
 

SÁU BÀ “GIẶC CÁI” 

Tôn Nữ Mặc Giao 

ầu không khí đầu tuần sáng thứ hai ngày 
hôm nay trong công ty “TKC” có vẻ khác 
thường, ngột ngạt đến khó thở. Nét mặt 

người nào người nấy chảy dài buồn thảm, đầy lo 
âu đến căng thẳng sau khi mọi người nhận được 
cái danh sách nhân viên bị lay off 12 người đợt 
đầu tiên trong tuần này vừa công bố, còn hứa 
hẹn đợt nhì vào tuần tới như một cái án treo đối 
với những người chưa bị “dính” trong danh sách 
12 người đợt đầu tiên. 
      Thời buổi kinh tế khó khăn, mất job là mất 
nhà mất cửa như chơi, mà có thể mất luôn cả vợ 
con cũng không chừng. Trong danh sách 12 
người đợt đầu tiên này đã có tên của Như Bình. 
Giá như lúc trước chắc nàng cũng buồn thảm và 
xuống tinh thần lắm! Nhưng bây giờ nàng chỉ 
im lặng thì thầm bốn chữ: “A Di Đà Phật!” rồi 
tự nhủ trong lòng, nghiệp xảy ra như thế nào thì 
nàng chịu như thế ấy. Yên lặng và chấp nhận 
cái nghiệp xảy đến cho mình thì nghiệp sẽ qua 
đi, giận dữ và vùng vẫy thì nghiệp sẽ càng nặng 
hơn. Lời nói của người chồng thấm nhuần kinh 
sách nhà Phật vẫn còn văng vẳng bên tai, cho 
nên bất cứ chuyện không tốt lành gì xảy đến cho 
nàng, nàng cũng đều cho đó là cái nghiệp cả. 
Tuy biết vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn có một 
chút áy náy và thương cảm dâng lên khi nghĩ 
đến chồng một mình đứng mũi chịu sào lo cho 
cái gia đình một vợ ba con của chàng từ bao 
nhiêu năm nay. Sau khi đứa con gái út được trên 
12 tuổi, Như Bình mới xin đi làm để đỡ tiếp cho 
chồng và để biết cái mùi bị “stress” mà chồng 
nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu năm nay. 
 Phúc, chồng của Như Bình là một engineer 
giỏi từ Việt Nam, sang Mỹ đã hơn hai mươi 
năm. Thấy chồng có công ăn việc làm vững 
chắc bao nhiêu lâu nay nên Như Bình chẳng để 
tâm, hỏi han gì mấy đến công việc của chồng. 

Mà Phúc thì ít nói, những căng thẳng, buồn 
phiền trong công việc làm ở sở chẳng bao giờ 
chàng đem theo về nhà, chỉ âm thầm chịu đựng 
một mình. Còn vui vẻ hay được tiền thưởng thì 
chàng đem về khoe với vợ con cho vui nhà vui 
cửa, Phúc là một người chồng tốt, chàng thường 
nói với bạn bè một câu mà Như Bình nhớ mãi 
không bao giờ quên: “Người ta (là vợ) bỏ cả gia 
đình cha mẹ, anh em để đi theo mình sống suốt 
cả đời, không mang niềm vui hạnh phúc đến 
cho người ta thì thôi cớ sao lại để những buồn 
phiền nó xâm lấn?” Hễ vợ con vui là chàng vui. 
Cho nên Như Bình như một con chim được 
sống trong chiếc lòng son hạnh phúc chẳng hay 
biết gì, cứ tưởng bở khi nghĩ đi làm là như 
“cưỡi ngựa xem hoa”. 
      Thời gian đầu lúc mới đi làm, Như Bình 
nhẩy không biết bao nhiêu là hãng. Chỗ nào 
buồn, “khó chịu” đối với nàng là nàng tự “quit” 
rồi đi tìm chỗ khác vui hơn để xin việc. Cho đến 
một hôm tình cờ nghe được chồng tâm sự với 
bạn bè những khó khăn, căng thẳng trong công 
việc làm ở hãng của chàng mà vì vợ con chàng 
phải chịu đựng để lo cho gia đình. Từ đó nàng 
thôi không “bay nhảy” mỗi khi gặp phải chuyện 
đụng chạm hay khó chịu trong công việc làm 
hằng ngày nữa. Và cũng từ đó nàng mới thấy 
thương chồng hơn mỗi khi bị xếp kêu lên “đì” 
những chuyện lãng xẹt không đáng một chút 
nào hết, có khi còn bị hàm oan mà không biết 
phải giải bày như thế nào. Những lần bị như 
vậy, nàng hay chạy về nhà gục vào vai chồng và 
khóc với chàng. Phúc dỗ dành và an ủi nàng, 
chàng nói làm ở đâu thì cũng vậy thôi, chỗ nào 
cũng có kẻ xấu người tốt. Mình cứ ăn ở phải thì 
rồi người ta cũng nhìn thấy, và bấy giờ chàng 
mới kể cho nàng nghe những chịu đựng của 
chàng trong công việc còn “to lớn” hơn những 
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cái mà nàng đang chịu bây giờ mà chàng có than 
một tiếng nào đâu? Cuối cùng chàng kết luận: 
      - Cuộc đời là vậy, đầy bon chen ham danh 
trục lợi, thậm chí họ có thể đạp mình xuống để đi 
lên là chuyện thường. Em vì chỉ sống trong bốn 
bức tường gia đình, ít có giao tiếp ngoài đời nên 
gặp chuyện bất bình một chút xíu thôi là em cũng 
có thể cho là ghê gớm lắm. Thôi! Nếu em chịu 
không nổi thì nghỉ đi, tìm không được việc làm 
khác thì cứ ở nhà để anh lo. Anh làm hãng này đã 
mười mấy, hai mươi năm nay rồi, ai giỏi ai dở, ai 
tốt ai xấu thì họ cũng đã biết. Cho nên những áp 
lực mà anh phải chịu đựng hầu như còn rất ít, 
một mình anh đi làm tuy có hơi chật vật nhưng 
vẫn chưa đến nỗi nào mà, phải không? 
      Nàng sụt sịt: 
      - Hồi đó con mình còn nhỏ, một đầu lương 
của anh vẫn chưa sao, nhưng bây giờ con lớn hết 
rồi. Số cầu nhiều hơn số cung nên em phải đi làm 
phụ anh chớ! Rồi nàng lau nước mắt nhoẻn cười 
nói tiếp: Thôi kệ! Để em đi làm cho biết mùi bị 
hàm oan hay ức lòng mà anh phải chịu đựng bao 
nhiêu năm nay, có như thế em mới biết  thông 
cảm và chia xẻ với anh được. Anh yên chí! Em 
tức thì em kể cho anh nghe vậy thôi chứ em 
không nhảy hãng nữa đâu, trừ khi em bị lay off. 
      Và rồi hôm nay nàng bị lay off thật. Sau khi 
thu dọn đồ đạc và từ giã bạn bè xong, Như Bình 
ôm cái thùng bìa đựng ba cái đồ vặt vãnh lững 
thững đi ra cửa. Vừa đi nàng vừa suy nghĩ giờ 
này Phúc còn đang ở trong sở làm việc đây, mà 
nàng thì không muốn gọi điện thoại một chút 
nào hết để báo cho chồng biết cái tin chẳng mấy 
gì vui này. Về nhà bây giờ thì chán chết, nhưng 
đi đâu trong khi chờ đợi chồng về thì nàng chưa 
nghĩ ra. Đến chỗ parking rồi thì Như Bình quyết 
định không về nhà vội, nàng sẽ ghé thăm tổ ấm 
của “Thất Công Chúa”. Thất Công Chúa ở đây 
không có nghĩa là nàng công chúa thứ bảy, mà 
là bảy người đàn bà sồn sồn chưa chồng, bạn 
thân với nhau đang ở chung một căn nhà. Thật 
ra họ cũng chẳng còn trinh trắng gì, kẻ chồng 
bỏ, người ly dị, đứa chết chồng, chẳng đứa nào 
có con có cái. Bây giờ họ bị lay off lần lượt từ 
mấy tháng qua, họ đang ăn tiền thất nghiệp và 
quyết định share chung với nhau một căn nhà để 

ở, vừa nhẹ tiền nhà lại vừa được tự do thoải 
mái. Tất cả họ đều là bạn thân của nàng, nhưng 
số của họ lận đận lao đao đường chồng con chứ 
không được may mắn như nàng. Họ “get 
together” với nhau cả hơn tháng nay rồi mà vì 
bận bịu nàng chưa có dịp ghé thăm họ được. 
Hôm nay bị lay off, sẳn thời gian trống trải 
Phúc chưa đi làm về nàng quyết định ghé thăm 
họ để tán dóc và luôn tiện báo tin “buồn” của 
nàng. “Oh! My God!” Như Bình kêu lên khi 
chợt thấy thật ngộ nghĩnh, một đám bạn thân 
“thị mẹt” của nàng sao bị lay off hết ráo thì xem 
ra nền kinh tế nước Mỹ thật “hết cơn bỉ cực lại 
đến hồi tối thui” chứ chẳng sáng sủa gì. 
      Như Bình cho xe chầm chậm đậu lại dưới lề 
đường trước căn nhà của “Thất Công Chúa”, 
chưa vào nhà mà nàng đã “ngửi” được cái mùi 
là lạ… Cửa ra vào không khép chặt, dăm ba cái 
túi xách và vali có tay kéo được vất ngổn ngang 
trước thềm cửa, trong nhà thì lời qua tiếng lại 
khá to tiếng. Như Bình lật đật đẩy cửa bước vào 
thì thấy mợ Diệu đang chống nạnh, mặt mày đỏ 
ké, miệng lắp bắp không thành tiếng… Con nhỏ 
này có cái tật khi giận lên thì nói không ra tiếng, 
lặp bà lặp bặp cứ như là bị cà lăm. Sáu mợ kia 
đứng tụm lại một phía, đứa dựa tường, đứa 
khoanh tay, đứa chống cầm chẳng nói năng gì, 
nhìn mặt mày đứa nào đứa nấy nặng như đeo 
chì. Mặc dù chẳng hiểu ất giáp chuyện gì nhưng 
nhìn cái không khí “chiến trường” nặc mùi “sát 
khí” đằng đằng, Như Bình xoa tay ngập ngừng 
nói một câu vô thưởng vô phạt: 
      - …Um… Hòa nhã muôn sự lành… 
      Mợ Diệu vừa lắp bắp vừa đẩy mọi người ra cửa: 
      - Lành… lành…lành cái đầu bà đó! Đi!… 
Đi đi! Đi hết đi! Tao không cần ai hết! Một lũ 
không có đầu óc… 
      Cánh cửa vô tội bị đóng sập một cách giận 
dữ theo sự giận cá chém thớt của chủ nhà, Như 
Bình nhíu mày nhìn sáu mợ “nạ giòng” như dò 
hỏi. Các mợ nhăn mặt nhún vai một cái rồi cúi 
xuống kéo vali và xách tay của mình mà chẳng 
mợ nào chịu trả lời cái nhìn của Như Bình. Giá 
như mọi lần, chắc Như Bình cũng đã nổi cáu. 
Nhưng năm nay thì khác rồi, nàng đang tập tu 
theo lời Phật dạy. Nên nàng chỉ đùa: 
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      - Ủa tao thấy mọi lần, mấy đứa tụi bây 
không có chuyện gì cũng nói tới cái miệng 
không kịp kéo da non luôn mà, bữa nay Trời đi 
vắng hay sao mà sáu đứa tụi bay im ru vậy? Tao 
hỏi mà chẳng đứa nào chịu trả lời? 
      Mợ Hoa hằn học: 
      - Tụi tao không thèm ở chung với con Diệu nữa! 
      Như Bình ngạc nhiên: 
      - Vậy rồi tụi bây đi đâu? 
      Sáu cái mỏ cong lên một lượt: 
      - Lại nhà mày chứ đi đâu? 
      Như Bình cười: 
      - Tụi bây nói thiệt hay nói chơi dzậy? 
      Mợ Khuê lên tiếng: 
      - Bộ tụi tao giống nói chơi lắm hả? 
      Như Bình giải thích: 
      - Không phải! Ý tao muốn nói là tụi bây đi 
như vậy rồi làm sao con Diệu nó trả tiền nhà 
hằng tháng? Nặng lắm đó! 
      Sáu cô nàng ngoe nguẩy: 
      - Xì!.... Kệ nó chớ! 
      Rồi các mợ tíu tít: 
      - Nhanh lên! Nhanh lên! mạnh ai nấy lái xe, 
tụi tao sẽ đến nhà mày rồi nói chuyện sau. Cứ 
đứng đây mãi con Diệu nó tưởng mình hối hận 
vì không có chỗ đi rồi làm tàng.  
      Như Bình đành phải theo bọn họ ra xe về 
nhà mình. Về đến nhà, nàng vừa mở khoá cửa 
vừa nói: 
      - Nhà tao bây giờ chỉ dư có một phòng mà 
tụi bây tới những sáu đứa thì tụi bây liệu tính 
làm sao thì tính. 
      Mợ Kim gật gù ra vẻ như bằng lòng với hiện tại: 
      - Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, cái family room 
nhà mày rộng thế kia thì tụi tao cứ la liệt ra đấy là 
qua đêm, miễn sao ông xã mày đừng có lộn xộn 
nửa đêm đi lộn chỗ là được rồi. 
      Nghe mợ Kim nói thế, năm mợ còn lại 
khoái chí cười vang. Như Bình mắng: 
      - Này! Này! Ăn nói giữ mồm giữ miệng một 
tí, ba đứa con tao còn nhỏ, tụi nó vẫn ở chung 
với bố mẹ đấy! 
      Mợ Ngân lên tiếng: 
      - Được rồi! Được rồi! Tụi tao biết chứ! 
Không có ai ở nhà tụi tao mới đùa với mày như 
vậy! Chứ có mấy đứa nhỏ ai mà nói kỳ cục vậy. 

      Rồi như chợt nhớ ra, mợ Thoa lên tiếng: 
      - Phải rồi! theo lẽ giờ này mày phải đang đi 
làm mới phải, sao hôm nay lại rảnh rang đi ta bà 
như vậy? Bị lay off rồi à? 
       Như Bình cười: 
      - Con này ăn nói bừa bãi mà đúng như… 
thầy bói, tao vừa bị lay off sáng nay thật.  
      Sáu cái miệng cùng há ra một lượt: 
      - Hả!!!? 
      Như Bình gật đầu: 
      - Cho nên “bà” sẽ ở nhà canh chừng sáu 
“con giặc cái” tụi bây, đừng hòng quyến rũ 
chồng “bà”. 
      Sáu cái miệng thở dài thườn thượt: 
 - Hơ…ơ…ơi…hơi!!…Tưởng đâu nhờ cậy 
được, nào ngờ chắc lại phải di cư sớm quá! 

Như Bình ngắt ngang: 
- Đùa bao nhiêu đó đủ rồi, để bây giờ tao chia 

chỗ định cư tạm cho tụi bây. Ba đứa trên lầu, ba 
đứa cái phòng ngoài garage, xử dụng chung một 
cái restroom dưới nhà. Phòng ngoài garage không 
có heater nhưng có cái sưởi cá nhân, mùa hè thì có 
quạt máy, đứa nào sợ lạnh thì lên lầu, tùy tụi bây 
chia nhau. Bây giờ hãy kể cho tao nghe chuyện gì 
xảy ra giữa tụi bây với con Diệu mà đến nổi phải 
xách vali ra khỏi nhà?   
      Mợ Hoa cong cớn: 
      - Mày biết không? Con nhỏ đó cà chớn lắm! 
Tụi tao quyết tẩy chay nó luôn. Đời thuở nhà ai, bạn 
bè mấy chục năm nay. Buồn vui sướng khổ gì cũng 
chia sớt, kể lể cho nhau nghe, mà bây giờ nó chưởi 
tụi tao không còn một chỗ đứng luôn. 
      Như Bình cười: 
      - Mà chuyện gì? Chuyện gì mới được chứ! 
      Xuân chen vào: 

- Thôi để tao kể từ từ, con Hoa mày nóng 
quá nói chẳng ai hiểu gì cả. Chuyện là thế này, 
từ lúc thất nghiệp không có chuyện gì làm, con 
Diệu mới đề nghị mướn một căn nhà bảy đứa ở 
chung, tiền nhà vừa rẻ lại vừa được tự do thoải 
mái khỏi phải chung đụng với chủ nhà. Thế là 
tụi tao ở chung như mày thấy rồi đó! Hôm trước 
Tết sau khi đi Las Vegas về, con Hoa không 
biết dánh bài nên nó chán, sẵn New Year của 
mình tới, nó đòi tụi tao chỉ cho nó binh xập xám 
để lần sau nó đi phục thù. Tụi tao thấy đương 
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lúc thất nghiệp rỗi rãnh không việc gì làm nên 
đồng ý chơi cho vui để chỉ con Hoa luôn. Chỉ 
riêng con Diệu nó không chịu chơi, nó nói nó 
không thích. Thế là sáu đứa tụi tao thay phiên 
nhau vừa chơi vừa chỉ con Hoa học luôn. Con 
nhỏ Hoa tay vừa chơi bài miệng vừa tía lia kiểu 
chung chung chứ chẳng có ý gì hết: 
      - “Dzái chời” kỳ này đi Las Vegas phục thù 
sẽ thắng được một số tiền lớn. Mầy biết con Diệu 
nó nói sao không? Tự nhiên cái mặt nó hầm hầm 
xổ cho một tràng: “Dzái dzái cái con khỉ khô, trời 
đất nào chứng giám? Mấy người già đầu rồi mà 
sao đầu óc thiển cận không biết suy nghĩ, sao 
không tự dùng tài của mình đi kiếm tiền mà cứ 
phải cầu khẩn van xin một cách nhảm nhí để 
mưu cầu lợi ích cho riêng mình? Có óc mà không 
biết suy nghĩ, đau bịnh thì đi nhà thương, uống 
thuốc. Cớ sao lại tin vớ tin vẩn, ai chỉ cái gì thì 
làm cái nấy, thật là ngu xuẩn”.  
      Như Bình ngạc nhiên: 
      - Ai đau bịnh? 
      Mợ Ngân giải thích: 
      - Mày không nhớ con Kim có một người bà 
con ở Việt Nam bị ung thư bác sĩ chê cho về 
nhà hồi năm ngoái sao? Con Hoa nó nghe người 
ta nói bắt con rắn lục đốt thành than giã nhuyễn 
uống chữa được ung thư nên mới mách cho 
người bà con của con Kim. Đằng nào cũng chết, 
còn nước còn tát, tại sao mình không thử? Bây 
giờ con Diệu nó nhắc lại rồi chưởi chung đó mà. 
      Mợ Khuê cũng xen vào: 
      - Con Hoa nó tức quá mới phản kháng lại: 
“Ừ đấy! Tao cứ “Dzái” bừa như vậy đấy làm gì 
tao? Trời cho thì tao hưởng, không cho thì chết 
thằng tây nào? Còn mày cũng có hơn gì tụi tao 
đâu mà bày đặt? Mày có dám nói những lúc 
cùng đường mày không cầu xin không? Đứa 
nào trước khi lên bàn mổ cầu xin cho qua khỏi 
sẽ ăn chay một tháng? Đứa nào mất job thì thầm 
khấn vái: “Xin cho con có job con ăn chay một 
tuần.” Mày không ích kỷ cầu xin cho riêng mày 
đấy sao? Chính mày mới là đứa ích kỷ, không 
biết cảm thông và không hiểu thế nào là câu còn 
nước còn tát. Tay lần chuỗi, miệng “Nam Mô” 
mà bụng đầy “sân si”. Thế là đôi bên lời qua 
tiếng lại. Con Diệu nó không nghĩ tình bạn bè 

chưởi những câu nghe nặng nề, hỗn láo nên tụi 
tao rút lui luôn. Đó! Mày thấy có tức không? 
      Như Bình tỉnh bơ trả lời: 
      - Không! 
      Sáu cái miệng nhâu nhâu: 
      - Xí! Con này đạo đức giả, tại không phải 
chuyện của mày nên mày tỉnh bơ. 
      Như Bình cắt ngang: 
      - Tụi bay bình tỉnh nghe tao nói đã, chưa gì 
đã phản đối um sùm. Thật ra tao với con Diệu 
cũng đã “đụng” rồi chứ không phải chưa đâu. 
      Thế là sáu bà “giặc cái” xúm lại tò mò: 
      - Ủa! Dzậy hả? Hồi nào dzậy? Chuyện ra sao 
kể lại cho tụi tao nghe coi? Rồi mày có tức hông? 
      Như Bình chậm rãi: 
      - Mới hồi Tết thôi! Vụ tao nhờ người tuổi 
Cọp xông đất nhà tao. Tao đọc báo nghe nói hể 
năm con nào thì tìm người tuổi con đó xông đất 
nhà mình sẽ rất tốt. Thế mà con Diệu nó đã 
không tin thì thôi, còn lên mặt thầy đời phân 
tích, dẫn chứng này nọ, cho là tao ấu trỉ “dạy” 
tao một bài học. Nó dạy tao trước đám đông để 
mọi người cùng nghe luôn.  Nó chưởi tao đại 
khái cũng nặng nề như chưởi tụi bây vậy, con 
Hoa nói đúng, con này chữ “sân” còn nặng lắm!  
      Mợ Kim cười chế diễu: 
      - Nó chơi nổi, ra cái điều ta học cao hiểu 
rộng, cấp tiến chứ không cổ lỗ sĩ như tụi mình. 
Cái thứ đồ nửa nạc nửa mở, tây không ra tây mà 
ta cũng chẳng ra ta. Rồi mày phản ứng ra sao? 
Chắc giận dữ lắm hả? 
      - Tao im lặng chứ giận gì. 
      Mọi người ngạc nhiên: 

