tác động 
cũng không nhất định, dài ngắn không 
chừng, từ Xuân chuyển trực tiếp qua Đông 
hay từ mùa Thu buồn bã bước hẳn sang 
mùa Hạ rực rỡ nắng vàng trong chốc lát!

Sự đổi mùa trong đời sống tình cảm, vật 
chất hay sự thành đạt nói nôm na là “lên 
voi xuống chó” hay nói cho văn chương 
một chút là “sự thịnh suy” của đời người, 
mà cường độ và thời gian cho mỗi người 
không ai giống ai mặc dầu có thể là ở 
trong cùng một “bối cảnh”... Cái “thịnh” 
cái “suy” của mỗi người tùy thuộc rất 
nhiều vào cá tính, khả năng và nền giáo 
dục hấp thu được, ngoài ra cũng không 
quên được một phần nhỏ là do “may mắn”.

Người xưa thường nói “có phước làm 

Xuân Hạ Thu Đông của một đời người…
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những “thành phẩm độc đáo” như vậy?

-Yếu tố khách quan: nền tảng xã hội không 
có, mọi thứ đều dựa trên những giá trị 
“hoang tưởng”, từ kinh tế đến giáo dục, từ 
gia đình đến xã hội, mỗi cá nhân mỗi tập 
thể tự tạo cho mình một “cái nhìn khách 
quan” để làm phông màn cho chính mình 
mà không dựa được trên một căn bản hay 
một giá trị nhất định nào cả. Cái gì cũng 
có thể mua được và cái gì cũng có thể bán 
được!

-Yếu tố chủ quan: sự thành công không thể 
đánh giá được qua khả năng hay lý trí của 
từng người, mà qua sự “khôn khéo” (biết 
lọc lừa, biết tráo trở),  “mềm dẻo” (biết luồn 
cúi, biết đi đêm), sự “nắm bắt” thời cơ (ngay 
cả thời cơ “phi nghĩa” và “phi nhân”).

Tiến trình “nhân hoá” đã trải qua hàng triệu 
năm, từ thuở “ăn lông ở lỗ”,  “ăn thịt đồng 
loại” cho đến con người văn minh ngày nay, 
“nhân tính” đã xoá bỏ được hoàn toàn “thú 
tính” của con người không? Hay “thú tính” 
chỉ ở tình trạng “Đông Miên”  (hibernation) 
và một ngày nào đó với một yếu tố kích động 
ngoại vi (hay nội vi?) cái thú tính này sẽ trỗi 
dậy và tạo nên cái “thịnh đáng nguyền rủa” ?

Những thay đổi “chắp vá” trong tư duy hay 
hành động của mỗi người tuy là “chắp vá” 
nhưng cũng có được cái gọi là “bắt đầu”, nhưng 
tiếc thay những thay đổi đó ví như một ngôi nhà 
đã bị mối mọt từ lâu nay chỉ thay thế một số cột, 
kèo hư nát (thấy rõ) nhưng ngôi nhà vẫn còn đó, 
mối mọt vẫn tiếp tục đục khoét và một ngày nào 
đó ngôi nhà sẽ trở thành một đống gạch đổ nát.

Muốn có mùa Xuân trong cuộc sống thì phải 
mạnh dạn ươm trồng cây hoa, như vậy thì mới 
có việc “đâm chồi nảy lộc” được, muốn có mùa 
Hạ ấm áp đầy sinh khí thì đừng có chui rúc mãi 
dưới đáy giếng để chỉ “thấy trời bằng vung” mà 

phải vươn vai đứng thẳng, nhìn thẳng vào 
bầu trời trong xanh mà tính chuyện chắp 
cánh bay xa, mà duy trì nắng ấm, mà đẩy lùi 
mưa gió, mà tính chuyện sưởi ấm khi Đông 
sang, có như vậy thì mùa Thu ảm đạm, mùa 
Đông lạnh lẽo mới rút ngắn lại và nhường 
chỗ cho mùa Xuân mùa Hạ, làm rực rỡ cho 
cuộc sống, làm hưng thịnh từ con người 
đến xã hội, xóa đi được phần nào những 
suy thoái đã đâm mầm mọc rễ lâu nay.

Xuân Hạ Thu Đông của một đời người là 
định luật thiên nhiên, nhưng Xuân Hạ Thu 
Đông của cuộc sống thì vẫn còn trong tầm 
tay của mỗi người, nếu mình tự nhận biết 
được “cái 4 mùa” trong cuộc sống của mình 
thì đã là một điều hay và là một nền tảng 
vững chắc cho sự thành công tương lai.

Sự thành công của một cá nhân có thể 
thực hiện được qua một đời người, nhưng 
tạo được mùa Xuân mùa Hạ, đẩy lùi được 
mùa Thu mùa Đông cho cả xã hội thì phải 
qua nhiều thế hệ và với điều kiện là mỗi 
người phải kiên trì đóng góp một tay.

Nhưng nếu thấy đường xa mà ngại bước, 
núi cao mà không trèo thì rồi quanh quẩn 
cũng chỉ là “cỏ mọc ven đường” chứ 
không bao giờ có được cây Tùng cây Bách 
chứ đừng nói chi là rừng xanh bách thú.

Bước qua tuổi lục tuần, nhìn lại Xuân Hạ 
Thu Đông mà chẳng vui cũng chẳng buồn, 
chỉ lo cho lớp trẻ sau này có còn chăng được 
những ngày Xuân tươi thắm, những ngày 
nắng Hạ rực rỡ? Hay sẽ bị cuốn trôi vào 
giòng nước lũ của một số người vô luân mà 
mất đi những gì cao quý của một con người?

Nguyễn Trọng Thảo
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 Thế Giới Bình Đẳng

“Mọi con người sinh ra đều bình đẳng…” 
là một cái nhìn đầy nhân bản trong Tuyên 
Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ. Trong thực tế 
chúng ta được sinh ra không hoàn toàn 
bình đẳng. Một em bé sinh ra suy nhược, 
thiểu năng hoặc với các bệnh bẩm sinh như 
Down/Bipolar/Autism/other Retard syn-
dromes/problems…, hoặc lớn lên trong một 
gia đình nghèo, trong khu ổ chuột, đầy dẫy 
tội phạm… thật khó có cơ hội đồng đều để 
đạt được thành công/hạnh phúc như các trẻ 
em bình thường/khỏe mạnh/thông minh, 
bẩm sinh siêng năng cần mẫn, hoặc được 
trưởng dưỡng từ một gia đình có thể cho 
các em đủ các điều kiện cần thiết… Cơ hội 
không đồng đều này sẽ dẫn đến cách biệt 
trong quá trình tích lũy kiến thức, của cải và 
do đó dẫn đến cách biệt về quyền lực và sức 
mạnh. Một cách tự nhiên, với kiến thức và 
thông tin tốt hơn từ giới có lợi thế, hố cách 
biệt sẽ càng ngày càng được đào sâu … 

Có lẽ con người chúng ta chỉ có thể thoải 
mái mĩm cười khi chung quanh được vui 

vẻ.
Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn khi môi 
trường chung quanh no đủ, an toàn hơn. Có lẽ 
chúng ta muốn con cái lớn lên trong một môi 
trường trong sạch, ít tội phạm.

Có lẽ vì vậy mà chúng ta, toàn bộ tri thức 
của nhân loại, luôn mò mẫm tìm kiếm một 
cấu trúc xã hội tương đối ít cách biệt, do đó 
có tính nhân bản hơn. Hoa Kỳ, Canada, và các 
quốc gia phát triển Tây phương… dù chưa bao 
giờ hoàn chỉnh, là những biểu hiệu của những 
nỗ lực này. (Cũng thiệt khó, giới giàu có luôn 
có cả sư đoàn CPA/Lawyers sau lưng bảo vệ, 
hướng dẫn… để có những kết quả tốt hơn.)

 Sự phát triển ngoạn mục của Internet,  IT, Ro-
botics/Automation, GPS/Navigation system, 

Drones, 3D printing…  là những cuộc cách 
mạng vô tiền khoáng hậu làm đảo lộn mọi “trật 
tự”  với tốc độ chóng mặt.  Chỉ trong một thời 
gian ngắn nhiều giá trị và khái niệm phải thay 
đổi. Nhiều kỹ thuật nhanh chóng trở thành 
lỗi thời. Nhiều business sụp đổ.  Các công 
ty sản xuất Telex, Fax, Calculators, đồng hồ, 

Bản chất của thế giới, sự tiến bộ nhanh chóng của hiện đại 
hoá toàn cầu đã không còn làm chúng ta kinh ngạc như thế 
kỷ trước. Kiến thức và suy tư về đời sống cũng thay đổi, nhưng 
cách “phản ứng” của chúng ta mới khoác lên cho nó ý nghĩa, 
ấy là giử phẩm cách và lòng bao dung, hoặc chúng ta sẽ mất 
hết mọi giá trị tinh thần. 

“Lời quê góp nhặt dông dài” xoáy vào nhau qua bốn ý chính. 
Thế giới bình đẳng khi những người giàu có và may mắn trao 
một nụ cười cho người khác. Bản chất của hiện tượng nên là 
một tương đối trong mọi phán xét. Kiểm soát tương lai nên 
dựa vào thiện ý hôm nay. Cuối cùng, thành kiến là điều cần 
phải suy nghĩ để mổi một chúng ta sống hoàn hão hơn. 

BBT xin giới thiệu và cám ơn tác giả.

Lời Quê Góp Nhặt Dông Dài…(*)
Hồ Đăng Thuận
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film Kodak, printing machines, papers, inks… 
in troubles. Nhiều ngành dịch vụ cũng ngắc 
ngoải. Lấy một ví dụ nhỏ trong ngành chứng 
khoán Hoa Kỳ. Vào đầu thập niên 90, một 
Security Broker trung bình tính công khoảng 
$150-$200 cho một trading ticket. Một “unpro-
ductive” broker chỉ cần 4 trading tickets/ngày 
là đủ sống vương giả (vd 4 ticket tradings: Sell 
Apple/Buy Amazon and Sell Xerox/Buy UPS). 
Với sự ra đời của Internet rồi Online trading, 
giá trading ticket sụt dốc thê thảm. Từ $150 
xuống $50, rồi $35, rồi… $15, (nhưng vẫn còn 
khá đắt so với $7.00/ticket của Online Trading 
như của Charles Schwab hay Ameritrade, vào 
năm 2016). Nhiều brokerage firms giàu có lên, 
nhiều Secutiry brokers đi… đạp xe thồ! 

Với sự cạnh tranh của robots, một kẻ giúp 
việc thông minh, chính xác, không bao giờ biết 
mệt mỏi, làm việc có hiệu quả hơn, sẵn sàng 
làm mọi công việc bẩn thỉu hay nguy hiểm 
mà không đòi hỏi health/life insurance/401k, 
không than phiền, không nghiệp đoàn…, không 
riêng gì blue collar workers, mà white collar 
professionals cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. 
Trong tương lai không xa, nhiều ngành nghề sẽ 
biến mất hay biến dạng như Bác Sĩ, Luật Sư, 
Kế Toán… Kết quả, hằng chục/hằng trăm triệu 
người đủ mọi ngành nghề đã, đang và sẽ thất 
nghiệp nếu chúng ta không có một kế hoạch 
tái huấn luyện/giáo dục thích nghi để đáp ứng. 

 Điều này cũng cho thấy trong khi những kỹ 
thuật có tính cách mạng nói trên đem lại nhiều 
tiện nghi mới, cho đời sống nhiều quality với 
giá thành rẻ hơn (không phải chỉ vì do hàng 
Tàu rẻ nhờ xử dụng cheap labor incentive, 
bất chấp sự hủy hoại môi trường, và dân/nhân 
quyền), đồng thời chúng cũng mang lại những 
thách đố mới, đôi khi khá lớn. Những vấn đề 
xã hội phải đối diện trong tương lai gần, lại một 
lần nữa nhắc nhở, rằng những kẻ có may mắn 
nắm giữ kiến thức/thông tin, và như vậy quyền 
lực và sức mạnh, phải nỗ lực lending a helping 
hand cho những kẻ kém may mắn hơn trong cố 
gắng san bằng sự cách biệt. Chỉ lúc đó chúng 

ta và con cháu mới có thể hạnh phúc hơn.

 Bản Chất Thế Giới Hiện Tượng
 

Thường chúng ta nhìn/phán đoán sự vật/
hiện tượng trên quan điểm nhị nguyên: 
Tốt/Xấu, Nóng/Lạnh, Lành/Dữ, Đúng/
Sai, Quân Tử Kiếm/Nhạc Bất Quần, 
Đạo Tặc Hái Hoa/Điền Bá Quang.... 

 Khi nhìn như vậy, chúng ta đang tự giới hạn, 
và có thể không diễn tả trọn vẹn bản chất thật 
của vạn vật/hiện tượng/vũ trụ... Có lẽ, nên 
cho phép chúng ta nhìn rộng hơn một chút. 

 Đúng và Sai: Có ý nghĩa tương đối. 
Thường Đúng & Sai chỉ có ý nghĩa 
trong một khoảng thời gian/một nền 
văn hóa/một hệ thống qui chiếu... Có 
những điều Đúng ở hệ thống qui chiếu 
này nhưng Sai ở hệ thống qui chiếu kia. 

 Trong hình học Euclid, từ một điểm 
ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ 
một và chỉ một đường thẳng song song 
với đường thẳng đã cho. Nhưng với 
Riemann, không có khái niệm về đường 
thẳng, vì đường ngắn nhất nối hai điểm 
là một đường cong. Nói một cách khác, 
không có khái niệm về đường song song.

 Trong nhiều nền văn hóa, việc một phụ nữ 
ngủ với anh em của chồng là vô luân. Nhưng 
trong vài xã hội khác, điều này là tự nhiên. 

 Vừa Đúng Vừa Sai:  Một bó đuốc quay 
nhanh tạo nên một vòng tròn lửa. Vậy đây 
là một vòng tròn lửa hay chỉ là một bó 
đuốc? Bản chất của Ánh Sáng là một thí 
dụ khác. Bằng thí nghiệm & những dụng 
cụ đo lường, chúng ta có thể kết luận ánh 
sáng có bản chất khi thì hạt (particles) khi 
thì sóng (waves), hay vừa hạt vừa sóng. Để 
minh họa, có thể ví dụ dùng camera chụp 
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một đồng tiền hai mặt đang quay tít trong 
không gian (vạn vật trong tự nhiên luôn luôn 
chuyển động, không ngừng biến đổi). Tại 
nhiều thời điểm mình sẽ có những bức hình 
khác nhau, chụp được đồng tiền khi thì mặt 
này, khi mặt kia, nhưng không bao giờ mình 
chụp được hai mặt cùng lúc. Vô tình, (hay 
ngu dốt?) vì sự giới hạn của phương pháp 
đo lường và thiết kế thí nghiệm, quan sát 
viên đã áp đặt cho hiện tượng đồng tiền-hai-
mặt-đang-quay một bản chất. Nói một cách 
khác, mình đang là một quan sát viên với 
những áp đặt chủ quan tùy tiện (thiết kế thí 
nghiệm và phương pháp đo lường giới hạn), 
đang quan sát một đối tượng, chứ không 
hòa nhập vào chính đối tượng nên không 
thể “thấy” được trọn vẹn đối tượng Như Nó 
Đang Là. Làm thế nào thay đổi phương pháp 
& thiết kế thí nghiệm để hiểu rõ bản chất 
thực tại là cái mà khoa học tương lai cần. 

 Không Đúng Không Sai: Nhìn bầy sư tử 
đang tấn công bầy nai, hay một con cá sấu 
đang táp một chú hươu con, ta có thể thấy 
độc ác. Ta có sẽ cứu bầy nai hay chú hươu 
không? Khá nhiều ví dụ như vậy trong thiên 
nhiên, mà chúng ta có thể cho là sai, là vô đạo 
đức (immoral). Và có thể sanh tâm can thiệp!

 Thật ra, bản chất của các hiện tượng kia là 
phi đạo đức (non-moral), không đúng không 
sai. Thực tại vạn hữu là như vây, có mục đích 
nhằm thích ứng/thăng bằng môi sinh trong 
quá trình tiến hóa. Có thể nói, Đúng/Sai 
hay vô đạo đức là những phạm trù ta cố gán 
ghép cho hiện tượng với những suy nghĩ, 
qui ước, quan niệm đạo đức của con người. 

 Nỗ lực can thiệp vào thiên nhiên 
với những hiểu biết giới hạn và quan 
niệm lệch lạc có thể làm thay đổi 
trật tự vận hành của vũ trụ tự nhiên.

 Ý Nghĩa Nhân Quả, Cloning products/Ro-
bots/Trí Thông Minh Nhân Tạo: 

 Nhân Quả, Cloning & Robots

 Ý nghĩa sinh học: Ý nghĩa sinh học của Nhân 
& Quả không thay đổi. Nhân thế nào sẽ cho ra 
Quả thế đó. Ổi cho ra ổi, cam cho ra cam. Cùng 
genetic codes sẽ cho ra vô số genetically iden-
tical offsprings. Tương tự, cùng material/engi-
neering process/programing codes, vô số robots 
giống nhau sẽ được tạo ra từ một manuf. plan.

 Assuming all other conditions stay the same, 
DNA tracking trong trường hợp cloning chỉ 
có thể cho biết là, vd, cả ngàn cloning prod-
ucts này đến từ một orig. genetic code/set 
duy nhất. Tương tự cho trường hợp robots, 
chỉ có thể trace back để biết chúng được sản 
xuất từ Lab/Manuf./ Lot/ ngày sản xuất/ 
Process/ Programming Code nào,... thôi. 
Điều này cũng tương tự như tracing back 
genetic code của cả ngàn trái cây, thì chỉ có 
thể biết có trái cam, thuộc giống cam nào, 
trồng ở Texas hay Calif, hay...nhiều info. khác

 Việc tìm một trái cam specific nào gây đau 
bụng (hay một thằng robot phạm tội) sẽ involve 
một Nhân khác, vì duyên/điều kiện (conditions) 
đã khác (vd: một trái cam bị nhiễm bệnh).

Ý nghĩa Nhân Quả/Nghiệp đối với cloning 
products/Robots:
 

 Tự thân của các sản phẩm này không có 
khả năng tạo Nghiệp (ý/quyết định/hành 
động) cho đến khi chúng (cloning products) 
có một “Linh hồn/Soul” hay “Thần thức/
Consciousness” (tùy niềm tin, hai khái niệm 
hơi khác nhau), hay đã có một operating 
system/programming codes cài đặt và running 
(Robots). Loạn bàn hơn một tí, tưởng tượng:

 Soul/Linh hồn or consciousness/thần thức 
là những trường năng lượng (field of energy) 
mang thông tin (tưởng tượng sóng radio...). 
Nếu các Cloning products/Man/Animal không 
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có các trường-năng-lượng-mang-thông-tin 
này giúp execute các instructions/info mà 
nó (field) mang theo, thì chỉ là những sản 
phẩm “vô hồn” vô tích sự (vegetative state).  

Robots/computer/smartphone/computer-re-
lated gadgets... Each and every single one 
need(s) an operating system to run. Mỗi thứ cần 
install một operating system, either Window/
Safari/ Mac OS/ Android, ect… to run, to 
execute, to… live!

 (More interestingly, và là điều chúng ta đang 
tiến tới, tưởng tượng một computer trong quá 
trình vận hành bởi một “on-line” operating 
system từ cyberspace/cloud, có khả năng học 
hỏi, cập nhật và cải biến các thông tin mới để 
thích nghi/giải đáp những đòi hỏi mới, đồng 
thời tích lũy và cập nhật tức khắc tất cả trong 
hệ điều hành/operating system on-line này. 
Như vậy, khi phần hardware (computer) này 
hỏng/chết, vẫn hiện hữu một updated/learned/
more advanced operating system trên các đám 
mây/cloud điện tử, hay trên không gian ảo/
cyberspace. Chỉ cần mua một computer mới, 
download và install cái operating system đang 
ở trên đám mây đó là... bắt đầu một kiếp sống-
để-học-hỏi mới. Chết, như vậy không phải là 
điều đáng sợ!)

Một khi Cloning products/Man… đã có một 
operating system như vậy, nghĩa là các sản 
phẩm này đang “sống”, có khả năng suy nghĩ, 
quyết định, và hành động, nghĩa là có khả năng 
tạo nghiệp, vốn tuân theo những quy luật nhân 
quả phổ quát. 

Quy luật phổ quát: 
Trong ý nghĩa cơ học: In every action, there is 

an equal and opposite reaction/Newton’s 3rd law.

Trong ý nghĩa sinh học: nhân gì cho quả đó. 
Gene Cam cho cam, gene Lúa cho lúa.

Trong ý nghĩa nghiệp: làm lành, gặp lành. 
Làm ác gặp ác.

Điều thú vị của quy luật nhân quả là yếu 
tố thời gian. Trong khi có thể gặt lúa chỉ 6 
tháng sau ngày gieo hạt, thì sau khi gieo hạt 
cam tối thiểu 3 năm, ta mới có trái để ăn.

Quy luật nhân quả như vậy xác định chắc 
chắn một điều hết sức khoa học và công 
bằng: Gieo nhân gì chắc chắc sớm hay 
muộn, sẽ gặp quả đó.

 Genetic/Khoa Học có thể thay đổi Luật 
Nhân Quả?

 Tương quan Nhân Quả/Xấu Tốt, do đó 
Nghiệp (mang yếu tính thời gian) là một 
quá trình lập đi lập lại, nên hợp lực/resultant 
forces do chúng trùng trùng, khá phức tạp. 
Tuy nhiên, tính khoa học của quy luật nhân 
quả vẫn là cơ sở đáng tin cậy. Tùy bản chất 
(nature), Duyên/điều kiện (conditions), và 
tần số (frequency) lập đi lập lại của hành 
động, mà tương quan nhân quả, hay hợp lực 
(của) Nghiệp sẽ mạnh hơn hay yếu đi. Nói 
một cách khác Nghiệp luôn biến dịch, có 
thể thay đổi được.

Tưởng tượng một chiếc tàu đi trên sông 
Hương trong đêm tối đầy sương mù. Với 
tốc độ và phương hướng đã định, chắc 
chắn sẽ đụng cồn Hến trong 30 phút tới. 
Giả sử, thuyền được hướng dẫn bởi GPS/
Satelite, thuyền trưởng có thể thay đổi 
phương hướng/vận tốc để tránh cồn Hến.

GPS/Navigation Guide/Ý Chí của thuyền 
trưởng trong trường hợp này là trí tuệ, là kiến 
thức, vừa là thuận Duyên/right conditions 
để vị thuyền trưởng nỗ lực đổi hướng tự 
cứu, hay chuyển nghiệp. Vậy tàu đụng cồn 
hến hay không còn tùy các điều kiện ngoại 
lai và nội tại khác, vd: khoảng cách và vận 
tốc con tàu đối với cồn Hến, trang thiết bị 
GPS/Navigation, ý chí của thuyền trưởng…
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Tương tự, Nghiệp chuyển được hay 
không, nhiều hay ít, còn tùy bản chất và 
sức mạnh của Nghiệp. Đồng thời còn tùy 
vào kiến thức, trí tuệ, nỗ lực tự thân, cùng 
những Duyên/Conditions khác...

Như vậy, có thể coi nỗ lực và hiểu biết 
của con người, tiến bộ và kiến thức của 
khoa học, là yếu tố trí tuệ, là Duyên/Điều 
kiện… giúp họ tránh được những cồn Hến 
phía trước.

Không, Khoa Học không thay đổi Luật 
Nhân Quả/Nghiệp. Khoa Học giúp minh 
họa rõ nét hơn những quy luật này mà thôi.

Nhiều khi resultant force Nghiệp quá 
mạnh do trùng lập tích lũy từ muôn kiếp 
nên nỗ lực và trí tuệ một hai kiếp sống 
cũng khó thay đổi/chuyển di. Nhưng điều 
hứng khởi và tuyệt đẹp mà quy luật Nhân 
Quả mang lại là, dù ta khó có thể thay 
đổi quá khứ, nhưng với trí tuệ và ý chí, 
chắc chắn ta có thể kiểm soát tương lai, 
bằng những hành động hiện tại đang làm. 

Kiến Thức, Thành Kiến, và Sự Hiểu Biết

 Một học giả đến thăm nhà sư Nan-in. Vị 
sư rót trà đãi khách.
 Chén trà đã đầy nhưng vị sư vẫn tiếp rót. 
Nhà thông thái cất tiếng:
- Thưa Thầy, chén đã đầy, trà đã đổ cả ra 
ngoài. Vị sư từ tốn:
- Bạn đã đến đây với một đầu óc ngập tràn 
kiến thức. Như tách trà đã đầy, bạn vẫn tin 
là bạn sẽ nhận được thêm điều gì mới?

Kiến thức từ ký ức mà có. Từ thủa oe oe 
chào đời cho đến hiện tại, khối óc ghi lại và 
tích lũy mọi kinh nghiệm, ý thức và vô thức. 
Từ bầu vú hay tiếng ru của mẹ, lời giảng 
của Thầy Cô ở những lớp vỡ lòng, hình ảnh 
núi sông (ngay cả hình ảnh và mùi hương 
của một đóa hoa nở dưới trăng!), những vần 
thơ văn hay dở đọc đuợc, những âm thanh 

thê lương hay hùng tráng, những khái niệm 
và kinh nghiệm học hỏi và trải qua trong sách 
vở hay trường đời, về văn hóa, gia đình, bằng 
hữu, đôi lứa, tổ quốc... Mọi thứ. Tất cả những 
tích lũy ấy dần dà hình thành trong khối óc một 
cái “tôi”, một phóng ảnh của cái tôi và vũ trụ 
chung quanh. Tất cả những thứ ấy uốn nắn dần 
dà trong “tôi” một “nếp” suy nghĩ; một cơ cấu 
phòng vệ và phản ứng, có mục đích duy trì sự 
an toàn thể chất hay tâm lý. Quan điểm về nhân 
sinh, tương giao giữa con người và con người, 
giữa người và vũ trụ cũng từ đó hình thành. 

Trong tiến trình bị điều kiện hóa ấy, kiến 
thức thường hướng suy nghĩ và phản ứng theo 
“nếp”, theo một cái khung, theo thói quen hay 
thành kiến. Trong ý nghĩa ấy, tư duy trở thành 
tù hãm, khối óc trở thành nô lệ. Có những kiến 
thức có tính cơ bản, máy móc, và cần thiết. 
Như kiến thức về văn phạm và ngữ vựng tiếng 
Việt để có thể viết mấy giòng này. Kiến thức về 
đường đi từ nhà đến sở làm để không lạc lối. 
Kiến thức về cơ thể học cho nhà giải phẫu… 
Nhưng kiến thức sẽ trở thành chướng ngại 
trong tương giao, nhất là tương giao giữa người 
và người. Rất khó để nói tôi đến với bạn với 
một khối óc hoàn toàn tự do, với không một 
quan điểm có sẵn, không thành kiến. Tương 
tự, kiến thức bị điều kiện hóa ấy cũng là bức 
tường kiên cố ngăn con người thực sự hiểu biết 
thực tại khách quan. Euclid nói, từ một điểm 
ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ, một 
và chỉ một, đường thẳng song song với đường 
thẳng đã cho. Tiên đề ấy đã khống chế khối óc 
loài người, và khoa học, hơn 2,500 năm cho 
đến khi có Riemann, người đã mở đường cho 
những hiểu biết mới, gần với thực tại hơn, khi 
cho rằng, không có đường thẳng, và đường 
ngắn nhất để nối hai điểm là một đường cong. 
Đã bao ngàn năm con người vẫn cho rằng 
trái đất là trung tâm của vũ trụ, với mặt trời 
quay quanh nó. Để chống lại điều nghịch với 
thực tại ấy, Galileo đã trả giá với chính cuộc 
đời mình. Cả ngàn thí dụ khác để nói lên, kiến 
thức nhiều khi không những làm trở ngại cho 
hiểu biết thực sự, mà còn có tính hủy diệt. 
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Ôi, đánh đổ một thành kiến còn khó hơn phá 
vỡ một nguyên tử. (“We live in a world where it 
is easier to break an atom than a preconceived 
idea” - - Einstein)

 Rứa thì, như tách trà của Nan -in, kiến thức 
đã làm đầy, đã làm khối óc mất khả năng tỉnh 
thức. Kiến thức bị điều kiện hóa có thể làm 
chúng ta mất khả năng dung nạp, lắng nghe 
thông minh để hiểu biết thực tại, như nó đang là.

“Chứng ngộ” trong Zen là một kinh nghiệm 
trực tiếp, tức thì. Nhưng kinh nghiệm trực tiếp, 
tức thì này không tự dưng mà có. Hẳn là có khá 
nhiều người đã từng nhiều lần thức dậy trong 
đêm để ghi lại lời giải của một bài toán suy 
nghĩ trong ngày. A. Fleming có vẻ như tình cờ 
tìm ra Penicillin. Newton nhìn trái táo rơi và 
khám phá lực hấp dẫn vũ trụ. Có thể nói, tất cả 
những hiểu biết này đều chỉ xảy ra với những 
khối óc có chuẩn bị. Không có sự tình cờ. Mọi 
tình cờ đều là những ngẫu nhiên có chuẩn bị.  
Như một phản ứng hóa học, trong đó những 
hóa chất tham dự ban đầu (reactants) đã có sẵn, 
phản ứng sẽ xảy ra khi có một năng lực kích 
động (activation energy), hay một chất xúc 
tác (catalyst hay enzyme), hay đủ duyên (right 
conditions). Nỗ lực làm việc và tư duy vào vấn 
đề của Fleming và Newton là những hóa chất 
ban đầu, đám mốc màu xanh xuất hiện trong 
đĩa cấy và trái táo rơi là chất xúc tác, sản phẩm 
của phản ứng là Penicillin và Luật Hấp Dẫn.

Chứng ngộ trong Zen cũng vậy. Nỗ lực tư 
duy về một (hay nhiều) vấn đề cho đến khi mọi 
lý giải của tri thức và trí thông minh đều kiệt 
quệ, là những chuẩn bị cần thiết. Tiếng thét hay 
cú đập khủng khiếp của vị Thầy, hay đôi khi chỉ 
là hình ảnh một bóng nhạn vượt sông, một đóa 
hoa đang nở, là những duyên, xúc tác, cung cấp 
năng lực kích động cho “phản ứng” hiểu biết 
thực tại thành tựu.

 Hồ Đăng Thuận
(*) Nguyễn Du

K1: Tôn Thất Viên, Lê Đ. Thương, Lê Q Bảo, Ng Thanh Nhung (k41), Ng 
Văn Thuận, Đoàn Yến (ĐH 2015)

Kim (vợ Hạnh), Thân hữu, Hồng Loan và em là Hồng Vân, Tuyết Diễm, 
Thắng (chồng Diễm) (ĐH 2015 Grand Canyon)
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Đứng trái qua phải: Võ V Phác, Bảo 
Tiên, Đồng Sĩ Nam, Bửu Phụng, Phan 

Chánh Đức
Ngồi: Lê V Hùng 49, Hồ Đăng Thuận, 

Lại Đức Thuần (hình Tiệc Xuân nhà 
a/c Thuần 2017)

Chị Huỳnh, Chị Đệ, chị Hạnh, chị 
Phước (Trang)

Đứng: chị Trúc, chị La Thanh Thảo 
(ĐH 2016)

Chị Sum, Chị Chỉnh, Cô Tự, Chị Yến, 
chị Định, 

chị Thái, chị Lộc, chị Toàn (Bích Thọ), 
chị Thiện 

(M. Châu) (ĐH 2016)
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Hầu hết chúng ta đều nghe hay biết câu 
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…”, 

nhưng ở đây Kim mong được trình bày một câu 
chuyện cũng nhờ có Facebook mà Kim được 
gặp lại bạn học cũ đã xa nhau khoảng 44 năm 
(1972-2016) và đặc biệt nhứt là nhờ đó mà Kim 
có duyên với 3 mẹ con một động vật sắp diệt 
chủng ở Việt Nam có tên phổ thông là con cù 
lần. 

Trước khi kể câu chuyện, Kim xin mạn phép 
giới thiệu tổng quát về con cù lần. Cù lần có 2 loại:

 

                

Cù lần hoang dã (Hình của Nguyễn Vũ Khôi)      

Cù lần được làm thú cưng (Hình của Google)     

“Cu li lớn Nycticebus coucang lông mềm 
mại, màu nâu vàng đỏ, dọc sống lưng màu 
xám tro không liên tục. Ngực xám tro. Bụng 
vàng đỏ nhạt. Hông và chân sau đỏ hoe. Mùa 
sinh sản thường từ tháng 10 đến tháng 12. 
Mỗi lứa đẻ 1 – 2 con. Tuổi thọ: 12 – 14 năm. ” 
( N g u ồ n : h t t p : / / k h o a h o c . t v /

c u - l i - k e - n g u - n g a y - k h o n g - c h a n - 3 3 5 3 2 0 )

Cu li nhỏ (Nycticebus Pygmaeus) màu xám và trắng:

  

“Nơi sống chủ yếu của những loài này là 
rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Thức 
ăn chủ yếu là các loài côn trùng, bọ cánh 
cứng, quả cây, lá nõn cây, trứng chim và 
chim non trong tổ... Chúng sống trong tất cả 
các sinh cảnh rừng, kể cả rừng tre nứa, đồi 
cây bụi… Sống đơn độc, lặng lẽ, hoặc thành 
nhóm 3 – 4 con, di chuyển nhẹ nhàng, chuyền 
từ cành này sang cành khác. Ban ngày, 
chúng cuộn tròn mình lại ngủ trong lùm cây.

Việc di chuyển từ cây này qua cây khác để 
tìm thức ăn trong rừng rậm giữa lúc trời tối 
đen là công việc khó khăn. Với cu li, việc 

HỮU DUYÊN FACEBOOK NĂNG TƯƠNG NGỘ
Dr. Lý Văn Kim
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được một con cù lần và sẽ đem bán cho dân 
nhậu 600 ngàn đồng VN. Thương cho loài 
thú hiền sắp diệt chủng, Kim yêu cầu Thọ 
để lại cho Kim với giá 1 triệu đồng, nhưng 
tạm giữ để Kim kiếm người nhà từ Huế vào 
lấy.

Không ngờ, hai tuần sau thì con cù lần 
sinh ra hai con. Thọ thông báo cho Kim và 
Kim hứa sẽ trả thêm 500 ngàn thành 1 triệu 
rưỡi. Kim cố gắng kiếm người để đi vào 
làng Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa để đem 
ba mẹ con cù lần về Huế mà Kim sẽ làm 
lễ phóng sanh ở khu rừng thuộc tỉnh Thừa 
Thiên khi về thăm VN trong hai tháng sau, 
nhưng không ai chịu đi bởi sợ bị công an 
bắt tội vì cù lần là giống vật sắp diệt chủng 
nên bị cấm bẫy, bắt hay chuyên chở. Đến 
đầu tháng 5, Kim về Huế và quyết định yêu 
cầu Thọ thả ba mẹ con coi như phóng sanh 
ngay ở bìa rừng Khánh Sơn với quay băng 
video và sẽ trả cho Thọ hai triệu đồng.

Qua cuốn băng video kèm đây, với tình 
thương yêu thú vật hiền lương, chắc quý vị 
sẽ vừa xúc động vừa vui mừng rằng ba mẹ 
con được trở về đời sống hoang dã tự do 
trước kia. Dù gặp trở ngại của ánh sáng ban 
ngày mà tất cả cù lần sợ sệt và tránh né, 
cù lần mẹ quá phấn khởi, cố hết sức mình 
để leo thoăn thoắt lên dây, nhánh cây ven 
rừng. Kim và gia đình cảm thấy rất hạnh 
phúc khi ba mẹ con được giải thoát khỏi 
cảnh ngục tù hay không bị làm mồi ngon 
của dân nhậu. Nhờ FB Kim thấy lại bạn xa 
xưa và cũng nhờ FB mà Kim có cơ duyên 
đóng góp thật nhỏ nhoi để cứu sinh mạng 
của ba mẹ con cù lần. Bởi thế, Kim đặt cái 
tựa của bài nầy là “Hữu duyên Facebook 
năng tương ngộ”.

này xem chừng dễ hơn vì chúng có đôi mắt 
to, có độ mở lớn, giúp nhìn rất tốt trong điều 
kiện ánh sáng yếu về đêm. Chỉ cần một chút 
ánh sáng ban đêm phát ra từ các loài sâu 
phát sáng hay đom đóm cũng đủ để đôi mắt 
của chúng khuếch đại được ánh sáng rõ nét 
và nhìn xuyên đêm tối. Với khả năng thiên 
bẩm này, họ hàng nhà cu li có thể leo trèo 
cây, kiếm ăn dễ dàng trong đêm tối.

Hầu hết các loài động vật săn mồi đêm 
đều có tập tính ngủ ngày nhằm tiêu hoá thức 
ăn và phục hồi sức lực để tiếp tục hành trình 
kiếm sống ban đêm. Theo quan niệm của 
dân gian, loài cu li không dám ngẩng lên 
nhìn ban ngày vì bản tính chúng nhút nhát. 
Có lẽ vì vậy mà chúng còn được gọi là con 
“cù lần”, hay con “mắc cỡ”. Dưới góc nhìn 
khoa học, loài cu li có đôi mắt to quá khổ, 
độ mở lớn, rất có ích trong đêm tối nhưng 
ngược lại ban ngày là một cực hình đối với 
chúng. Độ mở lớn làm cho ánh sáng lọt quá 
nhiều vào mắt và nếu cường độ ánh sáng 
quá mạnh sẽ làm mắt chúng trở nên mù lòa 
với ánh sáng trắng, không thể thấy gì. Nhằm 
bảo vệ đôi mắt, loài cu li thường giấu mắt 
vào phần trong cơ thể, bằng cách cuộn tròn 
và tìm những nơi tối, có ít ánh sáng để ngủ 
ngày sau một đêm săn mồi, tìm kiếm thức 
ăn, tìm kiếm bạn tình trong mùa giao phối 
mệt nhoài.”(Nguồn: như trên) Theo người 
Việt, thịt cù lần làm tăng tuổi thọ; thầy 
đông y chế thuốc tể để trị bịnh suyễn, v.v…

Sau đây là câu chuyện “Hữu duyên Face-
book năng tương ngộ…”:

Phùng Thọ vốn là bạn cùng lớp trung học 
của Kim ở Quảng Trị trong năm 1971-1972. 
Sau đó, cả hai thất lạc khoảng 44 năm. 
Mãi đến 2016, hai người mới tái ngộ qua 
Facebook. Bấy giờ bạn Thọ sống với nghề 
bẫy chuột rừng ở tỉnh Khánh Hòa. Ngày 
25/2/2017, Thọ cho biết trên FB rằng bắt 
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Thầy mời nhóm Khai Tâm tối này đến đài 
SBTN thu âm cho buổi phát hình sẽ chiếu 
trên TV vào dịp Tết Nguyên Đán với một số 
các anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự 
và trong nhóm TiVi Khai Tâm, đặc biệt có 
sự tham dự của ông Tân Thị Trưởng thành 
phố Garden Grove, người Việt trẻ tuổi đầu 
tiên Nguyễn Quốc Bảo vừa mơi được bầu 
lên. Trong buổi thu hình, Thầy hết sức tế 
nhị, không ngồi trên ghế cao với Ông Thị 
Trưởng đã dành sẵn mà rủ nhau cùng ngồi 
bệt xuống sàn của sân khấu với anh em. 
Sau phần nhập đề như thường lệ, Thầy có 
lời khen nhóm Radio Khai Tâm đã cùng 
Thầy làm và cho phát thanh được gần 400 
bài pháp cho thính giả ở khắp nước Mỹ và 
trên thế giới nhờ qua một website mang tên 
Radiokhaitam.com http://tam.com/ và qua 
I Phone. Thầy trao lại microphone cho tôi 
nói lên sự góp công cuả toàn nhóm gồm 10 
người đã liên tục làm việc với Thầy một 
cách đoàn kết và hữu hiệu trong 8 năm qua.

 
Tôi ra về vào lúc gần 11 giờ đêm. Trời lạnh 
và khó chịu. Tối hôm ấy về nhà tôi thấy hơi 
ê người, cố ráng ngủ cho đến sáng hôm sau. 
Trưa January 4, nhà tôi có mở một tiệc nhỏ 
mời một số chị em thuộc nhóm Couvent des 
Oiseaux đến họp gây quỹ cho trường cũ. 
Tôi vẫn còn ngái ngủ và không xuống tham 
dự như mọi khi. Đến chiều tối con tôi đến 
thăm và cùng ăn cơm cùng gia đình. Tôi 
cảm thấy dễ chịu hơn và lên lầu ngủ tiếp.

 
Vào khoảng 2 giờ sáng bỗng nhiên tôi cảm 
thấy ngộp thở và mệt vô cùng, tự nhiên mất 
hết sức lực nhưng không bị nóng sốt. Tôi 
muốn thức nhà tôi dậy nhưng hai người 
nằm hai phòng riêng biệt nên không thể làm 
sao liên lạc được. Chừng 5 phút sau, lấy hết 

Chúng tôi vừa hưởng xong một ngày cuối 
năm thật là vui nhộn.

Tối hôm đó 31 tháng 12, 2014 một số anh em 
với ba người đầu đàn là Phạm Quang Tố, Trần 
Anh Dũng và Phạm gia Nghị đã tổ chức đêm 
New Year Eve đầu tiên dành cho gần 200 bạn 
bè thân hữu tại Grand Garden Restaurant.

Ăn uống thịnh soạn, gần đến giờ giao thừa của 
năm mới dương lịch, tất cả ra sàn nhảy liên tục. 
Bốn cặp vợ chồng gồm Tố-Mai Khanh, Dũng-
Tuyết Trang, Quang-Thúy An, Tâm Thường và 
Tùng có màn biểu diễn nhạc điệu Tango Argen-
tina. Cặp tôi và Tâm Thường đứng giữa, chung 
quanh có Dũng-Trang, Tố-Mai Khanh, Quang-
Thúy An đi những bước Tango nhịp nhàng và 
sau đó tất cả bạn bè dự tiệc đều mang mặt nạ, 
đưa ly champagne lên chúc mừng nhau năm 
mới 2015. 12 giờ 30 ra về, trong lòng hân hoan 
mừng năm mới đầu tiên của tuổi 80.

 
Trưa January 1st., vợ chồng tôi đến nhà cô 
em để ăn Anniversary, vẫn thấy trong người 
bình thường, mạnh khỏe. Trưa mồng hai lên 
Anaheim Hill ăn cơm với Thầy Hằng Trường 
cùng với vợ chồng Phúc, Tố, Sâm và Lộc để tiễn 
đưa Thầy đi Nhập Thất 3 tháng tại Đài Loan.

Trải qua những ngày giờ cận tử. 
“Near Death Experiences”
Thân Phổ Võ Văn Tùng (Tặng Tâm Thường và các con yêu quý.)

Dù biết BS. Võ Văn Tùng quy tiên vào ngày 20 
tháng 6, 2017, trước khi Đặc San YKH 2017 lên 
khuôn, BBT vẫn giữ quyết định đăng bài “Trải 
qua những ngày giờ Cận Tử” như một bày tỏ sự 
quý mến, ngưỡng phục và lòng tri ân trước những 
đóng góp, hướng dẫn, cố vấn, sáng tạo của BS. 
Tùng trong nhiều lãnh vực cho cộng đồng người 
Việt tại Hải Ngoại.
BBT
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hay không thì do ý của mỗi người nhưng 
có điều là tôi không bịa đặt, chỉ muốn chia 
xẻ những giây phút thập tử nhất sanh hay 
nói một cách khác là tôi đang đứng trước 
ngưỡng cửa của tử thần. Tuy nhiên lúc mê 
lúc tỉnh, nhiều chuyện xảy ra lộn xộn trong 
đầu, khó hiểu mà cũng rất khó kể lại cho 
rành mạch, thứ tự. Dù sao, xin kể rất trung 
trực.

Đầu tiên tôi nghe có tiếng nói bên tai: 
“Anh theo đạo gì?” Tôi trả lời: “Đạo Phật”. 
“Anh muốn theo đạo Chúa không vì trong 
gia đình anh có người muốn anh theo...” 
Tôi xua tay nói không phải vậy.

Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục theo và hỏi tiếp, 
“Anh nói anh theo đạo Phật thì nói chữ A 
cho tôi nghe được không?” “Sao không!” 
Sau đó không biết bao lâu tôi thấy mình 
đang đứng trên cao, không rõ nơi nào, nhìn 
xuống, ngạc nhiên thấy đám ma của tôi 
đang diễn ra tại Peek Family, phòng số 1. 
Một cái hình bán thân rất lớn của tôi để ở 
giữa, một quan tài được rất đông người mặc 
đồ tang đang đẩy ra khỏi phòng. Nhìn sang 
hai bên rất nhiều vòng hoa phúng điếu và 
bên phải có nhiều tờ báo Phân Ưu trong đó 
có nửa trang rõ nét nhất đăng lời chia buồn 
của người chị ruột tôi tên Võ Thị Hồng T. 
với nhà tôi Tâm Thường và các con cháu.

“Ủa, mình chết rồi sao?” Tôi giựt mình, 
thấy dễ sợ, tự hỏi. Nhưng không, sờ hai tay 
và hai chân thấy mình còn nhúc nhích được. 
 
Tâm hồn tôi lúc ấy bỗng rất thanh thản 
thấy không còn bệnh tật gì nữa, xem như 
đang ở một nơi thật thanh bình không 
nghe tiếng súng, không có đồng loại giết 
nhau thì hạnh phúc quá rồi. Vợ tôi kể lại, 
thấy chuyện bệnh nặng của tôi xảy ra 
quá nhanh, chỉ đau có 2 ngày mà đã chết 
sao, oan ức thật. Vợ chồng đã sống với 
nhau trên 50 năm nay đành ly biệt sao? 

sức lực tôi tuột xuống giường, bò qua được 
phòng của nhà tôi và nhờ đưa tôi đi bệnh 
viện cấp cứu. Nhà tôi liền kêu 911, xe cứu 
thương đến ngay. Nhà tôi yêu cầu chở tôi 
vào bệnh viện Hoag ở New Port Beach, là 
nơi mà có con tôi là Andre làm việc ở ICU. 
Người Y tá trưởng xe cấp cứu đồng ý, ba 
nhân viên làm ngay những thủ tục cần thiết 
đưa mask oxygen cho tôi thở và chở tôi lên 
xe trực chỉ Bệnh Viên. Kể từ đó tôi không còn 
biết gì nữa và mê sảng trong nhiều ngày sau. 

Theo lời kể lại, bác sĩ ở bệnh viện cho nhà 
tôi biết là tôi bị Pneumonia (viêm, xưng) cả 
hai lá phổi, vì vậy khó thở nên họ phải cho tôi 
thở máy, và chuyền không biết bao nhiêu thứ 
thuốc vào tĩnh mạch, lẽ tự nhiên trong đó có 
nhiều thuốc trụ sinh. Nhà tôi liền kêu phone 
cho Thầy Hằng Trường đang ở Đài Loan, 
Thầy cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát và 
kêu gọi đồng đạo khắp nơi cầu nguyện theo. 
 
Năm ngày sau thì tôi tỉnh dậy, thấy mình 
đang ở trong phòng ICU và đang thở bằng 
máy. Các bác sĩ điều trị cho biết tim đập 
không đều với nhiều Atrial fibrillations và 
thận bị suy nặng, cấp 4, nên họ bảo cho gia 
đình biết rằng tỷ số bình phục trở lại chỉ có từ 
20 đến 30%. ICU cho phép các con, các em 
và bạn bè thân đến thăm tôi gọi là “lần chót”.  
Tôi tiếp tục mê man, sau nghe thuật lại thì 
bà con chỉ đứng nhìn cảnh thương tâm và 
khóc, ai cũng chắp tay lâm râm cầu nguyện 
cho tôi được tai qua nạn khỏi.

 
Các con tôi, 4 cháu làm nghề y lâu năm, 3 
cháu chuyên về Critical medicine and Pulmo-
nary, mặt mày buồn xo vì nghĩ rằng chuyến 
nầy Cha của chúng khó vượt qua khỏi tay 
của tử thần vì tuổi già mà ba cơ quan chính 
của cơ thể là Tim, Phổi, Thận đều failed.  
Trong 5 ngày mê man trên giường bệnh tôi 
đã làm gì và trong tâm tôi đã thấy gì, nghĩ 
gì?
 
Chuyện tôi viết ra đây là chuyện thật, tin 
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Con tôi đâu? Đông lắm, 4 trai, 3 gái với 6 dâu 
rể và một bầy cháu 12 nội ngoại rất dễ thương 
nhưng tuổi còn nhỏ quá. Tôi đang phân vân 
không biết nên đi tới hay đi lui tìm kiếm người 
lạ thì bỗng nhiên tôi tỉnh dậy, thấy khó chịu 
trong cuống họng vì ống thở đang còn nằm 
trong ấy.

Qua đến ngày hôm sau con tôi Andre vừa 
đi Vacance từ Bali trở về, cháu hội chẩn ngay 
với các đồng nghiệp, quyết định rút ống thở ra 
ngay và thay thế bằng một dây chuyền Oxygen 
thẳng vào mũi. Tôi cảm thấy dễ chịu, có thể 
tự thở được một mình. Vợ con tôi khuyến 
khích tôi thở càng mạnh càng tốt. “Bác Sĩ 
nói anh ráng thở sâu hơn mới đạt được tỷ lệ 
Oxy trong máu. Anh nghe em. Ráng lên”. 
 
Cứ như vậy tôi cố gắng thở vào, thở ra 
miệng lẩm bẩm, “mỗi nhịp thở là nối lại với 
cuộc đời”. Thật vậy, tim thì bóp tự động nên 
mình không cảm thấy gì cả, thở trong lúc 
hai lá phổi lành mạnh cũng vậy nhưng khi 
mình bị ngộp thở thì mình cảm thấy ngay. 
Tôi tiếp tục cố gắng thở sâu trong một thời 
gian khá lâu nữa để đi tìm sự sống và rất phấn 
khởi khi đã đạt được tiêu chuẩn, sau đó lăn ra 
ngủ ngon lành. Bỗng trong cơn nửa tỉnh nửa 
mê, bên phải đằng xa hiện ra một cảnh tượng 
toàn màu tím nhạt, phía dưới là cây cảnh phía 
trên là một bầu trời trong vắt, đẹp không thể 
tưởng tượng nỗi, không có bóng dáng của một 
ai khác, chỉ có mình tôi thôi. Tôi cố nói to 
trong miệng với mục đích để cho vợ tôi nghe 
“Đẹp quá em ơi. Tuyệt vời!”

Nhưng câu nói đó chỉ có trong tiềm thức 
làm sao nhà tôi nghe và chia xẻ với tôi được. 
Rồi từ phía xa xa một đám ánh sáng màu vàng 
rực rỡ hiện ra trên ngọn cây và cuối cùng tất 
cả rộ lên như một đám mây sáng ngời bay từ 
phải sang trái ngang qua trước mắt làm tôi giựt 
mình thứ dậy. Mở mắt ra thì đã 10 giờ sáng. 
 
Nhưng không lâu sau đó tôi bị nghẹt thở trở 

lại, tôi được bác sĩ cho thở phụ bằng dụng 
cụ CPAP. Khi đeo cái máy nầy vào đầu 
thì tôi thấy tuần tự hiện ra hàng chục cái 
CD âm nhạc Việt Nam đủ loại bắt buộc 
tôi phải xem. Chán quá, tôi nhắm mắt 
lại nhưng những hình ảnh ấy vẫn hiện ra 
trước mắt mới lạ. Muốn bỏ cái CPAP cũng 
không phải dễ nên tôi nằm yên chịu trận. 
 
Ngày hôm sau thêm một loại CD phim Tàu 
lại hiện ra, tiếp đến là một dự án xây dựng 
cả một tỉnh lỵ riêng của Việt Nam ngay trên 
đất Mỹ. Tôi tự hỏi, làm sao có chuyện vô lý 
như vậy được. Hình ảnh của tỉnh nầy xem 
lớn lắm với đường sá hàng chục miles, hai 
bên có trường học, nhà thương, chợ búa, 
hàng quán và hàng chục cao ốc, cư dân 
sinh hoạt tập nập, xem ra rất an bình, thịnh 
vượng. Lạ một điều là giữa những hình ảnh 
tươi đẹp của tỉnh lị này, tôi vẫn tự nhắc phải 
cố mà hiểu là mình đang trong cơn mộng du, 
mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh, giống như 
cảnh suối nước ngọt ngào thường hiện trong 
đầu óc những kẻ sắp chết khát trên sa mạc. 
 
Giữa lúc ấy, trong tai tôi bỗng nghe tiếng nói: 
“Con ơi, Bác đây. Bác là bạn 
thân của Cha con ngày trước, bác 
muốn vào thăm con được không?” 
 
Tôi nghe tiếng của tôi vang trong đầu: 
“ Dạ thưa bác, cha con chết đã lâu rồi, tính 
ra bây giờ đã trăm tuổi, làm gì có bạn còn 
sống!” “Con không tin thì hãy nhớ lại đi, 
mới ba tháng trước bác còn gặp con mà”. 
Đầu óc tôi lúc ấy rất hoang mang và quá 
mệt nên không muốn để ý chuyện nầy nữa. 
 
Sau nầy khi về nhà tìm hiểu mới biết đúng 
như vậy. Ba tôi có một người bạn rất thân, 
năm nay đã 97 tuổi, tôi có gặp mặt bác tại 
Pharmacy của nhà tôi và bác vừa mới qua 
đời cách đây ba tháng. Có thể bác là “người 
âm” cư dân mới của cái đô thị trong mơ kia, 
thấy tôi đi ngang muốn đến thăm tôi chăng? 
Dễ sợ!
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co theo thế như thai nhi trong bụng mẹ. 
Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ 
thấy tất cả người thân yêu của gia đình và 
những người thường dễ thương với tôi. 
Nghe vợ tôi kể lại lúc ấy y tá đến 
chích cho tôi một mũi thuốc (sau này 
biết là morphine) theo lệnh của bác sĩ 
để tôi nằm yên, không vùng vẫy nữa. 
 
Sớm mai tôi chợt thấy mình đang ngồi 
trên một cái ghế xem nhiều CD về những 
Ngày Nhớ Huế quá đẹp, những chuyện tôi 
đã làm mấy chục năm trước với rất đầy 
đủ chi tiết mới lấy làm lạ và ngạc nhiên 
vì đó là chuyện riêng tư của tôi ai biết mà 
đem ra chiếu lại? Bỗng nhiên tôi nghe lao 
xao tiếng y tá gọi nhau. Mở mắt ra tôi lại 
thấy mình đang nằm yên trên giường như 
cũ chứ không phải đang ngồi trên ghế. 
 
Thật là hoang mang, tôi lại sờ chân, tay, 
co lên co xuống thấy vẫn bình thường. 
Thế là trong giờ phút nầy mình vẫn còn 
sống, chắc một phép lạ nào đó đã xảy ra! 
 
Từ đó tôi không còn ngộp thở nữa, tim đập 
điều hòa trở lại, mỗi ngày sức khỏe một tiến 
bộ rõ rệt. Tôi đã nằm trong ICU và Sub ICU 
tổng cộng 17 ngày, bao giờ cũng có nhà tôi 
bên cạnh. Các con tôi và các em ruột cũng 
chia phiên đút thức ăn chà nhuyễn cho tôi. 
Vài ngày sau bệnh viện cho tôi ăn 
bình thường, uống thì hạn chế, vì khi 
nuốt sợ nước có thể chạy sai vào phổi. 
Hằng ngày có chuyên viên phục hồi 
đến tập cho tôi đi đứng như đứa con nít. 
 
Tối ngày thứ 17 tôi được xuất viện. Về nhà 
nằm lại trên giường cũ thấy thoải mái vô cùng. 
Vậy mà vẫn chưa hết lo âu. Khoảng 8 giờ 
tối nhà tôi lái xe ra chợ mua đồ ăn sáng. Tôi 
nằm nhà một mình chờ đơi mãi đến 11 chưa 
thấy nàng về.

Bỗng điện thoại reo. “Anh ơi em bị đụng 
xe. Em đang chạy đến gần ngã ba thấy cái 

Trong lúc tôi nằm bệnh viên, nhà thương 
đã tử tế cho nhà tôi mượn một cái ghế nhỏ có 
thể kéo dài ra để nằm gần giường bệnh để săn 
sóc tôi phụ với y tá. Tôi đánh thức nhà tôi dậy, 
“Em ơi, anh mệt quá, chuyện gì đâu đâu 
“họ “cứ bắt anh xem hoài, anh hết chịu 
nổi rồi. Xem ra có thể đây là một hình 
thức tra tấn thử xem anh có chịu nổi 
không. Chắc là ma quỷ muốn hại anh”. 
 
Tôi điên người lên và tâm thần bị rối loạn, 
đâm ra nghi ngờ tất cả mọi chuyện. Tôi không 
còn kiểm soát được thân và tâm tôi nữa. 
Bác sĩ đến cho tôi uống Seraqual. 
“Bây giờ là mấy giờ rồi 
hở em?”“Mới 2 giờ sáng”. 
“Em đưa áo quần cho anh và chúng mình 
lên xe ra về kẻo có người đến ám hại mình”. 
 
Nhà tôi và các con tôi nghĩ rằng 
tôi đang bị khủng hoảng tinh thần 
nặng phải bịa đặt để trấn an tôi: 
“Bây giờ thang máy hư rồi mà mình đang ở 
lầu thứ 10”.

“Anh đi bộ xuống được, không sao, 
anh muốn về nhà ngay. Liệu anh có 
thể chịu trận với tình thế nầy đến 8 giờ 
sáng không? Bây giờ anh đang thở mệt 
hút hơi. Tim đập rầm rầm Em xem cái 
đường chỉ nhịp tim có đều không?» 
 
Hỏi thì cứ hỏi nhưng tôi nghĩ nhà tôi không 
dám nói sự thật vì khi ấy tôi đoán chắc nhiều 
nhịp tim hỗn lọan thay phiên hiện ra trên 
màn ảnh vì thỉnh thoảng chuông lại reo lên. 
Lúc ấy tôi thấy tình trạng nguy hiểm 
quá, cái chết gần đến nơi rồi. Tôi quyết 
định đầu hàng, không tranh đấu nữa, tôi 
liều mình, mọi chuyện đến đâu hay đó. 
“Em ơi, chắc đã đến lúc anh phải từ giã em. Em 
kêu Bác Sĩ trực cho anh. Kêu các con cho anh”. 
Bà bác sĩ trực đến ngay, tôi dơ hai tay lên chéo 
lại trước ngực và chỉ nói với bà bác sĩ ba chữ. 
“Doctor, I surrender”. Nói xong tôi tự tay 
đẩy cái CPAP ra khỏi miệng và mũi, nằm 
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xe Van đằng trước có đèn sau chớp chớp. Thiếu 
bình tĩnh trong trí em tưởng nó đang chạy, ai dè 
nó đang đậu nên em đã húc vào đít xe của người 
ta, mũi xe của mình nát bét. Em bị kẹt trong xe vì 
cửa không mở được, phải đợi cảnh sát và xe Hồng 
thập Tự đến giúp và làm report vừa mới xong».

“Em có sao không? Có kêu ai đến giúp không?” 
“Em không bị thương tích nhưng bị tức ngực.” 
Tôi thở ra, nhẹ phần lo. Thật phước 
mới trùng lai thì vẫn họa vô đơn chí! 
Tâm, con trưởng của chúng tôi đã đến khám 
bệnh cho mẹ tại hiện trường còn Andre, 
con thứ đang đến nhà chăm sóc cho tôi. 
Nửa giờ sau thì nhà tôi về đến nhà. 
Thế là nhà tôi cũng được trời Phật phù hộ thóat 
khỏi một tai nạn có thể chết người. Phần tôi 
đã được sống lại sau cơn bệnh hiểm nghèo 
thập tử nhất sinh, có thể nhờ nhiều lý do: 
 
Thứ nhất là tôi được nhà tôi chở kịp đến một bệnh 
viện lớn, đầy đủ phương tiện và có đầy đủ bác sĩ 
chuyên môn và y tá tận tình chăm sóc. Bệnh Viện 
Hoag đặc biệt có một nhóm 11 bác sĩ chuyên 
về ngành Critical Medicine điều trị những bệnh 
nặng, luôn luôn túc trực 24/24 để cứu bệnh nhân. 
 
Thứ đến về mặt tâm linh tôi được gia đình luôn 
luôn ở bên cạnh để hỗ trợ và khuyến khích, được 
Thầy cùng các anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng 
sự, bà con, bạn bè ngày đêm cầu nguyện cho tôi. 
 
Gần đây tôi có hỏi một vị Cao Tăng về 
hiện tượng Sống Chết của tôi vừa xảy ra. 
Thầy giảng rằng: Người ta có hai phần là Tâm 
và Thân. Cái Tâm mới là cái thật của con người. 
Tâm thì vô hình vô tướng, nhỏ thì không có vật 
gì nhỏ hơn mà lớn thì cũng không có gì lớn hơn. 
Thân và Tâm cùng ở với nhau. Niệm còn thì 
Thân còn. Niệm dừng thì Thân và Tâm lìa nhau 
để Tâm có cái thân mới. Tâm của tôi luôn luôn ở 
trong Thân của tôi, chưa bỏ tôi, nên tôi chưa chết. 

Mùng Ba Tết Ất Mùi Feb 21, 2015 

Thân Phổ Võ văn Tùng Bác sĩ Võ Văn Tùng & Bác sĩ Vĩnh Chánh,

Chú thích: 
 
(*) Hoag Hospital Newport, tên đầy đủ là Hoag Memorial Hospital 
Presbyterian, là một bệnh viện bất vụ lợi hàng đầu của nước Mỹ 
tại thành phố Newport Beach, Orange County. Từ 1944, ý tưởng 
quyên góp xây dựng bệnh viện được khởi xướng bởi Rev. Raymond 
Brahams thuộc giáo hội Trưởng Lão Prebyterian và được tài trợ 
bởi the Hoag Family Foundation. Chính thức khai trương ngày 
15 tháng Chín 1952, liên tục suốt 19 năm qua, Hoag Hospital 
Newpord được tặng danh hiệu là bệnh viện hạng nhất của Orange 
County do nhật báo OC Register bình chọn hàng năm.
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và bán thịt cóc thịt cóc, ướp thật thơm với 
hành tỏi, sả và gia vị. Khi thì ngoại nướng. 

Khi thì ram thịt, rồi đổ nước mắm tỏi gừng 
vào kho rim. Có khi ngoại làm thịt cóc 
chấy khô cho nó ăn với cháo gạo đỏ buổi 
sáng. Bây giờ nó vẫn còn mãi sợ thịt cóc!  

Nghe ở đâu có thuốc bổ, ngoại đều lặn lội 
đi mua về. Thuốc bổ thường làm dưới dạng 
những viên nhỏ nhai như nhai kẹo. Ngoại 
còn mua loại thuốc bổ gan tỳ, chiết từ mật 
của động vật, bắt nó uống. Thuốc đắng, nó 
thường khóc không muốn uống. Ngoại phải 
dỗ dành. “Thuốc đắng giã tật con à. Ráng 
uống ngoại thương!”  Mỗi khi uống xong , 
một muỗng thuốc nó lại yêu sách, bắt ngoại 
phải cho nó ăn kẹo gừng.  Loại kẹo nấu 
bằng đường cát hùn và gừng cay Huế, cắt 
nhỏ thành từng viên và áo một lớp bột mịn 
phía ngòai. Hoặc đòi ăn kẹo cau. Loại kẹo 
có hình miếng cau bổ ra. Miếng kẹo có hai 
lớp. Lớp trong là đường trong  veo như thủy 
tinh và lớp ngoài là đường đục, xốp trắng. 

Nó lớn lên ở Bao Vinh, một  vùng ven 
của thành phố Huế. Ba mẹ mất sớm, 

nó ở với ngoại. Ngoại nó là một “cô mụ”.  
Ngoại mát tay, đỡ đẻ lúc nào cũng “mẹ tròn 
con vuông”, nên cũng có tiền và được mọi 
người trong làng yêu mến. Tuổi thơ của nó 
trôi qua êm đềm trong vòng tay yêu thương 
của ngoại.  Đời sống của hai bà cháu cũng 
bình dị như dòng sông hiền hòa bao quanh 
vùng. Nó mất mẹ khi mới chào đời nên 
thiếu sữa mẹ. Nó lại không hợp với sữa bò, 
uống sữa loại nào cũng đi ra sạch. Người 
nó èo uột, như chú mèo con. Ngoại phải tự 
tay nấu sữa đậu nành, để sữa đặc, đủ chất và 
không có nhiều đường cho nó uống thế sữa 
bò. Sữa đậu nành của ngoại đối với nó rất 
thơm ngon và không có loại sữa nào có thể 
thay thế được.  Thỉnh thoảng sợ nó uống sữa 
đậu nành mãi cũng chán, ngoại nấu sữa đậu 
xanh. Mùi thơm và béo của sữa đậu xanh 
vẫn còn mãi trong nó cho đến ngày nay. 

Dù uống được sữa đậu nành nhưng nó 
vẫn gầy yếu. Ngoại lại nhờ người mua 
thịt cóc. Ngoại nói thịt cóc giàu chất dinh 
dưỡng. Ngoại mua thịt từ người chuyên làm 

NGOẠI 
Khổng Lê Quynh Hoa
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Mỗi mùa sen tàn, ngoại mua các hạt sen 
tươi về nấu chè với đường phèn. Có khi 
ngoại lại mua đậu ngự tươi. Loại đậu quý 
ngày xưa thường được dùng để nấu chè 
dâng cho vua ngự. Ăn đậu vào miếng đậu 
tan ra trong miệng và có vị thơm đặc biệt.  

Do nó ốm yếu nên khi trở trời thường hay 
bị cảm, hắt hơi, sổ mũi. Bài thuốc của ngoại 
là xông. Ngoại nấu một nồi khoai lang, bỏ cây 
sả, lá chanh, lá ớt, gừng , vỏ chanh,  vỏ quýt. 
Nấu lên bắt nó trùm một cái mền mỏng, hả 
miệng to ra để hơi xông vào mũi miệng và toàn 
thân. Sau đó người nó đầy mồ hôi. Ngoại dùng 
khăn sạch lau người nó thật khô và cho nó ăn 
khoai trong nồi xông.  Khi nó nhỏ, để chữa ho 
ngoại cho uống nem chưng với đường phèn . 

