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Ngô Nhựt Tân: 
Hai hình ảnh tương phản trong một cuộc đời

C ách nay 10 năm, Ngô 
Nhựt Tân, một thiện 
nguyện  v i ên  hộ i 
Children’s Bridge 

Foundation, đã nỗ lực tìm 
mọi phương cách để đưa em 
Phạm Hoàng Sơn, lúc bấy 
giờ 10 tuổi, bị bướu bẩm 
sinh trên mặt sang Canada 
điều trị. 

Phạm Hoàng Sơn là trẻ 
mồ côi,  sống trong một 
trung tâm xã hội ở tỉnh Hải 
Dương, miền bắc Việt Nam, 
cùng với gần 1000 trẻ em 
khuyết tật khác.

Trong 3 năm liên tục thăm 
viếng cô nhi viện Hải Dương, 
Ngô Nhật Tân nhận thấy u 
bướu của em Sơn ngày càng 
to lên rất nhanh nếu không 
được giải phẫu, em Sơn có thể 
sẽ tử vong nên Ngô Nhật Tân 
đề nghị Children’s Bridge 
Foundation bảo lãnh Phạm 
Hoàng Sơn sang Canada điều 
trị. Năm 2008, Phạm Hoàng 
Sơn đến Toronto nhưng bệnh 
viện Nhi đồng Toronto từ 
chối giải phẫu do lo ngại sẽ 
nguy hiểm đến tính mạng của 
em. May mắn, sau khi hoàn 
tất các xét nghiệm, một bệnh 
viện ở Boston, Hoa Kỳ đồng 
ý chữa trị cho em. 

Hội Children’s Bridge 
Foundation, có trụ sở ở 
Ottawa, khởi đầu gây quỹ 
trên trang mạng của hội 
nhưng ngân khoản tặng dữ 
nhận được chỉ có 125.000 
đô la. Hội Từ thiện Ray Tye 
Mediacation Boston tặng 
$150.000 đô la, các bác 
sĩ giải phẫu miễn phí, tuy 
nhiên, tiền bệnh viện, chi phí 
di chuyển cho em và người 
bảo mẫu được cô nhi viện ủy 
quyền cử đi theo em để chăm 
sóc cho em trong thời gian ở 
Mỹ và Canada; ước tính lên 
đến 200,000 đô la.

C h i l d r e n ’ s  B r i d g e 
Foundation quyết định trình 
bày vấn đề với Thời Báo. Với 
sự hưởng ứng của bạn đọc 

và đóng góp của Quỹ Cộng 
đồng Thời Báo, sau một thời 
gian vận động, cuối cùng, 
cũng đã có đủ tiền trang trải 
chi phí cho em Phạm Hoàng 
Sơn sang Boston giải phẫu.

Hai  năm sau  đó,  năm 
2010, Ngô Nhật Tân cùng 
với Phạm Hoàng Sơn và 
một nữ nhân viên Children’s 
Bridge Foundation đã đến 
tham dự đại nhạc hội do 
Thời Báo tổ chức, để cám 
ơn Cộng đồng người Việt 
Toronto trước khi em về lại 
Việt Nam. Lúc đó, Ngô Nhật 
Tân chỉ đến rồi đi, chắc ít 
ai còn nhớ đến một thiện 
nguyện viên khiêm nhường, 
đứng bên cạnh Phạm Hoàng 
Sơn nhưng không nhắc đến 
những khó khăn anh đã vượt 
qua để đưa em trở lại với 
cuộc sống bình thường. 

TỪ “THƯƠNG CỘNG” 
CHUYỂN SANG “THÙ CỘNG” 

Ngô Nhật Tân và người chị 
ra đời tại Rừng Lá, một mật 
khu kháng Pháp nằm giữa 
Phan Thiết và Bình Tuy.

“Theo lời mẹ tôi kể, đây là 
nơi ba mẹ tôi đã gặp nhau và 
kết hôn. Năm 1954, khi tôi 
vừa 1 tuổi, ba tôi nghe lời dụ 
dỗ của Hồ chí Minh tập kết 
ra Bắc, để mẹ và hai chị em 
tôi lại miền Nam, sống với 
bà ngoại và dì. Khi tôi còn 
nhỏ, ngày nào hai mẹ con tôi 
cũng nằm thủ thỉ và mẹ tôi đã 
dệt vào đầu óc non nớt của 
tôi hình ảnh một người cha 
lý tưởng, có một không hai 
trên thế gian này. Tôi có một 
người bạn thân từ bé, có thân 
phụ cũng hoạt động cho Việt 
Cộng, về sau ông bị bắt. Lúc 
bé, tôi và người bạn này rất 
thích Việt Cộng. Khi nghe tin 
đụng độ nào giữa Việt Cộng 
và lính Quốc gia mà có Việt 
Cộng chết, hai chúng tôi 
buồn lắm”, Ngô Nhật Tân kể. 

Năm 8 tuổi, Ngô Nhật Tân 
vào chùa tu học với Thầy 

Thích Châu Đức, thuộc dòng 
Thiên Minh ở Huế. 

