
Làm Tiến Sĩ Dễ Hơn Học Đại Học 
 
 
Chiều nay dạy xong tôi ghé cafe ngồi nhấm nháp một mình. Bỗng có hai người đàn 
ông đến bàn tôi làm quen. Một người tôi từng gặp ở đâu rồi, còn người kia hoàn 
toàn xa lạ. Cái người có vẻ quen quen ấy biết rõ tôi nên giới thiệu tôi là giảng viên 
đại học rồi giới thiệu người lạ kia: 

- Đây là bạn tôi, rất uy tín, đang muốn tiến thân. Chỉ tiếc là không có bằng đại học. Anh ấy muốn nộp hồ 
sơ học đại học tại chức, thầy giúp đỡ được không? 

Tôi chợt nghĩ đến vụ mua bán bằng giả ở Đại học Đông Đô, nên nói ngay: 
- Uy tín như anh thì làm luôn tiến sĩ, học đại học chi cho mất công? 

Cái người môi giới kia bật cười: 
- Phải có bằng đại học đã rồi mới làm tiến sĩ chớ thầy! 

Tôi cũng bật cười: 
- Không cần đâu. Thời buổi này hãy yên tâm là làm tiến sĩ dễ hơn học đại học. Học đại học mà gặp tôi 

thì trượt là thường. Nhưng làm tiến sĩ thì đậu chắc 100%. Các giáo sư ngồi hội đồng có đủ trình độ 
chấm tiến sĩ đâu mà dám cho anh trượt? 

Nhìn hai ông tỏ ra không hiểu gì, tôi nói thêm: 
- Làm xong tiến sĩ thì làm luôn giáo sư cho oai. Làm giáo sư còn dễ hơn nữa. 

 
Cái ông "rất uy tín" băn khoăn: 

- Tôi nghe làm giáo sư thì phải có trình độ tiếng Anh. Thi viết thì copy hoặc mua luôn chứng chỉ chứ làm 
giáo sư thì nghe nói phải bị thẩm vấn trực tiếp bằng tiếng Anh? 

Tôi nhìn kỹ anh ta. Nhìn khoé mắt biết anh ta còn muốn làm luôn cả giáo sư chứ không chỉ tiến sĩ. Tôi bảo: 
- Càng không phải lo. Giáo sư trong hội đồng chức danh cũng có nghe, nói tiếng Anh được đâu. Anh cứ 

nói tiếng Lào ra tiếng Ý họ cũng nghĩ anh giỏi tiếng Anh và cho đậu luôn. 
Cái người được cho là "rất uy tín" kia tỏ ra ngơ ngác. Anh ta lắc đầu: 

- Nếu không đi học đại học mà mua bằng giả thì tôi sợ đi tù lắm! 
Tôi cũng lắc đầu: 

- Không sao đâu. Người "rất uy tín" như anh chẳng phải vào tù. Mà báo chí đã dọn đường cho rồi. Nếu 
mua phải bằng giả thì cũng giống như mua hàng giả, người mua chỉ là nạn nhân thôi. Khi đã được xác 
định là nạn nhân thì có khi còn được bồi thường đấy chứ! 

 
Nói xong tôi vội vàng đứng dậy và cáo từ. Không biết cái người "rất uy tín" ấy có làm như tôi đã mớm giúp cho 
không?... Hí hí… Hết pàn chiện 
 


