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Thö Xuaân Haûi Ngoaïi
 Thöa quyù vò, 
 Laù thö cho baùo muøa xuaân cuûa chuùng toâi 
ñöôïc khôûi vieát vaøo cuoái ñoâng.  Töø ñaàu muøa 
ñeán nay, tieát trôøi thaät aám aùp nhö ñaõ vaøo 
xuaân. Treû con mong tuyeát ñoû con maét ñeå 
ñöôïc nghæ hoïc, ñeå ñöôïc chôi tuyeát ngoaøi 
vöôøn nhöng tuyeát chæ löa thöa rôi chöa ñöôïc 
2 inches suoát muøa ñoâng.   Hoa daffodils ñaõ 
nhuù cao caû taác. Ngöôøi ta lo hoa anh ñaøo taïi 
Tidal Basin seõ nôû tröôùc caû Hoäi Hoa Ñaêng 
vaøo ñaàu muøa xuaân, cuoái thaùng ba.   
  Baàu trôøi muøa ñoâng khoâng u aùm nhöng sao 
coù nhöõng tin buoàn. Danh ca Whitney Houston 
ñaõ cheát ñoät ngoät nhö cuøng ñònh meänh vôùi 
Michael Jackson hai naêm tröôùc, ñeå laïi nhöõng 
tieác thöông ngô ngaån cho nhöõng ngöôøi ngöôõng 
moä. Nhöõng thöù ñoäc döôïc ma men ñaõ gieát cheát 
ñôøi hai ca só Myõ naøy. Chuùng ta seõ khoâng coøn 
ñöôïc nghe Whitney haùt soáng ñoäng treân saân 
khaáu nöõa. Ngöôøi ca só coù tieáng haùt cao vuùt trôøi 

xanh, xuyeân thaáu tim oùc con ngöôøi, coù moät 
khoâng hai trong theá heä naøy, ñaõ ñi vaøo loøng ñaát 
trong muøa ñoâng vöøa qua. Thaät uoång phí moät 
ñôøi taøi hoa. 
 Ñoù laø chuyeän tieáng haùt beân trôøi Myõ. 
Coøn beân trôøi Nam, tieáng haùt bi huøng cuûa 
ngöôøi tuoåi treû Vieät Khang, ñaõ laøm khôi daäy 
loøng yeâu nöôùc, thöông queâ höông cuûa 
chuùng ta. Nhöõng ca nhaïc só treû, ñeïp thöôøng 
baùn tieáng haùt, phuïc vuï rieâng caù nhaân mình.  
Nhöng Vieät Khang ñaõ ñem tieáng haùt lôøi ca 
cuûa mình phaûn khaùng nhaø caàm quyeàn öôn 
heøn baùn ñaát, nhu nhöôïc chòu noâ leä giaëc Taàu.  
Vieät Khang than van cho soá phaän ngöôøi daân 
bò ñaøn aùp baát coâng neân ñaõ bò boû tuø.   
 Söï vieäc ñoù ñaõ gaây coâng phaãn cho ngöôøi 
Vieät khaép theá giôùi noåi daäy tranh ñaáu cho 
Vieät Khang vaø nhöõng ngöôøi tuø löông taâm 
ñang bò giam haõm tuø ñaày beân queâ nhaø.  
Ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø ñaõ ñem söï vieäc phaûn 

                                                                                                                                                COÛ THÔM  6 



nhaân quyeàn cuûa Vieät Coäng trình baøy vôùi 
Toång Thoång Hoa Kyø taïi Toøa Baïch OÁc vaø 
Quoác Hoäi.  Chính theå töï do, daân chuû seõ 
khoâng chaáp thuaän nhöõng haønh söû baát löông 
cuûa Coäng saûn.  
 Ñeán bao giôø thì nöôùc Vieät Nam thoaùt 
khoûi noä leä Taøu? Ñeán bao giôø thì nhaø caàm 
quyeàn Vieät Nam môû maét, môû loøng töø thieän, 
thöông daân tình vaø traû töï do cho nhöõng ngöôøi 
chæ coù toäi laø yeâu nöôùc?  
 Chuùng ta thaät may maén vaø haïnh phuùc 
ñöôïc soáng trong theá giôùi maø ngöôøi ta ñöôïc töï 
do phaùt bieåu yù kieán, töï do ca haùt, töï do ñoïc, 
töï do vieát. Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm 
khoâng chæ coù nhöõng baøi bieân khaûo veà vaên 
chöông, saùng taùc thô tình, truyeän tình laõng 
maïn, chuùng toâi vaãn coù nhöõng saùng taùc vieát 
veà xaõ hoäi, tình ngöôøi, tình queâ höông vôùi tinh 
thaàn choáng coäng laø coäi goác quoác gia. 
 Trong khí theá soâi suïc tinh thaàn tranh ñaáu 
cho ca nhaïc só Vieät Khang, Coû Thôm soá muøa 
xuaân naøy ñaõ ñaêng lôøi keâu goïi ngöôøi Vieät haûi 
ngoaïi cuõng nhö quoác noäi vôùi baøi vieát “Chuùc 
Xuaân Nhaâm Thìn” cuûa Giaùo Sö Nguyeãn 
Ngoïc Bích trang 8, Lôøi Chuùc Ñaàu Naêm cuûa 
Thi só Nguyeãn Chí Thieän trang 10, baøi thô 
“Côø Vaøng” cuûa Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
trang 13, “Queâ Höông Vieät Nam Khoâng Coøn 
Laø Chuøm Kheá Ngoït” cuûa Nguyeãn Quyù Ñaïi, 
trang 14, baûn nhaïc “Côø Vaøng Tung Bay” cuûa 
Vuõ Ñöùc Nghieâm, trang 42. 
 Phaàn ngheä thuaät vaãn khoâng theå thieáu ôû 
hình thöùc vaø noäi dung cuûa Coû Thôm.  Bìa 
tröôùc cuûa taäp baùo laø tranh Muøa Xuaân cuûa Caùt 
Ñôn Sa. Bìa sau laø hình  “Ñaøi Kyû Nieäm Toång 
Thoáng Thomas Jefferson taïi Hoa Thònh Ñoán 
trong muøa hoa anh ñaøo” cuûa Nguyeãn Quoác 
Khaûi vaø “Hoa anh ñaøo beân Hồ Thuỷ Triều 

(Tidal Basin) Hoa Thònh Ñoán”  cuûa Tröông 
Minh Chaâu.  Vöôøn Coû Thôm troâng raát xuaân 
vaø vui töôi phaûi khoâng, thöa quyù vò?   
 Chuùng toâi cuõng xin giôùi thieäu cuøng quyù vò 
quyù taùc giaû ñaõ ñeán vôùi Tam Caù Nguyeät San Coû 
Thôm laàn ñaàu tieân trong soá baùo naøy:  Phöông 
Duy Tröông Duy Cöôøng vôùi truyeän ngaén “Con 
Dieàu Giaáy” trang 144; Dieäm Traân vôùi kyù söï  
ngaén “Ngaøy Toâi Ñi” trang 146; Chieâu Hoaøng 
vôùi “Noãi Buoàn Thieân  Thaàn” trang 155; Traàn 
Tam Nguyeân vôùi tuyø buùt “Doøng Ñôøi Troâi, Con 
Ngöôøi vaø Vuõ Truï” trang 197.   Vì trang baùo coù 
haïn, Coû Thôm phaûi gaùc laïi vaøi baøi vieát seõ ñaêng 
soá baùo tôùi vì göûi tôùi sau.   
 Vöôøn hoa vaên chöông, ngheä thuaät haûi 
ngoaïi vaãn töng böøng nôû roä.  Xin chuùc möøng 
Nhaø Vaên Hoà Tröôøng An ñaõ cho ra ñôøi cuoán 
saùch AÛnh Tröôøng Kòch Giôùi; Bieân Khaûo gia 
Nguyeãn Ngoïc Bích cho ra maét taäp Löu Höông 
Kyù; Nhaø thô Kim Vuõ cho trình laøng taäp thô Anh 
Ngöõ  Cho Valentine cuûa Anh; Nhaïc Só Thanh 
Trang cho giôùi yeâu nhaïc thöôûng thöùc CD Nhö 
Coøn Ñaáy Muøa Xuaân. 
 Coû Thôm raát vui möøng vaø caûm ôn Baø Vuõ Thò 
Linh, Virginia ñaõ ñaêng kyù mua baùo daøi haïn, Baø 
Thöông Hoff, Indiana ñaõ mua 2 naêm baùo cuõ vaø 1 
naêm baùo môùi.  Baø Höông ñaõ goïi tôùi toaø soaïn vaø cho 
hay ñaõ bieát tôùi baùo Coû Thôm qua Website Coû Thôm 
<www.cothommagazine.com>.  Vöøa caàm nhöõng 
taäp baùo treân tay Baø Höông ñaõ thaáy quyù meán roài. 
 Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm seõ luoân 
luoân coá gaéng khoâng phuï loøng quyù taùc giaû vaø 
ñoäc giaû.  Vì quyù vò chính laø lyù do toàn taïi cuûa 
neàn vaên hoïc Vieät Nam töï do, nhaân baûn ôû Haûi 
Ngoaïi.  Kính chuùc quyù vò moät muøa xuaân ñeïp 
vaø nhieàu tin vui. 

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

SOÁ 58                                                                                                                                                                    7 



 

                                                                                                                                                COÛ THÔM  8 

CHUÙC XUAÂN NHAÂM THÌN 
__________ 

Nguyeãn Ngoïc Bích 
 

hân dịp Xuân về, tôi xin nhân danh Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa-kỳ kính 
gởi lời chào đến Quý Bạn trong Cơ-sở và Tạp-chí CỎ THƠM và chúc Quý Bạn một 
năm mới thật an-khang, sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát đạt, gia-đình thịnh vượng, con 

cháu sum vầy.  Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam của 
chúng ta được thanh-bình, hơn 80 triệu đồng-bào của chúng ta ở quê nhà được sung túc và 
sớm thoát được những ách nước, tai trời, để có một ngày tương-lai sáng lạng trong hoà-
bình, tự-do, dân-chủ và nhân-ái. 

N 

 Tưởng lại một năm qua, thế-giới đã trông thấy biết bao biến-đổi theo một chiều hướng 
tích-cực dù như các cường-quốc trên thế-giới đều ít nhiều rơi vào khủng-hoảng kinh tế, đe 
doạ dẫn đến một sự sắp xếp lại trật-tự toàn-cầu trong một tương-lai không xa. 
 Ngược lại, trong chính một số nước nhỏ, lòng dân đã quyết-đoán, đạp đổ hết nền 
chuyên-chính độc-tài này đến nền chuyên-chính độc-tài khác.  Ở Bắc-Phi và Trung-Đông, 
một nữ-cảnh-sát đạp đổ quầy bán trái cây của anh sinh-viên Bouazizi đã thúc đẩy anh đến 
chỗ tự-thiêu và làm bùng nổ cuộc cách mạng Hoa Lài--mà Trung-Cộng sợ đến nỗi không 
cho ai tìm đến chữ Hoa Lài trên Internet ở Trung-hoa lục-địa.  Hết nhà độc-tài Ben Ali rớt 
ở Tunisie thì đến lượt ông Hosni Mubarak rớt đài ở Ai-cập và hiện đang phải ra trả lời 
trước toà án về những lệnh đàn áp ông đưa ra ở quảng-trường Tarir.  Rồi đến Muammar 
Kaddafi, con người ngông nghênh không coi ai ra gì, cuối cùng cũng bị phiến-quân lôi ở 
trong ống cống ra, giết như một con chó dại.  Ở Bahrain, nhà độc-tài cũng phải nhượng bộ, 
trả quyền lại cho một chính-phủ mới.  Còn ở Syria, ông Bashir al Asad, dù cho quân-đội 
giết dân như ngoé, cũng đang chờ ngày tàn của chế-độ. 
 Mùa Xuân Ả-rập, xem như vậy là không thua gì cuộc cách mạng nhung ở Đông-Âu 
trong những năm cuối thập niên 1980-đầu 1990 khi cả khối Cộng-sản Liên-Xô và Đông-
Âu sụp đổ.  Bất kể nguồn gốc dân-tộc hay truyền-thống tôn-giáo khác nhau, hai cuộc cách 
mạng vùng lớn trong vòng 20 năm qua đã chứng minh một điều: không chế-độ độc-tài 
chuyên-chế nào có thể tồn tại được mãi mãi.  Đến một lúc, lòng dân là ý Trời: nhà độc-tài 
hay chế-độ chuyên-chế đó phải sụp đổ vì nó phản lại lòng người với những ý-tưởng tốt đẹp 
bao giờ cũng muốn vươn tới cái Chí Thiện. 
 Gần Việt-nam hơn, gương của Miến-điện là một sự phản-tỉnh ngoạn-mục.  Bằng một 
sự quyết-tâm không zích-zắc, không do dự, chính-quyền được xem là cùi hủi trong gần 
một nửa thế-kỷ bỗng thức-tỉnh, đạp đổ sự lệ-thuộc vào Trung-Cộng, trả tự do cho hơn 600 
tù-nhân chính-trị, làm hoà với phiến-quân Karen sau một cuộc chiến âm ỷ suốt 62 năm, tái-
lập tự do báo chí và ngôn-luận, rồi hợp-pháp-hoá sinh-hoạt chính-đảng để bà Aung San 



Suu Kyi có thể ra ứng cử vào mùa Xuân này, đem lại sự công-nhận và tái-lập bang-giao 
với Mỹ và Liên-Âu, dần trở thành một nước bình-thường trong cộng-đồng thế-giới. 
 Ngần ấy biến-cố không thể không có ảnh-hưởng đến VNCS.  Vì sao?  Vì dân Việt-nam 
là một dân-tộc thông-minh, họ không thể không tự hỏi: Vì lý-do gì mà ta phải thua người 
dân Bắc-Phi hay Trung-Đông hoặc, gần hơn nữa là Miến-điện?  Điều gì đã làm cho một 
dân-tộc oai hùng trên 4000 năm văn-hiến mà bây giờ phải cầm đèn đỏ trên con đường đi 
đến dân-chủ, độc-lập và nhân-quyền thật sự nếu đó không phải là sự bất lực của một đảng 
mọt dân hại nước, đảng CSVN? 
 Trong năm nay, vì thế, tôi tin rằng dân VN sẽ đứng lên nắm lấy vận-mệnh đất nước 
vào trong tay mình và đòi lại cái quý nhất của con người, nhân-phẩm của cả một dân-tộc! 
 

Nguyeãn Ngoïc Bích 
 
 

  

VINH DANH COÛ THÔM 
 

Coû Thôm laàn giôû tröôùc ñeøn 

Thoi ñöa thoaét thaäp thaát nieân ñaõ troøn  

Toaøn ban bieân taäp loøng son 

Tìm ngöôøi hôïp taùc vaãn coøn aån danh. 

Baây giôø tình môùi toû tình 

Giai nhaân taøi töû chen chaân böôùc vaøo. 

Cô duyeân ñaâu boãng laï sao? 

Chöõ taøi chöõ meänh doài daøo caû hai. 

Ngöôøi quoác saéc keû thieân taøi 

Ñieäu trong phong nhaõ daùng ngoaøi haøo hoa. 

Baây giôø ta laïi gaëp ta 

Coû Thôm toâ ñieåm vöôøn hoa töng böøng 

Laøm sao raïng rôõ non soâng 

Vieät Nam vang tieáng con Roàng chaùu Tieân. 
 

Hoa Kyø ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2012 

ÑAØO NGUYEÂN 
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LÔØI CHUÙC XUAÂN  
CUÛA THI-SÓ NGUYEÃN CHÍ THIEÄN

  
 Hướng đến đồng-bào quốc-nội đầu năm 
Nhâm Thìn 2012 xin gởi các suy nghĩ của 
ông Nguyễn Chí Thiện là tác-giả tập thơ 
Hoa Địa Ngục và tập truyện Hoả Lò với hơn 
700 bài thơ nổi danh viết từ nhà tù Việt 
Cộng đã giam nhốt ông suốt 27 năm.  Thơ 
thi-sĩ Nguyễn Chí Thiện được phổ-biến rộng 
rãi trên khắp thế-giới qua nhiều ngôn ngữ. 
 
 Nhân cái dịp Tết Nhâm Thìn này, tôi là 
một người đã xa Tổ-quốc, đến năm nay là 
năm thứ 17, tôi rời nước năm 1995.  Nhân 
dịp Tết này, cũng như thường-lệ, tôi chúc 
tất cả đồng-bào quốc-nội sức khoẻ dồi dào, 
vì có sức khoẻ mới làm được những việc 
khác.  Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh 
một điều. 
 Riêng đối với tôi, tôi coi sức khoẻ của 
tinh-thần, của tâm-hồn là quan-trọng hơn 
sức khoẻ của thể-xác.  Ðiều này tôi cũng 
noi theo người xưa thôi. 
 Tôi thí-dụ, như bên Trung-quốc, vào 
những năm 1910-1920 gì đó, nhà văn Lỗ 
Tấn đang du học ở bên Nhật-bản, đang học 
nghề thuốc, đang học làm bác-sĩ thì một 
hôm ông xem một đoạn phim tài-liệu chiếu 
cái cảnh quân-đội phát-xít Nhật đánh đập 
người Trung-quốc thế mà những người 
Trung-quốc chung quanh đó vẫn cứ tươi 
cười như thường. Thế thì chữa bệnh cho họ 
làm gì?  Phải chữa cái bệnh tâm-hồn của 
họ, chữa cái bệnh chai đá, vô cảm quan-
trọng hơn là chữa bệnh, nên ông bỏ cái 
nghề bác-sĩ và ông quay sang viết văn, viết 
văn để chữa tâm-hồn. 

