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MỘT QUÃNG ĐỜI QUA 
                                                                               

Bùi Duy Tâm 
 

 Bước vào chặng cuối của cuộc đời, tôi ôn lại những việc mình đã làm 
trong quãng đời qua thì thấy rằng Y Khoa Huế quả là 1 trong vài việc đáng 
nhớ, đáng suy nghĩ. 
 
 Bộ Giáo Dục Đại Học cử tôi ra Huế đảm trách trường Y Khoa trong 
tình trạng gần như tuyệt vọng (cuối năm 1967): 
 

- Bác sĩ Lê Khắc Quyến phải rời bỏ chức vụ vì lý do chính trị. 
- Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy được cử ra thay thế; ông ra Huế, lắc 

đầu rồi trở về Sàigòn. 
- Phái đoàn AMA (American Medical Association) lãnh trách 

nhiệm với chính phủ Hoa Kỳ sang Việt Nam phát triển nền giáo 
dục Y Khoa, đã từ chối giúp Huế, dốc toàn lực giúp Y Khoa Sài 
Gòn. Hơn nữa họ lại về hùa với Y Khoa Sài Gòn (mà đại diện là 
Giáo sư Phạm Biểu Tâm) để vận động đóng cửa trường Y Khoa 
Huế, lấy cớ làm 2 trường Y Khoa giống nhau, không cần thiết, lại 
quá tốn kém. 

- Họ cử tôi ra Huế, không trông mong nhiều vào phép lạ, nhưng có 
lẽ muốn làm một ân huệ cuối cùng trước khi quyết định dẹp bỏ 1 
gánh nặng. 

 
 Tôi đến Huế trong tình trạng được “Đặc san Mười Năm Giáo Dục Đại 
Học Huế” miêu tả như sau: 
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Y KHOA ĐANG LÊN 
Từ lâu phân khoa nầy không 
có Khoa Trưởng, tha hồ thao 
túng. Chương trình dạy không 
thống nhất, lúc Tây lúc Đức; 
buồn buồn lại xí xố xí xò dăm 
ba câu tiếng Anh cho vui.  

 

Giáo sư Bùi Duy Tâm vừa 
mới được gởi ra giữ chức vụ 
Khoa Trưởng. Theo sau Ông 
là một đoàn một chiến xa 
hùng hậu gồm 4 Giáo Sư thạc 
sĩ khác. Điều này đã làm cho 
các anh em Sinh Viên Y Khoa 
mở mày mở mặt. Từ nay 
không còn sợ tụội bạn nó kêu 
mình là “Bác sĩ Lào” (tác giả 
Hoàng Quân) 

 
 Những lần đầu tiên tôi ra Huế, khi xe của tôi vừa từ phi trường Phú 
Bài tới cổng trường đã thấy vài chục sinh viên xe đạp(đa số), xe gắn máy 
đứng chờ sẵn đón tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao biết giờ này tôi ra tới mà 
ra đây đón. Các bạn sinh viên hớn hở nói: “Biết hôm nay thày ra nên cứ 
thấy máy bay là là đáp xuống là chúng em ra đón thầy” và liên tiếp hỏi tôi 
về sự học. Họ thiết tha với việc học 1 cách khác thường làm tôi thật cảm 
phục và cảm động. Trong bài diễn văn nhậm chức, tôi đã thề rằng: 
 “…nhất định đương đầu với tất cả trở ngại…và sẽ làm tất cả những 
điều phải làm cho trường Y Khoa Huế, dù có phải đối chọi với sóng gió 
trên phá Tam Giang.” 
 
 Nhưng phải làm cách nào đây? Tôi đưa ra 2 nguyên tắc: 
 

1. Trường Huế phải được như trường Sài Gòn về chất lượng bằng cách 
mời các giáo sư uy tín của Y Khoa Sài Gòn như các G.S Trần Anh, 
Đặng văn Chiếu, Nguyễn văn Hồng, Lê quốc Hanh, Nguyễn ngọc 
Kính, vv…và các bác sĩ giỏi nổi tiếng trong Bộ Y Tế hay trường 
Quân Y mà chưa được Y Khoa Sài Gòn dùng như các Bác Sĩ Trần 
minh Tùng, Đinh văn Tùng, Cao xuân An, vv…; bằng cách dùng các 
bệnh viện thực tập tốt, ngoài Huế và Đà Nẵng ra, còn ở trong Sài 
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Gòn nữa như GRALL, Trung tâm tạo hình Barsky và các bệnh viện 
mà sinh viên Sài Gòn thường thực tập. 
 

 Tôi đã thực hiện tốt kế hoạch đó như đã hứa. Nhưng chính việc đó gây 
ra 1 trở ngại là làm giảm hiệu năng của trường Sài Gòn vì đã dùng các Giáo 
sư và bệnh viện của họ, nên bị than phiền và phản đối vì lại rơi vào phạm 
trù: “làm cùng 1 món ăn, dùng chung 1 bếp mà dùng 2 nồi làm gì cho phí 
sức, dẹp 1 cái đi.” 
 

2. Trường Y Khoa Huế phải có sắc thái đặc biệt để không phải chỉ là 
phó bản của Y Khoa Sài Gòn, để có lý do tồn tại: 

 
 Trong lúc tiếp xúc với Bộ Giáo Dục để nhận lời làm trường Huế, tôi 
đã nghĩ ngay ra việc Y Khoa Huế phải có sắc thái đặc biệt thì mới tồn tại 
được. Cũng giống như trường hợp của trường School of Osteophathic 
Medicine bên Hoa Kỳ khi mới thành lập bị School of Medicine đánh tơi 
bời đòi đóng cửa, nhưng họ tồn tại được vì đã chứng minh được với dư 
luận là bên cạnh việc đào tạo 1 người Bác sĩ tương đương với M.D của 
School of Medicine thì người D.O (Doctor of Osteophathic Medicine) có 
thêm 1 kiến thức đặc biệt và lối chữa bệnh đặc biệt dựa trên lý thuyết 
Osteophathy. 
 
