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COÛ THÔM MUØA XUAÂN 19 
uoåi 19 cuûa con ngöôøi laø tuoåi thanh nieân môùi lôùn, thieáu nöõ daäy thì, traøn ñaày lyù 
töôûng tröôùc ngöôõng cöûa cuoäc ñôøi.   Nhöng Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm ôû tuoåi 
19 thì coi nhö ñaõ tröôûng thaønh, chín muøi giaáy möïc vaên chöông, ngheä thuaät.  
Thaät khoâng ngôø Coû Thôm ñaõ hieân ngang vöôït qua 19 muøa xuaân huy hoaøng, töôi 

ñeïp.  Baùo coù theâm nhieàu ñoäc giaû, ñöôïc in nhieàu soá hôn.  Taùc giaû coäng taùc vaø ñoùng goùp 
baøi vôû phong phuù hôn.   Baùo Coû Thôm coù uy tín roäng lôùn trong vaø ngoaøi Hieäp Chuùng 
Quoác Hoa Kyø, ñöôïc meán chuoäng khaép boán phöông, ñeå vöõõng vaøng toàn taïi ñeán ngaøy nay. 

Nhöõng teân tuoåi sau ñaây ñaõ ñeán vôùi Coû Thôm töø nhöõng soá ñaàu tieân vaø vaãn gaén boù  
vôùi Coû Thôm töø muøa xuaân soá 1, naêm 1996 laø Hoïc Giaû Nguyeãn Ngoïc Bích, Bieân Khaûo 
Gia Traàn Bích San, Nöõ Só Tröông Anh Thuïy, Nhaø Vaên Hoàng Thuûy, Thi Hoïa Só Vuõ 
Hoái, Thi Vaên Só Hoà Tröôøng An, Hoïa Só Ñinh Cöôøng, quyù Thi Só Ngoâ Taèng Giao, 
Thanh Thanh Leâ Xuaân Nhuaän, YÙ Anh, Phan Khaâm, Nhaø Vaên Nguyeãn Thò Ngoïc 
Dung.  Quyù vò seõ tìm thaáy nhöõng baøi vaên, thô, bieân khaûo cuûa caùc taùc giaû treân ñaây 
trong soá baùo 66,  muøa xuaân 2014 naøy. 

Chuùng toâi may maén giöõ ñöôïc baùo Coû Thôm töø soá 1 vaø xem laïi thì thaáy trong soá 
baùo ñaàu tieân ñoù coù thô cuûa boán vò thi só ñaõ ra ngöôøi thieân coå laø Anh Ñoä Ñoã Caåm Kheâ, 
Haø Bænh Trung, Kim Y Phaïm Leâ Oanh, Nguyeãn Ñöùc Vinh vaø Quyønh Anh.  Neáu quyù 
vò ñoù coøn taïi theá, chaéc chaén tieáp tuïc coäng taùc vôùi Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm vaø 
vaãn coù teân trong ban bieân taäp.   

Ñeå kyû nieäm sinh nhaät thöù 19, Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm soá 66 coù bìa tröôùc laø 
hình aûnh nhöõng bìa baùo choïn loïc trong 65 soá ñaõ phaùt haønh trong 18 naêm sinh hoaït 
vaên hoïc ngheä thuaät thaønh coâng toát ñeïp ñaõ qua.  Biaø sau laø hình aûnh nhöõng taùc phaåm 
Cô Sôû Coû Thôm ñaõ xuaát baûn cho caùc taùc giaû hoäi vieân.   Gaàn ñaây Coû Thôm ít coù dòch 
vuï naøy, bôûi vì caùc taùc giaû ñeàu thoâng thaïo, töï lo laáy ñöôïc vieäc in aán. 

Cuõng xin thoâng baùo cuøng quyù vò, hai naêm gaàn ñaây, vì baøi vôû ñöôïc göûi tôùi toøa soaïn 
quaù nhieàu, Chuû Nhieäm kieâm Chuû Buùt khoâng ñoïc xueå, ñaõ phaûi môøi 3 ñoàng chuû buùt laø 
Traàn Bích San, Phaïm Vaên Tuaán, Ngoâ Taèng Giao lo vieäc ñoù.   Nhöng vì lyù do söùc 
khoûe vaø gia ñình, Bieân Khaûo Gia Phaïm Vaên Tuaán vaø Nhaø Thô Ngoâ Taèng Giao ñaõ 
dôøi nhieäm vuï naøy.  Coû Thôm chæ coøn Hoïc Giaû Traàn Bích San trong ñòa vò Chuû Buùt.   
Tuy nhieân theo lôøi yeâu caàu cuûa moät soá vaên thi höõu, xin quyù taùc giaû göûi saùng taùc veà 

T
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toøa soaïn Coû Thôm qua email <dsenser@yahoo>, roài töø ñoù, chuùng toâi seõ chuyeån tôùi 
caùc vò tình nguyeän giöõ vieäc nhuaän saéc.    
 Moät tin möøng ñaùng keå, hai naêm gaàn ñaây Bieân Khaûo Gia Nguyeãn Vaên Thaønh cao 
nieân vaø kyø cöïu nhaát cuûa ban bieân taäp Coû Thôm ñaõ xöû duïng ñöôïc computer, goõ chöõ 
tieáng Vieät, göûi hình aûnh vaø vieát bình luaän veà caùc baøi trong Coû Thôm raát saâu saéc.   
Anh Nguyeãn Vaên Thaønh vaø Phu Nhaân thöôøng xuyeân uûng hoä Coû Thôm raát roäng raõi vaø 
khoâng bao giôø vaéng maët trong caùc buoåi hoïp maët cuûa Coû Thôm.  Ngöôøi ta vaãn thöôøng 
thaáy caëp uyeân öông cöûu thaäp nieân giai laõo naøy aâu yeám treân saøn khieâu vuõ trong caùc 
buoåi sinh hoaït cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät.  
 Moät tin vui nöõa laø hoäi vieân thaâm nieân cuûa Coû Thôm, Nhaø Vaên Hoàng Thuûy cuõng 
ñaõ töï goõ computer laàn ñaàu vôùi truyeän ngaén “Yeâu” trang 178 vaø göûi qua email đến Toà 
Soạn Cỏ Thơm.  Chuùng toâi möøng quaù, ñoïc ngay laäp töùc.    Möøng vì coù saùng taùc cuûa 
Hoàng Thuûy trong soá baùo ñaëc bieät vaø möøng vì ngöôøi baïn vaên cuoái cuøng ñaõ vieát ñöôïc 
truyeän baèng computer.   
  Nhaân dòp kyû nieäm 19 naêm sinh hoaït vôùi Coû Thôm, môøi quyù vò xem baøi vieát cuûa 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung , taâm söï  “Toâi Laøm Baùo Vaên Hoïc” trang 187, quyù vò seõ hieåu 
ñöôïc vieäc laøm baùo cuûa chuùng toâi laø moät ñam meâ höõu ích, laønh maïnh vaø thuù vò, khoâng 
ñeán noãi vaát vaû laém. 

Truyeàn thoáng töø ngaøy sinh ra ñôøi, moãi naêm Tam Caù Nguyeät San ñöôïc toå chöùc 
sinh nhaät vaøo muøa Hoa Anh Ñaøo Hoa Thònh Ñoán, taïi nhaø haøng vaøo buoåi toái.   Naêm 
nay, laàn ñaàu tieân sinh nhaät Coû Thôm ñöôïc toå chöùc taïi nhaø haøng vaøo buoåi tröa ngaøy 30 
thaùng 3 naêm 2014 vaø giôùi thieäu Nhaïc Só Traàn Chí Phuùc ñeán töø California. Vì xa xoâi 
caùch trôû hai mieàn Ñoâng Taây chuùng toâi khoâng ñöôïc nghe veà ngöôøi Nhaïc Só naøy cho 
ñeán khi Phoù Chuû Nhieäm ngoaïi vuï Phan Anh Duõng giôùi thieäu Traàn Chí Phuùc treân 
Website Coû Thôm.   Chuùng toâi ñöôïc ñoïc cuoán “Moät Thoaùng 26 Naêm” taïp ghi laøm 
baùo vaø nghe CD nhaïc cuûa anh.  Chuùng toâi ngaïc nhieân taøi naêng vieát vaên haáp daãn, dí 
doûm, saùng taùc nhaïc truyeàn caûm, bay böôùm cuûa Traàn Chí Phuùc.  OÂng xöùng ñaùng ñöôïc 
giôùi thieäu vaø ra maét vôùi giôùi vaên hoïc vuøng Thuû Ñoâ Hoa Kyø.  Chuùng toâi seõ coù baøi 
töôøng thuaät vôùi hình aûnh trong soá baùo sau. 

Xin caûm taï söï uûng hoä cuûa quyù ñoäc giaû, quyù vò thaân chuû cho quaûng caùo, quyù vò taùc 
giaû ñaõ coäng taùc vôùi Coû Thôm vaø giuùp Coû Thôm thaêng tieán trong 19 naêm qua.  

Chuùc quyù vò moät muøa Xuaân töôi vui haïnh phuùc.   

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 



SỐ 66                                                                                                                                            9 

 

NGỰA TRONG KHOA HỌC  
và ĐỜI SỐNG 

Nguy ễn Quý Ðại 
 

rong thập nhị chi, con giáp thứ 7 là 
con ngựa hay Ngọ chữ Hán Việt  là 

Mã 馬. Tên khoa học: Equus caballus. 

Nếu ghép vào can chi thì có các năm: Giáp 
Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ và 
Nhâm Ngọ. Ngọ thuộc cực dương vì 12 giờ 
trưa là giờ Ngọ, tháng 6 là tháng Ngọ cây 
cối phát  triển nhanh… Loài 
ngựa gắn bó với con người từ 
thời Thượng Cổ, con người 
bắt đầu thuần dưỡng ngựa 
vào khoảng 4000-4500 TCN. 
Khởi đầu ngựa hoang được 
thuần hóa ở miền nam nước 
Nga, nam Sibirien, các miền 
đông tây Á Châu và từ đó 
ngựa phổ biến trên khắp lục 
địa Á - Âu. Người ta thường 
nuôi ngựa làm phương tiện đi 
xa buôn bán với các bộ lạc 
khác nhanh chóng, thuận lợi 
hơn hoặc đi săn bắn xa và sau 
đó bắt đầu dùng ngựa tiến 
hành chiến tranh để cướp đất 
đai trong quy mô lớn. 

    (Bức họa của Holmes Sullivan William 
năm 1877 vẽ nữ Bá tước Godiva (Godgifu) 
cưỡi ngựa đi quanh thành phố Coventry, 
Anh Quốc năm 1040 để yêu cầu chồng là 
Bá tước Leofric giảm thuế cho dân) 

Ngựa trong danh từ khoa học: 
Giới (regnum):   Animalia  
Ngành (phylum):  Chordata 
Lớp (class):  Mammalia 
Bộ (ordo):        Perissodactyla 
Họ (familia):  Equidae 
Chi (genus):  Equus   
Loài (species):  E. caballus  

Chủng tộc ngựa có bốn nhóm: 
thoroughbred/Vollblut (giống ngựa nầy ở Á 
Rãp và Anh Quốc); warmblood/Warmblut; 

draft horse/ 
Kaltblut; ponies 
/Ponys. Mỗi nhóm, 
chi có đời sống tập 
tính khác nhau như: 
Ngựa vằn núi 
Bergzebras (Epuus 
Zebra), ngựa 
Quagga (Epuus 
quagga), ngựa 
Onager (Epuus 
hemionus) thuộc 
loại nửa ngựa nửa 
lừa) ngựa 
Przewalskipferd 
(Epuus Przewalskii) 
ngựa Steppentarpan 

(Epuus przewalskii igmelini) ngựa 
Waldtarpan (Epuus Przewalskì silvaticus) 
ngựa Westpferd (Epuus przewalskii 
robustus); ngựa ở Phi Châu Wildesel 
(Epuus asinus africanus); ngựa ở bắc Phi 
Châu Wildesel (Epuus asinus 

T 
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atlanticus)….Tùy thuộc vào giống môi 
trường, thức ăn, nước uống v.v, ngựa có 
tuổi thọ khoảng 25 đến 30 năm. Ngựa cái 
mang thai kéo dài khoảng 335-340 ngày. 
Ngựa  con vừa lọt lòng mẹ có thể đứng và 
đi ngay. Ngựa bốn tuổi được coi là ngựa 
trưởng thành, mặc dù chúng tiếp tục phát 
triển bình thường cho đến 
sáu tuổi, thời gian hoàn 
thành sự phát triển của 
ngựa cũng phụ thuộc vào 
kích cỡ của ngựa, giống, 
giới tính.Có loại ngựa dài 
2.80m cao 1,5m…..Ngựa 
ăn cỏ, dạ dày ngựa chỉ có 
một túi và không thuộc bộ 
nhai lại như trâu bò, răng 
ngựa tốt, ăn và nghiền nhỏ 
thức ăn, ngựa đực có 40 
cái răng, ngựa cái chỉ có 
36 cái.  Uống nước mỗi 
ngày từ 30-60 lít nước. Tai 
ngựa rất thính, nhãn quan 
của ngựa rộng nhưng chỉ 
thấy rỏ về phía trước hơn, 
khuyết điểm không nhìn rõ 
hai bên, nên hay hoảng sợ khi nhìn thấy các 
di động hai bên, bởi vậy người ta dùng hai 
miếng da che hai bên mắt để ngựa kéo xe 
chỉ nhìn thấy phía trước. Ngựa có nhiều 
màu như lông màu trắng gọi là ngựa bạch, 
đen tuyền gọi là ngựa ô, đen pha đỏ tươi là 
ngựa vang, đen pha đỏ đậm là ngựa hồng, 
tím đỏ pha đen là ngựa tía, trắng sọc đen là 
ngựa vằn... Về cách đi đứng của ngựa có 
nhiều động từ để diễn tả như: đi, bước, rảo, 
chạy, nhảy, kiệu, phóng, vút, phi (bay), tế, 
sải, lao, vọt, phốc, phi nước đại, phi nước 
kiệu, phi rạp mình, ngựa lồng: ngựa chạy 
trung bình mỗi giờ từ 40-50 km, nhưng có 