Người thứ hai là nhà văn Nga Anton 
Chekhov bên Nga hồi cuối TK 19-đầu TK 
20, ông cũng vốn là một bác-sĩ, nhưng ông 
thấy nhân-dân Nga sống bậy lắm, nên ông 
cũng bỏ luôn nghề thuốc và ông xoay sang 
nghề viết văn, chữa cái bệnh tinh-thần. 
Cũng như ở Việt-nam ngày xưa, ông Tú 
Xương cũng chúc Tết.  Ông ấy chúc thiên-
hạ nhiều thứ lắm, nào chúc tuổi già, chúc 
tuổi thọ,  rồi chúc giàu, chúc sang phải 
không?  Rồi chúc đông con nữa, đủ thứ, 
nhưng ông Tú Xương chỉ chúc có một loại 
thôi, là:  

Chúc sao cho tất cả trên đời 
Vua, quan, sĩ thứ người muôn nước 
Sao được cho ra cái giống người 

 
 Bây giờ trước cái tình-trạng ở Việt-nam, 
nhiều nhà học-giả cùng nhà văn, nhà báo 
phải than phiền về cái bệnh vô cảm, cái bệnh 
ích kỷ, không nghĩ đến người khác, không 
nghĩ đến đồng-loại, và đặc-biệt là không 
nghĩ đến đất nước.  Những điều này là do 
báo chí trong nước phản-ảnh.  Tôi thì tôi 
thấy cái bệnh này cũng không phải là do lỗi 
ở đồng-bào mình.  Nước mình nô lệ Tàu 
1000 năm, rồi sống dưới chế-độ phong kiến. 
Sau phong kiến lại đến thực-dân Pháp rồi 
sau thực-dân Pháp lại đến cái anh Cộng-sản, 
cái anh tàn độc nhất.  Ngày trước ấy, người 
Cộng-sản, trước khi Đổi Mới năm 1986, 
trước khi Liên-Xô đổ thì họ theo chủ-nghĩa 
Cộng-sản, họ xây dựng con người mới, có 
nghĩa là con người máy ấy, con người mà 
bấm như thế nào, điều khiển như thế nào 
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làm răm rắp theo thôi.  Những nhà văn, nhà 
báo, nhạc-sĩ họ là "kỹ-sư tâm-hồn," để đào 
tạo con người mới.  Thành ra tất cả những 
cái gì mà từ tình yêu nam nữ lãng mạn, thơ 
ca, nhạc, ai mà làm mấy cái trò đó là bị tù.  
Hát mấy bài Thiên Thái, Suối Mơ, Nụ Cười 
Sơn Cước là cho đi tù hết, phải không ạ.  Ai 
muốn biết thì nên hỏi anh Lộc Vàng, anh 
Toán Xồm chỉ hát mấy bài hát mà anh Toán 
Xồm bị 15 năm tù.  Nhưng anh Toán Xồm 
chết rồi, anh Lộc Vàng thì còn sống.  Mấy 
anh em khác như anh Đức Thọ v.v. chết cả 
rồi.  Bây giờ anh Lộc Vàng đang ở Hồ Tây, 
Hà-nội, có cái quán cà-phê đấy, nên hỏi 
chuyện anh ấy--anh ấy tù với tôi ở Phong-
quang, anh hiện bây giờ đang mở quán cà-
phê, anh ấy cũng tù 8 năm vì cái án nhạc 
vàng, hát những bài hát lãng mạn thôi.  
Nhưng Đảng CS trong bao nhiêu năm nay 
hết xây dựng con người mới, con người 
máy, bây giờ nó xây dựng những con người 
sống, nó cho mở rộng hoạt-động những cái 
chuyện đĩ điếm, lừa gạt, tham ô, những cái 
đó lan tràn tất cả khắp nơi, rồi ma tuý, rồi đủ 
thứ.  Bây giờ các bạn thử thí dụ xem, như cái 
ổ điếm chẳng hạn, bán thân cho ngoại-quốc, 
bán thân trong nước để đi sang ngoại-quốc.  
Thử là những tổ-chức phản-động xem, nó 
gọi là phản-động, mình phải gọi là yêu nước, 
mà họp với nhau, tôi bảo đảm trong vòng 
một tuần là nó dẹp tan hết.  Nhưng đây nó 
không dẹp, nó muốn cho thanh-niên đâm 
đầu vào những chỗ ăn chơi, mất hết sinh-khí, 
mất hết ý-chí, mất hết tư-cách nữa, để làm 
gì?  Để cho chúng nó giữ quyền-lực.  Chúng 
nó bây giờ xây dựng con người đồi bại chứ 
không như trước.   
 Tôi muốn nói như thế này, ở Việt-nam 
mình vẫn còn nhiều người rất có lòng.  Bao 
nhiêu người thanh-niên đã đứng lên, lên 
tiếng phản-đối sự xâm-lược của Trung-

quốc, phản-đối sự độc-tài, độc-đoán bóp 
miệng con người.  Nhiều người lên tiếng 
lắm như giới trẻ, nhưng gần đây nhất có 
một người mà có lẽ đây là người đầu tiên 
trong giới nhạc-sĩ tham-gia vào phong trào 
đấu tranh, và tham-gia một cách rất độc-đáo 
và rất đáng kính phục.  Đấy là nhạc-sĩ Việt 
Khang đã bị bắt hồi Noel vừa rồi đó.  Anh 
Việt Khang năm nay 40 tuổi, người Mỹ-
tho, tên là Vũ Minh Trí, có vợ có con, thế 
mà bị bắt vì đã làm hai bài hát.  Một bài là 
"Việt-nam ta đâu?" và một bài là "Anh là 
ai?"  Bài "Anh là ai?" nhằm thức tỉnh bọn 
công-an để cho chúng nó từ bỏ những tư-
tưởng súc-vật để trở về với tư-tưởng của 
con người, không đàn áp đồng-bào, không 
đàn áp những người yêu nước.  Tôi muốn 
Tết năm nay các bạn nghe hai bản nhạc ấy 
của nhạc-sĩ Việt Khang.  Tôi rất phục nhạc-
sĩ Việt Khang.  Ngoài tài nhạc ra, ngoài cái 
tấm lòng đối với đất nước ra và hiện bây 
giờ đang bị tù, anh ta còn có một cái nhìn 
rất sáng suốt về hiện-tình đất nước mà 
nhiều người ở hải-ngoại này, cũng như 
người trong nước, kể cả các học-giả, chưa 
nhìn rõ.  Người ta hay nói chúng ta đang 
đứng trước một cái hiểm-hoạ Bắc-thuộc, 
trước cái hiểm-hoạ là nguy-cơ bị phưong 
Bắc nó thôn-tính.  Thế nhưng anh Việt 
Khang thì không, anh Việt Khang cũng như 
tôi, tôi cũng đã nghĩ như thế và cũng đã nói 
trên đài nhiều lần, nước Việt-nam bây giờ 
và từ một vài chục năm nay đã hoàn-toàn 
lệ-thuộc vào Tầu.  Tầu hoàn-toàn cai trị, vì 
sao?  Thời-đại ngày nay, không cần phải 
dùng súng đạn, quân-đội, không cần phải 
dùng những viên thái-thú của người Tầu 
sang nữa, mà nó chỉ cần nắm lấy một số 
chóp bu của đảng CS, một vài trăm người 
làm theo ý nó, là đủ rồi.  Cho nên bọn 
Trung-quốc bây giờ tung hoành ở nước 
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Việt-nam, 90% cổ-phần đầu tư các thứ là 
nằm vào tay nó, 80% hàng hoá các thứ ăn 
uống của Tầu tràn ngập các chợ Sài-gòn, 
chợ Bến thành.  Ðây là những tin do báo 
chí Việt-nam nói chứ không phải tôi nói. 
Bao nhiêu những chuyện ngang trái mà nó 
làm như là chỗ không người, ví dụ như mua 
móng trâu, rồi môi lở v.v., tất cả các thứ tàn 
hại người mình như là cái chỗ rừng hoang 
như thế thì anh Việt Khang đã làm hai bản 
nhạc như đã nói trên.  Các bạn phải nghe 
hai bài hát đó mới được. Nhưng trước hết 
hãy nghe bài "Việt-nam ta đâu?"  Anh hỏi 
thế này: "Giờ đây Việt-nam còn hay đã mất 
mà giặc Tầu ngang tàng trên quê hương 
ta?"  Nếu Việt Nam còn thì làm sao thằng 
Tầu có thể ngang tàng, có thể làm những 
việc nó tổn hại đến kinh tế, tổn hại đến văn-
hoá, tổn hại đến đời sống của nhân-dân như 
thế.  Chúng nó chở hàng lậu ngang-nhiên 
bán ngập trời ngập đất ở Việt-nam.  Rồi bao 
nhiêu đầu tư về tay nó cả.  Anh Việt Khang 
hỏi: "Giờ đây Việt-nam còn hay đã mất mà 
giặc Tầu ngang tàng trên quê hương ta?"  
Và, anh phải kêu lên: "Việt-nam tôi đâu?  
Việt-nam tôi đâu?  Việt-nam tôi đâu?"  Mất 
rồi còn đâu nữa, phải không nào?  Mất 
không phải là quân Tầu sang chiếm đóng 
mà là do "kẻ nhu nhược bán nước Việt-
nam," anh ấy nói thế. Vậy, chúng ta phải 
chống ai?  Anh Việt Khang nói: "Chống 
quân xâm-lược, chống kẻ nhu nhược bán 
nước Việt-nam."   
 Tôi có ý nghĩ như thế này: Vấn-đề 
Việt-nam ta bây giờ là muốn giải-quyết cái 
nạn Bắc-thuộc, mà chúng ta thực-tế đã bị 
Bắc-thuộc rồi, đã bị lệ-thuộc rồi.  Cái đảng 
CS bây giờ, những cái tên chóp bu có 
quyền, thực-quyền đã thay mặt Tầu làm 
thái-thú cho nhân-dân Việt-nam, thì bây giờ 
chúng ta phải, như anh Việt Khang nói, 

chúng ta đã mất nước rồi, chứ không phải 
chưa mất, đã lệ thuộc Tầu rồi, chứ không 
phải là hiểm-hoạ nữa- muốn chống giặc 
Tầu, không muốn lệ-thuộc vào Tầu, muốn 
chống được quân xâm-lược thì phải "chống 
kẻ nhu nhược bán nước Việt-nam."  Tôi 
muốn đồng-bào trong nước hiểu rõ điều đó, 
hiểu rõ điều đó cho tôi, là "chống kẻ nhu 
nhược bán nước Việt-nam" vì nếu cái đảng 
CSVN bây giờ còn tồn tại thì có nghĩa là nó 
vẫn đại diện cho Tầu để cai trị Việt-nam, 
làm những tên thái-thú cho Tầu để cai trị 
Việt-nam.  Mục-đich làm gì?  Mục-đích là 
giữ vững ghế ngồi, giữ vững tài-sản mà 
chúng nó đã vơ vét cướp bóc được của 
nhân-dân trong bao nhiêu năm cai trị.  Ðây 
là cái nguyện-vọng của tôi.  Mong đồng-
bào trong nước hiểu rõ là đừng có mơ hồ, 
đứng có ảo-tưởng một chút gì về cái đảng 
CSVN cả.  Chừng nào mà nhân-dân Việt-
nam nhận-thức được đầy đủ như vậy thì 
chúng ta sẽ có thể có ngày được dân-chủ-
hoá, con ngưòi được có quyền làm người và 
cái hoạ của Trung-quốc sẽ được giải toả.  
Ðấy là nguyện-ước của tôi.   
 Tôi xin chứng minh tất cả những điều 
tôi vừa nói.  Tôi còn nhớ năm 1990, Nguyễn 
Văn Linh này, Đỗ Mười này, Phạm Văn 
Đồng này sang bên Tầu để dựa vào Trung-
quốc.  Từ đó ông Nguyễn Cơ Thạch cũng đi 
dự, kiêm Bộ-trưởng Bộ Ngoại-giao, cũng đi 
dự.  Ông Nguyễn Cơ Thạch có nói: "Hiểm-
hoạ Trung-quốc xâm-lược đã bắt đầu," .  Bắt 
đầu từ hồi đó cơ, từ 22 năm rồi.  Cũng trong 
năm đó, khi Võ Nguyên Giáp sang Tầu, ở 
Bắc-kinh thì bọn Tầu nó bắt ông Giáp phải 
mặc-niệm, tưởng-niệm, đứng nghiêm-trang 
trước mồ những liệt-sĩ Trung-quốc.  Liệt-sĩ 
Trung-quốc là ai?  Là những bọn đã xâm-
lăng Việt-nam năm 1979, giết hại không biết 
bao nhiêu đồng-bào ở biên-giới, tàn-phá đất 
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nước Việt-nam.  Đấy, những việc đó, từ hồi 
đó, bọn Cộng-sản đã hoàn-toàn cam tâm làm 
tay sai cho Trung-quốc, cho nên năm Nhâm 
Thìn này, tôi mong với cái khí-thế mới, với 
khí-thế con Rồng, với khí-thế Thăng Long 
của Lý-Trần-Lê, tôi tha thiết cầu mong cho 
đồng-bào quốc-nội, và cũng như đồng-bào 
quốc-ngoại, hiểu rõ tất cả những vấn-đề một 
cách sâu sắc, và đúng sự thật để cái hướng 
đấu tranh của mình không bị chệch hướng.  
Nghĩa là gì?  Chống bọn nhu nhược bán 
nước, bọn tham-quan ô-lại, bọn thái-thú cho 
Tầu.  Khi mà đảng CS không được độc-
quyền nữa và Việt-nam được đa đảng, đa 
nguyên, được dân-chủ-hoá thì đồng-thời sự 

xâm-lược của Tầu, lệ-thuộc Tầu cũng tan 
biến.  Đây là cái cầu mong thiết tha nhất của 
tôi và với cái tấm lòng chân thành của con 
người lúc nào cũng nhớ về đất nước, tôi rất 
nhớ nhưng tôi không về được, là được nhìn 
thấy Việt-nam sớm thoát khỏi cái ách độc-tài 
độc-đảng, thoát khỏi cái bọn tay sai của Tầu, 
để nước Việt-nam mình có thể ngóc đầu lên 
cùng với thế-giới.  Vâng, xin chân thành chúc 
tất cả đồng-bào.  Đây là tâm-ý của tôi và cũng 
là cái điều mong muốn tha thiết nhất của tôi 
trong dịp đầu năm Nhâm Thìn.  Cám ơn!  
Chuyển-tải từ Youtube của  
http://www.freevietnews.com/audio/201201

21_NtNguyenChiThien.m3u
  

  
 CÔØ VAØNG 

Côø vaøng quaèn quaïi ñieâu linh 
Nguïc tuø ñaøy ñoïa cöïc hình daõ man 

Toaøn daân ngheøo khoå laàm than  
Trieäu ngöôøi laùnh naïn haän traøn beå khôi Ta sinh döôùi ngoïn côø vaøng 

Ñaát laønh chim ñaäu xöù ngöôøi Maøu da cuûa meï boán ngaøn naêm nay 
Veû vang daân Vieät xaây ñôøi thònh höng Ba mieàn huyeát maïch traøn ñaày 

Khoâng queân doøng gioáng laãy löøng Maùu tim daân Vieät ôn daøy queâ cha 
Naêm chaâu boán beå haõy vuøng ñöùng leân Nuùi soâng linh khí bao la 

Da vaøng maùu ñoû ba mieàn Tröng Vöông lieät nöõ baøi ca söû truyeàn, 
Cuøng nhau ñoøi laïi ñaát thieâng coõi bôø Traàn Höng Ñaïo sau Ngoâ Quyeàn 

Ñuoåi loaøi tham baïo Coäng noâ Baïch Ñaèng ñaùnh ñaém vaïn thuyeàn ngoaïi xaâm 
Xaây neàn daân chuû, töï do tuyeät vôøi Göôm thieâng vung theùt möôøi naêm 

Côø vaøng soïc ñoû ñeïp ngôøi Anh huøng Leâ Lôïi cheùm baêm quaân thuø 
Laø nieàm hy voïng cuûa ngöôøi Vieät Nam! Quang Trung Nguyeãn Hueä phaát côø 

 Dieät quaân xaâm löôïc chaát Goø Ñoáng Ña 
Traêm naêm Phaùp chieám nöôùc ta NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

Theá roài giaëc Coäng khoâng tha daân mình (Virginia) 
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QUEÂ HÖÔNG VIEÄT NAM 

Khoâng Coøn Laø Chuøm Kheá Ngoït 

 

NGUYEÃN QUYÙ ÑAÏI 
hật khó quên nơi chôn nhau cắt rún, vì 
trong tiềm thức của mỗi chúng ta vẫn 

còn những kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu với 
khung trời kỷ niệm của quê hương qua 
tiếng chày giã gạo, tiếng gà gáy, tiếng chó 
sủa ở đầu làng, tiếng hát ru con à ơi, ngọt 
ngào hòa nhịp với tiếng ve sầu trong trưa hè 
nắng gắt … 
 Thời gian trôi qua bốn mùa thay đổi ở 
xứ người, chúng ta 
không còn nghe tiếng 
rao bán xôi, bánh mì 
điểm tâm như ở Việt 
Nam, rồi một hôm hình 
ảnh quê hương lại hiện 
về thật rõ khi tôi nhận 
DVD khánh thành nhà 
thờ Tộc với đầy đủ sinh 
hoạt của bà con thân tộc 
rất cảm động, DVD có 
đệm nhạc phẩm “Quê 
Hương“ của nhạc sĩ 
Giáp Văn Thạch phổ 
nhạc từ thơ của thi sĩ Đỗ 
Trung Quân, giòng nhạc 
thanh thoát, thiết tha, hấp dẫn như chùm 
khế ngọt ngào, gợi chúng ta nhớ làng quê 
Việt Nam êm đềm bên ruộng lúa, bờ tre, 
với con sông dài uốn khúc. Những hình ảnh 
xinh đẹp ấy dễ đi vào tâm hồn người viễn 
xứ và khơi dậy tình yêu quê hương, một thứ 
tình cao cả thiêng liêng của mỗi dân tộc.  
“Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày  

Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay 
Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Quê hương là con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông…” 
 
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Que-Huong-La-
Chum-Khe-Ngot-Cam-Ly/IW6BUZO8.html 
 Dòng nhạc tác động mạnh mẽ tâm trạng 

nhớ quê của hàng triệu 
người Việt xa xứ, lời nhạc 
khéo léo như kêu gọi, mời 
mọc quyến rũ “khúc ruột 
ngàn dặm“ trở về quê 
hương qua hình ảnh quen 
thuộc, thiết tha của người 
mẹ Việt Nam, nhưng câu 
kết thúc của nhạc phẩm 
“quê hương nếu ai không 
nhớ…sẽ không lớn nổi 
thành người“ trơ trẽn, hỗn 
xược làm người nghe bị hụt 
hẫng và sự cảm xúc từ 
giòng nhạc đi vào hư 
không! 

