
Chieàu Nhaïc  
“Vuõ Ñöùc Nghieâm nöûa theá kyû vieát ca khuùc” 

 

Phan Anh Dũng 
 

ơ Sở Cỏ Thơm thường được thân hữu ở 
những tiểu bang khắp Hoa Kỳ hay ngoại 

quốc đến thăm vào hai mùa Xuân hay mùa 
Thu. Đó là vì vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn 
có nắng Xuân dịu dàng với hoa anh đào tuyệt 
đẹp và cũng có gió Thu nhẹ nhàng với lá cây 
đổi màu lãng mạn trữ tình. 

   Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và phu nhân 
cùng em trai Vũ Trung Hiền từ California đã 
không quản ngại vượt mấy ngàn dặm đến Thủ 
Đô để tham dự một buổi chiều nhạc mang tên 
"Vũ Đức Nghiêm, nửa thế kỷ viết ca khúc" và 
cũng để hưởng một chút hương vị Thu nơi 
đây. Buổi chiều nhạc này do Cơ Sở Cỏ Thơm, 
Nhạc sĩ Phạm Dương Hiển, ban nhạc thính 
phòng Prelude Chamber Ensemble và một số 
mạnh thường quân hợp tác tổ chức tại nhà thờ 
Saint John United Methodist Church ở tỉnh 
Springfield, Tiểu bang Virginia vào ngày Chủ 
Nhật 20 tháng 11, 2011, trước Ngày Lễ Tạ 
Ơn (Thanksgiving) ở Hoa Kỳ. 

Tôi còn nhớ rất rõ dịp ghé thăm Nhạc sĩ 
Vũ Đức Nghiêm ở San Jose vào đầu năm 
2011, một tuần trước Tết Tân Mão. Ông cho 
biết là rất muốn gặp lại thân hữu miền Đông 
Hoa Kỳ, nhất là các bạn cùng khóa 1 Nam 
Định (1951). Ông cũng mong ước có một 
buổi trình diễn nhạc để giới thiệu một số nhạc 
phẩm tiêu biểu của Ông sau hơn 50 năm sáng 
tác ca khúc với nhiều đề tài khác nhau: Quân 
Hành Ca, Tình Ca, Ngục Tù Ca và Tôn Vinh 
Ca. Khi về lại Virginia, tôi đã hội ý và được 
sự hưởng ứng của chị Chủ Nhiệm Cỏ Thơm 
Nguyễn Thị Ngọc Dung và chị Trương Anh 
Thụy ( phu quân của chị, anh Nguyễn Huy 

Long, là bạn cùng khóa 1 với Nhạc sĩ Vũ Đức 
Nghiêm). Để buổi chiều nhạc này “khác lạ và 
đặc biệt” một chút, tôi nghĩ đến phong cách 
của nhạc thính phòng trong một không gian 
ấm cúng, không thương mại. Thật may mắn 
vì tôi đã được Phạm Dương Hiển vui vẻ nhận 
lời. Sau đó, hai nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Châu, 
Ngô Minh Trí đồng ý giúp soạn hòa âm và 
một số ca sĩ thân quen trong vùng cũng đã 
hăng hái nhận lời góp tiếng hát. 

Thời tiết ngày 20 tháng 11 bỗng dưng ấm 
lạ thường sau những ngày lạnh vào cuối Thu. 
Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt cho buổi chiều 
nhạc vì khoảng 250 khán giả đã đến tham dự. 
Ngoài những quan khách như quý niên trưởng 
khóa 1 Nam Định: Hoàng Ngọc Lung, Phan 
Duy Du, Nguyễn Văn Thành, Trần Quốc 
Khang, Nguyễn Huy Long ... còn có sự hiện 
diện của GS Nguyễn Ngọc Bích và phu nhân 
Đào Thị Hợi;  Ông Đỗ Hồng Anh và Ông 
Nguyễn Văn Đặng (Cộng Đồng Việt Nam 
Vùng Hoa Thịnh Đốn, Virginia và Maryland), 
Ông Võ Nhẫn (Hội Cựu Sinh Viên Võ Bị Đà 
Lạt vùng Hoa Thịnh Đốn), Khoa Học Gia 
Dương Nguyệt Ánh và phu quân Đặng Hữu 
Thọ; cùng nhiều văn thi nhạc sĩ như Nguyễn 
Tường Vân, Dương Đình Hưng, Phạm Văn 
Tuấn, Ngô Tằng Giao, Diễm Hoa, Nguyễn 
Lân, Nguyễn Quốc Khải, Hoàng Dung, Cung 
Thị Lan, Phong Thu, Văn Sơn Trường, Lưu 
Nguyễn Đạt, Phùng Thị Hạnh, Nguyễn Tuấn 
đến từ Harrisburg, Pennsylvania và ÔB Trần 
Hoài Thư đến từ New Jersey. Nhạc sĩ Vũ Đức 
Nghiêm và phu nhân cũng rất cảm động khi 
gặp lại nữ sĩ Vi Khuê, danh ca Châu Hà (phu 
nhân cố Nhạc sĩ Văn Phụng), Bà Tường Huệ 
(phu nhân cố Nhạc sĩ Nhật Bằng), ca sĩ Bạch 

 C
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La và nhiều thành viên trong gia đình của 
Nhạc sĩ Hoàng Trọng. 

