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Hoà Tröôøng An 
 

aùc Só Y Khoa kieâm Hoïc Giaû Traàn 
Vaên Tích thöôøng than vôùi toâi:  

 - Xöù Quaûng Trò cuûa 
chuùng toâi ôû vaøo caùi eo thaét 
cuûa ñaát ñai toå quoác, ñaù nuùi 
laán chieám ruoäng ñoàng vöôøn 
töôïc neân ñoù khoâng phaûi laø 
daûi ñaát phì nhieâu.  Ñaõ vaäy 
khí haäu laïi khaéc nghieät.  
Vaøo thaùng tö coù gioù Haï 
Laøo noùng böùc thoåi veà, vaøo 
thaùng chín thaùng möôøi 
thöôøng coù baõo toá luït loäi.  
Daân chuùng thöôøng thieáu 
gaïo, phaûi aên khoai khoâ naáu 

vôùi ñaäu ñen ñeå tröø côm.  Caùc moùn kho 
phaûi ñeäm theâm xô mít.  Caù Long Hoäi thì 
nhieàu xöông cöùng, ít thòt ngoït. 
 Duø vaäy, ñaát tuy soûi ñaù, Quaûng Trò naøo 
hieám nhöõng nhaân taøi loãi laïc.  Cuï Tham 
Taù Ñaïi Hoïc Só Hoaøng Höõu Xöùng (taùc giaû 
boä Ñaïi Nam Quoác Cöông Giôùi Vöïng 
Bieân vaø boä Ñaïi Nam Thöïc Luïc Chính 
Bieân Ñeä Nguõ Kyû) vaø Cuï Thaùi Thöôøng Töï 
Khanh Hoaøng Höõu Bình.  Phaûi keå theâm 
Nhaø Thô Phan vaên Daät (taùc giaû thi taäp 

Baâng Khuaâng vaø thi taäp Nhöõng Ngaøy 
Vaøng Luïa), Hoïc Giaû Traàn vaên Tích (taùc 
giaû quyeån bieân khaûo Söï Muoân Naêm Cuõ 
vaø quyeån bieân khaûo Nho Y Nguyeãn Ñình 
Chieåu).  Loãi laïc nhaát laø Nhaïc Só Hoaøng 

Thi Thô, taùc giaû gaàn 
300 nhaïc phaåm, haàu 
heát noåi tieáng, trong ñoù 
coù “Gaïo Traéng Traêng 
Thanh”, “Traêng Ruïng 
Xuoáng Caàu”, “Ñoâi Maùi 
Cheøo Traêng”, “Duyeân 
Queâ”, “Ñöôøng Xöa Loái 
Cuõ”, “Phoá Chieàu”, “Taø 
AÙo Cöôùi”, “Nhöõng 
Ngaøy Hoa Moäng” v.v... 
Anh ñaõ saùng laäp ra 
ñoaøn ca vuõ nhaïc kòch 
Hoaøng Thi Thô ñem 

moân ca muùa ñeå laøm say meâ khaùn giaû 
Nhaät Baûn taïi Tokyo vaø Osaka, ghi moät 
thaønh tích veû vang voâ tieàn khoaùng haäu 
cho lòch söû vaên ngheä trình dieãn cuûa nöôùc 
ta.  Anh laø con Cuï Hoaøng Höõu Bình vaø 
chaùu goïi Cuï Hoaøng Höõu Xöùng baèng baùc.  
Vaø chuùng ta cuõng ñöøng queân gioïng haùt 
noàng ñöôïm y tình daân toäc cuûa Duy 
Khaùnh.  Gioïng haùt naøy ñaõ khôi rung caûm 
haøng trieäu traùi tim daân toäc trong suoát moät 
phaàn tö theá kyû. 

B 
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 Ngöôøi ôi, Nhaø Thô Phan Khaâm cuûa 
chuùng ta cuõng laø Ngöôøi Quaûng Trò.  Theo 
thoùi nhaø baêng tuyeát, chaát haèng phæ phong, 
duø khoâng theo nghieäp möu sinh baèng vaên 
chöông, nhöng anh vaãn ñeo ñuoåi vaên 
chöông, xem vaên chöông nhö moät phaàn leõ 
soáng cuûa mình, ngöôøi aï.  

Toâi gaëp gôõ Phan Khaâm trong kyø Nöõ 
Ngheä Só Bích Thuaän trình dieãn taïi Truï Sôû 
Unesco, kyû nieäm 50 naêm hoaït ñoäng trong 
kòch tröôøng aûnh giôùi.  Kyø ñoù, Phan Khaâm 
theo nhoùm Cuïm Hoa Tình Yeâu do Anh 
Nhö Hoa Leâ Quang Sinh höôùng daãn. Nhaø 
Vaên Nöõ Bích Xuaân giôùi thieäu Phan Khaâm 
cho toâi, caû hai coù chuïp chung vôùi nhau moät 
taám aûnh.  Coøn Anh Nhö Hoa taëng toâi caây 
buùt maøu tím töôi noåi nhöõng neùt ngaân baïch 
laáp laùnh vaø coù khaéc boán chöõ Cuïm Hoa 
Tình Yeâu. Chæ coù theá thoâi.  Cuoäc tao ngoä 
quaù ngaén nguûi ñeå roài hoâm nay ngoài beân aùn 
thö, toâi môùi coù dòp nhôù laïi.  Ñoù cuõng nhö 
moät boùng nhaïn löôùt qua maët hoà, töôûng 
chöøng khoâng coøn löu laïi moät daáu veát naøo.  
Nhöng vaøo moät saùng naøo ñoù, theo ngoïn 
heo may ñöa ñaåy, nhaïn trôû laïi hoà, boùng in 
trôû laïi trong loøng göông hoà phaúng laëng; duø 
chæ trong moät thoaùng choác, nhöng noù löu 
laïi cho khaùch vaõn caûnh moät daáu aán löu 
luyeán thieát tha trong taâm hoàn ñöông söï. 

 Naêm 2001, toâi qua Virginia ra maét 
quyeån bieân khaûo Taùc Phaåm Ñeïp Cuûa Baïn, 
hình nhö anh cuõng coù ñeán tham döï, nhöng 
toâi khoâng daùm xaùc quyeát vì hoâm ñoù toâi quaù 
baän roän, naõo caân quaù caêng thaúng neân trí 
nhôù lu môø nhö ngoïn nhang taøn thaép khuya, 
nhö vaàng traêng raèm lu môø söông ñuïc. 

 Söï gaëp gôõ ñaùng nhôù nhaát laø cuoäc gaëp 
gôõ theo tinh thaàn cuûa coå nhaân phong löu 
tao nhaõ qua buùt loâng, möïc xaï, giaáy hoa 
tieân. Noùi roõ hôn vaø hieän ñaïi hoùa hôn, ñoù laø 
cuoäc hoäi ngoä qua cuoäc xöôùng hoïa thô thaát 
ngoân baùt cuù trong ñoù coù anh vaø toâi cuøng 
caùc chò Vi Khueâ, Cao Mî Nhaân, Nguyeãn 
thò Ngoïc Dung, Hueä Thu, Vaên thò Kieàu 
Anh, Traàn Quoác Baûo, Taâm Minh Ngoâ 
Taèng Giao ñeå hoaøn thaønh thi taäp Hoaøi 
Caûm.  ÔÛ tröôøng hôïp naøy, nhöõng baøi thô göûi 
qua göûi laïi giöõa ngöôøi naøy, ngöôøi noï, ngöôøi 
kia baèng maïng löôùi “internet”, chaúng caàn 
thô cheùp treân nhöõng laù thö ñeå ñöôïc göûi 
baèng böu ñieän, chöù noùi gì caàn tôùi chim 
hoàng, chim nhaïn, chim boà caâu? 

 Sau thi taäp Hoaøi Caûm, toâi ñöôïc Phan 
Khaâm trang taëng thi taäp Beân Doøng Thaïch Haõn 
cuûa anh.  Bìa taäp thô maøu ngoïc thaïch, töïa 
saùch noåi chöõ thanh lam vieàn traéng.  Teân nhaø 
xuaát baûn maøu thuùy lam, coøn teân taùc giaû maøu 
hoàng phaán.  AÛnh chuøm hoa uaát kim höông 
maøu teå hoàng ñaäm ñaø, pha moät chuùt maøu yeân 
chi thaém thieát.  Maøu hoa kia noåi baät treân caùi 
neàn keát hôïp baèng nhöõng maøu xanh khaùc nhö 
maøu thanh tuøng (maøu lam nhaït pha maøu traân 
chaâu xaùm baïc), maøu thuùy luïc ñaäm ñaø nhö 
men chaäu söù Giang Taây, maøu thuùy lieãu (gioáng 
maøu thanh tuøng nhöng keùm xaùm baïc), maøu 
thaïch anh (quartz) töôi thaém nhö luùa saép troå 
ñoøng ñoøng, maøu ngoïc kim sa (aventurieøre) 
ñaïm luïc, maøu ngoïc thaïch dòu maùt nhö maï non, 
maøu bích ngoïc saùng long lanh... Boâng hoa 
thuoäc maøu noùng boûng, saéc noàng naøn ñuôïc in 
choàng caùi neàn maøu xaãm chen saéc nguoäi laïnh.  
Coù vaäy, toaøn theå böùc aûnh daønh trang trí cho 
bìa saùch vuït ñeïp baát ngôø. 
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 ÔÛ bìa sau coù in aûnh cuûa taùc giaû Phan 
Khaâm. Anh maëc aùo sô-mi traéng coå cöùng, 
thaét caø vaït ñen in soïc xeùo maøu ñoû thaãm. 
Ngöôøi trong aûnh coù khuoân maët raén roûi, nuï 
cöôøi ngaïo ngheã, vaàng traùn cao vaø saùng 
nhuaän, neùt maøy löôõi maùc.  Mieäng cöôøi maø 
aùnh maét ñaêm chieâu; ñoù laø neùt tuông phaûn 
ñoäc ñaùo cuûa khuoân maët anh. 

Toâi raát taâm ñaéc vôùi ñoaïn ñaàu cuûa Lôøi 
Ngoû.   Xin cuøng ñoïc:  (Soâng Thaïch Haõn, 
con soâng ñaù ñoå moà hoâi, hay ñuôïc goïi laø moà 
hoâi cuûa ñaù. Noùi nhö nhaø thô Leâ Mai Lónh: 
“Thaïch Haõn ñaù ñoå moà hoâi phaûi chaêng ñoù laø 
moät kyù thaùc ñònh meänh baát haïnh töø ngaøn 
xöa cuûa ngöôøi daân queâ toâi.  Mieàn queâ 
höông - ñaù cuõng phaûi ñoå moà hoâi huoáng gì 
laø con ngöôøi söùc ngöôøi.”) 

 Nhöõng doøng soâng treân queâ höông nhö 
Soâng Gianh phaân ly ñeán 70 naêm döôùi thôøi 
Trònh Nguyeãn.  Soâng Beán Haûi chia ñoâi ñaát 
nöôùc töø 1954.  Soâng Thaïch Høaõn trôû thaønh 
theâm moät giôùi tuyeán nöõa laán veà Nam baét ñaàu 
keå töø ngaøy 15 thaùng 9 naêm 1972 sau traän 
chieán khoác lieät muøa heø ñoû löûa.  Ngöôïc doøng 
lòch söû, chuùng ta khoâng bao giôø queân doøng 
Soâng AÙi Töû  vôùi teân tuoåi khí phaùch laãy löøng 
cuûa Ñaëng Dung maøi kieám döôùi traêng, töøng 
laøm cho Tröông Phuï, töôùng nhaø Minh phaûi 
kinh hoaøng khieáp sôï vaøo naêm 1413. Moät traêm 
boán möôi laêm naêm sau, töùc laø naêm 1558, 
Nguyeãn Hoaøng môùi vaøo xaây döïng cô nghieäp 
vöông trieàu caùt cöù ôû mieàn ñaát Quaûng Trò. 

 Ñaát Quaûng Trò, con Soâng Thaïch Haõn, 
Phuû Trieäu Phong luùc naøo cuõng keát tuï khí 
phaùch vaø anh linh cuûa tieàn nhaân chuùng ta 
veà coâng vieäc khai hoang khaån ñaát cuûa hoï 
trong cuoäc Nam Tieán.  Giöõa vuøng linh ñòa, 

beân doøng linh giang aáy, Nhaø Thô Phan 
Khaâm cuûa cuûa chuùng ta ñaõ chaøo ñôøi, ñaõ 
lôùn leân, ñaõ tham gia vaøo coâng cuoäc choáng 
Coäng cöùu nöôùc.  Vaø coøn thuù vò theâm nöõa, 
anh ñaõ ñem caùi phong thaùi vaên vaät ra haûi 
ngoaïi ñeå tìm moät choã ñöùng treân thi ñaøn. 

 Thô Phan Khaâm khoâng phaûi laø moät 
hoøn ngoïc Bieän Hoøa ñeïp toaøn bích vaø coù 
giaù trò lieân thaønh.  Nhöng noù thaân thieát vôùi 
ngöôøi ñoïc nhö mieáng ngoïc boäi keát tua chæ 
tô ñoû nhöng hoï ñeo maõi beân mình. Noù 
cuõng nhö chieác baïch ngoïc phieán trang söùc 
baèng baøi thô vieát treân neàn luïa baïch keát 
hôïp caùc nan quaït  baèng truùc Töông Phi maø 
caùc thieân coå myõ nhaân luoân caàm tay trong 
tieát trôøi vieâm nhieät muøa heø hay trong tieát 
haøn nhuaän cuûa muøa ñoâng.  Vaâng, noù raát 
thaân thuông ñeán nhö theá, khoâng rôøi khoûi 
taâm töôûng ngöôøi yeâu thô nhö theá, khoâng ai 
coù theå choái caõi vaøo ñaâu ñöôïc. 
 Naéng hanh, hanh naéng vaøo muøa 
 Em nhìn naéng quaùi gioù luøa toùc bay 
 Daãu raèng em gaëp naéng say 
 Chaïy trôøi khoâng khoûi naéng ngaây ngaát trôøi 
 Hoâm qua, em baûo naéng hôøi 
 Hoâm nay sao naéng troùi ngöôøi chang chang 
 Tình thu seõ chôùm naéng vaøng 
 Maø sao em laïi mô maøng naéng xanh  

(Naéng, trang 36) 
Caùi laån thaån trong yù thô laøm cho thô 

theâm quyeán ruõ.  Thô tình yeâu caøng khôø daïi 
bao nhieâu caøng bieåu döông caùi ñam meâ noàng 
ñaäm khaû aùi baáy nhieâu, bieán thi só trôû thaønh 
ngöôøi tình tuyeät vôøi.  Thô tình caøng thoâng 
minh, caøng saùng suoát bao nhieâu seõ bieán thô 
trôû neân nhaït nheõo nguoäi laïnh baáy nhieâu. 
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 Thi taäp Beân Doøng Thaïch Haõn raát ñaëc 
saéc veà thô tình yeâu ñaõ ñaønh.  Nhöng noù 
coøn coù nhöõng loaïi thô chaân tình tha thieát 
khaùc nhö thô hoaøi höông, thô noùi veà cuoäc 
theá söï mò thöôøng, than thôû veà thôøi theá 
nhieãu nhöông.  Chính ra caùi yù thô laån thaån 
cuûa Phan Khaâm laøm toâi thuù vò nhaát.  Anh 
laø moät nhaø thô quaù ñoãi thô vaø tuyeät vôøi 
moäng mò.  Caùi caù bieät trong thô cuûa anh deã 
gì ai coù ñöôïc?  
Nhìn coät moác traêm noãi nhôù nhaø 
Haêm hai caây soá tôùi Ñoâng Haø 
Doïc ñöôøng gioù buïi choân chaân ñoù 
Naéng giaõi möa daàu thaät xoùt xa 
 
Con ñöôøng coät caây soá haêm hai 
Daâu beå tang thöông tieáng thôû daøi 
Choân chaët traêm naêm tình luûi thuûi 
Con ñöôøng coät caây soá haêm hai  
  (Coät Caây Soá Haêm Hai, trang 52) 
 
Lôø môø theo veát chaân chim 
Ñaäu treân coïng coû voâ tình ñeâm qua 
Gioù khuya thoåi traéng nhaït nhoøa 
Toâi ñi töøng böôùc muø loøa tìm toâi 
Chæ coøn hai chöõ moà coâi 
Treân ñaát, treân caùt, treân ngöôøi, treân khoâng. 
    (Moà Coâi, trang 65) 

 Ñaùng sôï nhaát cho moät nhaø thô naøo 
khoâng tìm ñöôïc neùt rieâng bieät, neùt ñaëc saéc 
cho thô cuûa mình.  Nhö theá ñöông söï chæ laø 
thôï thô chöù chöa loät xaùc thaønh thi só thöïc 
thuï ñöôïc.  Phan Khaâm traùnh ñöôïc caùi tai 
haïi ñoù.   Anh taïo ñöôïc cho mình moät thöù 
thô khoâng gioáng thô cuûa ai.  Anh khoâng 
ngaïi nhöõng ngoân töø vuïng daïi hay caáu truùc 
thieáu tinh vi mieãn sao thô anh saùng tröng 

thaàn trí saùng taïo tuyeät vôøi cuûa mình.  Do 
ñoù caùi vuïng daïi, caùi thieáu tinh vi trôû thaønh 
caùi yù nhò kyø dieäu, caùi duyeân daùng baát ngôø.  

 Veà thô queâ höông ñaát nöôùc, Phan Khaâm toû 
ra maãn caûm vaø tha thieát ôû baøi ñaàu coù caùi töïa 
“Muøa Xuaân Naøo Veà Thaêm Quaûng Trò”. Baøi tuy 
hay maø khoâng xuaát thaàn baèng baøi “Nöôùc Gieáng 
Baøu”.  Chaát lieäu ñeå hình thaønh baøi thô raát xoaøng 
xónh nhö caùi gieáng, ngoïn gioù Laøo, taøu chuoái raùm 
naéng, truï ñaù xanh, caây ña, coû daïi.  Ñoù khoâng 
phaûi laø chaát lieäu xinh ñeïp hieám quyù ñeå thi nhaân 
ñöa vaøo coõi moäng coõi mô tuyeät vôøi cuûa mình.  
Nhöng maø kyø laï thay, nhöõng chaát lieäu aáy vaãn 
khôi rung caûm maõnh lieät cho Phan Khaâm.  Cho 
neân thô cuûa anh coù söùc truyeàn caûm kyø ñaëc.  Baøi 
thô naày laïi khoâng gioáng thô queâ höông cuûa baát 
cöù ai.  Neùt ñôn sô moäc maïc cuûa noù nhö khoùm 
chuoái kieång, khoùm truùc töông phi noåi baät leân 
giöõa muoân hoàng nghìn tía trong ngöï vieân thöôïng 
uyeån, coù neùt xinh töôi rieâng bieät. 
 Khuya khoaét chaét nöôùc gieáng baøu 
 Gioù Laøo thaùng saùu raùm taøu chuoái xanh 
 Vaãn coøn boán truï ñaù thanh 
 Beân bôø thöông nhôù coäi caønh caây ña 
 Hoàn ngöôøi coû daïi xoùt xa  

(trang 75) 
 Phan Khaâm raát ñieâu luyeän loaïi thô 

xöôùng hoïa theo theå thöùc thaát ngoân baùt cuù.  
Ñieàu ñoù ñaõ chöùng toû ôû trong tuyeån taäp thi 
ca Hoaøi Caûm do nhoùm Coû Thôm thöïc hieän.  
Baây giôø, xin cuøng ñoïc baøi xöôùng “Kieáp Daõ 
Traøng” trong thi taäp xöôùng hoïa Hoaøi Caûm:  
Caùt vaãn xe duyeân vôùi daõ traøng 
Vieát hoaøi vieát maõi chuyeän traàn gian 
Giaän hôøn phuùt ñoù coøn löu luyeán 
Thöông nhôù giôø ñaây ñaõ xoaù tan 
Chaân yeáu soùng xoâ naøo ngaïi khoù 
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Löng coøng nöôùc cuoán chaúng töø nan 
Hoaøi coâng caû kieáp ñôøi nhö theá 
Theo boùng thôøi gian cöù voäi vaøng 
  (trang 108) 

 Theo truyeàn thoáng coå nhaân, nhaát laø 
caùc baäc só phu, Phan Khaâm moät khi ngaâm 
vònh hay xöôùng hoïa thöôøng tröôùc taùc loaïi 
thô Ñöôøng luaät baûng laûng neáp coå phong.  
Anh töùc caûnh coát ñeå nguï tình.  Ngöôøi Taây 
Phöông cho raèng ñaây laø pheùp aån duï 
(meùtaphore/ parabole) ñeå ñöa thi ca vaøo 
laõnh vöïc saâu saéc hôn. 

 Thô tình yeâu cuûa Phan Khaâm coù nhieàu 
khuoân maët, nhieàu daùng veû.  Ñoâi luùc thô 
haøm nhuaän moät tình yù saâu saéc, duø beà ngoaøi 
noù vaãn khoaùc chieác aùo ñôn giaûn ñi nöõa.  
Nhöng caùch xöû duïng ngoân ngöõ cuûa anh raát 
ñieâu luyeän, chaúng nhöõng khoâng pha loaõng 
caùi chaân tình cuûa anh trong thô maø coøn 
ñöôïm ñaø moät nhaân sinh quan ñaëc saéc laãn 
tình yù thieát tha say ñaém nöõa.  Xin cuøng ñoïc 
baøi “Gioït Röôïu”: 
 Thô laø röôïu cuaû quûy* 
 em laø röôïu cuûa ai 
 uoáng ñi khoâng caàn nghó 
 seõ coù ngaøy thieân tai 
*laáy yù töø caâu:  Poetry is the devil's wine 

 Haï tuaàn thaùng 5 döông lòch naêm 2005 
vöøa qua, anh Phan Khaâm coù göûi cho toâi 
moät cuoán baêng hình ghi buoåi yeán tieäc taïi 
nhaø chò Nguyeãn thò Ngoïc Dung vaøo chieàu 
ñaàu thaùng chaïp naêm 2002, sau côn möa raû 
rích vaø naéng öûng chaân maây xa.  Ñoù laø böõa 
tieäc taïi nhaø chò Nguyeãn Thò Ngoïc Dung ñeå 
anh giôùi thieäu baøi thô “Öôùc Mô” cuûa anh 
ñöôïc Nhaïc Só Nhaät Baèng phoå nhaïc vaø do 
chò Loan Phöôïng trình baøy baèng gioïng 

khaøn ñuïc khoùi söông, gôïi caûm tuyeät vôøi.  
Trong baêng hình naøy, anh maëc boä 
“complet” maøu ñen, thaét caø-vaït ñoû.  Anh 
hôi nhoû voùc, nhöng khuoân maët keát hôïp 
baèng nhöõng neùt huøng traùng: caèm vuoâng, 
chaân maøy voõ töôùng hình Thanh Long Ñao 
(noùi theo Kim Dung laø Laõnh Nguyeät Baûo 
Ñao), caëp maét saéc, caùi nhìn soi boùi, nuï 
cöôøi khinh baïc.  Ñieåm troäi nhaát treân khuoân 
maët anh laø vaàng traùn cao, saùng nhuaän laøm 
ngöôøi ngaém nghó ñeán moät chaân trôøi meânh 
moâng. Chaân trôøi aáy haøm nhuaän bieát bao 
traùng khí, bieát bao hoaøi baõo saét son cuûa 
nhaø chí só Ñaëng Dung khi oâng ta maøi kieám 
döôùi traêng.  Hoâm ñoù, chò Phi Hoàng, noäi 
töôùng cuûa anh raát hieàn dòu maën maø trong 
chieác aùo veste vaø caùi quaàn daøi cuøng moät 
maøu ñen, taát caû baèng vaûi gabardine.  

 Saùu thaùng sau, vaøo Chuùa nhaät ngaøy 8 
thaùng 6 naêm 2003, Phan Khaâm coù toå chöùc 
cuoäc ra maét thi taäp Beân Doøng Thaïch Haõn.  
Khi ra maét saùch taïi Nhaø Haøng Thaàn Taøi taïi 
Vuøng Seven Corners thuoäc Tieåu Bang 
Virginia thì anh vaãn giöõ nguyeân boä leã phuïc 
cuõ.  Coøn khi leân dieãn ñaøn ngaâm baøi thô 
“Muøa Xuaân Naøo Veà Thaêm Quaûng Trò” cuûa 
anh thì chò Phi Hoàng maëc chieác aùo maøu 
hoaøng yeán ñieåm nhöõng nhaùnh rong meàm 
maïi maøu ñen.  Gioïng ngaâm chò raát Hueá, raát 
ngoït ngaøo trong treûo. 

