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rôøi hoâm aáy ñang heø noùng böùc nhöng boãng aâm u, aûm ñaïm nhö ñaõ vaøo thu.  Naéng heø khoâng vui 
laån khuaát treân maây.   Möa laát phaát treân ñoài coû ranh rì nôi an taùng Nhaø thô Quyønh Anh Phaïm 

Thò AÙnh Bích.   Tieáng khoùc suït suøi quanh quaát, nhöõng neùt maët buoàn raàu, nhöõng boä y phuïc ñen, 
xaùm traéng tang toùc. Vaâng, gia ñình anh em chaùu chaét vôùi raát ñoâng giôùi vaên hoïc, truyeàn thoâng thaân 
höõu trong vuøng Hoa Thònh Ñoán ñaõ tieãn ñöa Nhaø thô Quyønh Anh ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng.    
 Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm vaø vaên hoïc Vieät Nam haûi ngoaïi ñaõ maát ñi moät nhaø thô nöõ 
kyø cöïu noåi danh vôùi nhöõng vaàn thô luïc baùt ñieâu luyeän, ñaày saàu thöông, nöôùc maét.  Nhöng ai 
naáy ñeàu nghó raèng Nhaø thô ra ñi veà nôi Nöôùc Chuùa laø ñöôïc giaûi thoaùt sau hai naêm coâ ñôn 
naèm döôõng beänh.  Xin caûm taï söï coäng taùc vôùi tình quyù meán, thaân thöông cuûa Nhaø thô Quyønh 
Anh, chò Phaïm Thò AÙnh Bích ñoái vôùi Cô Sôû Coû Thôm.  Vónh bieät chò!  
 Trong soá baùo naøy coù nhöõng baøi vieát vaø thô cuûa Nhaø Thô Ngoâ Taèng Giao, Hoàng Thuûy, YÙ 
Anh vaø Nguyeãn Thò Ngoïc Dung veà Nhaø thô Quyønh Anh.   
 Ba thaùng heø vöøa qua chuùng toâi cuõng ñöôïc tin buoàn Nhaø vaên Nguyeãn Moäng Giaùc cuûa 
“Muøa Bieån Ñoäng”, “Soáng Vaø Vieát Taïi Haûi Ngoaïi”... ñaõ qua ñôøi taïi California, höôûng thoï 72 

T 
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tuoåi.  Nhaø Ñaïo dieãn phim “Chaân Trôøi Tím” vöøa töø traàn ñeâm 30 thaùng 7, taïi Saøi Goøn, höôûng 
thoï 79 tuoåi.  Xin xem baøi vieát cuûa Nhaø vaên Vaên Quang trang 111. 
 Chuùng toâi cuõng xin möôïn Taïp chí Coû Thôm göûi lôøi chia buoàn söï maát maùt baäc sinh thaønh cuûa 
Vaên Thi höõu Tröông Minh Chaâu (Virginia) vaø Phaïm Xuaân Thaùi, caùc trang Phaân Öu 202, 203. 
 Chuùng ta coù chuyeän buoàn, vaø may maén vaãn coù chuyeän vui ñeå tieáp tuïc soáng heát cuoäc ñôøi coøn 
laïi.  Naêm nay cuõng laø naêm Thö Thi Hoïa só Vuõ Hoái möøng thöôïng thoï 80.  Nhöng Nhaø thô cuûa 
chuùng ta vaãn ñeïp laõo, vui töôi, khoûe maïnh, chu du theá giôùi hoaøi hoaøi.   Buoåi sinh hoaït naøo trong 
coäng ñoàng cuõng ñöôïc oâng vieát moät böùc thö hoïa taëng.  Chuùng toâi coù bao nhieâu caâu thô töù tuyeät 
löôïm ra heát vaø nhôø “OÂng Ñoà Hoái” phoùng buùt vieát leân giaáy luïa treo treân vaùch “Phöông Thaûo 
Caùc”.  Nhaø Thô Du Töû Leâ vaø Ñoã Bình coù baøi vinh danh Hoïa só Vuõ Hoái trang 9 vaø 14.  Nhaø thô 
Phan Khaâm vaø Nguyeãn Thò Ngoïc Dung coù thô möøng thöôïng thoï baäc ñaøn anh trang 13 vaø 19. 
 Ngöôøi ta cöù nghó vaên hoïc Vieät Nam haûi ngoaïi daàn daàn seõ taét lòm.   Nhöng toâi khoâng tin nhö 
vaäy.  Baùo Coû Thôm khoâng ñuû trang giaáy ñaêng heát caùc saùng taùc cuûa vaên thi höõu giaø treû cuõ môùiù göûi 
tôùi.   Nhöõng buoåi sinh hoaït vaên thô vaãn roän raøng.  Baèng chöùng buoåi tieáp ñoùn Giaùo Sö Tieán só  
Nguyeãn Höng Quoác vaø GS Hoaøng Ngoïc Tuaán taïi tö gia Nhaø vaên Nguyeãn Thò Thanh Bình vaø taïi tö 
gia nhaø vaên Tröông Hoàng Sôn raát ñoâng ngöôøi tham döï maëc daàu trong thôøi gian ñoù vuøng Hoa Thònh 
Ñoán bò maát ñieän caû tuaàn vì baõo toá ñoå cöûa, saäp nhaø.  Buoåi noùi chuyeän vôùi ñeà taøi “Caùi hay trong thô 
dôû”  cuûa GS Nguyeãn Höng Quoác vaø trình baøy aâm nhaïc cuûa GS Hoaøng Ngoïc Tuaán taïi Jewish 
Community Center ñaõ thu huùt hôn 200 ngöôøi ñoâng chaät hoäi tröôøng.  Xin xem baøi töôøng thuaät cuûa 
Phoùng vieân SBTN Thy Nga, trang 183.  Ngaøy 1 thaùng 9 coù buoåi ra maét saùch “Söï Toàn Taïi cuûa Vaên 
Chöông Hoâm Nay” cuûa Giaùo Sö Ñaëng Phuøng Quaân vaø “Trong Noãi Nhôù Moät Ngaøy” cuûa Nhaø Thô 
Haøn Song Töôøng taïi Hoäi Cao Nieân vuøng Falls Church. Trang 195, Coû Thôm coù baøi Giaùo sö 
Nguyeãn Ngoïc Bích giôùi thieäu “Ñöôøng Vaøo Vaên Chöông” cuûa Giaùo sö Ñaëng Phuøng Quaân. 
 Chuùng toâi cuõng raát vui möøng, Nhaø Vaên Hoà Tröôøng An sau maáy naêm döôõng beänh ñaõ trôû laïi 
vieát cho Coû Thôm vôùi buùt kyù “Cho Toâi Theâm Moät Laàn Say Moäng Cuõ”, trang 103. Anh höùa heïn seõ 
coù baøi cho Coû Thôm soá Teát nöõa.  Coáù gaéng leân anh Hoà Tröôøng An thaân meán!   Chuùng ta khoâng 
soáng ñeå maø aên, nhöng soáng ñeå maø vieát.  Vaên chöông laø nguoàn soáng cuûa chuùng ta, phaûi khoâng?   
 Moät tin vui nöõa, Nhaø vaên Toân Nöõ Maëc Giao cuûa Coû Thôm ñaõ ñöôïc giaûi thöôûng nhaát trong kyø 
thi truyeän ngaén cuûa Cô Sôû Thi Ñaøn Laïc Vieät, San Jose.   Taùc giaû coù baøi töôøng thuaät, trang 97.  Xin 
coù lôøi möøng Maëc Giao.  Coû Thôm chôø ñôïi ñaêng truyeän ngaén ñoù cuûa taùc giaû vaøo soá baùo sau. 
 Trong luùc chuùng toâi vieát nhöõng doøng taâm tình naøy thì ban toå chöùc cuûa buoåi “Chieàu Nhaïc 
Töôûng Nhôù Nhaät Baèng, Vaên Phuïng, Nguyeãn Tuùc”, Phaïm Xuaân Thaùi, Phan Anh Duõng vaø Ñeøo 
Vaên Saùch ñang baän roän lo taäp döôït ca nhaïc vôùi hôn hai chuïc ca nhaïc só teân tuoåi trong vuøng.   
Nhöõng baûn nhaïc noåi tieáng cuûa ba vò nhaïc só quaù coá noùi treân seõ ñöôïc trình baøy trong buoåi 
chieàu ñaàu thu, 22 thaùng 9 cuõng taïi Jewish Community Center.  Ban toå chöùc hieân ngang laém, 
chæ göûiù thieâäp môøi, khoâng baùn veù, nhöng coù caû caø-pheâ, traø, baùnh, nöôùc nöõa môùi sang chöù!  
Khaùch phaûi coù thieäp môøi khi vaøo cöûa.   Ñöôïc bieát ban toå chöùc töï lo taøi chaùnh vôùi söï ñoùng goùp 
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cuûa moät soá thaân höõu.  Neáu quan khaùch thaáy raèng nhöõng buoåi trình dieãn ca nhaïc baát vuï lôïi naøy 
tieâu bieåu sinh hoaït vaên hoùa thanh tao, giaûi trí laønh maïnh cho coäng ñoàng, quyù vò neân töï ñoäng 
ñoùng goùp chuùt ñænh cho ban chuû tröông tieáp tuïc toå chöùc nhöõng buoåi ca nhaïc coù yù nghóa nhö 
theá sau naøy vaø quyù vò seõ laïi ñöôïc môøi tham döï nöõa.  
 Thöa quyù vò baây giôø ñang laø muøa thu laù vaøng laù ñoû.  Haøng caây phong hai beân ñöôøng loái 
vaøo Toøa soaïn Coû Thôm lung linh trong naéng thu röïc rôõ.  Vaøi caùnh laù vaøng nghieâng chao nhö 
caùnh böôùm trong laøn gioù nheï. Trong tay quyù vò laø taäp Coû Thôm soá 60, muøa thu naêm thöù 17.  
Bìa tröôùc laø böùc tranh sôn daàu, “Beân Em AÙo Tím Röøng Thu” vôùi neùt dao veõ cuûa Hoïa só Leâ 
Vaên Lai.   Moät ngaøy trong muøa heø vöøa qua, chuùng toâi ba ngöôøi, anh Phaïm Vaên Tuaán, Ngoâ 
Taèng Giao vaø Nguyeãn Thò Ngoïc Dung ñaõ ruû nhau ñeán nhaø anh Leâ Vaên Lai  ñeå xem phoøng 
tranh cuûa anh.   Hoïa só Leâ Vaên Lai toát nghieäp Tröôøng Cao Ñaúng Myõ Thuaät Quoác Gia Vieät 
Nam tröôùc khi coù Tröôøng Cao Ñaúng Myõ Thuaät Gia Ñònh ñöôïc thaønh laäp.   Anh coù tranh sôn 
daàu, tranh luïa, tranh phong caûnh, tranh lòch söû, tranh ngöôøi, tranh vaät.  Taát caû ñeàu ñöôïc veõ vôùi 
neùt coï phoùng tuùng, laû löôùt, saéc saûo.  Anh Phaïm Vaên Tuaán ñaõ ñem maùy hình toái taân ñeán chuïp 
ñöôïc nhieàu aûnh raát ñeïp trong ñoù coù böùc tranh laøm bìa tröôùc cuûa Coû Thôm muøa thu naøy. Anh 
Leâ Vaên Lai laø hoïa só ñaõ cho toâi böùc tranh boán coâ nöõ sinh maëc aùo traéng döôùi boùng caây phöôïng 
vó nôû hoa ñoû oái beân Hoà Hoaøn Kieám, Thaùp Ruøa, laøm bìa taäp hoài kyù  “Phöôïng Vaãn Nôû Beân Trôøi 
Haø Noäi” laàn taùi baûn thöù hai.  Khi Coû Thôm coøn ngheøo, khoâng ñuû tieàn in bìa maøu, anh Leâ Vaên 
Lai ñaõ veõ moät collection tranh möïc ñen vôùi phong caûnh ñoàng queâ Vieät Nam cho baùo Coû 
Thôm duøng.  Chuùng toâi xin traân troïng caûm taï Hoïa só Leâ Vaên Lai. 
 Sau khi xem tranh, chuùng toâi ruû nhau ñi aên tröa taïi khu chôï Vieät Nam gaàn nhaø hoïa só.  Anh Leâ 
Vaên Lai cuõng chæ cho chuùng toâi xem nhöõng böùc tranh töôøng vó ñaïi, caûnh chôï Beán Thaønh, caûnh Laêng 
Leâ Vaên Duyeät trong ngaøy Teát leã hoäi, maø oâng chuû Eden Center ñaõ mua ñeå treo trong khu thöông maïi 
cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät. Hoïa só Leâ Vaên Lai ñaõ töøng thaønh coâng trong “ngheà” veõ phoâng caûnh cho 
caùc raïp haùt, raïp chieáu boùng, caùc bích chöông quaûng caùo ôû Saøi Goøn tröôùc naêm 1975, trong khi ñôøi 
soáng caùc hoïa só baïn raát eo heïp.   Phaûi laø hoïa só  taøi naêng thieân phuù môùi veõ ngöôøi gioûi , kheùo, ñeïp môùi 
laøm ñöôïc ngheà veõ trang trí ñoù.  Baùo Coû Thôm seõ coù nhieàu dòp xin tranh Hoïa Só Leâ Vaên Lai.    
 Bìa sau Coû Thôm laø aûnh cuûa Nguyeãn Quoác Khaûi vôùi caûnh “EÂm Ñeàm Thung Luõng Muøa 
Thu” trong vuøng West Virginia laù ñoû, laù vaøng röïc rôõ; Vaø, aûnh cuûa Nguyeãn Huy Linh “AÊn Quaû 
Nhôù Keû Troàng Caây” vôùi cuùc tím, cuùc vaøng, döa xanh, bí ñoû... trong muøa Leã Taï Ôn.  Ngoaøi ra 
noäi dung Coû Thôm soá 60 naøy vaãn phong phuù ñeà taøi vaên hoïc, ngheä thuaät ñeå quyù vò thöôûng thöùc 
suoát muøa thu thô moäng.  Vì soá trang coù haïn, chuùng toâi vaãn phaûi duøng chöõ nhoû trong nhieàu baøi 
daøi vaø phaûi gaùc laïi moät soá baøi göûi ñeán sau nhöõng baøi khaùc.  Xin quyù vaên thi höõu thoâng caûm cho. 
Thaønh thaät caûm ôn quyù vò, heïn taùi ngoä cuøng quyù vò trong soá baùo muøa ñoâng. 
 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 



Vũ Hối: Trường Phái Luân Vũ Họa. 
_________________________________________________________________________

        
ĐỖ BÌNH 

   

Vũ Hối sinh ngày 22 tháng 11 năm 1932 
tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Là một nghệ 

sĩ đa tài : làm thơ, vẽ tranh, chụp ảnh, ông 
dáng người cao dong dỏng, bản tính đôn 
hậu dễ mến, hay cười,  rất khiêm nhường và 
chân tình  khi sử thế với bằng hữu, thêm có 
óc khôi hài thỉnh thoảng xen câu chuyện 
tếu làm mọi người vui. Là một tên tuổi lớn 
của nền văn học nghệ thuật nước nhà và 
quốc tế . Ông dược mời vẽ chân dung tổng 
thống Hoa Kỳ John F. Kennedy, vẽ chân 
dung Đại tướng Creighton W. Abrams. Đã 
nhận Giải Khôi Nguyên Hội Họa Quốc Tế 
năm 1963 tại Hoa Kỳ. Sáng lập trường phái 
Luân Vũ Họa (Paintings In Motion) và Thư 
Họa (Handwriting Painting). Là nghệ sĩ Á 
Châu duy nhất được vinh danh về Sáng Tạo 
Nghệ Thuật cho thế giới, tại Atlanta - Hoa 
Kỳ ngày 5-11-1994. 

Có Tên Trong : 
- Văn Học Tự Điển thời Việt Nam 

Cộng Hòa 
- Bách Khoa Tự Điển Larousse, bộ tự 

điển nổi danh nhất của Pháp và thế giới. 
Tự Điển Danh Nhân Thế Giới, ấn hành 

tại Anh Quốc năm 1998 (Dictionary of 
International Biography 1998 – Cambridge 
– England). 

- Được ghi trong “5000 Personalities of 
The World”, do American Biographical 
Institute ấn hành năm 2000. Là nhà Thư 
Họa Việt Nam duy nhất được ghi tên trong 
“Tuyển Tập Thư Họa Bậc Thầy Đông  

 
Phương”, ấn hành tại Tokyo – Nhật Bản 
năm 2006 (Volume 6International Editonal 
– Tokyo – Japan). 

 Ngoài danh tài về họa, Vũ Hối còn là 
một nhà thơ, nhà nhiếp ảnh. Ông khởi đầu 
sự nghiệp văn nghệ là làm thơ bút hiệu 
Hồng Khôi, đã xuất bản nhiều thi tập : 

-Mùa Giao Cảm (Thơ) 1958. -Vần Thơ 
Màu Trắng (Thơ) – La Poésie de Couleur 
Blanche, được phiên dịch ra Anh và Pháp 
ngữ năm 1959 tại Sài Gòn. 

- Những Dấu Chân Đi (Truyện Ngắn), 
xuất bản năm 1960.  -Chiêm Bao Trở Giấc 
(Thơ), xuất bản năm 1997. 

 -Nghìn Thương Đất Mẹ (Thơ và Thư 
Họa), năm 1999…. 

Người đời quan niệm : «Thư Họa là 
nghệ thuật dùng bút lông viết chữ như vẽ để 
viết những câu thơ, câu đối, câu ca dao, 
hay ngạn ngữ, danh ngôn ..vv..... » Trước 
Vũ Hối, có vài người cũng đem thư pháp 
vào Chữ Quốc Ngữ như Đông Hồ, Trụ Vũ, 
nhưng từ khi Vũ Hốisáng lập trường phái 
Luân Vũ Họa hay Hội Họa Sinh Động 
(Paintings In Motion Thư Họa mới lột tả 
hết sắc thái độc đáo đường nét của nghệ 
thuật viết chữ Việt như bức tranh rồng bay 
phượng múa. 

 Vào năm 2009 họa sĩ Vũ Hối cùng 
một số anh chị em văn nghệ sĩ từ Mỹ, 
Canada, Âu Châu sang Paris sinh hoạt văn 
học nghệ thuật chủ đề : Thu Tao Ngộ. Sau 
buổi sinh hoạt, đêm đó, về nhà tôi hai người 
bạn thời thơ ấu tha hồ tâm sự. Sáng hôm 
sau trong lúc dùng điểm tâm, Vũ Hối 
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nói : «Mình với Nguyễn Thùy nói chuyện 
đến gần sáng.» 

Nguyễn Thùy tiếp : 
« Hai đứa chỉ nói về số bạn bè tan tác 

sau 1975.   
Rồi vừa cười vừa hỏi: 
« Nhớ lại chiều qua nơi phòng khánh 

tiết , một số đông các ông các bà, cả những 
cô trẻ vây quanh Vũ Hối xin 'thư họa', 
nhiều bà, nhiều cô xin như thế, Hối có 'thư 
sướng' không? »   

Vũ Hối trả lời 
 : «'mệt thấy mồ, sướng con mẹ gì?' Dĩ 

nhiên, được mến mộ thì cũng vui lắm. Mà 
sao Thùy hỏi lạ vậy?'. »  

Nguyễn Thùy trả lời: 
«Tôi bảo có 'thư sướng' không chứ có 

bảo ông 'sướng' đâu?'. Ông có biết 'thư 
sướng là từ Hán Việt, theo Tự Điển Nguyễn 
Văn Khôn là 'khoan khoái, thoải mái, dễ 
chịu' chứ có phải 'sướng theo nghĩa thông 
thường đâu ». 