 Và đó là lý do khẩn cấp nhất của việc hô hoán om sòm lên rằng: 
 

• Đại Học Y Khoa Huế tổng hợp Đông Tây Y và tiến tới 1 nền Quốc 
Y Việt Nam. 

• Lời Tuyên Thệ của Bác sĩ Y Khoa Huế có đề cao tên tuổi của Y Tổ 
Việt Nam là Hải Thượng Lãn Ông, bên cạnh Hippocrate, Y Tổ Hy 
Lạp của Tây phương. 

• Từ nay trong Lễ Tốt Nghiệp, các Bác sĩ Y Khoa Huế vận Quốc 
Phục Việt Nam thay vì áo choàng tây (toge). 
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 Khơi trúng vào lòng tự ái dân tộc, dư luận và báo chí ở Sài Gòn hoan 
nghênh cổ võ như là 1 cuộc cách mệnh trong Y Học Việt Nam trong suốt 
năm 1968 đến nỗi khi bị báo chí phỏng vấn, ông Tổng Trưởng Văn Hóa 
Giáo Dục phải nhận đại là đã “chấp thuận và hoan nghênh” và đã ra lệnh 
cho B.S Tâm “phải xúc tiến việc thành lập 1 tiểu ban Y học cổ truyền Việt 
Nam tại Đại Học Huế” (theo báo Chính luận số 1334 ngày thứ sáu 
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9/8/1968). Thực ra tôi đâu có xin phép và đâu có được cho phép gì đâu, vì 
tôi biết nếu xin phép thì còn lâu mới được xét tới. Nhưng tôi đã đạt được 
mục tiêu của tôi là “Không còn ai nghĩ đến việc đóng cửa trường Y Khoa 
Huế nữa, vì Y Khoa Huế là 1 hiện hữu độc đáo đã được dư luận quần 
chúng và báo chí chú ý và nhiệt liệt hoan nghênh (kể cả ông Tổng Trưởng). 
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 Đúng 1 tháng sau ngày nhậm chức thì xảy ra Biến cố Mậu Thân. Thế 
là hy vọng nhỏ nhoi của tôi ở mấy ông Giáo sư Đức và lòng hiếu học của lũ 
học trò tiêu tan sạch như mây khói. Ngay khi khói lửa còn chưa tàn hẳn, tôi 
đã một mình bay trực thăng ra Huế, nhìn cảnh trường sở đổ nát, nhân viên, 
sinh viên nhớn nhác sợ hãi (nhiều bác sĩ và sinh viên đã mang hay đã theo 
gia đình di tản vào Sài Gòn).  Chẳng nhẽ tôi phải khóc lóc mang ấn tín nộp 
lại cho Bộ Giáo Dục sao ? 
 

       
 

       
 
 Sau khi lo việc trấn an người còn sống, an ủi gia đình nạn nhân, quàn 
xác các vị Giáo sư Đức, tôi lập tức tác động lòng từ tâm của Giáo sư Đặng 
văn Chiếu- Khoa trưởng Y Khoa Sài Gòn, Giáo sư Trần Anh- Giám Đốc 
Cơ thể Học Viện Sài Gòn, Bác sĩ Trần minh Tùng- Giám Đốc Trường 
Quân Y, cùng ông Trần lưu Cung- Thứ trưởng Đại Học và Bác sĩ Trần lữ 
Y- Bộ trưởng Bộ Y Tế ra Huế nghiên cứu tình hình. Tất cả đều đồng ý và 
kết luận trường Huế không thể hoạt động được. 
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  Muốn cứu vãn sự tiếp tục học hành của sinh viên Y Khoa Huế phải 
mang trường vào Sài Gòn tạm thời 1 thời gian. Nhưng Bộ Giáo Dục không 
thể chính thức chấp thuận việc đó được vì Bộ không có phương tiện trường 
sở, chỗ ăn ở cho sinh viên Huế ở Sài Gòn. Vả lại Hội đồng Nội các không 
bao giờ chấp thuận việc di chuyển vì chính phủ đương chủ trương tất cả các 
cơ quan các ngành phải ở lại Huế để bám đất giữ Huế.  
 
 Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan đó cùng với sự nhắm mắt và 
buông tay của Bộ Giáo Dục, tôi vùng lên vận dụng các phương tiện thủy 
lục không quân, Trường Quân Y, Viện Đại Học Vạn Hạnh, Bệnh Viện 
Cộng Hòa, Bệnh Viện Grall, Cơ Thể Học Viện thuộc Y Khoa Sài Gòn của 
Giáo Sư Trần Anh, Khu Sinh Hóa Học,Y Khoa Sài Gòn của tôi, Viện 
Pasteur của Giáo Sư Nguyễn văn Ái, …và cả nhà riêng của tôi nữa để di 
chuyển trường, để làm chỗ ăn ở học tập cho sinh viên. Một mình tôi thực 
hiện các việc đó bằng sự quen biết riêng của tôi (nếu không muốn nói là 
bằng uy tín riêng của tôi). Tôi vừa là Tổng Tư Lệnh chiến dịch vừa là tài xế 
đưa đón các giáo sư đến giảng đường. Tôi xung đột tứ phía, hung hãn như 
Triệu Tử Long một đao, một ngựa vùng vẫy trong gươm giáo trận mạc để 
cứu Ấu Chúa của tôi là Sinh viên Y Khoa Huế, rồi ôm ấp bảo vệ nuôi 
dưỡng Ấu Chúa để đem về trả lại cho đất Mẹ- xứ Thần Kinh. Mọi người 
tưởng là tôi thần thế lắm được Nhà Nước và Mỹ ủng hộ. Nhiều người cho 
tôi là CIA cũng như trong Biến cố Mậu thân tôi cứu một số Sinh viên Y 
Khoa Huế bị nghi ngờ là Việt Cộng (nhờ sự quen biết của tôi với ông 
Tướng Cảnh Sát Nguyễn Ngọc Loan) cộng thêm việc tôi cư xử công bằng 
với một sinh viên đi tù Côn Đảo về thì nhiều người cho tôi là Việt Cộng.  
 