 Theo tác giả trả lời Mặc Lâm, phóng 
viên đài RFA ngày 2008-10-05, câu thơ này 
không có trong nguyên bản mà đã bị thay 
đổi thêm bớt khi đăng trên tờ báo “Khăn 
Quàng Đỏ“ và được phổ nhạc. Sau 1975 
văn, nhạc sĩ miền Nam bị giới hạn sáng tác 
theo cảm xúc của mình, thơ bị cắt bỏ thêm 
bớt phải viết theo chỉ đạo của Đảng.  Đời 
sống người dân nhiều năm qua gánh chịu 

T 
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triền miên nạn hối lộ, tham nhũng, cướp 
đất, cướp nhà… Thi sĩ  Đỗ Trung Quân 
cùng làn sóng người trí thức và văn nghệ sĩ 
yêu nước năm 2011 xuống đường tại Sài 
Gòn chống hành động xâm lược của Tàu 
chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và ra lệnh cấm 
đánh cá hàng năm 3 tháng, trái với luật biển 
quốc tế nhưng nhà cầm quyền CS Việt Nam 
tỏ ra nhu nhược đồng lõa với kẻ xâm lăng, 
hành động này gần như bán nước cho ngoại 
bang. Anh cũng như những người tham gia 
biểu tình biểu lộ tâm tình yêu nước, bị công 
an theo dõi, canh cửa gác nhà. Thơ của anh 
không còn là chùm khế ngọt ngào, anh bày 
tỏ sự bất đồng chính kiến của mình và làm 
thơ lên án chế độ “Hãy thử sờ lên đầu mình 
xem…Đã mọc đuôi sam ?…“   

 Nhìn lại Quê Hương, nếu chúng ta đến 
Ải Nam Quan, Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, 
Lão Sơn phải đau lòng vì Việt Nam đã mất 
đi một phần đất lịch sử, Cộng Sản Việt 
Nam (CSVN) che dấu việc nhượng đất cho 
Tàu hàng chục ngàn cây số vuông để cầu 
vinh, bảo vệ quyền lợi của Đảng hơn quyền 
lợi của dân tộc và cúi đầu ca tụng tình hữu 
nghị Việt-Trung.  CSVN xem đất nước này 
là của riêng, họ đứng trên đầu dân tộc, vơ 
vét cho tiền đầy túi, điển hình là vụ 
Vinashin thất thoát 5 tỷ USD, Công Ty cho 
thuê tài chính ALC II vỡ nợ, nhà máy điện 

EVN nợ chồng chất, Công Ty Xăng Dầu 
Việt Nam (Petrolimex) thua lỗ trầm trọng, 
đất nước chúng ta đầy ngập sự giả dối, 
lường gạt lẫn nhau, vật giá tăng, Việt Nam 
là một trong 5 nước có tỉ lệ lạm phát cao 
nhất trên thế giới, thực trạng này sẽ làm gia 
tăng tỷ lệ nghèo đói, môi sinh hủy hoại, 
giáo dục xuống cấp, bằng cấp giả mạo lan 
tràn, văn hóa, đạo đức thoái hóa, đời sống 
người dân về mặt tinh thần lẫn vật chất 
ngày càng điêu linh khốn khổ. Trẻ em 
nghèo không đủ tiền đi học phải đi bán vé 
số, đánh giày, lao động vất vả. Vùng cao 
nguyên nhiều nơi mùa đông giá lạnh trẻ em 
không đủ cơm ăn áo mặc, không có cầu qua 
sông. Nhà nước vay tiền để xây những xa lộ 
mới mênh mông, phô trương sự phồn vinh 
phú quý giả tạo, nhiều lâu đài nguy nga 
lộng lẫy, vũ trường, nhà hàng, khách sạn to 
lớn, nhiều khu giải trí cờ bạc, sân golf cho 
nhóm tư bản đỏ là cán bộ hưởng thụ. Dân 
số Việt Nam tăng nhưng bệnh viện công thì 
không xây dựng phát triển, một giường phải 
cho 3 bệnh nhân, bệnh viện tư điều trị trên 
100 €uro một ngày chưa tính tiền thuốc, 
người dân nghèo phải chấp nhận số phận 
chua xót, đắng cay! 
 Đời sống nông thôn đã nghèo lại càng 
nghèo hơn, nhiều gia đình mất mùa, nợ nần 
chồng chất phải bán con gái, “lấy chồng“ 
làm nô lệ cho đàn ông Đài Loan, Đại Hàn. 
Trong khi đó đời sống của giai cấp giàu là 
những cán bộ, bộ đội từ bưng biền miền Bắc 
vào Nam sau 30.4.75 chỉ có chiếc ba lô, đôi 
dép râu, thường đến chợ trời mua đồng hồ 
“không người lái“, radio, xe đạp… nay trở 
thành những triệu phú đô la, là giới lãnh đạo 
cai trị miền Nam, họ hưởng đủ tất cả lạc thú 
trên đời: nhà lầu, xe hơi, rượu ngon, gái đẹp. 
Họ dùng quyền lực cướp đoạt tài sản, nhà 
cửa, đất đai, bóc lột sức lao động, tham 

SOÁ 58                                                                                                                                                                    15



 

nhũng hối lộ, buôn người (xuất cảng lao 
động), bán tài nguyên, rừng, biển… họ cho 
con du học những đại học đắt tiền nước 
ngoài, xài sang nhất Á Châu, mua xe loại nổi 
tiếng thế giới: Mercedes, BMW, Audi, 
Rolls-Royce, du thuyền, máy bay…  
  Nhờ thời Tổng thống Bill Clinton ký 
quyết định bỏ cấm vận Việt Nam 
(3.2.1994),  hai nước Việt-Mỹ bình thường 
hóa quan hệ, chấm dứt 20 năm căng thẳng 
sau chiến tranh. Nhà cầm quyền CSVN có 
cơ hội mở cửa tiếp xúc với 
thế giới Tây phương, “đổi 
mới” kinh tế, từ đó được các 
quốc gia tư bản bỏ tiền vào 
đầu tư tại Việt Nam, đời 
sống ở thành phố phát triển 
hơn, hệ thống du lịch mở 
cửa chào đón du khách. 
Năm 2011 lượng ngoại tệ 
do người Việt chuyển về 
Việt Nam qua các hệ thống 
ngân hàng đạt mức kỷ lục là 
9 tỷ USD, số ngoại tệ nầy 
tương đương với 8% tổng 
sản phẩm quốc nội của Việt 
Nam. Theo tin của hãng 
Reuters, tháng 12.2011 các 
nhà tài trợ quốc tế đã cam kết dành cho 
Việt Nam năm 2012 là 7,4 tỉ USD viện trợ 
phát triển chính thức của ODA (Official 
Development Assistance) - quỹ tiền tệ quốc 
tế giúp cho chính phủ các nước chậm tiến 
để phát triển kinh tế. Việt Nam là một trong 
5 quốc gia đứng đầu trên thế giới tiếp nhận 
tiền của ODA và FDI (Foreign Direct 
Investment) là chương trình ngoại quốc đầu 
tư trực tiếp vào Việt Nam (đừng quên rằng 
người ta bỏ tiền ra phải có quyền lợi, không 
ai cho không biếu không, họ cho tay phải, 
tay trái lấy lại thứ khác). Theo ước tính của 

báo kinh tế The Economist, tổng số nợ công 
của Việt Nam vào năm 2010 là 50.7 tỷ 
USD, chiếm 51.7% GDP. Nợ công tiếp tục 
tăng trong khi thâm hụt ngân sách luôn ở 
mức rất cao, nếu nhà nước Việt Nam không 
có khả năng trả nợ thì có thể dẫn đến vỡ nợ 
như Hy Lạp. Các đời cháu chắt chúng ta 
phải è lưng ra trả nợ, như tục ngữ “người 
ăn ốc kẻ đổ vỏ“. 
  Việt Nam ảnh hưởng Trung Cộng du 
nhập thứ văn hóa tạp lục, phim ảnh Tàu 

chiếu cả ngày trên truyền 
hình, dư luận cho rằng theo 
đà này giới trẻ Việt sẽ 
thuộc lịch sử Tàu hơn Việt 
Nam, điển hình loạt phim 
Lý Công Uẩn-Đường tới 
thành Thăng Long, kỷ niệm 
1000 Thăng Long, thuộc 
loại phim lai căng mất gốc, 
không những sai lệch lịch 
sử mà có chỗ còn xuyên tạc 
lịch sử, được dàn dựng tại 
trường quay Hoành Điếm 
bên Tàu, đạo diễn, diễn 
viên phụ, y phục tất cả đều 
của Tàu! 
  Các chất hóa học độc 

hại làm gia vị thực phẩm, mùi hương nước 
uống từ Tàu tràn ngập vào Việt Nam từ 
thành thị tới thôn quê, làm ảnh hưởng sức 
khoẻ của người dân qua nhiều thế hệ, hiện 
nay nhiều người bị bệnh ung thư. Đây là 
hành động thâm độc của Tàu, muốn giết dân 
tộc Việt Nam không cần súng đạn, nhưng 
nhà cầm quyền Việt Nam không kiểm soát 
để ngăn chận. Dân trí Việt Nam còn thấp, 
văn minh không học mà học cái láu cá lường 
lọc, gian manh của Tàu khi xử dụng hóa chất 
vào thực phẩm. Thế giới ngao ngán, tẩy 
chay sản phẩm  “made in China”.  
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 Việt Nam không thiếu nhân tài, nhưng 
ngành kỹ nghệ không phát triển, những 
hãng xưởng kỹ nghệ chỉ sản xuất hàng cho 
các nước Tư Bản. Nhìn lại Nam Hàn trước 
1975 có hơn gì miền Nam Việt Nam, những 
thập niên qua nước họ phát triển mạnh về 
kỹ nghệ xe hơi, máy móc nổi tiếng khắp thế 
giới được ưa chuộng. Trong khi Việt Nam 
vẫn là nước lạc hậu, người ta bỏ nhà máy 
điện nguyên tử, thì Việt Nam vay mượn 
Nga 10,5 tỷ USD để xây nhà máy ở Bình 
Thuận.  Bài học từ hai nhà máy điện 
nguyên tử quá đắt cho môi trường thế giới 
là Tschernobyl và Fukushima, tại saoViệt 
Nam không nhìn thấy? 
  Nhà báo trong nước đã viết: “Con 
Người Việt Nam hôm nay đứng trước nguy 
cơ sa xuống tầng thấp nhất của nhân cách: 
từ an phận, ích kỷ, giả dối, hèn nhát, vô 
cảm đến đểu giả, trơ trẽn, gian ác”.  
Nhà văn Võ thị Hảo đã viết cho BBC: 
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/
02/120211_vn_land_dispute_vothihao.shtml. 
Léonid Brejnev (1906-1982) - từng tin 
tưởng Cộng Sản sẽ toàn thắng khắp nơi trên 
thế giới, lúc lên nắm quyền ở Nga năm 
1964 - năm 1983 phải nói nỗi tuyệt vọng: 
“Xã hội chủ nghĩa gì mà 1/3 xe chạy ngoài 
đường là ăn cắp xăng của công, 1/3 bằng 
cấp là bằng cấp giả, công chức đến sở làm 
việc là đến để có mặt, sau đó thì đi coi hát 
hay đi làm việc riêng”. CSVN còn tệ hại 
hơn nữa. 
  Thiên đường Cộng Sản đã sụp đổ, 
Tổng bí thư CS Liên Bang Xô Viết ông 
Mikhail Gorbachev giải tán đĐảng CS 
tháng 12.1991, ông đã khuyến cáo tại Đông 
Berlin (7.10.1989) “Wer zu spaet kommt, 
den bestraft das Leben (kẻ nào chậm trễ sẽ 
bị đền mạng). Những ai còn mê ngủ theo 

chủ nghĩa CS độc tài sẽ bị bánh xe lịch sử 
nghiền nát. 

 Nhìn lại Việt Nam: có đổi mới, phát 
triển nhờ nhận tiền viện trợ, nhưng vẫn theo 
chủ nghĩa CS, cánh cửa tự do, nhân quyền 
khép kín, nhà tù được mở rộng cho những 
người yêu nước, bất đồng chính kiến, phản 
đối nhà cầm quyền, họ biến người dân 
thành con ngựa bị bịt mắt kéo xe. Người 
dân Việt ngày nay không còn tin vào nhà 
nước, họ sống trong âm thầm chịu đựng, 
nhưng không thể tránh được sự đè nén quá 
mức phải tự vệ, phản kháng mạnh như vụ 
Tiên Lãng, gây ra sự bất bình và phẫn nộ 
trong nhân dân, dư luận ồn ào trong và 
ngoài nước làm nhà cầm quyền CSVN đau 
đầu và run sợ.  
 Thế hệ chúng ta từng sống gắn bó với 
quê nhà một thời chinh chiến, đổ máu 
xương để bảo vệ bờ cõi tiền nhân để lại, dù 
ở bất cứ nơi nào trên thế giới nhưng tâm 
hồn luôn hướng về quê hương, không bao 
giờ quên những năm tháng cơ cực tù đày. 
Cuộc đổi đời đầy khổ lụy, là người Việt 
Nam nhưng không có quyền của một công 
dân trên đất nước mình, dù lúc đó đã chấm 
dứt chiến tranh khói lửa nhưng chúng ta 
phải rời bỏ quê hương qua bao gian nan, 
vượt biển, vượt rừng đi tìm tự do bất chấp 
phong ba bão táp, hải tặc hãm hiếp… Tiếp 
theo các chương trình O.D.P. (Ordely 
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Departure Program), H.O. (Humanitarian 
Operation), làn sóng người lao động trả nợ 
chiến tranh xin tỵ nạn từ các nước Đông 
Âu, khi thiên đường CS quốc tế sụp đổ. 
Người Việt hải 
ngoại hướng về 
Việt Nam luôn đấu 
tranh cho chủ 
quyền, và sự nguy 
cơ của dân tộc đã 
và đang bị cai trị 
dưới chế độ độc tài 
CS, đàn áp tôn 
giáo, tự do và nhân 
quyền không được tôn 
trọng. Phong trào của 
văn nghệ sĩ hải ngoại 
sáng tác nhạc thổi bùng 
ngọn lửa đấu tranh 
cùng toàn dân trong 
nước chống chủ trương 
bành trướng của Trung 
Cộng để Việt Nam sớm 
thoát cảnh đọa đày, 
không bị Hán hóa làm 
nô lệ. Trung Tâm Asia 
ra DVD Hùng ca sử 
Việt; Nha sĩ, nhạc sĩ 
Cao Minh Hưng - trong 
Câu lạc bộ Tình nghệ sĩ 
- sáng tác nhạc phẩm Vùng lên cứu nước; 
Nhóm Hưng ca Việt Nam với nhạc sĩ Việt 
Dzũng, Nguyệt Ánh, Huỳnh Lương Thiện, 
Trương Sĩ Lương, Xuân Nghĩa, Tuấn Minh, 
Tuyết Mai, Lưu Xuân Bảo đã phát hành CD 
10 ca khúc Xuống Đường, khơi động mạnh 
mẽ tinh thần đấu tranh của đồng bào trong 
và ngoài nước. Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Hoàng 
Hoa (Italy) và thi sĩ Lê Trân đã góp ca khúc 
Tổ Quốc Bên Trời; Nhạc sĩ Trúc Hồ với: 
Bước chân Việt Nam, Con đường Việt Nam 

và Một ngày Việt Nam, Thiên thần trong 
bóng tối, Đáp lời sông núi; Nhạc sĩ lão 
thành Anh Bằng với: Đừng im tiếng, Cả 
nước đấu tranh, Phải lên Tiếng, anh 

Nguyễn Văn Nghệ 
(Munich) với nhạc 
phẩm: Việt Nam-
Tiếng gọi quê 

 

ột công dân Việt Nam ca 

 quá nửa đời người 

t Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời 

hương tôi  v v...  
Cao trào đòi hỏi 
nhà cầm quyền 
CSVN phải trả tự 
do cho tất cả tù 
nhân chính trị và 

tôn giáo. Ngọn lửa 
đấu tranh cho công 
lý đang đốt cháy bạo 
quyền CS, may mắn 
cho dân tộc Việt 
Nam thế hệ trẻ dù 
sinh sau năm 1975 
còn có nhân cách, 
yêu quê hương cùng 
xuống đường một 
cách ôn hòa để phản 
đối Trung Cộng 
xâm lược biển đảo 
Việt Nam. Nhạc sĩ 
Việt Khang uất hận 
nghẹn ngào trước 

cảnh người dân sống nghèo nàn, khổ cực 
đọa đày và bị hiếp đáp, anh đã sáng tác theo 
sự xúc cảm của tâm hồn, nặng tình đất nước 
với nỗi đau của m
khúc: “Việt Nam Tôi Đâu?”  
Việt Nam ơi, thời gian
Và ta đã tỏ tường rồi 
Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói 
Mẹ Việ
….… 
Tôi không thể ngồi yên 
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Để đời sau cháu con tôi làm người 

hi thế giới nay đã không còn Việt Nam…. 

hạc phẩm thứ hai: “Anh là Ai?”  

anh là ai - sao bắt tôi, tôi làm điều 

 - sao đánh tôi chẳng một 

i - sao không cho tôi xuống 

ày, dân tộc này, đã 
uý nhiều đắng cay… 

 ngăn bước tôi chống 

 - sao mắng tôi bằng 

 đâu - sao đang tâm làm tay 

àn tay nào nhuộm 

h

tán bóp chết 

i Nghệ Sĩ Hoa Kỳ ở 
 

Cội nguồn ở đâu? 
K
 
 Nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu?” đi 
vào lòng người từ quốc nội bùng cháy lan 
tràn ra hải ngoại 
thông, giới văn 
nghệ sĩ hưởng 
ứng phổ biến 
vinh danh và 
ủng hộ lòng yêu 
nước của giới 
trẻ trong nước. 
Phong trào biểu 
tình chống Tàu 
ở Hà Nội, Sài 
Gòn bị công an 
đàn áp đánh 
đập, anh tiếp 
tục sáng tác 

được các cơ quan truyền rên xiết, gào thét của 

n
 
Xin hỏi 
gì sai? 
Xin hỏi anh là ai
chút nương tay? 
Xin hỏi anh là a
đường tỏ bày? 
Tình yêu quê hương n
q
 
Xin hỏi anh ở đâu -
giặc Tàu ngoại xâm 
Xin hỏi anh ở đâu
giọng nói dân tôi? 
Dân tộc anh ở
sai cho Tàu? 
Để ngàn năm ghi dấu b
đầy máu đồng bào…. 

 Hai nhạc phẩm của Việt Khang thành 
công rực rỡ đi vào lịch sử dòng nhạc dân 
tộc, làm rung động hàng triệu con tim trong 
và ngoài nước, giọng hát anh hấp dẫn nồng 
nàn, tiếng nhạc du dương, một thứ âm điệu 
nhẹ nhàng, thiết tha mà truyền cảm, là tiếng 

àng triệu người con 
nước Việt trước 
thảm họa mất 
nước, thôi thúc 
lòng người phải 
nghĩ tới trách 
nhiệm đối với quê 
hương. Lời nhạc 
không mang tính 
hằn học, hận thù 
mà lịch sự xin hỏi 
những người lãnh 
lương từ thuế của 
dân, sao không bảo 
vệ dân mà đàn áp 

biểu tình chống ngoại xâm, anh là ai? sao 
không biết cội nguồn, nhẫn tâm đánh, đạp 
vào mặt người biểu tình. Người Việt tỵ nạn 
CS ở Đức, Mỹ, Úc, Canada, Pháp... biểu 
tình trước các tòa Đại sứ, Lãnh sự quán 
Trung Cộng lên án hành động xâm lược với 
“cái luỡi bò“ liếm hết biển Đông. Những 
người yêu nước từ Hà Nội đến Sài Gòn đã 
xuống đường ôn hòa, bày tỏ thái độ chống 
quân xâm lược, thay vì giới lãnh đạo Việt 
Nam có trách nhiệm trước tiền đồ quê 
hương dân tộc phải ủng hộ lòng yêu nước, 
họ đã dùng quyền lực giải 
quyền tự do của người công dân đã quy 
định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền. 
Trung Tâm ca nhạc Asia, đài SBTN, nhạc 
sĩ người Pháp Antoine Figali dịch ra tiếng 
Anh, Pháp, giớ
Hollywood cũng lên tiếng ủng hộ đòi hỏi tự
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do dân chủ và kêu gọi Việt Nam trả tự do
cho Việt Khang. 
http://www.youtube.com/watch?v=LpevdlPe5VA 
http://www.youtube.com/watch?v=iDWZtf
ErUZo&feature=related 
 Là một người dân Việt Nam, có truyền 
thống từ hàng ngàn năm chống giặc, mong 
ước chúng ta hãy cùng nhau đứng lên như 
Nhạc sĩ Trúc Hồ kêu gọi đáp lời sông núi, 
Việt Khang can đảm đem nhạc và tiếng hát 
của mình để phục vụ cho quê hương, dân 
tộc, anh không run sợ trước bản án tù đày 
dù trên một đất nước chỉ có bạo lực cai trị, 
kìm hãm tự do. Việt Khang bị nhà cầm 
quyền Việt Nam bắt bỏ tù cuối năm 2011, 
nhưng họ thất bại không thể bỏ tù lý tưởng 

hống lại nhà cầm quyền bằng 
 

n tộc không có người ở tù về quốc sự 

m thoát cảnh đọa 
áng Tự do, Dân chủ để 

ễn Quý Đại  

Ghi chú :Tài liệu tham khảo và hình trên 
Internet

 tiếng nói của lương tâm, như cụ Phan Châu 
Trinh đã nói: 
“Một dân tộc nào có người tù về quốc sự 
như thế thì dân tộc ấy càng thêm vẻ vang. 
Một dâ
thì cái dân tộc ấy là khối dân tộc vô hồn 
thôi.“ 
Hy vọng với ảnh hưởng tốt của các phong 
trào nổi dậy: “Cách mạng hoa lài- Mùa 
Xuân Ả Rập“ từ Tunisia, Ai Cập, Lybia... 
dân tộc Việt Nam sẽ sớ
đày, đón nhận ánh s
quang phục Quê Hương. 
 Nguy
(Munich đầu năm Nhâm Thìn 2012) 
 

của anh và những người yêu nước thuộc 
mọi tầng lớp c

 



 
HUØNG CA SÖÛ VIEÄT

 [1] 

Hùng Vương 
Hùng Vương xưa dựng nước Văn Lang 

Trăm họ âu ca rộn xóm làng 
Văn có... lạc-hầu lo giáo dục 

Võ thì... lạc-tướng giữ an bang. 
Chăn nuôi, nương rẫy... vui nhàn nhã, 
Chài lưới, thủy lâm... thú rảnh rang. 
Mười tám đời vua.công dựng nước  
Cha truyền con nối họ Hồng Bàng! 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   [2] 

 Triệu Đà cướp nước Âu Lạc 
 

An Dương Vương dựng cổ loa thành 
Cạy có nỏ thần biếng giữ ranh. 
Trọng Thỉ lân la sang dọ thám 
Mỵ Châu lần lữa lộ tinh anh! 