Khi nó lớn lên, lúc bị ho thì ngoại xào 
bún với nghệ tươi, gan heo và lá hẹ.  Ngon 
quá nên dù hết ho, nó vẫn giả đò còn ho 
để được  ăn tiếp ăn món ăn đặc biệt đó. 

Ngoại còn có nhiều cách chữa bệnh thật 
vui. Nó nổi mề đay, dị ứng, ngoại dùng lá 
trầu chà xát toàn thân. Nó bị nghi ngộ độc 
loại gì, ngoại đều bắt uống nước đậu xanh 
để giải độc.  Cảm cúm thì ngoại cho ăn cháo 
hành hoa. Loại cháo ngoại nấu bằng gạo 
thơm thật mềm rồi trộn với hành, gừng, tiêu 
và nước mắm nhĩ. Tô cháo có hai phần cháo, 
một phần hành gừng. Đau bụng thì ăn cháo 
gạo rang nấu mềm với cà-rốt.  Hoặc ngoại 
nấu cái lõi của lá cây long tu cho nó uống. 

Ngoại nấu những món quê hương thật 



144 Đặc san  Y Khoa Huế Hải Ngoại 2017

phụng mè rang trộn với ruốc, đường và 
ớt tỏi. Ăn với cơm nóng mãi không ngán. 

Khi nó lớn lên muốn làm điệu để tóc dài. 
Ngoại nuôi tóc nó bằng chùm kết, chanh và 
hoa chanh trong vườn. Không biết do cách 
ngoại nuôi, cách ngoại trị bệnh hay do tình 

thương bao la của ngoại đối với nó mà khi 
chuẩn bị lên cấp 3 thì nó trở nên khỏe mạnh, 
đẹp đẽ hơn. Ngoại nói thường trẻ em qua 
đốt lúc 3-5 tuổi.  Nó qua đốt lúc 15 tuổi!  
Ngoại lại lo lắng gửi nó lên học ở trường 
Đồng Khánh. Hàng ngày nó phải đạp xe đi 
học và ở lại trường. Buổi sáng ngoại thường 
thức dậy sớm nấu cơm nóng và dồi cơm 
trong cái mo cau. Cơm dồi cắt thành miếng 
ăn ngon không kém gì các loại bánh. Cơm 
dồi thường ngoại cho ăn kèm với đậu mè 
rang, cá cơm kho khô hoặc tép rang trộn với 
nước mắm chanh, tỏi, gừng. Mỗi khi đi học 
về, bị mắc mưa giông, ngoại lật đật bắt nó 
phải rửa và lau khô chân. Sau đó nó thường 
được ăn một chén chè bột lọc thật nóng 

ngon. Nó vẫn nhớ mãi món rau tập tàng 
luộc chấm nước tôm kho đánh. 

Mùa hè trời nóng, ngoại nấu mấy món 
khoái khẩu như canh khuyết tươi nấu với 
me đất hay cá ất mó hồng tươi nấu với 
thơm. Mùa đông thì nó không sao quên 
được dĩa cá bống thệ kho quẹo với khế khô.  

Đặc biệt là món ruốc sả của ngoại. Thịt 
ba chỉ heo cắt nhỏ, sả tươi vằm nhỏ, đậu 
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có thật nhiều gừng giã nhỏ để tránh cảm lạnh!

Chiều 30 Tết, ngoại hay làm mứt gừng để 
cúng. Nó thường được ngoại cho tắm nước luộc 
gừng với chanh. Ngoại nói để cho cứng xương? 
Sáng đầu năm, ngoại thường cho rửa mặt bằng 
nước lá ngò để cho may mắn và thơm tho cả 
năm? Ngoại ít khi cho nó ăn thịt gà vì ngoại nói 
thịt gà hay gây phong ngứa. Ngoại khuyên nó 
đừng bao giờ ăn thịt chó vì nó là bạn thân trung 
thành của con người.  Ngoại cũng không cho 
nó ăn rùa và cua vì ngoại nói rùa cua phải nấu 
sống và nhìn những con vật đó, phải chịu đau 
đớn, bò cằn lâu trong nước sôi, ngoại không 
đành lòng.  Ngoại không bao giờ cắt cổ gà 
vịt. Gà vịt nuôi trong vườn, ngoại đem đi bán 
rồi mua thịt làm sẵn về nấu. Hàng tháng đến 
rằm, ngoại đem trái cây và tiền lên chùa cúng 
phước sương.  Tết đến ngoại thường tặng nếp, 
đậu, đường cho các nhà nghèo. Tết Trung Thu, 
ngoại phát kẹo bánh cho trẻ con trong vùng. 
Ở với ngoại nó học được bản tính nhân hậu.

Chắc là nhờ đức của ngoại nó và tính cần cù 
mà nó được đậu vào trường Y và tốt nghiệp với 
bằng bác sĩ sản khoa. Nó trở về lại Bao Vinh 
và tiếp tục nghề của ngoại. Những kinh nghiệm 
của ngoại giúp nó hoàn thiện dần nghề nghiệp. 
Rồi nó lấy chồng xa xứ. Ngày nó ra đi, mắt 
nó nhòa lệ khi thấy ngoại vẫn còng lưng đứng 
khóc tiễn nó trước cổng nhà. Những ngày sống 
với ngoại là quãng đời đẹp nhất của nó. Những 
món ăn, những vị thuốc, những chăm sóc của 
ngoại giờ chỉ còn là nỗi nhớ. Những kỷ niệm 
không bao giờ phải nhạt trong nó suốt cuộc đời. 
Ngày ngoại mất đột ngột, nó không kịp về để 
cầm tay ngoại, để nói với ngoại là nó thương 
ngoại nhất đời. Bây giờ dù ngoại đã khuất bóng, 
thỉnh thoảng trong những giấc mơ nó vẫn thấy 
ngoại về, cười hiền, ôm nó vào lòng với tình 
yêu thương bao la như những ngày xưa còn bé.

Khổng Lê Quỳnh Hoa

Vui Cười

 
GIẦU QUÁ 
Nhà giàu than vãn: 
Một lão nhà giàu vừa buôn bán vừa cho 
vay nặng lãi, bóp nặn từng xu, nhưng 
lại cứ làm ra vẻ ta đây không thích giàu 
sang. Một hôm lão ngồi than thở với bạn: 
- Nhiều của cũng chẳng làm gì! Của càng 
nhiều càng khổ thân mà thôi. 
Người bạn mới bảo: 
- Tôi chỉ thấy thiên hạ có của, ít thì mong 
đựơc nhiều, nhiều lại mong nhiều hơn, 
chứ chưa thấy ai phàn nàn như ông bao 
giờ! Hay là nếu ông thấy khổ quá thì chia 
bớt cho tôi? 
Lão vội từ chối: 
- Ấy chết! Đâu dám! Tôi có của đã lấy 
làm khổ rồi, đâu dám làm khổ lây đến 
ông!
 
ĐEO KÍNH 
Bà nọ gọi điện cho bác sĩ 
- Tôi cầu xin ngài, bác sĩ! Chồng tôi đang 
trên đường đến chỗ ông để khám mắt. 
Xin ông làm ơn đừng cho chồng tôi đeo 
kính. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kể từ 
10 năm nay rất là hạnh phúc!
 
THƯ KÝ CÓ ... MẶC QUẦN LÓT BAO 
GIỜ 
Bà vợ lấy xe ôtô của chồng đi mua sắm. 
Khi về bà ném một cái quần lót đen vào 
mặt chồng và tru tréo...
- Quần lót đen ! Chắc chắn cái này là của 
con thư ký của anh đây. Tôi thấy nó ở 
ghế sau xe ôtô !
Chồng chống chế:
- Vớ vẩn ! Cô ấy làm việc cho tôi đã 
được 6 năm. Suốt thời gian đó, tôi chưa 
thấy cô ấy mặc quần lót bao giờ cả.
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Một thằng du kích ngồi chồm hổm dưới đất 
buột miệng, “Căng quá!” Hắn, thằng bé 8 tuổi, 
chỉ nghe loáng thoáng, đếch hiểu địa chủ với 
cường hào ác bá là gì, nhưng người lớn đi họp, 
bọn nhỏ như hắn được tự do đi chơi đêm là 
thích lắm.

 Người ta bàn luận xôn xao, thấy mấy cán 
bộ tách riêng tới nói chuyện với những người 
đang ngồi họp ở ngoài sân. Bố mẹ hắn được 
một đồng chí chỉnh huấn hướng dẫn cách kể 
tội ông bà Thám- Người đã nuôi cả gia đình 
hắn mấy chục năm nay. Ông bà Thám không 
có con cái, hay giúp đỡ mọi người trong làng, 
và thương bố mẹ hắn như người nhà; ông bà 
là người có chục mẫu ruộng, căn nhà ngói 
thừa tự, và hai con trâu cho dân thuê cày cấy 
đầu mùa. Hắn nghe lén, bán tín bán nghi. 
Ông bà Thám cũng giống như ông bà Ngoại 
hắn, làm gì “có tội” để ba mẹ hắn “kể” nhỉ?

 Rồi mấy ngày sau, đó là một buổi sáng mùa 
thu, trời đang còn tờ mờ tối, cả làng tập trung 
ở sân đình nghe xử tội ông bà Thám. Sau gần 
hai giờ đồng hồ nghe đấu tố, ông bà Thám bị 
“Nhân dân” kết án: “Địa chủ phản động.” Từ 
cái loa bằng lá nứa cuộn tròn người ta nghe 
“Tòa” tuyên án: “Tử hình!” Hắn thấy người 
ta bịt mắt ông bà Thám trói vào cái cột cuối 

Theo tiếng địa phương từ Huế đến Nghệ 
Tĩnh, người giữ trâu, thường được gọi chự tru, 
hay chự trâu là nông dân nghèo và chất phác. 
Riêng cái trốt cúi, hay trốc gúi là đầu gối ở 
chân. “Khi nói chuyện với người khác mà họ 
không hiểu, hay không chịu nghe, thì thà nói 
với cái đầu gối của mình còn khoẻ hơn.” Ngụ 
ý, tùy theo quan điểm từng người, tác giả xin 
mời quý vị đọc câu chuyện với tâm như huyễn, 
có mà không, không mà có, một ý nghĩ vui, 
tích cực, và an bình. 

  I.
 
Ấy là năm 1953, cả làng đang sôi sục phong 
trào “Cải cách ruộng đất,” mấy ông cán 
bộ chỉnh huấn đêm nào cũng xôn xao họp 
hành. Một hôm, có ông Bí thư trên huyện 
“cưỡi” chiếc xe đạp của Trung Quốc về, 
bọn trẻ trong làng thấy lạ nên cứ bu quanh 
chiếc xe mà sờ sờ, ngắm ngắm, trầm trồ. 
Ông Bí thư cẩn thận khóa xe vào cột trụ 
trước mái hiên, “Thời buổi đói kém, trộm 
cắp chẳng chừa ai. Cẩn thận vẫn hơn.” Ông 
nghĩ, rồi đủng đỉnh bước vào hội trường. 
Cả hội đồng xã đang ngồi chờ ông. Sau khi 
dông dài cổ động phong trào, ông Bí thư 
chốt lại một cách đanh thép:

 -Phải nộp cho đủ số danh sách địa 
chủ để nhân dân xử! Xã trưởng gãi đầu;  
    -“Dạ thưa đồng chí Bí thư, đất đai ở đây 
cằn cỗi, dân tình khổ từ mấy đời nay. Cái 
nghèo cứ đeo đuổi, chẳng có ai giàu để 
được gọi là địa chủ, cũng chả có ai theo Tây 
cả ạ.” Bí thư huyện nổi cáu:

-Không cần biết! Chỉ tiêu ở trên 
đưa xuống rồi, thì phải tìm cho đủ!

Thằng “Chự Trâu” 
và cái “Trốt Cúi.”
Nguyễn Phước Bảo Tiên
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sân đình. Tiếng súng nổ, rồi cơ thể của ông bà 
Thám giựt giựt mấy cái trước khi ngoẹo đầu, đổ 
gục xuống làm hắn điếng hồn! Dân làng đang 
trong cơn “say máu” họ la hét, cuồng nhiệt, 
khiến hắn cũng hùa theo, “Đả đảo địa chủ! 
Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo! Cách mạng muôn 
năm! Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!”

 Trưa về, trong căn nhà im lìm cửa đóng 
then cài, không một tia nắng lọt vào, tối thui 
tối mù, hắn thấy bố mình nằm oài người 
trên chiếc giường tre ọp ẹp, chốc chốc lại 
thở dài thườn thượt, còn mẹ hắn thì hai mắt 
đỏ hoe. Hắn xuống bếp lục tìm cái gì để bỏ 
trong bụng, “Đói quá!” Hắn hỏi “Mẹ ơi, có 
gì ăn không?” Mẹ đưa cho hắn củ khoai mì, 
“Liệu mà im cái mồm, mẹ lạy mày đấy.”

 Khuya hôm đó, hắn theo bố mẹ đẩy xe cút 
kít ra đình, lén lút đưa xác ông bà Thám đi 
chôn. Họ được bó trong hai chiếc chiếu cũ, 
túm hai đầu lại bằng sợi dây dừa như người ta 
cột lợn. Hắn giúp bố mẹ đào vội vàng hai cái 
huyệt trên miếng đất ngoài bìa rừng rồi chôn 
ông bà Thám xuống. Không một nén nhang, 
không một cái trứng, chén cơm để cúng!

 Hai ngày sau, cơ ngơi của ông bà Thám 
được lấy làm trụ sở hợp tác xã, bố mẹ hắn 
được hội đồng xã cho ở chái bếp sau vườn và 
chia cho một sào đất để cày bừa. Hắn, thằng 
bé tám tuổi, cũng như những đứa trẻ khác 
trong làng, được giao nhiệm vụ giữ Trâu. 
Buổi trưa hắn thường đem con Trâu ra bờ 
sông cạn cuối làng tắm; con Trâu già rồi, lười 
biếng, cứ nằm ậm ự dưới bùn, mặc lũ trẻ leo 
lên lưng rồi nhảy lùm bùm xuống nước. Từ 
đó hắn có cái tên mới, “thằng Cùng chự trâu.”

  II.

 Đất nước đang có chiến tranh, đi đâu cũng 
nghe khẩu hiệu, “Tất cả cho tiền tuyến,” nên hậu 
phương như cái làng quê nhỏ bé của hắn không 
còn gì để ăn! Từ hạt gạo cho đến hột muối, cái 

gì cũng hiếm. Rồi nạn đói. Làng hắn đói, cả 
tỉnh đói, cả miền Bắc bị nạn đói hoành hành. 
Ấy vậy, nhưng chính ủy nói, “Nhân dân 
miền Nam còn khổ hơn Ta, vừa bị đói, vừa 
bị Mỹ Diệm tù đày, chém giết.” Chú Chí, em 
kế của ba hắn, trước làm nghề hớt tóc dạo, 
giờ là bí thư huyện ủy, đêm nào cũng tập 
trung dân làng ra đình để nghe chú đọc báo.

 Một buổi tối, đợi mọi người ra về hết, 
chú Chí kéo hắn ra gốc mít sau hè, nói khẽ, 
“Tau khai thêm cho mi hai tuổi để vô bộ 
đội, trước là có cái ăn cho khỏi chết đói, 
sau là giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước. Bố mẹ mi ở đây cũng được nhà 
nước quan tâm.” Hắn, thằng con trai 16 
tuổi (1961), học hành lỏm bỏm chỉ đủ để 
viết thư, làm toán cộng trừ, nghe vậy thích 
quá, rối rít cám ơn, “Con cám ơn chú Chí.”

 Hắn vào bộ đội, gia nhập Đoàn Thanh 
niên Cộng sản. Mấy tháng tập huấn thật là 
vui. Người ta phát cho hắn mọi thứ. Trong 
cái ba lô khi nào cũng lủng lẳng cái tô, cái 
thìa, và đôi đũa. Đến giờ vào bếp tập thể lấy 
phần cơm, ăn xong lấy bát múc tô nước trà 
đen, uống nửa còn một nửa dùng đũa quẹt 
quẹt, tráng luôn cái tô!

 Càng ngẫm nghĩ càng thấy chú Chí “nhìn 
xa trông rộng.” Vào bộ đội như hắn, đúng là 
một công đôi việc, coi như vừa hết đói, vừa 
được thỏa mãn tinh thần yêu nước. Sau khi 
tập huấn, hắn được trở về quê, hắn đoán chú 
Chí muốn vậy. Bây giờ chú làm lớn, ở tận 
ngoài Tỉnh ủy, đúng là số hắn hên!

 Có cây súng trên vai hắn thấy mình trở 
thành người lớn, chững chạc hẳn ra! Bọn 
trẻ con trong làng nhìn hắn nể phục hết sức. 
Mấy đứa con gái tuổi mười ba mười bốn, 
mông ngực đã nhấp nhú trái cau cứ liếc mắt 
ghẹo tình. Chẳng biết từ bao giờ hắn trở 
thành thần tượng của cả cái làng này! Có ai 
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phấn khởi, đất nước hồ hởi đến thế là cùng.

 Lúc này, hắn bắt đầu hút thuốc. Mỗi khi 
không có việc gì làm, hắn thường cùng các 
chiến hữu, nhâm nhi kéo điếu thuốc lào 
như mấy ông cụ non, đấu láo đủ chuyện 
trên trời dưới đất, đứa bảo nhớ nhà, nhớ 
con trâu, nhớ bố mẹ. Còn hắn, ngồi vác 
cả hai chân lên ghế, đầu gối kẹp lại, nửa 
đùa nửa thật, “Ngồi thế này mới giãn 
gân giãn cốt, mới có tác phong nông dân 
dẫn đường cách mạng cho cả nước chứ!”

 Ở trong chiến khu, thời gian thấm thoắt 
thoi đưa, bây giờ đã qua mùa mưa. Nghe 
đâu lính Mỹ không quen thời tiết ở vùng 
nhiệt đới như nước mình, nên tình hình 
chiến sự có mòi yên tĩnh hơn. Không còn 
những trận mưa bom hay pháo kích nữa. 
Dựa vào thương tích của hắn, chỉ huy cho 
hắn xuất ngũ với cái bằng thương binh 
kháng chiến. Người ta hỏi hắn có muốn 
gì nữa không? Hắn muốn đi học lớp trung 
cấp y sĩ, ngoài Hà Tĩnh. Học xong hắn về 
quê ở với bố mẹ. Một hôm bố hắn hỏi: 
“Con có muốn lấy vợ không?” Con bé 
Thắm, nhà ở cuối làng năm nay mười bảy 
mà người ngợm phổng phao như mít chín 
trên cành. Hắn đồng ý. Năm sau thì bố mẹ 
hắn có cháu nội, thằng bé tên Nguyễn văn 
Đậu. Đó là năm 1968, hắn tròn 23 tuổi.

 IV.

 Chú Chí bí thư năm xưa giờ đã về làm ở 
tận thủ đô, ngoài trung ương lận. Chú vẫn 
lo lắng cho hắn như thuở nào. Chú đưa hắn 
về làm ở Sở Y Tế. Hắn không thích lắm. 
Chú đưa hắn qua làm ở bệnh viện tỉnh, bí 
thư đảng ủy! Nghe cũng “vang” chán!

 Việc làm chính của hắn là quản lý tư tưởng 
cán bộ, bí thư đảng ủy phải hiểu là quan 
trọng hơn giám đốc. Việc thuốc men, mổ xẻ 
đã có y bác sĩ lo. Khi không có giám đốc, 

biết đêm đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, 
hắn thường mỉm cười sung sướng, cảm thấy 
hạnh phúc vô cùng, chẳng bận tâm tại sao 
tuổi thơ của mình và đám bạn cùng lứa lại 
quá bần cùng, gian nan.

 III.

 Một thời gian ngắn sau đó thì hắn được 
điều động vào chiến trường miền Nam, tiếp 
tục phấn đấu nên được kết nạp vào Đảng 
Cộng Sản. Lúc này, tình hình chiến sự rất 
gay cấn. Mỹ thả bom dọc tuyến đường mòn 
dãy núi Trường Sơn. Không may, nơi hắn 
trú quân bị trúng bom. Hắn bị thương ở 
chân, mất máu nhiều, gần hai ngày sau mới 
tỉnh lại. Tiếng súng nổ ngày càng gần hơn, 
rền vang cả một vùng khiến hắn vô cùng 
khiếp sợ. Tâm trí thì cứ u u mê mê vì hắn bị 
thêm sốt rét rừng, mỗi lần lên cơn sốt, người 
cứ như luỗi đi. Chính  ủy ra lệnh: “Thương  
binh ở lại trạm về sau. Trên đã quyết  bảo 
toàn lực lượng và đánh lạc hướng địch. 
Đêm nay ta rút.”

 Vậy là sư đoàn âm thầm rút đi, trạm xá 
dã chiến được nguỵ trang thật kỹ dưới các 
hầm giao liên, xuyên qua núi rừng, ở ngoài 
không cách gì nhìn ra được. Sức khoẻ hắn 
tốt dần lên, hắn đã có thể đi lại và giúp đỡ 
các bác sĩ, y tá cũng như các thương binh 
khác.

 Thời gian này, hắn học được nhiều “kiến 
thức” y tế. Khi thấy vết thương cẳng chân 
một thương binh đã thối, y sĩ phán: “Cắt”. 
Thế là hắn phụ y tá cầm cưa, chích thuốc, 
thay băng. Hết nước biển chuyền, y sĩ cho 
người trèo lên cây dừa hái trái non, chọc 
ống xi lanh vào cùi, xịt nước ra, cứ thế mà 
chuyền vào mạch máu, chẳng hiểu sao mà 
thương binh sống nhăn! Chiều tối, trạm xá 
thắp đèn dầu tù mù sinh hoạt, nghe tin tức 
Hà Nội từ cái đài cỏn con của chính ủy, đa 
số là tin quân ta thắng trận trăm bề, lòng dân 
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hắn phải chủ tọa giao ban buổi sáng. Nghe bác 
sĩ trực báo cáo có ca bệnh khó cần giải quyết thì 
hắn gật gù, nhìn quanh các trưởng khoa, rồi nói:

-Tập trung dân chủ nhé. Hội chẩn. Các đồng 
chí có hướng điều trị thế nào? Lỡ vướng vào 
bệnh nhân nặng dễ chết, dễ mất điểm thi đua, ai 
cũng góp ý đoảng! 

-Nhất trí chuyển bệnh lên tuyến trên!

Mà cũng phải thôi, “Dại gì, ách giữa đàng 
mang vào cổ?” Thật là tiện lợi, vừa bảo đảm 
tính mạng bệnh nhân, vừa đỡ lo ngay ngáy, nhỡ 
cái thằng này mổ xong bị nhiễm trùng, mình 
mang tiếng ác, mất mẹ nó lao động tiên tiến 
mười mấy năm liền. Há là chẳng bao giờ có sai 
sót trong bệnh viện ư? 

Đến một ngày kia, ông bí thư huyện ủy đi ăn 
giỗ về trúng gió ngã lăn đùng ngoài lộ, người 
dân chung quanh xúm lại giựt tóc mai, cạo gió, 
cấp cứu không được, đành phải để ông quy tiên! 
Nhưng mà “Xui người, hên ta!” nhờ vậy hắn 
được tức tốc chuyển qua làm “Bí thư huyện ủy.” 
Vợ chồng hắn nay được người ta một tiếng dạ, 
một tiếng thưa hẳn hoi, “Thưa đồng chí bí thư 
Cùng,” không thể gọi trống rỗng “Anh Cùng” 
được đâu nhé! Cái tên Nguyễn văn Cùng, hay 
“Thằng Cùng chự trâu,” đã thuộc về quá khứ

V.

 Đầu năm 1975, tình hình chiến sự thay đổi, 
quân đội Mỹ ở miền Nam rút đi. Đảng dự tính 
phải một vài năm mới xong để thống nhất hai 
miền. Các đồng chí Chu Ân Lai, ông Nixon, ông 
Brezhnev đã đồng ý với nhau từ Paris, 1973 rồi, 
vậy mà đằng này mới hơn có bốn tháng đã xong. 
Bộ chính trị trở tay không kịp, cứ như nhà ba 
bốn đứa con gái chưa chồng có chửa cùng lúc. 
Hắn được điều ngay vào Nam. Các thành phố 
mới tiếp quản, bao nhiêu việc phải làm, nào là 
chỉ thị, tịch thu tài sản, học tập chính trị… Hắn 

làm ở ủy ban quân quản thành phố.Nhiều 
cái hắn cũng thấy ngờ ngợ, lạ lùng, hư thực 
mơ màng, đúng sai lẫn lộn. Bao nhiêu điều 
người ta dạy hắn về miền Nam khổ sở, đói 
nghèo, thì giờ mắt hắn thấy, tai hắn nghe 
hoàn toàn ngược lại. Kỳ cục! “Nhà nước 
ta nói dân miền Nam khổ lắm, sao ở đây 
nhà nào cũng có cái đài ra-dô, máy quạt, 
xe máy chạy tấp nập thế?” Hắn nghĩ.

Nhưng phong trào đang dữ dội quá nên 
hắn cứ bị cuốn đi với công việc, không 
kịp có thì giờ suy nghĩ, mà nghĩ cho cùng, 
Đảng đã nói thì không sai được! Sau một 
thời gian thì hắn đưa vợ con vào Nam ở. 
Hắn vốn tính hiền lành, thay đổi nhanh với 
cuộc sống. Hắn yêu miền Bắc, quê hương 
nơi chôn rau cắt rốn, nhưng hắn nhận ra 
sự khác biệt của người miền Nam, cởi mở, 
nhanh nhạy, dễ làm ăn.

Thằng Đậu mỗi ngày mỗi lớn, hay 
thắc mắc, hay hỏi khó cho hắn. “Mình 
sinh con trời sinh tánh, nói gì nó cũng 
vặn vẹo, cãi bướng ngang ngạnh như 
cua,” đôi khi cũng bực mình. Có buổi 
chiều ngồi ăn cơm, nó hỏi: -Cái cô hộ lý 
làm bệnh viện học lớp mấy bố nhỉ?  Hắn 
ngừng đũa, ậm ừ cho qua chuyện, “Hộ lý 
chỉ làm vệ sinh, chùi nhà, đâu cần học.” 
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ở Đông Đức. Sự đời oái oăm, mấy tháng 
đầu Đậu vào lớp, nó chỉ được học ngôn ngữ 
khó như ma quỷ là tiếng Đức, rồi chính trị 
Marx Lenin ngán tận cổ. Vì thế nó đâm ra 
nản, nghi ngờ mọi thứ, cứ ngỡ ra nước ngoài 
thoải mái, ai dè đồng chí anh em dạy những 
bài xã hội chủ nghĩa giông giống nhau thôi.

 Từ đó nó ít nói, ít cười, mắt cứ nhìn đăm 
đăm suy tư về một thế giới khác, nó đọc 
nhiều báo, nghe bạn bè kể về Âu châu, 
tam quyền phân lập. Nó cũng nghe nhiều 
về nước Mỹ tự do bầu cử, tôn trọng nhân 
quyền.

 Đêm mồng mười, tháng mười một, năm 
tám mươi chín, bức tường Berlin sụp đổ. 
Thằng Đậu là một trong hàng ngàn người 
đầu tiên tràn qua biên giới đến Tây Đức 
qua cửa khẩu Bornholmer, trong đó có bà 
Angela Merkel, bây giờ là thủ tướng. Cả 
một chân trời mới rực sáng trong đôi mắt, 
trái tim của Đậu, gã thanh niên lớn lên từ 
Việt Nam, một đất nước theo chế độ cộng 
sản như Đông Đức.

 “Công dân Đông Đức đã được người 
dân Tây Berlin đón chào nồng nhiệt. Phần 
lớn các quán bia gần bức tường tự phát 
cho uống không phải trả tiền, và trên đại 
lộ Kurfürstendamm là hằng đoàn ô tô bóp 
còi diễn hành, những người hoàn toàn xa lạ 
ôm choàng lấy nhau. Nước Đức tái thống 
nhất kể từ ngày 3 tháng 10 năm 1990.”

 Cách xa nửa vòng trái đất, ông bà bí thư 
nhìn nhau ngơ ngác khi đọc hàng tin trên 
qua báo. Thôi, thế là cái hủ mắm đầu giàn, 
thằng con quý tử bây giờ lang thang nơi 
nào?

 VII.

Đa số người Việt chạy tránh qua Tây Đức 

 
 -Thế sao Mẹ nói lương thực tem phiếu 
cũng bằng bác sĩ? Thằng Đậu cãi. Hắn nói 
như trong sách đã học “Ấy, thế xã hội mới 
công bằng, ai cũng đồng đều như nhau.” Im 
lặng một lát, thằng Đậu lại cắc cớ:  -Vậy sao 
bố bắt con phải học? Lần này hắn nổi nóng 
tam bành, “Mả cha mày, tau không học ở 
trường, nhưng tau học ở chiến trường trên 
bom dưới đạn, đảng đoàn bổ túc văn hóa 
cho tau. Mày chỉ có việc ăn ngày ba bữa 
xách đít đến trường, bày đặt hỏi cắc cớ, vớ 
vẩn. Nói chuyện với mày chán lắm, chẳng 
thà vén ống quần nói với cái trốt cúi tau.” 
Thằng Đậu ngớ người: -Trốt cúi? Hắn thấy 
thương thằng con, nên hạ giọng. “Là cái 
đầu gối của tau. Hai lần bị thương, may mà 
không bỏ xác nơi chiến trường con ạ.”

 VI.

 Cứ tưởng nước nhà thống nhất thì nhân 
dân được hưởng hòa bình. Ngờ đâu, chỉ 
có mấy năm, súng đạn lại nổ dữ dội phía 
Tây Nam, từ Campuchia. Phía Bắc thì quân 
đội Trung Quốc tràn qua. Thanh niên phải 
nhập ngũ, tổng động viên, và nạn đói trở lại. 
Thiếu ăn thiếu mặc làm con người khô héo 
cả thể xác, cả tri thức tâm hồn. Bao nhiêu 
điều thánh thiện ông bà giảng dạy, không 
bằng bát phở khi cái dạ dày rỗng queo.

Đầu năm 1985, lúc này thằng Đậu 
được 17 tuổi, một buổi tối hai vợ chồng 
ngồi ăn cơm, bà Thắm bảo: -Ông à, 
phải tìm cách cho thằng Đậu đi nước 
ngoài, tôi không muốn nó đi bộ đội đâu.

 Ông làm một ngụm trà Đức Thái, đốt 
điếu thuốc ba số, nhả khói, tay mân mê cái 
hộp quẹt Dunhill giám đốc hải quan biếu 
tặng hôm qua, “Ừ, bà nói đúng. Tuần sau 
tui ra Hà Nội nhờ anh em lo, chuyện nhỏ!”

 Thế là sáu tháng sau, thằng Đậu đã có mặt 
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là lao động xuất khẩu, buôn bán mánh mung 
thuốc lá và rượu. Họ chỉ mong kiếm tiền và trốn 
tránh chế độ cộng sản, chẳng tha thiết gì đến 
tình hình xã hội, cuộc sống của đồng bào trong 
nước. Đậu là một trong những người hiếm hoi ý 
thức sự bất bình đẳng ở quê nhà, nhìn hai cảnh 
đời khác nhau giữa Đông và Tây Đức, hiểu được 
nền dân chủ Âu châu và sự khốn khó các nước 
xã hội chủ nghĩa, Đậu luôn ao ước làm một điều 
gì ích quốc lợi dân, anh tìm thấy chỉ có một con 
đường vươn lên là xách cặp tới trường trở lại.

 Một buổi chiều thu rất đẹp, lá Phong đỏ khắp 
các ngọn đồi thoai thoải bao quanh trường học, 
trong giờ giải lao, tình cờ Đậu bắt chuyện với 
một cô gái người châu Á. Cha mẹ cô là những 
người tỵ nạn gốc Việt, mẹ cô sở hữu một tiệm 
bánh Pâte Chaud, bố là một kỹ sư điện toán. Cô 
sinh ra ở Tây Đức, tiếng Việt không lưu loát 
nhưng hiểu được, tên là Kathleen, ở nhà gọi là 
Bé.

 Nhờ vào những lần đến thăm gia đình ngày 
cuối tuần, Đậu mới hiểu được lịch sử sống thực 
của những nạn nhân cộng sản, tại sao họ phải 
liều mình trên những chiếc thuyền mong manh 
bỏ nước ra đi năm 1975. Được khuyến khích và 
giúp đỡ của gia đình Kathleen, Đậu quyết tâm 
đi học mà không nghĩ đến chuyện gì khác, cuối 
tuần anh đi làm thêm ở một tiệm ăn kiếm chút 
tiền còm tiêu vặt.

 Phải mất ba năm Đậu mới được nhận vào học 
Vật lý trị liệu ở Heidenberg University ở Đức. 
May mắn vì anh có thêm quy chế tỵ nạn chính 
phủ. Cái bằng cao đẳng chỉ bốn năm nhưng là 
một cố gắng lớn đối với một kẻ giang hồ lang 
bạt như anh. Ơn trời, anh được làm việc chung 
với một nhóm giáo sư chuyên nghiên cứu tái 
tạo khớp xương giả, họ ứng dụng kỹ thuật tối 
tân bằng computer chip để kết nối dây thần 
kinh từ não bộ, xuống đến bắp thịt để vận hành 
động tác của khớp là đáng kinh ngạc nhất.

 Từ những thí nghiệm ở bắp thịt lớn như 

Hamstring, Rectus femoris đến những cơ 
bắp nhỏ như Adductor, Piriformis. Các 
electro myogenic được kết nối dây thần 
kinh sensory chuyền vô tủy sống, lên não, 
rồi trở về mấy sợi motory khiến chín mươi 
phần trăm bệnh nhân có thể sai khiến các 
cơ phận khớp di chuyển theo ý mình. Các 
khớp giả này cần phải nhẹ, nhỏ, không gây 
tiếng ồn, và nhất là không quá đắt tiền.

Đậu thường được đi nhiều nơi chung với 
nhóm nghiên cứu này. Âu Châu thường có 
ý tưởng mới, nhưng để trở thành hiện thực 
thì phải cần đến những softwares, những vi 
mạch điện tử của người Mỹ, và không đâu 
có thể thỏa mãn được những điều đó bằng 
Silicon Valley. Các công ty Ekso Bionics 
Holding, iRobot, Appleknee Rehab mời 
mọc nhóm anh hợp tác với những phòng 
thí nghiệm tối tân, hằng triệu dollard được 
đầu tư, hàng ngàn bệnh nhân cụt tay chân 
đi đứng leo trèo lại được, và dĩ nhiên, cổ 
phiếu của các công ty này vùn vụt tăng lên.

  VIII.

 Sau khi chấm dứt những buổi seminar 
gặp gỡ doanh nghiệp tại Hà Nội, Sài Gòn, 
Đậu đáp máy bay ra miền Trung thăm nhà. 
Bố đã về hưu ở Hà Tĩnh, nhà cửa buồn 
hiu cô quạnh chẳng mấy ai lui tới viếng 
thăm. Khi có chức thì bè bạn rôm rả, khi 
có quyền thì ai cũng nhiệt tình hơn cả bà 
con láng giềng. Sự đời, khi mất hết những 
cái đó thì ông chỉ còn là củ khoai héo, 
trái mướp già, hay thậm chí là cái lạnh 
lùng trong ánh mắt người chung quanh.

 Bà Thắm mẹ anh đã ra đi vì đạp phải 
mìn nổ còn sót lại trên cánh đồng Gio Linh, 
Quảng Trị. Mất hai cẳng chân, mảnh đạn 
nhẫn tâm cắt vào bụng và tàn phá tủy sống 
khiến bà liệt hẳn từ lưng xuống, thê thảm 
hơn, lở loét ở vùng xương cụt ngày càng 
nặng. Bệnh viện chỉ chữa các vết thương 
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 -...Mà không kiếm được việc làm, 
chẳng được trọng dụng, phải không? 
Bố đã nói rát cổ họng, chẳng thằng 
đại biểu gật nào ở quốc hội lắng nghe. 
Rồi lại hạ giọng, nhỏ nhẹ vừa đủ nghe: 
  
 -Trung Quốc tung tiền nhiều quá, nó mua, 
nó gạt đủ thứ từ ngày kháng chiến đến nay. 
Mấy ổng hồi trước thì ngu ngốc ký nhượng 
đất đai hải đảo, đếch có cho dân biết. Bây 
giờ tin tức hé ra, thằng nào biểu tình phản 
đối thì cứ vào ngủ trong tù, hay sáng đi làm 
rồi “thăng” luôn chẳng trở về!

 Đậu xoay xoay cái ly rượu trên tay, trầm 
ngâm tâm sự, “Con không góp tay xây 
dựng đất nước khi khó khăn, vì thế không 
dám phê phán. Con biết đời sống dân mình 
sau chiến tranh rất đói khổ, nhưng con hiểu 
ra rằng ngày nào còn bị độc tài với cái Đảng 
của bố thì trăm năm dân mình vẫn u tối.”

 - Đúng, đã hơn sáu chục năm rồi. Ai 
cũng biết mọi kinh phí xây dựng đưa 
xuống tụi nó ăn mất hơn nửa, bao nhiêu 
cũng không vừa, lại đụng chạm con ông 
này cháu ông kia. Nay con về cá biển đâu 
còn nữa, mắm muối cũng không, miền 
Trung gạo thịt không nhiều, ngàn người 
thất nghiệp, du lịch chẳng ma nào muốn 
đến, hàng quán bán buôn ngồi nhìn nhau 
ngắc ngoải, vậy là dân đói.” Ông nói. Đậu 
nhắc, “Ngày xưa bố thích nói chuyện với 
cái trốt cúi hơn là nói chuyện với con.”

 Ông cười ha hả, quả thật lâu lắm mới được vui 
như thế này. -Vâng, bố đã sai. Sai lầm khủng 
khiếp, rồi ăn năn mãi cho đến giờ phút này.

 Thắp điếu thuốc nhả khói, giọng ông tiếc 
nuối. “Theo Đảng hơn nửa đời người để chỉ 
thấy tất cả đều chỉ là những cái trốt cúi lì lợm, 
không trái tim, một lũ khốn! À, mà nghe con 
nay học có nghề làm khớp giả, bố mừng lắm.”

  “Con đang hợp tác với tổ chức RENEW 
của Mỹ, MAG Anh quốc để gỡ mìn và 

lớn rồi cho về sau mấy tháng điều trị. Săn 
sóc người bại liệt là một nghiệp quá cay 
đắng; đau lòng cho bệnh nhân và người 
chung quanh. Đôi khi tỉnh táo, bà tự nhủ: 
“Nhân và quả, các ông bày trò chiến tranh, 
gài chông bẫy mìn, bây giờ vợ con ông lãnh 
hết. Người dân có tội tình gì với cả ngàn 
tấn bom mìn còn lại.” Hai năm sau thì bà 
mất với những mũi morphine ân huệ cuối 
đời. Sau giây phút trùng phùng cảm động, 
không ai nói nên lời, có những giọt nước 
mắt lăn trên má bố anh. Nhớ bố thích rượu 
ngon, anh mở chai Cordon Bleu mang về 
rót ra ly mời, hai cha con cụng ly đối ẩm:

 - Đất nước thay đổi nhiều chắc con 
thấy, nhà cao tầng, phố rộng, đường 
xanh. Nhưng tất đều do viện trợ của nước 
ngoài, cũng có nghĩa là đi mượn tiền, có 
vay thì phải trả. Ai trả, con biết không?

 Làm thêm một hớp rượu nữa, ông chua 
chát: “Mẹ kiếp! Cả nước có năm thành phố 
lớn thuộc trung ương, các quan đẩy dân đi 
chỗ khác, bồi thường vài đô la cho mỗi mét 
đất, rồi bán lại hàng ngàn đô, bảo sao không 
giàu? Tham nhũng từ trên xuống dưới, tranh 
giành quyền lực, trên bảo dưới không nghe 
cứ ấm ớ chây lười.  Đảng, chính quyền, thế 
lực thanh toán nhau lộ liễu hơn cả Mafia.”

 Suy tư trong ánh mắt xa vời vợi của một 
người già ngoài bảy mươi, ông quay lại 
nhìn Đậu: 
  -Bố thất vọng quá, xin ra khỏi đảng hơn 
mười mấy năm nay!   
  Đậu hỏi: “Thế họ có làm phiền bố 
không?” 
  -Dĩ nhiên là có, nhưng tau cáo  bệnh 
không sinh hoạt được.

 “Con về Sài Gòn thấy lớp trẻ rất giỏi, 
kiến thức rộng nhờ internet, tiếng Anh trôi 
chảy, tài năng nhiều…” Đậu kể.

Ông nhìn hắn mỉm cười, đánh 
cộp ly rượu xuống bàn ngắt lời: 
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giúp bệnh nhân vùng Quảng Trị này; trong 
chiến tranh họ không cần phải có trách nhiệm, 
nhưng họ có lương tâm khi muốn làm điều đó. 
Con sẽ về thường xuyên hơn.” Đậu giải thích.

-Ừ, giúp người thương tật chiến tranh đi đứng 
lại được, công đức con lớn lắm. Ngày xưa Bố 
thấy mà không nhiệt tình cứu giúp, bây giờ hối 
hận quá. “Con vẫn hy vọng đất nước sẽ thay 
đổi, thế giới đang thay đổi từng ngày.” Đậu đáp.

-Nghe lời bố, bọn lãnh đạo này không thể mổ 
để thay trốt cúi được, phải chặt hết rồi thay chân 
mới như con đã làm, hy vọng nó mới cảm thấy 
cái khổ của dân nghèo, giảm bớt lòng tham!

 Nhìn thẳng vào mắt bố, Đậu nói, “Sửa một 
vài đôi chân giả không bằng giúp sửa cái nhìn. 
Nhìn thẳng. Ngửng đầu đứng dậy của người 
dân. Ngày nào đó, giới trẻ sẽ tự chọn cho mình 
giới hạn những thách thức, hay thách thức lại 
những giới hạn này.” 

 Nghe lời tâm huyết của con như thế ông gật 
gù mừng lắm. Tai yếu, mắt mờ, cuộc đời ông đã 
tiêu tan mọi thứ, có hôm đi thăm mộ vợ, gặp vị 
sư già ở một ngôi chùa vắng, sư nghe ông tâm 
sự rồi mĩm cười, “Tu là sửa. Đồ tể buông đao là 
đã thành Phật.” Ông suy nghĩ nhiều đêm về câu 
nói đơn giản đó.

 Bây giờ ông chỉ còn giữ niềm tin nơi giới 
trẻ, những người sẽ quên mình dấn thân, những 
người không ngu ngơ bị xỏ mũi như con trâu, và 
như ông ngày nào. Chự trâu và cái trốt cúi, ngôn 
ngữ mộc mạc đó có thể làm người khác chẳng 
có gì băn khoăn, nhưng thằng giữ trâu và cái đầu 
gối, hai điều giản dị ấy đã làm ông chết đi và 
sống lại biết bao lần trong chỉ một kiếp người.

Nguyễn Phước Bảo Tiên

Nguyễn Phước Bảo Tiên, D.C.
Industrial Disability Examiner

*****
Med-Net Orthopedic, INC.

12115 Paramount Blvd.
Downey, CA 90242

(562)250-2001

Em ở bên nhà ta ở đây
Đêm xuân tuyết lạnh chập chùng vây
Quê hương diệu vợi sầu khôn dứt
Viễn xứ xuân kề nhớ chẳng khuây

Kỷ niệm ấu thơ chưa lắng đọng
Dư hương ngày cũ vẫn còn đầy
Miên man thương cảm lòng tên tái
Đêm vắng tình xưa ngập chốn này

Em tận bên kia những áng mây
Ta nằm lạnh lẽo ở phương này
Hiên ngoài tuyết trắng đang vây phủ
Em với quê hương…nổi nhớ đầy

Nhớ đến phố xưa chùng ký ức
Mơ về tối cũ nhẹ đường mây
Dư âm ngày ấy lòng thổn thức
Đêm với tình xuân dạ ngất ngây

Dĩ vãng chập chờn trong cỏi mộng
Ngây ngô dạo nọ hãy còn đây
 Ai về ta gởi trời thương nhớ
 Đáp trả tình em đã đắm say

 
Văn Ngọc

Đêm xuân nhớ quê
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Thuở ấy
 
Bài thơ độc nhất làm cho CTT

Nhớ em tuổi còn thơ
Tuổi hồng đẹp như mơ
Má đào đôi môi thắm
Chưa biết sầu vẩn vơ

Em đi cùng với ngoại
Lên thăm nhà chú Hiền
Dáng bà đẹp như tiên
Cầm tay em dịu hiền

Anh tựa cửa nhìn ra
Dáng em rất thiết tha
Lòng anh như ấm lại
Một tình yêu thoáng qua

Em mặc áo lụa hồng
Mây trời trắng như bông
Trông em xinh xắn quá
Lòng anh bổng bâng khuâng

Nhưng em còn nhỏ dại
Tuổi vừa quá mười ba
Mắt trong sáng thật thà
Chưa biết tình xót xa

Ngồi nhìn em chơi bài
Làn tóc xõa thật dài
Bàn tay ngà xinh xắn
Khẽ vuốt lọn tóc mai

Rồi em cắn hạt dưa
Làn tóc hồng đong đưa
Gió xuân lay nhè nhẹ
Khung trời lấm tấm mưa

Biết em từ dạo ấy
Tình thương chất ngất đầy
Yêu em từ dạo ấy
Tình yêu thắm trời mây. 

Mùa xuân 1961
Tôn Thất Sang
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Nhật ký một bạn tù
Khánh Giao. BS. Phùng văn Hạnh

Tôi quen biết cả hai vợ chồng anh Nam. Gia 
đình chị Nam là nạn nhân của cuộc chiến 

tranh huynh đệ tương tàn. Cha chị, anh Khoa 
là bạn học của tôi ở trường tiểu học xã. Lúc 
tôi làm việc ở Bệnh viện Ðà-nẵng thì anh là xã 
trưởng xã Giao hòa, gần quê tôi. Cha anh liệt 
vào hàng phú nông, đã bị du kích xã chôn sống, 
thời chống Pháp, chỉ vì ông chỉ trích biện pháp 
tiêu thổ kháng chiến trong đám giổ gia đình 
ông.Người chỉ huy vụ thủ tiêu ông là cháu kêu 
ông bằng bác, tên Cội. Cái giỏi của Cộng sản 
là có thể khơi dậy ở người cháu lòng căm thù 
giết bác ruột. Khoa, lúc ấy cũng du kích, chứng 
kiến cái chết thê thảm của cha mà không làm gì 
được. Sau đó anh lẽn ra đồn quốc gia, và thề trả 
thù cho cha. Anh đã dẫn lính bảo an, trong đêm 
tối phục kích tiểu đội du kích xã, và giết chết 
Cội. Thời đệ nhị cộng hòa miền Nam, xã Giao 
hòanằm trong vùng tranh chấp. Ban ngày Khoa 
cùng địa phương quân về đóng trong làng, ban 
đêm rút về quận. Con của Cội nay là chủ tịch 
xã, ban đêm thường lẽn về, đe dọa dân chúng 
và thâu lúa gạo. Tết Mậu thân, con của Cội 
cùng bộ đội miền Bắc đột nhập quận bắt được 
Khoa. Chúng dẫn Khoa về làng Giao hòa, họp 
dân chúng lại, mở tòa án nhân dân xử Khoa. 
Chúng hành hạ Khoa tàn nhẫn trước khi giết. 
Chị Khoa, vận đồ tang, về làng xin xác chồng 
về chôn ở quận. Bọn cộng sản đã không cho, lại 
giết luôn chị Khoa, chỉ vì quá uất hận chị thốt 
lên những lời mỉa mai trong khi khóc lóc trước 
mộ chồng. Hai vợ chồng Khoa chỉ có một cháu 
gái tên Thu lúc ấy mới 10 tuổi. Thu bơ vơ được 
ông Quận trưởng Ðại lộc nhận về nuôi cho đi 
học . Nam cùng quê với tôi. Cha chết sớm ,vì 
ăn phải nấm độc trong nạn đói thời kháng chiến 
chống Pháp. Mẹ Nam ở vậy nuôi con. Khi đồng 
quê mất an ninh, bà ra Ðà-nẵng giúp việc trong 
nhà cho tôi. Nam đậu tú tài, vào học trường 
Nông Lâm Súc. Ra trường, thì bị động viên vào 
trường Võ bị Thủ Ðức. Nam được chọn đi học 
khóa Tâm lý chiến rồi về phục vụ tại Sư đoàn 
1. Ông quận trưởng, cha nuôi Thu nay là Ðại tá 

Trung đoàn trưởng, cấp trên của Nam. Thấy 
Nam chăm chỉ, hiền lành, ông đã cố ý tạo cơ 
hội cho Nam và Thu gần nhau, hiểu nhau. 
Ðám cưới hai người do tôi tổ chức vào cuối 
năm 1974. Hai vợ chồng ông Ðại tá không 
có con, lại có một căn nhà lớn ở Ðà-nẵng, 
nên đôi tân hôn sống chung với hai ông bà . 
Cuối năm 1978, sĩ quan trại Kỳ sơn chuyển 
lên Tiên Lãnh. Trước đó mấy ngày tù chính 
trị và phần lớn các đội lưu động chuyển đi 
trại thôn Năm, để chỗ cho trại viên mới. 
Một chiều ảm đạm, các trại viên cũ đều bị 
nhốt lại trong phòng, cửa sổ đóng kín. Nghe 
tiếng máy nhiều xe cam nhông đổ lại trước 
cổng trại. Tôi lúc ấy làm y tế trại được lệnh 
ra nhận thuốc Tây mà các sĩ quan mang 
theo, để nhập vào tủ thuốcký gửi. Các cán 
bộ trại đang ráo riết lục soát trại viên mới. 
Từng đống áo quần treillis, giày da đi trận, 
xắc đeo lưng bị tịch thu. Ðồng hồ, bút máy, 
nhẫn đeo tay, tiền giấy phải đem ký gửi. 
Mỗi người nhận hai bộ đồ vải màu xám với 
một ít đồ dùng cá nhân. Công an đã đánh 
phủ đầu bằng cách lột sạch di tích tù binh 
và nhắc nhở một kỷ nguyên tù thường phạm 
khắc nghiệt bắt đầu. Tôi gặp lại Nam, nhìn 
nhau mà khôngdám nói một lời. Vài tháng 
sau, Nam được ra làm chăn nuôi, nhờ có 
bằng kỷ sư Nông lâm súc. Lúc đầu chỉ ra 
chăn nuôi ban ngày. Ban đêm phải trở về 
ngủ trong phòng giam. Nam vốn ít nói và 
hiền lành, lại cứu được nhiều gia súc trong 
một nạn dịch, nên được quản giáo chăn 
nuôi dần dần tín nhiệm, đưa ra ở hẳn trong 
trại chăn nuôi. Thường ngày Nam dẫn một 
đàn bò độ 30 con, đi ăn trên những đồng cỏ 
quanh trại. Tuy không có thăm nuôi, song 
Nam không thiếu thốn nhiều về ăn uống. 
Nhờ lang thang với bầy bò Nam có dịp cải 
thiện bằng cách bẩy chim và thú rừng, đào 
sắn. Anh cũng trồng rau, bầu bí quanh khu 
chăn nuôi. Mỗi khi bò đẻ, Nam lấy nhau 
nấu ăn. Nam cũng hay cho tôi đồ cải thiện 
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tư, tôi nghe tiếng chân đạp trên lá sau lưng. Tôi 
quay lại, thì một trung niên bước tới tự giới 
thiệu. Hóa ra là ông giáo viên tiểu học, thường 
chuyển thư cho Nam ngày xưa. Ông với Nam 
đã thành bạn thân. Chính ông đã nhận là bà con 
với Nam và xin với xã được chôn Nam trong 
nghĩa địa bên miếu. Ông kể là Nam đã ở lại nhà 
ông một đêm. Sáng ra Nam lên đồi và không trở 
lại nữa. Nam còn cẩn thận gửi cho ông giữ một 
số tiền vừa đủ để chôn cất Nam, trước khi ra đi.

Ông cũng chôn theo Nam lon gô mà Nam 
đeo trên vai, bên ngoài có ghi :’’tro của em yêu 
dấu’’. Tôi cám ơn tấm thịnh tình của ông. Về 
Sai gon, tôi giở nhật ký Nam ra xem : 2-09-79 
.Hôm nay quốc khánh XHCN. Trước kia miền 
Nam không có ngày lễ nầy, vì phe quốc gia mặc 
nhiênxem ngày đó là trò hề, khởi đầu cho cách 
mạng vô sản quốc tế, loại bỏ dần dần mọi tham 
gia của người yêu nước quốc gia. Dù chi thì 
trại viên đều được nghỉ lao động. Riêng chăn 
nuôi, thì phải dẫn bò đi ăn. Nằm dưới gốc cây 
đa, thấy những lá non gió đẩy đung đưa trên 
nền trời xanh, lại nhớ bài thơ của Huy Cận : 

“Nằm im dưới gốc cây to, 
 Nhìn Xuân trải nhựa muôn tờ lá non:
Giữa trời hình lá con con,
Trời xa sắc biển lá thon mình thuyền.
Gió qua là gió triều lên,
Hây hây gió đẩy thuyền lên biển trời.
Chở hồn lên tận chơi vơi,
Muôn chèo của nhạc, muôn lời của thơ.
Bâng khuâng như thể bao giờ,
Lênh đênh nào biết  bến bờ là đâu!”

 Bâng khuâng như thể bao giờ Lênh đênh 
nào biết bến bờ là đâu !" Cuộc đời có lắm 
buồn phiền, là bể khổ. Có những phút phiêu 
diêu như thế này, để quên thân phận tù đày. 
Vẫn nhớ Thu không nguôi. Lời hát trong bài 
‘’Nắng chiều’’ làm anh nhớ đến lúc chúng 
mình mới quen nhau:’’Anh nhớ trước đây, 
dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt 
long lanh’’.Mẹ đã trở về làng cũ Túy la, sống 

mỗi khi có dịp vào trại khám bệnh. Một lần 
đi đỡ đẻ cho một sản phụ ở bệnh xá dân, 
tôi có dịp đi ngang qua gò đất mà Nam hay 
đem bò ra đó gặm cỏ.

Ðỉnh gò có một miếu hoang tuờng gạch, 
mái ngói, song mang dấu tàn phá của thời 
gian. Miếu nằm trọn vẹn dưới bóng mát của 
một cây đa to lớn có nhiều rễ phụ. Bên cạnh 
miếu có một nghĩa địa nhỏ. Nam cho biết 
là có quen với mộtgiáo viên chế độ cũ, bị 
đày lên dạy ở trường tiểu học gần đó. Anh 
nầy thường gửi thư giúp Nam qua bưu điện, 
khỏi sự kiểm duyệt của trại. Nam dẫn tôi 
vào miếu và chỉ một chỗ kín để khi nào có 
dịp ghé qua, mà không có Nam, thì giấu thư 
vào đấy và Nam sẽ gửi đi giúp. Tôi đã dùng 
lối nầy gửi thư về nhà vài lần cho đến khi 
Nam được phóng thích . Nam ra trại được 
hai năm thì bỗng một hôm, nghe nói có một 
trại viên cũ, treo cổ chết ở một cây đa ngoài 
trại. Lúc ấy tôi đã không còn làm y tế nữa, 
không có dịp để kiểm chứng người chết là 
ai, song tôi vẫn ngờ ngợ người ấy là Nam. 
Cho đến khi tôi được phóng thích. Tôi trở 
lại chỗ miếu hoang, vào chỗ kín mà trước 
kia tôi giấu thơ cho Nam gửi về nhà, xem 
thử. Nếu quả thật Nam đã trở lại đây tự tử, 
chắc Nam sẽ để lại cho tôi một lá thư tuyệt 
mệnh. Nam để lại cho tôi không những 
một lá thư, mà cả một tập nhật ký viết trên 
những tờ giấy rời. Kể từ lúc Nam chết cho 
đến giờ đã năm năm rồi. Tập nhật ký bị mối 
mọt đục nhiều chỗ, phải dồn vào một bao 
nylon. Tôi trở ra, đứng dưới cây đa, xem 
thử Nam đã treo cổ vào cành nào. Lá đa 
xanh nghít, xào xạc. Dưới chân đồi con 
sông lượn khúc, khói lam quyện vào mái 
tranh một căn nhà ven sông, vuơn lên bầu 
trời xanh thẵm. Nam đã chọn chỗ để an giấc 
nghìn thu. Mộ Nam là một nấm đất nhỏ, cỏ 
mọc lưa thưa, trong nghĩa địa cạnh miếu. 
Một tấm bảng gỗ mang tên họ Nam cùng 
với ngày tháng chết cắm ở chân mộ.Tôi 
quỳ xuống cầu nguyện cho Nam, mặc dù 
lúc sống Nam là một Phật tử. Ðang lúc suy 
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với gia đình chú Chín, giúp chú làm tằm. Mỗi 
năm mẹ thăm nuôi hai lần, cũng chỉ đơn sơ, 
đạm bạc. Mẹ cũng không có tin tức gì về Thu . 

7-10 -79. Gửi thư về cho Thu nhiều lần, với địa 
chỉ nhà cũ ở Ðà-nẵng, nhưng không có hồi âm. 
Không biết bây giờ em trôi giạt về đâu. Chúng 
mình lạc nhau ngay ở bờ biển Sơn chà, khi nhóm 
binh sĩ và sĩ quan Biệt động quân đứng thành 
vòng tròn, mỗi người trên tay một trái lựu đạn 
đã mở chốt. Khi họ la lên là đồng bào hãy tránh 
xa, anh và em mạnh ai nấy chạy. Nghe một loạt 
nổ chát chúa và hơi gió tạt từ sau đến. Họ tự tử 
tập thể, chắc là vì quá tuyệt vọng. Khi anh trở 
lại hiện trường, thấy cảnh người chết banh thây, 
mùi máu tanh tửi, anh vội rời xa vì biết chắc là 
em đã thoát. Rất tiếc là trong lúc hốt hoảng, anh 
quên không nắm tay em cùng chạy. Măc dù lúc 
đó Việt cộng ở đèo Hải vân bắt đầu pháo kích 
vào Sơn chà, anh vẫn vừa chạy vừa ẩn núp, để 
tìm em. Tìm mãi em không được, anh trở về 
nhà cha nuôi em, song nhà vắng tanh. Anh ở 
lại đó chờ em về. Song vẫn biệt tăm. Nghe lịnh 
ủy ban quân quản thành phố, anh ra trình diện, 
và bị tập trung vào Vĩnh điện rồi Kỳ sơn. (nhật 
ký bị rách nát nhiều trang không đọc được )

”...Xa em đã gần bốn năm. Chúng mình 
sống bên nhau chưa đầy sáu tháng. Những 
kỷ niệm thân thương không hề phai nhạt: 

Bốn năm trời xa em,  
 Chúng ta mất biết bao ân ái mặn nồng.  
 Nhớ lúc bên nhau hai đứa trần truồng,  
 Khắn khít uyên ương, thiên đường nguyên 
thủy. 
 Anh quỳ bên em, ngất ngây thờ lạy,  
 Vẻ mỹ miều của thân thể trinh nguyên.  
 Anh hôn lên vầng trán bình yên, 
 Lên đôi má hây hây say tình e thẹn,  
 Lên đôi môi nở hoa dâng hiến.  
 Ôi, ngọt ngào là miệng lưỡi của em.

 Hơi thở thơm tho, anh mãi mãi thèm ...(bài 

thơ lại bị mối đục thủng đoạn tiếp). Một 
mảnh giấy rời có vài câu thơ còn đọc 
được. Bài thơ chắc dài, chỉ còn chục câu, 
gợi nhớ thương, lo lắng cho vợ lúc đi chăn 
bò:  
“Gió sớm mai mát rượi, như bàn tay yêu 
thương, 
Biết bao giờ trở lại bên em, ôi cả một thiên 
đường! 
Tiên Lãnh vào Thu, núi rừng đẹp lắm: 
Trời lộng xanh cao, cỏ đồi dệt thảm, 
Lấp lánh, lao xao, chạy theo nắng ấm, 
Vẳng bên tai, chim gió, hát lưng trời. 
Cảnh vật an bình, xao xuyến lòng người, 
Ngồi dưới gốc cây đa, bên ngôi miếu cổ, 
Nhìn đàn bò thong dong gặm cỏ, 
Mà tâm hồn bay bổng, hướng về em. 
Em ở nơi mô, cuộc sống có êm đềm! 
Mà chẳng đến thăm anh tù đày khốn khó? 
Lo cho em, chắc nhiều trắc trở, 
Xin cầu Trời phù hộ cho em.

20-09-80. Ðược phóng thích ngày 28-08-
80, nhân dịp quốc khánh. Trong giấy ra trại 
cho về nguyên quán làng Túy la. Hai mẹ 
con dựng một nhà tranh nhỏ, trên miếng đất 
ngày xưa, sớm chiều có nhau. Kỷ niệm thơ 
ấu, những ngày hồi cư đói khát, cha chết 
không có vải làm khăn tang, trở lại trong 
giấc ngủ đầy ác mộng. Việc đầu tiên là tìm 
tông tích Thu. Lên Giao hòa hỏi thăm, chẳng 
có đầu mối gì, chỉ biết thêm chuyện là người 
giết cha mẹ Thu, đã vào tù vì tham nhũng, 
khi hắn ta làm chủ tịch Hợp tác xã nông 
nghiệp quận. Nghe nói là có thể bị xử tử 

9-10-80 .Lo làm ăn đầu tắt, mặt tối, mà 
chỉ đủ hai mẹ con ngày hai bửa, ăn bắp, ghế 
cơm .Mạ nhắc hồi nhỏ, mình nói ngọng, 
kêu bắp là bú, kêu gạo là gụ, và năn nỉ nấu 
"nửa bú, nửa gụ" cho dễ ăn. Nay hai mẹ 
con ăn "nửa bú, nửa gụ", thế là tốt rồi. Ra 
Ðà-nẵng nhiều chuyến dò la, tin tức Thu. 
Lúc nào cũng khấn thầm Trời Phật phù hộ 
tìm ra tông tích nàng. Mộng mị thấy nàng 
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cũ, cũng là mình. Lúc nào cũng coi mình 
là thù địch. Trồng dâu, hái dâu ,làm cỏ, 
nuôi tằm ,công việc xoay như chong chóng. 
Những ngàygiữ bò còn sướng hơn bây giờ.

Ðã đốt xương em, cho vào vừa một lon 
gô, để ở đầu giường để được gần gụi em. 
Tối tối, lại trò chuyện cùng em. Trong lòng 
anh chẳng ai thay thế được em . Có nhiều 
cô gái trong thôn tỏ tình, nhưng anh dững 
dưng, nguội lạnh. Tâm hồn giống như một 
ông già. Những lúc cô đơn hay làm việc 
một mình, tự nhiên lại thốt lên : "đời sao 
buồn quá", hoặc ngâm se sẽ : "buồn ơi xa 
vắng, mênh mông là buồn"’’. Bài hát của 
Từ công Phụng nói về nổi cô đơn, khi 
người yêu đã mất nghe thấm thía quá :.. "kể 
từ khi em đem cô đơn mọc lên phố vắng, 
khi em đem nụ cười khỏi đời, từng chiều 
rơi tanghe như cõi lòng tê tái. Nghe giữa 
đời còn gọi tên nhau". Ðoạn giữa của bài 
hát đúng như lúc chúng mình đứng ở bờ 
biển Sơn chà, một đêm sao sáng đầy trời, 
em ngước mắt nhìn anh, chờ đón nụ hôn, 
trong khi bài tình ca du dương, từ một quán 
xa vọng tới : "ngày ấy cho một lần, một 
lần tiếng hát đồng lõa, đưa anh vào vùng 
trời lấp lánh, bằng những ánh sao trời vào 
đôi mắt ngước trìu mến". Anh muốn tìm 
lại ánh mắt của em ở thế giới bên kia ! 

6-12- 80 .Những bài học về tư tưởng yếm 
thế hayquanh quẩn trong đầu. Có một thi sĩ 
Tàu không nhớ tên, đã viết: Tích ngã vị sinh 
thì .Minh minh vô khả tri. Thiên công hốt 
sinh ngã. Sinh ngã lục hà vi? Vô y sử ngã 
hàn.Vô phạn sử ngã cơ. Hoàn nhỉ thiên sanh 
ngã. Hoàn ngã vị sinh thì! tạm dịch: Khi tôi 
chưa sinh ra hổn mang nào có biết Trời bỏ 
tôi ra đời. Ôi số phận cay nghiệt. Không 
áo để che thân. Không cơm đói muốn chết.

Trả lại Trời công sinh. Trả lại tôi thời 
chẳng biết. Cuộc đời bi thảm quá. Chỉ 
muốn trở về với hư vô. (nhật ký rách vụn 

trong giấc ngủ thường xuyên. Tìnhcờ một 
hôm vào quán mì Quảng gần chợ Cồn gặp 
lại Thúy, bạn học Thu, nay là giáo viên tiểu 
học. Thúy nói là rất mừng, gặp lại tôi, để 
thông báo là có thể Thu đã chết trong ngày 
chạy loạn ở Sơn chà. Tôi bàng hoàng chết 
điếng. Em Thu ! em ra đi không một lời từ 
biệt ! Thúy cho biết là cùng Thu chạy về mũi 
Sơn chà, giữa rừng người hốt hoảng. Một 
quả đại bác rơi gần đó. Khi Thúy chổi dậy, 
thấy chung quanh người chết nằm la liệt. 
Thu nằm bất động, rên khe khẽ, máu rỉ ra từ 
một vết thương trên trán. Thu thều thào nhờ 
Thúy báo tin cho Nam. Sau đó Thúy may 
mắn xuống một thuyền nhỏ ra tàu Mỹ đậu 
ngoài khơi, vào được Saigon. Lúc trở về 
Ðà-nẵng thì chẳng biết tôi ở đâu để nhắn tin. 

