
   NHỮNG MẨU CHUYỆN TRONG ĐỜI THƯỜNG CỦA BÁC TÔN 
 

Bác đã giáo dục tôi nên người 

Người cộng sản chân chính đầu tiên tôi được gặp, được biết là Bác Tôn. Tôi 

chịu sự giáo dục nhiều nhất, hoàn thiện nhất những phẩm chất tốt đẹp cũng ở Bác 

Tôn. Cứ mỗi ngày một ít, một lần một chút, Bác đã giáo dục tôi thành người Cộng 

sản lúc nào không hay. Không lý luận cao xa, “không đao to búa lớn" mà bằng những 

câu chuyện, những việc làm nho nhỏ, những thái độ cử chỉ ôn hoà, những lời nói giản 

dị trong đời thường của Bác đã giáo dục tôi nên người hữu ích cho xã hội, cho gia 

đình. 

Hàm ơn gia đình Bác! Bác đã dạy tôi sống phải biết yêu thương, tôn trọng con 

người. Bác dạy cho tôi biết sống bằng sức lao động của chính mình, không dựa dẫm ỷ 

lại; phải kiên trì, nhẫn nại, không đầu hàng trước khó khăn, không khuất phục trước 

kẻ thù và bất cứ một uy lực nào, Bác thường nói: "Nếu hướng đi đúng đắn ta đã chọn, 

tâm hồn ta trong sáng, ý chí, quyết tâm ta mạnh mẽ thì không chướng ngại nào ta 

không vượt qua được; không có gì ta không làm nên!”. Bác là người cha đã dạy tôi 

như thế đó. 

Cũng như các anh chị trong gia đình, tôi hiểu biết về cuộc đời hoạt động cách 

mạng của cha mình rất ít, thậm chí còn ít hơn sự hiểu biết của người ngoài rất nhiều. 

Nhớ lại nhưng lời nói, việc làm, thái độ đối với con cháu trong gia đình, tôi bồi hồi 

xúc động. 

Trước hết tôi xin mạo muôi giới thiệu về mình. Tôi sinh ta trong một gia đình 

“hữu sản"3. Ông chú ruột tôi là Giáo chủ đạo Cao đài Phạm Cộng Tắc, ông nội tôi thứ 

hai, ông chú tôi thứ tám. Cha tôi có một thời làm Thanh tra cho Toà thánh Tây Ninh. 

Thuở nhỏ, tôi có sống ở Toà thành với ông chú, bà thím tôi về tháng (1942). Có một 

lần ông Dương Bạch Mai4 nói chuyện với Bác Tôn ở nhà riêng tại Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đường Tràng Thi Hà Nội). 

Ông Mai nói: "đáng lẽ tôi nuôi cháu mới phải. Vì ba cháu là anh bạn thân của 

tôi”. 

Bán Tôn nói lại: 

- Tôi hay anh nuôi cháu cùng vậy thôi. Tôi thương cháu còn nhỏ mà đã sớm có 

lòng yêu nước. 

Tôi tham gia ca hát để ủng hộ "Tuần lễ vàng", tham gia vào bộ đội Nam tiến làm 

liên lạc cứu thương; rồi trôi dạt theo đoàn ra Bắc. Việc làm đó được Bác Tôn đánh 

giá: đó là nghĩa cử yêu nước. 

Thật ra, lúc đó còn nhỏ, tôi chưa ý thức sâu sắc được như vậy. 

Sống trong tình thương yêu đùm bọc của gia đình Bác Tôn, dần dà tôi khôn lớn 

và trưởng thành theo cách mạng. Vào thời điểm (1946) mà ranh giới giữa ta và địch 

chưa phân minh; nguồn gốc lý lịch gia đình còn đè nặng lên sự phấn đấu của bản thân 

mà Bác Tôn vẫn nhận tôi làm con, tôi mới thấy hết tình cảm cao cả, bao la của Bác. 

Có một lần Bác bảo: "Bây giờ con lấy Họ" của Ba. Mai kia về Nam con muốn 

lấy lại "Họ gia đình" cũng được. Vì Ba khai vào lý lịch con là con của Ba". Bác lại 

căn dặn thêm: "Vào lúc này con không nên liên lạc với gia đình trong Nam; tôi không 



sao, nhỡ có sự cố gì xấu, làm ảnh hưởng đến tư tưởng công tác, không lợi". Bác nói 

ít, nhưng tôi hiểu. 

