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ĐẠI HỌC CHI ĐẠO TẠI MINH MINH ĐỨC 
 

                               Bùi Duy Tâm 
 

Chỉ còn vài hôm nữa, tôi sẽ gặp lại những người bạn cũ thân yêu của 
Ðại Học Y Khoa Minh Ðức. Thế là đã trên dưới 30 năm đủ thành một ÐẠI, 
tức thời gian sống động của một đời người. Bây giờ họ đã là những người 
có sự nghiệp, cơ nghiệp, danh vọng trong nhiều lãnh vực khác nhau, có thể 
còn hơn tôi nhiều. Nhưng trong tâm tư tôi, họ vẫn còn là những chàng trai, 
những cô nàng mười tám, đôi mươi: 

" ... mới bước vào trường 
rương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc 
xếp hạnh phúc với chương  trình lớp học ..." 

Họ vẫn còn là những cô cậu học trò "thích chơi hơn học". Tôi tưởng 
nhớ tới ngôi trường cũ và những chuyện ngày xưa ... mắt nhoà lệ ... 
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Người khai sáng ra Ðại Học Minh Ðức là linh mục Bửu Dưỡng. Xuất 

thân từ một gia đình quyền quí hoàng tộc sùng đạo Phật, người lại đi tu 
thành một linh mục công giáo khổ hạnh. Người mất mẹ từ thuở còn thơ 
trong cảnh một mẹ một con. Người đau buồn đi tìm Mẹ khắp nơi. Vào chùa 
cũng chẳng thấy. Có người mách bảo Mẹ ở trong nhà thờ. Thế là Người đi 
tu và tìm lại tình Yêu Thương cao cả nơi Ðức Mẹ. Là một bậc uyên thâm 
cả Nho Học và Tây Học, Người chủ trương hòa hợp "Ðông Tây, Kim Cổ, 
Ðạo Ðời" trong việc sáng lập Ðại Học Minh Ðức.  
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 Chữ Minh Ðức ở ngay dòng đầu tiên trong sách Ðại Học (một pho 

sách trong bộ Tứ Thư, Ngũ Kinh của Nho Giáo): "Ðại Học Chi Ðạo Tại 
Minh Minh Ðức, Tại Tân (thân) Dân, Tại Chỉ ư Chí Thiện". Cái đạo (hay 
con đường) của Ðại Học ở tại chỗ làm sáng cái ÐỨC SÁNG của mình (hay 
lương tâm của mình), làm mới mình ra mỗi ngày (tức là gắng làm và gắng 
học cho mình giỏi lên mãi mãi) rồi đi đúng nhịp với Chí Thiện.  

MINH MINH ÐỨC, làm sáng cái Ðức Sáng (Lương Tâm) của mình 
là bước đầu của người học Ðại Học. TÂN DÂN, làm mới mình lên mỗi 
ngày là bước thứ hai (dân có nghĩa là mình, chứ không phải là người dân 
khác). Kế tiếp là phải tiến bộ mãi cho đến chỗ CHÍ THIỆN, đến chỗ rất 
đúng (chữ Thiện theo nghĩa triết học là Ðúng)  

"TẠI CHỈ Ư CHÍ THIỆN" không phải là đến chỗ chí thiện, đạt tới 
đỉnh vinh quang rồi dừng lại. Mình phải tìm đến chỗ Chí Thiện Rất Ðúng 
và phải giữ nhịp Rất Ðúng hoài hoài. Trong Kinh Dịch có viết "Thời Hành 
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Tắc Hành, Thời Chỉ Tắc Chỉ, Ðộng Tĩnh Bất Thất Kỳ Thời, Thị Chỉ Dã". 
nghĩa là lúc phải đi thì đi, lúc phải ngừng thì ngừng, Ðộng hay Tĩnh đều 
không được mất cái THỜI của nó, nghĩa chữ CHỈ là như vậy. Cho nên "Chỉ 
ư Chí Thiện" không phải là ngừng ở chỗ Chí Thiện, mà là phải bước đi 
đúng nhịp với cái Chí Thiện, cái Rất Ðúng hoài hoài. 

 
TRƯỜNG ÐẠI HỌC Y KHOA MINH ÐỨC 
Ðại học Y Khoa Minh 

Ðức là một ngôi trường rất 
độc đáo của Việt Nam. 
Trường gồm 2 toà nhà nguy 
nga ở ngay trung tâm thủ đô 
Sài Gòn. Toà nhà 3 tầng phía 
trước dùng làm văn phòng, 
thư viện và giảng đường (đều 
trang bị máy lạnh) gọi là khu 
TRÍ TRI. Tòa nhà phía sau 5 
tầng gọi là khu CÁCH VẬT 
dùng làm Cơ Thể Học Viện 
và các phòng thí nghiệm thực 
tập. Mặt tiền của trường xây 
dựng và trang trí theo lối kiến 
trúc cổ truyền. Hai cổng mái 
cong lợp ngói màu cánh gián, 
2 bên với công trình điêu khắc 
Long Ly Qui Phượng. Cánh 
cổng lớn như cổng thành cổ 
bằng gỗ quí chạm trổ công 
phu. Cổng bên trái treo hai 
chữ nho: CHÍNH TÂM, cổng bên phải treo hai chữ nho: TU THÂN. Tường 
có hình THƯ BÚT đắp nổi, trên có mái ngói. 
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Tên của Ðại Học Y Khoa Minh Ðức ở ngay dòng đầu trong sách 
ÐẠI HỌC. Kiến trúc và cách sắp đặt trường sở Ðại Học Y Khoa Minh Ðức 
là gợi ý của chương đầu tiên trong sách ÐẠI HỌC của NHO GIÁO (tạm 
dịch như sau): 

"Tiên Vương thuở xưa muốn làm sáng cái đức sáng của mình 
(MINH MINH ÐỨC) trong thiên hạ thì trước phải trị nước (TRỊ QUỐC). 
Muốn trị nước thì phải Tề Gia. Muốn Tề Gia thì phải Tu Thân. Muốn Tu 
Thân thì trước phải Chính Tâm. Muốn Chính Tâm thì phải Thành Ý. Muốn 
Thành Ý thì phải Hiểu Biết đến nơi đến chốn Trí Kỳ Tri.  

