
KINH THI VIEÄT NAM HIEÄN ÑAÏI 
TRAÀN BÍCH SAN 
 
LTS. Döôùi ñaây laø nguyeân vaên 
caâu chuyeän vaên chöông cuûa 
nhaø bieân khaûo Traàn Bích San 
trong buoåi hoïp maët kyû nieäm 
14 naêm Coû Thôm toå chöùc taïi 
nhaø haøng Harvest Moon, thuû 
ñoâ Hoa Thònh Ñoán toái ngaøy 05 
thaùng 04, 2009 maø raát tieác thôøi 
löôïng giôùi haïn ñaõ khoâng cho 
pheùp dieãn giaû coù theå trình baøy 
ñaày ñuû baøi noùi chuyeän cuûa 
oâng.  
 
KINH THI TRUNG HOA 
 
 Thôøi xöa, trong neàn giaùo duïc 
Nho Giaùo, ngöôøi hoïc troø töø luùc vôõ loøng ñeán khi vaùc 
leàu choõng ñi thi phaûi hoïc vaø hieåu thaáu ñaùo Töù Thö 
vaø Nguõ Kinh, thöôøng ñöôïc goïi laø Kinh vaø Truyeän, 
laø nhöõng boä saùch noøng coát cuûa ñaïo Nho. Töùù Thö 
goàm Luaän Ngöõ (1), Ñaïi Hoïc (2) Trung Dung (3), 
Maïnh Töû (4).  Nguõ Kinh coù Kinh Thi (5), Kinh Thö 
(6), Kinh Leã (7), Kinh Dòch (8), Kinh Xuaân Thu (9). 

Tuy raèng ñaïo Nho ñaõ coù töø tröôùc nhöng 
Khoång Töû (10) ñöôïc coi nhö thaùnh sö cuûa Nho 
Giaùo vì ngaøi coù coâng san ñònh. Kinh Thi goàm hôn 
300 baøi thô chia laøm ba loaïi chính laø Phong, Nhaõ 
vaø Tuïng. Khoång Töû  thu thaäp nhöõng baøi thô voâ 
danh hoaëc nhöõng lôøi tình töï trong daân gian 
(phong), nhöõng lôøi ca choán trieàu ñình (nhaõ), nôi 
giaùo mieáu (tuïng) töø thôøi coå cho ñeán ñôøi vua Bình 
Vöông nhaø Chu roài ngaøi löïa choïn, san ñònh thaønh 
boä Kinh Thi. Boä kinh naøy ñöôïc duøng nhö saùch vôõ 
loøng cho hoïc troø, laø kinh nhaät tuïng cuûa nhaø Nho 

muoán söûa ñöùc, thöïc chaát chæ 
laø taäp hôïp nhöõng caâu ca dao 
thôøi coå cuûa Trung Hoa. 

 
KINH THI VIEÄT NAM 
 
Naêm 1940, TröôngTöûu (11), 
töùc nhaø lyù luaän vaên hoïc 
Nguyeãn Baùch Khoa goïi ca dao 
cuûa ta laø Kinh Thi Vieät Nam.  
Khoaûng 12, 13 naêm tröôùc ñoù, 
moät buoåi chieàu ñi hoùng gioù 
quanh hoà Hoaøn Kieám ôû Haø 
Noäi oâng gaëp moät cuï giaø. Trong 
khi tình côø ngoài caïnh treân 
baêng gheá döôùi chaân töôïng 
Paul Bert, Tröông Töûu ñöôïc 
cuï giaø giaûi thích cho nghe veà 
maáy caâu ñoàng dao maø treû con 

thöôøng duøng trong troø chôi bòt maét baét deáâ:  
Chi chi chaønh chaønh 
caùi ñanh thoåi löûa 
con ngöïa cheát tröông 
ba vöông nguõ ñeá 
uù teá ñi tìm 
huù tim baét aäp 
 

Theo cuï, daân gian duøng ca dao ñeå vieát söû nhöng 
baøi Moâ Teâ cuûa troø chôi ñi troán ñi tìm ñaõ sai laïc vaø trôû 
thaønh voâ nghóa. Ñuùng ra baøi haùt ñoù nhö sau:      
Chu tri raønh raønh 
Caùi ñanh noå löûa 
Con ngöïa ñöùt cöông 
Ba vöông taäp ñeá 
Caáp keá ñi tìm 
Huù tim baét aäp 
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OÂng cuï giaûi thích nhö sau: 
- Caâu ñaàu: Chu tri raønh raønh coù nghóa laø 

boá caùo cho thieân haï ñöôïc bieát 
- Caâu thöù 2: Caùi ñanh noå löûa: noùi veà tieáng 

suùng ñaïi baùc ñaàu tieân cuûa chieán haïm Catinat baén 
vaøo Ñaø Naüng naêm Bính Thìn 1856 trong chuû 
tröông gaây haán cuûa ngöôøi 
Phaùp. 

- Caâu thöù 3: Con 

ngöïa ñöùt cöông dieãn taû söï 
roái loaïn cuûa trieàu ñình Hueá 
sau khi vua Töï Ñöùc baêng haø 
vaøo naêm Quí Muøi 1883. Luùc 
ñoù, ngoaøi Baéc ñang ñaùnh 
nhau vôùi quaân Phaùp, trong 
trieàu thì quyeàn thaàn chuyeân 
cheá khoâng coøn traät töï, kyû 
cöông gì nöõa. 

- Caâu thöù 4: Ba 

vöông taäp ñeá: Toân Thaát 
Thuyeát vaø Nguyeãn Vaên 
Töôøng chuyeân quyeàn laøm 
baäy, gieát haïi coâng thaàn. 
Thaùng 9 naêm 1884 Töôøng vaø 
Thuyeát ñoåi di chieáu cuûa vua Töï Ñöùc, ñem Duïc 
Ñöùc giam vaøo nhaø toái, khoâng cho aên uoáng ñeå cheát 
ñoùi, ñoå cho toäi thoâng möu vôùi Phaùp, laäp Hieäp Hoøa 
leân laøm vua. Hôn 4 thaùng sau, Töôøng vaø Thuyeát 
ñaàu ñoäc vua Hieäp Hoøa, ñöa Kieán Phuùc, luùc ñoù môùi 
15 tuoåi leân ngoâi. Ñöôïc hôn 6 thaùng, Kieán Phuùc ngoä 
ñoäc cheát, Töôøng vaø Thuyeát laäp Haøm Nghi môùi 12 
tuoåi laøm vua. Chæ trong voøng chöa ñaày moät naêm maø 
coù tôùi 3 oâng vua thay nhau leân ngoâi, caâu “ba vöông 
taäp ñeá” chæ vaøo nhöõng bieán coá naøy. 

- Caâu thöù 5: Caáp keá ñi tìm noùi veà vieäc Toân 
Thaát Thuyeát vì bò Thoáng Cheá De Coursy xöû eùp 
neân ñeâm 22 thaùng 5, 1885 lieàu ñaùnh uùp dinh Khaâm 
Söù vaø ñoàn Mang Caù ôû Hueá. Vieäc thaát baïi, Thuyeát 
ñem vua ñi troán roài truyeàn hòch Caàn Vöông ñi 
khaép nôi. Quaân Phaùp moät maët lo deïp loaïn, moät 

maët caáp toác cho ngöôøi ñi tìm vua Haøm Nghi veà ñeå 
yeân loøng daân. 

- Caâu cuoái: Huù tim baét aäp chæ vaøo vieäc 
Tröông Quang Ngoïc laøm phaûn, cuøng vôùi suaát ñoäi 
haàu caän vua Haøm Nghi laø Nguyeãn Ñình Tình, nöûa 
ñeâm 26 thaùng 9, 1888 cuøng 20 thuû haï xoâng vaøo 

choã nhaø vua taïm truù ôû laøng Taû 
Baûo, huyeän Tuyeân Hoùa, tænh 
Quaûng Bình, baét soáng nhaø vua 
ñem noäp cho Phaùp laõnh 
thöôûng (sau ñoù vua Haøm Nghi 
bò ñaøy ñi Algeùrie, Phaùp 
thöôûng cho Tröông Quang 
Ngoïc haøm laõnh binh, Tình 
ñöôïc thöôûng haøm quan voõ, 
coøn taát caû thuû haï keû ñöôïc 
thöôûng haøm suaát ñoäi, ngöôøi 
ñöôïc thöôûng tieàn). 

Ñöa caâu chuyeän treân vaøo 
phaàn môû ñaàu cuûa quyeån Kinh 
Thi Vieät Nam (12), Tröông Töûu 
khoâng haún tin vaøo vieäc daân 
gian duøng ca dao ñeå vieát söû 
nhö yù cuï giaø, nhöng oâng chuû yù 

nhaán maïnh vieäc phaân tích taâm lyù ngöôøi daân khi 
nghieân cöùu vaên chöông bình daân.   

Ñi tìm trong kho taøng ca dao chuùng ta thaáy coù 
nhöõng caâu lieân quan ñeán lòch söû, nhöng ñoàng thôøi 
nhöõng caâu naøy cuõng phaûn aûnh taâm lyù ngöôøi daân, 
phaûn öùng cuûa daân gian ñoái vôùi söï kieän lòch söû ñoù, 
chaúng haïn thaùi ñoä phaûn ñoái mang tính haøi höôùc, 
chaâm bieám khi vua Minh Maïng ban chieáu caám 
ñaøn baø maëc vaùy:      

Thaùng Saùu coù chieáu vua ra 
Caám quaàn khoâng ñaùy ñoâi ta ngaët nguøng 
Khoâng ñi thì chôï khoâng ñoâng 
Ñi ra phaûi loät quaàn choàng maø mang 
Coù quaàn ra quaùn baùn haøng 
Khoâng quaàn ñöùng naáp ñaàu laøng troâng quan 
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Hai caâu chæ vaøo vieäc quaân chuùa Nguyeãn theo 
muøa gioù noàm ra ñaùnh chuùa Trònh trong thôøi kyø 
Nam Baéc phaân tranh mang taâm traïng chaùn ngaùn, 
mong moûi ñöôïc giaûi thoaùt cuûa ngöôøi daân Baéc Haø: 

Laïy giôøi cho caû gioù noàm 
Cho thuyeàn Chuùa Nguyeãn thaúng buoàm chaïy ra 
 
Thöïc ra, nhöõng caâu lieân quan ñeán lòch söû coù raát 

ít, thöôøng thì ca dao phaûn aûnh tình traïng xaõ hoäi, 
kinh teá, tình yeâu, phong tuïc, taäp quaùn, sinh hoaït 
noâng nghieäp, con ngöôøi vaø thieân nhieân, phaûn ñoái 
baát coâng, choáng ñoái cöôøng quyeàn... 

 
Töø ñaàu theá kyû thöù 20 trôû veà tröôùc ñaõ coù moät soá 

taùc gia vieát vaø söu taäp ca dao tuïc ngöõ. Saùch vaø caùc 
baøi vieát treân baùo coù theå keå: 
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- Chöõ Noâm: An Nam Phong Thoå Hoaïi cuûa 
Traàn Taát Vaên, Ñaïi Nam Quoác Tuùy cuûa Ngoâ Giaùp 
Ñaäu, Vieät Nam Phong Söû cuûa Nguyeãn Vaên Maïi, 
Thanh Hoùa Quan Phong Söû 
cuûa Vöông Duy Trinh.  

- Chöõ Noâm dòch ra chöõ 
Haùn: Nam Phong Giaûi Traøo 
cuûa Ngoâ Haïo Phu. 

- Chöõ Noâm phuï chöõ 
Quoác Ngöõ: Quoác Phong Thi 
Taäp Hôïp Thaùi cuûa Hi Löôïng 
Phuû, Nam Quoác Phöông Ngoân 
Tuïc Ngöõ Bò Luïc (khoâng roõ taùc 
giaû).  

- Chöõ Quoác Ngöõ: Tuïc 
Ngöõ Coå Ngöõ Gia Ngoân cuûa 
Paulus Cuûa (Saøi Goøn, 1896), 
Tuïc Ngöõ An Nam goàm 3 
quyeån cuûa Trieäu Hoaøng Hoøa, 
Nam Ngaïn Trích Caàm cuûa 
Phaïm Quang Saùn (nxb Maïc 
Ñình Tö, Haø Noäi), Göông 
Phong Tuïc cuûa Ñoaøn Duy 
Bình (ÑDTC taäp môùi soá 161- 

164), Vieät Nam Toå Quoác Tuùy Ngoân cuûa Ñoâng Chaâu 
vaø Ñoà Nam (NP Taïp Chí töø soá 169 ñeán 210), Treû 
Con Haùt, Treû Con Chôi cuûa Nguyeãn Vaên Vónh (Töù 
Daân Vaên Uyeån soá 1), Ngaïn Ngöõ Phong Dao cuûa 
Nguyeãn Can Moäng (Töù Daân Vaên Uyeån soá 16 ñeán 
22). 

Phaûi ñôïi ñeán naêm 1928, OÂn Nhö Nguyeãn Vaên 
Ngoïc (13) cho ra ñôøi boä Tuïc Ngöõ Phong Dao luùc 
ñoù thi ca daân gian Vieät Nam môùi ñöôc heä thoáng 
hoùa, xeáp ñaët theo töø ít tôùi nhieàu chöõ vaø theo thöù töï 
A, B, C. (quyeån 1 thuoäc veà phöông ngoân, tuïc ngöõ, 
coù hôn 6,500 caâu töø 3 ñeán 23 chöõ, quyeån 2 thuoäc 
veà theå ca dao coù hôn 8,500 caâu goàm caùc baøi töø 4 
caâu trôû leân). Ñaây laø moät taøi lieäu coâng phu vaø giaù 
trò, thu thaäp caùc caâu tuïc ngöõ, phong dao cuûa ta töø 
thôøi thöôïng coå ñeán ñaàu theá kyû thöù 20.  

 
CA DAO VIEÄT NAM  HIEÄN ÑAÏI 
 

Tieáp noái sau boä Tuïc Ngöõ 
Phong Dao cuûa Nguyeãn Vaên 
Ngoïc coù moät soá taùc phaåm vieát 
veà vaên chöông truyeàn khaåu 
nhö boä Thi Ca Bình Daân Vieät 
Nam cuûa Nguyeãn Taán Long 
vaø Phan Canh, quyeån Vaên 
Hoïc Bình Daân cuûa Nguyeãn 
Truùc Phöôïng, v.v. nhöng töø 
khi Vieät Nam bò Coäng Saûn 
thoáng trò taøi lieäu baèng chöõ vieát 
caùc caâu ca dao môùi raát khoù 
tìm. Trong voøng hôn 3 thaäp 
nieân soá löôïng thi ca daân gian 
xuaát hieän coøn nhieàu hôn maáy 
traêm naêm goäp laïi. Vieäc thu 
thaäp, caäp nhaät vaø ghi laïi caùc 
caâu ca dao phaûn aûnh thôøi kyø 
ñen toái nhaát trong lòch söû daân 
toäc raát caàn thieát cho neàn vaên 
hoïc truyeàn khaåu, giuùp phaàn 



soi saùng nhöõng toäi aùc cuûa baïo quyeàn cho theá heä 
mai sau .  

tin 
va nhaø nöôùc höùa heïn: 

h 

 
Sau Thaùng Tö Ñen 
Chieám ñöôïc Mieàn Nam ngaøy 30/04/1975, Coäng 

Saûn khoâng laøm cho nöôùc giaøu daân maïnh maø caøng 
ngaøy ngöôøi daân caøng ngheøo khoå, bò ñeø neùn boùc loät, 
maát heát taát caû moïi quyeàn töï do neân khoâng coøn 

øo thieân ñöôøng do ñaûng vaø 
Vieät Nam coù moät oâng giaø 
Raâu daøi, toùc baïc teân laø Chí Min
OÂng hay uoáng röôïu moät mình 
KKhhii  bbuuooàànn  llaaïïii  rruuûû  TTrrööôôøønngg  CChhiinnhh  uuooáánngg  ccuuøønngg  

êm chaâu 
Naøy oâng, chuyeän aáy coøn laâu! 

Saûn bò baïc ñaõi, vaét 
ch

yù 
Ñoàng Khôûi vuøng leân maát Töï Do 

Noùn tai beøo che khuaát neûo tröông lai 

äi 
ieät Coäng veà thaønh laøm toäi daân ta 

 

aäu ñen 
iöõa ñöôøng Thieáu Taù rao kem 

 

ùo côm 

oïc nay trôû 
th uø coù hoïc: 

haèng khoân ñi hoïc, thaèng ngu laøm thaøy  

 thieáu aên, thieáu 
maëc, thieáu ñuû thöù, coù nhöõng caâu: 

ên no ngaøy naøo 

Cha thaèng Myõ nguïy chæ laøm khoå daân 

  
taâm 

Vôùi rau muoáng äc, khen thaàm laø ngon 

oâng? 

Con aên, boá nhò au loøng thaèng daân 

ên 

Daân mình maõi i phaûi aên cuû mì 

oãi ngaøy 

Ñoän baép, ñoän s bieát ngaøy naøo thoâi? 

Say söa oâng noùi lung tung: 
Vieät Nam mình seõ saùnh cuøng na
- 
 
Vieäc Coäng Saûn thay ñoåi teân ñöôøng phoá Saøi Goøn 

ñaõ gôïi höùng cho caùc nhaø thô daân gian dieãn taû keát 
quûa chua cay cuûa cuoäc “caùch maïng giaûi phoùng 
Mieàn Nam”.  Töï do ñoäi noùn ra ñi, coâng lyù cheát töùc 
töôûi, nhöõng keû theo Coäng 

anh boû voû: 
Nam Kyø Khôûi Nghóa tieâu Coâng L

* 
Deùp raâu daãm naùt ñôøi son treû 

* 
Chim xa röøng coøn thöông caây, nhôù co
V

* 
Ñaàu ñöôøng Ñaïi Taù vaù xe 
Cuoái ñöôøng Trung Taù baùn cheø ñ
G

* 
Ngaøy xöa choáng Myõ, choáng Taây 
Ngaøy nay choáng gaäy aên maøy a

Ñoåi Tieàn, Hoïc Taäp Caûi Taïo 
Vieät Coäng duøng thuû ñoïan löøa bòp baét vaø tuø ñaøy 

caùc quaân caùn chính cuûa VNCH döôùi danh töø toát 
ñeïp laø hoïc taäp caûi taïo. Quaûn giaùo caùc traïi tuø voán 
xuaát thaân baàn coá noâng thieáu chöõ, ít h

aønh thaøy daïy nhöõng ngöôøi t
Naêm ñoàng ñoåi laáy moät xu 
T
 
Caû nöôùc ngheøo ñoùi ngöôøi daân khoâng coù côm aên, 

aùo maëc, haøng ngaøy phaûi duøng ngoâ saén, khoai mì, 
bo bo thay côm. Phaûn aûnh caûnh

Töø khi ta coù baùc Hoà 
Nhaân daân chaúng ñöôïc a
Hoan hoâ ñoäc laäp töï do 
Ñeå cho tôù nhaù bo bo saùi haøm 
Caù thòt aên maõi cuõng nhaøm 

* 
Löông choàng, löông vôï, löông con,
Ñi ba buoåi chôï chæ coøn löông 
Löông taâm ñem chaët ra haàm 

 luo
* 

Anh Ñoàng, anh Duaån, anh Chinh, 
Ba anh coù bieát daân tình cho kh
Rau muoáng nöûa boù moät ñoàng 

n, ñ
* 

Ai sinh ra caùi cuû mì 
Hoûi: ñeå laøm gì? Ñaùp: ñeå maø a
Nöôùc nhaø maõi maõi khoù khaên 

maõ
* 

Daân ñoùi maø Ñaûng thì no 
Söùc ñaâu uûng hoä, hoan hoâ m
Ñaûng beùo maø daân thì gaày 

aén 
* 
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Daân ñoùi maø Ñaûng thì no 
Keâu trôøi keâu ñaát, keâu Hoà Chí Minh 

Ñeå daân tui khoå áy moà, Hoà kia! 

øy 

Nhòn aên, nhòn m ø ngaøy vinh quang 

ï Hoà”loù ra 

õa loà 

Sôï raèng baùc th oâ hoâ baùc theøm 

n cuï Hoà? 

Laáy gì ñoäc laäp, ôõi ngöôøi 

oâng 
 

taïo 

aäp 

Naèm co ma ïnh phuùc 

ân 

Xuoáng hoá c uùt 

Hoan hoâ Hoà Chí Minh mua caùi ñinh phaûi xeáp haøng 

ûnh thöông 
ta bò ñaøy aûi: 

Goøn 

g væa heø 

au 

 lieàn 

oäc vaøo 

haûy ñeàu cheát ñoùi bieát bao nhuïc hình 

õng eùp sinh vieân, hoïc 
si

oãi ngaøy 

ôùm hoâm 

aøy maø ôû laïi laám choân caû ñôøi 
 

Côù sao Hoà cöù laëng thinh 
 tha
* 

Nhaân daân thì chaúng caàn lo 
Nhaø nöôùc lo saün bo bo moãi nga
Haõy chaêm tay caáy tay caày 

aëc chô
* 

Moät naêm hai thöôùc vaûi thoâ  
Neáu ñem may aùo, “cu
May aùo thì hôû laù ña 
Chò em thieáu vaûi hoùa ra lo
Voäi ñem caát aûnh baùc Hoà 

aáy t
* 

Coù aùo maø chaúng coù quaàn 
Laáy gì haïnh phuùc hôõi daâ
Coù ñoùi maø chaúng coù no 

 töï do h
* 

ÔÛ vôùi Hoà Chí Minh 
Caây ñinh phaûi ñaêng kyù 
Traùi bí phaûi xaép haøng 
Khoai lang caàn tem phieáu 
Thuoác ñieáu phaûi mua b
Laáy choàng neân cai ñeû
Baùn leû chaïy coâng an 
Lang thang ñi caûi 
Heát gaïo aên bo bo 
Hoïc troø khoâng coù t
Ñoäc laäp vôùi töï do 

ø ha
* 

Xeáp haøng caû naêm 
Xeáp haøng caû ngaøy 
Xeáp haøng cho ngay 
Xoùa heát chöõ nghóa 
Xieát hoïng coâng nha
Xaáu hôn caû Nguïy 

Xaïo heát choã noùi 
aû n
* 

Ñaû ñaûo Thieäu Kyø, mua caùi gì cuõng coù 

 
Ñi Kinh Teá Môùi, Ñaøo Kinh  
Naêm 1976, Vieät Coäng cho thaønh laäp nhöõng khu 

kinh teá môùi taïi nhöõng vuøng heûo laùnh ñeå ñaøy gaàn 1 
trieäu röôõi ngöôøi daân Mieàn Nam, trong ñoù moät nöûa 
laø daân Saøi Goøn maø haàu heát thuoäc gia ñình quaân 
nhaân, coâng chöùc cuõ cuûa VNCH, ñeán sinh soáng, 
canh taùc taïi caùc nôi hoang vu. Quyeát ñònh thieån 
caän vaø taøn nhaãn naøy gaây neân bao ca

âm, ñau loøng cho ngöôøi daân 
Ñuoåi daân ra khoûi cöûa nhaø 
Baét ñi kinh teá thaät laø soùt xa 
Khoâng sao soáng ñöôïc cho qua 
Neân ñaønh laïi phaûi trôû ra Saøi 
Chaúng ai giuùp ñôõ chaêm nom 
Cuøng nhau vaát vöôûng, lang than
Maøn söông, chieáu ñaát phuû che 
Sinh ra beänh taät khoø kheø oám ñ
Nhöng maø coù soáng ñöôïc ñaâu 
Boä ñoäi keùo ñeán haøng xaâu xuùc
Chuùng ñem boû taïi Tam Bieân 
Röøng saâu nuùi thaúm oan khieân bu
Saùu ngaøn nhaân maïng naêm naøo 
T
 
Thaùng 3, 1976 Vieät Coäng phaùt ñoäng phong traøo 

thanh nieân xung phong, cöô
nh veà mieàn queâ ñaøo kinh: 
Moà cha thaèng Thieäu rôøi dinh 
Ñeå tao ôû laïi ñaøo kinh m
Thieäu ôi maøy cöù ôû ñaây 
Thì tao ñaâu phaûi ñoïa ñaøy s
Maøy boû chaïy laø maøy khoân 
M
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Vöôït Bieân, Vieät Kieàu 
Cuoái thaäp nieân 1970 khoâng theå soáng döôùi cheá ñoä 

baïo taøn cuûa Coäng Saûn, nhieàu ngöôøi lieàu cheát boû 
nöôùc ra ñi tìm töï do, ña soá vöôït bieån baèng thuyeàn. 
Khoâng bieát bao ngöôøi ñaõ boû maïng ngoaøi ñaïi 
döông. Duø bieát nhieàu nguy hieåm, theâm naïn haûi taëc 
Thaùi Lan haõm hieáp, cöôùp boùc, ngöôøi daân thaø cheát 
chöù khoâng theå soáng döôùi cheá ñoä Coäng Saûn “caùi coät 
ñeøn neáu bieát ñi thì noù cuõng vöôït bieân”: 

Nguyeät laïc oâ ñeà söông maõn thieân 
Giang phong ngö hoûa ñoái saàu mieân 
Canh khuya thao thöùc maïn thuyeàn 
Bieát ngöôøi quaân töû vöôït bieân choán naøo? 

* 
Baùc Hoà cheát phaûi giôø truøng 
Neân baøy con chaùu dôû khuøng dôû ñieân 
Thaèng tænh thì ñaõ vöôït bieân 
Nhöõng ñöùa ôû laïi khoâng ñieân cuõng khuøng 
 
Khi phaûi lieàu maïng vöôït bieân baèng ñöôøng boä 

hay baèng thuyeàn, neáu bò baét khoâng nhöõng tuø toäi 
maø coøn bò nguyeàn ruûa, leân aùn laø Vieät gian, phaûn 
ñoäng, nhöng khi muoán moi tieàn cuûa Vieät kieàu thì 
Vieät Coäng trôû gioïng trô treõn goïi laø “khuùc ruoät 
ngaøn daëm”: 

Ngaøy ñi Ñaûng goïi Vieät Gian 
Ngaøy veà Ñaûng laïi chuyeån sang Vieät Kieàu 
Chöa ñi, phaûn ñoäng traêm chieàu 
Ñi roài thaønh khuùc ruoät yeâu ngaøn truøng 
    * 
Troán ñi ñaûng baét ñeán cuøng 
Trôû veà môøi goïi saên luøng ñoâ la 
Ñaûng ta aân ñöùc bao la 
Laø cuï thaèng ñeåu, laø cha thaèng löøa 

* 
Vieät Minh, Vieät Coäng, Vieät Kieàu 
Trong ba Vieät aáy Ñaûng yeâu Vieät Naøo? 
Vieät Minh tuoåi ñaõ khaù cao 
Vieät Coäng oám yeáu xanh xao gaày moøn 
Vieät kieàu tuoåi haõy coøn non 

Ñaûng yeâu, Ñaûng quí nhö con ñaàu loøng 
 
Hôïp Taùc Xaõ 
Ñaàu thaäp nieân 1990, Vieät Coäng baét daân troàng 

mía laøm ñöôøng thay troàng luùa, nhöng khi Fidel 
Castro thaêm Vieät Nam, boïn laõnh ñaïo ñaûng laïi höùa 
vaø thöïc hieän vieäc nhaäp caûng ñöôøng mía cuûa Cu Ba 
vaøo thò tröôøng VN maáy naêm lieàn. Ngöôøi daân troàng 
mía bò saït nghieäp vì haønh ñoäng löøa bòp, phaûn traéc 
cuûa chính quyeàn: 

Baét troàng maø chaúng thu mua 
Taïi sao Ñaûng nôõ doái löøa nhaân daân? 
Tieàn caày, tieán gioáng, tieàn phaân 
Moät traêm thöù thueá ñoå thaân gaøy goø 
Daân ñoùi maø Ñaûng thì no 
Keâu trôøi, keâu ñaát, keâu Hoà Chí Minh! 
 
Khoâng chæ löøa daân troàng mía, nhaø nöôùc coøn löøa 

daân nhieàu vuï troàng troït khaùc nhö troàng tieâu, troàng 
ñieàu, v.v. khieán ñaõ ngheøo laïi theâm taû tôi: 

Troàng mía, troàng ôùt, troàng haønh 
Vì nghe lôøi Ñaûng maø thaønh beå nieâu 
Troàng tieâu, roài laïi troàng ñieàu 
Vì nghe lôøi Ñaûng maø nieâu tan taønh 
Bao giôø Ñaûng môùi heát haønh 
Bao giôø Ñaûng môùi trung thaønh vôùi daân 
Bao giôø daân coù caùi aên 
Bao giôø Ñaûng cheát ñeå daân aên möøng? 
 
