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GAËP GÔÕ  

HOÏC GIAÛ TRAÀN BÍCH SAN 
 

aâu ñoù treân caùc taïp san ôû haûi ngoaïi, 
tröôùc naêm 1988, hình nhö toâi coù gaëp 
caùi teân Traàn Bích San. Toâi chæ daùm 

noùi hình nhö thoâi vì toâi chæ nhôù mang 
maùng, ñaàu oùc toâi vaøo löùa tuoåi thöù ba cuûa 
ñôøi ngöôøi chaúng nhöõng nhö taám göông môø 
söông aåm ñuïc maø coøn laûng vaûng vaøi ba 
ñôït khoùi mô maøng.  Caùi buùt hieäu Traàn 
Bích San deã laøm chuùng ta 
laån loän vôùi caùi teân Traàn 
Troïng San (dòch giaû thô vaøo 
hai trieàu ñaïi Ñöôøng, Toáng) 
vaø caùi teân Traàn Bích Lan 
(teân cuùng côm cuûa nhaø thô 
Nguyeân Sa).  Nhöng caùi teân 
Traàn Bích San laïi ñeïp hôn, 
döïng trong taâm töôûng ngöôøi 
chuoäng vaên hoùa moät hình 
aûnh uy nghi cuûa moät daõy 
nuùi xanh bieác traûi daøi theo 
moät vaïch uoán eùo tröôùc taàm 
maét cuûa khaùch du lòch nhö 
con roàng tröôøn mình di 
chuyeån. 

Daõy nuùi aáy vaøo luùc bình mình coù saéc 
bieác, nhöng khi naéng leân cao laïi coù maøu 
lam, saéc thuùy döôùi voøm trôøi giaêng maéc 
maây hoàng.  Vaø laïi nöõa, San vaø Sôn cuøng 
moät nghóa, nhöng ngöôøi Baéc goïi laø Sôn.  
Bích Sôn laø teân hôïp vôùi phuï nöõ, ñoïc leân 
chuùng ta coù theå möôøng töôïng moät giai 
nhaân cao sang thanh thoaùt.  Ví duï nhö nöõ 
ngheä só saân khaáu caûi löông Bích Sôn.  

Coøn Bích San laø tieáng do ngöôøi Nam goïi 
laïi hôïp vôùi caùc ñaáng tu mi nam töû, ñoïc 
leân laø chuùng ta nhö thaáy hieän leân trong 
vuøng trôøi töôûng töôïng moät maãu ngheä só 
thô moäng ngay.  Nhöng töø khi coäng taùc 
vôùi Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm, toâi 
môùi chính thöùc ñoïc caùc baøi bieân khaûo veà 
vaên hoùa cuûa Traàn Bích San. Vieát bieân 

khaûo veà vaên hoùa, ai ñoù phaûi 
töø 50 tuoåi trôû leân môùi thaønh 
hình nhöõng taùc phaåm saéc 
beùn vì ñaàu oùc ñöông söï vaøo 
löùa tuoåi ñoù ñaõ chín muøi kinh 
nghieäm vaø phong phuù kieán 
thöùc.  Ngaønh vaên hoùa vaên 
hoïc Vieät Nam ôû haûi ngoaïi 
cuõng khoâng coù nhieàu hoïc 
giaû. Ñaïi khaùi coù Höông 
Giang Thaùi Vaên Kieåm, Baùc 
Só Traàn Vaên Tích, Giaùo Sö 
Leâ Höõu Muïc, Giaùo Sö 
Nguyeãn Ngoïc Bích, Nöõ Só 
Nguyeãn Thò Chaân Quyønh, 

caùc anh Minh Vaên, Nguyeãn Cuùc vaø Traàn 
Bích San. Vaø neáu toâi khoâng laàm Traàn 
Bích San treû tuoåi nhaát, nhöng vieäc tra 
cöùu, söu taàm cuûa anh raát thaän troïng, raát 
kyõ löôõng. Cho neân baøi vôû trong quyeån 
Vaên Khaûo cuûa anh cuøng moät soá baøi vôû 
khaùc cuõng cuûa anh ñaêng treân Tam Caù 
Nguyeät San Coû Thôm (chöa in thaønh taäp) 
raát chính xaùc.  Taát caû nhöõng gì do anh 
vieát coù theå gaây nieàm tin caäy trong saùng, 

Ñ 
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khoâng thaáp thoaùng moät boùng maây ngôø 
vöïc cho nhöõng ai tha thieát vôùi ngaønh vaên 
hoùa vaø phong tuïc coå truyeàn cuûa nöôùc nhaø. 

Sau Teát naêm Taân Tî 2001 vaøi hoâm, 
nhoùm Coû Thôm toå chöùc buoåi ra maét saùch 
cho ba taùc giaû Traàn Bích San vôùi quyeån 
Vaên Khaûo, Löu Nguyeãn Ñaït vôùi quyeån 
Vaên Luaäân, Hoà Tröôøng An vôùi quyeån Taùc 
Phaåm Ñeïp Cuûa Baïn taïi Virginia. Dòp naøy, 
toâi môùi gaëp hoïc giaû Traàn Bích San tröôùc 
ngaøy ra maét saùch moät hoâm. Trôøi ñaát vuøng 
Ñoâng Baéc treân ñaát nöôùc Hôïp Chuùng Quoác 
haõy coøn trong tieát maïnh ñoâng. Nhöõng beå 
nöôùc trong saân moïi nhaø ñeàu ñoâng cöùng 
thaønh ñaù.  Sau böõa côm toái taïi Tieäm 
Saigon House vôùi anh chò Ñaït vaø Haïnh, 
toâi veà naèm mô moäng quaøng xieâng treân 
chieác tröôøng kyû trong phoøng khaùnh tieát 
cuûa anh Ñaït, maét nhìn ngoïn löûa tuôi hoàng 
nhaûy muùa trong loø söôûi, toûa hôi aám aùp 
cuûa caên beáp thuôû naøo treân queâ höông ñaát 
nöôùc. Giöõa luùc ñoù thì anh Traàn Bích San 
vaø moät ngöôøi baïn tôùi. Anh cho bieát anh 
vöøa töø New Orleans, töùc laø vöøa taïm boû 
vuøng nhieät ñôùi ñeå chuoài mình vaøo vuøng 
giaù laïnh Mieàn Ñoâng Baéc Hoa Kyø.  Ñôïi 
cho caâu chuyeän caàn thieát giöõa anh Ñaït vaø 
anh ñoåi trao chaám döùt, toâi môùi gôïi chuyeän 
vôùi anh.  Toâi khoâng nhôù roõ caû hai môû ñaàu 
veà vaán ñeà gì vaø keát thuùc baèng vaán ñeà gì. 
Toâi chæ nhôù mang maùng laø nhöõng caâu 
chuyeän veà vaên hoïc ñuôïc döïa treân nhöõng 
giai thoaïi vui vui.  Anh aên maëc töôm taát 
vôùi y phuïc ngöï haøn maøu saäm.  Khi côûi aùo 
pardessus ra, anh vaãn coøn khoaùc chieác 
pull over xaùm.  Anh maäp maïp, nhöng ñoù 
laø caùi phì myõ raén chaéc, chöù khoâng phaûi 
caùi maäp vôùi da thòt beäu nhaõo, buøng nhuøng 
nhö ña soá ngöôøi Myõ baûn xöù cuøng löùa tuoåi 
vôùi anh.  Anh  töôi hôn hôùn nhö caây döøa, 

caây chuoái  mieàn phuø sa Soâng Cöûu Long 
vöøa troå löôït traùi ñaàu.  Thaàn thaùi anh saùng 
maùt.  Khuoân maët anh tuôi tænh nhö keû vöøa 
ñi daïo vaøo buoåi saùng muøa xuaân nôi coû noäi 
hoa ngaøn, ñöôïc hít thôû baàu thanh khí thaám 
maùt hôi söông.  Anh aên maëc töôm taát bao 
nhieâu thì toâi aên maëc xoác xeách, loâi thoâi 
baáy nhieâu.  Nhìn anh, ngöôøi ñoái dieän nhö 
laây caùi saûng khoaùi, caùi aám aùp cuûa moät theå 
chaát khoûe maïnh vaø töôi ngoàn ngoän.  Ñaây 
laø moät maãu ngöôøi hôi ñaãy voùc mình ñeå  loà 
loà veû ñöôøng beä gaàn löùa tuoåi luïc tuaàn, 
nhöng vaãn giöõ ñöôïc thaân voùc goïn gaøng, 
cöû chæ nhanh nheïn, daùng ñöùng vaø ñieäu 
ngoài deûo dai.  Trong buoåi ra maét saùch, 
anh dieãn thuyeát hôi ngaén nhöng ñaày ñuû 
vaø anh baûo raèng anh chæ sôï mình noùi daøi, 
noùi dai, noùi dôû.  Lôøi noùi anh chaäm raõi, töø 
toán, oân hoøa, nuï cöôøi aám aùp nôû thöôøng tröïc 
treân caëp moâi töôi.  Chieàu hoâm ñoù, khi 
buoåi ra maét saùch chaám döùt, tröôùc khi trôû 
veà Louisiana, Traàn Bích San coù gheù thaêm 
vôï choàng anh Löu Nguyeãn Ñaït.  Toâi 
khoâng nhôù roõ khi anh Ñaït nhaéc veà ñieàu gì 
thì Traàn Bích San tieáp lôøi: “Theo toâi, 
chuùng mình ra maét saùch nhö theá naøy keå 
nhö thaønh coâng roài.”  Gioïng anh moûng 
nheï vaø eâm aùi, aùnh maét thoâng caûm.  Roài 
anh laïi noùi tieáp vôùi toâi: “Hoâm nay, Baø 
Giaø Traàu aên noùi nghieâm trang ñöùng ñaén 
quaù.  Ai cuõng tuôûng moät khi ñaêng ñaøn, baø 
giôû gioïng baø giaø traàu cuøng caùch traøo loäng 
mieàn Nam ra cho caùc quan khaùch cöôøi 
saëc suïa moät traän thoûa thueâ.  Nhöng ngôø 
ñaâu baø laïi ñoïc baøi dieãn vaên vieát saün.”  
Ñieàu naøy, khoâng phaûi chæ coù Traàn Bích 
San nhaän xeùt nhö theá.  Hoâm ñoù, khi toâi 
rôøi dieãn ñaøn thì cuõng coù vaøi baø khoâng 
baèng loøng.  Hoï baûo ñaïi khaùi nhö theá 
naøy:”OÂng An ôi, hoâm nay oâng dieãn thuyeát 
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dôû quaù, nhaït nhö nöôùc oác, nhö côm nguoäi. 
OÂng ñoïc dieãn vaên baèng gioïng yeáu xìu nhö 
bò huït hôi, oâng ñoïc laáy coù cho mau xong.  
Sao oâng khoâng hí loäng nhö maáy laàn ñaêng 
ñaøn tröôùc? Chaùn ôi laø chaùn!”   

Heø naêm 2003, Traàn Bích San cuøng 
Löu Nguyeãn Ñaït qua Paris dieãn thuyeát.  
Ñoàng thôøi anh chò Nguyeãn Höõu Nhaät vaø 
Nguyeãn Thò Vinh cuõng töø Na Uy qua.  Hoï 
möôùn phoøng taïi Khu Tolbiac thuoäc Quaän 
13 Kinh Ñoâ AÙnh Saùng Paris ôû cho thoaûi 
maùi.  Caû boán ñeàu chinh phuïc chính giôùi 
laãn vaên giôùi cuûa coäng ñoàng Vieät Nam ôû 
Paris noùi rieâng, ôû Nöôùc Phaùp noùi chung ôû 
ngheâ thuaät dieãn thuyeát.  Khi caû boán ñaêng 
ñaøn taïi hoäi tröôøng F.I.A.T, Hoïa Só Leâ Taøi 
Ñieån cuøng chò Vuõ Lan Phöông vaø toâi ruû 
nhau ñeán nghe. Ñeà taøi Löu Nguyeãn Ñaït 
nhaèm giôùi thieäu Taïp San Tö Töôûng Vieät 
do anh chuû tröông loàng trong vaên hoùa 
truyeàn thoáng daân toäc.  Ñeà taøi cuûa chò 
Nguyeãn Thò Vinh noùi veà thaân phaän ngöôøi 
phuï nöõ Vieät Nam traûi qua bao soùng lôùp 
pheá höng cuûa lòch söû.  Ñeà taøi cuûa Nguyeãn 
Höõu Nhaät laø giôùi thieäu thi taäp song ngöõ 
Phaùp vaø Vieät phoûng theo chuøm thô 
Cantique des Cantiques cuûa Vua Salomon 
(1).  Rieâng Traàn Bích San noùi veà moân 
khaéc chöõ Nho laãn chöõ Noâm vaøo baûn goã 
thôøi xöa trong coâng vieäc in saùch.  Theo 
thoùi quen coá höõu, anh khoâng daøi doøng.  
Anh nhaém vaøo nhöõng ñieåm chính yeáu cuûa 
ñeà taøi ñeå roùt vaøo tai khaùch döï thính nhöõng 
kieán thöùc maø anh ñaõ thu thaäp ñöôïc.  Anh 
khoâng voøng quanh mieäâng baùt, mieäng boàn, 
mieäng chaäu maø cöù xoâng xaùo thaúng thöøng 
vaøo vaán ñeà maø anh muoán giaûi baøy.  Anh 
laøm toâi coù caûm töôûng anh nhö moät xaï thuû 
baén ngay vaøo hoàng taâm cuûa caùi bia baèng 
nhöõng muõi teân chính xaùc. Lôøi noùi cuûa anh 

ñôn giaûn.  Gioïng anh eâm nheï nhö tieáng 
nöôùc traø roùt vaøo cheùn traùng men baïch 
ngoïc.  Anh khoâng nhaán gioïng thaùi quaù ôû 
choã naøy, cuõng khoâng môn trôùn ôû choã 
khaùc.  Vaäy maø anh vaãn chinh phuïc khaùn 
thính giaû moät caùch kyø dieäu.  Sau khi anh 
chaám döùt phaàn dieãn thuyeát, chò Vuõ Lan 
Phöông ruû toâi ñeân daõy baøn baùn saùch ñeå 
chaøo anh, noùi leân söï thích thuù veà baøi dieãn 
thuyeát.  Chò Vuõ Lan Phöông ngoû lôøi caùm 
ôn anh veà quyeån Vaên Khaûo cuûa anh ñaõ 
trang taëng vaøo ñaàu naêm 2001.  Trong thôøi 
gian anh coøn ôû Paris, chò Vuõ Lan Phöông 
môøi ñoâi uyeân öông Nhaät vaø Vinh cuøng hai 
anh Löu, Traàn duøng côm ôû nhaø haøng Beán 
Tre, ñi uoáng caø pheâ vaøo moät toái ôû Khu 
Montmartre, nôi maø caùc danh hoïa laãy 
löøng quoác teá ñaõ töøng khôûi nghieäp vaø ñaõ 
töøng sinh soáng.  Vaø cuõng nôi ñoù, coøn coù 
ngoâi moä cuûa Traø Hoa Nöõ (2), moät baäc 
danh kyõ saéc nöôùc höông trôøi döôùi Trieàu 
Ñaïi Vua Louis Philippe.  Tuaàn sau, chò 
Phuøng Thò Haïnh qua Phaùp ñeå gaëp maët 
choàng.  Nöõ Ngheä Só Bích Thuaän lieàn môøi 
caû naêm ngöôøi vieãn khaùch tôùi vieáng Paris 
cuøng chò Vuõ Lan Phöông ñeán tö thaát cuûa 
chò duøng côm tröa.  Böõa aên raát thònh soaïn 
vaø raát quoác tuùy quoác hoàn: moùn baùnh ñuùc 
aên caëp vôùi ñaäu raùn vaø chaám töông Cöï Ñaø, 
moùn giaû caày, moùn thòt ñoâng aên caëp vôùi 
döa chua cuøng vaøi moùn phoå thoâng khaùc.  
Ñieàu ñaùng keå nhaát ñoái vôùi toâi laø chuyeán 
hai anh Löu Nguyeãn Ñaït vaø Traàn Bích 
San ñaùp xe löûa ñi Troyes ñeå thaêm Coå 
Nguyeät Ñöôøng.  Caû hai tôùi Troyes thì ñaõ 
5 giôø chieàu.  Nhöng vaøo muøa heø, trôøi laâu 
toái.  Hoaøng hoân luoân keùo daøi gaàn tôùi nöûa 
ñeâm.  Ngoaøi bao lôn, nhöõng khoùm hoa 
phong löõ thaûo maøu hoàng ñaøo, maøu hoàng 
phaán, maøu raùng chieàu nôû luùn phuùn vaø keát 
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töøng chuøm, loäng laãy moät caùch naùo nhieät, 
khoâng baèng aâm thanh maø baèng maøu saéc.  
Sau böõa aên chieàu, chuùng toâi ñeán Thaønh 
Phoá La Chapelle Saint Luc phuï caän vôùi 
Thaønh Phoá Troyes ñeå vieáng tö thaát cuûa 
Vuõ Thaùi Hoøa.  Chuùng toâi ñöôïc dòp thöôûng 
ngoaïn nhöõng böùc tranh maøu saéc noàng naøn 
hay noùng boûng treo nhan nhaûn treân vaùch.  
Sau khi chuùng toâi duøng xong traø baùnh, 
nhaø hoïa só hoï Vuõ coøn cho chuùng toâi xem 
nhöõng böùc chì than cuûa ñöông söï.  Toaøn 
laø nhöõng hình veõ caùc kieàu nöõ ngöôøi Phaùp 
khoûa thaân.  Maõi tôùi gaàn 1 giôø saùng, toâi 
môùi coù theå ñöa hai chaøng vieãn khaùch Löu, 
Traàn veà caùi appartement thöù hai cuûa 
rieâng toâi, caùch Coå Nguyeät Ñöôøng chöøng 
hôn 5 phuùt ñi boä.  Ñoù laø Hieån Vaân Caùc.  
ÔÛ ñaây, vaøo moãi chieàu Heø taïnh raùo vaø röïc 
rôõ, toâi coù theå ngaém qua cöûa göông vaït raãy 
troàng rau cuûa oâng haøng xoùm.  Nôi cuoái 
goùc raãy coù caây lieãu Quan AÂm (tamaris) 
gioáng nhö loaïi thuøy döông, nhöng thaáp 
hôn, laïi coù ñôm nhöõng chuøm hoa maøu 
höôøng töôi luùn phuùn nhö chuøm phaùo 
boâng.  Taïi Hieån Vaân Caùc, Traàn Bích San 
daïy cho anh Löu Nguyeãn Ñaït vaø Coå 
Nguyeät Ñöôøng chuû nhaân naêm moùn khí 
coâng Taây Taïng ñeå giöõ gìn söùc khoûe.  Anh 
chæ thaät caên keû ñeå cho caû hai thuoäc naêm 
loøng môùi thoâi.  Nhöng tieác thay, khi anh 
veà Louisiana, toâi bò caûm maïo phong 
söông daây döa tôùi ba tuaàn neân boû pheá 
coâng vieäc luyeän taäp moân khí coâng naøy vaø 
roài queân heát nhöõng chi tieát maø Traàn Bích 
San ñaõ chæ daïy.  Tieác oâi laø tieác! Neáu 
trong luùc côn bònh ñang hoaønh haønh thaân 
theå, toâi luyeän moân khí coâng kia thì côn 
bònh ñaâu coù theå keùo daøi suoát ba tuaàn. 

Vaøo cuoái ñoâng 2005, Traàn Bích San coù 
ñeà nghò mua cho toâi moät veù maùy bay khöù 

hoài ñeå toâi sang thaêm cho bieát New 
Orleans, nôi anh hieän cö nguï.  Toâi voán 
löôøi di chuyeån vaø chaúng maáy thích du lòch 
neân kieám 1001 caùi côù ñeå töø choái, duø toâi 
nghe ñoàn con Soâng Mississippi ñeïp khoâng 
thua hai nhaùnh Tieàn Giang vaø Haäu Giang 
cuûa con Soâng Cöûu Long khi chaûy qua 
vuøng ñaát Nam Kyø truø phuù xöù sôû chuùng ta. 
Nhöng toâi laïi coøn nghe khí haäu ôû ñoù vöøa 
aåm thaáp vöøa noùng nhö trong caùi loø Baùt 
Quaùi ñeå Thaùi Thöôïng Laõo Quaân luyeän 
linh ñan, neân toâi caøng ngaïi nguøng hôn.  
Duø sao ñi nöõa, toâi vaãn hy voïng gaëp laïi 
Hoïc Giaû Traàn Bích San.  Nhöõng kyû nieäm 
hai laàn gaëp gôõ anh vaãn coøn roõ neùt maõi 
trong kyù öùc cuûa toâi nhö daõy nuùi xanh tuy 
söøng söõng ôû xa, nhöng khaùch nhaøn du vaãn 
thaáy noù gaàn guõi nhö taám bình phong hieän 
tröôùc maét. 

 
HOÀ TRÖÔØNG AN 

(France) 
 

(1) Theo toâi hieåu cantique coù nghóa laø 
Nhaõ Ca hay Dieãm Tình Ca.  Nhöng 
Nguyeãn Höõu Nhaät choïn caùi töïa laø Chí 
Toân Ca. Anh Nhaät taùi taïo lôøi thô baèng 
tieáng Vieät, anh Nguyeãn Taán Phöôùc 
chuyeån ngöõ baèng tieáng Phaùp.  

 
2) Teân cuùng côm cuûa Traø Hoa Nöõ laø 

Alphosine Duplessis, nhöng khi ñi vaøo 
giôùi aên chôi laïi ñoåi teân laø Marie 
Plessis cho bôùt queâ. Khi ñöa naøng vaøo 
quyeån tieåu thuyeát ñaãm leä La Dame 
Aux Cameùlias, nhaø vaên Alexandre 
Dumas Fils ñoåi teân naøng laø Marguerite 
Gautier.   
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Victor Hugo (1802-1885), 
chứng nhân thời đại & chính khách của tự do* 

 

Lê Mộng Nguyên 
(Paris) 
 

 
 
Victor Hugo (sinh ngày 26 tháng 2 năm 
1802) trước hết là một nhà văn, một nhà 
thơ, với cây bút của mình, muốn ảnh 
hưởng đến nhà cầm quyền, hơn là đấu 
tranh để nắm chính quyền. Song dù muốn 
dù không ông đã thành đạt trong cả hai 
lãnh vực. Khác hẳn với những kẻ « trí 
thức » mà Maurice Barrès cáo giác lúc bấy 
giờ, Victor Hugo không chịu an phận trong 
một lâu đài văn chương, xuất sắc và man 
mác, hoặc đưa ra vài ý kiến thoáng qua… 
Ông đã không ngần ngại thử thách phổ 
thông đầu phiếu mà ông là người đắc cử, 

tái cử vẻ vang  vào Thượng Nghị Viện Đệ 
Tam Cộng Hòa Pháp (Sénat de la 
Troisième République) với tư cách nguyên 
lão viên (sénateur) quận huyện Seine 
(département de la Seine) từ tháng 1-1876 
cho đến lúc ông tạ thế ngày 22 tháng 5-
1885, hưởng thọ 83 tuổi. Ngày lễ Quốc 
Tang : quần chúng đông đảo đi theo quan 
tài của Victor Hugo tới điện Panthéon là nơi 
an nghỉ cuối cùng của nhà đại thi văn hào : 
AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE 
RECONNAISSANTE (Đối Với Vĩ Nhân Tổ 
Quốc Tri Ân). 
 
Thượng Nghị Viện thủ phủ tại Lâu đài 
Luxembourg nằm trong vườn hoa cùng tên, 
có tiếng đẹp nhất và thơ mộng nhất nước 
Pháp. Trên những con đường nhỏ quanh 
co, người du khách với nhiều tưởng tượng 
sẽ thấy bóng dáng Marius de Pontmercy 
rình đợi Cosette dạo chơi bên cạnh cha kết 
nghĩa Jean Valjean là những nhân vật 
trong tiểu thuyết nổi tiếng « Les 
Misérables » (Những kẻ khốn cùng) của 
Victor Hugo, xuất bản năm 1862 «  Depuis 
plus d’un an, Marius remarquait dans une 
allée déserte du Luxembourg, l’allée qui 
longe la Pépinière, un homme et une toute 
jeune fille presque toujours assis côte à 
côte sur le même banc à l’extrémité la plus 
solitaire de l’allée, du côté de la rue de 
l’Ouest» - hiện giờ Rue d’Assas (Troisième 
partie, livre VI, chapitre 1). Ngày mồng 5 
th.3-1881, Thượng Nghị Viện Pháp hoan 
hô đón chào nồng nhiệt nhà đại thi văn 
hào… Công Báo tường thuật : «  Đúng lúc 
ấy, Victor Hugo bước vào trong phòng nghị 
hội. Tất cả thượng nghị viên bên tả đều 
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đứng dậy vỗ tay. Ông Victor Hugo : Sư tiếp 
đón của TNV thật là quá bất ngờ đối với tôi. 
Tôi không biết làm gì để nói lên nỗi xúc 
động tận cùng. Sự bối rối không tả xiết của 
tôi là một sự biết ơn. Tôi xin hiến dâng cho 
TNV và tôi xin cảm tạ tất cả nguyên lão 
viên đã cho tôi lòng quí mến và thương 
cảm. Tôi ngồi xuống, cảm xúc sâu đậm (Vỗ 
tay). Ông Chủ tịch : Nhà thiên tài đã dự hội. 
Thượng Nghị Viện đã vỗ tay hoan hô và 
tiếp tục thảo luận (Vỗ tay phía bên tả) ». 
 
