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Văn-Hóa Tiền Sử Việt Nam:    

VVIIỆỆTT--NNAAMM,,  TTRRUUNNGG--TTÂÂMM  NNÔÔNNGG--NNGGHHIIỆỆPP    
LLÚÚAA,,  NNƯƯỚỚCC  VVÀÀ  CCÔÔNNGG--NNGGHHIIỆỆPP  ĐĐÁÁ,,  XXƯƯAA  

NNHHẤẤTT  TTHHẾẾ--GGIIỚỚII 
(Tiếp theo và hết) 

 

BS TS Nguyển Thị Thanh  
 
Một sự kiện lịch sử vĩ đại mới xẩy ra tại Hà Nội 
đầu năm 2004 càng chứng minh thêm sự vững 
vàng về những nền văn hóa tiền sử và lich sử của 
đất nước ta. Khi nhân công đào móng để xây nhà 
Quốc hội thì gặp ngay một di tích lịch sử có tầm 
quan trọng về khảo cổ học và nhất là về di tích lịch 
sử nước nhà lớn nhất từ xưa đến nay: Đó là sự xuất 
hiện một phần cung điện kinh đô Thăng Long do 
vua Lý Thái Tổ xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 11. 
Hiện các nhà khảo cổ Việt Nam tìm thấy nhiều 
tầng lớp văn hoá cùng những cổ vật quan trọng, 
những hòn gạch lớn có khắc niên hiệu các triều đại 
Đinh, Tiền-Lê, Lý, Hậu Lê. Họ đang bàn cải về 
nhiu vấn đề, về số lớn các giếng nước hầu như còn 
nguyên vẹn, cùng về những di tích cung điện vua 
chúa, thành trì với những sân gạch và hàng cột gổ 
quí, có khi cách nhau đến 5 mét hoặc 6 mét mà có 
người cho rằng đó là công trình cuối thế kỷ 19 
bằng bê tông cốt sắt của triều Nguyễn (các chúa và 
vua nhà Nguyễn đóng đô ở Quãng Trị rồi Thuận 
Hoá thì làm sao có công trình ở Thăng Long vào 
cuối thế kỷ 19). Ngày xưa những cây gổ quí cao 
đến 8, 10 mét để cất cung điện chắc không thiếu. 
Người ta đã múc uống ly nước giếng trong vắt của 
tổ tiên 1000 năm để lại mà xúc cảm tận cả tâm can.  
 
Các nhà khảo cổ đang bàn tán dữ dội về việc di 
tích tìm thấy bị chôn vùi sâu dưới lòng đất đến 
nhiều mét (từ 2 đến trên 3 mét ?). Di tích hiện tìm 

thấy thuộc cung điện nào trong thành Thăng Long? 
Họ lấy làm lạ tại sao có những hòn gạch ngói cổ 
niên hiệu triều Đinh và Tiền-Lê. Theo thiển ý, thì 
lúc vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng 
Long, cũng phải mang theo những vật liệu xây cất 
có sẵn ở Hoa Lư từ thời các vua trước. Và việc 
chôn vùi dưới đất sâu là do lủ lụt bồi đắp nhiều lần 
suốt gần 10 thế kỷ nay, và con người cũng đã vun 
thêm đất cho vững chắc để xây đường sá nhà cửa. 
Tôi e rằng rồi đây người ta phải hy sinh các chùa 
chiền, miếu vủ, cao ốc, nhà cửa dân chúng có tính 
cách văn hoá mới sau nầy để làm sống lại toàn thể 
di tích kinh thành cổ Thăng Long. Sự xuất hiện 
thành Thăng Long cổ như một phép lạ vĩ đại cho 
nền văn hoá mỹ thuật lịch sử nước nhà. Và trong 
tương lai thành Thăng Long cổ khi hiện nguyên 
hình sẽ trở nên một trung tâm lịch sử vẻ vang, một 
di tích văn hoá độc đáo khổng lồ, niềm hảnh diện 
dân tộc của chúng ta.  
  
Có những người Việt, và ngay cả dân khoa bảng 
lớn đã lầm lẩn và lẩm cẩm cho rằng Việt Nam 
không có văn hóa mà đại diện là nhà khảo cổ 
Nguyễn Văn tốt và ông bác sĩ giáo sư Đại học Mai 
Kim Ngọc. Tệ hơn nữa, hiện có một ít bác sĩ và 
khoa bảng Việt Nam tự xưng là không hiểu văn 
hóa là gì và cho là dân mình không có văn hóa. Bs. 
Vủ Đình Minh thì cho rằng văn hóa Việt Nam có 
chăng chỉ là cái "búi tó trên đầu ông nội ông ta" 
đăng trong bài "Bảo tồn Văn-hóa" của ông khoa 
bảng bác sĩ giáo sư Đại học Y khoa kiêm nhà văn 
Mai-Kim-Ngọc. Bài cũng được đăng trên nhiều 
báo đặc biệt là báo Y-giới. Bài viết có tính cách 
mĩa mai Việt Nam không có văn hóa gì để mà bảo 
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tồn ‘hết trơn hết trọi’, hoặc giả có chăng chỉ có cái 
"búi tó" của ông nội ông ta mà thôi. 
 
Nhà khảo cổ Nguyễn Văn Tốt đã đọc sách tây thực 
dân, sao chép lại nguyên văn tư tưỡng khinh bạc 
dân tộc Việt Nam của bọn H. Mansuy và  bà M. 
Colani (khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế 20) để 
làm ra quyển sách "Introduction à l'Art Ancien du 
Viêt Nam, 1er  trimestre 1969"; mặc dầu lúc đó thế 
giới đã cải chính ầm ầm những xác quyết sai lạc 
của H. Mansuy (Gisement Préhistorique du Tonkin 
909; Stations Préhistoriques dans les massifs 
calcaires de Bắc Sơn  1924), H. Mansuy et M. 
Colani (Néolithique Bacsonien Inférieur et 
Supérieur dans le Haut-Tonkin 1925 ) và bà M. 
Colani (Découverte du Paléolithique dans la 
Province de Hòa Bình Vol XVI  1926) rất lâu rồi. 
Năm 1932, Đại Hội Nghị Quốc tế các nhà khảo cổ 
tiền sử học Viển đông đã khẳng định tính cách tiền 
phong của nền văn hóa bản địa Hòa-Bình nước ta 
rồi. Vấn đề thực tiển là nền văn hóa Hòa Bình đã 
được thế giới công nhận rõ ràng là nơi phát xuất 
lúa nước và công nghiệp đá đầu tiên trên thế giới 
rồi. Vậy mà năm 1969 ông Trần Văn Tốt vần theo 
đúng luận điệu thực dân lạc hậu của H. Mansuy mà 
viết sai lạc một cách sai lạc trầm trọng về nền văn 
hóa Hòa Bình (cách đây từ 10000 đến 17000 năm) 
và văn hóa Bắc Sơn (cách dây 10000 năm dến 
6000 năm) rằng:  
 
"Người Hoà-Bình có mặt trên đất nước Việt-Nam 
vào khoảng từ 5000 đến 3000 trước TC...coi như 
chưa biết gì về nông nghiệp và chăn nuôi, không 
biết gì gốm .... "..."... Đá mài đã có vào thời Bắc-
Sơn, nhưng ít được xử dụng. ";..."... nghệ thuật đá 
mài có vai rất tiêu biểu cho văn-hóa tộc họ Auxtro 
asiatique, được dùng nhiều ở miền Trung Đông 
Dương. Người ta đã cho là những rìu mài nầy đươc 
nhập cảng từ Tây-Tạng, Giang Nam bên Tàu, vì 
chúng nó cũng có ở Hoa-Nam, An-Độ, Nhật-Bổn, 
Đại-Hàn... "; ... "... và những dụng cụ đá mài hình 
dĩa là của văn-hóa Úc từ Tàu truyền xuống vv. ".... 
 
Than ôi! thật vô cùng đáng trách ! Thật vô cùng 
xấu xa, hổ nhục cho chúng ta khi thấy Nguyễn Văn 

Tốt chẵng những sao chép lại y-nguyên những lập 
luận lầm lạc, vội vàng và đầy dẩy thành kiến đầu 
tiên của ông H. Mansuy mà còn xuyên tạc một 
cách nặng nề vo lý thêm, cùng bỏ qua hoàn toàn 
mọi chứng minh khoa học xác đáng và mới mẻ của 
các ông C.O. Sauer (với nhiều sách vở ví dụ quyển 
Agricultural Origins and Dispersals, New York 
năm 952) và ông W.G. Solheim II (1960 với nhiều 
sách về Hoà bình sẽ kể sau), và bỏ qua mọi xác 
quyết của Đại hội nghị quốc tế các nhà khảo cổ 
Viễn đông năm 1932, không biết với mục đích gì?. 
Như thế phải chăng ông Tốt đã cố ý làm tay sai cho 
thực dân lổi thời cho thực dân Pháp mà thế giới đã 
lên án, để phản bội văn hóa dân tộc, chưởi lên đầu 
ông bà tổ tiên Việt Nam của ổng !?. Ông Tốt đã 
theo đuôi thực dân đưa ra một thứ suy luận hàm hồ 
quá quắt. Vì hể cứ thấy nơi nào có, thì tất là "nhập 
cảng của nơi đó", bất chấp cả thời gian nơi nào có 
trước, nơi nào có sau, và bất chấp cả nơi nào có 
tính cách sãn xuất nghiệp vụ, và nơi nào có tính 
cách  tiêu thụ. Vậy thì ông Tốt viết sách về văn-hóa 
tiền sữ Việt-Nam, phải chăng là để tìm cách dìm 
dập thóa mạ tổ tiên mình hay và để nối giáo cho 
giặc chăng ?.        
 
Nhà học giả C. Sauer Hoa-Kỳ đã viết nhiều về văn 
hoá hoà Bình trong nhiều sách ví dụ quyển ‘Đồng-
Quê’. Chúng ta hãy nghe mấy dòng sôi nổi của ông 
C.O. Sauer viết trong quyển Agricultural Origins 
and Dispersals - Xuất bản ở New York  1952: 
      

"Đúng là nông nghiệp đã tiến triển qua 2 giai 
đoạn, mà giai đoạn đầu là giai đoạn của văn-hóa Hòa-
Bình (Bắc Việt), lúa nước đã được trồng cùng một lúc 
với củ môn nước (khoai sọ)... "..."... Tôi đã chứng 
minh Đông-Nam-Á là cái nôi của nền nông nghiệp 
xưa nhất.... Và tôi cũng chứng minh rằng văn-hóa 
nông nghiệp có nguồn gốc gắn liền với đánh cá bằng 
lưới ở xứ này (Bắc Việt).... Tôi cũng đã chứng minh 
rằng những động vật gia súc xưa nhất bắt nguồn từ 
Đông-Nam-Á.... Và nơi đây là trung tâm quan trọng 
của thế-ygiới về kỷ thuật trồng trọt và cải biến cây cối 
bằng cách tái sinh sản thực vật ". 
 



 

Đến nay tất cả các nhà khảo cổ học, sử học Hoa-kỳ 
như các ông C. Sauer, R. Somhein, Trương Quang 
Trực (Ông Trực là người Mỹ gốc Trung-hoa), ông 
Jorhman và học-giả Liên-Xô là ông N. Vavilow 
đều công nhận: 
          

"Đông-Nam-Á mà chủ đạo là Việt-Nam đã có 
một nền văn hóa tiền sử phát triển rất sớm sủa, tiên 
tiến và nhanh chóng, sáng tạo và sống động chưa 
từng thấy một nơi nào khác trên thế-giới.". 

