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« Tam thi não thần đan » thời đại A còng 
 

« Đàn ông thì sợ đàn bà vũ nữ, 
   Đàn bà thì sợ đàn ông vũ phu, 
  Cà thế giới đều sợ Vũ Hán » 
(Nguyễn Mạnh Tuấn st) 
 

Đông qua, xuân đến.  

Vừa thở phào qua nạn đình công thì “Cô Vy” lại lổm ngổm bò đến ! Sáng 
nay, vào cty, trong giờ « tửu hậu, trà đàm » thì đâu đâu cũng chỉ nghe 
nói về cái đại dịch này các cụ ơi.  

Trong vòng một tuần nay, tại Pháp, thêm 2 em died vì Cô Vy và chục 
trường hợp nhiễm, nên nước  Pháp như lên cơn sốt. Đâu đâu cũng 
nghe bàn về Cô Vy. Kể cả những anh Tây, nào giờ ít khi rửa tay,  bây 
giờ cũng chịu khó rửa tay xoành xoạch ! 

 

Độ rày, không chỉ mấy người « nước lạ » dính chưởng của Cô Vy mà 
khắp nơi trên thế giới, không ít các nước lãnh đòn của Cô Vy. Do đó, 
các trường hợp gọi là « kỳ thị chủng tộc » vì có khuôn mặt da vàng trong 
những nơi công cộng cũng ít dần đi.  
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Tại Pháp, em cũng nghe vài người châu Á, kể lại vài hành vi kỳ thị như 
vậy nhưng thật sự thì em chưa…trải nghiệm vì chưa thấy hay chưa bị.  

Thời buổi nhiễu nhương loạn thông tin, không biết đường nào mà lần. 
Thí dụ như hồi đầu tháng 2, đang ngồi suy tư việc đời, có người bạn em 
gọi và thông báo là các chuyến máy bay từ Paris về VN đã bị huỷ bỏ  
Em ngạc nhiên vì những sự việc như vậy thì báo chí, truyền thông địa 
phương.. cũng ít nhiều đưa thông tin chứ ?  Đàng này, « mặt trận miền 
Tây vẫn yên tĩnh » mà ? 
 
Em gái hậu phương vẫn quả quyết là tin thật vì « em mới có người bạn từ Hà 

Nội qua, nói như vậy .». Cứ như thật  Cuối cùng, đó là tin vịt. Từ đó, em rất 
miễn nhiễm những cái dzụ « NGHE người này, NGHE người kia nói » 
mà không có kiểm chứng.  Y chang vụ mẹ thầy Tăng Sâm vậy. Chuyên 
xưa đã kể rằng : 
 
« Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, bà mẹ vốn là người trung tín, một 
bụng tin con. Đột nhiên có kẻ bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ không tin, người 
thứ hai bảo, còn chưa tin; Đến người thứ ba bảo, thì cuống cuồng chạy trốn. Như 
thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh ».  

Còn mấy cái sự việc như kỳ thị người Á châu thì thú thật, đôi khi em 
cũng hiểu thái độ dân bản xứ khi gặp một nhóm người (chắc lại là người 
« nước lạ »), đek biết « nhập gia tuỳ tục » là gì, nói chuyện  điện thoại, 
cười nói xí xa, xí xô như ở phòng riêng, bất chấp thiên hạ chung quanh.  
Bị chung quanh dè bĩu là điều dễ hiểu.  

Không nói chi ở nước ngoài, ngay trong nước, trong « chuyến xe bão 
táp »  của em, từ Vũng Tàu về Sài Gòn giữa tháng 2, 2020,  có một kép 
trung niên, khúc khắc ho. Ho đến tràng thứ ba thì mọi người chung 
quanh đã nhìn kép với những cặp mắt mang hình viên đạn rồi. Em thì 
ngồi gần kép này nên em cảm thấy « tổ quốc lâm nguy » liền một khi. 
Miệng em bèn nhanh hơn não, hỏi kép này liền, « anh là Việt Nam ? ».  

