MƯỜI BỐN NGÀY BIỆT GIAM TRONG BỆNH VIỆN CONCORD
Đặng Gia Thoại
Đầu tháng 10 năm 2003, theo thường lệ tôi "trình diện" Bác Sĩ cghuyên khoa để được tái
khám, xin ghi thêm là từ 3 năm nay tôi bị một chứng ho dai dẳng, tuy không nhiều nhưng làm
cho tôi bị sút giảm sức khỏe khá nhiều. Bác Sĩ gia đình đã nhiều lần cho tôi thử máu và cả thử
đờm và chụp X-Ray phần ngực để tìm xem liệu tôi có bị bệnh lao hay không, nhưng không thấy
gì hết. Bác Sĩ chuyên khoa cũng vài lần gửi tôi đi thử máu, dùng X-Ray scan hai lá phổi cũng
không thấy gì lạ hết. Tôi được định bệnh là bị chứng Intertitial Lung Desease1, đây là một chứng
bệnh chưa xác định được nguyên nhân nhưng căn bệnh hiện từ từ làm cho phổi của tôi bị "chai"
(nói theo ngôn ngữ mới ở Việt Nam thì gọi là bị sơ cứng) dần dần. Lần này tôi lại như thông lệ
của mấy năm trước, trở lại bệnh viện Concord, bệnh viện này đúng ra có tên đầy đủ là
Repartition General Concord Hospital, là một bệnh viện lớn nằm biệt lập trong một bán đảo
thuộc khu Concord bên bờ sông Parramatta thuộc thành phố Sydney, Thủ Phủ Bang New South
Wales nước Úc, bệnh viện này vốn là nơi dành riêng cho các cựu chiến binh Úc điều trị, nay đã
được mở rộng chữa trị cho mọi người nhưng vẫn ưu tiên cho các cựu chiến binh Úc. Tại
Respiratory Unit của bệnh viện tôi được xét nghiệm khả năng của phổi (Lung function), lần này
người chuyên viên cho hay so với 6 tháng trước và năm ngoái thì rõ ràng là phổi của tôi đã bị
giảm khả năng đáng kể.
Trở lại gặp Bác Sĩ chuyên khoa đầu tháng 11, sau khi khám kỹ phổi của tôi, hỏi han cẩn
thận về sinh hoạt hàng ngày và ảnh hưởng của hai lá phổi với mọi sinh hoạt, bác sỉ chuyên khoa
quyết định gửi tôi trở lại bệnh viện Concord để tiến hành một thử nghiệm khác khó khăn và rắc
rối hơn, nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân hơn, đó là làm broncoscopy, đây là thủ thuật ykhoa, bác sĩ chuyên môn ở bệnh viện sau khi đánh thuốc mê và gây tê nơi vùng mũi của tôi, sẽ
dùng một dụng cụ hình ống dài khoảng gần một thước tây luồn qua mũi đến phổi, sau đó sẽ bơm
vào hai lá phổi một dung dịch hóa chất để làm công tác tương tự như rửa phổi, rồi sau đó bác sĩ
sẽ "cấu" một miếng phổi nhỏ đem ra ngoài để thử nghiệm (biopsy) tìm xem tại sao lâu nay tôi bị
hiện tượng "chai" một phần phổi.
Trước khi vào bệnh viện Bác Sĩ chuyên khoa đã giải thích cho tôi là khi làm broncoscopy
thì 10% bệnh nhân có thể bị "lũng" phổi, do dụng cụ y khoa "cấu" một miếng nhỏ của phổi gây
ra. Đây là mối nguy mà bệnh nhân phải đối diện, "tai nạn" này nếu xảy ra nhiều người vì lá phổi
bị hoàn toàn xẹp (toltally collapsed), dẫn đến mất khả năng thở hay thiếu khả năng thở trầm
trọng đến độ có thể chết. Nếu xảy ra hiện tượng này thì lá phổi bị lũng sẽ "xẹp" xuống
(collapsed). Sau khi được làm broncoscopy vì ảnh hưởng của thuốc tê-mê còn nhiều, tôi được
chuyển qua phòng nằm nghỉ trong vài ba giờ để vừa chờ hồi phục hoàn toàn và vừa chờ kết qủa
xét nghiệm mẫu (biopsy).