 
Trước đây người ta vẩn ca tụng địa điểm văn-minh 
tân thạch khí ở vùng Tây-Á Tiểu-Á và cho rằng 
đây là một xứ nông-nghiệp xưa nhất thế-giới. Vì đã 
có những niên đại C14 lên đến thiên niên kỷ thứ 
VII, thứ VI tr.TC. Việc phát hiện ra nền nông-
nghiệp tại Hòa-Bình cách đây trên 10.000 đến 
15000 năm đã làm cho thế giới rung chuyển, chao 
động. Như vậy trung tâm nông-nghiệp xưa nhất 
không còn là vùng Lưởng Hà mà là Đông-Nam-Á , 
mà chủ đạo là Việt-nam. Việt-Nam đóng vai trò 
quan trọng nhất vì nơi đây là điểm phát xuất chính.  
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Chúng ta hãy nghe lời bình luận xác đáng của ông 
Willhelm G. SOLHEIM II (đã viết trong nhiều 
sách:  Southeast – Asia Vol VI 1962;  Reworking 
Southeast – Asian Prehistory Vol WV 1969; The 
Hoabinhian and Island Southeast Asia 1972; An 
Early Agricultural 1972; Remark on the Neolithic 
in South China and Southeast Asia  Vol IV 1973 
vv.) rằmg :                      
 

"Tôi cho rằng khi chúng ta nghiên-cứu lại 
nhiều cứ liệu ở lục-địa Đông-Nam-Á, chúng ta 
hoàn toàn có thể phát giác ra rằng việc thuần-thục-
hóa cây trồng đầu tiên trên thế-giới đã được dân-cư 
Hòa-Bình (Việt Nam) hoàn thành vào khoảng 
10.000 năm trước  TC."... "Rằng văn-hóa Hòa-
Bình là văn-hóa bản-địa, không hề chịu ảnh-hưởng 
của bên ngoài, đưa tới văn-hóa Bắc-Sơn.".... "Rằng 
miền Bắc và miền Trung lục địa Đông-Nam-Á có 
những  văn-hóa tiến bộ mà trong đó đã có sự phát 
triển của dụng cụ đá mài láng đầu tiên của Châu-Á, 
nếu không nói là đầu tiên trên thế giới và đồ gốm 
(Hình 17) đã được phát  minh. ".... "Rằng không 

phải là sự thuần hóa thựt vật đầu tiên như ông 
Sauer đã gợi ý và chứng minh mà thôi. Mà còn đi 
xa hơn, nơi đây đã cung cấp tư-tuỡng về nông 
nghiệp cho phương Tây. Và sau nầy một số cây đã 
được truyền đến Ấn-Độ và Phi-Châu. Và Đông-
Nam-Á còn tiếp tục là một khu-vực tiền-tiến ở 
Viển-Đông cho đến khi Trung-Quốc thay thế xung 
lực này vào nữa đầu thiên niên kỷ thứ 2 tr.TC tức 
khoảng 1500 tr TC....."(Nữa đầu thiên niên kỷ thứ 
2 tr.TC tức sau khi Mông-Cổ chiếm lục địa Trung-
Hoa non 1500 năm, tức là vào giai đoạn nước Xích 
Thần ổn định trở lại về nông nghiệp và Trung 
Quốc bắt đầu đánh chiếm đất đai nước Xích Quĩ.)  
                

 
Hình 17 - Gốm Hoà Bình : Ly rượu cao cẳng đất 

nung thuộc, 12000 năm tr.TC. 
 
Như đã nói trên, Trung-quốc thừa hưỡng văn hóa 
nông nghiệp phát triển nhờ dân Bách Việt còn lại 
trên hoa lục. Chính nhờ sự phát triển của những sắc 
dân Bách Việt nầy mà Trung quốc rộng lớn có đủ 
tư cách thay thế xung lực phát triển nông nghiệp 
Đông Nam Á vào khoảng năm 1500 tr TC. Như 
vậy chứng tỏ chính dân Trung hoa Bách Việt khai 
hóa về nông nghiệp cho Tàu Hán tộc Mông Cổ chứ 
không phải ngược lại như Trần Trọng Kim và Đào 
Duy Anh đã viết trong các quyển sách Chính sử 
giáo khoa cho con dânViệt Nam học bao lâu nay.                  
 
Chúng ta phải xúc động trước những lập luận rất 
vô tư, công bằng và rất khoa-học của W. G.  
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XUAÂN NHÔÙ 

 
Môùi ñaàu xuaân, daõy anh ñaøo, 

Ñaõ hoàng töôi khaép bôø ao thuûy hoà, 
Vaét ngang cöûa ngoõ Hoa Ñoâ, 

Hoa cöôøi soi boùng ven hoà nöôùc xanh. 
 

Tình xuaân traøn ngaäp kinh thaønh, 
Khaùch du laïc böôùc daïo quanh vöôøn Ñaøo, 

Coá nhaân laïc böôùc nôi nao? 
Mình ta leû boùng ra vaøo ngaån ngô! 

 
Trôøi cao xanh ngaét höõng hôø, 

Nöôùc buoàn se saét maët hoà laëng im, 
Coøn ai? Ai nöõa maø tìm? 

Tình xuaân chöøng cuõng ñaém chìm nôi ñaâu? 
 

Maét ta coøn ñoïng gioït chaâu, 
Tình ta coøn ñöôïm saéc maøu thôøi gian! 

Muøa xuaân hoa nôû roài taøn! 
Trôøi cao loàng loäng maây ngaøn nheï bay... 

 
Coøn chi vui ñeå mình say? 

Coøn gì say nöõa maø cay leä tình? 
 

Haø Bænh Trung 
(Virginia) 

 
 
Solheim II, cng như rất xúc động trước nắm gạo bị 
cháy dở hóa thạch đã tìm thấy ở Đồng-Đậu Vỉnh-

Phú có niên đại 5.500 năm tr.TC tức cách đây 
7.500 năm, nắm gạo nầy đã đươc thữ nghiệm bằng 
carbone 14 (Hình nắm gạo cháy). Nắm gạo cháy dở 
của thời phát trịển trồng lúa nước nầy cũng chứng 
minh cho chúng ta rằng lúa nước đã được trồng từ 
rất lâu không ai biết được, trước lúc nắm gạo bị 
cháy tức là trước 7500 năm +- 300 năm lúa nước 
đã được trồng qui mô, như ông Sauer đã cho rằng 
lúa nước đi đôi với nghề đánh cá có lưới. Những sự 
kiện trên đây đã được công bố lên thế giới từ lâu 
với C.O.Sauer chẳng hạn, trong quyển 
"Agricultural Orgins and Dispersals, New-York- 
1952 ", với Wilhelm G. Solheim trong quyển 
"Southeast Asia and the West. Science vol. 157, 
1967, p.899 " và còn với nhiều tác giả khác mà kẻ 
viết bài nầy chỉ nghe mà chưa hân hạnh có sách.   
 
Ít nhất là 3 năm trước thời gian mà ông Trần Văn 
Tốt xuất bản quyển " Introduction à l'art  ancien du 
Việt-Nam " bằng tiếng Pháp năm 1969. Với ông 
Gs. Bs. Mai Kim Ngọc, thì ông ta đã tự nhận dân 
VN là dân vô văn hóa; có văn hóa chăng chỉ có cái 
« búi tó » của ông nội Gs. Bs. Mai Kim Ngọc. Vì 
vậy khi đọc bài của Gs. Bs. Mai Kim Ngọc tôi thấy 
không có gì phải nói với người tự xưng là vô văn 
hóa, tuy bài của tôi đã được viết để trã lời nhưng 
tôi đã tự nghĩ khó được báo của Mai Kim Ngọc cho 
đăng. Tôi có gởi bài nầy tới ông bà chủ nhiệm chủ 
bút báo Văn Lang, nhưng được bà chủ bút Nguyên 
Hương trã lời rằng tôi đã quá hãnh diện với văn 
hoá tiền sử Việt Nam, bà ta không tin nên không 
đăng. Với ông Nguyễn Văn Tốt thì chúng tôi chỉ 
còn nói ngay với ông rằng, một trong các văn-hoá 
tiền sữ Việt Nam, văn hóa Hòa-Bình của Việt 
Nam, không phải là đứa con nuôi, con vay mượn, 
con thlên di, con hoang, hay con mồ côi, nó chính 
là con đẻ của văn-hóa Sơn-vi kéo dài từ rất xa xưa, 
có thể lên đến 500.000 năm đến 15.000 năm tr TC. 
Thường người ta lấy một niên đại tượng trưng gần 
nhầt là 30.000 năm làm mốc trung gian. Và để tiếp 
tục cuộc đời, văn hóa Hòa Bình đã dẩn đưa nhanh 
chóng đến một nền văn-hóa nổi danh thế giới của 
Việt Nam là văn-hóa Bắc-Sơn. Và từ văn hóa Bắc 
Sơn đến các nền văn hóa Quỳnh Văn, Bầu Tró, 
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Hoa Lạc, Phùng Nguyên, Gò Mun, Đồng Đậu vv. 
và cuối cùng là Đông-Sơn.  
 
Sự liên tục của các nền văn hóa luôn được duy trì 
bằng những chứng minh cụ thể. Thật vậy các nền 
văn-hóa Việt-Nam cổ ngày càng được tìm thấy là 
có những liên hệ chặt chẻ, những bước tiến mạnh 
mẽ, những nét phát triển huy-hoàng. Mãi cho đến 
thời Bắc-thuộc lần thứ nhất thì, văn hóa Đông Sơn 
nước ta, bắt nguồn từ thời tiền sữ, bị ngưng hẳn. 
Chính Mông-Cổ là những người đã xâm lăng các 
nền văn hóa tiền sữ và sơ sữ Việt cổ từ trên đất 
Trung Nguyên cho đến Việt Nam. Họ lấy hết cả, 
vừa đất đai, vừa công trình, vừa sãn phẩm, vừa 
công cụ, vừa con người, những người thợ tài giỏi, 
gái đẹp Việt cổ đem về Tàu để phát triển nên nền 
văn hoá siêu-việt của Trung-Hoa sau này. Đồng 
thời cướp lấy, họ phá hoại, họ cấm cản mọi sự phát 
triển văn hóa địa phương của kẻ bị trị trong suốt 
trên 1000 năm đô hộ khủng khiếp. Họ đã cố tâm 
cướp đoạt, hủy hoại, cấm đoán, dìm dập và dấu 
diếm tất cả mọi vết tích, mọi hình thức phát triển 
của văn-hóa lịch-sữ Việt-Nam. Lòng đất đã được 
phơi bày mọi sự thât. Chính sách vở và các học giả 
Trung Hoa hiên-đại cũng đã nhìn nhận những sự 
thật văn hoá tiền sử trên. Văn-hóa Việt-Nam bị tê 
liệt, bị biến mất do xâm lăng và cướp giựt của 
Trung-quốc. 1000 năm quá dài, con cháu không 
được truyền đạt, nên dần dà người Việt-nam tự cho 
là mình đã được người Tàu khai hóa như các sữ gia 
Trần Trọng Kim và Đào duy Anh nói trên, thật là 
hổ thẹn với tiền nhân thay !!.     
 
Từ rất sớm, năm 1932, tại Đại Hội Nghị Quốc tế 
của các nhà khảo cổ tiền sử học Viển đông, vấn đề 
văn hóa Hòa-Bình nước ta đã được xác nhận một 
cách khẳng định. Vấn đề thực tiển là nền văn hóa 
Hòa Bình có mặt trên toàn thế giới. Nhưng điều 
quan trọng ở đây là nền văn hóa nầy đã được tìm 
thấy ở Việt Nam sớm hơn đâu cả, nghĩa là có trước 
những nơi khác trên thế giới và tìm thấy ở Hòa-
Bình, một làng nhỏ Việt Nam, ở vào một thời gian 
xa xưa nhất, cách đây trên 6.000, đối với các nơi 
khác trên thế-giới. Điều nầy có nghĩa là người Việt 
cổ tại Hòa-Bình Việt Nam đã làm nên nền văn hóa 

Hòa Bình trước nhất trong nhân loại. Nói một cách 
khác, người Hòa Bình trên đất Việt Nam đã có một 
thời văn minh xưa nhất thế-giới, đó là sự thật mà 
khoa khảo cổ học thế giới minh chứng và xác 
quyết. Thế nên khảo cổ học thế giới đã lấy tên của 
một làng quê Hoà-Bình Bắc-Việt đặt tên cho nền 
văn hóa nầy gọi là văn hóa Hòa Bình cho toàn thế 
giới (xem Encyclopédie d'Archéologie).  
 
Thế là Hòa Bình tại Việt-nam đã được coi là trung 
tâm văn minh tiền sử đầu tiên của nhân loại về 
nông nghiệp lúa nước và về công nghiệp đá. Chẳng 
những nền văn minh tiền sữ nầy ngang hàng với 
Trung Mỹ và miền Lưỡng Hà về phương diện kỷ 
thuật, mà còn đi trước hai nơi nói trên về thời gian 
đến trên 3000 năm. Đó là điểm rất đáng hảnh diện : 
Hòa Bình đã được thế gới xác nhận là trung tâm 
phát minh nông nghiệp và sãn xuất nông nghiệp 
cùng chăn nuôi gia súc đầu tiên trên thế giới.  
 
Trung tâm nông nghiêp cùng chăn nuôi đầu tiên trên 
thế giới tại Hoà Bình Việt Nam đã có trước vùng 
Lưỡng Hà đến 3000 năm. Như vậy thì còn điểm nào 
nghi ngờ rằng nơi nào "nhập cảng" nơi nào!.  Hòa-
Bình, trung tâm văn-minh nông nghiệp đầu tiên của 
nhân loại trên thế-giới, để rồi từ đó nền văn-minh 
trên được lan tràn khắp vùng Đông-Nam-Á: Trung-
Quốc, Nhựt-Bản, Mả-Lai, Thái-Lan, Ấn-Độ v v và 
đi xa dần trong hàng nghìn năm. Mà ở Hòa-Bình là 
nơi sầm uất, giàu thinh hơn đâu hết và đã có vị vua 
Viêm Đế (vua nóng tượng trưng cho mùa trồng trọt) 
tức là Thần-nông, người đã nghiên cứu dạy nghề 
nông và được tôn sùng như một vị vua, và bà Nữ-Oa 
là người đã nghiên cứu thời tiết nắng mưa, cùng các 
ngày lể, ngày Tết phù hợp với mùa màng và sự nghỉ 
ngơi của người nông dân sau khi mùa đã thâu hoạch. 
Bà Nữ Oa đã nghiên cứu thời tiết lúc gieo, lúc cấy, 
lúc gặt, mà dạy dân làm ruộng không thất mùa, đầy 
đủ mưa và nắng đúng lúc đúng thời. Vì thế dân gian 
coi bà Nữ-Oa như một vị thần linh có khả năng " lấy 
đá vá trời ".  
 
