
 

Ñaïo Trôøi Cuûa Nguyeãn Du Trong 

TRUYEÄN KIEÀU 
 

Phương Du Nguyễn Bá Hậu 
 

au khi sáng tác xong quyển truyện Kim 
Vân Kiều, Nguyễn Du trao bản thảo với 
nhan đề Ðoạn Trường Tân Thanh cho 

Tiến Sĩ Phạm Quý Thích để nhờ in. Cụ Phạm 
Quý Thích nhận in và đổi nhan đề là Kim 
Vân Kiều Tân Truyện để cho người đọc dễ 
hiểu hơn là nhan đề chữ Hán Ðoạn Trường 
Tân Thanh. Vì vậy Truyện Kiều của Nguyễn 
Du có hai tên gọi:  một là Kim Vân Kiều Tân 
Truyện gọi tắt là Truyện Kiều, hai là Ðoạn 
Trường Tân Thanh. 
 Nhan đề nôm na Truyện Kiều dùng cho 
giới độc giả bình dân thưởng thức câu truyện 
phong tình của một thiếu nữ trẻ, đẹp, đa tài, 
không làm gì nên tội mà phải chịu nhiều cảnh 
ngộ đau khổ. 
 Nhan đề Ðoạn Trường Tân Thanh có tính 
cách triết lý dùng cho giới trí thức tìm hiểu tư 
tưởng mới (tân thanh) của tác giả về vấn đề 
đau khổ (đoạn trường), một đề tài rất khó giải 
thích nhất là về nguyên nhân. 
 Thông thường người ta giải thích một đề 
tài triết lý bằng văn xuôi nhưng Nguyễn Du 
lại trình bày bằng văn vần ở thể lục bát, một 
thể thơ giàu vần giàu điệu, rất xuôi tai, lời hay 
ý đẹp làm lôi cuốn người đọc. Như thế 
Nguyễn Du quả là một thiên tài đáng để cho 
Cơ Quan Văn Hóa Quốc Tế (UNESCO) vinh 
danh Truyện Kiều là một di sản văn hóa của 
nhân loại. 
 Trong những buổi họp do Câu Lạc Bộ 
Văn Hóa Ba Lê tổ chức, tôi đã có dịp trình 
bày những nét đẹp về văn chương và tư tưởng 
của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Sau đây 

 
tôi xin trình bày một cách ngắn gọn khía cạnh 
tín ngưỡng của Nguyễn Du trong tác phẩm 
nói trên. Chúng ta đều biết Nguyễn Du là một 
nhà nho rất hài hòa về phương diện đạo giáo. 
Cụ đã đề cao những nét tinh hoa của Lão 
giáo, Khổng giáo và Phật giáo qua lời nói của 
đạo cô Tam Hợp, sư Giác Duyên, Thúc Sinh, 
Kim Trọng và Thúy Kiều. Nhưng đối với Cụ 
về phương diện tâm linh tam giáo vẫn chưa 
đủ, cho nên cụ đã trình bày thêm một đạo 
giáo nữa, đó là đạo Trời. 
 Về quan niệm đạo Trời của Nguyễn Du, 
ta có hai nhận xét sau đây: 
 1) Nguyễn Du là thi hào Á đông duy nhất 
nói về Trời một cách kính cẩn, và về đạo Trời 
một cách rõ ràng và nghiêm chỉnh. 
  2) Những quan niệm về Trời và đạo Trời 
của Nguyễn Du trùng hợp với niềm tin của 
Ki-tô giáo. 
 Tôi xin chứng minh hai nhận xét nầy 
bằng những câu thơ trích trong truyện Kiều. 
 

Quan niệm về Trời của Nguyễn Du 
 - Nguyễn Du tin Trời là đấng tạo hóa dựng 
nên mọi sự trong vũ trụ. Những danh từ chỉ về 
Trời như con Tạo, Hóa công, Hóa nhi, Trời 
xanh, Trời già, Trời cao thường được Cụ xử 
dụng rất nhiều lần trong tác phẩm: 
Cũng liều nhắm mắt đưa chân 
Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu 
 
Hóa nhi nào có nỡ lòng  
Làm chi giầy tía vò hồng lắm nau 
 
Phũ phàng chi mấy Hóa công 
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha 

S 
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Hồng quân với khách hồng quần 
Đã xoay đến thế còn vần chưa tha. 
 
- Nguyễn Du tin Trời là đấng thần linh, quyền 
phép vô biên, điều khiển mọi sự trong vũ trụ. 
Để xác nhận niềm tin này, Cụ đã dùng hai 
lần cụm từ "muôn sự tại Trời": 
Cho hay muôn sự tại Trời 
Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta... 
 
Ngẫm hay muôn sự tại Trời 
Trời kia đã bắt làm người có thân 
Bắt phong trần phải phong trần 
Cho thanh cao mới được phần thanh cao 
 
 Những quan niệm trên về Trời của 
Nguyễn Du  đều trùng hợp với niềm tin của 
Ki-tô giáo. Thật vậy, ngay trong phần mở đầu 
của kinh Tin Kính (Credo) ta thấy: “ Tôi tin 
kính Ðức Chúa  Trời là Cha quyền phép vô 
cùng, dựng nên trời đất, muôn vật hữu hình 
và vô hình v.v.”. 
 Ðạo Công giáo tin Chúa quan phòng mọi 
sự trong vũ trụ. Nguyễn Du cũng tin như thế, 
coi Trời giống như nguời thợ nặn điều  khiển  
bàn quay khổng lồ là vũ trụ:  
Cũng liều nhắm mắt đưa chân 
Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu 
 Chúa Ki-tô đã từng nói rằng mọi sự đều 
được Chúa để ý tới, ngay như sợi tóc trên đầu 
chúng ta cũng vậy. Nguyễn Du cũng có niềm 
tin tương tự: 
Biết thân chạy chẳng khỏi Trời 
Cũng liều má phấn cho rồi  ngày xuân 
 
 Nói về quyền phép vô biên của Trời, 
Nguyễn Du cũng như các nông dân Việt Nam 
tin  Trời điều khiển mưa gió (Lạy Trời mưa 
xuống lấy nước tôi uống...) Trong ngày vui 
mừng sự đoàn tụ của gia đình Thúy Kiều, 
Kim Trọng nói: 

Trời còn để có hôm nay 
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời 
 
 Thánh kinh cho chúng ta biết phép lạ 
Chúa Ki-tô điều khiển gió bão trên biển hồ 
Galilé. Cùng đi với các môn đệ trên một chiếc 
thuyền đánh cá, bỗng dưng gió to sóng lớn, 
thuyền đầy nước sắp bị chìm. Ðể trấn an các 
môn đệ, Chúa đương ngủ, tỉnh dậy, ra đầu 
thuyền hô to kêu gió ngưng thổi và biển 
ngưng nổi sóng. Ngay sau đó, gió im biển 
lặng, thuyền từ từ trôi. 
 - Trong truyện Kiều, ta thấy sự sống chết 
của con người cũng do Trời định. Thật thế 
Thúy Kiều ở nhà Tú Bà đã cầm dao tự vẫn 
nhưng không chết nổi và thần mộng đã bảo 
cho nàng rằng:  
Số còn nặng nghiệp má đào 
Người dầu muốn thác Trời nào đã cho  
 
 Thúy Kiều gieo mình xuống sông Tiền 
Ðường, bị chết, xác nổi phình lên, trôi theo 
dòng nước. Sau đó sư Giác Duyên vớt xác 
nàng lên và thấy nàng được sống lại. Như vậy 
sự sống và sự phục sinh của Thúy Kiều, theo 
Nguyễn Du là do Trời định. Niềm tin nầy 
trùng hợp với lời của Chúa Ki-tô nói khi làm 
phép lạ cho ông Lazare được sống lại sau khi 
đã chết được bốn ngày: “Ta là sự sống, ta là 
phục sinh (Je suis la vie, je suis la 
résurrection) ”, nghĩa là sự sống, sự phục 
sinh của loài người đều thuộc về quyền phép 
của Ta. Do lời nói này Chúa Ki-tô cho ta biết 
là xác loài người đến ngày tận thế sẽ được 
Chúa cho sống lại để chịu sự phán xét chung. 
 

Quan niệm về đạo Trời của Nguyễn Du 
 Theo Nguyễn Du đạo Trời là ta phải làm 
điều lành, tránh điều ác vì làm điều lành thì 
được Thiên Chúa thưởng phúc và tránh làm 
điều ác để khỏi phải bị Thiên Chúa giáng họa: 
Sư rằng: phúc họa đạo Trời 
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Cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra 
 
Ðạo Trời báo phục chỉn ghê 
Khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi 
 Sự thuởng phạt của Trời rất công minh: 
Trời kia đã bắt làm người có thân 
Bắt phong trần phải phong trần 
Cho thanh cao mới được phần thanh cao 
Có đâu thiên vị người nào 
 Quan niệm về sự thưởng phạt trong đạo 
Trời của Nguyễn Du trùng hợp với niềm tin 
của Ki-tô giáo. Trong kinh Tin Kính có câu: “ 
Tôi tin Chúa Ki-tô ngày sau bởi trời lại xuống 
phán xét kẻ sống và kẻ chết, tôi tin phép tha 
tội  v.v…”. 
 Nếu đạo Công giáo dạy ta hai điều chính 
là thờ phượng Đức Chúa Trời và thương yêu 
tha nhân như mình ta vậy thì trong truyện 
Kiều ta cũng thấy Nguyễn Du đề cao hai việc 
làm chính nầy. Thật vậy Thúy Kiều đã hai lần 
đến trước Thiên đài (bàn thờ Trời), lập ở 
trong nhà để cầu xin và cám ơn Trời. 
 Lần thứ nhất, khi Thúc Sinh về quê thăm 
Hoạn Thư, Kiều ở nhà lo lắng cho cuộc hành 
trình của chàng, liền đến trước Thiên đài để 
cầu Trời: 
Ðêm khuya gió lọt song đào 
Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời 
Nén hương đến trước Thiên đài 
Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân 
  
 Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời là 
chữ Tâm viết theo hán tự.. Ngắm cảnh trăng 
sao như vậy, Thúy Kiều liền nhớ đến Thúc 
Sinh, vì Thúc Sinh tên thật là Thúc Kỳ Tâm. 
 Lần thứ hai, sau khi  nghe Kim Trọng 
nhận lời đề nghị của mình là bằng lòng sống 
chung trong tình bè bạn, Thúy Kiều liền nghĩ 
đến việc tạ ơn Trời : 
Nghe lời sửa áo cài trâm 
Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng 
  Cám ơn Trời là bài kinh của các tín 

hữu Công giáo đọc hằng ngày trước khi đi 
ngủ để tạ ơn Trời đã ban cho hồng ân sống 
qua một ngày tốt lành. 
 Ta nên nhớ rằng dưới thời quân chủ 
chuyên chế, người dân không được phép thờ 
Trời, thế  mà Nguyễn Du dám đề cao việc thờ 
Trời của Thúy Kiều. 
 Về điều răn thương yêu nhau, Thúy Kiều 
đã thi hành một cách triệt để lời răn này nhất 
là nàng đã dám hy sinh thân xác theo lời 
Chúa Ki-tô dạy: “Tình yêu cao đẹp nhất là sự 
hy sinh mạng sống cho người mình yêu”. 
Thúy Kiều đã bán mình chuộc cha, hy sinh 
tấm thân ngà ngọc và tình yêu với Kim 
Trọng: 
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên 
 Hai lần Thúy Kiều đã hy sinh mạng sống 
để tỏ lòng thương xót cha mẹ và Từ Hải: 
Lỡ làng nước đục bụi trong 
Trăm năm để lại tấm lòng từ đây 
   
Thôi thì một thác cho rồi 
Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông 
 Tình yêu cao đẹp nầy, ít khi được người 
đời thực hiện. Năm 1941, trước ngày lễ mừng 
Ðức Mẹ, linh hồn và xác lên trời, linh mục 
người Ba Lan tên là Maximilien Kolbe trong 
một trại tù của Ðức Quốc Xả, đã tình nguyện 
xin chết thay cho một tử tội vì nguời nầy có 
bốn đứa con thơ dại phải săn sóc. Ðức Giáo 
Hoàng Jean Paul II đã làm lễ phong thánh cho 
linh mục nầy ngày 10 tháng 10 năm 1982. 
 Bên Việt Nam ta, dưới thời Lê Lợi khởi 
nghĩa chống quân Minh, ông Lê Lai đã liều 
mình cứu chúa, hy sinh xin chết thay cho ông 
Lê Lợi đang bị quân Minh tầm bắt. 
 Ngoài hai điều răn trên, Thúy Kiều đã tha 
thứ cho Hoạn Thư theo đúng lời răn của Chúa 
Ki-tô trong kinh Lạy Cha (Pater Noster): 
“Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng 
con đã tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm đến 
chúng con.”  Hơn nữa Thúy Kiều lại còn thực 
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Một tay gây dựng cơ đồ, thi lời Chúa Ki-tô giảng dạy trên núi về tám 
ơn phúc (huit béatitudes): “ Kẻ nào làm cho 
người hòa thuận, kiến tạo hòa bình, kẻ đó 
được ơn phúc vì được gọi là con Ðức Chúa 
Trời.”. Thật vậy Thúy Kiều đã khuyên Từ Hải 
bỏ việc binh đao, nhận đề nghị chiêu phủ của 
triều đình: 

Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành 
 Và Từ Hải cũng biết rằng về hàng triều 
đình sẽ có nhiều bất trắc: 
Bó thân về với triều đình, 
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu 
 Như thế chứng tỏ Từ Hải vẫn sáng suốt 
không bị u mê trong việc quyết định hành 
động của mình. 

Ngẫm từ khởi việc binh đao 
Ðống xương Vô định  đã cao bằng đầu 
Làm chi để tiếng về sau ?  Ước mong rằng những người nắm chính 

quyền trên trái đất này dám bắt chước Từ Hải 
từ bỏ những việc làm vô nhân đạo như lừa 
đảo, chém giết, bất công, tham nhủng... để 
cho chiến tranh không còn tái diễn thì hòa 
bình, công lý mới được vãn hồi đem lại hạnh 
phúc cho nhân loại.   

Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào  
  Qua bốn câu thơ này Thúy Kiều cho 
Từ Hải biết là từ trước tới nay chàng đã xử 
dụng việc binh đao gây ra bao nhiêu tang 
thương chết chóc. Đó là một hành vi tàn bạo 
không một đạo giáo hay tôn giáo nào cho 
phép làm.  

 Phương Du Nguyễn Bá Hậu  Sau khi nghe lời khuyên của Thúy Kiều, 
Từ Hải cho là có lý nên đang ở thế công 
chàng liền quay sang thế hàng: 

(Paris) 
 

  Nghe lời nàng nói mặn mà,  
  Thế công, Từ mới đổi ra thế hàng 

 

 
 Bàn về cử chỉ thuận hàng triều đình của 
Từ Hải có người khen, có người chê tùy theo 
quan niệm về cuộc sống của mỗi người. 
Những người theo duy vật chủ nghĩa không 
tin có cuộc sống đời sau, chết là hết, thì chê 
việc làm của Từ Hải cho rằng chàng quá si 
mê sắc đẹp của Thúy Kiều nên bị thiệt mạng 
theo như ý hai câu thơ sau đây: 
  Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách 
  Sắc bất ba đào dị nịch nhân 
 
 Những người theo duy linh chủ nghĩa tin 
con người có hồn có xác, có cuộc sống vĩnh 
cữu đời sau thì khen Từ Hải là con người 
phục thiện, dám từ bỏ những quyền lợi sẵn có 
để tránh làm điều ác: 

Thi taäp  

TAÂM LINH cuûa TÖÔØNG LÖU 
722 Colony Ln.  

HOUSTON, TX 77076-4108 Nghênh ngang một cõi biên thùy... 
ÑT (713) 697-9621  

 Năm năm hùng cứ một phương hải tần... 



 

ÑOÏC “SAØI GOØN MÖA VAÃN RÔI”  

CUÛA PHONG THU 

 

Nguye ãn Ngoïc Bích 
 

ầm một cuốn sách mới, chúng ta có thể 
làm được gì?  Hiển-nhiên, 
ta có thể đưa lên để xem 

cuốn sách có đẹp không, ngắm 
bìa trước, đọc bìa sau, ngửi mùi 
thơm của giấy mới và, trong 
trường-hợp một cuốn sách bìa 
cứng như tác-phẩm mới nhất 
của Phong Thu ra mắt hôm 
nay, ta còn có thể nâng niu để 
xem cuốn sách được chăm sóc 
như thế nào. 
 Phải nói, đây là sản-phẩm của một người 
yêu sách hay ít nhất cũng tự-trọng đủ để 
không bôi bác, nghĩa là cũng tôn-trọng luôn 
người đọc.  Đọc vào trong các truyện, ta thấy 
Phong Thu săn sóc khá kỹ lời văn và mặc dầu 
chị là người miền Nam, sách hầu như có rất ít 
lỗi chính-tả hỏi ngã. 
 Tiếp-tục việc đong đo cuốn sách, ta thấy 
Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi gồm 14 truyện mà theo 
nhà văn Song Nhị, viết trong Bạt, hầu hết 
xoay quanh một thành-phố quen thuộc của 
chúng ta, một thành-phố lớn, có lẽ lớn nhất, 
của Việt-nam, đó là Sài Gòn.  Ta hãy nghe 
nhà văn Song Nhị nhận-định: 
 “Sài Gòn với người dân miền Nam là 
tiếng gọi thiêng liêng, thân thương như máu 
thịt dù đang ở bất cứ nơi nào trên trái đất.  
Không chỉ những người con của Sài Gòn sinh 
ra và lớn lên, nối tiếp dòng sinh mệnh từ bao 
đời của cha ông tiên tổ mà cả những người 
dân từ mọi miền đất nước, từ Quảng Trị đến 

Cà Mau tới đó lưu cư, hít thở không khí an 
lành trong hơn hai mươi năm tồn tại của thể 
chế Miền Nam Tự Do, khi xa Sài Gòn cũng 
quặn lòng thao thức, nhớ về núm ruột của quê 

hương. 
 “Trong hơn 300 năm lịch sử 
từ Sài Côn, Bến Nghé đến Hòn 
Ngọc Viễn Đông, đã có biết bao 
nhiêu những áng văn, thơ, nhạc 
viết về Sài Gòn, viết về những 
bước đi lớn mạnh, về những 
thăng trầm buồn vui của Sài Gòn 
theo vận nước.” 
 Ngay trong chúng ta hôm 
nay, một người Bắc đặc như 

Nguyễn Thị Ngọc Dung, ngoài Phượng vẫn nở 
bên trời Hà Nội vẫn phải có Sài Gòn Nắng 
Nhớ Mưa Thương.  Tại sao?  Tại vì Hà Nội là 
quê hương trong trí nhớ còn Sài Gòn là nơi 
Ngọc Dung đã lớn lên thực-sự, là cô gái dậy 
thì biết yêu, biết ghét, để dần dà bị dẫn vào hai 
cuộc tình lớn, với một nhà văn Việt và một nhà 
ngoại-giao Mỹ.  Những cuộc tình này hiển-
nhiên là hồi hộp hơn những ngày thơ ấu ở Hà 
Nội. 
 Trong một nghĩa nào đó, Sài Gòn Mưa 
Vẫn Rơi, đối với người chưa đọc, có thể bị 
hiểu lầm là “lại” một cuốn sách hoài-niệm về 
một thời hoàng-kim đã mất.  Song nghĩ như 
thế là không thể nào sai hơn được. 
 
