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                 V� Qúy H�o 

 

Khi m�i l�p gia �ình, ông bà Hai �ã d� 
��nh s� sinh 5 �	a con �
 ��t tên chúng là 
Nhân, Ngh�a, L, Trí, Tín theo Ng� �	c c�a 
c�a Kh�ng sân Trình. Ch�ng may qu�c n�n 
1975 x�y ra khi ông bà m�i có m�t �	a con 
trai ��u lòng: th�ng Nhân. �i tù “C�i T�o” v� 
ông Hai có thêm ���c �	a th	 hai: th�ng 
Ngh�a.  Sau khi ���c qua M� theo ch��ng 
trình “H.O.”, ông bà Hai sinh thêm ���c ng��i 
con trai th	 ba: th�ng L. Vì hoàn c�nh quá 
khó kh�n hai ông bà �ã ph�i làm ngày làm 
�êm, làm c� Ch� Nh�t t�i m�t ti�m t�p hoá có 
cây x�ng �
 ki m s�ng. Hai v� ch!ng ph�i bàn 
nhau “Ba �	a là quá �� r!i” và do �ó cái m�ng 
“Ng� �	c” mà ông bà h�ng "p � �ã ph�i 
“thích nghi v�i th�i cu�c” thành “Tam �	c” .  
H!i m�i ��t chân t�i M�, ông bà th��ng nh#c 
nhau “Ph�i c� g#ng b�ng m$i giá �
 t� l�c 
cánh sinh, không �n bám xã h�i và c�ng không 
ph�i nh� v� các chi n h%u �ã b�o lãnh gia �ình 
mình”. &u t� hàng ��u c�a ông bà là làm sao 
có ti�n �
 mua �! �n. &u t� th	 hai  là làm sao 
có ti�n �
 tr� ti�n thuê apartment . &u t� th	 
ba là làm sao có ti�n �
 tr�  n� cái xe c� .  Ông 
bà c�ng t�m an tâm vì ' �ây, ông bà không 
ph�i lo tr� h$c phí cho th�ng Nhân khi nó vào 
ti
u h$c. Vi�c giáo d(c, dù mu�n, dù không 
c�ng �ã ���c khoán tr#ng cho tr��ng h$c. 
M"y n�m ' ti
u h$c, Nhân �ã t) ra thông 
minh, ch�m ch* và �ã ���c thày cô g�i gi"y 
khen; �ôi khi còn có th� m�i t�i tr��ng �
 
ch	ng ki n th�ng con lãnh th�'ng. Tuy r"t vui 
khi nh�n ���c nh%ng th� m�i nh� th  nh�ng 
ông bà ��u ph�i t+ ch�i tham d� vì “Không  
th
 �óng c�a ti�m”.  Khi Nhân m�i lên trung 
h$c thì nh%ng th� lo�i này  th�a d�n. Nh%ng 
n�m sau thì ông bà l�i nh�n ���c th� t+ nhà 
tr��ng nh�ng là th� than phi�n. Vì quá b�n 
r�n v�i sinh k  nên ông bà c�ng ch* bi t c#t 
ngh�a, r�y la  m,i khi nh�n ���c lo�i th� than 
phi�n t+ nhà tr��ng. Ông bà c�ng không có 
gi� �
 theo dõi xem th�ng Nhân làm gì và giao 
thi�p v�i ai ngoài gi� h$c. Ông bà �ành chép 

mi�ng t� nh�: “Tr�ng � n r�m, tr�ng tròn”.  
Th�i gian th"m tho#t trôi mau, càng ngày 
Nhân càng ít nói, khép kín �i v� th"t th��ng. 
Tuy r"t b�n r�n nh�ng ông bà c�ng nh�n ra 
�i�u �ó, nh�ng khép kín, ít nói thì không ph�i 
là t�i nên ông bà không th
 r�y la. Ông bà ��u 
bi t r�ng ph��ng thu�c hi�u nghi�m cho b�nh 
này ph�i là yêu th��ng, tâm s�, khuy n khích, 
làm g��ng. Ti c thay ph��ng  thu�c này �òi 
h)i th�i gian mà ông bà thì l�i càng b�n h�n 
tr��c vì sau nhi�u n�m ��nh c�,  bà �ã  thuy t 
ph(c ông c� g#ng mua m�t c�n nhà �
 tr��c là 
b�t thu , sau là  “ b�n bè kh)i c��i chê”. Bi t 
mà không làm ���c nên hai ông bà ch* nhìn 
nhau  th' dài  r!i l�i lao vào công vi�c. Tuy 
công vi�c b� b�n và nhi�u chuy�n không vui 
nh�ng gia �ình ông bà Hai v-n còn cái may là 
gi%a v� ch!ng, r"t ít sào sáo vì ông th��ng 
chi�u theo ý v�.  