12-10-80 Có người mách là có thể đến 
bệnh viện Ðà-nẵng xem danh sách những 
người bị thương và chết được xecứu thương 
mang về đó trong những ngày cuối tháng 
03-75. Tôi đến nhà xác bệnh viện. Trong 
quyển sổ cũ, giấy đã vàng, tôi đã tìm được 
tên em. Phải lên nghĩa địa Hòa khánh để 
tìm mộ. Song mộ lại dời đi Gò Cà trong đợt 
dời mộ năm 1976 do lệnh chung của tỉnh. 
Nghĩa địa Gò Cà mênh mông, bao trùm 
nhiều đồi trọc cát sỏi. Cũng may là anh ra 
tù sớm. Mộ bia của em, một tấm gỗ nhỏ, đã 
ngã nằm ra đất, chữ viếtbằng loại sơn xấu 
đã nhòe nhoẹt dưới nắng mưa. Anh bới mộ 
em lên. Không nhầm lẫn được : hàm răng 
dưới em có chiếc răng cời bên trái. Trán còn 
mang lổ thủng mà chị Thúy có nhắc đến. 
Chiếc áo lụa em bận ngày chạy loạn chưa 
hư nát hết. Lượm từng cái xương của em, 
mà nước mắt tuôn ra không ngớt. Em nhìn 
anh bằng cặp mắt của hư vô. Bỏ xương 
vào một hủ sành, anh mang em về Túy la. 

11-11-80. Cái thằng thôn trưởng thật là hắc 
ám. Mỗi tuần hắn bắt trình diện một lần và 
khai báo, mặc dù chẳng có gì lạ. Những tạp 
dịch trong thôn, hắn bắt mình xung phong 
làm. Ngay chuyện gở mìn quanh đồn bót 
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nhiều trang). Mấy trang chót còn đọc được: 

15-07-82. Mẹ đã ra đi một cách êm thắm. 
Thường ngày mẹ dậy rất sớm. Song hôm nay 
mặt trời lên cao mà mẹ vẫn chưa dậy. Lại 
gường mẹ xem sao, thấy sắc mặt hơi tái, sờ tay 
thấy lạnh ngắt. Thì ra mẹ đã ra đi trong giấc 
ngủ. Mẹ lúc nào cũng sống âm thầm như chiếc 
bóng. Lúc giả từ vĩnh viễn, mạ cũng không 
muốn quấy rầy con. Thương mẹ,thương em 
quá chừng. Ma tang đơn giản. Chôn mẹ cạnh 
mộ cha sau vườn: Bởi con nghèo, nên mẹ chết 
âm thầm. Kẻ giàu có thì linh đình ngày xuống 
huyệt. Mẹ chết rồi, con không còn gì ràng 
buộc với thế gian nữa. Con muốn trở về gốc 
cây đa, mà con đã trải qua nhiều giờ phút suy 
tư về kiếp sống con người, và yên nghỉ cùng 
Thu. Ở một nghĩa địa cổ Hy lạp, người ta phác 
giác một bia mộ ghi những lời sau đây: "hởi 
người qua đường, hãy nhẹ chân, vì đêm nay 
là đêm cuối cùng ta ngủ được an giấc". Ông 
ta lúc sống chắc trải qua những khổ đau cùng 
cực, nên mất ngủ triền miên. Tôi thì không đến 
nổi như ông song giấc ngủ dài, yên lặng của 
nấm mồ, tôi thầm mong ước được như thế. 

Thì ra nhật ký không viết cho tôi. Mà chỉ là 
những gửi gắm riêng tư. Nam cũng không ngờ 
là tôi trở lại miếu hoang nầy. Chiến tranh, chết 
chóc, chia ly, thời thơ ấu thiếu thốn, đau buồn 
đã hằn lên tâm hồn Nam nhiều đau thương. 
Cha chết sớm, chưa kịp dạy Nam yêu đời. Nếu 
Thu còn sống, chắc Nam cũng yêu đời như ai.

Bác sĩ Phùng Văn Hạnh
 
(Trích trong: Tình Yêu Hiện Sinh Một Kiếp Người)

Nỗi niềm người tỵ nạn
Rồi cũng đến tận chân trời mơ ước
ngợp mắt nhìn những thành phố nguy nga
những cửa hàng diễm lệ nét phồn hoa
và phong cảnh tuyệt vời như tranh vẽ.
vâng đã đến giữa đất trời tươi trẻ!
nơi nhịp đời không giành giật bon chen
sống không còn phải soi mói nhỏ nhen
từng hạt muối từng cọng rau vàng úa!

Ta đã qua bao tháng năm lệ ứa
nghe kẻ thù hằn học thuyết hờn căm
nhưng giả vờ làm bộ rất thương tâm
nơi khoé miệng đầu môi nghe lợm giọng
Ta chán chê mọi mưu mô lật lọng
trò gian manh trên vận nước điêu linh
lưỡi điêu ngoa “giảng” lương thiện hoà bình
loài quỷ quái cao rao mình nhân đạo!

Ta bị ném vào trại tù cải tạo
giữa núi rừng nghe thê thiết vượn kêu
chốn âm u không thấy hướng đi về
kẻ thua cuộc tan hàng đành thúc thủ
Và tang tóc trùm quê hương ủ rủ
ôi đồng bào chúng kềm kẹp khảo tra!
trong ngục tù bao thân xác ra ma
hay vất vưởng nơi rừng sâu nước độc

Khắp đất nước có khác gì địa ngục
bọn hung đồ - lũ cán bộ công an
chúng đè đầu cỡi cổ nhân dân
còn xoen xoét to mồm xưng đầy tớ
Dù muốn sống nhưng làm sao mà thở?
giữa quê hương ngột ngạt những oán hờn
vì tương lai chỉ có một con đường
phải lựa chọn : tự do hay là chết! 

Ta tỵ nạn không phải là đã hết
mà bắt đầu cho mơ ước hồi sinh
bằng đôi tay và bằng cả trái tim
cho Việt Nam phục hưng và giải phóng!
Dù có đến tận chân trời thơ mộng
nhưng vẫn không choán hết cả tầm nhìn
nước người ta đâu có phải quê mình
…đồng bào ta bên trời kia rên xiết
và ta đau nỗi tan nhà mất nước!
 

Đinh Huyền Dương  (Australia 1990)
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Chiết cành là một phương pháp làm cho 
một đoạn cành ra rễ trên cây, sau đó 

tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới. 
Cách chiết cành này thường được áp dụng 
cho cây ăn trái. Cành chiết ra là một cây nhỏ 
nhưng có độ “già dặn” như cây mẹ nên mau 
cho trái, khoảng 1-2 năm. Bài viết này xin 
giới thiệu đến quý bạn phương pháp Vĩnh 
Chánh. Là một trang chủ YKHHN ở vùng 
Nam Cali, người  có khuôn mặt tươi cười, 
phúc hậu và hai bàn tay xanh lè.

Các bước thực hiện như sau:

Vật liệu: Dao, bột kích thích mọc rễ 
(root powder), dây cột, rêu khô (giữ nước, 
tạo môi trường cho rễ mọc), kéo, bao 
plastic. Thau nước 1-2 lít. Xem hình. 

Chọn cành chiết:

Chọn cành tươi khỏe giữa tán 
cây, cành có góc từ 2-3 nhánh.

Đường kính cành chiết từ 1,5-2cm

Thủ thuật chiết cành:

1. Dùng dao cắt khoanh khoảng 
2-3cm, tách bỏ hết vỏ

Sau khi bóc bỏ lớp vỏ xong dùng 
dao cạo sạch lớp nhớt, nếu có.

Sau đó dùng thuốc kích thích ra rễ bôi trực tiếp 
vào vết cắt. Ngoài ra, trong phương pháp này 
còn dùng thêm một dải giấy Kleenex, khoảng từ 
3cm X 12cm nhúng nước và rảy bột mọc rễ lên 
rồi cuốn quanh chỗ cắt (xem hình). Mục đích 
tạo môi trường có đầy đủ chất kích thích rễ mọc.

2. Tiếp theo là bó bầu. Viên ngoại Chánh 
dùng một lượng lớn rêu (moss) đã 
ngâm nước bọc quanh chỗ cắt. Có 
phương pháp dùng một hỗn hợp đất 
và rêu.  Đắp rêu/đất quanh bầu chủ 
yếu nhằm giữ ẩm để cành có thể ra 
rễ ở trên mép vết cắt, rất cần thoáng 
nhiều oxy nên cần chọn đất xốp.

Dùng nilon bọc bầu lại bao quanh cành 
chiết, sau đó dùng giây buộc 2 đầu bầu.

Dây buộc có thể dùng mọi loại dây, dây 
plastic có bán sẵn dễ buộc hơn trong lúc 
một tay phải giữ cho bầu khỏi rớt. Nên buộc 
chặt cả 2 đầu, tránh thất thoát nước. Trong 

Chiết cành cây ăn trái - Phương pháp Vĩnh Chánh
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cách chiết cành này ngoài bao nylon, bầu 
còn được bọc thêm foil nhôm, mục đích làm 
ánh sáng dội lại và bầu không bị nóng lên.

3. Sau khi xong theo dõi bầu/cành mỗi 
2 tuần, từ 3-6 tháng. Nếu thấy bầu đất 
có vẻ thiếu nước, bóp thấy mềm thì 
châm thêm nước dùng ống nhựa, hoặc 
ống chích và kim cũ. Tùy bầu lớn nhỏ, 
mỗi 2 tuần châm từ 40 đến 50cc nước. 

Sau từ 3 tháng kiểm tra thấy ngọn cành chuyển 
màu vàng và hé nhìn vào bầu đất thấy có rễ 
mọc ra nhiều thì cắt cành đem đi trồng vào chậu

Vài nhận xét:

o Nên chiết cành vào vụ Xuân để vào 
Thu trồng, hoặc là chiết vào đầu mùa 
Thu để vào đầu mùa Xuân trồng sẽ đạt 
hiệu quả tốt nhất vì thời tiết thuận lợi 
cho các cây trồng đâm chồi nảy lộc.

o Có người khuyên dùng plastic trong 
bọc bầu dễ thấy rễ mọc hơn.

o Hỗn hợp rêu /đất không thấy 
có tỉ lệ nhất định, có lẽ không 
quan trọng lắm. Dùng rêu (moss) 
100% vẫn có kết quả tốt.

o Tuy không phải là một cuộc giải  
 
phẫu cần tuyệt đối vô trùng, nhưng  

 
cũng cần sạch sẽ vì cây cũng có 
thể bị nhiễm trùng, mang bệnh.

o Hình trên, 2 bàn tay xanh đang 
thao tác chiết cành với sự trợ giúp 
của anh Lê V Danh. Hai bầu cành 
cây nhãn vừa làm xong. Hình cây 
ổi chiết từ cây ổi Vĩnh Gia Trang 
nổi tiếng ngon vùng Mission Viejo.

Lê văn Hùng (Hùng 49)
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“Trưng tập” có lẽ là 2 chữ thu gọn lại 
từ chữ “trưng dụng tập thể”; trưng tập 
những người có  khả năng chuyên môn vì 
nhu cầu đòi hỏi trong một giai đoạn nhất 
định mà bất cứ quốc gia nào cũng cần phải 
thực hiện.  Ở đây là giới y nha dược sĩ 
được trưng tập vì nhu cầu của thời chiến. 
Khác với quân y “hiện dịch” là những 
người tình nguyện làm việc y tế trong 
quân đội nên họ nhập ngũ ngay từ đầu. 

Vào những tháng cuối năm 1974, hết hạn 
hoãn dịch gia cảnh, tôi vào trình diện 

Trung tâm Nhập Ngũ số 1 ở Đà Nẵng để nơi 
đây gửi tôi vào Sài Gòn theo học một khóa 
trưng tập ở trường Quân Y. Đây là khóa 
17 Trưng tập Y Nha Dược sĩ cuối cùng và 
không giống với bất cứ khóa nào trước đó 
hay nói theo kiểu dân dã là “không giống 
con giáp” nào. Lúc này, tình hình chính trị 
và quân sự cực kỳ căng thẳng, thậm chí Sài 
Gòn rơi dần vào khủng hoảng vì thủ đô bất 
ổn do thù trong (vô tình hay cố ý) biểu tình 
quậy phá và giặc ngoài VC tấn công vây 
hãm để lật đổ cho được chính quyền VNCH 
ngay tại thủ đô Sài Gòn!                                                  

Đúng là không giống con giáp nào trong 
12 con giáp! Chúng tôi khoảng hơn 10 
người, đa số gồm y nha dược sĩ thuộc diện 
được hoãn dịch gia cảnh nên phải nhập 
ngũ sớm hơn những người hoãn dịch học 
vấn và lẽ ra chúng tôi phải chờ họ vào học 
chung khoá 17 trưng tập chính thức nhưng 
do tình hình chiến sự trở nên nghiêm trọng 
nên nhóm chúng tôi được đặc cách học 
trước và chung với khóa 21 Quân Y Hiện 
Dịch, dù trên danh nghĩa vẫn là khoá 17 
YNDS/TT. Chúng tôi cùng học chung 
về Hành chánh Quân y ở trường Quân Y 

cũng như về thực tập Hồi sinh & Cấp cứu ở 
Tổng Y Viện Cộng Hòa và không phải đi học 
quân sự ở trường Sĩ quan Thủ Đức hay Trung 
tâm Huấn Luyện Quang Trung như các khóa 
đàn anh vì đã được học những khóa “quân 
sự học đường” trong mấy năm trước đó.                  

Nói chung, tình hình chiến sự lúc bấy giờ 
gia tăng cường độ một cách đáng lo ngại và 
bi quan cho phe ta qua con số thương bệnh 
binh chuyển vào các quân y viện ở Sài Gòn 
ngày càng đông đảo, không có chỗ chứa. Bầu 
không khí trong trường Quân Y cũng nghiêm 
trọng hẳn lên qua việc điểm danh tập họp 
bất thường, ngoài những buổi chào cờ định 
kỳ buổi sáng thứ Hai, của toàn thể khóa sinh 
Hiện Dịch và Trưng Tập để nghe huấn thị về 
cách đối phó trong những trường hợp khẩn 
cấp của Chỉ huy trưởng lúc ấy là Y sĩ Đại tá 
Hoàng Cơ Lân và các bác sĩ phụ tá như Trung 
tá Vũ Khắc Niệm, Thiếu tá Ngô Thế Vinh v.v. 

Cùng học với tôi có một đàn anh duy nhất 
thuộc trường y khoa Huế là bác sĩ Trần Đức 
Lộc (lớp Y6) từng là một giảng nghiệm viên 
của trường và may là anh đã đến chở đàn em 
đi học ở trường Quân Y trong tháng đầu, vì lúc 
đó xe tôi chưa kịp gửi vào. Về sau, nhiều bạn 
cùng lớp có hoãn dịch học vấn lục tục trình 
diện gồm có Nguyễn Hữu Phùng, Võ Đại Lợi, 
Phan Chánh Ba, Hồ Đắc Tự, Phan Hoá, Đoàn 
Hưng. Theo bác sĩ Tôn Thất Sang trong bài 
“Y sĩ trưng tập” kể lại là khi nhận Sự Vụ Lệnh 
được đồng hóa cấp bậc trung úy thì những khóa 
sinh khóa 12 TT. của anh cũng không khác gì 
khóa 17 TT. của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi 
tự động đến ngay cửa hàng bán quân phục đầu 
đường Nguyễn Tri Phương, cách trường Quân 

TÔI ĐI TRƯNG TẬP KHÓA CUỐI CÙNG
Phạm Đình Dương
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Y khoảng 200 mét mỗi người mua 4 hoa mai 
vàng gắn vào 2 bên cổ áo, xem như mình cũng 
là sĩ quan để dễ làm việc sau khi ra trường theo 
hệ thống quân giai! Có điều là học xong Hành 
Chánh quân y, khoá 12 TT. của anh Sang mới 
được trường Quân Y chính thức tổ chức gắn lon, 
còn khóa 17 TT. mà chúng tôi được đặc cách 
cho học trước thì không vì có lẽ ít quá thì phải?                                                             

Tháng 1/1975 tỉnh Phước Long như một 
quân bài Domino thứ nhất rơi vào tay Việt 
cộng. Đầu tháng 3 là Buôn Mê Thuột thất thủ 
khiến chúng tôi càng thêm lo lắng hơn nữa và 
một loạt thành phố miền Trung như Huế trước, 
Đà Nẵng sau đó lần lượt bị Việt cộng đánh 
chiếm trong khi quân ta rút lui trong hỗn loạn 
vì mất niềm tin vào đồng minh Mỹ và cả lệnh 
“tái phối trí chiến thuật” có tính đối phó hầu 
cứu vãn tình hình của TT. Nguyễn Văn Thiệu.                                                        

Hai tháng cuối cùng, dân số thủ đô VNCH 
đông đảo chưa từng có vì số người lánh nạn từ 
miền Trung đổ xô vào Sài Gòn với bất cứ giá 
nào. Tâm trạng chúng tôi lúc đó cực kỳ hoang 
mang, không thể tập trung vào việc học trước 
tình hình miền Nam mất dần lãnh thổ và sắp rơi 
vào tay Cộng quân. Cuối cùng, khóa học cũng 
đến ngày kết thúc với danh sách các khóa sinh 
sau khi học xong phải nhận nhiệm sở ở các đơn 
vị quân đội. Ai xuât sắc nhất thì được ưu tiên 
chọn đơn vị trước và tuần tự những người khác. 
Có điều là do tình hình xấu hẳn đi nên đa số 
phải nhận việc ở những binh chủng tác chiến 
như Nhảy Dù, TQLC, BĐQ, chứ không còn các 
quân y viện để chọn như nhiều khóa trước. Đó 
là về phần những khóa sinh khóa 21 Hiện dịch, 
còn nhóm trưng tập chúng tôi thì đơn giản hơn 
nhiều vì y sĩ chỉ có 2 người là anh Trần Đức 
Lộc và tôi. May cho tôi là khóa sinh trưng tập 
chỉ còn 1 binh chủng cần người nên anh Lộc 
được quyết định trước. Nếu tôi gặp may thì anh 
Lộc lại xui quá! Sau đó không lâu, tiểu đoàn 

Biệt Động Quân của anh tan hàng và anh 
phải chạy bộ về Sài Gòn từ Ban Mê Thuột 
khi tỉnh này thất thủ. Dù thoát nạn gian nan 
như vậy nhưng anh vẫn ghé thăm tôi kể lại 
chuyện anh thoát hiểm về nhà an toàn như 
thế nào. Đúng là một đàn anh đáng mến!                                                             

Tôi còn tiếp tục gặp may hơn anh Lộc 
nhiều. Đó là tôi được biệt phái gấp rút 
điều qua quân y viện Trần Ngọc Minh 
(sau trường Quân Y) làm việc ở khu Ngoại 
Khoa do Y sĩ Đại úy Đồng Quang Ngọc 
phụ trách. Tại đây, tôi được phân công 
giải phẫu lấy những mảnh đạn trong cơ 
thể nhiều thương bệnh binh từ miền Trung 
chuyển vào. Quân Y viện này đặt theo tên 
cố Y sĩ Trung úy TQLC. Trần Ngọc Minh 
có phòng ốc kiểu nhà tiền chế, trần nhà lợp 
bằng tôn nên mỗi lần vào khám bệnh là 
nóng nực ngột ngạt, nhưng đó cũng chỉ là 
chuyện vụn vặt khi tình hình miền Nam 
đang rơi nhanh vào tuyệt lộ! Một thuộc 
cấp như tôi cũng chỉ được biết tên chỉ 
huy trưởng là Y sĩ Trung tá Lưu Thế Tế 
chứ chưa có thì giờ đến ông trình diện!           

Sài Gòn trong những ngày cuối cùng trở 
nên hỗn loạn, vang trời tiếng ồn những chiếc 
máy bay quần qua quần lại trên những cao 
ốc. Nơi tôi thuê ở đường Trương Minh Ký 
có vài nhà nhiều tầng, trong đó có nhà của 
chủ nhân Công ty xuất bản Phạm Quang 
Khai ở đối diện cũng có phi cơ trực thăng 
đảo qua đảo lại lên xuống không ngớt. Bên 
ngoài là vậy, còn trong nhà, đài truyền 
hình Sài Gòn chiếu cảnh TT. Thiệu to tiếng 
trách móc người Mỹ bội ước, bán đứng 
miền Nam cho CS và ông bị Mỹ buộc phải 
ra đi. Điều này trùng hợp với đòi hỏi dứt 
khoát có chiến thuật của CSVN là Thiệu 
phải bị thay thế bằng người khác hiếu hoà 
hơn, tức là có tinh thần “hòa hợp hòa giải” 
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mà họ đã giăng bẫy mấy năm trước đó!                                   

Buổi trưa ngày 29/4/1975 tôi tuyệt vọng 
nghĩ là cuộc chiến đã hạ màn nên khui 
liều chai Napoléon của bạn mà nốc hết 
rồi say nằm thẳng cẳng, không còn biết 
trời đất gì cho đến sáng ngày 30/4 từ trên 
lầu ba tòa nhà thuê, tôi và hai người bạn 
cùng phòng ngó xuống lòng đường Trương 
Minh Ký thấy quân lính phe ta thực sự đã 
buông súng theo lệnh “tổng thống 3 ngày” 
Dương Văn Minh và họ gấp rút cởi bỏ 
quân phục, vất ngổn ngang hàng đống giữa 
đường khi phe mình thua trận và khi họ 
biết rằng cuộc chiến huynh đệ tương tàn từ 
đây đã kết thúc! Hòa bình là được rồi, ai 
cũng nghĩ đơn giản hay tưởng bở như thế! 

Chẳng biết có sự cảm thông của đất trời 
hay điềm báo trước đau thương chăng mà 
ngày 30/4/1975 trở nên u uất, ảm đạm vì 
mưa nên tối sầm lại. Cơn mưa bất thường 
và bất chợt đổ xuống rất khó chịu sau những 
ngày trời nắng nóng. Được chứng kiến 
ngày bi thảm đó, tôi đã làm bài thơ sau :                                                    

Nỗi quặn thắt rã rời làm ủ rủ
Những ngọn cờ không gió để cầm hơi
Người kinh hoàng thảng thốt mãi đầu môi
Đổ xô đến – đổ xô đi – lịm chết! (Sài Gòn 

thất thủ)
 

Kỷ niệm đáng nhớ vì có ý nghĩa nhất đối với 
tôi lúc này là sau khi lãnh lương “rappel”lên 
tới 200 ngàn đồng, tôi cho một số bạn cùng 
lớp mượn để về ngay miền Trung hầu đoàn 
tụ với thân nhân, gia đình họ. Đó là điều 
may cho các bạn vì tất cả sau khi học tập tại 
địa phương trong vòng một tháng đều được 
tuyển dụng lại, dù làm việc ở vùng xa hay 
vùng sâu. Trường hợp may mắn nhất hay 
có thể vì “lý lịch” tốt (?) là NHP trở lại làm 

việc ở ngay Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng (BV 
Toàn Khoa ĐN cũ)! Còn tôi thì lại không được 
may mắn như vậy mà làm “hàng thần lơ láo” đi 
tù cải tạo ở Trảng Lớn (Tây Ninh) gần ba năm 
mới được thả về. Nơi đây, tôi lại có “duyên” tái 
ngộ với một số khoá sinh 21 HD là Lê Huy Hoè, 
Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Văn Công…  Theo 
bác sĩ Phạm Anh Dũng thì ba khóa sinh 21/HD 
kể sau có số phận bi tráng nhất. Đó là Vũ Đức 
Giang “chết hào hùng” trong khi Hoàng Lộc 
“chết bất khuất trong trại học tập” và Nguyễn 
Đăng Chương Dương qua đời đột ngột vì bị 
kho đạn nổ trúng! Cũng nơi đây, tôi gặp hai 
bạn cùng lớp Phan Tiêu Tư, Lê Văn Xuân cùng 
hai đàn anh khóa trước là Lương Thanh Khiết, 
Lê Thuận. Còn khi chuyển trại về Trảng Táo 
(Long Khánh) thì tôi trông thấy một số đàn 
anh khóa 7 mà rõ nhất là Trần Đình Phước… 
lúc đó có lẽ đang đi vào rừng lao động tập thể 
ngang qua khu vực gần nhà ga Trảng Táo!

Ngày 30/4 là mốc thời gian oan nghiệt hay 
tháng tư “Đen”, đánh dấu một cuộc bể dâu bức 
tử nền tự do tương đối mà VN từng có được:

“Trải qua một cuộc bể dâu
những điều trông thấy mà đau đớn lòng”! 

(Nguyễn Du) 

Phạm Đình Dương
Sydney tháng 4/2017 
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Lập Loè Điếu Thuốc Lá Cẩm Lệ.
Minh Nguyệt NP

Tui không biết thuốc hút, cũng không thích 
khói thuốc, vì mắt yếu, hễ bị khói vào mắt là cay, 
chảy nước mắt khó chịu lắm, thành ra không ưa; 
chứ không có định kiến chi về chuyện hút thuốc 
cả. Nhưng có một cái lạ, là mỗi lần nhìn quảng 
cáo trên tivi cho thuốc lá; loại lớn như ngón tay; 
nổi tiếng từ Cuba, có cái đuôi bằng nhựa hình 
“cái tù và,” thì tui lại nhớ đến những điếu thuốc 
lá vấn Cẩm Lệ, mà hồi xưa Mạ tui thường hút!

Hồi mới qua Mỹ, ông dôn khuyến khích đi 
học lớp ESL (dành cho người không nói tiếng 
Anh như ngôn ngữ chính;) trong lớp dành cho 
Nói (Vì có lớp Viết và Đọc nữa,) bọn tui phải 
đứng nói trước lớp mỗi ngày. Có một bài thảo 
luận, chủ đề “Phụ nữ có cần phải hút thuốc để 
trông gợi cảm hơn không?” là bài tui thích nhất.

Có nhiều ý kiến trái ngược nhau, người thì 
ủng hộ, kẻ thì bài bác. Cô giáo đưa ví dụ là 
bức hình cô gái trẻ đẹp; tay cầm điếu thuốc, 
nhả khói quay tròn, cặp mắt mơ màng, quảng 
cáo cho hãng thuốc lá chi đó. Phe chống đối; 
bài trừ hút thuốc, ủng hộ ý kiến bắt buộc ghi 
trên bao thuốc lá hàng chữ cảnh báo “Hút 
thuốc có hại cho sức khoẻ” hay “Hút thuốc có 
thể gây ung thư!” Phe ủng hộ thì nhấn mạnh 
về quyền bình đẳng của phụ nữ, “Vì sao nam 
giới hút thuốc từ bao đời nay thì không sao, 
giờ phụ nữ hút là… sinh chuyện!” vv..và...vv

Nhưng hôm nay, nhân kỷ niệm 8 năm ngày 
mất của mạ tui, thì tui lại muốn viết về những 
điếu thuốc Cẩm Lệ, mà phụ nữ Huế thời đó 
thích hút. Nó không phải là những điếu thuốc lá 
thơm, có đầu lọc, trong bao bì đẹp; thanh nhã, 
và theo tui; khi ai đó hút, cũng không có gì gọi 
là “séc xi;” “gợi cảm” như người ta thường nói! 
Ngược lại thì có!!!

Theo tui, đằng sau những điếu thuốc Cẩm 
Lệ, mà “mấy bà già Trầu Huế” hút, là cả 
một nỗi lòng cay đắng, một chuỗi đời gian 
nan, với thời cuộc, với số phận, và trên hết 
cả, là với sự nhẫn nhục và hy sinh.

Nói về nguyên nhân và thời điểm nào Mạ tui 
bắt đầu hút thuốc thì mỗi người nhớ một cách. 

Hỏi ông anh lớn tuổi hơn thì ổng nói, “Mạ 
hút thuốc lá khi chạy giặc Mậu Thân, lúc cả 
nhà di tản lên nhà bà Phủ Chi, (lúc này tui 
ở Quảng Trị với bà Ngoại và còn nhỏ lắm 
nên không biết!) Lúc đó không có hầm trú 
ẩn nên phải ngũ dưới bộ “Phảng” bằng gỗ 
Mít rất dày để tránh pháo kích. Trời thì mưa 
suốt ngày và rất lạnh. Thấy những người di 
tản, nhiều bà hút thuốc nên Mạ bắt chước. 
(Nhưng tui thắc mắc, chạy giặc thì mua 
thuốc chỗ mô hè?) Đó là mùa Xuân máu 
lửa 1968, rồi Mạ cứ “bập bập” trên môi điếu 
thuốc Cẩm lệ từ đó. Mạ hút nhưng ít khi hít 
vào phổi như người hút thuốc lá bây giờ, tuy 
nhiên, có lẽ chất Nicotine cũng thấm qua 
miệng nên ghiền; rồi cứ nhớ và tương tư 
cảm giác có một cái gì để “Keep company” 
(làm bạn đồng hành) bên cạnh cuộc đời hắt 
hiu như thân phận con người…” (Bảo Tiên)

Cá nhân tui thì nhớ như ri. Có lần tui hỏi, “Vì 
răng Mạ thích hút thuốc? Bắt đầu từ khi mô?”

Bà bảo từ khi nhà làm “nước đá”, ý là từ 
khi nhà tôi mở nhà máy làm nước đá cây; 
và làm “cà-rem” cây, vào khoảng năm 1970 
thì phải. Máy sản xuất nước đá, cà rem làm 
buổi đêm, để sáng mai bán sớm cho các đại 
lý. Thợ máy dậy làm, Mạ tui cũng phải dậy 
theo, bởi vì tuy ý muốn mở nhà máy là của 
ba tui, nhưng ông vẫn đi làm hành chánh, 
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nếu chưa nói lúc đó chắc Ba tui bận lắm.

Mạ tui kể, dậy sớm, buồn ngũ. Mà thời 
đó, trong nhà, ngay cả Ba tui cũng không 
uống cà phê, nên nghe người quen bày hút 
thuốc lá Cẩm lệ và uống nước Chè tươi với 
Gừng để thức (Có hiệu quả không hè? Chắc 
là có!) lâu ngày thành quen. Mấy năm sau, 
xưởng làm nước đá thất bại, máy móc trở 
thành đống sắt vụn, có gỡ được mấy tấm 
Inox bọc ở ngoài cái máy làm Cà-rem để 
bán trước khi nhà bị lấy mất, còn Mạ tui thì 
ghiền thuốc Cẩm Lệ và nước Chè Gừng!

Rồi chiến tranh kết thúc, nhà bị lấy, chồng 
đi tù, Mạ tui một mình “loay hoay” chạy 
gạo để nhét vô 8 cái “tàu há mỏ,” ăn như 
“thúng lủng khu!” Lúc đó Mạ tui còn trẻ 
lắm, để coi bà bao nhiêu tuổi nhỉ? Sinh năm 
1934, vậy thì lúc đó bà mới 41 tuổi (1975) 
một thân đàn bà phải sống cô đơn; nuôi 
bầy con; cực khổ vô cùng! Buôn gạo từ Đà 
Nẵng ra Huế thì bị thuế vụ bắt, tiền mất, gạo 
mất, con ở nhà thì đói! Ôi cuộc đời; sao có 
những ngày tối tăm đến vậy? Thời đó, Mạ 
tui ốm lắm (chắc là suy dinh dưỡng), một 
buổi chiều tui ở nhà, Mạ tui vừa bước tới 
sân vừa nói, hớt hơ hớt hải “Có 38 cân nơi 
con tề! Có 38 cân thôi!” Tui không hiểu, 
mới hỏi lại, “38 cân chi mới được chơ?”

-“Mạ tới hợp tác xã mua đồ tem 
phiếu, rồi có cái cân, nên họ cho vô 
cân thử, Mạ có 38 cân thôi! Chừ mua 
mấy trái Cam về bồi dưỡng đây!”

Mạ tui không biết đi xe đạp, chứ đừng nói 
chi tới xe máy. Cho nên đi đâu thì hoặc là 
nhờ ai chở, hoặc đi xe đạp thồ, hay đi bộ. 
Thế rồi, có lần , em trai út tui ra chợ Đông 
ba đón bà về. Vì trời mưa nên cậu em mặc 
áo mưa của tui, nên bà tưởng là tui, rồi bà 
trèo lên yên sau xe, tới khi nghe giọng mới 
biết không phải là tui, vậy là bà trụt xuống 
khỏi xe, nhứt định đi bộ về nhà chứ không 

cho cậu em chở. Một lát sau, thấy em trai về 
trước, tui hỏi “Mạ mô?” Cậu em bảo “Mạ nói 
để Mạ đi bộ ghé chợ Xép mua chi đó.” Tui làm 
lạ, đợi tới khi Mạ về mới hỏi “Vì răng?” Bà nói, 
“T. đạp xe mạ sợ, không dám cho chở, thà đi 
bộ còn hơn!” Và dĩ nhiên vừa đi vừa ‘bập bập” 
thuốc Cẩm Lệ. Tui để ý, thấy thường người ta 
hút thuốc lá thơm thì họ đứng một chỗ; hoặc 
tụm năm tụm ba, hay khi họ ngồi uống cà phê; 
nhậu nhẹt, chứ hình như tui chưa hề thấy ai 
vừa đi vừa bập bập như Mạ tui hút Cẩm Lệ! 

Lúc đó ai cũng khuyên Mạ tui bỏ thuốc, có hại 
cho sức khoẻ, nhưng bà bảo “Buồn miệng lắm!”

Buổi tối ở Huế, buồn “vô hậu!” Không có 
Tivi, không có Radio, không có chỗ nào để đi 
chơi; không có gì ngoài những người hàng xóm 
quây quần với nhau chuyện gẫu. Thỉnh thoảng 
gia đình tui có một người khách rất đặc biệt 
ghé thăm. Đó là “Bác Giáo Ảnh;” một bạn cũ 
của Ba tui, nổi tiếng tài coi tướng, coi bói. Lúc 
này Ba tui đang bị ở tù trên núi, (gần 8 năm!) 
nhưng bác Giáo Ảnh vẫn ghé thăm hỏi gia đình 
tui thường xuyên. Mỗi lần bác qua chơi, là mấy 
người hàng xóm lại tụ tập để nhờ bác coi bói. 
Ngoài ra chẳng có gì để làm cả, chỉ đợi cho cơn 
buồn ngũ kéo đến thôi. Có thể đó là lý do khiến 
Mạ tui hút thuốc nhiều vào buổi tối chăng?

Gần chiếc giường nơi Mạ tui nằm ngũ, có một 
góc rất đặc biệt, mà bao nhiêu năm rồi, tui vẫn 
có thể hình dung ra rất rõ ràng. Nếu nhìn ở dưới 
giường, sẽ thấy một dãy dài những cái đuôi 
thuốc điếu cẩm lệ, được dán đầy trên tường! 
Hàng chục cái chứ chẳng ít đâu! Có lần tui đếm 
rồi đó. Sẽ có người thắc mắc, vì sao không vứt 
đuôi thuốc như mọi người vẫn làm, dĩ nhiên là 
phải dụi cho tắt lửa, (Bao nhiêu tấm nệm trải 
giường, hay nhà cháy vì người hút quên làm cái 
điều đơn giản này nhỉ?)

Muốn hiểu điều này, phải tả sơ lược về điếu 
thuốc lá Cẩm Lệ.

Tui thường được “đặc phái” đạp xe đạp ra 
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ngoài đường Phan Bội Châu (bây giờ đổi tên 
thành đường Phan Đăng Lưu,) gần công viên 
“Ngã Giữa” (ngày xưa có tượng Phật Bà,) 
tiệm thuốc lá Bồ Đề để mua. Người ta ngồi 
thành vòng tròn ở dưới đất, vừa lau; chùi, 
vuốt cho thẳng lá của cây Thuốc Lá, đã được 
tẩm và phơi khô, rồi cuốn chúng lại với nhau, 
thành từng cuộn lớn, dài. Mỗi khi tui tới mua, 
người bán hàng, xắt mỏng từng lát, đặt trong 
miếng lá chuối tươi, gập 2 mé lại, rồi tiếp 
tục gập hai đầu và đuôi, giống như gói bánh 
nậm; không quên kèm thêm xấp giấy “Tinh” 
trắng mỏng dùng để cuốn thành điếu thuốc. 

Sau này, ở chợ Xép có một mệ già bán thuốc, 
thì mỗi ngày đi chợ Mạ tui tự mua để hút; chỉ 
khi nào “sửng sửng” quên thì mới nhờ tui thôi. 
Và về sau nữa thì gần nhà có O Bổng, người 
trong Quảng Nam, cùng gia đình ra lập nghiệp, 
cũng bán thuốc lá Cẩm lệ, nên tui hoàn toàn 
“thất nghiệp;” không được nhìn thấy người ta 
làm thuốc Cẩm Lệ thêm lần nào!

Mỗi lần hút, Mạ tui lấy miếng giấy “Tinh” 
hình chữ nhật, để vào giữa ít thuốc lá, rồi vấn 
như vấn kèn, đầu to đuôi nhỏ. Ở đầu, gập lại 
như khi mình mình mua đậu phụng rang, người 
ta gói vậy, tui đoán chắc là để dễ bắt lửa. Hút 
vài hơi, thì thôi, và thay vì vứt đi, bà lại dán cái 
đuôi đó vô tường!!! (Có lẽ do làm biếng; vì hồi 
đó, không có thùng rác hay sao nhỉ?)

Nhiều đêm, Huế mưa lạnh, không có điện, 
phải thắp đèn dầu, (cũng chỉ thắp một cây đèn 
cho cả nhà thôi, vì phải tiết kiệm, không có tiền 
mua dầu hoả thắp!) Trong ánh sáng tù mù từ 
ngọn đèn dầu leo lét, tui thức khuya học bài, 
thi thoảng liếc nhìn Mạ tui hút thuốc. Đầu điếu 
thuốc cháy sáng lập loè, ngắn ngủi, chập chờn; 
thấy buồn não lòng.

Người hút thuốc lá Cẩm Lệ như Mạ tui, có 
những thói quen rất giống nhau: Họ chỉ “bập 
bập” vài hơi, và phải luôn tay “phủi phủi” tàn 
lửa rớt xuống áo quần, vì cái nào cũng “lỗ chỗ” 

do bị tàn lửa hui!

Có lần tui đùa hỏi Mạ, “Răng mấy 
người hút thuốc cái môi cứ trề trề ra rứa?” 
Mạ tui nói “Vì giấy bị thấm nước miếng 
ướt, mình lại không thích nuốt xuống 
nên phải phun; nhả bớt phần giấy ướt ra, 
cho nên cái môi phải trề trề ra như rứa!”

Rồi tui lại hỏi, “Còn mắt thì nheo nheo 
khó chịu rứa mà răng cứ hút hè?” Mạ tui 
la, “Cái chi cũng hỏi!!!”

Mạ tui khéo tay lắm, bà tự bới tóc cao 
mỗi khi nhà có đám cưới đám hỏi, không 
phải đi làm tóc ở tiệm đâu! Bà cũng giỏi 
đan len, vừa đi vừa đan, miệng thì bập bập 
điếu thuốc Cẩm lệ; chỉ sau hai ngày vừa 
tháo cái áo len cũ ra; rồi đan xong cái áo 
cho ông anh mặc đi học! Lúc đó chiến tranh 
mới xong, nhà nghèo “rớt mồng tơi;” làm 
chi có tiền đi mua áo len mới!!!

Mạ tui hút thuốc cho đến trước khi đi Mỹ 
định cư, (Vì nghe kiểm tra sức khoẻ khó, 
nên phải bỏ thuốc cho Phổi được “trong”!) 
Sau đó thì không bao giờ hút lại cả. Mà 
dẫu có muốn cũng không được, vì làm sao 
tìm ra thuốc Cẩm Lệ ở bên xứ “Cờ Hoa” 
để mà mua? Thế nhưng mỗi lần bà vào 
bệnh viện, kê khai bệnh án, luôn luôn có 
câu hỏi “Bà đã từng hút thuốc chưa? Bao 
nhiêu điếu một ngày? Trong bao lâu?”

Ngày nay, nhất là ở Mỹ, phụ nữ hút thuốc 
lá là chuyện bình thường, chỉ có điều không 
phải thuốc lá Cẩm lệ. Mà hình như ngay 
cả bên Việt Nam bây giờ cũng ít ngừơi 
hút thuốc Cẩm Lệ thì phải? Tui có một cô 
khách, bỏ thuốc lâu rồi, vậy mà mỗi lần 
giận chồng, cô đều nói “Tau ước chi có điếu 
thuốc! Hút thuốc sẽ giúp mình giảm stress!” 

Cho đến giờ phút này, tui vẫn không biết 
hút thuốc, mặc dù ông “dôn” thì hút không 
thua chi cái ống khói của đầu tàu xe lửa. Có 
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lần tui hỏi, “Hút thuốc có chi “ngon” mô mà 
ai cũng hút?” thì ổng cười, “Bà không nghe 
người ta nói à, có chi “ngon” bằng gái một 
con; thuốc ngon nữa điếu?” Còn mỗi lần 
coi phim, thấy cảnh mấy cô gái hút thuốc 
sành điệu, tui lại hỏi “Ông có nghĩ mấy cô 
tài tử xi-nê ni được người ta thích hơn vì 
đóng cảnh hút thuốc không?” Ông bảo “Có 
chứ sao không! Ngó lãng mạn, liêu trai lắm. 
Mấy hãng thuốc lá trả tiền để đưa vào phim, 
một cách quảng cáo đó mà. Tuy nhiên, sau 
này bị công chúng phản đối việc hút thuốc 
quá nên người ta cũng cắt bớt đi rồi đó chứ.”

Nếu tui là một nhà hoạ sĩ, thì tui sẽ vẽ hình 
ảnh của Mạ tui trong đêm vắng, “bập bập” 
điếu thuốc Cẩm Lệ đầu lửa lập loè. Hay nếu 
tui là nhà điêu khắc, tui sẽ tạc bức tượng 
người phụ nữ hút thuốc Cẩm Lệ; khắc khổ; 
lặng lẽ, buồn xa vắng. Những hình ảnh đó 
trong tui như rõ nét hơn khi chính mình phải 
đối diện với những nghịch cảnh của cuộc 
đời! 

Ôi buồn làm sao, ánh sáng hắt hiu của đầu 
điếu thuốc lá Cẩm Lệ!

Cho dẫu năm tháng đã qua đi, Mạ tui cũng 
đã đi về nơi tiên cảnh, nhưng trong ký ức 
của tui; luôn luôn có hình ảnh lập loè điếu 
thuốc Cẩm lệ của Mạ ngày xưa...

Minh Nguyệt NP

CÁNH SẦU ĐÔNG
Phan Hội Yên

Đó là năm mà chúng tôi, ngày cuối tuần phải 
chia nhau túc trực ở tiệm cho thuê sách để 

xí phần cuốn “Thiên Long Bát Bộ” từ người 
thuê tuần trước trả lại. Chúng tôi, tôi và Thế 
học cùng lớp từ đệ thất tới đệ tứ trường Hàm 
Nghi, rồi ba năm đệ nhị cấp ở Quốc Học. Cùng 
chung xóm nhà và cùng chung mọi ngõ ngách 
quanh co từng vườn cây trong xóm Thượng 
Thành, khu dân cư cũ, sát nách với xóm chúng 
tôi: Khu định cư Tây Lộc. 

Khu định cư Tây Lộc, Thành nội, Huế là 
khu vực được bao bọc từ đường Đặng Nghi – 
Cương Để - Chánh Tây và Thượng thành Tôn 
Thất Thiệp. Khu gia cư nầy được xây dựng 
khoảng năm 1958-1960, khi chính phủ muốn 
giải tỏa khu nhà lá bên bờ thành trước cột cờ 
Phú văn Lâu. Khu vực giải tỏa kéo dài từ cầu 
Giả Viên đến Cửa Ngăn, e cũng mấy ngàn ngôi 
nhà. Tôi không biết thủ tục và thời biểu hoán 
đổi như thế nào mà cả mấy ngàn gia đình đều 
vui vẻ, hớn hở lên xe GMC quân đội, dọn vào 
nhà mới, không một tiếng súng nổ, không một 
lời kêu khóc, không có cảnh “dân oan” như bây 
giờ. Mọi căn nhà đều có diện tích bằng nhau, 
thiết kế na ná giống nhau như nhà thằng Thế 
ở 25 Trần Duy Toản mà tôi thường ăn ở nhiều 
hơn ở nhà mình. Nhà có ba gian, gian giữa thờ 
tự và tiếp khách lẫn học hành. Hai gian hai bên 
là phòng ngủ. Nhà bếp được xây dựng thêm ở 
phía sau.

 Ba của Thế làm Thượng sĩ Quân Cảnh trong 
Đà Nẵng, lâu lâu bác mới về nhà một lần. Nghe 
bác về là tôi rút, không dám ở lại. Sợ Bác la hắn 
mà mình dính đạn lạc. Mà hắn thì quá nhiều 
tội như bác gái thường hăm he…  “Ba mi về là 
mi chết”… Bác gái, tôi cũng thương và sợ như 
Mạ của tôi. Tôi ăn dầm ở dề nhà hắn một tuần 
ba, bốn ngày mà bác không la một tiếng, hắn 
ăn gì tôi ăn nấy, lâu lâu bác chỉ nhắc mi về tắm 
rửa thay áo quần, bác thấy hôi rồi đó. Tôi về 
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thay áo quần thì Thế cũng dọn nhà về theo hai 
ba ngày, coi như thay đổi khách sạn. Bác gái ở 
nhà chăm lo cho thằng Thế và mấy đứa em, tôi 
không nhớ hết, chỉ nhớ Phạm Trọng Thủy em 
kế, học rất giỏi. Áng chừng giỏi hơn cả ông anh 
và tôi dù học sau hai lớp. Em Thủy là Tố Nga, 
hồi đó, thấy như con mèo, năm 71 hành quân 
về Huế ghé thăm bỗng giật mình. Nga học lớp 
với Thu, em gái tôi. Kế Nga là Hương, không 
biết có đúng không. Sau nữa thì tôi không nhớ. 
Còn có Dì Hai phụ bác gái trong gia đình. An, 
con Dì hai cũng là em gái của Thế.

 Sở dĩ tôi nhớ như in vì cho đến bây giờ, hắn 
là thằng bạn nối khố thân nhất, mà nếu không 
có những hệ lụy quấn quanh đời chúng tôi, 
giống như một bụi tường vi hoang dại, mọc lên 
khi chúng tôi ngủ vùi trong giấc trẻ thơ, êm 
đềm trói buộc chúng tôi bằng những cành non 
xanh mềm của những ngày mới lớn rồi tù ngục 
chúng tôi bằng gai nhọn và sương ngát mùi hoa 
cho đến tận bây giờ. …

Nhà ở xa, rất xa trường; chúng tôi đi học 
bằng xe đạp. Buổi sáng, nếu ở nhà Thế thì bác 
gái cho ăn cơm chiên, mỗi đứa một chén. Nếu 
ở nhà tôi thì ăn cháo trắng với muối. Dì tôi múc 
ra một mâm chừng mười chén, muốn ăn bao 
nhiêu thì ăn. Rồi đi học, nhà tôi ở thuộc khu 
cư xá kiến thiết, số 11 Đặng Nghi. Khu nầy chỉ 
dành cho công chức và quân nhân. Ba tôi lúc đó 
cũng đi làm xa, tận Phong Điền. Mỗi cuối tuần 
mới về nhà. Tôi ở nhà với Dì và bốn đứa em 
cùng Cha khác Mẹ…

 Ngày học hai buổi, trưa thường ở lại trường. 
Tôi với Thế cùng về nhà Mệ Ngoại tôi gần đó 
chia nhau phần cơm mà Mệ ngoại để dành cho 
tôi, muốn ăn thêm thì trèo cây. Vườn nhà Mệ 
tôi bốn mùa cây trái… Mận, ổi…trái vả, trái 
chay… mãng cầu, thơm… mít… khế chua, khế 
ngọt. Mệ tôi cũng đi vắng và Dì Nhạn tôi cũng 
đi học như tôi bên Đồng Khánh.

Như đã nói ở trên, mỗi cuối tuần, hai đứa 

chúng tôi đều phải đi canh “Thiên Long Bát 
Bộ.” Bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung 
lúc đó rất ăn khách. Tiệm mua không đủ 
để cho thuê, vì phải đặt hàng tận nhà phát 
hành trong Sài Gòn. Chúng tôi được ưu tiên 
và miễn phí vì chị chủ tiệm giao cho việc 
đi đòi sách trễ hẹn. Chị chỉ cho tên là chúng 
tôi đã biết nhà, tới dựng xe đạp trước của, 
vòng tay thưa Bác… thưa Chú, thưa anh… 
Chị. Rồi nhận sách về cho Chị Linh chủ 
tiệm. Ưu tiên, nhưng cũng phải chờ người 
ta trả, hoặc phải đi đòi.

 Hôm đó, trời mưa. Đang rầu rĩ đợi 
sách thì Kim Anh lệt bệt đi tới. Nó cũng 
đi mướn sách cho Ba nó. Con bé học lớp 
đệ lục trường Đồng Khánh, nhà xế trước 
nhà tôi, đi học, đi mua nước mắm, hay 
theo Mạ đi chùa cũng phải đi qua nhà tôi. 
Cũng như mấy đứa con nít trong xóm, 
tôi chẳng nghĩ ngợi gì, à, mà tôi khi đó 
cũng chẳng lớn hơn con bé bao nhiêu. 

 Tôi hỏi… Rứa Bác đọc tới cuốn thứ mấy 
rồi, em không biết… Kim Anh cười. Đưa 
anh coi đem trả cuốn mấy… cuốn năm, chừ 
lấy cuốn sáu. Tôi nhìn Thế và nói… thôi, 
chiều rồi em trở lại, chứ cuốn sáu mà về thì 
tụi anh lấy trước. Hí!!! răng rứa được, ba 
em đang chờ ở nhà… rứa thì chờ anh hỏi 
chị Linh coi có chỗ mô chưa trả, tụi anh đi 
lấy… Chị Linh lật sổ xăm xoi… không có 
mô, bữa nay chỉ có một cuốn sáu trả về… 
bữa nữa mới có. Rứa thôi! Kim Anh buồn 
bã quay ra, tự nhiên Thế quyết định… ừ, 
về đi, chút nữa có sách, tụi anh đem tới cho 
Bác. Nhìn cái mặt con bé nguýt tôi một cái, 
rồi hí hửng cám ơn anh Thế mà tôi muốn 
lộn gan… Nói là định mệnh khởi đi từ lúc 
đó thì quá sớm, vì có ngang trang ngang lứa 
gì cho cam, với lại trong xóm, đi ra cũng 
gặp, đi vô cũng gặp. Nó đi gánh nước cho 
nhà dùng cũng ngồi bệt trước nhà tôi lật nón 
quạt phành phạch, rồi vói qua hàng rào ngắt 
ngọn lá chuối bỏ vô hai thùng nước, mặt nó 
đỏ hồng nhễ nhại mồ hôi, thấy tôi nó còn 
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nói…  anh gánh dùm em một đoạn… tôi 
nói… còn lâu… rồi đi vào nhà. Cái con dễ 
ghét!  Vậy mà Thế rủ tôi đem Thiên Long 
Bát Bộ cuốn sáu tới cho ba của Kim Anh 
thật. Bác cũng chẳng xa lạ gì với chúng tôi, 
bác nói cám ơn, để đó rồi lúi húi chùi xe. 
Bác có chiếc xe Zundap, đi làm và chở Kim 
Anh đi học, xe thì không còn mới, nhưng 
lúc nào cũng sạch bóng, ngay cả nước sơn 
lót phía trong dù đã phai, màu vàng cũng 
vẫn trơn tru. Thấy bác lau xe, Thế nhanh 
nhẩu nhào vô… con phụ với bác, hắn lấy 
đồ mở bugi, cạo cạo thổi thổi rồi xoắn lại, 
bơm nhớt vô dây xích… thằng ni giỏi hè! 
Bác khen, tôi xớ rớ đứng ngó rồi thưa bác 
về trước.

 Từ đó, Thế thường nài nỉ tôi cùng tới nhà 
Kim Anh để nói chuyện với… ba của Kim 
Anh mỗi cuối tuần. Cả ba bốn năm lui tới, 
chỉ xoay quanh “Thiên Long Bát Bộ” hắn 
gần như học thuộc cuốn truyện, phân tích 
như một triết gia khi so sánh hai mối tình 
của Đoàn Dự - Vương Ngọc Yến và Kiều 
Phong – A Tử. Rứa con có bồ chưa mà nói 
chuyện tình yêu hay rứa. Bác bất ngờ hỏi, 
hắn gãi tai… con có biết yêu chi mô… rứa 
giữa Vương Ngọc Yến và A Tử, nếu được 
chọn thì con chọn ai… Năm đó, chúng tôi đã 
qua Quốc Học lớp đệ nhị… Chọn chi được 
bác… Con may mắn lắm thì được làm Du 
Thản Chi, dù có móc mắt mình ra trao cho 
A Tử, cũng không mong gì được người ta 
ngó tới… Hắn không nói tiếp, ánh mắt như 
nhìn thoáng về phía Kim Anh đang đứng. 
Khi đó, tôi cũng không còn dám gọi con ni 
con tê… mà là Kim Anh rất nhẹ nhàng. Em 
đã lên lớp đệ tứ.

 Bấy giờ, Kim Anh đã tự đi học bằng xe 
đạp, ba của em đã không phải chở đi chở 
về. Và chúng tôi thành nhóm, sáng cùng 
đạp xe từ nhà ra cửa Ngăn, gởi xe ở bến 
đò Thừa Phủ rồi qua sông đi học. Thế 
nhanh nhẹn tháo vát, khi nào cũng tình 
nguyện chèo phụ mỗi khi đò ngược nước….

Chiều về, chúng tôi thường qua cửa Nhà Đồ, 
xuôi đường Cường Để về nhà. Bây giờ, hắn lại 
“Thiên Long Bát Bộ” với Kim Anh, dù em chỉ 
cười, không ý kiến. Kim Anh rất ghét truyện 
kiếm hiệp. Nhưng đó cũng là lý do mà cả hai 
người chậm lại sau tôi vài vòng bánh xe, vừa đủ 
để tôi sẽ không nghe gì về những câu chuyện… 
trên trời dưới đất… chỉ có hai ta. Tôi biết, đã đến 
lúc, tôi đã phải đạp xe nhanh hơn. Hắn không 
chọn A Tử, hắn không chọn Vương Ngọc Yến. 
Hắn chỉ chọn Kim Anh nên không cần móc mắt.

 Và ngày tháng qua đi. Lấy xong tú tài, Thế 
vào khóa hai, trường Chiến Tranh Chính Trị Đà 
Lạt, sau khi đã hứa hôn với Kim Anh. Tôi thì 
lận đận thêm một năm đèn sách không như ý 
ở trường đại học, cũng vội vã lên đường. Có 
một điều gì đó khiến tôi phải rời xa Tây Lộc. 
Tôi không biết, nhưng tôi biết một điều rất rõ, 
khi những vòng lăn xe đạp đã rời xa con đường 
từng qua lại, trên đời, chẳng có loại xe nào sáu 
bánh mà giữ được thăng bằng lâu dài, chỉ bốn 
bánh thôi nhé! Hai xe đạp cộng lại chỉ bốn 
bánh! Bạn ơi đi đi! Đi đi.

 Thế mãn khóa, chọn Biệt Động Quân. Chú 
ruột của hắn làm lớn bên đó. Mà ăn nhằm gì, sĩ 
quan CTCT ở đơn vị nào cũng có chữ thọ trên 
đầu, huống chi là “cháu chú” như Thế, nên hắn 
yên tâm làm đám cưới. Oái oăm thay, đơn vị tôi 
lúc đó cũng hành quân ở vùng giới tuyến. Không 
biết hắn thế lực cỡ nào mà gọi thẳng cho đơn vị 
tôi, xin cho tôi rời vùng hành quân về dự. Khi 
hắn tự lái xe jeep đón ở bãi đáp, tôi mới biết lý do 
được bốc về. Tôi ôm chầm lấy hắn, hơn ba năm 
rồi không gặp, hắn vẫn thế, dù quân phục rằn ri 
nhưng thẳng thớm. Mắt kiếng có dày thêm một 
chút, nhưng có vẻ “thi sĩ” hơn. Quên nói, hồi 
đi học, hắn thường làm thơ và ký tắt là PTTT, 
mãi sau nầy nó mới nói PTTT là Phạm Thế 
thương Tùng, Tùng là tên ở nhà của Kim Anh. 
 
Hành quân, tôi không đem theo bộ đồ vía nào 
để dự tiệc; quần áo hoa dù và chiếc nón đỏ tự 
nhiên lạc lõng giữa đám cưới linh đình của hắn, 
trong một khách sạn sang trọng bên bờ Hương 
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giang. Hắn lấy cho tôi một phòng bên cạnh 
phòng của vợ chồng hắn, với chương trình 
một ngày dành riêng sau mấy năm chưa gặp 
lại. Khách khứa toàn tướng tá bạn của chú hắn 
và bạn bè trong đơn vị. Dĩ nhiên, tôi ngồi với 
gia đình hắn và bạn bè Tây Lộc… quen đó, lạ 
đó. Mặt người dưng lúc tỉnh lúc mê. Tôi đến 
chào Ba Mẹ Kim Anh… Hai Bác còn nhớ con 
không… Bác trai nhướng mắt kiếng rồi ôm 
chầm hai vai… Anh Tường đó hả… Anh Tường 
đó hả… Hai bác rất mừng khi cháu về dự đám 
cưới Kim Anh. Từ rất xa, Kim Anh chạy đến… 
đôi má hồng ngày xưa chợt hồng thêm bóng 
nắng chiều. Em rạng rỡ trong màu áo cưới, 
thanh khiết như một giấc mơ nào đã phai lắng 
trong tôi.Thế nâng ly với tôi và hỏi Kim Anh:

- Anh Tường có đem mận cho em không?
Kim Anh cười.  Hồi đó, chúng tôi vẫn đến nhà 

mệ ngoại tôi hái mận, hai đứa tôi leo lên hái, 
Kim Anh đứng dưới hứng mận, đôi khi quýnh 
quáng phải hứng bằng vạt áo. Đã có hai ba chiếc 
áo trắng không còn mặc được nữa vì loang lổ 
mủ mận. Không biết, những chiếc áo hồn nhiên 
đó em đã quên hay em còn nhớ, mà chừng như 
tôi, lối đi về mê mải những bâng khuâng.

 Tiệc tàn, tôi lặng lẽ lấy xe ôm về tiền trạm 
đơn vị ngủ qua đêm. Sau khi để lại vài chữ cám 
ơn hai vợ chồng bạn hiền dán trên cửa phòng. 
Trên chiếc ghế bố ngoài trời bên bờ sông lau 
lách, những vì sao chợt gần, chợt xa, tôi thật 
sự không ngủ được. Ánh hỏa châu chầm chậm 
đong đưa rơi xuống… Tôi búng mẩu tàn thuốc, 
đóm lửa vẽ một vòng cung ngắn ngủi rồi lăn lóc 
khuất nẻo ở một nơi nào đó, ở gần đây thôi, tôi 
biết nó vẫn ở gần đây thôi, mà có khi một ánh sao 
băng xa vời vợi vẫn nhắc tôi về đốm lửa đã tắt.

 Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần 
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân 
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng 
Và nỗi tàn phai gõ một lần. 
(*) Thanh Xuân – Nhã Ca 

Bẵng đi hai năm, tôi không có tin tức gì của 

Thế. Có lẽ anh lính văn phòng, với hạnh 
phúc vừa có được, đã lấy hết thời gian của 
hắn. Vả lại, tôi cũng tất bật cùng đơn vị, 
xuôi Nam ngược Bắc. Bạn cũ… người xưa 
rồi cũng phai đi theo bụi mù chinh chiến… 
và rồi cũng gặp lại hắn. Chiếc xe jeep có 
hình đầu cọp đỗ xịch bên quán cà phê 
bên đường, trong khu vực chúng tôi tạm 
thời trú quân, chờ vào vùng. Hắn vẫn thế, 
quân phục thẳng nếp, nón lưỡi trai giờ đã 
hai bông mai và mắt kiếng vẫn dày cộm. 

 - Thế! Mình đây.
Chúng tôi bắt tay nhau.
- Mình họp bên Quân đoàn, biết đơn vị 

Tường về đây. Chỉ sợ tìm không kịp.
- Sao? Khỏe không? Nghe 

nói ở Liên đoàn 5 mà?
- Tăng cường! Mình theo Ông 

Tướng lo một vài việc.
- Vợ con khỏe không!
- Kim Anh vẫn khỏe, chưa có đứa nào…
 Chúng tôi gọi một ấm cà phê, năm điều 

ba chuyện. Thế cho biết đã dọn nhà về 
Sài gòn gần một năm nay. Kim Anh trở 
lại lớp, muốn học cho xong năm cuối ở 
trường luật trước khi có nhóc tì. Hỏi tôi sao 
rồi? Tôi nhún vai… bạn thấy đó, đi hoài 
kiểu nầy có ai chịu yêu! Tới đâu hay đó. 
- Thế bây giờ làm gì bên Biệt 

động? Coi bộ cũng nhàn nhã!

- Mình lo chuyện báo chí cho Ông Tướng.

Nó trầm giọng… kỳ nầy, Tường cẩn 
thận nhé… mặt trận lớn lắm. Chú mình 
cho biết. Hắn cho tôi địa chỉ… về Sài 
gòn mình gặp nhau. Và chia tay.

 Tôi nhìn theo chiếc xe jeep cuốn tung 
lớp bụi vàng, hai bên đường đã trĩu nặng 
bông sầu đông. Những cánh hoa điểm màu 
xanh tím… như con đường ngày xưa chúng 
tôi thường đi qua khi bất chợt hứng chí đạp 
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xe qua cống Thủy Quan. Xuôi hàng tre rợp 
bóng, nghịch ngợm những cánh sầu đông 
thơm ngát bên đường, ngày nào hắn cũng 
lựa cành hoa lớn nhất và ngắt… một cánh 
nhỏ nhất, mỗi khi như thế, Kim Anh vẫn 
thường đứng đợi, mở sẵn tập vở chờ hắn ép 
cánh hoa vào…Con đường xanh như một 
cánh rừng hoang vắng, tà áo trắng, tập vở 
trắng, em hồn nhiên đưa tập vở cho hắn. 
Hắn đặt cánh hoa vào và khép lại, hai người 
cụng đầu vào nhau, bầy chim sẻ đang chiêm 
chiếp chuyền cành bỗng rủ nhau sà xuống 
những vồng rau lang cũng tròn hoa sắc tím. 
Hình như chúng muốn nghe rõ hơn lời đã thì 
thầm, hay muốn nhìn rõ hơn một bức tranh 
cổ tích đang vẽ xuống đời thường….Tôi bất 
chợt nhìn thấy trong ly cà phê Thế để lại. 
Một cánh sầu đông đang im vắng lênh đênh.

 Vừa đổ xuống là chạm địch, con mẹ nó! 
Tụi nó bắn rát lên mấy chiếc gunship nên 
đám Cobra không xuống đủ thấp để cover 
hai bên hông, tuy thế, vẫn phải xuống. 
Trong nhiệm vụ một đại đội phó, tôi phải 
dẫn hai trung  đội  nhảy xuống trước, chiếm 
giữ đầu cầu để toàn tiểu đoàn sẽ xuống 
tiếp ngay sau đó, đặt được chân xuống 
mặt đất mà còn la hét được, coi như thành 
công.  Chúng tôi tám người của chiếc thứ 
nhất gồm tôi, người lính mang máy  và sáu 
khinh binh nhảy ào ra khỏi máy bay rồi nằm 
dán xuống đất, không biết chiếc UH1 dính 
đạn ở đâu, nhưng không lên được nữa dù 
cánh quạt vẫn đang quay. Cũng may, nhờ 
nó mà chúng tôi có chỗ ẩn nấp, mà cũng 
xui, bao nhiêu đạn tụi nó có đang châu vào 
chiếc máy bay bị nạn. Phải thoát gấp trước 
khi bị bắn nổ, tám chiếc chở hai trung đội 
đã xuống đủ. Tôi gọi phi hành đoàn bốn 
người vẫn còn nguyên vẹn, chạy ngược lui 
sau, nhảy lên chiếc gần nhất, bay trở về. Hy 
vọng không bị ngộ nhận, rồi dẫn lính xông 
lên. Cây RPD trước mặt bắn xủi đất cát, kệ 
mẹ mầy, tao tính mầy ngay đây thôi. Cũng 
lạ, không thấy B40 bắn kèm. Bắn tới tấp và 
tung lựu đạn, M79 rồi đồng loạt xông lên. 

Quả M72 của hạ sĩ Báu thổi chính xác, bắn tung 
cây RPD cùng thằng xạ thủ phía sau gốc cây 
đổ. Hai thằng còn lại tháo chạy. Cho mầy chạy, 
tao làm tới đó cái đã… Im tiếng súng, cuộc đổ 
bộ tiếp tục cho đến hoàn tất. Lạ nhỉ, không thấy 
hầm hố gì, mới đầu, tưởng xuống ngay ổ kiến 
lửa, nhưng không phải. Thằng xạ thủ bị thương 
khai… đang di chuyển thì gặp đổ bộ, chạy không 
kịp nên phải trụ lại… Đại đội băng bó tạm, cho 
bỏ lên băng ca, khiêng về Tiểu đoàn cứu chữa 
và khai thác. Tôi tiếp tục phần việc của mình. 
Cũng hên, địch xây xước, ta vô sự. Bắt đầu các 
công việc cần thiết để xây dựng căn cứ Alpha.

 Đang phân chia chiến tuyến với đơn vị bạn 
thì có lệnh bố trí khẩn cấp, tìm chỗ an toàn vì 
napalm sẽ đánh rất gần. Không biết ở trên đã 
khai thác được gì từ tù binh, và chiếc OV10 
đang lòng vòng rất cao đã nhìn thấy gì, nhưng 
chắc chắn là tình thế đã căng thẳng lắm. Tôi 
cũng rất hiểu cái lệnh “rất gần” vừa nhận được. 
“Rất gần bất cần thân thể” là kiểu đánh bom mà 
chỉ có nhảy dù yêu cầu, và cũng chỉ có A1 của 
VNAF mới thỏa mãn được. Mặt trận nầy, chỉ 
có F của “người bạn Hoa Kỳ” nên không biết 
sao đây. Vừa chuyển lệnh xuống trung đội thì 
bốn chiếc F4 đã lao tới. Khói vàng vừa bục lên 
trên đỉnh đồi thì chúng đã tách thành hai tốp 
lao xuống hai bên sườn đồi, dọc theo đường 
thông thủy rồi vút lên cao rẽ về hai hướng, 
vòng lại đánh tiếp, tiếng kêu hùng hục hùng 
hục của bom napalm lăn trong gió, tiếng nổ 
bụp và khối lửa bùng lên, lan nhanh, thiêu cháy 
mọi thứ. Bốn chiếc F4 Phantom chưa khuất 
tầm mắt thì bốn chiếc A4 vào vùng. Xong hai 
đợt không kích, chúng tôi được lịnh chuẩn bị. 
Bốn chiếc A4 vừa rời vùng và Cobra thay thế 
là chúng tôi tiến xuống khu vực vừa oanh kích.

