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..Hoâm nay anh vui laém 
Bôûi naéng nay laïc quan 

Bôûi muûa xuaân töôi thaém 
Ñang ñeán khaép nhaân gian..… 

 

Moät buoåi saùng thaùng saùu, trôøi naéng 
ñeïp, Chöông töï nhieân nhôù ñeán boán 

caâu thô maø chaøng ñaõ saùng taùc töø laâu laém. 
Boán caâu thô trong moät baøi thô raát giaûn 
dò, chaøng vieát khi ôû beân Dieãm, chaøng 
cuõng khoâng nhôù vaøo khoaûng thôøi gian 
naøo cuûa naêm. Chaøng coù moät trí nhôù raát 
toài, vaø vôùi böôùc ñi cuûa thôøi gian, caùi trí 
nhôù ñoù laïi caøng trôû neân teä haïi. Theá 
nhöng trong chaøng vaãn ñoïng laïi nhöõng 
xuùc caûm dòu daøng thô thôùi cuûa nhöõng 
phuùt giaây thaàn tieân luaân löu giöõa caùc teá 
baøo, vaø chaøng vaãn coøn coù theå nhôù ñöôïc 
vaøi caâu ñaây ñoù trong nhöõng baøi thô maø 
chaøng ñaõ ñoïc ñöôïc hoaëc töï saùng taïo ra. 
Phaûi chaêng vì vaäy maø thi ca vaãn coù moät 
choã ñöùng cao quyù trong ñôøi soáng con 
ngöôøi, duø raèng nhaø thô chaúng bao giôø coù 
theå töï nuoâi soáng ñöôïc nhôø tinh chaát cuûa 
tim oùc mình traûi ra treân trang giaáy? 

Veà phaàn Chöông, chaøng khoâng muoán 
laø nhaø thô, ôû caùi nghóa moät ngheà kieám 
soáng. Chaøng laøm thô hoaøn toaøn vôùi tính 
caùch taøi töû, vaø chæ laøm khi caûm höùng ñaõ 
ñeán traøn ñaày trong hoàn chaøng. Nhö baøi 

thô maø Dieãm ñaõ gôïi höùng cho chaøng, vaøo 
luùc naøo nhæ? 

Duø sao, khi boán caâu thô bình thöôøng 
nhö lôøi noùi ñoù chôït ñeán vôùi Chöông 
khoâng bieát vì duyeân côù gì, thì chaøng vaãn 
laïi coù caûm töôûng nhö chuùng vöøa ñöôïc 
saùng taùc xong, ngay buoåi saùng nay, taïi 
caên phoøng naøy, khi nhìn qua cöûa soå ra 
aùnh naéng mai vaøng töôi traûi chan hoøa 
treân nhöõng laù caây non vaø treân bôø töôøng 
queùt voâi vaøng ñaõ troùc lôû cuûa moät caên nhaø 
coå. Chaøng caûm thaáy ñaëc bieät thích thuù, vì 
caùi yù nghó cho raèng caùi töù thô cuûa chaøng 
cuõng môùi meû töôi maùt nhö chính aùnh 
naéng hoâm nay, cuõng hieän höõu nhö chính 
giaây phuùt naøy, vaø Dieãm cuõng vaãn ôû 
trong chaøng ñaèm thaém nhö khi chaøng laàn 
ñaàu tieân vieát leân boán caâu thô ñoù, trong 
moät caûm höùng naøo, bao giôø, chaøng cuõng 
khoâng coøn nhôù nöõa. 

Hoâm tröôùc, moät oâng chuù hoï cuûa 
Chöông ngoaøi Haø Noäi vieát thö vaøo, coù göûi 
lôøi thaêm vaø hoûi chaøng “bao giôø xaây döïng 
vôùi coâ Dieãm”. Chaøng hôi söõng, roài chôït nhôù 
ra vaø mæm cöôøi. Chaøng ñaõ bao giôø taâm söï 
vôùi oâng veà chuyeän naøy ñaâu nhæ? AØ ñuùng roài, 
chaøng ñaõ keå cho oâng nghe veà böõa aên moät 
mình beân Hoà Taây moät buoåi chieàu muøa xuaân 
maùt laïnh, khi chaøng coøn ñang ôû thaêm oâng 
ngoaøi aáy, caùch ñaây ñaõ gaàn hai naêm roài. OÂng 
giaø theá maø tinh. Nhöng maø chaéc chaøng seõ 
khoâng traû lôøi ñöôïc oâng veà ñieåm naøy. Bieát 
noùi laøm sao nhæ? Chuù ôi, oâng giaø cuûa naøng 
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khoù laém. OÂng aáy ñaõ noùi thaúng vôùi chaùu raèng 
chaùu laø con ngöôøi mô moäng vieån voâng, 
khoâng laøm sao coù theå lo toan baûo boïc noåi coâ 
Dieãm dieãm kieàu cuûa oâng aáy ñaâu. OÂng aáy 
noùi: “Ñôïi bao giôø toâi cheát ñi seõ hay. Chöù maõ 
anh thì toâi khoâng bao giôø chaáp nhaän. Dieãm 
cuûa toâi ñaâu coù phaûi ñeå cho baát cöù ai.” Dieãm 
“cuûa oâng aáy”. Laï chöa! 

Theá nhöng chaùu khoâng thay ñoåi 
ñöôïc, chuùù aï. Chaùu cuõng vaãn seõ lô tô mô 
nhö hoài naøo ñeán giôø. Vaø chaùu cuõng 
chaúng mong oâng aáy cheát nöõa. Caùi thöù 
khaùt khao voïng ñoäng ñoù, chaùu ñaõ ñeå laïi 
sau löng. Moãi ngöôøi coù moät tuoåi trôøi. 
OÂng aáy cuõng vaäy thoâi. Chæ coù ñieàu chaùu 
vaãn chöa hieåu vì sao caùi tình cha con laïi 
coù theå gaén boø kyø cuïc ñeán theá. Vôï oâng ta 
qua ñôøi töø khi Dieãm coøn laø moät coâ beù, vaø 
oâng ñaõ ñaët heát tình thöông vaøo coâ gaùi 
röôïu, töôûng nhö treân ñôøi naøy khoâng coøn 
caùi gì ñaùng keå nöõa. OÂng sôï khi Dieãm laáy 
choàng thì oâng seõ coâ ñôn hiu quaïnh, luûi 
thuûi moät thaân trong caên nhaø troáng roãng. 

Chöông hieåu noãi khoå taâm cuûa Dieãm. 
Vaø chaøng hoaøn toaøn thoâng caûm. OÂng giaø 
chæ coù moät mình naøng. Moät ngöôøi ôû caùi 
ñoä tuoåi aáy maø coù caûm giaùc bò boû rôi thì 
ñôøi soáng coù leõ laø ñòa nguïc. Giaù nhö ôû 
phöông Taây thì ngöôøi ta ñaõ ñaåy oâng ta 
vaøo vieän döôõng laõo, maëc ra sao thì ra. 
Theá nhöng oâng laïi ôû Vieät Nam, maø Dieãm 
thì laïi laø moät coâ gaùi Vieät Nam toaøn haûo, 
vaø Chöông caøng yeâu quyù naøng hôn cuõng 
vì ñöùc tính hy sinh khoâng bôø beán ñoù. 

Coù nhöõng laàn, trong nhöõng buoåi ñi 
chôi vôùi nhau, giöõa luùc ñang aâu yeám, 

giöõa luùc hai ngöôøi ñang ngaây ngaát trong 
nieàm vui tieân caûnh, ñoät nhieân Dieãm traàm 
haún neùt maët laïi roài noùi vôùi Chöông, 
gioïng taàn ngaàn: “Thoâi anh laáy vôï ñi!” 
Chöông ngôõ ngaøng. Chaøng khoâng chôø 
ñôïi moät caâu noùi nhö theá trong nhöõng 
khung caûnh aáy. Ñaøn baø thaät khoù hieåu. Vaø 
sau moät thoaùng phaân vaân, chaøng nhuû 
thaàm, laøm sao anh coù theå laáy vôï ñöôïc haû 
em, khi em coøn ôû beân anh, khi em chöa 
coù ai khaùc trong traùi tim thanh khieát. 
Nhöng chaøng ñaõ khoâng noùi ra ñieàu ñoù 
vôùi naøng. Veà sau naøy Chöông môùi hieåu 
ra, Dieãm khoâng bao giôø nôõ töø boû ngöôøi 
cha trong nieàm coâ quaïnh, duø caùi tính ích 
kyû cuûa oâng ñaõ trôû thaønh gaàn nhö beänh 
hoaïn. Theá neân, duø naøng yeâu Chöông tha 
thieát, maø chính bôûi vì naøng yeâu chaøng 
tha thieát, naøng khoâng muoán chaøng phaûi 
raøng buoäc vôùi naøng vì caùi nghòch caûnh 
maø naøng khoâng theå rôøi boû ñöôïc, vì 
nhöõng nhieäm vuï maø naøng khoâng theå 
khöôùc töø. Dó nhieân laø naøng khoâng bao 
giôø mong cho oâng giaø cheát ñi ñeå naøng 
ñöôïc töï do xaây döïng haïnh phuùc cho 
rieâng mình. Ñaõ ñaønh, khi yeâu cuoàng 
nhieät, ngöôøi ta coù theå baát keå ñeán moïi thöù 
khaùc treân ñôøi. Theá nhöng Dieãm coù quaù 
nhieàu nhaân aùi ñeå coù theå nghó ñeán, duø chæ 
trong moät giaây, moät caùi gì baát nhaãn nhö 
caùi cheát cuûa ngöôøi cha giaø maø naøng 
thöông xoùt toäi nghieäp. Maø khoå thay, 
trong caùi thôøi ñaïi vaên minh naøy, nhöõng 
ngöôøi giaø thöôøng soáng raát dai. Coù khi caû 
vaøi chuïc naêm qua ñi maø nhöõng ngöôøi 
laåm caåm luù laãn ñoù vaãn chöa ñeán soá cho. 
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Maø ñôïi hai ba chuïc naêm thì Chöông cuûa 
naøng seõ ra sao? Chaøng coù nhöõng nhu caàu 
bình thöôøng cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng, vaø 
cuõng caàn coù moät toå aám ñeå vun ñaép. Ñoøi 
hoûi chaøng chæ rieâng cuûa naøng thì thaät voâ 
lyù vaø ích kyû. 

Dieãm ñaõ suy nghó raát nhieàu vaø raát 
lung veà chuyeän naøy. Naøng ñaõ phaûi traûi 
qua nhöõng côn daèng xeù ñoøi ñoaïn taâm 
can, vaø roài cuoái cuøng naøng cuõng vaãn 
phaûi noùi ra yù nghó cuûa naøng vôùi chaøng, 
duø noù coù traùi haún vôùi öôùc muoán saâu kín 
trong naøng. May sao, laàn naøo Dieãm ñeà 
caäp ñeán chuyeän naøy thì Chöông cuõng gaït 
sñi, baûo chaøng seõ saün saøng ñôïi naøng, 
chaøng chöa coù gì voäi vaõ. Chöông vaãn laø 
moät con ngöôøi laïc quan. Vaø ngöôøi laïc 
quan ñöôïc ñònh nghóa nhö theá naøo nhæ? 
Chöông mæm cöôøi nhôù laïi moät laàn, chaøng 
ñaõ ñoïc ñöôïc trong moät cuoán truyeän vui 
nöôùc Anh, ngöôøi ta ñònh nghóa ngöôøi laïc 
quan laø moät ngöôøi ñang troâng mong laáy 
vôï, vaø ngöôøi bi quan laø ngöôøi laïc quan 
sau khi ñaõ laáy vôï roài. Vaø chaøng ñaõ mæm 
cöôøi hoûi naøng, vaäy em muoán anh laø 
ngöôøi laïc quan hay ngöôøi bi quan hôû 
Dieãm? Naøng ñaõ cöôøi. OÂi tieáng cöôøi cuûa 
naøng, tieáng cöôøi ngöng ñoïng thôøi gian, 
aâm vang trong chaøng nieàm vui baát taän. 

Hoâm nay anh vui laém….. 
Coù tieáng ríu rít ngoaøi cöûa soå. Moät ñoâi 

chim seû ñang noùi chuyeän vôùi nhau treân 
sôïi daây ñieän daêng töø ngoaøi ñöôøng vaøo 
caên nhaø coå. Chuùng coù gì vui theá? Hình 
nhö luùc naøo chuùng cuõng vui ñöôïc. 
Chuùng thuoäc loaïi laïc quan, duø ñaõ coù ñoâi. 

Khoâng hieåu sao Chöông laïi nghó chuùng 
laø moät caëp vôï choàng chöù khoâng phaûi laø 
beø baïn. Chöông thích nghe tieáng chim ríu 
rít, vì noù gôïi cho chaøng gioïng noùi cuûa 
Dieãm. Gioïng naøng cuõng vui veû töôi taén 
nhö tieáng chim vaäy. Vaø ñoâi maét naøng 
cuõng naâu vaø tinh anh nhö hình aûnh ñoâi 
chim seû ngoaøi kia. Chöông ñaõ goïi naøng 
laø con chim seû cuûa chaøng. Chim seû thoâi. 
Chaúng caàn nhöõng n thöù kieâu sa nhö hoïa 
mi, sôn ca, hoaøng yeán. Bình thöôøng maø 
gaàn guõi. Ñoù laø ñieàu Chöông öa thích. Ñoù 
laø “gout” cuûa chaøng. 

Dó nhieân Dieãm cuûa Chöông khoâng 
phaûi laø moät con chim seû, maø laø moät con 
ngöôøi, vaø laïi laø moät ngöôøi con gaùi coù 
hieáu. Theá môùi phöùc taïp vaán ñeà. Chæ coù 
con ngöôøi môùi coù laém vaán ñeà. Vaø vaán ñeà 
cuûa con tim laø moät trong nhöõng vaán ñeà 
nhöùc nhoái nhaát, gay caán nhaát, khaån baùch 
nhaát maø con ngöôøi ñaõ töï ñaët ra cho 
mình. Khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân khi 
ñaõ coù bieát bao nhieâu ngöôøi ñieân loaïn vì 
traùi tim röôùm maùu. Cuõng ñaõ coù nhöõng 
laàn Chöông töôûng mình seõ ñieân leân vì 
Dieãm, vì caùi guùt maéc maø chaøng khoâng coù 
khaû naêng thaùo gôõ trong quan heä ñoái vôùi 
naøng. Vaø dó nhieân laø Dieãm coøn khoán ñoán 
hôn caû chaøng nöõa kia. “Nhieàu luùc thaàn 
kinh caêng thaúng, em töôûng laø em coù theå phaùt 
ñieân leân ñöôïc…”: Ñaõ coù laàn Dieãm vieát cho 
chaøng nhö theá, khi hai ngöôøi ñoàng yù taïm 
xa nhau. Naøng voán laø con ngöôøi noàng 
nhieät, vaø chæ coù caû moät truyeàn thoáng Ñoâng 
phöông keùo daøi hôn maáy ngaøn naêm  môùi 
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coù theå giöõ naøng ñöôïc ôû trong möùc ñoä kieàm 
cheá an toaøn duø khaù mong manh. 

Duø sao, khoâng hieåu do ñaâu, caû hai 
cuõng vaãn vöôït qua ñöôïc moïi côn thöû 
thaùch gian nan, vaø möôøi maáy naêm qua 
roài, vaãn giöõ öôïc tình yeâu ñaèm  thaém 
thieát tha nhö buoåi ban ñaàu. Nhöõng kinh 
nghieäm soùng gioù ñaõ daïy cho Chöông tinh 
thaàn traàm tónh, vaø chaøng ñaõ hieåu ra raèng, 
nhöõng töông quan taâm thöùc chaúng qua laø 
duyeân nôï ba sinh caû. Nôï cuûa Dieãm ñoái 
vôùi oâng boá coøn daày, vaø duyeân cuûa naøng 
ñoái vôùi chaøng coøn ñaèm thaém, duø thôøi 
gian coù qua ñi, duø möa naéng ñaõ phoâi 
pha nhöõng thöïc theå vaät chaát cuûa nhaân 
theá, nhö nhöõng moùn quaø maø hai ngöôøi 
ñaõ taëng nhau trong suoát cuoäc tình. 

.. Hoâm nay anh vui laém 
Bôûi naéng ñaày laïc quan.. 

 
Coøn gì nöõa nhæ? Phaûi roài, chaøng coøn 

nhôù ñöôïc theâm moät ñoaïn nöõa, duø teân baøi 
thì chaøng ñaõ laïi queân roài: 

Bôûi anh mô veà em 
Vôùi thaät nhieàu vui söôùng 
Bôûi naéng vaøng raát aám 

Söôûi hoàn anh huy hoaøng….. 
 

Tôø giaáy maø chaøng laàn ñaàu tieân vieát 
leân nhöõng doøng chöõ ñoù, baây giôø haún ñaõ 
uùa maøu. Nhöng tình yeâu cuûa chaøng vaø 
Dieãm thì khoâng heà xöa cuõ. Noù vaãn huy 
hoaøng nhö aùnh naéng nhieät ñôùi saùng nay, 
vaãn treû rung nhö tieáng ñoâi chim seû hoùt, 
vaãn thaân yeâu gaàn guõi nhö Saøigoøn muoân 
thuôû cuûa hai ngöôøi. 

Dieãm ôi, chuùng mình vaãn coù lyù do ñeå 
maø vui em nhæ? 

Vaø thöa chuù, vaâng, chaùu seõ laáy Dieãm 
thoâi, duø nhö ngöôøi ta noùi, laáy vôï roài thì 
seõ laïi heát laïc quan. Nhöng bi quan ñöôïc 
vôùi Dieãm ôû keà beân, ñaàu goái tay aáp, huùt 
laáy laøn moâi ngoït ngaøo nhö huùt röôïu 
quyønh töông töø chieác cheùn hoàng soùng 
saùnh aân tình, thì cuõng söôùng caùi ñôøi, 
phaûi khoâng thöa chuù? 

CAÛM ÑEÀ cuûa CÖÏ VUÕ 
“CHEÙN QUYØNH THAÙNG SAÙU” 

Hoâm nay anh vui laém 
Ngaøy mai anh laïi buoàn 

Cuoäc ñôøi laø nhö theá 
Naéng choùi laïi möa tuoân. 