Hôm "y hai thi u niên Ngh�a và L �ã 
ch	ng ki n m�t vi�c b"t th��ng: B� �ã to 
ti ng v�i m. 

- Bây gi� thì h t s* di�n v�i b�n bè r!i ! 
Nhà to, xe �.p mà con b� b#t ' tù thì có �.p �� 
gì không? Tôi �ã b�o bà nhi�u l�n mà bà 
không nghe: “S* di�n v�i b�n bè”  và “giáo 
d(c con cái” �i�u nào quan tr$ng h�n?  Ngay 
tr��c khi c��i, bà �ã �!ng ý v�i tôi là chúng ta 
s� xây d�ng m�t gia �ình ��t trên n�n t�ng 
��o �	c Kh�ng M�nh l"y nhân ngh�a làm 
tr$ng. Ch	ng c� là cách ��t tên các con.  

- Thôi ông �i! �+ng nói n%a, hãy � n v�n 
phòng lu�t s� h)i xem làm th  nào �
 �óng 
ti�n th  chân mà lãnh th�ng Nhân v� . T�i 
mang ma túy bán cho b�n bè trong tr��ng thì 
ch#c c�ng nh. thôi ; v� l�i nó m�i có 16 tu�i, 
còn v� thành niên” 

Bà Hai quên c� n,i bu!n vì t�n ti�n lu�t s� 
và ti�n th  chân, khi nhìn th"y th�ng Nhân �ã 
���c tha v�. Lòng bà nh� m' h�i. T+ hôm �ó, 
bà �ã th"y ông ch!ng mình có lý. Hai ông bà 
�ã quy t ��nh bán nhà ra ' Apartment,  b) b�t 
gi� làm vi�c và chú ý s�n sóc vi�c giáo d(c ba 
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�	a con. Ông bà �ã ���c t� do ch$n khu nào 
có tr��ng t�t nh"t thì t�i thuê nhà �
 ' và ��c 
bi�t dành nhi�u thi gi� h��ng d-n và khuy n 
khích các con ch�m h$c. Ngoài vi�c giúp các 
con làm homeworks c�a nhà tr��ng, ông Hai 
còn d�y chúng ch% Vi�t. Ông d�y các con �$c 
và vi t nh%ng bài có liên quan � n ��o �	c và 
nhân ngh�a l"y t+ hai cu�n  C� H$c Tinh Hoa. 

Ch* vài tháng sau, nh%ng c� g#ng c�a ông 
�ã  ���c ��n �áp x	ng �áng: hai �	a nh) 
Ngh�a và L �ã có �i
m nh�y v$t khi n cô 
giáo ph�i ng�c nhiên. B�ng danh d� và gi"y 
ban khen ���c hai �	a con tranh nhau khoe b� 
�
 lãnh th�'ng trong khi th�ng l�n thì không 
th"y gì thay ��i . 

Th�i gian l�ng l� trôi mau, ông bà Hai càng 
bu!n vì th�ng con c� bao nhiêu thì l�i càng vui 
vì hai �	a em nó b"y nhiêu. C� hai ��u ���c 
h$c b�ng �
 vào ��i H$c trong khi th�ng l�n 
thì �ã b) nhà ra �i mà ông bà không bi t là �i 
�âu.  

Hôm �ó, kho�ng m�t tháng sau khi hai mái 
tóc �i
m s��ng  g(c ��u bên nhau khóc n	c 
n' vì ���c tin báo ��ng: Nhân Nguyn,  �	a 
con ��u lòng c�a ông bà �ã  b� b#t v� nh%ng 
t�i: gia nh�p b�ng ��ng , �n tr�m, và buôn bán 
c�n sa ma túy  thì m�t tin vui ch�t � n : Th�ng 
Ngh�a �ã ra tr��ng th� khoa ngành Computer 
và �ã ���c vi�c t�t v�i c� quan Tình Báo 
Trung &�ng Hoa K/. Nghe nói l��ng cao, b�o 
hi
m t�t mà h�u b�ng còn t�t 
h�n.  Vì quá vui m+ng nên bà 
Hai quên c� chuy�n th�ng 
Nhân: Các c( d�y qu� là 
không sai: N�m ngón tay 
c�ng có ngón dài ngón ng#n.  
Bà quay qua phiá ch!ng �
 
chia vui nh�ng bà ng�c nhiên 
khi th"y ông có v0 tr�m ngâm 
suy ngh� �i�u gì sâu xa l#m.   