thể chạy nhanh đến 90 km/ giờ. Người ta 
lấy sức ngựa (mã lực) làm tiêu chuẩn tính 
sức mạnh của động cơ Kilowatt (1 PS=75 
mkp/S; hay 1 PS= 0,735498 KW). 
Chân ngựa cũng có nhiều ngón, nhưng chỉ 
có một ngón giữa phát triển to ra, trên đầu 
ngón có một cái móng bằng chất sừng bao 

bọc ở mặt ngoài của 
móng ngựa, chất sừng rất 
dày cứng, nó gắn chặt với 
xương ngón chân, nhưng 
phần phía trong của móng 
là chất sừng mềm có tính 
đàn hồi co giãn được, nó 
có tác dụng làm giảm 
xung lực từ mặt đất khi 
ngựa bước đi. Vì móng 
ngựa là chất sừng cứng, 
khi ngựa đi lại trên đất, đá 
lâu ngày, lớp sừng bảo vệ 
bên ngoài sẽ bị mòn đến 
lớp sừng mềm bên trong. 
Ngựa  bị đau chân không 
thể chạy nhảy kéo xe 
được  Vì thế người ta 
đóng móng cho ngựa để 

bảo vệ cho móng không bị mòn. Có thợ 
chuyên môn rèn sắt đo ni lấy một cái vành 
bằng sắt có đục lỗ sẵn đóng móng cho 
ngựa, đã được sáng chế từ thời La Mã cổ 
đại.  
Ngựa trong chiến tranh được gọi là Ngựa 
chiến hay chiến mã. 
Hình ảnh ngựa còn là chủ đề cho các môn 
nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, thơ văn... 
Đối với văn hóa phương Tây, ngựa gắn liền 
với nhiều biểu tượng thần thoại. Quan hệ 
giữa chủ nhân và ngựa không khác gì đôi 
bạn thân, cùng nhau vào sinh ra tử, xông pha 
trận mạc. Bên cạnh chiến binh, ngựa được 
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coi là chiến mã, tượng trưng cho sự dũng 
mãnh, thần tốc và lòng kiêu hãnh, các binh 
chủng kỵ binh, kỵ mã, kỵ xạ, thám mã trong 
chiến đấu, săn bắn… Người Ai Cập và 
Trung Hoa cổ đại sử dụng xe ngựa kéo, sáng 
chế ra yên cương và bàn đạp giúp tăng hiệu 
quả chiến đấu của chiến mã và giúp cho 
người cưỡi giữ thăng bằng, ổn định và 
không bị ngã ngựa. Các hiệp sĩ trên lưng 
ngựa mặc áo giáp với một thanh kiếm hoặc 
giáo thương, đại đao hoặc các vũ khí đánh 
xa khác… có sức chống lại mạnh mẽ và gây 
nguy hiểm cho hầu hết các loại lính bộ binh.   
Việc sử dụng chiến thuật ổn định từ ngựa 
chiến được đóng yên cương và bàn đạp 
chân đã cho phép người 
Mông Cổ có thể tấn 
công và bắn tên hiệu 
quả từ trên lưng ngựa 
(nhất là các kỵ xạ), 
đồng thời đem đến cho 
họ sự linh động để 
chinh phục phần lớn 
các vùng đất đã biết 
đến trên thế giới. Thành 
Cát Tư Hãn/Genghis 
Khan phiên âm Hán: 

成吉思汗 (trị vì 1206-

1227) là người sáng lập ra Đế quốc Mông 
Cổ. Vó ngựa quân Mông Cổ tung hoành 
khắp nơi, nhờ giống ngựa Mông Cổ với vóc 
dáng có phần nhỏ hơn, chân ngắn hơn, bờm 
và đuôi rậm hơn, song chúng ít đòi hỏi 
chăm sóc, sức chịu đựng tốt, đặc biệt thích 
nghi tốt với khí hậu cận nhiệt đới. Quân  
Mông Cổ đã bành trướng xuống phía Nam, 
ngựa Mông Cổ có thể nói là phương tiện 
duy nhất để di chuyển đại quân từ Á sang 
Âu. Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ 

không mọc được, đến đâu thì bình địa đến 
đó, máu chảy đầu rơi, xơ xác. Nhưng đến 
Việt Nam bị Hưng Đạo Vương đánh thua 
chạy dài về  nước. 
Theo truyền thuyết Đời Hùng Vương thứ 
Sáu nổi tiếng và đặc sắc nhất về ngựa là 
hình ảnh ngựa thần của Thánh Gióng, cậu 
bé  làng Phù  Đổng đã vươn vai thành 
người lớn cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt ra trận 
dẹp tan giặc Ân. Hình ảnh Thánh Gióng 
cưỡi ngựa thần bay lên trời tượng trưng cho 
sự tự do, bất khuất, lòng dũng cảm, ý chí 
kiên cường. Tại ngã sáu ở Sài Gòn còn 
tượng tưởng nhớ Phù Đổng Thiên Vương.  

Ngựa thành Troia Hy 
Lạp Cổ đại: Người Hy 
Lạp sử dụng ngựa trong 
chiến trận. Lịch sử Hy 
Lạp cách đây hơn 3200 
năm có chuyện ngựa gỗ 
thành Troia. Khi quân 
Hy Lạp đến bao vây 
thành Troie 
(Trojanische Krieg), 
dân thành này chống cự 
mãnh liệt, quân Hy Lạp 
không thể nào vô thành 
được. Theo mưu mẹo 

của Odysseus/ Odyssey chế ra một con 
ngựa gỗ rất cao lớn, bên trong rỗng ruột để 
quân lính chui vào nấp, sau đó giả vờ bỏ 
con ngựa lại chiến trường rồi ra lệnh tất cả 
thuyền bè rút ra khơi. Dân thành Troia thấy 
quân Hy Lạp rút lui, vui mừng kéo nhau ra 
khỏi thành hì hục đưa con ngựa gỗ vào bên 
trong thành như là một chiến lợi phẩm quý 
giá thu được từ Hy Lạp. Nửa đêm hôm ấy, 
quân mai phục từ bụng con ngựa chui ra 
chém giết lung tung, mở cửa thành cho 
quân Hy Lạp tràn vào. Thành Troia thất 



12                                                                                                                                         CỎ THƠM   

thủ, vua Priam bị giết, câu chuyện ngựa gỗ 
phá thành được chép lại như một thiên anh 
hùng ca trong các tiểu thuyết của nhà thi 
hào Homer. 
Ngựa trong đời sống bình dân 
Ngựa là gia súc đóng góp to lớn trong việc 
mưu sinh và sự phát triển của con người. 
ngựa đối với người phương Đông còn là 
biểu tượng của lòng trung thành, sự kiên trì, 
nhẫn nại và cần mẫn. Trong thời bình ngựa 
giúp chúng ta cày 
bừa, chuyên chở 
hàng hóa, kéo xe, 
chở người di chuyển 
trên đường xa, những 
nơi hiểm trở. Ngoài 
ra ngựa là phương 
tiện di chuyển nhanh 
nhất thời xưa trong 
vấn đề liên lạc  thư 
tín, công văn …và tạo 
những niềm vui cho 
công chúng như đua 
ngựa, đi săn, cưỡi ngựa thi bắn tên, làm xiếc 
thú. Ngựa còn cho ta thịt để ăn và cúng tế, 
xương nấu cao ngựa làm thuốc, giúp các nhà 
y học chế ra các loại huyết thanh trị bệnh, 
huyết thanh chống nọc rắn. Viện Pasteur 
Nha Trang thành lập từ năm 1895, đến năm 
1896 bác sĩ Yersin đã lên vùng Suối Dầu, 
thành lập một trang trại chăn nuôi ngựa lấy 
huyết thanh bào chế vacxin phòng chống 
bệnh dịch hạch. Và cũng từ trại ngựa này, 
Yersin đã sáng chế ra những loại huyết 
thanh cổ điển khác như kháng huyết thanh 
bạch hầu, uốn ván. Cho đến nay, với hơn 
100 năm tồn tại và phát triển, trại chăn nuôi 
vùng Suối Dầu đã trở thành một trung tâm 
sản xuất vacxin lớn trong khu vực, với số 
lượng thú nuôi phục vụ nghiên cứu khoa học 

đứng đầu trong cả nước gồm ngựa, thỏ, 
chuột lang, chuột bạch. 
Tiếp bước theo công trình của bác sĩ 
Yersin, tập thể các cán bộ ở trại chăn nuôi 
Suối Dầu đã bào chế ra những kháng huyết 
thanh mới từ ngựa như kháng huyết thanh 
trị rạ, trị nọc độc rắn cắn, mới đây nhất là 
nghiên cứu phát triển loại kháng huyết 
thanh chữa ngộ độc cá nóc cho ngư dân, 
theo tinh thần mà ngày xưa bác sĩ Yersin đã 

đề xướng: nghiên 
cứu và phục vụ đời 
sống. 

Nhiều giống 
ngựa đã tuyệt chủng, 
nhưng nhiều giống 
ngựa khác được lai 
giống to lớn có lông 
mai và đuôi dài rất 
đẹp, hàng năm lễ hội 
Beer Tháng Mười ở 
Munich nhiều ngựa 
to lớn kéo xe rất đẹp. 

 Ngựa trong văn chương 
Thời xa xưa đời sống hàng ngày chỉ sử dụng 
phương tiện di chuyển, kiệu, cán, xe kéo và 
ngựa. Ảnh hưởng đời sống nên truyện Kiều 
của thi hào Nguyễn Du nhắc đến ngựa rất 
nhiều lần, hơn 24 câu nói đến ngựa. (1)  
Trong đoạn thơ tả cảnh chị em Thuý Kiều, 
Thuý Vân đi lễ hội Thanh minh: 
Dập diều tài tử giai nhân, 
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. 

Tác phẩm thứ hai có nhắc đến ngựa là 
Chinh Phụ Ngâm. vài đoạn thơ liên quan đến 
ngựa. Nói về nam nhi trong thời chinh chiến: 
Chí làm trai đặm nghìn da ngựa 
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao 
Giả nhà đeo bức chiến bào  
Thét roi cầu vị ào ào gió thu. 
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Rồi nàng phải tiễn chàng ra trận, cảnh 
chia ly thật buồn :  
Ngoài đầu cầu nước trong như lọc 
Đường bên cầu cỏ mọc còn non 
Đưa chàng lòng vợi vợi buồn 
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. 

Ngựa liên quan trực tiếp đến người 
chinh phu ở nơi xa xăm, chịu dãi dầu sương 
gió, cùng những hiểm nguy của chiến trận, 
bên mình ngựa: 
Hơi gió lạnh người rầu mặt dạn 
Giòng nước sâu ngựa nản chân bon. 
Ôm yên, gối trống đã chồn 
Nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh 
Hoặc: 
Xông pha gió bãi trăng ngàn 
Tên reo đầu ngựa giáo lan mặt thành. 
Hay là:  
Chàng ruổi ngựa dậm trường mây phủ 
Thiếp dạo hài lối cũ rêu xanh. 
Tác phẩm Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn 
Đình Chiểu cũng có câu nói về ngựa: 
Vân Tiên đầu đội kim khôi 
Tay cầm siêu bạc, mình ngồi ngựa ô. 
Tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn 
Như Hầu cũng có nhắc xa mã: 
Mùi phú quí nhữ làng xa mã 
Bã vinh hoa lừa gã công khanh.  

Ngựa vốn là loài vật gắn bó với con 
người. Nó nằm trong Lục Súc Tranh 
Công,  6 loại gia súc nuôi trong nhà 
như: ngựa, trâu, bò, dê, chó và heo. 
Người Á Đông đã thuần hóa thành công 
6 loại gia súc này trước tiên. Bởi vậy có 
truyện Lục Súc Tranh Công, ngựa cũng 
tự khen mình, vừa kể công đánh Nam 
dẹp Bắc, giúp không biết bao nhiêu 
tướng tài, phò trợ xã tắc suốt trong lịch 
sử:  
Ngựa nghe nói tím gan, tím phổi 

Liền chạy ra hầm hí vang tai 
Ớ này này tao bảo chúng bây 
Đố mặt ai dài bằng mặt ngựa... 
Tao đã từng đi quán về quê 
Đã ghe trận, đánh Nam, dẹp Bắc... 
Ngày ngày chầu chực sân rồng 
Bữa bữa dựa kề loan giá. 
Ông Cao Tổ năm năm thượng mã  
Mới dựng nên cơ nghiệp Lưu gia. 
Ông Quan Công sáu ải vượt qua 
Vì cậy có Thanh Long, Xích Thố... 
Các chú được ăn no nằm ngủ 
Bởi vì ta cầm cán giữ gìn... 
Các chú những nằm trong xó bếp 
Tài các người ở chốn quê mùa 
Đừng đừng buông lời nói khật khù 
Bớt bớt thói chê bai giớn giác …  
Trong tục ngữ ca dao 
Được đầu voi đòi đầu ngựa: nói về người 
có lòng tham không đáy 
Ngựa chạy có bầy chim bay có bạn: nói lên 
tinh thần đoàn kết. 
Ngựa Hồ gió bấc hay chim Việt ngựa Hồ: 
Ngựa xứ Hồ mỗi khi gió bấc thì hí, chim 
nước Việt chọn cành phiá nam mà đậu. 
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ: Nói về 
tình đoàn kết  
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Mã đáo thành công: Câu chúc may mắn, 
thành công  
Ngựa non háu đá: Chỉ những người trẻ tuổi 
thường có tính cách hung hăng, thiếu chín chắn  
Cưỡi ngựa xem hoa, chỉ  thời gian ngắn đi 
qua chưa nhìn hết mọi vấn đề 
Ngựa chứng là ngựa hay: nói những người 
có tài thường có những tật xấu  
Ngựa quen đường cũ: Chứng nào tật ấy  
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã: Chỉ việc những 
người giống nhau thường tập hợp lại với 
nhay, tìm đến nhau  
Đầu trâu mặt ngựa: Câu này dùng để chỉ 
những kẻ vô loại, kẻ đại bất lương.  
Thẳng như ruột ngựa: Nói về việc không 
úp mở, thẳng thắn vào đề luôn  
Da ngựa bọc thây: Câu này thời xưa dùng 
để nói về một người lính đã ngã xuống trên 
chiến trường  
Đơn thương, độc mã 
(một ngựa với một cây 
thương): Chỉ người một 
mình chống lại khó 
khăn, không có sự trợ 
giúp của ai, giống câu 
một mình một ngựa  
Một lời nói ra bốn 
ngựa khó tìm (Nhất 
ngôn ký xuất tứ mã nan 
truy): Câu này có nghĩa 
là một lời nói vô ý khi ra khỏi miệng rất 
khó có thể lấy lại được.  
Tế ông mất ngựa: Chỉ trong cái rủi có cái may.  
Có mặt nào dài hơn ngựa, trước pháp đình, 
tội nhân đứng trước vành móng ngựa. … 
Rồng chầu ngoài Huế, Ngựa tế Đồng Nai 
Trong truyện thần thoại Tây Phương con 
ngựa cổ nhất là con độc giác là con bạch mã 
đuôi dài tha thướt như tóc một thiếu nữ, giữa 
trán mọc một cái sừng (Einhorn) và xoắn 

như mũi khoan phát ra ánh sáng, thêm con 
ngựa có cánh bay, các loại truyện thần thọai 
đã dựng thành phim hoạt hình. Những lăng 
mộ ở Ai Cập trên những bức phù điêu đều 
có chạm trổ hình những con ngựa, Tại Viện 
bảo tàng ở Cairo chưng bày những chiếc xe 
ngựa của các đời Vua được khai quật hơn 
3000 năm. Trước sân các Đình Miếu ở Việt 
Nam cũng như Trung Hoa thường có tượng 
đá bằng ngựa…Về Âm nhạc có các nhạc 
phẩm được nhiều người thích là: Vết thù 
trên lưng ngựa hoang, Lý Ngựa Ô…  