Victor Hugo tượng trưng một cuộc đời văn 
hóa và chiến đấu chính trị cho Tự Do dưới 
mọi hình thức trong thế kỷ 19, đánh dấu 
bởi 19 năm đi đày xứ người và chống đối 
Đế Chính Thứ Hai (Second Empire) của 
bạo tàn Louis-Napoléon Bonaparte, một 
cuộc đời hiến cho sứ mệnh phòng thủ nhân 
loại như việc đòi hỏi bãi bỏ án tử hình, biện 
hộ cho quyền phụ nữ và trẻ em : 
« L’homme n’est pas à lui seul l’homme : 
l’homme plus la femme plus l’enfant cette 
créature une et triple, constitue la vraie 
unité de l’unité humaine. Toute 
l’organisation sociale doit découler de là. 
Assurer le droit de l’homme sous cette 
triple forme, tel doit être le but de cette 
providence d’en bas que nous appelons la 
loi » (Actes et Paroles, Depuis l’exil), không 
công nhận sự nghèo khổ :  « … Diệt trừ 
khốn cùng ! Vâng, chuyện ấy có thể làm 
được. Nhà lập pháp và kẻ cầm quyền phải 
luôn luôn lo nghĩ mọi phương cách ; bởi vì 
trong lãnh vực này, lúc nào sự có thể chưa 
thực hiện thì bổn phận của mình không 
được vẹn toàn » (… Détruire la 
misère ! Oui, cela est possible. Les 
législateurs et les gouvernants doivent y 
songer sans cesse ; car, en pareille 
matière, tant que possible n’est pas fait, le 
devoir n’est pas rempli). Victor Hugo ngoài 
ra còn tranh đấu cho phổ thông đầu phiếu 
(kết quả : sắc lệnh 5 th.3-1848 dưới Đệ Nhị 

Cộng Hòa (Seconde République) về phổ 
thông đầu phiếu tối hậu cho phái nam), cho 
trường công vô phí học hiệu (mà Jules 
Ferry sẽ thực hiện năm 1880-1881 dưới Đệ 
Tam Cộng Hòa-Troisième République), cho 
sự thiết lập « Liên Hiệp Chủng Quốc Âu 
Châu » (les États-Unis d’Europe) trong 
tương lai, mà nước Pháp sẽ đóng một vai 
trò gương mẫu, để tiến tới một Cộng Hòa 
Đại Đồng : « Chúng ta đồng tâm hiệp lực 
trong một tư tưởng chung, và hãy cùng với 
tôi kêu lớn : Tự do đại đồng muôn 
năm ! Cộng Hòa Đại Đồng muôn năm ! » 
(Actes et Paroles, Avant l’exil, 2 th.3-1848). 
Victor Hugo là một chính khách, trải qua 
bao nhiêu chiến đấu, mà cũng là một trí 
thức linh quan. Là một người lính chí 
nguyện của Tự Do và Khoan Dung, ông đã 
viết : « Combattre avec l’espoir de pouvoir 
pardonner, c’est là le grand effort et le 
grand rêve de l’exil » (Chiến đấu với hy 
vọng có thể tha thứ, đó là mãnh lực  và 
ước mộng lớn của những ngày sống kiếp 
lưu vong). 
 
Từ ngày bị phóng trục ra khỏi nước Pháp 
do sắc lệnh ngày 9 th.1-1852 của Louis-
Napoléon Bonaparte và trong những năm 
sống lưu lạc nơi đất khách (tại Jersey cho 
đến năm 1855, trước khi dời qua 
Guernesey là những quần đảo thuộc Anh 
Quốc, cho đến năm 1870), nhà chính 
khách Victor Hugo không lúc nào là không 
hướng về cố quận… Và tiếp tục tranh đấu 
cho nước nhà mau thoát khỏi chế độ độc 
tài được thiết lập sau cuộc đảo chính ngày 
2 tháng 12 năm 1851 (Coup d’État du 2 
décembre 1851). Nguyên do cuộc đảo 
chính phải tìm hiểu trong Hiến pháp ban 
hành ngày 4 tháng 11-1848 (Đệ Nhị Cộng 
Hòa) cấm Tổng thống ứng cử một nhiệm kỳ 
thứ hai trong lúc Louis-Napoléon Bonaparte 
(cháu của Napoléon Đệ Nhất) không ngần 
ngại lật đổ chế độ Cộng Hòa đặng phục 
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hưng Đế Chính Thứ Hai (Second Empire) 
năm 1852. Kết cục là rất nhiều nhân vật 
chính trị và trí thức đối lập (trong đó có 
Victor Hugo và Victor Schoelcher) bị đày ra 
khỏi nước. 
 
Tám tháng trước chính biến, Victor Hugo 
đã nói lên sự phẩn nộ của người dân : 
« Cái chính phủ này chỉ có một đặc tính : 
công an hiện diện khắp mọi nơi, công lý 
không thấy nơi nào cả » (Choses vues, 8 
th.4-1851). 24 giờ sau đảo chính : « Một 
người vừa phá bỏ Hiến pháp, xé toan lời 
thề nguyện trước nhân dân, tiêu trừ đạo 
luật, làm chết ngột luật pháp, làm đẫm máu 
Paris, trói chặt nước ta, bội phản Cộng Hòa 
Pháp Quốc » (Un homme vient de briser la 
Constitution, il déchire le serment qu’il avait 
prêté au peuple, supprime la loi, étouffe le 
droit, ensanglante Paris, garrotte la France, 
trahit la République, Proclamation à 
l’armée, ngày 3 tháng 12-1851). Cho nên, 
trong thời gian lưu vong, Victor Hugo liên 
tục chống bạo quyền và chiến đấu cho Tự 
Do, Dân Chủ và Chế Độ Cộng Hòa : « Tự 
do ! Chúng ta hãy cứu vớt tự do ! Tự do sẽ 
cứu vớt tất cả những cái gì còn lại ». Luôn 
luôn cương quyết trong ý chí quật cường : 
« Nếu ngày nào vận rủi muốn trong những 
Hội đoàn và ngay trong cả nước Pháp chỉ 
có mặt một trăm kẻ thiện tâm muốn và bảo 
tồn tự do, tôi sẽ trong số những người ấy ; 
ngày nào chỉ còn mười người, tôi sẽ là một 
trong mười người ấy ; ngày nào chỉ còn 
một người tranh đấu cho tự do mà thôi, 
mình tôi sẽ là người ấy » (Choses vues, 
th.12-1851). Lời tuyên bố của Victor Hugo 
từ chối quyết định đại ân xá của hoàng đế 
Napoléon III,  như sau : « Trung thành với 
giao ước mà tôi đã ký kết với lương tâm, tôi 
sẽ chia xẻ đến tận cùng cái kiếp lưu vong 
của tự do. Ngày nào tự do được hồi phục, 
ngày ấy tôi sẽ trở lại cố hương » (Quand la 
liberté rentrera, je rentrerai). Nhà chính 

khách Hugo thật vậy chỉ trở lại Paris sau 
khi Đế Chính Thứ Hai của Napoléon III sụp 
đổ vì đã thất bại trong trận giao chiến 
Sedan với Phổ-Lỗ-Sĩ (Prusse) và đúng 
ngay lúc quân lực Đức bao vây kinh thành, 
để được chi xẻ nỗi đau đớn và thiếu thốn 
của dân chúng Paris cả quyết không chịu 
đầu hàng. Chính phủ Adolphe Thiers muốn 
cấp tốc lột khí giới đồng bào, làm cho dân 
chúng buộc phải nổi dậy thiết lập Thị Xã Tự 
Trị (Commune autonome de Paris, từ 18 
th.3 đến 28 th.5-1871).  
 
Những đoạn đường chính trị của nhà đại 
thi văn hào đã trải qua thật là xứng đáng, 
thật là hùng hậu : « Từ ngày tôi đạt tuổi tri 
thức, mà cũng là khi tôi bắt đầu tham dự 
vào những biến đổi chính trị hoặc biến 
động xã hội đương thời, sau đây là những 
giai đoạn liên tục hòa hợp với lương tâm 
tôi, trong đó lúc nào tôi cũng luôn tiến bước 
không một ngày thoái bộ - để đạt tới hào 
quang chiếu rạng : 1818, bảo hoàng chủ 
nghĩa ; 1824, bảo hoàng tự do (royaliste 
libéral) ; 1828, tự do xã hội ; 1830, tự do,  
xã hội và dân chủ ; 1849, tự do, xã hội, dân 
chủ và cộng hòa » (Actes et Paroles, 
1850). Sau 1850, Victor Hugo mãi mãi 
trung thành với xác tính của ông là một 
người dân chủ và cộng hòa (Démocrate et 
Républicain). Cuộc đời chính khách của 
Victor Hugo thật lẫy lừng : 1. Dưới chế độ 
Quân chủ Lập hiến Tháng Bảy (Monarchie 
de Juillet 1830-1848) và theo Hiến chương 
14 th.8-1830, cơ quan lập pháp nhà nước 
gồm 2 Viện : Nghị Viện (nhiệm kỳ 5 năm, 
được bầu phiếu dựa trên thuế ngạch) và 
Nguyên lão viện (do vua bổ dụng). Victor 
Hugo được bổ nhiệm Quí Tộc Pháp Quốc 
(Pair de France) do sắc lệnh của vua Louis-
Philippe (từ tháng 4-1845 đến tháng 2-
1848). 2. Dưới Đệ Nhị Cộng Hòa (1848-
1851) và theo Hiến pháp 4 th.11-1848 thiết 
lập một Quốc hội duy nhất (Assemblée 
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nationale unique) gồm các đại biểu đác cử 
phổ thông đầu phiếu trực tiếp với nhiệm kỳ 
3 năm, Victor Hugo được bầu làm đại biểu 
trong Quốc hội (từ th.5-1849 đến th.12-
1851) sau khi đã giữ chức dân biểu trong 
Quốc hội Lập hiến 
(Assemblée constituante) từ 
th.6-1848 đến th.5-1849. 3. 
Dưới Đế ChínhThứ Hai 
(1851-1870-Second Empire) 
và theo Hiến pháp 14 th.1-
1852 thiết lập 2 viện : a) 
Đoàn thể Lập pháp (Corps 
législatif) gồm các nghị viên 
được bầu 6 năm qua phổ 
thông đầu phiếu trực tiếp và 
Thượng Nghị Viện gồm các 
nguyên lão viên được Hoàng 
đế bổ nhiệm vĩnh viễn 
(sénateurs à vie). Victor Hugo 
ở trong đối lập muốn lên 
tiếng kháng cáo cuộc đảo 
chính của Louis-Napoléon 
Bonaparte, nhưng yếu thế 
phải trốn đi ẩn náu tại 
Bruxelles (Bỉ Quốc) ngày 11 
tháng 12 năm 1851. Kế đó, ông bị đuổi ra 
đất Pháp do sắc lệnh 9 th.1-1852 và phải 
sống lưu vong tại đảo Jersey và Guernesey 
(như đã nói trên) cho đến năm 1870. 4. 
Dưới Đệ Tam Cộng Hòa (Troisième 
République 1870-1940), sau một thời kỳ 
trung gian 1871-1875 (một Quốc hội duy 
nhất  do phổ thông đầu phiếu trực tiếp, 
đóng đô tạm thời tại Bordeaux và kế đó tại 
Versailles),  Hiến pháp 1875 của ĐTCH 
chính thức  thiết lập 2 Viện : Hạ Nghị Viện 
được bầu 4 năm qua phổ thông đầu phiếu 
trực tiếp và Thượng Nghị Viện gồm các 
nguyên lão viên (sénateurs) được bầu 9 
năm qua phổ thông đầu phiếu gián tiếp 
(suffrage universel indirect) bởi một hội 
đoàn gồm chủ yếu các đại diện của thôn 
xã. Sau khi được bầu vào Quốc hội từ th.2-

1871 cho đến lúc từ chức ngày 8 th.3-1871 
và thất cử trong vụ bầu ngày 7 th.1-1872, 
Victor Hugo được đắc cử và tái cử nguyên 
lão viên đại diện quận huyện Seine 
(département de la Seine), từ tháng 1-1876 

cho đến lúc ông tạ thế ngày 
22 tháng 5 năm 1885.    
 
Để kỷ niệm 200 năm ngày 
sinh nhật của Victor Hugo 
(1802-2002), Nguyên lão 
Pháp Quốc  1845-1848 và 
Thượng Nghị Viên Đệ Tam 
Cộng Hòa 1876-1885, tại 
Palais du Luxembourg có tổ 
chức trong hai ngày thứ sáu 
15 và thứ bảy 16 tháng 11-
2002 những cuộc hội đàm 
về  Victor Hugo qua hai chủ 
đề : « Sự đi đày và Khoan 
dung » (L’exil et la 
Tolérance). Trước đó, 
Thượng Nghị Viện đã, trong 
một buổi họp trọng thể ngày 
26 th.2-2002, làm lễ tôn 
kính và biết ơn đối với nhà 

đại thi văn hào và chính khách của thế kỷ 
19 và ông Chủ tịchTNV Christian Poncelet 
đã điều dẫn một phái đoàn đi viếng thăm 
hai đảo Jersey và Guernesey là những nơi 
lưu đày của Victor Hugo. Cuộc đời văn 
chương và chính trị của tác giả « Những kẻ 
khốn cùng » thật đáng làm gương mẫu cho 
trí thức văn nghệ sĩ chúng ta hiện sống 
kiếp lang thang : Bao giờ anh trở lại quê 
hương ? 
                                                                       
Lê Mộng Nguyên  
(Paris) 
  
*Thuyết trình trong  Chiều Đầu Xuân tại 
Montrouge, ngày thứ bảy 27 tháng 3 năm 
201 do Câu Lạc Bộ Văn Hóa Paris tổ chức.      
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Thành PhOÁ Konstanz,  
Ngày Vui Qua Mau 

 

Vuõ Nam 
 

háng 10 năm 1981, chúng tôi khoảng 
ba mươi người, từ trại chuyển tiếp 

Göppingen về trại tị nạn „Meßhotel“ ở 
thành phố Konstanz. Thành phố nằm trên 
bờ hồ rộng lớn Bodensee, ráp gianh với 
vùng đất sương mù Thụy Sĩ. 
 Để chuẩn bị tình thần cho người Việt tị 
nạn sẽ về Konstanz, ông trưởng trại 
Göppingen nói sơ qua cho biết Konstanz là 
một thành phố du lịch nổi tiếng ở miền nam 
nước Đức, nhờ cái hồ rộng lớn có tên là 
Bodensee. Nghe ông nói lòng tôi cũng thấy 
có phần nào hân hoan. Về một vùng đất 
mới để định cư mà không biết ít nhiều trước 
đó về nó âu cũng làm lòng người dao động, 
nao nao. Mặc dù ở Tây Đức này, đâu đâu 
cũng vậy, cũng giống nhau, cũng được 
chánh phủ lo cho đầy đủ. 
 Trong thời gian này, từ trại Göppingen 
ra đi, ngoài trại Konstanz, còn có các nhóm 
người Việt tị nạn  khác đến Pforzheim, 
Plattenhart. Không biết ngày tiễn đưa nhóm 
người này đi ông trưởng trại ở Göppingen 
đã khen những nơi đến của họ như thế nào, 
chớ ngày tụi tôi lên đường đến Konstanz 
chỉ nghe ông khen thành phố này, không 
nghe thấy một lời „nói ra“. 
 Đến Konstanz vào lúc tháng 10. Buổi 
sáng sương mù đã giăng đầy. Mãi trưa mới 
tan. Ngày nào hình như cũng vậy. Cũng 

sương mù phủ trùm trên những những con 
đường, dãy nhà và những hàng cây hai bên 
đường. Thời tiết bên ngoài giá lạnh, nhưng 
thật sự trong lòng chúng tôi hân hoan vui 
vẻ và choáng ngộp với bầu trời thiên nhiên 
và cái hồ rộng lớn của thành phố Konstanz. 
 Một năm trước đó đã có một nhóm 
người tị nạn VN đến đây rồi. Nên người 
dân bản xứ đã biết qua người Việt. Khi 
chúng tôi đến, những người Việt đến trước 
đã giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình, nên chúng 
tôi cũng không đến đỗi quá ngỡ ngàng 
trong những ngày đầu vừa đến. Bưu điện ở 
đâu, nhà thương chỗ nào, siêu thị nơi nào 
rẻ...dần dà chúng tôi đều biết hết. 
 Ôi những ngày tháng đầu đời của một 
thanh niên 27 tuổi nơi vùng có sương mù 
buổi sáng và chiều chiều đã có làn không 
khí se se lạnh, vùng của lá vàng treo trên 
những cành cây trong mùa thu, vùng Tây 
Âu, Thụy Sĩ của tuyết trắng …, của những 
tháng ngày mơ mộng thời đi học chỉ được 
nhìn thấy qua lịch treo tường, thì đây, hôm 
nay anh ta đang đi trên những vùng ấy!  
 Một người Đức gây „ấn tượng“ cho tôi 
khi tôi vừa đến thành phố Konstanz không 
phải là ông Đức làm việc trong trại tị nạn. 
Cũng không phải là bà lo việc xã hội người 
Đức có văn phòng ngay trong trại, mà là cô 
nhân viên ở Bưu Điện Konstanz. Nhớ lúc 
tôi đến để xin gửi một bức thư về Việt 
Nam, báo tin chúng tôi vừa về một trại tị 
nạn mới nằm cạnh nước Thụy sĩ, trại tị nạn 
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lại là một Hotel cũ, nhưng còn rất đẹp, cô 
mặc chiếc áo trắng, khăn quàng cổ màu 
vàng. Chúng tôi nói vài tiếng Đức bập bẹ 
đã học được từ hồi ở Phi, do vợ chồng bác 
sĩ Minh và ca sĩ Kim Loan giảng dạy, khi 
hai ông bà đi làm công tác xã hội bên đó. 
Tiếng Đức chúng tôi bập bẹ nhưng cô nhân 
viên bưu điện vẫn tươi cười chỉ dẫn chúng 
tôi. Ôi công chức nhà nước Đức được đào 
tạo là để phục vụ nhân dân thật đúng nghĩa 
của nó!  
 Chỉ khoảng một tháng sau ngày đến trại 
chúng tôi cũng phải vào lớp học tiếng Đức. 
May mắn thay, trại tị nạn là một Hotel cũ, 
có rất nhiều phòng lớn, nên chúng tôi học 
ngay trong Hotel. Một lớp sáng, một lớp 
chiều. Các em nhỏ khổ hơn chúng tôi nhiều 
vì sáng sáng đã phải đội sương đi ra ngoài 
để học trong các trường trung học của Đức 
như trẻ em bản xứ. La tha, lếch thếch đầy 
mũ áo mùa đông, cộng cái cặp quảy trên 
lưng trông các em cũng rất tội nghiệp. Vậy 
mà khi trưa, tan học, về đến trại mặt mày 
đứa nào cũng hồng hào, vì đã đi bộ thể dục 
một đoạn đường. 
 Cuối tháng 11, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. 
Chúng tôi đi xuống phòng Caritas xin áo 
quần mùa đông. Ai không tìm được quần áo 
vừa ý thì đi mua. Hình như mùa đông lần 
đầu trên xứ Đức, chúng tôi ai ai cũng đều 
mặc áo lạnh của Caritas. Nhưng mặc dù là 
áo của Caritas, của „xã hội“ nhưng còn rất 
được. Còn tiền sở Xã Hội cho để mua quần 
áo mùa đông mới, chúng tôi đã dùng để 
mua đồ đạc gửi về nuôi thân nhân ở Việt 
Nam. Viết Bic, hộp quẹt gas, kem đánh 
răng, bàn chải, xà bông, vải…, chúng tôi 
tiếp tế đều đều bằng tiền trợ cấp của nhà 
nước Đức. Có nhiều anh sống một mình cứ 
mua cánh gà để ăn, hỏi ra mới biết anh để 

dành tiền để gửi những thùng đồ về VN cho 
vợ bán lấy tiền nuôi con. 
 Ngày tuyết rơi đầu tiên, chúng tôi đứng 
từ cửa sổ của Hotel nhìn ra bên ngoài xem 
tuyết . Lần đầu tiên trong đời thấy tuyết! 
Nỗi hân hoan như vừa nhận món quà. 
Những lần sau đó cũng bắt đầu „chơi“ với 
tuyết, cũng từng té ngã ngửa trên đường vì 
tuyết (đóng băng). Tôi đi xe đạp bị té hà 
rầm. Ngày ấy còn trẻ, té cũng chẳng sao, 
đứng dậy lau lau, phủi phủi rồi lên xe đạp 
tiếp. Bây giờ, già rồi, chắc té là khổ! 
 Sau Lễ Giáng Sinh và Tết Tây đến gần 
cuối mùa đông ở Đức thì ở quê  nhà VN là 
mùa Tết. Chúng tôi cũng tổ chức một cái 
Tết Tha Hương ngay trong phòng khánh 
tiết của Hotel.Tụ họp người Việt cũ, mới, ở 
trong và ngoài Hotel. Mời mọc những ân 
nhân, bạn bè người Đức. Làm „văn nghệ 
văn gừng“ xôm tụ. Cũng có bánh tét bánh 
chưng. Cũng có Xuân Tha Hương hay Mùa 
Xuân Này Con Không Về từ những giọng 
ca tài tử. 
 Mùa đông lạnh lẽo đầy sương tuyết rồi 
cũng qua, để nhường cho mùa xuân đến. 
Tiếng chim kêu buổi sáng bắt đầu trên 
những cành cây. Nụ non hé mở. Màu xanh 
đã trở về và không khí dịu mát. Mọi người 
thở phào nhẹ nhõm vì đã chịu qua mùa 
đông đầu tiên trên xứ Đức, có khi lạnh 
xuống dưới 10 độ âm là chuyện bình 
thường. Lớp học vẫn tiếp tục. Ngày vẫn đi 
qua trên những niềm vui nỗi buồn của 
người xa xứ. Đêm về vẫn với những điệu 
nhạc lời ca Việt Nam từ chiếc cát-sét nhà ai 
trong Hotel: Cho tôi được một lần nhìn hoa 
rơi đầu ngỏ, một lần nhìn nắng ấm lên 
ngôi, một lần dìu em sang nhà mới, tình ta 
muôn ngàn lối…Cho tôi được một lần nhìn 
quê hương ngời sáng…Nghe đoạn nhạc rồi 
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nghĩ về hoàn cảnh nước VN trong hiện tại 
thấy lòng ngao ngán. 
 Khi xuân đến trọn vẹn, mang làn gió 
mát vào những buổi sáng cuối tuần, không 
còn sợ lạnh, chúng tôi cũng tụ năm tụ ba, rủ 
nhau đi đá banh với những đội bá banh của 
người Thổ, hoặc đá với những đội đá banh 
của người Việt ở những trại tị nạn nơi khác 
đến. Tiếng reo hò khi vào khung thành địch 
cũng làm cho đội đá banh với toàn thành 
phần trẻ hưng phấn. Người VN tướng tá nhỏ 
hơn người Thổ, nhưng được cái là đi banh 
hay hơn, nhanh hơn và lừa banh thì số một. 
Người Thổ thì to lớn, mạnh bạo nên khi 
đụng vai với họ thì thanh niên mình hay té 
nhào, còn các ông thần này đứng vững như 
trụ đồng, nhưng bù lại mình đứng dậy rất 
nhanh, lại tiếp tục theo banh, chạy tiếp. Kết 
quả thường là huề. Dĩ hoà di quý. 
 Những ngày xuân, cuối tuần, khi chiều 
xuống, chúng tôi hay đi dạo dọc bờ hồ. Vợ 
chồng tôi đẩy chiếc xe có thằng con nhỏ 
sáu tháng tuổi và có cả ghế ngồi cho đứa 
con trai lớn hơn em nó mười bốn tháng trên 
xe. Trời xuân, trong buổi chiều, mặt hồ 
Bodensee rất đẹp. Những chiếc phà, những 
du thuyền  màu trắng chở xe chở người 
chạy đi chạy về từ Konstanz qua thành phố 
Meersburg, Friedrichshafen, Lindau… và 
ngược lại, xuyên suốt hết mùa đông, nay 
đến xuân, vẫn tiếp tục làm việc như không 
bao giờ có thì giờ để nghỉ. Mặt hồ trong 
xanh, nguồn nước từ sông Rhein xuất phát 
trên dãy núi Alpen đã tồn đọng tại đây 
thành một hồ nổi tiếng ở Âu Châu, tiếp giáp 
ba vùng đất nước Đức, Thụy sĩ và Áo. 
Những chiếc thuyền buồm, thuyền máy nho 
nhỏ chạy đều trên mặt hồ. Dọc bờ hồ đầy 
những con ngỗng trắng khổng lồ chờ ăn 
bánh mì từ những khách lãng du. 