Đúng 3 giờ 15, MC Phan Anh Dũng mở 
đầu chương trình. Nghi thức Lễ Chào Quốc Kỳ 
Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ được tăng 
phần trang nghiêm với toán quân kỳ thật oai 
dũng của Hội Cựu Sinh Viên Võ Bị Đà Lạt 
vùng Hoa Thịnh Đốn. MC Thái Phượng mời 
ÔB Vũ Đức Nghiêm đứng lên chào khán giả, 
mọi người trong thính đường đã vỗ tay để tỏ 
lòng ngưỡng mộ tác giả của bản tình ca nổi 
tiếng "Gọi Người Yêu Dấu". Kế tiếp, chị 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ Nhiệm Cỏ 
Thơm, đã trân trọng chào mừng quý quan 
khách, cơ quan truyền thông báo chí, và toàn 
thể khán giả yêu âm nhạc. Chị đã chia xẻ về 
một vài kỷ niệm với tác giả qua những đóng 
góp bài vở của Ông với tam cá nguyệt san Cỏ 
Thơm cũng như  liên hệ thân tình giữa Ông và 
một số người trong Ban Trị Sự và Biên Tập. 

MC Phan Anh Dũng và Thái Phượng lần 
lượt giới thiệu 10 nhạc phẩm tiêu biểu và cho 
biết lý do tác giả sáng tác các bản nhạc sau đây: 
1/ Như Một Thoáng Phù Du - tiếng hát: Sĩ  Tuấn 
2/ Sao Đêm Lung Linh - tiếng hát: Tâm Hảo 
3/ Khúc Ca Dịu Dàng - tiếng hát: Nguyệt Anh 
4/ Vùng Trời Kỷ Niệm - tiếng hát: Hoàng Cung Fa 
5/ Gọi Người Yêu Dấu - tiếng hát: Xuân 
Thưởng, Sĩ Tuấn, Hoàng Tiếp, Hiếu Thuận, 
Thái Ninh, Tâm Hảo 
6/ Tôi Quyết Tâm Là Viên Than Hồng - tiếng 
hát: Hoàng Tiếp 
7/ Dâng Tình - tiếng hát: Hiếu Thuận 
8/ Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu - tiếng hát: 
Xuân Thưởng 
9/ Bâng Khuâng Nhớ Tình Xưa - tiếng hát: 
Thái Ninh 
10/ Cờ Vàng Tung Bay - tiếng hát: Vũ An 
Thanh, Cung Fa, Sĩ Tuấn, Hoàng Tiếp, Minh 
Ngọc, Thái Phượng, Hiếu Thuận, Thái Ninh, 
Tâm Hảo, Nguyệt Anh, Ngọc Thu. 

Các bản nhạc số 1,2,4,5,7,9 là những tình 
ca được sáng tác trong thời gian tác giả ở Đà 
Lạt trước 1975.  

Ca khúc số 5 “Gọi Người Yêu Dấu”, 
sáng tác vào cuối năm 1969 ở Đà Lạt, đã đưa  
tên tuổi của Vũ Đức Nghiêm đi xa trong tân 
nhạc Việt Nam. Ca khúc này được ca sĩ 
Thanh Lan hát đầu tiên và nhiều ca sĩ chọn 
hát đơn ca. Trong chương trình này, bản nhạc 
được đặc biệt trình diễn với phong cách hợp 
ca qua tiếng hát của 3 nam và 3 nữ. 

Bản nhạc số 6 "Tôi Quyết Tâm Là Viên 
Than Hồng", được sáng tác ở trại tù Tân Hiệp 
năm 1976, với mơ ước Hội Thánh Tin Lành 
sẽ được phục hưng; lửa Thánh Linh sẽ thiêu 
đốt những tàn độc, hư vinh và nung nóng tâm 
hồn của mọi tín hữu.  

Từ trại tù Xuân Phước, một trại tù khắc 
nghiệt nhất, Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã sáng 
tác "Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu" với 
những lời thiết tha cho người bạn đời của 
mình: "Một đóa hoa hồng cho người vợ hiền 
dấu yêu trọn đời. Khung trời thân yêu đầm 
ấm yên vui bỗng đâu một ngày trời làm biển 
dâu ... Nhưng em ơi, xin vững niềm tin, mùa 
đông băng giá rồi sẽ trôi qua . Vui lên em, 
đêm tối dần tan, ngày vui sẽ tới mình hết chia 
xa ... Xin cho tôi hôn mái tóc điểm sương, xin 
cho tôi hôn vầng trán ưu phiền, xin cho tôi 
hôn đôi mắt héo hon, năm tháng mỏi mòn, 
chờ người xa vắng... " 

Sau khi ca sĩ Xuân Thưởng hát xong bài 
"Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu", văn thi sĩ 
Trương Anh Thụy đại diện Ban Tổ Chức trao 
một bó hoa hồng để cảm ơn Nhạc sĩ Vũ Đức 
Nghiêm về những đóng góp của Ông cho Tân 
nhạc Việt. Nhân dịp này, Ông đã tâm sự với 
tất cả khán giả về 13 năm trong ngục tù Cộng 
Sản và động lực để Ông viết bài nhạc "Đóa 
Hồng Cho Người Yêu Dấu". Sau đó, 
không ngăn được nỗi xúc động, NS Vũ Đức 
Nghiêm trao tặng bó hoa hồng cho phu nhân 
và cảm ơn người vợ hiền về những năm tháng 
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nhọc nhằn vất vả tảo tần nuôi chồng con khi 
Ông bị giam cầm. 