 Rồi Nguyễn Thùy hỏi tiếp: 
« Có người nói 'thư họa là vẽ chữ', có 

như vậy không? Vũ Hối : 
 «Thì phần nào cũng có thể nói thế. 

Còn Thùy nghi sao?'. » 
Nguyễn Thùy trả lời: 
«Rất phục Hối vì Hối là người đầu tiên 

đã đem  chữ viết VN vào Hội họa. Thêm nữa, 
theo mình' Thư Họa là đem thơ vào họa'. Hối 
đã thư họa nhiều câu danh ngôn, nhiều câu 
thơ trong một số tác phẩm nổi tiếng và số thơ 
của nhiều người. Nhưng mình nhắc Hối chỉ 
thư họa những câu thơ nào sáng giá, hay đẹp 
chứ đừng vì cảm tình thư họa những câu thơ 
không hay đẹp gì khiến nhiều ngườit có thể 
nghĩ 'Hối đã khiến ngón thư họa của Hối trở 
nên tầm thường'. »  

Nguyễn Thùy quay sang tôi hỏi : 

« Anh quan niệm thế nào là hội họa ? 
 Tôi vội xua tay trả lời : 
 « Anh phải hỏi anh Vũ Hối chứ sao lại 

hỏi tôi ?! »  
Nguyễn Thùy tiếp : 
« Thấy anh thích tranh lắm sao không 

có ý kiến ? » 
Vì muốn chấm dứt câu chuyện để còn 

thời gian chuẩn bị cho cuộc du ngoạn, tôi nói : 
« Theo tôi hội họa là những cảm xúc 

mạnh pha chút tưởng tượng của họa sĩ : đã 
kết hợp màu sắc, ánh sáng, bóng tối thể hiện 
qua những đường nét đậm nhạt để thành tác 
phẩm. Nhưng bức vẽ không phải là sự sao 
chép cho giống với hình mẫu ; mà phải sáng 
tạo để tác phẩm có nét riêng, nghĩa là phải 
độc đáo cả nội dung lẫn hình thức. » 

Vũ Hối : 
« Một quan niệm rất hội họa. » 
Hai người cứ mải mê nói chuyện nên 

tôi dục các anh dùng nhanh để các bạn đến 
đón đi chơi, nhưng Nguyễn Thùy vẫn gân 
cổ lên nói : 

« Mình chẳng biết gì về Hội Họa 
nhưng lại ưa nói quan điểm của mình về 
Hội Họa.  Theo mình, Hội họa là thứ nghệ 
thuật tĩnh, nó sôi nổi trong trầm mặc, nó 
động trong bất động, nó càng đón nhận 
khinh bạc càng trở nên cao trọng, lâu dài. 
Mình đã viết như thế trong truyện 'Mậy 
Rồng', có tặng Hối, Hối thấy sao? »  

Vũ Hối đáp: 
 « Có đọc. Truyện hay nhưng quan điểm 

Hội Họa nơi quyển đó, cao kỳ quá, khó ai 
thực hiện được. Mình chưa đủ khả năng để 
kết hợp cả hai lối 'công họa và tâm họa' như 
Thùy nói. Mà chắc cũng khó có người làm 
nổi. Mình già rồi, sức yếu nữa nên khó lòng 
nghiên cứu, học hỏi thêm để có thể có được 
nhiều tác phẩm sáng giá hơn » 
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Nguyễn Thùy : 
 « Nếu có thêm càng tốt. Nhưng với 

bao tác phẩm đã nổi tiếng, chừng ấy, mình 
thấy Hối đã đem lại cho Việt Nam một tiếng 
vang khá lớn cho nền Hôi Họa VN rồi. 
Mình mừng và vui hơn nữa là Hối là nguời 
Quãng Nam, đồng hương với mình, xứ 
Quãng  được thêm một 'nhân tài' về Hội 
Họa thì cũng hãnh diện lắm chứ' » 

Tôi đành phải cắt ngang câu chuyện 
của các anh, và hẹn tối về sẽ để các anh tha 
hồ nói. Dùng điểm tâm vừa xong thì các 
bạn cũng vừa đến. Chúng tôi : Nhà báo 
Nguyễn Bảo Hưng, nhà biên khảo Nguyễn 
Thanh, nhà văn Nguyễn Thùy, họa sĩ Vũ 
Hối và tôi cùng đi Giverny thăm viện bảo 
tàng của danh họa Claude Monet cha đẻ 
trường phái ấn tượng. Trong lúc anh Thanh 
mải mê lái xe tìm đường, anh Hưng vui vẻ 
cất tiếng : « Anh Vũ Hối từ Mỹ sang, lại là 
họa sĩ, hôm nay được bọn mình dẫn đi thăm 
Giverny là trúng tủ rồi đấy. » Tuy không 
phải là họa sĩ, nhưng thích tìm hiểu về hội 
họa, đặc biệt là trường phái ấn tượng, anh 
Nguyễn Bảo Hưng giải thích: « Anh phải 
biết, với người Mỹ, Giverny được coi là cái 
nôi của hội họa ấn tượng và là chốn hành 
hương của hầu hết các đoàn du khách Mỹ 
viếng thăm Pháp.Thực ra Claude Monet 
không phải là người sáng lập ra trường 
phái ấn tượng. Sở dĩ tên tuổi ông được gắn 
liền với hội họa ấn tượng, ấy là nhờ nhà 
phê bình Loui Leroy, trong một bài báo, đã 
dùng từ impressionniste để nói lên cảm 
nhận của mình trước bức họa « Rạng 
Đông » (Soleil levant,1972) được Claude 
Monet đem ra trình làng tại cuộc triển lãm 
do ông cùng một nhóm họa sĩ đứng ra tổ 
chức riêng vào năm 1974 tại Paris. Thế là 
từ Impressionnisme được ghi vào sổ bộ đời 

hội họa từ đấy để nói về Trường phái Ấn 
Tượng(*). Còn nói rằng Giverny là cái nôi 
của hội họa ấn tượng cũng không hẳn 
đúng. Bởi vì tất cả những bức tranh mang 
đường nét ấn tượng hầu hết đều được các 
họa sĩ theo trường phái này như Manet, 
Sisley, Pissarro, Renoir v.v… thực hiện 
trong các thập niên 1860, 1870 và tại nhiều 
địa điểm không gian khác nhau.Chỉ từ sau 
1883 Monet mới tới trú ngụ tại Giverny 
thuộc hạt Eure không cách thành phố 
Rouen bao xa. Nhưng vì ngôi nhà xinh xắn 
với khu vườn phô bày đủ mọi sắc hoa, và 
đặc biệt cái đầm hoa súng (l’étang des 
nénuphars) với cây cầu kiểu nhật  (le pont 
japonais) duyên dáng được dùng làm đề tài 
cho nhiều bức tranh ngoạn mục đã khiến 
địa danh này trở thành đối tượng viếng 
thăm của  khách yêu chuộng hội họa trên 
toàn thế giới. » 

Câu chuyện tới đây thì cũng là lúc anh 
Thanh bắt đầu lái xe đi vào thành phố 
Auvers Sur Oise. Lần theo dấu vết xưa qua 
những phiến đá tường đã phủ màu thời gian, 
chiều xuống ánh nắng dần phai nhìn con phố 
cổ bên dòng sông Oise trầm mặc hơn. Anh 
Thanh bỗng dừng xe trên con đường chính, 
ngay trước quán trọ Ravoux, trạm dừng chân 
chót của Van Gogh. Chúng tôi ngẩn ngơ 
trước ngôi nhà trọ nay đã được chỉnh trang 
lại bộ mặt trông sáng sủa hơn, nhưng trong 
lòng không khỏi bồi hồi nghĩ tới tới hai 
tháng cuối đời của nhà danh họa này trên 
căn gác xép chạm mái. Còn đang trầm ngâm 
suy tưởng bỗng nghe tiếng anh Thanh kêu 
gọi qua công viên bên cạnh nơi có bức tượng 
đồng Van Gogh do Zadkine sáng tác. Sau 
khi  chụp một tấm chung lưu niệm, đứng 
cạnh tượng Vũ Hối thở dài than: 
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« Trông Van Gogh khốn khổ quá, như 
kẻ đi lang thang, bụi đời ! » 

Nguyễn Thanh mở ống kính ngắm chụp, 
sau khi bấm máy liền góp ý: 

«  Van Gogh đã từng thố lộ: "Khi tôi 
càng xấu xí, già, ác độc và nghèo, tôi càng 
tìm cách chuộc lại những thất bại ấy bằng 
cách làm cho màu của tôi rực rỡ, cân đối, 
tỏa sáng". » 

Từ khu nhà ga cũ đến ngôi giáo đường 
cổ, tất cả chúng tôi theo đường lên dốc khá 
quanh co, tìm đến ngôi nhà thờ nơi bìa 
làng. Van Gogh đã dừng chân nơi đây và 
họa bức tranh mặt ngoài hậu cung nhà thờ, 
diễn tả một kiến trúc không theo phép phối 
cảnh nhưng bằng những đường cong quẹo. 
Anh Vũ Hối đi tới đi lui trên dốc đá góc 
nhà thhờ, ngắm từng chi tiết như tìm cách 
đứng đúng chỗ Van Gogh đặt giá vẽ, rồi 
mới nâng máy lên thu hết hình ảnh vào ống 
kính. Từ ngôi nhà thờ theo con đường làng 
ra khỏi vòm cây phong là cánh đồng mênh 
mông hiu quạnh, nơi an nghỉ của danh họa 
Van Gogh và ngôi mộ bên cạnh là người 
em trai Théodore. Trong hoang vắng, đứng 
trước hai ngôi mộ quá đơn sơ của họa sĩ 
nghèo, mộ chỉ lấp mà không xây, bia được 
cuốn bằng thừng! Đất Trời cũng  cảm động, 
xót xa cho người  họa sĩ tài hoa nên kết 
những loài hoa cỏ đầy màu sắc rực rỡ thành 
tấm thảm phủ lên ngôi mộ. Anh Vũ Hối và 
Nguyễn Thùy lần đầu đến thăm nên xúc 
động mạnh rướm lệ.  Vũ Hối từ từ thu mình 
ngồi cạnh mộ Van Gogh, anh im 
lặng  nhưng chắc hẳn lòng đang thổn thức ? 
Trên khuôn mặt buồn bã ấy có chút gì 
thương tiếc và ngưỡng mộ một danh tài hội 
họa thế giới bạc mệnh nằm trên cánh đồng 
hoang vu !  Sau khi thăm mộ Van Gogh và 
người em trai Théodore, chúng tôi đi thẳng 

ra cánh đồng trước mặt đến nơi đã ghi 
dấu kỷ niệm họa phẩm "Đồng Lúa Mì và 
Đàn Quạ". Đứng trước thiên nhiên, mường 
tượng lại bức tranh, chắc hẳn trong mỗi 
người chúng tôi đều có cảm nhận riêng 
về hình ảnh đầy bí ẩn : « Đàn quạ đen bay 
sà trên đồng lúa chín vàng dưới bầu trời 
màu xanh sẫm như báo hiệu cơn dông sắp 
đổ xuống ? »  

Chúng tôi định đi tiếp vào thăm 
làng  nhưng con đường đến đây chia làm ba 
ngã, biết chọn ngã nào? Anh Vũ Hối bảo: 

" Van Gogh vẽ đường cho chúng ta 
nhưng không chỉ dẫn rõ ràng, vậy thì đi 
đâu cũng được". 

NguyễnThanh bảo đường quẹo tay trái 
trở về nhà thờ. Anh Bảo Hưng khuyên nên 
đi thẳng, tất cả chúng tôi theo hướng đó. 

Tối hôm đó về nhà, chúng tôi thức khuya 
nói chuyện. Nguyễn Thùy bảo Vũ Hối: 

«Hai họa sĩ đều nổi tiếng nhưng một 
'vừa nổi tiếng vừa nổi miếng' (ý nói có tiền, 
giàu) còn một  thì 'vừa nổi tiếng vừa nổi 
điên', còn Vũ Hối thì nổi gì?»  

Vũ Hối trả lời: 
 «chẳng nổi gì cả, đời quá nhiều bầm 

dập chỉ 'nổi chìm' thôi !» 
Họa sĩ Vũ Hối là một nghệ sĩ tài hoa 

nhưng nhìều thăng trầm.  Sự nổi tiếng về 
hội họa đã làm lu mờ phần nào mặt văn thơ, 
cho dù nhà thơ vẫn sáng tác đều, vẫn cho 
đời những vần thơ hay nhưng công chúng 
tìm đến anh qua hội họa.Tôi hỏi Vũ Hối : 

« Giữa Thơ và Hội họa nếu phải chọn 
một anh chọn cái nào?» 

Vũ Hối : 
«  Mình xin chọn cả hai, nếu tách ra là 

chết (!) Vì Thư Trung Hữu Họa.» 
 

ÐỖ BÌNH (Paris)     



  

 
 

Ban Điều Hành & Ban Biên Tập 
của Cỏ Thơm  

CHÚC MỪNG  
THƯỢNG THỌ 80  

THI HỌA SĨ VŨ HỐI  
2012 

Tám mươi năm cuộc đời 
Tranh thơ nở nụ cười 

Từ con tim Vũ Hối 
Một nhân cách tuyệt vời 

*** 
Phước: tam đại đồng đường 

Lộc: khắp cả bốn phương 
Thọ: như năm ngọn núi 

Tình: xanh biếc đại dương 
*** 

Chúc mừng thượng thọ tám mươi 
Vẫn còn tô thắm cho đời nét son 

Lượn xuống biển, vút lên non 
Nét rồng, nét phượng mạch nguồn  

quê hương 
 

PHAN KHÂM  
(Maryland)  

 

Vũ Hối thăm Melbourne, Úc Châu – 2011 
 

Ngày Vũ Hối ở Virginia - 2009  
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MỘT BẰNG CHỨNG BẤT CÔNG 
CỦA THƯỢNG ĐẾ HAY KẾT QUẢ SAU CÙNG 

CỦA MỘT HIẾN TẶNG CUỘC ĐỜI 
CHO VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VŨ HỐI. 

 

 
ếu phải trưng dẫn một bằng chứng bất 
công của Thượng Đế, hiểu theo nghĩa  

Ngài đã lãng quên biết bao con người, để 
dành qúa nhiều vinh quang, chói lọi cho 
một người – thì, Vũ Hối là một bằng chứng 
cụ thể, tiêu biểu.  
 
 Nói thế, không có nghĩa khi Thượng Đế 
chọn họ Vũ làm “Kẻ Thừa Sai Văn Học 
Nghệ Thuật” cho cuộc đời, cho con người, 
họ Vũ đã không phải trả bất cứ một giá nào 
cho những chói lòa Ông nhận được.  Mà, 
trái lại.  Vâng!  trái lại họ Vũ đã ném hết 
thân, tâm, hiến tặng trọn vẹn cuộc đời mình 
cho cuộc trường chinh văn học và nghệ 
thuật lao lung, dằn, xóc kia, để có ngày 
hôm nay.  
 
 Trước nhất, tài năng và những vinh 
quang mà người đàn ông mang tên Vũ Hối, 
bị nhìn ngắm như một” bằng chứng cụ thể” 
về sự ưu ái đặc biệt từ Thượng Đế, sinh 
ngày 22 tháng 11 năm 1932 tại Quảng 
Nam.  Ông là bào đệ của Nhà văn kiêm 
Giáo sư Vũ Ký.  
 
 Năm 1963 Ông được giải Khôi Nguyên 
Hội Họa Quốc Tế tại Hoa Kỳ.  Tháng 11 
năm 1994 trong Đại hội Mỹ Thuật Thế 
Giới, tổ chức tại Thành phố Atlanta, 

Georgia, ông được vinh danh là Họa Sĩ 
Sáng Tạo Nghệ Thuật, bằng vào công trình 
sáng lập  Trường phái Luân Vũ Họa / 
Painting in Motion và Trường phái Thư 
Họa/ Handwriting – Painting.  
  
 Trước đây từ thập niên 50, tên tuổi của 
ông đã được văn giới biết tới qua những thi 
phẩm như “ Mùa Giao Cảm” xuất bản năm 
1958: “ Vần Thơ Màu Trắng” được phiên 
dịch qua Pháp ngữ và Anh ngữ; “Hợp Tấu 
Thi Tuyển”nhiều tác giả , do nhà Nhân 
Loại xuất bản năm 1969, cùng một số thi 
phẩm khác, viết sau biến cố tháng 4-75.  
Cũng từ thập niên 50, hay trên nửa thế kỷ, 
thơ Vũ Hối đã được hai nhạc sĩ tiền chiến 
nổi tiếng như cố nhạc sĩ Lê Thương, Đức 
Quỳnh phổ nhạc.  Đó là các ca khúc mang 
tên “Lời Ru Của Mẹ” và “Bức Tranh Xứ 
Huế”  Gần nhất cơ sở Nhật Trường 
Productions cũng mới phát hành một đĩa 
nhạc đặc biệt. mang tên “Vũ Hối và Thơ 
Nhạc Trong Tranh” với 7 ca khúc phổ từ 
thơ họ Vũ bởi những nhạc sĩ nổi tiếng từ 
thời tiền chiến, cũng như hiện tại.  Đó là 
nhạc sĩ Đức Quỳnh, Viễn Châu, Song 
Ngọc, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Hữu Tân 
và ba thi phẩm  được diễn ngâm bởi Thanh 
Toàn, Hồng Vân, Hà Phương. Ngay ở bộ môn 
nhiếp ảnh nghệ thuật, Vũ Hối cũng là hội 

N 
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viên chính thức của hai hội ảnh nổi tiếng 
thế giới là PSA và ICS. Ở mặt nào, từ hội 
họa qua tới thi ca, từ Thư Họa, Luân Vũ  
Họa, qua tới bộ môn nhiếp ảnh nghệ thuật, 
Vũ Hối cũng cho thấy khả năng sáng tạo 
của ông được đẩy tới cực cao nhất của màu 
sắc, chữ nghĩa và ánh sáng đường nét.  
   Khi những kênh, mạch nghệ thuật 
đi ra từ trái tim và tài năng Vũ Hối, tới 
điểm cực đại. dường chúng đã nhập dòng – 
đã là một –đã một khoảng cách, một lằn 
ranh phân biệt nào giữa các bộ môn.  
 Nhà thơ Hà Huyền Chi trong một bài 
viết về Vũ Hối, đã rất tinh tế khi nhấn 
mạnh: “Chữ và Thơ (Vũ Hối)tươm mật trên 
từng tuyến màu giao hưởng, làm thành một 
cõi riêng ở tranh-thơ Vũ Hối.  
 
 “Nét cọ khoác cho thơ chiếc áo gấm thất 
thể làm sinh động hồn chữ, khiến bùng 
chuyển men thơ, Thi trung hữn họa mà cũng 
là họa tàng thi tứ.  ‘Người Họa’ và ‘Người 
Thơ’nhập điệu để cùng bay bổng trong tình 
tự văn chương.  Thư Họa( viết mà như họa)-
một khai phá chấn dộng mở ra chân trời 
mới: tranh thơ”  Ở một đọan khác vào sâu 
hơn trường phái “thư họa” mang tên Vũ Hối, 
Nhà thơ Hà Huyền Chi ghi nhận:  
 ” ‘Chữ không thể vẽ lại.  Dầu muốn!  
Mỗi chữ đã là một bức họa, môt biểu tỏ độc 
đáo đã một lần soi mặt trên dòng thưởng 
ngọan.  Một lần!  

 “Vũ Hối, người thứ nhất đã làm nổi bật 
đặc thù chữ Quốc Ngữ.  