Ở Trung Hoa, có dòng họ Mã lấy theo 
tên ngựa, trong đó có nhiều người nổi danh 
như Mã Viện, Mã Đằng, Mã Siêu, Mã Anh 
Cửu, Mã Gián Sinh, Mã Bé… Ngoài ra 
thêm nhiều chuyện như „trảm mã trà„ cho 
ngựa ăn trà chém đầu mổ bụng lấy trà sao 
chế để uống, hay chuyện cho ngựa bạch lên 

núi cao tìm cỏ Phương 
Chi mọc trên đá cho 
ngựa ăn lúc mặt trời 
vừa mọc, ăn xong cũng 
chém đầu mổ bụng lấy 
bao tử mang về chế 
thuốc phơi khô trị 
bệnh, bà Từ Hy Thái 
Hậu khoản đãi khách 
quý dùng loại thuốc đó 
nấu với Long Tu.  

 
 Dược thảo mang tên ngựa 
Trong các dược liệu cổ truyền, hai khái 
niệm ngựa và mã thường được sử dụng để 
chỉ tên nhiều vị thuốc có giá trị, thậm chí là 
tên của nhiều họ cây thuốc. Xin giới thiệu 
một số thảo dược chính có liên quan đến 
hai khái niệm này. 
Mã tiên thảo hay còn gọi là cỏ roi ngựa 
(Verbena officinalis L.), họ cỏ roi ngựa 
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(Verbenaceae), trông hình dáng giống như 
cái roi ngựa. Vị thuốc là bộ phận trên mặt 
đất, thu hái lúc cây sắp ra hoa, phơi khô hoặc 
sấy khô, với liều 6 - 12g dùng trị các bệnh 
sốt rét, lỵ, ngứa lở hạ bộ, sưng đau tuyến vú, 
mụn nhọt, bế kinh, khí hư bạch đới. 
Mã kế còn gọi là đại kế (Circus japonicus 
(DC.) Maxim), họ Cúc (Asteraceae), dùng 
toàn cây. Vị thuốc có vị ngọt, đắng, tính 
mát. Trị thổ huyết, máu cam, trĩ ra máu, 
tiểu tiện ra máu, băng huyết, chấn thương 
chảy máu. Khi dùng để cầm máu thường 
được sao đen. Trị băng huyết và kinh 
nguyệt quá nhiều Mã xỉ hiện còn gọi là rau 
sam (Portulaca oleracea L.), họ Rau sam 
(Portulacaceae), mọc hoang hoặc được 
trồng để làm thuốc hoặc làm rau ăn. Có thể 
dùng tươi hoặc khô để trị lỵ 
trực khuẩn, giun kim, dưới 
dạng nước sắc 15 - 20g ngày. 
Dùng ngoài, trị ngứa lở, nước 
ăn chân, lấy cây tươi rửa sạch, 
giã nát, chấm vào chỗ bị bệnh, 
ngày 1 - 2 lần sau khi đã rửa 
sạch chỗ bị bệnh và lau khô 
Mã đề còn gọi là Xa tiền thảo 
(Plantago major L.), họ Mã đề 
(Plantaginaceae). Hai chữ mã đề 
là ám chỉ “móng chân của con ngựa”. Mã đề 
cho nhiều vị thuốc hay, toàn cây có tác dụng 
lợi tiểu, lợi mật, chống viêm loét, trừ đờm, 
chống ho, chống lỵ...Dùng trị bí tiểu, tiểu 
vàng, đỏ, tiểu ra máu, sỏi đường tiết niệu, 
viêm gan, mật...Từ mã đề có thể thu được các 
vị thuốc: bông mã đề, cụm hoa, hạt mã đề (xa 
tiền tử) có cùng tác dụng: lợi tiểu, lợi mật... 
Mặt khác, xa tiền tử còn chứa nhiều chất 
nhầy, có khả năng bao phủ các vết loét, 
nhất là ở dạ dày, tá tràng. Do vậy, vị thuốc 

này cũng như tịch chiết lá tươi của nó được 
dùng để trị viêm loét dạ dày, tá tràng rất tốt 
Mã đề nước còn gọi là Trạch tả (Plantago 
plantago- aquatica L. tên đồng danh Alisma 
orientalis Sam. Juzep.), họ Trạch tả 
(Alismataceae). Gọi là mã đề nước vì lá của 
cây trạch tả trông rất giống với lá của cây 
mã đề, song cây này lại mọc ở dưới ruộng 
nước. Y học cổ truyền dùng thân rễ của 
Trạch tả hàng năm thu hái vào khoảng 
tháng 4 - 5 để làm thuốc chữa bệnh phù 
thũng, viêm thận, viêm bể thận, tiểu tiện 
khó khăn, đái ra máu. 

Cá ngựa hay hải mã là tên gọi chung của 
một chi động vật sống ở đại dương tại các 
vùng biển nhiệt đới. Cá ngựa có chiều dài 15 
cm có loài dài đến 30 cm. Cá ngựa là cá biển 

thuộc chi Hippocampus và họ Syngnathidae 
vùng nước nhiệt đới và ôn đới ở khắp nơi 
trên thế giới. Đông y thường dùng hải mã 
khô trong những than thuốc nấu uống hay để 
ngâm rượu uống bổ dương. Khoa học chưa 
có tài liệu nào cho biết thành phần hóa học 
tác dụng dược lý?..  Cá ngựa và cá chìa vôi là 
2 chi cá đặc biệt ở chỗ con đực "mang thai" 
và sinh con. Thời gian mang thai từ 2-3 tuần. 
Nó có vây ngực ở phía trên gần mang và vây 
lưng nằm phía dưới cơ thể. Một số loài cá 
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ngựa có một phần thân thể trong suốt nên rất 
khó nhìn thấy. 

Năm Quý Tỵ đã qua nhiều biến đổi, hy 
vọng năm Giáp Ngọ đến “mã đáo thành 
công“ sẽ đem lại Tự Do, Dân Chủ cho Việt 
Nam. Không còn bọn „đầu trâu mặt ngựa“ 
đàn áp đánh đập người dân biểu tình chống 
Trung cộng xâm chiếm biển đảo tịch thu 
ghe tàu, đánh đập ngư dân Việt Nam. Kính 
chúc thân hữu và quý độc giả năm mới bình 
an, thân tâm an lạc, may mắn và hạnh phúc. 
Nguyễn Quý Đại 
 
Tài liệu tham khảo 
Tiere und Lebensräume (Das grosse Volks- 
Lexikom) Bertelsmann. 
Das neue Universal Lexikon  
Thơ văn hình trên Internet và trang Wikipedia 
 
Đọc thêm ngựa trong truyện Kiều 
1/ Kim Trọng  xuất hiện và gặp mặt Kiều 
lần đầu, chàng cưỡi ngựa:  
Tuyết in sắc ngựa câu dòn,  
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.  
Nẻo xa mới tỏ mặt người, 
Khách đà xuống ngựa, tới nơi tư tình. 

Khi hai chị em Kiều sắp chia tay Kim 
Trọng, ngựa lại được nhắc đến: 
Bóng tà như giục cơn buồn, 
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo. 
Mã Giám Sinh, vội vàng ra đi bằng ngựa: 
Đoạn trường thay lúc phân kỳ 
Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh.  
Nàng càng thổn thức gan vàng, 
Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào! 
 

Thúc Sinh, lúc chia tay cùng Kiều vào 
một mùa thu để về nhà thăm vợ nhà  „Hoạn 
Thư“ cũng đã ra đi bằng ngựa:  
Người lên ngựa, kẻ chia bào, 

Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san. 
Khi Thúc Sinh ra đi, có một nhóm ác 

nhân “đầu trâu mặt ngựa” đến đốt nhà nơi 
Kiều đang cư ngụ. Trong lúc bất tỉnh vì thuốc 
mê, Kiều đã bị bắt cóc đem đi bằng ngựa:  
Thuốc mê đâu đã tưới vào, 
Mơ màng như giấc chiêm-bao biết gì! 
Vực ngay lên ngựa tức thì, 
Phòng đào, viện sách, bốn bề lửa dong. 

Từ Hải người đã giúp Kiều trả oán, báo 
ân, và đưa Kiều lên chỗ cao sang nhất của 
cuộc đời Kiều, cũng dùng ngựa. Đó là lẽ dĩ 
nhiên vì Từ Hải là một võ tướng: 
Trông trời, trời bể mênh mang, 
Thanh gươm, yên ngựa, lên đàng thẳng dong. 

Khi cho quân lính rước Kiều về phủ 
đường một cách rất long trọng, Từ Hải đã tự 
mình cỡi ngựa ra ngoài để nghênh đón Kiều: 
Kéo cờ lũy, phát súng thành, 
Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài. 
 

Và gần đến cuối của câu chuyện gian 
truân đời Kiều, người em trai của Kiều và 
người tình đầu tiên đã được làm quan Cả 
hai đã dùng xe ngựa: 
Sắm sanh xe ngựa vội vàng, 
Hai nhà cùng thuận một đường phó quan. 
 

Thành ngữ “đầu trâu mặt ngựa” để chỉ 
những người không lương thiện bắt nguồn 
từ Kiều: 
Người nách thước kẻ tay dao 
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. 
 

Thành ngữ “làm thân trâu ngựa” để đáp 
đền ơn sâu cũng ở trong Kiều mà ra: 
Tái sinh chưa dứt hương thề 
Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. 

NGUYỄN QUÝ ÐẠI 
(Germany) 
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TÖÔÛNG NHÔÙ  
Thi Nhaïc Só Vuõ Thaùi Hoøa 

 

ĐÊM XUÂN CHO NGƯỜI YÊU 

 

Em có nghe không - đêm xuân này 
Gót giầy anh gọi tên em trên từng 

phiến đá 
Rong ruổi nỗi buồn 
- Xin em môi cười 

Như bông hồng anh gặp sáng nay 
- Xin em những sợi tóc rối 
Cuốn lấy cổ anh để đời đời  

em hát những tình khúc anh viết  
cho em 

 
Bờ môi trống vắng 

Nụ hôn dấu yêu 
Vòng tay bơ vơ 
- anh vẫn chờ 

 
Em có nghe không - đêm xuân này 

Trên bãi cát chúng mình ngồi  
với nhau 

Chỉ còn lại hai trái tim bằng cát bụi 
nhạt nhòa 

- Hẳn em còn nhớ 
Hai trái tim đó em đắp lúc em nói về 

thân phận 
 
 
 
 

Lúc nước mắt em thấm ướt áo anh 
Lúc mắt em trĩu nặng tình sầu 

 
- Vùng biển trước mặt anh thì tăm tối 
Anh nghe những cánh hoa bên bờ cao 

xa reo mừng 
Những giọt sương cứ bám chặt những 

cánh hoa dại 
Để ngay mai - Ngày Xuân 

Hoa long lanh tựa nước mắt buồn 
 

Em có nghe không - đêm xuân này 
Tay níu hư không 

Em không về đêm xuân này 
Để cùng anh hát tình khúc mới nhất 

anh viết yêu em 
Để nghe anh thì thầm trong  

tiếng nhạc 
- Xin mãi mãi bên nhau 

Dù đêm xuân này em không đến 
- Xin mãi mãi yêu nhau 

Cho lòng mình mãi mãi còn xuân ./. 
 

