
Xướng 
CHÀO  XUÂN 
 

Trầm hương linh khí quyện non sông 
Thành kính tri ân trọn tấm lòng 
Thạch Hãn triều dâng lời hạnh ngộ 
Hiếu Giang nước đổ tiếng đàn trong 
Ô Lâu thuyền đợi đưa mai thắm 
Vĩnh Định đò sang gởi thiếp hồng 
Ác mộng lửa binh vào dĩ vãng 
Chào xuân thiên nhạc vọng  thinh không 
 

LÝ HIỂU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoạ 
QUÊ HƯƠNG  
VẦNG TRĂNG TUỔI NHỎ  
 

Ngồi đây nhắc lại những dòng sông 
Kỷ niệm nôn nao tận đáy lòng 
Vũng nước ngày xưa chưa vẩn đục 
Ao đìa thuở trước mãi còn trong 
Con đò bến cũ chiều mây xám 
Bãi cát cồn khe sáng nắng hồng 
Khi đánh thức vầng trăng dĩ vãng 
Một thời son trẻ ngát tầng không. 

TRẦN QUỐC PHIỆT 

Hoạ 
CHÀO XUÂN 
 

Quẳng gánh sao đành với núi sông  
Quê hương canh cánh mãi bên lòng  
Non cao hùng vĩ cây xanh biếc  
Biển rộng kiên cường nước đục trong  
Từ độ chia xa đầy phượng đỏ  
Bây giờ gặp lại ngập mai hồng  
Chào xuân chạnh nhớ bao lưu luyến  
Kỷ niệm u hoài giữa sắc không.  
 

LÊ NGỌC KHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Họa 
XUÂN NHỚ  
 

Ra đi thương nhớ một dòng sông 
Thạch Hãn xa xăm luống chạnh lòng 
Con sóng Cửa Tùng gào bãi trắng 
Mùa trăng Bà Rịa nghẹn đêm trong 
Trường đời mải miết trang huyền thoại 
Hồn mộng lao đao chuyện tuổi hồng 
Xuân đã cho ta chừng ấy dặm 
Gập gềnh sỏi đá giữa hư không 

LINH ĐÀN 
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Họa Họa 
KHÓI THIÊNG DÒNG SÔNG THAO THỨC  
SÔNG NÚI  XUÂN VỀ  

  
Ôm hoài thao thức chuyện dòng sông 
Đá đổ mồ hôi thấu nỗi lòng 
Tàn cuộc chiến chinh chờ gạn đục 
Hết đời dâu bể đợi khơi trong 
Đưa con mắt ngó chân trời tím 
Đón cánh hoa rơi phận má hồng 
Bến Hải, Hiếu Giang, ôi Thạch Hãn 
Xuân về ai đó có còn không? 

Hương khói hồn thiêng của núi sông 
Tình xuân rạo rực cả muôn lòng 
Rừng mai trổ sắc bừng sương sớm 
Núi lĩnh phơi màu dậy nắng trong 
Quảng Trị giai nhân môi thắm đỏ 
Đông Hà thục nữ má tươi hồng 
Thương quê héo hắt bao lần Tết  
Đất nước thanh bình có phải không? 

 
PHAN KHÂM 

 
LÊ BÁ LỘC   
(PineHill, NJ.Nov,02 -10) (Maryland)

  
  

 

 

  Lieân laïc:  <giaongo@msn.com> 
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Vài dòng dẫn nhập về 

NHỮNG MẢNH TRỜI  KHÁC BIỆT 
tuyển tập của 17 tác giả Không Quân VN. 

_____________________________________ 

HOÀNG SONG LIÊM 
Đầu thập niên 1970, Những Mảnh Trời 

Khác Biệt được ấn hành bởi nhà xuất bản Lý 
Tưởng. Thực ra, thời khoảng đó tại Sài Gòn hay 
miền Nam nói chung, không hề có nhà xuất bản 
Lý Tưởng mà chỉ có nguyệt san Lý Tưởng là tờ 
nội san Không Quân do Phòng Tâm Lý Chiến Bộ 
Tư Lệnh Không Quân VNCH chủ trương.   
 Tuy chỉ là nội san, nguyệt san Lý Tưởng 
được tổ chức với quy mô tương tự mọi tờ báo dân 
sự, đặc biệt là có sự cộng tác của nhiều cây viết 
quen thuộc trong văn giới miền Nam cùng các cây 
viết đang phục vụ tại quân chủng Không Quân 
như Dương Hùng Cường, Nguyễn Đình Thiều, 
Đào Vũ Anh Hùng, Phạm Hồ, Trần Tam Tiệp, Võ 
Ý, Lê Bá Định, Phùng Ngọc Ẩn, Cung Trầm 
Tưởng, Ngy Cao Uyên, Kha Lăng Đa, Trần Viễn 
Phương, Tinh Cầu, Nhân Hậu, Hồng Yến Diệp 
Minh Hoàng, Mây Trời, Phan Lạc Giang Đông… 
 Tờ báo có số in từ 10 ngàn đến 12 ngàn bản 
và có thể gọi là một hiện tượng tự phát do tình yêu 
văn nghệ của người lính Không Quân thuộc nhiều 
ngành khác biệt. Chính do thúc đẩy của tình yêu 
này mà Những Mảnh Trời Khác Biệt đã ra mắt 
trong dự tính hình thành nhà xuất bản Lý Tưởng. 
Những Mảnh Trời Khác Biệt gồm các sáng tác 
chọn lọc từ nhiều bài in trên Lý Tưởng mà tác giả 
đều mang sắc phục Không Quân. Tác phẩm chủ 
yếu ghi lại sinh hoạt văn nghệ của hàng ngũ 
Không Quân, đồng thời diễn tả cảm nghĩ và tâm 
tư của những người đang có mặt trong cuộc chiến 
từ một thế đứng khác biệt với mọi chiến binh 
thuộc các quân binh chủng khác. Cụ thể là tác 
phẩm hình thành với 9 sáng tác: 
01- PHƯỢNG VÀ DƯƠNG của Dương Hùng Cường. 
02- KHÔNG BỎ ANH EM,  
      KHÔNG BỎ BẠN BÈ của Đào Vũ Anh Hùng. 
03- KỶ NIỆM HÃI HÙNG của Đặng Trần Dưỡng. 

04- BAY VÀO GIÔNG TỐ của Huy Sơn. 
05- BAY TRÊN ĐẤT BẮC của Lê Bá Định. 
06- GẪY CÁNH  của Phùng Ngọc Ẩn. 
07- MÂY THẲM TRỜI CAO của Minh Triệu. 
08- ÔNG XẾP TÀU BAY của Phùng Thế Hải. 
09- PHỐ HOA VÀNG của Trần Viễn Phương.  
 Ngay khi ra mắt, tác phẩm được báo giới Sài 
Gòn thuở ấy coi là đặc sắc vì tính chất nội dung 
cá biệt và văn tài của các tác giả. Dù vậy, Những 
Mảnh Trời Khác Biệt không thể làm tròn nhiệm 
vụ mở đường cho sự xuất hiện nhà xuất bản Lý 
Tưởng và chỉ là tác phẩm duy nhất mang tên nhà 
xuất bản Lý Tưởng do biến chuyển thời cuộc dồn 
dập vào những ngày nối tiếp. 
 Khi miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, toàn bộ 
văn nghệ phẩm miền Nam bị gọi là “sản phẩm 
văn hoá Mỹ-Ngụy”, “truyền bá tư tưởng phản 
động”, “gieo rắc nếp sống đồi trụy” v.v… thì 
Những Mảnh Trời Khác Biệt gánh chung số 
phận bị hoả thiêu trong chiến dịch đốt sách do chế 
độ Hà Nội phát động ngay sau ngày 30-4-1975.  
 Nhưng chiến dịch này không đem lại điều 
mong đợi cho những kẻ tin chắc có thể xoá bỏ 
mọi hình ảnh đời sống từng có tại miền Nam. Vì 
ngay giữa lúc chế độ Hà Nội lùa hết đám đông 
này, đám đông khác tới các hang cùng ngõ hẻm 
truy lùng mọi tác phẩm văn nghệ trước đó đem ra 
thiêu đốt thì nhiều tác phẩm lại được chính người 
dân cất giấu, đồng thời nhiều tác phẩm đã sống lại 
ở hải ngoại trong số có Những Mảnh Trời Khác 
Biệt do một nhà xuất bản tại Arkansas tái bản.  
 Ngọn lửa bạo cuồng do chế độ Hà Nội gieo 
rắc khắp miền Nam suốt nhiều ngày tháng đã 
không huỷ diệt nổi những trang sách chuyển tải 
tâm tư của lớp chứng nhân từng một thời có mặt 
trong cuộc chiến bi thảm phát sinh chỉ do ý đồ độc 
chiếm quyền lực của người Cộng Sản. Ngược lại, 
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ngọn lửa đó còn khiến nổi bật thêm nhiều hình 
ảnh từng mờ nhạt do quá quen thuộc trong sinh 
hoạt đời thường. Chính ngọn lửa bạo cuồng mà 
chế độ Hà Nội hết lời cổ võ đã khơi dậy nỗi thắc 
mắc về những thực cảnh đời sống vừa qua để lôi 
cuốn sự nhìn lại ở mức độ đắn đo cân nhắc. Và từ 
đây, những ưu tư từ nhiều vùng trời khác biệt đã 
sống lại rõ nét hơn qua nhiều nỗi băn khoăn, trong 
đó có nỗi băn khoăn của Lê Bá Định:  
  “Tôi đang cố gắng giữ hướng Bắc dù cho 
đôi cánh chao mạnh run rẩy từng cơn... 
Quảng Trị, Đông Hà, Cửa Việt…  
Các bạn thấy Cửa Việt chưa?... 
Đừng bay quá xa về phía biển. Chúng ta sắp 
vượt Bến Hải, vĩ tuyến đau thương ... 
Chiếc cầu với hai cột cờ…  
Các bạn còn nhớ bài Địa Dư vỡ lòng ngày nào? 
Nước Việt Nam trải dài từ ải Nam Quan đến mũi 
Cà Mâu. Đâu có ai ngờ là đứt khúc nơi Bến Hải…  
 … Vĩnh Linh, Quảng Khê, Đồng Hới … 
Tôi đã bay trên miền trời các địa danh đó, đã 
đem tử thần đến và cũng đã chạm mặt tử thần ở 
những nơi này. Quê hương tang tóc rối bời…  
 … Tôi đưa cả phi đội bay thật thấp để cố 
tránh tầm radar địch.… 
 Chúng tôi tiến đã xa về hướng Bắc, địch đang 
chờ đợi. Chúng tôi rời phương Nam đã lâu, nơi 
đó bạn tôi cũng chờ đợi.   
 Địch? Bạn?  
 Tại sao lại bắt chúng tôi dùng những từ ngữ 
ấy? Tại sao không xoá bỏ những chữ ấy trong tự 
điển, trong lòng người? …. 
 … Hãy ngồi bên chúng tôi để nhìn rõ quê 
hương, để biết cái cảm giác của một người bay 
trên quê hương mà phải nghĩ đây là đất địch.  
 Đã bao lần tôi muốn xua đuổi ý tưởng đau 
lòng đó, nhưng bên những sườn núi kia, trong 
thung lũng nọ, trên bờ biển này, tử thần đang 
chực chờ lôi kéo chúng tôi bằng lưới đạn giăng 
trời, để rồi sau cái tan vỡ kinh hoàng của một 
cánh chim, thân xác cũng tan tành đưa chúng tôi 
đến nơi nào không biết ….”  

 (Lê Bá Định –– Bay trên đất Bắc) 

 Đó là băn khoăn của người phi công chỉ huy 
một phi đội oanh tạc căn cứ địch quân bên kia bờ 

Bến Hải. Người phi công chỉ vừa hai mươi ba 
tuổi nhưng không được thả hồn theo mộng mơ 
của tuổi thanh xuân mà phải triền miên đối diện 
nỗi đau vì người cùng huyết mạch bỗng trở thành 
kẻ tử thù không đội trời chung.    
 Ý nghĩ băn khoăn và nỗi đau đó của người phi 
công trẻ trong giờ khắc lao vào giữa vòng lửa đạn 
đã lột trần mặt trái của một chế độ thi thố mọi thủ 
đoạn dối trá lường gạt, đổi trắng thành đen để đưa 
dân tộc vào thảm cảnh huynh đệ tương tàn ngập 
ngụa máu xương tang tóc. Ý nghĩ băn khoăn và nỗi 
đau đó đã cất lên tiếng nói diễn tả trung thực tâm tư 
cùng nguyện ước thực sự của người dân miền Nam 
mà chế độ Hà Nội cố bôi xoá bằng nỗ lực vẽ thành 
các hình ảnh hung thần tàn ác. Bởi đây không phải 
băn khoăn đau đớn riêng của người phi công trẻ 
mang tên Lê Bá Định mà là tâm cảnh chung của 
những người bị buộc phải bước vào cuộc chiến để 
giữ gìn hơi thở cho sự sống đang bị đặt trước họng 
súng của những kẻ coi tham vọng độc bá quyền lực 
là mục tiêu tối thượng.  
 Những Mảnh Trời Khác Biệt với nội dung 
phản ảnh nhiều khía cạnh sinh hoạt từ thế đứng 
khác biệt của các chứng nhân không chỉ chuyển 
tải riêng tâm hướng đó mà còn ghi lại không ít 
tan vỡ bi thương đã tạo nên kiếp vận oan khiên 
cho hết thẩy mọi người dù thuộc thành phần nào, 
lứa tuổi nào … mà người đọc đã đối diện qua 
nhiều cảnh ngộ như cảnh ngộ của Minh Triệu: 
 “Tôi ôm con Liên vào lòng và ôm nó thật chặt.  
 Tôi muốn ôm trọn cả vẻ thơ ngây của con 
nhỏ cho lòng mình tan nhuyễn vào ánh mắt 
không gợi lên chút ưu tư. Hình như nước mắt tôi 
trào ra.… 
 Nếu Ngọc và Liên ranh mãnh hơn, họ sẽ 
nhận thấy khuôn mặt tôi biến đổi, mặc dù tôi đã 
chuẩn bị, tôi đã cố trấn tĩnh, tôi đang đóng 
kịch... Câu chuyện đầu tiên tôi nói với Ngọc 
không phải là cái đau đớn kia mà là chuyện chẳng 
ăn nhập gì đến Thái cả. Tôi có lỗi với em tôi? Có 
thể là như thế. Nhưng tôi phân vân không biết lựa 
chọn phút nào để nói cho Ngọc biết tin này, mặc 
dù tôi biết chẳng chóng thì muộn em tôi nó cũng 
sẽ hay tin thật về chồng nó ….”   

(Minh Triệu –– Mây thẳm trời cao) 
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 Quả là không dễ dàng nói lên sự thật với em 
gái mình, với cháu gái mình khi sự thật đó chính 
là cái chết của người chồng em gái mình, người 
cha cháu gái mình… Tất nhiên cũng không chỉ 
có riêng một cảnh ngộ đó trong kiếp vận oan 
khiên mà đất nước Việt Nam đã phải gánh chịu.  
 Điều đại bất hạnh là kiếp vận oan khiên đó 
đã kéo dài và còn mở rộng vòng diễn hoá qua 
nhiều phạm vi, vì kẻ giành phần thắng lại chính 
là kẻ ác nên ngày chấm dứt chiến tranh cũng là 
ngày cuộc sống Việt Nam bước vào cảnh tan tác 
thê lương: 

 “ Kể từ cái ngày tan tác năm xưa ấy, tôi đã 
thuộc về một thế giới khác, sống, sinh hoạt, suy 
nghĩ không theo những nền nếp, quy củ sẵn có. 
Tôi bị gọi bằng một thứ tên khác, bị đối xử theo 
cách nung nấu căm thù, qua mọi kiểu gian xảo từ 
những kẻ nắm trọn quyền sinh sát. Đất nước, 
đồng bào cùng liên đới nhận chịu với tôi cung 
cách đối xử này…  
 …. Sài Gòn và người dân trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam không bị tắm máu, vì tất cả đã bị hút máu 
–– máu của sức lực, của cải, máu của hạnh phúc 
tin yêu, máu của luân lý, văn hóa, máu của trí tuệ 
và nhiều thứ máu khác đã chảy ồ ạt vào cái miệng 
khát máu… Nhiều người dân trở thành kẻ sống vô 
gia cư, tử vô địa táng, vì bị bần cùng hóa, bị vứt bỏ 
bên lề xã hội. Phút chốc, hạt gạo, bó củi trở thành 
những món hàng thượng đẳng, củ khoai, hạt muối 
thành vật mơ tưởng của mọi người…   
 Những điều oan nghiệt tăng lên gấp bội khi 
lòng từ bi bác ái cùng những giá trị đạo đức, nhân 
phẩm nhân quyền tối thiểu trở thành xa lạ, không thể 
so với hạt gạo, bó củi và đất nước bị đặt dưới một 
chủ trương biến vài ký gạo, vài ký đường cát, vài 
trăm gram bột ngọt... thành phần thưởng khuyến 
khích các hành vi tố giác lẫn nhau, thúc đẩy oán thù 
giữa những con người cùng chung huyết mạch...”   

(Phạm Hữu Dương –– Cu Tý thương yêu) 

 Chiến tranh chấm dứt nhưng cảnh tan tác 
tiếp tục kéo dài để khi người cha ra khỏi nhà tù 
lại chỉ có thể đi tìm gặp con đã vùi thây trong 
lòng đất ở một vùng xa lạ, dù đứa con chưa tới 
tuổi trưởng thành :  

 “Chuyến đi của tôi hôm nay, chỉ có mục 
đích duy nhất là tìm đến nơi đứa con trai đầu 
lòng của tôi đang gửi thân ở một nghĩa trang 
hẻo lánh cực biên giới phía Tây, tiếp giáp biên 
thùy Căm Bốt.  
 Mỗi khi nghĩ đến con, họng tôi như bị 
nghẹn, đầu óc mù mịt âm u, dẫu cháu mất đã 
hơn 3 năm.  
 Cháu thoát ly gia đình lúc mới tròn 16 tuổi, 
gia nhập lực lượng Thanh Niên Xung Phong sau 
ngày tôi vào trại tù được 2 năm. Cháu tình 
nguyện phục vụ tại chiến trường Căm Bốt với tin 
tưởng là nhờ sự tình nguyện này, tôi sẽ được trả 
về với gia đình.  
 Cháu mất ngay khi vừa vào chiến trường 
Căm Bốt được vài tháng. Các bạn của cháu cho 
gia đình tôi biết, cháu và nhiều bạn nữa chết 
không vì đạn của đối phương, hay vì chiến trận 
mà vì đói lạnh trong khi lao động đến kiệt lực và 
bệnh hoạn không thuốc men.  
 Cháu mất khi tuổi chớm 17, khi chưa nguôi 
lòng tin chân thành vào lời hứa của chế độ là bố 
của cháu sẽ được đoàn tụ với gia đình do sự tình 
nguyện của mình. Tôi tưởng như có thể chết khi 
hay tin dữ.”      

(Phạm Hữu Dương –– Cu Tý thương yêu) 
 Không ít mảnh trời khác lại hiện hình trong 
bức chân dung vùng trời Việt Nam chỉ còn mang 
màu sắc ảm đạm của cõi chết. Quê hương mà 
bao nhiêu thế hệ hiến dâng cả sinh mạng để giữ 
gìn và xây đắp dù còn đó nhưng đã trở thành cõi 
lưu đày oan nghiệt cho hết thẩy con dân.  
 Hy vọng được sống cuối cùng đã phải đặt 
vào nẻo đường chan hòa nước mắt là chọn lựa 
kiếp sống lưu vong với tâm cảnh hoài hương 
luôn hiển hiện trong từng giây phút gợi nhắc 
những hình ảnh không còn mong được gặp lại: 

 “Tôi nhớ đến mấy câu trong bài hát “Còn 
thương rau đắng mọc sau hè” ở quê nhà. Lời hát 
kể lại tình cảnh hai chị em phải sống xa nhau 
qua bao tháng năm dãi dầu mưa nắng. Tới ngày 
về thăm mẹ mới gặp lại được nhau. Ăn với nhau 
bữa cơm có bát canh rau đắng do mẹ nấu. Rồi 
lại được mẹ kêu tới gần “biểu cậu ngồi, mẹ nhổ 
tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau…!” 
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 Lời hát nghe xúc động nhưng ngọt ngào và 
rất tình tự chân quê. Nó thắm đượm tình yêu 
thương ruột thịt, đầy ơn nghĩa báo đền. Chỉ có 
thể tìm thấy qua hình ảnh những con người Việt 
Nam thuần gốc.”  

 ( Hàn Phú –– Bây giờ một lần nữa) 

 Vì thế mà Những Mảnh Trời Khác Biệt 
trong lần xuất hiện này có thêm nhiều mảnh trời 
khác với các mảnh trời xưa cũ do ngoài Phần 
Một gồm 9 sáng tác trong hai lần in trước.còn có 
thêm Phần Hai. 
 Phần Hai của tác phẩm cũng với bài viết của 
các cây bút từng quen thuộc trong hàng ngũ 
Không Quân thuở nào đã đưa người đọc tới với 
những cảnh sống của đất nước không qua hướng 
nhìn từ trên vùng trời cao mà từ ngay giữa rừng 
núi cao nguyên với “tiếng vạc kêu sương trong 
đêm trường cô tịch văng vẳng bên tai, tiếng thở 
than của niềm đau thân phận” hay bên bờ biển 
với “tiếng gió rít qua rặng thùy dương như tiếng 
khóc than của những oan hồn giữa canh  khuya 
thanh vắng.”                 

(Kha Lăng Đa –– Vạc ăn đêm) 
 Tất nhiên không dễ ghi hết mọi hình ảnh bi 
thương, mọi màu sắc ảm đạm của vùng trời Việt 
Nam dù nhiều mảnh trời khác biệt đã được mở ra 
qua 8 sáng tác được tăng cường cho nội dung tác 
phẩm ở lần xuất bản này, cụ thể là các sáng tác : 

10 - BÀ GIÀ RỚT BAN ĐÊM  của Mệ.  
11 - NGÀY VỀ TỪ CÕI CHẾT 
        của Phan Thanh Vân.  