Ra điều là người « nước lạ » thì anh có thể là nguồn lây bịnh chăng ? 
Khi kép này ú ớ trả lời tiếng Việt rành rọt thì 9 em trong xe  (Tại sao 9 em ? 

Vì xe 12 chỗ nha các cụ -  trừ tài xế, em và kép này) thở phào  như trút được gắnh 
nặng ngàn cân ! Chẳng bù khi kép này vừa ho là bên này bên kia quay 
mặt, móc chai thuốc rửa tay ra xịt xịt, xoa tay lia lịa như trừ tà vậy ! 
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Nói nào cho ngay ra thì khi sinh mạng của bản thân và của gia đình 
mình được đặt ra trên bàn thì ai cũng có thái độ nghi ngại như vậy thôi. 

Qua câu chuyện này, em lại thấy có điều vui vui. Số là em có một anh 
bạn, « quy mã » rất sớm. Kép này, nói tiếng Mỹ như gió, chức vị cao lúc 
ấy và luôn luôn tự coi như mình là Mỹ da trắng mới ghê. Hôm kia, kép 
gọi em tâm sự chuyện đời. Khi em hỏi kép là kép có định nghỉ phép năm 
nay đi chơi ở đâu không thì kép than thở « Thội, mình đi đâu làm gì ? Đi đến 

mấy chỗ công cộng, nó thấy mặt mình da vàng, mũi tẹt…nó dở trò kỳ thị thì khổ » ! 
Cuối cùng, ta lại là ta… 

Khi Cô Vy len men bò tới các nước châu Âu như Đức, Ukraine, Pháp, 
Ý… thì em cũng théc méc với vài công dân nước này là họ có bị kỳ thị 
không thì có một chị đầm gốc Ý, dạy dỗ em « Tụi tao là mặt mũi châu Âu nên 
trong các nơi công cộng, đừng có ho nhiều thôi thì có ủ bệnh hay không, tụi tao cũng 
như mọi người , ai đâu kỳ thị ? Mặt tụi bay thì mặt da vàng, thiên hạ đek biết là Lào, 
Miên, Ấn…gì cả. Cứ gom là đến từ Vũ Hán là xong ! » . Tiên hạ thủ vi cường. Vừa 
giải toả nỗi sợ Cô Vy, vừa giải toả ẩn ức màu da ! 

Qua cái đại dịch vật này, em bèn liên tưởng đến những sự việc hơn 50 
năm về trước.  

Xuyên suốt  trong  những năm 1967, tiểu thuyết  kiếm hiệp gọi là kỳ tình, 
« Tiếu ngạo giang hồ », của đại văn sĩ Kim Dung làm mưa làm gió trong 
cái xã hội miền Nam khi xưa  (coi thêm tại đây 

http://cntyk2.free.fr/doc/VanHoa/Truyen%20Chuong%20Saigon.pdf) 
em xin trích hồi  thứ 157 như sau : 

«  Biến diễn kinh hồn trên đất tuyết 
 
Lệnh Hồ Xung hồi ở Cô Sơn mai trang đã thấy Nhậm Ngã Hành lấy ra 
mấy viên "Tam thi não thần đan" đưa cho bọn trưởng lão Bảo Đại Sở, 
Tần Bang Vĩ... Bọn này vừa trông thấy não thần đan liền hoảng vía.  
Khi ấy Bảo Đại Sở nói:  
- Sau khi uống não thần đan của giáo chủ là phải tận trung, vĩnh viễn theo lời giáo 
chủ sai khiến, nếu không thì con thi trùng dấu ở trong viên thuốc hoạt động trở lại, 
chui vào trong óc người mà cắn não tủy đau đớn không biết đâu mà nói. Con người 

đâm ra rồ dại, hành động điên đảo, ghê gớm hơn cả chó điên.  
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Sau chàng lại cùng Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên ngồi uống 
rượu, Hướng Vấn Thiên lại nhắc tới cái ghê gớm của "Tam thi não thần 
đan" là trong thuốc có thi trùng, nhưng uống vào rồi lúc bình thường vẫn 
chẳng thấy chi khác lạ.  
 