Sau hơn ba giờ nghỉ, Bác Sĩ quyết định giữ tôi nghỉ lại qua đêm để cho thật khỏe vì thấy
tình trạng sức khỏe của tôi chưa khá, nhất là chưa có kết qủa thử nghiệm. Đồng thời đưa tôi đi
chụp X-Ray hai lá phổi, Film X-Ray cho thấy lá phổi bên trái của tôi đã bị xẹp một phần. Điều
mà Bác Sĩ chuyên môn báo trước cho tôi là chỉ 10% bệnh nhân bị "lũng" phổi nay đã đến với tôi.
Sáng hôm sau, tôi được đưa đi chụp X-Ray lần thứ hai, đến sau buổi trưa, Bác Sĩ tại bệnh
viện vào gặp tôi và cho hay là theo kết quả X-Ray thì ngoài chuyện lá phổi bên trái của tôi bị
"xẹp", kết qủa thử nghiệm cho thấy tôi hiện bị Bacillia Kock tấn công và nó chính là nguyên
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nhân của tình trạng mà lâu nay Bác Sĩ gọi là Pulmonary Fribosis của tôi. Liền sau đó tôi được
chuyển phòng đến một phòng nằm cùng tầng lầu thứ Sáu trong tòa nhà này nhưng ở tận cuối
hành lang, căn phòng biệt lập này dành riêng cho tôi, hệ thống điều hòa không khí của phòng này
biệt lập với hệ thống chung của bệnh viện. Không khí của phòng được tái sử dụng (recycle), tức
là sau khi được hút qua máy lọc sẽ được thổi trở lại vào phòng chứ không thổi ra ngoài trời. Cửa
phòng được thường xuyên đóng kín, ngoài cửa phòng có dán bảng lưu ý bất cứ ai trước khi bước
vào phòng gặp tôi đều phải mang khẩu trang bảo vệ cả mũi lẫn miệng. Bản thân tôi được thông
báo là "xin nằm nghỉ thoải mái và đừng tìm cách ra khỏi phòng", cần gì cứ bấm nút gọi sẽ có y-tá
trực vào ngay để thoả mãn mọi nhu cầu nếu có của tôi. Nói khác đi là tôi đã bị biệt giam trong
căn phòng này ở lầu Sáu của bệnh viện Concord sau khi các Bác Sĩ tìm ra tôi đang bị vi trùng
bệnh lao tấn công hai lá phổi của tôi.
Buổi tối viên Bác Sĩ đã làm broncoscopy cho tôi vào ngồi bên giường giải thích thêm cho
tôi biết là hiện lá phổi bên trái của tôi bị "xẹp" hai bên theo chiều thẳng đứng. Trước đây (23
năm xưa) tôi đã từng bị "nám phổi", đây chính là "thành tích" mà tôi đạt được khi được nhà nước
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho vào học tại Đại Học Cải Tạo hơn năm năm sau ngày miền
Nam bị cưỡng đoạt 1975, vết "xẹo" trên đầu lá phổi đã làm cho lá phổi trái của tôi bị cứng hơn ở
phần bị "xẹo" ghi trên. Chính cái "xẹo" đó đã khiến cho lá phổi trái của tôi không bị hoàn toàn
xẹp xuống như một nùi rẻ rách mà chỉ bị xẹp "nhẹ" hai bên như chiếc lá cầm thẳng đứng mà hai
bên của chiếc lá bị "xìu" xuống như bị nhúng vào nước nóng cao độ. Nói khác đi trong cái xui
(trước kia bị nám phổi) khiến nay có cái hên (lá phổi không hoàn toàn bị xẹp). Bác Sĩ cho hay là
tối nay ông ta sẽ cho tôi đi chụp X-Ray lần nữa để xem liệu tôi có khả năng tự phục hồi lá phổi
trở lại như cũ hay không. Ông ta giải thích là khi lá phổi trái của tôi bị "lũng" thì không khí trong
lá phổi hiện đã thoát ra vùng ngực và làm cho lá phổi bị xẹp, vết lũng thường là sau đó tự liền lại
ngay, nếu cơ thể tự điều chỉnh một mặt "vít " lõ lũng, một mặt tự làm phần không khí trong vùng
ngực biến dần đi thì lá phổi sẽ từ từ phục hồi như cũ. Trường hợp cơ thể không tự điều chỉnh
được như vậy ông ta sẽ dùng một thủ thuật khác gọi là Pneumo-Thorax, đây là dùng một dụng cụ
như cây kim tiêm nhưng lớn như cây que đan của các bà đan áo len, dài chừng 25 cm, đâm vào
vùng ngực có lá phổi bị xẹp, rút khối lượng không khí trong vùng ngực ra ngoài. Dụng cụ này có
một van chỉ cho không khí thoát ra mà không cho vào trở lại. Cần ghi thêm là dụng cụ này mang
cùng tên với hiện tượng mà tôi đang phải chịu:"lũng phổi" (tức là Pneumothorax). Ông ta giải
thích cho tôi và để dụng cụ đó ngay trên bàn ngủ bên cạnh giường tôi và nói rằng khi cần ông
hoặc Bác Sĩ trực sẽ có sẵn để xài.