 Đồi dốc không cao lắm, nên khoảng chừng 
ba mươi phút là tiếp cận mục tiêu. Sườn đồi 
bên kia cũng do một đại đội khác lục soát.

 Bạn cứ tưởng tượng đi. Nguyên một thùng 
đồ chơi gồm xe cộ, súng ống, toàn là súng cộng 
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đồng, đạn dược. Đổ thùng đồ chơi xuống đi 
bạn, lấy mền đậy lại. Xong rồi, kéo mền ra đi 
bạn, bạn sẽ thấy hiệu lực khủng khiếp của một 
đợt oanh kích trúng mục tiêu… xe chở súng, xe 
chở hàng, xe chở đạn dược vẫn còn khói đen 
và lửa bao phủ, cả hai ba chục chiếc Zin vận 
tải, không chiếc nào không trúng bom… Tuy 
nhiên, không có lấy một xác người. Tôi báo cáo 
tình hình, ghi nhận các thiệt hại của địch, và 
được lịnh khẩn cấp rút về, không lấy chiến lợi 
phẩm.Vừa lên tới đỉnh đồi thì pháo địch làm 
việc… Việc thiết lập căn cứ đã không thành 
công và chúng tôi bắt buộc phải triệt thoái bằng 
đường bộ khi toàn bộ không phận tác chiến, 
yểm trợ đã bị khóa chặt. Ba tháng sau, chúng 
tôi mới được trở lại Tam Hiệp. Hậu cứ đơn vị.

 Tôi dừng xe trước một căn nhà nhỏ trong trại 
Đào Bá Phước. Trời nhá nhem tối và lâm râm 
mưa. Rụt rè gõ cửa, hy vọng Thế sẽ nhào ra thật 
nhanh với vòng tay siết chặt của những người 
bạn cùng trở về từ cõi chết.

 Nhưng không! Cánh cửa mở ra để rất nhanh, 
tôi thấy ảnh Thế đang ở trên bàn thờ đèn nhang 
hương khói. Người thiếu phụ, Kim Anh đó, chỉ 
kịp gọi tên tôi và nặng nề rơi xuống chiếc ghế 
gần đó. Ở nhà sau, má của Kim Anh cũng chạy 
vội vào. Tôi chào bác, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

- Con về đó à! Má Kim Anh hỏi.
- Thưa bác, trước khi vào vùng, con 

và Thế có gặp nhau ở An Hòa. Thế 
vẫn ở Bộ Tư Lệnh… mà sao lại...

- Chiếc trực thăng chở báo chí Biệt Động 
Quân bị bắn rơi, trong đó có anh Thế, khi 
trở về từ căn cứ. Kim Anh cho biết.

- Bên phần đất của Lào?
- Sâu trong đó, và không ai sống sót.
Tôi đốt cho Thế một nén nhang… yên 

nghỉ Thế à, mình chỉ đi trước hay đi sau.
 Đó là năm mà mặt trận Hạ Lào đã lấy 

mất của tôi nhiều người thân, trong đó có 
Thế.  Mãi bốn năm sau, có dịp là tôi lại ghé 
thăm, đốt nhang cho người bạn cũ. Chia 
xẻ với Kim Anh năm điều ba chuyện.

 1975 đứt phim.

 Tôi bảy năm khăn gói quả mướp vào 
tù, không có ai để chia tay và không có 
gì để lo lắng, tiếc nuối. Xem như một 
cuộc hành quân dài hơn, vậy thôi. Ngày 
trở về, tôi không có ý định tìm gặp Kim 
Anh, coi như sông đã đường sông, 
biển tan vào biển, với lại có lo lắng gì 
được cho ai mà vướng bận người dưng.

 Chuyến xe dừng lại bên cầu phà Mỹ 
Thuận, tôi xuống xe lục tìm gói thuốc, kiểu 
nầy cũng phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ 
mới lên phà được. Những dề lục bình trôi 
hối hả, bập bềnh theo giòng nước vàng 
óng phù sa. Sông mênh mông và nước 
cũng mênh mông. Đã nhiều lần, tôi ao ước 
được về miền Tây, nhưng chưa bao giờ đến 
được. Hồi mới ra trường, khoảng 1968, 
đơn vị được điều động hành quân ven đô. 
Ven đô từ Tân Bửu Bình Chánh qua Kinh 
Xáng Lương Hòa thượng. Sáng đổ quân vô 
mật khu Lý văn Mạnh, có khi bốc về có 
khi phục lại… chỉ mới một rẻo sông nước 
Vàm cỏ Đông, tôi đã choáng ngợp với vẻ 
trù phú của cõi đất phương nam, dù vẫn 
đang hoang tàn, khốn đốn với chiến chinh. 
Ở quê tôi, miền trung, dù có làm đủ cách, 
vất vả đủ điều, cá tôm vẫn không phải là 
thực phẩm thông dụng, vì nó quá ít trong 
thiên nhiên. Nhưng ở đây, trong những 
cánh đồng hoang cỏ lác, cá… có khi nhiều 
hơn nước, đến nỗi buổi sáng ngủ dậy trong 
điểm đóng quân, muốn có nước rửa mặt, 
phải xua đàn cá rô con, lúc nha lúc nhúc 
nhiều hơn cả đám cá nóc trong vũng nước 
sau cơn mưa… Đêm, nằm trên poncho 
chờ giặc, lại ngọ ngoạy ống quần như có 
ai kéo đi, soi đèn pin để chỉ giật mình mấy 
chàng cua lớn hơn cả bàn tay đang giương 
mắt dòm ngó… Sông nước… cá tôm đã 
vẽ trong tôi một ngày hòa bình lập lại. Thế 
nhưng, hòa bình đã hơn tám năm rồi, mà sao 
quanh tôi còn tang tóc hơn cả chiến tranh.
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 Người lơ xe vỗ vào thùng xe kêu hành 
khách xuống phà. Tôi tựa vào lan can, nhìn 
mây nước, rồi bỗng nghe một giọng Huế 
giữa gió chướng miền Tây.

- Rứa anh không nhìn ra em à? 
Anh Tường phải không?

Tôi giật mình quay lại, ngờ 
ngợ nhìn người vừa gọi tên.

- Có phải Kim Anh?
Người đàn bà tháo vội khăn che mặt.
- Em đây! Rứa anh đi mô ở dưới ni?
Trong một xúc động bất ngờ và kỳ lạ, 

cái bắt tay chào hỏi đã giữ chặt mắt nhau. 
Tất nhiên, có rất nhiều điều phải hỏi thăm. 
Trước nhất là tin tức của Thế. Không có gì 
mới, Kim Anh cho biết, hơn mười năm rồi 
còn gì. Chắc anh ấy đã chết, và Kim Anh 
vẫn ở vậy. Hiện tại, em theo buôn mắm. Mỗi 
tháng một hai lần, Sơn em của Kim Anh từ 
Huế vào Sài Gòn rồi hai chị em xuống tận 
Cần Thơ nhận hàng. Sơn chào tôi và ân cần 
thăm hỏi. Tôi chưa tiện nói nhiều với hai 
chị em vì phà đã cập bến, chúng tôi ghi lại 
địa chỉ ở Sài Gòn để cùng hẹn gặp.

 Tôi chưa nói gì với Kim Anh, trước hết, 
vì thời gian qua ngắn, thứ đến, tôi phải gặp 
Khánh. Một bạn cũ là một đại đội trưởng 
của tiểu đoàn 3, đang lánh nạn tận Cà Mâu, 
mai danh ẩn tích cho những toan tính riêng 
của Khánh. Nhưng, bạn lại cần gặp tôi, 
chẳng biết sẽ là chuyện gì, nhưng tôi cứ 
nhận. Một đời Mũ Đỏ với nhau, có ai đưa 
nhau vào tuyệt lộ bao giờ. Việc Khánh nhờ, 
cũng chẳng có gì to tát. Chỉ tìm cho được 
một hải bàn… càng sớm càng tốt. Tôi sẽ có 
hai chỗ trên chuyến tàu của Khánh.

 Việc tưởng dễ hóa ra là khó. Sau mười 
năm tổ chức vượt biển, hải bàn gần như cạn 
sạch trên chợ trời, tôi lục tìm các mối lái 
quen biết, qua các anh em “phe ta” đang 
hàng ngày chạy chợ cũng không thể nào 
kiếm được. Trong một lần đến thăm Kim 

Anh theo địa chỉ em đã cho, tôi buộc lòng phải 
than thở về điều việc khó đó. 

- Để em xem!
Kim Anh chạy vội ra nhà sau, lục tìm 

trong đống đồ cũ ngổn ngang ở hiên 
nhà, lấy vào một bao cát khá nặng.

- Anh xem thử phải nó không?
Ướm ướm cái bao cát bụi bậm trên 

tay, tôi đã thấy hồi hộp, loay hoay một 
hồi mới mở được dây buộc. Tôi sửng sờ 
nhìn chiếc hải bàn gần như còn mới.

- Đúng rồi em! Sao em có vậy?
- Hồi 30 tháng Tư, em lượm được 

trong Cư xá Bắc Hải. Không biết 
là cái gì, nên em cứ để đó.

Tôi nói, bạn anh nhờ tìm cái nầy, 
giao cho anh hai cây vàng. Tôi mở túi 
đựng hai lượng vàng đeo trong lưng 
áo. Em nhận đi, rồi cho anh lấy nó.

- Anh cần thì cứ lấy đi! Em 
không nhận vàng của anh.

- Em nhận dùm, thêm vốn cho Sơn 
mua hàng, đây không phải là của 
anh. Mình sẽ nói chuyện thêm.

Kim Anh lặng yên, tôi nhờ em cất kỹ cái hải 
bàn vào nhà, rồi nhắn Khánh lên nhận. Hai ngày 
sau, tôi giao được hải bàn cho Khánh. Khánh 
cho tôi điểm hẹn để tuần sau lên đường.

 Tôi cùng Kim Anh dựng xe đạp trước một 
quán cà phê ở đường vào cổng sau cư xá Bắc 
Hải. Quán vắng, vì chỉ mới hai giờ chiều. Chiếc 
bàn nhỏ vừa đủ cho những điều cần nói. Thật 
sự, thì chúng tôi cũng không có nhiều điều phải 
bày tỏ. Suốt mười năm qua, kể từ khi Thế giã 
từ cuộc vui, chúng tôi, tôi và Kim Anh, gần 
như quanh quẩn trên vòng quay thế sự. Chiến 
tranh khốc liệt đã vượt tất cả mọi toan tính và 
hy vọng của đời người. Khoảng cách giữa tôi 
và Kim Anh mỗi một ngày qua đi là mỗi một 
ngày như ngắn lại, ngắn đến nỗi trong giấc mơ, 
tôi đã nắm tay em để kể cho em  cánh hoa sầu 
đông trong ly cà phê cuối cùng Thế đã để lại 
cho tôi trước cuộc hành quân ly biệt. Ngắn đến 
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nỗi, có khi tôi đã quên mất nó đã dài đến vô 
tận trước mỗi một cuộc hành quân. Trong mịt 
mù lửa đạn, cánh hoa cô đơn hoảng hốt bay vút 
lên cao, rất cao và rất xa, tôi tưởng như chẳng 
bao giờ gặp lại. Em, như con chim bị đạn, em 
sẽ bay xa, sẽ chạy trốn tất cả mọi bóng hình từ 
khói lửa bước ra. Tiếng quân reo mong manh 
trong hồn tôi bước chân xung trận… tiến lên 
đi… nhào zô đi… lính nhảy dù ai hẹn trước 
ngày về… Tôi ngược chiều đạn địch, tốc độ 
cộng hưởng từ hai phía sẽ đưa tôi rất nhanh 
về một cõi khác, một hướng lạc màu ánh sáng. 
Với cánh sầu đông vô định cõi trời xa.

 Tôi gọi cho em một ly nước dừa.
- Em vẫn chọn nước dừa?
- Từ rất lâu, em đã không biết mình có cần 
chọn lựa!
Tôi im lặng, Kim Anh chợt khóc.
- Đời sống đã chọn sẵn cho mình, anh à.
Tôi nhìn vào mắt em và xưng tội:
- Như anh đã nói, đây là cơ hội duy nhất mà 
anh có thể có, chỉ một lần trong đời, bạn anh 
dành cho anh hai chỗ, em có đi với anh không. 
Anh sẽ lo hết mọi việc.
Trong ngấn lệ, em ngước mắt nhìn tôi không 
nói.
- Anh yêu em.

 Trái M72 cứu mạng cuối cùng đã được tôi 
“dũng cãm” bắn thẳng vào mục tiêu. Mục 
tiêu lại hư ảo khói sương như một tấm màn 
nhung đàn hồi ôm trọn lấy trái hỏa tiễn. Đạn 
không nổ, tôi ngồi sượng trân như bước lên 
đoạn đầu đài. Phút im lặng của Kim Anh dài 
hơn cả tám năm tôi tu dài trong lửa đạn. Cuối 
cùng, em nắm nhẹ lấy tay tôi rồi lặng lẽ gật 
đầu. Tôi rộn ràng vô duyên hát khẽ…. “ta 
chiến binh… Sư đoàn Nhảy dù”…ha ha, yêu 
mà cũng Sư đoàn nhảy dù, tôi thiệt vô tích sự… 
Mà hình như, tôi chẳng có bài hát nào khác.

 Cuối cùng thì chúng tôi lên được tàu lớn 
với Khánh chờ sẵn. Trong bóng tối, chiếc tàu 
lặng lẽ ra khơi. Nói là tàu lớn, nhưng nó cũng 
không lớn lắm, chở khoảng năm mươi người. 
Phần lớn là gia đình và họ hàng Khánh, cùng 

với chúng tôi. Sau khi sắp xếp một chỗ 
nép mình cho Kim Anh trong hầm tàu, tôi 
được Khánh giao cho một cây M16 và hai 
băng đạn, cùng với một trái M72. Gặp tụi 
nó là mình xả láng, Khánh nói. Bị bắt về, 
mình cũng còn đường sống. “Tụi nó” đây 
là công an Việt cộng và tụi cướp biển. Mầy 
giúp tao lo vụ nầy!  Tôi cầm lại khẩu súng 
quen thuộc mươi năm trước mà nghe hồn 
lâng lâng. Mình lại hành quân! Ừ thì đi!

 Tàu chạy chừng sáu tiếng thì hừng đông 
ló dạng. Đã ra tới hải phận quốc tế, biển êm 
và sáng. Từng đàn cá heo rượt đuổi nhau 
tung bọt nước lên tàu. Mọi người được lên 
bong vì không còn nguy hiểm. Nói là lên 
bong, nhưng thực ra, chỉ dở tấm bạt che 
hầm tàu để cùng hít thở. Tiếng lâm râm 
đọc kinh cảm ơn Trời Phật, cám ơn bề trên 
đã che chở cho đoàn người chạy nạn. Tôi 
dìu Kim Anh ra trước mũi tàu, nhìn đàn cá 
chuồn bay là đà trên mặt nước, em nép sát 
vào người tôi, không biết gió biển hay nỗi 
sợ hãi đã làm em run bần bật. Tôi khoác 
chiếc áo lính cũ và giữ chặt lấy vai em.

- Mình đi hơn nửa đường rồi em! May 
quá!
- Em sợ quá!
- Em đang đi với Kiều Phong mà! Sao 
phải sợ!
- Đừng nói gở, em không yêu Kiều Phong! 
Anh không thể là Kiều Phong!
- Sao vậy?
- Em sợ mất anh! Em cần anh chỉ là Hồ 
Tường, lão già chung tình của em! 
Kim Anh cười rung đôi mắt.

 Tôi hôn nhẹ lên tóc em, sóng vỗ 
vào mạn thuyền reo vui như cả ngàn 
tiếng lục lạc khật khưỡng gã xà ích 
mỗi sáng qua đường. Gã xà ích say 
rượu, còn tôi, say một hơi ấm lạ thường.

Chợt Khánh la to trên phòng lái.
- Ê Tường, nhìn phía trước! Bà con mau 
xuống hầm tàu.
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Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Khánh và 
thấy hai bóng đen đang lộ rõ tận chân trời. 
Hai chiếc tàu đang tiến về hướng chúng 
tôi.
- Tường! Coi chừng tàu hải tặc.
- OK. Tao lo thằng bên trái!

Tôi kéo nòng trái M72 rồi gác cây súng M16 
thủ thế, định bụng khi nổ xong là bắn bồi. Ở 
mạn bên kia Khánh cùng với người em cũng 
dấu người dưới tấm bạt, chỉ để họng súng ra 
ngoài. Tôi thấy bình tĩnh vô cùng. Sá gì đám 
giặc cỏ chỉ giỏi cưỡng hiếp đàn bà con gái.

Quả nhiên là đám hải tặc, chúng cho tàu 
rẽ làm hai hướng, cùng tiến sát tàu chúng 
tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi nhìn thấy đám 
đàn ông râu ria bặm trợn, vung mã tấu, bắn 
chỉ thiên hò hét, ra dấu bắt chúng tôi dừng 
lại. Theo lệnh của Khánh, tài công cho tàu 
giảm tốc độ như có ý dừng lại, một chiếc 
xáp vào muốn cặp mạn, phơi cái sườn tàu 
xám xịt tênh hênh trước mũi súng. Phải 
đánh trước, một chết một sống, tôi hướng 
mũi súng vào phòng lái bấm nút. Ngay 
lập tức, chiếc tàu trúng đạn, nổ tung và 
bốc cháy, chiếc còn lại quay đầu bỏ chạy. 
Khánh chỉ bắn với một tràng M16 rồi cũng 
mở máy hết tốc lực thoát nhanh ra khỏi 
vùng biển hiểm nguy. Ba ngày sau thì được 
tàu Nhật cứu về trại tỵ nạn Hồng Kông.

 Đó là tháng mười, năm một chín tám tám. 
Chúng tôi đến Mỹ theo danh nghĩa vợ 
chồng, cho đến một chín chín lăm thì có với 
nhau một trai, một gái. Và yên vị ở Phila-
delphia. Lúc đó, chúng tôi lại nhận được tin 
tức của Thế.

 Câu chuyện chưa từng thổ lộ với ai cho 
đến tận hôm nay, trong căn phòng nhỏ của 
khách sạn, rộn rịp màu quân phục vì vừa dự 
tiệc hội ngộ của đơn vị. Màu nón đỏ, sắc 
áo rằn ri, và men rượu ân tình như treo Hồ 
Tường lên một cánh dù rồi thổi bay lên cao 
thật cao… Anh nhắm mắt như đang bơi vào 
ký ức. Người vợ. Kim Anh âu yếm tì hai 

tay trên vai chồng, hình như chị đang khóc… 
cả bốn mươi năm một đời. Tình bạn, tình yêu, 
hạnh phúc và ngang trái… Tường như lật từng 
trang sách, như nhìn từng đám mây trắng bay 
vội qua đời… một xóm nhỏ Tây Lộc quẩn 
quanh đời chị với cả con đường thơm ngát sầu 
đông… sầu héo mười năm cô phụ, để mặc Hồ 
Tường ngu ngơ câm nín… Anh em đừng hỏi, 
để tôi nói tiếp, anh em muốn hỏi Phạm Thế phải 
không.  Tường áp tay vào tay vợ. Cái thằng thiệt 
vô tình. Hắn còn sống! Cả phòng ồ lên.

Để tôi nói tiếp về cái thằng bạn Biệt động 
quân trời đánh. Máy bay của hắn bị bắn rớt, 
nhưng không cháy. Tàu lộn nhào mấy vòng rồi 
rơi xuống. Hắn may mắn không bị hất tung ra 
khỏi máy bay, và bất tỉnh trong xác tàu. Không 
ai sống sót, chỉ một mình Phạm Thế. Tỉnh dậy 
thì thấy đang được nằm trên một tấm gỗ, lót 
cao khoảng một viên gạch, trong túp lều nhỏ. 
Chung quanh có mấy đứa con nít, và một ông 
lão người Lào đang lom lom nhìn.

 Thế ra dấu khát nước. Toàn thân hắn, từ 
bụng dưới, xuống tận hai chân hoàn toàn tê 
liệt, không còn cảm giác, kín mít vải băng. Vết 
thương chắc nặng lắm đây. Thế tự nhủ… Một 
ca nước được mang lại. Thiếu nữ túm gọn xà 
rông và nâng đầu hắn dậy, Thế nhìn thấy nụ 
cười hiền lành của cô gái và an tâm. Hắn không 
bị bắt, một gia đình du mục người Lào, tình cờ 
ở gần chiếc trực thăng bị bắn rớt, đã lôi hắn 
ra, đem về lều, săn sóc, băng bó, cứu chữa cho 
hắn…. Vắn tắt với anh em chuyện của Thế vậy 
thôi. Thế, bây giờ là công dân Lào, có tên Lào 
và vợ con người Lào. Vợ, dĩ nhiên là cô bé 
đã săn sóc, chạy chữa cho Thế suốt hai năm 
trời mới bình phục. Ngay khi có tin của Thế, 
mình và Kim Anh đã từ Thái Lan, vượt sông 
Mekong, tới Savant Nakhet tìm thăm. Những 
gì mình có thể chia xẻ đươc, vợ chồng mình đã 
chia xẻ với Thế. Tụi mình vẫn là bộ ba bằng hữu 
phải không em! Tường âu yếm nhìn Kim Anh.  
 
Tháng 5, 2017  
Phan Hội Yên
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Chuyện kể ở một bệnh viện xã hội chủ nghĩa
Trần quý Trâm

Bệnh viện Đại Lộc sau năm 1977 từ khi BS 
Trản vượt biên không lọt bị bắt chỉ còn lại tôi 
là BS ngụy (?), tôi phụ trách khoa Nội, trưởng 
khoa là Y sĩ Thanh, gọi chị là Thanh cụt, vì 
chị bị thương dứt hai ngón tay; chị được tuyên 
dương là anh hùng lao động. Anh hùng đâu 
không thấy chớ tôi thấy chị nhớp không thể tả. 
Có lần BV Đại Lộc kiểm tra chéo với BV Duy 
Xuyên, lúc dọn dẹp vệ sinh chị lấy tay hốt trọn 
một bãi phân (?), miệng cười tươi rói! Đợt đó 
tôi bị kiểm điểm nặng vì quét rác xong tấp vô 
dưới gầm tủ! BV Duy Xuyên lúc kiểm tra, một 
cán bộ của đoàn kiểm tra chéo của Bệnh viện 
Duy Xuyên đã cúi xuống gầm tủ dùng cái khèo 
lấy ra một đống rác. Bệnh viện Đại lộc bị trừ 
50 điểm! Đợt tới kiểm tra lại BV Duy Xuyên 
tôi bắt một cái ghế cao lượm được vô số rác 
trên mấy nóc tủ! Thôi hai BV huề cả làng nhé!

Hai năm sau tôi được vô biên chế nhà nước với 
mức lương $60 một tháng, mua được 3 lít xăng 
(hai năm sau lên được $85). Tuy được vô biên 
chế nhưng tôi vẫn bị quản chế chặt chẽ, nghĩa là 
đi đâu cũng phải xin phép chính trị viên Phấn. 
Anh này là bộ đội xuất ngũ, vóc dáng nông dân 
và rất gian xảo, người Bắc, tôi thấy công việc 
của anh ta là theo dõi tôi! Có lần tôi nói chuyện 
với anh y tá quen ở chợ Ái Nghĩa, anh ta chận 
anh y tá lại và hỏi anh Trâm có trao đổi chuyện 
gì với anh? Chuyện vui kể cho nhau nghe:

Chuyện kể thứ nhất: Cho tôi xin cái bầu

Một lần họp khoa, cấp trên đưa xuống khoa 
họp về tiêu chuẩn khoa Nội được một cái bầu. 
Khoa Nội có 5 người, chọn một cái ai được ai 
mất? Chị Thanh trưởng khoa phát biểu: Các 
đồng chí dành cái bầu cho tôi vì tôi lao động 
vất vả, vệ sinh khoa phòng xuất sắc, ngay cả 
hốt rác cũng dùng bằng tay, không tốn găng 
của Nhà nước! Hộ lý Sa nhao nhao phát biểu: 
Rứa tôi gánh nước mệt thấy mụ nội tôi có 2 

đứa con nạo thai hết rồi, thành thử chưa có 
cái bầu nào, cái bầu nầy phải dành cho tôi! 
Cả phòng cười ầm lên: “Ủa đồng chí chưa 
có chồng sao lại xin bầu.” Hộ lý Sa vênh 
váo: Sao lại không có! Tôi với đồng chí 
Phấn quan hệ tình cảm từ lâu, lần nầy nếu 
được cái bầu nhà nước cho, tôi sẽ đẻ thiệt 
cho mà coi, không nạo nữa! Nạo nhiều hết 
phúc! Chính trị viên Phấn có vợ con đùm 
đề ngoài Bắc vô miền Nam kiếm thêm cháo 
cơm chộp ngay hộ lý Sa cơm no bò cưỡi 
quá đã. Người tranh đấu nhiều nhất là Hồng 
Hynos. Người cô ả đen thui thui như ông 
chà và Hynos thân hình da bọc xương như 
con mắm, đôi mắt to trợn trạc gian xảo, có 
chồng là lính BĐQ cũ nhưng đã đào ngũ. 
Cô này là một antenne hay theo dõi tôi để 
báo cáo với chính trị viên Phấn, không biết 
sao mà ả lại thù ghét tôi, có lẽ ả ghét tôi 
vì là BS BĐQ ngụy, ả trước là tá viên điều 
dưỡng, việc gì khó giải quyết cứ đổ thừa 
cho ma. Mỗi lần chiều thứ bảy tôi chuồn 
về Đà Nẵng đi qua xã Đại Hiệp (nhà y tá 
Hồng ở đó) thì sáng thứ hai chính trị viên 
Phấn kêu tôi lên hạch sách kiểm điểm! Cô 
Hồng la lối: bầu phải dành cho tôi, tôi làm 
tốt công tác, chồng tôi trốn lính, có công 
với cách mạng! Tôi chưa có con, tôi cần 
một cái bầu! Buổi họp trở nên sôi nổi gay 
cấn, có bà đem chuyện xấu ra bơi móc nhau 
loạn xị như cái chợ, chị Thanh chắc dành 
phần thắng là cái chắc, vì chị có nhiều tuổi 
Đảng, con mới có một đứa suy dinh dưỡng 
độ 3, chữa hết tiền mà không khá nỗi! 

Năm bà ai cũng ưng có một cái bầu do 
Đảng cung cấp. Khi đẻ được nhà nước lo 
liệu từ A tới Z. Nếu tự ý đẻ thì chết là cái 
chắc, không có tiền nuôi con, thức ăn sữa 
mả mua ngoài tiền đâu mà mua, với tiền 
lương nhà nước một tháng nuôi không nỗi 
bản thân mình, làm sao nuôi con mới đẻ! 
Giải pháp phổ biến duy nhất chỉ có nạo 
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thai thôi. Ai nấy đều hăm hở tranh dành 
phát biểu ồn ào ai ai cũng nắm phần thắng!  
Chị Thanh thấy tôi ngồi tiu nghỉu một mình 
liền hỏi, “Ý kiến anh thến nào? Sao anh 
ngồi buồn vậy?” Tôi thành thật tâm sự, “Dạ 
xin hội nghị các đồng chí cho tôi một cái 
bầu!” Chị Thanh quát lên, “Anh giỡn hí!” 
Tôi không có giỡn! Tôi nói thiệt tình đó! 
Mấy đứa con là con ngụy, tôi xin một đứa 
con cách mạng! Mọi người ré lên la lối om 
sòm, chị Thanh thấy tôi thành khẩn đưa đề 
nghị, nghĩ sao chị nói: Thôi được, trường 
hợp của anh chúng tôi sẽ đề nghị lên cấp 
trên cứu xét đặc biệt!

Chuyện kể thứ hai: Kiêm luôn chức 
trưởng liên lạc cửa hàng Mậu dịch.

Mỗi khi tôi ở Đà Nẵng lên thì thường ghé 
qua cửa hàng Mậu dịch quốc doanh bán đồ 
cung cấp cho cán bộ công nhân viên, có gì 
lên báo cáo bệnh viện cách xa khoảng 5 cây 
số! Một lần xe Honda tôi vừa dừng trước cửa 
hàng, một chị nhân viên cửa hàng chạy ra la 
làng: anh về báo cáo mấy đồng chí là có cá 
về xuống mua mau kẻo hết! Tôi rú xe chạy 
như bay dừng lại trước cửa bệnh viện la to 
lên: báo cáo cá về, mua mau kẻo hết, mấy chị 
ơi. Mua mau kẻo hết! Một lúc sau toàn bệnh 
viện chạy ào ra cửa, vẻ mặt ai cũng khẩn 
trương, hồ hởi gồng mình lên mấy chiếc xe 
đạp thẳng tiến về cửa hàng! Chị Thông BS 
khoa sản giao khoa sản cho tôi coi, rồi chị 
Thanh khoa Nội, chị Tâm cửa hàng dược tất 
cả đều bàn giao cho tôi! Một mình tôi coi 
toàn bệnh viện, sướng chưa! Buổi chiều họ 
ùn ùn về, ai nấy mua được cá vui vẻ ra mặt 
chẳng quan tâm đến làm việc! Tôi còn nghe 
họ thầm thì: ngày mai có thịt về! Rồi ngày 
mai ngày mốt họ đi liên tục, cả cái phần 
chăm nom trẻ (nhà trẻ) cũng giao cho tôi. 
Sau nầy thấy tôi làm được việc, họ bầu tôi 
làm trưởng liên lạc cửa hàng, cơ hội hiếm 
có tôi tranh thủ dọt về Đà Nẵng khám bệnh 
thêm không thôi làm sao có tiền để đổ xăng!

Chuyện kể thứ ba:  
Chai dịch chuyền Moriamin.

Anh Liêm bệnh viện trưởng hay bị allergy, cứ 
vài tuần anh phải nằm bệnh viện C ở Đà Nẵng 
vì bệnh da thịt sung tấy lên như phung hủi ngứa 
ngáy mặt mũi sưng vù. Một buổi sáng thứ hai 
tôi bon bon trên chiếc Honda cà tàng trực chỉ 
bệnh viện, thường thường tôi hay thấy chính 
trị viên Phấn ra đứng ngoài đường để canh giờ 
tôi, bữa nay không có anh Phấn. Trái lại quang 
cảnh ồn ào, chiếc xe cứu thương do tài xế Ngô 
đang nổ máy, hai y tá đang khiêng một người 
nằm trên băng ca mặt mày nhợt nhạt như người 
sắp chết! Chai dịch chuyền máu chảy ngược 
vào chai đỏ rực. Nhác thấy tôi chị Thanh hớt 
ha hớt hải la bài bài: “Chết rồi anh Trâm ơi!” 
Tôi hỏi “ai chết,” “thì anh Liêm đó chớ ai!” 
Sáng nay anh nhập viện, cái bệnh cũ của anh 
tái phát. Tôi chuyền cho anh một chai Mori-
amin (thứ dịch này chỉ dành cho cán bộ cao 
cấp) mà sao máu cứ chảy lộn ngược vào chai! 
Bệnh quá nặng, tôi chích nhiều thuốc nhưng 
máu vẫn chảy ngược vô bình ào ào! Tôi thấy 
anh DS Cao bên khoa dược (cũng là dược sĩ 
ngụy) khẩn trương mặt mày khổ sở rút máu của 
anh Liêm để thử TS, TC hỏa tốc, riêng vợ anh 
Liêm khóc bù lu bù loa kêu trời kêu đất. Còn y 
tá Hồng Hynos thì cứ nói do ma bắt anh Liêm 
ăn ở thất nhơn thất đức. Tôi coi lại bình Mori-
amin. Trời đất ơi, ai chuyền thay vì đâm kim 
ở chữ IN họ bỏ vô chữ OUT, thành thử máu 
chảy ngược lên, tôi lẹ lẹ rút dây điều chỉnh kim 
chuyền lại, một lúc sau dịch chảy bình thường. 
Chuyện này mà tới tai ty y tế thì chị Thanh 
cũng mất chức vì quá dốt. Chị Thanh cám ơn 
tôi, sau nầy chị dễ dãi với tôi nhiều hơn. Một 
ngày sau, trên đường đi làm tôi ghé thăm anh 
Liêm ở xã Đại Hiệp, nhác thấy đầu đường có 
một quán bún bò, bà bán bún đun nồi bún bằng 
cây Sơn, cây nầy gây phản ứng cho rất nhiều 
người, làn khói bay qua nhà anh Liêm, anh bị dị 
ứng với cây nầy. Tôi giải thích cho anh Liêm, 
anh muốn khỏi bệnh thì chỉ nói bà bán bún 
đừng nấu bằng cây Sơn. Về sau anh khỏi bệnh, 
anh cám ơn tôi và sau đó anh rất  tốt với tôi.
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Chuyện kể thứ tư: Giữ chức vụ Nhà trưởng.

Bệnh viện quản chế tôi, nên ít khi tôi được 
về ĐN kể cả thứ bảy, chủ nhật vì mỗi lần về 

họ nghi tôi liên lạc với CIA, anh Liêm bàn với 
chính trị viên Phấn cho tôi giữ nhà trưởng coi lo 
an ninh khách khứa trong các ngày nghỉ. Chức 
vụ này cũng giống mấy ông gác dan, nhưng 
cũng có quyền hành là hạch sách được mấy anh 
công an hay tới quan hệ với mấy cô ở khu tập 
thể. Người làm phó nhà trưởng là anh Chờ, lúc 
trước là thượng sĩ làm ở Tổng y viện Duy Tân 
cũng vượt biên không lọt, sau thời gian ở tù, 
vô làm ở bệnh viện với tôi. Anh Chờ nghiêm 
chỉnh đạo mạo nhất là mấy cô phá rào đi làm ăn 
bên ngoài đều sợ tay thượng sĩ gì này lắm. Làm 
bậy anh Chờ ghi tên cho chính trị viên Phấn 
xử lý! Mấy ả nầy phần đông ở xa, đa số quê ở 
các huyện khác, đều vô sản chuyên chính, phần 
đông đều vô đoàn, vô đảng, lộn xộn lắm, bồ 
bịch tùm lum đa số là công an, bộ đội, quan 
hệ lâu mau của mấy cô tôi phải ghi tên, để nộp 
danh sách mỗi sáng thứ hai lên chính trị viên 
Phấn tra xét vì tôi là nhà trưởng.

Một lần thượng úy công an tên Thảo lò dò 
tới gặp tôi nói nhỏ nhẹ yêu cầu tôi: anh cho tôi 
quan hệ với đồng chí Sen, trao đổi tình cảm 
chút chút! Tôi nói thời gian bao lâu? Thảo 
năn nỉ: Anh cho em 2 tiếng. Tôi nói sao nhiều 
dữ vậy, vợ anh biết được thì anh chết mà tôi 
cũng nguy to. Thôi thông cảm cho anh, anh 
quan hệ mấy tiếng cũng được nhưng phải khẩn 
trương lên! Danh sách ghi tên tôi sẽ giữ kín, 
anh đừng lo! Từ đó về sau vì quen biết nhiều, 
đa số là công an nên tôi cũng được dễ dàng!

Chuyện kể thứ năm: Lên xe than tiễn anh đi 

Bệnh viện Đại Lộc cách Đà Nẵng khoảng 
30km, thường đi làm tôi đi bằng xe Honda. 

Nhiều khi xe hư phải đi xe đạp, 5 giờ sáng gồng 
mình trên con ngựa sắt, 8 giờ kém 5, nhác thấy 
xa xa cổng bệnh viện mừng hết lớn, nhưng kèm 
theo một sao quả tạ; chính trị viên Phấn mặt 
mày gian xảo, tay đang cầm quyển sổ mắt láo 

liên liếc nhìn tôi coi thử có tới đúng giờ hay 
không?

Một ngày đẹp trời, lần này tôi đi bằng xe 
đò chạy bằng than, lửa cháy hừng hực khói 
phun ra sau giống như khói xe lửa. Bác tài 
và lơ xe người đen vì khói mặt mày lem 
luốc. Vì đi trễ không có chỗ ngồi bên trong 
nên tôi phải bu sau xe, hai tay tôi níu lấy 
càng xe gần bên bình than lửa nóng hừng 
hực, mấy tia lửa than văng tung tóe lên mặt 
đường, tôi thấy da thịt nóng rát và cảm thấy 
khát nước. Xe đò bò ì ạch qua khỏi khu Gò 
cà, đùng một cái, nghe tiếng nổ như tiếng 
sấm, thôi rồi bánh trước bị nổ lốp. Chiếc xe 
hàng lăn mấy vòng, hàng hóa đổ bể văng 
lung tung, tiếng người than khóc vang trời, 
gà vịt kêu oang oác, tôi cũng lăn mấy vòng, 
mở mắt ra thấy mình còn thấy bầu trời, 
chân tay còn nhúc nhích! Có một người 
dân biết tôi, kêu lên: “Ông bác sĩ không 
can chi hết, nhờ ơn Trời Phật. Ông trước 
ở liên đoàn 14 BĐQ đóng quân ở Núi Lở 
có khám bệnh dân xung quanh làng thật tội 
nghiệp.” Trên đường về bệnh viện (đi bằng 
xe thồ) tôi xuất khẩu mấy câu thơ con cóc:

Lên xe Than anh đi
Chưa bao giờ nóng thế!
Đời c’est la vie!
Đừng mơ ước làm chi!

Nhiều kỷ niệm vui khi làm việc ở một 
bệnh viện xã hội chủ nghĩa kể không hết. 
Khi qua Mỹ, định cư ở Houston, một năm 
trước khi anh Đinh văn Tùng mất, tôi có 
xuống Galveston thăm anh, kể mấy chuyện 
tầm phào nầy cho anh nghe; anh phá lên 
cười và nói với tôi, em đem mấy chuyện 
kể lại cho ACE y khoa mình nghe cho vui.

Trần quý Trâm
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Nói đến tuổi già là nói đến lưng còm, 
mắt mờ, tai điếc, da nhăn, mặt mày xấu 

xí, tay run, chân đi không vững, ăn uống 
không ngon, đêm ngủ không được, bệnh tật 
đủ thứ… Một tuổi già như vậy không ai mà 
thích cả. Nhưng có cái lạ là mặc dầu không 
thích nhưng đa số các vị lão niên mình, khi 
bị hỏi tuổi thì lại cố trả lời sao cho mình già 
hơn một tý. Còn tôi thì sao? Ai hỏi tôi bao 
nhiêu tuổi, tôi sẽ bắt chước Thị Lộ, không 
phải để thưa “xuân xanh nay được trăng 
tròn lẻ,” mà để nói loanh quanh: tôi ngoài 
tám mươi sinh năm Con Khỉ. Tình trạng 
sức khỏe thế nào? Cũng tàm tạm, chưa có 
ba cao, một thấp (cao máu, cao đường, cao 
mỡ, thấp khớp), còn đi đứng được (đi đâu 
cũng được trừ đi shopping với vợ), còn suy 
nghĩ đuợc, còn biết nghe lời vợ mà ăn uống. 

CÁM ƠN ÔNG NỘI

Nhớ lại khi còn rất nhỏ, tôi đau đủ thứ 
bệnh. Ông Nội chấm cho lá số tử vi rồi 
phán: yểu tử. Ông Nội, Bà Nội tôi sống 
rất thọ, chắc chắn có cái gen trường thọ 
để lại cho con cháu. Nghiên cứu trên loài 
giun như C. Evians hay loài ruồi, người ta 
phát hiện chúng có một số gen và những 
con vật nào có những gen này được làm 
biểu hiện (express) thì sống lâu hơn. Ở 
người ta phức tạp hơn, người ta nói đến 
tập hợp gen trường thọ tương tác với 
nhau vừa làm tăng tuổi thọ (lifespan) vừa 
làm tăng tuổi còn sức khỏe (healthspan).

Cám ơn Ông Nội, con vẫn còn đây. Như 
vậy là Ông Nội tôi đã truyền cái gen trường 
thọ cho tôi, và tôi đã rất may mắn mới nhận 
được, vì tính di truyền của gen chỉ có khoảng 
25%. Ngoài ra vì gen chỉ biểu hiện khi tuổi 
đã cao, tôi còn phải mang ơn Mẹ tôi và Vợ 
tôi đã nuôi nấng tôi chu đáo để tôi có thể 

TUỔI GIÀ TA KHÔNG CHÀO MI
Võ Đăng Đài

sống được qua 60 tuổi mà hưởng thụ tác dụng 
của gen này. Công cha như núi Thái sơn, nghĩa 
mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nhưng tôi 
trộm nghĩ, sự lo lắng hằng ngày của vợ cho gia 
đình ăn uống đầy đủ, dạy con ngoan ngoãn, dạy 
chồng ngoan ngoãn cũng rất là quan trọng, nên 
giữ đạo hiếu với cha mẹ là điều đương nhiên 
và bắt buộc, nhưng thiếu đạo hiếu với vợ thì dù 
có gen trường thọ cũng không sống lâu được.

Làm chủ định mệnh

Đức Khổng tử nói: nhân chi sơ tính bản thiện, 
câu này sợ không hoàn toàn đúng. Nếu đứa bé 
sinh ra mà trong bộ gen (genome) của nó đã 
có một gen giết người do cha mẹ truyền lại thì 
người ta cho rằng trước sau gì nó cũng lại giết 
người, vậy cái mầm ác đã có ngay từ đầu chứ 
không thể toàn thiện được. Tuy nhiên dưới ảnh 
hưởng của nhiều yếu tố như môi trường sống, 
giáo dục, ăn uống, nhất là ăn uống, gen giết 
người đó có thể mãi mãi được đóng kín và mầm 
ác đó sẽ không được phát động, vậy câu nói của 
Đức Khổng tử chỉ có thể đúng khi con người tự 
mình biết vượt qua được định mệnh của mình.

Ảnh hưởng của thực phẩm làm thay đổi của 
hình (phenotipes) mà không thay đổi kiểu gen 
(genotipes). qua đóng mở gen được thấy rõ qua 
quá trình tạo thành con Ong Chúa. Khi Ong 
Chúa đẻ trứng vào các ổ ong, các ấu trùng nẩy 
sinh từ các trứng đó đều có cùng bộ gen, nhưng 
chỉ ở ổ ong có hình dáng đặc biệt và được ong 
thợ nuôi bằng mật ong chúa thì con nhộng lớn 
lên mới thành con Ong Chúa, những ổ ong khác 
được nuôi bằng phấn hoa và mật ong thường sẽ 
chỉ cho ra ong thợ. Ong Chúa có những đặc biệt 
về cơ thể và tính tình khác với ong thợ. Ong thợ 
thì vô sinh còn Ong chúa có cơ quan ở bụng 
có thể chứa được 100 trứng. Ong Chúa sống 
lâu hơn (40 lần) và tính tình khác với ong thợ. 
Bộ gen (genome) và mã gen (gene code) của 
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ruồng rẫy, ghét bỏ, đa số khi lớn lên sẽ nhút 
nhát sợ sệt dễ thất bại trong đời, một người 
đàn bà mang thai mà cứ nghĩ mãi đến một 
người nào hay nhìn mãi một hình tượng 
nào, con sinh ra có thể có nét giống người 
đó hay hình tượng đó. Stress, thiền định, 
những lời cầu nguyện, những tập luyện 
nhẹ như thở sâu khí công, tài chi, yoga đều 
có khả năng ảnh hưởng đến epigenome.

Vậy một người mang di truyền ung thư 
vú không nhứt thiết sẽ bị ung thư vú, muốn 
chắc chắn có thể bắt chước cô tài tử điện 
ảnh khả ái của Hollywood mà cắt đi bộ nhũ 
hoa đẹp đẽ trời cho của mình, hay sống lành 
mạnh và chờ, có thể trong một thời gian rất 
gần khoa epigenetics sẽ giúp họ vượt qua 
định mệnh, đóng vĩnh viễn gen di truyền 
này. Khảo sát epigenome có lợi ích là biết 
được tình trạng các gen, gen nào cần đóng, 
gen nào cần mở để điều chế các thuốc đặc 
thù cho bệnh nhân, chọn thức ăn thích hợp, 
làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ.

Bảo toàn năng lượng

Một biểu hiện bề ngoài khá rõ rệt của 
tuổi già là sự uể oải mệt nhọc thiếu sức 
do năng lượng cung cấp không còn được 
đầy đủ. Gần 90% năng lượng cần thiết cho 
hoạt động của cơ thể được sản xuất tại ti 
thể mà tuổi càng già thì khả năng tạo năng 
lượng của ti thể càng giảm và số lượng của 
ti thể cũng giảm. Ở ti thể Oxy đem lại được 
dùng để thoái biến các dưỡng chất tạo ra 
các nhóm gốc tự do (free radicals) những 
nhóm gốc tự do này sẽ được đưa qua chu 
trình hô hấp làm ra năng lượng dưới dạng 
ATP. Năng lượng được tạo ra ở ti thể theo 
nhu cầu và lệnh truyền ra từ nhân tế bào, do 
đó có sự liên lạc mật thiết giữa nhân và ti 
thể, sự liên lạc này cần năng lượng và NAD 
(nicotinamid adenine dinucleotide). Mỗi tế 
bào có khoảng từ 1000 đến 2000 ti thể. Ti 
thể cũng chứa một lượng nhỏ gen để điều 

Ong Chúa và ong thợ đều giống nhau, như vậy 
mọi ấu trùng trong các ổ ong đều có như nhau 
một nhóm gen tạm gọi là Gen Chúa. Nhóm 
gen này được giữ ngủ yên (đóng lại) dưới tác 
dụng của một gen chủ yếu (Dmnt3), chính 
mật ong chúa đã ức chế gen Dmnt3 này làm 
cho các Gen Chúa được mở ra và hoạt động.

Sự đóng mở gen không ảnh hưởng đến trình 
tự gen (gene sequence) hay mã gen (gene code) 
thường được thực hiện bởi một số phản ứng đơn 
giản, quan trọng nhất là gắn nhóm methyl (CH3) 
vào một số vị trí nhất định của gen (gắn nhóm –
CH3 làm đóng gen, hay ngược lại khử -CH3 làm 
mở gen), hoặc sửa đổi vị trí của histone, phân 
tử protein bao chung quanh chuỗi DNA của 
gen bằng cách acetil hóa (gắn nhóm –COCH3, 
làm mở gen), hay khử acetil (làm đóng gen). 

Những thay đổi do ảnh hưởng của ăn uống 
cũng có thể di truyền đến các thế hệ sau. Đó 
là câu chuyện của một số bà mẹ Hòa lan thời 
Đệ nhị Thế chiến. Vào lúc đó Hòa lan bị phong 
tỏa, có những vùng dân không đủ để ăn, các 
bà mẹ mang thai phải làm lụng cực nhọc lại ăn 
uống thiếu thốn nên con khi sinh ra đều nhỏ. 
Khi hòa bình trở lại, con cái họ ăn uống đã sung 
túc nhưng con của họ sinh ra vẫn nhỏ, phải 
mất mấy thế hệ sau mới trở lại bình thường. 

Khảo sát sự thay đổi tính di truyền (genetics) 
bằng những sửa đổi đóng mở gen mà không 
ảnh hưởng đến trình tự gen hay mã gen gọi là 
biểu sinh (epigenetics). Muốn phân biệt genet-
ics và epigenetics người ta lấy ví dụ ở comput-
er, genetics là hardware và epigenetics là soft-
ware hay dễ hiểu hơn nữa: tôi có 2 chân để đi và 
đứng, khi vợ tôi bảo tôi đi, tôi đi, bảo tôi đứng 
tôi đứng, tôi là genetics vợ tôi là epigenetics. 

Không chỉ có ăn uống mà tư tưởng cũng có 
khi ảnh hưởng đến epigenome, những đứa con 
sinh ra được các bà mẹ nuôi nấng chăm sóc với 
đầy tình thương, khi lớn lên sẽ mạnh dạn, hăng 
hái và thành công, trái lại những đứa bị mẹ 
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khiển tạo năng lượng và duy trì các chức 
năng khác của ti thể. Đột biến ở những gen 
này cũng gây ra những bệnh (mitochondri-
al diseases) giống như đột biến trong nhân.

Khi nhóm gốc tự do tạo ra vượt quá 
khả năng của chuỗi hô hấp, chúng có thể 
kết hợp với nhau thành superoxide, một 
chất oxy hóa rất mạnh làm hư hại các đại 
phân tử như DNA, protein… của chính ti 
thể và tế bào, làm gián đoạn liên lạc giữa 
nhân và ti thể, làm tiêu hủy dần dần các 
ti thể đồng thời làm giảm khả năng tạo ti 
thể mới. Thường thường để tự bảo vệ cho 
mình ti thể tạo ra một enzyme, superoxide 
dismutase (SOD dismutase) làm thoái biến 
superoxide  Nhưng vì ti thể bị hư hại, lượng 
enzyme này giảm thiểu với thời gian. Năng 
lượng cung cấp càng ngày càng ít đi, các cơ 
quan mất dần chức năng. Đó là giả thuyết 
lão hóa do nhóm gốc tự do (free radical 
theory of aging) Harmann đưa ra năm 1959.

Muốn làm chậm lại quá trình này phải bảo 
toàn năng lượng:

  -phải bảo vệ ti thể chống nhóm gốc tự 
do bằng cách dùng chế độ ăn uống chứa 
nhiều antioxidants như chế độ ăn uống 
của dân ven bờ Địa Trung Hải (Mediter-
ranean  diet), tăng lượng SOD dismutase. 
Mộng lúa mạch, trái dưa (melon) chứa 
nhiều enzyme này, nhưng ăn vào, enzyme 
sẽ bị tiêu hủy ở bao tử, có thể dùng phyto-
plankton cũng chứa nhiều SOD dismutase 
hình như dưới dạng hấp thụ được, hoặc 
Sod dismutase/gliadin có trên thị trường.

 -phải bảo vệ đường liên lạc giữa 
ti thể và nhân bằng cách tăng cường 
lượng NAD. Có thể dùng NR (Nico-
tinamid riboside) tiền thân của NAD.

  -gia tăng tạo ti thể mới. Vì ti thể có 
nguồn gốc từ vi khuẩn nên ti thể có chứa 

một ít gen và có khả năng tái tạo. Một yếu tố 
kích thích sự tái tạo của ti thể là hoạt động 
thể dục, đó là lý do tại sao tế bào cơ bắp và 
cơ tim chứa nhiều ti thể hơn các tế bào khác. 
Ngoài ra có những chất được biết có thể làm 
gia tăng sinh tổng hợp ti thể như CoE. Q10 
hay PQQ (pyrroloquinoline quinone) PQQ có 
ở nhiều loại thực phẩm như green tea, tofu, 
green peppers, kiwi v.v… nhưng ở lượng nhỏ.

Hư hại, sửa chữa và bảo vệ

Một giả thuyết khác của lão hóa là sự tích tụ 
những đại phân tử như DNA, Protein bị hư hại.

Sau mỗi lần phân bào DNA có thể bị hư hại. 
Sự hư hại có thể là ngoại lai (extrinsic) như do 
bức xạ: tia gamma, tia X, tia cực tím hoặc do 
các hóa chất có ở môi trường như hydrocac-
bon ở khói thuốc lá, ô nhiễm không khí, thức 
ăn đem lại như aflatoxin ở đậu phụng, hột dẻ 
(pistachio) hay các hột nuts khác bị mốc, hoặc 
các chất bảo quản thực phẩm ở nồng độ cao 
hay độc hại, các thuốc sát trùng…, các chất 
dùng trong hóa trị để chữa ung thư. Sự hư hại 
có thể là nội tại (intrinsic) như tác dụng các 
nhóm gốc tự do tạo ra trong chuyển hóa ở ti 
thể, hay chính bởi những lầm lỗi của tế bào.

Hư hại của DNA có thể là một base hay 2 
bases bị thay, xoắn đơn hay xoắn kép bị gãy 
hoặc liên kết chéo (cross linkage). Để bảo vệ 
cho sự toàn vẹn của genome các hư hại này 
phải được sửa chữa liền bởi những enzymes 
tạo ra bởi những gen gọi là gen sửa chữa. 
Một trong những nhóm enzymes quan trọng 
trong sửa chữa DNA là Poly (ADP-ribose) 
polymerase PARP cần NAD như coenzyme. 
Sửa chữa DNA cần rất nhiều năng lượng. Khi 
mức độ hư hại vượt quá khả năng sửa chữa 
của tế bào sẽ dẫn đến tế bào tự hủy (apopto-
sis), lão hóa (senescence) không còn phân bào 
được nữa, hoặc biến thành tế bào ung thư. 

Một số sinh tố có khả năng quan trọng 
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trong sự bảo vệ DNA như beta carotene, 
Vit E (là những antioxidants), Vit B12, 
Folate giữ cho cấu tạo (conformation) 
của DNA cũng như phần DNA gắn –CH3 
không đổi, Vit D bảo vệ độ bền của DNA.

Trong quá trình sửa chữa DNA đã bị hư hại, 
NAD đóng vai trò quan trọng và người ta nghĩ 
đến việc dùng NR trước khi đi làm xạ trị, Xray 
v.v… hay dùng NR cho các phi hành gia phải 
thường xuyên chịu tác dụng của bức xạ trong 
không gian. Ngoài ra Bs. M. Greger có một phát 
hiện là sự gia tăng độ gãy của chuỗi nhiễm thể 
theo tuổi ở người ăn thịt lớn hơn nhiều so với 
người ăn chay và trái Kiwi là trái tốt nhất trong 
khởi động quá trình sửa chữa DNA của tế bào.

Một nhóm chất khác mà sự tích tụ cũng là 
một trong những nguyên nhân của lão hóa, đó 
là nhóm chất tạo nên bởi sự liên kết tự nhiên 
(không cần enzyme) giữa các đường đơn có tính 
khử như glucose với protein, lipid hay DNA, 
phản ứng liên kết này gọi là glycation (khác 
với glycolisation cần enzyme) và sau nhiều loại 
phản ứng khác trong đó có oxy hóa những phức 
hợp không đồng nhất tạo thành được gọi chung 
là AGEs (advanced glycation end products) 
Glycation có thể bất hoạt enzymes, hormones, 
hư màng tế bào…, glycation thường xảy ra 
khi lượng đường trong máu cao, người bị tiểu 
đường loại 2 không kiểm soát được có lượng 
AGEs lớn, AGEs này có thể làm nghẽn một số 
hệ thống vi mạch của cơ thể và là nguyên nhân 
gây ra các biến chứng của bệnh tiểu đường ( 
HbAc là một AGE được dùng làm chỉ dấu cho 
tình trạng của bệnh tiểu đường). Có một số chất 
có thể ngăn chận tạo thành AGE như pyridox-
amine, một dạng khác của Vit B6, benfotamin 
một dạng chuyển hóa của Vit B1, blueberry 
extract… một số vitamin hay kim loại khử oxy.

AGEs còn được đem lại bởi thức ăn, nhất là 
kỹ nghệ thực phẩm hiện tại muốn tạo ra các 
thức ăn vừa đẹp mắt vừa ngon. Ví dụ rang cà 
phê cho thơm, nướng bánh mì cho giòn, đặc 

biệt trong 2 trường hợp này thì AGEs tạo ra 
lại có lợi vì là thức ăn dinh dưỡng (prebiot-
ics) cho một số vi khuẩn tốt trong ruột (pro-
biotics), ngoài ra đa số AGEs có hại cho sức 
khỏe. Lượng AGEs trong máu hay trong tế 
bào không chỉ tùy thuộc vào sự tạo thành 
AGEs bên trong hay đem lại bởi thực phẩm 
mà còn tùy thuộc vào khả năng giải độc 
của tế bào và phế thải ở thận. Khi khả năng 
này bị tràn ngập thì AGEs sẽ tích tụ lại ở 
lượng cao và gây nên stress oxy hóa (oxida-
tive stress) và viêm nhiễm (inflammation) 
dẫn đến nhiều loại bệnh và lão hóa sớm.

Những thức ăn chứa nhiều protein hay 
mỡ thường tạo ra nhiều AGE khi nấu. 
Nấu ở nhiệt độ cao như chiên, nướng… 
thường gia tăng tạo thành AGEs. Nấu 
với nước như xúp hay hầm thì ít AGEs 
hơn, nấu bằng microwave cũng ít hơn. 
Tóm lại muốn chống sự tích tụ AGEs để 
tránh những bệnh tuổi già và sự lão hóa 
sớm phải biết cử đường, dùng chế độ 
ăn uống ít AGEs và nhiều antioxidants, 
hạn chế calories (calories restriction), 
năng động và thường xuyên tập thể dục.

Bảo vệ độ dài của telomere

Nói đến lão hóa là phải nói đến telomere, 
đó là một chuỗi nucleotides lặp đi lặp lại (ở 
người ta là TTAGGG), gắn vào đầu của mỗi 
nhánh DNA của nhiễm thể để bảo vệ cho bộ 
gen được an toàn và các nhánh của nhiễm 
thể khỏi dính vào nhau. Qua mỗi lần phân 
bào, telomere lại bị ngắn đi một khúc và 
đàn ông nhiều hơn đàn bà. Cho đến một độ 
ngắn nào đó telomere không còn khả năng 
bảo vệ nhiễm thể nữa, tế bào không phân 
đôi được và sẽ tự hủy, lão hóa hay biến 
thành tế bào ung thư. Độ dài của telomere 
là chỉ dấu của tuổi thọ. Đo độ dài của telo-
mere có thể biết được tuổi thọ của mình.

Theo lời khuyên của Gs. Elizabeth Black-
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burn, người được một phần giải Nobel 
do nghiên  cứu về telomere thì một chế 
độ ăn uống cân bằng nghiêng về rau quả 
trái cây, hạt còn nguyên đầy đủ omega-
3, Vit D, tốt hơn là thực phẩm như thịt 
đường, ngũ cốc chế biến; tập thể dục nhẹ 
10-15 phút mỗi ngày, thiền định và tất 
cả các phương thức giảm stress đều có 
thể giảm vận tốc rút ngắn của telomere, 
giảm các bệnh già và gia tăng tuổi thọ.

Người ta cũng nhận thấy những người 
có gia đình, telomere của họ có độ dài lớn 
hơn là những người độc thân, tuy nhiên 
khảo sát ở những phụ nữ có gia đình không 
hạnh phúc, bị hành hạ thì telomere của họ 
ngắn hơn, và những năm tháng chịu đựng 
càng nhiều thì độ ngắn hơn càng nhiều.

Cơ thể có một enzyme có thể kéo dài 
telomere, đó là telomerase, có ít hay không 
tìm thấy ở tế bào ngoại trừ tế bào phôi, tế 
bào sinh dục (tinh trùng và trứng), tế bào 
tạo máu (hematopoietic) Tế bào ung thư 
chứa nhiều telomerase hoạt động mạnh, 
đây là một chỉ dấu sinh học của ung thư.

Một loại dược thảo thuộc nhóm Astrag-
alus, gọi là rễ Astragalus (Astragalus root: 
astrgalus membranaceous, Hoàng Khí) 
được dùng để chữa nhiều loại bệnh từ xưa ở 
Trung Hoa có tính chất chống lão hóa do làm 
tăng hoạt telomerase. Hiện trên thị trường 
có nhiều loại thuốc nói là gia tăng tuổi thọ 
trong đó có chứa astrgalus extract hay TA-65 
(cycloastrgenol), chất lấy ra từ Astragalus. 
Theo Bs. E. Blackburn thì không nên dùng 
thuốc tăng hoạt telomerase vì ở lượng lớn 
enzyme này có khả năng tăng gây nguy cơ 
bị ung thư, như ung thư não bộ, ung thu 
da, ung thư phổi ở người không hút thuốc.

Sửa chữa cơ quan suy 
yếu. Trẻ trung hóa

Để ngăn ngừa các cơ quan trong cơ thể bị 
suy yếu, mẹ tôi có một quan niệm y khoa rất 
đơn giản: ăn cái gì bổ cái đó, ăn tim bổ tim, 
ăn cật bổ thận, ăn gan bổ gan, ăn óc bổ não…. 
Nhờ vậy mà lúc còn nhỏ tôi lâu lâu lại được 
mẹ cho ăn những món ngon như món óc phích 
bột chiên, vừa giòn, vừa thơm, vừa béo, món 
tim cật hầm với táo tàu, mẹ tôi nói tim cần cho 
tuần hoàn, cật cần để lọc máu, nấu chung với 
nhau sẽ hỗ trợ cho nhau, món này ai mệt mà chỉ 
cần húp một chút nước là cũng đỡ mệt rồi, gan 
thì thường luộc lên, cắt lát mỏng rồi chấm với 
nước mắm gừng, món này tôi không thích lắm 
và mẹ cũng ít khi cho ăn vì sợ ăn nhiều nặng 
bụng. Tuy nhiên mẹ vẫn không quên bổ gan cho 
con, nên khi có tiền mẹ hay mua thuốc trích gan 
(campolon) cho uống, còn dầu gan cá thu (huile 
de foie de morue, không phải là fish oil, hồi đó 
chưa biết dùng fish oil) thì mẹ hay bắt uống 
để bổ mắt, bổ xương, ngừa bệnh còi, đó là thứ 
thuốc kinh khủng nhất, bây giờ nhớ lại còn sợ. 
Tuy vào thời đó tôi cũng không tin nhiều vào 
tính bổ dưỡng của các món ăn của mẹ nhưng 
lâu lâu thèm cũng tìm cách để mẹ nấu cho ăn, 
ví dụ khi thèm món óc chiên, chỉ cần đến nói 
láo với mẹ: sao mấy bữa nay con học không 
vô, cứ quên hoài, chắc chắn mẹ sẽ gom tiền bạc 
để nấu món óc chiên. Viết đến đây mà thương 
mẹ quá, nhớ thương vô cùng, chỉ muốn trở lại 
hồi còn nhỏ để nằm vào lòng mẹ, để được mẹ 
vuốt tóc, để được sờ vú mẹ, đôi bầu sữa đã 
nuôi nấng và bảo vệ tôi trong những ngày đầu 
của cuộc sống, đôi bầu sữa đầy tình thương và 
hy sinh đó bây giờ tôi tìm đâu để có lại được.

Ngày hôm nay thì những món ăn của mẹ đã 
lỗi thời, không ai ăn vì sợ tăng cholesterol và 
cái quan niệm y khoa đơn giản của mẹ, chắc 
cũng chẳng có ai tin ngoại trừ tôi. Bây giờ muốn 
thay gan, thay thận, thay tim…, sửa mặt, sửa 
mắt, sửa mũi… đã có những chuyên gia, những 
bác sĩ tài ba lo liệu một cách tốt đẹp. Nhưng 
trước khi phải nhờ đến các người này, cơ thể 
cũng đã có một đội ngũ chuyên gia hằng ngày 
lo sửa chữa, thay cái mới cho bất cứ cơ quan 
nào bị thương tích hay suy yếu, đó là những tế 



185Kỷ niệm 10 năm thành lập website

bào gốc (stem cells, CS). Cơ bản tế bào gốc là 
bất cứ tế bào nào có khả năng phân chia (rep-
licate) và biệt hóa (differenciate). Có hai loại: 

- tế bào gốc ở phôi, trứng 5 tuần sau khi thụ 
tinh (embryonic stem cells): những tế bào này 
sẽ phân chia và biệt hóa để trở thành các tế 
bào của tất cả các mô của cơ thể, được gọi là 
tế bào gốc đa năng (pluripotent stem cells).

- tế bào gốc trưởng thành (adult stem cells) 
hay tế bào gốc cơ thể (somatic stem cells): tế 
bào này có sẵn ở nhiều loại mô trong những 
ổ (niche) ở dạng yên nghỉ (quiescence), chỉ 
khi nào mô bị hư hại, những tế bào này mới 
được huy động đến chỗ bị hư, ở đó chúng sẽ 
tăng trưởng rồi biệt hóa thành tế bào của mô để 
sửa chữa. Loại tế bào gốc này không đa năng 
như tế bào gốc ở phôi nhưng cũng có khả năng 
biệt hóa thành tế bào của một số mô nhất định: 
tế bào gốc bội năng (multipotent stem sells).

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện, nhiều 
cơ sở y khoa đã áp dụng chữa trị các loại 
bệnh như: bệnh đường tiểu, bệnh tim, tiểu 
đường, đau khớp, chấn thương, chỉnh hình, 
tai mũi họng, thẩm mỹ v.v… bằng tế bào gốc 
phôi. Vì những tranh cãi về đạo đức, năm 
2001 Tổng thống G.W. Bush ký sắc lệnh cấm 
nghiên cứu và chữa trị bằng tế bào gốc phôi 
(embryonic stem cells). Một số người có tiền 
đã phải qua Âu châu hay Á châu để điều trị.

Ngày nay ở Hoa kỳ việc dùng tế bào gốc 
trưởng thành không phạm vào những tranh cãi 
đạo đức, nhưng cho đến nay trừ cấy tủy xương 
(bone marrow transplantation) chưa có một 
phương thức chữa trị bằng tế bào gốc nào được 
FDA chính thức cho phép. Những chữa trị đang 
được thực hiện ở Hoa kỳ chỉ được xem như 
là những khảo sát lâm sàng, mỗi một trường 
hợp cơ sở y khoa phụ trách phải nộp đơn xin 
phép với đầy đủ hồ sơ cần thiết đến FDA, được 
chấp nhận mới được thi hành. Vì lý do an toàn 
cho bệnh nhân (khả năng gây ung thư) sự cẩn 

thận của FDA cũng đúng. Các loại tế bào 
gốc trưởng thành được dùng là tế bào gốc 
của tủy xương hay tế bào gốc của mô mỡ.

Năm 2006 BS. S.Yamanaka bằng cách 
sửa đổi gen đã biến một tế bào da của chuột 
thành một tế bào có tính đa năng như tế bào 
gốc phôi, có thể biệt hóa thành bất cứ tế 
bào nào khác của cơ thể, loại tế bào gốc thứ 
ba được tạo ra trong phòng thí nghiệm này 
được gọi là tế bào gốc cảm ứng đa năng, 
induced pluripotent stem cells (IPS-cells). 
Bốn gen dùng trong thí nghiệm biến đổi 
gen này là những gen rất biểu hiện trong tế 
bào gốc phôi, cũng có trong cơ thể nhưng 
ở dạng đóng và được gọi là 4 yếu tố Ya-
manaka (Yamanaka factors). BS.Yamana-
ka được một phần giải Nobel qua nghiên  
cứu này. Sau khi thực hiện được trên tế bào 
của người ta, kết quả tìm thấy của GS. Ya-
manaka đã tạo ra một niềm phấn khởi lớn 
cho ngành y khoa tái tạo. Tuy nhiên từ đó 
đến nay đã gần 10 năm trôi qua chỉ có một 
trường hợp ứng dụng vào người vào năm 
2014 lấy IPS-cells làm từ tế bào da để chữa 
mắt cho một bệnh nhân thành công, nhưng 
đến năm 2015 thì cách chữa trị của này 
cũng tạm ngưng vì lý do nghi ngờ không an 
toàn. Hiện nay IPS-cells được dùng thành 
công để tạo các mô cho khảo sát bệnh lý và 
thử dược phẩm, trong khi các nghiên cứu 
cho chữa trị và chống lão hóa vẫn tiếp tục. 