Mỗi năm cứ đến ngày tết Đoan Ngọ vào khoảng giữa trưa mà không 
uống dược vật khác của giáo chủ ban cho để kiềm chế thi trùng thì nó 
thoát vòng kiềm tỏa xuyên vào óc người.  

Từ đó con người hành động như yêu ma quỷ quái không thể lấy lẽ 
thường mà suy lường được. Con người đã mất hết lý tính thì cắn xé cả 
cha, mẹ, vợ, con ra mà ăn thịt. Độc vật hiện thời không còn thứ nào tệ 
hại hơn món đó.”. 

 

Cái màn « tam thi não thần đan » này, đã bàng bạc khi ấn khi hiện trong 
vài tác phẩm kiếm hiệp của đại văn sĩ.  

Trong đó, ngoài Nhậm Ngã Hành thì Lão Ngoan Đồng (không phải Dương 

Duy Đồng nha các cụ) Châu Bá Thông, trong « Anh hùng xạ điệu » và 
« Thần điêu đại hiệp »,  cũng có lúc đã thi triển võ công, ép các đầu đà 
này há miệng ra để nhét thuốc có thi trùng độc vào. Với mục đích để các 
đầu đà này « gọi dạ bảo vâng » như toutou hay « em hiền như ma sơ » 
vậy.  

Nhưng vì Kim Dung văn sĩ đã lỡ cho Lão Ngoan Đồng vào phe Chính 
giáo nên cái hành động ép các đại ma đầu uống thuôc độc kiểu này thì 
chẳng khác gì Nhậm Ngã Hành, thuôc phe Tà đạo chăng ?  
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Do đó, văn sĩ bèn viết …. « Lão Ngoan Đồng, tuy không có thuốc có thi trùng, 
độc nhưng đã nhanh trí, thò tay vào trong người, kỳ ghét và vo thành viên, Tay nhét 
những viên ghét này vào miệng đại ma đầu này và nói « Trong vòng 72 giò mà mi 
không gặp ta để lấy thuốc giải thì chất độc sẽ phát tác đưa đến cái chết thảm 

khốc !». 

Chi tiết nhỏ xíu xìu xiu này lại hé lộ một chi tiết động trời của các nhân 
vật kiếm hiệp khi xưa nha các cụ: Đó là việc Ít tắm táp, ghét đóng thành 
tảng, ít đánh răng, súc miệng (bựa nhiều ?), vệ sinh cá nhân…  
Do đó, khi chuyện chuyển thể thành phim, có mấy cảnh tắm táp đâu ? 
Toàn lá ăn nhậu tưng bừng hoa lá cành ! 
 
Văn sĩ của Pháp là Jules Verne (1828-1905), người đã tưởng tượng và 
thấy trước những kỹ thuật ngày nay qua các tác phẩm như « Vòng 
quanh thế giới 90 ngày » (1873), « 20 ngàn dặm dưới đáy biển » 
(1870)…  

Năm 1865, Jules Verne đã cho ra đời tác phẩm « Từ trái đất đến mặt 
trăng » và đến năm 1969 thì cả thế giới mới há hôc miệng ra với câu nói 
bất hủ của Neil Amstrong « Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là 
bước tiến lớn của nhân loại » ! 

Khác với Jules Verne, trong miền Nam Việt Nam xưa, «cha đẻ » của các 
tác phẩm gián điệp kỳ tình với nhân vật hư cấu Tống văn Bình, là ông 
Bùi Anh Tuấn với bút hiệu « Người Thứ Tám ».  
 
Ông Tuấn cho biết là ông đọc rất nhiều tạp chí nước ngoài về mọi đề tài, 
mọi kỹ thuật mới như về xe cộ, về vũ khí, tiến bộ khoa học kỹ thuật… và 
về nnững tác phẩm của Ian Flemming -  cha đẻ của điệp viên 007 tức 
« My name is Bond, James Bond » - trước khi cho ra đời bộ truyện Z28 với 
những tình tiết mới lạ làm say mê người đọc.  