“Mẹ tôi bảo, con đi tu thì 
sau này khỏi đi lính. Sau khi 
xuất gia được vài tháng, thầy 
gửi tôi về “làm điệu” tại tổ 
đình Thiên Minh ngoài Huế. 
Tại đây tôi được học kinh 
kệ, tụng theo nghi thức Huế, 
vì thế cách thức của tôi tụng 
kinh bây giờ rất ư là Huế. 
Năm 15 tuổi thầy gửi tôi 
vào tu học tại Phật học viện 
Hải Đức Nha Trang. Tại đây, 
tôi được cạo cái chỏm tóc 
mà tôi rất ghét và thọ giới 
sa di trong một đại giới đàn 
do Hòa thượng Thích Tịnh 
Khiết chứng minh. Năm 17 
tuổi, thầy tôi chết vì tai nạn 
giao thông, tôi bỏ viện, trở 
lại cuộc sống đời thường; 
vào Saigon, ở với các dì và 
tiếp tục đi học”, Ngô Nhật 
Tân, nói. 

Ngô Nhật Tân không đề 
cập đến nguyên nhân nhưng 
cho biết “khi học lớp đệ tam, 
cả hai chúng tôi đều ghét Việt 
Cộng. Có lần hai đứa đi tắm 
biển, tôi vẽ lên cát trắng “tư 

lệnh sư đoàn nhảy dù” và 
ngồi đó cho bạn chụp ảnh. 
Còn người bạn thì vẽ lên 
cát “tư lệnh thủy quân lục 
chiến.” Sau này bạn tôi trở 
thành một sĩ quan Thủy quân 
Lục chiến, bị thương tại mặt 
trận Quảng Trị và hai chúng 
tôi gặp nhau tại trại tù Cà Tót 
sau khi miền Nam thất thủ”. 

BÊN BỜ TỬ SINH 
TRONG CHIẾN TRANH

Năm 18 tuổi, Ngô Nhật 
Tân tình nguyện gia nhập 
quân đội, thụ huấn quân sự 
khóa 4/71 Sĩ quan Trừ bị Thủ 
Đức. Khóa 4/71 được đặt tên 
là khóa An Lộc có khoảng 
1500 Sinh viên sĩ quan, trong 
đó có 1177 thanh niên bước 
vào đời lính với tuổi đời trên 
dưới 20. Ngô Nhật Tân thuộc 
tiểu đoàn 3, đại đội 34, trung 
đội 3, Liên đoàn Sinh viên 
Sĩ quan. Tốt nghiệp sĩ quan 
trừ bị vào ngày 29 tháng 7 
năm 1972, Ngô Nhật Tân 
tình nguyện về Liên đoàn 81 
Biệt cách Nhảy dù (LĐ81 
BCND). Khóa 4/71 ra trường 

đúng vào mùa Hè đỏ lửa, lúc 
Bắc quân ồ ạt mở chiến dịch 
đồng loạt tấn công trên các 
mặt trận: Trị Thiên, Kontum, 
An Lộc. Chiến trường trong 
thời kỳ sôi động, khốc liệt, 
nhiều tân sĩ quan mới đáo 
nhậm đơn vị đã anh dũng hy 
sinh, nhiều sĩ quan khác xuất 
thân từ khóa này rơi rụng 
khắp 4 vùng Chiến thuật. 

Về Liên đoàn 81, Ngô 
Nhật Tân đảm nhiệm chức 
vụ trung đội trưởng thuộc 
đại đội 4 xung kích và bị 
thương vì một trái lựu đạn 
do Cộng quân ném khi chiến 
đấu ở mặt trận Quảng Trị 
năm 1972. May mắn, Ngô 
Nhật Tân được một đồng đội, 
trung úy La Cao dẫn đơn vị 
tràn lên đồi tiếp cứu, cõng 
anh về lại bộ chỉ huy. (Cựu 
trung úy La Cao hiện cư ngụ 
tại Minesota, Hoa Kỳ). 

Tháng 12 năm 1974, Ngô 
Nhật Tân thuyên chuyển về 
Sư đoàn Nhảy dù. Tháng 1, 
1975, Ngô Nhật Tân trình 
diện Lữ đoàn 3 Nhảy dù 
và được đưa về phục vụ 
tại tiểu đoàn 2 dưới quyền 
Thiếu tá tiểu đoàn trưởng 
Trần công Hạnh. 

 “Trong đời binh nghiệp, 
nếu nhắc lại, tôi chỉ nhớ một 
điều. Người lính binh chủng 
Biệt cách và Nhảy dù chiến 
đấu rất gan dạ. Chúng tôi rất 
thương yêu nhau và lúc nào 
cũng sát cánh với nhau, ngay 
cả trong những lúc nguy 
hiểm nhất”, Ngô Nhật Tân 
bùi ngùi nói đến thời gian ở 
trong quân ngũ. 

“BA BẮN CON ĐI”
“Sau ngày Cộng sản cưỡng 

chiếm miền Nam, ba tôi trở 
về. Mẹ tôi đau khổ vì sau 
thời gian chờ đợi hơn 25 
năm, ông về đem theo một 
bà vợ người Bắc. Ông nói, 
các anh em “đồng chí” trong 
Nam đưa tin là mẹ tôi đã lấy 
Mỹ nên ông phải lấy vợ khác. 

VPY

Thiếu úy Biệt kích dù Ngô Nhựt Tân đi đầu trong một cuộc hành 
quân sau năm 1973
(Nguồn: “Nam, a photographic history” của Leo J. Daugherty và 
Gregory Louis Mattson, do Michael Frieman Publishing Group 
Inc xuất bản năm 2001).
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