Khoaûng 1982 Vieät Coäng phaùt ñoäng phong traøo 

Hôïp Taùc Xaõ troàng caây. Caùc cuï giaø bò xung vaøo ñoäi 
troàng caây cuûa Hôïp Taùc Xaõ, neáu troàng 5 caây thì 
ñöôïc 1 ñieåm ñuû ñeå ñoåi laáy 1 laïng thoùc. Vì tuoåi giaø 
söùc yeáu laïi theâm naïn cuûa chung khoâng ai chaêm lo 
neân chæ vaøi tuaàn caây coái heùo uùa: 

- Hoan hoâ caùc cuï troàng caây 
Möôøi caây cheát chín, moät caây gaät guø! 
- Caùc chaùu coù maét nhö muø 
Möôøi caây cheát tieät, gaät guø ôû ñaâu? 
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Hôïp Taùc Xaõ thöïc chaát chæ laø choã cho caùn boä 
tham nhuõng, aên cöôùp coâng söùc cuûa daân: 

Thi ñua laøm vieäc baèng hai 
Ñeå cho caùn boä mua ñaøi mua xe 
Thi ñua laøm vieäc baèng ba 
Ñeå cho caùn boä xaây nhaø, laùt saân 

* 
Thi ñua ta quyeát tieán leân 
Tieán leân, ta quyeát tieán leân haøng ñaàu 
Haøng ñaàu...roài tieán veà ñaâu? 

* 
Ñi laøm hôïp taùc, hôïp te 
Khoâng ñuû caùi gieû maø che caùi l. 
Baùc Hoà vôùi chaû baùc Toân 
ÔÛ ñaâu thì ñeán xem l. tui ñaây 
 
Phi Haønh Gia Phaïm Tuaân  
Trong luùc nhaân daân ñoùi khoå, naêm 1980 Coäng 

Saûn VN cho Phaïm Tuaân thaùp tuøng phi haønh gia 
Victor Gorbatco treân phi tuyeàn cuûa Nga Soâ toán 
keùm raát nhieàu. Nhaân daân cay ñaéng dieãu côït: 

Moät thaèng leân vuõ truï 
Traêm thaèng ñi muùt cu (Moscow) 
Nghìn thaèng cheø cheùn lu buø 
Ñeå daân baûy möôi trieäu ñoùi thoø cu ra ngoaøi 

* 
Nhaân daân thieáu gaïo, thieáu mì 
Maøy vaøo vuõ truï laøm gì hôû Tuaân? 

* 
Ai leân vuõ truï thì leân 
Coøn toâi ôû laïi ghi teân mua mì 
 
Ñoåi Môùi 
Naêm 1986 tröôùc nguy cô cheá ñoä suïp ñoå, ñeå soáng 

coøn ñaïi hoäi ñaûng Coäng Saûn VN ñöa ra chính saùch 
ñoåi môùi, baõi boû cheá ñoä bao caáp vaø chuû tröông 
“kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng theo xaõ hoäi chuû 
nghóa”. Keát quaû cho thaáy giai caáp coù quyeàn caøng 
ngaøy caøng giaøu, daân ngheøo khoå hôn. Ñoåi môùi 

nhöng chính trò thì vaãn laø ñoäc quyeàn cuûa Ñaûng, 
vaãn nhöõng boä maët cuõ: 

OÂng laõo ñaùnh traâu ñi böøa 
Laø con oâng laõo ngaøy xöa ñi caøy! 

* 
OÂng Anh, oâng Kieät, oâng Möôøi 
Dôû khoùc, dôû cöôøi bieát choïn oâng nao 
OÂng naøo, oâng naûo, oâng nao 
Moät ñoàng moät coát laøm sao baây giôø 
“Cöûa môû” phaûi coù giaáy tôø 
“Ñoåi môùi” nhìn laïi vaãn thôø maáy oâng 
Ñeøn cuø cöù chaïy loøng voøng 
Daân chuû caùi coøng, ñoäc laäp ñoùi aên 
Haïnh phuùc chuù Cuoäi cung traêng! 
(Anh: Leâ Ñöùc Anh, Chuû Tòch Nöôùc, Kieät: Voõ 

Vaên Kieät, Thuû Töôùng, Möôøi: Ñoã Möôøi, Toång Bí 
Thö Ñaûng) 

 
Chæ Trích Cheá Ñoä, Laõnh Tuïï 
Döôùi söï cai trò baïo taøn, duøng coâng an ñeå baét bôù 

tuø ñaøy, boùc loät ngöôøi daân döôùi moïi hình thöùc, töø 
xuaát caûng lao ñoäng vaø phuï nöõ ra nöôùc ngoaøi ñeán 
vieäc laáy nhaø chieám ñaát cuûa daân ngheøo, ngöôøi daân 
chæ coøn nöôùc keâu trôøi vaø choáng laïi baèng chaâm 
bieám, dieãu côït caùc laõnh tuï Vieät Coäng, keå caû Hoà 
Chí Minh maø ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam toân thôø: 

 
Ngaøy xöa giaëc Phaùp moä phu 
Ngaøy nay Ñaûng baùn daân ngu laáy tieàn 
Ñaûng ta laø Ñaûng caàm quyeàn 
Ñaûng baùn ruoäng ñaát laáy tieàn Ñaûng tieâu 

* 
Veû vang thay laõnh tuï ta 
Ñem daân xuaát khaåu baùn ra ngöôùc ngoaøi 
Ñaûng ta laø Ñaûng thaàn tieân 
“Ña loâ” thì ñöôïc, ña nguyeân thì ñöøng 
(Ña loâ: ñoâ la) 

* 
Vaïn nieân laø vaïn nieân naøo 
Thaønh xaây xöông lính, haøo ñaøo maùu daân 
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Coäng Saûn coøn gaáp vaïn laàn 
Toaøn daân gaõy coå, maùt thaân cuï Hoà 

* 
Töø khi ta coù baùc Hoà 
Nhaân daân chaúng ñöôïc aên no ngaøy naøo 
Ñaùnh cho Myõ cuùt, Nguïy nhaøo 
Toaøn daân ñoùi khoå, ñau naøo ñau hôn 

*  
Traùch ai sinh thöù hoï Hoà 
Ñeå cho caû nöôùc nhö ñoà vaát ñi 

* 
Baùc Hoà ñaïi trí, ñaïi hieàn 
Chôi Minh Khai chaùn, gaû lieàn Hoàng Phong 
Minh Khai phaän gaùi chöõ toøng 
Baùc Hoà saùi nhaát, Hoàng Phong saùi nhì 

* 
Neáu ñôøi khoâng coù Sinh Cung 
Daân ñaâu phaûi hoïa Hoà khuøng Chí Minh 
Maûi meâ baùc chæ laøm tình 
Böôùc chaân traûi khaép thaân hình chò em 

*  
Baùc Hoà laø laõo giaø deâ 
Naêm theâ baûy thieáp ra beà trai taân 
Söï nghieäp kaùch meänh trong quaàn 
Chuùng con lôùn giöõa hai chaân baùc Hoà 

* 
Baùc Hoà thuôû coøn hoïc Nho 
Cuøng chung ñeøn saùch vôùi loø baùc Toân 
Trong lôùp Baùc chaúng laøm oàn 
Maûi meâ Baùc baét maát hoàn chò em 
Theá roài töø ñoù ñeâm ñeâm 
Söï nghieäp kaùch meänh treøo leân maët giöôøng 
Ñaûng ta chæ moät con ñöôøng 
Vuøng leân chaên goái, chieáu giöôøng vuøng leân 
Chò em naèm döôùi ngôïi khen: 
Vieät Nam ñeïp nhaát coù teân cu Hoà 
(Cu khoâng coù daáu naëng) 

* 
Baùc Hoà coù moät con chim 
Baùc nhôø chò Ñònh ñi tìm caùi loâng 
Noãi baên khoaên maõi chaát choàng 

Loâng ñen, chim ñoû roõ gioøng Chí Minh 
Thaûo naøo Baùc ñeán ña tình 
Minh Khai cuøng vôùi Tuyeát Minh vôï ñôøi 
Ra ñi cuoác ñaát cuøng trôøi 
Bao nhieâu con vaõi, con rôi, vôï ngaøy 
Bao naøng Kieàu cheát boû thaây 
Toân vinh Baùc, luõ daân caøy ngôïi ca: 
Baùc laø cha cuûa moïi nhaø 
Laø oâng trieäu chaùu, laø baø con xa 
Baùc ôi, tim baùc bao la 
OÂm troïn phuï nöõ nöôùc Nga, nöôùc mình 
Nhôù thöông con daùn taám hình 
Vaøo nôi toân kính... cöûa mình Baùc ôi! 

* 
Caû ñôøi Baùc soáng ñaûo ñieân 
Ñaûng toân thôø Baùc thaønh tieân giöõa traàn 
Ban ngaøy Baùc hoùa thaùnh thaàn 
Ban ñeâm baùc laïi taàn maàn nhö ma 
Ban ngaøy Baùc maûi laøm cha 
Ban ñeâm Baùc laïi ngaày ngaø nhö con 
Chò em ta giöõ ñaûo Coân 
Loân roäng baùt ngaùt boàn choàn Baùc voâ 

* 
Baùc Hoà cuøng vôùi baùc Toân 
Ruû nhau ra suoái nhìn l. Minh Khai 
Nhìn xong taám taéc khen hoaøi 
Loâng naøng quaû thaät raäm daøi laøm sao 
Cöù töôûng naøng aáy voâ mao 
Naøo hay raäm raïp khaùc naøo Castro 
Gheù tai Toân nònh baùc Hoà: 
Raâu anh cuõng gioángloâng ñoà Minh Khai 
Hoà raèng: Chuù noùi chaúng sai 
Thöïc ra loâng noù coøn daøi hôn toâi 
Baùc Toân ngaém nghía moät hoài: 
Anh noùi chí phaûi laø toâi nhìn laàm 
Anh troâng thanh thoaùt boäi phaàn 
Castro raäm xoaén ngoù daâm hôn nhieàu 
Baùc Hoà ra veû ñaêm chieâu: 
Con ñöôøng kaùch meänh caàn nhieàu hy sinh 
Minh Khai khoâng giöõ... cöûa mình 
Laäp ngay hoäi nghò pheâ bình, nghe chöa! 
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* 
Thoùi quen cuûa Baùc khaùc thöôøng 
Thích nhìn tieân nöõ traàn truoàng taém soâng 
Thuù vui cuûa Baùc thaät ngoâng 
Thích nhìn phuï nöõ... naèm khoâng giöõa giöôøng 

* 
OÂng Ñoàng, oâng Duaån, oâng Chinh 
Vì ba oâng aáy daân mình laàm than 

* 
Tröôøng Chinh, Leâ Duaån, Vaên Ñoàng 
Caû ba ñoàng loøng gieát cheát con toâi 

* 
Tröôøng Chinh, Leâ Duaån, Vaên Ñoàng 
Ba thaèng cuøng beùo vaët loâng thaèng naøo? 
- Vaët loâng caû ñaùm cho tao! 
 
Naêm 1983, töôùng Voõ Nguyeân Giaùp bò phe Leâ 

Duaån, Leâ Ñöùc Thoï töôùc heát binh quyeàn, giao cho 
phuï traùch vieäc sinh ñeû coù keá hoaïch. Anh huøng 
Ñieän Bieân bò nhaân daân cheá dieãu: 

Ngaøy xöa ñaïi töôùng caàm quaân 
Ngaøy nay ñaïi töôùng caàm quaàn chò em 
Khi xöa traán thuû löu ñoàn 
Baây giôø ñaïi töôùng bòt l... chuùng em 
 
Coäng Saûn Vieät Nam cai trò ñaát nöôùc baèng thuû 

ñoaïn löøa bòp vaø doái traù, noùi coù thaønh khoâng, khoâng 
thaønh coù, laùo khoeùt chaúng khaùc gì Nha Khí Töôïng 
tieân ñoaùn thôøi tieát ôû Vieät Nam: 

Baûo naéng maø trôøi laïi möa 
Maáy thaèng khí töôïng ñoaùn böøa haïi tao 
Trôøi laøm moät traän möa raøo 
Maáy thaèng khí töôïng laøm tao öôùt roài 
Öôùt thaân, öôùt caû...”cuï Hoà” 
Thoâi ñaønh ñeå vaäy toâ hoâ maø veà 

* 
Thöù nhaát anh Ba, nhì nha Khí Töôïng 
(anh Ba: Leâ Duaån) 

* 

Thöù nhaát anh Löông, nhì phöôøng löøa gaït 
* 

Maát muøa laø bôûi thieân tai 
Ñöôïc muøa laø bôûi thieân taøi ñaûng ta 

* 
OÂng Leâ Nin queâ ôû nöôùc Nga 
Côù sao laïi ñöùng vöôøn hoa nöôùc naøy 
OÂng öôõn ngöïc, oâng chæ tay: 
Töï do, haïnh phuùc luõ maøy coøn xa 

* 
Kìa xem göông cuûa nöôùc Nga 
Baûy möôi naêm leû coù ra ñeách gì 
Ñaûng mình caùi Ñaûng vöùt ñi 
Chuùng ta theo Ñaûng coøn gì laø thaân! 

* 
Ngaøy xöa chöûi Myõ hôn ngöôøi 
Ngaøy nay nònh Myõ hôn möôøi laàn xöa 
Ngaøy xöa ñaùnh Myõ khoâng chöøa 
Ngaøy nay con caùi laïi luøa sang ñaây 
Ngaøy xöa Myõ xaáu, Ñaûng hay 
Ngaøy nay Ñaûng ngöûa hai tay xin tieàn 

* 
Ñôøi ñôøi daân bieát, daân ôn 
Nhôø Ñaûng daân bieán thaønh ñon maï coøi 
Loøng daân ao öôùc nghuùt trôøi 
Bao giôø daân ñöôïc nhö hoài Myõ voâ? 

* 
Nhaân daân thì chaúng caàn no 
Nhaø nöôùc no saün tieàn ñoâ ních ñaày 
Nhaân daân chaúng choùng thì chaày 
Laøm thueâ nuoâi Ñaûng kieáp naøy coâng toi 

* 
Tieân sö Coäng Saûn Vieät Nam 
Cuoái ñôøi baùn caû giang san nöôùc nhaø 
Cuùi ñaàu daâng ñaûo Tröôøng Sa cho Taøu 

*  
Dòch heo noái tieáp dòch gaø 
Bao giôø dòch Ñaûng cho baø con vui 
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Maát Töï Do, Maát Quyeàn Laøm Ngöôøi 
 Coäng Saûn luoân luoân ñeà cao ñoäc laäp, töï do, nhöng 

thöïc teá laïi ñoäc taøi, aùp cheá, töôùc ñoaït taát caû quyeàn 
caên baûn cuûa con ngöôøi keå caû quyeàn töï do ñi laïi: 

Mang danh daân chuû coäng hoøa 
Ñi ra khoûi tænh phaûi qua cöûa quyeàn 
Xuaát trình giaáy pheùp lieân mieân 
Chöùng töø, thò thöïc ôû mieàn naøo qua 

*  
Traêm naêm trong coõi ngöôøi ta 
ÔÛ ñaâu cuõng ñöôïc ñi ra ñi vaøo 
Xa xoâi nhö xöù Boà Ñaøo 
Ngöôøi ta cuõng ñöôïc ñi vaøo, ñi ra 
Ñen ñuûi nhö AÊng Goâ La 
Ngöôøi ta cuõng ñöôïc ñi ra, ñi vaøo 
Chaäm tieán nhö ôû nöôùc Laøo 
Ngöôøi ta cuõng ñöôïc ñi vaøo, ñi ra 
Chæ rieâng coù ôû nöôùc ta 
Ngöôøi ta khoâng ñöôïc ñi ra, ñi vaøo 
 
Phaåm Chaát Vieät Khoâng Coøn 
Xaõ hoäi xa ñoïa, xuoáng caáp moät caùch thaûm haïi. 

Naêm 1996 Thöù Tröôûng Boä Lao Ñoäng, Thöông 
Binh & Xaõ Hoäi cho bieát trong nöôùc coù ít nhaát coù 
76,900 phuï nöõ haønh ngheà maõi daâm, nhöng moät giôùi 
chöùc thaåm quyeàn khaùc laïi tieát loä raèng rieâng taïi Saøi 
Goøn ñaõ coù khoaûng 300,000 gaùi ñieám. Phoøng traøo 
laáy choàng Ñaøi Loan, Ñaïi Haøn gioáng nhö hình thöùc 
mua baùn ngöôøi thôøi trung coå. Nhöõng giaù trò ñaïo 
ñöùc khoâng coøn, con ngöôøi chæ bieát coù tieàn, tình 
nghóa khoâng coøn giaù trò gì: 

Chieàu chieàu ra beán Ninh kieàu 
Döôùi chaân töôïng Baùc, ñó nhieàu hôn daân 

* 
Traêm naêm bia ñaù thì moøn 
Bia chai cuõng vôõ, chæ coøn bia oâm 

* 
Thaøy giaùo laõnh löông ba ñoàng 
Laøm sao soáng noåi maø khoâng ñi thoà 

Nhieàu thaøy phaûi ñaïp xích loâ 
Laøm sao xaây döïng tieàn ñoà hoïc sinh 

* 
Coâ giaùo phaûi baùn bia oâm 
OÂm phaûi hoïc troø, aên noùi sao ñaây? 

* 
Tieác thay caây queá coøn soan 
Ñeå cho ñaùm moïi Ñaøi Loan noù treøo 

* 
Tìm em nhö theå tìm chim 
Chim bay bieån Baéc, anh tìm bieån Ñoâng 
Tìm chi cho phaûi maát coâng 
Ñaøi Loan, Haøn quoác em doâng maát roài 

* 
Tieàn laø tieân laø Phaät 
Laø söùc baät con ngöôøi 
Laø nuï cöôøi tuoåi treû 
Laø söùc khoûe tuoåi giaø 
Laø caùi ñaø danh voïng 
Laø caùi loïng che thaân 
Laø caùn caân coâng lyù 
Ñoàng tieàn laø...heát yù! 
 
Tham Nhuõng Thoái Naùt 
Hieän nay tham nhuõng ôû Vieät Nam trôû thaønh 

coâng khai, nhöõng ñaûng vieân Coäng Saûn ñang naém 
quyeàn laø caùc tö baûn ñoû aên chôi, tieâu tieàn nhö raùc 
trong khi daân chuùng bò boùc loä tôùi taän xöông tuûy 
nhöng Ñaûng vaãn reâu rao “Nhaân daân laø chuû, Ñaûng 
laø ñaày tôù”: 

Coâng nhaân vôï oám con coâi 
Laõnh ñaïo nhaø gaùc, xe hôi boän beà 
Bao giôø cho heát troø heà? 

* 
Nhaø ai giaøu baèng nhaø caùn boä 
Hoä naøo sang baèng hoä ñaûng vieân 
Daân tình thaát ñaûo baùt ñieân 
Ñaûng vieân maëc söùc vung tieàn vui chôi 

* 
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Ai veà qua tænh Nam Haø 
Xem luõ ñaày tôù xaây nhaø beâ toâng 
Tôù ôi, maøy coù bieát khoâng 
Chuùng oâng laøm chuû maø khoâng baèng maøy! 

* 
Muoán cho ñieän saùng veà nhaø 
Ruoät lôïn, ruoät gaø phaûi noái ñeán nôi 
Muoán cho Ñaûng, Baùc veà theo 
Ba ñôøi con chaùu phaûi ñeo goâng cuøm 

* 
Phong lan, phong chöùc, phong bì 
Trong ba thöù aáy, thöù gì quí hôn? 
Phong lan ngaém maõi cuõng buoàn 
Phong chöùc thì phaûi cuùi luoàn vaøo ra 
Chæ coøn caùi phong thöù ba 
Môû ra thôm nöùc caû nhaø cuøng vui 

* 
Thanh “cha”, thanh meï, thanh gì 
Heã coù phong bì laø noù thanh kiu (thank you) 

* 
Toân Ñaûn laø chôï vua quan 
Vaân Hoà laø chôï nhöõng gian nònh thaàn 
Ñoàng Xuaân laø chôï thöông nhaân 
Væa heø laø chôï “nhaân daân anh huøng” 
 

CA DAO PHOÙNG TAÙC 
Moät hình thöùc môùi cuûa ca dao laø ca dao phoùng 

taùc, goïi taét laø phoùng dao. Phoùng dao laø ca dao 
ñöôïc thay lôøi khaùc cho thích hôïp vôùi hoaøn caûnh 
hieän taïi. Trong ca dao hieän ñaïi coù moät soá ñöôïc 
phoùng taùc töø nhöõng ca dao ñaõ coù töø tröôùc (14). Caâu 
ca dao naøo chæ thay ít tieáng maø ñoåi ñöôïc nghóa caû 
caâu thì laø nhöõng caâu phoùng dao kheùo vaø hay. Xin 
ñôn cöû vaøi thí duï: 

Ca dao: 
Chieàu chieàu ra ñöùng ngoõ sau 
Troâng veà queâ meï ruoät ñau chín chieàu 
 
Phoùng dao: 
Chieàu chieàu ra beán Ninh Kieàu 

Döôùi chaân töôïng Baùc ñó nhieàu hôn daân 
 
Ca dao: 
Coù con maø gaû choàng gaàn 
Coù baùt canh caàn noù cuõng mang qua 
Coù con maø gaû choàng xa 
Moät laø maát gioã, hai laø maát con 
 
Phoùng dao (cuoái thaäp nieân 1970): 
Coù con maø gaû choàng gaàn 
Nöûa ñeâm xe ñaïp mang phaàn cho cha 
Coù con maø gaû choàng xa 
Thaùng thaùng noù göûi ñoâ la kìn kìn 
 
Ca dao: 
Baø giaø ñi chôï Caàu Ñoâng 
Boùi xem moät queû laáy choàng lôïi chaêng 
OÂng thaøy xem queû noùi raèng: 
Lôïi thì coù lôïi nhöng raêng khoâng coøn 
 
Phoùng dao (Coâng Töû Haø Ñoâng, 1980): 
Baø giaø ñi chôï Caàu Boâng 
Boùi xem vöôït bieån, laáy choàng lôïi chaêng 
OÂng thaøy gieo queû noùi raèng: 
Lôïi thì coøn lôïi nhöng naêng uû tôø 
(UÛ tôø: ôû tuø) 
 
KEÁT LUAÄN 
Ca dao Vieät Nam phong phuù hôn Kinh Thi cuûa 

Trung Hoa raát nhieàu. Kinh Thi laø nhöõng caâu ca 
dao ñoùng khung trong thôøi ñaïi xa xöa cuûa Taøu 
mang tính baát bieán vaø giôùi haïn (töø thôøi nhaø Chu trôû 
veà tröôùc), ngöôïc laïi, ca dao cuûa ta ñöôïc phaùt trieån 
vaø toàn taïi song song vôùi neàn vaên hoïc chöõ vieát töø 
thôøi coå ñeán taän ngaøy nay. Chính vì tính sinh ñoäng 
cuûa ca dao, vieäc caäp nhaät vaø ghi laïi baèng chöõ vieát 
thi ca daân gian raát caàn thieát cho vieäc nghieân cöùu 
vaên hoïc truyeàn khaåu.  Mong raèng trong töông lai 
chuùng ta seõ coù moät quyeån saùch ghi laïi ñaày ñuû tieáng 
noùi daân gian trong thôøi caän vaø hieän ñaïi, nhaát laø 
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trong thôøi gian maø Coäng Saûn Vieät Nam tieám 
quyeàn cai trò ñaát nöôùc. 

TRAÀN BÍCH SAN 
(New Orleans) 

CHUÙ THÍCH: 
 
(1) Luaän Ngöõ: tö töôûng cuûa Khoång Töû veà caùc vaán 
ñeà luaân lyù, trieát hoïc, chính trò, lyù töôûng ngöôøi quaân 
töû vaø ñaïo nhaân (do moân ñoà cheùp laïi). 

(2) Ñaïi Hoïc: cöùu caùnh ñaïo hoïc cuûa ngöôøi quaân töû 
laøsöï chí thieän qua caùch vaät, trí tri, thaønh yù, chính 
taâm, tu thaân, teà gia, trò quoác, bình thieân haï (Taêng 
Töû soaïn). 

(3) Trung Dung: ñieåm cao ñaït 
nhaát cuûa ñaïo Nho theå hieän qua 
chöõ Trung vaø chöõ Thaønh (do 
Töû Tö, chaùu Khoång Töû cheùp 
laïi).  

(4) Maïnh Töû: tö töôûng Khoång 
Giaùo veà nhaân nghóa, thuyeát 
Daân Vi Quí, trieát lyù Tính Baûn 
Thieän (Taêng Töû soaïn). 

(5) Kinh Thi: ca dao coå cuûa 
Taøu töø thôøi thònh Chu trôû veà 
tröôùc (Khoång Töû choïn vaø san 
ñònh). 

(6) Kinh Thö: huaán töø, meänh 
leänh veà vieäc trò nöôùc töø ñôøi 
Nghieâu Thuaán ñeán Ñoâng Chu, 
coát loõi tö töôûng laø hai chöõ chaáp trung (Khoång Töû 
söu taäp). 

(7) Kinh Leã: leã nghi trong gia ñình, laøng xaõ, vaø 
trieàu ñình (Khoång Töû san ñònh).  

(8) Kinh Dòch: sieâu hình cuûa Nho Giaùo, giaûi thích söï 
bieán hoùa cuûa trôøi ñaát, ñoäng tónh cuûa muoân loaøi döïa 
theo leõ aâm döông vaø baùt quaùi (Khoång Töû giaûi nghóa). 

(9) Kinh Xuaân Thu: lòch söû nöôùc Loã töø ñôøi Loã AÅn 
Coâng (772 TTL) ñeán ñôøi Loã Ai Coâng (482 TTL) 
saùch noùi veà vieäc chính trò, ñònh chính theå döïa vaøo 
chính danh, ñònh phaän (Khoång Töû bieân soaïn). 

(10) Khoång Töû (551 TTL – 478 TTL): teân laø Khaâu, 
töï Troïng Ni, sinh vaøo thaùng 10 naêm 551 TTL ñôøi 
vua Linh Vöông nhaø Chu, ngöôøi laøng Xöông Bình, 
huyeän Khuùc Phuï, nay thuoäc phuû Duyeän Chaâu, tæng 
Sôn Ñoâng (nöôùc Loã), Trung Hoa. Ngaøi voán thuoäc 
ngöôøi nöôùc Toáng (tænh Haø Nam), oâng toå 3 ñôøi dôøi 
sang nöôùc Loã. Thaân phuï laø Thuùc Löông Ngoät laøm 
quan voõ, ñaõ coù 2 vôï tröôùc, ñeán gaàn giaø môùi laáy baø 

Nhan thò vaø sinh ra ngaøi. Khi 
Khoång Töû leân 3 tuoåi thì thaân 
phuï maát. Naêm 19 tuoåi thaønh 
gia thaát, ra laøm chöùc UÛy Laïi 
coi vieäc gaït thoùc ôû kho, sau 
laøm Tö Chöùc Laïi coi vieäc 
nuoâi deâ, boø duøng vaøo vieäc 
cuùng teá. Naêm 28, 29 tuoåi ñöôïc 
Loã Haàu caáp xe 2 ngöïa vaø 
ngöôøi haàu ñi hoïc ôû Laïc AÁp laø 
choã kinh sö nhaø Chu. Ñöôïc ít 
laâu Khoång Töû trôû veà nöôùc Loã, 
hoïc troø theo hoïc caøng nhieàu. 
Naêm 51 tuoåi ngaøi ñöôïc vua 
nöôùc Loã duøng laøm Trung Ñoâ 
Teå, naêm sau laøm Ñaïi Tö Khaáu 
(gioáng nhö Hình boä Thöôïng 
Thö), ngaøi ñaët ra luaät leä, pheùp 
taéc. Boán naêm sau, vua nöôùc 

Loã caát ngaøi leân Nhieáp Töôùng Söï cho ngaøi quyeàn 
nhieáp vieäc chính trò trong nöôùc. Sau ñoù, Khoång Töû 
ñi chu du thieân haï sang caùc nöôùc Veä, Toáng, Traàn, 
Thaùi, Dieäp, Sôû, mong ñem thi haønh caùi ñaïo cuûa 
mình ra giuùp ñôøi, nhöng khoâng ñöôïc duøng. Laàn 
cuoái cuøng Khoång Töû trôû veà nöôùc Veä ôû laïi 5, 6 naêm 
khoâng ñi ñaâu nöõa, sau Quí Toân Phì cho ngöôøi ñoùn 
ngaøi veà nöôùc Loã, luùc ñoù ngaøi ñaõ 68 tuoåi, ôû nhaø daïy 
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hoïc, san ñònh laïi caùc saùch vôû ñôøi tröôùc. Khoång Töû 
maát vaøo thaùng 4 naêm 478 TTL, thoï 74 tuoåi.  
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(11) Tröông Töûu (1913-1999): buùt hieäu 
Nguyeãn Baùch Khoa, sinh taïi Haø Noäi, toát nghieäp 
tröôøng Kyõ Ngheä Thöïc Haønh, Haûi Phoøng. Tieáp tuïc 
töï hoïc heát chöông trình Tuù Taøi Phaùp Vieät. töø 1931-
1938 coäng taùc vôùi Ñoâng Taây Tuaàn Baùo, Loa, Ích 
Höõu, Tieáng Treû, Haø Noäi Baùo, 
Muøa Gaët Môùi, Vaên 
Môùi...Giaùm Ñoác vaên chöông 
nhaø xuaát baûn Haøn Thuyeân, 
cuøng Nguyeãn Ñöùc Quyønh 
troâng nom taïp chí Vaên Môùi. 
1952 daïy lyù luaän, pheâ bình vaên 
hoïc taïi tröôøng Döï Bò Ñaïi Hoïc. 
1954 daïy tröôøng Ñaïi Hoïc Sö 
Phaïm, Ñaïi Hoïc Vaên Khoa Haø 
Noäi. 1958 vì vuï Nhaân Vaên 
Giai Phaåm bò buoäc nghæ daïy, 
soáng baèng ngheà Ñoâng Y cho 
tôùi khi maát. Taùc phaåm chính: 
Uoáng Röôïu vôùi Taûn Ñaø (1938), 
Kinh Thi Vieät Nam (1940), 
Nguyeãn Du vaø Truyeän Kieàu 
(1943), Nhaân Loaïi Tieán Hoùa 
Söû (1943), Nguoàn Goác Vaên Minh (1943), Vaên Minh 
Söû (1943), Taâm Lyù vaø Tö Töôûng Nguyeãn Coâng Tröù 
(1944), Vaên Chöông Truyeän Kieàu (1944), Töông 
Lai Vaên Ngheä Vieät Nam (1945), Ñaïi Quan veà 40 
naêm Vaên Hoïc Vieät Nam Hieän Ñaïi 1905- 1945 
(1948), Phöông Phaùp Pheâ Bình Vaên Hoïc (1948), 
Vaên Ngheä Bình Daân Vieät Nam (1952), Truyeän Kieàu 
vaø Thôøi Ñaïi Nguyeãn Du (1956), Maáy Vaán Ñeà Vaên 
Hoïc Vieät Nam (1958). 

