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Chiều ngày 19-6-2011, tôi đón thầy Vũ Quốc Thúc đến nhà luật sư Lê Trọng Quát ở Saint-
Christophe (Cergy). Tuy đã là mùa hè, khí hậu mát dịu như chớm thu. Trời không nắng cũng 
không mưa, chỉ có gió mát.  
 
Thầy Thúc sinh cùng năm với chân phước Gioan-Phaolô II, năm nay 91 tuổi. Giọng thầy sang 
sảng không khác gì những ngày giảng dạy tại Đại học Luật khoa Saigon và Chánh trị Kinh 
doanh Đà Lạt. Nụ cười vẫn hiền hòa, phúc hậu. Trên vầng trán cao không một nếp nhăn tuổi 
tác. Nhưng tâm hồn thầy nặng chĩu mối u hoài vận nước. 
 
Bên tách trà thơm, có luật sư Lê Trọng Quát và phu nhân là giáo sư Trần Thị Minh Châu từng 
giảng dạy tại trường trung học Đồng Khánh Huế vào cuối thập niên 50 chứng kiến, thầy Thúc 
chậm rãi thuật lại câu chuyện về chiêc hộp diêm kỳ lạ. 
 

Thầy đưa cho mọi người xem họa đồ phòng thầy : chỗ 
này là bàn giấy ; chỗ kia là tủ sách ; chiếc giường kê 
sát vách, bên cạnh cửa kính hình bầu dục trông xuống 
vườn. ‘‘Anh Thông biết rõ cách căn phòng này’’, thầy 
nói thêm.  
  
Thầy bắt đầu kể chuyện : ‘‘Tôi còn nhớ hôm đó là 
ngày 26/4/2011, vào khoảng 2 giờ sáng. Tôi đang ngủ 
say chợt thấy ngọn bạch lạp cháy bập bùng. Tôi tưởng 
như mình đã chết, cháu con thắp ngọn nến từ biệt. Tôi 
có cảm giác rờn rợn, bừng tình dậy thấy trên bàn giấy 
có lửa cháy bùng. Tôi lấy tay chụp tắt lửa rồi ngủ tiếp. 
Lạ lùng thay vì buổi sáng thức dậy, tôi thấy các que 
diêm trong hộp cháy đen nửa đầu không có diêm sinh. 
Trên mặt bàn còn vết cháy đen. Cả căn nhà chỉ có tôi 



và nhà tôi. Nhà tôi ngủ phòng riêng, không thể tự đi lại giữa đêm khuya. Vậy thì ai đốt cháy 
hộp diêm ?’’  
 
Giáo sư Thúc đưa cho mọi người xem hộp diêm kỳ lạ. Trời đêm Paris cuối tháng tư còn nhiều 
sương lạnh. Cửa kính bầu dục đóng kín mít. Nếu có hỏa hoạn, thầy cô không bị chết cháy thì 
cũng chết ngạt (asphyxie résultant d'un incendie). 
 
Thầy không phải là tín đồ công giáo nhưng đã được Đức Mẹ Fatima ba lần cứu giúp : một lần 
ở Fatima Bình Triệu, bức linh tượng tỏa hào quang khi thầy thành tâm nguyện xin và đã được 
nhậm lời. Một lần ở Fatima (Bồ Đào Nha), khi thầy xin có cháu nỗi dõi tông đường. Và lần 
này là cải tử hoàn sinh. 
 
Sau phép lạ hộp diêm, phu nhân thầy bị bệnh hiểm nghèo được bình phục, chị tiến sĩ Vũ 
Mộng Lan là con gái thầy cũng được cứu chữa. Như vậy là ba phép lạ mắt thấy tai nghe, xẩy 
ra cùng một nơi một lúc. 
 
Năm 1845, nhà văn Đan Mạch Andersen kể câu chuyện cô bé bán diêm giữa đêm mưa tuyết 
vào cuối năm, đốt lên từng que diêm để sưởi ấm mong manh. Sáng hôm sau, cô bé bán diêm 
nằm chết giữa màn trời, chiếu tuyết trắng, trên môi hồng còn vương vấn nụ cười. Câu chuyện 
hộp diêm kỳ lạ của giáo sư Vũ Quốc Thúc khác hẳn tích xưa: hai câu chuyện một già một trẻ. 
Nhưng que diêm cháy năm xưa sau cùng tang trắng. Còn que diêm cháy tháng tư được dập tắt 
là để cứu mạng. 
 
Trong cuộc sống vẫn còn những điều huyền diệu. Như câu chuyện hộp diêm kỳ lạ của giáo sư 
Vũ Quốc Thúc. 
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