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              Hôm nay sau khi đến bệnh viện khám tổng quát, bác sĩ bảo không có gì 

nghiêm trọng, ăn ngủ điều độ, uống thuốc sẽ khỏi. Những lúc thế này tôi lại nhớ 

má tôi dù tôi đã 70 tuổi, tôi thèm một bàn tay lay nhẹ bờ vai hay đắp lên trán tôi 

chiếc khăn ấm. Tôi thèm được vỗ về, chăm sóc như ngày xưa còn bé. Gía như má 

tôi còn sống thế nào bà cũng xức dầu cù là vào mũi vào cổ tôi, nấu cho tôi ít lá 

xông, và cho tôi nồi cháo tiêu cay, sửa lại chỗ năm, đắp chăn kín tay chân, quanh 

quẩn bên giường tôi nằm  nhưng má tôi đã mất rồi… 

  Từ năm 1949 tôi đã lên năm tuổi gia đình tôi sống trong vùng tạm chiếm tại 

Hà Tân trước gọi là Bàn Thạch (Quảng Nam) khi Pháp còn đặt ách đô hộ trên lãnh 

thổ VN. Nhà tôi cách Hội An chỉ một con sông, cả làng sống bằng nghề dệt chiếu, 

nhưng cái chất “Tiểu tư sản” luôn tồn tại trong đầu ba tôi. Ba tôi dạy bình dân học 

vụ, má  tôi buôn bán, hằng ngày, má tôi thường thức dậy lúc 3 giờ sáng nấu cơm 

xong rồi cho tôi vào một cái thúng, đầu kia là đồ vặt vảnh, gánh đi bộ ba bốn tiếng 

đồng hồ thì đến nhà ông bà ngoại. Gửi tôi tại đó rồi tiếp tục đến chợ Hội An mua 

đá lửa, thuốc tây và các thứ mà vùng tạm chiếm không có. Thời gian dài sinh sống 

kiểu như vậy. Cũng hồi đó mỗi lần “Ca No” của Pháp đổ bộ lùng sục thì đàn ông 

thanh niên nấp trong hầm “Bí mật”, trẻ em người già tập trung tại một chỗ, nói 

lên tinh thần đoàn kết của dân tộc thà chết chứ không khiếp sợ. Làm chúng phải 

chùng tay. Con gái càng phải trốn kỹ hơn, nếu “Tây” thấy là nó hiếp dâm. Tây lúc 

đó dã man lắm, hiếp dâm không phải là nơi vắng vẻ mà là nơi thanh thiên bạch 

nhật, trước mặt mọi người. Thật dã man.Tôi nghe kể có lần trong thời tiết tháng 

10 miền trung mưa bão má tôi có bầu đứa em gái thứ năm bị chìm đò ngụp lặn 

giữa dòng tôi trên bờ khóc la thảm thiết “Ai cứu má tôi’ may mà trong cơn nguy 

kịch vớ được hủ mắm cầm cự rồi nhờ người ta cứu vớt thoát chết.  

  Rồi 1954 hiệp định Geneve. Biến cố lịch sử, người vào bưng, lên núi hoặc 

tập kết ra Bắc. Nếu không sẽ bị đập đầu cho vào bao bố bỏ trôi sông. Dù còn nhỏ 



nhưng tôi đã chứng kiến những cái chết hải hùng như thế. Ba tôi thương má tôi, 

thương chúng tôi nên ở lại nhưng phải bỏ làng mà đi. Khi ra đi muốn cho má tôi 

an tâm, nên mang theo thằng em kế tôi bên mình cho mọi người biết là ba tôi đã 

có vợ con, có gia đình. Thế rồi ba tôi lần mò vào tới Nha Trang, và nhờ ai đó đưa 

vào tiểu đoàn 25 Pháo Binh.  Má tôi  ở lại quê nhà tiếp tục buôn bán, còn tôi đã 

lên mười, chiều chiều tay bồng, tay dắt hai em gái ra bến sông đón má về… 

  Ba tôi đi lính được hai năm tại Nha trang thì  nhắn chúng tôi vào ở chung. 

Má tôi lại tảo tần bán xôi cho lính tiểu đoàn và thành một nghề. Được một thời 

gian thì tiểu đoàn 25 Pháo Binh đổi thành 22 Pháo Binh chuyển lên Pleiku. Khu gia 

binh là những mái nhà tranh. Hôm đó các em nhỏ đi học, ba má tôi và tôi vào 

rừng đốn cây về làm giàn cho mấy cây mướp. Không biết tại sao khu gia binh bị 

cháy lúc chúng tôi vắng nhà, nhà tranh mà cháy thì còn gì. Tài sản dành dụm bao 

nhiêu năm nay trắng tay phải làm lại từ đầu…       

 Sau đó tiểu đoàn 22 Pháo Binh (125 ly) đổi thành 37 Pháo Binh (122 ly) dời 

về đồi 37 Pháo Binh. Lâu ngày ba tôi lên trung sĩ, lúc này ba tôi thường theo các 

pháo đội đi hành quân xa, heo hút tận Đức Cơ, Tân Cảnh. Rồi mùa hè đỏ lữa 1972 

ở Quãng Trị, ba tôi nhọc nhằn, lo lắng và chết tại bệnh viên Nha Trang. Một điều 

nhớ mãi là đến khi hấp hối mà ba không cho má tôi nhắn chúng tôi về gặp mặt vì 

tôi  đang thi ra trường, tôi“ ân hận” lắm. Bệnh bao tử dai dẳng kéo  dài trên 15 

năm, ba tôi sợ chết bỏ lại má và chúng tôi  đơn độc nên không mỗ. Mỗi lần đau 

ông chỉ uống mấy muổng Bicarbonate de soude để giảm cơn đau, để cầm cự. Tình 

yêu với má là sắt son, với con cái là nghiêm khắc nhưng thương yêu đùm bọc vậy 

mà ông lại vắn số. 