 Những đề-tài thời-sự 
 Không! Đọc Phong Thu trong tập truyện 
này, ta có cảm-tưởng như ta đọc báo ngày 
hôm nay song câu chuyện được tả một cách tròn 
trịa, đầy đủ và nghệ-thuật hơn báo hàng ngày rất 

C 
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nhiều vì báo hàng ngày, tự bản-chất của nó, vẫn 
có tính-cách mánh mun, chỉ nhìn được từng 
khoanh của câu chuyện một, không thấy đầu 
đuôi ra ở đâu cả. 
 Để minh-hoạ điều tôi nói, ta hãy thử lấy 
một đoạn trong truyện “Cành hoa trước gió” 
xem sao: 
 “Mới đây nhất, hàng loạt luật sư và những 
trí thức ưu tú bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù 
vì lên tiếng đòi tự do, dân chủ.  Và mấy tháng 
nay tin tức về một luật sư trẻ, tài năng, linh 
hoạt có tấm lòng yêu tổ quốc cũng đã bị bắt 
khẩn cấp và bị đẩy ra khỏi hoạt động của xã 
hội.  Một luật sư khác vì bênh vực cho nhà thờ 
Thái Bình ở ngoài Bắc cũng đã bị sách nhiễu 
và gán cho tội ngoại tình.  Tôi đọc báo Việt 
Nam trên liên mạng, tôi thấy chính quyền Việt 
Nam mở cửa he hé, rồi đóng cửa bất tử làm 
nhiều người kẹt tay kẹt chân trong tù.  Cai trị 
một quốc gia mà làm việc tuỳ hứng, tuỳ thời 
và tuỳ theo tình hình thế giới y hệt thời kỳ 
chiến tranh.  Nhưng tệ nhất là những ai sống 
trong xã hội Việt Nam đều bọc mình trong một 
lớp vỏ dầy cộm của loài ốc mượn hồn.  Tôi 
đọc hàng trăm tờ báo Việt Nam, và thấy họ lên 
án những trí thức nghiên cứu, đọc và tham 
khảo tài liệu nước ngoài.  Nổi bật nhất là vụ án 
luật sư Lê Đình.  Ông là một luật sư du học tại 
Hoa Kỳ và Pháp.  Ông mang những kiến thức 
Tây Âu vào để khai sáng nền luật pháp tối tăm 
của Việt Nam.  Tại sao tham khảo những tư 
tưởng tiến bộ lại là phản động?  Tại sao nhà 
cầm quyền CS Hà Nội mở cửa cho sinh viên đi 
du học lại ngồi xổm trên óc họ để điều khiển?” 
(trang 282-283) 
 Một đoạn chừng hơn 10 dòng mà ta đã có 
thể liên-tưởng đến Luật-sư Lê Thị Công Nhân 
hay Nguyễn Văn Đài, rồi đến Lê Công Định, 
Nguyễn Tiến Trung, đến nhà thờ Thái Hà và 
người bị “gán cho tội ngoại tình” Cù Huy Hà 
Vũ mà phiên toà phúc-thẩm sẽ xảy ra thứ Ba 

tới đây, ngày 2 tháng 8, 2011.  Mà đây là một 
chuyện viết từ “những ngày cuối tháng 8 năm 
2009” (trang 294), thành thử ta có thể nghĩ 
rằng Phong Thu có cả con mắt tiên-tri. 
 Phong Thu không giấu giếm là chị viết 
chuyện thời-sự.  Đó là chuyện dân oan đi đòi 
đất như bà Cà-Na trong truyện “Dòng sông 
chết” (trang 222-234) hoặc chuyện đi lấy 
chồng Đại-Hàn như trường-hợp chị Thiện của 
thằng Tuân (truyện “Tạm biệt chị yêu,” trang 
267-278) mà kết-luận không bi đát như ta có 
thể tưởng, giải thích tại sao nhiều cô gái miền 
Tây lại “liều mình nhắm mắt đưa chân” đi 
vào con đường này. 
 Cũng vì Phong Thu muốn cho người đọc 
biết rõ là chị viết về Việt Nam của ngày hôm 
nay  nên chị chỉ nguỵ-trang một cách rất sơ 
sài những tên người tên việc trong những vụ 
xì-căng-đan lớn ở quê nhà.  Tỷ như vụ 
PMU18 thì chị gọi là PU18 và ông bộ-trưởng 
bê bối trong vụ này thì không cả đổi họ, chỉ 
đổi tên thành một tên khá khôi hài, Đào Lo 
Chôm (truyện “Những vì sao lạc loài,” trang 
261-272). 
 
 Một thế-giới phong phú 
 Thế-giới của Phong Thu là một thế-giới 
rất phong phú, rất đa dạng.  Nếu có những 
chuyện mà rõ ràng là ký-ức của tác-giả, 
những kinh-nghiệm có thật trong đời của tác-
giả, như truyện “Sài Gòn niềm nhớ không 
tên” (trang 235-254) mà ta có thể gọi được là 
“những ngày Tân Uyên” đi công-tác thu thập 
dân-ca miền Đông Nam-bộ cùng với đôi vợ 
chồng nhạc-sĩ Lưu Nhất Vũ (ở trong truyện 
được gọi là “ba má Hai”) thì lại cũng có nhiều 
truyện mà rõ ràng tác-giả không thể có được 
chút kinh-nghiệm bản-thân nào, như kinh-
nghiệm ở nhà tù CS.  Đó là truyện “Những vì 
sao lạc loài” trong đó ông Chinh, một nhà báo 
đứng đắn, vì tố-cáo tham-nhũng mà phải đi tù 
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rồi rục xương, chết ở trong đó.  Tương-phản 
với tâm-tư đau buồn và vô vọng của ông thì 
lại là “thằng nhóc” Tài-Béo, nó rất khoái 
được ở tù vì ở trong tù thì có mái nhà che 
mưa che nắng, một ngày được hai bữa cơm, 
không phải lo bữa đói bữa no.  Đến khi ra tù 
nó chẳng biết đi đâu vì đối với nó “Nhà!  Nhà 
là cái gì?  Nó làm gì có nhà.  Nó chưa bao giờ 
hiểu căn nhà là tổ ấm hạnh phúc mà ngay cả 
con chim cũng phải đan lấy cái tổ trên những 
nhánh cây thật to, thật cao để tránh mưa nắng, 
sinh sống và tồn tại.  Con chim cũng có một 
bầu trời tự do để ca hát, bay lượn.  Còn ba má 
nó là con người nhưng chỉ biết căn chòi cất 
tạm bợ bằng giấy cạc-tông và mấy tấm ni-
lông rách nát...  Bởi ba má nó không một tấc 
đất cắm dùi nên phải cất chòi trong một nghĩa 
địa...” (trang 260).  Sở dĩ Tài-Béo ra tù không 
biết đi đâu là vì ba má nó đã quên nó lâu rồi, 
nó không cả chắc là họ còn sống hay còn 
sống mà lưu lạc đến nơi nào. 
 Ra tù, Tài-Béo, người miền Nam, chỉ có 
một lá thư mà nó không biết đọc của ông 
Chinh, người miền Bắc, để lại cho nó, dặn dò 
là phải đi tìm gia-đình ông để đưa vì khi sắp 
chết, ông Chinh có trăn trối lại như sau: “Nó 
thấy ông mở mắt thì khóc thút thít.  Cái 
miệng nó méo xệch một bên: 
 “ ‘Bố Chinh à!  Bố đừng chết nghen.  Bố có 
hứa khi ra tù sẽ dẫn con về quê bố.  Hai bố con 
sẽ đi câu cá, bắt ếch, trồng rau để sống mờ...’ 
 “Ông Chinh khó nhọc lắm mới dỗ dành 
được nó: 
 “ ‘Bố nhớ chớ.  Đó là mơ ước cuối cùng 
của bố.  Bố sẽ mang con về quê bố.  Quê bố 
nghèo nhưng tình thương nhiều lắm.  Con tin 
bố nhé!’ ” (trang 263) 
 Chỉ sau đó ít lâu, ông Chinh chết rồi Tài-
Béo được thả ra.  Truyện của Phong Thu 
nhiều khi kết thúc lơ lửng như thế, để cho trí 
tưởng-tượng của người đọc tha hồ tiếp nối.  

Đó là một nét của tân-tiểu-thuyết, chứng tỏ 
ngòi bút của tác-giả đã già dặn đi rất nhiều. 
 
 Nghệ-thuật của Phong Thu 
 Gần đây, tôi có đọc một quyển sách dầy 
cộm của Steven Moore, The Novel, an 
alternative history (“Tiểu-thuyết, một lịch-sử 
khác”), nói về nghệ-thuật tiểu-thuyết đã 
chuyển-biến ra sao từ thời thượng-cổ cho đến 
khoảng năm 1600.  Không chỉ tiểu-thuyết 
phương Tây mà bắt đầu từ những gốc gác Ai-
cập, Sumer, Akkad, Do-thái, Hy-La (như 
những truyện trong Thánh-kinh, từ Cựu-ước 
đến Tân-ước)... mà còn cả những truyện Ấn-
độ, Ả-rập, trung-cổ thời-đại, tiểu-thuyết Trung-
hoa, Nhật, Ba-tư v.v.  Đã đành, một cuộc 
nghiên cứu sâu rộng như vậy thì có rất nhiều 
điều để nói, và tôi không thể nào kể được dù 
chỉ một phần lại cho Quý Vị nghe ở đây. 
 Tôi chỉ xin nói là: truyện hay tiểu-thuyết 
thì bắt đầu phải có một câu chuyện, một cốt 
truyện.  Nhưng một cốt truyện tự nó thường rất 
khô khan và nghèo nàn, và có người đã cho 
rằng trong lịch-sử tiểu-thuyết ở trên thế-giới 
thường chỉ có chừng ba loại cốt truyện mà loại 
phổ-biến nhất là cái “những mối tình tay ba” 
(“the love triangles”).  Thành thử đi từ một cốt 
truyện mà muốn cho nó hay cần đến nghệ-
thuật: Nghệ-thuật kể, nghệ-thuật bố-cục hay 
còn gọi là sắp xếp các tình-tiết, nghệ-thuật tả 
tâm-tư nhân-vật, nghệ-thuật lời... 
 Áp-dụng vào trường-hợp truyện của 
Phong Thu, ta sẽ thấy mấy truyện như “Sài 
Gòn niềm nhớ không tên” (trang 241-260, 
Thương, Trí và Hằng) hay “Sài Gòn, một 
thuở hẹn hò” (trang 345-361, Thuý Vi, 
Trường và Lục Vi) và “Lỗi hẹn” (trang 317-
329, Hân, Thuý và Nam) là những “love 
triangles” dễ lôi cuốn ta vào những cảm-xúc 
lãng mạn.  Cái làm cho những truyện này 
không nhàm chán là ở bối-cảnh câu chuyện: 
Bối-cảnh truyện đầu là đạo, là chùa; bối-cảnh 
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truyện thứ hai là chuyện yêu nước, biểu tình 
chống Trung-quốc, trong đó có lồng tí ghen; 
bối-cảnh của truyện “Lỗi hẹn” là tình bạn và 
tình qua liên-mạng còn bối-cảnh của truyện 
“Người câu bóng trăng” (trang 
331-344, Thiệt, Đông và Đào) 
là chuyện “bloggers,” làm báo 
và tình yêu không tính toán. 
 Nhưng đặc-sắc của ngòi 
bút Phong Thu là chị tạo được 
những nhân-vật sắc nét như 
ông Khải tương-phản với con 
ông, thằng Hoàng, hay David, 
một Việt-kiều về thăm nhà 
(trong truyện “Bác Khải,” 
trang 354-368) hay Thạch, một 
Việt-kiều, bên cạnh Bảo, người 
em ở lại quê nhà, và Tình, 
người bạn học cũ, đã đổi thay 
tính nết và nếp sống đến không 
nhận được ra (như trong truyện “Tiếng khóc 
trong đêm mưa,” trang 202-221).  Một kỹ-
thuật Phong Thu dùng là đem tương-phản hai 
mốc thời-gian, trước 1975 và ngày nay hay vài 
chục năm sau hoặc so kinh-nghiệm của người 
Việt hải-ngoại với người trong nước.  Thời-
gian, đó là cái bi đát trong câu chuyện một 
người hùng, anh Thạnh của Lệ Châu, bạn dạy 
học ngày xưa của tác-giả, anh đi theo kháng-
chiến do một tổ-chức hải-ngoại tổ-chức để rồi 
bị bắt, tuyên án 20 năm tù để đến ngày về thì 
“thân tàn ma dại,” chỉ còn chờ chết—không 
khác bao nhiêu chuyện của anh Nguyễn Văn 
Trại, mới chết gần đây trong tù (truyện “Cánh 
hoa trước gió,” trang 279-294).  Còn rất nhiều 
truyện trong tập sách là chuyện người Việt về 
thăm nhà để chứng-kiến bao nhiêu chuyện bể 
dâu. 
 Một cái tài-tình khác của Phong Thu là 
tái-tạo được rất khéo lời lẽ của trẻ con và 
những cách hành-xử của chúng, chứng tỏ chị 

có một con mắt quan-sát rất kỹ khi còn làm 
nghề gõ đầu trẻ.  Những nhân-vật như Cư-
Còm, Tài-Béo, Lan-Sún hay Thằng Tuân tuy 
chỉ xuất hiện trong có vài trang nhưng để lại 

trong người đọc một dư-vị khó 
quên.  
 Cũng trong tập truyện, 
Phong Thu dùng khá điêu luyện 
nghệ-thuật “flashback” hay 
những cảnh nằm mơ làm cho 
những truyện của chị chuyển 
cảnh rất nhanh, không chán. 
 Thật ra còn những truyện 
khác trong tập truyện Sài Gòn 
Mưa Vẫn Rơi mà ta không có 
thời giờ đi vào và phân-tích.  
Nhưng tôi sẽ làm một chuyện 
hại độc-giả nếu tôi không dành 
cho Quý Vị cái hứng thú đi tìm 
ra những cái hay, cái đặc-sắc 

khác trong cuốn sách ra mắt hôm nay của 
Phong Thu. 
 Đọc tại buổi ra mắt sách tại  James Lee 
Community Center (Annandale, VA) Ngày 
30/7/2011 
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TAÙC PHAÅM SONG-NGÖÕ  
“SAØI GOØN MÖA VAÃN RÔI- 

THE RAIN STILL FALLS IN SAIGON”  
Ñaõ Ñöôïc Giôùi Thieäu Taïi Thuû Ñoâ Washington D.C. 

 
Ñaëc phaùi vieân taïp chí Coû Thôm 

röa thöù Baûy, luùc 1:00 giôø, ngaøy 30 thaùng 
7 naêm 2011, naéng heø röïc rôõ. Tại Hội 
Trường James Lee, 2885 Community 

Center, Falls Church, VA 22042, Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm do nhà văn Nguyễn Thị 
Ngọc Dung làm chủ nhiệm 
cùng với sự phối hợp nhiệt tình 
của đôi uyên ương MC ca sĩ 
Đèo Văn Sách và Kim Phụng, 
đã tổ chức một buổi giới thiệu 
tuyển tập truyện ngắn song ngữ 
“Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi-The 
Rain Still Falls in Saigon” của 
tác giả Phong Thu do nhà xuất 
bản Hoa Kỳ-Xlibris 
Coporation ấn hành. 

g hương tham dự. 