Với hàng triệu độc giả, sau hơn 50 cuốn truyện đã xuất bản, với địa vị 
mỗi ngày một củng cố sau gần 20 năm tung hoành trên trường văn gián 
điệp, Người Thứ Tám đã phá kỷ lục về số lượng người đọc và về số 
lượng tác phẩm xuất bản được ưa chuộng. 
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TÁC PHẨM: 
Địa Ngục (Bùi anh Tuấn, 1956)  
Một Vụ Đánh Cắp Tài Liệu Nguyên 
Tử (1965)  
Gián Điệp Quốc Tế (1965)  
Núi Đá Tiên Tri (1965)  
Chiến Sĩ Điệp Báo Penkovskiy (1966)  
Gián Điệp Nhị Trùng (1966)  
Phù Tang Nổi Sóng (1966)  
Gián Điệp Siêu Hình (1966)  
Vạn Tượng Khói Lửa (1966)  
Z.28 Buôn Súng Lậu (1966)  
Bạn Muốn Thành Gián Điệp (1966)  
Bà Chúa Thuốc Độc (1967)  
Tia Sáng Giết Người (1967)  
Bản Án Tử Hình (1967)  
Đêm Cuối Cùng Của Tử Tội (1967)  
Tử Chiến Ngoài Khơi (1967)  
Máu Loang Chùa Tháp (1968)  
Bóng Tối Đồng Pha Lan (1968)  
Nữ Thần Ám Sát (1968)  

  Phi Tuần Vĩnh Biệt (1968)  
Vệ Nữ Đa Tình (1968)  
Hồn Ma Diến Điện (1969)  
Gián Điệp Hoa Quỳnh (1969)  
Mèo Xiêm, Cọp Thái (1969)  
Điệp Viên Áo Tím (1969)  
Đoàn Vũ Khỏa Thân (1969)  
Kẻ Thù Không Mặt (1969)  
Bóng Ma Trên Công Trường 
Đỏ (1969)  
Cạm Bẫy Trên Giòng Chao 
Phya (1969)  
Điệp Vụ Săn Người (1970)  
Bắc Kinh: 72 Giờ Nghẹt Thở 
(1970)  
Sóng Gió Tam Kiều (1970)  
Kẻ Cắp Bà Già (1970)  
Người Đẹp Qui-Tô (1971)  
Đòn Phép Điệp Báo (1971)  
Đêm Loạn Hăm Bua (1971)  
Hận Vàng Ấn Độ (1971)  
Mây Mưa Thụy Sĩ (1971)  

 
 

Em nào đọc các tác phẩm Z28 thời ấy đều chắc lưỡi như thạch sùng khi 
thấy điệp viên hào hoa Tống Văn Bình Z28, ngoài việc được các thiếu 
nữ đẹp xêm xêm « nữ hoàng nội y » yêu điên cuồng con thuồng luồng, 



7 

 

phủi ra không hết , thì toàn xài toàn vũ khí, xe cộ… thuộc loại « hàng 
độc » với những technologie mới ra lò trên thế giới ! 

Đại văn sĩ Kim Dung,  chắc chắn cũng đã lấy cảm hứng từ những thông 
tin có đôi phần gọi là « tưởng tượng » của thời ấy để làm chất liệu trong 
những tác phẩm của mình.  

Những thông tin có phần giả tưởng ngày xưa ấy, theo ý em, đó là về 
những chi tiết trong chiến tranh sinh học !  
 
Trang Wkipedia đã đi một màn định nghĩa như sau : 

Chiến tranh sinh học là không việc sử dụng độc tố sinh học hoặc các tác nhân lây nhiễm 
như vi khuẩn, vi rút và nấm với mục đích giết người, động vật hoặc thực vật hoặc làm con 
người mất khả năng hoạt động, như một hành động chiến tranh.  

Vũ khí sinh học (còn được gọi là "tác nhân đe dọa sinh học" hoặc "tác nhân sinh học") là 
sinh vật sống hoặc nhân bản (vi rút, mà không được coi là vật "sống") sinh sản hoặc tái tạo 
trong cơ thể nạn nhân.  

