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Đã hơn mươi lăm năm , Thầy  NKD đã về sống ở Huế,thầy sống với gia-đình người em ruột 
là nhà văn Nguyễn-khắc-Phê ,trong một căn hộ thật thơ mộng  êm đềm.Căn nhà thầy ở trên 
con đường mang tên nhà thơ tình nổi tiếng của VN , thi sĩ Xuân-Diệu; nhà gần nơi Ông Già 
Bến - Ngự Phan-Bội-Châu ngày  nào sống những ngày cuối đời; nhà rất gần chùa Từ Đàm , 
gần nhà thờ  , nhà nguyện…gần tiếng chuông nhà thờ , tiếng chuông chùa ngân vang mỗi 
sáng chiều . Chếch bên kia đường ,cách vài căn nhà là quán cà phê Nhã-Ca , mỗi sáng thầy 
đi lễ về  , ngồi  nơi ấy uống một ly cà phê sữa nóng , chìm trong vườn Huế đầy cây lá 
,hương cau …mà nhớ đến ngày xưa ấy cà-phê Dalat  cạnh đám môn- sinh . 
 
Nhớ hơn mươi năm trước tôi và Dương-anh-Sơn ,sinh-viên Triết ngày cũ của Thầy, lặn lội 
đến Huế thăm thầy và  trả lời thắc mắc của thầy luôn trăn trở ( “ Nè , theo cậu về già mình 
nên ở nơi đâu là phù hợp” ) . Ngày ấy căn nhà  số 08 Xuân-Diệu của Anh Ng-Khắc- Phê 
chưa xây dựng lại khang trang như bây giờ ,thầy còn ở trên căn gác gổ ,leo xuống leo lên 
bằng thang sắt chỉ lọt một người. Tôi đã  thưa với Thầy :” tâm hồn thầy đầy những kỉ niệm , 
ảnh tượng , và cảm xúc Huế …ngoài ra còn Dalat , nhưng thầy hợp với Huế hơn vì có mái 
ấm gia đình của người em rất mực yêu kính thầy. Tuổi già Thầy còn nơi đâu bằng nơi đây .”. 
Thầy đưa tôi và Sơn ra sau vườn phát họa dự án xây dựng nhà của anh Phê , sẽ dành cho 
thầy một phòng ngủ , một phòng nguyện ,  có cửa sổ nhìn ra  vườn cây dịu mát …Hơn năm 
sau đó xây dựng nhà , thầy cũng đóng góp tượng trưng với em mình để có một nơi riêng tư 
ru tuổi chiều xế bóng.Các môn sinh của Thầy cũng đã tiếp tay ít nhiều với thầy trong sự đóng 
góp xây dựng  lúc này . Nhưng thầy của chúng ta có bao giờ ở yên một chổ , thân là ông già 
ngoài tám chục , nhưng tâm thì mãi như Từ-Hãi  , ở nơi nào mươi bửa là đã “ động lòng bốn 
phương”. 
 
 Ngôi nhà  số 08  Xuân-Diệu ,nơi thầy đang trú ngụ ,thật khiêm -cẩn núp dưới tán cây mít , 
cây vả  ,nằm giữa phố mà tỉnh lặng như nghe cả tiếng lá rơi, thiếu chăng „‟lá trúc che ngang 
mặt chữ điền‟‟.Anh chị Nguyễn-khắc-Phê, đúng mực gia thế nhà nho , rất thương kính ông 
anh lãng-tử của mình .Mỗi năm một đôi lần khi  đi công vệc Danang , Hue tôi đều lên nhà có 
khi  gặp thăm thầy , có khi nói chuyện với anh chị Phê để hiểu rõ hơn sinh hoạt của thầy , 
đúng là „‟ Thần long kiến thủ bất kiến vĩ‟‟ , lúc Thầy ở Hanoi , lúc Vinh , lúc SG , Dalat …có ai 
nghĩ một ông già 90 có thể dong ruổi như vậy bao giờ ? 
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Nhà thầy Dương ở Huế 
 
 

 
 

Mình về già ở đâu ? ! 
                                         

 
 

