
202 Cuối Đời Nhìn Lại

LLiiêênn hhooaa đđãã vvềề TThhiiêênn qquuốốcc !!
JB Phan Kim Thịnh (Lý Nhân)

Đập cổ kính ra, tìm thấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi !

Tự Đức

Liên hoa là hoa sen, Thiên quốc là Nước Trời.
Nếu chúng ta là kẻ hữu thần thì tin trên Thiên quốc hay
gọi là Thiên đường hay cõi Niết bàn . Ở Thiên quốc thì
có đấng Tối cao mà người theo đạo Công giáo xưng là
Thiên Chúa, hay gọi là Ông Trời (God), đấng Tạo hóa.
Còn người theo đạo Phật thì gọi là Cõi tạm ở trần g ian
cũng cầu Chúa, cầu Phật… để mai này khi từ trẩn cũng
hy vọng được về chầu Chúa , chầu Phật. Và trên bàn
thờ Chúa, Phật, giáo dân Phật tử thường dùng hoa sen
để dâng cúng trước hình tượng Chúa, Phật. Sen là một
loài hoa đẹp và quý, đã được dùng làm biểu tượng
Quốc Hoa. Dân gian đã có câu ca dao:

Trong bùn gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Con người, khi được sinh ra và sống ở trần gian,
người nào làm nhiều điều tốt lành, làm những việc
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thiện nguyện, phúc lợi, thì chắc chắn được hưởng phúc 

nơi Thiên quốc, được về quỳ lạy nguyện cầu bên tòa 

sen cõi Niết Bàn. Còn những kẻ khi còn sống đã làm 

những điều thất đức, ăn gian nói dối, lừa lọc, giết 

người vô tội, thì chắc chắn khi tạ thế, từ bỏ trần gian sẽ 

phải đầy nơi hỏa ngục, gọi là nơi đền tội muôn kiếp.  

Vì tôi tin có Chúa, có Phật, nên tôi tin hiền nội 

Maria Ngọc Liên và trưởng nữ Cécillia Trinh Thục đã 

về nước Trời sẽ được hưởng phúc nơi Thiên quốc được 

chầu Chúa, chầu Phật. Hiền nội và trưởng nữ của tôi 

khi còn tại thế luôn luôn tin có Chúa, có Phật phù hộ. 

Đến hôm nay, tôi vẫn còn nhớ những buổi sáng chủ 

nhật, hay thứ bảy vợ chồng tôi, các con cùng hai cháu 

ngoại của gia đình tôi đều tới nhà thờ Dòng Chúa Cứu 

Thê tọa lạc tại đường Kỳ Đồng quận 3 Saigon tham dự 

Thánh lễ để cầu xin Thiên Chúa ban những ơn lành cho 

gia đình mà chúng tôi không xin có nhiều tiền bạc, vì 

tiền bạc sinh ra nhiều tội lỗi. Đồng bạc khi nó còn ở 

trong túi ta thì nó làm cho ta vui và thỏa mãn để trao 

đổi mua thực phẩm, mua vật dụng để ta có cái dùng 

hàng ngày. Nhưng đồng bạc nó cũng làm ta bị chết vì 

kẻ cướp giết ta để lấy đi những đồng tiền (bạc) ta đang 

giữ trong túi, trong tủ. Rồi có những vụ cho nhau vay 

mượn, gửi hay giữ hộ… Nhưng khi đi đòi nợ thì bị con 

nợ không trả lại nên xảy ra đánh nhau, giết nhau cũng 

vì đồng bạc.  

Người đời thường nói: Đồng bạc đâm toạc tờ 

giấy. Nghĩa là người nào cần làm những việc mờ ám, 

gian dối, cướp của giết, nếu có tiền (ngày xưa ông bà 
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của chúng ta mua bán, trao đổi bằng những thỏi bạc, 

nén bạc, hay thỏi vàng, nén vàng. Những thế kỷ xưa 

chưa có đồng bạc, đồng tiền in trên giấy như hiện nay.)  

Hiền nội và trưởng nữ của tôi khi còn sống cũng 

vì đồng bạc, đồng tiền cho bạn bè vay mượn quá nhiều 

rồi họ quỵt nợ trốn đi xa nên trưởng nữ của vợ chồng 

tôi đã quẫn trí phải tự tìm cái chết ! Rồi hiền nội tôi 

cũng vì thương nhớ trưởng nữ nên sinh bệnh, kiệt sức 

đã tạ thế ! 

Đấy, đồng bạc, đồng tiền… nó đã hại ta như thế. 

Bởi vậy, tôi không bao giờ coi trọng đồng tiền, đồng 

bạc mà tôi trọng tình người, tình bạn hơn tiền. Có một 

số người họ coi trọng tiền… hơn tình người, tình bạn. 