Văn hóa tiền sữ nước ta đã thu hút thế giới vào văn 
hóa Hòa Bình. Một trung tâm kinh tế sản xuất lúa 
nước đầu tiên trên thế giới. Một trung tâm kỹ nghệ 
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đá đầu tiên của nhân loại, trước rất xa văn hóa 
Lưỡng-Hà và Trung-Mỷ (Mexico hiện tại) đến cả 3 
thiên niên kỷ. Bước tiến này nhảy vọt mạnh với văn 
hóa Hòa Bình, có lẻ một phần cũng nhờ ở biến cố 
thiên-nhiên là trận Đại Hồng Thủy thế giới đã xẩy ra 
thời văn hóa Hòa Bình. Nói chung đó chỉ là một suy 
luận, nhưng thực chất là đã có sự phát triển liên tục 
và rõ ràng từ văn hóa Sơn Vi đến Hòa Bình.  
 
Tiềm lực của văn hóa Hòa Bình là càng ngày càng 
đưa con người thích nghi nhu cầu sự sống với một 
cố gắng như là một cuộc cách mạng. Đó là cuộc 
cách mạng sinh sống bằng kỷ nghệ sãn xuất công 
cụ để bán đi khắp nơi cho thợ đá. Và dụng cụ nông 
nghiệp đá cho người dùng. Với nhu cầu sãn xuất 
nông nghiệp mới nầy, tất nhiên kỷ nghệ đồ đá phải 
phát triển. Văn hóa Hòa Bình là văn hóa đá giữa, 
nên nó có một ảnh hưởng sâu rộng về nghệ thuật 
đá mới. Vì chính nơi đây, Hòa Bình, trên đất nước 
Việt cổ, là điểm phát xuất ra nhũng nền văn hoá 
thuộc nền cách mạng đá mới của các nước Trung 
quốc, Nhật Bản, Philippine, Indonêsia, Mã đảo và 
cả miền Địa Trung Hải vv. Chính vì vậy, Việt 
Nam cổ chính là trung tâm cách mạng sản xuất 
công cụ đá mới cho thợ đó khắp nơi đã được thế 
giới khẳng định.  
 
Có rất nhiều tầng văn hóa của các nước trên thế 
giới thuộc văn hóa Hòa-bình nhưng trẻ trung hơn, 
tức ra đời sau hơn nhiều, so với Hòa Bình, đã được 
nghiên cứu đến và đều được qui về văn hóa Hòa 
Bình. Thế giới đã khẵng định rằng trong những 
nền văn hóa ấy không hề có nghệ thuật chế tạo 
đá sỏi như ở Việt Nam. Đá sỏi hay đá cuội là lỏi 
đá rất cứng. Với đá nầy công việc chế tạo, đẻo gọt 
rất khó. Nhưng không có công cụ làm bằng đá sỏi, 
thợ đá không làm nghề đục dẻo gọt dủa mài các 
loại đá khác như đá tảng, mềm hơn nó đươc. Vậy 
nên chỉ có thợ bậc sư mới làm nên những công cụ 
bằng đá sỏi, sãn xuất  ra đồ nghề bán cho thợ đá. 
Như thế thợ đá mới có công cụ chế tạo ra dụng cụ 
đá cho nông dân hay tiều phu, hay bất cứ ai.  
Thời gian, mưa gió và ánh nắng mặt trời đã làm tan 
vở đá tãng ra, rồi bào mòn và tẩy sạch những tãng 
đá lớn. Hạt nhân đá còn lại có độ cứng rất cao gọi 

là đá sỏi hay đá cuội. Chế tạo những hòn đá cứng 
nầy rất khó khăn. Nhưng người ta cần những rìu 
đá, búa đá, dao đá bằng đá sỏi mới có thể sãn xuất 
ra những rìu, búa, dao, cày đá vv... bằng đá tãng 
mềm hơn cho người nông dân. Đẻo gọt trên đá sỏi 
cứng rất khó khăn nhưng vô cùng cần thiết. Người 
cổ Việt đã nghiên cứu dụng cụ và kỷ thuật đẻo gọt 
đá sỏi như thế nào, đó là cả những bí quyết nhà 
nghề không phải ai cũng có thể học và làm được. 
Và như vậy việc sãn xuất công cụ nông nghiệp ở 
Hoà Bình trở nên quan trọng cho khắp các miền 
nông nghiệp. Vì phải có những công cụ bằng đá sỏi 
cứng mới có thể chế tạo ra các dụng cụ đá tảng một 
cách dễ dàng. Chỉ ở Hòa Bình mới có nghệ thuật 
chế tác đá sỏi cứng, với số lượng rất cao, dùng để 
bán đi khắp nơi cho thợ đá chế tạo những dụng cụ 
bằng đá. Thợ đá dùng công cụ đá sỏi cứng của Hoà 
Bình mà chế tác các dụng cụ nông nghiệp đá tảng 
mềm hơn đá sỏi. Khắp nơi trên địa cầu có rất nhiều 
học trò về chế tạo đá của các bậc thầy đá Hoà Bình 
Việt Nam. Như vậy rõ ràng là chỉ trong nền văn 
hóa Hòa bình tại Việt-nam mới có việc sãn xuất 
công cụ đá cứng cho người thợ đá xữ dụng như là 
dụng cụ chế tạo đá xưa nhất thế giới.   
 
Vậy còn ai hoài nghi Hoà Bình không phải là 
trung-tâm đẻ ra nghiệp vụ đá cho nhiều quốc gia 
trên thế giới. Văn hóa Hòa Bình là một nền Văn 
hóa cách mạng ra đời trước văn hóa Bắc Sơn, và 
như trên đã nói, lẻ dỉ nhiên trước Đông Sơn rất lâu, 
ít nhất đến cả từ 8.000 đến 13.000 năm. Và chính 
Hòa Bình là mẹ đẻ ra nền văn hóa nổi danh Bắc 
Sơn và sau nầy là văn hóa Đông Sơn rực rở huy 
hoàng. Văn hóa Đông Sơn kéo dài cho tới khi Tàu 
qua chiếm nước ta lần đầu tiên thì ngừng hẳn. Điều 
nầy chứng minh rõ ràng Tàu đã đến cướp mất, phá 
hoại, cấm chỉ sự phát triển văn hóa của nước Việt 
cổ. Rõ ràng cũng nhờ cướp bóc lỏi cốt văn hoá 
Bách Việt cộng với sự giàu mạnh của cải và nhân 
lực mà văn hóa Trung Hoa tiến nhanh sau nầy.  
 
Thật vậy, nhờ vào khảo cổ học mà mọi bí ẩn của 
tiền sử đã được làm sáng tỏ. Và thế giới đã công 
nhận Việt Nam, tiêu biểu là văn hóa Hoà Bình (và 
Bắc Sơn) mà tên tuổi đã được "thế-giới-hóa" 
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(Encyclopédie d'Archéologie), đã được thế giới xác 
nhận là nơi có một nền nông nghiệp lúa nước và 
công nghiệp đá xưa nhất thế giới. Có thể vì văn hóa 
Hòa Bình nằm vào thời điểm của trận Đại-hồng-
thủy cách đây từ 17.000 năm đến 6.000 tr.TC.  
Cuộc Đại Hồng Thủy nầy bao gồm cả thế giới, 
theo đó chắc nó ăn khớp và trùng hợp với cuộc Đại 
Hồng Thủy đã được diễn tả trong Cựu Kinh Ước 
của đạo Do Thái và Đạo Công Giáo. Vì vậy theo 
khoa học, rỏ ràng trước và sau Đại Hồng Thủy loài 
người đã có mặt thậm lâu trên miền Đông Nam Á, 
mà quan trọng là tại Việt Nam cổ.    
 
Sau vụ đại hồng thủy nầy, nơi trên thế giới nguy 
hại nhiều nhất là Lục Địa Đông Nam Á nói chung 
và có lẻ còn là Việt Nam nói riêng, cho nên mảnh 
đất chữ S của tổ quốc Việt Nam ngày nay thật là 
ốm o, mảnh dẻ quá sức. Vì một phần đất lớn của 
miền nầy đã sụp xuống biễn, mở rộng thêm Thái-
bình-dương. Xét theo thềm lục địa Đông Nam Á, 
các nhà khảo cổ nhận thấy Đại Hồng Thủy lên và 
lui rất chậm chạp, vì thế không xẩy ra tai nạn chết 
người tập thể. Như vậy số người đã sống trên bình 
nguyên Đông Nam Á cổ mà nay là biển đã di tản 
nguyên vẹn ra khắp các lục địa Đông Nam Á, và 
Úc Châu. Có lẻ đó là lý do chính của sự hổn hợp 
nhiều chủng tộc trên miền Đông Nam Á. Phần đất 
còn sót lại sau Đại-hồng-thủy trở nên quá ít đối với 
số dân sống bằng hái lượm trước kia. Do đó vấn đề 
cần thiết cho sự sinh sống của người Đông Nam Á 
mà trong đó người Bách Việt cổ là căn bản, là đi 
tìm thức ăn mới. Người Bách Việt cổ đã di tản lên 
chốn cao nguyên tức là lục địa Bách Việt cổ mà 
nay là Trung Hoa và đồng bằng Bắc Việt và thẵng 
đến miền duyên hải Trung Việt (vùng Quãng Trị 
Quãng-Hóa tức là Thừa-Thiên ). Người Việt cổ bắt 
buộc phải nghỉ đến cách làm tăng số lượng thực 
phẩm cần thiết để sinh sống mà trước đây họ chỉ 
cần tìm thấy dễ dàng trong thiên-nhiên. Đây có lẻ 
là nguyên nhân phát triển nghề nông của các chủng 
Bách Việt di tản đến Đông Nam Á mà chủ yếu là 
Việt Nam cổ.    
 
Trên đây tôi đã dẩn những cứ liệu lịch sử về văn 
hóa Hòa Bình với mục đích xóa tan những luận 

điệu và nhận xét sai lạc của thực dân Tây, Tàu và 
những người Việt phản văn hoá; đồng thời cũng để 
trình bày một cách tương đối sơ lượt, một khía 
cạnh nào đó sự nghiệp lớn lao của tổ tiên chúng ta. 
Hiện tại thế giới đã công nhận rằng nước Việt Nam 
chúng ta đã có một nền nông nghiệp lúa nước và 
một nền công nghiệp đá đã từng phát triển rực rở 
và xưa nhất thế giới.      
 
Vậy mà bao nhiêu trăm năm nay đất nước chúng ta 
phải trãi qua biết bao gian truân, đói khó, xâm  
lăng, huynh đệ tương tàn. Đến nổi con cháu mờ mịt 
cả mắt mủi không còn thấy gì về tiền nhân, không 
còn biết gì đến công lao sự nghiệp của tổ tiên. 
Đồng thời con cháu cũng đã để ngoại bang hiểu 
lầm về sự nghiệp của các Vị Tiền Bối. Hiện tại dân 
Việt phải đói khổ, nghèo nàn, đau thương, chậm 
tiến một cách man rợ. Thật là một điều vô cùng phi 
lý và tủi hổ cho thân phận con người Việt Nam 
ngày nay, tất cả cùng chỉ vì xâm lăng Tàu đặc biệt 
là từ sau thời Vua Trưng. Thôi thì, tục ngữ ta vốn 
có câu "Mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời". 
Ngày xưa Việt Nam vượt hẳn các nước Đông Nam 
Á và nhiều nước khác trên thế giới, vinh thật là 
vinh. Ngày nay chúng ta trở lại thua kém tất cả thì 
nổi nhục ấy quả nhiên thật là nhục. Chung quy 
cũng vì bị đô hộ và chiến tranh quá nhiều và cũng 
do lòng người tham ô nhũng nhiễu trãi qua mọi 
thời đại và gần đây là từ thời Việt Nam Cộng Hòa 
cho đến ngày nay.  
 