Sao toâi hay phaûn baùc 
Nhöõng mô moäng yeâu ñôøi 
Cuûa anh chaøng Kim-Vuõ 

Vieát toaøn chuyeän ñeïp töôi. 

Khi yeâu nhau tha thieát 
Thì coù nghó gì ñaâu 

Chæ hai ngöôøi treân heát 
Chæ coù hai maùi ñaàu? 

Cheùn quyønh vaøo thaùng saùu 
Noùng böùc laém baïn ôi! 
Tröa heø maø naâng cheùn 

Thì heát caû yeâu ñôøi! 

Theá môùi bieát aùi tình 
Laø caùi gì muø quaùng? 
Laø aûo giaùc lung linh? 
Laø caùi gì quaù ñaùng? 

 

KIM VUÕ 
(San Jose, California) 

 



 

Biến Cố Đầu Tiên "Nhưng tui với bạn đâu phải là vợ 
chồng, mà lo!"  

"Tui cũng còn nhớ, hồi đó, có lần Ty 
mít ướt khi thấy tui bị thằng khùng khi 
không đánh một bạt tai xững vững. Kể ra, 
Ty cũng thương tui đó chớ!"  

VI KHUÊ 

C 
  
uối cùng, tôi đã vào được nước Mỹ, 
cùng với chồng tên Nguyễn Văn Thôi. 

Gia đình "nó" lo chuyện xoay xở, giấy tờ; 
còn tôi thì có cái "diện con lai." Dù là được 
đưa tới thành phố nhỏ Oklahoma với cái 
phi trường đìu hiu buồn bã, tụi tôi cũng 
mừng húm! 

Tôi làm thinh. Nó lại nói:  
"Dù gì đi nữa, cũng ráng mà đối xử cho 

ra vợ chồng, đừng để người ta biết thì nguy 
đa! Biết chừng mô mai sau thành sự thật 
thì... mình cũng đâu có gian dối gì mà sợ!"  

Tôi cười khúc khích:  
"Mai sau thành sự thật... nói nghe 

sướng dữ a! Thôi, để ráng, để ráng..." Đến nơi là có ngay nơi ăn chốn ở, chỉ 
còn ngồi mà chờ được gọi đi nhận việc: tôi, 
chân bồi bàn tại một quán ăn trưa của người 
Việt; "nó," chân chùi nhà tại tòa cao ốc 9 
tầng vĩ đại nhất của thành phố. Thế cũng 
mãn nguyện rồi. 

Sau vài tháng. Nó đi làm janitor từ lúc 
7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đi học tiếng 
Anh từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối; tôi đi 
làm waitress từ 11 giờ trưa đến 9 giờ tối, 
về, đi học liền Anh ngữ từ 10 giờ tối đến 12 
giờ đêm, hầu như chẳng bao giờ thấy mặt 
nhau cả. Đôi khi, vào khoảng giữa đêm, nó 
đằng hắng xem tôi thức hay ngủ, rồi liều 
mạng cất tiếng:  

Một hôm, nó bảo:  
"Ty nè, ở khu nhà con lai này, ai cũng 

trầm trồ Ty hết, bà già trong văn phòng và 
mấy tên tóc quăn tít cứ vỗ vai tui nói "vợ 
mày xinh quá," làm tui bực mình hết sức."  "Ty à, thành phố này nhỏ quá ha, đúng 

là khỉ ho cò gáy! Nghe nói người Việt ít 
lắm mà sống rải rác lắm, buồn quá!"  

"Ờ... thì trên giấy tờ là vợ chồng chớ sao, 
nhưng thật ra... bồ đừng có quên nghe!"  

"Có quên gì đâu... nhưng, thấy Ty diện 
áo đầm người ta cho vào, trông đẹp quá, 
sang quá, tụi nó cứ đi qua đi lại..."  

Tôi nghe, ừ hử, rồi buồn ngủ quá, thiếp 
luôn, khi thức dậy thì nó đã gấp nệm trải 
dưới đất (thảm) qua một bên, và đi làm rồi. 

"Thì kệ xác nó. À, Thôi à, tụi mình 
quen nhau hồi đang học lớp 8, sau đó Thôi 
đi đâu mất tiêu, còn tui học tới lớp 11, nửa 
chừng phải bỏ để về ngồi chợ xép kiếm 
tiền, hồi đó khổ quá ha!"  

  
hứ bảy nọ, bà chủ quán nhìn tôi, cười 
cười: "Nè Ty, có một ông Mỹ hẹn, 

xin gặp Ty vào lúc 7 giờ tối đấy. Độc thân, 
rất đẹp trai. Nói đã thấy Ty vài lần ở đây 
rồi. Ngó bộ cảm rồi đó!"  

T

"Ừ, hồi đó khổ quá, gạo không có mà 
ăn, tui bị lôi cổ về làm lơ xe đò để phụ gia 
đình nuôi em, có học hành gì thêm nữa đâu. 
Thế là chữ nghĩa có phần thua bà rồi. Đàn 
ông mà thua đàn bà về chữ nghĩa thì..."  

"Nhưng em đâu có biết tiếng nhiều để 
nói chuyện với ổng!" 
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Kính Tiễn Hương Linh 
Hà Thúc Tiên Sinh 

 
Kính bút đôi hàng gọi tiếc thương 
Tiễn người về Tịnh độ thanh lương 

Hương lô ba cõi xinh nguồn cội 
Linh thể ngàn thu đẹp cúng dường 

Hà hán*  tỏ vầng trăng tánh bụt 
Thúc trang thơm giọt nước cành dương 

Tiên hài cửu phẩm vui tiên hạc 
"Sinh ký tử quy" vẹn đạo thường 

 

Vi Khuê  
kính bút 

*Hà hán: sông Ngân 
 
 

Rồi, ông ta đến, còn trẻ, và quả nhiên, 
đẹp trai! Và trời ơi, ông ta nói với tôi, bằng 
tiếng Việt, rất sõi:  

"Cô Betty! tôi là một đứa con lai, mồ 
côi cha mẹ, đã được bốc đi từ cô nhi viện, 
trên chiếc phi cơ rời Saigon, khi South 
Vietnam sắp mất vào tay cộng sản năm 
1975. Tôi có tên Việt Nam là Lê Tâm, tên 
Mỹ là Lee Biddle."  

"Em tên là Betty."  
"Tôi biết rồi mà! Betty, Betty, cho tôi 

cầm tay cô đi. Tôi là con nuôi một gia đình 
Mỹ, tôi lớn lên ở đây, và tốt nghiệp kỹ sư ở 
đây. Tôi không tìm được cha mẹ, nhưng đã 
thề sẽ lập gia đình với một người mang hai 

dòng máu Việt – Mỹ như tôi. Tôi chờ mấy 
năm, bây giờ mới gặp. Betty!"  

Tôi nói vu vơ: "Sao ông nói tiếng Việt 
giỏi vậy?"  

"Cha mẹ nuôi tôi đã tìm cách cho tôi học 
nói và viết tiếng Việt từ khi tôi mới 5 tuổi..."  

"Người Mỹ tốt quá, ông hả?"  
"Cô gọi tôi là Ly – L E E – nhé..." 
Ngay tối hôm ấy, khi tôi về đến nhà thì 

đã thấy Thôi ngồi ở ghế, rầu rĩ:  
"Tự nhiên tôi thấy nóng ruột quá, nên 

xin về sớm."  
Tôi cười: "Bộ nhớ tui hả?"  
Thôi ứa nước mắt, và, cuối tuần ấy, 

chúng tôi đi shopping với nhau. Về phần 
Lee, chàng vẫn đến quán thăm tôi mỗi 
chiều thứ bảy, rồi trả khá nhiều tiền cho bà 
chủ, không nói chuyện tìm vợ... 

  
Sáng thứ tư, 19 tháng Tư năm 1995, 

lúc 9 giờ, một tiếng nổ long trời lở đất làm 
tôi giật bắn người, thức dậy. Lát sau, nghe 
la lên: "Nổ ở tòa building cao nhất, tan nát 
hết rồi?" Tôi mở cửa sổ nhìn về phía ấy, 
thấy khói đen lửa đỏ mù đặc trời mây. Thôi 
làm việc ở đó. Nếu không phải là đã chết, 
tại sao không về? Không gọi? Hôm sau, tôi 
gọi ra tiệm xin nghỉ việc ba ngày, không 
nói lý do. 

Sau khi đến tiệm không gặp tôi, Lee 
tìm đến nhà. "Betty, Betty, có chuyện gì 
vậy?" "Chồng tôi đã chết trong tai nạn ở 
đó!" Tôi chỉ tay về phía cao ốc. 

 
Đó là ngày thứ một trăm từ khi tôi đến Mỹ. 
 

VI KHUÊ (Virginia) 
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ĐÔI BÀN TAY 
 

Hoàng Dung 
 
Tôi có đôi bàn tay to lớn khỏe mạnh 
Trong một thân hình cao lớn khoẻ mạnh 
Tôi dùng nó để bảo vệ tổ quốc tôi 
Tôi dùng nó để ôm ấp vợ con tôi 
Tôi thậm chí dùng nó đánh đấm bạn bè tôi        
Tôi rất vui mừng và hãnh diện 
Tôi còn rất trẻ 
Chỉ mới hai mươi bảy tuổi thôi 
Tôi có ý định 
Ôm cả vũ trụ này bằng đôi bàn tay 
Tôi có ý định 
Dùng đôi bàn tay tôi 
Đưa tất cả tương lai và sự nghiệp tôi 
Lên đến tột đỉnh vinh quang 
 
Vậy mà…… !!!!!! 
 
Hôm đó ở chiến trường Bù-Đóp. Trong 
chuyến công tác như hàng ngàn  chuyến 
công tác trước đây. Tôi bỏ người xuống, tôi 
bốc người lên ở những nơi dầu sôi lửa 
bỏng. Bỗng đâu một trái “phòng không 23 
mi-li-mét” bay thẳng vào bình xăng bốc 
cháy, ngọn lửa phừng phừng. Cả chiếc H34 
tôi đang lái chìm trong biển lửa. Chỉ còn 
thấy cánh quạt phía trên quay tít. Lửa táp 
vào đôi tay tôi, lửa táp vào mặt tôi, lửa táp 
vào chân, tôi vội kéo cái kính trên nón bay 
xuống để bảo vệ cặp mắt mà lông mi và 
lông mày chỉ còn một ít cong queo. Đâu 
đâu cũng là lửa. Lúc đó tôi nghĩ “thế là 
xong, thế là hết”. Xong như trăm ngàn 
chiến hữu của tôi hằng ngày bỏ thây nơi 

chiến trường. Có thây còn nguyên vẹn. Có 
thây đã cháy tan. Có thây không còn ra hình 
thù gì nữa. Còn tôi… Còn cái thây của tôi 
đây… Một chốc nữa thì nó sẽ ra như thế 
nào nhỉ… Bản năng sinh tồn của tôi bỗng 
vùng lên… Với bàn tay lửa đang cháy 
phừng phừng, tôi đẩy cái cần lái. Chiếc trực 
thăng chúi mũi xuống. Tôi lại gạt ngang cái 
cần lái. Chiếc trực thăng chui vào đám rừng 
thưa. Cánh quạt đang quay tít, chém đứt tất 
cả cây cành chung quanh, bánh xe tông vào 
các thân gỗ gãy rời, chỉ còn thân con tàu 
trườn tới đâm sầm vào một gốc cây lớn rồi 
dừng lại. Không biết bằng cách nào, tôi đã 
chồm phắt dậy, bật khỏi chiếc ghế cũng 
đang bốc cháy, và phóng ra khỏi biển lửa. 
Toàn thể con người tôi như bó đuốc đang 
bốc cháy phừng phừng. Tôi lăn càn xuống 
mặt đất, nơi cỏ ban mai còn đọng sương, để 
mong dập tắt ngọn lửa đang nướng tôi… 
như nướng bắp. Tất cả áo quần tôi đều cháy 
rụi. Những chiếc fermeture bằng đồng trên 
bộ đồ bay, nóng bỏng, dính chặt vào da thịt 
tôi như những con rết dài… Bỗng tôi thấy 
một chiếc trực thăng khác đang sà xuống. 
Có hai đồng đội nhảy vội xuống dựng tôi 
đứng dậy, nhấc tôi lên. Tôi phóng lên chụp 
vội lấy cái tay cầm bên cạnh cửa trực thăng. 
Nhưng… tôi bật ngửa, rơi trở xuống mặt 
đất. Tôi ngạc nhiên khi sự việc xảy ra bất 
ngờ như thế. Quái lạ. Tôi nhớ tôi đã chụp 
lấy và nắm rất chắc cái tay cầm bên cạnh 
cửa của chiếc trực thăng đang bay lơ lửng. 
Tôi ngước lên nhìn vào cái tay cầm… thảng 
thốt… tự hỏi tại sao tôi đang té ngồi dưới 
đất mà đôi bàn tay của tôi còn bám chặt lấy 
cái tay cầm bên cánh cửa. Vậy nghĩa là 
sao… Tôi chưa kịp… Mà cũng không có đủ 
thì giờ để nghĩ đến tại sao đôi bàn tay của 
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 tôi lại còn bám chặt vào cái tay cầm như thế. 
Đồng đội của tôi đã lại một lần nữa nhấc 
bổng tôi lên, lần này chính xác liệng tôi lọt 
thỏm vào trong lòng chiếc trực thăng. Họ 
phóng theo khi chiếc trực thăng đang từ từ 
bốc lên cao... Họ quơ vội lấy chiếc mền 
chùm lên tôi. Tôi không còn biết gì nữa … 
Đôi bàn tay của tôi ngoài kia chắc hẳn vẫn 
đang còn bám cứng lấy cái tay cầm bên cánh 
cửa lên xuống của chiếc trực thăng… 

 
 
  

ÑOÂNG VEÀ 
 

Ñoâng veà tuyeát giaù tung bay, 
Xoøe tay da nhaùm, maét cay maù hoàng 

 Meânh moâng aûo moäng chôø troâng, 
Hoàng Dung Vieát lôøi taâm söï ñoâi doøng quaån quanh. 

    05/10/2008   
Vì yeâu gioït naéng long lanh,   

Bôûi yeâu soùng bieån naéng hanh vuøng trôøi 
Yeâu traêng, tieáng haùt ru hôøi, 

Vang leân khuùc nhaïc beán ñôøi nuùi soâng. 
 

AÂm thaàm nöôùc chaûy maïch loøng, 
Ngöôøi thöông bieàn bieät giaác moøng ñeâm qua 

Khueâ phoøng moät boùng xoùt xa, 
Chuyeán ñoø ñi ngöôïc löôùt qua beán saàu. 

 
Ñoâng veà tuyeát giaù traéng maøu, 

Giaác hoà ngaây daïi doøng chaâu ñaõ thöøa 
Moäng traêng vaøng boùng tình xöa, 

Gioù ñoâng thaám laïnh vaûi thöa goái ñaàu. 
QUA ÑOÀI TRINH NÖÕ 

 truyeän daøi chieán tranh taùi baûn laàn thöù 
nhaát cuûa THAÛO NGUYEÂN. 456 trang.  

AÁn phí $22 Myõ kim.  Lieân Laïc 
<thaonguyen4780@yahoo.com> 

HOAØNG BAÏCH MAI 
 
  



 

BÀI  THƠ Mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? 
Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm? 

TÌNH  ĐẦU  NĂM  
Em giận hờn anh bao lần rồi em nhỉ?  

Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư? -1 CHO EM YÊU DẤU 
  

Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhi? Muôn vì tinh tú đều quay đầu 
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày? chầu về phương Bắc. 

 Ngàn con sông dài đều vươn mình 
Ôi! Những ngày buồn lâu tựa thiên thu. chảy về biển Đông. 

Còn những ngày vui thì qua rất vội. “Vọng mỹ nhân hề, thiên nhất phương” (1) 
Trong một đời người. Lòng anh như hoa hướng dương, 

Một kiếp phù du! Trăm phương, đổ lại một phương mặt trời. 
 Em yêu dấu ơi! 

Taï Quang Trung  
-2 HỎI EM YÊU DẤU (Virginia) 

 
Chú thích (1): Thơ Lý Bạch  -  Trung Quốc Mình quen nhau bao lâu rồi em nhi? 
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 Một năm? 
Hai năm?   Ba năm? KHÓC PHƯƠNG TRIỀU Bốn năm? 

   
Phương Triều người mất rồi sao 

Ai trong vườn mộ chạy vào vườn thơ 
Nghe tin thật cũng không ngờ 

Một đời viết lách bây giờ tay không! 

Em giận hờn anh bao lần rồi em nhỉ? 
Tháng giêng? 

Tháng hai? 
Tháng ba? 
Tháng tư? 

 Anh em bạn hữu chờ mong 
Chỉ nghe mùa lạnh trong lòng cuối năm 

Giờ không còn thiếu chỗ nằm 
Thương nhau nghĩ lại càng căm tuổi già! 

Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ? 
Một ngày? 
Hai ngày? 
Ba ngày? 

 Bốn ngày? 
Những ngày đợi chờ dài như thế kỷ. Hà Thượng Nhân Những lần giận hờn lâu tựa thiên thu. 
Còn những ngày vui thì qua rất vội. San Jose, ngày 18/11/2008 

Trong một đời người. 
Một kiếp phù du! 



Thô Chuyeån Ngöõ 

NGUYEÃN NGOÏC BÍCH 
 

CON VOI THE ELEPHANT 
  

Con voûi, coøn voi The elephant, that is, an 
elephant Caùi voøi ñi tröôùc 

Hai chaân tröôùc  Has a trunk that precedes it 
ñi tröôùc Then two forelegs that forward go 
Hai chaân sau ñi sau And two hindlegs that follow 
Coøn caùi ñuoâi thì ñi sau roát And a tail that winds it up... 
  
Toâi xin keå noát caùi chuyeän con voi: Let me finish the elephant’s tale: 
Con voûi coøn voi... The elephant, that is, an elephant... 
 