Buổi ra mắt sách đã thu 
hút giới truyền thông, các văn 
thi hữu và đồng hương tham 
dự. Bên cộng đồng có ông Lê 
Minh Thiệp-Phó chủ tịch cộng 
đồng vùng thủ đô Washington D.C, MD, 
VA., bà Liên Hương- Thư Viện Quốc Hội 
Hoa Kỳ. Bên truyền thông có sự hiện diện 
của ông Trương Đình Thăng, phóng viên đài 
VOA, ông bà Đào Hiếu Thảo-phóng viên đài 
Á Châu Tự Do, bà Bạch Mai và ông Nguyễn 
Phúc-giám đốc đài truyền hình Thủ Đô 
Washington D.C, MD, VA., bà Đoàn Hạnh 
Nhân, Hoàng Dung-đài truyền hình SBTN, bà 
Nam Anh và bà Lưu Lệ Ngọc và phu quân-

giám đốc đài VNDC, ông Nguyễn Văn Minh-
chủ nhiệm tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong, bà 
Minh Nguyệt, chủ nhiệm tạp chí Hoài Hương. 
Ngoài ra còn có một học viên của đài SBTN 
cũng đã tham dự và săn tin. Văn thi hữu hiện 
diện trong buổi ra mắt sách gồm: Hoàng Song 
Liêm, Hà Bỉnh Trung, Luân Tâm, Xuân Đức, 

Cao Nguyên, Vi Khuê, Phan 
Khâm, Giáo Sư Nguyễn Quốc 
Khải, chủ biên 
Vietnamreview.com, Nguyễn 
Lân, Tiến Sĩ  Nguyễn Nhã, 
Cung Thị Lan, nhà biên khảo 
Phạm Văn Tuấn, Ý Anh, Ỷ 
Nguyên và phu quân Phan Bá 
Luân Đỗ Tràng Mỹ Hạnh, 
Hoàng Trúc Ly, Bạch Mai, 
Tiến Sĩ Tạ Cự Hải, Hồng 
Thủy, Thương Việt Nhân, ông 
bà Hoài Thanh cựu chủ nhiệm 
tuần báo Đại Chúng, và cụ bà 
Tú Anh, ông Ngô Long-Hiệp 
Hội Thẩm Mỹ, bà Mina 

Nguyễn, bà Linda L. Nguyễn Trần, bà Nguyễn 
Thị Thu nhóm QGNT, ông Đinh Quang 
Trung, bà Lệ Mỹ, bà Lan Hương, ông Nguyễn 
Anh Minh, bà Đặng Ngọc Tú, Bà Ðặng Vân 
Trang, Ba Lê Thị Ngọc, Bà Lê Minh Hà, bà 
Phạm Vân Loan, ông Nguyễn An Bang và bà 
Kim Cúc, và đông đảo đồn

Hình thức buổi ra mắt sách rất trang 
trọng. Bên ngoài, tác giả đã trưng bày hai 

 T
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poster bằng Anh Ngữ quảng cáo về cuốn 
sách. Bên cạnh đó là hình ảnh của Sài Gòn 
trước 1975 gồm có Dinh Độc Lập, nhà bảo 
tàng, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bến 
Bạch Đằng, nhiều cảnh sinh hoạt xinh đẹp và 
yên bình của Sài Gòn cách đây 36 năm. Tác 
giả cũng không quên sưu tầm những cảnh 
mưa Sài Gòn trước năm 1975, và cảnh Sài 
Gòn ngày nay bị ngập nước nghiêm trọng gây 
sự khốn khổ cho dân Sài Gòn.  

Trong hội trường sân khấu được trang trí 
bằng hoa, tre tươi và chiếu slide show về cảnh 
Sài Gòn. Điều đặc biệt hiếm thấy là quan khách 
mua sách rất nhiều. Có người mua một lượt 4, 
5, 6 quyển đem về đọc và tặng bạn bè. Ngay khi 
sách vừa phát hành trên Amazon.com, 
Xlibris.com, Barnsandnoble.com, thì số lượt 
người đặt mua sách tăng lên rất nhanh. Được 
biết ngoài sách in, nhà xuất bản còn bán cả 
Ebook để độc giả có thể đọc sách bằng 
computer, cell phone ở bất cứ nơi đâu. 

Mở đầu chương trình, MC Đèo Văn Sách 
giới thiệu Ban Tổ Chức và người MC cộng 
tác với anh là nghệ sĩ Thái Phượng.  Sau chào 
cờ Việt Mỹ, tiếp theo là bản hợp ca “Sài Gòn 
Nắng Nhớ Mưa Thương” của nhà thơ Nguyễn 
Thị Ngọc Dung, do nhạc sĩ Nhật Bằng phổ 
nhạc. Bài hát nầy cũng là tựa đề của tác phẩm 
gây sôi động một thời của nhà văn Nguyễn 
Thị Ngọc Dung. Nhiều anh chị trong nhóm 
hợp ca đã chảy nước mắt khi nghe bài hát dễ 
thương cất cao trong hội trường “Sài Gòn 
Nắng Nhớ Mưa Thương. Sài Gòn một thuở 
Trưng Vương học trò. Đời vui ca hát mộng 
mơ. Lá me đếm bước hẹn hò từng đôi…Sài 
Gòn vẫn đó anh ơi. Sài Gòn khuất bóng chân 
trời mờ sương. Sài Gòn còn đó quê hương. 
Sài  Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương muôn đời. 
Sài Gòn vẫn nắng mưa trong…lòng tôi.”  Sau 
đó, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung chào 
mừng quan khách đã giới thiệu tác giả Phong 
Thu như sau: “…Giọng văn và những câu 

chuyện Miền Nam của Phong Thu đặc biệt đã 
lôi cuốn tôi. Thường đêm chúng tôi gọi nhau 
nói chuyện cả đêm quên cả đi ngủ, say 
goodnight cả chục lần rồi lại tiếp tục tâm tình 
không dứt. Phong Thu là dân Nam cờ mắm 
ruốc, còn tôi là Bắc cờ mắm tôm di cư, quanh 
năm sống tại Sài Gòn. Vậy mà chúng tôi 
khám phá ra rằng chúng tôi mang theo nhiều 
hình ảnh kỷ niệm của tỉnh Bình Dương, Chợ 
Búng Lái Thiêu, với Chùa Sư Nữ, với nhà 
Lồng bên  sông nước Đồng Nai, Thủ Dầu 
Một, vùng quê sinh trưởng của cô bé Phong 
Thu, mà tôi đã mấy lần cùng bạn học làm 
những chuyến đi chơi bằng xe đạp, và tôi đã 
viết lại những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng 
đó trong hai tập hồi ký….” 

 
Chương trình ca nhạc xen kẻ bắt đầu với 

những khuôn mặt ca sĩ quen thuộc, tài danh, 
nhiệt tâm và yêu mến văn học nghệ thuật 
vùng thủ đô Washington D.C như Sĩ Tuấn, 
Như Hương, Sĩ Tường, Minh Trân, Loan 
Phượng, Kiều Nga, đôi uyên ương Đèo Văn 
Sách và Kim Phụng, Bạch Mai, cháu Hoài 
Bích Na, Hoài Thanh, Ngọc Dung, Thái 
Phượng,  

Nội dung những bài hát được trình bày 
xoay quanh chủ đề nhớ về Sài Gòn thân yêu 
sau 36 năm xa cách làm tất cả mọi người xúc 
động và xao xuyến.  

Diễn giả chính của buổi ra mắt sách là 
giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Giám Đốc đài 
Á Châu Tự Do. Ông không chỉ là một Giáo Sư 
mà còn là một là báo, một dịch giả, một nhà 
ngoại giao tinh tế, một nhà bình luận gia sắc 
bén, một nhà biên khảo và một người hoạt 
động chính trị xã hội nổi tiếng khắp hải ngoại. 
Ông hy sinh thời giờ vàng ngọc của mình cho 
công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt 
Nam suốt 36 năm lưu vong. Ông là người nằm 
trong danh sách đen, bị chính quyền cộng sản 
không cấp visa cho về Việt Nam. Ông đã chấp 

SOÁ 56                                                                                                                                                  177 



 

178                                                                                                                                          COÛ THÔM 

bút và phê bình 3 quyển sách của tác giả “Cô 
Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ, Đoá Phù Dung” 
và nay là quyển “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi.”. 
Bằng giọng nói mạch lạc, lôi cuốn, Giáo Sư  
Nguyễn Ngọc Bích phân tích và bình luận cẩn 
thận từng phần nội dung và nghệ thuật tập 
truyện gồm ba phần “Những đề-tài thời-sự, 
Một thế-giới phong phú, và Nghệ-thuật của 
Phong Thu”. Ông nói: 

“…Không! Đọc Phong Thu trong tập 
truyện này, ta có cảm-tưởng như ta đọc báo 
ngày hôm nay song câu chuyện được tả một 
cách tròn trịa, đầy đủ và nghệ-thuật hơn báo 
hàng ngày rất nhiều vì báo hàng ngày, tự 
bản-chất của nó, vẫn có tính-cách mánh mun, 
chỉ nhìn được từng khoanh của câu chuyện 
một, không thấy đầu đuôi ra ở đâu cả....Một 
đoạn chừng hơn 10 dòng mà ta đã có thể 
liên-tưởng đến Luật-sư Lê Thị Công Nhân 
hay Nguyễn Văn Đài, rồi đến Lê Công Định, 
Nguyễn Tiến Trung, đến nhà thờ Thái Hà và 
người bị “gán cho tội ngoại tình” Cù Huy Hà 
Vũ mà phiên toà phúc-thẩm sẽ xảy ra thứ Ba 
tới đây, ngày 2 tháng 8, 2011. Mà đây là một 
chuyện viết từ “những ngày cuối tháng 8 năm 
2009” (trang 294), thành thử ta có thể nghĩ 
rằng Phong Thu có cả con mắt tiên-tri. 

Phong Thu không giấu giếm là chị viết 
chuyện thời-sự. Đó là chuyện dân oan đi đòi 
đất như bà Cà-Na trong truyện “Dòng sông 
chết” (trang 222-234) hoặc chuyện đi lấy 
chồng Đại-Hàn như trường-hợp chị Thiện 
của thằng Tuân (truyện “Tạm biệt chị yêu,” 
trang 267-278) mà kết-luận không bi đát như 
ta có thể tưởng, giải thích tại sao nhiều cô gái 
miền Tây lại “liều mình nhắm mắt đưa chân” 
đi vào con đường này. Cũng vì Phong Thu 
muốn cho người đọc biết rõ là chị viết về Việt 
Nam của ngày hôm nay nên chị chỉ nguỵ-
trang một cách rất sơ sài những tên người tên 
việc trong những vụ xì-căng-đan lớn ở quê 

nhà. Tỷ như vụ PMU18 thì chị gọi là PU18 
và ông bộ-trưởng bê bối trong vụ này thì 
không cả đổi họ, chỉ đổi tên thành một tên 
khá khôi hài, Đào Lo Chôm (truyện “Những 
vì sao lạc loài,” trang 261-272).… Cũng 
trong tập truyện, Phong Thu dùng khá điêu 
luyện nghệ-thuật “flashback” hay những 
cảnh nằm mơ làm cho những truyện của chị 
chuyển cảnh rất nhanh, không chán …..”.  

Bài nhận định của Giáo Sư được khen 
ngợi là bài bình luận văn học sâu sắc, hay, và 
lôi cuốn người nghe.  

Tác giả Phong Thu chỉ xuất hiện trong 
vài phút nói lời tri ân Ban Tổ Chức và  quan 
khách. Nhà thơ Luân Tâm đã sáng tác bốn 
câu thơ và nhờ hoạ sĩ Vũ Hối viết thư hoạ 
trên một tấm lụa rất đẹp. Ông đã thay mặt nhà 
thơ Vũ Hối tặng cho Phong Thu tấm lụa có 
viết bốn câu thơ sâu sắc như sau:  
 “Sài Gòn Lệ đá còn rơi. Tha hương áo gấm 
rong chơi  không đành. Đội trời đạp đất tinh 
anh. Tay tiên vẫy bút mộng lành Phong Thu.”  
 Nhà thơ Phan Khâm thay mặt nhóm Cỏ 
Thơm tặng Phong Thu bó hoa hồng với hai 
câu thơ:  
Hoa Hồng Cỏ Thơm 
Sài Gòn Mưa vẫn còn rơi 
Vẫn còn làm kẻ cuộc đời trôi sông 
Cỏ Thôm xin tặng đoá  hồng 
Nơi đây xin giữ mặn nồng cho nhau.  

Nhà thơ Hồng Thủy tặng Phong Thu một 
bó hoa và nhắc lại những kỷ niệm lần đầu 
Phong Thu quen chị. 
Ban tổ chức cũng chu đáo đãi quan khách một 
bữa tiệc trà với sự đóng góp của nhà văn 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, ca sĩ Đèo Văn Sách 
và chị Kim Phụng nhà văn Hồng Thủy, nhà 
văn Cung Thị Lan. 

Chương trình ra mắt sách kết thúc vào lúc 
5:00 chiều cùng ngày.  



 

HÌNH AÛNH BUOÅI GIÔÙI THIEÄU SAÙCH 
The Rain Still Falls In Saigon - Saøi Goøn Möa Vaãn Rôi 

cuûa Nhaø vaên Phong Thu 
Chieàu Thöù Baûy 30 thaùng 7 naêm 2011 taïi  Hoäi Tröôøng James Lee Community Center, 

Falls Church, Virgina. 

Hình aûnh:  Phaïm Vaên Tuaán, Phaïm Baù, Vieät Haêng. 
 

  
      Phong Thu vaø hai ngöôøi con taïi baøn saùch.                                   Phong Thu vaø Nöõ só Vi Khueâ 
 

  
Ngoïc Dung, Baïch Mai, Phong Thu, Cung Thò Lan, YÛ Nguyeân, Ngoïc Dung, PhongThu, Hoaøng Truùc Ly. 

 

SOÁ 56                                                                                                                                                  179 



 

 
Ngoïc Dung ,Nöõ só vi Khueâ, GS Nguyeãn Ngoïc Bích, Ngoïc Dung, Phong Thu, Vaân Loan,                    

GS Nguyeãn Nhaõ, GS Phaïm Vaên Tuaán. 
 

  
Quyù vò Leâ Taán Khaûi, Phong Thu, Cao Nguyeân, Nguyeãn Laân,Nhö Höông, Ngoïc Thu, Syõ Tuaán,  

Haø Bænh Trung, Chöû Nhaát Anh, YÙ Anh Ñoã Traøng Myõ Haïnh. 
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Nhaø vaên Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Hoïc giaû Nguyeãn Ngoïc Bích, Nhaø vaên Phong Thu. 

 
Ñoàng ca Saøi Goøn Naéng Nhôù Möa Thöông:  Minh Traân, YÛ Nguyeân, Loan Phöôïng, Kim Phuïng, Kieàu 

Nga, Baïch Mai, Loan Phöôïng, Hoàng Thuyû, Nhö Höông, Cung Lan, Phong Thu, Ngoïc Dung. 

   
Nhaø vaên Hoàng Thuyû, NVPhong Thu, Nhaø thô Phan Khaâm, NT Luaân Taâm, Ngheä só Ñeøo Vaên Saùch 
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            Ñeøo Vaên Saùch                Kieàu Nga, Syõ Thaønh                           Só Tuaán                                  
 

   
                       Nhö Höông                   Minh Traân                                Baïch Mai  
  

  
Tam ca Anh Cho Em:  Minh Traân, Thaùi Phöôïng Ngoïc Dung.     Kim Phuïng vaø Ñeøo Vaên Saùch. 
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                     Kieàu Nga                         Kim Phuïng                         Bích Na Hoaøi 
` 

   
Syõ Töôøng                        Phan Khaâm vaø Loan Phöôïng                  Hoaøi Thanh 

  
        Syõ Tuaán, Thaùi Phöôïng.                          Thaùi Phöôïng, Ngoïc Dung, Loan Phöôïng, YÛ Nguyeân. 



 

KỶ NIỆM MỘT NĂM 
Buổi Hòa Nhạc “Ca Ngợi Tự Do – 

Ode to Freedom” – ngày 11 tháng 9, 2010 
 

I. Lời Bạt - người viết: Phan Anh Dũng 
 
      Chỉ còn vài tuần nữa là đúng một năm kể từ 
buổi hòa nhạc "Ca Ngợi Tự Do - Ode to 
Freedom" được long trọng trình diễn vào ngày 
11 tháng 9 năm 2010, ở Alexandria, Virginia 
(ngoại ô của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn) với sự 
cộng tác hiếm có của dàn nhạc giao hưởng nổi 
tiếng Kiev Symphony Orchestra & Chorus 
(KSOC) của nước Cộng Hòa Ukraine. Tôi nhớ 
lại những kỷ niệm êm đềm khó quên, “vui 
nhiều, buồn chẳng bao nhiêu”, khi cùng với Nhà 
Soạn Nhạc Lê Văn Khoa, phu nhân Ngọc Hà, 
một số bạn yêu nghệ thuật chung sức tổ chức và 
đã hết lòng chu toàn cho buổi hòa nhạc tạm gọi 
là “quy mô” này! 

 
      Hành trình để tạo dựng chương trình này bắt 
đầu từ buổi hội ngộ đầu tiên với anh chị Khoa-
Hà vào tháng 7 năm 2009, khi Tâm Hảo và tôi 
có dịp qua Quận Cam California tham dự buổi 
tổ chức ngày vinh danh và ra mắt sách "Kỷ 
Niệm về Nhạc Sĩ Anh Bằng". Anh Khoa đã rất 
thật tình và dễ mến cho chúng tôi biết những 
sinh hoạt gần đây của anh: từ buổi hòa nhạc rất 
công phu mang tựa đề "Lê Văn Khoa, Người 
Viết Lịch Sử Bằng Âm Nhạc" ở Long Beach 
Carpenter Center vào tháng 10 năm 2008, cho 
đến những chuyến viễn du qua Kiev, Ukraine để 
cùng KSOC thực hiện những CD Memories, 
Souvenir và Lullaby, gồm những bản nhạc do 

anh sáng tác và hòa âm phối khí. Sau đó, tại 
Reflection Studio của Nhiếp Ảnh Gia Thái Đắc 
Nhã, anh Khoa cho biết một cơ hội hiếm có: 
KSOC sẽ đi lưu diễn tại miền Đông Hoa Kỳ vào 
mùa Thu 2010 và có thể sẽ đồng ý ghé Hoa 
Thịnh Đốn, nếu chúng ta muốn tổ chức một 
buổi hòa nhạc.  
           Mặc dù rất bận rộn với nhiều công việc 
bên California, anh Khoa đã không quản ngại 
bay qua miền Đông hai lần vào dịp Lễ 
Thanksgiving 2009 và Memorial 2010 để gặp 
gỡ, giải thích và khuyến khích việc tổ chức buổi 
hòa nhạc, theo những kinh nghiệm mà anh đã 
trải qua. Ngày 30 tháng 5, 2010 một ban tổ chức 
cho buổi hòa nhạc Ca Ngợi Tự Do được chính 
thức thành lập gồm có: Phan Anh Dũng, 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phan Khâm, Nguyễn 
Đức Nam, Lê Thị Nhị, Hồng Thủy, Hoàng Đức 
Long,  Jackie Bông Wright, Hoàng Dung, 
Hoàng Cung Fa, Đàm Xuân Linh, Phạm Dương 
Hiển, Nghiêm Thái Phượng và Phạm Thái Ninh. 

