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HAI CHỦ THUYẾT, MỘT KIẾP NGƯỜI. 
 
 
Anh B. với tôi sinh ra cùng một thế hệ, tuy tôi kém anh chỉ vài tuổi, được cái là cả hai đều 
là người miền Bắc, trình độ học vấn cũng tương đương cho dù anh ra trường ngành  Y-
Khoa, nhưng sớm phải nhập ngũ vào quân đội, còn tôi ra trường mãi gần chục năm sau 
và chuyên về ngành Tin-Học. Nhờ cả hai đều có cái thú mê chụp ảnh, mà định mệnh 
run rủi chúng tôi quen nhau qua một trang mạng của những người nhiếp ảnh gia nghiệp 
dư cách đây mấy năm. Điều dị biệt giữa hai chúng tôi là anh vẫn đang ở Việt-Nam, trong 
khi  đó tôi còn ở tận bên bờ Thái Bình Dương, xứ Hoa Kỳ mà nhiều giống dân trên thế 
giới đều muốn ít nhất một lần phải đặt chân đến. 
 
Sau ngày giải phóng đất nước - một từ ngữ quá mông mênh, mơ hồ cho những kẻ thích 
triết lý quèn trong đủ mọi vấn đề - tôi nhờ nhát gan, nhanh chân hơn và chẳng nặng nợ 
tình cảm như bao nhiêu hoàn cảnh, gia đình của người khác- cho nên không cùng một 
số phận như anh B., vì là bác sĩ quân-y - cho dù chả bao giờ bắn ai một viên đạn, chỉ  
cứu chữa người bị thương tích dù là thù hay địch, nhưng anh  B. phải đi cải tạo hơn hai 
năm rồi được cho về hành nghề bác sĩ. Sau hơn hai năm trời trao đổi hình ảnh và trò 
chuyện với nhau qua trang mạng, email; cuối năm 2012 tôi mới được gặp anh B. tận mặt 
ở Sàigòn, mà quả đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", gặp nhau lần đầu mà 
tưởng chừng như đã từng biết nhau qua bao nhiêu thập niên. 
 

 
Quán  Piano Coffee ở SG 
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Phải có sự hội ngộ, giữa người với người, "hai mặt một lời", con người mới dễ hiểu nhau 
nhiều hơn. Qua vài lần đi chụp hình chung  - mà anh B. là thổ địa nên đã dẫn đường, rồi 
chúng tôi kéo nhau đi ăn phở, la cà uống cà phê ở quán nhạc - kể cho nhau nghe về 
những biến cố, những chuyện đã và đang xẩy ra trên đất nước, trên thế giới. Khi anh B 
thố lộ là anh đang nộp đơn xin đoàn tụ với một người con hiện đang ở Mỹ, chẳng bao lâu 
anh và người vợ sẽ được sang bên nơi chốn mà biết bao nhiêu người cho rằng "thiên 
đàng hạ giới" - nghĩa rộng hay hẹp cũng còn tùy người. Đến phiên tôi, tôi  kể cho anh 
nghe cái ý định và  kế hoạch cho tương lai của mình - chuẩn bị cho cái ngày không còn 
sức khỏe để làm những chuyến bay -  hơn 20 giờ đồng hồ - từ Hoa Kỳ về Việt-Nam, tôi 
muốn có một mảnh đất nho nhỏ khiêm tốn, đủ để trồng vài bụi rau,  vài cọng hành, ngò 
để sống an nhàn, cho qua những ngày còn lại trước ngày trở về , đứng trước "vành móng 
ngựa" của Thiên Chúa. 
 
 

 
Đấy có nghĩa là, nếu anh B. có 
qua và được sống với con cái ở 
bên Mỹ - tôi với anh B. sớm 
muộn gì sau này cũng lại giống 
như hai kẻ chèo thuyền ngược 
chiều thêm một lần nữa; kẻ 
muốn sang đông, người thì sang 
tây. 
 
Cuộc đời vốn ngắn và thường 
hay gặp những tình huống tréo 
cẳng ngỗng, trớ trêu như thế. 
Nếu ai có một cái tầm nhìn từ 
cao độ  30,000 dậm từ không 
gian nhìn xuống, qua cái lăng 

kính của lịch sử, họ sẽ thấy hai cái gọi là chủ nghĩa Cộng Sản và Tư Bản, hiện nay cũng 
giống như hai con thuyền chèo ngược chiều - mà theo hình học, hai vòng tròn chỉ giao 
nhau ở hai điểm là cùng. 
 