Thế là suốt ba mươi năm ở miền Bắc, tôi đau đáu nhớ gia đình, nhớ quê hương, 

song tôi không hề tìm hiểu để liên lạc và không biết gì về gia đình mình cả. 

Từ lúc còn nhỏ cho đến khi khôn lớn, mỗi lần gặp Bác là tôi hỏi đủ điều. Và 

điều gì cũng được Bác giải đáp rõ ràng, cặn kẽ. Bác đang nói gì về cộng sản… tôi 

hỏi: 

- Ba ơi, chú Nguyễn Văn Tạo5 có phải là cộng sản không? 

Bác đáp: Có. 

- Thế còn chú Trần Văn Giàu? 

- Cũng phải! 

- Còn chú Trần Công Trường - Luật sư thì sao? 

- Cũng là đảng viên? Sao con hỏi nhiều thế? 

- Con hỏi để con thương. 

Người cộng sản ban đầu tôi nhận thức được là người chịu đựng gian khổ, biết hy 

sinh vì nghĩa lớn. Người cộng sản có lòng thương người bao la như Bác Tôn đáng để 

kính yêu. Thấy người ta gây gổ, hục hặc với nhau tôi cũng thắc mắc và than phiền. 

Bác thường giải đáp: “Vì vậy ta mới phải giác ngộ cho mọi người và phải làm cách 

mạng để đời đời và làm cho con người tốt hơn". Những điều Bác giảng giải gần gũi, 

dễ hiểu tôi đều nhập tâm. Cho tới bây giờ, trải qua nhiều năm tháng, tiếp xúc với 

nhiều đảng viên già, từ xưa và nay tôi mới có dịp để so sánh và nhận biết đâu là đảng 

viên chân chính, đâu là đảng viên cơ hội và đâu là đảng viên giả danh…. 

Được gia đình Bác nuôi dưỡng và giáo dục, lúc nào tôi cũng tâm niệm "sống sao 

cho xứng đáng". Cho đến lúc này, tôi dám khẳng định rằng: Tôi đã sống theo gương 

Bác. 

Với tuổi trẻ tôi đã sống mãnh liệt, hết mình vì lý tưởng: học tập và cống hiến; 

yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè thân sơ. Và cũng đã được đồng chí, đồng 

nghiệp, bạn bè và học sinh thương yêu. Những thành quả giáo dục mà tôi đã đạt 

được, những niềm vui trong cuộc sống tôi có nhiều, xin dâng lên Bác để thể hiện lòng 

biết ơn. 

Một vài bức thư trong những bức thư Bác gửi cho vợ chồng tôi trong thời điểm 

khó khăn nhất - để quốc Mỹ đánh phá ra miền Bắc - và giáo dục, động viên chúng tôi 

rất nhiều về mọi mặt. Tôi xin gửi để đăng vào quyển sách này. 

Hơn nữa, tôi nhận thấy một khía cạnh trong cuộc sống ngày nay, nhiều người 

còn thiếu, còn thờ ơ hay quên lãng, đó là sự chăm lo giáo dục con em trong gia đình. 

Bác Tôn bận việc nước nhưng vẫn dành thời gian cho con cháu, nhất là khi chúng gặp 

khó khăn. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình bất ổn "suy vong" thì xã hội đâu có 

"hưng thịnh" được! 

    

Không ỷ lại 

Năm 1965, chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đã lan đến tỉnh Phú Thọ. 

Trường sư phạm chúng tôi phải di sơ tán vào xã Văn Bán huyện Cẩm Khê. Mặc 

chúng đánh phá án liệt, gây thiệt hại không nhỏ, nhưng cũng như mọi hoạt động 



khác, nhà trường vẫn tiếp tục dạy và học. Tình hình thông tin liên lạc lúc ấy vốn đã 

yếu, ở một tỉnh trung du, bây giờ lại khó khăn hơn. Không có đài để nghe mà báo chí 

thì hàng tuần mới được đọc. Địch đánh phá mỗi ngày một ác liệt hơn. Nhiệm vụ giáo 

dục cho giáo sinh phải tiến hành hàng ngày mà sống trong tình trạng "không biết, 

không nghe gì”, thật đáng lo ngại. Chúng tôi nghĩ điều trước tiên là phải mua đài. Lúc 

đó chỉ có một loại đài bán dẫn khoẻ nhất là "Orionton" của Hung. Song giá những 

305 đồng. Làm gì có đủ tiền để mà mua? Gia đình tôi bàn với nhau hay về xin Bác 

Tôn. Với lý do chính đáng này, thế nào Bác cũng cho... 