Hai bản nhạc "Khúc Ca Dịu Dàng" và 
"Cờ Vàng Tung Bay" được sáng tác ở Hoa 
Kỳ sau khi tác giả đã đến định cư tại San Jose 
vào cuối năm 1990.  

Riêng bản "Cờ Vàng Tung Bay" được 
sáng tác với hy vọng một ngày mai không xa, 
lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lại tung bay khắp nơi ở 
một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân 
Chủ. Toàn thể khán giả đã hưởng ứng lời kêu 
gọi của Ban Tổ Chức cùng đứng lên để phất 
cờ-vàng-ba-sọc-đỏ khi Nhạc Sĩ Vũ Đức 
Nghiêm, em trai của Ông là Vũ Trung Hiền 
cùng 12 ca sĩ hùng dũng hợp ca bài này. 
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Xen kẽ trong chương trình là guest 
speaker Vũ An Thanh, một cựu sĩ quan trong 
QLVNCH cũng là một khuôn mặt quen thuộc 
trong giới văn nghệ sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. 
Anh đã cho khán giả biết thêm về tiểu sử 
cũng như vài kỷ niệm văn nghệ với Nhạc sĩ 
Vũ Đức Nghiêm trong thời gian phục vụ Đà 
Lạt trước 1975. 

Sau buổi hòa nhạc, khán giả đã dự một 
tiệc trà nhỏ thân mật, chụp hình lưu niệm và 

mua những sách nhạc, sách hồi ký và những 
CD của tác giả. Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm cho 
biết  Ông rất hài lòng với buổi chiều nhạc thật 
ấm cúng, có nhiều thân hữu và người yêu âm 
nhạc đến tham dự. Ông cũng cảm động vì 
chiều nhạc đã được tổ chức chu đáo và trân 
trọng; các nhạc sĩ và ca sĩ đã trình diễn các 
bản nhạc rất tình cảm với tất cả tấm lòng. 

Phan Anh Dũng 
(Richmond, Virginia USA - 25/11/2011) 

Ghi chú:  
1. Hình ảnh trong bài này từ ống kính 

của: Nguyễn Tự Tín, Nguyễn Minh Ngọc, 
Phạm Văn Tuấn, Bùi Dương Liêm, Nguyễn 
Quốc Khải, Phan Ngọc Trâm, Vũ Trung Hiền, 
Phan Anh Dũng. 

2. Được biết Phóng viên Kiều Thu của 
Đài SBTN-DC và Bùi Dương Liêm của "Đài 
Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn" 
đã có buổi phỏng vấn riêng cho tác giả vài 
ngày trước đó. 

3. Quý vị có thể xem thêm hình ảnh 
màu và tài liệu về NS Vũ Đức Nghiêm 
ở website: http://cothommagazine.com      

 

Hình Aûnh Chieàu Nhaïc Vuõ Ñöùc Nghieâm 
 

  
  Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm và phu nhân                             GS Nguyễn Ngọc Bích tặng quà lưu niệm  
  (Bà Dương Thị Năng) đến từ San Jose, CA.                                               cho NS Vũ Đức Nghiêm 



  
Bàn tiếp tân chính: Ngọc Quỳnh,                                    Vũ Trung Hiền, Hoàng Cung Fa, 
Nguyễn Khanh Nam, Tuấn, Khanh                                   Nguyễn Tuấn (Harrisburg, PA) 

 
Bà Tường Huệ (NS Nhật Bằng), Bà Vi Khuê, ÔB Vũ Đức Nghiêm, Vũ Trung Hiền 

 

  
MC Phan Anh Dũng, Bà Vũ Đức Nghiêm, Bà Châu Hà (NS Văn Phụng), NS Vũ Đức Nghiêm, 

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, 
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Toán quân kỳ của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt –  

Lễ Chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa 
 

 
Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm và phu nhân chào khán giả và quan khách 

        
MCThái Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Dung Chủ Nhiệm Cơ Sở Cỏ Thơm, Guest Speaker Vũ An Thanh 
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Quan khách   

 
 

   

Bà Trương Anh Thụy tặng hoa ÔB Vũ Đức Nghiêm  -   NS Vũ Đức Nghiêm trao tặng bó hoa hồng lại cho phu nhân  
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Ban hợp ca: Sĩ Tuấn, Xuân Thưởng, Hoàng Tiếp, Tâm Hảo, Thái Ninh, Hiếu Thuận 

trình bày: “Gọi Người Yêu Dấu” 
 

 
Sĩ Tuấn, Minh Ngọc, Vũ An Thanh, Hoàng Cung Fa, Hoàng Tiếp, Nguyệt Anh, Thái Phượng, Tâm Hảo,  
Thái Ninh, Hiếu Thuận, Ngọc Thu cùng với tác giảVũ Đức Nghiêm và em trai Vũ Trung Hiền trình bày:  

CỜ VÀNG TUNG BAY – Điều khiển ban nhạc & ban hợp ca: Phạm Dương Hiển 
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Ban Tổ Chức: Phan Anh Dũng, Vũ An Thanh, Phạm Dương Hiển, Nathalie Monges,  

Tâm Hảo, Ngọc Dung, Thái Phượng, ÔB Vũ Đức Nghiêm, Trương Anh Thụy, Nguyễn Huy Long 

 
NS Vũ Đức Nghiêm và ban nhạc thính phòng Prelude Chamber Ensemble 

 

 
Khóa 1 Nam Định: B. Trương Anh Thụy, ÔB Nguyễn Văn Thành, B. Trần Quốc Khang,  

Ô. Nguyễn Huy Long, Ô. Phan Duy Du,  Ô. Vũ Đức Nghiêm, Ô. Trần Quốc Khang,  
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B. Vũ Đức Nghiêm, Ô. Hoàng Song Liêm, Ô. Nguyễn Duy Hinh, Ô. Hoàng Ngọc Lung. 