Báo Cell ngày 12/15/2016 cho phổ biến 
một công trình của một nhóm khoa học 
gia Tây ban Nha và Mỹ (Salk Institute San 
Diego) làm biểu hiện 4 yếu tố Yamanaka 
trong thời gian ngắn ngày ở da của chuột bị 
bệnh lão hóa sớm (progeria) và nhận thấy 
rằng chuột không những trông trẻ hơn mà 
chức năng của cơ quan và hệ tuần hoàn cũng 
tốt hơn, và sau thí nghiệm chúng sống 30% 
lâu hơn, tương ứng ở người ta thọ thêm từ 
80 đến 105 tuổi. Thử trên chuột già bình 
thường cũng thấy khả năng trẻ trung hóa các 
cơ quan như tụy tạng và cơ bắp. Tuy rằng từ 
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kết quả có được ở chuột đưa qua người còn 
cần thời gian, nhưng theo BS. J.C.I Belmon-
te, trưởng nhóm nghiên cứu của Salk Insti-
tute cơ may đảo ngược lão hóa đã ló dạng.

Ngoài thí nghiệm biến đổi gen kể trên, 
nhiều nghiên  cứu đảo ngược tuổi già, như 
truyền máu hay huyết tương (plasma) của 
chuột trẻ cho chuột già cho thấy các cơ 
quan của chuột già, tim, óc, cơ bắp như 
trẻ lại, chuột mạnh mẽ, lanh lẹ và có sức 
khỏe hơn. Các khảo sát loại này đang được 
tiếp tục thực hiện ở nhiều nơi, như Đại học 
Harvard, Cambridge, Young Blood Institute 
ở San Francisco, Bone marrow/Stem cell 
Institute ở Florida, Bgigham and Women 
Hospital ở Boston… Một loại hormone 
gọi là GDF 11 (Growth differenciation 
factor 11) cũng có tác dụng trẻ hóa tim, 
óc, cơ bắp trên chuột, cơ chế tác dụng của 
GDF là phục hồi chức năng của tế bào gốc 
có DNA bị hư hại sau phân bào và đã trở 
thành lão hóa (senescent). Tính chất chống 
lão hóa của các thuốc như Rapamycin 
(một loại trụ sinh), Dasatinib (thuốc chống 
ung thư) đã hay đang được nghiên cứu.

Số lượng và chức năng của tế bào gốc 
giảm với năm tháng, đó là lý do tại sao 
một vết thương lành lại chậm chạp ở 
người già hơn là ở người trẻ. Nhiều loại 
dược phẩm dùng dược thảo được tung ra 
thị trường nhưng hiệu quả không được 
kiểm chứng lâm sàng. Một bác sĩ nguyên 
là một chuyên gia về tế bào gốc cũng lập 
công ty sản xuất một dược phẩm trong đó 
2 trong 5 dược chất chính là L-Carnosine 
và blueberry extract nói là có thể làm tăng 
lượng tế bào gốc trưởng thành lên 86%.

Một phương thức chữa bệnh bằng cách 
cho bệnh nhân thở oxygen 100% dưới 
áp suất cao HBOT (hyperbaric oxygen 
therapy) được dùng từ lâu để chữa một số 
bệnh được FDA cho phép, nay được xem 

như là có khả năng làm gia tăng lượng tế bào 
gốc. Một nhóm nghiên cứu của Đại học Y khoa 
Philadelphia cho thấy bằng cách đo lượng stem 
cells di chuyển trong máu ở những người tình 
nguyện trước, trong và sau khi điều trị bằng 
HBOT cho thấy chỉ sau 1 lần điều trị nồng 
độ stem cells tăng lên gấp đôi và sau 20 lần 
tăng lên gấp 8. Cơ chế điều động stem cells 
là NO (Nitrous oxide), HBOT đã làm gia tăng 
tổng hợp NO ở tủy xương. Một cơ sở chữa trị 
bằng HBOT có tiếng ở Newport Beach, Nam 
Cali là Whitaker Wellness Institute Medical 
Center hiện vẫn nhận chữa trị vết thương 
không lành của bệnh nhân tiểu đường, Alzhei-
mer, stroke… (sau khi được FDA chấp thuận ).

Sự suy yếu của hệ miễn nhiễm và viêm nhiễm

Sự suy yếu của hệ miễn nhiễm còn gọi là miễn 
nhiễm lão hóa (immunosenescence) được nhận 
thấy vào khoảng tuổi 65; ở tuổi này thì chỉ cần 
bị cảm thường cũng thấy sức khỏe suy giảm 
nhanh hơn ở tuổi 20-30, thời gian bình phục 
cũng lâu hơn. Các bệnh nhiễm trùng như sưng 
phổi, nhiễm trùng tiểu không đáng ngại ở tuổi 
trẻ thì lại là nguyên nhân tử vong ở người già.

Các thành viên của hệ miễn nhiễm bị ảnh 
hưởng của lão hóa gồm:

-natural killer cells (tế bào sát thủ tự nhiên), 
thành phần của miễn nhiễm bẩm sinh (innate 
immuniti), là người lính tiền phương chạm địch 
khi thành lũy bị phá, có khả năng tiêu diệt các 
địch thủ như tế bào nhiễm khuẩn, tế bào ung thư.

-T cells hay lymphocytes T (tế bào T) là 
thành phần của miễn nhiễm thích nghi (adap-
tive immunitive) được tạo ra ở tủy xương và 
biến đổi ở tuyến ức (thymus) gồm có Killer 
T cells (tế bào T sát thủ), Helper T cells (tế 
bào T trợ lực) Regulator T cells (tế bào T điều 
hòa), Repressor T cells (tế bào T kìm hãm).
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Khi T cells chưa chạm địch được gọi là naive 
T cells (tế bào T ngây ngô), khi đã tiêu diệt địch 
rồi thì trở thành memory T cells (tế bào ký ức), 
nhớ được loại địch mình diệt và khác với naive 
T cells từ đây chỉ tấn công cùng loại địch thủ 
đó thôi. Memory T cells sống lâu trong cơ thể, 
sau một thời gian không gặp lại loại địch cũ 
sẽ trở nên già, hết có khả năng nhận diện địch 
và diệt địch. Cũng như mọi tế bào lão hóa (se-
nescent) khác, Memory T cells lão hóa tiết ra 
cytokins, proteins gây viêm (inflammation), 
như interleukin 6, chất gây viêm rất mạnh có 
thể gây hư hại nặng cho các cơ quan. Đo lượng 
Interleukin 6 có thể biết tình trạng viêm nhiễm 
của cơ thể và độ lão hóa của hệ miễn nhiễm.

Helper T cells có nhiệm vụ thổi còi tấn công, 
phát động đáp ứng miễn nhiễm (immunity re-
sponse) bằng cách kích hoạt Killer T cells tìm 
diệt địch và kích hoạt B cells tạo kháng thể (an-
tibodies). Suppressor T cells có nhiệm vụ thổi 
còi thu quân, đóng lại đáp ứng miễn nhiễm khi 
xâm nhập đã chấm dứt. Tế bào loại này cũng 
can dự vào immune tolerance (dung nạp miễn 
nhiễm) và autoimmunity (tự miễn nhiễm).

Ở tuổi già thì số lượng Natural killer cells, 
Naive T cells, Helper T cells giảm, senescent 
memory T cells tích tụ càng ngày càng nhiều, 
Suppressor T cells có thể tăng, tỉ số Helper/
Suppressor không còn thích hợp cho phát động 
hay chấm dứt đáp ứng miễn nhiễm...

Các phương thức làm ngăn chận lão hóa hệ 
miễn nhiễm cũng là các phương thức ngăn chận 
suy yếu các cơ quan: có lối sống lành mạnh và 
năng động.

 Có 2 loại dược thảo mà những nghiên cứu 
gần đây cho thấy có khả năng tăng cường hệ 
miễn nhiễm, làm chậm lại lão hóa miễn nhiễm. 
Thứ nhất là cây Cistanche, một cây ký sinh ở 
sa mạc, không có diệp lục tố, có nhiều loại, 
nghiên cứu nhiều nhất là cistanche tubelosa và 
cistanche deserticola. Cây này được dùng lâu 

đời ở Trung hoa và có ghi vào Bản thảo 
cương mục như là thuốc bổ. Cistanche hiện 
tại được dùng quá nhiều, tuy chưa được bảo 
vệ nhưng đã thành loại cây khan hiếm. Thứ 
hai là Ganoderma có Ganoderma lucidum, 
Ganoderma tsugae và Ganoderma lingzhi 
thường gọi là Reishi mushrooms hay nấm 
linh chi, được dùng từ lâu ở Trung hoa như 
dược thảo trị nhiều bệnh. Nấm Rheishi 
hiện được trồng rất nhiều ở Mỹ, nhất là 
Hawaii. Theo Live Extension thì Reishi 
tăng natural killer cells, giảm Suppressor 
T cells, Cistanche tăng naive T cells, tăng 
helper T cells. Kết hợp Reishi và Cistanche 
sẽ làm cho tỉ số helper/suppressor tốt hơn.

Vì tuyến Ức (Thymus) làm ra, nuôi dưỡng 
và huấn luyện T cells nên đúng ra lão hóa 
miễn nhiễm đã xảy ra ở khoảng tuổi dậy thì 
khi tuyến ức bắt đầu teo lại (đến 45 tuổi thì 
tuyến ức còn rất nhỏ). Thử nghiệm tái tạo 
tuyến ức đã được thực hiện ở động vật và 
bệnh nhân trẻ tuổi bị HIV, một ứng dụng 
đại trà ở người lớn tuổi đang dự định thực 
hiện bởi một nhóm nghiên cứu của Đại học 
Standord. Nếu kết quả tốt đẹp thì chữa trị 
tái tạo tuyến ức có thể kéo dài tuổi thọ hằng 
chục năm. Không những làm đảo ngược 
lão hóa miễn nhiễm, tăng tuổi thọ, tái tạo 
tuyến ức mà còn có thể làm giảm sự không 
chấp nhận của cơ thể trong ghép cơ quan, 
hay trị lành những bệnh tự miễn nhiễm.

Khi cơ thể bị xâm nhập, hệ miễn nhiễm 
tiết ra cytokines tạo ra phản ứng viêm nhiễm 
cấp tính (acute inflammation) như sốt, sưng 
đỏ để ngăn chận và loại trừ xâm nhập, đó 
là viêm nhiễm tốt, nhưng nếu cytokins đều 
đặn được tiết ra như trường hợp tế bào lão 
hóa hay ung thư, đó là viêm nhiễm kinh niên 
(chronic inflammation or low grade inflam-
mation), đa số các bệnh mãn tính cũng như 
tự miễn nhiễm đều kèm theo viêm nhiễm 
kinh niên, đó là viêm nhiễm không tốt.

Viêm nhiễm tác hại và làm suy yếu các cơ 
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quan nên cũng đã có giả thuyết cho là lão 
hóa là do viêm nhiễm.

Theo Mayo clinic trong trường hợp 
bị viêm nhiễm kinh niên nên dùng một 
chế độ ăn uống chống viêm hơn là dùng 
thuốc, vì về lâu dài thuốc có nhiều phản 
ứng phụ, và bệnh nhân dễ quen với thuốc. 
Chế độ ăn uống tốt nhất chống viêm là 
chế độ ăn uống của dân ven bờ Địa Trung 
Hải (Mediterranean diet), một số thực 
phẩm chống viêm như thực phẩm chứa 
nhiều omega-3, ít omega-6, trà xanh, tart 
cherry, gừng (ginger) turmeric (nghệ)…

An vui tự tại, bớt phiền não

Nói đến cuộc sống là nói đến căng thẳng 
(stress) và phiền não. Nhưng stress không 
phải khi nào cũng xấu. Nói chung stress 
là cách mà cơ thể đáp ứng với một đòi hỏi 
nào cần phải giải quyết ngay hay phải cố 
gắng để giải quyết cho đúng. Trong trường 
hợp bị stress cơ thể tiết ra nhiều cortisol và 
adrenaline, gọi là stress hormones, chính 
những chất này đem lại sức mạnh, sự chú 
ý, suy nghĩ nhanh để có thái độ thích hợp 
trước nghịch cảnh. Tuy nhiên nếu stress 
kéo dài, thì lượng cortisol tiết ra tăng 
lên, có thể làm xáo trộn chuyển hóa, làm 
thương tổn các cơ quan trong cơ thể dẫn 
đến phiền muộn, lo âu, mất ngủ, giảm trí 
nhớ, khả năng suy nghĩ, đau nhức, xáo trộn 
tiêu hóa, mập phì, giảm miễn nhiễm, bệnh 
tim, bệnh ngoài da như chốc lở (eczema), 
tăng tốc lão hóa, tăng nguy cơ tử vong.

Chưa có một thứ thuốc có toa nào trực 
tiếp trị stress, thường Bác sĩ hay cho những 
thuốc trị phiền muộn lo lắng đau nhức, 
những thuốc này rất hiệu nghiệm nhưng 
có nhiều phản ứng phụ. Dược thảo thì có 
nhiều nhưng kết quả không kiểm chứng 
được. Về thức ăn chống stress thì theo gợi 
ý của BS. Joseph Mercola có thể dùng:

-thức ăn chứa nhiều tryptophane làm dễ ngủ 
và sẽ được biến thành serotonine ở óc, đó là thịt 
gà tây phần ức, hạt bí, nuts, trứng. 

 -thức ăn chứa nhiều omega-3 như cá hồi 
hoang (wild caught salmon)…

-thực phẩm lên men như kim chi, sauerkraut, 
dưa chua… chứa nhiều vi khuẩn Lactobacil-
lus rhamnosia làm tăng lượng GABA (gamma 
amino butiric acid), một chất dẫn truyền thần kinh 
(neurotransmitter) ở óc và làm giảm cortisol.

-thực phẩm chứa nhiều Magnesium (Mg) 
giúp tạo seretonine như seaweeds, nuts, rau 
xanh, hạt bí, sunflower seeds, mè.

-thực phẩm chứa nhiều Vit D3 như cá hồi, gan 
cá, lòng đỏ trứng, nấm, tốt nhất là phơi nắng

-trái bơ (avocado) chứa Vit K, E, B, folate.

-dark chocolate, chống lo lắng rất tốt nhưng 
nhiều calories và chứa cobalt không nên ăn 
nhiều và thường xuyên. 

Có những động tác có thể làm giảm stress và 
phiền não như: thiền định, thư giãn khí công. 
Mỗi lần cảm thấy bị stress, hãy tập một vài thế 
yoga, đắp khăn nóng chung quanh cổ và vai, 
nghe nhạc nhẹ, tâm sự với bà con, bạn bè, đi bộ 
hay chạy bộ một lúc, dở cuốn nhật ký mà mình 
đã ghi lại những lúc hạnh phúc và vui nhất của 
đời mình ra xem, cười to lên.

Ngày nay thiền định (meditation) không còn 
chỉ là một môn tu của Nhà Phật mà được phổ 
biến rộng rãi như là một phương thức chống 
stress, chữa các bệnh do stress gây ra, làm cho 
tâm hồn tĩnh lặng, sống khỏe mạnh và sống 
lâu. Có nhiều phương thức thiền định, có thể 
gom lại thành 2 nhóm: thiền định chánh niệm 
(mindfulness meditation) và thiền định dùng 
thần chú (mantra meditation). Transcenden-
tal meditation là một loại mantra meditation.
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Trong một bài đăng trên JAMA 03/2014 phân 
tích tổng hợp từ một số lớn khảo sát về thiền đưa 
ra kết luận rằng đối với mindfulness meditation 
tác dụng chữa trị trầm cảm (depression) lo âu 
(anxieti) mất ngủ, đau nhức có kết quả thực sự 
với sai số có ý nghĩa vừa phải (moderate sig-
nificancy) giống như uống thuốc, còn làm tăng 
hưng phấn, đem lại cảm giác hạnh phúc thì sai 
số không có ý nghĩa. Có thể thiền định có một 
ảnh hưởng nào đó trên hệ thần kinh giao cảm 
hay đối giao cảm, nhưng không chỉ là như vậy, 
khảo sát epigenetic của thiền định cho những 
kết quả sơ khởi rất đặc biệt. Trong một bài 
đăng trong Epigenetics of mindfulness Bailey 
Kirpatrick nêu 3 ra khả năng của thiền định:

1/Giảm viêm nhiễm kinh niên: Thiền định 
thường xuyên, có thể gây hồi phục nhanh sau stress 
và làm giảm viêm nhiễm độc hại qua tác dụng 
epigenetic của HDACs (Histone desacetilases).

2/Giữ độ dài của telomere: Đây cũng là nhận 
định của Gs. E. Blackburn trong cuốn sách viết 
về telomere của Bà.            

Trong 1 bài đăng ở tạp chí Cancer các nhà 
nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân  phiền 
muộn sau khi bị ung thư vú, nếu thực hành 
mindfulness meditation giữ được độ dài của 
telomere, trái lại những người không thiền định 
thì độ dài telomere giảm.

3/Giảm nguy cơ bị ung thư.

BS. Dean Ornish của UCSF qua một khảo sát 
nhỏ nhận thấy những người có nguy cơ thấp 
bị ung thư tiền liệt tuyến tập thở và thiền mỗi 
ngày một giờ, thêm với tập yoga và đi bộ thì 
những gen liên hệ với ung thư giảm biểu hiện. 

Đây mới là khảo sát sơ khởi, nhưng cũng là 
chỉ dấu cho thấy thiền định và những luyện 
tập tương tự có thể qua ảnh hưởng epigen-
etic làm ngưng lại quá trình tạo ung thư.

Ăn ít sống lâu, ăn nhiều mau chết

Tôi vốn là người tạp ăn. Ngày thường 
ở nhà tôi ăn uống đúng khẩu phần theo 
chế độ ăn uống của vợ, nhưng mỗi lần đi 
ăn tiệc hay đám cưới thì tôi phá lệ ăn rất 
nhiều, do đó trước khi đi vợ tôi hay dặn: 
anh đừng ăn quá no, rồi về than tức bụng, 
ham thực cực thân đó. Tôi nói: Em biết 
không, khi ăn đã no, chất đường đã có đủ, 
thì tế bào mô mỡ sẽ tiết ra một hormone 
gọi là leptin, leptin này sẽ kích thích não 
bộ phát tín hiệu “no rồi, no rồi, ngừng ăn,” 
anh sẽ vâng lời ngay, nếu không sẽ gây 
leptin intolerance rồi insulin intolerance và 
nhiều rối loạn khác. Anh sợ leptin như sợ 
em vậy. Nói vậy để cho vợ an lòng nhưng 
mùi vị thơm ngon của thức ăn thường làm 
tôi quên mất leptin, hoặc khi vừa ăn vừa 
coi football, đến lúc gay cấn, leptin có kề 
vào tai  tôi mà hét tôi cũng không nghe.

Thật sự ăn uống rất ảnh hưởng đến sức 
khỏe và quá trình lão hóa, ảnh hưởng đến 
epigenome truyền đến thế hệ sau, mà không 
chỉ ăn uống của các bà mang thai mới ảnh 
hưởng đến con cháu, các ông cũng vậy, khảo 
sát nhận thấy Ông Nội ở khoảng tuổi 8-11 
mà ăn uống sang trọng, dư thừa, cháu nội của 
các ông không sống lâu bằng cháu nội của 
các Ông Nội ăn uống đạm bạc, thiếu thốn.

Từ năm 1930 người ta đã bắt đầu nghiên 
cứu ảnh hưởng của hạn chế calories (cal-
ories restriction) và sự gia tăng tuổi thọ. 
Khảo sát trên chuột cho thấy chuột ăn hạn 
chế calories sống lâu và khỏe mạnh hơn 
chuột không ăn hạn chế. Kết quả này cũng 
được tìm thấy ở các sinh vật thí nghiệm 
khác như men rượu, giun, ngay cả loài khỉ 
(primates) đã lớn hay già (không có kết quả 
ở loài khỉ còn trẻ). Cơ chế sinh học của cal-
ories restriction (CR) trên tuổi thọ chưa rõ 
rệt, có thể do tạo SH2, tác dụng tăng hoạt 
enzymes Sirtuins hay làm chậm lại hoạt 
động của ribosomes... Mặc dầu khảo sát 
trên người chưa đưa lại những kết quả đồng 
nhất, nhưng ở loài khỉ Rhesus, có tính di 
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truyền rất gần với người, thì rõ rệt CR làm 
giảm 3 lần nguy cơ gia tăng những bệnh 
già, và làm khỉ sống lâu hơn, do đó người ta 
nghĩ rằng nhất định CR có ảnh hưởng tương 
tự đối với con người. Cái khó là làm sao tìm 
được một chế độ ăn uống với số calories 
hạn chế bớt từ 20 đến 30% mà có đầy đủ 
chất dinh dưỡng và vẫn giữ được hiệu ứng 
tăng thọ và giảm bệnh của CR. Một số chất 
có ở thực phẩm được gọi là chất thay thế 
CR (calories restriction mimics) phần nào 
có tác dụng của CR như tăng hoạt sirtuins, 
điều hòa gen... có thể kể: Resveratrol có ở 
vỏ trái nho và nhiều ở rễ cây Polygonum 
cuspidatum (được dùng làm thuốc lâu đời ở 
Nhật Bản và Trung quốc), Psterostilbene có 
ở blueberries, Quercetin có ở nhiều loại trái 
cây, v.v... Resveratrol là chất polyphenol 
(antioxidant) được nghiên cứu nhiều nhất. 
Rượu vàng và chế độ ăn uống Địa Trung 
Hải được nổi tiếng vì chứa nhiều Resver-
atrol. Resveratrol hiện có trong thị trường 
dưới dạng phụ dược (supplement) ở nồng độ 
cao. Tuy Reverstrol thật sự có một số lợi ích 
y khoa, và là chất có trong thức ăn thường 
ngày, nhưng cũng nên cẩn thận khi dùng 
supplement chứa Resveratrol ở nồng độ cao 
vì phản ứng phụ có thể có của nó. Cũng nên 
nhắc lại là các thuốc dược thảo hay phụ dược 
thường được đăng ký với FDA như là thức 
ăn nên không bị kiểm soát nhiều. Các loại 
thuốc này đều phải mang dòng chữ: Thuốc 
không có tác dụng chữa bệnh hay phòng 
bệnh và phải hỏi bác sĩ trước khi dùng.

Lối sống lành mạnh

Sống lành mạnh là ăn uống lành mạnh, tập 
thể dục đều đặn, sống hòa đồng, an vui, tự 
tại có lợi ích cho mình và cho người chung 
quanh. Đây không phải là những khuyến 
cáo trong sách vở mà là một phấn đấu thực 
sự của tôi với sự trợ giúp đắc lực và nghiêm 
chỉnh của vợ tôi, hy vọng có thể có thêm 
những ngày sống độc lập vui vẻ với con cháu.

Ăn uống lành mạnh: phải bao gồm:

-Chọn lựa thực phẩm lành mạnh, tùy theo 
chế độ ăn uống, số calories cần thiết, dùng thực 
phẩm không hay ít chế biến, hữu cơ (organic) 
thì tốt nhưng có thứ cũng không cần organic, 
đọc kỹ nhãn dinh dưỡng dán bên ngoài, biết 
rõ thành phần chính và phụ cũng như phân 
lượng, tránh trans-fat, high fructose syrup, 
GMO, nhiều đường, nhiều mỡ bão hòa (satu-
rated fat), nhiều chất đường thay thế (sweet-
ener), quá nhiều chất bảo quản, đọc ngày sản 
xuất, hãng sản xuất, xứ sản xuất, ngày hết hạn...

- Kết hợp thực phẩm hợp lý. Thực phẩm 
cũng như dược phẩm kết hợp với nhau có thể 
hiệp lực với nhau (synergic) bổ sung cho nhau 
(additive) hay đối kháng nhau (antagonist). 

Lycopene ở trái cà chua là chất antioxidant 
rất mạnh tốt cho tim, óc, mắt, ngừa một số bệnh 
ung thư, bảo vệ cơ thể chống một thuốc giết 
côn trùng (insecticide) chống tác hại của bột 
ngọt (MSG) ở não bộ v.v...Trong trái cà chua 
lycopen gắn liền với màng tế bào, phải nấu 
lên mới tách ra được do đó ăn cà chua sống 
ít lycopen được hấp thụ hơn ăn nấu chín hay 
dạng paste. Tốt hơn nữa là kết hợp ăn cà chua 
cùng một lần với Broccoli. Người ta nhận thấy 
ung thư tiền liệt tuyến phát triển chậm ở chuột 
được cho ăn vừa broccoli vừa cà chua hơn là 
chuột chỉ cho ăn cà chua, hay Broccoli riêng 
rẽ hoặc cho dùng các dưỡng chất được trích 
ra từ cà chua hay Broccoli. Uống 1 viên phụ 
dược có lycopene không bằng ăn một trái cà 
chua. Broccoli có tính khử độc mạnh, ngừa và 
trị ung thư, chất dinh dưỡng có trong Broc-
coli là sulforaphane, ăn brocoli sống chất này 
được hấp thu 10 lần lớn hơn  là nấu chín và 
hấp thụ còn nhiều hơn khi ăn chung với radish. 

Ayurveda là một môn y khoa có từ 3000 năm 
trước ở Ấn độ và vẫn còn tồn tại, hiện được 
hệ thống và tân tiến hóa và được phổ biến. 
Ayurveda cổ vũ sự liên kết giữa lý trí và cơ 
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thể (mind body connection), điều mà hiện nay 
nhiều nhà khoa học tin rằng phải có. Ayurve-
da có những quy luật về ăn uống trong đó có 
những chỉ dẫn về những món ăn không nên 
kết hợp, tuy không phải là vô lý nhưng một số 
kết hợp đã trở thành truyền thống của một số 
dân, ví dụ không nên uống trà chung với sữa 
vì sữa làm hủy chất catechin (antioxidant) có 
trong trà, nhưng trà trộn một ít sữa dùng khi ăn 
bánh ngọt là món khoái khẩu của người Ăng 
lê, cũng như không nên ăn trái cây sau bữa ăn 
vì đường trong trái cây thường được hấp thụ 
rất nhanh, ăn sau bữa cơm sẽ bị giữ lại lâu ở 
ruột và sẽ lên men, nên tốt nhất nên ăn trái cây 
buổi sáng bụng đói.Tuy nhiên trái cây vẫn là 
món tráng miệng bình thường của người Việt.

- Cách nấu nướng. Có thực phẩm nên ăn, 
sống có thứ cần ăn chín. Trên nguyên tắc 
không nên nấu ở nhiệt độ cao khô vì làm tăng 
tạo thành AGE, các thực phẩm nhiều tinh bột 
nướng cháy có thể tạo ra acrylamide gây ung 
thư. Các loại dầu nấu được ở nhiệt độ cao là 
dầu dừa (coconut oil), dầu trái bơ (avocado oil), 
dầu olive chịu được nhiệt độ khá cao, ăn sống 
tốt. Tránh dùng các loại dầu sau: soybean oil, 
corn oil, cottonseed oil, canola oil, raperseed 
oil (canola oil là raperseed oil lấy đi chất độc 
ecuvic acid), suflower oil, sesame oil, grapeseed 
oil, saflower oil, Rice bran oil, vegetable oil.

- Chế độ ăn uống.

Có ba loại dưỡng chất lượng lớn (macronutric-
ients) ở thực phẩm: chất đạm (protein) chất mỡ 
(fat) chất đường (carbohydrate) hay carb, tùy 
theo bệnh tật tuổi tác và nhu cầu mà các chế độ 
ăn uống có tỉ lệ các chất này cao thấp khác nhau.

Đối với protein, theo khuyến cáo cho người 
Mỹ (Dietary guidelines for Americans) thì nên 
giới hạn protein calories khoảng 10% đến 35% 
của tổng cộng calories mỗi ngày cho phụ nữ, 
khoảng 46 gm mỗi ngày, vừa đủ để khỏi thiếu 
protein và đáp ứng được với lượng cho phép hằng 

ngày (RDA: recomended daily allowance). 

Đối với mỡ thì ăn trên 40-50% số calo-
ries tổng cộng mỗi ngày gọi là ăn nhiều mỡ, 
giữa 20-40% là vừa phải, dưới 20% là ít mỡ.

Đối với carb 45 đến 65% calo-
ries tổng cộng phải do carb cung cấp, 
tương ứng với 225 đến 325 gm mỗi 
ngày tính theo khẩu phần 2000 calories.

(Muốn tính lượng calories, cứ nhân số gm 
mỡ (fat) cho 9, số gm protein hay carb cho 4.)

Protein là chất rất cần cho dinh dưỡng 
nhưng một chế độ ăn uống nhiều protein 
(high protein diet) chỉ thích hợp cho một 
số người như người tập thể dục thẩm mỹ 
(body builder), người dễ lên cân, người 
ghiền ngọt, người ở tuổi trung niên  để 
giữ cơ bắp khỏi bị teo nhỏ lại. Chế độ ăn 
uống này không phù hợp với người bị suy 
thận hay suy gan, họ phải dùng một chế độ 
ăn uống giảm protein (low protein diet).

Sự tranh cãi về lợi ích và an toàn của hai 
chế độ ăn uống nhiều carb ít mỡ hay nhiều 
mỡ ít carb đến nay vẫn còn tiếp tục. Khoảng 
40 năm về trước, người ta quy lỗi cho ăn 
nhiều mỡ là nguyên nhân gia tăng của bệnh 
tim mạch và mập phì, do đó mọi người đều 
được khuyên ăn ít mỡ, kỹ nghệ thực phẩm 
được dịp tung ra nhiều loại đồ ăn ít mỡ hay 
không mỡ. Nhưng 20 năm trở lại đây người 
ta lại thấy chưa chắc mỡ lại quá tai hại như 
đã nghĩ, và chính các loại carb như đường 
tinh khiết mới cần phải giảm thiểu, do đó 
xuất hiện các chế độ ăn uống low carb như 
Atkins diet để giảm cân, ketogenic diet cho 
người bị tiểu đường, paleo diet, ăn uống 
như người ở thời đại đồ đá, không ăn các 
thực phẩm do nông nghiệp làm ra. Zone 
diet đề nghị ăn 5 lần mỗi ngày, 3 chính 2 
phụ, ở mỗi bữa ăn giữ tỉ lệ Carb/Protein/fat 
là 40/30/30. Còn rất nhiều chế độ ăn uống 
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được đề nghị, nói chung không có chế độ 
nào là toàn hảo. Tùy theo thói quen, cách 
sống, môi trường mà mỗi người có một 
chế độ dinh dưỡng thích nghi. Sau đây là 
một số chế độ ăn uống được cho là tốt:

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG VÙNG ĐỊA 
TRUNG HẢI (Mediterranean diet)

Đó là cách ăn uống truyền thống của cư 
dân ven bờ Địa Trung Hải. Với sự cố vấn 
của nhiều chuyên gia trên thế giới, tháp 
dinh dưỡng (diet pyramid) đã được sửa đổi 
năm 2014 cho phù hợp với lối sống hiện tại, 
nhưng cơ bản vẫn khuyến khích ăn nhiều 
rau quả, ngũ cốc toàn hạt (whole grain), 
dầu olive, cá gà 2 lần mỗi tuần, giới hạn 
thịt đỏ, uống rượu vàng vừa phải (2 drinks 
cho đàn ông và 1 drink cho đàn bà). Dầu 
olive và rượu vàng là 2 điểm đặc biệt của 
chế độ ăn uống này. Khảo sát cho thấy ăn 
uống đều đặn theo chế độ này có thể giảm 
nguy cơ bị ung thư, đột quỵ (stroke), bệnh 
tim mạch, các bệnh Parkinson, Altzheimer, 
bệnh rỗng xương và gia tăng tuổi thọ. Lợi 
ích có thể do lượng lớn chất antioxidants 
(polyphenols) có được trong cách ăn này.

DASH DIET (Dietary approaches to stop 
hypertension)

Ban đầu chủ ý cho những người bị cao 
huyết áp nhưng DASH diet cũng được 
nhận thấy rất hữu ích cho những người 
bị bệnh tim mạch, sạn thận, làm chậm lại 
tiến trình suy thận, giảm nguy cơ mắc một 
số bệnh như ung thư, đột quỵ. Báo US 
News and World report ngày 05/01/17 đã 
xếp hạng DASH diet là tốt nhất trong 7 
năm liền. Khuyến khích ăn nhiều rau quả, 
trái cây, dùng sữa ít mỡ hay không mỡ, 
cá, thịt gà, thịt nạc (lean meat), ngũ cốc 
toàn hạt và các loại mỡ nhiều omega-3.

MIND DIET

Khởi xướng bởi UCLA, đây là một sự pha 
trộn giữa  Mediterranean diet và DASH diet 
cũng khuyến khích ăn thức ăn thực vật, hạn chế 
thức ăn động vật, thức ăn có nhiều mỡ bão hòa 
(saturated fat). Đặc biệt Mind diet chủ trương 
ăn nhiều berries, rau xanh nhưng không ăn 
nhiều trái cây. Khảo sát cho thấy ai theo đúng 
Mediterranean diet hay Mind diet có thể giảm 
nguy cơ bị Alzheimer đến 50%. Phối hợp với 
Buck Institute (Novàto CA) UCLA đã thực hiện 
dùng Mind diet làm một thử nghiệm lâm sàng 
ở 10 người bị Alzheimer và khảo sát xem cách 
ăn này có làm  đảo ngược tình trạng mất trí nhớ 
của họ hay không?. Kết quả rất khả quan với 9 
người, người thứ 10 không có kết quả vì bỏ cuộc.

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG CỦA VỢ.

Đã nói đến lối sống lành mạnh mà chính mình 
đang phấn đấu để thực hiện, thì nhất định phải 
nói ra bản thân mình đang ăn uống như thế nào. 
Vì gia đình chỉ có hai vợ chồng, nên vợ là người 
quyết định cách ăn uống và gọi là chế độ ăn 
uống của vợ. Gọi là chế độ ăn uống cho oai chứ 
cũng chẳng có gì đặc biệt. Vợ tôi ăn chay trường 
(100% vegetarian) nên được bổ sung thêm flax-
seed để có omega 3, protein từ sữa không có 
chất béo (non fat milk), organic grass fed whey 
protein và nấm, dùng magnesium, calcium sup-
plements, Vit K2, Vit D3 và Vit B12, mỗi tuần 
ăn 2 quả trứng tối đa 4 quả. Rau quả trái cây 
cố gắng ăn đủ 5-7 khẩu phần một ngày. Riêng 
tôi nửa chay nửa mặn, mỗi tuần có 2 lần cá, hai 
lần gà vào bữa cơm tối. Ăn ngày 3 bữa và 1 
bữa lỡ (snack). Cách ăn này áp dụng được sau 
khi hai vợ chồng về hưu. Các bữa ăn như sau:

-7 am thay vì uống nước lạnh, uống một ly 
nước xay từ táo (apple), dưa leo (cucumber) ớt 
chuông (bell pepper), cần tây (celery), và khổ 
qua (bitter melon) để được sảng khoái (mood) 
và tăng thêm năng lượng.

-9 am: ăn sáng với một cốc smoothie gồm 
khoảng 20 thứ rau quả trái cây xay và một cốc 
sữa trộn protein và chlorella, spirulina.
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-11 am ăn trưa là oak meal và nuts, thêm một 
ít mulberries cho ngon (trước dùng gogi berries)

-2pm ăn lỡ một chén nhỏ cháo đậu đỏ, vợ tôi 
ăn không có đồ ăn còn tôi ban đầu được ưu ái 
ăn với cá thu kho, cá thu chiên sơ rồi kho thì 
ăn mấy cơm cũng hết (phần cá này không kể 
vào cá tôi ăn vào bữa tối), vài tuần sau thấy 
đổi thành cá kèo kho giống cá bống thệ kho 
rim ở Huế, ngon không kém. Hỏi tại sao đổi, 
vợ tôi nói cá to như cá thu có nhiều thủy ngân 
hơn cá nhỏ, ít lúc sau lại thấy cho ăn cá lòng 
tong kho lạt, món cá này ăn với cháo thì cũng 
khoái khẩu lắm, tôi cám ơn vợ tôi đã chịu khó 
đổi món cá cho tôi để khỏi chán. Vợ tôi nói 
không phải, anh lớn tuổi ăn cá lòng tong kho 
ít nước mắm, ít đường hợp hơn. Bây giờ thì 
không còn lòng tong nữa mà ăn cháo không 
như vợ tôi, thế cũng công bằng. Lý do vợ tôi 
kể cho nghe là: “Em đang đứng mua cá lòng 
tong, thì có cô gái bên cạnh nói Dì đừng mua 
cá đó của Tàu lục địa, nguy hiểm lắm. Người 
bán cá nạt lớn, ‘bán cho bao nhiêu người có ai 
ăn mà chết đâu.’ Cô gái trả lời: chú ơi, không 
chết liền nhưng chết từ từ. Để anh chết từ từ 
thì cũng tội nghiệp anh và cũng khổ thân em”.

-5 pm ăn cơm tối, nói là ăn cơm nhưng lâu 
lâu mới ăn cơm gạo lứt đỏ hay cơm gạo Ấn độ 
(phần lớn ăn quinoa hay quinoa trộn với lentil 
hoặc mì sợi (whole wheat noodle) hay bánh mì 
đen (whole grain bread).

Người ta khuyên nên ăn buổi sáng như ông 
vua, bữa trưa như ông nhà giàu, bữa tối như 
ông hành khất, ba bữa ăn của chúng tôi không 
như ông gì cả, chỉ có cái lợi là khi cần kết hợp 
hai bữa thành một hay bỏ đi một bữa cũng dễ 
dàng. Bà con bạn bè đến nhà ở lại mà chiêu 
đãi bữa ăn sáng và trưa của chúng tôi thì lần 
sau họ không đến ở lại nữa. Tuy dở như vậy 
nhưng đi chơi xa nhiều ngày chúng tôi rất 
nhớ những món ăn đó. Người ta nói “thia lia 
quen chậu vợ chồng quen hơi,” còn chúng 
tôi thì “thia lia quen chậu vợ chồng quen ăn.”

Tập thể dục đều đặn

Phải nói vợ tôi là người năng động còn 
tôi thích lối sống của công tử, sáng nào 
thức dậy cũng không chịu vùng dậy liền. 
Vợ tôi phải kéo dậy bắt đi tập thể dục và 
nhắc đi nhắc lại: muốn sống lành mạnh phải 
tập thể dục. Cứ nhắc đến 3 chữ sống lành 
mạnh là tôi tỉnh liền. Tập thể dục làm tăng 
sự lưu thông máu trong cơ thể. Tập thể dục 
nhịp điệu (aerobic exercise) rất tốt cho hệ 
tuần hoàn, làm giảm lượng mỡ trong cơ 
thể, nhưng không giữ được cơ bắp khỏi bị 
suy thoái khi về già (bệnh sarcopenia) cũng 
như không ngăn được sự suy giảm chức 
năng của não bộ, trái lại thể dục tạo hình 
(resistance exercise) dùng tạ hay máy, có 
thể giúp giữ nguyên tình trạng của cơ bắp, 
giúp cho người già linh động, cứng chắc, 
đi đứng vững vàng hơn. Resitance exercise 
cũng như intermittent exercise được cho là 
làm tăng sản xuất kích thích tố tăng trưởng 
(growth hormones). Đối với người lớn tuổi 
thì những vận động nhẹ nhàng như xoa bóp, 
lắc tay, tai chi, yoga, đi bộ nhanh cũng đem 
lại nhiều lợi ích, giữ được cân bằng, bớt đau 
nhức, giúp trí nhớ... Hình như tai chi, yoga 
còn ảnh hưởng tốt đến epigenomes. Chúng 
tôi cũng tập thể dục khá đều đặn, không đi 
gym. Ngoài thiền định hai lần mỗi ngày vợ 
tôi dùng cái bowleyflex và cặp tạ 5 pounds, 
tôi thì lựa cái nhẹ xoa bóp lắc tay và đi bộ.

Sống an vui tự tại

Tuổi già mình không mời nó cứ đến, mình 
không đón vào nhà nó cứ vào, thôi thì cứ dọn 
cho nó một phòng thật đẹp để nó cùng ở chung, 
không chừng nó sẽ là người bạn tốt của ta.

Một khảo sát của Royal Voluntary Service 
04/2017 cho thấy: 63% người già trên 70 
tuổi  ở Anh quốc nói họ rất bằng lòng ở tuổi 
của mình hơn bất cứ thời điểm nào trong 
cuộc đời của họ, 52% còn nói họ đang ở 
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điểm tốt nhất của cuộc đời, 89% cho rằng 
cái hay của tuổi già là có nhiều thời gian hơn 
để làm những việc mình muốn, 52% nói họ 
ít lo lắng hơn đến những điều không quan 
trọng, 37% nói họ không còn quan tâm đến 
những điều người khác nói. Cái quan trọng 
và gây lo lắng nhiều cho tuổi trẻ là tiền tài 
danh vọng và ý muốn chiếm đoạt, bớt đi 
được những lo lắng này là bớt đi một gánh 
nặng rất lớn, đem đến một niềm thanh thản 
vô biên cho tuổi già. Để ngoài tai những 
điều người khác nói, không xen vào những 
thị phi tranh chấp, không vui nhiều buồn 
nhiều, không ghét giận oán hờn là những 
cái phải cố gắng làm được để tránh phiền 
não. Giữ hờn giận trong người có thể gia 
tăng nguy cơ bệnh tim, cao máu, loét bao 
tử, đau lưng nhức đầu... Giận hờn làm tăng 
stress hormone: cortisol, ngược lại tha thứ 
làm tăng love hormones (ocytocine, testos-
terone). Tuổi già còn có lợi điểm là có nhiều 
thì giờ hơn để sống với gia đình, với bạn bè 
và cộng đồng, giúp đỡ cho người khác. Đối 
với người trẻ cũng như người lớn tuổi làm 
thiện nguyện giúp đỡ cho người khác có lợi 
cho sức khỏe bản thân và kéo dài tuổi thọ. 
Khi ta giúp đỡ cho người khác thì các vùng 
ở não bộ liên hệ đến sự thoải mái, vui thích, 
tự tin, kết nối cộng đồng được kích động 
làm giảm stress và tăng lòng yêu thương.  
Khi nhận được sự giúp đỡ dĩ nhiên người 
nhận cảm thấy hạnh phúc, nhưng những 
kích thích não bộ có lợi cho sức khỏe nêu 
trên thì chỉ thấy ở người cho, như vậy rõ 
ràng người cho có nhiều lợi lạc hơn người 
nhận. Giúp đỡ có thể không chỉ là tiền bạc, 
một lời khuyên, một lời an ủi chân thành, 
một nụ cười, một niềm vui đôi khi cũng vô 
cùng giá trị. Trong những ngày còn lại của 
cuộc đời còn gì quý bằng mỗi ngày không 
phải chọn được một niềm vui như nhạc sĩ 
Trịnh công Sơn đã viết mà tạo được một 
niềm vui cho chính mình và cho người khác.

Điểm tựa cuối: lời cầu nguyện

Ngoài hai buổi thiền mỗi ngày vào buổi tối, 
chúng tôi có đọc kinh và cầu nguyện trước bàn 
thờ. Rất nhiều khảo sát khoa học ở những cơ 
sở y khoa nổi tiếng xác nhận tác dụng ngừa 
bệnh, chữa bệnh, tăng tuổi thọ của thiền và 
cầu nguyện qua những ảnh hưởng tốt đến hệ 
thần kinh và epigenomes. Đối với chúng tôi 
những khoảnh khắc thư giãn khi đọc kinh 
và cầu nguyện là nhưng khoảnh khắc mà 
chúng tôi thấy vững tin và hạnh phúc nhất, 
vì bên cạnh chúng tôi đang có một sức mạnh 
nâng đỡ, che chở và thương yêu vô biên.

Hằng ngày không biết bao nhiêu lần xảy ra hư 
hại cho DNA của tế bào, những hư hại được sửa 
chữa ngay, nếu sửa chữa không xong hay bậy 
bạ sẽ dẫn đến đột biến của gen. Christian To-
masetti và Bert Vogelstein của Đại học Hopkins 
khi khảo sát về đột biến gây ung thư cho thấy 
trong khi môi trường và di truyền là 2 yếu tố 
chính thì một yếu tố thứ ba cũng góp phần vào 
sự phát triển của bệnh, đó là những đột biến 
ngẫu nhiên (random mutation) do sai lầm trong 
khi phân bào. Đó là một xui xẻo (bad luck) như 
Vogelstein nói, cũng giống như trường hợp xảy 
ra khi tôi còn ở trại tỵ nạn Pulau Bidon, thường 
ngày vào những buổi trưa nóng, thiên hạ hay ra 
nằm ngủ dưới bóng mát của các cây dừa, nhưng 
một hôm có một trái dừa từ trên cao rớt xuống 
ngay đầu một thanh niên và anh ta vỡ sọ chết.

Không phải ngẫu nhiên sai lầm nào cũng 
gây ung thư nhưng những sai lầm này thật khó 
mà kiểm soát. Điểm tựa cuối của tôi là lời cầu 
nguyện

“Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm 
ngày sáu thời đều an lành...” hy vọng và tin 
tưởng với lòng chí thành của mình những lời 
cầu nguyện hang say đêm ấy sẽ thành sự thật 
cho chính mình, cho mọi người, cho chúng 
sanh. Điểm tựa cuối cùng là một ước mơ.

Phần kết
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Trước nhất là một lời xin lỗi, đã viết quá dài 
và quá ôm đồm, tuy nhiên đã có những lãnh 
vực như răng miệng, mắt, tai... cũng rất quan 
trọng cho tuổi thọ mà không được đề cập đến.

Tiếp đến là một yêu cầu. Mặc dù có một số dữ 
kiện có vẻ khoa học, hãy đọc bài viết và xem như 
một phiếm bàn. Vì không phải là một chuyên 
gia dinh dưỡng, di truyền, bệnh lý..., những 
điều nói ra cũng là do đọc, hiểu theo ý mình 
rồi chép lại cũng như những người làm thuyết 
minh cho các phim vậy, người đọc thấy đúng là 
đúng mà thấy sai là sai. Bài viết không có mục 
tham khảo tài liệu, nhưng chỉ là những gợi ý cho 
những ai muốn tự tham khảo tài liệu nếu thích. 
Đã có rất nhiều phản bác nhất là các vấn đề về 
epigenetic, thiền định cầu nguyện, trong cái trí 
óc bướng bỉnh của mình vẫn rất tin những điều 
mình viết, tuy nhiên vẫn không muốn được 
danh dự xếp chung với những người mà các 
phản bác xem như là đã lợi dụng epigenetic để 
tạo nên một nền y khoa lang băm (quack med-
icine). Nền Tây Y chính thống ngày nay vẫn là 
nền y khoa khoa học, tân tiến và hiệu quả nhất.

Ngoài ra những điều về thực phẩm cho là 
đúng hôm nay, ngày mai có thể là sai. Sao cái 
vô thường lại đi quá xa như vậy. Tôi chưa đọc 
quyển sách The plant paradox của BS.Steven 
Gundry nhưng tôi có đọc bài viết của BS. James 
Hamblin đăng trong tạp chí The Atlantic ngày 
04/24/17 về BS. Steven Gundry và quyển sách 
này. BS. Gundry là một bác sĩ tên tuổi. Ông xuất 

Thầy Cô Võ Đăng Đài

thân từ Yale, tốt nghiệp y khoa ở Đại học Y 
khoa Georgia, đã từng là Trưởng khoa giải 
phẫu tim mạch (cardiothoracic surgery) ở 
Trung tâm Y khoa Loma Linda, California 
và từng sáng chế ra một số dụng cụ y khoa 
quan trọng. Hiện ông là Giám đốc và cũng 
là sáng lập viên của Center of Restorative 
medicine ở Palm Spring, California. Ngày 
nay ai muốn biết thì cứ mở Youtube tìm 
một cái video quảng cáo thuốc VitaRed của 
ông, sẽ thấy mặt ông và nghe ông quảng 
cáo. Trong quyển sách The plant paradox 
ông cảnh giác mọi người về cái tai hại của 
những thực phẩm có chứa lectin, một loại 
protein có trong rau quả, trái cây và đậu, 
nên thận trọng với “mọi loại ngũ cốc (nhất 
là whole wheat), đậu và legumes (nhất là 
đậu nành), hạt (nhất là almonds), trái cây 
và rau (cà tím, cà chua, khoai tây, ớt v.v…), 
sữa bò, các chất làm từ sữa bò, trứng.” Tôi 
chưa đọc và cũng không đủ khả năng để 
phê bình quyển sách này, cũng không đủ 
thẩm quyền để phê bình ông và các thuốc 
của ông đang bán trên thị trường mặc dầu 
hiện nay đang có nhiều chỉ trích trên mạng. 
Nếu những điều ông đưa ra là đúng thì sẽ 
làm đảo lộn tất cả ý niệm về ăn uống hiện 
tại, nếu là sai thì là những thông tin sai lạc 
nguy hiểm. Nhưng dù đúng hay sai tôi sẽ 
không bao giờ bỏ món cháo đậu vợ tôi nấu.

Đúng sai là chuyện của trời
Ăn không là chuyện của người muốn ăn 
 

Cuối cùng là một mong muốn. Hy vọng 
làm giảm bớt cái tẻ nhạt và dông dài của 
bài viết, tôi đã bỏ vào một vài mục như 
món ăn của mẹ, cháo đậu và cá kho... chỉ 
mong mua vui cho ai đó có đủ can đảm 
để đọc và đọc hết. Không dám bắt chước 
Cụ Nguyễn Du nhưng cũng xin cám ơn 
đã có thể “mua vui cho Bạn một phần 
trống canh” một phần, 10, 15 phút thôi.   

Võ Đăng Đài
06/17
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sương khói như hôm nay tù mù quanh bờ hồ ven 
thành cổ. Chẳng biết là sương muối từ dưới mặt 
hồ sen bốc lên hay từ các đám mây thấp như 
tầm tay với, những đám mây mọng nước chạm 
trên đỉnh đèo rồi tan ra ngàn ngàn giọt sương 
nhỏ, rơi xuống nội thành rồi cứ lửng lơ. Những 
tưởng nội thành  là nhiều sương. Ði ra thành, 
qua sông về Ðập  Ðá lại thấy sương càng nhiều 
hơn. Sông Hương giờ như mái tóc nàng con gái, 
chợt bạc trắng sau một đêm trằn trọc mơ chồng. 
Chiếc cầu Tràng Tiền như chiếc lược ngà, cài 
hờ hững những bước chân bồng bềnh lãng du 
về bên ni bên nớ. Cũng mù sương khắp chốn, 
bàng bạc trong hồn. Bên kia Thôn Vỹ, nắng 
không lên trên hàng cau, vườn ai lá thu không 
còn xanh biếc, sương khói cứ theo sông nước  
mà đắn đo để nhân ảnh mịt mờ xa xăm. Sương 
mù như thế thì làm sao thấy rõ được người, nên 
cảm nỗi nhớ người cứ la đà như sương… Ôi! 
cái mảnh đất thần kinh sao mà đẹp, mà buồn. 
Ðẹp vì sông nước lãng đãng vào thu như tranh 
thủy mặc. Buồn vì sương mù nhiều lắm  . Bởi 
một nắng mà hai sương: sương sớm và sương 
khuya. Trong hai sương đó luôn phủ xuống 
trên vai gầy của em  những  nhọc nhằn cơm áo.     

Chạnh nhớ câu chuyện xưa của một Tô 
Ðông Pha tài hoa mệnh bạc. Tuổi trung niên 
mà sớm mang kiếp lưu đày biếm trích. Ði từ 
nội địa kinh kỳ ra tới đảo hoang, đi từ khi 45 
tuổi tóc hai màu tiêu muối hư phù, lúc tuổi 
đời chuẩn bị bước về những năm tháng nhàn 
hạ hưu trí. Ði biền biệt đến năm 66 tuổi tóc 
trắng như lau mới trở lại cố quận phai màu. 
Lúc ấy cũng vào mùa thu. Mùa thu và tóc trắng. 

Hai thứ tóc, người đi ngoài bảy ngàn dặm
Một thân côi, thác đổ xuống mười tám thác 

ghềnh. 

Ði đày đọa cuộc lao viễn mộn g . Lúc thăng 
lúc trầm ;  lúc ngồi ghế quan quyền cao ,  tay 
cầm cọ nét trúc phong trần tiêu sái; lúc làm 
nông dân cày cuốc nhà tranh vách đất mà đức 
trọng xao xác những vần thơ. Miên man một 

Những buổi sáng cuối thu sao mà đầy 
sương. Con đường trắng như một dòng 

sữa chảy, trôi bồng bềnh trong làn sương 
mờ đục chẳng thấy rõ mặt người bên kia 
vỉa hè. Lắm khi thấy mình trôi đi trên hai 
chân khẳng khiu. Nơi đây không gần một 
bến sông, không gần một mặt hồ, mà sao 
sương phủ! Có lẽ hàng cây sồi lâu năm  ph 
ủ trùm nhiều mộng ướ c  ủ dột nên sáng thu 
về mờ đục như sương. Ngày không biết lên 
bao giờ vì nắng vừa le lói đã chết  yểu  sau 
những áng mây trắng đục.

Em có còn ngồi đó để nhớ có một thời 
linh hồn tôi vẽ chân dung: Anh vẫn nhớ 
em ngồi đây tóc ngắn / mà mùa thu dài 
lắm ở chung quanh. (Nguyên Sa) Tóc 
em ngày đó dài lắm, bàn tay tôi lùa trong 
vùng tóc rối, đã mấy lần không tìm được 
lối ra. Ðể tình ấy đậu lại ở đường ngôi rẽ 
phân vân. Và ướt đẫm môi tôi, nụ hôn tóc 
thơm mùi cỏ nội cùng sương mai. Tóc ngắn 
mà mùa thu thì quá dài. Phải chăng không 
tha thiết gì một mùa thu úa bất hạnh, mà 
thầm trách cho một mùa thu  dài lê thê?

Ngày ấy cũng quanh mấy ngả đường 
thành nội u trầm. Sáng mùa thu không trong 
xanh mà mơ màng . Như thành phố còn ngái 
ngủ, chưa kịp rửa mặt, nhìn cái gì cũng 
mờ mờ. Những con sâu đo buông mình từ 
trên hàng cây bàng lá đỏ. Cứ đong đưa làm 
hoảng hốt bước chân học trò. Ngày ấy cũng 

Bảo Sinh
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dòng thơ ngút ngàn trong cuộc lữ đọa đày. 

 Tuệ Sỹ gọi là phương trời viễn mộng. Những 
viễn mộng tù đày trên thân xác của tuổi chớm 
già, khi gió heo may nhè nhẹ về mà bạo tàn như 
bão lốc. Nhưng trong lòng, thơ vẫn phiêu lãng 
một cuộc lữ bạt ngàn. Thơ lúc ấy là cứu rỗi. Thơ 
lúc đó là nghiệp chướng đam mê. Cứ đeo đẳng 
mộng đời, hay mộng đời cứ đeo đẳng lấy thơ.

Sương mù sáng nay cũng giống như sương 
mù Ðà Lạt. Sương đó như mây thấp ngang 
đầu, đi ngang qua những ngọn đồi thông ướt 
át, đi qua tháp chuông có con gà gáy trong mùa 
thu. Sương la đà quanh gót chân theo triền dốc 
quanh co, cũng như theo cành liễu rũ ven hồ 
mọng nước. Mùa thu không có phấn thông vàng 
bay mà chỉ có phấn bụi cây bông liễu sa xuống 
mặt hồ. Tô Ðông Pha hình như cũng có tả: Chi 
thượng liễu miên xuy hựu thiểu. Thiên nhai hà 
xứ vô phương thảo.  ( Lớp bụi phấn bông liễu 
trên cành, gió thổi rồi vơi dần. Ven trời hàng 
vạn nẻo, nơi nào không là cỏ non? Tuệ Sỹ dịch.) 

Liễu miên là lớp bụi mỏng của bông liễu. 
Vô phương thảo là cỏ xanh non phương nào 
trong mùa thu. Thật ra Tô Ðông Pha diễm phúc 
ngút ngàn khi trong cuộc lưu đày ấy có nàng 
Triêu Vân. Như người tình tri bỉ tri kỷ trong 
cơn hoạn nạn,  người tình trẻ  tuổi đời thanh 
xuân như cỏ non. Nàng mất khi xuân mãn 34 
tuổi và lúc ấy Tô Ðông Pha đà 61. Một đầu 
tóc xanh, một đầu tóc trắng, trong mùa thu 
chia tay vĩnh quyết ngàn trùng khói sương. 

Ðích thực đó là lần màu quan san biệt ly 
mãi mãi. Người trẻ xuân nồng đi về trong đất 
lạnh, kẻ luống thu già mải miết cuộc lưu vong. 
Quan san là quan ải núi non. Trong mùa thu 
chia lìa ấy lá phong đỏ vàng ngập bìa rừng. 
Xa xăm mây trắng quyến luyến chân núi.

Người lên ngựa, kẻ chia bào,
Rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san.

(Truyện Kiều)
 

Ngày ấy những tráng sĩ lên đường giã biệt 
tình riêng, nhập ngũ  nguyện vì non sông 
chống giặc Bắc phương, thề da ngựa bọc 
thây cũng vào mùa thu, trước khi mùa đông 
về rét buốt nơi đồn trú biên thùy. Biệt ly 
mà lại có sắc màu? Ðó là màu quan san. 
Mà màu quan san như thế nào nhỉ? Ðã 
có hương thời gian với mùi thạch thảo 
tim tím nhớ, thì màu quan san ắt cũng là 
màu sương trắng của nước mắt nhạt nhòa 
pha lẫn với đỏ vàng của lá chết thu phai. 

Mùa thu nơi tôi ở mọi năm trời  thường 
vẫn  cao mà nắng  không  oi nồng. Ngày và 
đêm thì dài bằng nhau.  Gió hiu hiu nhẹ nên 
lá úa nằm ngoan chở che mặt đất. Bầu trời 
trong không một hạt bụi. Nơi này không có 
nhiều rừng thu đầy lá phong vàng đỏ. Chỉ 
có lắm cây sồi và thông cedar. (Những đám 
rừng cedar đến mùa hè trổ bông bụi bay 
trong gió, mang theo những hạt phấn làm dị 
ứng đến sốt người, nước mắt chảy dài, khan 
tiếng ho đêm.) Mùa thu quanh đây vẫn  ngai 
ngái   màu xanh. Cái màu xanh evergreen 
của các loài cây sống mãnh liệt chịu đựng 
hạn hán và giá rét (c hắc cũng  chịu đựng 
như anh và em?) Riêng chỉ có một loài cây 
Bradford Pear thật đẹp. Tạm gọi là cây Lê 
Bradfort, vì trái giống trái lê, nhỏ xíu bằng 
ngón tay út. Ăn chua chua chát chát, nhưng 
lá cây thì tuyệt đẹp. Ðẹp vì khi thu chín lá 
chuyển sang vàng rồi đỏ cam. Mùa thu dài 
lá th ay màu mà  không rụng, cứ dính vào 
cành  cây, những chiếc lá vàng đỏ  lay xoay  
như chong chóng,  lấp lánh trong nắng thu. 

Những con nắng thu hiếm hoi  lại đỏng 
đảnh sáng nay không chịu về. Chỉ có sương 
mù tê tái. Mùa thu nơi đây có lẽ không 
đẹp như em nghĩ. Chẳng có màu quan san 
vì mọi chuyện đã xa rồi. Em ngày đó giờ 
không còn tóc ngắn. Tóc râu tôi chừng cũng 
lấm tấm sương. Chẳng biết vì tóc điểm bạc 
hay sương mù. Mà ngay cả con mắt nhìn 
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sáng nay mọi thứ trong sương cũng mờ 
mờ. Chẳng biết có hạt bụi nào trong mắt. 
Mùa thu đẫm sương làm sao có bụi! Cũng 
không có sợi khói nào bay để đôi mắt cay. 
Không có phấn thông vàng, không có rừng 
phong đỏ, không có cành ngô đồng và mưa 
bụi tháng chạp. Trầm hương cũng chưa 
bay vì năm chưa hết. Vậy mà mắt cứ cay.          

Mòn con mắt sầu đưa từ cổ độ
Bụi thu mờ ai phủi với hai tay. – Bùi 

Giáng.

A! đúng rồi. Sương mù sáng thu này 
chính là bụi thu  mờ. Chẳng màng tay phủi. 
Chẳng màng lau kính.  Cứ để nhạt nhòa 
cho thu tàn. Tôi bước vào dòng đời, bồng 
bềnh như sương khói. Và em cũng thế, 
lâng lâng những gót hài. Mùa thu chắc 
còn dài. Sương như bụi thu mờ. Mơ phai.  

Bảo Sinh 2013
(Trích trong tuyển tập Thôi Về! Hãy về đi. Tùy bút Sean Bảo 2014)
Amazon phát hành 2014.

chiều có nhớ mây về trên Đỉnh Ngự
dòng sông Hương hờ hững bóng trăng sầu
em đứng đợi mấy cửa thành hoang vắng
nghe từ tâm cánh hạc vút xa bay
 
hàng cây khô Nội Thành câm lặng khóc
lệ của trời hay Tôn Nữ chờ mong
loài hoa dại trong vườn thu Thượng Uyển
người đã quên từ lúc bỏ Hoàng Cung

đêm nín thở bờ sông lên tiếng hát
lời Nam Ai cắt ruột não nề đau
ta đã mất quê em từ dạo đó
đôi bàn tay chiều rụng gió Kim Long

thời gian ơi! thổi về mây Cửu Đỉnh
như giọt trăng trên tháp cũ điêu tàn
em có biết lời thơ đầy mật ngữ
đời trôi tan như bóng nắng vô thường

THÁI TÚ HẠP

Từ lúc bỏ hoàng cung
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Con đường học vấn của lứa tuổi tôi gắn liền 
với những biến cố lịch sử khá quan trọng của 
đất nước. Tôi chập chững vào mẫu giáo là lúc 
Chính Biến 1963 xảy ra, khi ấy gia đình tôi vẫn 
còn ở thị xã Qui Nhơn. Năm vào học lớp Đệ 
Thất tai Trường trung học Đồng Khánh Huế  
thì Tết Mậu Thân với mồ chôn tập thể tang 
tóc xảy đến cho Cố đô Huế. Ra trường lớp Đệ 
Nhất, tháng Tư Đen lại ập đến, mất miền Nam 
và mất luôn cả nền dân chủ tự do, từ đó biết 
bao hệ lụy trong cuộc đời đã liên tiếp xảy đến.

Những ngày cuối cùng tháng Tư 1975 đã 
kết thúc năm học lớp 12B của chúng tôi trong 
tức tưởi nghẹn ngào. không áo không mũ, 
không liên hoan khánh tiết, không hứa hẹn cho 
một ước mơ tương lai sắp đến. Tất cả những 
dự định, hoài bão tươi đẹp từng ôm ấp trong 
những năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà 
trường, phút chốc biến tan tành theo mây khói. 
Vài mối tình học trò ngây ngô, thơ mộng, lãng 
mạn, và nhẹ nhàng của tôi “Em tan trường về 
anh theo Ngọ về” đã lặng lẽ cuốn theo chiều 
gió ra đi. Bạn bè cùng lớp không kịp nói lời 
chia tay, mỗi đứa một phương trời, bị cuốn 
theo một phận đời riêng biệt, nghiệt ngã. Tất 
cả đều như một giấc mơ, mãi đến bây giờ tôi 
vẫn còn nhớ rõ những niềm đau, những nỗi 
lo lắng, tuyệt vọng và buồn tủi cho thân phận 
của chúng tôi và những người xung quanh.

Tuy nhiên, tôi là người không đầu hàng số 
phận và nghịch cảnh. Sau nhiều tháng dùi mài 
kinh sử tôi được trúng tuyển hạng nhì và được 
nhận vào Trường Đại học Y Khoa Huế NK 1975. 
Mở ngoặc xin giải thích lý do vì sao tôi được 
nhận vào YKH: Thời gian đầu tranh tối tranh 
sáng, chế độ sàng lọc lý lịch chưa kỹ lưỡng như 
những năm sau này, nên tôi có cơ hội may mắn 
được lọt vào. Ba tôi là một viên chức cao cấp 
của chế độ VNCH nhưng ông bị mất tích vào 
ngày 30/4. Mãi đến sau đó rất nhiều năm, gia 

đình chúng tôi mới liên lạc được với nhau 
và biết rằng trong lúc loạn lạc người đã di 
tản sang Mỹ với đứa em trai. Tôi còn có 
người anh trai đầu là Trung Uý Quân y đã 
đi học tập cải tạo ở tận miền Bắc xa xôi.

Lớp YK Huế của tôi là đứa con đầu tiên 
của chế độ XHCN, thật là mỉa mai thay cho 
cái tên được đặt ra bởi Ban Giám hiệu nhà 
trường. Mà cái tên đó cũng rất đúng vì hầu 
hết những sinh viên trong lớp tôi đều là 
thành phần “cách mạng” hoặc con cán bộ, 
một điều tôi không hề biết cho đến khi bước 
chân vào trường học. Bản thân tôi do vậy 
bị xem là không có lý lịch tốt, không tiên 
tiến theo XHCN. Hầu như trong suốt 6 năm 
học tôi không bao giờ có một tình bạn hay 
tình đồng môn đúng nghĩa với các sinh viên 
trong lớp bởi vì chúng tôi luôn sống trong 
nghi kỵ, tỵ hiềm lẫn nhau. Nếu như những 
người lính Việt Cộng có tổ tam tam rất chặt 
chẽ, thì trong trường, chúng tôi có những tổ 
nhỏ, tổ lớn , đoàn, đảng để kiểm soát  hành 
vi, tư tưởng của bạn học cùng lớp. Tuần nào 
cũng họp hành, phê bình, tự phê bình...Hồi 
đó những năm học đầu tiên còn ngây thơ,  tôi 
tin vào cái lý tưởng và lời nói các tổ trưởng, 
bí thư Đoàn, bí thư Đảng, nên đã phấn đấu 
không mệt mỏi, đóng góp nhiều công sức 
cho lớp, cho trường qua các chương trình 
văn nghệ, lao động...nhưng càng về sau thì 
mới hiểu là mình đã bị lừa dối,  bị cho ăn 
bánh vẽ một cách thật trắng trợn và chua xót.