 Hồi đó nếu người ta biết tôi làm mọi việc một mình tôi, chẳng có phép 
và hậu thuẫn của Chính Phủ, của Mỹ, của Việt Cộng thì những người 
chống đối tôi (vì ghen tị thôi) chắc sẽ đập nát tôi và công việc của tôi nên 
tôi chẳng bao giờ cải chính, cứ im lặng để cho mọi người “hãi” tôi và có 
thể ghét tôi một tí nhưng công việc của tôi xong là được rồi.  
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 Có một chuyện khá lý thú là sau Biến cố Mậu thân, Tổng Thống 
Nguyễn văn Thiệu ra kinh lý xứ Huế để trấn an dân Huế- ông đương hùng 
hồn hô hào mọi người ở lại giữ Huế và ông tuyên bố là đã ra lệnh cho các 
cơ quan không được di chuyển thì một vị “cận thần” ghé tai ông nói nhỏ: 
“Trường Đại Học Y Khoa Huế di chuyển vào Sài Gòn rồi”. Ông quay sang 
bên cạnh hỏi Tổng Trưởng Giáo Dục Tăng Kim Đông “Tại sao lại để cho Y 
Khoa Huế di chuyển?” Tổng Trưởng Đông ấp úng: “Dạ, tôi không biết!” 
Ông Thiệu trừng mắt hỏi: “Ai đã làm việc đó?” Vị “cận thần” thưa tiếp: 
“Dạ, BÙI DUY TÂM”. Tổng Thống lặng đi một lát rồi phán “Thôi! Chỉ Y 
Khoa thôi nhé. Không được di chuyển các trường khác.” Từ đó mỗi lần 
trông thấy tôi trong các buổi tiếp tân, ông Thiệu luôn luôn chạy lại bắt tay 
tôi và chào hỏi “Thưa Giáo sư” rất niềm nở. 
 
 Tôi rất thú vị được tưởng là CIA hay Việt Cộng. Trong chính quyền 
miền Nam cũng có nhiều vị không thích tôi, thỉnh thoảng chèn ép tôi một 
tí, nhưng vẫn để cho tôi đủ TỰ DO để thực hiện những hoài bão của tôi 
trong phạm vi nho nhỏ. Tôi cám ơn họ (dù không kính phục họ). Như thế, 
tôi là người “ba phải” sao? Thực ra là tôi chỉ nhìn và dùng cái hay của mọi 
phía, chịu đựng và tránh né cái dở của họ. Tôi cũng chẳng luận giá trị của 
mọi việc hoàn toàn dựa trên Thành công hay Thất bại. Tôi muốn yêu mọi 
người. Họ chẳng là đồng bào ruột thịt của tôi sao? Họ chẳng là con người 
sao ?...Thế là tôi được rảnh tay săn sóc các học trò Y Khoa Huế của tôi: 
một niên khóa đầy giông tố được kết thúc một cách tốt đẹp. Sinh viên Huế 
của tôi không mất học mà còn được vẻ vang trong những “Lễ đề biện luận 
án” long trọng. 
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Các quan khách 

 
 

     
  

 

Các giáo sư: Trần Ngọc Ninh, 
Trần Anh, Bùi Duy Tâm, Trần Minh Tùng, 

Bùi Quốc Hương 

 

Giáo sư Viện Trưởng Lê Thanh Minh Châu 
chúc mừng các vị tân khoa Bác sĩ  

trong buổi tiệc trà 
 
 
 Sinh viên được hưởng những phương tiện học tập hiện đại của Thủ đô 
Sài Gòn, được vui chơi trong những bữa tiệc (quán Ánh Hồng,…), buổi 
trình diễn Nhạc Phạm Duy với ca sĩ Thái Thanh, được Y Sĩ Đoàn tặng 
sách, được học bổng, được phát phần thưởng,… và được trở về Cố Đô, cố 
hương Huế trong niềm hân hoan của gia đình, của nhân dân Huế. 
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 Người Mỹ, “Vua Tổ Chức” cũng phải bàng hoàng ngạc nhiên 
SURPRISINGLY trước thành quả “one man show” đó và đã viết:  
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 Following the Tet offensive in January 1968, when more than 2,000 
people were assassinated in Hue, many of them faculty at the university, 
Dr. Tam moved the entire medical student body and the majority of the 
remainder of the medical faculty to Saigon and re-established a teaching 
program in a SURPRISINGLY short time. The Faculty of Medicine of the 
University of Saigon made its basic science laboratories, library, and 
cafeteria available. The Military Medical School provided classroom space. 
The Faculties of Pharmacy and Science provided teaching staff, and 
clinical teaching was continued at Cộng Hòa Hospital and Grall Hospital (a 
private French hospital). The circumstances of the Hue Faculty of Medicine 
had altered greatly and the AMA recommended to USAID that support be 
given to the school. Thereafter, the AMA gave assistance in many ways. 
 