(12) Kinh Thi Vieät Nam: xuaát baûn naêm 1940, 
nxb Lieân Hieäp ôû Phaùp taùi baûn, 1950. 

(13) Nguyeãn Vaên Ngoïc (1890-1942): hieäu OÂn 
Nhö, queâ laøng Hoaïch Traïch (tuïc goïi laø laøng Vaïc), 
huyeän Bình Giang, tænh Haûi Döông. 1907 môùi 17 

tuoåi toát nghieäp tröôøng Thoâng Ngoân, daïy tröôøng 
Tieåu Hoïc Haø Noäi, roài daïy tröôøng Haäu Boå. Ít laâu 
sau laøm Thanh Tra caùc tröôøng sô hoïc ôû Baéc Vieät, 
Ñoác Hoïc tænh Haø Ñoâng. Taùc phaåm chính: Nam Thi 
Hôïp Tuyeån (1927), Tuïc Ngöõ Phong Dao (1928), 
Caâu Ñoái (1931), Truyeän Coå Nöôùc Nam (1932), Coå 
Hoïc Tinh Hoa (1933), Nguï Ngoân (1935). 

(14) Nhaø vaên Hoaøng Haûi 
Thuûy goïi ca dao phoùng taùc laø 
phoùng dzao 

 

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 

- Hoaøng Haûi Thuûy: Saøi Goøn 
Phoùng Dzao, tuaàn baùo Saøi Goøn 
Nhoû, aán baûn New Orleans soá 
763 ra ngaøy 27/03/2009. 

- Nguyeãn Ngoïc Baûo: XHCN 
Vieät Nam & Taâm Traïng Ngöôøi 
Daân Qua 30 Naêm Ca Dao. 

- Nguyeãn Q. Thaéng & 
Nguyeãn Baù Theá: Töø Ñieån Nhaân 
Vaät Lòch Söû Vieät Nam (Boä Môùi, 
taùi baûn laàn thöù 8), nxb Toång 

Hôïp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam, 02/2006. 

- Nguyeãn Thaùi Hoaøng: Nhöõng Vaàn Thô veà Baùc vaø 
Ñaûng. 

- Nguyeãn Vaên Ngoïc: Tuïc Ngöõ Phong Dao (2 
quyeån) nxb Vónh Höng Long Thö Quaùn, Haø Noäi 
nxb Soáng Môùi in laïi, Hoa Kyø. 

- Traàn Khaûi Thanh Thuûy: Vieát Maõi Teân Ngöôøi 

- Traàn Troïng Kim: Nho Giaùo (2 quyeån), xuaát 
baûn naêm 1930, nxb Taân Vieät taùi baûn laàn thöù 4, Saøi 
Goøn, Vieät Nam. 

- Tröông Töûu: Kinh Thi Vieät Nam, xuaát baûn 
naêm 1940, nxb Lieân Hieäp taùi baûn, Phaùp, 1950.  



  
 

Phiên Tòa Xét Xử Louis XVI: 1792 
 

Nguyễn Văn Thành 
 

(Tiếp theo Cỏ Thơm số 45) 
 

 
 
Bị cáo:  Louis XVI   
Can tội: Phản Quốc  
Luật Sư biện hộ: Crétien de L Malesherbes, 
Francois- Denis Tronchet và Romain  de Sèze. 
Công Tố Viện: Hội Nghị Quốc Ước 
Thẩm Phán: Hội Nghị Quốc Ước 
Nơi xét xử: Paris, Pháp 
Ngày xét xử: 26/12/1792 
Quyết Định của Bồi Thẩm Đoàn: Có tội 
Bản án: Đưa lên máy chém. Guillotine 
(21/01/1793)                                    

Ý NGHĨA 
Phiên tòa xét xử Louis XVI đánh dấu sự kết 
thúc chế độ cũ tại Pháp 
Hình sự tố tụng (criminal procedure), với 
những mục đích chính trị và giễu cợt thủ tục 
luật định, báo trước phiên tòa trình diễn này sẽ 
tái diễn vào thời kỳ chế độ chuyên chính toàn 
trị xuất hiện trong thế kỷ 20. 

 
Louis Capet có tội không? 

Trả lời câu hỏi trên, ta phải lùi lại thời gian 
xảy ra 3 biến cố quan trọng nhất vào năm 1791 và 
1792 làm nền tảng cho phe cực cách mạng Jacobin 
cáo buộc Vua Louis 16 can tội “phản quốc” trong 
phiên xử ngày 26 tháng 12 năm 1792. 
 Trước nhất, nhà Vua cùng gia đình chạy trốn 
bị phát giác và bị bắt tại Varennes gần biên thùy Bỉ 
quốc ngày 20 tháng 6 năm 1791, được Hầu Tước 
Lafayette, Tư Lệnh Lực Lượng Cảnh Vệ Cách 
Mạng, hộ tống buộc phải quay trở về Paris. Tiếp 

đến, Vua Louis 16, do sự thôi thúc của Hoàng Hậu, 
đã dùng quyền phủ quyết các đạo luật của phe cách 
mạng đưa ra với hy vọng chờ phe bảo hoàng di tản 
cùng quân đội ngoại quốc phục hồi chế độ cũ tại 
Pháp. Cuối cùng, nhà Vua phải chịu trách nhiệm về 
2100 người nổi dậy bị giết trong biến cố tấn công 
Điện Tuileries ngày mồng 10 tháng 8 năm 1792. 
 Ngoài ra, nhóm Jacobin còn buộc tội Louis, 
chuyển ngân qua Áo cho Hoàng Đế Joseph II, anh 
của Antoinette, và mua chuộc, trong cuộc cứu trợ, 
dân chúng bị thiên tai hay nghèo khó vơí mục đích 
đưa họ vào con đường phản lại đất nước. 

Vì thiếu bằng chứng, Lãnh tụ Robespierre và 
phe nhóm quá khích không đề cập kết quả điều tra 
về cái tủ sắt nhỏ đặt trong tường Điện Tuileries, do 
thợ khóa Gamain tố cáo Vua Louis đã giấu các văn 
thư bí mật thông đồng với nước ngoài âm mưu lật 
đổ chính quyền cách mạng. Thực ra, theo nhà viết 
tiểu sử Joan Haslip, các tài liệu mật đó cho thấy 
nhiều nhân vật cộng tác với cách mạng nhưng đã bí 
mật gặp Vua Louis soạn thảo một Hiến Pháp Quân 
Chủ Lập Hiến chẳng hạn như Bá Tước Mirabeau, 
Hầu Tước Lafayette, Barnave Đại Biểu vùng 
Dauphiné… Dưới cái nhìn của nhóm Jacobin cực 
đoan đang thống trị bằng khủng bố, họ coi các 
nhân vật trên cũng như những ai theo con đường 
đó đều là kẻ thù của cách mạng nên đã đưa 
Barnave lên máy chém, Lafayette chạy trốn qua Bỉ 
thoát chết, Mirabeau đã qua đời về bệnh tim. 
 Tài liệu trên đã làm bối rối nhóm Jacobin cực 
đoan lại càng gây bối rối cho họ hơn nữa khi ủy 
ban điều tra phát giác ra không hề có bằng chứng 
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Phác họa Louis XVI tại Tháp giam Temple 
trước 3 ngày lên máy chém. của Họa Sĩ   
Ducreux – Bảo Tàng Viện Carnavalet, Paris.

minh bạch nào cho thấy Louis 16 đã thông đồng 
với kẻ thù nước ngoài xâm phạm nền an ninh của 
Pháp như cáo trạng đã hài ra. 
 Quả cũng có các văn thư mật liên quan tới Vua 
hoặc chính quyền Tây Ban Nha vả thuộc địa Bắc 
Mỹ trong cuộc chiến tranh Độc Lập Hoa Kỳ về 
việc chuyển tiền, viện trợ quân trang, vũ khí đạn 
dược. Chính quyền Louis 16 đã ký Thỏa Ước 
Thương Mại riêng rẽ với từng thuộc địa một nhưng 
không phổ biến điều khoản bí mật cam kết ủng hộ 
và viện trợ cho 13 Thuộc Địa trên chiến đấu lật đổ 
bộ máy cai trị của Đế quốc Anh cho đến ngày 
chiến thắng. Đường lối này đã được chính quyền 
Tây Ban Nha hưởng ứng nên đã ngầm giúp Vua 
Louis 16 chuyển lậu vũ khí đạn dược, tiền bạc cho 
quân nổi dậy tại các thuộc địa Bắc Mỹ với mục 
đích, cũng giống như Pháp, làm suy yếu hải quân 

Anh đang làm chúa tể trên biển cả. Vào thời đó, hải 
quân Tây Ban Nha đứng hàng thứ ba, sau Pháp. 
 Âm mưu trên không qua mặt được tình báo 
Anh Quốc. Đại Sứ Anh Stormont tại Paris được 
triệu hồi về Luân Đôn. Tình hình khá căng thẳng 
giữa Anh và Pháp. Được hai cố vấn kiệt xuất 
Necker và Turgot trợ giúp, Vua Louis 16 áp dụng 
sách lược vạch ra hòa hoãn với Anh Quốc nhưng 
vẫn tiếp tục can dự vô hình vào cuộc Chiến Cách 
Mạng Hoa Kỳ tại các thuộc địa Bắc Mỹ. Sau cuộc 
chiến 7 năm (1756-63), cả Anh lẫn Pháp đều mệt 
mỏi không muốn gây ra cuộc chiến nữa. Tuy bị 
mất Ấn Độ và Canada vào tay Anh, Pháp vẫn  còn 
mạnh giữ được miền Tây Ấn (West Indies) cung 
cấp cho mẫu quốc chất chàm (indigo), bông sợi, 
đường, cà phê, cacao… Mỗi năm, tỷ như năm 
1773, có khoảng trên 700 tàu thuyền chuyên chở 
vào Pháp các sản phẩm đó. 
 Nhận được nguồn tin tình báo đáng tin cậy, 
chính quyền Louis 16 phái một hạm đội tối tân với 
24 tàu chiến cùng 8.000 quân thiện chiến tới vịnh 
Chesapeake Bay ngăn chặn Hạm đội Anh gồm 19 
tàu chiến tới tiếp viện giải cứu 8.000 quân Anh 
đang bị quân nổi dậy bao vây tại Yorktown, 
Virginia. Với hỏa lực rất mạnh, tướng Hải Quân 
Pháp Francois de Grasse đánh tan hạm đội Anh 
phải bỏ chạy về New York sửa chữa. Chiến thắng 
lẫy lừng này đã thúc đẩy chính quyền Anh ký Hòa 
Ước Versailles tại Paris năm 1783 thừa nhận nền 
độc lập của quốc gia non trẻ Hoa Kỳ nay là Hợp 
Chủng Quốc vậy.  
 
Đặc điểm của Vụ Án 

Luật gia Edward W. Knappman viết trong tác 
phẩm nổi tiếng “Những Vụ Án Lớn Trên Thế Giới” 
(Great World Trials) nhận xét các Đại Biểu trong 
Hội Nghị Quốc Ước đảm nhiệm hai chức vụ vừa là 
bồi thẩm vừa là thẩm phán (sat as both judge and 
jury) trong vụ án Louis 16. Việc kiêm nhiệm này đã 
vi phạm trầm trọng luật hình sự tố tụng (criminal 
procedure) qui định khi nghi can bị tuyên xử kết án, 
thường là bồi thẩm phán chứ không phải là bồi thẩm 
đoàn. Do đó, Luật sư trẻ tuổi Romain de Sèze từ 
Anh Quốc trở về biện hộ cho Louis Capet, đã gợi ý 
khi ra Tòa, Louis có quyền đưa ra thỉnh cầu tiên 
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thẩm phản đối sự kiêm nhiệm này vì không bảo đảm 
an toàn pháp lý cho bị cáo. Louis từ chối, đáng lẽ 
bác bỏ cáo trạng liệt kê các tội danh của nghi can, lại 
biện luận Louis là người cai trị hợp pháp nước Pháp 
và không hề vi phạm luật pháp. 

Mở đầu phần bào chữa cho Louis, Luật sư trẻ 
tuổi Romain de Sèze, biện luận Louis Capet không 
phải là bạo chúa như một số Đại biểu đã cáo buộc 
mà hiển nhiên chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, thỉnh 
cầu đưa vụ án này lên Tòa Tối Cao. Luật sư Sèze 
nói tiếp, “Tôi xin ngưng trước Lịch Sử, “ và xin 
phép được lưu ý quý Ngài rằng: “Bản án kết tội của 
quý Ngài rồi sẽ qua đi, nhưng một ngày nào đó, 
Lịch Sử sẽ phán xét bản án, và chính sự phán xét 
này sẽ lưu lại mãi mãi cho mai sau.” 

Luật sư biện hộ, cũng giống như các luật sư 
khác, không dám  đưa cuộc tranh luận đi xa hơn vì 
ai cũng muốn giữ cái đầu, ngoại trừ cựu Bộ Trưởng 
trong chính quyền Louis cũng là một thẩm phán 
Crétien de L. Malesherbes tình nguyện bào chữa 
cho Louis.  Trong khi đó có rất nhiều Đại Biểu 
được đề cử đều từ chối hết vì sợ  lưỡi dao 
Guillotine treo lơ lửng trên đầu, Malesherbes đã 
đến tận nhà giam Temple gặp Louis trong sà lim, 
nóí “Tôi sẽ chăm sóc Ngài hơn cả thân tôi. Bất 
chấp mọi sự nguy hiểm cho tính mệnh, tôi sẽ vận 
động các đại biểu ôn hoà trong Nghị Hội bỏ phiếu 
cứu Đức Vua.” Louis đã ôm Malesherbes khóc 
trong ngục tối. Luật sư Malesherbes là người duy 
nhất không gọi Vua Louis 16 là Louis Capet mà 
lúc nào cũng kính cẩn một đìều thưa Ngài hay Đức 
Vua trước sự hiện diện của các nhân vật Jacobin 
đầy quyền uy trong Nghị Hội. Các Đại Biểu 
Jacobin rất ngứa mắt về cách xưng hô này nhưng 
chưa phải là lúc ra tay. Vào thời gian đó, Hội Nghị 
Quốc Ước là chúa tể thống trị đất nước bằng khủng 
bố (the Reign of Terror), từ năm 1792 đến năm 
1795, nên làm ngơ không áp dụng Bộ Luật Hình 
Sự Mới ban hành năm 1791 cùng thủ tục hình sự 
thi hành nội dung của Bộ Luật Mới này trong phiên 
Tòa xét xử Louis Capet (xin xem The New 
Criminal Code of 1791-the Tower Marie 
Antoinette by Antonia Fraser).  
 Nhóm Jacobin “cực cách mạng” (ultra 
revolutionaries) gồm nhiều nhà hùng biện, luật gia 

và chính trị gia tên tuổi không phải là không để ý 
tới sự vi phạm trắng trợn luật hình sự tố tụng bởi lẽ 
họ chủ trương giết Louis Capet chứ không cần phải 
thành lập phiên tòa xét xử can phạm Louis gây 
thêm phiền phức. Họ lập luận tỷ như Lãnh tụ độc 
tài Robespierre nhấn mạnh: “Louis Capet đã tự kết 
án tử hình bằng những hành động của mình.” Còn 
luật sư trẻ tuổi Saint-Just đọc bài diễn văn đầu tiên 
nảy lửa trước Nghị Hội như sau: “Louis Capet 
không thể bị đưa ra Tòa xét xử bởi vì bị cáo đã tự 
xét xử rồi. Bị can bị xét xử, hay nếu không bị kết 
tội đi chăng nữa thì quyền lực tối cao của Cộng 
Hòa Pháp không phải là tuyệt đối. Louis bị chết 
không phải vì những hành động đã làm mà chỉ vì bị 
cáo là một ông Vua.” 
 Theo sử gia Paul K. Padover, không có bằng 
chứng cụ thể cáo buộc Louis can tội “Phản quốc” 
mà cũng tuyệt đối không có chứng cớ nào biện 
minh cho Louis vô tội cả. Louis nhu nhược và 
phạm nhiều lầm lỗi. Một trong những lỗi lầm được 
nhắc nhở nhiều nhất về vụ Louis chạy trốn tới 
Varennes rồi bị bắt phải quay trở lại Paris. Louis đã 
rời bỏ nước Pháp, bỏ dân tộc mình như kẻ chạy 
trốn ra nước ngoài với ý định sẽ quay trở về  như 
người thắng trận. Sự kiện này nếu xảy ra có thể gây 
ra cuộc nội chiến tại Pháp. Do đó, tất cả 749 đại 
biểu trong Hội Nghị Quốc Ước đều bỏ phiếu Louis 
có tội. Không có một đại biểu nào bỏ phiếu thuyết 
phục mọi người là Louis vô tội cả. 
 Nhưng bây giờ phải giải quyết ra sao, và bằng 
cách nào? Thomas Paine quốc tịch Anh, người anh 
hùng trong cuộc Chiến Tranh Cách Mạng Hoa Kỳ 
được bầu vào Nghị Hội như một Đại Bìểu danh dự 
đưa ra đề nghị cho phép Louis và gia đình qua Hoa 
Kỳ là giải pháp thích hợp nhất.  Hỗ trợ đề nghị này, 
Đại Sứ Mỹ tại Pháp Edmund Genet xin nhận Louis 
và gia đình tới cư trú tại nhà riêng của Đại Sứ ở 
Virginia để làm thủ tục nhập cảnh vào một nước 
mà Louis đã giúp trở nên một xứ sở tự do tại Tân 
Thế Giới vậy.  

Y sĩ kiêm nhà báo Jean Paul Marat  cũng là 
Luật Sư chuyên bênh vực cho giới bình dân (the 
sans-culottes), thuộc câu lạc bộ Cordelier kình địch 
với phe Girondin không muốn giết Capet, tố cáo 
Paine theo giáo phái Quaker chủ trương bãi bỏ án 
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tử hình nên Marat kịch liệt bác bỏ đề nghị của 
Paine và Genet. 

Tất cả 721 đại biểu thỏa thuận phải tìm một 
hình thức nào đó đưa Louis ra Tòa và không chấp 
nhận hành quyết Louis mà không đưa ra Tòa xét 
xử. Tuy nhiên, những nhà viết tiểu sử đưa ra sự 
nhận xét cho rằng phần đông các Đại Biểu cảm 
thấy ghê tởm chặt đầu một người không dựa vào 
bằng chứng minh bạch nào mà hiển nhiên người đó 
chỉ là nạn nhân hơn là kẻ vi phạm luật pháp. Cuộc 
tranh luận kéo dài vô tận được chấm dứt bằng 
phiên tòa xét xử và kết tội đầy kịch tính dưới đây.  
 
                  Xét Xử và Kết Tội  
 Bộ Hình Luật mới 1791 qui định Quyết Định 
của Bồi Thẩm Đoàn ban ra trước, rồi sau đó mới tổ 
chức Phiên Tòa, và Bồi Thẩm Đòan gồm một số 
người hội đủ điều kiện được bổ nhiệm là hợp lệ 
không cần phải tất cả Đại biểu Hội Nghị Quốc Ước 
tham dự như đã diễn ra trong vụ xét xử Louis Capet. 
 Chúng tôi xin trình bày tóm lược tiến trình tố 
tụng do Hội Nghị Quốc Ước qui định chia ra hai 
giai đoạn: 

1. 721 Đại Biểu (28 vắng mặt) bàn cãi về việc 
xét xử về bản án từ ngày 26 tháng 12 đến 14 tháng 
Giêng.  Cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày. Các Đại 
biểu lên diễn đàn trả lời câu hỏi và nêu rõ lý do. 
Câu hỏi “Louis Capet có âm mưu chống lại sự tự 
do của công chúng và có xâm phạm nền an ninh 
quốc gia không?’ Cuộc bỏ phiếu của Đại Biểu Bồi 
Thẩm Đoàn bắt đầu.  721 Đại biểu có mặt, 37 bỏ 
phiếu trắng, 684 bỏ phiếu “có tội” Phán quyết của 
Bồi Thẩm Đoàn là một chuyện nhưng kết tội lại là 
vấn đề khác. 
  2.  Bây giờ chỉ còn quyết định về hình phạt. 
Cuộc bỏ phiếu bắt đầu ngày 16 tháng Giêng lúc 8 
giờ chiều kéo dài 34 tiếng. Các Đại biểu, lại một 
lần nữa lên diễn đàn giải thích những lý do về việc 
bỏ phiếu. Chánh Thẩm Bertrand Barrère điều khiển 
cuộc bỏ phiếu lưu ý các Đại biểu như sau: Hội 
Nghị Quốc Ước có 749 Đại biểu, vắng mặt 28, còn 
721 người bỏ phiếu, như thế có nghĩa đa số phiếu 
cần đạt được là 361 phiếu.  
 Lần lượt theo lệnh gọi tên, các Đại biểu nối 
tiếp nhau lên diễn đàn. Đa số đọc diễn văn giải 

thích dài dòng, ít người nói vắn tắt. Cũng có một số 
Đại biểu bỏ phiếu tử hình cho rằng Vua Louis là 
bạo chúa, nhà độc tài và kẻ sát nhân trong biến cố 
tấn công Điện Tuilerìes ngày 10 tháng 8 năm 1792. 
 Nhóm Breton học cùng Trường Luật tại 
Bretagne, trong nội các Danton, cho rằng thật là 
cuộc tự sát chính trị nếu không kết tội Louis, tỷ 
như Billaud-Varenne nói cộc lốc “ Tử hình thi 
hành ngay trong 24 tiếng.”, và Camille Desmoulins 
nét mặt khinh khỉnh nhấn mạnh tôi bỏ phiếu “tử 
hình”, có lẽ quá trễ để cứu vãn danh dự cho Hội 
Nghị Quốc Ước.” Còn Marat kết tội Louis là thủ 
phạm chính trong tất cả các cuộc xáo trộn và tàn 
sát từ khi xẩy ra cuộc cách mạng, tôi bỏ phiếu “tử 
hình” thi hành ngay trong 24 tiếng 
 Đến lượt gọi tên, Maximilien Robespierre lãnh 
tụ nhóm  Jacobin quá khích lên diễn đàn lớn tiếng 
tuyên bố rằng “Nhà Vua phải chết để Đất Nước tồn 
tại” (Louis 16 must die that Country may live). Tôi 
bỏ phiếu “Tử hình”. Sau đó, lệnh gọi tên thứ 631 là 
chấm dứt cuộc bỏ phiếu thi hành ngay án tử hình. 
Người bỏ phiếu cuối cùng quyết định sự sống hay 
chết của Louis Capet là của cựu Quận Công 
Orléans đổi tên ra Philippe Egalité, Đại biểu thành 
phố Paris, được gọi lên diễn đàn. Đương sự đã long 
trọng hứa với bạn bè sẽ không bỏ phiếu vì giữ danh 
dự cho dòng họ và gia đình. Ngay bây giờ đây 
đương sự tiến gần lên diễn đàn. Tất cả mọi người 
đều sững sờ và xúc động mạnh mẽ nhìn thấy 
Phillipe Egalité giống người anh em họ ra Tòa như 
đúc - cũng bộ mặt tròn như trăng, mũi khoằm, mắt 
lồi, trán hói, cằm đôi. Người anh em họ giống hệt 
như Louis 16 này, cất cao giọng nói cương quyết: 
“Tin chắc rằng tất cả những người xâm phạm chủ 
quyền quốc gia đáng bị tội chết, tôi bỏ phiếu “tử 
hình” thi hành ngay trong 24 tiếng.” Vừa dứt lời 
tuyên bố, Philippe Égalité rút lui. Bỗng những 
tiếng la hét giận dữ của những người ở hành lang 
vang dội: “Con quái vật! Tên tàn ác!” Chánh thẩm 
Bertrand Barrère gõ búa ra lệnh tất cả mọi người 
phải giữ im lặng để nghe kết quả cuộc bỏ phiếu 
chia ra 4 loại như sau: 

1-Án giam cấm cố hay lưu đày:   288 
2-Án tử hình được hoán giảm hình phạt ra 

chung thân, ân xá hay ân giảm:   46 
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3-Án tử hình được hoãn thi hành:   26 
4-Án tử hình vô điều kiện và thi hành ngay:   361  

  
  Chánh Thẩm Barrère tuyên bố ngắn gọn “ Vụ 
án kết thúc bằng án tử hình.” 
 Luật Sư De Sèze bênh vực cho Louis Capet 
xin hoãn và phản đối cuộc bỏ phiếu kết án là phi 
pháp và vi hiến vì chỉ đạt được đa số  quá bán mà 
đáng lẽ, theo Bộ Hình Luật, bắt buộc phải hội đủ 
ba phần tư số phiếu đối với hình phạt tử hình như 
đã qui định chặt chẽ trong Bộ Luật đó.  
 Chánh Thẩm Barrère hứa Hội Nghị Quốc Ước 
sẽ cứu xét thỉnh cầu của Luật Sư De Sèze xin hoãn 
thi hành bản án. 
 Kết quả cuộc bỏ phiếu trên rất khít khao cho 
thấy đại đa số phiếu tuyệt đối chỉ hơn có “một 
phiếu”, lá phiếu quyết định cuối cùng này đã giết 
chết Louis là của Philippe Égalité, người anh em 
họ của Louis Capet.  
 
                       Hảnh Quyết  
 Vào thứ bảy ngày 19 tháng Giêng, Nghị Hội 
họp để quyết định có phải đưa bản án kết tội chém 
đầu Louis Capet để trình quốc dân phê chuẩn hay 
không? Kết quả cuộc bỏ phiếu của 690 Đại Biểu 
cho thấy 310 chấp thuận và 380 bác bỏ, Như vậy, 
Louis Capet sẽ bị hành quyết trong vòng 24 tiếng. 