*    
*
    * 

M�t n�m sau, ông bà Hai 
�ã b� bàng hoàng vui  bu!n 
l-n l�n khi hay tin: Th�ng 
Nhân, sau khi mãn h�n sáu 
tháng tù, �ã b� t�ng xu"t v� 
Vi�t Nam và �ã ���c cô Ba, 
bên n�i và dì B�y bên ngo�i 

ra � n phi tr��ng b�o lãnh �em v� Hà Tiên 
cho t�p ngh� �ánh cá.  Ông  Hai an u* v�:  
“Thôi, th  còn h�n ' g�n cha m. mà làm �i�u 
phi nhân th"t �	c, b"t ngh�a, b"t công: l�i cho 
phe nhóm mình mà gây h�i cho k0 khác! T+ 
nay, v� ch!ng mình hãy c� g#ng dành d(m 
chút �*nh g�i v� Vi�t Nam gíup nó. Bà c�ng 
hãy khuyên b�o th�ng Ngh�a làm nh� th  “.  
Hè n�m "y ông bà Hai nh�n ���c m�t tin vui: 
C�u con trai út s� t�t nghi�p trung h$c vào 
cu�i tháng này v�i h�ng Summa Cum Laude 
và �ã ���c nh�n vào tr��ng Westpoint ! Quá 
m+ng vì ' �ó �n h$c ��u min phí và ra tr��ng 
là ch#c ch#n có vi�c. T�i thi
u là Trung Úy mà 
t��ng lai thì th�t là sáng l�n T��ng thì có th
 
nh�ng Tá thì c�m ch#c trong tay! Nghe bi t tin 
vui, bà con b�n bè ai n"y ��u khen ng�i c�u út 
“v+a cao l�n, v+a �.p trai l�i h$c gi)i nên �ã 
���c cái vinh d� mà nhi�u thanh niên h�ng ao 
��c: Vào ���c Tr��ng Võ B� Qu�c Gia 
Westpoint”. 

*    
*
    * 

Ông Hai h!i h�p bóc cái th� c�a th�ng 
Nhân sau m"y tháng m"t liên l�c v�i ng��i 
con c�. Th� r�ng: 

Kính th�m ba má: 

Các th� tr��c �ây con ch� vi�t ng�n g�n 
m	i khi nh
n ���c ti�n do ba má và em con 
gi cho. Hôm nay con tr� l�i Hà Tiên th�m dì 

B�y và �ã nh
n �� 4 tháng 
ti�n mà ba má và em Ngh�a 
gi cho. ��c bi�t tháng chót 
con nh
n ���c 50 ��ng 
nhi�u h�n th��ng l� vì em 
L�, tuy còn �i h�c mà c�ng 
�ã dành d�m gi v� giúp 
con. Con vô cùng c�m ��ng 
và bi�t �n ba má và các em.  
Cách �ây 4 tháng, con �ã ��i 
ngh�: Con �ã v� Long Khánh 
tr�ng cây �i�u l�n h�t d��i 
s� giúp �� c�a m�t c� nông 
dân trí th c. Con nghe nói 
ngày x�a c� �ã là m�t k! s� .  
C� hay nói và d�y �ám thanh 
niên chúng con v� ��o � c 
thánh hi�n y h�t nh� ba �ã 
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d�y chúng con ngày tr��c. Con có nhi�u thì 
gi� �" yên l�ng suy ngh� v� cu�c ��i và nh� 
l�i nh#ng l�i l$ thánh hi�n do ba d�y cho 
chúng con khi ba ��c chính t� cho chúng con 
vi�t  ch# Vi�t.  H�i �%u tháng,  tình c�, khi ra 
th& xã Long Khánh, con mua ���c c� hai cu'n 
C� H�c Tinh Hoa mà ba �ã dùng �" d�y 
chúng con. Nhi�u l%n  nh#ng bài trong �ó �ã 
làm cho con khóc vì nh� t�i k( niêm th�i niên 
thi�u bên ba má và nh#ng l�i d�y c�a ba nh� 
v�ng v)ng v�ng v�. Con th�c s� h'i h
n vì �ã 
cãi l�i cha m* mà buông theo b�ng ��ng mong 
l�i cho phe nhóm mình mà làm nh#ng �i�u phi 
nhân th+t � c, b+t ngh�a, b+t công: l�i cho phe 
nhóm mình mà gây h�i cho k, khác! Con �ã 
quy�t tâm xin ch-a nh#ng hành vi ác � c �ó.  
Con c�ng quy�t �&nh không nh
n ti�n phi 
ngh�a và h�n th� n#a, con �ang  tìm l�i nh#ng 
ng��i mà con �ã �n tr�m, t'ng ti�n �" tr� l�i 
cho h�. Con s$ dùng ti�n ba má cho vào vi�c 
�ó.  Xin ba má hãy chuy"n l�i c�m �n c�a con 
t�i các em Ngh�a và L� và nh�n giúp r.ng con 
s$ không mu'n nh
n ti�n giúp �� t- các em 
con n#a.  Xin ba má �-ng cho chúng nó bi�t lý 
do; Nh�ng v�i ba má thì con không dám gi+u 
gi�m gì: Con xin ba hãy m� trang 177 c�a 
cu'n  C/ H0C TINH HOA , Quy"n Th  Nhì , 
bài s' 102 thì s$ rõ.  Th+m thoát �ã hai m��i 
m+y n�m r�i, con s� ba má �ã gi�n nhà nhi�u 
l%n nên có th" không tìm l�i ���c cu'n sách 
+y. Do �ó con xin Photocopy �" �ính kèm v�i 
b c th� nà1 