12 - CHÀNG PHI CÔNG ĐÓ của Phù Vân Em. 
13 - HOÀNG SA CHUYỆN CŨ của Long Ly.  
14- US PROPERTIES của Lê Thiệp. 
15 - CU TÝ THƯƠNG YÊUcủa Phạm Hữu Dương.  
16 - VẠC ĂN ĐÊM của Kha Lăng Đa. 
17 - BÂY GIỜ, MỘT LẦN NỮA  của Hàn Phú. 
 Nhưng dù khó tránh bị hạn chế về mọi 
phương diện, từ Những Mảnh Trời Khác Biệt 
qua lần xuất bản này, đã hiển hiện một mảnh trời 
đặc biệt, mảnh trời không in hằn dấu vết đổ vỡ 
tang tóc, không gợi nhắc những tiếng nấc bi 
thương, không bao phủ dưới bất kỳ màu sắc ảm 
đạm nào mà chứa đựng một hình ảnh hoàn toàn 

trái ngược. Đó là mảnh trời của tình người bao 
gồm nhiều sắc thái từ tình quê hương, tình đồng 
đội, tình huyết mạch, tình bạn bè… đã trường 
tồn trong nếp sống truyền thống của mọi con dân 
Việt Nam.  
 Bởi dù đang sống trong cảnh lưu lạc khắp 
bốn phương, dù tan tác chia ly kể cả với đường 
ranh phân cách tử sinh, dù còn phải đương đầu với 
nhiều cảnh ngộ oan khiên…, những con người từ 
nhiều mảnh trời khác biệt vẫn gắn bó trong cùng 
một nguyện ước và vẫn biểu đạt cùng một cảm 
xúc ngọt ngào đằm thắm dành gửi cho nhau.  
 Theo ý nghĩ chủ quan, chỉ riêng sự biểu hiện 
mành trời này, tác phẩm Những Mảnh Trời 
Khác Biệt đã có đủ lý do góp mặt.  

* 
 Lời cuối cùng về tác phẩm, xin được nhắc 
tới sự đóng góp tích cực của anh Huy Sơn trong 
việc sưu tập bản thảo cùng sự sốt sắng tiếp tay 
của các tác giả.  
 Xin được gửi tới tất cả tình cảm trân trọng 
trước ý hướng tâm tư mà các anh đã biểu hiện 
không chỉ để có một tác phẩm văn nghệ mà vượt 
xa hơn thế, đã tạo một cơ hội quây quần giữa 
những người từng một thời mang chung màu áo 
và không bao giờ quên nguồn cỗi Việt Nam. Ít 
nhất đây cũng là cơ hội để người còn có mặt nhớ 
đến người đã khuất. Và biết đâu, những người 
bạn của chúng ta từ bên kia thế giới – những 
Dương Hùng Cưởng, Trần Viễn Phương, Phan 
Thanh Vân –– đã chẳng cảm ứng cùng nỗi lòng 
của chúng ta để nở một nụ cười dịu dàng lặng lẽ 
trong cõi hư vô. 
 Cũng xin được cảm ơn tủ sách Tiếng Quê 
Hương đã tiếp tay cụ thể cho chúng tôi có được 
cơ hội quây quần để cùng nhắc nhớ về bạn bè và 
quê hương chúng ta, dù thời thế vẫn đang đẩy 
mọi người vào những vùng trời có thể hoàn toàn 
khác biệt. 

Virginia 16 August 2010          
            HOÀNG SONG LIÊM 

**Mua sách nơi Tủ Sách Tiếng Quê Hưong 
hay gửi thư về Hoàng Song Liêm 9696 
Lindenbrook Street Fairfax VA 22031 Ấn phí 
20 Mk +3 Mk cước phí. 



THOÅ NHÓ KYØ 
Lòch söû-Vaên hoùa-Phong tuïc 

phaàn II 

Nguyeãn Quyù Ñaïi 
 
 Trung bình mỗi năm hàng trăm ngàn người 

Đức đi nghỉ hè đến các vùng biển đẹp ở Thổ,  bởi 
vậy ngành du lịch ở Thổ phát triển mạnh, phục vụ 
hướng dẫn tận tình, ngôn ngữ Đức rất phổ thông.  
Antalya thành phố lớn nhất ở Bờ biển Địa Trung 
Hải, cũng là trung tâm của Turkish Riviera. 
Thành phố có khu phố cổ Kaleici xinh đẹp do 
Hoàng đế La Mã Hadrianus xây dựng. Alanya;  
thác nước Manavgat Waterfall; Side; Komya; 
Pamukkle .. những thành phố vùng biển và cao 
nguyên của núi đồi cao trên 2000 m. Từ Munich  
đến Antalya hơn 3 giờ bay, cuối đông cây cỏ xanh 
tươi, trời nắng ấm 23 độ C, những vườn cam cây 
xanh triểu nặng những trái chín, thỉnh thoảng thấy 
các nông trại những đàn bò, đàn cừu, dê ung dung 
gặm cỏ xanh mơm mỡn, xa xa đồi núi nhấp nhô 

còn đọng màu tuyết trắng.... 
Dọc theo biển từ Antalya đến Alanya là khu 

du lịch thanh lịch. Khách sạn 4, 5 sao, đồ sộ 
nhưng xây dựng hơn 20 hay 30 năm về trước, 
không còn đẹp tân thời như những khu du lịch 
mới phát triển sau nầy. Biển xanh đậm, sóng nhỏ 
từ xa khơi dội vào bờ cát vàng chen lẩn sỏi đá. 
Phong cảnh Cap Anamur đẹp hữu tình, cũng là 
tên của con tàu của Đức đã vớt người trên biển 
Đông 30 năm về trước 

Những di tích lịch sử bị đổ nát do động đất, 
chiến tranh thành trì hoang phế trơ gan cùng tuế 
nguyệt, để lại dấu tích nền văn hoá lâu đời nhiều 
thế kỷ trước công nguyên. Cuối đông sắp vào 
Xuân có những ngày nắng ấm, biển nước còn 
lạnh không thể tắm, chúng tôi thuê xe đi thăm 
danh lam thắng cảnh, qua những đèo cao núi đá 
khô cằn, những rừng thông khẳng khiu trơ trọi, 
Vào khoảng thế kỷ thứ II, người Roma đã xây 
dựng thành “thành phố cổ Hierapolis” Địa danh 
Hierapolis tiếng Hy lạp �εράπολις thành phố 
Thánh „Heilige Stadt“  rất nhiều công trình kiến 
trúc tuyệt mỹ còn những hàng cột sừng sững, vì 
động đất vào thế kỷ thứ 17 những bức tượng La 
Mã vần còn dù không nguyên vẹn, những ngôi 
mộ cổ bằng đá, Ephesos rạp hát xây theo kiến trúc 
Hy Lạp (chứa 15.000 người) đền Apollon còn lại 
những đống cẩm thạch vở vụn, nằm ngổn ngang 
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trên vùng đồi thoi thỏi cỏ cây, những phiến đá 
còn lưu lại nét điêu khắc đẹp rỏ rất công phu. 
Nekropole là nghĩa địa còn gọi là thành phố chết 
„Totenstadt“  hơn 1.200 ngôi mộ ở phía bắc 
Hierapolis và là một trong những nghĩa địa cổ đại 
lớn nhất ở Tiểu Á. Còn lưu lại những nhà mồ, bên 
trong đó thường có một buồng mộ với băng ghế. 
Rất nhiều chữ khắc trên mộ, quách và vỏ quan tài. 
Cấu trúc nơi nầy để lại dấu tích sự phát triển quan 
trọng đối với lịch sử của công nghệ xa xưa có các 
nhà máy cối xay vận hành bằng sức nước 
(Wassermühle), truyền tải của trục quay 
(Kurbelwelle)…. 

Địa danh Pamukkale là đồi đá vôi trắng như 
bông tạo thành nhiều bậc cao thấp khác nhau có 
từ thế kỷ thứ II (trước CN), còn được biết đến với 
cái tên “lâu đài bông”, được Unesco công nhận di 
tích lịch sử Thế giới. Nước từ suối tích tụ qua 
nhiều ngàn năm chảy bên sườn một ngọn đồi lớn 
thành những mảng đá vôi trắng tinh tạo các hồ 
nước nhỏ xanh ngắt, những vũng nước lớn bốc 
khói nhẹ từ nguồn nước nóng trong lòng đất phun 
lên mang theo nhiều khoáng chất phảng phất mùi 
lưu huỳnh, hợp chất calcium bocarbonate. Mỗi  
giây  chảy 250 lit nước ấn  (ca. 30 °C) hàng ngày 
chảy khoảng 21600 m³, mỗi Liter chứa 2,2 g. vôi 
(Kalk) Để bảo vệ môi trường, du khách phải để 
giày, dép ở ngoài khu vực lâu đài bông. Có khu 
người ta ngâm mình trong nước ấm để trị bệnh 
ngoài da... là nơi nghỉ dưỡng bệnh lý tưởng, 
những Hotel xử dụng quá nhiều nước và làm ô 
nhiểm bởi các loại dầu và hóa chất trong kem 
chống nắng.. thềm đá vôi bị bẩn đổi màu xám 

trắng không còn tươi sáng mềm và dễ gãy, làm 
thiệt hại lớn cho sự kết tinh. Năm 1996 Chính phủ 
cấm các Hotel lấy nguồn nước nơi đây và đập bỏ 
những Hotel xây dựng trái phép. Các chuyên gia 
hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế cho xây một hệ 
thống thủy lợi giữ nước, những  thềm nhũ đá 
Sinterterrassen bị hư hỏng được sửa chữa bằng 
cách sử dụng bê tông đặc biệt như đá vôi tự 
nhiên.   

Trên đồi  Pamukkale nhìn xuống thung lũng 
là khu phố nhỏ nhiều khách sạn phục vụ du 
khách. Đồi không cỏ cây về đêm ánh đèn xanh 
chiếu lên đá vôi trắng những dòng suối nhỏ tạo 
nên những bức tranh đẹp linh động. Phố nhỏ đìu 
hiu, các cửa tiệm, nhà hàng không đông khách, 
nếu không có những chuyến xe bus chở du khách 
đến. Chiều dạo phố các tiệm hớt tóc mời gội đầu 
giá chỉ 2 Euro, (Thợ hớt là đàn ông, không có các 
cô như các tiệm Thổ sinh sống ở Đức ) đời sống 
yên tỉnh như thành phố cổ Hội An Quảng Nam, 
không có Bar nhấp nháy đèn màu, như ở Thái Lan 
hay các nước Á Châu ... sau bửa ăn tối ở khách 
sạn Yörük có vũ điệu múa bụng, vũ nữ xiêm y 
giản dị lã lướt theo tiếng nhạc với  tiếng vổ tay 
tán thưởng, nhiều người cho tiền .... 

Nhà thờ ở Đức trên nóc thường nhọn cao vút, 
hay có hình củ hành bằng đồng, ở Thổ từ thành 
phố lớn cho đến vùng quê đều có những tháp cao 
của Moschee, hàng ngày nghe tiếng đọc kinh 5 
lần: sáng sớm lúc mặt trời chưa ló dạng, trưa 
,chiều, tối và lúc mặt trời lặng..Trên những tháp 
cao gắn máy phóng thanh truyền ra lời cầu 
nguyện. Phía trước thường xây nơi để rửa mặt, 
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tay, chân, theo hình lục giác có nhiều vòi nước. 
Tín đồ Hồi Giáo phải rửa 3 lần từ mặt tới tay 
chân, trước khi vào Moschee đọc kinh và lần hột, 
bỏ giày ngoài hiên giống như ở Thái Lan vào 
Chùa phải dở mũ, ở Ý đàn bà mặc quần ngắn 
không được vào nhà Thờ. Mỗi nơi đều có phong 
tục riêng, Moschee nhìn lên có vòm hình tròn, 
chu vi hình vuông, nền nhà trải thảm không có 
ghế được chia làm hai phần Nam và Nữ lúc cầu 
nguyện, vì Tín đồ chỉ đứng và lạy, đàn bà  không 
được phép đứng chung vì sắc đẹp của quý bà có 
thể làm quý ông chi phối lời cầu nguyện? sau khi 
đọc kinh và lạy họ ngồi lần hạt qua 99 lần „Allah“  

Người dân vùng cao nguyên nhỏ con, thấp, 
không to lớn như những người phố, nhà cửa kiến 
trúc ít có mái nhà lợp ngói đỏ, phần 
lớn mái nhà mặt bằng đổ beton gắn 
hệ thống lấy năng lượng mặt trời 
(Solarium). Đời sống trầm lặng 
người bình dân Thổ thích uống trà, 
hút thuốc qua bình nước 
(Wasserpfeife/Shisha) có đường 
dây dài, thuốc có nhiều loại hương 
vị trái câyu, đánh cờ những lúc rảnh 
rỗi.  

Ở Đức thường thấy thiếu nữ 
Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp, nhưng sang 
đến đất nước nầy thì vắng bóng 
hồng? Tất cả các dịch vụ du lịch 
thường dành cho các ông, ngoài 
đường buôn bán cũng các ông và 
các bà  mặc Burka (áo dài phủ từ 
đầu đến chân) hoặc Nikap (áo và 
khăn  trùm đầu). Đi đâu cũng gặp 
chó và mèo chạy tự do không bị bắt bỏ bao như ở 
Đại Hàn hay Việt Nam!. Những con chó ngoan 
hiền không sủa không cắn người, chúng ta có thể 
sờ đầu nó tự do không ai phản đối, nhưng nếu vô 
tình vổ vai người đàn bà thì có chuyện!  Dân tộc 
Thổ Nhĩ Kỳ còn bảo thủ nhưng có những nét son, 
đàn bà không tham gia nhiều vào sinh hoạt xã hội, 
nhưng chính quyền không khuyến khích hay xuất 
cảng đàn bà ra ngoại quốc lấy chồng, và người 
đàn bà Thổ cũng không vì đồng tiền để ra đi làm 
nàng Kiều lưu lạc xứ người! Hẳn nhiên xã hội nào 

cũng có bề trái của nó, không hoàn toàn tuyệt đối. 
 Đời sống ở Thổ còn nặng thời phong kiến 

và cực đoan, trọng nam hơn nữ, dù Đàn bà cũng làm 
những việc tốt trong xã hội, năm 1995 bà Tansu 
Ciller đã từng tham gia chính quyền, Đàn ông Thổ 
quan niệm đàn bà với bổn phận nội trợ, cảnh „chồng 
chúa vợ tôi" phụ nữ ở thôn quê Thổ Nhĩ  sống chẳng 
khác gì những  người ở, người hầu, một đời sống nô 
lệ trong chính gia đình của mình. Cuộc sống của họ 
bị cô lập sau 4 bức tường và trong sự  im lặng vì ảnh 
hưởng bảo thủ Hồi giáo, chưa thể một sớm chiều 
thay đổi được phong tục lâu đời. 

Các nhà ở dọc theo các tỉnh lộ mùa lạnh 
không có lò sưởi điện, họ phải dùng than và lò đốt 
củi trong cái thùng phi như bên Việt Nam dùng 

đựng dầu hắc tráng nhưạ đường. 
Nước Thổ Nhĩ  Kỳ rộng lớn hơn 2 
lần nước Đức, nhưng đồi núi khô 
cằn sỏi đá không đem lại lợi ích 
cho nông nghiệp, về Kỷ nghệ nặng 
thì chưa phát triển, 

  Về lưu thông chưa có 
nhiều xa lộ lớn (High Way/ Auto 
Bahn) đều là đường liên tỉnh bị 
hư, nhiều ổ gà chỉ hai hướng xuôi 
ngược, đường kẻ trắng phân chia 
hai bên bị thời gian mưa nắng đã 
nhạt nhòa, không được kẻ sơn lại. 
Các công trình xây cất thường bỏ 
dỡ người ta chờ có tiền để xây 
tiếp.... cuộc sống như những chuỗi 
ngày đợi chờ! Người bạn đồng 
hành tôi quen trong chuyến du 
lịch, cùng chúng tôi thăm thành 

phố Konya có lịch sử lâu đời từ năm 1071 mà 
ngày nay còn giữ theo luật Hồi giáo nghiêm khắc. 
Nữ giới phải trùm đầu, cấm bán rượu bia. Thổ 
Nhĩ Kỳ là xứ Hồi Giáo có cuộc cách mạng lớn, 
(đàn ông chỉ 1 vợ và có quyền uống rượu).  

Konya cách biển 300 km phải qua đèo núi 
mênh mông, chúng tôi thăm Viện bảo tàng cổ 
kính, người gác cửa thâu tiền người ngoại quốc 
giá gấp đôi! Đại học ở Konya có từ năm 1975 
sinh viên theo học đông 85.283 người, những cao 
ốc nhiều tầng, đường phố chật hẹp sau cơn mưa 
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còn đọng lại những vũng nước lớn, xe và người tấp 
nập, những đàn ông lớn tuổi và các bé trai đội mũ 
len ngồi bán trái cây, rau hai bên đường.. 99% Dân 
Thổ nơi đây theo Hồi giáo nhưng cách Konya 
khỏang 10 km có ngôi Giáo đường Michaels-
Kìrche xây từ năm 1732, và Thánh Nikolaus  sanh 
trưởng ở Patara Thổ Nhĩ Kỳ (300 sau CN), hàng 
năm vào mùng 6 tháng 12  gọi là ông già Noel 
thường xuất hiện phát kẹo cho trẻ em.. 

Du khách đến Konya viếng thăm Mevlana 
Tekkesi có tu viện Derwisch- Kloster nơi du nhập 
điệu múa mang nhiều huyền bí đạo Hồi Giáo của 
A Phú Hãn (Afghanistan) từ năm 1231. Derwish 
là gạch nối hòa giải giữa Thiên chúa giáo và Hồi 
giáo (Islam) Tu viện nầy đã đóng cửa từ năm 
1925. Hàng năm vào tháng 12 thường tưởng niệm 
lễ múa Derwische/ dervish, vũ công là đàn ông 
mặc y phục trắng giống cái váy xoè, múa theo 
vòng tròn cả giờ không bị té, bởi vì họ được tập 
từ lúc còn bé. 

Mùa đông lạnh các vườn Ô liêu không trái, 
vườn chuối xát xơ thân cây ngã cụp, chỉ có những 
dãy lều thấp bọc nylon bên trong trồng cà chua, 
rau cãi..trên đường về thành phố Side thế kỷ thứ 7 
(trước CN) còn rạp hát lộ thiên xây bằng đá 
hướng ra biển, Manavgat có thác nước xanh, 
người ta biến chế nước thành nước uống vô chai 
bán sang Do Thái. 

Nghề tiểu công nghệ dệt thảm đẹp nổi tiếng ở 
Thổ truyền thống từ thế kỷ thứ 13, Thế kỷ 14 Thổ 
xuất cảng thảm sang Âu Châu, Vua Anh quốc 
Herich VIII đã mua hơn 800 tấm. Hơn 4000 năm 
về trước người Trung Hoa đã trồng dâu nuôi tằm 
thành công sản xuất tơ lụa độc quyền, đến đầu thế 
kỷ thứ 6, hai tu sĩ người Nga đã thành công trong 
việc nuôi tằm, lấy trứng tằm bỏ vào ống tre gọi là 
„Eier aus Gold / Trứng vàng“. Bán sang vùng 
Byzantinische từ đó người Thổ đã biết nuôi tằm 
lấy tơ dệt lụa, làm thảm cũng như nuôi dê để lấy 
lông đan áo và thảm, loại len Angora phát xuất từ 
Ankara tên cổ là Angola. vào thế kỷ XIX, nước 
Thổ muốn mở rộng thương mãi  với thế giới, đã 
bán dê sang Úc, bán gà tây sang Mỹ. Lúc bấy giờ, 
chính phủ Mỹ chưa biết gọi Thổ Nhĩ Kỳ là gì nên 
gọi luôn những người mang gà tây đến là 

„Turkey“ và cái tên này từ đó mới có. 
Thổ Nhĩ Kỳ không cấm uống rượu như các 

quốc gia theo Hồi Giáo láng diềng, nên sản xuất 
loại rượu Raki được xem như loại đặc sản được 
quảng cáo thơm ngon, màu rượu trong suốt, nếu 
pha nước hay bỏ nước đá vào rượu sẽ biến sang 
màu trắng đục nhưng không mất muì vị. Hãng bia 
Efes Pilsener xem như số 1 ở đây.  Món thịt 
nướng bình dân Doener Kebab có trên khắp nẽo 
đường. Vào nhà hàng chúng ta có thể thấy đầu 
bếp nấu thức ăn, Cafe Thổ họ bỏ vào tách, khách 
phải chờ lắng bột xuống đáy trước khi uống. Vào 
các cửa hàng buôn bán, đổ xăng đều được mời 
uống trà trong ly thuỷ tinh cổ hẹp trên cái diã nhỏ 
với 2 cục đường.  Du khách muốn mua giày, áo 
da phải trả 1/3 giá, ngoài đường hay các Basa 
thường bán các loại hàng giả, trong vấn đề mua 
hàng mình tự quyết định giá mua, thí dụ một áo 
da họ nói thách 600€ mình thấy giá trị 150€ mua 
được không trả thêm, không nên đưa tay bắt với 
người bán khi trả giá, nếu không mua thì bị chửi 
là thất hứa…  

Rời thành phố đi dọc theo bờ biển những hàng 
cây chà là cao xanh với những buồng trái non. Con 
ngưạ gỗ đồ sộ đứng nhìn ra biển (Trojanissche 
Pferd /The Trojan Horse) mang dấu tích lịch sử 
trong cuộc chiến 9 năm ở thành Troja / Truva, 
quân Thổ đã bị bại trận! Cuộc chiến xảy ra khoảng 
1184 trước CN đã đi vào dĩ vãng nhưng vết 
thương, lòng tự ái dân tộc của người Thổ không 
bao giờ phôi phai. Giữa hai dân tộc Thổ và Hy Lạp 
không được thân thiện cho lắm! bởi vậy hai gia 
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 nằm trong khối Nato thì 
đã x

ạp 
khô

ày nay, trong một khu đồi tại tỉnh 
Can

tài sẽ đưa đất nước với những ngày dài 
chờ ợi.