 Từ thái độ chống đối, người Mỹ nhảy vào giúp trường Y Khoa Huế 
tận tình. Còn gì có thể làm cho tôi hãnh diện và vui sướng hơn thế! Đoạn 
văn trên trích trong trang 219 của một cuốn sách bìa cứng do Hội Y Sĩ Hoa 
Kỳ (AMA: American Medical Association) xuất bản năm 1988 để nhìn lại 
công cuộc viện trợ giáo dục Y Khoa cho miền Nam Việt Nam (1966-1975) 
với tựa đề: 
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 Trong cuốn sách này, các tác giả Bác sĩ Hoa Kỳ đã khen chê nhiều 
việc, nhiều người đã nặng lời chỉ trích vài ba Giáo sư Thạc sĩ uy tín nhất 
của Y Khoa Sài Gòn. Đối với tôi, tuy họ không thích lắm vì đã phá kế 
hoạch chuyển ngữ Pháp sang Anh (tôi chủ trương dùng tiếng Việt làm 
chuyển ngữ) và muốn dùng tiền viện trợ để gửi các Bác sĩ Việt Nam trẻ 
sang Mỹ tu nghiệp thay vì trả lương đắt cho các Giáo sư Mỹ, nhưng họ 
cũng công bình nhận xét như sau: 
 

 
 The chairman of the Vietnamese department, Bui Duy Tam, M.D, 
PhD, was a remarkable individual who had completed his medical degree 
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in Saigon and had earned a doctorate in biochemistry at the University of 
California at Berkeley. He had a thorough understanding of basic science 
education in the U.S. and had set as his goal the development of a 
biochemistry department similar to that in a small American medical 
school. In addition, Dr. Tam was well versed in classical Vietnamese 
culture and music and understood the need to adapt tradition to modern 
methods. As Dean of the Hue Medical School, he had been instrumental in 
moving the operation of that school to Saigon when Hue was occupied 
temporarily by the North Vietnamese. Later Dr. Tam was primarily 
responsible for founding the private medical college at Minh Duc 
University in Saigon. 
 
 Sau biến cố tháng 4 năm 1975, trong bản báo cáo tổng kết về tình hình 
Y Tế miền Nam của Bác sĩ Nguyễn văn Hưởng (nguyên Bộ trưởng Y Tế 
của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) cùng một phái đoàn gồm 3 bác sĩ 
khác, gửi lên Đảng Đoàn Bộ Y Tế Hà Nội, đã đánh giá rất cao các công 
cuộc cải cách của tôi ở trường Y Khoa Huế: 

 
 
 
(trích trang 29) Tháng 1/1968 Bác sĩ Bùi Duy Tâm được bổ nhiệm làm 
khoa trưởng Đại Học Y Khoa Huế, với lòng tự trọng dân tộc, ông chủ 
trương xây dựng nền y học Việt Nam, ông chủ trương nghiên cứu nền y 
học Đông Phương, môn Y lý Đông phương được dạy ở Đại Học Y Khoa 
Huế từ năm thứ nhất đến năm thứ năm; năm thứ 1 học 60 giờ, các năm sau 
học 45 giờ, ngoài giờ học Y lý Đông phương năm thứ 1 và năm thứ 2, còn 
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học mỗi năm 30 giờ nho văn để có điều kiện học và nghiên cứu Y học 
Đông phương. 

 
 
(trích trang 63) …đưa Y lý Đông phương vào dạy ở Đại học Y Khoa Huế 
từ chương trình năm thứ nhất đến năm thứ 5 (với tổng số giờ về lý thuyết 
195 giờ và nho văn 60 giờ) và dạy tiếng Việt trong tất cả các Khoa, nói 
tiếng Việt trong tất cả các cuộc họp Hội đồng giáo sư (đẩy các giáo sư 
ngoại quốc sang địa vị cố vấn thôi). Thay đổi lời tuyên thệ của Bác sĩ tân 
khoa khi tốt nghiệp, có lời tuyên thệ với Hải Thượng Lãn Ông và hứa cố 
gắng phát triển những sắc thái đặc biệt của Nền Y Học Việt Nam, bảo trợ 
cho các luận án thi tốt nghiệp bác sĩ (tiến sĩ y khoa quốc gia) lấy chủ đề là 
Y Học Dân Tộc. Hiện nay đã có 15 luận án về Đông Y và kéo hợp Đông Y 
và Tây Y được bảo trợ thành công. 
 

 
 
(trích trang 30) Sống trong chế độ mà tinh thần dân tộc không được chú ý 
đúng mức, mang nặng đầu óc tự ti, sùng bái kỹ thuật nước ngoài, Ông Tâm 
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vấp phải sự chống đối mảnh liệt nhất là trong các giáo sư, chính quyền lại 
chèn ép; cuối cùng đến năm 1972 Ông phải rời khỏi chức vụ khoa trưởng 
trường Y Khoa Huế. 

     
 

     
 

     
   
 Trong thời gian làm khoa trưởng (1968-1972) trường đã nghiên cứu 
xây dựng được 15 luận án tốt nghiệp bác sĩ với chuyên đề về Đông Y. 
 