Chiến tranh côn trùng (côn trùng) cũng được coi là một loại vũ khí sinh học. Loại chiến tranh 
này khác biệt với chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học, cùng với chiến tranh sinh học 
tạo nên NBC, chiến lược quân sự, sinh học và chiến tranh hóa học sử dụng vũ khí hủy diệt 
hàng loạt (WMD).  

Không vũ khí nào trong số này là vũ khí thông thường, mà được triển khai chủ yếu cho tiềm 
năng nổ, chuyển động, hoặc gây cháy của chúng.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_sinh_h%E1%BB%8Dc 

Kết quả của cuộc chiến sinh học là toàn bộ cơ sở vật chất của kẻ thù bị 
ta ta thu được, không mảy may sứt mẻ. Và « phe ta », chẳng  mất cọng 
lông chân nào trong khi toàn bộ kẻ thù bị tiêu diệt ! 

Nói có sách, mách có chứng nha các cụ.  

Trí Hạo Điền (Chi Haotian) – nguyên Bộ trưởng bộ quốc phòng TQ -  
trong The Secret Speech of General Chi Haotian năm 2005   
 
https://jrnyquist.blog/2019/09/11/the-secret-speech-of-general-chi-
haotian/?fbclid=IwAR0mbLEp6TjWRT4QzDu20b-AdYapYUp1ZdBxs-
OhbBdeMn6ffcwL0xi3C7M 

đã nói như sau ; 
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… 

Để giải quyết vấn đề nước Mỹ, chúng ta cần phải vượt lên trên những điều thông 
thường và hạn chế. Trong lịch sử, khi một nước đánh bại và chiếm đóng một nước 
khác, họ không thể giết hết dân chúng của nước bị chinh phục một cách hiệu quả 
bằng gươm hoặc giáo dài, hay thậm chí bằng súng tiểu liên hoặc súng máy.  

Bởi vì không thể giữ được vùng đất rộng lớn mà không duy trì người của mình trên 
vùng đất đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chinh phục nước Mỹ theo kiểu đó, chúng ta 
không thể đưa nhiều người Trung Quốc di cư tới Mỹ. 

Chỉ có thể sử dụng nhũng biện pháp đặc biệt để quét sạch nước Mỹ và sau đó chúng 
ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là lựa chọn duy nhất đối với 
chúng ta. Đó không phải là vấn đề chúng ta muốn hay không muốn. Những biện 
pháp đặc biệt nào chúng ta có thể thực hiện để quét sạch nước Mỹ ?  

Những loại vũ khí thông thường như máy bay chiến đấu, đại bác, tên lửa hay tàu 
chiến không thể làm điều đó; các loại vũ khí huỷ diệt như vũ khí hạt nhân cũng không 
thể làm được như vậy. Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự huỷ diệt với Mỹ 
bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân, cho dù trên thực tế chúng ta vẫn tuyên bố giải 
quyết vấn đề Đài Loan bằng mọi giá. 

Chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không huỷ diệt, nhưng có khả năng giết nhiều người 
chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta.  

(Conventional weapons such as fighters, canons, missiles and battleships won’t do; neither will highly 
destructive weapons such as nuclear weapons. We are not as foolish as to want to perish together 
with America by using nuclear weapons, despite the fact that we have been exclaiming that we will 
have the Taiwan issue resolved at whatever cost. Only by using non-destructive weapons that can kill 
many people will we be able to reserve America for ourselves) 

Công nghệ sinh học hiện đại đang phát triển nhanh chóng, và các loại vũ khí sinh 
học mới được phát minh nối tiếp nhau. Tất nhiên là chúng ta không để lãng phí thời 
gian; trong những năm qua chúng ta đã nắm được khả năng trở thành chủ nhân của 
các loại vũ khí này. Chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu quét sạch nước Mỹ một 
cách hoàn toàn bất ngờ.  