 
    Từ đó, Ban Tổ Chức (BTC) đã ráo riết tiếp 
xúc với các cơ quan truyền thông, báo chí, 
mạnh thường quân cũng như vận động để có sự 
góp mặt đặc biệt của một số quan khách Việt 
Nam cũng như Hoa Kỳ. Để đồng hương quanh 
vùng hiểu rõ chương trình hơn, BTC đã tham dự 
những buổi phỏng vấn trên Đài Truyền Hình 
SBTN-DC, THVN-HTĐ và viết những bài về 
Lê Văn Khoa và KSOC trên Cỏ Thơm, Kỷ 
Nguyên Mới, Sóng Thần, Trẻ Magazine … Một 
ban hợp xướng, quy tụ được 30 ca sĩ tài tử 
quanh vùng, hết sức cố gắng tập luyện hai bài 
Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và Ca Ngợi Tự 
Do để cùng hát với ban hợp xướng của KSOC. 
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     Tôi còn nhớ rất rõ là tuần lễ cuối trước khi 
trình diễn, BTC vẫn tiếp tục cố gắng quảng cáo, 
xin thêm bảo trợ, bán vé và kêu gọi đồng hương 
đến tham dự. Ngoài ra, còn phải thống nhất mọi 
chi tiết về nghi thức và chu toàn những việc linh 
tinh nhưng không kém quan trọng như: thực 
hiện và in tờ chương trình, lo chỗ ăn ở cho 
KSOC, đưa đón ca sĩ từ xa đến, viết bài mở đầu 
cho chương trình, tiếp tân ở nơi trình diễn, hoa 
tặng cho nghệ sĩ v v  
     Một điều ít người biết là anh chị Khoa-Ngọc 
Hà cùng vài người bạn thân đã qua Hoa Thịnh 
Đốn trước một tuần để tham dự thêm vài phỏng 
vấn trên truyền thanh và truyền hình với sự góp 
mặt của nữ nhạc sĩ đàn bandura duyên dáng của 
xứ Ukraine là Kateryna Myronyuk. Ngày sau 
phỏng vấn, bộ ba Khoa-Hà-Kateryna đã lặn lội 
lái xe 3 tiếng, qua những đường làng quanh 
co đến Lancaster, Pennsylvania để gặp KSOC 
dợt nhạc. Sau đó, Anh Lê Văn Khoa đã làm việc 
không ngừng, quên ăn, quên ngủ để điều chỉnh 
lại các tổng phổ! Đã vậy, máy laptop của anh lại 
bị trục trặc phải đem đi sửa! Buổi chiều trước 
ngày trình diễn, tôi ghé thăm anh Khoa thì thấy 
anh xanh xao, mệt mỏi sau năm ngày làm việc 
quá sức! Tôi mời anh ra ngoài cho thoải mái 
một chút, nhân tiện ghé tiệm lấy bộ quần áo 
tuxedo thuê cho nhạc trưởng và sau đó ghé nhà 
vợ chồng Hoàng Cung Fa-Hoàng Dung để tổng 
dợt với Ban Hợp Xướng và hai ca sĩ Bích Vân, 
Lê Hồng Quang. 
      Rồi ngày mong đợi 11 tháng 9, 2010 đã đến! 
Từ sáng sớm, một số người trong BTC đã có 
mặt ở địa điểm trình diễn: Rachel M. 
Schlesinger Concert Hall and Art Center của 
Northern Virginia Community College, 
Virginia. Người đặt bảng chỉ dẫn, người dán 
posters, người sắp xếp các bàn tiếp tân, bàn bán 
vé, bàn bán sách nhạc, CD và một số bàn cho 
KSOC bán đồ kỷ niệm (đem từ Ukraine qua để 
gây quỹ) … Riêng tôi, thảo luận với nhân viên 
của trường về cách sắp xếp sân khấu, âm thanh 
và diễn tiến của chương trình. Gia đình của anh 
Khoa từ nhiều nơi ở Hoa Kỳ cũng đã có mặt, 

trong đó hai con trai anh sẽ phụ chụp ảnh và thu 
hình video cùng với nhiếp ảnh gia Tự Tín, 
Trung Chi và các phóng viên của Đài SBTN-
DC và THVN-HTĐ. Lo lắng nhất là khi biết 
KSOC khởi hành chậm trễ từ Lancaster nên 
buổi tổng dợt với ban hợp xướng và ca sĩ trễ 
hơn 2 tiếng! Do đó, một số bài chỉ phải tập lướt 
qua! Sau khi tổng dợt, mọi người rời chỗ trình 
diễn về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống và trở lại 
lúc 5:30 pm.  
    Thật là vui khi thấy toàn BTC đã có mặt đầy 
đủ và thật đông quan khách cùng đồng hương 
đến dự “đại hội”. Vài nhân viên cảnh sát tích 
cực điều khiển dãy xe nối đuôi nhau vào nhà 
đậu xe. Nhiều người đã đứng sắp hàng mua vé 
tại chỗ.  Ban tiếp tân có thêm một số tình 
nguyện viên giúp xét vé, đưa tờ chương trình và 
chỉ dẫn vào chỗ ngồi. Cũng thấy một số đông 
người Hoa Kỳ hiện diện - một điểm đặc biệt cho 
một chương trình do người Việt tổ chức ở vùng 
Thủ Đô! Sau khi nhìn thoáng qua mọi việc ở 
lobby, tôi mời anh Khoa vào hậu trường để 
“tinh thần được yên tĩnh một chút” trước giờ 
trình diễn! 
      Giờ khai mạc đã điểm. Tim tôi đập mạnh 
khi MC Đàm Xuân Linh cất tiếng mở đầu chào 
quan khách và 3 cựu quân nhân Việt Nam Cộng 
Hòa mặc lễ phục đã trịnh trọng cầm 3 lá cờ Hoa 
Kỳ, Ukraine và Việt Nam từ trong hậu trường 
nhịp bước đều hùng dũng tiến ra giữa sân khấu. 
Tất cả khán giả đứng dậy, nghiêm trang, im 
lặng lắng nghe dàn giao hưởng trổi nhạc chào 
quốc kỳ. Tôi không cầm được nước mắt khi 
nghe tiếng nhạc hòa với tiếng hát thật đều của 
30 người trong Ban Hợp Xướng vùng Hoa 
Thịnh Đốn: “Này công dân ơi quốc gia đến 
ngày giải phóng …”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy 
bài Quốc Ca VNCH hay và cảm động đến như 
vậy! Bài diễn văn mở đầu do 2 MC Đàm Xuân 
Linh (tiếng Anh) và Ngọc Hà (tiếng Việt) ngắn 
gọn và súc tích. Phần đầu của chương trình do 
KSOC trình diễn với nhiều bản nhạc Hoa Kỳ 
quen thuộc được tán thưởng nhiệt liệt. Sau giải 
lao, tôi nắm chặt tay anh Khoa trong hậu trường 
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và chúc anh thành công trong phần hai, trước 
khi anh bước ra sân khấu, lên bục nhạc trưởng 
để điều khiển. Mọi việc diễn biến tốt đẹp theo 
thứ tự định sẵn. Bản Ca Ngợi Tự Do, kết thúc 
chương trình với tiếng hát của 2 dàn hợp xướng 
Việt và Ukraine, đã chứng minh một điều: âm 
nhạc không có biên giới và âm thanh từ tiếng 
hát có lẽ không cần phải thật rõ lời mới diễn tả 
được tất cả những tình cảm và tâm sự mà Nhà 
Soạn Nhạc Lê Văn Khoa muốn trình bày. Đến 
gần đoạn kết thúc, Nhạc Trưởng Lê Văn Khoa 
cũng quá xúc động, “thấy choáng váng, các 
nhạc sĩ, ca sĩ chỉ còn mờ mờ trước mặt”! (theo 
lời anh kể sau buổi hòa nhạc). Mọi người đã 
đứng lên (standing ovation) vỗ tay một hồi lâu 
để tỏ lòng khen ngợi hai nhạc trưởng, dàn nhạc 
và ca nhạc sĩ của buổi hòa nhạc. (Nhiều chi tiết 
của buổi hòa nhạc được Nhiếp Ảnh Gia Thái 
Đắc Nhã ghi lại ở phần II kế tiếp). 
     BTC vui sướng và thở phào nhẹ nhõm. Mọi 
người tươi cười chúc mừng nhau đã hoàn tất 
chương trình khá tốt đẹp về mọi phương diện 
(dĩ nhiên là không tránh khỏi nhiều thiếu sót và 
hiểu lầm với một chương trình “có tầm vóc”). 
Các nhân viên của Trường Âm Nhạc đã chứng 
tỏ khả năng và kinh nghiệm điều động của họ để 
cho các màn trong chương trình được trôi chảy 
nhịp nhàng. 
     Điều mà BTC vui nhất là đã đem lại chút 
hãnh diện cho Cộng Đồng người Việt ở vùng 
Hoa Thịnh Đốn và Nhà Soạn Nhạc Lê Văn 
Khoa, đã được Trời thương giúp “đứng vững”, 
sức khỏe và tinh thần, cho đến hết chương trình! 

 

II. Ba Mươi Lăm Năm Sau - 
người viết: Thái Đắc Nhã 
Chương trình nhạc “Ca Ngợi Tư Do” đêm 11-9-
2010 tại Rachel M. Schlesinger Concert Hall 
and Art Center của Northern Virginia 
Community College, Virginia, là một chương 
trình rất qui mô, thực hiện lần đầu ở vùng Thủ 
Đô Hoa Kỳ. Chương trình này có ý nghĩa đặc 
biệt trong nhiều khía cạnh: Đánh dấu năm ly 
hương thứ 35 của người Việt lìa quê để tìm tự 
do (30/4/1975), kỷ niệm biến cố 9/11 tức ngày 
11 tháng Chín 2001, quân khủng bố tấn công 
vào World Trade Center ở New York, Ngũ Giác 
Đài ở D.C. mà trong đó có người Việt bị tử nạn. 
Còn một ý nghĩa nho nhỏ khác có lẽ không ai để 
ý là Lê Văn Khoa trở lại với sinh hoạt văn 
hóa nghệ thuật trong vùng thủ đô Hoa Thạnh 
Đốn sau ngót 35 năm xa cách. Từ năm 1975 
ông đã bắt đầu với những cuộc triển lãm và 
chương trình nhạc nhỏ ở D.C., Virginia, 
Maryland,West Virginia, Delaware rồi lan qua 
Missouri đến California. Nay từ California, ông 
trở lại Washington D.C. với một chương trình 
khác, mang ý nghĩa đặc biệt hơn. 
 Cá nhân tôi đã theo dõi các sinh hoạt của 
ông Lê Văn Khoa từ rất nhiều năm và cảm thấy 
khó theo nổi vết chân ông. Mười giờ sáng Thứ 
Năm ngày 9-9-2010 Lê Văn Khoa, Ngọc Hà, 
Kateryna Myronyuk (nhạc sĩ bandura của 
Ukraine) và tôi từ Virginia lái xe ba tiếng đồng 
hồ lên Lancaster, Pennsylvania để gặp ban nhạc 
Kyiv Symphony Orchestra and Chorus, từ 
Ukraine sang. Máy bay từ Ukraine đáp xuống 
phi trường Philadelphia, hai xe bus lớn đón 100 
ca nhạc sĩ Ukraine, một xe truck chở nhạc cụ 
đưa họ đến Lancaster. Vừa tới nơi, mọi người 
chuẩn bị tập dợt ngay với Lê Văn Khoa. Lê Văn 
Khoa chỉ có một tiếng đồng hồ để dợt mấy bài 
hòa tấu, bài hát của Ngọc Hà với ban hợp ca và 
ban nhạc, và hai bài bandura solo của Kateryna 
với ban nhạc. Ngôn ngữ bất đồng nên mọi 
chuyển ý đều phải qua trung gian Sergie 
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Golubnichiy, phụ tá nhạc trưởng của Kyiv 
Symphony Orchestra and Chorus.  
 Trên đường trở về Virginia, Lê Văn Khoa 
ghé Maryland để lấy lap top computer gởi sửa 
đem về để in nhạc. Vì kinh tế dàn nhạc giảm 
nhạc sĩ, thì giờ và tài chánh không cho phép 
 

 
Tham khảo một câu nhạc cello solo 

 

 Ngồi nghỉ mệt vừa dợt nhạc 
 
 thuê thêm nhiều nhạc sĩ địa phương, Lê Văn 
Khoa phải chỉnh lại nhạc và cần in ra cho nhạc sĩ. 
Ông làm việc cả ngày, cả đêm từ mấy ngày nay. 
Tối Thứ Sáu 10-9, Kyiv Symphony Orchestra 
trình diễn ở Lancaster, Pennsylvania, Lê Văn 
Khoa tập với ban hát cộng đồng ở Virginia. 
 Trưa Thứ Bảy 11-9, ngày trình diễn, xe bus 
đưa nhạc sĩ từ Lancaster xuống Northern 
Virginia Community College ở Alexandria, 
Virginia để dợt trên sân khấu. Định 1 giờ chiều 
dợt tới 3:30 cho toàn bộ chương trình. Nhưng vì 
có nhạc sĩ bị bịnh cần được săn sóc nên gần 2 
giờ rưởi dàn nhạc giao hưởng mới đến địa điểm. 
3 giờ 30 mọi người phải ra khỏi khu vực hội 
trường. Chỉ có một tiếng đồng hồ để dợt cho 
buổi trình diễn nhạc 2 tiếng đồng hồ, không kể 
lời giới thiệu và nghi thức khai mạc. 

 Chương trình Ca Ngợi Tự Do được khai 
mạc bằng lễ chào ba quốc kỳ Ukraine, Việt 
Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Ban hợp ca 

 
Mặt tiền Rachel M. Schlesinger Concert 
Hall and Art Center trước giờ trình diễn 

 
Khách ở bên trong chờ cửa phòng hòa nhạc mở 
 
Ukraine, dưới quyền diều khiển của nhạc trưởng 
Sergie Golubnichiy trình diễn bằng hợp ca với 
dàn nhạc thật hay nhưng nhạc đượm nét buồn.  
 Kế đó, Lê Văn Khoa lên điều khiển Ban 
Đồng Ca Cộng Đồng Việt vùng Washington D. 
C. hát bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và 
Deborah Miller đơn ca Quốc ca Hoa Kỳ. Lê 
Văn Khoa hòa phối hai bài quốc ca sau. 
 Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi 
bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được trỗi lên. 
 Với sự nâng đỡ của thềm nhạc giao hưởng, 
một bài ca quen thuộc có một sắc thái khác, một 
sức sống mãnh liệt mà từ lâu người ta không 
nhận ra. 
 Nhạc trưởng Matthew McMurrin điều 
khiển Kyiv Symphony Orchestra and Chorus 
trình diễn phần Một của chương trình với những 
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bài nhạc ái quốc, nhạc phổ thông, dân ca Hoa 
Kỳ và Ukraine. Nhạc thật hay, thật linh động. 
Phần Một mở đầu bằng bài “America the  

 
Beautiful” và kết thúc với bài  “God Bless 
America”, được song ca hai giọng tenor và 
baritone với phần phụ họa của ban hợp ca và 
dàn nhạc giao hưởng, thật tuyệt. 

 
Sau phút giải lao, Lê Văn Khoa điều khiển dàn 
nhạc trình diễn phần Hai của chương trình, gồm 
có các nhạc phẩm của ông viết. Bắt đầu bằng 
bài nhạc hòa tấu hành âm Một của đại tấukhúc 
Việt Nam 1975. 

 
Bích Vân trong “Mơ Về Quê Tôi” và “Nhạc Chiều 
Năm Đó” của Lê Văn Khoa 

 Khán giả ở miền Đông chưa quen với Bích 
Vân nên vô cùng ngạc nhiên khi cô cất tiếng hát 
bài “Mơ Về Quê Tôi” của Lê Văn Khoa. Đây là 
một trong những bài hát rất khó của Lê Văn 
Khoa. Giọng mạnh mẽ của cô đã chinh phục 
khán giả và tạo niềm tin vào giới trẻ Việt Nam 
tại hải ngoại. 
 

 
Lê Hồng Quang đơn ca “Bình Minh Quê Hương” 
của Lê Văn Khoa 
 Cô Kateryna Myronyuk, nhạc sĩ Bandura từ 
Ukraine chinh phục khán giả dễ dàng với hai bài 
dân ca Việt là “Xe Chỉ Luồn Kim” và “Trống 
Cơm” do Lê Văn Khoa viết lại cho đàn Bandura 
và dàn nhạc giao hưởng. 
 

 
Ngọc Hà rất tình cảm trong “The Last Time” 
của Lê Văn Khoa. Cô đảm nhiệm hai vai trò 
cùng lúc trong chương trình này: M. C. và ca sĩ 
đơn ca. M.C. chính là nhạc sĩ giáo sư Đàm 
Xuân Linh. 
 Vài chi tiết đặc biệt trong chương trình “Ca 
Ngợi Tự Do” này là có nhiều viên chức chính 
quyền Hoa Kỳ đến tham dự và vinh danh hai 
nhạc trường Lê Văn Khoa, Matthew McMurrin 
và Kyiv Symphony Orchestra and Chorus. 
Ngoài Thị Trưởng Alexandria, còn có Đại Sứ 
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của Ukraine là Ông Oleksandr Motsyk, trao 
plaque vinh danh của Sứ Quán Ukraine; hai cựu 

  
Đại Sứ của Hoa Kỳ là Ông Wolfgang Lehmann 
và Ông Đại Sứ Larry Miller trao bảng vinh danh 
của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Bà Dương 
Nguyệt Ánh, Giám Đốc Kỹ Thuật của Bộ An 
Ninh Biên Giới và Hải Phận Hoa Kỳ, thay mặt 
Thị trưởng Margie Rice của Westminster, 
California trao bảng vinh danh cho hai nhạc 
trưởng Matthew McMurrin và Lê Văn Khoa. 
 