Vậy, chúng ta chỉ còn cầu mong hết nhục và ắc sẽ 
có ngày vinh quang. Chúng ta hãy đầy lòng tin 
tưỡng cho ngày mai. Sau cơn sáng trời lại mưa, thì 
ắc sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta phải tin 
tưỡng như vậy. Chúng ta sẽ không tự mãn, tự hả hê 
trước những thành tựu về tiền tài, học hành thi cử 
hay nghề nghiệp của chúng ta và của con em trên 
đất khách. Vì đó chỉ là chuyện đương nhiên, mà 
trái lại chúng ta phải tự kiểm điểm những thiếu sót, 
những mất mát lớn lao của chúng ta và của các thế 
hệ trẻ về phương diện văn hóa dân tộc. Chúng ta 
phải có bổn phận vun trồng mầm móng văn hóa 
Bách Việt nước nhà lên trong lòng chúng ta và trong 
lòng non con cháu chúng ta ở hãi ngoại. Đó tất nhiên 
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phải là điều khó khăn, chúng ta có thể bỏ công lao 
mồ hôi nước mắt, nghị lực thời gian làm việc hữu 
ích cho hậu duệ chúng ta; hơn là ngày đêm ganh 
tương, tị hiềm, kình địch, châm biến, chia rẽ, giành 
giựt chức tước, địa vị ảo, đua nhau bịa đặt, bôi nhọ, 
vu khống, chửi bới nhau, chia rẽ nhau lan tràn khắp 
nơi. Những hành động đó chẵng những đã biến dần 
dân lưu vong thành một sắc dân mất gốc, vô văn 
hóa, vô cuội nguồn. Chúng còn biến một số người 
Việt lưu vong đông đúc, tuy có nhiều tiền bạc, khoa 
bảng, bằng cấp,  nhiều chức tước, địa vị cao nhưng 
vô văn hóa, thiếu nhân phẩm, thành « man di mọi 
rợ » đúng như danh nghĩa mà người Trung-Hoa đặt 
cho dân tộc ta trước đây vậy.  
 
Nhà triết gia Nhật đã nói : « Mổi người Việt là mổi 
viên ngọc quí, nhưng nhiều người Việt hợp lại thì 
thành bùn thối. Mổi người Nhật chỉ là một hột cát, 
nhưng nhiều người Nhật hợp lại thì trở nên thành 
quách kiên cố. » Thật là xấu hổ cho người Việt. 
Các dân tộc khác như Trung-hoa, Nhật-bãn, Do-
Thái... họ có tình đoàn kết dân tộc, bỏ qua dễ dàng 
hận thù cá nhân, tập thể, để bảo tồn và xây dựng 
văn hóa dân tộc. Họ ra sức đi tiền phong trong tinh 
thần đoàn kết dân tộc, trong tinh thần vì quyền lợi 
chung, trong hy sinh nhẩn nhục cá nhân vô cùng 
khó khăn vất vả trong mọi trạng huống cho kỳ đạt 
mục đích : ví dụ dân Nhật Bản sau chiến tranh 
khủng khiếp với 2 trái bom nguyên tử ; ví dụ dân 
tộc Do Thái. Và họ đã thành công. Các dân tộc ấy 
là những tấm gương sáng giúp chúng ta trong mọi 
nổ lực đoàn kết, đại đoàn kết trong công bằng nhân 
ái, trong lòng tôn trọng quyền làm người tự do. 
Biết sống có tình có nghĩa có lý, biết coi thường 
danh lợi vật chất riêng tư, biết làm phát triển văn 
minh tinh thần, tức văn hóa truyền thống dân tộc.  
 
Mới đây, sau 100 năm bị đô hộ, sau nửa thế kỷ nội 
chiến, người Việt trong cũng như ngoài nước, hầu 
như quên đường lối sống vương đạo của tiền nhân, 
lao mình vào nhiều thoái hoá đạo đức, những thú 
tánh khiến cho sự phát triển văn hoá trì trệ rất đáng 
trách. Sự đoàn kết dân tộc là một tiềm năng sức 
mạnh vô biên. Một dân tộc không biết đoàn kết, 
không biết sống làm việc vì quyền lợi chung là 

một dân tộc tự hoại. Đoàn kết là sức mạnh cho tất 
cả, sức mạnh làm cho ngoại xâm khiếp sợ, kính nể, 
làm cho đất nước phát triển, toàn dân phát triển, mổi 
một người cho tất cả, tất cả vì mổi người. Đoàn kết 
là kho tàng tài sãn tinh thần và vật chất vô cùng 
quí báu mà mà không tốn tiền, không hao tổn tài 
nguyên. Đoàn kết là không gieo trồng mà chỉ có 
gặt hái. Nguyện cầu Tổ Tiên dân tộc Việt Nam, 
những vị đã biết đoàn kết để làm nên sự nghiệp cao 
cả cho đất nước, giúp cho con cháu biết giá trị của 
sự đoàn kết và biết đoàn kết lại.                 
 
Như một phép mầu, chính Tổ Tiên Việt Nam đã soi 
sáng cho trí tuệ chúng ta nhìn thấy tài sãn của tiền 
nhân để lại cho con cháu qua những sự thành tựu 
của họ trong tình nghĩa, vị tha và đoàn kết để thành 
công trong một nền văn hóa ưu việt, sống động. Đó 
là văn hoá tinh thần sinh vật chất của tổ tiên. Chắc 
chắn Tổ tiên đã làm rạng ngời nó trong nhiều tâm 
can người Việt, đã làm sống lại bừng bừng thật sự 
văn hóa trong nhiều trái tim rướm máu của người 
Việt, trong tinh thần dân tộc biết tìm đến đoàn kết 
dân tộc. Chắc chắn Tổ Tiên Việt Nam đang và sẽ 
luôn chổi dậy trong tiềm thức, trí tuệ, trong từng tế 
bào của nhiều người Việt để phát thành âm hưỡng 
qua không biết bao nhiêu hình thức xây dựng. 
 
Niềm tin chắc chắn sẽ trở nên hiện thực trong một 
ngày mai gần gủi, cũng phải do ở những hành động 
sâu ẩn trong ưu tư hoài bảo tài sãn văn hóa dân tộc 
của mổi một người trong chúng ta.  Để cầu chúc 
cho bước tiến văn hóa ở tương lai gần của dân 
Việt, chúng tôi xin kính hiếu chút tình cảm lên 
trước bao công lao khó nhọc của Tổ Tiên chúng ta 
suốt từ thời tiền và sơ sử đến nay qua câu nói của 
nhà văn hào Jean Valery:  
 
«Hởi tâm hồn cao cả, đã đến lúc mà người cần được 
mặcchiếc áo xinh đẹp xứng đáng với cơ thể người» 

 
BS. TS. Nguyễn Thị Thanh 

(Montréal tháng Mười 1992) 



 

TIEÁNG CÖÔØI ÑEÁN VÔÙI NHAU 
  

Coù moät daïo em cöôøi to, to quaù Ta beân nhau moät chieàu Xuaân hoa thaém  
Anh cau maøy baûo nhoû:  Hôõi em yeâu 
Haõy nghieâm trang traàm maëc, chôù cöôøi nhieàu 

Haøïng caây vöôn ngaïo ngheã laù xanh non  
Ven röøng thöa, tay chuyeàn tay eâm aám  

Anh khoâng muoán ngöôøi cheâ em lôi laû  Coû möøng Xuaân raïo röïc khaép loái moøn. 
Töø daïo aáy, tieáng cöôøi döôøng tan raõ 

 Nhaïc muoân lôøi baët haún treân moâi töôi 
Caø pheâ noùng, moâi noàng cuøng chung uoáng Chim khoâng mong beân cöûa ngaém em cöôøi 
Queân thôøi gian, naéng ñaõ ngaû veà Taây Vaø hoa laù khoâng buoàn reo trong naéng 
Anh trao em aùnh maét bao trìu meán Roài töø ñoù boùng hình em xa vaéng 
Nhuoäm hoaøng hoân rôi ñoû cuoái chaân maây. Buoàn quaïnh hiu, anh laïi muoán em cöôøi!!! 

  

CAÅM TUÙ (Virginia) Maøn ñeâm xuoáng, ñeøn ñöôøng leân soi boùng 
Maùi ñaàu nghieâng aâu yeám töïa vai nhau  
Taâm söï noàng naøn, bieån tình gôïn soùng  
Chaúng suy tö gioâng baõo noåi veà sau. 

GIOÏT BUOÀN  
Ñi vaøo moäng, nhieät tim daâng say ñaém   
Cung ñaøn loøng rung ñoäng nhòp hoøa mau Reùo raét vaøo ai nhöõng gioït buoàn 
Traêng maät ngoït, gioù gôïi tình saâu ñaäm Mình thoâi cuõng leû nhöõng canh buoâng 
Ta beân nhau soáng troïn phuùt nhieäm maàu. Gioù gaày vaãn thôû khung trôøi ñaéng 
 Traêng maûnh coøn nöông boùng lieãu thöông 

HOAØNG 
BAÏCH 
MAI  
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Heùo daï ñeâm thaâu cuoàng giaác moäng 
Taøn hôi ngaøn daëm ñoaïn tô vöông 
Nhôù hoaøi ñieäu nhaïc cung traàm aám 
Xa caùch tình ôi nhöõng ñoaïn tröôøng. 
  (Virginia) 
UYEÂN PHÖÔNG   

 Minh Nguyeät  
 (Texas) 
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VOÏNG TÖÔÛNG 
BOÙNG CÔØ XÖA 

 
Noãi nöôùc, tình nhaø hai khoái haän 

Döïng côø phuïc quoác ngöï nhung trang 
Daán thaân ñaøi caùc vaøo binh löûa 

Vaïn thuôû coøn ghi trí quaät cöôøng. 
 

Nhìn aùng maây Xuaân vaøng thaém nhuoäm 
Saéc côø nöông töû nhôù Tröng Vöông 

Chieán y laãn vôùi maøu Mai traéng 
Tieáng ngoïc aâm vang giöõa chieán tröôøng. 

 
Töôùng leänh trang nghieâm truyeàn khaép coõi 

Coû thôm möøng ñôõ goùt thieân höông 
Lôøi ca quyeát thaéng ngaân theo gioù 

Nhòp böôùc haønh quaân roän raõ ñöôøng. 
 

Boùng rôïp non xanh chim goïi baïn 
Bieån, hoà laáp laùnh aùnh minh döông 
Ngaøn hoa böøng nôû muøa Xuaân môùi 

Vaïn vaät chaøo möøng Tröng Nöõ Vöông. 
 

Muoân ngaøn Thu tieáng coøn vang 
Muoân ngaøn Xuaân moät daáu höông khoân nhoøa 

Neùt son toâ ñieåm söû nhaø 
Boùng côø ñoäc laäp thuôû giôø coøn töôi. 

 
 

TRUØNG QUANG 
(California) 

 

LONG AN 
 

Từ Miền Đông, 
Sang Miền Tây, 

Cùng Hoàng Khởi Phong đi thăm mộ Long Ân. 
 

Ngàn dặm đi tìm bạn. 
Tìm hoài không thấy nhau. 

“Ngổn ngang những gò đống” (1) 
Biết tìm nhau ở đâu? 

 
Ngàn dặm đi tìm bạn. 

Tìm hoài không thấy Long. 
Chỉ thấy một nấm đất! 
Và muối sát trong lòng. 

 
Tao đến đây tìm Long. 

Cho Long chục bông hồng. 
Tìm Long hoài chẳng thấy. 
Lệ tao tuôn thành giòng! 

 
“Rót rượu cho giòng sông” (2) 

Giòng sông xưa đã cạn. 
Hắt rượu vào hư không. 
Hư không nào có Long! 

 
Đau thương này chất ngất. 
Long Ân! Hỡi Long Ân! 

Trời kia cao mấy tấc? 
Đất này dày mấy phân? 

 
Ngàn dặm đi tìm bạn. 
Long về đâu? ở đâu? 
Chỉ còn lại nấm đất! 

“Mang mang thiên cổ sầu” (3) 
 

Tạ  Quang  Trung 
Orange County mùa đông 2004 

 
(1) Thơ Nguyễn Du. (2) Thơ Long Ân 

(3) Thơ Xuân Diệu      
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ĐĐầầuu  XXuuâânn  MMuuaa  VVuuii  VVớớii      
TT  RR  UU  YY  ỆỆ  NN      KK  II  ỀỀ  UU            

LLêê    TThhưươơnngg               

Cụ Nguyễn Du và nữ sĩ Hồ Xuân Hương chửi 
đời mà không thô tục. Cụ Tố Như thì “Chém cha cái 

số hoa đào. Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!”. Còn 
nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì:  
“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Kẻ đắp chăn 
bông, kẻ lạnh lùng.” ĐĐoạn Trường Tân Thanh tức Truyện Kiều của 

thi hào Nguyễn Du là một áng văn chương 
tuyệt tác của nền văn học Việt Nam, được 

phổ cập sâu rộng trong mọi từng lớp dân gian, từ 
trí thức cho đến bình dân. Sở dĩ được như vậy là vì 
ngoài giá trị độc đáo của văn chương, Truyện Kiều 
còn gói ghém những thực trạng xã hội với những 
tình tiết tâm lý éo le khiến người đọc có thể tìm 
thấy đâu đó trong Truyện Kiều hoàn cảnh và tâm 
trạng của chính mình rồi ngâm lên cho khuây khỏa 
nỗi lòng. Chẳng hạn như chúng ta, những kẻ đang 
sống nơi đất khách quê người bèn mượn hai câu 
Kiều để gởi gấm tâm trạng nhớ nước, thương nhà: 

    Cái triết lý mà cụ Nguyễn Du gởi gấm trong Truyện 
Kiều là thuyết “Tài mệnh tương đố” cho nên cụ mở 
đầu tập Truyện Kiều bằng hai câu: 
Trăm năm trong cõi người ta, 
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

Đôi khi những người có tài cũng khốn khổ lắm 
vì “Chữ tài liền với chữ tai một vần” hay 
“Tài tình chi lắm cho trời đất ghen”. 