Triệu Đà tiến đánh vào Âu Lạc, 
Thục Đế lui binh xuống Nghệ Thanh 
Lông ngỗng đưa đường, con hại bố 

Giếng sâu tự tận, rể tiêu danh! 
 

 [3] 

Trưng Nữ Vương 
 Đầu voi nữ tướng chít khăn tang 
Nợ nước thù nhà phải đảm đang 
Hợp Phố vạn lòng dân phấn khởi 

Cửu Chân muôn vó ngựa rền vang 
Sáu lăm thành quách tan tro bụi 
Vạn đại sơn xuyên biết đá vàng 

Nhi nữ điểm tô nền tự chủ 
Mê Linh, Sông Hát sử huy hoàng! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       [4] 

 Ngô Vương Quyền 
 

 Quân ta đại phá quân Nam-Hán 
Đây Bạch-Đằng Giang đại chiến công! 
Hoằng Tháo thả thuyền trên sóng nước, 

Ngô Quyền đóng cọc dưới lòng sông 
Thủy triều... mắc cạn thây chồng chất, 
Gươm giáo ngổn ngang máu nhuộm hồng. 

Thiên cổ lưu danh trang tuấn kiệt 
Thời kỳ Tự Chủ ấy Ngô Vương!  

HOÀ COÂNG TAÂM 
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LEÃ  TEÁT COÅ TRUYEÀN VIEÄT NAM 
_______________ 

Ñaøo Ñöùc Chöông 

 
eát laø ngaøy leã lôùn ñònh kyø haèng naêm tính 
theo aâm lòch, coù cuùng leã, aên uoáng, vui 
chôi, hoäi heø theo truyeàn thoáng daân toäc. 

Nöôùc ta coù 11 caùi Teát vaøo caùc thaùng Gieâng, 
Ba, Naêm, Baûy, Taùm, Chín, Möôøi, Chaïp, vaø 
troïng ñaïi nhaát laø Teát Nguyeân Ñaùn töùc Teát 
Ñaàu Naêm coøn goïi laø Teát Caû.  
 

TEÁT NGUYEÂN ÑAÙN 
 Theo ngöõ nghóa, “nguyeân” laø baét ñaàu, 
khôûi ñaàu; “ñaùn” laø sôùm, buoåi saùng sôùm; vaäy 
“nguyeân ñaùn” laø ngaøy ñaàu naêm, nhö chöõ 
nguyeân nhaät. 
 Teát Nguyeân Ñaùn baét ñaàu töø luùc Giao 
thöøa (giöõa giôø Tyù, töùc 12 giôø khuya) böôùc 
sang ngaøy moàng Moät thaùng Gieâng vaø ñeán 
moàng Baûy môùi chaám döùt. Ngaøy nay, cuoäc 
soáng khoâng coøn thö thaû nöõa, thôøi haïn Teát ruùt 
laïi chæ coøn ba ngaøy, heát moàng Ba laø maõn. 
 Giao thöøa laø leã Toáng Cöïu Nghinh Taân, 
coù leä ñoát phaùo ñeå tan aâm khí, tröø taø, xua ñuoåi 
moïi buoàn phieàn vaø ñem laïi söï gioøn giaõ vui 
veû cho naêm môùi. Leã naøy coøn goïi laø cuùng 
Haønh Khieån, thöôøng laäp baøn höông aùn tröôùc 
saân nhaø vôùi ñuû phaåm vaät, nhöng vaãn laø “leã 
quyù hoà thaønh, baát quyù hoà ña”. Tieáp theo laø 
cuùng ñaàu naêm ôû baøn thôø gia tieân, roài ñeán leã 
Xuaát haønh, ñi veà höôùng toát ñeå laáy heân cho 
troïn moät naêm môùi. Ngöôøi ta coøn haùi loäc, töùc 
laø beû moät nhaùnh caây nhoû ñem veà nhaø, tin 
raèng seõ ñem laïi söï thaønh ñaït toát ñeïp quanh 
naêm. Coù nôi, xin loäc baèng caùch laáy neùn 
höông ñoát leã nôi ñeàn, chuøa, ñình, mieáu, ñem 
veà nhaø, vaø tin raèng ñoùm löûa seõ mang laïi vaän 
ñoû cho gia ñình. Ngoaøi ra, coøn coù tuïc Xoâng 

nhaø, choïn moät thaønh vieân nheï vía nhaát trong 
gia ñình, daën hoï rôøi nhaø tröôùc khi tröø tòch, 
ñôïi cuùng Giao thöøa xong môùi trôû veà; hoaëc 
keùn moät ngöôøi haøng xoùm ñeán ñaïp ñaát giuøm 
ñeå laáy heân. 

 

H 1: Mai kieång baøy baùn trong dòp Teát 
Nguyeân Ñaùn.  AÛnh töø Cuongde.org 

 
 Teát Nguyeân Ñaùn coøn laø dòp sum hoïp gia 
ñình vaø thaêm vieáng doøng hoï. Ñoái vôùi ngöôøi 
cheát, treân baøn thôø ñeøn höông khoâng ngôùt ñeå 
ñoùn möøng toå tieân veà thaêm con chaùu.  Ñoái vôùi 
ngöôøi soáng, duø ôû ñaâu cuõng veà ñoaøn tuï vôùi gia 
ñình, vì Teát xa nhaø laø ñieàu baát haïnh. Ñoái vôùi 
baø con xoùm laøng, nhaân ngaøy Teát hoï thaêm 
vieáng vaø chuùc tuïng nhau, vì ñaây laø dòp ñoâng 
ñuû nhaát. Ca dao ñaõ phaân ñònh chöông trình 
thaêm vieáng: 
 Moàng Moät thì ôû nhaø cha, 
 Moàng Hai nhaø meï, moàng Ba nhaø thaày. 

T 
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Vaø sau khi cuùng ñöa oâng baø vaøo chieàu moàng 
Ba, hoaëc saùng moàng Boán thì coi nhö vaõn Teát.  
 Teát Nguyeân Ñaùn, coù leä chöng hoa kieång 
trong nhaø, neáu khoâng thì cuõng saém moät bình 
hoa. ÔÛ Mieàn Nam thöôøng laø hoa mai, Mieàn 
Baéc laø hoa ñaøo. 
 

TEÁT KHAI HAÏ 
 Moàng Baûy thaùng Gieâng laø ngaøy Khai 
Haï. Theo saùch Phöông Soùc Chieâm Thuù thì 8 
ngaøy ñaàu naêm, moãi ngaøy töôïng tröng cho 
moät loaïi: moàng 1 öùng vaøo gaø, moàng 2 laø choù, 
moàng 3 laø heo, moàng 4 laø deâ, moàng 5 laø traâu, 
moàng 6 laø ngöïa, moàng 7 laø ngöôøi, moàng 8 laø 
luùa. Ngaøy naøo naéng raùo, trong saùng thì gioáng 
loaïi thuoäc ngaøy aáy seõ ñöôïc toát ñeïp suoát naêm. 
Vaäy moàng 7 thaùng Gieâng laø Nhaân nhaät, töø aáy 
moïi coâng vieäc haèng ngaøy ñeàu trôû laïi bình 
thöôøng vaø caây neâu [1] troàng trong dòp Teát 
cuõng haï xuoáng, neân coøn goïi laø Teát Khai Haï.  
Theo tuïc leä xöa, khi troàng neâu hay luùc haï 
neâu ñeàu coù cuùng cheø xoâi, ca dao coøn ghi laïi 
Cu keâu ba tieáng cu keâu 
Cho mau tôùi Teát döïng neâu aên cheø 
AÊn cheø trôû laïi aên xoâi, 
Coøn ba ñoøn baùnh teùt ñeå daønh haï neâu. 
 

TEÁT THÖÔÏNG NGUYEÂN 
 Raèm thaùng Gieâng laø ngaøy vía cuûa Ñöùc 
Phaät Toå A-Di-Ñaø (Amitabhaâ) neân Teát 
Thöôïng Nguyeân thöôøng toå chöùc taïi chuøa, 
khoâng rieâng gì thieän nam tín nöõ maø caû daân 
chuùng ñeàu vieáng leã raát ñoâng, ñaõ thaønh tuïc leä 
truyeàn thoáng. Tuïc ngöõ coù caâu:  

Leã Phaät quanh naêm  
Khoâng baèng ngaøy raèm thaùng Gieâng. 

 Ñeâm Raèm thaùng Gieâng coøn goïi laø 
Nguyeân Tieâu, ñeâm ñaàu tieân coù traêng troøn 
cuûa moät naêm. Thôøi tieát vaøo xuaân, caây coû 
xanh töôi, ngaøy trôøi trong, ñeâm traêng saùng, 
thích hôïp cho vieäc du xuaân ngoaïn caûnh: 
“Thaùng Gieâng laø thaùng aên chôi” vaø Nguyeãn 
Du trong Ñoaïn Tröôøng Taân Thanh coù caâu: 

Cöûa haøng buoân baùn cho may, 
Ñeâm ñeâm Haøn Thöïc, ngaøy ngaøy Nguyeân Tieâu. 

 
H 2 : Caây neâu ngaøy Teát,  döïng taïi chuøa, aûnh 

töø Vikipedia. 
  

Ngaøy Raèm thaùng Gieâng coøn laø ngaøy vía 
Thieân Quan, ngöôøi ta laøm leã cuùng sao. Daân 
chuùng tin raèng moïi ngöôøi ñeàu coù moät vò sao 
thuû maïng trong moät naêm, böôùc sang naêm 
môùi, ñoåi vò sao khaùc. Trong chu kyø 9 naêm 
öùng vaøo 9 vò sao goàm: Thaùi Döông, Thaùi 
AÂm, Moäc Ñöùc, Hoûa Ñöùc, Thoå Ñöùc, Kim 
Ñöùc, Thuûy Ñöùc, La Haàu, Keá Ñoâ. Neáu naêm 
truùng phaûi vò sao xaáu  nhö : “Nam sao La 
Haàu, nöõ sao Keá Ñoâ” thì cuùng giaûi tröø. Ñaøn 
oâng gaëp sao La Haàu laø xaáu nhaát, leã cuùng 
quay veà höôùng chaùnh Baéc, coù baøi vò “Thieân 
Cung Thaàn Thuû La Haàu Tinh Quaân” vaø thaép 
9 ngoïn neán. Ñaøn baø, xaáu nhaát laø sao Keá Ñoâ, 
ñaët baøn cuùng quay veà höôùng chaùnh Taây, vieát 
baøi vò “Thieân Vyõ Cung Phaân Keá Ñoâ Tinh 
Quaân” vaø thaép 20 ngoïn neán. 

 Teát Thöôïng Nguyeân, ngoaøi vieäc leã 
Phaät, giaûi sao haïn, nhaø nhaø ñeàu cuùng Gia 
tieân, Thoå coâng vaø Thaàn taøi. 
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TEÁT HAØN THÖÏC 
 Moàng Ba thaùng Ba laø Teát Haøn Thöïc, töùc 
Teát duøng thöùc aên nguoäi laïnh. Ñoù laø tuïc leä ôû 
beân Taøu, do tích Giôùi Töû Thoâi ñôøi Xuaân Thu, 
vaøo naêm 654 tröôùc Taây lòch, taïi nöôùc Taán coù 
loaïn, Coâng töû [2] Truøng Nhó vaø beà toâi troán ra 
nöôùc ngoaøi, nhieàu luùc phaûi aên rau daïi tröø 
côm. Giôùi Töû Thoâi leùn caét thòt ñuøi cuûa mình 
ñeå Truøng Nhó aên cho coù söùc. Khi phuïc quoác, 
Truøng Nhó trôû thaønh Taán Vaên Coâng vaø troïng 
thöôûng nhöõng ngöôøi coù coâng, nhöng voâ tình 
queân baüng Giôùi Töû Thoâi. Sau, vua nhôù laïi, 
cho ngöôøi ñi môøi, thì Giôùi Töû Thoâi ñaõ coõng 
meï vaøo aån trong nuùi Mieân Sôn. Chuùa Coâng 
tìm khoâng ra, sai ngöôøi ñoát nuùi, hy voïng seõ 
gaëp ñöôïc aân nhaân, khoâng ngôø Giôùi Töû Thoâi 
cuøng meï chòu cheát chaùy, khoâng ra. Chuùa raát 
thöông xoùt, cho laäp mieáu thôø vaø caám daân 
haèng naêm vaøo moàng Ba thaùng Ba khoâng 
ñöôïc duøng löûa, ñeå nhôù laïi ngaøy meï con Giôùi 
Töû Thoâi cheát. 

 

 
H 3: Ñeàn Haï ôû Vónh Phuùc, aûnh Nguyeãn 
Huy Tröïc, 1993. Tuïc truyeàn nôi ñaây baø 

AÂu Cô ñeû ra caùi Boïc Traêm Tröùng. 
 
 ÔÛ Vieät Nam, cuõng coù Teát Haøn Thöïc, 
nhöng ñöôïc bieán caûi theo phong hoùa 
nöôùc nhaø. Daân ta aên Teát Haøn Thöïc laø ñeå 
nhôù ñeán taám göông trung nghóa cuûa Giôùi 
Töû Thoâi, nhöng khoâng kieâng löûa, cuõng 
khoâng aên ñoà nguoäi laïnh. Nhaø nhaø naáu 

cheø troâi nöôùc, coøn goïi laø xoâi nöôùc, ñeå 
cuùng gia tieân.  
 Nhöõng vieân xoâi nöôùc baèng boät neáp 
maøu traéng, gioáng nhö nhöõng caùi tröùng, noåi 
trong dung dòch nöôùc ñöôøng. Gôïi nhaéc 
daân toäc ta laø doøng doõi Con Roàng Chaùu 
Tieân, bôûi Laïc Long Quaân laáy con gaùi vua 
Ñeá Lai teân laø AÂu Cô, ñeû ra moät caùi boïc 
coù 100 tröùng, nôû ra 100 con trai. Ca dao 
ñaõ ghi laïi söï tích truyeàn thuyeát naøy: 
   Sau vua Ñeá Lai 
   Gaû cho Coâng chuùa, 
   Daùng nhö phöôïng muùa 
   Ñeïp nhö baøi thô, 
   Teân laø AÂu Cô, 
   Thuoäc doøng TieânThaùnh. 
   Vai keà goái saùnh 
   Ñöôïc maáy naêm troøn, 
   Haï sinh boïc con, 
   Chöùa ñaày traêm tröùng. 
   Muøa xuaân môùi höûng, 
   Thì oâi laï thay! 
   Tröùng Roàng nôû ngay, 
   Traêm trai tuaán tuù.  
  Moät hoâm vua baûo AÂu Cô raèng: “Ta 
laø gioáng Roàng, naøng laø gioáng Tieân, thuûy 
hoûa khaéc nhau, chung hôïp thaät khoù”. 
Beøn chia con, töø bieät nhau, nöûa theo meï 
veà nuùi, nöûa theo cha xuoáng bieån, vaø 
phong cho con tröôûng (khoâng roõ teân huùy) 
laøm vua ñaàu tieân nöôùc Vaên Lang, ñoùng 
ñoâ ôû Phong Chaâu (huyeän Baïch Haïc, phuû 
Tam Ñôùi, traán Sôn Taây, naêm 1899 laäp 
tænh Vónh Yeân, nay saùp nhaäp vôùi Phuùc 
Yeân thaønh Vónh Phuùc), xöng laø Laïc 
Vöông quen goïi laø Huøng Vöông [3], noái 
ngoâi 18 ñôøi [4]. Trong ca dao ñaõ ghi laïi 
cuoäc chia ly ñaày bòn ròn: 

   Moät chieàu trôøi ñoäng, 
   Soùng bieån gaàm gaøo, 
   Röøng caây xoân xao, 
   Caûm ñieàu chia reõ. 
   Laïc Long caën keõ 
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   Noùi vôùi Baø AÂu: 
   Raèng ta ôû laâu 
   Vôùi naøng khoâng ñöôïc. 
   Ta, Roàng thuoäc nöôùc 
   Naøng, Tieân thuoäc non 
   Ñaønh chia traêm con, 
   Moãi ngöôøi moät nöûa. 
   AÂu Cô leä öùa, 
   Yeân laëng ñöa choàng, 
   Cuøng luõ con Roàng, 
   Theo cha xuoáng beå. 
   Ñoaïn roài gaït leä, 
   Ñöa caùc con Baø, 
   Löôùt gioù boân ba, 
   Leân vuøng röøng ruù, 
   Ñeán muøa nöôùc luõ 
   Thì Baø AÂu Cô, 
     Beû laù ñeà thô, 
   Göûi veà bieån roäng [5]. 
 Theo truyeàn thuyeát treân, chuùng ta thuoäc 
doøng doõi Con Roàng Chaùu Tieân, ca dao phaûn 
aùnh nieàm töï haøo daân toäc: 
  Tröùng roàng laïi nôû ra roàng, 
  Liu ñiu laïi nôû ra doøng liu ñiu. 