VŨ THÁI HÒA 
(1947-2013)    
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Lịch Á Đông 
--- 

NGUYỄN VĂN NHIỆM 
 

      
iệc làm lịch ở Á Đông thuộc khu 
vực văn hóa nông nghiệp mang ý 
nghĩa triết lý nhân sinh, giúp con 

người sống sao cho hợp với tiết điệu của 
trời đất: công việc làm ăn như cày cấy, gieo 
gặt đúng ngày mùa, việc canh gác tuần 
phòng, ngày lễ Tết, tế tự...  
     Nói đến lịch Á Đông, người ta thường 
nghĩ đến âm lịch tính theo chu kỳ mặt trăng 
để phân biệt với dương lịch. Nhưng trong 
thực tế lịch được sử dụng là âm dương lịch, 
trong đó các tháng được tính theo chu kỳ 
mặt trăng, nhưng tháng nhuận được thêm 
vào để điều chỉnh sư sai sót, sao cho năm 
tháng phù hợp với các mùa. Ca dao có hai 
câu liên quan đến sự việc này:   
 “Ai về nhắn họ Hy Hòa*,  
Nhuận năm sao chẳng nhuận vài trống canh.”    
     Nội dung ca dao trên có ý trách hai anh 
em Hy, Hòa đã chế ra tháng nhuận cho 
năm, sao không chế  ra canh nhuận cho 
đêm. Đó là trách cứ của những con người 
có tâm sự muốn thời gian giãn dài ra tương 
tự như mấy câu ca dao sau đây:  
“Đêm khuya nghe vạc cầm canh,            
Nghe chuông gióng sáu, nghe anh khuyên nàng. 
Anh khuyên nàng, nàng đã hồ nghe,           
Trách con gà trống te te gáy dòn.”  
                                                 
( *Theo Kinh Thư thì vua Nghiêu sai hai 
anh em Hy Hòa điều chỉnh lịch, đưa thêm 

tháng nhuận vào cho vận hành của mặt trời, 
trăng, sao ăn khớp nhau.) 
     Lịch Á Đông đặc sắc, có ý nghĩa triết lý 
ở chỗ có đưa ý niệm về thập thiên can và 
thập nhị địa chi vào. Tương truyền rằng 
Hiên Viên Hoàng Đế của Hoa tộc sai người 
làm lịch, chế ra ý niệm đó, cho nên nói đến 
lịch Á Đông người ta thường cho là phát 
minh của Tàu. Nhưng trở lại phần dẫn 
nhập, ở đoạn trích dẫn:”...Trong một số cổ 
thư có câu quen thuộc này: “ Tích giả 
Hoàng Đế đắc Si Vưu nhi minh ư thiên đạo 
“: Khi Hoàng Đế được Si Vưu (tức tiếp cận 
với văn minh của Si Vưu) thì hiểu được đạo 
Trời... nghĩa là tất cả mọi di sản văn hóa 
Viêm Việt được chuyển êm sang tay Hoàng 
Đế của Hoa tộc.” (Cơ cấu Việt Nho. 
Chương XX- Kim Định). Nếu xét lui trở về 
nguồn cội nữa thì ý niệm thập thiên can và 
thập nhị địa chi lại có liên hệ đến những 
con số của Hà đồ. Xem đồ thư hợp nhất ở 
phần dẫn nhập, Hà đồ hình tròn ở trong với 
các con số được phân bố như sau:                  
     Số dương, số cơ,số trời: 1, 3, 5, 7, 9 
(màu trắng ).     
     Số âm, số ngẫu, số đất: 2, 4, 6, 8, 10 
(màu đen ).      
     Thập thiên can: lấy số 5 ở giữa các số 
dương, số trời nhân đôi lên thành ra thập 
thiên can, có tên: Giáp, Ất, Bính, Đinh, 
Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.             
                                     
     Thập nhị địa chi: lấy số 6 ở giữa hàng số 
âm, số đất nhân đôi lên thành ra thập nhị 
địa chi. Mỗi địa chi được tượng trưng bằng 
một con vật gần gũi với con người: Tý, 
Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, 
Dậu, Tuất, Hợi.                                         
     Hà đồ được Phục Hy làm ra do thấy các 
chấm trắng đen trên lưng con long mã nổi 

V



SỐ 66                                                                                                                                            19 

lên ở sông Hoàng Hà. Những nhân vật 
huyền thoại như Phục Hy, Thần Nông 
thuộc nền văn hóa nông nghiệp của Viêm 
Việt. Điều này chứng tỏ việc làm lịch đã 
bắt đầu từ lâu, đời Hoàng Đế kế thừa và có 
thể có tu chỉnh cho hoàn hảo hơn.          
     Việc phối hợp thiên can, địa chi vào việc 
làm lịch, từ cách đặt tên, cách tính năm, 
tháng, ngày, giờ cho thấy triết lý lưỡng hợp 
thái hòa của văn hóa nông nghiệp ( cơ cấu 
dọc ngang của thời không ) bắt rễ sâu vào 
đời sống khắp trong dân gian: sống hòa hợp 
với trời đất theo nhịp thời gian để có hạnh 
phúc, để xứng đáng là con người có đầy đủ 
nhân ánh.               

Bốn mùa, hội xuân, Tết      
      Năm có bốn mùa gọi là tứ quí:             
 “Xuân vãng, hè lai, thu hồi, đông đáo 
Tứ quí anh thương nàng không ráo hột châu.” 
     Bốn loại trái cây đặc trưng cho bốn mùa 
cũng được gọi là  cây tứ quí :                 
 “Lựu, lê, bình bát, mảng cầu                    
 Bốn cây tứ quí anh sầu một cây.”                
                                 
     Trong bốn mùa, mùa xuân là lúc trời đất 
giao hòa, nên là mùa đẹp nhất, cây cối trụi 
lá từ mùa đông lại bắt đầu đâm chồi nẩy 
lộc, trăm hoa đua nở:           
 “Đào khoe tươi, liễu khoe mềm,   
 Cây khô nẩy lộc, cành thêm ấm chồi.   
Chữ rằng: “ Thiên hữu tứ thời“,            
Ngày thời hoa nở, tối trời hoa thơm.”    
                                                      
     Ở khu vực Á Đông, khi mùa xuân đến 
thì việc thu hoạch mùa màng đã xong trước 
đó rồi (tháng mười một, tháng chạp), cho 
nên mọi người rảnh rang đón xuân:       
 “Xa kêu náo nức yến anh,    
 Ngoài đường rậm rịch bộ hành chơi xuân.” 
 

“Mỗi năm vào dịp xuân sang,      
Em về Triều Khúc xem làng hội xuân.    
Múa cờ, múa trống, múa lân,               
 Nhớ ai trong hội có lần gọi em.” 
     Tết Nguyên Đán là lễ dân tộc quan trọng 
nhất vào mấy ngày đầu năm âm lịch, trùng 
hợp với những ngày đầu mùa xuân, cho nên 
rất có ý nghĩa nhân sinh 
     Bài ca dao sau đây cho thấy tổng quát 
lịch trình sinh hoạt của người dân ở nông 
thôn trong cả năm:                       
    “Tháng giêng ăn Tết ở nhà, 
   Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.      
 Tháng tư đong đậu nấu chè,          
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.       
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm,     
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.      
Tháng tám chơi đèn kéo quân, 
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng.  
Tháng mười buôn thóc bán bông,      
Tháng mười một, tháng chạp nên công 
hoàn thành.”   
 
     Theo bài ca dao trên, người Việt khi xưa 
ăn Tết rất lâu, kéo dài cả tháng giêng, rồi 
tiếp theo đó lại còn hội hè, đình đám nữa. 
Làm, ăn, chơi là ba động từ đi liền nhau 
trongtriết lý nhân sinh ở xã hội nông nghiệp 
(Xem thêm ở tiết mục Lễ hội, chương 10: 
Quê hương và con người).   
      Năm và tuổi theo âm lịch  
     Thập nhị địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, 
Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dâu, Tuất, Hợi. 
Người bình dân thường gọi địa chi là mười 
hai con giáp và tin tưởng rằng nó chi phối 
vận mệnh con người: 
 “Đàn ông tuổi Tý thì tài,  
 Đàn bà tuổi Tý thì hai đời chồng.” 
 
 “Đàn bà tuổi Mẹo thì sang,                         
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Tuổi Hợi càng sướng, Mùi càng thảnh thơi.”   
     Thường thì giới phụ nữ dễ tin hơn, xem 
mười hai con giáp chẳng khác nào mười hai 
bến nước định mệnh:  
“Phận gái bến nước mười hai 
Gặp nơi trong đục, may ai nấy nhờ.” 
 
“Linh đinh một chiếc thuyền tình, 
 Mười hai bến nước biết mình vào đâu.   
Yêu nhau duyên phận mà thôi,            
Của thì như nước hết đầy lại vơi.”                
     Có hai thái độ tin tưởng : mê tín thì đi 
với định mệnh, còn tâm linh thì đi với thiên 
mệnh hay tính mệnh. Đây là lãnh vực rất tế 
vi có thể nhầm lẫn, cho nên cần đến những 
ông thầy chuyên xem tuổi  
“Trai tân vợ con chưa có, 
 Gái thanh nhàn chờ đợi lấy nhau.  
 Đôi ta cầm đôi dao cau 
Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này.    
Chẳng tin đi hỏi ông thầy,                
 Chàng thì tuổi Ngọ, em nay tuổi Mùi...”  
     Đúng ra gọi tuổi theo âm lịch Á Đông 
phải hội đủ cả thiên can, địa chi. Như ở đây 
tuổi Ngọ chẳng hạn  chỉ mới có phần địa 
chi mà còn thiếu thiên can, phải là Nhâm 
Ngọ hay Bính Ngọ...thì mới đầy đủ. 
     Xét thêm mấy câu ca dao có liên quan 
đến những biến cố quan trọng được ghi 
nhận bằng năm âm lịch:                               
 “Năm Thìn trời bão thình lình,    
 Kẻ trôi người nổi, hai đứa mình còn đây.     
 Tơ hồng nay đã về Tây,      
Bà Nguyệt ở lại xe dây hai đứa mình.” 
 
“Chợ Bà Kè bán cá, 
Chợ Giồng Ké bán lươn,   
Gặp mặt nhau đây mới biết sống còn.  
Hồi năm Thìn bão lụt tưởng đâu chết đã 
khóc mòn con ngươi.” 

     Trận bão lụt năm Thìn rất dữ dội xảy ra 
vào năm 1904, tàn phá nhiều tỉnh ở Nam Kỳ. 
Gọi là năm Thìn thì còn thiếu phần thiên 
can. Thử tính xem năm 1904 theo dương 
lịch là năm nào ở âm lịch? Can: (1904+ 6) : 
10 = 19, số dư là 0 ứng với Giáp.                 
Chi: (1904 + 8) : 12 = 159 dư 4 ứng với Thìn.  
  Như vậy năm  1904 dương lịch là năm 
Giáp Thìn âm lịch.                                     
“Rạ đồng chiêm có liềm thì cắt, 
Rạ đồng mùa có mắt thì coi.     
 Được mùa chớ phụ ngô khoai,  
Đến năm Thân Dậu lấy ai bạn cùng.”  
     Năm 1945 Nhật đốt lúa gạo làm khoảng 
ba triệu người dân miền Bắc chết đói. Thử 
tính xem năm 1945 là năm nào ở âm lịch? 
     Can: (1945 + 6): 10 = 195 dư 1 ứng với Ất.  
      Chi: (1945 + 8): 12 = 162 dư 9 ứng với Dậu. 
     Vậy năm 1945 là năm Ất Dậu , còn năm 
1944 là Giáp Thân   (cũng tính từ 1944) 
     Thời gian theo âm lịch 
     Mỗi năm có mười hai tháng cũng được 
gọi tên bằng mười hai con giáp. Tháng 
giêng là tháng mở dầu cho năm, cũng là 
đầu mùa xuân tràn đầy nhựa sống, trăm hoa 
đua nở, cây cối đâm chồi nẩy lộc, vạn vật 
sinh sôi phát triển, mà trong đó con người 
được chú trọng hơn cả, cho nên mới có 
câu:  “Nhơn sinh ư Dần“. Có lẽ vì vậy, 
tháng giêng được đặt tên là Dần để chỉ sức 
sống mãnh liệt trổi dậy ở đầu năm ( theo 
lịch nhà Hạ ). Tháng hai gọi là Mão...tháng 
mười một gọi là Tý v.v... 
     Việc  gọi tên và tính giờ trong ngày 
cũng căn cứ vào mười hai con giáp: 

Tý từ 23 đến 1 giờ. 
Sửu từ 1 đến 3 giờ.         

      Dậu từ 17 đến 19 giờ.                    
     Tuất từ 19 đến 21 giớ.                    
      Hợi từ 21 đến 23 giờ.   
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     Ý nghĩa của việc gọi tên đó có liên quan 
đến đặc tính của các con vật, ví dụ như giờ 
Tý là lúc các chú chuột đang hoạt động 
mạnh nhất: 
 “Chuột kêu chút chít sau rương,    
Anh đi cho khéo, đụng giường mẹ hay.” 
“Chó giữ nhà, gà gáy sáng“  
     Gà gáy vào buổi sáng, nhưng lại vào 
chuồng vào lúc chiều tối, từ 17 đến 19 giờ. 
Người  ta lấy thời gian lúc gà bắt đầu vào 
chuồng làm giờ Dậu. Còn từ 19 đến 21 giờ 
thì đã tối rồi, là lúc chó phải giữ nhà, cho 
nên có giờ Tuất.  
     Sau đây là một số ca dao nói về giờ giấc gọi 
theo tên các con vật quen thuộc với con người:   
“Dần tảng sáng, mão rạng ngày.”  
     Dần từ 3 đến 5 giờ tảng sáng. Mão từ 5 
đến 7 giờ là rạng ngày.             
“Không ăn không mần, giờ Dần cũng dậy.”   
     Thức dậy sớm là do tập quán của đời 
sống ở nông thôn.          
“Mừng nay mở hội long vân,          
Để cho hàng xứ xa gần đến xem.         
 Một năm là mấy tháng xuân,    
Một ngày được mấy giờ Dần hỡi ai?          
Duyên kim phận cải Trời xui,     
 Một năm được mấy cơn vui thế nầy.”     
     Một năm có bốn mùa thì mùa Xuân 
đứng đầu năm về mọi mặt. Tháng giêng 
đầu năm là tháng Dần, còn giờ Dần từ 3 
đến 5 giờ tảng sáng, là lúc cọp có sức lực 
sung mãn  cực độ.           
“Mưa chẳng qua Ngọ, gió chẳng qua Mùi.”   
 
