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thÃt ÇÙc. Th‰ là tôi b¡t ÇÀu tìm Ç‰n nh»ng sãn phø tåi 
Geelong xin nhao, cuÓn rún trÈ sÖ sinh Ç‹ tìm cách bi‰n 
chúng thành toàn næng (totipotency). RÃt may cho tôi, 
các bà ÇÀm mang bÀu r¶ng lÜ®ng cho tôi m‡i ngày 2, 3 
bÎt nhau và cuÓn rún, xài không xu‹. Loay hoay mÃy 
tháng vÅn chÜa có k‰t quä gì cho ngÜ©i thì tình c© tôi 
làm cho t‰ bào da cûa con chu¶t sän xuÃt ra insulin 
(cÀn thi‰t cho nh»ng ngÜ©i/vÆt bÎ bÎnh Çái ÇÜ©ng). M¶t 
tác phÄm làm Äu nhÜng thành công. Xin nói rÕ là sáng 
ki‰n cûa Mark. 

Tôi t¿ nghï, chÜa thành công th‰ cÛng tÓt. Nh« mình 
khám phá ra ÇÜ®c, hÃt nÒi cÖm båc triŒu cûa mÃy tay 
b¿ trong ngành t‰ bào phôi, không khéo chúng nó n°i 
giÆn thì phiŠn l¡m. Bu°i chiŠu Mark và tôi khui 
champagne mØng thành công (gi§i hån nhÕ) này thì tØ 
Internet ÇÜ®c tin nhÜ sét Çánh. M¶t nhóm bác h†c 
Trung Hoa, ª ThÜ®ng Häi, nhóm cûa bà Dr. Hui Zhen 
Sheng Çã thành công trong viŒc làm cho t‰ bào cûa 
ngÜ©i l§n trª nên 'toàn næng'. K‰t quä có tØ 2 næm rÒi 
mà các khoa h†c gia Tây phÜÖng 'Çì' mãi không chÎu 
công nhÆn, các báo khoa h†c cÛng tØ chÓi không Çæng. 
CuÓi cùng nhóm cûa bà Sheng Çæng k‰t quä ngay trên 
báo khoa h†c nhà cûa Trung QuÓc (1) vào tháng Tám 
næm nay (2003). Gi§i hàn lâm n°i sóng!  

Bà Bác h†c h† Sheng lÃy nhiÍm s¡c th‹ hay di truyŠn 
tº (DNA genetic materials) cûa nh»ng t‰ bào lÃy tØ da 
dÜÖng vÆt cûa ngÜ©i l§n lÅn trÈ em trai. Bà ta tiêm di 
truyŠn tº cûa ngÜ©i vào nh»ng cái trÙng cûa giÓng thÕ 
(mua tØ New Zealand) Çã lÃy h‰t ru¶t và di truyŠn tº 
cûa thÕ ra. K‰t quä là t‰ bào này 'quên ngay' mình là 
'ngÜ©i l§n' Ç‹ t¿ Ç¶ng phát tri‹n nhÜ m¶t bào thai bên 
trong cái trÙng thÕ. Bà Sheng dùng thû thuÆt Çã thành 
công trong chÜÖng trình 'cloning' con trØu Dolly trÜ§c 
Çây. Bà lÆp låi thû thuÆt phân sinh nói trên cho 2,418 cái 
trÙng thÕ v§i sÓ lÜ®ng t‰ bào ngÜ©i tÜÖng t¿ và có ÇÜ®c 