 Vaø trong buoåi tieáp taân Nhaø Thô Nhö 
Hoa Leâ Quang Sinh taïi tö thaát cuûa mình, 
Phan Khaâm maëc boä complet maøu luïc ñaäu 
(xanh ve chai pha xaùm), thaét caø-vaït maøu 
reâu xanh bieác.  Coøn chò Phi Hoàng thaûnh 
thôi töôi maùt trong chieác aùo ñen hôû öùc, saùt 
naùch phoâ baøy ñoâi caùnh tay traéng nhö phaán 

52                                                                                                                                             COÛ THÔM          



 

SOÁ 59                                                                                                                                                    53 

mòn nhö nhung.  Veû nuoät naø cuûa ñoâi caùnh 
tay aáy töông phaûn vôùi maøu aùo vaø maùi toùc 
nhung huyeàn vaø roái raém moät caùch myõ 
thuaät.  Chò maëc chieác xieâm traéng in nhöõng 
maûng maøu laù chuoái non, nöûa gioáng hoa 
nöûa gioáng laù.  Hoâm ñoù chò ñaõi nhieàu moùn 
baøy la lieät khaép chieác baøn daøi, loaùng 
thoaùng toâi ñöôïc nghe moùn treù, moùn baùnh ít 
laù tro, moùn baùnh cuoán chaû luïa.  Vaø toâi 
ñoaùn chò coøn laøm nhieàu moùn nöõa nhö buùn 
boø hoaëc daám nuoát, baùnh quai vaïc hay baùnh 
ít boät loïc, baùnh laù chaû toâm, baùnh khoaùi, 
baùnh naäm, côm heán...  

Ngoâi bieät thaát cuûa Phan Khaâm trang 
hoaøng thaät trang nhaõ vaø saïch boùng.  Tuû naïm 
xa cöø hay tuû chaïm troå ñeàu ñöïng nhöõng ñoå 
coå ngoaïn quyù giaù, nhöõng moùn ngoaïn haûo 
(bibelots) xinh ñeïp.  Ngoaøi böùc tranh theâu 
hai con maõnh hoå cuûa Turkey, coøn nhöõng 
böùc aûnh do anh chuïp vaø aûnh do anh söu taàm 
ñöôïc loàng göông vaø ñoùng khung goã sôn ñen.  
Phía döôùi moãi böùc aûnh chuïp laø baøi thô cuûa 
anh ñöôïc Thö Hoïa Gia Vuõ Hoái ghi laïi baèng 
loái thuû buùt hoïa vaø baèng buùt loâng möïc taøu 
treân neàn giaáy ngoïc coát baêng cô noõn naø.  
Trong vaên giôùi vaø hoïa giôùi, ai maø chaúng 
bieát ngheä thuaät thuû buùt hoïa cuûa Vuõ Hoáiù.  Ñoù 
laø loái chöõ tha thöôùt maø huøng traùng nhö neùt 
uoán löôïn cuûa loaøi phi long, hoaëc nhö daùng 
chuyeån mình cuûa loaïi hoå baùo.  Vuõ Hoái xuaát 
thaàn khi tung hoaønh ngoïn buùt loâng, kheùo ôû 
choã khi keùo daøi neùt choùt thöôøng ñeø cho 
ngoïn buùt loâng ghi neùt ñaäm thaät taùo baïo vaø 
aøo höùng.  Ñoâi luùc, ôû neùt choùt, anh xoøe ngoïn 
buùt ra ñeå neùt keùo daøi tuûa ra nhöõng sôïi tô 
huyeàn nhoû möùc nhö tô cuûa ngoù sen khi 
chuùng ta beû ngoù sen laøm ñoâi. 

Ngoaøi taøi saùng taùc thi ca, Phan Khaâm 
coøn coù ngheä thuaät nhieáp aûnh vöõng vaøng ôû 
choã phoái trí, ôû choã laáy boá cuïc, ôû choã laáy 
aùnh saùng vaø ôû choã laáy goùc caïnh cho ñoái 
töôïng tröôùc khi anh baám maùy thu hình.  
Anh cuõng ñang taäp ngheä thuaät thö hoïa.  
Neùt chöõ duy nhaát cuûa Phan Khaâm ôû trong 
baøi "Ñeâm hai ñöùa mình ra bieån, ñeâm hai 
ñöùa ngöôùc nhìn sao" ñöôïc anh laøm phoùng 
aûnh ñeå göûi cho toâi xem chôi. Neùt chöõ trong 
ngheä thuaät thö hoïa cuûa Phan Khaâm tuy 
khoâng vaãy vuøng laû löôùt nhö neùt chöõ cuûa 
Vuõ Hoái, nhöng buø laïi raát uyeån chuyeån 
nhöng cöïc kyø phoùng khoaùng laøm hieån loä 
caùi tinh thaàn ngang doïc cuûa anh. 

Cho tôùi nay, thô Phan Khaâm coù 15 baøi 
ñöôïc phoå nhaïc.  Xin keå: 
1- Thoû theû boán muøa (nhaïc Nguyeãn Tuaán ) 
2- Moät mai trôû laïi ( nhaïc Nguyeãn Tuaán) 

3- Saøi Goøn-Paris  (nhaïc Nguyeãn Tuaán ) 
4- Toâi veà ñoù tìm toâi ( nhaïc Nguyeãn Tuaán) 
5- Nôï vôùi giai nhaân ( nhaïc Hoà Baûng) 
6- Muøa uyeân öông ( nhaïc Hoà Baûng) 
7- Trong trí nhôù doøng soâng (nhaïc Huy Laõm) 
8- Naéng vaø Em ( nhaïc Huy laõm) 
9- Öôùc mô ( nhaïc Nhaät Baèng) 
10- Hoa nôû bao giôø ( nhaïc Nguyeãn Tuùc) 
11- Muøa xuaân naøo mình veà thaêm Quaûng Trò  
  (nhaïc Nguyeãn Höõu Taân) 
12- Caây ña laøng cuõ ( nhaïc Nguyeãn höõu Taân) 
13- Moät chuùt Saøi Goøn giöõa loøng Paris 
   (nhaïc Maïnh Bích) 
14-Ta nhôù Em ( nhaïc Phan Duõng-Haûo) 
15- Vaàn thô cho ai (nhaïc Phan Duõng-Haûo) 

HOÀ TRÖÔØNG AN 
(France) 



 

  
TRÊN ĐẤT KHÁCH 

 
Tham, sân si… Phật đã dạy rồi. 

Nhưng biển cuồng mê cứ nổi trôi. 
Sắc đẹp không si? Nào có dễ? 

Lợi danh ham muốn khó lòng thôi! 
 

Từ lâu, thày đã nhủ khuyên ta 
Chớ lạc bờ Mê hết lối ra 

Đời sẽ trầm luân trong bể khổ 
Muốn tìm nẻo thoát, chắc còn xa! 

 
Thánh nhân? Ai nhỉ, thời Nguyên tử? 

Tu sĩ thâm sơn, được mấy người? 
Vào trước cửa Không, lòng muốn có 

Làm sao sám hối được? Trời ơi! 
 

Nhục thân là thế, ai thần thánh? 
Che giấu gì sau ngả bóng đêm? 

Tiếng mõ khua vang trong tịch mịch 
Cũng nghe chưa sạch nỗi ưu phiền! 

 
Cuộc đời dẫu biết cõi phù du 
Đất khách phồn hoa khó tĩnh tu 

Ngàn vạn bùa mê trong mộng điệp 
Để lâu, khôn sáng cũng đui mù 

 

HÀ  BỈNH TRUNG 

 

 

TERRE D’ANTAN 
 

Qu’as-tu appris de Bouddha, 
A part tes oceùans de plaisirs 

Des vices cacheùs au fond de toi 
Des fortunes enfonceùes dans ton ravin 

EÙcoute les moines d’antan 
Qui t’enseignent dans ce labyrinthe d’amour 
Ouø tu ne sors point la mort dans l’aâme 

Ton sentier d’espeùrance est encore loin. 
Dieu n’est plus dans ce monde atomique 
Pour deùlivrer tant de propheøtes ignorants 

Reâvant la Voie Sacreùe du Salut 
Meùditant aø chaque cruauteù des eâtres 

Reâves-tu encore de ce Nirvena lointain 
Eclairant que d’obscuriteù malsaine 
Ouø reùsonnent des prieøres d’espoirs 

Qui apaisent oâ combien de souffrances 
Ta vie sur terre cherche que de refuges 

Ouø naissent toutes ces fleurs du mal 
Ennivrant les jouissances de tant d’illusions 

Qui s’accouplent dans la nuit obscure du temps. 
 

Traduction de “Treân Ñaát Khaùch” de  
Haø Bænh Trung 

 

Paroles : DIEÃM-HOA 
Album“Les Ailes du temps” 

En mémoires  de l’écrivain-poète  
Hà Bỉnh Trung 
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*** 

HOÀI TÖÔÛNG  
NGAØY ÑÖÙC THAÀY THOÏ NAÏN 

NGUYỄN QUÝ ÐẠI 
 

Miền Trung không ảnh 
hưởng Phật giáo Hòa Hảo. 
Đạo Hòa Hảo phát triển ở 
15 tỉnh miền Tây: Châu 
Ðốc, An Giang, Sa Ðéc, 
Kiến Phong, Vĩnh Long, 
Phong Dinh, Chương Thiện, 
Kiên Giang, Ba Xuyên, Bạc 
Liêu, An Xuyên, Ðịnh 
Tường, Long An, Kiến Hòa, 
Kiến Tường, và Sài Gòn-
Gia Ðịnh. Các tỉnh như 
Châu Ðốc, An Giang, Kiến 
Phong, Sa Ðéc, tín đồ Phật 
Giáo Hòa  Hảo lên đến 90 
% dân số; ở các tỉnh khác tỷ số này thay đổi 
từ 10 đến 60 %. Miền Tây đất đai phì nhiêu, 
ruộng đồng rộng mênh mông như Đồng Tháp 
Mười „cò bay thẳng cánh, chó chạy cong 
đuôi“,  
Mùa nắng đất khô cỏ cháy 
Mùa mưa nước ngập lan tràn 
Cò trắng nghìn năm bay chẳng dứt 
Chân trời bốn mặt rộng thênh thang… 
         Nguyễn Bính  1949 
 Đồng Tháp Mười là vùng đất của Đồng 
bằng sông Cữu Long diện tích 697.000 
hecta, trải rộng trên ba tỉnh Long An, Tiền 
Giang và Đồng Tháp. Nhờ  sông Cửu Long 
mang phù sa về bồi đắp ruộng vườn phì 
nhiêu „làm chơi ăn thiệt“ nên đời sống 
người dân sung túc, tính tình cỡi mở hồn 

nhiên, chất phát thật thà, 
giọng nói cũng ngọt ngào 
dễ mến (khác với giọng 
Quảng Nam khô khan, rắn 
rỏi,). Họ xây nhà theo mô 
hình „trước là nhà, sau là 
vườn cây ăn trái“. Trong 
khi đất miền Trung khô 
cằn sỏi đá, chiến tranh tàn 
phá cao độ hơn miền Nam. 
Giữa tháng 3 năm 1975 tôi 
đi công tác có dịp tham dự 
đại lễ ngày Đức Thầy thọ 
nạn, do tín đồ Phật Giáo 
Hòa Hảo tổ chức tại Đốc 

Vàng Hạ xã Tân Phú nơi Đức Thầy bị nạn 
25/2 âm lịch 1946, thuộc quận Thanh Bình, 
tỉnh Kiến Phong. Nơi nầy còn có địa danh 
Đốc Vàng Thượng với dinh ông Đốc Vàng 
ở ấp Nam xã Tân Thạnh, lúc sanh tiền ông 
lập được nhiều công lao chống giặc ngoại 
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xâm, sau khi qua 
đời Vua Minh 
Mạng truy tặng 
tước vị và được 
người dân xã Tân 
Thạnh lập đền thờ. 
  Hồi tưởng lại 
chuyến đi Cao 
Lãnh Kiến Phong, 
tỉnh Kiến Phong 
nằm phiá bắc Tiền 
Giang các tỉnh 
Châu Đốc, Long 
Xuyên và Sa Đéc. Kiến Phong bắc giáp với 
Campuchia, đông và đông bắc giáp hai tỉnh 
Định Tường và Kiến 
Tường, nam giáp tỉnh 
Vĩnh Long tây và tây nam 
giáp hai tỉnh Châu Đốc và 
An Giang, xe từ Sa Đéc 
phải đi qua chuyến phà từ 
Tân Mỹ (thuộc quận Lấp 
Vò Sa Đéc nơi sinh 
trưởng của Phật Thầy Tây 
An). Quận Thanh Bình 
nằm trên quốc lộ 30, cách 
Cao Lãnh khoảng 25km 
về hướng tây bắc. Địa 
giới của huyện Thanh 
Bình ở phía bắc giáp 
huyện Tam Nông, phía 
nam và phiá tây giáp sông 
Tiền Giang, phía đông 
giáp huyện Cao Lãnh. 
Trên đồng ruộng máy cày 
tạo nên những luống cày thẳng tắp, đất khô 
phơi màu bùn xam xám, những con kinh 
nước lên xuống trong ngày, nước xuống để 
trơ những cành cây không lá rong rêu, 
người ta gọi là chà, là nơi cá tôm sinh sống, 
lúc nước xuống cạn họ dỡ chà dài khoảng 

10 m, bùn non nước 
sền sệt người ta tìm 
bắt vô số cá, tôm đủ 
loại cả giạ, họ bán 
hoặc phơi khô làm 
mắm tích trữ cho 
mùa nước lên. 
Những con rắn bông 
súng, rắn nước cũng 
bị bắt, cá lóc (cá 
tràu) to bằng bắp 
chuối nướng trui 
bằng rơm là món 

khoái khẩu của dân nhậu, cá nướng thơm 
ngon chấm với nước mắm me dốt, khề khà 

với rượu Đế, dân miền 
Nam miệt vườn quanh 
năm thưởng thức thơ 
rượu, hát hò… Chúng 
tôi đến chợ Thanh Bình 
buổi trưa nước ròng, 
trên kinh vắng bóng ghe 
đò, hai bên bờ kinh từng 
đoàn xe honda chạy về 
hướng Đốc Vàng Hạ. 
Thiếu tá Lộc quận 
trưởng cho biết tình 
hình an ninh ở đây khả 
quan vì giáo dân là 
những người rất chống 
cộng. Đại lễ Đức Thầy 
thọ nạn tưởng nhớ ngày 
CS sát hại Giáo chủ, 
ngày lễ sẽ có nhiều 
Chính khách, Dân biểu 

về tham dự...  
Nắng chiều trải rộng trên kinh tràn ngập 
những cánh hoa lộc bình (Eichhornia 
crassipies) màu tím trang điểm thêm nét 
đẹp của thiên nhiên mây nước, ghe đò chạy 
vô ra náo nhiệt lo cho ngày lễ Hội, chúng 
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tôi quá giang ghe vào Đốc Vàng Hạ, hai 
bên kinh nhà cửa khang trang lợp ngói đỏ, 
xây cao hơn mặt đất 1 vài mét, sàn nhà 
bằng gỗ, dưới những gốc cây cau có lu 
đựng nước mưa, nhà giàu xây những bể 
chứa nước mưa to lớn, phương tiện chính 
duy chuyển ở đây là ghe xuồng nên nhà nào 
cũng có ghe gắn máy đuôi tôm. Gần đến điạ 
điểm tổ chức là khoảng đồng trống có đồn 
Nghiã quân, lô cốt bằng đất chung quanh 
rào sơ sài hai lớp mỏng kẽm gai concertina, 
là đồn nhưng gọi trạm thì đúng hơn, quân 
số một tiểu đội chưa đủ 12 người. Anh 
trung đội trưởng vui tính luôn phì phà điếu 
thuốc trên môi, anh rất lạc quan vì tình hình 
nhiều năm ở đây 
bình an, CS chỉ 
hoạt động mạnh ở 
các vùng Kiến 
Tường Mộc Hoá, 
Sầm Giang, Cai 
Lậy…Trung đội 
anh phụ trách hai 
đồn nhỏ trong và 
ngoài giữ an ninh 
chống kinh tài VC 
về thâu thuế. Sân 
khấu đài tưởng 
niệm dựng trên vùng đất rộng bao la bằng 
phẳng mượt mà cỏ xanh, chung quanh là 
nhà dân sầm uất. Người về càng đông hàng 
quán ì xèo bán thức ăn, nhạc vàng, cải 
lương vọng cổ vang trong gió chiều từ 
những dàn nhạc âm thanh lớn, Stero Radio 
cassette của các quán nhậu đặc sản của 
Đồng Tháp Mười về đêm đèn Manchon 
sáng chói. Chúng tôi được chính quyền địa 
phương giới thiệu về địa lý và di tích lịch 
sử của Đốc Vàng, tôi hân hạnh gặp cụ Phan 
Văn Mười (Mười Tỷ) cận vệ Đức Thầy là 
người có duyên may thoát chết trong vụ án 

Đốc Vàng. Sau biến cố Đốc Vàng, cụ tiếp 
tục con đường hành đạo theo giáo lý của 
Đức Thầy kể lại biến cố lịch sử. „Đức Thầy 
ngồi bàn giữa, nói chuyện với Bửu Vinh, 
còn 4 cận vệ cầm súng đứng 2 bên gần cửa. 
10 phút sau có 8 người từ bên ngoài đi vào, 
chia làm 4 cặp, tràn tới đâm 3 cận vệ chết 
tại chỗ, ông nhảy xuống bờ kinh thoát nạn, 
ngôi nhà ngói bị tắc đèn chìm vào bóng 
đêm âm u, Đức Thầy vắng mặt từ đó… „  
Tín đồ Hòa Hảo tin Đức thầy còn sống ngài 
sẽ trở lại trong vinh quan, nhưng theo các 
tài liệu của Việt Minh thì Đức thầy bị sát 
hại thủ tiêu mất xác. (do Đào Công Tâm và 
Bửu Vinh thi hành). Việt Minh chủ trương 

tiêu diệt tín đồ 
PGHH cố Thi Sĩ 
Việt Châu 
Nguyễn Xuân 
Thiếp (anh em 
chú bác với nhà 
văn Nguyễn Hiến 
Lê), ngày 
08.9.1945 thừa 
lệnh Đức Thầy 
thi sĩ Việt Châu 
đi Cần Thơ hòa 
giải việc tín đồ 

PGHH bị bắt giữ sau cuộc biểu tình, bị 
VMCS tráo trở bắt tử hình tại Cần Thơ 
ngày 07.10.1945 (02.9 Ất Dậu) chung với 
hai ông Trần Ngọc Hoành và Huỳnh Thạnh 
Mậu em phần xác Đức Thầy. Các lực lượng 
vũ trang của Dân Xã đã đồng loạt tấn công 
vào lực lượng vũ trang và các cơ sở của 
Việt Minh tại các tỉnh Châu Đốc, Long 

uân đội Hòa Hảo, hoạt 

Xuyên, Cần Thơ với danh nghĩa để trả thù 
cho Giáo chủ. 
a/ Nhóm Trần Văn Soái, tức Năm Lửa, 
mang danh nghĩa Q
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động tại Cần Thơ, Vĩnh Long, đặt bản 
doanh tại Cái Vồn. 
b/ Nhóm Lâm Thành Nguyên, tức Hai 

uân Cách mạng, kiểm 

Trực, đóng tại một vài khu vực trong 
nh Long Xuyên, đặt bản doanh tại Chợ 

nhau ở xứ người là một 
tân“ dù thế hệ tuổi tác 

Ngoán, hoạt động tại 2 tỉnh  Long Xuyên và 
Châu Đốc, bản doanh đặt tại Cái Dầu. 
c/ Nhóm Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt, mang 
danh nghĩa Nghĩa q
soát vùng  rạch Giá, Long Xuyên, đóng bản 
doanh tại Thốt Nốt. 
d/ Nhóm Nguyễn Giác Ngộ tức Ba Gà Mổ, 
mang danh nghĩa Nghĩa quân Nguyễn 
Trung 
tỉ
Mới.  
 
 Đến Đốc Vàng 
tình cờ tôi gặp 
ông Tưởng khi 
nghe ông nói 
giọng Quảng 
Nam, ông định cư 
ở Mộc Hóa nhưng 
con gái lấy chồng 
về Đốc Vàng, ông 
đến thăm cháu 
ngoại và dự đại lễ. 
Năm 1957 thời 
TT Ngô Đình Diệm ông đi theo chương 
trình di dân, đến các khu trù mật, dinh điền 
được chính phủ trợ cấp để khai phá lập 
nghiệp. Chú An con rể ông là lính sư đoàn 
9 bị thương được giải ngũ nhưng còn khỏe, 
nhà có máy cày đầy đủ tiện nghi, phản bằng 
gỗ mít dày bóng loáng, bộ ghế salon gỗ trên 
bàn kính có lộng hình con cháu... Con gái 
ông nói giọng Nam, đời sống gia đình thuộc 
hạn trung lưu, con rể lịch thiệp hiếu khách 
vồn vã mời chúng tôi ở lại ăn tối và ngủ 
đêm có mền mùng không sợ muỗi cắn. 
Buổi tiệc làm nhanh gồm các món: lươn um 
với bắp chuối, cá nướng rơm, canh chua cá 

lóc, cá trê kho tộ, tôm chua, bia 33 nước đá 
lạnh…Ông Tưởng nhắc lại những ngày 
ngoài quê nghèo, làm mướn cuối ngày được 
chủ trả mấy lon gạo (lon sữa bò dùng để đo 
luờng), cơm độn khoai sắn quanh năm mưa 
nắng làm gì có thịt cá hả hê như ngày nay, 
ông luôn nhớ kỷ niệm tình hàng xóm nơi 
chôn nhau cắt rún Quãng Nam. Con cháu 
ông sinh trưởng miền Nam đời sống sung 
túc không khổ như đời cha, phải đổ mồ hôi 
để đổi lấy miếng cơm. Đồng hương gặp 

niềm vui „ôn cố tri 
tôi với ông cách xa 
nhau, nhưng bổng 
dưng có một sự 
thắm thiết chân 
tình. Tôi ở lại với 
gia đình con cháu 
ông như gia đình 
mình, chuyện xưa 
được gợi lại như 
một kỷ niệm đẹp 
trôi theo giòng 
đời…càng về 
khuyua thanh vắng 
vòm trời cao có 
những ánh sao 

đêm, mọi người ngủ say, tôi giật mình lo sợ 
nghe tiếng súng, lựu đạn nổ ở hai đồn nghiã 
quân kéo dài khoảng 20 phút, chú An từng 
kinh nghiệm tác chiến cho biết tiếng súng 
AK và đạn B40 là của VC, nên bình tĩnh 
trong nhà không nên đốt đèn, chờ sáng để 
biết tình hình, thời gian chờ đợi, lo sợ trôi 
qua rất chậm. Trời vừa hừng sáng chú An 
ra bờ kinh nhìn về phiá đồn nghiã quân lô 
cốt không còn mái tôn, bộ đội VC đội mũ 
cối ở trong đồn, những nghiã quân sống sót 
bỏ đồn nương theo bờ kinh chạy thoát 
hiểm, hai nghiã quân hy sinh xác còn trong 
lô cốt đất, cả hai đồn nghiã quân bị chiếm. 
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Đại đội chủ lực quân VC về đánh phá ngày 
đại lễ. Mặt trời lên cao ghe đò chờ nước lên 
để di tản, chúng tôi phải băn ngang cánh 
đồng vì hai đầu nơi tổ chức đều bị VC 
chiếm và đóng chốt. Đoàn người như đàn 
cò trắng trên cánh đồng khô tìm lối thoát 
thân, VC bắn theo, tiếng đạn kêu vèo vèo 
đầu đạn cắm xuống những luống cày khô 
bụi bay ngay trước mặt, may mắn không ai 
bị thương. Đây là lần đầu tiên và cũng là 
cuối cùng tôi chạy toát mồ hôi dưới làn đạn 
giết người của VC, ông Tưởng chửi luôn 
miệng „Tiên sư giặc Hồ không để cho dân 
chúng sống bình an…“. Ngày đại lễ cuối 
cùng của Phật Giáo Hòa Hảo miền Nam 
không thể thực hiện. Sau 1975 Phật Giáo 
Hòa Hảo không được phép nhắc tới ngày 
Đức Thầy thọ nạn vì đó là điều bị nhà cầm 
quyền cộng sản cấm kỵ  Phật Giáo Hòa 
Hảo trải qua những biến đổi của lịch sử, từ 
thời kháng chiến chống Pháp, chống Việt 
Minh và thời Đệ Nhất Cộng Hòa, cũng lắm 
thăng trầm và chua 
xót. Trước năm 1975 
các Tôn giáo tại miền 
Nam đều có quyền tự 
do hoạt động, có các 
sở văn hóa, truyền 
giáo, từ thiện… Viện 
Đại Học Hòa Hảo 
thành lập năm 1970, 
tại Long Xuyên 
chương trình học 
nhằm đào tạo cho 
giới trẻ sinh trưởng 
tại miền Nam có cơ 
hội tiến thân không 
cần phải đi học xa ở 
Sài Gòn và cạnh 
tranh với các Viện 
Đại học Vạn Hạnh 

(Phật giáo 1964), Viện Đại học Chính Trị 

h (1971) … 
ồm có các phân khoa

Kinh Doanh Đà lạt (Công giáo1957) Viện 
Đại học Cao Đài Tây Nin
  Đại học Hòa Hảo g  

n trị 
Quốc tế 

 và Sư phạm 
rung tâm sinh ngữ 

-Thương mại Ngân hàng 
-Khoa học Quả
-Giao dịch và Ban giao 
-Nông nghiệp 
-Văn khoa
-T
-Đông y. 
 