đình giưã Thổ và Hy Lạp thường không thích làm 
suôi với nhau. Họ đã từng tranh chấp đảo Zypern, 
nếu hai nước không cùng

ảy ra chiến tranh rồi. 
Lịch sử con ngựa gỗ nhắc lại trận chiến thành 

Troy và các Vương quốc láng diềng. Người Hy lạp 
(Greeks) cho rằng các Vương quốc nầy tiếp tế vì 
vậy Hy lạp xua quân đánh họ mục đích làm suy 
thói kinh tế thành Troy, vừa để tiếp thu chiến lợi 
phẩm và cả những người đẹp như: Briseis, 
Tecmessa và Chryseis. Hy lạp chiến thắng nhiều 
trận, anh hùng thành Troy bị bại trận nhưng kéo 
theo liên quân Penthesilea, bởi vậy quân Hy l

ng thể đập đổ được bức tường thành Troy.  
Phoenix  nhờ Pyrrthus trong trận chiến nầy, 

Philoctetes có sẳn trong tay cung tên cuả 
Hercules, Philocietes tham gia trận chiến. Xác của  
Pelops được thu lại, Odysseus chiếm được phần 
phòng thủ đầu và chiếm được tượng Palladium, 
vẫn có ý đánh vào thành nhưng  Odysseus chỉ thị 
làm ngay con ngựa gỗ lớn rổng để binh sĩ có thể 
núp vào trong đó. Ông Epeius làm xong con ngựa 
gỗ, các hiệp sĩ người Hy Lạp và Odysseus leo vào 
bên trong ngựa gỗ, Chiến thuyền Hy Lạp giả bộ 
chở quân đội rời cảng,  quân thành Troy đã chứng 
kiến như vậy, Còn một binh sĩ tên là Sinon giả 
như bị bỏ lại. Khi binh sĩ trong thành ra ngắm 
nghía con ngựa gỗ đồ sộ. Sinon gỉa giận dữ vì 
quân Hy Lạp vô tâm? Sinon nói con ngựa gỗ an 
toàn đó là điều lành cho thành Troy, dù nữ tiên tri 
Cassandra và tu sĩ Laocon đã có lời ngăn 
chặn.kéo ngựa vào thành. Nhưng số đông binh sĩ 
đồng tình kéo con ngựa gỗ vào thành mở tiệc vui 
mừng chiến thắng say sưa tuý lúy, thì các binh 
lính của Hy Lạp đã phá ngựa, chui ra và mở cửa 
thành cho quân Hy Lạp vào. Thế là quân Hy Lạp 
đã đánh phá tan tành quân đội thành Troia và đốt 
cháy thành. Trong trận chiến Achilles bị Paris, 
một tay thiện nghệ về cung bắn trúng vào gân 
xương chân Achilles tử trận, Priam bị bàn thờ 
thần Zeus sập xuống đề chết, còn Cassandra bị lôi 
ra khỏi tượng Athena và bị hảm hiếp! Helen bị 
Melenaus bắt lại, nhưng Melenaus vẫn còn bị thu 
hút bởi sắc đẹp của Helen nên đã không giết 
nàng. Thành Troia đầy màu sắc huyền thoại dù bị 

đốt cháy, thành Troy nằm ở phía Tây Bắc nước 
Thổ Nhĩ Kỳ ng

akkale“ 
Thổ Nhĩ Kỳ chờ ngày gia nhập Cộng Đồng 

Chung Âu Châu! Nhưng vẫn bị lọt sổ chưa được 
vào!  trong lúc Ba lan các các nước Đông Âu đã 
được gia nhập năm 2004! Đó cũng là nỗi buồn 
của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. Tương lại đi về đâu? 
Nếu đất nước không canh tân, các đảng phái cực 
đoan độc 

 đ   
 Tài liệu tham khảo 

Lexikon der Geschicte  Orbir Verlag 
Das neue Universal Lexikon Bertelsmann (2009) 

ình trên Internet và của tác giả 

 

H
 

 

RÖØNG ÂNG: 
AÛnh Minh Chaâu 
 NUÙI MUØA ÑO
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PHAÀN THÖÔÛNG CUOÁI NAÊM 
 

Nguyeãn Thuøy 
 

Thưa Thầy 
Bây giờ con đã là lính. Tình cờ đơn vị con 

được chuyển về đóng quân nơi ngôi làng con đã 
cùng mẹ sống khổ nghèo suốt thời thơ ấu của con. 
Hiện con đang nằm phục kích đối phương nơi ngôi 
trường cũ con học cách đây trên những hai mươi 
mấy năm rồi. 

Ngôi trường tan nát quá ! Giặc đã pháo kích 
vào nó bao lần. Hàng hiên đã sụp rồi. Nền 
trường loang lổ. Mấy trụ cột xiêu vẹo, cố chống 
chỏi với thời gian như muốn cố giữ niềm vui trẻ 
nhỏ suốt bao năm. Mái trường tơi tả, rách toang 
để thấy những đám mây trời trên cao và gió lồng 
lộng thổi vào... Ngày mưa, có thể ngôi trường 
trở thành lầy lội. 

Thưa Thầy, 
Thầy còn nhớ con không? Ðứa học trò học 

dốt nhất lớp, năm lớp tư Thầy dạy ấy! Chẳng bao 
giờ con thuộc bài. Lần nào lên trả bài, con cũng 
lúng ta lúng túng như đứa bé mới tập nói. Thầy 
trừng trừng nhìn con, đánh vào lưng, vào mông 
con hay bắt con quỳ nơi dưới bảng đen. Lũ bạn 
con cứ nhìn con chế nhạo, đôi đứa còn chọc quê 
con nhưng cũng đôi đứa nhất là bọn gái nhìn con 
như có vẻ thương hại. Con cúi gầm mặt xuống 
không dám nhìn lại. Một lần vi quỳ lâu quá, con 
về nhà, cặp chân bước cà nhắc. Mẹ hỏi, con bảo  
thầy bắt quỳ quá lâu vì không thuộc bài. Mẹ la 
con sao lười biếng không chịu học. Con chạy ra 
hiên nhà sau, lấy tay áo rách quệt hai mắt, khóc 
thút thít. Lúc vào, con thấy hai mắt mẹ đỏ hoe. 

Con còn nhớ, một lần con không trả lời được 
câu nào, Thầy nhìn con, không la rầy như mọi lần 
trước mà ôn tồn: «Hôm nay, tha cho, không cho 
điểm, ngày mai trả bù». Ngày mai, ngày mai rồi 
ngày mai nữa, con có bao giờ trả lời song suốt 
mọi câu hỏi của Thầy đâu. Thầy lắc đầu, chán 

nản, chắc Thầy  nghĩ rằng ‘thằng bé nầy, hết 
thuốc chữa’. 

Nhưng rồi, Thầy ơi, Thầy đã chữa cho con. 
Một hôm, sau giờ tan học, Thầy gọi con lên Văn 
phòng Trường. Thầy bảo: «Ngày mai Thầy sẽ 
hỏi hai câu nầy. Thầy nói trước con biết để theo 
đó mà trả lời». Thầy dặn là không được cho ai 
biết việc nầy. Ngày mai, quả con trả lời đúng hai 
câu Thầy hỏi. Thầy vụt khen con quá đổi rồi bảo 
lớn: ‘Tám điểm’. Cả lớp ngạc nhiên, không hiểu 
sao hôm nay con lại giỏi thế. Lần đó, con về nhà 
khoe với mẹ. Mẹ ôm con, hai mắt mẹ đỏ hoe. 

Cứ thế, đôi ba lần sau. Bọn bạn con không 
còn nhìn con với cặp mắt dè biếu nữa, có đứa 
bắt đầu lân la trò chuyện với con. Con sung 
sướng, nghe niềm vui náo nức dâng lên. Con 
cảm thấy một sức mạnh nào đó trổi dậy trong 
con. Từ đó, trên các ngã đường, con luôn lẩm 
nhẫm bài học và dù Thầy không cho biết trước, 
con cũng trả lời đúng một số câu hỏi của Thầy. 
 Ðến cuối niên học, Trường tổ chức Lễ phát 
thưởng. Trước đấy một tuần, lúc con tựa vào 
chiếc cột nơi hàng hiên, nhìn lũ bạn chơi nhảy 
cò cò, giấu khăn bịt mắt…, Thầy ngoắt con đến 
rồi bảo: « Ngày phát thưởng, con cố ăn mặc 
sạch sẽ để lên lãnh thưởng ». ‘Lãnh thưởng’, 
trời ơi, con muốn rú lên!. Hôm đó, con chạy một 
mạch về nhà, ôm lấy mẹ báo tin mừng. Mẹ ôm 
con vào lòng, hai mắt mẹ đỏ hoe. 
 Trước ngày phát thưởng, mẹ bảo con ngủ 
sớm để sáng mai mặt mày tươi tỉnh rồi chọn 
chiếc áo nào còn lành lặn cho con. Riêng mẹ 
cũng chọn chiếc bà ba ít rách rưới nhất. Rồi cả 
hai mẹ con đên trường. Mẹ ngồi nơi hàng ghế 
Phụ huynh, con được ngồi nơi dãy ghế dành cho 
học trò được lãnh thưởng. Sau lời Ông Hiệu 
Trưởng, đến phiên các Thầy đọc tên học sinh 
được chọn. Ðến phiên Thầy, sau khi trao cho 
các bạn bè con giải xuất sắc, giải hạnh kiểm, 
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Thầy đọc lớn : « Nguyễn Văn X.., phần thưởng 
chuyên cần ! ». Con run run đứng dậy, quay 
nhìn mẹ thấy mẹ cũng lom khom đứng lên nhìn 
về trước như muốn nhắc đến phiên con. Con rụt 
rè bước lên bên Thầy. Thầy xoay người con 
nhìn về phía phụ huynh rồi trao con phần 
thưởng. Con cúi chào mọi người, cúi chào Thầy 
rồi hấp tấp chạy về chỗ mẹ, úp trọn phần thưởng 
vào lòng  mẹ, áp mặt vào ngực mẹ mà nghe ươn 
ướt cặp mắt. Mẹ xoa đầu con và chắc mắt mẹ 
cũng đỏ hoe. 
 ‘Phần thưởng chuyên cần !’. Chao ôi ! Con 
có chuyên cần gì đâu. Con thường vắng mặt các 
buổi học rất bất thường mà ! Phần thưởng chẳng 
là bao: hai quyển tập, một quyển tự vị bé như 
bàn tay, một cây bút mực, một cọng bút chì, một 
lọ mực, một cục gôm, một tờ giấy thấm. Chừng 
ấy thôi mà sao con nghe nặng quá. Trên đường 
về nhà, mẹ ôm giữ lấy phần thưởng như sợ trao 
cho con, con đánh rớt. Mẹ nắm tay con như dẫn 
đứa bé mới chập choạng biết đi. Chắc mẹ sung 
sướng lắm mà con cũng thấy rưng rưng. 
 ‘Phần thưởng chuyên cần’, Thầy ơi ! Con 
biết nói sao !? Nhưng hai tiếng ‘chuyên cần’ từ 
ngày đó theo con. Con nhập tâm hai tiếng đó. 
Thưa Thầy, có phải do ‘chuyên cần’ mà năm sau 
cùng những năm sau nữa, con được lãnh thưởng 
khá nhiều vào hạng học sinh giỏi. Nhớ lại lần đó, 
con không muốn là ‘học sinh giỏi’ mà chỉ muốn 
là một ‘học sinh chuyên cần’ thôi., Thầy ạ ! 
 Thưa Thầy, 
 Sau khi đậu Tiểu học, con lên trường Quận, 
hàng ngày cuốc bộ trên ba cây số, tan học là tất tả 
chạy về ‘chuyên cần’ lo cho mẹ. Con vừa được 
lên lớp 8 thì một hôm giặc pháo kích. Nhà con 
tan nát, mẹ con chết thảm trong đêm. Con ôm lấy 
mẹ, khóc suốt đêm. Sáng ra, con lấy cuốc đào đất 
làm huyệt để chôn mẹ. Không có hòm, con quấn 
thây mẹ vào từng lớp vải áo quần của mẹ, lấy mo 
cau lót nền đất, cũng lấy mo cau đắp thân hình 
mẹ. Con đứt từng khúc ruột, ôm lấy mồ mẹ, khóc 

thảm thiết. Hàng ngày, con nấu ít cơm với đôi cái 
trứng gà, thắp nhang cúng mẹ, lạy trước mồ mẹ, 
nhớ từng lần mẹ khóc, mẹ mừng, mắt mẹ đỏ hoe. 
Con kiếm mấy lá dừa che lại những chỗ nhà bi 
pháo kích rách nát. Con một thân một mình lo 
kiếm sống nên đành bỏ học. Con tiếc vô cùng, 
nhớ lại ‘phần thưởng chuyên cần’ cuối năm học 
với Thầy. Mẹ chết rồi, con bỏ học rồi, con còn 
‘chuyên cần’ với ai đây!? 
 Chiến tranh mỗi ngày mỗi lớn. Ñêm đêm 
pháo kích từ xa, đạn pháo từ quận bắn ra. Mọi 
người trong xóm bỏ đi đâu gần hết. Nhiều lúc có 
đôi người đàn bà, đàn ông vốn cùng làng với con, 
có lúc thêm đôi người lạ mặt ghé lều con an ủi, 
khuyên nhủ rồi bảo con theo họ. Con biết họ là ai 
rồi. Biết sống khó yên, con rời quê, lên Quận rồi 
lên Thị Xã, làm thuê, vác mướn. Sống khổ sở quá 
rồi nghĩ đến mẹ chết thảm, con tình nguyện đầu 
quân. Sức học không bao nhiêu, con là lính chân 
chì, nay được lên Hạ sĩ, theo đơn vị về phục kích 
tại chính xóm mình, tại chính ngôi trường đã học 
với Thầy. Con nhớ, nhớ Thầy, nhớ bài học 
‘chuyên cần’ Thầy ban. Con nhớ mẹ, lúc rảnh, 
trong những ngày hoạt động nơi đây,  con ra mả 
mẹ, tu bổ và cúng vái mà lòng tan nát, tả tơi. Con 
hình dung những lần mắt mẹ đỏ hoe... Con nghĩ 
mẹ vẫn ở bên con, giữ gìn con.  Mẹ ơi! Thầy ơi! 
Con biết nói gì thêm đây? 
 Thưa Thầy, 
Bây giờ Thầy dạy học nơi nào hay đã về hưu? 
Cô có còn mở một ngôi hàng nhỏ phụ giúp Thầy 
như trước không? Con tự nhủ phải tìm cho bằng 
được nhà Thầy để đến thăm, nhắc lại cùng Thầy 
bài học ‘chuyên cần’ mà Thầy đã ban cho con 
thuở ấy. Lần nầy, đến thăm Thầy, con sẽ đi một 
mạch chừ không len lén vòng quanh để Thầy 
khỏi phải nghe tiếng con rao trong đêm: ‘Ai ăn 
đậu phụng rang !’ .  
 Con 
 Nguyễn Văn X...  
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Tieåu Luaän Tìm Moät Coõi Veà Cuûa  

NHAØ VAÊN NGUYEÃN LAÂN 

_________________________ 

Giaùo Sö Tieán Só Phaïm Thò Hueä 
 

Ña soá nhöõng nhaân vaät trong Tìm Moät Coõi Veà 
laø phaùi nöõ. Hoï laø ai? Hoï laø nhöõng thieáu nöõ cuûa 
löùa tuoåi hoïc troø moäng mô. Hoï laø nhöõng nöõ sinh 
cuûa moät tröôøng Trung Hoïc noåi tieáng taïi cuûa Saøi 
Goøn tröôùc 1975. Nhöõng nöõ sinh naøy hoïc gioûi vì 
coù theá môùi ñöôïc tuyeån choïn vaøo ngoâi tröôøng naøy. 
Hoï laø nhöõng coâ gaùi Trôøi ñaõ ban cho moät saéc ñeïp 
tuyeät vôøi. Hoï laø con nhaø gia giaùo. ÔÛ tuoåi naøy, söï 
yeâu ñöông laõng maïn laø leõ ñöông nhieân.  

Ñoái töôïng cuûa caùc thieáu nöõ naøy laø ai? Ñoái 
töôïng cuûa hoï laø moät giaùo sö treû. Thaøy Phong môùi 
toát nghieäp Ñaïi Hoïc Sö Phaïm ngaønh Khoa Hoïc 
thieân nhieân seõ ñaûm nhaän moân Sinh Vaät Hoïc. 
Ngaøy ñaàu tôùi nhaän nhieäm sôû Thaøy Phong ñaõ bò 
Baø Hieäu Tröôûng phoùng moät caùi nhìn laïnh luøng 
khoù chòu, phaùn moät caâu ngaén nguûi: “Nhaø tröôøng 
ñang caàn Giaùo Sö khoa hoïc ñeä nhò caáp. Toâi ñaõ 
möøng thaáy tôø Söï Vuï Leänh cuûa thaøy veà ñaây. Nhöng, 
thaøy… treû quaù!” (TMCV, trang 4). Vaäy laø Thaøy 
Phong seõ daïy caùc lôùp Ñeä Nhaát vaø Ñeä Nhò… töùc laø 
hoïc troø löùa tuoåi 17, 18.  Roài moïi chuyeän cuõng 
ñöôïc xeáp ñaët oån thoûa. Thaøy Phong vôùi moät daùng 
daáp haøo hoa lòch thieäp, vôùi loái giaûng daïy loâi 
cuoán, vaø moät khuoân maët ñeïp trai, laøm sao traùnh 
khoûi söï quyeán ruõ cuûa caùc coâ nöõ sinh tröôøng Meâ 
Linh naøy? 

Thaøy Phong laø moät giaùo sö ñöôïc hoïc troø yeâu 
meán. Thaøy cuõng khoâng ngaàn ngaïi toû ra coù söï 
chaêm soùc, ñeå yù tôùi nhöõng coâ nöõ sinh xinh ñeïp, 
hay coù moät caùi nhìn duyeân daùng baét maét.  Söï ñôøi 

ñöa ñaåy neân Giaùo Sö Phong ñaõ caëp boà vôùi nhöõng 
coâ ñeïp nhaát cuûa tröôøng. Cuoäc tình cuûa thaøy 
Phong ra sao? 

Neáu cöù theo söï suy nghó bình thöôøng thì chaéc 
chaén ai cuõng nghó raèng cuoäc ñôøi cuûa Giaùo Sö 
Phong seõ ñöôïc ñeàn ñaùp baèng moät ñaùm cöôùi thaät 
sang troïng, baèng moät maùi aám gia ñình. Nhöng 
khoâng phaûi vaäy. Ngöôøi ñoïc seõ tìm ra qua caâu 
chyeän, vaø nhaän thaáy raèng cuoäc ñôøi Thaøy Phong 
gaëp nhieàu gian truaân, traéc trôû, coù theå noùi laø laï 
luøng, hôi baát thöôøng nöõa chaêng? 

 
Nhöõng ngöôøi nöõ sinh yeâu thaøy vaø ñöôïc thaøy 

yeâu laïi, hoï ñaõ yeâu thaøy vôùi taát caû moái chaân tình 
cuûa hoï. Hoï chæ mong öôùc moät ñieàu laø coù vôùi thaøy 
moät maùi aám gia ñình. Nhöng cuoäc tình laõng maïn 
haàu nhö chöa ñöôïc ñaày ñuû, chöa ñöôïc thoûa maõn 
vôùi nhöõng ao öôùc laøm ñaøn baø cuûa ngöôøi phuï nöõ. 
Hoï muoán ñöôïc laøm meï, laøm troøn nhieäm vuï cao 
caû maø Thöôïng Ñeá ñaõ ban cho nguôøi phuï nöõ. Noùi 
cho roõ ra laø hoï muoán coù vôùi thaøy moät ñöùa con. 
Moät mong öôùc raát bình thöôøng, raát caên baûn cuûa 
ngöôøi phuï nöõ. Ñaây laø taâm lyù chung cuûa phuï nöõ AÙ 
Ñoâng, maø söï noái tieáp gia ñình, gioøng gioáng raát 
quan troïng. Hoï muoán giöõ laïi hình aûnh cuûa ngöôøi 
hoï yeâu. Nhöng laàn naøo trong caùc moái tình, khi 
ñöôïc ñeà caäp tôùi vaán ñeà naøy, thaøy Phong cuõng tìm 
caùch thoaùi thaùc. Xin trích daãn: 

Uyeân Nhaõ nhìn ngöôøi yeâu ñaém ñuoái:  
- Cho em moät ñöùa con! 
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Phong laëng ngöôøi. Chaøng khoâng theå coù con. 
Cô caáu truyeàn gioáng cuûa chaøng coù caùi gì truïc traëc 
töø buoåi sô sinh. Noùi theá naøo vôùi Uyeân Nhaõ ñaây? 
(TMCV, trang 66). 

Moät söï thaät Thaøy Phong bieát veà mình, nhöng 
khoâng theå naøo giaûi thích cho ngöôøi khaùc ñöôïc, duø 
laø ngöôøi yeâu cuûa mình. Coù gì ñau ñôùn, coù gì buoàn 
vaø theâ thaûm hôn? 

Moái tình ñaàu noùng boûng cuûa Thaøy Phong vôùi 
nöõ sinh Uyeân Nhaõ cuõng tôùi hoài keát thuùc khi Uyeân 
Nhaõ moät laàn nöõa khaúng ñònh laø raát thöông Thaøy 
Phong, nhöng gia ñình muoán coâ thaønh hoân vôùi 
Loäc. Theá laø Uyeân Nhaõ ñöa tôùi moät quyeát ñònh 
taùo baïïo hôn: 

“Loäc vaãn khaêng khaêng quyeát ñònh laáy em. 
Anh aáy höùa boû qua heát moïi chuyeän chæ tröø ra em 
mang thai vôùi Phong, anh aáy môùi thoâi”. 

“Uyeân Nhaõ, anh khoâng theå coù con. Cho anh 
xin loãi” ( trang 68). 

Ngöôì yeâu ñaàu ñôøi cuûa Thaøy Phong ñaønh quyeát 
ñònh chia tay vôùi chaøng, ñi laáy choàng. 