 
Ông Thị trưởng Alexandria, Virginia là William D. 
Euille nghênh đón ban nhạc, vinh danh và trao hai 
bằng tuyên dương cho hai nhạc trưởng Matthew 
McMurrin và Lê Văn Khoa. Ông gọi Lê Văn Khoa là 
Đại Sứ Văn Hóa (Cultural Ambassador). 
 Chương trình được kết thúc bằng bài “Ca 
Ngợi Tự Do” của Lê Văn Khoa do hai ban hợp 
ca Việt và Ukraine cùng dàn nhạc giao hưởng 
Kyiv Symphony Orchestra, rất hào hùng. 
 Theo nhận xét của khán giả địa phương, 
đây là chương trình nhạc đầu tiên của người 

Việt khởi sự và kết thúc đúng giờ, chương trình 
đầu tiên có khán giả đứng lên và vỗ tay rất lâu, 
chương trình linh động và hấp dẫn từ đầu đến 
cuối. Khán giả đầy chật thính đường và có đến 
gần 25 phần trăm là khách da trắng. Một 
chương trình đa văn hóa chưa từng có. Một 
chương trình nhạc ái quốc rất ý nhị. Một kết 
hợp tuyệt vời của nhạc Hoa Kỳ, Ukraine và Việt 
Nam. Một điểm son văn hóa cho Lê Văn Khoa 

 
Larry Miller, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc 
đọc bản vinh danh trước khi trao cho Nhạc trưởng 
Matthew McMurrin và Nhạc trưởng kiêm Soạn nhạc 
gia Lê Văn Khoa. 
 
và cho Ban Tổ Chức đêm nhạc “Ode to 
Freedom” mà những người để hết tâm huyết và 
làm việc không mệt mỏi là Phan Anh Dũng, 
Nguyễn Đức Nam và bà Jackie Bông Wright. 
 Tôi xin được nghiêng mình cảm phục. 
 

 
Jackie BôngWright, Phan Anh Dũng, Nguyễn Đức 
Nam, Matthew McMurrin, Lê Văn Khoa 
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III. Lời Mở Đầu Buổi Hòa Nhạc 
- người viết: Đàm Xuân Linh 

Ladies and Gentlemen: 
It has been 35 years since the first Vietnamese 
refugees began arriving in America after the fall 
of South Vietnam into the Communist hands. 
We were happy and we felt overwhelmed by 
American generosity and all the opportunities 
that America offered.  
 The reason that we have with us today the 
musicians and singers from Ukraine is due 
mostly to one man, Mr Le Van Khoa, a 
Vietnamese composer. 
 Mr. Khoa had been to Ukraine to work with 
the Kyiv Symphony Orchestra and Chorus for 
the last 5 years. Together, they have 
successfully produced the CDs that he hopes 
would help bring Vietnamese music to Ukraine 
and other parts of the world. 
 In the past, as a part of the Soviet Union, 
Ukraine had had more than its share of sufferings. 
The so-called “HOLODOMOR,” or “artificial 
hunger,” was in fact a campaign of genocide in 
1932-1933. It left around 10 million dead.  
 America, of course, has been the main force 
against evil influence in the world and the 
sacrifice of Americans has been truly enormous.  
Nine years ago exactly to the day, nearly 3,000 
Americans lost their lives in this land of 
freedom, triggering a new war against 
global terrorism.  
 So, this concert is a commemoration of the 
35 years of freedom that the Vietnamese 
Community enjoys in America; it is also a 
celebration for the independence the people of 
the Republic of Ukraine achieved, with the 
breakup of the Soviet Empire. 
 And finally, this concert is respectfully 
dedicated to the memory of the victims of the 
tragedy of September the 11th in 2001. 
Thank you and May God Bless America. 
 

 Kính thưa Quý Vị, 
 Đã 35 năm qua kể từ khi người tị nạn Việt 
Nam bắt đầu đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Chúng ta 
vui mừng đã may mắn đến được bến bờ tự do sau 
khi Việt Nam lọt vào tay Cộng Sản, và chúng ta 
biết ơn sự giúp đỡ của dân tộc Hoa Kỳ. 
Buổi hòa nhạc chiều hôm nay có mặt một ban 
nhạc và ban hợp xướng của Thủ Đô Kyiv, nước 
Cộng Hòa Ukraine, là kết quả cuộc hành trình 
của Nhà Soạn Nhạc Lê văn Khoa khi ông đi tìm 
một ban đại hòa tấu và một dàn hợp xướng 
quốc tế để thu âm những sáng tác của mình.  
Ông Lê văn Khoa đã làm việc với ban đại hòa 
tấu và hợp xướng Kyiv Symphony Orchestra & 
Chorus trong 5 năm vừa qua để thu âm những 
dĩa CD của ông, với ước mong đem nhạc Việt 
đến Ukraine và toàn thế giới. 
 Cũng như Việt Nam, Ukraine đã trải qua 
những bất hạnh khi quốc gia này còn là một 
phần của Liên Bang Xô Viết.  Biến cố đau lòng 
nhất là khi nhà độc tài Stalin tạo nên nạn đói 
vào những năm 1932-1933, gây nên cái chết 
cho khoảng 10 triệu người Ukraine. 
 Hoa Kỳ không trải qua những biến cố thê 
thảm như Việt Nam và Ukraine. Nhưng với vai trò 
đặc biệt là chống lại độc tài áp bức trên thế giới, 
sự góp phần hy sinh của dân chúng Hoa Kỳ trong 
lịch sử không phải là nhỏ. Đúng 9 năm truớc, vào 
ngày 11 tháng 9, gần 3000 nguời dân Hoa Kỳ đã 
tử nạn ngay trên đất tự do này, mở đầu cho cuộc 
chiến tranh chống khủng bố toàn cầu. 
 Buổi hòa nhạc đặc biệt hôm nay có mục 
đích đánh dấu 35 năm ngày những nguời tị nạn 
Việt Nam đặt chân lên đất Mỹ và cũng là một 
chia xẻ với nỗi vui của nguời dân Ukraine, đã 
đuợc độc lập khi đế quốc Liên Xô tan vỡ. 
Và cuối cùng, buổi trình diễn chiều nay xin 
đuợc xem như để tuởng niệm những nạn nhân 
của biến cố 11 tháng 9 năm 2001. 
Cám ơn Quý Vị, xin Thuợng Đế phù hộ cho Hoa 
Kỳ và tất cả chúng ta.   
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MC Ngọc Hà & Đàm Xuân Linh 

 

 
Phan Văn Thành, Phan Khâm, Tiểu Thu, Nguyễn Thị 
Ngọc Dung 

 

 
Hoàng Long, Vinh, Thái Ninh,Thư, Lê Văn Khoa, 
Dương Nguyệt Ánh, Ngọc Hà, Bích Vân, Matthew 
McMurrin, Tâm Hảo, Anh Dũng 

IV. Vài Dòng Tâm Sự - người viết: 
Lê Văn Khoa 
 Thân gửi các anh chị em trong Ban Tổ 
Chức và Ban Đồng Ca của chương trình “Ca 
Ngợi Tự Do” 
 Hôm nay, ba tuần lễ sau chương trình Ca 
Ngợi Tự Do, tôi tạm phục hồi sức khỏe nên viết 
đôi dòng tâm sự với anh chị em. 
 Trước hết tôi và nhà tôi xin được một lần 
nữa cám ơn thiện chí và sự cố gắng vượt bực 
của anh chị em đã đóng góp cho chương trình 
hòa nhạc có tầm vóc quốc tế của chúng ta. 
Chương trình xong, chắc chắn có rất nhiều kỷ 
niệm buồn vui lẫn lộn mà anh chị em ai cũng 
nóng lòng gặp mặt để chia sẻ với nhau. Nhưng 
điều chắc chắn là ai nầy đều thấy gánh nặng đã 
trút xong. Sẽ có nhiều người thở một hơi dài 
nhẹ nhõm và thầm nghĩ bây giờ mình được trở 
lại trách nhiệm đối với gia đình; nhưng không 
khỏi có người ước được có thêm chương trình 
khác để thấy mình còn có gì để làm cho xã hội, 
cho Cộng đồng và cho cuộc sống cá nhân. 
Chúng tôi trước đây chưa được hân hạnh gặp rất 
nhiều anh chị em, nhưng nay chúng ta đã trở 
thành người thân. 
Ngay từ lúc đầu, khi nghĩ đến chuyện làm 
chương trình “Ca Ngợi Tự Do” này, tôi có nói 
với anh Phan Anh Dũng là mình sẽ gặp nhiều 
khó khăn. Thực hiện chương trình lớn rất nhiêu 
khê, sẽ có nhiều vấp váp mà rất khó học được 
kinh nghiệm và loại bỏ hết trở ngại, vì không 
chương trình nào giống chương trình nào! Tiết 
mục khác, nghệ sĩ trình diễn khác, nhân sự tổ 
chức khác, địa phương khác, tâm lý con người 
khác, chủ đích của mỗi người đối với chương 
trình đều khác nhau. Quả nhiên, điều trở ngại 
tôi có dự tính nhưng không ngờ sự việc lớn hơn 
tôi nghĩ nên những ngày cuối đã làm sức khỏe 
của tôi suy sụp nhiều! Trước khi bắt đầu 
chương trình tôi tưởng đã bỏ cuộc, nhưng vì 
danh dự chung, tôi phải cố gắng. 
 Tôi biết chắc chắn là mỗi người trong Ban 
Tổ Chức đều có những gánh nặng, những bối 
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rối, ưu tư, nhiều đêm không an giấc ngủ và khi 
thức dậy phải đối diện với những khó khăn thực 
sự, vì đây là một chương trình lớn lao mà Cộng 
đồng Việt Nam chưa từng thực hiện ở bất cứ 
nơi nào trên thế giới. 
 Người ta nói “làm lớn phải làm ráo”. “Lớn” 
ở đây không hẳn là chức lớn, mà là việc lớn. 
Việc lớn mà làm hết (làm ráo) thì phải tốn hơi 
sức đến chừng nào! Tôi cảm phục các anh chị 
em trong Ban Tổ Chức, thấy việc khó không né 
tránh; biết lỗ lã, không trốn chạy; cứ xông tới và 
gánh vác trách nhiệm chỉ vì muốn nêu cao danh 
dự cho người Việt hải ngoại. Tôi ca ngợi các 
anh chị em trong Ban Hợp Ca, cũng chính vì 
danh dự của người Việt mà hết lòng góp tiếng 
hát dù không có một chút lợi nhuận và danh 
tiếng cá nhân, có nhiều người đến từ Richmond, 
Maryland, có người đến từ Pennsylvania, và từ 
những nơi xa xôi hơn hết là bờ biển miền Tây 
Hoa Kỳ, từ San Francisco, và Santa Ana, 
California. Tôi cám ơn các người tình nguyện 
đã phục vụ hết lòng cho mục đích chung. Tôi vô 
cùng biết ơn các mạnh thường quân, các cơ 
quan truyền thông đã tích cực hỗ trợ cho 
chương trình. Chính trên quan điểm này tôi nghĩ 
tất cả chúng ta đều nên có một chút kiêu hãnh 
và tự hào rằng chúng ta đã nói được tiếng nói 
nghệ thuật của người Việt sau 35 năm xa xứ, 
đồng thời tiến thêm một bước mới cho lịch sử 
âm nhạc Việt Nam, không do sự tài trợ của bất 
cứ chính phủ hay cơ quan đoàn thể nào, mà 
bằng khối tình của người yêu âm nhạc và yêu tự 
do, góp sức cho nhau. 
 Chúng ta đã lớn tiếng Ca Ngợi Tự Do từ 
Thủ Ðô Hoa Kỳ, một quốc gia lớn mạnh nhất 
thế giới, đồng thời chia sẻ niềm đau với nạn 
nhân 9/11, trong khi có nhiều người cố tình 
quên đi thảm trạng ấy cũng như có người tìm 
cách xóa nhòa biến cố 30/4/1975 đau thương 
của dân tộc Việt. 
 Chúng ta đã hô vang “Việt Nam Muôn 
Năm” không phải chỉ bằng tiếng Việt mà bằng 
nhiều thứ tiếng đồng phát. Việc chưa từng có! 

Anh chị em nghĩ thế nào khi thấy ngọn cờ vàng 
ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa tưởng chừng 
không còn nữa, mà giờ đây đứng vững vàng đón 
nhận sự nghiêm chỉnh chào kính của người có 
các màu da, các chủng tộc khác nhau đến từ các 
nơi trên thế giới? Có bao giờ anh chị em chứng 
kiến cảnh một ban hợp ca hùng hồn hát lên bài 
Quốc Ca Việt Nam thân yêu với dàn nhạc danh 
tiếng thế giới? Từ những âm thanh quen thuộc 
tỏa ra bản sắc trang trọng, uy nghi, trong không 
khí hào hùng của hồn thiêng đất nước! Anh chị 
em có cảm thấy xúc động đến nghẹn lời, gần 
như hát không ra tiếng một bài ca quen thuộc từ 
thuở ấu thơ của mình? 
 Cá nhân tôi, tôi có cảm giác đó! Cám ơn anh 
chị em, những người đã tạo cảm giác ấy cho tôi. 
 Thưa anh chị em, chúng ta là những người 
vô danh trong xã hội này, cũng là những người 
vô danh ngay trong cộng đồng người Việt 
chúng ta, nhưng nhờ đoàn kết mà chúng ta đã: 
Cùng Nhau Làm Nên Lịch Sử - dù chỉ trong 
hình thức khiêm nhường nhất mà một người 
Việt Nam có thể làm được cho quê hương mình. 
Tôi xin được chuyển lời của nhiều người sau 
khi biết được tầm vóc, thời gian tập dợt với ban 
nhạc và kết quả thu gặt được, họ nói đây là 
“Mission Impossible!”.  Chúng ta đã chuyển 
Impossible thành Possible! Công lao của tất cả 
anh chị em! 
 Hôm nay, anh chị em họp nhau để chia 
ngọt sẻ bùi, rất tiếc chúng tôi ở xa không đến 
chung vui với anh chị em được, nhưng vẫn nghĩ 
đến anh chị em, tạm mượn dòng chữ này mong 
được hòa lòng với anh chị em. Cầu xin ơn trên 
luôn phù hộ và ban mọi phước lành cho anh chị 
em mãi mãi. 
 Hẹn ngày tái ngộ không xa. 
 
 Lê Văn Khoa và Ngọc Hà 



 

KHI GIA ÑÌNH TOÂI SUM HOÏP  
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

 
ia ñình toâi ñònh cö taïi Virginia töø naêm 
1972, nghóa laø tröôùc khi Coäng Saûn Baéc 
Vieät böùc chieám Saøi Goøn, 30 thaùng tö, naêm 

1975, tröôùc khi laøn soùng ngöôøi Vieät di cö oà aït 
tôùi nöôùc Myõ.  Nhôø oâng choàng laø nhaø ngoaïi giao 
Hoa Kyø, neân chuùng toâi may maén khoâng phaûi 
laâm vaøo caûnh vöôït bieân kinh hoaøng, khoâng phaûi 
soáng döôùi cheá ñoä Vieät Coäng baát nhaân.   

Haønh trang cuûa chuùng toâi ñem theo töø 
Saøi Goøn, ngoaøi nhöõng kyû vaät quyù baùu cuûa 
gia ñình,  coù boä salon maây, coù tranh sôn daàu, 
sôn maøi, ñoà goám, baùt, ñóa, cheùn, muoãng,  ñuõa 
Vieät Nam.  Moät thuøng baùnh traùng, baùnh phôû, 
buùn, mieán, toâi khoâng queân boû vaøo maáy chai 
nöôùc maém Phan Thieát.  Gia ñình coù oâng chuû 
laø ngöôøi baûn xöù, coøn laïi baø vôï vaø boán ñöùa 
con “made in Vieät Nam” thì laøm sao boû ñöôïc 
moùn phôû, moùn chaû gioø vaø thieáu nöôùc maém?   
Cuõng may, nöôùc maém khoâng bò beå chai treân 
ñöôøng phieâu löu xuaát ngoaïi. 

Moùn aên daân toäc khoâng theå thieáu treân 
böôùc ñöôøng xa queâ.  Noù laø nguoàn goác gioáng 
noøi laøm cho keû tha höông coù caûm töôûng gaàn 
guõi nôi choân nhau caét ruùn vaø aám loøng moãi 
khi ñöôïc thöôûng thöùc höông vò queâ nhaø.   
Khoâng gian, thôøi gian vaø hình aûnh kyû nieäm 
thöôøng xuaát hieän boài hoài taâm trí moãi khi laøm, 
hay aên moät moùn  daân toäc.  Tuy nhieân toâi 
khoâng nôõ loøng naøo baét oâng choàng phaûi aên 
moùn Vieät moãi ngaøy.  Toâi vöøa taäp naáu moùn 
aên baûn xöù, vöøa saùng cheá moùn aên Vieät theo 
vaät lieäu mua ñöôïc ngoaøi chôï Myõ.   

Toâi queân khoâng keå, toâi ñem theo caû moät 
bòch haït gioáng: ngoø, tía toâ, kinh giôùi, huùng 
caây, huùng queá, heï, haønh.  Toâi gieo haït gioáng 
ngoaøi vöôøn lieàn neân coù caùc gia vò naøy vaøi 
thaùng sau, taïm ñuû vò cho phôû, chaû gioø, buùn 

chaû, buùn rieâu, baùnh toâm, buùn boø xaøo...   OÂng 
choàng deã tính, deã nuoâi vaø caùc con ñang tuoåi 
lôùn, aên uoáng thoûa theâ caùc thöùc aên toâi naáu neân 
böõa côm naøo toâi cuõng ñöôïc choàng con caûm 
ôn roái rít, tít muø!    

Trong nhöõng thuøng ñoà ñaïc ñöôïc di 
chuyeåân töø Saøi Goøn coøn coù caû maáy caùi khuoân 
baùnh toâm neân môùi coù ñoà ngheà laøm moùn naøy.  
Sau naøy coù ngöôøi maùch toâi duøng chaûo teflon 
nhoû nhaát ñeå ñoå moät caùi baùnh toâm lôùn, chieân 
cho roøn.  Khi aên caét baùnh ra laøm nhieàu 
mieáng nhoû vöøa mieäng.  Coù theå ñoå baùnh 
tröôùc, khi naøo aên caét ra mieáng nhoû roài  boû loø 
cho noùng roøn laïi.  YÙ kieán thaät hay vaø laøm 
caùch naøy coù theå ñaõi tieäc lôùn cuõng ñöôïc.   