Luật Sư Malesherbes nhận được chỉ thị thông 
báo cho thân chủ rõ bản án kết tội tử hình và Nghị 
quyết của Hội Nghị Quốc Ước bác bỏ đưa bản án 
ra Quốc dân phê chuẩn. Đồng thời Hội Đồng Cố 
Vấn Nghị Hội sẽ chính thức tống đạt bản án và 
thâu nhận thỉnh nguyện cuối cùng của tử tội Capet 
tại ngục thất Temple. 
 Sau khi phiên Tòa bế mạc, Malesherbes vội 
đến ngay ngục Temple gặp Louis Capet để làm 
nhiệm vụ được giao phó. Malesherbes ôm vua 
Louis và quì xuống một hồi lâu nức nở nói: 
“Chúng ta đã thất bại. Đức Vua bị… kết án đưa lên 
máy chém Guillotine… và bị hành quyết trong 
vòng 24 tiếng.” Tiếp đến Malesherbes thuật lại 
diễn tiến cuộc bỏ phiếu và Nghị Quyết của Hội 
Nghị Quốc Ước. Nghe xong, Louis nắm chặt hai 
vai Malesherbes nâng lên, ngỏ lời cám ơn người 
bạn chí tình đã hết lòng vận động phe ôn hòa bỏ 

phiếu cứu Louis và ca ngợi sự bào chữa tuyệt vời 
trước phiên xử không ngại hiểm nguy tới tính 
mạng. Thấy Malesherbes bối rối và lo sợ, Louis 
trấn an nói: “Ta không sợ chết, nhưng ta rất buồn 
về hành động của người anh em họ của ta, Philippe 
Egalité, đã xúc phạm nhánh Bourbon, sỉ nhục dòng 
họ và gia đình. Người bạn đích thực của ta hãy yên 
tâm. Ta nhắc lại: “Ta không sợ chết và ta sẽ chết 
một cách nghiêm trang khiến mọi người phải kính 
trọng.” Nói xong Louis yêu cầu Malesherbes viết 
đơn xin Hội Nghị Quốc Ước chấp thuận 4 thỉnh 
nguyện cuối cùng dưới đây: 

1/Cho hoãn thi hành bản án trong 3 ngày 
2/Được gặp vợ con và người em gái Elisabeth Capet 
3/Được chọn Cha Tuyên Úy người Ái Nhĩ 

Lan, Abbé Edgeworth de Firmont (người đã nhận 
lễ xưng tội của Elisabeth) 

4/Được chôn cất gần nơi hành quyết. 
 Thảo đơn xong và theo lời yêu cầu của Louis, 
Luật Sư Malesherbes rời nhà giam Temple để đi 
đến thư viện mượn cuốn lịch sử Anh Quốc nói về 
Vua Charles I lên máy chém cho Vua Louis đọc 
lần cuối trước khi bị hành hình.  
 
Máu của các vua chúa mang lại sự may mắn 

Vào 3 giờ sáng thứ bảy ngày 19 tháng Giêng, 
Hội Nghị Quốc Ước quyết định hành quyết Louis 
Capet trong vòng 24 tiếng. 
 Sáng chủ nhật ngày 20 tháng Giêng, Tướng 
Santerre đến ngục Temple loan báo Tổng Trưởng 
Tư Pháp Garat và Tổng Trưởng Ngoại Giao 
Lebrun sẽ đến nhà giam cho đọc Sắc Lệnh của 
Nghị Hội ra lệnh hành quyết Louis về tội “phản 
quốc”, và đồng thời thâu nhận thỉnh nguyện cuối 
cùng của Louis Capet. 
 Chiều chủ nhật, Tổng Trưởng Tư Pháp Garat 
trở lại ngục Temple báo cho Louis rõ Hội Nghị 
Quốc Ước chấp thuận tất cả thỉnh nguyện cuối 
cùng của tử tội nhưng phải thi hành án tử hình 
trong vòng 24 tiếng. Sau đó Garat ra lệnh cho 
Giám Ngục Temple đưa vợ con Louis và  Elisabeth 
đến gặp tử tội lần chót vào đêm chủ nhật, và chỉ 
chấp thuận cho người hầu trung thành Cléry và cha 
tuyên uý Edgeworth de Firmont ở cạnh Louis mà 
thôi. Do đó, khi Luật Sư Malesherbes tới phải giao 
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cuốn lịch sử Anh Quốc cho Giám ngục để chuyển 
lại cho Louis đọc lần cuối cùng trước khi lên đoạn 
đầu đài. Và giờ đây, Louis đọc lại lịch sử Vua 
Charles I Anh Quốc lên máy chém Gibbet để học 
cách chết với phong cách trang nghiêm khiến ai 
nấy đều khâm phục 
 Louis và Antoinette xa nhau gần 7 tuần lễ giờ 
đây vợ chồng đưọc gặp nhau lần cuối cùng tại 
Temple từ 8 giờ đến 10 giờ đêm chủ nhật trong 
một cái phòng khá rộng với đầy đủ bàn ghế cho cả 
gia đình. Tất cả ngồi chung với nhau được tự do 
chuyện trò không có lính canh phòng và các ủy 
viên thuộc Công Xã Ba Lê quan sát hay một nhân 
chứng nào trong phòng cả. Không ai nghe thấy họ 
nói chuyện. 
 Theo cuốn hồi ký của người con gái lớn, 15 
tuổi, Madame Royale, hai người thay đổi khá 
nhiều. Antoinette, 37 tuổi, già trước tuổi, tóc hoa 
râm bắt đầu có tóc bạc, bộ mặt hốc hác và xanh 
xao. Đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc khi Louis ra mở cửa 
phòng, Antoinette nức nở và ôm chặt Louis nhưng 
không nói được nhiều. Louis cũng thay đổi, dáng 
uể oải với nước da xanh xao giống tựa như con thú 
bị thương không than vãn. 
 Tiếp đến, Madame Royale thuật lại thân phụ 
cô không sợ chết nhưng rất lo lắng về nỗi đớn đau 
đã gây ra cho gia đình. “Cha tôi kể cho mẹ tôi rõ 
diễn tiến phiên xử và không muốn báo thù những 
kẻ giết cha tôi.” Người cũng cắt nghĩa cho mẹ tôi 
rõ tại sao cha tôi phản đối đệ trình bản án để quốc 
dân phê chuẩn, “bỡi lẽ có thể gây bối rối cho toàn 
dân.” Rồi cha tôi nói với Dauphin (Vua Louis 17), 
8 tuổi với đôi mắt tròn xoe, không nên báo thù cho 
cái chết của cha tôi, Dauphin bắt đầu khóc và nói: 
“Con sẽ quì xuống mọi nơi ở Paris để xin cho papa 
mau trở về với chúng con.” 
 Hai giờ trôi qua thật mau. Antoinette muốn tất 
cả ngủ lại đêm cuối cùng tại đây, nhưng Louis từ 
chối vì cần nghỉ ngơi và phải vượt qua thử thách 
tối thượng để trình diện Chúa sáng mai. 
 Với giọng nói nghẹn ngào, thân mẫu tôi khẩn 
khoản van xin thân phụ tôi hứa cho cả gia đình 
chúng tôi tới đây vào sáng sớm mai để chào từ giã 
Bất thình lình cha tôi đứng lên và ra mở cửa. Lính 
canh phòng và các ủy viên Ba Lê Công Xã lặng lẻ 

quan sát trong khi mẹ tôi, tôi, cô tôi bám sát cha tôi 
và Dauphin cầm tay cha tôi, tất cả đều cầu xin cha 
tôi cho chúng tôi gặp vào sáng sớm mai. Cha tôi 
lặng thinh. Bỗng đột ngột, cha tôi lẩm bẩm một 
mình “Adieu, adieu” (Vĩnh biệt, vĩnh biệt) rồi vội 
quay trở về phòng. 
 Marie Antoinette không muốn để các uỷ viên 
Ba Lê Công Xã nhủ lòng thương hại. Antoinette 
đứng thẳng lên nói với giọng cứng cỏi: “Con yêu 
quí, con hãy học sự bất hạnh của cha con không trả 
thù những kẻ giết cha con.” Đôi mắt của Antoinette 
loé lên nhìn các uỷ viên công xã với sự cực kỳ kiêu 
hãnh rồi theo lính áp giải trở về Tháp giam. 
 Sau khi gia đình rời khỏi phòng thăm, Louis 
yêu cầu lính canh phòng không cho vợ con tới găp 
Louis vào sáng sớm mai. Louis cảm thấy không 
chịu nổi sự đau đớn xót xa trước cảnh sinh ly tử 
biệt. Cha Tuyên úy Edgeworth dự bữa ăn tối với 
Louis và ngủ đêm tại Tháp giam. Tử tội Capet ăn 
vui vẻ và nói chuyện thân mật về buổi sáng mai. 
Cha Edgeworth lập một danh sách kê khai vật liệu 
cần thiết lập một bàn thờ trong phòng để ban Phép 
lành toàn xá cho tử tội Capet. Louis đưa bản kê 
khai cho ủy viên Công Xã để quyết định. Thật kỳ 
lạ và trớ trêu thay những người cách mạng vô thần 
đó chấp nhận cho cha tuyên úy ra ngoài vào nửa 
đêm mưa gió đến nhà Cha sở nhà Thờ St. Francis 
Assisi mượn được vật liệu theo thỉnh nguyện cuối 
cùng của tử tội Capet. 
 
Giờ phút cuối cùng 
Tảng  Sáng Thứ Hai ngày 21, thời tiết ẩm ướt và 
lạnh. Louis thức giấc lúc rạng đông, gọi người hầu 
Cléry giúp Louis mặc áo quần và chải tóc cùng sửa 
lại cái cổ áo sơ mi sao cho cái cổ dễ thấy để sẵn 
sàng chờ đón lưỡi hái tử thần Guillotine. Sau đó, 
Louis mời Cha Edgeworth làm Lễ ban phép lành 
toàn xá cho tử tội Louis. Dự Lễ xong, Louis sắp 
xếp tất cả kỷ vật và tiền bạc đựng trong hai cái hộp 
được gói rất kỷ lưỡng với hàng chữ trên hộp thứ 
nhất, “Tóc của vợ tôi, em gái tôi và các con của 
tôi.” và hộp thứ hai ghi, “Dành 3,000 bảng Anh 
cho Luật Sư Malesherbes.” Rồi Louis tháo chiếc 
nhẫn cưới ở ngón tay ra trao cho Cléry với lời dặn 
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dò, “Đưa chiiếc nhẫn này cho Hoàng Hậu. Ta thật 
đau khổ phải rời xa kỷ vật đó..” 
 Bỗng tiếng trống đánh liên hồi ở ngoài sân, 
các ủy viên Ba Lê Công Xã tới đi lên cầu thang 
Tháp nhỏ, nơi Louis bị giam giữ để chờ lên đoạn 
đầu đài. 
 “Hãy thuật lại cho Hoàng Hậu” Louis nói với 
người hầu Cléry, “ta xin Hoàng Hậu thứ lỗi cho ta đã 
không để cho Hoàng Hậu tới đây vì ta muốn tránh 
cho Hoàng Hậu nỗi đớn đau trong cảnh chia ly” 
        Vào 8 giờ 30 Tướng Santerre cùng các Ủy 
Viên Công Xã tới Tháp giam Temple. Trống đánh 
đổ liên hồi. Chiếc xe ngựa của Tổng Trưởng Tài 
Chánh Etienne Clavière cho mượn đang chờ ngoài 
sân, Ủy Viên Lepeletier dẫn Louìs xuống Tháp để 
lên xe. Louis ngạc nhiên reo lên:”A! Không phải là 
xe tumbril! (tumbril là loại xe chở đồ nặng do ngựa 
kéo được dùng vào thời đó để chở tử tội phạm tội 
hình sự đưa đi hành quyết) 
 Khoác chiếc áo choàng màu nâu và đội mũ có 
3 cạnh, Louis trông tựa như một trưởng giả thản 
nhiên và thoải mái bước lên xe. Cha Tuyên uý 
Edgeworth ngồi bên trái Louis và đằng trước có hai 
sen đầm cầm cương. Chầm chậm, trong tiếng trống 
đập không ngừng, xe rời Tháp Temple lăn qua 
đường Temple và tự động 1.200 lính bộ binh trang 
bị vũ khí với nét mặt nghiêm khắc bao quanh chiếc 
xe mở đường đi tới đoạn đầu đài, nơi diễn ra cuộc 
cách mạng  1789 nay gọi 
là Quảng Trường 
Concorde tại Paris. 

Hành quyết Louis XVI, ngày 21 tháng Giêng 
năm 1793 – Bản khắc trong sách giáo khoa 

Pháp, Thế kỷ 18.

 Họ lái xe đi vào thành 
phố chết. Nếu đứng ở 
Đường Temple phóng tầm 
nhìn thật xa, ta thấy các 
Đại lộ, cầu và cổng ra vào 
thành phố đều bị đóng 
kín. Những bức tường an 
ninh gồm các binh lính, 
lực lượng an ninh, vai sát 
vai, cầm súng yên lặng 
canh gác nghiêm ngặt từ 
Tháp giam Temple tới 
Quảng Trường Concorde, 
nhà nhà đóng cửa, mành 

mành che kín, không có bóng dáng phụ nữ và trẻ 
em hoặc sinh vật nào ở ngoài đường phố. Công Xã 
Ba Lê đã huy động từ nửa đêm 130.000 binh lính 
và lực lượng an ninh trấn giữ các địa điểm xung 
yếu cùng đặt súng đại bác chung quanh Quảng 
Trường Concorde. Theo các sử gia, Công Xã Ba Lê 
muốn biểu dương lực lượng răn đe các tổ chức 
chống đối trong nước và các nước thù nghịch đừng 
nuôi ảo vọng lật đổ chính quyền cách mạng. 
 Louis ngồi, không quay sang trái hay bên phải, 
cầm quyển Kinh nhật tụng đọc. Khi xe đi qua Porte 
St. Denis, Nam tước  Batz và hai thanh niên thuộc 
phe bảo hoàng lọt qua hàng rào an ninh hô to, “Hỡi 
đồng bào! Hãy cứu Vua Louis!” Ngay lập tức, hai 
thanh niên đó bị nhân viên an ninh đâm và chặt ra 
từng khúc bỏ vào bao bố không gây ra kích động 
trong đám đông. Nam tước Batz chạy thoát. Xe vẫn 
lăn trong tiếng trống đám ma “tom tom”, Louis 
không hay biết gì có hai người trẻ khờ dại đã hy 
sinh mạng sống cho mình. 
 
 Vào Mười Giờ 15 phút, xe tới Đường Royale 
hướng về Quảng Trường Concorde. Binh sĩ vũ 
trang và nhân viên an ninh đông nghịt, vai kề vai 
trong bức tường người, chỉ để một lối đi vừa đủ 
cho xe ngựa lướt qua tới chân bục đoạn đầu đài. Xe 
ngừng, Louis gấp quyển Kinh nhật tụng, ngón tay 
vẫn giữ trang đang đọc, nói với Cha Tuyên Uý, 

“Chúng ta đã tới, nếu tôi 
không lầm,” Bình tĩnh, 
mở quyển Kinh ra đọc 
hết lời cầu nguyện cuối 
cùng, rồi gấp quyển 
Kinh trao cho Cha 
Edgeworth, và xuống xe 
dáng đi nhanh nhẹn. 
Đây là lần đầu tiên 
Louis nhìn thấy một 
rừng người và những kỵ 
binh như pho tượng 
canh gác xung quanh 

ngay đây “cái máy”. 
Liếc nhanh qua trên đầu 
thấy con dao sáng loáng 
treo trên khung của hai 
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cột gỗ hình chữ nhật cao vút, Louis quay mặt đi. 
Và bỗng một mệnh lệnh đột ngột ban ra “Hãy 
ngưng đánh trống!” Tiếng trống im bặt trong khi 
Louis lạnh lùng bước lên bậc bục đoạn đầu đài.  
 Đứng cạnh khung cột máy chém., gần cái giỏ 
đan bằng mây, ba phụ tá đao phủ Charles Henri 
Sanson cố gắng tóm chặt hai cánh tay tử tội nhưng 
đều bị Louis đẩy mạnh sang bên rồi Louis tự mình 
cởi áo choàng ra. Ba chục ngàn người quan sát nín 
thở nhìn Louis cởi khuy áo sơ mi và mở phanh áo 
ra cho thấy cổ và hai vai. Một đao phủ nắm chặt cổ 
tay Louis. “Anh muốn gì vậy?” Louis giật mạnh cổ 
tay ra. “Tôi trói ông.” “Trói ta?” Louis thét lên “ 
Không bao giờ!” Các đao phủ bao quanh Louis đe 
dọa.  “Không, không, các người uổng công vô ích. 
Ta sẽ không bao giờ để các người trói ta.” Các đao 
phủ bối rối và sợ hãi về sức mạnh phi thường của 
tử tội Capet, nhưng họ quyết tâm làm tròn nhiệm 
vụ. Nhưng rồi Louis yếu dần, với đôi mắt ướt nhìn 
Cha Edgeworth với cái nhìn đồng cảm, gật đầu. 
“Các người muốn làm gì thì làm,” tử tội nói với các 
đao phủ.  
 Họ trói quặt 2 tay Louis ra sau lưng bằng khăn 
mu soa (handkerchief) và cắt tóc. Cha Edgeworth 
ôm Louis và nói:  “Bước lên…”  Louis vững chắc 
bước lên 3 bậc, trước khi nằm xuống tấm phản gỗ, 
dùng khuỷu tay đẩy mạnh đao phủ sang bên, bất 
thần quay mặt ra trước biển người đang dán mắt 
nhìn, tung ra lời nói vang dội: “Hỡi Đồng bào! Tôi 
chết nhưng không hề vi phạm tất cả những tội 
phạm nghiêm trọng mà tôi bị cáo buộc.” (I die 
innocent of all the crimes of which I have been 
charged) 
 Tướng Santerre nổi giận ra lệnh đánh trống 
liên hồi để lấn át tiếng nói của Louis nhưng hơi trễ. 
Đao phủ Henri Sanson buộc trói Louis bằng giây 
da trên tấm phản hình chữ nhật, đặt cổ vào cái 
khoen gỗ có kính chiếu hậu rồi lướt tấm ván đúng 
dưới lưỡi dao guillotine, hô to “sẵn sàng”. Tức thì, 
lưỡi dao rơi xuống loé lên như tia chớp, đầu Louis 
rơi vào cái giỏ. Nhanh nhẹn đao phủ nắm tóc đầu 
Louis đang nhỏ máu từng giọt bêu đầu trước đám 
đông. Bên kia đường, đối diện với đoạn đầu đài, 
Louis Philippe Egalité, người anh em họ với Louis, 
bỏ lá phiếu quyết định cuối cùng giết chết Louis, 

đang kéo kính trên xe quan sát. Chín tháng sau, 
cựu Quận công Philippe Egalité cũng lên máy 
chém, chính lưỡi dao guillotine này đã chặt đầu 
Louis 16.  
 Xác của Louis được chôn tại ngôi mộ không 
đánh số trong nghĩa trang nhỏ Madeleine, cách Giáo 
Đường Madeleine hai khu phố, nằm tại Đường Anjou 
hướng về Trạm xe lửa St. Lazarre, Paris. 
  
                        Kết Luận 

Chúng tôi sẽ đề cập vào kỳ tới kết luận chung 
cho hai vụ án Louis và Antoinette với các điểm 
chính dưới đây: 

-Công Lý Chính Trị hay Công Lý do Luật 
Pháp đem lại 

-Viện Nghiên Cứu Gale (Gale Research) đã 
xếp vụ án Louis và Antoinette, và Charlotte Corday 
đứng đầu các vụ án có ý nghĩa lịch sử nhất, tác 
động rất mạnh đối với lịch sử thế giới vào các thế 
kỷ mới đây. 

-Nội bộ nhóm Jacobin lủng củng đưa tới cuộc 
thanh trừng đẫm máu giữa phe Danton và 
Robespierre được sử liệu ghi “Họ đã rơi vào cái 
vòng luẩn quẩn (le cercle vicieux), đao phủ giết 
đao phủ và độc tài giết độc tài.  

-Ý kiến Hoàng Đế Nã Phá Luân về vụ án 
Louis và Antoinette. Napoléon Bonaparte là một 
thiên tài quân sự, có lẽ vĩ đại bậc nhất trong Lịch 
Sử của Nhân Loại. Với sự thông minh xuất chúng, 
ông hiểu biết rất rõ về lịch sử và luật pháp. Bộ Luật 
Napoléon (the Code Napoléon) vẫn còn tồn tại cho 
tới ngày nay và là mẫu mực cho các nhà cải tổ Luật 
Pháp trên toàn thế giới. 
 Chứng kiến cuộc Cách Mạng 1789 và viết một 
bài báo năm 1792, có tên là “Souper de Beaucaire” 
ca ngợi nhóm Jacobin ngày càng trở nên cấp tiến, 
lúc đó mang cấp bậc Đại Uý Pháo Binh, vậy 
Napoléon Bonaparte nhận xét như thế nào về vụ án 
Louis và Antoinette? 
                                                                   (còn tiếp) 
 

 Nguyễn Văn Thành 
     Virginia, Hạ 2009



SSỰỰ  KKỲỲ  BBÍÍ  TTRROONNGG    
NNGGÔÔNN  NNGGỮỮ  VVIIỆỆTT  NNAAMM  

LLÊÊ  HHẬẬUU  
 

ã đến lúc phải ghi lại những điều dưới đây để 
chúng ta cùng ngẫm suy , nó có thể đúng , có 
thể sai , nhưng không ngoài mong ước sẽ có 

một nhân tài xuất hiện để đổi  đời làm cho Đất 
Nước Việt Nam có  Tự Do - Ấm No - Hạnh Phúc , 
và được sống trong một Thế Giới  an bình hơn . 
   Khi Pháp qua chiếm Đông Dương làm thuộc địa 
rồi truyền Đạo và văn hóa Tây Phương, lúc đó Việt 
Nam chưa có chữ quốc ngữ ABCD… chỉ dùng chữ 
Nôm hay chữ Hán để viết . Sau tháng 12 năm 
1624, từ tiếng nói, âm giọng của người Việt Nam, 
Linh Mục Alanxandre De Rhodes lấy từ chữ Latin 
ABCD…  sáng tạo ra được chữ quốc ngữ Việt 
Nam  mà hiện chúng ta đang dùng để thay thế chữ 
Nôm và chữ Hán. 
   Vậy tại sao cả một vùng Đông Dương như các 
nước Lào , Thái , Miên , Tàu , Mã Lai v.v. mà chỉ 
duy nhất người Việt Nam có chữ viết lấy từ mẫu tự 
Latin , còn các nước đó thì có chữ viết cong queo 
như khối Ả Rập ? Tại sao ??? . Đó là những gì trăn 
trở  mà người viết muốn ghi lại dưới đây, để những 
ai có Cơ Duyên cùng nhau  thấy  được cái HUYỀN 
BÍ mà TRỜI ĐẤT đã đưa đến đặt để cho Giống con 
Rồng cháu Tiên biết tìm về Cội Nguồn từ đâu mà 
có.   
    Năm 1990 , sau nhiều đêm đi sâu vào Tâm 
Thức , tôi càng cảm hứng và thấy được nhiều điều 
KỲ BÍ trong khi phát ÂM  tiếng Việt Nam , nhưng 
chưa biết những điều đó đúng hay sai ? Vậy hãy 
cùng ngẫm suy những gì dưới đây để xem thế nào ? 
    Chúng ta đều biết mọi sự đều phát sinh từ cái 
GỐC  ra , hay do NHÂN mà có . Nên theo tôi chỉ 
có 23 chữ cái lấy từ gốc của chữ Latin để viết trong 
tiếng Việt Nam  và đặc biệt chỉ thêm một chữ Đ 
được biến dạng từ chữ D ra như sau : 
   a   b   c    d   Đ   e   g   h   i 
   k   l   m   n   O   p   q   r   s 

   t   u    v   x   Y 
Tại sao chỉ có chữ Đ được biến dạng từ chữ D 

của chữ Latin được ghi vào trong 23 chữ cái , còn 
các chữ Ô - Ơ - Â - Ă - Ư -  cũng được biến đổi từ 
các chữ O – A – U – E lại không được ghi vào ? ? ?  
Như trên đã nói , cái GỐC mới là quan trọng , vì 
ĐẠO lấy cái GỐC làm ĐƯỜNG để đi . Do vậy , 
trong chữ  VN chỉ chữ Đ nầy mới có cái GỐC là 
luôn đứng trước các chữ cái khác mà có chữ Đ 
trong đó . 
  Ví dụ : Đi , Đứng , Đêm Đông . Đừng đi đến 
đó để đời đưa đến đớn đau đêm đen v.v.  

Còn các chữ cái Ô , Ơ , Â , Ă , Ư , Ê có thể 
đứng trước , đứng sau hay giữa trong chữ VN đều 
được hết , nên không phải là gốc . Ví dụ: 
   Ông – KhÔng  - Ưng thuẬn – mỪng vui – 
Âm dƯƠng – đÂm chẾt – mình Ơi – chƠi – Êm 
đỀm – Ăn mẶc v.v.    

Tóm lại chỉ duy nhất có chữ Đ được ghi  vào 
trong số 23 chữ cái thôi . 

Từ đây chúng ta tự hỏi tại sao chỉ 23 chữ cái mà 
khoâng  24 , 25 , 26 , 27 , 28 … ? 

Người Việt Nam thường hay có những phép 
cộng qua các con số có được , như muốn tìm thấy 
một điều gì hên xui trong đời với sự ước mong nếu  
có được tổng  số là 9 thì vui vẻ biết bao . Vì thế  
với con số 23 , nó có tổng số  : 23 = 2 + 3 = 5 . 
    Là một Dân Tộc ít nhiều thấm nhuần về các Triết 
Học Đông Phương với Thuyết Âm Dương – Ngũ 
Hành của Trời Đất . Cùng những sự trùng hợp ngẫu 
nhiên như con người có 5 giác quan (?) để xúc tác 
với các sự việc , bàn tay bàn chân thì có 5 ngón. Qua 
đó , chúng ta thấy con số 5 có sự trùng hợp Kỳ Lạ , 
và kể cả khi phát âm số 5, nó lại trùng âm nói về 
thời gian NĂM tháng  của tiếng VN . Vì đang nói 
đến con số 5 KỲ BÍ , nên tạm ngưng nói về các chữ 
cái ABCD…và sẽ tiếp nối sau khi nói  về các con số 
mà loài người dùng để biểu tượng cái có  được . 

Đ 
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      Ở đây , chỉ nói đến các con số với ý nghĩa: CÓ, 
có mấy? được bao nhiêu? Chính từ cái CÓ mới có 
sự rắc rối trong cõi đời tạm bợ nầy . Ngược lại , với 
con số 0 = KHÔNG thì chẳng có gì để nói , cuộc 
đời sẽ lặng yên …  

Do vậy , chúng ta chỉ thấy có 9 con số để biểu 
tượng cái có được như sau : 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9  

Qua đó , chúng ta thấy con số 5 nằm giữa 
TÂM của 9 con số . 
Từ con số TÂM 5 sẽ có sự đối xứng cân bằng như 
sau : 

Con số khởi đầu 1 được đối xứng với  số cuối 
cùng là 9 
  1 > < 9 , 2 > < 8 , 3 > < 7 , 4 > < 6  
 hay 1+ 9 =10 , 2+8 =10, 3+7 =10, 4+6 =10. 
Những con số đối xứng qua số Tâm 5 đều có tổng 
số = 10 = Bù = 0 ( khi đánh bài cào  số 10 được 
cho là BÙ , tức là 0 điểm ) . 
Số 10 lại có tổng số : 10  = 1+ 0 = 1  . 
Chúng ta có thể kết luận :  
Với TÂM số 5 , các con số đối xứng được trở 
thành = 1 = 0 = KHÔNG 
Khi nói đến thời gian về Năm tháng , chúng ta lại 
thấy con số 5 và chữ NĂM có cùng một âm phát 
như nhau :  

- NĂM ( 5 ) nầy là 5 ( Năm ) gì ?   
- 5 ( NĂM ) nầy là NĂM (5 ) con Trâu. 5 ( 

Năm ) Kỷ Sữu . 
- NĂM ( 5 ) 2009  . 

Mỗi khi nghe tiếng phát âm NĂM  (5 ) là chúng ta 
nghĩ đến một vòng quay của thời gian qua 12 tháng 
và 4 mùa Xuân - Hạ- Thu – Đông .  Từ  đó cho 
thấy cái gì thuộc về TÂM là luôn được nhắc đến , 
qua thời gian có liên quan đến sự sống của loài 
người  . Vì khi đã vào được CHÍNH TÂM , mọi sự 
vọng động , lay động tự nhiên biến mất , phải 
nhường chổ cho sự thăng bằng , mới có được sự 
chính xác mải mải . Nên trong tiếng VN không nói 
SÁU ( 6 ) nầy là 6 ( SÁU) gì ? hay BẢY ( 7 ) nầy 
là 7 ( BẢY) gì v.v ? để đo thời gian . Bởi âm của 
các SỐ và CHỮ nầy không được nằm ngay chính 
giữa Tâm như con số 5 có cùng một âm với chữ 
NĂM tháng  . 

    Ngoài ra các con số đối nhau qua tâm số 5, trong 
tiếng ‘nói lái ’ chúng ta thấy có những lạ kỳ như sau: 
     Một  1 > < 9  Chín  = Một Chín = Mịt chốn = 
Chốn xa xăm  mịt mù .(??? ) 

Một Chín là Mịt Chốn  (Thiên Đàng??? Niết 
Bàn ??? ) 
     Hai   2 > < 8  Tám   =  Hai Tám =  Ham Tái = 
Tái lại , tái ngộ , trở lại . 

Hai Tám là Ham Tái  ( kiếp Luân hồi ???? ) 
     Ba     3 > < 7  Bảy   =  Ba Bảy   = Bay Bả    = 
Bay xác ??? Tiêu tan mọi thứ ??? 
     Ba Bảy là Bay Bả  ( Của cải thân xác sẽ trở về 
cát bụi ??? ) 
     Bốn -  4 > < 6 – Sáu   =  Bốn Sáu = Báu Sốn  =  
Vọng động về vật chất ( ??? ) 
  Bốn Sáu là Báu Sốn  (Khổ sở vì  vật chất ??? ) 
Tạm xem như là những ẩn ý trong sự kỳ bí của 
tiếng nói VN để giúp chúng ta thấy thêm được con 
đương để đi . Có thể ĐÚNG  và có thể SAI ?  