Tóm lược lịch sử Đạo Hòa Hảo. 
Thánh Ðịa Phật Giáo Hòa Hảo tại làng Hòa 
Hảo tức là sinh quán của Ðức Huỳnh Giáo 
Chủ, Đức Thầy sinh 15.01.1920 (25.11 Kỷ 
Mùi) tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu tỉnh 
Châu Đốc, (nay huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang). Ngài là người sáng lập Phật Giáo 
Hòa Hảo, làng nầy có nếp sống thanh bình 
an lạc. Thuở nhỏ ông thông minh, học hết 
bằng sơ học yếu lược Pháp-Việt nhưng 

thường bị đau ốm nên 
đành bỏ dở việc học. 
Lên núi Sam còn có 
tên là Vĩnh Tế Sơn 
hay Ngọc Lãnh Sơn 
cao 284 m có chu vi 
5.200m, là một núi 
nằm trong vùng Bảy 
Núi, trước thuộc xã 
Vĩnh Tế, nay là 
phường Núi Sam, 
Châu Đốc. Tu theo 
Đạo Bửu Sơn Kỳ 
Hương được khai sáng 
năm 1849 bởi ông 
Đoàn Minh Huyên 
(1807-1856), quê ở 
Tòng Sơn, Cái Tàu 
Thượng, tổng An 
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Thạnh Thượng, Lấp Vò Sa Đéc. Ông Đòan 
Minh Huyên đến tu tại chùa Tây An hay 

y

ới nếp sống 
hiệp, tu hành theo 

ếu Nghiã:  

, bông hoa tiêu biểu 

ư sĩ tại gia. Hệ thống 

Tâ  An cổ tự được tín đồ tôn kính gọi là 
Phật Thầy Tây An.  
 Chùa Tây An tọa lạc trên nền cao, 
thoáng rộng, trong khuôn viên có diện tích 
15.000m m2. Phía sau có núi Sam như bức 
bình phong nổi bật lên với màu xanh, mặt 
chính với ba ngôi cổ lầu nóc tròn hình củ 
hành, màu sắc sặc sỡ nhưng hài hòa. Nơi 
nầy ông Huỳnh Phú Sổ được trị lành bệnh 
và luyện chí tu hành. Năm 1937 Huỳnh Phú 
Sổ về làng, chữa bệnh cho dân, viết kinh, 
giảng sấm, được dân gian gọi là Phật Thầy. 
Từ đó đạo Phật Giáo Hòa Hảo được khai 
sáng tại làng Hòa Hảo. Tín đồ PGHH 
không buộc phải cạo đầu vào chùa, bỏ mọi 
việc ngoài thế gian, họ ở tại gia đình sống 
như mọi người công dân khác v
bình dị trong nông ng
giáo lý Tứ Ân Hi
a/ Ân Tổ Quốc Cha Mẹ 
b/ Ân Đất Nước 
c/ Ân Tam Bảo ( Phật Pháp Tăng) 
d/ Ân Đồng Bào Nhân Loại 
 Tín đồ PGHH là cư sĩ tu tại gia sửa 
thân tâm, đóng góp vào việc phát triển nền 
kinh tế nông nghiệp trù phú miền Nam. 
Trên bàn thờ, không có tượng Phật, chuông 
mõ. Chỉ có tấm Trần bằng vải màu dà, 
tượng trưng cho sự hòa hợp nhân loại, và 
cho màu sắc nhà thiền. Ðó là bàn thờ Chư 
Phật. Dưới bàn thờ Phật là bàn thờ Cữu 
Huyền Thất Tổ thờ ông bà cha mẹ đã khuất. 
Trước nhà có bàn thờ lộ thiên (gọi là bàn 
Thông Thiên) để người tín đồ cảm thông 
với Trời Ðất, bốn phương trời, mười 
phương Phật.  Họ chỉ dùng nước lạnh, bông 
hoa, và nhang để cúng Phật. Nước lạnh tiêu 
biểu cho sự trong sạch

cho sự tinh khiết, còn nhang dùng mùi 
hương thơm tẩy ô uế . 
Mỗi ngày người tín đồ PGHH làm lễ cúng 
Phật, ít nhất hai lần, sáng và tối. Trong các 
ngày rằm, mồng một, ngày vía Chư Phật, 
họ đến chùa hay hội quán hành lễ, nghe 
kinh giảng, thuyết pháp. Lúc đãnh lễ họ 
không dùng mõ chuông, mà chỉ lâm râm 
tâm niệm. Khi nào bận việc thì đến giờ 
hành lễ họ quay mặt về hướng Tây mà cúng 
Phật, và khuyến khích nhau ngồi đâu, ở đâu 
cũng tụng niệm trong tâm. Ngoài ra trong 
các Xã, Ấp có những độc giảng đường 
trang bị máy phóng thanh, để mỗi ngày 
trong những giờ nhất định, có những giảng 
viên đến đọc kinh giảng hay thuyết pháp 
cho người chung quanh. Ðộc Giảng Ðường 
Phật Giáo Hòa Hảo là những ngôi chùa 
thâu hẹp để truyền đạo, không phải để cư 
trú nên nhỏ hơn chùa, bởi bản chất Phật 
Giáo Hòa Hảo là c
sinh hoạt của Phật Giáo Hòa Hảo trước 
1975 gồm có: 
1/ Các Ban Trị Sự Tỉnh: An Giang, Sa Đéc, 
Kiến Phong, Kiên Giang, Vĩnh Long, 
Phong Dinh, Chương Thiện, An Xuyên, Ba 
Xuyên, Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Bình, 
Kiến Hòa, Kiến Tường, Lâm Đồng, Tuyên 
Đức, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định và 
Long An Định Tường. 
2/ Các Ban Trị Sự Thị Xã: Sài Gòn, Cần 
Thơ, Mỹ Tho, rạch Giá, Vũng Tàu, Đà Lạt. 
3/  Các Ban Trị Sự trực thuộc Trung Ương: 
Thánh Điạ Hòa Hảo xã Thiện Từ, 82 Ban 

 Viện

Trị Sự cấp quận, 476 Ban Trị Sự cấp xã, 
3100 Ban Trị Sư cấp ấp 
4/ Cơ Sở Tự : 231 chuà và Tự viện; 
468 Độc giảng đường; 452 Hội quán; 2876 
Văn phòng. 
5/ Nhân sự: 36500 Trị sự viên các cấp; 
2679 Tu sĩ và nhân viên tại các tự viện; 
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 nhị trong 

P
a

 để 
ống hoà 

ự do dân chủ… 

ww hoamunich.wordepress.com 
ài liệu, hình ảnh tham khảo trên Internet

10.000 nhân viên và khóa sinh ngành phổ 
thông Giáo Lý.… 

không riêng gì 
thành nhà tù củ

 
Sinh hoạt chính trị tại miền Nam còn có 
chính đảng: Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt 
Nam còn được gọi là Đảng Dân Xã hay 
Dân Xã Đảng Hòa Hảo là một đảng chính 
trị lớn hoạt động ở miền Nam Việt Nam 
giai đoạn 1946-1975 rất mạnh, có Dân biểu, 
Thượng nghị sĩ đại diện cho PGHH, Người 
miền Trung đến làm việc tại các tỉnh miền 
Tây “nhập gia tuỳ tục“ phải tế
vấn đề giao tế với đại diện tín đồ PGHH 
đàn ông lớn tuổi họ còn bới tóc. 
 Sau 30.4.1975 Dân Xã đảng và các đảng 
phái khác dưới thời VNCH bị cấm hoạt 
động. Một số thành viên của Dân Xã đảng 
sau năm 1975 tập hợp tái hoạt động tại hải 
ngoại đấu tranh, hổ trợ cho Phật Giáo Hòa 
Hảo trong nước bị nhà cầm quyền CS đàn 
áp, đánh đập bắt giam cấm hành đạo. Hàng 
năm ở hải ngoại tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo 
làm kỷ niệm ngày Đức Thầy thọ nạn. Nhìn 
lại 37 năm qua CSVN luôn đàn áp tôn giáo, 

GHH bị nạn, cả nước biến 
 chế độ CS vô thần. Trong 
chuyến viếng thăm Cuba 
Đức Giáo Hoàng nói: 
“Ngày nay đã rõ ràng là ý 
thức hệ mác xít tỏ ra 
không thích hợp với thực 
tại” và ngài kêu gọi 
“Cuba cần phải có tự do 
của lương tâm và tự do 
tôn giáo cho mọi người”. 
Các Quốc gia còn theo 
chủ nghiã Cộng sản trong 
đó có Việt Nam cần phải 
sớm từ bỏ chế độ CS
người dân được s
bình, t
Nguyễn Quý Đại 
 

w
T  

 
 

 

CHÂM CON  NGÔN I VỚI ĐỐ
NGƯỜI, XÃ HỘI 

 
 Phải có nhẫn nại công việc mới - 
thành công. 

 
-  Nhân đức vặt, khí khái xằng   

thường làm hư việc lớn. 
 
-  Roi tuy dài, không đánh tới 

bụng ngựa. 
 
- Quyền thế tuy mạnh nhưng  

không trị được nhân. 
 



 

TÀ DƯƠNG 
 

Dặm dài hoảng hốt bóng tà dương 

Lê gót chân đau nửa đoạn đường 

Hoa rụng lá vàng run rẩy tiếc 

Chim bay cành vắng luyến lưu thương 

Ngả lưng đêm xuống đen cơn mộng 

Chợp mắt ngày lên trắng giọt sương 

Tình nghĩa còn nhau xin giữ lại 

Nơi nào giao điểm mối tơ vương 

 

Phan Khâm 
  
 
 
 

VÒNG LẨN  QUẨN 
 

Thất thểu bên đường nếm vị cay 

Tìm ai mỏi mắt dễ cau mày 

Nợ nần kiếp trước còn chưa trả 

Ân nghĩa đời nầy cứ muốn vay 

Đọc mấy điều răn nghe thật kỷ 

Uốn ba tấc lưỡi nói cho ngay 

Cái vòng lẩn quẩn trong trời đất 

Kẻo lúc bạc đầu vẫn ngửa tay 

 

Phan Khâm 
(Maryland) 

NHƯ CÕI VÔ THƯỜNG 
 

Em ơi em,  từng bước cuộc đời 
Cỏ bên đường in thêm những dấu chơi vơi   
Em đang đi giữa Đàlạt thành phố sương mù 
Trời đã sang thu.. 
 
Âm thầm trong thương nhớ 
Kỷ niệm sâu hằn , với em 
Đôi môi ngọt mềm 
Khi Đàlạt mùa mới sang thu.. 
 
Ngày tháng dần trôi 
Tóc em bay bay 
Mắt em tròn thơ ngây 
Hạnh phúc mênh mang,vòng tay ấm đong đầy 
Em bên anh, quanh hồ liễu, đồi thông xanh 
Như đôi chim ríu rít trên cành.. 
 
Hát tặng em bài Đàlạt hoàng hôn 
Chiếc lá cuối cùng rơi 
Trời chiều.. đã sang đông.. 
Cà phê thủy tạ ánh đèn mờ 
Nụ hôn ôi ngọt ngào.. bên tách cà phê.. 
Cơn mưa phùn chợt đến.. lạnh ướt bờ mi 
Vòng tay nồng ấm đam mê 
Đường tình đi..không tha thiết nẽo về.. 
 

Và hôm nay, thành phố sương mù  
Chỉ còn lại trong mơ.. 
Sao mắt em buồn vời vợi? 
Một nỗi bơ vơ 
Em ôm mặt khóc 
Hay duyên ta không trọn? 
Tình tan như cõi vô thường.. 
 

Bùi Thanh Tiên 
VA, ngày 15-3-11   
(tặng H. Đà Lạt năm xưa)          
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Tieáng Ñaøn Taùi-Ngoä Trong  

ÑOAÏN TRÖÔØNG TAÂN THANH 
  

(Bài pháp-thoại đề cao tình thương theo giáo-lý từ-bi của nhà Phật) 
                                      

        Phaïm Thò Nhung 
  
  A - Trong bài nói chuyện ‘‘ Kiều và 
Văn-Nghệ Đứt Ruột‘‘ của Thiền-sư Nhất-
Hạnh tại San-José California, ngày 21 
tháng 10 năm 1993, Thiền-sư đã phân-tích 
cho biết: Khi Thúy-Kiều nhảy xuống sông 
Tiền-Đường tự tử, Sư Giác-Duyên đã thuê 
hai ngư-phủ giăng lưới ngang sông Tiền-
Đường chờ sẵn, kéo lưới vớt lên ; rồi đưa 
về thảo-am làm lễ xuất-gia cho nàng và dẫn 
nàng tu học. « Kiều đã có cơ-hội được tiếp-
xúc, học-hỏi với đạo-lý giải-thoát… Thúy-
Kiều đã tìm được an-lạc thật sự trong nếp 
sống tu-hành… và Thúy-Kiều đã đạt tới 
một trình-độ giác-ngộ rất cao… 
Giữa người yêu cũ với nàng bây giờ đã có 
một khoảng cách rất xa… Chính trong đêm 
đó, Thúy-Kiều đã dạy cho Kim Trọng con 
đường tu học.Trong văn Kiều của Nguyễn 
Du, điều này  không có nhắc tới. Nhưng 
trong Nguyên-lục thì có. Đêm đó Thúy-
Kiều làm 10 bài thơ để hướng-dẫn Kim 
Trọng tu học… 

Hôm nay gặp lại chàng 
Tử sinh em đã vượt 
Khuyên chàng hãy định tâm  
Một lòng sau như trước. 

 Gặp lại chàng hôm nay, em đã trải qua 
kinh-nghiệm của sống chết, và em đã được 
giải-thoát rồi. Vậy chàng hãy sớm định tâm 

trở lại. Chàng hãy cố tu-tập đi. Để trên con 
đường tâm-linh chàng có thể tới gần em.Và 
làm người bạn tâm-linh của em. Bài thơ ấy 
nguyên-tác như sau:      
  Kim nhật trùng kiến lang 
 Bất phục tri hữu tử 
 Nguyện quân tảo định tình 
 Thận chung như thận thủy. …… » 
 
 B - Theo thiển-ý, trong đoạn cuối tác-
phẩm ĐTTT, Nguyễn Du tuy không cho 
Thúy-Kiều làm thơ, nhưng đã cho nàng 
mượn Tiếng Đàn Tái-Ngộ để hướng-dẫn 
Kim Trọng trên đường tu học. 
 Đời là bể khổ, lại sống trong thời mạt-
pháp, xã-hội sa-đọa, đầy-dẫy những sự 
tham-ô, tàn-bạo, bất-công…, khổ-đau của 
con người càng thêm chồng-chất. Chính 
Thúy-Kiều đã là nạn-nhân thê-thảm trong 
cái xã-hội đó. Bởi thế, nàng Kiều có tâm-
nguyện chuyển-hóa những kinh-nghiệm 
khổ-đau xưa thành hạnh-phúc yêu-thương. 
Nàng đem những gì mình học-hỏi được về 
giáo-lý từ-bi của nhà Phật, thực-tập trong 
cuộc sống để độ mình và độ người. 
 Sách Phật-giáo chẳng đã dạy, dù sống ở 
đâu , nếu mình biết sử-dụng một cách khéo-
léo tùy duyên, thì tất cả các pháp đều là 
Phật-pháp, đều có ích cho việc tu-tập của 
mình và đem lại lợi-lạc cho người. 
Đêm nay, giữa không-khí ấm-cúng nơi 
động-phòng hoa-chúc, Kim Trọng Thúy-
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Kiều, đôi tình-nhân xưa, sau 15 năm xa-
cách được trùng-phùng trong tình bạn tri-
kỷ, tương-kính tương-tri. Sau khi  hàn-
huyên đã tạm thỏa-thuê, Kim Trọng ngỏ ý 
mong được nghe lại tiếng đàn tuyệt-diệu 
năm xưa của Kiều. Kiều đã thố-lộ ngay với 
Kim về ảnh-hưởng tai-hại của tiếng đàn đó 
đối với cuộc đời nàng : 

Nàng rằng:-Vì mấy đường tơ 
Hại người cho đến bây giờ mới thôi. 
 ( cc.3193-3194) 

 Trước kia, Kiều vì mê-mờ, vị-kỷ, nhiều 
dục-vọng, đã tự-phụ về tài đàn vượt-trội 
thiên-hạ của mình, những là: 

Nghề riêng ăn đứt hồ-cầm một trang. 
 (c.32) 

 Khúc Bạc-mệnh-oán, thuở nàng còn 
thơ vì thương-cảm số-kiếp hồng-nhan mệnh 
bạc của bao người xưa mà sáng-tác nên, khi 
phổ vào đàn, gẩy lên càng làm say-đắm 
lòng người: 
 Một cung Bạc-mệnh lại càng não nhân. 
  ( c.34) 
 Chính Kiều cũng mê-say  tài đàn của 
mình , tự ru mình , nuôi-dưỡng mình bằng 
những chủng-tử ảo-não, bi-thương đó; kết-
quả, quen dần thành nết ( Rằng quen mất nết 
đi rồi ), rồi thành nghiệp, thành mệnh trói-
buộc nàng không sao thoát ra được. Cũng 
bởi tự-kỷ ám-thị, Kiều cho rằng mình là 
khách tài-hoa, đa-tình, mẫn-cảm, thì số-kiếp  
tất cũng sẽ đoạn-trường như ai; giống y như 
lời Đạo-Cô Tam-Hợp suy-luận, tiên-đoán: 
Ma đưa lối, quỉ dẫn đường 
Lại tìm những chốn đoạn-trường mà đi 

 ( c.2665-2666). 
 Thế nên, sau khi tỉnh-ngộ, nàng đã 
quyết tâm bỏ đàn để dứt- khoát với quá-khứ 
mê-lầm. 

 Nhưng đêm nay, « Nể lòng người 
xưa », nàng xin vâng lời đàn thêm một 
phen nữa.  
 Kiều biết Kim Trọng cũng là một tay 
chơi đàn nguyệt có hạng, nhớ lại lần đầu 
tiên Kiều gẩy đàn cho chàng nghe, chàng 
đã tỏ ra là một người sành-điệu, biết 
thưởng-thức tiếng đàn và hiểu được ý đàn 
của nàng. Do đó, đêm nay nàng cũng muốn 
mượn Tiếng đàn tái-ngộ , tùy duyên nói 
pháp, cốt dẫn-dắt Kim Trọng hướng về tình 
thương theo giáo-lý từ-bi của nhà Phật, 
mục-đích giúp chàng thanh-lọc dần tâm-tư, 
tình-ý, để có thể gần nàng hơn trong đời 
sống tâm-linh. 
 Ý đàn của Kiều thật rõ-ràng, như muốn 
nhắn-nhủ cùng Kim, hãy mở lòng từ-bi, 
đem tình yêu-thương hướng về tất cả, từ 
con người đến muôn loài chúng-sinh, như 
nắng xuân chan-hòa sưởi ấm khắp nơi-nơi. 
Song muốn thực-hiện tình yêu-thương vị-
tha, cao-thượng ấy một cách tích-cực, thì ta 
phải biết dẹp bỏ tình yêu cá-nhân vị-kỷ, dẹp 
bỏ cái tâm cố-chấp phân-biệt đối-đãi, mới 
có thể sống hòa-đồng với mọi người, với 
muôn loài, và xem họ như chính  bản thân 
ta như Trang Chu vậy: 
- Khúc đâu đầm-ấm dương-hòa 
Ấy là hồ-điệp hay là Trang-sinh? 
- Khúc đâu êm-ái xuân-tình 
Ấy hồn Thục-đế hay mình đỗ- quyên? 
   ( cc.3199-3202) 
   Có thế, tình yêu-thương từ-bi cao-
thượng kia mới thực sự được trải rộng, bởi 
không còn một kỳ-thị nào, khiến tất cả mọi 
người cũng như muôn loài chúng-sinh đều 
có thể nhận được ân-hưởng hạnh-phúc của 
tình yêu-thương ấy. 
 Tiếng đàn lần này toát ra một khí-vị tươi 
vui,êm-đềm ,thanh-thoát quá chừng. Nó 
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phản-chiếu tâm-hồn Kiều đã thanh-tịnh, đã 
ổn-định, nội-tâm nàng đang thơ-thới, an-vui.  
 Khi kiều vừa đàn xong, Kim-Trọng vội 
lên tiếng về sự ngạc-nhiên thích-thú của 
chàng, vì chàng nhận ra ngay tiếng đàn tái-
ngộ đã có sự thay đổi  rõ-rệt ; tuy vẫn bản 
đàn năm xưa (phổ ấy), và vẫn một tay Kiều 
gảy  (tay nào)  mà nay tiếng đàn nghe mới 
trong-trẻo, đầm-ấm làm sao ; nó mang  sắc-
thái « vui vầy »  khác hẳn sắc-thái « sầu-
thảm » năm xưa :  

Chàng rằng:-Phổ ấy, tay nào? 
Xưa sao sầu-thảm, nay sao vui-vầy! 
Tẻ vui cũng bởi lòng này 
Hay là khổ tận đến ngày cam lai? 
   (cc.3207-3208) 

  
 Nghe những lời Kim Trọng nhận-xét, 
Kiều hẳn rất hạnh-phúc, vì chàng Kim đã 
không phụ lòng tin-tưởng trông-đợi của 
nàng, không những về tài thẩm-âm của 
chàng mà còn vì chàng tỏ ra đã hiểu  rõ 
tâm-ý nàng  qua những tiếng đàn kia . 
 Quả thực, ngoài hạnh-phúc đã thoát khỏi 
mọi khổ-nạn, được sum-họp với những 
người thương, đồng thời cũng đã giải-quyết 
ổn-thỏa được mọi vướng-mắc trong lòng 
(Chàng kim đã chấp-thuận lời thỉnh-cầu của 
Kiều “ Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ ’’); 
Kiều còn một niềm vui lớn, phát-xuất tự nội-
tâm, đó là niềm vui tỉnh-thức. Nhờ tỉnh-thức, 
Kiều biết đem tình thương-yêu vị-tha theo 
giáo-lý từ-bi của nhà Phật hướng về tất cả, 
để giải-tỏa những hờn-oán xưa, cùng thoát  
khỏi những ràng-buộc của thế-tình, những 
hệ-lụy của nhân-sinh. 
 Và cũng bởi Kiều biết đem tình 
thương-yêu hướng về tất cả, nên nàng cũng 
được hưởng sự sum-vầy với tất cả trong 
hạnh-phúc yêu-thương. Đây chính là điều 
nàng muốn tri-kỷ, muốn tâm-tình với chàng 

Kim đêm nay, và Chàng Kim cũng tỏ ra đã 
tiếp-nhận đầy-đủ. Kiều thong-thả tháo dây 
đàn rồi cuốn lại : 
 Một phen tri-kỷ cùng nhau 
 Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa. 
  (cc.3213-3214) 
  
 Vì hiểu rằng, thông-điệp nàng gửi cho 
Kim-Trọng qua Tiếng đàn tái-ngộ, như thế 
là đã hoàn-tất. Kiều hy-vọng Kim Trọng sẽ 
tìm được niềm vui, niềm phấn-khởi trong 
những bước đầu tu-tâm dưỡng-tính, và đôi 
bạn tương-tri Kim-Kiều sẽ sớm được gần 
nhau hơn trong đời sống tâm-linh, trở thành 
đôi thiện-hữu trí-thức, dắt-dìu nhau trên 
đường  tiến tu. 
 
 Tóm lại, Tiếng đàn tái-ngộ của Thúy-
Kiều chẳng những có giá-trị về nghệ-thuật 
mà còn mang giá-trị của một bài pháp-
thoại, một bài pháp-thoại rất hay. Nó không 
chỉ hướng-dẫn Kim Trọng mà còn cả chúng 
ta, những độc-giả của Nguyễn Du, hướng 
về đạo từ-bi, giúp ta tu-tập bỏ dần  tham-
sân-si, thanh-tịnh-hóa dần thân-khẩu-ý, để 
biết  hành- xử theo tinh-thần yêu-thương 
bình-đẳng, vong-ngã của con nhà Phật. Nhờ 
đó, ta vừa độ được cho ta tránh bớt những 
sầu-não, những hệ-lụy ở đời; vừa có thể ban 
vui (từ), cứu khổ (bi ) đến cho nhiều người, 
nhiều chúng-sinh kém may-mắn hơn ta. 
 Trong đoạn kết tác-phẩm ĐTTT, 
Nguyễn Du viết : 
 Thiện-căn ở tại lòng ta 
 Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài! 