 Trước năm 1975, tôi thuộc phe miền Nam. Sau 1975 tôi bị đi tù 2 lần 
vì lý do chính trị và phải lưu vong. Nhưng về những công trình văn hóa 
giáo dục của tôi, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn trân trọng đề 
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cao. Trong kỷ yếu và trong cuộc triển lãm về lịch sử Đại Học Y Khoa Huế 
năm 1997,bức ảnh chân dung của tôi vận Quốc phục đã được trang trọng 
trưng bày. 
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 Tôi xin trân trọng cảm ơn về cách đối xử và sự đánh giá công minh 
đó. 
 Sau hơn hai chục năm lưu lạc xứ người, gần đây tôi giở lại các tài liệu 
viết về Y Khoa Huế trong đó có cuốn sách bìa cứng của Hội Y Sĩ Hoa Kỳ 
AMA (American Medical Association) viết về các kinh nghiệm của họ 
trong kế hoạch phát triển giáo dục Y Khoa tại Miền Nam Việt Nam trong 
thời gian 1966-1975, xuất bản năm 1988 mà trước kia tôi đã có xem qua 
vài lần. Trong trang 219, họ viết: 
 

“…In many ways, the school at Hue seemed likely to surpass the 
school at Saigon…” 
(Về nhiều phương diện, trường Huế có vẻ như đã vượt trường Sài 
Gòn) 

 
 Tôi mở to mắt ra đọc lại chữ “surpass” rồi lấy từ điển ra tra lại xem 
có phải “surpass” là “vượt hơn” không. Rồi trịnh trọng sửa lại quần áo, 
ngồi ngay ngắn để đọc lại đoạn văn này: 

 

 
 

 
 
 …The faculty at Hue accepted much more quickly and completely the 
recommendations of the Colloquium and the Seminar than did the faculty 
at Saigon 
 ….the University of Hue had vigorous school of medicine with 
majority of young faculty providing excellent instruction to approximately 
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60 students in each class. In many ways, the school at Hue seemed likely to 
SURPASS the school at Saigon in moving forward with modern techniques 
of medical education. 
 
 Trời đất ơi! Cái trường nhỏ bé ở nơi địa đầu mà các xáo trộn chính trị 
cùng chiến tranh đã cào đi cào lại vài ba lần. Cái trường xấu số suýt bị 
đóng cửa, và đã có lần thập tử nhất sinh phải đi cứu cấp ở Sài Gòn, mà nay 
đã oai hùng vậy sao! 
 
 Cái lũ học trò khao khát học hành như con đói sữa. Tôi không bao giờ 
quên được cái cảnh họ kiên nhẫn háo hức chờ Thầy trong Sài Gòn ra. Máy 
bay Giao Chỉ thời đó đâu có đúng giờ (vì chạy bằng cánh quạt và cộng 
thêm mưa gió triền miên của xứ Huế), nhưng Thầy vừa chân ướt chân ráo 
từ Phú Bài tới thì lớp đã đông đủ ngay. Sinh viên hân hoan yên lặng, kính 
cẩn ngồi nghe. Các Giáo sư mà tôi mời ra Huế, người nào cũng tấm tắc 
khen ngợi sự thông minh và lòng hiếu học của Sinh viên Y Khoa Huế. Cái 
lũ học trò với bộ mặt nhớn nhác trong Biến cố Mậu thân với cuộc sống 
nhếch nhác khó khăn trong thời gian tha hương cầu học ở Sài Gòn, mà nay 
đã trở thành các vị bác sĩ tốt nghiệp từ một trường Đại Học Y Khoa bậc 
nhất của Việt Nam sao! Tôi không dám nghĩ như vậy nhưng Hội Y Sĩ Hoa 
Kỳ AMA (là một tổ chức uy tín nhất của giới Bác sĩ Hoa Kỳ) phán như 
vậy. Tôi đâu dám cãi. 
 
 Trong thời gian trường di tản vào Sài Gòn, tôi quên sao được cái cảnh 
một hôm trời mưa to gió lớn, một sinh viên Y Khoa Huế, mới từ Huế vô, đi 
bộ từ phi trường Tân Sơn Nhất, ướt như chuột lột, đến nhà tôi trong viện 
Pasteur xin tạm trú vì chưa có chỗ ở. Hồi đó tôi dùng căn nhà riêng của tôi 
ở đường Tân Phước, Chợ lớn làm cư xá cho sinh viên Huế. Một hôm tôi 
đến thăm họ và không nhịn được cười trước cảnh tượng dăm ba cậu lấy 
quần áo của tôi mặc, lượn qua lượn lại trông như thầy Tâm vậy. Tôi còn 
nhớ trong số đó có cậu Thụy, biệt danh Docteur Ohsawa (vì ăn gạo lức 
muối mè), cậu Bảng,… Sau Biến cố Mậu thân, tôi ra thăm Huế rồi về lại 
Sài Gòn bằng trực thăng của ông Tổng Trưởng Y Tế. Tôi dẫn một cậu sinh 
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viên Y Khoa Huế theo.  Ông Dược sĩ Đổng lý Văn phòng đuổi cậu ta 
xuống. Tôi cũng xuống theo không thèm đi nữa. Thế là họ phải cho hai 
thầy trò tôi cùng đi. Hai chúng tôi ngồi trên trực thăng, nắm tay 
nhau…cười qua nước mắt (rire à travers larme). Các Bác sĩ Y Khoa Huế và 
tôi, từ buổi thiếu thời khi họ còn là sinh viên cho đến nay đã nên danh 
phận, vẫn thường lui tới nhà nhau như trong tình gia đình ruột thịt. 
 