Trở lại với cái GỐC . Chúng ta có con số khởi đầu 
là 1 được đối xứng qua số 5  là con số tận cùng 9  (số 9 
cũng là con số GỐC của tận cùng ) ta đọc được:   
 1 > < 9 .  Một – Chín . Nghĩa là MỘT thì mới 
CHÍN  và chữ  CHÍN có chữ phản nghĩa là SỐNG .    

CHÍN > < SỐNG  
Ở trong Vũ Trụ nầy , bất cứ cái gì khi được cấu 

tạo ra đều mang tính Khoa Học . Nhưng nếu vượt ra 
ngoài sự hiểu biết và thấy của loài người thì được 
gọi là SIÊU KHOA HỌC , vì mắt thường và kính 
hiển vi tối tân hiện có cũng không thể thấy được. 
SIÊU KHOA HỌC còn gọi là SIÊU NHIÊN – SIÊU 
PHÀM – VÔ VI - HUYỀN BÍ . Nhưng tất cả mọi 
điều đó rất là Khoa Học và có thể chứng minh được 
bằng những lý luận nhờ Thế Hệ  Điện Toán , 
Computer , Internet   xuất hiện để phụ trợ thêm cho 
sự ngẫm suy của chúng ta . 
   Đúng vậy . Trong Vật Lý Khoa Học khi tất cả 
những gì có được đầy đủ những điều cần thiết thì 
sẽ sinh ra một kết qủa  gì đó theo phản ứng  .Vì nó 
đã đến lúc được nấu CHÍN , chứ không phải tự 
nhiên mà có . Có NẤU mới có chín , không nấu 
làm sao có chín . Hay còn gọi là hội đủ NHÂN 
DUYÊN . Thói thường khi đã chín thì mới ăn , mới 
hưởng ngon lành , vì nó không còn SỐNG , nên ai 
cũng thích CHÍN  ( 9 ) hết  . Ngược lại , nếu còn 
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SỐNG thì đâu có ngon lành vì chưa đạt được tiêu 
chuẩn như ý muốn .  Do đó , hầu như người VN 
mình TỰ NHIÊN đều thích có con số 9 , con số 
được biểu tượng  xem như là hên , may mắn (đánh 
bài cào khi có 9 nút là thấy có tiền ) . Tại sao vậy ? 
Bởi con số ấy không còn SỐNG nữa .  
   Tuy nhiên, tất cả những gì nếu được hội đủ Nhân 
Duyên đúng theo luật cấu tạo Âm Dương của Trời 
Đất thì mới đạt được như ý . Còn ngược lại , dù có 
chín nhưng hương vị chẳng ngon lành , như nấu 
cơm qúa lửa làm cháy khét thì ăn sao ngon . Vì thế 
, hãy nhìn vào những biến cố của Lịch Sử VN 
thường xảy ra vào các năm có tổng số 9 ( chín ) , 
bởi lúc đã chín thì thường phải xảy ra điều gì đó :  
Năm 1945 Việt Minh cướp Chính Quyền Vua Bảo 
Đại , Nhật đầu hàng Đồng Minh , chấm dứt Thế 
Chiến Thứ 2 . Năm 1954  Hiệp Định Geneve đã 
chia đôi Đất Nước VN ra 2 miền Bắc Nam , Pháp 
cuốn gói ra khỏi Việt Nam . Năm 1963  Tổng 
Thống Ngô đình Diệm bị đảo chánh và bị giết . 
1972 Mùa Hè Đỏ  Lửa v.v. 
 ( 45 = 4+5 = 9, 54 = 5+4 =9 , 63 = 6+3 = 9, 72 = 
7+2 = 9 ) . 
   Càng ngẫm suy thêm về 2 chử SỐNG >< CHÍN 
càng thấy rỏ được TỘI LỔI và kiếp phù du của đời 
mình , ví dụ : 
    Hậu , nay  nó đang SỐNG ở Buffalo  . 
Nghĩa là :  
    Tên Hậu nầy chưa CHÍN hiện đang ở Buffalo. 

Như phần lý giải ở trên, những gì khi chưa 
CHÍN thì làm sao được ngon lành tốt đẹp như ý 
muốn . Vì thế trong kiếp trần nầy ai còn SỐNG là 
ít nhiều nhận sự đau khổ cho riêng đời mình . Có 
Tiền cũng khổ và lắm kẻ chết vì tiền , không tiền 
cũng khổ cũng chết . Tóm lại , phần đông chúng ta 
đang khổ trên mọi mặt TÌNH , TIỀN , TÙ ,TỘI v.v  
trong cõi   DƯƠNG GIAN - THẾ GIAN -  TRẦN 
GIAN tạm bợ nầy . Đúng ! Đã GIAN thì làm gì có 
THẬT . Nên tội lỗi và sự gian trá đầy khắp mọi nơi 
trên đời nầy , và chúng ta chưa bao gìờ  nghe nói 
DƯƠNG THẬT , THẾ THẬT - TRẦN THẬT 
trong ngôn ngữ VN . 
   GIAN > đối < THẬT    
   Chính đây  là cõi GIAN  dối nên khi lọt lòng mẹ 
có ai mở miệng cười đâu ? Câu trả lời là rất hiếm 

có . Đa số với tiếng khóc tự nhiên của buổi ban đầu 
chào đời như một ẩn ý rõ ràng  để nói đứa bé sẽ ít 
nhiều đón nhận sự đau khổ qua tháng ngày lớn 
khôn trong đời . Chính vì chưa thành người , nên 
sau đó được Ông Bà Cha Mẹ , Thầy Cô dạy bảo 
học Đạo Làm Người “ Tiên Học Lễ - Hậu Học Văn 
- Uống Nước Nhớ Nguồn – Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng 
Cây v.v.” để nên nguời cho bớt khổ . Ngay cả 
người lớn tuổi vẫn luôn trau dồi đạo đức hàng ngày 
, từ đó chúng ta thấy Chùa , Nhà Thờ ở đâu cũng 
có trên cõi trần nầy để hướng dẫn chúng ta đi trên 
ĐƯỜNG ĐI LÀM NGƯỜI cho được mau CHÍN .  
    Vậy muốn CHÍN thì phải làm sao ? 
Trước hết phải thấy : MỘT 1 > < 9 CHÍN . MỘT thì 
mới CHÍN. Còn HAI 2 thì không thể nào CHÍN. 

Khi đã thấy được chỉ có MỘT con đường 
trong sáng để đi về Cội Nguồn của Loài Người ở 
chốn TRỜI CAO , nơi đó là TỔ TIÊN của muôn 
loài thì lúc đó chúng ta bắt đầu sắp CHÍN ,vì tất cả 
về được  một mối , đồng MỘT TÂM , nên không 
còn bị lung lạc và tâm hồn sẽ tự nhiên được hòa 
nhập vào hư không vô cùng tận . Mọi ranh giới 
Tôn Giáo  tự tan biến và biên cương sẽ được xóa 
bỏ, nhân loài và mọi loài hài hòa cùng nhau vui 
hưởng . Lúc đó mới có Hạnh Phúc thật sự cho mọi 
người với nụ cười luôn nở trên đôi môi sẻ đẩy lùi 
những giọt nước mắt tan biến trước thời gian . Đó 
mới gọi là Thế Thật , Cõi  Thật vĩnh viễn  muôn 
đời , là nơi quê hương của Tổ  Tiên Loài Người , 
hay còn gọi là ĐẠO TỔ TIÊN , mà hơn 4000 năm 
nay trên Thế Gian nầy gọi là  PHẬT là CHÚA v.v 
là THIÊN ĐÀNG hay NIẾT BÀN vv.  
   Với các ngôn ngữ của các nước khác trên Thế 
Giới không biết có những Kỳ Bí ẩn ý gì không? 
Còn với tiếng nói và chữ viết của người VN như 
trên đã dẫn chứng là một ngôn ngữ được TRỜI 
ĐẤT ban cho để chỉ dạy chúng ta biết con đường 
nào để đi về Cội Nguồn Loài Người . Ai tạo ra 
chúng ta ? Được tạo bằng chất liệu gì ? 
Nhớ lúc còn nhỏ , tôi rất là ngộ nghịch nên mỗi khi 
tắm thường nghe mẹ nhắc nhở :  
   Hậu . Con tắm không  lo kỳ cọ cho sạch ĐẤT mà 
cứ vọc vẫy nước hoài …  
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Đất là những tế bào chết của da bám bên ngoài cơ 
thể của con người . Nhưng trong tiếng nói người 
VN không bao giờ nói :  
   Hậu . Con tắm không lo kỳ cọ tế bào chết của da 
mà cứ vọc vẫy nước hoài … 

Qua đó , thấy được Ẩn Ý của TẠO HÓA - 
TRỜI ĐẤT đã chỉ cho Giống Rồng Tiên  biết  con 
người được tạo ra từ ĐẤT  bằng phép SIÊU 
KHOA HỌC . Nên trong tiếng nói hay trong các 
sách báo , thơ ca văn chương Việt Nam luôn dùng 
các chũ ĐẤT NƯỚC - NƯỚC , NƯỚC NHÀ , 
QUÊ HƯƠNG , QUÊ CHA , QUÊ MẸ , NÚI 
SÔNG v.v. làm  biểu tượng cho  vùng đất đang có 
sự sống của một giống người  . 
  Ví dụ: Đất Nước Việt Nam, Quê Hương VN, 
Nước VN, Nước nhà Việt Nam, Nước Mỹ, Nước 
Anh, Nước Pháp v.v. 
  Với những chữ và tiếng nói dù đơn sơ mộc mạc 
ấy , nhưng là những biểu tượng hùng hồn rất cụ thể  
sờ sờ trước mặt . Bởi nhờ đất và nước mới tạo ra 
được thực phẩm để nuôi sống con người hằng ngày 
,  mà loài người từ trẻ đến gìa đều dể thấy biết 
trong đời sống cho một giống người đang sống trên 
vùng đất đó . Trong khi đó , vàng bạc nhà lầu , xe 
hơi , của cải vật chất mà hầu như mọi người cho là 
qúy báu trong đời sống hằng ngày.Vậy sao trong 
tiếng nói Việt Nam không nói là VÀNG Việt Nam 
, TIỀN BẠC Việt Nam , NHÀ LẦU Việt Nam , 
THÀNH PHỐ Việt Nam để làm biểu tượng cho 
vùng đất có một giống người  đang sống ?. Từ đó , 
chúng ta thấy được cái GỐC để trân qúy trong kiếp 
trần nầy mà TRƠÌ ĐẤT - THƯỢNG ĐẾ đã ẨN 
DẠY  qua ngôn ngữ Việt Nam , bởi ĐẠO luôn lấy 
GỐC làm ĐƯỜNG để đi . 

Không những thế , nếu  đi sâu vào ẩn ý của 
tiếng nói Việt Nam , chúng ta càng khám phá ra  
thêm những điều đau khổ được  báo trước cho  ta 
biết , như chữ YÊU chẳng hạn.  
       *Chú thích :  
Trước khi đi vào chữ YÊU nầy chúng ta nên ngẫm 
suy về một số  chữ  cái và các dấu dùng để làm 
biểu tượng  mà trong tiếng Việt Nam có nghĩa  như 
sau : 

1/Trước 1975 có những vùng đọc chữ K đọc là 
Ca . Chữ S đọc là Ét . T đọc là Tê . 

2/Chữ I nầy gọi là I ngắn . Y nầy gọi là Y dài 
để phân biệt 2 chữ  có cùng một âm  

3/Chữ I được biểu tượng bằng một đường thẳng 
đứng , và  trên đầu có cái chấm được đọc là I (Tôn Thờ 
Trời Cao  - Thượng Đế - Hướng Thiên ? ) 

4/ Nếu dấu chấm nằm dưới con đường thẳng thì 
gọi là chấm dấu THAN! (biểu tượng sự đau khổ vì 
không tôn thờ Trời Cao, đường đến địa ngục?) 

5/ Hai chữ I và Y có cùng âm , nhưng chữ Y nầy 
có hình cái phễu quặng để đổ cái gì vào chai , thùng , 
hũ v.v .  Qua những bài viết trên  sách báo hay trong 
lời nói, người ta không muốn lập lại tên của một nhân 
vật nhiều lần nên dùng chữ Y nầy để thay thế cái tên. 
Vì chữ Y có hình cái phễu, là một biểu tượng cho 
thấy còn chứa đựng ăn uống, tham sân si trong đời 
sống hằng ngày. Ví dụ:  
 “Năm 1990 trước khi đi Mỹ , người ta nói tên Hậu 
bị điên nặng. Hiện nay Y đang sống ở Bufffalo . ” 
   Còn biểu tượng chữ I có lẽ chỉ dành cho các bậc 
Thánh Nhân ( ? ) ( dấu đi về Trời ) 

6/ Âm A còn có nghĩa khi thấy hay hiểu một vấn 
đề gì đó mà làm người ta ngạc nhiên . 
    Ví dụ: A  thấy rồi .  A ! Bạn đi đâu vậy ? 

7/ Chữ S hình uốn cong xem như là  biểu tượng 
Giống  Rồng Tiên  nước Việt Nam 

8/ T đọc là Tê. Tê tái, tê điếng, tê đau  Ở vài địa 
phương tại miền Trung thường hay nói  các chữ   mi, 
răng – tê – mô - rứa- v.v. nên T cũng  có  nghĩa: 
đằng tê  (đó, kia) .   

9/ Ê có nghĩa kêu gọi , chỉ trỏ khi thấy cái gì 
đó , xác nhận , ê ẩm  đau nhức .  
  Ví dụ : Ê Hậu ra xem cái nầy , Ê . Mi đi mô rứa ? 
Đầu tôi qúa Ê . 

10/ U có nghĩa là sưng húp lên do va chạm hay 
vết thương đang làm độc . Người Bắc còn gọi là 
Mẹ .   
  Bây giờ chúng ta hãy đánh vần chầm chậm chữ  
YÊU rồi sẽ nghe gì ?  
      Y …..Ê…..U  là    YÊU .  
Có nghĩa :  a/ NÓ … Ê …  U lên vì YÊU . 
       b/ Nó ( Y) chắc đau đớn (Ê) bởi sưng húp (U) 
trên thân xác vì YÊU . 
       c/ Chị ta (Y) chắc (Ê) là Mẹ (U) vì YÊU . 
Trong mặt tình cảm giữa người với người thường 
diễn tiến theo từng bước từ xa LẠ đến QUEN biết, 
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rồi từ đó nếu có sự hòa hợp tương đồng sẽ đưa đến 
tình THƯƠNG. Nhưng nếu vượt qúa xa trong sự 
rung động của tình thương thì Nam và Nữ gọi là 
TÌNH YÊU . Trong tiếng nói Việt Nam chữ YÊU 
cũng có nghĩa là YÊU MA – YÊU QỦY . Do đó , 
nơi mà hằng ngày có thể giúp mọi người chữa lành 
các bệnh hoạn từ thể xác đến tâm thần  thì gọi là 
NHÀ THƯƠNG , chứ tiếng Việt Nam không nói là 
NHÀ YÊU . Nếu thêm các dấu sắc huyền hỏi ngã 
nặng trong 2 chữ nầy thì thấy chữ YÊU là Yếu , 
Yểu , chẳng có gì hay ho . Còn chữ THƯƠNG thì 
có Thưởng - Thượng - Thường , không đến nỗi 
dưới  trung bình .   
   Đã nói , những gì nấu qúa CHÍN thì có thể cháy 
khét , mất ngon . Nếu vượt ra ngoài sự rung động 
tình thương của con tim thì sẽ trở thành YÊU QỦY 
(?). Vì vậy  có biết bao cặp vợ chồng đã gãy gánh 
giữa đường , kéo nhau ra tòa án chia tay . Nếu không 
chia tay được vì sự ràng buộc nào đó , thì ít nhiều 
cũng ôm những khổ đau qua tháng ngày để cố trả 
cho xong kiếp nợ trần gian v.v.  
    Vậy đừng lấy vợ lấy chồng để khỏi phải thành 
YÊU QỦY mà đau khổ ? 

Sự trả lời qúa vội vàng , hay đi sâu thêm vào 
những  ẩn ý trong tiếng nói Việt Nam sẽ làm đảo 
lộn những gì đã có từ trước.  Hãy kiên nhẫn đợi 
chờ . NÓI không bằng THẤY, lúc đó chúng ta  
thấy được những gì sẽ ĐỔI THAY .    

Ngay trong Toán Học với các dấu biểu tượng 
thêm hay bớt một tổng số nào đó chúng ta  cũng thấy 
được những ẩn ý như sau: 
  Ví dụ: Khi trên một tờ giấy TRẮNG  (không, 0) 
không có gì hết . Nếu chúng ta gạch ngang một nét 
đen nhỏ thì trong Toán Học được dùng làm biểu 
tượng của dấu TRỪ( - ) , có nghĩa là bớt đi ,  bị thua 
thiệt cái gì đó . Người Việt Nam ta còn gọi dấu trừ (-
) là DẤU ÂM , hay còn được ám chỉ là cõi bên dưới 
(âm phủ , ma yêu quỷ ) hoặc dùng cho giống CÁI . 
Tóm lại cái dấu trừ (-) có nghĩa là đau khổ .   
  Vậy muốn hết đau khổ thì làm sao ?.  Có nghĩa sẽ 
được giúp đỡ hay làm tăng lên điều gì đó , để có sự 
an vui hạnh phúc hơn . Muốn được thế , bằng cách 
dùng thêm một dấu trừ (-) nữa , đánh từ trên xuống 
chính giũa cái dấu trừ đầu tiên và chúng ta sẽ thấy 
con dấu như sau :( + ) gọi là dấu CỘNG , hay DẤU 

DƯƠNG , nó còn được dùng để ám chỉ CÕI 
DƯƠNG , CÕI TRÊN . hoặc những gì thuộc về 
giống ĐỰC . 

Đây chính là dấu PHÁ ÂM , bởi dùng thêm 
một cái dấu âm ( - ) khác đánh từ trên xuống cái 
âm đã có để không còn gì hết mới trở thành  
DƯƠNG được . Vì lúc đó tất cả những gì đã có , sẽ 
muốn được bôi xóa để trở lại như tờ giấy trắng lúc 
ban đầu . Nghĩa là  KHÔNG = 0. Ngẫm suy xa 
thêm, mới thấy đó là một cõi hạnh phúc vĩnh cửu 
vô cùng .  
    Còn trong Toán Học , với sự kết hợp giữa các dấu + và 
-  chúng ta thấy : 

( - ) ( - )  =  +  Âm với Âm  =  Dương  = 0    
hay  (Nữ với  Nữ )  =  Không sinh ra gì thêm  

( +) ( +)   = +  Dương với Dương    =  Dương = 0  
       hay  (Nam với Nam) = Không sinh ra gì thêm 
( - ) ( + )  =  -      Âm với Dương       =  Âm = Có   
( +) ( - )   =  -      Dương với Âm       =  Âm = Có  
        hay  (Nữ  với Nam )    =  Tạo ra cái có 
Tóm lại : Cùng Giống sẽ không tạo thêm gì và trở 
thành = 0  Không   
       Khác giống sẽ tạo ra cái có nhưng nhận sự đau 
khổ  =  - ( âm ) 
       (Trai Gái kết hợp nhau sẽ sinh ra đứa con ) = - 
( âm ???... ) 

Trở lại với 23 chữ cái gốc dùng viết chữ để 
diễn tả điều gì đó thay lời nói , và 9 con số . Thứ tự 
từng hàng theo các con số  , các chữ cái được viết 
như sau :    
  1   2   3   4   5   6  7   8   9     
  A   B   C   D  Đ   E  G  H   I 
  K   L   M   N  O   P  Q  R   S 
  T  U   V    X   Y 
 

Trong hàng 1 gồm các chữ  : A K T 
Trong hàng 9 gồm các chữ  : I   S 
Trong hàng 5 gồm các chữ  : Đ  O  Y 
Đây là những chữ cái được nằm trong hàng 

của con số gốc khởi đầu là 1 đối qua số tâm 5 và 
con số gốc tận cùng là 9 thấy sau đây : 
       A > < I    qua tâm chữ Đ 
       K > < S   qua tâm chữ O 
       T > < Y   qua tâm chữ V 
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* Nhớ xem ẩn nghĩa của các chữ trong chú thích ở 
bên trên rồi hãy lắng nghe khi đọc : 
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      1/ A …..I  = AI ?  = Người nào ? = A…..I . A 
thấy I rồi , thấy rồi , đúng là I. 
          A….. Thánh nhân xuất hiện . 
      2/ K …..S  = Ca  S . Ca ngợi Giống Rồng Tiên 
Việt Nam . Đất Nước Việt Nam 
      3/ T……..Y = Tê tái tâm hồn , rúng động mọi 
người . Y tê ,  Kìa Y,         
Có thể hiểu như sau : 

a/ A---I xuất hiện để giúp Giống 
Tiên Rồng Việt Nam đuổi loài ma 
qủy làm chấn động Thế Giới      

b/ Vị Thánh Nhân (ẩn trong 
thân một người Y , Tê Y , kìa Y  ) 
xuất hiện giúp Giống Rồng Tiên 
đuổi bọn tà ma quỷ yêu ra  khỏi VN 
làm Thế Giới phải rúng động . 
   Còn các chữ nằm vào hàng tâm số 
5 là :  Đ, O, Y . Chúng ta sẽ đọc được 
như sau : 

ĐO  Y . Nghĩa là đo lường xem 
xét Y ( nó ) tốt xấu thế nào ? Đạt 

Đạo chưa ? Để cho về Cõi Trời  - Cõi  Không. 
 Tiếng  ‘ nói lái ’ chữ ĐO Y là ĐI  - O , đi về 
KHÔNG = 0  = Cõi Không  . Cũng có thể hiểu : ĐI  
O là đi vòng quanh trong vòng lẩn quẩn . Nơi ĐI 
cũng là nơi ĐẾN ( kiếp luân hồi ??? ) . Như một 
năm có 12 tháng với 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông . 
Rồi cứ quay lòng vòng hết Xuân Hạ Thu Đông… 
qua thời gian vô cùng tận mà mọi vật thể đều bị hủy 
diệt để rồi SINH- BIẾN , BIẾN SINH , trong đó 

kiếp người khó thoát ra được dù bằng 
thần khí đã rời bỏ thân xác. Bởi trái 
đất có lực hút và tầng khí quyển với 
không gian vũ trụ vẫn còn lằn ranh 
cách biệt .  
    Thấy. Không nói là một trọng tội . 
Nên chỉ ghi lại đôi điều để những ai 
có Nhân Duyên cùng ngẫm suy. 
Đúng? Sai?  Quyền của mọi người .  

 
LÊ HẬU   

(Buffalo, NY)    

*********************************************************************************** 

TTÌÌNNHH  HHÌÌNNHH  HHOOAAØØNNGG  SSAA  VVAAØØ  TTRRÖÖÔÔØØNNGG  SSAA  
DDÖÖÔÔÙÙII  CCOONN  MMAAÉÉTT  QQUUOOÁÁCC  TTEEÁÁ

NGUYEÃN CAO QUYEÀN 
Ngaøy 14-3-2009 
 
Từ ngày nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 

ra đời, nước này đã ra quân tấn công Việt Nam 
nhiều lần, trong đó phải kể 3 đợt quan trọng nhất: 

1- Năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo 
Hòang Sa thuộc Việt Nam Cộng Hòa. 

2- Năm 1979, Trung Quốc tấn công biên giới phía 
Bắc và rút về sau một tháng phá hủy các vùng này. 

3-Năm 1988, Trung Quốc chiếm 6 bãi đá do 
Việt Nam kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa, 

bắn cháy 3 tầu vận tải và giết 70 thủy thủ của hải 
quân Cộng sản Việt Nam. 

Ngoài những lần tấn công quan trọng trên, 
trong thời gian từ năm 1979 đến 1988, Trung Quốc 
liên tục đã đánh chiếm một số cao điểm chiến lược 
dọc biên giới phía Bắc như ở các huyện Vị Xuyên, 
Yêu Minh (thuộc tỉnh Hà Giang) và Cao Lộc, 
Tràng Định (thuộc tỉnh Lạng Sơn).  Các cuộc lấn 
chiếm này đã được CSVN hợp pháp hóa trong 
Hiệp Ước Biên Giới trên bộ năm 1999. 

Sau năm 1988, Trung Cộng dã chiếm các bãi đá 
gần vị trí đóng quân của CSVN trên quần đảo Trường 
Sa như Én Đất (Eldad Reef) năm 1990, bãi Ba Đầu 



(Whitson Reef) năm 1992 và bãi Vành Khăn (Mischief 
Reef) gần Phi Luật Tân vào năm 1995. 

Trung Quốc đã lợi dụng thời cơ, đánh chiếm 
Hoàng Sa năm 1974 sau khi Mỹ cam kết chấm dứt can 
thiệp quân sự tại Việt Nam (Hiệp định Paris năm 1973) 
và Quốc hội Mỹ cấm chính phủ can thiệp trở lại (Tu 
chính án Case Church, tháng 6-1973) 

Cuộc tấn công của Trung Quốc dọc biên giới 
phía Bắc năm 1979 diễn ra trong bối cảnh Việt 
Nam bị bao vây và cô lập với thế giới bên ngoài và 
chỗ dựa chủ yếu của Việt Nam là Liên sô đang gặp 
khó khăn kinh tế. Chiến dịch chiếm Trường Sa 
năm 1988 khởi sự từ khi Liên sô chuyển sang 
nhượng bộ chiến lược với Tây Phương và rút lui 
ảnh hưởng khỏi Đông Nam Á.  Những vụ lấn 
chiếm nhỏ về sau là dư chấn của cuộc chiến năm 
1979 và dồng thời cũng xẩy ra trong những năm 
mà CSVN không còn dựa vào Liên Sô và chưa 
bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. 

Trước thế kỷ 20, hai quần đảo này là những 
phiến đá biển khô cằn, không có nhiều nguồn lợi 
ngoài một số hải sản và thỉnh thoảng có một số đồ 
vật trôi dạt vào bờ do các vụ đắm tầu.  Hơn nữa, 
hải quân của triều đình nước ta vào cuối thế kỷ 18 
mạnh hơn hải quân Trung Quốc.  Sách Thánh Vũ 
Ký của Nguỵ Nguyên (1794-1857) mô tả: “Thuyền 
của Tây Sơn cao hơn thuyền của Trung Hoa, trên 
có đặt nhiều súng, hoành hành lâu năm trên biển, 
nếu quân nhà Thanh gặp thì cũng khó địch nổi...”  
Đây là một bằng chứng khẳng định lực lượng hải 
quân Tây Sơn, trong thực tế, đã kiểm soát được các 
tuyến giao thông trên biển và là chủ nhân của các 
vùng đảo, quần đảo ở Biển Đông. 

Sau khi triều Tây Sơn sụp đổ, các vua nhà 
Nguyễn như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu 
Trị...vẫn tiếp tục chính sách tiến ra Biển Đông, 
khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các khu 
vực quần đảo Hoàng sa và Trường Sa.  Các Vua ta 
đã thực thi chủ quyền của mình bằng những cuộc 
vãn thám để kiểm soát, khai thác hải sản, đo vẽ bản 
đồ, lập bia chủ quyền, dựng miếu thờ, thu thuế và 
cứu hộ tầu bị bị nạn.   

Những đóng góp quan trọng trên đã lưu lại 
nhiều di tích lịch sử hiện tàng trữ tại các trung tâm 

văn hóa trên thế giới, để minh chứng chủ quyền 
của nước ta về quần đảo Hoàng Sa và Trường sa. 

 
A.  Tranh Chấp: 
Hai câu hỏi cơ bản được đặt ra trong cuộc 

tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa giữa các quốc gia trong vùng: 
 1.  Quyền hạn của mỗi bên trannh chấp phải 
được nhận định như thế nào? 
 2.   Luật pháp quốc tế sẽ giải quyết cuộc tranh 
chấp phức tạp này ra sao? 
Trước khi đi sâu vào chi tiết, cần phân biệt hai trường 
hợp khác nhau: Hoàng Sa và Trường Sa. 

 
I. Trường hợp Hoàng Sa (Paracels) 

Trường hợp của quần đảo Hoàng sa chỉ có hai 
bên tranh chấp là Trung Quốc và Việt Nam. 

Bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam trên 
quần đảo Hoàng Sa rất lâu đời và vững chắc so với 
“hững giá trị chiếm đóng” gần đây của hải quân 
Trung Quốc trên phần nửa phía Đông của quần đảo 
vào năm 1956 khi đoàn quân viễn chinh Pháp rút 
khỏi miền Nam Việt Nam và trên phần nửa phía 
Tây của quần đảo vào năm 1974 khi Việt Nam 
Cộng Hòa không  còn được Hoa Kỳ nhiệt tình ủng 
hộ.  Những giá trị chiếm đóng vừa nói không thể 
chứng minh được mối quan hệ pháp lý của nước 
trung Hoa cổ xưa với quần đảo Hoàng sa, để có thể 
coi đó là một bằng chứng về chủ quyền đối với 
quần đảo Hoàng Sa.  Ngoài ra cũng không thể nói 
được rằng Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ nên 
khi người Pháp rút lui đã từ bỏ chủ quyền trên quần 
đảo này.  Ngay cả lúc này người Pháp vẫn sẵn sàng 
ủng hộ Việt Nam và cung cấp những tài liệu để 
minh chứng biện luận của Trung Quốc là không 
đúng sự thật. 

Phía Trung Quốc nói rằng họ đã ba lần vào 
những năm 1909, 1921 và 1932 hành xử chủ quyền 
trên quần đảo Hoàng Sa, nhưng họ cố tình không 
nói lên lý do là trong ba lần đó nước Pháp đã làm 
ngơ, không can thiệp. 

Từ sau Thế Chiến thứ 2, luật pháp quốc tế của 
Liên Hiệp Quốc triệt để bênh vực các nước bị trị 
(đô hộ) để bảo vệ cho họ những quyền bất khả di 
nhượng (droits inalienables) Cả người Pháp cũng 
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như Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ nhân 
nhượng khi phải bảo vệ chủ quyền trên quần đảo 
Hoàng Sa. 

Trong cuộc họp ngũ cường tại thủ đô Le Caire 
của Ai Cập (sau Thế chiến II), Trung Hoa  giữ im 
lặng và được coi như đã từ bỏ chủ quyền trên quần 
đảo Hoàng Sa.   

Đến năm 1951 Trung Cộng đặt lại vấn đề chủ 
quyền trên quần đảo này.  Họ chứng minh đã hành 
xử chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa bằng cách 
chiếm đóng bằng võ lực vào các năm 1956 và 1974.  
Tuy nhiên, sự chiếm đóng bằng võ lực không thể 
cấu thành một quyền hạn, một tư cách, vì luật pháp 
quốc tế tuyệt đối cấm xử dụng võ lực để xâm phạm 
chủ quyền của một quốc gia khác.  Hơn nữa Việt 
Nam cũng chưa bao giờ minh thị từ bỏ chủ quyền 
trên quần đảo Hoàng Sa, ngay cả nếu Trung cộng 
viện dần công hàm năm 1958 của Phạm văn Đồng, 
vì lúc đó Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam 
Công Hòa.  Người ta không thể cho ai một cái gì 
không thuộc sở hữu của mình, đó là giá trị văn thư 
của Phạm Văn Đồng. 

 

 

II. Trường hợp Trường Sa (Spratleys) 
Trong lịch sử của Trung quốc, chưa bao giờ có dấu 
hiệu về một hành vi chủ quyền trên quần đảo 
Trường sa.  Nguồn lợi về dầu hỏa đã làm tối mắt con 
rồng đỏ Á Châu.  Đối với Việt Nam, việc thực thi 
chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
đã thật sự bắt đầu từ khi Chúa Nguyễn Phúc Nguyên 
lên nắm quyền và đặt các đội Hoàng Sa và Bắc Hải 
đặc trách công việc khai thác và bảo vệ Biển Đông.  
Công tác này được tiếp tục và khuếch trương qua 
triều đại Tây Sơn và các vua nhà Nguyễn. 

Khi người Pháp sang đô hộ họ không chú ý tới 
đảo này.  Mãi cho đến sau Thế chiến thứ II, khi Đông 
Dương bị quân đội Nhật đe dọa từ ngoài biển, thực 
dân Pháp mới xác định chủ quyền trên quần đảo 
Trường Sa  như quốc gia chiếm đóng đầu tiên. 

Vì nguồn lợi dầu hỏa, các quốc gia trong vùng 
cũng đòi chủ quyền.  Phi Luật Tân mãi đến năm 
1970 mới đòi chia phần.  Tiếp theo là Đài Loan và 
Mã Lai Á với những biện luận hoàn toàn không có 
cơ sở pháp lý. 

 

 

TTHHÖÖÔÔNNGG  MMOOÄÄTT  MMUUØØAA  HHOOAA  
 

Nhôù goác phöôïng giaø nôi beán soâng 
Tröa heø laëng gioù, nöôùc soâng trong 
Em toâi giaët aùo beân bôø vaéng 
Nöôùc chaûy xuoâi doøng ra bieån ñoâng. 
 
Heø ñoû rôi rôi hoa phöôïng hoàng 
Loøng toâi daøo daït noãi chôø mong 
Qua muøa thi aáy neân duyeân nôï 
Ñoâi löùa chung nhau moät taám loøng. 
 
Chöùng kieán tình toâi, caønh phöôïng noàng 
Töôûng thuyeàn xuoâi maùi, nöôùc thong dong 
Ñaâu ngôø chinh chieán laøm phieâu baït 
Keû ôû ngöôøi ñi, boû beán khoâng. 
 
Goác phöôïng giaø theâm, hoa bieáng nôû 
Ve saàu im tieáng, laïnh thu phong 
Em toâi khoâ heùo theo doøng leä 
Cheát giöõa muøa ñôøi môùi troå boâng. 
 
Toâi veà queâ cuõ sau chinh chieán 
Nghe tieáng ve saàu gioïng næ  non 
Buoàn baõ toâi oâm hoa phöôïng heùo 
Phuû leân bia moä, khoùc trong hoàn. 
 

ÑÑAAÊÊNNGG  NNGGUUYYEEÂÂNN  
Maryland, Heø 2009 
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Trung cộng nói rằng họ hành xử chủ quyền trên 
quần đảo này từ năm 1951 mặc dù không có một 
dấu hiệu gì để minh chứng.  Hơn nữa, Trường Sa 
nằm quá xa thềm lục địa Trung Hoa.  Thực ra, 
Trung cộng chỉ hiện diện qua sự cưỡng chiếm quần 
đảo này khởi sự vào năm 1988.  Hiện nay Bắc Kinh 
vẫn tiến hành những cuộc thao diễn hải quân trong 
vùng này để đe dọa các quốc gia lân cận với lý do 
trường Sa là biên giới chiến lược với nước tầu.  Các 
luật gia về luật quốc tế, khi nghiên cứu đã nhìn nhận 
rằng Việt Nam là quốc gia có những bằng chứng 
nghiêm túc nhất cả về phương diện lịch sử lẫn trên 
mặt thực tế để được hưởng tư cách pháp lý về chủ 
quyền trên quần đảo Trường Sa theo những tiêu 
chuẩn luật định của Liên Hiệp Quốc. 

 
B.  VẤN ĐỀ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA 

THEO LUẬT QUỐC TẾ. 
Tranh chấp về Hoàng Sa và Trường Sa giữa 

Việt Nam và Trung Quốc chỉ có thể giải quyết 
bằng công pháp quốc tế.  Tại Biển Đông luật pháp 
và địa lý là hai luật sư biện hộ cho chủ quyền của 
Việt Nam.  Luận cứ này có thể được quảng diễn 
như sau: 
  
I..  Về các văn bản minh chứng chủ quyền của Việt 
Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chúng 
ta có: 

1/  Hiệp ước Patenotre 1884 (Pháp – Việt Nam 
: công nhận HS và TS của VN) 
 2/  Hiệp ước Thiên Tân 1884 (Pháp – Trung 
Quốc: công nhận HS và TS của VN) 
 3/  Hiệp ước Bắc Kinh 1887 (Pháp – Trung 
Quốc: công nhận HS và TS của VN) 
 4/  Tuyên Cáo Cairo 1943 (Mỹ - Anh – Trung 
Quốc: Tưởng Giới Thạch không đòi chủ quyền về 
Hoàng Sa và Trường Sa) 
 5/  Tuyên Ngôn Postdam 1945 (giải giới quân 
đội Nhật tại vùng Thái Bình Dương 
 6/  Hiệp định Elysee 1949 (Pháp-Việt Nam 
CH: Nam Kỳ sát nhập vào VNCH) 
 7/ Hiệp ước Hòa bình San Francisco 1951 
(Điều 2: Nhật trả HS và TS cho VNCH 
 8/ Hiệp Định Geneve 1954 (Xác nhận chủ 
quyền của VNCH trên HS và TS) 

 9/ Hiệp Định Paris 1973 (Mỹ- VC-VNCH-
MTGPMN: công nhận sự toàn vẹn 
     lãnh thổ của Việt Nam) 
 10/ Định ước của Hội Nghị Quốc Tế về Việt 
Nam 1973 

 
II.  Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (Unclos 

– Trung Quốc ký năm 1996) 
 
A.  Năm 1982, 119 quốc gia ký Công Ước 

Liên Hiệp Quốc về luật biển và năm 1994 Công 
Ước có hiệu lực chấp hành.  Công Ước có hai 
nguyên tắc quan  trọng và điều 77 cần được đặc 
biệt lưu ý: 

1/  Quốc gia duyên hải có quyền khai thác dầu 
khí và đánh cá:  200 hải lý tại vùng biển gần bờ 
(gọi là vùng đặc quyền kinh tế) “EZZ” 

2/  Trong vùng này được tự do hải hành và tự 
do khai thác hải sản tại biển sâu.   

3/  Theo điều 77, thềm lục địa thuộc chủ quyền 
tuyệt đối của quốc gia duyên hải.  Mọi chiếm cứ 
đều vô giá trị, nhất là chiếm cứ bằng võ trang. 

 
B. 10 tiêu chuẩn để giải quyết tranh chấp: 
 Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa, Tòa Án 
Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Tòa  Trọng Tài 
Quốc tế, Tòa Án Quốc Tế La Haye đưa ra 10 tiêu 
chuẩn để giải quyết  tranh chấp: 
 1-  Vị trí các đảo đối với bờ biển tiếp cận:  
Hoàng Sa cách bờ biển Việt Nam 160  hải lý 
(Cách Trung Quốc 270 hải lý), Trường Sa cách Việt 
Nam190 hải lý  (Cách  Trung Quốc 750 hải lý) 

2- Diện tích các đảo so sánh với chiều dài bờ 
biển tiếp cận:  Hoàng Sa được đồng hóa vào lục địa 
Việt Nam về mặt diện tích đảo 
 3-  Độ sâu và địa hình đáy biển: Hoàng Sa và 
Trường Sa là sự tiếp nối tự nhiên của lục địa Việt 
Nam từ đất liền ra ngoài biển. 
 4-  Về mặt địa chất:  Hoàng Sa và Trường Sa 
là thành phần của VN. 
 5-  Về mặt dân số:  Cả hai quần đảo đều không 
có dân cư ngụ 
 6-  Về khí hậu và sinh thực học:  Cả hai quần đảo 
đều thuộc vùng nhiệt đới giống như Việt Nam, không 
thuộc vùng ôn đới như Trung Quốc. 
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 7-  Về tư cách Khu Đặc Quyền Kinh Tế để 
đánh cá:  Cả 2 quần đảo đều là khu vực đánh cá 
căn bản của Việt Nam. 
 8-  Tại thềm lục địa Việt Nam:  Những vùng 
này có dầu khí là do sự kết tinh của các lớp Thủy 
Tra Thạch chưa đựng các chất hữu cơ do sông 
Hồng và sông Cửu Long đổ ra biển cả triệu năm 
nay.  Trung Quốc không có con sông nào chảy  
thẳng ra Biển Đông như vậy. 
 9-  Hoàng Sa và Trường Sa có ảnh hưởng 
chính trị và kinh tế mật thiết với Việt Nam hơn 
Trung Quốc. 
 10- Các chứng tích lịch sử có tính cách khách 
quan đều đứng về Việt Nam. 
 

Chính sách Đại Hán của Trung Quốc đưa ra 
luận thuyết Biển Lịch Sử và Lưỡi Rồng Trung Quốc 
để nói rằng toàn bộ Biển Đông  là của Trung Quốc, 
nhưng các luật gia tại viện Hải Học Đông Tây 
(Hawaii) cho rằng: “Không có nguyên tắc hay điều 
khoản nào trong Công Pháp Quốc Tế cho phép Bắc 
Kinh đòi như vậy.” 

Đối với Trung Quốc, Biển Đông không những 
chỉ quan trọng về phương diện an ninh mà còn là 
con đường huyết mạch cho toàn bộ nền kinh tế 
Trung Hoa đang trên đà phát triển. Do đó, từ lâu 
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ Biển 
Đông.  Một trong những lý lẽ dùng làm căn bản 
cho việc đòi hỏi này là chủ quyền của họ trên các 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ ngang nhiên 
chiếm của Việt Nam và trên cả vùng đá ngầm 
(Scarbo- rough Reef) chìm sâu dưới mặt nước 
80m, ở về phía Đông, khoảng giữa Hoàng Sa và 
Trường Sa. 

Trung Quốc muốn nhân cơ hội Ủy Ban Giới 
Hạn Thềm Lục Địa (Commission on the Limits of 
the Continental Shelf) của  Liên Hiệp Quốc nhận 
hồ sơ về vấn đề “Thềm Lục Địa Mở Rộng” vào 
ngày 13-5-2009 để thực hiện ý đồ vừa nói. 

Luật Quốc Tế về Biển năm 1982 cho phép 
những nước cận biển mở rộng thềm lục địa tối đa 
350 hải lý.  Nước nào muốn mở rộng thì phải nộp 
hồ sơ vào ngày nói nói trên.  Nếu chủ quyền trên 

hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như 
nhóm đá ngầm không có ai phản đối thì Trung 
Cộng được phép “ăn trùm” cả một vùng biển với 
chiều dài 3520 cây số và chiều rộng 1200 cây số. 

Trung Cộng đang tranh chấp với Việt Nam về 
Hoàng Sa, nhưng còn Trường Sa thì sự tranh chấp 
phức tạp hơn.  Tại quần đảo Trường Sa, ngoài Việt 
Nam, Trung Cộng còn phải đối đầu với Đài Loan, 
Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân và Brunei.  Đài 
Loan chiếm của Việt Nam đảo Ba Bình (Itu Aba) 
năm 1946.  Thập niên 1960 Phi Luật Tân chiếm 
của ta các đảo Vĩnh Viễn, Song Tử Đông, Thị Tứ.  
Mã Lai chiếm của ta các đảo Kỳ Vân, Hoa Lau và 
Kiệu Ngựa. 

Trên thực tế, Việt Nam là nước có chủ quyền 
trên tất cả các đảo thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa.  Nhưng muốn chứng minh chủ quyền 
này, CSVN phải chứng minh “Sự liên tục quốc 
gia” để có tư cách chính thống dành lại chủ quyền 
đó.  Nói khác đi, CSVN phải nhìn nhận nhà nước 
Việt Nam Cộng Hòa, tiếp nối nhà nước Thực Dân 
Pháp, vốn đại diện Triều đình nhà Nguyễn, quản lý 
liên tục và khai thác Hoàng Sa và Trường Sa. 

Dòng quản lý liên tục phải kể từ Chúa 
Nguyễn, Các vua Tây Sơn, các vua Nhà Nguyễn, 
Thực dân Pháp, Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ 
Lâm thời CHMNVN (sau năm 1975) rồi đến 
CHXHCNVN ngày nay. 

Nhưng chúng ta biết rằng, để bảo vệ “ngôi 
báu” của mình, đảng CSVN đã không ngần ngại 
nhượng Đất, thì việc nhượng Biển đối với họ là 
điều sẽ xẩy ra. 

Không thể có biện pháp nào cứu nguy đất 
nước nếu đảng CSVN còn ngồi đó.  Nguy cơ Lê 
Chiêu Thống, Mạc Đăng Dung đang trở thành sự 
thật.  Chỉ có toàn dân đứng dậy theo truyền thống 
cứu nước của cha ông thì hiểm họa này may ra mới 
có thể giải tỏa. 

 

NGUYEÃN CAO QUYEÀN 
Virginia     

 



 

GIAÕ TÖØ  
HUYEÀN THOAÏI 

  
Toâi nguû say trong ñaùy maét, 

Treân bôø mi coû bieác,  
Long lanh gioït söông mai. 

Maét em cöôøi, 
Bôø moâi cong coøn chöa kheùp, 

Muøa Xuaân traøn vaøo khung cöûa heïp. 
Em duïc toâi, 

Leân ñænh ngoïn ñoài. 
 

 Kyù öùc voã caùnh, 
Khu röøng hoang  

ruøng mình tröôùc côn gioù laïnh. 
Daùng Em naèm meàm maïi uoán löng ong. 

Con soâng ñaày nöôùc chöa ñoåi doøng, 
Ñeå laøm neân oác ñaûo. 

  
Möa vaãn xaâm thöïc ngoïn ñoài  

coù muøi höông thaïch thaûo. 
Voøng ngöïc cao, 

E aáp nuï Hoa ñaøo. 
 

Hai caùnh cöûa, 
Môû heù moät khung trôøi Haïnh Phuùc, 

Khi Em vaøo ñôøi, 
Boãng hoùa thaân thaønh nhöõng vaønh moâi... 

 

Em khôi doøng hoaøi nieäm, 
Töø trong khu röøng hoang kyù öùc, 
Nôi ñam meâ laøm chuû coõi loøng. 
Toâi thaáy mình naèm treân baõi caùt trieàn soâng, 
Maø toùc em laø nhöõng ngoïn soùng, 
Voã vaøo thaân toâi. 
 
Moät gioït nöôùc, 
Ñaõ soâ nghieâng moät ñôøi con gaùi. 
Giaõ töø huyeàn thoaïi! 
 

VIEÄT BAÈNG 
(California) 
 
  *** 
 

THÔ… CHÔI 
 
Thaät söï, thô laøm chæ ñeå chôi. 
Taâm tö meâ voïng ñaõ bao ñôøi. 
Chuyeän ngöôøi  raéc roái gheâ, sao giaûi? 
Chuyeän nöôùc lung tung maõi, khoù cöôøi! 
Danh, lôïi tranh daønh, thuø chaát naëng,  
Tham, saân coá keát, haän khoân nguoâi! 
Baïc tieàn coù ñoù, maø khoâng ñoù, 
Höông saéc töôi roài, laïi raõ thoâi! 
 
California 05/01/09 

DÖÔNG HUEÄ ANH
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CCUUOOÄÄCC  ÑÑÔÔØØII  VVAAØØ  TTAAÙÙCC  PPHHAAÅÅMM  CCUUÛÛAA  
TTHHII  SSÓÓ  TTHHIIEEÀÀNN  SSÖÖ  NNHHAAÄÄTT  BBAAÛÛNN  RRYYOOKKAANN  

  

NNGGUUYYEEÃÃNN  KKIINNHH  BBAAÉÉCC  
Phoûng dòch theo John Stevens 
 

hi sĩ Thiền sư Nhật Bản Ryokan là một 
trong những khuôn mặt đáng yêu nhất của 

văn học Á Châu. Cũng như người đồng thời 
với ông, Thoreau, một triết gia Hoa Kỳ, 
Ryokan ca ngợi thiên nhiên và đời sống thiên 
nhiên. Ông sinh năm 1758 tại tỉnh Echigo, một 
tỉnh hẻo lánh và mênh mông tuyết phủ, tọa lạc 
tại phía Bắc Honshu, giáp biển Nhật Bản. Cha 
ông là một trưởng làng, đồng thời là một thi sĩ 
chuyên sáng tác thể thơ “hài cú” (Haiku). 
Ryokan được hấp thụ một nền giáo dục triệt để 
cổ điển của Trung Hoa và Nhật Bản. 

Nhút nhát và siêng học khi còn bé, 
Ryokan là một Don Juan tại địa phương một 
thời gian ngắn trong thời thơ ấu của ông. Tiếp 
theo đó là sự khủng hoảng tinh thần trong lứa 
tuổi đôi mươi, tuy nhiên ông đã khước từ di 
sản của cha mẹ, và bước chân vào thiền viện. 

Năm 1780, Ryokan trở thành một môn đệ 
của Thiền sư Kokusen, một Thiền sư lỗi lạc 
nhất lúc bấy giờ, và đã theo thầy đến thiền 
viện Entu-di tại Tamashima. Ryokan cần cù 
rèn luyện tại thiền viện nhỏ bé và thân thương 
ấy cho đến khi Kokusen qua đời năm 1791. 
Mặc dù Ryokan được công nhận là người thừa 
kế của Kokusen, nhưng ông đã từ chối lời mời 
làm người trụ trì tại thiền viện, và dấn thân 
vào một cuộc hành hương dài, rong ruổi khắp 
Nhật Bản trong những thập niên kế tiếp. 

Sau bốn thập niên trôi nổi, Ryokan trở lại 
nguyên quán, và ông đã sống tại đó những 
ngày tháng còn lại của cuộc đời, ẩn dật lặng lẽ 

trên những ngọn núi. Ông tự túc bằng cách đi 
khất thực, chia sẻ thức ăn cho muông thú và 
dành thì giờ để suy ngẫm về Thiền, ngắm 
trăng, chơi đùa với trẻ em tại địa phương, 
thăm bạn bè, uống rượu nếp với các nông dân, 
nhảy múa trong những buổi lễ lạc, và sáng tác 
những vần thơ chải chuốt bằng thư họa 
(calligraphy). 

Một người bạn của Ryokan viết về ông 
như sau : “Khi Ryokan đến thăm, dường như 
mùa xuân đã đến trong một ngày đông u ám. 
Cá tính ông trong sạch, không lừa dối và xảo 
quyệt. Ryokan giống một trong những vị thần 
bất tử trong văn học và tôn giáo cổ. Ông không 
hề giận dữ, và không nghe lời chỉ trích của kẻ 
khác. Chỉ có tiếp xúc với ông, mới thấy rõ 
ông là một con người hoàn thiện nhất”. 

Có lần, một người thân của Ryokan nhờ 
ông khuyên bảo đứa con trai hư đốn của ông 
ta. Ryokan đến thăm gia đình này, nhưng 
không đưa ra một lời khuyên bảo nào đối với 
thằng bé. Ông nghỉ qua đêm và chuẩn bị ra đi 
vào sáng hôm sau. Khi thằng bé ương ngạnh 
đang giúp Ryokan để buộc đôi dép rơm, nó 
cảm thấy những giọt nước nóng hổi đang rơi 
trên vai nó. Ngước nhìn lên, thằng bé thấy 
Ryokan đầm đìa nước mắt, đang cúi nhìn nó. 
Ryokan lặng lẽ ra đi. Chẳng bao lâu, thằng bé 
tu tỉnh và trở thành một đứa con ngoan. 

Một lãnh chúa tại địa phương nghe danh 
tiếng Ryokan là một Thiền sư đáng kính, nên 
muốn xây dựng một ngôi chùa và đặt ông làm 
người trụ trì. Vị lãnh chúa này viếng thăm 
Ryokan tại Gogõ-an, nơi ẩn dật của ông trên 
núi Kugami, nhưng ông đã đi ra ngoài để tụ 
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hội cùng các loài hoa. Vị lãnh chúa kiên nhẫn 
chờ đợi cho đến khi Ryokan trở lại với một 
chậu đầy hoa thơm. Ông này ngỏ lời, nhưng 
Ryokan lặng thinh. Rồi sau đó, ông thảo một 
bài thơ hài cú trên một tờ giấy, và trao cho vị 
lãnh chúa: 

The wind gives me 
Enough fallen leaves 
To make a fire 
Tạm dịch : 
Gió cho tôi 
Đủ lá rơi 
Để nhóm lửa rồi 
Vị lãnh chúa hiểu ý, nhẹ nhàng lui bước, 

trở về tòa lâu đài của ông ta. 
Một lần, sau mùa đông dài giam hãm, 

Ryokan đến một tiệm hớt tóc trong làng để 
cạo mái tóc bờm xờm. Người thợ ranh mãnh, 
chỉ cạo một nửa mái tóc, rồi ngừng lại, yêu 
sách, nếu muốn anh ta hoàn tất nửa mái bên 
kia, Ryokan phải tặng cho anh ta một bức thư 
họa của ông. Ryokan liền cầm bút lông, phóng 
tay viết lên trên tờ giấy lớn tên của thần 
Shinto, một vị thần tượng trưng cho sự may 
mắn. Hài lòng vì đã thắng mẹo đối với vị 
Thiền sư, người thợ cạo đã hoàn tất mái tóc 
cho Ryokan. Sau đó, anh ta đã hí hửng đóng 
khung bức thư họa và treo giữa nhà.  
Ngày kia, một người khách đã lưu ý người thợ 
cạo :”Bạn biết không, tên của vị thần đã bị 
thiếu một nét đấy !”. Sợ bị xui xẻo, anh ta liền 
đi tìm vị Thiền sư để phàn nàn. Ryokan nhẹ 
nhàng bảo anh ta : 

- Bánh ít đi, bánh quy lại mà cậu. Cậu thấy 
không, bà già ở cuối xóm lần nào bán bánh cho 
tôi cũng cho tôi thêm một cái. Do đó, khi viết thư 
họa cho bà, tôi cũng đều thêm một nét. 

Vì già yếu, sau cùng Ryokan buộc lòng 
phải rời túp lều của ông trên núi và sống những 
ngày tháng còn lại tại nhà của một trong những 
người bảo trợ ông ở trong làng. Gần cuối đời, 

ông đem lòng yêu mến một nữ tu trẻ đẹp tên là 
Teishin. Nàng đã ở bên ông khi ông qua đời 
vào ngày 6.1. 1831, lúc 73 tuổi. 

Ryokan đã viết hàng ngàn bài thơ và thi 
thư (poems-letter) theo văn phong của cả 
Trung Hoa lẫn Nhật Bản, và ném chúng vương 
vãi. Những bài thơ này đã được dân địa 
phương bảo tồn và sau đó, đã được các học giả 
trân trọng nghiên cứu, sưu tập. Ấn bản đầu 
tiên của thơ Ryokan tựa đề “Hachisu no 
Tsuyu” (Những Giọt Sương Trên Lá Sen), 
được Teishin biên soạn, xuất hiện năm 1835. 
Những tuyển tập của Ryokan tiếp tục được 
xuất bản qua nhiều năm, và dường như ông là 
một thi sĩ Thiền tông của Nhật Bản được yêu 
mến nhất, ưa chuộng nhất. Nét bút đầy thú vị 
của Ryokan hoàn toàn chân thật và phóng 
khoáng, được đánh giá cao, và Ryokan được 
sùng kính như là một trong những thư họa gia 
vĩ đại nhất của mọi thời tại Đông Á.  

Ngày nay, do sự học hỏi về Thiền và sự 
ngưỡng mộ nghệ thuật Thiền tông đã trở nên 
phổ cập, đời sống và tinh thần của Ryokan đã 
ngự trị trong lòng những người mộ đạo, yêu 
thơ, yêu cái đẹp ở khắp mọi nơi. Thơ ông phản 
ảnh chiều rộng và chiều sâu về cái nhìn của ông 
đối với Thiền. Ông tập trung vào “sự vật sâu 
lắng bên trong tâm hồn” và thơ ông bao quát 
kinh ngiệm của con người, hân hoan và sầu 
thảm, khoái lạc và đau khổ, giác ngộ và vô 
minh, tình yêu và nỗi cô đơn, con người và 
thiên nhiên. Giống như huyền thoại thơ Thiền 
của đời Đường bên Trung Hoa, thơ Ryokan đã 
bộc lộ sự kết cấu dồi dào, phong phú của Thiền: 

Who says my poems are poems? 
My poems are not poems 
When you know that my poems are not poems 
Then we can speak of poetry 
Tạm dịch : 
Ai bảo thơ tôi là thơ ? 
Thơ tôi không phải là thơ 
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NHƯ GIẤC CHIÊM BAO Khi bạn biết rằng thơ tôi không phải là thơ 
 Rồi ta có thể nói về thơ 

 Hòa cùng với gió, tuyết rơi 
LIKE A DREAM 

Hòa cùng với tuyết, tơi bời gió dâng 
 

Blending with the wind Bên lò sưởi, duỗi đôi chân 
Snow falls 

Thời gian ta cũng dần dần tiêu hao 
Blending with the snow 

The wind flows Đếm ngày đếm tháng trôi mau 
By the hearth 

Lều tranh một túp giam vào riêng ta 
I stretch out my legs 
Idling my time away Tháng hai đến, lại vèo qua 
Confined in this hut 

Cho ta cứ ngỡ như là chiêm bao 
Counting the days 

I find that February  
NGUYỄN KINH BẮC has come and gone 

Like a dream (Phỏng dịch) 
      

RYOKAN  
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756 - 1791) 

THAÀN ÑOÀNG AÂM NHAÏC 
 

 PHAÏM VAÊN TUAÁN  
 

rong 2 theá kyû, caâu chuyeän veà nhaïc só Mozart ñaõ 
ñöôïc keå nhieàu laàn. Söï kyø dieäu vaø bí aån cuûa moät 
thaàn ñoàng aâm nhaïc vaø cuoäc ñôøi vôùi danh voïng 

cao sang vaø keát thuùc bi thaûm cuûa Mozart ñaõ laø moät 
caâu chuyeän ñaëc bieät trong Lòch Söû AÂm Nhaïc. 
 Mozart laø moät thaàn 
ñoàng maø taøi naêng cho tôùi 
ngaøy nay chöa coù ai vöôït 
qua ñöôïc. Nhaïc só naøy ñaõ 
bieát chôi ñaøn vó caàm vaø 
döông caàm khi môùi leân 3 
tuoåi, baét ñaàu vieát ra caùc 
baûn "nhaïc khuùc nhòp ba" 
(minuets) vaøo tuoåi leân 6, 
soaïn baûn "giao höôûng" 
(symphony) ñaàu tieân khi 
chöa ñaày 9 tuoåi, saùng taùc 
"dieãn ca khuùc" (oratorio) 
khi 11 tuoåi vaø "nhaïc kòch" 
(opera) luùc môùi 12. 
 Trong soá 3 nhaïc só baäc 
thaày cuûa neàn Aâm Nhaïc 
Taây Phöông laø Bach, 
Beethoven vaø Mozart, nhaïc cuûa Bach mang tính 
nguyeân thuûy (original) vôùi neàn nhaïc ña aâm 
(polyphonic basis). Beethoven coù tính nhaïc vöøa bí 
aån, vöøa mang caù tính vaø caùch maïng, ñaõ môû ñöôøng 
cho caùc nhaïc só cuûa theá kyû 19 vaø 20, thì rieâng vôùi 
Mozart, oâng ñaõ vieát nhaïc cho thôøi ñaïi cuûa mình 
maø khoâng quan taâm tôùi aâm nhaïc

 Ngoân ngöõ aâm nhaïc cuûa Mozart cuõng gioáng 
thöù aâm nhaïc cuûa caùc nhaïc só ñi tröôùc nhö J. C. 
Bach hay J. Haydn. Mozart ñaõ duøng caùc theå nhaïc 
truyeàn thoáng, bao goàm caùc loaïi giao höôûng, nhaïc 
kòch (opera), nhaïc hoøa taáu 4 ñaøn (quartet)… OÂng 
ñaõ theo ñuùng caùc tieâu chuaån maãu möïc, laøm ñuùng 
theo caùc quy thöùc coå ñieån, laøm toát ñeïp hôn moïi 
phöông caùch theå hieän aâm nhaïc, cho neân nhaïc cuûa 

Mozart laø hieän thaân cuûa söï 
toaøn haûo maø neàn aâm nhaïc 
thôøi ñoù coù theå ñaït ñöôïc. 

 cuûa töông lai. 