  Gian truân cuộc đời chưa dừng lại. Biến cố 1975. Lại di tản trên tỉnh lộ 7. Bỏ 

của chạy lấy người. Trắng tay, thằng em kế là sĩ quan phải học tập cải tạo. Nghề 

giáo thời bao cấp nghèo túng quá, anh em chúng tôi bỏ cuộc dắt díu nhau vào 

Saigon. Đất khách quê người, tài sản không còn gì, nhà ở thuê, ở đâụ, má tôi buồn 

thường đau yếu rồi bị tai biến năm 1990. Tôi làm đủ thứ nghề để sinh sống và lo 

cho má tôi. Vợ chồng tôi cố làm ra tiền, má tôi nằm đó mà khi nào rảnh chúng tôi 

mới hỏi han con  “xin lỗi”. Chỉ có đứa em gái út là gần gũi với má nhiều nhất khi 

người giúp việc vắng mặt lâu ngày. Căn bệnh kéo dài đến tháng 7 năm 2002 thì 



mất. Rất may mắn cho tôi là được người vợ biết điều, dù lúc đó khó khăn về tài 

chánh nhưng nhà tôi không hề than van, khó chịu. Khi hấp hối má gọi chúng tôi 

đến quanh giường bảo “ Từ nay các con phải tự lo lấy” Ba má tôi từ ngày kết hợp 

cho 8 (mất 2 còn 6) anh em chúng tôi ra đời đã nhọc nhằn gian khổ suốt chặng 

đường dài chăm lo chúng tôi mà chưa khi nào nghỉ ngơi, hưởng thụ điều chi. Tội 

nghiệp quá.  

 Nhớ hồi học lớp nhất trường nam tiểu học Pleiku tôi rất mê đá bóng. Trưa 

thứ bảy không về nhà, cùng bảy tám đứa bạn ôm trài banh từ thị xã vào tận Biển 

Hồ Trà (Tiên sơn) thách đấu. Sân bóng là một thảm cỏ khô không có đường biên, 

khán giả là những học trò nhí và dân chúng trong làng hâm mộ. Ngay đầu làng 

chùng tôi đã thấy  tấm biểu ngữ “Chào mừng đôi bóng trường tiểu học thị xã 

Pleiku”. Đội bạn tiếp đón nồng hậu. Mỗi lần hai bên dẫn bóng về phía khung 

thành của nhau là tiếng vỗ tay reo hò ầm ỉ, cuồng nhiệt cả một góc làng  Thắng 5-

0. Cái sung sướng... Hân hoan,vui vẽ là vậy nhưng sau 3 giờ đi bộ về nhà là sợ hải, 

là chờ đợi những đòn roi. Hồi đó nề nếp gia đình rất chặt chẽ, Ba tôi rất nghiêm 

khắc, nếu không đi thưa về trình là một trọng tội nhưng khi đam mê tôi quên hết 

những trận đòn chí mạng. Ba tôi không đấm, không đá, không tát tai mà bắt nằm 

dài trên giường với roi mây. Hôm đó ba tôi tức quá, đánh nhiều, mà tôi nóng ruột, 

xót xa chạy đến ôm chân ba tôi bảo “Ông đừng đánh nó nữa, cứ đánh tôi đi”. Có 

như vậy mới thấy “ Nước biển mênh mông không đong  đầy lòng mẹ. Mây trời 

lồng lộng không phủ kín công cha”.  

 Biết bao cơ hàn, vất vả như vậy thế mà ba má tôi đã vượt qua gian khó đùm 

bọc, che chở chúng tôi đến ngày khôn lớn.Trong các bữa cơm gia đình ba tôi 

thường nói “Đời ba là trâu ngựa, bỏ đi. Các con phải hơn ba, các con có thể chọn 

các nghề như bác sĩ, y tá giáo sư, giáo viên hoặc luật sư, ngành y và ngành giáo là 

đem hiều biết của mình giúp đỡ người khác, luật sư là đem kiến thức của mình 

đứng về công bằng lẽ phải và bênh vực cho người nghèo, người cô thế. Ông có 

hoài vọng của ông, dù chúng tôi không được học nhiều nhưng cũng biết phải trái 

của lẽ đời. 

  Đâu phài người mẹ trong tiều thuyết “Anh phải sống” của Khái Hưng hay 

người cha trong phim “Taken” (cưỡng đoạt) của Mỹ đã bất chấp nguy hiểm vào 



nơi hang hùm cứu con gái mình khi bị bọn buôn người bắt cóc. Chính trong cuộc 

đời này cũng có những người cha, người mẹ vĩ đại hơn thế. Tôi đã đọc “Bông 

Hồng Cài Aó” của nhà sư Nhất Hạnh và biết bao áng văn thơ nói về công ơn sinh 

thành dưỡng dục của cha mẹ nhưng tôi chỉ thấm nhuần khi cha mẹ đã qua đời. 

Dường như khi người ta có trong tay các thứ như tài sản, tình yêu nhất là tình phụ 

mẫu người ta lại xem thường không biết quý trọng đến khi mất mới thấy luyến 

tiếc. 

 Hãy thương yêu và phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống để không ân hận. 

 

ĐỖ VĂN NGỌC. 

(Tháng 12/2013) 