Tối hôm đó y-công dùng xe lăn đẩy tôi đến phòng chụp X-Ray nằm dưới tầng hầm của
tòa nhà để chụp hai lá phổi.
Sáng hôm sau sau khi xem và so sánh các hình X-Ray các Bác Sĩ vào thông báo cho tôi
hay là lá phổi của tôi đã tự phục hồi được khoảng 50%, do đó họ không thấy cần làm PneumoThorax nữa.
Tối hôm đó tôi lại được đưa xuống tầng hầm để chụp X-Ray lần nữa. Cần nói thêm là từ
khi được chuyển về "phòng biệt giam" này thì mỗi ngày y-tá đều cho tôi uống vừa thuốc trụ sinh
vừa thuốc kháng sinh vừa thuốc bằng hóa chất một số lượng tổng cộng 12 viên thuốc to nhỏ đủ
cỡ khác nhau một lần.
Sáng ngày thứ 5 nằm trong bệnh viện tôi được y-tá đến tận bên giường lấy máu để đem đi
thử nghiệm.
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Chiều ngày hôm sau Bác Sĩ quyết định gỡ bỏ chiếc kim gắn sẵn trên cánh tay trái của tôi
nơi ngày đầu tiên dùng tiêm thuốc ngủ vào người tôi, sau đó được giữ nguyên để nếu cần sẽ tiêm
thuốc mê lần nữa mà làm Pneumo-Thorax.
Trưa ngày thứ 7 tôi lại được đưa đi chụp X-Ray lần nữa, buổi chiều Bác Sĩ vào gặp và
cho tôi hay là tôi sẽ bị giữ ở phòng này trong khoảng 10 đến 14 ngày cho đến khi vi trùng Koch
trong người tôi chuyển sang dạng inactive (tức là không hoạt động) thì tôi sẽ được cho xuất viện
về sinh hoạt như thường và hàng ngày hay cách ngày đến bệnh viện gần nhà nhất nhận thuốc
uống tiếp tục trong vòng 6 tháng nữa. Bác Sĩ cũng cho hay là những thân nhân của tôi hiện đang
sống gần tôi sẽ được bệnh viện mời tới xét nghiệp bằng phản ứng bì và nếu cần cả chụp X-Ray
để biết có bị lây nhiễm bệnh từ tôi hay không.
Buổi sáng ngày thứ 8 y-tá lại vào lấy máu để thử nghiệm lần nữa, buổi chiều Bác Sĩ điều
trị vào thăm cho hay là sẽ cho tôi thử đờm xem thế nào.
Chiều ngày thứ 9 y-tá đem cho tôi một bình chứa nhỏ bảo tôi khạc đờm vào đó để đem đi
xét nghiệm.
Ngày thứ 10 Bác Sĩ sau khi vào thăm và nghe lại phổi cho hay là sẽ gửi tôi đi chụp XRay lần nữa.
Ngày thứ 11 không có gì thay đổi qua ngày thứ 12 tôi lại được giao cho một bình chứa
nhỏ nữa để lấy đờm đem thử nghiệm lần nữa.
Ngày thứ 13 Bác Sĩ vào hỏi tôi ở gần bệnh viện nào nhất để họ liên lạc với nơi đó yêu
cầu cử người săn sóc thường xuyên và cấp thuốc cho tôi khi tôi ra khỏi bệnh viện này.