ùc Ñöùc. 

 Mozart laø nhaïc só coù 
naêng khieáu ñaëc bieät veà aâm 
nhaïc laïi ñöôïc giaûng daïy 
ngay töø ñaàu veà nhaïc lyù vaø 
nhaïc cuï bôûi ngöôøi cha coù 
taøi, moät nhaïc só vó caàm ñaõ 
soaïn ra nhieàu nhaïc phaåm 
giaùo khoa. OÂng Leopold 
Mozart ñaõ huaán luyeän ngöôøi 
con trai kyø taøi cuûa mình roài 
ñöa caäu nhaïc só nhoû tuoåi naøy 
vaøo caùc hoaøn caûnh aâm nhaïc 
toát ñeïp nhaát cuûa thôøi ñaïi. 
Wolfgang Mozart coøn ñöôïc 
hoïc aâm nhaïc vôùi taát caû caùc 

nhaïc só taøi danh ñöông thôøi, ñaõ ñi theo caùc haønh 
trình tôùi kinh ñoâ cuûa caùc nöôùc Phaùp, Anh, Hoøa 
Lan, YÙ…, ñaõ sinh soáng taïi thuû ñoâ aâm nhaïc cuûa 
thôøi ñoù laø thaønh phoá Vienna cuõng nhö quen thuoäc 
vôùi caùc thaønh phoá lôùn khaùc cuûa nöô
 Mozart ñaõ laøm quen vôùi moïi nhaïc thöùc, coäng 
theâm vaøo laø thieân tö vaø baûn chaát, taát caû ñaõ khieán 
oâng baét chöôùc ñöôïc caùc kieåu maãu cuõ, toång hôïp vaø 

 T
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caûi tieán caùc nhaïc phong cuûa thôøi ñaïi roài vieát ra 
moät thöù aâm nhaïc môùi khaùc haún caùc nhaïc só löøng 
danh thôøi ñoù. 
 Nhaïc phong (mucical style) cuûa Mozart ñaõ 
mang nhaïc tính tuyeät ñoái (absolute musicality). 
Neáu aâm nhaïc coå ñieån cuûa Beethoven hay aâm 
nhaïc laõng maïn cuûa Berlioz vaø Chopin haøm chöùa 
caùc caûm xuùc noäi taâm thì aâm nhaïc cuûa Mozart laïi 
khoâng cho thaáy nhöõng daáu veát cuûa nhöõng ñau khoå 
cuûa cuoäc ñôøi mình. AÂm Nhaïc cuûa Mozart ñaõ ñöôïc 
thaêng hoa vaø chuyeån thaønh caùc veû ñeïp aâm thanh 
trong caùch thaåm myõ coå ñieån. 
 Wolfgang A. Mozart ñaõ traûi qua moät cuoäc 
soáng ngaén nguûi nhöng laïi saùng taùc ra caùc taùc 
phaåm raát phong phuù. Cuoäc ñôøi cuûa Mozart coù theå 
ñöôïc chia laøm 3 giai ñoaïn: (1) thôøi thô aáu vaø thieáu 
nieân (1756-1774), (2) thôøi kyø vieát nhaïc phaåm 
(1774-1781), vaø (3) caùc naêm cuoái soáng taïi thaønh 
phoá Vienna (1781-1791). 
 
1/ Thôøi thô aáu vaø thieáu nieân cuûa Mozart (1756-74). 
 Wolfgang Amadeus Mozart sinh taïi tænh 
Salzburg nöôùc Aùo vaøo ngaøy 27/ 1/1756. Cha laø 
oâng Leopold Mozart vaø meï laø baø Maria Anna. 
OÂng Leopold laø moät nhaø soaïn nhaïc haïng thöù cuûa 
vöông trieàu ñòa phöông, moät nhaïc só vó caàm vaø laø 
taùc giaû moät soá saùch giaùo khoa veà aâm nhaïc. Khi leân 
3 tuoài vaø nhìn thaáy chò Nannerl 7 tuoåi chôi ñaøn 
döông caàm, thôøi ñoù goïi laø ñaøn hapsichord, Mozart 
cuõng ñoøi hoïc nhaïc. Caû hai chò em ñöôïc cha daïy aâm 
nhaïc vaø Mozart ñaõ khoâng thua chò, maø coøn taäp 
saùng taùc caùc baûn nhaïc khuùc nhòp ba (minuets). 
 Ngoaøi vieäc hoïc ñaøn döông caàm, Mozart coøn 
ñoøi hoïc vó caàm. Moät hoâm oâng Leopold vaø hai 
ngöôøi baïn cuøng hoïp nhau ñeå hoøa 6 baûn trio (baûn 
hoøa taáu 3 ñaøn) do Wentzl, moät trong hai nhaïc só 
kia saùng taùc, Mozart luùc ñoù naèng naëc ñoøi chôi vó 
caàm beø hai. Roài do khaû naêng thöïc söï, caäu beù 
Mozart daàn daàn ñöôïc pheùp ñaøn vó caàm beø moät vôùi 
caùc nhaïc só lôùn tuoåi khaùc. 

 Do nhaän thaáy naêng khieáu ñaëc bieät cuûa hai 
ngöôøi con nhoû tuoåi, oâng Leopold beøn quyeát ñònh 
ñöa caùc con ñi löu dieãn taïi nhieàu nôi. Gia ñình 
Mozart rôøi Salzburg vaøo thaùng 1 naêm 1762, höôùng 
veà thaønh phoá Vienna. Taïi thò traán Linz, buoåi hoøa 
nhaïc ñaõ thaønh coâng vì nhieàu ngöôøi ñeàu haâm moä taøi 
ngheä cuûa hai nhaïc só tí hon. Sau ñoù cha con Mozart 
laïi tôùi Tu Vieän Ips. Khi xem chieác ñaøn phong caàm 
noåi danh cuûa tu vieän, chuù beù Mozart ñaõ leo leân ñaøn 
thöû khieán cho caùc tu só phaûi heát söùc söûng soát vaø 
thaùn phuïc veà taøi ngheä. Moïi ngöôøi khoâng hieåu vì 
sao moät chuù beù nhoû tuoåi ñeán nhö theá coù theå taïo neân 
caùc aâm thanh tuyeät vôøi? 
 Tieáng ñoàn veà thieân taøi cuûa hai nhaïc só tí hon 
ñaõ ñeán thaønh phoá Vienna tröôùc ñoaøn ngheä só. 
Trong khi ñoùn tieáp gia ñình Mozart taïi laâu ñaøi 
Schoenbrunn, Hoaøng Ñeá nöôùc Aùo Franz Josef ñaõ 
goïi Mozart laø "nhaø aûo thuaät beù nhoû" vaø ñaõ thöû taøi 
caäu nhaïc só tí hon naøy baèng caùch baûo ñaùnh ngay 
caùc baûn ñaøn khoù hay ñaùnh ñaøn baèng moät ngoùn 
tay, cuõng nhö daïo ñaøn maø duøng vaûi phuû kín caùc 
phím ñaøn, khoâng cho nhìn roõ. Chuù beù Wolfgang 
ñeàu vöôït qua ñöôïc caùc thöû thaùch vaø moïi ngöôøi ñaõ 
voã tay taùn thöôûng. Ñeå ñaùp laïi söï töû teá cuûa Vua vaø 
Hoaøng Haäu, Wolfgand ñaõ leo leân loøng Hoaøng 
Haäu Maria Theùresa vaø oâm hoân, nhö caùch caûm ôn 
vôùi meï cuûa mình. Wolfgang coøn keát thaân vôùi 
coâng chuùa Marie Antoinette ôû cuøng löùa tuoåi. Raát 
nhieàu quaø taëng doàn veà hai nhaïc só nhoû tuoåi, ñaëc 
bieät laø caùc nhaãn kim cöông cuûa Hoaøng Ñeá Franz 
Josef vaø caùc boä y phuïc loäng laãy. Moät hoïa só cung 
ñình cuõng veõ chaân dung cuûa Mozart vaø böùc hoïa 
coøn ñöôïc löu giöõ cho tôùi ngaøy nay. 
 Sau ñoù gia ñình Mozart ñi trình dieãn taïi 
Frankfurt vaø caùc thaønh phoá khaùc roài tôùi thuû ñoâ 
Paris. Tröôùc Trieàu Ñình Phaùp taïi Cung Ñieän 
Versailles, chò em Mozart cuõng ñaõ laøm cho Nhaø 
Vua vaø nhieàu nhaø quyù toäc phaûi thaùn phuïc. Töø 
Paris, ñoaøn ngheä só tôùi London vaøo thaùng 4/1764. 
Vua George III vaø Hoaøng Haäu nöôùc Anh, do raát 
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yeâu thích aâm nhaïc, ñaõ yeâu caàu Wolfgang ñaøn 
ngay caùc nhaïc phaåm cuûa Bach vaø Handel. Caäu beù 
Wolfgang coøn ñeäm ñaøn cho Hoaøng Haäu haùt cuõng 
nhö öùng taùc nhieàu giai ñieäu myõ leä. Ngaøy 4 thaùng 
6 laø sinh nhaät cuûa Vua nöôùc Anh. Caû thaønh phoá 
London traøn ngaäp daân chuùng. Wolfgang Mozart 
bieåu dieãn aâm nhaïc vaøo ngaøy moàng 5. Phoøng hoøa 
nhaïc chaät ñaày thính giaû sang troïng. OÂng Leopold 
nhôø ñoù ñaõ thu ñöôïc raát nhieàu tieàn baïc. Vaøo dòp 
naøy, Wolfgang ñaõ saùng taïo ra loaïi "nhaïc khuùc hai 
beø" (duet), moät nhaïc thöùc môùi. Thaùng 7/1766, gia 
ñình Mozart rôøi London ñi Hoøa Lan roài trôû laïi 
Paris laàn thöù hai, cuoái cuøng quay veà Salzburg vaøo 
thaùng 11/1766. 
 Nöôùc YÙ thôøi baáy giôø laø queâ höông cuûa aâm 
nhaïc vì vaäy oâng Leopold ñaõ quyeát ñònh phaûi ñöa 
Wolfgang tôùi nôi ñoù. Thaùng 12/1769, nhaïc só thaàn 
ñoàng laïi ñöôïc cha ñöa veà mieàn nam cuûa chaâu Aâu, 
nôi coù daân chuùng ca haùt treân caùc caùnh ñoàng nho, 
coù caùc ñoaøn röôùc leã vöøa ñi doïc theo ñöôøng phoá 
heïp,vöøa haùt caùc baûn thaùnh ca, vaø ñaëc bieät noåi 
tieáng laø aâm nhaïc cuûa caùc ngoâi giaùo ñöôøng lôùn. 
Wolfgang ñaõ bò thöû taøi bôûi caùc nhaïc só cuûa nöôùc 
YÙ, ñaõ daïo caây ñaøn phong caàm cuûa nhaø thôø Saint 
Thomas taïi thaønh phoá Roveredo. Vinh quang 
cuõng tôùi vôùi Wolfgang taïi thaønh phoá Verona, nôi 
baûn giao höôûng cuûa nhaïc só tí hon ñöôïc trình dieãn 
vaø hoïa só ñaõ veõ chaân dung cuûa Wolfang. 
 Nôi trình dieãn keá tieáp laø hai thaønh phoá Milan 
roài Bologna. Ñaây laø queâ höông cuûa nhaïc só löøng 
danh Padre Martini, ngöôøi ñaõ saùng taùc ra caùc baûn 
nhaïc toân giaùo baát huû. Ít khi oâng Martini chòu tham 
döï vaøo caùc buoåi hoøa nhaïc nhöng laàn naøy, nhaø 
soaïn nhaïc danh tieáng ñoù ñaõ phaûi coù maët taïi thính 
ñöôøng cuûa baù töôùc Pallavicini ñeå laéng nghe 
Wolfgang chôi ñaøn. Martini sau ñoù ñaõ giao cho 
Wolfgang caùc taåu khuùc (fugue) vaø ñaõ phaûi khen 
ngôïi kieán thöùc veà soaïn nhaïc cuûa Wolfgang. Caùc 
vinh quang khaùc cuõng tôùi vôùi caäu beù nhaïc só naøy 

taïi thaønh phoá Florence, nôi coù trieàu ñình cuûa 
vöông haàu Leopold. 
 Hai cha con Mozart tôùi Rome ñuùng vaøo Tuaàn 
Leã Thaùnh (the Holy Week) khi caû thaønh phoá löøng 
danh naøy ñang ôû vaøo dòp leã hoäi lôùn. Wolfgang ñaõ 
ñöôïc vieáng thaêm Giaùo Ñöôøng Thaùnh Peter, Nhaø 
Nguyeän Sistine, nôi coù böùc danh hoïa "Cuoäc Phaùn 
Xeùt Cuoái Cuøng" (the Last Judgment) cuûa Michael 
Angelo. Chính taïi Nhaø Nguyeän naøy, Wolfgang ñaõ 
ñöôïc nghe baûn Thaùnh Ca Miserere cuûa Allegri. 
Ñaây laø baûn Thaùnh Ca khoâng ñöôïc haùt taïi baát cöù 
moät nôi naøo khaùc vaø khoâng ai coù quyeàn mang moät 
phaàn baûn nhaïc ra khoûi Giaùo Ñöôøng. Sau phaàn leã 
thaät trònh troïng vaø trang nghieâm coù teân laø 
Tenebrae (Boùng Toái), 7 caây neán thaät lôùn treân baøn 
thôø ñöôïc taét daàn töøng caây moät, cho tôùi khi chæ coøn 
moät caây neán chaùy saùng, roài caây naøy ñöôïc nheï 
nhaøng mang luøi veà phía sau, toaøn theå Nhaø 
Nguyeän chìm ñaém trong boùng toái daøy ñaëc vaø 
tuyeät ñoái yeân laëng. Chính trong giôø phuùt laéng 
ñoïng naøy, baûn nhaïc Miserere (Haõy Thöông Soùt) 
daàn daàn baét ñaàu. Moät gioïng ñôn haùt phaàn 
antiphon hay phaàn nhaäp ñeà ngaén, roài keá tieáp laø söï 
yeân laëng, moät söï yeân tónh taän cuøng, khieán cho 
moïi ngöôøi muoán ngöøng thôû, vì e ngaïi tieáng thôû coù 
theå gaây ra vang ñoäng. Chính trong luùc naøy caùc noát 
nhaïc caàu xin vang daàn leân, tôùi khi caû Thaùnh 
Ñöôøng chan hoøa tieáng thoån thöùc cuûa thöù aâm nhaïc 
thaùnh thieän. 
 Hai cha con Mozart ñaõ rôøi khoûi Giaùo Ñöôøng 
trong yeân laëng, trôû veà nhaø troï. Ñeâm hoâm ñoù, 
Wolfgang khoâng nguû ñöôïc vì caûm xuùc cuûa baûn 
Thaùnh Ca. Caäu beù nhaïc só beøn thaép ñeøn leân vaø baét 
ñaàu cheùp laïi baûn nhaïc. Khi trôøi saùng, toaøn theå baûn 
Miserere cuûa Allegri ñaõ ñöôïc Wolfgang cheùp laïi 
qua trí nhôù. 
 Hoâm sau laø Ngaøy Thöù Saùu tröôùc Leã Phuïc 
Sinh (Good Friday), Wolfgang ñöôïc nghe laïi baûn 
Miserere laàn thöù hai vaø sau ñoù ñaõ söûa chöõa laïi 
baûn cheùp tay cuûa mình cho thaät chính xaùc. Taøi 
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naêng xuaát chuùng cuûa caäu beù 14 tuoåi naøy ñaõ khieán 
cho thaønh phoá Rome phaûi söûng soát vaø quyù meán. 
 Wolfgang Mozart cuõng ñöôïc chuù yù vaø ñaït caùc 
danh voïng taïi thaønh phoá Naples, nôi ñaõ cung caáp 
moät coã xe ngöïa quyù ñöa cha con Mozart qua 
ñöôøng phoá chính, giöõa caùc ñaùm ngöôøi ngheânh 
ñoùn, treân xe ngöïa Wolfgang maëc aùo saëc sôõ coù nuùt 
aùo baèng baïc, ngoài caïnh cha maëc aùo maøu naâu coù 
tua vieàn maøu xanh. 
 Khi trôû laïi thaønh phoá Rome, Wolfgang 
Mozart ñaõ ñöôïc Ñöùc Giaùo Hoaøng töôûng thöôûng 
huaân chöông (the Order of the Golden Spur) vì 
theá coù ngöôøi ñaõ goïi nhaïc só treû tuoåi naøy laø "Hieäp 
Só Mozart". Roài khi tôùi thaønh phoá Bologna, caäu 
nhaïc só treû tuoåi laïi ñöôïc nhaän laøm nhaân vieân Haøn 
Laâm Vieän Aâm Nhaïc Accademia Filhamonica. Baøi 
khaûo saùt gia nhaäp Vieän Aâm Nhaïc goàm vieäc saùng 
taùc moät nhaïc khuùc haùt ñoái ñaùp (antiphon) 4 phaàn 
vaø caäu thieáu nieân bò khoùa trong phoøng cho ñeán 
khi hoaøn taát nhaïc phaåm. Wolfgang ñaõ goõ cöûa ñi ra 
sau nöûa giôø ñaët buùt saùng taùc. 
 Haønh trình cuûa cha con Mozart höôùng veà 
thaønh phoá Milan. Taïi nôi naøy, Wolfgang ñöôïc ñaët 
vieát coù thuø lao moät baûn nhaïc kòch (opera) trong 3 
thaùng, coù teân laø "Mitridate". Buoåi trình dieãn vôû 
nhaïc kòch naøy ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 26/12/1770 
do chính Wolfgang ñieàu khieån daøn nhaïc. 
 Wolfgang A. Mozart ñaõ ñi khaép chaâu Aâu vaø 
nöôùc Anh, vaø trong 35 naêm cuoäc ñôøi, nhaïc só 
thieân taøi naøy ñaõ traûi qua 4 naêm treân xe ngöïa trong 
caùc haønh trình xuyeân qua caùc mieàn bieân giôùi. 
Trong chuyeán du lòch qua nöôùc Phaùp, Mozart ñaõ 
quan taâm tôùi aâm nhaïc cuûa Johan Schobert, roài khi 
tôùi London, laïi chòu aûnh höôûng phong caùch aâm 
nhaïc cuûa Johann Christian Bach, con trai nhaø 
nhaïc só löøng danh Johann Sebastian Bach. Chuyeán 
ñi qua nöôùc YÙ töø naêm 1769 tôùi naêm 1773 ñaõ cho 
pheùp Wolfgang Mozart hoïc hoûi veà ñoái ñieåm 
(counterpoint) vôùi Padre Martini taïi Bologna vaø 
trong thôøi gian naøy, baûn nhaïc kòch kieåu YÙ La 

Finta Semplice (Italian opera buffa) ñaõ ñöôïc Mozart 
vieát ra. Caùc nhaø soaïn nhaïc giao höôûng ngöôøi YÙ, 
chaúng haïn oâng Sammartini, cuõng gaây aûnh höôûng tôùi 
caùc taùc phaåm cuûa Mozart, nhö qua caùc baûn nhaïc 
ñaùnh soá K.81, 95, 112, 132, 162 vaø 182. 
 Mozart ñaõ thöïc hieän hôn 600 saùng taùc aâm nhaïc 
vaø nhaø nghieân cöùu L. Von Koechel naêm 1862 ñaõ lieät 
keâ vaø ñaùnh soá theo baûn thö muïc chuû ñeà (thematic 
catalogue) baèng "chæ soá K". Ñaây laø caùch nhaän bieát 
ñöôïc nhieàu ngöôøi coâng nhaän. 
 Wofgang A. Mozart ñaõ coù moät trí nhôù kyø laï 
vaø moät khaû naêng saùng taùc aâm nhaïc ngay trong boä 
oùc cuûa mình, ñaõ xeáp ñaët caùc thaønh phaàn cuûa baûn 
nhaïc khi ñang ngoài treân xe ngöïa trong caùc chuyeán 
ñi xa roài sau ñoù, Mozart chæ caàn moät hay hai ngaøy 
ñeå vieát taùc phaåm treân giaáy, thaønh caùc baûn nhaïc 
hoaøn chænh. Nhôø caùc chuyeán ñi qua nhieàu xöù sôû, 
Mozart coù theå haáp thuï ñöôïc nhieàu nhaïc phong 
(styles), toång hôïp ñöôïc nhieàu neùt nhaïc (musical 
features) cuûa nhieàu quoác gia, khaùc haún vôùi Haydn 
mang maøu saéc aâm nhaïc ñaëc bieät cuûa nöôùc Aùo, 
hay Handel vôùi neùt nhaïc thuaàn Ñöùc. 
 Vaøo thôøi ñaïi cuûa Mozart, neàn aâm nhaïc cuûa 
chaâu Aâu chòu aûnh höôûng cuûa hai tröôøng phaùi YÙ vaø 
Ñöùc. Noùi moät caùch ñôn giaûn, aâm nhaïc YÙ mang 
tính nheï nhaøng, chuû ñích nhaém vaøo giaûi trí trong 
khi aâm nhaïc Ñöùc trònh troïng hôn vaø höôùng veà 
dieãn taû. Phöông tieän aâm nhaïc cuûa tröôøng phaùi YÙ 
laø gioïng ca (vocal) vôùi caùc baûn nhaïc kòch (opera) 
vaø baûn thanh nhaïc (cantata), trong khi caùc nhaïc só 
Ñöùc öa chuoäng caùc nhaïc cuï (instrumental) vaø 
duøng caùc nhaïc theå nhö giao höôûng (symphony) 
hay soânaùt (sonata). Chaát nhaïc (musical texture) 
cuûa aâm nhaïc YÙ laø chuû ñieäu (homophonic) vôùi caùc 
giai ñieäu coù tính laøm say meâ, quyeán ruõ trong khi 
chaát nhaïc Ñöùc laïi thieân veà khoa hoïc ñoái ñieåm 
(the science of counterpoint). Mozart ñaõ hieåu roõ 
vaø xöû duïng ñöôïc caû hai tröôøng phaùi keå treân nhôø 
khaû naêng thöôûng thöùc (taste), nhôø baûn naêng thieân 
tö bieát duøng nhöõng gì thích hôïp, toát ñeïp, nhôø trí 
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thöùc (knowledge) hieåu roõ lyù thuyeát aâm nhaïc vaø 
kyõ thuaät vôùi caùc giôùi haïn cuûa caùc nhaïc cuï. 
 