Biết được đến nơi đến chốn tức TRÍ TRI là nhờ sự đào sâu nghiên 
cứu mọi việc, mọi vật tức là Cách Vật vậy. Vật có CÁCH được thì mới TRI 
được TRÍ (sự hiểu biết mới tới nơi), TRI có TRÍ thì Ý mới THÀNH. Ý có 
THÀNH thì TÂM mới CHÍNH, TÂM có CHÍNH thì THÂN mới TU được. 
THÂN có TU thì GIA mới TỀ. GIA có TỀ thì nước mới TRỊ. Nước có TRỊ 
thì thiên hạ mới BÌNH.  

Từ vua cho đến kẻ thứ dân, nhất thiết phải lấy sự TU THÂN làm 
GỐC, Gốc đã loạn thì Ngọn làm sao YÊN TRỊ được, chỗ dầy mà xử mỏng, 
chỗ mỏng mà xử dầy thì không bao giờ thành công." 

Lấy chữ CÁCH VẬT (đào sâu nghiên cứu) đặt tên cho khu các 
phòng thí nghiệm, lấy chữ TRÍ TRI (hiểu biết thông suốt) đặt tên cho khu 
thư viện và các giảng đường thì còn có sự ví von nào hàm ý hơn, thông thái 
hơn được nữa. Hai chữ "CHÍNH TÂM" và "TU THÂN" treo trên 2 cổng ra 
vào để nhắc nhở cái đạo TU TỀ TRỊ BÌNH cho những người đang học làm 
"ĐẠI NHÂN." 
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Trước sân trường là tượng HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG (bức tượng 
Lãn Ông to nhất và đẹp nhất Việt Nam) tọa lạc giữa hồ bán nguyệt có hòn 
non bộ tạo theo những thắng cảnh của Việt Nam như Chùa Non Nước, 
Vinh Hạ Long ...  giữa những bông sen. Sau bức tượng là tấm phù điêu dài 
đắp nổi hình các tân khoa bác sĩ mặc quốc phục giơ tay thề trước lời tuyên 
thệ khắc trên một tấm đá cẩm thạch lớn. Tiếp nối là hình các bác sĩ Minh 
Đức săn sóc bệnh nhân và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. 

Hải Thượng Lãn Ông được Đại học Y Khoa Minh Đức tôn làm thần 
tượng cho trường vì: 

- Đã trước tác Đại Bộ Y THƯ HẢI THƯỢNG Y TÔN TÂM LĨNH 
- Được cả nước tôn làm Y THÁNH của Việt Nam: thời Khải Định 

triều Nguyễn đã sắc phong cho tiên sinh là “VIỆT NAM Y THÁNH”. 
- Đã có tinh thần khoa học, thành khẩn tự phê tự phán. Tiên sinh nói: 

“những chứng bệnh tôi chữa được chép vào thành tập “Y Dương Án” còn 
những chứng bệnh tôi không chữa được thời ghi lại thành tập “Y ÂM ÁN”. 
Trong mỗi tập tôi luận bệnh từ lúc bắt đầu rồi sau biến chuyển như thế nào, 
dùng thuốc gì cho đến khi khỏi hay không, tôi đều ghi rõ lại kỹ càng để bậc 
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quân tử đời sau thấy ưu điểm của tôi dù chưa đáng bắt chước thì chỗ 
khuyết điểm của tôi cũng để lại mà cố tránh. 

- Đạo đức người thầy thuốc: các Y thuật của tiên sinh dù được phong 
làm Y Thánh thì đến nay cũng chỉ còn tính cách lịch sử mà thôi. Nhưng cái 
Y Đạo, Y Đức của tiên sinh vẫn còn là phương châm chỉ đạo cho các thầy 
thuốc đời nay. 

- Đã có tư tưởng cách mạng: không chỉ học ở Người mà còn học ở 
Mình, ở Thiên nhiên (Trời), đã bổ túc cho các bậc tiên hiền và giúp cho 
TẠO HÓA chỗ còn chưa đủ. 

- Và nhất là đã dành cho Y học VIỆT NAM một đỉnh cao trong lâu 
đài tư tưởng của nhân loại, làm cho một siêu cường như Nhật Bản phải 
khâm phục. Đại Bộ HẢI THƯỢNG Y TÔN TÂM LĨNH (còn đủ 32 tập) 
được tàng trữ tại Đại Học Đường Tokyo và được xếp vào hàng quốc bảo 
của Nhật Bản. Trước đây người Nhật  rất khâm phục tinh thần thượng võ 
của người Việt Nam. Cuốn Vạn Quốc Sử Ký của Nhật Bản ca ngợi tinh 
thần quật khởi của dân tộc Việt Nam nhất là những trận giao tranh đời nhà 
Trần giữa Hưng Đạo Vương và đại quân Mông Cổ. Gần đây người Nhật lại 
có dịp chứng kiến tài trí và rất thán phục hai người Việt Nam là Hải 
Thượng Lãn Ông và Phan Bội Châu. 

Là những người mang ấn tích Y Khoa Minh Đức, các bạn không thể 
không thông suốt thân thế, sự nghiệp, tình cảm và tư tưởng của Hải 
Thượng Lãn Ông, vị thần của trường mình. 

 
NGƯỜI SINH 

VIÊN Y KHOA MINH 
ÐỨC 

Trên thế giới có 
những trường nổi tiếng đã 
từng đào tạo nhiều vĩ nhân 
cho lịch sử, đa số là những 
trường quân sự như West 
Point của Hoa Kỳ, Saint 
Cyr của Pháp, Hoàng Phố 
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của Trung Hoa.  
Cái độc đáo của những trường đó không phải chỉ ở chương trình 

quân sự chuyên môn mà chính là tinh thần kỷ luật cao độ. Người ta nghĩ 
rằng tinh thần kỷ luật cần thiết cho nghề "Bảo vệ Tổ quốc bằng cách giết 
người" nhưng thật ra chính nghề "Phụng sự nhân loại bằng cách cứu người" 
còn cần tinh thần kỷ luật nhiều hơn nữa. Có nhiều trường đại học y khoa 
nổi tiếng trên thế giới vì đã sản xuất ra nhiều bác sĩ giỏi chuyên môn, giỏi 
nghiên cứu. Nhưng chưa nghe nói trường nào nổi tiếng vì đã đào tạo ra 
được các vị thầy thuốc có tinh thần đạo đức và kỷ luật cao. Con bệnh hiểm  
nghèo không cần một vị bác sĩ giỏi chuyên môn mà thờ ơ lạnh lùng, coi 
một buổi đánh golf quan trọng hơn việc đi thăm người bệnh, nhưng họ có 
thể tin tưởng nhiều hơn vào một người thầy thuốc có vừa đủ kiến thức y 
học mà tận tâm chữa bệnh, giữ đúng hẹn với bệnh nhân, và "biết đau cái 
đau của người bệnh".  