Thầy có rất nhiều môn sinh 
 
 
 Mùa hạ năm nay, 2013, sau khi về Saigon Thầy dự lễ các môn sinh văn-khoa Thụ Nhân tổ 
chức tôn vinh thầy  , thầy về Dalat . Tôi có việc  ở Hanoi nên không gặp được Thầy . Nghe 
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tin anh em văn -khoa cho hay thầy đang bị ốm trên Dalat , tôi nhận được điện thoại thầy bảo 
muốn gặp  tôi ở Dalat , có việc cần . Tôi thu xếp lên Dalat gặp thầy.Thầy ở trên tu viện 
Simon- Hòa , đỉnh đồi gió lùa hun hút lạnh , trong căn phòng đơn thô- sơ như cách sống giản 
đơn của các tu-sinh trẻ . Thấy thầy ốm o , xương xẩu đi ngược chiều gió lùa  hú  trên đỉnh 
đồi thông  đổ xuống , tôi chợt có một dự cảm bất an ! Bước đi thầy xiêu xiêu vì đôi chân và 
khớp lưng đã rêm rêm …Ngồi bên quán cà phê Bich-Câu , thầy rất nghiêm trang hỏi câu hỏi 
ngày nào  : (Nè, mình chờ gặp cậu để hỏi câu này , mình thật sự bối rối :‟‟Nay mình đã già 
rồi , các khớp xương đau nhứt quá , vậy cuối đời mình ở đâu bây giờ ?- Anh A ,anh B , 
…người này hứa cho nhà , kẻ hứa giao một số tiền mua nhà …Vậy mình nên ở đâu :- Giáo 
phận Vinh ?-Làm nhà ở Dalat để gần gủi môn sinh ?- Hay mình về Huế  sống với vợ chồng 
Phê? …Mình về già ở đâu đây ?). Thầy ngồi trên ghế, tuổi tác thu nhỏ thể xác , ốm nhom 
còm cỏi trong gió lạnh buổi chiều vàng vọt ở bờ hồ Dalat .Tôi thương thầy tôi biết bao ! .Câu 
hỏi „‟ mình ở đâu bây giờ?‟‟ , tôi đã nghe thầy nói với tôi hơn ba mươi năm qua biết bao lần : 
khi ở Dalat sau khi đi hoc tập về ; khi thầy về sống với cha Lập bên nhà thờ Bình Triệu ; Khi 
về giáo phận Vinh ; khi về Huế sống bên anh chị Phê …Vấn đề của thầy không phải là căn 
nhà , nơi chốn ,mà  là lòng thầy  mãi bất an , mãi xao xuyến ( angoisse) . Trước 75 , thầy 
sống với môn sinh, với Đai Hoc Dalat , với Thụ Nhân , với văn-khoa, thầy rất bình an nơi 
chốn ấy, rồi mất đi tất cả…thầy chơi vơi khi mọi thứ ấy không còn. Thầy chờ nơi tôi một ý 
kiến , tôi phân tích và không quên nhắc : thầy đừng quên thầy đã đến tuổi 90 ,:” Lão giả an 
chi “ , đã đến lúc thầy phải AN , và không có nơi đâu bằng Huế , bằng gia-đình anh chị N-K-
Phê .Còn những vấn đề khác , thầy yên tâm ,thầy có  hàng ngàn môn sinh chỉ mong được 
góp công sức  lo cho Thầy . Cốt yếu là thầy về sống trụ ở Huế ,còn các vấn đề khác là kỉ-
thuật  anh em sẽ lo sắp xếp . 
  
 Sau đó , thầy chọn giải pháp về Huế ở sau khi từ Dalat  thầy về Saigon gặp các môn sinh 
:Ba Định,Sơn,Cảnh,Khuê..  .Đầu tháng 8/2013 , anh Cảnh đại-diện anh em văn-khoa , đã ra 
gặp anh Phê và cùng lên kế hoach tổ chức lại cuộc sống cho thầy  để thầy yên tâm và không 
lo lắng ,bất an . 
 