Nếu coi trọng tình yêu, tiền bạc hơn tinh người, tình 

bạn… thì sớm muộn gì cũng ghen ghét nhau, thù hận 

nhau, xa nhau.  

Tôi còn nhớ, có những người bạn trai, bạn nữ, 

đồng môn, đồng nghiệp, đồng tình yêu… đang sinh 

sống ở nước ngoài, hay còn ở Saigon, khi nghe tin gia 

đình tôi bị hoạn nạn đau buồn đã gửi hiện kim về giúp 

đỡ gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi không bao 

giờ quên ơn các bạn hữu xa gần đã giúp đỡ tôi trong 

lúc hoạn nạn. Đến đây, tôi cũng không quên người bạn 

nữ của tôi, khi nghe tin trưởng nữ của vợ chồng tôi tạ 

thế đột ngột. Người bạn nữ của tôi là một người sống 

rất đạo đức, nhân hậu nên đã vội vã tới nhà tôi thăm 

viếng. Nhưng khi đến thì tôi đang đưa trưởng nữ đi 

giảo nghiệm chưa về nên người bạn nữ đã phải trao 

một số tiền lớn, nhờ người bạn thân của tôi, đưa lại cho 
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tôi để chi phí việc tang ma cho con gái tôi. Nay gia 

đình tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình người bạn nữ 

của tôi hiện đang sinh sống tại Mỹ.  

Nói chuyện về những bạn bè, tốt có, xấu có, 

nhưng sợ đụng chạm bạn bè giận nên tôi viết chuyện 

đời tôi để bạn bè đọc chơi “mua vui cũng được một vài 

trống canh.”  

Tôi sanh ra, ngay từ lúc nhỏ đã được Thượng đế 

ban cho nhiều ơn tốt lành, có lẽ vì cha ông của tôi là 

những vị linh mục đạo đức, đều sống thọ trăm tuổi, sau 

năm 1954 sống tại quê nhà, dù ngoài trăm tuổi ngài 

cũng bị đem ra đấu tố. Ngài là linh mục Phê-rô Phan 

Kim Thinh, nên đặt tên cho cháu là JB Phan Kim 

Thịnh.  

Ngay từ nhỏ, sống tại Hà nội tôi đã được học lớp 

mẫu giáo của trường Couvent des Oiseaux tọa lạc trên 

đường Hoàng Hoa Thám (làng Bưởi) từ năm 1940 đến 

đầu năm 1945 gia đình tôi phải tản cư vể quê, nơi đồng 

chua nước mặn. Đến năm 1947 thì gia đình chúng tôi 

vào Nam Định để sinh sống. Thời gian này tôi học 

trường tiểu học Bến Ngự do thầy giáo Tuyên làm hiệu 

trưởng. Đến nay tôi còn nhớ, năm học lớp nhất, có lần 

anh Ng. Đóa đánh nhau với anh Phiên (Phong), tôi đã 

vào ôm anh Phiên để cho anh Đóa cầm cái bơm xe đạp 

phang vào mồm anh Phiên làm anh Phiên gẫy răng. 

Nay anh Đóa đã từ trần tại Na-uy năm vừa qua. Năm 

1952 tôi học trường Trung học Nguyễn Khuyến đến 

giữa năm 1954. Năm 1954, gia đình tôi lên Hà nội để 
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sửa soạn vào Saigon theo thân sinh tôi là diện công 

chức của Bộ Quốc gia Giáo dục.  

Vào Saigon, tôi học trường Trung học Nguyễn 

Trãi 1954-1956, rồi chuyển sang Trung học Chu Văn 

An. Tới năm 1959, tôi tốt nghiệp cấp 3, và tôi chọn 

nghề làm báo.  

Tôi nhớ lại, những năm 1954 tới năm 1959, dù 

tuổi còn nhỏ, nhưng tôi đã tham gia những công tác xã 

hội để được đi đây đi đó cho thỏa chí tò mò của tôi.  

Thời gian này, tôi đã tham gia nhóm học sinh cứu 

trợ nạn nhân bị cháy nhà do phiến quân Bình Xuyên 

nổi loạn chống đối chính phủ Ngô Đình Diệm, sau đó 

nhóm Bình Xuyên hỏa thiêu nhà của nhân dân đô 

thành.  

Đền khi đại tá Dương Văn Minh cầm quân sang 

Rừng Sát tiễu trừ quân Bình Xuyên thì tôi cũng tham 

gia phái đoàn sinh viên, học sinh đô thành sang tận 

Rừng Sát thăm viếng những người lính Quốc gia đang 

hành quân bên đó.  