Môùi ñaët chaân tôùi Virginia, toâi raát ngaïc 
nhieân, ngöôøi Myõ cuõng raát thích aên cua haáp 
vôùi muoái ôùt thaät cay.  Hoï coù nhöõng crab 
house raát lôùn chæ baùn cua haáp vaø bia.  Vôï 
choàng con caùi toâi aên baèng thích.  Toâi coøn 
mua theâm cua haáp, boùc voû laáy thòt cua troän 
tröùng thaû vaøo nöôùc duøng gaø, caø chua hoäp, 
laøm moùn buùn rieâu.   Khoâng coù cua ñoàng, naáu 
nhö vaäy cuõng taïm aên cho ñôõ theøm.  Veà sau, 
toâi baét chöôùc moät ngöôøi baïn troän thòt cua vôùi 
thòt heo baèm vaø tröùng.  Nöôùc rieâu cua ñaäm 
ñaø ñaày ñuû chaát boå.   Buoåi tröa, phaûi lo aên cho 
gia ñình ñoâng con, hay theát baïn beø, chæ caàn 
aên moät moùn ñoù vaø mieáng baùnh traùng mieäng 
vôùi ly nöôùc traø hay caø-pheâ laø ñaày ñuû, khoâng 
phaûi naáu nöôùng nhieàu moùn vaát vaû.   Baây giôø, 
trong muøa rau muoáng, tía toâ nhieàu, toâi  
thöôøng duøng cua hoäp traéng thôm,  thòt gaø 
baèm tinh khieát naáu rieâu cua cho ñôõ meät caùi 
thaân giaø. 

Hoài coøn OÂng Thieäu laø Toång Thoáng mieàn 
Nam, ôû vuøng Arlington, giaùp ranh Thuû Ñoâ 

 G
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Hoa Thònh Ñoán, may maén coù moät tieäm thöïc 
phaåm Vieät Nam, toâi tìm ñöôïc taïm ñuû caùc gia 
vò, vaø vaät lieäu naáu moùn queâ höông.  Bôûi vì 
vaãn coù Toøa Ñaïi Söù Vieät Nam Coäng Hoøa vaø 
nhieàu Vieät kieàu daïy tieáng Vieät cho quaân 
nhaân vaø caùc nhaân vieân ngoaïi giao Hoa Kyø coù 
coâng taùc, quaân vuï taïi mieàn Nam.  Ngoaøi ra 
coøn coù nhieàu sinh vieân Vieät Nam ñi du hoïc.   

Toâi lieân laïc ñöôïc vôùi vaøi ngöôøi quen töø 
Saøi Goøn neân thænh thoaûng ñieän thoaïi, gaëp gôõ 
hoï, hoïc hoûi kinh nghieäm soáng, kinh nghieäm 
naáu aên taïi xöù ngöôøi.   Ngöôøi Vieät hoïp maët 
thöôøng ñaõi nhau aên nhöõng moùn queâ höông.  
Vaøi moùn Vieät ñaàu tieân ñöôïc saùng cheá treân 
xöù ngöôøi maø toâi ñöôïc thöôûng thöùc taïi nhaø 
thaân höõu laø moùn nem chua laøm baèng ham 
ngaâm daám, ñöôøng, toûi, ñöôïc cuoän vôùi baùnh 
traùng vaø rau.  Ham laø thòt ñuøi heo eùp, hun 
khoùi cho chín vaø ñeå nguoäi baùn eâ heà ngoaøi 
chôï Myõ.   

Moät moùn nöõa laø moùn noäm bì heo, troän 
vôùi green beans luoäc, meø vaø nöôùc maém 
chanh ôùt giaû noäm rau rmuoáng cuõng ngon ñaùo 
ñeå.  Choàng con toâi khoâng thích aên da heo 
neân toâi thay vaøo thòt heo naïc.  Tuy nhieân, hai 
moùn naøy khoâng ñöôïc chieáu coá cho laém trong 
gia ñình toâi.    

Moät baø baïn hoïc cuûa chò toâi, coù choàng 
phoùng vieân, nhieáp aûnh nhaø baùo Myõ, naáu aên 
gioûi neân oâng nghieàn moùn aên queâ vôï.  Toâi hoïc 
ñöôïc caùch laøm gioø chaû, xay thòt heo vôùi caùi 
maùy xay Moulinex, chöù khoâng giaõ baèng 
chaøy.   Nhaát ñònh laø khoâng roøn, khoâng thôm 
vì khoâng coù laù chuoái,  khoâng ngon ñöôïc baèng 
gioø chaû Haøng Buoàm, Haøng Giaáy Haø Noäi vaø 
Ñöôøng Hieàn Vöông Saøi Goøn.  Nhöng caùc con 
toâi hôùn hôû ngoài vaøo baøn, aên tì tì moùn gioø chaû 
cuûa baø meï laøm.  Ñoù cuõng laø moùn Vieät Nam 
maø chaùu noäi, chaùu ngoaïi nöûa Vieät, nöûa Myõ 
cuûa toâi baây giôø thích nhaát ñeå aên vôùi côm,  
chuùng coøn ñoøi töôùi theâm nöôùc maém nöõa.  
Chuùng khoâng chòu noùi caâu tieáng Vieät naøo 
nhöng tieáng “gioø” thì noùi roõ laém! 

Choàng con toâi cuõng raát thích moùn baùnh 
xeøo toâi traùng, duø khoâng coù rau caàn, rau caûi 
non nhö ôû tieäm baùnh xeøo Ñöôøng Ñinh Coâng 
Traùng, Taân Ñònh, Saøi Goøn.  Cuõng may thöïc 
khaùch cuûa toâi khoâng “care” maáy thöù rau ñoù.   
Phaûi noùi raèng baùnh xeøo laøm ôû nhaø daày hôn, 
khoâng moûng nhö tôø giaáy vì haø tieän boät nhö ôû 
tieäm vaø toâm, thòt cuõng nhieàu hôn neân aên thaät 
ñaõ.  Baùnh xeøo ngoaøi tieäm thöôøng ñöôïc ñoän 
toaøn giaù.   

Nöôùc maém daám ôùt toûi ñöôøng cuõng laøm 
cho moùn baùnh xeøo vaø chaû gioø theâm phaàn 
khoaùi khaåu.   Khoâng bieát quyù vò pha nöôùc 
chaám theá naøo, rieâng toâi coù caùi coâng thöùc raát 
deã nhôù:   moät maém, moät daám, moät ñöôøng, 
moät nöôùc, moät nhaùnh toûi.  Khi aên cho theâm 
ôùt, tieâu tuøy thích hay theâm vaøi gioït chanh 
töôi vaøo cheùn cho theâm vò thanh khieát hôn.   
Coâng thöùc naøy raát hôïp khaåu vò toâi vaø choàng 
con.   Khi tröôûng thaønh, con trai, con gaùi toâi 
ñaõ mang theo coâng thöùc pha nöôùc maém naøy 
khi ra ôû rieâng coù vôï, coù choàng.   Ñoâi laàn 
chuùng hoûi toâi:  

“Sao meï khoâng saùng cheá nöôùc maém pha 
naøy vaø cho vaøo chai baùn nhö  salad dressing 
cuûa Myõ?”   

“Laøm thöông maïi nhieâu kheâ laém.  Baø 
meï cuûa caùc con ñaây khoâng coù ñaàu oùc laøm aên 
vaø cuõng khoâng muoán vaát vaû.” 

Thöïc vaäy, laøm baø noäi trôï cho moät oâng 
choàng ngoaïi giao vaø boán ñöùa con ñang tuoåi 
aên hoïc ôû ñaát Myõ, laïi khoâng coù ngöôøi giuùp 
vieäc cuõng ñuû meät roài.   Sau naøy quaû nhieân toâi 
thaáy trong chôï Vieät Nam coù baùn moät thöù 
nöôùc maém daám ôùt, toâi mua veà duøng thöû, 
nhöng oâ hoâ ai tai! Laøm sao ngon ñöôïc baèng 
home made?   

Baø baïn cuûa chò toâi, sau naøy môû nhaø 
haøng ôû George Town, cho toâi coâng thöùc pha 
boät laøm baùnh cuoán.  Nhöng baø ta traùng boät 
treân mieáng vaûi caêng treân mieäng noài nöôùc soâi.  
Lích kích quaù, caùi ñoä “muoán aên thì laên vaøo 
beáp” cuûa toâi chöa sieâu laém, neân toâi ñaønh boû 
qua. Thænh thoaûng ñeán nhaø haøng cuûa baø baïn 
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môùi ñöôïc aên moùn baùnh cuoán nhaân thòt noùng 
hoåi vöøa aên vöøa thoåi ñoù.  Naáu aên cuõng laø moät 
ngheä thuaät vaø coù baèng caáp haún hoi.   ÔÛ Nöôùc 
Myõ vaø caùc nöôùc vaên minh khaùc, caùc oâng baø 
chef coù baèng caáp naáu aên ñöôïc caùc chuû nhaø 
haøng o beá nhö oâng trôøi vaø traû löông raát haäu.   
Baây giôø, baùnh cuoán nhaân thòt hay khoâng 
nhaân (baùnh öôùt) ñöôïc baùn töøng pound, töøng 
khay taïi khaép caùc chôï Vieät Nam.  Caùc baø noäi 
trôï khoâng phaûi moûi goái, choàn chaân ñöùng 
traùng, hôi noài nöôùc cuõng haáp luoân caû maët. 

Theá roài moät hoâm, ñi shopping ôû moät 
Department Store lôùn taïi Tysons Shopping 
Center gaàn nhaø, toâi thaáy ngöôøi ta quaûng caùo 
vaø bieåu dieãn traùng tröùng, ñoå pan cake treân 
chaûo teflon môùi ñöôïc baùn ra thò tröôøng.  Ñöôïc 
traùng khoâng caàn daàu hay bô, caùi tröùng vaø pan 
cake thaät moûng, khoâng bò xaùt vaø trôn tuoät treân 
chaûo.  Toâi chôït naûy yù ñònh thöû traùng baùnh 
cuoán vôùi caùi chaûo naøy xem sao vaø toâi mua 
ngay moät caùi nhoû nhaát.  Veà nhaø, toâi thöïc taäp 
lieàn.  Luùc ñaàu, caùi thì daøy, caùi thì naùt, caùi thì 
chaùy.  Nhöng daàn daàn coù kinh nghieäm, traùng 
boät ñeàu tay, ñeå löûa vöøa noùng, baùnh vöøa meàm, 
vöøa moûng, vöøa dai, theâm nhaân thòt, haønh, tieâu, 
nöôùc chaám.  Theá laø coù baùnh cuoán aên.  Nhöng 
choàng con toâi laïi thích aên kieåu baùnh öôùt mieàn 
Nam cô!  Neân toâi thöôøng traùng baùnh cuoán 
khoâng nhaân, roài boû theâm gioø hay chaû, giaù traàn, 
döa leo vaø rau ngoø.  Caùc ngaøi aên nhö ñieân vaø 
khi chöa kòp laøm ñaõ nhaéc nhôû ñoøi aên moùn naøy.  
Toâi phaûi mua theâm moät caùi chaûo nöõa vaø muùa 
caû hai tay môùi kòp cho gia ñình vaø khaùch aên.  
Vaâng, khi ñaõ traùng baùnh cuoán thaønh coâng, toâi 
cuõng muoán khoe vôùi baïn beø neân môøi hoï 
thöôûng thöùc.  Nhöõng thöïc khaùch khoù tính nhaát 
cuõng cho ñaàu beáp Ngoïc Dung soá ñieåm treân 
trung bình.   

Moät moùn aên Vieät toâi chöa nhaéc tôùi vaø 
choàng con toâi meâ ñieân ñaûo nhaát laø moùn thòt boø 
nhuùng daám ñaëc bieät mieàn Nam.   Thöïc ra taát caû 
nhöõng moùn toâi vöøa keå ñeàu do söï theøm thuoàng 
cuûa chính baø beáp neân choàng con baø môùi ñöôïc 
thöôûng thöùc.  Neáu baø khoâng thích, khoâng theøm, 

chöa chaéc choàng con ñaõ bieát, ñaõ nhôù maø ñoøi aên.   
Tröôùc khi dôøi Saøi Goøn, con caùi toâi môùi töø 7 ñeán 
12 tuoåi.  Chuùng toâi ñöôïc ñaïi gia ñình coù baø meï, 
coù anh chò em vaø caùc chaùu, ñaõi moät böõa thòt boø 
baåy moùn taïi Bar AÙnh Hoàng, Ñöôøng Nguyeãn 
Minh Chieáu, Phuù Nhuaän.  Tieäm raát bình daân, 
nhöng roäng lôùn.  Maáy chuïc baøn aên ñöôïc ñaët ra 
caû ngoaøi saân gaïch. 

Trong baåy moùn thòt boø cuûa Bar AÙnh 
Hoàng, toâi thích nhaát moùn boø nhuùng daám.   
Toâi khoâng ñöôïc ai chæ daãn, khoâng coù saùch 
daïy naáu aên, nhöng oân laïi nhöõng vaät lieäu vaø 
gia vò trong moùn ñoù roài nghó caùch laøm.   Toâi 
khoâng bieát ngöôøi ta duøng loaïi thòt boø naøo, 
nhöng toâi ñaõ choïn flank steak, loaïi ñöôïc 
duøng laøm thòt boø saøo, hay thòt boø taùi thì meàm 
vaø ñaäm ñaø nhaát.  Toâi ñeå nguyeân mieáng lôùn 
coù beà ngang baèng gang tay vaø coá gaéng thaùi 
ngang thôù thòt töøng mieáng thaät moûng, nhöng 
chaúng bao giôø moûng ñöôïc nhö ôû tieäm.  Tuy 
nhieân flank steak duø ñöôïc thaùi daày, nhuùng taùi 
aên cuõng khoâng dai.   

Nöôùc nhuùng cuûa toâi laø döùa nghieàn hoäp 
ñöôïc pha theâm nöôùc duøng xöông boø, daám, 
muoái vaø boû vaøo caùi noài nhoû ñaët treân beáp ñieän 
ñeå baøn thay vì hoûa loø than daân toäc nhö ôû Bar 
AÙnh Hoàng.  Khoâng coù maém neâm, khoâng coù 
xaû töôi, xaû khoâ thì ñaønh chòu.  Nöôùc nhuùng 
vaø nöôùc chaáâm cuûa toâi chæ laø nöôùc maém daám 
troän döùa xay nhuyeãn, cuõng nhö  rau soáng 
khoâng coù giaù, chæ coù rau salad, döa leo, caø-
roât baøo, haønh xanh cheû, rau thôm, ngoø, huùng 
trong vöôøn, cuõng taïm ñuû.  OÂng choàng toâi 
chieáu coá taát caû caùc thöù rau toâi baày treân baøn 
nhöng caùc con toâi chæ aên ñöôïc rau rieáp, ca-
roât, döa leo maø thoâi.    

Toâi phaûi bieåu dieãn moùn thòt boø nhuùng 
daám cho choàng con töï laøm laáy maø aên.  Thöù 
nhaát, nhuùng baùnh traùng nhoû vaøo toâ nöôùc aám 
vaø traûi baùnh traùng leân ñóa.   Thöù nhì, ñaët caùc 
thöù rau thích aên leân baùnh traùng nhöng moãi 
thöù moät coïng thoâi thì môùi cuoän heát vaøo baùnh 
traùng ñöôïc.  Thöù ba, duøng nóa xieân hai ba 
mieáng thòt vaø nhuùng vaøo xoong nöôùc nhuùng 
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ñoä moät phuùt cho thòt tai taùi hoàng hoàng thoâi, 
roài traûi thòt daøi treân rau.  Luùc naøy baùnh traùng 
ñaõ meàm vaø cuoän troøn rau thòt raát deã vaø goïn 
gaøng chaám nöôùc maém daám boû mieäng aên 
ngon laønh. Chæ coù caäu con lôùn Nguyeân Thuûy, 
12 tuoåi coù veû haùu aên vaø thaønh thaïo, töï laøm 
laáy ngay.  OÂng choàng toâi, vaø Tröôøng Sôn 10 
tuoåi, Ngoïc Haân 9, Thaàn Phong 8, loùng coùng 
vuïng veà.  Caùi cuoán naøo cuõng loøi rau, loøi thòt  
vaø rôi laû taû.  Keát cuïc toâi phaûi luoân tay cuoän 
baùnh cho caùc vò aáy aên.   Roài coøn caùi naïn 
ngöôøi naøy caàm nhaàm xieân thòt cuûa ngöôøi kia, 
tranh nhau giôõn ñuøa chí choùe!   Keát cuoäc böõa 
ñaàu tieân laøm boø nhuùng daám toâi aên nhieàu laém 
ñöôïc hai, ba cuoán.  Nhìn choàng con hôùn hôû 
aên uoáng, toâi cuõng ñuû no roài!  Coù leõ ñoù cuõng 
laø caûm töôûng heå haû cuûa caùc baø meï, baø vôï 
yeâu choàng thöông con maø thoâi.    

Moãi laàn laøm thòt boø nhuùng daám toâi 
khoâng khoûi lieân töôûng tôùi tieäm thòt boø baåy 
moùn Bar AÙnh Hoàng Ñöôøng Nguyeãn Minh 
Chieáu Phuù Nhuaän cuûa Thaønh Phoá Saøi Goøn 
cuõ.  Goùc ñöôøng Nguyeãn Minh Chieáu vaø 
Tröông Taán Böûu laø nôi toâi vaø maáy coâ baïn aùo 
traéng hoïc troø, ñoùn xe buyùt ñi hoïc tröôøng 
Tröng Vöông luùc coøn hoïc nhôø Tröôøng Gia 
Long.   Tieáng chuoâng nhaø thôø Phuù Nhuaän taïi 
ngaõ ba Tröông Taán Böûu vaø Voõõ Taùnh Phuù 
Nhuaän nhö coøn vang voïng trong tieàm thöùc 
toâi.  Caùi ngoõ nhoû la ñaø khoùm tre sau nhaø thôø 
daãn veà cö xaù Coâng Chöùc Chöôùc Baï, nôi gia 
ñình toâi ñaõ ôû töø khi môùi di cö töø Haø Noäi vaøo 
Saøi Goøn.  Hình aûnh cha meï, baø noäi, baø ngoaïi, 
baåy chò em ñoâng ñuùc trong caên laàu hai taàng 
coøn roõ reät trong taâm trí toâi. Höông vò thuaàn 
tuùy Mieàn Nam thöôøng ñöa toâi veà moät thôøi dó 
vaõng thaân thöông khoâng bao giôø queân.    