  

1966

 
  
 
 NOONAH  NU NA  

NOONONG NU NOÁNG  
 Noonah noonong 
Nu na nu noáng The termite’s inside the hole 
Caùi coáng naèm trong The queen bee’s outside 
Caùi ong naèm ngoaøi A yam is for honey-dipping 
Cuû khoai chaám maät So Buddha sits and cries 
Phaät ngoài Phaät khoùc A frog jumps out 
Con coùc nhaûy ra And a chicken scrounges  
Con gaø bôùi beáp In the kitchen 
U a u aäp Let’s jump and catch it! 
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OÂNG NINH  
OÂNG NANG 
 
OÂng Nænh OÂng Ninh 
OÂng ra ñaàu ñình 
OÂng gaëp OÂng Nang 
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OÂng Naûng OÂng Nang 
OÂng ra ñaàu laøng 
OÂng gaëp OÂng Ninh... 
 
 
 
 

THÌA LA  
THÌA LAÅY 
 
Thìa la thìa laåy 
Con gaùi baåy ngheà 
Ngoài leâ laø moät 
Döïa coät laø hai 
Theo trai laø ba 
AÊn quaø laø boán 
Troán vieäc laø naêm 
Hay naèm laø saùu 
Laùu taùu laø baåy 
 

MR. NÆNG  
MR. NING 

 
Mr. Næng Mr. Ning 

You go to the village “ding” 
And meet Mr. Naang 

Mr. Naaûng Mr. Naang 
You go to village Wang 

And meet with Mr. Ning... 
 
 
 

SQUAT HERE, 
SQUAT THERE 

 
Squat here, squat there 

Seven sins has a girl: 
Gossipping around is one 

Listening to it is two 
Going after boys is three 

Tasting snacks is four 
Avoiding work is five 

Sleeping all day is six 
And bungling things is seven.  

   

NGUYEÃN NGOÏC BÍCH 
(Virginia)

  



Næm Sºu Nói ChuyŒn Trâu 
NGUY•N PHÚ TH− 

 
LÔØI TOØA SOAÏN:  Hoïc Giaû Nguyeãn Phuù 

Thöù vöøa vieát xong taùc phaåm Tìm Hieåu Cuoäc Ñôøi 
ñeå ra maét ñaàu naêm Kyû Söûu 2009, saùch daøy 400 
trang, goàm 2 Chöông vaø Chöông Phuï Luïc. Tác 
phÄm này gÒm có nh»ng bài giá trÎ vŠ S¿ SÓng Ÿ 
ñ©i, Çã ÇÜ®c các trang nhà và các tåp chí ª häi 
ngoåi ViŒt Ng» kh¡p nÖi Çæng täi, k‰t h®p các bài 
m§i sáng tác, nay gom k‰t låi thành quy‹n sách 
giá trÎ Ç‹ quš bà con ÇÒng hÜÖng tham khäo, sÜu 
tÀm tài liŒu khi cÀn.  

Trân tr†ng chào mØng Hoïc Giaû NGUY•N 
PHÚ TH− và xin gi§i thiŒu tác phÄm Tìm Hieåu 
Cuoäc Ñôøi ñeán quyù ñoäc giaû boán phöông. 
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 = Th° 
Haøn Laâm Nguyeãn Phuù Thöù.

* 
 (Kyû Söûu töø 26-01-2009 ñeán 13-02-2010) 

(Trich dẫn trong tác phẩm Tìm Hiểu Cuộc Đời  
của Nguyễn-Phú-Thứ) 

S
 

au khi næm MÆu Tš chÃm dÙt, thì Ç‰n næm 
K› Sºu ÇÜ®c bàn giao tØ gi© giao thØa b¡t 

ÇÀu gi»a Çêm chû nh¿t , 
25-01-2009 Ç‹ cÀm tinh 
Ç‰n 24 gi© Çêm thÙ bäy
13-02-2010. Næm K› Sºu 
này cÛng thu¶c hành HÕa 
và mång Tích LÎch HÕa 
tÙc Lºa SÃm Sét, næm này 
thu¶c Âm, có can K› 
thu¶c mång Th° và có chi 
Sºu thu¶c mång Th°. Cæn 
cÙ theo luÆt thuÆn håp hay 
kh¡c kœ cûa NgÛ Hành,  

thì  næm  này "Can tÜÖng 

và Chi = Th°. TrÜ©ng h®p này, giÓng nhÜ các 
næm K› Mùi (1919-1979-2039-2099) có Can Chi 
tÜÖng hòa låi có cùng mång Th° giÓng nhÜ næm 
K› Sºu này ho¥c là các næm Nhâm Tš (1912-
1972-2032-2092) có Can Chi tÜÖng hòa ÇŠu có 
cùng mång Thûy. Vì vÆy, ngÜ©i hay næm K› Sºu 
này xem nhÜ t°ng quát rÃt thuÆn l®i, bªi vì Tr©i 
ñÃt ÇÜ®c giao hòa nhau, không khác trong nhà có 
Çôi v® chÒng sÓng rÃt hånh phúc vÆy, cho nên có 
th‹ nói là næm ÇÜ®c thæng ti‰n tØ vÆt chÃt Ç‰n 
tinh thÀn ÇÜ®c v»ng ch¡c trong s¿ nghiŒp tÜÖng 
lai. ñÜ®c bi‰t næm Sºu vØa qua là næm ñinh Sºu 
thu¶c hành Thûy, nh¢m ngày thÙ sáu, 07-02-
1997 Ç‰n 27-01-1998.  

Cæn cÙ th

hòa Chi" Bªi vì, Can

eo Niên LÎch C° TruyŠn Á ñông 
xuÃt

, cho nên 
tron

Sºu là con Trâu ÇÙng 

 hiŒn ÇÜ®c minh ÇÎnh quäng bá tØ næm thÙ 
61 cûa Ç©i Hoàng ñ‰ bên Tàu, b¡t ÇÀu næm 
2637 trÜ§c Công Nguyên, cho nên chúng ta lÃy 
2637 + 2009 = 4646, rÒi Çem chia cho 60 thì có 
k‰t quä VÆn Niên Løc Giáp  thÙ  77 và sÓ dÜ 26 
næm b¡t bu¶c rÖi vào VÆn Niên Løc Giáp thÙ78 

b¡t ÇÀu tØ næm 1984 cho 
Ç‰n næm 2043. Do vÆy, 
næm K› Sºu 2009 này là 
næm thÙ 26 cûa VÆn Niên 
Løc Giáp 78.  

Næm Sºu tÙc Trâu 
cÛng là NgÜu

g bàn dân thiên hå cÛng 
thÜ©ng nh¡c nhª luôn trong 
sinh hoåt xä h¶i h¢ng ngày, 
tØ Çó m§i có nh»ng tØ ng» 
liên quan, xin trích dÅn nhÜ 

sau: 
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hång thÙ 2 cûa 12 con vÆt trong ThÆp NhÎ ñÎa Chi, 
vì l§

© 
sáng

 là tháng Chåp cûa næm âm lÎch. 

goài ra, chúng ta còn thÃy cây cÕ mang 
tên 

g mà cÙng ª 
tron

 cây bìm bìm lông, h¶t nó 
Çen,

 hoè Ç‹ làm 
thuÓ

= RÍ cÕ xÜ§c dùng Ç‹ làm thuÓc 
trÎ c

y h¡c sºu, dùng Ç‹ 
làm

a Dao, Tøc Ng» và 
Thà

uen chÕi, (*) 

n con kình càng, låi còn mang c¥p sØng trên 
ÇÀu nên không th‹ sánh b¢ng con Chu¶t lanh l®i 
nhÕ con Ç‰n trÜ§c.  

Gi© Sºu = là gi© tØ 01 gi© Ç‰n Çúng 03 gi
 hôm sau. 
Tháng Sºu =
Hoàng NgÜu = HÕa NgÜu = con Bò. 
Thûy NgÜu = Con Trâu. 
NgÜu DÜÖng = Trâu Dê. 
 
N

NgÜu, xin trích dÅn nhÜ sau : 
NgÜu hoàng = VÆt vàng vàn
g cái mÆt con Bò, ngÜ©i ta dùng Ç‹ làm 

thuÓc trÎ phong Çàm. 
H¡c Sºu = là loåi
 dùng Ç‹ làm thuÓc trÎ hå nhiŒt. 
NgÜu bàng tº = H¶t cây muÒng
c trÎ ghÈ. 
NgÜu tÃt 
hÙng bÎnh Çau gân cÓt. 
Khiên NgÜu = Loåi dâ

 thuÓc trÎ hå nhiŒt.v.v. 
ñ¥c biŒt, có nh»ng C
nh Ng», xin trích dÅn nhÜ sau : 
Trâu Bò ª v§i nhau, quen chuÒng q
NgÜ©i ª v§i nhau lâu, inh Õi Çû ÇiŠu 
(*)ChÕi : là cây ch¡n ngang ª cºa chuÒng 

Ç‹ T

râu kia kén cÕ b© ao, 
ào có con. 

ng buÒng. 

t mình. 

u hÖn ai. 

. 

...(Ca Dao). 

à cä (*). 

râu Bò ra không ÇÜ®c. 
 
T
Anh kia, không v® Ç©i n
NgÜ©i ta con trÜ§c con sau, 
Thân anh không v® nhÜ cau khô
Cau không buÒng nhÜ tuÒng cau Ç¿c, 
Trai không v® c¿c l¡m anh Öi! 
NgÜ©i ta Çi Çón vŠ Çôi, 
Thân anh Çi lÈ vŠ loi m¶
MÃt Trâu thì låi mua Trâu, 
Nh»ng quân cÜ§p nó có già

Trâu Bò ÇÜ®c ngày phá Ç°, 
Con cháu ÇÜ®c ngày gi° ông
NhÎn thuÓc mua Trâu, 
NhÎn trÀu mua ru¶ng. 
MuÓn giàu, nuôi Trâu cái, 
Muôn løn båi, nu¶i BÒ Câu
Trâu chÆm uÓng nÜ§c Çøc. 
Trâu ngÖ æn cÕ héo. 
Trâu lành không ai m
 (*) cä = trä giá Ç‹ mua. 
 
Trâu ngä l¡m kÈ cÀm dao. 

p cÛng ch‰t. 

 
 mùa Ç‰n ÇÃy. 

u. 

Trâu Çåp cÛng ch‰t, Voi Çå
Trâu hay ác thì Trâu våt sØng. 
Trâu bÎnh cÛng b¢ng Bò khoÈ. 
Trâu toi thì Bò ngä. 
Trâu lÃm vÄy quàng.
Trâu tr¡ng Çi Çâu mÃt
Trai mÜ©i bäy, bÈ gãy sØng Trâu. 
Thân Trâu lo, thân Bò liŒu. 
Có æn có ch†i m§i g†i là Trâ
Thª hÖn Trâu hå ÇÎa (*) 
 (*) Trâu hå ÇÎa = Trâu bÎnh lâu ngày). 

ua Trâu vë bóng. 

Bò th‰, (Çi ÇÄm). 
èn. 

 
M
Máu Çâu, Trâu Çó. 
Không có Trâu, b¡t 
Thà ch‰t vÛng chân Trâu, hÖn ch‰t khi dïa Ç
Tham bong bóng bÕ b†ng Trâu. 
ThÆt thà lái Trâu. 
Thª nhÜ Trâu Bò m§i v¿c (*) 
(*) v¿c  = TÆp kéo xe hay cày bØa. 

râu Bò húc nhau RuÒi Mu°i ch‰t. 

 rÖm. 
t m¥c Bò.  

ng Ãy. 

iŒt (*) 

 
T
Trâu cày, Ng¿a cªi. 
Trâu ch‰t ch£ng khÕi
Trâu ch‰t m¥c Trâu, Bò ch‰
Trâu c¶t ghét Trâu æn. 
Trâu ÇÒng nào æn cÕ ÇÒ
Trâu già Çâu nŒ dao phay. 
Trâu nghi‰n hàm, Bò båch th
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(*) Båch thiŒt = LÜ«i tr¡ng. 
Trâu tìm c¶t, c¶t (*)  ch£ng tìm Trâu. 
 (*) C¶t = C†c. 
D¡t Trâu  chui qua Óng. 

 Mã. 

nh Trâu xanh)... v.v. 
(Thà

 là ÇÀu cÆu chuyŒn, 
c Ng»). 

uyên qua Ca Dao, Tøc Ng» và Thành 
Ng»

ia súc, loài nhai låi, trên ÇÀu có 
c¥p 

hà 
hay! 

goài ra, ÇÃt nÜ§c chúng ta là nông nghiŒp, 
cho 

ày phong lÜu, 

ho¥c
 Öi, ta bäo Trâu cày, 

 cày v§i ta, 

ng, 

 Trâu æn. 
i nh§ 

tron

la charrue devant les boeufs 

 ÇØng bao gi© 
làm 

hoåi 
tÜÖn

 Tåi sao Trâu æn cÕ

NgÜu tÀm NgÜu, Mã tÀm
Th† hóa thanh NgÜu. 
 (Cây lâu næm hoá thà
nh Ng»). 
Mi‰ng trÀu
Con Trâu là ÇÀu cÖ nghiŒp... v.v (Tø
 
X
 có liên quan Ç‰n Trâu Çã dÅn ª trên kia, 

chúng ta không th‹ ngØng ª Çây, mà còn thÃy 
rÃt nhiŠu sách vi‰t vŠ nh»ng huyŠn thoåi Trâu, 
xin trích dÅn Ç‹ quš bà con ÇÒng hÜÖng nhàn 
lãm nhÜ sau : 

Trâu là g
sØng hình vòng cung, nó chính là ngÜ©i bån 

chân thành cûa nh»ng nhà nông tØ xa xÜa, Çã 
tØng Ç° mÒ hôi, sót con m¡t trên luÓng cày hay 
bØa trên thºa ru¶ng, Ç‹ cho có nh»ng håt lúa, 
nÜÖng khoai nuôi dÜ«ng gia Çình t¶c ViŒt chúng 
ta. Ngày nay, nh© cÖ gi§i hóa có máy cày thay 
Trâu, nên Trâu b§t cÖ c¿c nhÜ ngày xÜa. ñÓi 
v§i th©i xÜa, dân t¶c mình xem Trâu là m¶t 
trong ba viŒc hàng ÇÀu cæn bän cho gia Çình và 
xä h¶i cÀn phäi s¡m, cho nên trong dân gian 
thÜ©ng nh¡c nhª nhÜ sau : 

TÆu Trâu, lÃy v®, làm n
Trong ba viŒc Ãy l† là khó t
 
N
nên trong dân gian cÛng thÜ©ng nh¡c Ç‰n 

ChÒng cày, V® cÃy, con Trâu Çi bØa trên ÇÒng 
ru¶ng. ñó chính là hình änh thân quen cûa 
nh»ng nông gia, có Ç©i sÓng rÃt chÃt phát, cÀn 
cù låi êm ÇŠm và hånh phúc trong s¿ phân công 
gi»a ngÜ©i và Trâu, xin trích dÅn nhÜ sau Çây: 
  Rû nhau Çi cÃy, Çi cày, 

Bây gi© khó nh†c, có ng

Trên ÇÒng cån, dÜ§i ÇÒng sâu, 
ChÒng cày, v® cÃy, con Trâu Çi bØa. 
 là: 
Trâu
Trâu ra ngoài ru¶ng, Trâu
CÃy cày vÓn nghiŒp nông gia, 
Ta Çây, Trâu ÇÃy ai mà quän cô
Bao gi© cây lúa còn bông,  
Thì còn ng†n cÕ ngoài ÇÒng
Khi vi‰t vŠ cái Cày và con Trâu, tôi lå
g ngån ng» (Proverbe) Pháp cÛng có câu 

nhÜ sau :   
Mettre 
(ñ¥t cái cày trÜ§c con Trâu) 
Ý nói, bÃt cÙ viŒc gì chúng ta
viŒc trái Ç©i, ví nhÜ Ç¥t cày cái trÜ§c con Trâu, 

thì không th‹ th¿c hiŒn Ç‹ thành công ÇÜ®c. 
Trong dân gian mình có nh»ng huyŠn t
g truyŠn vŠ Trâu, xin trích dÅn nhÜ sau: 
 

? 
t vÎ BÒ Tát 

xuÓ
Thuª xÜa, Ng†c Hoàng sai m¶

ng trÀn gian mang theo 1 bao håt giÓng lúa 
và 1 bao cÕ Ç‹ ph° Ç¶ chúng sanh.  TrÜ§c khi 
xuÓng trÀn, Ng†c Hoàng Çã tÌ mÌ cæn d¥n, Ç‰n 
trÀn gian phäi gieo r¡c bao håt giÓng lúa trÜ§c 
Ç‹ dân có dÜ giä mà æn, còn bao cÕ thì gieo sau 
Ç‹ nuôi thú vÆt. NhÜng khi vÎ BÒ Tát Ç‰n trÀn 
gian, thÃy phong cänh khác lå, nên mãi mê xem 
mà quên l©i cæn d¥n cûa Ng†c Hoàng,  Ç‹ rÒi 
gieo bao cÕ trÜ§c và bao håt giÓng lúa sau. TØ 
Çó, cÕ không cÀn trÒng cÛng m†c tràn lan kh¡p 
m†i nÖi, các thú vÆt æn không bao gi© h‰t vì quá 
dÜ thØa và không làm sao diŒt cÕ h‰t ÇÜ®c. Còn 
lúa phäi gieo trÒng rÃt c¿c kh° và khó khæn m§i 
có æn, bªi vì bÎ cÕ m†c lÃn áp làm lúa phát tri‹n 
chÆm hÖn cÕ. Bªi l‡i Ãy cûa vÎ BÓ Tát, làm cho 
ngÜ©i trÀn gian trÒng lúa rÃt khó nh†c m§i có æn 
và cÕ thì m†c t¿ nhiên quá nhiŠu, cho nên Ng†c 
Hoàng m§i Çày vÎ BÒ Tát này xuÓng trÀn gian 
hóa thành con Trâu Ç‹ giúp ngÜ©i trÀn gian cày 
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 Tát, có tánh 
tình

 Tåi sao Trâu chÌ có m¶t hàm Ræng

bØa trÒng lúa và æn cÕ, chØng nào h‰t cÕ së 
ÇÜ®c tha thÙ cùng phøc hÒi ÇÎa vÎ cÛ, nhÜng æn 
hoài vÅn không bao gi© h‰t cÕ ÇÜ®c, nên Trâu 
chÜa thoát ki‰p. Do lš do trên, nên Trâu thÜ©ng 
Çi cày bØa giúp nông gia và æn cÕ. 