 
TEÁT THANH MINH 

 Thanh minh laø caùi Teát vaøo ñoä aáy baàu trôøi 
trong treûo vaø saùng suûa. Teát Thanh Minh khoâng 
coù ngaøy nhaát ñònh, tuøy naêm, troài suït trong 
khoaûng töø giöõa thaùng 2 ñeán giöõa thaùng 3 aâm 
lòch vaø luoân luoân naèm trong ngaøy 4 hoaëc 5 
thaùng 4 Döông lòch. Thöû neâu vaøi Teát Thanh 
Minh ôû nhöõng naêm gaàn ñaây, nhaèm vaøo: 
- Ngaøy 30 thaùng 2 naêm Canh Thìn, töùc ngaøy 
4- 4- 2000, sau Xuaân phaân 14 ngaøy. 
- Ngaøy 12 thaùng 3 naêm Taân Tî, töùc ngaøy 5- 
4- 2001, sau Xuaân phaân 16 ngaøy. 
- Ngaøy 23 thaùng 2 naêm Nhaâm Ngoï, töùc ngaøy 
5- 4- 2002, sau Xuaân phaân 15 ngaøy. 
- Moàng 4 thaùng 3 naêm Quyù Muøi, töùc ngaøy 5- 
4- 2003, sau Xuaân phaân  15 ngaøy. 
- Ngaøy 15 thaùng 2 naêm Giaùp Thaân, töùc ngaøy 
4- 4- 2004, sau Xuaân phaân 15 ngaøy. 

- Ngaøy 27 thaùng 2 naêm AÁt Daäu, töùc ngaøy 4- 
4- 2005, sau Xuaân phaân 16 ngaøy. 
- Moàng 8 thaùng 3 naêm Bính Tuaát, töùc ngaøy 
5- 4- 2006, sau Xuaân phaân 15 ngaøy. 
- Ngaøy 18 thaùng 2 naêm Ñinh Hôïi, töùc ngaøy 
5- 4- 2007, sau Xuaân phaân 15 ngaøy. 
- Ngaøy 28 thaùng 2 naêm Maäu Tyù, töùc ngaøy 4- 
4- 2008, sau Xuaân phaân 15 ngaøy. 
- Moàng 9 thaùng 3 naêm Kyû Söûu, töùc ngaøy 4- 
4- 2009, sau Xuaân phaân 15 ngaøy. 
- Ngaøy 21 thaùng 2 naêm Canh Daàn, töùc ngaøy 
5- 4- 2010, sau Xuaân phaân 15 ngaøy. 
- Moàng 3 thaùng 3 naêm Taân Maõo, töùc ngaøy 5- 
4- 2011, sau Xuaân phaân 15 ngaøy.    
- Vaø naêm nhaâm thìn, Teát Thanh Minh seõ vaøo 
ngaøy 14 thaùng 3, töùc ngaøy 4- 4- 2012, sau 
Xuaân phaân 15 ngaøy. 
 Teát Thanh Minh caùch tieát Laäp Xuaân 
(ngaøy 4 thaùng 2 Döông lòch) khoaûng 60 ngaøy. 
Vaø Teát Thanh Minh, rôi vaøo khoaûng töø giöõa 
thaùng Hai (thaùng Meïo) ñeán thaùng Ba (thaùng 
Thìn) AÂm lòch. Thi haøo Nguyeãn Du ñaõ tính 
lòch raát kyõ ñeå vieát veà yù nghóa cuûa leã teát naøy 
qua vaàn thô baát huû: 
Ngaøy xuaân con eùn ñöa thoi, 
Thieàu quang chín chuïc ñaõ ngoaøi saùu möôi. 
Coû non xanh taän chaân trôøi, 

Caønh leâ traéng ñieåm moät vaøi boâng hoa. 
Thanh Minh trong tieát thaùng Ba, 
Leä laø taûo moä, hoäi laø Ñaïp Thanh. 

    (Ñoaïn Tröôøng Taân Thanh)  
 Coù theå noùi Teát Thanh Minh laø ngaøy cuûa 
moà maû. Moïi ngöôøi ñi vieáng moä gia tieân, neáu 
caàn tu boå, nhaân ngaøy aáy khôûi coâng. Neáu 
muoán caûi taùng, hay xaây moä cuõng ñôïi dòp naøy, 
khoûi caàn coi ngaøy toát xaáu. Coù nhieàu nôi duøng 
ngaøy Teát Thanh Minh ñeå taûo moä cho taát caû 
nhöõng naám moà voâ chuû, quen goïi laø maû laïn 
hay maû coâ hoàn. Vieäc laøm naøy do caùc chöùc 
saéc trong laøng ñoân ñoác daân chuùng tham gia. 
Nhôø nghóa cöû ñoù, nhöõng moà maû voâ thöøa 
nhaän, vaãn ñöôïc toàn taïi vôùi thôøi gian. Xong leä 
vieáng moä, moïi ngöôøi veà nhaø cuùng oâng baø. 
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Nôi ñình laøng cuõng toå chöùc leã teá cho taát caû 
nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát maø khoâng coù thaân 
nhaân thöøa töï. 
 

TEÁT ÑOAN NGOÏ 
Moàng Naêm thaùng Naêm goïi laø Teát Ñoan 

Ngoï, hay Truøng Nguõ. Theo nghóa “ñoan” laø 
môû ñaàu, “ngoï” laø giöõa tröa, töùc laø baét ñaàu 
giöõa tröa. Coøn goïi laø Teát Ñoan Döông, nghóa 
laø baét ñaàu luùc khí döông ñang leân. YÙ noùi, Teát 
naøy ñaùnh daáu söï chuyeån muøa, trôøi baét ñaàu 
naéng gaét noùng böùc, beänh thôøi khí cuõng troãi 
daäy hoaønh haønh. Vì vaäy, ngaøy moàng Naêm 
thaùng Naêm coù caùc tuïc leä: 
 - Leã caàu an, cuùng teá taïi ñình mieáu, ñeàn 
chuøa, xin thaàn linh tieâu tröø taät beänh. Moïi nhaø 
cuõng saém leã cuùng Gia tieân, cuùng Thoå coâng, 
caàu xin gia hoä. Ngoaøi caùc leã vaät, moùn cheø 
baùnh canh coå truyeàn, khoâng theå thieáu trong 
ngaøy Teát Ñoan Ngoï. Nhaø khaù giaû, coøn coù 
moùn röôïu neáp cuõng ñöôïc phoå bieán.  
 - Haùi laù laøm thuoác vaøo giôø ngoï töø 11 ñeán 
13 giôø. Daân chuùng luøng suïc caùc bôø buïi haùi 
loäc, ñem veà röûa saïch, phôi trong maùt cho 
khoâ, sao khöû thoå; ñeå daønh saéc nöôùc uoáng 
moãi khi bò nhöùc ñaàu, soå muõi, xaây xaåm, caûm 
cuùm. Tuïc ngöõ coù caâu: “Troán nhö raén moàng 
Naêm” ñeå noùi leân vieäc moïi ngöôøi ñoàng loaït 
tìm haùi laù thuoác, raén reát soáng ôû caùc buïi raäm 
thaáy ñoäng phaûi chaïy troán heát.  
 - Treo chuøm laù ngaûi cöùu tröôùc cöûa nhaø ñeå 
khöû gioù ñoäc vaø tröø taø, phoøng ngöøa ñau oám. 
 - Naáu caùc laù coù muøi thôm nhö saû, chanh, 
ngoø, huùng, baïc haø, khuynh dieäp... laáy nöôùc 
taém tröø ñoäc, giaûi caûm. 
 - Laøm pheùp doïa chaët caây ñeå muøa sau seõ 
cho hoa quaû. 
 Ngoaøi nhöõng taäp tuïc phoøng beänh, coøn coù 
leä seâu, töùc laø trong thôøi gian ñôïi cöôùi gaëp 
phaûi ngaøy Ñoan Ngoï, nhaø trai phaûi saém leã 
vaät ñeán bieáu nhaø gaùi. Trong daân gian coù caâu: 
“Moät naêm seâu teát hai laàn” ñeå nhaéc nhôû ñaïo 
con reå ñoái vôùi nhaïc gia. Vôùi thaày daïy chöõ, 

daïy ngheà, daïy voõ, thaày chöõa beänh, thaày ñòa 
lyù, ngöôøi ban ôn cuõng nhaân Teát Ñoan Ngoï 
ñem bieáu leã vaät ñeå toû loøng taï ôn. 
 Trong ca dao cuõng nhaéc nhôû ñeán leã teát naøy: 
 Thaùng Tö ñong ñaäu naáu cheø, 
 AÊn Teát Ñoan Ngoï trôû veà Thaùng Naêm. 
 

TEÁT TRUNG NGUYEÂN 
 Raèm thaùng Baûy laø Teát Trung Nguyeân, 
coøn goïi leã Vu Lan, phieân aâm töø tieáng Phaïn, 
ñoïc thaønh OÂ- lam- baø- naõ (Ullambana), 
nghóa laø cöùu naïn treo ngöôïc. Do söï tích ngaøi 
Muïc Lieân (Maudgalyaâyana), moät trong Thaäp 
ñaïi Ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca, vaø laø 
ngöôøi con noåi tieáng chí hieáu, ñaõ ñem loøng 
thaønh cöùu meï bò maéc ñoïa ôû ñòa nguïc. 
 Vu Lan laø ngaøy “xaù toäi vong nhaân” nhöõng 
vong hoàn ôû ñòa nguïc ñeàu ñöôïc thaû ra, vì theá 
caùc chuøa laøm chay chaån teá vaø caàu kinh Vu 
Lan. Coøn caùc nhaø cuõng saém coã baøn chay cuùng 
gia tieân vaø ñoát giaáy tieàn vaøng baïc cuøng ñoà 
maõ. ÔÛ laøng xaõ coù leä cuùng chaùo cho coâ hoàn taïi 
ñình, mieáu; caùc tö gia cuõng theo leä aáy. 
 Trong ca dao, cuõng noùi ñeán yù nghóa cuûa 
leã teát naøy: 
 Thaùng Saùu buoân nhaõn baùn traêm, 
 Thaùng Baûy hoâm Raèm, xaù toäi vong nhaân. 
 

TEÁT TRUNG THU 
 Teát giöõa muøa thu vaøo Raèm thaùng Taùm 
neân goïi laø Teát Trung Thu, coøn goïi Teát Nhi 
ñoàng, vì ngöôøi ta laøm nhieàu ñoà chôi vaø loàng 
ñeøn ñuû kieåu daùng ñeå baùn cho treû em. Vaøo ñoä 
naøy thôøi tieát ñaõ dòu bôùt, nhöng chöa vaøo muøa 
möa. Traêng raèm thaùng Taùm thöôøng trong saùng 
vaø ñeïp hôn caùc thaùng khaùc. Daân chuùng höôûng 
Teát Trung Thu qua truyeàn thoáng sau ñaây: 
 Tuïc röôùc ñeøn cuûa treû em, moãi ñöùa xaùch moät 
loàng ñeøn trong coù thaép neán hay daàu, keát haøng 
moät thaønh ñoaøn daøi, vöøa ñi vöøa haùt raát vui. 
  Teát Trung Thu röôùc ñeøn ñi chôi 
  Em röôùc ñeøn ñi khaép phoá phöôøng 
  Loøng vui söôùng vôùi ñeøn trong tay 
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  Em muùa ca trong aùnh traêng raèm 
  Ñeøn oâng sao vôùi ñeøn caù cheùp 
  Ñeøn thieân nga vôùi ñeøn böôm böôùm 
  Em röôùc ñeøn naøy ñeán cung traêng 
  Ñeøn xanh lô vôùi ñeøn tim tím 
  Ñeøn xanh lam vôùi ñeøn traêng traéng 
  Trong aùnh ñeøn röïc rôõ muoân maøu. 
   (Baøi haùt Röôùc Ñeøn Thaùng Taùm) 
 

 
H 4: Teát Trung Thu, baøy baùn caùc loaïi ñeøn 

loàng.  AÛnh töø Vikipedia 
 - Tuïc thöôûng traêng, ngöôøi ta traûi chieáu 
giöõa saân, baøy maâm coã, ngoài uoáng röôïu ngaém 
traêng, hoaëc aên baùnh Trung Thu uoáng nöôùc 
traø, cuoäc vui ñaøm ñaïo ñeán khyua môùi döùt, 
neân coøn goïi laø Teát Troâng Traêng. Nhöõng nôi 
daân cö ñoâng ñuùc, caùc ñoaøn muùa laân, muùa 
roàng ñi quanh phoá xaù, treøo leøo laáy thöôûng.  
 - Coù nhieàu nôi toå chöùc thi laøm coã vaø 
baùnh Trung Thu, hoaëc thi loàng ñeøn ñeïp. Coù 
nôi baøy cuoäc haùt troáng quaân mang tính daân 
gian, ñoâi beân nam nöõ haùt ñoái ñaùp raát vui. 
Nhieàu khi gaëp nhöõng caâu ñoá bí hieåm gay go, 
caàn phaûi nhôø thaày ñeà thoâng chöõ nghóa vaø taøi 
öùng ñoái môùi giaûi quyeát ñöôïc. Coù nhöõng caâu 
haùt thoâng thöôøng nhö: 
 Troáng quaân, troáng quyùt, troáng coøi, 
 Ta chaúng laáy noù, noù ñoøi laáy ta, 

  Thình thuøng thình. 
 Troáng quaân anh ñaùnh nhòp ba, 
 Luùc vaøo nhòp baûy, luùc ra nhòp möôøi,  
   Thình thuøng thình... 

TEÁT TRUØNG CÖÛU 

 Moàng Chín thaùng Chín laø Teát Truøng 
Cöûu, coøn goïi laø Teát Truøng Döông. Theo 
Phan Keá Bính [6], nguoàn goác teát naøy töø beân 
Taøu, oâng vieát: “Nguyeân töø ñôøi nhaø Haùn, coù 
ngöôøi Hoaøn Caûnh theo hoïc ngöôøi Phí Traøng 
Phoøng. Traøng Phoøng moät böõa baûo Hoaøn 
Caûnh raèng: moàng 9 thaùng 9 nhaø anh coù naïn 
to, neân cho ngöôøi nhaø moãi ngöôøi may moät 
caùi tuùi luïa, ñöïng hoa thuø du, buoäc treân caùnh 
tay, roài leân choã cao maø uoáng röôïu cuùc, thì 
tieâu ñöôïc naïn aáy. Hoaøn Chænh nghe lôøi thaày, 
quaû nhieân böõa ñoù ngöôøi khoâng vieäc gì, maø 
gaø choù ôû nhaø thì cheát caû”. Do tích aáy, cöù ñeán 
ngaøy Truøng Cöûu, ngöôøi Taøu ruû nhau leân nuùi 
haùi hoa thuø du ñem veà thôø taïi nhaø, vaø tin 
raèng seõ tröø ñöôïc tai hoïa baát ngôø. 
 ÔÛ Vieät Nam, tröôùc kia, caùc thi vaên só 
cuõng coù leä aên Teát Truøng Cöûu, nhöng vôùi yù 
nghóa khaùc. Ngaøy aáy, hoï ruû nhau leân nuùi 
nhöng khoâng haùi hoa nhö Taøu, maø ñeå thöôûng 
ngoaïn, roài cuøng nhau uoáng röôïu, ngaâm thô, 
töùc caûnh, xöôùng hoïa. 
 

TEÁT TRUØNG THAÄP 

 Moàng Möôøi thaùng Möôøi coù Teát Truøng 
Thaäp. Theo saùch coå cuûa Ñoâng Y, trong moät 
naêm, ñeán ngaøy 10 thaùng 10, döôïc tính cuûa 
caùc caây thuoác leân cao nhaát vì thôøi ñieåm ñoù 
môùi keát ñöôïc saéc töù thôøi (Xuaân, Haï, Thu, 
Ñoâng) vaø tích tuï ñaày ñuû khí aâm döông, neân 
duøng chöõa beänh coâng hieäu nhaát. Coù theå noùi 
ngaøy Truøng Thaäp laø caùi Teát cuûa giôùi Ñoâng 
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Y. Hoï cuùng leã vaø saém Teát linh ñình, neân coøn 
goïi laø Teát Thaày Thuoác. 
 Ngoaøi daân gian cuõng aên Teát, nhöng vôùi yù 
nghóa khaùc, quen goïi Teát Côm Môùi, coù teân 
chöõ Thöôøng Taân, nghóa laø neám cuûa môùi vaät 
ñaàu muøa. Vì vaäy, hoï duøng nhöõng saûn vaät thu 
hoaïch ôû ñaàu muøa ñeå cuùng taï thaàn linh, leã gia 
tieân vaø laøm quaø bieáu cho baäc treân hay ngöôøi 
ñaõ thi aân cho mình; neân coù theå noùi, ngaøy 
Truøng Thaäp laø Teát Taï Ôn cuûa Vieät Nam.  
 Nhieàu nôi laïi toå chöùc Teát naøy vaøo ngaøy 
Raèm thaùng Möôøi, neân goïi laø Teát Haï Nguyeân 
ñeå ñoái vôùi Teát Thöôïng Nguyeân nhaèm ngaøy 
Raèm thaùng Gieâng. 
 Rieâng daân chuùng vuøng Thanh Trì, tænh 
Haø Ñoâng (nay laø huyeän ngoaïi thaønh Haø Noäi) 
aên Teát Côm Môùi vaøo ngaøy 21 thaùng Möôøi, 
luùc ñoù vöøa xong muøa gaët. Tuïc leã seâu trong 
dòp Teát Côm Môøi thöôøng coù caùc saûn vaät nhö: 
gaïo ñaàu muøa, chim ngoùi [7] vaø traùi hoàng.  
 