 Khi mùa hè đến, lúc nước hồ bớt lạnh, 
chúng tôi có dịp cùng người địa phương, 
khách du lịch bơi lội trong hồ, rất vui. Có 
những bãi tắm, trưa hè, rất đông người. Bên 
kia hồ, Thụy Sĩ, ngày hè nổi lên những dải 
sườn đồi màu lá cây rừng. 
 Đảo Mainau nổi tiếng ở Konstanz 
chúng tôi cũng vào thăm ngay khi ngày hè 
vừa đến. Những con thú bông khổng lồ 
được đan kết (bông trồng lên những khối 
đất hình con thú như thiên nga, lạc đà, 
voi…) với nhiều màu sắc thật đẹp. Người 
người tấp nập. Áo hoa đủ màu. Đứng ở 
ngôi nhà cao nhất trên đảo Mainau sẽ thầy 
toàn bộ cảnh hồ Bodensee. Nước màu trong 
xanh và những cánh buồm. Tàu lớn tàu nhỏ 
xuôi ngược, để lại sau lưng những đường 
sóng trắng nhấp nhô, kéo dài. 
 Rồi mùa hè cũng qua, xuân lại đến, đông 
sang, Konstanz lại chìm ngập trong sương 
mù. Sau này, sau những năm tháng đi đây đi 
đó trên toàn nước Đức, tôi chưa bao giờ thấy 
nơi nào có sương mù dày đặc như ở 
Konstanz. Sương mù đem ướt át, đem nỗi 
buồn, đem giá lạnh trong mỗi buổi sáng, 
nhưng bù lại Konstanz lại có cái hồ thật đẹp. 
Sự san sẻ của tạo hóa thật công bằng.  
 Nhưng dần dà chúng tôi, những người 
tị nạn, cũng phải rời bỏ Konstanz, chỉ vì 
công ăn việc làm. Konstanz là thành phố du 
lịch, không có hãng xưởng nên những 
người cần công việc làm đều phải đi về nơi 
khác: Freiburg, Singen, Reutlingen, 
Stuttgart, Schondorf …v.v… Dù xa 
Konstanz, nhưng mỗi năm, khi hè đến, 
chúng tôi lại rủ nhau chạy xe về Konstanz, 
tắm hồ Bodensee; đi trên con đường rừng 
dọc bờ hồ để nhớ lại ngày nào, những ngày 
mới đến xứ lạ, thênh thang trên những con 
đường rừng, mà nơi đó, mùa hè, người ta 
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„FKK“ bình thường thả cửa, mặc mình cứ 
mắc cở, họ cứ thản nhiên đu cây như khỉ, 
chơi bóng chuyền tập thể, phần trên phần 
dưới đong đưa, nằm phơi mình trên cỏ, họ 
như sống giữa thiên nhiên không có loài 
người hiện hữu. 
 Sau một năm rưỡi trên nước Đức, lần 
đầu tiên trong đời tôi mua một chiếc xe hơi 
cho riêng mình! Một chiếc xe Opel cũ, giá 
800 D-Mark. Mua xe một phần là vì lúc đó 
tôi đang theo học một lớp tiếng Đức của cơ 
quan Otto Benecke Stiftung, ở thành phố 
Heilbronn, cách Konstanz khoảng 200 KM. 
Khi gia đình tôi nhận được một căn nhà 
riêng bên ngoài, không còn phải ở chung 
trong Meßhotel nữa, cứ đến chiều thứ sáu 
tôi về lại Konstanz. Vừa thăm vợ con vừa 
lo cho căn nhà mới. Đã ba bốn tháng cứ đi 
đi về về bằng xe lửa, thấy bất tiện quá nên 
đã tìm mua xe hơi. Quả thật mua xe hơi thật 
tiện vô cùng. Chiều cuối tuần tôi đã có mặt 
ở Konstanz với gia đình. Chiều chủ nhật cứ 
tà tà chạy về trường cũ, không quá bận rộn 
như lúc còn đi xe lửa. Vài anh em ở có gia 
đình ở Konstanz, về Heilbronn học như tôi, 
cũng hay tháp tùng, cùng chia tiền xăng với 
tôi để lên đường về quê hương Konstanz, 
xum họp gia đình sau một tuần „đi học“ xa.  
Có xe hơi rồi cuối tuần tôi mới chở được 
gia đình đi chơi xa như đến Überlingen, 
Meersburg, Ravensburg và qua cả xứ của 
hồ, núi: Thụy Sĩ. Nhưng xa nhất lúc đó 
cũng chỉ là thành phố Zürich, cách 
Konstanz khoảng 60 KM, chớ xe cũ tôi 
không dám chạy xa hơn. Hình chụp hai đứa 
con trai nhỏ ngồi „oai vệ“ trên mui chiếc xe 
Opel cũ, màu vàng, tôi và bà xã đứng bên 
cạnh, thỉnh thoảng nhìn lại tôi thấy thời 
gian ấy quả là „thời vàng son“ của người tị 
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nạn CS vừa đến từ VN. Chỉ đi học, gia đình 
có nhà nước nuôi, vậy mà còn có xe! 
Nhưng nói „dzậy chớ không phải dzậy!“ Vì 
khi học ở Heilbronn, mỗi tháng cơ quan từ 
thiện Otto Benecke Stiftung chỉ cấp cho 
chúng tôi mỗi đầu người 600 D-Mark. Số 
tiền này đủ để tôi tiêu xài ăn uống và gửi về 
tiếp tế bà già và gia đình các chị còn đang ở 
VN, nên tôi đâu có đủ tiền lo cho chiếc xe, 
và xăng nhớt…, vì thế tôi đã xin vào làm 
công nhân hút bụi trên những chiếc thảm 
trong khu bán quần áo, mỗi chiều chiều 2 
tiếng đồng hồ, trong một siêu thị ngay giữa 
phố chính của thành phố Heilbronn. Làm 
khổ nhưng vui vì có tiền trang trải cho 
chiếc xe hơi. 
 Nhưng số chiếc xe Opel cũ cũng không ở 
lại với tôi được lâu! Chạy đâu được 5 tháng, 
khi mùa đông đến, nhiệt độ xuống đến trừ 10 
độ, sáng ra đề máy xe không chạy, tôi lên 
phòng kêu thêm mấy người bạn cùng học 
xuống đẩy phụ dùm. Đẩy một hồi mệt lả 
người, xe chạy đâu không thấy, chỉ thấy nước 
dưới bụng xe chảy ra ào ào. Ông Hausmeiter 
của trường ra thấy ổng kêu mein Gott, trời ơi! 
Kết quả là bể máy xe, vì nước đã đóng thành 
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băng trong các bộ phận máy. Chỉ vì tôi không 
biết trước để đổ thêm nước Frostschutz vào 
khi trời quá lạnh, nên chiếc xe đã thực sự từ 
giã tôi và từ giã luôn các con đường. Xe hơi 
mà bể máy thì xem như „giã từ vũ khí“.  Sau 
đó ông Hausmeister đã giúp tôi gọi ADAC 
tới kéo xe về nghĩa địa xe. Tôi phải trả tiền 
kéo đến 50 D-Mark! 
 Khoá học hết, tôi về lại Konstanz bằng 
xe lửa, y như lúc lên, nhưng lại thấy vui vô 
cùng, vì được „đoàn tụ“ lại với gia đình sau 
một năm „đi học“. Tôi bắt đầu đi xe đạp trở 
lại, nhưng lần này không phải một mình như 
trước đây hơn một năm, mà có hai thằng con 
trai, đứa trước, đứa sau trên ghế ngồi chắc 
chắn. Mùa hè, ba đứa tôi tung hoành trên các 
nẻo đường ở Konstanz, nhưng khi đông vừa 
đến tôi dẹp xe đạp ngay vì sợ cả ba cha con 
có thể té sải sòng ngoài đường khi bị trượt 
té, như những lần tôi bị trượt một mình trước 
đây. Đi bộ chắc ăn hơn. 
 Ôi Bodensee của Konstanz, của Đức, 
Thụy sĩ, Áo một thời đã qua. 
                                                            

* 
 Mới đây lại một lần nữa tôi về lại 
Konstansz để thăm một người thân. Tôi cho 
xe chạy trên con đường Stein, có trại tị nạn 
„Meßhotel“ ngày nào. Những người xưa 
nơi đâu, nhưng cảnh cũ còn đây. Trời vừa 
vào xuân, những nụ non đã ra đầy trên 
những cành cây. Con đường này, 29 năm 
trước, tôi đi đi về về, nay không thay đổi 
nhiều lắm. Vẫn khu chung cư, vẫn những 
hàng cây…cho những nhánh tàng che mát 
cả con đường. Meßhotel vẫn còn đây, 
nhưng đã cũ lắm rồi. Hình như vẫn còn cho 
những người tị nạn từ các nước khác đến ở, 
vì các cửa sổ có gắn Satellit. Thường các 
trại tị nạn, người tị nạn hay làm như vậy để 

xem những băng tần truyền hình từ quê 
nhà: Afika, Kurden, Iran… 
 Rời con đường  Stein, tôi chạy qua con 
đường có khu chung cư, nơi gia đình tôi ở 
cách đây 29 năm. Ba dãy nhà to lớn vẫn 
còn nằm song song đó. Vẫn còn đẹp, chắc 
do sự tu bổ thường xuyên của chính quyền 
thành phố. Khu chơi cho trẻ em ở trước các 
dãy nhà vẫn y nguyên như ngày nào: Bãi 
đất trống, những chiếc ghế xích đu màu 
xanh đỏ…. Nhìn mảnh đất nhỏ bé này tôi 
nhớ đến ngày nào, khi con còn nhỏ, cứ 
chiều chiều tôi hay dẫn các con xuống đây 
để cho chúng nó chơi. Tôi chỉ ngồi trên ghế 
xích đu nhìn, mặc các con vọc đất chơi cho 
thoả thích với  trẻ con Đức. Trong khi má 
tụi trẻ đang lo nấu ăn chiều trên nhà. Thỉnh 
thoảng một người Đức đi ngang tôi cất 
tiếng chào Guten Abend, lịch sự, vì toàn là 
những người hàng xóm. Sau đó nhìn lại 
mảng trời xanh trong nắng chiều và ngọn 
những cây đang dao động. Lòng trầm 
xuống trong cuộc đời tha hương. Chung 
quanh xa lạ. Cố hội nhập cho qua ngày. 
Quê hương xa vời vợi. Hành trình trên xứ 
người còn đang trước mặt. Chưa biết ngày 
sau sẽ ra sao. Kỵ nhất là khi ngồi đây tôi 
gặp ông Đức già ở tầng dưới, ngay dưới 
nhà tôi. Cứ trưa chiều, khi các con trong 
nhà chạy giỡn, phá giấc ngủ trưa, ông hay 
lấy gậy thọt lên trần nhà ông kêu bộp bộp: 
cảnh cáo mấy đứa nhỏ chạy nhảy bên trên. 
Thỉnh thoảng ông tự đi lên, gõ cửa than 
phiền. Vì sợ vậy nên cứ chiều, đi làm về là 
tôi đem các con xuống sân chơi ngay, để 
khỏi mích lòng hàng xóm. Gặp ông trước 
sân chơi cố gắng lắm tôi mới gượng gạo 
chào được ông. Trong khi ông nhìn mấy 
đứa nhỏ cười cười. Bây giờ các con đã lớn. 
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Hoaøi Voïng  
 

Tha thöôùt ngaøy xöa mô daùng hoa 
Vaán vöông hoàn khaùch löõ haønh xa  
Nöûa ñeâm traêng nguû beân theàm cuõ  
Tænh giaác Nam Kha gioït ngoïc sa. 
 
Ba saùu phoá phöôøng giaác moäng ñaàu  
Ngaäm nguøi luyeán tieác leä doøng chaâu  
Nhôù ngöôøi traùng só ngaøn naêm tröôùc  
Soi boùng Hoà Göôm ñoïng moái saàu. 
 
 Phaán ruõ canh tröôøng phai saéc höông 
Cung ñaøn vaêng vaúng boùng ñeâm vöông  
Thanh xuaân nhoaø nhaït, tim se thaét  
Chaát chöùa ñaùy loøng bao nhôù thöông. 
  
Saân khaáu ñeøn maøu tình ngheä só  
Giaõ töø löu luyeán moäng buoàn theâm 
Phong söông baøng baïc doøng hoa leä 
Hoaøi coå vaàng traêng soi boùng ñeâm. 
 

Ñoã Thò Minh Giang 
(Louisiana) 
 

 
Mỗi đứa mỗi ngả, tự ra đời bương chải, tự 
làm kiếm sống, thỉnh thoảng cha con mới 
gặp lại nhau.  
 Sau 29 năm bây giờ có lẽ ông bà hàng 
xóm đã chết rồi. Mọi phiền hà với người 
hàng xóm VN chắc ông không mang theo 
vào lòng đất để làm gì. Và các con cũng 

không bao giờ có dịp gặp lại ông. Gặp lại 
cái ông già khó tính. 
 Hồ Bodensee vẫn mênh mông như 
muôn đời. Cứ khi gặp hồ, nhìn hồ, tôi lại 
nhớ đến biển quê hương. Khoáng đạt rộng 
lớn. Không gò bó chật hẹp. Trời đã vào 
xuân, sắp hè nên thấy ít sương trên mặt hồ. 
Thành phố đã cho xây thêm một chiếc cầu 
mới để bắt ngang sông. Cầu thênh thang, 
rộng lớn. Giúp chiếc cầu cũ, nhỏ bé. Giải 
quyết được lượng xe lưu thông qua lại ngày 
càng nhiều. Chiếc phà, chúng tôi dùng qua 
lại ngày nào, chắc nay đã bị dẹp. 
 Một thời gian dài đã qua. Nhiều người 
thân từ VN đã mất. Cha mẹ mất. Bạn bè vài 
người bằng tuổi nhau ở đây, ở bắc Mỹ, ở VN 
cũng đã vào lòng đất. Nỗi sinh diệt u hoài. 
Đôi người bạn gái thời đi học ở VN đã già 
yếu, bịnh hoạn, nghèo, ung thư… cần sự giúp 
đở, cũng không thể làm tròn dù lòng rất 
muốn. Nỗi buồn riêng cho một con người 
cũng là nỗi buồn chung cho cả đất nước. Một 
dân tộc, một đất nước chưa thấy lối nào hay 
để thoát ra! Bế tắc, mà ai cũng thấy!  
 Và như bao người, tôi cũng phải tiếp 

tục ngày qua 
ngày, sáng đi 
chiều về, quay 
cuồn trong xã hội 
Đức.  Nhưng 
được cái là vẫn 
có niềm vui từ 
gia đình, bạn bè, 
văn thơ… Vui để 
sống. 
 

Vuõ Nam 
(Germany)  
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Chæ Haüng Noùi veà Moãi Moät Ñeà Taøi, 
35 naêm Sau Ngaøy 

 Vieät Nam Coäng Hoøa Thaát Thuû  

 

 

Thanh Nguyeãn (California) 
 

ần lựa thì cũng đã 35 năm sau ngày chế độ 
Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt 
Nam thất thủ. 

 Sau ngần ấy năm thì bao nhiêu nỗi oan 
khiên, đau thương, mất mát của những ai xưa kia 
sinh sống từ miệt Nam của vĩ tuyến 17 trở vào 
mà không theo Cộng Sản thì cũng đã được nói 
lên nhiều rồi. Người viết ở đây không muốn viết 
gì thêm về cái sa đọa của chủ nghĩa Cộng Sản, 
chế độ Cộng Sản. Chả còn việc gì phải đi sâu vào 
việc phân tích chủ nghĩa, chế độ Cộng Sản. Chả 
còn việc gì phải lôi Mác, Lenin, Stalin, Mao ra 
mà mổ xẻ, phân tích. Lại càng chẳng việc gì phải 
lôi Hồ Chí Minh ra mà bàn, bởi nhân vật này thì 
đã từng xác định rõ ràng minh bạch rằng mình 
chỉ là học trò của mấy tay kia.  
 Chả có hơi đâu phải nhắc đến mấy thứ đó 
bởi không phải chờ đợi cho đến tận ngày hôm 
nay thì mới có kết luận của Lịch Sử. Mười sáu 
năm sau năm 75 thì đất nước sản sinh ra chế độ 
Cộng Sản đã tiêu vong, dẫn theo sự tiêu vong 
của toàn bộ các chế độ CS Đông Âu vốn là 
những chế độ phát sinh không do sự chọn lựa 
của chính họ mà chỉ là những chế độ được dựng 
lên do thế lực quân sự của Nga Sô sau Đệ Nhị 
Thế Chiến.  
 Nếu như ngày hôm nay đây mà vẫn còn ai 
gọi Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Việt 
Nam là những nước “Cộng Sản”, theo “chủ 

thuyết Cộng Sản” thì tùy! Riêng người viết ở 
đây thì bấy nay vẫn coi các chế độ ở những 
nước vừa nêu như những chế độ “Phát Xít” theo 
đúng định nghĩa của hai chữ đó là mọi quyền 
lực đều được thu gọn trong tay của giới nắm 
quyền cai trị. 
 
 Nhớ lại những việc đã diễn ra ở nước nhà 
sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 thì người viết ở 
đây chỉ tạm xoay quanh có mỗi một đề tài nói 
về cái gọi là “Chính Sách đoàn kết dân tộc, chủ 
trương khoan hồng độ lượng của Đảng và Nhà 
Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. 
 Năm 1978, sau khi được “tạm tha” khỏi trại 
tập trung của CS, trước khi bị đưa vào trại tập 
trung một lần nữa vào cuối năm đó vì một 
chuyến vượt biên không thành, thì tôi có viết 
một bài hát ký tên Thanh Trang như xưa giờ tôi 
vẫn đề tên tác giả cho những bài hát của mình. 
Bài hát có tựa đề là “Sàigòn nhớ, Sàigòn 
thương”  (nam danh ca Anh Ngọc lần đầu tiên 
hát trong một buổi nhạc thính phòng ở Houston 
Texas vào đầu thập niên 90 và sau đó được ghi 
âm trên CD “Quê hương và tình yêu” của ông 
vào năm 1993). Trong bài hát có câu: “Tôi đi 
trên đường phố Sàigòn, ngày hôm nay như một 
vùng chiếm đóng” ! 
 Những năm tháng sau khi viết xong bài hát 
tôi có dịp đọc bài báo của một ký giả ở phương 
Tây bình luận rằng đạo quân CS miền Bắc khi 
chiếm được miền Nam thì đã “xử sự như một 
đạo quân chiếm đóng”. Trong thập niên 90, một 
cán bộ Đảng cao cấp ly khai của chế độ CS Việt 

L 
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Nam, ông Bùi Tín, trong một quyển sách của 
ông cũng đã lập lại cái ý đó. 
Cho đến ngày giờ này, nhìn lại câu hát mình 
viết sau ngần ấy năm, tôi vẫn không hề nghĩ 
rằng khi xưa mình viết câu hát đó là do “cảm 
tính”, dẫn đến thậm xưng!    
 Vậy thì ta bàn về hành tung mang tính 
chiếm đóng của CS miền Bắc sau tháng Tư năm 
75 trên tòan lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa kể từ 
ngày ấy, năm ấy. 
 Mà cũng chả cần phải viết gì cho thật dông 
dài. Tôi là người rất thích đọc về Lịch Sử. Thiên 
hạ vẫn thường quen dùng câu: “Việc ấy cứ chờ 
cho Lịch Sử phán xét”! Vậy thì ta đối chiếu một 
vài sự kiện lịch sử mà cho dù có ưa hay không 
ưa chế độ Cộng Sản thì giờ này, trừ những 
người có mắt nhưng vẫn đóng vai mù hoặc có 
óc nhưng tự để cho não bộ của mình tê liệt, 
không cách chi phản bác hay chối cãi! 
 “Phong kiến phương Bắc” - thuật ngữ mà các 
sách về “Lịch Sử” trong sách vở “Giáo Khoa” của 
CS VN vẫn quen sử dụng - đô hộ, chiếm đóng 
nước Nam trong 1000 năm.  
 Thực dân Pháp chiếm đóng Việt Nam trong 
vòng 100 năm.  
 Người viết ở đây đố ai lục lọi, tra cứu giai 
đoạn lịch sử của 1100 năm đó trong Lịch Sử 
nước nhà mà thấy được sự dã man tàn bạo một 
cách quy mô, rộng khắp,  so với mức độ dã man 
tàn bạo của chế độ CS VN không riêng ở miền 
Nam sau năm 75, mà ngay cả trên miền Bắc sau 
năm 54. 
 Người viết ở đây tạm tránh, không đề cập 
gì đến việc Đế Quốc La Mã chiếm đóng ngần ấy 
nước Ậu Châu, Bắc Âu, Trung Âu, Trung 
Đông, Bắc Phi Châu v.v…, bởi “đụng” đến đó 
thì chả còn biết phải lôi thêm vào bức tranh 
chiếm đóng này thêm bao nhiêu thời kỳ khác 
nữa! Ta chỉ tạm bàn đến những những ví dụ 
“gần gần” một chút. 
 Nói đến những chuyện “gần gần” thì, xem nào: 
 Mỹ, Anh, Pháp chiếm đóng các phần đất 
của Tây Âu sau Đệ Nhị Thế Chiến. Nga Sô 
chiếm đóng Đông Âu cùng thời kỳ đó. Lịch 

Sử cho thấy gì? Lịch Sử cho thấy là người dân ở 
các phần đất Tây Âu có quân Mỹ, Anh, Pháp 
chiếm đóng (sách vở phương Tây xác định rõ 
ràng rằng đấy là các “occupying armies”) thì 
sinh sống làm ăn vui vẻ. Chả có nơi nào có 
những cuộc “nổi dậy”. Còn những nơi do CS 
Nga Sô chiếm đóng thì ta có gì: Ta có các cuộc 
nổi dậy ở Đông Đức, ở Ba Lan, ở Hung-ga-ri; 
tất cả đều bị đàn áp thẳng tay! Lịch Sử chỉ cho 
thấy Dân Đông Bá Linh,  Đông Đức, Ba Lan, 
Hung-ga-ri v.v.. dưới các chế độ CS có quân 
Nga Sô chiếm đóng, ngày đêm tìm cách vượt 
biên, tìm đường qua các nước phương Tây chứ 
không hề có chuyện ngược lại. Và đấy là chưa 
nói gì đến người dân dưới chế độ các nước Sô 
Viết do Nga đứng đầu thuở đó vẫn tìm đường 
bôn tẩu ra khỏi đất nước mình không ngưng 
nghỉ! (Tưởng cũng cần nhắc đến sự thể là vào 
những ngày cuối của Đệ Nhị Thế Chiến, trên 
các chiến trường Âu Châu thì các đạo quân của 
Hitler chỉ còn có mỗi việc là bàn tính sao cho 
có thể mở ra một đường rút lui để đầu hàng 
quân Mỹ, Anh, Pháp, Canada chứ đừng có nhè 
để mình lọt vào tay quân đội Nga Sô).  
 Bên phía mặt trận Thái Bình Dương, sau 
khi Nhật đầu hàng Hoa Kỳ thì các đạo quân 
của Mỹ, dưới quyền tổng chỉ huy của Tướng 
Mac Arthur tiến vào chiếm đóng đất Nhật. Nhật 
lệnh đầu tiên của Mac Arthur đối với tòan bộ 
các lực lượng chiếm đóng dưới quyền của mình 
là gì? Trích đoạn sau đây từ tài liệu Lịch Sử cho 
tiện việc:” MacArthur arrived in Tokyo on 
August 30, and immediately decreed several 
laws: No Allied personnel were to assault 
Japanese people. No Allied personnel were to 
eat the scarce Japanese food. Flying the 
Hinomaru or "Rising Sun" flag was initially 
severely restricted (although individuals and 
prefectural offices could apply for permission to 
fly it). The restriction was partially lifted in 
1948 and completely lifted the following year.”  