“Rồi ra nhân loại sẽ phải ghen với chúng 
ta về những dấu có trăng liềm,câu liêm, có 
chim bay, có giọt sương long lanh, có hạt lệ 
ngậm ngùi, có mưa rơi và lá rụng…  

“Ta có quyền hảnh diện vì chữ Việt qua 
nét thư họa có một không hai của Vũ Tiên 
Sinh  đã được mọi người thán phục…”  

Tới hôm nay, có dễ người ta khó có thể 
kể hết những ghi nhận của văn giới, về đời 
thơ của Vũ Hối, sau hơn nửa thế kỷ hưng 
phấn, suy trầm theo vận nước…Tuy nhiên 
chỉ với một cảm nhận chân thực, đầy cảm 
tính sau đây, trích từ một bài viết của Nhà 
văn Trần Hoài Thư, sau khi tác giả nầy, 
được nghe chính họ Vũ, diễn đọc bài thơ “ 
Em Là Pho Tượng” của mình.  

 “Anh Vũ Hối, người Họa sĩ, người thơ, 
người tù, người lưu vong, đứng yên, cứ đọc, 
cứ dừng lại để nhắm nắt, nuốt thêm khối gì 
nghèn nghẹn và tiếp tục đọc.  Một người 
nghệ sĩ là thế.  Tôi chỉ xin anh tha lỗi vì tôi 
chưa bao giờ thuộc thơ anh nhưng tôi biết kể 
từ đây, tôi sẽ mang hoài hình ảnh một người 
thơ  gánh trên vai chiếc thập tự giá.  

 “Chỉ có tôi, tôi không xứng đáng gì để 
làm mấy bài thơ vớ vẩn.  

“Thơ tôi đã đọc trên bục.  Tôi đứng dậy 
quay về phía người vỗ tay, cuí đầu chào.  
Nhưng tôi nghĩ là thơ tôi sẽ phải vứt hết 
vào sọt rác, nếu không diễn tả hết đôi mắt 
nai ngoan của em bé đang tìm về dưới pho 
tượng để học bài đêm nay”  

Vừa qua là nhận định của những người 
cầm bút nổi tiếng tự hôm qua và hôm nay.  
Nhưng trước một Vũ Hối, một cá nhân 
tưọng trưng cho dự nhập dòng, cùng lúc 
nhiều chiêu kích, nhiều kênh, mạch văn học 
nghệ thuật khác biệt, mỗi nhận định của một 
tác giả, dù sâu sắc, tinh tế đến đâu, cũng chỉ 
có thể chạm đụng tới một hoặc hai bản sắc 
của con người phức-trùng-bản ngã này.  

 
Vậy, tại sao  chúng ta không thử lắng 

nghe họ Vũ nói về chính mình.  Dù cho ông 
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cũng chỉ đề cập tới vài kênh, mạch thấm 
sâu của tâm hồn và chiều, kích tài năng 
ông… Nhưng chính nó cũng là tiếng nói 
chính thức, ngọn lửa tinh tuyền, cháy lên từ 
một thân, tâm  ăn ở liên lụy trên nửa thế kỷ 
với văn học và nghệ thuật Việt Nam, coi 
như sự ăn ở, hay tấm lòng  thủy  chung của 
một con người, sinh ra và chọn ở, cuối 
cùng, với khí thiêng quê hương, đất nước.  

 
 

MỪNG THƯ HỌA GIA 
V Ũ HỐI TÁM MƯƠI 

 

 

Ở phút nói thật - - hiểu theo nghĩa nói 
với chính mình, con người được Thượng 
Đế chọn, như một biểu tượng vinh quang 
nhiều mặt- ( dĩ nhiên, vinh quang kia, ch ói 
lòa nọ sẽ không thể đến với họ Vũ, nếu họ 
V ũ kh ông ném cả thân, tâm, hiến tặng trọn 
cuộc đời mình cho văn học nghệ thuật) đã 
tâm sự như sau.  

“Báo chí, các nhà phê bình nghệ thuật, 
các đài truyền hình  thường vẫn hỏi tôi  
(…) là tôi vẽ theo đường lối nào, họa phái 
nào, công thức nào?  Tôi xin thưa là không 
theo một công thức nào cả, tôi vẽ tùy theo 
trực giác sáng tạo của nhà nghê sĩ cảm 
thông  với đề tài bằng một tâm thức thần 
cảm đột xuất (illumination  spontanée) mà 
thôi.  Và riêng tôi, quan niệm vẽ tranh mà 
còn chăm chú tuân theo họa phái nào, 
trường phái nào, công thức nầy nọ thì đâu 
còn là nghệ thuật sáng tạo, tự do sáng tạo.  
Đó chỉ là máy móc, vô sắc, vô thức của 
sinh vật vô cảm xúc.  

 
Mừng  Anh Vũ Hối tám mươi 

Lúc nào cũng nở nụ cười thân thương 
Luôn luôn sức khỏe bình thường 

Rong chơi thư họa bốn phương lẫy lừng 
Hội hè lễ Tết tiệc tùng 

Văn thơ thân hữu nét rồng phượng bay 
Năm châu bốn bể Ðông Tây 

Vẻ vang dân Việt cưỡi mây hạc vàng 
Kho tàng thi phú ngàn trang 

Văn chương nghệ thuật thênh thang  “ Cũng như tôi làm thơ vậy, chữ tôi viết 
vậy, nó trào ra như nguồn suối của tâm tư, 
dồn nén sau bao áp lực ẩn ức vì tâm trí, 
nghệ thuật bị ngục tù trong chế độ vô nhân 
từ nhiều năm, tháng rã rời…”  

đường đời. 
Mừng nhà thư họa tám mươi 

Vài chục năm nữa an vui với người. 
  

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Du Tử Leâ (Virginia) 
(California)  



Khóc Tố-Như 
 

Bất tri tam bách dư niên hậu 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như? 

 

 
 

Phạm Thị Nhung 
 

Kỳ I 
 
 Theo Tình-sử, Tiểu-Thanh là bút-hiệu 
người con gái họ Phùng, tên Văn-Cơ, sống 
vào đời Minh (1368-1643). Nàng mồ-côi 
mẹ từ hồi nhỏ, được một ni-cô nuôi, cho đi 
học. Lớn lên, sắc đẹp, thơ hay, nổi danh là 
một tài-nữ đất Quảng-Lăng. Mười sáu tuổi 
lấy lẽ một người họ Phùng, bị vợ cả ghen, 
bắt lên ở trên núi Cô-sơn, cạnh Hồ-tây 
(tỉnh Chiết-giang). Nàng quá đau-buồn, 
uất-ức mang bệnh mà chết, lúc đó nàng 
mới 18 tuổi (nay còn mộ ở Cô-sơn). 
 Vũ Băng-Đình, trong cuốn Dịch Thơ 
Chữ Hán, Nhà XB Giáo-Dục, cho biết 
thêm chi-tiết: “Trước khi chết, Tiểu-Thanh 
cho vẽ một bức tranh truyền-thần chân-
dung nàng. Bức đầu nàng nói: "Hình tôi thì 

giống nhưng chưa lột hết thần của tôi "Với 
bức hai: "Thần thì được rồi nhưng bóng-
dáng chưa linh-động". Đến bức thứ ba, đủ 
vẻ lộng-lẫy, nàng nói: " Được rồi đấy". Rồi 
nàng để bức tranh trước giường, đốt hương 
thơm, khấn:"Tiểu-Thanh! Tiểu-Thanh! 
Chốn này có phải là duyên-phận của mầy 
đâu". Nói xong nước mắt chan-hòa, nấc lên 
một tiếng rồi chết”. 
       Khi còn sống, nàng Tiểu-Thanh 
thường làm thơ để gửi-gấm tâm-sự. Nàng 
chết rồi bà vợ cả vẫn còn ghen, bắt đem 
đốt; may còn sót lại 12 bài, gọi là phần-dư-
cảo. Nguyễn Du đọc bài ký viết về nàng 
Tiểu-Thanh, quá đỗi xúc-động, đã cảm-tác 
bài thơ chữ Hán Độc Tiểu Thanh Ký này: 
 
ĐỘC TIỂU THANH KÝ 
Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư 
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư  
Chi phấn hữu thần liên tử hậu 
Văn chương vô mệnh lụy phần dư 
Cổ kim hận sự thiên nan vấn 
Phong vận kỳ oan ngã tự cư 
Bất tri tam bách dư niên hậu 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.  
NGUYỄN DU  
(Thanh Hiên Tiền Hậu Tập) 
 
Dịch thơ: 
ĐỌC BÀI KÝ VỀ TIỂU-THANH 
Hồ tây vườn cũ đã gò hoang 
Mở sách bên song đọc viếng nàng 
Tranh-họa có thần, đời mãi tiếc 
Văn-chương đốt dở, lụy còn vương. 
Xưa nay oan-khổ, trời khôn hỏi 
Chung án phong-lưu, ta tự mang. 
Thiên-hạ, ba trăm năm lẻ nữa 
Biết  ai còn  khóc Tố-Như chăng ? 
PHẠM THỊ NHUNG 
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    Nguyễn Du tự là Tố-Như, hiệu Thanh-
Hiên, biệt-hiệu Hồng-Sơn Liệp-Hộ và Nam-
Hải Điếu-Đồ, với biệt-danh Chiêu Bẩy. 
 Độc Tiểu Thanh Ký là bài thơ cuối 
trong Thanh HiênTiền Hậu Tập. 
 Bài thơ viết theo thể Đường-luật thất 
ngôn bát cú, luật bằng vần bằng nhưng thất 
niêm. Theo niêm-luật thì chữ thứ 2 câu 8 
phải niêm với chữ thứ 2 câu 1, tức cùng B 
hoặc cùng T ; ở đây chữ thứ 2 câu 8 là T 
(hạ), trong khi chữ thứ 2 câu 1 lại là B ( hồ).  
 Điều đặc-biệt ở bài này là, Nguyễn Du 
không chỉ xót-thương người thiếu-phụ tài-
hoa bạc-mệnh kia, mà còn coi mình là kẻ 
đồng hội đồng thuyền, rồi tự buộc mình 
chịu chung cái án oan-khiên lạ-lùng của 
các khách phong-nhã xưa nay. Như vậy, 
Nguyễn Du khóc người, đồng thời cũng để 
khóc mình. Vì thế, gần suốt bài thơ dòng nào 
cũng có những từ-ngữ chứa-đựng hình-ảnh 
hay tình-huống hay tâm-trạng bi-ai, oán-hận, 
chết-chóc, khóc-thương (Tẫn thành khư, liên 
tử hậu, lụy, hận sự, kỳ oan, khấp...) ; và  toàn 
bài đều có giọng thơ trữ-tình, tràn-ngập cảm-
xúc bi-thương: 
 Hai câu đầu (1-2) giọng thơ buồn-buồn 
khi nhắc đến những tang-thương biến-đổi 
của cảnh-sắc thiên-nhiên, nơi nàng Tiểu-
Thanh xưa từng sống. 
 Hai câu 3-4 giọng thơ thương-cảm, 
xót-xa khi nàng đã qua đời. 
Hai câu 5-6 giọng thơ uất-ức nghẹn-ngào, 
toát ra một nỗi bi-phẫn thống-thiết khi nói 
đến nỗi oan-khiên của khách phong-lưu (kể 
cả tác-giả). 

Lời tác-giả tự hỏi trong 2 câu cuối 7-8, 
giọng thơ ngậm-ngùi, thân-thiết (mong có 
kẻ tri-âm). 

Để rõ vấn-đề, trước hết chúng ta hãy tìm 
hiểu mấy điểm quan-trọng trong 2 câu kết: 

1- Nguyễn Du đưa ra con số thời-gian 
trên 300 năm, là ý chỉ thời-gian kể từ khi 
nàng Tiểu-Thanh mất đi tới lúc tác-giả 
khóc nàng. Tiểu-Thanh sống chết vào đời 
Minh, theo Tự-điển Từ-lâm Hán-Việt, là 
khoảng 1368-1643. Nguyễn Du sáng-tác 
bài thơ khóc nàng vào thời-gian làm quan 
với nhà Nguyễn tại Bắc-hà, tức  khoảng 
năm 1802-1804. Như vậy, Tiểu-Thanh mất 
vào quãng đầu thế-kỷ 16. 

Nguyễn Du khóc Tiểu-Thanh, người 
của 300 năm về trước, nên chạnh thương 
mình, tự hỏi, không biết sau 300 năm nữa, 
thiên-hạ, có ai khóc mình chăng? Thực ra 
300 năm sau chỉ là một con số tượng-trưng 
cho khoảng thời-gian khá lâu sau khi 
Nguyễn Du qua đời. Có lẽ ông đã nghĩ, 
phải chờ đám hậu-sinh này, sống xa hẳn 
cái thời Lê mạt-Nguyễn sơ, một thời-đại 
rối-ren, bể-dâu nhất trong lịch-sử nước 
nhà: Binh-biến triền-miên, thời-thế xoay 
chiều như vũ-bão, thay vua đổi chúa liền-
liền, chính-trị phức-tạp, tà chánh, trung 
nghịch, đúng sai hỗn-loạn... ; mới có được 
cái nhìn sáng-suốt, vô-tư, mà cảm-thông 
cho cảnh-ngộ và hiểu được nỗi u-uất của 
ông, nhất là từ khi ông ra làm quan với nhà 
Nguyễn (lại được trọng-dụng). Có vậy mới 
mong giải được nỗi oan-khiên này.      

2- Nguyễn Du mong người đời khóc 
Tố-Như, chớ không phải khóc Nguyễn Du, 
khóc Thanh-Hiên, khóc Hồng-Sơn Liệp-
Hộ... Sao vậy? 

Bởi chỉ có tên Tự, một tên chữ duy 
nhất có ý-nghĩa sâu-sắc, thường gắn liền 
với Danh ( Danh là tên cha mẹ đặt cho khi 
mới sinh). Tên Tự thường do ông thầy dạy 
học hay ông thân-sinh đặt cho khi làm Lễ 
gia-quan (thêm cho cái mũ) vào tuổi 16 đôi 
mươi, để gọi thay cho Danh ; hay chính 
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người ta tự đặt, để nói lên hoài-bão hay 
tâm-ý... của mình.  

Đối với Nguyễn Du, cái tên tự Tố-Như 
mới là cái tên thiết-thân của ông, là chính 
bản-thân ông, biểu-hiệu cho cả tâm-hồn, 
nguyện-vọng của đời ông.  

Vậy 2 chữ Tố-Như có nghĩa ra sao? 
Theo tự-điển Thiều-Chửu, "Tố" là tơ 

trắng, nghĩa bóng chỉ người có phẩm-hạnh 
cao- khiết; "Như" là như vậy đó. Theo 
Alexandre Lê, “Tố” ở đây chỉ sự trong-trắng 
về mặt tinh-thần, còn “Như” chỉ sự mong-
muốn được như cái mà từ đứng trước nó 
biểu-đạt. Tố-Như mang hàm nghĩa của sự 
mong-muốn được trong-sạch, thanh-cao về 
phẩm-chất.” (trích bài: Tự Tố-Như của ND 
trong cuốn Hồ Xuân-Hương, Nàng Là Ai? 
Tác-giả Phạm Trọng-Chánh, NXB Khuê-
Văn, Paris 2001). Tóm lại, hai chữ Tố-Như 
mang ý-nghĩa nói lên nguyện-vọng của 
Nguyễn Du, mong giữ được mãi-mãi sự 
cao-thượng và trong-trắng trong tâm-hồn, 
cũng như về phẩm-cách. 

Nguyễn Du trông-đợi người đời sau 
sẽ khóc ông qua ý-nghĩa tên tự này. Có 
thế, mới  hiểu được bao nỗi oan-khiên lạ-
lùng mà ông phải gánh-chịu gần suốt 
cuộc đời; ngay cả khi chấp-nhận ra làm 
quan với nhà Nguyễn, cũng là để thực-
hiện cái chí-nguyện bình-sinh đó mà thôi. 

Chúng ta cùng tìm hiểu. 
Qua tài-liệu sách-vở và thơ chữ Hán 

của Nguyễn Du trong Thanh-Hiên Tiền 
Hậu Tập (1786-1804) cùng Nam Trung 
Tạp Ngâm ( 1804-1820) cho biết:  

Nguyễn Du sinh năm 1766 (Ất-dậu) 
tại phường Bích-câu, kinh-đô Thăng-
long,trong một gia-đình vọng-tộc, dõi đời 
khoa-bảng, quan-lộc. 

Từ buổi Lê sơ, cụ tổ Nguyễn Doãn-
Địch đậu Thám-Hoa (1480), làm quan tới 
chức Hữu Thị-Lang trong triều vua Lê 
Thánh-Tông... Nay thời Lê mạt-Nguyễn sơ 
thì cha con, anh em đều hiển-đạt, làm quan 
dưới triều Lê-Trịnh. Đặc-biệt, thân-phụ 
Nguyễn Nghiễm đỗ Nhị giáp Tiến-Sĩ, văn 
võ toàn tài, dẹp loạn lập được nhiều chiến-
công, từng nắm những chức-vị lớn như 
Thượng-Thư Bộ Công, rồi hàm Thái-Tự 
Thiếu-Bảo, tước Xuân Quận-Công… rồi 
Tả-Tướng, hiển-hách nhất khi được giao 
chức Tham-Tụng, tức Tể-Tướng đầu triều, 
trong nhiều năm liền. Và anh cả Nguyễn 
Khản, đỗ Tam giáp Tiến-Sĩ, dậy học Trịnh 
Khải, nên khi Trịnh Khải lên ngôi Chúa ông 
được đắc sủng, được phong chức Thượng-
Thư Bộ Lại, tước Quản Quận-Công, kiêm 
Trấn-Thủ Sơn-tây, sau đó cũng Tham-Tụng, 
đứng đầu quan-giai như cha. Nguyễn Khản 
còn là con người tài-hoa, ăn chơi lịch-lãm 
nhất Bắc-hà. Ông cho xây tư-dinh ở đình 
Kim-âu, phường Bích-câu, bài-trí phong-
cảnh rất đẹp; ông còn say-mê sáng-tác âm-
nhạc cho đào-nương ca, nhà ông không mấy 
khi ngớt tiếng đàn, tiếng hát.  

Sau khi cha mẹ qua đời (Cha mầt hồi 
ND 10 tuổi, mẹ mầt 13 tuổi), anh em 
Nguyễn Du được về ở nhà ông anh cả này. 

Nguyễn Du, đặc-biệt tư-chất thông-
minh, cầm kỳ thi họa lầu-thông. Ông lại 
ham đọc sách, nghiên-cứu cổ-văn, và các 
kinh-sách Nho, Phật, Lão... được người 
đương-thời tán-tụng là "Mục quán quần 
thư" (con mắt xem hết kinh, sách). Về văn-
chương, Nguyễn Du lừng-danh, được xếp 
trong danh-sách "An-nam ngũ tuyệt". Con 
đường công-danh tưởng cứ thế mà lên, nào 
ngờ danh-phận chẳng ra đâu, cuộc đời quá 
đỗi nổi-trôi, nhiều đau-thương, uất-ức.  
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Ông đã tự hỏi:”Có phái cái án oan-khiên 
dành cho kẻ tài-hoa phong-nhã đó chăng? 

Thực vậy sao? 
Năm 1783 Nguyễn Du đi thi Hương chỉ 

đỗ Tam trường (Tú-Tài), không được đại-
khoa. Phải nhờ tập-ấm mới được thừa-kế 
cha nuôi họ Hà chức Chánh Thủ-Hiệu đội 
quân ở Thái-nguyên, một chức quan võ nhỏ, 
quá khiêm-tốn đối với gia-tộc Nguyễn Du. 

Thế rồi biết bao biến-cố thời-cuộc 
dồn-dập xẩy tới, Nguyễn Du đã phải đau 
lòng chứng-kiến không những cảnh bể-dâu 
xẩy ra cho đất nước, mà cả đại-gia-đình 
ông và chính bản-thân ông đều là những 
nạn-nhân trực-tiếp: 
Trải qua một cuộc bể-dâu 
Những điều trông thấy mà đau-đớn lòng. 