 
Ca sĩ : Vũ An Thanh, Ngọc Thu, Hiếu Thuận, Thái Ninh, Thái Phượng, Tâm Hảo, Hoàng Tiếp, 
Vũ Đức Nghiêm, Cung Fa, Bà Vũ Đức Nghiêm, Sĩ Tuấn. TS Nguyễn Quốc Khải (Cuối cùng bên mặt). 
 

 
Ăn tối tại Viet Royale – Đứng: Phạm Minh Xuân, Vũ Trung Hiền, Vũ An Thanh, 

Hoàng Cung Fa, Phan Anh Dũng.  Ngồi: Thái Ninh, ÔB Vũ Đức Nghiêm, 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Thái Phượng, Ngọc Thanh, Tâm Hảo, Hoàng Dung.         
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KHẤP ĐIẾU  

THI LÃO HÀ THƯỢNG NHÂN 
(1920-2011) 

Từ trần lúc 7g45 tối ngày 11-10-2011  
tại Bệnh Viện Regional Medical Center of San Jose 

 
Thái Bình Dương hải đăng chợt tắt, 
Cả vùng trời cảnh vật phôi pha… 

Thi đàn Sao Đẩu đã sa, 
“Đàn Ngang Cung” tiếng quan hà còn đâu! 

Hồi tưởng lúc khổ đau cùng Bác, 
Tình thân thương nào khác anh em. 
Đã chung thống khổ ngày đêm, 

Sớt chia từng mụn khoai lem trong tù. 
Đau đớn nhẽ thiên thu nhất nhật, 
Xót xa thay “họa tất trùng lai”, 

Lao lung vô tận kéo dài, 
Lời thơ chính khí hôm mai rỡ ràng. 
Bác cam chịu vai mang gánh nặng, 

Quyết giãi dầu dưới nắng chang chang 
Không ham áo tía khăn vàng, 

Bán hồn cho quỷ, bẽ bàng lương tâm. 
Thương nước cũ, cát lầm đổi chủ, 
Xót quê xưa, mây phủ thay tên. 

Sục sôi ứa máu, tràn tim, 
Dùng thơ chính khí nhận chìm hổ lang. 

Đã thống khổ lại càng tủi nhục, 
Mười năm dư tù ngục gian lao. 

Xa quê lòng những dạt dào, 
Nỗi đau nhớ nước khác nào dao đâm! 

Sao Bác vội tình thâm dứt bỏ ? 
Để hiền thê vò võ canh thâu. 
Con đau đớn, cháu âu sầu, 

Một nhà trên dưới đỏ ngầu vành mi. 
Bỏ thi hữu ra đi vội vã, 

Lấy ai người xướng họa vần thơ ? 
Âm dương ngăn cách đôi bờ, 

Đáy lòng tâm niệm tôn thờ Quê Hương 
Hay giận kẻ bất lương, đổi dạ, 

Quên nước nòi triệt hạ lẫn nhau. 
Giận phường nước đục thả câu? 

Khom lưng vì lợi, gục đầu bởi danh. 
Nay bác đã vãng sanh cõi phúc 

Chốn hồng trần thoát tục lên tiên. 
Người đi, trút hết truân chuyên, 

Bạn bè ở lại, ưu phiền khôn đong!! 
Thương nhớ Bác đáy lòng ray rứt, 

Xót xa Ông như đứt ruột gan. 
Bờ mi dòng lệ chứa chan, 

Lấy thương làm nhớ, thay “Đàn Ngang Cung” 
Nay Bác đã tới vùng cực lạc, 

Nén hương lòng xin Bác chứng minh, 
Phù cho đất nước an bình, 

Gia Quy, Quốc Pháp ngọn ngành như xưa. 
Nhớ thương biết mấy cho vừa! 

“Đàn Ngang Cung”, nguyện sớm trưa nối vần... 
 Ngày 11-10-2011 

Nhằm ngày 15-9 TÂN MÃO 

TRƯỜNG GIANG 
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Tiễn Anh 

Hà Thượng Nhân 
 

Hà Thượng Nhân!  Hà Thượng Nhân! 
Anh đi vào đúng ngày Rằm trăng xanh! 

Trăng tròn như tuổi đời anh 
Thế gian còn mãi cái Tình Văn Thơ!  

 
Anh đi không phải bất ngờ 

mà hồn nhiên giống như Thơ anh làm 
Tình anh để ở Việt Nam 

Trái tim anh đã từng lăn bốn vùng! 
  

Tha hương anh nói đường cùng 
Phần đau thân thế, thêm phần Nước Non! 

Bây giờ hồn anh thành sương 
Và anh đã thấy Thiên Đường chỗ mong... 