158 cái bào thai ‘NgÜ©i lai ThÕ’. Ÿ giai Çoån 7 ngày các 
bào thai này bÎ mang ra hûy Çi Ç‹ nghiên cÙu. K‰t quä 
chúng hoàn toàn ngÜ©i nhÜng có mang di truyŠn tính 
Mitochondrial DNA tØ mË thÕ. Trong bài vi‰t bà Sheng 
cho bi‰t bà làm viŒc này giúp cho ngÜ©i bÎ bÎnh cÀn thay 
tim, óc, b¡p thÎt, dây thÀn kinh có th‹ t¿ lÃy t‰ bào cûa 
mình mà làm thành bào thai rÒi tØ Çó kích thích cho 
phát tri‹n thành ph°i, tim chi Çó tùy trÜ©ng h®p và nhu 
cÀu. Không cÀn phäi phá hûy thai nhi cûa ai khác và 
cÛng không cÀn lÃy trÙng tØ Çàn bà. Công viŒc chÌ Ç‰n 
Çó. Quä là chuyŒn nghe nhÜ thÀn thoåi. TÜÖng lai phát 
minh này có h»u ích hay không hiŒn chúng ta và luôn 
cä bà Sheng vÅn chÜa lÜ©ng ÇÜ®c. Kinh PhÆt pháp 
nhÆp môn có dåy vŠ 'ThÆp NhÎ Nhân Duyên'. Vån pháp 
ÇŠu tùy duyên mà h®p, mà tan. Do Çó, các nhà khoa 
h†c gia trong viŒc nghiên cÙu là cÓ tìm cho ra ÇÜ®c cái 
'duyên tÜÖng h®p'. N‰u Çi sai ÇÜ©ng thì có th‹ mÃt tr†n 
ki‰p ngÜ©i mà k‰t quä ch£ng thÃy Çâu! 

Và Çây bài thÖ tôi làm trong nh»ng ngày sejours tåi 
Geelong thÖ m¶ng 

 

Mùa thu Geelong 

ñã bao hôm trong phòng thí nghiŒm 
Tr¡ng tÜ©ng, tr¡ng ánh ÇiŒn bao quanh 
Sáng nay ngoài cºa thu sang 
Mª toang cºa Çón ánh vàng vào tim. 
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Danh saùch caùc cô sôû thöông maïi uûng hoä quaûng caùo
1-  incent Vegetarian  Food Trading 
2-  Trung Taâm daïy keøm Nam Quang 
3-  Australian Stone Ind. Pty. Ltd 
4-  Nelson Bros Funeral Services 
5-  Traàn Trung Keá Toaùn 
6-  Happy Receptions 
7-   Thanh Nhaøn’s Curtain 
8-   OÂng Baø Hoïa Só Löu Caåm Haøng 
9-   B & T Bakery 
10- Nhaø Haøng Mai Thi 
11- Nhaø Thuoác Baéc Yik Sou Tong 
12- Hoïa só Phan Vinh 
13- Tieäm Baùnh Bích Thuaàn 
14-  Nguyeãn Myõ Lyù 

15- K.C Locksmiths 
16- Hoïa Só Anh Kieät 
17- Le & Partners  Lawyers 
18- Khai Trí Books & Music 
19- Tieäm Vaøng Kim Thaûo 
20- Tieäm Vaøng Kim Linh 
21- Best Value 
22- Nhaø Thuoác Baéc Thoaïi Chi Ñöôøng 
23- Nhaø Thuoác Taây Thi Nguyeãn 
24- Huû Tieáu Mì Traø Vinh 
25- Thanh Thieân Quality Groceries 
26- IGA Everyday Supermarket 
27- Ngoïc Minh Travel Agent 

28- Tieäm Hoa Töôøng Vi 
29- Thaønh Phaùt Supermarket 
30- Ming Ming Gift Shop 
31- Nhaø Thuoác Taây Thoâng Hieáu 
32- Felix Optometrist 
33- Tieäm vaøng Kim Nguyeân 
34- Countrywide Travel – Footscray 
35- Emvi/ Unisexhair & Beauty 
Salon 
36- Nha Só Traàn An & Leâ Dieäu Taâm 
37- Tieäm Vaøng Kim Ngoïc 
38- Hoøa Hôïp Central Travel 
39- Tieäm Baùnh Thaéng Lôïi 
40- Tieäm Hoa Myõ Traân 