- Sao kỳ vậy? A mà tụi tao biết rồi, chưởi 
tay đôi thì mày thua vì không lanh lẹ đối đáp 
bao giờ, nhưng cho mày về nhà suy nghĩ một 
đêm rồi hôm sau mày nói thì chẳng thua ai, 
đúng không? Nhất là cho mày bút chiến nữa thì 
thôi đối phương “đau” phải biết. Rồi mày “xử” 
nó như thế nào? 
      - Tao tiếp tục im lặng. 
      Sáu bà “giặc cái” tức giận: 
      - Mệt mày quá! chuyện ra sao thì kể đại ra 
cho rồi, úp úp mở mở sốt cả ruột. 
      Như Bình gật đầu: 

SỐ 54                                                                                                                                                    81                    



      - Đúng vậy! Tao tiếp tục im lặng, trong đám 
bạn có mặt bữa nghe nó chưởi tao chắc nghĩ tao 
sợ nó, hoặc là ngu không biết “chưởi” lại, nên 
có một vài người cười cười nói mí mí ghẹo cho 
tao mở miệng mà tao tỉnh bơ. Nói thật với tụi 
bây, không ai hiểu mình bằng chính mình, 
huống chi cái chuyện bạn bè đã không nể mặt 
nhau nói nặng nói nhẹ chỉ vì một chuyện lãng 
xẹt để tự đề cao mình lên thì bắt buộc phải đạp 
đối phương xuống rồi, và như thế ai “mất điểm” 
với ai thì để bàng quan thiên hạ nhận xét. Tại 
sao mình phải đôi co qua lại như hàng tôm cá? 
Nhất là người đó lại là bạn bè thâm giao từ hồi 
nào tới giờ, đôi co lời qua tiếng lại tao thấy mất 
tư cách quá! Cái gì tao không tin, không thích 
thì tao im lặng hoặc lờ đi, ai nói tao ngu, tao dại 
cũng được, cứ gì cứ phải show off mình ra? Âu 
đây cũng là một bài học cho tao rút kinh 
nghiệm, mà kỳ lắm tụi bây biết không? Cứ hể 
mỗi lần tao bắt đầu tin và khen một người nào 
đó, có thể coi như bạn tâm giao được là y như 
rằng thế nào người đó cũng bị “té khen”. Hình 
như cái số tao không thể có được một người bạn 
thân. Từ nhỏ tao đã không có bạn thân, bây giờ 
mới thân được với tụi bây, một đứa rớt đài rồi, 
không biết chừng nào thì tới đứa khác “dở 
chứng” đây! 
      Sáu bà “giặc cái” lớn giọng: 
      - Tụi tao không chịu, con Diệu đối với bạn 
bè như vậy là “no good”, sao mày còn binh? 
Thôi sẳn đây tụi tao nói luôn cho mày biết, cách 
đây hơn một năm nó đã chưởi tụi tao một lần rồi, 
chưởi nặng lắm! Cho nên tụi tao mới tẩy chay nó, 
mà rồi vì vợ chồng mày cho nên tụi tao mới chịu 
tha thứ chơi lại với nó mày nhớ không? 
      Như Bình gật đầu, mợ Khuê “bổ túc”: 
      - Con này sanh ra là để chưởi bạn bè, không 
tốt! Nó chưởi tụi tao lần này là lần thứ hai rồi. 
Bây giờ đụng thêm mày nữa để xem mày có còn 
binh nó nữa không? 
      Mọi người im lặng, một lát Như Bình lên tiếng: 
      - Tao xin lỗi tụi bây là tại vì hồi năm ngoái 
tao không biết có chuyện nó chưởi tụi bây, cho 
nên tao mới “xía” vô. Mà thôi! Chuyện năm 
ngoái cũ rồi cho qua đi! Bây giờ là chuyện nó với 
tụi bây và cũng có dính tới tao, tức là chuyện 

chung. Để tụi bây khỏi ức lòng, tao không xen 
vào nữa, tao chỉ nói ý riêng chuyện của tao thôi! 
Tụi bây chịu không? 
      Sáu bà “giặc cái” suy nghĩ một lát rồi mợ 
Kim đại diện gật đầu: 
     - Cứ nói nghe thử, nếu có lý thì còn tạm chấp nhận 
được. Không có lý thì tụi tao tẩy chay mày luôn. 
      Như Bình thao thao: 
      - Thật ra vấn đề niềm tin và tín ngưỡng là 
một vấn đề hết sức tế nhị, tao không binh con 
Diệu nhưng cũng không dám nói là không giận 
sợ tụi bây không tin. Nhưng vấn đề có hơi khác 
một chút là như thế này, nếu nó chưởi tao hồi 
năm ngoái như tụi bây vậy chắc tao có giận thật 
đấy! Ngặt nổi chuyện nó chưởi tao lại nhằm lúc 
tao vừa xem xong một cuốn phim Việt Nam có 
dính ít nhiều vào vấn đề Phật Giáo. Một ngôi 
chùa ở vùng Cao Nguyên, cổng chùa lúc nào 
cũng rộng mở để đón nhận những người lầm 
đường lạc bước, chùa lúc nào cũng sẵn lòng che 
chở và hướng dẫn họ quay về đường ngay nẽo 
thẳng. Thật ra chuyện phim là chuyện phim, 
nhất là phim Việt Nam bây giờ nữa thì mình 
không biết có tin được không? Lâu lâu mới có 
một phim coi được còn thì toàn là nhảm nhí. 
Nhưng thôi! Hãy dẹp vấn đề chính trị và giá trị 
cốt chuyện qua một bên. Tao muốn nói thuần túy 
ở đây là cái cảm giác của tao khi nhìn thấy cảnh 
ngôi chùa ẩn hiện dưới sương mờ, cái u tịch của 
núi non hùng vĩ xen lẫn với tiếng chuông ngân 
dài vang dội cả một vùng đồi núi. Thấp thoáng 
mấp mô trên từng bậc đá từ chánh điện trên cao 
dẫn xuống đến phía dưới một con suối, là một 
đoàn sư nữ ôm bình bát đi hàng một đứng yên 
lặng tĩnh tâm theo từng tiếng chuông, yên lặng 
đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng suối róc rách hòa 
với tiếng gió vi vu của núi rừng thiên nhiên. Ôi! 
thật là thoát tục. 
      Nhìn thấy cảnh như vậy, tâm hồn tao bỗng 
dưng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát và lòng 
lắng xuống rất nhiều. Đột nhiên tao muốn tu hết 
sức. Mà tu là gì? Tu đối với tao không nhất thiết 
là phải cạo đầu, mặc áo nâu sòng, tay lần chuỗi 
miệng Nam Mô rồi “hành” là gõ cốc cốc, bon 
bon mà lòng không dằn được chữ “sân” là vất 
đi. Đối với tao, “tu” là sửa, là phải biết “quán” 
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việc mình làm, không để cho cái “ngã ái” nó 
bộc phát và cái “sân” nó trổi dậy. Rồi phải chịu 
khó đọc kinh sách và hành những lời Phật dậy 
để cái “tuệ” càng ngày càng được phát sáng mới 
hy vọng đầy lui được ba chữ “tham, sân, si”. 
Cho nên khi thấy con Diệu nó chưởi tao, tao 
không nghĩ đến cái khuyết điểm của nó mà chỉ 
nghĩ đến những cái ưu điểm nó đã làm mà thôi! 
Con người ta rất dễ bắt lỗi người khác nhưng 
không bao giờ nhìn thấy cái khuyết điểm của 
mình. Tao đang tự sửa mình đó tụi bây! Là 
người chẳng ai thập toàn cả, tao biết tao có cái 
khuyết điểm ăn nói không suy nghĩ dễ gây hiểu 
lầm, làm mất lòng người khác. Giận lên là mất 
khôn, nói ra một câu là mất hết những cái gì tốt 
đẹp tao đã làm từ trước đến giờ.  
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      Tụi bây cũng đâu có khác gì, mày (mợ 
Xuân) hể giận lên, đối phương mà đang thiếu nợ 
mày là mày đòi thẳng tay không thương tiếc 
khiến người ta phải xấc bất xang bang. Con Hoa 
thì hay ganh tỵ, con Ngân thì so đo, con khuê 
hay hờn mát, con Kim thì “bà Tám” (nhiều 
chuyện), con Thoa thì hay nổi cáu. Đúng 
không? Nhưng chúng ta có nhiều điểm chung 
tốt, đó là lòng thành thật với nhau, có lòng nhân 
hay giúp đỡ bạn bè và đứa nào cũng có nhiều ưu 
điểm riêng. Cuộc đời ngắn ngủi lắm! Gặp được 
nhau, chơi với nhau được để trở thành bạn bè 
cũng là một cái duyên tốt. Vậy tại sao chúng ta 
không nhìn cái tốt của nhau để mà sống? Bạn bè 
có cái gì không vừa ý thì nói 
xây dựng cho nhau nghe, rồi 
mở lòng vị tha, thông cảm thì 
mọi chuyện sẽ biến thành 
không ngay. Đó cũng là tu 
đấy! Cứ bon chen, hơn thua 
từng chút một như vậy chỉ tổ 
để cho chữ “sân” nó bộc phát 
mà thôi! Rồi ăn miếng trả 
miếng, oan oan tương báo đến 
bao giờ mới dứt đây? Chúng ta 
nên vui vẻ và tận hưởng với 
những gì mình đang có trong 
tay, hoà nhã với mọi người 
đừng để tức giận và nuôi thù 
hận trong lòng. Đó là những 

liều thuốc bổ vô giá giúp chúng ta khoẻ mạnh và 
sống lâu, còn nếu cứ để cho cái “sân” nó bộc phát 
là chúng ta đang tự uống thuốc độc đấy! Tu là 
phải sửa chứ không phải nói bằng cái miệng, đó 
là lý do tại sao tao không giận con Diệu là vậy. 
      Sáu bà “giặc cái” nghe Như Bình nói tuy 
không oke hẳn nhưng cũng không phản đối. Họ 
yên lặng một lát rồi hỏi: 
      - Vậy bây giờ mày muốn tụi tao phải làm sao? 
      Như Bình lắc đầu: 
      - Tao đâu có quyền “muốn” được, ăn thua là 
ở tụi bây chứ! Suy nghĩ đi, tìm những cái tốt để 
bỏ qua cái khuyết điểm rồi duy trì tình bạn hay 
muốn bể luôn thì tùy tụi bây đó.                                               
      Thấy không khí có vẻ ngột ngạt quá, mợ 
Kim lên tiếng đùa cho bớt căng thẳng: 
      - Vậy bây giờ con nhỏ “bà Tám” này muốn 
hỏi riêng ý mày thì mày làm sao? 
      Như Bình cũng nửa đùa nửa thật: 
      - Năm ngoái tụi bây bị con Diệu chưởi mà 
không nói ra, vợ chồng tao không hiểu chuyện 
đã lên tiếng can thiệp mà tụi bây còn bỏ qua 
được thì chuyện nó chưởi  tao nhầm nhò gì. Tao 
đã nói từ bây giờ trở đi là tao phải tập tu, nhưng 
vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn duy trì và vui 
chơi với bạn bè. Tao không né tránh, phải “xông 
pha” vào chốn “ta bà” như vậy mới trắc nghiệm 
được ba chữ “tham, sân, si”. Miệng không nói 
những lời tầm bậy để không bị “khẩu nghiệp”. 
Tâm không nghĩ những điều xấu để không bị “ý 

nghiệp”, thân tránh làm điều 
sái quấy để khỏi phải mang 
“thân nghiệp”.  Nhưng tao 
cũng nói trước, ai làm gì thì 
làm, dzui thì “bà” hiện diện, 
buồn thì bà ở nhà làm những 
chuyện bà thích. Chẳng hơi 
đâu mà buồn giận ai, lâu lâu 
nổi cơn “chọc” cho thiên hạ 
chưởi chơi để trắc nghiệm lại 
chữ “sân” trong lòng mình, thế 
thôi! Oke? 
 

Tôn Nữ Mặc Giao và Tiểu Thu 
(Thu Tao Ngộ, 10/04/2009) 

TÔN NỮ MẶC GIAO 
(California)  



TRÁI  
XUÂN 
 
Từ cõi thiên thai 
Anh thích món tươi giòn 
Đã khuấy động trái đào non Tiên nữ. 
Rủ em xuống trần gian - nếm thử 
Vị tình yêu cay đắng với thơm nồng. 
 
Anh chờ hoài cho hết lá mùa Đông. 
Cho nở rộ đóa môi hồng đưa tiễn. 
-“Anh đi trước đừng quên lời ước hẹn 
Rán chờ em - lâu lắm cũng vài hôm…” 
 
Anh vẫn mơ em có trái tươi giòn. 
Xuống trần thế anh một mình bé bỏng. 
Vẫn xông xáo suốt một thời hoa mộng. 
Cố tìm em từ góc bể đến  đầu non 
Cắn đã tê môi, chẳng gặp trái nào giòn. 
 
Ngày với tháng quay cuồng túng thiếu 
Anh không có thời gian  để hiểu. 
Vài hôm… là khoảng  bao lâu.  
Tình đang xanh, tóc đã trắng trên đầu. 
 
Hoa với trái  đã rơi vào dĩ vãng. 
Tiên nữ ơi!- lẽ nào em nín lặng 
Trong lòng anh từ ấy đến hôm nay 
Trái Xuân giòn đã chín giữa đôi tay. 
                                             

LAM  
ĐIỀN  
NGUYỄN  
THỬ 
(North Carolina) 
 

                             Tranh Vũ Ðinh Từ 

TÌNH VÀ THƠ 
 

Ầu...ơ...tôi gọi trăng lên! 
Cùng tôi gõ nhịp cho thuyền ra khơi... 

Ánh vàng tỏa khắp nơi nơi... 
Cho nàng Thơ đến cùng tôi hẹn hò. 

Mau lên kẻo lỡ chuyến đò. 
Khách tình nắn nót dây tơ sẵn rồi. 

Tái tê này khúc sương rơi... 
Bên sông cây khóc lưng trời nhạn kêu. 

Hồ xang nhịp khúc tình yêu. 
Mây trôi nước chảy dập dìu cỏ hoa... 

Cao lên khúc nhạc hoan ca. 
Hò khoan nữa kẻo trăng tà về tây! 

Thơ tình hai khách cùng say... 
Canh gà xao xác... đêm ngày giao hoan... 

Cung tơ trả nhịp tuần hoàn. 
Tình Thơ đôi lứa vẫn còn bên nhau. 

Say thơ cây cũng cúi đầu. 
Mê tình mây cũng nhạt màu gió sương 

Thôi thôi trăng phải lên đường. 
Hẹn nhau tình tự cuối phương trời hồng. 

 

THIÊN ĐỨC (Illinois) 
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LÁ THẮM ÐỀ THƠ 
 BƯU TRẠM NGÀY XƯA 

 

Tham khảo: Việt Nam Gấm Hoa của TS. Hương Giang Thái Văn Kiểm 

Bạch Cúc.NTN  
& Hải Bằng.HDB 

 
ước ta đã sớm ý thức được tính cách quan 
trọng của việc truyền đạt công thư nên bưu 
trạm dưới thời Nhà Nguyễn đã được tổ 

chức khá tốt và có những luật lệ gắt gao nhằm 
bảo đảm tính nhanh chóngvà an toàn  của hệ 
thống thông tin.   
 Trong những ngày xa xưa, có người thả lá 
làm thư trôi theo dòng nước hay thả chim cho 
bay để gửi thư, đặc biệt là tình thư.  Chuyện 
tưởng như lãng mạn và  không có thật, nhưng 
ngày nay cũng còn có người dùng kiểu “Lá 
Thắm Ðề Thơ”: bỏ thư trong một cái chai rồi 
thả trôi theo dòng nước cho trôi đi vói hy vọng 
định mệnh sẽ đưa đẩy một người tình chưa hề 
quen biết ... 
 Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều một câu 
thơ: “Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh” 
để tả lúc Kim Trọng muốn gửi thư cho Thúy 
Kiều thì thấy cửa cống đã đóng và tường thì xây 
cao khiến cho dòng nước không trôi được  vào 
trong khu nhà của Kiều mà chim cũng khó vượt 
qua được tường cao.  
 Ngày nay, người ta dùng điện thư (e-mail) 
và chỉ mất vài giây đồng hồ là tới máy khơm-
píu-tờ của người nhận.  Nếu có thiện chí học hỏi 
và được chỉ dẫn đúng mức thì chỉ cần vài giờ là 
biết sử dụng i-meo  ngay.  Nhưng phải thực tập 
nhiều lần cho quen mới thấy hứng thú.  Ða số 
người Việt cao tuổi cho biết họ cũng muốn học 
sử dụng in-tơ-nét  nhưng phần lớn con cháu 
thiếu nhẫn nại và thiếu tâm lý  trong việc chỉ 

dẫn khiến họ nản chí.  Thiết tưởng con cháu nên 
thu xếp thời gian giúp cha mẹ có thể sữ dụng in-
tơ-nét đọc báo, nghe đài, và gửi e-mail để giải 
trí cho cuộc sống vui hơn.    

*  
Những thời trước người ta gửi thư hay thông 

tin bằng cách nào? 
 Khi bưu trạm chưa được thiết lập, người ta 
gửi thư tay nghĩa là nhờ người đi mang tay tới 
người nhận.  Những người cầm thư tay thường 
là gia nhân hoặc những lái buôn đi từ nơi này, 
nơi nọ.  Ở Tây Phương, thư gửi đi được tập 
trung về một điểm thị tứ, rồi hễ ai đi đến nơi 
nào thì ghé qua điểm đó lựa thư gửi đi nơi mình 
đến để mang theo.  Người đó sẽ bỏ thư tại điểm 
thị tứ nơi họ tới, rồi dân địa phương tới điểm đó 
lấy thư về.  Từ phương cách đó, người ta thành 
lập các bưu trạm và sau này gọi là bưu điện.   
 Trong cuốn Việt Nam Gấm Hoa (VNGH), 
học giả văn hóa TS. Thái Văn Kiểm đã ghi lại 
nhiều cách thông tin của người xưa qua bài “Lá 
Thắm Ðề Thơ” nơi trang 261, VNGH.   
 

Tại sao có thành ngữ “Lá Thắm Ðề Thơ”? 
 “Lá thắm” hay là “Hồng diệp” xuất phát từ 
điển tích sau đây: 
 Đời vua Hy Tông (Nhà Đường, 618-907), 
có nàng cung nữ tuyệt sắc tên Hàn Thúy Tần 
sống cảnh lẻ loi buồn bực trong thâm cung, nên 
thường nhặt những chiếc lá đỏ (hồng diệp) rồi 
đề thơ lên trên lá, thả xuống ngòi nước: 
Nước chảy sao mà vội? 
Cung sâu suốt buổi nhàn. 
Ân cần nhờ lá thắm 
Trôi tuốt đến nhân gian. 

 N
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Nguyên văn: 
Lưu thủy hà thái cấp 
Cung trung tận nhật nhàn. 
Ân cần tạ hồng diệp. 
Hảo khứ đáo nhân gian. 
 