Truyện Kiều là một áng văn chương tuyệt tác, vì thế 
không những người ta đọc, người ta ngâm những vần thơ 
tuyệt tác này mà người ta còn làm thơ vịnh Kiều, đố Kiều, 
lẩy Kiều, bói Kiều...   

Đoái trông muôn dặm tử phần,  
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. Vịnh Kiều: 

Còn những kẻ chán ngán thế thái nhân tình, 
gác kiếm sống như một ẩn sĩ, xa lánh cõi trần ô 
trọc đầy gió tanh mưa máu rồi ngâm hai câu Kiều 
lẩy để ký thác tâm sự mình: 

        Nhiều nhất là thơ vịnh Kiều của tao nhân mặc 
khách và nổi tiếng hơn cả là một bài tổng vịnh và 
20 bài thơ “Vịnh Kiều” của cụ Chu Mạnh Trinh. 
Về vịnh Kiều có ba phái, phái khen Kiều như Chu 
Mạnh Trinh. Còn phái chỉ trích Kiều thì có Nguyễn 
Công Trứ và phái trung dung như Tản Đà v...v... 

Từ nay khép cửa phòng thu, 
Chẳng tu mà cũng như tu mới là. 
         Hay trong thời chiến tranh, người chồng đi 
chinh chiến ở chiến trường xa, người chinh phụ ở 
lại quê nhà chăn đơn gối chiếc, đêm đêm nhìn ánh 
trăng tưởng nhớ đến chồng rồi ngâm lên hai câu: 

        Xin trích đăng một vài bài trong “Thanh Tâm 
Tài Nhân Thi Tập” của Chu tiên sinh: 
Cuốn ngỏ rèm xuân trải mấy sương, 
Sắc tài chi lắm để làm gương! 

Vầng trăng ai xẻ làm đôi, Công cha bao quản liều thân thiếp, 
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Sự nước xui nên phụ nghĩa chàng. 
         Hoặc những kẻ bị thất tình nhiều lần, yêu lần 
nào cũng dang dở cho nên vì tình mà tâm hồn điên 
đảo, vì tình mà áo nảo tâm can rồi chán đời, hận 
đời bèn mượn hai câu Kiều để chửi đời: 

Cung oán nỉ non đàn bạc mệnh, 
Duyên may dun rủi lưới Tiền Đường. 
Hai bên vẹn cả tình cùng hiếu, 
Đem bắc đồng cân đáng mấy vàng. 

Chém cha cái số hoa đào, (Chu Mạnh Trinh) 
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi! Và sau đây một bài khác cũng của cụ Chu 

Mạnh Trinh: 
Thằng bán tơ kia giở mối ra, 
Làm cho bận đến cụ Viên già. 
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Muốn êm phải biện ba trăm lạng, 
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa. 
Đón khách mượn màu son phấn mụ, 
Bán mình chuộc lấy tội tình cha. 
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ, 
Đời trước làm quan cũng thế a? 
 

Trong khi Chu Mạnh Trinh hết sức bênh vực Kiều 
thì Nguyễn Công Trứ lại nghiêm khắc lên án Kiều nào 
là mất nết, nửa đêm lẻn sang nhà Kim Trọng rồi lấy hết 
Mã Giám Sinh đến 

Thúc Sinh, Từ Hải..., trong vòng 15 năm lưu 
lạc đã làm vợ không biết bao nhiêu người: 
Đã biết má hồng thời phận bạc, 
Trách Kiều nhi chưa vẹn tấm lòng vàng. 
Chiếc quạt thoa đành phụ với Kim lang, 
Nặng vì hiếu, nhẹ vì tình thôi cũng phải. 
Từ Mã Giám Sinh cho đến Từ Hải, 
Cánh hoa tàn đem bán lại chốn thanh lâu. 
Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu? 
Mà bướm chán, ong chường cho đến thế! 
Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa, 
Đọan trường cho đáng kiếp tà dâm! 
Bán mình trong bấy nhiêu năm, 
Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai. 
Nghĩ đời mà ngán cho đời! 
(Nguyễn Công Trứ) 

Còn cụ Tam Nguyên Yên Đỗ cũng mỉa mai 
Thúy Kiều và cười Kim Trọng cố tình nhặt cánh 
hoa tàn đã lấm bùn nhơ: 
Kiều nhi giấc mộng thật nên cười, 
Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi. 
Số kiếp bởi đâu mà lận đận? 
Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi. 
Cành hoa vườn thúy duyên còn bén, 
Ngọn nước sông Tiền nợ chẳng xuôi. 
Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi, 
Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi. 
(Nguyễn Khuyến) 
        Và phái trung dung: 
Giọt nước Tiền Đường chẳng rửa oan, 
Phong ba chưa trắng nợ hồng nhan. 
Lòng tơ còn vướng chàng Kim Trọng, 
Gót ngọc chưa phai chốn thủy quan. 
Nửa giấc đoạn trường tan gối điệp, 

Một dây bạc mệnh đứt cầm loan. 
Cho hay những kẻ tài tình lắm, 
Trời bắt làm gương để thế gian. 
(Phạm Quý Thích dịch) 
        Cũng thuộc phái trung dung, Tản Đà vịnh 
Thúy Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến: 
Tiếng súng ân tình bốn mặt ran, 
Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn. 
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng, 
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan. 
Tổng Đốc ví thương người bạc mệnh, 
Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan. 
Trơ trơ nấm đất bờ sông nọ, 
Hồn có xa nghe mấy tiếng đàn. 
(Tản Đà) 
        Cũng về vịnh Kiều, còn có một giai thoại lý 
thú với quan án sát Từ Đạm ngày trước, giai thoại 
được truyền tụng như sau: 
        Một hôm lính hầu có bắt giam một thư sinh 
ngông cuồng. Đêm đã về khuya mà chàng thư sinh 
cứ ngâm Kiều vang dội. Lính canh la mắng bắt im, 
nhưng chàng thư sinh cãi lại rằng: “Quan lớn ra 
lệnh tống giam, chứ có ra lệnh cấm ngâm Kiều 
đâu?”. Sự cãi cọ ồn ào làm mất giấc ngủ của quan 
án, quan truyền giải chàng thư sinh lên hầu. Thấy 
nói là học trò biết chữ nghĩa lại thích ngâm Kiều, 
quan án bèn ra lệnh phải làm một bài thơ vịnh 
Kiều, nếu bài thơ haythì sẽ được tha tội và thưởng 
cho ba quan tiền, còn nếu bài thơ dở sẽ bị đánh đòn 
ba roi, bắt trở lại nhà giam và phải ngậm miệng 
không được ngâm nga gì nữa. 
        Quan án sát ra đầu đề: “Vịnh thân thế nàng 
Kiều”. Chàng thư sinh suy nghĩ một lát rồi ứng 
khẩu đọc bài vịnh như sau: 
Khóa cửa phòng  xuân để đợi chờ, 
Mà em mất nết tự bao giờ. 
Chàng Kim mê gái công đeo đẳng, 
Viên ngoại chiều con chết ngất ngơ. 
Nợ trước hẹn hò con đĩ Đạm, 
Duyên sau gặp gỡ bố cu Từ. 
Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng, 
Còn trách làm chi chú bán tơ. 
        Đáng chú ý là hai câu thơ: 
Nợ trước hẹn hò con đĩ Đạm, 
Duyên sau gặp gỡ bố cu Từ. 
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Hai câu này thật tài tình, câu trước nói lên việc 
Thúy Kiều viếng mả Đạm Tiên trong tiết Thanh 
Minh, còn câu sau tả lúc Kiều gặp gỡ Từ Hải. 
Nhưng hai câu thơ ấy lại ghép tên quan án sát Từ 
Đạm, với danh xưng là “con đĩ Đạm” và “bố cu Từ”. 
Tuy vậy quan án Từ Đạm với tinh thần một nhà nho 
trọng lời hứa nên phải nuốt giận khen bài thơ hay, 
thưởng chàng thư sinh ba quan tiền và ra lệnh tha 
chàng thư sinh “ngông” thích ngâm vịnh Kiều. 
        Còn trong dân gian thì có cái thú “Đố Kiều”, tức 
là đặt ra những câu đố nhiều khi rất hiểm hóc về 
truyện Kiều để thử thách xem người đọc có thật 
thuộc, thật nhớ về Kiều hay không. 

Ngày xưa, nhất là vào những ngày xuân người 
ta có các hội vui để hai bên nam nữ hát đố nhau về 
truyện Kiều thật hào hứng và trước khi đố, cả hai 
phe nam nữ đồng hát lên những câu hát trống quân 
để tăng phần trữ tình: 
Một đàn cò trắng bay chung, 
Bên nam, bên nữ ta cùng hát lên. 
Hát lên một tiếng linh đình, 
Cho loan sánh phượng, cho mình sánh ta. 
  Những câu đố Kiều trong dân gian còn truyền 
tụng như sau: 
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, 
Đố anh kể được hai dòng toàn nôm? 
NAM ĐÁP: 
Này chồng, này mẹ, này cha, 
Này là em ruột, này là em dâu. 
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh thuộc đã thông, 
Đố anh kể được hai dòng toàn nho? 
NAM ĐÁP: 
Hồ công quyết kế thừa cơ, 
Lễ tiên binh hậu, khắc cờ tập công. 
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh thuộc từ lâu, 
Đố anh đọc được một câu mười người? 
NAM ĐÁP: 
Hai bên mười vị tướng quân, 
Đặt gươm, cởi giáp trước sân khấu đầu. 
(Lúc Từ Hải sai binh sĩ rầm rộ đến đón Kiều) 
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh thuộc đã nhiều, 

Đố anh đáp được câu Kiều ngàn năm? 
NAM ĐÁP: 
Anh hoa phát tiết ra ngoài, 
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. 
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh thuộc đã lâu, 
Đố anh đọc được hai câu hết Kiều? 
NAM ĐÁP: 
Lời quê chắp nhặt dông dài, 
Mua vui cũng được một vài trống canh.  
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh thuộc từng vần, 
Đố anh kể được ba lần trăm năm? 
NAM ĐÁP: 
Trăm năm trong cõi người ta, 
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
Rằng trăm năm cũng từ đây, 
Của tin gọi một chút này làm ghi. 
Người đâu gặp gỡ làm chi, 
Trăm năm biết có duyên gì hay không. 
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh thường đọc luôn, 
Đố anh kể được, bốn buồn, bốn khi? 
NAM ĐÁP: 
Buồn trông cửa bể chiều hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? 
Buồn trông ngọn nước mới sa, 
Hoa trôi man mác biết là về đâu? 
Buồn trông ngọn cỏ rầu rầu, 
Chân mây mặt nước một màu xanh xanh. 
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, 
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 
(Tả cảnh buồn lúc Kiều ở Lầu Ngưng Bích) 
Và: 
Khi tựa gối, khi cúi đầu, 
Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày. 
NỮ ĐỐ: 
Truyện Kiều anh thuộc đã nhiều, 
Đố anh kể được câu Kiều mười cho? 
NAM ĐÁP: 
Làm cho cho mệt cho mê, 
Làm cho đau đớn ê chề cho coi! 
Đã cho lấy chữ hồng nhan, 
Làm cho cho hại, cho tàn, cho cân! 
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Từ nãy giờ phe nữ đố phe nam và phe nam đã 
đối đáp trôi chảy, mạch lạc, suông sẻ. Để tiếp tục 
mua vui bằng trò chơi trữ tình, bây giờ đến phiên 
phe nam đố phe nữ: 
NAM ĐỐ: 
Thấy em hay đọc truyện Kiều, 
Cho nên anh hỏi mấy điều xem sao. 
Kiều Vân em chị thế nào? 
Tuổi ai hơn kém, má đào giỏi giang? 
NỮ ĐÁP: 
Hỏi chi ngoắt ngoéo hỡi chàng? 
Thúy Kiều là chị rõ ràng hẳn hoi. 
Hai người cùng vẻ sinh đôi, 
Chàng xem trong truyện, chàng thời hiểu ra. 
Đầu lòng hai ả tố nga, 
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. 
Hai người một tuổi, một năm, 
Lấy đâu hơn kém mà thăm hỏi dò? 
Kiều càng sắc sảo mặn mà, 
Cho nên bạc mệnh ai mà chẳng hay! 
NAM ĐỐ: 
Thúy Kiều sao tệ lắm thay, 
Phụ lòng Kim Trọng, nước mây sao đành? 
Cầu Lâm chàng đoái chút tình, 
Hàm oan những để một mình chịu riêng. 
Uổng công thuê Lẫm, Thúy Hiên, 
Uổng công thề thốt chẳng nên việc gì! 
NỮ ĐÁP: 
Thực chàng vụng nghĩ chẳng suy! 
Thau đồng lẫn lộn, bấc chì chưa tinh. 
Thúy Kiều là bậc bi kinh, 
Chàng Kim cũng bậc trâm anh con nhà. 
Có đâu ép liễu nài hoa, 
Có đâu tang bộc như là ai kia. 
Bởi chưng gia biến trăm bề, 
Bán mình trăm lạng đền nghì muôn chung. 
Dở dang duyên phận vợ chồng, 
Đó là tại bởi tơ hồng cợt trêu, 
Âu là cũng tại ông xanh, 
Vẽ ra cho đủ mọi vành mà chơi. 
Sự tình em đã kể rồi, 
Xin chàng suy nghĩ liệu lời khen chê! 
 