 Dịch nghĩa:  (“Tướng Mac Arthur đến Tokyo 
vào ngày 30 tháng 08 (năm 1945) và lập tức 
ban hành một số đạo luật: Không một ai trong  
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phe Đồng Minh được hành hung người dân 
Nhật. Không một ai được dùng thực phẩm vốn 
đã khan hiếm của dân Nhật. Việc treo cờ “Mặt 
trời mọc” của Nhật thoạt đầu bị hạn chế một 
cách nghiêm ngặt, (tuy một số cá nhân cũng 
như văn phòng hành chánh của Nhật vẫn được 
phép treo cờ Nhật nếu có giấy phép được treo). 
Qua năm 1948 thì việc hạn chế đó được nới 
lỏng phần bộ và qua năm sau, (1949), đã  được 
bãi bỏ hoàn toàn“ )   
 Từ một nước bị chiếm đóng sau ngày bại 
trận, nước Nhật đã vươn lên như thế nào cả về 
mặt chính trị lẫn kinh tế thì thiết tưởng chả cần 
phải nhắc lại ở đây. 
 Sau tháng Tư năm 75, Đảng và Nhà Nước 
CS VN (lúc bấy giờ trên danh xưng ngoài mặt 
thì vẫn là “Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hòa”; còn cái vụ “Cộng Hòa Miền Nam Việt 
Nam” sớm chết yểu do chế độ miền Bắc dựng 
lên rồi dẹp đi thì bàn đến mà làm cái gì?)  lập 
tức hô hào khẩu hiệu “Đại Đoàn Kết Dân Tộc” 

cùng chủ trương “Khoan hồng độ lượng” của 
Đảng và Nhà Nước. (Dùng cả hai danh xưng 
cho vui, chứ còn cái gọi là “Nhà Nước” kia thì 
còn ai ngoài Đảng vào đấy?). 
 Không dưới một triệu những người trước kia 
thuộc thành phần quân, cán, chính của Việt Nam 
Cộng Hòa lập tức bị đưa vào các trại tập trung. 
Họ bị giam giữ như thế từ hai cho đến không 
dưới mười năm trong những điều kiện cực kỳ 
khắc nghiệt. Con số người thiệt mạng ở các trại 
giam do đói rét, bệnh tật không kể sao cho xiết. 
Người viết ở đây lấy con số “không dưới một 
triệu” người bị đọa đày trong các trại giam cho 
“tròn con số” để ước tính qua con số sau đây: 
 Cứ tạm tính đổ đồng là mỗi người bị đưa 
vào trại tập trung có bố mẹ, vợ và hai con, vị chi 
tổng cộng là 5 người thân thiết, máu mủ nhất, 
thì tức là Đảng và Nhà Nước CS đã gieo rắc 
tang thương lên số phận của  thêm 5 triệu người 
ngoài các vòng rào giây thép gai của các trại tập 
trung. Nhưng viết đến đó thì nếu bình tâm lại, 
rốt cuộc cũng chả muốn viết thêm một điều gì 
khác! Viết thêm làm cái gì một khi mà không 
phải chỉ ở miền Nam mà ngay cả người dân của 
toàn miền Bắc - nơi xuất phát của đạo quân 
chiếm đóng kia - mọi người bình thường, không 
nằm trong hệ thống quyền lực của Đảng và Nhà 
Nước, đều quan niêm là cả đất nước có hai loại 
trại giam: một loại trong vòng rào giây thép gai 
hoặc những cánh cửa của ngục tối, và loại ở bên 
ngoài các trại giam, các nhà ngục?  
 Đôi dòng kết luận về mấy chữ “Nghĩa đồng 
bào, tình dân tộc, đại lượng khoan hồng” của 
chế độ CS VN: 
 Đất Mỹ này xảy ra một cuộc nội chiến, huynh 
đệ tương tàn từ năm 1861 cho đến năm 1865. Cuộc 
nội chiến tàn khốc đó chủ yếu là kết thúc với việc 
Tướng Robert E Lee, tổng chỉ huy của quân đội 
miền Nam (“The Confederate Army”) đầu hàng 
tướng Ulysses S Grant, tổng chỉ huy quân đội miền 
Bắc (“The Army of the Potomac”). 
 Tổng Tư Lệnh Quân Đội miền Bắc thời bấy 
giờ tất nhiên vẫn không ai khác ngoài Tổng 
thống Abraham Lincoln. Thế nhưng khi đôi 

 

Tieãn 
 
Ta tieãn nhau veà ñeâm giôùi nghieâm 
Treân cao traêng haï moät neùt huyeàn 
Ñöôøng hoang uùa laï loang maøu laù 
Phoá boãng roäng loøng ta traûi ra. 
  
Ta tieãn nhau veà ñeâm giôùi nghieâm 
Maây khuya nhö veõ soùng trong loøng 
Ñöôøng xa nuõng nòu hoaøi khoâng tôùi 
Chöa tieãn nhau veà ñaõ ngoùng mong. 
  

YÙ Anh 
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bên, hai ông Lee và Grant tiến hành thủ tục đầu 
hàng ở địa điểm vẫn được sử sách Hoa Kỳ gọi 
là “The Appomatox Court House” thì chả có đại 
diện chóp bu nào khác của “Đảng” hay “Nhà 
Nước” (thời bấy giờ là thuộc Đảng Cộng Hòa) 
hiện diện hay giựt dây. Trước khi cuộc chiến 
chấm dứt thì đã có lần Tướng Grant trò chuyện 
với Tổng Thống Lincoln và đôi bên cũng đã đề 
cập đến cách xử  trí với quân dân tại các Tiểu 
Bang ly khai. Tổng Thống Lincoln chỉ nói chậm 
rải và ngắn gọn :”Let’s get easy on them” - “Ta 
nên đối xử nhẹ nhàng thoải mái với họ”! 
 “Nhẹ nhàng thoải mái” cỡ nào? 
 Khi đến ký văn tự đầu hàng thì Tướng Lee 
và các sĩ quan tham mưu tùy tùng vẫn được cho 
phép đeo kiếm nơi người. Thủ tục đầu hàng thời 
bấy giờ là người thua phải trao lại kiếm hay 
súng ống cho kẻ thắng trận. Tướng Grant vẫn để 
cho Tướng Lee và các sĩ quan tùy tùng đeo 
kiếm hay súng ngắn nơi người. Tất cả sĩ quan 
và binh sĩ trong đám hàng quân còn lại thì chỉ 
việc giao nạp súng ống cho quân miền Bắc. Ai 
cưỡi ngựa thì được đem theo ngựa trở về 
nguyên quán để làm ruộng cho kịp vụ mùa sắp 
tới. Mỗi sĩ quan binh sĩ được hoàn toàn trả tự do 
để trở về nguyên quán sau khi đã ký nhận một 
tờ cam kết - giấy “Parole”- là từ đấy trở về sau 
sẽ không còn cái màn ly khai ly khiếc gì nữa để 
cầm vũ khí chống lại “The Union” - tức thể chế 
quy tụ toàn thể các Tiểu Bang. 
 Sử sách của Hoa Kỳ ghi rõ rằng khi tiếp 
xúc với nhau thì đại diện cho phe thắng trận là 
Tướng Grant đã xử sự hết sức văn minh, lịch 
thiệp, thượng võ, đối với Tướng Lee là đại diện 
cho phe thất trận. Và chắc chắn không có cái 
màn như khi Tổng Thống Dương Văn Minh 
tuyên bố với Thượng Tá Bủi Tín trong Dinh 
Độc Lập vào ngày 30 tháng Tư năm 75 :” 
«Thưa quý ông! Chúng tôi chờ quý ông từ buổi 
sáng đặng chuyển giao chính quyền»  thì 
Thượng Tá Bùi Tín (hoàn toàn không là đại 
diện chính thức cho giới lãnh đạo miền Bắc vì 
làm sao một Thượng Tá lại có thể có được tư 
cách đó?) đã trả lời :”«Các ông còn có gì mà 

bàn giao; không thể bàn giao khi trong tay 
không còn có gì!» Ông Tướng Grant trong lịch 
sử Hoa Kỳ thì đàng nào cũng là cương vị 
đường đường là Tổng Chỉ Huy đạo quân miền 
Bắc (“Union Army” hay là “Army of the 
Potomac” ), và đàng nào thì ông cũng là con 
dân của một nước có văn minh, có văn hóa, 
cho nên khi xử sự với kẻ thất trận thì ông vẫn 
hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “Đồng Bào”; và 
ông không có nói năng theo cái kiểu khinh 
xuất, mỉa mai, chế riễu, miệt thị kẻ trước đấy 
là địch thủ ngoài trận tiền nhưng một khi thua 
trận thì vẫn là đồng bào của ông !    
 Tất nhiên là con người ở đâu thì vẫn là con 
người. Gì mà chả có những trường hợp gây hấn, 
trả thù này kia do một số phần tử người miền 
Bắc Hoa Kỳ thời ấy đối với dân hoặc cựu binh 
sĩ miền Nam? Thế nhưng đấy chỉ là những 
chuyện cá biệt, không phát xuất từ một chủ 
trương dẫn đến sự tàn ác man rợ như những gì 
đã xảy ra trên đất nước Việt Nam sau 30 tháng 
Tư năm 75.  
 Chỉ có điều đáng nói là sau cuộc Nội Chiến 
ở Hoa Kỳ khi xưa, chả có chủ trương hay chính 
sách nào của Tổng Thống Lincoln trong thời 
gian ngắn ngủi còn lại trước khi ông bị ám sát, 
hoặc dưới trào của Tổng Thống Ulysses S Grant 
sau đó, mà sử sách Hoa Kỳ lại có ghi lại dưới 
những từ ngữ mỹ miều như “Tình đồng bào dân 
tộc” hay “Chính sách Đại Đòan Kết”, hay “Độ 
lượng khoan hồng”.  
 Người cầm quyền ở một nước có truyền 
thống văn minh dân chủ, với Hiến Pháp được 
xây dựng trên tinh thần đạo đức hướng thượng 
nơi con người, đề cao tín ngưỡng, tin tưởng vào 
Thượng Đế, thì họ không xử sự kiểu man rợ 
như một đám cầm quyền xây dựng quyền bính 
trên cơ sở “căm thù giai cấp” khiến mấy chữ 
“Tình Đồng bào” chỉ còn là một trò hề, và đặc 
biệt khi cái chủ thuyết mà họ rêu rao theo đuổi 
lại là một chủ thuyết chủ trương vô tín ngưỡng 
từ gốc rễ . 

 Thanh Nguyeãn (California) 
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Beân Doøng Potomac 
 
Beán soâng mang hoàn Chaâu AÙ muoân ñôøi 
thuyeàn beø man maùc 
coät buoàm choáng khoâng gian 
  
Ai ñem muøa thu xa xoâi 
ñaët giöõa hoàn toâi? 
baâng khuaâng 
toâi ñöùng beân soâng, 
moät mình 
  
Traàm höông quaèn quaïi, nhö loøng 
traàn gian öôùc mong 
leân trôøi. 
Ngaøn sau ngöôøi coøn ñau khoå chaúng thoâi? 
  
Nam Hoa ñi moät mình giöõa hö voâ 
Nhaân loaïi ngaøn xöa 
ñi tìm thöïc teá trong moäng aûo 
Coù moät ñaøn chim mang naëng caùnh saàu 
chaúng bieát veà ñaâu! 
 
Veà ñaâu, doøng soâng oâi! 
trôøi xanh ñaõ nhuoám maøu maây baïc 
löûa khoùi mang mang haän nguùt trôøi. 
 
Hôõi ngaøy tuoåi nhoû 
hoàn ta nöùc nôû nhôù thöông 
ta môû roäng ñoâi tay tinh khieát cuûa hoàn ta 
ngöøng im hôi thôû 
ñeå ñoùn hoàn ngöôøi hieån hieän veà 
trong boùng chieàu thaáp thoaùng caùnh hoa leâ... 
 
 Ngöôøi khoâng veà nöõa 
theá kyû hai möôi 
vuõ truï chan hoøa löûa! 
  

Vaø chieàu nay loøng ta heù môû 
nhö loøng ngöôøi u aùm maây troâi 
ñeå ñoùn ñöa trong phuùt giaây ngaén nguûi 
moät nieàm thoâng caûm beán soâng muoân ñôøi... 
 
Beán soâng mang hoàn Chaâu AÙ xa xoâi. 
  

Vi Khueâ 
 * 
On the bank of the 
Potomac 
 
The riverbank carries the everlasting soul 
of the Orient 
Here and there moored the sailboats 
With masts pitting against the spacious sky 
  
Who had brought the autumn of years past 
placing it within my soul? 
forlornly 
I stood on the riverbank 
alone 
  
The curling incense smoke, just like the 
soul 
of the earth 
yearning to reach heaven 
But will the pain forever remain? 
  
The Buddha walked alone in nothingness 
Mankind from millennia 
seeking truth within illusions 
There fly a flock of birds, wings saddled 
with sorrow 
not knowing where to go! 
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Where does this river lead to? 
the blue sky now has touches of silver clouds 
smoke and fire abound, begrudging the heaven 
  
Remembering the young days 
when my heart wept with longings 
The pure arms of my soul wide opened 
holding my breath 
to greet the arrival of the vaunted Spirit 
in the twilight dotted with plum flower petals... 
 But He no longer returned 
in the twentieth century 
the universe consumed by fire! 
  
And this night my heart opens 
a soul filled with drifting dark clouds 

to bid farewell in a fleeting moment 
an appreciation of an everlasting 
riverbank... 
 
A riverbank that carries the soul of the 
faraway Orient. 
  
Trích daãn töø taäp thô song ngöõ “Sparkling 
Necklace” coù baùn taïi Amazon.com 
SPARKLING NECKLACE 
A compendium of favorite poems 
by Vi Khue 
translated by Dr.  

Tam-Anh Chu 
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ALBERT EINSTEIN, NHAØ BAÙC HOÏC 
Danh Tieáng Nhaát Cuûa Theá Kyû Thöù 20 

 

G.S.T.S. Phaïm Ñì nh Lieân 
 

 
1. TIỂU SỬ 
 
 Albert Einstein, sinh ngày 14-
03-1879 tại Ulm (Đức), tạ thế 
ngày 18-04-1955 tại Princeton, 
New Jersey (Mỹ),  thọ 76 tuổi. Từ 
thuở thơ ấu, Einstein đã ưa thích 
chơi cái địa bàn lúc được 5 tuổi, 
và thích nghiền ngẫm một quyển 
sách Hình học lúc 13 tuổi. 
Einstein học tiểu học và trung học 
ở Thụy Sĩ, tốt nghiệp trung học 
ngày 30-09-1896 (17 tuổi). Ông ta 
có rất nhiều năng khiếu về toán học, nhưng sau 
đó thi đậu vào kỳ hai trường Bách khoa ở 
Zurich (Thụy Sĩ) năm 1896, bị trượt kỳ đầu. 
Einstein đã suýt soát đủ điểm để tốt nghiệp 
trường Bách khoa này năm 1900, ông ta tự công 
nhận rằng khi học trường Bách khoa : “ông ta 
không thể theo nổi phần lý thuyết, không thể 
ghi chép lời thầy giảng dạy để học với tính 
cách… nhà trường!”. Tuy nhiên, trong thời gian 
4 năm còn học ở trường và từ 1900 trở đi, ông 
ta đã tự học lấy một mình (autodidacte) bằng 
cách đọc những sách của Boltzmann, 
Helmholtz, Hertz, Maxwell… Trong thời gian 
từ 1900 cho đến 1902, ông ta đã xin việc ở 
nhiều nơi nhưng đều bị từ chối! Từ năm 1902 
trở đi, ông ta được nhận vào làm việc ở “Sở xét 
cấp bằng” tại Berne (Thụy Si), và trong 7 năm 
sau đó, yên thân, Einstein đã để dành tất cả 
những buổi tối và những chủ nhật để nghiên cứu 
và phát minh những lý thuyết làm đảo điên  

ngành Vật lý. Luận án Tiến sĩ của ông về “Kích 
thuớc của phân tử”  đã được trình 
năm 1905 và được các nhà khoa 
học quốc tế công nhận những 
thành tích khoa học của ông. 
 
 Einstein, nhà Vật lý và Toán 
học Đức, đổi sang quốc tịch Thụy 
Sĩ năm 1900, và sang quốc tịch 
Mỹ năm 1940. Ông ta có vợ đầu 
tên Mileva Maric và 3 con Lieserl 
(gái), Hans-Albert và Eduard (2 
trai). Einstein ly dị bà vợ đầu để 
cưới bà vợ hai năm 1919 (3 tháng 

sau khi ly dị), một người bà con tên là Elsa 
Löwenthal, sinh truởng ở Berlin. Einstein chết 
vì đứt mạch máu đầu năm 1955, tro của ông ta 
được rải rác trong một nơi bí mật, tuy thế não và 
đôi mắt của ông vẫn được ông bác sĩ pháp y giữ 
gìn sau khi mổ xác. 
 Về mặt văn nghệ, Einstein đàn violon rất 
hay và rất ưa thích Bach và Mozart, đã trình 
diễn đàn violon trước quần chúng. 
 

2. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC.  
  
Hai định đề về thuyết “Tương đối thu hẹp” đã 
đua Einstein đến công thức E=mc², có nghĩa là 
năng lượng trọn vẹn của một số lượng vật chất 
bằng trọng lượng của nó nhân với bình phuong 
của tốc độ ánh sáng (c = 3 10 luy thừa 8  m/s). 
Hai định đề ấy muốn phát biểu: 
 1) Những định luật vật lý đều có cùng hình thức 
trong tất cả các hệ thống xác định vị trí bất động. 
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 2) Tốc độ ánh sáng trong chân không có 
cùng một giá trị trong tất cả các hệ thống xác 
định vị trí bất động. 
 Nên nhắc là một hệ thống xác định vị trí 
gọi là bất động nếu tất cả mọi vật biệt lập (trên 
các vật đó không có lực nào tác động hết hoặc 
trên các vật đó hợp lực là số không) trong đó 
hoặc đều bất động hoặc đều có chuyển động 
tịnh tiến thẳng đều. 
 
 Albert Einstein đã chứng minh, năm 1905, 
lý thuyết về sự tương đối E=mc² . Do đó sau 
này, có  những áp dụng mới mẻ của ngành vật 
lý hạt nhân như hỏa lò nguyên tử, bom nguyên 
tử v.v… vì công thức đó là nguồn gốc của sự 
phóng thích năng lượng hạt nhân. Năm 1916, 
Einstein đã phát minh thêm lý thuyết về tương 
đối tổng quát, bàn đến sức hấp dẫn và những 
hiệu quả của nó trên quy mô lớn. Einstein được 
giải Nobel về vật lý năm 1921 vì sự giải thích 
của ông về hiệu quả quang điện. 
 Hai khái niệm về thuyết tương đối thu hẹp là: 
  Sự giãn nở tương đối của thời gian. Chúng 
ta hãy gọi R, hệ thống xác định vị trí (bất động 
và) cố định (thí dụ quả đất), R’ hệ thống xác định 
vị trí (bất động và) di chuyển (thí dụ cái hỏa 
tiển). Kết quả của sự giãn nở tương đối của thời 
gian là nếu khoảng cách giữa 2 cái chớp đo trong 
R’ (hệ thống hỏa tiển) là 1 giây thì trong hệ thống 
quả đất R, khoảng cách đó bằng  giây với  > 1. 
Thời gian đó lớn hơn 1 giây rất nhiều! Đó là sự 
giãn nở của thời gian. Sau đây là một chuyện 
nguợc đời của một cặp sinh đôi : một người trong 
cặp sinh đôi, sau một cuộc hành trình trong vu trụ 
với một tốc độ gần bằng tốc độ của ánh sáng, tìm 
thấy lúc trở lại mặt đất kẻ sinh đôi với mình già 
hơn mình nhiều! 
  Sự co rút tương đối của chiều dài. Chiều 
dài đo trong hệ thống di chuyển R’ lớn hơn chiều 
dài đo trong hệ thống cố định R. Sau đây là một 
chuyện nguợc đời của một chiếc xe hoi : chiếc xe 
hoi chạy vào trong nhà để xe (garage) với một 
tốc độ thật nhanh đã thấy cái garage ngắn hơn 

chiều dài của xe rất nhiều! Khái niệm về thời 
gian và kích thuớc vì thế chỉ là tương đối!   
 

3. HẬU QUẢ CỦA SỰ TƯƠNG  
ĐUONG TRỌNG LUỢNG VÀ NĂNG 
LUỢNG : BOM NGUYÊN TỬ 
 Ngày 7-12-1941, không quân Nhật bản đã 
tấn công bất thình lình quân đội Hoa kỳ tại căn 
cứ Pearl Harbor. Tiếp theo trận tấn công ấy, Hoa 
Kỳ đã chuyển huớng việc nghiên cứu vào một 
thứ khí giới vô cùng mới mẻ và kinh khủng … đã 
bắt buộc Nhật Bản phải đầu hàng không điều 
kiện và chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới lần 
thứ hai. Chúng ta muốn nói đến bom nguyên tử! 
 Tất cả đều bắt đầu vào năm 1898, khi nhà 
vật lý học Rutherford giải thích sự phân rã của 
vài hạt nhân bởi tính phóng xạ. Tiếp theo đó, 
Einstein vào năm 1905 đã phát minh công thức 
nổi tiếng E=mc² về tương đuong giữa trọng 
lượng và năng lượng. Trong một lá thu Einstein 
gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt, người ta 
được biết chuyện có thể chế tạo một thứ bom vô 
cùng hiệu lực dùng năng lượng hạt nhân. Lập 
tức, Tổng thống Roosevelt ban hành đề án 
Manhattan, năm 1942, chế tạo bom nguyên tử. 
Sự nổ của bom nguyên tử là do sự phân rã hạt 
nhân. Sự phân rã hạt nhân sinh ra bởi sự đụng 
của một neutron vào một hạt nhân Uranium 
235, hay Plutonium 239 trong trường hợp hai 
bom nguyên tử năm 1945. Phản ứng hạt nhân 
dùng cho bom nguyên tử  “Littleboy” thả ở 
Hiroshima, ngày 6-09-1945, là 
n  +  235U→141Ba  + 92Kr + 3 n  +  Q  (1) 
 
 Những sản phẩm của sự phân rã 235U là 
Baryum Ba141, Krypton Kr92 và 3 neutron n.    
Q là năng lượng phát ra trong phản ứng nói trên, 
Q = 200MeV (MeV: đon vị năng lượng dùng 
trong Vật lý hạt nhân). Trong sự phân rã hạt 
nhân, còn có sự phát ra nhiều neutron ngoài 
năng lượng Q duới dạng nhiệt năng. Những 
neutron này được dùng để sản xuất sự phân rã 
của nhiều hạt nhân Uranium 235 khác và cứ thế 
tiếp tục, ta sẽ có một phản ứng hạt nhân theo 
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dây chuyền, với kết quả là sự phát ra một số 
lượng nhiệt năng rất lớn. Bom nguyên tử này 
(235U) có một hiệu lực bằng 13.000 tấn TNT 
(Trinitrotoluène), còn bom cổ điển có hiệu lực 
nhất kể đến ngày nay chỉ có hiệu lực khoảng 40 
tấn TNT, do đó bom nguyên tử thả ở Hiroshima 
mạnh hơn 300 lần bom cổ điển. 
 
 Bom Nguyên tử “Fat Man” thả ở Nagazaki 
ngày 9-09-1945, 3 ngày sau khi bom 
 “Littleboy” đã tàn phá Hiroshima, dùng sự 
phân rã của hạt nhân 239Pu, có một hiệu lực 
bằng 20.000 tấn TNT và đã san bằng thành phố 
Nagazaki. Bom nguyên tử có 3 hiệu lực tàn phá. 
Trước hết, nhiệt năng được tung ra trong không 
khí bằng một khối lửa có đường kính 1 km và 
nóng đến nhiều triệu độ. Ở trên mặt đất, nhiệt 
độ lên đến hàng nghìn độ ở điểm chạm đích. 
Trong một đường bán kính khoảng 1 km, tất cả 
mọi vật đều biến thành tro. Cho đến 4km chung 
quanh điểm chạm đích, nhà cửa và người ta đều 
cháy ngay tức khắc ; những người ở trong vòng 
bán kính 8 km bị cháy đến độ thứ 3. Sau nhiệt 
độ, đến phiên làn sóng va chạm tạo nên hiệu lực 
tàn phá như thử một bức tường đồ sộ tiến tới với 
tốc độ 1.000 cây số/giờ. Làn sóng va chạm biến 
thành tro bụi tất cả những gì ở trong một đường 
bán kính 2 cây số. Trong 90.000 ngôi nhà ở thành 
thị, 62.000 bị hoàn toàn phá hủy. Hiệu lực thứ ba 
là hiệu lực của sự nổ hạt nhân, đó là hiệu lực đặc 
thù nhất của bom nguyên tử và cung là hiệu lực 
gây chết chóc nhiều nhất. Nó gây ra những bệnh 
hoạn làm chết người từng ngày, từng tháng, từng 
năm… sau khi bom nổ (ung thư, quái thai…)! 
Hiệu lực thứ ba này là hậu quả do các chất phóng 
xạ gây nên, đó là chưa kể đến những ảnh hưởng 
trên thời tiết. Bom thả ở Hiroshima đã gây nên 
221.000 tử thương. 
 
 Nhiều năm về sau (1954), còn có loại bom 
gọi là bom H (bom Hydrogène) dựa trên các 
nguyên tắc: phân rã - phối hợp - phân rã của hạt 
nhân. Nguyên tắc phân rã như đã nói ở trên, 

xem phản ứng (1). Nguyên tắc phối hợp dùng 
sức nóng của phản ứng phân rã tạo ra để phối 
hợp 2 hạt nhân theo phản ứng : 
d   +   T  →  4 He  +  n  +  17,6 MeV     (2)  
d (hạt nhân của Deutérium), T (hạt nhân của 
Tritium) đều là những đồng vị với Hydrogène, He 
là phần tử alpha (hạt nhân của Hélium). Ta thấy 
trong phản ứng phối hợp d và T này (2), có sự sản 
xuất neutron với động năng 14 MeV và nhiệt 
lượng lớn 17,6 MeV. Những neutron này dùng để 
gây sự phân rã của hạt nhân     238U với sự sản 
xuất một nhiệt lượng rất lớn. Do đó, 3 nguyên tắc 
phân rã, phối hợp, phân rã được dùng trong bom H 
để tạo nên một sức nóng kinh khủng (khối lửa có 
nhiệt độ cao hơn 100 triệu độ). Bom H vô cùng 
hiệu lực hơn bom nguyên tử, vì sức mạnh của nó 
là 57 Mt (mégatonnes) TNT, vị chi là 5.000 lần 
mạnh hơn bom nguyên tử . 
 
 Công trình chế tạo bom nguyên tử ở Phòng 
Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở Mỹ, viết tắt 
là LANL, do nhà Vật lý học Robert 

Oppenheimer 
cầm đầu với sự 
cộng tác của bốn 
giải thưởng 
Nobel về Vật lý: 
Bohr, Chadwick, 
Fermi và Rabi. 
Ngày 16-07-
1945, thí nghiệm 
thành công của 
quả bom nguyên 
tử đầu tiên ! 
 