Lóp của chúng tôi cũng không có được 
sự đoàn kết với các lớp trên vì như tôi đã 
trình bày chúng tôi là đứa con đầu lòng của 
chế độ XHCN. Còn những lớp đàn anh đàn 
chị đương nhiên chỉ là những đứa con ghẻ 
của trường YK. Ban Giám hiệu nhà trường 
luôn đem lớp chúng tôi ra biểu dương cho 
các lớp trên học tập noi theo, làm cho các 
lớp lớn có ác cảm và đương nhiên có sự 
chia rẽ là không tránh khỏi. Chương trình 
học của chúng tôi chỉ 6 năm (không có năm 
dự bị như các lớp YKH trước đây), được 

Dốc đứng cuộc đời
Mộng Hoa
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chính sách, chỉ tiêu. Bởi vậy, người ta nói, ngu 
dốt mà đi đôi với quyền lực thì chỉ tạo ra phá 
hoại. Ai cũng biết như vậy nhưng không dám 
nói vì nếu mở miệng góp ý thì chắc là bị quy 
cho cái tội phản động, bị đuổi học hoặc tù tội.

Về chuyên môn phải nói nó là yếu tố quan 
trọng bậc nhất cho sinh viên Y khoa, một 
ngành liên quan đến sức khỏe và mạng sống 
con người. Nhưng dưới mái trường XHCN, 
chương trình giảng dạy cho sinh viên chỉ là 
để đạt chỉ tiêu, chạy theo số lượng nhiều hơn 
chất lượng. Sinh viên chúng tôi phải học trong 
những điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn 
mọi thứ từ tài liệu sách vở cả tiếng Việt lẫn 
tiếng nước ngoài. Trường chỉ có một thư viện 
nhỏ với lượng sách giáo khoa rất khiêm tốn, 
không đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu cho sinh 
viên. Hầu hết kiến thức của sinh viên YK là 
qua các bài vở chép tay của các buổi học ở lớp. 
Cả thư viện và trường đều không có được một 
máy photocopy. Phương tiện thực tập không 
được tổ chức hợp lý và thiếu thốn rất nhiều. 
Một điều khá ngu xuẩn và nực cười là phải 
học tất cả những từ ngữ chuyên môn cho các 
tên thuốc, bệnh tật… phiên âm từ tiếng ngoại 
quốc ra tiếng Việt Nam. Vì vậy, danh từ “bác sỹ 
xuyên tâm liên” ra đời để ám chỉ về trình độ của 
các bác sỹ được đào tạo dưới chế độ XHCN.

Đội ngũ giảng dạy của trường vào thời đó 
gồm những thầy cô cũ của trường YKH thuộc 
chế độ VNCH và một số của chế độ Cộng Sản. 
Tôi có may mắn được học với các Thầy Cô của 
Trường YKH trước năm 75, là những người tôi 
rất yêu mến và thán phục về kiến thức, chuyên 
môn lẫn đạo đức,... Thầy Vận dạy chúng tôi 
môn Tai Mũi Họng. Thầy hay đem các ví dụ 
khôi hài trong cuộc sống để áp dụng vào bài 
vở cho bớt khô khan, nên học giờ Thầy rất vui, 
như đang nghe Thầy kể chuyện tiếu lâm. Có 
rất nhiều giai thoại hay, thú vị và độc đáo về 
người Thầy tài giỏi này, tôi mong ước sẽ có 
dịp để viết. Thầy Tự dạy môn Sản Phụ khoa. 
Thầy giảng bài không chê vào đâu đươc, Thầy 
dùng ngôn từ bóng bẫy, văn chương. Giọng 

gọi là lớp Y1A còn lớp trên chúng tôi một 
năm và cũng là lớp YKH cuối cùng của 
chế độ VNCH, được gọi là lớp Y1B. Lớp 
này bị tụt xuống và học chung với lớp tôi, 
thật là một không may cho lớp Y1B này.

Sáu năm học YK là những chuỗi ngày thử 
thách, gian khổ, và nhớ đời. Vì chủ trương 
“Hồng nhiều hơn chuyên”, nên chuyên 
môn chỉ là phụ, học chính trị là chính. Sinh 
viên phải cố nhồi nhét những môn học vớ 
vẩn như Marxism, Leninism, Maoism và 
tư tưởng HCM, rồi vác cuốc đi lao động. 
Nói về chuyện hoc chính trị của sinh viên 
chúng tôi thời đó, những ai chưa và thuộc 
diện không bao giờ được kết nạp vào Đoàn, 
vào Đảng như tôi, bị coi như là ý thức chính 
trị chưa tốt. Nhưng làm sao tốt được, dù có 
chẻ đầu ra làm hai, nhồi nhét những giáo 
điều không tưởng, những bịa đặt vô căn cứ, 
cá nhân tôi và nhiều bạn sinh viên lớn lên 
ở Miền Nam không bao giờ tiêu hóa được. 
Ngoài miệng lúc nào cũng thảo luận hăng 
say, nhưng thật ra ai cũng chỉ nói như vẹt, 
ra khỏi phòng học là không biết mình nói 
cái gì nữa! Bản thân tôi cố nhớ nhiều chi 
tiết để thấy rõ bản chất gian manh, dối trá 
và láo lường của con người CS mà thôi.

Nói về chuyện đi lao động, với các khẩu 
hiệu, từ ngữ dao to búa lớn “Lao động là 
vinh quang”, “Bàn tay ta làm nên tất cả, 
với sức người sỏi đá cũng thành cơm”. 
Hàng tháng sinh viên phải xách cuốc xẻng 
đi trồng khoai, trồng sắn, đào đất, đắp 
đê, công tác thủy lợi. Làm sao chúng tôi, 
những sinh viên chân yếu tay mềm mà đi 
lao động đào kênh rạch, vét bùn lầy trên 
sông Hương, sông Thạch Hãn,...?  Những 
tháng ngày dài khổ cực trên công trường 
với giờ cao điểm và danh hiệu chiến sỹ thi 
đua trong các đợt lao động đã vắt kiệt sức, 
có lúc làm cho tôi muốn ngã quỵ và đầu 
hàng vì sức khoẻ không cho phép. Sau này 
tôi có nghe nói là các công trình này đều 
không được đưa vào xử dụng vì sai lầm về 
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Thầy nhỏ nhẹ và kiến thức thật uyên thâm. Học 
giờ Thầy, thời gian trôi rât nhanh, và cứ mong 
gặp lại trong các giờ học kế tiếp. Thầy Đài dạy 
môn hóa và sinh hoá là môn học tôi không bao 
giờ thích vì khó hiểu và mấy cái công thức khô 
khan phức tạp làm cho tôi rất nhức đầu. Tôi 
thật phục sao mà Thầy lại có thể rất giỏi và yêu 
môn học này được. Người thầy trẻ nhất và cũng 
rất khó với Sinh Viên là thầy Ngạc, dạy môn 
Anatomy (giải phẩu) phần xương tứ chi, đây 
là môn học mà tôi nằm ngủ vẫn còn bị “night 
mare” vì tôi không giỏi môn hình học không 
gian 3 chiều cho nên những sự tưởng tượng về 
các mặt của những cái xương tôi rất yếu. Cũng 
may mà cuối cùng tôi đậu được môn này. Thầy 
Châu dạy chúng tôi phần tiêu hoá lý thuyết và 
lâm sàng ở Bệnh Viện. Thầy đẹp trai, lanh lợi 
và rất gần gũi với sinh viên. Một người thầy 
nữa mang hình ảnh mẫu mực nhất mà tôi và tất 
cả sinh viên của nhiều thế hệ đều luôn yêu mến 
và kính phục là thầy Bách, dạy và làm Trưởng 
khoa Bộ môn Nội ở Bệnh viện Huế. Hầu như 
tôi không bao giờ tìm thấy ở Thầy một sự không 
toàn vẹn về tư cách, đạo đức lẫn chuyên môn 
của một người thầy thuốc. Người Thầy đã để 
lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp đẽ nữa là Thầy 
Công, dạy môn Giải phẫu vùng bụng. Thầy rất 
khoẻ mạnh, thân thể cường tráng như những 
tài tử võ thuật Hồng Kông. Thầy hơi nghiêm 
nghị, có giong nói trầm ấm đầy nội lực, có 
một kiến thức uyên bác và trông rất oai vệ.

Còn rất nhiều những vị thầy cô khác như thầy 
Đài dạy Anatomy Đầu Mặt Cổ, Thầy Bửu dạy 
Tim mạch, thầy Quảng dạy Sản Phụ khoa, thầy 
Bàng dạy Hô hấp, cô Bội Tiên dạy Sinh hóa, 
v.v...Còn lại đa số của Ban Giảng Huấn là những 
thành phần được đào tạo dưới chế độ Cọng Sản. 
Những người này đều nắm giữ các chức vụ quan 
trọng trong Ban Quản trị, Điều hành trường 
YKH và Bệnh Viện vì họ là Đảng viên chứ 
không phải có trình đô về chuyên môn học vấn.

Chế độ Cộng Sản thật đúng là bần cùng hóa 
nhân dân. ngày nào các thầy cô trước đây đã 
từng có những chức vụ và chỗ đứng cao quý 

trong xã hội, đi xe hơi, ăn mặc áo quần sang 
trọng lịch lãm, được học sinh, sinh viên 
coi như thần tượng. Sau 1975, tất cả thầy 
cô cũng giống như trò và dân nghèo đứng 
xếp hàng chờ mua  hàng hóa thức ăn bằng 
tem phiếu,...tòm tem mỗi người vài con 
cá, vài ba lạng thịt, một chút bột ngọt, một 
gói đường, gói muối, vài thước vải...Thật 
không còn vẻ cao quý uy nghiêm. Tất cả 
đều bị đảo lộn, thay đổi, vàng thau lẫn lộn 
khiến cho tôi cảm thấy rất đau lòng xót xa.

Sinh viên chúng tôi hồi đó đi học đến lớp 
cho có mặt vậy thôi, phần lớn đầu óc chỉ 
nghĩ đến những chuyện cơm áo gạo tiền, 
vượt biên, vượt biển...Những năm học YK 
của tôi là đúng vào cao trào vượt biên. Cứ 
vài ba hôm là thấy biến mất vài người, cả 
thầy lẫn trò, khiến ai cũng hoang mang, 
không có đủ tinh thần tập trung vào chuyện 
học hành nữa. Bản thân tôi hai lần suýt 
bị bắt vì đi vượt biên không thành công 
nhưng may mắn là không bị công an còng 
tay vào lao Thừa Phủ như các anh chị của 
tôi. Dù vậy, chúng tôi không bao giờ từ 
giã giấc mơ vượt biên và đi ra khỏi cái đất 
nước của chế độ “từ vượn lên làm người”.

Suốt những năm trong YKH, chắc là vì 
không có duyên được làm dâu hay là vì cái 
lý lich dính líu đến “Mỹ Nguỵ”, nên tôi 
không có những mối tình, kỷ niệm sâu đậm 
nào với các chàng trai YKH (Lúc bấy giờ 
yêu nhau cũng sợ liên lụy nếu người mình 
yêu có lý lịch “xấu”). Bây giờ ngồi nghĩ lại 
cũng thấy thật ư là buồn cười và tiếc cho 
cái tuổi hoa mộng 18-25 là tuổi đẹp đẽ nhất 
đời người nhưng đã qua đi một cách khá 
lặng lẽ. Thời kỳ hậu chiến đó là lúc mà kẻ 
thắng trận đã manh tâm trả thù, hành hạ, 
phân biệt đối xử kẻ bại trận và người dân ở 
bên kia khác chiến tuyến. Tất cả phải chịu 
mọi cực hình, bế tắc, tuyệt vọng. Dù sao 
nếu so với nhiều người phải đi tù cải tạo, 
bị thương tật, chết chóc thì hoàn cảnh của 
tôi vẫn còn may mằn và tốt đẹp hơn nhiều.
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cả là một đời sống nghèo nàn, khổ cực và lạc 
hậu từ vật chất đên tinh thần của đời sống miền 
thôn quê khác biệt với Huế, dầu chỉ cách nhau 
vỏn vẹn 32 cây số. Bệnh viện Phú Lộc khá lớn 
khoảng trên 200 giường, chăm sóc cho dân 
chúng từ Nong, Truồi về đến Lăng Cô, qua Vinh 
Hiền, Vinh Lộc,... tương đối có đủ các chuyên 
khoa cơ bản Nội Ngoại Sản Nhi và Cấp cứu.

Lúc đến nhận nhiệm sở thì tôi là người bác 
sỹ thứ hai của bệnh viện. Nghe nói trước đó 
cũng có vài đàn anh, đàn chị về làm nhưng 
chỉ được vài tháng là tất cả đều bye bye, có lẽ 
không chiu được những khó khăn gian khổ và 
buồn chán ở đây. Thời đó nhà dân và ngay cả 
trong Bệnh Viện đều không có điện, không có 
nước, không có nhà vệ sinh, nhà tắm. Sau 3 
giờ chiều, bệnh viện, chợ búa, công sở, trường 
học đều đóng cửa. Những sinh hoạt trong gia 
đình cũng tạm ngừng lại, mọi người chuẩn bị 
lên giường để ngủ sớm vì không có đủ dầu hoả 
để thắp đèn. Bệnh viện dù khá lớn nhưng chỉ 
chữa trị những bệnh tật và vấn đề đơn giản mà 
thôi, hầu hết những bệnh nặng hay cần mổ xẻ 
lớn thì đều chuyển lên bệnh viện Trung ương 
Huế. Cái khổ tâm là có những gia đình, những 
bệnh nhân nghèo mà phải di chuyển từ những 
vùng rất xa xôi, qua nhiều chặng đường với 
nhửng phương tiện đi lại rất khó khăn như qua 
phà, qua sông, thuê xe.... Nếu chẳng may bị từ 
chối vì không đủ điều kiện và khả năng chữa 
trị, gia đình phải tự túc đi từ bệnh viện Phú 
Lộc chuyển lên bệnh viên Huế. Có nhiều hoàn 
cảnh khá thương tâm, người dân phải bán hoặc 
cầm nhà cửa ruộng vườn để lo chạy chữa thuốc 
men, cấp cứu cho người thân vì chi phí quá lớn.

Có lẽ cũng như các huyện khác, bệnh viện 
Phú Lộc thiếu thốn mọi thứ từ thuốc men, 
dịch chuyền, máy móc, nhân lực…. Mỗi 
lần mổ xẻ thì phải lấy nguồn điện từ bình 
xe hơi mà bệnh viện chỉ có một chiếc xe 
nhỏ, có những tình huống rất bi đát, cười ra 
nước mắt như trong lúc mổ thì bình điện của 
xe bị hết thế là phải chuyển bệnh nhân lên 
bệnh viện Trung Ương Huế tiếp tục ca mổ.

Năm 1981 tôi tốt nghiệp YKH, một lần 
nữa không áo không mũ, không kèn không 
trống, không có mảnh bằng lận lưng, chỉ có 
một tâm trạng buồn chán, bất an, vô vọng 
như một số các bạn khác cùng khóa, không 
có nhiệm sở vì lý lịch “không tốt”, không 
nhân thân cách mạng, không biết đường 
dây để chạy chọt. Có một bạn vì lỡ nói một 
câu “Tôi yêu nước Việt Nam nhưng không 
yêu XHCN” mà phải bỏ nghề thầy thuốc, vì 
không được trưng dụng. Ngược lại, những 
thành phần dính líu đến “cách mạng” thì 
được uu đãi, có nhiệm sở tốt, nắm giữ 
những chức vụ quan trọng trong các bệnh 
viện hoặc cơ sở y tế tại Thành phố Huế.

Sau hơn một năm lận đận với chuyện 
nhiệm sở và nhờ có người mách bảo, mẹ 
tôi với “đồng tiền khôn đi trước” đã giúp tôi 
về nhận nhiệm sở và làm việc không lương 
ở huyện Phú Lộc . Huyện Phú Lộc là một 
huyện lớn dọc theo Quốc lộ 1 nằm phía Nam 
của tỉnh Thừa Thiên Huế, với cảnh vật sông 
nước hữu tình, núi non hùng vĩ, tài nguyên 
biển cả trù phú vô tận. Hai ngọn núi Bạch 
Mã và núi Truồi sừng sững dọc theo quốc lộ 
được cắt ngang bởi sông Hưng Bình với dòng 
nước trong xanh lờ lững đã tạo nên một cảnh 
trí vô cùng độc đáo mà ca dao đã nói đến:

Núi Truồi ai đắp mà cao,
Sông Dinh ai bới, ai đào mà sâu
Nong tằm, ao cá, nương dâu
Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò. 

Hướng Tây quốc lộ là dãy núi Trường sơn, 
hướng đông tiếp giáp với Phá Tam Giang:

Ai đưa ta đến chốn này
Bên kia là núi, bên này là sông 
 

Phú Lộc là một quê huơng thứ hai đã gắn 
chặt và để lại ấn tượng khá sâu sắc trong 
cuộc đời hành nghề bác sỹ của tôi từ 1982-
87. Phong cảnh đẹp nhưng bao trùm lên tất 
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Tôi là BS chuyên khoa Nội nhưng làm việc 
trong khoa Hồi sức Cấp cứu là khoa chính của 
bệnh viện. Còn tất cả nhưng khoa, bộ phận khác 
như Nôi, Nhi, Sản, Ngoại,... thì chỉ có các y sỹ 
chuyên tu điều trị. Nhưng nhiêm vụ tôi là Bác 
sỹ, phải chịu trách nhiệm bao quát cho tất cả 
các khoa, phòng khi ai cần hỏi ý kiến điều trị. 
Mang tên là khoa Cấp cứu Hồi sức nhưng thật 
sự là chúng tôi chỉ làm công việc cấp cứu sơ 
khởi rồi sau đó chuyển bệnh lên các tuyến trên 
vì rất nhiều những lý do đã trình bày ở trên. Hồi 
đó phương tiện giao thông không được an toàn 
mà Bệnh viện Phú Lộc lại nằm ngay dưới chân 
các đèo nguy hiểm như Hải Vân, Phước Tượng, 
Phú Gia nên chúng tôi thường nhận rất nhiều 
những bệnh nhân bị tai nạn giao thông, cấp cứu.

Ngoài điều kiện làm việc thiểu thốn, chỗ ăn 
ở của bác sỹ chẳng ra hồn. Tôi ở trong một căn 
phòng nhỏ sát vói khoa làm việc và nuôi thêm 
đứa con trai nhỏ một tuổi trong lúc chồng đang 
làm việc ớ Sài Gòn. Còn nhớ có những đêm 
trực toàn viện, tôi phải đi thăm bệnh nhân và 
bỏ con một mình trong phòng. Nó khóc thét lên 
đòi mẹ và làm ồn cả mấy căn phòng tập thể, 
khiến mọi người mất ngủ, tôi bị dũa te tua. Vào 
mùa hè, các giếng đều cạn tôi phải đi lấy nước 
thật xa. Niềm hạnh phúc của tôi lúc đó thật đơn 
giản là chỉ cần có một xô nước đầy, trước hết 
là để rửa đồ ăn uống và sau đó còn dùng đi 
dùng lại nhiều lần cho những việc khác như 
rửa ráy mặt mũi tay chân,...Mùa hè trời nóng 
như thiêu như đốt mà phòng ở cửa sổ không có 
song sắt nên không dám mở cửa, ngủ phải cởi 
hết áo quần mà vẫn không chịu nỗi sức nóng 
hừng hực . Hầu như đêm nào tôi cũng phải thức 
suốt đêm để quạt cho con ngủ. Mùa đông thì 
lại càng thê thảm hơn, vì cái lạnh buốt giá từ 
rừng núi thổi về, mà cái mền mỏng rách nát 
nhiều chỗ không đủ sưởi ấm nên đã làm cho 
hai bàn chân của tôi bị viêm khớp, đau nhức dữ 
dội và không ngủ được. Không có phòng tắm 
cho nên tôi dùng tạm mấy tấm dừa để ngăn ra 
từ phòng ở và chổ làm việc, và chỉ dám tắm 
vào ban đêm mà thôi. Chổ tiêu tiểu cũng chỉ 
che chắn tạm thời gần ngay với phòng tắm, mổi 

lần gió thổi thì bốc mùi hôi thối nồng nặc 
cho cả khoa làm việc và khu nhà ở vừa rất 
mất vệ sinh vừa bị tra tấn bởi mùi hôi thối.

Không bao giờ tôi quên được cảm giác 
buồn bã, tê tái, khắc nghiệt, lạnh lẽo của 
những mùa đông ở Bệnh Viện Phú Lộc. 
Tôi và đứa con trai ngồi trong căn phòng 
xa khuất trong khu tập thể trên một ngọn 
đồi dõi mắt nhìn ra xa ngoài trời, mưa tầm 
tã suốt ngày đêm. Quang cảnh xung quanh 
Bênh Viện như một bức tranh u buồn, bất 
động với đồng ruộng, cây cối mịt mùng, 
lâu lắm mới thấy một bóng người hay xe 
cộ qua lại. Cuộc sống ở đây vốn đã u ám, 
buồn thảm, với những ngày mùa đông trời 
mưa thì lại càng da diết và sầu não hơn.

Sau năm 1975 các bác sỹ không được trả 
lương tiền làm việc mà chỉ sống nhờ vào 
tem phiếu để mua nhu yếu phẩm như thức 
ăn, vải vóc, với một tiêu chuẩn rất khiêm 
tốn không đủ sống qua ngày. Một trong 
những ngày vui của nhân viên bệnh viện là 
lúc các cửa hàng quốc doanh có bán thịt hay 
hàng hoá, không khí ở trong các khoa nhộn 
nhịp hẳn lên, mọi người hớn hở cố làm việc 
cho nhanh chóng để  tranh thủ đi sắp hàng 
mua đồ tem phiếu rồi chia nhau. Cũng còn 
may mắn vì ít ra được ăn thịt một tháng 
một lần. Thường khoảng một vài tháng 
thì tôi bồng con lên thăm gia đình ở Huế, 
nhân tiện mua thêm những vật dụng cần 
thiết cho đời sống và thuốc men để đi khám 
bệnh chui những vùng nông thôn lân cận 
vào cuối tuần để tăng thu nhập, và đáp ứng 
yêu cầu của bệnh nhân không có điều kiện 
đến bệnh viện (nhiều bệnh nhân không tin 
tưởng vào điều trị của các y sỹ trong bệnh 
viện). Hồi đó tất cả các bác sỹ không có 
được quyền mở phòng khám bệnh tư nhân.

Dầu chỉ cách Huế 32 km nhưng vấn đề đi 
lại thời đó thật là khó khăn. Mổi ngày chỉ 
có vài chuyến xe đò hầu hết rất cũ kỹ chạy 
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mạch thì ông lại cắm trực tiếp vào vùng cơ đùi 
của bệnh nhân khiến cho vùng này bị sưng lên 
và đương nhiên sau đó người bệnh nhân bị chết 
vì choáng ( shock) mất nước. Còn rất nhiều cái 
chết thương tâm oan uổng cho những số mạng, 
những mệnh đời không may của người dân được 
chữa trị dưới tay những người thấy thuốc của 
chế độ CS vừa ngu dốt và không có lương tâm.

Điều an ủi là người dân và những bệnh nhân 
ở Phú Lộc rất chân tình, mộc mạc và quý mến 
các bác sỹ, y tá...Thỉnh thoảng họ đem biếu cho 
bệnh viện những sản phẩm cây nhà lá vườn 
đôi khi là những củ khoai, củ sắn rất nhỏ bằng 
những ngón chân cái hay rau trái cà chua còn 
rất xanh, nhưng chúng tôi biết đó là cả một tấm 
lòng thương mến. Vì tôi là bác sỹ nữ độc nhất 
vô nhị và có thêm con mọn, nên được ưu tiên 
chút chút. Nhiều khi không đòi hỏi, nhờ vả, mà 
cũng được xách nước giùm, chẻ và hong củi 
ướt, đi chợ mua giùm đồ ăn, đôi khi còn được 
cho các món thức ăn rất quí như cá, tôm, cua, 
ếch, lươn...Đó là những phần thưởng tinh thần 
rất lớn đối với tôi, đã giữ chân tôi lại làm việc 
hơn 6 năm dài đăng đẵng trong những điều kiện 
khá khắc nghiệt. Nhiều khi nghĩ nhìn lại chặng 
đường dài mình đã ở Phú Lộc, tôi cảm thấy rất 
vui và tự hào đã giúp được người dân ở đây 
rất nhiều trong những vấn đề chữa trị bệnh tật, 
qua đó góp phần xoa dịu được phần nào những 
nỗi thống khổ của những mảnh đời bất hạnh.

Sau 6 năm làm việc gian khổ buồn nhiều hơn 
vui cuối cùng tôi cũng được chuyển vào làm 
việc ở một bệnh viện Sài Gòn theo diện chuyển 
hộ khầu theo gia đình. Hồi đó ở Huế mà vào 
làm việc ở các bệnh viện Sài Gòn còn khó hơn 
xuất cảnh đi Mỹ vì phải cần quen biết, tốn kém 
tiền bạc lo lót…Tôi làm Khoa Cấp cứu Hồi 
sức người lớn (Intensive Care Unit) ở Bệnh 
Viện Nhiệt Đới,  là bệnh viện lớn nhất ở miền 
nam về các bệnh truyền nhiễm như viêm gan, 
sốt rét, dịch tả, sốt xuất huyết, thương hàn....
Bệnh viện có khoa nghiên cứu kết hợp với Anh 
Quốc để tìm cách dùng những phương pháp và 
thuốc men mới trong việc chữa trị cho các bệnh 

bằng than và chấm dứt trước 2 giờ chiều. 
Chỗ tôi ở rất xa trạm xe buýt nên mổi lần 
muốn lên Huế thì tôi bồng con đi bộ ra một 
đoan đường đất khá dài đứng chờ xe. Khi 
trời mưa hay vào mùa đông thì đất đỏ bám 
vào giày dép rất nặng và khó bước đi. Cho 
nên dân tình ở đây mới đặt cho Phú Lộc 
một cái tên rất dễ thương là đất mến khách. 
Có khi chờ rất lâu cả mấy tiếng đồng hồ 
để đón xe. May lắm thì mới bắt được một 
chuyến và khi xe dừng lại ở một đoạn rất 
xa thì 2 mẹ con phải chạy theo đến khi lên 
được thì mặt mày xanh lét không còn hơi 
sức nữa. Xe đò khi nào cũng đông khách, 
một tay bồng con, tay kia thì vịn trên trần 
xe, và chỉ đứng một chân như chim cò, 
xung quanh thì ôi thôi, thúng mủng, gồng 
gánh, hàng hóa, tôm cá, mùi hôi và người 
chen chúc không có chỗ để mà thở vậy mà 
cuối cùng thì cũng lên đến nơi về đến chốn. 
Mổi lần đi xe đò lên về là mất cả mấy tiếng 
đồng hồ vì xe phải chờ khách ở trạm / bến 
xe rồi còn đón khách dọc đường, bao nhiêu 
khách cũng nhồi nhét cho đầy xe để tăng 
lợi nhuận. Khách đi xe biết vậy nhưng chỉ 
mong có phương tiện đi lại là mừng rồi.

Cái khó khăn về đời sống thì lâu dần cũng 
thích nghi được vì tôi là người giỏi chịu 
đựng, thích làm việc và thương dân miền 
quê nhưng cái khổ tâm và bực mình nhất và 
cũng là lý do khiến cho các bác sỹ đàn anh 
chị trước đây phải bỏ việc là phải đương 
đầu với hệ thống lãnh đạo, ban tổ chức 
bệnh viện của CS, vừa ngu dốt, độc tài và 
hám danh, hám lợi. Cả một đám y sỹ rừng 
Trường sơn chuyên tu, tại chức (dốt như 
chuyên tu, ngu như tại chức) mà lại đứng 
ra điều hành và làm công tác chuyên môn 
quyết định tối hậu đến sinh mạng con người. 
Mỗi lần nghĩ đến những cảnh mắt thấy tai 
nghe về cách làm việc và tay nghề cua đám 
y sỹ này tôi không khỏi rùng minh. Có lần 
một y sỹ chuyên tu chữa trị cho một bệnh 
nhân bị sốc vì dịch tả, thay vì phải chuyền 
nước và điện giải trực tiếp vào đường tĩnh 
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truyền nhiễm. Tôi tham gia rất nhiều những 
công trình nghiên cứu và đạt nhiều kết quả tốt, 
tìm ra được các thuốc mới để chữa bệnh sốt 
rét, thương hàn, Khi có những mùa dich, như 
dịch tả, sốt xuất huyết, v.v...thì đi công tác ở các 
tuyến huyện, xã ở những vùng sâu vùng xa. Tôi 
rất biết thân biết phận mình vì lý lịch gia đình 
cho nên không màng đến việc thăng quan tiến 
chức trong công việc và nghề nghiệp mà chỉ 
làm việc hăng say, cống hiến tài năng và tuổi 
trẻ của mình cho lý tưởng khoa học và phục 
vụ người bệnh để làm cho đời sống con người 
ngày một tốt đẹp hơn. Đây là thời gian hạnh 
phúc nhất trong cuộc đời bác sỹ của tôi. Có một 
kỷ niêm mà tôi vẩn còn nhớ mãi và rất đau lòng 
trong thời gian làm việc ở khoa HSCC. Lúc đó 
tôi tiếp nhận điều trị cho cả một gia đình ở vùng 
kinh tế mới bị sốt rét ác tính. Vì khi chuyển đến 
khoa trong tình trạng bệnh quá nặng, nên dù 
được chữa trị tối đa nhưng cả gia đình gồm 2 
vợ chông và 3 đứa con nhỏ đều không qua khỏi 
bàn tay của tử thần. Dù vẫn thường xuyên thấy 
nhiều cái chết của bệnh nhân trong khoa HSCC 
nhưng trước cảnh tượng đó tôi đã bị sốc và qui 
trách nhiệm chế độ Cọng Sản là thủ phạm đẩy 
các gia đình lên vùng kinh tế mới một cách 
vô trách nhiệm, không có sự chuẩn bị về y tế 
hay những nhu cầu căn bản, tối thiểu cho đời 
sống, gây nên bao cảnh trớ trêu đau lòng như 
bệnh tật, tai nạn, chết chóc cho dân lành vô tội.

Về cuộc sống kinh tế của gia đinh tôi vì 
lương tiền của bác sỹ, kỹ sư hồi đó không đủ 
ăn sáng cho nên ngoài việc làm ở bệnh viện, 
tôi có mở thêm một phòng khám nhỏ để tăng 
thêm thu nhập. Lúc đó ở miền Nam chính 
sách về Y tế thoáng hơn các tỉnh miền Trung, 
cho phép bác sỹ được mở thêm phòng khám 
tư nhân do đòi hỏi về nhu cầu của bệnh nhân 
và xã hội mà bệnh viện nhà nước không cung 
cấp đủ. Mổi ngày đi làm việc từ nhà đến bệnh 
viện rất xa mà tôi phải còng lưng trên chiếc xe 
đạp cọc cạch dưới cái nắng gay gắt ở Sài Gòn. 
Do làm việc quá sức mà đời sống kinh tế của 
gia đình tôi vẩn không khá hơn, ăn uống không 
đầy đủ nên người tôi ngày càng ốm nhom ốm 

nhách như những người mẫu thời trang.

Cuối năm 1994 tôi định cư ở Mỹ theo 
diện đoàn tụ gia đình ở cái tuổi gần nửa đời 
người. Hành trang tôi mang theo chỉ một ít 
tiền lộ phí, một mớ kiến thức chuyên môn 
được đào tạo dưới XHCN, một hoài bão sẽ 
tiếp tục đóng góp công sức chứ không là 
một gánh nặng cho đất sẽ cưu mang tôi. Tôi 
ra đi với tâm lý không có gì để mất và một 
quyết tâm không thành công sẽ thành nhân 
trên đất khách quê người. Cuối cùng thì số 
phận củng đã mỉm cười với tôi. Vài lần có 
dịp về thăm lại gia đình ở VN tôi đều có ghé 
thăm các ngôi trường Đồng Khánh, YKH, 
các bệnh viện Phú Lộc, bệnh viện Nhiêt 
Đới để tìm lại nhửng kỷ niệm xưa và thăm 
lại bạn bè, các thầy cô, các đồng nghiệp. 
Khung cảnh và con người đều có thay đổi 
theo thời gian nhưng trường ốc thì vẫn cũ 
kỹ, cách sinh hoạt và điều trị trong các bệnh 
viện vẫn không thấy tiến triển, hay khá hơn 
dầu đã bốn chục năm qua, hỏi ra thì vẫn câu 
trả lời mà tôi đã đoán trước là” không có 
ngân quỹ, đang chờ”. Vũ như Cẩn. Riêng 
ở bệnh viện Phú Lôc tôi đã gặp lại những 
đồng nghiệp cũ, họ và người dân ở đây vẫn 
còn nghèo khó, cuộc sống vẩn còn tăm tối 
và bế tắc qua mấy thế hệ cha truyền con nối.

Tôi tự hỏi, chừng nào dân ta mới thoát 
khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu?  Có lẽ chỉ 
có khi nào mọi người biết quan tâm và 
tích cực góp tay vào việc xóa sạch mọi tội 
ác và những bất công đang xảy ra hàng 
ngày trên đất nước Việt Nam mà thôi.

Mộng Hoa YKH 15
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End of Life Care from the Perspective of a Hospitalist:  
How to Answer the Difficult Questions

As an Internal Medicine doctor at a small 
community hospital, I get the chance to 

see patients at all stages of life. The young 
dash in and out of the hospital, the infirmary 
that brought them through my doors leaving 
their body without a trace the second they step 
out. The elderly passes through with much 
more deliberation. They feel every bit of their 
stay, the unforgiving ER bed resting heavy on 
their bones, the repeated blood draws bruising 
their fragile skin, the long days dragging into 
disorienting nights asking for a familiar face. 
I’d like to say every patient that walks into my 
hospital walks out, but despite my best efforts, 
many do not.  Time is undefeated, and despite 
all the advancements in medicine, everybody’s 
time comes to an end.  As a doctor, I often find 
myself at the intersection of life and death, and 
just as often, I find myself at a loss for words. 
Who am I to advise a family on what to do with 
their dying father? What would I know of the 
future to tell them how much time they have 
left? Why would they place their trust in a com-
plete stranger whom until 5 minutes ago was 
unaware of their loved one’s plight? 

I have not yet found a good answer to these 
questions, but in my care of Mr. X, I found the 
answers to questions I have not yet thought to 
ask. The young can be treated with the subtle-
ty of a hammer, pounding away their illness-
es with antibiotics and procedures and their 
body is none the worse for the treatment. The 
old relies on the finely tuned edge of scalpel, 
every step balancing the risks of breaking down 
an already infirmed body with the benefit of 
giving them a few more precious moments with 
their family. Mr. X went through such a trial. 
He is a very pleasant 92 years old gentleman 
with advanced Parkinson’s and a bad heart, and 

when he presented with new atrial flutter, I 
knew he was in for a struggle. As his delir-
ium waxed and waned with the rapid flut-
tering of his heart, I saw his energy drain 
away day by day. His son had not had a 
talk with Mr. X about his end of life goals, 
and up until this hospitalization, there was 
not yet even a thought Mr. X might pass 
away. Every day his son and I sat in Mr. 
X’s room, and every day we watched help-
lessly as his life slowly sapped away. We 
sat and both asked ourselves the same ques-
tions that had plagued me in the past. How 
much time would he have left? How should 
we decide what to do if he cannot tell us 
what he wants? From a medical standpoint, 
there wasn’t much to debate, he was not a 
candidate for anticoagulation or cardiover-
sion, and his atrial flutter would stop when 
it wants to stop. From an ethical standpoint, 
there also wasn’t much to debate, he would 
be a great candidate for hospice care. I just 
had no idea how to start that conversation. 

In the end, it wasn’t me who started 
the conversation, it was Mr. X. The body 
is very good at saying what it wants to 
do, but in my zeal to figure out available 
medical options, I wasn’t paying attention 
to what his body was trying to say.  He 
spoke in so many words that he was ready, 
through the rapid palpitations in his heart, 
through the gleam of confusion in his eyes, 
through the way his skeletal frame rested 
like a sheet draped over the bed.  In the 
end, his body spoke more eloquently than 
I could ever could. I realized the decision 
of life and death is not mine to make, nor 
his son’s, but Mr. X’s. I cannot hope to 
predict how much longer he would live, 
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only Mr. X would know. And in the end, 
it would not matter how many medical in-
terventions we try, Mr. X’s body had made 
up its mind and all we can do is listen. As 
his son and I sat at Mr. X’s bedside, it was 
as if a weight had been lifted off his son’s 
shoulders. He had known as well, he just 
didn’t know how to start that conversation. 

Mr. X ended up going to hospice. I still 
see him every few weeks when I visit the 
nursing home. He is quite happy there. 
As much as there was to do in the first 92 
years of his life, there is still yet much to be 
done in the end to make him comfortable. 
I still talk to his son regularly to ensure we 
provide him the very best care. I still don’t 
know how to start a conversation about life 
and death or predict how long my patients 
would live, but now, I take a moment to look 
at my patient. I start by asking what their 
body is trying to say. I find that if I listen, and 
their family listens too, we get the answers 
to the questions we’re all too afraid to ask.

Dat Le, MD

Về đây nghe ấm nhân tình
Nghe đôi tim bạn, tim mình, nhịp chung
Những vòng tay, những khoát lưng
Những âu yếm giữ, những dùng dằng chia
            
Về đây nắng cũng theo về
Tiếng ai gọi với bên lề đợi nhau
Ngập ngừng, không ngập ngừng lâu
Nghìn câu tương ái là câu đón mời

Về đây người bốn phương trời
Ngồi nghe người đọc thơ người tâm giao
Một thời binh lửa lao đao
Một thời trôi giạt, quê nào quê hương

Về đây như nước với nguồn
Như chim về tổ, như buồn về vui
Hôm nay chợt trắng lưng đồi
Trăm con nhạn vượt trùng khơi họp đàn
 

                                                            
Trang Châu

Về đây
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Một Ông Ba Chuyện
B.S. Lê Cảnh Luận

Chuyện # 1: Diện “Hốt Rác”

Vào một tháng nào đó của năm 1979, sau 
khi sinh sống tại một hòn đảo nhỏ ở Ma-

laysia độ hơn 1 tháng, tôi được tàu UNHCR 
(UNITED NATION HIGH COMMISSIONER 
Of REGUGEES) đưa vào đảo Pulau Bidong, 
sau khi được chụp hình để làm thẻ tị nạn. Tôi 
tìm hiểu cách  thức để xin định cư ở Mỹ. Tôi 
được biết ngay là mình thuộc diện “hốt rác”, 
thành thử phải chờ đợi hàng năm trên đảo mới 
được đi định cư ở Mỹ.

Phái đoàn phỏng vấn của Mỹ đã chia người 
tị nạn ra làm 4 diện ưu tiên (ưu tiên 1, 2, 3, 
4). Ưu tiên 1 được định cư nhanh nhất, rồi đến 
ưu tiên 2 và 3. “Ưu tiên” 4, được dân trên đảo 
gọi mỉa mai là “hốt rác” vì phải chờ đợi hàng 
năm mới được phái đoàn Mỹ… hốt rác.  Thành 
phần diện 4 là những thành phần không có bà 
con ruột thịt ở Mỹ, không làm việc cho người 
Mỹ, sở Mỹ khi ở Việt Nam, và không đi lính 
VNCH. Các diện ưu tiên 1,2,3  thì được đi định 
cư ở Mỹ sau khoảng 4 tháng đến 9 tháng, nếu 
không bị trở ngại về giấy tờ.

Sau nầy số người vượt biên càng nhiều mà 
phần lớn là đến Malaysia, có lúc đảo Pulau 
Bidong chứa đến gần 50 ngàn dân tị nạn. Vì 
đảo đã quá tải, do đó Cao ủy tị nạn LHQ đã có 
chương trình chuyển thuyền nhân thuộc diện 
“hốt rác” qua trung tâm tạm trú LHQ ở bán đảo 
Bataan ở bên nước Phi Luật Tân. Một khi đã ở 
tại trại tị nạn bên Phi Luật Tân rồi, dân hốt rác 
sẽ được phái đoàn Mỹ nhận cho đi Mỹ trong 
một thời gian không quá 3 năm. Chuyển từ một 
trại tị nạn của một nước nầy qua một trại tị nạn 
của một nước khác là một việc làm không hào 
hứng chút nào, cho nên không ai muốn đi. Họ 
cố “bám trụ” ở đảo Pulau Bidong để chờ ngày 
được phái đoàn phỏng vấn Mỹ “chiếu cố”. 

Trong thành phần thuộc diện hốt rác cũng 
có một số thuộc thành phần trí thức. Họ 
là những Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư, Giáo sư 
khi còn ở Việt Nam. Để tránh tình trạng 
phải qua Phi Luật Tân, họ chỉ còn có một 
cách là xin đi định cư ở các nước khác. 

Có một phái đoàn Hòa Lan sang đảo để 
tuyển một bác sĩ sang Hòa Lan để chăm 
sóc về vấn đề Y tế cho người Việt Nam đã 
được phái đoàn Hòa Lan nhận từ trước. Bác 
sĩ Trần Phước Thọ (chồng của Bác sĩ Túy 
Lan) đã… “trúng tuyển”, và đã được đi Hòa 
Lan ngay sau đó. Ai cũng cho là B.S Thọ 
có nhiều may mắn. Anh Thọ đến trại Pulau 
Bidong sau tôi một thời gian, anh đi một 
mình, để lại ở Việt Nam vợ và con gái nhỏ. 
Có lẽ anh anh muốn đi định cư sớm để xin 
bảo lãnh cho vợ con của anh. Anh Thọ có 
cho tôi biết là phái đoàn đã hứa với anh là 
sau khi làm việc cho người Việt tị nạn ở 
Hòa Lan một thời gian, anh sẽ được họ can 
thiệp để được chính thức hành nghề Bác sĩ 
ở Hòa Lan.

Một ngày nào đó, ông Peter Woodrow, 
người Mỹ, thuộc cơ quan Cao ủy tỵ nạn đã 
đáp lời yêu cầu của hội Hồng thập tự Mã Lai 
MRCS qua đảo Pulau Bidong để tuyển 2 
Bác sĩ Việt Nam hiện đang ở đảo muốn tình 
nguyện qua làm việc ở trại Kota Baru. Trại 
Kota Baru là một trại tị nạn rất nhỏ nằm ở 
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hỏi về trường hợp của hai chúng tôi. Ông đã trả 
lời tôi. Trong thư đề ngày 8 tháng 2 năm 1980, 
ông viết: “…. I have been following your prog-
ress, and be assured that you will not be forgot-
ten. The American Delegation is aware of your 
case. I spoke with friends on the interview team 
before I left (for USA). Apprarently, the State 
Department people who make the decisions in 
Kuala Lumpur about such cases as yours did 
NOT approve considering a special treatment 
for you so that you can go straight to the United 
States avoiding the Philipines… So, my two 
fine friends, it may be that you will have to go 
to the Philipines anyway. In any case you will 
not be delayed longer because you have volun-
teered to go to Kota Baru. There is still a little 
hope that the US delegation will help you…” 
Tôi đưa bức thư của ông Woodrow cho BS. 
Hùng xem. Anh giải thích cho vợ nghe. Anh 
cho tôi biết tối hôm đó vì quá tuyệt vọng nên 
chị đã khóc. Tránh trời không khỏi nắng. Thế 
nào cũng phải đi Philipines thôi. Ít nhất cũng 
phải 3 năm nữa mới được định cư ở Hoa Kỳ. 
Thật là gian nan!

Lúc sau nầy, có một vụ kiện gì đó ở trên 
Kuala Lumpur liên quan đến trại tị nạn ở 
Kota Baru. BS. Hùng, trưởng ban Y tế phải 
lên Kuala Lumpur để làm nhân chứng. Anh ở 
lại trên Kuala Lumpur một tuần lễ. Trong lúc 
đó, ở dưới trại Kota Baru, có một phái đoàn 
Úc đến trại để phỏng vấn. Chị Hùng thừa cơ 
hội đã bồng bế các con lên gặp phái đoàn. Chị 
đã được toại nguyện. Gia đình chị được chấp 
nhận. Thật tình mà nói, tôi rất mừng cho gia 
đình anh chị. Gia đình anh chị với ba người 
con còn nhỏ, sống ở trại tị nạn đã hơn 2 năm 
rồi, nay lại còn sang Philippines sống thêm 3 
năm nữa, thì lâu quá. Còn phần tôi thì khác. 
Tôi độc thân và cũng có tham vọng qua Mỹ 
để hành nghề trở lại, nên tôi cố “bám trụ”.

Sau nầy,  vì số người đi định cư gần hết, mà 
phần lớn là qua Mỹ, nên trại Kota Baru chỉ còn 
lại vài chục người, do đó Cao ủy tị nạn LHQ 
quyết định đóng cửa trại. Số còn lại trong trại 

trong đất liền. Vì các bác sĩ ở trong trại đã đi 
định cư gần hết, nên họ cần Bác sĩ để thay 
thế. Bác sĩ Mai Thế Hùng (YK Sài Gòn) và 
tôi đã xin tình nguyện đi. Bác sĩ Nguyễn 
Duy Cung lúc đó làm trưởng trại đã tổ chức 
một cuộc tiễn đưa khá trọng thể. Các loa 
của trại đã phát ra những lời ca tụng chúng 
tôi. Khi lên tàu, dân chúng đứng ven biển để 
chào tiễn biệt. Sau này, trong cuốn hồi ký 
“Đời Y Sĩ trong Cuộc Chiến Tương Tàn” ở 
trang 322, Bác Sĩ Cung có viết: “Trại tị nạn 
Pulau Bidong còn gởi Bác sĩ đến làm việc 
tại các trại tị nạn khác như Kota Baru theo 
yêu cầu của cơ quan MRCS.”

Sau khi về Kota Baru một thời gian,  anh 
Bác sĩ cũ cuối cùng của trại đã cùng gia đình 
đi định cư ở Mỹ nên Bác sĩ Mai Thế Hùng 
thay thế làm trưởng trại, còn tôi được làm 
trại phó. Tôi còn nhớ trong tập tiểu thuyết 
Giòng Sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất 
Linh, có một tập nhan đề là “Chi Bộ Hai 
Người”. Trong ban điều hành của trạm xá 
Sick Bay ở trại Kota Baru lúc đó chỉ có 2 
người: BS. Hùng và tôi. Bác sĩ Hùng là một 
con người bạch diện thư sinh, người anh 
nhỏ con, hiền lành, và rất tốt bụng. Anh tốt 
nghiệp YK Sài Gòn khóa 72 hay 73 gì đó. 
Anh có 3 người con, 2 gái, 1 trai còn nhỏ. 
Anh chị cho tôi ăn uống free trong thời gian 
gia đình anh chị ở trại Kota Baru (hơn 1 
năm rưỡi). Tuy ở diện hốt rác, nhưng anh 
vẫn kiên trì để được đi định cư ở Mỹ. Anh 
cho là ở Mỹ có nhiều cơ hội để hành nghề 
trở lại hơn các nước khác. Anh không muốn 
đi định cư ở nước Úc, vì anh cho là lấy lại 
bằng hành nghề ở Úc rất khó khăn. Anh có 
cho tôi biết khi còn ở đảo Pulau Bidong, 
một phái đoàn Úc đã chấp nhận gia đình 
anh, nhưng cuối cùng anh đã từ chối.

Lâu quá rồi mà chẳng thấy phái đoàn Mỹ 
mở hồ sơ, tôi quyết định dùng tiếng Anh 
“xí xô, xí xa” của tôi để viết một bức thư 
gởi lên Kuala Lumpur cho ông Woodrow 
(người đã đưa chúng tôi đến Kota Baru) để 
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phần đông thuộc diện hốt rác sẽ phải qua Phil-
ippines, còn lại một số ít có tiêu chuẩn để đi 
Mỹ sẽ được phái đoàn Mỹ tiếp tục phỏng vấn.  
Có một lần phái đoàn Mỹ đến trại để tiếp tục 
phỏng vấn cho những người thuộc diện ưu tiên. 
Danh sách được đọc lên trên những cái loa của 
trại. Lạ lùng thay, tên của tôi được đọc lên đầu 
tiên. Được phái đoàn Mỹ phỏng vấn thì được đi 
Mỹ định cư.

Chuyện # 2: Nghề Đóng Fliers

Vào tháng 7 năm 1983, tôi được chương trình 
CETA Training Program cho tiền để học 1 khóa 
tại Kaplan Center ở Minneapolis, Minnesota. Họ 
cũng cho tôi tiền để mua một số sách y khoa. Thời 
gian học là 6 tháng. Thi ECFMG vào tháng 12. 

Tôi gặp BS. Nguyễn Hoài Đức ở Kaplan 
Center. BS Đức qua Mỹ mấy năm về trước. Anh 
đã đỗ ECFMG và hình như anh đang làm Res-
idency tại một bệnh viện của trường Đại Học 
Minnesota. Anh đến Kaplan học để thi FLEX. 
Anh Đức là một người hiền hòa, dễ mến, và 
hiểu biết. Anh đã từng là Chủ tịch Y sĩ đoàn 
khi còn ở Việt Nam. Anh rất thân với ông Giám 
đốc của Kaplan Center ở Minnesota. Gặp anh, 
dầu không quen biết nhau từ trước, anh cũng 
rất mừng vì có bạn. Chúng tôi thường ra ngoài 
để nói chuyện với nhau hơn là ngồi vào bàn để 
nghe tapes. Tôi học rất chậm. Cố gắng nghe để 
hiểu cả y khoa lẫn Anh văn. Vì không nghĩ là 
mình sẽ đậu trong kỳ thi tới, nên tôi học từ từ, 
không vội vã. Thấy tôi học quá chậm nên có lần 
anh Đức nói: “Anh học chậm như vậy, làm sao 
mà kịp để đi thi kỳ tới!”

Dầu học chưa đến đâu, tôi vẫn đi thi ECFMG 
vào tháng 7. Tôi đi thi để lấy kinh nghiệm. Vả 
lại, CETA cho tiền để đóng học phí để học và 
cả lệ phí để đi thi. Không đi thi, thì kể như bỏ.                                                                                                                                              
Kỳ thi đó tôi trả lời phần nhiều là theo xác suất, 
phần ít là do sự hiểu biết, nên không thể đậu 
được. Score của tôi là 73. Tuy là con số khá 
khiêm tốn, nhưng tôi cũng thấy phấn khởi và 
tin rằng mình có thể đỗ trong kỳ tới. 

Sau nầy tôi có nhận xét là các kỳ thi 
ECFMG về phần y khoa lúc đó không khó 
mấy nếu so với những kỳ thi bằng BS tương 
tương sau nầy. Thành thử, theo tôi, đối với 
những “professional” MD, nếu khá tiếng 
Anh, thì chỉ cần học tại Kaplan 1 khóa là đỗ, 
mà số điểm có thể lên đến 80 hay cao hơn. 
Trái lại đối với những “lay” Doctors như tôi, 
thì cần một thời gian lâu hơn. Vì phải học lại 
để thi, tôi cần tiền để trả học phí. Anh Đức 
thấy nỗi băn khoăn của tôi và anh tìm cách 
giúp đỡ. Một hôm anh Đức dẫn tôi vào văn 
phòng của ông Giám đốc Kaplan. Có lẽ BS 
Đức đã kể hoàn cảnh của tôi cho ông ta nghe 
rồi nên sau khi ngồi xuống ghế, ông Giám 
đốc vào đề ngay và đưa ra đề nghị: Tôi phải 
đi dán quảng cáo của Trung tâm Kaplan tại 
các địa điểm ở trường Đại học Minneso-
ta, mỗi tuần 3 buổi sáng, để đổi lại, tôi sẽ 
được học thêm một khóa tại Kaplan miễn 
phí. Một đề nghị mà tôi không thể từ chối. 

University of Minesota là một trường Đại 
học công lập lớn nhất của tiểu bang Mine-
sota. Số sinh viên lên đến 40 ngàn. Ngôi 
trường nằm ở bên bờ sông Mississippi. 
Campus của trường thì rộng mênh mông.
Tôi chọn sáng thứ Hai, thứ Tư, vàThứ Sáu 
để đi dán quảng cáo. Mới đầu thì còn bỡ 
ngỡ, sau thì quen đi. Tôi chọn những phân 
khoa mà sinh viên thường đến học ở Kaplan 
như Y khoa, Luật khoa làm ưu tiên. Công 
việc làm ăn tiến triển khả quan và trở thành 
routine. Về sau tôi có nhận xét là những 
tờ quảng cáo của của tôi có một đời sống 
không lâu, chỉ một, hai ngày là bị ai đó xé 
mất. Tôi để ý tìm xem ai là thủ phạm. Thì 
ra những kẻ tháo dỡ những tờ quảng cáo 
của Kaplan không ai khác hơn là chính là 
những ông Security của trường. Tôi tạm 
ngừng công việc dán quảng cáo một thời 
gian để tìm hiểu nguyên nhân. Nếu nhìn 
cho kỹ các tờ quảng cáo khác, tôi thấy có 
đóng một khuôn dấu bằng mực đen và có 
một chữ viết bằng tay: “Approved”.  Sự 
việc này đã đưa tôi đến một trình trạng khó 
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mặt để đi thì tôi gặp ngay một bà security đứng 
ngay phía sau lưng của tôi. Bà nầy lạ đối với tôi.
Tôi chưa thấy bà bao giờ. Bà tưởng tôi không 
biết tiếng Anh, nên bà chỉ ngón tay trỏ của bà vào 
cái poster ở bên cạnh tấm biển của Kaplan, rồi 
bà gõ, gõ vào cái khuôn dấu có chữ “approved” 
cho tôi xem. Tôi nói yes, yes, ok, ok, rồi bỏ đi.

Một hôm tôi đang ngồi nghe tape thì ông 
Director mời tôi lên văn phòng của ông. Tôi 
thấy BS Đức ở đó. Ông Giám đốc cám ơn tôi 
về việc đã giúp ông trong việc dán quảng cáo, 
và ông quyết định chấm dứt nhiệm vụ của tôi. 
Ông nói ngay là tôi vẫn được học tiếp cho 
đến ngày thi. Trước khi ra cửa, ông đưa cho 
tôi một phong thư trong đó có 1 cái check 100 
dollars của Kaplan Center. Tuy thế, tôi cảm 
thấy không vui, vì tôi đã “yêu” cái nghề đóng 
Quảng cáo rồi. Tôi tự cho như mình bị “laid 
off” và số tiền 100 đồng đó là tiền bồi thường.

Ông Director của Kaplan là một người Mỹ 
gốc Do Thái. Ông độ trên 30 tuổi, còn độc thân. 
Ông có một khuôn mặt của một người vùng 
Trung Đông. Tóc ông màu đen và gợn sóng. 
Ông khổ người trung bình. Giọng nói của ông 
khàn khàn. Dáng đi của ông lúc nào cũng hấp 
tấp, chúi về phía trước. Đi mà giống như chạy. 
Tôi nghe BS Đức nói là ngoài cơ sở Kaplan, 
ông còn một cơ sở làm ăn khác nữa.

Kỳ thi ECFMG tháng 7 năm 1983, vì tôi có 
chuẩn bị, nên làm bài thi rất khá; tôi tin là tôi 
sẽ đậu. Một tháng sau, không có kết quả vì kỳ 
thi ECFMG bị hủy bỏ (nghe nói đề thi đã bị 
lộ). Một kỳ thi khác được thay thế vào tháng 
11 cùng năm. Kết quả tôi đỗ phần Medicine với 
score 78; phần English Test: Failed.

ECFMG test vào tháng 11 năm 1983 hoàn 
toàn khác hẳn với ECFMG lúc trước về hình 
thức lẫn nội dung. Vì quá mới, bài vở của 
Kaplan chưa được cập nhật hóa, nên những câu 
“tủ” của Kaplan có rất ít trong bài thi. 

xử. Hoặc là cứ tiếp tục làm phận sự nhưng 
phải dè dặt hơn hay là cho ông Giám đốc 
của Kaplan biết. Nếu cho ông ta biết thì ông 
có thể bảo tôi ngừng công việc. Như thế, 
việc học hành của tôi có thể bị trở ngại. Thế 
nên tôi chọn giải pháp thứ nhất. Có thể U of 
M không cho người ngoài vào đóng những 
tờ flyers ở trong campus của mình, hay là 
muốn được “approved” thì phải đóng một 
lệ phí nào đó. Tôi không biết. Đằng nào tôi 
cũng có thì giờ để thay thế những tờ flyers 
đã bị tháo dỡ đó.

Từ đó tôi dè dặt hơn. Lúc đầu tôi tập trung 
vào những phân khoa chính, nay tôi đổi địa 
bàn hoạt động qua các phân khoa khác mà 
tôi cho là có ít sinh viên đi học luyện thi. 
Dầu sao đi nữa thì “word of mouth” cũng 
có thể đến tai các sinh viên ở các phân khoa 
khác. Bởi vì đã gặp “sự cố” rồi, và phải vật 
lộn với các Security của trường, nên tình 
hình lúc đó rất “căng”. Cho nên những ngày 
“làm ăn” suôn sẻ, tôi thấy sung sướng. Mỗi 
lần gặp trở ngại, chẳng hạn như bị đụng đầu 
với mấy ông Security mà mình đã cố tránh, 
những lần như vậy, thì công việc dán quảng 
cáo của tôi phải tạm ngưng vì tôi không 
nuốn khiêu khích họ. Do đó, tôi thấy buồn 
và “depressed”. Tôi coi như một thất bại. 

Thế rồi tôi cho công việc dán quảng cáo 
của tôi quan trọng hơn việc học thi ECFMG 
của tôi. Nghề dán quảng cáo là chính, còn 
học để đi thi là phụ. Dầu sao đi nữa, cuộc 
chiến “ai thắng ai” với mấy ông Security 
cũng dễ hơn là ngồi nghe tapes ở Kaplan 
Center. Tuy nhiên, tôi không bao giờ thách 
thức họ, tôi chỉ muốn hoàn thành công tác 
mà thôi. Nhịp sống của tôi lúc đó căn cứ 
vào lượng Adrenaline tiết ra ở trong người, 
vui hay buồn cũng do đó mà ra. Cả một đời 
với nhiều thất bại, nên việc thắng các ông 
Security cũng đã làm tôi lên tinh thần và đã 
làm cho cuộc đời của tôi có ý nghĩa thêm 
lên. Một hôm đang loay hoay đóng mấy tờ 
flyers, đóng nhanh, tháo nhanh, khi quay 
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Thế là từ đó cứ mỗi tháng một lần, với cây 
bút chì 2B trên tay, tôi đi thi TOEFL. Tuy mỗi 
tháng một lần, cần mẫn và liên tục, vấn đề đỗ 
TOEFL, đối với tôi, không phải là vấn đề của 
tháng mà là vấn đề của năm.

Chuyện # 3: “Everyone Has Its Destiny”

Vào đầu năm 2004, tôi đã làm việc cho 
Tulare County đã được 9 năm. Để có tiền 

hưu bổng, điều kiện ‘ắt có và đủ’ là phải làm 
việc từ 10 năm trở lên và phải 55 tuổi trở lên. 
Về tuổi tác thì tôi luôn luôn “thặng dư”, còn 
số năm làm việc thì tôi còn thiếu. Phải đợi đến 
ngày 16 tháng 11 năm 2004, tôi mới đủ 10 
năm.  Vào khoảng tháng 3 năm đó, Hùng có 
cho tôi biết chỗ làm hiện thời của Hùng (The 
Fairview Developmental Center ở thành phố 
Costa Mesa) có open một position và hỏi tôi 
có muốn apply không. Tôi nói “muốn”. Tuy vợ 
tôi phản đối vì muốn được lãnh lương hưu nếu 
được nhận. Muốn có pension thì phải đợi đến 
cho đến sau tháng 11 năm đó mới đủ 10 năm.

Từ lâu, tôi đã có ước mong được về làm cho 
Fairview. Hùng đã làm ở đó 6 năm rồi. Khi 
nào gặp tôi, Hùng cũng “than thở”: “Tau làm 
ở đây quá khỏe, giống như semi-retirement.” 
Tôi đâm ra thèm thuồng, nhưng vì “tài hèn, sức 
mọn” nên tôi không dám thổ lộ điều ước mơ 
của tôi cho Hùng biết. Nay được Hùng cho biết 
có recruitment, và khuyến khích tôi thì tôi nạp 
đơn liền. Kỳ thi vào làm việc ở Fairview lần đó, 
B.S. James Trần được nhận vào làm full time. 
BS. Trần khoảng trên 30 tuổi, là người Việt 
Nam, học Y khoa ở trường Mỹ, có board của 
Internal Medicine. BS. Michael K. và tôi được 
nhận vào làm MOD (Doctor of the Day), hay 
nói nôm na là Bác sĩ on-call, hay là BS trực. 

Đối với tôi, việc trực gác ở Bệnh viện Fair-
view cũng rất nhiêu khê. Trực trong những 
ngày cuối tuần và những ngày lễ. Một ca trực 
là 24 giờ, từ 8 giờ sáng ngày nầy cho đến 8 giờ 
sáng ngày hôm sau. Bạn Lê Cảnh Hoạt cũng có 
một thời kỳ làm MOD ở Bệnh viện Fairview. 

Nhà tôi ở thành phố Visalia, Tulare County, 
cách Bệnh viện Faiview, thành phố Costa 
Mesa khoảng 200 miles. Thành thử mỗi lần 
đi trực, thì như một bài hát của Việt Nam có 
nói “bốn giờ đi, lại thêm bốn giờ về”, cộng 
lại là tám tiếng. Thời gian trực là 24 tiếng 
nữa. Tổng cộng là 32 tiếng. Mỗi tháng tôi 
trực 2 lần. Trong thời gian trực thì phải ở 
ngay trong bệnh viện “nội bất xuất, ngoại 
bất nhập”.  Đây cũng là một kỷ lục về sự đi 
trực xa của tôi. Tôi không nghĩ các BS của 
Y khoa Huế, trong nước cũng như ngoài 
nước, có ai lại đi trực xa như vậy.

Tôi gặp BS. Michael K. trong những lần 
làm MOD. Dr. K. cũng như tôi, thi hỏng 
full time job, nhưng được làm MOD. Gặp 
nhau trong lúc giao ban. Ví dụ như khi 
tôi trực ngày thứ Bảy, mà phiên bác sĩ K. 
trực ngày Chủ nhật, thì chúng tôi phải gặp 
nhau vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật. 

Làm MOD được 4 tháng, thì vào khoảng  
đầu tháng 12 cùng năm, khi tôi đang ở 
Visalia, thì Hùng gọi tôi. Hùng nói ngay: 
“Mi làm MOD làm sao mà bà T.F. (Medical 
Director) cho tao biết là bà sẽ nhận Dr. K. 
làm full time, không phải mi.” Thế là mộng 
làm việc full time của tôi coi như đã chấm 
dứt. Trong vòng có hơn nửa năm mà Fair-
view đã recruited đến 3 bác sĩ: Dr. James 
Trần, rồi đến Dr. James Ferguson, nay lại 
thêm Dr. Michael K. Đây là một sự việc vô 
tiền khoáng hậu vì Fairview chưa bao giờ 
nhận vào một lần mà nhiều như vậy.

Vào buổi chiều ngày Christmas Eve năm 
đó tôi làm MOD. Phiên trực của tôi là từ 
buổi chiều ngày 24 tháng 12 từ 4:30 PM cho 
đến 8 giờ ngày hôm sau, tức là ngày Giáng 
sinh. Thường lệ thì khi tôi làm MOD, vì là 
làm ngày cuối tuần và những ngày lễ, nên 
tôi không gặp được Bác sĩ Director cũng 
như các bác sĩ làm full time trong bệnh 
viện, bởi vì ngoài giờ làm việc. Hôm đó, tôi 
đến bệnh viện sớm, khoảng 3:30 PM, nên 
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bị ám ảnh với cái khuôn dấu mực đen, nên tôi 
để ý xem anh xử dụng cái khuôn dấu đó vào 
việc gì. Mỗi lần viết notes vào charst của bệnh 
nhân, hay bất cứ hand writing nào của anh, có 
chữ ký là có đóng dấu. Tôi chưa bao giờ thấy 
anh ký tên mà không đóng dấu. Anh luôn luôn 
mang cái khuôn dấu của anh trong người, để 
trong bọc của chiếc áo choàng trắng. Có lần tôi 
thấy chiếc áo đó bị loang lổ vết mực đen ở phía 
dưới bọc áo. Tôi hỏi anh, thì anh bảo là anh 
quên đậy nắp cái khuôn dấu của anh.  Cũng có 
một vài lần tôi thấy anh đóng dấu mà không ký 
tên. Chẳng hạn như những ngày lễ lớn của Mỹ, 
anh thường tặng MOD hộp bánh ngọt mua ở 
Costco, anh dán một miếng giấy lên hộp bánh, 
anh đề tặng MOD, phía dưới chữ ENJOY!, anh 
đóng dấu nhưng không thấy ký tên. Có lẽ vì 
hộp bánh không quan trọng lắm.

Tôi luôn luôn thầm cám ơn BS. K., vì nhờ 
anh từ chối job offer mà tôi được thế chỗ. Việc 
nầy nhiều ý nghĩa hơn là sau khi tôi được nhận 
vào làm full time rồi thì sau đó Fairview không 
nhận thêm ai nữa. Nếu Dr. Kao nhận cái po-
sition mà bà TF đã offered cho anh, thì tôi đã 
không làm việc ở Fairview, và đời sống của tôi 
và gia đình sẽ khác đi. Rõ ràng là có sự thay 
đổi, tốt hơn hay xấu hơn thì chỉ có trời biết. 
Nhưng điều quan trọng là sự “satisfaction”. Tôi 
mong muốn được làm ở Fairview và đã được 
làm ở Fairview, và điều đó đã làm cho tôi thỏa 
mãn. 

