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Một ngày ñẹp trời ñầu năm 1963, tôi bước vào giảng ñường lớn của trường ðại học Dược khoa Sài Gòn, mới 
dọn về góc ñường Công Lý - Hiền Vương – Lê Quý ðôn. ðây là buổi học ñầu tiên của môn Hoá vô cơ. 
Chương trình ñại học Dược Khoa mới ñược cải tổ, năm thứ nhất chỉ còn phải tập sự tại dược phòng sáu 
tháng, thay vì một năm như trước kia, và sau ñó có hai môn lý thuyết là Hoá hữu cơ do Giáo sư Nguyễn 
Mạnh Hùng chủ trì và Hoá vô cơ do Giáo sư Tô ðồng ñảm trách. 
 
Giảng ñường ñã ñông nghẹt, sinh viên háo hức xem mặt vị giáo sư mới : “mới” l ấy bằng tiến sĩ bên Pháp về, 
và nhất là “mới” l ấy vợ mấy tháng trước! Các bạn ñồn nhau “ông này còn trẻ lắm, bảnh trai lắm, và bà vợ 
mới cưới, ngày xưa là hoa khôi trường Dược ñó!” Quả thật khi giáo sư Tô ðồng bước vào giảng ñường, cảm 
tưởng ñầu tiên của tôi với ông thầy mới là một chàng “bạch diện thư sinh” trẻ trung, tươi cười, mang nhiều 
nét của một nghệ sĩ hơn là nét ñạo mạo của một vị giáo sư ñại học. 
 
Hơn 45 năm sau, tháng 10 – 2008, hai vợ chồng tôi bước vào căn nhà xinh xắn ở Newport Coast, California, 
và ñược Thầy ðồng và Cô Loan ñón tiếp niềm nở, cũng như bao nhiêu lần trước ở San Diego. Nhà tôi họ 
Quản nên Thầy lại có cảm tình ñặc biệt vi nhận ra là cả hai họ, Tô và Quản, cùng xuất phát từ làng Xuân 
Cầu, tỉnh Bắc Ninh. Vẫn khuôn mặt sáng, nụ cười tươi, dù Thầy ñã 75 tuổi. Lần này Thầy tặng vợ chồng tôi 
cuốn bút ký Những Dòng Kỷ Niệm xuất bản năm 2004. Về nhà ñọc, rất ngạc nhiên khi tên tôi ñược Thầy 
nhắc ñến ba lần, và ñặc biệt là Thầy nhớ có nghe tôi ñộc tấu tây ban cầm trong một buổi họp mặt tân niên của 
trường từ ngày xa xưa! 
 
Không ngờ ñó là lần cuối cùng tôi gặp Thầy. 
 
45 năm quả là dài và có biết bao nhiêu ñiều ñể nói. Tóm tắt là tôi chỉ thực sự gắn bó với Thầy Tô ðồng khi 
theo học chứng chỉ ñệ tam cấp Kỹ Thuật Lý Hoá, niên khoá 1972-73, do hai Giáo sư ðặng Vũ Biền và Tô 
ðồng ñảm trách. Trước kia, tôi là một sinh viên Dược khoa “không chăm chỉ cho lắm” vì ñồng thời tôi học 
bên ñại học Khoa học ñể lấy bằng Cử nhân giáo khoa Vật lý, nên ít khi gặp các Thầy Cô trường Dược, và 
mỗi lần thi vấn ñáp là mỗi lần... run! Sau khi ra trường năm 1968, tôi ñã một lần ghi danh theo học chứng chỉ 
ñệ tam cấp này rồi, nhưng học ñược có mấy tháng phải ñi lính, nên ñành bỏ ngang ñể chỉ trở lại sau ba năm 
phục vụ trong quân ñội trên Bảo Lộc, và ñược ñổi về Sài Gòn năm 1972. 
 
Một năm học này là thời gian tôi ñược hai vị giáo sư hướng dẫn tận tình, và mới thực sự là cơ hội ñể nảy nở 
một tình cảm thầy trò sâu ñậm. Thầy ðồng vẫn là “con người nghệ sĩ” dưới mắt tôi, như cảm tưởng ñầu tiên 
từ mười năm trước, nhưng tôi cũng khám phá thêm về con người khoa học của Thầy với tất cả ñức tính của 
một nhà khảo cứu lỗi lạc. Và dần dần tôi cũng cảm nhận ñược cảm tình của cả hai vị giáo sư chủ trì bộ môn 
ñối với tôi. 
 
Qua năm 1973, với chứng chỉ ñệ tam cấp trong tay, cơ hội lại ñến với tôi khi năm ñó, trường ðại học Dược 
khoa có ngân sách ñể tuyển dụng tám giảng nghiệm viên chính thức cho tám bộ môn khác nhau, trong ñó có 
hai chỗ dành riêng cho quân nhân biệt phái. Phòng Dược khoa Kỹ nghệ thuộc bộ môn của Giáo sư Nguyễn 
Hiệp là một trong hai chỗ dành riêng ñó, và tôi ñã dễ dàng trúng tuyển qua kỳ thi ñược tổ chức công khai và 
rất chu ñáo này. 
 