ÐẠI HỌC Y KHOA MINH ÐỨC là trường y khoa độc nhất trên 
thế giới chú trọng việc trau dồi một tinh thần kỷ luật và đạo đức cho sinh 
viên. Tinh thần Ðại Học Y Khoa Minh Ðức đã ấn  tượng trong tâm hồn họ, 
dù chỉ sống dưới mái trường Minh Ðức một niên khóa. 

 
 

  
 Đồng phục du khảo và Đồng phục ngày thường   
 thực hành y tế nông thôn      
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 Đồng phục thực tập  Đồng phục tiểu lễ 
 phòng thí nghiệm và bệnh viện 
 
 

   

 Đồng phục đại lễ Đồng phục dạ hội 
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Sinh viên Y Khoa Minh Ðức mặc đồng phục đi học, có đồng phục đi 
dự dạ hội, mặc quốc phục trang trọng trong các buổi đại lễ. Nhiều người 
chỉ trích tôi là quá khắt khe, đi dự dạ hội mà cũng phải đồng phục, nhất là 
các cô muốn tự do váy ngắn, váy dài. Theo tôi như vậy lố lăng lắm! Người 
Âu Mỹ trong những buổi dạ hội lớn, người ta bắt buộc phải mặc các bộ dạ 
hội "Black and White" (đen và trắng, không màu mè loè loẹt) theo mẫu 
truyền thống cho cả đàn ông và đàn bà. Những buổi dạ hội khiêu vũ của Y 
Khoa Minh Ðức trong buổi lễ cầu siêu truyền thống cho các xác chết mà 
sinh viên thực tập mổ (Danse des Maccabées): nam sinh viên mặc Âu phục 
xanh đậm, nữ sinh viên mặc áo dài Việt Nam màu xanh đậm hay màu cam, 
vui chơi dưới ánh đèn lồng viết tên các danh y ngay trong sân trường. Cảnh 
tượng đẹp huyền ảo như bầy tiên nơi tiên cảnh. Tôi còn cẩn thận tổ chức 
các lớp cấp tốc dạy sinh viên vài điệu cổ điển lịch sự để tránh phải nhìn 
cảnh quay cuồng nhố nhăng của tuổi trẻ tha hóa. 

 

Dạ hội khiêu vũ của Y khoa Minh Đức 
trong buổi lễ cầu siêu truyền thống cho các xác chết 

 
Sinh viên Y Khoa Minh Ðức đi học phải đúng giờ, quần áo, giầy vớ 

phải chỉnh tề, cặp sách phải theo mẫu, không được hút thuốc lá trong sân 
trường, ăn nói phải thanh nhã. Cổng trường đóng kín khi lên lớp. Không 
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cho phép các hàng quà rong trong khuôn viên trường. Chỗ đậu xe riêng có 
người coi (ngoài cổng trường) thật xứng đáng là nơi "Cửa Khổng Sân 
Trình", xứng đáng là "khung trời đại học" đúng với cái nghĩa cổ truyền của 
nó.  

Ngày xưa, chữ "tiểu" và chữ "đại" được phân biệt rõ ràng. Chữ "tiểu" 
dùng vào việc chi tiết. Dù nhiều đến đâu, dù cao đến đâu, hễ học về chi tiết 
như toán pháp, kỹ thuật, y dược. . . đều được gọi là TIỂU HỌC. Còn học 
tổng quát, to lớn, tổng hợp thì dùng chữ ÐẠI. Ðại Học là học cách làm 
người "ÐẠI NHÂN". Tiểu Học dùng lý trí để nhớ, còn Ðại Học dùng duệ 
trí để hiểu thông suốt, bao quát. Con người sánh cùng trời đất thành Tam 
Tài có ba ngôi: THIÊN, ÐỊA, NHÂN. Người thường, chân đạp đất mà đầu 
không tới trời, nên gọi là "Tiểu Nhân". "Ðại Nhân" là người chân đạp đất 
mà đầu suy nghĩ đụng đến tầng trời, bao quát cả thiên hạ. 

Gần đến ngày họp mặt của Ðại Học Y Khoa Minh Ðức, một cô cựu 
sinh viên gửi điện thư cho tôi nói là "vì không học xong y khoa, là con ghẻ 
của thầy nên không dám đến." Tôi mong cô sẽ đọc bài này để hiểu rằng tất 
cả các cựu sinh viên Ðại học Y khoa Minh Ðức đã đến trường để trước tiên 
học cái ÐẠI HỌC, để có cái nhìn bao quát tổng hợp của một ÐẠI NHÂN, 
rồi học MINH MINH ÐỨC, làm sáng cái ÐỨC SÁNG, cái LƯƠNG TÂM 
của mình để tiếp tục học cho mỗi ngày mỗi giỏi hơn tới chỗ CHÍ THIỆN, 
và giữ nhịp với Chí Thiện HOÀI HOÀI. Sau đó sẽ áp dụng cái TRÍ TRI, 
CÁCH VẬT của ÐẠI HỌC vào y khoa. Y khoa cũng như các ngành 
chuyên môn khác là cái học về chi tiết thuộc về TIỂU HỌC. Học được cái 
lớn là khó, là đáng quý. Có gốc lớn rồi thì làm gì cũng hay, cũng giỏi. Còn 
chi tiết chỉ là cành lá thì nhiều lắm, ôm cái này thì phải bỏ cái kia. Hay dở 
là tuỳ hoàn cảnh, tuỳ sở trường, sở thích của mỗi người. 

Chúng ta họp nhau lại để tìm về GỐC LỚN. Ngành nghề càng khác 
nhau càng có dịp hỗ trợ lẫn nhau. Vườn hoa Minh Ðức đâu cần phải nở ra 
toàn là hoa cúc vạn thọ cả. Vả lại "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh." Nghề 
nào chẳng quý, miễn là giỏi thì sướng một đời. 