Sau khi ổn định Rừng Sát, Dương Văn Minh được 

thăng thiếu tướng và về chỉ huy chiến dịch Nguyễn 

Huệ để dẹp quân đội giáo phái Hòa Hảo chống lại 

chính quyền Ngô Đình Diệm. Năm 1956, tướng Minh 

gài bẫy bắt được tướng Ba Cụt. Tôi lại được tham gia 

trong phái đoàn sinh viên học sinh xuống miền Tây, 

tỉnh Long Xuyên để ủy lạo những binh sĩ đang hành 

quân dẹp loạn quân Ba Cụt (Hòa Hảo ly khai). Phái 

đoàn sinh viên học sinh này không có sự tham gia của 
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hai trường nữ sinh là trường nữ Trung học Gia Long và 

trường Trưng Vương, vì nữ sinh đi ở nhiểu ngày rất 

nhiêu khê, mà chỉ có các trường Trung học Pétrus 

Trương Vĩnh Ký, Chu Văn An, Nguyễn Trãi tham gia.  

Khi phái đoàn của chúng tôi từ Saigon tới bến phà 

Vàm Cống là địa phận tỉnh Long Xuyên thì đã có 

những nam nữ học sinh trường Trung học Thoại Ngọc 

Hầu của tỉnh Long Xuyên ra đón tiếp chúng tôi.  

Phái đoàn chúng tôi được đưa về tạm trú tại 

trường Thoại Ngọc Hầu, và ngay buổi tối hôm đó 

chúng tôi và nam nữ học sinh Thoại Ngọc Hầu giao 

lưu văn nghệ ca hát thân tình. Tôi thấy có một nữ sinh 

của trường Thoại Ngọc Hầu ra hát hai bài “Giòng An 

Giang”, “Về miền Tây” và được giới thiệu là cô LT, 

một nữ sinh của trường Thoại Ngọc Hầu. Cô LT không 

xinh đẹp lắm, nhưng có duyên và hát rất hay.  

Sau khi cô LT hát xong, tôi đã tới gặp và xin địa 

chỉ. Cô LT đã ghi địa chỉ ở đường Quang Trung thị xã 

Long Xuyên và mời tôi ngày hôm sau tới thăm gia đình 

cô. Được LT cho biết tên chính của cô là NTH, lấy 

hiệu là LT. Gia đình cô là một công chức sở Y tế Long 

Xuyên, còn chị ruột cô là vợ trung tá PTĐ làm trong 

văn phòng Cố vấn Ngô Đình Nhu và cư ngụ trong 

khuôn viên dinh Độc Lập.  

Đến khi tôi trở về Saigon thì giữa chúng tôi và LT 

trao đổi thư từ cho nhau và trở nên yêu nhau. LT báo 

tin cô sẽ lên Saigon thăm gia đình anh chị và học thêm 

Anh ngữ tại trường Lê Bá Kông.  
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Đúng hẹn, LT lên Saigon và hẹn gặp tôi. Chúng 

tôi yêu nhau trong mối tình học trò, nên rủ nhau đi xem 

ciné chỉ cầm tay nhau thôi mà không quá giới hạn lễ 

giáo. Hàng ngày, tôi nhớ những buổi sáng, LT đứng 

trên lầu ngôi nhà sau dinh Độc lập, là nhà của trung tá 

Đ. ở. LT nhìn thấy tôi đạp xe tới là LT xuống gặp tôi 

để tôi chở đi học. Mối tình học sinh của chúng tôi rất 

ngây thơ và đẹp. Sau ba tháng hè ở Saigon, LT lại trở 

về Long Xuyên cùng gia đình để tiếp tục học lớp đệ 

Lục. Nhưng sau mấy tháng chúng tôi không nhận được 

thư từ của nhau. Rồi tôi được một người bạn ở Long 

Xuyên cho biết nàng LT đã đi lấy một giáo sư của nhà 

trường.  

Sau đó, những khi LT lên Saigon thăm chị T. (Đ.), 

tôi đến thăm và chị T. có nói: Số chú Thịnh không 

được làm em rể của anh chị, cũng là số phận, thật 

buồn.  

Đến sau năm 1975, anh PTĐ đi học tập, tôi có đưa 

vợ tôi lại cư xá Lữ Gia thăm chị Đ. và LT. Ít lâu sau, 

anh Đ. học tập trở về và đi định cư diện HO tại Mỹ, 

Anh chị Đ. có người con trai là PTĐ tốt nghiệp đại học 

Harvard (Mỹ) sau đó làm Cố vấn Giáo dục Hải ngoại 

cho chính phủ thời Clinton. Còn nàng LT từ năm 1980 

đến nay biệt vô âm tín, không biết nàng ở phương trời 

nào ? Tôi không được tin tức.  