     Ngọ từ 11 đến 13 giờ trưa. Mùi từ 13 tới 
15 giờ.            
“Con cua kình càng bò ngang đám bí,   
 Nói với chị mày giờ Tý tao qua.” 
“Chắc là giờ Tý canh ba,                 

 Nếu không bán dạ cũng là nửa đêm.”           
     Giờ Tý từ 23 tới 1 giờ, tức là nửa đêm 
và cũng là canh ba. Vậy làm thế nào biết 
được thời gian tính theo đơn vi canh? 
     Năm canh, sáu khắc 
     Ngày xưa người Việt còn chia, tính thời 
gian đêm, ngày bằng đơn vị đặc biệt gọi là 
canh và khắc:  
“Đêm năm canh nghe con vạc tác canh,      
 Con thằn lằn điểm khắc, em thương anh 
nhiều bề.” 
“Đêm năm canh, ngày sáu khắc rõ ràng,   
Huệ không sương phải héo, anh mảng sầu 
nàng anh phải hư.”             
     Canh là khoảng thời gian bằng một phần 
năm của đêm. Đơn vị thời gian này có lẽ do 
nhu cầu đổi phiên canh gác khi xưa mà đặt 
tên, cho nên nó đi liền với trống canh:    
 “Trống canh ba nhịp ình ình,           
Bầm gan tím ruột để mình có đôi.”   
     Còn khắc là khoảng thời gian bằng một 
phần sáu của ngày. Theo Hán Việt từ điển 
của Đào Duy Anh thì: “ Khắc lậu: Cái đồ 
ngày xưa dùng để ghi thời giờ, lấy một cái 
bình đựng nước có lỗ nhỏ cho nước giọt dần 
dần, xem chừng nước thì biết thì giờ. Khắc là 
có khắc từng độ, lậu là giọt nước nhỉ ra.” 
 (Nguyên tắc tương tự đồng hồ cát 
phương Tây) 
     Những câu ca dao sau đây cho thấy cách 
sử dụng đơn vị thời gian như trên khi xưa 
rất phổ biến:  
“Đêm năm canh, ngày sáu khắc,        
Thương nhớ chàng không một giấc nào nguôi.” 
“Ngày sáu khắc buồn riêng lại tủi,           
Năm canh trường hết duỗi lại co.     
Hồi khi mô hai đứa hẹn hò,        
Bây chừ xa cách như vò mối tơ.” 
 
“Đêm thanh cảnh vắng                   
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Thức trắng năm canh      
 Một duyên hai nợ ba tình               
Đường kia nỗi nọ phận mình ra sao?” 
 
“Một duyên hai nợ ba tình,                    
Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh.   
Ngọn đèn đã sáng lại xanh,    
Bóng trăng thấp thoáng chung quanh bên ngoài.   
Khen cho gái sắc trai tài,                 
Thức khuya có biết đêm dài hay không?” 
 
“Một đêm là năm trống canh,   
Ngủ đi thì nhớ, trở mình lại thương.   
Ruột tằm bối rối tơ vương,         
 Nhớ ai để nhớ để thương trong lòng.” 
 
“Em mặc áo Bà Ba đen                     
 Nước da em trắng                    
Đôi má ngấn đồng tiền                             
Đêm nằm anh thao thức                                
Năm canh liền nhớ em.” 
 
“Con chim trên núi, con gà dưới suối,     
Nó gáy giọng chầu đôi, chầu ba.               
 Đêm năm canh chẳng ngủ lại ngồi,   
Trông người thục nữ bồi hồi lá gan.” 
 
“Đầu làng con chó sủa dai,          
 Năm canh viếng bậu sủa hoài suốt đêm.” 
 
“Gió đưa cành trúc la đà,                  
 Tiếng chuông Thiên Mụ (Trấn Võ) canh gà 
Thọ Xương.” 
“Bên chợ Đông Ba tiếng gà eo éc,               
Bên chùa Thọ Lục tiếng trống sang canh.    
Giữa sông Hương gợn sóng khuynh thành,    
Đêm khuya một chiếc thuyền mành ngửa 
nghiêng.” 
“Ai đi đường ấy xa xa,  
 Để em ôm bóng trăng tà năm canh. 

 Nước non một gánh chung tình,             
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng?” 
“Canh một dọn cửa dọn nhà,  
Canh hai dệt cửi canh ba đi nằm.  
Bước sang cái trống canh  năm, 
 Trình anh dậy học còn nằm làm chi.   
 Nữa mai chúa mở khoa thi,                 
Bảng vàng chói lọi kia đề tên anh.       
Bõ công cha mẹ sắm sanh,             
Sắm nghiên sắm bút cho anh học hành.” 
 
“Năm canh chỉ ngủ có ba,              
Hai canh lo lắng để mà làm ăn.” 
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,        
Năm canh chầy thức đủ cả năm 
Trích trong " Ca Dao- Con Đường Văn Hóa 
Việt " Chương 7 của Nguyễn Văn Nhiệm 
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TÖÔÛNG NHÔÙ  
NHAØ THÔ LAM ÑIEÀN NGUYEÃN THÖÛ 

 

 

MÙA XUÂN VỀ KHÔNG 
 

Em ơi mùa xuân về không? 
Trời tây cây gầy hoa thắm 

Nhớ ai đếm ngày đếm tháng 
Kéo dài một khoảng trời đông. 

 
Em ơi mùa xuân về không? 
Cuối năm còn hơi gió bấc 
Giao thừa em đi hái lộc 

Có ai khen má em hồng? 
 

Xuân xưa bạc tình đi mãi 
Hoa mai hoa cải còn vàng 
Bướm ong có màng trở lại 

Âm thầm đậu nhánh sầu đông? 
 

Mắt em vẫn nhìn đăm đăm? 
Ðường xưa đợi gót phiêu bồng 

Người xưa phương trời thăm thẳm 
Em ơi! mùa xuân về không? 

 

LAM ÐIỀN NGUYỄN THỬ 
(1944-2013)  
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Thi ca dục ái 
trong văn học Việt Nam 

 

 

Trần Bích San 
 hi ca dục ái xuất hiện từ lâu 
trong văn chương truyền khẩu.  
Phong dao, tục ngữ, câu đố có 

những bài, những câu liên quan đến tính 
dục nam nữ .  Loại tác văn này không 
bóng bảy như văn chương chữ viết mà 
đôi khi còn thô lỗ, trắng trợn, tục tằn 
nữa.  Thực ra đó chỉ là phản ảnh đặc 
tính nôm na, mộc mạc, tượng hình và cụ 
thể của nền văn học dân gian: 
Sáng trăng em tưởng tối trời 
Ngồi buồn em để cái sự đời em ra 
Sự đời như chiếc lá đa 
Đen hơn mõm chó, chém cha cái sự đời. 
  
hoặc: 
 Hôm qua em đi hái chè 
Gặp thằng phải gió nó đè em ra 
Em lạy nó cũng chẳng tha 
Nó cứ ấn, cứ nhét cái đầu cha nó vào 
Cái gì như cái củ nâu 
Cái gì như thể cái cần câu nó gật gù...  
(Phong Dao) 
  
Văn chương chữ nghĩa bề bề 
Thần l.. ám ảnh cũng mê mẩn đời 
  

 
hoặc: 
 Không giàu thì cũng đẹp giai 
Không thông kinh sử cũng dài con Q. 
(Tục Ngữ) 
 
 Canh một thì trải chiếu ra 
Canh hai bóp vú, canh ba sờ l.. 
Canh tư thì lắc xom xom 
Canh năm cuộn chiếu ẵm con mà về 
(Câu đố tả người kéo vó ban đêm) 
  
Từ ngàn xưa đạo Nho bao trùm xã hội 
Việt Nam, quan hệ tình dục bị coi là thô 
tục nên văn gia tránh không đề cập tới.  
Nội dung thơ văn không hợp với đạo lý 
thánh hiền đều bị lên án khắt khe như 
“đàn ông chớ kể Phan Trần, đàn bà chớ 
kể Thúy Vân Thúy Kiều”.  Truyện Phan 
Trần có đoạn tả Phan Sinh ốm tương tư, 
si tình đến toan tự tử.  Với người xưa, 
nam nhi mà nhu nhược, ủy mị như thế là 
điều không thể chấp nhận được.  Thúy 
Kiều vượt vòng lễ giáo đang đêm lẻn 
sang nhà Kim Trọng tình tự là điều luân 
lý Khổng Mạnh không cho phép. Truyện 
Kiều bị lên án là dâm ô, khiêu khích tình 
dục vì có đoạn tả nàng Kiều tắm và lúc 
Kiều thất thân với Mã Giám Sinh tuy 

T 
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rằng chỉ với những nét ước lệ, mờ nhạt 
thiếu tính cách cụ thể sinh động: 
 Buồng the phải buổi thong dong 
Thang lan rủ bức trướng hồng tắm hoa 
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà 
Dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên 
(Kiều tắm) 
  
Tiếc thay một đóa trà mi 
Con ong đã tỏ đường đi lối về 
Một cơn mưa gió não nề 
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương 
(Mã Giám Sinh phá trinh Kiều) 

 
 

Các thi gia có tư tưởng phóng khoáng 
như Nguyễn Công Trứ và Nguyễn 
Khuyến cũng chỉ dám phớt qua: 
 Giang sơn một gánh giữa đồng 

Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ không 
(Nguyễn Công Trứ) 
  
Đàn bà con gái sắn quần lên 
Cái gì trăng trắng như con cúi 
(Nguyễn Khuyến, Chỗ Lội Làng Ngang) 
 Hồ Xuân Hương, nhà thơ đầu tiên vượt 
trên cấm cản của xã hội, mô tả thật sống 
động cuộc mây mưa giữa nam nữ : 
Trai co gối hạc khom khom cật 
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng 
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới 
Hai hàng chân ngọc duỗi song song 
Chơi xuân có biết xuân chăng tá? 
Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không 
(Đánh Đu)  
 Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa 
Thiếp vội vàng vướn phứa tịnh lên 
Hai xe hà chàng gác hai bên 
Thiếp sợ bí thiếp liền ghểnh sĩ 
Chàng lừa thiếp đương cơn bất ý 
Đem chốt đầu dú dí vô cung... 
(Đánh Cờ) 
  
Bà không ngại ngùng ca ngợi vẻ đẹp thể 
chất con người.  Những bộ phận kín phụ 
nữ được diễn tả rõ ràng bằng lời thơ đầy 
nghệ thuật: 
Thân em như quả mít trên cây 
Da nó sù sì, múi nó dày 
Quân tử có thương thì đóng nõ 
Xin đừng mân mó nhựa ra tay 
(Quả Mít) 
 
 Cỏ gà lún phún leo quanh mép 
Cá giếc le te lách giữa dòng 
(Giếng Nước) 
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Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm 
Một lạch đào nguyên nước chửa thông 
(Thiếu Nữ Ngủ Ngày) 
 

 
 
Thi ca dục ái Hồ Xuân Hương được 
lồng dưới hình thức ẩn dụ.  Chính phần 
ẩn dụ chứa đựng những điều bị cho là 
thô tục, lả lơi, dâm dục có hại cho thế 
đạo nhân tâm. Thi sĩ Tản Đà lên án như 
sau: “Người ta thường có câu Thi Trung 
Hữu Họa, nghĩa là trong thơ có tranh.  
Như thơ Hồ Xuân Hưong lại là Thi 
Trung Hữu Quỉ, nghĩa là trong thơ có 
quỉ (An Nam Tạp Chí số 3 ra ngày 
1/10/1932).  Dương Quảng Hàm viết 
trong Quốc Văn Trích Diễm: “ Suốt tập 
thơ Hồ Xuân Hương không mấy bài là 
không có ý lả lơi, dầu tả cảnh gì vật gì 
cũng vậy” (Quốc Văn Trích Diễm, 
chương 10).           
  
Trong nền văn học chữ quốc ngữ, thời 
tiền chiến sự hiện diện của thi ca dục ái 
chỉ thấp thoáng trong thơ Hàn Mặc Tử : 

  
Tiếng ca ngắt. Cành lá rung rinh 
Một nường con gái trông xinh xinh 
Ống quần vo xắn lên đầu gối 
Da thịt, trời ơí trắng rợn mình... 
(Thi tập Gái Quê, bài Nụ Cười) 
  
Thi ca dục ái bắt đầu rõ nét hơn trong 
thơ Bích Khê.  “Sự trần truồng dâm 
đãng đã nhường lại cho ý vị nên thơ của 
hương, của nhạc, của trăng, của tuyết” 
(Hàn Mặc Tử, Tựa tập thơ Tinh Huyết 
của Bích Khê): 
 Dáng tầm xuân uốn trong tranh tố nữ 
Ô tiên nương! nàng lại ngự nơi này? 
Nàng ở mô? xiêm áo bỏ đâu đây? 
Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm 
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm? 
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương? 
Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường 
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc 
Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc 
Vài chút trăng say đọng ở làn môi 
Hai vú nàng, hai vú nàng, chao ôi ! 
Cho tôi mút một giòng sông ngọt lộng 
Và ô kìa một tòa hoa nghiêm động 
Tay run run hãm lại cánh tình si 
Hai tay nàng đã nở ngọc lưu ly 
Hai chân nở màu sen ẻo lả 
Cho tôi nàng, hãy cho tôi tất cả !... 
(Tranh Lõa Thể) 
  