GS TS PHẠM ÐÌNH LIÊN  
(Paris) 

_______________              
 
Thư mục : 
Albert Einstein, Science & Vie, Hors-série (2005) 
La bombe atomique, G. Lapointe et Kim Roux 
Paris, 9-03-2010 
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PHIEÂN TOØA XEÙT XÖÛ  

MARIE ANTOINETTE: 1793 
 

Nguyeãn Vaên Thaønh
 

(Tiếp theo Cỏ Thơm số 47) 

 
                           Ý Nghĩa 
 Phiên Tòa xét xử Marie Antoinette, Hoàng 
Hậu cuối cùng, đánh dấu chấm dứt chế độ quân 
chủ kéo dài một ngàn (1000) năm tại Pháp. 
 Tòa Án Cách Mạng (Revolutionary Tribunal) 
tức Tòa Án Đặc Biệt (Tribunal d’exception) với 
thủ tục tố tụng giản dị, nhanh và không kháng án, 
hoạt động từ ngày 10 tháng 3 năm 1793 đến ngày 
31 tháng 5 năm 1795, là công cụ của chính quyền 
thống trị bằng khủng bố, báo trước phiên tòa trình 
diễn này sẽ tái diễn vào thời kỳ chế độ độc tài xuất 
hiện trong thế kỷ 20. 
 
             GÓA PHỤ CAPET 
Thăm Louis xong vào đêm cuối cùng trước khi 
lên máy chém, Antoinette trở về Tháp giam mặc  
bộ đồ trắng trằn trọc nằm trên giường cùng với 
con chó nhỏ Odin, chờ sáng. Nàng đã nghĩ tới, 
lúc hành trình qua Pháp năm 14 tuổi, một người 
đã là chồng của mình từng chung sống với nhau 
trên hai mươi năm người mà nàng cũng không 

hề quen biết hay tìm hiểu nhau, kết hôn do 
quyết định của Mẫu Hậu Marie Thérèse coi như 
con tốt trên bàn cờ chính trị Âu Châu. Nhưng 
nay người đó sắp lìa cõi trần đã làm tràn đầy nỗi 
tuyệt vọng giá lạnh trong lòng. 
 Tảng sáng vào một ngày mùa đông ẩm ướt, 
lạnh và sương mù, Antoinette run rẩy chờ một 
tiếng gọi ở ngay trong ngục Tháp nhỏ Temple 
này để đến chào giã từ Louis nhưng tiếng đó 
không bao giờ, không bao giờ đến cả. Nàng chỉ 
nghe thấy tiếng chân rầm rập của binh lính bước 
lên cầu thang Tháp nhỏ giam Louis, tiếng hô tập 
họp của Đoàn Kỵ Binh ở dưới sân, tiếng nghiến 
của những bánh xe lăn trên đường Temple chở 
Louis lên đoạn đầu đài. Rồi yên lặng, khoảng 
trống yên tĩnh thật kinh hãi cho những ai chờ 
một người mà người đó không có gì để lại ngoại 
trừ những giọt nước mắt. 
 Vào 10 giờ 22 phút, bỗng những tiếng súng 
thần công nổ rầm trời tại vùng bao quanh 
Quảng Trường Concorde, vang vọng tới ngục 
Temple phá tan bầu không khí im lặng bao trùm 
khắp nơi và đồng thời báo hiệu bạo chúa Louis 
16 đã đền tội. Đường phố Temple trở lại cuộc 
sống bình thường. Xe cộ bắt đầu chạy. Dân 
chúng đổ ra đường hô to: “ Cộng Hòa Muôn 
Năm! Cộng Hòa Muôn Năm!” Trong khi đó, 
Marie Antoinette lên cơn đau quằn quại trên 
giường vì tới kỳ kinh nguyệt, con gái lớn 
Thérèse Charlotte bị loét cẳng chân trầm trọng 
nằm ôm mặt khóc đã bỏ lỡ dịp chào giã từ 
người cha yêu dấu và Charles Dauphin (Vua 
Louis 17) đau bệnh dịch hoàn (testicule). Riêng 
cô em út Elisabeth phải săn sóc chị dâu và hai 
cháu. Người hầu trung thành Cléry với hoàng 

Bị cáo:  Marie Antoinette can tội: “ 
Phản quốc” 
Luật Sư Biện hộ: Claude Chaveau- Lagarde 
Công Tố Viện: Tòa Án Cách Mạng 
Thẩm Phán: Tòa Án Cách Mạng 
Nơi Xét Xử: Paris, Pháp 
Ngày Xét Xử: Ngày 14 – 15 tháng 10 năm 1793 
Phán Quyết: Có tội 
Bản Án Kết tội: Đưa lên máy chém 
Guillotine (ngày 16/10/1793) 
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Góa phụ Capet 

gia không thấy trở về và biệt tăm luôn từ ngày 
Louis 16 lên đoạn đầu đài. 
 Sau khi Louis được chôn cất xong,  Ủy Viên 
Công Xã Ba Lê và Giám ngục Temple tới thanh 
tra các phòng giam Marie Antoinette và gia đình, 
thông báo bắt đầu từ nay các tù nhân 
được gọi danh xưng như sau: Góa phụ 
Capet (Marie Antoinette), Elisabeth 
Capet (em Vua), Charlotte Capet (con 
gái lớn), và Charles Capet (Vua Louis 
17) tức tên chính thường dùng kèm 
theo tên dòng họ Capet. Sau đó, 3 Bác 
Sĩ được chỉ định chẩn bệnh và điều trị 
các tù nhân bị bệnh vì phòng giam ẩm 
ướt và thiếu ánh sáng. Tiếp theo Giám 
ngục cho phép và đôi khi còn bắt buộc 
tất cả các tù nhân phải xuống vườn 
Temple hoạt động như đi bộ hay tập 
thể dục để tránh bệnh tật. Chế độ nhà 
giam được nới lỏng dần dần. Hơn 300 
lính canh phòng giảm xuống còn khoảng 100, số 
ủy viên công xã còn 6 người, nhưng tất cả các chốt 
canh gác các điểm xung yếu vẫn giữ 2 người mỗi 
chốt thuộc thành phần trung kiên với cách mạng 
khó lòng mua chuộc 
 Biện pháp an ninh này được liên tục áp dụng 
tại ngục Temple, rồi sau đó, Antoinette bị chuyển 
tới nhà tù thành phố trong 75 ngày, nơi gần Pháp 
đình Paris để tiện điều tra đưa ra Tòa Án Cách 
Mạng. Như vậy, Antoinette bị đưa lên máy chém. 
sau Louis lìa đời 9 tháng và đúng như sự dự đoán 
của Antoinette đã tâm sự với cô em chồng 
Elisabeth, “ Chị sẽ chết như Anh cô.” 
 Theo các nhà viết tiểu sử, sở dĩ chế độ nhà 
giam giữ tù nhân tại Temple được thay đổi như 
đã trình bày vì chính quyền Danton coi góa phụ 
Capet và gia đình như con tin quí giá để dự tính 
trao đổi tù binh quan trọng và đòi hỏi những 
điều kiện có lợi cho Pháp khi ký Hoà Ước Hoà 
Bình với Đế quốc Phổ và Áo. Vì vậy, số phận 
các tù nhân tại Temple tùy thuộc vào tình hình 
chính trị và quân sự giữa hai bên trong việc trao 
đổi có tính toán. 

  Dự tính của Danton bất thành vì nội bộ 
Pháp bất ổn chưa từng thấy. Sau khi Vua Louis 
bị hành quyết, các vụ nổi loạn chống lại sự cai 
trị của Paris xẩy ra ở một phần lớn lãnh thổ 
Pháp, đặc biệt phe bảo hoàng thống trị miền Tây 

như Vendée hợp tác với phe 
Girondin nhằm lật đổ Hội Nghị 
Quốc Ước để đưa Dauphin lên 
ngôi Vua tức Louis 17 theo hiến 
định với sự nhiếp chính của Bá 
Tước Provence.  Trong khi đó, 
hầu hết các nước quân chủ tại Âu 
Châu, ngoại trừ Thuỵ Sĩ và Bán 
Đảo Scandinavie (gồm Đan Mạch, 
Na Uy và Thụy Điển) giữ thế 
trung lập, hình thành một Liên 
Minh Quân Sự vào tháng Hai, bao 
vây và ngăn chặn quân đội cách 
mạng Pháp bành trướng lãnh thổ 
tự coi như biên giới thiên nhiên 

của Cộng Hòa Pháp Quốc vậy. 
  
 BỘ ÁO DÀI TRẮNG MAY CHẦN BẤT TỬ 
 Chiến trận ngày một leo thang, vào tháng 
Hai, Antoinette lợi dụng thời gian cai tù đối xử 
khá tử tế, đã may được 2 bộ áo đen và trắng. Cả 
hai bộ đều bị Uỷ Viên Công Xã đại diện nhà tù 
Temple cấm mặc khi Antoinette đi dạo trong 
vườn Temple. Đề phòng có thể chuyển nhà tù 
khác, Antoinette để lại bộ áo màu đen để tang 
mà chỉ mang bộ áo daì màu trắng nên xếp cẩn 
thận rồi giấu trong các áo quần tạp nhạp dơ bẩn 
để tránh sự khám xét của cai tù nếu bất thần 
chuyển nhà giam. Chính bộ áo dài màu trắng 
này đã đuợc Họa sĩ David nổi tiếng với nét bút 
chì xuất thần, đã phác họa hình ảnh cuối cùng 
của Antoinette sắp bước lên máy chém để lại 
đời đời trong sử sách. 
 Thoạt đầu, Antoinette lục lọi những quần áo 
được cấp phát từ trước tại ngục Temple, lựa màu 
đen lấy ra để sửa lại và may một bộ áo, dù là màu 
đen cũng phải nói lên được sự khổ hạnh ẩn dấu 
nét tao nhã khi mặc để tang Louis. Sau đó, Ủy 
Viên Công Xã đại diện ngục Temple cho phép 
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Giám ngục cung cấp đầy đủ áo quần cho 4 tù 
nhân và nếu cần cho người chuyên môn tới sửa. 
Những nhà may nổi tiếng quen thuộc với các bộ 
áo lễ hội hoàng gia bị phá sản, nay nhận những 
bộ áo quần tạp nhạp được cấp phát, Antoinette và 
cô em chồng tự sửa và may lấy sao cho hợp với 
vóc dáng và phải nói lên được điều gì đó qua 
trang phục, không phải về nghi thức triều đình, 
mà là để tang chồng trong nhà tù. 
 Như chúng tôi đã đề cập một vài bài viết 
trước, Antoinette nổi tiếng tại quê nhà, thành 
Vienne về các bộ áo dạ vũ, yến tiệc và lễ nghi 
trong cung đình Hapsburg đáp ứng được đòi hỏi 
sự lịch duyệt trong phong cách và vẻ đẹp trong 
kiểu mẫu nên được  các giới quyền quí cao sang 
phong cho tước, “Công Chúa Thời Trang”. 
Hành trình qua Pháp, Antoinette lại nổi danh 
trong triều đình Versailles với các bộ lễ phục và 
lễ hội mang vẻ đẹp kiêu sa trang nhã được các 
ông hoàng bà chúa cùng giới quí phái quyền quí 
tôn vinh “ Nữ Hoàng Thời Trang”. Quả vậy, 
theo các nhà viết sử cũng như các nhà thiết kế 
thời trang viết trong báo French Vogue ngày 
nay tỷ như Caroline Weber cho rằng, sở dĩ 
Antoinette thành công vì đã áp dụng triệt để 
nguyên tắc bất di bất dịch đòi hỏi vẻn vẹn chỉ có 
hai chữ, đó là sự “giản dị” Thực hành  nguyên 
tắc đó không phải là chuyện dễ. Cần phải tổng 
hợp cách nhìn nghệ thuật một cách thật tinh tế 
mới đáp ứng được điều kiện đó. Bởi vì sự giản 
dị trong y phục phải nói lên được một cách 
hùng hồn về cái ta của ta. Ta là ai? Thuộc giai 
cấp nào trong xã hội? Có quyền uy và hấp dẫn 
không? Trong hoàn cảnh bị giam giữ trong ngục 
tù, Antoinette đã hoàn tất may được  bộ áo để 
tang Louis không đi ra ngoài nguyên tắc đó. 
 Trong khi may bộ áo để tang màu đen, 
Antoinette kể chuyện lại cho cô em chồng rõ 
khi mở lớp hướng dẫn các mệnh phụ phu nhân 
và giới quí phái trong vương triều Versailles để 
thiết kế các bộ áo yến tiệc lễ nghi sao cho có vẻ 
đẹp thanh tao lịch lãm làm biến đi dáng dấp tỉnh 
lẻ cùng sự phô trương kiểu các diễn viên. Có 
một công chúa ở nước ngoài đến tham dự nêu ra 

vấn đề tang chế. Công chúa  đó hỏi, “ Nếu để 
tang một người thân hay sơ thì may bộ áo để 
tang ra sao? Chị trả lời, “ Dùng thêm vải màu 
xanh thẫm, nhiều hay ít tùy theo thân hay xa, 
còn đại tang thì hoàn toàn màu đen. Những kiểu 
áo may để tang đó cần phải may chần tức là 
may nhiều đường để ghép chặt vào nhau mấy 
lớp vải hoặc có đường viền giữa hai lớp vải” 
 Thực ra, vì bị các người bắt giữ cấm 
Antoinette mặc bộ áo màu đen để tang nên 
Antoinette đã chọn màu trắng tương phản với 
màu đen để thay thế vì có sự qui định cấm tử tội 
mặc áo để tang lên máy chém.. 
 Còn may bộ áo dài màu trắng ( a white piqué 
dress) bằng hai lớp vải bông may chần cũng giống 
như trên nhưng những đường thẳng ghép giữa hai 
lớp vải xếp sao tạo ra các hình vẽ nghệ thuật thu 
hút sự chú ý của người quan sát. Antoinette đã 
mặc bộ áo đó ngồi như pho tượng trên chiếc xe bò 
do hai con ngựa già kéo diễu qua phố phường 
Paris vào phút tận cùng sắp bước lên máy chém. 
được họa sĩ nổi tiếng David phác họa “Nữ Hoàng 
Thời Trang” để lại mãi mãi cho mai sau. 
 Chúng tôi sẽ in bức phác họa đó vào cuối 
bài viết với sự nhận xét của các sử gia và lời nói 
cuối cùng của Cựu Hoàng Hậu Marie 
Antoinette trước khi lìa trần thế. 

ÂM MƯU TRỐN NGỤC TEMPLE 
 Từ ngày bị giam cầm vào tháng 8 năm 
1792, lúc nào Antoinete cũng ước mơ có ngày 
trốn thoát khỏi Ngục Temple. Đó chắc cũng là 
tình trạng chung giống như bao nhiêu tù nhân 
khác, nhưng trong hoàng gia chỉ có Antoinette 
là người duy nhất đã đề xướng ra rất nhiều âm 
mưu giải cứu tù nhân. Vậy phải có sức hấp dẫn 
như thế nào mới thúc đẩy không ít Hiệp sĩ đã ra 
tay giải cứu người hoàng phái gặp nạn. Vũ khí 
của Antoinette không có gì thay đổi: mệt mỏi, 
buồn chán, già trước tuổi, và nhục nhã. Mặc dầu 
vậy, Antoinette vẫn tiếp tục đạt được sức quyến 
rũ lạ kỳ không thể nào chối cãi được tỷ như qua 
cuộc gặp gỡ bất ngờ một nhân vật phi thường, 
Hiệp Sĩ Francois Andrien Toulan. 
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 Người anh hùng Toulan nổi tiếng về tài 
hùng biện, thông minh và dũng cảm, quê ở 
Toulouse, đến Paris hăng say tham gia cuộc tấn 
công như vũ bão vào Điện Tuileries ngày mồng 
10 thàng 8 với lý tưởng xóa bỏ chế độ quân chủ 
thay thế bằng thể chế Cộng Hoà như các nhà 
Cách Mạng 1789 đề ra.. Cuộc tấn công thành 
công, đương sự được Cách Mạng ban thưởng 
nhiều huy chương cao quí và đuợc tín nhiệm 
đảm trách chức Ủy viên đại diện Công Xã Ba 
Lê, thanh tra và quyết định mọi biện pháp thích 
nghi trong việc giam giữ goá phụ Capet và gia 
đình tại Ngục Temple. 
 Antoinette, trước khi được đăng quang ngôi 
Hoàng Hậu, đã có một vài lần tổ chức dạ vũ hóa 
trang tại Điện Versailles, cùng với đám cận thần 
trốn ra ngoài đến chơi bài tại Đại Hí Viện Paris. 
Antoinette đã gặp Toulan chơi bài và quen biết 
từ đó. Cả hai đều giống nhau thích mạo hiểm và 
say mê đánh bài. Nay được cử giữ thanh tra các 
tù nhân hoàng gia dưới sự trách nhiệm, Toulan 
xúc động và thương cảm cho nỗi bất hạnh của 
Antoinette nên nảy ra ý định sẳn sàng giúp cựu 
Hoàng Hậu vào thời gian thuận lợi. 
  Sau khi Vua Louis 16 qua đời, Toulan 
đã lập được chiến công đầu tiên. Trước khi lên 
máy chém, nhà Vua đã giao phó cho người hầu 
Cléry đưa cho Hoàng Hậu Antoinette những kỷ 
vật như chiếc nhẫn cưới khắc tên chữ đầu của 
vợ M. và ngày cưới, hộp đựng tóc của vợ con và 
em gái, cùng con dấu biểu tượng của Nhánh 
Bourbon. Nhưng Hội Đồng Cố Vấn Công Xã 
Ba Lê bác bỏ ra lệnh trao cho Ban quản trị nhà 
tù Temple cất giữ cẩn thận những kỷ vật đó. 
Cléry báo cho cựu Hoàng Hậu rõ sự việc rồi 
biệt tăm luôn. Trong một cuộc thanh tra phòng 
giam, Antoinette kể lại câu chuyện đó và ngỏ ý 
với Toulan muốn lấy lại các kỷ vật của Louis 
trao tay cho Cléry. Không chút do dự, Toulan 
nhận lời ngay và hai ngày sau, bí mật giao lại 
cho Antoinette tất cả đồ vật của Louis ký thác 
tại nhà tù Temple. Vụ bẻ khóa lấy cắp tang vật 
bị phát giác và cuộc điều tra không bao giờ tìm 
ra được thủ phạm cả. 

 Vào ngày mồng 2 tháng 2 năm 1793, 
Jarjayes  là một trong số các Hiệp Sĩ được tiếng 
dũng cảm nhất và cũng là người cương quyết 
nhất, vẫn còn ẩn trốn tại Paris với hy vọng một 
ngày nào đó, sẽ giúp cựu Hoàng Hậu thoát khỏi 
ngục tù. Đương sự tiếp đón một người khách lạ. 
Đó là Toulan đưa một bản ghi chép sau: “Hiệp 
Sĩ có thể tin tưởng người này nói chuyện thay 
tôi. Ông ta có rất nhiều thiện cảm, ông ta không 
hề thay đổi suốt 5 tháng vừa qua…” Jarjayes 
nhận ra ngay chữ viết tay của cựu Hoàng Hậu 
Antoinette nhưng tỏ vẻ hoài nghi về khả năng 
giúp 4 tù nhân trốn ngục Temple được hàng 
trăm lính phòng vệ canh gác ngày đêm. Để 
thuyết phục Jarjayes, ủy viên công xã Toulan 
thông minh và mưu trí đề ra ý kiến sẽ  trá hình 
Jarjayes như người đốt đèn nhà tù Temple vào 
một buổi tối để đưa Jarjayes vào gặp Antoinette. 
 Vấn đề đưa 4 tù nhân thoát khỏi pháo đài 
Temple được canh gác cẩn mật không làm sờn 
lòng những người mưu tính giúp hoàng gia thoát 
nạn. Bây giờ họ chỉ cần thêm một ủy viên công xã 
nữa là kế hoạch táo bạo và hiểm nguy dó sẽ hoàn 
tất như ý muốn. 
 Antoinette lưu ý và nhấn mạnh tới một ủy 
viên trẻ can đảm nhiều tham vọng nhưng không 
có kinh nghiệm chính trị. Đó là Lepitre trong số 
các ủy viên đại diện Công Xã tại Temple. 
Đương sự là cựu nhân viên ngân hàng của 
Hoàng Hậu và cũng là đồng môn dạy học với 
Toulan. Hiệp Sĩ Jarjayes hối lộ Lepitre một số 
tiền khá lớn. Toán giải cứu hoàng gia trốn ngục 
Temple hình thành gồm có Toulan, Jarjayes và 
Lepitre. Ngoài ra, còn có hai nhân viên tình báo 
Anh cung cấp tin tức và bí mật hỗ trợ Jarjayes 
đưa gia đình hoàng gia từ nhà tù Temple tới bờ 
biển Normandie ở miền Bắc Pháp để chạy sang 
tị nạn tại Anh. Quốc. 
 Kế hoạch trốn nhà tù đã được xếp đặt xong 
xuôi, Antoinette và Madame Elisabeth cải trang 
như lính canh phòng thành phố, Madame 
Royale và Dauphin cũng ngụy trang đi theo 
Jarjayes. Hai xe ngựa chờ sẳn ở điểm hẹn. Nhưng 
thật đáng tiếc những khó khăn không lường trước 
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được đã xảy ra. Lepitre cho biết tin tức ngoài mặt 
trận ngày càng xấu hơn gây náo loạn trong dân 
chúng. Chính quyền ra lệnh dựng hàng rào giây 
thép gai ở các điểm xung yếu và đóng tất cả cổng 
ra vào thành phố. Thật vô cùng nguy hiểm hầu 
như không thể thực hiện được việc đưa trẻ em 
như Dauphin ra ngoài thành phố vào thời điểm 
đó. Lepitre bắt đầu lo sợ nhưng cả hai, Jarjayes 
và Toulan vẫn quyết tâm giúp Hoàng Hậu chạy 
trốn một mình. 
 Antoinette cương quyết từ chối vì không nỡ 
lòng nào bỏ lại hai con, nhất là cục cưng 
Dauphin, để thoát hiểm một mình với quan 
niệm “vui cùng hưởng họa cùng chịu” Cô em 
thánh thiện Elisabeth hy sinh cả thời niên thiếu 
nay đã 29 tuổi để bảo vệ anh chị và hai cháu, 
trấn an chị dâu, “Chị là người bị đe doạ và coi 
như nguy hiểm nhất cần phải ra đi. Em tình 
nguyện ở lại sẽ thay thế chị như  người mẹ hết 
lòng trông nom hai cháu. Jarjayes cũng cố 
thuyết phục cựu Hoàng Hậu chấp nhận đề nghị 
của cô em chồng nhưng không sao lay chuyển 
nổi quyết tâm của Antoinette. 
 Trước khi rời Tháp Temple chạy qua Anh 
Quốc, Jarjayes ngỏ lời mong muốn cựu Hoàng 
Hậu giao phó nhiệm vụ thực hiện một điều gì đó 
cần phải làm trong thời gian bị cầm tù. 
Antoinette vui vẻ nhận lời ngay và nói, “Đây là 
mộr bằng chứng cho thấy lòng trung tín tuyệt 
đối của Hiệp Sĩ đối với hoàng triều, tôi vô cùng 
cảm kích. Tôi không thể nhận lời chạy trốn một 
mình được. Tôi chấp nhận ở lại và không bao 
giờ hối tiếc. Vậy tôi nhờ Hiệp Sĩ trao tận tay hai 
kỷ vật này cho hai người sau đây: 
-Con dấu của nhà Vua cho Bá Tước Provence 
quyền nhiếp chính Vua Louis 17 tức Dauphin 
để làm kỷ niệm. 
 -Chiếc nhẫn khắc 5 chữ tiếng Ý, “Tutto a te 
mi guida” , có nghĩa chưa bao giờ sự thật lại rõ 
ràng hơn như bây giờ và theo cuốn hồi ký của 
Ferson (mọi chuyện đều dẫn tôi tới Antoinette) 
cho  Bá Tước Axel Ferson hiện  đang ở Brussels, 
Bỉ Quốc, người mà Hiệp Sĩ đã gặp tại Điện 
Tuileries đến chào gỉã từ tôi để trở về Thụy Điển.”  