 
Ngay caû cuoäc tình maø Phong, moät ngöôøi 

huøng ñang thöïc hieän hoaøi baõo giuùp ñôøi cuûa mình, 
cho laø thaät lyù töôûng, vôùi moät coâ giaùo Anh vaên, 
Coâ Leä trong moät traïi cuøi. Nhöng khi Phong toû 
tình, Leä ñaõ nhaéc nhôû: 

“Khoâng ñöôïc, khoâng ai laáy moät ngöôøi cuøi… Em 
khoâng muoán anh nhìn em sau naøy nhö moät moùn 
nôï phaûi traû. Ñôøi cuûa em khoâng ôû nôi anh. Ñôøi cuûa 
anh khoâng ôû nôi em. Anh coù nhöõng taøi naêng caàn 
ñöoïc löu laïi. Anh caàn coù con noái gioõi.” 

“Trôøi! Anh khoâng theå coù con! Anh khoâng caàn 
coù con! Anh caàn em trong cuoäc soáng! (trang 89). 

Ñaáy laø tieáng keâu bi thaûm cuûa moät ngöôøi coâ 
ñôn, ñang caàn moät nôi nöông töïa taâm hoàn, moät 
nôi ñeå ñöôïc chia seû nhöõng vui buoàn cuûa cuoäc 
ñôøi, nhöng ñaõ khoâng ñöoâc ñaùp traû. 

 
Theá roài qua tôùi cuoäc soáng töï do hôn taïi Hoa 

Kyø, khi Thaøy Phong trôû thaønh moät nhaø nghieân 
cöùu khoa hoïc, khi Thaøy Phong ñaõ tôùi tuoåi nguõ 
tuaàn, khi ngöôøi tình cuûa thaøy khoâng coøn bò raøng 
buoäc gì veà hoaøn caûnh gia ñình, nhöng thaøy cuõng 
ñaønh boù tay… Söï thieáu thoán raát töï nhieân naøy laøm 
ngöôøi ñoïc thaáy xoùt thöông, toäi nghieäp cho moät 
con ngöôøi taøi hoa, maø sao laïi khoâng ñöôïc moät söï 
truyeàn gioøng gioáng bình thöôøng? 

Vôùi Vaønh Khuyeân, Phong laøm heát söùc mình, 
hy sinh caû thôøi giôø vaø tieàn baïc cho naøng vì nghó 
raèng ñaây laø moät cuoäc tình thaät ñeïp, caû hai ñeàu 
töông ñaéc trong moïi hoaït ñoäng, nhöng roài Phong 
vaãn phaûi trôû laïi traïng thaùi coâ ñôn. Vì cuoái cuøng, 
Vaønh Khuyeân vaãn ñöa ra moät ñoøi hoûi: 

“Em muoán coù con, thaät nhieàu con nhö meï em. 
Gioøng nhaø em maén ñeû laém! 

Naøng cöôøi roøn raõ. 
Phong giaät mình. Chaøng maát höùng. Chaøng 

thaáy lo…. (trang 202). 
Theá laø chaøng vaãn phaûi ñöông ñaàu vôùi noãi baát 

haïnh cuûa mình. 
 
Tìm ñeán vôùi bieát bao nhieâu cuoäc tình, ñeán 

roài ñi. Chung qui cöù moät giai ñieäu muoán coù con 
vôùi chaøng, nhöng chaøng khoâng theå cho naøng moät 
ñöùa con!  

Söï khaùt khao trôû thaønh meï nôi ngöôøi phuï nöõ, 
söï ao öôùc quùy hoùa töï nhieân hoï ñaõ khoâng theå thöïc 
hieän noåi, coäng theâm vôùi nhöõng traéc trôû veà hoaøn 
caûnh gia ñình cuûa ngöôøi yeâu, ñeå roài Phong vaãn laø 
moät ngöôøi coâ ñôn. Chaøng öôùc voïng moät söï keát 
hôïp, moät cuoäc haønh trình song song vôùi ngöôøi baïn 
ñôøi cuøng chí höôùng ñeå ñaït tôùi haïnh phuùc nhöng söï 
may maén, haïnh phuùc laïi vöôït quaù taàm tay. Taïi 
sao?  

Caâu traû lôøi trong chuyeän naøy laø söï keát hôïp 
khoâng coù ñieàu kieän ñeå toaøn haûo cho cuoäc soáng 
hoân nhaân, moät maùi aám gia ñình. Ñaây khoâng phaûi 

laø söï löïa choïn cuûa moät ngöôøi, maø laø moät söï 

xeáp ñaët ñaõ coù töø truôùc. Coù ai trong chuùng ta 
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muoán ñaët mình hay con caùi mình vaøo hoaøn caûnh 
naøy khoâng? Ñaây laø moät tieáng keâu cuûa nhöõng 
ngöôøi ñang soáng trong moät xaõ hoäi, coù theå noùi laø 
söï baát bình thöôøng cuûa hoï chöa ñöôïc coâng nhaän 
moät caùch coâng khai. Hoï soáng aâm thaàm, chòu 
ñöïng ngaøy naøy qua ngaøy khaùc. 

Nhöng cuõng may laø trong söï maát maùt, thieáu 
thoán moät caùch baát bình thöôøng nhö vaäy, thì chính 
Phong ñaõ tìm ra ñöôïc lyù töôûng, leõ soáng baèng caùch 
hoøa ñoàng trong caùc coâng taùc xaõ hoäi, trong söï say 
meâ veû ñeïp cuûa ñaát trôøi. Suoát cuoán truyeän, chaøng 
Phong khoâng heà oaùn traùch, ta thaùn, ñoå loãi cho ai. 
Hôn theá nöõa, “Phong chæ mong moïi ngöôøi tìm 
ñöôïc söï thoaûi maùi trong cuoäc soáng. Haïnh phuùc ñoù 
do mình töï taïo duø nhöõng thaêng traàm quay cuoàng 
buûa vaây. Phong tìm laïi nhöõng ngöôøi baïn cuøng 
chung moät muïc dích. Daàn daàn theâm nhöõng ngöôøi 
treû tuoåi phuï giuùp chaøng trong coâng vieäc caàn thieát. 
Nhöõng vaáp ngaõ, ñöùng daäy, vöôn leân… noái tieáp… noái 
tieáp…” 

 
Roài laøm sao ñeå chaøng soáng moät cuoäc ñôøi 

bình an, neáu khoâng phaûi TÌM MOÄT COÕI VEÀ. 
Moät ñoaïn khaùc, chaøng coâng nhaän raèng: “soáng 

moät mình, chaøng ñaõ taäp ñöôïc tính thaûn nhieân tröôùc 
söï vieäc. Chaøng thoaùt ñöôïc gaùnh naëng ñeø neùn chaøng 
bao laâu nay… Con ngöôøi nhieàu khi coù nhöõng yù nghó, 
haønh ñoäng xoác noåi, thieáu chin chaén. Hay laø taïi 
meänh soá, taïi nghieäp duyeân? Thoâi thì, meänh soá nhö 
theá, gioøng ñôøi xuoâi chaûy nhö theá… Sau côn gioâng toá, 
chaøng môùi thaáy nhöõng yeáu ñieåm cuûa mình vaø 
nhöõng öôùc muoán khoâng neân coù” (trang 257). 

 
Cuoái cuøng, nhôø vaøo söï taäp taønh soáng an bình 

töï taïi, soá meänh dun duûi cho Phong gaëp ñöôïc 
ngöôøi baïn ñôøi, moät nguôøi raát ñaëc bieät. Coâ ñaõ 
thoaùt khoûi caùi cheát kinh hoàn ñeå nhaän ra chaân giaù 
trò cuûa cuoäc soáng. Coâ Mai, ngöôøi baïn sau cuøng 
cuûa Phong caàn söï giuùp ñôõ ñaëc bieät cuûa chaøng ñeå 
laáy laïi gioïng noùi sau moät tai naïn gheâ ngöôøi. Söï 

chia seû chaân tình cuûa Mai ñaõ giuùp Phong tìm 
thaáy: “ôû ngöôøi con gaùi naøy, Phong thaáy tình ngöôøi 
bao la, söï chaân thaønh, söï tha thieát, söï quí troïng. 
Nhöõng lôøi naøng thoát ra nhö ñöa chaøng tôùi vuøng 
maøu nhieäm… Coõi vónh haèng laø ñaâu? Cuoäc soáng naøy 
chæ laø coõi taïm. Nhöng trong coõi taïm naøy vaãn caàn 
moät nôi nghæ ngôi thoaûi maùi, moät nôi maø nieàm tin, 
nieàm thöông yeâu beàn bæ, moät coõi veà… cho thaân xaùc 
taïm bôï vaø cho linh hoàn vónh cöûu” (trang 300). 

 
Keát  luaän 
Toâi ñoïc saùch, nhaát laø tieåu thuyeát, ít khi toâi 

ñoïc kyõ tôùi hai laàn. Nhöng cuoán Tìm Moät Coõi Veà 
toâi ñaõ phaûi ñoïc tôùi ba laàn. Laàn ñaàu ñoïc moät maïch 
vì söùc loâi cuoán cuûa chuyeän. Laàn thöù hai ñoïc vôùi 
moät caây buùt ñuû moïi maøu, tìm coi ñieàu gì ñöôïc 
nhaéc nhôû tôùi nhieàu nhaát, ñieàu gì taùc giaû muoán theå 
hieän qua nhaân vaät chính vaø nhöõng nhaân vaät khaùc 
trong truyeän. Ghi ghi, cheùp cheùp töøng trang. 
Gaïch maøu, ñaùnh daáu töøng ñoaïn. Laàn thöù ba ñoïc 
laïi nhöõng gì mình ghi cheùp. 

Toâi ñoïc kyõ vì toâi nhìn caâu chuyeän döôùi maét 
cuûa moät nhaø giaùo duïc, moät nhaø coá vaán taâm lyù cho 
caùc sinh vieân, hoïc sinh ñang soáng trong moät xaõ 
hoäi töï do, moät xaõ hoäi ñang treân ñöôøng côûi môû, 
coâng nhaän söï khaùc bieät veà moãi caù nhaân. 

Neáu Hieán phaùp Hoa Kyø coâng nhaän raèng con 
ngöôøi sinh ra ñöôïc bình ñaúng, thì söï coâng nhaän 
con ngöoøi khaùc voùi soá ñoâng veà giôùi tính, laø böôùc 
keá tieáp trong nhöõng coâng nhaän khaùc veà söï bình 
ñaúng cuûa con ngöôøi. Sau nhöõng tranh ñaáu bình 
ñaúng veà maøu da, saéc toäc, thì baây giôø laø söï tranh 
ñaáu veà giôùi tính.  Noùi chung, ngöôøi ta coøn döûng 
döng, hoaëc hôn nöõa, coøn choáng ñoái söï tranh ñaáu 
cho quyeàn bình ñaúng vôùi nhöõng ngöôøi khaùc bieät. 
Chæ cho tôùi khi naøo, nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy xaûy 
ra cho chính nhöõng ngöôøi con cuûa chuùng ta, nhöõng 
ngöôøi thaân trong gia ñình thì chuùng ta môùi nhaän 
thaáy söï chaáp nhaän caùi ñoù laø moät ñieàu caàn thieát. 
Tieáng keâu cuûa moät loaøi chim laï caàn ñöôïc ñaùp traû 
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baèng söï bao dung. Chính söï bao dung naøy seõ ñem 
ñeán cho ta nieàm vui, söï an laïc, nhö chuùng ta cuøng 
nhau TÌM MOÄT COÕI VEÀ cho moãi con ngöôøi. 

“Ung dung, khaéc ñeán, khaéc ñi, 
  Leõ ñôøi sinh, töû coù gì khaùc nhau, 
  Böôùc chaân duø chaäm, duø mau, 
  Ñöôøng ta ñi giöõa hai ñaàu Töû, Sinh”. Tìm moät coõi veà? Veà ñaâu? Luùc naøo? Tuøy theo 

trinh ñoä taâm thöùc, taâm linh cuûa moãi ngöôøi.  
Trang troïng giôùi thieäu tôùi quí vò moät cuoán tieåu 

thuyeát luaän ñeà ñaùng ñoïc ñeå suy ngaãm. 
Toâi xin göûi tôùi quí vò maáy caâu thô maø toâi raát 

taâm ñaéc: 
____________________________________________________________________________ 

 

Chàng Và Vòng Hư Ảo  
Của Cặp Kính 3D 

 
ôi là người rất thích sự Tuyệt Đối, mặc dù 
trong hoang lạnh tàn phai của tháng năm, 
đã chứng minh thật rõ nét – làm gì có sự 

Tuyệt Đối ở đời sống?! 
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 Hỏi để tự trả lời, tự đi tìm cho mình 
một ẩn thể tiềm tàng nơi mỗi tác giả mà 
tôi hân hạnh được gặp, được quen biết 
hoặc tự tìm hiểu qua các tác phẩm của 
chính họ. 
 Sự quen biết giữa nhà văn Nguyễn Lân 
và tôi, là sự quen biết ngoại lệ, một tuyệt 
đối trong cái tương đối có thể chấp nhận 
theo dòng chảy của Văn Học. Ñó là sự 
quen biết rất chừng mực giữa tác giả và 
độc giả, giữa Thầy và Trò, giữa kịch sĩ và 
người say mê thưởng thức những lột tả 
xuất thần trên sân khấu, để cảm thông mọi 
nguồn tư tưởng khoáng đạt giữa cũ và mới, 
giữa hiện thực và hư cấu, giữa mạnh mẽ 
và êm ái của giới tính nam nữ…vv…vv. 
 

Miền quê hương cũ 
 Năm 1937, tại Hà Nội, thành phố Hoa 
Văn nổi tiếng, gia đình Nguyễn Tường lại 
có thêm người thừa tự. Giữa bối cảnh tang 
thương của đất nước thời bấy giờ, nhân vật 
ấy, dù muốn dù không cũng đã phải sống 
và tiếp cận với không khí chiến tranh, đô 
hộ của thực dân Pháp. Là cháu, gọi Nhà 
Cách Mạng Nguyễn Tường Tam, tức Nhà 

Văn Nhất Linh bằng bác. Phụ thân ông là 
Nhà Văn Hoàng Đạo, Chủ Tịch đương thời 
của VNQDĐ, anh ruột của Nhà Văn Thạch 
Lam và Bác Sĩ Nguyễn Tường Bách (cũng 
là một nhà văn, một nhà cách mạng, tác 
giả  quyển Trên Sông Hồng Cuồn Cuộn, 
Việt Nam Một Thế Kỷ Qua…) 

 T

 Nói một cách khá chi tiết đến điều nầy, 
là để khai quật lại qúa khứ đáng được 
ngưỡng mộ của một gia đình danh giá, có 
những hoạt động hữu ích cần thiết cho đất 
nước về nhiều phương diện (chính trị, cách 
mạng, văn hóa, xã hội, bởi họ là những 
người tiên phong, khởi xướng việc thành 
lập nhóm Tự Lực Văn Đoàn) để nhớ ơn và 
cũng để chứng minh cho những suy luận 
của tôi, liên hệ đến một nhà văn hiện đại. 
 Người mang dòng họ NGUYỄN TƯỜNG 
xa xưa ấy,17 tuổi đã xuôi dòng định mệnh, 
nghiễm nhiên trở thành công tử phong-lưu-
nhàn-nhã nơi phố thị Sài Gòn (sau ngày 
đất nước bị chia cắt năm 1954). Tư tưởng 
ông chắc hẳn đã lẫn vào cái chung huyền 
nhiệm của sự Tự Do Ngôn Luận nơi miền 
đất phương Nam, độc lập và phú cường. 
 
 

Nhà văn Nguyễn Lân, ông là ai? 
  Nhân vật mang tên Nguyễn Lân mà tôi 
quen, từ trước ngày trời đổ ập lên đầu của 



dân tộc Việt, được nhận diện qua người 
thanh niên lênh đênh vì chiến chinh của 
miền quê hương cũ,và cũng qua chàng 
Phong, nhân vật trời sinh ra chỉ để yêu Cái 
ĐẸP trong TMCV (hẳn là như vậy). Trước 
1975, Phong đã từng đứng giữa các sân 
trường Trung học ở Việt Nam để tự hài lòng 
về sự thành công của chính mình. Nhưng 
trường Mê Linh ở nơi nào trong tiềm thức? 
Có thực hay chỉ là hình ảnh ảo? Bởi trước 
khi trở thành nhà văn, Nguyễn Lân đã là 
một nhà mô phạm có đạo đức, một nhà 
hoạt động xã hội có lương tâm, một kịch sĩ 
có thực tài. Hơn trên tất cả, ông thừa 
hưởng không nhiều thì ít, tính khí của dòng 
họ Nguyễn Tường, trở thành một nhà cách 
mạng, Cách Mạng Tư Tưởng. 
  Nói về ông, không những là một vinh 
hạnh, mà lại còn là một cơ hội hiếm quí để 
tôi có thể thản nhiên sống lại quãng đời quá 
khứ, nơi đó có trăng có sao, có hoa có 
bướm, có những tiệm bánh thơm lừng sắc 
hương Trinh Nữ mà người thợ nướng tưởng 
rằng có thể ăn hết, nhưng nếm thử rồi mới 
biết khả năng thụ hưởng của Con Người khó 
thể hiện biết bao. Đây có phải là lý do để 
André Gide, dưới vòm trời Paris thơ mộng 
nhiều thập niên trước, ước ao “nếu được 
dừng chân, ông sẽ (cùng chung ý tưởng với 
tác giả?) dựng lều để nghỉ dưởng già trong 
tuổi nhỏ”. 
 Trái tim Nguyễn Lân được dùng để yêu 
người, yêu đời, và yêu chính mình. Trái tim 
ấy hy vọng “đời sống phải có ý nghĩa”. Ông 
thích nói đến sự thật, Sự Thật Của Những 
Sự Thật, những sự thật hẳn nhiên dễ làm 
mất lòng người, cho dù đã được tiểu thuyết 
hóa. Có lẽ tác giả rất mong mỏi Thế-Giới-
Độc-Giả thông cảm để chấp nhận, cũng 
như hy vọng chẳng còn ai muốn phí phạm 
sự thông minh nữa, bởi vì: 
Mộng là đây, mà thực cũng là đây, 
Vô tình lắm, những sum vầy giả tạo. 
 Theo chân ông đi… viễn chinh, tìm về 
cội nguồn ẩn thể rất phức tạp của tiềm 
thức, khá nhiều lần tôi đã bị hụt hẫng, bởi 
tôi không phải là tác giả để có thể dừng 
ngay lại ở những chỗ bất khả xâm. Và cũng 

nhờ vậy, ông đã cho tôi thêm can đảm, 
bằng cách trước mỗi khúc quanh của cuộc 
Cách Mạng Tư Tưởng, ông đều ân cần nhắc 
nhở tôi rằng: 
 -Này cô bé độc giả, hãy mang vào trí óc 
tự do cầu tiến của cô một cặp kính 3D, để mơ 
mộng và cũng để được sống thật toàn vẹn với 
kho tàng Quá Khứ… 
 Sự can đảm bất đắc dĩ và tính hiếu kỳ 
khiến tôi đã cùng ông… mơ. 
 

Bên dòng Potomac 
 Tôi mơ thấy Vũng Lầy Hạnh Phúc của 
chàng Phong lớn dần trong một xã hội mà 
tư tưởng của mỗi cá thể đều được tuyệt đối 
tôn trọng (lại cũng tuyệt đối). Tư tưởng 
của muôn loài vốn dĩ là sự bí mật không dễ 
được phơi bày trọn vẹn, như bí mật của 
thềm đại dương, bí mật của thượng tầng 
khí quyển, và hơn trên tất cả là bí mật của 
1001 lý lẽ mà trái tim ấp ủ để chiến thắng 
lý trí. Tư tưởng ấy như được phát minh, 
được sáng tạo, ngay cả được tưởng tượng 
dưới lăng kính khuếch đại trong phòng thí 
nghiệm của Đại Học GeorgeTown, nơi bắt 
đầu cuộc đời tỵ nạn của tác giả vào khoảng 
cuối thập niên 80. 
 Đời người có nhiều điều kỳ hoặc không 
thua gì hư cấu, vậy lạ lùng chi khi những 
điều hư cấu bị ngộ nhận để lẫn lộn với sự 
thật của đời thường? mèm trong Tình Yêu 
Hoang Tưởng? 
Nào ai biết sóng lòng cao mấy núi? 
Lửa tình chung mấy tuổi tình tan… 
 Biết bao nhiêu lần, Nguyễn Lân lang 
thang ngắm nhìn dòng Sông Potomac, lặng 
thầm tưởng niệm quá khứ, nhớ nhung 
những con nước tồn đọng dưới chân cầu 
Thời Gian, khiến xui ông một lần nữa trở lại 
với môi trường Sinh Hoạt Văn Nghệ ở Miền 
Đông Hoa Kỳ, rộn ràng trong kịch, trong 
thơ, trong tận cùng Sôi Nổi… Nhưng, dưới 
vòm trời bao la của Thế Giới Tự Do, ông 
chợt nhận thức một điều nghịch lý sâu sắc: 

Freedom is not free 
  
 Thế mới biết, tuy hoàn toàn tự do khi 
cầm bút, tác giả vẫn luôn đối đầu với sự 
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 tiếp cận còn rất mới của cặp kính 3D huyền 
diệu, mặc dù đã trở nên bình thường hóa ở 
thế kỷ 21. 

 Với tâm niệm nầy chàng Phong của 
Nguyễn Lân đáng được thương mến. Chàng 
đã biết tự chế, tuy ngạo mạn nhưng vẫn 
phải phục tùng thiên mệnh: 

 
 Tháng sáu nơi miền nắng ấm Cali 
 Từ Thành Phố Annandale, Virginia, tâm 
hồn Nguyễn Lân thênh thang, rào rạt chờ 
mong được gặp gỡ độc giả đồng hương nơi 
miền nắng ấm, Nam California, đặc biệt là 
các đồng nghiệp và những học trò yêu 
thương cũ. Tôi hy vọng trời sẽ không mưa. 
Tôi cũng hy vọng mọi niềm vui sẽ đến với 
ông, bên người bạn đời Thẩm Tô Diễm Hoa 
và cô cháu gái Thơ Thơ (cũng là một nhà 
văn, tác giả đoản truyện Hắn, Vườn Lan 
…vv…). Cái cao quí nhất của tác giả vẫn là 
tự đi tìm cho chính mình một nơi nương 
tựa xa cuối con đường Mơ, để bày tỏ, để 
sửa đổi, để an phận. Tuyệt đối, không có 
sự oán trách, hận thù nào được nhắc nhở 
đến. Ông là người biết yêu bằng cả trái tim 
và cũng biết tha thứ bằng cả tâm hồn. 