 
Anh đi nhẹ buớc nhẹ lòng 

Từ nay thương nhớ cuộn vòng hoa tang 
Từ nay nhiệm vụ anh xong 

Từ nay thắm thiết thêm lòng nhớ thương 
 

Mới thăm anh thấy anh buồn 
Có linh cảm thấy không còn bao lâu 

Đọc thơ anh nghe vài câu 
Rồi anh nhắc lại chuyện hồi nào xưa 

 
Anh vui vui lắm buổi trưa 

Tay anh nắm chặt cuốn thơ trên bàn 
Giọng thì có lúc đứt ngang 

Nhưng anh nhớ cả năm ngàn bốn ba...* 
  

Anh đọc chữ Pháp, đọc chữ ta 
Bài thơ dài thuợt đọc mà không quên! 

Nghĩ là anh còn bình yên 
Không ai tin có trăng đêm Rằm này 

  
Đêm Rằm này đã đổi thay 

Anh từ vui vẻ sang ngày ra đi 
Dĩ nhiên anh hết biết gì  

Thương anh còn mấy buớc đi bên người... 
 Về Trời anh đi về Trời ! 

Thiên nhan anh gặp, nụ cười anh vui 

Sinh ly tử biệt ngậm ngùi 
Đau người ở lại nhớ ngày hôm nay... 

 
* Tuần vừa rồi Huệ Thu & TVL có đến nhà 

thăm anh HTN 

Huệ Thu 
10:01:22 PM, Oct 11, 2011 

 
____________ 

 
 

Khóc Hà Thượng Nhân 
 

Ôi sinh ký tử quy là thế, 
Tiễn người về giòng lệ tuôn rơi 

Trời cho gần một trăm rồi  
Mà sao người đã vội rời nhân gian 

Ta ở lại, bàng hoàng ngơ ngác 
Cánh hạc vàng bay khuất về đâu  

Trời xanh mây trắng bạc màu 
Ngàn xưa lãng đãng, muôn sau ngậm ngùi 

Còn nhớ thuở "Bên Trời Lận Đận" 
Hoàng Liên Sơn khóc hận quê hương 

Xót xa đất nước tang thương 
Đêm đêm nghiến vỡ hàm răng căm thù 

Hờn căm biến thành thơ lửa giận  
Phá lao lung thét hận lưu đầy  
Hàm Tân ngậm đắng nuốt cay 

Sơn La, Yên Bái bao ngày lao lung 
Chiều Nghệ Tĩnh anh hùng mạt lộ 
Đêm xà lim cuồng nộ mưa rơi. 

............................................ 
Người về nơi ấy thảnh thơi 

Vi lô xào xạc bồi hồi lòng ta 
 

Vũ Đức Nghiêm 
San Jose 

Ngày 11 tháng 10 năm 2011 
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VIẾT CHO BẠN VÀ CHO MÌNH 
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn 

 
rong bài này, xin phép bạn đọc cho tôi được 
nói một chuyện rất riêng tư. Một thứ chuyện 
riêng của một người, nhưng có lẽ cũng là 

chuyện của nhiều người. Đó là chuyện tình cảm, 
không thể không nói, không thể không viết, bởi nó 
luôn ám ảnh trong đáy sâu tâm tư, trong cả tiềm 
thức, khó mà có thể làm được điều gì khi còn 
vướng víu trong lòng. Bạn đọc đã từng gặp trường 
hợp một người thân vừa ra đi chắc chắn sẽ thông 
cảm với tôi. Nhất là đã ở ngoài cái tuổi “thất thập 
cổ lai hy” sắp bước sang “bát tuần”, điều ấy còn 
sâu sắc hơn nhiều.  
 
Người bạn là thầy mình 
Vâng, đấy là điều tôi muốn được trang trải lòng 
mình về sự “ra đi” của anh Phạm Xuân Ninh, 
bút hiệu Hà Thượng Nhân. Một người tôi kính 
trọng như anh mình và cũng là “sếp” của tôi 
trong một khoảng thời gian ngắn, là bạn đồng 
ngũ, bạn trong “tù cải tạo”, bạn trong cuộc đời 
suốt những năm làm báo và viết lách kể cả trong 
những cuộc chơi “xì còm”, mạt chược nhỏ…Ở 
đây tôi không gọi là “thi sĩ” Hà Thượng Nhân, 
tôi chỉ gọi là “anh”, như tôi và các bạn tôi 
thường gọi. Tôi cũng không kể lể về con người 
cùng những đức tính tuyệt vời của anh, không 
chỉ dành cho bè bạn mà hầu như cho tất cả 
những người đã từng giao thiệp với anh. Tôi 
cũng chưa phải là “tri kỷ” của anh và tình thân 
chưa bằng những vị khác đồng trang lứa hoặc 
có nhiều thời gian gần gụi với anh. Anh hơn tôi 
11 tuổi (anh sinh năm 1922 , tôi sinh năm 
1933), có thể đó là thầy mình. Tự trong đáy sâu 
trong lòng tôi vẫn mang tình cảm ấy, cho dù bất 
cứ ở ngoài đời hay sau chấn song sắt. Tôi học 
được ở anh những điều không có trong sách vở, 
không có trong ngay cả nền giáo dục của gia 
đình, chỉ có ở trong cuộc sống với bạn bè. Nhìn 
cách anh sống, anh nói, anh đối nhân xử thế… 

đó là những điều anh đã dạy cho tôi cho đến 
hôm nay. 
 Không phải chỉ mình anh mà rất nhiều bạn bè 
cũng đã dạy cho tôi nhiều điều tương tự như thế. 
Nhưng anh là một trường hợp đặc biệt.  
 