  
 
 Y Khoa Huế là một trong nhiều việc của đời tôi. Quãng thời gian tôi 
làm cho Huế cũng chỉ 5 năm, tương đối ngắn. Nhưng mọi người (cả Việt 
Nam lẫn ngoại quốc) đã gắn liền tôi vào Y Khoa Huế và Y Khoa Huế vào 
tôi, dù ai muốn hay không muốn. Lịch sử Y Khoa Huế có chuyện dỉ chuyện 
gì, cũng chẳng ai để ý. Dư luận chỉ nhớ đến Y Khoa Huế qua huyền thoại 
“Tổng Hợp Đông Tây Y, lời Tuyên Thệ trước Hải Thượng Lãn Ông và các 
bộ Quốc Phục Việt Nam”. 
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 Gần hai chục năm sau, mọi người còn trân trọng nhắc nhở đến các 
việc làm của tôi ngày xưa ở Huế: 
 
 - Báo “Chính Nghĩa” số 48 ngày 15-7-1988 ở San Jose, California 
Hoa Kỳ viết: 

           
 
Đề tài diễn thuyết là TINH THẦN 
DÂN TỘC CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI 
HẢI NGOẠI. Diễn giả là Bác sĩ Bùi 
Duy Tâm. Được biết Giáo sư Tâm là 

Chương trình Y lý Đông phương đã 
được chính Giáo sư Bác sĩ đưa vào 
chương trình giảng dạy cho các sinh 
viên y khoa Huế và Sài Gòn. Và 
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một trong những người có tâm hồn 
tha thiết đến vấn đề văn hóa dân tộc 
ngày từ những ngày Giáo sư còn là 
Khoa Trưởng Trường Đại Học Y 
Khoa Huế. 
 

cũng chính Giáo sư đã khởi xướng 
vinh danh Hải Thượng Lãn Ông, 
một vị y tổ của nền y khoa Việt 
Nam, trong lời TUYÊN THỆ của 
các Bác sĩ TÂN KHOA để nhắc nhở 
người y sĩ Việt Nam nhớ rằng ông 
cha chúng ta cũng có những kiến 
thức sâu sắc về y khoa không kém 
các danh y lẫy lừng của Hy Lạp, Tây 
phương. 

 
 - Báo “Chiêu Dương” bên Úc Châu số 756 ngày 13-9-1988 viết: 
 

 

Bác sĩ BÙI DUY TÂM SẼ NÓI 
CHUYỆN TẠI CABRAMATTA 
VỀ ĐỀ TÀI TINH THẦN DÂN 
TỘC VÀ NGƯỜI VIỆT TỰ DO 
HẢI NGOẠI 
Được biết Giáo sư Bác sĩ Bùi Duy 
Tâm nguyên là Khoa Trưởng Y 
Khoa Đại Học Đường Huế. Tưởng 
cũng nên nhắc lại ở đây rằng Bác sĩ 
Tâm trước đã từng nổi tiếng với 
đường lối phát huy truyền thống dân 
tộc, chủ trương tổng hợp trong lãnh 
vực y khoa và văn hóa “như việc 
giảng dạy Đông Y trong các đại học 
y khoa, vinh danh Hải Thượng Lãn 
Ông trong lời tuyên thệ của bác sĩ 
trong ngày đệ trình luận án, thay lễ 
phục kiểu Âu Châu bằng Quốc phục 
trong lễ tốt nghiệp bác sĩ 
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- Và nhắc lại chuyện vào thập niên 70: 
 

 

Báo Bách Khoa Sài gòn viết: “Với 
quan niệm tổng hợp Đông Tây Y, 
giáo sư Bùi Duy Tâm Khoa Trưởng 
Đại Học Y Khoa Huế đương thực 
hiện hoài bão xây dựng một nền y 
học Việt Nam mới trong tương lai 

  
 
 
 Thế mới biết:  

“Trăm năm bia đá thời mòn, 
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ…” 

 
 

LỊCH SỬ Y KHOA ĐẠI HỌC HUẾ 
 

Gồm 3 giai đoạn: BI (THẢM), (HÀO) HÙNG  VÀ TRÁNG (LỆ) 
 
 
* GIAI ĐOẠN BI THẢM (từ lúc thành lập đến năm 1967) 
 
 Từ lúc bắt đầu thành lập năm 1957 do Linh mục Viện Trưởng Cao văn 
Luận và Bác sĩ Khoa Trưởng Lê khắc Quyến cho đến đầu năm 1968 khi 
các Giáo sư người Đức bị tàn sát. Bác sĩ Lê khắc Quyến đã phải chống chọi 
với các chống đối từ Y Khoa Sài Gòn (mà đại diện là Giáo sư Phạm biểu 
Tâm). Bác sĩ Quyến nhấn mạnh về Y Tế Công Cộng để Y Khoa Huế có 
một sắc thái đặc biệt khác Y Khoa Sài Gòn để có lý do tồn tại, nhưng 
không đủ hiệu quả chống trả. 
 Linh mục Cao Văn Luận rất nhiệt tình giúp trường Y Khoa Huế và 
Bác sĩ Quyến. Chính người đã đưa các Giáo sư người Đức về giúp Huế. Sự 
hiện diện của các Giáo sư Đức đã làm vững tâm sinh viên trong một thời 
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gian. Linh mục Cao văn Luận, Bác sĩ Lê khắc Quyến, và các Giáo sư người 
Đức là những anh hùng của giai đoạn này. Tôi được hân hạnh gặp ông bà 
Krainick một lần. Giáo sư 
Krainick đúng là mẫu người 
“BON PAPA” cho sinh viên. Từ 
khi nhận chức vụ ở Huế, tôi đã 
thường xuyên lui tới thăm viếng 
và thỉnh ý cha Luận và Bác sĩ 
Quyến. Hai vị này luôn được trịnh 
trọng mời tham dự các buổi lễ lạc 
của Y Khoa Huế. Tôi rất quý mến 
hai vị và luôn thăm viếng hai vị 
cho đến ngày hai vị qua đời. 
 Đây là lần chót tôi gặp LM. Cao Văn Luận tại San Francisco khoảng 
năm 1981 sau khi tôi vừa vượt biên tới Hoa Kỳ. Mấy năm sau nghe tin 
Ngài qua đời.Trước khi đi vượt biên, tôi đã thăm BS.Quyến trước khi 
Người qua đời ở Sàigòn.Thế là tôi đã trọn tình với hai vị và với Y Khoa 
Huế. 
 