TEÁT TAÙO QUAÂN 

 Hai möôi ba thaùng Chaïp laø Teát OÂng 
Taùo. Theo truyeàn thuyeát, ngaøy xöa coù hai vôï 
choàng thöông yeâu nhau, nhöng vì ngheøo quaù 
neân ñaønh chia tay, ñeå ngöôøi vôï laáy choàng 
khaùc, soáng sung tuùc hôn. Moät hoâm, nhaø giaøu 
noï laøm leã cuùng ñoát vaøng maõ ôû ngoaøi saân, coù 
ngöôøi aên maøy vaøo xin, ngöôøi vôï nhaän ra 
choàng cuõ, beøn cho nhieàu gaïo thoùc tieàn baïc. 
Ngöôøi choàng sinh nghi vaën hoûi, ngöôøi vôï öùc 
quaù ñaâm ñaàu vaøo beáp maø cheát. Thöông tình 
vôï cuõ, ngöôøi aên xin nhaûy vaøo beáp löûa cheát 
theo. Ngöôøi choàng thaáy theá, hoái haän, cuõng 
lao vaøo beáp cheát noát. Ngoïc Hoaøng thöông 
caûm tình nghóa cuûa ba ngöôøi, neân phong cho 
hoï laøm vua beáp, ca dao coù caâu: 

 Theá gian moät vôï moät choàng, 
 Chaúng nhö vua beáp hai OÂng moät Baø. 
 Trong Laõo Giaùo coù noùi: ngaøy 23 thaùng 
Chaïp haèng naêm, Taùo Quaân leân trôøi, taâu vôùi 
Ngoïc Hoaøng vieäc laøm thieän aùc cuûa theá gian 
suoát moät naêm qua. Vì vaäy, ta coù tuïc cuùng 
tieãn ñöa Taùo quaân chaàu Trôøi vaøo giôø Daäu (töø 
5 giôø chieàu ñeán 7 giôø toái). Leã cuùng, ngoaøi 
thöùc aên coøn coù cheø xoâi, hoa quaû, rim möùt, 
baùnh teùt. Vaø trong leã cuùng, phaûi coù boä ñoà cho 
OÂng Taùo baèng giaáy, goàm: 3 muõ, 3 aùo, sôù taâu 
Ngoïc Hoaøng vaø hình veõ con caù cheùp ñeå côõi 
leân trôøi. Ñeán ngaøy 30 thaùng Chaïp (ngaøy 29, 
neáu thaùng thieáu) cuõng vaøo giôø Daäu, laïi cuùng 
leã röôùc OÂng Taùo trôû veà traàn gian, tieáp tuïc 
phaän söï vua beáp. Laàn naøy, cuõng coù boä aùo muõ 
cho ba vò, cuùng xong ñem ñoát. Trong vaên 
chöông, caùc giai phaåm Xuaân hay caùc taïp chí 
soá phaùt haønh vaøo dòp Nguyeân Ñaùn, thöôøng 
coù baøi sôù Taùo Quaân. 
 Toùm laïi, nöôùc ta coù nhieàu leã Teát, haàu 
heát coù ngaøy nhaát ñònh, ngoaïi tröø Teát Thanh 
Minh. Coøn Teát Truøng Thaäp, tuy ñöôïc aán ñònh 
ngaøy, nhöng khoâng thoáng nhaát treân toaøn 
quoác. Duø cho một số leã Teát du nhaäp töø Trung 
Hoa, nhöng ta khoâng bao giôø raäp khuoân, maø 
ñaõ bieán ñoåi haún cho phuø hôïp vôùi daân toäc tính 
vaø phong hoùa Vieät Nam.  
 Coù ngöôøi cho raèng, ngaøy xöa, leã Teát cuûa 
ta quaù nhieàu, choaùn heát thì giôø laøm vieäc 
(Thaùng Gieâng aên Teát ôû nhaø), laïi toå chöùc aên 
uoáng linh ñình (Coù ñoùi cuõng ngaøy Teát, coù heát 
cuõng ngaøy muøa) laøm hao huït kinh teá gia ñình. 
Xeùt cho cuøng, daân nöôùc ta soáng veà ngheà 
noâng, laïi khoâng coù leä nghæ vaøo cuoái tuaàn nhö 
caùc nöôùc Taây phöông, laøm vieäc cöïc nhoïc, aên 
uoáng ñaïm baïc. Caàn coù nhöõng ngaøy leã Teát ñeå 
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nghæ ngôi, giaûi trí, vaø saém coã baøn tröôùc laø ñeå 
cuùng gia tieân, taï ôn thaàn thaùnh, sau laø coù dòp 
sum hoïp baø con aên uoáng boài boå söùc khoûe, buø 
laïi nhöõng ngaøy muøa laøm luïng vaát vaû. Hôn 
nöõa, nhöõng leã Teát lôùn ñeàu rôi vaøo dòp caøy 
caáy xong, hoaëc muøa gaët ñaõ chaám döùt, khoâng 
caûn trôû vieäc saûn xuaát. Ngaøy nay, Teát Nguyeân 
Ñaùn vaø Trung Thu ñöôïc coi laø lôùn nhaát trong 
moät naêm, khoâng khí Teát keùo daøi trong nhieàu 
ngaøy. Keá ñeán, Teát Thöôïng Nguyeân vaø Trung 
Nguyeân ñöôïc toå chöùc trong caùc ñeàn chuøa vôùi 
ñoâng ngöôøi tham döï. Thöù nöõa laø Teát Thanh 
Minh, Ñoan Ngoï, Taùo Quaân, Haï Nguyeân 
moät soá ngöôøi coøn nhôù ñeán. Caùc Teát khaùc nhö 
Khai Haï vôùi tuïc döïng neâu, Haøn Thöïc naáu 
cheø xoâi nöôùc, vaø nhaát laø Truøng Cöûu leân nuùi 
uoáng röôïu ngaâm thô haàu nhö khoâng coøn nöõa. 

San Jose, 11- 11- 2011 
ÑAØO ÑÖÙC CHÖÔNG 

 GHI CHUÙ 

 [1] Caây neâu, Teát Nguyeân Ñaùn ôû giöõa saân 
tröôùc nhaø coù troàng neâu, laø moät caây tre thaúng, 
traûy nhaùnh, coøn chöøa phaàn laù ôû gaàn ñoït, döôùi 
choøm laù coù treo laù côø ñuoâi nheo daøi, caùi 
khaùnh vaø moät gioû moàm ñöïng baùnh möùt, ñoâi 
khi coøn coù laù phöôùn. Döôùi goác caây neâu, raéc 
voâi traéng hình cung teân ñeå tröø ma quyû. 
 [2] Con trai tröôûng cuûa vua nöôùc chö haàu 
goïi laø Theá töû, caùc con trai keá (thöù nam) ñeàu 
goïi laø Coâng töû. Con thöù maø ñöôïc vua cha 
choïn noái ngoâi, cuõng goïi laø Theá töû. 
 [3] Theo ÖÙng Hoøe Nguyeãn Vaên Toá phaûi 
cheùp laø Laïc Vöông môùi ñuùng; Ñaïi Vieät Söû Kyù 
Toaøn Thö cuõng cheùp : “Laïc töôùng haäu ngoa 
vi Huøng töôùng” nghóa laø Laïc töôùng sau laàm 
laøm Huøng töôùng (Vieät Söû Taân Bieân, quyeån 1, 
trang 75- 76). 

 [4] Theo Traàn Troïng Kim, Vieät Nam Söû 
Löôïc, trang 25: Hoï Hoàng Baøng laøm vua nöôùc 
Vaên Lang truyeàn ngoâi ñöôïc 18 ñôøi, neáu keå töø 
Kinh Döông Vöông ñeán vò Huøng Vöông cuoái 
cuøng, caû thaûy laø 20 oâng vua. Nhöng theo 
Trònh Vaân Thanh, Thaønh Ngöõ Ñieån Tích 
Danh Nhaân Töø Ñieån (Gia Ñònh, Taùc giaû xuaát 
baûn, 1966), quyeån 1, trang 534: Neáu keå 
Huøng Vöông Ñeä Nhaát huùy laø Loäc Tuïc, hieäu 
Kinh Döông Vöông vaø Huøng Vöông Ñeä Nhò 
huùy laø Huøng Hieàn, töôùc Laïc Long Quaân, 
hieäu Suøng Laõm thì môùi ñuû 18 vò vua Huøng. 
 [5] Kim Vuõ söu taàm vaø dòch; Vieät Nam 
Nhöõng AÙng Thô Tuyeät Taùc, song ngöõ Vieät Anh 
(Khoâng ñeà nôi, taùc giaû xuaát baûn, 2003); phaàn 
moät: Truyeàn Thoáng Thô Daân Gian, trang 14 
vaø 16. Trích ñoaïn ca dao töø caâu “Ngaøy xöa 
xöa laém” ñeán caâu “Göûi veà bieån roäng...” 
 [6] Phan Keá Bính; Vieät Nam Phong Tuïc 
(Saøi goøn, Phong traøo Vaên Hoùa xuaát baûn, 
1970); trang 46. 
 [7] Chim ngoùi laø gioáng chim cuøng hoï vôùi 
boà caâu nhöng nhoû hôn, loâng maøu naâu nhaït, 
soáng thaønh ñaøn, aên haït luùa. 
 
 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 

 PHAN KEÁ BÍNH; Vieät Nam Phong Tuïc; 
Saøi goøn, Phong Traøo Vaên Hoùa xuaát baûn, 1970. 
 THANH LAN vaø VUÕ NGOÏC THAØNH; 
Nhaân Vaät Ñoâng Chaâu; Saøi Goøn, Trung Taâm 
Hoïc Lieäu xuaát baûn, 1968. 
 TOAN AÙNH; Neáp Cuõ, Tín Ngöôõng Vieät 
Nam, Quyeån haï; Saøi Goøn, nxb TH/HCM, 1992. 
 TRAÀN ÑOÄ chuû bieân; Vaên Hoùa Vieät Nam; 
Haø Noäi, Ban Vaên Hoùa Vaên Ngheä Trung 
Öông xuaát baûn, 1989. 



  

 

 

 

 
 

Hoa Xuaân 
Hoa lan, hoa cuùc, hoa ñaøo 

Coû Thôm xin gôûi lôøi chaøo thaém töôi 
Sang xuaân ñaát khaùch queâ ngöôøi 

Haïnh phuùc treân moãi nuï cöôøi Coû Thôm 

Phan Khaâm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoa lan:  PHAÏM VĂN TUAÁN 
Hoa cuùc:  SONG HAØ 

Hoa anh ñaøo:  NGUYEÃN QUOÁC KHAÛI 
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AÅN DUÏ TRONG VAÊN CHÖÔNG 

 

HOÀ TRÖÔØNG AN 
 
 Theo thứ tự trong bài viết, chúng ta bắt gặp:       
        Jeanne de Leprince de Beaumont * 
Alphonse Daudet * Akira Kurosawa * 
Oscar Wilde * Thủ khoa Nguyễn Hữu 
Huân * Phan Văn Trị * Phạm Duy * Tô 
Thùy Yên * Phạm Thiên Thư * Phạm Duy 
* Võ Phiến * Nguyễn Thị Hoàng * Thân 
Thị Ngọc Quế * Vi Khuê * Trương Anh 
Thụy * Nguyễn Thị Thanh Bình * Đặng 
Thị Quế Phượng. 

      
      HÒi 7 tu°i, tôi ÇÜ®c nghe ngÜ©i thím 
dâu tôi k‹ chuyŒn Giai Nhân và Ác Qu› 
(tên nguyên gÓc b¢ng ti‰ng Pháp là La 
Belle et La Bête) cûa N» Bá tÜ§c Jeanne  de 
Leprince de Beaumont. ChuyŒn k‹ m¶t 
hoàng tº bÎ m¶t mø phù thûy trù ‰m trª 
thành con ác qu› (quái vÆt Çúng hÖn v§i 
mình ngÜ©i m¥t thú). Bà ta d¥n chàng r¢ng 
sau này n‰u có cô gái nào yêu chàng v§i 
tÃm lòng chân thành thì chàng së xinh ÇËp 
trª låi. Quä vÆy vŠ sau, có m¶t cô gái ÇËp 
ngÜ©i lÅn ÇËp n‰t, sau m¶t th©i gian sÓng 
chung v§i chàng, tìm ª chàng m¶t tâm hÒn 
cao thÜ®ng nên yêu chàng tha thi‰t và b¢ng 
lòng k‰t hôn v§i chàng. TÙc thì chàng hiŒn 
nguyên hình trª låi m¶t hoàng tº  tuấn tú. 
      CÓt truyŒn ÇÜ®c thi sï kiêm ÇiŒn änh gia 
Jean Cocteau th¿c hiŒn thành phim La 
Belle et la Bête  ÇÜa hai diÍn viên ÇiŒn änh 
Pháp là Jean Marais và Josette Day lên 
tuyŒt ÇÌnh vinh quang. 

      Sau này, khi chung sÓng v§i ngÜ©i bån 
lòng, tôi ÇÜ®c ÇÜÖng s¿ giäi thích cái Än dø 
trong cÓt truyŒn: R¢ng khi ta yêu ngÜ©i  
nào thì ÇÜÖng s¿ dù xÃu cÛng hóa ra ÇËp. 
ñó là m¶t khía cånh tâm lš cûa con ngÜ©i. 
       RÒi t§i tu°i 13 tu°i, tôi tình c© Ç†c 
truyŒn ng¡n  La Légende de l’Homme à la 
Cervelle d’Or  (TruyŠn Kÿ VŠ NgÜ©i Có 
Chi‰c S† Vàng). ñây là m¶t truyŒn ng¡n 
trong quy‹n tÆp truyŒn Lettres de Mon 
Moulin  (Nh»ng Lá ThÜ Vi‰t TØ Nhà CÓi 
Máy Xay Lúa) cûa væn hào Alphonse 
Daudet. ñây là s¿ tích m¶t ngÜ©i có chi‰c 
s† vàng. Vàng trong s† tåo m¶t kho tàng 
phong phú cho y ta. Y ta b§i vàng ra Ç‹ æn 
tiêu phung phí cho t§i ngày vàng gÀn cån. 
Anh ta g¥p m¶t cô gái mÛm mïm dÍ 
thÜÖng, nhÜng lòng då cån c®t, thích tiêu 
xài theo hÙng bÓc ÇÒng. RÒi cô ta ch‰t Çi. 
Anh ta lÃy m¶t sÓ vàng còn låi trong s† Ç‹ 
làm lÍ ma chay cho v® thÆt linh Çình. Sau 
Çó, vào m¶t bu°i tÓi, khi phÓ xá lên Çèn, 
anh ta ÇÙng trÜ§c tû kính m¶t hiŒu tiŒm, 
ch®t thÃy Çôi giày b¢ng xa-tanh xanh viŠn 
lông thiên nga rÃt ÇËp. Vì quên r¢ng v® 
mình Çã ch‰t, anh vào tiŒm mua giày vŠ 
t¥ng v®. NgÜ©i n» thÜÖng gia ÇÙng phía sau 
tiŒm ch®t nghe ti‰ng la, chåy ra thì thÃy y ta 
tay cÀm Çôi giày, tay cÀm nhúm vàng vÃy 
máu, ÇÙng nhìn bà ta v§i vÈ m¥t Çau Ç§n. 
      Trong m¶t cu¶c phÕng vÃn các nhà væn 
nhà báo do tåp san Bách Khoa t° chÙc (tôi 
quên mÃt vào næm nào, hình nhÜ næm 1979 
thì phäi). Về chuyện văn chương, nhåc h†c 
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giä TrÀn væn Khê cho bi‰t mình thích 
truyŒn ng¡n  La Légende de l’Homme à la 
Cervelle d’Or "  nhÃt. Theo ông, ngÜ©i có 
s† vàng là nhà nghŒ sï. ChÃt vàng trong 
xÜÖng tûy óc não cûa ÇÜÖng s¿ là cäm hÙng 
cûa nghŒ thuÆt Ç‹ y ta  dâng hi‰n cho cu¶c 
Ç©i và tåo cái ÇËp cho nghŒ thuÆt. 
     ñây cÛng là truyŒn quái dÎ mà các h†c 
sinh ban Thành Chung trong Çó có tôi mê 
nhÃt. NhÜng có lë b†n nhóc chúng tôi 
ch£ng có ÇÙa nào bi‰t cái Än dø trong 
truyŒn mà chÌ thích thú nh»ng tình ti‰t quái 
dÎ và éo le cûa tác phÄm mà thôi. 

* 
*   * 

      Vào næm 1951, tôi chÜa h†c h‰t ban 
Thành Chung, thì trên các nhÆt báo ª Sài 
Gòn loan tin cuÓn phim cûa NhÆt Bän t¿a là 
Rhashomon  (Lã Sinh Môn) cûa diŒn änh gia 
Akira Kurosawa Çoåt giäi thÜªng Lion d’Or 
trong ñåi H¶i ñiŒn Ảnh tåi Venise.  ñây là 
cÓt truyŒn d¿a theo truyŒn ng¡n cùng t¿a cûa 
væn hào NhÆt Bän Ryunosuke Akutagawa 
(1892 - 1927) . ñây là vinh d¿ chung cho 
nghŒ sï các nÜ§c Á Châu, sau cái vinh d¿ 
cûa thi hào ƒn ñ¶ Rabindranath Tagore Çoåt 
giäi Nobel væn chÜÖng qua cä nghìn bài thÖ 
trong Çó có thi tÆp Les Offrandes Lyriques  
(Hi‰n LÍ Mùa Thơ Mộng).  
      Chính nh© phim Lã Sinh Môn, ÇiŒn änh 
NhÆt Bän ÇÜ®c gi§i khán giä trí thức Tây 
PhuÖng chú š, và Çôi tài tº hàng ÇÀu là 
Toshiro Mifune và Kyo Machiko trª thành 
diÍn viên tên tu°i quÓc t‰. CÓt truyŒn nhÜ 
sau: Chàng võ sï d¡t v® xuyên qua cánh 
rØng và bÎ ám sát. Nhà chÙc trách ÇiŠu tra 
thì bi‰t ÇÜ®c ngÜ©i v® bÎ tÜ§ng cÜ§p cÜ«ng 

hi‰p. NhÜng cái ch‰t cûa chàng võ sï thì m© 
ám. NgÜ©i v® khai ræng vì thÃy v® bÎ cÜ«ng 
hi‰p mà mình bÃt l¿c không bäo vŒ Çu®c 
nàng  nên chàng võ sï t¿ tº. Còn tÜ§ng cÜ§p 
thì khai r¢ng sau khi nàng bÎ cÜ«ng hi‰p trª 
nên khinh chÒng nên nàng bäo h¡n gi‰t 
chÒng nàng. Nh»ng nhân chÙng khác trong 
ngôi c° mi‰u, m‡i ngÜ©i khai khác nhau, dù 
m‡i l©i khai cûa tØng ngÜ©i (luôn cä l©i 
khai cûa ngÜ©i v®, cûa tÜ§ng cÜ§p, cûa linh 
hÒn ngÜ©i chÒng vŠ nhÆp xác con ÇÒng), tÃt 
cä  ÇŠu có nhiŠu Çi‹m chung, ngoài nh»ng 
Çi‹m dÎ biŒt then chÓt.  
      VÆy Çâu là s¿ thÆt? VÆy cÓt truyŒn phim 
muÓn nói ÇiŠu gì? MuÓn th¡p sáng cái Än 
dø gì? Có phäi ngÜ©i trÀn m¡t thÎt chúng ta  
v§i nhøc nhãn bÎ gi§i hån nên khi ÇÙng tåi 
m¶t vÎ trí nhÕ hËp trong không gian, chÌ 
thÃy m¶t phÀn nhÕ, m¶t khía cånh cûa s¿ 
th¿c. ChÌ có PhÆt là ÇÃng Chánh ñ£ng 
Chánh giác v§i PhÆt nhãn mÀu nhiŒm m§i 
thÃy ÇÜ®c toàn vËn s¿ th¿c trong vÛ trø, tØ 
cái vï Çåi vô biên, Ç‰n cái c¿c vi, thÃy thông 
suÓt luôn tØ trong ra ngoài, thÃy Çû m†i góc 
cånh phÖi bày m¶t lÜ®t. Trong vÛ trø này, 
con ngÜ©i giÓng nhÜ nh»ng ngÜ©i mù xem 
con voi. NgÜ©i s© ÇÜ®c vòi voi cho r¢ng voi 
giÓng nhÜ con Çïa kh°ng lÒ. Ngu©i s© ÇÜ®c 
tai voi Ç° hô là voi giÓng nhÜ cái quåt. 
NgÜ©i s© ÇÜ®c m¶t chân voi nói r¢ng voi 
giÓng nhÜ cây c¶t. NgÜ©i s© ÇÜ®c Çuôi voi 
quä quy‰t voi giÓng cái phÃt trÀn. NhÜng 
thÆt ra, con voi gÒm cà ÇÀu, thân th‹, chân, 
vòi, tai Çuôi.  ThÃy ÇÜ®c tÃt cä  nh»ng cái 
Çó cùng m¶t lúc thì m§i là thÃy con voi 
Çích th¿c. 