Khi đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Ban chấp hành trung ương Đảng đã sáng 
suốt đưa ra quyết định đúng đắn là không phát triển các nhóm tàu sân bay và thay 
vào đó, tập trung phát triển các loại vũ khí có thể thủ tiêu hàng loạt dân chúng của 
nước thù địch. 

… 

Bản dịch : 
https://thoibao.de/trung-quoc-se-su-dung-vu-khi-sinh-hoc-de-quet-sach-
nuoc-my) 
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Và trong tình cảnh hiện nay thì « Cô Vy » hôm nay, «SARS » hôm qua, 
« Anh Ba » của ngày mai, … chính là những dạng « Tam thi não thần 
đan » xưa với sự lây lan chóng mặt, thời gian ủ bệnh, khó phát  hiện,  
lên đến cả tháng. Và vaccin của những bệnh này, chính là thuốc giải !  

Với đạo quân thứ 5, đông như quân Nguyên,  trên toàn thế giới thì việc 
phát tán nhân tố chết người đó, quá dễ dàng ! 

Về cái vũ khí gọi là sinh học này thì dĩ nhiên, con người đã biết từ lâu 
(https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/vu-khi-sinh-hoc-ra-doi-nhu-the-nao-
4039892-l.html) nhưng tất cả đều bị cấm vì là những vũ khí không quy 
ước bởi tất cả các nước trên thế giới. 
 
Tham khảo nà : 
https://plo.vn/quoc-te/su-kien/virus-corona-dai-su-bac-kinh-o-my-bac-tin-
don-vu-khi-sinh-hoc-888613.html 
 
https://trithucvn.net/trung-quoc/nham-thuy-hong-virus-corona-phu-hop-
voi-dac-trung-vu-khi-sinh-hoc.html 

Nhưng thói đời, cấm là một chuyện nha các cụ. Lới nói không đi đôi với 
việc làm nha. Trong Thánh kinh cũng ghi : « Việc tay trái làm, không cho 
bàn tay phải  biết » ! 

Cứ nhìn cái vụ cấm nhân bản con người thì rõ. Cấm cứ cấm. Em nào 
cũng tự nguyện tự giác nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng lâu lâu có vài 
cụ xì ra « vừa nhân bản thánh công x, lai tạo y, tào lao z… ». Ai làm gì ai 
bi giờ ? Kiểm điểm chút  là chìm xuồng ! 

Theo ý em, những nước lớn đều có « sự chuẩn bị » cho mọi kịch bản 
rồi. Không lẽ đến lúc ta bị phe Ma giáo tấn công bằng những thứ không 
quy ước thì phe ta mới nháo nhào « nghiên cứu thuốc giải » ? Có điều, 
đây là những đề tài thực sự là bí mật quốc gia vậy.  

Gần đây nhất,  hôm trước, bên X vừa hô hào « xé » hiệp ước kiểm soát 
vũ khí chiến lược tầm trung vì  bên Y (chưa kể bên Z, bên W… không bị ràng 

buộc gì cả, phát triển đều đặn bửu bối  này) không tôn trọng hiệp ước. Vài 
hôm sau đã thấy bên X tung ra bửu bối mới ra đối phó rồi.  
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Ở đây cũng vậy. Chắc vì một lý do bất cẩn nào đó của con người, hộp 
Pandora bị mở ra sớm, ngoài  ý muốn (vaccin chưa kịp chế) !  Vũ khí 
tưởng bất ngờ với kẻ địch hoá thành… đại dịch thế giới và bất ngờ cả 
với phe ta ! Gậy ông đập lưng ông trước tiên là vậy ! 

Theo tin em mới nhận được thì  

« Theo các nhà khoa học, virus corona có thể trở thành một bệnh nhiễm trùng không 
bao giờ biến mất và gây ra sự bùng phát bệnh theo mùa giống như cúm. !»  

 
Nhiều nước trên thế giới đang vật lộn với vụ dịch đầu tiên chưa từng có của virus, đã 
khiến khoảng 90.000 người nhiễm và giết chết hơn 3.000 người.Trong khi số các 
trường hợp ở Hàn Quốc, Ý và Iran tiếp tục tăng vọt, thì bệnh có vẻ đang bắt đầu 
được kiểm soát tại Trung Quốc. 

