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Mã Lai, sao mà dễ thế…  

Par Bùi Ngọc Vũ  JJR 64  

 

Cách đây dăm năm, có ai hỏi tôi có biết xứ Mã Lai ra sao không, thì đã được trả lời rằng tôi chỉ có dịp ghé qua Kuala 

Lumpur vài ngày, nhân chuyến đi thăm mấy người bạn thân ở Adelaide bên Úc. Ngoài ra, Mã Lai cũng chỉ gợi đến tôi 

cái tên của một xứ có nhiều hòn đảo, có lúc đã là trạm đầu của nhiều người VN trên con đường tìm kiếm tự do. Trong 

số đó, tôi có được quen vài người, gần đây đã có dịp trở  lại ML, để tìm đến mấy ân nhân vô danh, hẳn là lúc trước đã 

có nhiều nghĩa cử đáng quý. 

Bấy nhiêu vốn liếng hiểu biết về ML hiển nhiên không đủ là động cơ thúc đẩy vợ chồng tôi, đến thường trú ở xứ này, 

xa lánh những tháng ngày của mùa đông vùng Ba Lê lạnh lẽo. Lại còn thêm những thành kiến thường tình đối với một 

nơi mà đa số dân chúng theo Hồi Giáo, cùng lúc mà đang có một nhóm thiểu số quá khích hoành hành, làm cho cả thế 

giới ít nhiều điêu đứng. Vì thế đâu dễ gì rời bỏ lối sống ở Pháp, khởi đầu từ hơn 40 năm trước, nay đã hoàn toàn ổn 

định để đến Mã Lai. 

Nhưng phải nói hết. Ý tưởng tìm được 

một „miền đất hứa‟ để hưởng nhàn lúc 

tuổi già-về vườn, đã lởn vởn trong trí óc 

tôi từ lâu. Không phải là nước Pháp, 

quê hương đón nhận của chúng tôi, 

không có chỗ tốt để an cư. Hơn nữa 

Pháp lại  

còn được xem như là một điểm tụ văn 

hóa, thu hút các khách từ  xa, khơi dậy 

nơi họ những thèm thích viễn du. Điều 

này thường hiện ra rõ rệt khi nghe họ 

trầm trồ „„Ồ thế là các người sống ở 

Pháp? ” đượm niềm thán phục. Quả 

thực đối với một người Pháp bình 

thường thì chuyện ra đi đến một nơi xa 

lạ thật là viển vông, không tưởng. Chỉ 

tại tôi có ý khác: chắc với cái may mắn 

đã được hấp thụ hai nguồn văn hóa có 

lẽ chuyện phải thích ứng với một văn hóa thứ ba sẽ không là điều quá khó. Tôi còn nghĩ rằng ở trong cái thế để có thể 

có được một sự chọn lựa trong địa hạt này thật là một điều quý giá, ví được như là một ân huệ trời cho. Nếu như 

không nghĩ đến sử dụng nó thì thật là uổng phí. 

Mà nghĩ được đến lựa chọn rồi thì chọn ở đâu? Đây mới là vấn đề nan giải vì nơi chốn trên quả đất này cho hai chúng 

tôi thì không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Và đương nhiên là không chỗ nào sẽ hoàn toàn trên mọi phương diện. 

Tôi loay hoay tính toán, dò dẫm, đi lại nhiều nơi. Rốt cục chẳng chọn được gì và cũng chẳng quyết định gì được hết.  
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Cho đến ngày một chuyện không được dự tính trước  xảy đến và chuyện này lại dính líu thêm hai JJR 64 nữa và bắt 

nguồn từ bữa tiệc kỷ niệm 40 năm của khóa 1964.  

Bữa tiệc năm đó thật là đặc biệt vì đã quy tụ được rất nhiều JJR đi đến từ các tỉnh xa của Pháp và từ rất xa như 

Canada hay California. Nhiều bạn sau hơn 30 năm mới có dịp tay bắt mặt mừng, hả hê cười nói. Về phần tôi, đáng 

nhớ là đã gặp lại P. sống ở Tours, gặp lại T. sống ở Toulouse. Từ đó mới liên lạc được với nhau thường xuyên hơn và 

lúc đó tôi được biết P. có mộng mua một miếng đất ở Nha Trang, cùng với mấy bạn BS, thiết lập một nơi cùng nhau 

nghỉ mát hàng năm. Ý nghĩ này P. cũng nuôi nấng từ lâu, và đã chín mùi sau khi P. nhiều lần trở về VN giúp việc gây 

dựng cơ sở y-tế. Song đi vào thực tế thì vẫn chỉ là một dự định trên giấy, không có tiến bước nào về phần thực hiện. 