Cái vòng tròn tôi muốn nói ở đây đó là cái vòng tròn luẩn quẩn của đời người, của thiên 
nhiên và có thể lẫn cả của vũ trụ. Con người sinh ra bắt đầu là một đứa trẻ sơ sinh, rồi 
lớn lên trưởng thành làm người lớn, người lớn về già thì sức khỏe, vận năng trở thành yếu 
đuối , trí nhớ kém dần, thu hẹp lại như một đứa trẻ con không hơn không kém. Trong vạn 
vật cũng thế, muôn vật phải trải qua cái chu kỳ "Xuân, Hạ, Thu Đông", rộ nổ rồi tàn lụi, 
thân xác dần suy thoái, vữa tan để chuẩn bị vun sới , nuôi dưỡng cho cái chu kỳ sắp tới. 
Cái tuần hoàn của hai chủ nghĩa thịnh hành đời này cũng chẳng chi khác lạ, mà theo 
Kinh Dịch, cái nào cũng thế - đó là "Cùng tất Biến" - chỉ có vậy thôi. 
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TP Sàigòn nhìn từ bên bến phà Thủ Thiêm 
 
 

Qua lăng kính của máy ảnh, tôi với anh B. có những cái nhìn, góc cạnh đẹp của ánh 
sáng và mầu sắc, mà đã gọi là "cái đẹp" thì dĩ nhiên còn tùy người biết thưởng thức; tùy 
trình độ hiểu biết để cảm nhận. Hai cái chủ nghĩa Cộng Sản và Tư Bản cũng thế, ở một 
góc cạnh nào đó nó đều có cái hay và cái dở, mà giống như nhiếp ảnh - chỉ cần "nhích" 
qua một chút, lệch hơi chút sang một bên thì tấm ảnh lại trở thành tăng giá trị, hay mất đi 
cái giá trị thích đáng của nó. Ngay cả đến ngôn ngữ cũng vậy, nhiều khi cùng một câu 
nói mà có kẻ cảm ơn và đón nhận, người khác lại tự ái - đùng đùng nổi giận, không 
muốn tìm hiểu sâu xa hơn. Nhiều người không nghĩ rằng những Linh Mục, Nhà sư, ma 
soeur , Ni Cô... đã và đang làm những việc hay công tác rất ư là "cộng sản " (hay ít ra  
còn gọi là "xã hội chủ nghĩa") ở khắp nơi trên thế giới mà chẳng ai ghét hay né tránh. 
Nhưng nếu những vị này đứng lên cổ vổ cho  cái gọi là "Cộng Sản" (hay "Tư Bản") thì 
bảo đảm sẽ có chuyện càm ràm, bàn  cãi, chửi nhau ỏm tỏi. Thế là thế nào ? Điều này 
có nghĩa là ngôn ngữ nhiều khi không biểu lộ được tư tưởng và tâm tư của con người một 
cách trung thực, mình phải biết tìm và nhìn về những góc cạnh khác mà người ta thường 
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có câu "một tấm hình nói đủ & rõ hơn cả 1,000 chữ viết", hay "trăm voi không bằng một 
bát nước sáo", "lời nói thì rẻ tiền" (talk is cheap), v.v…  đại khái, phải nhìn qua những việc 
làm, những quá trình hành động của một người - hay một tập thể - thì mới biết rõ, hiểu rõ 
người ta hơn. 
 

 
 
Hồi còn ngao du ở khu phố Tây ba lô ở quận Tư, khu Đề Thám, ngay cả ở Nha-Trang , 
hay phố núi Đà Lạt trong những năm về trước, ít nhiều gì tôi cũng nghe vài người du 
khách ngoại  quốc bảo "dân Mỹ cần phải tỉnh giấc", hoặc tệ và trắng trợn hơn "người Mỹ 
thật stupid !". Có lẽ "nhờ" bản tánh đa nghi như Tào Tháo, tôi về nghiên cứu hơn mấy 
năm trời, muốn biết rằng tại sao người ta lại có những thành kiến xấu,  một tương lai  đen 
tối về nước Mỹ.  Tôi thấy nhiều trang mạng cũng nói về cái thiểu số "dưới 10% dân Mỹ" 
am hiểu những gì đã và đang xẩy ra trên đất nước họ. Tôi đọc những lời bàn như thế và 
coi đó chỉ là những lập luận,  giả thuyết (theories) không hơn không kém và cần phải tìm 
kiếm những sự kiện nào để chứng minh hay phản biện lại những lập luận và giả thuyết 
từng đưa ra. 
 