 
Chàng chung sống với Dòng Sông Hư Ảo 
Chảy quanh đời, gió bão mĩm cười theo 
Gió trên vai, Bão ngất ngưỡng lưng đèo 
Nhân gian ấy, vững tay chèo Định Số… 
 
 Cám ơn Phong. Cám ơn Nhà Văn 
Nguyễn Lân. 
 Dù có ngàn lời muốn chia sẻ tâm tư với 
vị thầy xưa, tôi cũng đành ghi xuống 
những nét chữ cuối cùng nầy… 
 “Còn tiếng nói nào hơn tiếng lặng 
thinh”… (TMCV/trang 203). 
 

 Nhất Phương 
 

 Có lẽ chân lý của Nhà Văn Nguyễn Lân 
chính là: 

*Viết về Nhà Văn Nguyễn Lân, nhân dịp 
Thầy ra mắt tác phẩm Tìm Một Cõi Về, 
ngày 6 tháng 6 năm 2010 tại Hội Trường 
Nhật Báo Việt Herald, Orange County, Nam 
California.

Cho nhau đi, tấm chân tình trác tuyệt 
Bởi cuối đời, thua được cũng bằng không.   
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TRÔÛ VEÀ TÖØ “QUYÛ MOÂN QUAN” 
TOÂN NÖÕ MAËC GIAO 

 
    “MOÙN AÊN THEO BÖÔÙC DI TAÛN” 
(MAÊTBDT) laø moät cuoán saùch ñöôïc vieát chung 
goàm nhieàu taùc giaû vôùi chuû ñeà: Moãi taùc giaû phaûi 
vieát moät baøi trong ñoù coù ba moùn aên nhaèm gôïi 
nhôù laïi queâ huông yeâu daáu ñaõ xa nghìn truøng khi 
baét ñaàu cuoäc soáng tha höông nôi xöù ngöôøi sau 
côn bieán ñoäng ñau thöông ngaøy 30 thaùng 4 cuûa 
ñaát nöôùc. Cuoán saùch naøy ñaõ ñöôïc phaùt haønh hoài 
thaùng 10 naêm ngoaùi (2009) vôùi söï goùp maët cuûa 
nhieàu taùc giaû “teân tuoåi” khaép theá giôùi nhö: Hoà 
Tröôøng An (Phaùp), Tieåu Thu (Canada), Nguyeãn 
Thò Ngoïc Dung (Hoa Kyø), Thaùi Quoác Möu (Hoa 
Kyø), Phong Thu (Hoa Kyø), Nguyeãn Phan Ngoïc 
An (Hoa Kyø), Duy An Ñoâng (Hoa Kyø), Hoa 
Höôùng Döông (Hoa Kyø), Toân Nöõ Maëc Giao 
(Hoa Kyø), Leâ Nguyeãn (Hoa Kyø), Cao Thanh 
Taâm (Hoa Kyø), Dö Thò Dieãm Buoàn (Hoa Kyø), 
Vuõ Nam (Ñöùc) vaø coù leõ cuõng ñaõ ñeán tay ñoäc giaû 
khaù nhieàu qua hai hình thöùc vöøa baùn vöøa taëng. 
Ñaây khoâng phaûi laø moät cuoán saùch daïy naáu aên, 
chò Dieãm Buoàn ñaõ daën roõ nhö vaäy vaø Maëc Giao 
cuõng hieåu roõ chuû ñeå cuûa cuoán saùch, neân Maëc 
Giao ñaõ ñoùng goùp hai truyeän ngaén vôùi saùu moùn 
aên. Tuy nhieân thay vì chæ loàng vaøo coát truyeän 
nhöõng moùn aên thoâi thì Maëc Giao ñaõ “caû gan” 
laøm khaùc ñi moät chuùt laø vöøa neâu teân nhöõng moùn 
aên vöøa chæ caùch naáu luoân, ñeå khi ñoäc giaû ñoïc 
ñöôïc coù muoán naáu thöû thì cuõng deã daøng. Chæ coù 
mình Maëc Giao laø “tham” nhö vaäy maø thoâi chöù 
caùc taùc giaû khaùc thì raát nghieâm chænh. Toùm laïi laø 
moãi ngöôøi moät veû möôøi phaân veïn möôøi. Maëc 
Giao khoâng muoán noùi nhieàu vì sôï “meøo khen 
meøo daøi ñuoâi”. Noùi toùm laïi ñoái vôùi Maëc giao, 
cuoán saùch “MAÊTBDT” veà hình thöùc tuy khoâng 

coù gì ñaëc saéc nhöng noäi dung baøi vieát cuûa moãi 
taùc giaû laø moãi neùt deã thöông rieâng. Khuyeát ñieåm 
thì chaéc phaûi coù roài, vì ñaây laø laàn ñaàu tieân nhaø 
vaên Dieãm Buoàn thöïc hieän moät cuoán saùch vieát 
chung goàm nhieàu taùc giaû, vì laø laàn ñaàu neân chaéc 
chaén laø phaûi coù sai soùt. Hy voïng laø quyù ñoäc giaû 
thoâng caûm maø boû qua cho. Quyù ñoäc giaû naøo 
muoán mua cuoán saùch “MOÙN AÊN THEO BÖÔÙC 
DI TAÛN” xin lieân laïc vôùi caùc taùc giaû maø quyù vò 
quen bieát ôû treân tröø MG vì MG khoâng coù baùn maø 
chæ taëng cho nhöõng ngöôøi thích ñoïc vaên cuûa MG 
neân chæ coøn vaøi cuoán löu tröõ maø thoâi!  
 Nhöõng lôøi “giaùo ñaàu” ôû treân khoâng phaûi laø 
ñieàu Maëc Giao (MG) muoán noùi ngaøy hoâm nay, 
maø chæ laø “nguyeân nhaân” khieán taïi sao MG phaûi 
vieát leân baøi naøy maø thoâi! Kính thöa quyù vò, MG 
raát thích vieát vaên nhöng oâng xaõ MG thì laïi khoâng 
thích moät chuùt naøo heát vaø hay caèn nhaèn MG laø: 
  - Em sao cöù thích phòa nhöõng chuyeän khoâng 
coù thöïc, vieát vôù vieát vaån mua vui cho thieân haï 
roài noù vaän vaøo ngöôøi cho maø xem. 
 Truyeän cuûa MG vieát phòa cuõng coù maø thöïc cuõng 
coù, cuûa mình hay goùp nhaët cuûa thieân haï cuõng coù. 
Luùc bò oâng xaõ caøu nhaøu MG ñaâu coù tin maø coøn 
caõi laïi: 
  - Anh cöù noùi & Chöù boä maáy ngöôøi vaên só, 
ngheà cuûa ngöôøi ta laø vieát ñeå kieám soáng chaúng leõ 
khi hoï ñaët hoï vaøo tröôøng hôïp ñieân hay laø ñau 
khoå naøo ñoù roài hoï bò nhö vaäy heát hay sao? 
  OÂng xaõ MG töø toán giaûi thích: 
  - Laøm caùi gì cuõng coù nghieäp quaû cuûa noù caû, 
anh khoâng caàn bieát chuyeän cuûa ngöôøi khaùc, anh 
chæ laáy tröôøng hôïp cuûa em maø thoâi! Kieáp naøy em 
cöù vieát truyeän ma vôù vaån laøm ngöôøi ta sôï, kieáp 
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sau em seõ bò ngöôøi khaùc nhaùt laïi cho maø xem. 
 Nghe oâng xaõ noùi laøm MG cuõng hôi sôø sôï vaø 

cuït höùng. Ñoù laø lyù do taïi sao luùc naøy MG ít saùng 
taùc nöõa laø vaäy. Lôøi cuûa oâng xaõ: “Em cöù vieát vôù 
vieát vaån roài noù vaän vaøo ngöôøi cho maø xem” laøm 
MG cöù suy nghó hoaøi. Chöõ “vaän” ôû ñaây theo MG 
hieåu laø töï mình “chuø eûo” mình, neáu mình lôõ noùi 
ra nhöõng ñieàu xui xeûo, khoâng may maén roài sôï vaø 
mong noù ñöøng xaûy ñeán vôùi mình thì theá naøo noù 
cuõng xaûy ra. Coøn mong öôùc vaø noùi ñieàu ngon 
laønh thì never, ít khi xaûy ñeán vôùi mình. Cuõng coù 
tröôøng hôïp caù bieät, nhö chuyeän MG saép keå ra 
ñaây, xin quyù vò ñöøng cöôøi laø MG treû con nheù! Coù 
moät laàn MG noùi doác ñieàu “heân” maø noù vaãn 
“vaän” vaøo ngöôøi thaät ñaáy quyù vò aï! MG coù quen 
moät chò baïn chôi chung cuøng nhoùm chöù khoâng 
thaân cuõng khaù laâu, gia caûnh chò cuõng bình 
thöôøng, cuûa chìm cuûa noåi ra sao thì khoâng bieát. 
Choàng laøm ngheà gì thì daáu nhö meøo daáu cöùt, 
nhöng laïi hay “noå” (khoe khoang). Cöù heå MG coù 
caùi gì laø chò cuõng phaûi coù caùi aáy, khoâng hôn thì 
cuõng phaûi baèng chöù nhaát ñònh khoâng thua, maø 
khoâng hieåu taïi sao chò laïi cöù nheø MG maø so 
saùnh. Luùc aáy sao MG coøn saân deã sôï, gheùt tính 
chò hay ba saïo neân MG cöù keâ tuû ñöùng vaøo mieäng 
chò hoaøi, giaù nhö baây giôø thì MG thaây keä vaø raát 
deã tính vôùi yù nghó: Chò thích noå, thính khoe thì cöù 
ñeå cho chò noå cho söôùng caùi mieäng chò. Moãi 
ngöôøi moãi tính, tính nguôøi ta nhö theá thì cöù maëc 
keä ngöôøi ta, hôi söùc ñaâu maø mình thoïc beå maùnh 
ngöôøi ta chi cho mích loøng. Coù moät laàn chò aáy cöù 
theo hoûi MG oâng xaõ laøm löông bao nhieâu moät 
naêm (thieät laø toø moø voâ duyeân). MG bieát theá naøo 
chò cuõng noå neân MG “noå” tröôùc: 

 - OÂng xaõ em laøm löông treân moät traêm ngaøn moät 
naêm. (Thöïc teá chæ xaáp xæ chöù chöa ñöôïc). 

 Chò nghe theá hôi teûn toø haï gioïng: 
 - OÂng xaõ chò chaéc cuõng gaàn baèng chöù chöa 

ñöôïc moät traêm. (Cheøn ôi! Laàn ñaàu tieân môùi thaáy 
“baø noäi” chòu nhaän mình thua). 

 Theá maø nhöõng naêm sau ñoù oâng xaõ MG leân 
vuø vuø, treân moät traêm nhö chôi thaät. Cho neân MG 
ruø rì vôùi caùc chò deã thöông khaùc chöù khoâng phaûi 
“baø noäi noå” keå treân nghe raèng: 

 - Maáy chò bieát hoân? Em gheùt “baø noå” neân 
khi baõ hoûi choàng em laøm löông bao nhieâu moät 
naêm caùi em phang lieàn laø treân moät traêm, ai deø 
baây giôø löông aûnh treân moät traêm thieät ñoù chò. 
Vaäy baây giôø mình baét chöôùc “baø noå” mình cuõng 
noå nhö kho ñaïn Long Bình ngaøy xöa, ñi ñaâu 
mình cuõng reâu rao laø mình truùng soá ñoäc ñaéc roài, 
theá naøo noù cuõng “vaän” vaøo ngöôøi bieát ñaâu mình 
truùng soá thieät laøm sao?. 

 Taùnh MG khoâng coù noå, chæ coù lí laéc vaø 
nghòch phaù thoâi, ai laøm MG gheùt MG môùi “keâ” 
laïi maø thoâi! Nhöõng ngöôøi chôi thaân vôùi MG bieát 
taùnh MG neân khoâng noùi gì chæ cöôøi vaø gheïo laïi: 

 - Mai moát Giao taêng leân thaønh hai traêm ñi 
cho noù heân. 

 MG cöôøi: 
 - Noå quaù mieång vaêng tuøm lum laøm sao chò? 

OÂng xaõ em ñaâu phaûi laø Baùc Só. 
 Ñoù chæ laø caâu chuyeän noùi doác khoâng bieát coù 

phaûi tình côø khoâng maø MG ñaõ ñöôïc “vaän” vaøo 
ngöôøi ñieàu mình ao öôùc (oâng xaõ ñöôïc taêng 
löông) thaät, MG nghó chaéc taïi mình noùi ra baèng 
mieäng coi nhö “bò” khaåu nghieäp chöù neáu mình 
vieát truyeän ñeå giaûi trí cho vui chaéc khoâng ñeán 
noãi naøo. Nhöng ngaøy hoâm nay, sau khi naèm beänh 
vieän ba tuaàn leã thaäp töû nhaát sinh veà ñöôïc taùm tuaàn 
qua. MG thaät laø hoang mang vaø sôï caùi chöõ “vaän” 
maø oâng xaõ MG vaãn thöôøng chì chieác khi thaáy MG 
quaù ñam meâ nghieäp vieát vaên. Maëc duø söùc khoeû 
vaãn chöa ñöôïc bình phuïc nhö xöa, nhöng cuõng 
khoâng ñeán noåi xuoâi tay nieäm Phaät xin chòu cheát 
treân baøn moå nhö hoâm caáp cöùu. Sau khi giaûi phaåu 
daäy, MG queân khaù nhieàu chuyeän, sôï ñeå laâu nöõa 
MG seõ queân heát neân khi naøo caûm thaáy khoeû thì 
voäi môû computer ra ghi laïi moät chuùt, meät thì taét ñi 
naèm. MG muoán vieát ñeå chia xeû vôùi nhöõng ngöôøi 
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coù taâm tin ñaïo Phaät ñeå xem MG nghó nhö vaäy laø 
coù ñuùng khoâng? 

  Trong cuoán “MAÊTBDT”, MG coù vieát hai 
truyeän ngaén vôùi töïa ñeà: MOÄT GIA ÑÌNH HAÏNH 
PHUÙC vaø BÖÕA CÔM AÂM PHUÛ. Böõa côm aâm phuû 
ôû ñaây khoâng phaûi laø moùn côm aâm phuû cuûa ngöôøi 
Hueá hay naáu maø laø ñi xuoáng aâm phuû naáu côm cho 
nhöõng ngöôøi ñaõ cheát aên. Trong truyeän ngaén “Böõa 
Côm AÂm Phuû” coù hai nhaân vaät, moät laø Vaân Anh 
(coâ Chò), hai laø Vaân Yeân (coâ em) ñaõ cheát hôn hai 
chuïc naêm qua. Coâ chò Vaân Anh bò moät chöùng bònh 
baåm sinh trong ñaàu laø coù moät maïch maùu bò roø, 
gioáng nhö oáng nöôùc bò ræ nöôùc. Maïch maùu cuõng 
vaäy, bò roø laâu ngaøy maùu traøn ñaày trong oùc laøm 
Vaân Anh bò hoân meâ gioáng nhö ngöôøi bò nguû say 
chöù khoâng phaûi bò cheát trong luùc ñang ngoài treân xe 
vôùi choàng ñeå ñi chôï (chöùng bònh naøy MG döïa theo 
chöùng bònh cuûa moät ngöôøi baïn gaùi). Ngöôøi choàng 
thaáy vôï nguû say moät caùch baát bình thöôøng keâu 
khoâng chòu tænh thì hieåu laø coù chuyeän neân ñaõ chôû 
thaúng vôï vaøo nhaø thöông Kaiser caáp cöùu. Taïi ñaây, 
baùc só “open” caùi xöông soï cuûa Vaân Anh ra ñeå 
thaám heát maùu bò ræ ra trong ñoù, saùt truøng caån thaän 
roài “ñaäy” laïi laø beänh nhaân tænh laïi thoâi. Trong côn 
hoân meâ, Vaân Anh thaáy mình ñöôïc laïc leân moät 
taàng trôøi khoâng saân haän, bon chen tranh daønh vaät 
chaát. Tai thì ñöôïc nghe nhöõng tieáng nhaïc trôøi 
thaùnh thoùt xen keû vôùi nhöõng tieáng chuoâng, tieáng 
khaùnh ngaân nga (giaác mô naøy laø giaác mô thaät cuûa 
MG chöù khoâng phaûi chuyeän phiaï). Sau ñoù Vaân 
Anh gaëp laïi ñöôïc coâ em gaùi teân Vaân Yeân ñaõ cheát 
hai chuïc naêm qua. Coâ em naøy ñaõ daét Vaân Anh ñi 
xuoáng coõi aâm vaø nhôø Vaân Anh vaán keá ñeå naáu moät 
böõa côm ngon ñaõi meï choàng cuûa Vaân Yeân. 
Chuyeän böõa côm naøy thì MG phiaï chöù khoâng coù 
thaät, nhöng nhöõng tình tieát eùo le trong caâu chuyeän 
döôùi aâm phuû cam ñoan laø chuyeän thaät moät traêm 
phaàn traêm maø MG goùp nhaët töø nhöõng giaác mô cuûa 
chính MG vaø nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình MG 
roài ñuùc keát thaønh caâu truyeän. 

 

KHÔNG CÓ ANH 
 

Không có anh 
Hàng cây buồn nhung nhớ 

Mây lang thang 
Sỏi đá hoang mang 

Ánh đèn đường bỡ ngỡ 
Vàng ngọn nến sắp tàn 

 
Không có anh 

Ai từng bước cô liêu 
dấu giầy hằn đau phố vắng 

những chiều Thu. 
 

Gió xao xác buồn hoang vu 
Mây dỗi hờn kết tụ 

 
Mưa nhẹ...   mưa nhẹ...   mưa nhẹ... 

Mưa buồn...   mưa buồn...   mưa buồn... 
đâu dáng người trong mưa? 

 
Không có anh 

Ai đêm trường thao thức 
Ôm mộng xa xôi 

Lòng nhớ chơi vơi 
Về người em xa ngàn dậm 

Buồn vương mắt ai 
 

Không có anh 
Ai email em đọc 

Ai kể chuyện tình bất hủ em nghe 
Ai nói trăng sao cho má em hồng 
Ai đợi chờ nghe em cười nắc nẻ 
Ai từng đêm buông tiếng thở dài? 

 
Không có anh 

ôi...đất trời hiu quạnh 
 

UYÊN PHƯƠNG MINH NGUYỆT 
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 Ñaõ laø truyeän vieát thì cho duø hö caáu hay coù 
thaät thì cuõng chæ laø truyeän maø thoâi! Khi vieát 
truyeän, MG khoâng aùm chæ mình laø nhaân vaät Vaân 
Anh nhöng cuõng phaûi nhaäp mình vaøo nhaân vaät 
thì vieát môùi soáng ñoäng ñöôïc. Coøn coâ em Vaân 
Yeân tuy khoâng noùi ra nhöng MG cuõng baät mí cho 
quyù vò bieát ñoù laø coâ em gaùi ñaõ cheát hôn hai chuïc 
naêm qua cuûa MG. Hai truyeän ngaén treân ñöôïc 
MG hoaøn thaønh ñeå goùp maët chung vôùi caùc taùc 
giaû trong cuoán MAÊTBDT hoài thaùng 7 naêm ngoaùi 
(2009). Khoâng bieát coù phaûi taïi vieát truyeän ngaén 
treân cho neân MG ñaõ bò “vaän” vaøo ngöôøi hay 
khoâng? Thaùng 7 naêm ngoaùi hoaøn thaønh vieát 
truyeän, thaùng 7 naêm nay bò bònh khaù gioáng nhaân 
vaät Vaân Anh. Hoâm ñoù laø thöù saùu cuoái tuaàn, nhaø 
MG toå chöùc hoïp maët baïn beø ñeå aên uoáng, vui chôi 
vaø haùt Karaoke. Vì coù khaùch ñoät xuaát khaù ñoâng 
cho neân MG nhöôøng khoâng haùt. Baïn beø chia 
thaønh hai nhoùm, moät nhoùm haùt Karaoke ngoaøi 
phoøng khaùch, moät nhoùm chôi binh xaäp xaùm ôû 
trong Family room, MG thuoäc nhoùm thöù hai, chôi 
cho vui chöù khoâng phaûi saùt phaït laãn nhau neân 
moãi ngöôøi chæ ñaët töôïng tröng moät ñoâ la. Thöôøng 
thöôøng ôû nhaø MG hay nhaø baïn beø khaùc cuõng 
vaäy, khi chuaån bò ñaùnh baøi laø MG reùo “boá” ñeå 
xin tieàn, vì boá hay giöõ tieàn trong tuùi quaàn chöù 
MG khoâng khi naøo coù tieàn trong ngöôøi. Hoâm nay 
cuõng vaäy, sau khi binh moät hoài thua chaùy tuùi, luùc 
ñoù khoaûng hôn 12 giôø ñeâm, MG ñöùng leân noùi: 

 - Chò Lan ngoài voâ duøm em, em heát tieàn roài, 
ñeå em ra haùt xaû xui kieám tieàn (xin boá) roài voâ 
ñaùnh nöõa. 