 Giữa tháng 8/2013 , thầy gọi dt noi muốn gặp tôi , tôi hẹn thầy sau lễ  02/09 tôi có việc  về 
Danang sẽ ra Huế thăm thầy và luôn tiện gặp anh Phê cùng nhau bàn tổ chức lại sinh hoạt 
của thầy sao cho tối ưu .Ngày 06/09 ,tôi ra Huế ghé nhà thăm thầy , thì thầy đã khăn gói vân-
du Ha-Tĩnh ,Nghệ-An trước đó 1 tuần và ngày 15/09 mới trở lại Huế.Tôi gọi dt cả mươi lần 
thầy mới bắt máy .Thầy cười nói :”Mình đâu có “ thấy “ cậu “gọi”, tai ù ù  để máy xa đâu có 
nghe được , cầm máy thì thấy ai gọi nhở thì mình gọi lại .Hihi. Hôm nay nhờ ông Cha ngồi 
bên nói mình có ai gọi mình mới gặp cậu .Hihi. À , xin lỗi  nghe ,mình quên mất  cái hẹn với 
cậu . Nè , gặp cậu để nghe cậu giải thích cho mình về tài-chánh , tài-khoản .. mình bây giờ 
lóng cóng tay chân rồi…‟‟ . 
 
 Tôi đi chuyến bus sớm  Danang-Hue , và định gặp Thầy xong thì lên xe quay về Danang  rồi 
về quê Quangnam lo việc nhà. Đã  gọi và biết thầy đã đi xa , tôi vẫn đến nhà thầy mong gặp 
anh Phê, mới 08 giơ  cổng khóa ngoài, chắc chị Phê đi chợ . Tôi bước qua quán cà phê 
Nhã-Ca ngồi chờ.Bà chủ quán đon đả nói cười ,giọng Huế thật mượt mà lượn lờ dưới tán lá 
xanh , bà chỉ tôi chiếc ghế thầy thường đến quán ngồi mỗi sáng ,khen thầy giản dị và chu 
đáo . Tôi chợt liên tưởng đến chị Năm cà phê  Domino Dalat ngày nào . Mấy cây cau cao 
vừa tầm với , xếp hàng bên hàng rào thưa  của quán hoa cau  kín đáo lùa hương thơm  man 
mát , rải hạt nếp hương cau  vàng nhạt trên bàn cạnh cốc cà phê bốc khói .Đúng là Huế , 
mùi hương u-nhả không ngữi được mà âm thầm lắng nghe thoang thoảng đâu đó…Khó  mà 
quên và xa Huế được , thầy và Hue đã là một. 
 
