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Vào mùa thu năm 1988, Craig Shergold là bé trai người Anh lên 9 

tuổi. Cậu bé thật thông minh, tinh nghịch và thích làm hề cho mọi 

người cười. 

Bỗng nhiên tính tình Craig dần dần thay đổi. Cậu biếng ăn, biếng 

nói, biếng cười và thường than bị đau đầu. Cha mẹ cậu mang cậu 

đi khám. Nhưng bác sĩ không tìm ra căn nguyên của chứng đau 

đầu. 

Sang đến đầu năm sau, chứng bệnh như gia tăng. Sau khi chiếu 

điện, bác sĩ nói với ông Marion và bà Ernie, cha mẹ của Craig: 

- Con trai ông bà bị ung thư óc. Điều đáng lo là phần ung thư lại 

nằm ngay nơi khu vực chính, khu vực mà não bộ truyền đi những 

mệnh lệnh cho sự hít thở, nhịp tim đập và độ cao của máu! 

Người ta chở Craig đến một nhà thương lớn, ở trung tâm thủ đô 

Luân-Đôn. Tại đây người ta quyết định mổ óc cậu bé. 

Ngồi bên con trong khi chờ đợi cuộc mổ, bà Marion muốn nói sự thật với con. Bà luôn luôn nói sự thật 

với con. Giờ đây, trước một biến cố quan trọng, bà cũng cương quyết nói sự thật với con. Cầm tay con, 

bà nói: 

- Con có biết con bị bệnh gì không? 

Craig trả lời mẹ: 

- Con nghĩ là con biết đó Má. Con bị ung thư óc! 

Bà Marion cúi xuống thì thầm bên tai con: 

- Con phải hết sức can đảm nghe! 

Craig gật đầu thưa: 

- Má an tâm. Con sẽ tỏ ra thật can đảm. 

Ít giờ sau, cậu bé được đưa vào phòng mổ. Hôm ấy là ngày 17-1-1989. 

Còn lại một mình, bà Marion lặng lẽ đi vào nhà nguyện của bệnh viện. Quỳ trước Mình Thánh Chúa, 

bà nhớ lại cuộc hôn nhân với Ernie. Hai vợ chồng thành hôn đến 10 năm mà vẫn chưa có một mụn con. 

10 năm dài đằng đẵng trôi qua, cho đến một ngày bà Marion cầm chắc mình mang thai. Bà nói cho 



chồng biết và cả hai cùng tổ chức một bữa tiệc, loan báo cho 

bạn bè biết tin vui. Ngày 24-6-1979, bé Craig chào đời. Hạnh 

phúc như tràn ngập gia đình ông Marion và bà Ernie Shergold. 

Giờ đây mạng sống đứa con trai độc nhất lâm nguy. Bà 

Marion tha thiết cầu xin THIÊN CHÚA cho con thoát chết. 

Cuộc mổ kết thúc, nhưng vì phần ung thư nằm ngay nơi chỗ 

trọng yếu, nên bác sĩ không dám cắt bỏ nhiều. Ngày sống còn 

của Craig như đếm trên đầu ngón tay. 

Ông Marion bỏ việc làm để có thể túc trực bên giường con. Cả 

hai vợ chồng thay phiên nhau ngồi bên giường con 24 tiếng trên 

24 tiếng. 

Trong khi đó, Craig nhận được không biết bao nhiêu là thiệp 

cầu chúc lành bệnh, đến từ họ hàng, bạn bè và các bạn học 

cùng lớp, cùng trường. Thiệp nhiều đến độ vị bác sĩ chữa trị 

Craig nói với cậu bé: 

- Cháu phải tìm cách trở thành người phá kỷ lục nhận thiệp! 

Một hôm, Craig nhận được sứ điệp thu băng của một nghệ sĩ truyền hình nổi tiếng của Anh Quốc gửi 

cho cậu. Thế là, tờ nhật báo quốc gia liền đăng bài viết nói về Craig Shergold, cậu bé can đảm đang 

chống chọi với tử thần. 

Bài báo như trái bom nổ tung, gây tiếng vang rất lớn trong giới truyền thông Anh quốc. Báo chí, 

truyền thanh truyền hình bắt đầu nói tới Craig và tặng cậu danh hiệu ”Cậu bé can đảm của chúng ta”. 

Bệnh tình Craig mỗi ngày một trầm trọng hơn. Nhưng nhờ sự nâng đỡ của nhiều người, cậu bé luôn can 

đảm chiến đấu. Một ngày, để nâng cao tinh thần của con, cha mẹ cậu tuyên bố với giới báo chí là con 

trai họ muốn phá kỷ lục nhận thiệp ở Anh quốc. Thế là thiệp cầu chúc Craig lành bệnh, bay tới như mưa, 

nơi nhà thương cậu đang chữa trị. Chẳng bao lâu, cậu nhận được tấm thiệp thứ 1.000.266. Số thiệp làm 

cho Craig trở thành người phá kỷ lục nhận thiệp ở Anh. 

Tất cả những tiếng vang đó bay tới tai nhà tỷ phú, ông John Kluge, 77 tuổi, đang sống tại 

Charlottesville, bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông làm giàu trong ngành truyền thông. Bạn bè ông nói với ông 

về Craig và nài nĩ ông gửi một tấm thiệp cho cậu bé can đảm, đang chiến đấu với thần chết. 

Nể lời bạn bè, ông quyết định lấy thiệp và viết cho cậu bé. Nhưng chính lúc cầm bút, ông bỗng nẩy ra ý 

nghĩ: 

- Người ta đã làm hết cách để cứu sống cậu bé chưa? 



Ý nghĩ dày vò ông. Ông liên lạc ngay với người bạn là bác sĩ Neal Kassell, 

giáo sư về môn giải phẫu óc tại Trung Tâm khảo cứu y khoa của đại học 

Virginia, và xin bạn tìm cách chữa trị cậu bé Craig. Mọi phí tổn y khoa, 

ông nhận trả hết. 

Cuộc can thiệp của nhà tỷ phú John Kluge kịp thời cứu sống Craig. Cậu bé 

được chở sang Hoa Kỳ và được giải phẫu tại đây. Cuộc giải phẫu diễn ra 

ngày 1-3-1990 đã thành công. Mấy tuần sau cuộc giải phẫu, nhà tỷ phú 

John Kluge đến nhà thương thăm cậu bé. Craig cảm động thưa với vị đại 

ân nhân: 

- Cám ơn bác giúp cháu chiến thắng dành được sự sống! 

Ông Kluge cảm động đến chảy nước mắt .. 

(”Reader's Digest SÉLECTION”, Janvier/1992, trang 25-30). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


