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Thầy tôi bệnh 
 

 

Mấy tháng trước chúng tôi đến thăm thầy tại quán café khi thầy vào 

Saigon khám. Hình như bệnh viện có hẹn hôm nay thầy trở lại để mổ. Nghe 

nói thầy bị ung thư “tuyến tiền liệt”. Phải chi phát hiện sớm tình trạng sức 

khỏe của thầy khả quan hơn. Thầy có những người bạn rất thân nhưng ở xa 

không về được và nhiều học trò có lẽ không biết nên chưa ghé thăm… 

 Tại bệnh viện Gia Định (ngày xưa là bệnh viện Nguyễn Văn Học). 

Chúng tôi gồm Nguyễn Ngọc Dũng - tôi và Huỳnh Kim Mãnh (Trưởng ban 

liên lạc cựu thầy trò Pleiku tại Saigon). Chờ cho dứt cơn mưa Saigon thì trời 

nhá nhem tối. Chúng tôi đến thăm Thầy dù ngày xưa chúng tôi không học 

thầy một tiết nào…  

 Hôm đó là chiều thứ bảy, phòng điều trị có một số giường trống vì 

những bệnh nhân bớt bệnh dù chưa có giấy xuất viện nhưng họ đã về nhà. 

Tâm lý chung là họ quen với không khí nhà mình. Gần gũi vợ con , gia đình 

nhất là khung cảnh ngôi nhà. Cho nên có câu: “Người ta có nhiều nơi để đến 

nhưng chỉ một chốn quay về - Gia đình”. Thầy tôi ở Pleiku cách Saigon 500 

cây số. Xa quá có muốn về thăm nhà cũng không được, may mà có đứa con 

trai út, đã khôn lớn đang làm việc tại Saigon lui tới chăm sóc. 

 Trên giường bệnh thầy tôi mổ nằm đó, chưa ăn uống được gì,  cánh tay 

trái đang chuyền nước biển. Đây là ngày thứ hai sau khi giải phẩu. Dù còn 

yếu nhưng thấy chúng tôi vào thăm thầy vui mừng hớn hở. Khi khỏe mạnh 

thầy hao hao gầy, lâm bệnh càng gầy hơn. Với cánh tay khẳng khiu, yếu đuối 

thầy cố gắng đưa lên bắt tay chúng tôi và nói cám ơn, thấy mà xúc động vô 

ngần. 

 Nhớ lại khi còn học tiểu học cách đây không dưới 50 năm, thầy là 

chuyên gia “Luyện thi đệ thất”. Hễ học thầy là khả năng đậu vào trường công 

lập khá cao. Thầy còn có công cùng với thầy Duy sáng lập ra trường bán 

công sau này là Trường Phạm Hồng Thái. Cứ mỗi lần gặp mặt Thầy vui vẻ, 

say sưa kể những khó khăn, vất vả của ngày đầu xây dựng trường Bán Công. 

Dù sao thì thầy cũng đã có cống hiến công sức của mình cho ngành giáo dục 

Tỉnh Pleiku khi còn trai trẻ.  

Xã hội đã tôn vinh thầy là “kỹ sư tâm hồn”. Bên cạnh cũng có những 

lời mỉa mai, chua chát đắng lòng: “Thầy giáo tháo giày mới thấy giàu”dù 



ngày nay có một số làm cán bộ quản lý, thầy cô dạy toán, lý, văn, ngoại ngữ, 

đầy đủ nhưng phải “bán cháo phổi” cũng có người thêm một nghề tay trái. 

Nhưng phần đông là thanh cao, đạm bạc. Trăn trở nhất là những giáo sinh đã 

được đào tạo, tốt nghiệp ra trường lại bỏ nghề. Không biết đến bao giờ nghề 

giáo đàng hoàng hơn, khá hơn… Mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn 

nữa?… 

 Bây giờ thầy tôi bệnh nằm đó, rất khó khăn nhưng chất “sĩ” đã ngấm 

sâu vào da thịt nên thầy không nói. Tôi chợt nhớ tới bài ca của Vũ Thành An 

“Triệu người quen, có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa”. Có lẽ 

thầy biết thân phận con người vốn dĩ cô đơn? 

 Hôm thăm thầy, vì là chiều thứ bảy bệnh viện vắng, tôi nấng ná ở lâu 

với thầy, muốn chia sẻ nỗi đau và buồn của thầy. Thầy tâm sự: “Chết là hết. 

Chỉ thương người ở lại lẻ loi cô quạnh. Trên 40 năm cuộc đời cứ loay hoay 

mãi mà không làm cho vợ mình bằng chị, bằng em. Bất nhẫn quá. Số phận 

quá khắc khe với thầy”. 

Có những mâu thuẫn người ta thường nhắc đến: “Đời là bể khổ”. Chết 

quách cho xong. Thế mà người ta vẫn ham sống, sợ chết. Nếu trong bệnh án 

ghi ung thư một bệnh nan y nào đó là buồn rầu, tìm mọi liệu pháp đông, tây 

chữa trị. Một mâu thuẫn nữa là dù sống cũng không làm được gì nữa, nhưng 

trong nhà có vợ, có chồng, vẫn ấm áp, vẫn là chỗ nương tựa cho nhau. Buổi 

sáng ngồi tựa cửa chờ chồng hay vợ đi đâu về. Buổi tối trên chiếc giường cũ, 

chiếu chăn không còn lành lặn, nằm bên nhau dang cánh tay gầy guộc quen 

thuộc cho người kia gối, trời nóng bức phe phẩy chiếc quạt ru giấc ngủ cho 

người mình thương. Tất cả chỉ vậy thôi mà hạnh phúc đong đầy. Phải chăng 

đó là nguồn sống. Khi người ta cận kề với cái chết thường nghĩ nhiều về 

những người thân, nhất là vợ của mình. “Nếu một ngày, một trong hai ra đi, 

còn lại một mình thì làm sao?”.  Nghe thầy nói giật mình nhìn lại chính mình. 

Đầu mình cũng đã bạc theo những bước thăng trầm trong cuộc sống hơn 70 

năm qua. Tôi thoáng nghĩ thế cũng đũ rồi!,  vì được xem là “thọ” ???.    Tám 

giờ tối chúng tôi cáo từ. Bước đi rồi nhìn lại, Thầy nhướng mắt trông theo, 

lòng tôi trĩu nặng, thấy thương thương làm sao. Chúng tôi thầm mong ơn trên 

phò hộ cho Thầy…/. 
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