Sang thế kỷ 21 thi ca dục ái là sự kết 
hợp nghệ thuật thơ Hồ Xuân Huơng, 
tính cách phong dao cận nhân tình và 
thêm chất thực tế trần trụi chói gắt của 
thi ca hiện đại.  Nhà thơ công khai mô 
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tả, ca ngợi vẻ đẹp lành mạnh tràn đầy 
nhựa sống, quyến rũ của thân thể con 
người cả hai phái nam nữ.  Các điều đạo 
đức lánh xa che mặt được nhà thơ biến 
thành những đối tượng hấp dẫn.  Tính 
dục mang tính cách tất yếu, một bản 
chất tự nhiên như ăn ngủ, là hạnh phúc 
hào hứng thực tế nhân loại.  Chuyện ái 
ân nam nữ trong thơ dục ái dồi dào sức 
sống, bừng bừng sinh lực, đầy ắp không 
khí tươi mát lành mạnh đất trời.  Con 
người và thiên nhiên hòa nhập, tương 
ứng, hài hòa với nhau. Thiên nhiên chứa 
đựng sinh lực con người.  Con người 
thấm đượm màu sắc rực rỡ tươi thắm 
thiên nhiên: 
 Trong gió sớm cuộc hẹn hò cảnh khác 
Rạch sậy lau che kín chiếc thuyền câu 
Dành riêng em hưởng nguyên vẹn tình đầu 
Đang trượt té qua cuộc tình nhục cảm 
Ôi thế sự, ôi cuộc đời bụi cám ! 
Có nghĩa gì bằng dâng hiến tình yêu ? 
Trái cấm dành người dám bạo dám liều 
Tòa hoan lạc thường có ngoài cổ tích. 
Hai thân thể trần truồng cùng quấn quít 
Nụ hôn nồng, môi ham hố cơn say 
Chồi nhân sinh gay gắt đỏ, giương dài 
Cứ hăm hở chui huyệt sâu khoái lạc. 
Trong gió sớm ôm mông chàng thật sát 
Em lắng nghe thân ngún lửa từng cơn 
Chàng vẫy vùng, thọc ngoáy thật sâu hơn 
Cùng bay bổng lên thiên đường cảm giác 
Trong gió sớm nhựa tinh chàng thơm ngát 
Tuôn vào em từng đợt quánh và trơn 
Em tặng chàng những vết máu tươi son 
Khi chàng sống bản năng con thú đực 
(Hồ Trường An, Trong Gió Sớm) 

 Thơ dục ái không hoằng dương nhục 
cảm.  Nhà thơ sử dụng nó như phương 
tiện chuyên chở nghệ thuật, gây thích 
thú thưởng ngoạn, kích thích giác quan 
thẩm mỹ, tạo không khí trân trọng nghệ 
thuật.  Tình yêu trong thơ dục ái là sự 
thăng hoa toàn diện, triệt để, vô hạn giữa 
tâm hồn và thể xác, giữa cá nhân với quê 
hương, giữa con người với thiên nhiên: 
 Rồi đó một trang đời mở rộng 
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Anh đưa em dưới vòm lá đêm 
Tham lam môi nóng ghì môi ướt 
Tay cứng nhồi xoa tảng ngực mềm 
  
Đưa đẩy em trong một chiếc giường 
Xem thường hiểm họa đạp tai ương 
Khi nhìn thân thể anh ngồn ngộn 
Da thịt nồng nàn như bốc hương 
  
Em nghe bật vỡ nơi sâu kín 
Máu thắm tuôn ra vậy cũng đành 
Không biết thiên đường hay địa ngục 
Khi nằm rạo rực dưới thân anh 
(Hồ Trường An, Xa Bến Thiên Đường)  
  
Thiên-đường-huyền-thoại vốn là không 
gian ảo chỉ hiện hữu trong ước mơ, nơi 
hứa hẹn hạïnh phúc vĩnh cửu nhưng xưa 
mai có ai tới được ngưỡng cửa thiên 
đường ?  Thiên-đường-dục-ái là không 
gian có thật. Trong suốt hành trình đời 
sống hầu như mọi người ai cũng hơn 
một lần bước vào.  Con thuyền-thơ-dục-
ái chở những người yêu nhau chân 
chính trở lại tìm kiếm không gian và 
thời gian mà họ đã sống đến tận cùng 
giây phút tuyệt vời ngút lửa của hoan 
lạc thân xác trên giòng sông đam mê có 
thực.  Thi ca dục ái là tiếng lòng nức nở 
và hoài niệm thiết tha của những tâm 
hồn nghệ sĩ đích thực.  Một thời đại mới 
trong thi ca Việt đã mở đầu và dục-ái-ca 
thực sự chắp cánh bay bổng rạo rực ca 
ngợi hạnh phúc trần tục, thiên đường có 
thật của con người.     
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MÙA XUÂN  
PHÙ ĐỔNG 
 
Báo quốc trai hùng diệt giặc Ân 
Vươn vai Phù Đổng triệu ba quân. 
Thanh niên vào trận vung tay thép, 
Thiên tướng lên yên cỡi ngựa thần. 
Trăm họ đồng tâm trừ ác quỷ, 
Bốn phương hiệp lực cứu lương dân. 
Tân Xuân mã đáo bừng hy vọng, 
Khổ tận cam lai thoắt chuyển vần! 
  
Tết Giáp Ngọ 2014 

Hồ Công Tâm 

  

 

GIẤC MƠ XƯA 
  
Đợi mãi em về đọc lại thơ 
Ngày xanh bút tích chữ phai mờ 
Nhìn tranh mai thắm màu loang lổ 
Ngắm ảnh bướm vàng cánh xác xơ 
Chim bỏ rừng xưa thương nhớ cội 
Thuyền lìa sông cũ luyến lưu bờ 
Đêm xuân mưa viếng thăm thành cổ 
Thánh thót giọt buồn dỗ giấc mơ 
 
VA 01/2014 
 
Lý Hiểu 

THƯƠNG GHÉT 
CHO ĐỜI 
 
Trăng còn đầy khi vầng đông chưa tới 
Gió miên man ru giấc ngủ em ngoan 
Em tôi ơi, duyên dáng mắt nai tròn 
Hương say đắm đưa ta về cõi mộng.. 
 
Giữa trần gian men tình căng nhựa sống 
Ai ngờ đâu đến dâu bể cuộc đời 
Mới cười đó, rồi đêm về lại khóc 
Sáng trời trong, trưa tuyết đã rơi rơi.. 
 
Cuộc tình tan khi nắng xế chơi vơi 
Tim rướm máu chảy qua vùng kỷ niệm 
Giọt lệ tràn ướt đẫm nỗi niềm riêng 
Yêu đương lắm, rồi phong ba tiếp nối! 
 
Hồn lãng đãng đỗ bên triền gió nổi 
Tím lan dần theo ngọn lửa bi, hoan 
Trót thương nhau sao nỡ để bẽ bàng 
Em xa vắng nhưng sông còn ở lại.. 
 
Hôn nhau đó.Dần ra xa. Ngang trái 
Em có nghe cơn đau lặng, tình ta? 
Rượu chửa cạn ly, giọng hát đến thiết tha: 
“thương cho đời,ghét cho đời, và cũng 
chán cho đời..”* 
 
*lời trong bản nhạc Vàng Phai Mấy Lá của 
Đoàn Chuẩn 
 
Va, ngày 31- 12-08 
 

Bùi Thanh Tiên 
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OONNEE  DDAAYY    
IINN  SSPPRRIINNGG  
 
One day in spring, a woman came  
In my lonely woods,  
In the lovely form of the Beloved.  
Came, to give to my songs, melodies,  
To give to my dreams, sweetness.  
Suddenly a wild wave  
Broke over my heart's shores  
And drowned all language.  
To my lips no name came,  
She stood beneath the tree, turned,  
Glanced at my face, made sad with pain,  
And with quick steps, came and sat by me.  
Taking my hands in hers, she said:  
'You do not know me, nor I you-  
I wonder how this could be?'  
I said:  
'We two shall build, a bridge for ever  
Between two beings, each to the other 
unknown,  
This eager wonder is at the heart of things.'  
 
The cry that is in my heart is also the cry of  
her heart;  
The thread with which she binds me binds  
her too.  
Her have I sought everywhere,  
Her have I worshipped within me,  
Hidden in that worship she has sought me too.  
Crossing the wide oceans, she came to 
steal my heart.  
She forgot to return, having lost her own.  
Her own charms play traitor to her,  
She spreads her net, knowing not  
Whether she will catch or be caught. 
 

Rabindranath Tagore 
(1861-1941) 

MMỘỘTT  NNGGÀÀYY  XXUUÂÂNN 
 

Một ngày vào buổi xuân sang 
Vườn tôi cô độc, một nàng ghé qua 

Dáng yêu kiều, vẻ thướt tha 
Phô ra hình bóng mượt mà Người Thương. 

Khúc ca tôi bỗng du dương 
Giấc mơ tôi bỗng toả hương ngọt ngào. 

Chợt đâu một đợt sóng trào 
Dâng lên bùng vỡ đập vào lòng tôi 

Bến lòng rộn sóng trùng khơi 
Nhận chìm ngôn ngữ, nghẹn lời bờ môi. 

Tên người không thốt nổi rồi, 
Dưới cây nàng đứng dừng đôi gót ngà 

Quay nhìn tôi vẻ xót xa 
Nét buồn vời vợi chan hòa thương đau, 

Rồi nàng chợt bước tới mau 
Đến tôi ngồi xuống bên nhau cận kề. 

Cầm tay tôi, nói đê mê: 
“Anh nào có biết gì về em đâu 
Phần em cũng vậy khác sao 

Em đâu có biết chút nào về anh 
Em thầm tự hỏi chính mình 

Chuyện gì xảy đến tốt lành hay chăng?” 
Tôi bèn khẽ nói cùng nàng: 

“Hai ta chung sức bắc ngang nhịp cầu 
Nhịp cầu vĩnh cửu nhiệm màu 

Giữa hai người chẳng biết nhau chút gì, 
Bởi niềm khao khát lạ kỳ 

Trong tâm sự vật tình si trên đời.” 
 

Tim tôi vang tiếng lệ rơi 
Cũng là tiếng nấc từ nơi lòng nàng 

Chỉ hồng tay ngọc nàng giăng 
Buộc tôi cũng quấn cả nàng chung đôi. 

Tôi tìm nàng đã khắp nơi 
Tôn thờ nàng đã bao đời trong tôi 

Ẩn tàng trong cõi tim côi 
Bóng tôi nàng cũng khắp nơi cầu tìm. 

Vượt bao biển rộng khắp miền 
Tim tôi nàng tới chiếm liền còn đâu.  

Đường về nàng lại quên mau  
Vì tim nàng cũng vương vào chốn đây. 
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Vẻ nàng quyến rũ mê say 
Ngờ đâu phản bội lại ngay chính nàng, 

Lưới tình nàng mới giăng ngang  
Ngờ đâu lại vướng cả nàng trong đây 

Tưởng rằng bắt được người ngay 
Đâu dè nàng bị lưới này cuốn theo. 

 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao 

(chuyển ngữ) 
___________ 

 
     Rabindranath Tagore, sinh năm 1861, 
mất năm 1941, là một 
nhà thơ Bengal, triết gia 
Bà La Môn và nhà dân 
tộc chủ nghĩa. 
     Tagore sinh tại Ấn 
Độ trong một gia đình trí 
thức truyền thống ở 
nhiều lĩnh vực. Bấy giờ, 
Calcutta là trung tâm 
giới trí thức của Ấn Độ. 
Có rất nhiều nhà văn, 
học giả, kịch tác gia... 
thường xuyên đến nhà 
Tagore để đàm luận vấn 
đề, tổ chức hòa nhạc, 
diễn kịch... Cha ông là 
một nhà triết học và 
hoạt động xã hội nổi 
tiếng, từ lâu ông muốn con mình trở 
thành luật sư nhưng Tagore không thích. 
Khi đi học, Tagore thích nhất thơ ca, tiểu 
thuyết và kịch. 
     Mặc dù thơ chiếm ưu thế trong sự 
nghiệp của Tagore với hơn một ngàn bài 
(50 tập thơ), ông cũng để lại nhiều tiểu 
thuyết (12 bộ dài và vừa), luận văn, hàng 
trăm truyện ngắn, kí, kịch (42 vở) và 
2000 tranh vẽ...  
     Văn xuôi của Tagore đề cập đến các 
vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục và nhãn 

quan của ông về tình huynh đệ phổ quát 
của con người. Thi ca của ông, xuất phát 
từ một tinh thần sâu sắc và sự hiến dâng, 
thường có nội dung ca ngợi thiên nhiên 
và cuộc sống. Đối với ông, sự phong phú 
muôn màu vẻ của cuộc sống là nguồn vui 
bất tận không mang yếu tố trần tục. Chủ 
đề tình yêu bàng bạc trong khắp các tác 
phẩm văn chương của ông. 
 
     Các bài hát của ông được chọn làm 

quốc ca của cả Ấn Độ 
và Bangladesh. Năm 
1913, ông đoạt giải 
Nobel về văn chương 
cho bản dịch tiếng Anh 
của tác phẩm Gitanjali 
(Thơ Dâng) của ông. 
Ông trở thành người Á 
châu đầu tiên đoạt giải 
Nobel. Những tập thơ 
tiêu biểu của ông là Thơ 
Dâng, Balaca, Người 
Làm Vườn, Mùa Hái 
Quả, Ngày Sinh, Thơ 
Ngắn... 
 