( ĐTTT cc. 3-4) 
Từ ngày Trịnh Sâm tính chuyện bỏ 

trưởng lập thứ (1780), nội-bộ sinh tranh-
chấp, phe-phái. Nguyền Khản phò Trịnh 
Khải (con trưởng), bị án tù và bị bãi chức. 
Trịnh Sâm vừa nằm xuống (1782), quân 
Tam Phủ ( kiêu-binh) làm loạn, hạ Trịnh 
Cán, lập Trịnh Khải lên ngôi Chúa; vì cậy 
công, chúng càng ngày càng sinh kiêu-
căng, đòi-hỏi vô lối. Nguyễn Khản cùng 
mấy vị đại-thần khác dâng sớ xử trảm 7 tên 
đầu sỏ; bị chúng trả thù, đem quân đánh-
phá tư-dinh các vị, đình Kim-âu bị triệt-hạ, 
Nguyễn Khản chạy thoát lên Sơn-tây và  
toàn gia phải bỏ trốn. 

 1786, Tây-Sơn cất quân từ Nam ra 
Bắc, lấy nghĩa phù Lê diệt Trịnh. Trịnh 
Khải bị bắt, đâm cổ tự-vẫn. Tây-Sơn trả lại 
nước cho nhà Lê. Sau đó, Nguyễn Huệ lại 
sai Vũ Văn Nhậm đem binh ra Bắc thanh-
toán Nguyễn Hữu Chỉnh… Vua Lê nghi-
ngờ Tây-Sơn không thật lòng, bỏ chạy 
sang Kinh-bắc. Anh em Nguyễn Du theo 

xa-giá không kịp, ở lại mưu-đồ cần-vương, 
việc lớn không thành. Nguyễn Khản bị bạo 
bệnh qua đời. 

Tây-Sơn kéo đại-binh ra Bắc lần thứ ba 
thì đã hoàn-toàn khác rồi. Nguyễn Huệ dứt 
Lê, Lên ngôi Hoàng-Đế, lấy niên-hiệu là 
Quang-Trung; đại phá quân Thanh xong 
(1789), chiếm luôn nước của nhà Lê, rồi 
thống-trị Bắc-hà, cải Thăng-long là Bắc-
thành, đóng đô tại Phượng-hoàng Trung-đô ( 
Nghệ-an).Vua Lê Chiêu-Thống chạy sang tầu. 

Nguyễn Du đặt chí ở chỗ cao-thượng, là 
lý-tưởng phụng quốc ; trung với vua, với 
đương triều là trung với nước, như truyền-
thống bao đời của các nhà Nho ta xưa. 
Huống chi ông lại là con cháu một dòng họ 
đã nhiều đời hưởng ơn vua lộc nước của nhà 
Lê và chính mắt ông đã chứng-kiến những 
ngày vinh-hiển nhất của cha, anh dưới triều 
Lê-Trịnh ; thế nên, nay gặp cảnh quốc-phá, 
gia-vong, ông tự khoác lên vai cái nghĩa-vụ 
diệt Tây-Sơn, phục Lê là điều dễ hiểu. 

Sau lần mưu chuyện cần-vương ở Sơn-
tây không thành, sợ bị quân Tây-Sơn trả 
thù, các anh của Nguyễn Du người tìm về 
quê mẹ, người tìm về quê vợ ẩn cư hết cả. 

Còn Nguyễn Du thì sao? Một thân bơ-
vơ, lưu-lạc… nhưng vẫn không nguôi nuôi 
chí phục quốc. Bởi vậy, ông đã phải trải 
qua Mười năm gió bụi (1786-1796): 

Thập tải phong-trần khứ quốc xa 
Tiêu-tiêu bạch phát ký nhân gia. 
(U Cư II) 
Phải sống xa quê-hương, ăn gửi, nằm 

nhờ xứ người; tóc bạc trắng cũng vì trong 
lòng chất-chứa nhiều nỗi muộn-phiền: 

- Phải kể trước hết là nỗi tủi-nhục của 
con nhà dòng-dõi trâm-anh thế-phiệt, xưa 
cha, anh đều là những bậc đại-thần nhất 
phẩm triều-đình; Nguyễn Du được nuôi-
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dưỡng trong lầu son gác tía, kẻ hầu người 
hạ, giầu-sang phú-quí ai bì; mà nay trở 
thành kẻ không nhà, sống lang-thang một 
mình, lẩn tránh nơi núi sâu, rừng thẳm: 

Quần phong thâm xứ, dã nhân cư. 
(Sơn Cư Mạn Hứng) 

Sống thời tao-loạn nơi quê người có dễ 
đâu, còn phải giả quê-mùa, phải sợ người 
để bảo-toàn  sinh-mệnh: 
Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục 
Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân. 
(U Cư I)      

Tấm thân rày đây mai đó, chẳng khác 
nào ngọn cỏ bồng trốc rễ trong cơn gió lốc 
mùa thu, không biết rồi sẽ trôi-dạt về đâu? 
Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp 
Tất cánh phiêu-linh hà xứ qui? 
( Tự Thán I) 

Làm ta liên-tưởng tới cảnh-ngộ bơ-vơ 
lưu-lạc xứ người của nhân-vật Thúy-Kiều 
sau khi bán mình lấy tiền chuộc tội oan cho 
cha, trong đại-tác-phẩm Đoạn-Trường Tân-
Thanh của Nguyễn Du: 
Khi sao phong-gấm rủ là  
Giờ sao tan-tác như hoa giữa đường! 
(ĐTTT, cc .1235-1236)  

- Đến nỗi đau nước mất, nhà tan, anh 
em ly-tán: Dinh-cơ của gia-phụ ở Tiên-
điền Hồng-lĩnh đã bị quân Tây-Sơn đốt-
phá tàn-rụi, làm gì còn nhà? Anh em thì 
mỗi người phiêu-bạc một nơi : 

Hồng-lĩnh vô gia, huynh-đệ tán. 
(Quỳnh-Hải Nguyên Tiêu) 

Bặt tin-tức, không cả thư-từ quê nhà, 
Nguyễn Du băn-khoăn lo-ngại, chằng biết 
anh chị em mình có được bình-an không? 
Cố-hương đệ muội âm-hao tuyệt 
Bất kiến bình-an nhất chỉ thư. 
 (Sơn Cư Mạn Hứng) 

- Lại đến nỗi uất, Nguyễn Du mang 
danh là kẻ học rộng, tài-hoa, thông-minh 
hơn đời  “Mục quán quần thư”, “An-nam 
ngũ tuyệt”, mà không làm nên trò-trống 
gì; nghề văn, nghề võ lúc này đều vô-
dụng, ông trở thành kẻ vô nghề-nghiệp, 
lâm cảnh nghèo đói, quẫn-bách: 

Thư kiếm vô thành sinh kế xúc. 
(Tự Thán  II) 

Trọn ba tháng xuân bệnh-tật dày-vò 
mà không tiền mua thuốc:  
Tam xuân tích bệnh bần vô dược. 
(Mạn Hứng)  

Đói rét phải nhận sự giúp-đỡ, nhờ-vả 
vào lòng thương của người: 
Cơ hàn bất giác thụ nhân liên. 
(Khất Thực) 

- Còn là nỗi hận, chí lớn phục Lê mãi chưa 
thành hay chẳng bao giờ thực-hiện được? 

Sau cuộc nổi-dậy của Nguyễn Quýnh 
(anh thứ tư, khác mẹ) ở Nghệ-an (1791), bị 
quân Tây-Sơn đàn-áp dữ-dội. Vì không 
chịu hàng, Nguyễn Quýnh cùng bao hào-
mục, nghĩa-sĩ bị chết thảm, làng xã bị đốt 
phá tan-tành. Quê nhà sau trận huyết-chiến 
đó chỉ còn lại những nhơ-nhớp/ Nhà thơ ở 
xa ngàn dậm, (được tin) nước mắt tuôn rơi: 
Chỉ uế càn-khôn huyết-chiến dư 
Tang tử binh tiền thiên lý lệ. 

Từ đó tới nay, anh-hùng, nghĩa-sĩ đi 
đâu vắng-bặt, khác nào cá, rồng lặng-lẽ 
đêm thu: 
 Ngư long lãnh lạc nhàn thu dạ. 
(Bát Muộn ) 

Thời-gian Nguyễn Du lập gia-đình với 
em gái Tiến-sĩ Đoàn Nguyễn Tuấn, bạn 
học của Nguyễn Nễ (anh thứ 6, cùng mẹ), 
thì cả hai anh nghe theo lời hiểu-dụ của 
vua Quang-Trung, đã ra làm việc với tân-
triều. Nhưng Nguyễn Du thì… không! Ông 
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ở lại Quỳnh-côi, nương-náu nhà ông anh 
vợ để chờ thời.             

Vợ ông đã mấy lần có sinh mà chẳng có 
dưỡng, sau mới được Nguyễn Tứ; con thơ còn 
nhỏ-dại thì bà đau yếu, qua đời. Tất cả đó đã 
đẩy nhà thơ vào bước đường cùng. 

 Cũng may, trời bắt lâm vào bể khổ, 
khiến giục bước phiêu-bồng: 
Thiên hồi khổ-hải xúc phù tung! 
(Trệ khách) 

Hồi này Nguyễn Nễ đã cho tu-sửa lại 
ngôi nhà của gia-phụ ở Tiên-điền, Nguyễn 
Du bèn quyết-định rời quê vợ, đem con trở 
về quê nhà (1796). 

Về Hồng-lĩnh chưa được mấy ngày, 
nghe tin Nguyễn Ánh (trước bị quân Tây-
Sơn đánh bật ra khỏi nước) nay đã trở về 
chiếm lại được Gia-định. Nguyễn Du liền 
lên đường vào Nam ngay, tính nhờ tay 

Nguyễn Ánh diệt Tây-Sơn. Chuyện bị lộ, 
trên đường tới Vinh ông bị bắt. Nhờ viên 
Trấn-thủ Nghệ-an là bạn thân của Nguyễn 
Nễ, vả y cũng tiếc tài ông nên chỉ giam 
mười tuần rồi thả về. 

Trong lúc ở tù, bệnh nhiều, Nguyễn 
Du đã nghĩ đến chuyện sống chết, ông 
không sợ chết, chỉ lo chuyện phục Lê 
không xong, phải mang mối hận Bình-
chương không biết bao giờ mới hết : 
Bình-chương di hận hà thời liễu?  
(My Trung Mạn Hứng) 

(Xưa Trương Thế-Kiệt phò Đế Bính 
chống Nguyên; thua chạy đến núi Bình-
chương thì bị đắm tầu, chết mang theo mối 
hận không khôi-phục được nhà Tống.) 

(còn tiếp) 

Phạm Thị Nhung (Paris)

 

 
Trong buổi phát hành Cỏ Thơm số 59 tại tư gia Nguyễn Quốc Khải, Virginia. 

Hàng ngồi:  Ngọc Dung, Cung Lan, Ngọc Thanh, Diệm Trân, Thái Phượng, Ý Anh. 
Hàng đứng:  Phạm Văn Tuấn, Phạm Trọng Lệ, Nguyễn Lân, Cao Nguyên, Huy Lãm,  

Ngô Tằng Giao, Bùi Thanh Tiên, Vũ An Thanh, Nguyễn Quốc Khải. 



SAØI GOØN CAÛNH CUÕ ÑÖÔØNG XÖA 
--------------------------------------- 

Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh 
 

 THƯƠNG CẢNG  
 Thương Cảng kéo dài từ Cột cờ Thủ Ngữ 
đến Công trường Một Hình (Công trường Mê 

Linh). Ngày xưa bờ sông này đứt đoạn vì 
những dòng rạch từ trong thành phố chảy ra, 
có cầu ván cao cho ghe thuyền chui qua lại. 

Gần Cột cờ hơn cả là Rạch Cầu Sấu, được đặt 
tên như vậy vì xưa kia có trại nuôi cá sấu để 

bán thịt. Kế đến là Rạch Sa Ngư. Sa ngư là cá 
xà, địa danh mang tên loài cá nhám, tuy sống 
ở biển nhưng có thể thích nghi nước ngọt, bơi 

ngược vào sông để săn mồi. Theo Bác sĩ 
Tirant, vào khoảng năm 1880 ông còn thấy 

 
Công trường Một Hình  

các dân chài thường bắt được cá này tận trên 
Thủ Dầu Một và hằng ngày thấy cá bày bán ở 
chợ. Bờ sông bên cửa hai rạch nói trên là nơi 
ghe thuyền đến bán buôn tấp nập vào đầu thế 
kỷ XIX, đây chính là Chợ Bến Thành 
"nguyên thủy", khu chợ này còn hoạt động 
trong nhiều năm sau khi Pháp đánh chiếm Sài 
Gòn. Năm 1861, theo Hải quân Đại úy Pallu 
de la Barrière, chợ trông giống một gian nhà 
kho xiêu vẹo, hầu như sắp sụp về một bên. 
Năm 1862, Đại úy De Grammont chứng kiến 
ngôi chợ được xây lại là những gian nhà to 
lợp ngói, trống vách, lấn ra đường ven bến 
sông, người buôn bán tụ tập đông đảo nên 
thường làm nghẽn lưu thông. Năm 1864, Nhà 

Du hành Devay cũng thấy ngôi chợ có mái 
che, người mua kẻ bán đông đảo náo nhiệt. 
Tuy nhiên bến dọc bờ sông chưa thật sự thành 
hình, có khá nhiều cầu tàu nhưng hầu hết chỉ 
xây tạm bằng gỗ.   
  Vào tháng 6 năm 1862, chính quyền Pháp 
chia đất thành từng lô bán đấu giá. Luật lệ 
quy định nhà xây trên bến phải thẳng hàng 
nhau và giữ khoảng cách tối thiểu đến bờ 
sông, không như trước kia nhà thường xây 
theo đường cong queo thiếu trật tự và có khi 
đứng quá gần sông. Vào năm 1864, các nhà 
thầu khoán Hoa kiều san bằng mặt đất, cắm 
cọc ven bờ sông để xây các bến dài 1800 m, 
một nhà thầu khác nạo vét Rạch Sa Ngư mà 
người Pháp gọi là Grand Canal, người Việt 
còn gọi là Kinh Chợ Vải. Bên cạnh con kinh 
này người ta bắt đầu xây ngôi chợ mới (ở chỗ 
Kho Bạc, giữa Đại lộ Nguyễn Huệ và Đường 
Võ Di Nguy).  
  Năm 1865, ngôi chợ ven sông đã bị giải 
tỏa. Đường bờ sông đổi tên từ Donnai thành 
Napoléon, được sửa sang lại, rộng tới 50 mét, 
phân chia thành những lối đi trải cát và những 
khoảnh đất phủ cỏ, trồng hoa, trồng cây che 
bóng mát. Dãy nhà khang trang, thẳng tắp 
gồm các hiệu buôn, tạp hóa, quán cà phê, v. 
v. hướng ra khu du ngoạn thú vị này, nơi 
được dự định biến thành "một trong những 
đường dạo chơi đẹp nhất hoàn cầu" khi bốn 
hàng cây me trở nên cao lớn, rậm rạp. Nhưng 
mấy thập niên trôi qua, ý định làm đẹp bờ 
sông vẫn chưa thực hiện, vì đây là khu kỹ 
nghệ. Tại Cầu tàu Canton (ở đầu Đại lộ Hàm 
Nghi) và Cầu tàu Charner (ở đầu Đại lộ 
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Nguyễn Huệ), nhiều tàu buôn đến bốc dỡ 
hàng hóa. Thỉnh thoảng tàu biển chở khách 
cũng cập bến, trước có Compagnie Nationale 
de Navigation, sau thay thế bởi Chargeurs 
Réunis. Từ ngày mở rộng Thương Cảng sang 
Khánh Hội và Tam Hội cho các tàu biển vận 
tải, Cầu tàu Canton và Charner được dành 
cho tàu chạy đường sông, kể cả tàu chở khách 
của Hoa Kiều.   
 Khoảng thập niên 1950, những cây me 
trồng từ thời các đô đốc đã cao lớn, trổ màu 
xanh tươi đứng bên lề đường phía nhà phố, 
hàng cây phía bên bờ sông phần nhiều biến 
mất vì người đời sau dành ưu tiên cho việc 
mở rộng giang cảng. Trên bến vẫn náo nhiệt, 
đầy hàng hóa, vật liệu chất ngổn ngang. Cảnh 
ngoài sông bị che khuất bởi từng  đống gạch, 
gỗ, đá, thùng, giỏ, cần xé... Chiếc xe lửa cổ lỗ 
vẫn chầm chậm lăn bánh, chạy tới lui từ Cột 
cờ Thủ Ngữ đến Công trường Mê Linh, 
chuyên chở vật liệu nặng như đá, ván gỗ, 
thùng xăng dầu, v.v. 
 
 Nha Thương Cảng 
  Từ Cột cờ Thủ Ngữ, tòa nhà quan trọng 
ta thấy trước tiên là Trụ sở Nha Thương 
Cảng, ở góc trái Đại lộ Canton (Hàm Nghi). 
Lúc nơi này hãy còn là khu chợ náo nhiệt bên 
sông, Nha Thương Cảng chỉ là ngôi nhà nhỏ 
sơ sài. Sau được xây lại thành nhà ba tầng, 
làm nơi cư trú và văn phòng của giám đốc 
Thương Cảng và nhân viên Nha Bưu điện. 
Hai bên cổng vào phía bờ sông được trang trí 
hai khẩu đại bác đời xưa. Mặt tiền phía Đại lộ 
Hàm Nghi có Nhà Bưu điện. Vài giờ sau khi 
tàu thư cập bến, nhiều người đổ xô đến Bưu 
điện này để tìm thư từ, công văn. Tại đây 
cũng có phòng gửi điện tín dành cho tư nhân, 
thành lập sau khi mở văn phòng điện tín đầu 
tiên tại Công trường Đồng Hồ (cuối Đường 
Catinat, trước nhà thờ). Theo cụ Trương Vĩnh 
Ký, ở vị trí Nha Thương Cảng xưa kia có một 

đồn lính và một dinh thất dành cho các vị 
công phái từ Huế vào. Các chúa nhà Nguyễn 
như Duệ Tông (Nguyễn Phúc Thuần), Mục 
Vương (Nguyễn Phúc Dương) và Nguyễn 
Phúc Ánh đã có lúc đến đây lánh nạn trong 
thời nội chiến. 
 Ga xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho nằm giữa 
trục Đại lộ Canton (Hàm Nghi), ở khoảng 
phía trước Nhà Bưu điện, cách bờ sông vài 
mươi mét. Xa hơn một chút, phía lề bên trái, 
có Ga xe lửa Sài Gòn - Chợ Lớn chạy ngã 
Đường Trên (qua Ga Chợ Đũi).  
 