Phe nữ đối đáp cũng trơn tru suông sẻ không 
thua gì phe nam, chứng tỏ phe nữ cũng thuộc Kiều 

rành mạch. Để tiếp tục cuộc chơi, phe nữ đố tiếp 
phe nam, lần này các nàng ra quân bằng các câu đố 
càng hiểm hóc hơn với những lời hứa hẹn đong 
đưa trữ tình: 
NỮ ĐỐ: 
Đầu Kiều có một chữ nho, 
Anh mà giải được em cho làm chồng, 
Giữa Kiều có một chữ thông, 
Anh mà giảng được bế bồng em đi. 
Cuối Kiều có một chữ chi, 
Anh mà đáp được em thì cho không. 
NAM ĐÁP: 
Đầu Kiều nói đến nho phong, 
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia. 
Giữa Kiều cũng đã nghĩ ra, 
Như anh giảng được em là của anh. 
Đêm ngày một mực giấu quanh, 
Rày lần mai lữa như hình chưa thông. 
Cuối Kiều cũng đã nghĩ xong, 
Em đừng hối hận đổi lòng mà sai. 
Có tài mà cậy chi tài, 
Chữ tài liền với chữ tai một vần. 
Em ơi bước lại cho gần, 
Một lời em hứa thánh thần chứng tri... 
        
         Thi hào Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế 
không những một áng văn chương tuyệt tác mà còn 
những thú vui tao nhã nữa. Tuy thế, Tố Như tiên 
sinh đã viết trong hai câu kết của Đoạn Trường Tân 
Thanh một cách thật khiêm nhường: 
Lời quê chắp nhặt dông dài, 
Mua vui cũng được một vài trống canh. 
        
Kính chúc quí độc giả,  
quí Anh Chị CỎ THƠM 
Năm Kỷ Sửu An Khang   
Dồi Dào Sức Khỏe Và: 
Tiền vào như nước Sông Đà, 
Tiền ra nhỏ giọt như cà-phê phin.                                   
                                                                                       
Lê  Thương  
 
Richmond-Virginia –  Xuân 2009 
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LLAA  NNOOTTEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE    ““SSII””  

  
epuis l’antiquiteù, la femme est consideùreùe au 
moyen de son eùvolution comme une vertu. Si 

la vertu, suivant la conception pure et sentimentale 
devient une fleur dans son jardin, la musique, elle, 
en est son parfum. 

Quand aø l’homme, il est toujours neù enfant. Se 
transformant, changeant, creùant depuis le foetus, 
l’homme eùcoute les battements du coeur: un rythme 
aiseù, inspireù,souffle des  superstitions inneùes. Il est 
neù dans le rythme. Il est fait pour changer le rythme. 

La mythologie musicale remonte au temps 
jadis d’Hermeøs, creùateur de la Nature sophistiqueùe, 
qui a inventeù le premier instrument de musique aø 
l’aide des entrailles d’une tortue. Un don criminel, 
une harmonie de conqueâte. Mais aux yeux 
d’Apollon, c’est une deùcouverte. La mythologie 
grecque a eu une admiration immense aø son eùgard, 
et l’a consideùreù comme un Dieu. 

Dans toutes les ruines grecques antiques, la 
musique a poseù ses empreintes. Certes, les sons, les voix 
ne reùsonnent plus jusqu’aø nous, mais les eùcritures et 
meâme les poses des danses, des chants restent graveùes 
sur les pierres dans l’entonnoir de temps. 

Au 6 eø sieøcle avant J.C., la musique a deùpasseù 
l’extreâme, la frontieøre lui est devenue inconnue. 
N’eùtait-elle pas la gloire par laquelle l’homme a 
profiteù de sa conqueâte pour inspirer son deùclin? 
Dans l’abime des connaissances, l’homme l’a 
changeùe et l’a transformeùe. Elle repreùsente pour lui 
une source d’inspirations constantes, elle acheøve ses 
sentiments, exploiteùe par lui-meâme dans sa courbe 
de variations constantes. 

Elle est telle qu’elle est, comme l’homme 
devient quelqu’un tel qu’il est. Par contre, l’homme 
a trouveù son emploi juste dans la mesure ouø elle 

s’offre aø lui, afin qu’il puisse l’examiner, l’eùcouter, 
et puis la changer. D

Au 3 eø sieøcle avant J.C., Confucius a eùcrit: “Le 
but de l’homme dans le monde n’est pas de creùer la 
musique, mais de la changer.” Certes, l’homme de 
la tribu l’a imiteùe en transformant la danse 
traditionnelle en chasse rituelle. En frappant 
longtemps sur un tronc de bambou vide, l’homme a 
trouveù un son, un son net, eùquilibreù, eùvolueù. Il en a 
fait usage dans sa vie professionnelle. Equilibre plus 
rechercheù, plus instinctif que chez l’animal, 
conseùquense d’un pieøge mesquin, d’une conqueâte 
destructive. 

Deøs l’usage du fer et du bronze, l’homme a 
trouveù ce qu’il a chercheù. Les six premieøres notes 
d’une gamme repreùsentent pour lui une profonde 
exploitation de l’univers, les derniers degreùs de 
l’aristocratie. Deøs lors, l’homme creùe, invente 
suivant ses recherches, sa victoire, ou sa deùception. 
Mais il lui manquait un septieøme sens, le sens de 
l’extreâme, pouvoir abusif d’une nouvelle 
colonisation. 

Il fallut attendre jusqu’au 2 eø sieøcle avant J.C. pour 
que l’Orient ait senti le septieøme sens: la note “SI” est 
consideùreùe comme universelle, favorable aø la 
diplomatie globale, et aø la reùunion commune des pays. 

Tel est l’eâtre humain dans son pouvoir musical 
et sa force rythmique, comme la musique dans sa 
nature creùative et sa vie immortelle, parce que 
l’homme doit tout aø sa musique, tandis que la 
musique, elle se suffit... 

DIEÃM HOA 
Virginia, Feùvrier 2009 
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BBỖỖNNGG  DDƯƯNNGG  MMÙÙAA  XXUUÂÂNN  ĐĐẾẾNN
HOÀNG DUNG 

 
Một chút Đông 
Một chút Thu 
Một chút Hạ 

Ta bỗng có một mùa Xuân tuyệt diệu 
Thời gian ơi 

Không gian ơi 
Lòng ta muôn hồng nghìn tía 

Mặc thời gian trôi 
Không gian có dời đổi 

Ta bất kể 
Vì đang “ở đỉnh đời muôn trượng” 
Ở một nơi người ta gọi địa đàng 

            
Mỗi lần nhìn thấy ông dùng cái móc sắt 

thay thế bàn tay, kẹp lấy cái ly bằng thủy tinh 
thì tôi cảm thấy lạnh toát, toàn cơ thể của tôi 
gồng lên theo từng cử động của ông, quai hàm 
tôi cứng lại, đồng thời trái tim tôi thắt lại đau 
buốt, lòng nôn nao, nước mắt chực trào ra. Cứ 
như thế trong mấy ngày tôi ở Cali… khiến cõi 
lòng tôi chùng xuống, nên tôi cảm thấy không 
còn ham muốn điều gì nữa.  Trong khi đó ở 
Virginia những người bạn trông ngóng tôi 
từng giờ từng phút, vậy mà khi tôi trở về, hỏi 
han tôi nồng ấm, lại bắt gặp tôi với cái vẻ 
hoang mang hờ hững, cho nên mới nổi đóa gọi 
tôi là “Blond & Blue”, cái danh xưng mà ở xứ 
Mỹ này thiên hạ dành cho những người ngây 
thơ khờ khạo, à… tôi có ngây thơ khờ khạo 
không nhỉ, chắc là có rồi, không thì sao lại ngơ 
ngơ ngẩn ngẩn như thế chứ… 

Mấy ngày qua tôi có dịp sinh hoạt gia đình 
với Ong Chúa, biệt danh của một thiếu tá phi 
công người Việt, nhiệm vụ của ông là thả và 
rước các toán hoạt động trong và ngoài biên 
giới VNCH . Ông có nụ cười rất tươi, dáng vẻ 

thoải mái, mặc dù ông đã mất cả đôi tay trong 
một trận “thư hùng” với địch quân trong 
khoảng thời gian của năm 1970. Tôi đã từng 
nghe nói tới ông, tôi đã từng ngưỡng mộ ông, 
người phi công bị tàn phế trong cuộc chiến 
khốc liệt tại  miền nam Việt Nam . 

Ông có đôi mắt thật lạ. Tôi nhìn thấy nó 
reo vui khi ông nhắc đến những điều thú vị đã 
đi qua cuộc đời ông. Đôi mắt to đen, có hai 
hàng mi rậm, mỗi lần reo vui, như có hàng 
ngàn con bướm đang bay lượn đến độ rối rắm. 
Tôi dùng chữ rối rắm vì tôi cảm thấy có rất 
nhiều niềm vui chen lấn cùng một lúc trong 
đôi mắt đó. Nếu các bạn có dịp qua 
Washington DC vào mùa xuân khi hoa anh 
đào đua nở khắp chốn, bỗng có một trận gió 
xuân thổi mạnh qua, hàng ngàn hàng triệu 
cánh hoa anh đào trắng hồng bị bứt lìa, tung 
bay khắp trời, như hàng ngàn hàng triệu cánh 
bướm đang đùa vui với đất trời, và khi đó mắt 
chúng ta sẽ rối lên, và chúng ta sẽ cảm thấy … 
Tự nhiên chữ rối rắm ở đâu hiện ra, khiến tôi 
giải thích mãi cũng không xong, hay là tại 
lòng tôi đang rối rắm ???, có lẽ là thế. 

Nhưng khi mọi người chia tay, tôi lại thấy 
đôi mắt đó tối sầm lại, hai hàng  mi như những 
hàng liễu rủ bên bờ hồ trong một buổi chiều 
mùa đông có nhiều mây xám… ở Hàng Châu, 
nơi  mà tôi đã từng ghé qua. 

Nếu các bạn có dịp ghé qua Hàng Châu 
vào mùa đông, một thành phố của Trung 
Quốc, nơi Lý Bạch đã cám cảnh mà làm ra 
những bài thơ bất hủ (???). Lúc đó thì các bạn 
sẽ cảm thấy nó đẹp đến dường nào… 

 
Hoàng Dung  

Virginia 26/11/2008    
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NIỀM TIN BẤT DIỆT 
  
  
Tháng Tư từ độ ấy chia tay 
Kẻ ở người đi vẫn nhớ ngày 
Thép súng bao năm trơ sét rỉ, 
Vàng son phút chốc thoắt mây bay! 
Ta còn ấp ủ niềm tin ấy 
Lòng vẫn chưa nguôi mối hận này 
Xác tín cờ vàng ba sọc đỏ 
Trường tồn cùng Sử Việt hôm nay 
  
 
HỒ CÔNG TÂM   
Pomona, February 10, 2009 
  
 
   
CHIỀU NƠI  
ĐẤT KHÁCH 
  
  
Bé ơi, từ độ anh xa bé 
Mỏi bước lưu vong những tháng ngày 
Một góc quê xưa vời vợi nhớ 
Bao mùa tuyết trắng lạnh lùng bay 
Vẫn luôn gởi mộng về phương ấy 
Rồi mãi chôn chân ở chốn này 
Đất khách mênh mang sầu lớp lớp 
Cho lòng hiu quạnh cả chiều nay 
  
 
NGUYỄN KINH BẮC 
Philadelphia, February 9, 2009 

Tuyệt Chiêu 
 
 
Kìa kìa con công hay múa 
Em múa vũ điệu đời nghiêng 
Xoay xoay tôi liền chóng mặt 
Nhưng tim vẫn muốn cuồng điên 
 
Xòe xòe con công đôi cánh 
Cong cớn trong mỗi đường cong 
Đỏ đỏ lập lòa xanh xanh 
Có tôi cánh mỏi trời trồng 
 
Công ơi bờ lông óng mượt 
Múa tiếp cho đời lên hương 
Mềm tơ sầu tôi mấy lượt 
Điệu thêm để giết một người 
 
Tôi chết công còn thương không 
Hay xưa công làm phù thủy 
Xõa tóc là gió cũng phiền 
Và tôi mấy nỗi hư không 
 
Và tôi / em công hay múa 
Vẩn vơ  múa hết đời mình 
Cho tôi sầu kia vây bủa 
Để chết như kẻ đa tình. 
 