Trong dân gian xem Trâu là vÎ BÒ
 hiŠn, nên ít æn thÎt hÖn Bò là th‰. 
 

 ? 
      loài  

 

hÌ có m¶t 
hàm

CÛng tÜÖng truyŠn thuª xÜa r¢ng : Các
thú vÆt bÓn c£ng nhÜ : Chó, Mèo, Trâu, C†p 
...v.v thì có ÇÜ®c hai hàm ræng, duy chÌ có con 
Ng¿a dù cÛng có 4 c£ng, nhÜng chÌ có m¶t hàm 
ræng. Bºa n†, Ng¿a ÇÜ®c m©i Çi d¿ tiŒc, Ng¿a 
nghï r¢ng mình chÌ có m¶t hàm ræng æn rÃt 
chÆm, nên Çi hÕi Chó, Mèo, C†p ... Ç‹ mÜ®n 
hàm ræng, thì Chó, Mèo, C†p ... cÛng ÇÜ®c m©i 
æn tiŒc, chÌ còn Trâu cÛng ÇÜ®c m©i æn tiŒc, 
nhÜng không muÓn Çi vì lÜ©i, phÀn làm viŒc c¿c 
nh†c nên thân th‹ ê Äm, nên không Çi d¿ tiŒc, 
cho nên Trâu ÇÜ®c Ng¿a Ç‰n næn nÌ và than 
thân trách phÆn vì sÓ không có hai hàm ræng, rÒi 
hÙa chÌ mÜ®n tåm hàm ræng cûa Trâu Çi æn tiŒc 
xong së trä låi liŠn, còn ÇŠn Ön Çáp nghïa cho 
Trâu. Trâu nghe bùi tai, Ç¶ng lòng nên g« cho 
Ng¿a mÜ®n. Sau khi d¿ tiŒc xong, Ng¿a thÃy có 
hai hàm ræng æn rÃt mau và låi ngon miŒng, nên 
Ç¶ng lòng tham, không gi» gìn l©i hÙa, bèn trÓn 
lánh Trâu Ç‹ gi¿t luôn hàm ræng. M¶t hôm Trâu 
g¥p ÇÜ®c Ng¿a Çòi låi hàm ræng và m¡ng chºi 
Ng¿a thÆm tŒ, Ng¿a phóng nÜ§c Çåi chåy trÓn 
mÃt dång, Trâu rÜ®t theo m¶t hÒi không b¡t kÎp 
Ng¿a, vì thân th‹ n¥ng nŠ nên rÃt chÆm chåp. TØ Çó, 
Trâu dành nuÓt hÆn cho Ç‰n ngày nay, chÌ có m¶t hàm 
ræng, trong khi Ng¿a låi có hai hàm ræng. 

ñó là, nguyên do Trâu æn cÕ, c
 ræng và cày bØa giúp  nhà nông trÒng lúa. 

ñây là m¶t trong nh»ng tÜÖng truyŠn trong dân 
gian Ç‹ ræng Ç©i Çáng quš! 

 

 Tåi saoTrâu không bi‰t nói ti‰ng ngÜ©i 
và có cái sËo nhÜ nÓt ruÒi dÜ§i c° : 

Thuª xa xÜa, Trâu cùng nói ÇÜ®c ti‰ng v§i 
ngÜ©i, nh© vÆy ngÜ©i dùng l©i nói Ç‹ sai khi‰n 
Trâu, cho nên b†n møc ÇÒng (chæn Trâu) không 
th‹ dùng roi Ç‹ Çánh ÇÆp Trâu hay không cho 
Trâu æn cÕ ÇÀy Çû, vì s® Trâu mét chû. Nh© vÆy, 
ngÜ©i cùng vÆt quÃn quít và thÜÖng m‰n nhau. 
Có m¶t gia Çình nông dân n†, có nuôi m¶t con 
Trâu và mÜ§n m¶t cÆu bé Ç‹ chæn Trâu, th©i 
gian sau nó bÕ bê chæn Trâu, vì mê lo Çánh Çáo 
cùng b†n chæn Trâu khác, nhÜng s® Trâu Çi æn 
lúa, nên nó c¶t Trâu låi m¶t ch‡ không cho æn 
uÓng, cho nên Trâu bÎ Çói, bøng x‰p ve, Ç‹ qua 
m¡t chû, nó lÃy mo cau áp vào bøng Trâu rÒi 
trét bùn bên ngoài. CÙ th‰, ngày ngày nó dÅn 
Trâu vŠ chuÒng, ngÜ©i chû thÃy bøng Trâu no 
tròn thì hài lòng và yên bøng tÜªng r¢ng nó lo 
cho Trâu cÄn thÆn chu Çáo, có ng© Çâu Trâu thì 
bÎ Çói cä ngày, không nhÜ các ngày vØa qua, chÌ 
bÕ Trâu Çói vài gi©, cho nên Trâu ÇÎnh mét chû, 
nhÜng Trâu bÎ nó khôn ngoan, lanh l®i dùng l©i 
lÃn áp Trâu, không cho Trâu có dÎp nói v§i chû. 
Sáng h†m sau, ngÜ©i chû v¡t Trâu Çi cày, Trâu 
Çi không n°i vì Çói, nên bÎ chû quát : "Mau lên 
ÇÒ lÜ©i". Trâu trä l©i : "Không phäi lÜ©i vì Çói" 
Chû nói :Ngày nào nó cÛng cho mÀy æn m¶t 
bøng no nê mà Çói n‡i gì?. Trâu thÓ l¶ : "Nó chÌ 
lo mê Çánh Çáo, rÒi nói láo cho tôi æn no, no gì 
mà no trong mo cau ngoài ÇÃt sét". NgÜ©i chû 
v¶i vàng ki‹m chÙng thÃy s¿ thÆt, khi l¶t mo 
cau trét bùn dÜ§i bøng Trâu và Çánh cÆu bé 
chæn Trâu m¶t trÆn nên thân. TØ Çó, ngày nào 
Trâu cÛng ÇÜ®c æn no và t¡m rºa chu Çáo. 
Riêng cÆu bé chæn Trâu, ba bÓn ngày hôm sau 
ch‡ bÎ Çánh vÅn còn sÜng, cÆu bé ngÒi khóc trên 
b© ru¶ng, b‡ng m¶t ông lão hiŒn ra hÕi han 
nguyên do bÎ Çánh, cÆu bé trình bày s¿ thÆt và 
ông lão rút trong ngÜ©i ra m¶t nén nhang, rÒi ÇÓt 
lên dí vào c° con Trâu, làm cho Trâu Çau Çi‰ng, 
kêu khan cä c°, ti‰ng nói dÀn dÀn bi‰n mÃt, sau 
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cùng khi nào muÓn nói, Trâu chÌ phát ra ÇÜ®c 
ti‰ng "nghé...†". Riêng ª ch° bÎ thÜÖng, sau Çó 
trª thành m¶t cái sËo nhÜ nÓt ruÒi. TØ Çó, Trâu 
sanh ra ÇŠu không nói ÇÜ®c ti‰ng ngÜ©i và ÇŠu 
mang cái nÓt sËo ª dÜ§i c°. Nh»ng huyŠn thoåi 
vŠ Trâu còn nhiŠu, nào là:  

Trâu nhà, Trâu rØng, NgÜu Mân (Trâu 
ngû), trong Tây Du Kš tác giä Ngô ThØa Ân nói 
vŠ NgÜu Ma VÜÖng Çánh v§i TŠ Thiên ñåi 
Thánh cuÓi cùng nh© có Thái ThÜ®ng Lão Quân 
m§i thu phøc ÇÜ®c NgÜu Ma VÜÖng dËp bÕ 
ÇÜ®c chÜ§ng ngåi trên ÇÜ©ng thÀy TrÀn HuyŠn 
Trang tÙc Tam Tång phøng chÌ vua ñÜ©ng Thái 
Tôn sang nÜ§c Thiên Trúc Ç‹ thÌnh kinh PhÆt vŠ 
truyŠn bá trong dân gian. Ba b¶ kinh cûa PhÆt 
Giáo là : Kinh Tång, LuÆt Tång và LuÆn Tång 
g†i chung là Tam Tång. Trên ÇÜ©ng Çi xa xôi 
ngàn d¥m, hành trình gian nan, nguy hi‹m vì có 
nhiŠu yêu quái, nh© có b h†c trò giÕi the phò 
nhÜ sau: 

 thÙ nhÙt là Tôn Ng¶ Không tÙc Tôn 
Hành Giä, cÓt KhÌ tu hành lâu næm nên thành 
ngÜ©i, có 72 phép bi‰n hóa thÀn thông, ÇÜ®c biŒt 
danh là TŠ Thiên ñåi Thánh. 

 thÙ nhì là TrÜ Bát Gi§i, cÓt Heo tu 
hành lâu næm nên thành ngÜ©i, cÛng có phép 
không vØa. 

 thÙ ba là Sa tæng, m¶t con qu› hung 
t®n ÇÜ®c thÀy Tam Tång thuy‰t phøc và thâu 
døng làm ÇŒ tº. 

M¥c dù thÀy TrÀn HuyŠn Trang có ba ÇŒ tº 
tài næng phép luÆt cao cÜ©ng, nhÜng khi Ç‰n 
Hoä DiŒm SÖn Çành phäi chùn bÜ§c, vì trª ngåi 
núi quá cao låi có phun lºa r¿c tr©i, sÙc nóng 
mãnh liŒt. MuÓn vÜ®t qua phäi dÆp t¡t ng†n lºa 
này, nhÜng phäi có cây quåt Ba Tiêu cûa NgÜu 
Ma VÜÖng tÙc chÒng cûa Bà La Sát n¡m gi». 
ñÜ®c bi‰t, NgÜu Ma VÜÖng vÓn là con Trâu Çã 
tu luyŒn cä ngàn næm thành ngÜ©i, nên tài phép 
không thua gì TŠ Thiên ñåi Thánh. ThÀy trò 
ñÜ©ng Tæng Tam Tång tìm Ç‰n mÜ®n quåt Ba 

Tiêu, thì NgÜu Ma VÜÖng không cho mÜ®n, còn 
n¥ng l©i sÌ vä, cho nên  Tôn Hành Giä hiŒp cùng 
TrÜ Bát Gi§i ÇÜ®c Th° ñÎa tr® giúp vây Çánh 
NgÜu Ma VÜÖng suÓt ba ngày ba Çêm Ç‹ chi‰m 
Çoåt quåt Ba Tiêu, nhÜng bÃt phân th¡ng båi. 
Sau cùng, nh© PhÆt T° cho bÓn Ông Kim Cang 
tÃn công bÓn hÜ§ng nhÜ sau : 

 Ông ñåi L¿c Kim Cang hÜ§ng ñông. 
 Ông Vïnh Trø Kim Cang hÜ§ng Tây. 
 Ông Th¡ng Chi Kim Cang hÜ§ng Nam. 
 Ông Bát Pháp Kim Cang hÜ§ng B¡c. 

Khi Çó, NgÜu Ma VÜÖng m§i cùng ÇÜ©ng 
chÓng Ç«, nên phäi chåy trÓn, nhäy lên cao núp 
trong mây, nhÜng cÛng không thoát khÕi ÇÜ®c, vì 
có các sÙ thÀn cûa thÜ®ng Ç‰ là Na Tra và Lš Thiên 
VÜÖng chÆn ÇÜ©ng vây b¡t. CuÓi cùng NgÜu Ma 
VÜÖng m§i chÎu ÇÀu hàng và quy y ÇÀu PhÆt. 

 
Nhân Çây, tôi xin trích dÅn Ngài HuyŠn 

Trang nhÜ sau : Ngài HuyŠn Trang tÙc Hiuan-
Trang (có ngÜ©i nói ngài h† TrÀn tên HuyŠn 
Trang), sanh næm 602 và ch‰t næm 664, hÜªng 
th† 63 tu°i. Næm 13 tu°i ngài xuÃt gia h†c Çåo. 
Næm 20 tu°i th† gi§i cø túc, lúc bÃy gi© nÜ§c 
Tàu có loån låc, mãi Ç‰n næm 629, ngài ÇÜ®c 27 
tu°i, thu¶c Ç©i nhà ñÜ©ng (618-907) niên hiŒu 
Trinh Quáng næm thÙ ba, Ngài m§i sang ƒn ñ¶ 
thÌnh kinh, phãi qua 100 quÓc gia thu¶c các 
nÜ§c nhÕ cûa xÙ ƒn ñ¶, cho nên có tên ñÜ©ng 
Tam Tång. ViŒc Çi này, rÃt nhiŠu cu¶c nguy 
hi‹m trên ÇÜ©ng Çi và nh© phép PhÆt  che chª, 
nên Ngài vÜ®t qua các tai nån và cuÓi cùng 
ÇÜ®c các Vua Tây V¿c ti‰p rÜ§c và giúp Ç« tÆn 
tình Ç‹ Ngài tu h†c các ngôi Çåi t¿ cho thành 
tài, cuÓi cùng thÌnh các tång kinh sách tØ ƒn ñ¶ 
mang vŠ, ÇÜ®c Vua Thái Tông ti‰p rÜ§c nÒng 
hÆu. Sau Çó, Ngài dÎch kinh luÆn ÇÜ®c trên 
1.500 quy‹n tØ Phån ng» sang Hán ng», riêng 
b¶ Duy ThÙc LuÆn là Ç¥c s¡c nhÙt và ÇÜ®c 
ngÜ©i Ç©i tôn Ngài là Giáo T° dÎch giä cûa Pháp 
TÜ§ng Tông. HÖn n»a, Ngài còn soån xong b¶ 
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Tây Du Kš dâng lên vua Thái Tông, ÇÜ®c vua 
ng¿ phê cùng các b¶ kinh khác cûa Ngài dÎch và 
khi Ngài tÎch ÇÜ®c vua Cao Tông cº hành quÓc 
táng, cùng xây tháp tôn th© Ngài. Do Çó, có th‹ 
nói Ngài là m¶t Çåi sa môn ngÜ©i Trung Hoa 
ÇÀu tiên dÎch kinh tØ ti‰ng Phån sang ti‰ng bän 
xÙ. N‰u k‹ tØ sau khi ñÙc PhÆt diŒt Ç¶, cho Ç‰n 
Ngài Çi thÌnh kinh tØ ƒn ñ¶ vŠ næm 645 là 
1.189 næm (bªi vì : 544 + 645 = 1.189 næm) và 
th©i gian ngài Çi thÌnh kinh là 16 næm (bªi vì : 
645 - 629 = 16 næm). (Trích dÅn bài Næm H®i 
Nói ChuyŒn Heo ª trÜ§c). 

 
Ngoài ra còn có : 
 Tøc ÇÃu (ch†i) Trâu:Tøc này xÜa kia 

thÜ©ng ÇÜ®c t° chÙc ª m¶t vài nÖi nhÜ huyŒn 
LÆp Thåch, TÌnh Vïnh Yên ho¥c ª ñình Bäng, 
Hà ñông hay ª ñÒ SÖn, Ki‰n An, cho nên trong 
dân gian thÜ©ng truyŠn tøng Ç‹ nh§ ngày ÇÃu 
Trâu nhÜ sau : 

Dù ai bán Çâu, buôn Çâu, 
Mùng mÜ©i tháng tám ÇÃu Trâu thì vŠ. 

ho¥c là: 
Dù ai buôn bán træm nghŠ, 
Mùng mÜ©i tháng tám nh© vŠ ÇÃu Trâu. 
ñ¥c biŒt, khi nói Ç‰n møc ÇÒng(chæn Trâu) 

ngày xÜa, không phäi ngÜ©i møc ÇÒng nào cÛng 
nghèo hèn, thÃt h†c h‰t, tÓi ngày chân l¡m tay 

bùn cÖ c¿c suÓt m¶t cu¶c Ç©i ª cÆn kŠ v§i Trâu, 
mà không th‹ trª thành danh nhân lØng lÄy. 
B¢ng chÙng là trong lÎch sº ÇÃt nÜ§c chúng ta 
có hai danh nhân Çã tØng là møc ÇÒng. ñó là : 

 ñinh B¶ Lïnh thuª nhÕ là ngÜ©i møc 
ÇÒng, quê ª Hoa LÜ, huyŒn Gia ViÍn, TÌnh 
Ninh Bình. Sau khi ÇÙng lên dËp ÇÜ®c loån sÙ 
quân lên ngôi trª thành vua ñinh Tiên Hoàng 
(næm 968) làm vua ÇÜ®c 12 næm, th† 56 tu°i 
(ch‰t næm 979). 

Trong ñåi Nam QuÓc Sº diÍn ca, có Çoån 
nói vŠ vua ñinh Tiên Hoàng nhÜ sau : 

Có ông B¶ Lïnh h† ñinh, 
Con quan ThÙ Sº ª thành Hoa LÜ, 
Khác thÜ©ng tØ thuª còn thÖ, 
Rû Çoàn møc tº mª c© bông lau ... 
 ñào Duy TØ thuª nhÕ cÛng là møc 

ÇÒng, con cûa ñào Tá Hán làm nghŠ hát tuÒng 
và Bà Kim Chi là ngÜ©i  hi‰u  h†c,  nên  sau  
ÇÜ®c  Chúa  Sãi  NguyÍn  Phúc Nguyên ÇÜ®c 
phong chÙc Nha Úy N¶i Tán, tÜ§c L¶c Khê 
HÀu, Quan Quän n¶i ngoåi quân cÖ, Tham lš 
quÓc chánh và Cø ñào Duy TØ là ngÜ©i ÇÙng ra 
t° chúc Ç¡p xây lÛy TrÜ©ng Døc ª huyŒn Phong 
L¶c và lÛy ñÎnh B¡c TrÜ©ng Thành d†c theo 
sông NhÆt LŒ tøc g†i là LÛy ThÀy ñÒng H§i Ç‹ 
ngæn chÆn h»u hiŒu quân Chúa TrÎnh. 