 Moïi ngöôøi ñaõ quen quaù vôùi nhöõng caâu noùi 
ñuøa nhö theá neân ai cuõng cöôøi vui veû chôø cho MG 
“ñi haùt” kieám tieàn voâ binh tieáp. Chu meït ôi! MG 
vöøa caàm caùi microphone leân chöa kòp haùt moät 
tieáng naøo heát thì caùi buïng noù ñau quaù! Nhöng 
MG ñoå lì (cöù tuôûng bôû) ñau vôù vaån nhö thænh 
thoaûng vaãn bò neân moät tay oâm buïng moät tay caàm 
microphone haùt. Ñöôïc nöûa baøi, MG tính la leân 

roài nhöng taùnh hay maéc côõ, laïi ngaïi nguøng khoâng 
bieát mình ñau coù ñaùng ñeå laøm maát vui moïi ngöôøi 
khoâng neân oâm buïng tôùi luoân, roài khoâng bieát coù 
phaûi vì ñau quaù khoâng control ñöôïc gioïng mình 
hay sao maø ñeâm ñoù MG haùt “xuaát chuùng”, haùt 
oang oang, moïi ngöôøi voã tay khen MG haùt “tôùi 
beán”. Thaät tình maø noùi tôùi beán hay khoâng thì MG 
khoâng bieát, chæ bieát laø bònh cuûa MG thì “tôùi beán” 
thieät (beán cöûa töû) khieán MG chòu khoâng noåi luoân, 
sau khi trao microphone cho chò Lan, MG naèm 
vaät ra caàu thang naém laáy maáy thanh saét thaønh 
caàu thang maø oâm buïng vöøa khoùc vöøa reân nho 
nhoû chöù cuõng chöa daùm goïi oâng xaõ. Toäi nghieäp 
chò Lan vöøa tính caát tieáng haùt giuùp vui, tình côø 
quay laïi nhìn thaáy MG laên ra ñaát thì voäi la leân, 
theá laø moïi ngöôøi ngöng tieáng haùt bu quanh MG, 
MG nghe ñuû thöù yù kieán: 

 - Ñeå Giao naèm thaúng ra, laáy daàu caïo gioù 
cho Giao. 

 Tieáng cuûa moät chò môùi quen ôû Canada qua 
chôi caát leân: 

 - Ñeå chò aáy naèm thaúng ra xoa buïng cho chò, 
ôû beân Canada mình bieát coù moät ngöôøi sau khi 
haùt xong cuõng bò nhö chæ vaäy ñoù! Chò aáy bò voïp 
beû ñoù! 

 Ngoïc Dung vöøa xoa buïng cho MG vöøa noùi 
xen keû (baøn tay cuûa Dung ñaëc bieät raát meàm maïi, 
moãi laàn Dung xoa boùp vai hay buïng cho MG, noù 
bôùt ñau vaø thoaûi maùi gì ñaâu): 

 - Sao caùi buïng Giao noù lình bình döõ vaày neø? 
 Luùc naøy thì MG ñau quaù söùc töôûng töôïng 

roài neân khoâng coøn maéc côõ ngaïi nguøng gì nöõa heát, 
hai tay MG cöù baáu cöùng laáy caùi buïng mình vaø 
khoùc maø khoâng caàn sôï ai cöôøi xaáu ñeïp gì caû. 
OÂng xaõ MG töùc toác goïi 911, chæ trong tích taéc, hoï 
ñeán khieâng MG vaøo ngay Beänh Vieän Kaiser 
ñöôøng Cottle Road ôû San Jose (cuõng laø caùi beänh 
vieän maø MG ñaõ vieát trong truyeän). Sau khi truyeàn 
thuoác giaûm ñau vaø laøm ñuû thöù xeùt nghieäp, Baùc Só 
noùi MG bò bleeding, maùu traøn ñaày buïng caàn phaûi 
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moå ngay. Khi Baùc Só gaây meâ tôùi, hoï ñaåy MG vaøo 
phoøng moå, MG caûm thaáy hai con maét mình ñaày 
nhöõng “ñoùm maét hoaû chaâu” bung nhö phaùo boâng 
xoeø, töù chi buûn ruûn vaø khoâng thôû ñöôïc. Maëc Giao 
töôûng mình saép cheát neân baét ñaàu nieäm “Nam Moâ 
Quan Theá AÂm Boà Taùt cöùu khoå cöùu naïn con xin 
chòu cheát”&. vaø roài MG khoâng coøn bieát gì nöõa. 

 Luùc ñoù laø khoaûng gaàn 6 giôø saùng thöù baûy 
(ca moå ñöôïc keùo daøi khoaûng hôn hai tieáng ñoàng 
hoà, sau naøy nghe oâng xaõ noùi laïi chöù MG khoâng 
bieát giôø giaác gì caû). Trong côn hoân meâ aáy, MG 
thaáy mình löôùt (chöù khoâng phaûi ñi cuõng chaúng 
phaûi bay) treân nhöõng phieán ñaù laùng ñuû thöù maøu 
xaùm vaøng ñen, cöùng vaø laáp laùnh gioáng nhö neàn 
cuûa phuùn xuaát thaïch phun ra töø loøng nuùi löûa ñaõ 
laâu ñôøi maø MG ñaõ töøng ñöôïc ñaët chaân leân ñoù luùc 
du lòch ôû Hawaii vaäy. Ñaèng tröôùc maët cuûa MG laø 
moät ñoaøn sö Taây Taïng ñang ñi (khoâng hieåu taïi 
sao MG laïi nghó ñoù laø ñoaøn sö Taây Taïng thì MG 
khoâng bieát). Coù leõ taïi caùch haønh ñaïo vaø maøu aùo 
khieán MG nghó vaäy. Ñoaøn sö ñi tôùi ñaâu laø MG 
löôùt tôùi ñoù, theá roài moät chaäp sau MG laïi laïc vaøo 
moät caùi ñeàn ñaøi naøo ñoù laï hoaéc, phoøng ñaèng 
tröôùc laø ñoaøn sö ñang haønh leã, MG ôû phoøng ñaèng 
sau chæ caùch moät böùc maøn maø khoâng daùm vaïch 
maøn ra ñeå xem ñoaøn sö haønh leã ra laøm sao? MG 
quan saùt thì thaáy mình ñöùng trong nhaø beáp coù 
nhöõng ngöôøi thôï ñang laøm nhöõng caùi baùnh troøn, 
traéng nhoû hôn quaû ping pong moät chuùt, gioáng nhö 
nhöõng caùi baùnh men baèng boâng ñöôøng ñöôïc 
nöôùng khoâ, goùi trong nhöõng chieác laù sen khoâ 
maøu naâu nhaït. Hoï chaát ñaày leân moät caùi xe (gioáng 
nhö nhöõng caùi xe ñaåy thöùc aên cuûa tieäm ñieåm 
saám) roài ñaåy ngang qua maët cuûa MG. Caàm loøng 
khoâng ñaäu, MG boác laáy moät goùi roài nhoùn moät caùi 
baùnh boû vaøo moàm aên thöû, MG thaáy vò ngoït nhö 
baùnh men vaø MG tænh laïi. 

 Trong côn mô mô maøng maøng chôït tænh bôõi 
chieác giöôøng bò ñoäng laøm MG môû maét ra môùi 
bieát laø mình coøn soáng, caùi ñoàng hoà treân töôøng 

ñaäp ngay vaøo maét MG laø 8 giôø röôõi saùng cuøng 
ngaøy. Vaäy maø MG cöù töôûng ñaâu mình vöøa trôû veà 
xa xoâi ñaâu töø kieáp naøo laâu laém roài, beân tai vaêng 
vaúng nghe tieáng oâng xaõ vaø moät coâ baïn thaân hoài 
hoâm ôû laïi beänh vieän chôø MG giaûi phaåu. Vì laø 
phoøng ICU neân söï vieáng thaêm coù giôùi haïn maø 
MG thì cöù mô mô maøng maøng chöa tænh haún 
nhöng vaãn bieát coù Tam muoäi Ngoïc Dung vaø anh 
Hoài khi MG môû maét ñaàu tieân, roài luùc thì thaáy 
Ñaïi tyû Ñan Thanh vaø anh Löông, khi thì Nhò tyû 
Huøng Lan, anh chò Möøng, anh chò Loäc. Hình nhö 
taát caû moïi ngöôøi coù maët trong buoåi party nhaø MG 
hoâm ñoù ñeàu laàn löôït vaøo thaêm MG thì phaûi? Vaø 
ñaëc bieät nhaát laø Ñaïi Nöông (anh chò Linh Nöông) 
ñaõ vaøo kòp buoåi toái tröôùc khi heát giôø thaêm beänh. 
Chò Nöông ñaõ duøng khaên thaám nöôùc lau maët lau 
coå vaø xoa boùp chaân tay cho MG, ñoù laø ñieàu maø 
MG muoán laém! Nhöng vì môùi moå coøn meät vaø meâ 
meâ tænh tænh, mieäng muõi caém oáng lung tung neân 
khoâng noùi ñöôïc, maø oâng xaõ vaø nhöõng ngöôøi thaân 
cuûa MG thì khoâng nghó ra hay taïi nhìn thaáy MG 
thaáy gheâ quaù neân khoâng daùm ñuïng tôùi? Moät 
ngöôøi chò em baïn daâu cuûa MG khi ñeán thaêm MG 
ñaõ phaûi quay trôû ra hoûi y taù xem ngöôøi naèm treân 
giöôøng kia coù phaûi teân MG thaät khoâng khi thaáy 
ngöôøi MG söng phuø, mieäng muõi daây nhôï lung 
tung nhìn khoâng ra, hai tay thì moät beân truyeàn 
maùu, moät beân truyeàn nöôùc bieån neân chò khoâng 
tin ñoù laø MG. Thaät ñuùng laø ngöôøi veà töø “Quyû 
moân quan”. Xin möôïn ñoâi gioøng caùm ôn ñeán baïn 
beø thaân quen vaø caùc anh chò em trong gia ñình 
ñaõ heát loøng ñoái vôùi MG. 

 Chöa heát, khi MG coøn mô mô maøng maøng 
trong phoøng ICU, MG coù nghe baùc só moå cho 
MG noùi vôùi oâng xaõ raèng: 

 - Tao ñaõ moå vaø laøm saïch seõ heát maùu trong 
buïng vôï maøy roài, nhöng caùi nguyeân nhaân taïi laøm 
sao chaûy maùu thì quaû thaät laø tao tìm khoâng thaáy. 
Coù hai giaû thuyeát: Moät laø vôï maøy bò teù (khoâng 
coù), hai laø bò chaûy töø ñaèng sau löng (khoâng bieát) 
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maø baây gìôø noù ñaõ laønh cho neân khi moå khoâng tìm 
thaáy nguyeân nhaân, nhöng tao hy voïng laø noù seõ 
khoâng bò trôû laïi laàn thöù hai. Tao chöa thaáy bònh 
nhaân naøo bò laïi hai laàn. 

 MG nghe maø haõi huøng, khoâng tìm ra 
nguyeân söï xuaát huyeát ñeå maø chöõa trò ruûi mai moát 
noù chaûy nöõa roài laøm sao? MG naèm boán ngaøy 
trong phoøng ICU, sau ñoù ñöôïc chuyeån ra phoøng 
ngoaøi naèm theâm naêm ngaøy nöõa baùc só cho veà. Veà 
nhaø ñöôïc hai hoâm, MG aên hay uoáng moät chuùt xíu 
gì voâ buïng cuõng bò oùi ra heát vaø caùi bao töû cuûa 
MG noù co thaét, phoàng leân xeïp xuoáng ñau nhö 
ñau ñeû. MG oùi laàn thöù nhaát maøu ñoû baàm nhö 
maùu (maø khoâng bieát coù phaûi laø maùu khoâng) MG 
boø leân boø xuoáng caû ñeâm ñau ñôùn khoâng nguû 
ñöôïc. Ñeán gaàn saùng MG oùi theâm laàn nöõa maøu 
xanh leø leø nhö laù caây, oâng xaõ MG thaáy vaäy 
khoâng ñi laøm nöõa beøn goïi 911 chôû MG vaøo beänh 
vieän laàn thöù hai. Ñaàu tieân hoï cho thuoác giaûm ñau 
vaø choáng oùi, sau ñoù hoï thöû maùu, thöû nöôùc tieåu vaø 
laøm ñuû troø, khi thì X-ray, luùc thi ultra-sound roài 
scan, vaø laàn naøy oâng baùc só ñaàu tieân noùi MG bò 
maät, coù theå seõ phaûi moå ñeå boû maät, nhöng moät 
ngaøy sau oâng baùc só giaûi phaåu buïng laàn tröôùc cho 
MG xuaát hieän, oâng noùi khoâng phaûi maät, maø laø laù 
laùch cuûa MG bò söng ñaõ chaën ñöôøng bao töû laøm 
MG khoâng aên uoáng ñöôïc neân bò oùi, vaø ñieàu quan 
troïng oâng cho bieát luoân laø nguyeân nhaân söï xuaát 
huyeát trong buïng laàn tröôùc cuõng do laù laùch maø 
ra, nhöng vì khi moå, coù theå noù ñaõ ngöng chaûy vaø 
ñaõ laønh cho neân khoâng nhìn thaáy ñöôïc. MG naèm 
theâm saùu ngaøy nöõa trong beänh vieän, nhòn ñoùi chæ 
voâ nöôùc bieån chôø cho laù laùch laønh, phuïc hoài töï 
nhieân chöù khoâng coù chöõa trò gì caû. Ñeán ngaøy thöù 
naêm MG ñoøi veà, baùc só cho aên chaát loõng thöû moät 
ngaøy, MG chæ aên ñöôïc moät nöûa nhöng khoâng bò 
ñau vaø oùi. Sang ngaøy thöù saùu, aên theâm böûa tröa, 
chôø ñeán 3 giôø chieàu MG khoâng bò phaûn öùng gì, 
baùc só kyù giaáy cho veà. Ñeán nay ñaõ taùm tuaàn leã 
gaàn hai thaùng roài maø MG vaãn chæ aên ñöôïc chuùt 

chuùt vaø aên laøm nhieàu böõa. Veát moå doïc hôn moät 
gang tay tuy ñaõ laønh nhöng MG vaãn coøn yeáu vaø 
ñau ôû beân trong, khoâng bieát ñeán bao giôø môùi trôû 
laïi ñöôïc nhö xöa? 

 So saùnh giöõa truyeän ngaén “Böõa Côm AÂm 
Phuû” vaø côn bònh chaúng gioáng ai cuûa MG thì 
khoâng bieát coù phaûi laø taïi MG vieát nhö vaäy cho 
neân bò “vaän” vaøo ngöôøi hay khoâng? Trong 
truyeän, nhaân vaät Vaân Anh bò ræ maùu trong ñaàu roài 
hoân meâ phaûi vaøo nhaø thöông giaûi phaåu. ÔÛ ngoaøi 
ñôøi MG cuõng bò ræ maùu nhöng khoâng phaûi trong 
ñaàu maø trong maøng buïng (khoâng phaûi trong ruoät 
vaø bao töû) cuõng bò ñöa vaøo ñuùng caùi nhaø thöông 
ñaõ vieát trong truyeän vaø cuõng bò giaûi phaåu, nhöng 
khaùc vôùi Vaân Anh laø MG phaûi chòu ñau ñôùn gaáp 
boäi laàn. Trong côn hoân meâ, Vaân Anh vöøa ñöôïc 
laïc leân taàng trôøi vöøa ñi xuoáng coõi aâm roài môùi 
tænh laïi. Khi hoân meâ MG cuõng ñi laïc vaøo hai choã, 
chæ khaùc vôùi Vaân Anh laø MG ñöôïc ñoaøn sö Taây 
Taïng höôùng daãn vaø MG löôùt theo chöù khoâng bò 
laïc sang coõi khaùc nhö Vaân Anh. Roài Vaân Anh 
tænh laïi, hoang mang vôùi giaác mô khi nghó ñoù laø 
moät nhaéc nhôõ ñeå Vaân Anh chuaån bò cho söï tu 
haønh neáu khoâng muoán troâi laên maõi trong voøng 
luaân hoài. Maëc Giao cuõng vaäy, khi nieäm Phaät xuoâi 
tay nhaém maét treân baøn moå, MG nghó mình hui nhò 
tyø laø caùi chaéc neân cho duø coù thöông choàng thöông 
con caùch maáy, nhöng thaân MG luùc ñoù thaäp töû nhaát 
sanh lo coøn chöa xong thì daùm nghó ñeán ai ngoaøi 
caâu “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät”? Ñeán khi chaäp chôøn 
tænh laïi môùi bieát mình coøn soáng,  

MG nguyeän ngay: Keå töø giôø phuùt naøy aên chay 
nieäm Phaät suoát quaõng ñôøi coøn laïi ñeå xin ñöôïc 
maïnh khoeû, soáng thoï theâm ñöôïc bao laâu thì hay 
baáy laâu ñeå lo cho caùc con thaønh danh thaønh ñaït tôùi 
nôi tôùi choán ñaøng hoaøng. Xin moïi ngöôøi haõy caàu 
nguyeän cho Maëc Giao. Thank you so much! 

 
TOÂN NÖÕ MAËC GIAO 

(San Jose, California) 



Con Ñöôøng Vaên Hoùa Vieät Nam 
___________________________________________ 

Nguyeãn Vaên Nhieäm 
 

Dẫn nhập 
 

hần dẫn nhập trình bày hai điểm: Minh 
triết và quan điểm. 
     Dân tộc Việt Nam từ bao đời đã có 

nền văn hóa truyền thống đẹp đẽ, mến yêu, mà do 
hoàn cảnh lịch sử không thuận lợi đã bị chôn vùi 
vào lòng đất như những cổ vật quý báu, hoặc ẩn 
giấu trong những mảnh vụn huyền thoại , di tích 
lịch sử, hay gởi gắm qua những vần ca dao, 
những câu tục ngữ truyền khẩu ngắn gọn, rải rác 
trên khắp nẻo đường quê hương, cho nên không 
dễ nhận diện ra  cái tổng thể là tính thể, là tinh 
hoa của một nền văn hóa. 
     Trong văn hóa, Triết lý quan trọng hàng đầu, 
nó vừa là thể diện vừa là linh hồn của nền  văn 
hóa đó. Văn hóa thiếu Triết lý thì thiếu chiều sâu. 
Triết lý Việt là Triết lý nhân sinh, Triết lý nhân 
bản tâm linh siêu việt, là Đạo Việt  cho nên hành 
trang về nguồn nghiên cứu văn hóa dân tộc cần 
phải có là Triết học quân bình có tính chất lưỡng 
hợp, phối hợp các phương pháp luận lý, biện 
chứng của Triết học với trực giác tâm linh sinh 
động của Đạo học . Một mình duy lý lạnh lùng thì 
chỉ rườm rà, rậm lời ở vòng ngoài hiện tượng, chỉ 
đạt được những chân lý lẻ tẻ, phiến diện do ý thức 
nhị nguyên; còn chỉ duy có tâm linh thì khi thể 
nghiệm được Đạo nơi mình rồi, do tính chất u 
linh, huyền diệu của Đạo, mà không liên kết với 
lý luận thì làm sao phổ biến Đạo cho tha nhân và 
cũng dễ rơi vào tình trạng trầm không u tịch, Đạo 
tan biến vào Hư vô, con đường văn hóa mờ mịt. 
     Trong “Đường vào Triết học Việt Nam cũng là 
Triết học nhập môn” , chúng tôi đã trình bày một 
số nguyên lý căn bản: nguyên lý vạn vật đồng 
nhất thể, nguyên lý liên hệ, nguyên lý bảo toàn 
năng lượng ( khí năng ), nguyên lý tuần hoàn, 
nguyên lý không quân bình, nguyên lý quân bình 

để làm nền tảng cho Triết lý quân bình. Ngoài ra 
phép biện chứng quân bình cũng đã được giới 
thiệu để phân biệt với phép biện chứng duy vật do 
sự khác biệt về tính cách mâu thuẫn tương đối 
hay tuyệt đối, tổng hợp có chọn lọc hay phủ định 
rốt ráo. Tính tương đối của mâu thuẫn trong phép 
biện chứng quân bình thật ra cũng giống tính 
tương đối của Âm Dương trong Dịch lý : “ trong 
Âm có Dương, trong Dương có Âm”, nhưng với 
nguyên lý không quân bình, nguyên lý liên hệ phổ 
biến, nguồn gốc tính phân cực của thế giới hiện 
tượng, vạn vật được xác định rõ qua thuyết 
Dynamo vật lý địa cầu, nói tổng quát là do sự vận 
hành của các hành tinh trong vũ trụ ở thế giới vĩ 
mô cũng như vi mô . Tính phân cực, lưỡng phân, 
lưỡng hợp này cũng chi phối nhân tính do nguyên 
lý liên hệ. 
     Nền văn học, văn chương, nghệ thuật cổ điển 
gắn liền với Triết học cổ điển, xoay quanh những 
 ý niệm hoàn hảo, thường hằng sẵn có từ lâu trong 
thời quá khứ,  trong khi cuộc sống hiện thực ở 
thời hiện tại luôn biến động không hoàn hảo chút 
nào, nhiều lúc còn méo mó thảm hại, thế nên mọi 
sự cần được xem lại. Thật vậy, nếu mọi sư đã 
hoàn hảo, mẫu mực thì người xưa đã khai thác hết 
rồi, còn gì phải nói thêm nữa đâu, văn học, văn 
chương, nghệ thuật do đó hết sức sống.   
     Nói về chữ Thời thì Triết học cổ điển thiên về 
danh lý, lý tưởng, ý niệm bẩm sinh  thuộc về thời 
quá khứ, Triết học duy vật mác- xít thuộc về thời 
vị lai chẳng biết bao giờ tới, cho nên Triết học 
hiện sinh ra đời, chủ trương kéo những  lý tưỏng 
từ thời quá khứ, vị lai về với hiện tại, thay vì tôn 
vinh những lý tưởng trên thiên đàng thì quan tâm 
đến cuộc sống trần gian của con người bằng 
xương bằng thịt với niềm vui, hạnh phúc lẫn lộn 
với nỗi bất hạnh, lo âu . 
  