 

Nguyễn Thị  
Thanh Bình 
(Virginia) 
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 Bản Tình Ca Em Hát Trong Đêm 30 
 

Bản tình ca em hát  
Trong đêm 30 

Buồn! 
Buồn như có một điềm báo 

trước 
Không vui! 

Có một điềm không lành, 
Sắp tới! 

Thê lương. 
Dường như Định Mệnh 
Chúng ta đã phải gánh 

Từ Tiền Kiếp! 
Từ ngày dựng nước 

Đã có trong huyền thoại 
Tiên / Rồng. 

Con Rồng, Cháu Tiên 
Của giống nòi 

Lạc Viêt. 
Một tình duyên 

Không lành. 
Nàng Âu Cơ 

Lấy Vua Lạc Long Quân 
Sanh một bọc trăm trứng 

Nở một trăm con 
Năm mươi con 

Theo Mẹ lên Non 
Năm mươi con 

Theo Cha xuống Biển. 
 

Giờ đây 
Sau 4000 năm dựng nước 

Thảm kịch lại tái diễn 
Chúng ta 

Lại một lần nữa 
Chia ly 
Phân kỳ 
Đau đdớn 

Tan hoang! 
 

Quê hương ta 
Từ một lần 

Chia cắt 
Cho tới ngày 

Đất đai thống nhất 
Lại một lần nữa 

Giống nòi Lạc Việt 
Một đoàn người lữ thứ 

Ra đi…! 
 

Chia cắt 
Giữa những người còn ở lại 

Chia ly 
Trong những mối 

Tị hiềm, 
Nghi kị: 

Chồng không tin Vợ 
Cha mẹ không dám tin con. 

Tai hoạ 
Đe dọa 

Đổ lên đầu 
Như “ tai bay, vạ gió “! 

Ngày / đêm 
Những bất trắc, 

Theo dõi, 
Rình rập… 

Cả một dân tộc 
Phải chịu chung một 

“Bản án” 
Khuyết danh! 

 
Những bắt cóc, 

Tù đầy, 
Khảo tra … 

Cả một dân tộc 

Ngày / đêm 
Sống 

Đói khát 
Trong phập phồng 

Lo sợ! 
Sống 

Trong những 
Điêu ngoa, 

Dối trá 
Gạt gẫm lẫn nhau! 

 
Những tai ác, ân oán, 

thù hận… 
Đượ mùa 
Cổ võ…! 

Những điều 
Nhân nghĩa 

Sự thật, 
Đạo đức, 

Luân thường… 
Đều bị gạt bỏ! 

 
Bản tình ca em hát 

Trong đêm 30, 
Bài ca buồn, 
nhức nhối! 

Em đã hát những điều 
Định mệnh 

Của thân phận 
Làm một người 

ViệtNam 
Giữa thế kỷ thứ hai mươi 

Bây giờ! 
 

Yên Vi 
(Minnesota)     



 

TRONG MÖA SAØI GOØN 
 
Taøn dö moât cuoäc tænh, say 
Xeáp voâ haønh lyù ñaõ ñaày phaàn em 
Sao khoâng ñoùn giaác eâm ñeàm 
Maø nhö xoùa voäi noãi nieàm dôû dang 
 
Ta veà ñöùng giöõa tan hoang 
Öu tö vöøa caïn laïi mang naëng buoàn 
Ñeâm qua ñaõ töôûng trong hoàn 
Khoâng coøn soùt maûnh traêng troøn ngaøy xöa 
 
Saùng ra vuoát toùc naøng thô 
Buïi hoaøng kim ñoïng bô thôø tình rieâng 
Thaàm mong moät chuùt thaàn tieân 
Cho ta coù laïi loøng tin thuôû naøo 
 
Trôøi möa ôi hôõi, nguoàn ñau 
Boãng tan thaønh luõ daït vaøo taâm tö 
Mai sau choã ñôïi, nôi chôø 
Seõ phai töøng daáu heïn hoø hoâm nay 
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CAO 
MÎ 
NHAÂN 
Saigon 
18-12-08 
 
 
 

NHÖ GIAÁC CHIEÂM BAO 
 

Caûm höùng töø hai caâu thô cuûa anh 
NGUYEÃN ÑÖÙC VINH: 

Nhö mô em ñeán baát ngôø 
Khoâng gian chôït aám tình thô laïi veà. 

 
Bieån xanh ñuøa vôùi caùt vaøng 
Cho ai ngô ngaån baøng hoaøng nhôù ai. 
“Thöùc laâu môùi bieát ñeâm daøi” 
Soáng laâu môùi bieát laø ai thöông mình. 
Ñoâi chim ríu rít treân caønh 
Nhaéc ai nhôù ñeán tuoåi xanh xa vôøi. 
Coù ñoâi moâi thaém nuï cöôøi 
Coù voøng tay aám ñoùn môøi yeâu ñöông. 
Coù ai ñôïi tröôùc coång tröôøng 
Cho ai say ñaém vaán vöông ñeán giôø. 
Cuoäc ñôøi nhö moät giaác mô 
Duyeân may gaëp gôõ coøn ngôø chieâm bao. 

 

 
 

HOÀNG 
THUYÛ 
(Maryland) 



THE FORGOTTEN GRAVE 
 

After a hundred years 
Nobody knows the place,- 
Agony, that enacted there, 

Motionless as peace. 
 

Weeds triumphant ranged, 
Strangers strolled and spelled 

At the lone orthography 
Of the elder dead. 

 

Winds of summer fields 
Recollect the way,- 

Instinct picking up the key 
Dropped by memory. 

 

EMILY DICKINSON 
(1830-1886) 

MOÄ HOANG 
 

Traêm naêm traàn theá vaàn xoay 
Ai coøn bieát ñeán nôi naøy nöõa ñaâu 
Ngaøy nao chaát ngaát thaûm saàu 

Giôø trô nhö ñaù, daõi daàu, tòch lieâu. 
 

Coû hoang laán phuû tieâu ñieàu 
Bao chaân khaùch laï sôùm chieàu daïo ngang 

Moä bia nhaåm ñoïc töøng haøng 
Nhôù veà ngöôøi döôùi suoái vaøng maáy khi. 

 

Gioù qua ñoàng vaéng ngaøy heø 
Laàn theo naêng tính xuoâi veà loái xöa 
Löôïm thaâu maät khoùa mong chôø 

Maø vuøng kyù öùc höõng hôø boû vöông. 
 

TAÂM MINH NGOÂ TAÈNG GIAO 
chuyeån ngöõ.     
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Truyeän thô AÅn Só Khoå Haïnh, Quan AÂm Thò Kính, Muïc Lieân Thanh Ñeà, saùch aán toáng, ñeå bieáu, 
khoâng baùn, cuûa Soaïn Giaû TAÂM MINH NGOÂ TAÈNG GIAO.  Soaïn giaû khoâng giöõ baûn quyeàn.  
Hoan ngheânh taùi baûn hoaëc phoå bieán döôùi baát kyø hình thöùc naøo khaùc.  Lieân laïc Taâm Minh Ngoâ 
Taèng Giao: <giaongo@msn.com>. 
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I WANDERED LONELY 
AS A CLOUD 
 
I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o’er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd,  
A host, of golden daffodils; 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
 
Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 
They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay: 
Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 
 
The waves beside them danced; but they 
Out-did the sparkling waves in glee: 
A poet could not but be gay, 
In such a jocund company: 
I gazed-and gazed-but little thought 
What wealth the show to me had brought: 
 
For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 
They flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude; 
And then my heart with pleasure fills, 
And dances with the daffodils. 
 

WILLIAM WORDSWORTH 
 

LANG THANG NHÖ   
AÙNG MAÂY TROÂI 
 
Lang thang nhö aùng maây troâi 
Qua thung luõng thaáp leân ñoài doác cao 
Baøng hoaøng chôït thaáy lao xao 
Thuûy tieân vaøng thaém ñoùn chaøo khaùch du 
Beân hoà boùng laù xanh mô 
Vi vu saùo nhaïc gioù ñöa dòu daøng. 
 
Nhö sao ngôøi saùng Ngaân giang 
Long lanh hoa nôû caùnh vaøng trinh nguyeân 
Thuyû tieân khoe saéc khaép mieàn 
Theâu bôø deät vònh hoàn nhieân chaân trôøi 
Ngaøn hoa loùng laùnh tuyeät vôøi 
Ngaû nghieâng luaân vuõ chaøo môøi yeâu ñöông. 
 
Daäp dôøn beân soùng ñaïi döông 
Thuûy tieân vui khuùc ngheâ thöôøng möøng Xuaân 
Ngaát ngaây laõng ñaõng thi nhaân 
Töôûng nhö hoäi ngoä tri aâm bao giôø 
Mieân man suy ngaém moäng mô 
Daït daøo yù höùng vaàn thô tröõ tình. 
 
Vaãn hoaøi neäm aám ngaû mình 
Traàm tö, troáng vaéng lung linh coõi loøng 
Hoa vöông aùnh maét beân song 
Nieàm vui nhoøa xoùa thuù buoàn coâ ñôn   
Haân hoan traøn ngaäp taâm hoàn 
Nhö khieâu vuõ giöõa caùnh ñoàng Thuyû Tieân. 
 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 
Phoûng dòch
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SSAAÙÙCCHH  BBAAÙÙOO  MMÔÔÙÙII  
Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm traân troïng giôùi thieäu cuøng ñoäc giaû nhöõng aùng thô coå 

ñieån trau chuoát myõ töï, doài daøo caûm xuùc cuûa: 

NHAØ THÔ KIEÀU ANH 
vöøa cho xuaát baûn taäp thô 

THÖÔNG VAÀNG TRAÊNG KHUYEÁT 
Lieân laïc taùc giaû: 

Mrs. Phan Vaên Kieàu Anh 
600 18 Ave. N 524W 

Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-8908 

Lieân laïc: 
Nhaø xuaát baûn Daân Toäc 
414 East Shaw Avenue 

Silver Spring, MD 20904 
(301) 879-8730 



 

BAÙN SAÙCH BAÙO CHÔÏ TEÁT KYÛ SÖÛU 
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Töø traùi:  Giaùo Sö Ñaøo Thò Hôïi,
Hoïc Giaû Nguyeãõn Ngoïc Bích,

Nöõ Só Tröông Anh Thuïy,
Chuû Nhieäm Coû Thôm

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung.

 
 
 

Thuûy Jr.,  Kelly, Mai &  
Dzung Senser 



HOÏP MAËT TAÂN NIEÂN TAÏI TOØA SOAÏN COÛ THÔM 
 

 
Töø traùi – Haøng ngoài:  Haø Bænh Trung, Vuõ Anh Thanh, Nguyeãn Laân, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Ngoâ Taèng 

Giao, Vi Khueâ.  Haøng ñöùng:  Phan Anh Duõng, Ñaêng Nguyeân, Taï Quang Trung, YÙ Anh, Leâ Thöông, 
Tröông Anh Thuî, Nguyeãn Ngoïc Bích, Hoàng Yeán, Baïch Mai, Ñoã Ngoïc Phuù. 

Ngoïc Dung, Trinh, AÙnh Bích vaø Myõ Haïnh. 
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Thaùi Phöôïng, Vi Khueâ, Anh Duõng, Ngoïc Dung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Phan Anh Duõng vaø Ñaøm Xuaân Linh. 

Taâm
Haûo
vôùi

“Moäng
Ñeâm

Xuaân”
cuûa

Tuaán
Khanh

 



 

 
 

 
Haøng ngoài:  Ngoïc Thanh, Ngoïc Dung, Thaùi Phöôïng.  Haøng ñöùng: Maãu Ñôn, Tröông Anh Thuî, Ngoïc Tuù, 
Truùc Mai, Thu Thuûy, Taâm Ñaït, Minh Traân vaø Kieàu Thu. 
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OÂng Baø Nguyeãn Vaên Thaønh, OÂng Nguyeãn 
Ngoïc Bích vaø  OÂng Nguyeãn Huy Long. 
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THÖ MÔØI THAM GIA 

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 
 

Xin môøi quyù vò taùc  giaû, ñoäc giaû vaø thaân höõu tham gia TAM CAÙ NGUYEÄT 
SAN COÛ THÔM, moät taïp chí vaên hoïc, ngheä thuaät vaø bieân khaûo.   Nieân lieãm 
gia nhaäp Taïp Chí Coû Thôm laø $50 Myõ kim.  Soá tieàn naøy ñeå trang traûi chi phí 
in aán vaø cöôùc phí. 
 
_  Moãi naêm quyù vò seõ nhaän ñöôïc 4 soá Coû Thôm göûi ñeán taän nhaø baèng Media Mail. 

øa soaïn seõ göûi taëng theâm 1 taäp baùo nöõa 
á).  Khi phaùt haønh soá baùo keá tieáp (ba thaùng 

sau), baøi ñaõ ñöôïc ñaêng seõ ñöa leân Website cuûa Coû Thôm 
(www.cothommagazine.com) ñeå môû roäng cho nhieàu ngöôøi ñoïc.   