Nhưng giờ đây, theo các nhà khoa học, virus corona có thể không bao giờ biến mất 
hoàn toàn và nó có thể trở thành một căn bệnh hằng năm giống như cảm lạnh, viêm 
phổi và cúm. 

Đây là những bệnh do virus lưu hành mỗi mùa đông, không thể chữa khỏi và mọi 
người thường không phát triển khả năng miễn dịch vì chúng thay đổi thường xuyên. 

Virus corona, cho đến nay đã giết chết hơn 3% số người nhiễm, có thể diễn ra theo 
cùng con đường này và trở thành một căn bệnh bình thường. 

“Nếu bạn nhìn vào các thành viên khác trong gia đình virus corona, là những virus 
đường hô hấp và chúng ta đã biết về chúng trong 50 năm qua hoặc lâu hơn, chúng 
diễn ra theo mùa”, GS John Oxford, Đại học Queen Mary ở London, nói. 

“Chúng giống như cảm lạnh thông thường, mà có lẽ vài nghìn người bị nhiễm vào lúc 
này ở Anh. 

“Liệu Covid-19 có phù hợp với mô hình đó hay không, chúng ta sẽ phải chờ xem 
nhưng tôi đoán là sẽ như vậy”. 

Virus corona hiện gây ra dịch tự duy trì, có nghĩa là nó liên tục lây truyền mà không 
có người tiếp xúc với nguồn lây ban đầu. 

Virus được cho là bùng phát tại một chợ động vật ở Vũ Hán, Trung Quốc, và kể từ đó 
đã tiếp tục lây lan trong dân cư. 

Chừng nào mọi người vẫn tiếp tục đưa virus tới các khu vực mới nhanh hơn các cơ 
quan y tế có thể cách ly những cộng đồng bị nhiễm bệnh, thì virus vẫn sẽ tiếp tục lan 
rộng. 

Khi bệnh trở thành đặc điểm vĩnh viễn của một quốc gia hay khu vực, nó được mô tả 
là bệnh đặc hữu, có nghĩa là nó có tính địa phương ở đó. 
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"Điều này sẽ xảy ra với chúng ta vào một thời điểm nào đó", TS Amesh Adalja, 
chuyên gia về bệnh tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore nói. 

“Đây là bệnh đặc hữu ở quần thể người và sẽ không biến mất nếu không có vắc-xin'. 

Các nhà khoa học trên thế giới đang nỗ lực để thử và phát triển vắc-xin chống lại 
virus, với một số đã được thử nghiệm trên động vật, nhưng đây sẽ là một quá trình 
dài và không chắc chắn. Ngay cả khi thành công, virus vẫn có thể biến đổi và trở nên 
hoàn toàn khác với những gì vắc-xin có thể bảo vệ chống lại. 

Đó chính là trường hợp của cúm, loại virus có rất nhiều chủng mà vắc-xin phải thay 
đổi hàng năm để phù hợp với những chủng dễ gây bệnh nhất cho người vào thời 
điểm đó. Vắc-xin không bao giờ hoàn hảo hoặc có thể mang lại sự bảo vệ đầy đủ. 

Các virus corona được biết là lây lan nhanh hơn vào mùa đông vì chúng có thể tồn 
tại lâu hơn và nhân lên hiệu quả hơn trong thời tiết lạnh và khô – khiến chúng dễ lây 
nhiễm cho người. 

Và bởi vì bán cầu bắc và nam có mùa đông vào những thời điểm khác nhau, nên 
thậm chí một mầm bệnh theo mùa có thể tiếp tục lây nhiễm quanh năm. 

TS William Schaffner, từ Đại học Vanderbilt ở Tennessee, nói: “Chúng ta biết virus 
đường hô hấp hay gây bệnh theo mùa, nhưng không phải luôn như vậy. 

'Người ta hy vọng rằng mùa xuân dần dần sẽ giúp đẩy lùi loại virus này [nhưng] 
chúng tôi không thể chắc chắn về điều đó”. 