* GIAI ĐOẠN HÀO HÙNG DŨNG CẢM (từ năm 1968 đến năm 1972) 
 
 Từ Biến cố Mậu thân  năm 1968 qua cuộc di tản lịch sử vào Sài Gòn, 
đem trường trả về Huế để khởi sự niên học 1969-1970, hoàn tất công tác 
sửa chữa trường sở và bình thường hóa các sinh hoạt của trường: văn 
phòng hành chính, tổ chức lại thư viện,  trang bị lại các phòng thí nghiệm, 
quan hệ tốt với Bệnh viện Huế và vẫn tiếp tục gửi sinh viên nội trú đi Đà 
Nẵng và Sài Gòn, tuyển sinh viên xuất sắc vào Ban Giảng Huấn, trong số 
đó có Sinh viên Dương đình Châu hiện làm Chuyên viên (Expert) về Bệnh 
Ngoài Da cho miền Trung và Sinh viên Lê văn Bàng (em Bác sĩ Lê văn 
Bách) vừa được Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa VN phong Giáo sư về Nội 
thương. 
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Trong giai đoạn này tôi xin thành thực cám ơn đặc biệt: 
 - Giáo sư Võ đăng Đài, Phó Khoa Trưởng là một Giáo sư Tiến sĩ Sinh 
Hóa Học ở bên Đức về, rất có uy tín với sinh viên, đã giúp tôi từ A đến Z 
trong mọi công tác dù khó khăn đến đâu bằng kiến thức uyên bác và thái độ 
hòa nhã với mọi người. Mỗi lần tôi ra Huế (một tháng 2 lần) ngồi trên xe 
hơi từ Phú Bài về tới trường thì ông đã báo cáo xong công việc. Ngồi trong 
văn phòng một buổi sáng, hai anh em tôi ký xong hết giấy tờ rồi đi thăm 
các phòng sở, phòng thí nghiệm, chiều đi thăm gia đình Ban Giảng Huấn 
nhất là gia đình B.S Đệ (bị mất tích) và các bác sĩ đi du học vắng nhà. Tôi 
còn nhớ khi B.S Bùi minh Đức đi tu nghiệp ở Đức mà gia đình lại ở Sài 
Gòn nên tôi phải về Sài Gòn để thăm chị Đức. Tối đi ăn nhậu và ngủ đò 
(tôi xin lỗi Giáo sư Đài đã phải đưa đón tôi đến Bến Đò với bộ mặt ngượng 
ngùng đau khổ vì cái phong thái lãng tử của tôi). Sáng hôm sau lên lớp 
giảng bài rồi đi thăm sinh viên thực tập tại Bệnh viện. Đến trưa qua chợ 
Đông Ba, ngồi xổm xuống ăn tô bún bò rồi ra Phú Bài về Sài Gòn. Trên 
đường ra phi trường, Giáo sư Đài lại ghi chép chương trình phải làm cho kỳ 
tới. Giáo sư Võ đăng Đài là người ít nói, luôn tươi cười, tuyệt thông minh, 
thẳng thắn, trung thành với công việc. Tôi biết ơn Giáo sư Đài và coi ông là 
một người bạn quí nhất cho đến bây giờ. Chưa bao giờ ông Đài làm một cái 
gì, nói một điều gì không phải với tôi. 
 - Giáo sư Viện Trưởng Lê Thanh Minh Châu: là một vị Viện Trưởng 
xuất sắc trong chức vụ của ông. Ông đã tích cực giúp cho Y Khoa Huế từ 
lúc nhận chức Viện Trưởng và nhất là sau khi tôi rời Huế. Trường Y Khoa 
Huế tiếp tục đứng vững được cho tới năm 1975, một phần không nhỏ là do 
công lao của ông. Bà Châu là một luật gia danh tiếng: Tăng thị Thành Trai, 
thân phụ Giáo sư Châu là cụ Lê Thanh Cảnh đã nhiệt liệt hoan nghênh 
đường lối dân tộc của tôi trong phong trào “Gió Khơi” và trong việc phục 
hưng Y Khoa Huế. Mỗi lần đến dự Lễ tốt nghiệp Bác sĩ Huế, cụ đều mặt áo 
dài khăn đóng trịnh trọng để hưởng ứng tinh thần tự trọng dân tộc của tôi.  
 - Bác sĩ Lê văn Bách: đã giữ vững Y Khoa Huế trong thời gian rất 
nhiễu nhương để trao lại cho tôi. Ông là một bậc thầy khả kính đối với sinh 
viên. Ông có một đời sống khắc khổ với ông và nghiêm nghị với mọi 
người. Ông là một người bảo thủ nhưng không hề cản trở công cuộc cải 
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cách táo bạo của tôi. Trước vong linh ông, tôi xin nghiêng mình cảm ơn 
ông. 
 - Sinh viên Y Khoa Huế trong giai đoạn 1967-1972: Nếu họ không 
phải là những sinh viên kiên nhẫn chịu đựng, thông minh hiếu học, yêu bạn 
kính thầy như thế, tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Tôi rất biết ơn các sinh viên 
Y Khoa Huế của tôi. Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, các giới thẩm quyền 
thì mũ ni che tai nên tôi phải lấy chữ DŨNG làm tôn chỉ: đánh Đông dẹp 
Bắc, quyết định táo bạo, chẳng đợi sự đồng ý đồng thuận của ai hết, nên 
sinh viên còn đương học được tiếp tục học, sinh viên mãn khóa được long 
trọng cấp bằng ngay (trong khi Sinh viên Y Khoa Sài Gòn sau khi học xong 
thường phải đợi nhiều năm mới được đề biện luận án tốt nghiệp), trường Y 
Khoa Huế đã nổi danh ở Sài Gòn để tồn tại và đã trở về cố hương Huế một 
cách hào hùng. 
 Tôi mong các cựu sinh viên Y Khoa Huế (nhất là các vị bác sĩ ra 
trường trước khi tôi ra Huế và vô trường sau khi tôi rời Huế) thông cảm 
cho các hành động bất khả kháng của tôi để liều lĩnh cứu sinh viên, cứu 
trường. Xin đa tạ. 
 Mỗi khi gặp một cựu sinh viên Y Khoa Huế là cả một dĩ vãng vừa sôi 
động vừa êm đềm hiện lại trong tâm tưởng tôi. Họ là một phần đời tôi. 
Ngày rời trường, tôi cho họ tất cả số lương của tôi vừa lãnh. 