 P 
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     Song song với Triết học hiện sinh, vào khoảng 
đầu thế kỷ XX, Husserl  (1859-1938) sáng lập ra 
môn Triết học không dựa vào một khoa học nào cả, 
trực diện với sự kiện có thật có tính cách khoa học 
nghiêm túc, gọi là Hiện tượng luận. Theo ông, thế 
giới khách thể ở ngay trong ý thức. Ông phân biệt 
hai loại ý thức: ý thức có chủ tâm (intentionales 
Bewusstsein) và ý thức thuần lý (reines 
Bewusstsein). Ý thức có chủ tâm là ý thức có nội 
dung khách thể, nghĩa là ý thức về cái gì đó và theo 
ông thì chính cái ý thức đó có thực. Ở đối tượng 
của ý thức, ông lại phân biệt ra cái có thật ( das 
Tatsächliche ) và yếu tính hay bản chất ( das 
Wesen ), trong đó yếu tính là Tính thể ( das Sein ) 
riêng của một đối tượng cá biệt như là nó vốn có. 
Giữa sự kiện và yếu tính có tương quan như sau: 
Từ sự kiện đưa đến nhận thức yếu tính, nhưng 
không có con đường ngược lại. Về điểm này, Hiện 
tượng luận không phải là Tính thể học, cũng không 
phải là Siêu hình học, học thuyết về yếu tính, mà là 
học thuyết triết lý về cái nhìn yếu tính 
(Wesenschau ) ở hiện tượng. Ý thức thuần lý là ý 
thức không còn gặp sự kiện của đối tượng nữa, mà 
chỉ còn là yếu tính của nó thôi. Hiện tượng luận có 
nhiệm vụ truy tìm ra ý thức này bằng phương pháp 
gọi là giản lược hiện tượng luận 
(phänomenologische Reduktion ) loại bỏ, đặt trong 
dấu ngoặc  những thái độ duy nhiên của tính 
thường nhật, khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn 
để chỉ còn lại ý thức thuần lý. 
 
     Phong trào văn học, nghệ thuật mới chịu ảnh 
hưởng ở hiện tượng luận với những cái nhìn khác 
nhau, nên có khởi sắc và phong phú hơn ở cổ điển 
về cả hình thức lẫn nội dung. Triết lý quan điểm 
này cũng đưa đến thái độ tôn trọng các quan điểm 
khác nhau, nghĩa là tôn trọng tha nhân. Tuy 
nhiên, nói chung thì những cái nhìn đó cũng chỉ 
mới loanh quanh ở thế giới hiện tượng bên ngoài, 
mà chưa vào tới chiều sâu tâm linh bên trong con 
người, cho nên nói có bao nhiêu cái nhìn là có 
bấy nhiêu ý tưởng, tuy có phong phú nhưng thiếu 
thống nhất. Lấy một thí dụ để suy gẫm, phim “ La 
Sanh Môn” của Nhật trình chiếu ở Sài Gòn 
khoảng năm mươi năm về trước kể lại một vụ án 

mạng, mà mỗi người khai mỗi khác theo cái nhìn 
riêng của mình với  ý thức có chủ tâm. Vậy thì 
đâu là sự thật?  
     Triết học hiện đại từ chối vai trò của Thượng đế để 
quay về với con người, với thực tại ở trần gian, nhưng 
lại chia làm hai hướng: Chủ nghĩa duy vật và Chủ 
nghĩa hiện sinh.  
     Giữa hai học thuyết này, ngoài sự khác biệt về 
quan niệm chữ Thời, còn có sự khác biệt về đối 
tượng nghiên cứu: Chủ nghĩa hiện sinh chú trọng 
con người cá thể với tự do tuyệt đối thành Cá 
nhân chủ nghĩa, còn Chủ nghĩa mác- xít thì chú 
trọng đến tập thể, mà trong thực tế là tập trung 
quyền lực vào một nhóm người. Như vậy vấn đề 
nhân bản nói ở Chủ nghĩa hiện sinh, Chủ nghĩa 
duy vật chỉ mới  hoặc là nhân bản cá thể,hoặc  xã 
hội ở thế giới hiện tượng còn đầy rẫy mâu thuẫn, 
với thái độ ý hệ nhị nguyên chọn mặt này, bỏ mặt 
kia, chưa phải là nhân bản tâm linh đại đồng. Con 
người chưa phải là con người phổ quát, hóa giải 
hết mọi mâu thuẫn, có chiều kích vô biên của vũ 
trụ, cho nên làm sao làm sáng tỏ được Tính thể 
con người , làm sao đạt đến Minh triết được. Chỉ  
khi nào thể nghiệm được bằng con đường tâm 
linh chân thật thì mới có thể nhập thần, bởi vì 
theo như  Viêt Nho thì  “ chí thành như thần” . 
Thần thức  là cửa ngõ dẫn vào động Minh triết 
với những bông hoa Tính thể  tỏa ngát hương 
thần. Như vậy, Tính thể là đại thể viên dung, còn 
 Minh triết là gì, nội dung ra sao để cho một nền 
văn hóa xứng đáng là Văn hóa. 

 
     Minh triết: 

 
     Trong Cư trần lạc đạo phú của vua Trần Nhân 
Tông, ở hội thứ hai có câu: 
“ Di Đà là tính sáng soi ”.  Đức Phật cũng đã dạy:  
“ Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật ” và còn nói 
rõ thêm: “ Ngươi là kẻ đang thành Phật, còn ta là 
kẻ đã thành Phật ”. Như vậy tính sáng ấy thiên 
bẩm ai cũng có, nhưng độ sáng ở mỗi người khác 
nhau do công phu tu đạo,mức độ thể nghiệm ở 
mỗi thân tâm. 
     Ở hội thứ nhất: “ Yêu tính sáng yêu hơn châu 
báu ”. Tính sáng đó quý hơn tất cả mọi thứ trên 
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đời, cho nên phải bảo trọng, gìn giữ tính sáng, vì 
đó là Trí huệ Bát Nhã có khả năng thấu đạt Tính 
thể, tức Đại thể viên dung, mở ra  chân trời hạnh 
phúc, cuộc sống an lạc thật sự: “ Gìn tính sáng 
tính mới hầu an ” ( Hội thứ hai ). Đạt được tính 
sáng đó là có Minh triết. 
     Ở đầu sách Đại học cũng có viết: “ Đại học 
chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư 
chí thiện.” Cái đạo của bậc đại học là ở sự làm 
cho sáng cái đức sáng, ở sự thân yêu người, ở sự 
đến chí thiện mới thôi. Như vậy  tính sáng, đức 
sáng  đều biểu thị Minh triết cả, nó ở ngay bên 
trong con người, phải làm cho nó đến chí thiện 
của đạo nhất thể mới thôi. Sách Trung Dung cũng 
viết: “ Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, 
tu đạo chi vị giáo.”(TD 1): Mệnh trời  phú cho 
gọi là Tính, theo tính gọi là Đạo, sửa đạo gọi là 
Giáo. Như vậy Tính sáng, Đức sáng, Tính thể, 
Thiên mệnh, Đạo và Minh triết đều có ý nghĩa 
tương tự với nhau. 
     Theo nghĩa thông thường  ở đợt Dụng thì 
Minh triết là ánh sáng do lương tri giúp sắp xếp 
cuộc sống thế nào cho con người có hạnh phúc. 
Còn theo nghĩa triết lý siêu hình thì phải xét cho 
tận căn cơ đến đợt Thể dưới sự soi sáng của ánh 
sáng trí huệ, của Minh đức là bầu linh lực uyên 
nguyên, mới có khả năng siêu việt, thống nhất 
những cặp mâu thuẫn, những đối cực của Lưỡng 
nghi  vào Thái cực. 
     Con đường văn hóa Việt Nam đặc trưng ở chữ 
Việt, có nghĩa là siêu việt, khả năng vượt qua các 
mâu thuẫn, cực đoan để nhập vào ngôi Thái thất. 
Có được thật sự như thế thì nền văn hóa mới có 
Minh triết theo nghĩa siêu hình.  
      Những điều kiện để có Minh triết: Một nền 
Triết học, một triết thuyết muốn đạt độ Minh triết 
cần hội đủ một số điều kiện nhất định. Trước hết, 
triết thuyết đó phải bàn sâu rộng đến những vấn 
đề thuộc nhân tính, đặt con người trong tương 
quan hữu cơ với vũ trụ, vạn vật theo như nguyên 
lý vạn vật đồng nhất thể và nguyên lý liên hệ phổ 
biến. Sau đó để ý đến tính phân cực của thế giới 
hiện tượng, vạn vật, trong đó có con người. Phân 
biệt hai bình diện lý trí và trí tuệ. Lý trí thuộc 
vòng ngoài, hàng ngang hiện tượng không bao 

giờ thoát khỏi vòng cương tỏa của nhị nguyên, 
chọn mặt này, bỏ mặt kia cho nên không sao vươn 
tới được cái toàn thể. Trí tuệ thuộc vòng trong, 
hàng dọc tâm linh mẫn tiệp như ánh sáng kỳ diệu 
nên gọi là Minh đức, có khả năng siêu việt, thăng 
hoa, thống nhất các mặt đối lập vào Nhất thể viên 
dung. Cho nên triết lý nhân sinh không chủ 
trương tiêu diệt, mà chăm lo vun tưới, tài bồi các 
mặt xem như đối nghịch nhau trong lòng vạn vật 
cũng như con người, khi nào thể hiện được mối 
hòa hợp lý tưởng sẽ lóe lên ánh sáng Minh triết 
ngay trong tâm hồn con người.  
      Nói về Minh triết, Heraklit (544- 484 tr. CN) 
còn để lại trong những tản văn của ông câu nói 
nổi tiếng như sau: “Đặc điểm của minh triết là 
đừng có nghe ta, mà hãy nghe sấm ngôn của ta, 
để nói cho đúng rằng vạn vật đồng nhất thể.”( 
Haben sie nicht mich, sondern den Logos 
vornommen, so ist es weise, ihm gemäß zu sagen, 
Alles sei Eins ) Đừng có nghe ta: đừng cố chấp 
vào thế giới hiện tượng phân cực để rồi bị ngưng 
trệ ở đó; mà hãy nghe sấm ngôn Logos của ta: 
nghĩa là tiến lên đợt tâm linh để lắng nghe tiếng 
nói của Tính thể là Đại thể viên dung. 
     Thực ra con đường dẫn tới Minh triết không 
thẳng tắp, mà khúc khuỷu quanh co với nhiều 
chông gai thử thách, tuy nhiên quá trình tiến triển 
của tâm thức con người cũng có thể được chia ra 
một cách khái quát làm ba giai đoạn chính: bái 
vật, ý hệ và tâm linh. 
     Ở giai đoạn bái vật, con người sống  theo bản 
năng hòa lẫn với thiên nhiên, chưa phân biệt mình 
với tha nhân, tha vật, chưa nhận thức mình như 
một cá thể, một thực thể biệt lập, tự do nên dựa 
trọn vẹn vào nhau với tính cách đoàn lũ. Vì chưa 
biết phân biệt, tâm thức con người còn chìm  đắm 
trong trạng thái đồng nhất, nên lúc đầu cảm thấy 
an tâm hạnh phúc, nhưng là thứ an tâm giả tạo. 
Trong thực tế, con người luôn luôn bị đe dọa bởi 
ác thú, hiện tượng sấm sét, thiên tai...nên  cảm 
thấy đau khổ, lo âu, khiếp sợ trước những thế lực 
bên ngoài, do đó  hoàn toàn vong thân trong đợt 
bái vật. Giai đoạn này kéo dài vì buổi ban sơ con 
người chưa tích lũy đủ vốn ý thức ( qui luật 
lượng- phẩm ) để vượt qua. 
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     Thế rồi cái gì đến phải đến. Ở phương Tây, 
hay nói đúng hơn, ở Hy Lạp, Sokrates (469- 399 
tr.CN ) mở đầu phong trào phục hưng giá trị con 
người, chống lại sự chi phối của thần thoại. Ông 
tuyên bố: 
 “ Con người  là thước đo vạn vật ”.  Quan 
niệm con người của ông có tính cách chủng loại 
khác với quan niệm con người của nhóm ngụy 
luận gia đi lạc hướng vào hoài nghi thuyết. Ông 
khám ra khả năng tự thức của con người, và khả 
năng đó không gì khác hơn là lý tính. Với khả 
năng lý tính đó, con người có thể thiết lập được 
những khái niệm luân lý, đạo đức minh bạch và 

đúc kết thành những phán quyết có tính cách phổ 
biến. Bởi thế mới có câu châm ngôn thời danh 
của ông xuất hiện tại điện Apollo ở Delphi như 
một thông điệp gởi đến con người như sau: “ Hỡi 
con người, hãy tự biết mình ”. Sokrates say mê 
với lý tính, đồng hóa đức hạnh với tri thức, ông 
tuyên bố một cách cực đoan: “ Sự hiểu biết và đức 
hạnh là một ” và như  vây là mở đầu cho duy lý. 

 

GIOÙ CHUYEÅÛN MUØA SANG 
 

Gioù ñaõ chuyeån sang muøa 
Goïi maây giaêng ñaàu nuùi 
Nhöõng caønh thu trô truïi 
Laù xa caønh trong möa 

 
Gioù ñaõ chuyeån sang muøa 
Caønh ñoâng ñang truùt laù 
Hoûi ngöôøi aáy veà chöa? 

 
Gioù ñaõ chuyeån sang muøa 

Ñeâm naèm nghe laù ñoå 
Ai ñi veà cöù ngôõ 

Mang hôi aám ngaøy xöa. 
 

KIEÀU ANH 
(Minnesota) 

     Lý tính lại được tiếp tục khai triển bởi Platon 
và Aristoles. 
     Platon ( 427- 347 tr. CN ) lấy ý niệm ( lý 
tưởng ) làm đối tượng cho mọi tồn tại, vì nó phi 
vật chất, không có hình thể, bất biến, là kiểu mẫu 
của mọi sự vật đơn biệt. Thế giới đặc thù chỉ là 
thế giới thứ hai, là hình bóng, là mô phỏng của 
thế giới ý niệm, nhưng không còn liên hệ với thế 
giới ý niệm nữa. Như vậy ý niệm có tính siêu việt 
(transzendent ). Ông diễn tả tương quan này bằng 
một chuyện ẩn dụ về người tù ở trong hang động, 
họ không bao giờ nhận được sự chân thật, mà chỉ 
nhìn thấy những hình bóng phản chiếu trên vách 
hang động . 
     Aristoles ( 384- 322 tr. CN ) theo con đường 
triết lý duy thực tại, thay vì chú trọng đến yếu tính 
như ở Platon thì chú ý đến bản thể, cho nên thế 
giới sự vật ở thực tại luận của ông có tính cách tự 
nội ( immanent ). Nhưng bản thể của Aristoles 
cuối cùng cũng không khác gì  ý niệm của Platon, 
cũng im lìm bất biến để phân biệt, coi thường 
những gì biến động gọi là tùy thể phải qui chiếu 
vào bản thể. Aristoles đã cường điệu vai trò của 
luận lý đến nỗi ông quan niệm chân lý là sự trùng 
hợp giữa sự vật và lý trí . Thực ra sự phân biệt về 
hai thế giới: thế giới của tinh thần, của thực tại tự 
nội, thường hằng, vô thời tính và thế giới sự vật 
đặc thù, tùy thể của giác quan, hữu hạn, vô 
thường ở Platon và Aristoles đã bắt nguồn từ lý 
thuyết về hữu thể của Parmenides ( 540- 470 tr. 
CN ), trong đó cũng đã phân biệt hai con đường: 
con đường chân lý và con đường thường kiến. Sự 
liên kết này đã đánh bại hoàn toàn  ý tưởng biến 
dịch của Heraklit, quyết định vận mệnh con 
đường triết lý phương Tây. Tư tưởng không còn 
là tư tưởng uyên nguyên phát xuất từ trực giác 
tâm linh sống động, mà dẫn xuất từ những định 
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đề của luận lý. Như vậy là luận lý ( Logik ) đã 
thay thế cho nguyên ngôn ( Logos ). Chân lý 
không còn là sự ẩn hiện sinh động nữa, mà chỉ 
còn có một chiều hiển hiện qua cái nhìn của lý trí 
một cách bất động, vắng bóng phần tiềm thức u 
linh, uyển chuyển. Từ ngữ “ Phusis ” được các 
nhà vũ trụ luận xưa chỉ cái gì nguyên sơ, nền 
tảng, trường tồn, sinh trưởng linh động sau cũng 
bị hiểu sai là thế giới vật lý với chữ Physik. Hữu 
thể được hiểu như là vật thể, cho dầu là vật thể tối 
hậu đi nữa cũng vẫn là vật thể. Như vậy, về 
phương diện tri thức thì sự vật qui định chủ tri. 
     Mãi về sau Descartes ( 1596- 1650 ) mới khám 
phá vai trò của chủ tri và để lại câu nói thời danh: 
 “ Tôi suy tư, vậy tôi hiện hữu ”. Nhưng rất 
tiếc, ông vẫn suy tư theo đường lối biểu tượng. 
Biểu tượng là hình ảnh của vật thể, đối lập với 
chủ tri, nên cũng là đối tượng. Giữa chủ tri và đối 
tượng không có chi liên hệ với nhau, trở thành nhị 
nguyên cùng cực, hữu thể cũng vẫn được quan 
niệm như là vật thể. 
     Kant ( 1724- 1804 ) làm cuộc cách mạng kiểu 
Copernic, nghĩa là nếu Copernic đưa mặt trời vào 
đúng vị trí của nó trong thái dương hệ, bảo trái 
đất phải xoay chung quanh mặt trời thì nay ông 
cũng đưa con người vào đúng trọng tâm của hệ 
thống tri thức, bắt sự vật phải qui chiếu về với 
chủ tri là con người.  Kant đã khám phá ra một 
khả năng khác với lý trí là trí tưởng tượng tiên 
nghiệm (transzendentale Imagination ). Cơ năng 
này có vai trò gần giống với tâm linh, có gốc cảm 
tính cũng là thời tính. Như vậy Kant đã nổ lực 
vượt qua lý trí ở giai đoạn trước chỉ biết có không 
gian, ông bắt đầu đem lại thời gian cho chủ tri. 
Nếu biết khai triển trí tưởng tượng tiên nghiệm 
đến kỳ cùng thì có thể phá vỡ ngã chủ tri duy lý 
để khai quang ra thời tính. Thời gian căn cứ trên 
trí tưởng tượng tiên nghiệm không còn là những 
khoảnh khắc riêng biệt, không còn bị trói buộc 
vào đoạn nào của dĩ vãng, hiện tại, tương lai, 
nhưng như những loạt hiện giờ liên tục, tạo điều 
kiện khai quang ra Tính thể.   Nhưng tiếc thay, 
Kant  không dám mạo hiểm tiến xa hơn nữa với 
trí tưởng tượng tiên nghiệm, mà  sau cùng lại 
quay về với truyền thống suy tư cũ, bỏ mất cơ hội 

vượt qua ý hệ để vào tâm linh. 
    Sigmund Freud ( 1856-1939 ) không phải là 
người đầu tiên nói đến vô thức, mà trước đó cũng 
đã có những triết gia như Leibniz, Hartmann nhận 
thấy trong đời sống tâm lý của con người, có 
những sự kiện tuy đồng bản chất với những sự 
kiện ý thức, nhưng lại không được ý thức. Freud 
đã trình bày có hệ thống sự hình thành của vô 
thức và cho thấy tính cách quan trọng của thành 
phần này trong đời sống tâm linh của con người. 
     Nếu Freud chú trọng nghiên cứu vô thức thuộc 
phạm vi cá nhân với những vết tích của những biến 
cố mà chủ thể đã cho vào quên lãng và những dục 
vọng đã bị bản ngã dồn nén,  thì Jung (1875- 1961) 
lại khám phá ra hình thái vô thức khác nữa là vô 
thức tập thể có liên hệ đến những hình ảnh rất xa 
xôi như những chủ đề của huyền thoại nhân loại, 
mà không hề có liên hệ trực tiếp với đời sống quá 
khứ của đương sự. Như vậy trái ngược với nguyên 
lý đồng nhất của luận lý hình thức với ba nguyên lý 
phụ thuộc là cấm mâu thuẫn, triệt tam và căn do, 
Jung đưa ra nguyên lý đồng bộ phi căn do. Lý 
thuyết này đi song hành với lý thuyết tương  đối, vi 
thể, lượng tử, thuyết bất định trong khoa học nên 
rất có ý nghĩa cho sự chuyển hóa tâm thức của con 
người thời đại sang lảnh vực tâm linh.  
     J.P.Sartre ( 1905- 1980 ) phê bình tâm lý học 
của Freud là không có liên quan mạch lạc, làm thế 
nào một người có ý thức, tức ngã ý thức, có thể 
kiểm soát và nhận thức được những ước muốn vô 
thức. Như vậy, nhà triết học hiện sinh vô thần này 
do sức mạnh của duy lý từ hàng ngàn năm chồng 
chất đã dứt khoát phủ nhận vai trò của vô thức, 
mà đã từ chối con đường tâm linh thì khộng thể 
nào, cũng không bao giờ thấy được ngôi thái thất 
ở chính ngay nơi lòng mình, cho nên đưa đến tâm 
trạng “ buồn nôn ” là lẽ dĩ nhiên. Rồi ở Albert 
Camus ( 1913- 1960 ) với tâm trạng “phi lý ”,” 
phản kháng ” , “ xa lạ “, “ không nhà ” cũng 
không ngoài cái lẽ đó. Hiện sinh nói rằng, do ý 
thức  cuộc sống ù lì, buồn nôn, phi lý, không đáng 
sống, cho nên cần phải  vượt thoát nó bằng cách 
vươn lên để trở thành chủ thể độc đáo có nhân vị, 
tự do. Tuy nhiên, trong thưc tế nếu từ khước con 
đường tâm linh với  phương pháp thể nghiệm 
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bằng cả tâm thân toàn diện theo tinh thần lưỡng 
hợp thì không bao giờ được toại nguyện, chẳng 
bao giờ  vào được ngôi nhà thái thất, mà Việt 
Nho nói là “nhập ư thất” 
 Chưa  “nhập ư thất” thì chưa có Minh triết. 
Chưa thoát khỏi tình trạng vong thân thì chưa có 
chân hạnh phúc. 
     Con đường luận lý kể từ Aristoles với nguyên 
lý đồng nhất đưa tới nhị nguyên luận, chọn mặt 
này, bỏ mặt kia là nguyên nhân che khuất ánh 
sáng Minh triết, là thứ ánh sáng chỉ tỏa ra từ sự 
hôn phối của tính lưỡng nghi ở thế giới hiện 
tượng, sự vật và ở ngay tại tâm của con người.   
     Đó là con đường tĩnh chỉ với danh lý, ý niệm im 
lìm, cho nên thiếu ánh sáng Minh Triết, thế thì con 
đường biện chứng thì ra sao? 
     Heraklit còn để lại nhiều câu danh tiếng, lóng lánh 
ánh sáng Minh triết trong những tản văn của ông có 
tính cách nền tảng cho biện chứng pháp, nhưng đã bị 
Parmenides và những người sau này đẩy vào quên 
lãng. Ví dụ câu : “ Họ không biết cái bất hòa điệu hòa 
điệu với chính mình như thế nào. Hòa điệu của những 
giằng co đối lập không khác gì hòa âm của cây cung 
và cây đàn”. (Sie verstehen nicht, wie es zwieträchtig 
doch miteinander übereinstimmt. Es ist gegenstrebige 
Fügung wie von Bogen und Leier ) 
     Phải chờ đến hai mươi ba thế kỷ sau, Hegel 
(1770- 1831 ) mới đem biện chứng thay thế cho 
luận lý với danh lý, ý niệm tĩnh chỉ, một chiều 
càng ngày càng tỏ ra bất lực, không có khả năng 
diễn tả thế giới sự vật cũng như con người vốn 
sinh động, hàm chứa đầy mâu thuẫn nội tại, cho 
nên đưa đến tình trạng vong thân ( Entfremdung: 
nghĩa là sự xa lạ với chính mình ) Ông quan niệm 
thế giới (sinh động ) là một quá trình ( Prozeß ). 
Quá trình đó thẩm thấu các yếu tố mâu thuẫn nội 
tại với nhau, được chia ra làm ba nhịp: chính đề 
(Thesis ), phản đề ( Antithesis ) và tổng đề 
(Synthesis ). Tổng đề này lại là khởi điểm 
(Ausgangspunkt )cho quá trình tiếp theo và tổng đề 
sau rốt ở tận cùng lịch sử sẽ là tinh thần tuyệt đối 
(der absolute Geist).  
     Theo Hegel thì  thế giới là sự khai triển của 
tinh thần qua ba giai đoạn:  
     Ở giai đoạn thứ nhất, tinh thần ở trạng thái tự tại 