     Tagore rất nhạy cảm 
với các sự kiện thế giới 
xảy ra trong thời đại của 

mình và biểu hiện niềm đau cũng như nỗi 
thất vọng đối với chiến tranh. Ông luôn 
khao khát nền hoà bình cho thế giới. 
     Các chuyến đi vòng quanh thế giới 
của Tagore đã mài dũa sự am hiểu các 
đặc trưng đa dạng của ông về các nền 
văn minh và dân tộc. Ông được xem là 
thí dụ điển hình cho sự kết hợp tinh tế 
của phương Đông và phương Tây trong 
văn chương. Ông đã từng tới Việt Nam.  
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JULIUS CAESAR  
Danh Tướng của La Mã (102-44 trước TL) 

 

 

Phạm Văn Tuấn 
 

rận Chiến Tranh Thứ Ba giữa 
thành Rome và thành Carthage 
được gọi là trận Chiến Tranh 

Punic Thứ Ba (the Third Punic War), đã 
chấm dứt vào năm 146 trước Tây Lịch 
(TL). Từ năm này cho tới năm 30 trước 
TL là giai đoạn với rất nhiều xáo trộn 
trên bán đảo Ý và trong xứ La Mã. Đã 
xẩy ra nhiều vụ xung đột xã hội, ám sát, 
tương tranh giữa các nhà 
độc tài cũng như các vụ 
nổi dậy của dân nô lệ. Vào 
năm 134 trước TL, 70,000 
dân nô lệ đã đánh thắng 
đạo quân La Mã trên hòn 
đảo Sicily, cuộc nổi dậy 
này về sau thất bại do 
quân La Mã được tăng 
cường nhưng các người nô 
lệ lại tàn phá đảo Sicily 
vào năm 104. Cuộc nổi dậy đáng kể 
nhất của sắc dân này được chỉ huy bởi 
một người nô lệ tên là Spartacus, diễn 
ra từ năm 73 tới năm 71 trước TL.  
 Spartacus được huấn luyện theo 
nghề giác đấu, đã cùng một nhóm nô lệ  
trốn lên miền núi Vesuvius gần kinh 
thành Naples, lập nên một căn cứ gồm  

 
toàn các kẻ nô lệ. Trong hai năm 
trường, dưới sự lãnh đạo của 
Sapartacus, các người nô lệ đã chống cự 
được các đạo quân La Mã và chiếm 
đóng một phần miền nam nước Ý cho 
tới khi họ bị thất bại và Spartacus bị 
giết trong khi giao tranh. 6,000 người 
nô lệ nổi dậy này đã bị bắt, bị đóng đinh 
trên các cây chữ thập dọc theo con 
đường dài 150 dậm kéo dài từ Capua tới 
kinh thành Rome. 
 Trong khi đó kể từ năm 133 trước 

TL, đã có các tranh chấp 
nội bộ giữa các giai cấp cai 
trị xứ La Mã với mục tiêu 
cải tổ xã hội và kinh tế, do 
hai anh em Gracchi. Hai 
người này thuộc giới quý 
tộc, muốn chia bớt đất công 
cho các kẻ chưa có đất đai 
canh tác. Vào năm 133, 
Tiberius Gracchus là một 
pháp quan (tribune), đã đề 

nghị một đạo luật giới hạn các chủ đất ở 
tầm 300 mẫu mỗi người cộng với 150 
mẫu cho mỗi đứa con trong gia đình. 
Phần đất còn dư sẽ được chia thành các 
lô nhỏ cho các người nghèo. Trước đề 
nghị này, các nhà quý tộc bảo thủ đã 
phản đối và vận động vị pháp quan 
đồng nghiệp là Octavius bác bỏ. Vì vậy 

T 
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Tiberius đã cách chức Octavius và khi 
nhiệm kỳ cai trị sắp hết, ông ta tìm cách 
tái cử. Hành động này bị các nghị sĩ bảo 
thủ chống đối vì họ cho rằng sẽ đưa tới 
nền độc tài. Trong một cuộc phá phách 
nhân mùa bầu cử, các kẻ bảo thủ đã giết 
chết Tiberius cùng các người trong nhóm. 
 9 năm sau, người em của Tiberius là 
Gaius Gracchus tìm cách phục hồi cuộc 
tranh đấu. Mặc dù đạo luật về đất đai của 
Tiberius đã được thi hành nhưng Gaius 
còn muốn công cuộc cải tổ này tiến xa 
hơn. Được bầu làm pháp quan năm 123 
và tái bầu năm 122, Gaius đã cho thi 
hành nhiều đạo luật khác làm lợi cho lớp 
dân nghèo. Một đạo luật làm ổn định giá 
ngũ cốc tại kinh thành Rome và vì mục 
đích này, nhiều vựa lúa công được xây 
dựng dọc theo giòng sông Tiber. Một 
đạo luật khác kiểm soát các quan cai trị 
tại các tỉnh bị nghi ngờ khai thác vì tư 
lợi. Các biện pháp này đã khiến cho các 
kẻ trục lợi tìm cách loại Gaius ra khỏi 
quyền lực, họ vận động Thượng Viện La 
Mã trục xuất Gaius và kêu gọi các tổng 
tài bảo vệ nền Cộng Hòa rồi trong các 
biến động phục thù, Gaius và 3,000 
người ủng hộ đã bị giết chết. 
 Sau thời kỳ thất bại của anh em 
Gracchi, quyền lực tại La Mã về tay hai 
nhà lãnh đạo quân sự nổi danh vì công 
trạng chinh chiến bên ngoài xứ sở. 
Nhân vật thứ nhất là Marius, được giới 
bình dân bầu làm tổng tài (consul) vào 
năm 107 trước TL rồi sau đó được bầu 
lại 6 lần nhưng Marius đã không lập 
được thành tích gì trong thời kỳ cai trị. 

Khi ông ta qua đời vào năm 82 trước 
TL, giới quý tộc đã chiếm được quyền 
hành bằng sức mạnh, đứng đầu là 
Lucius Sulla, một viên tướng đã từng 
đoạt nhiều chiến thắng. Được bầu làm 
nhà độc tài (dictator) vào năm 82 trước 
TL, Lucius Sulla đã tìm cách tiêu diệt 
các đối thủ, thêm quyền hành cho 
thượng viện quý tộc, giảm bớt quyền 
lực của các pháp quan. Sau 3 năm tại 
chức, Lucius Sulla về hưu để sống cuộc 
đời xa xỉ nơi miền đất tư hữu. 
 Các đạo luật do Lucius Sulla ban ra 
đã làm lợi cho các nhà quý tộc ích kỷ, 
vì thế vài lãnh tụ mới đã xuất hiện để 
tranh đấu cho đa số dân chúng. Hai 
người xuất sắc nhất trong số các lãnh tụ 
mới này là Gnaeus Pompey (106-48 
trước TL) và Julius Caesar (102-44 trước 
TL). Đã có thời kỳ cả hai nhân vật này 
cộng tác với nhau trong âm mưu kiểm 
soát chính quyền nhưng sau đó, họ đã 
chống đối nhau để giành sự ủng hộ của 
dân chúng. Pompey nổi danh vì là nhà 
chinh phục hai xứ Syria và Palestine 
trong khi Caesar thành công do chiến 
thắng xứ Gauls, sát nhập vào đế quốc La 
Mã các miền đất mà ngày nay là các 
nước Pháp, Bỉ và Đức nằm tại phía tây 
của giòng sông Rhine.  
 Sau nhiều cuộc xáo trộn kéo dài tại 
Rome, Thượng Viện La Mã vào năm 52 
trước TL đã trao quyền cho Pompey và 
bầu ông ta làm tổng tài duy nhất. Caesar 
khi đó đang ở xứ Gauls, bị gán cho là 
kẻ thù của xứ sở và Pompey đã âm mưu 
với một nhóm trong Thượng Viện để 
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truất đi quyền lực chính trị của Caesar, 
vì vậy đã diễn ra cuộc chiến tranh sống 
còn giữa hai nhân vật kể trên. Vào năm 
49 trước TL, Caesar dẫn quân đội vượt 
qua giòng sông Rubicon vào đất Ý và 
tiến về kinh thành Rome. Pompey bỏ 
chạy về hướng đông với ý muốn tập hợp 
quân lực để chiếm lại quyền thế sau này. 
Vào năm 48 trước TL, cả hai lực lượng 
này đối đầu nhau tại Pharsalus, xứ Hy 
Lạp. Pompey bị đánh bại rồi về sau bị 
giết do các kẻ lập mưu theo phe Caesar. 
 
1/ Thời kỳ ban đầu của Julius Caesar. 
 Julius Caesar là một vĩ nhân trong lịch 
sử La Mã. Nhiều nhà sử học còn cho rằng 
Caesar là nhân vật còn lớn lao hơn nhiều so 
với các vua chúa, các hoàng đế của thời cổ 
xưa bởi vì tuy từ chối làm vua nhưng danh 
từ Caesar đã tượng trưng cho vương quyền 
và phong cách uy nghi. Julius Caesar vừa là 
một danh tướng, một nhà chính trị có tài, 
một chính khách nhìn xa trông rộng, một 
văn nhân và đồng thời cũng là một nhà 
hùng biện, hay nói theo cách mô tả trong 
vở kịch của đại văn hào William 
Shakespeare, Cassius đã phải thú nhận rằng 
“Caesar như người khổng lồ đứng giạng 
hai chân ở dưới là thế giới nhỏ hẹp”. 
 Julius chào đời vào năm 102 trước 
TL hoặc một hai năm gần đó, với tên 
thật là Gaius Julius Caesar, thuộc một 
gia đình quý tộc lâu đời. Người đời còn 
cho rằng ông ta không những từ giòng 
dõi hoàng gia mà còn có nguồn gốc 
thần linh bởi vì theo truyền thuyết, 
Venus là nữ thần của tình yêu, đã kết 

hôn với một hoàng tử thành Troy nằm 
trong miền Tiểu Á, là người khởi đầu 
gia đình Julian này.  
 Julius Caesar có một người cô là vợ 
của Gaius Marius, là nhà lãnh đạo đảng 
Populares còn chính Julius lập gia đình 
với Cornelia, con gái 17 tuổi của Lucius 
Cornelius Cinna, lãnh tụ của một đảng 
phái chống lại đảng quý tộc của Lucius 
Sulla. Bà vợ Cornelia này qua đời vào 
năm 68 trước TL. Cũng vì gia đình và 
hoàn cảnh mà Julius Caesar thiên về đảng 
dân chủ Popular. Không rõ Julius Caesar 
chống đối ra sao mà đã bị Sulla trù dập, bị 
coi là người nguy hiểm hơn các người 
theo phe của Marius. Để được an toàn, 
Julius phải lẩn tránh cho tới khi tìm được 
cách vượt sang miền Tiểu Á (Asia 
Minor), rồi đầu quân vào lực lượng chống 
lại Mithridates, vua của xứ Pontus. Trong 
trận vây thành Mitylene vào năm 80 
trước TL, Julius Caesar đã tỏ ra là một 
chiến sĩ can đảm khi cứu sống được một 
đồng ngũ trong cơn nguy hiểm.  
 Hai năm sau khi Lucius Sulla qua 
đời, Julius Caesar trở về thành Rome, 
đã làm công tố viên trong vụ kết tội một 
quan chức thuộc hạ của Sulla vì các tội 
tống tiền và tàn ác khi quan chức này 
làm thống đốc của một tỉnh trong vùng 
Macedonia. Để trau dồi tài năng nói 
trước công chúng, Julius Caesar đã qua 
đảo Rhodes, theo học một bậc thầy về 
nghệ thuật hùng biện và có lẽ trong dịp 
này con tầu của ông đã  bị các kẻ cướp 
biển trong vùng Địa Trung Hải bắt, ông 
bị giam giữ chờ tiền chuộc. Trong khi 
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người nhà trở về xứ lấy tiền, Julius 
Caesar đã làm quen với bọn cướp, kể 
chuyện vui cho chúng nghe tới khi đã 
thanh toán xong tiền chuộc, ông được 
trả tự do nên trở về miền Miletus, thuê 
vài con tầu chiến khác cùng các binh sĩ, 
quay lại tấn công bất ngờ sào huyệt của 
bọn cướp, bắt tất cả và đóng đinh bọn 
chúng trên cây thánh giá sau khi lấy lại 
đầy đủ tiền chuộc đã trả khi trước. 
 Vào thời gian này Julius Caesar 
chưa tham gia vào chính trị mà sinh 
sống như một người sa hoa, theo đuổi 
phụ nữ, với các món tiền vay mượn cho 
tới năm 68 trước TL, ông được chính 
quyền bổ nhiệm làm pháp quan 
(quaestor), có chân trong Thượng Viện, 
rồi tới năm 63 trước TL, lãnh chức 
Pontifex maximus, một địa vị quan 
trọng, uy tín trong một tổ chức tôn giáo 
thuộc xứ sở La Mã.  
 Khi qua Tây Ban Nha làm quan cai 
trị của một tỉnh, Julius đã thành công 
nên vào năm 60, được Gnaeus Pompey 
khi đó là thủ lãnh của kinh thành Rome, 
chọn làm một trong ba Tam Đầu Chế 
(Triumvirate) cùng với Marcus Licinius 
Crassus. Sau một năm làm Tổng Tài 
(consul), Julius Caesar xin làm quan cai 
trị xứ Gaul và xứ Illyricum, vùng đất 
trải dài từ miền nam nước Pháp tới bờ 
biển Adriatic. Các kẻ thù của Caesar rất 
hài lòng khi thấy đối thủ này ra khỏi 
kinh thành Rome để rồi sẽ chôn vùi danh 
tiếng. Nhưng chính tại nơi miền đất còn 
hoang dã này mà Julius Caesar đã bộc lộ 
thiên tài quân sự. Julius Caesar biết rõ 

con đường phải theo, bởi vì các vinh 
quang quân sự sẽ dẫn tới quyền hành của 
La Mã. Qua năm 59, Caesar kết hôn với 
Calpurnia, người con gái của Lucius 
Piso sống tại Rome còn Pompey cưới 
con gái của Caesar là nàng Julia. 
 Caesar là một danh tướng bách 
thắng, quân sĩ dưới quyền đã sợ hãi ông 
và tôn thờ ông nhưng ông không phải là 
vị tướng đi sau hàng quân mà luôn luôn 
đi sát với họ, dạy bảo họ, phóng ngựa 
tiến tới trước, ăn cùng thứ thực phẩm 
giống như binh lính, uống cùng thứ rượu 
chua và từ chối ngủ trong lều khi binh 
lính còn nằm trong cảnh giá lạnh. Trong 
nhiều vụ đụng độ với quân Gauls, binh 
lính La Mã đã vui mừng khi thấy chủ 
tướng Caesar của họ xuất hiện, vung 
kiếm lên và hô lớn lời khuyến khích, như 
Shakespeare kể lại trong vở kịch: “Kẻ 
hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết 
thực sự, người dũng cảm chỉ nếm một 
lần chết mà thôi” (Cowards die many 
times before their deaths, the valiant 
taste of death but once). 
 Julius Caesar đã ghi lại trong cuốn 
“Bình Luận” (Commentaries) các chiến 
dịch liên tục từ năm 58 tới năm 49 trước 
TL, đây là một trong các tác phẩm văn 
chương viết bằng tiếng La Tinh, hấp 
dẫn nhất là các chương mô tả hai cuộc 
xâm lăng hải đảo Anh, cuộc chinh phục 
thứ nhất vào năm 55 khi lực lượng viễn 
chinh La Mã xuống tầu từ Boulogne và 
đổ bộ lên bờ biển Deal. Sau lần thám 
thính thứ nhất, ba tuần lễ sau, tướng 
Caesar đã băng qua eo biển Channel rồi 
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qua năm sau, viên tướng này đã tới tận 
Middlesex thuộc thung lũng của giòng 
sông Thames. Sau các trận giao tranh ác 
liệt, quân Britons dưới quyền tướng 
Cassivellaunus phải xin dàn hòa, trao 
trả các tù binh và đóng tiền triều cống. 
 Trong nhiều năm chinh phục xứ 
Gaul, Caesar gặp nhiều thất bại trước 
tướng trẻ Vercingetorix nhưng rồi đã tập 
hợp được lực lượng, đè bẹp được quân 
Gauls tại Alesia vào năm 52 trước TL 
khiến cho Vercingetorix phải xin quy 
hàng, đây là chiến thắng cuối cùng. Sau 
nhiều năm và sau một loạt các chiến 
dịch, Julius Caesar đã liên tiếp báo tin về 
Rome các thành quả rực rỡ, đã chinh 
phục được miền đất Gaul thuộc nước 
Pháp ngày nay, chiếm cả phần đất thuộc 
phía đông của giòng sông Rhine và nới 
rộng vùng cai trị của Đế Quốc La Mã tới 
tận eo biển Channel. 
 