 Một giờ sau , tôi gặp anh Phê , và hiểu ra  những thắc mắc ,lo âu của thầy . Anh Phê cho 
hay :Thầy có nguồn thu mỗi tháng khoản 03 triệu đồng ,đó là  tiền hưu trí chính-phủ Pháp trả 
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cho thầy do trước năm 1950 thầy có dạy học tại Pháp.Tiền chuyển vào T.Khoan  NH 
Vietcombank. Tai-khoản này thầy có ủy-quyền cho anh Phê  giao dịch với NH giúp thầy . 
Vừa rồi anh Cảnh ra , anh Phê và Cảnh mở một Tkhoan thứ hai , Anh Phê đứng tên tại Ngân 
Hàng Đông Á TP Huế . Tài- Khoản  mới này là nơi tất cả môn-sinh Thụ Nhân Dalat ( cả Văn-
khoa và  các khoa khác ) có lòng nhớ thương thầy , muốn đóng góp để chăm sóc thầy lúc 
tuổi già yếu , bệnh tật cũng như lo  khi hậu-sự . Trước mắt, có các khoản chi thường xuyên 
là : Thuê một người làm  bán thời gian để nấu nướng, giặt dủ ,vệ sinh nhà cửa…chăm sóc 
khi ốm đau. Các khoản chi không thường xuyên là : Sắm trang bị :Một máy xay sinh tố , thức 
ăn; Một lò hâm hâm thức ăn  ; một tủ lạnh nhỏ …Còn các khoản chi cơm nước ,thức ăn 
thường nhật thì Quĩ hưu trí  của Thầy đảm trách ,không chi trong TK mới ở NH Đông Á ( Anh 
Phê  giải thích rõ việc này , anh đưa tôi xem một cuốn sổ thu chi trong tài khoản NH  Đông-Á 
.Anh nói : Mở TK xong , anh Cảnh  nộp vào đó mười lăm triệu (15) nói anh em đóng góp lập 
quỹ chi tiêu cho Thầy . Anh Phê và Cảnh thống nhất không nói với thầy làm gì để thầy khỏi 
bận tâm ).Cũng may là  đã tìm ra người giúp  việc làm bán thời gian phục vụ thầy 02 triệu 
đồng một tháng , người làm gần nhà thờ, nơi người đệ tử ruột của thầy Dương ở . Vì gần 
nên người làm sẽ nấu cơm canh tại nhà mang nóng sốt đến thầy dùng . 
 Qua các trình bày của anh Phê , tôi thấy mọi sự sắp đặt của anh Phê và anh Cảnh đúng 
như kì vọng của tôi về việc ổn đinh mọi sinh hoạt cho thầy Dương.Thầy thắc mắc : thầy lãng 
du như mây trôi thuê người chi cho tốn kém ; Thầy ăn uống đâu mà không được cần gì 
…Tôi bàn với anh Phê thầy nói gì tùy thầy , nhưng sức khỏe và tuổi tác  của thầy thì khi nằm 
yên tại chổ , đi đứng nằm ngồi cần có người đở ,thay áo quần…là việc  sơm muộn ,không xa 
… Đến lúc đó tìm đâu ra người , còn anh chị Phê đã trên bãy mươi cả rồi . Thầy tiếc  rằng  
mỗi tháng thầy ở nhà mấy bửa mà thuê tháng chi cho phí ( !!) ,tôi bàn anh Phê thương thảo 
sẽ 50o/o khi thầy đi nhiều để thầy không  xót .Nhìn nhà văn trên 75 loay hoay với sổ sách ghi 
chep tiền nong cho ông anh triết-gia  lãng-tử,mới thấy hết tình nghĩa huynh-đệ đậm đà biết 
bao . 
 
 Thầy đi xa , tôi thưa với anh Khuê ,tôi xin đóng góp vào Quỹ sinh-hoạt của Thầy ở tài khoản 
anh mới mở ở  Ngân Hàng Đông Á mười triệu đồng (10) , để thử xem chuyển khoản Online 
có được không trước khi tôi về  thông báo rộng rãi cho các môn sinh thầy biết mà đóng góp . 
Tôi chuyển Online từ tài khoản cá-nhân tôi ở  ACB  vào TK cá nhân anh Phê ở NH Đông Á 
chi nhánh HUẾ , anh Phê báo cho tôi hay số tiền mười triệu đã vào tài khoản , như vậy , đến 
thời điểm này  tổng  có là 25 triệu , tất cả mọi chi phí như báo trên  anh Phê đều vào sổ. Tôi 
nhẩm tính ra , chưa kể các sự cố lớn về  sức khỏe , chi phí bình thường cho Thầy mỗi tháng 
gần 04 triệu đồng chi trong quỹ đóng góp của môn sinh . 
 
  Tôi và anh Phê cùng lo một số việc và tôi rời Huế ngay chiều hôm ấy .Hôm nay , tôi tường 
thuật đầy đủ  : -theo yêu cầu của bạn tôi ,anh Cao-đình-Phúc Đại-Diện Thụ-Nhân Chính-Trị 
Knh-Doanh , anh muốn gởi đến  tất cả môn sinh Thầy NKD ở khắp nơi nơi ; - theo mong 
muốn của Dương-Anh-Sơn muốn gởi tới gia-đình văn-khoa Dalat . Tôi gởi đến thân hửu 
đồng-môn Dai-Hoc Dalat tấm hình căn nhà thầy ở và tấm hình tôi chụp thầy  tháng 6/2013 ở 
vườn Bich-Câu Dalat khi  Thầy khắc khoải hỏi tôi : ‘’Tuổi già mình ở đâu đây?’’. 
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