 Chiếc lá chở bài thơ theo dòng nước chảy 
xuôi ra ngoài vòng cấm lũy. Lúc bấy giờ có 
người môn khách của quan Tể Tướng Hàn Vinh 
tên Vưu Hựu vốn là kẻ phong lưu tài tử, thơ 
hay, chữ tốt, chỉ hiềm một nỗi vận chưa đạt nên 
đành chịu sống nhờ nơi quan Tể Tướng họ Hàn.  
Ðang thơ thẩn ngắm dòng nước chảy, Hàn bỗng 
nhìn thấy chiếc lá có bài thơ, lấy làm lạ mới vớt 
lên xem.  Cảm tình chan chứa với người gởi thơ 
lạ mặt, chàng cũng bẻ một chiếc lá, viết một bài 
thơ vào đấy, đợi dòng nước xuôi mới thả lá 
xuống cho trôi trở vào cung. 
Nghe oanh thấy liễu chạnh lòng thương 
Thương kẻ trong cung lúc đoạn trường 
Chiếc lá đề thơ trôi mặt nước 
Gởi cho ai đó nói không tường 
(Bản dịch của Phan Như Xuyên) 
 
 Người cung nữ họ Hàn thường ngồi nhìn 
dòng nước chảy, bỗng bắt được chiếc lá trở vào 
của người không quen biết, mới đem cất vào 
rương son phấn. 
 Ba năm sau, nhà vua sa thải một số cung 
nữ, trong đó có Thúy Tần.  Nàng đến ở tạm dinh 
quan Tể Tướng họ Hàn để chờ thuyền trở về 
quê cũ, bỗng gặp Vưu Hựu.  Hai người trò 
chuyện và tỏ ra ý hợp tâm đầu. Tể Tướng họ 
Hàn thấy cả hai đều xứng đôi vừa lứa nên làm 
mối thành duyên giai ngẫu. 
 Đêm tân hôn, vô tình mở rương của vợ ra, 
Hựu chợt thấy chiếc lá của mình ngày xưa.  Lấy 
làm lạ lùng, chàng cũng đem chiếc lá của mình vớt 
được cho vợ xem. Thì ra cả hai đã giữ lại hai chiếc 
lá của nhau.  Ðó đúng là duyên trời định. 
 Cổ thi có bài:  
Một đôi thi cú theo dòng nước 
Mười mấy năm qua nhớ dẫy đầy 
Mừng bấy ngày nay loan sánh phụng 

Cũng nhờ lá thắm khéo làm mai 
 Nguyên văn: 
Nhất liên giai cú tùy lưu thủy 
Thập tải ưu tư mãn tố hoài 
Kim nhật khước thành loan phượng lữ 
Phương tri hồng diệp thị lương môi 
 
 Trong "Đoạn trường tân thanh" của cụ 
Nguyễn Du, có câu: 

Thâm nghiêm kín cống, cao tường 
Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh 

 Hay: 
Dù khi lá thắm chỉ hồng 

[Nên ra thì đã tay bồng, tay mang] 
 Và: 

Nàng rằng hồng diệp xích thằng 
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha 

* 
 Vâng, trong thời đại này cũng có ít nhất một 
chuyện đăng trên báo kể: có một chàng tìm bạn 
gái bằng cách viết thư bỏ trong chai rồi thả trôi 
trên biển.  Bên bờ đại đương, một cô bắt được chai 
đó, đọc lá thư rồi liên lạc với chàng.  Hai người 
gặp nhau và trở nên vợ chồng.    

* 
 TS. Thái Văn Kiểm thường nói về Sông 
Hương, Núi Ngự mơ màng và về các cô gái 
“Huệ” đa tình bởi vì ông gốc người Huế.  Trong 
bài “Lá Thắm Ðề Thơ”, ông ghi lại: ngày trước 
ở nước ta, các bưu trạm chỉ chuyên chở công 
văn.  Còn thư cá nhân thì phải chờ có người đi 
đến địa phương đó mà nhờ đem đi.  Ông vốn là 
một nhà văn nên khi viết, ông thường lồng vào 
bài viết những câu ca dao để cho bài viết thêm 
tính văn học.  Ðây là đoạn đầu trong “Lá Thắm 
Ðề Thơ”: 

Buồn tình ơi, hỡi buồn tình 
Ai đi xứ Huế cho mình gởi thư? 

 
 Câu ca dao này nhắc lại một thời xa xưa, tổ 
chức bưu điện chỉ dành riêng cho nhà nước để vận 
tải công văn, truyền bá mệnh lệnh.  Còn thư tín 
của tư nhân thì phải chờ khi nào có ai đi đâu sẽ 
nhờ người ta đem theo, theo lối “thư gửi tay”.  
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May ra thì tới nơi tới chốn; còn rủi bị thất lạc thì 
cũng đành chịu vậy. 
 Sở dĩ cô gái xứ Ðồng Nai muồn gửi thư về 
“ngoải” là vì:  

Con chim xanh đậu nhành cây khế 
Tui thương một người ngoài Huế mới vô 

 
 Tình thương nỗi nhớ đó đã được nàng gói 
ghém trịnh trọng trong một phong thư chưa biết 
bao giờ gửi được. 
 Câu ca dao trên chắc chắn phải ra đời 
trước một câu ca dao miền Nam khác, khi người 
Pháp đã thiết lập hệ thống bưu trạm ở nước ta: 

Làm  thơ giấy trắng, em gắn con cò xanh 
Gởi nhà bưu điện, nhớ tới anh đêm ngày 

 Hay 
Cúc mọc bờ ao kêu bằng cúc thủy 
Chợ Saigòn xa, chợ Mỹ cũng xa 

Viết thơ thăm hết nội nhà 
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em 

 
 Từ khi xã hội loài người được tổ chức hẳn 
hòi, người ta sớm nghĩ tới việc liên lạc, trao đổi 
tin tức, truyền bá mệnh lệnh sao cho mau lẹ và 
hiệu quả.  Muốn được như vậy, cả một hệ thống 
bưu trạm đã được thành lập và phát triển qua 
suốt chiều dài lịch sử.  Chúng ta hãy tìm hiểu lai 
lịch ngành này tại Á Ðông nói chung và Việt 
Nam nói riêng. 
 

Bưu Trạm Thời Xưa 
 Nhân loại từ thời xa xưa khoảng 2500 năm 
Trước Tây Lịch (TTL) đã có nhu cầu liên lạc và 
đã sử dụng người, hay ngựa, hoặc ngay cả bồ 
câu và khói để chuyển thông tin.  Trong cuốn 
Chinh Phụ Ngâm có câu: 

Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt 
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây 

 
 Những tòa bưu điện trong thế kỷ cận đại 
thường có những kiến trúc cổ điển trông uy nghi 
và gợi cảm.  Chẳng hạn, tòa bưu điện Hoa Kỳ 
đầu tiên xây cất năm 1899 tại góc đường 12th 
Street và Pennsylvania Avenue và có tên là 

The Old Post Office.  Hàng năm du khách đến 
viếng thăm tòa bưu điện này khá đông.   
 Ở Á Ðông, Trung Hoa là nước có nền văn 
minh lâu đời, do đó hệ thống bưu trạm rất sớm 
xuất hiện.  Theo sưu khảo của TS. Thái Văn 
Kiểm thì các quán dịch của Tầu đã có từ thời 
Chu Thành Vương (1115 – 1091 TTL) và được 
tổ chức như sau: 
 Trên các đường đi qua thôn dã, cứ 10 dặm 
(mỗi dặm tương đương 1kílomet 25) thì đặt một 
lư; 30 dặm thì đặt một túc.  Tại mỗi túc có dựng 
một ngôi nhà bên đường có trữ lương thực và 
để khách nghỉ trọ.  Cách 50 dặm có một thị 
(chợ); thị có đặt một hậu quán (quán đợi).  
Cách quán đợi có phố; phố có yết mã đình 
(quán giữ ngựa).  Cách 60 dặm có một dịch; 
dịch có kho lương và chia làm hai: khách xá gọi 
là nghinh lữ và quán dịch gọi  là  bưu đình.  
 Ðời Nhà Tần (221- 206 TTL), cứ 10 dặm 
(12,5km) một trường đình, 5 dặm đặt một đoản 
đình.  Mỗi đình có một đình trưởng để điều 
động dân quân di bắt trộm cướp và chuyển tống 
mệnh lệnh.  Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du tiên 
sinh có nhắc tới hai chữ tràng đình: 

Ðoạn trường thay lúc phân kỳ 
Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh 

Bề ngoài mười dặm tràng đình 
Vương Ông mở tiệc tiễn hành đưa theo 

Trong văn học xưa có nhiều từ ngữ liên quan 
đến bưu tín tưởng cũng nên lưu ý như: 
Trí bưu: theo Từ Nguyên, trí là do ngựa truyền 
đi; bưu là do trạm truyền đi.  Từ trí bưu do thầy 
Mạnh Tử thuật lại lời của Ðức Khổng Tử: “Ðức 
chi lưu hành tốc ư trí bưu nhi truyền lệnh”, ý 
nghĩa là,  “Ðức tốt truyền đi nhanh hơn đặt bưu 
mà truyền lệnh”.  
 Vũ thư (thư lông): là thư tin viết trên tấm 
thẻ có gắn lông chim như là biểu hiệu của sự 
cấp báo.  Thời Nhà Hán, người ta dùng loại thẻ 
có gắn lông chim này cho binh dịch cầm tay 
chạy đi cấp báo.  Trong bài” Thu Hứng” của 
Ðỗ Phủ có câu: ‘Chinh Tây xa mã vũ thư trì’ ý 
nghĩa là ‘Xe ngựa Chinh Tây, thư cấp báo chạy 
bay rầm rập như lông chim’.  
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 Nhạn tín: Tin nhạn.  Danh từ này xuất phát 
từ điển Tô Vũ.  Nguyên là Tô Vũ, trung thần của 
Hán Vũ Ðế, sang sứ Hung Nô, bị vua xứ này là 
Thuyền Vu bắt đầy ra Bắc Hải chăn dê suốt 19 
năm trời.  Về sau Hán và Hung Nô giảng hòa, 
Hán đế sai sứ sang thăm tin tức.  Thuyền Vu nói 
dối là Tô Vũ đã chết.  May sao có Thường Huệ, 
quan nhà Hán, biết rõ Tô Vũ còn sống bèn 
mách sứ giả vào nói với Thuyền Vu rằng Hán 
Ðế đi săn ở vùng Thượng Lâm bắt được con 
nhạn, nơi chân nó thấy buộc một tờ thư viết trên 
lụa cho biết Tô Vũ còn sống.  Thuyền Vu cả sợ, 
bèn sai người đi đón Tô Vũ về trả cho Nhà Hán. 
 Trong Chinh Phụ Ngâm có nhắc đến tích này: 

Thấy nhàn ngỡ lụa thư truyền 
Mảnh sương đưa lạnh thì mền suýt may 

 Hay: 
Thấy nhàn luống tưởng thư phong 

Nghe sương luống sắm áo bông sẵn sàng 
 

 Ngư tín: Tin cá.  Cổ Nhạc Phủ có 4  câu thơ: 
Khách tòng viễn phương lai (Khách ở phương 
xa lại) 
Dị ngã song lý ngư (Cho ta hai cá chép) 
Hô nhi phanh lý ngư  (Gọi con mổ cá ra) 
Trung hữu xích tố thư (Trong có thư bọc lụa) 
 
 Lạp thư: Thư bọc sáp.  Việc này có từ thời 
Nhà Tống (960- 1278).  Truyện Lý Hiển Trung 
chép rằng: Trung sai một gia khách tên gọi Lôi 
Hoán đem bức lạp thư tới nơi hành tại, mật báo 
với vua về tin biến loạn. Cách đưa tin này về 
sau khi nào những đồn ải ở nơi hẻo lánh bị giặc 
bao vây, người ta rạch da chân người đưa thư 
để nhét bức thư bọc sáp vào rồi khâu lại, giả 
làm vết thương để quân địch khỏi nghi ngờ.  
Theo truyền ngôn ở nước ta, thời Nhà Trần 
chống quân Nguyên cũng đã dùng kế đó.   
 
 Mai dịch: danh từ này có từ thời Nhà Tống 
(Nam Bắc Triều, 420- 477).  Lục Khải từ Giang 
Nam gửi một cành mai để tặng bạn thân là Phạm 
Việt ở Lũng Ðầu cùng bốn câu thơ: 
Chiết  mai phùng dịch sứ 

Ký dữ Lũng Ðầu nhân 
Giang Nam hà sở hữu 
Liêu tặng nhất chi xuân 
Phỏng dịch: 
 Gặp người đi, ta chiết cành mai 
Gửi tới Lũng Ðầu để biếu ai 
Nếu hỏi Giang Nam quà tặng hỉ? 
Thưởng xuân chỉ có nhất chi mai  
 
 Từ đó về sau, nơi trạm điếm người ta 
thường trồng một cây mai khiến hoa mai trở 
thành một tên tốt đẹp trong ngành trạm dịch.  
Rồi gần đây bên nước ta cũng dùng hai chữ Mai 
đình để chỉ chức chánh tổng vì chánh tổng ngày 
xưa đứng đầu một trạm tiếp nhận mệnh lệnh để 
truyền đi các làng.   
 
 Phi nô: nô bộc biết bay, tức là chim bồ câu 
đưa thư.  Cách này thấy có từ đời Nhà Ðường 
(618-907).  Trương Cửu Linh, người huyện 
Khúc Giang, đỗ tấn sĩ đời Ðường Huyền Tông, 
ngày thường vẫn dùng chim cáp đưa thư đi các 
nơi và đặt tên nó là Phi Nô.  Giống chim này 
bay nhanh và rất nhớ đường nên dù đem thả ở 
nơi xa thẳm cũng vẫn nhớ lối bay về, cho nên 
các quân dinh xưa vẫn dùng nó để truyền tin. 
 Khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn (1418-
1427), ông Trần Nguyên Hãn tìm vào  giúp, có 
đem theo một đôi chim bồ câu mà ông đã dạy 
chúng biết thổi sáo và đưa thư từ lúc ông còn đi 
bán dầu.  Khi ông bị quân Minh bao vây kín ở 
Võ Ninh, ông bèn viết một lá biểu buộc vào 
chân chim rồi thả cho nó bay về doanh trại Lê 
Lợi cầu cứu và nhờ vậy đã được viện binh tới 
giải vây.  Ngành Truyền tin của Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa trước đây tôn vinh Trần Nguyên 
Hãn làm Sư Tổ ngành Truyền Tin.   
 
 Hỏa bài: Phương pháp này xuất phát từ 
thời Nhà Thanh (1644-1911).  Binh Bộ cấp phát 
cho các đốc phủ, đề lãnh các tỉnh những tấm 
bài bằng gỗ có khắc chữ “Hỏa Tốc” để gặp khi 
có việc cần kíp thì sai người cầm đi.  Các trạm 
dọc đường khi thấy hỏa bài thì phải lập tức 
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chuyển tống đi các nơi và cấp lương thực cho 
các binh phu ấy trở về. 
 

Các Chức Sắc và Trạm Dịch 
 Ở Việt Nam, dưới đời Nhà Lý, sử chép rằng: 
Ðời vua Lý Thái Tông (Mậu Thìn 1028-Giáp Ngọ 
1054), vua chia đường quan lộ ra từng cung, đặt 
nhà trạm để chạy giấy công văn. 
 Tới đời Hồ Quý Ly (1400-1407) lại mở 
đường cái quan, tức quốc lộ số 1 ngày nay, để 
làm tiện lợi việc giao thông và bưu trạm. 
 Ðến thời Nhà Nguyễn (1802-1945), vua 
Gia Long cho tổ chức ngành bưu chính chu đáo 
hơn.  Theo Khâm Ðịnh Ðại Nam Hội Ðiển Sự 
Lệ quyển 252- 253, cơ quan bưu chính thời Gia 
Long gồm các chức dịch: Chức Chế, Trí Dịch, 
Dịch Trình, Dịch Ðiếm, Dịch Trưởng, Dịch 
Phu, Dịch Thuyền, Dịch Mã.  Mỗi Ty có một 
viên chủ sự chánh lục phẩm, một viên ty vụ hàm 
chánh thất, hai viên cửu phẩm thư lại, và mười 
lăm viên vị nhậm bưu thư lại (chưa vào ngạch).  
Các viên chức kể trên lấy trong Bộ Binh. 
 Tại các tỉnh Miền Nam và Bắc, cứ cách 
nhau từ 20 dặm đến 34 dặm lại đặt một điếm 
trạm do một viên Dịch Thừa và một viên Dịch 
Mục đảm trách.  Số Dịch Phu có từ 30  đến 100 
tùy theo nhu cầu của mỗi điếm và mỗi điếm còn 
được cấp 4 con ngựa trạm để phòng khi có việc 
cấp báo.   
 Phù hiệu: mỗi điếm được cấp một tấm 
trạm bài (tấm biểng) bằng gỗ trên mặt khắc tên 
điếm, hàng dưới biên ngày giờ khi nhận được 
dịch đồng (ống trạm).  Ống trạm được phát 
chiếu theo trạm lớn hay nhỏ.  Mỗi ống có đính 
một mảnh giấy trắng để ghi chép.  Ống trạm 
sơn màu đỏ, nửa dưới khắc tên bộ, tỉnh; số hiệu 
thứ mấy thì chữ viết màu vàng.  Riêng ống trạm 
dành cho ngựa chạy thì bọc vải vàng viết chữ 
sơn đen. 
 Cờ hiệu: điếm trạm trong kinh thành được 
cấp 2 lá cờ vuông thêu chữ Kinh Trạm, hai lá 
cờ đuôi nheo thêu 4 chữ Mã Thượng Phi Ðệ, và 
6 đoản đao.  Các  trạm không nằm trong kinh 
thành thì được cấp 2 lá cờ chéo cũng thêu 4 chữ 

Mã Thượng Phi Ðệ, 2 lá cờ thêu 2 chữ Trí Ðệ, 3 
chiếc nhạc ngựa bằng đồng, 3 dao găm, 10 cây 
giáo, 5 giáo nhọn.   
Ngoài số được cấp phát, mỗi Ðiếm còn phải trữ 
lông gà trống màu gấm kết thành rẻ quạt, 
phòng khi cấp báo thì cắm bó lông gà lên đầu 
cán cờ và cho phu trạm cưỡi ngựa phi báo. 
 Hàng ngày, điếm phu trèo lên cao, trông ra 
tứ phía, thấy có phù hiệu lông gà thì điếm 
trưởng lập tức cho đóng ngựa trực sẵn.  Khi 
ngựa trạm kia phi đến thì phu trạm tiếp lấy ống 
trạm phi báo cho điếm kế.  Người phu trạm 
chạy như thế thường mất 4 ngày rưỡi từ Hà Nội 
vào Thuận Hóa, và mất 9 ngày từ Gia Ðịnh ra 
Kinh Ðô Huế.  Nếu chạy đúng hạn thi phu trạm 
được thưởng tùy theo đoạn đường xa hay gần 
chứ không có lương như binh sĩ, nhưng được 
miễn thuế thân và các tạp dịch khác.   
 Trong truyện Kiều của Nguyễn Du, Từ Hải 
thành công trở về cho quân sĩ mang kiệu chạy  
hỏa bài về đón Thúy Kiều: 

Dựng cờ, nổi trống lên đàng 
Trúc tơ nối trước, kiệu vàng theo sau 

Hỏa bài tiền lộ ruổi mau 
Nam đình nghe động trống chầu đại doanh 

 
 Phu trạm phi ngựa, hỏa bài được dắt trên 
cổ áo.  Có khi phu trạm hay lính phi ngựa còn 
phải mang theo lồng ấp than hồng đốt lông gà 
cho khói bay mù mịt để lính canh mở trước cửa 
điểm hay cửa thành cho ngựa chạy vào.  Trong 
thời Pháp thuộc tại vài nơi Miền Trung vẫn  còn 
dùng hỏa bài để tống đạt công văn khẩn cấp.   
 Thời Chúa Nguyễn Ánh đã có sáng kiến lập 
thùng thơ dân ý.  Sử Quốc Triều Chánh Biên 
Toát Yếu năm 1925 ghi: “Năm Mậu Thân thứ 9 
[1788], tháng 10: Làm thùng thư.  Ngài nghĩ 
rằng dân gian làm thư nặc danh là trút tội cho 
người, bèn đặt một thùng thư ở dưới Cửa 
Khuyết để  cho ai có việc gì oan uổng muốn kêu 
thì làm đơn bỏ vào thùng ấy.  Dụ rằng: Pháp 
luật là phép chung trong thiên hạ, không phải 
riêng một người, không nên theo lời nói vô căn 
mà bắt tội người ta.  Từ rày về sau, không kể 
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quân hay là dân, hoặc có điều oan uổng hay bị 
người ta hãm hại, thời cho biết tên, họ, quê 
quán trong đơn bỏ vô thùng thư.  Triều đình sẽ 
xét việc gian hay là ngay để thân oan khúc.  
Như còn thói quen cũ, nói bậy cho người khác 
mắc lừa, phát giác ra thì trọng trị”.   