 



 30

 
  Họ dùng tất cả số tiền đó để mua một bức tranh sơn mài rất quí về 
“Cảnh Huế, người Huế” để tặng tôi với dòng chữ “NGƯỜI ĐẾN TRONG 
GIAN NGUY và RA ĐI KHI AN BÌNH”. 
 

 
 
 Tưởng không thể có một lời nào hàm ý, sâu xa và thắm tình hơn thế 
được. Dù trước kia và mai sau có thế nào, tôi vẫn yêu mến các người trò cũ 
của tôi vô cùng…vô cùng. 
 
 Trước khi kết thúc giai đoạn DŨNG CẢM và HÀO HÙNG này, tôi 
không thể quên được những đại ân nhân của tôi và Y Khoa Huế là: cố Giáo 
sư Trần Anh, Bác sĩ Trần minh Tùng, Bác sĩ Đinh văn Tùng, Giáo sư 
Nguyễn văn Ái, Viện trưởng Viện Pasteur Việt Nam và Giáo sư Trần lưu 
Cung- Thứ trưởng Đại Học. Giáo sư Trần lưu Cung là người độc nhất trong 
Chính Quyền miền Nam biết dùng tôi. Ông đã âm thầm che chở tôi trong 
những hành động bất phục tòng nhà nước của tôi. Ông đã khéo vận dụng 
kỹ thuật hành chính để tôi được yên ổn thực hiện các hoài bão táo bạo của 
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tôi. Để đền ơn tri ngộ, cho đến nay, mỗi ngày mồng một Tết, tôi đều gọi 
điện thoại chúc Tết ông sau khi gọi về Việt Nam chúc thọ mẹ già.  
 
* GIAI ĐOẠN TRÁNG LỆ (từ năm 1972 tới nay) 
 
 Bộ ba B.S Lê Bá Vận (Khoa trưởng) cùng với hai vị Phó Khoa 
Trưởng là B.S Lê văn Bách và B.S Nguyễn văn Tự đã nhẹ nhàng lái con 
thuyền Y Khoa Huế từ lúc tôi rời trường (1972) cho tới cuộc Quốc Biến 
1975. Những hình ảnh của tôi và các bác sĩ tân khoa trong các bộ Quốc 
Phục vẫn được trưng bày tại hành lang nhà trường. Sinh viên trong lễ tốt 
nghiệp vẫn thề trước Hải Thượng Lãn Ông như trong lời “Tuyên thệ của 
người thầy thuốc” do tôi đặt ra – cho tới năm 1975. 
 
 Sau 1975, bác sĩ Đoàn văn Quýnh, Hiệu Phó lúc đó, đã thu dọn các 
hình ảnh của một thời vang bóng về nhà để làm một viện bảo tàng tư gia. 
Sang thời đại mới, không còn chiến tranh nữa, chính quyền về một mối, 
mọi việc ổn định, trường Đại Học Y Khoa Huế được thời cơ phát triển với 
những tòa nhà nguy nga tráng lệ, với số sinh viên lên tới hơn 2000 mỗi 
năm (kể gồm hệ chính quy và hệ chuyên tu), kể từ đây Y Khoa Huế bước 
sang giai đoạn TRÁNG LỆ. 
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 Năm 2003 vợ chồng tôi trở về Huế thăm trường  cũ, gặp GS.Hiệu 
Trưởng Phạm văn Lình và trao tặng  nhà trường bức trướng “Một Giai 
Đoạn Lịch Sử của Đại học Y Khoa Huế” với các Lễ Tốt Nghiệp Bác Sĩ 
trang trọng trong tinh thần truyền thống dân tộc, đã xảy ra không tiền 
khoáng hậu trong lịch sử đại học VN. 
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Kể từ năm 1957, trường khởi sự với nhiều khó khăn  => BI (THẢM) 
Phải vùng lên để tồn tại, để thăng tiến                         => (HÀO) HÙNG  
Rồi sau cùng được ổn định phát triển trong hòa bình  => TRÁNG (LỆ) 
 
 Nên ta có thể nói: 

 

ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ có một lịch sử BI HÙNG TRÁNG 
 

Viết xong đêm 3 tháng 3 năm 2003 
 

Bùi Duy Tâm 