Gặp lại T. (Toulouse) đưa đến chuyện chúng tôi rủ nhau cùng đi chơi KL, hai tuần chót của tháng 10 năm 2005. Tình 

cờ lại có H. ở San Jose, nhân lúc đó có việc ở VN chịu khó bay qua góp mặt. Đây mới thật đúng là cơ hội đầu tiên để 

biết thêm về đời sống Mã Lai. Hai tuần đó đã giúp tôi nhìn thấy sâu và rõ hơn về cuộc sống hàng ngày ở KL. Cũng như 

có được một khái niệm tổng quát về xứ Mã. Rõ ràng đây là một xứ tân tiến, với một xã hội ổn định được điều hành 

theo pháp trị. Nhưng đặc biệt nhất thì là cảm giác thoải mái nhẹ nhàng bao bọc quanh tôi khi ở đó. Điều này tôi chưa 

tìm thấy được ở đâu kể cả tại VN. 

Sau chuyến đi này tôi cùng bà xã nhận thấy KL 

hội tụ được khá nhiều điều kiện thuận tiện. Lại 

gặp dịp chính phủ Mã đang có chương trình 

khuyến khích người ngoại quốc về hưu đến 

đây cư trú. Họ cấp chiếu khán mười năm, cho 

quyền sở hữu bất động sản, lại còn cho mua 

xe hơi miễn thuế. Thật là một cánh cửa mở 

rộng với chỉ vài điều kiện không mấy gì khó 

khăn. Song quyết đinh “xin chọn nơi này làm 

quê hương” vẫn chưa rõ rệt được trong trí óc 

chúng tôi. Chúng tôi tự hẹn sẽ đi thêm lần nữa 

năm sau, lâu hơn bốn tuần, để tiếp tục tìm 

hiểu. 

T. (Toulouse) có lẽ cũng mến thích KL nên lại 

dự định đưa vợ đi chơi cùng chúng tôi lần sau 

này, vào lúc cuối tháng 10 năm 2006, nhưng 

sẽ chỉ đi được hai tuần . Điều bất ngờ là P. 

(Tours), chỉ một tháng trước khi chúng tôi đi, thì thu xếp được xong công việc và cho biết sẽ qua chơi độ mươi ngày. 

Tóm tắt lại thì vợ chồng N.-T., P. và chúng tôi sẽ có dịp có mặt cùng một lúc với nhau ở Mã Lai, được đúng 9 ngày. 

Cho nên chúng tôi cũng giữ chỗ trước để cùng nhau nghỉ mát, tắm biển, đánh golf trong 4 ngày ở phần đất Mã trên 

đảo Borneo. 

Vợ chồng tôi đi lâu nhất và đến KL trước mọi người. Vì đã nghĩ rằng có thể sống được ở KL nên chúng tôi nhờ một 

trung gian điạ ốc đưa đi xem nhà để thuê hay mua. Đi chán cũng không thấy gì đáng mê. Tôi chợt nhớ lại một chương 

trình đã thấy sơ qua trên internet nên mới hỏi người trung gian dẫn đi xem. Đó là một cao ốc thuộc loại IGH bên Pháp 

đang được xây ngay gần trung tâm KL, có trạm métro gần kề. Căn hộ mẫu thì được trang bị đày đủ, xem ra cũng khá 

đẹp. Xem xong thì cũng vậy thôi và chúng tôi chấm dứt chương trình đi xem nhà, trong đầu chẳng có ý định gì rõ rệt. 

Lúc đó lại còn nghĩ rằng nếu sang đây sống thì việc lựa chọn một chỗ ở cũng không hoàn toàn dễ dàng, chắc cũng 

phải tốn một khá nhiều thời giờ. 

Có thế thôi mà gần một tuần lễ cũng thoắt đi qua. Cuối tuần đó thì có đôi bạn L.-T. chúng tôi chỉ mới được quen từ cuối 

tháng 7, đi chơi VN, muốn tiện dịp ghé thăm KL lần đầu, trong vỏn vẹn có 4 ngày. Họ đến thứ sáu, chỉ ở đến trưa thứ 
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hai là đã trở lại VN, nhưng cũng có đủ thì giờ để đi xem căn hộ mẫu. Chẳng biết rõ lúc đó trong đầu họ nghĩ gì, chỉ biết 

là T. đã nói cùng tôi trước khi về: “Chỗ này được lắm, nếu toa mua thì moa cũng mua cùng”. 