 Nha Thương chánh 
 Nha Thương chánh (Quan thuế và Công 
quản nha phiến) đặt tại tòa nhà nằm giữa hai 
đầu Đại lộ Canton (Hàm Nghi) và Charner 
(Nguyễn Huệ). Vào khoảng năm 1866, trên lô 
đất nằm giữa Rạch Cầu Sấu và Kinh Chợ Vải, 
ông Hoành Thái cho xây ngôi nhà khá giống 
và có cùng kích thước với ngôi nhà hiện nay, 
gồm ba tầng, theo mẫu các kiến trúc đang 
thịnh hành tại Singapore, có hàng hiên và cột 
phía mặt tiền, hành lang trên lầu. Tòa nhà 
được dùng làm khách sạn mang tên 
Cosmopolitan Hotel, phòng tiếp tân, quán cà 

 
Cosmopolitan Hotel  
 
phê và phòng chơi bi-da chiếm tầng trệt. 
Người đương thời cũng gọi khách sạn ấy là 
Maison Wang Tai, do từ tên của chủ nhân là 
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ông Hoành Thái, một thương gia Hoa Kiều có 
Pháp tịch, chuyên về xuất cảng gạo, nhập 
cảng thuốc phiện, sản xuất gạch, ngói, v.v.  
Vì là một khách sạn to nên chính quyền Pháp 
thuê lại nhiều phòng dùng làm Tòa Thị chính, 
Tòa án Thương mại, Nha Thuế gián thâu, Ty 
Cảnh sát Trung ương, Phòng Cảnh sát mật vụ. 
Câu lạc bộ Liên Hiệp (Cercle de l'Union) 
cũng đặt trụ sở tại đây.  
 Câu lạc bộ Liên Hiệp quy tụ đa số thành 
viên là công chức, sĩ quan hải quân, chỉ có vài 
sĩ quan thủy quân lục chiến và một ít thương 
gia (Các thương gia có riêng Câu lạc bộ 
Thương mại, ít quan trọng hơn, đặt tại một 
quán cà phê đầu Đường Catinat). Gần như tất 
cả lầu một của tòa nhà Wang Tai, mặt hướng 
về Rạch Bến Nghé đều dành cho Câu lạc bộ 
Liên Hiệp. Lúc chiều hôm nhìn lên cửa sổ 
thấy đèn thắp sáng trưng, các thành viên tập 
họp trò chuyện, giải trí, hoặc vừa đi tới lui phì 
phà hút thuốc trên hành lang, đó là một trong 
những nơi trong thành phố còn nhiều người 
Âu tụ tập vào mỗi buổi tối.  
 Năm 1880, ông Hoành Thái bán 
Cosmopolitan Hotel lại cho nhà nước, tòa nhà 
đã quá cũ kỹ, đang có cơ sụp đổ. Chính quyền 
Thuộc địa đập bỏ đi vào cuối năm 1885, xây 
lại tòa nhà mới mà hiện nay ta còn thấy, hoàn 
thành vào năm 1887, theo họa đồ của Alfred 
Foulhoux, Giám đốc Sở Xây dựng Dân sự. 
Nhà cũng cao ba tầng, khang trang, đồ sộ, 
cách kiến trúc giản dị, các khung và các cửa 
đều giống nhau, nhưng ta để ý một chi tiết 
trang trí là những hoa thuốc phiện chạm nổi 
trên các đỉnh vòng cung chạy dọc theo hành 
lang ở mặt tiền của tầng trệt. Các văn phòng 
của Nha Thương chánh dọn đến đây vào năm 
1887. Quan thuế là một trong những ngành 
quan trọng nhất Nam Kỳ, có đến ba, bốn trăm 
nhân viên người Pháp giúp việc và mang lại 
cho ngân quỷ phần lớn tiền thuế ở Thuộc địa.  
 Nha Thương chánh độc quyền sản xuất 

 
Nha Thương Chánh 
 
và bán thuốc phiện (Riêng nơi chế biến là "Sở 
nấu nha phiến" nằm trên Đường Nationale tức 
là Đường Hai Bà Trưng hiện nay). Thuốc 
phiện được bán tự do tại Nam Kỳ, lúc đầu 
mức thuế nhập cảng 10% được xem là quá ít 
nên chính quyền cho đấu thầu khai thác. 
Thương gia Ségassié cùng cộng sự viên 
Telesio đứng ra lãnh thầu. Nhưng ít lâu sau 
họ bị lỗ lã, không thể tôn trọng hợp đồng nên 
dịch vụ thầu cung cấp thuốc phiện lại sang 
tay Công ty Bane Hap (Vạn Hiệp) của một 
Hoa Kiều. Kể từ năm 1883 trở đi, Công quản 
nha phiến (Régie d’opium) nắm hết quyền 
kinh doanh á phiện. Ngoài ra Nha Thương 
chánh đảm trách cả việc thâu thuế rượu nhập 
cảng cũng như rượu sản xuất trong nước, thâu 
thuế xuất cảng thóc gạo, cai quản cả kho dầu 
lửa. Để kiểm soát hàng hóa lưu thông, Nha 
Thương chánh có một đội sà-lúp và ghe chạy 
trên sông hoặc dọc bờ biển, có thể đi tuần tiểu 
đến một nơi xa xôi như Vịnh Xiêm La. 
 Qua khỏi Nha Thương chánh, đến ngay 
đầu Đại lộ Charner (Nguyễn Huệ), từ chỗ ta 
đứng không xa lắm, nhìn về bên trái thấy mấy 
nóc nhà lồng chợ nhô cao trên dãy phố. Bên 
cạnh chợ có ga nhỏ xuất phát hai đường xe 
lửa, một đi Chợ Lớn ngã bờ Rạch Bến Nghé, 
một đi Gò Vấp theo ngã Bến Tàu và Đa kao. 
Phía xa ở cuối đại lộ là Tòa Thị chính.  
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TÌM LẠI 
NGÀY THÁNG CŨ 

 
Ngày  tháng  cũ  đâu  rồi  ? 
Tìm  đâu  hạnh  phúc  tôi  ! 

Bao  mùa  trăng  tròn  khuyết , 
Bao  vì  sao  đổi  ngôi  ! 

 
Kỷ  niệm  quá  xa  xôi 
Tuổi  trẻ  buồn  đi  mất 
Tóc  xanh  giờ  đã  bạc 
Hai  đứa  còn  hai  nơi . 

 
Con  đường  cũ  đâu  rồi ? 

Thành  phố  bềnh  bồng  trôi 
Đèn  đêm  soi chiếc  bóng 

Góc  phố  buồn  lẻ  loi . 
 

Ngày  Xuân  đi  biền  biệt 
Tôi  tìm  không  thấy  Em 

Mùa  Thu  tàn  lá  biếc 
Nồng  nàn  thương  nhớ  thêm. 

 
Vỉa  hè  thành  phố  cũ 
Nhà  cổ  mái  xanh  rêu 
Đêm  về  quen  lối  ngõ 

Gọi  thầm  người  tôi  yêu. 
 

Người  xưa  vẫn  còn  đó 
Giáp  mặt  rồi  ăn  năn 

Vầng  trăng  xưa  đã  vỡ 
Dấu  cũ  vẫn  in  hằn . 

 

Hoàng  Song  Liêm 
(Virginia) 

 

  

Quán cà phê và khách sạn 
 Từ đầu Đại lộ Charner ta bước sang đoạn 
bờ sông kéo dài đến đầu Đường Catinat. Mãi 
đến cuối thế kỷ XIX, dãy phố không cao quá 
hai tầng này vẫn mang dáng dấp của một vỉa 
hè thanh lịch ở phương trời Âu. Quãng đường 
dài chừng một trăm mét, có lúc chỉ thấy quán 
cà phê, quán rượu, nhà hàng, khách sạn, trong 
lẫn ngoài bày biện và trang trí theo kiểu 
phương Tây, bảng hiệu gợi hình ảnh những 
chốn phồn hoa như Europe, France, Paris, 
Marseille. Có nơi, chiêu đãi viên hay bà chủ 
là các cô đào đã giải nghệ, trước kia trình 
diễn trong gánh hát hay đoàn ca nhạc từ Pháp 
đến lưu diễn tại Sài Gòn. Khi tân trang khu 
phố này người ta đành đoạn phá bỏ một ngôi 
chùa còn sót lại từ thời cựu trào.  
 Khoảng năm 1870, một đội quân phòng 
vệ Thương Cảng còn trú đóng trên bờ sông, 
có cầu tàu riêng  gần đầu Đường Catinat, sau 
được dời vào ngôi nhà mà ta vẫn thấy vào 
thập niên 1920, cách Đại lộ Charner mấy căn, 
gọi là « Bót Cảnh sát Thương khẩu ». 
 Một trong những quán cà phê xưa nhất 
Sài Gòn là Café de Paris ở góc bên phải đầu 
Đường Catinat nhìn từ bờ sông, cũng là nơi 
hội họp của Câu lạc bộ Thương mại. Vào năm 
1864, sứ bộ Phan Thanh Giản sau chuyến đi 
sang Pháp thương thuyết chuộc ba tỉnh miền 
Đông, trên đường về Huế, đã ghé qua Sài 
Gòn. Cụ Phan thân hành cùng hai vị đồng liêu 
đến quán cà phê này thăm xã giao các sĩ quan 
cao cấp người Pháp.  
 Sang  đầu thế kỷ XX, các quán cà phê trở 
nên hiếm dần, tập trung sang các khu phố 
khác như Catinat, Charner, nhường chỗ cho 
các nhà buôn xuất nhập cảng. Góc phố bên 
trái đầu Đường Catinat có tòa nhà hai tầng, 
trụ sở Công ty Xuất nhập cảng Weil-
Womrser, sau đó Công ty Stoll kế nghiệp 
trước khi trở thành Nam Việt Khách Lâu 
(Hôtel d’Annam). Đến năm 1925, ngôi nhà 
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đổi lốt hoàn toàn, trở thành Khách sạn 
Majestic.  
 Khách sạn Majestic tuy xây theo kiểu 
thuộc địa nhưng mang dáng dấp xa hoa lộng 
lẫy của những khách sạn ven biển miền Nam 
nước Pháp. Tòa nhà gồm bốn tầng lầu, có gắn 
thang máy, phòng ốc tuyệt đẹp, tiện nghi. 
Trên sân thượng có vườn cảnh, tuy không 
trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng vào những 
chiều mát, ngồi trên ấy uống mấy cốc rượu 
khai vị, ngắm cảnh sông và ruộng đồng phía 
xa cũng đủ hưởng cái thú tuyệt vời. Năm 
1948, khách sạn thuộc về Công ty Du lịch và 
Triển lãm Đông Dương, phần bên trong được 
trùng tu lại. Năm 1951, ông Mathieu 
Franchini, cũng là chủ nhân Khách sạn 
Continental, đứng quản lý Khách sạn 
Majestic. Mặt tiền được sửa lại giản dị hơn 
trước, vườn cảnh trên sân thượng cũ hoàn 
toàn biến thành một tầng mới. Từ năm 1965 
đến 1975, khách sạn mang tên Hoàn Mỹ và 
được quản trị bởi Nha Quốc gia Du lịch.  
 Tại góc phố đối diện với Khách sạn 
Majestic, vào đầu thế kỷ XX có tòa nhà ba 
tầng là Hotel de la Rotonde. Khách sạn này 
trước kia là quán cà phê cùng tên, do Joseph 
Hubert sáng lập năm 1875. Ông này là một 
thương gia tài giỏi nhưng có tính tự hào một 
cách ngây ngô, làm trò đùa cho các đồng 
hương. Đến năm 1900, Grilhon làm quản lý, 
biến quán cà phê thành khách sạn. Hãng tàu 
biển Chargeurs Réunis mướn phòng trên lầu 
một dùng làm trụ sở. Ông Brignon kế nghiệp 
vào năm 1918, đến 1922 sang lại cho 
Mauthausen, khách sạn được trùng tu, có 35 
phòng trên lầu, nhà hàng ở tầng trệt. Bên 
ngoài mặt tiền hướng bờ sông được bố trí 
thềm quán cà phê có mái che. Vào khoảng 
thập niên 1950, khách sạn nhường chỗ cho 
Công ty Denis Frères. Từ lâu công ty này trú 
đóng sát bên cạnh, tại góc Catinat và Vannier 
(Ngô Đức Kế) trên dãy nhà cùng lề đường. 

Khi khuếch trương cơ sở, các văn phòng của 
Hãng Denis Frères chiếm hết tòa nhà cũ của 
Khách sạn La Rotonde. Chúng ta còn dịp 
nhắc lại công ty này trong lần trở lại thăm 
Đường Catinat.  
 

 
Khách sạn La Rotonde 
 
Từ đầu Đường Catinat nhìn thẳng ra bờ sông 
ta thấy thạch trụ vuông bằng đá, cao khoảng 5 
m, đặt trên bệ, đứng giữa bãi cỏ, do các 
thương gia Pháp tại Sài Gòn xây lên để tưởng 
niệm Hải quân Đại úy Lamaille chết vào 
khoảng năm 1862, đang lúc thừa hành chức 
Chủ sự Phòng Dân chính Sự vụ. Phía ngoài 
sông gần đấy có cầu tàu của Bến đò Thủ 
Thiêm (khác với bến đò ngày nay bên cạnh 
Công trường Mê Linh). Theo cụ Trương Vĩnh 
Ký, khi xưa nơi đây là Bến Ngự , có Thủy 
Các (nhà cảnh của vua xây trên sông) và 
Lương Tạ (nơi vua tắm), xây trên bè tre.  
 
 Hãng tàu Lục Tỉnh 
 Dãy nhà nhiều căn liên tiếp bên cạnh 
Khách sạn La Rotonde chính là Hãng Vận tải 
đường sông (Messageries Fluviales) hay 
Hãng tàu Lục Tỉnh. Dân ta gọi chỗ bờ sông 
này là Bến Nam Vang hay Bến tàu Lục Tỉnh. 
Nơi đây suốt mấy thập niên tàu cặp bến đón 
đưa hành khách, hàng hóa, gia súc, thư tín, 
bưu phẩm, từ Sài Gòn đi khắp các thị trấn của 
Nam Kỳ, đi Nam Vang, hoặc chở du khách 
lên tận Biển Hồ viếng Đế Thiên Đế Thích, 
hay ngược Sông Mê Kông tới biên giới nước 
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Lào ngắm thác Khone. Sau này công ty mở cả 
đường biển đi Bangkok có ghé qua Côn Đảo.  
 Vào khoảng năm 1870, Roustan và 
Salenave khai trương ngành vận tải đường 
sông, đảm nhiệm việc chuyên chở qua các 
châu thành trên lộ trình Sài Gòn - Nam Vang. 
Ngay sau đó anh em Roque hợp tác với 
Larrieu lập Hãng Vận tải bằng tàu chạy hơi 
nước tại Nam Kỳ (Messageries à Vapeur de 
Cochinchine). Năm 1881, việc kinh doanh 
sang tay Rueff, đổi thành Hãng Vận tải đường 
sông tại Nam Kỳ (Messageries Fluviales de 
Cochinchine). Công ty này được nhà nước trợ 
cấp tài chính và được độc quyền khai thác 
dịch vụ bưu điện. 
 Tòa nhà Hãng tàu Lục Tỉnh, được xây lại 
vào năm 1890. Phần giữa cao ba tầng, chứa 
các văn phòng, có hai ban-công trên mặt tiền. 
Bên trái là kho hàng, kho than. Bên phải có 
cổng rào sắt đi vào sân trong của xưởng đóng 
và sửa chữa tàu, xưởng đúc. Từ khi thành lập 
hãng này còn được nhà cầm quyền cho phép 
dùng bờ sông làm nơi chất vựa củi và dựng 
nhà đóng sườn tàu, sửa chửa vỏ tàu, vì thế 
phía bờ sông thường ngày đã khá bề bộn, khi 
xúp-lê thổi báo hiệu tàu đến hoặc sắp nhổ neo 
lại càng lao xao, nhộn nhịp.  

 
Hãng tàu Lục Tỉnh 
 
 Vào thời ấy, đi sà-lúp về Lục Tỉnh vừa 
thuận tiện vừa được hưởng thú ngắm cảnh 
sông nước, bến bờ. Tuy nhiên, mặc dù hãng 
tàu làm giàu nhanh chóng, ban giám đốc 

không màn việc canh tân thuyền bè, dụng cụ, 
không cải thiện điều kiện ẩm thực, vệ sinh và 
các tiện nghi tối thiểu dành cho khách. Tàu 
lúc nào cũng chạy chậm, ban đêm ánh đèn lù 
mù không đủ sáng để đọc sách, ca-bin làm 
phòng ngủ đặt cạnh nơi nhốt ngựa, bò, lồng 
gà vịt, v.v. khiến hành khách cảm thấy bị 
khinh thường, lừa gạt.  
 Cuối thập niên 1930, hãng lấy tên là 
Công ty Thủy vận Sài Gòn (Compagnie 
Saïgonnaise de Navigation et de Transport), 
nhưng trên thực tế chuyển hướng làm công ty 
tổng hợp, đầu tư vào nhiều ngành khác như 
trồng trọt và chế biến cao-su, ngân hàng tín 
dụng, sở công chánh và điện lực, thương xá, 
trại cưa máy, hãng thuốc lá,  v.v. Vì thế 
ngành vận tải trên sông ngòi lặng lẽ biến mất 
vào lúc đường bộ ngày càng phát triển và xe 
hơi ngày càng nhiều. Khoảng cuối thập niên 
1940, tòa nhà là trụ sở Công ty Vận tải Hàng 
không Đông Dương (Société Indochinoise de 
Transports Aériens). Còn cơ xưởng bên cạnh  
thì thuộc về hãng đóng và sửa chữa tàu 
CARIC. Đến năm 1951, Quốc trưởng Bảo 
Đại khánh thành Hãng Air Viet Nam, trụ sở 
cũng đặt tại địa chỉ này.  
 Chúng ta tiếp bước, đến ngang tòa nhà 
dài, cao hai tầng, một đầu quay ra Công 
trường Một Hình (Công trường Mê Linh), đó 
là Bót Cảnh sát Quận I (Sở Tuần thành) và tư 
thất của cảnh sát trưởng. Tòa nhà này đã có 
mặt vào những năm 1890. Sau 1954, đổi là 
Cảnh sát cuộc Quận I, đến thời hiện đại là 
Tòa Hành chánh Quận I, và bên cạnh là Cuộc 
Cảnh sát Quốc gia Bạch Đằng. Nhìn qua bên 
kia đường phía bờ sông, ta thấy Ga xe lửa Sài 
Gòn Chợ Lớn, xây năm 1891. Từ ga này xe 
lửa chạy dọc Bến Tàu, đi ngang Cột cờ Thủ 
Ngữ rồi thẳng đường vào Chợ Lớn qua ngã 
Cầu Ông Lãnh. Năm 1895, khi ga dời về Đại 
lộ Charner bên cạnh chợ, thì đường sắt được 
nối dài tới Bà Chiểu và Gò Vấp. Gần địa 
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điểm này, phía bờ sông có cầu tàu của Bến đò 
máy Thủ Thiêm, dời từ đầu Đường Catinat 
đến đây vào năm 1905, còn hoạt động đến 
đầu thế kỷ XXI. 
 Đường bờ sông chúng ta vừa đi qua đã 
đổi tên nhiều lần. Lúc chưa có tên chính thức, 
người Pháp gọi tạm là Quai du fleuve (Bến 
ven sông). Sau đó đặt các tên theo thứ tự: 
Donnai, Napoléon, Commerce, Francis 
Garnier, Le Myre de Vilers. Đến thời độc lập 
là một phần của Bến Bạch Đằng. 
 