Bác sĩ Micheal K. vẫn tiếp tục làm MOD 
cho đến mấy năm sau thì tôi không thấy anh 
làm MOD nữa. Đọc trong tờ Newsletter của 
Medical Board of California, trong mục Ad-
ministrative Actions hình như vào năm 2010, 
tôi thấy tên anh. Thấy điều kiện để được hành 
nghề Y khoa trở lại của anh khá gay go, mà nếu 
có được hành nghề trở lại thì cũng bị nhiều hạn 
chế, tôi buồn cho anh.

Dr. K., chúc anh may mắn.                                                                                                 

 Bác sĩ Lê Cảnh Luận

nhân viên còn làm việc. Dr. T.F. gặp tôi ở 
phòng Medical Staff lounge. Bà nói ngay là 
bà sẽ mở thêm một postion nữa vào tháng 
Giêng sang năm (2005) và bà bảo tôi về sửa 
soạn để thi. Tôi đi từ ngạc nhiên nầy đến 
ngạc nhiên khác. Đã tuyển Dr. K. mới đây, 
nay lại tuyển thêm một Doctor nữa. Tôi biết 
là Fairview đã đủ Bác sĩ rồi. Ngay cả việc 
việc tuyển thêm Bác sĩ K. cũng thừa.

Ở Fairview, mỗi bác sĩ phụ trách 2 Res-
idences, mỗi Residence có khoảng 25 đến 
30 bệnh nhân. Tất cả các trại đều có Bác sĩ 
cả rồi. Tuy nhiên bà Giám đốc nói thì phải 
tin. Tháng Giêng năm 2005, tôi đi interview 
lại. Trước đó vài ngày, tôi có gọi Hùng, thì 
được Hùng cho tôi biết trước là bà Giám 
đốc sẽ nhận tôi làm full time lần nầy. Sau 
nầy tôi được biết là sở dĩ bà TF mở kỳ in-
terview lần nầy bởi vì Dr. Micheal K. đã từ 
chối job offer của bà. Theo Hùng cho tôi 
biết thì lý do từ chối của Dr. K. là vì Dr. K. 
vừa mới được promotion ở chỗ đang làm 
việc, nên nếu bỏ ra đi thì thiếu thủy chung. 
Thực hư ra sao thì không ai biết rõ. Một 
điều rõ ràng là nhờ Dr. K. đã từ chối cái 
job offer nầy mà tôi đã được nhận vào làm 
ở Bệnh viện Fairview. Từ đó đến về sau, 
Fairview không còn open một position nào 
cho Bác sĩ cả. Tôi là người cuối cùng được 
nhận vào làm việc ở Fairview.

Dr. Michael K. là người Taiwan. Anh trẻ 
hơn tôi khoảng 10 tuổi. Nhà anh ở Irvine 
City nhưng làm việc ở tận trong Riverside 
City, nên phải mất 1 tiếng đồng hồ lái xe. 
Còn từ nhà anh đến Farview chỉ mất có 10 
phút lái xe. Anh người cao ráo, trắng trẻo và 
khá đẹp trai. Anh nói nhỏ nhẹ, nói tiếng Anh 
khá rõ ràng với một vài accent. Anh ăn mặc 
gọn ghẽ: thường thường anh mặc áo Orford 
màu nhạt, quần Khaki, và mang giày Bass. 
Trong bộ đồ nghề y khoa của anh, ngoài cái 
ống nghe, búa phản xạ, và nhiều vật dụng 
khác, anh còn có một khuôn dấu màu mực 
đen khắc tên anh: Michael K., MD. Vì tôi 
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Một buổi sáng giữa tháng Năm năm 2012, 
sếp đi họp về, ghé lại nói nhỏ: “Liên lạc 

với Vinashin để chuẩn bị cho một chiếc tàu 
sắp sửa ở Cam Ranh, và cũng chuẩn bị Travel 
Order hai ngày nữa mình đi họp với Phòng Tùy 
viên Quân sự tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội.” 
Hai ngày sau, hai thầy trò chúng tôi – từ Ship 
Support Unit Singapore, thuộc US Navy’s Mil-
itary Sealift Command - có mặt ở tòa Đại sứ 
Hoa Kỳ, Hà Nội. Viên Tùy viên quân sự đặc 
trách TQLC và Hải quân (1) đón và đưa chúng 
tôi lên tầng năm. Xin nói thêm, tòa Đại sứ có 
nhiều nhân viên người Việt Nam làm việc, 
nhưng chỉ ở tầng dưới, nhân viên người Mỹ có 
thẻ để nạp vào thang máy trước khi đi lên những 
tầng trên, tựa như các khách sạn có những tầng 
riêng dành cho VIP. Chúng tôi đã từng gặp 
và làm việc chung với các Tùy viên quân sự 
trước đây, nên chuyện trò tự nhiên, thoải mái. 
Nửa chừng, viên Tùy viên quân sự đưa ngón 
tay lên môi, ý bảo chúng tôi đừng thảo luận 
những vấn đề mang tính mật (classified), và ra 
dấu cho chúng tôi theo anh ta. Lách qua lách về 
một hồi như mê lộ với những cánh cửa sắt, mà 
mỗi lần qua là mỗi lần nhấn thẻ, bấm mã số, 
cuối cùng chúng tôi lọt vào một căn phòng nhỏ 
như lỗ mũi với hai máy điện toán. Sau khi đóng 
cửa xong, anh Tùy viên quân sự Hoa Kỳ - một 
Đại tá Lục quân người Mỹ gốc Việt (2) – mĩm 
cười nói “bây giờ mình có thể nói chuyện thoải 
mái.” Hoá ra, phòng này là một TSCIF (3).

Sự việc như sau: cuối tháng này, sẽ có một hội 
nghị An ninh Thượng đỉnh Á châu, được tổ 
chức ở Singapore. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Hoa Kỳ - ông Leon Panetta - sẽ tham dự. Sau 
đó, ông sẽ bay về Hà Nội bằng máy bay của 
chính phủ Hoa Kỳ dành riêng cho ông, để họp 
với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng 
Quang Thanh. Nhưng đến lúc này, mình mới 
biết phía Hoa Kỳ muốn thu xếp cho một chiếc 

Bộ trưởng LEON PANETTA và chuyến ghé thăm  
tàu Hải quân Hoa Kỳ ở vịnh Cam Ranh

tàu của Tổng cục Hải vận Hoa Kỳ (Military 
Sealift Command), chiếc USNS Richard E. 
Byrd (T-AKE 4) về sửa ở cảng Cam Ranh 
trong dịp này, để có cớ cho ông Panetta ghé 
Cam Ranh thăm tàu của Hải quân Hoa Kỳ 
vài giờ trước khi bay ra Hà Nội phó hội như 
chương trình đã định.

Mình cảm nhận có điều gì không ổn, tại 
sao lại kéo mình vào đây nên hỏi: “Vậy 
phía Việt Nam đã biết chuyện này chưa?” 
“Chưa”. Ông phó Tùy viên quân sự lắc đầu, 
cười cười. Ông nói thêm, “Chiều nay Ánh 
đi họp với Vinashin về chuyện sửa tàu, tụi 
này sẽ đi theo, và luôn tiện sẽ đề cập về 
chuyện này.” À ha, mình cứ tưởng ba cái 
chuyện này, Tùy viên quân sự Hoa Kỳ ở 
tòa Đại sứ đã liên lạc và làm việc với đối 
tác Việt Nam của họ ở Bộ Quốc phòng Việt 
Nam, hay từ tòa Đại sứ thẳng với Bộ Ngoại 
giao Việt Nam. Nhưng không, họ đi qua 
con đường “ngoại giao bán chính thức”.

Một giờ chiều hôm đó, cả đám đến văn 
phòng Vinashin nằm trên đường Ngọc 
Khánh họp bàn chuyện đưa tàu USNS 
Richard E. Byrd về sửa ở vịnh Cam Ranh. 
Cuộc họp rất chuyên nghiệp, đi lại những 
khâu đã từng đi qua, vì trước đó đã có sáu 
chiếc về sửa ở Cam Ranh, tính luôn cả 

USNS Richard E. Byrd đang thả neo ở vịnh Cam Ranh, tháng Sáu 
2012. Ảnh: HNA.
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chiếc đầu tiên về sửa ở quận 7, Sài Gòn 
năm 2009. Chuyện sửa tàu thực tế không 
cần thiết phải họp với ông Tổng Giám đốc, 
nhưng trong trường hợp này thì khác. Đại 
diện cho Vinashin lúc đó là ông Trương Văn 
Tuyến, đương kim Tổng Giám đốc thay cho 
ông Nguyễn Thanh Bình đang  đi tù, và 
ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc phòng 
Thương Mại của công ty. Phía Hoa Kỳ, thì 
mình là người chịu trách nhiệm trực tiếp 
trong chuyện sửa tàu lần này ở Việt Nam, 
nên cần trao đổi một số thông tin giữa hai 
bên. Sếp mở lời phi lộ, sau đó qua phần 
mình. Các vị Tùy viên quân sự ngồi im, 
lắng nghe. Chỉ sau khi chuyện sửa tàu và thủ 
tục cần thiết cần làm được thảo luận xong, 
mình ngồi vo tay, nhắp cà phê và nhường 
lời cho quý vị Tùy viên quân sự. Nói tóm 
tắt, mấy vị trình bày với hai ông TV Tuyến 
và NN Ánh ý định ghé thăm tàu của Mili-
tary Sealift Command đang sửa ở vịnh Cam 
Ranh của ông Bộ trưởng Leon Panetta, và 
họ yêu cầu Vinashin, chuyển đạt yêu cầu 
từ phía Hoa Kỳ lên văn phòng Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng. Hai ông TV Tuyến và 
NN Ánh nhận lời. Vì sao Văn phòng Tùy 
viên Quân sự Hoa Kỳ đi qua ngã Vinash-
in này để đánh tiếng với ông Thủ tướng 
Việt Nam mà không qua đường dây Tùy 
viên của họ qua Bộ Quốc phòng Việt Nam 
hay qua Tòa đại sứ Hoa Kỳ với Bộ Ngoại 
giao Việt Nam? Xin người đọc tự trả lời.

Chiếc du thuyền đưa ông Leon Panetta 
ra tàu USNS Richard E. Byrd.

Tàu hải vận USNS Richard E. Byrd đến 
vịnh Cam Ranh trước, bắt đầu sửa chữa 
những hạng mục trong hợp đồng. Vài ngày 
trước khi ông Leon Panetta ghé thăm tàu, 
đoàn tiền trạm của ông đã có mặt ở vịnh 
Cam Ranh, cùng với mấy vị Tùy viên quân 
sự Hoa Kỳ ở tòa Đại sứ từ Hà Nội vào, một 
vài vị từ Lãnh sự quán Sài Gòn ra, cùng 
một vài nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh 
Hoà làm việc với nhau, bàn thảo và chuẩn 

bị mọi mặt, nhất là vấn đề an ninh cho ông 
ta. Những cuộc họp xảy ra trên tàu, mình đều 
được mời tham dự, nhưng thấy hứa hẹn mình 
sẽ bị lôi vô chuyện không phải của mình, nên 
cố ý tránh. Việc ai nấy làm. Nước sông không 
đụng nước giếng. Xin nhắc, USNS Richard E. 
Byrd lúc ấy đang thả neo ở vịnh Cam Ranh, 
đi ra tàu hay vào lại bến cần tàu nhỏ đón đưa. 
Theo hợp đồng sửa tàu, Cam Ranh Shipyard sẽ 
cung cấp hai chiếc tàu chở khách (water taxi) 
có sức chứa 25 người mỗi lần chạy, chạy liên 
tục từ tàu vào bờ và chiếc kia từ bờ ra tàu hằng 
giờ để phục vụ thủy thủ đoàn từ sáu giờ sáng 
cho đến nửa khuya trong thời gian sửa chữa 
tàu. Nhưng đây là water taxi dành cho thủy thủ 
đoàn, không ông bà nào đến đây lấy sử dụng 
ngang xương cho họ được, cho dẫu đó là ông 
Bộ trưởng. Thứ hai, ông ta đi với cả đoàn Tùy 
tùng, cộng thêm phóng viên, nhà báo của cả hai 
bên, ước tính trên cả một trăm mạng, thì water 
taxi nào mà chở cho hết? Vậy thì cần thuê một 
chiếc tàu khách lớn để phục vụ việc đưa ông 
Bộ trưởng và phái đoàn ra thăm tàu, và đưa 
họ vào lại. Rất dễ, phải không nào? Thuê thôi!

Vấn đề là ai đứng ra thuê? Ai trả tiền? Không 
ai nghĩ đến chuyện này trước đây. Cả Văn phòng 
Tùy viên Quân sự của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà 
Nội lẫn phái đoàn tiền trạm của ông ta không 
ai nghĩ đến và có ngân khoản cho mục này. Chỉ 
một người có tiền sẵn trong tay là ông kỹ sư 
hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đang lo chuyện 
sửa tàu ở vịnh Cam Ranh! Thế là quay qua nắm 
người có tóc. Sự thường, sửa tàu ngắn hạn, ví 
dụ ước tính năm trăm ngàn Mỹ kim, thì người 
đứng ra giám sát chuyện sửa thường có trong 
tay khoảng vài ba chục ngàn hơn, hoặc cả trăm 
ngàn để lỡ độ đường, vì chắc chắn sẽ không 
tránh khỏi những việc phát sinh trong quá trình 
sửa chữa tàu. Nếu cần thì có sẵn, còn không thì 
vẫn còn đó, để tránh mất thì giờ. Đó là lý do 
mình có trong tay sẵn một số tiền. Nhưng tiền 
mình có là tiền để phục vụ việc sửa chữa tàu 
và những dịch vụ cần thiết cho thủy thủ đoàn, 
không thể dùng tiền này để thuê thuyền cho bất 
cứ ai, ngay cả ông Bộ trưởng. Xài không đúng, 
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vô tù lột lịch ráng chịu. Nên mình… tránh họ. 
Thỉnh thoảng trốn vào văn phòng của ông Kỹ sư 
Trưởng (Chief Engineer) của tàu, là một người 
Mỹ gốc Việt tên Vũ Trần, dân Santa Ana, anh 
này giỏi và thông minh nổi tiếng trong ngành.

Vậy đó, chuyện nhỏ thật nhỏ, nhưng nhức 
đầu cho mọi người. Sự việc cận kề. Cần thuê 
thuyền trước hai ngày để nhân viên an ninh còn 
kiểm tra, chạy thử, chùi rửa tàu… Mình ở cái 
thế có làm ngơ cũng không được. Mohamed 
không đi tìm núi, thì núi đi tìm Mohamed. Bị 
bà con “năn nỉ” quá, cầm lòng không đậu, nên 
mình nói: “Tôi có thể dùng ngân quỹ P&C 
(Port and Canal) để thuê chiếc du thuyền phục 
vụ ông Bộ trưởng Panetta trong chuyến viếng 
thăm này, nhưng cần một người đứng ra “bảo 
kê” nếu sau này bị audit và người ta phát hiện 
dùng ngân quỹ sai trái, thì làm chứng là tôi 
được phép làm thế.” Không một ai dám đứng ra 
bảo kê, vì ai cũng biết trên nguyên tắc, làm như 
thế là sai, nên điều yêu cầu của mình chạy về 
COMLOGWESTPAC ở Singapore trước, rồi 
chuyển qua 7th Fleet ở Yokosuka, Nhật Bản, 
tiếp là USPACOM ở Honolulu, Hawaii và sau 
cùng là Washington, D.C. Mình cũng chẳng 
cần biết ai là người hứa sẽ giải thích chuyện 
này nếu có vấn đề sau này, chỉ cần biết ông 
sếp cho hay là đã có người chống lưng cho 
từ D.C, fully documented - nên cứ tiến hành. 
Qua Cam Ranh Shipyard, mình thuê một chiếc 
thuyền chở du khách ở Nha Trang và điều ra 
Cam Ranh, thuyền lớn, đẹp, đủ chỗ chứa cho cả 
đoàn thoải mái. Xém một chút, mà ông Panetta 

phải đứng trên bờ mà nhìn ra tàu, chứ ra 
bằng cách nào đây? Không lẽ đi ké tàu 
của thủy thủ đoàn, để cả đoàn Tùy tùng và 
phóng viên nhà báo đứng nghiệp vụ từ xa?

Tiệc khoản đãi ông Panetta và phái 
đoàn trên tàu

Theo chương trình dự trù, máy bay riêng 
của ông Panetta sẽ đến phi trường Cam 
Ranh vào lúc trưa, và họ sẽ có mặt trên tàu 
ngay sau đó, khoảng cách từ phi trường 
về cảng không xa. Ước tính sẽ có khoảng 
chừng 120 người lên tàu, đang lúc trưa, trời 
nắng chang chang, khách cần một vài món 
ăn cầm tay lót lòng và nước giải khát trong 
thời gian thăm tàu. Nhưng ai sẽ lo? Ai sẽ trả 
tiền? Rồi cũng cứ núm thằng có tóc. Mọi 
người nhờ mình đánh tiếng với ông thuyền 
trưởng. Thuyền trưởng USNS Richard 
E. Byrd lúc đó là ông John Sargent, ngày 
xưa mình còn đi biển, đã từng làm việc 
với ông chung tàu một năm ở San Diego 
nên biết nhau khá rành. Sau khi mình trình 
bày, ông lắc đầu. “Ánh, tôi không ngân 
quỹ cho chuyện này, mà ba cái chuyện này 
cũng không phải là chuyện của tụi mình 
lo.” Tối đó về khách sạn Sun Rise, mình 
nhờ ma maison nói chuyện với nhân viên 
khách sạn, hỏi xem thử nếu mình thuê ban 
phục vụ của khách sạn lo thức ăn nhẹ, trái 
cây, nước uống cho 120 khách thì giá bao 
nhiêu. Khách sạn cho hay $1200 Mỹ kim, 
họ sẽ đặt bốn bàn tùy theo ý mình chọn chỗ, 
mỗi bàn có một cô mặc áo dài đứng tiếp 
và phục vụ khách. Mình gởi e-mail ra cho 
các sếp ngay khuya đó trình bày vấn đề và 
xin $1200 để lo, câu trả lời sáng hôm sau 
là “mình có ngân quỹ cho những việc như 
thế này, nhưng phải nộp đơn xin và mất 
bốn đến sáu tháng sau mới nhận được tiền.” 
Beng! Ma maison nói, “Thôi mình bỏ tiền 
túi ra lo chuyện ni cho xong kẻo kỳ quá.” 
“Nope! Lại càng tào lao, không ra cái thể 
thống chi!”

Du thuyền đưa phái đoàn ra thăm tàu. Ảnh: HNA
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Bộ trưởng Panetta nói chuyện cùng thuỷ thủ đoàn trên sân đáp 
trực thăng tàu USNS Richard E. Byrd, đứng sau ông là Thuyền 
trưởng John Sargent. Ảnh: HNA.

Sáng hôm sau lên tàu, vừa thấy mình, 
viên sĩ quan trực liền gọi ngay cho thuyền 
trưởng Sargent qua máy bộ đàm “Thuyền 
trưởng, ông Hồ vừa lên tàu.” Mình nghe 
ông nói qua máy “Nói ông Hồ ghé lại gặp 
tôi ở văn phòng.” Mình bước vào phòng, 
thấy ông đang ngồi ngửa người nhìn lên 
trần, hai tay vòng dưới đầu. Mình bước tới 
đứng gần cửa sổ, nhìn xuống vịnh. Trời 
trong xanh. Mặt vịnh phẳng lì phản chiếu 
ánh nắng sớm mai. Một vài ba thuyền đánh 
cá trở về cảng sau đêm đánh cá. Bên ngoài, 
một buổi sáng yên bình. Bên trong, hai 
người chờ nhau, chẳng ai thèm nói trước. 
Lát sau, ông nói, “Ánh, tôi sẽ lo chuyện 
đãi phái đoàn ngày mai. Ánh không phải 
lo lắng đến chuyện này nữa.” Mình hỏi: 
“John, tại sao bây giờ mới chịu nhận lời 
làm?” Thay vì trả lời, ông chỉ nhún vai.

Vậy đó, ngày ông Bộ trưởng và phái đoàn 
lên tàu, thuyền trưởng Sargent cho dựng 
lều trên sân đáp trực thăng, cho Steward 
Department sáng sớm nướng bánh sẵn, 
chuẩn bị trái cây, nước ngọt đãi khách. 
Có mấy cô trong Steward Department 
người Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ gốc Phi mặc 
đồng phục tiếp khách ở các bàn đựng đồ 
ăn nước uống, bàn nào cũng có một bình 
hoa, chẳng biết mua hồi nào, trông rất đẹp, 

trang nhã. Khách tha hồ thưởng thức những 
món ăn cầm tay “made in USA” chính cống, 
nguyên liệu từ Mỹ, do người Mỹ nướng ngay 
trên… tàu Mỹ. Một buổi chiêu đãi nhẹ nhàng, 
lịch sự, đầy đủ. Không thể chê, chỉ có khen.

Xém một chút nữa mà ông Bộ trưởng Panetta, 
bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ Claire Pierangelo (4) ở Hà 
Nội và phái đoàn uống nước rô-bi-nê trên tàu!

Bốn tháng sau gặp lại thuyền trưởng John 
Sargent ở Subic Bay, Phi Luật Tân, hỏi ra 
mới biết, John giận ông sếp của mình, nên 
nỗi chướng làm khó mọi người chơi. Nói để 
biết, một khi ông thuyền trưởng không muốn 
làm cái chuyện không nằm trong chức năng 
của ông, thì ngay cả thánh Ala, Chúa, Phật 
chi cũng chịu. Và một khi ông đã thích và 
muốn làm, thì làm không đẹp không ăn tiền. 
Chớ giỡn mặt với mấy bố thuyền trưởng!

Trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: HNA.

Thủy thủ đoàn và ông Bộ trưởng

Cuộc viếng thăm tàu USNS Richard E. Byrd 
sẽ mất hết ý nghĩa nếu không có buổi nói 
chuyện với thủy thủ đoàn, luôn tiện gắn bằng 
khen cho một số sĩ quan và nhân viên trên tàu. 
Tàu Richard E. Byrd trực thuộc Tổng cục Hải 
vận của Hải quân Hoa Kỳ (U.S. Navy’s Mil-
itary Sealift Command), nhưng tàu do dân sự 
điều khiển, những người thủy thủ này thuộc 



219Kỷ niệm 10 năm thành lập website

hàng hải thương thuyền Hoa Kỳ (U.S. Mer-
chant Marine Services). Ngày ông Panetta 
lên thăm tàu là ngày Chủ Nhật. Nếu đây là 
một chiến hạm thì lại khác. Lính có kỷ luật 
của lính, nếu có lệnh cấm thủy thủ rời tàu là 
“Thôi rồi Lượm ơi!” Nhưng đối với dân thủy 
thủ hàng hải trên USNS Richard E. Byrd thì 
khác, Chủ Nhật là ngày nghỉ của họ. Nếu họ tự 
nguyện ở lại để làm thêm giờ, hay để gặp ông 
Bộ trưởng thì họ ở lại. Nhưng nếu họ thích ra 
phố chơi, bia bọt với mấy gà móng đỏ chiều 
Chủ Nhật trước khi tàu rời bến, thì không ai 
có quyền bắt họ ở lại để đón ông Bộ trưởng. 
Thuyền trưởng John Sargent thăm dò và cho 
hay chỉ có khoảng một phần ba thủy thủ đoàn 
có ý định sẽ mặt trên tàu trưa đó, còn bao 
nhiêu sẽ “thăng”. Có trời mới biết mấy ông 
thần nước mặn này đi đâu. Dân thuỷ thủ viễn 
dương mà, vừa cập cảng lạ hôm trước là hôm 
sau đã thấy ngồi trên tàu ôm điện thoại bắn tin 
nhắn như mưa rơi. Bắn cho ai cũng có trời biết! 

Buổi họp cuối cùng chiều hôm đó trên tàu với 
tất cả mọi người, thuyền trưởng John Sargent 
nêu lên nỗi băn khoăn của ông, là sợ chỉ có 
lác đác vài mống thủy thủ chịu ở lại tàu gặp 
ông Bộ trưởng Panetta. Bàn lui tính lại, mình 
có ý kiến là phải có cái gì đó tặng họ, trong khả 
năng được cho phép của ông Thuyền trưởng, 
để dụ thủy thủ ở lại trên tàu cho đông, nhưng 
chưa nghĩ ra cái gì. Bỗng có người nêu ý kiến 
“nếu thủy thủ chịu ở lại đón và nghe ông Bộ 
trưởng nói chuyện, họ sẽ được chụp hình lưu 
niệm với ông ta, và sẽ được chính ông Bộ 
trưởng tặng cho cái Command Coin (5) của 
ông làm quà kỷ niệm. Nếu mọi người đồng 
ý, thì mấy vị trong đoàn tiền trạm của ông Bộ 
trưởng phải lo chuyện Command Coins và thu 
xếp chuyện chụp hình.” Mọi người ừ cái rụp.

Command Coin của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Leon Panetta. Ảnh: HNA

Không ngờ chiêu này mang tính hiệu quả 
cao, dụ được tổng cộng hơn sáu mươi mống 
thủy thủ ở lại tàu đón ông Bộ trưởng Panetta, 
xem như gần năm mươi phần trăm tổng số 
thủy thủ đoàn trên tàu. Hú hồn hú vía, xém 
một tí mà thuyền trưởng John Sargent lẫn ông 
Bộ trưởng Panetta song ca bài “Bẽ Bàng”!

Đó là một vài mẩu chuyện vui trong khi 
đi lâm sàng mình tình cờ có dịp nhìn sờ 
gõ nghe. Giờ bệnh nhơn năm xưa đã bình 
phục, xuất viện; bác sĩ, y tá người về hưu, 
người chuyển tuyến, người còn lưu nhiệm, 
dòng đời tiếp tục trôi. Chỉ có vịnh Cam 
Ranh vẫn còn đó, còn luôn cả một bầu trời 
xanh ngăn ngắt cho mây trắng tha hồ bay. 

Hồ Ngọc Ánh
Y Khoa Huế khoá 17
An U.S. Merchant Marine Officer
U.S. Navy’s Military Sealift Command

Chú thích:

1.Dạo đó chỉ có một Tùy viên quân sự đặc trách cả Thủy Quân 
Lục Chiến (Marines Attaché) lẫn Hải Quân (Naval Attaché). Sau 
này có hai người riêng.
2.Tùy viên Quân sự Hoa Kỳ lúc đó là Đại tá Lục quân Patrick 
Reardon. Ông là vị tùy viên quân sự người Mỹ gốc Việt Nam đầu 
tiên phục vụ trong chức vụ nay. Hiện nay là Đại tá Tuan T. Ton.
3.TSCIF: Tactical Sensitive Compartmented Information Facility, 
một chỗ được xây và trang bị những trang thiết bị đặc biệt để 
tránh bị nghe lén.
4.Phó Đại sứ. Đây là chữ Việt Nam dùng chứ Mỹ không có danh 
từ này. Trên là vị Đại sứ, dưới là Deputy Chief of Mission, mà 
người Việt thường dịch là phó Đại sứ, thời đó là bà Claire Pieran-
gelo.
5.Command Coin: là một đồng xu đường kính năm centimet, một 
mặt là cái logo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, và mặt kia là hàng 
chữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tên ông Leon Panetta. Thường 
trong quân đội, đơn vị nào cũng có cái Command Coin riêng của 
họ, nhưng Command Coin của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì 
cao nhất và rất hiếm có dịp để có được.
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PHẦN 1

Vợ chồng chúng tôi đáp xuống phi 
trường Melbourne vào khoảng 3 giờ 

sáng March 4, 2015. Mới bước ra bên 
ngoài khu hành lý, đã thấy anh chị Diêu & 
Chỉnh tươi cười ôm bó hoa đứng chờ. Thật 
cảm động! Về đến nhà, mở cửa phòng dành 
cho chúng tôi, anh Diêu nói “ngủ tiếp và 
dưỡng sức đi. Còn cả tuần trăng mật nữa. 
Sáng mai dậy chơi tiếp cho đã.” 

Trong khi chờ điểm tâm, tôi lén chụp 
anh Diêu một tấm hình mà tôi khoe với 
anh giống như tấm hình của tổng thống 
JF Kennedy đứng trong phòng Oval nhìn 
ra ngoài Rose Garden. Sau điểm tâm, anh 
Diêu chở chúng tôi đi một vòng giới thiệu 
thành phố, khu chợ Việt Nam có nhiều cửa 
hàng bán trái cây trông rất hấp dẫn trước khi 
ăn trưa tại đó, rồi đi thăm nhà thờ, ngang 
qua con sông Yarra duy nhất của thành 
phố Melbourne, phòng mạch anh Nguyễn 
Đình Hòe, khu shopping High Point là nơi 
cả ba người tạm dừng chân thưởng thức 
ice cream & cà phê, trước khi về lại nhà.  

Chiều đến cả chục người tụ tập tại nhà 
AC Diêu. Thật là quý báu và cảm động khi 
gặp lại AC Nguyễn Đình Hòe, khóa 2 cùng 
với anh Diêu, AC Bảo Chủ, khóa 4, AC Bảo 
Đạt & Chi, những khuôn mặt thân quen từ 
thuở còn ở Huế, mà trước đây chỉ gặp lại 
nhau một lần ở Mỹ hay ở Canada. Ngoài ra 
còn có AC Chấn, là anh đầu của chị Chỉnh 
và Chi, học một lớp trên tôi và Bảo Đạt tại 
Blaise Pascal, Đà Nẵng. Món bún bò chị 
Chỉnh được mọi người ưa chuộng vì mang 
tinh chất của cả Huế lẫn Đà Nẵng. Vui 
cười quá, chuyện trò quá mà no bụng hồi 
nào chẳng hay! Chiếc bánh với hàng chữ 
Welcome Chánh Châu to Melbourne được 
AC Diêu & Chỉnh đưa ra ở cuối tiệc làm 

vợ chồng chúng tôi thật sự xúc động không nói 
nên lời. Hạnh phúc trong tình thương mến của 
Miệt Dưới.

Chúng tôi có cơ hội chuyện trò riêng với anh 
chị Hòe. AC quá dễ thương khi kín đáo tặng 
cho chúng tôi một số quà đặc biệt của Úc. Qua 
câu chuyện, chúng tôi biết rõ AC bận rộn nhiều 
vì ba cháu ngoại gồm 2 gái và 1 trai mà mẹ và 
cha đều hành nghề YK, một người là Bác sĩ Gia 
Đình, người chồng là Bác sĩ chuyên khoa Mắt.

Sau tiệc hội ngộ, chúng tôi theo vợ chồng Đạt 
& Chi về nhà hai bạn ở chơi vài ngày. Đây là 
cái nhà thuộc loại cổ nằm trong một khu rất 
khang trang, mang đặc tính của một chalet ở 
trên núi, tựa như nhà của những hiền tài ẩn dật. 
Nằm trong nhà mà nghe mưa gió rào rào bên 
dưới sàn nhà, cây lá lao xao quẹt vào tường 
bên ngoài như trong câu truyện Đỉnh Gió Hú. 
Đạt và tôi quen biết nhau từ thuở còn học ở 
Providence, Huế, rồi Blaise Pascal, Đà Nẵng, 
rồi cùng đến bơi lội ở circle sportif. Dù sau này 
Đạt vào Sài Gòn học trường Dược và tôi vẫn ở 
Huế học YK, chúng tôi vẫn thường gặp nhau, 
ăn chơi với nhau, đùa giỡn với nhau, cua gái 
với nhau, những khi tôi vào Sài Gòn hoặc khi 

NHỮNG GẶP GỠ KHÓ QUÊN
Vĩnh Chánh

Chị Vân (vợ anh Hoè), chị Quới (vợ anh Chủ), Bảo Chủ #4, Nguyễn 
Đình Hòe #2, Chánh. Châu. Anh chị Chấn, Chi (vợ Bảo Đạt)
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Đạt về Huế thăm nhà. Cả hai anh em Bảo Chủ 
và Bảo Đạt, là con của Cụ Vĩnh Tiên, Tổng Thư 
Ký của ĐH YK Huế. Trong hình bên cạnh, Đạt 
và tôi trong một chuyến công tác sinh viên vụ 
đưa phái đoàn giáo sư YK Việt Mỹ đến thăm 
trường YKH sau biến cố Mậu Thân 1968.

Qua ngày hôm sau, March 5, 2015, Đạt & 
Chi đưa chúng tôi đi thăm các wineries Char-
donay nổi tiếng trong vùng quê. Có lẽ vì ham 
vui chuyện trò và ham nhìn cảnh đẹp hai bên 
đường với những đồi núi chập chùng và những 
vườn nho bạt ngàn trải dài từ con đường đất cho 
đến tận chân núi, chúng tôi đi lạc gần cả tiếng 
đồng hồ. Đến nơi, mọi người nhập tour đi thăm 
nhà máy làm rượu, từ khâu đầu tiên nhận nho 
tươi cho đến khâu cuối cùng thành sản phẩm, 
kể luôn cả một hành lang dài sáng trưng, trang 
hoàng rất mỹ thuật với những tủ đựng các chai 
rượu từng đoạt giải quốc tế. Ở các phòng thử 
rượu của ba hãng sản xuất rượu, tôi chỉ có thể 
thử 6 loại mỗi nơi là đã thấy ngà ngà rồi. Đến 
phòng mua souvenir của một hãng, chợt nhìn 
thấy kẹo Nougat, bèn thử ăn vài cục. Mắt sáng 
lên vì cảm thấy mình sống lại với cả một khung 
thời kỷ niệm của hồi còn nhỏ. Rời khu winer-
ies nổi tiếng nhưng không mua một chai rượu 
nào mà lại hoan hỉ mua cả chục gói kẹo Nougat 
và một ít các loại cheese nổi tiếng. Giữa các 
wineries, chúng tôi dừng chân tại một công 
viên, cùng nhau ăn trưa với bánh chưng và dưa 

món, chả kho do chính Chi làm và bới theo. 
Tuyệt cú mèo! 

Trở về nhà và sau vài giờ nghỉ ngơi, 
Chánh & Châu được vợ chồng Viên Thế 
Khánh, em vợ của anh Hòe và đồng thời là 
bạn đồng khóa 8 với Châu ở trường Chính 
Trị Kinh Doanh Đà Lạt, đến đón và chở 
đi tham dự buổi tiệc họp mặt với các bạn 
cựu SV cùng khóa tại một nhà hàng nổi 
tiếng địa phương. Sau buổi tiệc, các bạn 
rủ nhau đi uống cà phê và ăn bánh ngọt tại 
khu ăn chơi suốt đêm ở Melbourne. Về lại 
nhà sau 12 giờ đêm, hai chúng tôi rón rén 
bước vào phòng của mình và được ru ngủ 
bởi tiếng re re êm ả từ phòng bên cạnh.

Mở mắt dậy đã thấy điểm tâm dọn sẵn 
trên bàn, chúng tôi ráp vào vừa ăn vừa 
nói chuyện. Bao nhiêu là chuyện, nhớ 
chuyện chi kể cho nhau nghe chuyện đó, 
ra rả. Tìm hỏi với nhau về những người 
quen lúc xưa nay lưu lạc nơi mô! Chúng 
tôi cũng chung vui với Đạt & Chi khi biết 
trưởng nữ hành nghề Bác sĩ Nhi khoa, có 
chồng và 2 con, một trai một gái, và út 
nữ làm việc về tài chánh, vừa lấy chồng. 

Sau khi Chi đi làm, Đạt đưa chúng tôi 

Từ trái sang phải. Ngồi: Đạt, Anh Diêu, chị Chỉnh. Đứng: Chi, anh 
Chủ, con trai anh chị Chủ, Chánh, chị Quới, MChâu, vợ chồng 
Lưu Đình Đắc 

Hòe, Diêu, Chủ, Chánh
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xuống phố chính, cho lên ngồi tramway chạy 
quanh cả thành phố, từ Bắc xuống Nam rồi đi 
ngược lại. Sau khi dừng chân ăn trưa ở khu Chi-
natown, chúng tôi lội vào trong Art Museum 
cả mấy tiếng đồng hồ. Trên đường về nhà, Đạt 
dừng lại đón vợ, để sau đó bốn người chúng tôi 
lại trực chỉ đến ăn tối ở nhà AC Bảo Chủ & Quới. 

Rượu uống chẳng thấy say mà say vì tình 
bạn, tình đồng môn. Món cá hồi đặc biệt ngon 
và lạ nên mọi người dành nhau thanh toán 
nhanh gọn. Ai cũng nức nở khen. Chủ & chị 
Quới có hai cô con gái, trưởng nữ làm việc về 
tài chánh, có gia đình và một con, thứ nữ làm 
việc trong ngành kinh tế, độc thân và nghe kể 
là một giai nhân rất mỹ lệ. Rất tiếc là chúng 
tôi chưa gặp. Dù con trai út bị chứng Down, 
nhưng cháu vẫn linh động và ứng xử bình 
thường. Với cháu Bồ Câu ở nhà, chúng tôi hiểu 
và thông cảm với chị Quới và Chủ ngay từ phút 
đầu tiên khi gặp nhau. Tôi cũng rất impressed 
khi được Chủ cho xem vườn Bonsai đàng sau 
nhà do chính mình săn sóc và gầy dựng từ cả 
chục năm qua. Cặp vợ chồng Lưu Đình Đắc 
tỏ vẻ thân tình với các đàn anh. Đắc cho biết 
mình cùng khóa 19 với người đẹp hoa khôi 
Lãm Thúy, con gái Thầy Cô Lê Bá Vận, và Đắc 
đang hành nghề Bác sĩ Gia đình gần với phòng 
mạch của đàn anh Bảo Chủ. Và hầu như mỗi 
cuối tuần hai người gặp nhau trên sân quần vợt. 

Bây giờ đến phiên AC Diêu & Chỉnh “giựt” 
chúng tôi về lại nhà anh chị. Trong đêm, Anh 
Diêu cho chúng tôi xem nhà, chỉ từng phòng 
và nói “phòng đối diện phòng Chánh & Châu 
sẽ dành cho cặp Nam & Khang nè, phòng trên 
lầu này là của Danh & Châu nè, phòng kia là 
của cặp Thuần & Lộc nè. Phòng cuối của vợ 
chồng moi. Còn phòng chơi lớn này, cả mười 
mấy người nằm ngủ cũng dư sức.” Ý anh Diêu 
muốn nhấn mạnh là nếu Hội YKH ta có mở 
ĐH ở Melbourne, thì nhà anh chị cũng có thể 
host được cả 20 người. Nghe không mà đã thấy 
sướng rêm cả người và cảm nhận tấm lòng 
thiết tha của anh chị đối với đồng môn. Càng 
về khuya chuyện trò càng thân mật. Anh cho 

biết chính phủ Úc cho phép những người cựu 
quân nhân của VNCH được sát nhập vào nhóm 
Australia Vietnam Veterans từ vài năm qua, 
và những người cựu quân nhân VNCH này 
cũng nhận được các quyền lợi về mọi thứ, kể 
cả về sức khỏe, tài chánh… như nhóm Austra-
lia VN Veterans. Tuy nhiên cá nhân anh Diêu 
không dám nhận gì cả, vì sợ phải trả thêm thuế. 

Anh chị Diêu nay đều về hưu, thường xuyên 
du lịch, thăm con cháu, và gặp gỡ anh chị em 
trong đại gia đình cuối tuần. Chúng tôi để ý là 
anh Diêu ăn mặc rất chic, nhìn rất phong độ và 
trẻ trung, rất cân xứng với chị.  Anh chị có có hai 
con và bốn cháu ngoại và nội; trưởng nữ Sandra 
là một Ph.D về Clinical Psychology, trưởng 
nam Michael hiện là một Associate Professor 
về Cardiology của ĐHYK Western Australia.

Sáng hôm sau, tức March 7, 2015, chị Chỉnh 
dọn ăn Australian breakfast với eggs, Austra-
lian bacon, tomatos, toasted sandwich. Sau 
đó anh chị đưa 2 chúng tôi đi chơi casino, đi 
tramway lần nữa, thăm viếng khu chợ Victoria 
nơi mà chúng tôi mua thêm chút đồ kỷ niệm. 
Anh Diêu có mua tặng cho tôi một cái ví đàn 
ông làm bằng da cá sấu mà khi về lại nhà bị 
thằng con trai của tôi “lột liền” khi nghe nói 
ví da cá sấu. Hy vọng 100% da thật vì không 

vợ chồng Châu & Chánh
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nghe nó nói gì thêm sau khi xài. Kế đó mọi 
người đi ra biển ăn trưa ở một quán seafood. 
Có cái gì khiến tôi có cảm giác biển vùng 
Miệt Dưới có khác với biển vùng Cali, không 
phải chỉ vì biển đây thuộc về Ấn Độ Dương, 
mà có thể do cái mùi muối nặng hơn thì phải. 

Xế chiều tất cả về lại nhà. Chúng tôi nghỉ ngơi 
chút đỉnh rồi chia tay với chị Chỉnh và được 
anh Diêu chở ra phi trường Melbourne để bay 
về Darwin, ở đó 6 giờ để chờ máy bay về Sin-
gapore, tiếp tục cuộc vui cùng với 2 cặp Diêu & 
Chỉnh và Đạt & Chi trong hành trình trên 3 tuần 
bắt đầu từ Singapore - Sài Gòn- Huế - Đà Nẵng 
– Sài Gòn – Singapore – Kualumpur –Mel-
bourne – Sydney – Melbourne - Los Angeles.

March 8, 2015 Chánh & Châu đến Singapore 
lúc 9 giờ sáng. Đón taxi về khách sạn Peninsula 
Excelsior. Sau khi nghỉ ngơi tắm rửa, chúng tôi 
nhanh chóng đi thăm Botanic Garden, đặc biệt 
là Orchid Garden. Đủ loại phong lan, màu sắc 
rực rỡ, với những cây hoa, chậu hoa, khóm hoa, 
rừng hoa, cái leo thân cây, cái trồng hàng loạt 
dưới đất, dọc theo các con đường ngoằn ngoèo 
thơ mộng, có suối nước chảy róc rách, núi nhân 
tạo… Chúng tôi hoàn toàn như lạc trong một 
thế giới thần tiên. Về lại khách sạn, vợ chồng 
tìm ăn trưa ở những quán ăn dọc bên ngoài 
khách sạn, vừa rẻ lại vừa ngon. Thấy khế, biết 
tôi thích, vợ mua liền mấy trái to, cho ăn ngọt 
dòn và mát lạnh. Đường phố Singapore không 
có thùng rác nên phải sạch thôi. Ngay các quán 
ăn đa số cũng không có giấy lau miệng. Kinh 
nghiệm cho những lần sau đi ăn bên ngoài: tự 
đem theo napkins, xài xong bỏ vào túi quần 
mình mang về khách sạn. Khoảng 4 giờ chiều, 
hai cặp Diêu & Chỉnh và Đạt & Chi đến khách 
sạn, sau đó tất cả rủ nhau đi ăn tối tại restau-
rant seafoods Jumbo, kế đó đến chơi Casino. 
Anh Diêu chơi giỏi ghê, công ty Diêu Chánh 
dù gần sập tiệm nhưng lại ăn ngược, mỗi người 
chia nhau được $100.00 trước khi rời sòng. 

March 9, 2015. Cả nhóm đi metro đến China 

Town ăn trưa. Hàng loạt tiệm ăn nằm sát 
bên nhau. Kế đến rủ nhau đi monorail đến 
chơi khu Sentoza nằm trên ngọn núi khá 
cao, trong đó có cả trăm tiệm mua sắm, 
ăn chơi và giải trí kể luôn cả Disneyland, 
Universal Studio, Casino… Xế đến, cả 
nhóm cùng đến ăn ở khu Beach Side, rồi 
leo lên metro về khách sạn nghỉ ngơi vài 
giờ. Tối lại, tất cả lại đi metro về khu China 
Town ăn tối, từ đó đi bộ qua chơi khu Little 
India, xấu, cũ kỹ và rất thiếu vệ sinh, với 
những đống rác gần khu chợ bán trái cây.

March 10, 2015. Sau khi cùng nhau ăn 
sáng mì tàu và hủ tiếu ở hẻm gần khách 
sạn, tất cả 6 chúng tôi lên đường đến phi 
trường Singapore để bay về Sài Gòn. Phải 
công nhận phi trường quốc tế Changi thật 
trang nhã, thoáng rộng, vô cùng sạch sẽ và 
tiện nghi đủ thứ. Trong khi chờ chuyến bay, 
cả đoàn cùng rủ nhau ăn trưa trong tiệm 
cơm gà, vừa ngon lại vừa rẻ.Trên đường 
đến gate, Đạt và tôi đùa giỡn, cố ý choàng 
vai nhau như một cặp tình nhân khiến bao 
hành khách lộ vẻ ngỡ ngàng và tránh xa. 

Về đến Tân Sơn Nhất, có Mai Thu Cúc, 
một đàn em khóa 11, chờ đón ngay tại cửa. 
Trong khi đợi đi ăn tối với 2 cặp kia, vợ 
chồng chúng tôi sung sướng thưởng thức 
mãng cầu, xoài… do Cúc mang đến tại 
khách sạn. Sau đó, chúng tôi được dẫn đi ăn 
mì ở một quán nằm trên con đường đâm từ 
phía sau chợ Bến Thành để được chém đẹp.

March 11, 2015. Chúng tôi ở chơi Sài 
Gòn, vợ đến thăm bà con và bạn thân, chồng 
đến chơi với các bạn cùng khóa 7 YKH. 

March 12, 2015. Đạt & Chi và Chánh 
& Châu cùng bay ra Huế. Phủ Bài trông 
nhỏ và kém văn minh. Từ phi trường, 
nhóm chúng tôi đi thẳng về nhà cũ của 
cha mẹ của Đạt nằm trên đường Chi Lăng, 
nay được vợ chồng em gái út là Trang & 
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và Nguyễn Văn Thông, BS YKH thuộc 
khóa 9, trông coi. Đến nơi, sau khi chào 
hỏi, tôi được Đạt rủ ra phía vườn sau, vừa 
đứng đái dưới bụi chuối vừa nhìn ra sông 
Hương. Thiệt là một cảm giác khoái cảm. 
“Đã quá! Cám ơn cụ mi!” tôi nói với Đạt.

Vợ chồng Trang & Thông đãi một bửa ăn 
trưa nhớ đời: gỏi mít, chả cá thác lác (thứ 
thiệt) chiên, cá bống kho khô, dồi trường 
chấm ruốc, cuốn thịt & tôm chua, canh rau 
& nấm tràm. Ai nói chuyện cứ nói, riêng 
tôi cắm cúi ăn lia lịa. Nội món cá bống 
kho khô,  món ruột của tôi hồi còn ở Huế 
và là món tôi “ra menu” khi còn ở Mel-
bourne khi được hỏi, cũng đủ làm tôi khoái 
khẩu rồi, huống hồ thêm các món ngon 
lạ kia nữa. Một bữa cơm Huế chính cống 
dành cho khách phương xa trở về thăm. 

Rời nhà của Trang & Thông, vợ chồng 
chúng tôi đến Phủ Cam, nhờ đứa cháu 
trai dẫn đường đến thăm mộ đại gia đình, 
trong đó có luôn phần mộ của ba tôi, tại 

khu núi Thiên Thai, nay được sửa sang đàng 
hoàng tử tế, với tấm bia mới và sơn mới, kể từ 
sau chuyến về thăm năm trước của chúng tôi.

Cùng chiều, sau khi về khách sạn Romance 
trên đường Nguyễn Thái Học để lấy phòng, 
tôi liên lạc với BS. Thái Doãn Quảng, bạn 
cùng khóa 7 YKH, nhờ chở đến thăm một 
đồng môn khác cùng khóa là BS. Cao Quảng 
Phụng. Bạn Phụng bị bệnh tâm thần từ nhiều 
năm nay kể từ ngày vợ mất. Tuy điên, nhưng 
bạn Phụng nhớ rất rõ tên những bạn cùng lớp 
với mình và cũng biết cám ơn và cất tiền sâu 
vào túi quần khi nhận tiền của bạn Hoàng 
Ngọc Vinh (Montreal) và tôi gởi tặng. Sau khi 
đến thăm gia đình một người thân quen trước 
đây cùng ở trong trường ĐK, vợ chồng chúng 
tôi đi “kéo ghế” ăn đêm ở quán Tân Hoàng 
Phát. Về lại khách sạn, tôi tìm đến phòng vợ 
chồng Đạt hỏi trước chương trình ngày mai.

March 13, 2015. Một mình tôi dậy thật sớm, 
từ lúc 5 giờ sáng, đi xe thồ xuống Vỹ Dạ thăm 
Vĩnh Cờ, con Ô.B Bửu Đệ, nhân viên của 
trường ĐK ở ngay cổng trước của trường và 
là bạn xưa của tôi. Sau chầu cà phê và hút vài 
điếu thuốc với nhau, Cờ chở tôi đến thăm cặp 
BS. Nguyễn Minh Dũng và Thu Hương, cùng 
khóa 12 YKH. Dũng cùng lớn lên với tôi trong 
trường ĐK và nối gót tôi vào học trường YKH, 
còn T. Hương là cháu của Cô Hoàng Thị Kim 
Cúc (người con gái mà thi sĩ Hàn Mạc Tử yêu 
say đắm), cũng từng ở nhà với Cô Cúc của 
mình trong trường ĐK . Khoảng 8 giờ sáng, Cờ 
chở tôi về lại khách sạn. Sau điểm tâm ở khách 
sạn, BS. Hoàng Trọng Châu chở vợ, chị Tuyết 
Mai là chị thứ hai của Đạt, và Trang đến khách 
sạn để cùng với nhập với bốn chúng tôi đi chơi 
ở Đầm Chuồng, Phá Tam Giang, Sịa… bằng 
con đường gần biển mới mở sau này. Ngồi trên 
xe, chúng tôi được cho ăn củ bình tinh, khoai 
mì và bắp luộc. Ngon vô cùng! Đến giờ trưa, 
tất cả dừng chân ở một quán dọc đường vào 
ăn bánh ướt & thịt heo và cháo tim cật… Trên 
đường về lại khách sạn, Trang cho dừng xe 
nhảy xuống tìm mua cho được một trái mít ướt, Chánh & Châu
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sau khi nghe tôi “tâm sự” là đã mấy chục năm 
chưa được ăn lại mít ướt lần nào. Tháng 3 mà 
có mít ở Huế mới là chuyện lạ. Về khách sạn 
tôi ăn liền mít ướt cho đã thèm. Nhưng Châu 
không ăn được vì bắt đầu bị tiêu chảy, có lẽ 
do ăn rau sống ở quán bánh ướt. Tôi tìm mua 
thuốc cho uống liền. Tối đến, trong khi vợ nằm 
dưỡng bệnh trong phòng, tôi đến circle sportif 
cũ để hội ngộ với nhóm bạn thân thuộc của 
thời cùng ở với nhau trong trường ĐK, gồm 
có vợ chồng BS. Minh Dũng & Thu Hương, 
Vĩnh Cờ, anh Võ V. Du (trước đây là nhân viên 
của trường ĐK), và Hoàng Minh Đức, người 
đẹp ĐK một thời, mà nay vẫn là một người đẹp 
của Huế. Nhóm bạn cùng thuở thơ ấu chuyện 
trò với nhau thật vui và chân tình. Về đến nhà 
cũng gần nửa đêm. Vợ có vẻ khỏe hơn chút 
xíu. Ngày của tôi đã quá dài, bất tỉnh là vừa. 

March 14, 2015. Đạt & Chi và Chánh & Châu 
cùng rời khách sạn trên xe bus nằm của SINH 
TOURIST để vào Đà Nẵng. Đến khi xe dừng 
ở phố ĐN, nhìn ra ông tài xế là Phan Chánh 
Tài, anh của bạn Phan Chánh Đức, thủ quỹ của 
miềng bên này. Loay hoay nói chuyện, mới hay 
anh Tài nay là chủ của tập đoàn xe bus này, 
ngày hôm nay phải lái vì tài xế nghỉ bệnh. Nhắc 
đến chuyện thời xưa, năm 1971, Tài và tôi cùng 
theo tán một cô SV Khoa Học. Tài thắng tôi 
thua. Cả hai cười thỏa thích. Thật là quả đất tròn!  
Trong 2 ngày tại ĐN, vợ chồng chúng tôi đi 
thăm mộ anh Vĩnh Toàn, gặp bạn cùng khóa 

7 YKH Lưu Ngọc Chấn và Trần Đình 
Tùng (có vợ là BS. Cúc, khóa 10, hiện là 
Giám Đốc BV Thái Bình Dương, một bệnh 
viện tư 100 giường ở Hội An), cùng nhau 
đi ăn tối. Ngoài ra Chánh & Châu còn lái 
xe honda đi chơi biển Mỹ Khê, chùa Linh 
Ứng, lòng vòng qua các đường Độc Lập, 
Bạch Đằng, chợ Hàn, cà phê ở Phố Xưa…

March 16, 2015. Chúng tôi bay về lại Sài 
Gòn trong sáng sớm. Chiều đến, bạn Dương 
Đình Công chở tôi đến nhà Nguyễn Tấn để 
gặp mặt nhiều bạn khóa 7, Nguyễn Trận, 
Lê Văn Phú, Huỳnh Cầm, Phan Quý Nam, 
Đặng Ngọc Chất, Chung Châu Hồ. Ăn nhậu 
chuyện trò mấy giờ đồng hồ rồi cả đám dắt 
nhau qua thăm vợ chồng Võ Bá, bạn đồng 
môn bị tai biến mạch máu não từ nhiều năm 
trước khiến đi đứng khó khăn. Vợ của Bá, 
xuất thân từ trường Blaise Pascal với tôi, 
chăm sóc chồng rất chu đáo, đã đón tiếp 
phái đoàn bạn của chồng thật lịch sự, ngoài 
bánh trái đủ thứ còn cả champagne nổ bụp 
cho “chồng và bạn của chồng thêm hoan hỉ.” 

March 17, 2015. Vợ chồng đi thăm mấy 
dì của vợ tại Thủ Đức, rồi lai rai mua sắm 
chút đỉnh tại chợ Bến Thành, chuẩn bị cho 
chuyến bay về lại Singapore.

March 18, 2015. Nhóm 14-15 bạn khóa 
7 YKH cùng lên chung một xe bus thuê 
đi về Cần Thơ, trước tiên để thăm chị bạn 
đồng khóa, BS. Minh Lê, người duy nhất 
của toàn khóa 7 ở trong nước cũng như 
ở hải ngoại đã hành nghề giải phẫu sau 
1975, đồng thời đến thăm chị Đỗ Thanh 
Ba và thắp hương tưởng nhớ đến BS. Ba, 
đồng khóa 7 YKH, đã mất hơn một chục 
năm. Đây là một cuộc đi chơi của khóa 7 
có tính cách kỷ niệm,vì 3 tháng sau, bạn 
Huỳnh Cầm chết, và một năm sau đến 
phiên bạn Chung Châu Hồ ra đi trong một 
chuyến đi thăm 2 con mình ở Anh Quốc. 

Nguyễn Minh Dũng & Thu Hương, Đồng # 12
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March 19, 2015. Vợ chồng chúng tôi 
có nguyên một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức 
ở khách sạn. Tối khuya cùng ngày, bỗng 
nhiên tôi bị lên cơn đau bụng cấp tính, phải 
đến cấp cứu tại BV Hoàn Mỹ và từ đó được 
chuyển qua BV Chợ Rẫy để giải phẫu, hủy bỏ 
chuyến bay trở về Singapore vào March 20 
và phần cuối của cuộc du lịch dài một tháng

Sau khi nằm điều trị tại BV 7 ngày, tôi về 
KS nằm thêm 4 ngày để dưỡng thương. Một 
ngày trước khi vợ chồng chúng tôi bay về 
lại Hoa Kỳ, chúng tôi có làm một một buổi 
tiệc cám ơn các bạn khóa 7 đã quan tâm, gởi 
gắm, đến thăm, an ủi và ủng hộ tinh thần 
cho bệnh nhân Chánh. Với những đồng môn 
YKH ở Sydney, Lê Đình Cường & Nguyễn 
Thu Giang, Phạm Dương, Minh “đầu bạc”, 
Hà Vũ Trầm… xin lỗi hẹn lần này. Mong sẽ 
gặp nhau trong tương lai gần. Hai tuần sau 
khi về đến nhà, dư âm tình bạn sống lại khi 
chúng tôi nhận thùng đồ áo quần và linh tinh 
của mình không lấy được vì lỡ chuyến trở lại 
nhà anh chị Diêu & Chỉnh. Quả là chu đáo! 
 
Thế mới biết ở đâu có bạn thân thuộc ở đó 
có tiếng cười.  Ở đâu có chân tình ở đó có 
hạnh phúc.  

Ngồi: Thương (bạn của Châu), Mai Thu Cúc # 11, Thanh Thanh 
(vợ của Giảng), Châu & Chánh, Chung Châu Hồ, Phan Quý Nam
Đứng: Nguyễn Trận, Thiết (chồng của Thương), Lê Văn Phú, Hồ 
Văn Giảng, Đặng Ngọc Chất, Nguyễn Tấn, Dương Đình Công, 
Phan Tiêu Thu #9 

PHẦN HAI       

Nhìn vào chương trình dày đặc của chuyến 
đi chơi 10 ngày Montreal do Thúy, vợ của bạn 
nối khố Hoàng Ngọc Vinh, và Quỳnh Hoa, vợ 
của Diệc Kiến Quân, khóa 10, soạn sẵn cả 2 
tuần trước ngày đi, vợ chồng chúng tôi tự biết 
chuyến du lịch lần này thật “hoành tráng” nên 
chuẩn bị tinh thần “Chơi không biết mệt. Ngủ 
sau khi về lại nhà.”

May 16, 2017. Tại phi trường quốc tế Dorval, 
Chánh & Châu nhìn thấy Thúy đứng chờ với nụ 
cười tươi rói trên môi dù lúc đó là 1 giờ khuya, 
trong khi Vinh đang lái xe vòng vòng chờ bên 
ngoài. Về đến nhà, bốn người vừa ăn bún riêu 
& ốc vừa nói chuyện rào rào cho đến 3 giờ sáng 
mới vãn, để cho Vinh còn ngủ được ít giờ trước 
khi đi làm clinic. 

Khoảng 11 giờ sáng, vợ chồng Bích Thụy & 
Trang đến chở Chánh & Châu đi thăm Lộc, em 
của B. Thụy và đồng thời một bạn thân tình của 
Chánh từ khi còn ở Huế. Trên đường, trong khi 
B. Thụy lái xe một cách thành thạo với chân trái 
luôn đặt chéo trên ghế dưới chân phải, Trang 
quay lại kể cho tôi nghe câu chuyện rất cảm động 
và đầy trách nhiệm của đời y sĩ của mình trong 
những ngày cuối tại TĐQY thuộc Sư Đoàn 2 ở 
Chu Lai/Quảng Ngãi, rồi những ngày cuối ở Đà 
Nẵng trong cuối tháng 3, 1975. Anh BS. Trang 
cùng lứa với tôi nhưng tốt nghiệp Quân Y Hiện 
Dịch từ Sài Gòn, và được điều động về làm y sĩ 
giải phẫu cho BV Dã Chiến của Sư Đoàn 2 BB 
vào cuối tháng 2, 1975, sau khi học xong khóa 
giải phẫu gần một năm rưỡi tại TYV Cộng Hòa.

Nhà của vợ chồng Trần Đình Lộc ở trong 
vùng nông nghiệp Granby duy nhất trồng cây 
Pomme của toàn TB Quebec, nên xe đi ngang 
qua những rừng cây pomme vẫn còn hoa trắng, 
hồng…tuyệt đẹp. 

Cả tiếng sau mới đến, đậu xe bên hông nhà, 
chúng tôi được B. Thụy giới thiệu con trai 
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duy nhất của vợ chồng Lộc, hiện là một bác 
sĩ chuyên về Cấp cứu, có dáng người cao ráo, 
đẹp trai, nói tiếng Việt rất chuẩn. Bạn Lộc của 
tôi ngồi trên ghế trước thềm nhà chờ khách xa 
từ cả giờ. Nhìn lại bạn mình sau lần cuối gặp 
nhau gần 6 năm trước, tôi xúc động khi ôm 
choàng vai bạn và đỡ bạn đi vào nhà. Hẳn cơn 
chấn động tinh thần khi vào tù CS vì vụ liên hệ 
với GS. Nguyễn Nhuận, rồi chứng bệnh hiểm 
nghèo với tai biến mạch máo não kèm theo suy 
tim, đã để lại những di chứng không chối cãi 
trên thân thể của bạn mình, cho dù tinh thần vẫn 
sáng suốt. Lộc vẫn nhất định kéo tôi ra véranda 
sau nhà “mình làm với nhau vài điếu thuốc 
nghe cụ mi. Tau cất bao thuốc trong ngăn đá 
từ lâu chờ ngày hôm nay.” Tình đến thế! Vừa 
hút vừa nói chuyện đời, xưa và nay. Sau nhà là 
rặng thông đang xào xạc dưới những cơn gió 
tạo thành những ngọn sóng nhỏ uốn éo chập 
chùng trên cành lá, ngọn cây. Dưới đất, các vạt 
cỏ xanh tươi trải dài mát mắt dưới ánh nắng ấm 
của giữa mùa xuân. Trong khung cảnh thanh 
bình êm ả này, cảm nhận về tình người, tình 
bạn thật quý mà chẳng cần nói nhiều. 

Đến chỗ xa xôi này mà được mời ăn toàn 
món độc đáo, bánh ít & bánh ram, bánh 
nậm, mì Quảng, bánh cam, chè… hoàn toàn 
do nhà tự làm thì phải biết là vợ chồng bạn 
mình thương và quý mình biết mấy. Ngồi 
rán thêm rồi cũng phải ra về. Trên đường về 
xe cộ đông nghẹt vì giờ cao điểm. Tài xế B. 

Thụy lái xe rất đáng nể, y như một yên 
hùng ngày nào, vượt qua lane dễ dàng dù 
chỉ lái với một tay trái và một chân phải.

Về đến nhà, chờ Vinh đi làm về là 2 cặp 
Vinh & Thúy và Chánh & Châu lên đường 
đến Quán Hương Xưa do 2 bạn Diễm & 
Thắng mời. Đến nơi đã thấy chộn rộn với 5 
cặp. Vợ chồng Diễm & Thắng nhìn vào rất 
thon gọn, sau khi nói chuyện mới biết cả hai 
đều rất sportif, thường xuyên đi xe đạp vào 
mùa hè và đi ski vào mùa đông mỗi cuối 
tuần, vì vậy mới có cái chalet ở trên Mont 
Tremblant. Vì ngồi cạnh Thắng nên tôi 
được cho xem hình 2 con trai, cao ráo khỏe 
mạnh và rất đẹp trai (và còn độc thân, quý 
vị ạ), trưởng nam Patrick là một Physical 
Therapist, và út nam Nicholas, hiện đang 
làm externship ở BV bên NY. 

Trên đường về nhà, Vinh dừng xe ở tiệm 
Couche Tard gần nhà, và hai đứa vào mua 
một bao thuốc lá. Trong khi hai bà vợ đi 
ngủ, 2 thằng tôi ra balcon phía sau, làm vài 
ly Hennessy xo sec, hút vài điếu thuốc, rỉ 
rả chuyện trò cho tới khuya, chấm dứt ngày 
đầu tiên của chúng tôi ở Montreal. 

May 18, 2017. Điểm tâm với bánh giò do 
Thúy tự làm. Hấp dẫn, thơm và ngon. Vinh 
đi làm. Một lúc sau, Quỳnh Hoa ghé qua, 

Trần Đình Lộc, Vĩnh Chánh

Trái sang Phải: Thắng, Chánh, Vinh, Quân, Trang, Bích Thụy, 
Mộng Thúy, Minh Châu, Quỳnh Hoa, Tuyết Diễm
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chở Thúy và Chánh & Châu đến nhà một 
cặp vợ chồng thân quen của các bạn YKH 
ở Montreal, mà khi giới thiệu tôi phải kêu 
bằng chú vì mang tên Bửu Việt. Dù không 
quen biết trước, nhưng vì chú Việt còn trẻ 
tuổi nên tôi liên tưởng đến các Mệ Ưng Dự, 
Ưng Thi (của rạp Rex ở Sài Gòn)... Vậy mà 
không ngờ lại đúng sự thật. Chú Bửu Việt 
là con của Cụ Ưng Dự, kêu Cụ Ưng Trình 
(cha của linh mục Bửu Dưỡng, BS. Bửu 
Châu...) là Bác, và Cụ Ưng Thi là Chú. Chị 
của Bửu Việt là vợ của ông Võ Tá Hân, nổi 
tiếng sau này vì những bản nhạc về Huế. 
Tại nhà này chúng tôi gặp Lê Đức Tâm, vợ 
chồng Hồ Viết Hiếu & Hồng, Thanh Duyên 
(em gái của anh Lê Văn Danh, #2 YKH) và 
một thân hữu khác là anh Ngô Bảo Tiến. 
Bấy giờ tôi mới được biết Hiếu thuộc khóa 
10, cùng một khóa với Lê Đ. Tâm, Diệc K. 
Quân, làm trưởng khoa Nhi của trường Y 
Dược Huế sau anh Bùi An Bình và chị Kim 
Ngân cho đến ngày định cư ở Florida do con 
gái bảo lãnh qua. Nhân tiện biết tin Chánh 
& Châu qua Montreal, 2 bạn Tâm và Quân 
cù rủ vợ chồng Hiếu qua chơi cùng lúc.

Xế chiều, Chánh & Châu được chị Thanh 
Duyên chở đến nhà anh ruột là Vĩnh Anh. 
Anh là người anh thứ ba trong nhà, du học 
Canada từ năm 1962, nay về hưu và sống 
cu ky một mình, từ… xưa cho đến nay. Vợ 
chồng tôi ngồi chuyện trò với anh, rồi nhờ 
anh dẫn đi mua một cái bánh cake cho buổi 

hội ngộ tối hôm nay của nhóm khóa 8 Chính 
Trị Kinh Doanh Đà Lạt của vợ tôi. 