 2/ Các chinh phục và cải cách. 
 Tại kinh thành Rome, Tam Đầu Chế 
bắt đầu chia rẽ, các biến động khiến cho 
Julius Caesar phải chú tâm tới tình hình 
trong xứ. Tổng Tài Crassus đã qua miền 
đông, gặp thất bại trước quân Parthians 
và tử trận. Pompey không thiện cảm với 
Caesar trong khi thời hạn chức vụ tổng 
tài của ông sắp hết, các kẻ thù của 
Caesar tại Rome đang bàn tính sẽ phải 
làm gì khi ông trở về đời sống dân sự. 
Họ than phiền rằng Caesar đã lấn quyền, 
đối xử tàn ác đối với các dân tộc nghèo 
hèn còn bán khai và đang dự tính các 
chinh phục lớn lao khác. Vào lúc này 

Caesar chỉ có một quân đoàn trong khi 
Pompey tuyên bố rằng nếu hạ lệnh, các 
người lính trong quân đoàn này sẽ nổi 
lên chống lại Caesar. Các báo cáo bất lợi 
từ Rome trở về khiến cho Caesar quyết 
định phải ra tay.  
 Vào khoảng đầu tháng 1 năm 49 
trước TL, Julius Caesar hạ lệnh cho 
5,000 quân sĩ vượt qua giòng sông nhỏ 
Rubicon, là địa giới ngăn cách quyền 
chỉ huy của ông, và ông đã nhủ thầm 
“cây lao đã phóng đi” (Jacta alea est = 
the die is cast). Không rõ đây có phải là 
lời nói thực sự của Julius Caesar hay 
không, nhưng đây chắc chắn là một 
hành động thách đố đối với chính quyền 
của Pompey, một việc làm không thể 
trở ngược được và sẽ gây nên cuộc nội 
chiến. Quân sĩ của Caesar tiến nhanh về 
phía nam, gặp rất ít chống cự do đa số 
binh lính của Pompey đầu hàng, khiến 
cho Tổng Tài Gnaeus Pompey phải bỏ 
chạy qua miền Balkans. Julius Caesar 
tiến vào kinh thành Rome trong khung 
cảnh vinh quang rực rỡ.  
 Sau 60 ngày, Caesar không có đối 
thủ tại kinh thành Rome. Vào năm 49 
trước TL, Caesar tự nhận là nhà độc tài 
và tổng tài (dictator & consul) nhưng 
Pompey và các người chống đối đã liên 
kết lại khiến cho Caesar phải đánh dẹp 
trong 5 năm trường, thắng Pompey vào 
năm 48 tại Pharsalia thuộc xứ Hy Lạp. 
Pompey trốn thoát qua xứ Ai Cập khiến 
cho Caesar tiến quân sang đó và được 
biết rằng kẻ thù kể trên đã bị các thuộc 
hạ giết chết. Trong chiến dịch tại Ai Cập, 
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Caesar đã tư tình với Nữ Hoàng trẻ 
Cleopatra và đã có một đứa con đặt tên 
là Caesarion, có nghĩa là “Caesar Nhỏ”. 
Caesar đã giúp cho Cleopatra trở thành 
vua của xứ Ai Cập. Trong chiến dịch kế 
tiếp tại miền Tiểu Á, Caesar đánh thắng 
Pharnaces II và đã báo cáo về La Mã 
thắng lợi tại Zela, ngày nay thuộc miền 
tây bắc xứ Thổ Nhĩ Kỳ bằng thông điệp 
ngắn gọn “Veni, vidi, vici” có nghĩa là 
“Tôi đã tới, đã nhìn thấy, đã chinh phục” 
(I came, I saw, I conquered). 
 Sau khi Pompey bị giết, các lực 
lượng theo viên tổng tài này đã tổ chức 
lại lực lượng. Vào năm 46 trước TL, 
Caesar đã đánh thắng họ vào năm 46 tại 
Thapsus thuộc miền bắc châu Phi. Cato 
Trẻ (Cato the Younger) phải tự sát sau 
khi nghe được tin chiến bại. Qua năm 
45 tại Munda thuộc xứ Tây Ban Nha, 
hai người con của Pompey cũng thua 
trận trước Caesar. Đây là trận chiến sau 
cùng. Caesar trở về kinh thành Rome. 
Các đám đông đứng hai bên đường chào 
mừng Caesar diễn hành trên chiếc xe 
ngựa, tiến về Điện Capitol. Mọi người 
La Mã đã tung hô lời chào vị 
“Imperator”, có nghĩa là vị “Hoàng Đế” 
đầu tiên trong lịch sử của phương tây. 
 Tới lúc này Julius Caesar trở nên nhà 
lãnh tụ toàn quyền của thế giới La Mã. 
Dân chúng đã tôn sùng Caesar vì các 
chiến công và tài thao lược, đã đồng ý để 
Caesar nắm quyền độc tài trong 10 năm, 
rồi về sau trở thành nhà độc tài suốt đời. 
Trong một đại hội, Mark Antony đã thử 
lòng Caesar bằng cách đề nghị đổi nhà 

độc tài thành nhà vua nhưng vì dân 
chúng La Mã không ưa thích vua, nên 
Caesar đã từ chối ngai vàng. 
 Julius Caesar xử dụng quyền lực một 
cách khôn khéo và đã thi hành được 
nhiều cải tổ quan trọng vì ông nhận thấy 
cần một chính quyền trung ương mạnh 
để tránh cho xứ sở La Mã không bị suy 
đồi. Nhà độc tài này đã tìm cách kiểm  
soát các công việc thiếu minh bạch của 
các chính quyền trung ương và địa 
phương, trù liệu việc soạn thành sách các 
luật lệ La Mã, không cho phép các người 
cho vay tiền ăn lời cao, làm nhẹ thuế vụ 
đánh lên mọi công dân, đặt ra loại hội 
đồng địa phương gọi tên là “municipal” 
tại các tỉnh, hạ lệnh giải tán các băng 
đảng chính trị đã cản trở nền Cộng Hòa, 
lập ra cơ quan đo đạc toàn lãnh thổ La 
Mã, đề nghị làm thoát nước vùng đầm 
lầy Pontine, canh tân hải cảng Ostia và 
làm kế hoạch đào một con sông đào 
ngang qua eo đất Corinth.  
 Caesar còn trù tính lập ra các thư 
viện công lập, đã cải tổ Lịch, khiến cho 
việc tính niên biểu và thời gian không bị 
nhầm lẫn và cải cách quan trọng này 
còn được duy trì cho tới ngày nay. Các 
tháng của người La Mã đã được đặt tên 
lại, với tháng thứ bẩy được gọi là July 
để ghi nhớ công trạng của Julius Caesar. 
Ngoài ra một loại tiền vàng thời đó 
được đúc mang hình của Caesar, đây là 
một vinh dự đặc biệt chưa dành cho ai. 
Julius Caesar đã vui mừng khi được 
mặc áo gấm thêu rực rỡ, trên đầu đội 
vòng hoa nguyệt quế (laurel wreath), 
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đây là biểu tượng của các vị danh tướng 
đã mang về chiến thắng, nhưng đối với 
Caesar, vòng hoa này có thể là thứ mũ 
nón che chiếc đầu hói mà viên tổng tài 
không muốn cho nhiều người nhìn thấy. 
 Julius Caesar đã tìm cách hòa giải 
với các đối thủ, bổ nhiệm họ vào các 
chức vụ công, tha thứ các kẻ theo 
Pompey trước kia, chấp nhận các người 
dân sống trong các tỉnh có quyền công 
dân La Mã, giúp các người nghèo thực 
phẩm trợ cấp và khiến họ di cư sang 
sinh sống trong các xứ thuộc địa như 
Carthage và Corinth. 
 Các cải cách của Julius Caesar đã 
khiến cho một số người còn luyến tiếc 
loại chính quyền cũ, một số người khác 
cho rằng Caesar sẽ làm vua trong tương 
lai. Thượng Viện bị coi như một hội đồng 
cố vấn nên các thượng nghị sĩ không 
bằng lòng về cách cai trị này. Trong số 50 
kẻ âm mưu có Marcus Junius Brutus và 
Gaius Cassius là hai người trẻ trước kia 
đã từng chống lại Caesar và được Caesar 
ân xá sau trận Pharsalus.  
 Đã có nhiều huyền thoại kể về vụ 
ám muội này. Trước đó một thời gian, 
Spurinna là mụ thầy bói đã bảo Caesar 
phải cẩn thận vào các ngày giữa tháng 
3. Nàng Calpurnia là vợ của nhà độc tài 
kể rằng đã gặp một cơn ác mộng và bộ 
áo giáp treo trong nhà bỗng nhiên sụp 
đổ từ bức tường treo. Nhiều người thân 
trong gia đình đã khuyên Julius Caesar 
không nên tới Tòa Nhà Thượng Viện 
vào ngày 15 tháng 3 năm 44 trước TL 
trong khi các kẻ âm mưu đã phái Brutus 

đi mời Caesar và mặc dù các điềm xấu, 
viên tổng tài vẫn nhận lời. Tại phòng 
lớn, các kẻ âm mưu đã đứng thành nửa 
vòng tròn, làm ra vẻ cầu xin vài ân huệ 
rồi sau một dấu hiệu, họ đều rút dao dấu 
trong áo, nhào tới đâm viên tổng tài 23 
nhát. Julius Caesar khi gục ngã còn 
nhận ra trong số các kẻ sát nhân có 
Brutus, đã thốt lên câu: "Và cả mi nữa 
sao, Brutus?” (What, you too, Brutus?) 
 Ngoài các tài năng là một danh 
tướng trăm trận trăm thắng, một nhà 
quản trị xứ sở thiên tài, Julius Caesar 
còn là một nhà hùng biện chỉ đứng sau 
Cicero, một chính khách kiêm nhà triết 
học La Mã rất danh tiếng. Julius Caesar 
còn là một nhà văn với tác phẩm xuất 
sắc “Bình Luận về cuộc Chiến Tranh tại 
xứ Gaul” (Commentaries on the Gaulic 
War) trong đó có mô tả các công cuộc 
chinh phục, với văn phong rõ ràng của 
tác phẩm được dùng làm mẫu mực 
trong cách viết sử. 
 Vài nhà sử học coi Julius Caesar là 
thiên tài bậc nhất của xứ sở La Mã. Các 
cải cách của Julius Caesar đã là nền 
móng của một trật tự xã hội mới, khiến 
cho đế quốc La Mã ổn định và tồn tại 
hơn 200 năm. Ảnh hưởng của nền văn 
minh La Mã đã lan rộng sang xứ Gaul ở 
phương bắc, trở thành đế quốc 
Byzantine ở phương Đông và tràn lan 
khắp miền Địa Trung Hải./. 
 

Phạm Văn Tuấn 
(Virginia)
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BẾN CŨ ĐỀN XƯA 
Bài xướng  

  

Ánh nắng chiều rơi bóng đổ nghiêng 

Lao xao sóng bạc vỗ ven triền 

Đôi bờ cách bến sông bồi lở 

Một vũng chung dòng nước xoáy xiên 

Nền cũ cây đa trơ trốc gốc 

Đền hoang tượng đá vội sang biên 

“Ngàn năm guơng cũ soi kim cổ” (*) 

Ngẫm nghĩ mà đau cảnh nhãn tiền! 
 

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 
Ca, USA:Mar 17-2012 

 
 
 
  

HOÀI CẢM 
Bài họa nương vận 

 

Đường về cố quận dốc chênh nghiêng 

Xơ xác phi lao rũ dưới triền 

Dạo ấy thông già còn đứng thẳng 

Bây chừ cổ thụ đã nằm xiên 

Mái chùa thủng nát ngay bên chái 

Thành mộ xoi mòn sát cạnh biên 

Dấu vết thời gian cay nghiệt quá 

Nhớ thương bóng Mẹ thuở sinh tiền!!. 
 

Motthoi 
Jan. 21st. 2014 

 

THĂM QUÊ CŨ 
Bài họa  

 

Bóng ngả, chiều rồi, bóng chiếu nghiêng 

Đường về sông núi cỏ hai triền 

Mái tranh vẫn đẹp làn mây phủ 

Cây cối còn vui giải nắng xiên 

Quán nước cuối thôn chờ khắc khoải 

Bến xe đầu xóm nhớ vô biên 

Láng giềng chẳng ngóng bên hàng dậu 

Bè bạn nào ai đón cổng tiền. 
 

Nguyễn-Phú-Long 
 
 
 
 
  

DẤU XƯA 
Bài họa  

  

Đôi khi từng sợi nắng chiều nghiêng 

Cũng vướng chân ai tận cuối triền 

Nhớ đụn rơm vàng hơi khói tỏa 

Thương dòng suối bạc ánh trăng xiên 

Đầy trời gió cuộn, chim lìa tổ 

Kín nẻo mây vần, cỏ lấn biên 

Bến cộ con đò phiên chợ vắng 

Tìm đâu nét cũ buổi kim tiền 
 

Nguyễn Vô Cùng 
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