Kính th� 
Nguy�n Ái Nhân 

Ông Hai v�i vã �$c ng"u nghi n t� 
photocopy: 

102.   Phân tách không rõ 
Nay có k, vào v��n ng��i ta hái tr�m �ào, 

m
n, thì ai nghe th+y c�ng chê c��i , quan b�t 
���c t+t tr-ng ph�t- T�i sao v
y?  - T�i ng��i 
+y làm �i�u b+t ngh�a, l+y c�a ng��i �" làm 
l�i cho mình . 

K, vào nhà ng��i ta b�t tr�m gà v&t, chó, 
l�n, so v�i k, vào v��n ng��i ta hái tr�m �ào 
m
n, thì la& là b+t ngh�a h�n n#a. - T�i sao 
v
y ?   -T�i  l+y c�a ng��i càng nhi�u thì b+t 
nhân càng to, t�i càng n�ng. 

K, vào chu�ng ng��i ta �n tr�m trâu, dê, 
ng��, so v�i k, vào nhà ng��i ta b�t tr�m  gà, 
v&t, chó, l�n thì l�i là b+t ngh�a h�n n#a. T�i 
sao ? - T�i l+y c�a ng��i càng nhi�u, thì b+t 
nhân càng l�m, t�i càng n�ng. 

K, gi�t ng��i l��ng thi�n, �n c��p c�a c�i 
�� ��c c�a ng��i ta, so v�i k, vào chu�ng �n 
tr�m trâu, bò, dê, ng��, thì l�i là k, b+t ngh�a 
h�n n#a. T�i sao v
y ? - Ta& gi�t ng��i l+y 
c�a, b+t nhân to l�m, t�i càng n�ng l�m. 

Gi�t m�t ng��i là làm m�t �i�u b+t ngh�a, 
t+t ph�i chi� m�t t t�i. C  l$ +y mà nói r�ng 
ra: Gi�t m��i ng��i t+t ph�i chi� m��i t t�i, 
gi�t tr�m ng��i, t+t ph�i chi� tr�m t t�i... 

Nay, nh#ng k, làm �i�u b+t ngh�a nh2 m�n 
t%m th��ng nh� nói trên thì bi�t chê c��i. ��n 
nh� nh#ng vi�c  b+t ngh�a th
m t� nh� c��p 
n��c ng��i, tàn sát sinh linh hàng  c v�n ... 
th��ng khi thiên h� không bi�t chê c��i l�i 
còn uà theo khen ng�i, cho là “Ngh�a” và ca 
t�ng ghi chép công � c; nh� th� thì có g�i 
���c là bi�t phân bi�t “Ngh�a” v�i “B+t 
ngh�a” hay không ? 

K, nào lúc th+y �en ít thì b�o r.ng �en, lúc 
th+y �en nhi�u l�i b�o là tr�ng, thì ta cho k, 
+y là ng��i không bi�t �en v�i tr�ng. 

K, nào n�m ��ng ít thì cho là ��ng, lúc 
n�m ��ng nhi�u l�i t��ng là ng�t thì ta cho k, 
+y là ng��i không bi�t phân bi�t ��ng v�i 
ng�t. 

Thiên h� bây gi� phân bi�t ph�i trái hay 
l%m l3n l�m! 

M�c T 

Ông Hai b) b	c th� xu�ng bàn, ng!i tr�m 
ngâm nh� t�i “good job” c�a th�ng Ngh�a và 
c�ng nh� t�i nh%ng hành ��ng c�a các nhà ��o 
din �ã �i�u khi
n các cu�c ��o chánh ' quê 
nhà th�i xa x�a khi ông còn là sinh viên. Ông 
th' dài . Ông c�ng nh� t��ng lai sáng l�n c�a 
th�ng L và nh� t�i cu�c chi n chinh ph�t k0 
ch  t�o v� khí gi t ng��i hàng lo�t. Ông 
không bu!n l#m v� vi�c nghi oan cho ng��i 
vì, là phàm nhân, ai ch�ng có khi l�m l,i ; 
nh�ng nh%ng hành ��ng sau khi bi t mình l�m 
l,i thì sao ?  

 Ông Hai tr�n tr$c m"t ng� nhi�u t+ hôm �ó � 
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