
                                                                          Sáu mươi năm cuộc đời 

                                             Giấc mơ xưa (tiếp) 

Giấc mơ tội lỗi 

Ước mơ là nguồn sống, là hạt giống nẩy mầm trong mỗi người,  như trong ngụ 

ngôn đức tin được gieo xuống đất..tùy đất tốt xấu mà nẩy mầm ….dẫu rơi ở đâu 

đi nữa thì mơ ước vẫn còn đó trong ta. 

 Một kỉ niệm, cách đây gần ba chục năm thầy Trần Văn Dũng về trường mình coi 

thi chéo, mình đi trường khác. Dịp nầy thầy ra biển thăm gia đình tôi, lần đầu tiên 

tiếp xúc với vùng quê dể thương nầy. Tháng sau về Huế họp, gặp lại Dũng nó hỏi 

tôi: “răng mà tau về làng nghe ai cũng gọi mi là “bát sĩ “rứa?” Thực vậy, thấy ai có 

bán thuốc tây, dân mình kêu rứa đó, làng mình nhiều “bát sĩ “lắm, như mình 

chẳng học y ngày nào cũng được gọi là bác quen rồi. 

Kể ra chuyện nghề thuốc nhiều tập lắm, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân . Mình 

lao vào cái nghề mới keng nầy cũng bắt nguồn từ thời Hoan Thiện thuở ấy. 

 

Chuyện là sau mỗi chiều đá bóng, mình không trật 

khớp thì trầy da chợt trán. Mỗi lần như vậy chạy vào 

phòng Y tế kêu cứu Cao Minh Dung. Cái hình ảnh chú 

Dung cầm pen, rửa vết thương bằng cồn i-ốt, chúi 

miệng thổi phù phù cho vết thương mình bớt rát, 

thấy rứa chừ nhớ lại mà thương.  

Nhìn cái mặt hiền hiền, tay quen cầm rơ-két rờ-ve 

nên băng bó mềm mại như “bát sĩ”chuyên nghiệp, 

thấy mà thèm. Không biết sau ni chú có làm thuốc 

chổ mô không hay là qua bên Tây rồi nó tắt lụi?  

Hồi đó tủ thuốc nằm ở chân cầu thang lầu hai nhà củ, 

Cha Lộc kê đơn ,anh Trần Anh Dũng “đại hàn” cấp . 

Rồi có thêm phòng bệnh, ai đau đến báo cháo. Thỉnh 



thoảng mình cũng giả khai đau để ăn thêm một tô. 

Cháo nghe mùi thịt, nóng hổi thơm ném cay cay .  

Nhớ vào khoảng lớp chín, chiều thứ năm hàng tuần có bác sĩ Trần Văn Hoa em cha 

Lộc quản lý vào dạy  chuyên đề “Cấp cứu thời chiến”. Buổi học đông lắm, ngồi 

chật cả phòng lớn. Mình rất thích cái ông bác sĩ nầy vui vẻ ăn nói lưu loát, nhất là 

mang đến cho mình những kiến thức cứu người thời chiến mà lâu nay mình ước . 

 

Cũng nhờ học được mấy buổi và đọc thêm sách 

báo. Hè đó về thăm nhà, đứa em trai “con một” 

của bà cô bị đau bụng, Nó uống thuốc, nhưng 

sau đó thấy đau hơn, đi xem bói ngay.  

Chiều ấy, cả nhà vây quanh ông già khô đét đang 

nhể máu (thầy chích lễ) cho nó. Còn ông dượng 

sau khi hương khói khấn vái ngoài miếu thờ vào, 

bảo là nó bị “vương”ma vì hôm kia đùa nghịch 

ngoài miếu xóm, phải lập bàn cúng ngay. Quê tôi 

hầu hết đều tin dị đoan, sợ ma quỉ…Sống co cụm 

như các bản miền núi, bệnh tật, tai ương, cưới 

xin, ma chay… đều đổ cho thánh thần quỉ ma 

ám.  

 

Vận dụng kiến thức đã biết về đau bụng, tôi sờ đè lên bụng, nghi là bị viêm ruột 

thừa. Thuyết phục cả nhà mang em đến trạm xá quân y cách đó hơn ba cây số, và 

rồi được trực thăng chuyến lên bênh viện Huế mổ gấp đêm đó vì bể ruột thừa. 