Trong khi đó, không ít người Việt kiều - hay người Mỹ - chưa chịu tìm tòi hay suy ngẫm - 
đều tỏ ra cái phản ứng tức giận, không muốn nói chuyện, bàn thảo tiếp, vì họ cho rằng 
người ta gán mình chung với cái đám 90% ngu xuẩn. Tôi kể câu chuyện này với anh B. 
với một mục đích tương tự, như tôi đã từng bảo cho một số SV thân Cộng ngày xưa rằng 
cái thiên đường nào cũng có cái hay cái dở trong đó - ngay cả cái thiên đường mà trong 
kinh Thánh đã kể là nhiều thiên thần còn muốn xuống trần gian, lập gia đình với người 
trần (hay bao nhiêu chuyện thần thoại khác), và giống như câu triết lý bất hủ của người 
xưa "Khôn chết, dại chết, biết thì sống", mà thế nào mới gọi là "biết", mà "sống" thì nhiều 
lắm cũng chỉ hơn 100 năm và đã chắc gì vui, hạnh phúc mãi ? 
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Nhiều khi tôi thấy mình giống như kẻ chèo thuyền loanh quanh cái vòng tròn luẩn quẩn 
của cuộc đời, có lúc tưởng mình đã tìm ra được chân lý, một lối thoát nhưng rốt cuộc lại 
thấy "Ủa, nó có khác gì những điều mình đã trải qua, đã biết từ trước?", rồi nhớ lại là 
ngay cả vua Solomon của Do Thái ngày xưa cũng đã từng phán "Not thing is new under 
the sun" - chả còn gì mới lạ dưới vầng ánh dương này ! Bởi vậy, cho dù là hai hay nhiều 
chủ thuyết có khác nhau đi đến đau đi chăng nữa, "mai  này mốt nọ ra đi ", tôi không biết 
sẽ được người ta thí cho mình một tấm chiếu hay một cái quan tài thật "hoành tráng", 
thật đắt tiền. Điều này tôi đếch cần phải lo toan, vì lúc đó còn biết chó gì để mà hãnh 
diện hay xấu hổ, có hay chăng chỉ những người còn sống, muốn che chở (hay che dấu) 
cái danh dự, cái sĩ diện mà họ cần phải tiếp tục bảo vệ. Thật là ảo tưởng, thật là buồn 
cười. 
 
  

 
Cánh đồng trong mùa hội Tulip ở Mount Vernon - WA 

  
Tôi hy vọng là trong những tháng năm sắp tới, sẽ gặp lại anh B. ở cái thiên đường hạ 
giới này, ít nhất cũng được đưa anh đi chụp ảnh những nơi mà mình đã từng ghé qua và 
chụp được nhiều cảnh đẹp; và biết đâu sau này, tôi sẽ là tên "thổ địa" ở Việt-Nam, đón 
anh về chơi rồi cả hai nếu còn hơi sức, la cà đi thăm lại những chốn xưa mà chúng tôi đã 
từng đi qua. Kể ra, một kiếp người quả là quá ngắn, không đủ cho những tình thân được 
kết chặt - đã thế, ngôn ngữ lại chẳng bao giờ nói lên đầy đủ được tâm tình của con 
người, tôi nghĩ giá mà  mọi người có thể đọc được tư tưởng của nhau (đỡ phải mất công 
viết lách, email, nói chuyện tốn phút điện thoại...), nhưng bỗng  chột dạ nghĩ lại - nếu bà 
dzợ biết tôi đang có nhiều cái tư tưởng hắc ám trong đầu, chắc cái kiếp người của tôi sẽ 
bị "rút căn", làm ngắn lại một cách  thảm hại, nhanh chóng.  
Mẹ ! đàng nào mình cũng chết tiệt ! Đếch khá được  ! 
ÔI ĐỜI ! 
 
SVT  
04/21/2015 
 