Ngày thứ 14 sau khi khám lại toàn bộ cơ thể tôi, nghe kỹ hai lá phổi, Bác Sĩ thông báo là
tôi sẽ được cho về ngày hôm sau, ông ta cũng cho hay là lá phổi trái của tôi đã trở lại hình dạnh
như cũ, tức là hết xẹp rồi. Kết quả thử máu và thử đờm cho thấy là vi trùng trong người tôi nay
đã ở dạng inactive, tôi có thể về sống như thường với gia đình và chỉ cần 2 ngày đến bệnh viện
một lần nhận thuốc uống trong vòng 6 tháng nữa là sẽ khỏi bệnh. Bác Sĩ cũng nhân vui chuyện
cho tôi hay là người bị bệnh lao từ Việt Nam hay Đông Nam Á tới thì tương đối dễ chữa, nếu từ
nước Nga đến thì rất nguy hiểm và khó chữa (ông không cho biết lý do). Ông cũng giải thích
thêm cho tôi hay là tình trạng bệnh của tôi là ở vào giai đoạn khá nặng vì khám phá ra hơi trễ, tôi
có thể khởi sự bị nhiễm bệnh từ vài ba năm trước đây nhưng vì không tìm ra nên không được
chữa trị đúng lúc do đó nay bệnh đã nặng hơn nhưng dù vậy cũng chưa đáng lo ngại vì bệnh này
hiện không phải là loại bệnh nan y như ngày xưa người ta tưởng nữa. Bệnh này nay thuộc loại có
thể trị dứt tuy đòi hỏi thời gian nhưng những thuốc mới, nhất là các loại trụ sinh mạnh đủ sức
tiêu diệt vi trùng.
Mười bốn ngày biệt giam trong một phòng đầy đủ tiện nghi với máy điều hòa không khí
tối tân với mọi người phục dịch sẵn sàng, ngay cả chiếc giường năm cũng là loại có thể dùng cần
điều chỉnh từ xa để thay đổi làm cho giường nâng cao hay hạ thấp xuống, thay đổi vị trí của nệm
làm cho phần đầu nằm nâng cao hay hạ thấp xuống, phần chân nâng cao hay hạ thấp, nói chung
là có thể thay đổi theo nhiều vị thế khác nhau sao cho người nằm trên cảm thấy thoải mái nhất,
người ngoài nếu chỉ nhìn vào những tiện nghi vật chất đó sẽ tặc lưỡi nói rằng như vậy nằm bệnh
viện xướng qúa rồi. Tương tự như người đa đi nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức. Sự đời ai có qua cầu
mới hay! Nằm trong căn phòng trên từng thứ Sáu của bệnh viện Concord, căn phòng có cửa sổ
day về hướng Tây, nhìn xa xa thấy cây cầu Concord trên đường Concord Road dẫn lên vùng
North của thành phố Sydney theo ngả Ryde, đường Concord Road là một xa lộ nối vùng Trung
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Tây của Sydney với vùng North và North-West của Sydney nên con đường này ngày cũng như
đêm không khi nào ngớt xe cộ di chuyển. Cây cầu Concord vắt ngang sông Parramatta, thuỷ lộ
chính từ ngoài vịnh Sydney Harbour dẫn vào sâu trong lục địa của Bang NSW, do đó trên sông
Parramatta hàng ngày các phà cao tốc chuyên chở hành khách thường chạy trên sông, ngoài ra
rải rác dọc theo sông những khu gia cư có nhà nằm ngay sát bờ sông, thường nhà nào cũng có
ghe tầu riêng để di chuyển hay dùng du ngoạn hoặc dùng đi câu, nên lác đác trên sông khá nhiều
ghe tầu, hầu hết sơn trắng cắm neo dọc theo bờ sông rất nhiều. Giữa tiếng máy điều hòa không
khí rầm rì suốt ngày đêm, mọi âm thanh khác hoàn toàn trở thành xa lạ, vì căn phòng ở tuốt trên
lầu cao gần chót (bệnh viện này có 8 tầng) nên âm thanh của xe cộ di chuyển phía dưới hoàn
toàn không hề lọt tới, cửa phòng là loại cực dầy hai lớp bọc kim loại mỏng luôn đóng kin nên
ngay cả các sinh hoạt của y-tá, các Bác Sĩ và nhân viên bệnh viện ngoài phòng cũng dường như
không hề lọt tiếng động vào phòng. Hàng ngày chỉ đến giờ ăn sáng, trưa và tối hay giờ y-công
vào lau chùi quét dọn phòng là có người mở cửa vào, thỉnh thoảng Bác Sĩ ghé vào thăm và ngày
một lần vào buổi chiều y-tá vào phát thuốc theo toa Bác Sĩ đã chỉ dẫn. Suốt ngày tôi nằm trên
giường xem TV, hết đài nọ sang đài kia, đọc báo do người nhà mang vào hoặc nghe Radio đài
phát thanh chương trình Việt ngữ qua chiếc Radio nhỏ mà thân nhân đưa vào cho tôi xài.