Vào làm giảng nghiệm viên rồi, mối liên hệ ñối với Thầy Tô ðồng lại càng chặt chẽ hơn khi tôi ñược Thầy 
nhận làm Giáo sư hướng dẫn làm luận án tiến sĩ ñệ tam cấp với ñề tài “Ứng dụng các loại tinh bột từ thảo 
mộc Việt Nam vào việc bào chế thuốc.” Thời gian này tình cảm càng gắn bó hơn, vì tôi nhận ra nhiều ñiều 
Thầy trò “hợp” nhau. Nói theo các cụ thích tướng số thì có lẽ là vì tuổi của Thầy ðồng và tôi cùng có chữ 
“Quý”, Quý Dậu và Quý Mùi! 



 
Chưa ñược một năm thì dự án làm luận án lại bỏ dở, vì cuối năm 1974, Pháp cấp học bổng cho một giảng 
nghiệm viên của ðại học Dược khoa Sài Gòn qua Pháp học bốn năm ñể lấy bằng tiến sĩ quốc gia.  Có sáu 
người nộp ñơn, nhưng cuối cùng tôi lại là người trúng tuyển, và lo thủ tục giấy tờ ñã xong xuôi tất cả, chỉ chờ 
ngày lên ñường. Rất tiếc ngày lên ñường ñó vào tháng 9 năm 1975, năm tháng sau ngày 30 tháng 4! Và thay 
vì ñi Pháp, tôi ñã vác ba-lô ñi vào trại cải tạo! 
 
Lại bẵng ñi cả chục năm Thầy trò không gặp nhau. Khi qua Pháp tháng 7 năm 1980, người ñầu tiên tôi gặp 
tại trường ðại học Dược khoa Paris, gần vườn Luxembourg, là Thầy ðặng Vũ Biền, và qua Thầy Biền, cũng 
biết tin tức của các Thầy Cô, ñặc biệt là của Thầy Tô ðồng. 
 
Nhưng cơ hội ñến với tôi gặp lại Thầy Tô ðồng ở Paris là qua một người bạn vong niên mới quen, bác sĩ 
Phạm Văn Biểu. Một hôm anh Biểu mời vợ chồng tôi ñến ăn cơm, nói có “anh chị Tô ðồng” bên Mỹ qua, 
chắc gặp lại anh vui lắm. Thế là hai thầy trò gặp lại, mừng mừng tủi tủi. Tôi gọi anh Biểu bằng “Anh”, gọi 
Thầy ðồng bằng “Thầy”, Thầy ðồng bảo thôi, lớn tuổi cả rồi, gọi bằng anh cho thân mật, nhưng tôi nói “Em 
chịu thôi, quen miệng gọi bằng Thầy rồi!” Th ật ra anh Biểu quen biết tôi qua... ñàn hát, và khi anh mời tôi thì 
thế nào cũng phải ñem theo cây tây ban cầm, và hôm ñó tôi mới khám phá ra là Thầy ðồng và Cô Loan ñều 
hát rất hay!  Sau ñó tôi mời Thầy Cô ñến nhà tôi chơi, và lại khám phá ra là Thầy ðồng chơi piano cũng rất 
giỏi! 
 
Và từ ñó mỗi lần tôi qua Mỹ chơi, và sau này khi tôi sống chín năm ở San José, mỗi khi có dịp xuống Nam 
Cali, tôi không quên xuống thăm Thầy Cô. Hàng xóm ngay sát bên cạnh Thầy không ai xa lạ, chính là anh Lê 
Phục Thuỷ, một dược sĩ ñàn anh trên tôi ba bốn lớp, một người yêu nghệ thuật, và một hoạ sĩ tài hoa. Mỗi khi 
tôi xuống San Diego, anh chị Thuỷ ñều mời vợ chồng tôi ở lại chơi nhà trong cuối tuần, và tổ chức văn nghệ 
bỏ túi thật ấm cúng với những người bạn yêu nhạc. Dĩ nhiên lần nào cũng có Thầy ðồng và Cô Loan. Sau 
này liên lạc bằng email, lâu lâu Thầy vẫn gửi lời khen tôi ñàn hát trên YouTube. Tôi nhớ mãi email Thầy gửi 
ngày 28 tháng 7-2011: “Dear anh Lan, You play Bach very well, Thks! -- Tô ðồng” ðó là lời khen “nặng 
ký” nhất ñối với một người chơi ñàn tài tử như tôi! 
 
Nhưng ñã có một lần Thầy không ñến dù ñã hẹn trước. ðó là tháng 10 năm ngoái, 2011. Lúc ñó Thầy Cô ñã 
dọn nhà lên Newport Coast, anh Thuỷ cũng dọn nhà lên Carlsbad, sát với Oceanside. Cũng như mọi khi, anh 
Lê Phục Thuỷ tổ chức một bữa ăn ở nhà, sau ñó có văn nghệ bỏ túi, và cũng như mọi khi Thầy ðồng hứa sẽ 
ñến. Nhưng giờ phút cuối, Thầy ñã không ñến ñược vì cảm thấy trong người không ñược khoẻ. 
 
Và bây giờ Thầy ñã vĩnh viễn ra ñi! 
 
Thầy ơi, em xin ñược ñốt nén hương tưởng nhớ người Thầy khả ái ñã hướng dẫn em trong một giai ñoạn gian 
lao nhất của công việc nghiên cứu, và tưởng nhớ một bậc ñàn anh ñã khuyến khích em tiến lên trong mọi 
lãnh vực, kể cả nghệ thuật. 
 

Phạm Ngọc Lân 
25 tháng 8 – 2012 

 