Nôm na rằng từ giờ trở đi, dù có vaccin thần hiệu gì đi nữa, toàn dân, 
toàn quân, toàn thế giới phải sống chung với lũ !  

Cái hay trong bài báo này là  Cô Vy,  « ẻm » từ đâu đến, coi như do tự 
nhiên, « được cho là đến từ chợ động vật Vũ Hán ». Huề tiền cả làng !  
 
Nhưng « các nhà  khoa học » trong bài viết này, quên mất một điều là cái 
chợ động vật đó, cái thói ăn nhậu những động vật hoang dã đó, không 
phải  mới …tự phát đây. Mà chắc chắn đã có ….từ lâu ! Rất lâu nữa là 
khác. 
 
Thử đi một đường tìm hiểu về những món ăn xa xỉ thời xưa của Từ Hy 
Thái hậu là đủ rùng mình.  Trong đó, theo bài viết là : 
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«  

… 

Minh chứng cho những sử liệu được chép lại phía trên về sự am hiểu về ẩm 

thực của Từ Hy Thái hậu thì rõ ràng, những món ăn do chính bà nghĩ ra để 

dùng thiết đãi cho các sứ thần phương Tây trong bữa tiệc hoành tráng bậc 

nhất trong lịch sử Trung Hoa vào ngày 23 tháng Chạp năm 1873 phải nói là 

vô cùng đặc sắc. 

 

 Tuy nhiên cũng không kém phần kinh dị như món chuột bao tử sống đại bổ, 

món óc khỉ tươi, hay món sơn dương trùng là lũ hồi sinh ra từ xác loài dê 

Thiên Tân sau khi được ăn Đông Trùng Hạ Thảo, cỏ phương chi - loại cỏ chỉ 

mọc lên vào những năm nhuần ở vùng núi Thái Hoàng, tinh tượng là những 

tai yến to, tốt được nấu với nước nhân sâm và đường Cao Ly, trứng chim 

công quý hiếm. 

 Hay món heo sữa Phúc Châu trước khi đem nấu chỉ cho ăn loại củ quý hiếm 

mọc ở đồi Châu Tịch Xương ». 

(https://khoahoc.tv/chuyen-an-cua-tu-hy-thai-hau-moi-ngay-300-mon-
hon-tram-nguoi-phuc-vu-88776) 

Mà thôi, em cũng chẳng tìm hiểu nhì nhằng cái nguồn gốc Cô Vy từ đâu 
đến nha các cụ.  

Nhiêu khê và cực kỳ đụng chạm.  Theo em thì các chuyên viên các nước 
tiên tiến chắc biết rõ. Nhưng không phải cứ biết là toèn toẹt ra hết đâu. 
Vì có nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, an ninh...bên trong nên nhiều 
khi nói ra, không có lợi cho… « đại cục » !  

Để kết thúc bài này, xin gởi đến các cụ, bài báo về cách chế dung dịch 
rửa tay theo WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) : 

– Cho 8333ml cồn vào bình chứa 10 lít đã chuẩn bị. 
– Tiếp tục cho  417ml oxy già vào bình chứa cồn. 
– Thêm 145ml glyxerin vào bình chứa hỗn hợp trên. 
– Sau khi thêm glyxerin xong, cần tráng bình đong gylxerin bằng nước đun sôi để nguội 
hoặc nước cất. Nước tráng bình sẽ đổ vào bình chứa hỗn hợp 10 lít. 
– Đổ nước cất hoặc nước đun sôi để nguội vào bình chứa hỗn hợp tới vạch 10 lít. Đóng chặt 
nắp bình để tránh cồn bay hơi. 



13 

 

– Lắc đều dung dịch bên trong bình. 
– Chiết dung dịch vừa pha chế sang những lọ nhỏ hơn. Khi chiết xong cần chờ 72 tiếng để 
các loại vi khuẩn trong bình chiết bị tiêu diệt thì mới sử dụng được. 

https://dinhtrongnam.com/cach-pha-che-nuoc-rua-tay-kho/ 