Khi về Hà Nội, tôi trình bày nguyện vọng xong, Bác bảo: thôi được để Ba hỏi 

xem có không đã, và Bác hỏi thêm: 

- Thế Dung có được bao nhiêu tiền rồi? 

Tôi nói: 

- Thưa Ba, con có được 120 đồng. 

- Thế con đưa đây cho Ba Má, nếu thừa thì Ba gửi trả lại, còn thiếu bao nhiêu thì 

Ba Má bù vào cho đủ. Lúc nào mua được Ba nhắn con về lấy hoặc tiện thì gửi lên. 

Như không yên tâm Bác lại hỏi: 

- Thế con còn tiền về không? 

Tôi cười... Bác bảo. 

- Thôi Ba đưa lại cho Dung 5 đồng để đi về (lúc ấy, tàu hoả về Phú Thọ có 2 

đồng). 

Thế đấy, Bác Tôn rất yêu thương con cháu. Những nguyện vọng gì chính đáng 

Bác đều giải quyết, làm cho con cháu vui lòng, song đều có giới hạn. Tâm lý ỷ lại, 

dựa vào thần thế… trong gia đình Bác không có đất nảy nở. 

Từ hai Bác cho đến các anh, các chị, con Bác đều có một nếp sống thật giản dị, 

tiết kiệm, và biết quý trọng công sức lao động, quý trọng của công… Bác trai đi đâu 

thì lễ phục, nhưng về nhà thì hầu hết chỉ mặc quần đùi nâu và áo sơ mi ngắn tay. Bác 

gái thì quanh năm suốt tháng chỉ mặc bộ đồ bà ba đen. Những ngày nóng nực thì mới 

mặc áo túi trắng. Những năm chiến tranh, vải vóc rất đắt đỏ, mà công việc thì phải đi 

lại nhiều nên các chị (con gái Bác Tôn) may cả quần kaki đen để mặc. Nhiều khi về 

nhà chơi, tôi thấy mình ăn mặc không giống các chị tôi rất ngại. Biết suy nghĩ của tôi, 

các chị bảo để tôi yên tâm: "Công việc của Dung khác, Dung phải ăn mặc tử tế, đẹp 

đẽ chứ ! Đứng trước học sinh mà ăn mặc như chúng tôi coi sao được". 

Những năm học ở Hà Nội tôi đi xe đạp về nhà. Lúc nào rảnh rỗi là Bác lại ra 

xem xe. Bác chê xe lung lay như răng bà lão - đàn bà con gái gì mà để tóc quấn đầy 

maiơ, xích, líp! Rồi Bác lại lấy phụ tùng ra, tháo chữa. Các anh phục vụ đề nghị: 

- Bác để đấy chúng cháu chữa cho, chúng cháu chữa được. 

Nhưng Bác không chịu, Bác nói. 

- Việc gì tôi làm được để tôi làm. Thay đổi hình thức làm việc cũng là một dịp 

nghỉ ngơi mà! 

Tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều về cách sống này. Việc gì làm được là tôi tự làm. 

Ngay cả với các con, tôi cũng ít khi sai phái, nhờ vả. 

Có lúc cúc áo đứt, hoặc sứt chỉ, Bác tự ngồi khâu lấy. Bác cũng không cho con 

cháu làm. Có lần về thăm nhà, tôi thấy Bác gái đang ngồi vá gối. Mặt trước rách nát, 



Bác vẫn không bỏ mà ngồi vá lại. Thấy vậy, tôi lén đo kích thước gối. Về Phú Thọ tôi 

may và thêu rồi gửi về biếu Bác. Bác gái viết thư ân cần chuyện tôi nên để thời gian 

nghỉ ngơi. Bác tỏ ra ái ngại về thời gian tôi bỏ ra để thêu gối cho Bác mà Bác coi là 

không cần đến thế! (có thư kèm theo). 

Tôn Thị Tuyết Dung 
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