Sang đến thứ ba thì cặp N.-T. từ Toulouse đến, chỉ một ngày sau hôm tới là đã bị mang đi xem căn hộ mẫu. Phải nói là 

sau khi thấy L.-T. hồ hởi, tôi đã vội e-mail cho N.-T. và P., nhắc họ đem sẵn giấy tờ trong trường hợp cần dùng. Rút 

cuộc họ cũng không mang, nghe đâu là N. còn nói với T. “Đi chơi! Đâu cần có giấy tờ gì đâu anh”. Thế mà chỉ mươi 

ngày sau, chính N. lại thúc chồng quyết định dứt khoát trong lúc T. ngần ngại, chần chừ. 

Đến thứ bảy thì P. gần như được đưa thẳng từ phi trường đến nhà mẫu. Chỉ kịp đi vòng qua ăn món “yong tau foo” 

trước thôi vì chúng tôi và N.-T., đã có sẵn hẹn trưa ở nhà mẫu với người của ngân hàng, để hiểu thêm về chuyện vay 

tiền, nếu cần. Trường hợp P. sau này mới lộ ra, lại là người trong đầu có một ý nghĩ mua nhà rõ rệt nhất. Bằng chứng 

là đã thủ sẵn một clef USB chứa đựng đầy đủ giấy tờ, lại còn mang theo ít tiền để đặt cọc được, nếu phải dùng đến. P. 

xem ra cũng thích ngay căn hộ mẫu, vốn đã được trang hoàng khéo léo. 

Sau ngày đó cả bọn chúng tôi, trong đầu có lởn vởn 

ý nghĩ mua nhà, nhưng chẳng ai có ý định nào 

nhanh và dứt khoát được đối với một quyết định hệ 

trọng như vậy. Cho nên chúng tôi chỉ còn chú ý đến 

chuyến đi Sabah và ăn hưởng đời sống Mã như 

mọi du khách khác. Chúng tôi bay đi Sabah vào 

sáng thứ ba để tắm biển và chơi golf cho đến tối 

thứ sáu khuya mới về lại KL. 

Hôm thứ nhì ở Sabah, bổng dưng tôi bị đau bụng 

nên phải nằm bẹp trong phòng, trong lúc các bạn đi 

chơi golf. Chuyện đáng chú ý là nếu tôi không có 

mặt trong phòng hôm đó thì người trung gian chắc 

chắn đã không thể nào bắt được liên lạc với tôi. 

Sau đó, nếu có muốn thì sớm nhất cũng phải là vào 

ngày thứ bảy khi chúng tôi lại có mặt ở KL. Như thế 

thì chắc chuyện mua nhà không thể xảy ra được vì  

ngay thứ hai sau đó cặp N.-T. đã phải lấy máy bay 

về Pháp .  

Kết quả là bọn chúng tôi lấy được quyết định cùng mua nhà trong lúc đang ở Sabah. Nhà thầu lo phần tổ chức và huy 

động luật sư để có thể có buổi ký giấy vào chiều thứ bảy. Đến 4 giờ chiều hôm đó chuyện chúng tôi mua nhà kết thúc 

một cách bình thường, nhưng mau chóng lạ thường. Lại có cả L.-T. mua cùng, sau khi fax giấy ủy quyền cho tôi thay 

mặt và sẽ sau đó hợp thức hóa ở tòa đại sứ Mã tại Paris. Quả thật mọi việc tiến hành êm đẹp ra hẳn ngoài trí tưởng 

tượng của chúng tôi, vốn quen với điều kiện và lối sống bên Pháp. 

Giờ đây ngồi ở KL, nhớ lại sự việc đã qua hơn 2 năm trước để viết bài này thì tôi lại càng nghĩ là phải có bàn tay ông 

Trời xắp đặt thì vụ mua nhà hi hữu này mới thành. Giả dụ như tôi có ý muốn tính trước chuyện đó, chuẩn bị và tổ chức 

để thực hiện nó thì tôi tin là phần thất bại cũng phải nắm chắc tới 100 phần. Riêng đối với chúng tôi, vụ mua nhà này 

chính là bước đi quyết định đưa chúng tôi sang sống dài hạn ở KL hàng năm. Mua nhà một cách nhẹ nhàng, giản dị, 

dễ dàng như chính cuộc sống ở đây. Tuy lại vẫn có một phần kỳ diệu: các bạn có để ý là tên tắt chúng tôi góp vào  lại 

thành P.V.T.
2
 tên viết tắt của một bạn JJR64 nữa, dưới ông Trời, đã góp phần không nhỏ cho ước mơ tôi thành thật. 

Tôi thường tự thầm nhắc nhủ “Phải ghi ơn ông Trời”, nay xin có lời công khai cảm tạ người bạn quý. 
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