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH NGÀY XƯA
 Khu Một Hình trước kia thuộc vùng đất 
bằng phẳng không có kinh rạch nào chảy qua 
nên được chọn làm nơi xây công trường hình 
bán nguyệt, đặt tên là Rond-Point. Vào thời 
Gia Long, từ nơi đây đã có con đường lớn 
dẫn tới Thành Bát Quái. Pháp cho đắp đường 
này lại và đặt tên là Impériale (nay là Hai Bà 
Trưng). Sau đó mở thêm bốn đường nhỏ tủa 
ra, tuy ngắn nhưng vừa tầm với khuôn khổ đô 
thị lúc bấy giờ, ngày nay là các đường: Ngô 
Đức Kế, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Đạt, Thi 
Sách. Công trường lúc mới thành hình chỉ là 
công viên trồng những khóm cây thấp trên ba 
bồn cỏ xếp thành vòng cung. Đến năm 1879, 
trong khung cảnh cây cao bóng mát có đường 
vòng quanh cho ngựa xe đi lại, ngay chính 
giữa dựng tượng Rigault de Genouilly, vì thế 
dân ta gọi là "Một Hình". Khoảng năm 1900 
công trường bắt đầu mang tên của đô đốc này. 
Đến 1955 đổi tên mới là Mê Linh.  
 Pho tượng đồng của Rigault de Genouilly 
đặt trên một bệ cao bằng đá xanh, bao quanh 
có rào sắt. Bức tượng do nhà điêu khắc 
Alexandre Victor Lequien thực hiện, đầu trần, 
mặc quân phục đô đốc, tay phải chỉ xuống 
đất, tay trái vịn đốc kiếm, sau lưng là những 
biểu tượng của hải quân như bản đồ, mỏ neo, 
xích sắt, khẩu đại bác... Hai mặt bên của bệ 
có những tấm bảng đồng chạm cảnh hạm đội 

Pháp đến Vũng Tàu và cảnh quân Pháp đánh 
chiếm Thành Sài Gòn.  
 Một số đài kỷ niệm ở nơi khác trong 
thành phố được dời về đặt tại công trường 
này. Trước tiên là Đài kỷ niệm Lamaille, 
được di chuyển từ bờ sông tại đầu Đường 
Catinat, mang về dựng lại trên bãi cỏ phía đầu 
Đường Yokohama (Phan Văn Đạt), sau lưng 
tượng đô đốc. 
 Tiếp đến là Đài kỷ niệm Doudart de 
Lagrée, dời từ Đại lộ Bonard, để nhường đất 
xây Nhà hát Tây, mang về đặt giữa bãi cỏ đối 
diện Đường Vannier (Ngô Đức Kế). Đài nầy 
là một trụ tháp vuông bằng đá đứng trên đế 
rộng, xây lên để tưởng niệm viên Hải quân 
Trung tá cầm đầu phái đoàn thám hiểm Sông 
Mê Kông, mất năm 1868 tại Đông Xuyên, 
Tỉnh Vân Nam. Hàng rào bao quanh là 12 
khẩu thần công dựng ngược, cắm mũi vào 
nền xi-măng và nối nhau bằng dây xích. Đây 
là những khẩu pháo bảo vệ Thành Gia Định, 
đều mang niên hiệu Gia Long thứ 16 (1817).  
 Từ bờ sông nhìn vào, chúng ta thử nhận 
diện vài tòa nhà bao quanh công trường này 
vào những năm 1905 đến 1910. Bắt đầu từ 
phía bên trái cạnh đường bờ sông, ta thấy tòa 
nhà hai tầng, mặt tiền có hàng cột và dãy 
cuốn đều đặn, đấy là Bót Cảnh sát Quận I mà 
ta vừa nhắc đến trong phần trước.  
 Kế tiếp là cụm Nhà hàng, Khách sạn 
Univers, nằm giữa hai Đường Vannier (Ngô 
Đức Kế) và Turc (Hồ Huân Nghiệp). Mặt 
trước và cửa chính của khách sạn này ở phía 
bên Đường Turc, mặt sau ở phía Đường 
Vannier, cho nên từ phía công trường chúng 
ta chỉ thấy nhà phụ và sân bên cạnh.   
 Tiếp theo về phía bên tay phải, nằm giữa 
hai Đường Turc và Doudard de Lagrée (trước 
là Đường Yokohama, nay là Phan Văn Đạt), 
Phòng Thương mại nổi bật màu vôi trắng, 
nhiều cửa rộng, bên trong có các bảng yết thị. 
Phòng họp của 12 vị cố vấn thương mại (gồm 
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10 người Pháp và hai người Việt có quốc tịch 
Pháp) chính là nơi vào các năm 1882 đến 
1884 tạm dùng trình diễn âm nhạc, ca kịch 
trong lúc chờ đợi hí viện do Berger xây xong 
ở góc Catinat - Bonard (Chỗ Khách sạn 
Caravelle). Đến thập niên 1920, Phòng 
Thương mại dời về bên Rạch Bến Nghé, tức 
là tòa nhà Thượng Nghị viện sau này. 
 Góc bên kia Đường Doudard de Lagrée 
là nhà buôn yên cương, xe ngựa, đóng móng 
ngựa của Ducatel, sau đổi chủ khác là Hardy. 
Vào thời xe hơi còn hiếm, nhà buôn này quan 
trọng như một garage lớn ngày nay. Kề bên 
cạnh là quán cà phê lấp lánh cửa kính của 
Hotel de la Marine, mở rộng qua đến Đường 
Paul Blanchy (Hai Bà Trưng). 
 Ngôi nhà nằm giữa hai Đường Paul 
Blanchy và Cornulier-Lucinière (Thi Sách) là 
mặt bên kho hàng của hãng Denis Frères, sau 
này thuộc về Hãng Bia và Nước đá B.G. I.  
 Góc còn lại ở bên phải giáp với đường bờ 
sông là Công xưởng của Lực lượng Phòng 
thủ lưu động và Nha Quân Cảng. Đến năm 
1906 xây lên tòa nhà mới 3 tầng là cánh trái 
của Trại lính Hải quân, cổng hướng ra sông.  
 Tượng Rigault de Genouilly đã bị tháo bỏ 
vào những ngày đảo chánh 1945, nhiều năm 
sau còn sót lại cái đế với vành hoa nguyệt quế 
bằng đồng. 
 Năm 1962, tượng Hai Bà Trưng được 
khánh thành, tác phẩm của Điêu khắc gia 
Nguyễn Văn Thế. Được đặt trên bệ ba chân, 
bên hồ nước vòng cung, tượng hai vị nữ anh 
hùng cùng nắm tay, đứng đâu lưng nhau, một 
bà đưa tay trái che mắt dõi nhìn phương trời 
hướng Đông, một bà quay về hướng Tây, tay 
phải sắp tuốt gươm. Nhưng an vị chưa được 
hai năm, sau ngày Cách Mạng 1-11-1963 
tượng bị dân chúng kéo đổ vì phảng phất 
bóng dáng bà Ngô Đình Nhu và con gái. 
 Đến năm 1967, công trường Mê Linh 
nghênh đón pho tượng vị Thánh tổ Hải quân, 

do Nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác, đặt 
trên bệ cũ sửa lại thành dạng lăng trụ. Đức 
Trần Hưng Đạo cổ võ ba quân trong dáng 
đứng hào hùng, tay trái cầm gươm, tay phải 
chỉ xuống dòng sông, thề không trở lại nếu 
chưa phá tan quân Nguyên.  

 
Công Trường Mê Linh 
 
 QUÂN  CẢNG  
  Chúng ta bước vào Quân Cảng, đoạn 
đường trên bến dài gần 600 m, từ Công 
trường Một Hình đến Hải quân Công xưởng. 
Ngày xưa có ít nhất ba rạch nước cắt ngang 
bờ sông nơi đây. Lúc mới thành hình, bến 
mang tên Primauguet, từ 1920 đổi thành 
Argonne, đến 1955 là một phần của Bến Bạch 
Đằng. Từng bãi cỏ xanh tiếp nối nhau phủ 
trên lề, bóng mát hai hàng cây che rạp con 
đường đã làm dịu bớt vẻ uy nghi của khu vực 
quân sự này.  
 Trước tiên chúng ta gặp Trại lính Hải 
quân, hai tòa nhà màu trắng đồ sộ, xây xong 
vào năm 1908. Các đầu cột sát mái nhà được 
trang trí bằng huy hiệu mỏ neo. Tòa nhà bên 
trái cao ba tầng, có cửa mở ra phía công trường 
Một Hình. Tòa nhà chính cao bốn tầng, phía 
trước có rào song sắt và trạm gác đặt hai bên 
cổng vào. Những năm mới chiếm Sài Gòn, 
Pháp đã biến nơi này thành Nha Giám đốc 
Quân Cảng, lúc đó chỉ mới xây những dãy lán 
trại, có cả công xưởng, nhà kho, còn vị tư lệnh 
cư trú trên soái hạm đậu ngoài sông. Trại lính 
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về sau mang tên Francis Garnier cho đến ngày 
bàn giao lại cho Quân đội Quốc gia, mang tên 
mới là Bạch Đằng, cũng là nơi đặt Bộ Tư lệnh 
Hải quân Việt Nam.  
 Bên cạnh trại lính, trên khoảnh đất rộng 
đến Đường Pasteur (trước đây là Đường 
Hôpital, nay là Đường Đồn Đất), thấp thoáng 
Dinh Tư lệnh Hải quân, ngôi nhà xinh xắn, 
hai tầng, gồm tư thất của chỉ huy trưởng và 
các văn phòng trực thuộc. Bên trong hàng rào 
song sắt, tòa nhà nằm cuối thửa vườn sum 
suê, dưới cây to tán rộng, thân phủ đầy dây 
leo. Trong khuôn viên có chòi bát giác, nơi 
ban nhạc hòa tấu vào những dịp tiếp tân hay 
dạ vũ. Bốn khẩu đại bác cổ xưa trang trí hai 
bên bậc thang dẫn lên thềm nhà và hai khẩu 
khác dựng bên cổng ra vào. Xưa trong sân 
còn trưng bày cả tượng hình nhân tháo gỡ từ 
mũi các tàu chiến cũ. Vài mươi năm sau tòa 
nhà này trở thành dinh của các vị Thủ tướng 
Việt Nam Cộng Hòa. 

 
Ðường Bờ Sông, Bến Bạch Ðằng. 
 Từ Đường Pasteur đến Đại lộ Luro 
(Cường Để) ta có thể kể: Sở Quân lương, Trại 
Pháo binh và bãi kho than. 
 Sở Quân lương gồm các văn phòng và 
các kho hàng chất đầy thùng gỗ, bao tải chứa 
thực phẩm, thùng tôn-nô đựng rượu. Có cả lò 
bánh mì và lò sát sinh. 
 Cạnh Sở Quân lương là Trại Pháo binh, 
từ bờ sông nhìn vào ta thấy các xưởng, các 

kho và bãi chứa vật liệu, bãi súng trọng pháo. 
Khu phía sau ăn sâu qua đến Đường Espagne 
(Lê Thánh Tôn) là trại của các binh sĩ và dinh 
của Tư lệnh Pháo binh.  
 Kề bên Trại Pháo binh là bãi chứa than 
đá, tiếp giáp với Đại lộ Luro.  
 Địa thế của khu vực nằm giữa Đường 
Pasteur và Đại lộ Luro đã thay đổi nhiều từ 
khi lấp Kinh Cây Cám chảy ngang qua đây. 
Vào khoảng năm 1865, tại chỗ cổng vào Sở 
Quân lương, Kinh Cây Cám từ Sông Sài Gòn 
chảy vào, đi xuyên qua khu Trại Pháo Binh 
(Đường Lê Thánh Tôn) lên tới Kinh 
Gallimard (Đại lộ Lê Lợi) rồi thông qua một 
con kinh khác chảy trở lại vào Sông Sài Gòn 
ở vị trí của Đường Primauguet (Con đường 
xuất hiện sau này, ngăn cách Trại Pháo binh 
và bãi chứa than, nay là Đường Thủy Binh). 
Xuyên qua Hải quân Công xưởng, cũng có 
một kinh đào thẳng tắp từ khúc quanh của 
Kinh Cây Cám nối với Rạch Thị Nghè. Như 
thế Kinh Cây Cám có hai đầu thông ra Sông 
Sài Gòn, thuận tiện cho việc chuyên chở quân 
lương, khí giới, đạn dược vào các trại lính và 
đưa vật liệu, dụng cụ vô tới trung tâm Hải 
quân Công xưởng.  
 Vì chúng ta đang ở tại Quân Cảng, nhìn 
ra sông lúc nào cũng thấy đủ loại tàu chiến 
lớn nhỏ cập gần nhau bên các cầu tàu, nối 
đuôi nhau vào tận bến của Hải quân Công 
xưởng. Trên tàu cờ hiệu treo từng chuỗi bay 
phất phơ càng làm cho Quân Cảng thêm vẻ 
sinh động.  
 Vào thời kỳ chỉ huy trưởng chưa có dinh 
thất và thủy thủ chưa có trại lính, họ sống 
chen chúc trên chiến hạm cũ được sửa chữa 
lại, thả neo thường trực tại chỗ như một cầu 
tàu nổi, lườn tàu lún chặt trong bùn, cửa sổ 
bên sườn tàu dùng làm cửa ra vào có cầu nối 
tới bờ. Trên tàu vũ khí bị tháo gỡ, cột buồm 
bị hạ, boong cao nhất lợp mái lá che phủ. Khi 
xây xong lán trại trên bờ cho binh sĩ thì chỗ 
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trống trên tàu biến thành bệnh xá. Tương tự 
trường hợp vừa nói, ta có thể nhắc đến chiến 
hạm Duperré. Chiếc soái hạm ba cột buồm 
này đến Sài Gòn vào khoảng cuối năm 1861 
cùng lúc với Đề đốc Bonard. Nếu không dự 
chuyến hải hành nào, chiến hạm này đậu tại 
cầu tàu trước Nha Giám đốc Quân Cảng. 
 Ngày 27-5-1862, các sứ thần của triều 
đình Huế là Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp 
được Đề đốc Bonard đại diện Pháp, Trung tá 
Palanca y Gutierrez đại diện nước Tây Ban 
Nha, tiếp kiến trên tàu Duperré, cùng trao đổi 
ủy nhiệm thư giữa Hoàng đế Pháp, Nữ Hoàng 
Tây Ban Nha và vua Tự Đức. Về phía Pháp 
có đại diện các binh chủng đứng dàn chào, có 
đại bác bắn chào mừng. Cuộc hội kiến này 
chuẩn bị cho việc ký kết hòa ước vào mười 
ngày sau đó, 5 tháng 6, tại Trường Thi (Khu 
Tổng hội Sinh viên và Sài Thành Quần vợt, 
góc Duy Tân - Hồng Thập Tự - Hai Bà 
Trưng), triều đình Huế nhường ba tỉnh miền 
Đông cho Pháp. 
 Đến tháng 8 cùng năm, Bonard ra sắc lệnh: 
mỗi ngày vào đúng 12 giờ trưa, tàu Duperré  
bắn một phát đại bác báo hiệu. Chánh sở Điện 
tín theo đó điều chỉnh giờ cho tất cả các trạm 
trên toàn vùng Pháp chiếm đóng. 
 Vào năm 1865 tàu đã quá cũ kỹ, biến 
thành trại lính nổi cho thủy thủ cư trú, hằng 
ngày họ rời tàu lên bờ đi đào, xới, cuốc đất để 
xây dựng Quân Cảng và Hải quân Công 
xưởng. Những thủy thủ chờ được bổ nhiệm 
cũng đến đây cư ngụ. Năm 1870, tàu Duperré 
thành vật phế thải, bị phá hủy sau 57 năm đi 
tung hoành khắp bốn bể.  
 Kết thúc chuyến thăm Quân Cảng, chúng 
ta không quên Đường Xe lửa Gò Vấp. Xe lửa 
khởi hành từ nhà ga bên cạnh chợ, trên Đại lộ 
Charner, đến bờ sông quẹo trái, chạy trên lề 
phía ngoài dọc Bến Tàu, vượt qua Công 
trường Một Hình, đến khoảng Trại lính Hải 
quân thì băng qua mặt đường, theo lề phía 

trong, tới cuối bến quẹo trái vào Đại lộ Luro 
về hướng Đa Kao.  
 

 HẢI QUÂN CÔNG XƯỞNG 
 Hải quân Công xưởng là xưởng cơ khí 
đứng hàng đầu các cơ sở kỹ nghệ thuộc địa, 
nơi đông người làm việc nhất, chiếm hơn một 
phần ba chiều dài bờ sông từ Rạch Bến Nghé 
đến Rạch Thị Nghè. Thành lập vào năm 1863, 
trên khu đất rộng 22 héc-ta thuộc Làng Hòa 
Mỹ, giới hạn bởi Rạch Thị Nghè, Sông Sài 
Gòn, Đại lộ Citadelle (Cường Để), Đường 
Sainte Enfance (Lê Thánh Tôn và Sở Thú). 
Pháp gọi cơ quan quân sự này là Arsenal, dân 
ta gọi là Xưởng Ba Son. Theo Gia Định 
Thành Thông chí, vào thời Chúa Nguyễn Ánh 
chống lại Tây Sơn nơi đây đã có Xưởng Thủy 
đóng ghe thuyền và chế tạo vũ khí dành cho 
thủy chiến. Xưởng ấy dài tới 3 dặm (khoảng 
1,7 cây số), nằm dọc theo bờ Sông Sài Gòn 
quanh qua Rạch Thị Nghè, nghĩa là to hơn 
Hải quân Công xưởng ngày nay nhiều. 
 

 
Hải quân Công xưởng.  
  
 Khi bắt tay vào xây dựng Công xưởng, 
việc phải làm trước nhất là đắp đất cho vững 
và cao ráo, khai hoang những lùm bụi rậm 
rạp. Trước đây mỗi khi nước lớn nhiều chỗ 
ngập lênh láng như ao hồ, đến lúc nước ròng, 
sình lầy ứ đọng lại. Vì vậy muốn biến vùng 
này thành một địa thế hoàn hảo thì phải tốn 
rất nhiều sức lực. Chính người dân nghèo, lao 
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động bản xứ bị trưng tập để làm việc nặng 
nhọc ấy.  
 Vào năm 1864 ta chỉ thấy vài lán hay nhà 
kho tạm thời, đủ nhận ra cách bố trí và ranh 
giới của Công xưởng. Từ phía Đại lộ 
Citadelle, cổng lớn mở vào đường chính, 
song song bên cạnh có con kinh đào chảy dọc 
suốt chiều dài, đổ ra Rạch Thị Nghè. Nhờ 
kinh đào này, những khối gỗ to từ các vùng 
rừng Tây Ninh hoặc vùng đồi núi Miền Đông, 
kết thành bè theo sông rạch về đến đây, đưa 
thẳng vào Công xưởng để xẻ ra xây cất nhà 
kho, xưởng thợ. Các xưởng thợ chỉ là nhà gỗ 
lợp lá, sau được xây lại bằng vật liệu bền chắc 
hơn, nhưng còn nhỏ hẹp, chỉ cao rộng hơn khi 
Bộ Hải quân từ bên Pháp cung cấp trang bị, 
máy móc, dụng cụ, trong đó cần trục cao 8 m, 
búa chày nặng 2 tấn. Dưới sự giám sát của 
các đốc công người Pháp, hằng trăm thợ 
người Việt và Trung Hoa cần cù làm việc 
trong các xưởng chuyên về ngành đúc, tiện, 
nguội, hàn, rèn, mộc, may buồm, bện  thừng 
chão, nung gạch ngói, v.v. Những lối đi rộng, 
rải đá, cắt thẳng góc nhau,  nối liền các xưởng 
thợ. Dọc theo hàng rào cũng có đường dành 
cho toán quân canh phòng đi tuần tiểu. 
 Vai trò chính của Công xưởng là sửa 
chữa chiến hạm, nên Pháp đã mau chóng cho 
xây ụ tàu bằng cách biến đổi một lạch nước 
có sẳn bên trong khu vực. Ụ tàu đầu tiên này 
được khánh thành vào năm 1864, dài 72 m, 
rộng 24 m  nơi ngang mặt đất, chứa được tàu 
có tầm nước không quá 4 m. Một ụ khác do 
Công ty Hersent hoàn thành vào năm 1888, 
dài 168 m, là một bể hình chữ nhật, vách 
thẳng đứng, có 3 tầng cầu thang dẫn xuống 
đáy, dành cho tàu lớn có tầm nước gần 9 m. 
Ngoài ra còn có ụ nhỏ dài chừng 30 m , dành 
cho tiểu pháo hạm có tầm nước 3 m. Ụ sửa 
tàu gọi bằng tiếng Pháp là bassin de radoub, 
có giả thuyết cho rằng dựa theo cách gọi đó 
dân ta đặt tên cho Công xưởng là Ba Son. 