Mỗi lần về quê, nó nhắc chuyện cũ, không có anh về chắc bây giờ em lên bàn thờ 

ngồi rồi. Cười xòa  

Khởi đầu mát tay, ước mơ làm thầy thuốc như ông ngoại tôi lú lên. Hồi đó được 

cả vùng kính trọng, ông vừa là dạy chữ vừa chửa bệnh cả đông tây y.,Khi tôi tám 

tuổi, ông mất vừa đúng sáu mươi, cả làng tiếc lắm. Chừ mới biết cái gen lặn bốc 

thuốc bên ngoại trồi ra, đau đáu ước mơ giúp được dân mình thoát bệnh và nhất 

là bớt mê tín lớn dần theo năm tháng. 



Sáu chục năm nhìn lại, trong lớp ngoài mình ra còn có ai, chứ không biết thầy 

Nguyễn Văn Phúc hồi đó có mơ làm thầy thuốc không, thầy có tập sách “Phương 

pháp nhể máu”, đọc thích quá tôi mượn chép lại mất hơn tuần. Chắc là có mơ, 

bây giờ mới thành thầy đông y nổi tiếng châm thiên hạ ròng rả mấy chục năm trời 

mà vẫn bình an chích  tiếp khắp Núi Le?  

Thêm nữa, mỗi hè về ở với cha nuôi, quản xứ Linh Thủy. Ông làm chuồng nuôi 

khoảng vài chục con gà. Năm ấy dich toi. Ngài cho uống thuốc, không hiệu quả, 

chuyển qua chích. Thế là tôi có cuộc thực tập trên gà. Chiều nào cũng bắt tiêm. 

Sau mấy ngày chúng vẫn không hết rù, rủ nhau đi hết, chuồng trại sạch trơn. Nghĩ 

mình dù không có duyên với gà mà lại được tay nghề vững vàng hơn, cũng được 

ủi an. 

Được mở trí, càng hiểu về lý tưởng dấn thân thì càng nghĩ nhiều đến quê mình. 

Thấy cảnh bà con lầm than, lạc hậu… cần “giải phóng”. Với suy nghĩ non nớt muốn 

giải phóng dân mình phải làm được hai việc: Đem ánh sáng văn minh Kito giáo 

mới có thể diệt được cái mê tín dị đoan ngàn đời của họ, thứ đến phải biết chửa 

lành bệnh nhân, có thực tế như vậy họ mới tin.  

Biết như rứa mà làm sao thực hiện được ý tưởng trên . Cái lý thuyết trang bị biết 

Chúa thì có thể được, nhưng chửa bệnh thì chịu thôi. Nhưng không, ý Trời đã sắp 

đặt cả rồi. Ngài đảo lại kế hoạch của mình. Chửa lành bệnh thì họ không còn tin dị 

đoan….còn sau để đó  Ngài hà hơi tiếp. 

Rời Kim Long, ước mơ dấn thân đã gãy, 

chuyển sang nghề giáo, mà lại được dạy 

trên chính quê hương mình mới lạ chứ? 

Rồi ai ngờ lấy vợ ngành y và …..cũng từ đó 

họ gọi mình là “bát sĩ” như thầy Dũng thắc 

mắc trên.  

Trong mười mấy năm ở quê, nhớ nhất cái 

kỉ niệm sáng đầu tuần, trên đường đến 

trường, chưa ra khỏi làng thì gặp một 

 



chuyện chẳng hề mơ ước. 

Chuyện là một bà bầu chuyển dạ, bà mụ 

đở đã đi chợ, hốt hoảng thấy tôi người nhà 

chạy đến cầu cứu. Nhờ thầy đở cho cháu. 

Toát mồ hôi, phần thì phải bỏ tiết dạy phần thì lần đầu biết thêm …ngoài vợ,(là có 

tội ?) mà chuyện sinh đẻ đâu có dể. Thằng chột giữa đám mù nầy bấm bụng làm 

liều. Cứu người trước, dạy bù sau.  

Tiếng kêu la đau đẻ khiếp lắm, bà bấu chặt tôi…Hoảng hốt tôi loay hoay mở cặp 

khi nào cũng có cả giáo án và đồ dùng cấp cứu, thuốc men, tất cả đổ tràn ra nền 

nhà. Bình tâm, như bà đở chuyên nghiệp tôi định hướng dẫn mấy bước cho sản 

phụ, mới cúi xuống nhìn vào đó, thấy cái gì đó bé thò ra  nhanh tay lôi ra” đầu 

xuôi thì đuôi lọt”, con bé kháu khỉnh khóc oa oa. Cả nhà mừng lắm, lại còn khen là 

thầy đở con so giỏi thiệt. Còn mình thì thoát hồn, cả người đầy máu, phải chạy về 

nhà rửa mặt thay quần áo đi dạy ngay.  