Không phải “sếp” nào cũng được kính trọng 
 

 
Thi sĩ Hà Thượng Nhân trong “Chiều Thơ 
Hoàng Anh Tuấn”. 
 
Thưa bạn đọc, một điều cần nói rõ, không phải 
ai là “sếp” cũng được cấp dưới kính trọng, đôi 
khi còn ngược lại. Làm “sếp” mà không có cái 
tâm, không có cái tình, chỉ có cái “uy”, không 
có cái “ân” thì khó có cấp dưới nào kính trọng.  
Phải không bạn? Một anh cấp dưới kính trọng 
một cấp trên chỉ lấy “uy”, lấy “quyền” ra chỉ 
huy, hò hét thì anh cấp dưới đó xứng đáng được 
gọi là kẻ “nịnh thần”. Kẻ dám nói thẳng nói thật 
mới đúng là cấp dưới đáng kính trọng. Con 
người nào cũng bình đẳng như nhau, khác nhau 
chỉ ở chỗ có được kính trọng hay không mà 
thôi. Ngay cả một chính thể dù có mạnh đến 
đâu, nếu những người được gọi là lãnh đạo, 
sống và làm có “tình”, có “lý”, có “tâm” là  
thuận lòng dân sẽ tồn tại, đi ngược lại với 
nguyện vọng của người dân, trước hay sau sẽ bị 
tiêu diệt. Tàn ác như Tần Thuỷ Hoàng, tưởng 

T 
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sức mạnh là vô địch, rồi cũng tiêu tan. Đó là 
lịch sử, là chân lý không thể thay đổi. Nhưng ở 
đây tôi không dám dài dòng về chuyện này.   
  Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tại sao 
anh Phạm Xuân Ninh được hầu hết các cấp dưới 
của anh kính trọng, chính vì nhân cách lớn của 
anh. Nhân cách ấy thể hiện ngay trong lối sống 
hàng ngày, lối giao thiệp, tiếp xúc với mọi 
người quanh mình và ngay với thuộc cấp. Anh 
không là quân nhân chuyên nghiệp, không là sĩ 
quan học trường võ bị ra, nhưng anh lại là một 
người lãnh đạo rất giỏi, anh nói gì ai cũng nghe, 
sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ.  
 Làm việc với anh Ninh cứ như trong một gia 
đình, chẳng phải lo nghĩ gì đến những “âm mưu, 
thủ đoạn” với cái lưới kỷ luật lúc nào cũng sẵn 
sàng úp chụp lên đầu. Còn gì sướng hơn. Thưa 
bạn, đó chính là lý do tại sao khi anh ra đi, chỉ có 
lòng thương tiếc.  
 
Một “cơn mưa buồn” 
Cho nên khi anh ra đi, dường như có một cái gì 
thay đổi lớn lắm. Ngay từ ngày đầu tiên khi biết 
tin anh từ giã vĩnh viễn cuộc đời, anh em khắp 
nơi xôn xao, điện thoại, thư từ cho nhau. Mỹ gọi 
cho Úc, Úc gửi thư cho Pháp, Pháp gọi cho 
Canada, Canada gửi thư cho Việt Nam. Một nỗi 
tiếc thương âm thầm như khói sương lan toả 
trong tất cả những lá thư, dù là thư điện tử, dù là 
tiếng nói trong điện thoại đường dài. Không có 
tiếng khóc, đôi khi lại là tiếng cười cùng nhau, 
nhưng…lại có cái gì đó bàng bạc nuối tiếc thầm 
kín. Tôi không thể định nghĩa được chính xác là 
cái gì và cũng không diễn tả được trọn vẹn tình 
cảm ấy. Chỉ biết “nó” là  thật, là một cơn mưa 
buồn, như câu thơ anh làm trong “trại cải tạo” ở 
Long Giao vào năm 1975: 

…“Bây giờ giữa Long Giao 
Ngồi nghe mưa sùi sụt 
Cuộc đời như chiêm bao 
Có hay không nẻo cụt? 
Anh châm điếu thuốc lào 
Mình say, mình say sao?” 

 

 Tưởng như mới hôm nào, anh ngồi cùng tôi ở 
trong cái gọi là “trại cải tạo”, cùng hút chung “cái 
điếu cày tự chế”, nay anh đã ra người thiên cổ!  
 Tôi chỉ là anh làm thơ vớ vẩn, tục gọi là 
“thơ ba trợn”, nên làm xong bài nào là chỉ một 
thời gian ngắn đi vào lãng quên luôn. Đọc thơ 
anh xong, tôi cũng làm một bài dài thoòng, đáp 
lại “ông thi sĩ bậc thầy”, cùng “ủ tờ”, thiếu bạn 
thơ, nếu ở ngoài đời thường chắc tôi không đối 
đáp như thế. Bài thơ “ba trợn” của tôi được đặt 
tên là: “Khói thuốc trong tù”, đến nay cố moi óc 
nhớ lại, cũng lõm bõm chỉ được vài câu lẩm 
cẩm như thế này các cụ ạ: 

“Khói thuốc lào say xanh mầu nhớ 
Hương xưa sầu đọng tím thời gian 
Nghe sôi máu đỏ trong lòng điếu 
Năm tháng vàng theo cuộc chiến tàn…” 