( cc.3251-3252) 
 
 Là vô-hình-trung tác-giả đã  nói rõ ý 
thêm cho bài Tiếng Đàn Tái-Ngộ của Thúy-
Kiều. Đúng thế, chữ tâm ở đây mang nghĩa 
thiện-tâm.Thiện-tâm hay lòng nhân của đạo 
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Nho, hay Phật-tính, tức tình thương từ-bi-
hỷ-xả trong Tứ vô-lượng-tâm của đạo Phật 
; nói chung là tình thương từ-bi, bác-ái, vị-
tha, cao-thượng mà tất cả các tôn-giáo lớn  
trên thế-giới xưa nay hằng rao-giảng, đề-
cao, đã có gốc rễ sẵn trong lòng mỗi chúng 
ta (câu 1). 
 Vẫn hay tài-năng và thiện-tâm đều rất 
cần cho đời sống nhân-loại, nhưng Nguyễn 
Du nhất-thiết đề cao thiện-tâm hơn tài-năng 
(câu 2). Chính vì,  tài-năng cần phải có 
thiện-tâm hướng-dẫn  (ý-nghĩ , lời nói, 
hành-động)  mới mong đem lại nhiều điều 
ích-quốc, lợi-dân ; bằng thiếu thiện-tâm, 
tài-năng sẽ trở thành mối nguy-hại cho 
chính bản-thân, đồng thời cho cả xã-hội. 
Bởi dục-vọng, bởi tham sân si, con người 
lại tự đầy-đọa mình và đồng-loại trầm-luân 
trong bể khổ, và làm cho trần-gian này trở 
thành địa-ngục . 
 Một khi hiểu rõ thiện-tâm, hay tình 
thương từ-bi, bác-ái vị-tha  kia mới là thiết-
yếu, là nền-móng căn-bản tạo-dựng hạnh-
phúc cho đời sống nhân-loại, ta mới quyết-
tâm tu-tập, nuôi-dưỡng cho nó càng ngày 
càng lớn mạnh thêm, để tiến tới khả-năng 
hóa-giải được lòng tham-lam, đố-kỵ, sân-
hận nơi ta; cao hơn nữa là cảm-hóa được kẻ 
gian-ác, giúp giảm-thiểu những bạo-lực, 
bất-công trong xã-hội. Như thế, nó không 
những làm vơi bớt bao khổ-đau cho muôn 
loài mà còn đem lại được sự bình-an, hạnh-
phúc đích-thực đến cho mọi người. 
 Mới hay mệnh của con người ta sướng 
hay khổ không phải do sự quyết-định từ 
một đấng tối-cao nào, cũng không bởi luật“ 
Tài mệnh tương đố’’  (hay “ Hồng-nhan 
bạc- phận’’) , mà do ở nơi tâm ta quyết-
định. Hoà-bình hạnh-phúc của nhân-loại 
không thể giải-quyết bằng chiến-tranh.Chỉ 

có tình thương mới cứu con người thoát 
khỏi địa-ngục trần-gian.        
 Hiện nay nhân-loại đang sống trong 
một thời-đại đầy bạo-động, đạo-đức con 
người mỗi ngày một xuống dốc, người ngay-
thẳng, kẻ hiền-lương bị vùi-dập, thì lời kêu-
gọi của ND về thiện-tâm, về lòng từ-bi, bác-
ái, vốn là căn-bản đạo sống văn-hóa muôn 
đời của dân-tộcViệt-Nam “ Thương người 
như thể thương thân“, phải hiểu là một 
thông-điệp có ý-nghĩa nhất  mà ND muốn 
truyền-đạt đến tất cả các độc-giả của ông, 
trước khi cuốn ĐTTT được khép lại. 
 Phải chăng thế-giới đã nhận chân được 
gía-trị thi-ca của Nguyễn Du, rõ-rệt nhất là 
đại-thi-phẩm ĐTTT, đã được dịch ra hơn 
30 ngoại-ngữ và Năm 1965, đúng 200 năm 
sau năm sinh Nguyễn Du, Hội-Đồng Hòa-
Bình Thế-Giới đã quyết-định đặt ông lên 
đài cao vinh-dự cùng với các nhà văn-hóa 
lỗi-lạc của nhân-loại. 

Paris, Tháng 4 - 2011 

                                Phạm Thị Nhung 
Cựu GS Trường Nữ-Trung-Học Gia-

Long và Régina-Mundi Saigon 
 

Tài-liệu tham- khảo: 
Hòa-Thượng Thích Thanh-Từ: Bát-Nhã Tâm-
Kinh giảng-giải, Tịnh-xá Minh-Đăng-Quang 
xb, Westminster, California,  Mỹ-Quốc.  
Thiền-Sư Thích Nhất-Hạnh: - Đường Xưa 
Mây Trắng, Lá-Bối xb lần thứ nhất tại San-
José, CA, Mỹ-quốc. 
Kiều và Văn-Nghệ Đứt Ruột  (Bài nói 
chuyện của Thiền-Sư Nhất-Hạnh tại San-
José, California. Ngày 21-10-1993 ). 
 Lê Hữu-Mục, Phạm thị Nhung, Đặng 
Quốc-Cơ: Truyện Kiều Và Tuổi Trẻ, Làng 
Văn, Toronto Canada  xb. Lần hai 2001.

 



 

Lòch söû vaø söû meänh Vieät 
qua ca dao 

------------------------ 
 

(Trích trong Con Đường Văn Hóa Việt Nam của Nguyễn Văn Nhiệm) 
 

Quan niệm về lịch sử gắn liền với quan 
niệm về thời gian, nó tùy thuộc vào biến 
chuyển tâm thức của con người. 
     Vô sử: Khi con người còn ở thời kỳ bái 
vật với tinh thần bầy đoàn, chưa có ý thức 
về thời gian thì chưa có sử.   
     Sử truyện: Xuất hiện với những truyện 
tích, truyện truyền kỳ có tính cách rời rạc. 
     S ử ký: đầu tiên ghi chép những  biến cố 
lịch sử phần lớn thuộc các vương triều. 
      Sử học: Sử học bắt đầu mở rộng ra các 
lãnh vực bao gồm chính trị, kinh tế, nghệ 
thuật, văn hóa, phong tục tập quán. Rồi nhờ 
sự mở rộng ý thức về không gian do khám 
phá những chân trời mới, mở rộng ý thức thời 
gian qua khoa khảo cổ, sự gia tốc nhịp tiến 
hóa của lịch sử qua cách mạng khoa học kỹ 
thuật, con người nhận thức ra thời tính, từ đó 
có ý thức về sử tính. 
      Sử tính: Lịch sử khi có tính chất triết 
lý, đem lại cho  con người một ý nghĩa, một 
hướng đi, nhưng  vẫn còn ở hàng ngang của 
thế giới hiện tượng. Triết học duy lý chú 
trọng khả năng lý luận của con người, triết 
học duy vật chú trọng kinh tế, nói chung 
xem con người như Vật thể (Étant, Seiende), 
mà bỏ quên phần Tính thể (Être, Sein). 
   Sử mệnh: là lịch sử đã mở ra đường 
hướng, sứ mệnh lịch sử cho một dân tộc ở 
phạm vi quốc gia và  cho nhân loại ở phạm 
vi quốc tế. Muốn vậy, phải có quan niệm 

Tính thể vượt khỏi khung thời gian, không 
còn lệ thuộc vào một định mệnh tiền chế 
nào. Nho Việt đã định nghĩa Tính thể đó là 
Thiên mệnh: “ Thiên mệnh chi vị Tính. Suất 
Tính chi vị Đạo.” ( TD 1 ): Thiên mệnh là 
Tính. Theo cái Tính ấy là Đạo. Như vậy sử 
mệnh theo con đường văn hóa Việt là “ tận kỳ 
tính “, nghĩa là vươn đến Tính thể viên dung 
theo Hòa thời là cơ cấu lưỡng hợp thái hòa 
của Triết Việt. Cơ cấu lưỡng hợp này kết hợp 
mọi phồn tạp vào nhất thể, cho nên vừa 
phong phú lại vừa nhất quán, lại mang chiều 
kích hàng dọc của lịch sử với những sơ 
nguyên tượng thì không bao giờ lỗi thời. 
     Sau đây là một số ca dao có liên quan 
đến các loại sử nói trên.  
  Truyện tích: 
     Sự tích ông Táo (ông đầu rau ): Về truyện 
này, người bình dân có lời phê bình: 

“ Thế gian một vợ một chồng, 
Không như vua bếp hai ông một bà.” 

 
     Truyện cá chép hóa rồng: 

“ Mồng ba cá đi ăn thề, 
Mồng bốn cá về cá vượt Vũ Môn.” 

 *** 
   “ Gái ngoan lấy được chồng khôn, 

     Cầm như cá vượt Vũ Môn hóa rồng.” 
     Truyện Thạch Sanh-Lý Thông: 

   “Đàn kêu tích tịch tình tang, 
     Ai đem Công chúa  lên thang mà về.” 
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     Truyện te te hoành hoạch: 
   “ Hoành hoạch, hoành hoạch 

     Giặt áo chồng tao 
     Giặt áo phải giặt cho sạch 
     Phơi áo thì phơi trên sào 

     Đừng phơi trên rào rách áo chồng tao.” 
 

     Truyện thằng Cuội: 
  “ Thằng cuội ngồi gốc cây đa 
     Để trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi 

     Cha còn cắt cỏ trên trời 
     Mẹ còn cỡi ngựa đi chơi cầu vồng.” 

 
    Truyện “ Nói dối như Cuội ”: 
   “ Bắc thang lên đến tận Trời, 

     Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời? 
     Cuội nghe thấy nói Cuội cười, 

     Bởi hay nói dối nên ngồi ấp cây.” 
 

     Truyện sự tích con Dã Tràng: 
   “ Dã Tràng xe cát biển Đông 

     Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.” 
 

     Truyện Ngưu Lang- Chức Nữ: 
   “ Vị gì một dải sông Ngân, 

     Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang.” 
*** 

   “ Khi xưa ai biết ai đâu? 
     Bởi chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.” 

 
     Truyện trâu vàng Hồ Tây: 
   “ Năm trai năm gái  là mười 

     Năm dâu năm rể là đôi mươi tròn 
     Hai bên phụ mẫu song toàn 

     Rồi ra kéo được trâu vàng Hồ Tây.” 
 

     Truyện con cóc là cậu ông Trời: 
   “ Con cóc là cậu ông Trời, 

     Hễ ai đánh nó thì Trời đánh cho. 
     Con cóc là cậu thầy Nho, 

     Hễ ai nuôi nó Trời cho quan tiền.” 

 *** 
   “ Rành rành ba góc, giữa con cóc ngồi, 
     Hai bên Thiên Lôi, hai bên Địa Võng.” 

 
     Huyến sử: 
     Thời khuyết sử, một số huyền thoại chứa 
sơ nguyên tượng đã trở thành huyền sử. Nói 
về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, có thuyết “ 
Con cháu Rồng Tiên “, tức truyền thuyết Lạc 
Long Quân lấy nàng Âu Cơ sinh ra cái bọc 
trăm trứng, nở trăm con. Truyền thuyết đó 
còn in dấu qua những vần ca dao sau đây: 

“ Trứng rồng lại nở ra rồng, 
Liu điu lại nở ra dòng liu điu.” 

*** 
   “ Trứng rồng lại nở ra rồng, 

      Hạt thông lại nở cây thông rườm rà.” 
*** 

   “ Chàng về thiếp cũng theo mây, 
     Trăm con để lại chốn này ai nuôi.” 

*** 
   “ Anh em cốt nhục đồng bào, 

     Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương.” 
( Đồng bào: những người cùng một bọc, chỉ 
những người cùng nòi giống, cùng dân tộc ). 

 
     Truyện Phù Đổng Thiên Vương: 
   “ Nhớ xưa đương thuở triều Hùng, 
     Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa. 

     Trời thương Bách Việt sơn hà, 
     Trong nơi thảo mãng nẩy ra kỳ tài. 

     Lên ba đang tuổi anh hài, 
     Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền. 

     Một phen khói lửa dẹp yên, 
     Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên Trời.”  

     Truyện sự tích bánh dày bánh chưng:  
Truyện này làm nổi bật cặp lưỡng hợp 
vuông tròn, là hình ảnh căn cơ của Hòa 
thời, cho nên trong dân gian mới có lời cầu 
chúc.” Mẹ tròn con vuông “ và trong ca dao 
mới xuất hiện lý tưởng “vuông tròn“: 
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“ Vái Trời cho đặng vuông tròn, 
Trăm năm giữ trọn lòng son cùng chồng.” 

*** 
   “ Tu cầu gia đạo vuông tròn, 

     Chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền.” 
 

     Truyện Sơn Tinh- Thủy Tinh: 
   “Ông tha mà Bà chẳng tha, 

     Đánh nhau một trận mồng ba tháng mười.” 
 

    Sử ký: 
 Thục Phán chiếm Văn Lang từ năm 
Giáp Thìn ( 257 trước CN ) cho xây thành 
Cổ Loa hình trôn ốc, hiện nay còn di tích ở 
huyện Đông Anh cùng với cái giếng ở trong 
truyện Trọng Thủy- Mỵ Châu: 

“ Ai về thăm huyện Đông Ngàn, 
     Ghé thăm thành ốc rùa vàng Tiên xây. 

     Căm hờn giếng ngọc tràn đầy, 
     Máu pha thành lũy ngàn cây bóng tà.”  

*** 
   “ Ai về đến huyện Đông Anh, 

 Ghé thăm phong cảnh Loa Thành Thục Vương. 
     Cổ Loa hình ốc khác thường, 

Trải bao năm tháng nẻo đường còn đây.” 
 
      Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi Tô 
Định vào năm Canh Tý ( 40- 43 sau CN ). 
Toàn dân đồng lòng hưởng ứng đi theo Hai 
Bà để giành quyền tự chủ cho dân tộc: 

“ Anh ơi! Đợi em đi cùng, 
     Em đang chuẩn bị theo chưn Hai Bà.” 

 
    Năm Mậu Thìn ( 248 ), Bà Triệu tức 
Triệu Thị Trinh mới hai mươi tuổi theo 
gương Hai Bà Trưng hợp cùng hàng nghìn 
tráng sĩ khởi nghĩa chống Thứ sử  Giao 
Châu là Lục Dận. Nói về công đức của vị 
nữ anh hùng dân tộc này, có bài ca dao 
truyền tụng như sau: 

“ Ru con con ngủ cho lành, 
     Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi. 

     Muốn coi lên núi mà coi, 
Coi Bà Triệu Tướng cởi voi đánh cồng.” 

      Mai Thúc Loan tức Mai Hắc Đế khởi 
nghĩa chống nhà Đường vào năm 722 ở Hoan 
Châu, nay thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An: 

“ Sa Nam trên chợ dưới đò, 
     Nơi đây Hắc Đế kéo cờ dụng binh.” 

 
      Lọan mười hai sứ quân kéo dài 22 năm 
(945- 967 ) là nguy cơ cho dân tộc. Đinh 
Bộ Lĩnh, người ở động Hoa Lư, Ninh Bình 
đứng ra vãn hồi tình thế, đem lại thái bình 
cho dân chúng, toàn vẹn lãnh thổ cho đất 
nước. Thời này, trong dân gian xuất hiện ca 
dao ca ngợi mẫu người anh hùng dân tộc: 

“Ở đời muôn sự của chung, 
     Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.” 
  
      Vào năm 979, Đỗ Thích làm chức Chi 
hậu nội thị của vua Đinh Tiên Hoàng. Một 
đêm nằm ở trên cầu thấy sao sa vào miệng tự 
cho là điềm thần dị, bèn nẩy ra cuồng vọng, 
thừa cơ hội nhà vua và con trai cả say rượu, 
hạ sát cả hai, nhưng bị bắt và bị hành quyết. 
Nhân đó có hai câu ca dao như sau: 

“ Con cóc nằm ở bờ ao, 
     Lăm le lại muốn nuốt sao trên trời.” 

 
      Vua Lý Thái Tổ ( 1010- 1028 ) tức Lý 
Công Uẩn có một tiểu sử ly kỳ, bí mật. Tục 
truyền mẹ của ông là Phạm Thị nằm mộng, 
gặp gỡ Thần nhân rồi thụ thai sanh ra ông. 
Sau đó bà Phạm Thị đem con trao cho nhà sư 
Lý Khánh Vân làm con nuôi. Từ đó có ca dao 
lưu truyền trong dân gian như sau : 

“ Con ai đem bỏ chùa này, 
     Nam Mô Di Phật con Thầy, Thầy nuôi.” 
 
      Đời vua Lý Thái Tông, Nùng Trí Cao 
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được tha, rồi lại làm phản nào năm Mậu Tý 
(1048). Trong dân gian có lời phê phán: 
 “ Mở mang ( hươu ), mang chạy lên rừng, 
     Ta hay mang chạy, ta đừng mở mang.” 
 
      Thời nhà Lý, Lý Thường Kiệt đã mang 
quân đánh Tống trong khoảng thời gian từ 
tháng 11 năm Ất Dậu ( 1075 ) đến tháng 2 
năm Đinh Tỵ ( 1077 ) và đã chiến thắng 
oanh liệt. Đây là một kỳ công hiếm có vì 
nước Đại Việt lúc đó nhỏ mà Tống là nước 
lớn, cho nên trong dân gian mới lưu truyền 
hai câu ca dao: 

“ Nực cười châu chấu đá xe, 
     Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.”  
 
     Lại có hai câu ca dao, mà người ta cho 
rằng để khen Lý Thường Kiệt mang quân 
đánh ba châu Khâm, Liêm và Ung của Tầu: 

“ Đem chuông đi đánh nước người, 
     Chẳng kêu cũng đánh vài hồi lấy danh.” 
     Do mưu kế của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu 
Hoàng bị ép nhường ngôi cho chồng là 
Trần Cảnh vào ngày 21 tháng 10 năm Ất 
Dậu (1225) với lời chiếu bố cáo sau nhiều 
hồi trống. Nhiều người bất mãn, lòng còn 
lưu luyến với tiên triều nên trong dân gian 
có lưu truyền ca dao như sau: 

“ Trống kia ai đánh thùng thùng, 
     Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng.” 
     Thời kỳ kháng Nguyên, có người anh 
hùng lỡ vận Trần Khánh Dư lên rừng làm 
nghề than, sau có công lớn phá thuyền lương 
giặc trong chiến thắng ở mặt trận Vân Đồn 
vào năm Mậu Tý ( 1288 ). Nói về vị anh 
hùng này có mấy câu ca dao như sau: 

“ Chim Khuyên xuống đất ăn giun, 
     Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than. 

     Có hèn cũng ngựa nhà quan, 
Khấu kiều rách nát hồng nhan vẫn còn.” 

*** 

   “ Chim quyên xuống đất ăn trùng, 
     Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than, 

     Đốt than thì phải sàng than, 
     Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.”  

   
     Chuẩn bị chống giặc ngoại xâm, Hưng Đạo 
Vương điều động quân sẵn sàng chiến đấu: 

“ Dưới sông nước chảy đưa đò, 
     Trên bờ hàng tốp phất cờ Đạo Vương.” 

 
     Bạch Đằng Giang là con sông lịch sử: 

   “ Bạch Đằng Giang là sông cửa ải, 
     Tổng Hà Nam là bãi chiến trường.” 

 
   Về phương diện lịch sử, nói đến sông 
Bạch Đằng là nói đến chiến thuật cọc bịt sắt 
phá tan chiến thuyền quân Nam Hán của 
Ngô Quyền và quân Mông Cổ của Trần 
Hưng Đạo: 

“Đánh giặc thì đánh giữa sông, 
     Chớ đánh trong cạn phải chông mà chìm.” 

 
     Năm Tân Sửu (1301) vua Trần Nhân Tông 
du hành sang vương quốc Chiêm Thành. Ngài 
hứa gả Huyền Trân Công chúa cho Chế Mân 
và sau đó đã thực hiện lời hứa. Trong dân gian 
có lời mỉa mai qua ca dao: 

“ Tiếc thay cây quế giữa rừng, 
 Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo.” 

 
     Chưa đầy một năm sau, Chế Mân chết, 
theo tục lệ Chiêm , Huyền Trân phải lên 
dàn hỏa chết theo vua Chiêm. Được tin, vua 
Trần Anh Tông liền phái Trần Khắc Chung 
sang phúng viếng, rồi lập kế đưa Huyền 
Trần về nước. Mối tình sau đó của Công 
chúa với người ân cứu tử cũng bị châm 
biếm (có lẽ do cách biệt tuổi tác): 

“Tiếc thay hạt ngọc trắng ngần, 
     Đã vo nước đục lại vần lửa rơm.” 
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     Lịch sử nước Việt Nam là lịch sử đấu tranh 
chống ngoại xâm rất oanh liệt, hết chiến thắng 
quân Nam Hán, quân Mông Cổ ở sông Bạch 
Đằng rồi đến cuộc khởi nghĩa vĩ đại ở rừng núi 
Lam Sơn chống quân Minh: 

“ Sâu nhất là sông Bạch Đằng, 
     Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan. 

     Cao nhất là núi Lam Sơn, 
     Có Ông Lê Lợi trong ngàn bước ra.” 

 
     Lê Lợi được mệnh danh là vị anh hùng 
áo vải, đứng lên khởi nghĩa, đáp đúng 
nguyện vọng của toàn dân: 

“ Lạy Trời cho cả gió lên, 
     Cho cờ vua Bình Định bay lên kinh thành.” 
 
     Cuộc kháng chiến chống quân Minh thật 
gay go, có lần bị bao vây ở Chí Linh thật 
nguy ngập, Lê Lai phải hy sinh, giả mặc áo 
ngự bào cởi voi xung trận, để giặc lầm 
tưởng Lê Lợi vây bắt, rồi yên trí lui binh. 
Do cái ơn “ lùi mình cứu chúa “ này, Lê lợi 
hứa sau khi chết ( 22- 08-1433 ), con cháu 
cúng giỗ Lê Lai trước, cho nên trong dân 
gian mới có câu: 
   “ Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi.”   
          
Cuối đời Hậu Lê, Mạc Đăng Dung lộng 
quyền, cướp ngôi vua vào năm Đinh Hợi 
(1527) bắt Lê Chiêu Tông nhốt rồi về sau giết 
đi. Lê Chiêu Tông có người con tên là  Duy 
Ninh, sống lưu lạc đó đây, có nhiều nợ do ăn 
chịu. Nguyễn Kim sau tìm được rước về 
Thanh Hóa, cử đại binh đánh Mạc, tôn Duy 
Ninh lên ngôi vua , tức Lê Trang Tông . “ Nợ 
như chúa Chổm “ về sau trở thành một thành 
ngữ chỉ những người thiếu nợ quá nhiều (theo 
“Điển hay tích lạ “- Nguyễn Tử Quang ). 
     Ngoài ra, trong dân gian còn có lưu 
truyền bài phong dao như sau:  

“ Vua Ngô ba mươi sáu tấn vàng, 
Thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. 

     Chúa Chổm mắc nợ tì tì, 
     Thác xuống âm phủ khác gì vua Ngô.”  

   (Chúa Chổm là tên tục của Duy Ninh. 
 Vua Ngô chỉ vua nhà Minh ) 
 Thời Lê trung hưng, Chúa Trịnh và nhà 
Mạc đánh nhau dữ dội. Năm 1592, nhà Mạc 
bỏ Thăng Long chạy lên Cao Bằng. Lúc 
này dân tình rất khổ sở. Tình cảnh ấy đã 
được phản ảnh qua bài ca dao sau đây: 

“ Cái cò lặn lội bờ sông, 
     Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. 

     Nàng về nuôi cái cùng con, 
     Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng.”  

      
 Chúa Trịnh sau đó lộng quyền, gây 
thanh thế, trung thần bất mãn, loạn từ đó 
phát sinh ra: 

“ Loạn từ phủ Chúa loạn ra, 
     Loạn từ ngả bảy, ngả ba loạn về.”  

 
     Chúa Trịnh không nêu được chính 
nghĩa, chỉ dựa vào sức mạnh binh bị, cho 
nên rồi cũng có lúc suy tàn: 

“ Khải mất thì giữ lấy Tòng, 
     Đến khi Cán mất thì không còn gì.” 

     Hết Nam Bắc Triều ( 1533- 1592 ) rồi 
đến Trịnh- Nguyễn phân tranh ( 1672- thế 
kỷ XVIII thời Tây Sơn nổi lên ), chiến 
tranh xảy ra liên miên, dân ở Đàng Trong 
cũng chịu nhiều tai ương, ngoài chiến tranh 
còn nạn cướp bóc, tai nạn do địa thế thiên 
nhiên hiểm trở: 

“ Thương em anh cũng muốn vô, 
      Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang. 

     Phá Tam Giang ngày rày đã cạn, 
Truông nhà Hồ Nội Tán cấm nghiêm ( phá tan).” 
 (Truông nhà Hồ là vùng rừng giữa 
Quảng Bình và Quảng Trị thường có bọn 
cướp hoành hành. Phá Tam Giang là chỗ 
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hợp lưu từ cửa sông Ô Lâu và cửa sông 
Hương ở Thừa Thiên. Người phá truông 
nhà Hồ là Nội Tán Nguyễn Đăng Khoa 
(1691-1725) thời Chúa Nguyễn Phúc Chu). 
     Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ  khởi nghĩa ở Tây 
Sơn nêu khẩu hiệu 

“ lật đổ quyền thần Trương Phúc Loan “: 
   “ Ai về Bình Định, Qui Nhơn 

     Có nghe vó ngựa Tây Sơn thuở nào.” 
*** 

   “ An Khê nổi tiếng Hòn Bình 
 Ngày xưa Nguyễn Huệ ẩn binh chốn này.” 

      Năm 1788 Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị 
đem 29 vạn quân hộ tống Lê Chiêu Thống 
về Việt Nam với danh nghĩa “ phù Lê “. 
Vua Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà đánh 
tan quân Thanh xâm lược, mà trận quyết 
định là Ngọc Hồi- Đống Đa vào Tết Kỷ 
Dậu (1789): 

   “Đống Đa ghi để lại đây, 
     Bên kia Thanh Miếu bên này Bộc Am.” 