Hình thức thì kỷ luật chặt chẽ như vậy, nhưng tôi chủ trương tinh 
thần Ðại Học phải phóng khoáng. Tạp chí "Thế Giới Tự Do" (tập XVII số 
5 trang 19, 1969) có thuật lại: 
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Khi nhận chức Khoa Trưởng Y Khoa Ðại Học Huế hồi tháng Giêng 
1968, bác sĩ Bùi Duy Tâm đã tuyên bố:  

"Người ta không thể gò ép cái vô cùng của đời sinh viên và cái 
phóng khoáng của tinh thần Ðại Học dưới mái nhà Giáo Dục chật hẹp, 
nhưng với những phương tiện hữu hạn, những người có trách nhiệm giáo 
dục phải cố gắng tạo ra những cơ hội cho người sinh viên được sống cái vô 
cùng của tuổi thanh niên và tinh thần Ðại Học được gặp hội trăm hoa đua 
nở." 

Cho nên sinh viên Y Khoa Minh Ðức phải học nhiều hơn ai hết, chịu 
kỹ luật nghiêm ngặt hơn ai hết, mà CHƠI cũng được chơi kỹ hơn ai hết. 
Ngoài các đội thể thao bóng tròn, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, sinh 
viên Y Khoa Minh Ðức còn có đội bơi thuyền rất giỏi. 
  

    
 

 Đội bóng rổ S.V.Y.K.M.Đ   Đội túc cầu S.V.Y.K.M.Đ 
 

   
 

 S.V.Y.K.M.Đ tập thể dục thẩm mỹ  Xe chở sinh viên đi tranh giải thể thao  
 và quyền Anh  và du ngoạn 
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 Đội bóng bàn S.V.Y.K.M.Đ  Đội bóng chuyền S.V.Y.K.M.Đ  
   

 

Đội bơi thuyền S.V.Y.K.M.Đ 
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Một sinh viên trong đội bơi thuyền đã trở thành huấn luyện viên cho 
CNS (Cercle Nautique Saigonais). Sau tháng 4 năm 1975, vì lý lịch, sinh 
viên này không được tiếp  tục học y khoa. Nhưng nhờ đã dạy bơi thuyền 
cho luật sư Trịnh Ðình Thảo, chủ tịch Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam nên 
lại được tiếp tục học xong y khoa và nay đã trở thành một bác sĩ có chuyên  
khoa cao đương hành nghề rất thành công tại Hoa Kỳ. 

Sinh viên có phòng riêng tập thể vận và có huấn luyện viên đến dạy 
quyền anh. Nhà trường hay tổ chức các cuộc du khảo về y tế công cộng và 
dã ngoạn tắm biển tại Vũng Tàu. 

 
 

 

 
 Vào các dịp lễ lộc như lễ cầu siêu cho các xác để thực tập cơ thể 

học, lễ Giáng Sinh, lễ Tất Niên, nhà trường giúp sinh viên tổ chức các buổi 
dạ vũ, trình diễn văn nghệ. 
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SINH HOẠT VĂN NGHỆ 
 

   
 

 Diễn văn khai mạc văn nghệ   Tứ ca 
 tất niên 1974 
 

   
 

                       Ca vọng cổ                                                            Nhạc thính phòng 
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Mỗi lần thực hiện xong một công tác, thầy trò lại kéo nhau đi liên 
hoan. Có lần cả trăm người ra ăn cơm Tây tại nhà hàng Caravelle (nơi sang 
trọng nhất Sài Gòn). Giữa lúc tiệc rượu tưng bừng, sinh viên Hà Ðức Hinh 
cao hứng nhảy lên bàn ăn trình tấu vĩ cầm. Ăn chơi cứ như Tây vậy! 
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Buổi trình diễn âm nhạc cổ điển Tây phương và nhạc dân tộc truyền 

thống Việt Nam tại trung tâm Văn hóa Pháp có cả Tổng Bộ Trưởng, Ðại 
Sứ, Viện Trưởng, Khoa Trưởng đến dự. Y Khoa Minh Ðức có những nhạc 
sĩ, ca sĩ hạng đầu của Viện Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Nhìn vào tờ 
chương trình buổi trình tấu, không ai có thể tin rằng chương trình đó lại do 
những sinh viên y khoa trình diễn. 
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Sinh viên Y Khoa Minh Ðức ngồi ghế bọc đệm, học trong các giảng 

đường trang bị máy lạnh với các giáo sư thượng thặng của Sài Gòn; đi thực 
tập tại bệnh viện Hàn Việt với các giáo sư Ðại Hàn thuộc nhiều chuyên 
khoa và bệnh viện Cơ Ðốc với các giáo sư Mỹ của đại học Loma Linda. 
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Nếu nói sinh viên Y Khoa Minh Ðức được học, được rèn luyện về 
TRÍ DỤC, ÐỨC DỤC, THỂ DỤC và được chơi như những ông hoàng, bà 
chúa thì cũng không ngoa lắm đâu ! 

Khoa Trưởng, Thuyền Trưởng, Gia Trưởng 
Khi nhận chức vụ Khoa Trưởng Đại học Y Khoa Huế vào cuối thập 

niên 60, tôi đã gây dư luận xôn xao về những cải cách táo bạo: 
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- Đem Đông y vào dạy cùng với Tây y. 
- Đổi lời tuyên thệ cũ của Hippocrate bằng lời tuyên thệ mới có nội 

dung luân lý và triết học đông phương (đạo Quân Sư Phụ và Tu Tề trị 
Bình). Suy tôn Hải Thượng Lãn Ông, Y Tổ Việt Nam trong lời tuyên thệ. 

- Đem quốc phục Việt Nam thay thế áo choàng Tây trong buổi lễ tốt 
nghiệp. 