                                                                                                                                                COÛ THÔM  32



       CuÓn phim Rashomon  g®i š cho ÇiŒn 
änh gia George Cukor th¿c hiŒn phim The 
Girls  v§i Gene Kelly , Mitzi Gaynor, Kay 
Kendall, Taina Eig (1957), giúp cho ÇiŒn 
änh gia Martin Ritt th¿c hiŒn phim 
L’Outrage  v§i Paul Newman, Laurence 
Harvey và Claire Bloom (1965).  
      Vào næm 1982, tôi r©i bÕ Paris, Çinh cÜ 
luôn ª Troyes, sÓng chung  dÜ§i m¶t mái 
nhà v§i ngÜ©i bån lòng. Trên giá sách cûa 
ÇÜÖng s¿ có bày quy‹n A Picture of  Dorian 
Gray  ( e Portrait de Dorian Gray/  BÙc 
Chân Dung Cûa Chàng Dorian Gray) mà 
tác giä là Oscar Wilde, do Edmond Jaloux 
và Félix Frapereau dÎch tØ nguyên bän ti‰ng 
Anh (næm 1954).  Oscar Wilde ! M¶t tên 
tu°i l§n trong væn h†c sº nÜ§c Anh vào 
thÆp niên 10 cûa Th‰ K› 20, tÙc là vào th©i 
ñŒ nhÎ ñ‰ QuÓc bên Pháp. Chính quy‹n A 
Picture Of Dorian Gray cùng vª kÎch Lady 
Windermere’s Fan  (L’Évetail de Lady 
Windermere/ Chi‰c Quåt cûa Phu Nhân 
Widermere) và vª kÎch Salomé (dành cho 
n» hoàng kÎch nghŒ Pháp là Sarah 
Bernarhdt chû diÍn) Çã ÇÜa ông lên tuyŒt 
ÇÌnh vinh quang cûa væn gi§i kh¡p hoàn vÛ.  
       CÓt truyŒn nhÜ sau: Tåi xÜªng vë cûa 
h†a sï Basil Hallward, Huân tÜ§c Henry 
ng¡m bÙc chân dung do h†a sï vØa hoàn 
thành. ñây là m¶t bÙc tranh toàn bích. 
Huân tÜ§c g¥p luôn ngÜòi mÅu cûa bÙc 
chân dung kia. ñó là chàng quš t¶c ÇËp trai 
tên Dorian Gray, m¶t kÈ nhåy cäm, có nghŒ 
sï tính, thích s¿ hoàn häo, rÃt ngÜ«ng m¶ 
nhân sinh quan cûa Huân tÜ§c Henry. Tình 
nÜÖng cûa Dorian Gray là Sybil Vane là 
m¶t n» kÎch sï lØng danh. NhÜng hôm n†, 

vì chÌ nghï tói ngÜ©i tình lang tuÃn mÏ cûa 
mình trong lúc Çóng tuÒng nên nàng diÍn 
xuÃt døng vŠ. Dorian Gray trách móc nàng 
và Çoån tuyŒt v§i nàng. Sybyl Vane Çau 
kh° và tuyŒt v†ng nên t¿ tº. Lå lùng thay, 
nh»ng lát sÖn trên bÙc chân dung cûa chàng 
co rúm låi, bi‰n khuôn m¥t trong tranh cûa 
chàng xÃu xí g§m ghi‰c! Dorian Gray Çau 
Ç§n hå sát luôn h†a sï Basil Hallward. 
Nh»ng lát sÖn trên bÙc tranh càng co rúm 
thêm. GÜÖng m¥t trong tranh Çã xÃu xí låi 
càng d» t®n hÖn, nhÜ khuôn m¥t yêu tinh. 
     Th©i gian trôi qua. Dù tu°i tác Çã cao, 
nhÜng Dorian Gray vÅn gi» vÈ tÜÖi trÈ. 
Hình änh chàng trong tranh mang h‰t 
nh»ng dÃu v‰t già nua thay th‰ cho chàng. 
      NhÜng rÒi  khi cänh sát tìm ra thû phåm 
hå sát h†a sï Basil Hallward là Dorian 
Gray. H† bao vây nhà chàng. Chàng t¿ tº. 
Khuôn m¥t chàng b‡ng Ç°i ra xÃu xí già 
nua trong khi Çó, khuôn m¥t chàng trong 
tranh lÃy låi cái mÏ mao trÈ trung nhÜ khi 
bÙc tranh vØa m§i hoàn thành xong. 
     VÆy thì bÙc chân dung cûa chàng Dorian 
Gray tÜ®ng trÜng cho cái gì? Tác phÄm A 
Picture of Dorian Gray có cái Än dø gì? Xin 
thÜa: Chân dung trong bÙc tranh là hình 
änh, là cái bóng phän chi‰u cûa nhân vÆt 
Dorian Gray.  Còn cái nhân diŒn và vóc 
dáng xinh ÇËp trÈ trung ª trong cuộc sÓng 
cûa chàng dÜ§i c¥p m¡t th‰ nhân là m¶t con 
ngÜ©i khä ái. NhÜng cái nhân diŒn và vóc 
dáng Ãy có phäi là con ngÜ©i Çích th¿c cûa 
chàng Çâu. Nó chû Ç¶ng, gây ra ác nhân ác 
nghiŒp; tâm hÒn phong ba và ngåo mån cûa 
chàng ÇÜa ÇÄy chàng nhúng tay vào nh»ng 
t¶i ác mà không ai bi‰t. Cho nên chính cái 
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hình änh trong tranh m§i  phän änh nguyên 
vËn con ngÜ©i thÆt cûa chàng. Chàng nhìn 
nó nhÜ con yêu tinh nhìn hình änh cûa mình 
trên cái kính chi‰u yêu. Cho nên  chàng Çau 
kh°, kinh hãi, ghê t«m. Khi chàng t¿ sát, 
chàng Çi vào cõi hÜ vô vïnh c»u, bÙc chân 
dung kia không còn ai hung ác Ç‹ phän änh 
n»a nên nó trª vŠ trång thái ban ÇÀu: nh»ng 
lát sÖn lÃy låi vÎ trí cÛ, lÃy låi luôn màu s¡c 
nguyên sÖ. Cho nên con ngÜòi trong tranh 
trª låi vÈ tÜÖi trÈ và tuÃn mÏ thuở trÜ§c. 
Lúc Ãy cái tº thi cûa chàng phäi  nhÆn lãnh 
tÃt cä dÃu v‰t cûa tâm hÒn tàn ác kiêu mån, 
dÃu v‰t cûa ác nghiŒp ác quä, luôn cả dấu 
vết già nua trong buổi tàn đông bóng xế. 
      Tóm låi, ª nhÆn vÆt Dorian Gray, cái 
nhân diŒn và vóc dáng là cái bŠ ngoài che 
ÇÆy môt tâm hÒn t¶i l‡i. Chính bÙc chân 
dung kia m§i hi‹n l¶ và phän änh tr†n vËn 
con ngÜ©i Çích thÆt cûa chàng. Chúng ta 
tìm cái Än dø trong tác phÄm không khó 
b¢ng tác giä Çã sáng tåo cái Än dø thâm 
thúy phi thÜòng. …n dø Ãy nhÜ ti‰ng còi báo 
Ç¶ng, nhÜ hÒi chuông báo tº b¡t chúng ta 
nhìn sâu vào cái Çáy th£m cûa hiŒn h»u, 
nhìn các tøy Çåo và cái v¿c sâu cûa n¶i gi§i 
con ngÜ©i.        

* 
*    * 

      Væn chÜÖng cûa chúng ta, nhÃt là truyŒn 
ng¡n, truyŒn dài hÀu nhÜ không có Än dø. 
Nh»ng gì hiŒn trên m¥t ch» thì vÅn là ch» 
Çâu nghïa Çó, không khÖi dÆy cho Ç¶c giä 
m¶t š tình nào khác tiŠm Än dÜ§i m¥t ch». 
Tuy nhiên, vŠ thi ca, nh»ng nhà thÖ ái quÓc 
chÓng Th¿c Dân thÜ©ng dùng ÇÒ vÆt nhÜ 
trong bài Cây B¡p (cûa cø Thû Khoa 

NguyÍn H»u Huân) H¶t Lúa (cûa Phan Væn 
TrÎ) Ç‹ nói lên cái tÃm lòng yêu nÜ§c yêu 
dân cûa mình. 
                Cây B¡p 
  LuÓng chÎu ba træng trÃn cõi b© 
  HiŠm vì thÜÖng chút chúng dân thÖ 
  NÜÖng oai thích lÎch ôm con ÇÕ 
 VÜng lÎnh nam phong phÃt ng†n c©                                
  MiÍn Ç¥ng an nhà thêm l®i nÜ§c 
  Chi nài dãi gió låi dÀm mưa 
  Bi‹n hÒ dÀu l¥ng, tæm kình b¥t 
  Giäi giáp m¶t phen chúng thäy nh©.                              
  
             H¶t Lúa 
  Giã tØ thành thÎ dåo xa chơi  
  Thiên hå ai mà ch£ng bi‰t tôi 
  C°i giáp vàng kia phÖi chÓn chÓn 
  Bày da ng†c n† rång nÖi nÖi 
  Ông cha giúp nÜ§c tØ bao thuª 
  Dòng giÓng nuôi dân bi‰t mÃy Ç©i 
  Vì vÆy liŠu mình cÖn nÜ§c lºa 
  NgÜ©i Çà có thÃu h«i ngÜ©i ôi!   
         
        ñây là  2 bài thÖ  có Än dø. VÆy Än dø  
(parabole/ métaphore) là gì? Là   
nh»ng vÆn s¿ không ÇÜ®c tác giä nói ngay 
như theo m¶t ÇÜ©ng th£ng, mà chÌ nói cong 
queo lòng vòng b¢ng cách mÜ®n vÆn s¿ 
khác. Parabole theo nghïa toán hình h†c là 
ÇÜ©ng cong. Phép Än dø ch£ng nh»ng ngoài 
s¿ hiŒn diŒn tình š xoàng xïnh trên m¥t ch» 
(nghïa Çen) cûa m¶t tác phÄm væn chÜÖng. 
Đó cũng  còn có š nghïa cao siêu hÖn (méta 
theo nghïa ti‰ng Hy låp là ª trên, là siêu, là 
vÜ®t bÆc) ª nghïa bóng. N‰u cø Thû khoa 
Nguyễn Hữu Huân  và cø Cº nhân Phan 
væn TrÎ chÌ tä cây b¡p và h¶t lúa suông trÖn 
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qua dáng dÃp bi‹u ki‰n (aspect apparent)  
cûa chúng thì h† chÌ làm hai bài ngâm vÎnh 
løc tøc thÜ©ng tài. Cø Thû Khoa Huân  ÇÜa 
vào thÖ tÃm lòng Üu th©i mÅn th‰ ÇÓi v§i 
giang san t° quÓc thì bài thÖ m§i ngÆm 
ngùi, m§i có chiŠu sâu. Còn cø Phan n‰u 
không tåo nên thân th‰ và hình änh ngÜ©i 
chi‰n sï can trÜ©ng cÙu nÜ§c giúp dân thì 
bài thÖ này làm sao l¶ng lÅy nét hào hùng 
và sôi bØng bØng khí phách? 
      NhÜng mà này, tåi sao chúng ta không 
nghï r¢ng cø Thû Khoa Huân vÎnh cây b¡p 
Ç‹ nói lên hoài cái bão cûa mình. Tåi sao 
chúng ta không nghï r¢ng cø Cº nhân Phan 
Væn TrÎ mÜ®n h¶t lúa Ç‹ nói lên cái chí khí 
cûa mình? ñiŠu này trÜ§c Çó có vua Lê 
Thánh Tôn Çã tØng mÜ®n ngÜ©i bù nhìn, 
th¢ng mõ, ngÜ©i æn mày, cây ch°i ÇŠ nói 
lên công trÎ nÜ§c chæn dân cùng cái khí 
tÜ®ng Ç‰ vÜÖng cûa mình. 
            NgÜời BồNhìn 
   QuyŠn tr†ng ra uy trÃn cõi b© 
  VÓc lòng vì nÜ§c há vì dÜa 
  Xét soi trÜóc m¥t Çôi vØng ngọc  
  Vùng vÅy trên tay m¶t lá cờ 
  DËp giÓng chim muông xa phäi lánh 
  Dễ quân cày cuÓc g†i không thÜa 
  M¥c ai nhäy nhót ÇÜ©ng danh l®i 
  ÷n nÜ§c ÇÀm Çìa håt móc mÜa 

* 
*   * 

    Vào th©i ñŒ NhÃt C¶ng Hòa, tôi thích 
thơ Tô Thùy Yên trong nhóm Sáng Tåo  
qua bài Đêm Qua Bắc Vàm Cống. Sau nầy, 
tôi mới biết hai câu " Mối sầu như nước 
sông" / "Chảy hoài mà không cạn" trong 
bài thơ ấy trùng lẩn vào hai câu thơ của 

Guillaume Apollinaire : "Le fleuve est 
pareil à ma peine" / " Il s' écoule   
et ne tarit pas". 
     Sau đó Yên sáng tác m¶t bài thÖ Än dø 
nhan ÇŠ là  Cánh ñÒng Con Ng¿a Chuy‰n 
Tàu. Yên không phäi là nhà thÖ tÜ tÜªng. 
Còn Phåm Thiên ThÜ, dù là  tu sï PhÆt giáo, 
nhÜng ông vÅn loång choång và qu© quång 
ÇÓi v§i cái tinh thÀn Bát-nhã tÙc là cái nŠn 
mÓng cæn bän cûa tinh thÀn PhÆt giáo. ñÓi 
v§i Phåm Duy, tri‰t h†c và tÜ tÜªng tâm 
linh vÅn còn là m¶t vÃn ÇŠ mù mÎt ÇÓi v§i 
ông, khi ông nhåc sï nÀy Ç¥t l©i cho các bän 
nhåc cûa ông. Bên væn xuôi, Võ Phi‰n, qua 
các bài tùy bút cûa ông, ông nghï Ç‰n 
nh»ng cái bí Än trong cu¶c sÓng ª phÜÖng 
diŒn hiŒn tÜ®ng thôi. Thật ra, văn chương 
của ông rất sâu sắc về nhân sinh quan và 
đẹp về thẩm mỹ. Lại nữa, trên văn đàn hay 
trong văn giới, văn chương không đòi hỏi 
phải có tư tưởng về triết học, hay phải có 
giáo lý của một giáo chủ nào. Cho nên, nhà 
văn Claude Simon dù đoạt giải thưởng văn 
chương Nobel, nhưng ông ta thú thật rằng 
văn chương của ông không chứa một triết 
học nào. Còn Phåm Duy và Tô Thùy Yên 
chÌ có th‹ tô Çi‹m l©i hát ho¥c các câu thÖ 
cûa mình b¢ng nhân sinh quan thÃp thoáng 
bóng dáng tri‰t h†c qua các ngôn ng» thÀn 
bí ( langage mystique). ThÆt ra, cä hai trang 
sÙc cho lÓi thÖ câu hát  cûa mình b¢ng 
nh»ng š tình khoác áo minh tri‰t và thánh 
tri‰t, chÙ không ÇÜa thÖ ÇÜa l©i hát cûa h† 
vào tinh thÀn minh tri‰t và thánh tri‰t ÇÜ®c. 
Chúng ta vÅn thØa bi‰t nhân sinh quan, š 
tình chÌ nh¡m vào hiŒn tÜ®ng cûa s¿ vÆt. 
Trong khi Çó, tÜ tÜªng tri‰t h†c và tÜ tÜªng  
tâm linh (tÙc là minh tri‰t) thì nh¡m vào 
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bän th‹ s¿ vÆt. Riêng Phåm Thiên ThÜ thì 
trang Çi‹m cho các câu thÖ cûa mình b¢ng 
ngôn tØ trong kinh kŒ (trong hai  thi tập 
Kinh Thi  và Kinh Ngọc ) rất kệch cỡm. 
Phạm Thiên Thư làm thơ tình rất đạt. Cä 
bÓn Mai Thảo, Phåm Duy, Tô Thùy Yên, 
Phåm Thiên ThÜ dù sao Çi n»a, h† vÅn làm 
cho thÀn trí sáng tåo cûa mình bùng v« bi‰t 
bao ánh sáng ÇËp huy hoàng. Dù sao h† 
cÛng vÅn ÇŠu là nghŒ sï l§n. ThÖ Tô Thùy 
Yên, thÖ Phåm Thiên ThÜ, l©i hát cûa Phåm 
Duy không th‹ Çi vào cÓt tûy Çåo PhÆt hay 
Çåo Lão nhÜ  Mai Thảo, Võ Chân Cºu, 
NguyÍn Tôn Nhan thuª trÜ§c, nhÜ Thân thÎ 
Ng†c Qu‰, NhÜ Chi, ñ¥ng thÎ Qu‰ PhÜÖng, 
NhÃt Hånh và Vïnh Häo sau này.  Chúng ta 
ch§ Çòi hÕi nhiŠu hÖn n»a ª h†. H† làm væn 
chÜÖng b¢ng ki‰n thÙc chÙ không làm væn 
chÜÖng b¢ng s¿ minh tri‰t nhÜ Dostoievski, 
Georges Bernanos, Herman Hesse và (bên 
væn), nhÜ các thiŠn sÜ ñông Nam Á qua 
nh»ng bài kŒ, nhÜ thÖ cûa các Çåo sÜ giáo 
phái Soufisme trong Çó có nhà thÖ Rumi... 
Soufisme là m¶t giáo phái cûa HÒi giáo Ç¥t 
trên tinh thÀn bÃt nhÎ (le non-deux/ le non-
dualisme) nhÜ tinh thÀn cûa PhÆt giáo và 
Lão giáo. 
       Chúng ta thừa biết rằng Văn Cao, 
Phạm Duy và Trịnh Công Sơn sáng tác 
nhạc đã hay mà còn đặt lời còn hay không 
kém. Chúng ta hãy tìm lời của Phạm Duy 
trong  Lữ Hành : 
         Bánh xe tang ngoại ô 
         Chiếc nôi trong vườn hoa 
        ................ 
         Người đi, đi không thôi 
         Ngày thế giới lên nguồn vui 
         Ngát như hương lúa mùa 

         Sẽ lên đường trở về 
       
      Chúng ta thº Ç†c bài Cánh ñÒng Con 
Ng¿a Chuy‰n Tàu  cûa Tô Thùy Yên Ç‹ tìm 
thº cái Än dø trong bài thÖ này : 
Trên cánh ÇÒng hoang thuÀn m¶t màu 
Trên cánh ÇÒng hoang dài Ç‰n Ç‡i 
Tàu chåy mau mà qua rÃt lâu 
Tàu chay mau tàu chåy rÃt mau 
Ng¿a rÜ®t tàu rÜ®t tàu rÜ®t tàu 
CÕ cây cÕ cây lùi dài chóng m¥t 
Gò n°ng cao rÒi thung lÛng sâu 
Ng¿a thª hào h‹n thª hào h‹n 
Tàu chåy mau vÅn mau vÅn mau 
M¥t tr©i m†c xong m¥t tr©i l¥n 
Ng¿a gøc ÇÀu gøc ÇÀu gøc ÇÀu 
Cánh ÇÒng a! cánh ÇÒng s¡p h‰t 
Tàu chåy mau càng mau càng mau 
Ng¿a ngã læn mình mÜ§t nhÜ cÕ 
ChÃm gi»a nŠn nhung m¶t v‰t nâu 
      Ngoài cách dùng các ÇiŒp ng» Ç‹ gây 
âm ÇiŒu xôn xao, dÒn dÆp, hÓi hä, bài thÖ 
gây cho chúng ta cái cäm tÜªng s¿ Çu°i 
rÜ®t (hay là s¿ so tài Ço sÙc)  khÓc liŒt gi»a 
m¶t Ç¶ng vÆt (con ng¿a) và m¶t Ç¶ng cÖ 
(con tàu). SÙc cûa m¶t Ç¶ng vÆt làm sao lao 
nhanh b¢ng m¶t vÆn tÓc kinh khi‰p cûa m¶t 
Ç¶ng cÖ? Cho nên con ng¿a phäi ngã quœ, 
ngÃt xÌu hay có th‹ t¡t thª khi chÜa Ç‰n 
cuÓi cánh ÇÒng, còn con tàu vÅn ti‰p tøc 
cu¶c hành trình cho Ç‰n Çích tÙc là cuÓi 
mÙc cánh ÇÒng. Con ng¿a mŒt mÕi và ngã 
quœ Än dø cho th©i Çåi làm công viŒc b¢ng 
tay chân, b¢ng sinh l¿c cûa con ngÜ©i hay 
cûa gia súc Çã chÃm dÙt. K› nguyên máy 
móc Çã có m¥t  và së giúp nhân loåi Çi xa 
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hÖn trên ti‰n trinh sinh hoåt  (ÇÜ®c Än dø 
b¢ng cuÓi mÙc cánh ÇÒng). 
      Tôi tình c© g¥p bài Ngø Ngôn  Trong 
quy‹n Tuy‹n TÆp ThÖ  cÛng cûaTô 
Thùy Yên. Tôi hÖi b« ng« cái t¿a cûa nó:    
        M¶t lão mù hành khÃt 
        BÎ Çánh c¡p cây Çàn 
        Mºa máu ch‰t uÃt Ùc 
                      * 
        M¶t con d‰ anh chị 

Khoác Çôi cánh sét rÌ 
Ti‰ng gáy mãi không ra 
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 M¶t con Çóm khoe mình 
 Xài phá h‰t lân tinh 
 Ban Çêm không dám lÜ®n 
               * 
  M¶t ÇÙa bé mÒ côi 
  ñi tìm hoài cha mË 
  ñâu bi‰t là nh»ng ai? 