 
Theá roài ngöôøi Vieät di cö oà aït tôùi Virginia 

sau ngaøy 30 thaùng 4, 1975. Chôï Vieät Nam, 
tieäm aên Vieät Nam vaø Trung Hoa môû cöûa raàn 
raàn.  Trong soá ngöôøi di cö töø Vieät Nam cuõng 
coù raát nhieàu ngöôøi Hoa hay goác Hoa.   Caùc 
thöù rau, traùi vaø gia vò cho moùn aên Vieät ñöôïc 

nhaäp caûng töø Thaùi Lan, Hoàng Koâng, Trung 
Hoa luïc ñòa, khoâng coøn hieám nöõa.  Vieät kieàu 
tìm thaáy ñuû gia vò caàn thieát cho moùn aên queâ 
höông.  Moùn boø nhuùng daám khoâng coøn thieáu 
maém neâm, xaû vaø giaù soáng nöõa.  Caø cuoáng 
cuõng ñöôïc baùn cho theâm vò aên baùnh cuoán, 
buùn thang cuûa daân Baéc-côø rau muoáng luoäc.  
Tuy nhieân, gia ñình chuùng toâi vaãn duøng nöôùc 
maém daám chaám boø nhuùng daám.   Chuùng toâi 
khoâng chòu ñöôïc caùi muøi maém toâm, maém 
neâm trong nhaø maùy laïnh, maùy noùng kín cöûa.  
Cho ñeán moät hoâm ñi döï moät caùi tieäc cuûa 
ngöôøi Myõ, toâi ñöôïc neám vaøi moùn khai vò 
appertizers coù vò maém neâm môùi laï chöù!   Toâi 
hoûi chuû nhaø, thì ñöôïc bieát ñoù laø anchovy 
paste, moät thöù caù côm muoái maën ñöôïc xay 
nhuyeãn vaø ñoùng hoäp nhoû.   Tröôùc laàn laøm boø 
nhuùng daám sau ñoù,  toâi ñi chôï Myõ vaø tìm 
ñöôïc anhovy hoäp ñeå nguyeân con vôùi daàu 
olive.   Khi duøng, toâi troän anchovy vôùi döùa 
hoäp vaø xay nhuyeãn, theâm daám, chanh, ñöôøng 
vaø neám thöû.  Nöôùc chaám anchovy khoâng 
tanh, khoâng naëng muøi, “coù veû” tinh khieát, ñeå 
chaám thòt boø nhuùng daám thì ñaäm ñaø tuyeät  
dieäu.  Chuùng toâi caûm thaáy yeân trí thaû giaøn 
duøng nöôùc chaám anchovy môùi saùng cheá.  
Thöïc khaùch cuûa toâi baây giôø ñaõ thaønh thaïo 
cuoän baùnh traùng vôùi thòt boø nhuùng daám vaø 
caùc thöù rau soáng, khoâng caàn toâi trôï giuùp.  Coù 
laàn toâi duøng chaûo teflon thay theá noài nöôùc 
daám vaø nghó muøi thòt boø öôùp saû seõ thôm löøng 
nhaø cöûa, aên uoáng thuù vò hôn.  Nhöng thöïc 
khaùch haùu aên cuûa toâi ñeàu cheâ vì phaûi khoâng 
muoán “vaát vaû” laên tôùi laên lui mieáng thòt treân 
chaûo, trong khi noài nöôùc nhuùng soâi laøm vieäc 
naáu chín cho hoï. 

Thôøi ñieåm naøy toâi ñöôïc baø con di cö 
nhaéc nhôû, tieäm boø baåy moùn ôû  Saøi Goøn  coù caû 
moùn toâm nhuùng daám nöõa.  ÖØ nhæ, laøm caû hai 
moùn boø vaø toâm, aên thay ñoåi, ngon mieäng 
hôn! Toâi hoûi kyù kieán choàng con, thöïc khaùch 
cuûa toâi ñeàu nhao nhao leân, muoán thöû aên toâm 
nhuùng nhöng thòt boø vaãn laø moùn chính.  
Nghóa laø caùc vò muoán aên caû hai thöù ñaáy!   
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Toâi ñi chôï mua thöù toâm trung bình ñoä 25 con 
moät pound (nöûa kyù), boùc voû, seû ñoâi theo 
soáng löng toâm tôùi gaàn ñuoâi thì “stop”, khoâng 
seû heát ñuoâi toâm.   Khi aên, toâi laïi bieåu dieãn 
cho choàng con, traûi toâm daøi theo caùi cuoán vôùi 
ñuû caùc thöù rau muoán aên.  Moãi cuoán chæ caàn 
moät con toâm laø ñuû vaø caùi cuoán thaät goïn 
gaøng, thanh caûnh.  Choàng con toâi meâ toâm 
nhuùng daám khoâng keùm moùn thòt boø.   

Hôn moät naêm sau ngaøy moät trieäu daân 
mieàn Nam chaïy troán naïn Coäng Saûn vaø di taûn 
khaép hoaøn caàu, choàng toâi coù chöùc vuï taïi Toøa 
Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû Brussels, Vöông Quoác Bæ.   
Chuùng toâi coù quyeàn ñem taát caû ñoà ñaïc, quaàn 
aùo, saùch vôû, ñoà duøng nhaø beáp.  Chuùng toâi 
quen vaøi gia ñình ngöôøi Vieät ôû Brussels, ôû 
Phaùp neân ñaõ hoûi ñöôïc tình hình thöùc aên Vieät 
Nam ôû AÂu Chaâu.    Toâi khoâng phaûi ñem theo 
moät thöù thöùc aên khoâ hay moät chai nöôùc maém 
naøo nhö khi rôøi  Saøi Goøn naêm 1972.   Toâi tìm 
ñöôïc ñaày ñuû caùc vaät lieäu, gia vò vaø rau naáu, 
rau aên soáng cho thöùc aên Vieät Nam taïi xöù Bæ.   
Boån cuõ sao laïi, toâi laàn löôït cho choàng con 
thöôûng thöùc laïi nhöõng moùn ñaõ töøng thöïc taäp 
treân ñaát Myõ.  Caùc con toâi ñeàu hoïc tröôøng cuûa 
Myõ daønh rieâng cho con caùi caùc quaân nhaân vaø 
nhaân vieân ngoaïi giao Myõ laøm vieäc ôû Bæ.   Baïn 
beø chuùng ñeán chôi vaøo böõa aên hay ôû laïi qua 
ñeâm cuõng ñöôïc môøi ngoài vaøo baøn aên vôùi 
chuùng toâi.  Caùc coâ caäu maét loõ muõi xanh aên 
nhö maùy nhöõng moùn phôû, chaû gioø, côm 
chieân...  Chuùng noùi raèng caùc con toâi ñöôïc may 
maén coù meï naáu côm noùng hoåi cho aên haèng 
ngaøy.   Toâi cuõng laøm vaøi moùn Vieät tieáp khaùch 
Bæ, Myõ vaø quoác teá cuûa choàng, nhöng tuyeät 
nhieân toâi khoâng laøm moùn thòt boø vaø toâm 
nhuùng daám.  Toâi khoâng caûm thaáy höùng thuù 
laøm moùn naøy theát ñaõi ai ngoaøi choàng con toâi. 

Moät ngaøy kia chuùng toâi ñeán döï moät böõa 
tieäc taïi nhaø moät vò ngoaïi giao Bæ.  Giöõa baøn 
hors d’oeuvres toâi thaáy coù moùn boeuf fondu 
vôùi moät caùi noài traùng men ñöïng daàu noùng ñaët 
treân moät caùi kieàng saét döôùi coù hoäp nhieân lieäu 
chaùy, le loùi ngoïn löûa.   Xung quanh noài coù moät 

ñóa thòt boø ñöôïc caét thaønh mieáng vuoâng moãi 
beà ñoä 3/4 inch vôùi nhöõng caùi xieân daøi, moät ñóa 
nhöõng laùt baùnh mì nhoû vaø nhieàu cheùn ñuû loaïi 
soát nhö caø chua, mu-tac (mustard), 
mayonnaise, curry, soát chua ngoït... ñeå chaám 
thòt boø sau khi ñöôïc nhuùng vaøo daàu noùng.   
Toâi ñaõ töøng bieát ñeán moùn naøy töø khi ñi nhöõng 
ñaùm tieäc cuûa ngöôøi Myõ neân coù laàn ñaõ baét 
chöôùc mua caùi noài fondu veà duøng cho moùn boø 
nhuùng daám.  Khi ñoå nöôùc daám vaøo ñun soâi 
leân, toâi ngöûi thaáy muøi laï, neám thöû moät chuùt, coù 
muøi han saét.  Thì ra ngöôøi ta duøng noài saét ñoù 
ñeå ñoå daàu hay bô nhuùng beef fondu thì ñöôïc, 
chöù khoâng theå duøng cho moùn boø nhuùng daám.  
Laàn ñoù toâi ñaõ phaûi ñoå caû nöôùc nhuùng vaø vöùt 
noài ñi, laøm laïi moät noài nhuùng khaùc.   

Khi troâng thaáy caùi noài fondu coù traùng 
men, toâi möøng thaàm trong buïng, seõ phaûi luøng 
mua noù cho moùn boø nhuùng daám.  Vaøi ngaøy 
sau ñoù toâi laùi xe xoâng pha ra phoá Brussels, 
ñeán moät tieäm baùch hoùa lôùn trong thuû ñoâ 
Vöông Quoác Bæ ñeå tìm noài fondu.  Cuõng 
may, beân AÂu chaâu chaáp nhaän baèng laùi xe 
cuûa Hoa Kyø neân toâi chæ caàn thuoäc ñöôøng laø 
coù theå laùi xe phaêng phaêng.   Voán lieáng tieáng 
Phaùp maáy naêm trung hoïc, maáy thaùng tröôùc 
khi ñi Bæ ñöôïc ñem ra thöïc taäp lung tung vôùi 
tieáng Anh laãn loän.  Toâi qua ñöôïc heát caùc 
cöûa... chôï cuûa nöôùc Bæ.    

Taïi tieäm baùch hoùa, toâi möøng huùm khi 
troâng thaáy boä noài fondu coù traùng men hoa maøu 
vui maét laïi theâm 6 caùi xieân nhoâm daøi.  Ñaàu 
moãi caùi xieân coù moät maøu xanh, hay ñoû, cam, 
vaøng, traéng vaø xanh laù caây.   Nhö vaäy thì 
“anh” naøo nhôù maøu xieân cuûa “anh” naáy, 
khoâng caàm nhaàm xieân cuûa “anh” khaùc.  Toâi 
mua luoân hai boä ñem veà nhaø.  Töø ñaây baøn tieäc 
gia ñình cuûa chuùng toâi coù hai loø fondu vôùi saùu 
caùi xieân saùu maøu khaùc nhau thay theá hai caùi 
beáp ñieän ñeå baøn coù daây loøng thoøng raát nguy 
hieåm, neáu ñaïp phaûi daây coù theå keùo ñoå luoân 
noài nöôùc nhuùng soâi suøng suïc.  Caùc con toâi baét 
ñaàu goïi moùn boø nhuùng daám laø Vietnamese 
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beef fondu  deã daøng hôn baèng tieáng Vieät cuûa 
chuùng ñaõ daàn daàn maát daáu.  

 
Sau Vöông quoác Bæ, choàng toâi ñoåi ñi 

laøm vieäc taïi Toøa Ñaïi söù Hoa Kyø ôû Ñöùc quoác.  
Baàu ñoøan theâ töû chuùng toâi laïi di chuyeån ñeán 
Bonn.   Caäu con lôùn Nguyeân Thuûy ôû laïi Myõ, 
ñi Ñaïi Hoïc VCU ôû Virginia.  Xin thöa ngay 
raèng ñoù laø Virginia Commonwealth 
University chöù khoâng phaûi laø Ñaïi Hoïc Vieät 
Coäng ñaâu!  Ñoùng caû tieàn aên ôû trong tröôøng 
cho con, toâi vaãn toäi nghieäp con khoâng ñöôïc 
aên nhöõng moùn meï laøm ôû nhaø.  Vaéng moät ñöùa 
con cuõng khieán toâi khoâng coù höùng laøm moùn 
boø nhuùng daám nöõa.  OÂng choàng toâi vaø ba coâ 
caäu chöa ñi ñaïi hoïc cuõng khoâng bao giôø nhaéc 
ñeán moùn aên thích khaåu naøy.   

Boãng nhieân saép ñeán ngaøy leã Giaùng Sinh 
vaø Naêm Môùi, coâ caäu ôû nhaø nhao nhao leân ñoøi: 

“Khi Thuûy veà meï laøm boø nhuùng daám nheù!” 
“Laâu laém meï khoâng laøm beef fondu, con 

theøm quaù.” 
“Chaéc laø Thuûy cuõng theøm moùn naøy laém!” 
Quaû nhieân tröôùc khi veà Brussels, caäu caû 

cuõng goïi ñieän thoaïi töø Virginia: 
“Töø ngaøy con ñi ñaïi hoïc, meï coù laøm boø 

nhuùng daám khoâng?” 
“Khoâng, meï ñôïi con veà môùi laøm!” 
“Thaät haû meï!  Hay laø meï sôï con nhôù 

moùn ñoù, meï coù laøm maø meï khoâng noùi.” 
“Meï noùi thaät.  Nhaø khoâng ñuû maët anh em 

aên vôùi nhau, meï nghó raèng aên moùn ñaëc bieät ñoù 
khoâng thaáy ngon nöõa.  Meï ñeå daønh khi Thuûy 
veà meï laøm cho caû nhaø aên, vui hôn!” 

“OK! I love you, mom!”  Caäu caû cuûa toâi 
reo leân töø ñaàu daây beân kia bôø Ñaïi Taây Döông. 

Hai naêm sau, Tröôøng Sôn, caäu con thöù 
hai cuûa toâi ñi Ñaïi Hoïc Maryland taïi Munich.  
Roài ñeán löôït Ngoïc Haân, coâ con gaùi ñoäc nhaát 
cuûa toâi ñi Ñaïi Hoïc Arlington, Texas.   Khi 
chuùng toâi trôû laïi Virginia thì Thaàn Phong, caäu 
con uùt cuûa toâi cuõng ñi Ñaïi Hoïc VCU, cuøng 
tröôøng vôùi anh lôùn.   ÔÙ nhaø chæ coøn hai vôï 
choàng cu ky, ñi ra ñi vaøo vôùi nhau.   Haèng 

ngaøy chuùng toâi thay ñoåi moùn aên Myõ, Vieät 
thoâng thöôøng.   Khi coù khaùch ngoaïi giao hay 
baïn ñoàng höông, toâi cuõng chæ laøm moùn chaû gioø 
laø thònh soaïn nhaát.  Toâi vaãn ñôïi nhöõng khi caùc 
con nghæ heø, nghæ hoïc ngaøy leã veà nhaø môùi laøm 
moùn Vietnamese beef and shrimp fondu cho 
gia ñình quaây quaàn aên uoáng ñoâng ñuû, môùi 
caûm thaáy vui  hôn vaø aên ngon hôn.    

Luùc naøy, nhaø ngöôøi Vieät naøo cuõng coù 
moät vöôøn rau ñuû thöù huùng caây, huùng queá, 
haønh, raêm, ngoø, rau muoáng, rau caàn, giaøn 
baøu, giaøn möôùp, thaáy maø meâ.  Theá laø nhaø 
ngoaïi giao cuûa toâi cuõng phaûi ra vöôøn cuoác 
ñaát, troän phaân boùn laøm moät maûnh vöôøn rau 
cho vôï.   Chaúng bao laâu rau moïc khoâng kòp 
aên.  Baàu, bí, möôùp leo ñoå caû haøng raøo.  Tuy 
nhieân caùi vöôøn cuûa toâi khoâng theå so saùnh 
ñöôïc vôùi caùi vöôøn cuûa moät baø ôû Falls 
Church.  Hình nhö nhaø baø ta coù bao nhieâu 
ñaát ñeàu ñöôïc bôùi leân ñeå troàng ñuû caùc loaïi 
rau, khoâng khaùc gì nhöõng vöôøn rau ôû Ngaõ Tö 
Goø Vaáp hay Ngaõ Ba OÂng Taï, Vöôøn Traàu Baø 
Ñieåm...  Baø ta thueâ thôï laøm vöôøn “full time”, 
phaân phoái rau cho taát caû caùc tieäm thöïc phaåm 
Vieät trong vuøng.  Vieät kieàu vaøo nhaø baø mua 
rau nhö ñi chôï, ai cuõng phuïc laên.     

 
Xa queâ höông, nhôù queâ höông, ngöôøi ta 

muoán xaây döïng moät khung caûnh quen thuoäc 
yeâu daáu cuûa queâ xöa, laøng cuõ, ñeå ñöôïc nhìn 
thaáy haèng ngaøy vaø caûm thaáy gaàn guïi vôùi queâ 
höông ngaøn daëm xa xoâi, khuaát boùng.   Vì theá 
môùi coù nhöõng tieäm mang teân Saøi Goøn, Caàn 
Thô, Goø Coâng, Nha Trang, Little Saøi Goøn vaø 
nhöõng khu buoân baùn saàm uaát Little Saøi Goøn...  
Ngöôøi ta laøm nhöõng moùn aên daân toäc naøy noï vì 
nhôù höông vò queâ xöa vaãn tieàm aån trong daï 
daày, maïch maùu...  Ngöôøi ta coù theå boû queâ 
höông, nhöng khoâng theå boû moùn aên daân toäc.  

 
Thôøi gian troâi qua, caäu Caû cuûa toâi toát 

nghieäp VCU ñi laøm, mua nhaø ôû rieâng.  Caäu 
Hai naém ñöôïc baèng ñaïi hoïc lieàn giang hoà 
vuøng naéng aám Miami.   Coâ Ba sau khi toát 
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nghieäp UT, ñoøi laáy David, boy friend töø thuôû 
high school vaø ôû laïi Arlington, Texas.    Caäu 
UÙt cuõng laáy vôï sau khi toát nghieäp VCU, ñi 
laøm vaø mua nhaø ôû rieâng.  May maén vôï choàng 
toâi coøn coù caäu Caû, vôï choàng caäu UÙt ôû gaàn 
beân vaø thænh thoaûng veà thaêm ba meï.  Con caùi 
toâi ñaõ hoäi nhaäp neáp soáng töï laäp cuûa giôùi treû 
trong xaõ hoäi Hoa Kyø.  Sau khi toát nghieäp ñaïi 
hoïc, hoï kieám vieäc laøm vaøø nhö  chim ñuû loâng 
ñuû caùnh, bay khaép boán phöông trôøi töï do, 
khoâng muoán ôû nhaø phieàn luïy cha meï.   Hoï 
haõnh dieän  ñaõ tieán nhöõng böôùc tröôûng thaønh.   