 Những ụ sửa tàu kể trên là những ụ chìm 
vì có đáy nằm sâu dưới mặt đất, chỉ thích hợp 
cho tàu nhỏ trong giai đoạn đầu. Một giải 
pháp thuận tiện hơn nhưng đắt tiền là xây ụ 
nổi, loại bè sắt có hai vách bên, đủ sức chứa 
chiếc tàu to nhất thời đó. Đoạn Sông Sài Gòn 
chảy ngang Xưởng Ba Son là nơi thích hợp 
cho việc thiết lập ụ nổi vì nơi đây là vùng 
nước yên lặng. Tuy nhiên thủy triều và gió 
cũng gây ít nhiều khó khăn khi di chuyển và 
neo ở một chỗ cố định. Năm 1862, Đề đốc 
Bonard đặt mua chiếc ụ nổi bằng sắt do Công 
ty Randolph Elder tại Glasgow (Anh Quốc) 
chế tạo. Các mảnh sắt rời được chở tới Sài 
Gòn vào tháng 5 năm 1863, thợ Việt và Hoa 
cùng cai thợ Pháp lắp ráp xong, hạ thủy thành 
công vào tháng 5 năm 1866. Ụ nổi này dài 91 
m , rộng 21 m  trên đỉnh, rộng 13 m dưới đáy. 
Nhờ vậy Công xưởng có thể sửa chữa nhiều 
tàu lớn tại chỗ, ví dụ như chiến thuyền ba cột 
buồm Sarthe dài 82 m , không cần sang tận 
Hong Kong hay Bombay như trước kia. 
 Ngoài việc sửa chữa tàu chiến hoặc tàu 
buôn của tư nhân, Hải quân Công xưởng còn 
đóng các loại tàu khác như ngư lôi hạm, tàu 
vận tải. Các cơ quan chính quyền hoặc tư 
nhân cũng có thể đặt mua những máy móc, 
phụ tùng do Công xưởng chế tạo. Công 
xưởng cũng đảm trách cả việc xây dựng và 
bảo trì mọi kiến trúc trên bờ thuộc về Hải 
quân như: xưởng máy, nhà kho, nhà ở cho 
nhân viên, cầu tàu, đường sá, tòa nhà Nha 
Thương Cảng, bãi kho than, dinh Tư lệnh và 
các tòa nhà phụ v.v. 
 Năm 1956, Xưởng Ba Son được chuyển 
giao lại cho Hải quân Việt Nam, kết thúc 98 
năm đặt dưới sự quản trị của Quân đội Thuộc 
địa Pháp. 

(Còn tiếp) 
MỸ PHƯỚC NGUYỄN THANH 

(Paris) 
 



 

 
 

 
 

HƯ KHÔNG 
 

Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ông 
Neo chiếc thuyền nan giữa bến sông 

Rộn rã thả câu trong quạnh vắng 
Lao xao buông lưới giữa mênh mông 

Chập chờn cõi ảo mù sương bạc 
Thấp thoáng bờ chân rạng ánh hồng 

Muôn đợt sóng vàng loang nước biếc 
Dập dồn khuất nẻo chốn hư không. 

 
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 

(Virginia) 
 

Họa 
 

CÕI KHÔNG 
 

Ngất ngưởng chiều hôm một túy ông 
Chòi tranh xơ xác phía đầu sông 
Nhìn con sóng vỗ miền cô tịch 

Ngỡ giọt châu tràn chốn muội mông 
Mộng ảo nhân gian luồng khói trắng 

Phù du thế sự áng mây hồng 
Cheo leo ghềnh đá màn sương lấp 
Đêm xuống chan hòa với cõi không. 

 
NGUYỄN VÔ CÙNG 

(Virginia) 

 
 

Họa 
 

TÂM KHÔNG 
 

Cửa Thiền thanh thản dáng sư ông 
Vui cảnh huy hoàng của núi sông 

Dân tộc âu ca thời thịnh Việt 
Giặc thù tan tác buổi bình Mông 
Câu thơ ngan ngát non Yên Tử 

Nền đạo bồi vun giống Lạc Hồng 
Rừng trúc đêm nay xào xạc gió 

Một trời lắng đọng giữa tâm không 
 

NGUYỄN KINH BắC 
(Pennsylvania) 
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Họa Họa 

  

ẢO KHÔNG TỰ TẠI 
  

Nước Nhược non Bồng một lão ông Thăng trầm dấu ấn bạc râu ông 
An vui bên suối chảy nguồn sông Vượt sóng thuyền câu viếng biển sông 
Lều tranh ẩn dật miền hoang dã Qụy lụy công đường lo mỏi gối 

Trang sách tri hành chốn quạnh mông Ngồi cầu tài lợi ngại chai mông 
Luyện trí trên bờ rêu đá biếc Mong ra đông hải nhìn trăng bạc 

Thiền tâm dưới ánh thái dương hồng Ước đến bồng lai tắm nắng hồng 
Ðêm thu thanh sáo bay vi vút Tự tại ngao du trong thế cuộc 

Trần thế tan nhòa lũng ảo không. Nghe thơ Thiền đạo vọng thinh không. 
  

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG LÝ HIỂU 
(Virginia) (Virginia) 

  
Họa Họa 

SẮC KHÔNG MỘT CÕI RIÊNG 
   

Túp lều mây nước chỉ mình ông Rũ áo tang bồng, ẩn phận ông 
Nằm cạnh bên bờ một nhánh sông Đem niềm riêng gởi với non sông 

Gió thổi hoa lay miền vắng vẽ Hồ trường nâng mãi còn đầy cốc 
Thuyền neo trăng lặn cõi minh mông Ghế đá ngồi hoài lại chắc mông 

Câu kinh bài kệ xa trần thế Ám ảnh sương khuya che núi bạc 
Tiếng mõ hồi chuông lánh bụi hồng Mơ màng mây sớm vén trời hồng 

Thân xác mưa qua từng ảo ảnh Hồn thu yểu điệu về thay lá 
Cầu vồng bảy sắc sắc không không Bàng bạc muôn chiều giữa sắc không. 

  
PHAN KHÂM HẠ THÁI TRẦN QUỐC PHIỆT 

(Maryland) (California) 
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TỤC NGỮ LÀ GÌ 
_______________________________ 

 

Hải Bằng.HDB 
 

Tục ngữ (proverbs) là những lời nói 
(không phải là những câu ca) của người đời, 
(thế tục) ngắn, gọn, và cũng có vần, nêu ra một 
sự thật thông thường, một lời khuyên, một kinh 
nghiệm, hay một nguyên tắc về đạo đức, luân 
lý hay phong tục: “Của bền tại người” (đồ vật 
bền hay không là do người sử dụng). 

Tục ngữ cũng được phân ra thành nhiều 
loại như: ngạn ngữ (adage) là lời dạy khôn 
của người xưa; thành ngữ hay đặc ngữ 
(idiom) là những câu nói có nghĩa bóng của 
một cá nhân, một nhóm, hay một địa phương 
nào; cách ngôn (maxim) là lời nói giúp mở 
mang trí tuệ; phương ngôn (dialect) là lời nói 
của một địa phương (như thành ngữ); ngụ 
ngôn (fable) là lời nói có ngụ ý dạy bảo; châm 
ngôn (axiom) là lời nói nêu ra làm nguyên tắc; 
danh ngôn là lời nói của danh nhân. 

Tục ngữ Việt cũng là một kho tàng văn 
chương đầy giá trị phản ánh trí tuệ sâu sắc, tế 
nhị, và nhân bản của dân tộc Việt.  Nghiên 
cứu những câu tục ngữ, người ta có thể hình 
dung được tình cảm và tính khôn ngoan của 
dân tộc đó như thế nào. 

Trong tập sưu tầm tục ngữ Việt của 
Linda C. Calvosa (PA) mang tựa đề là 
“Exploring Vietnamese Culture Through 
Proverbs” (gồm 225 câu tục ngữ), Calvosa 
nhận định: 

Vietnamese proverbs provide a mirror of 
Vietnam’s culture and mentality.  They serve 
as a bridge between language and culture.  
Many contain moral lessons pertaining to 
conduct in life.  They do not express a strong 
prejudice against race, color, and nationality.  

Most proverbs reflect the experiences of the 
common folk of Vietnam.  Images fall into 2 
groups – those from nature, and those from 
household life: countryside, ricefield, the 
moon, animals, birds, household occupations, 
and routines.  … 

Tục ngữ Việt cung cấp một tấm gương 
phản chiếu văn hóa và tinh thần người Việt.  
Tục ngữ là một nhịp cầu giữa ngôn ngữ và 
văn hóa.  Nhiều câu tục ngữ chứa đựng 
những bài học luân lý liên quan đến việc xử 
thế trong cuộc sống.  Các câu tục ngữ không 
diễn tả một thành kiến mạnh mẽ chống chủng 
tộc, màu da, hay quốc tịch.  Hầu hết tục ngữ 
phản ánh những kinh nghiệm của giới bình 
dân Việt Nam.  Những hình ảnh chia làm hai 
nhóm: một nhóm nói về thiên nhiên, còn 
nhóm kia thì nói về cuộc sống trong gia đình: 
nhà quê, đồng ruộng, trăng, giống vật, chim 
muông, gia sự, và việc thường ngày. … 

* 
Bàn về tục ngữ, tưởng cũng nên đề cập 

tới Benjamin Franklin vì ông ta là một nhân 
vật tận tụy suốt đời cho Mỹ quốc bằng cách 
thực hiện trọn vẹn các câu châm ngôn do ông 
biên soạn 

BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790): 
MỘT NHÂN VẬT KỲ TÀI 

(Tài liệu: The Norton Anthology of 
American Literature, 1998, p. 491) 

Benjamin Franklin là một nhân vật kỳ 
tài bởi vì ông không tốt nghiệp ở một 
trường nào cả, nhưng nhờ đọc sách, sống 
có đạo đức và kỷ luật, ông trở thành một 
chính khách có tài, một nhà ngoại giao giỏi, 
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một nhà khoa học nổi tiếng, một nhà đấu 
tranh khôn khéo, và là một nhà binh cấp 
có bản lĩnh.   

Ông may mắn sinh ra rất phùng thời 
và trở thành một ngôi sao sánh chói.  Ông 
hoàn thành một sự nghiệp kỷ lục chỉ do 
tính đam mê và đeo đuổi cuộc sống đúng với 
những tiêu chuẩn mà ông đã đề ra qua cả 
trăm câu châm ngôn trong cuốn Poor 
Richard’s Almanac (Niên Lịch của Chàng 
Richard Nghèo) bán ra cả chục ngàn cuốn  
mỗi năm trong suốt 25 năm liên tục.    

Năm 47 tuổi, ông được Hội Khoa Học 
Hoàng Gia Anh trao tặng Huy Chương 
Vàng Copley; Vua Louis khen ngợi ông về 
những phát minh khoa học.  Trường Đaị 
Học Harvard và Yale tặng ông bằng Cử 
Nhân Danh Dự, … 

Lúc qua đời năm 1790 tại 
Philadelphia.  Ông được vinh danh là một 
trong sáu nhân vật hàng đầu của Mỹ quốc.  
Nhiều địa điểm mang tên ông kể cả trên 
các giấy bạc, tem thư, ttiền đồng.  Quốc 
Hội Pháp để tang ông 3 ngày.  Quốc Hội 
Hoa Kỳ chịu tang một tháng.   

* 
Ông sinh ra ở Boston, Mass. trong một 

gia đình nghèo nhưng đông tới 15 người con 
và ông là người con thứ 10.  

Cha gốc ở Northamptonshire, Anh quốc, 
theo đạo Tin Lành, làm nghề nấu sáp và xà 
bông; sang định cư tại Boston năm 1682. 

Benjamin phải bỏ học sớm để giúp việc 
cho cha, một công việc mà ông ghét và dọa 
bỏ đi ngoại quốc.  Rồi ông học việc trong nhà 
in của anh ông.  Nhờ đó, ông có dịp đọc nhiều 
sách báo, điều mà ông rất say mê.  Ông nhớ 
nhiều và đam mê viết lách.  Ông tự học tiếng 
Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và La Tinh khá sắc 
sảo.  Ông làm việc rất cần mẫn và ăn mặc rất 
giản dị.   

Năm 1723, ông bỏ đi Philadelphia vào 
tuổi 17 và đã là một thợ in tay nghề tốt.  Ông 
vất vả lao đao mất 2 năm. Năm 24 tuổi (1730) 
ông bắt đầu làm chủ một nhà in rất phát đạt 
đồng thời  làm chủ bút và nhà xuất bản tờ 
Pennsylvania Gazette  và lập gia đình với cô 
Deborah Read.  Họ có với nhau 2 con. Tuy 
nhiên, Franklin lại có  2 người con tư sinh và 
Deborah đem một người con này -  William - 
về nhà nuôi; sau này, William trở thành 
Thống Đốc của bang NJ. 

Ông in cuốn Poor Richard’s Almanac 
(Niên Giám của Richard Nghèo Khó, 1732) 
trong đó ông đưa vào những câu châm ngôn 
giúp người đọc cách làm giầu và thuyết phục 
mọi người làm việc chăm chỉ và tiết kiệm.  
Ông đưa ra một số gía trị đạo đức kèm theo 
những giải thích rõ ràng để tránh hiểu lầm và  
làm sai:  
1. Điều độ là không ăn đến nỗi chán và 

không uống tới mức say sưa. 
2. Yên lặng là không nói nếu lời nói không 

hữu ích cho người khác hoặc cho bản 
thân.  Tránh nói bỡn cợt. 

3. Thứ  tự là xếp đặt mọi thứ vào một chỗ 
riêng  và các việc làm vào những giờ 
nhất định. 

4. Quyết tâm là làm cho kỳ được những 
việc muốn làm. 

5. Tiết kiệm là chỉ tiêu tiền vào những việc 
có ích cho mình hoặc cho người khác. 

6. Chuyên cần là lúc nào cũngchăm chỉ 
làm những công việc phải làm. 

7. Công bằng là không làm hại người 
khác và hưởng những gì mình đáng 
được hưởng. 

8. Thật thà: Nói cho đúng, không nói xấu 
người, và có những ý nghĩ lành mạnh. 

9. Dung hòa là tránh mọi thái cực; chịu 
đựng những lời trách nếu mình có lỗi. 

10. Sạch sẽ là giữ thân thể, nhà cửa, và quần 
áo cho sạch. 
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11. Bình tĩnh là tránh ưu lo về các điều xẩy 
ra và không thể tránh được. 

12. Trong sạch là tránh trác tang làm hại sức 
khỏe; tránh làm hại thanh danh cuả mình 
hay của người khác. 

13. Khiêm tốn là khiêm nhường như Chúa 
Jesus và Socrates. 
Ông biên soạn cả trăm câu châm 

ngôn quý giá và được mọi người tán 
thưởng như: 

God helps them that help themselves ~ 
Hãy tự giúp mình rồi Trời sẽ giúp. 

Sloth, by bringing on diseases, absolutely 
shortens life ~ Lười biếng, vì mang lại bịnh 
tật, nên chắc chắn làm đời sống ngắn lại  

If we are industrious, we shall never 
starve ~ Nếu chúng ta siêng năng, chúng ta sẽ 
không bao giờ chết đói. 

Beware of little expenses; a small leak 
will sink a great ship ~ hãy coi chừng những 
chi tiêu nhỏ; một chỗ rò rỉ nhỏ sẽ làm chìm 
một con tầu lớn. 
Women and wine, game and deceit  
Make the wealth small and the wants great. 
Đàn bà và rượu, cờ bạc và lừa đảo. 
Làm cho tan nát của cải và sự thiếu thốn 
gia tăng. 

Nhờ có kiến thức uyên bác và đạo đức 
cao, ông đã tạo được rất nhiều thành tích vượt 
trội: xây dựng một công ty bảo biểm, một 
bịnh viện, một thư viện côngcông; làm Tổng 
Giám Độc Bưu Điện, sáng lập Hội Triết Học 
Hoa Kỳ (1743), sáng chế ra kính hai tròng, 
cột thu lôi, Đại Biểu Quốc Hội Albany, giúp 
soạn thản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập,  

Benjamin đã cống hiến hoàn toàn cuộc 
đời do chính ông tự lập và chỉ cho một mục 
đích là giúp ích cho mọi người.  Ông thật sự 
sống giản dị, khiêm tốn, và phục vụ tha nhân.  
Ông là một món quà tặng qúy của Thượng Đế 
ban cho Mỹ quốc trong Cuộc Cách Mạng Mỹ 
Châu (1775 -1783). 

* 
Một số câu tục ngữ đáng ghi: 
Ăn cỗ đi trước; lội nước đi sau: Ăn tiệc 

mà đi trễ thì hết chỗ; lội nước đi sau để tránh 
sụp hố. 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây: Phải nhớ ơn 
những người đã làm ơn cho mình. 

Anh em như thể tay chân 
Cùng trong máu mủ ruột mềm mà ra:  

Anh chị em phải thương và giúp nhau vì cùng 
chung dòng máu. 

Bán anh em xa, mua láng giềng gần: 
khuyên lấy lòng láng giềng vì họ là người có 
mặt ngay khi mình cần. 

Cá lớn nuốt cá bé [Big fishs swallow 
small ones] 

Cả vú lấp miệng em: Bịt miệng không 
cho nói hay la. 

Cái khó bó cái khôn [Poverty benumbs 
intelligence]. 

Chim có tổ, người có tông [Birds have 
nets, men have ancesters]. 

Có đức mặc sức mà ăn: Làm việc sẽ có 
nhiều lợi lộc. 

Có học phải có hạnh [An educaded man 
must be of good conduct]. 

Có thực mới vực được đạo: Có ăn thì 
mới làm việc đạo nghĩa được. 

Có tiền mua tiên cũng được hoặc nén bạc 
đâm toạc tờ giấy: tiền giúp giải quyết nhiều 
vấn đề. 

Ðất lành chim đậu: Nơi nào tốt sẽ có 
người ở. 

Ðèn nhà ai nấy rạng (Let everyone’s 
lamp light his own home]. 

Ði một đàng học một sàng khôn: đi 
du lịch sẽ học hỏi thêm được nhiều điều 
khôn ngoan. 

Ðói cho sạch, rách cho thơm [Keep 
yourself clean even if in need and flagrant 
even if in rags]. 
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NHỚ  THU 
CHINH CHIẾN 

 

Mặt hồ thu, nắng chiều thu 

Đang cùng  nghe tiếng vi vu gió ngàn 

Ô hay sao lá nhuốm vàng 

Như màu áo ấy ở Hoàng Hoa Thôn 

Cúc vừa nở nụ giao ngôn 

Cô em chinh chiến gửi hồn nơi đâu… 

 

Phan Khâm 
 
 
 

Ðời cha ăn mặn, đời con khát nước:  làm 
ác thì con cái sẽ lãnh tai họa (luật nhân quả). 

Tre non dễ uốn: như câu câu ca dao “dạy 
con từ thuở còn thơ; dạy vợ từ thuở bơ vơ 
mới về”. 

Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung: ở 
một nơi hẹp thì kiến thức hẹp hòi. 

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng: môi 
trường ảnh hưởng tới tâm tính; như câu 
“Chọn bạn mà chơi.” 

Học thầy không tày học bạn: Thày dạy 
nhiều khi khó hiểu hơn là bạn chỉ dẫn. 

Không thầy đố mày làm nên: cần có thầy 
mới thành công tốt dẹp. 

Kính lão đắc thọ [Respecting old persons 
helps lengthen longevity]. 