     
 Năm 1802, Nguyễn Ánh (vua Gia Long) 
thống nhất sơn hà,chấm dứt cuộc chiến 
tranh kéo dài trên dưới 300 năm, đáp ứng 
lòng mong đợi của mọi người: 

“ Lạy Trời cho thổi gió nồm, 
Để thuyền chúa Nguyễn thuận buồm về kinh.”  

     Dân chúng hưởng cảnh thái bình chỉ tạm 
một thời gian rồi lại bất bình: 

“ Vạn niên là vạn niên nào, 
 Thành xây xương lính, hào đào máu dân.” 
       
Đó chính là đời vua Tự Đức đầy loạn lạc, 
đói khổ: 
   “ Từ ngày Tự Đức lên ngôi, 
     Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri. 
     Bao giờ Tự Đức chết đi, 
     Thiên hạ bình thì mới dễ làm ăn.” 

(Bình thì là thời bình. Thì cũng là tên húy 
của vua Tự Đức ) 
     So sánh với các đời vua ngày trước: 

   “Đời vua Thái Tổ, Thánh Tông 
    Cơm nguội đầy nồi trẻ chả buồn ăn.” 

     
Hậu quả của quốc sách lạc hậu là đất nước 
bị mất vào tay đế quốc Pháp, mà nguyên 
nhân sâu xa nhất chính là do văn hóa nô 
dịch làm cạn kiệt nguyên khí quốc gia, 
chưa nhận ra được tinh hoa văn hóa Việt 
truyền thống đã bị vùi dập ( do đế quốc ), 
hoặc bị lãng quên ( do chính mình ). 
 Đến đây hãy tạm dừng cuộc hành trình 
dọc theo chiều dài lịch sử Việt Nam qua ca 
dao  để xét xem qua đó có nói lên được sử 
mệnh nào chăng? 

(Còn tiếp) 
NGUYỄN VĂN NHIỆM 

(Germany) 
 
 

ÐÍNH CHÍNH 
  

 Trong Cỏ Thơm số 58, trang 105, cột 2, 
đọan “Về  thời Tây Sơn có câu đối của Nguyễn 
Hữu Chỉnh có liên hệ đến chữ thời thế  nhu sau:  
  “ Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu. 
      Gặp thời thế, thế thời phải thế.” 
 
 Xin đính chính:  “Về  thời Tây Sơn có 
câu đối của Ngô Thời Nhậm có liên hệ đến 
chữ thời thế như sau:  
 “ Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu. 
      Gặp thời thế, thế thời phải thế.” 
 

Thành thật xin lỗi quý độc giả. 
NGUYỄN VĂN NHIỆM 
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30 thaùng Tö töø ngaøy... coù Ñaûng 
 

Lời nói đầu : Bài nầy được trích trong tập 
‘Việt Nam Tân Huyết Sử Diễn Ca’ dài 
7000 câu Song Thất Lục Bát , miêu tả thực 
trạng Xã hội Miền Nam Việt Nam từ sau 
30/04/75 . Tập thơ trên 5 quyển tập học 
sinh, chưa hoàn thành. Ngày vươt biên 
(cuối năm 1988), người viết không thể 
mang theo vì nêu bị bắt sẽ rất nguy hiểm . 
Nay chỉ nhớ đôi đoạn. Bài dưới nây nói lên 
nỗi mừng  của người dân được thấy chiến 
tranh chấm dứt nhưng sau đó toàn là đau 
thương, tang tóc ngút ngàn 

NguyễnThùy 
 
Bao năm chẵn đời vừa có Ðảng 
Ngoảnh lại nhìn, kinh hoảng xiết bao ! 
Trải qua một cuộc bể dâu 
Trăm điều thấy, vạn điều đau não nề ! 
Dân tộc đó tĩnh mê, mê tĩnh ? 
Giang san đây, gan tím tím gan ! 
Ba mươi tháng bốn bảy lăm 
Nhớ chăng, em hỡi, từng trang…sử buồn !?     
…….. 
Xuân 75 xôn xao lòng dạ 
Cuối tháng Tư rộn rã bơ thờ 
Bên lo cỡi giáp cuốn cờ 
Bên mừng được thuở thời cơ cướp quyền 
Kẻ náo nức vầy duyên hội mới 
Người bàng hoàng chới với tâm can 
Giao thời trời đất hoang mang 
Người đi kẻ đến rộn ràng ngược xuôi 
Tiếng loa thét niềm vui vội vội 
Cánh buồm trương vời vợi âu lo 
Phần năm thế kỷ đôi co 
Hai bờ tranh chấp một giờ nhục vinh ! 
Bao mai mỉa cuộc tình dân tộc 
Bao ngậm ngùi Tổ quốc, Quê hương 
Cuộc cờ đỏ máu trắng xương 

Hai mươi năm lẻ đoạn trường, hỡi ơi ! 
 
Ngỡ xương trắng lấp rồi ngăn cách 
Ngỡ máu đào rửa sạch oan gia 
Mừng sao bao nỗi thật thà 
Phen nầy cốt nhục một nhà vầy vui ! 
Ngụ ngôn cũ học thời tuổi dại 
Học rồi quên, nhớ lại bao giờ 
Nào ai học được chữ ngờ 
Chim vào bẫy sập còn chờ ngóng chi ! 
Ba con cá gặp kỳ nước cạn 
Một con đầu chạm trán nhảy luôn 
Con nhì còn rắp mưu toan 
Nửa chừng đụng lưới vượt tuôn ra ngoài 
Con thứ ba nằm dài đợi nước 
Bị chú chài bắt được về băm 
Sự đời trước phải dò thăm 
Cá nằm trốc thớt còn lăm le gì ! 
 
Người tốt số ra đi vượt thoát 
Ðổi tự do sống thác cũng liều 
Lưng trời mặt nước cheo leo 
Chìm sông dạt biển sá điều tử vong 
Con lạc mẹ giữa dòng lưu lạc 
Vợ mất chồng phiêu giạt tha hương 
Tang thương bao xiết đoạn trường 
Tìm trong nẻo chết con đường hồi sinh ! 
Kẻ ở lại bới tìm hy vọng : 
Ðảng đã đoan trang trọng một lời 
Vì hạnh phúc của muôn người 
‘Chí nhân’ là lẽ trị đời, Ðảng ta (?!) 
Nói như vậy ắt là như vậy 
Bây giờ đây, chỉ  có ‘ta’  (?)  thôi 
Khôn ngoan đá đáp với người 
Gà cùng một mẹ xin mời gọi nhau ! 
Bao năm đã máu đào tan tác 
Nay thanh bình, thống nhất vui sao ! 
‘Công ơn Ðảng Bác’ dạt dào ( ?) 
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Ấp e duyên mới, rạt rào nghĩa chung !?…   
 
Sài-Gòn vỡ dậy dàng âm vọng 
Giải phóng về kèn trống loa vang 
Tin vui chạy khắp xóm làng 
Nhạc mừng đại thắng rộn ràng núi sông (?) 
Thiết kỵ đã trùng trùng tiến trước 
Lục quân từng lớp lớp tiến sau 
Một vùng đỏ máu cờ sao 
Khúc quân hành gỏ nhịp vào tâm can 
Già với trẻ hân hoan tấc dạ 
Gái cùng trai vui thỏa mộng vàng 
Ðiệp trùng vạn lý hà san 
Biển Ðông tỏ mặt, Miền Nam anh hùng ! 
Quê hương đó tưng bừng sống lại 
Ðất nước đây cây trái hồi sinh 
Tắt rồi lửa đạn chiến chinh 
Muôn tim dậy sóng nối tình nước non ! 
Mắt nhìn rõ màu son chói lọi  (?) 
Tai nghe rành giọng nói đời ta   (?!) 
Hồn xưa mấy độ quan hà 
Giờ chung quen lạ một nhà tương thân (!, ?) 
Vẫy tay đón đôi vầng nhật nguyệt 
Gọi lời xưa tâm huyết bấy lâu 
Ðèo cao, núi thẳm, sông sâu 
Sầu hoang phố thị trổi màu hoa đăng (?) 
Sài-Gòn hỡi ! Màu trăng ướt rạng 
Cửu Long ơi ! Nước mặn phù sa 
Ðất trời lồng lộng hoan ca 
Giả từ máu đổ lệ sa những ngày ! 
Cây chở đất mạch dài lên mát 
Lá lưng trời ngan ngát hương đưa 
Sương chiều, nắng sớm, mưa trưa 
Ðời lên gấp gảy nét mùa xuân dung ! 
Gương mặt mẹ mừng mừng tủi tủi 
Nét son em ửng nổi màu da 
Ngỡ ngàng phố thị phồn hoa  
Tai bèo mũ lợt, gìép da quai sờn 
Màu đất núi còn vương tay súng 
Hương cây rừng còn đọng trên thân 
Nhìn nhau qua phút ngại ngần 

Thẹn thùng ánh mắt thoáng gần thoáng xa 
Nghĩa dân nước đậm đà sông núi 
Tình quê hương ngọt suối ngọt đồng 
Ðất trời một dải mênh mông 
Ngày vui bất tuyệt, thủy chung tình người !!!? 
 
Ngỡ như thế quê hương đổi mới 
Ngỡ từ đây non nước yên vui 
Chao ôi ! Nói những nghẹn lời 
Mạt cưa mướp đắng, than ôi, còn gi ! 
 
Từng ngày đến ngày đi ngày lại 
Nước qua cầu nước mãi xuôi êm 
Mịt mùng một nghĩa trang đen 
Chập chùng gió bão bóng đên quê nghèo ! 
Cha tức tưởi eo xèo câm nín 
Mẹ bơ thờ nghẹn nén lời đau 
Tuổi thơ hoang phế lên màu 
Má hồng lệ mặn gục đầu chiêm bao ! 
Ðêm từng đêm trăng sao vàng vọt 
Ngày từng ngày nắng rót hoang liêu  
Gầm gừ tiếng cọp lời beo 
Ðầu quê cuối chợ tiêu điều xác xơ ! 
Sông vẫn lạnh đôi bờ bến nước 
‘Ðời đổi đời’ sau trước khác chi !? 
Mẹ ơi ! Còn nói lời gì 
Sông mê vẫn một dòng đi lạnh lùng ! 
 
Vẫn cuộc sống bão bùng mưa nắng   * 
Vẫn cuộc đời lận đận chua cay 
Vẫn từng ngày một ngày hai 
Vẫn từng khuya sớm dọc dài truân chuyên ! 
Vẫn lệ chảy trong đêm thầm lặng 
Vẫn mô hôi giọt đắng theo nhau 
Vẫn muôn tủi, vẫn nghìn sầu 
Vẫn xơ xác áo, vẩn bầu nhầu cơm ! 
Vẫn nheo nhóc đàn con gầy guộc 
Vẫn vàng tay, vẫn buốt đen chân 
Vẫn ngày eo óc đói ăn 
Vẫn đêm rách mướp chiếu chăn lạnh dài ! 
Vẫn miên viễn đọa đày khổ nhục 
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Ðòn ma chước quỷ, giả hình Vẫn triền miên áp bức bất công 
Tha hồ Ðảng cướp, mặc tình đân đau ! Vẫn tiếng oán, vẫn lời hờn 

Vẫn dây xiềng xích, vẫn vòng cùm gông  
Vẫn ớn lạnh lưng dòng tủy sống Ôi, phải nói bao câu cho xiết 
Vẫn nghẹn hờn cháy bỏng tim gan Ôi, bao điều phải viết cho cam ! 
Vẫn ngơ ngáo mắt lưng tròng 

Ba mươi tháng bốn bảy lăm Vẫn ngờ nghệch xác võ vàng tù lao 
Vẫn tiếng tiếng thét gào điên dại Ngày vui hay cảnh  lăn quăn ngợm người !!!… 
Vẫn niềm niềm hơ hãi hoảng kinh 

Nguyeân Thuøy Vẫn loài chó sủa mèo rình 
Vẫn thời quạ rúc cú nhìn, gớm thay ! * Dùng chữ ‘Vẫn’, nghĩ ra không thực 

đúng vì cuộc sống người dân sau 1975                       
vạn lần khổ hơn trước nhiều. 

Vẫn máu chảy canh dài dẫy dụa 
Vẫn thân bầm nát rủa tinh sương 
Vẫn tuồng róc tủy nạo xương __________________ 
Vẫn trò hút máu bòn hông đến cùng ! 
Vẫn gục mặt còng lưng nghĩa vụ 

                         COÛ THÔM 

Vẫn cúi đầu lính thú dân công 
Vẫn tim rỗng, vẫn đầu không 
Vẫn quỳ gối lạy, vẫn cong lưng chầu 
Vẫn quỵ luỵ khẩn cầu, van vỉ 
Vẫn nằn nì, năn nỉ, dạ vâng 
Vẫn đời quốc phá gia vong 
Vẫn kiếp ngựa chó, vẫn thân tôi đòi ! 
Vẫn xác héo lạc loài cửa quỷ ! 
Vẫn hồn tàn vạn lý ma trơi !!! 
Trời làm chi cực bấy trời 
‘Ðổi đời’ sao mãi phận người truân chuyên!? 
Xót dân tộc hồn quyên gọi nước 
Ðau sử hành ngược dọc xuôi ngang 
Ðời giăng lớp lớp hàng hàng 
Ðoạn trường tiếng cũ não nùng tân thanh ! 
Cuộc trần thế đấu tranh nham nhở 
Nẻo thế đồ sắc ố mùi tanh 
Ðời không có Ðảng, đã đành 
Ðời thêm có Ðảng, vạn phần thê lương !!! 
Suốt Nam Bắc trời buồn đất thảm 
Suốt Bắc Nam núi xám sông đen 

 Cha Rồng lại với Mẹ Tiên 
Liên lạc:  vuthat@yahoo.com Thấu chăng dân nước đôi miền héo hon !? 

Chân thành cảm tạ Nhà văn Vũ Thất đã 
gửi tặng một tác phẩm quý.                              

Trời với đất ngút ngàn thảm khốc 
Tháng với ngày tang tóc, điêu linh 



 

Vaên hoùa “maát neát”  

vaø chuyeän toá caùo seáp laï luøng nhaát theá kyû 
 

-------------- 
 

Vaên Quang  
 

ôi nghĩ không có từ ngữ nào đúng hơn 
và hay hơn là “mất nết” dùng vào 

trường hợp thứ nhất này. Họ chưa đến nỗi 
hư hỏng, chưa đến nỗi sa đọa mà thật ra chỉ 
là “đồ mất nết” như các bậc phụ huynh 
thường mắng mỏ con cái khi làm chuyện gì 
vượt ra ngoài phạm vi lễ giáo của gia đình. 
Ở đây là sự vượt qua lễ giáo của dân tộc từ 
lâu đời, người phụ nữ VN được ca tụng là 
đoan trang, thùy mị. Tất nhiên, từ khi du 
nhập đời sống văn hóa Tây phương, hội 
nhập với thế giới, mỗi ngày người phụ nữ 
được “cởi mở” hơn, được tháo bỏ những 
rằng buộc luân lý khắt khe, được giao tiếp 
rộng rãi ngoài xã hội và bình đẳng với nam 
giới. Nhưng như thế không có nghĩa là 
người phụ nữ Viêt Nam không còn giữ tính 
cách đoan trang, thùy mị vốn có của mình. 
Đó cũng chính là nét đẹp, là cách thể hiện 
một nền văn hóa Á đông được nhiều nước 
tôn trọng. Dù bạn sống ở bất cứ đâu, tính 
cách đặc trưng đó không bao giờ thay đổi, 
dù bạn có thay đổi để biến thành một cô gái 
“văn minh như Mỹ, như Tây”. Điều đó 
cũng chẳng có gì là lạ nếu bạn vẫn giữ được 
nét đẹp thanh cao của riêng mình. Dư luận 
không khắt khe và “cổ hủ” đối với những 
thiếu nữ “mới” như vậy. Hơn thế, nếu cái 
“mới” ấy mang lại một điều gì đó đáng 
hãnh diện cho một cô gái Việt, bạn sẽ được 
tôn trọng. Còn nếu nó chỉ là sự hợm hĩnh, 
sự bắt chước, học đòi những cái “mốt” lố 

lăng thì chắc chắn chẳng còn gì là đẹp, 
chẳng có gì đáng hãnh diện, chẳng còn gì 
giống với một cô gái VN nữa. 

Tôi nói như thế để dễ dàng tường thuật 
với bạn đọc về cái sự “mất nết” của một số 
không ít những cô gái trẻ ở Sài Gòn trong 
tuần vừa qua khi họ đón tiếp thần tượng Big 
Bang của họ từ phi trường Tân Sơn Nhất 
đến khách sạn và nơi thần tượng biểu diễn. 

 
Cuộc tiếp đón linh đình 
Nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc Big 

Bang đã đến TP Sài Gòn vào tối 13-4 để trình 
diễn trong đại nhạc hội SoundFest 2012 quy 
tụ nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Hàng 
ngàn người hâm mộ trẻ đã tập trung để chào 
đón thần tượng nhưng lại thất vọng vì nhóm 
nhạc ra khỏi sân bay bằng cổng VIP.  

Họ không biết chính xác thời gian Big 
Bang sang Việt Nam, nên có những lời bàn 
tán nhiều giờ giấc khác nhau từ 21 giờ, 22 
giờ và cả 23 giờ nên nhiều người hâm mộ 
trẻ đã phải túc trực tại sân bay từ chiều để 
chờ đón thần tượng. Người hâm mộ phần 
lớn là các cô gái, một số chàng trai tuổi 
chừng trên dưới 20, đứng cầm băng rôn, 
biểu ngữ dọc hai bên lối ra vào ở khu vực 
quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Họ hát vang 
những bài hát quen thuộc của thần tượng 
trong khi chờ đợi cho có…. khí thế! 

Một rừng áo trắng, áo vàng thêu chữ 
Big Bang phủ kín khắp khu vực sân bay 
quốc tế. Lực lượng an ninh sân bay phải 
cực nhọc mới thông được lối ra cho khách. 

 

 T
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Bật khóc vì không được nhìn thấy 
thần tượng  

Theo nhiều tờ báo và nhiều trang 
chuyên mục về ca nhạc ở VN ca tụng: Big 
Bang là một nhóm nhạc hip hop Hàn Quốc 
gồm 5 thành viên: Seungri, G-dragon, Tae 
yang, T.O.P và Dae sung. Không giống như 
bao nhóm nhạc nam khác, họ đã thay đổi 
cái nhìn khác cho khán giả, không cần 

ngoại hình bắt mắt, chỉ cần tài năng là đủ 
để nổi tiếng. Mỗi thành viên trong nhóm 
đều có một tài năng riêng, đều có khả năng 
hát, phối hợp tốt, biết sáng tác nhạc và vũ 
đạo nhuần nhuyễn. Dưới sự dẫn dắt của YG 
Entertainment, Big Bang liên tiếp phát hành 
những chuỗi single và EP và đạt được 
những thành công đáng kể. Rồi đoạt những 
giải thưởng “cao quý” như “Seoul Gayo 
Daesang”, giải thưởng của Truyền hình cáp 
Nhật Bản với hạng mục “Nghệ sĩ 
mới”. được đề cử ở hạng mục Worldwide 
Act và giành chiến thắng nhờ 58 triệu lượt 
phiếu bầu của người hâm mộ…  

Khoảng 22 giờ 30 Big Bang đến TP Sài 
Gòn nhưng cũng như các nhóm nhạc nổi 
tiếng khác, Big Bang đi cổng VIP để tránh 
rừng người hâm mộ. Đến khi phát hiện ra thì 
người hâm mộ trẻ lại thất vọng không được 
tận mắt nhìn thấy thần tượng, không được 
nắm vạt áo thần tượng cho có tí… hơi ấm, 
nhất là không có được tấm ảnh nào của thần 
tượng. Một số cô gái bật khóc nức nở. Họ 
khóc… hồn nhiên, đau đớn cứ như bị tình 
nhân bỏ rơi ngang đường! Khách du lịch 
quốc tế ở sân bay đều ngớ người ra nhìn, họ 
không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.  

Khi biết lịch trình thần tượng sẽ đến 
ngay sân vận động Phú Thọ để tập luyện cho 
phần trình diễn trong đại nhạc hội Soundfest 
Việt Nam 2012, một số người hâm mộ vội 
vã lên xe đuổi theo thần tượng. Họ lại đeo 
bám 5 chàng trai xứ Hàn ở điểm tập luyện, 
và tất nhiên là trong buổi biểu diễn chính 
thức vào lúc 20 giờ tối 14-4 vừa qua. 

Chương trình đại nhạc hội Soundfest 
Việt Nam 2012 sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 14-
4 tại sân vận động Phú Thọ quy tụ nhiều ca sĩ 
Việt Nam: Phương Vy, Suboi, Phạm Anh 
Khoa, Tiến Đạt, Hà Okio, Thanh Bùi, Bức 
Tường, MicroWave, Unlimited và vài nghệ sĩ 
quốc tế: Aio Cruz, Kimberly Caldwell, Tata 
Young. Nhưng những nghệ sĩ đó bị lu mờ 
hoàn toàn trước Big Bang. Nhóm Big Bang 
mới thật sự là “cây đinh” của chương trình 
với số người hâm mộ khổng lồ.  

Với những hàng tin và lời tâng bốc “có 
cánh” như thế càng khiến cho các fan như 
được thổi dầu vào lửa, đêm ngày nung nấu 
chờ mong “Big Bang của mình” đến Sài 
Gòn. Khi cuộc chờ đón ở phi trường Tân 
Sơn Nhất không thành, các fans lại quay 
sang chờ ở nơi trình diễn. 

 
Cuộc chờ đợi hứng thú và đau khổ  
Chờ đợi mệt lả dưới nắng nóng gần 10 

tiếng để chỉ được nhìn, được nghe thần 
tượng biểu diễn đúng 30 phút, giới hâm mộ 
Big Bang dường như chưa thỏa sự cuồng 
nhiệt, trông đợi bấy lâu của mình. 

Dù rằng đến 14 giờ ngày 14-4, nhóm 
“Siêu nhạc hội Soundfest” mới bắt đầu, 
nhưng từ gần 10 giờ sáng đã có rất đông 
khán giả có mặt ở sân vận động Phú Thọ, 
TP. Sài Gòn chờ được mở cửa để vào sớm, 
tìm chỗ gần sân khấu nhất. Và dù đến 20 
giờ Big Bang mới xuất hiện nhưng khi các 
cổng vừa mở (13 giờ) thì hàng ngàn khán 
giả với nón lá, mũ, dù, áo mưa… đã kéo 
vào từng đoàn, ngồi chờ dưới nắng gắt rồi 
trận mưa rào bất ngờ đổ xuống. Đúng 14 
giờ, không khí sân vận động bắt đầu nóng 
lên khi những thanh âm của rock, rap được 
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dùng để “khởi động” (bởi các nhóm nhạc, 
ca sĩ: Unlimited, Bức Tường, Microwave, 
Tiến Đạt). 

Chính vì được khuấy động, nhún nhảy, 
hò hét không ngừng nghỉ, và càng về chiều 
tối, sân vận động càng đông nghẹt nên dù 
Big Bang - nhóm nhạc được trông đợi nhất 
chương trình - chưa xuất hiện, khán giả bắt 
đầu hỗn loạn và rồi trở nên hoảng loạn khi 
thấy liên tiếp những “người hâm mộ đáng 
thương” ngất xỉu được dìu, bồng, cõng, 
khiêng trên băng ca đưa về khu vực cấp cứu. 

 
Ngất xỉu, co giật trước khi thần tượng hát 
Càng gần đến giờ diễn của Big Bang, 

số người ngất xỉu lẫn co giật được mang ra 
khỏi sân càng nhiều hơn (đều là nữ, trong 
độ tuổi rất trẻ). Chương trình đã tạm ngưng 
theo yêu cầu của bộ phận an ninh (như MC 
thông báo). Dẫu mệt đến kiệt sức, nhưng vì 
quá yêu thần tượng nên chẳng ai muốn ra 
khỏi đám đông để lấy nước, thức ăn  (miễn 
phí); và nếu muốn đi thì các bạn cũng 
chẳng thể di chuyển được vì người nối 
người đến không còn khoảng cách. Thế 
nên, khi những chàng trai từng làm mê đắm 
giới hâm mộ VN qua băng đĩa, truyền hình 
bước ra sân khấu, sân vận động như vỡ 
tung bởi tiếng hú, tiếng hét. Chọn những 
bản nhạc mà fan cũng có thể hát theo (dù là 
tiếng… Hàn), 5 chàng trai của Big Bang 
trong những giai điệu sôi động, vũ điệu 
điên cuồng cùng những câu chào hỏi (bằng 
tiếng Anh) ngắn gọn cứ thế làm đảo điên, 
nghiêng ngả hơn chục ngàn khán giả. 

 
Đánh mất thể diện cá nhân và cả nền 

văn hóa VN 
Và điều không mong đợi lại tiếp tục xảy 

ra! Khi âm nhạc càng sục sôi, Big Bang càng 
cuốn hút thì sự chen lấn, xô đẩy để đến gần 

hơn, dù chỉ một bước chân, càng dữ dội. Hệ 
quả là nhiều người bị ngất xỉu vì đói lả. 