_  Hoäi vieân seõ ñöôïc giuùp ñôõ kyõ thuaät khi muoán in taùc phaåm. 
_  Hoäi vieân mua saùch do Coû Thôm aán haønh vôùi giaù 40% + cöôùc phí böu ñieän.  
_  Hoäi vieân phaûi toân troïng chuû tröông cuûa Coû Thôm Foundation: 

 .  Taïp Chí Coû Thôm duy trì vaø phaùt huy neàn vaên hoùa daân toäc taïi haûi 
ngoaïi, moïi tranh  luaäïn khoâng coù tính caùch vaên hoïc ñeàu khoâng ñöôïc 
chaáp nhaän. 

  .  Website Coû Thôm khoâng ñöôïc söû duïng nhö moät  hoäp thö ñeå trao ñoåi thö tín. 
Xin môøi ghi phieáu tham gia döôùi ñaây. 

 
Thay maët Ban Quaûn Trò Taïp Chí Coû Thôm 

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung  
11623 Chapel Cross Way 
Reston, VA 20194, USA 

(703) 471-1271, <dsenser@yahoo.com>, 
<www.cothommagazine.com>. 

 

_  Neáu baøi vieát ñöôïc choïn ñaêng, to
toång coäng laø 2 taäp cho moãi so
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TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM 

_________________________________________________ 

__ 

Ñòa chæ:   _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________ 

Ñoàng yù tham gia vôùi tö caùch Hoäi Vieân keå töø ngaøy _____ thaùng  _____, 20____. 

__________________________________ 

Money Order, chi, ngaân phieáu nieân lieãm $50 Myõ kim xin ghi Cothom Foundation vaø 
göûi veà ñòa chæ: 

RESTON, VA 20194 
USA

 

PHIEÁU THAM GIA  

 
Teân hoï    _________________________________________________________ 

Ngaøy vaø nôi sinh _

Quaù trình saùng taùc neáu coù ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

Ñieän Thoaïi: (               ) _______________   Email:  _________

 

 

 

CHÖÕ KYÙ HOÄI VIEÂN 
 
 

COTHOM FOUNDATION 
11623 CHAPEL CROSS WAY 
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 DANH SAÙCH MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN  
OÂ. Hoà Tröôøng An 
B. Phaïm
B. Vaên T
B. Nguy
OÂ. Nguyeãn Vaên Baù (France) 

OÂ. Traàn Chaâu 

B. Nguyeãn Hoàng Cung 

B. Diana Ñaëng 

OÂ. B. Phan Anh Duõng 
B. Phuøng Ngoïc Duy 
B. Dzung Senser 

B. Buøi Thò Ñaøo 
OÂ. Nguyeãn Haûi Ñaêng 
B. Maãu Ñôn Nguyeãn 
B. Nguyeãn T. Minh Ñöùc 
OÂ. Vuõ Vöông Ñoaøn 
OÂ.B.Hoaøng Cung Fa 
OÂ.B. B.S. Giang Hoaøn
B. Ñoã Thò Minh Giang 
B. Leâ Thuùy Haø 
B. Nguyeãn T. Song Haø 
OÂ.B. Nguyeãn Ñaêng Haûi 

 
B. Döông Thò Hieàn 
OÂ. Ñaëng Vaên Hieàn 
B. Ñaëng Thò Hieàn 
OÂ. Lyù Thy Hieåu 
B. Nguyeãn Hoa 
OÂ.B. Traàn Boäi Hoaøn 

B. Thuøy Höông N.T.T. 

B. Phaïm Toá Lan 

B. Hoaøng Thò Phöông Lieân 

OÂ. B. Nguyeãn Huy Long 

OÂ. Phaïm Ñình Long 
B.  Hoaøng Ba h Mai 
B. Nguyeãn Truùc Mai (CA) 

OÂ. Vuõ Nam, Germany 
B. Nguyeãn Phöông Nga 
B. Nguyeãn T. Xuaân Nga 
OÂ. Ñaøo Nguyeân 
OÂ. Ñaêng Nguyeân 

B
O
OÂ. Nguyeãn Ngoïc Oaùnh 
OÂ. Vuõ Maïnh Phaùt 

B. Vuõ Thò Phuùc 

B. Nguyeãn T. Minh Taâm 

guyeãn Minh Taân 
 Taân 

aàn(NJ) 
nh 

OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh 

OÂ. Buøi Thanh Tieân 

OÂ.. Nguyeãn Vaên Toaïi 

B. Ngoâ Khaéc Traâm 

OÂ. Taï Quang Trung 
OÂ. B. Voõ Tröng 
OÂ.B. Nguyeãn AÂn Tuaán 

B. Ñaëng Ngoïc Tuù 
B. Nguyeãn Töôøng Vaân (CA) 
OÂ. Nguyeãn Töôøng Vaân (MD) 
B. Khaùnh Vaân Michalek 
OÂ. Nguyeãn Xuaân Vaân 

uyeãn Tinh Veä 
ân Vi 

B. Hoaøng Hoàng Yeán 
Eastern Loudoun Library 
Haø Nguyeãn & Associates 
Ivan M. Waldman & 

B.S. Nguyeãn Quoác Quaân 
B.S. Nguyeãn T. Kim Dung 
Sovereign Realty, INC. 

stgate Realty Group, Inc. 
Buddy Photo 
Harvest Moon Restaurant 
 

 Töôøng An 
hò Kieàu Anh 

eãn Ngoïc Anh 

B. Hueä Phaïm 
OÂ.B. Huyønh Baù Huøng 
OÂ.B. Bình Huyeân (France) 

B. Nguyeãn T. Ngoïc
OÂ.B. Nguyeãn Dieäu T
B. Nguyeãn Ñaïp Tha

B. Toâ Dieãm Hoàng B. N

OÂ. Traàn Höõu Baûo 
OÂ. Vieät Baèng (CA) 

B.Quyønh Khanh Nicholson 
OÂ. Leâ Ngoïc Kha 

OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng 
B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu 

B. Phaïm Thò AÙnh Bích 
OÂ.B. Hoaøng Daân Bình 

OÂ. B. Phan Khaâm 
OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa 

B. Nguyeãn Tieåu Thu, Canada 
B. Nguyeãn Hoàng Thuûy 

OÂ.B. La Trung Chaùnh 
B. Nguyeãn Phöông Chaâm 

OÂ. Phaïm Nguyeân Khoâi 
B. Vi Khueâ 

B. Löông Thu Thuûy 
OÂ. B. Leâ Ngoïc Thuïy 

OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu 
B. Vuõ Kim Chaâu 

OÂ. Buøi Thöôïng Khueâ 
OÂ. Voõ Laøi 

OÂ.  Nguyeãõn Höõu Thöû 
OÂ. Leâ Vaên Thöông 

OÂ.B. Ngoâ Chöông OÂ. Nguyeãn Laân B. Tiffany Trang Ñoã 

OÂB BS Nguyeãn B. Cöôøng B. Ngoâ Thò Lieân OÂ. Leâ Vaên Traïch 

B. Nguyeãn Kim Dung OÂ. B. Nguyeãn Phuù Long B. Hoaøng  Minh Traân 

ïc

OÂ.B. Don Van Dang B. Mai Nguyeãn (VA) OÂ. Nguyeãn Ñaêng Tuaán 

g 
B. Traàn Thò Minh Nguyeät 
B. Cao Mî Nhaân 

OÂ. Ng
OÂ. Ye

. Nguyeãn Tuù Nhaät 
Â. Leâ Xuaân Nhuaän 

B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh 
B. Vöông AÙnh Haèng 
B. Traàn Kim Haân

OÂ. Traàn Phi 
OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù 

Associates 
B.S. Voõ Ñaïm 

B. Hoaøng Höõu Phöôùc 
B. Nghieâm Thaùi Phöôïng 
OÂ. Leâ Quang Phuøng We
OÂ. Traàn Bích San 
OÂ. Hoà Coâng Taâm 
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(SUBSCRIPTI ERTISEMENT
 

): ....... ..........
............ .........

...................... ..........................
............... ........................

ate): ................... Töø soá (From issue # ):...........tôùi soá (To issue #):.......... 
eáu soá (Enc r #) ........

 $ .......
____________________________ 

GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM 

 Kyø va SA & Canada):
Ù vaø AÂu Ch ope): US

_____________________________ 

GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SO
treân Tam m (7 x 8EÄ”

1/ 0 [ ] 
 ] 

Tran .00 [ ] 
Tran  $100.00 [ ] 
Tran 0 [ ] 
_____________________________ 

Duøng ngaân phie , xin ghi traû v
payable in oundation

COTHOM FOUNDATION 
11 S WAY 

 20194 
________ ________

 

 GIAÛ MUA B  THAÂN CH
AÂN YEÅM TRÔ EÄT SAN VAÊN

ON & ADV  FORM) 

Hoï vaø teân (Reader’s Name
 ............

.............................................. ......................................... 
. Ñòa chæ (Address): ............................................... ........................................

................................. .............................. ........................................... 
Phone, Fax, Email: ....... ................................ ............................................ 
Ngaøy ñaët mua (Order d
Keøm theo chi, ngaân phi losed check, money orde ..........  
Soá tieàn (US dollar amount) ................... 

 

PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES 
Noäi ñòa Hoa ø Gia Naõ Ñaïi (In U  US $30 [ ] 

UÙc, A aâu (Australia, Asia & Eur  $40 [ ] 

 
Á 

 caù nguyeät san Coû Thô ): 
2 trang trong: US $30.0

1 trang trong: US $60.00 [
g trong bìa tröôùc: US $100
g trong bìa sau: US
g ngoaøi bìa sau: US $120.0

 
áu, leänh phieáu Myõ kim aø göûi veà 

(Check  US dollars to Cothom F ; send to): 

623 CHAPEL CROS
RESTON, VA

________________ __ 

QUÍ ÑOÄC AÙO DAØI HAÏN, QUÍ UÛ QUAÛNG CAÙO 
LAØ AÂN NH Ï TAM CAÙ NGUY  HOÏC COÛ THÔM. 
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TUÛ SAÙCH HOÄI VIEÂN COÛ THÔM 
 

TAÙC 
GIAÙ HOÄI 

N  CAÛ 
BÖU PHÍ 

MUA 
GHI 
(X) 

GIAÛ TAÙC PHAÅM LOAÏI VAÊN AÁN PHÍ VIEÂ
  

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   $ 7.5  .NGOÏC DUNG ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI THÔ $12 
NG TAÄP TRUYEÄN $12   $ 7.5  UYEÃN THÒ NGOÏC DUNG:  MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY 
HOÃ TRÖÔØNG AN, NGUYEÃN THÒ NGO
NHAÂN, PHAN KHAÂM... :  HOAØI CAÛM XÖÔÙNG HOÏA 

$12   $ 7.5  ÏC DUNG, CAO MÎ   THÔ 

CAO MÎ NHAÂN:  AÙO MAØU XANH $10   $ 6.5  THÔ 
KIM Y PHAÏM LEÄ OANH:  LIEÂU TRAI TR  $21   $12.  Í DÒ 1-2-3 TRUYEÄN DÒCH
KIM Y PHAÏM LEÄ OA 4.  NH:  THI KINH QUOÁC PHONG COÅ THI $25   $1
TRÖÔNG ANH THUÏY:  T $ 6.5  RAÏM NGHÆ CHAÂN TRUYEÄN DAØI $10   
TRÖÔNG ANH THUÏY:  AÙNH MAÉT $12   $ 7.5  TAÄP TRUYEÄN 
BUØI THANH TIEÂN:  TRAÊNG NHÔ 10   $ 6.5  Ù ÑEÂM RAÈM THÔ $
PHAN KHAÂM:  BEÂN DOØNG THA 12   $ 7.5  ÏCH HAÕN THÔ $
NGUYEÃN LAÂN:  SOÂI NOÅI $15   $ 9.  TAÄP TRUYEÄN 
HOÀ TRÖÔØNG AN:  VÖÔØN CAU QUEÂ NGO $10   $ 6.5  AÏI THÔ 
ÑAÊNG NGUYEÂN:  ÑAÕ KHOÂ DOØNG L $12   $ 7.5  EÄ THÔ 
VIEÄT BAÈNG:  HÌNH AÛNH TROÂI ÑI $12.   $ 7.5  THÔ 
N.T. NGOÏC DUNG: PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ $18.   $10.5  BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI HOÀI KYÙ 
N.T. NGOÏC DUNG: SAØI GOØN NAÉNG NH $20.   $11.5  ÔÙ MÖA THÖÔNG HOÀI KYÙ 
HOÀ TRÖÔØNG AN:  GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG vôùi Vieät Baèng, 
Dö Thò Dieãm Buoàn, Nguy
Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn

BUÙT ÑAØM $15.   $ 9.5  
eãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm,  

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

   
GIAÙ BAÙN CHO HOÄI VIEÂN LAØ NÖÛA TIEÀN AÁN PHÍ COÄNG CÖÔÙC PHÍ BÖU ÑIEÄN $2.50 MOÃI CUOÁN.    
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