Đến trường lo lắm, đã trể gần hai tiết rồi. Vừa đến gặp ông hiệu trưởng, lần nầy 

nghĩ chắc ông bực lắm. Tôi đi né qua một bên, ông chăm chú nhìn tôi, thay vì căng 

thẳng như mọi lần, vẻ mặt đầy lo lắng, ông hỏi tôi bị ngã hay sao mà bên tai đầy 

máu vậy.  

Giật mình vì vội quá, chỉ rửa mặt sạch không ngờ bên tai còn máu. Cũng may, nếu 

cứ thế mà vào lớp sẽ không biết giải thích thế nào với lũ học trò tinh nghịch  kia. 

Chuyện đến đây nếu có tội thì tội nhẹ thôi, tội do cứu người chắc Chúa cũng dể 

tha. Chứ cái tôi sau ni mới là tội trọng. 

Con bé sinh được một tháng, quê tôi có tục Cúng Mụ đặt tên cho con, người 

thành phố gọi là Đầy Tháng. Mừng cháu làm mấy mâm mời bà con, cả tôi nữa. 

Tiệc mừng, rượu vào, ông ngoại bé dõng dạc chậm rải tuyên bố: “ bà con chộ 

chưa, mấy chú học trường dòng đại giỏi, chi cũng biết cả, đở đẻ mà cũng biết nữa 

đó, nếu ngày nớ mà không gặp thầy thì mầm răng con tui đẻ được như ri? Rồi ông 

tiếp, có giỏi như rứa mới lên chức Cha, phải vậy không thầy? ” 



 Dân mình là vậy đó họ chất phác thật thà và suy luận từ thực tế thấy gì nói cái đó, 

thôi đành bấm bụng “Dạ, thưa phải” cho xong, nếu mà cải lại thì họ còn kéo từ 

đời Cha Phero Hoàng Kính đến thêm bao đời Cha Xứ sau ra nữa để chứng minh họ 

đúng thì to chuyện.  

 

Chính vì cái câu xác nhận “ Dạ, thưa phải” 

đó, nếu suy ra thì bà con quê tôi khi có vợ 

con lâm bồn, không kịp mời bà đở chắc là 

nghĩ ngay đến Cha xứ. Giả như Cha xứ 

Tống của tôi ngày ấy được mời đến đở thì 

không biết Ngài sẽ xử lý thế nào. Ngài mà 

biết được chuyện nầy chắc oán tôi lắm. 

Càng nghĩ càng hối hận vì đã làm hại không 

chỉ cha xứ mình mà rồi cả năm cha bạn 

cũng bị vạ lây ……..nếu cả nước biết được 

cái tội nầy , chắc chắn phải triệu các Cha về 

Trường Y tu nghiệp thêm môn sản . Có mà 

họa tới!  

Nghĩ rứa nên lương tâm tôi cắn xé mãi, mặc cảm có tội mà tội nặng nữa,ăn ngũ 

không yên. Thôi thì  bây chừ gần đất xa trời rồi tai lãng, mắt mờ, các loại thần kinh 

oai, cải, xấu hổ cũng chùng cả. Nay vì lợi dụng tình bạn học năm xưa,  xin năm cha 

trong lớp vào tòa cho con xưng tội.  

Xin Cha làm phúc……. vì con là kẻ có tội “Tam Đoạn Luận”  : 

“Chú Cương học trường dòng đại giỏi, chi cũng biết, ngay cả việc đở đẻ. 

Mà linh mục cũng học trường đó,  

Vậy mọi Cha đại giỏi, chi cũng biết, ngay cả việc đở đẻ.” 

Quá logic? …Bó tay!!! 

(còn tiếp) 

Huế, Nửa Tháng Chín. 



Phạm Thanh Cương 

(Chuyện có thật 100%, có nhân chứng vật chứng đầy đủ và còn sống, ai nghi ngờ 

xin về quê tôi tra lại. Cũng xin quí cha, anh em coi lại thời Chủng Viện có chổ nào 

trật thì xin sửa giúp vì đây là bản nháp. Cảm ơn) 
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