Tên Næm Th©i Gian Hành Gì? 
Tân Sºu  19-02-1901 Ç‰n 07-02-1902 Th° 
Quš Sºu 06-02-1913 Ç‰n 25-01-1914 M¶c 
ƒt Sºu 25-01-1925 Ç‰n 12-02-1926 Kim 
ñinh Sºu 11-02-1937 Ç‰n 30-01-1938 Thûy 
K› Sºu  29-01-1949 Ç‰n 16-02-1950 HÕa 
Tân Sºu 15-02-1961 Ç‰n 04-02-1962 Th° 
Quš Sºu 03-02-1973 Ç‰n 22-01-1974 M¶c 
ƒt Sºu 20-02-1985 Ç‰n 08-02-1986 Kim 
ñinh Sºu 07-02-1997 Ç‰n 27-01-1998 Thûy 
K› Sºu  26-01-2009 Ç‰n 13-02-2010 HÕa 



Vi‰t huyŠn thoåi vŠ Trâu còn dài dài, n‰u 
k‹ thêm các lÎch sº tÜÖng truyŠn bên Tàu ho¥c 
Çi vào væn chÜÖng sách vª thì không th‹ k‹ h‰t 
ÇÜ®c, cho nên xin tåm ngÜng ª Çây, khi có dÎp 
së nÓi ti‰p. 

TrÜ§c khi tåm k‰t thúc bài này, tôi xin trích 
dÅn th©i gian 10 næm nh»ng næm con Trâu vØa 
qua và s¡p t§i có Hành nhÜ th‰ nào? Ç‹ cÓng 
hi‰n quš bà con ÇÒng hÜÖng nhàn lãm ho¥c xem 
mình có phäi sanh Çúng næm Sºu hay không 
nhÜ dÜ§i Çây: 

Và nhân Çây, xin trích dÅn các ngày T‰t 
nguyên Çán k‹ tØ næm Tân Mão 2011 Ç‰n næm 
Quš Mão 2023 Ç‹ cÓng hi‰n quš bà con ÇÒng 
hÜÖng thÜ«ng lãm nhÜ sau: 
 T‰t Tân Mão, nh¢m thÙ næm,  03-02-2011 * 
 T‰t Nhâm Thìn, nh¢m thÜ hai, 23-01-2012 ** 
 T‰t Quš Tœ, nh¢m chû nh¿t, 10-02-2013 ** 
 T‰t Giáp Ng†, nh¢m thÙ sáu, 31-01-2014 * 

 T‰t ƒt Mùi, nh¢m thÙ næm, 19-02-2015* 
 T‰t Bính Thân, nh¢m thÙ hai, 08-02-2016 ** 
 T‰t ñinh DÆu, nh¢m thÙ bäy, 28-01-2017 * 
 T‰t MÆu TuÃt, nh¢m thÙ sáu, 16-02-2018 *  
 T‰t K› H®i, nh¢m thÙ ba, 05-02-2019 * 
 T‰t Canh Tš, nh¢m thÙ bäy, 25-01-2020 * 
 T‰t Tân Sºu, nh¢m thÙ sáu, 12-02-2021 * 
 T‰t Nhâm DÀn, nh¢m thÙ ba, 01-02-2022 ** 
 T‰t Quš Mão, nh¢m chû nh¿t, 22-01-2023 * 

 
CÜ§c Chú: Nh»ng næm có m¶t dÃu * thì T‰t 

có ngày 30, còn nh»ng næm có hai dÃu ** thì 
T‰t không có ngày 30, nên Çón giao thØa vào 
gi»a Çêm 29, vì tháng thi‰u. 

Kính chúc tÃt cä gia Çình quš bà con ÇÒng 
hÜÖng næm m§i Vån S¿ Cát TÜ©ng. 

 
NguyÍn-Phú-ThÙ 

MØng Xuân K› Sºu 2009    
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Hoaøng Haäu Marie Antoinette 
ieän Tuileries. vaø hai con ôû Ñ

øy 22 thaùng 9 naêm 
1792. 

Vaø cuõng chính taïi 
nôi treân, nhieàu nhaân vaät 
noåi tieáng nhö hai töôùng 

Pichegru vaø Moreau 
cuøng laõnh tuï Cadoudal 

xöù Bretagne cuõng bò giam ôû haàm tuø trong 
Temple ñeå ñieàu tra veà aâm möu laät ñoå chính 
quyeàn. Töôùng Pichegru bò boùp coå cheát trong 
xaø lim, coøn Töôùng Moreau bò löu ñaøy vaø 
laõnh tuï Cadoudal bò keát aùn cheùm ñaàu 

Moät Vaøi Caûm Nghó  
Veà AÙn Töû Hình 

   

NGUYEÃN VAÊN THAØNH  
 

(Tieáp theo Coû Thôm soá 44) 
  

NHAØ GIAM TEMPLE 

N 
 

haø giam Temple nguyeân laø moät tu 
vieän xaây caát vaøo thôøi Trung Coå, theá kyû 

13, taïi trung taâm thaønh phoá Paris nhöng ít 
ngöôøi bieát ñeán, ñöôïc caùc Hieäp Só (Templiers 
ou Chevaliers du Temple) cuûng coá theâm ñeå 
phoøng ngöï laøm nôi aån 
truù nhö moät phaùo ñaøi 
vaäy. Vua Louis 16 vaø 
gia ñình bò giam giöõ taïi 
ñaây, sau bieán coá taán 
coâng Ñieän Tuileries 
ngaøy 10 thaùng 8 naêm 
1792, ñöa tôùi söï chaám 
döùt cheá ñoä quaân chuû 
keùo daøi 1.000 naêm vaø 
môû ñaàu neàn Ñeä Nhaát 
Coäng Hoøa Phaùp Quoác 
nga

naêm 
180

zart cuõng coù laàn 
tôùi 

nhieàu choøi canh, töôøng 

4.Sau doù, nhaø giam Temple bò trieät haï 
vaøo naêm 1808. 

Marie Antoinette khoâng xa laï gì vôùi nhaø 
giam Temple caû bôûi leõ ñaõ coù laàn ñeán thaêm 
Baù Töôùc Artois, em trai cuûa Vua Louis 16, 
soáng thö nhaøn trong laâu ñaøi naèm caïnh hai 
Thaùp thuoäc dinh thöï cuûa tu vieän coå ñöôïc goïi 

laø laâu ñaøi Grand Prior. 
Taïi ñaây, phoøng oác khaù 
roäng raõi, coù phoøng chôi 
baøi vaø nhieàu troø chôi 
khaùc. Ñaëc  bieät coù 
phoøng ñoïc saùch vôùi 
1500 cuoán saùch nguyeân 
tröôùc ñaây cuûa caùc Hieäp 
Só Malta ñeå laïi. Nhaïc só 
treû Mo

vui chôi taïi laâu ñaøi 
Grand Prior theo lôøi môøi 
cuûa Hoaøng Töû Conti. 

The Temple treân 
ñöôïc kieán truùc chia ra 
nhöõng Thaùp lôùn ôû töøng 
cao vaø nhöõng Thaùp nhoû 
ôû töøng giöõa tieáp giaùp vôùi 
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xaø lim nhaø tuø thaät voâ 
cuøng aûm ñaïm. 

NHÖÕNG NGAØY THAÙNG TAÏI  TEMPLE 

eùt xöû vaøo 
giai

Nhö

ûa 11 nhaân vieân thuoäc Ba 
Leâ 

Antoinette vaø 
coâ e

baèng ñaù daøy 9 feet, Thaùp cao 60 feet,  caùc 
cöûa soå raát heïp vaø caùc loã thoâng hôi ôû 4 phoøng 
nhoû. Döôùi maët ñaát laø 

 

 
Vua Louis vaø gia ñình goàm coù Hoaøng Haäu 

Antoinette, con gaùi lôùn Maria Theresa 
Charlotte, 14 tuoåi, con trai Louis Charles, 7 tuoåi 
(Vua Louis 17 trong töông lai) vaø coâ em uùt cuûa 
nhaø Vua Madame Elisabeth ñeàu di chuyeån baèng 
xe ngöïa tôùi nhaø giam Temple. Coøn toaùn baûo veä 
cuøng nhöõng nhaân vaät tín caån caïnh Vua Louis vaø 
Hoaøng Haäu cuõng ñöôïc taïm thôøi chuyeån tôùi 
Temple nhöng roài sau ñoù ít ngaøy ñeàu bò daãn giaûi 
tôùi nhaø tuø La Force vaø Abbaye, theo lôøi yeâu caàu 
cuûa Ba Leâ Coâng Xaõ (Commune de Paris), ñeå 
ñieàu tra tyû nhö  Thoáng Cheá De Mailly, quan Ñaïi 
Thaàn De Hervilly, Coâng Nöông De Lamballe, 
Nöõ Haàu Töôùc De Tourzel cuøng con gaùi Pauline, 
Madame Campan..Nhoùm Jacobin goàm nhieàu 
nhaân vaät quaù khích ñöôïc goïi nhöõng keû “cöïc caùch 
maïng” (ultra revolutionaries)  laät ñoå coâng xaõ 
hôïp phaùp, vaøo giai ñoaïn ñaàu, leân naém quyeàn 
ngaøy 10/08/1792 töùc ngaøy George Danton chæ 
huy taán coâng Ñieän Tuileries nhaân danh “coâng xaõ 
noåi daäy” (commune insurrectionnelle). Tieáp 
ñeán, vaøo giai ñoaïn sau, Danton laø Luaät Sö vaø 
cuõng laø nhaø huøng bieän noåi tieáng, ñöôïc cöû giöõ 
chöùc Toång Tröôûng Tö Phaùp roài ít ngaøy sau caàm 
ñaàu chính phuû noåi daäy (gouvernement 
insurrectionnel), cai trò ñaát nöôùc baèng löôõi leâ vaøo 
thôøi kyø khuûng boá ngaøy moàng 2 thaùng 9 vaø thaùng 
6 thaùng 7-1974. Louis vaø Antoinette bò giam giöõ 
taïi Temple vaø bò ñieàu tra ñöa ra Toøa x

 ñoaïn ñaày bieán ñoäng chính trò ñoù. 

Marie Antoinette ruøng mình sôï haõi khi 
nhoùm Jacobin cöïc ñoan yeâu caàu Quoác Hoäi 
giam nhaø Vua vaø gia ñình taïi Temple, chöù 
khoâng phaûi ôû laâu ñaøi coù ñaày ñuû tieän nghi nhö 
Grand Prior cuûa caùc cöïu Hieäp Só Templar 
trong tu vieän coå nhö trình baøy ôû phaàn treân. 
Döôùi aùp löïc vaø ñe doïa naëng neà cuûa nhöõng keû 
“cöïc caùch maïng”, caùc Ñaïi bieåu trong Quoác 
Hoäi ñaønh phaûi chaáp thuaän ñeà nghò cuûa nhöõng 
nhaân vaät chuû choát trong Coâng Xaõ Noåi Daäy 
(the Insurrectionary Commune) vaø baùc boû ñeà 
xöôùng cuûa phe oân hoøa trong Quoác Hoäi chuû 
tröông giöõ nhaø Vua vaø gia ñình taïi laâu ñaøi 
Luxembourg cho ñeán ngaøy heát chieán tranh. 

 vaäy, soá phaän cuûa Vua Louis vaø gia ñình 
seõ naèm trong tay cuûa nhoùm Jacobin quaù khích. 

Nhìn thaáy Antoinette hoaûng sôï tröôùc tình 
theá ñoù taïi Temple, Haàu Töôùc phu nhaân 
Tourzel traán an Hoaøng Haäu xua tan moái lo 
aâu vaø noãi sôïï haõi ñoù ñi. Antoinette theùt leân: 
“Roài baïn seõ nhìn thaáy hoï seõ giam chuùng ta 
vaøo caùi thaùp. Hoï seõ bieán caùi thaùp ñoù thaønh 
nhaø tuø thöïc söï nhoát chuùng ta coi nhö toäi nhaân 
can “toäi ñaïi hình.” Quaû taàm nhìn cuûa 
Antoinette khoâng xa söï thöïc. Nhaø Vua vaø caû 
gia ñình ñöôïc cho ôû 4 phoøng raát nhoû (tiny 
cells) trong Thaùp ôû töøng giöõa, rieâng coâ em uùt 
nhaø Vua phaûi ôû chung phoøng vôùi Madame 
Royale, coøn taát caû nhöõng ngöôøi thaân caän vôùi 
Hoaøng Haäu ñeàu naèm ôû saøn beáp vaø saøn aên 
döôùi söï quan saùt cu

Coâng Xaõ cuøng moät Trung Ñoäi canh gaùc 
nhaø giam Temple. 

Sau khi caùc baïn thaân caän cuûa Hoaøng 
Haäu bò di chuyeån töø nhaø giam Temple tôùi 
nhaø tuø La Force vaø Abbaye, 

m choàng Elisabeth baét ñaàu toå chöùc cuoäc 
soáng môùi taïi Thaùp Temple.  



 

Khi chaïy boä töø Ñieän Tuileries sang khu 
nhaø Quoác Hoäi, Haàu Töôùc phu nhaân De 
Tourzel vaø Coâng Nöông Lamballe mang 
ñöôïc 2 boä quaàn aùo cho Hoaøng Haäu vaø moät 
chieác aùo choaøng ngoaøi cho nhaø Vua cuøng 
moät tuùi ñöïng caùc hoäp trang söùc vaø myõ phaåm. 
Ñaëc bieät Coâng Nöông Lamballe mang ñöôïc 
con choù nhoû loaïi muõi ngaén hôi phaúng nhö 
choù bun (pug-dog) ôû xöù Scotland cho Hoaøng 
Haäu maø Antoinette ñaõ laáy teân con choù cuûa 
Baù Töôùc Thuïy Ñieån Axel Ferson ñaët cho noù 
laø Odin. Thaät hi höõu thaáy Chuùa nguïc Temple 
ñaõ hai laàn daønh ñaëc aân cho Antoinette, 
Hoaøng Haäu cuoái cuøng cuûa nöôùc Phaùp, laàn 
ñaàu cho pheùp giöõ con choù nhoû Odin cho ñeán 
ngaøy taän cuøng leân ñoaïn ñaàu ñaøi, vaø laàn thöù 
hai ñöôïc ñeo chieác nhaãn coù khaéc 5 chöõ ti
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eáng 
YÙ “ óa ‘chöa bao 

aây giôø.’ 

 vôùi 

ngöôøi anh hoï roài qua ñôøi naêm 72 tuoåi, khoâng 
con, taïi ngoa uoác. 

iaûi quyeát taïi 
choã

Vieäc ñaàu t
caû gia ñình Vu

eøm theo caùc loaïi röôïu vang Bordeaux, 
Cha

ïi oâ thaønh Vienne, AÙo Q
 

CUOÄC SOÁNG MÔÙI 
 
Toå chöùc gia ñình trôû laïi ñôøi soáng bình 

thöôøng, trong thaùp giam Temple, khoâng phaûi 
laø chuyeän deã. Antoinette vaø coâ em choàng 
gaëp raát nhieàu khoù khaên, may maén thay Quaân 
Ñoäi Caùch Maïng Phaùp chieán thaéng khaép maët 
traän neân qui luaät nhaø giam ngaøy caøng ñöôïc 
nôùi loûng. Chính quyeàn Coâng Xaõ Ba Leâ chæ 
ñònh 2 só quan cao caáp vaø 4 nhaân vieân daân söï 
coù thaåm quyeàn nhö Madame Tison (Truøm 
tình baùo) vaø Madame Etoffe g

 moïi vaán ñeà lieân heä tôùi söï giam giöõ Vua 
Louis vaø gia ñình taïi Temple.  

ieân, cho söûa Thaùp cao ñeå taát 
a Louis coù ñuû tieän nghi vaø an 
toaøn hôn. Vieäc sau, Madame 
Etoffe ñaët mua quaàn aùo, daøy 
deùp, muõ, bít taát taïi Rose 
Bertin vaø Giot maø Antoinette 
öa thích khi taïi chöùc vôùi moät 
ngaân khoaûn 25.000 baûng Anh 
cho hai thaùng 8 vaø thaùng 9. 
Thöïc phaåm ñöôïc cung caáp töï 
do vaø ñaày ñuû. Ba ñaàu beáp nam 
giôùi chuyeân phuïc vuï hoaøng gia 
nhö Turgy, Chreùtien vaø 
Marchand cung caáp caùc moùn 

aên quen thuoäc hôïp khaåu vò cuûa taát caû gia ñình 
laïi k

tutto a te mi guida” coù ngh
giôø söï thaät laïi roõ raøng hôn nhö b

Ñoù laø maät hieäu cuûa Ferson 
maø Antoinette thuoäc naèm loøng 
chôø ngaøy coù ngöôøi tôùi giaûi 
thoaùt gia ñình ra khoûi nhaø tuø 
ñeå chaïy qua Bæ. Jariayers, 
ngöôøi thaân tín cuûa Baù Töôùc 
Ferson, caàm ñaàu nhoùm 3 ngöôøi 
thöïc hieän keá hoaïch taùo baïo ñoù 
bò baïi loä ñuùng luùc quaân ñoäi 
caùch maïng Phaùp oà aït taán coâng 
xaâm chieám Bæ quoác. Baù Töôùc 
Ferson rôøi Kinh ñoâ Brussels 
chaïy thoaùt veà Thuïy Ñieån tích cöïc vaän ñoäng 
Trieàu Ñình AÙo xuùc tieán vieäc trao ñoåi tuø binh 
ñeå cöùu Marie Antoinette nhöng thôøi gian vaøo 
luùc ñoù khoâng thuaän lôïi. Caùch hai naêm sau, 
Madame Royale, ngöôøi con gaùi lôùn 17 tuoåi 
cuûa Louis vaø Antoinette, ñöôïc trao ñoåi tuø binh 
quan troïng trôû veà queâ meï laäp gia ñình

mpagne cuøng röôïu nheï duøng vaøo böõa aên 
toái. 