Báo Chính Luận số 1326 ngày thứ năm 1.8.1968 đã đăng tải tin trên 
với cái tít lớn: 

 

CÁCH MẠNG ĐẶC BIỆT TRONG Y HỌC VIỆT NAM 
 

 
Báo Bách Khoa ngày 1.8.1970 đăng nguyên văn bài thuyết trình của 

tôi tại HỘI NGHỊ GIÁO DỤC Y KHOA QUỐC TẾ họp tại Tâm Gia Ba từ 
22 – 24.6.1970 với cái tít: 

 
 

 

Sự tổng hợp Đông y và Tây trong chương trình giáo dục Y Khoa của giáo 
sư Khoa Trưởng BÙI DUY TÂM với hoài bão xây dựng một nền  

Y HỌC VIỆT NAM 
 

 

và sau đây là một đoạn: 
 

 

 
Báo chí làm rúng động dư luận trong giới trí thức Sài Gòn nhất là Y 

Sĩ Đoàn, Đại học Y Khoa Sài Gòn và Hội Trí Thức Công giáo Pax 
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Romania. Giáo sư Nguyễn Văn Ái , Viện Trưởng các viện Pasteur VN, một 
bậc thầy khả kính, một người đàn anh luôn bênh vực tôi, đã giới thiệu tôi 
với Linh mục Bửu Dýỡng trong khi ngýời ðýõng tìm một người cộng tác để 
mở khoa Đông Tây Y Học cho Viện Đại học Minh Đức. Linh mục Bửu 
Dưỡng đã vô cùng sung sướng gặp được người tri kỷ đồng chí nguyện và 
cho tôi 3 tháng để khởi sự khoa Y đầu tiên của Viện Đại học Minh Đức. 
Tôi nhận lời và cuối năm 70 với hai bàn tay trắng tôi đã khai giảng trường 
Đại học Y Khoa Minh Đức đúng kỳ hạn với sự kinh ngạc và phẫn nộ của 
nhiều người trong Y giới. 
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Thế là tôi thực hiện Sự TỔNG HỢP ĐÔNG TÂY Y HỌC cho Đại 
học Y KHOA MINH ĐỨC. Theo chương trình đã trình bày tại Hội nghị 
Giáo dục Y khoa  tại Tân Gia Ba vào tháng 8 năm 1970. Chương trình này 
gồm 5 năm vě chưa kể năm Dự bị và năm cuối cùng thực tập bệnh viện như 
một nội trú. 

Theo quan niệm Đông Phương, con người gồm 3 phần: TINH, KHÍ, 
THẦN 
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TINH: Có thể miêu tả ra được và được học trong các môn cơ thể, 

mô học, cơ thể bệnh lý, cơ thể triệu chứng học, cơ thể sinh lý ..., 
KHÍ: Không thấy bằng mắt, không sờ bằng tay được, chỉ cảm giác 

được thôi và được học trong các môn Kinh, Lạc, Mạch, Châm cứu ... 
THẦN: Không thấy, không cảm mà chỉ suy nghĩ, tư tưởng được thôi 

và được học trong các môn Tâm Thần học, Tâm Lý học, Thiền học ... 
Cho nên muốn hiểu con người trọn vẹn, phải học cả TÂY và ĐÔNG. 

Đó là lý do của sự  TỔNG HỢP ĐÔNG TÂY Y HỌC. 
Trên đây là chương trình huấn luyện về chuyên môn cho Y khoa 

Minh Đức tức là phần TIỂU HỌC (Học về chuyên môn, chi tiết là cái học 
Tiểu học). 

Còn phần 
ĐẠI HỌC là cái 
học bao quát trên 
đối với Trời, với 
các bậc Tiên 
Hiền, Sư Phụ, 
Cha Mẹ - dưới 
đối với các bạn 
đồng nghiệp, với 
các bệnh nhân 
cùng nhân quần 
xã hội trong 
Thiên Hạ nhưng 
trước hết là với 
chính mình phải: 

THÀNH Ý, 
CHÍNH TÂM, 
TU THÂN nhiên 
hậu mới TỀ TRỊ 
BÌNH được. 

Cái học Đại 
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Học sẽ tạo nên TINH THẦN của một “ĐẠI NHÂN” dẫn đến Y ĐẠO, Y 
ĐỨC cho người THẦY THUỐC ... 

Cái học TO LỚN đó đã được gói ghém trong lời “TUYÊN THỆ 
CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC”. 

Lời thề Hippocrate đã có từ hàng ngàn năm, bỗng chốc bị đánh đổ, 
thay thế bằng một lời thề khác. Không sao tránh khỏi phản ứng bàng hoàng 
lúc ban đầu, nhất là được áp dụng vào hai trường Đại học Y khoa Huế và 
Minh Đức trong số ba trường Y khoa hiện hữu của Miền Nam Việt Nam vì 
cùng một lúc tôi lãnh đạo cả hai trường. 

Sinh viên Y khoa Minh Đức phải học lời tuyên thệ của người thầy 
thuốc ngay từ năm đầu, luôn luôn được nhắc lại chứ không phải chỉ dùng 
làm lời tuyên thệ trong Lễ Tốt Nghiệp khi ra trường. “Lời tuyên thệ của 
người thầy thuốc” được khắc trên phiến đá cẩm thạch lớn dựng trước sân 
trường, cạnh tượng Lãn Ông để luôn luôn nhắc nhở sinh viên con đường 
phải noi theo (Y ĐẠO) và tinh thần của người thầy thuốc (Y ĐỨC). 
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Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng ,Bộ 
Trưởng Y Tế dẫn một phái đoàn tới thăm Y Khoa Minh Đức và phát biểu: 

“Công cuộc tổng hợp Đông Tây Y của Minh Đức thật tốt đẹp. Người 
lãnh đạo trường này ắt phải có tinh thần cách mạng mới làm nổi một cuộc 
cách mạng lớn lao trong Y học cho Minh Đức. Ngoài Bắc chưa hề làm 
được như vầy”. 

 

 
 

 
Lời phát biểu nhiệt thành này đã bị kiểm điểm là đượm nhiều xúc 

động chủ quan. Tuy nhiên sáu tháng sau, một bản báo cáo tổng kết gửi lên 
Đảng Đoàn Bộ Y Tế (Hà Nội) vẫn đánh giá rất cao Đại Học Y khoa Minh 
Đức cùng công cuộc Tổng hợp Đông Tây Y và người lãnh đạo trường. Xin 
trích ra vài đoạn như sau: 
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Bản báo cáo chính thức của nhà nước xã hội chủ nghĩa miền Bắc đã 

thực sự ca tụng Đại học Y Khoa Minh Đức cùng người chủ xướng trong: 
- Công cuộc tổng hợp Đông tây Y trong chương trình giáo dục Y 

khoa Đại học. 
- Đường lối tinh thần Tự Trọng Dân Tộc với sự thay đổi lời tuyên 

thệ; sự suy tôn Hải Thượng Lãn Ông và chủ trương xây dựng nền Y HỌC 
VIỆT NAM. 