2/ Thôøi kyø vieát nhaïc phaåm (1774-81). 
 Sau caùc naêm chu du qua caùc quoác gia vôùi caùc 
thaønh coâng huy hoaøng vaø trôû veà Salzburg, 
Wolfgang Mozart baét ñaàu gaëp phaûi boùng toái vì söï 
ghen tò, vì caùc aâm möu vaø vì söï thôø ô cuûa nhöõng 
keû quyeàn theá. Ngöôøi che chôû vaø giuùp ñôõ Mozart 
laø vò Toång Giaùm Muïc Salzburg ñaõ qua ñôøi, ngöôøi 
keá vò laïi lô laø vôùi ngheä thuaät, coi thöôøng caùc nhaïc 
só nhaø ngheà. Naêng khieáu vaø taøi ngheä cuûa Mozart 
ñaõ khoâng ñöôïc coi troïng. Mozart ñöôïc giao chöùc 
vuï tröôûng ban nhaïc nhöng löông boång khoâng ñuû 
soáng. Vaøo luùc naøy, Wolfgang Mozart ñaõ 21 tuoåi, 
ñaõ saùng taùc ñöôïc nhieàu nhaïc phaåm thuoäc nhieàu 
theå loaïi. 
 Do tình traïng lôïi töùc thaáp keùm, oâng Leopold 
döï ñònh laïi ñöa caùc con thieân taøi ñi löu dieãn moät 
laàn nöõa nhöng vò Toång Giaùm Muïc môùi cuûa mieàn 
Salzburg ñaõ khoâng cho pheùp oâng Leopold rôøi khoûi 
ñòa phaän, vì vaäy Wolfgang cuøng vôùi meï ra ñi vaøo 
saùng ngaøy 23/9/1777, höôùng veà thaønh phoá Munich. 
Nôi ñaây, Mozart ñaõ tôùi laâu ñaøi Nymphenburg 
nhöng vò vöông haàu ñòa phöông ñaõ töø choái, khoâng 
coøn choã troáng daønh cho nhaïc só thieân taøi. Caùc vinh 
döï maø Mozart ñaõ thu nhaän ñöôïc taïi nöôùc YÙ ñaõ laøm 
buoàn loøng caùc keû quyeàn theá ngöôøi Ñöùc. Mozart vaø 
meï laïi ñi tôùi thaønh phoá Mannheim vaø chæ kieám 
ñöôïc moät chaân daïy ñaøn döông caàm vôùi soá löông 
khoâng ñuû soáng. OÂng Leopold vaø con gaùi ñaõ phaûi 
tieát kieäm, göûi tieàn tieáp teá cho hai meï con Mozart 
taïi ñoù. 
 Khoâng laâu sau khi tôùi Mannheim, Wolfgang 
ñaõ daáu cha, laøm quen vôùi hai coâ con gaùi cuûa gia 
ñình Weber. Coâ chò Aloysia 15 tuoåi vaø coâ em, 
Constanza 14, laø hai thieáu nöõ ñang ñoä xuaân saéc. 
Aloysia luùc ñoù ñang taäp haùt nhaïc kòch (opera) vaø 
Wolfgang saün loøng ñeäm ñaøn vaø höôùng daãn cho 
naøng ca haùt. Moái tình ñaõ chôùm nôû giöõa hai ngöôøi 

vaø Mozart ñaõ ñeà nghò vôùi gia ñình Weber laø hoï 
neân cuøng vôùi Aloysia sang nöôùc YÙ trình dieãn, vôùi 
Mozart seõ saùng taùc caùc baûn nhaïc kòch thích hôïp 
vôùi naøng. Ñoàng thôøi Mozart cuõng bieân thö cho 
cha, caên daën cha vaø chò ñoùn ñoaøn ngheä só taïi 
Salzburg vaø oâng Leopold khi ñoù seõ gaëp ngöôøi con 
daâu töông lai, ngöôøi maø oâng seõ quyù meán. Nhöng 
oâng Leopold ñaõ khoâng chuù yù ñeán döï tính naøy. 
OÂng daën con trai phaûi ñi ngay Paris, taïo döïng cho 
mình moät danh tieáng. Wolfgang ñaønh phaûi rôøi 
Mannheim, xa caùch ngöôøi yeâu. 
 Wolfgang Mozart ñaõ tôùi Paris. Thaønh phoá 
naøy tröôùc kia haân hoan ñoùn chaøo moät thaàn ñoàng 
aâm nhaïc nhöng ngaøy nay, laïi döûng döng tröôùc moät 
nhaïc só ñaõ tröôûng thaønh. Trong 3 thaùng, Mozart ñaõ 
khoâng thaønh coâng trong vieäc kieám ñöôïc moät coâng 
vieäc xöùng ñaùng, roài baø Maria maéc beänh naëng vaø 
qua ñôøi trong caùnh tay cuûa ngöôøi con trai vaøo 
ngaøy 03/7/1778. Vaøo luùc naøy, oâng Leopold ñaõ göûi 
moät böùc thö baùo tin cho Wolfgang bieát vò Toång 
Giaùm Muïc Salzburg saün loøng giao cho chaøng chöùc 
vuï nhaïc só ñaøn phong caàm cuûa vöông trieàu vôùi 
löông naêm laø 500 florins vaø vôùi moät soá ñieàu kieän 
veà vaéng maët. Neáu Wolfgang chaáp nhaän, lôïi töùc cuûa 
hai cha con seõ ñuû duøng cho moät cuoäc soáng töông 
ñoái thoaûi maùi. Wolfgang khoâng theå traùi yù cha neân 
ñaõ trôû veà Salzburg nhöng xin pheùp ñöôïc gheù qua 
thaønh phoá Mannheim ñeå gaëp gia ñình Weber. Tôùi 
nôi, gia ñình naøy ñaõ doïn ñi Munich. Mozart laïi tôùi 
Munich nhöng khi gaëp gia ñình Weber, Aloysia chæ 
coi Mozart laø moät ngöôøi baïn cuõ. 
 Trôû veà Salzburg, Mozart bò thaát baïi caû veà tình 
duyeân laãn tham voïng. Maëc duø ñöôïc gia ñình luoân 
coi laø moät nhaø soaïn nhaïc côõ lôùn, moät thieân taøi 
trong soá caùc nhaïc só, Wolfgang Mozart vaãn khoâng 
öa thích mieàn Salzburg vaø caùc boån phaän phaûi laøm 
ñoái vôùi cung ñình naøy. Thaùng 11 naêm 1780, 
Wolfgang laïi ñi Munich ñeå hoaøn thaønh moät nhaïc 
kòch ñaõ kyù hôïp ñoàng, duøng cho ngaøy ñaïi hoäi naêm 
sau. Nhaïc kòch coù teân laø "Idomeneo" laàn ñaàu tieân 

SOÁ 47                                                                                                                              75



 

ñöôïc trình dieãn vaøo ngaøy 29/1/1781 vaø ñöôïc moïi 
ngöôøi khen ngôïi, keå caû vò vöông haàu cuûa vuøng 
Munich. OÂng Leopold vaø chò Nannerl cuõng tôùi 
Munich ñeå chöùng kieán luùc vinh quang cuûa Wolfgang 
Mozart. Trong raïp haùt, haøng traêm ngöôøi ñaõ ñöùng leân, 
hoan hoâ nhaø soaïn nhaïc vaø ñaây laø luùc haõnh dieän nhaát 
cho caû ba ngöôøi thuoäc gia ñình Mozart. 
 Sau ñoù vò Toång Giaùm Muïc mieàn Salzburg laïi 
ghen töùc vôùi danh tieáng do Mozart taïo döïng neân taïi 
moät nôi khaùc, neân ñaõ ra leänh ngöng chöùc nhaïc só 
cuûa Wolfgang trong khi ngöôøi cha Leopold coá gaéng 
goïi con trôû veà. Wolfgang qua chaùn gheùt mieàn 
Salzburg neân cuoái cuøng ñaõ vieát thö cho cha: "xin 
ñöøng baét con trôû veà Salzburg nöõa, cha haõy baûo con 
laøm vieäc khaùc ngoaøi vieäc trôû veà ñoù". 
 Taïi Munich, Wolfgang Mozart baét ñaàu cam 
chòu moät cuoäc soáng thieáu thoán. Nhaø nhaïc só taøi 
danh chæ coù ñöôïc moät hoïc troø. Vôùi soá tieàn quaù ít 
oûi, Mozart phaûi soáng troï vôùi moät gia ñình baïn, 
vaøo luùc naøy, ngöôøi yeâu cuõ laø naøng Aloysia ñaõ ñi 
laáy choàng. Baø Weber vaø hai coâ gaùi laïi doïn ñi 
Vienna vaø cuõng ôû trong hoaøn caûnh eo heïp. 
 Cuoái naêm 1773 vaø ñaàu naêm 1774, Wolfgang 
Mozart ñaõ saùng taùc ñöôïc 2 baûn giao höôûng cung 
Sol thöù (K.183) vaø cung La tröôûng (K.201) vôùi 
tính nhaïc maõnh lieät vaø trang nghieâm, vôùi ñaëc tính 
ñoàng nhaát veà chuû ñeà (thematic unity) vaø vôùi ñaëc 
ñieåm veà caùch khai trieån toaøn boä nhaïc thöùc. Sau 
ñoù laø thôøi kyø Mozart vieát nhieàu soânaùt daønh cho 
ñaøn döông caàm (piano sonata): K.279-284 soaïn 
taïi Salzburg vaø Munich trong 2 naêm 1774-75, 
K.309 vaø K.311 taïi Mannheim,1777-78, vaø taïi 
Paris vaøo naêm 1778 goàm caùc baûn soânaùt cung La 
thöù (K.310), soânaùt cung Ñoâ tröôûng (K.330), soânaùt 
cung La tröôûng vôùi caùc bieán khuùc (K.331); vaø 2 
soânaùt mang ñaëc tính Mozart nhaát laø 2 nhaïc phaåm 
cung Fa tröôûng vaø Si giaùng tröôûng (K.332 vaø 
K.333). Nhieàu bieán khuùc (variations) cuõng ñöôïc 
Mozart saùng taùc taïi Paris vôùi caùc baûn nhaïc daønh 
cho caùc nhaïc sinh, keå caû baûn "Ah, vous dirais-je 

maman" (K.265, Paris-1778). Nhieàu baûn hoøa taáu 4 
ñaøn ñöôïc Mozart saùng taùc moät caùch xuaát saéc, 
chaúng haïn nhö baûn Flute Quartet cung Reâ tröôûng 
(K.285) vaø baûn Oboe Quartet (K.370). 
 Wolfgang Mozart ñaõ saùng taùc aâm nhaïc hoaëc 
do tieàn ñaët tröôùc, hoaëc vì moät dòp ñaëc bieät naøo ñoù. 
Tröôùc khi vieát nhaïc, chaøng nhaïc só thieân taøi naøy 
ñaõ coù trong ñaàu oùc moät ñònh kieán veà khaùn giaû vaø 
caùc nhaïc só trình dieãn, veà söï öa chuoäng cuûa ngöôøi 
nghe nhaïc. Mozart quaû thöïc laø moät nhaø soaïn nhaïc 
thöông maïi, vieát nhaïc vöøa vôùi öôùc voïng nhaïc 
phaåm seõ ñöôïc trình dieãn, laøm vui loøng ngöôøi ñaët 
haøng, laïi mang veà tieàn baïc cho mình. Trong caùc 
thaäp nieân 1770 vaø 1780, Mozart ñaõ saùng taùc aâm 
nhaïc cho caùc buoåi hoïp maët ngoaøi vöôøn, caùc ñaùm 
cöôùi, caùc sinh nhaät, caùc buoåi hoøa nhaïc gia ñình vaø 
caùc nhaïc phaåm naøy phaàn lôùn ñöôïc goïi laø daï khuùc 
(serenade hay divertimento). Ngoaøi ra, soá nhaïc 
phaåm cuûa Mozart coøn goàm nhaïc thính phoøng vôùi 
ñaøn daây vaø ñoâi khi vôùi moät hay hai loaïi keøn, roài tôùi 
caùc concerto vaø caùc baûn giao höôûng phöùc taïp 
hôn… taát caû ñeàu mang saéc nhaïc ñôn giaûn, bay 
böôùm vôùi giai ñieäu quyeán ruõ. Baûn daï khuùc ñöôïc 
phoå bieán nhaát cuûa Mozart coù teân laø "Daï Khuùc Nhoû" 
(Eine Kleine Nachtmusik, K.525), moät taùc phaåm 
vieát cho daøn nhaïc nhoû ñaøn daây (small string 
orchestra). Daï khuùc Haffner naêm 1776 laø moät thí 
duï roõ raøng nhaát cuûa theå ñieäu concerto-symphonic. 
 Mozart cuõng vieát caùc concerto daønh cho vó 
caàm nhö caùc nhaïc phaåm K.216, 218 vaø 219, laàn 
löôït theo caùc cung Sol, Reâ vaø La. Caùc nhaïc phaåm 
naøy laø nhöõng taùc phaåm vôùi veû nhaïc raát trong 
saùng, vôùi aâm thanh loäng laãy, ñaày nhaïc caûm. 
 
3/ Thôøi kyø soáng taïi thaønh phoá Vienna (1781-91). 
 Wolfgang Mozart rôøi boû Munich vaø doïn qua 
Vienna, taïi ñaây chaøng nhaïc só ñaõ quyeát ñònh choïn 
ngöôøi vôï laø coâ Constanza Weber, em gaùi cuûa 
ngöôøi yeâu khi tröôùc, maëc duø lôøi quôû maéng cuûa 
oâng Leopold. Hai ngöôøi ñaõ laøm leã thaønh hoân ngaøy 
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16/8/1782. Constanza tuy laø moät ngöôøi vôï taän tuïy 
song laïi laø moät ngöôøi ñaøn baø raát keùm veà noäi trôï 
khieán cho gia ñình Mozart luoân luoân tuùng thieáu. 
Tröôùc hoaøn caûnh eo heïp veà taøi chính, Mozart 
muoán rôøi ñi London hay Paris nhöng oâng Leopold 
ñaõ göûi thö, heïn gaëp ngöôøi con trai taïi Vienna. Roài 
ngöôøi cha vaø ngöôøi chò ñaõ tôùi, Mozart raát haân 
hoan ñöôïc giôùi thieäu ngöôøi vôï môùi cuûa mình vaø 
oâng Leopold cuõng vui söôùng khi thaáy con trai baän 
roän trong vieäc saùng taùc caùc nhaïc phaåm. Coù moät 
buoåi chieàu, oâng Leopold ñaõ cuøng vôùi ñaïi nhaïc só 
Josef Haydn nghe trình dieãn caùc baûn töù hoøa 
(quartets) do Mozart vieát ra, vaø J. Haydn ñaõ phaûi 
noùi vôùi oâng Leopold: "Tröôùc Thöôïng Ñeá, vaø toâi 
laáy danh döï maø noùi raèng con trai cuûa oâng laø moät 
nhaø soaïn nhaïc vó ñaïi nhaát maø toâi ñaõ gaëp. Caäu ta 
coù khaû naêng thöôûng thöùc vaø laïi coù moät ñieàu quyù 
hôn nöõa laø moät kieán thöùc saâu roäng nhaát veà saùng 
taùc aâm nhaïc". 
 Laàn gaëp gôõ treân cuõng laø laàn cuoái giöõa hai cha 
con vì sau ñoù oâng Leopold trôû veà Salzburg roài 
maéc beänh vaø qua ñôøi vaøo ngaøy 28/5/1787. Hung 
tin naøy tôùi vôùi Mozart sau khi chaøng nhaïc só vöøa 
môùi hoaøn taát baûn nhaïc kòch "Ñaùm Cöôùi cuûa 
Figaro" (the Marriage of Figaro). Taïi moãi goùc 
phoá cuûa hai thaønh phoá Vienna vaø Prague ñeàu 
vang leân giai ñieäu cuûa baûn nhaïc naøy. 
 Maëc duø thaønh coâng veà baûn nhaïc kòch gaàn 
ñaây, Mozart vaãn tuùng thieáu vaø vaãn phaûi kieám aên 
baèng caùch daïy nhaïc. Vôï cuûa chaøng laïi thöôøng hay 
ñau beänh, khoâng bieát tieát kieäm vaø gia ñình ñoâi khi 
khoâng coù ñoà aên hoaëc cuûi ñoát. Moät vaøi ngöôøi baïn 
thaân cuõng thænh thoaûng giuùp ñôõ chaøng luùc quaù khoù 
khaên. Luùc baáy giôø Hoaøng Ñeá Josef cuûa nöôùc Aùo vì 
muoán giöõ chaøng nhaïc só thieân taøi laïi trong nöôùc 
mình, neân ñaõ ñeà nghò tuyeån Mozart laøm nhaø soaïn 
nhaïc cho cung ñình vôùi löông 80 baûng moät naêm, 
moät moùn tieàn quaù nhoû, khieán cho Mozart ñaõ phaûi 
noùi ra moät caùch chua chaùt: "Ñoù laø moùn tieàn quaù lôùn 
ñoái vôùi coâng vieäc quaù nhoû ñoøi hoûi toâi phaûi laøm, vaø 

cuõng laø moùn tieàn quaù nhoû ñoái vôùi khaû naêng toâi coù 
theå laøm ñöôïc". 
 Thaùng 9 naêm 1787, Mozart baét ñaàu vieát vôû 
nhaïc kòch "Don Giovanni". Nhaïc phaåm phaûi xong 
vaøo ngaøy 29/10 maø tôùi toái ngaøy 28, phaàn khai 
khuùc (overture) vaãn chöa ñöôïc soaïn tôùi. Mozart 
ñaõ thöùc suoát ñeâm ñeå vieát nhaïc vì taùc phaåm ñaõ ôû 
saün trong ñaàu chaøng nhaïc só thieân taøi. Luùc 7 giôø 
saùng khi coøn chöa khoâ möïc, nhaïc phaåm ñaõ ñöôïc 
chuyeån tôùi ngöôøi cheùp nhaïc roài duøng cho buoåi 
trình dieãn ngay ban chieàu maø khoâng coù thôøi giôø 
taäp döôït. Keát quaû cuûa vôû nhaïc kich "Don 
Giovanni" raát röïc rôõ, moïi ngöôøi ñeàu taùn thöôûng 
nhöõng neùt nhaïc vaø giai ñieäu myõ leä cuûa Mozart. 
Nhöng khoù khaên taøi chính vaãn chöa vöôït qua 
ñöôïc. OÂng hoaøng Karl Lichnowsky ñeà nghò 
Mozart neân ñi theo oâng tôùi Berlin vì Vua nöôùc 
Phoå coù theå giao cho chaøng chöùc vuï Nhaïc Tröôûng 
Thính Phoøng vôùi löông boång khaù lôùn nhöng vì 
loøng trung thaønh vôùi Hoaøng Ñeá Josef cuûa nöôùc 
Aùo ñaõ khieán Mozart phaûi töø choái. 
 Thaùng 7 naêm 1791, khi ñang soáng taïi Vienna, 
Mozart ñaõ tieáp moät ngöôøi cao lôùn maëc aùo ñen, 
ñeán ñaët vieát baûn nhaïc Caàu Hoàn Requiem trong 
khi ñoù chaøng nhaïc só cuõng ñang baän roän giuùp ñôõ 
ngöôøi baïn laø nhaïc só Salieri. Leã ñaêng quang cuûa 
Hoaøng Ñeá Leopold II ñaõ ñöôïc aán ñònh vaøo ngaøy 6 
thaùng 9 taïi Prague. Tröôùc khi leân xe ngöïa ñi 
Prague, ngöôøi aùo ñen ñaët vieát baûn nhaïc “caàu hoàn” 
laïi ñeán vaø Mozart phaûi naên næ xin hoaõn cho tôùi luùc 
töø Prague trôû veà. Baûn nhaïc kòch "La Clemenza di 
Tito" ñaõ ñöôïc soaïn xong ñuùng thôøi haïn vaø ñöôïc 
trình dieãn nhöng keát quaû khoâng veû vang. Mozart 
trôû laïi Vienna luùc cô theå quaù meät moûi vì laøm vieäc 
quaù ñoä. Duø theá, ngaøy 30/9, moät nhaïc kòch khaùc 
cuõng xuaát hieän mang teân "Caây Saùo Thaàn" (the 
Magic Flute). Thaønh coâng cuûa baûn nhaïc kòch naøy 
taêng daàn leân trong khi baûn nhaïc Caàu Hoàn vaãn coøn 
dang dôû. Ñaõ nhieàu laàn Mozart ngaát sæu vì yeáu söùc 
vaø moät hoâm, chaøng nhaïc só thieân taøi ñaõ noùi vôùi 
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vôï: "Anh vieát baûn nhaïc Caàu Hoàn naøy cho chính 
anh vaäy". 
 Chieàu ngaøy 4 thaùng 12 naêm 1791, Mozart bò 
naèm lieät giöôøng vaø truùt hôi thôû cuoái cuøng vaøo 
saùng ngaøy 5/12, luùc 35 tuoåi, ñeå laïi baûn nhaïc Caàu 
Hoàn Requiem chöa vieát xong. Moät moân ñeä öa 
thích cuûa Mozart teân laø Sussmayr ñaõ vieát noát baûn 
nhaïc leã naøy (mass) töø caùc neùt nhaïc phaùc thaûo cuûa 
Thaày cuøng vôùi moät soá giai ñieäu boå tuùc cuûa mình. 
 Ngaøy ñöa ñaùm cuûa chaøng nhaïc só thieân taøi 
Mozart chæ quy tuï ñöôïc vaøi ngöôøi baïn thaân. Quan 
taøi ñöôïc chôû treân xe keùo, ra khoûi thaønh phoá ñeå tôùi 
khu nghóa trang ngheøo naøn. Roài moät traän baõo 
tuyeát ñoå aäp tôùi, caùc baïn beø tieãn ñöa ñaõ boû veà vaø 
leõo ñeõo theo sau xe tang chæ coøn ngöôøi vôï goùa. 
Do thôøi tieát quaù xaáu, xe tang ñaõ khoâng theå ñi 
theâm ñöôïc nöõa, nhöõng ngöôøi phu choân caát ñaõ ñaøo 
huyeät vaø choân laáp voäi vaõ chieác quan taøi beân 
ñöôøng. Saùng ngaøy hoâm sau khi tuyeát ngöøng rôi, 
ngöôøi vôï treû Constanza ñaõ khoâng theå tìm ra daáu 
tích ngoâi moä cuûa choàng vöøa môùi ñaøo laáp vaøo 
ngaøy hoâm qua. 
 Vaøo caùc naêm ñaàu cuûa thôøi kyø soáng taïi 
Vienna, caùc saùng taùc nhaïc cuûa Mozart khaù phong 
phuù. Nhaïc khuùc haùt noùi (singpiel) "Die 
Entfuhrung aus dem Serail" (the Abduction from 
the Seraglio, 1782) ñaõ ñöôïc trình dieãn nhieàu laàn. 
Mozart ñaõ laø nhaïc só döông caàm vaø saùng taùc thaàn 
töôïng cuûa daân chuùng thaønh Vienna, laø moät ngoâi 
sao aâm nhaïc töï do. 
 Phaàn lôùn caùc nhaïc phaåm ñaõ laøm cho danh 
tieáng Mozart trôû neân baát töû, ñeàu ñöôïc saùng taùc vaøo 
khoaûng thôøi gian 10 naêm cuoái vôùi caùch toång hôïp 
toaøn haûo veà nhaïc thöùc vaø veà noäi dung, vôùi nhaïc 
phong vöøa laúng lô, vöøa uyeân baùc, vôùi söï duyeân 
daùng vaø ñam meâ trong chieàu saâu cuûa nhaïc caûm vaø 
Mozart ñaõ vieát taát caû caùc theå loaïi aâm nhaïc. 
 Caùc aûnh höôûng chính ñoái vôùi Mozart vaøo thôøi 
kyø naøy vaãn laø ñöôøng neùt aâm nhaïc cuûa Haydn vaø 
söï khaùm phaù cuûa chaøng nhaïc só veà aâm nhaïc cuûa 

J.S. Bach. Thôøi ñoù baù töôùc Gottfried van Swieten 
laø ñaïi söù cuûa nöôùc Aùo taïi Berlin. Vò baù töôùc naøy 
ñaõ laø thuû thö vieän cuûa vöông trieàu vaø laïi laø moät 
ngöôøi ñam meâ aâm nhaïc. Taïi nhaø cuûa baù töôùc Van 
Swieten, Mozart ñöôïc laøm quen vôùi caùc taäp nhaïc 
cuûa Bach trong ñoù coù taäp "Art of Fugue, the Well-
Tempered Clavier" (Ngheä thuaät cuûa Taåu Khuùc 
duøng cho ñaøn döông caàm), moät soá caùc soânaùt vaø 
caùc nhaïc phaåm khaùc. Aûnh höôûng cuûa aâm nhaïc 
Bach ñaõ ñöôïc löu daáu trong caùc taùc phaåm veà sau 
cuûa Mozart, chaúng haïn nhö trong baûn soânaùt cuoái 
cuøng daønh cho döông caàm, K.576, hay baèng nhaïc 
tính trang troïng trong nhaïc phaåm "Caây Saùo Thaàn" 
(the Magic Flute) vaø nhaïc leã Caàu Hoàn Requiem. 
 Trong soá caùc nhaïc baûn ñoäc taáu döông caàm 
cuûa thôøi kyø Vienna, quan troïng nhaát laø baûn 
Fantasia vaø Soânaùt cung Ñoâ thöù (Sonata in C 
minor, K.475 vaø K.457). Nhaïc phaåm Fantasia ñaõ 
coù caùc giai ñieäu vaø chuyeån cung (modulations) ñi 
tröôùc Schubert trong khi baûn Soânaùt keå treân ñaõ laø 
maãu möïc cuûa nhaïc baûn Sonate Patheùtique cuûa 
Beethoven. 
 Mozart coøn vieát caùc nhaïc phaåm daønh cho 2 
ñaøn döông caàm (K.448, 1781), caùc soânaùt 4 tay 
(K.497, 1786), nhaïc thính phoøng, soânaùt vó caàm 
cung La tröôûng (K.526), nhaïc hoøa taáu 3 ñaøn daây 
(String Trio K.563), nhaïc hoøa taáu 5 keøn Clarinet 
(the Clarinet Quintet, K.581)… Trong 6 "Haydn 
Quartets" (nhaïc hoøa taáu 4 ñaøn), Mozart ñaõ theå 
hieän khaû naêng tröôûng thaønh cuûa mình trong vieäc 
haáp thuï tinh tuùy aâm nhaïc cuûa Haydn maø khoâng 
phaûi laø moät ngöôøi baét chöôùc vuïng veà. 
 Vôùi nhaïc kòch "Ñaùm Cöôùi cuûa Figaro" vieát 
naêm 1786 duøng lôøi nhaïc (libretto) cuûa Lorenzo da 
Ponte, Mozart ñaõ leân tôùi toät ñænh cuûa taøi soaïn nhaïc, 
vôùi neùt nhaïc vöøa trong saùng, vöøa duyeân daùng. 
 
4/ Caùc nhaïc phaåm chính cuûa Wolfgang A. Mozart. 
 Caùc nhaïc phaåm duøng cho daøn nhaïc 
(orchestral music) cuûa Mozart goàm hôn 40 baûn 
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 17 baûn soânaùt döông caàm vaø baûn Fantasia 
(K.475, 1785). Ngoaøi ra coøn coù caùc baûn nhaïc haùt 
theá tuïc (secular vocal music). 

giao höôûng (symphonies), chaúng haïn nhö caùc baûn coù 
teân laø Haffner soá 35, Linz soá 36, Prague soá 38, 
Jupiter soá 39, 40 vaø 41, caùc daï khuùc (serenade) nhö 
Daï Khuùc Nhoû (Eine Kleine Nachtmusik, 1787), caùc 
haønh khuùc (marches) vaø vuõ khuùc (dances). 

 Vaøo thôøi ñaïi cuûa Wolfgang A. Mozart, soá 
löôïng caùc nhaïc cuï cuûa daøn nhaïc giao höôûng coøn 
bò giôùi haïn vaø caùc nhaïc só thôøi ñoù coù phong caùch 
trình dieãn aâm nhaïc khaùc vôùi ngaøy nay. AÂm nhaïc 
cuûa Mozart chöa ñöôïc giôùi haâm moä hieåu roõ vaøo 
theá kyû 19, cho tôùi sau Theá Chieán Thöù Nhaát, caùc 
nhaïc só vaø caùc nhaø nghieân cöùu aâm nhaïc môùi tìm 
hieåu laïi thieân taøi Mozart vaø Wolfgang Amadeus 
Mozart ñöôïc coi laø nhaïc só coù thieân phuù nhaát, 
hoaøn haûo nhaát maø Theá Giôùi ñöôïc bieát tôùi./.   

 Caùc concerto goàm 5 baûn daønh cho vó caàm, 27 
baûn daønh cho döông caàm vaø caùc baûn nhaïc khaùc 
duøng cho caùc loaïi keøn, saùo vaø thuï caàm (harp). 
 Caùc nhaïc kòch (operas) goàm Idomeneo (1781), 
die Entfuhrung aus dem Serail (1782), Ñaùm Cöôùi 
cuûa Figaro (1786), Don Giovanni (1787), Cosi fan 
tutte (1790) vaø Caây Saùo Thaàn (1791). 
 Nhaïc ñoàng ca (choral music) goàm 18 nhaïc leã, 
baûn Caàu Hoàn Requiem K.626 (dang dôû- 1791). 
Nhaïc thính phoøng goàm 23 baûn hoøa taáu 4 ñaøn daây, 
caùc trio, quintet, soânaùt… 

 
PHAÏM VAÊN TUAÁN 

(Virginia)     
   



 

 JJEE  CCHHAANNTTEE  AAVVEECC  TTOOII  
LLIIBBEERRTTÉÉ  

  
Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté 
Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine 
Quand tu trembles, je prie pour toi liberté 

Dans la joie ou les larmes, je t'aime 
 

Souviens-toi des jours de ta misère 
Mon pays, tes bateaux étaient tes galères 

Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté 
Et quand tu es absente, j'espère 

 
Qui es-tu? Religion ou bien réalité 

Une idée de révolutionnaire 
Moi je crois que tu es la seule vérité 

La noblesse de notre humanité 
 

Je comprends qu'on meure pour te défendre 
Que l'on passe sa vie à t'attendre 

Quand tu chantes, je chante avec toi liberté 
Dans la joie ou les larmes, je t'aime 

 
Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix 

Le chemin de l'histoire nous conduira vers toi 
Liberté, liberté… 

 

GG..  VVEERRDDII  
**  
  

TTÔÔII  HHÁÁTT  CCÙÙNNGG  BBẠẠNN,,    
TTỰỰ  DDOO  ƠƠII  !!  

 
Tự Do ơi! Bạn mến yêu 

Khi mà bạn hát, tôi theo hát cùng, 
Khi mà bạn khóc não nùng 

Niềm đau của bạn tôi chung lệ sầu, 
Khi mà bạn bị đảo chao 

Tôi cầu cho bạn được mau tốt lành, 
Tôi yêu quý bạn chân thành 

Dù trong hoan lạc hay quanh lệ trào. 
 

Bạn nhớ chăng những ngày nào 
Bạn lâm vào cảnh khổ đau ngập tràn 

Thời quê tôi cũng lầm than 
Đồng thuyền ta chịu chung phần bi ai, 

Khi bạn hát, Tự Do ơi  
Tôi cùng hoan hỉ vang lời đồng ca 

Và khi bóng bạn nhạt nhòa 
Thời tôi hy vọng xót xa miệt mài. 

 
Hỡi Tự Do bạn là ai? 

Bạn là tôn giáo ở nơi chốn này  
Hay là thực tại nơi đây 

Tư duy cách mạng vần xoay lòng người, 
Riêng tôi tin tưởng mãi thôi 

Bạn là chân lý tuyệt vời độc tôn 
Mãi thanh cao, mãi trường tồn 

Đỉnh cao hy vọng của nhân loại mình, 
 

Tôi thường thông hiểu tận tình 
Có người mạng sống hy sinh chẳng màng 

Mong bảo vệ bạn an toàn 
Tự Do yêu quý vô vàn thiết thân, 
Có người suốt quãng đường trần 

Mãi mong chờ bạn âm thầm khôn nguôi, 
Khi bạn hát, Tự Do ơi! 

Tôi luôn cùng bạn cất lời hoan ca 
Dù trong vui thú thăng hoa 

Hay qua dòng lệ chan hoà đắng cay, 
Lòng tôi ấp ủ lâu nay 

Tình yêu quý bạn đắm say một đời. 
 

Bài ca hy vọng khắp nơi 
Đều ghi tên bạn với lời thiết tha 

Mang tiếng nói bạn vang xa, 
Con đường lịch sử mở ra rạng ngời 

Dẫn đường chỉ lối chúng tôi 
Hướng về phía bạn, chân trời đẹp tươi 

Tự Do ơi! Tự Do ơi!... 
 

TTââmm  MMiinnhh    
NNGGÔÔ  TTẰẰNNGG  GGIIAAOO  

(Phóng tác nhân ngày 30/4/2009) 
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