Theo söû gia Rupert Furneaux, caùc nhaø 
laõnh ñaïo Ba Leâ Coâng Xaõ ra leänh cho nhaân 
vieân phuï traùch nhaø giam phaûi cö xöû vaø ñoái 
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trò 

c

ñaõi töû teá vôùi Vua Louis vaø Hoaøng Haäu, nhaèm 
nhöõng muïc ñích chính trò, ñeå khi caàn coù theå 
ñöa Louis vaø gia ñình xuaát hieän tröôùc theá 
giôùi beân ngoaøi. Coøn söû gia Padover cho raèng 
sôû dó  Vua Louis vaø gia ñình ñöôïc ñoái xöû töû 
teá taïi nhaø giam Temple vì bò aùp löïc cuûa ñaûng 
Girondin. Ñaûng naøy xuaát phaùt töø tænh 
Gironde ôû gaàn thaønh phoá Bordeaux coù aûnh 
höôûng tôùi caùc tænh bao goàm caùc ngöôøi coù ngheà 
chuyeân moân caáp thaáp nhö  thôï thuû coâng, ngöôøi 
baùn haøng hay caùc noâng daân khaù giaû vaø ñaëc bieät 
ñöôïc söï uûng hoä cuûa giôùi bình daân (the sans- 
culottes) maø ñaûng Jacobin cuõng 
muoán tranh giaønh aûnh höôûng. Hoï 
ñoøi hoûi phaûi kieåm soaùt giaù caû, 
phaân phoái thöïc phaåm,  tröøng 
caùc 

neân giöõ 
Vua aø gia ñình nhö con tin taïi Laâu 
Ñaøi

Haäu

ùc taùc phaåm 
cuûa

 tôùi thaêm 
hoà

 ñi boä, chôi côø backgammon (moät loái 
chôi coù quaân côø vaø caùc con suùc saéc ñöôïc goïi 
laø côø thoû caùo), ñoïc saùch vaø daïy hai con hoïc. 

Nhaø Vua daïy Louis Charles vaên phaïm 
vaø laøm baøi taäp coøn Maria Theresa  Charlotte 
hoïc vaên chöông thöôøng ñeà caäp ca

 Corneille vaø Racine. Hoaøng Haäu daïy Söû  
Kyù, Ñòa Lyù vaø aâm nhaïc, rieâng coâ em uùt nhaø 
Vua phuï traùch moân toaùn hoïc. 

Ngoaøi coâng vieäc thöôøng nhaät ñoù, Hoaøng 
Haäu vaø coâ em choàng söûa laïi aùo quaàn ñöôïc 
caáp phaùt cho caû gia ñình sao cho goïn gaøng, 

ñöùng ñaén, hôïp vôùi daùng ngöôøi 
mang chuùt ít ngheä thuaät noùi leân 
giai caáp cuûa mình. Ñoái vôùi baûn 
thaân, vì theáu duïng cuï vaø vaûi voùc, 
Hoaøng Haäu Antoinette söû duïng 
toái ña loaïi khaên choaøng coå 
(fichus) vaø khaên quaán quanh vai 
hoaëc ñaàu vaø coå cuûa phuï nöõ 
(shawls) laøm vaät lieäu may maëc. 
Vôï Hanet Cleùry, ngöôøi haàu nhaø 
Vua, cung caáp khi

keû ñaàu cô tích tröõ. Hoï toá caùo 
giôùi tö saûn ñaõ truïc lôïi luùc tình 
hình baát oån. 

Caùc ñaûng vieân Girondin 
muoán quyeàn löïc trung öông 
phaûi ñöôïc chia xeû bôùt veà caùc 
tænh, giaûm bôùt söï can thieäp cuûa 
thaønh phoá vaøo neàn kinh teá cuûa 
caû nöôùc, nhôø ñoù, taøi saûn cuûa 
quoác gia khoâng taäp trung vaøo 
thaønh phoá Paris. Toùm laïi, ñaûng Girondin chuû 
tröông taêng cöôøng caùc chính quyeàn ñòa 
phöông hay moät loaïi phaân quyeàn lieân bang 
(federal decentralization) neân thuùc ñaåy 
chieán tranh ra nöôùc ngoaøi, choáng Coâng Xaõ 
Ba Leâ vaø khoâng muoán gieát vua chæ 

ng hoaëc nhôø cai tuø coù caûm 
tình mua hoä nhöõng vaät lieäu ñoù 
maø coøn nhieàu thöù laët vaët khaùc 

nhö kim chæ, que ñan, löôïc chaûi ñaàu v...v... 
Thôøi gian deã daõi taïi nhaø giam Temple 

keùo daøi hôn 2 thaùng vaøo ñuùng luùc Töôùng 
Dumouriez Tö Leänh Löïc löôïng caùch maïng 
chieán thaéng nhieàu maët traän chaën ñöùng söï 
xaâm laêng cuûa caùc quoác gia thuø nghòch. Vua 
Louis nhaän ñöôïc saùch baùo loan tin thaéng traän 
ñoàng thôøi cheá ñoä giam giöõ khoâng coøn khaét khe 
nöõa. Caû gia ñình nhaø Vua ñöôïc chuyeån leân Thaùp 
cao soáng thoûai maùi hôn. Cai tuø cho pheùp hai con 
Vua Louis chôi ñuøa ôû vöôøn laâu ñaøi Grand Prior 
coøn nhaø Vua vaø Hoaøng Haäu coù theå ñi boä haèng 

 Louis v
 Luxembourg cho ñeán ngaøy chaám döùt 

chieán tranh.. 
  
Ñôøi soáng taïi nhaø giam Temple thaät buoàn 

thaûm. Ñeå gieát thì giôø, nhaø Vua vaø Hoaøng 



 

ngaøy taïi ñoù vaø ñoâi khi coøn ñöôïc ra ngoaøi mieãn laø 
nhaø vua khoâng ñöôïc ñeo huy chöông sau 12 giôø 
tröa. Nhöõng ngöôøi coù dòp quan saùt raát chuù yù tôùi 
Hoaøng Haäu Antoinette aên maëc thaät giaûn dò nhö 
ngöôøi daân thöôøng nhöng raát baét maét veà loái trang 
phuïc vaø trang söùc thaät haøi hoøa caân ñoái nhö aån daáu 
neùt kieâu sa trang nhaõ. Chaúng coù ai muoán haï 
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Thaùp Temple 

nöôùc hoa cuûa Hoaøng Haäu” coù muøi thôm laâu 
khoâng tinh cheá vöôït xa caùc loaïi nöôùc hoa noåi 
tieáng thôøi nay veà muøi thôm vaø söùc loâi cuoán. 

Hoaøng Haäu neù traùnh raát kheùo leùo khoâng ñeå 
cho ai hoân chaïm vaøo da thòt maø chæ löôùt nheï maùi 
toùc boàng beành vôùi muøi thôm ngaøo ngaït cuûa nöôùc 
hoa thaät quyeán ruõ. Coù moät baäc vöông giaû maø 
Hoaøng Haäu Marie Antoinette raát kính meán ñaõ 
ñeå cho hoân theo ñuùng nghóa moät caùi hoân, ñaõ thoát 

Ñaïi Hoïc Versailles veà nöôùc hoa, Elisabeth de 
Feydeau loan baùo ñaõ khaùm phaù ñöôïc coâng thöùc 
bí maät saùng taïo ra loaïi nöôùc hoa maø Hoaøng Haäu 
Marie Antoinette öa thích thöôøng duøng vaøo buoåi 
saùng  vaø caùc leã laïc trong Cung ñieän. Ñöôïc söï 
giuùp ñôõ cuûa chính quyeàn vaø caùc baïn ñoàng moân, 
Feydeau daàn daàn tìm ñöôïc daáu veát muøi höông 

nhuïc 
hay 

 

. Traùi 
laïi, “

leân: “sau ta laø Ñaïi hoàng thuûy” (apreøs moi le 
deùluge) yù muoán noùi khoâng coøn öu tö tí gì veà 
töông lai nöõa. Theo nöõ söû gia vaø cuõng laø Giaùo sö 

toân thôø maø chæ thaáy caûm thöông cho soá phaän 
nghieät ngaõ cuûa Marie Antoinette, Hoaøng Haäu baát 
haïnh cuoái cuøng cuûa nöôùc Ñaïi Phaùp vaäy thoâi. 

Thieát nghó cuõng caàn ñeà caäp theâm Coâng 
Chuùa Marie Antoinette coù naêng khieáu veà ngheä 
thuaät töø thuôû nhoû raát noåi tieáng vaøo naêm 14 tuoåi 
taïi Ñeá Quoác AÙo (Trieàu ñaïi Habsbourg-Lorraine) 
veà thieát keá caùc kieåu maãu aùo leã hoäi trong cung 
ñình neân ñöôïc caùc giôùi thöôûng ngoaïn phong cho 
töôùc hieäu “Coâng Chuùa Thôøi Trang”. Haønh trình 
qua Phaùp, Hoaøng Haäu Marie Antoinette cuõng 
laïi noåi danh veà trang phuïc vaø trang söùc. Theo 
nhaø vaên Caroline Weber vieát cho baùo Vogue vaø 
Sena Jeter Naslund vieát cho Ñaïi nhaät baùo The 
Washngton Post trong muïc Book World, Marie 
Antoinette ñaõ thaønh coâng vì ñaõ aùp duïng trieät ñeå 
bí quyeát quan troïng nhaát veà thôøi trang chæ veûn 
veïn coù hai chöõ “giaûn dò”. Ñoù laø loái aên maëc phaûi 
noùi leân ñöôïc moät caùch huøng hoàn veà caùi ta cuûa ta: 
Ta laø ai? thuoäc giai caáp naøo? coù loâi cuoán vaø 
quyeàn uy khoâng? Ñoâi khi ñieàu ñoù coøn noùi leân
ñöôïc nhieàu hôn nöõa ngay caû khi ngöôøi aên maëc 
cuõng khoâng heà coù yù ñònh nhaém tôùi nhöõng öôùc 
mong thaàm kín cuûa mình. 

Veà nöôùc hoa, Hoaøng Haäu Marie Antoinette 
coøn ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùu nöôùc hoa treân theá 
giôùi heát lôøi ca ngôïi “nöôùc hoa cuûa Hoaøng Haäu” coù 
muøi thôm thaät laâu vaø voâ cuøng loâi cuoán, muøi thôm 
cuûa traùi caây vaø caùc loaøi hoa quí töï nhieân khoâng 
tinh cheá nhö nöôùc hoa thôøi nay. Vaøo thôøi ñoù töùc 
theá kyû 18, nöôùc hoa noåi tieáng nhaát taïi Phaùp, neáu 

so saùnh vôùi thôøi nay, chæ coù theå ñöôïc xeáp vöøa 
baèng loaïi nöôùc hoa Chanel soá 5 daønh cho quí baø 
maø thoâi. Quí vò coù raát nhieàu loaïi nöôùc hoa nhöng 
khoâng coù loaïi naøo giöõ ñöôïc muøi thôm laâu
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0 myõ kim vôùi 8.5 ounces. Coù 
nhie

ang töïa ñeà 
Mar

re to 
the 

races of Marie Antoinette, caught in a 
Phia ngton Post thöù 
saùu ngaøy 19 thaùng Gieâng naêm 2007. 

ñôït khuûng boá naøy, trong ñoù coù 
Coân

ø giam 
Tem

thôm cuûa hoa vaø traùi caây ôû phoøng trang ñieåm 
cuûa Hoaøng Haäu coù lieân quan ñeán caùc loaøi hoa 
quí troàng trong Vöôøn Ñieän Versailles vaø Tieåu 
Laâu Ñaøi Trianon ôû cuoái vöôøn, nôi khuaát neûo 
khoâng ai ngôø tôùi. Caùc nhaø saûn xuaát ñaõ tröng 
baøy taïi caùc tieäm baùn taëng phaåm ôû Versailles, 
loaïi nöôùc hoa laøm theo coâng thöùc treân ñöôïc 
goïi ‘ nöôùc hoa cuûa Hoaøng Haäu’ ñöïng trong 
chai loï pha leâ vôùi giaù 450 myõ kim döôùi 1 
ounce vaø 10.50

àu nhaø tyû phuù vaø caùc oâng hoaøng baø chuùa 
ñaõ ñaët mua khaù nhieàu loaïi nöôùc hoa noåi tieáng 
vöøa trình baøy.  

Quùi vò ñoäc giaû naøo thich söu taàm caùc kieåu 
aùo thôøi trang vaø nöôùc hoa cuûa Hoaøng Haäu 
Marie Antoinette thì xin xem caùc taøi lieäu sau: 

-Baøi vieát cuûa söû gia Phaùp m
ie Antoinette ñaêng ôû heä thoáng Baûo Taøng 

Vieän Smithsonian thaùng 11 naêm 2006-Marie 
Antoinette by Richard Covington. 

-Abundance A Novel of Marie 
Antoinette by Sena Jeter Nusland vaø Queen 
of Fashion What Marie Antoinette wo

Revolution by Caroline Weber-The 
Washington Post trong Book World chuû nhaät 
ngaøy 8 thaùng 10 naêm 2006 trang 8 vaø 9. 

-T
l of Perfume-The Wash

 
SOÙNG GIOÙ BAÉT ÑAÀU 
 
Hai ngöôøi haàu trung thaønh Hanet Cleùry 

vaø Francois Hue soáng soùt trong cuoäc taøn saùt 
cuoàng noä cuûa ñaùm ñoâng ôû Ñieän Tuileries ñeàu 
ñöôïc Ba Leâ Coâng Xaõ chaáp thuaän cho tôùi nhaø 
giam Temple tieáp tuïc phuïc vuï Vua Louis vaø 
gia ñình. Cleùry haàu Louis Charles vaø ñöôïc 

huaán luyeän thôï laøm toùc cho Hoaøng Haäu vaø caû 
gia ñình. Francois Hue phuïc dòch Vua Louis 
heát loøng neân ñöôïc nhaø Vua tin caäy. Nhoùm tình 
baùo cuûa vôï choàng Tison nghi ngôø Francois 
Hue naèm trong aâm möu cuûa phe baûo hoaøng 
tìm caùch giuùp gia ñình Louis troán nhaø giam 
neân bò daãn giaûi tôùi nhaø tuø La Force vaø Abbaye 
ñeå ñieàu tra cuøng vôùi taøi lieäu bò tòch thu. Söï 
thaät taøi lieäu naøy chæ laø quyeån soå nhoû ghi chuù 
caùc baøi toaùn vôùi con soá hoïc ñeå nhaéc Louis 
Charles hoïc vaø laøm baøi taäp chöù khoâng dính 
daùng gì tôùi aâm möu giuùp nhaø Vua chaïy troán 
caû. Toaùn aùp giaûi tôùi treã phaûi taïm giöõ Hue taïi 
phoøng giam cuûa Toøa Ñoâ Chính neân thoaùt cheát. 
Neáu Hue bò giam taïi nhaø tuø ñuùng vaøo ngaøy 
daãn giaûi thì chaéc chaén bò cheùm ñaàu cuøng vôùi 
taát caû caùc tuø nhaân cuûa hai nhaø tuø treân vaøo ñôït 
khuûng boá thöù nhaát ngaøy moàng 2 thaùng 9. Öôùc 
khoaûng 1100 tuø nhaân cuûa hai nhaø tuø treân ñaõ bò 
taøn saùt vaøo 

g Nöông Lamballe, baïn thaân cuûa Hoaøng 
Haäu bò di chuyeån töø nhaø giam Temple tôùi nhaø 
tuø La Force. 

Frncois Hue ñöôïc phoùng thích. Hue vieát 
truyeän naêm 1806 mieâu taû cuoäc taøn saùt taïi 
Ñieän Tuileries, ñôøi soáng trong nha

ple vaø cuoäc khuûng boá ngaøy moàng 2 thaùng 
9. Ñöông söï ñaõ soáng chöùng kieán söï phuïc hoài 
neàn quaân chuû Bourbon vaøo naêm 1814. 

Coâng Nöông Marie de Lamballe nguyeân 
tröôùc ñaây ñöôïc Hoaøng Haäu Marie Antoinette 
raát tín nhieäm giao phoù ñaûm traùch chöùc Quaûn 
Trò vaø Giaùm Saùt Tieåu Laâu Ñaøi Trianon trong 
khoaûng thôøi gian töø naêm 1776 ñeán 1785 töùc 
ngaøy Hoaøng Haäu giaõ töø Trianon trôû veà haún 
Ñieän Versailles lo coâng vieäc trieàu chính. Vaøo 
thôøi gian naøy, caùc saùch nhoû Pamphlets loan 
tin, trong muïc “Tin Töùc Trieàu Ñình”, moái tình 



 

ñoàng phaùi tính giöõa Hoaøng Haäu Antoinette vaø 
Lamballe keøm theo nhöõng böùc tranh tuïc tóu 
raát thuyeát phuïc ngöôøi ñoïc. Caùc nhaø vieát tieåu 
söû cuõng nhö söû lieäu coi chuyeän ñoù nhö moät 
trong nhieàu tai tieáng thieáu söï kieän caên baûn 
ñeå suy ñoaùn moái tình ñoàng giôùi tính neân gaït 
ra ngoaøi maø chæ ñeà caäp 3 vuï tai tieáng nhaát 
ñöôïc trình baøy trong baøi vieát veà chuû ñeà phaùp 
lyù naøy. Ñoù laø vuï chieác voøng hoät xoaøn ñeo coå 
vôùi 647 hoät kim cöông (Coû Thôm soá 42) vaø 
moái tình noùng boûng giöõa Hoaøng Haäu vaø Baù 
Töôùc Thuïy Ñieån Axel Ferson (Coû Thôm soá 
43), caû hai vuï ñaõ coù phaàn keát luaän,
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 chuoäc n
n 

 coøn vuï 
thöù 

mballe 

ø giam Temple 
ñeå 

ø nhöng khoâng ra leänh deïp boïn chuùng. 
Coù th  nhaø 
giam thaät voâ cuøng man rôï vaø taøn aùc nhaát trong 
lòch

 

3 veà söï loaïn luaân vôùi ngöôøi con trai 
Louis Charles seõ ñöôïc ñöa ra aùnh 
saùng trong phieân Toøa xeùt xöû 
Marie Antoinette. 