Minh Đức phải kiêu hãnh về sự việc này, vì người Cộng sản luôn 
luôn rất dè dặt trong sự khen ngợi nhất là Y khoa Minh Đức là một trường 
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của CÔNG GIÁO, đặc sệt mùi TƯ SẢN và BÙI DUY TÂM thì thuộc diện 
Mỹ Ngụy phải đi tù cải tạo. 

Cùng 1 lúc với chương trình huấn luyện, Y khoa Minh Đức đã khởi 
sự các dự án nghiên cứu. Một trong số nghiên cứu đó là việc tìm ra tác 
dụng chữa bệnh đái đường của DÂY TƠ HỒNG - Phóng viên tạp chí 
“SCIENCE et VIE” đã đến thăm trường rồi viết trên tạp chí “Science et 
Vie” số 689 Février,1975 về Dây Tơ Hồng, Đại Học Y Khoa Minh Đức 
kèm theo bức hình khăn đóng áo dài của tôi: 

 

 
 

Tạp chí “Science et Vie” là một tờ báo về khoa học đại chúng rất phổ 
thông của Pháp. Sau 30 tháng 4 năm 1975 người Pháp sang thăm Hà Nội 
tìm tôi vì bài báo trên. Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Miền Bắc phái Giáo sư 
Tôn Thất Tùng (hàm Thứ trưởng y tế, một bác sĩ Giáo sư uy tín nhất của 
Hà Nội) vào Nam tìm tôi. 
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Lúc đó tôi đương lao động khổ sai trong trại tù cải tạo ở TRẢNG 
LỚN (vùng biên giới Tây Ninh) - Thế là từ số phận của tù nhân, tôi trở 
thành vị khách quý của Giáo sư Tôn Thất Tùng, được ra thăm Hà Nội và 
tham dự các cuộc MỔ GAN với Giáo sư Tôn Thất Tùng tại Bệnh viện Việt 
Đức (trước kia gọi là nhà thương Phủ Doãn). 

Cũng trong thời gian đó, nhà thơ Huy Cận (Thứ trưởng Văn hóa, tác 
giả bài thơ “Ngậm ngùi”) đến thăm Y Khoa Minh Đức. Nam nữ sinh viên 
đồng phục chỉnh tề tiếp đón ông. Họ đẹp quá… như trong thơ ngày xưa của 
ông: 

“Trong sân trường tưởng dạo giữa ĐÀO VIÊN 
Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ 
Chân non dại ngập ngàng từng bước nhẹ 
Tim run run trăm tình cảm rụt rè ...” 
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Rồi lại hợp ca bản “Quảng Bình, quê ta ơi !” của Hoàng Vân để chào 
mừng ông. Đây là bài ca hay nhất trong chiến tranh của miền Bắc. 

Thế là “chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm” bị lóa mắt và choáng 
váng (vì các tiên nữ của Minh Đức chăng ?). Sau một vài bài thơ nhớ Bác, 
ngã ba Đồng Lộc, thơ theo chính sách, nhà thơ bạn chàng Xuân Diệu đã 
say sưa khoe các bài thơ trữ tình và dự tiệc rượu với Minh Đức. Nghe nói 
sau đó ông bị phê bình kiểm thảo nặng nề (cũng không sao, thà một phút 
huy hoàng ...!) 

Trong đám sinh viên Minh Đức cũng ngo nghe vài cô chú muốn tố 
khổ tôi là độc tài, phát xít, ... nhưng lạ thay chính các cán bộ đến tiếp thu 
trường gạt đi và nghiêm nghị răn bảo họ: “Thầy Tâm rất đáng kính trọng, 
công ơn rất lớn. Phải giữ thái độ nghiêm túc với thầy”. 

Hồ hởi  như vậy đấy ! 
Nhưng rút cục theo chính sách: 
- Trường Y khoa Minh Đức bị vĩnh viễn đóng cửa 
- Sinh viên Minh Đức được tuyển chọn qua một kỳ thi lấy lệ do tôi tổ 

chức. Sau khi duyệt kỹ lý lịch, một số được chuyển sang Y khoa Sài Gòn 
(đổi tên là Đại học Y khoa TP. Hồ Chí Minh) số còn lại bị đuổi. 

- Còn tôi cứ lơ lửng tiếp tục dạy học, nhưng là một trong hai người 
giáo sư không được vào biên chế (biên chế là được nhà nước chính thức 
tuyển chọn). 

 
Tôi không còn là khoa trưởng của sinh viên Y Khoa Minh Ðức nữa, 

tôi đã hết quyền hành trên họ. Ngoài ra, tôi còn thuộc diện bị quản chế vì 
mới đi tù cải tạo về. Thế mà các trò Y Khoa Minh Ðức vẫn kính yêu tôi 
như cha của họ. Họ đã chân thành và dũng cảm viết những tình cảm của họ 
đối với tôi (từng người một), xếp lại thành một cuốn album dày cộm tặng 
tôi vào cuối năm 1975 khi trường sở bị đóng cửa, thầy trò tan đàn xẻ đám 
theo số phận của miền Nam. 

Trang đầu tiên của quyển sổ lưu niệm viết: 
“Kính thưa thầy, 

...Trường học tôi, không giây phút tôi quên,  
dù xa cách muôn trùng trường ơi... 
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Câu hát này đã gợi lại cho chúng con những kỷ niệm vui buồn trong 
mái trường thân yêu. Sáu chữ "Ðại Học Y Khoa Minh Ðức" luôn được ghi 
sâu trong tâm khảm của chúng con, nơi chúng con đã cùng nhau học tập 
dưới sự lãnh đạo và dìu dắt của thầy. Tất cả những gì chúng con có hiện 
nay từ kiến thức chuyên môn tổng quát đến tư cách và đạo đức đều đã được 
nung nấu từ mái trường này.  

Thầy là cha mẹ của chúng con nơi ghế nhà trường. Thầy đã chỉ bảo 
chúng con những điều hay lẽ phải để làm sao cho chúng ta trở thành một 
thầy thuốc có đủ cả tài lẫn đức. Trước công ơn to tát đó mà ngày nay phải 
xa thầy, chúng con chẳng biết có gì hơn là xin kính gửi đến thầy quyển sổ 
lưu niệm để lúc nào bên thầy cũng có những khuôn mặt ngây ngô vô tư và 
pha nét nghịch ngợm của những học trò đã từng có lúc làm thầy buồn, 
nhưng bù lại cũng có lúc làm thầy vui và hãnh diện vì chúng.  