 Jarjayes nhận hai kỷ vật đó và hứa sẽ cho 
người thân tín tới báo cho cựu Hoàng Hậu rõ 
khi vật đó tới tay người nhận. Khoảng một 
tháng sau, Antoinette được vợ của người hầu 
cho biết Hiệp Sĩ Jarjayes đã hoàn tất nhiệm vụ. 
 Vào đêm thực hiện âm mưu trốn ngục 
Temple, Simon nghi ngờ Lepitre nằm trong âm 
muư đó nên chạy bộ tới Ủy Ban Tình Báo Công 
Xã Ba Lê tố cáo. Trưởng Ban Tình Báo hoài nghi 
mãi tới trưa hôm sau mới tới Temple điều tra. 
 Biết trùm tình báo Tison tại Temple bị bệnh 
xuyễn nặng, Toulan đặt một loại thuốc tỏa hơi 
trong phòng khiến Tison ngủ thiếp đi trong 
vòng 5 hay 6 tiếng, thời gian đó đủ để Jarjayes 
đưa gia đình hoàng gia tới vùng an toàn, nơi có 
thêm nhân viên tình báo Anh chuẩn bị tàu 
thuyền đưa người chạy trốn sang Anh Quốc. 
 Kết quả cuộc điều tra cho thấy không có 
bằng chứng cụ thể nào về vụ âm mưu trốn ngục 
Temple. Tuy nhiên, Lepitre và Toulan bị  sa thải 
và  sau đó bị đưa lên máy chém. vào đợt khủng 
bố thứ hai được gọi Đại Khủng Bố, tháng 6 và 
7, năm 1794 (La Grande Terreur, Juin-Juillet 
1794) trừng phạt những người bị tình nghi do 
Đạo Luật ban hành ngày 10-6-1794 bãi bỏ tất cả 
an toàn pháp lý bảo vệ quyền nhân thân của bị 
cáo như quyền tự do cá nhân và chống lại mọi 
sự giam cầm trái phép. Tưởng cũng nên đề cập 
thêm đợt Khủng Bố thứ nhất (10-8 và 20-9-
1792) xảy ra vì lý do Quân Đội Phổ xâm lăng 
Pháp Quốc cùng thể hiện việc bắt giữ Vua 
Louis 16 về tội “Phản quốc”. Đợt Khủng Bố thứ 
hai được mệnh danh Đại Khủng Bố như vừa 
trình bày ở trên diễn ra vì Hội Nghị Quốc Ước 
trên đà sụp đổ nên coi phe bảo hoàng cùng các 
tổ chức ủng hộ khác như kẻ thù không khoan 
nhượng cần phải khử trừ đễ tồn tại.  
                     DÊ TẾ THẦN  
  Cựu Hoàng Hậu Antoinette cũng bị 
điều tra về âm mưu trốn ngục Temple nhưng 
chưa có quyết định vì chính quyền Danton  còn 
đang trả giá cuối cùng với người cháu của 
Antoinette nối ngôi Hoàng Đế Áo Joseph II, để 
trao đổi con tin hoàng gia nhận lại nhiều tướng 
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tá và nhân vật trọng yếu đào ngũ qua Quân Đội 
Áo. Ta thấy Hầu Tước Lafayette chạy qua Bỉ vì 
nằm trong kế hoạch thiết lập nền quân chủ lập 
hiến, Tướng Dumouriez cũng vậy đưa toàn bộ 
tham mưu và 1.000 quân sĩ đào ngủ qua quân 
đội Áo, do thất bại trong vụ lật đổ Ba Lê Công 
Xã để đưa Dauphin lên ngôi Vua Louis 17 theo 
hiến định. 
 Tình hình quân sự và 
chính trị rối loạn chưa từng 
thấy. Quân đội Phổ tiến chiếm 
miền sông Rhin (Rhineland), 
quân Áo, Hòa Lan, Anh và 
Hanovarian (Vương Quốc 
Hanover) bao vây các pháo đài 
miền Bắc, quân Tây Ban Nha 
tiến vào rặng núi Pyrénées và 
quân Anh bao vây căn cứ hải 
quân Toulon. 
 Ở trong nước, không có 
phe phái nào đủ mạnh để dẹp 
nhóm cực cách mạng Jacobin 
ngoại trừ giới bình dân (the 
sans-culottes). Trước tình hình 
đất nước lâm nguy, giới này thuộc thành phần 
đại đa số trong dân chúng, xuống đường khắp 
nơi ca vang bản La Patrie (Tổ Quốc) đòi lấy đầu 
Antoinette và đưa tất cả tướng tá bất tài tham 
nhũng lên máy chém.. Họ bất tuân thượng lệnh 
và xông xáo khắp mọi nơi. Những nhà cách 
mạng bắt đầu thất vọng và lo sợ phải đối đầu 
với nguy cơ khủng khiếp của bọn hỗn loạn ngày 
một lớn mạnh đe dọa an ninh và trật tự của đất 
nước. 
 Hébert (Jacques), nhà báo và nhân vật 
chính trị đang giữ chức Phó Biện Lý cạnh Ba Lê 
Công Xã, mang tính mệnh mình ra hứa hẹn với 
đám đông hỗn tạp hung dữ Ba Lê (The Parisien 
mob) sẽ lấy đầu Antoinette.    Hébert báo động 
“chúng ta trước hết phải thỏa mãn tất cả đòi hỏi 
của giới bình dân.” Đương sự cũng kể cho bạn 
bè rõ nếu nhóm Jacobin thất bại hoặc không 
muốn hành quyết Marie Antoinette thì họ sẽ 
phanh thây tất cả những nhà cách mạng. Chúng 

ta không có đường lối nào khác và “chúng ta 
chỉ còn cách trả thù” (we have nothing to live 
for except revenge). Thế là vụ trả thù nhắm vào 
phe Girondin và những người ôn hòa Jacobin 
cùng phái bảo hoàng. Người trở thành mục tiêu 
hàng đầu là Góa phụ Capet bị truy tố trước Tòa 
Án Cách Mạng về những hành động khác nhau 
về tội “Phản Quốc” bị coi như dê tế thần vậy. 

 Một biến cố quan trọng xảy 
ra đã giúp phe Jacobin thêm lý 
do vững mạnh đưa Góa phụ 
Capet lên máy chém.. Đó là 
Charlotte Corday đâm chết 
Marat (Jean -Paul) trong phòng 
tắm khi đang chữa bệnh ngày 13 
tháng 7. 
 Thiếu nữ Charlotte Corday, 
24 tuổi, được giáo huấn tại tu 
viện Caen, Normandie, hậu duệ 
của Pierre Corneille, nhà soạn bi 
kịch đại tài của Pháp, bất bình 
với Marat, y sĩ và sáng lập tờ 
báo Bạn Dân (l’Ami du peuple) 
được giới bình dân ưa thích, đã 

đưa hàng trăm người dân vô tội tại quê hương 
của cô lên máy chém. Corday đã dùng dao bếp, 
cán gỗ, lưỡi dao dài 5-inch đâm chết Marat vì 
nhà độc tài thuộc phe Jacobin này đã ra lệnh 
hành quyết  khoảng 2.000 người tại miền 
Normandy bị coi như kẻ thù của cách mạng. 
 Đối với những nhà theo chủ nghĩa bảo hoàng 
và giới ôn hòa Jacobin, Charlotte Corday được tôn 
vinh như nữ anh hùng và tử vì đạo. Vụ hạ sát 
Marat mở ra một giai đoạn mới triệt hạ mạnh mẽ 
sự thống trị bằng khủng bố do Robespierre, 
Danton và Jean-Paul Marat chủ xướng dưới thời 
cách mạng 1789. 
 Nữ tử tội Charlotte Corday bị đưa lên máy 
chém. vào buổi chiều ngày 17 tháng 7 năm 
1793. Corday mặc bộ váo tù hình sự màu tím, 
đứng thẳng trên xe tumbrel, hai đầu gối tựa vào 
cửa sau xe trên đường đi tới đoạn đầu đài. 
Pierre Notelet đứng cùng với đám đông xúm lại 
xem nữ tử tội diễu qua đường Saint-Honoré. Bộ 
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mặt đẹp và điềm tĩnh của Corday như pho tượng 
đã ám ảnh Notelet một thời gian khá dài. 
 Bức họa Marat bị Corday ám sát của Họa Sĩ 
tên tuổi Louis David được bảo tồn tại Viện bảo 
tàng hoàng gia, Bruxelles.Và cũng chính Họa Sĩ 
David lừng danh này đã được giải thưởng Rome 
và đứng đầu Trường phái tân cổ điển đã phác họa 
Hoàng hậu Marie Antoinette mặc bộ áo dài trắng 
để đời ngồi trên chiếc xe bò do ngựa kéo qua 
đường Saint-Honoré tiến tới nơi hành quyết tại 
Quảng Trường Concorde Paris. 
 Như chúng tôi đã trình bày vụ án Marie 
Antoinette và Charlotte Corday có ý nghiã lịch sử 
nhất tác động rất mạnh vào các thế kỷ mới đây, 
đặc biệt về Luật quốc tế nhân quyền. Còn một 
phụ nữ nữa cũng đáng được đề cập thêm đã hy 
sinh mạng sống vì tranh đấu chống lại áp bức, vì 
lý tưởng Tự Do mà tiêu biểu là Bà Roland (de La 
Platière) vợ nhà chính trị cách mạng và cũng là 
thành viên của Đảng Jacobin, bị bè nhóm 
Robespierre đưa ra pháp trường ngày 8 tháng11 
năm 1793. Trước khi bị chặt đầu, Bà Roland đã 
cúi chào bức tượng “Tự Do” bằng đất nung (clay 
Statue of Liberty) đặt gần máy chém và than: “ 
Ôi, Tự Do!Người ta đã nhân danh Mi  để gây ra 
biết bao Tội Ác!” (Liberty, What crimes are 
committed in thy name.) 
 TOÀ ÁN CÁCH MẠNG XÉT XỬ  

GÓA PHỤ CAPET 
 Sau khi Vua Louis lìa đời được 6 tháng, 
Góa phụ Capet bị chuyển ngày 2 tháng 8 năm 
1793 tới nhà tù thánh phố Ba Lê (the 
Conciergerie) còn được gọi “Phòng đợi lên máy 
chém.” (the antechamber). Tù nhân bị nhốt, một 
mình, trong phòng chiều dài 11-foot, ngang 6-
foot với 2 sen đầm canh gác ngày đêm. Nhưng 
có điều đặc biệt là Quản Đốc nhà tù cho phép 
Antoinette đem con chó nhỏ Odin từ tháp 
Temple tới đây được ngủ chung phòng với chủ 
nhân của nó cho đến giờ phút tận cùng 
Antoinette lên máy chém.. Ngay sau đó, Đức 
Ông Salomon bị tống giam tại phòng giam của 
cựu Hoàng Hậu Anoinette trong 3 tháng. Theo 
cuốn nhật ký, Đức Ông trông thấy con chó nhỏ 

mũi ngắn (pug-dog) của cựu Hoàng Hậu được 
lính canh phòng Richard cho nó một chỗ ở. 
Sáng nào cũng vậy, con chó nhỏ púc chạy hít và 
ngửi tìm hơi chủ trong suốt 3 tháng khi Đức 
Ông bị giam ở đây. 
 Góa phụ Capet mới 37 tuổi và chỉ còn 2 
tuần lễ sẽ mừng sinh nhật 38 tuổi, nhưng thời 
gian trong lao tù đã làm nhan sắc ngày một tàn 
tạ. Tóc bắt đầu lưa thưa điểm bạc, xanh xao và 
phờ phạc, đôi khi lên cơn đau quằn quại lúc có 
kinh nguyệt, mặc dầu vậy, Antoinette vẫn tỏ ra 
thật bình tĩnh trong mọi tình huống khó khăn 
khi bị cầm tù. 
 Như người viết đã đề cập ở trên, có rất 
nhiều âm mưu cứu tù nhân nhưng đa số không 
thành công vì không có kế hoạch rõ ràng, duy 
chỉ có vụ chạy qua Anh  do 3 Hiệp Sĩ Jarjayes, 
Toulan và Lepitre chủ xướng là dễ thành công 
nhất. Tiếc rằng cựu Hoàng Hậu Antoinette từ 
chối chạy trốn một mình, nếu không đã tị nạn ở 
Anh cùng với Hiệp Sĩ Jarjayes rồi. Âm mưu 
cuối cùng được tổ chức ngày 28 tháng 8 giải 
cứu Antoinette thoát khỏi nhà tù thành phố có 
tên “Âm Mưu Hoa Cẩm Chướng” (Carnation 
Plot) do Hiệp Sĩ de Rougeville và Michonis 
lãnh đạo bị thất bại, đã thúc đẩy Biện Lý Toà 
Án Cách Mạng Fouquier-Tinville đưa Marie 
Antoinette ra Tòa. Hiệp Sĩ de Rougeville được 
phép mang bó hoa cẩm chướng vào phòng giam 
để tặng cựu Hoàng Hậu Antoinette. Khi trao bó 
hoa, de Rougeville cố tình đánh rơi một bông 
xuống chân Hoàng Hậu. Có một tấm giấy cài ở 
cánh hoa ghi” Sẽ tới giải cứu. Viết trả lời đưa cho 
Gilbert.” Gilbert là cựu cận vệ của Antoinette 
nằm trong âm mưu đó. Antoinette không có giấy 
và bút nên lấy cái kim gài ở cánh hoa đâm từng 
lỗ nhỏ ở tấm giấy đó ra hình chữ để trả lời. Chờ 5 
ngày không thấy động tĩnh gì, Gilbert tố cáo để 
tránh hậu họa. Michonis bị bắt đưa lên máy 
chém. còn de  Rougeville chạy thóat. 

(Còn tiếp) 

NGUYEÃN VAÊN THAØNH 

(Virginia) 
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Christmas Gift in the Summer 
Hoaøng Dung 

  
oâi khoâng bieát oâng “sinh” vaøo luùc naøo, 
nhöng khi toâi gaëp oâng laø luùc oâng ñaõ 

laø moät oâng “laõo” ít nhaát laø trong maét cuûa 
toâi, toâi cuõng ñaõ chöùng kieán thôøi gian oâng 
“beänh”, roài hoâm nay& oâng qua ñôøi, cuoäc 
“töû” ly naøo cuõng khieán ngöôøi ôû laïi caûm thaáy 
buoàn baõ. 
 Baàu trôøi hoâm nay khoâng xaùm laém, 
nhöng loøng toâi raát xaùm. 
 Ngöôøi nhaø oâng heïn toâi 10 giôø ôû nhaø 
quaøn, khoâng hieåu sao toâi laïi nhôù laø 9 giôø, 
cho neân ñaõ ñeán sôùm hôn 1giôø 15 phuùt. 
Nhöng khoâng sao, toâi seõ daønh 1 giôø 15 phuùt 
naøy ñeå nghó veà oâng, moät ngöôøi& maø toâi 
khoâng bieát ñaët ôû ñòa vò naøo trong loøng toâi. 
  OÂng laø moät ngöôøi Myõ nhö haøng vaïn 
ngöôøi Myõ chung quanh toâi, oâng lieân heä vôùi 
toâi qua coâng vieäc laøm töø hôn 20 naêm nay, 
oâng lôùn tuoåi hôn toâi raát nhieàu, oâng coù veû 
xem toâi nhö con gaùi cuûa oâng, coù ñoâi luùc 
oâng nhìn toâi baèng con maét cuûa moät ngöoøi 
ñaøn oâng nhìn moät ngöôøi ñaøn baø, trong loøng 
oâng nghó gì, muoán gì chaéc khoâng khaùc maáy 
vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn oâng si tình treân coûi 
ñôøi naøy. 
  OÂng thöôøng mua hoa cho toâi, coù khi coù 
nhöõng boù hoa raát lôùn ñöôïc ñaët mua taän beân 
Hoaø Lan gôûi ñeán nhaø toâi.  

  Côn baïo beänh ñaàu tieân quaät ngaõ oâng, 
toâi coù vaøo beänh vieän thaêm oâng, toâi mang 
cho oâng moät chaäu lan maøu traéng, vaø noùi 
vôùi oâng raèng “oâng bieát khoâng loaïi hoa naøy 
soáng raát laâu” mong raèng oâng hieåu ñöôïc yù 
cuûa toâi. 
  Sau moät thôøi gian daøi oâng vaät vaõ vôùi 
caùc côn baïo beänh. Moät hoâm oâng baùo cho toâi 
bieát ngöôøi ta ñaõ caét boû ñoâi chaân cuûa oâng roài, 
toâi nghe maø caûm thaáy kinh hoaøng vaø ñaõ raát 
heøn nhaùt laø ñaõ khoâng ñi thaêm oâng.  Toâi ñaõ 
töï choáng cheá raèng toâi khoâng muoán thöïc teá 
laøm maát ñi caùi hình aûnh haøo hoa vui veû 
tröôùc kia cuûa oâng trong trí nhôù toâi. 
  Nhöõng moùn quaø Christmas oâng thöôøng 
taëng toâi laø nhöõng “ kieän” keïo baùnh raát lôùn, 
maø caû nhaø vaø caû baïn beø toâi chaéc aên caû 
thaùng cuõng khoâng heát. 
  Ngoaøi ra haèng naêm trong raát nhieàu 
naêm, oâng coøn taëng toâi moät moùn quaø raát ñaëc 
bieät ñoù laø moät caùi “Ornament” duøng ñeå 
trang trí caây thoâng trong muøa Giaùng Sinh, 
noù ñöôïc saûn xuaát bôûi “White house 
Historical Association” moãi naêm coù moät 
design khaùc nhau nhaèm nhaéc ñeán lòch söû 
nöôùc Myõ. 
  Sau khi oâng bò cöa maát caû hai chaân, 
phaûi ngoài xe laên, ra vaøo nhaø thöông nhö ñi 
chôï. Boång moät hoâm, moät ngaøy cuûa thaùng 
baûy trong moät muøa heø noùng böùc, toâi nhaän 
ñöôïc moät moùn quaø, môû ra laø caùi 
“Ornament” maø ñaùng leõ toâi seõ nhaän ñöôïc 

T 
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vaøo thaùng möôøi hai cuûa moät ngaøy muøa 
ñoâng ñaày giaù laïnh môùi ñuùng. 
  Toâi ngaïc nhieân goïi ñieän thoaïi cho oâng 
vaø hoûi raèng: Chaøo OÂng Fick, taïi sao toâi laïi 
nhaän ñöôïc moùn quaø Giaùng Sinh vaøo muøa 
heø nhö theá naøy. 
  OÂng noùi vôùi toâi raèng “ Toâi e raèng toâi seõ 
khoâng coøn soáng noåi qua heát muøa ñoâng naêm 
nay& cho neân toâi ñaõ gôûi taëng coâ moùn quaø 
haèng naêm sôùm hôn moät chuùt, coâ coù theå goïi 
ñoù laø “Christmas gift in the Summer”. OÂng 
laøm toâi ngheïn hoïng, buoàng tim ñau buoát& 
toâi chæ coøn bieát caàu nguyeän cho oâng, qua 
ñöôïc thaät nhieàu& thaät nhieàu muøa ñoâng. 
 Cöù nhö theá toâi ñaõ nhaän ñöôïc vaøi ba laàn 
moùn quaø muøa ñoâng trong nhöõng ngaøy heø 
röïc naéng. 
  Muøa heø naêm nay toâi ñôïi maõi khoâng 
thaáy moùn quaø “Christmas in the summer” 
toâi lo laéng goïi cho oâng, coù khi nghe ñöôïc 
gioïng cuûa oâng vaãn reo vui yeâu ñôøi, coù khi 
nghe ngöôøi nhaø cuûa oâng cho bieát oâng ñang 
vaät vaõ trong beänh vieän, toâi vaãn cöù& heøn 
nhaùt khoâng daùm ñi thaêm oâng. 
  Muøa heø vaãn coøn quanh quaån, toâi vaãn 
cöù mong moùn quaø, toâi mong khoâng phaûi vì 
loøng tham, maø mong vì muoán thaáy raèng 
oâng vaãn coøn minh maãn vaø vaãn coøn hieän 
höõu quanh toâi. 
  Toâi ñôïi maõi... toâi ñôïi maõi... roài muøa heø 
cuõng qua ñi, nhöõng ngoïn thu phong ñaõ baét 
ñaàu ñoåi maøu, loøng toâi cuõng uùa vaøng theo& 
  Boång moät hoâm caùch ñaây khoâng laâu, 
Iren con gaùi lôùn cuûa oâng ñích thaân mang 
ñeán cho toâi moùn quaø maø toâi haèng mong 
ñôïi, toâi caûm ñoäng ñeán ngheïn lôøi, vaø ñöôïc  

 

Giao Muøa 
 

Naèm nghe tieáng ñaát trôû mình 
Vaø nghe gioù laëng trong thinh khoâng naøy 

Nghe trong leo laùch caønh caây 
Coù con chim laï veà ñaây môû muøa 
Haøng traêm caùnh deá tranh ñua 

Goi ñeâm trôû daäy döïng muøa hôïp hoan 
Taàng cao maây traéng hôïp ñoaøn 

EÂm troâi löõng thöõng gioù ngaøn vieãn du 
Tình queâ xa tít mòt muø 

Xuaân sang hôø höõng naéng thu nhaït nhoøa! 
 

Yeân Vi 
02/10 

 
 

bieát oâng ñang haáp hoái, oâng ñang vaät vaõ vôùi 
nhöõng côn ñau trong beänh vieän, vaäy maø 
oâng vaãn coøn nghó ñeán toâi, oâng vaãn coù theå 
baét coâ con gaùi naêm nay ñaõ ngoaøi 50 tuoåi 
mang quaø ñeán cho toâi. 
  Ai baûo con caùi beân naøy khoâng bieát 
“hieáu ñeã” laø gì, hoï sai roài ñaáy... 
 
  Hoâm nay toâi ñeán döï ñaùm tang cuûa oâng, 
ñöôïc bieát oâng höôûng thoï 81 tuoåi, oâng ñaõ 
saép xeáp haäu söï cuûa oâng ñeå khoâng phieàn haø 
ñeán ai, oâng muoán ñöôïc thieâu vaø naèm goïn  
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gheõ trong moät caùi hoäp vuoâng maø oâng ñaõ 
ñích thaân choïn vaø ñaët laøm saün töø bao giôø, 
oâng khoâng muoán ai thaáy caùi hình haøi ñaõ 

taøn taï trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa 
cuoäc ñôøi oâng. 
  OÂng cuõng ñaõ töøng phuïc vuï trong quaân 
ñoäi 28 naêm, vaø laøm vieäc cho chính phuû 25 
naêm. Ñaùm tang ñaõ ñöôïc thöïc hieän theo 
quaân caùch, taïi nghóa trang quaân ñoäi ôû 
Occoquan, coù quaân ñoäi daøn chaøo vaø baén ba 
phaùt suùng tieãn ñöa oâng. 
  OÂng coù raát nhieàu baïn beø thaân nhaân, ai 
cuõng nhaéc tôùi oâng vôùi loøng yeâu meán. 
  OÂng ra ñi maø nhaén laïi raèng: 
 - Ñöøng ñau buoàn cho toâi, vì keå töø nay 
toâi ñaõ rôøi boû ñöôïc taát caû caùc heä luïy cuûa 
cuoäc ñôøi, vaø ñaõ caûm thaáy raát thanh thaûn 
beân caïnh “ngaøi”. Toâi ñaõ naém laáy tay 
“ngaøi” khi “ngaøi“ goïi toâi. 
  Thaät khoù khi maø phaûi rôøi khoûi caùc baïn, 
nhöng daàu sao mong raèng caùc baïn haõy nhôù 
ñeán nhöõng traän cöôøi, nhöõng caùi hoân, nhöõng 
ñieàu chuùng ta haèng chia seû. 
  Cuoäc ñôøi ñaõ cho toâi moät cuoäc soáng heát 
söùc troïn veïn, toâi ñaõ coù moät gia ñình raát 
ñaàm aám, nhöõng ngöoøi baïn thaät toát, nhöõng 
ngöôøi thaät tình yeâu thöông toâi, nhöõng thôøi 
gian soáng thaät tuyeät vôøi. 
  Vaäy nheù, chuùc caùc baïn ngaøy mai moät 
baàu trôøi thaät töôi, moät con ñöôøng coøn daøi 
thaät toát ñeïp. 
  Roài coù moät luùc naøo ñoù chuùng ta seõ laïi 
gaëp nhau. 

Hoaøng Dung  
Virginia, 12/08/2009     

     
 

 

CHÔØØ NHAU 
  
 (cho tha nhaân) 
 
Em thaû ñôøi theo nhöõng öôùc mô 
Phoá quen vaãn keû daïi mong chôø. 
Ngöôøi ñi daáu cuõ coøn nguyeân ñoù 
Nhaø vaéng ñeøn khuya laïi thaãn thôø!  
OÂm phím ngaø xöa tìm boùng cuõ 
Maø nghe hoàn ngaån khuùc ñeâm thu. 
Boãng döng ta nhôù baøi em haùt 
Dìu daët lôøi thô tieáng saùo ru. 
Töø ñoä em veà queân maát loái 
Gío ngaøn quyeán ruõ neùt son moâi. 
Coøn ta tình laãn vaøo söông tuyeát  
Laëng leõ buoàn rieâng moät goùc trôøi. 
Ngaøy thaùng moûi moøn xuaân chaép caùnh 
Laøm sao em hieåu noãi buoàn quanh 
Naéng taøn khoùi thuoác thaâm quaàng maét 
Ta vaãn chôø em phoá vaéng tanh!  
 