* 
Bưu Chánh VN Thời Cận Kim 

 Song song với bộ máy đô hộ nước ta, người 
Pháp thiết lập hệ thống bưu chánh theo kiểu văn 
minh Âu Châu: họ cho người đi khảo sát địa 
hình và cho giăng dây thép truyền tín hiệu nên 
dân gian gọi ngay các trạm bưu chính bằng tên 
“nhà dây thép”.  TS. Thái Văn Kiểm ghi nơi 
trang 268: 
 Năm 1885, ông Paris, giám thị Bưu Chính, 
được nhà cầm quyền Pháp cử đi thám hiểm 
quãng  đường từ Huế vào Saigòn.  Ông đã thấy 
tận mắt hệ thống bưu trạm của ta ngày xưa và 
mô tả như sau: 
 Trạm là cái nhà vuông mà du khách có thể 
nghỉ chân và tạm trú.  Nhà lợp ngói, có hào nước 
và tường bọc, lại có chòi gác tứ phía.   
 Trạm dịch gồm có những người phu để 
khuân vác những bưu kiện nặng, để chạy bộ 
hoặc cưỡi ngựa mang công thư, những người 
giữ ngựa, những quan sát viên (guetteurs), 
những thư ký và trạm trưởng.   
 Thư ký trạm giữ một quyển sổ để ghi các 
luân phiên cho các phu trạm chạy thư.  Khi cần 
đến, viên thư ký đánh mõ làng bằng gỗ để gọi 
phu trạm tới.  Những người này phải bỏ công 
việc để đi công văn cho kịp. 
 Theo Dutreuil de Rhins  viết trong quyển Le 
Royaume D'Annam (Vương Quốc An Nam) thì 
trạm dịch hồi đó: 
 Trạm phụ trách việc chuyên chở các quan 
viên, di chuyển vật dụng của họ, quốc hiệu, và 
nhất là chuyển vận nhanh chóng những công 
hàm.  Tư nhân không được dùng trạm.  Công 
thư phải bỏ vào ống tre, niêm phong lại,  gọi là 
ống công văn, rồi mới trao cho phu trạm hoặc 
lính trạm, chạy bộ từ trạm này tới trạm khác, 
hoặc giao cho kỵ mã chạy, gọi là mã thượng. 

 Những lính trạm mang những ống công văn 
sau lưng, còn trên hông hoặc trên vai, họ đeo 
lục lạc để cho đàng xa nghe biết mà tránh sang 
bên đường.  Họ cũng mang theo một cái đoản 
đao để tự vệ và nhận dạng lúc đi đường.   Phu 
trạm chạy lúp xúp, và họ có thể chạy như thế từ 
Hà Nội vào Huế (700 cây số) trong 8 ngày.  
Nên nhớ là đường xá ngày xưa rất thô sơ, gồ 
ghề, phải qua nhiều sông ngòi.  Từ trạm này tới 
trạm kia cách nhau chừng 15 hoặc 20 cây số.  
 Theo Ðại Úy Rey (coi: Le Voyage du 
Capitaine Rey en 1819, Bulletin des Amis du 
Vieux Hue, 1920, p.27)  thì khi nghe tiếng thấy 
xa xa có tiếng lục lạc reo và lá cờ phất của 
người lính trạm, tức thì các bộ hành, võng cáng, 
xe cộ đều phải tránh sang hai bên đường; 
những người lái đò phải sẵn sàng chèo chống 
để đưa người lính trạm qua sông.  Còn như đò 
đã chèo ra nửa sông rồi cũng phải quay trở lại 
để rước người lính trạm qua cho kịp.   
 Khi tới trạm, người lính giao ống công văn 
và một cây cờ ghi ngày giờ đi và đến, cho người 
cai trạm hay đội trạm; rồi người này lại giao 
cho một người lính trạm khác nhận lãnh và tức 
tốc mang chạy qua trạm kế. 
 Ở mỗi trạm đều có một quyển sổ ghi danh 
tính những người phu trạm và cứ theo đó mà 
cắt việc.  Nếu trễ nải trên 30 phút thì phạt đòn 
roi mây.  Ban đêm phải có người cầm đuốc chạy 
theo, nhất là trong những vùng có cọp, beo.  
Không ai được cản trở, phá phách người phu 
trạm trong lúc họ thừa hành công vụ.  Nếu công 
văn hoặc người phu trạm bị hủy hoại, kẻ phạm 
tội sẽ bị xử tử vì bị xem như đã phạm tới an 
ninh quốc gia. 
 Theo Dumoutier viết trong bài “Le Facteur 
Annamite”[Lơ Phắc-tơ An-na-mít] đăng trên 
Revue Indochinoise năm 1920  thì tương truyền 
rằng  người phu trạm khi gặp cọp, họ chỉ cần 
khấn vái: “Ông Cọp, xin ông đi xa ra, tôi đang 
thừa hành công vụ.”  Tức thì cọp hiểu và lánh 
xa.  Nhưng trên đường về, khi người phu trạm 
không mang công văn nữa thì ông cọp có thể 
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rình bắt.  Tuy nhiên, người phu trạm đã sớm biết 
mà rẽ đi đường khác. 
 Theo P. Pasquier  viết trong L’Annam 
D'Autrefois  thì việc dịch trạm ngày xưa có tính 
bất khả xâm phạm, cho nên gặp lúc quốc biến, loạn 
lạc, những người phu trạm vẫn được bảo đảm  của 
đôi bên để họ làm tròn phận sự.  Vì thế, sau khi 
“ông Tây giăng dây thép” triều đình ta ghép tội 
phá hoại đường dây thép ngang với sát tử một 
người phu trạm. 

* 
Tình Thư của Chiến Binh VNCH Gửi về Hậu 

Phương 
 Trên đời nay nói chung ai cũng vui khi 
nhận được thư nhưng đa số lại làm biếng viết 
thư.  Không viết thư sao mong nhận được thư?  
Thư  tín đã trở thành một món ăn tinh thần cho 
con người thời đại nay, nhất là đối với những 
người yêu văn chương.  Cha mẹ già thường 
xuyên nhận được thư hay điện thoại của con cái 
sẽ sống lâu hơn.  Nên dù có bận bịu đên đâu, 
con cái cũng cố tạo nên thói quen viết thư 
thăm cha mẹ thì mới thực sự là có tình với cha 
mẹ.  Những người yêu ở xa nhau mà ít có thư từ 
qua lại thì rồi sớm có ngày sẽ xa nhau, ấy cũng 
vì lẽ “xa mặt, cách lòng”.   
 Thư tình có lẽ là loại thư được viết nhiều 
nhất.  Ở Pháp, Hoàng Ðế Napoléon nổi tiếng là 
người viết thư tình hay nhất.  Trong cuộc viễn 
chinh xứ Ai Cập, ông thường viết thư và sai thân 
tín phi ngựa tới tấp mang về cho người yêu 
Joséphine ở Ba-Lê.  Nhưng dường như Hoàng 
Ðế vẫn không chiếm trọn được trái tim nóng 
bỏng của Jésophine.  Tại sao?  Vâng, ấy cũng vì 
cái lẽ “xa mặt, cách lòng” và có lẽ cũng vì đối 
với Jésophine, con người Napoléon có vẻ yếu 
đuối quá khi phải quỳ xuống van xin tình yêu.  
Nên nhớ, người nữ yêu là nhìn lên, là ngưỡng 
mộ, chứ không thể nhìn xuống mà yêu.  Ðó chỉ là 
tình thương hại.        
 Trong cuộc chiến chống Cộng Sản ở Nam 
Việt Nam trước đây, những bức thư tình của 
người lính chiến viết từ chiến trường đã trở 
thành những bức tình thư đã đi vào lịch sử do 

công trình biên soạn của Trung Tâm Asia qua 
bộ DVD 58: Lá Thư Từ Chiến Trường.   Rất 
nhiều người đã rơi lệ và đã coi đi coi lại nhiều 
lần bộ DVD này bởi vì những hình ảnh cũng 
như những khúc hát của Lá Thư Từ Chiến 
Trường đã làm sống lại những kỷ niệm thân 
thương nhất về Chân Dung Của Người Lính 
Việt Nam Cộng Hòa, đó là những con người sẵn 
sàng chấp nhận cái chết của mình để bảo vệ sự 
sống còn của Miền Nam VN.     
 Những bức tình thư đó đã trở thành những 
chiến tích và đã được mọi người vinh danh.  
Những bức thư đó được viết ra từ những người 
lính đến các sĩ quan đều chúng tỏ rằng họ đã đặt 
tình nước trước tình nhà.  Và, trên chiến trường 
khi dừng chân bên bờ suối, hay góc núi, trong 
đêm trăng hay dưới ngọn đèn pin, họ đã lặng lẽ 
viết về cho người yêu.   
 Làm thế nào những bức thư như thế có thể 
chuyển về hậu phương trong lúc đơn vị hành 
quân?  Ðây là nhiệm vụ của quân bưu.  Dù 
chiến trường đang nghi ngút khói, dù đạn đại 
pháo  của cộng quân vẫn dồn dập nổ khắp nơi, 
các anh quân bưu vẫn không xao lãng bổn phận 
của mình, bò tới từng chiến binh để lãnh thư.  
Cũng có những lá thư còn trong ngực áo của 
chiến binh chưa kịp gửi đi thì người chiến binh 
đó đã ngã gục.  Nhưng rồi lá thư vẫn được quân 
bưu tiếp tục tức tốc gửi đi cho người vẫn chưa 
hay biết mình sẽ là góa phụ và bức thư đó sẽ trở 
thành một kỷ vật yêu quý của đời mình. ... 
 Ðể hiểu một phần thế nào là thư của lính, 
của những chàng trai một thời đã lớp lớp ra đi có 
mặt trong một cuộc chiến đầy chính nghĩa tự do 
hào hùng nhưng cũng là thiên thu cay đắng cho 
một chiêu đề nghịch lý: “Ðánh mà không được 
quyền thắng”.  Cũng chính vì những mất mát vô 
cùng lớn lao đó mà tình yêu đối với chiến binh 
VNCH đã trở nên bất tử và sự thật đó đã được 
biểu lộ qua không biết bao nhiêu bài thơ hay bài 
ca vinh danh họ:   
Em vẫn yêu các anh như những ngày hôm đó 
Áo tray-i anh khoác nửa bờ vai 
Thăm các em  
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Rồi lại đi trên khắp nẻo đường dài ...  Bạn chỉ việc đem thơ hay bưu kiện tới bưu 
điện, để lên máy, rồi ấn ngón tay theo chỉ dẫn 
của máy.  Máy sẽ hỏi về loại bưu phẩm: thư 
thường hay bưu kiện; tên thành phố; zip code 
nơi gửi và nơi đến.  Máy cũng đưa ra những tùy 
lựa (options) về thời gian ngắn hay dài để bạn 
chọn.  Sau cùng, máy tính tổng số tiền phải trả.  
Nếu OK, bạn chỉ cần nhét thẻ tín dụng đúng 
chiều để trả tiền.  Xong, máy sẽ đẩy trả thẻ, 
đồng thời in ra những mẩu giấy cần thiết để bạn 
dán lên thư hay bưu kiện sau khi đã điền tên 
người gửi và địa chỉ người nhận.  Cuối cùng, 
bạn chỉ cần bỏ thư hay bưu kiện vào thùng thư 
hay chỗ dành cho bưu kiện.  Thật là tiện lợi và 
thoải mái.   

 
Em vẫn yêu các anh 
Dù 30 tháng 4, đoàn quân ta rã 
Các anh buồn buông súng 
Nhưng đã không đầu hàng nhục nhã 
 
Em vẫn yêu các anh 
Những con người làm nên lịch sử 
Ðẹp!  Nhưng cũng vô cùng thiên thu cay đắng 
Vì chiêu đề “Ðánh mà không được quyền thắng!” 
Của một thời máu lệ thắm quê hương 

* 
 Tóm lại, từ ngàn xưa thông tin và liên lạc 
đã là một nhu cầu tối cần thiết của xã hội.  Xã 
hội càng tiến bộ, ngành bưu điện càng phát 
triển.  Tiêu chuẩn của bưu chính là nhanh chóng 
và an toàn.  Phương tiện chuyển vận thư từ là xe 
hơi, xe lửa, tầu thủy, và phi cơ, và người đưa 
thư.  Bạn có thể chuyển thư tại nhà hay ra nhà 
bưu điện.   

Bạch Cúc.NTN & Hải Bằng.HDB 
(Arizona) 

 

 
  Ở Việt Nam hiện nay, ngành bưu điện cũng 

khá phát triển nhưng vẫn còn một điểm mà hầu 
như ai cũng thấy, đó là thái độ thiếu niềm nở và 
tươi tắn của đa số nhân viên đối với khách hàng.  
Họ chỉ có nụ cười đối với những người của họ và 
họ chỉ có cử chỉ kính nể đối với xếp của họ; còn 
đối với khách hàng, họ thường có ánh mắt vô 
cảm và giọng nói cộc lốc.  Tại sao vậy nhỉ?  Dễ 
hiểu thôi, bởi vì họ thường là những thân thuộc 
của các cán bộ Ðảng; họ thuộc vào giai cấp thống 
trị mới; còn người dân thuộc giai cấp bị trị.  Họ 
cần gì phải tỏ ra lịch sự với giai cấp bị trị?  Nếu 
tỏ ra như vậy, họ sẽ có thể bị khiển trách.  Chủ 
trương của Ðảng là muốn họ phải bị quần chúng 
oán ghét; bởi vì, có bị quần chúng oán ghét, họ 
mới trung thành với đảng để tồn tại.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hoa Kỳ ngày nay là nước đứng hàng đầu có 

ngành bưu điện phát triển và bưu điện Hoa Kỳ 
đã đạt được tiêu chuẩn nhanh chóng và an toàn 
nhất thế giới.  Hiện nay, nhiều nhà bưu điện đã 
có loại máy giúp bạn tự gửi thư hay bưu kiện 
đặc biệt vào những giờ bưu điện chưa mở cửa 
hay vào ngày lễ. 

Tam Caù Nguyeäït San Coû Thôm thaønh thaät 
caûm taï OÂng Baø Tröông Höõu Löông (Paris) 
ñaõ göûi taëng Ñaëc San Aí Höõu Ngoaïi Giao. 
Xin traân troïng giôùi thieäu cuøng ñoäc giaû.
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Trần Hoài Thư 
 1. 
 Những năm cuối thập niên 60, và đầu 70, 
thơ Phạm Cao Hoàng đến với người yêu thơ như 
là một hiện tượng. Thơ Phạm Cao Hoàng được 
đăng khá nhiều trên các tạp chí thời danh bấy giờ 
như Văn, Vấn Đề, Khởi Hành, Bách Khoa, Ý 
Thức…, mặc dù lúc ấy tuổi đời  anh còn rất trẻ. 
Ví dụ tạp chí Vấn Đề do nhà văn Mai Thảo chăm 
sóc, được xem là tờ báo rất khó tính trong việc 
tuyển chọn bài vở, thì hầu như thường xuyên 
đăng thơ Phạm Cao Hoàng. 
 Vâng, nhà thơ không đợi tuổi. Có điều tài 
năng thay vì được hưởng những lộc hạnh phúc 
mà đời dâng tặng cho lứa tuổi thanh xuân thì cái 
tuổi mà "hồn tôi mới lớn"  trong thơ Phạm Cao 
Hoàng chúng ta đọc những vần thơ quá đổi ngậm 
ngùi, nếu không nói là bi thiết.  
đường tôi đi có bom và đạn 
có hận thù trên mỗi dấu chân 
ai thả vào hồn tôi mới lớn ... 
những mùa xương máu ngập tang thương 
… 
nơi đây có kẻ tìm non nước 
lang thang bên những mộ bia người 
… 
ai bắn vào hồn tôi trái nổ 
đứt từng mạch máu nát tim tôi 
vỡ vỡ chiều nay tôi sắp vỡ 
chiến tranh chiến tranh bao giờ thôi 
(Đi giữa chiến tranh) 
 Thơ Phạm Cao Hoàng "lớn trước tuổi" như 
vậy đó. Suy nghĩ của Phạm Cao Hoàng "già 
trước tuổi" như vậy đó. Tội nghiệp cho những  
 

 

NHỮNG BÀI THƠ MỘT THỜI 
CỦA PHẠM CAO HOÀNG 

người trẻ của thời chiến ấy. Thay vì con đường 
tình có lá me bay, hay bầu trời màu xanh hy 
vọng, thay vì ngày tháng trong giảng đường 
miệt mài với sách vở và tương lai, thì ngược lại. 
Ai? Ai?  Ai thả vào hồn tôi mới lớn/những mùa 
xương máu ngập tang thương? Có phải bọn đồ 
tể chiến tranh? Có phải bọn xem bạo lực là 
phương tiện để đạt cứu cánh. Có phải tiếng cười 
chiến thắng hả hê với máu đỏ ròng ròng. Những 
chuyến xe chở những đòan người ra mặt trận. 
Những cuộc trường chinh lầm lũi sinh bắc tử 
nam, rốt cùng, thấy gì không?  
 Hở? Chiến tranh có giải quyết được gì 
không? Hay là những bàn thờ và những di ảnh 
trong các gia đình có người ra trận mạc? Hay là 
những cung cấm, cung đình, những biệt điện 
nguy nga bên cạnh những mi nhà ổ chuột mà 
người thương binh già chống nạng hồi tưởng lại 
một thời? 
 Xin đừng buộc tội nhà thơ. Trước sau gì 
nhà thơ cũng phải nhập cuộc. Như chúng tôi đã 
nhập cuộc. Bởi dù phản hay chủ chiến, dù 
không thích hay thích chiến tranh, dù muốn hay 
không muốn, tất cả đều phải vào trại nhập ngũ, 
mặc bộ đồng phục, và đẩy ra chiến trường. Để 
rồi chỉ có lệnh và lệnh. Tiếng nổ sẽ át tiếng 
lòng. Tiếng thét sẽ thay tiếng kêu mẹ em ơi. 
Không ai có thể cưỡng chống. Bởi vậy, nhân 
danh nhà thơ, hãy để cho chúng tôi nói, nói hết. 
Về thân phận của một thế hệ thanh niên trót sinh 
ra trong thời chiến. Dù nói để mà nói. Mấy 
mươi năm rồi, có ai nghe đâu.Vẫn tự mãn với 
vinh quang, với chiến thắng. Vẫn ngạo mạn trên 
những cốt xương của đồng lọai mình, đồng bào 
mình mà ! 
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 2.  
 Có phải sự ví von so sánh  là một yếu tố  kỹ  
thuật cần thiết trong việc mang sự thành công 
đến với thơ? Ví dụ, trong những đọan thơ của 
Cao Thoại Châu sau đây: 
thung lũng hồn tôi nhiều khói quá 
để mắt tôi buồn như tháng đông 
(Cao Thọai Châu - Động cánh dơi chiều) 
 Hay : 
tôi là chiếc hầm rất nhiều bóng tối 
kẻ bất cần mới dám đi qua 
không lẽ nửa đường ta quay trở lại 
dù nỗi cô đơn trải dưới chân và 
(Cao Thoại Châu - Cám ơn và xin lỗi một người) 
 Sự ví von này đòi hỏi một kỹ thuật cao. 
Trước hết vật/điều dùng để ví phải là một sự 
vật/điều được mọi người thừa nhận. Ví dụ nhà 
thơ Cao Thoại Châu đã xem đời ông ít người 
dám vào để khuấy động nỗi cô đơn. Và không 
gì ví von đúng hơn là chiếc hầm nhiều bóng tối. 
 Chúng ta cũng thấy sự ví von này ở trong 
thơ Phạm Cao Hoàng: 
Về nỗi buồn: 
đi đi thôi, hỡi áo lụa hồng  
buồn tôi giăng kín một giòng sông 
... 
tôi sẽ sống trọn đời phiêu lãng  
cây vườn tôi rụng trái tình không  
những bông sứ tay hồng em ve vuốt  
sưởi hương nồng những tối mùa đông 
(Khúc tiễn Therèse Kh. ) 
 
Về nỗi đìu hiu: 
anh đi qua rừng cao qúa đỗi 
anh đi về rừng qúa đỗi cao 
anh thu mình như con sâu nhỏ 
nằm rung rinh giữa đám lá rì rào 
... 
và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ 
núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu 
núi ngó anh và anh ngó núi 
núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu 
(Nhớ Cúc Hoa) 
 Nỗi nhớ nhung: 

con đường hoa rụng ba năm trước 
có bóng ai, không bóng người qua 
chim nhớ ai mà chim bỗng hót 
ta nhớ người hay đã nhớ ta 
(Tàn thu) 
Nỗi ngăn chia vời vợi: 
hỡi những nhịp cầu đen buồn bã 
đã bao năm không nối được lòng nhau 
thì ngàn năm cũng hoài mong đợi 
như cầu cao soi bóng đáy sông sâu  
(Những nhịp cầu đen buồn bã) 
 
Hay khi nghe tin ngưng bắn hòa bình: 
vâng, anh sẽ khoác áo mưa xuống phố  
uống cốc cà phê thơm ngát khói hòa bình  
(Một bông hồng nở giữa tim anh) 
 Mỗi tâm trạng có một ví von riêng. Dùng 
ngọai cảnh để diễn tả tâm trạng mình. Không 
phải dễ dàng để chọn lựa. Chẳng lẽ chọn mùa 
xuân cho tâm trạng héo hon? Đó là kỹ thuật cao, 
tôi nghĩ thế. Yếu tố này giúp người đọc cảm 
nhận dễ dàng thơ PCH, dù thể thơ có vần hay tự 
do, dù một bài ngắn hay một bài khá dài, hôm 
qua, và mãi đến mấy mươi năm sau. 
 