Chương trình Việt ngữ phát thanh chỉ có giờ : Hai lần một ngày.
Mọi sinh hoạt ngoài xã hội hoàn toàn trở nên xa lạ với tôi. Qua màn ảnh nhỏ tôi thấy trận
đấu chung kết Rugby giữa đội Wallabies của Úc với đội Rugby của Anh Quốc, kết qủa đôi Úc
vốn đang giữ chức vô địch Thế Giới đã để chiếc cúp vô địch năm 2003 lọt khỏi tay sang tay đội
Anh Quốc; cũng qua mành ảnh nhỏ này tôi được xem trận chung kết quần vợt giải David giữa
đội Úc và đội Tây Ban Nha, đấu thủ Úc Mark Philippoussis, người được làng banh nỉ đặt cho cái
tên là "Scud" (tức là loại hỏa tiễn địa địa mà quân Mỹ dùng trong trận chiến "Bão táp Sa Mạc"
năm xưa) đã làm nên chuyện khi hạ tay vợt hạng ba trên thế giới là Johan Carlos Ferrero đem
chiến thắng 3/1 về cho đội Úc. Điều này khiến Úc là quốc gia thắng giải David lần này là lần thứ
28, là nước thứ nhì trên Thế Giới chiếm nhiều lần "Cup" này nhất, chỉ sau Hoa Kỳ với 31 lần mà
thôi. Rồi chuyện lãnh tụ Simon Crean Thủ Lãnh đảng Lao Động bị các ủng hộ viện trong đảng
hết ủng hộ phải từ chức và rồi người phụ tá của ông ta là Mark Latham được bầu lên thay thế,
ông Latham này nổi tiếng chỉ mới 6 tháng gần đây và là người có lối ăn nói bạo mồm bạo miệng
có vẻ hơi ẩu tả, được kể là lãnh tụ trẻ sẽ đem lại sinh khí mới cho đảng Lao Động Úc trong kỳ
bầu cử năm tới và đặc biệt nhất là cuộc biểu tình của Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở Úc phản
đối Đài Truyền Hình SBS trình chiếu chương trình thời sự của Việt Cộng qua việc tiếp vận đài
VTV4 từ Hànội. Lần trước ngày 28 tháng 10 tôi có tham dự, lần này bị "nhốt" ở đây tôi chỉ nhìn
thấy hình ảnh thoáng qua của đoàn biểu tình với rừng cờ vàng và biểu ngữ và một rừng người mà
theo lời người đọc tin trên các Đài số 10, số 9 thì độ 10,000 người theo chính đài SBS thì cho
hay là Cảnh Sát đã ước lượng là từ 10,000 đến 11,000 người. Đây là con số kỷ lục của một cuộc
biểu tình loại này xảy ra ở Úc, cũng là số đông kỷ lục của người Việt tỵ nạn tại Úc từ hơn hai
chục năm nay. Cần ghi thêm là tại Tiểu bang NSW hiện có khoảng 70-80,000 người việt cư ngụ
và sinh sống.