Coâng Nöông Lamballe bò 
cheùm ñaàu taïi saân nhaø tuø La Force 
chæ vì khoâng chòu toá giaùc Vua 
Louis vaø Hoaøng Haäu chöù khoâng 
dính daùng gì tôùi tai tieáng veà moái 
tình ñoàng giôùi tính caû. Nhaân vieân 
thaåm vaán yeâu caàu Lamballe theà: 
“Töï Do, Bình Ñaúng vaø Caêm thuø 
nhaø Vua vaø Hoaøng Haäu.” Moät 
ngöôøi baïn ñoàng tuø gheù vaøo tai  La
khuyeân haõy theà ñi khoâng thì seõ bò laõnh aùn 
cheùm ñaàu. “Cheát sôùm moät ít hay cheát muoän 
moät chuùt khoâng phaûi laø vaán ñeà quan troïng. 
Toâi phaûi hy sinh ñôøi toâi.” Traû lôøi ngöôøi baïn 
xong, Lamballe ñoàng yù theà 2 khaåu hieäu ñaàu 
vaø töø choái veá cuoái cuøng vì ñieàu ñoù “khoâng 
naèm trong thaâm taâm cuûa toâi.” Theà xong, 
Lamballe dô hai tay uùp vaøo maét. Nhaân vieân 
thaåm vaán ra leänh “ haõy daãn giaûi tôùi moät 
ngöôøi naøo ñoù ñeå giaûi thoaùt baø ta.” Hai ngöôøi 
haønh quyeát löïc löôõng xoùc naùch loâi Lamballe 

ra ngoaøi saân ñaày xaùc cheát trong khuoân vieân 
nhaø tuø La Force roài giao cho toaùn coân ñoà 
(the bands of ruffians) duøng kieám chaët ñaàu 
Lamballe beâu tröôùc Thaùp nha

nguyeàn ruûa haønh vi ñoài baïi cuûa Marie 
Antoinette. Ñaùm coân ñoàø gaøo theùt: “Antoinette 
ñoài baïi haõy hoân Lamballe ñi.” 

Nhieàu nhaø vieát tieåu söû ñeàu cho raèng chính 
quyeàn Danton bieát nhöõng ñaùm coân ñoà traøn vaøo 
caùc nhaø tu

eå noùi nhöõng vuï gieát tuø nhaân trong
 

 söû.   
NAÏN NHAÂN CUÛA HOAØN CAÛNH 

Ngaøy beâu ñaàu Coâng Nöông Lamballe 
tröôùc nhaø giam Temple laïi rôi ñuùng luùc Lieân 
Quaân Phoå (trong ñoù coù löïc löôïng quaân söï AÙo) 
do Quaän Coâng Brunswick chæ huy vöôït bieân 
giôùi ñaùnh chieám thaønh Verdun vaøo ngaøy 03 
thaùng 9 naêm 1792. Töôùng Brunswick döï ñoaùn 
seõ coù maët taïi thaønh phoá Paris vaøo ngaøy 10 
thaùng 10. Tin töùc veà maët traän Verdun gaây chaán 
ñoäng daân chuùng vaø ñöôïc loan truyeàn roäng raõi. 
Vôï ngöôøi haàu Cleùry thöôøng mua höõng 
ngöôøi baùn baùo ôû ngoaøi ñöôøng rao thaät to ti
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chie   

 Neáu quaân ñoäi Phoå tôùi, 
chuù

 hoï duø coù ñi traùi vôùi ñieàu 
cam

àn ñaàu, haùt baøi huøng ca 
yeâu

Vua Louis 16 ñöôïc ñoåi ra s C
tính caùch mæa mai döôùi thôøi caùch maïng Phaùp. 

 
 NGUYEÃN VAÊN THAØNH 

008 

vaø trích caùc taøi lieäu sau: 

sman and Maguerite Jallut 
he Life and Death of Louis 16 by Saul 

K. Padover 
 

án tröôøng ñeå Cleùry ôû treân Thaùp   
Temple  coù theå nghe roõ roài trình laïi nhaø Vua. 

Vaøo thôøi gian treân, Baù Töôùc Ferson ôû Bæ 
vieát thö cho Töôùng Brunswick, baïn thaân cuûa 
Ferson, yeâu caàu san baèng Varennes (nôi baét 
Louis vaø gia ñình chaïy troán phaûi quay trôû veà 
Paris) vaø giaûi cöùu Antoinette vaø gia ñình 
thoaùt khoûi nhaø giam Temple. Cheá ñoä giam 
giöõ bò sieát chaët. Louis vaø gia ñình khoâng 
ñöôïc pheùp ra khoûi Thaùp ñi boä nhö thöôøng leä 
nöõa. Cai tuø tòch thu taát caû caùc vaät beùn nhoïn, 
khoâng cho Louis caïo raâu, coù thaùi ñoä raát hung 
haõn vaø aên noùi xaác xöôïc. Thaáy nhaø Vua vaø 
Hoaøng Haäu hy voïng quaân ñoäi Phoå tôùi giaûi 
cöùu, Giaùm nguïc Rocher vaøo Thaùp cao ruùt 
göôm ra ñe doïa: “

     

 keát trong baûn Tuyeân Ngoân Brunswick 
cuõng phaûi hy sinh. 

Lieân Quaân Phoå ruùt lui tieán veà maët traän 
Valmy bò quaân ñoäi Caùch Maïng Phaùp do hai 
Töôùng Dumouriez vaø Kellermann chæ huy 

ñaùnh baïi ngaøy 20 thaùng 9 naêm 1972. Chieán 
thaéng Valmy ñaùnh daáu chaën ñöùng xaêm laêng 
cuûa ngoaïi bang vaø ñem laïi loøng tin caäy vaøo 
quaân ñoäi Phaùp goàm caùc binh só môùi tuyeån ôû 
Marseille vaø caùc vuøng khaùc khaép nöôùc Phaùp. 
Hoï raát treû, ra traän la

ng ta seõ cheát heát nhöng toâi laø ngöôøi seõ 
gieát Louis tröôùc.”  

Lieân Quaân Phoå chæ caùch Paris 130 daëm 
ñang tieán theo keá hoaïch döï lieäu seõ coù maët 
taïi thaønh phoá Paris vaøo ñaàu thaùng 10. Nhöng 
boãng nhieân Töôùng Brunswick ra leänh ruùt lui 
gaây tranh caõi khaù nhieàu trong giôùi chính trò 
vaø quaân söï ñeå tìm ra nguyeân nhaân cuûa söï ruùt 
quaân. Caùc söû gia nhaän thaáy laäp luaän cuûa caùc 
nhaø quí toäc Phaùp löu vong taïi khaép AÂu Chaâu 
ñöa ra saùt vôùi thöïc teá hôn caû. Hoï cho raèng 
quyeàn lôïi  quoác gia thöïc söï cuûa Ñeá Quoác AÙo 
vaø Phoå naèm ôû söï chia caét xöù Ba Lan maø hai 
beân gaàn nhö ñaït ñöôïc söï ñoàng thuaän, chöù 
khoâng phaûi laø maët traän Paris. Maët traän naøy 
chæ laø caù bieät khoâng phuïc vuï quyeàn lôïi toái 
thöôïng quoác gia cuûa

 nöôùc La Marseillaise saún saøng xaû thaân 
ñeå baûo veä daát nöôùc. 

Vaøo cuoái thaùng 11, moät bieán coá troïng 
ñaïi xaåy ra khuaáy ñoäng gia ñình Vua Louis. 
Thôï kim hoaøn Gamain, ngöôøi thaân tín ñöôïc 
nhaø Vua ñôõ ñaàu, toá caùo Vua Louis giaáu taøi 
lieäu thoâng ñoàng vôùi nöôùc ngoaøi ñeå trong moät 
caùi tuû saét nhoû ñaët trong töôøng Ñieän Tuileries. 
Hoäi Nghò Quoác Öôùc cöû moät nhaân vaät troïng 
yeáu, Peùtion de Villeneuve, tôùi Thaùp Temple 
ngaøy 11 thaùng 12 ñoïc Saéc Leänh giam Louis 
Capet ñeå thaåm vaán ñöa ra Toøa xeùt xöû. 
Hugues Capet laø bieät danh cuûa Vua Hugues 
thöù nhaát thöôøng maëc aùo tôi choaøng (cape), 
saùng laäp ra Trieàu ñaïi capeùtien cai trò nöôùc 
Phaùp töø 897 ñeán 1328, doøng vua capeùtien coù 
nhaùnh Bourbon laø danh tieáng nhaát. Teân hoï 

 Loui apet mang 

      (Coøn tieáp) 

Arlington, Virginia, USA, Ñoâng 2
 
Tham khaûo 
-The Tower- Marie Antoinette by 

Antonia Fraser 
-The Temple- Marie Antoinette by 

Philippe Hui
-T



 

Coû Thôm Hoïp Maët Muøa Thu 
 taïi nhaø Thaùi Phöôïng ôû Richmond, Virginia 09/25/08 

Hình traùi: Hoaøng Tieáp.  Hình phaûi:  Ngoïc 
Dung,  Leä Mai, Anh Thuïy, Thaùi Phöôïng. 
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Haøng ngoài:  Töø traùi:  Thaùi Phöôïng, Tröông Anh Thuïy, Theá  Mai, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, 
Phaïm T. Ñöùc, Phaïm T. Nhaân.  Haøng ñöùng:  Nguyeãn Huy Long, Hoaøng Song Lieâm,  

Thaân Höõu, Leâ Luyeán, Hoaøng Tieáp, Nguyeãn Phuù Long, Phaïm Xuaân Haûi, Leâ Thöông, 
Phan Anh Duõng, Taï Quang Trung. 



VAÊN NGHEÄ CHAØO MÖØNG 
Nhaïc Só Thanh Trang & Ngoâ Thuïy Mieân 

4/10/2008 taïi Toøa Soaïn Coû Thôm. 

Haøng ñaàu  Nhaïc Só Thanh Trang vaø phu nhaân beân traùi, Nhaïc Só Ngoâ Thuïy Mieân vaø phu nhaân beân phaûi.  
 

  
Hoaøng Tieáp, Thanh Trang,                    Hoaøng Cung Fa (Piano), Phaïm xuaân Thaùi (MC),  
Quang Tuaán                                           Phaïm Döông Hieån (Violon) 
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              Ngoâ Minh Trí                           Thaùi Phöôïng        Ngoïc Dumg              Hoaøng Cung Fa 
 

    
Só Tröôøng, Hieáu Taâm.                                                   Döông Ngoïc Hoaùn.           Só Tuaán 
 

    
                 Hoaøng Anh.                             Ngoâ Thuïy Mieân, Thanh Vaân,          
                                                                                                               Baïch Cuùc, Phaïm Ñöùc Tieán. 
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Phan Anh Duõng, Taâm Haûo,                         Ñeøo Vaên Saùch.        Ngoâ Thuïy Mieân, Hieáu Thuaän,  
Leä Haø, Thanh Trang,                                                                    Vuõ Quyønh Anh, Vaên Sôn Tröôøng.  
  

 
Ngoïc Phuù, Thanh Tuyeàn – Quang Tuaán, Ngoïc Trinh – Ngoïc, Hieáu Thuaän, Leä Haø Thanh Trang. 
                               

  
Ñaøm Xuaân Linh, Ngoïc Dung.        Nguyeãn Ngoïc Chaâu, Taâm Haûo, Ngoâ Thuïy Mieân, Thanh Vaân,        
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GIÔÙI THIEÄU SAÙCH MÔÙI 

  

 
Nhöõng taùc phaâm sau ñaây Tam Caù Nguyeät 
San Coû Thôm ñaõ ñöôïc taùc giaû göûi taëng.  
Xin chaân thaønh caûm taï quyù taùc giaû vaø haân 
haïnh giôùi thieäu cuøng quyù ñoäc giaû. 
 

MUØA XUAÂN 
KHOÂNG TRÔÛ 

LAÏI, taäp truyeän 
ngaén cuûa  
Nhaø Vaên  
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LEÂ LUYEÁN.   

 
Saùch daày hôn 

300 trang,    
goàm 10  

truyeän ngaén.  
Giaù 15MK.   

 
 
ÑAÁT THOÁN, 
17  truyeän ngaén 
vaø buùt kyù cuûa 
Nhaø Vaên LEÂ 
LUYEÁN.  Saùch 
daày 295 trang, 
giaù 17 MK.   
Ñòa chæ lieân laïc:  
Leâ Luyeán:  
12913 Mill 
Meadow Ct; 

Midlothian, VA 23112;  

 

ÑÍNH CHÍNH 

 
Xin loãi quyù vò ñoäc giaû:  

ûa Sö Ñaøo trang 

 ñaùnh maùy. 

98:  Tieâu ñeà baøi thô Anh ngöõ 

øng, ngöôøi thöù 

HÔM 

Coû Thôm 44 

- Baøi Thô Luïc Nguyeät cu
100-102:  Sau nhöõng caâu thô ñaàu cuûa baûn 
dòch tieáng Vieät vaø tieáng Anh ñaõ khoâng ñeå 
caùch moät doøng tröôùc ñoaïn hai. 
- “footer” töø trang 104-144 ñaõ coù loãi
- Trang 191-194:  Boû traéng vi coù moät 
baøi vaên ñöôïc Taùc giaû ñoåi yù, khaân khoaûn 
yeâu caàu boû ñi trong luùc baùo ñaõ ñang 
ñöôïc in. 
- Trang 1
cuûa Höng Vuõ  xin vieát laïi cho ñuùng 
“Poem of Repentance”.   
- Trang 199:  Hình treân cu
ba laø nhaø thô Döông Hueä Anh.  

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ TEmail: < tiensha2006@yahoo.com>.  
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GIỌT SỮA ĐẤT 

 

 
Thương giọt phù sa như là sữa đất 

Đêm quê nghèo mưa trắng lạnh Tiền Giang… 
Em thả tóc hương lài thơm gối mộng 
Búp tay mềm với gọi giấc mơ tan… 

 
Mùa ốc gạo anh còn đi xúc tép 

Chiều Tân Hưng ngõ bướm rợp hoa vàng 
Mai họp chợ Nha Mân xuồng ghé sớm 
Em buổi chiều Rạch Rắn đợi anh sang! 

 
Mấy nhỏ bạn miệt Nàng Hai, Xóm Củi 
Dặn mua giùm xoài tượng với dưa gang 

Anh hái mận ra Cái Tàu đổi rẻ 
Thêm chục xoài cát ngọt cúng trên trang! 

 
Thi só PHÖÔNG TRIEÀU  Van vái được cưới em ngày mới lớn 

Taï theá ngaøy 14 thaùng 11 taïi Austin, TX. Hạnh phúc đơm đầy hoa lá bình an 
Đâu biết được mộng đau vùi giấc bướm * 
Nha Mân buồn Rạch Rắn đã sang ngang GỞI THEO HƯƠNG HỒN 

 TÁC GIẢ "GIỌT SỮA ĐẤT" Đêm trở lại ngậm ngùi trăng cố thổ 
  Bóng hình xưa bèo bọt giấc mơ tàn… 

Giã từ Cõi Tạm lúc thu sang  
Anh nhớ Tân Hưng rợp nắng vàng PHƯƠNG TRIỀU Mỹ Thuận, Nha Mân trăng cố quận (trích thi phẩm Giọt Sữa Đất) Cái Tàu, Tân Hiệp nước Sa giang 

Bên ni bạn cũ thương da diết, 
Bên nớ trường nhớ rộn ràng 

Giọt sữa phù sa thơm Đất Mẹ 
Anh về thanh thản chuyến đò ngang 

 
Hồ Công Tâm 

Austin, ngày 15/11/2008 
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PHAÂN ÖU 
 

Ñöôïc tin buoàn 
Vaên Thi Só PHÖÔNG TRIEÀU -  LEÂ HUYØNH HOAØNG 

taùc giaû nhöõng taäp truyeän: Coøn Nhôù Coøn Thöông (1966), Tieáng Haùt Hoaøng Hoân 
(1969), Saàu Höông Phaán (1972), vaø nhöõng taäp thô Tình Thöông (1995), 

Traêm Baøi Thô Xuaân (2000), Xoùm Moä (2001), Gioït Söõa Ñaát (2002)... 
 

ñaõ taï theá 5 giôø 30 chieàu  ngaøy 14 thaùng 11 naêm 2008 taïi Austin, Texas,  USA, 
höôûng thoï 67 tuoåi.  

Ñaây laø moät tang chung cho neàn Vaên Hoïc Vieät Nam Haûi Ngoaïi. 
Xin thaønh kính phaân öu cuøng Chò Phöông Trieàu vaø toaøn theå tang quyeán. 

Nguyeän caàu höông linh ngöôøi quaù coá sôùm phieâu dieâu Mieàn Cöïc Laïc. 
  

BAN TRÒ SÖÏ vaø TAÙC GIAÛ 
TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 

 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, Traàn Bích San, Ngoâ Taèng Giao, Bình Huyeân, 

Phaïm Vaên Tuaán,  Phan Anh Duõng, YÙ Anh, Hoà Tröôøng An, Döông Hueä Anh, Kieàu Anh, 
Quyønh Anh, Nguyeãn Vaên Baù, Haûi Baèng HDB, Nguyeãn T. Thanh Bình,  

Vieät Baèng, Nguyeãn Ngoïc Bích, Dö Thò Dieãm Buoàn, Ñinh Cöôøng, Hoaøng Dung,  
Lam Ñieàn, Hoaøng Cung Fa, Tröôøng Giang, Taâm Haûo, Lyù Hieåu, Dieãm Hoa, Vuõ Thaùi Hoøa, 

Vuõ Hoái, Taï Quang Khoâi, Vi Khueâ, Huy Laõm, Nguyeãn Laân, Phaïm Troïng Leä,  
Hoaøng Song Lieâm, Ñaøm Xuaân Linh, Nguyeãn Phuù Long, Leâ Luyeán, Hoaøng Baïch Mai,  

Vuõ Nam, Ñaêng Nguyeân, YP Minh Nguyeät, Cao Mî Nhaân, Haø Thöôïng Nhaân,   
Nguyeãn Thò Nhung, Ñoã Phuù, Nghieâm Thaùi Phöôïng, Truøng Quang, Vaên Quang,  

Hoà Coâng Taâm, Dieäu Taàn, Phaïm Xuaân Thaùi, Nguyeãn Thò Thanh, Nguyeãn Vaên Thaønh, 
Uyeân Thao, Hueä Thu, Tieåu Thu, Hoàng Thuûy, Hoaøng Haûi Thuûy, Tröông Anh Thuïy,  

Leâ Thöông, Buøi Thanh Tieân, Thanh Trang, Gia Trang LNQ, Haø Bænh Trung,  
Taï Quang Trung, Nguyeãn Ñaêng Tuaán, Nguyeãn Töôøng Vaân, Yeân Vi, Kim Vuõ.
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PHAÂN ÖU 

 
Nhaän ñöôïc tin buoàn: 

 Giaùo sö VUÕ KYÙ 
Coá vaán hoäi ñoàng ñieàu hôïp caùc cô sôû VNQDÑ taïi haûi ngoaïi,   

nhaø vaên, nhaø baùo, giaùm khaûo caùc kyø thi baèng Tuù Taøi Quoác Teá taïi Thuïy Só vaø 
Luaân Ñoân,  hoäi vieân taïi AÂu Chaâu thuoäc Vieän Nghieân Cöùu Veà Ñoâng Nam AÙ, 

Ñaïi Hoïc Yale, Hoa Kyø,  
Ñaõ töø traàn vaøo luùc 16:10 pm (giôø Brussels ), Belgium.  