 
 Khoe với anh Hà, anh gật gù: “Cậu này 
chơi chữ gớm nhỉ, xanh, tím, đỏ, vàng, nghe 
được đấy chứ”. Được đàn anh khen tôi phổng 
mũi, cứ định làm vài bài nữa trong tù nhưng bí 
quá, chẳng ra được bài “thổ tả” nào. Sau này có 
vài bài, cố nhớ mãi không được. Cái “bộ nhớ” 
đáng tin cậy của tôi bị vào “nhà tang vật” hơn 
hai năm nay mất rồi! 
 Một sự thật khác cần nói là anh mất ở tuổi 
90 đã là thọ lắm rồi, chúng tôi đều biết anh đã 
suy nhược nhiều và ngày ra đi của anh không 
còn xa. Không “chết trẻ” để làm tăng nỗi đau 
xót tiếc thương. Nhưng riêng sự vĩnh biệt của 
anh làm nên nỗi tiếc nuối ngậm ngùi trải rộng 
như cơn mưa mùa đông. Anh không là “lãnh tụ” 
bất cứ cái gì, nên không có cảnh ôm nhau khóc 
rú lên, mà chưa chắc đã là thật. Người ta khóc 
lóc, lăn lộn vì những cái khác cho chính mình. 
Nhưng với anh Hà Thượng Nhân, tôi nghĩ, mọi 
người dành cho anh cả tấm lòng chân thật nhất. 
 
Những “ anh già” khó tính và dễ tính 
Tôi lại xin nói đến một sự thật khác là vào thời 
buổi này, “cánh già chúng tôi”, hỏi 10 người thì 
có đến 9 ông bày tỏ ước nguyện là nếu có phải 
“rửa chân lên bàn thờ, ngồi nhìn con gà khoả 
thân” thì chỉ xin đi cho nhanh, không đau ốm 
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vật vờ, thế là đủ. Không còn ai sợ ngày ra đi 
nữa. Nhiều ông đã làm sẵn di chúc và dặn dò 
con cháu rất tưng tửng cứ như  nói “bố đi chơi, 
mai về”. Cũng chẳng phải là muốn được đi ngay 
cho được việc. Cứ thản nhiên sống hết quãng 
đời còn lại. Có ông vẫn miệt mài làm việc sợ 
“quỹ thời gian” còn rất ít. Có ông thảnh thơi 
chọn cái thú an nhàn bên con cháu. Nhiều ông 
nói sống đến được tuổi 90 là đủ rồi, nếu không 
muốn nói là thừa. Được ra đi như anh Ninh là 
một “hạnh phúc” lớn. Tôi cũng nghĩ như vậy. 

 
Anh Phạm Xuân Ninh cùng Phu nhân 
 
 Thật ra là bạn bè, dù đã trên dưới 50 năm 
hay mới hơn chỉ có 5-10 năm, chúng tôi cũng đã 
có đôi ba “anh già” giận hờn nhau, tức bực nhau 
vì những chuyện thật, chuyện giả, chuyện hiểu 
đúng hay hiểu lầm nhau vì người khác mang lại, 
thường có trong cuộc sống như một lẽ tự nhiên. 
Có những chuyện tưởng như không thể dung hoà 
được, không thể “nhìn mặt nhau”. Ở đây tôi 
không nói đến chuyện “lập trường chính kiến” có 
màu sắc chính trị, đó là quyền của mỗi người. 
Tôi chỉ nói một tình bạn thông thường như bạn từ 
lúc còn để chỏm, từ lúc vào đời, lên đời hay 
xuống đời.  
 Có những “anh già khó tính” hơi tí là giận, 
lại có những “anh già dễ tính” cái gì cũng cười hà 
hà cho xong. Thưa thật với bạn đọc, tôi lại nằm 
trong cả hai trường hợp trên. Nhưng sự “giận 
hờn” của tôi, nếu có, bao giờ tôi cũng để trong 
một giới hạn nhất định. Tôi thường tự hỏi “không 

biết mình giận nó đúng hay sai”. Tự  nhiên trong 
lòng nổi lên một điều gì như nỗi băn khoăn, có vẻ 
là một chút hối hận. Tôi đã nhận được hàng trăm 
những clips, video ca tụng về TÌNH BẠN. Gần 
đây nhất, là một clip rất ngắn gọn: “CÓ MỘT 
NGƯỜI BẠN LÀ MỘT ÂN HUỆ, MỘT MÓN 
QUÀ, MỘT ĐẠO ĐỨC, MỘT VINH DỰ”. 
 Đọc  câu “châm ngôn” rất bình dị đó bên 
những cánh hoa, tôi thấm thía và có mặc cảm 
như một thứ “tội đồ” vì có thể đã đánh mất một 
người bạn nào đó. Thật sự tôi rất buồn cho 
mình. Rồi đến lúc nào “bạn ta ra đi”, tôi sẽ phải 
nghĩ gì đây?  
 Anh Hà Thượng Nhân vừa vĩnh biệt anh 
em, tôi nghĩ là không bao giờ dám làm mất bất 
cứ người bạn nào, dù người bạn đó, tôi tưởng là 
ghét tôi hay thương tôi. Tôi biết là học được bài 
học này quá dễ, song làm được thì… hơi khó. 
Khi “cái tôi” chỉ là sự tầm thường, như câu 
phương ngôn Pháp: “Le moi est haissable” chắc 
tôi sẽ làm được. Không có cái gì là khó, không 
bao giờ là muộn cả.  
 