Thế nên, Ban tổ chức (BTC) buộc phải 
tạm ngưng lần nữa, xoa dịu cơn nóng; và 
Big Bang đã phải kêu gọi mọi người lùi ra 
sau để chương trình không bị gián đoạn. 
Vậy nhưng khi nhóm hát lại, sự cuồng nhiệt 
vẫn đâu vào đấy. Lo sợ tình trạng ngất xỉu 
tăng lên, không chỉ mang nước đưa tận tay 
người xem, BTC còn dùng những vòi xịt để 
phun nước xuống khán giả nhằm… hạ 
nhiệt. Đáng tiếc, khi tình hình tạm ổn cũng 
là lúc Big Bang chào tạm biệt (vì nhóm chỉ 
hát 6 bài theo đúng chương trình). Và khi 
chương trình vẫn còn hơn 2 tiếng với những 
tên tuổi quốc tế khác, nhưng ngay khi Big 
Bang kết thúc 30 phút trình diễn của mình, 
cũng những người cố sống cố chết giữ chỗ 
trước đây đã bỏ vị trí, ào ào chạy ra cổng 
với mong muốn được thấy thần tượng lần 
nữa mà chẳng màng đến các nghệ sĩ khác 
đang biểu diễn tiếp theo sau đó. Cảnh tượng 
những cô gái rất trẻ cố bám mình theo xe 
của nhóm Big Bang, chạm tay vào kính xe 
rồi khóc lóc vật vã, ai nhìn thấy cũng  xót 
xa và cảm thấy xấu hổ. Họ đã tự đánh mất 
thể diện của chính mình và tất nhiên là ảnh 
hưởng tới cả nền văn hóa Việt Nam. 

 
Một nỗi nhục quốc thể khác 
Một chuyện khác còn “bi thảm” hơn 

mới xảy ra ít hôm trước đó. Câu chuyện fan 
xúm nhau hôn lên chiếc ghế thần tượng 
Bi/Rain ngồi hôm trước trong Nhà hát Lớn 
Hà Nội khi ca sĩ này đến biểu diễn trong 
chương trình gọi là “Giao lưu Văn hóa Việt 
Hàn”. Một thứ chuyện như điên cuồng, ngớ 
ngẩn làm nhục quốc thể. 

Các bạn trẻ có thể và có quyền yêu quý 
và hâm mộ, có thể nhịn ăn xếp hàng mua 
vé, có thể chen lấn xin chữ ký, mặc áo 
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khoác giữa mùa hè nóng bức cho giống 
thần tượng... là thứ chuyện thường tình trên 
thế giới hiện nay. Như các fan của Messi, 
của Ronaldo nồng nhiệt chào đón thần 
tượng bóng đá của mình. Nhưng ái mộ đến 
mức xúm nhau hôn chỗ ngồi của thần tượng 
thì... có lẽ là việc làm có một không hai trên 
thế giới. Nhiều bạn trẻ đứng đắn hơn đã cho 
đó là hành động làm nhục quốc thể, không 
thể tha thứ. 

Chưa hết, việc phát cuồng vì “thần 
tượng” dẫn đến hành động mù quáng hơn 
khi có người sẵn sàng chấp nhận “tình một 
đêm” để có được tấm vé vào xem “thần 
tượng” biểu diễn. Khi giá vé xem chương 
trình Super Junior ở Mỹ Đình sốt theo 
mức phát cuồng của fan, được mô tả là 
“chưa từng có”, giá vé nhảy cóc từ 1 triệu 
lên đến bất cứ giá nào.  

Một fan nữ “tuổi tin” không có tiền, 
không mua được vé, muốn là một trong số 
40.000 fan mặc áo da trời có mặt tại Mỹ 
Đình để được “một lần trong đời” nhìn thần 
tượng bằng xương bằng thịt, một nữ sinh 
lớp 11 đã “trao đổi” trắng trợn: “Em yêu 
Super Junior nên nếu như anh muốn em qua 
đêm với anh để nhường cho em  chiếc vé, 
em sẽ sẵn sàng”. 

 
Trách nhiệm thuộc về ai? 
Những chuyện như thế này lần đầu tiên 

mới thấy ở VN. Người ta tự hỏi có phải vì 
nền giáo dục mất thăng bằng, học cho có 
thành tích, cho có chữ nhét vào cặp sách. 
Đến nỗi các nhà sử học phải ngao ngán 
than rằng : “Lịch sử cha ông VN thì dốt 
đặc, số không nhiều hơn số trung bình, 
nhưng lịch sử các nhóm nhạc Hàn Quốc thì 
thuộc vanh vách”. Lỗi đó thuộc về nhà 
trường, phần khác cũng thuộc về gia đình 
không quan tâm tới con cái hoặc chiều 

chuộng các cậu ấm cô chiêu quá mức, 
muốn gì được nấy. Nhưng trong vấn đề này 
phải kể đến tác hại lớn của một số phương 
tiện truyền thông.  

Theo chuyên gia tâm lý Phạm Phúc 
Thịnh (chuyên viên tư vấn Trung tâm Nhịp 
cầu hạnh phúc) phân tích: “Một trong 
những nguyên nhân không kém phần quan 
trọng tạo nên hiện tượng cuồng loạn này 
chính là sự tác động của các phương tiện 
truyền thông hiện nay. Giới trẻ biết đến các 
nhóm nhạc Hàn Quốc một phần thông qua 
phương tiện truyền thông. Nếu truyền thông 
bớt những bài viết ca ngợi đến “chân tơ kẽ 
tóc” của các ca sĩ thần tượng thì sẽ ít đi 
hình ảnh hàng ngàn fan đứng ở sân bay chờ 
thần tượng và có những cảnh khóc lên, 
khóc xuống khi không gặp được thần tượng 
hoặc thần tượng sụp đổ”. 

Những chương trình về K-pop phát 
trên nhiều kênh truyền hình với thời lượng 
quá dày đặc có ý nghĩa tôn vinh đã khiến 
khán giả trẻ tin rằng thần tượng của họ là 
thần thánh, hoàn hảo đến từng centimet. 
Xin mượn một đoạn bình luận của một độc 
giả ở Sài Gòn để tạm làm đoạn kết cho câu 
chuyện “mất nết” này. 

Bạn Lê viết trên báo: “Con cháu tôi mà 
như đám này là tôi đánh cho tới khi nào bỏ 
được cái tật này thì thôi. Cha mẹ ở nhà làm 
ăn cực khổ để kiếm tiền nuôi các em thì các 
em có thương có khóc như vậy không? Sự 
việc này xảy ra thì có phần lỗi đóng góp rất 
nhiều ở các phương tiện thông tin đại 
chúng, từ đài truyền hình tới báo đọc, báo 
mạng, lúc nào cũng truyền thông, cổ súy 
cho những ngôn từ nào là “thời thượng”, 
“sành điệu”, tivi có hẳn kênh chuyên phát 
những bài hát “nghe không nổi”, ca sĩ thì 
tóc xanh tóc đỏ, quần áo dị hợm, nhảy nhót 
lung tung. Giá trị thật của những giá trị đã 
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bị đánh mất từ những cái đánh bóng như 
thế. Hỏi sao đám trẻ không nhao nhao mê 
mẩn những cái gì đó mơ hồ chứ không có 
thật là vậy!”. 

 
Chuyện tố cáo sếp lạ lùng nhất thế kỷ 
Một chuyện “mất nết” khác còn “hãi 

hùng” hơn, ly kỳ hơn phim ảnh, đó là 
chuyện vợ chồng một bác sĩ, tố cáo với báo 
chí chuyện động trời mà bạn có giàu óc 
tưởng tượng để được mấy hãng phim thuê 
viết kịch bản cũng không dám nghĩ tới. Một 
nữ bác sĩ ngoại tình rồi tự quay phim cảnh 
ái ân của chính mình cùng tình nhân, đưa 
cho chồng để làm bằng chứng tố cáo sếp 
của cơ quan mình là chuyện lạ lùng nhất thế 
kỷ, chỉ có ở VN vào thời này mà thôi. Xin 
tóm tắt chuyện xảy ra như sau: 

Chiều 17-4-2012 vừa qua, tại quán cà 
phê trên đường Giang Văn Minh (Hà Nội), 
ông Hoàng Mạnh Hùng, bác sĩ chuyên khoa 
chẩn đoán hình ảnh, gặp mặt nhiều phóng 
viên các báo để tố cáo chuyện vợ ông là bà 
Hà Thị Bích Nga cũng là bác sĩ, ngoại tình 
với sếp lớn cùng cơ quan là ông Nguyễn 
Mạnh Cường Giám đốc Trung tâm Y tế 
đường bộ 2, thuộc Khu Quản lý Đường bộ 
2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Cuộc gặp 
này có cả vợ ông hiện diện. Ông Hùng cho 
biết, bà Nga (40 tuổi, vợ ông) đang làm 
việc tại Trung tâm Y tế Đường bộ 2. Hơn 2 
năm trước, ông phát hiện ra mối quan hệ 
bất chính giữa vợ và ông Nguyễn Mạnh 
Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế này.  

Giải thích sự việc diễn ra hơn 2 năm 
nhưng đến nay gia đình mới thông tin với 
báo chí, ông Hùng cho biết, nếu vợ sau khi 
học xong thạc sĩ được bố trí công việc phù 
hợp và không bị trù dập, có lẽ ông không 
đưa vụ này ra công luận.  

Bà Nga, vợ ông Hùng, đã thú nhận, 
năm 2009, để được đi học cao học, bà đã 
chấp thuận “ngủ” với sếp. Người phụ nữ 
này xin chồng tha thứ. Bà Nga đã đề nghị 
ông Cường chấm dứt mối tình vụng trộm 
này nhưng ông Cường nhất định không 
chịu. Thế là hai vợ chồng ông Hùng bàn 
nhau: để có chứng cứ buộc ông Cường 
chấm dứt mối tình này, ông Huỳnh đã lên 
Hà Nội mua 2 camera (một chiếc bằng bút 
và một chiếc dạng cúc áo) để đưa cho vợ.   

Khoảng tháng 1 năm 2010 (tức là cách 
đây 2 năm), nữ bác sĩ đã tự quay những 
thước phim “ân ái” cùng ông Cường rồi 
mang về hỏi ý kiến chồng. Ông Hùng cho 
hay, chỉ nghe được tiếng còn hình ảnh 
không được rõ. Một tháng sau đó, bà 
Hương thông báo cho chồng biết sẽ có một 
cuộc hẹn với sếp ở khách sạn Á Đông (ở 
VN bây giờ gọi là nhà nghỉ) trên quốc lộ 5 
(đường Hà Nội - Hải Phòng). 

Tại đây, khi cả hai đang “quan hệ”, ông 
Hùng mang máy quay phim, cùng một số 
người thân ập vào bắt quả tang. Theo nội 
dung biên bản tại khách sạn do ông Hùng 
cung cấp, ông Cường thừa nhận có “quan 
hệ” với bà Nga và cam kết không tái phạm.  

Tuy nhiên sau đó ông Cường đã thất 
hứa, vẫn tiếp tục quấy nhiễu vợ ông và còn 
có hành động trù dập bà Nga. Vì vậy buộc 
ông phải gửi đơn lên huyện ủy và công an 
huyện Văn Giang (Hưng Yên) nhờ can 
thiệp. Cùng thời điểm đó, giám đốc Cường 
cũng làm đơn tố lại ông Hùng đã âm mưu 
sắp đặt và tống tiền. Công an huyện Văn 
Giang đã hòa giải, hai bên đã rút đơn và 
thỏa thuận không kiện cáo nữa.  

Nữ bác sĩ Nga thừa nhận, đã ngủ với sếp 
3 lần. Bà nói: “Tôi cũng đau khổ lắm, có lần 
suýt phải quyên sinh. Cứ tưởng sau khi đi học 
cao học về mọi chuyện sẽ khác, nhưng không 
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ngờ ông ấy vẫn thế khiến tôi mệt mỏi...”. Bà 
Nga vẫn bị sếp tán tỉnh và trù dập. Sếp vẫn 
bắt bà Nga làm kiểm điểm lu bù và bắt làm 
việc ngoài giờ để dễ bề tán tỉnh  

 
Nội dung 2 clip bà Nga tự quay   

Tin mới nhất cho biết, ngày 18-4-2012, 
đại diện Khu quản lý đường bộ 2 đã gặp gỡ 
hai viên chức thuộc Trung tâm y tế đường 
bộ 2 là ông Nguyễn Mạnh Cường (người bị 
tố cáo) và nữ bác sĩ Nga. Sau khi nhận 
được báo cáo ban đầu về vụ việc, Tổng cục 
Đường bộ đã ra quyết định đình chỉ công 
tác 2 “cán bộ” này để kiểm điểm. 

Ông Hùng tâm sự: “Tôi cắn răng cho vợ 
mình thêm 3 lần quan hệ với cấp trên để lấy 
bằng chứng”. Theo những nội dung clip mà 
vợ chồng bác sĩ cung cấp, có cảnh nữ bác sĩ 
Nga tự điều chỉnh máy quay từ trong nhà vệ 
sinh cho tới khi lên giường (trong đó, nhiều 
lần chỉnh ống kính hướng về phía giường). 

Những đoạn đối thoại giữa 2 nhân vật 
trong clip hết sức thân mật (từ chuyện đi 
họp ra sao, món quà đầu tiên do chồng bác 
sĩ tặng vợ là gì...). Sếp và nữ nhân viên nói 
chuyện khoảng hơn 20 phút trước và trong 
khi trút bỏ xiêm y (!). 

Clip thứ 2 là cảnh đám người đạp cửa 
phòng ngủ (tại một khách sạn) xông vào 
với máy ảnh, máy quay phim. Hình ảnh 
quay rõ nét người đàn ông trần truồng, mặt 
bị chảy máu, tấy đỏ do bị ông Hùng đánh. 
Và nhiều đoạn đối thoại giữa hai người đàn 
ông tình địch. 

Chiều cùng ngày, người bị tố cáo là 
ông Giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2 
Nguyễn Mạnh Cường, nói với phóng viên: 
“Vợ chồng nhà nó là đồ lừa đảo, âm mưu 
thâm độc tống tiền và đòi chức Phó Giám 
đốc Trung tâm. Con vợ nó (ý nói bác sĩ N.) 
là em đứa bạn tôi. Mọi việc trước đây đã 
được hòa giải và cả 2 bên viết cam kết 
không tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài”. 

Khi được hỏi sự thật về clip sex, ông 
Cường cho biết: “Hôm đó tiệc tất niên, nó 
ép uống 2 cốc bia, tôi đã không biết gì và bị 
lột quần áo (ý nói là bị đánh thuốc mê). 
Chứ nói thật, anh em mình đàn ông, chỉ cần 

200 ngàn đồng, ra ngoài kia đầy ra”. 
Tuy nhiên, căn cứ nội dung một clip, không 
có vẻ gì là ông Cường bị dính thuốc mê.’ 

Chưa biết quyết cái vụ “kiểm điểm” sẽ 
đi đến đâu. Nhưng dư luận mới chính là 
“bản kiểm điểm” ý nghĩa và đáng kể nhất. 
Đã có rất nhiều ý kiến sôi nổi về sự việc hy 
hữu có một không hai này. Bạn đọc cứ… tự 
do nhận định về từng cá nhân trong sự việc 
này. Từ đức ông chồng đến bà vợ và ông 
sếp Cường. Ai khôn ai dại? Mỗi người nên 
giải quyết sự việc này ra sao? Bà Nga đã tố 
cáo sự việc lên cấp trên, sao không được 
giải quyết, vậy đằng sau sếp Cường có một 
thế lực nào quá mạnh che chở không? Có 
phải vì không được giải quyết nên hai vợ 
chồng ông Hùng quá phẫn uất, hết cách rồi 
mới phải mang sự việc đáng hổ thẹn này 
phơi bày trước báo chí? Có lẽ ông Hùng đã 
suy nghĩ: “Cho chúng mày chết chùm 
luôn”. Vậy cơ quan cấp trên nào cũng có lỗi 
trong chuyện này? Bạn thử tiên đoán hoàn 
cảnh này sẽ đưa dẫn những nhân vật “kỳ 
quái” này tới đâu? 

Nếu có những tình tiết mới, kỳ sau tôi 
sẽ trở lại vấn đền này với những tổng kết về 
dư luận xã hội tại VN. 

 

Văn Quang 
 Viết từ Sài Gòn20-4-2012   

 



 

Ngaøy Mai Thì Ñaõ Muoän Roài... 
---------- 

TOÂN NÖÕ MAËC GIAO 
 

Ngũ muội Diệu Hương là tên cô em gái út 
trong Ngũ Long tình bạn của chúng tôi. Mà 
ngộ ghê! Một sự trùng hợp lạ lùng là trong 
gia đình Xí Muội có năm chị em gái (Ngũ 
long công chúa). XM đứng thứ ba, trên hai 
chị dưới hai em gái. Bây giờ trong năm chị 
em kết nghiã, XM vẫn đứng thứ ba, trên hai 
chị dưới hai em. Mà ngũ muội là đứa mà 
XM “cưng” nhất, cũng là hợp tánh hợp tình 
thân nhau nhất. Có cái gì cũng tâm sự, kể lể 
cho nhau nghe không  hề dấu diếm. Tánh 
tình điềm đạm nhưng lại hay mít ướt. Nhớ 
hôm Đơn Dương vừa mới mất (em trai của 
Ngũ Muội), XM nhận điện thoại mà không 
tài nào nghe được Ngũ Muội nói cái gì: 
      - Hu hu… Đơơn…  Dưươơng… nóó… 
mấấất…  rôồi… t ỉ ỉ ỉ… ơi! Hu hu… 
      Biết là chuyện “chẳng lành” nhưng 
không nghe nổi nàng út nói cái gì  nên XM 
yên lặng để cho nàng khóc đã một hồi cho 
nguôi ngoai rồi út tự động báo tin và kể lại 
cái chết đột ngột của cậu em cho XM nghe. 
Từ đó, tối nào Ngũ Muội cũng gọi điện 
thoại cho XM kể lể nổi nhớ thương và khóc 
nức nở. Đầu giây bên kia Ngũ Muội khóc 
bao nhiêu thì đâu giây bên này XM cũng  
hu hu bấy nhiêu. Khổ một nổi là XM có 
tánh hay mắc cỡ, đã khóc thì không nói 
được, mà cái tật hể thấy ai khóc là mình 
khóc theo chứ nào phải nhớ nhung gì người 
chết cho cam. Thật tình mà nói, đối với 
Đơn Dương XM chẵng xa lạ gì, thân thì 
không thân nhưng  cũng không phải là 

không quen. Nhớ hồi XM còn vác ngà voi 
chung với Ngũ Muội  ở trường Việt Ngữ 
Về Nguồn, Đơn Dương dạo ấy mới sang 
Mỹ, không hiểu vì chuyện gì mà lại vào 
trường tìm Ngũ Muội, gặp XM lần đầu tiên 
truyện trò qua lại một hồi thấy cậu em cũng 
hiền lành dễ thương, cái miệng dẻo quẹo 
khiến Ngũ Muội phải nửa đùa nửa thật “ra 
oai đàn chị” ngay  sau khi giới thiệu cậu em 
mình với XM: 
      - Đây là cô giáo dạy trong trường, là 
bạn của chị đó biết không? 
      Ý nói Đơn Dương kính Ngũ Muội bao 
nhiêu thì phải  nể XM bấy nhiêu (khoái 
thiệt!). Lần thứ hai gặp lại Đơn Dương 
trong một buổi picnic liên trường 8, 9 năm 
về trước. XM đứng tựa đầu gác tay lên vai 
ông xã coi văn nghệ, Đơn Dương đứng đối 
diện phía bên kia đưa máy ảnh bấm lia liạ. 
Một lát sau ông xã bỏ đi tìm bạn, XM vẫn ở 
lại coi văn nghệ. Đơn Dương đến bên cạnh 
nói nhỏ: 
      - Ê! Hồi nãy tui thấy rồi đó nhe! Một lát 
nữa tui mét. 
      Thì ra cu cậu chưa biết mặt ngài Tôn 
Thất Mặc Kệ tưởng XM đi với kép nên đòi 
mét (chả biết là mét ai không biết nữa!). 
Tuy vậy XM cũng trả lời: 
      - Ông xã tui đó chứ ai đâu mà đòi mét.  
      Rồi còn gặp lại thêm một vài lần nữa 
trong buỗi họp mặt Chu Văn An gì đó của 
những năm về trước. Sau đó thì Đơn 
Dương vỗ cánh bay theo những cuộc tình 

SOÁ 59                                                                                                                                                   83 



 

phù du giữa chốn bụi hồng để rồi cuối đời 
“Một Mình” với cây đàn ghi ta thổn thức 
cùng  những giòng  nhạc Đức Huy: 
      - Sớm mai thức giấc… nhìn quanh một mình... 
        Đường quen không tới… tìm nhau 
ngại ngùng. 
        Nắng buồn cuộc tình… bỗng tắt bình minh… 
      Người đã chết thì cái gì cũng hết, vì tôn 
trọng XM không muốn viết động đến 
những chuyện riêng tư cá nhân của người 
quá cố. Thật ra thì người chết thẳng cẳng ra 
đấy khoẻ quá rồi còn thương tiếc gì nữa, chỉ 
tội là tội cho người nhà phải đau khổ nhớ 
nhung cho nên XM thấy tội cho Ngũ Muội 
nhớ thương cậu em đến hốc ha hốc hác. 
Ngũ Muội rời VN năm 75, lúc Đơn Dương 
mới 17 tuổi. Đến khi gặp lại nhau cậu em 
đã vợ con đùm đề. Mỗi người mỗi hoàn 
cảnh, Ngũ 
 Muội gặp em thì cứ càm ràm chuyện 
tình cảm của Đơn Dương. Đơn Dương vì sợ 
nghe giảng moral nên cũng né tránh bà chị 
ít dám liên lạc. Bà chị cả quán Nhà Tôi ở 
San Jose ngày xưa muốn mấy chị em được 
vui vẻ vẹn toàn nên đứng giữa dàn hoà 
mong  hai bên điện thoại thăm hỏi nhau thì 
cứ phải nghe hai chị em đổ thừa lẫn nhau. 
Ngũ Muội nói dỗi: 
      - Ngũ Muội đã gọi cho nó nhiều lần lắm 
rồi! Nó là em sao nó không điện thoại cho 
Ngũ Muội trước mà cứ bắt Ngũ Muội phải 
gọi cho nó? 
      Đơn Dương vì sợ bị nghe bà chị càm 
ràm nên né: 
      - Sao “bã” không gọi tui trước mà lần 
nào cũng bắt tui gọi “bã” trước hết vậy? 
      Lẽ thường tình mà thôi! Lúc sống 
không biết quí những giây phút xum họp 
bên nhau, đến lúc mất đi rồi mới thấy tiếc. 
Tội nghiệp cô em của XM, lúc Đơn Dương 
lăn  quay ra đấy rồi mới thấy tấm lòng chị 

thương em. Những ngày cuối cùng Đơn 
Dương được máy support giữ hơi thở để 
chờ thằng con lớn và cậu em út ở VN sang. 
Ngày nào ngũ Muội cũng vào bệnh viện 
nắn tay nắn chân cho em, lau mặt, vuốt má, 
đọc kinh và khuyên nhủ em hãy ra đi thanh 
thản, đừng luyến tiếc chi cõi đời ô trọc đầy 
dẫy khổ đau này. Chẳng hiểu Đơn Dương 
có nghe được không nhưng hai khoé mắt đã 
ứa ra đôi giòng lệ tội nghiệp hết sức. Cô em 
của XM khóc đến đôi mắt trũng sâu. Cứ 
thế! Từ ngày Đơn Dương nằm xuống, Ngũ 
Muội đổ lệ bao nhiêu thì XM cũng sụt sịt 
bấy nhiêu. Đã giao hẹn trước là gặp nhau ở 
nhà quàn không được khóc, vậy mà vừa 
gặp mặt XM nàng út ôm chầm lấy sụt sịt 
ngay. XM cũng ôm lại vỗ về như dỗ con nít 
vậy và vội nói ngay để trấn át cơn xúc động 
kẻo khóc rồi là hết nói: 
      - Không được khóc! Nín! Nín! Thương! 
Thương! Cưng, cưng…   
       Chóng quá! Thế mà đã 49 ngày rồi. 
Đơn Dương trước khi vĩnh viễn ra đi khỏi 
49 ngày đã về từ biệt và báo mộng cho bà 
chị Kim biết (bà chị thứ ba của Ngũ Muội): 
      - Bà có tin vui đó nghe bà. 
      Bà chị giật mình tỉnh giấc cứ băn khoăn 
không biết tin vui gì? Quả nhiên hai ngày 
sau được điện thoại của hảng cũ đã cho 
mình “laid off” gọi đi làm lại. Đó không 
phải tin vui thì là gì giữa thời buổi gạo châu 
củi quế này ? Bà Giang (bà chị thứ hai của 
Ngũ Muội) bên VN cũng nằm mơ thấy Đơn 
Dương về trong ngày thứ 47. Bà Giang kể 
lại là nhìn thấy Đơn Dương vắt cái  áo 
khoác xám trên vai đứng nhìn bà chị với 
đôi mắt buồn bã, bà Giang tuy biết là em 
mình đã chết nhưng không sợ mà còn hỏi: 
      - Em ở “trên đó” thấy như thế nào? 
      Đơn Dương buồn bã trả lời: 
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      - Ở “trên đó” em buồn lắm chị ơi! Và  
em thấy lạnh lắm!Em lạnh lắm chi ạ! 
      Bà chị nghe em mình trả lời như vậy thì 
lật đật kéo em mình vào nhà và nói: 
      - Nếu em cảm thấy lạnh thì hãy đi vào 
nhà. Vào đây! Vào đây em!.... 
      Đơn Dương lắc đầu và đưa tay chào 
tạm biệt: 
      - Bây giờ em phải đi rồi! Thôi em đi đây!... 
      Và bà choàng tỉnh dậy. Hình như Đơn 
Dương chỉ hợp với bà Giang là bà chị thứ 
hai ở VN và bà Kim là bà chị thư ba đang ở 
Mỹ. Đó là hai người chị mà Đơn Dương 
gần gủi nhiều nhất sau năm 1975, cho nên 
Đơn Dương hay “về” với hai bà chị đó. 
Còn bà chị Cả quán Nhà Tôi và Ngũ Muội 
Diệu Hương xa em từ năm Đơn Dương mới 
17 tuổi, sau này mới gặp lại chắc chưa có 
kỷ niệm gì nhiều với nhau nên Đơn Dương 
không chịu “về” với hai người đó? Ngũ 
Muội nghe hai bà chị kể lại chuyện giấc mơ 
đã điện thoại cho Xí Muội khóc sướt mướt: 
      - Tỉ ơi! Muội nhớ nó quá chịu không có 
nổi… hu hu… Tại sao nó về với bà Giang, 
bà Kim mà không chịu về với muội? Biết 
vậy hồi đó muội bớt căn nhằn khó khăn với 
nó để hai chị em có cơ hội gần gủi nhiều 
với nhau thì bây giờ đâu có hối hận… hu 
hu… Thật ra thì muội thương nó lắm chứ 
đâu có ghét bỏ gì nó, sao nó không chịu về 
nói chuyện với muội… hu hu… 
      Xí Muội cũng sụt sịt theo (im lặng vẫn 
là tốt nhất). Chờ cho cơn xúc động lắng 
xuống XM mới lên tiếng: 
      - Ngũ Muội cứ như vậy hoài làm sao 
Đơn Dương nó đi được? Có sinh ắt có diệt, 
theo đạo Phật thì sau 49 ngày Đơn Dương 
chắc cũng đã đến được một nơi nào đó tốt 
hơn rồi, có thương nhớ nó thì  Muội cứ đọc 
kinh như đã làm bấy lâu nay là tốt rồi. 