Qua quyển sổ lưu niệm này chúng con cảm thấy lúc nào cũng được 
gần thầy và được sự che chở của thầy như ngày nào, từ đó chúng con sẽ 
hăng hái vượt qua mọi khó khăn và cố gắng học tập để luôn luôn xứng 
đáng là một tập thể sinh viên Y Khoa Minh Ðức ðáng yêu của thầy.  

Toàn thể sinh viên Y khoa Minh Ðức”. 
 

Và đây là một vài bài trong những trang sau: 
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Tôi chọn thêm trang sau này để chia sẻ với các bạn vì nghe nói kỳ 
họp mặt sắp tới đây chưa thấy có Y Khoa 2 ghi tên. Vì trong số những 
người ký tên trên đây, có người vốn thông minh tài giỏi tuyệt vời mà nay 
đã cạo đầu đi tu, có người đã từng lâm vào hoàn cảnh vô cùng bi thương... 
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Mỗi lần đọc lại những dòng trên, nhớ đến những đứa con Y Khoa 

Minh Ðức của tôi, tôi đã khóc ...khóc nức nở, mặc dù tuổi già giọt lệ như 
sương... Những mái đầu xanh đó đã tội tình gì mà gặp phải bao oan trái vì 
vận nước. Tôi đã phải làm gì để cứu giúp họ. 

 Hồi tháng 4 năm 1975, tôi đã có vô số phương tiện để di tản. Nhưng 
mỗi lần họ nghe tin tôi được toà đại sứ này, cơ quan nọ mời đi là họ chạy 
lại khóc lóc. Có lần hãng Air France gọi điện thoại lại Minh Ðức báo tin tôi 
có 6 vé máy bay đủ cho cả gia đình đi Hồng Kông. Thế là sinh viên, cha 
mẹ sinh viên nhốn nháo đến tìm tôi. Tôi tự dối lòng cho là mình ở lại vì 
danh dự của một người Việt Nam với một lịch sử kiêu hùng tự ngàn xưa, 
hết chiến tranh rồi, hết phân chia Nam Bắc, chả nhẽ lại cuốn gói chạy theo 
ngoại nhân sao ! Nhưng thực lòng là vì Minh Ðức. 

Tuy một số nhỏ sinh viên đã theo gia đình rời khỏi nước, nhưng đại 
đa số còn sờ sờ trước mặt tôi. Ngày nào họ cũng đến trường và đi thực tập 
bệnh viện. Còn nhân viên nhà trường thì trông đợi vào đồng lương cuối 
tháng. Tôi bỏ đi thì tất cả sẽ sụp đổ tức khắc. Cuộc sống của bao gia đình, 
tương lai của bao thanh niên đang trông cậy nơi tôi sẽ ra sao? 

Thôi tôi ở lại với họ ... để trấn an họ, để phấn đấu cho đến kiệt lực, 
như thuyền trưởng một con tàu sắp đắm.  

Thôi tôi ở lại với họ . . .để cả họ và tôi, tất cả sẽ đều cùng đi đứt... đi 
đứt theo CHÍNH SÁCH.  

Và như thế LƯƠNG TÂM tôi đỡ bị cắn rứt, khỏi hổ thẹn với các bậc 
Tiền Bối cùng với đám Hậu Sinh.  

Và như thế cái MINH ÐỨC của tôi không bị lu mờ.  
Và như thế tôi vẫn đi đúng nhịp với cái CHÍ THIỆN……. 
 
  
Sau cơn bão tố của đất nước của thời đại, trời đã yên, bể đã lặng...  
Bầy con Y Khoa Minh Ðức của tôi đã tản mát khắp nẻo đường quê 

hương, đã bay xa khắp mọi nơi trên thế giới. Với cái nhân Minh Ðức, họ đã 
gieo xuống nhiều lĩnh vực khác nhau và đã nở ra những hoa trái muôn vẻ 
tốt tươi. Ðúng như lời họ đã hứa với tôi cách đây gần ba chục năm:  
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"Sáu chữ ÐẠI HỌC Y KHOA MINH ÐỨC luôn được ghi sâu 
trong tâm khảm của chúng con, nơi chúng con đã cùng nhau học tập 
dưới sự lãnh đạo và dìu dắt của thầy.  

Tất cả những gì chúng con có hiện nay từ kiến thức chuyên 
môn tổng quát đến tư cách và đạo đức đều đã được nung nấu từ mái 
trường này ... Chúng con sẽ hăng hái vượt qua mọi khó khăn và cố 
gắng học tập để luôn luôn xứng đáng là một tập thể sinh viên Y Khoa 
Minh Ðức đáng yêu của thầy." 
Họ đã giữ được " TƯ CÁCH ÐẠO ÐỨC" (MINH ÐỨC) trong mọi 

ngành nghề. Họ đã "CỐ GẮNG HỌC TẬP" (TÂN DÂN) để giữ nhịp với 
cái CHÍ THIỆN. Và tôi muốn nói với họ rằng:  

"Ta đã rất hãnh diện vì các con." 
Sau 13 năm rời bỏ Việt Nam, Hiệp Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (American 

Medical Association), một tổ chức chính thống nhất của Y giới Mỹ, đã xuất 
bản một cuốn sách bìa cứng vào năm 1988. Viết lại những kinh nghiệm của 
họ với nền giáo dục Y khoa tại miền nam Việt Nam. Họ đã công nhận Ðại 
học Y khoa Minh Ðức là một thực thể và trang trọng viết: 

“Bui Duy Tam, MD, PhD, was a remarkable individual who had 
completed his medical degree and had earned a doctorate in biochemistry at 
the University of California at Berkeley.  

In addition, Dr. Tam was well versed in classical Vietnamese culture 
and music and understood the need to adapt tradition to modern methods. 

He devoted much of his boundless energy to developing a new 
private medical school at Minh Duc University. Buildings were secured 
and outfitted as classrooms and laboratories. A basic science faculty was 
assembled through part time employment of teachers from the Faculties of 
Medicine, Pharmacy, and Sciences of the University of Saigon. Classes 
were started with 86 students in the first year. 