Tại buổi tiệc tối đó, tôi gặp lại anh Đoàn 
Chính và vợ là chị Mộng Hương, đàn chị của 
Châu. Anh Đoàn Chính là con trai của cố nhạc 
sĩ Đoàn Chuẩn, được cho vào loại hồi chánh 
khi tiểu đoàn CSBV của anh bị bao vây bởi 
TĐ8ND tại Sài Gòn trong lần tấn công đợt 2 
Mậu Thân của CS vào Miền Nam VN. Anh 
Chính kể câu chuyện, có lẽ để vui cười, dù 
trong cái cười vẫn có phần nào sự thật, là khi 
anh rời Miền Bắc vào Nam, cha anh cho anh 
một lá bùa mang trong người, căn dặn chỉ mở 
khi gặp trường hợp khó khăn. Trong trận đánh 
ở Sài Gòn năm 1968 đó, TĐ CSBV chính quy 
của anh bị thiệt hại rất nặng và bị bao vây tứ 
bề, anh bèn mở bùa đọc thấy 1 chữ duy nhất 
“hồi”. Thế là anh làm theo ngay: ra trình diện 
Hồi Chánh. Cả đám bạn hiện diện có dịp cười 
thỏa thích. Cũng may mà anh chị ra đi được 
ngày 30 tháng 4, 1975. Anh có một giọng hát 
tuyệt vời và từng giúp trong ban văn nghệ của 
Hội Nhảy Dù ở Montreal hàng năm. 

Tối đến anh bạn chủ nhân buổi tiệc chở chúng 
tôi về nhà của Quân & Hoa, gặp lại Vinh & 
Thúy ở đó chờ chúng tôi, và có luôn vợ chồng 
Hiếu & Hồng ở trong nhà của Quân & Hoa. 
Bên kia đường và ngay trước mặt nhà là một 
ngọn đồi nhỏ rất xinh xắn, một dấu hiệu tốt 

Chánh, Châu, vợ chồng chị Hương, anh Đoàn Chính

Ngồi: Hoa. Châu. Thúy. Hồng  Đứng: Quân. Chánh. Vinh. Hiếu
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về phong thủy. Có lẽ cũng vì vậy mà gia đình 
Quân & Q. Hoa rất nên nổi.

May 19, 2017. Anh chị Văn Quảng & Tôn 
Nữ Nga đi cùng với 2 cô em của Nga (Hằng và 
Mai) đến nhà Vinh để hợp đoàn đi cùng với xe 
của Quân & Hoa có cả Hiếu & Hồng và Chánh 
& Châu. Hai xe lên đường trực chỉ Ottawa. Gần 
trưa đến nơi, nhưng kiếm nơi đậu xe cũng hơi 
khó nên 2 xe lạc nhau. Chúng tôi đi vòng vòng 
xem tòa nhà Quốc Hội, các cơ sở hành chánh 
của liên bang, vườn hoa Tulipe… Ăn trưa ở 
quày bán hot dog bên đường, uống cà phê ăn 
bánh ngọt ở Bistro Patisserie… 

Về lại Montreal, chúng tôi đi thẳng đến nhà 
B. Thụy & Trang để ăn tối. Với sự trợ giúp của 
một chị phụ bếp, B. Thụy dọn ra một thực đơn 
tuyệt ngon với đầy đủ màu sắc thật đẹp, salad 
lobster, xôi thịt hon, bún bò, trái cây VN… Các 
bạn vui chơi, hát hò và nghe B. Thụy dạo đờn 
Piano cho Hồng, vợ của Hiếu hát. Nhìn các 
hình gia đình, tôi nhớ lại Trang & Thụy có 1 
con trai là bác sĩ chuyên môn về tim, rất gần 
với mẹ, và 2 cô con gái lại rất gần với cha. Hai 
bạn có đầy đủ một đàn cháu nội ngoại. Dù gần 
nửa đêm, B. Thụy tình nguyện chở 2 cặp Vinh 
& Thúy và Chánh & Châu về nhà Vinh. Merci 
beaucoup! 

May 20, 2017. Trong khi 2 bà rủ nhau đi 
aquatic aerobic, Vinh và Chánh có một buổi 
sáng thảnh thơi, sau khi xong điểm tâm, 
kéo nhau ra balcon phía sau cà phê thuốc 
lá trong một buổi sáng khá lạnh và sương 
mù. Khoảng 11 giờ sáng, 4 chúng tôi lên 
đường đến nhà anh chị Văn Quảng & Tôn 
Nữ Nga. Vì cầu chính bị đóng cửa, phải tìm 
đường lòng vòng qua cầu khác nên nhóm 
chúng tôi đến nhà AC Quảng hơi trễ một 
chút. Vào nhà đã thấy vợ chồng Quân, vợ 
chồng Hiếu. Lát sau mới có Tôn Nữ San 
xuất hiện. Lại thêm một bữa cơm rất vừa 
lòng thực khách, vừa bắt mắt, vừa lạ miệng 
lại vừa ngon, với món gỏi rong biển, bò 
nướng lá lốt cuốn với rau sống, cháo đuôi 
bò, tráng miệng với chè hạt sen và hát nhạc 
sống với anh Văn Quảng chơi key board. 
Nghe noái anh tự nguyện học chơi đờn để 
dạo đờn cho vợ hát. Tại nhà, tôi có đến nói 

Chánh/ Châu/ Hoa/ Quân/ cặp gia chủ Tôn Nữ Nga và Văn 
Quảng/ Hiếu/ Hồng/ Thúy/ Vinh Hiếu. Hồng. Chánh. Châu. Quân. Vinh. Thúy
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chuyện với người con trai duy nhất của AC 
Quảng là Văn Vũ Quang, hiện đang năm 
thứ 3 Residency FP, sau khi đã xong Master 
Microbiology. Quảng cũng đã có vợ và hai 
con, đề huề một trai và một gái.  

Từ nhà AC Quảng & Nga, 4 chúng tôi đi 
thẳng đến trung tâm Hồng Bàng dạy tiếng 
Việt để tham dự một buổi văn nghệ gây 
quỹ cho nhà trường, mà một mạnh thường 
quân, nữ BS. Tôn Nữ Liên Chi, mua 15 vé 
(mỗi vé $100.00) tặng cho nhóm bạn YKH. 
Hai ca sĩ chính của chương trình, Nguyên 
Khang và Diễm Liên, đã liên tục trình diễn 
cho đến gần 1 giờ sáng, trước một cử tọa 
gần cả 300 người. Tại đây, chúng tôi gặp 
lại vài người quen, trong đó có anh chị BS. 
Dương Hồng Huy, bà con gần với Châu.

Trên đường về nhà, dù bụng vẫn còn no, 
nhưng chúng tôi vẫn ghé lại một tiệm ăn 
mở cửa khuya để Thúy vào mua Putine, một 
món khoai tây chiên trộn chung với sauce 
putine và melted cheese. Ăn thì vui, nhưng 
nếu ăn thứ này trong mùa đông đổ tuyết thì 
chắc tuyệt hơn nhiều. Tại nhà, chúng tôi lại 
ngồi tán dóc cho đến 2 giờ sáng mới đi ngủ.

May 21, 2017. Trước khi ăn sáng, tôi gọi 
ĐT cho bạn Lê Quang Tiến, xem bạn có rảnh 
ngày giờ nào để gặp nhau, nhưng Tiến cho 

biết vợ chồng anh sắp sửa đi Toronto mấy ngày 
nữa mới về lại. Tôi phục bạn Tiến đã từ hơn cả 
chục năm, cứ vào mỗi tháng 4, qua chi hội Nhảy 
Dù Montreal, bạn tổ chức tiệc để quyên tiền 
giúp đỡ tận tay các TPB của VNCH còn tại quê 
nhà. Bạn cũng từng làm chủ tịch Gia Đình Mũ 
Đỏ VN từ 4-5 năm qua, cũng như chủ tịch hội Y 
Sĩ VN tại Montreal. Tôi không có dịp gặp mặt 
Tiến & Dung để chung vui với 2 bạn về thành 
đạt của út nữ nay là một bác sĩ chuyên khoa.

Gần trưa, 4 chúng tôi lên đường đến nhà thứ hai 
của Quân & Hoa, trong vùng Brossard, nơi con 
gái Diana và chồng đang tạm ở. Cả hai và dâu 

Nga/ Chị Phúc/ Hoa/ Cúc/ Châu/ Thân Hữu/ Thúy/ Bích 
Thụy/ San/ Hồng

Quân/ Tâm/ Vinh/ Chánh/ Văn Quảng/ Nga/ 
San/ Hiếu

Hoa/ Quân/ Cúc/ Tâm/ Chánh/ San/ Hùng/ Hiếu/ Hồng/ Thúy/ 
Vinh/ BS. Trang Châu
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trưởng người Canadienne đều lăng xăng phụ giúp. 

Viết bao nhiêu chắc cũng khó đủ để diễn tả 
cuộc vui, không khí buổi tiệc mà tiêu biểu là 
hàng chữ 3 L: Love Laugh Live… Repeat (chứ 
không phải 3/4 L kiểu của Lê Đức Tâm thường 
nói mô!) trên ghế sopha, khách mời vui cười, 
chuyện trò, kẻ ngồi người đứng, bàn tiệc cùng 
các món ăn mặn, ngọt và các thức uống, nên tôi 
xin đưa ra một loạt hình trong party ngày hôm 
ấy do AC Diệc Kiến Quân & Quỳnh Hoa khoản 
đãi các bạn YKH: Văn Quảng & Nga, Bích Thụy 
& Trang, Vinh & Thúy, Chánh & Châu, San & 
Hùng (dù mới mổ đầu gối chưa tới 1 tuần), Hiếu 
& Hồng, Tâm & Cúc cùng một số thân hữu như 
quý AC BS. Lê Trang Châu, niên trưởng của 
tôi trong QYND, AC BS. Trương Công Phúc, 
cùng promo với tôi nhưng tốt nghiệp YK SNG, 
Chú & Thím Bửu Việt… Mời quý bạn xa gần 
nhìn vào hình đoán cho đúng tên bạn của mình 
nhé. Và mời quý bạn nhìn vào cách chưng dọn 
đồ ăn, appetizers, dessert, các loại thức ăn, Việt 
có, Pháp có, Tàu có, Sushi có, Đại Hàn có, ngọt 
có, mặn có, diet có, bổ dưỡng có mà chay cũng 
có luôn… cho thấy tấm lòng hiếu khách rộng 
rãi và đầy nhiệt tình của vợ chồng gia chủ.   

Đặc biệt trong party này, tôi gặp lại anh BS. 
Trang Châu của QYND, kể từ ngày tôi 

rời trường Quân Y ở Sài Gòn sau 6 tháng huấn 
luyện hành chánh vào tháng 6, 1974. Thỉnh 
thoảng anh có chia xẻ với tôi về những tác 
phẩm văn chương của anh. 

Tôi tìm thì giờ nói chuyện riêng với Hoa 
và Quân, hỏi thăm về các con và cháu. 
Tôi hoan hỉ biết con trai trưởng Hugo, 
một surgeon chuyên về giải phẫu tiêu hóa, 
nay là một leading surgeon về Bariat-
ric Surgery, thường xuyên được mời diễn 
giảng về cách thức điều trị bằng giải phẫu 
bao tử cho những bệnh nhân cần xuống cân. 
Hiện tại Hugo và vợ cùng 2 con, một trai 
và một gái, ở gần nhà cha mẹ trong khu 
Brossard này. Thứ Nam Oliver, một bác sĩ 
chuyên về Nephrology, hoạt động tích cực 
trong ngành ghép thận. Mỗi năm Oliver 
kêu gọi dân chúng chạy bộ gọi là March 
du Rein “à la cause des maladies rénales et 
du don d’organes”, được cả bộ trưởng y tế 
PQ tham dự và sự ủng hộ lớn từ mọi thành 
phần trong thành phố Montreal. Giống như 
anh của mình, Oliver có vợ và có một con 
gái 2 tuổi và một con trai 6 tháng, có nhà 
cũng xúm xít gần với nhà cha mẹ. Thứ nữ 
Diana là một bác sĩ chuyên về Emergen-
cy Medicine, hiện tại làm việc về Critical 
Care sau khi học thêm ngành này. Diana lấy 

Quân & Hoa

Bích Thụy. Hồng. Châu. Hoa

BS. Trang Châu và Chánh
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chồng được 1 năm nay và chưa có con. Cho 
tôi được khoe hình của con bạn mình trong 
tiệc cưới của Oliver (đứng giữa anh trai và 
em gái) mà tôi cất giữ từ cả mấy năm qua. 

Chiều đến, chúng tôi ghé thăm San và 
Hùng ở gần đó. Vườn trước và vườn sau 
tràn ngập những bông hoa đủ màu sắc, cái 
thì trong chậu, cái thì treo, cái thì dưới đất, 
trên cây. Ngay cả trong nhà có vô số những 
chậu phong lan khác màu nhau. Anh Hùng 
cho biết sau giải phẫu đầu gối anh chỉ cần 
uống Tylenol chống đau là đủ rồi. Dù vậy 
anh không dám hứa chắc anh sẽ tham dự 
ĐH tại Little Saigon, nhưng vẫn để vợ 
mình đi một mình. “Anh Hùng và San chưa 
bao giờ vắng mặt trong bất cứ ĐH YKH 
nào kể từ năm 2000, ngay cả khi được tổ 
chức tại ở Úc,” tôi thành thật nhắc lại như 

Thân hữu. Hoa. Cúc. Thúy. Chị Trang Châu. Nga. Châu. chị 
Phúc. San. chị Bữu Việt. Hồng

May 22, 2017. Hôm nay là ngày Thứ Hai, 
ngày lễ Victoria Day của Canada. Phòng mạch 
đóng cửa, sướng chưa! 

Vì biết trước hôm nay mưa, nên thay vì sẽ đi 
thăm Quebec, cả nhóm đồng ý đi chơi Mont 
Tremblant. Xe SUV Porch của Tâm & Cúc chở 
Hiếu & Hồng. Xe minivan của Quân & Hoa chở 
Vinh & Thúy và Chánh & Châu. Mưa lai rai kèm 
theo chút sương mù phủ trên những đồi núi dọc 
hai bên đường khiến khung cảnh tuyệt diệu. 

Mont Tremblant là một ski resort, cách 
Montreal chưa đến 2 giờ lái xe. Thời tiết  hơi 
lạnh và chút mưa đây đó, khiến du khách rất 
vừa lòng với xứ lạnh tình nồng. Mười người 
chúng tôi vào hẳn bên trong resort, dung dăng 
dung dẻ như một bầy con “trẻ mãi không già.” 

Nhìn hình đưa tay chào mà thấy… ghét ghê! 

Quân. Thân Hữu. Hoa. Cúc & Tâm. Vinh & Thúy. Chánh & 
Châu. AC BS. Trang Châu. Nga & Quảng. San. Hiếu & Hồng. AC 
Bữu Việt. AC BS. Trương Công Phúc.

Hiếu & Hồng. Tâm & Cúc. Châu & Chánh. Quân & 
Hoa. Thúy & Vinh

vậy và tôi thấy ánh mắt của hai vợ chồng 
sáng lên và tự hào. Lén chụp tấm hình hai 
vợ chồng treo trên tường, nay xin trình làng. 

Trên xe về nhà, 4 chúng tôi bàn tính chuyện 
đi ăn tối bên ngoài. Đề nghị của tôi xin về 
nhà ăn cơm, với cái chi cũng được, vì cả mấy 
ngày qua, tuy được cho ăn ngon, nhưng vì 
thiếu cơm trong bụng nên tôi cảm thấy yếu 
trong người, được 3 người kia đồng ý. Và cơm 
cho vào miệng mà cảm thấy hể hả! Vậy đó.
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Mặt người nào cũng có vẻ sung sướng và hả 
hê. Có lẽ sau khi tất cả đã ăn một bữa trưa kềnh 
bụng theo kiểu picnik với quá nhiều thức ăn 
đem theo, ngay ngoài bãi đậu xe. Gồm luôn cả 
cà phê, trà nóng… 

Trên đường về lại Montreal, 2 xe đều ghé 
lại một outlet mua sắm một cách ham hố, 
nhất là khi đô Mỹ trội hơn đô Canadien khá 
nhiều. Tôi tìm mua được cho Nàng một dress 
màu vàng rất ưng ý vì đó là màu kỷ niệm của 
chúng tôi. Vì vậy 2 Xê dệt mộng sẽ qua chơi 
lại Montreal trong mùa Thu (Please! Có ai đọc 
rõ chưa?) để xem Foliage cùng lá vàng rơi 
rụng dọc theo con đường đến Mont Tremblant.

Trời vừa tối khi mọi người về đến một quán 
nhậu ở Montreal, do AC Tâm & Cúc khoản đãi. 
Chủ nhân quán là chỗ quen biết với BS. Tâm. 
Nhiều người trong bàn tiệc ngạc nhiên khi biết 
chị Cúc đã từng học ở trường ĐK/Huế mấy năm 

Chánh. Quân. Tâm. Hiếu. Vinh

Cúc. Châu. Hoa. 
Thúy. Hồng

Vinh và con gái Catherine.

Châu. Thúy. Chị BS. 
Liên Chi. Hoa. Hồng. 
chị Trang Châu

Thúy. Hồng. Châu

Cúc & Tâm. Chánh & Châu. Vinh & Thúy. 
Hồng & Hiếu. Quân
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May 23, 2017. Vinh & Thúy và Chánh 
& Châu lại kéo qua nhà Quân, và 8 người 
kéo nhau đi chơi ở Royal Park, ngắm vườn 
hoa Tulipes, dạo xung quanh hồ được vài 
miles cho body nhẹ bớt chút đỉnh sau bao 
ngày ăn chơi quá chừng, vui hưởng sự an 
lành của trời đất. Từ Park, chúng tôi qua 
thăm viếng Saint Joseph Cathedral, nổi 
tiếng là nơi xẩy ra nhiều phép lạ trong quá 
khứ. Quá trưa, trở về lại nhà Quân & Hoa, 
bà chủ cho mỗi người một tô bún bò “lai 
Huế”. Ăn xong mọi người lăn đùng ra ngủ 
như chết. Bữa tiệc tối hôm nay do vợ chồng 
Hiếu & Hồng thân mời ở một quán ăn Việt 
Nam, có luôn cả Tâm & Cúc cùng tham 
dự. Đến hồi gần ra về và quán cũng sắp 
đóng cửa, bỗng thấy BS. Trang, chồng của 
Bích Thụy, chạy ùa vào với một nhóm bạn 
BS cùng khóa. Tôi bèn chạy đến vì trong 
những bạn đó, có 2 cặp vợ chồng tôi quen 
biết, là cặp vợ chồng BS. Nguyễn Thanh 
Liêm, ở ngay Little Saigon, phục vụ QYND 

trước khi vào Sài Gòn học trường Dược. Và 
anh Tâm quen với chị Cúc sau 1975, khi 
Tâm làm BS và Cúc làm DS cho 2 công ty 
gần nhau ở Biên Hòa, nên thường xuyên gặp 
nhau khi đi cùng chuyến xe Sài Gòn-Biên 
Hòa-Sài Gòn. Hai người lấy nhau trước khi 
vượt biên. Tôi có hỏi Cúc hồi xưa Tâm có 
nói nhiều và tếu như bây giờ không?? Câu 
trả lời, “Hồi đó anh đàng hoàng lắm chứ 
đâu có như bây giờ.” Vậy thì dưới cái nhìn 
của tôi, Cúc chính là người đã uốn nắn Tâm 
ra con người vui tính, hoạt bát và quyến 
rũ trong bất cứ câu chuyện nào. Hì hì!

cùng một thời gian với tôi, và cặp vợ chồng 
Mai Phúc Am mà trước đây tôi gặp nhiều lần 
trong thời gian chúng tôi hành nghề ở TB 
Louisiana. Các bạn cùng lớp YK Sài Gòn với 
Trang có tổ chức một buổi hội ngộ gần cả 50 
người với nhau ở Montreal trong thời gian này.

May 24, 2017. Cả 2 bạn Vinh và Quân đều đi 
làm phòng mạch. Trong buổi sáng, chúng tôi 
nhờ Thúy chở đi chợ, tất cả 6 nơi, tìm mua các 
thứ cần cho 2 đứa tôi nấu khoản đãi quý AC 
Trang Châu, Quân & Hoa, Tâm & Cúc, Hiếu 
& Hồng, Thanh Duyên và chị BS. Liên Chi tại 
đây. Các bạn YKH khác đều bận. Tôi làm món 
Canard au Vin, Châu làm món Xúp Măng Cua 
và gỏi vả xúc bánh tráng. Catherine, gái út của 
Vinh & Thúy, dành phần làm bánh Flan tráng 
miệng. Có lẽ món độc đáo nhất của buổi tiệc là 
món gỏi vả, không những vì câu chuyện trái vả 
được du hành từ Florida qua Denver, từ Denver 
qua Cali, rồi theo chúng tôi từ Cali qua đến đây, 
nhưng vì các người con xa xứ lâu năm, nay 
mới có dịp ăn lại món thuần túy của xứ Huế. 
Mọi người thưởng thức thật tình, món gỏi hết 
nhanh, khiến những ly rượu cũng chóng vơi.

Món Canard au Vin được trình bày khá thẩm 
mỹ khi dọn lên. Tôi hồi hộp, lén nhìn các thực 
khách chờ xem phản ứng. Được nghe những 
tiếng ồ, ngon hè, giỏi ri, không ngờ nấu đồ ăn 
Pháp mà còn hơn dân Canadien nữa…Vậy là 
mở cờ trong bụng, tôi nói chuyện bình thường 
trở lại. Vì thật ra, sau khi nêm nếm, cho tất cả 
vào lò nướng trong 2 giờ, rồi lấy ra, vẫn đậy 
kín cho đến giờ server, tôi vẫn chưa thử xem 
mặn ngọt, mùi vị, đủ lượng rượu…??? Vinh bật 
mí, “Ngoài rượu chát đỏ, Chánh còn xử dụng 
rượu XO của Vinh nữa, hèn gì mà món Vịt nấu 
rượu không ngon sao được!?” Bánh Flan của 
Catherine làm cũng rất xuất thần, ngon đặc biệt 
và cũng hết sạch. Cám ơn chị Trang Châu cũng 
đem đến món chè và được mọi người chia nhau 
thưởng thức. We all had a wonderful time, we 
all enjoyed the good foods, enjoyed the friend-
ship. Cám ơn Vinh & Thúy và Catherine.  
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May 25, 2017. Trước khi đi làm, Vinh chở vợ 
và Chánh & Châu thả tại nhà Quân. Quân cũng 
đi làm ngày hôm ấy. Chúng tôi được mời ăn 
bún bò Huế (nữa) trong khi chờ Lê Đức Tâm 
tới. Tâm đến và cũng được mời ăn bún bò luôn. 
Sau đó, Tâm chở vợ chồng Hiếu, Q. Hoa, Thúy 
và 2 đứa tôi đi chơi Botanic Garden. Ngày hôm 
nay là một ngày có mưa phùn chen với nắng, có 
mây lãng đãng trên trời và gió lành lạnh. Bốn 
nàng, mỗi nàng một sắc áo, đang tranh tài với 
bông hoa cây cỏ. 

 Botanic Garden khá rộng, có nhiều khu vực 
khác nhau, như vườn của nước Trung Hoa, vườn 
Nhật với một phần dành chưng bày những chậu 
Bonsai, vườn Pháp, vườn Châu Phi… Chúng 
tôi cũng vào xem lầu insectariarium.

Tôi có thì giờ nói chuyện riêng thêm với Tâm. 
Tâm & Cúc có 2 con trai. Con trai đầu tên Lê 
Đức Kỳ Nam, làm việc trong nghề điện ảnh, 
rất sáng tạo và đam mê nghệ thuật, hiện là đạo 
diễn phim và được hãng RODEC của chính phủ 
Quebec giao cho một project 1 triệu đô thực hiện 
một phim tài liệu về American Latino Immigra-
tion. Sang năm 2018 phim sẽ phải xong và sẽ 
được trình chiếu. Người con trai thứ hai tên Lê 
Đức Kỳ Vỹ có một cơ sở riêng cho làm ngành 
quảng cáo của mình, có vợ là Bác sĩ Tổng Quát.  

Riêng về cá nhân của Tâm, khi qua đến 
Canada vào năm 1982, Tâm đến thẳng trường 
ĐH Montreal xin thi challenge test để theo học 
lại YK, và sau khi có kết quả, Tâm được cho 
vào học 2 năm cuối. Khi chính thức tốt nghiệp 
MD, Tâm mau mắn xin đi học Pulmonology và 
đã hành nghề chuyên môn mấy chục năm qua. 
Trong thời gian đầu, Tâm thường giúp đỡ giảng 
dạy cho các bác sĩ Việt Nam sửa soạn thi lấy 
bằng tương đương YK để theo lại nghề. Mới 
mấy năm trước, khi chứng bệnh thận polycys-
tic kidney disease của Tâm bắt đầu có dấu hiệu 
không được tốt thì Tâm được matched trúng 
trong danh sách ghép thận, ngay cả trước khi 
phải lọc máu. Thanks God. Giờ đây, Tâm trông 

rất bình thường bên ngoài và rất bình an bên 
trong, da dẻ hồng hào, tóc đen với râu không 
xanh, khi nào cũng tươi cười, khiến người 
xung quanh luôn thoải mái. Tôi có hứa vợ 
chồng chúng tôi sẽ qua lại Montreal để tham 
dự buổi trình chiếu đầu tiên cuốn phim do 
cháu Kỳ Nam đạo diễn - nếu được gởi giấy 
mời kèm theo vé máy bay aller retourn. 

Tìm hiểu về anh Nguyễn Ngọc Lang, 
tôi được biết anh đang tính chuyện về 
hưu, có lẽ muốn chờ cho đến ngày tốt 
nghiệp của út nữ, bây giờ đang năm 
cuối trường YK của ĐH Montreal. Anh 
hiện đang rất bận vì đón tiếp bên nhà 
vợ trong dịp kỵ đầu tiên của nhạc mẫu. 

Trở về lại nhà Hoa, nghỉ ngơi đôi chút rồi 

Đôi bạn Tâm & Hiếu

Hồng. Thúy. Hoa. Châu
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Tâm chở 2 chúng tôi thả tại nhà anh Vĩnh 
Anh của tôi. Hai anh em chúng tôi ngồi tâm 
sự cả trên 2 giờ. Những chuyện trước và 
sau 1975, những lý do vì sao anh không về 
VN dù lòng rất mong muốn. Không như 
nhiều lần trước đây, cả anh lẫn tôi đều tránh 
né những câu chuyên về chính trị, về thực 
chất CS và của đất nước VN hiện tại… Anh 
trao cho tôi cất giữ mấy cuốn gia phả của 
giòng họ Nguyễn Phước Tộc, của riêng 
nhánh ông cố chúng tôi là Miên Thanh, 
cùng văn bằng tiến sĩ Canh Nông kèm theo 
cuốn luận án tiến sĩ Canh Nông trình tại 
ĐH Laval vào tháng 8, 1968… Thấy anh 
sức khỏe và tinh thần vững mạnh, tôi cũng 
yên tâm . Càng về chiều trời càng mưa 
nhiều hơn. Gần 6 giờ, vợ chồng tôi từ giã 
anh ra về, nhờ anh đưa ra một đoạn đường 
đón xe taxi để đến nhà của Thanh Duyên.   

Chưa đến 6-7 phút trên xe, Taxi đã dừng 
lại trước một building cao và mới, với mấy 
chục tầng lầu, tọa lạc ngay trung tâm thương 
mãi chính của Montreal. Theo hướng dẫn 
của securité tại front desk, chúng tôi dùng 
thang máy lên tầng thứ 16. Cửa vừa mở ra, 
đã thấy Thanh Duyên đứng đón ở góc hành 
lang. Xin được nhắc lại Thanh Duyên là em 
gái của anh Lê Văn Danh, khóa 2 YKH, 
phu quân của chị Nguyễn Tinh Châu, đồng 
khóa 2 với chồng. Ngoài anh Danh, trong 
gia đình còn có 2 người anh em khác cũng 
là BS. tốt nghiệp từ trường YKH. Đó là anh 
Lê Văn Di, khóa 6, và Lê T. Tuyết Diễm, 
khóa 9. Thanh Duyên từng học chung một 
lứa với tôi ở Tiểu Học Đồng Khánh, thường 
xuyên gặp nhau trong những lễ Chủ Nhật 
ở nhà thờ Nhà Nước tức nhà thờ Phan Xi 
Cô, sau lưng trường J’Anne D’Arc, khi cả 
gia đình của Duyên, từ cha mẹ cho đến các 
anh chị em trong nhà đều tham gia hát trong 
ca đoàn cho nhà thờ. Thanh Duyên du học 
Canada sau khi đậu trung học và chính T. 
Duyên là người đứng ra bảo lãnh đại gia đình 
mình qua thẳng Canada ngay sau 1975. Với 
chồng mất cách đây gần cả 7-8 năm, Thanh 

Duyên nay đã về hưu và sống rất thoải mái 
trong căn apartment sang trọng và an ninh này.

Căn apartment này nằm ở góc nên nhìn ra 
cả 2 hướng. Mở hé một cửa sổ để thưởng thức 
những hạt mưa rơi nhẹ vào mặt, tôi nhìn xuống 
đường phố nay đã lên đèn. Dáng Mount Royal, 
không mấy xa nơi đây, nay hơi khuất sau đám 
mây xuống gần. Không lâu sau, các khách mời 
lần lượt đến: Hồng & Hiếu, Tâm & Cúc, Quân 
& Hoa, Vinh & Thúy và chị BS. Liên Chi. 

Trong tất cả những món ngon trên bàn, như 
xôi & thịt hon, xà lách thịt rôti, canh lá lốt, cá 
kho, dưa cải chua, tôi ăn nhiều nhất là món cá 
với dưa cải, nhất là sau khi Thanh Duyên đem 
ra cơm cháy do T. Duyên cố ý nấu cơm bằng 
nồi thường thay vì nồi điện. Cám ơn T. Duyên 
hết sức đã cho mọi người một buổi tối vui 
nhiều, nói nhiều, cười nhiều (có Lê Đức Tâm 
mà không cười nhiều sao được!?), ăn những 
món đậm đà hương vị quê nhà, nhất là khi 
bên ngoài trời mưa nặng dần. Thật khó quên. 

Về đến nhà, Vinh và tôi ngồi nhâm nhi vài 
ly Heneessy XO, hút vài ba điếu thuốc, lai rai 
nói chuyện đời trước khi đi khò khò trong tiếng 
mưa đêm. “Mưa rơi mưa rơi, còn mưa mãi nhớ 
thương ai, ướt bờ mi em dài…” 

May 26, 2017. Mưa ngưng rơi nhưng gió 
vẫn hơi lạnh, với dự báo thời tiết: đẹp cho 
ngày hôm nay. Vinh không đi làm nên cả nhà 
thư thả ngủ dậy trễ. Sau phần ăn sáng nhẹ, 
Vinh và Chánh lại ra balcon ngồi uống cà phê 
nóng đầu ngày, thưởng thức sự mát lạnh từ 
cơn mưa trong cả đêm vừa qua. Ánh sáng bắt 
đầu ấm từ mặt trời đang lan tỏa trên trời xanh. 
Hai đứa hút mấy điếu thuốc còn lại của bao 
thuốc lá mua trong tối đầu tiên đến Montreal. 

Gần 11 giờ sáng, Vinh chở 2 chúng tôi đến một 
quán ăn tây cho tôi gặp 2 người bạn cũ cùng lớp 
từ trường Blaise Pascal. Bước vào trong quán, 
tôi nhìn thấy chị Hoàng Tâm Hạnh đang ngồi 
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Hồng & Hiếu. Tâm. Quân. Hoa. Cúc. Thanh Duyên (đứng). Thúy. chị 
BS. Liên Chi. Châu & Chánh

cùng với vợ chồng Nguyễn Toàn. Tôi và Tâm 
Hạnh có gặp nhau một lần tại nhà Tâm Hạnh 
khoảng 5-6 năm trước, nhưng với Toàn thì đây 
là lần đầu tiên kể từ năm 1966 sau khi Toàn rời 
Việt Nam đi du học ở Belgique. Chúng tôi điểm 
danh tên của nhiều bạn chung lớp, đứa còn đứa 
mất, tản mác ở Âu Châu, Úc Châu, Mỹ, cũng 
như còn tại VN, tên các bà thầy và ông thầy, 
kể những mẩu chuyện vui, thuộc loại “bây giờ 
mới nghe.” Tôi nhắc cho Toàn là tôi vẫn còn 
nhớ rõ những lúc được Toàn chở đi loanh quanh 
các đường phố Đà Nẵng bằng xe Gobel đỏ của 
Toàn… Hai đứa tôi ra bên ngoài tiệm ăn, chia 
nhau một vài điếu thuốc. Chỉ vậy thôi nhưng 
cảm thấy ấm trong lòng. Chúng tôi chia tay 
nhưng hẹn sẽ gặp nhau ở Cali cùng với các bạn 
gốc Blaise Pascal. Vợ chồng Toàn chở chúng 
tôi đến BV Notre Dame, không xa bao nhiêu, để 
chúng tôi thăm một thân nhân đang nằm ở đó, 
là BS. Lê Phước Huy, chồng của cô của Châu. 

Vinh & Thúy đến đón chúng tôi chở về lại 
nhà Quân & Hoa, với dự định 4 cặp cùng ra 
bên ngoài ăn tối. Sau khi bàn cãi, 4 bà vợ đồng 
ý sửa soạn buổi ăn tại nhà. Đám đàn ông vỗ tay 
hoan hô nhiệt liệt. 

Nhân khi chờ đợi, tôi lang thang khắp nhà, 
được cho xem phòng ngủ của vợ chồng gia chủ 
ăn thông liền với phòng tắm mà không có cửa 

hay màn che nào. Lạ, đẹp, sang trọng, và 
nghệ thuật. Tuy nhiên, thấy không là đã 
thầm ốt dột rồi! Đang còn ngạc nhiên định 
comment vài câu, Quân nói ngay “bởi vậy, 
anh thấy Quân đâu cần thuốc tiên. Chỉ cần 
nằm trên giường bên ngoài này nhìn vô 
trong phòng tắm là đủ dose rồi!” Tôi tính 
hỏi thêm “nhìn vệ nữ mỗi đêm”mà không 
dám. Vì hắn cung cấp  thuốc mà hắn không  
cho tôi dùng đều chi. Tôi lén chụp tấm hình 
của bà chủ treo ở phòng khách. Mời quý 
bạn xem tấm hình chụp năm xưa (không 
phải năm xửa mô nghe). Rất ư là mơ huyền 
mờ, không mấy khác so với bây giờ.  

Trong thời gian chờ đợi buổi ăn tối, tôi nhờ 
Quân chỉ dạy thêm về cách thức đầu tư cùng 
những chiến thuật ngắn hạn và dài hạn… 
Câu đầu tiên cần học hỏi là câu: Laisser de 
côté vos émotions- câu thứ hai: định nghĩa 
giữa Depression, Recession và Correction 
– câu thứ 3: học và theo dõi lịch sử của 
thị trường chứng khoán với các chu kỳ lên 
xuống của kinh tế. Ngồi nghe thầy giảng mà 
thấy khỏe cho mình vì ta đã về hưu đâu cần 
phải lo toan nhiều mà cần buông thả dần. 

Chỉ sau 2 giờ, một mâm cơm thịnh soạn 
được dọn ra bàn trước sự khâm phục của… 
nhau. Mỗi phu nhân chịu trách nhiệm một 



238 Đặc san  Y Khoa Huế Hải Ngoại 2017

món. Món nào cũng được chiếu cố tận tình. 
Ngay cả dĩa nước mắm ớt tỏi trước mặt tôi 
cũng ngon luôn. Sau buổi ăn và sau khi 
dọn dẹp, mọi người đồng ý đi dạo ở sân đá 
banh gần nhà, vừa cho ra vẻ thể thao vừa 
hơi hưởng không khí mát dịu của mùa xuân. 

Trước khi chia tay ở nhà Quân, tôi đã 
có trong tay tiền đóng lệ phí tham dự ĐH 
YKHHN 2017của Hiếu & Hồng, Quân & 
Hoa và của Tâm & Cúc. Ngoài ra tôi còn 
nhận được sự nhận lời từ anh chị Trang & 
Bích Thụy, Hùng & San và Quảng & Nga, 
Thắng & Tuyết Diễm. Và trên cả dự tính, 
Tâm còn cho biết vợ chồng Sơn (Belgique), 
vợ chồng Lê Đình Thành (Boston) và chị 
Quy, vợ của bạn quá cố Trần Tiễn Hiền 
(VA) cũng sẽ tham dự, do đó yêu cầu tôi 
lên tiếng kêu gọi khóa 10 YKH ở Mỹ, cùng 
tham dự để khóa 10 có một cuộc hội ngộ 
hi hữu hiếm quý này, để nối lại tình bạn từ 
thuở thanh xuân. Rất tiếc không gặp mặt 
anh chị Nguyễn Ngọc Lang và Lê Quang 
Tiến để chuyển lời mời của Ban Tổ Chức.

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ bản nhạc 
“Those were the days my friend” do nữ ca sĩ 
Mary Hopkin hát mà nhóm bạn thân 7 đứa 
chúng tôi (Hoàng Ngọc Vinh, Nguyễn Chi, 
Bùi Cao Đẳng, Trần Tiễn Ngạc, Tôn Thất 
Phước, Lê Quang Tiến, và tôi) từng nghêu 
ngao hát theo trong thời gian bên nhau 
thời SVYK tại Huế. Chúc các bạn khóa 
10 sẽ tìm thấy “những ngày ấy bên nhau.”

Về lại nhà, 2 cặp Vinh & Thúy và Chánh 
& Châu ngồi nói chuyện thêm cả giờ nữa. 
Chúng tôi cám ơn Vinh & Thúy tạo cơ hội 
cho chúng tôi có một chuyến du lịch Mon-
treal đặc sắc nhất, khó quên nhất từ trước 
đến nay, được đi chơi thăm viếng nhiều nơi, 
và nhất là được gặp gỡ nối kết tình thân 
nhiều lần các anh em YKH, gặp các bạn 
năm xưa của Blaise Pascal. Bên cạnh vui 
chơi, chúng tôi yên tâm làm bổn phận đến 

thăm anh Vĩnh Anh của tôi và chú Lê Phước 
Huy của Châu ở tuổi gần đất xa trời. Trong 10 
ngày tại đây, chúng tôi may mắn có đủ các thời 
tiết khác nhau, nào là mưa, lạnh, gió, sương mù, 
trời nắng đẹp, trời nắng nóng đến toát mồ hôi…

Tôi có dự tính không kể chuyện trong nhà 
mình. Chúng tôi ở trong nhà của Vinh & Thúy 
nên coi như nhà mình. Vậy xin miễn viết về 
con cái trong nhà này. Chỉ biết rằng vợ chồng 
Vinh rất hạnh phúc với bầy con đã trưởng 
thành, nên danh phận, đứa ở gần đứa ở xa, rất 
gắn bó với cha mẹ và không có ngày nào mà 
không gởi hàng loạt texts hoặc hình ảnh các 
cháu nội qua về cho nhau. Cũng với lý do ấy, 
tôi không cố gắng hết sức thuyết phục Vinh & 
Thúy qua tham dự ĐH vì biết bạn mình muốn 
dành thì giờ cho các cuộc sum họp gia đình 
với các con cháu ở xa. Với sức khỏe tốt đẹp, 
vợ chồng Vinh rất thoải mái với hiện tại, trong 
cách sống, vui chơi với bạn bè, làm việc…

May 27, 2017. Sau điểm tâm, Thúy bới đồ 
ăn cho chúng tôi đem theo dọc đường. Từ 
giã Thuý, chúng tôi lên xe cho Vinh lái ra phi 
trường. Trời hôm nay nắng nhẹ, không mưa. 
Trong khi chờ lên máy bay, vợ chồng chúng 
tôi ngồi nhắc nhau về những cái vui, cái đẹp 
của chuyến thăm Montreal này, đúng vào năm 
kỷ niệm lần thứ 375 ngày thành lập thành phố. 
Thêm một lần nữa cám ơn Vinh & Thúy, cám 
ơn các bạn Quân & Hoa, Tâm & Cúc, Thắng & 
Tuyết Diễm, Thanh Duyên, chị BS. Liên Chi, 
Trang & Bích Thụy, vợ chồng Trần Đình Lộc, 
anh Văn Quảng & Nga, Hùng & San, Hiếu & 
Hồng…

Cùng một ý như được thấy ở bảng số xe của 
toàn vùng Montreal , Chánh xin ghi nhận: JE 
ME SOUVIENS.

Viết cho Đặc San YKH Hải Ngoại năm 2017

Vĩnh Chánh
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THẦY THUỐC KHÔNG BIÊN GIỚI
Physicians without borders  - Médecins sans Frontières
Bác Sĩ Tôn Thất Hứa. Đại Học Y Khoa Wuerzburg

Trên đất khách quê người, khi chưa tìm ra 
được việc làm, tôi theo gót giang hồ cùng 

các bạn đồng nghiệp phục vụ trong tổ chức 
Thầy Thuốc Không Biên Giới.

Trong tổ chức y tế nầy tôi đã sống với nhiều 
kỷ niệm vừa dễ thương vừa hãi hùng… thú vị.

Hội chúng tôi có mặt tại tại một xứ Ả Rập, một 
nữ đồng nghiệp có bằng cấp chuyên khoa giải 
phẫu hẳn hoi, sau khi chẩn bệnh cho biết bệnh 
nhân bị viêm ruột thừa cần phải mổ. Để tránh 
phiền toái các nhân viên đang ăn dở chừng, bà ta 
cho biết sẽ trở lại sau bữa cơm trưa. Y hẹn, bà ta 
trở lại thì chao ôi, bệnh nhân đã được các nam y 
tá địa phương cắt bỏ ruột thừa một cách… ngon 
lành. Chúng tôi được gọi đến và nhìn thấy cảnh 
y tá làm “phẫu thuật viên”, đang cầm dao mổ 
bụng người và được giải thích một cách thỏa 
đáng: tôi làm theo khám nghiệm và đúng chỉ 
định của bà bác sĩ nhưng…“ở xứ nầy đàn bà 
chẳng có kilo nào cả, cho nên bọn tôi “y tá đàn 
ông” mạn phép mài dao mổ bụng thay thế “con 
mụ đàn bà làm bác sĩ nầy”… Ôi chao ơi là mấy 
cái xứ Ả Rập, nơi mà đàn bà ở nơi công cộng 
phải mang khăn che mặt để cho mấy thằng cha 
lỗ mãng không nhổ nước miếng vào mặt…

Một lần khác, khi cơm tối xong, một số 
người trong chúng tôi chuẩn bị đi lễ nhà thờ 
thì một đám người đèn đuốc sáng choang, tay 
mã tấu, dao phay hò hét trước nhà thương của 
chúng tôi: “Giết! Giết!!!... Giết hết chúng nó! 
Đốt cháy luôn cả cái nhà thương kia nữa! Tụi 
nó bôi lọ chúng ta! Tụi nó dám nhục mạ Mo-
hammed… lôi tụi nó ra, giết, giết hết… Allah, 
Allah…! Hoảng hốt trước sự giận dữ cao độ 
của nhóm người bản xứ, mà sợ chết oan cũng 

có… các Bà Sơ quỳ xuống đọc kinh cầu 
nguyện, lạy cả tơi lẫn nón. Một số người 
khác cố tìm cách dàn xếp sự việc với mấy 
ông trời con đang nổi giận. Nguyên do 
cũng vì mấy con sán (còn gọi là lãi). Sán 
xơ mít (taenia) có hai loại: sán lợn (taenia 
solium) và sán bò (taenia saginata) tùy theo 
ấu trùng của giống sán đã sống trong cơ thể 
của sinh vật nào. Người mắc bệnh do ăn 
thịt sống có trứng lãi, cũng có thể do ăn rau 
sống không rửa sạch có dính trứng lãi. Sau 
một màn thông dịch bằng tay chân mới biết 
là dân chúng Hồi Giáo cảm thấy bị sỉ nhục 
khi một đồng nghiệp của chúng tôi tìm thấy 
trứng “sán heo” trong phẩn của một chức 
sắc trong họ đạo Islam và định bệnh cho 
ông ta: “Thưa Ngài, Ngài bị nhiễm sán 
heo…” Lòng tin của người Hồi Giáo không 
chấp nhận được là theo đạo Hồi mà lại ăn 
thịt heo! Chúng tôi giải thích là “Ngài” của 
các ông ăn phải rau cải có ấu trùng sán, rồi 
trứng sán lớn lên thành con sán trong ruột 
“Ngài”, rồi con sán đẻ ra trứng và trứng 
được thải theo phân… và cứ như thế xoay 
vần lây bệnh giữa người và thú vật cho 
nhau. Hú vía chưa bị giết chết, nhưng cũng 
là một bài học chung. Hôm lên máy bay 
đi Ấn Độ, Giám Đốc chương trình khuyên 
tôi nhớ bài học sán “xơ mít” mà đừng bàn 
chuyện “sán bò” với cả một tỷ người Ấn Độ 
giáo để khỏi bị xé xác nghiền xương, may 
ra còn có cơ hội trở về nhìn mặt vợ con…

Ngày 07 tháng 11 năm 1997, Tập San 
số 45 của Hiệp Hội Y Sĩ Đức kỷ niệm 50 
năm ngày thành lập đã cho đăng tải hồi ký 
của nhóm Y Sĩ Thiện Nguyện làm việc tại 
Cộng Hòa Nam Phi với đề tựa: Bệnh viện 
Johannesburg - Cuộc tranh đấu hằng ngày 
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chống lại thiếu thốn và bạo lực. Hồi ký mô 
tả lại những công việc của chúng tôi làm 
trong khoảng thời gian phục vụ tại Cộng 
Hòa Nam Phi vào tháng 10 năm 1966.

Chúng tôi bắt tay vào công việc tại một 
bệnh viện nằm sát cạch nhà ga xe lửa. Ngày 
đầu tiên chúng tôi chỉ mổ hai nạn nhân, một 
người đàn ông bị trúng đạn, còn người đàn bà 
bị dao đâm. Thống nhất ngôn ngữ, bản định 
bệnh nên được viết ngắn gọn: bị trúng đạn 
thì ghi “gunshot”, bị dao đâm thì ghi “stab” 
và ghi thêm phần cơ thể bị thương. Vào ngày 
24 tháng 10 (cứ luân phiên 4 ngày một lần) 
chúng tôi có phiên trực 24/24. Bệnh nhân 
của chúng tôi là nhóm người da đen thuộc 
thành phần nghèo đói nhất của loài người. 
Nhóm bác sĩ làm việc tại đây gồm nhiều 
gốc khác nhau: Bulgaria, Nga, Nigeria, 
India, Bangladesh và bác sĩ người bản xứ.

Điều mà tôi không chấp nhận được là 
bệnh nhân thay vì được các bác sĩ và y tá 
xoa dịu nỗi đau đớn thì ngược lại thường 
bị mắng chửi và có khi còn nhận được cả 
một tát tai. Bác sĩ hét vào mặt nạn nhân: 
Killer und Gauner (đồ giết người và trộm 
cướp) hoặc Wer aufmuckt, fliegt raus! (đứa 
nào lộn xộn thì cút đi ngay). Một trường 
hợp điển hình: Goerge, khi chuẩn bị đặt 
ống thông phổi (pleuradrainage) đã nói với 
bệnh nhân: “You will scream and shout. Do 
this in you mind or you can go” (mầy muốn 
la hét hả, câm miệng đi là vừa hay cút đi.)

Họ chuyển vào cấp cứu một thiếu phụ 
còn trẻ hôn mê, nhiễm trùng nặng, tìm 
thấy một vết thương sau gáy đã có mủ; 
bà ta nằm ngoài lộ đã 2 ngày. Chụp hình 
cắt lớp (CT) thấy ¼ não tràn máu, khám 
thân thể thì bị bầm tím khắp nơi. Bà ta bị 
cưỡng hiếp. Thảm thương thay, sự kiện 
nầy lại chẳng gây xúc động cho ai vì sự 
cưỡng dâm tại đây xảy ra như cơm bữa.

Một lần khác, một thanh niên đi cà nhắc 
vào phòng khám vì một viên đạn ghim sâu 
vào lớp thịt mông không thể moi ra được, 
phải mổ. “Mầy về đi, khi nào mầy đau lắm 
thì trở lại đây tao gắp ra cho!” Đó là lệnh của 
bác sĩ cấp cứu, nhưng bệnh nhân không bao 
giờ trở lại nữa, vì sau đó cảnh sát tìm đến 
và tóm cổ hắn ta… vì vừa rồi hắn đã chặn 
đường cướp giựt và ăn kẹo đồng của cảnh sát.

Trường hợp khác, vào lúc 3 giờ sáng, một 
thanh niên 17 tuổi khập khễnh vào phòng 
trực vì bị nhiều vết đạn ở vai do tội bất cẩn 
khi chùi láng nòng súng của anh ta. Raj, một 
bác sĩ người Ấn Độ lạnh lùng phán: “Tao hy 
vọng xương của mày cũng bị vỡ vụn để tao 
chuyển mầy về khu xương. Đ.M. tao mệt 
quá!” (I hope your bone is broken so that I 
can send you to the Orthopedics. I’m fucking 
tired!). Nạn nhân đã chống gậy đi gần suốt 
thành phố Johannesburg để được nghe… 
chửi. Buồn thay cho người dân nhược tiểu.

Vào một buổi sáng sớm ngày 28 tháng 10, vừa 
mở cửa phòng cấp cứu thì đã có một nữ nạn nhân 
chờ sẵn với nhiều vết dao đâm ở ngực, lưng, một 
vết sâu ở cánh tay, một vết dao rạch ở má cộng 
thêm một đường dao khá sâu kéo dài từ mắt đến 
mũi. Hung thủ là bạn trai (boyfriend) của nạn 
nhân. Ông bác sĩ Ấn Độ Mahmood, với nhiều 
lương tâm chức nghiệp, gọi một nữ sinh viên 
nội trú người Đức trong nhóm chúng tôi và nói:

-Đây, bệnh của cô đó!

-Tôi chưa biết khâu vết thương. Cô ta trả lời.

Mohmood khâu và chỉ cho cô ta 3 mũi kim 
rồi để cô ta tiếp tục “hoàn thành công tác sửa 
sắc đẹp.” Sau gần 2 tiếng đồng hồ hì hục khâu 
vá, thỉnh thoảng Mohmood đi qua đi lại để xem 
thành quả lớp vỡ lòng may vá ngay trên thân thể 
mặt mày con người và cuối cùng anh nhận nhiệm 
vụ khâu vết thương từ khóe mắt đến lỗ mũi. 
Ba ngày sau bệnh nhân được phép xuất viện.
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Hôm khám ngoại chẩn (outpatients day) 
khám bệnh miễn phí, từ sáng tinh mơ, bệnh 
nhân đã xếp hàng dài. Nơi đây người ta thường 
nghe: “Nói nhanh lên cha nội, ở đây không 
có nhiều thì giờ” (Speak quick, baba, there 
is no time.) Đàn ông được gọi là “baba” còn 
đàn bà thì gọi “mama.” Không khí nhà thương 
mà chả thấy có chút tình thương nào cả.

Công việc thường ngày của chúng tôi là chữa 
những vết thương lỗ đầu sứt trán do gạch đá, 
gậy gộc đập vào đầu. Khi có máu chảy với nứt 
sọ thì được nằm bệnh viện 3 ngày, bằng không 
thì “hamba kaya”-go home-geh nach hause-
về nhà đi mầy… Người da đen nói tiếng Zulu 
do đó sự khám và định bệnh thật rất hạn chế.

Một người đàn ông bị chém vào cánh tay, 
máu chảy xối xả, chạy đến xin cứu mạng. 
George cố tìm chỗ chảy máu… nhưng không 
tìm thấy. Anh ta khâu kín vết thương nhưng 
máu vẫn tiếp tục ào ra. Anh phải gọi người tiếp 
cứu. Mahmood ra tay cứu độ. Mũi khâu cầm 
được máu, ngoảnh lại thì huyết áp của nạn nhân 
còn 70/45, tim đập 160, mồ hôi lạnh chảy trên 
trán và hết… xí oách để trả lời các câu hỏi của 
bác sĩ…Tốt, cho chuyền 2 lít dịch và 2 giờ sau 
đó hồi tỉnh thì a-lê-hấp “hamba kaya” về nhà!

Vào nửa khuya, một thanh niên được chở 
đến với một vết thương ở háng trong tình trạng 
mất máu nặng. Hiện chỉ có một bác sĩ và một 
sinh viên trực đang có mặt. Khi bơm dưỡng 
khí qua mặt nạ cấp cứu thì máu trào từ bao 
tử xối xả. Mạch của nạn nhân không còn nữa. 
Toán cấp cứu bắt đầu bóp tim và bơm dưỡng 
khí để hồi sinh, thây kệ máu và đờm dãi trong 
miệng. Cuối cùng y tá mới tìm được một ống 
hút, rồi chạy đi mò mẫm tìm máy điện tâm đồ 
(EKG). George thất bại không đặt được ống nội 
khí quản. Mãi 5 phút sau, y tá mang đến cho 
máy điện tâm đồ. Sau 10 phút cứu mạng không 
thành công, người bác sĩ trưởng toán la lớn: 
“Let’s leave it, he’s dead!” (thây kệ, nó chết 
rồi). Lật bụng ra khám, một bác sĩ nói lẩm bẩm 

với nhiều bực bội: “He didn’t learn, now 
he’s dead”-mẹ kiếp thằng nầy ngoan cố 
không chịu học bài, bây giờ nó phải chết. 
Anh ta vừa tìm được một vết mổ bụng dài, 
trước đây hắn ta đã có lần ăn đạn lủng bụng.

Vào ngày 5 tháng 11, một nạn nhân bị 
đập vỡ sọ được chở vào viện xin cấp cứu. 
George, bác sĩ trực, cho bọn nội trú đến để 
thanh toán chiến trường. Mở lớp băng tạm 
ra, ngoài da thịt nhầy nhụa ra còn có một 
chất trắng đỏ hồng trộn lẫn với những mảnh 
xương sọ vụn do sức mạnh của búa tạ ngàn 
cân gây nên. Người sinh viên cầu khẩn nhờ 
Raj mách lối. Nhìn nhanh vào đống da, thịt, 
não và xương trộn lẫn nhau, anh ta nói tỉnh 
bơ: “Don’t mind, he’ll die anyway” (đừng 
lo, thằng nầy rồi cũng đi đong). Người sinh 
viên đậy vết thương lại bằng gạc vô trùng 
sau khi kỳ cọ các chỗ dơ. Đâu đây trong 
phòng cấp cứu có treo Huấn Thị của Ban 
Giám Đốc Bệnh Viện: các vết thương sọ 
não có độ hôn mê (Glagow Koma Skala) 
cấp 6 thì được chuyển đến khu ngoại thần 
kinh để giải quyết. Nạn nhân hôm nay 
không được may mắn để được chuyển đi, 
anh ta chỉ được xếp vào cấp 5 mà thôi.

Trong phòng cấp cứu của phiên trực 
ngày 11 tháng 11 còn ít bệnh, chúng tôi 
có đủ thì giờ hướng dẫn người bác sĩ nội 
trú một ca đặt thông phổi đầu tiên cho một 
nạn nhân 17 tuổi. Anh ta bị đâm vào lồng 
ngực, kết quả sau khi thắng một cuộc cá 
độ với bạn bè. Ngay sau đó, xe cấp cứu 
chuyển đến 4 nạn nhân “stabbed chest” 
bị đâm vào ngực. Người bạn trẻ có dịp 
thực tập thêm bài học vỡ lòng vừa mới 
học xong. Người thứ 5 bị bắn vào mặt. Ôi 
thôi khi mở băng ra thì anh ta thiếu một 
nửa hàm dưới, khuôn mặt được đậy kín 
lại. Anh ta phải chờ bác sĩ thẩm mỹ ra tay.

Rồi đột nhiên phòng cấp cứu được mở 
tung cửa ra, toán cấp cứu chở đến một thanh 
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niên da đen, áo quần bảnh bao, máu tuôn 
xối xả, miệng còn la chí chóe: “They took 
my car”- chúng nó cướp xe của tôi. Anh ta 
là nạn nhân của bọn cướp đường. Chủ xe 
thường bị bắn trọng thương trước khi xe bị 
giựt. Con đường đưa nạn nhân đến phòng 
chống choáng (shock) nằm cạnh phòng mổ 
là cả một sự mạo hiểm…Thang máy đến 
quá chậm, rồi lại chạy ngược hướng đã chỉ 
định. Banh bụng ra thì thấy khoang bụng 
ngập thức ăn, bao tử và ruột già trúng đạn, 
viên đạn dính cứng vào khớp đùi phải. Phải 
chờ đến một tiếng sau máu mới được mang 
đến, bác sĩ gây mê còn để bịch máu 10 phút 
rồi mới cho lệnh truyền, sau đó 30 phút thì 
cái màn hồi sinh cấp cứu được trình diễn 
một cách muộn màng… Nạn nhân sẽ không 
bao giờ tỉnh lại nữa; anh ta là con vật hy sinh 
cho một công cụ cứu người bằng một nhóm 
thiếu lương tâm và tinh thần trách nhiệm.

Công việc của chúng tôi không mang 
nhiều kết quả mong muốn, nhất là sự ngược 
đãi bệnh nhân làm chúng tôi đôi khi cũng 
phải bực bội. Một bệnh nhân 42 tuổi được 
định bệnh là bị ung thư thực quản, cả hai 
tuần nay không được khám nghiệm kỹ càng, 
hằng ngày chỉ nhận được những viên thuốc 
chống đau để chờ ngày mổ. Phẫu thuật viên 
giải thích cho người bệnh rất sơ sài bằng 
một hình vẽ: “We cut here and here, suture 
and finish, you have got a tumor”-chúng tôi 
cắt chỗ nầy và chỗ nầy này. Sau đó nối 2 
đầu lại và hết, anh có một cục bướu. Công 
việc của người thầy thuốc thật quá hời 
hợt, thiếu tinh thần trách nhiệm. Sau một 
lần khám bệnh chung, người bệnh nhân 
đáng thương kia đã chặn một người trong 
chúng tôi lại và hỏi: “What is a tumor?- 
Ông ơi, bướu là cái gì hở ông, cắt bướu 
xong có lành bệnh không? Tôi còn vợ và 
hai con nhỏ.” Dù cố gắng vượt bực thì với 
bức tường ngôn ngữ ngăn cách cộng với 
kiến thức hẹp hòi của người bệnh, chúng 
tôi không thể giải thích cho ông ta tường 
tận căn bệnh. Ông ta “cấm khẩu” cho đến 

ngày lên bàn mổ. Cục bướu dính cứng vào mặt 
sau, phẫu thuật viên không dám gỡ vì sợ chảy 
máu … Đóng vết mổ lại. Sau 4 ngày, bệnh nhân 
được xuất viện và được cho biết là cuộc giải 
phẫu hoàn mỹ. Một vị chua trong miệng tôi, 
tôi đang buồn nôn để đón mừng cho một thành 
tích nói láo của các “lương y như từ mẫu”.

Máu tại đây cũng là cả một hiện tượng. Gọi 
cung cấp máu có khi cả giờ cũng không thấy, 
khan cả cổ, mỏi cả họng để tìm nhân viên qua 
điện thoại hay qua radio mà cũng không thấy 
mặt mũi nhân viên đi lãnh máu về. Một đôi khi 
chúng tôi tìm thấy cái radio để trong góc phòng 
trực, nhân viên đã về nhà từ khuya. Để tránh cảnh 
chờ đợi vô lý và hỗn loạn tinh thần, chúng tôi 
phải đảm nhận luôn nhiệm vụ đi lấy máu. Ngân 
Hàng máu chỉ cách chúng tôi có một con đường.

Hồi sinh ở đây cũng là một trò chơi bán mạng. 
Khẩn cấp đặt ống nội khí quản thì lại thiếu cục 
pin trong bộ phận của máy đặt nội khí quản. 
Chúng tôi la lên: “Get another one”-tìm cục pin 
khác. Đứng như trời trồng, cô y tá trả lời: “There 
is no other one”-không còn cục pin nào khác. 
“Go to another ward”-tìm ở phòng khác. Cô y 
tá vẫn bất động. Chưa hết, thay băng hay tháo 
bó bột gãy xương cũng là một cái khổ. Ngoài 
cái mùi hôi thối xông lên mặt, còn nhìn thấy bao 
nhiêu con bọ chạy lung tung bên trong. Khu sản 
khoa tại đây cũng vô cùng bận rộn, hằng ngày 
trung bình có 50 trẻ con ra đời. Tôi cảm thấy rất 
lạ là người bản xứ Zulu không thấy có xúc động 
sau khi bác sĩ khám thai và phán: “Okay sissi, 
your baby is dead”- okay cô nương ơi, bào thai 
đã chết. Trong phòng sinh thì đầy máu me. Tôi 
nhìn công việc hằng ngày và nghĩ, nếu các cô 
mụ chịu khó cẩn thận hơn một tí hay có người 
nào chỉ bày rõ ràng những thao tác cơ bản việc 
làm thì chắc chắn nhiều sản phụ sẽ không mất 
nhiều máu mà đôi khi thật không cần thiết.

Ngoài chương trình chữa bệnh, chúng tôi còn 
phải đối diện với những nghịch cảnh tâm lý và 
xã hội địa phương. Một người đàn bà còn trẻ bị 
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bầm tím mặt mày và vết thương khắp người, 
thủ phạm hầu như thông lệ: “boyfriend”. Bà ta 
bị hành hạ thân xác đằng đẵng 7 tiếng đồng hồ 
bằng một sợi giây điện. “Boyfriend” nghi bà ta 
ngoại tình vì bà bị nhiễm trùng âm đạo. “Liệu 
bà ta sẽ bỏ hắn không?” Một người trong nhóm 
chúng tôi hỏi …“Đi đâu bây giờ”, về nhà thì 
cha ghẻ hành hạ, không nhà không của, không 
có tiền… mà chị ấy có một đứa con còn nhỏ dại.

Một bà khác khai với chúng tôi bà có 2 boy-
friends. Bà ta không thể cho các bạn trai biết được 
bà đang bị nhiễm trùng HIV, hai người chung 
sức đấu cật, chơi chung một lỗ… còng lưng trả 
tiền nhà và còn chia tiền để nuôi đám con thơ.

Tôi thường tự hỏi: người Zulu ở đây có thật 
có tình người không? Họ muốn đâm chém để 
giết nhau hay… chỉ đâm chém cho đã cơn nư, 
nguôi cơn giận. Sân si, hỉ nộ… Có một kỷ niệm 
làm cho lương tâm tôi thao thức như chính 
mình đã phạm tội. Nạn nhân bị đâm những 80 
đến 100 nhát dao vừa cạn vừa sâu, máu chảy 
xối xả khắp mình. Chúng tôi 3 người sau gần 
3 tiếng đồng hồ may vá, tình trạng sức khỏe 
tổng quát của bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục 
được hỗ trợ thở bằng máy. Đến chiều chúng 
tôi được biết là ta đã chết một cách quá tức 
tưởi. Bác sĩ trưởng phòng hỏi y tá là bệnh nhân 
đã tự thở được chưa hay hay còn cần máy. 
Nghe nhầm, y tá cho cắt điện máy trợ thở.

Vì phương tiện chẩn đoán quá eo hẹp, không 
có hệ thống bảo hiểm, trình độ học vấn thấp 
kém của người dân là những yếu tố đưa đến 
sự đối xử tàn bạo và thái độ hống hách của 
các thầy thuốc, y tá đối với bệnh nhân tại các 
nước chậm tiến. Tại các quốc gia Âu Mỹ, nhờ 
qua một hệ thống bảo hiểm sức khỏe hoàn 
mỹ, một căn bản học vấn của người bệnh và 
người thầy thuốc nhận thức được trách nhiệm, 
cho nên người bệnh được định bệnh chính 
xác và chữa trị đúng mức. Thì cũng chính tại 
nơi đây, bệnh nhân lại mài dao dũa kéo để 
sửa soạn đưa người thầy thuốc… ra toà. Một 

đôi khi có những đòi hỏi quá mức và kéo 
theo những hành động không lường được.

Trong những lần công tác giải phẫu nhân 
đạo cho các trẻ con tật nguyền tại quê nhà 
Việt Nam, chúng tôi cũng gặp trở ngại, 
không phải vì ngôn ngữ mà vì “thiếu tình 
người”. Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi 
thường đi thăm bệnh. Thỉnh thoảng tôi vẫn 
nghe các tiếng càu nhàu hay than van kêu 
đau vì bị y tá hay hộ lý dẫn đường đạp nhầm 
vào một phần cơ thể của những người nuôi 
bệnh đang nằm dưới sàn. Có tiếng mắng 
mỏ: “Làm cái gì mà nằm chật đường chật 
xá.” Rồi cũng có những lời phản đối nhè 
nhẹ: “Tưởng ông nằm không đây à! Ông 
cũng phải trả mấy chục ngàn mới được đặt 
lưng dưới cái gầm giường ẩm ướt nầy.” Quê 
hương Việt Nam của tôi, dù nằm dưới gầm 
giường ẩm ướt trong bệnh viện, hay ngồi 
chễm chệ trên ghế cao tại bất kỳ một nơi 
nào đó cũng phải thông qua thủ tục “đầu 
tiên” tức là “tiền đâu” khi phải liên lạc với 
cơ quan công quyền. Lương tâm và lương 
tri của người thầy thuốc tại quê hương Việt 
Nam của tôi có khi cũng phải cúi đầu khuất 
phục trước áp lực hay phải ngoảnh mặt làm 
ngơ trước áp lực vô giá của đồng tiền. Chỉ 
có đồng tiền mới có giá trị tuyệt đối trong 
xã hội chỉ biết sống bằng đút lót và biển lận.

Thảm thương thay cho quê hương Việt 
Nam của tôi, tìm đâu cho ra y đức và y đạo 
trong nghề lang tây?? Nơi mảnh đất hình 
chữ S ngoài cái tình quê hương dạt dào, 
tình ông bà cha mẹ cao cả, tình anh em ruột 
thịt đậm đà còn tìm thấy cái…“tình nghi” 
hiện diện khắp nơi trên nẻo đường đất nước.

Bác Sĩ Tôn Thất Hứa
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ất cả bài viết, hình ảnh, dữ liệu trong ĐS 
này hoàn toàn do tác giả cung cấp, thể hiện 
quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết 
phản ảnh chủ trương, lập trường của Ban 
Biên Tập cũng như của Hội AH YKHHN.  
 
Bài viết và hình ảnh có thể được trích dẫn, đăng lại 
với điều kiện ghi rõ xuất xứ từ ĐS YKHHN 2017.

Ban Biên Tập 
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