Mồm miệng đỡ chân tay: Nịnh hót để 
tránh phải làm việc nặng. 

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền: Ăn no mới có 
sức để làm; có tiền mới dám ăn nói. 

Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao: 

[United, we stand; divided, we fall] Ðoàn 
kết gây sức mạnh.  

Một câu nhịn chin điều lành: nhường nhịn 
tránh được tai vạ. 

Nhập gia tùy tục [When entering a house, 
you must follow the rules of that house] 

Nói ngọt lọt đên xương [Sweet words 
penetrate into the bones]. 

Ở hiền gặp lành; ở ác gặp ác: (Luật nhân 
quả) ác giả, ác báo. 

Thà chết vinh hơn sống nhục: Chết được 
ca tụng hơn là sống bị nguyền rủa. 

Thời giờ thấm thoát thoi đưa [Time flies 
aways as fast as the shuttle moves on a loom. 

Thương nhau, trái ấu cũng tròn: Chiếm 
được tình cảm rồi thì xấu cũng thành tốt. 

Trẻ cậy cha, già cậy con [The young rely 
on their fathers, the old on their children]. 

Trời sinh voi, trời sinh cỏ: Mọi việc đã 
được an bài. 

Trứng khôn hơn vịt: Còn nhỏ làm sao có 
kinh nghiệm hơn người lớn? 

Trăm lần nghe không bằng một lần thấy: 
Tai nghe không giá trị bằng mắt thấy. 

Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng 
cạn: Không cùng đồng ý thì khó thành công. 

Tốt danh hơn lành áo [Good name is 
better than good garment]. 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn [Good wood is 
better than a good layer of painting]. 

Trên kính dưới nhường: Kính trên, 
nhường dưới để được tạo sự quý trọng của 
mọi người.   

Trai thời loạn, gái thời bình [male is for 
wartime, female for peacetime]. 

Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm: Thiếu sự 
giám sát thì nhân viên sẽ tự tung, tự tác. 

Xa mặt cách lòng ~ Out of sight, out of mind. 
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* 
Nói về ca dao và tục ngữ mà không nói 

đến ca dao và tục ngữ hiện đại là một thiếu 
sót lớn bởi vì đó là một mảng sống hiện thực 
nhất của thời đại giúp cho các nhà khảo cứu 
tìm hiểu được sự thật của đời sống của một xã 
hội bị nhà cầm quyền che dấu hay bóp méo.  
Ca dao thường được dùng như là một thứ vũ 
khí mềm của lớp người bị áp bức chống lại 
một chế độ chuyên quyền bạo ngược.   

Trong chế độ kèm kẹp của Ðảng Cộng 
Sản, lớp người dân bị áp bức đã phản ứng lại 
bằng hàng trăm câu ca dao và mẩu chuyện 
tiếu lâm để phơi bày bộ mặt thật tham tàn và 
thối nát của hàng ngũ đảng viên và cán bộ 
CS.  Nhà nước CS không biết làm sao mà dập 
tắt được những cau ca dao và những mẩu 
chuyện tiếu lâm truyền miệng rất sắc bén nên 
đành phài thả nổi coi như là những xú-páp 
(valve) cho xì bớt hơi thở bất mãn của tuyệt 
đại đa số người dân.   

Có thể nói là chưa bao giờ loại văn 
chương truyền khẩu này lại sinh xôi, nảy nở 
hếtsức phong phú và đa dạng như thời đại 
Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa hiện tại.  Tất 
nhiên loại văn chương này cũng phải là do 
những người có đầu óc, có chữ nghĩa, có tâm 
hồn yêu đất nước và đồng bào làm ra; nhưng 
họ phải dấu tên để nói lên tâm tư, tình cảm 
của lớp người bị áp bức, bị buộc  

phải làm thân trâu ngựa để phục vụ cho 
lớp chủ nô lệ mới.  Những câu ca dao và mẩu 
quyện tiếu lâm đó nhiều không thể kể hết.  
Sau đây chỉ là một số câu điển hình: 

 
Ca Dao Hiện Ðại 
Từ khi có đất, có trời 
Không gì độc ác bằng loài Việt Minh  
Giầu nó ghét; nghèo nó khinh 
Tài giỏi, thông minh; nó không sử dụng 
[Việt  Minh tức VẸM, một tổ chức trá 

hình của CSVN, 1945] 

 Trước hết, cụm từ Xã Hội Chủ Nghĩa có 
ý nghĩa gì đối với dân chúng Việt Nam?  
XHCN là: 

Xếp Hàng Cả Năm - Xếp Hàng Cả Ngày - 
Xếp Hàng Cho Ngay - Xóa Hết Chữ Nghĩa - 
Xiết Họng Công Nhân - Xạo Hết Chỗ Nói - 
Xuống Hố Cả Nút. 

Nhân dân thì chẳng cần no 
Nhà nước lo sẵn, tiền Ðô ních đầy 
Nhân dân chẳng chóng thì chầy 
Làm đĩ nuôi Ðảng kiếp này công toi 
 
Ðối với người vượt biên: 
Ngày đi Ðảng gọi Việt Gian 
Ngày về Ðảng lại chuyển sang Việt Kiều 
Chưa đi, phản động trăm chiều 
Ði rồi, thành khúc ruột yêu ngàn trùng! 
 
Nhìn vào cái nôi của chủ nghĩa cộng sản 

là Nga Xô trước đây: 
Kìa xem gương của nước Nga 
Bẩy mươi năm lẻ có ra đếch gì? 
Ðảng mình - thứ đảng vất đi 
Chúng ta theo đảng, giống gì là ta??? 
 
Ai sinh ra thứ Cáo Hồ? 
Ðể cho cả nước như đồ vất đi 
Ðời sinh có nó làm chi? 
Ðể cho cả nước đều đi ăn mày! 
 
Và rồi hầu như mọi người đã nhận định:  
Từ ngày “Cách Mạng Mùa Thu” 
Thằng khôn làm ruộng, thằng ngu làm thầy 
Gian manh từ bấy đến nay 
Lừa dân, bán nước, Ðảng đầy túi tham 
 
Và mong mỏi: 
Dịch heo tiếp nối dịch gà 
Mong tới dịch Ðảng cho bà con vui 
Tránh chúng như tránh kẻ cùi 
Lòng dân đã quyết chôn vùi đảng đi  
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Một chuyện tiếu lâm: 
Tôn Ðức Thắng vốn hai mắt đã lòa, bị 

bịnh chết, xuống âm phủ gặp Tám Keo Hồ.  
Hồ hỏi: “Trên đó, chúng nó có đoàn kết như 
tôi dạy ‘Phải gìn giữ đoàn kết như gìn giữ 
con ngươi’ không?”   

Tôn Ðức Thắng đáp: “Ðoàn kết cái con 
mẹ gì?  Ngay cả tôi đây cũng phải mù cả hai 
con mắt, câm cái miệng, chúng mới cho ngồi 
chức Chủ Tịch bù nhìn đó!  Bác đã đào tạo 
chúng thành một tập đoàn ăn cướp ngày đó, 
bác đắc tội lắm đấy!” 

* 
Vài Câu Tục Ngữ và Danh Ngôn  

Ngoại Quốc  
Skill to do comes of doing (Ralph Waldo 

Emerson) ~ Tập dĩ tính thành - Tập rồi sẽ 
thành thói quen. 

Better be proficient in one art than a 
smarter in a hundred (Japanese Proverb) ~ 
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh  

Out of sight, out of mind (Homer) ~ Xa 
mặt, cách lòng. 

Brave actions never want a Trumpet 
(Thomas Fuller) ~ Những hành động can 
trường không bao giờ cần phô trương. 

The great end of life is not knowledge, but 
action (T.H. Huxley) ~ Cứu cánh vĩ đại của cuộc 
đời không phải là hiểu biết, mà là hành động.  

Actions speak louder than words 
(Proverb) ~ Hành động nói lớn hơn là lời nói. 

Heaven n’er helps the men who will not 
act (Sophocles) ~ Trời chả giúp những người 
không muốn hành động. 

A rolling stone can gather no moss 
(Publilius Syrus) ~ Ðá lăn chẳng bị rêu phong. 

Never give advice in a crowd (Arabian 
Proverb) ~ Ðừng bao giờ cho lời khuyên 
trong một đám đông. 

The worst men often give the best advice 
(Phillip James Bailey ~ Kẻ dở nhất thường có 
lời khuyên hay nhất. 

Don’t give your advice before you are 
called upon (Desiderius Eramus) ~ Ðừng cho 
lời khuyên trước khi bạn được yêu cầu. 

Age is like love; it cannot be hid (Thomas 
Dekker) ~ Tuổi tác thì giống như tình yêu; nó 
không thể dấu đi được. 

Every eel hopes to become a whale 
(German Proverb) ~ Con nhái muốn bằng 
con bò. 

The best answer to anger is silence (German 
Proverb) ~ Chồng giận thì vợ làm lành. 

If you would abolish avarice, you must 
abolish its mother, luxury (Cicero) ~ Muốn 
diệt lòng tham, phải diệt mẹ lòng tham, là 
tính xa hoa. 

The man who does not read good books 
has no advantage over the man who can’t 
read them (Mark Twain) ~ Người không đọc 
những sách hay thì không có gì tài giỏi hơn 
đối với người không thể đọc sách. 

* 
Tóm Kết 

Kho tàng văn chương truyền khẩu phản 
ánh trung thực cuộc sống tinh thần và vật chất 
của một xã hội là một di sản quý giá của dân 
tộc cần được bảo tồn để học hỏi và tiếp tục 
mở rộng nhằm ứng dụng trong cuộc sống 
hàng ngày những điều điều hay, lẽ phải rút từ 
những kinh nghiệm sống của những con 
người có đạo đức và tư tưởng.  

Trong ý nghĩa ấy, tưởng cũng nên nhắc tới 
câu ca dao: 

Ta về ta tắm ao ta 
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn 

 
Như là một lời nhắn nhủ chúng ta đừng nên 

để bị coi là mất gốc.  Chúng ta sẵn sàng hòa 
nhập với cuộc sống mới nhưng vẫn phải giữ bản 
gốc (identity) của chính chúng ta để không một 
nền văn hóa nào bị mai một, mất mát; đơn giản 
là vì sự khác biệt văn hóa (cultural diversity) là 
tác nhân của luật tiến hóa.  



 

TÖÔÛNG NHÔÙ 

NHAØ THÔ QUYØNH ANH 

 
oät tin ñau buoàn ñaõ ñeán vôùi Tam Caù 
Nguyeät San Coû Thôm trong muøa 
heø vöøa qua.   Nhaø Thô Quyønh Anh 

ñaõ töø traàn ngaøy 31 thaùng 7, 2012, höôûng 
thoï 81 tuoåi.  
 Töû bieät laø leõ thöôøng.  Chuùng ta chia 
buoàn vôùi tang quyeán nhưng khoâng phaûi söï 
töû bieät naøo cuõng laøm chuùng ta buoàn.  Traùi 
laïi söï ra ñi veà mieàn vónh vieãn cuûa Nhaø Thô 
Quyønh Anh ñaõ ñeå laïi moät noãi buoàn phieàn, 
moät söï suy tö saâu ñaäm trong toâi vôùi nhieàu 
caâu hoûi vöôùng vaát, cuõng nhö nhieàu vaên thi 
thaân höõu thaân thuoäc khaùc cuûa chò.    
 Nhaø thô Quyønh Anh teân thaät laø 
Phaïm Thò AÙnh Bích, sinh quaùn taïi 
Tænh Baéc Ninh, Mieàn Baéc Vieät Nam.    
 Chò ñaõ coäng taùc vôùi Cô Sôû Coû Thôm töø 
soá ñaàu tieân phaùt haønh muøa xuaân 1996, laø 
Phuï taù Chuû Nhieäm Tam Caù Nguyeät San 
Coû Thôm töø naêm 1996-2000.  Töø ñoù chò 
tieáp tuïc trong ban bieân taäp cho ñeán khi chò 
bò baïo beänh töø 2 naêm qua.  
 Chæ noåi tieáng vôùi nhöõng vaàn thô luïc baùt 
tröõ tình ñieâu luyeän vaø ñaày saàu thöông, tieác 
nuoái moái tình ñaàu vaø cuõng laø tình cuoái.   
 Baøi thô ñaàu tieân Nhaø Thô Quyønh 
Anh göûi ñaêng Coû Thôm: 

ÑÔÏI CHÔØ 
Ngöôøi ôi em vaãn ñôïi chôø 

Nhöng sao ngöôøi vaãn mòt môø xa xaêm 
Phöông trôøi maét leä ñaêm ñaêm 

Moûi moøn ñaát khaùch muø taêm boùng ngöôøi. 
QUYØNH ANH  
(Muøa heø 1996) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baøi thô cuoái cuøng Nhaø thô Quyønh Anh 
göûi ñaêng Coû Thôm soá muøa xuaân 2010 
tröôùc khi bò baïo beänh: 

HAÙI LOÄC ÑAÀU NAÊM 
Ñaàu naêm ñi haùi loäc non 

Caàu cho beán cuõ saét son ñôïi chôø 
Caàu cho ñeïp maüi giaác mô 

Cho xuaân töôi thaém yù thô daët daøo 
Caàu cho tình ñeïp chieâm bao 

Duø cho naêm thaùng aâm hao xa vôøi 
Maây ngaøn laõng ñaõng chôi vôi 

Traêm hoa heù nuï ñoùn môøi chuùa Xuaân 
Caùch xa vaïn daëm vaãn gaàn 

Höông Xuaân noàng aám, phuø vaân beành boàng 
Leânh ñeânh nhöõng vaït naéng hoàng 

Khoâng gian baùt ngaùt meânh moâng maây trôøi. 
QUYØNH ANH  (Muøa Xuaân 2010) 

 
 Chò ñaõ cho xuaát baûn hai taäp thô:   

1- Tình Trong Coõi Moäng naêm 1998 
2- Moät Thoaùng Chieâm Bao naêm 2007. 

M 

42                                                                                                                    COÛ THÔM 



 Coá Vaên Thi Só Haø Bænh Trung ñaõ vieát 
veà Nhaø Thô Quyønh Anh nhö sau: Quyønh 
Anh ñuùng laø moät nhaø thô nöõ thaønh thöïc vôùi 
loøng mình, ñeå thöïc hieän moät thi phaåm tình 
yeâu coù theå laøm ngöôøi ñoïc xuùc caûm... Chò laø 
gaïch noái cuûa theá heä nöõ só tieàn chieán vaø caùc 
nhaø thô nöõ tröõ tình ngaøy nay.   

TIEÃN CHÒ AÙNH BÍCH 
 

Ngaøy chò ñi trôøi möa raû rích 
Nhö khoùc thöông chò Bích cuûa em 

Giôø ñaây thoâi heát öu phieàn 
Caàu mong chò höôûng bình yeân nöôùc trôøi. 

 

HOÀNG THUÛY 
 

 Nhaø vaên Maïc 
Traàn vieát:  Theá 
giôùi thô Quyønh 
Anh coù ñaày ñuû 
noàng naøn, baêng 
giaù, thöøa heo may, 
vaø ngaäp traøn baõo 
toá.  Trong noãi laëng 
leõ coâ ñôn laïi chaát 
chöùa voâ vaøn bieán 
ñoäng phong ba... 
Neáu noùi thô laø 
nhöõng gioït nöôùc 
maét, laø nhöõng nuï 
cöôøi nheách meùp... thì ñaây, khoâng gian röïc 
saùng bôûi aùnh thieàu quang phaûn chieáu laáp 
laùnh töø nhöõng gioït nöôùc maét “Tình Trong 
Coõi moäng”. 
 Nhaø Thô Quyønh Anh khoâng laùi xe, neân 
toâi thöôøng ñeán ñoùn chò vaø cuøng ñi vôùi chò 
tôùi nhöõng buoåi sinh hoaït coäng ñoàng.   Ñoâi 
khi, toâi cuõng caàn coù chò để cùng ñi cho coù 
ñoâi, coù caëp, ñôõ leû loi.  Chò thöôøng lòch söï  
khen toâi töø ñaàu ñeán chaân laøm toâi vui hôùn 
hôû, nhöng bao giôø cuõng phaûi tröø hao ít nhaát 
laø 50%, khoâng daùm tự tin. Chò cuõng 
thöôøng kheùo leùo khen ngôïi nhö theá vôùi taát 
caû moïi ngöôøi chò gaëp.  Chò quen bieát raát 
nhieàu trong coäng ñoàng.   Khoâng bieát ai, cöù 
hoûi chò laø bieát tieåu söû cuûa hoï.    
 Nhaø thô Quyønh Anh laø ngöôøi chò raát 
thöông yeâu vaø lo laéng cho caùc em, caùc 
chaùu. Chò  raát haøo phoùng, roäng raõi uûng hoä 
caùc toå chöùc aùi höõu, töø thieän vaø caùc hieäp hoäi 
vaên hoïc trong coäng ñoàng.  Chò raát thöôøng uûng 

hoä nhöõng buoåi hoïp maët Coû Thôm haèng naêm 
hay nhöõng buoåi tieäc gaây quyõ trong coäng ñoàng 
baèng caùch mua veù caû baøn vaø môøi baø con, 
thaân höõu cuøng tham döï.  Coù laàn toâi nghe 
ngöôøi ta noùi chò ñoùng goùp $5000 cho moät toå 
chöùc.  Toâi giaû boä ganh tò:  “Chò cho ngöôøi ta 
nhieàu theá maø chò khoâng cho Coû Thôm gì caû”.   

Chò noùi: “Nhöng boà 
coù hoûi ñaâu maø toâi 
bieát Coû Thôm caàn 
uûng hoä. Theá Coû 
Thôm muoán bao 
nhieâu naøo?”  Toâi 
voäi vaøng xua tay:  
“Em noùi giôõn theá 
thoâi.  Chöù Coû Thôm 
ñaâu daùm ñoøi chò 
nhieàu ñeå laøm gì.  
Chò cöù cho Coû 
Thôm moãi naêm $50 
nhö moïi ngöôøi laø ñuû 

sôû huïi chi tieâu roài. Quyõ nhieàu tieàn laïi sinh 
nhieàu vieäc hôn vaø tieâu nhieàu hôn.”   
 Söï ra ñi cuûa Nhaø Thô Quyønh Anh laø 
moät maát maùt lôùn lao cho gia ñình, cho Baùo 
Coû Thôm vaø cho caû coäng ñoàng.  Moät moái 
buoàn thöông hôn laø suoát thôøi gian chò naèm 
döôõng beänh ôû ñaâu ñoù maø baø con thaân höõu 
khoâng ai ñöôïc bieát vaø khoâng ai ñöôïc pheùp 
vaøo thaêm.  Chæ moät söï coâ ñôn, ñau khoå 
cuõng ñuû gieát cheát con ngöôøi.  Thoâi thì chò 
ra ñi cuõng laø giaûi thoaùt, truùt gaùnh nôï traàn 
gian.  Chò laø con chieân raát ngoan ñaïo, 
khoâng bao giôø boû ñi leã Nhaø thôø vaøo Thöù 
Baûy hay Chuû Nhaät.  Caàu mong chò ñöôïc 
yeân taâm, thanh thaûn veà vôùi Chuùa. 
 Xin caûm taï söï coäng taùc nhieàu naêm cuûa 
Nhaø Thô Quyønh Anh.  Xin vónh bieät chò 
Anna Maria Phaïm Thò AÙnh Bích thöông 
meán cuûa Coû Thôm. Caàu chuùc chò ñöôïc 
bình an nôi coõi Thieân Ñaøng. 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG  
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Nhaø thô Quyønh Anh ngoài gheá ñaàu beân traùi taïi moät buoåi hoïp taïi Toøa soaïn  
Coû Thôm, hôn 10 naêm tröôùc. 
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