Ngaøy 14 thaùng 11 naêm 2008,  
 Höôûng thöôïng thoï 88 tuoåi. 

 
Xin thaønh thaät chia buoàn cuøng Hoïa Só Vuõ Hoái vaø tang quyeán. 

Nguyeän caàu höông linh ngöôøi quaù coá sôùm phieâu dieâu Mieàn Cöïc Laïc. 
  

BAN TRÒ SÖÏ vaø TAÙC GIAÛ 
TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 

 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, Traàn Bích San, Ngoâ Taèng Giao, Bình Huyeân, 

Phaïm Vaên Tuaán,  Phan Anh Duõng, YÙ Anh, Hoà Tröôøng An, Döông Hueä Anh, Kieàu Anh, 
Quyønh Anh, Nguyeãn Vaên Baù, Haûi Baèng HDB, Nguyeãn T. Thanh Bình,  

Vieät Baèng, Nguyeãn Ngoïc Bích, Dö Thò Dieãm Buoàn, Ñinh Cöôøng, Hoaøng Dung,  
Lam Ñieàn, Hoaøng Cung Fa, Tröôøng Giang, Taâm Haûo, Lyù Hieåu, Dieãm Hoa, Vuõ Thaùi Hoøa,  

Taï Quang Khoâi, Vi Khueâ, Huy Laõm, Nguyeãn Laân, Phaïm Troïng Leä,  
Hoaøng Song Lieâm, Ñaøm Xuaân Linh, Nguyeãn Phuù Long, Leâ Luyeán, Hoaøng Baïch Mai,  

Vuõ Nam, Ñaêng Nguyeân, YP Minh Nguyeät, Cao Mî Nhaân, Haø Thöôïng Nhaân,   
Nguyeãn Thò Nhung, Ñoã Phuù, Nghieâm Thaùi Phöôïng, Truøng Quang, Vaên Quang,  

Hoà Coâng Taâm, Dieäu Taàn, Phaïm Xuaân Thaùi, Nguyeãn Thò Thanh, Nguyeãn Vaên Thaønh, 
Uyeân Thao, Hueä Thu, Tieåu Thu, Hoàng Thuûy, Hoaøng Haûi Thuûy, Tröông Anh Thuïy,  

Leâ Thöông, Buøi Thanh Tieân, Thanh Trang, Gia Trang LNQ, Haø Bænh Trung,  
Taï Quang Trung, Nguyeãn Ñaêng Tuaán, Nguyeãn Töôøng Vaân, Yeân Vi, Kim Vuõ. 
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3907 Annandale  Road, Annandale, Virginia 22003 
- Member of Million dollar President’s Club 
- NVAR Multi-Million Dollar Sales Club 
- NVAR, Top Producer 
- Chuyeân vieân ñòa oác nhieàu kinh nghieäm 

 
 

 
                 
  
 

 
DIANA DUYEÂN NGUYEÃN    

Xin goïi
DIANA DUYEÂN NGUYEÃN
Office:  (703) 941-3650
Fax:     (703) 941-4692
 Cell:    (703) 598-6374

                         

BAÛO ÑAÛM UY TÍN, KÍN ÑAÙO, CHUYEÂN NGHIEÄP BAÛO ÑAÛM UY TÍN, KÍN ÑAÙO, CHUYEÂN NGHIEÄP 
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BAÙC SÓ 

NGUYEÃN QUOÁC QUAÂN 
CHUYEÂN MOÂN NOÄI KHOA VAØ LAÕO KHOA 

4217 EVERGREEN LANE 

ANNANDALE, VA 22003 
(703) 354-2629 

KHAÙM BEÄNH MOÃI NGAØY THEO GIÔØ HEÏN 
 
  

PHOØNG MAÏCH 

BAÙC SÓ VOÕ ÑAÏM 

591 UNIVERSITY BLVD. EAST 
SILVER SPRING, MD 20901 

Nay ñaõ ñöôïc trang bò maùy moùc toái taân 
ñeå ñieàu trò caùc chaán thöông do 

TAI NAÏN LÖU THOÂNG 

Ñ.T. (301) 434-4943 
   Cell Phone (24/24):  (240) 422-3454 
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 DANH SAÙCH MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN  
 
OÂ. Hoà Tröôøng An 
B. Phaïm Töôøng An 
B. Vaên Thò Kieàu Anh 
OÂ. Nguyeãn Vaên Baù (France) 
OÂ. Traàn Höõu Baûo 
OÂ. Traàn Quoác Baûo 
OÂ. Vieät Baèng (CA) 
B. Phaïm Thò AÙnh Bích 
B. Haø Ngoïc Bích (France) 
OÂ.B. Hoaøng Daân Bình 
OÂ.B. La Trung Chaùnh 
OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu 
OÂ. Traàn Chaâu 
B. Nguyeãn T. Leä Chi (Canada) 
OÂ.B. Ngoâ Chöông 
B. Nguyeãn Hoàng Cung 
OÂ.B. Don Van Dang 
B. Buøi Thò Ñaøo 
B. Diana Ñaëng 
B. Nguyeãn Thò Dung 
B.Nguyeãn Kim Dung 
OÂ. B. Phan Anh Duõng 
B.S. Traàn Vaên Duõng 
B. Phuøng Ngoïc Duy 
B. Dzung Senser 
B. Hoàng Döông 
OÂ. Nguyeãn Xuaân Vaân 
OÂ. B. B.S. Voõ Ñaïm 
B. Buøi Thò Ñaøo 
OÂ. Nguyeãn Haûi Ñaêng 
B. Nguyeãn T. Minh Ñöùc 
B. Cao Yeán Giang 
B. Giang N. Trònh 
B. Leâ Thuùy Haø 
B. Nguyeãn T. Song Haø 
OÂ.B. Nguyeãn Ñaêng Haûi 
B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh 
B. Vöông AÙnh Haèng 
B. Traàn Kim Haân 
OÂ.B. Leâ Haäu 
B. Döông Thò Hieàn 
 

 
OÂ. Ñaëng Hieàn 
B. Ñaëng Thò Hieàn 
OÂ. Lyù Thy Hieåu 
B. Nguyeãn Hoa 
OÂ.B. Traàn Boäi Hoaøn 
B. Toâ Dieãm Hoàng 
B. Vuõ Thò Hueä 
OÂ.B. Huyønh Ba Hung 
OÂ. Tröông Huøng 
OÂ.B. Bình Huyeân (France) 
B. Thuøy Höông N.T.T. 
OÂ. Leâ Ngoïc Kha 
OÂ. B. Phan Khaâm 
OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa 
B. Vi Khueâ 
B. Phaïm Toá Lan 
OÂ. Nguyeãn Laân 
B. Ngoâ Thò Lieân 
OÂ. B. Nguyeãn Huy Long 
OÂ. B. Nguyeãn Phuù Long 
B. Leâ Thanh Mai 
B. Nguyeãn Truùc Mai 
OÂ.B. Nguyeãn Quang Minh 
OÂ. Vuõ Nam, Germany 
B. Nguyeãn T. Xuaân Nga 
OÂ. Ñaøo Nguyeân 
OÂ. Ñaêng Nguyeân 
B. Cao Mî Nhaân 
B. Nguyeãn Tuù Nhaät 
OÂ. Nguyeãn Ngoïc Oaùnh 
OÂ. Vuõ Maïnh Phaùt 
OÂ. Traàn Phi 
OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù 
B. Vuõ Thò Phuùc 
B. Hoaøng Höõu Phöôùc 
B. Nghieâm Thaùi Phöôïng 
OÂ. Leâ Quang Phuøng 
OÂ. Traàn Bích San 
OÂ. Hoà Coâng Taâm 
B. Nguyeãn T. Minh Taâm 
B. Nguyeãn Minh Taân 
B. Nguyeãn T. Ngoïc Taân 

 
OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taàn 
OÂ. Leâ Thanh 
OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh 
B. Nguyeãn Thò Phöông Thaûo 
OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng 
B.Thu Phaïm 
B. Nguyeãn Tieåu Thu, Canada 
B. Thu Phaïm 
B. Löông Thu Thuûy 
OÂ. B. Leâ Ngoïc Thuïy 
OÂ. Leâ Vaên Thöông 
OÂ. Buøi Thanh Tieân 
OÂ.. Nguyeãn Vaên Toaïi 
OÂ. Nguyeãn Baù Toaøn 
OÂ. Leâ Vaên Traïch 
B. Tiffany Trang Ñoã 
B. Ngoâ Khaéc Traâm 
OÂ. Taï Quang Trung 
OÂ. B. Voõ Tröng 
OÂ. Nguyeãn Ñaêng Tuaán 
B. Tuyeát Thaûo Sôn Nguyeãn 
OÂ. Vuõ Ñinh Töø 
B. Nguyeãn Töôøng Vaân (CA) 
OÂ. Nguyeãn Töôøng Vaân (MD) 
B. Phaïm Ñaêng Vaân 
B. Khaùnh Vaân Michalek 
OÂ. Nguyeãn Xuaân Vaân 
OÂ. Yeân Vi 
B. Hoaøng Hoàng Yeán 
B. Phan Ngoïc Yeán 
Eastern Loudoun Library 
Haø Nguyeãn & Associates 
Ivan M. Waldman & 
Associates 
B.S. Nguyeãn Quoác Quaân 
B.S. Nguyeãn T. Kim Dung 
Sovereign Realty, INC. 
Laïc Vieät Gallery 
Westgate Realty Group, Inc. 
Buddy Photo 
Harvest Moon Restaurant 
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PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO 

(SUBSCRIPTION & ADVERTISEMENT FORM) (SUBSCRIPTION & ADVERTISEMENT FORM) 
  

Hoï vaø teân (Reader’s Name): ........................................................................................................ Hoï vaø teân (Reader’s Name): ........................................................................................................ 
Ñòa chæ (Address): ......................................................................................................................... Ñòa chæ (Address): ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 
Phone, Fax, Email: .......................................................................................................................... Phone, Fax, Email: .......................................................................................................................... 
Ngaøy ñaët mua (Order date): ................... Töø soá (From issue # ):...........tôùi soá (To issue #):.......... Ngaøy ñaët mua (Order date): ................... Töø soá (From issue # ):...........tôùi soá (To issue #):.......... 
Keøm theo chi, ngaân phieáu soá (Enclosed check, money order #) ..................  Keøm theo chi, ngaân phieáu soá (Enclosed check, money order #) ..................  
Soá tieàn (US dollar amount) $ .......................... Soá tieàn (US dollar amount) $ .......................... 

____________________________ ____________________________ 
  

GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM 
PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES 

Noäi ñòa Hoa Kyø vaø Gia Naõ Ñaïi (In USA & Canada): US $30 [ ] Noäi ñòa Hoa Kyø vaø Gia Naõ Ñaïi (In USA & Canada): US $30 [ ] 
UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $40 [ ] UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $40 [ ] 

_____________________________ _____________________________ 
  

GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SOÁ GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SOÁ 
treân Tam caù nguyeät san Coû Thôm (7 x 8EÄ”): treân Tam caù nguyeät san Coû Thôm (7 x 8EÄ”): 

1/2 trang trong: US $30.00 [ ] 1/2 trang trong: US $30.00 [ ] 
1 trang trong: US $60.00 [ ] 1 trang trong: US $60.00 [ ] 

Trang trong bìa tröôùc: US $100.00 [ ] Trang trong bìa tröôùc: US $100.00 [ ] 
Trang trong bìa sau: US $100.00 [ ] Trang trong bìa sau: US $100.00 [ ] 
Trang ngoaøi bìa sau: US $120.00 [ ] Trang ngoaøi bìa sau: US $120.00 [ ] 
_____________________________ _____________________________ 

  
Duøng ngaân phieáu, leänh phieáu Myõ kim, xin ghi traû vaø göûi veà Duøng ngaân phieáu, leänh phieáu Myõ kim, xin ghi traû vaø göûi veà 

(Check payable in US dollars to Cothom Foundation; send to): (Check payable in US dollars to Cothom Foundation; send to): 
COTHOM FOUNDATION COTHOM FOUNDATION 

11623 CHAPEL CROSS WAY 11623 CHAPEL CROSS WAY 
RESTON, VA 20194 RESTON, VA 20194 

__________________________________ __________________________________ 
  

QUÍ ÑOÄC GIAÛ MUA BAÙO DAØI HAÏN, QUÍ THAÂN CHUÛ QUAÛNG CAÙO QUÍ ÑOÄC GIAÛ MUA BAÙO DAØI HAÏN, QUÍ THAÂN CHUÛ QUAÛNG CAÙO 
LAØ AÂN NHAÂN YEÅM TRÔÏ TAM CAÙ NGUYEÄT SAN VAÊN HOÏC COÛ THÔM. LAØ AÂN NHAÂN YEÅM TRÔÏ TAM CAÙ NGUYEÄT SAN VAÊN HOÏC COÛ THÔM. 
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TUÛ SAÙCH HOÄI VIEÂN COÛ THÔM 
 

TAÙC GIAÛ TAÙC PHAÅM 
 

LOAÏI VAÊN 
 

AÁN PHÍ 
GIAÙ HOÄI 
VIEÂN  CAÛ 
BÖU PHÍ 

MUA 
GHI 
(X) 

TRAÀN BÍCH SAN:  VAÊN KHAÛO BIEÂNKHAÛO $15   $ 9.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  TAÙC PHAÅM ÑEÏP CUÛA BAÏN BÌNH VAÊN THÔ $15   $ 9.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI THÔ $10   $ 6.5  
QUYØNH ANH:  TÌNH TRONG COÕI MOÄNG THÔ $10   $ 6.5  
TRAÀN QUOÁC BAÛO:  ÑOÁI DIEÄN NIEÀM VUI THÔ $12   $ 7.5  
N.T.NGOÏC DUNG ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI THÔ $12   $ 7.5  
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG:  MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY TAÄP TRUYEÄN $12   $ 7.5  
HOÃ TRÖÔØNG AN, NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG, CAO MÎ   
NHAÂN, PHAN KHAÂM... :  HOAØI CAÛM 

THÔ 
XÖÔÙNG HOÏA 

$12   $ 7.5  

CAO MÎ NHAÂN:  AÙO MAØU XANH THÔ $10   $ 6.5  
KIM Y PHAÏM LEÄ OANH:  LIEÂU TRAI TRÍ DÒ 1-2-3 TRUYEÄN DÒCH $21   $12.  
KIM Y PHAÏM LEÄ OANH:  THI KINH QUOÁC PHONG COÅ THI $25   $14.  
TRÖÔNG ANH THUÏY:  TRAÏM NGHÆ CHAÂN TRUYEÄN DAØI $10   $ 6.5  
TRÖÔNG ANH THUÏY:  AÙNH MAÉT TAÄP TRUYEÄN $12   $ 7.5  
BUØI THANH TIEÂN:  TRAÊNG NHÔÙ ÑEÂM RAÈM THÔ $10   $ 6.5  
PHAN KHAÂM:  BEÂN DOØNG THAÏCH HAÕN THÔ $12   $ 7.5  
NGUYEÃN LAÂN:  SOÂI NOÅI TAÄP TRUYEÄN $15   $ 9.  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI THÔ $10   $ 6.5  
ÑAÊNG NGUYEÂN:  ÑAÕ KHOÂ DOØNG LEÄ THÔ $12   $ 7.5  
VIEÄT BAÈNG:  HÌNH AÛNH TROÂI ÑI THÔ $12.   $ 7.5  
N.T. NGOÏC DUNG: PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI HOÀI KYÙ $18.   $10.5  
N.T. NGOÏC DUNG: SAØI GOØN NAÉNG NHÔÙ MÖA THÖÔNG HOÀI KYÙ $20.   $11.5  
HOÀ TRÖÔØNG AN:  GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG vôùi Vieät Baèng, 
Dö Thò Dieãm Buoàn, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm,  
Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn Bích San, Tieåu Thu. 

BUÙT ÑAØM $15.   $ 9.5  

TRÖÔNG ANH THUÏY:  CHUYEÅN MUØA TIEÅU THUYEÁT $28. $16.55  
PHAN KHAÂM:  DOØNG SOÂNG THAO THÖÙC THÔ   $12.   $  7.5  
NGUYEÃN T.N. DUNG. NON NÖÔÙC ÑAÙ VAØNG BUÙT KYÙ   $15.   $  9.5  
HOÀ TRÖÔØNG AN. NAÙO NÖÙC HOÄI TRAÊNG RAÈM VUÙT KHAÛO.   $15.   $  9.5  
HOAØNG TRUØNG DÖÔNG:  THÔ TÌNH HOAØNG TRUØNG DÖÔNG THÔ   $10.   $ 7.  
BUØI THANH TIEÂN.  KHUÙC VOÂ THANH   THÔ   $18.   $11.  

   
GIAÙ BAÙN CHO HOÄI VIEÂN LAØ NÖÛA TIEÀN AÁN PHÍ COÄNG CÖÔÙC PHÍ BÖU ÑIEÄN $2. MOÃI CUOÁN.    
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