Không nên bi lụy vừa khổ mình vừa làm 
người chết khó siêu thoát được. 
      Cô nàng dạ dạ vâng vâng nhưng rồi vẫn 
cứ thỉnh thoảng gọi điện thoại sụt sịt: “Nhớ 
nó quá chịu không có nổi!”. Tội nghiệp cô 
em tôi, theo lẽ XM là người đang phải an ủi 
Ngũ Muội thì ngược lại Ngũ Muội ngoài 
việc thường xuyên đi chùa hằng tuần cầu 
nguyện cho Đơn Dương thì không nói làm 
gì. Bây giờ lại gánh thêm việc thành tâm 
cầu nguyện dâng sớ xin cho XM được tai 
qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ khi nghe tin 
đầu năm XM lại phải đi cấp cứu vì chứng 
bịnh đau không nguyên cớ.  XM  thương 
Ngũ Muội ở chỗ tấm lòng thành đó! Hết 
lòng với bạn bè, XM đâu có yêu cầu, tự 
Ngũ Muội gọi điện thoại đến nhà hay tin 
XM đang cấp cứu trong bệnh viện nên lật 
đật lên chùa ghi tên dâng sớ xin cầu an cho 
XM. Ngũ Muội chính ra là đạo công giáo, 
mà theo XM biết thì luật của đạo công giáo 
khó lắm! Lỡ mà thương nhằm người công 
giáo thì cho dù là chú rể hay cô dâu đi nữa 
cũng phải đi học đạo, rửa tội đàng hoàng 
rồi mới được cha mẹ phía bên người có đạo 
chấp nhận cho làm đám cưới nhà thờ có cha 
làm phép đàng hoàng. Bắt buộc phải làm lễ 
cưới ở nhà thờ, không làm là khỏi nên vợ 
nên chồng. Ngay cả bây giờ mà có nhiều 
bậc cha mẹ vẫn còn quá khích, không theo 
đạo là không gả con gái hoặc không cho 
con trai mình cưới vợ. Vậy mà Ngủ Muội 
dám cả gan thực hiện câu: “Thuyền theo lái 
gái phải theo chồng”. Lấy chồng là phải 
theo đạo chồng (mê trai thế thì thôi!) lại rất 
sùng đạo, tuần nào cũng đi chùa lễ Phật. Cả 
nhà làm hậu sự  cho Đơn Dương theo nghi 
thức công giáo thì Ngũ Muội mỗi ngày mỗi 
cúng cơm, tụng kinh cho em. Và mỗi tuần 
mỗi lên chùa cúng thất cho Đơn Dương 
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đúng 7 thất (49 ngày).  Bây giờ còn điện 
thoại khoe với XM: 
      - Tỉ ơi! Đừng suy nghĩ gì nhiều có hại 
cho sức khoẻ, ráng tỉnh dưỡng và niệm Phật 
để được che chở, cái nghiệp sẽ qua đi nhẹ 
nhàng. Bữa nay lên chùa nhìn thấy tên của 
tỉ tỉ trên dàn đèn cúng sao giải hạn trong 
suốt tháng giêng thắp 24/24 muội mừng 
quá nên điện thoại báo cho tỉ biết đó! Tỉ sẽ 
được tai qua nạn khỏi, đừng lo nghĩ tỉ nhé! 
Ráng nghỉ ngơi cho nhiều. Thôi muội phải 
vào đọc kinh đây! Muội đang ở chùa, thấy 
tên của tỉ nên mừng quá gọi báo cho tỉ biết 
để tỉ vui, muội sẽ đọc kinh cầu an cho tỉ. 
Bái bai! 
      Nghe Ngũ Muội nói mà lòng XM dạt 
dào cảm động, bệnh hoạn như vơi hẳn đi. 
Muốn cám ơn Ngũ Muội mà không biết 
phải làm sao, thôi thì viết đôi giòng về cô 
em kết nghĩa coi như một hình thức cám ơn 
vậy. Ngũ Muội tuy là út ít nhưng lại cao vòi 
vọi nên đứng chung năm chị em trông cứ 
như là cây cột đèn trội hẳn lên. Nhớ có lần 
nàng út của XM tâm sự chuyện lứa đôi của 
nàng mà cười muốn bể bụng. Ngũ Muội nói 
hồi mới quen chàng (ông xã Nguyên Khôi 
bây giờ). Cả hai đều bị trúng tiếng sét ái 
tình, “cảm” nhau như điên nhưng chàng  có 
cái tánh “chậm chạp”  lù đù đến bực mình. 
Ngũ muội mong chàng ngỏ lời cầu hôn 
muốn chết luôn mà chàng cứ tỉnh bơ, chẳng 
lẽ mình là con gái lại ngõ lời trước kỳ thấy 
mồ. Mọi người xúm lại hỏi tại sao vậy? 
Ngủ Muội giải thích là tại Ngũ Muội cao 
quá ai mà lấy, đàn ông VN thời Ngũ Muội 
ít có người cao. Muốn lấy chồng chắc chỉ 
có nước lấy Mỹ mà thôi! Chừng gặp được 
chàng Nguyên Khôi cao hơn Ngũ Muội một 
chút xíu, Ngũ Muội mừng quá muốn chàng 
cưới hết sức mà không dám nói. Biết là 
chàng thật tình, vì mỗi lần Ngũ Muội muốn 

mua quà tặng chàng, chàng đều gạt đi và 
nói: 
      - Mình tiết kiệm để dành tiền mua nhà… 
      Mua nhà để làm gì thì chàng không chịu 
nói tiếp, nếu không phải mua nhà để cưới 
em thì mua làm đếch gì? Lúc nào cũng lù 
đù nói nhát gừng không trọn câu khiến 
“người ta” hồi họp chờ dài cả cổ. Mong mãi 
mới thấy chàng bắn tiếng với bà chị cả “Hạ 
đỏ có chàng tới hỏi” và “Ra giêng anh cưới 
em”, Ngũ Muội gật đầu một cái rụp chứ 
chẳng cần e lệ thẹn thùng che dấu gì cả, 
mừng muốn chết còn giả bộ cái gì nữa? Bởi 
vậy Xí Muội thương là thương cái tánh 
không làm dáng làm điệu, thương cái lòng 
thành của Ngũ Muội. Cả hai vợ chồng đều 
tốt, bạn bè nhờ cái gì là rất sốt sắng nhiệt 
tâm, sốt sắng đến nổi nhiều khi người ta 
không kịp trở tay. 
      Tội nghiệp cô em vừa mới mất cậu em 
trai, theo lẽ Xí Muội vẫn còn phải đang an 
ủi út, thì ngược lại út lại phải đi chùa cầu 
nguyện và an ủi XM đừng bi quan vì bệnh 
tật mà hại cho sức khoẻ. Thật không biết 
loài người văn minh tới cỡ nào và khoa học 
tiến bộ ra sao mà các bác sĩ chẳng tìm ra 
nguyên nhân của con bịnh. Cái này chắc 
phải gọi là bịnh “khủng bố” quá! Đời thưở 
nhà ai mới mồng 5 tết thôi là XM mở màng 
‘Emergency” liền. Nhớ lại cách đây một 
năm rưỡi, đang khi khổng khi không vậy 
cái XM ôm bụng lăn quay ra đó! Liệng vô 
nhà thương, các bác sĩ đè ra mổ cho một 
đường dài từ trên ngực xuống khỏi rún vì bị 
“Bleeding” với lời kết luận: “I don’t know 
why”. Hôm nay cũng vậy! Lần này nó 
không thèm đau bụng mà nó “chơi” ngay 
đằng sau lưng đau muốn chết. XM cũng lăn 
quay ra đó la khóc om sòm, rồi cũng liệng 
vào nhà thương. Họ lụi cho một mũi 
“morphin” chẳng ăn thua gì, một chập sau 
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thấy XM vẫn la đau om sòm, họ lụi thêm 
cho một mũi nữa thì cơn đau mới chịu lui, 
nhưng XM chịu không thấu với hai mũi 
“Morphin” đó nên chóng mặt và ói mữa 
tưng bừng. Sau khi làm xong đủ thứ mọi 
xét nghiệm, các bác sĩ họp hành lại và 
tuyên bố “I don’t know why” . Nghĩa là vẫn 
bí mật giống như lần trước “mistery”, 
nhưng họ trấn an và bảo đảm là lần này 
không có chỗ nào bị chảy máu hết nên 
không bị mổ. Thế là lại khiêng về nhà kèm 
theo với một lô thuốc giảm đau thế thôi. 
      Vài hôm sau “người tình tu xuất” (em 
trai út của cố nhà văn Thúy Sơn) gọi điện 
thoại đến thều thào trách móc: 
      - Giời ơi! “Người ta” gần chết đến nơi 
mà chẳng thấy cô em gọi đến hỏi han chúc 
tết gì cả. 
      XM cũng “thều thào” trả miếng: 
      - Anh gần chết  thì XM đây cũng ngất 
ngư chứ khoẻ mạnh gì mà chúc với tụng? 
      Đầu giây bên kia cười hí hí tưởng XM 
có tình ý gì mà nghe tin chàng gần chết 
cũng ngất ngư đòi chết theo. XM vội vả 
đính chính: 
      - XM mới đi cấp cứu về thiệt đó chớ bộ. 
      Giọng “ông cha” kêu lớn lên một cách 
mạnh mẽ chứ không còn thều thào hấp hối 
như  lúc đầu nữa: 
      - Sao vậy? 
      XM tức cười quá: 
      - Sao với trăng cái gì? Nó muốn bịnh thì 
nó bịnh chứ trăng sao cái gì? 
      Rồi XM thuật lại cơn bịnh của XM cho 
nghe và hỏi chàng tại sao “gần chết”? 
      Chàng khai bịnh giọng nhão nhoẹt 
(chẳng biết là mệt hay nhỏng nhẽo): 
      - Anh bị đau cái đầu, đau lắm! Chịu 
không có được, gọi 911 đưa vào nhà 
thương tìm không ra bịnh thế mới chết chứ! 

      XM an ủi: 
      - Chết cái gì? Đó là bịnh “khủng bố” 
giống XM đó! Còn lâu lắm mới chết! Cứ 
chờ đó! Khi nào Chúa gọi thì dạ cho thật to. 
Còn nếu chưa “ready” để “hưởng nhan 
thánh Chúa” thì cứ trả lời “ You are wrong 
number” thế là xong. 
      Chàng nghe xong xìu xẹp lép nói mệt 
xin bái bai. Đấy! Thế giới đảo điên, khí hậu 
điên đảo, thiên tai hỗn loạn làm ảnh hưởng 
sức khoẻ loài người cũng loạn theo. Thôi 
thì phó mặc số trời vậy, kiếp con người mà! 
Sinh lão thì phải bệnh tử thôi, đến ngày đến 
tháng thì phải chấp nhận the end kiếp này 
để rồi begining một kiếp khác chứ sức mấy 
mà “un point final”. Cho nên hãy mau 
chóng nghĩ đến chuyện tu hành, ăn năn sám 
hối tội nghiệp mình đã gây ra từ kiếp này, 
kiếp xửa kiếp xưa và chấp nhận nghiệp số 
của mình hầu mai sau sẽ ra đi được nhẹ 
nhàng thanh thoát. Hãy gây cái duyên đạo 
Phật ngay từ bây giờ để mong rằng đến  
một kiếp nào đó trong tương lai sẽ được 
gặp Ngài (Đức Phật) nơi cõi Niết Bàn nếu 
không muốn trôi lăn mãi trong vòng sanh 
tử. Hãy thương yêu và hỷ xả với gia đình, 
thân nhân và bạn bè của bạn. Đừng để mất 
nhau rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn màng 
rồi phải không Ngũ Muội? Cũng là một 
kinh nghiệm để chúng ta suy gẫm. Thank 
you Ngũ Muội đã dùng tất cả tấm lòng 
thành đi chùa lễ Phật cầu xin cho tỉ được 
mạnh khoẻ.  A Di Đà Phật….. 
 

TOÂN NÖÕ MAËC GIAO 
(San Jose) 
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MỪNG BẠN TÂN TÒNG 
 

Chúc mừng tín hữu Khuê Trai,(1) 
Nhân ngày rửa tội, một vài vần thơ. 

Trải bao năm tháng đợi chờ, 
Nhâm Thìn xuân tới, ước mơ toại thành. 

Là ngày xưa Chúa Phục Sinh,(2) 
Là ngày mạc khải quyền linh của Ngài.(3) 

Bao điều trên cõi trần ai 
Thật là huyền diệu do Ngài tạo ra.(4) 

Đường lên Thiên Quốc cao xa 
Tình thương, chuỗi hạt làm đà ta leo.(5) 

 

PHƯƠNG DU NGUYỄN BÁ HẬU 
 

 Chú thích:  
 (1)  Trong những năm gần đây Giáo sư Vũ Quốc Thúc có đến tham dự những buổi họp văn học 

do Ba Lê Thi Xã tổ chức. Các bài thơ do Giáo sư sáng tác đều mang bút hiệu Khuê Trai. 
(2)  Ngày Phục Sinh là ngày Chúa sống lại sau khi đã chết trên cây thập giá được ba ngày. 

Bốn mươi ngày sau đó Chúa lên trời ngự trị cùng Đức Chúa Cha. Sự kiện này tỏ cho 
loài người biết rằng Chúa Ki-Tô là đấng thần linh đã thắng sự chết, sống vĩnh cữu. 

(3)  Mạc khải: danh từ Hán được Việt hóa có nghĩa là khai mở bức màn che những điều huyền 
bí (khải huyền). Danh từ này dùng để dịch chữ Apocalype của Hy Lạp, tiếng pháp nghĩa là 
Révélation, đó là nhan đề một quyển sách sau cùng của Tân ước do Thánh sử Gioan (Jean) 
viết vào cuối thế kỷ đầu tiên của Công nguyên. Trong quyển sách này tác giả viết những 
điều huyền bí sẽ xảy ra trước khi Chúa Ki-Tô trở lại trần gian phần nhiều là những điều 
khủng khiếp nên người ta hiểu lầm Apocalype là điều khủng khiếp. 

(4)  Nếu ta để ý đến những điều xảy ra chung quanh ta, điều nào cũng là kỳ diệu ngoài sự 
hiểu biết của loài người. Con gà kia làm thế nào mà nặn được quả trứng trong bụng nó, 
điều mà không một nghệ sĩ nào làm nổi. Trái tim ta là một động cơ hoạt động hằng 
trăm năm, thử hỏi có động cơ nào mà hoạt động lâu như vậy không? Hạt cam người ta 
có thể làm được nhưng vất nó xuống đất nó không có sự sống, trong khi đó hạt cam 
thiên nhiên thì mọc rễ nẩy mầm thành cây sinh hoa trái một cách kỳ lạ. Nhìn ra vũ trụ 
mênh mông bát ngát bao nhiêu các vì sao đều lững lơ trên không trung quay cuồng 
trong vòng trật tự với tốc độ phi thường mà không đụng chạm vào nhau, thật quả là 
những điều kỳ lạ. Vì những sự kiện đó xảy ra hằng ngày cho nên ta không nghĩ đến sự 
kỳ diệu của nó, suy nghĩ cho kỹ ta phải công nhận những điều huyền diệu phải do một 
đấng  Tạo Hóa vừa Tạo ra vừa quan phòng trong việc biến Hóa. Chúa ki-Tô tỏ ra mình 
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là đấng Tạo Hóa vì đã làm nhiều phép lạ tức những điều kỳ diệu đó. Trong ba năm rao 
giảng Phúc âm, Chúa đã làm nhiều điều kỳ lạ như làm phép cho người chết sống lại, 
không có gì mà làm ra bánh cho năm ngàn người ăn, chửa lành bệnh tức khắc những 
người bị phong cùi, bại xuội, mù lòa, câm điếc v.v. Sở dĩ Giáo sư Vũ Quốc Thúc tin có 
Thiên Chúa là vì ông được toại nguyện trong việc cầu xin Đức Mẹ ở nhà thờ Bình Triệu 
làm phép lạ cho ông được xuất ngoại (trong quyển Thời Đại Của Tôi II, Giáo sư đã nói 
rõ từ trang 539 trở đi) 

(5) Tình thương và cầu nguyện lần chuỗi hạt là hai điều mà tạo hóa muốn loài người phải 
tuân theo để được sống vinh quang ở đời sau. 

 
PHƯƠNG DU NGUYỄN BÁ HẬU 
(Phục Sinh Nhâm Thìn  08-04- 2012) 

 

 
 

 



 

 
VÖÔØN XÖA 

* Taëng Nguyeãn Voâ Cuøng 

Töøng laøn gioù nheï lay caønh truùc 
Vaït naéng xuaân choaøng laù traïng nguyeân  

Ngaøo ngaït höông hoa: quyønh môû hoäi 
Daït daøo hoàn phaùch: böôùm mô tieân 

Naâng ly röôïu nhaép noàng hôi aám 
Gôïi yù thô ñeà ñeïp neùt duyeân 

Moät goùc vöôøn xöa, oâi dieãm tuyeät! 
Giôø ñaây coøn laïi thoaùng hö huyeàn 

 

Nguyeãn Kinh Baéc 
Philadelphia 27/3/2012 

 
 

ÑOÀNG QUEÂ 
* Hoïa taëng Nguyeãn Kinh Baéc 

Chôït thaáy ta veà beân ngoõ truùc 
Moät thôøi tuoåi daïi boãng hoaøn nguyeân 
Muïc ñoàng goïi ngheù vang ñoài ngoïc 

Thoân nöõ khua gaøu roän gieáng tieân 
Tieáng troáng daäp doàn vui môû hoäi 

Caâu hoø eâm aùi kheùo ñöa duyeân 
Ngoaøi hieân gioù rít böøng côn moäng 

Ñeâm vaéng buoàn teânh baûn ñoäc huyeàn 
 

Nguyeãn Voâ Cuøng 
Suoái Baïc 23/4/12 

 

NÔI ÑOÙ 
Hoïa 

Hoa nôû maáy muøa quanh ngoõ truùc 
Öôùc gì nôi ñoù vaãn coøn nguyeân 
Heø sang tay níu giaøn boâng giaáy 
Xuaân tôùi maét nhìn chaäu thuûy tieân 
Vöông naéng haøng caây maây xoõa toùc 
Sa möa bôø ñaù suoái giao duyeân 
Qua côn daâu beå nghe vaêng vaúng 
Tieáng guoác khua theo tieáng ñoäc huyeàn 
 

Phan Khaâm  
4/2012 
 
 

LAØNG XÖA 
Hoïa 

Daïo böôùc thaêm vöôøn ngöôøi xoùm truùc 
Böùc tranh queâ vaãn hieän y nguyeân 
Nhôù thôøi ham ñaùnh ñu caây gaïo 
Thöông thuôû meâ nghe keå truyeän tieân 
Leã Teát baùnh quaø ñaày ñuû vò 
Ngaøy xuaân trai gaùi mặn nồng duyeân 
Laøng xöa, caûnh cuõ coøn ñaâu nöõa 
Chæ thaáy trong thô moäng haõo huyeàn. 
 

Nguyeãn Thi Ngoïc Dung 
11/5/2012     
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CAÂU CHUYEÄN NAÉNG MÖA 
 

 Nguyeãn Maây Thu  
 
ỗi tỉnh đều có một tổ chức vận động thể 
thao dành cho mọi lứa tuổi, riêng thành 

phố tôi ở, ông thị trưởng cho mở thêm một 
hội quán thể thao dành cho người lớn tuổi, 
mỗi năm cứ vào mùa tựu trường của các học 
sinh, các "cụ ông cụ bà" cũng ghi tên đóng 
một chút tiền còm gây quỷ cho sinh hoạt, rồi 
tha hồ chọn lựa, có đủ các bộ môn, các trò 
giải trí. Từ đi bộ trong thiên nhiên xa hằng 
cây số, thăm các danh lam thắng cảnh, đến 
bơi lội, khiêu vũ, đàn, vẽ tranh, học ngoại 
ngữ, tìm hiểu máy vi tính v.v. 
 Đang bận rộn với công ăn việc làm, 
mỗi ngày phải chạy theo xe lửa, xe buýt, 
bỗng dưng được hưởng quy chế "về hưu 
non". Không biết làm gì để tiêu pha cho hết 
ngày tháng rộng thênh thang, tôi liền ghi 
tên chọn bơi lội và thể dục êm dịu. Mỗi 
năm tôi lại đổi một bộ môn nên lần hồi có 
thêm rất nhiều bạn mới. 
 Lần đầu tiên gặp chị Lynh trong buổi 
thể dục, tôi hơi có chút ngại ngần dè dặt, 
nhưng sau đó biết nhà chị và tôi ở cách 
nhau không xa mấy nên sáng nào trong tuần 
tôi cũng rủ chị cùng đi chung. Chị Lynh là 
người Minh Hương, bố Việt mẹ Trung Hoa 
nên chị có giọng nói rất đặc biệt. Trước 75, 
chị sinh sống ở Chợ Lớn sau đó cùng gia 
đình vượt biên và tới định cư ở thành phố 
này. Chị lớn hơn tôi bảy tuổi, có thân hình 
mảnh khảnh, gương mặt chị hơi gầy, nước 
da không mấy hồng hào, nổi lên trên gò má 
phía bên trái của chị một cái bớt đen xì to 
bằng đồng xu vừa tròn vừa dài thật khó coi. 

Tôi cứ ước ao có phép tiên để gỡ được cái 
bớt ấy đi cho chị và có lẽ chị cũng khổ tâm 
với cái bớt ấy không ít.  
 Bà Anna trong nhóm chúng tôi, lớn hơn 
chị Lynh ba tuổi, sinh trưởng ở Hà Nội, di 
cư vào Nam sau theo bố mẹ mở một tiệm 
buôn sống ở Lào rất khá giả. Có quốc tịch 
Pháp nên bà hồi hương về Pháp sau 75 và 
định cư vùng ngoại ô Paris cho đến nay. 
Trông bà lúc nào cũng sang trọng, ăn mặc 
rất thanh nhã, tuy được xếp vào hàng "cụ 
bà" nhưng bà Anna có dáng đi nhẹ nhàng 
thanh thoát như hãy còn rất trẻ. Chị Lynh 
hay "nói xấu" bà Anna làm cho tôi rất ngại 
ngùng, chị nói rất lớn mỗi khi chị hơi nỗi 
giận cho rằng bà Anna "lợi dụng" chị nhiều 
quá! Tôi ậm ừ cho qua chuyện vì sợ bà 
Anna nghe được. Có lần chị nói như thét 
ngoài đường phố làm ai nấy đi ngang qua 
đều ngoảnh lại nhìn chúng tôi: 
 - Bả bắt tui chở bả đi chổ này chổ nọ, rồi 
bả điện thoại cho tui, tui vắng nhà, bả lại hỏi 
tui, có điện thoại sao tui không bắt lên nghe! 
 Chị Lynh giận bà Anna cả tuần lễ, cố ý 
đến trể vào giờ tập để khỏi chào bà Anna. 
Vậy mà đang lúc tập dượt theo lời của 
hướng dẫn viên, ẹo người qua bên này, ẹo 
người qua bên kia, giơ chân lên, đưa tay 
xuống, hít vào, thở ra, chị Lynh chợt la lên: 
 - Coi bà Anna lớn tuổi mà không phì 
mập, cái mông đít của bả đẹp gọn gàng  quá!  
 May mà bà Anna không nghe được. Tôi 
cũng kịp nhận ra chị Lynh tuy khẩu xà nhưng 
tâm Phật, hay giận mà cũng hay quên. 
  