(An-sich-Sein). Với biện chứng pháp, ông bắt đầu với 
khái niệm hữu thuấn túy hay Tính thể (Sein) xem như 
chính đế. Rồi khái niệm này sinh ra khái niệm đối 
nghịch lại là vô (Nichts) xem như phản đề, và sau 
cùng đi đến tổng hợp cho ra khái niệm sinh thành 
(Werden). 
     Ở giai đoạn thứ hai, tinh thần ở trạng thái tồn tại 
khác ( Andersein ) và ý niệm cứ thế tiếp tục khai 
triển không ngừng để hướng vào một mục tiêu 
     Cuối cùng ở giai đoạn thứ ba, tinh thần trở về với 
chính mình, ở trạng thái tự tại cho chính mình (An-
und-für-sich-Sein), đó là tinh thần tự biết mình ( sich 
wissender Geist ). 
     Xét cho kỹ, tinh thần của Hegel cũng chỉ là ý 
niệm trừu tượng của duy lý, chưa thực sự thấm 
nhập vào tận tâm linh con người, cho nên thiếu sự 
thông hội giữa hai đối cực hữu và vô. Trong xã 
hội, giữa hai hạn từ cá nhân và nhà nước, ông chủ 
trương hy sinh cá nhân là con người thật sự cho 
nhà nước pháp quyền. Như  vậy cũng không khác 
gì duy lý một chiều, không có quân bình thì 
không đạt Minh triết. 
     Karl Marx ( 1818- 1883 ) đảo ngược quan 
điểm duy tâm của Hegel bằng quan điểm duy vật: 
lịch sử là một quá trình vật chất, đó là lịch sử của 
những quan hệ sản xuất và hậu quả của nó. Nếu ở 
Hegel khởi điểm của quá trình khai triển biện 
chứng là ý niệm thì ở Marx là thực tế vật chất và 
ngay những  hiện tượng tinh thần cũng do vật 
chất qui định. 
     Theo Marx, Hữu thể con người trước hết là 
Hữu thể xã hội ( gesellschaftliches Sein ), Hành 
thể xã hội ( gesellschaftliche Praxis ). Con người 
cá nhân với cá tính độc đáo bị phủ nhận, phải tan 
biến vào xã hội, do đó con người bị tước mất 
chiều kích tâm linh là chiều kích giúp con người 
đạt thân. Mặt khác, biện chứng pháp duy vật cũng 
chẳng có tổng hợp thâu hóa sáng tạo gì cả, mà chỉ 
chú trọng đến Hủy thể ( Negation ), cho nên 
không có Minh triết.Nếu phân tách lý thuyết đấu 
tranh giai cấp thì sẽ thấy rõ. 
     Trên đây là vài nét tiêu biểu của con đường tư 
tưởng phương Tây có ảnh hưởng đến văn hóa nhân 
loại nói chung và đối với văn hóa Việt Nam hiện nay. 
Trên con đường đó, Nietzsche là người đầu tiên đã 
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nhận định qua tác phẩm “ Sự khai sinh ra bi kịch “ 
(Die Geburt der  Tragödie) rằng Sokrates đã tiêu diệt 
ý thức huyền thoại bằng con đường lý trí. 
     Thực ra Sokrates  là người đã đi tiên phong và 
có công sáng tạo ra phương pháp suy tư mới để 
giúp đưa con người vượt thoát giai đoạn bái vật, 
nhưng vì sự đả phá thầnthoại quá triệt để nên  ý 
thức mới bị ứ trệ nơi ý hệ, khó vươn cao hơn đến  
giai đoạn tâm linh, là cơ năng có khả năng khai 
mở Tính thể con người, giúp con người Tiểu ngã 
thăng hoa thành  con người Đại ngã có chiều kích 
vũ trụ vô biên. 
     Theo như sách “Đâu là căn nguyên tư tưởng? 
hay con đường triết lý từ Kant đến Heidegger “ 
của Lê Tôn Nghiêm thì  Heidegger ( 1889- 1976 ) 
dựa trên tinh thần cuộc cách mạng kiểu Copernic 
của Kant đã khám phá ra những tương quan tiên 
nghiệm (transzendental ) giữa chủ tri theo nghĩa 
Tại thể ( Dasein ) với Tính thể ( Sein ), khác hẳn 
với Siêu hình học cổ điển chủ trương nhìn Hữu 
thể của vạn vật bằng biểu tượng thành ra vật thể, 
nghĩa là Hữu thể đã xuất hiện với lý trí con người 
theo tính cách thường hằng như một Hữu thể 
thuộc lý trí. Với trí tưởng tượng tiên nghiệm, con 
người không còn được xem là chủ thể như bản thể 
suy tư hay ngã tiên nghiệm nữa, mà là Tại thể, 
một Hữu thể xuất hiện ra với Hữu thể của vạn vật 
trong tư thế khai mở chứ không bị đóng kín trong 
thế cô lập. Như vậy, tư thế hiện hữu của Tại thể 
phải là một tác động như một quá trình, và chính 
quá trình tác động ấy được khai mở trong sự hiện 
diện của chính nó, chứ không như lối tư tưởng 
biểu tượng. 
     Bên cạnh ý niệm Tại thể, Heidegger còn có ý 
niệm Xuất tính thể ( Transzendenz ) độc đáo được 
khai triển từ ý niệm tiên nghiệm (Transzendental ) 
của Kant. Như vậy Xuất tính thể là gì? 
   “ Thực ra kỳ cùng, Xuất tính thể chỉ là tư thế 
xuất thể của Tại thể một cách tự do để do đó Tính 
thể của vật thể mới xuất hiện y như là.” (Đâu là 
căn nguyên tư tưởng- Lê Tôn Nghiêm, tr. 214 ) 
     Xuất tính thể là hiện tượng luận về chủ tri, nó 
đem lại khả tính cho tương quan giữa chủ tri và 
đối tượng.” Như thế sự tương nhập giữa hai bên 
không còn được gọi là tri thức hay chân lý xét 

như sự trùng hợp giữa trí khôn và sự vật hay 
ngược lại nữa, mà phải gọi là Xuất tính thể hay 
tri thức Tính thể căn nguyên cho mọi Hữu thể 
học, do đó cũng là căn nguyên Siêu hình học tổng 
quát” ( L.T.N, tr. 314 )  
 Heidegger  nhấn mạnh chữ “căn nguyên tính“ 
(Ursprünglichkeit) trong việc tìm về căn nguyên 
cho Siêu hình học,vì đây là công việc lặn lội về  
tận cội nguồn, nơi phát sinh ra mọi quan năng tri 
thức của con người. Tìm về căn nguyên không 
phải chỉ tiếp tục khai triển trí tưởng tượng tiên 
nghiệm do Kant bỏ dang dở, mà còn có ý nghĩa 
tối hậu là khai quang ra thời gian trong trí tưởng 
tượng tiên nghiệm và đặt thời gian là căn nguyên 
cho trí tưởng tượng tiên nghiệm nữa. Heidegger 
quan niệm, thời tính (Zeitlichkeit ) nằm ngay giữa 
lòng của chủ tri Tại Thể, nó chính là sự hiện diện 
và là tác động nên ý nghĩa Hữu thể của vạn vật. 
     Đến đây, có thể nói rằng dường như đã ló dạng 
một thông lộ khả dĩ nối liền tư tưởng Tây với 
Đông phương, cùng  hướng đến quê hương Minh 
triết, chứ còn theo như truyền thống triết học Tây 
phương từ trước thì Hữu thể học được hiểu là 
môn học nghiên cứu về Hữu thể  sự vật xét như 
một hiện diện thường hằng, do đó Hữu thể trở 
thành vật thể cho tư tưởng biểu tượng. Hậu quả là 
con người chạy theo sự vật đối tượng bên ngoài 
 (trục vật) mà quên lý tính nằm ngay trong chính 
nội tâm  của mình là một Tại thể, chỗ phát 
nguyên mọi ý nghĩa Hữu thể. Mặt khác, Nhị 
nguyên thuyết  với nguyên lý đồng nhất đã phân 
đôi và đối lập giữa vật giới và lý giới, giữa thể 
xác và linh hồn, giữa hữu và vô... Nói chung thì triết 
học duy lý Tây phương chấp hữu, phủ nhận vô, mà 
ngay từ Parmenides   ( ca.540- 470 tr.CN ) đã có câu 
nói để xác định sự chọn lựa dứt khoát như sau: “ 
Người ta phải luôn luôn suy nghĩ và nói rằng chỉ có 
các vật thể có, đó là Hữu thể; còn Vô thể thì trái lại 
không có.” (Man muß immer denken und sagen, daß 
nur Seiendes ist, es ist nämlich Sein; ein Nichts 
dagegen ist nicht./ Geschichte der Philosophie của 
J.Hirschberger tr. 31). 

(còn tiếp) 
NGUYỄN VĂN NHIỆM 

(Germany)
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I have a dream ! 
Tôi có một giấc mơ, 
đến một ngày 
trên thế gian  
sẽ không còn 
cộng sản. 
  
Khi ấy, người nông dân quê tôi 
sẽ không còn lam lũ ngoài đồng nắng 
chang chang  
ướt đầm áo giọt mồ hôi 
bão tố gió mưa 
đơn côi 
trên đồng quạnh vắng 
cho lúa được vàng bông 
trĩu hạt ! 
Nhưng,  
phải cống nạp nuôi chính quyền độc tài cộng sản 
hơn (một) nửa mất rồi, 
Còn đâu ! 
  
Khi ấy, người trí thức nước tôi 
sẽ tự nhiên cất lên lời chân thật 
Vì chiếc còng số 8 
và điều luật số 88 
đã bị đánh bật  
ra khỏi tư tưởng 
cùng với nó là điều luật số 79, 87, 
và 258 … 
quái dị đến thiên tài ! 
là đặc sản của nước chúng tôi 
và những nước anh em xã hội chủ nghĩa khác 
Hỡi ôi ! 
Anh em ư ? 
Liên minh ma quỷ thì đúng hơn ! 

To Father Vu Khoi Phung and 
Thai Ha Parish, Hanoi, Vietnam 

 
I have a dream! 
I dream  
of a day 
when there is no longer 
Communism 
in this world. 
 
Come that day, the Viet farmer  
will no longer have to labor inten- 
   sively in the sun-burnt fields 
his shirt soaked with sweat 
under the wind and storms 
a lonely figure 
on a deserted field 
so as to bring out golden ears 
filled with grains! 
Still 
he had to pay in tribute to the tyrannic communist 
regime over half of his product, 
what’s left for him? 
 
Come that day, the Viet intellectual 
will freely speak his truthful words 
For the number 8 handcuffs 
and Article 88 
will have been knocked out 
of people’s mind 
together with Articles 79, 87, and  
   258… 
those weird articles—to the point of genius! 
that only my country can produce 
besides the other socialist countries 
Alas! 
Brotherly countries they are called! 
It’s more like a mafia-like alliance 
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sánh bước cùng nhau 
chiếm đoạt âm ti 
cho riêng mình, 
mãi  mãi ! 
  
Khi ấy, văn  nhân và nghệ sỹ nước tôi 
sẽ tuôn tràn cảm xúc nghĩ suy 
mà không phải 
tụt nó xuống (người ta vẫn thường hay nói “Tụt cả 
cảm xúc !”) 
dấu nó đi, 
treo nó lên, 
túm nó lại, 
hoặc đơn giản hơn  
là 
lờ nó đi. 
Coi như  mình chẳng có cảm xúc nghĩ suy gì 
chân thật cả ! 
và khi ấy, 
nền thi ca nghệ thuật  
ở xứ sở tôi 
sẽ trỗi dậy 
dẫu phải làm lại từ đầu. 
Nhưng  
một bước chân thôi 
trên con đường chân thật (nếu bạn cả gan dám 
bước vào) 
cũng đã ngất ngây rồi ! 
Thật đấy ! 
Thử mà coi ! 
  
Khi cộng sản không còn bóng dáng 
trên quê hương tôi 
thì người luật sư 
sẽ thật sự  
là trái tim của nền dân chủ ! 
Hùng biện, diễn thuyết 
tranh luận, bào chữa 
mà không sợ 
bị tống vào tù 
chỉ vì không chịu 
xuẩn ngu 
ca ngợi băng đảng cộng sản quang vinh  
muôn năm ? ! ? ! 
và một cái xác ướp điêu toe (làm bằng composite) 

that together marched forward 
to take over Hell 
for their own purposes 
and forever! 
 
Come that day, the Viet men of  letters and artists 
will let their emotions overflow 
without having to 
flush them out (as the expression  
   went, “Flushed down my emotions” 
hide them, 
hang them, 
tie them in a bunch, 
or simply 
just to 
ignore them, 
as if there is no true emotion  
or no thought! 
Come that day, 
the literature and arts  
of my country 
will spring up 
even if from the very start. 
But 
one step is enough 
friend, if you are daring enough, one  
   step on the road of truth 
is enough to inebriate us! 
It’s true! 
Why don’t you try it? 
 
When no shadow of a communist 
is left in my homeland 
then an attorney 
will truly 
be the heart of Democracy! 
Eloquent, giving speeches 
arguing and pleading 
without fear 
of being thrown in jail 
simply for refusing 
to—dumbly— 
sing the immortal praises to the  
   glorious communist mafia! 
and praise a fictitious mummy (made 
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là vĩ đại, 
là chân lý duy nhất 
của trần gian. 
  
Khi ấy, 
sẽ không còn những gian nan 
của người công nhân lao động lầm than 
với đồng lương rẻ mạt 
như không thể nào rẻ hơn được nữa ! 
  
Và sẽ không còn những khổ nạn 
mà giới tu sĩ chân chính phải gánh chịu 
vì thường xuyên mắc phải 
cái tật 
trót dại ? ! ? ! 
cứ đòi tự do tôn giáo và tín ngưỡng 
lại còn tơ tưởng ! ? ! ?  
đòi thêm  
những tài sản bị chiếm đoạt bất công  
để thờ phượng  
Đức Chúa trời, là Ông Trời, là Thượng đế 
là Đấng Tạo hóa  
của chúng ta 
và hỡi ôi, 
cũng là của người cộng sản nữa !  
Vì Người là đấng ban sự sống  
của muôn loài ! 
  
Vậy thì, những người cộng sản hỡi, 
nếu các người vẫn còn sống 
thì chắc chắn điều đó 
phải có ý nghĩa rồi ! (Tôi vẫn biết thế mà.) 
Đó là 
để cho những người có lương tri  
và chút quả cảm còn sót lại, 
chút tự trọng còn rơi rớt lại, 
chút danh dự 
bỗng dưng được tìm thấy 
sau một thời gian bị thất lạc (khá lâu!) 
“lên án mạnh mẽ” 
và 
“kịch liệt phản đối” 
chế độ độc tài cộng sản 
tàn ác dã man, 
thâm độc mọi rợ, 

 up of composite parts) as a great man 
the only Truth 
of mankind. 
 
Come that day, 
the multifarious troubles 
of the much suffering Viet workers 
will be gone, who are paid a pittance 
that cannot be any cheaper! 
 
Gone also are the miseries 
of the truly religious leaders who 
   have long caught the dumb, 
bad habit, 
one that is perennial with them, 
of asking for freedom of religion 
or even dared think of it! 
They even went so far 
as to ask for the return of illegally 
   church property so they can worship God,  
Mr. Heaven,  
the  Supreme Deity 
The Creator himself 
of all of us 
and, yes, 
of even the communists! 
For He is the Giver of Life to all creatures! 
 
Listen then, o you communists, 
if you are still alive 
then surely this must mean something! (This I 
have always known.) 
That must be 
so that if you have a remnant of conscience  
and courage,  
only a remnant of self-respect,  
of honor 
 that suddenly may be found after you have lost 
them (for quite a  while), 
 it’s for you “to strongly condemn”  
and 
“vigorously protest” 
the tyrannic and barbarous, 
the vicious and savage, 
communist regime, 
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ngu dốt vượt trội, 
xa xỉ bậc nhất, 
hoang tưởng cực độ, 
NÓI DỐI THÀNH THẦN ! 
..v…v…và…v…v ! 
  
Khi ấy, 
mọi người sẽ lại tìm thấy 
Ý nghĩa của cuộc đời mình 
là 
Phải sống cho nhau 
và biết hy sinh vì đồng loại, 
là người anh em của mình 
do Đấng Tạo hóa  
hằng ban, 
Yêu thương ! 
  
Tôi có một giấc mơ 
chưa chắc đã thành sự thật 
trong đời mình, 
và tôi dám nói ra /tiết lộ /chia sẻ /tâm sự  
kêu gào thảm thiết 
một cách mạnh mẽ và công khai 
cho mọi người cùng biết 
rằng: 
Tôi không câm, 
Có tai không điếc, 
Có mắt chẳng mù, 
và một trái tim (chẳng may) vẫn còn  rung cảm 
một lương tâm không bị sún 
vì chưa gãy hết răng 
(nó cắn rứt tôi mỗi ngày ! 
Có Chúa chứng giám cho tôi điều ấy!) 
cái đầu vẫn còn biết suy nghĩ 
và mơ mộng 
về những điều cao siêu, 
nhưng thật ra thì đơn giản, 
là 
Tính trung thực và Lòng dũng cảm 
nền tảng đạo đức 
của con người ! 
  
Nhưng, 
Ai ? 
Sẽ tái lập và gìn giữ  

that surpasses everyone in ignorance, 
that is wasteful beyond compare 
and utopian in the extreme, 
CONGENITAL LIARS ALL! 
Etc. etc.! 
 
Come that day, 
everyone will re-find 
the meaning of one’s life 
which is 
One must live for one another 
sacrificing for one’s companions, 
brothers and sisters all, 
a gift 
from the Creator, 
the God of Love! 
 
I have a dream 
that might not become reality 
in my life 
but I still dare say it/reveal it/share it/ 
   confess it 
yelling to high heaven with might and openly so 
that everyone can know 
that: 
I am NOT dumb, 
I have ears so I’m NOT deaf, 
I have eyes so I’m NOT blind, 
and a heart (that unfortunately) still knows how to feel 
a conscience that is still whole 
not having lost all its teeth 
(as it gnaws at me every day! 
God is my witness in this!), 
a head that still knows how to think 
and dream 
about noble things, 
noble but really simple 
such as 
Truthfulness and Courage 
the fundamentals of morality 
of mankind! 
 
But 
Who 
Will restore 
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Điều này ? 
 
“Tôi,  
(oắt con tép riu Lê thị Công Nhân) 
Xin góp 
Một bàn tay.” 
  
Vậy, 
Phần còn lại 
Sẽ chờ 
Ai đây ? 
 
“Tôi,  
(oắt con tép riu Lê thị Công Nhân) 
Xin góp 
Một bàn tay.” 
  
Vậy, 
Phần còn lại 
Sẽ chờ 
Ai đây ? 
 

This? 
 
“Me 
(the Lilliputian* Le Thi Cong Nhan) 
“I will lend 
“A hand.” 
 
As for 
The rest 
Who will 
Do his part? 
 
“Me 
(the Lilliputian Le Thi Cong Nhan) 
“I will lend 
“A hand!” 
 
As for 
The rest 
Who will 
It be? 
 
Translated by NGUYỄN NGỌC BÍCH 
July 2010 
 
 Each time the public security police wanted 
to belittle me, they would call me “the Lilli-
putian, the brat, the sassy little one… daring to do 
a titanic feat.”  I do not hold it against them since 
upon reflection I was in fact still young at the 
time (27, in a miniature frame, in 2006).  

 
  
(Công an mỗi khi sỉ vả tôi thì thường gọi tôi là “Đồ oắt con, con nhãi ranh, đồ nhãi nhép, mấy cái tuổi 
ranh ..v…v…mà phạm tội tày đình”. Tôi quyết định là sẽ không coi cách công an gọi tôi như vậy là một 
tội lỗi của cá nhân họ với riêng tôi, vì xét thấy: mình cũng trẻ thật (hồi ấy, 2006,  mới 27 tuổi), thôi thì 
cứ coi mình là oắt con tép riu cho nó vui ! ? ! ? ) 
  
Người nào đó giỏi về ngoại  ngữ xin vui lòng dịch ra tiếng các nước vẫn còn nằm dưới sự cai trị của 
độc tài cộng sản, và chuyển đến họ như là một sự chia sẻ nhỏ bé của những người cùng khổ đồng cảnh 
ngộ. Xin hàm ơn rất nhiều ! 

Lê Thị Công Nhân 
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