 3. 
 Tình yêu vẫn mãi là đề tài  bất tận trong thi 
ca của mọi thời đại. Qua mỗi người thơ, tình 
yêu được thăng hoa bằng mỗi cách. Riêng với 
Phạm Cao Hoàng, tình yêu trong thơ anh là 
tình yêu thánh thiện, mà người yêu phần lớn 
mang theo một hình ảnh của người thánh nữ: 
người thiếu nữ ấy đã hát với tôi  
những tình khúc buồn bã nhất  
nàng ca ngợi Chúa  
như tôi ca ngợi nàng  
nàng ngưỡng mộ Chúa  
như tôi ngưỡng mộ nàng  
cuối cùng  
kẻ xấu xa nhất cõi đời  
kẻ ích kỷ nhất trần gian  
phải chăng là tôi  
nàng như cánh dạ lan hương  
nở ngoài hiên tôi mỗi tối  
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nàng như quả nho tây  
đong đưa trong gió mới  
(Trái tim)  
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tôi trở lại giáo đường 
tìm em 
và tìm tôi 
tôi thấy em 
ánh mắt dịu dàng 
như tình khúc thuở ban đầu 
tôi tìm thấy tôi 
lặng lẽ 
chìm trong màu xanh phục sinh 
(Màu xanh phục sinh) 
 Phạm Cao Hoàng nhìn tình yêu bằng cái 
nhìn rất lý tưởng như thế. Khác với một số nhà 
thơ nói lên nỗi xúc động của mình trước vẻ đẹp 
như đôi mắt hồ mây, tóc chảy như giòng suối, 
gót hài, dáng liễu v.v.. Phạm Cao Hoàng đã tìm 
ở vẻ đẹp của người nữ quá đỗi thánh thiện trong 
lòng giáo đường, đôi mắt nhắm lại, cùng với cõi 
lòng trinh trắng. Đó là cái đẹp thanh thoát, 
chẳng vướng màu trần gian bi lụy. Nhưng  
cuối cùng, chắc nhà thơ sẽ không bao giờ tìm 
được, Trái lại là những nỗi buồn bên cạnh niềm 
hạnh phúc, những chia ly chờ chực khi sum họp  
cận kề.  
có phải tôi người thanh niên của một thời lãng mạn  
đã yêu em dù tình qúa ngậm ngùi  
H của tôi xin em đừng khóc  
lệ của người sẽ cuốn mất trái tim tôi 
(Gửi H. và Qui Nhơn) 
… 
một ngày có tình nhân bên cạnh  
là một ngày sắp thấy phút ly tan  
(Một ngày với tình nhân) 
 Tôi  đọc thơ anh, và hiểu anh. Chúng tôi 
thời ấy đã có những năm tháng sống bên nhau ở 
Qui Nhơn, cũng tháng năm tình si theo một hình 
bóng… Thời ấy, nghĩ lại, chúng tôi quá lãng 
mạn, để cuối cùng chợt nhận ra rằng,  con 
đường đón đưa đưa đón ấy, là con đường dẫn 
đến từ ly. Người sẽ đi biệt. Chiếc xe sẽ trống 

trơn và con đường sẽ mất bóng. Chiếc bàn chiếc 
ghế sẽ im lìm: 
sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé 
người về cuối bãi kẻ đầu sông 
có chút gì đau như cắt ruột 
tay chào, tay vẫy, nón che ngang. 
(Mùa phượng hồng) 
 Dù sao đi nữa, tôi phải cám ơn những bóng 
hồng đã để lại dấu chân trên cõi lòng người thơ. 
Những dấu chân êm nhưng cũng đôi khi làm con 
tim người thơ phải buốt đau. Và nhờ vậy, tôi mới 
có dịp thưởng thức những bài thơ tình tuyệt vời 
của Phạm Cao Hoàng. 

Trần Hoài Thư New Jersey, 2010 

 
Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm thành thật 

cảm ơn Nhà thơ Hồ Công Tâm đã gửi tặng 
tập thơ Duyên Thơ Xướng Họa và xin giới 

thiệu cùng quý vị độc giả.    



   

TTHHƠƠ  ĐĐỖỖ  PPHHỦỦ  
___ 

 

 
 
 

  

XXUUÂÂNN  DDẠẠ  HHỈỈ  VVŨŨ  
 

Hảo vũ tri thời tiết 

Đương xuân nãi phát sinh 

Tùy phong tiềm nhập dạ 

Nhuận vật tế vô thanh 

Dã kinh vân câu hắc 

Giang thuyền hỏa độc minh 

Hiểu khán hồng thấp xứ 

Hoa trọng Cẩm Quan thành. 

___ 

 

ĐĐÊÊMM  XXUUÂÂNN  MMỪỪNNGG  MMƯƯAA  
 

Cơn mưa đẹp với tiết trời 

Đương mùa xuân thắm nhẹ rơi rì rào 

Mưa đêm theo cánh gió vào 

Thấm nhuần lặng lẽ muôn màu cỏ cây 

Đường thôn mờ mịt giăng mây 

Riêng thuyền le lói đèn ngay trên dòng 

Bình minh vạn vật ướt hồng 

Muôn hoa đua nở khắp vùng Cẩm Quan. 

 

TTââmm  MMiinnhh    
NNGGÔÔ  TTẰẰNNGG  GGIIAAOO  

(Chuyển ngữ- Xuân Tân Mão 2011) 
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PEARL S. BUCK 
(1892 - 1973) 

NÖÕ VAÊN HAØO CUÛA HAI THEÁ GIÔÙI 

 

Phaïm Vaên Tuaán. 

 
earl S. Buck laø nhaø vaên sinh tröôûng 
trong hai theá giôùi, moät theá giôùi laø nöôùc 
Hoa Kyø cuûa cha meï, hai giaùo só ñi 

truyeàn ñaïo, vaø theá giôùi kia laø nöôùc Trung Hoa 
bao la, vaøo ñaàu theá kyû 20 coøn bao phuû nhieàu bí 
aån. Baø Buck ñaõ töøng vieát raèng "… thaät khoù cho 
toâi khi noùi roõ phaàn lôùn toâi thuoäc veà theá giôùi 
naøo…, toâi trung thaønh vôùi chaâu AÙ cuõng nhö vôùi 
mieàn ñaát cuûa toâi". 
 Sau khi ñònh cö vónh vieãn 
taïi Hoa Kyø, baø Pearl S. Buck 
ñaõ khoâng queân ñôøi soáng thöù 
hai goàm caû vaên hoùa, trieát hoïc 
vaø toân giaùo cuûa nöôùc Trung 
Hoa. Baø ñaõ suy nghó, quan 
saùt söï vieäc töø hai maët nhôø 
quaù khöù vaø kinh nghieäm, coá 
gaéng noái caùc nhòp caàu hieåu 
bieát vaø tình caûm giöõa hai theá 
giôùi Ñoâng vaø Taây baèng caùc 
taùc phaåm vaên chöông vaø caùc 
hoaït ñoäng nhaân ñaïo. 
 
1/ Cuoäc soáng taïi nöôùc Trung Hoa. 
 Pearl Sydenstricker chaøo ñôøi ngaøy 26 
thaùng 6 naêm 1892 taïi Hillsboro, thuoäc tieåu 
bang West Virginia vaø khi môùi vaøi thaùng tuoåi, 
ñaõ ñöôïc cha meï laø hai giaùo só, oâng Absalom vaø 
baø Caroline Stulting Sydenstricker, mang qua 
Trung Hoa. Coâ beù Pearl naøy ñaõ hoïc noùi tieáng 

Hoa tröôùc khi bieát noùi tieáng Anh, ñaõ chôi ñuøa 
vôùi treû em Trung Hoa, ñöôïc baø giöõ treû keå cho 
nghe caùc caâu chuyeän veà ñaïo Laõo vaø ñaïo Phaät. 
Vaøo cuoái theá kyû 19 naøy, Trung Hoa coøn laø moät 
quoác gia coù neàn  vaên hoùa vaø lòch söû hoaøn toaøn 
xa laï vôùi caùc ngöôøi phöông Taây. Cha vaø meï 
cuûa coâ beù Pearl Sydenstricker khoâng chòu sinh 
soáng trong khu vöïc daønh rieâng cho ngöôøi 
phöông Taây maø öa thích hoøa mình vôùi ngöôøi 
daân ñòa phöông. OÂng Absalom ñaõ thöïc hieän 
caùc chuyeán ñi nguy hieåm tôùi caùc vuøng xa xoâi 

roài keå laïi cho coâ con gaùi caùc 
caâu chuyeän, caùc kinh nghieäm 
khoù queân. Baø meï Caroline traùi 
laïi, nhaéc nhôû con veà cuoäc soáng 
cuûa vuøng West Virginia, thuaät 
laïi cuoäc Noäi Chieán Hoa Kyø vôùi 
söï lieân heä cuûa nhieàu ngöôøi 
trong gia ñình vaøo cuoäc chieán 
tranh naøy. Chính nhôø baø meï maø 
coâ Pearl ñaõ ñoïc caùc cuoán 
truyeän keå veà Tom Sawyer, 
Huckleberry Finn vaø caùc taùc 
phaåm cuûa Shakespeare, Scott, 

Thackeray, George Eliott vaø ñaëc bieät nhaát laø 
Dickens. 
 Ngay töø thuôû nhoû, coâ Pearl Sydenstricker 
ñaõ toø moø, tìm hieåu daân ñòa phöông, thích laéng 
nghe caùc caâu chuyeän vaø mong muoán vieát laïi 
nhöõng ñieàu maét thaáy, tai nghe taïi moät mieàn 
ñaát maø vaøo ñaàu theá kyû 20, nhieàu ngöôøi phöông 
Taây chöa heà bieát tôùi. Coâ ñaõ hoïc lòch söû Trung 
Hoa vôùi moät oâng thaày ñòa phöông, hieåu roõ trieát 

 P
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lyù Khoång Giaùo vaø ñaõ töøng laøm vieäc taïi trung 
taâm caûi huaán caùc thieáu nöõ bò chuû nhaân haønh haï 
taøn nhaãn. Coâ Pearl cuõng theo hoïc taïi tröôøng hoïc 
cuûa baø Jewell taïi thaønh phoá Thöôïng Haûi vaø nhôø 
nhöõng coâng taùc xaõ hoäi cuûa baø naøy maø coâ hieåu roõ 
nhöõng ñieàu xaáu xa vaø caùc baát coâng trong xaõ hoäi 
Trung Hoa, thoâng caûm vôùi ngöôøi daân ñòa 
phöông khi hoï bò baøn tay ñeá quoác boùc loät. 
 Trong nhieàu naêm, coâ Pearl Sydenstricker 
thöôøng sinh hoaït gioáng nhö caùc treû em khaùc 
nhöng tôùi naêm 1900, gia ñình coâ phaûi chaïy 
khoûi thaønh phoá Thöôïng Haûi vì Loaïn Quyeàn 
Phæ (the Boxer Rebellion) vaø chính vaøo thôøi 
gian naøy, coâ Pearl môùi thaáy roõ raèng mình chæ 
laø moät du khaùch, laïc loõng vaøo moät theá giôùi xa 
laï. Naêm 17 tuoåi (1909), Pearl Sydenstricker trôû 
veà Hoa Kyø, theo hoïc Ñaïi Hoïc Randolph 
Macon Woman's College, thuoäc thò xaõ 
Lynchburg, trong tieåu bang Virginia. Taïi nôi 
hoïc ñöôøng naøy coâ Pearl baét ñaàu nhaän ra raèng 
loái soáng vaø caùc kinh nghieäm cuûa coâ taïi nöôùc 
Trung Hoa laøm coâ khaùc bieät vôùi caùc thieáu nöõ 
Hoa Kyø vaø coâ ñaõ coá gaéng baéc caùc nhòp caàu 
giöõa hai theá giôùi. Coâ baét ñaàu vieát truyeän vaø 
tham gia vaøo ban kòch cuûa lôùp hoïc. 
 Sau khi toát nghieäp ñaïi hoïc vaøo naêm 1914, 
coâ Pearl Sydenstricker xin laøm phuï giaùo khoa 
Trieát Hoïc vaø Taâm Lyù Hoïc cuûa tröôøng ñaïi hoïc 
nhöng thôøi gian naøy khoâng keùo daøi ñöôïc laâu vì 
baø meï bò ñau oám naëng. Coâ Pearl trôû laïi Trung 
Hoa, hoïc vieát chöõ Hoa, thay meï giöõ vai troø coá 
vaán (counselor) giuùp caùc phuï nöõ Trung Hoa 
giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà khoù khaên. 
 Vaøo ngaøy 13-5-1917, coâ Pearl 
Sydenstricker keát hoân vôùi oâng John Lossing 
Buck, moät chuyeân gia canh noâng ngöôøi Myõ, 
nguoàn goác thuoäc tieåu bang New York nhöng 
qua Trung Hoa giaûng daïy phöông phaùp noâng 
nghieäp theo keá hoaïch cuûa nhaø thôø 

Presbyterian. Gia ñình Bucks naøy sinh soáng 
trong tænh An Huy (Anhwei) thuoäc mieàn baéc 
nöôùc Trung Hoa. Do coâng vieäc giuùp ñôõ caùc 
noâng daân cuûa oâng Buck, baø Pearl Buck ñaõ 
quen thuoäc vôùi loái soáng ñôn giaûn cuûa caùc noâng 
daân ñòa phöông, hieåu roõ caùc khoù khaên cuûa hoï 
khi phaûi tranh ñaáu vôùi naïn ñoùi, naïn haïn haùn, 
naïn luït loäi, thoâng caûm vôùi hoï veà cuoäc soáng vaø 
coõi cheát. Caùc hieåu bieát vaø tình yeâu ñoái vôùi 
ngöôøi noâng daân Trung Hoa sau naøy ñöôïc baø 
Pearl Buck theå hieän qua taùc phaåm "Ñaát Laønh" 
(The Good Earth) vaø caùc coâng trình vaên hoïc 
cuõng nhö caùc coâng taùc nhaân ñaïo khaùc. 
 Naêm 1921, gia ñình Bucks di chuyeån veà 
thaønh phoá Nam Kinh thuoäc phía nam cuûa nöôùc 
Trung Hoa. OÂng John Buck nhaän chöùc vuï Giaùo 
Sö Noâng Nghieäp taïi Ñaïi Hoïc Nam Kinh coøn 
baø Pearl Buck daïy Vaên Chöông Anh. Vaøo 
thaùng 10 naêm ñoù, baø meï Caroline 
Sydenstricker qua ñôøi. Vieäc ñau buoàn naøy ñaõ 
khieán cho baø Pearl Buck vieát ra moät cuoán tieåu 
söû ngaén, töôûng nhôù baø meï, ñöôïc xuaát baûn sau 
naøy vaøo naêm 1936 vôùi teân taùc phaåm laø "Ngöôøi 
Tha Höông" (The Exile). 
 Cuoäc soáng cuûa ngöôøi ñòa phöông taïi thaønh 
phoá Nam Kinh naøy khaùc haún vôùi loái soáng ñôn 
giaûn cuûa mieàn baéc. Taïi nôi ñaây, caùc lyù töôûng 
Taây Phöông, caùc tö töôûng Boân-Xeâ-Vích ñang 
ñöôïc phoå bieán, ñe doïa caùc caáu truùc xaõ hoäi vaø 
chính trò coå ñieån. Giôùi thanh nieân Trung Hoa 
vaøo thôøi gian naøy ñang soâi ñoäng tröôùc caùc tö 
töôûng caáp tieán môùi, hoï mong ñôïi caùc cuoäc 
canh taân, khieán cho cuoäc soáng thöôøng ngaøy bò 
ñe doïa vì caùc xung khaéc vaø noåi loaïn. Trong 
caùc naêm naøy, baø Pearl Buck ñaõ vieát ra töø thaùng 
1-1923 nhieàu baøi bình luaän noùi veà caùc thay ñoåi 
taïi nöôùc Trung Hoa, moät soá baøi ñöôïc ñaêng treân 
caùc taïp chí "Nguyeät San Atlantic" (The Atlantic 
Monthly), "Dieãn Ñaøn" (Forum) vaø "Taïp Chí 
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Quoác Gia" (the Nation)… Caùc ñeà taøi cuûa caùc 
baøi vieát naøy goàm coù: söï phoå bieán vieäc huùt 
thuoác laù, töông quan giöõa hai giôùi tính taïi nöôùc 
Trung Hoa, giôùi treû phaûn khaùng vieäc xeáp ñaët 
hoân nhaân cuûa cha meï… Cuõng trong thôøi gian 
naøy, ngoaøi vieäc tìm ñoïc caùc saùch vaên chöông 
coå ñieån Trung Hoa, baø Pearl Buck coøn tìm 
hieåu caùc taùc phaåm cuûa Zola, Proust, Thoreau, 
Hemingway vaø ñaëc bieät laø Dreiser. Baø Buck 
ñaõ xaùc nhaän raèng tröôùc tuoåi 20, baø ñam meâ 
ñoïc truyeän cuûa Charles Dickens coøn sau 20 
tuoåi laø caùc taùc phaåm cuûa Theodore Dreiser, 
sau ñoù tôùi caùc tieåu thuyeát cuûa caùc taùc giaû 
Sinclair Lewis vaø Ellen Glasgow bôûi vì caùc 
nhaø vaên naøy coù khaû naêng ñaëc bieät khi phaân 
tích caùc nhaân vaät trong truyeän. 
 Naêm 1925, oâng baø Buck mang ñöùa con gaùi 
ñaàu loøng veà Hoa Kyø ñeå trò beänh nhöng caùc 
phöông phaùp y khoa ñaõ khoâng chöõa khoûi ñöùa beù 
bò chaäm hieåu (mentally retarded). Nhôø thôøi gian 
soáng taïi Hoa Kyø naøy, caû hai oâng baø Buck cuøng 
theo Ñaïi Hoïc Cornell, baø Pearl theo chöông 
trình Cao Hoïc (Master of Arts degree) veà Vaên 
Chöông Anh. Baø Pearl Buck ñaõ nhaän ñöôïc Giaûi 
Thöôûng Lòch Söû Laura Messenger (the Laura 
Messenger Prize) nhôø baøi bình luaän "Trung Hoa 
vaø Phöông Taây" (China and the West), moät baøi 
vieát baéc caàu giöõa hai theá giôùi Ñoâng vaø Taây. 
Naêm 1926, oâng baø Buck trôû laïi Nam Kinh ñeå 
daïy hoïc taïi hai ñaïi hoïc ñòa phöông. 
 
2/ Vaên Nghieäp cuûa Nöõ Vaên Haøo Pearl S. Buck. 
 Töø naêm 1921, ñaûng Coäng Saûn Trung Hoa 
ñöôïc thaønh laäp trong moät buoåi hoïp bí maät taïi 
thaønh phoá Thöôïng Haûi. Ñaûng Coäng Saûn naøy ñaõ 
baønh tröôùng trong caùc naêm 1925-26, toå chöùc 
nhieàu cuoäc ñình coâng choáng ñeá quoác taïi nhieàu 
tænh vaø ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc giôùi coâng nhaân 
thaønh thò, coâng nhaân ñöôøng saét vaø thuûy thuû. 