Roài Ngoïc Haân coù con trai ñaàu loøng ñaët 
teân Anton.  Nguyeân Thuûy laáy vôï coù teân Kelly.  
Chuùng toâi coù theâm moät con daâu Myõ ñaëc, 
nhöng ñöôïc choàng huaán luyeän caàm ñuõa thaønh 
thaïo töø khi môùi quen nhau.  Kelly thích aên chaû 
gioø, nhöng laïi sôï thòt heo, khoâng phaûi vì lyù do 
toân giaùo maø vì sôï môõ...  Toâi phaûi laøm spring 
rolls baèng thòt gaø baèm, chôï naøo cuõng coù baùn 
neân khoâng phaûi vaát vaû xay thòt.  

Muøa Giaùng Sinh, Nguyeân Thuûy vaø Thaàn 
Phong thöôøng mua caây Christmas ñem ñeán 
taëng ba meï vaø trang hoaøng daây ñeøn chung 
quanh maùi nhaø vaø buïi caây ngoaøi vöôøn.  
Chuùng toâi chôø ñôïi con chaùu ôû xa veà nhaø cuõ.  
Ñeâm Giaùng Sinh hoïp maët, döôùi caây thoâng 
loùng laùnh ñeøn maøu trong phoøng gia ñình, ñaày 
quaø Christmas. Muøi laù thoâng, muøi neán thôm 
taêng theâm khoâng khí trang troïng cuûa Ngaøy 
Leã thieâng lieâng.  Muøa ñoâng ngoaøi kia giaù 
laïnh, nhöng trong nhaø aám aùp tình gia ñình 
gaàn guïi, thaân yeâu. 

Baøn tieäc  ñöôïc keùo daøi vaø theâm hai caùi 
gheá. 10 thaønh vieân gia ñình ngoài vöøa khít 
phoøng aên nhoû cuûa caùi town home (saùt vaùch 
vôùi nhaø beân caïnh), chuùng toâi mua vaø doïn 
ñeán ôû sau khi oâng xaõ toâi veà höu Boä Ngoaïi 
Giao.  Baøn tieäc la lieät nhöõng ñóa toâm, thòt, 
baùnh traùng, rau soáng.   Toâi hoïc ñöôïc caùch 
nhuùng baùnh traùng tröôùc khi aên.  Cöù moät 
mieáng baùnh traùng öôùt laïi moät mieáng giaáy 
neán ñaët leân treân ñeå baùnh traùng khoâng dính 
vôùi nhau.  Quyù vò thöïc khaùch cuûa toâi coù theå 

luoân tay nhuùng thòt, nhuùng toâm, cuoän baùnh.  
Hai noài nöôùc nhuùng boác khoùi thôm löøng muøi 
döùa, muøi xaû nhaéc nhôû caùi goác gaùc thöù hai, 
Saøi Goøn cuûa toâi vaø nôi sinh ra ñôøi cuûa caùc 
con toâi.  Daâu reå Myõ nhuùng thòt, nhuùng toâm, 
cuoän baùnh traùng thaønh thaïo.  Choàng con toâi 
aên uoáng nhö vuõ baõo, chaám muùt ngon laønh.  
Tieáng noùi, tieáng cöôøi vang ba taàng laàu.  
Haïnh phuùc toâi laø ñöôïc nhìn maët con chaùu 
ñoâng ñuû quanh baøn tieäc gia ñình truyeàn 
thoáng ñoù. 

(Coøn tieáp) 
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

 

 
Lieân laïc: Ñænh Soùng   

P.O. BOX 5201 Santa Ana, CA 92704 
<dinhsong@att.net>



 

 

PHÂN ƯU 
Ðược tin buồn  

Cụ Ông DOMINICO  
PHẠM XUÂN NHÂN (PETER)  

thân sinh của Nghệ Sĩ Phạm Xuân Thái,  
vừa tạ thế tại Fountain Valley, California, ngày 23 tháng 6, năm 2011. 

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng  
Anh Chị Phạm Xuân Thái - Ngô Nguyệt Hằng cùng tang quyến.   

Cầu chúc hương linh Cụ Ông Dominico Phạm Xuân Nhân  
sớm về với nước Chúa 

 
Toàn thể Ban Trị Sự và Ban Biên Tập 

TAM CÁ NGUYỆT SAN CỎ THƠM 

 

 

PHÂN ƯU 
Được tin buồn Thân Mẫu 

của Nhà Thơ Nguyễn Kinh Bắc là: 

Cụ Bà NGUYỄN VĂN ĐỨC 
Nhũ danh TRƯƠNG THỊ BẢY 

Sinh năm 1927 tại Bắc Ninh 
(Bắc Phần - Việt Nam) 

Mệnh chung ngày 4 tháng 8 năm 2011, Mồng Năm tháng Bảy năm Tân Mão 
Hưởng thượng thọ 85 tuổi 

Trước sự mất mát lớn lao này, chúng tôi xin chia buồn cùng 
Nhà Thơ Nguyễn Kinh Bắc và Tang Quyến ở Hoa Kỳ và Việt Nam 

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Văn Đức 
được vãng sanh Miền Cực Lạc. 

 
Toàn thể Ban Trị Sự và Ban Biên Tập 

TAM CÁ NGUYỆT SAN CỎ THƠM 

200                                                                                                                                          COÛ THÔM 



 

  
 

PHÂN ƯU 
 

Ðược tin buồn  
 

TIẾN SĨ CHỬ TAM ANH 
Pháp danh THÂN BIỂU 
thứ nam Nữ Sĩ Vi Khuê 

vừa thất lộc ngày 24 tháng 8, năm 2011 
hưởng dương 53 tuổi 

 
Trước sự mất mát, đau đớn này, chúng tôi in thành thật chia buồn 

cùng Đại Gia Đình Nữ Sĩ Vi Khuê. 
Nguyện cầu hương linh TIẾN SĨ CHỬ TAM ANH  

sớm được phiêu diêu miền cực lạc 
 

TAM CÁ NGUYỆT SAN CỎ THƠM 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phan Khâm, Phan Anh Dũng, Ý Anh, Phạm Văn Tuấn, 

Ngô Tằng Giao, Trần Bích San, Hồ Trường An, Nguyễn Văn Bá,  
Nguyễn Ngọc Bích, Ðinh Cường, Hoàng Dung, Hoàng Cung Fa, Tâm Hảo,  
Lý  Hiểu, Diễm Hoa, Vũ Hối, Ðào Thị Hợi, Nguyễn Quốc Khải, Huy Lãm,  

Nguyễn Lân, Phạm Trọng Lệ, Hoàng Song Liêm, Ðàm Xuân Linh, 
Phan Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Phú Long, Nguyễn Huy Long, Bạch Mai,  

Ðăng Nguyên, Nghiêm Thái Phượng, Ðèo Văn Sách, Ngọc Phụng,  
Nguyễn Văn Thành, Phong Thu, Hồng Thuỷ, Trương Anh Thuỵ, Lê Thương,  

Bùi Thanh Tiên, Tạ Quang Trung, Phạm Bá, Ỷ Nguyên, Cung Lan,  
Cao Mỵ Nhân, Việt Bằng, Diệu Tần, KimVũ, Nguyễn Thử, Hải Bằng HDB, 

Văn Thị Kiều Anh, Lê Văn Khoa, Nguyễn Thanh Trang, Minh Giang, Vũ Lang, 
Uyên Phương Minh Nguyệt, Nguyễn Khoa Lân, Vũ Ðức Nghiêm, Vũ Nam,  

Ðỗ Bình,  Mỹ Phước Nguyễn Thanh, Nguyễn Mây Thu. 
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 7260 Arlington Blvd.,(Route 50) Falls Church, VA 22042; Tel. 703-573-6000 
 

- Nhaø Haøng Trung Hoa lòch söï, sang troïng vaø roäng lôùn vaøo baäc nhaát trong vuøng. 
- 600 choã ngoài daønh cho tieäc cöôùi, hoûi.  Saøn nhaûy ñeïp, roäng raõi. 
- Nhaø haøng ñaõ daønh ra moät ngaân khoaûn lôùn ñeå coù ñöôïc moät daøn ñaàu beáp thöôïng  
  thaëng phuïc vuï quyù khaùch. 
- Thöùc aên tröù danh, hôïp khaåu vò ngöôøi Vieät. 
- Ngoaøi ra coøn coù Lunch vaø Dinner Buffet caû 7 ngaøy trong tuaàn. 
- Môøi quyù khaùch gheù qua ñeå thöôûng thöùc vaø chöùng kieán veà nhöõng thay ñoåi ñaëc bieät  
  cuûa chuùng toâi. 
- Quyù vò caàn ñaët tieäc cöôøi, xin vui loøng lieân laïc vôùi Ban Quaûn Lyù Nhaø Haøng  
  Harvest Moon caøng sôùm caøng toát. 
- Hieän giôø chuùng toâi ñaõ nhaän tieäc cöôùi cho naêm 2010 & 2011. 
 

Super buffet moãi ngaøy: Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn 

- Lunch: $7.95 

- Dinner: $9.95 
 

Sun - Thur: 11:30 - 10:00pm 
Fri - Sat: 11:30 - 11:00pm     

Traân Troïng Kính Môøi 
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DANH SAÙCH MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN 

OÂ. Hoà Tröôøng An (France), B. Phaïm Töôøng An, B. An Hicky,  OÂ.B. Cung Thaêng An, 
B. Vaên T. Kieàu Anh, B. Nguyeãn Ngoïc Anh, OÂ. Nguyeãn Vaên Baù (France), OÂ. Traàn Höõu Baûo, 

OÂ. Vieät Baèng (CA), B. Phaïm Thò AÙnh Bích,  OÂ.B. Phaïm Bính, OÂ.B. Hoaøng Daân Bình, OÂ. Vuõ Ñöùc Bình, 
OÂ. Phan Thanh Bình, OÂ.B. Nguyeãn Boâng, OÂ. Canh Ba Dang, OÂ.B. La Trung Chaùnh, 

B. Nguyeãn Phöông Chaâm, OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu, B. Vuõ Kim Chaâu, OÂ. Traàn Chaâu, 
B. Tröông Minh Chaâu, OÂ. Laâm Ngoïc Chieâu, OÂ.B. Ngoâ Chöông, B. Nguyeãn Hoàng Cung, 

OÂ.B. BS Nguyeãn Baù Cöôøng, B. Vuõ Dieãm, B. Diana Ñaëng, B. Nguyeãn Kim Dung,  
B. Nguyeãn P.T.NgocDung,  OÂ. B. Phan Anh Duõng, B. Dzung Senser, OÂ.B. Don Van Dang,  

B. Buøi Thò Ñaøo, OÂ. Nguyeãn Haûi Ñaêng, B. Maãu Ñôn Nguyeãn, OÂ. Vuõ Vöông Ñoaøn,  
OÂ. Duy An Ñoâng, OÂ. Traàn Thieân Ñöùc, OÂ.B. Hoaøng Cung Fa, OÂ.B. B.S. Giang Hoaøng,  

B. Ñoã Thò Minh Giang, OÂ.B. Soùng Vieät Ñaøm Giang, B. Toân Nöõ Maëc Giao,  
B. Rose Ngoïc Haø Nguyeãn, B. Nguyeãn T. Song Haø, OÂ.B. Nguyeãn Ñaêng Haûi, OÂ. Lyù Vaên Haûi,  

B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh, B. Quaûn T.  Haïnh, OÂ.B. Leâ Haäu, B. Döông Thò Hieàn, OÂ. Ñaëng Vaên Hieàn, 
B. Ñaëng Thò Hieàn, OÂ. Lyù Thy Hieåu, B. Nguyeãn Hoa, OÂ. Phaïm Cao Hoaøng, B. Toâ Dieãm Hoàng,  

OÂ.B. Hoaøng Theá Huaân, B. Hueä Phaïm, OÂ.B. Huyønh Baù Huøng, OÂ.B. Phan Taâm Huøng, 
OÂ. Tröông Huøng, B. Thuøy Höông N.T.T, OÂ. Leâ Ngoïc Kha, OÂ. B. Phan Khaâm, 

OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa, OÂ. Phaïm Nguyeân Khoâi, B. Vi Khueâ, B. Voõ Laøi,  OÂ. Nguyeãn Laân, 
B. Nguyeãn Ñaøm Chi Lan, B. Phaïm Toá Lan, B. Nghieâm Phöông Lan, OÂ. Nguyeãn Khoa Laân,  

B. Nguyeãn Tuyeát Leâ, OÂ.B. Ñaït Thu Leâ, B. Ngoâ Thò Lieân, OÂ. Nguyeãn Ngoïc Lieäu, OÂ. B. Nguyeãn Huy Long, 
OÂ. Phaïm Ñình Long, OÂ. B. Nguyeãn Phuù Long, OÂ.B. Döông Kim Long, B. Hoaøng Baïch Mai, 
B. Mai Nguyeãn (VA), OÂ. Vuõ Nam (Germany),  B. Nguyeãn Phöông Nga, OÂ. Ñaøo Nguyeân,  
OÂ. Ñaêng Nguyeân,  B. Uyeân Phöông Minh Nguyeät, B. Phan T. Nhẫn, B. Nguyeãn Tuù Nhaät,  

OÂ. Nguyeãn Vaên Nhieäm,  OÂ. Leâ Xuaân Nhuaän, B. Phaïm Thò Nhung, OÂ. Vuõ Maïnh Phaùt, OÂ. Traàn Phi,  
OÂ. Traàn Quoác Phieät, OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù, OÂ. Phan Vaên Phuù,  B. Vuõ Thò Phuùc, OÂ. Leâ Quang Phuøng,  

B. Hoaøng Höõu Phöôùc, B. Chu Thanh Quyø,  B. Nghieâm Thaùi Phöôïng, B. Nguyeãn Traàn Song Phöôïng, 
 OÂ. Traàn Bích San, OÂ. Traàn Phi Sao, OÂ. Traàn Ñöùc Söông, OÂ. Hoà Coâng Taâm, OÂ. Leâ Vaên Taán, 

B. Nguyeãn T. Minh Taâm, B. Nguyeãn Minh Taân, B. Nguyeãn T. Ngoïc Taân,  OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taân (NJ), 
OÂ. Nguyeãn Thanh (Paris), OÂ.B. Vuõ An Thanh, B. Nguyeãn Ñaïp Thanh, OÂ. Leâ Tam Thanh,  
OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh, B. Thaûo Nguyeân Phaïm, OÂ. Nguyeãn Thaønh Theá, B.Phong Thu, 

 OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng, B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu, B. Nguyeãn Maây Thu,  B. Nguyeãn Tieåu Thu (Canada), 
B.Nguyeãn Thò Thuaän, B. Nguyeãn Hoàng Thuûy, B. Löông Thu Thuûy, OÂ. B. Leâ Ngoïc Thuïy, 

OÂ.  Nguyeãõn Höõu Thöû, OÂ. Leâ Vaên Thöông, OÂ. Nguyeãn Minh Tieân, OÂ. Buøi Thanh Tieân,  OÂ. Phaïm Vaên Tieán,  
B. Tiffany Trang Ñoã, OÂ. Nguyeãn Vaên Toaïi, OÂ. Leâ Vaên Traïch,  B. Ngoâ Khaéc Traâm, OÂ. Nguyeãn Ñình Traân,  

B. Hoaøng  Minh Traân, OÂ. Taï Quang Trung, OÂ. B. Voõ Tröng, OÂ. Ñaøm Xuaân Tuù, B. Ñaëng Ngoïc Tuù,   
OÂ. Hoaøng Lyù Vaên, B. Nguyeãn Töôøng Vaân (CA), B. Khaùnh Vaân Michalek, OÂ. Yeân Vi, B.S. Voõ Ñaïm,  

OÂ. Nguyeãn Tinh Veä, B. Hoaøng Hoàng Yeán, Eastern Loudoun Library, Haø Nguyeãn & Associates,  
Ivan M. Waldman &Associates,  B.S. Nguyeãn T. Kim Dung, B.S. Nguyeãn Quoác Quaân, Sovereign Realty, 

INC., Harvest Moon Restaurant. 
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PHIEÁU MUA/GIA HAÏN/QUAÛNG CAÙO 
(SUBSCRIPTION & ADVERTISEMENT FORM) 

 

Hoï vaø teân (Reader’s Name): ............................................................................................ 
Ñòa chæ (Address): ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
Phone, Fax, Email: ........................................................................................................... 
Ngaøy ñaët mua (Order date): ................... Töø soá (From issue # ):.......... tôùi soá (To issue #):............ 
Keøm theo chi, ngaân phieáu soá (Enclosed check, money order #) ..................  
Soá tieàn (US dollar amount) $ .......................... 

____________________________ 
 

GIAÙ MOÄT NAÊM BAÙO COÛ THÔM 
PRICE 1 YEAR, 4 ISSUES 

Noäi ñòa Hoa Kyø: US $35.00 [ ] - Gia Naõ Ñaïi (In USA & Canada): US$40.00 [ ] 

UÙc, AÙ vaø AÂu Chaâu (Australia, Asia & Europe): US $50 [ ] 
_____________________________ 

 

GIAÙ QUAÛNG CAÙO TRAÉNG ÑEN MOÃI SOÁ 
treân Tam caù nguyeät san Coû Thôm (7 x 8.5”) 

1/2 trang trong: US $30.00 [ ] 
1 trang trong: US $60.00 [ ] 

Trang trong bìa tröôùc: US $100.00 [ ] 
Trang trong bìa sau: US $100.00 [ ] 

_____________________________ 
 

Duøng ngaân phieáu, leänh phieáu Myõ kim, xin ghi traû vaø göûi veà 
(Check payable in US dollars to Cothom Foundation; send to): 

COTHOM FOUNDATION 
11623 CHAPEL CROSS WAY 

RESTON, VA 20194 
__________________________________ 

 

QUÍ ÑOÄC GIAÛ MUA BAÙO DAØI HAÏN, QUÍ THAÂN CHUÛ QUAÛNG CAÙO 
LAØ AÂN NHAÂN YEÅM TRÔÏ TAM CAÙ NGUYEÄT SAN VAÊN HOÏC COÛ THÔM. 
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