Mấy anh già nói chuyện lẩm cẩm 
Trở lại về sự ra đi của anh Hà Thượng Nhân, 
đến hôm nay, đã có rất nhiều báo loan tin buồn 
này và đã có nhiều bài viết về anh cùng với 
hàng loạt lời “Chia buồn”, “Phân Ưu” với cả 
trang tên tuổi đính kèm, nếu muốn ghi hết. Bạn 
có thể đọc trên hầu hết các tờ báo, các trang 
web phổ biến những bài này. 
 Ngoài những người đã từng là bạn của anh, 
là cấp dưới của anh có tên trong những bản “chia 
buồn”, tôi tin là còn nhiều những người bạn khác, 
vì một lẽ nào đó, chưa có tên trong danh sách 
này. Có lẽ là các vị soạn thảo cũng vội vàng nên 
làm sao tránh được thiếu sót. Có cả những vị 
không quen biết nhưng mến mộ anh qua những 
thi phẩm. 
 Tôi không dám đại diện cho ai cả, nhưng 
tôi hy vọng nói được một phần tiếng nói chung 
của khá nhiều bạn bè anh, cũng là bạn tôi, mà 
trong lời “Phân Ưu” không thể nói hết. Biết 
đâu, cũng là nỗi lòng của nhiều độc giả đã từng 
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mang chung tâm trạng này trong nhiều trường 
hợp khác nhau. 
 Vài hàng gửi đến hương hồn người quá cố 
Hà Thượng Nhân và giãi tỏ tấc lòng chân thật 
cùng với “cánh già” chúng tôi. Nếu các bạn trẻ 

có đọc thì xin hiểu cho “mấy anh già nói chuyện 
lẩm cẩm với nhau ấy mà”. Thế là người co đầu 
gối, còm cõi trước computer, bên trời lận đận 
cũng mãn nguyện lắm rồi.  

Văn Quang 15-10-2011 
  

   

XIN DẮT CHÚNG CON ĐI ta gặp Cha mỗi lần càng bối rối 
Cha ban phát cho ta bao sủng ái 
Cho núi sông cho tất cả tấm lòng 

cửa Thiên Đàng mở rộng khắp Tây Đông 
ta biết nước non ở đâu mà có được 
sương và gió và đây là giọt nước 
đã tưới   lên sự sống cả muôn loài 

mới  hôm nay mà đã thấy cả ngày mai 
ơn rất Thánh ơn Cha là cực trọng 

sống một kiếp trải lòng cho tới rộng 
chưa bao giờ hiểu được  lẽ nguy nga 

 
Con là dân thấp hèn chưa biết Chúa 

bỗng hôm nay lòng rộng đến mênh mông 
chưa gặp Cha chung chưa biết lẽ Vô Cùng 

Thánh Thần đã rộn ràng đem chắp cánh 
Máu Thịt Cha từ nay thành bánh Thánh 
để mong nuôi nhân loại được ấm no 

Cha sống từng giây Cha sống từng giờ 
ban phép tắc vô cùng cho kẻ khó 

Cha biết con đã gặp bao nhiêu sóng gió 
lúc về già càng hiểu nghĩa gần xa 

chỉ một câu thôi  mà nhân loại sững sờ 
Cha sống lại ! các con Cha sống lại 

công nghiệp Cha không thể nào hủy hoại 
bây giờ còn và mãi đến nghìn sau 
và ta đã  chẳng phải  tìm nơi đâu 

với  nhân loại không cần tiền cần bạc 
với cỏ cây Cha ta ngồi ban phát 

chỉ yêu thương vì Cha vốn Cha chung 
Cha đi về thật  rất đỗi  ung dung 

lấy ban phát yêu thương làm tâm nguyện 
ta chưa kết mà thơ ta đã luyện 
vì thơ ta gồm lại tấm lòng Cha 

tấm lòng Cha ta hiểu rất thiết tha 
từ nghìn năm đến nay cô đúc  lại 
nó trải khắp xưa kia và hiện tại 

và mai này khi còn kiếp nhân sinh 
khi con người còn bao nỗi  bất  bình 
khi con trẻ còn những điều thắc mắc 

rất vô cùng và rất đỗi ngọc ngà 
khắp đất nước  mây trời đang mọng mướt 

Cha đổ Máu cứu chúng con đồng  lượt 
Yêu chúng ta như yêu cả loài người 

Cha cho ta hôm nay vạn nụ cười 
để bù đắp bao  công lao khó nhọc 
để  tâm can  bình an Cha bao bọc 

Cha chúng ta còn mãi chúng con đây 
tình chúng con không phụ ý cao dầy 
để giọt máu của Cha thành thuốc bổ 

bảo cho biết những ai càng thống  khổ 
càng  đói  nghèo càng gieo mối hận thù 

Càng ganh ghét càng tăm tối âm u 
sống bản năng vô hồn ưa chém giết 
khiến Cha ta đổ máu đến cạn kiệt 
để nuôi mình nuôi mãi đắm  mê si 

nuôi Tình Thương chẳng có ranh  biên thùy 
tâm sự của chúng con là thế đó 

xin Cha nhận tâm hồn con bé nhỏ 
Cha của muôn loài dẫn dắt chúng con đi. Tình Cha ta ôi  tình yêu son sắt 

lòng Cha  ta gom cả thủy và chung Hà Thượng Nhân 
ai yêu Cha chỉ cầu nguyện là xong 

 
( San Jose ngày 29 tháng 07 năm 2009) 
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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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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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