      Theo tôi, ngø ngôn là bài thÖ Än dø, 
mÜ®n chuyŒn tÀm thÜ©ng, chuyŒn khôi hài 
Ç‹ móc xÕ, ngåo báng, Çä kích thói hÜ tÆt 
xÃu cûa ngÜòi Ç©i. Nhà thÖ Jean de La 
Fontaine vi‰t ra nh»ng bài ngø ngôn, mÜ®n 
nh»ng con vÆt d» d¢n và thâm Ç¶c, nh»ng 
con vât h®m hÌnh kiêu cæng Ç‹ công kích 
nh»ng b†n nÎnh thÀn (les courtisans) gây 
nhiŠu tŒ Çoan dÜ§i triŠu Çåi vua Louis XIV. 
Bài ngø ngôn có tính cách ræn Ç©i, dåy cho 
th‰ nhân nh»ng bài h†c luân lš. Bài Ngø 
Ngôn  cûa Tô Thùy Yên theo tôi là m¶t bài 
thÖ Än dø ª 2 Çoån gi»a. Con d‰ uy dũng 
kia mÃt ti‰ng  làm chúng ta liên tÜªng viên 
chÌ huy mÃt gi†ng thì khó ÇiŠu khi‹n ba 
quân thu¶c hå cûa y. Chúng ta cÛng có th‹ 
nghï t§i m¶t ca sï có gi†ng hát ÇÀy sinh l¿c, 

nhÜng gi†ng Ãy trª nên rè rè thì cái th©i 
vinh quang cûa y cÛng phäi chÃm dÙt. Con 
Çom Çóm xài h‰t lân tinh làm chúng ta nghï 
Ç‰n cänh ng¶ m¶t mÏ nhân trøy låc nên v§i 
nhan s¡c tàn phai, nàng  không dám chÜ©ng 
m¥t chÓn då h¶i, nÖi mà các vÜÖng tôn 
công tº say mê nàng. Cái nghïa thâm thúy 
cûa bài thÖ rÃt ai hoài tha thi‰t, ch£ng có 
chút nhåo báng nào thì Çây không phäi là 
bài ngø ngôn. Nó có m¶t nÒng Ç¶ truyŠn 
cäm rÃt ÇÆm Çà hÖn, làm bàng hoàng ngÜ©i 
Ç†c rÃt lâu hÖn. 
      Dù sao, bài thÖ Än dø hay bài thÖ ngø 
ngôn ÇŠu có cái nghïa thÙ hai hay nghïa thÙ 
ba Än dÜ§i m¥t ch» hay ª sau lÜng m¥t ch», 
tØ cái vÆn s¿ tÀm thÜòng, cä hai phóng Çåi 
ra m¶t ho¥c nhiŠu vÆn s¿ mênh mông hÖn, 
phóng chi‰u vào cõi thÜªng ngoån chúng ta 
nh»ng hình änh và š tình ÇÆp månh vào Ãn 
tÜ®ng chúng ta. Khác nhau chæng là bài thÖ 
Än dø  thÜ©ng có hình thÙc cûa bài bi ca 
(poème saturnien). Khác nhau chæng là bài 
thÖ Än dø không cÀn dåy Ç©i hay ræn ngÜ©i, 
Khác nhau chæng là bài ngø ngôn mang lÃy 
hình thÙc bài thÖ phóng cuÒng, ngåo mån, 
móc xÕ, Çä kích (poème satirique). 

 

 

Ảnh: Trương Minh Châu 



  

 
 
 
 

  
  
  

  

JJEE  CCRROOYYAAIISS  QQUUEE  
VVIIEEIILLLLIIRR……    
Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade, 

Craignant chaque saison, les années, le tapage 

Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade, 

Les cheveux clairsemés, les rides du visage. 

 

Et puis je m'aperçois que vieillir n'a pas d'âge, 

Qu'il ne faut point gémir, au contraire chanter. 

Et même à petits pas les jours ont l'avantage 

d'être beaux et trop courts quand ils sont limités. 

 

Je croyais que vieillir c'était le ciel tout gris, 

Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire, 

Les fêtes sans chansons, les arbres rabougris, 

Un livre sans histoire, un crayon sans écrire. 

 

Et puis je m'aperçois que vieillir rend bien sage, 

Que je vis chaque instant sans penser à demain, 

Que je ne compte plus les années de mon âge, 

Peu importe le temps, le crayon à la main. 

 

Je croyais que vieillir transformerait mon âme, 

Que je ne saurais plus contempler les étoiles, 

Que mon cœur endurci n'aurait plus cette flamme 

Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile. 

 

Et puis je m'aperçois que les plus belles roses 

fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis, 

Je respire très fort ce doux parfum que j'ose 

garder pour embaumer l'automne de ma vie. 
 

MMAARRCCEELLLLEE  PPAAPPOONNNNEEAAUU  
  

  
  

  

  
TTÔÔII  TTƯƯỞỞNNGG  
KKHHII  GGIIÀÀ……  

 
Khi già tôi tưởng buồn sao 

Mùa qua, năm hết, sợ bao chuyện đời 
Xôn xao mưa gió tơi bời, 

Tinh thần sa sút, tóc thời điểm sương, 
Nếp nhăn trên mặt chán chường. 

Nhưng rồi thấy tuổi già thường vậy thôi 
Dòng đời cứ mãi êm trôi, 

Hãy ngừng rên xiết, để rồi hoan ca 
Mặc cho ngày tháng dần qua 

Dù cho ngắn hạn nhưng mà đẹp tươi. 
 

Tưởng già sẽ xám màu trời 
Hết hoa Xuân nở, hết cười trên môi, 

Nhạc khi lễ lạc vắng rồi, 
Cây khô cằn cỗi, sách thời còn chi 

Bút hoa nét sẽ biếng ghi. 
Rồi tôi chợt ngộ già thì khôn thêm 

Hãy vui sống phút hiện tiền 
Mặc ngày mai tới, chớ nên nghĩ nhiều 

Đếm chi tuổi tác sớm chiều 
Kệ thời gian, bút cứ gieo điệu vần. 

 
Tưởng già thay đổi tâm hồn 

Chắc là héo hắt chẳng buồn ngắm sao, 
Tim chai đá, hết ngọt ngào 

Lòng không còn lửa khơi bao nhiệt tình 
Khi màn đêm tối giăng mành. 

Rồi tôi chợt thấy trên cành hoa tươi 
Mùa Thu hồng nở muôn nơi 

Cho tôi vui ngắm, mắt ngời ánh quang 
Ướp đầy lồng ngực hương ngàn 

Giữ thơm tuổi xế chiều sang Thu rồi! 
 

                  TTÂÂMM  MMIINNHH  NNGGÔÔ  TTẰẰNNGG  GGIIAAOO  
            (chuyển dịch thơ) 
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GIOÏT NAÉNG XUAÂN 

 

ÑAÊNG NGUYEÂN 
 

ù  Huế đang là một ngày nắng ấm đầu 
Xuân, tôi vẫn thích ngắm Huế trong 

mưa phùn, gió bất lành lạnh, để Huế có nét 
buồn riêng, buồn muôn thuỡ. Tôi vẫn thích 
những mùa Xuân thật buồn của Huế thuỡ 
thiếu thời, thật buồn để làm ra những câu thơ: 
Nghe tháng Giêng buồn như lời em ca 
Nghe đêm trở mình trên ly cà phê vàng dại 
Thơ tôi buồn như lời em không nói 
Đêm này tôi tiễn người đi.. 
….Đời có van nài cũng thế thôi 
Thì đón Xuân về cho đủ nghĩa hai mươi.. 

 
Cái thời tuổi hai mươi ấy, bỏ Huế mà 

đi, đến khi quay về, mang đầy thương tích, 
cả thể xác lẫn tâm hồn, cũng như Huế, đầy 
thương tích…Những thương tích mà lịch sử 
không hàn gắn được. 

Xa Huế lâu rồi, thấy Huế thương 
Muốn về uống lại nước sông Hương… 
Ngụm nước chè Truồi vừa uống vào  

nghe chát đắng mà vẫn thấy ngọt ngào. Huế 
đây. Có một chút thay đổi, nhưng không 
lớn lắm, không thay đổi đến chóng mặt như 
Sài Gòn, Đà Nẳng…Dòng sông Hương vẫn 
vậy, lặng lẽ, trầm ngâm, e ấp, như những 
người con gái Huế, trước những cái nhìn 
xoi mói, ngoại lai, trước những chập chờn 
sóng gió của thời đại qua mau. Lòng người 
Huế u hoài, cảm xúc khi nhìn lại quê hương 
mình. Huế có quá nhiều mất mát. Cầu 
Trường Tiền dường như không đẹp như 
xưa nữa. Bến Thương Bạc không còn 
những vườn hoa gió lộng, thay vào đó là 

chợ trời bán cây kiểng, chim muông, chai hũ 
lọ đào được dưới lòng Sông Hương. Tiếc 
quá cho một nét đẹp Cố Đô xưa. Mất mát 
lớn nhất vẫn là nét đẹp Đồng Khánh ngày 
nào với đàn bướm trắng mượt mà, áo dài tha 
thước, tóc xõa bờ vai, nườm nượp chiều tan 
trường, như một dòng suối chảy ngọt ngào 
thơm mát làm ngơ ngẩn bao khách si tình. 
Ngày nay các em với xe máy tốc độ, nón bảo 
hiểm,, mặt bịt khăn chỉ còn thấy hai con mắt, 
hấp tấp, vội vàng, trên những con đường đầy 
bụi bặm, thấy mà thương… 
 Vào Thành Nội, tự nhiên thấy Thành 
Nội như nghiêng về một bên. Từ cửa 
Thượng Tứ đi vào, bên trái toàn là đền đài, 
cung điện, ngày xưa không kém phần nguy  
nga tráng lệ. Bên phải trái lại, toàn là nhà 
dân , kéo dài tới Măng Cá, nhiều xóm nhà 
chẳng khác một làng quê, họp chung thành 
Quận Thành Nội. Tôi không đi thăm hoàng 
thành, cung điện,mà đi tìm những xóm nhỏ 
kỷ niệm ngày xưa. Tìm những con đường 
Âm Hồn, Nguyễn Hiệu, Mai Thúc Loan… 
mà thời tuổi trẻ lang thang cùng với bạn bè 
trong các nhóm thi văn Thiên Thanh, Hoài 
Niệm với mộng lấp biển, vá trời…Nhớ 
Xuân Thy bị thảm sát Tết Mậu Thân, 
Hoàng Hoa Ngự tử trận, và còn ai 
nữa…Những Phi Khánh, Hồng Vỹ, Ái 
Huyền Kim Cúc như những hình bóng đẹp 
một thoáng trôi qua. 

Tình cờ vào một quán đặc sản Huế để 
ăn bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo, nhìn lại 
thì quán này nằm ngay góc vườn của ngôi 
nhà mà đêm cuối cùng rời Huế vào quân 
trường Thủ Đức, tôi và bạn bè đã ở đây. 
Ông bà cụ chủ nhà đã ra người thiên cổ, 

D 
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anh chị Vân và Mẫn cũng không còn. Huế 
buồn chi lạ. Có những ông thầy, nhớ mà 
chẳng dám đến thăm. Có những người bạn 
học cũ, nghe tên là đã sợ. Huế đó. 

Ghé qua hồ Tịnh Tâm, nơi ngày xưa tôi 
cùng HV thường ra đây  tâm sự. Bây giờ hồ 
Tịnh Tâm thật hoang tàn. Lầu bát giác giữa 
hồ không còn nữa. Xung quanh cỏ mọc như 
một cái ao hoang dã. Thấy biến thiên cuộc 
đời mà ngao ngán. 

Hỏi bằng hữu Huế có chi lạ? Câu trả lời 
là Huế có đền thờ Huyền Trân Công Chúa 
mới xây rất đẹp. Tôi đi chiêm bái Công 
Chúa Huyền Trân. Dù đã trải qua thời gian 
bảy trăm năm. Lòng người dân Huế luôn 
nhớ ơn Huyền Trân Công Chúa. Từ điệu 
hát Nam Ai, Nam Bình đến những câu hò 
Mái Nhì, Mái Đẩy, đâu đâu cũng mang nỗi 
buồn Huyền Trân Công Chúa: 

Nước non ngàn dặm mà ra đi 
Tội tình chi 
Mượn màu son phấn 
Đền nợ Ô Ly… 

 
Hình Đền thờ Công Chúa Huyền Trân 

 
Không những hy sinh vì tổ quốc, mà 

nàng Công Chúa ấy sau khi được giải thoát 
trở về cố quốc, đã theo gương Thượng Hoàng 
Nhân Tông thế phát quy y ở chùa Nộn Sơn, 
Thái Bình, thọ Bồ Tát giới Pháp Hiệu Hương 
Tràng. Sau khi viên tịch được dân chúng tôn 

thờ là Thần Mẫu. Vua Nhà Nguyễn đã phong 
danh hiệu “Trai Tĩnh Trung Đẳng Thần” 
(Theo Văn Bia ghi chép). 

Bậc cấp lên đền thờ 
 
Hậu thế về sau, nhạc sĩ Phạm Duy cũng 

cảm tác một đoạn thật hay trong trường ca 
Con Đường Cái Quan, nghe rất u hoài : 
“ …Năm xưa trong lúc sang Xuân 
Tôi theo Công Chúa Huyền Trân lên đường 
Đường máu xương đã lắm oán thương 
Đổi sắc hương lấy cõi giang sơn.. 
Tôi đi theo bước ái tình 
Đi cho trăm họ hòa bình ấm no 

Đèo núi cao nghe gió vi vu 
Thổi phấn son bay tới kinh đô… 

 
 Đền thờ được kiến trúc hòa hợp vừa cỗ 
vừa hiện đai. Từ Tam Quan đến tháp chuông 
trên đỉnh núi Ngũ Phong.Một quần thể nguy 
nga tráng lệ. Không những chỉ thờ Huyền 
Trân Công Chúa mà còn thờ Thượng Hoàng 
Nhân Tông, Tướng Đoàn Nhữ Hài,Tướng 
Trẫn Khắc Chung, một tượng đài Phật Di Lạc 
và tháp chuông Hòa Bình.Ngày nay Huế có 
thêm một ngày lễ hội lớn: ngày Hội Huyền 
Trân Công Chúa, mồng 9 tháng  Giêng Âm 
Lịch, vào dịp đầu Xuân nên dân chúng đi lễ 
rất đông. Huế rất chung tình chung thủy. Huế 
luôn nhớ công ơn tổ tiên. 
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Một thoáng Huế qua mau. Một thoáng 
Huế như trong  giấc mơ, giấc mộng. Không 
có nhiều thì giờ để tìm thăm những kỷ niệm 
đã bị chôn vùi theo nhiều năm tháng. Xe 
chạy qua An Cựu rồi Phù Bài. Phi trường 
Phú Bài được xây dựng lại hoàn toàn mới. 
Huế tháng Giêng ít khi có những ngày nắng 
ấm như hôm nay. Những giọt nắng vàng 
buổi chiều xuyên qua cửa kính của phòng 
đợi phi trường làm cho tôi có cảm giác ấm 
lòng. Ít nhất mình cũng được nhìn lại Huế 
một lần. Một lần có được những giọt nắng 
vàng êm ái qua bao nhiêu ngày tháng chia 
ly, lanh lẽo, đắng cay. Cám ơn Huế. Cám 
ơn quê hương. 

 

  

Tình Thân 
 

thành phố cũ và tôi cũng cũ  
chỉ bước chân quen vừa mới trở về  

vậy mà lạ . đứng trên lề cũ mới  
nhận ra ngay thằng bạn ngày xưa  

 
ngày hai đứa tựa lưng rừng bốc lửa  

muốn vung tay đấm vỡ mặt trời  
cho mưa trút xuống phận người khốn khó  
mát niềm tin để ngước mặt làm người  

 
mùa rộ chết may mình chưa thoát nợ  
mới còn nay cùng vỗ mấy điệu cười  

mong khua dậy niềm tin đang rạn vỡ  
giữa lòng đêm vật vã suốt dòng đời!  

 
căn nhà cũ nép mình trong phố mới  

qua bao thời xa xót lối vào ra  
hai đứa lặng nhìn thôi . chẳng nói  
còn sức đâu mơ vói chuyện sơn hà  

 
chỉ còn chút đón đưa chưa nỗi tệ  
khi tấm lòng còn ấm rủ đôi chân  

mừng ngăn cách nhưng lòng chưa đổi giọng  
nghe biết liền . nhắm mắt cũng tình thân!  

 

Cao Nguyên  
SGN. Dec 01,2011 

   Virginia, chớm Xuân 2012 

Ñaêng Nguyeân 
________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHO VALENTINE CUÛA ANH 
16 baøi thô tình treân giaáy laùng in vôùi nhieàu 

hình maøu phuï baûn raát ñeïp cuûa Kim Vuõ  
Lieân laïc: <vumanhphat@gmail.com> 
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