Sau khi Laõnh Tuï Toân Daät Tieân qua ñôøi vaøo 
naêm 1925, Töôùng Töôûng Giôùi Thaïch ñaõ khôûi 
söï moät chieán dòch tieâu dieät caùc ngöôøi Coäng 
Saûn vaø vaøo thaùng 3-1927, quaân ñoäi Quoác Daân 
Ñaûng tieán vaøo thaønh phoá Nam Kinh. OÂng baø 
Buck cuøng ngöôøi cha vaø coâ con gaùi phaûi boû taát 
caû gia saûn, chaïy veà thaønh phoá Thöôïng Haûi. 
Trong soá caùc coâng trình vaên hoïc cuûa baø Pearl 
Buck coù moät cuoán tieåu thuyeát ñaõ vieát xong, bò 
quaân ñoäi Quoác Daân Ñaûng phaù huûy khi hoâi cuûa 
nhöng raát may, coøn laïi trong soá ñoà vaät roái loaïn 
cuoán tieåu söû cuûa baø meï vaø moät cuoán tieåu 
thuyeát vieát dang dôû maø sau naøy, baø Pearl Buck 
cho xuaát baûn vaøo naêm 1930, ñoù laø cuoán "Gioù 
Ñoâng: Gioù Taây" (East Wind: West Wind). 
 Naêm 1931, baø Pearl Buck cho aán haønh 
cuoán tieåu thuyeát "Ñaát Laønh" (The Good Earth) 
vaø naêm sau, cuoán truyeän naøy ñaõ giaät ñöôïc Giaûi 
Thöôûng Pulitzer, khieán cho taùc giaû noåi danh 
treân Theá Giôùi. Trong khoaûng 4 naêm töø 1931, 
nhieàu taùc phaåm khaùc cuûa baø Pearl Buck cuõng 
xuaát hieän treân vaên ñaøn trong ñoù coù caùc cuoán 
tieåu thuyeát "Caùc Ngöôøi Con Trai" (Sons, 
1932), "Ngöôøi Vôï Caû" (The First Wife, 1933), 
"Moïi Ngöôøi laø Anh Em" (All Men are Brothers, 
1933), "Ngöôøi Meï" (The Mother, 1934) vaø 
"Moät Gia Ñình Chia Reõ" (A House Divided, 
1935). Boä truyeän ba cuoán goàm hai cuoán "Caùc 
Ngöôøi Con Trai" vaø "Moät Gia Ñình Chia Reõ" 
coäng vôùi cuoán tieåu thuyeát "Ñaát Laønh" ñaõ ñoaït 
Huy Chöông William Dean Howells cuûa Haøn 
Laâm Vieän Ngheä Thuaät vaø Myõ Töï Hoa Kyø (the 
American Academy of Arts and Letters) vì laø 
coâng trình saùng taùc (fiction) hay nhaát trong caùc 
naêm 1930-35. 
 Cuõng vaøo naêm 1935, baø Pearl Buck ly dò 
vôùi oâng John Lossing Buck roài vaøo ngaøy 11 
thaùng 6 naêm ñoù, baø keát hoân vôùi oâng Richard J. 
Walsh, giaùm ñoác coâng ty quaûng caùo John Day. 
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Keå töø luùc naøy, baø vaãn tieáp tuïc saùng taùc döôùi 
buùt hieäu Pearl Buck. 
 Naêm 1938, nhaø vaên nöõ Pearl Buck ñoaït 
Giaûi Thöôûng Nobel veà Vaên Chöông do taùc 
phaåm "Ñaát Laønh" vaø do hai cuoán tieåu söû, cuoán 
thöù nhaát coù teân laø "Ngöôøi Tha Höông" (The 
Exile), ñaây laø hình aûnh cuûa baø meï trong cuoäc 
ñôøi truyeàn giaùo taïi Trung Hoa, cuoán thöù hai laø 
"Thieân Thaàn Tranh Ñaáu" (Fighting Angel) moâ 
taû tieåu söû cuûa ngöôøi cha, baét nguoàn töø baûn vaên 
phaùc thaûo "Töôûng Nhôù oâng Absalom 
Sydenstricker, 1852-1931" (In Memoriam: 
Absalom Sydenstricker, 1852-1931). Sau naøy 
vaøo naêm 1944, hai cuoán tieåu söû naøy ñöôïc xuaát 
baûn chung vôùi nhau thaønh taäp truyeän "Tinh 
Thaàn vaø Theå Xaùc" (The Spirit and the Flesh). 
 Sau khi ñoaït Giaûi Thöôûng Nobel veà Vaên 
Chöông, Nöõ Vaên Haøo Pearl Buck vaãn tieáp tuïc 
vieát vôùi caùc taùc phaåm khoâng-giaû-töôûng (non-
fiction works) goàm caùc cuoán "Noùi vôùi Ngöôøi 
Daân" (Tell the People, 1945) ñeà caäp tôùi neàn 
giaùo duïc quaàn chuùng (mass education), "Ñöùa 
con khoâng bao giôø lôùn noåi" (The Child Who 
Never Grew, 1950) lieân quan tôùi ngöôøi con gaùi 
bò chaäm hieåu cuûa taùc giaû, cuoán töï thuaät "Nhieàu 
Theá Giôùi cuûa Toâi" (My Several Worlds, 1954). 
Ngoaøi ra coøn coù caùc cuoán tieåu thuyeát nhö "Caùc 
ngöôøi con cuûa Long Vöông" (Dragon Seed, 
1942), "Lôøi Höùa" (the Promise, 1943), "Caù hoùa 
Long " (the Dragon Fish, 1944), "Nhaø Rieâng 
cuûa Phuï Nöõ" (Pavilion of Women, 1946), "Hoa 
Maãu Ñôn" (Peony, 1948), "Vöông Phi " 
(Imperial Woman, 1956), "Laù Thö töø Baéc 
Kinh" (Letter from Peking, 1957), "Ba Ngöôøi 
Con Gaùi cuûa Baø Löông" (The Three Daughters 
of Madame Liang, 1969)… 
 Vaøo naêm 1941, Nöõ Vaên Haøo Pearl Buck 
laäp ra moät toå chöùc khoâng vuï lôïi laø "Hoäi Ñoâng-
Taây" (The East and West Association) vôùi chuû 

ñích mang laïi söï hieåu bieát giöõa caùc daân toäc treân 
Theá Giôùi. Nhaø vaên nöõ naøy cuõng vieát ba cuoán 
tieåu thuyeát xuaát baûn döôùi buùt hieäu John Sedges, 
ñoù laø caùc cuoán "Ngöôøi Daân Thaønh Thò" (The 
Townsman), "Caùc Tieáng Noùi Trong Nhaø" 
(Voices in the House) vaø "Tình Yeâu Laâu Daøi" 
(The Long Love, 1958). 
 Caùc taùc phaåm kòch cuûa baø Pearl Buck goàm 
caùc cuoán "Bay vaøo Trung Hoa" (Flight into 
China, 1939), "Ngöôøi Vôï Caû" (The First Wife, 
1945), "Bieán Coá Sa Maïc" (A Desert Incident, 
1959)… Baø Pearl Buck cuõng vieát truyeän phim, 
ñoù laø cuoán "Quyû Sa Taêng khoâng bao giôø nguû" 
(Satan Never Sleeps, 1962). 
 Do chöùng kieán nhieàu bieán coá chính trò xaåy 
ra taïi Trung Hoa nhö Naïn Quyeàn Phæ hay cuoäc 
noåi daäy naêm 1927, do hieåu roõ caùc baát coâng xaõ 
hoäi, caùc kyø thò chuûng toäc taïi nhieàu nôi treân theá 
giôùi, Nöõ Vaên Haøo Pearl Buck ñaõ töøng leân tieáng 
tranh ñaáu cho caùc ngöôøi di daân taïi thaønh phoá 
New York, uûng hoä neàn Ñoäc Laäp cuûa nöôùc Aán 
Ñoä bôûi vì baø laø moät saùng laäp vieân cuûa Toå Chöùc 
Töôûng Nieäm Mahatma Gandhi (The Mahatma 
Gandhi Memorial Foundation). Baø Pearl Buck 
cuõng tham gia vaøo coâng cuoäc giuùp ñôõ caùc treû 
em bò chaäm hieåu taïi thaønh phoá Vineland, tieåu 
bang New Jersey. Ngoaøi ra, baø cuõng laø thaønh 
vieân cuûa Hieäp Hoäi Töï Do Daân Söï Hoa Kyø (The 
American Civil Liberties Union) vaø thöôøng leân 
tieáng beânh vöïc neàn töï do trí tueä, choáng laïi söï 
kieåm duyeät. 
 Naêm 1949, baø Pearl Buck cuøng oâng choàng 
Richard Walsh laäp neân Cô Quan "Caên Nhaø 
Tình Nghóa" (Welcome Home), moät toå chöùc 
nhaän nuoâi caùc con lai AÙ-Myõ, ñaëc bieät laø caùc 
con rôi cuûa quaân nhaân Hoa Kyø phuïc vuï taïi 
ngoaïi quoác. Vaøo naêm 1963, baø Pearl Buck ñaõ 
laäp neân "Toå Chöùc Pearl S. Buck" (The Pearl S. 
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Buck Foundation) roài boán naêm sau, ñaõ taëng 
cho toå chöùc naøy hôn $7,000,000 myõ kim. 
 Nöõ Vaên Haøo Pearl S. Buck ñaõ vieát ra hôn 
65 taùc phaåm, haøng traêm truyeän ngaén vaø caùc 
baøi bình luaän. Baø qua ñôøi vaøo ngaøy 6 thaùng 3 
naêm 1973 taïi Danby, tieåu bang Vermont. 
 
3/ Taùc Phaåm Ñaát Laønh vaø Giaûi Thöôûng Nobel. 
 Cuoán tieåu thuyeát "Ñaát Laønh" (The Good 
Earth) moâ taû ñöôøi soáng cuûa moät noâng daân teân 
laø Vöông Long (Wang Lung) khôûi ñaàu töø caûnh 
ngheøo khoù böôùc leân ñòa vò cuûa moät chuû ñaát 
giaøu sang. Anh noâng daân naøy ñöôïc ngöôøi vôï 
giuùp ñôõ vaø gia ñình naøy ñaõ taän tuïy hy sinh vì 
boån phaän, vì söï soáng coøn vaø vì maûnh ñaát. Taùc 
giaû Pearl Buck ñaõ moâ taû cuoäc hoân nhaân, tình 
cha meï, caùc tình caûm phöùc taïp trong gia ñình 
vaø söï yeâu quyù maûnh ñaát vaø cuoäc soáng. 
 Ñeå hieåu roõ taùc phaåm "Ñaát Laønh", caàn bieát 
theâm sô löôïc veà lòch söû cuûa nöôùc Trung Hoa 
vaøo cuoái theá kyû 19. Trung Hoa laø moät trong 
caùc quoác gia raát roäng lôùn treân Theá Giôùi vaø vì 
vaäy, daân toäc naøy khoâng thuaàn nhaát veà ngoân 
ngöõ. Maëc duø duøng moät thöù chöõ vieát, ngöôøi 
Trung Hoa coù haøng traêm thoå ngöõ (dialects) vaø 
ngöôøi daân thuoäc mieàn Nam Trung Hoa khoâng 
theå hieåu ñöôïc tieáng noùi cuûa ngöôøi daân Mieàn 
Baéc. Trong cuoán truyeän "Ñaát Laønh", nhaân vaät 
Vöông Long ñaõ ghi nhaän raèng "An Huy 
(Anhwei) khoâng phaûi laø Giang Toâ (Kiangsu). 
Taïi An Huy nôi maø Vöông Long chaøo ñôøi, 
gioïng noùi thì chaäm vaø traàm trong cuoáng hoïng 
nhöng taïi thaønh phoá Giang Toâ, ngöôøi daân noùi 
baèng caùc aâm tieát phaùt ra töø moâi vaø ñaàu löôõi". 
 Xaõ hoäi Trung Hoa cuõng phöùc taïp nhö neàn 
chính trò vaø khi Nhaø Thanh bò laät ñoå, caùc tænh 
thaønh cuûa nöôùc Trung Hoa naèm trong tay 
nhieàu quaân phieät, nhieàu nhoùm ñaïo taëc… chaúng 
haïn nhö Töôùng Ngoâ Boäi Phu (Wu Pei-fu) ñaõ 

kieåm soaùt 5 tænh Mieàn Baéc vaø Mieàn Trung vôùi 
haøng traêm trieäu daân döôùi quyeàn. Taïi Maõn 
Chaâu, Tröông Taùc Laâm (Chang Tso-ling) cai 
quaûn vuøng ñaát roäng baèng dieän tích cuûa hai 
nöôùc Phaùp vaø Taây Ban Nha coäng laïi. 
 Sau khi Laõnh Tuï Toân Daät Tieân qua ñôøi, 
Töôùng Töôûng Giôùi Thaïch ñaët baûn doanh taïi 
Nam Kinh, ñaõ phaùt ñoäng chieán dòch choáng laïi 
caùc söù quaân, ñaùnh phaù caùc ngöôøi Coäng Saûn do 
Mao Traïch Ñoâng chæ huy vaø choáng cöï quaân 
ñoäi Nhaät Baûn. Nöôùc Trung Hoa bò taøn phaù vì 
noäi chieán, vaø caùc roái loaïn traûi daøi töø Quaûng 
Ñoâng tôùi Baéc Kinh. Trong hoaøn caûnh chính trò 
baát oån naøy, caùc ngöôøi noâng daân nhö Vöông 
Long laø nhöõng keû laøm möôùn, bò boùc loät do caùc 
ñòa chuû coù haøng ngaøn maãu ñaát, hoï coøn bò boïn 
cöôùp quaáy phaù, bò löôøng gaït bôûi caùc con buoân 
luùa gaïo do bôûi hoï khoâng bieát ñoïc, khoâng bieát 
vieát, hoï bò thieáu aên, bò khinh bæ vì ngu doát vaø 
heøn keùm. 
 Khi vieát ra taùc phaåm "Ñaát Laønh", Nöõ Vaên 
Haøo Pearl Buck khoâng chæ noùi veà ngöôøi noâng 
daân Trung Hoa maø coøn aùm chæ caùc noâng daân 
sinh soáng taïi baát cöù nôi naøo treân traùi ñaát bôûi vì 
taøi saûn vaø söï an toaøn cuûa hoï tuøy thuoäc vaøo 
maûnh ñaát maø hoï caøy caáy. Qua taùc phaåm, ñoäc 
giaû nhaän ra söï hieåu bieát töôøng taän cuûa taùc giaû 
veà nöôùc Trung Hoa vaø ngöôøi Trung Hoa, taùc 
giaû bieát caû tö töôûng vaø noäi taâm cuûa ngöôøi noâng 
daân, ñaây laø giai caáp maø caùc ngöôøi Coäng Saûn 
ñaõ khai thaùc vaø duøng laøm haït nhaân trong coâng 
cuoäc caùch maïng. 
 Ngaøy nay, nhieàu ñoäc giaû cho raèng Nöõ Vaên 
Haøo Pearl Buck ñoaït Giaûi Thöôûng Nobel vì taùc 
phaåm "Ñaát Laønh". Ñieàu naøy khoâng haún ñuùng. 
Khi Uûy Ban Nobel cöùu xeùt vieäc taëng giaûi, hoï 
coù 9 taùc phaåm cuûa baø Pearl Buck: "Ñaát Laønh", 
"Gioù Ñoâng: Gioù Taây", boä ba cuoán "Caên Nhaø 
Ñaát" (The House of Earth), "Ngöôøi Meï" (The 
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Mother), cuoán khaûo cöùu veà baø meï "Ngöôøi Tha 
Höông" (The Exile), cuoán chaân dung cuûa 
ngöôøi cha "Thieân Thaàn Tranh Ñaáu" (Fighting 
Angel) vaø cuoái cuøng laø cuoán "Traùi Tim Kieâu 
Haõnh" (This Proud Heart, 1938). Lôøi ghi nhaän 
cuûa Uûy Ban Nobel keøm theo Giaûi Thöôûng ñaõ 
vieát raèng vieäc taëng giaûi "Do caùch moâ taû phong 
phuù vaø mang tính anh huøng ca ñôøi soáng cuûa 
noâng daân Trung Hoa vaø caùc taùc phaåm tieåu söû".  
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Selma Lagerloef, Nöõ Vaên Haøo ngöôøi 
Thuïy Ñieån vaø cuõng laø phuï nöõ ñaàu tieân ñoaït 
Giaûi Thöôûng Nobel veà Vaên Chöông ñoàng thôøi 
laø moät nhaân vieân trong Uûy Ban Xeùt Giaûi, ñaõ 
tieát loä raèng baø ta boû phieáu cho Nöõ Vaên Haøo 
Pearl Buck vì cuoán tieåu söû xuaát saéc cuûa ngöôøi 
cha. OÂng Anders Osterling, Thö Kyù Vónh Vieãn 
cuûa Haøn Laâm Vieän Thuïy Ñieån vaø Chuû Tòch 
cuûa Uûy Ban Nobel veà Vaên Chöông, cuõng xaùc 
nhaän raèng caùc tieåu thuyeát cuûa baø Pearl Buck 
moâ taû ñôøi soáng cuûa noâng daân Trung Hoa mang 
tính chính thöùc (authenticity), giaøu chi tieát vaø 
ñaëc saéc veà caùch nhìn vaøo beân trong ñeå moâ taû 
moät mieàn ñaát maø caùc ñoäc giaû Taây Phöông bieát 
tôùi raát ít. Trong moät buoåi ñaïi tieäc khoaûn ñaõi 
nhaø vaên nöõ Pearl Buck, Vaên Haøo Sinclair 
Lewis, ngöôøi Myõ ñaàu tieân ñoaït Giaûi Thöôûng 
Nobel veà Vaên Chöông, ñaõ khen ngôïi taùc giaû vì 
coâng trình mang laïi "moät hình aûnh môùi veà caùc 
con ngöôøi cuûa Phöông Ñoâng". 
 Caùc taùc phaåm cuûa Nöõ Vaên Haøo Pearl S. 
Buck coøn coù caùc ñaëc ñieåm trong saùng trong theå 
vaên, mang laïi yù nghóa vaø caûm xuùc beân ngoaøi 
caùc töø vöïng, coát truyeän deã hieåu vôùi caùch nhìn 
mang tính toaøn caàu, caùch daøn döïng (setting) 
khoâng bò giôùi haïn veà thôøi gian (timelessness) 
vôùi caùc nhaân vaät chính trong truyeän luoân aùm 
aûnh ngöôøi ñoïc hôn laø coát truyeän vaø nhôø ñoù ñaõ 
höôùng daãn coát truyeän phaùt trieån. Taùc giaû ñaõ 
khoâng phaân tích caùc caùch haønh xöû (behavior) 

cuûa caùc nhaân vaät maø quan taâm tôùi caùc haønh 
ñoäng vaø hieäu quaû cuûa caùch moâ taû nhaân vaät. 
 Moät yeáu toá khaùc khieán cho caùc taùc phaåm 
cuûa baø Pearl Buck ñoaït Giaûi Thöôûng Nobel laø 
söï phoå bieán roäng raõi trong caùc naêm töø 1932 tôùi 
1940, gioáng nhö caùc truyeän cuûa Vaên Haøo Mark 
Twain,  vôùi 10 cuoán tieåu thuyeát ñöôïc dòch sang 
caùc ngoân ngöõ quan troïng cuûa Theá Giôùi. 
 Tröôùc Nöõ Vaên Haøo Pearl S. Buck, chæ coù 
hai nhaø vaên Hoa Kyø ñoaït Giaûi Thöôûng Vaên 
Chöông Nobel, ñoù laø caùc oâng Sinclair Lewis 
(1885-1951) vaø Eugene O'Neill (1888-1953); 
coøn veà nhaø vaên nöõ, coù baø Selma Lagerloef 
(1858-1940), ngöôøi Thuïy Ñieån vaø baø Sigrid 
Undset (1882- 1949), ngöôøi Na Uy./.    

Phaïm Vaên Tuaán 
(Virginia)      

 
Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm 

chaân thaønh caûm taï Bieân khaûo gia 
Toâ Vuõ Phaïm Ngoïc Huyeàn (Paris) ñaõ 

göûi taëng taäp Vieät Söû Ñaïi Cöông. 
Xin giôùi thieäu cuøng ñoäc giaû.      