It was characteristic of Dr. Tam that what he did he did with vigor. 
He became not only Dean of the school but also a father figure to the 
students.”  

Họ đề cao việc thầy trò Minh Ðức đối với nhau như TÌNH CHA 
CON. Ðối với xã hội Âu Mỹ, đó là điều hiếm có. Y Khoa Minh Ðức chúng 
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ta có quyền tự hào và hãnh diện về cách đánh giá của Hiệp Hội Y Sĩ Hoa 
Kỳ. 

Ở quê nhà, những công trình kiến trúc và điêu khắc của Y Khoa 
Minh Ðức vẫn được đám người mới tôn trọng. Tượng Hải Thượng Lãn 
Ông ngồi buồn thiu suốt 20 năm thì được bác sĩ Trương Thìn, Viện trưởng 
Viện Y học Dân Tộc kính cẩn thỉnh về Viện vào năm 1995: 
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Cùng với tấm bia đá còn nhạt nhòa những dòng chữ:  

 

 

 
Gần 30 năm qua... lòng không khỏi bồi hồi khi tưởng nhớ tới chuyện 

cũ người xưa. 
Sau biến cố tháng 4 năm 1975, cha Viện Trưởng Sáng Lập Bửu 

Dưỡng đã phải dọn ra ở trong một túp lều ngoài đồng, rồi qua đời trong 
thiếu thốn lẻ loi. 

Cha Viện Trưởng Ðiều Hành Bạch Văn Lộc lâm bệnh nặng, phải giải 
phẫu ở bệnh viện Bình Dân rồi mất vào năm 1997. Tôi đã vào thăm cha khi 
vừa ở phòng mổ ra vào đúng dịp tôi về thăm mẹ già. Người lúc ấy chưa 
tỉnh hẳn, nhưng cũng nhận ra tôi, nắm tay tôi, nước mắt đôi dòng. 
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Cha Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Thính đi tù mấy chục năm. Tôi đã 
thăm cha khi người mới ra tù khoảng cuối thập niên 90 trong một con hẻm 
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nhỏ, đường Hiền Vương cũ, 
trên gác xép nhà người bà 
con. Người chỉ còn là một 
bộ xương khô. Tôi nhắc lại 
"một bộ xương khô." Tôi 
nhận ra người nhờ giọng nói 
khào khào cố hữu. Người 
ôm tôi khóc như mưa như 
gió. Tôi chẳng biết nói gì 
nên lại cùng khóc. Người 
mất vào năm cuôí cùng niên 
kỷ 20. 

Ba vị lãnh đạo Minh 
Ðức, không định mà nên, là 
người gốc ba miền: 
TRUNG, NAM, BẮC. 
Phong thái của ba vị là biểu 
tượng lần lượt cho ba đức: 
TRÍ, DŨNG, NHÂN. 

Cha Bửu Dưỡng, 
người miền Trung, là bậc 
ÐẠI TRÍ, mới vạch ra nổi 
một đường lối siêu việt cho 
Minh Ðức.  

Cha Bạch Văn Lộc, 
người miền Nam, là bậc 
ÐẠI DŨNG mới đem nổi 
Minh Ðức qua cơn sóng gió.  

Cha Nguyễn Văn 
Thính, người miền Bắc, là 
bậc ÐẠI NHÂN mới hòa 
nổi các mâu thuẫn với mọi 
người để dẫn dắt Minh Ðức 
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trong an bình. 
 
Một Cuộc Bể Dâu 

Các NGƯỜI đã thành ra người thiên cổ, đã về nước Chúa. 
Chúng ta chẳng còn lâu đâu trong cuộc đời. Trò thì đã trên 40, 50, ở 

tuổi tri thiên mệnh. Thầy thì đã ở tuổi cổ lai hy. Nếu không gặp nhau bây 
giờ thì có thể chẳng bao giờ được gặp lại nhau. 

Tổng Thống Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc và Thủ 
Tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc Cộng Sản gặp nhau trên bàn hội nghị 
trong thế đối địch mà vẫn kính cẩn gọi nhau là Tưởng Hiệu Trưởng và Chu 
Giám Học để nhắc nhở cái gốc thân tình ngày xưa lúc Tưởng Giới Thạch 
còn làm hiệu trưởng và Chu Ân Lai còn làm giám học trường võ bị Hoàng 
Phố. Thầy trò, bạn bè chúng ta sẽ gặp nhau dưới bảng hiệu ÐẠI HỌC Y 
KHOA MINH ÐỨC.  

Nếu bạn gặp một cụ già lọm khọm hói đầu thì chào " thầy Khoa 
Trưởng" như ngày xưa  

Nếu bạn gặp bà Tổng giám đốc Công ty nước mắm thì kêu "chị 
YK5"  

Nếu bạn gặp anh kỹ sư điện tử thì gọi "cậu YK4"  
Nếu bạn gặp ông chủ nhà in thì vỗ vai "anh YK3"  
Nếu bạn gặp chị nha sĩ thì bắt tay "cô YK2"  
Nếu bạn gặp cậu bác sĩ thì hất hàm "mày YK1" 
Tất cả là của ngày xưa, và sẽ còn thân quý như ngày xưa. Rồi Thầy 

Trò, Anh Chị Em ta cùng nâng ly "Bồ Ðào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi" và gõ 
nhịp cùng nhau ca bài "TƯƠNG TIẾN TỬU": 

Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai  
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi  
Thấy chăng ai  
Nước sông Hoàng xuống tự trời kia  
Chảy mau ra biển, chẳng quay về  
Thấy chăng ai  
Gương sáng nhà cao, thương tóc bạc  
Sớm tựa tơ xanh, chiều thành tuyết  
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Ở đời đắc ý cứ vui chơi  
Chớ để chén vàng trơ dưới nguyệt  
Trời sinh ta, ắt hẳn dùng tài  
Ngàn vàng tiêu hết, lại về tay  
Vì bạn, tôi ca một khúc  
Vì tôi, bạn lắng nghe nào  
Chuông trống cỗ bàn đâu đáng quí  
Say hoài không tỉnh, chỉ mong sao . . .  
Này ngựa hoa năm sắc  
Này ngàn vàng áo cừu  
Gọi con đem ra đổi lấy rượu  
Với bạn cùng khuây vạn cổ sầu 
 

 

Viết xong ngày 5 tháng 8 năm 2002 
Bùi Duy Tâm 