Trong khi bên ngoài sinh hoạt sục sôi của người Việt như thế, mọi người trong gia đình
tôi vẫn sinh hoạt như thường, chỉ riêng tôi giống như một con chim bị nhốt trong lồng son, giữa
cảnh tù túng biệt giam, cô đơn và vắng lặng, nằm theo dõi mọi sinh hoạt ngoài đời dưới con mắt
bàng quang như người đi xem phim ảnh. Cảm giác cô đơn và "bị bỏ quên" ám ảnh tôi nặng nề
làm nhiều đêm thức giấc tôi mơ màng không biết mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Cuộc
đời mới đó ngày nào tôi còn cùng bạn bè mài đũng quần trên ghế nhà trường mà nay giữa tuổi
lục tuần, trong cảnh "gần trời xa đất", giữa khoảng không gian tĩnh lặng hàng ngày, một thân một
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mình cô độc với đám vi trùng Kock đang gậm nhấm hai lá phổi đã gìa nua của tôi, tôi chợt thấy
cuộc đời qủa thật như một cuốn sách người ta mở ra đọc từ trang đầu đến hết trang cuối thì gấp
lại và bỏ lên kệ. Thế là xong một kiếp người! Giữa con số hơn 6 tỷ con người trên địa cầu này,
một cá nhân thật chả có nghĩa lý gì, chỉ là một con số hoàn toàn vô nghĩa, sự sống hay chết của
một người bình thường thật chả ảnh hưởng gỉ đến sinh hoạt thường ngày của xã hội. Có khác
chăng là nếu người đó là người có địa vị, có danh tiếng trong lãnh vực nào đó, thì họa hoằn có
một số người nhắc đến, nhưng tựu trung dù là ai chăng nữa dù là một vị Tổng Thống một đại
cường như Hoa Kỳ, hay chỉ là một người thật bình thường ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, sự chết
vẫn đến với hai người hoàn toàn giống nhau. Cho hay những giai đoạn Sinh-Bệnh-Lão-Tử là
những giai đoạn mà con người sống trên địa cầu này không phân biệt giầu nghèo, sang hèn ở xứ
văn minh hay chậm tiến tự do hay cộng sản không ai có thể tránh được. Vậy mà con người
không thấy rằng cuộc đời tuy 100 năm (theo thói quen người ta thường cho là như vậy) nhưng
nào mấy ai sống được hết khoảng thời gian 100 năm đó, hầu hết đã hoàn tất vòng tử sinh trong
thời hạn ngắn hơn nhiều, thế mà loài người vẫn lăn xả vào những cuộc tranh giành, chép giết lẫn
nhau, lừa gạt, bách hại lẫn nhau. Thử hỏi người giầu như Bill Gate hay nghèo mạt rệp như người
ăn mày đang lê thân còm trên hè phố một thành phố nào đó ở Việt Nam nếu cùng chết có ai đem
theo được gì sang thế giới bên kia không? Cả hai sau khi chết đều cùng hai tay buông xuôi, ít lâu
sau đó có ai tò mò đào mả của ông nhà giàu và người ăn mày lên thì đố ai phân biệt được xương
cốt của hai người đó có gì khác biệt, dưới mắt một người thông thường, xương người chết nào
thì cũng như nhau mà thôi. Cát bụi rồi cũng trở thành cát bụi. Chưa thấy ai trên đời này chết đi
mà đem theo được gì sang thế giới bên kia, nếu qủa thực có thế giới bên kia.
Trở lại với câu chuyện 14 ngày bị "biệt giam" tại bệnh viện Concord, chuyện này hoàn
toàn nằm ngoài dự liệu của chính bản thân tôi và cả của các Bác Sĩ lâu nay thường theo dõi và
săn sóc sức khỏe cho tôi. Hai mươi ba năm xưa trong hoàn cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, khi
một người bạn cùng hoàn cảnh trong trại tù lao cải của Việt Cộng, anh vốn là Bác Sĩ tốt nghiệp
trước năm 1975, chỉ với chiếc ống nghe (Stethoscope) anh qủa quyết là tôi đã bị nám phổi, nói
khác đi là đã bị bệnh lao phổi. Tôi thật vô cùng thất vọng và cầm chắc cái chết trong tay với hoàn
cảnh thiếu thốn của một tù nhân và gia đình eo hẹp bên ngoài, hy vọng thoát tay tử thần của tôi
thật mong manh như chỉ mành treo chuông. Nào hay do sự khéo léo của người bạn đời của tôi,
nàng đã xoay sở gõ đúng cửa để có thể đem tôi ra khỏi nhà tù kịp thời và rồi dù biết là 99% chết,
chỉ 1% chắc sống tôi đành dẫn gia đình vượt biển Đông trên một con thuyền mong manh dài
11m, tìm đường đến một bến bờ tự do, trước hết là để hy vọng được chữa trị căn bệnh hiểm
nghèo đang mắc phải, sau là tìm cơ hội để có một cuộc sống cho ra con người, sau hơn năm năm
bị đầy đọa trong hỏa ngục Đỏ, bị tước bỏ mọi quyền sống và dồn xuống tầng cuối của địa ngục.