Đấy là mối tình đầu của tôi, mà đến nay tôi vẫn 

thương nhớ LT ! 

Năm 1960, tôi đã có sự nghiệp và tên tuổi, là một 

giám đốc tờ báo Văn Học, tôi hay rủ hằng đêm Dương 
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Kiền, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Quốc Can… đi 

khiêu vũ ở vũ trường Melody, hoặc Đại Nam. Ở vũ 

trường này tôi quen ca sĩ KC và chúng tôi yêu nhau. 

Ban ngày, KC ở đường Lê Công Kiều với gia đình. 

Sáng nào tôi cũng đến đón KC đi ăn sáng, rồi chúng tôi 

rủ nhau đi tới hồ bơi Catinat ở đường Tự Do. Tới trưa 

hai đứa kéo nhau tới tiệm cơm Tàu ở đường Ngô Tùng 

Châu ăn cơm. Sau năm 75, KC lấy một Mỹ kiều và đi 

định cư tại Mỹ. Ca sĩ KC được đánh giá là một trong 

những ca sĩ người Việt đẹp nhất tại Mỹ hiện nay. Tới 

nay tôi vẫn còn lưu giữ những hình ảnh và thư tình của 

KC trao gửi cho tôi.  

Sau mối tình KC, tôi có quen nữ phóng viên MK 

là phóng viên của một hãng thông tấn của Nhật bản. 

Tôi quen MK do một sự tình cờ khi nàng đến gặp tôi 

để xin tin tức chiến sự Tết Mậu thân. Tôi và MK kết 

thân với nhau ít lâu thì hiền nội tôi biết và tôi phải 

chấm dứt mối tình đồng nghiệp.  

Cũng dịp Tết Mậu thân, tôi còn quen một phụ nữ 

tên là NA. Nàng là người tình của một đại gia chủ nhà 

hàng P. Saigon. NA gặp tôi cũng trong sự tình cờ vì 

nàng bị bắt trong vụ cờ bạc. Tôi thấy NA quá đẹp nên 

tôi can thiệp xin công an tha cho nàng, trả tự do cho 

nàng về nhà. Khi đã được trả tự do, nàng đã bỏ nhà tỷ 

phú NTA để đi theo tôi. Việc tôi và NA quen nhau, 

hiền nội tôi có biết và cho tôi tự do. Hiền nội tôi bảo: 

Ai mê chồng tôi thì cứ yêu, còn chồng tôi vẫn là chồng 

tôi. Sau năm 75, NA tìm đến nhà tôi, nàng tới chào tôi 

để đi Pháp có diện chồng là một Pháp kiều. Vợ, con gái 
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tôi đều tấm tắc khen là NA là một trong những người 

tình đẹp nhất. Nay thì nàng NA đã lấy một Việt kiều là 

bạn của tôi ở Mỹ.  

Tôi là một gã đa tình, nên có nhiều người tình 

từng năm tháng.  

Sau năm 1975, khoảng năm 1998-99, ông Bằng 

Xoăn (một thời anh chị của Hà thành trước năm 54) đã 

giới thiệu với tôi một người phụ nữ U40, trông rất hiền 

hậu, nhu mì, đẹp. Gặp nhau lần đầu tôi và DN… đã kết 

thân và chúng tôi rất quý mến và tôn trọng nhau, ngay 

cả các con của nàng cũng quý mến tôi đến nay. Hiện 

nay chúng tôi vẫn tôn trọng trong tình thương yêu. 

Chính hiền nội tôi trước khi từ trần còn nói với DN là : 

Em ở lại trông nom anh Thịnh hộ chị vì nay mai chị sẽ 

ra đi, không có ai bên cạnh anh Th. để săn sóc. Hiền 

nội tôi là một người vợ thật nhân hậu và chu đáo đã 

trối chăng những lời dặn dò thật thân thương cho người 

bạn gái của tôi.  

Nay tôi, tuổi cũng đã ngoài 8 bó, cái tuổi gần đất 

xa trời, tôi cầu xin khi được về Thiên quốc, nếu có 

được đầu thai, tôi cũng xin được trở lại làm nghề viết 

báo để “Nói láo mà chơi, nói láo chơi…” hay : “Làm 

báo nói láo ăn tiền…” Còn không thì cho tôi lên cung 

trăng, ngồi dưới gốc cây đa để ngắm chị Hằng mỗi 

đêm, rồi nói cuội, nói phét cho thiên hạ nghe chơi. /.  

Bình Thạnh, ngày 2-11-2017  

JB PHAN KIM THỊNH (Lý-Nhân)  
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