 Tình cờ tôi quen với chị Josephe trong 
các buổi học bơi lội. Chị có dáng người thật 
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đẫy đà nhưng lúc nào cũng mặc áo tắm hai 
mảnh rất tự nhiên không ngượng nghịu. Chị 
Josephe gốc người Madagascar đồng tuổi 
với tôi, có nước da đen dòn mặn mà, cũng 
nghĩ hưu sớm "đồng bệnh" như tôi, trong 
nhóm chỉ có tôi và chị là hai người trẻ nhất. 
Để cho ngắn gọn tôi thường gọi tắt tên chị 
là "Jo". Chị Jo không đẹp lắm nếu không 
muốn nói là "gái trời bắt xấu" nhưng chị có 
một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng. Chị rất 
ngoan đạo, sống khiêm nhường mến Chúa 
yêu người luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai 
hoạn nạn thương khó. Mỗi lần chia tay ra 
về chị đều cầu xin Chúa giữ bình an cho 
tôi. Chị nói: 
 - Mọi việc trên đời đều có Chúa sắp đặt 
nên ta chẳng cần gì phải lo lắng.  
 Ngày đầu năm Tết Dương Lịch chị tặng 
cho tôi quyển lịch " Suy ngẫm hằng ngày 
2012" và nói với tôi để dành những khi tâm 
hồn buồn phiền không yên ổn, giở ra đọc sẽ 
tìm được một chốn nương tựa bình an. 
 Thật tình mà nói tính tôi nhút nhát nên 
gì cũng sợ, sợ đi xa nhà với phương tiện di 
chuyển bằng máy bay và nhất là sợ... sông 
sâu biển rộng! Sài Gòn có nhiều hồ bơi: Chi 
Lăng-Gia Định, Yết Kiêu-Nguyễn Bĩnh 
Khiêm v.v. nhưng tôi nào có dám bước 
chân vào! Phải đợi đến tuổi gần đất xa trời 
tôi mới chinh phục nỗi lo sợ của mình bằng 
cách... học bơi lội! Chị Jo cũng không hơn 
gì tôi. Càng học tôi thấy mình càng "dậm 
chân tại chổ" chẳng tiến triển bao nhiêu nên 
rủ chị Jo cùng đi tập thêm ngoài giờ. Hai 
người cứ lội bì bõm mãi, chị Jo hỏi tôi: 
 - Sao người ta bơi dễ dàng, ngóc đầu 
lên mặt nước, còn mình chẳng ngoi lên 
được lại uống từng bụm vào miệng? 
  Ông Roger bơi gần đó nghe được liền 
chỉ dẫn cho tôi và Jo từng động tác, ông cao 
gần hai thước nên với chổ sâu nhất trong 

hồ, ông có thể đứng mà nước chỉ tới ngang 
vai. Đã ngoài tám mươi tuổi nhưng trông 
ông còn rất khỏe mạnh. Đôi mắt ông màu 
xanh như nước biển với thời gian nó trở 
thành đục lờ, màu da trắng của ông trên mặt 
và trên ngực trổ đồi mồi từng đốm. Lúc nào 
ông cũng cười hiền hòa, mỗi lần vào hồ bơi 
thấy có ông ở đó tôi và chị Jo mừng rỡ, yên 
tâm. Ông tạo thêm cho tôi lòng tin, khi ông 
đi thụt lùi trong hồ còn tôi cố gắng bơi 
vươn tới, tôi cứ nghĩ nếu lỡ có chìm lĩm 
dưới đáy hồ đã có ông kịp vớt lên dùm! Có 
lần ông nói: "Tôi là gác dan của các bà".  
 Tôi không còn lạ lẫm nữa với những 
âm thanh náo động trong phòng thay quần 
áo trước khi ra hồ bơi, nhất là ngày cuối 
tuần. Những cánh cửa thay phiên nhau kêu 
lách cách đóng vào, mở ra. Tiếng thằng bé 
kêu lên: "Ba ơi, ba để áo tắm của con ở 
đâu?". Tiếng người đàn bà nói vọng sang: 
"Xong chưa anh, em ra tắm vòi sen trước 
nhé!". Lại thêm giọng người mẹ trẻ la rầy 
con: "Đừng có làm ồn và nhanh lên nào!", 
hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của đôi 
tình nhân trẻ trêu đùa nhau... 
  Hướng dẫn viên dạy bơi lội cho chúng 
tôi tên Dominique tuổi độ ba mươi, so với 
chúng tôi anh còn rất trẻ, mọi người ưu ái 
gọi anh là "Do" như tiếng ngân lên của một 
nốt nhạc, anh có gương mặt đẹp như tài tử 
điện ảnh Brad Pitt, dáng người ốm và cao, 
mắt xanh, tóc cắt thật ngắn, đôi vai rắn chắc 
vạm vỡ như vô địch bơi lội Alain Bernard 
của Pháp, anh vui tính và rất kiên nhẫn với 
các bậc "trưởng lão", thấy tôi học mãi vẫn 
không... khá! Anh liền nghĩ ra cách bắt tôi... 
nhảy đùng xuống hồ! Tôi sợ phát khiếp, 
đứng chần chờ cả mấy phút. Cuối cùng tôi 
nhớ lời chị Jo: "Mọi việc đều có Chúa sắp 
đặt ta chẳng cần gì phải lo". Tôi liền hít 
mạnh một hơi rồi nhắm mắt đưa chân... 
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nhảy ầm xuống! Không biết lúc đó tôi đang 
ở đâu nhưng khi ngoi lên mặt nước tôi thở 
phào sung sướng! Ôi cái chết thật nhẹ 
nhàng có gì đâu mà sợ! Cảm ơn anh 
Dominique, từ nay tôi không còn mang cảm 
giác sợ hãi mỗi khi nhìn cảnh trời nước bao 
la nữa! 
 
 Từ đó tôi bắt đầu tung hoành qua lại 
trong hồ bơi như cá trong nước. Bắt đầu thi 
đua với ông Roger và một vài người trong 
nhóm. Niềm vui của họ không phải chỉ bơi 
dọc lội ngang để mưu cầu giữ gìn sức khỏe, 
họ tới đây như tìm lại một chút gì tạm gọi 
là hơi ấm của tình thương mà họ thiếu 
vắng. Đôi khi sau mỗi một vòng bơi quanh 
hồ, họ dừng lại nghĩ ngơi, ngâm mình trong 
nước xoay thành vòng tròn rồi kể cho nhau 
nghe mỗi người một hoàn cảnh chuyện 
buồn vui của cuộc đời, chuyện nắng mưa 
thời tiết hôm nay tốt xấu, chuyện thời sự 
kinh tế khó khăn vật giá leo thang, chuyện 
sưu cao thuế nặng, chuyện tai ương động 
đất, lục lội, chiến tranh, bạo động không 
ngừng xảy ra trên thế giới v.v. Tôi ngạc 
nhiên khi nghe chị Jo tuyên bố đến mùa lễ 
Phục Sinh sẽ dọn về Nice, miền Nam nước 
Pháp sinh sống với người con trai duy nhất 
đang làm việc ở đó. Vậy là tôi sẽ mất đi 
một người bạn hiền như ma soeur! Tôi bùi 
ngùi thương cảm ông Roger mái tóc trắng 
như tuyết nhưng lần nào cũng phải về đúng 
giờ để kịp đi chợ, nấu ăn tự lo cho bản thân 
mình, vợ ông mất cách đây hai năm, con 
trai ông là kỹ sư làm việc ở nước ngoài, con 
gái ông bằng tuổi tôi làm thư ký điều hành 
cho một nhà băng, lương rất cao nhưng bận 
việc ít khi đến thăm ông. Ông sống một 
mình. Người già cả thường hay vì hoàn 
cảnh sống thật cô đơn. Càng già tuổi đời 
bao nhiêu càng cô đơn bấy nhiêu. 

 Linh Chi, con gái của chị Lynh làm 
công chức cho một sở bưu điện trong thành 
phố Lille ở phía Bắc của nước Pháp cách 
Paris khoảng hai trăm cây số, thỉnh thoảng 
có dịp về thăm mẹ. Chị hãnh diện và cười 
rất tươi khi tôi khen chị may mắn có Minh 
thương yêu cận kề chăm sóc, anh mang hai 
giòng máu Pháp Việt, gia đình anh trước 
kia cũng ở Chợ Lớn, tính vui vẻ cởi mở, 
làm việc ở một khách sạn. Chị than phiền 
hay mất ngủ vì giờ giấc làm việc đi sớm về 
khuya của Minh, lại kêu ca không được 
mấy tự do, rảnh rỗi đi đâu "chàng" cũng đi 
theo, chị ít khi đi một mình. Chị nói bằng 
giọng pha chút hờn dỗi: 
 - Tui biểu để tui ra ga đón con gái một 
mình, cũng đòi lấy một ngày nghỉ để đi 
theo! Tôi đành an ủi chị:  
 - Có hai mình cũng còn hơn một mình 
đó chị Lynh à!  
 Tôi nói điều này với chị Lynh không 
dưng nghe lòng nao nao khi nghĩ tới 
Hoàng, anh hay bông đùa tìm cách khôi hài 
để tôi vui vì biết tôi thường nhìn đời sống 
một cách rất bi quan, đôi mắt anh sáng ngời 
trên đôi môi nở nụ cười rạng rỡ: 
 - Anh sung sướng quá khi có em đi bên 
cạnh cuộc đời! 
 Người ta thường đứng núi này trông núi 
nọ và không bao giờ hài lòng với những gì 
mình có nhưng Hoàng lại sống rất khiêm 
nhường an phận, cảm nhận được hạnh phúc 
trong tầm tay nên gìn giữ nâng niu. Một ngày 
nào đó thiếu vắng tôi chắc anh buồn lắm!  
 
 Bà Anna lớn hơn tôi gần một con giáp, 
tôi rất kính nể, lúc nào bà cũng tiếp đãi tôi 
thật điềm đạm tử tế. Chị Jo nhỏ nhẹ hiền 
lành, mỗi lần gặp chị tôi phải nói chuyện 
bằng tiếng Pháp. Cho nên tôi gần gũi với 
chị Lynh nhiều hơn, tôi quen dần giọng nói 
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đặc biệt ngồ ngộ pha lẫn nửa Việt nửa 
Trung Hoa của chị. Có những buổi sáng 
đến nhà rủ chị cùng đi, chị mời tôi dùng 
điểm tâm bằng cháo trắng với củ cải muối 
hay hột vịt muối. Chị nói Mẹ chị là người 
Triều Châu thường ăn sáng như vậy. Chị 
luôn nhắc tới Chợ Lớn với những tên tuổi 
gợi nhớ những nơi chốn lâu rồi tôi không 
được nghe, nào là đại lộ Khổng Tử, đường 
Triệu Quang Phục, nào là chợ Bình Tây, 
chợ Kim Biên, cầu Ba Cẳng, cầu Nhị Thiên 
Đường... Chị nói với tôi Chùa Bà Thiên 
Hậu tọa lạc ở số 710 đường Nguyễn Trãi 
phường 10 quận 5 là một trong những ngôi 
chùa cổ của người Hoa, được trùng tu nhiều 
lần do nhóm người Hoa Quảng Đông góp 
công xây dựng bên cạnh có Tuệ Thành hội 
quán. Người ta ngưỡng mộ, thành kính gọi 
bà là Đức Bà do lòng hiếu thảo đức hạnh, 
xả thân vì mọi người, qua đó họ muốn giáo 
dục cho cộng đồng người Hoa hãy noi 
gương theo. Tương tự, người Hoa cũng thờ 
Quan Công vì kính trọng ông với những 
đức tính đạo đức của người quân tử, công 
minh chính trực, trọng chữ tín, danh dự, 
nhân nghĩa... đó là Chùa Ông hay Nghĩa An 
hội quán tọa lạc ở số 678 đường Nguyễn 
Trãi, do một số thương nhân người Triều 
Châu thành lập. Chùa Ông cũng là một ngôi 
chùa cổ được trùng tu nhiều lần và đã gắn 
liền với các tổ chức hoạt động xã hội như 
xây trường học, bảo trợ cô nhi viện, viện 
dưỡng lão v.v. Chị làm cho tôi nhớ Sài Gòn 
quay quắt. Sài Gòn với những con đường 
mang tên tuổi của các bậc tiền nhân hết 
lòng xây dựng đất nước mở mang bờ cõi. 
Đường Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê 
Lai, Lê Thánh Tôn, Phạm Ngũ Lão, Hàm 
Nghi, Duy Tân... Mỗi con đường là mỗi lần 
lượt tuần tự như một đoạn phim ngắn hiện 
ra những quang cảnh huyên náo thời tôi 

sinh sống. Đường Hai Bà Trưng bắt đầu từ 
khoảng Cầu Kiệu nối dài tới bến Bạch 
Đằng nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhà thờ 
Tân Định nhộn nhịp vào mỗi giờ tan lễ, chợ 
Tân Định quen thuộc đã có lần tôi tần ngần 
đứng nhìn lên nóc chợ rồi tự hỏi không biết 
đến bao giờ tôi lại về thăm. Đường Trần 
Quang Khải từ góc Hai Bà Trưng chạy dài 
đến Đa Kao, những buổi sáng tinh mơ tôi 
đến trường với tà áo trắng bay nhè nhẹ 
trong cái se lạnh của mùa đông, trên cao 
giăng mắc những hàng dây điện dọc ngang 
như mạng nhện, xuyên qua những lá cây 
bên đường ánh mặt trời ửng lên màu đỏ 
hồng như má môi con gái. Tôi nhớ vô cùng 
khoảng cuối dốc Cầu Bông quẹo phải 
đường Trần Quang Khải, ngày ấy tôi đã 
chia tay với Nguyễn, bàn tay nắm trong bàn 
tay thật lâu, mắt nhìn trong mắt thật sâu để 
rồi không bao giờ trông thấy nhau lần nữa. 
Tôi đã rong chơi cùng khắp Sài Gòn với 
bao nhiêu kỷ niệm của Nguyễn và của bạn 
bè. Những chiều dạo phố ghé nhà sách 
Khai Trí hàng giờ không chán, uống nước 
mía Viễn Đông, xem nhiều phim hay ở 
Rex, Văn Hoa... Chợ Lớn của chị Lynh và  
Sài Gòn của tôi vào những ngày tuổi trẻ, 
đâu đâu cũng in dấu chân với tràn trề kỷ 
niệm. Mỗi lần nhắc đến tôi và chị Lynh 
chợt nghe buồn lâng lâng. Mới biết càng 
chồng chất thêm nhiều tuổi đời, người ta 
càng mang trong lòng những nỗi hoài niệm 
tiếc nhớ không bao giờ nguôi.  
 
 Tháng ba đầu mùa xuân đất trời trở nên 
ấm áp dễ chịu. Màu hoa liên kiều trồng 
trước cửa hội quán làm hàng rào bắt đầu 
vàng thắm, cây liễu thướt tha đong đưa 
trong sân cũng vừa điểm những búp non 
mơn mởn xanh như mạ. Trải dài hai bên lối 
đi vào cổng chính đã thấy nở từng cụm hoa 

SOÁ 59                                                                                                                                                   95 



 

mẫu đơn màu hồng nhạt xinh xắn hòa mình 
với những cánh hoa tương tư vàng, trắng, 
tím thật đơn sơ mỏng manh. Trên sân cỏ 
được thiết kế ngoạn mục lúc nhô lên khi 
trủng xuống rải rác đây đó vài bụi hoa phấn 
trang hồng đậm, lợt hay giản dị chỉ một 
màu trắng tinh khiết. Giờ tập thể dục thay 
đổi nên chị Lynh bận việc không đến, tôi ra 
về một mình. Trời chiều bàng bạc, gió thổi 
nhẹ làm rung rinh lá cây xanh hai bên 
đường, nắng xế nghiêng nghiêng hắt một 
màu vàng úa trên những mái nhà ngói đỏ. 
Tôi ghé vào tiệm bánh mì quen thuộc mua 
một ổ "baguette" còn nóng hổi về dùng bửa 
chiều với Hoàng nhưng không dằn lòng 
được liền bẻ một khúc nhỏ vừa đi vừa ăn. 
Bánh mì nóng hổi ở Pháp ngon không chê 
vào đâu được, nhất là trong không khí ấm 
mát của mùa xuân, đi một đỗi xa vẫn còn 
nghe mùi bột, mùi bánh nướng thơm phức 
xông ra từ của tiệm. 
    
 Mùa xuân nơi đây xinh đẹp quá! Người 
ta trồng nhiều lệ liễu, thúy liễu mướt xanh 
như ngọc, rồi cắt tỉa dưới ngọn cho bằng 
phẳng như một dòng tóc thiếu nữ đang dịu 
dàng tuôn chảy. Ai bảo liễu hờn, liễu rủ, 
liễu khóc, liễu buồn? Ở đây liễu thật đa tình 
thắm thiết làm cho những cánh hoa uất kim 
hương trắng, hồng, vàng, tím, đỏ yểu điệu 
phải đứng ngẩn ngơ trong nắng sớm, những 
đóa cẩm tú cầu màu hồng xác pháo hoặc 
tím xanh nhiều ganh tị phải bận lòng rực rỡ 
thêm hơn. Hồng nhung đỏ mịn màng, hồng 
vàng tươi thắm, hồng tím hoa cà thơm ngan 
ngát thật mỹ miều sang trọng còn muốn 
nũng nịu dỗi hờn nên đọng lại ướt rượt vài 
giọt sương trong, lóng lánh như thủy ngân. 
Cánh hoa linh lan trắng muốt nhỏ nhắn hình 
chuông treo lơ lững, cũng e lệ duyên dáng 
điểm trang cho vườn hoa thêm muôn màu 

muôn sắc vội vàng tỏa hương thơm tuy nhẹ 
nhàng mà ngây ngất. Tháng tư sau mùa 
Phục Sinh, như thường lệ chúng tôi đến họp 
mặt đông đủ, hồ bơi có mái che, nước trong 
hồ luôn được giữ điều hòa 29°C, các khung 
cửa lớn toàn bằng kính có thể nhìn ra ngoài 
sân rộng chan hòa nắng ấm, những cánh 
hoa cúc dại màu trắng nhỏ bé xinh xinh 
mọc lan tràn trên thảm cỏ xanh chen lẫn với 
những nụ hoa khuy vàng lung lay theo gió. 
Vào những tuần lễ gần cuối năm, chúng tôi 
hầu hết đã biết bơi, anh Dominique thật trẻ 
trung đôi khi dạy thêm môn thể dục trong 
nước cũng nhảy tưng xuống hồ hòa mình 
với các "ông già bà lão" vừa chỉ dẫn các 
động tác vừa khôi hài như trong một đại gia 
đình ở đó chúng tôi là các ông bà chú bác 
và anh là một đứa cháu ngoan ngoãn được 
mọi người thương yêu. Chúng tôi vui đùa 
như trẻ thơ. Tôi lơ đảng nhìn những hạt bụi 
lung linh trong tia nắng phản chiếu lên mặt 
hồ, anh "Do" đếm từ một tới mười lăm rồi 
hô "nghỉ", sau khi chúng tôi làm động tác 
đập hai chân túi bụi vào nước làm bọt văng 
tung tóe, thoảng đâu nghe giọng khàn đục 
run run của ông Roger cất lên: " Que reste-
t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces 
beaux jours? Une photo, vieille photo de 
ma jeunesse"... (Còn lại gì không tình yêu 
đôi ta? Còn lại gì không ngày vui đẹp qua? 
Tấm ảnh cũ xưa thời ta son trẻ...). Giọng 
ông buồn bã: "Tôi đang nhớ đến hôm nay là 
ngày kỷ niệm sinh nhật cưới của vợ chồng 
tôi. Sao bà ấy bỏ tôi ra đi vội thế?". Mọi 
người đều ngẩn ngơ im lặng và bồi hồi xúc 
động, tôi thấy trong khóe mắt ông rưng 
rưng trào dâng đôi ngấn lệ. 
  
 Ở đây không có hoa phượng đỏ báo 
hiệu mùa hè đến, nhưng tháng sáu các học 
sinh ráo riết chuẩn bị mùa thi, cũng là lúc 
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các sinh hoạt của chúng tôi chấm dứt. Tôi 
có cảm tưởng mình bé nhỏ lại như thời còn 
ôm sách vỡ trên tay. Cũng tựu trường, nghĩ 
hè để thương tiếc quyến luyến những người 
bạn đã tới lui buồn vui suốt một năm dài. 
Và cũng theo thông lệ, mỗi người mang 
theo một ít quà bánh, trà, nước, rượu sâm 
banh... mở tiệc liên hoan rồi cùng nhau tạm 
biệt. Trái đất làm như nhỏ bằng một nắm 
tay. Mọi người phân tán ra đi khắp nơi để 
vui chơi trong dịp hè. Ông Roger sang Luân 
Đôn thủ đô của nước Anh thăm con trai. Bà 
Anna đi Mỹ vùng Californie thăm người 
em gái. Chị Jo đã dọn nhà về Nice. Chị 
Lynh đi Ý thăm thành phố Rome. Tôi cùng 
với Hoàng về miền Nam nước Pháp thăm 
gia đình, có thể tôi sẽ có dịp gặp lại chị Jo. 
  
 Lần chia tay này không dưng gợi cho 
tôi nhớ đến chị Marie-Anne năm vừa qua 
cùng học với chị về máy vi tính. Marie-
Anne Rose-Mary, tên chị rất đặc biệt, dáng 
người tròn trịa gọn gàng, chị thường mặc 
những chiếc áo nhiều màu sặc sỡ trông có 
vẻ lôi thôi lếch thếch nhưng lại phảng phất 
vừa bụi đời vừa sang trọng, thỉnh thoảng tôi 
nghe lâng lâng mùi nước hoa, tôi đoán đó là 
chai Nina Ricci màu hồng mang hình trái 
táo. Tôi ngồi gần được chị giúp đỡ rất tận 
tình. Chị cận thị nặng mang kính rất dày, 
đôi mắt tròn to của chị nhiều lần như dán 
vào máy mới nhìn rõ, quyển vỡ của chị ghi 
chép nguệch ngoạc chỉ cần vài hàng là đầy 
kín trang giấy. Đó là lớp học tối để tiện lợi 
cho nhiều học viên muốn tìm hiểu thêm 
giúp ích cho công ăn việc làm. Những đêm 
mùa đông lạnh lẽo trời tối om trên đường 
vắng vẻ, tôi ra về cùng một đoạn đường với 
chị cho tới nhà ga rồi chia tay, lúc nào chị 
cũng kéo lê chiếc xe kéo đi chợ cồng kềnh, 
tiếng bánh xe kêu lên rộn ràng cả góc phố. 

Ngày họp mặt lần cuối năm ấy trước khi 
chào tạm biệt, tôi thắc mắc hỏi về chiếc xe 
kéo đôi khi trống không chẳng đựng gì cả 
và được chị nhủn nhặn trả lời: 
 - Chị không biết đó là một "vũ khí" rất 
lợi hại! Nếu có người hành hung đàn bà con 
gái như tôi, chỉ cần tôi quơ chiếc xe này vài 
vòng la lối om sòm là họ phải bỏ chạy! 
 Hết niên học tôi không gặp lại chị 
Marie-Anne một lần nào nữa. 
  
 Tôi thầm cảm ơn quê hương xứ sở này 
đã cưu mang tôi vì tình thương, vì lòng 
nhân đạo, từ những ngày còn chân ướt chân 
ráo cho đến khi học nghề, sinh sống và an 
cư lạc nghiệp. Nay với những phương tiện 
cải thiện đời sống, với hình thức bảo hiểm 
an ninh xã hội lại cưu mang tôi khi tuổi già 
xồng xộc tới. Nghĩ tới những người lớn tuổi 
nơi quê nhà mới biết mình may mắn biết 
bao nhiêu. Đến hội quán thể thao mặc dầu 
đôi khi chỉ là để nghe những câu chuyện 
nắng mưa thời tiết hôm nay tốt xấu, chuyện 
vật giá leo thang hay chuyện tranh cử Tổng 
Thống các đảng phái chính trị bôi bác nhau 
đem ra bàn tán. Nhưng không thể nào thiếu 
vắng khung cảnh đầm ấm thân tình đó, khi 
con cái đã lớn tách ra sống riêng biệt, còn 
lại những người lớn tuổi cô đơn, ngày tàn 
của cuộc đời có lẽ cũng cần có những sinh 
hoạt với những ưu tư đằm thắm của riêng 
mình. Chị Lynh rủ tôi vào mùa tựu trường 
sắp tới sẽ ghi thêm bộ môn hội họa. Tôi còn 
đang phân vân, nhưng lại nghĩ tới một điều 
chắc chắn tôi sẽ có thêm nhiều bạn mới. 
 

Nguyễn Mây Thu 
(Paris, 24/04/2012) 
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