Khi được nhận cho định cư tại Úc và lập tức được đưa vào điều trị trong bệnh viện Prince of
Wales, một bệnh viện tối tân và tiện nghi bậc nhất của Úc tại Sydney, chỉ sau vài ngày đặt chân
đến thành phố này trên đường nhận nơi này làm quê hương, tôi thật sự đã được cải tử hoàn sinh.
Mười hai tháng sau vị Bác Sĩ điều trị cho tôi "phán" với tôi rằng:"From now you can do what
ever you like!" (Từ nay anh có thể làm bất cứ công việc gì anh muốn). Chính câu nói của vị Bác
Sĩ này đã mở đầu cho cuộc đời lao động mưu sinh nơi xứ người của tôi, tôi hoàn toàn yên tâm
lăn xả vào việc kiếm sống không những cho bản thân mà cho cả gia đình như bất cứ người Việt
ly hương nào giống như tôi. Tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ là có ngày tôi sẽ bị đám vi trùng
"quái ác"2 quay trở lại tấn công mình lần nữa như bây giờ. Ngay cả các Bác Sĩ đang theo dõi và
săn sóc sức khỏe cho tôi cũng tin như tôi. Bởi thế dù chính tôi đã nhiều lần gợi ý và đề nghị được
làm các xét nghiệm xem liệu bệnh cũ có thể trở lại hay không, tất cả các lần xét nghiệm đều cho
kết qủa âm tính (negative). Thế mà chỉ với phương pháp broncoscopy bệnh viện đã "bắt" được
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thủ phạm đang lén lút tấn công hai lá phổi vốn đã èo uột của tôi. Sự kiện này cho tôi một kinh
nghiệm là dù nước Úc là quốc gia có nền y-khoa được kể là tân tiến hàng đầu trên thế giới, các
phương pháp dùng để xét nghiệm trong y-khoa đều tối tân và hữu hiệu, thế mà hơn ba năm đã
qua không hề tìm ra bệnh trạng thật sự của tôi. Các Bác Sĩ đã chẩn đoán và theo dõi bệnh trạng
cho tôi trong suốt hơn 3 năm qua không phải là bất tài, nhưng dù sao họ vẫn chỉ là những con
người, mà đã là con người thì không ai là thánh hết, nếu họ không tìm ra căn bệnh cho tôi có thể
vì những trở ngại mà chính họ cũng không thể ngờ được. Từ suy luận này tôi chợt nghĩ là gỉa thử
tôi tìm đến nhiều Bác Sĩ khác nhau để được làm nhiều xét nghiệm tương tự chưa biết chừng bệnh
tôi có khi đã sớm được phát giác và chữa trị sớm hơn chăng. Suy luận trên dù sao cũng chỉ là
một gỉa dụ và nay thì mọi sự đã an bài, nếu tin vào "số mệnh" thì có lẽ cách giải thích:"số của tôi
phải như thế thì nó phải thế!" có lẽ sẽ dễ dàng an ủi và chấp nhận cái thực tế mà tôi đang phải
gánh chịu. Từ đây tôi rút ra được một điều tạm gọi là "triết lý" sống của riêng tôi: "Nếu ta không
thể chữa dứt được bệnh thì hãy chấp nhận sống với nó cho hết đời ta" thì mọi chuyện sẽ trở nên
bình thường.
Đặng Gia Thoại
2003
Phụ chú : Sau một thời gian dài chống trả với căn bệnh hiểm nghèo, tác giả bài viết, anh Đặng
Gia Thoại, pháp danh Thanh Vân, đã từ trần ngày 4 tháng 11 năm 2006 (giờ Sydney) tại bệnh
viện Canterberry ở Sydney, Australia, hưởng thọ 69 tuổi.
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