 
 

 

MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN TRÀ 
 

Nguyễn Quý Ðại 
  

heo truyền thuyết hơn 6000 năm, Vua Shin 
Nung (Thần Nông) tình cờ khám phá trà 

thơm ngon, có thể 
chữa bệnh. 
Huyền thoại về 
trà Bodhidharma 
(Bồ đề đạt ma) 
người Ấn Ðộ lúc 
ngồi thiền hay 
buồn ngủ, ngài 
giận cắt mí mắt 
ném xuống đất và 
từ chổ đó mọc lên 
cây trà. Chuyện 
hoang đường này 
cho rằng trà giúp 
sự thức tỉnh một 
sức mạnh của tâm linh. Theo tài liệu từ đời nhà 
Tần 221 (TCN) biết dùng trà như một dược liệu, 
chưa được phổ biến sâu rộng 
trong dân gian. Thời nhà Đường 
Tang Dynastie (618-907). Trà 
được uống trong các tu viện, lần 
đầu tiên ở Tu viện Yang Ling 
trên Núi Tai Shan, uống trà làm 
đầu óc tỉnh táo, dễ tập trung 
hơn, từ đó thuật uống trà phát 
triển trong  giới Thiền tông 
khắp Trung Hoa. Tác phẩm đầu 
tiên viết về trà “Cha 
Ching/��/Trà Kinh” của Lu 
Yu /��(728-804) tên thật 
Tsing Ling Zhe sinh ở Hubei/ 
Hồ Bắc, Trung Hoa. Ông mồ 
côi từ thuở nhỏ được Thiền sư  
Zek Shin nuôi dạy, Lu Yu có 

dịp học nghệ thuật pha trà từ vị cha nuôi ngay 
từ thuở nhỏ, năm 18 tuổi ông rời Tu viện, Lu 
Yu về  Hán Thuỷ Han Jiang/�� vượt Ch'ang 
Chiang trường giang là tả ngạn Sông Dương Tử 
/�ẩn cư  ở Chiết Giang tên cũ là Sông Tiền 

Đường. Lu Yu 
vào ở trong chùa 
Diêu Khê 
(Wuxing/Huzhou

), ông không chú 
tâm việc học kinh 
kệ để trở thành 
thiền sư, mà chỉ 
miệt mài vào văn 
chương và biên 
khảo. Ông có biệt 
danh "Chúa của 
trà /Der Gott des 
Tees.".  Tác phẩm 

Cha Ching viết phương pháp chế biến, pha trà, 
uống trà, liên quan đến lịch sử của trà, đầy đủ 

nhất trong thời cổ đại về trà ra 
đời, việc uống trà được xem 
trọng như một ngành nghệ 
thuật, Trà kinh trở thành cuốn 
sách quý lưu truyền ở Trung 
Hoa, đến Trung Á, Tây Á và 
nhiều nước ở Châu Âu. Lu Yu 
được Trung Hoa tôn lên bậc 
Thánh trà, là một trong 10 vị 
Thánh trong lịch sử Tàu. Trà 
tại Á Châu, Tổ phụ nghành Y 
khoa Hippokartes (460-370 
TCN) cũng công nhận trà có 
dược tính tốt. Thời Nữ hoàng 
Âu Châu Hildegard von 
Bingen (1098-1179) công 
nhận các loại trà giúp chữa 
bệnh, và được nghiên cứu 

 T
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rộng rãi trong giới Y khoa. Bác sĩ Nicolas 
Direks (1593-1674) người Hòa Lan viết trong 
“Die Arznei” uống trà sống lâu mỗi ngày nên 
uống trà (sự phát triển, nghiên cứu về trà trải 
qua nhiều thế kỷ, và đến ngày nay người ta 
nghiên cứu dùng trà xanh 
trong việc chế tạo kem giữ 
da, hay dầu gội đầu vv...)
 Trà trồng ở các vùng 
đồi núi quanh Hangzhou 
(Hàng Châu) Trung Hoa, 
các vùng trà nổi tiếng là 
Lung Ching (Long Tĩnh) và 
Lung Ding  ngoài ra còn có 
vùng bảy núi ở 
Xishuangbanna. Trồng trà từ 
triều đại Tang/Đường (618-
907) nhưng mãi đến triều đại 
Qing/Thanh (1644) trà được đưa vào việc sản 
xuất. Hiện nay còn loại trà cây cổ thụ từ năm 1700 
đời vua Shengzu-Kangxi (Thánh tổ Khang Hi)  
qua các đời sau, vùng nầy trồng loại trà Pu-Erth 
(Phổ Nhĩ) lá dày. Nước trà màu hơi đỏ, được xem 
như một dược liệu chống lại bệnh có mỡ trong 
máu (wunderwaffe gegen fett/wonderful weapon 
against fat).   Ở Ấn Ðộ vùng núi Darjeeling cách 
xa Kalutta 600 km trồng các giống trà „Thea 
Chinensia“ được công ty Ðông Ấn „East India 
Company hoạt động từ 
năm 1600-1857“ lai giống 
các loại trà, năm 1823 tại 
Assam thành công, thêm 
loại „Thea assimica“. Ấn 
Ðộ trồng hơn 400 loại trà 
khác nhau, trà nổi tiếng 
thơm ngon quanh vùng 
Himalaya trên cao độ 2200 
m, các vườn trà trong vùng 
thung lũng „Steintal“ và „Happy Vallytea 
Estate“. Người ta cũng khám phá trà mọc hoang 
trên đồi núi ở Ấn Độ, nên có nhiều nghi vấn 
nguồn gốc Trà ở Ấn Độ trước  Trung Hoa? 
Assam là vùng cao nguyên trên thượng lưu 
Brahmaputra, có 2000 vườn trà được lai giống 

khác nhau. Ấn Độ xuất cảng trà đứng đầu thế 
giới sau là Tích Lan (Sri lanka). Giống trà Thea 
assmica, được người Anh, Ông Schotte James 
Taylor mang vào Tích Lan năm 1849, sau 11 
năm phát triển trồng trên cao nguyên Ceylon và 

Tamilen Tại Việt Nam theo 
sách An Nam Chí Lược ghi 
“tháng 5, năm thứ Tám 
niên hiệu Khai Bảo. Ðinh 
Liễn có tiến cống nhà Tống 
vàng, lụa, sừng tê, ngà voi 
và trà thơm“ Các tài liệu 
trên chứng tỏ người Việt đã 
biết uống và biến chế trà từ 
lâu. Ngành khảo cổ đã khai 
quật tại vùng Nông Giang, 
Thanh Hóa tìm thấy được 
nhiều bình, chén, dĩa trà 

thời gian nầy ngang với đời Tống (Song 960-
1279) từng bán sang Nhật, dù hàng sành sứ của 
Việt Nam không sắc sảo, nhưng  hình vẽ cảnh 
thiên nhiên sông nước, hoa lá hợp với phong 
cảnh Thiền ủa Nhật. Theo Nguyễn Trãi ở Dư 
Ðịa Chi, đã kể trà Tước Thiệt (trà lưởi chim sẽ) 
người ta gọi là trà móc câu thuộc giống trà mi ở 
vùng Sa Bôi nay là tỉnh Quảng Trị (ngày xưa 
thuộc Châu Ô, âu Lý).  Có rất nhiều giống 
trà trồng hợp với khí hậu điạ phương, các nơi 

trồng trà nổi tiếng như: 
Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ 
An, Thái Nguyên, Lai 
Châu. Cao nguyên Bảo 
Lộc Lâm Ðồng có loại trà 
mi, hải đường. Có hoa 
nhỏ thơm dịu, nụ nhỏ, trà 
ngày nay theo nhu cầu kỹ 
nghệ sản xuất lai nhiều 
giống, có 3000 loại trà mi 

khác nhau trên thế giới. Ở vùng Vạn Hội, Núi 
Chúa thuộc Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định, 
có hai thứ trà „cam“ và „khổ“ mọc hoang dã 
trên đồi gò hoặc ven chân núi. Trà cam lá nhỏ, 
có vị ngọt như đường, trà khổ lá to, xanh, dày 
và cứng  uống thì rất đắng như khổ qua trà 

 

 c
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giống như cây rau có dược thảo khổ cự (rau 
diếp), khổ thái (rau đắng) v.v… Rễ trà cam có 
tác dụng hồi sức cho phụ nữ sau khi sanh con. 
Trà khổ làm cho người say tĩnh rượu, uống 
thường xuyên trà khổ, gan hoạt động tốt phòn
ngừa bệnh sốt rét.  Theo nghiên cứu các nhà 
khoa học, trà phát sinh từ 3 loại chính của Ðài 
Loan và Nhật Bản đó là Camellia Japonica, 
Camellia sasanqua, và Camellia reticulata. Trà 
mi có tên khoa học Camellia chrysantha trong 
thời gian gần đây người Pháp tìm ra trà mi 
giống Việt Nam và được nhắc đến trà mi hoa 
vàng tên Camellia vietnamensis ở Cúc Phương, 
đẹp hơn trà mi hoa vàng gốc Nhật, hoa ít hơn, 
loại Camellia baviensis ở núi Ba Vì hương 
thơm nồng nàn. Trà mi Camellia baviensis đem 
về trồng thí nghiệm ở đại học Lâm nghiệp Xuân 
Mai Hà Tây. Hoa lưởng tính cánh trắng nhụy 
vàng to nở lâu tàn.Trà vào Nhật Bản thế kỷ thứ  
6 Hoà Thượng Huimeng (638-713) truyền Phật 
Giáo từ Trung Hoa sang Ðại Hàn vào Nhật Bản 
và phát triển mạnh trong thời Nara Zeit (709-
784). Trà du nhập vào cùng giai đoạn trên, 
nhưng đến thời Hoàng Ðế Shômu/ 724-749) 
khoản đãi trà cho 100 tu sĩ Phật giáo tại hoàng 
cung năm 729. Số trà này có lẽ do sứ thần Nhật 
mua trong chuyến đi sứ Trung Hoa. Thiền sư 
Saicho (767-822) mang về một số hạt giống trà 
và trồng tại Yeisan năm 801, từ thế kỷ thứ 8 trà 
dùng phổ thông hơn. Kế tiếp qua nhiều triều đại 
văn hóa phát triển. Cuối thế kỷ 12, thiền sư 
Eisai Zenji (1141-1215) viết về việc uống trà 
tập sách tựa đề „Kissa-yojo-ki /Zen-Meister 
Eisai"... Thượng phụ Murato Shuko (1422-
1502) biến chế trà xanh (Matcha) dùng trong 
các Tu Viện và các Hiệp sĩ đạo/Samurai.  Ðến 
đời sư phụ Sen-No Rikyu (1522-1591) được 
nâng lên một nghệ thuật, trở thành nghi thức 
uống trà (Tea ceremony/Chanoyu) khởi đầu tại 
Daitoku-Ji

g 

-Tempel.  
 Okakura Kakuzō/, (1863-1913) ở Yokohama là 
học giả Đông phương viết về trà „The Book of 
Tea“ năm 1906. Cho đến nay, tác phẩm này 
được in lại rất nhiều lần, qua nhiều ngoại ngữ 

khác nhau.  Thái Lan, Lào, Java ở Indonesia, 
Malaysia…  nhưng mỗi quốc gia đều có phương 
pháp trồng trà riêng. 

Trà nhập Âu Châu 
 Năm 1610 người Hòa Lan mang trà từ 
Trung Hoa về Âu Châu. Vua Ludwig XIV, 
Marquise de pompadour, và Goethe là những 
người uống trà xanh. Nữ hoàng Kathrina von 
Bragaza (1638-1705) con Vua Johanns IV Bồ 
Ðồ Nha (Portugal) cùng đoàn tùy tùng đến Anh 
Quốc làm lễ thành hôn năm 1665, dâng lễ vật 
quà cưới đến Vua Charle II (1660-1685) trong 
đó có nửa kilô trà. Chứng tỏ trà lúc đó rất quý 
đối với giới quý tộc Âu Châu. 
 Các quốc gia Ấn Ðộ, Tích Lan bị Anh quốc 
chiếm làm thuộc địa, các thương gia Anh độc 
quyền nhập trà năm 1657 về các cảng Cornwall, 
Dorset, Kent chở về cho 2000 đại lý ở London 
bán trà đen tại Âu Châu. Trà nhập Âu Châu 
bằng đường thủy, trong thời gian nầy những 
đoàn lữ hành, vượt sa mạc dùng lạc đà chuyên 
chở trà từ Trung Hoa, Ấn Ðộ đến bán cho Nga 
sô. Nhưng đến cuối thế kỷ 19 trà xanh tràn ngập 
thị trường Âu Châu, nhờ phương tiện lưu thông 
tiến bộ, thời gian chuyên chở làm cho trà xanh 
không mất phẩm chất..    
 

Trà đến Mỹ Châu 
 Năm 1650 thương thuyền Hòa Lan nhập trà 
vào New York, thời ấy gọi là Amsterdam mới 
(New Amsterdam) và trên Ðường Chatham có 
nguồn nước ngọt, vào buổi sáng người đàn ông 
rung chiếc chuông nhỏ rao bán nước „come and 
get your tea-water!“. Năm 1773 ở Boston vì 
tranh cãi về thuế trà, bị phản đối  một phần trà 
nhập cảng bị ném xuống biển… Các Tổng 
thống Hoa kỳ: Lincoln, Roosevelt, Hoover, 
Kennedy đều uống trà. 
 Nhà nhập cảng trà, Ông Sullivan tại New 
York, có sáng kiến bỏ trà vào túi nhỏ bằng lụa 
cho mỗi tách trà, quảng cáo gởi khách hàng 
uống thử. Từ sáng kiến đó ngày nay người ta 
biến chế trà trong túi nhỏ bằng giấy. Người Mỹ 
có thói quen uống trà xanh nhập cảng từ Trung 
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Hoa. Năm 1904 người Anh Richard Blechynden 
đến St. Louis trong hội chợ triển lãm về trà. 
Ông ta quảng cáo trà đen Ấn Ðộ vì thời tiết 
nóng, uống trà nóng ra mồ hôi khó chịu, ông bỏ 
nước đá vào ly trà, uống mùi vị thơm ngon và 
mát, từ đó mở đầu cho giai đoạn mới, uống trà 
với nước đá  „ice tea“. 
  Trước đây trong các siêu thị Mỹ thì nguời 
ta thấy hầu như chỉ có trà Lipton được bày bán 
dưới dạng  trà bao cho vào tách uống nóng, 
dạng bột đế quấy cho tan trong nước rồi cho 
nước đá vào uống lạnh. Nhưng đến nay thì có 
khá nhiều công ty có sản phẩm cạnh tranh như 
công ty sản xuất trà và các loại trà dược thảo có 
tên là Celestial Seasonings, chế biến trà xanh 
của Trung Hoa. 
 Càng ngày các loại trà dược thảo hiệu 
Celestial Seasonings càng nổi tiếng trên khắp 
thế giới. Trong số hàng trăm sản phẩm của 
hãng, loại bán chạy nhất là sản phẩm có tên là 
Sleepy Time. Uống buổi tối có nhãn hiệu con 
gấu trong giấc ngủ mùa đông . Hộp đựng loại 
trà có tên là „Morning Thunder“ là „sấm chớp 
bình minh“ uống buổi sáng in hình con bò 
mộng đang lao nhanh tới.  Phân loại trà với tên 
„Mandarin Orange Spice“/Trà hương liệu cam 
dành cho nhà giàu đựng trong hộp in hình một 
cô gái Tàu. 
 Trên khắp thế giới trà được tiêu thụ nhiều 
vào hàng thứ nhì chỉ sau nước lã. Nhưng tại 
Hoa Kỳ trà vẫn đứng sau cà phê. Tuy nhiên với 
con số người uống trà tại nước Mỹ ngày càng 
gia tăng. Công ty 
Celestial Seasonings mua 
nguyên liệu thẳng từ các 
nông gia tại Hoa Kỳ và 
nhiều quốc gia khác trên 
thế giới, kể cả Trung 
Quốc, Ai Cập, Mexico, 
Argentina, Chi Lê, 
Guatemala, Ðông Âu, Ma 
Rốc, Indonesia và Việt 
Nam.   
 Công ty Celestial 

Seasonings đứng hàng nhì trong thị trường Mỹ 
chỉ sau công ty Lipton, và hiện nay tại Hoa Kỳ 
còn rất nhiều công ty khác đã và đang tính tiến 
vào thị trường, chẳng hạn như 1 công ty tại 
Hawaii chuyên về trà Mamaki, đang muốn mở 
rộng tầm hoạt động ra ngoài phạm vi tiểu bang. 
Trà Mamaki, 1 loại cây cỏ của địa phương 
Hawaii, được đem bán tại tiểu bang 
Washington. Riêng về công ty Celestial 
Seasonings tuy sinh sau đẻ muộn hơn không 
biết bao nhiêu hãng trà sen, trà sói, trà hoa lài... 
của Việt Nam  
 Sản xuất trà  qua các giai đọan căn bản, hái 
để lá héo, hấp nước hay sấy qua, đập hay chà 
phơi khô sàng lọc. Trà đen hay trà xanh cũng 
đều biến chế từ các loại trà cây có tên khoa học: 
Camillia Sinensis và Camillia Assamica  Ngày 
nay các hãng trà trên thế giới hàng trăm loại 
khác nhau như Assam Mallty Fbop; Rooibos 
Vnilla; Roobos; chai; China Ti kuan Yin 
Monkey picked; Pu-Erh tea, Blendel tea;  Earl 
grey tea; Lipton…… 
 Bạch trà,White Tea  (vùng Pai Hao, Pai Mu 
Tan, Fujian) giống trà Flaum lá mịn màng hái 
nụ trà hấp, phơi khô, biến chế sấy nhiệt độ khác 
nhau, 1 kilo trà khô cần 30.000 nụ trà tươi. Bạch 
trà chứa nhiều antioxidant chống ung thư  
 Trà xanh  (green tea)  người Trung Hoa bỏ 
lá trà xanh Lục Trà (luchà) vào chảo gang nóng, 
rang sơ qua sau đó trộn bằng tay. Ngược lại 
người Nhật bỏ lá trà vào hấp nhanh khoảng một 
vài phút, hai phương pháp trên đều có mục đích 

khử các kháng độc tố, giữ 
cho trà có màu xanh, mùi 
thơm ngon, các vùng sản 
xuất trà xanh như Sencha, 
Chen Mee… 
 Trà đen (black tea)  
Người Trung Hoa biến chế 
trà đen cũng như Hồng Trà 
(hongchà) ủ lá trà lên men. 
Sấy ướp các hương vị như 
hoa lài... có mùi thơm. 
Người Nhật hấp nước, ủ lá 
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trà lên men, ướp... trước khi phơi khô, lá được 
cán hay chà nhỏ. Đóng hợp, hay gói loại giấy có 
thể giữ mùi thơm. Trong tiến trình ủ trà lên men 
tạo phản ứng hóa học khử được độc tố không mất 
lượng Coffein trong lá, giữ được mùi hương 
nhưng trà có màu đen nổi tiếng như ở Darjeeling, 
Ceylon .. 
  Trà  Ô Long (Oolong) được sao chế dung 
hòa giữa trà đen và trà xanh lá ủ lên men màu 
đen, nhưng nước trà màu hơi ngà ngà trà 
Oolong vùng Tung Ding rất ngon. 
 Yogi Tea: biến chế với các loại 
rể, vỏ, lá cây như quế (Zimt), gừng 
(Ingwe),  lá tiêu (Pfeffer), nụ đinh 
hương (Nelken), đậu khấu. 
(Kardamon) chỉ uống vào buổi sáng 
làm cho người khoẻ 
 Fencheltea: là lọai trà dành cho 
Baby ở Đức, ngoài ra còn có thêm các 
loại trà biến chế thông dụng như 
Johanniskraut; Grüne Hafertee; 
Kamillentee; Rotbrusch Tee; 
Pfefferminze, Holundertee; Lindenblütentee… 
 Trà tươi, người bình dân Việt Nam thích 
uống trà tươi, trà nạn, lá trà già các loại lá cây 
vối, ổi… 
 Các quốc gia Âu Châu không thể trồng các 
giống trà từ Á Châu, nhập cảng trà và pha chế, 
họ nghiên cứu phát triển chế biến từ: hoa quả, lá 
thảo mộc có dược tính sao 
chế thành trà uống để trị 
bệnh. Tại Việt Nam cũng 
biến chế nhiều loại trà như: 
khổ qua, trà sâm, Hà thủ 
ô..vv. Trà có mùi vị thơm 
ngon, do bí quyết của người 
biến chế, có thêm các mùi 
hương như các loại trà ướp: 
hoa lài, sen, cam, bưởi, quế 
vv... (không được dùng mùi 
hương hoá học để ướp trà), theo 
nguyên tắc „Prime quality Tea 
for you to enjoy“ 
 Hái trà vào buổi sáng, 

không khí ban mai tinh khiết  hương của sương 
còn đọng trên cành lá, thì hương vị của trà thêm 
ngào ngạt bởi vì khí âm và khí dương hòa nhau 
thành sương là tinh anh của trời đất. Hái trà theo 
từng mùa khí hậu thay đổi trà có mùi vị phẩm 
chất khác nhau. „Flowery Orange Pekoe“ là loại 
nhất tuyệt hảo nụ trà vừa nở „Orange Pekoe“ 
loại nhì ra lá non, „Pekoe“ loại ba lá trà thứ 3.  
 Mùa xuân (first flush) loại trà nhất, Mùa hạ 
(secondflush) loại trà thứ nhì hái từ tháng 5 đến 

tháng 6. Mùa thu từ tháng 8 đến 
tháng 10 (Bread and Butter-tea-
Regentee). Tuy nhiên tùy theo 
phong thổ, vùng nhiệt đới ở 
Himalaya hay các vùng đồi núi ở 
Trung Hoa độ cao có sương mù, 
không khí ẩm, trời mưa nhưng đất 
khô ráo không làm ướt gốc trà là yếu 
tố đặc biệt để trồng các giống trà. 
  Sự tích được nhắc đến tại Trung 
Hoa vùng núi cao, người ta nuôi đàn 
khỉ được huấn luyện mỗi sáng sớm, 

đàn khỉ trèo lên các cây trà trên núi cao, còn 
sương mai hái ngọn trà non, đem về cho chủ 
biến chế thành trà thơn ngon và đắt tiền bán tại 
các tiệm trà có tên Hầu Trà “trà khỉ/ monkey 
tea”. Theo truyền thuyết thời xưa người ta chọn 
các trinh nữ, trong những ngày tinh khiết hái trà 
mang trước ngực có hơi ấm, nên gọi các trà  ấy 

là “trà Hoa nữ” hay Xử  
Nữ Trà. Theo truyền thuyết 
trong buổi tiệc người đầu 
bếp sắp sửa pha trà, thì 
khám phá ra tất cả trà lá 
quý hái trong chốn thâm 
sơn, đã bị con ngựa sút 
chuồng ăn sạch. Để có trà, 
người đầu bếp liền giết 
ngựa mổ bao tử lấy lại trà, 

pha cho Thái Hậu và các quan 
khách. Trà có hương vị đặc 
biệt thơm ngon, Từ Hy Thái 
Hậu Tz'e Hsi/ �� (1835-
1908), khen ngợi và hỏi cách 

Bình trà Chinese Yinxing 
đời Minh (1368-1644) 
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chế biến trà nên từ đó có tên Trảm Mã Trà, câu 
truyện kể trên cho thấy các hóa chất trong dịch 
vị của thú vật có khả năng thăng hoa hương vị 
của trà. 
 