Ñoã Bình  
(Paris 2009) 
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NGUYEÃN COÂNG TRÖÙ  (1778 — 1858) 

 Haûi Baèng.HBB 
  (Tài liệu: Tuyển Tập Văn Học của Nguyễn 
Khắc Kham; Việt Văn Diễn Giảng/Trường 
Nguyễn Khuyến; và bài đăng trên các trang web) 

 
 Văn Học cổ điển Việt Nam 
chịu ảnh hưởng của ba dòng tư 
tưởng Phật Thích Ca (623 TCN – 
543 TCN), Lão Tử (sinh trước 
Khổng Tử ít lâu), và Khổng Tử 
(551 TCN – 479 TCN).  Có ba 
nhà nho tiêu biểu thể hiện rõ xu 
hướng theo các dòng tư tưởng nói 
trên qua thơ văn và lối sống, đó là 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, 
và Nguyễn Công Trứ.  Vì thời thế 
(loạn: thay bậc đổi ngôi) và hoàn cảnh (giầu hay 
nghèo) khác nhau nên ba cụ đã chọn cho mình 
một nhân sinh quan, một lối sống khác biệt để 
tồn tại.    
 Trong khi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm (1491 – 1585) nghiêng về Lão Giáo: gác 
bỏ danh lợi, lui về ẩn dật, sống một cuộc sống 
dản dị: 
Một mai, một cuốc, một cần câu 
Thơ thẩn dẫu ai vui thú nào 
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn người đến chốn lao xao 
 Và Tiên Ðiền Nguyễn Du nghiêng về Phật Giáo: 
thuyết về chữ Nghiệp, chữ Tâm của Ðạo Phật: 
Ðã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa 
Thiện căn ở tại lòng ta 
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài 
 Thì Uy Viễn Nguyễn Công Trứ nghiêng về 
Khổng Giáo: quyết chí học để ra làm quan giúp đời. 
Nhập thế cục bất khả vô công nghiệp 

Mà chữ danh liền với chữ thân  
Thân đã có ắt danh phải có 
 Bàn riêng về Nguyễn Công Trứ, thơ văn và 
cuộc đời của ông quả đã làm sống lại tinh thần 
của Nho Giáo của Khổng Tử chủ trương đào tạo 
lớp người có kiến thức và đạo đức kiện toàn để ra 

gánh vác việc quốc gia gọi là Kẻ Sĩ.  
Khổng Tử đã quay về san định và hệ 
thống hóa những tư tưởng của tiền 
nhân để vạch ra những con đường 
gọi là “đạo” phải đi theo để trở 
thành con người có ích cho quốc 
gia.  Ðó là đạo vua-tôi (quân-thần), 
đạo cha-con (phụ-tử), đạo vợ chồng 
(phu-phụ), đạo thầy-trò (sư-đệ), đạo 
bằng hữu (bạn bè), đạo Trung 
Dung” (xử thế ở đời), v.v.   
 Nến tảng tư tưởng của Khổng 

Tử là chữ Thiện; phương tiện phát huy tư tưởng 
là học hỏi.  Ông đề xuất: “Nhân chi sơ tính bổn 
thiện” và “nhân bất học bất tri lý”.  Từ 15 tuổi, 
ông đã lập chí học và ông tiếp tục học cho đến 
lúc lìa đời (73 tuổi).  Tử Cống (xem Mạnh Tử) 
sau này thuật lại: “Học không biết chán, ấy là 
trí; bảo ban không biết mệt, ấy là nhân.  Có 
Nhân và lại có Trí, phu tử là thánh vậy.”  
Khổng Tử nhận định: “Học là khởi điểm để trở 
thành kẻ sĩ và chỉ có quá trình không ngừng học 
hỏi mới có thể giác ngộ về nhân ái.”  Chính 
Nguyễn Công Trứ đã dành hầu hết cuộc đời để 
tranh đấu vượt các trở lực gia cảnh nghèo khó, 
quan trường tham nhũng, và triều đình kết bè 
phái hầu sống xứng đáng là một Kẻ Sĩ.   

* 
Thân Thế và Sự Nghiệp Nguyễn Công Trứ 

(1778- 1858) 
 Nguyễn Công Trứ là một nhà thơ còn để lại 

nhiều tác phẩm đủ để cho có thể hiểu về thân 
thế, sự nghiệp, tâm tư, và chí hướng của ông.   
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 Ông sinh năm 1778 và mất năm 1858; thua 
Nguyễn Du (1765 – 1820) mười ba tuổi và kém 
Hồ Xuân Hương (1772 – 1822) sáu tuổi.  Như 
vậy ơn mưa móc của Nhà Lê đối với cụ không 
được là bao.  Ông quê ở huyện Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh (cùng quê với Nguyễn Du).  Cha ông là 
Nguyễn Tần đỗ Hương Cống tức Cử Nhân, làm 
một vị quan nhỏ dưới triều Lê.    
 Năm 1813, lúc đó Nguyễn Công Trứ được 
36 tuổi mới đậu Tú Tài.  Sáu năm sau, năm 
1819, ông được 42 tuổi, mới đậu Giải Nguyên.  
Ông từng giữ chức Binh Bộ Thượng Thư và 
Tổng Ðốc nên dân còn gọi ông là cụ Thượng.  
Cuộc đời làm quan của ông có nhiều lần thăng 
giáng.  Năm 1841 ông bị án trảm rồi được xét 
lại và được tha.  Năm 1843 ông bị cách xuống 
làm lính trơn.  Năm 1848, ở tuổi 71, ông về hưu 
với chức hàm Phủ Doãn Thừa Thiên.  Ông qua đời 
ở tuổi 81 và được truy phong “Dinh Bình Hầu”. 
 Ông lập được nhiều công trạng đáng kể và 
để lại nhiều bài thơ đủ thể loại phản ánh cuộc 
đời và nhân sinh quan của ông.   
 Về quân sự: ông dẹp loạn Lê văn Lương 
(1825); loạn Phan Bá Vành (1827); loạn Nùng 
Văn Vân (1833); và Giặc Khách (1835); năm 
1835, lúc đó đã 67 tuổi, ông xin tòng quân đánh 
Pháp lúc quân Pháp tấn công Ðà Nẵng.  
 Về Kinh tế: ông đưa dân nghèo đi khai 
khẩn đất ở vùng biển Kim Sơn thuộc Ninh Bình 
và vùng Tiền Hải thuộc Thái Bình (1828).  Dân 
địa phương lập từ đường thờ để nhớ công đức 
của ông.   
 Về thi văn: Thơ văn của ông phong phú và 
đa dạng.  Ông sáng tác 52 bài thơ, 63 bài ca trù, 
một bài phú, một bài tuồng (Tửu Hội), và ít câu 
đối.  Thơ và ca trù của ông đọc nghe đầy ý tình 
cảm khái: hăng hái, ý nhị, bông đùa, vui nhiều 
hơn buồn, và không có ý châm chọc hay oán 
than ai. Thơ của ông được đem vào chương 
trình giáo dục và học sinh nào cũng nằm lòng 
một số câu đắc ý của ông về nhiều lãnh vực.  
Những bài được nhiều người biết đến là: “Than 

Nghèo”, “Kẻ Sĩ”, “Chí Làm Trai”, “Phận Sự 
Làm Trai”, Ði Thi Tự Vịnh”, “Làm  Quan Bị  
Cách “, “Cầm Kỳ Thi Tửu”, “Chữ Nhàn”, “Cây 
Thông”, “Gánh Gạo Ðưa Chồng”, “Thoát Vòng 
Danh Lợi”, “Tương Tư”, “Già Cưới Nàng Hầu”, 
“Vịnh Hàn Tín”, “Vịnh Tiền/Hậu Xích Bích”, 
“Vịnh Thúy Kiều”, “Vịnh Ðồng Tiền”, “Thú Ẩn 
Dật”, “Thích Chí Ngao Du”, v.v.   
 Cuộc đời của ông có ba giai đoạn: (1) 
Thuở Hàn Vi; (2) Lúc Hiển Ðạt; và (3) Hưởng 
Lạc.  Thơ văn của Nguyễn Công Trứ xoay 
quanh ba đề tài: (1) Chữ Nghèo (2) Phận Sự 
Làm Trai và (3) Chữ Nhàn.  Những câu hỏi có 
thể đặt ra về ông là: (1) Ông chịu ảnh hưởng của 
Phật – Lão - Khổng như thế nào?  (2) Tại sao ông 
bị thăng giáng nhiều lần trong lúc làm quan?  (3) 
Những bài học gì có thể rút ra từ cuộc đời của 
ông?  Nhưng trước hết hãy nhìn sơ xem Khổng 
Giáo quan niệm như thế nào về cái nghèo. 

 
Khổng Giáo và Chữ Nghèo 

 Người ta thường nói nghèo không phải là 
cái xấu, nhưng là cái tội – cái tội nghèo vì 
nghiệp quả từ những kiếp trước.  Nhưng cái 
nghèo cũng là thử thách hay là một động cơ 
thúc đẩy con người có chí phấn đấu vươn lên.  
Hàn Tín đời xưa ở Trung Quốc lúc nhỏ cũng 
nghèo lắm, nhưng bền chí dùi mài kinh sử, binh 
pháp, và phải ăn nhờ cơm của một bà thợ giặt 
mướn bên sông; sau làm nên Tướng Quốc.   
 Khổng Tử lúc còn nhỏ cũng cơ cực lắm, 
nhưng ông lúc nào cũng mở sách ra đọc.  Cha là 
Khổng Lương Hột mãi tới 60 tuổi mới lấy vợ là 
Nhan Chinh, 20 tuổi.  Khổng Tử ra đời ngày 28 
tháng 5 năm 551 Trước Công Nguyên, mất vào 
tháng 4 năm 479 TCN và được 3 tuổi thì cha 
qua đời.  Cái kinh nghiệm của cuộc sống nghèo 
hẳn đã giúp ông đưa ra lối sống “an bần, lạc 
đạo” làm một giá trị đạo đức trong phẩm cách 
của người “quân tử”.  Khổng Tử ca ngợi đệ tử 
Nhan Hồi: “Hiền thay, Nhan Hồi!  Một giỏ 
cơm, một bầu nước, sống trong một ngõ nhỏ 
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hẹp, mà Hồi vẫn vui vẻ!”.  Chính Khổng Tử 
cũng tự vui với cảnh nghèo và  nói: “Cơm rau, 
nước nhạt, gối đầu lên cánh tay mà ngủ; còn 
làm điều bất nghĩa mà được giầu sang thì ta 
không màng đến.”    
 Các nhà Tống Nho sau này tự hỏi vì 
nguyên do gì mà Khổng Tử và Nhan Hồi ở 
trong cảnh nghèo khó mà vẫn vui và cho rằng vì 
Khổng Tử và Nhan Hồi đạt tới mức độ hiểu 
được “mệnh Trời” và lòng tràn đầy nhân ái.  
Nguyễn Công Trứ tin vào mệnh Trời và rằng số 
mệnh của mình sẽ tốt đẹp, sự cố gắng của bản 
thân sẽ được đền bù.  Dù sao cảnh nghèo cũng 
là một cảnh phải gượng mà vui thôi.   
 

(1) Thuở Hàn Vi: Nguyễn Công Trứ  
với Chữ Nghèo 

  Sinh ra trong một gia đình không sung túc 
như Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Du, 
Nguyễn Công Trứ vẫn vững chí lập thân và 
không sợ cái nghèo.  Nguyễn Công Trứ nghèo 
nhưng ông cố gắng chịu đựng thiếu thốn và chịu 
khó trau dồi văn chương, chữ nghĩa chờ mở 
khoa thi.  Nghèo mà vẫn vui với Ðạo hay là 
“An bần lạc đạo” chính là thái độ của người 
quân tử: “Người quân tử không đổi lòng lúc 
khốn cùng; kẻ tiểu nhân gặp cảnh khốn cùng thì 
làm bậy”.   
 Người ta thường nói nghèo không phải là 
xấu và tiền bạc có thể không mang lại hạnh 
phúc.  Nhưng tiền bạc chắn chắn không làm cho 
người ta buồn chán và còn làm con người tự 
mãn, tự kiêu rất đáng ghét.  Người không có 
tiền thường có tâm trạng chán nản và thiếu tự 
tin.  Tục ngữ có câu “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” 
là vậy.  Nguyễn Công Trứ lúc hàn vi cố gắng 
chịu đựng để gửi phẩm cách theo câu: “giấy 
rách còn giữ lấy lề” (giữ lấy gốc) hoặc “đói cho 
sạch, rách cho thơm”.  Làm thế nào cụ có thể 
giữ “lấy lề” hay “rách cho thơm”?  Ðó là nhờ 
hấp thụ và thực hành những điều dạy của Nho 
Giáo và từ đó ông nung chí vươn lên để xóa nạn 

nghèo cho ông và cho dân nghèo.  Hãy xem 
Nguyện Công Trứ phơi bày hình ảnh của con 
Ma Nghèo trong bài “Hàn Nho Phong Vị Phú” 
và chỉ những người đã từng sống ở thôn quê, 
thấy cảnh sống của người nghèo mới thấy 
Nguyễn Công Trứ quả đã tả rất chân thực cảnh 
nghèo của mình với những lời thơ đượm mùi vị 
chua sót, đắng cay mới thông cảm cho những 
nỗi chán của cảnh nghèo. 
Chém cha cái khó! 
Chém cha cái khó! 
Khôn khéo mấy ai? 
Xấu xa một nó! 
Lục cực bầy hàng sáu 
Rành rành kinh huấn chẳng sai  
Vạn tội ấy làm đầu 
Ấy ấy ngạn ngôn hẳn có 
Kìa ai!  Bốn vách tường mo, ba gian nhà cỏ 
Ðầu kèo mọt đục vẽ sao, trước cửa nhện giăng 
màn gió 
Phên trúc ngăn nửa bếp, nửa buồng; ống nứa 
đựng đầu kê, đầu đổ 
Ðầu giường tre, mối dũi quanh co; góc tường 
đất, giun đùn lố nhố 
Bóng nắng dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri trô   
Hạt mưa soi hang chuột trong nhà, con mèo 
ngấp ngó 
Trong cũi, lợn nằm, gặm máng, đói chẳng buồn kêu 
Ðầu giàn, chuột cậy, khua niêu, chán thôi lại bỏ 
Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân 
tử ăn chẳng cầu no 
Ðêm năm canh an giấc ngáy kho kho, đời thái 
bình cửa thường bỏ ngỏ 
Ấm trà góp lá bàng, lá vối; pha mùi chát chát, 
chua chua 
Miếng trầu têm vỏ mận, vỏ dà; buồn miệng nhai 
nhai, nhổ nhổ 
Áo vải thô nặng trịch, lạnh làm mền, nực làm 
gối; bốn mùa thay đổi bấy nhiêu ... 
Mới biết:  
Khó bởi tại Trời; giầu là cái số 
Dầu ai ruộng sâu, trâu nái; đụn lúa, kho tiền 
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Cũng bất quá thủ tài chi lỗ 
 Và đây thêm một đoạn trong bốn đoạn của 
bài thơ thất ngôn liên hoàn: 
Than Nghèo 
Chửa chán ru mà quấy mãi đây? 
Nợ nần dan díu bấy lâu nay 
Mang danh tài sắc cho nên nợ 
Quen thói phong lưu hóa phải vay 
Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt 
Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay 
Còn trời, còn đất, còn non nước 
Có lẽ ta đâu mãi thế này 

* 
 Nhiều người đời sau rất tâm đắc câu “Còn 
trời, còn đất, còn non nước.  Có lẽ ta đâu mãi 
thế này”.  Ðối với một số học sinh nghèo thì 
đấy là những câu từng giúp họ kiên nhẫn cố 
gắng học hành vươn lên.  Trong bài bày, ông 
cũng nêu lên một tư tưởng căn bản của Nhà 
Nho là lẽ “Xuất, Xử”.  Xuất là xuất chính ra làm 
quan giúp đời; Xử là lui về ẩn dật, thoát ra khỏi 
vòng danh lợi.  Cuộc đời của ông phản ánh 
đúng quan niệm “xuất, xử” đó: khi gặp thời thì 
ra làm quan giúp nước; khi chưa gặp thời thì lui 
về ẩn, chờ thời.   

Tại Sao Nguyễn Công Trứ Thi Rớt Nhiều Lần 
 Nguyễn Công Trứ là người thông minh, 
chăm học.  Nhưng mãi tới năm 36 ông mới đậu 
được Tú Tài và năm 42 tuổi mới đậu Giải 
Nguyên.  Như vậy, Nguyễn Công Trứ đã thi rớt 
vài khóa.  Tại sao?   
 Ông biết mình có tài và có chí nên ông tin 
tưởng ông sẽ thành đạt.  Từ sự tin tưởng đó, ông 
cố gắng không ngừng dù đã nhiều lần thất bại 
trên đường thi cử.  Ông thực sự có tài không?  
Và, tại sao bị thi rớt nhiếu lần?  Ông đã thi đậu, 
ra làm quan, đánh đông, dẹp bắc, khai khẩn đất 
hoang; như vậy,  ông tự chứng tỏ có tài.  Tài 
này có thể do thiên bẩm và cũng là do ông trau 
dồi sự học.  Và chính ông, ông tự nhận: “Trời 
đất cho ta một cái tài.  Giắt lưng dành để 

tháng ngày chơi”.  Câu này biểu lộ tính tự đắc 
khiến nhiều quan đương thời ghét ông.  
   Nhưng ông thi rớt nhiều lần có lẽ cũng vì 
nghèo không có tiền mướn thầy dạy mà phải tự 
học và cũng có lẽ không có tiền để lo lót quan 
trường.  Cái tệ nạn lo lót quan trường đã có từ 
thời Mạc, Trịnh.  Năm 1750, họ Trịnh đặt lệ 
“Thông Kinh”: hễ nộp đủ ba quan tiền thì được 
miễn khảo hạch và coi như trúng sinh đồ, vì thế 
dân có câu “sinh đồ ba quan”.  Cụ Lê Quý Ðôn 
(thế kỷ 1726 - 1784) viết “Bấy giờ mọi người 
tranh nhau nộp tiền để lĩnh bằng.”  Trong dân 
gian có câu ca: “Mười quan thì đặng tước 
Hầu.  Năm quan tước Bá, ai nào kém ai?”.  
Như vậy, cái nạn thi rớt của Nguyễn Công Trứ 
hẳn cũng do cái nghèo chẳng khác gì đa số các 
học sinh nghèo ở Việt Nam ngày nay không có 
tiền học thêm hay mua đề thi vậy.  Xin hãy nghe 
ông tâm sự tự nói lên ý chí của mình trong bài: 
   Ði Thi Tự Vịnh 
Ði không, chẳng lẽ lại về không? 
Cái nợ cầm thư phải trả xong 
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt 
Lỡ đem thân thế hẹn tang bồng 
Ðã mang tiếng ở trong trời đất 
Phải có danh gì với núi sông 
Trong lúc trần ai, ai dễ biết? 
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng 

* 
 Nhiều người hẳn rất tâm đắc với hai câu 
luận: “Ðã mang tiếng ở trong trời đất.  Phải có 
danh dì với núi sông”.   Hai câu này thực tế đã 
giúp nhiều học sinh quyết chí học hành để lập 
công danh.   

(2) Thời Hiển Ðạt: Nguyễn Công Trứ và 
Phận Sự Làm Trai 

 Tại sao ông hiển đạt?   Ông đã tạo được 
những công đức gì?  Tại sao ông bị thăng giáng 
nhiều lần? Ông không hoàn toại chí là tại sao?  
Ðó là vài câu hỏi gợi ý cho phần trình bầy sau. 
 Tại sao ông hiển đạt? 
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 Ông hiển đạt là do ông có chí như câu tục 
ngữ “Có chí thì nên” hoặc câu “Có công mài 
sắt, có ngày nên kim”.  Nhưng biết đâu ông 
cũng đã phải vay tiền để lo lót quan trường? Và, 
có lẽ cũng phải nói thêm là ông có số làm quan.  
Vì thế, đối với chữ “mệnh” và thế thái nhân 
tình, ông có viết: 
Ði lại chẳng qua thời với mệnh 
Cũng đừng thắc mắc, chớ đo lường 
Vận mệnh khi may, đen hóa đỏ  
Lúc đạt chẳng qua nhờ vận mệnh 

Thế thái nhân tình gớm chết thay 
Nhạt nồng coi chiếc túi vơi đầy 
Ra trường danh lợi: vinh liền nhục 
Vào cuộc trần ai: khóc lộn cười 

 
 Chịu ảnh hưởng của Nho Giáo, Nguyễn 
Công Trứ có hoài bão giúp đời.  Do đó, ông đã 
kiên trì dùi mài kinh sử cố thi đậu để ra làm quan 
và có lẽ cũng là cách duy nhất để ông thoát khỏi 
cảnh nghèo bị bà con, bạn bè dè bỉu, chê trách.  Về 
phận sự làm trai, ông bày tỏ ý chí của ông trong 
nhiều bài thơ rất được các học sinh tán thưởng, 
chằng hạn, bài “Chí Nam Nhi” và bài “Kẻ Sĩ”.  
Sau đây là bài mà học sinh nào cũng đọc qua là 
thuộc vì nó cũng nói lên hoài bão của chính mình 
trong bài hát nói (ca trù) đủ 3 khổ:  
Chí Nam Nhi 
Thông minh nhất nam tử     
Yếu vi thiên hạ kỳ    
Trót sinh ra thì phải có chi chi 

Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu 
Ðố kỵ xá chi con tạo 
Nợ tang bồng quyết trả cho xong 
Ðã xông pha bút trận thì gắng gỏi kiếm cung 
Làm cho rõ tu mi nam tử 

Trong vũ trụ đã dành phận sự 
Phải có danh mà đối với núi sông 
Ði không chẳng lẽ về không 

* 
 Ông cũng bàn tới vai trò của Kẻ Sĩ là người 
đỗ đạt, ra làm quan giúp nước.  Kẻ Sĩ phải được 

xếp vào hàng lãnh đạo chỉ huy đứng đầu trong nấc 
thang xã hội.  Suốt cả cuộc đời ông đã làm đúng y 
như những lời trong bài thơ này: 
Kẻ Sĩ  
Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt 
Dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên 
Có giang san thì sĩ đã có tên 
Từ Chu, Hán, vốn sĩ này là quý 
Miền hương đảng đã khen rằng hữu nghị 
Ðạo lập thân phải giấy cương thường 
Khí hạo nhiên chí đại chí cương 
So chính khí đã đầy trong trời đất 
Lúc vị ngộ hối tàng nơi bồng tất 
Hiêu nhiên nhiên điếu vị canh sần 
Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang, Văn 
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị ... 

* 
 Ông tạo được những công lao gì? 
Ông tạo được nhiều chiến công rực rỡ tuy chỉ là 
một quan văn.  Ông tự hào với những thành tích 
của mình trong:    
Bài Ca Ngất Ngưởng 
Vũ trụ nội mạc phi phận sự 
Ông Hi Văn* tài bộ đã vào lồng   
[* Hi Văn là biệt hiệu của Nguyễn Công Trứ] 
Khi Thủ Khoa, Khi Tham Tán, khi Tổng Ðốc* 
Ðông [* Tổng Ðốc Hải Dương] 
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng 
Lúc Bình Tây, cờ Ðại Tướng 
Có khi Phủ Doãn Thừa Thiên 
Ðô môn* giải tổ chi niên   
[* Năm ở cửa Kinh Ðô xin về hưu] 
Ðạc ngựa, bò vàng đeo ngất ngưởng 
 Ông đã đem dân khai khẩn hai huyện Kim 
Sơn ở Hải Dương và huyện Tiền Hải ở Thái 
Bình và ông đã đánh đông, dẹp bắc nhiều lần, 
như dẹp loạn Lê Văn Lương, Phan Bá Vành, 
Nùng Văn Vân, Giặc Khách.  Tuy nhiên nên lưu 
ý là nguyên nhân của các cuộc nổi dậy này vì 
người dân bất mãn chính sách áp bức và bóc lột 
của vua quan Triều Nguyễn.    
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 Tại sao ông lại bị cách chức nhiều lần?  
 Tại vì ông có tài, tính tình bộc trực, tự cao, 
tự mãn, không chịu lo lót nên bị nhiều kẻ dèm 
pha, vu cáo.  Ông dâng vua Thái Bình Tập 
Sách dựa vào quan điểm chính trị của Khổng 
Tử, kêu gọi trị quốc bằng Ðức và chỉnh đốn xã 
hội bằng Lễ.  Nhưng thực tế quốc sách này đã 
không tạo những thiện cảm về ông trong triều 
đình tham ô thời đó.  
 Năm 1828, ông làm bài sớ tâu vua Minh Mạng:  
Cái hại quan lại là một, hai phần mười bởi vì 
quan lại chẳng qua là kiếm lợi nhỏ ở giấy tờ, 
đòi tiền ngoại lệ ở thuế khóa; cái hại gần và 
nhỏ.  Việc phát lộ thì giáng cách ngay rồi cũng 
biết hối.  Còn cái hại cường hào nó làm cho con 
cái người ta thành mồ côi, vợ người ta thành 
góa bụa, giết cả tính mạng người ta, kiệt cả gia 
tài người ta mà việc không lộ, cho nên cứ công 
nhiên mà không sợ gì.   
 Sớ này chỉ nói đến việc của cường hào thôn 
quê và chút chút về quan lại tham ô.  Nhưng còn 
nhà vua thì sao?  Một người Pháp tên là Borel 
đến VN năm 1818 viết: 
 Nhà vua sử  dụng tất cả nhân lực vào việc 
xây thành, đắp lũy ... Khi tôi đến Huế, đã có 80 
ngàn dân được điều động từ khắp nơi trong 
nước đang xây dựng các thành lũy bằng gạch”.  
Một người Anh viết: “Từng đoàn dân dài, thợ 
đang chuyên chở vật liệu, những đống gạch đá, 
những xưởng rèn, những doanh trại, ... Tất cả 
tạo thành một cảnh tượng khó hình dung ra nếu 
không tận mắt chứng kiến.  Tiếng búa đập, tiếng 
la gọi của đoàn dân phu ấy gây thành một thứ 
ồn ào nhức óc.  Nhưng tất cả vẫn cặm cụi làm 
việc, chẳng ai dám nghỉ tay”.  “Riêng việc xây 
bờ thành đã tốn những khoản tiền khổng lồ và 
làm thiệt hàng ngàn nhân mạng vì phải khổ dịch 
liên tục.   (Xem Lịch Sử Việt Nam của Nguyễn 
Phan Quang và Võ Xuân Ðàn, tr. 344). 
 Sớ của Nguyễn Công Trứ chắc chắn chẳng 
mang những ấn tượng vui chút nào cho nhà vua 
và triều đình.  Vì vậy, khi về hưu, ông được dân 

Huyện Tiền Hải tổ chức đón rước vinh danh 
ông rất long trọng.  Một nhóm quan ghen ghét 
ông đã tâu vua Tự Ðức rằng ông có mưu đồ làm 
phản dựa vào bài thơ có bốn câu nhắn bạn đem 
cỗ bài 120 quân qua sông đánh tổ tôm: 
Tứ tướng dĩ cụ   Bốn tướng sẵn rồi 
Chỉ khiếm nhất viên  Chỉ thiếu một thôi 
Tương bách nhị binh         Mang quân trăm hai  
Ðộ hà kịch chiến          Qua sông giao chiến 
  
 Vua Tự Ðức cho vời ông vào triều xét hỏi.  
Ông buồn quá mới làm bài: 
Con Tạo Ghen Ghét 
Danh giả Tạo Vật chi sở kị   
[Người có danh thường bị Tạo Hóa ghen ghét] 
Ghét chứng chi, ghét mãi, ghét hoài 
Lúc tuổi xanh chi khỏi cậy tài 
Sức bay nhẩy tưởng ra ngoài đào chú  [đào là 
đúc; chú là nặn; ý nói số mệnh] 
 Tóm lại, vì có tài, có công, không luồn cúi, 
lại bộc trực, nói thẳng, hẳn nhiên ông bị nhiều 
quan lại tham ô ghét và dẫn đến sự kiện ông bị 
vu cáo và bị thăng giáng nhiều lần.  Nhưng, ông 
không buồn bực mà còn thách thức: 
 Nào!  Nào!  Thằng nào sợ thằng nào? 
 Ðã sa xuống thấp lại lên cao 
 Và, 
Trời đất cho ta một cái tài 
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi! 
 Với tất cả những kinh nghiệm thăng giáng 
vinh liền nhục đó, ông dần dần quay về hưởng 
nhàn vào lúc tuổi ngoài bẩy mươi.  Nhưng cách 
hưởng nhàn của ông khác hẳn với cách hưởng 
nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.   

* 
(3) Nguyễn Công Trứ và Chữ Nhàn  

 Cách hưởng nhàn của ông Nguyễn Công 
Trứ khác hẳn với cách hưởng nhàn của cụ 
Nguyễn Bỉnh Khiêm.  Chữ Nhàn của ông 
Nguyễn Bỉnh Khiêm phản ánh trung thực tư 
tưởng “Vô Vi” của Ðạo Lão nổi tiếng với 
những tư tưởng triết lý ghi trong cuốn Ðạo Ðức 
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Kinh.  Ðó là cuốn sách có trên 5000 chữ gồm 
hai phần “Ðạo” và “Ðức” mà sử gia Tư Mã 
Thiên cho là của Lão Tử viết để lại cho đời 
trước khi ông mai danh, ẩn tích.  Tư tưởng của 
Lão Tử khó hiểu và mỗi người có thể diễn giải 
một cách khác.  Ðời sau, có người tôn Lão Tử là 
Tổ của phái Tu Tiên.  Nhà cầm quyền đương 
thời không tán thành lý thuyết “Vô Vi” của ông, 
bởi vậy ông bỏ đi ở ẩn trong núi.  Từ đó, có 
người cho là Lão Tử khởi xướng “Ðạo Nhàn”.  
Nhưng Nguyễn Công Trứ không hưởng nhàn 
theo Lão Trang.  Ông hưởng nhàn theo ý riêng 
của ông là đi đó, đi đây, ngắm cảnh, và làm thơ 
cho ả đào ca hát, chứ không chỉ đóng khung 
trong một mảnh vườn và ao cá.   
 

Ðạo Lão và Chữ Nhàn 
 Trong Ðạo Ðức Kinh, Lão Tử cho rằng Ðạo 
là chân lý tuyệt đối, hằng cửu, không có khởi 
thủy, không có kết thúc, là nguyên nhân tạo ra 
vạn vật, và không có tên nên đặt là Ðạo để gọi.  
Con người muốn trường thọ và hạnh phúc thì 
phải sống theo quy luật của tự nhiên để trở về 
hợp nhất với Ðạo.  Như vậy con người phải sống 
có Ðức: giản dị, khiêm tốn, yêu thiên nhiên, tuyệt 
đối tránh đặt ra những phép tắc, luật lệ gây phiền 
toái cho con người.  Ðó chính là nội dung của hai 
chữ “Vô Vi” hay “Không Làm” hàm ý không 
làm gì trái với tự nhiên.  Từ đó Lão Tử bác bỏ cái 
gọi là “trí” hay hiểu biết” của con người đi.  Ông 
viết: “Bỏ cái trí đi rồi, nước sẽ ổn.  Dân mà biết 
nhiều quá thì khó trị nước.  Trong nước, càng 
cấm kỵ thì dân càng nghèo.  Dân càng có nhiều 
phương tiện kiếm lợi thì quốc gia càng hỗn loạn.  
Pháp lệnh càng nhiều thì trộm cướp càng tăng.  
Cho nên các bậc thánh nhân, tức các nhà được 
dân tôn sùng, bảo: Ta ‘vô vi’ mà dân tự cải hóa; 
ta ưa tĩnh mà dân tự sửa đổi; ta không làm gì cả 
mà dân tự giầu; ta không ham muốn gì cả mà dân 
tự hóa ra chất phác”.  
 Triết thuyết của Lão Tử không được các 
vua chúa đương thời hưởng ứng vì khó ứng 

dụng.  Khổng Tử, cũng thắc mắc cái lối sống 
quay về với thiên nhiên và bỏ hẳn đi cái “trí” đi, 
đã đến hỏi Lão Tữ về “Lễ”.  Lão Tử trả lời: 
“Người quân tử gặp thời  thì đi xe; không gặp 
thời thì đội nón lá và đi chân.  Ta nghe nói 
người buôn bán giỏi thì khéo dấu của, coi như 
chẳng có gì cả; người quân tử có đức tốt, coi bề 
ngoài như ngu đần.  Thầy nên bỏ cái khí kiêu 
căng, cái lòng ham muốn sắc dục và dâm chí đi.  
Những cái đó không lợi gì cho thầy.”  Khổng 
Tử về nói với các đệ tử: “Chim thì ta biết nó 
bay được; cá thì biết nó lội được; thú biết nó 
chạy được.  Con con rồng thì ta không biết nó 
cưỡi gió, cưỡi mây bay lên trời như thế nào.  
Hôm nay, ta thấy Lão Tử như con rồng vậy”.  
 Thấm nhuần tư tưởng này, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm có dịp từ bỏ danh lợi là cụ làm, và ông 
khuyên người ta muốn an thân thì an phận, 
nhường nhịn, bỏ ngoài tai lời khen, tiếng chê: 
Cơ mầu Tạo Hóa mặc tự nhiên 
Yên phận thì hơn hết mọi điều 
Hãy yên thửa phận ấy nên vui 
Dù hay phận nhỏ mới yên phận 

Lành, dữ, khen, chê, cũng mặc ai 
Mọi điều nhân, ngã, nhẫn thì qua 

Dù được, dù thua, ai mặc ai 
Dù kém, dù hơn, ai mặc ai 
Nhưng nhưng mọi sự gác ngoài tai 

Mệnh ở trời há phải cầu 
Ðược, thua, phú, quý, đều thiên mệnh 
Chen chúc làm chi cho nhọc nhằn 

 Tóm lại, ông khuyên bỏ tất cả để được nhàn: 
Ðược nhàn, ta xá dưỡng thân nhàn 
Thân nhàn, phúc mới lại vô nhàn 
Rỗi nhàn, thời ấy tiên vô sự 
 Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491 và mất 
năm 1585, thọ 95 tuổi, vào lúc Nhà Mạc lộng 
quyền rồi tiếm ngôi Nhà Lê.  ông không có ý ra 
giúp Nhà Mạc.  Nhưng sau vì anh em thúc bách 
mãi nhiều lần, ông mới chịu ra ứng thi và đậu 
Trạng Nguyên năm 1535.  Ông được liệt vào 
bậc thiên hạ kỳ tài (xem Lịch Triều Hiến 
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Chương của Phan Huy Ích).  Làm quan được 7  
năm, ông làm sớ hạch tội 18 lộng thần, nhưng 
không được vua nghe.  Ông bèn từ quan (1542) 
rồi về quê dựng Am Bạch Vân Cư Sĩ và soạn 
hàng trăm bài thơ vừa Hán vừa Nôm.   
 

Nguyễn Công Trứ Hưởng Nhàn Như Thế Nào? 
 Nguyễn Công Trứ có khoảng 10 năm để tận 
hưởng những gì ông đã từng ao ước từ thuở còn 
nghèo.  Nhưng khác hẳn với các nhà nho khác, 
ông tự tạo cho mình một cách hưởng nhàn 
riêng, nghiêng về hưởng lạc nhiều hơn là hưởng 
nhàn.  Nếu trong cuộc đời làm quan, ông xông 
xáo đánh đông, dẹp bắc, khai khẩn đất hoang để 
thỏa cái chí “làm nên đấng anh hùng đâu đấy 
tỏ”; thì trong giai đoạn hưởng nhàn, ông cũng 
chơi ngông, không chỉ với bầu rượu túi thơ vui 
trong một mảnh vườn hay một thửa ruộng con ở 
một nơi, mà ông sắm hẳn một cỗ xe bò và đem 
theo vài tiểu đồng hầu hạ, đi nhiều nơi trong 
tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh hoặc thuê thuyền đi 
ngao du tới Huế, Hà Hiên, Gia Ðịnh làm thơ 
cho các ả đào danh tiếng hát: 
Liễu tía, đào hương, mai trắng trắng 
Lan tươi, huệ tốt, lý xanh xanh 
Hoa với khách như đà có hẹn 
Ưa màu nào màu ấy là xinh 
 
 Kiểu ăn chơi của ông thời  đó ít có nhà nho 
làm.  Nhưng sau này, vào thời đại của các nho sĩ 
về chiều khoảng đầu thế kỷ 20, phong trào hát ả 
đào (cô đầu) lại mở ra khá rầm rộ ở Phố Khâm 
Thiên, Hà Nội.   
 Tại sao ông Nguyễn hưởng nhàn một cách 
phóng túng như vậy?   Có lẽ đó cũng là do cá 
tính của ông, một con người ham hoạt động và 
có lẽ cũng vì ông chịu ảnh hưởng một phần tư 
tưởng của Lão Trang để tự mình cởi trói dần 
dần khỏi những ràng buộc đầy vinh nhục của 
cái danh và cái lợi mà ông đã trải qua.  Lúc 
nghèo thì bị người ta khinh thường; khi làm 
quan ngay thẳng thì bị dèm pha chịu thăng 

giáng nhiều lần.  Các kinh nghiệm đó tất khiến 
ông không thể không chán chường mà phải tìm 
cách “trả miếng” trong những câu thơ đắc chí 
qua tiếng ca ngọt ngào của các đào nương, đúng 
với câu: 
Chơi cho thanh lịch mới là chơi 
Chơi cho đài các cho người biết tay 
Tài tình dễ mấy xưa nay 
 Ba câu thơ trên trích trong bài “Cầm, Kỳ, Thi, 
Tửu” nói lên bốn cái thú tiêu khiển:  
 
Cầm, kỳ, thi, tửu 
Ðường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay 
Ðàn năm cung giéo giắt tính tình đây 
Cờ đôi nước dập dình xe ngựa đó 
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ 
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà 
Thú xuất trần tiên vẫn là ta 
Sánh Hoàng Thạch, Xích Tùng ờ cũng đáng 
 
 Bài hát nói “Chữ Nhàn” có thoáng một vài 
ý đượm màu Phật Giáo được nhiều người thuộc 
nhất, trong đó ông khuyên mọi người hãy lo mà 
hưởng nhàn đừng chờ đợi.  Những người quanh 
năm suốt tháng chỉ lo kiếm tiền cho đầy tủ, đầy 
rương, tưởng nên tìm đọc bài này: 
Thị tại môn tiền náo 
Nguyệt lai môn hạ nhàn  
So lao tâm, lao lực cũng một đoàn 
Người trần thế muốn nhàn sao được? 
Nên phải lấy chữ nhàn làm trước 
Trời tiếc ru ta cũng xin nài 
Cuộc nhân sinh bẩy, tám, chín, mười, mươi 
Mười lăm trẻ, năm mươi già không kể 
Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe 
Trần có vui sao chẳng cười khì 
Khi hỉ, nộ, khi ái, ố, lúc sầu, bi 
Chứa chi lắm một bầu nhân dục? 
Tri túc, tiện túc; đãi túc hà thời túc? 
Tri nhàn, tiện nhàn; đãi nhàn, hà thời nhàn 
Cầm kỳ thi tữu với giang san 

* 
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 Nói theo bây giờ, ông là người khoái thụ 
hưởng nên ông khuyên người ta “Cuộc hành lạc 
bao nhiêu là lãi đấy.  Nếu không chơi thiệt ấy ai 
bù?  Nghề chơi cũng lắm công phu”.  Tư tưởng 
này thể hiện hành động của ông khi cụ cưới một 
cô hầu lúc ông đã 73 tuổi xuân vàng: 
Tân nhân dục vấn lang niên kỷ  
Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam 
Cô dâu muốn hỏi chàng bao tuổi? 
Năm chục năm “qua” mới hăm ba 
Trong trần thế duyên duyên, nợ nợ 
Duyên cũng đành mà nợ cũng đành 
Xưa nay mấy kẻ đa tình? 
Lão Trần* là một với mình là hai   
Càng già, càng dẻo, càng dai 
 
[* Trần Tu đời nhà Lê đậu Tiến Sĩ được vua gả 

công chúa mới 17 tuổi cho] 
 Nhưng trong cuộc đời, ông có vướng mắc 
tình yêu với ai không?  Ông vốn là chàng trai 
hào hoa, đa tình, đa tài, làm sao không có những 
chuyện tơ tình giăng mắc?  Nếu không, tại sao 
ông viết bài “Sầu Tình” như muốn nói tới một 
người tình nào đó trong tư tưởng, với những lời 
thơ thật mênh mang gợi cảm: 
Sầu ai lấp cả vùng trời  
Biết chăng, chăng biết, hỡi người tình chung?   

Hỏi trăng gió, gió trăng hờ hững 
Ngắm cỏ hoa, hoa cỏ ngậm ngùi 

Càng tài tử, càng nhiều oan trái 
Cái sầu kia theo hình ấy mà ra 
Mua sầu lại kẻ hòa hoa 

* 
 Trong bài “Tiễn Biệt”, lời thơ, và ý thơ thật 
cũng rất thắm thiết không thua gì những câu thơ 
trong bài  “Rondel de L'adieu” của Edmond 
Haraucourt (Pháp) mở đầu bằng những câu: 
Partir, c’est mourir un peu  
C’est mourir à ce qu’on aime 
On laisse un peu de soi-même 
En toute heure et dans tout lieu 
Dịch là: 

Chia ly là chết đi một chút 
Là chết cho mỗi phút mình yêu 
Tự mình để lại chẳng nhiều 
Mọi giờ, khắp chốn, bấy nhiêu là cùng  
 
 Và Xuân Diệu đã lấy ý để viết ra những câu:  
Yêu là chết ở trong lòng một chút 
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu 
Cho rất nhiều, song nhận chẳng được bao nhiêu 
Người ta phụ hoặc tơ không biết 
 Ông Nguyễn Công Trứ đã tiễn biệt ai?  Ðây 
phải là một người ông yêu mà không thể thổ lộ 
được.  Ðó là một loại “ẩn  tình “, một  thứ  
“secret love” chung của nhiều nghệ sĩ.  Ông viết:  
 
Tiễn Biệt 
Kẻ về, người ở 
Bồi hồi thay lúc phân kỳ 
Khéo quấy người thay chữ “tình si” 
Lửa ly biệt bầng bầng không lúc nguội 
Bát ngát trăm đường bối rối 
Biệt thời dung dị, kiến thời nan (xa thì dễ mà 
gặp thì khó) 
Trót đa mang khúc hát, cung đàn 
Nên dan díu mối tình chưa dứt 
Sá nghĩ xa xôi nghìn dặm đất 
Tiếc công đeo đẳng mấy năm trời 
Khi ra vào tiếng nói, giọng cười 
Một ngày cũng là người tri kỷ 
Sao nỡ để kẻ vui, người tẻ? 
Gánh tương tư riêng nặng bề bề 
Thương thay người ở đôi quê 
Nẻo đi thời nhớ, nẻo về thời thương 
Tính sao cho vẹn trăm đường? 

* 
 Người đời, tuy vui chơi, hưởng lạc đến đâu 
chăng nữa, cũng phải đến lúc anh hùng thấm 
mệt.  Ông Nguyễn Công Trứ cũng thế.  Sau khi 
đã đắc chí với hai chữ công và danh; sau khi đã 
hưởng đủ mùi vị của chữ nhàn, thân, và tâm 
tương đối an lạc, ông quay trở về với tư tưởng 
của Phật, Lão, Trang tìm một lối thoát cho cuộc 
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đời của ông  bấy lâu quay cuồng trong thế giới 
của dục vọng.  Ông bày tỏ tâm tư về cuộc sống 
trong bài: 
 
Vịnh Nhân Sinh 
Ối!  Nhân sinh là thế ấy 
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như 
chiêm bao 
Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào 
Vừa tỉnh giấc, nồi kê chưa chín 
Vật thái mạc cùng vân biến ảo [Trò đời thay đổi 
như mây: khi tan, khi hợp] 
Thế đồ vô lự thủy doanh hư [Cuộc đời lên 
xuống như nước: lúc đầy, lúc vơi] 
Cái hình hài đã chắc thiệt chưa? 
Mà lẽo đẽo khóc sầu rứa mãi! 
Trời đất hỡi, có hình thì cũng hoại 
Ỷ chi chi mà chắc chắn chi chi? 
Cuộc làm vui liệu phải kịp thì 
Khi đắc chí lại có khi thất chí 
Tròng đó đó hãy suy cho kỹ 
Dầu xưa nay nào có trừ ai 
Có tài mà cậy chi tài 

* 
 Rồi dường như ông muốn trách khéo mình về cái 
tính hăm hở, cậy tài, cậy sức của tuổi trẻ rằng: 
Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc 
Nợ tang bồng vay trả, trả vay 
Chí làm trai nam, bắc, đông, tây 
Cho phỉ chí vẫy vùng trong bốn biển 
 
 Ðể rồi cuối cùng sực tỉnh mới thấy:  
Chen chúc lợi danh đà chán ngắt 
Cúc, tùng, phong, nguyệt mới vui sao 
Ðám phồn hoa trót bước chân vào 
Sực nghĩ lại giật mình sao xiết kể! 
 
 Ông giật mình là phải vì xưa nay đã có 
không ít tấm gương của những vị công thần vào 
cuối cuộc đời danh vọng bị rơi vào cảnh thân 
bại, danh liệt như Hàn Tín đời Nhà Hán, 
Nguyễn Trãi đời Nhà Lê, Lê Văn Duyệt và 

Nguyễn Văn Thành đời Nhà Nguyễn.  Cuộc đời 
của ông được thoát tử hình là may bởi vì ông 
cũng đã bị kết án tử hình một lần rồi.  Và ông 
trách trời hay trách mình qua bài thơ sau đây: 
 
Vịnh Cây Thông 
Ngồi buồn mà trách ông Xanh 
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười 
Kiếp sau xin chớ làm người 
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo 
Giữa trời vách đá cheo leo 
Ai mà chịu rét thì trèo với thông 

* 
 Tại sao ông lại bày tỏ ý “chớ làm người”?.  
Nói chung, người ta chỉ không muốn làm người 
nữa khi các xã hội họ đang sống không có gì tốt 
đẹp để xứng đáng cho người ta sống, chẳng hạn, 
nhiều người thoát ra khỏi Việt Nam sau 1975 
bày tỏ không muốn sống làm người Việt một 
lần nữa trong cái gọi “Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam” hiện tại.  Ông Nguyễn chắc 
cũng muốn nói là không muốn làm kiếp người 
nữa dưới chế độ mục nát của Triều Nguyễn: vua 
quan kết bè đảng đục khoét, hưởng lạc; hiền tài 
bị chèn ép; dân chúng bị bóc lột. 
 
 Tóm kết lại, thơ văn của ông Nguyễn Công 
Trứ được nhiều người ưa chuộng và ngâm nga 
là vì nó có tính thực tế: khuyên thanh niên phải 
cố gắng học thành danh để giúp đời.  Ðó là tư 
tưởng của Khổng Giáo: sống để trở thành người 
quân tử và giúp đời.  Hơn ba mười năm sau, 
một nhà nho lỗi lạc khác ra đời, cũng sống trong 
cảnh nghèo, cũng tài cao, chí lớn, nhưng quá 
kiêu ngạo nên chỉ làm được một vị quan nhỏ 
dưới Triều Nguyễn, rồi sinh ra bất mãn rồi tôn 
Lê Duy Cự dựng cờ khởi nghĩa chống Triều 
Ðình và bị xử tử.   Người đó là Cao Bá Quát. 
 

HBHDB      
(Arizona) 
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THÔ XÖÔÙNG HOÏA 

Taân nhaân duïc vaán lang nieân kyû? 
Nguõ thaäp nieân tieàn nhò thaäp tam! 

(Nguyeãn Coâng Tröù) 
 

 
CHAØO 70 
Ñöùng thaúng ngöôøi leân, chaøo baûy chuïc 
OÂ hoâ, co ruùt xaùc thaân giaø 
Saùng pha moät taùch traø Daân toäc 
Toái ñoïc vaøi tin baùo Quoác gia 
Tröa ngoù laøn maây rôi tröôùc maët 
Chieàu nghe hôi gioù thoåi quanh nhaø 
Chaúng coøn ngaøy thaùng, sao thôøi khaéc 
Coù veû dö thöøa moãi böôùc ta 
Hawthorne, 1.2.2010 
CAO MÎ NHAÂN 
 
 
Hoïa vaän  
ÑÖÙA CON HOANG ÑAØNG 
Chaân caàu hôø höõng con traêng laïnh 
Bôø caùt ñong ñöa boùng lieãu giaø 
Caûnh cuõ nhoùi hoaøi tim löõ khaùch 
Ñaøn xöa voïng maõi khuùc ninh gia 
Thieâu thaân thuôû aáy phuø hoa hoäi! 
Trôû goùt hoâm nay aám maùi nhaø? 
Haïnh phuùc böøng leân trong yù töôûng: 
Cuoái ñöôøng ñöùng ñôïi, chính Cha ta! 
ÑOAØN CHINH NAM 
 

 

Hoïa vaän cuûa  
THÔ GÖÛI BAÏN 
Baám ñoát ngoùn tay töôûng taùm ba 
Ñaâu ngôø baèng höõu tuoåi chöa giaø. 
Vaên chöông vaãn ñeïp nhö roàng phöôïng 
Xöôùng hoïa coøn nhanh töïa thoû gaø. 
Ñaõ roõ coâng danh taêng laïi giaûm 
Maø hay tình nghóa thieåu roài ña. 
An chi laõo giaû xin bình thaûn. 
Ñöøng coá vaøo vaø chôù coá ra. 
[22.3.2010] 
NGUYEÃN PHUÙ LONG 
 
 
Họa vận 
BAÛY BA TÖÏ TRAØO 
Uy Vieãn Töôùng Coâng thuôû baåy-ba 
Vaãn coøn traùng kieän, phaûi ñaâu giaø  
Naøng haàu laém luùc oâm eo eách 
Quan lôùn ñoâi khi queïo coå gaø 
Vuï aáy laõo ñaây trai tònh laém, 
Khoaûn naøy baø noù nhín theøm ña! 
Naêm thì möôøi hoïa thaêm em uùt 
Ñaám boùp caû giôø môùi chòu ra 
HOÀ COÂNG TAÂM 
April 21, 2010    
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Love, Everything 
 

When I die, 
I want to be Happy 
With a Smiling face. 
‘Cause life is nothing 

Even die! 
 

When I live 
I want to be Happy 
With my living life 

‘Cause life is nothing 
If only live. 

 
When I love 

I want to be happy 
With my loving life 

‘Cause life is nothing 
Without Love! 

 
Yeân Vi 

Yvette Springfield 
(Minnesota) 

 

 

 

 NGAØY LONG TRÔØI LÔÛ ÑAÁT cuûa 
taùc giaû TRAÀN THEÁ NHAÂN (trong nöôùc), laø 
moät cuoán tieåu thuyeát laàn ñaàu tieân trong vaên hoïc 
nöôùc nhaø ñöôïc vieát raát thaät veà cuoäc caûi caùch 
ruoäng ñaát ôû mieàn Baéc Vieát Nam.  Phôi baøy 
nhöõng toäi aùc taøy trôøi cuûa taäp ñoaøn laõnh ñaïo 
ÑCSVN ñoái vôùi nhaân daân, phôi baøy thöïc traïng 
cöïc kyø ñen toái cuûa xaõ hoäi, nhöõng chuyeän haõi 
huøng khuûng khieáp khoân cuøng, nhöõng ñau 
thöông, khoå nhuïc eâ cheà nôi ñòa nguïc traàn gian 
maø ngöôøi daân Vieät Nam ñaõ phaûi gaùnh chòu. 
 Saùch daøy 370 trang vôùi hình aûnh, baèng 
chöùng thaät.  AÁn phí 15 MK (coäng cöôùc phí 
böu ñieän $2.77).  Lieân laïc: 

 Toå Hôïp Xuaát Baûn Mieàn Ñoâng Hoa Kyø: 
2607 Military Rd.,  

Arlington, VA 22207 – USA. 
Tel. (703) 525-4538 

Email <canhnam@dc.net> 