 Nghệ thuật uống trà   
 Trên thế giới trà có thể uống hàng ngày, 
người Anh có câu tục ngữ “any time is tea 
time”. Năm 1840 nữ Công tước Bedford tổ chức 
uống trà buổi chiều “Afternoontea”, lúc16 giờ 
uống trà của Ceylon hay Lap-Souchong ngày 
nay còn lại phong tục đó. Người Anh và các 
quốc gia thuộc địa của Anh quốc thường có thói 
quen uống trà với sữa hay đường. Ông Cecil 
Rhodes viết tại Cung điện Semore Place. Buổi 
sáng người phục vụ thường hỏi “Ông muốn 
uống trà Tàu, Ấn Ðộ hay Ceylon”. Nếu trả lời 
dùng trà Ấn thì có câu hỏi kế tiếp “với chanh, 
sửa hay bơ “ ở Anh Quốc cũng thường nói “you 
enjoy tea and take it easy “. 
 Người Nhật đã uống trà thưởng ngoạn  như 
một truyền thống, là nghệ thuật cao quý gọi là 
“trà đạo”. Uống trà với chén, bình trà bằng sứ, 
gáo múc nước phải bằng tre (Chashaku) phong 
cảnh uống trà phải thiên nhiên trầm mặc với bốn 
chữ: Hòa (Wa), Kính (Kei), Thanh (Sei), Tịch 
(Jaku). Trà xanh ”O-cha” loại Bancha cần nước 
nóng đun sôi khoảng 80 độ C, trà echa/Gyohuro 
dùng nước sôi khỏang 60 độ. Ngoài ra còn biến 
chế các loại trà xanh thành trà bột (Matcha) và 
các loại trà uống để chữa bệnh. Tại Kyoto có 
nhiều vườn trà vang bóng của thời đại 
Momayama (1568-1600) và các nơi trà đạo hấp 
dẫn, nhưng uống trà theo truyền thống quỳ gối 
(seiza) ngồi trên hai bắp chân! Nhật biến chế trà 
đen “Kô-cha”. tuỳ theo mỗi nhà sản xuất, phẩm 
chất khác nhau nên giá tiền chênh lệch. 
 Du khách đến Tích Lan, thường mỗi sáng 
theo phong tục nữ phục vụ xuất thân người từ 
miền Nam đảo Tích Lan, mặc y phục trắng 
mang trà đến mời “ your morning tea Sahib“. 
Người Nga không những uống rượu Wodka, họ 
cũng biết thưởng lãm nghệ thuật uống trà. Năm 
1638 Hoàng gia Mông Cổ tặng Nga 200 gói trà 

thơm ngon.  Họ dùng nồi nấu trà (Samowar) đốt 
bằng than (hay điện). Phần thân bình chứa 
nước, trên nắp để bình trà nhỏ, bỏ trà chế nước 
sôi, độ sôi của nồi nước bốc hơi làm nóng bình 
trà. Khi uống pha trà ở bình trên với một phần 
nước sôi. Loại bình Samowar người Thổ Nhỉ 
Kỳ cũng dùng để nấu trà đen. Du khách đến 
Thổ vào các siêu thi, hay cây xăng đều được 
mời ly trà nhỏ bên cạnh cục đường và cái 
muổng nhỏ. 
 Các loại bình trà bằng sứ được làm qua 
nhiều thời kỳ khác nhau. Hơn 2000 năm trước 
Thiên Chúa, tại Trung Hoa có loại sứ Yih-Sing 
làm bằng đất sét vàng. Mãi cho đến triều đại 
nhà Tống/Song (960-1279) nghệ thuật thủ công 
nghệ làm những bình sứ màu trắng, chén, diã trà 
tinh xảo hơn.  
 Các quốc gia Nhật và Ðại Hàn, cũng làm 
các loại chén bình bằng sứ trong thời gian trên 
với người Trung Hoa.(các loại bình, chén, diã 
sứ nầy còn lại trong các bảo tàng viện). Tại Ðức 
năm (1730-1750) các vùng Bayreuth và 
Ansbach có các lò biến chế chén, tách trà bằng 
thuỷ tinh, bạc hoặc sứ. (Munich có lò đồ sứ 
nhưng chỉ làm ly uống Beer lớn có tay cầm)     
 
 Trà với thi nhân mặc khách. 
 Ông De Quincey bảo “trà luôn luôn là ẩm 
phẩm của hạng trí thức” Người Trung Hoa 
quan niệm “trà là bạn của ẩn sĩ thanh cao”. 
Người Việt Nam cũng có nghệ thuật uống trà 
như người Trung Hoa. Giới trưởng giả dùng bộ 
trà trên khay hình chữ nhật hay hình vuông có 
chân quì, khắc khảm ốc xa cừ. Chén Quân, chén 
Tống, bình pha trà cổ các loại độc ẩm, song ẩm 
và ẩm quần, của các nhà  sản xuất: Thế Ðức, 
Lưu Bội, Mạnh Thần. 
 Pha trà phải chọn nước, để trà tăng thêm 
hương vị, nước suối thì tuyệt vời, nước giếng 
lấy từ mạch nước thiên nhiên, bếp lửa phải bằng 
than nhẹ lửa, nước sôi sủi mắt cua, (khoảng 80 
độ), tráng bình trà qua một lần nước nóng, đổ ra 
trước khi bỏ trà vào châm nước, (phải đổ ngay 
lần nước đầu tiên gọi là rửa trà). Nước máy có 

SOÁ 54 109



nhiều vôi cần phải lọc qua để nấu trà không mất 
muì vị thơm ngon. Cách pha trà của người Việt 
và người Trung Hoa, không biến thành qui tắc 
nghiêm túc như ở Nhật. 
  Uống rượu cần nhiều người cho náo nhiệt. 
Uống trà là nghệ thuật trong trầm lặng, trà có 
tính cách đưa người uống vào thế giới mặc 
tưởng, bởi thế nên uống trà lúc tinh thần sảng 
khoái, cảnh vật yên tĩnh, cần người văn nhã biết 
cái thú uống trà, bỏ mọi bận rộn đời sống bon 
chen, uống từng chén nhỏ, gọi là “ẩm sỉ”. Nếu 
người uống chén to, uống một hơi làm sao biết 
hương vị của trà nên bị gọi là “ngưu ẩm”. Uống 
trà cũng như pha trà đều cần một nghệ thuật 
cao. Người Tây phương họ sành điệu về uống 
rượu, beer, cafe. Ngày nay họ cũng nghiên cứu 
nghệ thuật uống trà. 
 Thời vua chúa mỗi buổi sáng các cung nữ 
thường lấy nước sương còn đọng lại trên lá sen 
về cung pha trà. Hoặc bơi xuồng trên các hồ sen 
(ở Huế nhiều hồ sen) bỏ trà vào các búp sen sắp 
nở lượng trà hảo hạng, trà hấp thụ mùi thơm của 
sen dưới sương đêm. Sáng hôm sau vạch cánh 
hoa lấy trà bỏ vào hũ đậy kín không mất mùi 
hương đó là loại trà sen tuyệt hảo nhất.  
 Tô Ðông Pha (1037-1101) ví trà với mỹ 
nhân, nhưng Ðiền Nghệ Hằng lại quan niệm 
“uống trà để quên cái huyên náo phồn hoa, trà 
không phải để cho hạng ăn cao lương bận lượt 
là thưởng thức”. 
 Lê Quý Ðôn (1726-1784) quan niệm về 
nghệ thuật uống trà “Một chén lòng sạch bong, 
hai chén lòng phơi phới, đến chén thứ bảy thì 
dưới hai cánh tay như có cánh thổi lên làn gió 
mơ màng.” 

Bán dạ tam bôi tửu 
Bình minh sổ trảm trà 
Mỗi nhật cứ như thữ 
Lương y bất đáo gia 

 dịch là  
Nửa khuya ba chén rượu 
Tinh sương vài chén trà 
Ngày nào đều như vậy 
Lương y chẳng lại nhà 

 Các cụ với kinh nghiệm sống dùng trà để trị bị 
bệnh. Ngày nay Trung tâm nghiên cứu về bệnh ung 
thư “Deutsche Krebsforshungszentrum in Heilberg” 
cũng như Ðại Học Kasas “University of Kasas 
city” phân tích trà xanh có các chất 
“Epigallocatechin -3- Gallat viết tắc là EGCG 
chứa nhiều Vitamin E và C, ngăn được sự viêm 
cứng mạch máu, giảm lượng mỡ trong máu vv.. 
Bác sĩ Jin-Rong Zhou, Đại học Harvard, người 
đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, ý tưởng 
này xuất phát từ thực tế là ở Trung Quốc, tỷ lệ 
người bị ung thư tuyến tiền liệt rất thấp, trà và 
đậu nành, vốn được coi là có thể giúp ngăn 
ngừa ung thư. Nối tiếp theo cuộc nghiên cứu 
trước đây cho thấy trà xanh giúp ngăn chận 
bệnh ung thư tử cung, các nhà nghiên cứu thuộc 
đại học Kỹ thuật Curtin ở Perth đã khảo sát 254 
phụ nữ người Hoa đang mắc bệnh nầy. Cuộc 
nghiên cứu do Giáo sư Andy Lee, Giáo sư Colin 
Binns và Tiến sĩ Min Zhang thuộc khoa Y tế 
của đại học này thực hiện, đề nghị là nên uống ít 
nhất mỗi ngày một tách trà như là dược liệu tốt 
để ngăn chận các tế bào ung thư. Đại học 
Wisconsin, Madison (Mỹ), cho biết trà xanh có 
chứa hóa chất polyphenol có thể ngăn chặn sự 
di căn của tế bào ung thư tiền liệt tuyến.  

Thử nghiệm được tiến hành trên những con 
chuột biến đổi gene mang bệnh ung thư tuyến 
tiền liệt. Tất cả đều được cho ăn có protein, 
carbohydrate, vitamin và muối khoáng, kèm 
uống trà (tương đương 6-8 ly/ngày ở người). 
Một số con được ăn đậu nành hằng ngày (tương 
đương 250mg đối với người). Kết quả cho thấy, 
nếu dùng riêng rẽ, đậu nành và trà làm giảm tốc 
độ phát triển của khối u và giảm kích thước của 
nó khi lớn lên. Nếu dùng kết hợp, các thực 
phẩm này  sự phát triển của khối u và ngăn ngừa 
sự lan truyền của bệnh tới các hạch bạch huyết 
lân cận, đi đến kết luận: Trà và đậu nành đều có 
tác dụng ngăn ung thư. Đại học Y Khoa 
Wisconsin cho biết kết quả trà xanh chữa được 
bệnh Prostata.     

Uống trà để tiêu khiển, hưởng nhàn thường 
nhật, và dùng trong việc ngoại giao, tế lễ, cúng 
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tổ tiên, cúng Phật. Tập tục uống trà đã ăn sâu 
vào sinh hoạt, các văn nhân mặc khách thời xưa 
đã ca tụng thú uống trà. Viên Chiêu thiền sư đời 
Lý Nhân Tông  

Tặng quân thiên lý viễn 
Tiễn bả nhầt bình trà 

dịch: 
Tiễn chân ai bước đường xa 
Miệng cười đưa một bình trà tặng nhau 
 
Tiễn anh vạn dặm đàng xa 
Ta xin rót một bình trà tặng anh 

 
Các làng quê miền Trung Việt Nam cũng 

trồng trà, hái trà non hai lá, và nụ trà để biến chế 
dành cho ngày tết. Các khu vườn ngoài diện tích 
sử dụng sinh hoạt, còn lại trồng cau, trái cây 
cam quít, và những cây trà cao ngang tầm 
người. Người miền Trung thường gọi cây trà là 
cây chè, lá dày lớn màu xanh đậm và láng, trổ 
bông màu trắng 5 cánh, đường kính khoảng 
10cm, nhụy vàng thơm nhẹ. Dọc theo các 
đường làng, thị trấn miền Trung thường có quán 
bán nước chè xanh, trong căn lều tranh nhỏ, cái 
nồi đất nấu trà tươi bốc mùì thơm ngon, trưa hè 
hay chiều thu, ghé quán uống bát chè xanh múc 
bằng chiếc gáo dừa, trà xanh sóng sánh như 
nắng vàng với thoáng hương thơm. Nâng chiếc 
bát bằng sứ uống từng hớp nhỏ, trà sẽ làm dịu 
cơn khát và có cảm giác thú vị ngọt ngào. Trà là 
hình ảnh quen thuộc như cây đa đầu làng, con 
đò bến sông, trà không thể thiếu trong sinh hoạt, 
dù đời sống văn minh có những quán giải khát 
bán cola, nước ngọt với nước đá. Nhưng không 
thể quên được quán chè xanh bên đường. Trà 
trở thành nếp sống văn hóa, đã đi vào lòng dân 
tộc. Các cụ uống trà và ngâm mấy câu thơ: 

Làm trai biết đánh tổ tôm 
Uống trà Liên tử ngâm nôm Thúy Kiều    
 
Bài thơ gọi trà của nhà cách mạng Phan Bội 

Châu (1867-1940) chủ tịch danh dự của Việt Nam 
Quốc Dân Ðảng, buồn cho vận nước. Ðể thức tỉnh 

hồn thiêng sông núi, trong thời kỳ chống thực dân 
Pháp dày xéo quê  hương: 

Trà ơi! Còn nước là vinh hạnh 
Cháy lưỡi khô môi thảm những ai! 

 
Ðại văn hào Nguyễn Du (1765-1820) 

thưởng thức trà với tâm sự   
Khi hương sớm lúc trà trưa 
Bàn lan điểm nước đường tơ họa đàn 

  
Thi nhân Bạch Cư Dị uống trà để cảm thương 
cho số phận người kỹ nữ,  

Khách trọng lợi, kinh đường ly cách 
buôn trà sớm tếch ngàn khơi 

Thuyền không đậu bến mặc ai 
quanh thuyền trăng dãi, nước trôi lạnh lùng 
   Phan huy Thực dịch  

  
Nồi cơm nấu dở bát nước chè xanh 
Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau 
   Hoàng Trung Thông 

 
Dừng chân bên quán nước, người lính trẻ 

Quang Dũng uống bát trà xanh nóng làm vơi 
cơn khát, diụ bớt nhọc nhằn. Tiếp tục hành 
trang lên đường, nhưng lại vướng đọng bóng 
giai nhân 

Tiền nước trả em rồi nắng gắt 
Ðường xa choáng váng núi và mây 
Hồn lính vấn vương vài sợi tóc 
Tôi thương mà em đâu có hay  
                   Quang Dũng  
 
Nguyên Sa nói về định mệnh, những oan 

nghiệt cuộc đời tục lụy. Chiều chiều bên bình 
trà nhỏ, uống để nhớ lại cố hương, nhưng thời 
gian đi mãi có đợi ai bao giờ! 

Chất xám trong não bộ lên men 
Trán nhăn dăm bảy, nếp kinh thiên 
Thượng Ðế trên cao, chiều độc ẩm 
Mạt lộ, ta ngồi chỗ hạ phiên  
 
Nguyễn Khuyến (1835-1909) cuộc đời 

nhàn hạ vui với gió trăng: 
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Khi vườn sau khi sân trước   
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Khi điếu thuốc, khi miếng trầu 
Khi trà chuyên năm ba chén 
hi Kiều lẫy một đôi câu  
Nguyễn Khuyến 

 
Xuân về trong ba ngày tết, nâng tách trà 

nhớ lại xuân xưa, bên quê nhà với nhiều kỷ 
niệm, dĩ vãng mãi mãi còn ngân vang trong 
lòng người viễn xứ, uống trà đàm đạo để sống 
lại với hồn quê hương sông núi .   

 
               NGUYỄN QUÝ ÐẠI  

(Germany) 
 
Tài liệu tham khảo 
Gruener Tee tác giả Jean Puetz & Monika Kirschner 
Das hobby thek buch  
Geheimmis Japan tác giả (Shuichi Kato) 
Sir Lanka  tác giả   (Polylott) 
The importance of living (Lin Yutang) Lâm 
Ngữ Đường  
Zen in der kunst des Tee – Weg   tác giả Horst 
Hammìtzsch 
Hình trên Internet 
_____________________________ 
 
1. Văn Thánh Khổng Tử Khổng Phu Tử ( thời 

Xuân Thu); 
2.  Binh Thánh Tôn Vũ , (quân sự thời Xuân Thu); 
3 . Sử Thánh Tư Mã Thiên (nhà sử học thời Tây Hán); 
4. Y Thánh Trương Trọng Cảnh (lang y thời 
Đông Hán); 

5. Võ Thánh Quan Vũ Quan công (tướng thời 
Đông Hán-Tam Quốc); 

6. Thư Thánh Vương Hi Chi Wang Xizhi (nhà 
thư pháp thời Đông Tấn); 

7. Họa Thánh Ngô Đạo Tử (họa sĩ thời Đường); 
8. Thi Thánh Đỗ Phủ (nhà thơ thời Đường); 
9. Trà Thánh Lục Vũ Yu Lu Thánh trà (nhân 

vật thời Đường); 
10. Tửu Thánh Đỗ Khang tương truyền là người 

phát minh ra cách nấu rượu thời Chu). 
    (Mười vị Thánh của Trung Hoa)   

CCEE  NN’’EESSTT  PPAASS  MMOOII  
QQUUII  CCHHAANNTTEE……  

 
Ce n’est pas moi qui chante 
c’est les fleurs que j’ai vues 

ce n’est pas moi qui rit 
c’est le vin que j’ai bu 

ce n’est pas moi qui pleure 
c’est mon amour perdu. 

 

JJAACCQQUUEESS  PPRRÉÉVVEERRTT  
  
  

 
 

 

KKHHÔÔNNGG  PPHHẢẢII  AANNHH  HHÁÁTT……  
 

Anh đâu cất tiếng ca vang 
Chính hoa anh thấy rộn ràng hát vui 

Anh đâu thốt tiếng reo cười 
Chính men rượu chát cất lời hoan ca 

Anh đâu than khóc xót xa 
Chính cuộc tình mất chan hòa lệ rơi. 

 

TTââmm  MMiinnhh  NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  
chuyển ngữ  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%95ng_T%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_Thu
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_V%C5%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_Thu
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_M%C3%A3_Thi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Tr%E1%BB%8Dng_C%E1%BA%A3nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_V%C5%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Hi_Chi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%B0_ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%B0_ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_T%E1%BA%A5n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%E1%BA%A1o_T%E1%BB%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Ph%E1%BB%A7
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_V%C5%A9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Khang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu

