
SOÁ 68                                                                                                                            3 

 

COÛ THÔM 
THAÙNG 09, NAÊM 2014 

CHUÛ NHIEÄM 
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

<dsenser@yahoo.com> 
PHOÙ CHUÛ NHIEÄM NOÄI VUÏ   

PHAN KHAÂM 
<phanvyle@yahoo.com> 

PHOÙ CHUÛ NHIEÄM NGOAÏI VUÏ 
PHAN ANH DUÕNG 

<dathphan1@gmail.com> 
CHUÛ BUÙT 

TRAÀN BÍCH SAN 
<littlesaigonnews@aol.com>  

TOÅNG THÖ KYÙ 
ÑOÃ TRAØNG MYÕ HAÏNH 

<hanhbang@hotmail.com> 
WEBSITE 

PHAN ANH DUÕNG  
NGUYEÃN VAÊN BAÙ 

THUÛY SENSER 
<www.cothommagazine.com> 

TRÌNH BAØY 
DZUNG SENSER 

<dsenser@yahoo.com> 
TOØA SOAÏN 

11623 CHAPEL CROSS WAY 
RESTON, VA 20194, USA 

TEL. (571) 926-8962 
<dsenser@yahoo.com> 

 
 

BAN BIEÂN TAÄP 
HOÀ TRÖÔØNG AN. YÙ ANH.  VIEÄT BAÈNG.  

NGUYEÃN NGOÏC BÍCH.  
PHAÏM HÖÕU BÍNH.	ÑOÃ BÌNH.  

ÑINH CÖÔØNG.  NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG. 
PHAN ANH DUÕNG. NGUYEÃN QUYÙ ÑAÏI.  

NGOÂ TAÈNG GIAO. VUÕ HOÁI.  
NGUYEÃN QUOÁC KHAÛI. PHAN KHAÂM.  

HUY LAÕM. NGUYEÃN LAÂN. PHAÏM TROÏNG LEÄ. 
NGUYEÃN PHUÙ LONG. VUÕ NAM.  

ÑAÊNG NGUYEÂN. NGUYEÃN VAÊN NHIEÄM. 
PHAÏM THÒ NHUNG. ÑOÃ PHUÙ.  

TRAÀN BÍCH SAN. NGUYEÃN SÔN.  
HOÀ COÂNG TAÂM. NGUYEÃN VAÊN THAØNH. 

MYÕ PHÖÔÙC NGUYEÃN THANH.  
PHONG THU. TIEÅU THU. HOÀNG THUÛY.  

TRÖÔNG ANH THUÏY. BUØI THANH TIEÂN. 
THANH TRANG. PHAÏM VAÊN TUAÁN. KIM VUÕ. 

 
ÑAÏI DIEÄN 

TRAÀN BÍCH SAN: New Orleans, LA 
VUÕ MAÏNH PHAÙT:  San Jose, CA 

VAÊN T. KIEÀU ANH:  Minneapolis, MN 
VÖÔNG AÙNH HAÈNG: W. Seneca, NY 

NGUYEÂN BAÏCH:  Lake Wood, WA 
ÑAÊNG NGUYEÂN: Austin, TX 

TIEÅU THU: Queùbec, Canada 
VUÕ NAM:  Germany 

NGUYEÃN MAÂY THU: France 
 

 



4                                                                                                                    COÛ THÔM 

 

DANH SAÙCH HOÄI VIEÂN 
B. Leâ Anh Dillard , OÂ. Hoà Tröôøng An, B. Vaên Thò Kieàu Anh, B. Nguyeãn Ngoïc Anh,  
TS Voõ Huøng Anh, OÂ. Nguyeãn Vaên Baù, B. Nguyeân Baïch, OÂ.B. Nguyeãn Ngoïc Bích,  

OÂ.B. Phaïm Höõu Bính,  OÂ. Ñoã Bình, OÂ. Nguyeãn Boâng,  OÂ.B. La Trung Chaùnh,  
OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu, B. Tröông Minh Chaâu, OÂ. Leâ Vaên Chính, B. Leâ Thò Ngoïc Dung,  

B. Dzung Senser,  OÂ. B. Phan Anh Duõng, OÂB. Ñaïi Döông-Phaïm Thò Nhung,  
OÂ.B. Nguyeãn Quyù Ñaïi, B. Dương Taâm Ñaït,  OÂ. Nguyeãn Vaên Ñoaøn,  

OÂB. BS Nguyeãn Anh Duõng & Phöông Lieân, OÂ.B. BS Hoaøng Giang, B. Ñoã Thò Minh Giang, 
B. Toân Nöõ Maëc Giao,  B. Nguyeãn T. Song Haø, B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh, OÂ. Lyù Thy Hieåu,  
B. Toâ Dieãm Hoàng, OÂ. Tröông Huøng,  OÂ.B. Nguyeãn Maäu Höng, OÂ. Nguyeãn Quoác Khaûi,  
OÂ. B. Phan Khaâm, OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa, OÂ.B. Nguyeãn Laân, OÂ.B. Nguyeãn Khoa Laân,  
OÂ. Ñoaøn Thanh Lieâm, OÂ.B. Nguyeãn Huy Linh,  OÂ. B. Nguyeãn Huy Long, OÂ. Vuõ Nam,  

OÂ.B. Nguyeãn Phuù Long, OÂ.B. Phaïm Baù Luaân, B. Hoaøng Baïch Mai,  
B. Mai Nguyeãn (VA), B. Nguyeãn T. Phöông Nga,  B. Traàn Tueä Nga,  

OÂ. Cao Nguyeân, OÂ. Ñaêng Nguyeân, B. Phan Thi Nhẫn, B. Nguyeãn Tuù Nhaät, 
B. Uyeân Phöông Minh Nguyeät, OÂ. Nguyeãn Vaên Nhieäm, OÂ. Leâ Xuaân Nhuaän,  
B. Phaïm Thò Nhung, OÂ.B. Vuõ Maïnh Phaùt, OÂ. Traàn Phi,  OÂ. Traàn Quoác Phieät,  
 OÂ. B. Ñoã Ngoïc Phuù,  OÂ. Leâ Quang Phuøng, B. Kim Phuïng, OÂ.B. Löu Quang,  

B. Chu Thanh Quyø,  B. Nghieâm Thaùi Phöôïng, OÂ. B. Ñeøo Vaên Saùch,  
OÂ. Traàn Bích San, OÂ.B. Nguyeãn Sôn,  OÂ. Hoà Coâng Taâm, B. Nguyeãn T. Minh Taâm,  

OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taân, B. Phong Thu, OÂ. Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh,   
OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh, OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng, B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu,  

B. Nguyeãn Maây Thu, OÂ. Leâ Vaên Traïch, B. Nguyeãn Hoàng Thuûy, OÂ. Buøi Thanh Tieân,  
OÂ. Nguyeãn Toaøn, B. Sarah Lieân Trang,  B. Dieäm Traân Kratzke, OÂ. Nguyeãn Ñình Traân,  
B. Toâ Bạch Tuyeát,  OÂB. Phaïm Vaên Tuaán,  OÂ . Vaên Duy Tuøng, BS Phan Khaéc Töôøng,   

O .B. ViVi Voõ , OÂ.B. Phaïm M. Xuaân, OÂ. Ñoaøn Ngoïc-Xuaân. 
 

MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN 
Haø Nguyeãn & Associates,  Ivan M. Waldman & Associates, B.S. Nguyeãn T. Kim Dung,  

BS. Nguyeãn Quoác Quaân, Sovereign Realty Inc, Harvest Moon Restaurant. 
 

 



SỐ 68                                                                                                                                     5 

MỤC LỤC 
 

Trang 
BIÊN KHẢO 
 
TRẦN BÍCH SAN: Quan Niệm  
 Quân Tử Trong Nho Giáo    10 
ÐÀO ÐỨC CHƯƠNG:  Sơ lược về  
 hát cải lương             18 
NGUYỄN VĂN NHIỆM:  Quê Hương 
 Giầu Ðẹp Qua Ca Dao    29 
PHẠM THỊ NHUNG:  Thi Phẩm Dòng 
 Cổ Nguyệt        36 
PHẠM VĂN TUẤN:   
 Vài Loại Lịch Phổ Thông          50 
NGUYỄN QUỐC KHẢI:  Nếp Sống  
 Mộc Mạc của Người Amish      152 
   
VĂN 
 
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG    07 
 Cỏ Thơm Mùa Thu 19 
VŨ NAM:  Trường Tôi, Sông Dinh   42 
ÐỖ BÌNH:  Chuột Nhà     67 
NGUYỄN LÂN:   
 Người Ðàn Ông Quyến Rũ    78 
TIỂU THU:   
 Những Ngày Xưa Thân Ái    84 
Ỷ NGUYÊN:  Non Thiêng Yên Tử         97 
TÔN NỮ MẶC GIAO:   
 Tứ Phương Họp Mặt San Jose      107 
NGÔ TẰNG GIAO: Tô Cháo Rắn      112 
PHÁT VŨ:  Vì Sao         118 
PHONG THU:  Soi Bóng Thời Gian     125 
PHƯƠNG DUY TDC:  Ðiệp Vụ Sa Mạc   133 
VŨ ÐỨC NGHIÊM:   
 Cho Vợ Hiền Yêu Dấu      140 
DIỄM CHÂU (Cát Ðơn Sa):   
 Gái Ngoan         144 
HỒNG THUỶ:  Cứ Tưởng Dễ      162 
PHAN ANH DŨNG:  Tiếng Hát 
 Thuỷ Tinh Của CS Quỳnh Giao    168 
 

VĂN QUANG:   
 60 Năm Sài Gòn Trong Tôi     176 
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
 Tôi Làm Báo Văn Học      184 
     
THƠ 
 
NGÂN SƠN:  Mưa Thu        28 
NGUYỄN VÔ CÙNG:   
 Thu Ðất Khách           28 
NGUYỄN KINH BẮC: 
 Hoài Cảm         28 
LÝ HIỂU:  Thu Ðến        28 
HẠ THÁI TQP:  Bẩy Mươi Hành     34 
BÙI THANH TIÊN:   
 Tiếng Ru Nhè Nhẹ       41 
ÐĂNG NGUYÊN:  Lạc Nẻo Thu     41 
MOTTHOI:  Thành Thật       49 
HỒ CÔNG TÂM:   
 Hoen Màu Thời Gian       58 
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 
 Tuyệt Chiêu         58 
NGUYỄN PHÚ LONG: 
 Mùa Tựu Trường        59 
CAO NGUYÊN:  Văn Minh Da Vàng    77 
LÝ HIỂU:  Hoang Ðường       77 
LÊ MAI LĨNH:  
  Ðể Trả Lời Một Nghi Vấn     81 
TUỆ NGA:  Lá Phù Du       82 
NGÔ TẰNG GIAO:  Trời Vào Thu     95 
NGUYỄN PHÚ LONG:  Tình Thu     95 
PHAN KHÂM:  Ý Thu       95 
TUỆ NGA:  Gió Thu        95 
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
 Man Mác Thu       95 
UYÊN PHƯƠNG MINH NGUYỆT 
 Nỗi Nhớ Thu Xưa    106 
Ý ANH:  Tự Nhiên     106 
ÐT MINH GIANG:  Thu Hoài Cảm 106 
HOÀNG BẠCH MAI:  Thu Tháng Chín  116 
KIM VŨ:  Có Ta      119 



6                                                                                                                           CỎ THƠM 

PHAN KHÂM:  Tiếng Ru Của Mẹ  123 
KIỀU ANH:  Chùm Thơ Tứ Tuyệt  128 
DIỆM TRÂN:  Thu Kỷ Niệm   131 
NGUYỄN BẠCH:  Tình Cũ   147 
TRƯƠNG ANH THUỴ:    173 
 Chùm Thơ Haiku 
 
GIAO ÐIỂM 
 
NGUYỄN NGỌC BÍCH: 
 Em Yêu Anh Cách Nào    46 
MAYA ANGELOU  
 On The Pulse of Morning    60 
PHẠM TRỌNG LỆ:   
 Mạch Sống Ban Mai           63 
DIỄM HOA:  Le Lac D'Amour    66 
HUỲNH MAI HOA:   
 Cây Mùa Thu Với Người   111 
THANH THANH:   
 Autumn  Trees and Humans  111 
PIERRE GAMARRA:  Mon Cartable 117 
NGUYỄN MÂY THU:  Chiếc Cặp Da 117 
YÊN VI:  Let's Sing This Love Song 124 
CHRISTINA GEORGE ROSSETTI 139 
 Let Me Go 
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 
 Ðể Tôi Ra Ði     139 
 
TRANH  
 
NGUYỄN SƠN:  Hồ Thu (Bìa Trước)  01 
NGUYỄN SƠN:  (Bìa sau) 
 Một Thoáng Hương xưa   204 
VŨ HỐI:  Thư Họa Thơ Phan Khâm 122 
 
NHẠC 
 
NGUYỄN TƯỜNG VÂN &  
PHẠM TUÂN:  Rơi Từng Cánh Thu Vàng 166 
VĂN DUY TÙNG:  Mùa Luá Chín  182 
 
NHIẾP ẢNH 
NGUYỄN QUỐC KHẢI:   
 Chùa Thiên Mụ      27 

NGUYỄN HUY LINH: 
 Ðồng Quê Việt Nam      35 
TRƯƠNG MINH CHÂU:  Biển Vắng   83 
NGUYỄN HUY LINH:  Bên Em 
 Ðón Nắng Thu        96 
PHAN ANH DŨNG:   
 Thu Trên Thềm Vắng    165 
Phát Hành Báo Cỏ Thơm 67   191 
 Ngày Văn Hóa Nghệ Thuật  
 VN ở San Jose, California   196 
  
TIỂU SỬ TÁC GIẢ 
 
Trần Bích San       17 
Vũ Nam         45 
Nguyễn Ngọc Bích      47 
Nguyễn Phú Long      59 
Phạm Trọng Lệ       62 
Tuệ Nga         82 
Tiểu Thu        94 
Nguyễn Huy Linh      96 
Phan Khâm       123 
Phương Duy TDC     137 
Hồng Thuỷ          164 
Trương Anh Thuỵ     174 
Nguyễn Thị Ngọc Dung    190 
 
GIỚI THIỆU 
 
Ha Nguyen & Associates     02 
Washington Music     138 
Two Sisters       183 
Văn Phòng BS Nguyễn Quốc Quân  195 
Tập thơ Dòng Cổ Nguyệt  
 Nửa Vầng Trăng:  Tuệ Nga  199 
Hôn Nhân, Tình Dục,  Gia Ðình:   
 MS Phan Thanh Bình    199 
Thơ Xướng Hoạ Mãi Còn Ðây:    
 Lê Ngọc Kha      199 
Văn Phòng BS Nguyễn Thị Kim Dung 200 
Sovereign Realty, Inc.     200 
Harvest Moon      201 
Phiếu Mua Báo Dài Hạn    202 
Ivan M. Waldman & Associcates        204 



SỐ 68                                                                                                                                     7 

CỎ THƠM MÙA THU 19 

 
 

rong mùa hè vừa qua toàn cầu hình như bị khích động, mê man vì World Cup. Bốn 
năm mới có một tháng để quên hết những vấn đề phức tạp khác trên thế gian.  Nữ 

chủ nhiệm Cỏ Thơm cũng vừa làm bếp vừa xem đá banh và theo dõi tiến trình.  Cũng 
may lúc đó chúng tôi chưa phải làm Cỏ Thơm số mùa Thu.   Các nam tác giả Cỏ Thơm 
từ Á sang Âu, từ  Âu sang Mỹ cũng trao đổi ý kiến, bài viết qua Tòa Soạn Cỏ Thơm về 
World Cup:  NS Phan Anh Dũng, NV Văn Quang, NV Vũ Nam, HSNAG Nguyễn Sơn, 
BKG Nguyễn Quý Ðại, NBNS Trần Củng Sơn.   Kết cuộc thì Người anh em Ðức Quốc, 
của Nguyễn Sơn, Vũ Nam, Nguyễn Văn Nhiệm, Nguyễn Quý Ðại đã chiếm giải 2014 
FIFA World Cup Champion.   Lẽ dĩ nhiên chủ nhiệm Cỏ Thơm phải điện thư chúc mừng 
quý tác giả và độc giả Cỏ Thơm bên Ðức ngay.   Cũng xin nhắc, quý vị không phải chờ 
bốn năm nữa để xem World Cup đâu, tháng 6, tháng 7, 2015 sẽ là những cuộc tranh giải 
nữ bóng tròn World Cup đấy.   Chớ bỏ qua. 
 Sau những ngày vui World Cup, người ta vẫn không thể quên được chuyện một 
máy bay  Mã Lai với hơn 200 hành khách bị mất tích không dấu vết để lại và vẫn trong 
vòng thần thoại, huyền bí.  Rồi một máy bay hành khách khác cũng của  Malaysia bị 
loạn quân Ukraine bắn rơi với gần 300 người tử nạn. Sự việc này đã làm cho người ta 
sợ đi máy bay của hãng Mã Lai kém may mắn.  
 Thế giới cũng bất mãn chính phủ Putin, Russia ủng hộ loạn quân bắn phá hải đảo 
Crimea của Ukraine.  Nga Sô cũng giống Trung Cộng, muốn nuốt chửng một hòn đảo 
của nước láng giềng nhỏ bé, yếu kém như Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa và Trường 
Sa của Việt Nam.  Cộng sản nếu có thay đổi chỉ là hình thức.  Tâm địa chúng vẫn là 
cộng sản tham lam, tàn ác cho đến khi chết.   
 Chiến tranh tôn giáo chết chóc, loạn lạc ở Trung Ðông.   Quân khủng bố Isis xử tử 
hai ký giả người Mỹ và bắn giết hằng loạt người ở Iraq.  Chính phủ Mỹ và đồng minh 
tuyên bố sẽ tận diệt Isis trước khi chúng bành chướng như nạn cộng sản ở thế kỷ trước.   
 Tại Mỹ, dân Saint Louis biểu tình phá phách phản đối cảnh sát đã bắn 6 viên đạn 
vào môt thanh niên da màu không mang súng tự vệ.        
 Vài cảm tưởng về tin tức không vui trên thế giới cũng đủ phiền lòng rồi.   Chúng ta 
trở về thăm thú vườn Cỏ Thơm mùa thu để tìm chút êm đềm, thư thái cho tâm hồn.  
Quý vị có thấy bìa báo Cỏ Thơm số 68 này đẹp không?  Bìa trước là tranh sơn dầu "Hồ 
Thu", 90x100cm.  Bìa sau là tranh sơn dầu "Một Thoáng Hương Xưa", 70x90cm.  Cả 
hai tranh đều của Họa sĩ Nhiếp Ảnh Gia tài hoa Nguyễn Sơn.  Cảm ơn họa sĩ đã cho 
Cỏ Thơm dùng tranh đăng bìa.   

T 
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 Nói về tranh, gần đây Cỏ Thơm có một kinh nghiệm phải viết ra để bà con chúng ta 
biết để đề phòng.  Số là chủ nhiệm Cỏ Thơm nhận được một email có tên Bích Dương, 
nhưng không quen biết, muốn mua tranh của một họa sĩ Cỏ Thơm.  Chúng tôi chuyển thư 
đó đến nhà họa sĩ để tuỳ nghi.  Họa sĩ liên lạc với người muốn mua tranh và thỏa thuận sao 
đó.  Họa sĩ bao bọc hai tấm tranh rất cẩn thận và gửi cho người mua ở New Jersey, có địa 
chỉ hẳn hòi.  Một hai tuần, rồi ba bốn tuần, rồi một hai tháng sau họa sĩ điện thư hỏi thăm 
về bức tranh nhiều lần đều không được trả lời một tiếng.  Người mua tranh biệt vô âm tín 
luôn.   Chúng tôi ấm ức thay cho nhà họa sĩ.  Một tập báo, một bộ truyện nếu có bị lừa 
cũng không đáng giá, đáng buồn như mất một bức tranh cho kẻ đi lừa.   
 Chúng tôi được mách bảo, nếu các vị tác giả có người lạ hỏi mua tác phẩm, sách 
báo, tranh họa, thì nên nhận được check trước và đem đi bỏ bank ngay. Check được 
thông qua rồi hãy gửi "hàng bán" như các dịch vụ thương mại khác.  Tôi kể chuyện này 
với một cư sĩ, người này nói:  "những kẻ ăn gian nói dối như vậy rồi cũng sẽ gặp quả 
báo không ra gì.  Ôi, có muốn giữ tinh thần nghệ thuật cao quý cũng khó!!! 
 Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ chủ trương văn học vị nghệ thuật,  bìa Cỏ Thơm 
không những  được trình bày đẹp, nội dung Cỏ Thơm cũng đẹp không kém và có những 
hình ảnh quê hương, phong cảnh mùa thu của Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Huy Linh, 
Nguyễn Quốc Khải, Trương Minh Châu, Phan Anh Dũng. Chỉ tiếc rằng Báo Cỏ Thơm 
không đủ sở hụi in hình màu trong nội dung.  Nhưng khi báo được đưa lên Website Cỏ 
Thơm (www.cothommagazine.com) thì màu sắc sẽ xuất hiện tuyệt vời.     
 Trong số báo này, quý vị độc giả cũng tìm thấy nhiều bài thơ về mùa thu đặc biệt là 
của Nữ Sĩ Tuệ Nga vừa trở lại với vườn Cỏ Thơm sau một thời gian vắng tiếng thơ.  
Ngoài ra còn có thơ mùa thu của nhà thơ Bùi Thanh Tiên, Ðăng Nguyên, Hoàng Bạch 
Mai, Uyên Phương Minh Nguyệt, Ðỗ Thị Minh Giang. Về xướng họa có những bài thơ 
của Ngân Sơn, Nguyễn Phú Long, Nguyễn Kinh Bắc, Nguyễn Vô Cùng,  Ngô Tằng 
Giao, Phan  Khâm, Lý Hiểu, Tuệ Nga, và Nguyễn Thị Ngọc Dung.  Người thơ Cỏ 
Thơm rất khiêm tốn cũng như tên của tập báo.   Chúng tôi chỉ xướng họa với nhau cho 
vui, nếu có những sơ suất xin sẵn sàng nhận lời chỉ giáo.  Nếu thơ có chút ngông 
nghênh thì cũng là  để cười vui, giải trí. 
 Về văn, Cỏ Thơm 68 phải kể tới bài bút ký về cuộc hành hương Núi Yên Tử của Nhà 
Văn Ỷ Nguyên, rất công phu, tường tận và lôi cuốn.  Chúng tôi đã từng đọc về Núi Yên 
Tử, đã từng mơ được lên thăm nơi tu hành của vị vua khả kính Trần Nhân Tông mà 
không làm được.  Nên mùa xuân vừa rồi Ỷ Nguyên và Phạm Bá về thăm quê hương, tôi 
đã dặn dò hai bạn văn cố gắng làm một cuộc hàng trình lên núi Yên Tử và viết bài tường 
thuật cho Cỏ Thơm.  Ðôi uyên ương Bá-Nguyên đã thực hiện được ý định đó và viết lại 
để chia sẻ kinh nghiệm với độc giả. Quý  vị  sẽ  có  cảm tưởng theo bước chân tác giả 
leo "Non Thiêng Yên Tử".   
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 Ngoài ra, Nhiếp ảnh gia tài tử Nguyễn Quốc Khải cũng đưa dẫn chúng ta thăm 
viếng "Nếp Sống Mộc Mạc của Người Amish" vùng Pennsylvania với những hình ảnh 
săn bắt công phu và nghệ thuật về trang trại và y phục của nhóm người địa phương tồn 
phong cổ tục biệt lập này.    
 Trước cái xã hội cộng sản tàn ác, bóc lột dân, phá hại nước, trước cuộc đời đầy dẫy 
ham danh, hám lợi, cạnh tranh, vị kỷ, Biên Khảo Gia Trần Bích San đã cho chúng ta đọc 
lại ý nghĩa về đạo đức hiền nhân, quân tử của Khổng Tử và Mạnh Tử  2000 năm về trước. 
Một bài biên khảo công phu và giá trị đáng đọc và suy ngẫm về cái tôi và con người.   
 Trong số báo này và lần lượt ở các số báo sau, chúng tôi tiếp tục việc giới thiệu 
tiểu sử các tác giả Cỏ Thơm khi được gửi tới tòa soạn.  Quý vị sẽ thấy rằng các tác giả 
Cỏ Thơm không phải vô hình, vô sắc, vô tướng, vô thanh.  
  Xin cảm ơn Nữ Sĩ Tuệ Nga đã gửi tặng chúng tôi tập thơ đồ sộ "Dòng Cổ Nguyệt" và 
Nửa  Vầng Trăng" . Cảm ơn Mục sư Phan Thanh Bình đã gửi tặng tập sách "Hôn Nhân, 
Tình Dục và Gia Ðình".  Cảm ơn Nhà Thơ Lê Ngọc Kha đã gửi tặng tập thơ "Mãi Còn 
Ðây" với  hơn 50 bài xướng họa của thi hữu trong đó có một số thi nhân Cỏ Thơm.  Xin 
chúc  mừng kỷ niệm 40 năm ngày cưới của NT Lê Ngọc Kha và phu nhân.   Cảm ơn Tin 
Sách của quý văn thi hữu Ðào Trường Phúc, Uyên Thao và Trịnh Bình An đã giới thiệu bộ 
sách "Nhà Văn và Tác Phẩm" của Phạm Văn Tuấn và tập hồi kỳ tiểu thuyết "Phượng Vẫn 
Nở Bên Trời Hà Nội" của Nguyễn Thị Ngọc Dung. 
 Xin chúc mừng Nhà Thơ Ðăng Nguyên đã hồi phục sức khoẻ và được con cháu đưa về 
định cư tại Austin.   Nhà Thơ Ðăng Nguyên sẽ là Ðại Diện Cỏ Thơm ở thủ phủ của Texas .  
 Xin chúc mừng nhà văn Hà Mai Việt với tác phẩm "Việt Nam Cội Nguồn Cuộc 
Chiến" được giới thiệu ngày 6 tháng 9, 2014 và tác phẩm "Chính Luận" của Nhà Văn 
Trần Trung Ðạo được giới thiệu ngày 13 tháng 9, 2014 tại Virginia. 
 Nhớ lại mùa thu năm ngoái, Cỏ Thơm phát hành số báo 64 tại tư gia của nghệ sĩ 
hội viên Thái Phượng.  Ðể thay đổi không khí, năm nay Cỏ Thơm đã tìm được địa 
điểm picnic, phát hành số báo Cỏ Thơm 68.   Xem ra các độc giả, hội viên và tác giả 
đang nao nức chờ đợi.   Quý vị đón xem hình ảnh kỷ niệm trong số báo tới.   
 Xin cảm ơn quý vị mạnh thường quân, quý độc giả và tác  giả đã ủng hộ tài chánh, bài 
viết, tranh hình để Báo văn học nghệ thuật Cỏ Thơm được vững vàng như ngày nay.  
 Xin chúc quý vị một mùa lá vàng đẹp khỏe, một mùa thu êm đềm, đầy tình thân ái.  
 Hẹn gặp lại quý vị ở số báo sau. 
 

NGUYỄN THI NGỌC DUNG 
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QUAN NIỆM QUÂN TỬ 
TRONG NHO GIÁO 

 

Trần Bích San 
 

ho giáo do Khổng Tử [1] khởi 
xướng vào đời Xuân Thu ở Trung 
Hoa. Khi bị người Tàu đô hộ thì chữ 

Hán và đạo Nho dần dần được truyền bá 
vào nước ta kể từ thời Bắc thuộc lần thứ 
nhất. Sĩ Nhiếp, thái thú quận Giao Chỉ 
(187-226) là một người Việt, [2] được suy 
tôn là Nam Bang Học Tổ [3] đã có công 
truyền bá chữ Hán và đạo Nho, chăm lo 
mở mang việc giáo dục, mở trường dạy 
học, giảng Kinh Truyện [4] khiến dân ta 
thông thi thư, tập lễ nhạc. 

Ở nước Việt ta xưa Nho giáo là chính 
đạo độc tôn. Luân lý, phong tục, chính trị 
đều lấy đạo Nho làm cốt. Khi tiếp xúc với 
Tây Phương và bị người Pháp thôn tính, 
đô hộ, nước ta mới từ bỏ Nho giáo để 
duy tân. Nho Giáo là một tòa lâu đài cổ 
nguy nga, tồn tại hơn 2000 năm nhưng 
đã bị sụp đổ theo trào lưu xã hội, ngày 
nay không còn ai biết đến nữa. Trong sự 
tiến hóa của một dân tộc, những điều hay 
đẹp của cái học cũ cũng có thể dung hòa 
giúp tân học thêm vững chắc, hữu ích. 
Hơn nữa, hiện nay chế độ vô nhân của 
Cộng Sản Việt Nam đang hạ thấp phẩm 
chất Việt xuống tận cùng đất đen, lưu 
manh xảo trá lên ngôi, nhân nghĩa thành 
tín trở thành xa xỉ, việc ôn lại tinh hoa cổ 
học lúc này rất cần thiết. Bài viết tóm 
lược quan niệm quân tử trong bộ Nho 
Giáo của Trần Trọng Kim.   

 

 
QUAN NIỆM QUÂN TỬ TRONG NHO GIÁO 
 
Khổng Tử quan niệm con người phải theo 
Thiên Mệnh. Nho giáo chủ ở Đạo Nhân. 
Giao tiếp trong xã hội phải trọng chữ 
Nhân, yêu mọi người nhưng chỉ làm bạn 
với người có Nhân (phiếm ái chúng nhi 
thân nhân). Nhân là người không làm cho 
người khác điều mà mình không muốn 
người ta làm cho mình (kỷ sở bất dục, vật 
thi ư nhân). Khổng Tử đề cao đạo Trung 
Dung, cư xử cho có mực thước, cho đúng 
Lễ với người trên kẻ dưới, đối với vua 
phải Trung, với cha mẹ phải hiếu, với anh 
chị em phải đễ.  

Quan niệm quân tử thuộc về phần 
Hình Nhi Hạ của Nho giáo, tức là phần 
liên hệ đến những việc thiết thực trong 
cuộc đời. Đạo Nho là đạo của người 
quân tử mục đích rèn luyện cho thành 
người có đức hạnh, có nhân phẩm. Vì 
thế, đạo Nho chú tâm vào việc đào tạo 
người quân tử. Trong thời Hán học thịnh 
hành quan niệm quân tử là kim chỉ nam 
cho nho sĩ theo đó để hành sử trong 
cuộc sống. 

 
NGƯỜI QUÂN TỬ CỦA KHỔNG TỬ 
 
Qua những lời giảng dạy của Khổng Tử 
mà các môn đệ của ngài ghi chép trong 
ngũ Kinh và tứ Thư thì người quân tử có 
những cá tính sau:  

Quân tử bao giờ cũng ôn nhã, tĩnh 
trọng, làm điều gì cũng theo đạo lý, hợp 
lẽ phải, tự xét lương tâm không có gì áy 

N
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náy, hối hận, do đó người quân tử không 
lo, không sợ gì cả (quân tử bất ưu, bất 
cụ, Luận Ngữ: Nhan Uyên, VII). 

Quân tử lo đạo, không lo nghèo 
(quân tử ưu đạo, bất ưu bần, Luận ngữ: 
Vệ Linh Công, XI). Người quân tử lấy sự 
học đạo làm gốc vì thế chỉ lo rằng không 
đạt được đạo chứ không lưu tâm tới lợi 
lộc, giàu nghèo. 

Quân tử tùy nghi làm việc gì cũng 
được chứ không chỉ biết có một việc. 
Người quân tử như con dao pha, việc gì 
cũng làm được (quân tử bất khí, Luận 
Ngữ: Vi Chính, II). Khí là đồ dùng vào một 
việc nhất định, không thể sử dụng vào 
việc nào khác được.  

 

 
Khổng Tử 

 
Quân tử trang nghiêm, không tranh 

dành với ai, hợp quần với mọi người mà 
không kéo bè kết đảng (quân tử căng nhi 
bất tranh, quần nhi bất đảng, Luận Ngữ: 
Vệ Linh Công, XV). Quân tử theo cái lý 
công nghiêm đối với mọi người, không 
thiên tư, thiên vị, vì thế không tranh dành 
với bất cứ người nào. Quân tử thân ái 
với cả mọi người, không vị tình riêng mà 

theo đảng này, phái kia để mưu lợi riêng 
cho bản thân. Quân tử không tranh gì cả, 
mà nếu có tranh đi nữa thì cũng giống 
như việc bắn thi. Vái nhường rồi mới lên 
thềm, xuống thềm mời nhau uống rượu, 
sự tranh ấy là sự tranh đua quân tử 
(quân tử vô sở tranh, tất giã xạ hồ! Ấp 
nhượng nhi thăng, hạ nhi ẩm, kỳ tranh dã 
quân tử, Luận Ngữ: Bát Dật, III). Người 
quân tử nếu vì đạo lý mà tranh đua điều 
gì thì cũng theo cái nghĩa lễ nhượng 
cung kính để không làm mất đạo trung. 
Tranh luận mà vẫn ung dung, khiêm tốn 
như cuộc thi bắn đời xưa, vẫn giữ phong 
thái tranh nhau của người quân tử.  

Quân tử muốn nói chậm nhưng làm 
nhanh (quân tử dục nột ư ngôn, nhi mẫn 
ư hành Luận Ngữ: Lý Nhân, IV). Nói thì 
dễ nhưng nói vội thì không được chính 
xác. Làm thì khó nhưng lại thường không 
làm hết sức mình. Vì vậy người quân tử 
muốn đắn đo lời nói nhưng khi hành 
động thì quyết đoán, làm nhanh, không 
do dự. 

Quân tử thủ tín, khi đã hứa điều gì thì 
giữ, dù thế nào cũng không thay đổi. 
Người quân tử đã nói một lời thì bốn 
ngựa khó theo (quân tử nhất ngôn ký 
xuất, tứ mã nan truy). Quân tử cố giữ 
điều ngay chính mà không cố chấp 
những điều tiểu tín (quân tử trinh nhi bất 
lượng, Luận Ngữ: Vệ Linh Công XV). 
Người quân tử giữ bền cái chí theo lẽ 
công chính, không bao giờ thay đổi cho 
nên gọi là trinh. Không khăng khăng một 
mực cố chấp một điều tin nhỏ cho nên 
gọi là bất lượng. 

Quân tử giao thiệp với người trên thì 
không bợ đỡ, giao thiệp với người dưới 
thì không sàm sỡ (quân tử thượng giao 
bất xiểm, hạ giao bất độc, Dịch: Hệ từ 
hạ). Ngưới quân tử đối với người trên thì 
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tôn kính nhưng không nịnh, đối với người 
dưới thì hòa đồng nhưng không lờn. 
Quân tử không xiểm cũng không nhàm. 

Quân tử xem cái cơ mà hành động 
(quân tử kiến cơ nhi tác, Dịch: Hệ từ hạ). 
Cơ là phần tinh vi nảy ra khi sắp động, đó 
là cơ hội. Quân tử phải suy xét cẩn thận 
trước khi hành động cho đúng lúc để làm 
bất cứ việc gì cũng phải biết rõ cái cơ có 
làm được hay không. Có cái cơ làm 
được mà không làm, hay chưa có cái cơ 
mà vẫn làm là bất trí, không phải là người 
quân tử. 

Quân tử chủ ở sự kính để giữ cái tâm 
cho thẳng, giữ điều nghĩa khiến các việc 
ở ngoài cho có khuôn phép (quân tử kinh 
dĩ trực nội, nghĩa dĩ phương ngoại, Dịch: 
Văn Ngôn Truyện). Kính có nghĩa là hàm 
dưỡng cho tâm ngay chính, khi biểu lộ thi 
thố ra ngoài cho hợp đạo lý. 

Quân tử đối với việc thiên hạ không 
chuyên chủ một việc nào, không cố chấp 
mà không làm một việc nào, cứ theo 
công chính mà làm mọi việc (quân tử chi 
ư thiên hạ giã, vô thích giã, vô mịch giã, 
nghĩa chi dữ tỉ, Luận Ngữ: Lý Nhân, IV). 
Thích là việc không nên làm mà cứ 
chuyên chú làm cho được. Mịch là việc 
nên làm mà cứ cố chấp không làm. Thích 
và Mịch đều trái với việc nghĩa. Người 
quân tử đối với việc trong thiên hạ cứ 
theo cái nghĩa mà làm chứ không khăng 
khăng giữ cái thiên kiến của mình. Vì thế 
việc làm của người quân tử bao giờ cũng 
công chính. 

Quân tử lấy nghĩa làm cốt: lấy lễ mà 
đối đãi, lấy khiêm tốn mà thực hành, lấy 
lòng tin mà thành tựu, mới thật là người 
quân tử (quân tử nghĩa dĩ vi chất, lễ dĩ 
hành chi, tốn dĩ xuất chi, tín dĩ thành chi, 
quân tử tai!, Luận Ngữ: Vệ Linh Công, 
XV). Việc nghĩa là cái gốc của muôn sự 

nên người quân tử lấy cái nghĩa làm cốt. 
Làm điều nghĩa thì cần có tiết văn, thi thố 
điều nghĩa thì cần có khiêm tốn, thành 
được điều nghĩa là ở sự thành thực. 

Quân tử khi động thì có thể đời đời 
làm đạo cho thiên hạ, hành vi có thể đời 
đời làm khuôn phép cho thiên hạ, nói 
năng có thể đời đời làm chuẩn tắc cho 
thiên hạ, người ở xa thì trông mong, 
người ở gần không bao giờ chán (quân tử 
động nhi thế vi thiên hạ đạo, hành nhi thế 
vi thiên hạ pháp, ngôn nhi thế vi thiên hạ 
tắc, viễn nhi tắc hữu vong, cận chi tắc bất 
yếm (Trung Dung).  

 
NGƯỜI QUÂN TỬ VÀ KẺ TIỂU NHÂN  
 
Khổng giáo phân ra 2 loại người với tư 
cách khác hẳn nhau: quân tử và tiểu 
nhân. Quân tử chủ ở sự theo thiên lý làm 
những điều công chính. Tiểu nhân chủ ở 
sự theo tư dục làm những điều tà khuất. 
Một đằng làm tôn phẩm giá lên, một đằng 
hạ phẩm giá xuống. Con người tùy theo ý 
chí mà là người quân tử hay thành kẻ 
tiểu nhân.   

Quân tử là người có nhân cách, đàng 
hoàng nên lúc nào cũng ung dung đi trên 
đường chính, đường thẳng. Đó là con 
đường đạo đức, nhân nghĩa. Còn kẻ tiểu 
nhân hèn hạ thì chọn con đường ngang, 
ngõ tắt, tức là con đường gian ác, quỉ 
quyệt. Người quân tử có đức hạnh tôn 
qúi, kẻ tiểu nhân có chí khí hèn hạ. Như 
thế, dù cho người quân tử nghèo khó, 
cùng khổ thì vẫn là quân tử. Kẻ tiểu nhân 
nếu được quyền cao chức trọng, giàu 
muôn bạc triệu thì vẫn là kẻ tiểu nhân. 

Nho quân tử là người học đạo thánh 
hiền, sử mình thành người có phẩm giá 
tôn quí, dù nghèo cùng cũng không làm 
điều trái đạo lý. Nho tiểu nhân mượn 
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tiếng học đạo thánh hiền để cầu danh lợi, 
miệng nói những điều đạo đức mà bụng 
nghĩ những điều bất nhân, bất nghĩa. 

Quân tử đạt về cái lý cao minh, tiểu 
nhân đạt về cái lý đê hạ (quân tử thượng 
đạt, tiểu nhận hạ đạt, Luận Ngữ: Hiến 
Vấn). Người quân tử bao giờ cũng theo 
thiên lý cho nên tâm tính thanh minh, 
nghĩa lý sáng rõ, sự hiểu biết ngày một 
tinh thâm, làm việc gì cũng một ngày một 
thuần thục, nhờ thế mới tiến đến chỗ cao 
minh. Tiểu nhân bao giờ cũng theo nhân 
dục cho nên chí khí mờ ám, bị vật dục sai 
khiến, càng ngày càng càn dỡ, sai lầm, 
do đó bệ rạc về đường đê tiện. 

Quân tử hiểu rõ việc nghĩa, tiểu nhân 
hiểu rõ cái lợi (quân tử dụ ư nghĩa, tiểu 
nhân dụ ư lợi, Luận Ngữ:Lý Nhân, IV). 
Nghĩa: điều chính đáng của thiên lý. Lợi: 
cái ham mê của nhân dục. Người quân 
tử hiểu sâu xa việc nghĩa nên dốc lòng 
làm việc nghĩa. Kẻ tiểu nhân hiểu sâu xa 
việc lợi nên dốc lòng lo tư lợi. Làm việc 
nghĩa mà có lợi là chính đáng. Làm việc 
lợi mà quên việc nghĩa là trái lẽ. 

Quân tử thì trung dung, tiểu nhân thì 
trái với trung dung (quân tử trung dung, 
tiểu nhân phản trung dung, Trung Dung). 
Người quân tử hiểu suốt đến lẽ cao xa rồi 
chọn cái vừa phải mà theo nên mới trung 
dung. Kẻ tiểu nhân chỉ biết tư lợi không 
biết đến lý lẽ cao xa, chỉ làm những việc 
tầm thường nên bao giờ cũng trái với 
trung dung. 

Quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở 
người (quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu 
chư nhân, Luận Ngữ: Tử Lộ, XIII). Cầu ở 
mình là tin vào cái mình có, cầu ở người 
là dựa vào cái danh, cái lực của người 
khác. Cầu ở mình thì cái đức ngày một 
thêm sáng, cầu ở người thì lòng ham 
muốn ngày một tăng. 

Quân tử thư thái mà không kiêu 
căng, tiểu nhân kiêu căng mà không thư 
thái (quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân 
kiêu nhi bất thái, Luận Ngữ: Tử lộ XIII). 
Tâm người quân tử lúc nào cũng an 
nhàn, thong dong, không khinh thế ngạo 
vật. Tâm kẻ tiểu nhân chỉ cho mình là 
nhất nên khi được đắc chí thì khoe 
khoang, kiêu ngạo. 

Quân tử hòa với mọi người nhưng 
không về hùa với ai, tiểu nhân về hùa với 
mọi người nhưng không hòa với ai (quân 
tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi 
bất hòa, Luận Ngữ: Tử Lộ XIII). Người 
quân tử chuộng nghĩa để tâm vào việc 
công nên theo cái lý công nhiên mà phân 
biệt điều phải trái, hay dở để hòa với mọi 
người, chứ không về hùa với ai cả. Kẻ 
tiểu nhân chỉ chuộng lợi để tâm vào việc 
tư nên chỉ a dua để chống người nhưng 
thật tâm không hòa với ai cả. 

Quân tử chung khắp mọi người mà 
không tây vị, tiểu nhân tây vị mà không 
chung (quân tử chu nhi bất tỉ, tiểu nhân tỉ 
nhi bất chu, Luận Ngữ: Vi Chính, II). Cái 
tâm người quân tử bao giờ cũng công 
nhiên nên xem thiên hạ như một nhà, 
xem mọi người như mình, làm ơn cho ai 
thì tự động làm không cần đợi nhờ mới 
giúp, việc gì cũng lấy lòng quảng đại 
công chính không hề thiên tư. Kẻ tiểu 
nhân thì chỉ biết tư lợi, xu phụ người thần 
thế, làm điều gian ác, miễn sao có lợi 
không cần công nghĩa. 

Quân tử lòng phẳng lồng lộng, tiểu 
nhân trong lòng lúc nào cũng lo ngay 
ngáy (quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân 
trường thích thích, Luận Ngữ: Thuật Nhi, 
VII). Người quân tử theo thiên lý nên lòng 
thư thái, kẻ tiểu nhân bị vật dục sai khiến 
lúc nào cũng lo nghĩ cầu danh, cầu lợi, 
nên suốt đời lo buồn. 
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Quân tử cố giữ lúc khốn cùng, tiểu 
nhân lúc khốn cùng thì làm bậy (quân tử 
cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hỹ, Luận 
Ngữ: Vệ Linh Công, XV). Người quân tử 
gặp lúc cùng quẫn thì lấy nghĩa mệnh mà 
tự yên. Kẻ tiểu nhân phải lúc khốn cùng 
thì không nghĩ gì đến lễ nghĩa đạo lý 
nữa, điều sai quấy đến đâu cũng làm. 

Quân tử không thể biết cái nhỏ mà có 
thể chịu được cái lớn, tiểu nhân không 
chịu được cái lớn, mà có thể biết được 
cái nhỏ vậy (quân tử bất khả tiểu tri, nhi 
khả đại thụ giã, tiểu nhân bất khả đại thụ, 
nhi khả tiểu tri giã, Luận Ngữ: Vệ Linh 
Công, XV). Người quân tử vị tất đã làm 
được việc nhỏ nhưng tài đức có thể 
đương được việc lớn. Kẻ tiểu nhân tính 
khí hẹp hòi không làm được việc lớn, 
nhưng với việc nhỏ thì có thể làm được. 

Quân tử gây cái hay cho người, 
không gây cái ác cho người, tiểu nhân 
không thế (quân tử thành nhân chi mỹ, 
bất thành nhân chi ác, tiểu nhân phản thị, 
Luận Ngữ: Nhan Uyên, XII). Tâm người 
quân tử vốn nhân hậu sở hiếu ở sự thiện 
nên ai làm gì tốt thì khuyến khích, thấy ai 
làm điều ác thì can ngăn. Tâm kẻ tiểu 
nhân vốn bạc, sở hiếu chỉ thích điều ác, 
cho nên thấy ai làm điều ác thi xúi thêm, 
làm điều thiện thì ghen ghét, kiếm cách 
ngăn trở. 

Quân tử dễ thờ mà khó làm cho đẹp 
lòng, kịp đến dùng người thì tùy tài mà 
dùng, tiểu nhân khó thờ mà dễ làm cho 
đẹp lòng, vì không lấy đạo làm cho đẹp 
lòng cũng đẹp lòng, kịp đến khi dùng 
người thì cầu toàn trách bị (quân tử dị sự 
nhi nan duyệt giã, duyệt chi bất dĩ đạo, 
bất duyệt giã, cập kỳ sử nhân giã, khí chi; 
tiểu nhân nan sự, nhi dị duyệt giã, duyệt 
chi bất dĩ đạo, duyệt giã, cập kỳ sử nhân 
giã, cầu bị yên, Luận Ngữ: Tử Lộ, XIII). 

Cái tâm của người quân tử công và thứ. 
Công thì chuộng những điều trung chính, 
nếu ai có đem điều trái đạo lý để làm cho 
đẹp lòng cũng không ưa, vậy nên khó làm 
cho đẹp lòng được. Cách dùng người thì 
lấy lòng thứ mà đãi, tùy tài từng người mà 
dùng, không bỏ ai cả, vậy nên dễ thờ. Cái 
tâm kẻ tiểu nhân tư và khắc. Tư thì 
chuộng những điều không chính, cho nên 
dù không theo đạo lý thì vẫn làm đẹp lòng 
được. Cách dùng người thì lấy khắc mà 
đãi, dùng ai thì muốn ngưới đó thật toàn 
bị, cho nên khó thờ. 

 
ĐẠI TRƯỢNG PHU CỦA MẠNH TỬ 
 
Quan niệm quân tử của Mạnh Tử [5] và 
Khổng Tử là một. Mạnh Tử dùng chữ đại 
nhân hay đại trượng phu thay cho chữ 
quân tử. Khí tượng người quân tử của 
Khổng Tử thì hồn nhiên, lúc nào cũng ôn 
hòa, thuần hậu, đại trượng phu, của 
Mạnh  Tử thì cứng cỏi, có góc cạnh.  
Theo Mạnh Tử bản tính người đại trượng 
phu (quân tử) là nhân, nghĩa, lễ, trí ở 
trong tâm, luôn luôn hiển hiện ra cử chỉ, 
hành   động (tận tâm thượng). Người 
quân tử lúc nào cũng ngay thẳng, làm 
điều lành, điều phải, không vì tư tâm, tư 
lợi mà hại đạo lý. Ở cái chỗ rộng trong 
thiên hạ, đứng giữa ngôi chính trong 
thiên hạ, đi con đường lớn trong thiên hạ. 
Đắc chí thì cùng với dân mà theo đạo, 
không đắc chí thì một mình theo đạo, 
giàu sang không được dâm đãng, nghèo 
khó không làm thay đổi được cái chí của 
mình, uy quyền võ lực khộng thể khuất 
phục cái khí của mình, thế mới gọi là đại 
trượng phu (cư thiên hạ chi quảng cư, lập 
thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi 
đại đạo. Đắc chí, dữ dân do chi, bất đắc 
chí, độc hành kỳ đạo; phú quí bất năng 
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dâm, bần tiện bất năng di, uy võ bất năng 
khuất, thử chi vị đại trượng phu, Đằng 
Văn Công, hạ). Chỗ rộng trong thiên hạ 
là nhân, ngôi chính trong thiên hạ là lễ, 
đường lớn trong thiên hạ là nghĩa.  
 

 
Mạnh Tử 

 
Người quân tử bao giờ cũng ngửng 

lên không xấu hổ với trời, cúi xuống 
không thẹn với ngưởi (ngưỡng bất qúi ư 
thiên, phủ bất tạc ư nhân, Tận Tâm, 
thượng), cùng khổ không mất nghĩa, hiển 
đạt không bỏ đạo (cùng bất thất nghĩa, 
đạt bất ly đạo), khi đắc chí ra lo việc 
nước đem ơn trải khắp muôn dân, không 
gặp thời thì lo sửa mình (cùng tắc độc 
thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ, 
Tận Tâm, thượng). 

Người quân tử phải biết phân biệt thật 
giả để hành động cho hợp với đạo trung. 
Nếu lễ không phải là lễ, nghĩa không phải 
là nghĩa thì bậc đại nhân không làm (phi lễ 
chi lễ, phi nghĩa chi nghĩa, đại nhân phất 
vi, Ly Lâu, hạ). Đạo làm người quí nhất là 
nhân với nghĩa, dẫu là bậc vua chúa mà 
thiếu nhân nghĩa thì cũng đáng khinh, cho 
nên người quân tử không thấy người giàu 
sang mà muốn, không thấy mình nghèo 
khổ mà sợ. Kẻ kia cậy giàu, ta cậy ở cái 

nhân, kẻ kia cậy cái tước, ta cậy ở cái 
nghĩa, ta đâu có điều gì bất mãn! (bỉ dĩ kỳ 
phú, ngã dĩ ngô nhân, bỉ dĩ kỳ tước, ngã dĩ 
ngô nghĩa, ngô hà khiểm hồ tai, Công Tôn 
Sử, hạ). Sự sống ta cũng muốn, điều 
nghĩa ta cũng muốn, nếu không giữ được 
cả hai thì ta bỏ sự sống mà giữ lấy điều 
nghĩa vậy (sinh diệc ngã sở dục giã, nghĩa 
diệc ngã sở dục giã, nhị giả bất khả đắc 
kiêm, xã sinh nhi thủ nghĩa giả giã, Cáo 
Tử, thượng). 

Tóm lại, đại nhân hay đại trượng phu 
của Mạnh Tử chủ giữ bản tâm cho tinh 
thuần, không để cho tư dục làm mai một 
bản tính thiện thiên phú, xây dựng đức 
tính mạnh mẽ, tâm học sâu xa để dù ở 
địa vị nào, cảnh ngộ, hoàn cảnh nào 
cũng giữ được phẩm giá tôn quí xứng 
đáng làm người đứng trong trời đất. 

 
ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ    
 
Đạo của người quân tử nhạt mà 

không chán, giản dị mà văn vẻ, ôn hòa 
mà hợp lý (quân tử chi đạo, đạo nhi bất 
yếm, giản nhi văn, ôn nhi lý, Trung 
Dung). Đạo quân tử tưởng là đạm bạc, 
nhưng suy ngẫm càng lâu càng thấy hay 
cho nên không chán. Tuy giản dị mà làm 
rõ các nghĩa lý cho nên có vẻ đẹp, ôn 
nhuận mà chính trực. 

Đạo quân tử cao thâm thanh nhã như 
thế nên người muốn theo phải lập chí tập 
luyện. Đạo không trọng thì không uy 
nghiêm. Đạo trọng ở sự trung tín, làm 
bạn với người làm điều nhân như mình. 
Có điều lỗi thì đừng sợ tìm cách sửa đổi 
(quân tử bất trọng, tắc bất uy, học tắc bất 
cố. Chủ trung tín, vô hữu bất như kỷ giả, 
quá tắc vật đạn cải, Luận Ngữ: Học Nhi, 
I). Người quân tử phải xây dựng phần nội 
lực thâm hậu thật trịnh trọng thì vóc dáng 
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bên ngoài mới được vẻ uy nghiêm, và sự 
học của mình mới vững chắc. Nếu bên 
trong không được tôn trọng thì bề ngoài 
không được uy nghiêm, mà sự học của 
mình cũng lỏng lẻo. Giữ được như thế, 
cứ lấy trung tín làm chủ, tìm bạn hay mà 
học hỏi, hễ có điều sai lầm phải sửa đổi 
ngay. Đó là cách học tập, tu dưỡng của 
người quân tử. 

Người quân tử cũng tựa như người 
tập bắn, bắn không trúng bia thì tự xét lại 
mình (xạ hữu tự hồ quân tử, thất chư 
chính hộc, phản cầu chư kỳ thân, Trung 
Dung). Người quân tử hành đạo cốt ở 
mình, việc gì sai lầm phải tự trách mình.   

Người quân tử thấy điều thiện phải 
cố làm cho được, thấy điều ác phải sợ 
hãi. Thấy điều thiện phải cố làm như là 
theo không kịp, thấy điều bất thiện thì 
như dúng tay vào nước sôi (kiến thiện 
như bất cập, kiến bất thiện như thám 
thang, Luận Ngữ: Quí thị, XVI).  

Học đạo làm người quân tử thì phải 
thành thực không bao giờ tự lừa dối mình 
làm hại sự hiểu biết của mình. Cái gì biết 
thì cho là biết, cái gì không thì chịu là 
không biết, đó là biết vậy (tri chi vi tri vi, 
bất tri vi bất tri, thị tri giả, Luận Ngữ: Vi 
chính, II). Sự lý trong thiên hạ vô cùng, 
vô tận không ai có thể biết hết được. Vì 
vậy điều gì ta thật biết thì nhận là biết. 
Điều gì ta không biết thì không nhận là 
biết. Như thế ta không tự khinh, xấu hổ, 
mà bản thể chân thực của sự hiểu biết 
không bị mờ tối. Lấy tâm thành đối với 
học vấn để phân biệt phải trái đúng sai, 
suy ngẫm điều hay dở thì sự hiểu biết 
mới thăng tiến được. 

Đạo người quân tử phải giữ đủ cả 2 
phần: phần chất phác ở trong và phần 
văn hoa bên ngoài. Chất hơn văn thì quê 
mùa, văn hơn chất thì kém lòng thành 

thực, văn chất bằng nhau nhiên hậu mới 
thật là quân tử (chất thắng văn tắc dã, 
văn thắng chất tắc sử, văn chất bân bân, 
nhiên hậu quân tử, Luận Ngữ: Ưng Giã, 
VI). Chất phác quá thì thô lỗ, văn vẻ quá 
thì hào nháng bề ngoài, bên trong không 
thực, vì thế văn và chất phải đều nhau, 
không để bên này hơn bên kia thì mới 
đúng đạo quân tử. 

Theo Khổng Tử, muốn trở thành 
người quận tử hoàn toàn thì khi thấy lợi 
phải nghĩ đến nghĩa, thấy sư nguy biến 
thì đem tính mạng ra mà chống lại, không 
quên lời giao ước đã lâu năm, người như 
vậy khá coi là hoàn toàn (theo Luận Ngữ; 
Hiến Vấn, XIV). 

   
KẾT LUẬN 
Muốn làm người quân tử, đại trượng 

phu rất khó. Phẩm giá và học vấn của 
bậc chính nhân quân tử rất cao, tư cách 
của hạng người tầm thường chỉ lo việc 
thiển cận, tư lợi không thể nào đem ra so 
sánh được. Vì vậy, muốn theo được đạo 
của người quân tử thì phải cần nhiều cố 
gắng, tu luyện tính tình không để tư lợi 
làm mờ việc nghĩa.   

Trần Bích San 
CHÚ THÍCH 
[1] Khổng Tử (551-TTL-479TTL): tên 

là Khâu, tự Trọng Ni, người nước Lỗ (nay 
thuộc tỉnh Sơn Đông), cha là Thúc Lương 
Ngột, mẹ là Nhan Thị. Ông có ra làm 
quan mong đem tài học ra cải cách xã hội 
nhưng không thành công, chu du nhiều 
nước để truyền bá tư tưởng của mình 
nhưng không có vua nào lắng nghe, cuối 
cùng, mở trường đào luyện đệ tử, xướng 
lên học thuyết Nho Giáo. Kinh Thi, Kinh 
Thư, Kinh Xuân Thu do chính Khổng Tử 
san định, Luận Ngữ là công trình của môn 
sinh biên soạn kể lại giáo điều thày dạy. 
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[2] Theo Chu Bội Liên trong bài Tựa 
Thánh Mô Hiền Phạm của Lê Quí Đôn. 

[3] Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. 
[4] Kinh là ngũ kinh gồm có Kinh Dịch, 

Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu. 
Truyện là tứ thư gồm có Luận Ngữ, 

Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử.  
[5] Mạnh Tử sống vào đời chiến quốc 

(372-289 TTL), cháu Khổng Tử, môn đồ 
của Tử Tư, được coi là người thừa kế đạo 
Nho, tác giả quyển thứ tư trong bộ tứ thư 
của Nho giáo (gồm các câu vấn đáp của 
Mạnh Tử với học trò). Sách nói về đạo trị 
dân với chủ trương dân là quí nhất (dân vi 
quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh). Muốn 
thi hành chữ nhân phải lo cho dân an cư 
lạc nghiệp, giảm hình phạt, nhẹ thuế má. 
Vua cai trị bằng vương đạo, không dùng 
bá đạo, mới mong cùng dân yên vui (dữ 
dân đồng lac). Ông cho rằng con ngưởi 
sinh ra có bản tính lành (nhân chi sơ tính 
bản thiện), đề cao chữ hiếu, trong ba tội 
bất hiếu thì tội nặng nhất là không có con 
nối dòng và đời đời cúng giỗ tổ tiên (bất 
hiều hữ tam, vô hậu vi đại).  
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SƠ LƯỢC VỀ HÁT CẢI LƯƠNG 
 

  

ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG 
                                                      

(Tiếp Theo Cỏ Thơm 67) 
 

 - Đoàn Thống Nhất, về đào có: Kim 
Hà, Mỹ Ngọc, Ngọc Bích, Ngọc Kim, 
Thanh Xuân, Thu Vân...; về kép có: Chơn 
Tâm, Minh Châu, Hoàng Liêm, Hoàng 
Sương, Ngọc Trai, Quang Hiền, Quốc Việt, 
Văn Núi, Yến Đạt...  
 - Đoàn Thủ Đô, thành lập năm 1959, 
tổ chức hiện đại, đạo cụ tân tiến, trang phục 
dồi dào, có đoàn xe riêng khi di chuyển, với 
thành phần diễn viên, về đào có: Hồng Hoa, 
Huỳnh Hoa, Mỹ Quyên Chi, Phương Lan 
Y, Tô Kiều Lan; về kép có: Hà Trúc 
Phương, Hữu Hạnh, Minh Quang, Phương 
Thảo, Sáu Nhỏ, Thanh Hiền, Tường Lân, 
Út Trà Ôn (1918- 2001, tên thật là Nguyễn 
Thành Út, người quận Trà Ôn tỉnh Vĩnh 
Long), Văn Sa... 
 Tám đoàn hát kể trên, với 128 nghệ sĩ 
(51 đào, 77 kép), và hậu trường có 53 kịch 
tác gia, chưa phải là con số tổng kết, vì còn 
nhiều đoàn hát ở các tỉnh chưa thống kê 
được.  Ngoài ra, còn các nghệ sĩ chuyên 
nghiệp, diễn lời trên đài phát thanh Sài Gòn 
(thời Việt Nam Cộng Hòa) không lên sân 
khấu, về đào có Bạch Huệ, Cô Ba Bến Tre, 
Cô Ba Trà Vinh, Cô Năm Cần Thơ, Hạnh 
Ngộ, Hương Xuân, Ngọc Ánh, Lê Liễu, 
Thanh Hoa...; về kép có: Ba Ngươn, Bảy 
Quới, Chín Sớm, Năm Bửu, Năm Phổi, Sáu  

 
 
Thoàn, Sáu Vị, Tám Bằng, Tám Thưa, 
Thành Công...  
 
 7   -   Cải lương ngày nay: 
 Ngày xưa, sân khấu rạp đã đưa cải 
lương đến cực thịnh. Ngày nay, cải lương 
có  sân khấu truyền hình, chắp cánh cho bô 
môn nghệ thuật này bay vút trời xanh. Để 
đáp ứng nhu cầu phim ảnh, cải lương 
truyền hình ra đời, tức là diễn xuất ngoài 
thiên nhiên phù hợp với tình tiết kịch bản. 
Tất nhiên, không phải để khán giả thưởng 
thức trực tiếp như trong rạp, mà vở diễn 
được quay thành phim, sản xuất bản sao 
hàng loạt, phát hành rộng rãi. Bất cứ lúc 
nào, bất cứ ở đâu, khán giả cũng có thể xem 
cải lương vidéo hay DVD trên màn ảnh 
nhỏ, và lưu trữ phim với thời gian.  
 Tiêu biểu có các vở: Ái Tình Hay Ngôi 
Báu (tuồng Tàu) soạn giả Viên Hoàng, đạo 
diễn Lê Lộc; Bể Hận Mênh Mông của Nhị 
Kiều, phóng tác theo tiểu thuyết Lá Ngọc 
Cành Vàng; Bỏ Vợ của Hoa Trang Nhã, đạo 
diễn Xuân Phước; Cạn Nguồn Suối Lệ của 
Thới Lai, đạo diễn Lê Lộc; Đi Biển của 
Hoa Phượng, đạo diễn Xuân Phước; Giọt 
Máu Oan Khiên của Anh thư, đạo diễn 
Phượng Hoàng; Lạc Loài của Yên Ba, đạo 
diễn Hoàng Dũ; Nối Lại Tình Xưa của Đức 
Hiền và Thiên Kiều, đạo diễn Xuân Phước; 
Sóng Gió Làng Chài của Mỹ An, đạo diễn 
Xuân Phước; Trời Cao Nhỏ Lệ của Viên 
Hoàng, đạo diễn Hoàng Dũ.  
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 Một kịch bản cải lương muốn thực hiện 
thành phim, ngoài số diễn viên đóng các 
vai, còn có những nhân sự khác tuy không 
thấy mặt trên sân khấu truyền hình, nhưng 
lại quan trọng không kém, gồm: Chủ nhiệm 
(bầu gánh), Đạo diễn, Biên tập, Trợ lý đạo 
diễn, Thư ký, Quay phim, Phụ quay phim, 
Kỹ thuật, Ca khúc trong phim, Âm thanh, 
Ánh sáng, Cổ nhạc, Tân nhạc, Hóa trang, 
Đạo cụ, Đồ họa vi tính, Nhắc tuồng, Thiết 
kế, Thực hiện chương trình. Các khâu công 
việc và số nhân sự có thể gia giảm tùy theo 
kịch bản. 
 Ngày nay, ngoài số nghệ sĩ quen thuộc 
của thế hệ trước tiếp tục sinh hoạt, còn có rất 
nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng và không ít 
những mầm non đầy hứa hẹn. Cả ba thế hệ 
đều có mặt trên sân khấu cải lương, và dưới 
đây là vài khuôn mặt nghệ sĩ tiêu biểu của 
thời đại: 
 Về đào có: Ngọc Huyền (sở trường đào 
thương), Tài Linh (tên thật là Huỳnh Thị Phú 
Nhuận, sinh năm 1957, nguyên quán ở Bình 
Định), Thanh Ngân (chuyên đào thương, 
HCV Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên 
nghiệp toàn quốc năm 2005), Thoại Mỹ 
(HCV Hội diễn sân khấu 2005), Trinh Trinh 
(HCV giải Trần Hữu Trang năm 1995)... 
 Về kép có: Bảo Chung (hài), Kim Tiểu 
Long (tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh 
năm 1975, người Vĩnh Long, HCV Hội 
diễn Sân khấu Cải lương 2005), Kim Tử 
Long (tên thật là Hoàng Kim Long, sinh 
năm 1966 tại Sài Gòn, vào nghề 1982, 
HCV giải Trần Hữu Trang 1992), Linh 
Tâm, Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan, 
sinh năm 1958 tại Chợ Lớn, vào nghề 1972, 
HCV giải Trần Hữu Trang 1991)... 
 

III  -  GIỌNG HÁT CẢI LƯƠNG 
 
 Có nhiều người cho rằng, chỉ cần luyện 
cho thật mùi sáu câu Vọng cổ là có thể hát cải 
lương. Và ngay cả những chủ đoàn hát đôi 
khi cũng căn cứ vào ca Vọng cổ của mỗi diễn 
viên để xếp hạng đào kép. Thật ra hát cải 
lương có đến sáu giọng: Bắc, Nam, Oán, 
Thán, Lý, Bình, Ngâm; mỗi giọng đều có tiết 
điệu riêng, khác biệt nhau. Nhưng Vọng cổ là 
một điệu rất quan trọng và độc đáo của bộ 
môn này. Đúng vậy, trong vở cải lương, bắt 
buộc mỗi màn phải có ít nhất một bản Vọng 
cổ. Và mối tương quan nồng thắm, cải lương 
nhờ Vọng cổ đã vươn lên đến tuyệt đỉnh, còn 
Vọng cổ cũng nhờ cải lương mà trở thành bất 
tử trong lòng người dân Việt. 
 
 1   -   Vậy Vọng cổ là gì? 
 Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1892- 1976), tục 
gọi là Sáu Lầu, sinh ngày 22- 12- 1892, tại 
xóm Cái Cui, làng Chí Mỹ, sau sát nhập với 
làng Thuận Lễ thành xã Mỹ Thuận, huyện 
Vàm Cỏ (tên cũ), tỉnh Long An. Năm 1901, 
ông theo cha mẹ đến Bạc Liêu lập nghiệp 
và ở luôn đấy. Năm 1920 (có sách ghi năm 
1918 hay 1919), Sáu Lầu lập gia đình đã 
mười năm mà chưa có con, phải vâng lệnh 
cha mẹ cưới vợ khác để nối dòng. Vì 
thương người vợ trước, ông cảm tác ra bản 
nhạc Hoài Lang (nhớ người tình) gồm 20 
câu, nói lên nỗi lòng của vợ và đờn cho ông 
Trần Xuân Thơ, thầy tuồng gánh Tân Minh 
Kế, nghe. Cảm tiếng đờn, ông Thơ viết lời 
ca và đề nghị lấy tên Dạ Cổ Hoài Lang 
(nghe trống canh khuya nhớ chồng).  
 Trời đất không phụ người có nghĩa, liền 
sau đó vợ ông mang thai và chuyện gia đình 
được thu xếp ổn thỏa. Bản ca trước cũng 
được đổi tên lần nữa là Vọng Cổ Hoài Lang 
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(trông chuyện xưa nhớ đến chồng), rồi gọi 
tắt là Vọng Cổ (tưởng đến chuyện dĩ vãng). 

Vọng cổ nguyên thủy ca giọng Bắc, 
nhịp hai, bản đờn: Hò liu xang xế cống, Líu 
cổng líu cổng xê xang, Xừ xang xê hò líu 
cống xê xang hò, Liu xế xang xự xể xang 
lìu hò... Lời ca: Từ là từ phu tướng, Bửu 
kiếm sắc phong lên đàng, Vào ra luống 
trông tin chàng, Đêm năm canh mơ 
màng...(trích 4/20 câu đầu). 

 

 
H 7: Cao Văn Lầu (1892- 1976)  

cha đẻ của Vọng cổ [8]. 
 

 Vọng cổ không dừng lại ở trạng thái 
ban đầu mà biến chuyển không ngừng để 
đáp ứng nhu cầu nghệ thuật ngày càng cao 
và thị hiếu của quần chúng. Vọng cổ, từ 
giọng Bắc chuyển dần sang Nam có pha 
điệu Oán và từ nhịp hai không đủ chỗ để 
viết lời nên tăng dần đến nhịp 128. Nhưng 
rồi, rốt cuộc nhịp 32 vẫn được mọi người 
tán đồng và giữ mãi cho đến ngày nay. 
Theo Trần Văn Khải, Nghệ Thuật Sân Khấu 
Việt Nam, Vọng cổ có 6 thời kỳ tăng nhịp 
và mỗi thời kỳ chia làm hai: đợt nhất lời ca 
hơi ít chữ, đợt nhì ca nhiều chữ hơn, nhưng 
vẫn giữ y nhịp:  
 

 Thời kỳ 1: từ 1920- 1926, Vọng cổ nhịp 
2 nguyên thủy có 20 câu, được đón nhận 
nồng nhiệt và dần dần thay thế cho bài Tứ 
Đại Oán. Đợt đầu, có bản Vọng Cổ Hoài 
Lang; đợt hai, điển hình có bản Vọng cổ 
trong tuồng Tham Phú Phụ Bần diễn năm 
1926 tại Biên Hòa, do các nhân vật Ái Châu 
(nữ) và Huỳnh Kỳ Thoại (nam) ca đối đáp. 
 
 Thời kỳ 2: từ 1927- 1935, Vọng cổ tăng 
lên nhịp 4, lời ca có nhiều chữ hơn, giọng 
kéo dài ngân nga, nên phải chuyển sang điệu 
Nam cho thích hợp và bài ca chỉ còn 12 câu. 
Đợt đầu, tiêu biểu có bản Giá Trị Danh Dự 
do Tư Chơi ca chuyển điệu Nam, trong vở 
Giá Trị Và Danh Dự của Nguyễn Thành 
Châu. Đợt hai, điển hình có bản vọng cổ do 
Phùng Há đơn ca, trong vở Khúc Oan Vô 
Lượng của Huỳnh Thư Trung.  
 Thời kỳ 3: từ 1936- 1945, Vọng cổ tăng 
lên nhịp 8, nhưng bài chỉ còn 6 câu, với 
điệu ca chậm rãi, ngân nga hơn bản nhịp tư 
và xuống giọng ở cuối câu. Đợt đầu, tiêu 
biểu có bản Gánh Nặng Tình Đời của Lưu 
Hoài Nghĩa, tức Năm Nghĩa ca. Đợt hai, 
điển hình là bản Vọng cổ do Tư Út ca, 
trong vở tuồng Tô Ánh Nguyệt của Trần 
Hữu Trang. 
 Thời kỳ 4: từ 1946- 1954, Vọng cổ tăng 
lên nhịp 16, bài vẫn 6 câu, nhưng lối ca 
buông nhịp mới mẻ, mở ra một bước ngoặc 
mới câu nhạc bắt đầu đa dạng và phong phú 
cho Vọng cổ. Nhờ sáng kiến của Út Trà Ôn 
(tên thật là Nguyễn Thành Út, thường gọi 
Mười Út; sinh năm 1919, tại ấp Phú Đông 
làng Đông Hậu huyện Trà Ôn tỉnh Cần Thơ, 
nay thuộc tỉnh Vĩnh Long; mất ngày 13- 8- 
2001 tại Sài Gòn, an táng ở Chùa Nghệ Sĩ 
quận Gò Vấp) đưa vào bản Vọng cổ những 
câu thơ ngâm điệu tao đàn hay ngâm Lục 
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Vân Tiên mùi mẫn và những câu hò vui tai. 
Đợt đầu, tiêu biểu có bản Tôn Tẫn Giả Điên, 
Út Trà Ôn đơn ca trên đĩa hát hãng Asia; đợt 
hai, điển hình có bản Xử Tội Bàng Quý Phi. 
  Thời kỳ 5: từ 1955- 1964, Vọng cổ tăng 
lên nhịp 32, bài vẫn 6 câu. Đợt đầu, tiêu 
biểu có bản Đội Gạo Đường Xa (gương 
hiếu thảo của thầy Tử Lộ) soạn giả Viễn 
Châu, do Hữu Phước đơn ca, thu vào đĩa 
hát hãng Lam Sơn. Đợt hai, điển hình có 
bản Nguyệt Kiểu Xuất Gia, cũng của Viễn 
Châu, do Thanh Nga đơn ca thu vào đĩa 
hãng Hồng Hoa. 
 

 
H 8: Nghệ sĩ Út Trà Ôn (1919- 2001),  

vua ca Vọng cổ [9]. 
 
  Thời kỳ 6: từ 1965 đến nay, vọng 
cổ tăng nhịp 64, rồi nhịp 128, bài vẫn sáu 
câu. Tiêu biểu cho nhịp 64 có bản Ba Râu 
Đi Chợ Lớn của Viễn Châu, do Văn Hường 
đơn ca trên đĩa hát hãng Hồng Hoa. Nhưng 
vì chẻ nhịp nhiều quá, không ăn khách, 
khiến vọng cổ lại trở về nhịp 32, và dừng 

lại ở trạng thái viên mãn này, được coi là 
tiêu chuẩn hiện nay. 
 Từ năm 1964, một cải tiến quan trọng, 
nghệ sĩ Viễn Châu đưa tân nhạc vào vọng cổ, 
tạo thành mô hình Tân cổ giao duyên. Vọng 
cổ ở trường hợp này, chỉ còn 4 câu thay vì 6 
câu thông thường. 
 Ngoài việc đem vọng cổ vào kịch bản 
cải lương, trong đờn ca tài tử, điệu ca này 
còn được khai thác tối đa trên các đĩa nhạc 
đủ loại đề tài như: đạo hạnh, hiệp sĩ, luân 
lý, nhân vật lịch sử, sự tích, tâm lý, tình 
cảm, truyện Tàu, xã hội... Đó là đặc điểm 
của Vọng cổ mang tính đa dạng có khả 
năng biến thái của bài hát theo lời ca. 
 2  -  Ca Bắc: 
 Thường là văn vần, diễn trong tình tiết 
vui, ca Bắc được dùng để tả cảnh vật, bày 
tỏ cái chí khí của đấng nam nhi, cái tiết 
tháo của kẻ sĩ, hoặc nói lên cái ý hướng của 
mình. Đôi khi ca Bắc cũng dùng tả cảnh 
sinh ly tử biệt, nhưng đượm vẻ hào hùng. 
Tuy là ca Bắc nhưng hoàn toàn ngôn từ 
Việt Nam, rất phổ biến trong cải lương, và 
không như hát Khách (hát Bắc) của hát bội 
nặng nề chữ Hán. 
 3 -  Ca Nam: 
 Cũng như nói Lối ai, ca Nam là giọng 
buồn thảm nhất trong các điệu cải lương. 
Ca Nam thường dùng văn vần để có thanh 
bằng trắc, giọng trầm bổng thì ca mới nghe 
được. Tùy theo mức độ bi ai, điệu ca này 
chia làm 5 loại: 
 - Nam xuân có 8 lớp, mỗi lớp gieo một 
vần cho cả 8 câu. Giọng Nam xuân buồn 
nhẹ, dịu hòa.  
 - Nam ai gồm 14 lớp, mỗi lớp có 8 câu 
và gieo một vần, ca nhịp lơi nên giọng buồn 
thảm thê lương nhất.  
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 - Nam bình, còn gọi là Trường tương 
tư, chữ cuối câu gieo một vần và đều thanh 
bằng, giọng buồn miên man. Điệu ca này 
gốc ở miền Trung, mới gia nhập vào cải 
lương khoảng đầu thập niên 1930. 
 - Nam chạy trong cải lương cũng giống 
như Nam tẩu trong trong hát bội, dùng khi 
bị rượt đuổi, vừa chạy vừa ca nhịp thúc để 
phù hợp với điệu bộ chạy giặc. Bài Nam 
chạy cũng gồm nhiều lớp, mỗi lớp có 8 câu, 
và thường xen nói lối giữa hai lớp.  
 - Nam Đảo ngũ cung là bài Nam gồm 8 
lớp, mỗi lớp có tám câu một vần. Và 
thường mang thanh trắc, nghe chói tai xóc 
dựng, tạo âm điệu độc đáo trong cổ nhạc 
Việt Nam. 

4 - Ca Bắc biến thể giọng Nam: gồm 
3 điệu 
 - Hành vân hơi Nam: nguyên Hành vân 
là bản ca Bắc, được biến thể chuyển qua ca 
Nam, nhịp lơi và ngân nga, để diễn tả  tâm 
sự buồn của nhân vật. 
 - Chuồn chuồn hơi Nam: nguyên Chuồn 
chuồn là bản ca Bắc, được biến thể chuyển qua 
ca Nam và vô Vọng cổ khi vai tuồng diễn cảnh 
gặp cơn hoạn nạn. 
 - Vọng cổ cũng là bản Bắc chuyển sang 
giọng Nam, nhưng là một điệu ca quan 
trọng nên có chỗ đứng riêng. 
 5  -   Nói lối: 
 Nói lối trong cải lương thường là 
những câu văn vần, mỗi câu từ 4 đến 9 chữ, 
có thể dài hơn, đôi khi có văn xuôi, và chia 
làm ba loại: 
 - Lối Bắc, nói chậm từng tiếng, rõ ràng 
và nghiêm trang, không có đàn đưa hơi. Diễn 
viên nói lối Bắc xong, thì tiếp đến ca Bắc. 
 - Lối Ai (tức lối Nam), nói chậm, giọng 
buồn não ruột, có đờn đưa hơi qua bản Xuân 
Nữ; và xong lối Ai thì tiếp đến ca Nam. 

 - Lối giặm, khi diễn viên ca vọng cổ, 
vừa dứt một câu, đờn nổi lên, trong thời 
gian chờ diễn viên ca tiếp, nhân vật đối 
thoại xen vào câu Lối giặm, không nhất 
thiết là phải văn vần, để trám khoảng trống 
và tránh bị nguôi tuồng.  Vậy Lối giặm phải 
gọn, không được dài dòng, làm loãng bài 
Vọng cổ. 
 6  -   Nói thường:  
 Dùng để xen giữa các câu nói lối, nên 
diễn viên phát ngôn bình thường, tự nhiên 
như kịch nói. 
 7  -    Oán: 
 Giọng oán thể hiện nỗi đau khổ buồn 
giận, nhưng mang tính bi hùng, chứ không 
ủy mị thê lương. Tuy là vậy, các tính chất 
trên cũng gia giảm tùy theo từng bài. Có 
bốn bài oán chính:  
 - Tứ Đại Oán (trong tuồng Vì Nghĩa 
Liều Mình),  
 - Giang Nam (thích hợp cho những 
tuồng có nhân vật nữ trong cô phòng, than 
thân tủi phận),  
 - Phụng Cầu (trong tuồng Lưu Kim 
Đính Giải Giá Thọ Châu),  
 - Phụng Hoàng (tính chất oán nhẹ 
nhàng hơn các bản khác);  
 Và bốn bài oán phụ: Văn Thiên Tường 
(ca trong lúc vợ chồng quyến luyến trước 
cảnh chia ly), Bình Sa Lạc Nhạn, Bộc Thủy 
Ly Tao, Thanh Dạ Đề Quyên. 
 8  -   Bình:  
 Bài Bình bằng thơ lục bát và nói rõ 
ràng từng câu, từng điệu. Bình cũng gần 
như Bạch trong hát bội, nhưng Bạch nói lên 
cái chí hướng của nhận vật còn Bình tả cái 
gia cảnh của vai tuồng. 
 9  -  Ngâm:  
 Cải lương và hát bội đều có ngâm, tức 
là đọc thong thả bài thơ với giọng tha thiết 



SỐ 68                                                                                                                                     23 

diễn cảm qua âm điệu trầm bổng ngân dài, 
nhưng không theo khuôn nhịp cố định. 
Ngâm trong cải lương thường là là thể thất 
ngôn tứ tuyệt, thơ tám chữ bốn câu, cũng có 
thể dùng lục bát hay song thất lục bát. 
 
 10  -  Nói thơ, tức là không ngâm mà chỉ 
đọc thơ với giọng rõ ràng, thong thả. 
 
 11  -   Thán:  
 Điệu thán trong cải lương nhất định 
phải là thơ thất ngôn tứ tuyệt, có đờn đệm 
đưa hơi, với giọng não nề; chẳng hạn  như  
than khóc người thân lìa đời.  
 
 12  -  Lý: 
 Lý là điệu hát ngắn, gọn, tính nhạc phong 
phú, rất phổ biến trong dân gian. Cải lương 
thường dùng các điệu Lý sau đây:  
 - Lý giao duyên dành cho đào hát trong 
lúc cô đơn, khi trông nhớ chồng, con đi xa 
lâu về. 
 - Lý Ngựa ô căn cứ vào nguồn gốc có 
hai loại: điệu Lý Bắc hát nhanh nhịp 1, điệu 
Lý Nam hát chậm và nhịp tư lơi. 
 - Lý Huế cũng hát chậm với nhịp tư lơi 
và giọng dịu dàng. 
 - Lý con sáo tức Lý Tam thất, có hơi ca 
Nam. 
 - Lý thập tình. 
 - Lý chuồn chuồn. 
 
 13  -  Hò: 
 Hò là điệu hát dân gian có giọng cất cao, 
to và dài hơi, đồng ca trong khi làm việc cho 
quên mệt nhọc, hay để hợp sức cùng làm một 
việc gì. Trong cải lương thường thấy hò cấy 
lúa, hò chèo ghe, hò đưa đò... 
 

IV  -  CÁC DÒNG PHÁI CẢI LƯƠNG 
 
1  -  Khuynh hướng cải lương tuồng Tàu: 
 Bộ môn cải lương lúc mới ra đời (1917) 
thường diễn tuồng Tàu, vì các soạn giả là 
lớp người cựu học, họ xem sách truyện tích 
Tàu để soạn tuồng, hay là chuyển thể từ các 
kịch bản hát bội viết bằng chữ Hán và Nôm. 
 a/  Trương Duy Toản (1885- 1957):  
 Đầu tiên có Trương Duy Toản, soạn 
tuồng và dạy con hát cho gánh Thầy Năm 
Tú. Ông là một kịch tác gia, tự Mạnh Tự, 
bút hiệu Đổng Hổ; người huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long. Ông tham gia các tổ chức 
chống Pháp rồi xuất dương sang Nhật. Năm 
1908, ông cùng với Cường Để sang Châu 
Âu. Sau năm 1914, ông bị Pháp bắt, dẫn độ 
về Sài Gòn, bị nhốt một thời gian rồi được 
thả. Từ ấy, ông soạn vở cải lương và là một 
thầy tuồng (đạo diễn) nổi tiếng nhất vào 
những năm thập niên 1920.  
 Các tuồng cải lương của ông đều phóng 
tác theo truyện tích Tàu, như vở Hạnh 
Nguyên Cống Hồ, Trang Châu Mộng Hồ 
Điệp, Trang Tử Cổ Bồn Ca, Lưu Yến Ngọc 
Cứu Cha Đại Hiếu (1930)... Tuy cốt truyện 
có nguồn gốc Tàu, nhưng không đem nghệ 
thuật Tàu vào kịch bản. 
 b/Nguyễn Trọng Quyền (1876- 1953): 
 Người kế tiếp là Nguyễn Trọng Quyền, 
bút hiệu Mộc Quán (hai chữ Mộc và Quán, 
viết ra chữ Hán và ghép lại thành chữ 
Quyền). Ông người làng Thạnh Hòa, xã 
Trung Nhứt, huyện Thốt Nốt, tỉnh Long 
Xuyên (nay thuộc tỉnh Cần Thơ). Ông gia 
nhập làng báo, viết cho tờ Nông Cổ Mín 
Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn. Từ năm 1920, ông 
trở thành nhà soạn tuồng cải lương nổi 
tiếng cho các gánh hát lớn đương thời suốt 
trong 33 năm với chừng 85 kịch bản.  
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 Theo Nguyễn Phương [10]: "Ông là 
người khai sinh ra dòng nghệ thuật sân khấu 
tuồng Tàu. Ông đã viết lời Việt và sửa cách 
phát âm theo lối Việt một số bản nhạc của 
sân khấu hát Tiều, hát Quảng để dùng trong 
các tuồng Tàu do ông sáng tác. Các bài bản 

đó đến nay trở thành cổ nhạc Việt Nam tuy 
vẫn còn giữ cái tên của nhạc Tiều hay nhạc 
Quảng cũ như : Ú liu Ú xáng, Xang xừ líu, 
Xáng xáng lìu, Xách xủi, Tân xái phí, Bạc 
cấm lùng, Dì phảnh, Mành bản..."   

Và ngay cả nghệ thuật cải lương, ông 
cũng bớt tả chân để pha trộn cái tượng trưng 
ước lệ của hát bội với lối hát Tiều và Hí 
khúc của nhà Nguyên, làm thành một mô 
hình cải lương tuồng Tàu: động tác được vũ 
điệu hóa, lời thoại được âm nhạc hóa, và ca 
diễn tiết tấu được cường điệu hóa. Nhưng 
lốipha trộn này không ăn khách vì xa rời dân 
tộc tính, nên không phát triển, mà người đời 
quen gọi là: Cải lương Hồ Quảng. 

2-Khuynh hướng cải lương tuồng Tây: 
 Từ năm 1923, bộ môn cải lương phát 
sinh một dòng phái nữa có tên là tuồng Tây 
và sau này còn gọi là tuồng xã hội. Năm ấy, 
nghệ sĩ Năm Châu cộng tác gánh Trần Đắc, 
soạn tuồng cải lương Nghĩa Bộc Thủ Phần 
và Tiên Biệt Phu là hai kịch bản cải lương 
đầu tiên thuộc hệ phái này. 
  
  
 a/  Nguyễn Thành Châu (1906- 1978): 
 Nguyễn Thành Châu, thường gọi là 
Năm Châu, quán làng Điều Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền 
Giang. Ông bước vào nghệ thuật cải lương 
từ lúc 15 tuổi, là một kịch tác gia kiêm đạo 
diễn vừa là diễn viên, với lãnh vực nào 
cũng tỏ ra xuất sắc. Ông đã đóng góp không 
nhỏ cho bộ môn này qua 50 kịch bản. Phần 
lớn tuồng của ông phóng tác từ các truyện 
của Pháp, các vở kịch cổ điển của Tây 
phương, soạn thành vở cải lương, tiêu biểu 
như: Áo Người Quân Tử (theo L'homme en 
habit), Bằng Hữu Binh Nhung (theo Les 

troi mousquetaires), Giá Trị Và Danh Dự 
(Le Cid của Corneille)... 
 b/  Huỳnh Thư Trung:  
 Cuối thập niên 1930 có Huỳnh Thư Trung 
(thường gọi là Tư Chơi) soạn tuồng cải lương 
mà cốt truyện hoàn toàn sáng tác, không 
phỏng theo tiểu thuyết Tây, Tàu hay Việt. Ông 
cũng là soạn giả đầu tiên dùng nhạc Pháp lời 
Việt trong các kịch bản cải lương. 
 Nói chung tuồng Tây khác với tuồng 
Tàu ở phong cách diễn xuất, vì tuồng Tây 
gần với tự nhiên và cuộc sống thực. 
 

V  -  CÁC LOẠI NHẠC CỤ 
 

   Đặc biệt âm nhạc cải lương chỉ 
dùng đàn; không dùng trống, đồng la, chập 
chõa, và kèn nên không rộn rã như hát bội. 
Các loại nhạc cụ cải lương có: 
 1  -  Đờn kìm, còn gọi là nguyệt cầm vì 
bầu cộng hưởng (bụng đàn, thùng đàn) tròn 
như mặt trăng rằm, đường kính chừng 40 
cm, dày không quá 8 cm, bít kín không có lỗ 
thoát âm. Cần đàn dài chừng 85 đến 90 cm, 
gắn 8 phím lõm cách nhau không đều, có hai 
dây tơ (nay là dây nylông) nối từ con quay ở 
đầu cần đến cuối bụng đàn mắc trên một cái 
thú (ngựa đàn). Đờn kìm tiếng không trong 
và thanh như đờn tranh hay lục huyền cầm, 
nhưng với âm hưởng trầm, hòa với cây tranh 
thì tuyệt vời.  
 Trong nền âm nhạc cổ điển Việt Nam, 
cây kìm là đàn chánh, không thể thiếu. Và 
trong cải lương, người phụ trách đờn kìm 
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được coi như trưởng ban nhạc, ngồi ở vị trí 
ngó ra sân khấu để điểu khiển giàn nhạc, 
vừa theo dõi diễn viên giọng cao thấp thế 
nào mà đờn thay đổi năm bậc, từ Hò (hò 
nhứt), Xự (hò nhì), Xang (hò ba), Xê (hò 
tư), Cống (hò năm). Ở vị thế nhạc cụ chủ, 
đờn kìm giữ nhịp song lang, các cây đàn 
khác phải so dây theo, và diễn viên cũng 
lấy hơi ca theo nhịp cây kìm. 
 2  -  Đờn cò, còn gọi là đờn nhị, gồm 
ống đàn (bầu cộng hưởng) mặt bịt da, cần 
đàn dài không phiếm và có hai dây tơ căng 
thẳng trợt trên dây của cung đờn, phát ra 
âm thanh dịu dàng như tiếng đàn Violon 
của Tây phương. Đờn cò rất phổ biến trong 
âm nhạc cổ Việt Nam, ở vị thứ hai và có 
mặt trong tất cả các bộ môn nghệ thuật 
truyền thống. 
 3  -  Đờn sến có hai hay ba dây tơ, 
bụng đàn hình hoa thị, cần đàn dài hơn đờn 
kìm và có 13 phiếm 
  4  -  Đờn tranh còn gọi là Thập lục vì 
có 16 dây bằng kim loại và khảy cũng bằng 
móng kim nên tiếng ngân dài, luyến láy già 
dặn và có được ba âm giai: thượng, trung, 
hạ. Lại nhờ đôi tay tài nghệ của nhạc công 
nhấn và rung trên phím tạo âm thanh mùi 
mẫm, quyến rũ, đi vào lòng người nghe. 
  5  -  Đờn lục huyền, tức Guitare hay 
Tây Ban cầm, nguyên có 6 dây kim loại và 
từ Tây Ban Nha nhập vào Việt Nam, 
khoảng cuối thập niên 1930 đầu thập niên 
40. Rồi nhạc sĩ Jean Tịnh là người có sáng 
kiến đưa cây Guitare cùng đàn Violon gia 
nhập vào giàn nhạc cải lương, và được cải 
biến thành đàn 5 dây, với phím móc lõm 
sâu. Tây Ban cầm khi đàn bực cao, tiếng 
thanh như đờn Tranh. 
  6  -  Vĩ cầm tức Violon, gốc từ Tây 
phương, có 4 dây tơ dùng cung kéo phát ra 

âm thanh như đờn cò nhưng tiếng lớn hơn 
làm át cả các đàn khác, cho nên những nhạc 
công bảo thủ không ưa thích. Tuy vậy, hai 
cây đàn này được xem như nhóm nhạc cụ cổ 
điển Việt Nam. 
 7  -  Cây cuỗn, giống như cây kèn, đầu 
gốc có gắn lưỡi gà để thổi ở vị thế cầm dọc, 
đầu ngọn suông không có loa nên âm thanh 
phát ra nhỏ hơn tiếng kèn và không vang xa. 
  8  -  Ống sáo hay ống tiêu làm bằng 
một lóng cây trúc, dài độ 30 cm, đường 
kính chừng 1 cm 5, có khoét một lỗ lớn để 
thổi ở vị thế cầm ngang, và 6 lỗ nhỏ thoát 
hơi (sáo cải tiến có 10 lỗ bấm) tạo ra âm 
thanh  trầm bổng trong các cung bậc của 
âm nhạc. 
 

VI  -  TẦM ẢNH HƯỞNG 
 Văn cải lương dùng quốc âm, gần với 
ngôn ngữ đời sống hằng ngày, nếu có chữ 
Hán cũng chỉ xen lẫn với Nôm và cấu trúc 
theo Việt văn, ngoại trừ có bài Bình Bán 
Vắn (22 câu) và Du Xuân Hành Vân Khúc 
(21 câu) là hoàn toàn chữ Hán. Chính vì ưu 
điểm đó, mà cải lương gần gũi với quần 
chúng, dễ đi vào lòng dân tộc. 
 Cải lương ra đời ở miền Nam, giọng ca 
điệu hát hoàn toàn thích hợp với phát âm của 
người Nam, tưởng không bao giờ vượt khỏi 
biên giới miền Lục tỉnh.  Có ai ngờ, chỉ ba 
năm sau, bắt đầu từ năm 1920, nhiều gánh cải 
lương ở Nam Kỳ ra miền Bắc trình diễn như 
An Lạc Ban, Phúc Lộc Ban, Tân Lập Ban... 
với những diễn viên nổi tiếng như đào Năm 
Phỉ, Phùng Há, Tư Sang..., kép Năm Châu, 
Tư Chơi, Tư Út... được khán giả giới tân thời 
ở Hà Nội đón nhận nồng nhiệt. 
 Năm 1921, nhóm sinh viên Nam Kỳ ra 
Hà Hội học trường Cao Đẳng, nhớ đến cải 
lương, đã trình diễn vở Tối Độc Phụ Nhân 
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Tâm (Lòng người đàn bà hết sức độc ác) do  
Phạm Công Bình soạn và Mộc Quán 
Nguyễn Trọng Quyền nhuận sắc. Rồi ngay 
người Bắc cũng lập gánh hát cải lương tại 
Hà Nội để đáp ứng với lượng khán giả ngày 
càng nhiều, như  các gánh Kim Chung, 
Huỳnh Lan Anh.  
 Điển hình là đoàn Kim Chung của Bầu 
Long. Ông Trần Viết Long sinh năm 1922 
tại Hà Nội, du học ở Pháp và Đức về, cùng 
vợ là Kim Chung lập gánh cải lương, lấy 
tên vợ đặt tên cho gánh hát, với những diễn 
viên người Bắc như Anh Đệ, Huỳnh Thái, 
Kim Chung, Lan Phượng. Sau đó, Bầu 
Long còn hợp tác với Phạm Thọ Minh lập 
một đoàn Kim Chung nữa (Tiếng Chuông 
Vàng thứ 2) ở Hải Phòng. Năm 1954, Kim 
Chung di cư vào Nam, trụ tại Sài gòn và 
phát triển thành bốn đoàn. 
 Với Miền Trung, có lẽ vì quê hương 
của hát bội nên cải lương xâm nhập chậm 
hơn, nhưng không kém phần sôi nổi. Theo 
Trần Văn Chi, Tìm Hiểu Cải Lương, vào 
thập niên năm 1930, tại bến Thương Bạc ở 
kinh thành Huế, có ông Tuần phủ lập gánh 
cải lương Đồng Hỷ Ban, rồi mở rạp Đồng 
Xuân Lâu sinh hoạt thường trực và tên gánh 
hát đổi thành đoàn Đồng Xuân. Gia đình 
ông Phủ cũng mê cải lương, cả ba thế hệ 
đều tham gia đoàn hát này và duy trì cho 
đến năm 1945. Ngoài ra, có những người  
Miền Trung vào Nam theo nghiệp cải lương 
đã thành danh như nghệ sĩ Thanh Tuấn, 
Việt Hùng và ông bầu Trương Gia Kỳ. 
 Ngày nay, cải lương là bộ môn nghệ 
thuật rất phổ biến cho cả nước. Từ thành thị 
đến miền quê, từ giới trí thức đến lớp bình 
dân, đều thích xem cải lương. Mọi người 
không những ghiền giọng mùi mẫn của 
Vọng cổ, mà còn thưởng thức các điệu 

khác, dàn nhạc không ồn ào, cốt truyện 
phản ánh nếp sống thường ngày, với tầm 
vóc ngành ca kịch xã hội, mang tính dân tộc 
nên được cả nước ưa chuộng.  
 

VII  -  LỜI KẾT 
 Tóm lại, cải lương là bộ môn kịch nghệ 
vốn thích nghi với cái mới, dễ thanh lọc và 
cũng dễ tiếp thu. Nói cách khác, cải lương 
có sự tiếp nhận, chọn lựa và đổi mới; đúng 
nghĩa với tên gọi của nó. Thật vậy, cải 
lương mới ra đời 89 năm mà cải tiến không 
ngừng. Chỉ riêng có vọng cổ, cũng biến 
chuyển từ nhịp 2 đến nhịp 128. Nhạc cải 
lương cũng không ngớt bổ sung đáp ứng 
với nhu cầu nghệ thuật, hai loại đàn Tây 
phương được đón nhận vào dàn nhạc cổ 
điển, rồi mô hình tân cổ giao duyên, tiếp 
đến Hồ Quảng cũng được Việt hóa để làm 
phong phú cho bộ môn này.  
 Vâng, tiếp thu mà không bị lai căn, vẫn 
giữ được bản chất Việt Nam, vẫn đi vào 
lòng dân tộc từ Nam ra Bắc. Đó là đặc tính 
ưu việt, bộ môn Cải lương sẽ mãi trường 
tồn và không bị lỗi thời. 

 ĐÀO ĐỨC CHƯƠNG 
 

GHI CHÚ 
 [1] Vương Hồng Sển; Hồi Ký 50 Năm 
Mê Hát (Sài gòn, Nam Chi Tùng Thư, 
1968); trang 105. 
 [2] Vở cải lương Phụng Nghi Đình, các 
tài liệu ghi không đồng nhất về soạn giả: 
Nguyễn Q. Thắng, Từ Điển Tác Gia Văn 
Hóa Việt Nam, trang 955, chép soạn giả là 
Nguyễn Trọng Quyền; Trần Văn Chi, Tìm 
Hiểu Cải Lương, trang 28, cho rằng Trương 
QuangTiền là soạn giả. 
 [3] Vở cải lương Khúc Oan Vô Lượng 
của soạn giả Huỳnh Thủ Trung tức Tư 
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Chơi, gánh hát Trần Đắc (Cần Thơ) trình 
diễn trên sân khấu khoảng năm 1931.  
 [4, 5, 6, 7, 8, 9] Ảnh từ Bách Khoa 
Toàn Thư Mở (Hình 2, 3, 5, 6, 7 và 8). 
 [10] Nguyễn Phương; Nghệ Thuật Sân 
Khấu Cải Lương - 80 Năm...Những Chặng 
Đường...; Tập san Nghiên Cứu Văn Hóa 
Đồng Nai - Cửu Long (Santa Ana, CA), số 
4, tháng 7 năm 2006; trang 255. 
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 - ĐỖ ĐỨC HIỂU; Từ Điển Văn Học, 
bộ mới; không đề nơi, nxb Thế Giới, 2004. 
 - HOÀNG NHƯ MAI; Sân Khấu Cải 
Lương; "Địa Chí Văn Hóa TP/HCM", Tập 
III - Nghệ Thuật, Nhóm Chủ biên Trần Văn 
Giàu (Sài Gòn, nxb Thành Phố, 1990); 
trang 119- 161. 
 - NGUYỄN PHƯƠNG; Nghệ Thuật 
Sân Khấu Cải Lương - 80 Năm...Những 
Chặng Đường...; Tập san Nghiên Cứu Văn 
Hóa Đồng Nai - Cửu Long (Santa Ana, CA, 
Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation ấn 
hành), số 4 tháng 7 - 2006,  trang 246- 271. 

 - NGUYỄN Q. THẮNG; Từ Điển Tác 
Gia Văn Hóa Việt Nam; Hà Nội, nxb Văn 
Hóa Thông Tin, 1999. 
 - TRẦN VĂN KHẢI; Nghệ Thuật Sân 
Khấu; Sài Gòn, Khai Trí, 1970. 
 - TRẦN VĂN CHI; Tìm Hiểu Cải Lương; 
Gardena (CA), Văn Mới xuất bản, 2005. 
 - TRIỀU GIANG; Chủ Nhân Các Đoàn 
Kim Chung Nói Về Cải Lương Bắc Và Cải 
Lương Nam; Nhật Báo Người Việt 
(Westminster, CA), số 7486, ra Thứ Ba 
ngày 6- 6- 2006; trang B 6 và B10. 
  - VƯƠNG HỒNG SỂN; Hồi Ký 50 
Năm Mê Hát; Sài Gòn, Cơ sở Phạm Quang 
Khai xuất bản, 1968. 
 - WIKIPEDIA - Bách Khoa Toàn Thư, 
mục Cải lương. 
 - Thảo luận Cải lương; Phỏng Vấn Của LĐ 
Với GS Trần Quang Hải; tài liệu từ Internet. 
 - Xem nhiều tuồng cải lương đã trình 
chiếu trên đài truyền hình SBTN trong 
tháng 7 và 8 năm 2006.  

  

 

Ảnh của Nguyễn Quốc Khải:  CHÙA THIÊN MỤ, HUẾ 
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MƯA THU 
 

Ngoài hiên tí tách giọt mưa thu  

Rừng núi xa xa bóng mịt mù   

Thấp thoáng lá vàng rơi lác đác 

Rì rào gió lạnh thổi vi vu  

Trà ngon lại thiếu người tương ẩm 

Rượu quí nhưng không khách tạc thù  

Đốt chút hương trầm cho ấm áp 

Lặng nhìn khói tỏa giữa âm u  

 
NGÂN SƠN 
 
 
 
 
Bài họa 1: 
 

THU ĐẤT KHÁCH 
  
Đường chiều gió cuốn rực vàng thu 

Nhung nhớ xoay theo lớp bụi mù 

Lạ cảnh mây trời thêm ủ dột 

Xa người phố xá cũng hoang vu 

Lòng quê đã úa năm cùng tháng  

Chén rượu nào vui tạc với thù 

Chân bước thẩn thờ trên lá đổ 

Mà hồn nghe lạc giữa thâm u 

 
NGUYỄN VÔ CÙNG 
 

Bài Họa 2 :  
 

HOÀI CẢM 
  

Heo may nhè nhẹ báo tin thu 

Bụi lốc thời gian vội cuốn mù 

Ta nhớ mênh mang trời Phú Giáo 

Bạn nằm miên viễn đất Tầm Vu 

Quê hương vẫn đó niềm thương hận 

Chứng tích còn đây dấu đạn thù 

Thoáng hiện chập chờn trong giấc mộng 

Bóng người xa khuất rặng mù u 

 
NGUYỄN KINH BẮC 
 
 
 
 
Bài họa 3: 
 

THU ĐẾN 
 

Nghe từng tiềng bước của mùa thu 

Đến với nhân gian giũ bụi mù 

Sương tụ trời cao sa lãng đãng 

Gió lùa gác hẹp thổi vu vu 

Nhờ trà sưởi ấm đời lưu lạc 

Lấy rượu làm khuây mối hận thù 

Thấy cúc khoe màu cùng nắng nhạt 

Mừng như thoát khỏi chỗ thâm u 

 
LÝ HIỂU 
07/2014
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                         (Tiếp theo Cỏ Thơm 67) 
 

ác địa danh như Mỹ Tho, Bến Tre, 
Cần Thơ, Đồng Tháp... đều nằm trên 
các lưu vực của sông Cửu  Long:    

 “Bến Tre ruộng đất phì nhiêu        
  Nơi đây giàu lúa lại nhiều dừa khô.”  
“Cần Thơ là tỉnh, Cao Lãnh là quê  
Anh đi lục tỉnh bốn bề  
Mãi lo buôn bán không về thăm em.” 
-“Cần Thơ gạo trắng nước trong   
Ai về xứ bạc thong dong cuộc đời.” 
-“Ai đến quê tôi mênh mông Đồng Tháp  
Thẳng cánh cò bay bát ngát ruộng đồng 
Tiếng hò diều dặt dòng sông              
Nhớ người du kích anh hùng thương binh.” 
-“Ai ơi qua xứ Tháp Mười             
Về đây nhắc lại những người xa xưa      
Rau dừa, rau muống, hổ hoa          
Lòng người cởi mở, chim ca đầu cành.” 
- “Ai đi Châu Đốc, Nam Vang 
Đi qua Đống Tháp thấy bạt ngàn bông sen.” 
- “Cà mau hãy đến mà coi                     
Muỗi kêu như sáo thổi                  
Đỉa lội lềnh bềnh như thể bánh canh.” 
- “Rồng chầu biển Bắc, phụng múa Hà Tiên  
Anh thương sao mà gặp mặt thương liền      
Tỷ như Lữ Bố, Điêu Thuyền thuở xưa.” 
 Ở đây hình ảnh  Rồng chầu biển Bắc, 
phụng múa Hà Tiên có so sánh với hình ảnh 
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai.  
 

  
Các hòn, cồn cát, bãi cát, cù lao, hải đảo          
      Nước Việt Nam trải dài ven biển, cho nên 
có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng  như  
vịnh Hạ Long, có nhiều hòn đá thiên nhiên nổi 
lên khỏi mặt nước trong xanh, có những cồn 
cát, bãi cát trắng xóa...                         
     Những hòn đá khổng lồ, hùng vĩ như thế còn 
có ở bờ biển Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Tiên:        
- “Năm Hòn nằm đó không sai       
Hòn Khô, Hòn Dài lố nhố thêm vui  
Ngó về Cửa Đại than ôi                 
Hòn Nồm nằm dưới mồ côi một mình.” 
- “Đứng ở Hòn Chồng trông sang Hòn Yến  
Lên thăm Tháp Bà, về viếng Sinh Trung     
Giang sơn cẩm tú chập chùng          
Đôi ta gắn bó thủy chung một lòng.” 
- “Thuyền dời ra khỏi Pháo Đài     
Lênh đênh Hòn Chảo, dạo ngoài Ba Trơn.”   
     Ngay cả miền Tây không những nổi 
tiếng về lúa gạo, cá tôm mà còn là thắng 
cảnh với nước biển xanh, cát  trắng:      
“Biển Ba Động nước xanh cát trắng         
Ao Bà Om thắng cảnh miền Tây              
Xin mời du khách về đây 
Xem qua thì biết chốn này thần tiên.” 

Thông thường, hễ có sông, có biển thì có 
cù lao. Thật vậy, nước sông chảy ra cửa biển 
gặp dòng nước biển khác hướng quyện lấy 
nhau. Phù sa do nước sông và cát do sóng 
biển đưa đến lâu đời đã tạo thành những cù 
lao trù phú, xung quanh có nước bao bọc:  
- “Chừng nào cho vạc xa cồn  

C 

QUEÂ HÖÔNG GIAÀU ÑEÏP QUA CA DAO 
---- 

Nguyeãn Vaên Nhieäm
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Cù lao xa biển anh mới đành xa em.” 
- “Cù lao An Bình vườn cây xanh mát  
Dòng Cổ Chiên dào dạt mênh mông     
Thương em chỉ để trong lòng 
Biết bao ngày đợi, tháng trông mỏi mòn.” 
- “Chiều chiều quạ nói với diều     
Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm.”      
- “Bình Định có núi Vọng Phu      
Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh.” 
-“Quê anh có cửa biển sâu                         
Có ruộng lấy muối, có dâu nuôi tằm 
Quê em hai dải cù lao          
Có dừa ăn trái, có cau ăn trầu.”    
     Nơi nào cát do sóng biển đưa đi mà 
không có duyên gặp dòng phù sa thì kết tụ 
lại thành những cồn cát:            
- “Nước xanh xanh chảy quanh cồn cát  
 Con chim phượng hoàng rầy vắng tiếng kêu            
Ơi! Người thương ơi! Ta nhắn một điều 
Dẫu rằng mai quán, chiều liều cũng yêu.” 
- “Xuồng câu tôm bơi ngang cồn cát        
Nghe em thở dài đau xót tim anh.” 
- “Chiếc thuyền giăng câu   
Đậu ngay cồn cát                 
Đậu sát mé nhà    
Anh thấy em có một mẹ già        
Muốn vô phụng dưỡng biết là đặng không?”    
     Tùy theo địa thế thích hợp, có nơi cát do 
sóng biển đánh vào trải đều trên một diện 
tích vừa rộng vừa dài thành những bãi biển 
đẹp thu hút du khách như bãi biển Nha 
Trang chẳng hạn: 
- “Bãi biển Nha Trang mịn màng trắng trẻo   
Nước trong leo lẻo, gió mát trăng thanh       
Đêm đêm thơ thẩn một mình  
Đố sao cho khỏi vướng tình nước mây.”    
 Cát là tặng vật của thiên nhiên, ngày 
nay rất có giá trị trong ngành thủy tinh, điện 
tử, còn khi xưa được người bình dân liên 
kết với huyền thoại mơ mộng:    

- “Thà làm hạt cát Tiên Sa  
Còn hơn làm mảnh đá hoa trong chùa.”  
 (Bãi cát Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà. 
Tương truyền rằng nơi đây phong cảnh đẹp, 
thỉnh thoảng có những nàng Tiên xinh đẹp 
xuất hiện chơi cờ trên bãi cát trắng tinh và 
xuống tắm trong dòng nước trong xanh.)     
     Bên cạnh cát biển, phù sa của những 
dòng sông cũng là tặng vật quý báu của 
thiên nhiên giúp cho ruộng đồng phì nhiêu, 
mầu mỡ, tạo nên những vùng đất bồi với 
các loại cây đước, mắm, bần:  
- “Mắm, bần ven đất phù sa         
Bà Hiền, Tân Thủy hằng hà cá tôm.” 
- “Sông Ba Lai bên bồi bên hẳm     
Đất Ba Lai đỏ thẫm phù sa.” 
-“Ai kêu là rạch, em gọi là sông   
Phù sa theo nước chảy mênh mông       
Sông ơi, thấm mát thời con gái               
Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn  
lấy chồng.”     
      Một đất nước có núi cao, sông dài, biển 
rộng mênh mông, cho nên nếu sông núi là đề 
tài gây cảm hứng trong ca dao thì biển rộng, 
trời cao cũng có vai trò tương tự như vậy:      
- “Đồn rằng có gái má hồng         
Cho nên vượt biển vượt sông sá gì!” 
 - “Chèo thuyền ra biển mà trông              
Gió đưa sóng lượn, người không thấy người.” 
- “Ngó ra biển bốn, trời ba               
Buồm giương đôi cánh, cửa nhà em đâu?”   
      Ở hai câu ca dao này, một lần nữa biểu 
hiện rất rõ những huyền số của Việt lý:  
biển bốn, trời ba, đôi cánh  tức số  4 , số 2 
chỉ những gì thuộc đất, thế giới vật chất; số 
3  chỉ trời, thế giới tâm linh, tinh thần.           
     Việt lý không phải là triết học duy lý, mà là 
triết lý nhân sinh đi vào Đạo sống dân Việt bao 
đời, Đạo thờ kính cha mẹ, ông, bà, tổ tiên:          
“Công cha như núi ngất trời 
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 Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 
Núi cao biển rộng mênh mông        
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.”        

(Cù lao chín chữ: Công ơn dưỡng dục khó 
nhọc của cha mẹ gồm sinh đẻ, nuôi dưỡng, bồng 
bế, che chỡ, vỗ về, trông nom, dạy dỗ...)               
 Hình thể nước Việt Nam cong như chữ S, có 
bờ biển chạy dài trên ba ngàn cây số, cho nên có  
nhiều hải đảo rải rác khắp biển Đông: Bạch Long 
Vĩ,  Côn Sơn, Phú Quốc và nhất là hai nhóm 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa:          
-“Dù ai buôn bán trên đường        
Nhớ ngày Giỗ Tổ Trưng Vương thì về     
Dù ai hải đảo sơn khê             
Tháng Giêng ngày hội nhớ về Đồng Nhân.” 
- “Làm sao hóa đặng chim xanh 
Bay ra Phú Quốc thăm anh đỡ buồn.” 
- “Chiều chiều ra biển ngó mong  
Ngóng ai lại ngóng đợi người Hoàng Sa    
Chiều chiều ra ngóng biển xa   
Ngóng người đi lính Hoàng Sa chưa về   
Hoàng Sa trời nước mênh mông             
Người đi thì có mà không thấy về.”      
      Đầu thế kỷ thứ XVII, chúa Nguyễn đã 
cho tổ chức ra các hải đảo ở biển Đông để 
khai thác việc đánh bắt cá, thu tài nguyên 
trên đảo và hóa vật do tàu buôn bị bão đắm 
chìm. Năm 1816, vua Gia Long chính thức 
xác nhận chủ quyền các đảo, ra lệnh cắm cờ 
và đo thủy trình. Năm 1835, vua Minh 
Mạng cho xây đền, đặt bia đá, đóng cọc và 
trồng cây. Đội Hoàng Sa và Biển Bắc được 
trao nhiều nhiệm vụ hơn: khai thác tài 
nguyên, tuần tra, thu thuế và có nhiệm vu 
bảo vệ hải đảo (Theo tài liệu Wikipedia ). 
                                                                       
 Những đặc sản gắn liền với địa danh  
     Trong nội dung của chủ đề  Quê hương 
giàu đẹp, chúng ta thấy ca dao giới thiệu nhiều 
đặc sản khác nhau của từng địa phương:   

- “Thanh Trì có bánh cuốn ngon  
Có gò Ngũ Nhạc, có con sông Hồng        
Thanh Trì cảnh đẹp người đông         
Có cây sáo trúc bên đồng lúa xanh.” 
- “Quýt giấy Hương Cần     
Cam đường Mỹ Lệ                 
 Vải trạng Cung Diên 
Nhãn lồng Phụng Tiên                              
Đào tiên Thế Miếu     
Thanh trà Nguyệt Biều      
Dâu da làng Truồi  
Hạt sen hồ Tịnh...” 
- “Trên trời có đám mây xanh                      
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng     
Ước gì anh lấy được nàng  
Thời anh mua gạch Bát Tràng về xây     
Xây dọc rồi lại xây ngang                 
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân” 
      Nhờ có gạch ngói Bát Tràng mà công việc 
xây dựng làng xã ngày càng tráng lệ hơn:     
“Xưa kia mộc mạc mao từ  
Nay thời ngói lợp chu vi trang hoàng       
Xưa kia tre trúc tầm thường        
Nay thời tứ thiết vững vàng biết bao      
Bát Tràng có mái đình cong.”              
     Trong nước đã từ lâu có sự thi đua phát triển 
giữa các ngành nghề không ngừng:         
“Đố ai đếm được lúa vàng          
 Để ta tính gạch Bát Tràng xây sân 
 Sân ta mở rộng mấy lần  
Mà sao lúa cứ lấn dần đòi thêm.”           
      Điều này cho thấy sự trù phú của vùng 
bình nguyên sông Hồng, vựa lúa chính của 
miền Bắc.Những địa danh nổi tiếng về trầu 
cau, một trong những lễ vật không thể thiếu 
trong tập tục lễ cưới khi xưa:     
“Cau Lường, trù ( trầu ) Hiếu      
Chở mười nốc cho đằm   
Bánh chưng khoảng hai trăm              
Bánh dày xin tứ bát.”                      



32                                                                                                                           CỎ THƠM 

(Lường, Hiếu là những địa danh của Nghệ An)      
     Nghệ An cũng còn có nhiều tài nguyên 
và sản phẩm khác:      
“Rộc Mỹ Tú lắm cá   
Lèn Trung Phước lắm đá                 
Đất Chợ Bông lắm nồi 
Đất Văn Tập lắm vôi.”                  
   Tài nguyên và đặc sản ở vùng Quảng Nam:   
- “Đá than thì ở Nông Sơn         
Bồng Miêu vàng bạc,  
Quế Sơn có chè 
Thanh Châu buôn bán nghề ghe            
Thanh Hà vôi ngói, mía che Đa Hòa 
Phú Bông thợ mộc, Ô Gia thợ rừng        
Ngà voi, tê giác, gỗ rừng             
Trân châu, hải vị chẳng từng thiếu chi.” 
- “ Quảng Nam có lụa Phú Bông     
Có khoai Trà Đỏa, có sông Thu Bồn.”  
    Đặc sản Quảng Ngãi:  
“Mặn mà muối biển Sa Huỳnh  
Ngọt đường Quảng Ngãi thắm tình quê ta 
Đường phổi, chim mía, mạch nha 
Ai về Quảng Ngãi thử qua một lần.”       
     Đặc sản Bình Định:         
 - “Ai qua Bình Định đang trưa           
Dừng chân uống bát nước dừa Tam Quan.” 
- “Ai về Bình Định cùng anh    
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa.”     
- “Thuốc An Lương hương thơm khói nhẹ  
Chè Hòa Hội nước đậm mùi thơm 
Em về mua vải chợ Gồm  
Gò Găng mua nón, phiên Chàm anh vô.”  
(Phiên Chàm: Chợ phiên Chàm ở Bình Định)   
 “Áng mây che ngọn núi Sầm         
 Rủ nhau ta đến tìm trầm Phú Yên     
Núi cao còn có kiền kiền  
Giáng hương, gõ, trắc khắp miền 
tiếng vang.”       
     Đặc sản Khánh Hòa:  
- “Khánh Hòa biển rộng non cao         

Trầm hương Vạn Giã, yến sào Nha Trang.”  
- “Thơm Vạn Giã ngọt đà quá ngọt            
Mía Phú Ân cái đọt cũng ngon      
Hỡi người chưa vợ chưa con           
Vào đây chung gánh nước non  với mình              
Quản bao lên thác xuống ghềnh              
Mía ngon thơm ngọt đượm tình quê hương.” 
- “Cây quế thiên thai mọc nơi khe đá        
Trầm nơi Vạn Giã hương tỏa sơn lâm 
Đôi đứa mình đây như quế với trầm       
Trời xui gặp gỡ sắt cầm trăm năm.”   
    Đồng Nai lắm gạo:   
- “Bốn mùa em chẳng phải lo  
Gạo Đồng Nai, vải Nghệ Tĩnh ấm no trọn đời.” 
- “Hết gạo thì có Đồng Nai               
Hết củi thì có Tân Sài chở ra 
     Thành phố Sài Gòn có nhu cầu xây dựng 
rất cao theo nhịp phát triển nhanh chóng cho 
nên đã liên kết với các nguồn cung cấp nguyên 
vật liệu như gạch, đá từ Biên Hòa và  vôi, xi 
măng từ Hà Tiên:          
“Chợ Sài Gòn bán đá    
Chợ Rạch Giá bán xi măng          
Gặp nhau đây mới biết rằng còn         
Năm Thìn bão lụt, khóc mòn con ngươi.”   
      Nhu cầu này càng cao nhất là vào năm  
Thìn bão lụt, nhiều  nhà cửa bị tàn phá. Về 
sau này nhà máy xi măng được thiết lập tại 
Thủ Đức ở ngoại vi Sài Gòn, mà nguyên liệu 
đá vôi do Hà Tiên, Rạch Giá cung cấp.             
      Mỹ Tho là cửa ngõ vào miền Tây. Nơi 
đây nổi tiếng có nhiều cây trái:       
 “Ai về chợ Mỹ quê em   
Mua ổi xá lỵ để mừng bà con     
Ổi này hương vị rất ngon   
Anh ơi! Ăn thử hỏi còn đợi chi! “ 
     Mận hồng đào với cái tên đẹp nổi tiếng ở 
Trung Lương cũng được con trai vùng này dùng 
làm hình ảnh để ví von với các cô gái:    
 “Quít rụng bờ ao ngọt ngào anh chuộng 
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Trái mận hồng đào rụng cuốn anh chê” 
      Cam sành ngon ngọt cũng được mượn 
để ví von tương tự:   
- “Khế rụng bờ ao thanh thao anh lượm  
Ngọt như cam sành héo cuốn anh chê.” 
- “Sầu riêng, măng cụt Cái Mơn   
Nghêu sò Cồn Lợi, thuốc ngon Mỏ Cày.” 

(Mỹ là Mỹ Tho. Cái Mơn, Mỏ Cày là 
những địa danh thuộc Định Tường, Mỹ 
Tho, tiếp cận Bến Tre) 

Nét đặc trưng của miền Tây là nơi nào 
cũng có nhiều lúa gạo, cá tôm. Đặc biệt 
Bến Tre lại càng nổi tiếng hơn vì có những 
vườn dừa rộng mênh mông:      
- “Bến Tre nước ngọt lắm dừa    
Ruộng vườn mầu mỡ, biển thừa cá tôm.” 
- “Bánh tráng Mỹ Lồng 
Bánh phồng Sơn Đốc     
Bánh dừa Giồng Luông.”  
(Đặc sản và địa danh thuộc Bến Tre) 
      Nếu lúa gạo là nét đặc trưng chung cho 
các miền Tiền Giang, Hậu Giang thì dừa là 
nét đặc trưng riêng gắn liền với địa danh 
Bến Tre:    
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre             
Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang.” 

Còn bông sen là vẻ tiêu biểu cho đồng 
Tháp Mười:  
“Thấy dừa thì nhớ Bến Tre 
Thấy bông sen, nhớ đồng quê Tháp Mười.” 
“Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh 
Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm 
Muốn ăn bông súng mắm kho 
Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm.” 
     Cò bay thẳng cánh ,đơn vị đo lường độc 
đáo chỉ đồng ruộng ngập nước Tháp Mười 
mênh mông, bát ngát, cho nên lời mời mọc về 
xứ này rất có thực chất  
“Ai về miệt Tháp Mười 

Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn.” 
     Những ai vì lý do nào đó phải rời khỏi xứ 
này thì không khỏi luyến tiếc, thương nhớ:  
 “Anh đi anh nhớ Tháp Mười       
Nhớ kinh Vĩnh Tế, Vía Bà núi Sam 
Nhớ canh bông súng, nhớ nụ cười Mỹ An.”  
    Đặc sản Hàm Luông:   
“Bánh tráng Mỹ Lồng  
Bánh phồng Sơn Đốc   
Măng cụt Hàm Luông   
Vỏ ngoài nâu, trong trắng như bông gòn 
Anh đây nói thiệt sao em còn so đo.”       
     Cà Mau có nhiều cỏ lát, nên đặc biệt có 
nghề dệt chiếu:          
“Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm 
Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu   
Chiếu này anh chẳng bán đâu   
Tìm em không gặp, anh gối đầu mỗi đêm.”  

Để tạm chấm dứt phần giới thiệu về  
Quê hương giàu đẹp , xin viện dẫn thêm vài 
câu ca dao tiêu    biểu cho chủ đề để chuyển 
tiếp cho chương sau:     
- “Mênh mông biển lúa xanh rờn 
Tháp cao sừng sững trăng vườn bóng cau 
Một vùng phong cảnh trước sau 
Bức tranh thiên cổ đượm màu giang san.” 
- “Đất ta bể bạc non vàng               
Bể bạc Nam Hải, non vàng Bồng Miêu.” 
- “Tôm càng xanh nước quơ râu  
Rừng vàng biển bạc còn đâu phải tìm. 
-  “Xem vô phong cảnh quê mình                 
Núi quanh sông quẩn hữu tình nên duyên.”           
     Cảnh mà  hữu tình nên duyên  là do có 
con người, cho nên đề mục  Quê hương và 
con người được trình bày tiếp  theo sau đây.    

(Trích từ chương 9 trong Ca Dao- Con 
Ðường Văn Hóa Việt của Nguyễn Văn Nhiệm) 
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BAÛY MÖÔI HAØNH 
 
Nhịp gõ thời gian điểm bảy mươi! 
"Nhân sinh thất thập" đến đây rồi 
Giẫm lên lằn mức người xưa hiếm 
Mà ngỡ như còn giữa cuộc chơi. 
  
Thỉnh thơ vào án văn đề bút 
Gom nắng chiều thương rũ bóng đời 
Hiu hắt tà dương rơi cuối ngõ 
Chập chờn cánh nhạn lạc xa xôi 

 * 
Cầm bằng bảy chục an nhiên vậy 
Sinh bất phùng thời chịu nổi trôi 
Nửa chặng phong trần bao nghiệt ngã 
Xoáy theo cơn lốc tả tơi đời! 
  
Lưới trời giăng mắc đan huyền ảo 
Trũng thấp đồi cao những chập chùng 
Đành chấp nhận băng truông vượt suối 
Không dè, hoài bão hóa mông lung  

*  
Như thể đoạn trường đeo bổn mạng 
Phải thân Kiều gãy khúc đa đoan 
Tiền Đường nào tưởng đời quên lẵng 
Mảng lưới ngư ông quẳng giải oan 
  
Gởi chốn xa xăm nơi ẩn dấu 
Thâm sơn cùng cốc mười năm trường 
Bước ra ngoái mặt mình trong kiếng 
Nhăn nhúm da nhèo tóc điểm sương 
 
Mắt mỏi mòn trông vời cố quận 
Lòng mơ khắc khoải mộng tơ vương 
Riêng niềm hoài vọng hồn du tử 
Liễu lạnh trăng chìm rũ bến sương. 

 *  
Cố hữu bạt phiêu khắp vạn nẻo 
Từ ngày lửa xám mặt quê hương 
Rẫy nương ẩn náu đời lưu xứ 
Chữ nghĩa ích gì buổi nhiễu nhương! 
  
Chiến hữu bao năm cùng tuyến trận 
Sát kề vai giải gió dầm sương 
Nung lời thề một lòng son sắt 
Phút chốc tan đàn, ngựa lỏng cương! 
  
Cùng cảnh truân chiên thuở đọa đày 
Đồng cam cộng khổ sớt chua cay 
Ngược xuôi luân chuyển vòng đây đó 
Rải rác trăm phương chịu lạc bầy! 
  
Bạn từng hòa vận xa xôi cả 
Lời vọng băng ngàn khó ới nhau 
Viết một vần thơ trăm nỗi nhớ 
Đọc dăm cuốn sách vạn niềm đau! 

*  
Gẫm lại cõi trần là giấc ngủ 
Gốc hòe tỉnh dậy mộng bay xa 
Xưa nay nhân thế toàn hư ảo 
Không, sắc... kề nhau quả thật là! 
  
Giữa có và không nguyên một lẽ 
Có rồi không chung gốc liền vòng 
Nửa trang đời vào sinh ra tử 
Buổi trói tay cam chịu khóa còng. 

* 
Bảy mươi mời rượu cùng ai nhỉ 
Nhìn lại quanh đây chỉ một mình 
Giáo dựng gươm treo ngoài ải vắng 
Hương trầm xin bái vọng vong linh 
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Sinh nhật bảy mươi không yến tiệc 
Trong vườn khuya khoắt đếm sao rơi 
Ngâm thơ huyễn mộng thay lời tiễn 
Hồn lạc phiêu diêu cuối nẻo trời 
  
Người chúc tâng nhau lên bậc lão 
Ta cầu trăng rọi suốt thiên thu 
Cồn xưa dấu tích gò cương ngựa 
Tiễn mộng xa xăm cõi mịt mù 
 

 Chẳng ước mơ gì câu bách tuế 
Phương này vị đắng vốn triền miên  
Rong rêu bám víu bờ nhân thế 
Ba chục năm thêm… bấy muộn phiền! 
  
Đốt nến lên ngâm thơ lạc vận 
Hồ trường nghiêng cạn giữa đêm trăng 
Mảnh hồn tản mạn loang trên giấy 
Sinh nhật ta tròn bảy chục năm. 
 

Hạ Thaùi Trần Quốc Phiệt 
 

 
 

Ảnh của Nguyễn Huy Linh:  Ðồng Quê Việt Nam 
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Thi phẩm DÒNG CỔ NGUYỆT
Tác giả:  Nữ sĩ TUỆ NGA 

 

Phạm Thị Nhung 
Giới thiệu 

 
Phần II 

 
2/  TÂM ĐẠO và THIỀN 
Như trong tiểu sử cho biết, nữ sĩ Tuệ 
Nga sinh trưởng trong một gia đình 
Phật giáo thuần thành, ngay từ thủơ 
nhỏ, Tuệ Nga đã là một Phật tử ngoan 
đạo, thuộc gia đình phật tử Minh Tâm 
(Chùa Quán Sứ Hà Nội).Mỗi tuần nữ sĩ 
được theo mẹ lên chùa lễ Phật, nghe 
giảng  giáo lý và hằng ngày thực thi 
những điều răn giới của hàng con Phật. 
Thời gian này Tuệ Nga còn thơ dại,tuy 
chưa  hiểu  được những lời giảng dạy về  
đạo lý cao thâm của các chư tăng, cũng 
như chưa thấu đạt được những  ý tứ 
thâm diệu  trong kinh sách, nhưng… 
những chủng tử tốt lành của nhà Phật 
như từ bi, nhân ái… đã gieo rắc vào tâm 
điền cô bé ngay từ thưở đó, để  rồi sau 
này lớn lên nhà thơ có khuynh hướng 
tìm về Phật pháp, tạo thành một nguồn 
thi hứng bất tận. 
  Thực vậy, quen  sống hồn nhiên 
trong không khí  yêu thương, đầm ấm 
của gia đình, Tuệ Nga còn là  một thiếu 
nữ mẫn cảm, vốn có năng khiếu về thi 
ca, nên vừa đến tuổi thanh xuân, tuổi 
mộng mơ, trái tim bắt đầu biết rung 

động trước những vẻ đẹp tươi mát của 
thiên nhiên, ngọt ngào của tình yêu…thì 
thơ xuất hiện.Thơ như dòng suối nguồn 
thanh khiết tuôn chảy dạt dào …Không 
gian thơ của nữ sĩ  lúc này những là :  
  - Có nắng vàng như lụa 
    Có nụ hồng vừa nở 
    Có mây trắng, mây xanh  
    Có tiếng chim ca lảnh lót trên cành 
    Có tiếng ru con trưa hè êm ả… 
    Có làn gió mát rượi… 
                  mát rượi tâm hồn ai… 
                               (Không Gian Thơ) 
 -Quà thơ một đóa cho anh 
   Có hoa bên suối đẹp tình trầm hương. 
 -Trầm hương bút lộng tờ hoa 
  Một vầng trăng sáng, ngát nhà trầm hương. 

Cho đến khi  trưởng thành, Tuệ Nga 
mới bắt đầu để ý tới thế giới quanh 
mình, tận mắt chứng kiến bao cảnh 
thăng trầm bể dâu của đất nước, còn 
mất vô thường của thế sự, nhân sinh … 
Chúng đã trở thành những nỗi ám ảnh, 
những thắc mắc  luôn luôn hiện ra trong 
tâm tưởng nhà thơ : 
   -Đời bao nhiêu chuyện tang thương 
    Làm sao viết hết nỗi buồn thế nhân 
    Nên lòng tôi mãi phân vân 
    Nên thơ u uẩn… những vần lênh đênh. 
   -Hỏi đời mấy thuở nhiễu nhương 
    Hỏi thơ, ngơ ngẩn đôi đường tử sinh… 
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Đúng ra, kể từ khi nước mất vào tay 
Cộng sản, vì hai chữ tự do, Tuệ Nga đã 
cùng gia đình cũng như cả triệu đồng 
bào khác phải bỏ nước ra đi, sống lưu 
vong nơi xứ người. Như đã trình bầy ở 
phần I, tuy sống tại  Mỹ Quốc nhưng 
Tuệ Nga không màng đến cuộc sống 
bon chen lợi danh chốn đô hội, mà đã 
chọn miền Portland, Oregon, nơi gần 
gũi với  thiên nhiên núi non, sông biển 
để ẩn thân. Từ đấy nhà thơ  tha thiết tìm 
về đạo Bồ Đề qua những  tạng kinh 
vàng, là những tạng kinh chủ yếu của 
Phật giáo, như Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh 
Kim Cang, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh  
Pháp Hoa, kinh Di Đà  v.v… mong 
được giải đáp cho  những thao thức về 
cuộc đời, về kiếp người với mộng ước 
tu học để giác ngộ : 
   -Dòng Cổ Nguyệt, mộng uyên nguyên 
    Có người ngủ gục đầu trên Kinh Vàng. 
  Hành trình vào đạo của Tuệ Nga từ 
đấy mới thực sự bắt đầu. 
Trước bao nhiêu giáo pháp cao siêu, 
nghĩa lý thâm trầm, uyên áo khó hiễu 
trong kinh  Phật, lúc đầu nhà thơ không 
khỏi  bối rối, tự thú : 
   -Cái tôi ngơ ngẩn, cái tôi dại khờ 
    Cái tôi lạc lõng trong thơ 
    Cái tôi câm lặng… bơ vơ sầu dài. 

Để tìm trợ duyên, nhà thơ đã khẩn 
cầu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, 
cũng như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm soi 
sáng, dẫn đường: 
  -Lũ chúng con bao kiếp đời lầm lạc 
    Cha dung từ xin hướng nẻo con đi 
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 

  -Mẹ ơi Diệu Lý Đông Phương 
  Cho con nhuần thấm Tinh Thương 
Nhiệm Mầu… 
 Bè Từ Mẹ cứu con thơ 
Minh Tâm, Kiến Tánh hướng bờ Giác 
Hoa. 
      (Nhiệm Huyền Ánh sáng Từ quang) 
Duyên lành đã gieo, nhân xưa trồng vốn 
sẵn? vào một ngày đẹp trời nào đó, nơi 
Rừng Mai Trắng,Tuệ Nga đã reo vui 
trong niềm hạnh phúc vô biên khi chợt 
hốt ngộ: 
  -Rừng Mai trắng 
   Trong thâm tâm/Thâm tâm hiển hiện... 
   Kính lạy ngài/ Mầu nhiệm  
   ĐấngTừ Bi 
   Người cha lành /đã mở lối con đi 
   Khai trí tuệ/ Đường Chân Như con tới. 
   Con đã thấy/ Thấp thoáng Trời Đao Lợi 
   Tiếng chim ca phơi phới gọi bình minh 
   Con đã thấy chim lạ hót lời Kinh 
   Con đã thấy lung linh sương như ngọc 
   Con đã thấy cây Đa La trổ lộc 
   Mưa Nhân Duyên 
   Trải mát đáy hồn con... 
                       ( Như Theo Nắng Về) 
  Và rồi Tuệ Nga đã khởi tâm phát 
nguyện tu đạo giải thoát: 
   -Giữa cõi tạm kiêu sa trầm đắm 
    Ánh Từ Quang rọi sáng,con về 
    Con về nương Bóng Bồ Đề 
    Mẹ Hiền khai sáng u mê sạch lầu. 
    Tâm thành khẩn, con nguyện cẩu 
   Nguyện xin dứt hết nghiệp sâu Luân Hồi. 
      (Nhiệm Huyền Ánh Sáng từ Quang) 

Cuộc sống tu đạo tại gia thường nhật 
của nhà thơ từ đó là tụng Kinh và Thiền: 
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   -Lòng say Hoa Tạng vui kinh sớm 
 Trăng ngát Hương Thiền lắng mộng xưa.  
(.Tụng Kinh, hành giả, trước hết phải  
giữ cho thân tâm được  trang nghiêm, 
thanh tịnh; sau phải nhiếp tâm vào từng 
lời kinh, miệng đọc, tâm quán tưởng; có 
thế mới mong  hiểu được giáo lý cao 
siêu trong kinh điển Phật giáo . 
 .Tu Thiền tốt nhất là ngồi kiết già  hay 
bán già, lưng thẳng trong sự bình yên, 
tĩnh lặng của thân tâm...Một khi đạt được 
nhất tâm, trí tuệ phát khởi, thấy rõ được 
thật tướng  của các pháp; tạp niệm, vọng 
tưởng liền dứt, khổ não đoạn trừ; chân 
tâm thanh tịnh hiển hiện,là an nhiên tự 
tại,là chân như, giải thoát.) 

Đạo Phật là đạo cứu khổ, nên Kinh 
sách nhà Phật hầu hết đều hướng về 
mục đích giáo hóa chúng sinh giác ngộ 
chân lý để cải tạo cuộc đời, không 
những thoát khổ được vui  mà còn đem 
lại sự an bình cho xã hội.  
 Từ  khi Tuệ Nga ngộ được lý kinh, lẽ 
đạo giải thoát, thơ của tác giả hầu hết đều 
mang  khí vị Thiền, thanh tịnh, an lạc:      
  -Hồi chuông tỉnh thức điểm rồi 
   Con qua bao kiếp, bao đời long đong 
   Nhìn trời trong,nắng xanh trong 
   Con như thấy nắng trong lòng đang reo 
   Đồi xanh, núi thẳm cheo leo 
   Thời Kinh Nhật Tụng như theo nắng về 
   Nắng Bồ Đề, Nắng Bồ Đề 
   Mở Tâm Bát Nhã, thơ đề Chân Như. 
                              (Như Theo Nắng Về)  
 -Ơi Trăng, Trăng bạn tâm giao… 
   Có Trăng làm bạn tháng ngày an nhiên… 
   Cùng trăng tỉnh thức tiềm tu 

   Mênh mang Trăng bạc, Chân Như rạng ngời… 
   Ơi Trăng, êm ả Trăng Thiền… 
   Mở trong Tâm Cảnh bức tranh Ưu Đàm. 
                      (Vầng Trăng Huyền Diệu) 
 Càng tìm hiểu rõ lẽ đạo, lý kinh bao 
nhiêu thì lòng kính tín, niềm phấn khởi 
tiến tu, sự an lạc tự tại càng tăng lên bấy 
nhiêu. Tất cả đó đã trở thành nguồn thi 
hứng  bất tận cho nhà thơ:   
   -Từ dòng trăng vô lượng  
     Kinh Hoa nở muôn màu… 
     Từ dòng Kinh Thi Hóa 
     Tiếng đời êm tiếng Thơ. 
                        (Từ Dòng Sông Trăng) 

Việc Thi Hóa lý Kinh, lẽ đạo  đối 
với Tuệ Nga,trước hết  là một phương 
cách đáp lại hồng ân của chư Phật, chư 
Bồ Tát; nhờ những lời giảng dạy của 
các ngài được  ghi chép qua Kinh sách 
lưu truyền  lại hậu thế, đã  soi sáng cho 
nhà thơ  giác ngộ, hiểu được lý nhân 
duyên, luân hồi nghiệp quả và thoát dần 
khỏi vô minh vọng chấp ( chấp ngã  
chấp pháp, nguyên nhân tạo nên bao  
phiền não, khổ lụy)… mà  có được cuộc 
sống thanh tịnh, an lạc. Sau nữa, những 
triết lý, những tư tưởng cao thâm trong  
Kinh điển Phật giáo, khi đã được Thi 
Hóa qua  thơ Tuệ Nga, vô hình trung  
trở nên gỉan dị, dễ hiểu.Tác giả xin đem 
công đức này hướng về đời, trong tinh 
thần “ Tự giác, giác tha”: 
   -Chuyển luân ai thoát vòng sinh tử 
     Một cõi trần hoàn Không Sắc Không.* 
                                     ( Đăm Chiêu) 
 (* hai chữ ‘không’ ở đây chỉ ‘chân không’) 
   -Ai dệt tương lai /ai xây mộng tưởng 
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     Trùng trùng nghiệp quả 
     Thăm thẳm đường dài 
     Từng chặng biển dâu,bao mùa tang hải 
     Về đâu? Ai hỏi. Mộng ảo hư không… 
                          (Mùa Xuân Gọi Thầm ) 
   - Ơi, thế sự thăng trầm 
     Ơi, dòng đời như huyễn 
     Một cơn đại mộng qua 
     Không người cũng không ta! 
                                   ( Nắng Xuân) 
   -Phút hốt ngộ biết đời là duyên nghiệp 
    Thì xá gì tôi hạt bụi nhỏ nhoi 
    Thơ như tôi luân hồi bao kiếp đời 
    Hỏi có đến được Cửa Trời không nhỉ? 
   -Tôi hoài vọng đi tìm Chân Thiện Mỹ 
    Lại như nghe trong tiềm thức âm vang 
   Là trần gian hay Thượng Giới Thanh Quang 
    Là Tâm đấy,Tâm như vầng Nhật Nguyệt. 
   -Nguyện lòng xa rời ngũ trược 
    Kiếp đời, còn mất có không 
    Giữ gì! Theo ta vọng tưởng 
    Trầm luân mãi chốn bụi hồng. 
                             (Hạt Bụi Vô Thường) 
   -Hiểu nghiệp duyên buông xả 
    Là tự tạo cho mình 
    Con đường về Bến Giác 
    Chim lạ hót lời Kinh. 
   -Bầu trời xanh, gió thanh thanh, chim hót 
    Cảnh trời cho…kho vô tận thiên nhiên 
    Dứt tạp niệm…ta sẽ hết ưu phiền 
  Nắng sớm trải trên Suối Nguồn An Lạc. 
               (Giữa Ruộng Vườn Nhân thế)  
   -Luân hồi/ võng xích quẩn quanh 
    Hỏi ai soi bóng, tìm mình về đâu? 
   Hoa Nghiêm /sáng rỡ ngọc châu 
   Lời Kinh cứu khổ/ Thành sầu xóa tan… 

-Lệ Từ Bi xóa vô minh… 

   Lệ Từ Bi xóa  điêu linh kiếp nàn… 
   Quán Âm Đại Sĩ, Quán Âm 
   Thương đời gian khổ Quán Âm Cứu nàn 
   Nhiệm huyền ánh sáng Từ Quang.  
                                     ( Lệ Từ Bi)   
   -Nửa khuya chữ nghĩa lay mình 
    Về đâu giữa cuộc hành trình biển dâu? 
    Lời Hoa Nghiêm, ý Nhiệm Mầu 
    Như Chuông Trấn Quốc lắng sầu 
nhân sinh… 
    Nam Mô Bổn sư Thích Ca 
    Con nghe trong gió âm ba Kinh Hiền 
    Một vùng hoa cỏ tịnh nhiên 
    Trầm hương bát ngát, nắng trên đồi cười. 
                                         ( Nửa Khuya ) 
   -Ru tôi, trăng mỉm nụ cười 
    Nụ cười Ca Diếp cho đời an nhiên 
    Ru tôi, ngát tiếng Kinh Hiền 
    Hương lan đâu thoảng giữa đêm 
nguyệt cài… 
    Trăng lên cao, Trăng rất tròn 
    Ơi Trăng mười sáu, đầu non dịu dàng 
    Đêm nguyệt tịnh, gió thênh thang… 
                               ( Nụ Cười Ca Diếp). 

 Ngay cả những lúc tâm trạng  nhà thơ 
đang sầu muộn vì bị ngoại cảnh chi phối, 
như mưa rơi không dứt, tiếng nhạc buồn 
vọng lại, nhất là mỗi khi nghĩ đến quê 
hương  (đang chìm đắm trong khổ nạn)… 
Nhưng kì diệu thay, chỉ  thoáng nghe tiếng 
chuông, tiếng mõ vẳng lên, hay chợt nhớ 
tới kinh tạng nhà Phật, thì nguồn thi hứng 
ngát hương tỉnh thức lại dạt dào từng 
chương, từng chương tiếp nối: 
  -Hướng nẻo trời quê, trắng tuyết sầu 
   Rừng phong hiu hắt lá vàng đau 
   Chợt thơm Ý Huệ, Chuông Vi Diệu 
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   Thoáng vẳng chiều sương Mõ Nhiệm Màu. 
                              ( Chợt Thơm Ý Huệ ) 
 -Tháng chạp ơi mưa, mưa ngậm ngùi… 
 - Như thoảng đâu đây tiếng nhạc buồn 
    Nghe lòng một thoáng chút tơ vương 
   Mênh mang Hoa Tạng hương tỉnh thức 
 Thơ ngát trầm hương chương tiếp chương...  
 (Mênh Mang Hoa Tạng) 
 Tóm lại, cảm hứng Thi hóa 
kinh để đưa đạo vào đời, 
giúp đời hiểu đạo, tâm đạo 
của Tuệ Nga trong Thi 
phẩm Dòng Cổ Nguyệt như 
thế đã rõ. 
Song tác giả còn bầy tỏ 
niềm mơ ước, cầu nguyện 
của mình qua mấy câu thơ: 
    -Đạo trong thơ /  Đạo 
trong đời 
     Hoa Nhân Ái,/ nở tuyệt 
vời như Thơ. 
    -Nghe chiều đi… nghe âm vang tiếng kệ 
     Đạo vào đời nhân loại sống thương yêu 
     Ta ước mơ, ta cầu nguyện trong chiều 
     Đời lại đẹp hiền hòa Trăng Nguyên Thủy. 
     Ai hằng mơ, ai  đi tìm Thiện Mỹ 
     Hương Đà La thường ở trái tim người. 
                                            (Bóng Mây) 

Theo tôi hiểu, Tuệ Nga muốn nói 
lên ước nguyện chung của mình đối với 
tất cả những bài kinh thi hóa đã được in 
rải rắc trong 15 tác phẩm và được tác 
giả cho xuất bản tại  hải ngoại từ năm 
1982 tới 2013. 

Vậy qua mấy câu thơ trên, Tuệ Nga 
đã  mơ ước, cầu nguyện những gì ?: -
“Hoa Nhân Ái nở tuyệt vời như Thơ”, - 

“Nhân loại sống yêu thương” và - “Đời 
lại đẹp hiền hòa Trăng Nguyên Thủy”. 

 Phải nói thêm, từ mấy năm gần 
đây, một số không nhỏ những dòng 
kinh thi hóa ấy đã được nhiều nhạc sĩ 
phổ nhạc và còn được truyền bá trên 
mạng dưới hình thức PPS, với những 
giọng ca truyền cảm cùng những hình 

ảnh  diễn đạt đi kèm.Tất 
nhiên, những dòng kinh thi 
hóa ấy đã, đang và sẽ  còn 
được phổ cập đến nhiều 
người hơn nữa. Niềm ước 
nguyện của Tuệ Nga hẳn 
thêm phần  hy vọng ? 

Nhưng… sống  trong 
thời đại nhiễu nhương, 
niềm tin tôn giáo, đạo đức 
băng hoại như ngày nay, 
chúng ta thử hỏi, ước 
nguyện của nữ sĩ Tuệ Nga 

liệu có hy vọng trở thành hiện thực 
không hay chỉ là một kỳ vọng ? Dẫu 
sao, theo thiển ý, tâm đạo của Tuệ Nga, 
tấm lòng từ bi, nhân ái chân thành  của 
Tuệ Nga khi Thi Hóa Kinh  là những 
mong truyền lại cho đời những gì nhà 
thơ đã học hỏi, đã chứng ngộ được sau 
nhiều năm tu học đạo giải thoát của chư 
Phật, chư Bồ Tát ; thì dù kết quả đạt 
được nhiều, ít thế nào, chúng ta cũng 
nên trân trọng, tán thưởng. 

 
        (Còn tiếp kỳ III) 
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TIẾNG THU NHÈ NHẸ 
 

 

Em từ mộng ước mới ra 

Bước đi một bước, xa xa lại dừng 

Người quen bỗng ngỡ người dưng 

Em ơi, em hỡi, thôi đừng nhìn nhau! 

Nhìn chi mà nát lòng đau 

Đường tình giờ đã thay sầu xót xa 

Trăng gầy tàn rụng cánh hoa 

Yêu đương tình tự.. như là phù vân.. 

 

Em đi .. đi mãi biệt tâm 

Lá mùa thu vẫn.. thì thầm bên thu 

Thu sang tan lớp sương mù 

Gió thu vàng lá.. cho dù ai mong.. 

Một đêm thức dậy dòng sông 

Bước khua hè phố.. chợt lòng quặn đau 

Con tim.. nghe những thì thào 

Bờ môi rồi đã.. đổi màu hồn nhiên.. 

 

Rừng thu cây lá ngủ yên 

Bầy chim thôi hót.. ưu phiền bay cao 

Nắng thu lên, gió rì rào 

Tiếng thu nhè nhẹ ngõ vào hư vô… 

 

 

BÙI THANH TIÊN 
VA, trời sang thu 

ngày 1-10-13 

 

LẠC NẺO THU 
 
 
Ai biết lòng ta những héo khô 

Nỗi buồn diệu vợi mỗi âm u 

Âm vang từ cõi đời hư thực 

Ru mãi trong tim điệu ngục tù. 

 

Ta với tay lên cành lá úa 

Nhớ mùa xanh thẳm đã hoang vu 

Trăm năm rồi cũng sầu ly biệt 

Thương quá dòng đời dạ ngẩn ngơ. 

 

Tạm biệt xứ vàng hoa lá thắm 

Đi xa còn lại những mong chờ 

Bàn tay ấm áp vô biên đợi 

Dòng mực tha hương mãi lững lờ. 

 

Ta đau như thể hồn du mục 

Cảm nhận tình thương khó tạ từ 

Em ơi sâu thẳm trong hồn nức 

Lơ lững mây chiều mới lướt qua. 

 

Vẫy tay từ giã người như ngọc 

Ta thấy lòng ta đau kiếp xưa 

Tóc rủ bờ vai ai réo gọi 

Mà cả tình ta gió lạnh mùa. 

 

 

ĐĂNG NGUYÊN 
Virginia, 7-2014 
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TRƯỜNG TÔI, SÔNG DINH, CẦU RẠCH HÀO  
NHỮNG CHIỀU CHỦ NHẬT 

 
ứ chiều chủ nhật, những ngày nắng 
ràng rực trên ngọn cây, mái nhà. Bầu 
trời cao trong xanh, tiếng chim se sẻ 

đang hót trên những cành nhánh cây khế 
quanh nhà Hiếu, là thế nào cũng có một báo 
hiệu: Chúng tôi 3 thằng, Hiếu, Hùng và tôi 
đạp xe ra cầu Rạch Hào để bắt nghêu. 

Chúng tôi đi bắt nghêu rất là thường 
vào ngày chủ nhật trong năm đệ ngũ, 

trường Sĩ Tải, Bà Rịa. Ba thằng trên ba 
chiếc xe đạp „cà tàng“ hướng về những dãy 
núi màu đen ở phía Vũng Tàu mà đạp xe. 
Gió hiu hiu trong ngày hè, nhưng nắng  
chói chang, áo trắng ngắn tay, quần xà lỏn, 
ba thằng học sinh đã in bóng mình dưới ánh 
nắng. Vừa đạp vừa trò chuyện. Trong chốc 
lác cầu Rạch Bồng cũng đang ở trước mặt. 
Vượt qua cầu Rạch Bồng chúng tôi tiếp tục 

C 
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đạp về hướng cầu Rạch Hào. Con đường 
không lớn, những xe đò lớn nhỏ ngược xuôi, 
chúng tôi phải chạy nép sát vào lề đường, 
nhưng khi xe chạy ngang qua, nhất là những 
chiếc xe đò lớn, đã để lại những cơn gió nhỏ 
quét vào mặt chúng tôi một ít bụi của con 
đường. Nhỏ, nhưng cũng làm tối mày tối 
mặt. Bây giờ bên phải lề đường là những 
tảng đá núi thật lớn, được chính quyền chất 
nằm dọc theo để ngăn nước sông Dinh đang 
trôi ra biển Vũng Tàu làm lở con đường. 
Đây cũng là thủy lộ chính của những chiếc 
ghe nối liền xã Bà Trau và thị xã Bà Rịa. Ai 
là học trò xa xứ của xã Bà Trau, chắc không 
quên những chiếc ghe ngược xuôi này. Bến 
đậu của nó là phía sau chợ cũ Bà Rịa, gần 
dưới chân cầu bắt qua sông Dinh để qua 
Long Hương. 
 Lúc chúng tôi đạp xe đi bắt nghêu 
thường là lúc nước ròng, nước từ trong núi 
Dinh, đang chảy ào ào ra biển, nước sông 
từ từ cạn, nên không thấy một chiếc ghe đi 
xã Bà Trau hay ngược lại vào những giờ 
này, có chăng là những chiếc ghe câu nho 
nhỏ. Đến cầu Rạch Hào, chúng tôi bỏ xe 
đạp ngay chân cầu, không có khóa, vì trời 
còn nắng chúng tôi cứ mặc áo trắng học trò 
mà lội xuống nước. Chúng tôi đâu có đi 
tắm! Chúng tôi đi bắt nghêu nếu để lưng 
trần dưới nắng thì rát lắm, mặc áo cho tấm 
lưng đở hơn. Mực nước sông Dinh chảy ra 
đến đây, giờ đang ở giữa bụng. Ba thằng 
đứng hàng ngang, mặt quay về hướng Vũng 
Tàu, lưng về hướng Bà Rịa. Từ từ chúng tôi 
đi thụt lùi về hướng Bà Rịa, gót chân, mủi 
chân mài, dùi xuống mặt đáy sông, nếu gặp 
vật gì tròn tròn, ắt hẳn đó là một con nghêu. 
Chúng tôi ngồi xuống lấy tay bắt bỏ vô túi 
nilon đang vắt hên hông. Nhưng gặp vỏ 
nghêu cũng không phải là ít. Nước sông Dinh 

đang chảy ra, gặp lưng chúng tôi nước rẻ ra 
hai hàng. Nước chảy tương đối mạnh. Đứng 
lâu nóng rát da mặt da tay chúng tôi ngụp lặn 
xuống nước tìm cái dịu mát từ dòng nước. 
 Nhờ đi với Hiếu tôi mới biết cảnh bắt 
nghêu ở con sông nằm gần chân cầu Rạch 
Hào. Chớ từ nhỏ đến giờ ở biển Phước Hải, 
Nước Ngọt tôi đi bắt ngao với bạn bè, chị 
em trong nhà thường đơn giản hơn. Chúng 
tôi chỉ ra nơi bờ biển, gần con sóng biển 
đang tấp vào bờ để lại những chiếc bong 
bóng nhỏ màu trắng, lấy tay cào đất lên, lấy 
chân xoáy xuống cát biển, hất cát lên để tạo 
thành những vũng nước nho nhỏ, thỉnh 
thoảng sẽ hiện ra những con ngao, nhỏ lớn 
đều có. Còn chần chần, chem chép rất là 
thường, nếu muốn bắt là đầy cả rổ. 
 Nhờ những lần bắt nghêu với Hiếu, nên 
sau này khi đi Hòa Lan trong ngày hè đến 
khu vực bắt ngao, nghêu của xứ đê điều này 
tôi đã „xử lý“ một cách dễ dàng. Còn chỉ lại 
cho mấy thằng con cách bắt, nên sau đó kết 
quả mấy thằng con còn bắt lẹ và nhiều hơn 
cha. Nhưng dòng nước Hòa Lan nơi đây, lúc 
tôi đến bắt thường mực nước thấp nhất cũng 
là ngang ngực, nên khi chân báo có một con 
ngao dưới bàn chân thì không thể khom mình 
xuống thò tay bắt con ngao lên như thời gian 
còn nhỏ ở cầu Rạch Hào, mà phải lặn cả 
nguyên thân mình xuống nước để bắt. 
 Ở Hòa lan này ngao nghêu rất nhiều 
mặc sức mà bắt. Mấy con nghêu nhỏ như 
tôi, Hiếu và Hùng từng bắt ở cầu Rạch Hào 
thì ở đây chỉ có đi lượm, vì nằm đầy mặt 
biển khi nước cạn xa. Còn ngao, con lớn 
hơn nghêu, thì phải lặn hụp trong nước 
biển, bắt về cả xô, nhưng ăn không bao giờ 
hết. Ham thì bắt cho vui, rồi lại đổ về cho 
biển. Xứ người sao mà giàu quá. Trong khi 
xứ mình người nghèo giờ đang chắt chiu 
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từng con ốc, sợi rau! 
 Bắt đâu khoảng 2 tiếng đồng hồ nhắm 
thấy đủ nướng cho buổi chiều là tụi tôi kêu 
nhau chuẩn bị lên lên bờ. Lúc này nước bắt 
đầu lớn trở lại, nước biển ngoài Vũng Tàu 
đang đổ ngược lại về hướng Bà Rịa. Thủy 
triều lên xuống mỗi ngày. Gió biển ngoài 
Vũng Tàu đã thổi, hất vào mặt vào thân 
mình, cái lành lạnh từ nước biển đã bắt đầu. 
Khi mặt nước giữa dòng sông mà hơn ngực 
một chút là chúng tôi lên bờ để về.  
 Có hôm bắt không lâu, nhưng được 
nhiều, chúng tôi bỏ bắt, lội qua bên kia bờ, 
đạp sìn rượt mấy con cá thòi lòi chạy có cờ, 
hay đến ngồi xuống dưới những tàn cây 
bần, cây đước (?), rồi nhìn lại về phía con 
đường và những xe cộ đang chạy qua lại. 
Đất nước đang có chiến tranh, nhưng hình 
như tuổi này chúng tôi chưa biết lo toan gì 
cả. Bà Rịa còn yên bình. Chúng tôi chỉ đi 
học, đi chơi với bạn bè khi có giờ rảnh. 
 Treo mấy cái túi nilon đựng nghêu trên 
xe đạp chúng tôi quay đầu đạp xe lại về 
hướng Bà Rịa. Gió biển Vũng Tàu đuổi sau 
lưng, đẩy chúng tôi về nhà lẹ hơn. 
 Nhà ba má Hiếu, cạnh Nhà Bảo Sanh tư 
Hữu Phước, thật là dễ. Ba má đã dễ mà các 
anh chị của Hiếu cũng vậy, rất dễ dãi với 
những thằng bạn của Hiếu. Chúng tôi bày 
chiếc bếp than nhỏ ngay trước sân nhà 
Hiếu, nhóm, thổi cho lửa lừng, để miếng 
thiếc lên và bỏ những con nghêu lên đó sau 
khi rửa sạch. Không lâu sau đó chúng tôi đã 
nghe tiếng xì xèo, nghêu bắt đầu mở miệng, 
nước chảy ra tràn lan trên mặt tấm thiếc. 
Trong lúc tôi và Hùng lấy đủa gắp những 
con nghêu đã chín ra dĩa, Hiếu vào nhà 
chuẩn bị dĩa muối tiêu chanh. 
 Nhớ là chúng tôi ăn từ từ, vừa ăn vừa 
nói chuyện qua lại, cười đùa, gần như không 

có gì phải thúc hối, phải lẹ làng. Buổi chiều 
xuống yên ả trên Bà Rịa. Quần áo ướt đã 
khô, trước nhà Hiếu, những chiếc xe Honda, 
người đi đường qua lại nhộn nhịp. Một buổi 
chiều như mọi buổi chiều trên con đường 
ngang Nhà Bảo Sanh Hữu Phước. 
 Rồi những năm sau đó. Mỗi đứa có mỗi 
con đường để đi trong đời. Trớ trêu thay 
ngày 30 tháng tư, bảy mươi lăm, chúng tôi 
lại gặp nhau lại ở Bà Rịa trong cái thế của 
những người bị thua. 
 Chúng tôi bị tập trung học tập ở cải tạo 3 
tuần ở Bà Rịa, nơi trường các Bà Sơ. Hiếu là 
chuẩn úy. May cho Hiếu, nếu thiếu úy Hiếu 
phải đi học cải tạo ít ra cũng phải hai năm 
như các bạn khác mà tôi biết. Lính bộ binh 
chuẩn úy, thiếu úy mà thoát chết trở về được 
sau ngày 30 tháng tư cũng là sự may mắn. 
Hai bạn tôi ở Sài Gòn, Quý và Viễn đã tử 
trận, cố thiếu Úy! Một người bạn khác, thiếu 
úy nhưng trở về mà lằn đạn trổ qua khóe 
miệng vẫn còn để lại muôn đời trên khuôn 
mặt, hàm răng bạn. Ôi chiến tranh! 
 Trong lúc học tập, tôi hỏi Hiếu sau ngày 
học xong Hiếu làm gì. Hiếu nói giọng không 
vui không buồn, trở về lại quê ở Hòa Long 
làm ruộng! Hiếu không hỏi tôi, như tôi hỏi 
Hiếu. Và chắc chắn là Hiếu cũng không có ý 
định rủ tôi ra cầu Rạch Hào để bắt nghêu như 
thời 13, 14 tuổi nữa rồi! Ngày vui đã qua, bây 
giờ ở lứa tuổi 21, chưa già, nhưng chúng tôi 
cảm thấy như sự cùng cực đã đè nặng trên vai 
trong những ngày sắp tới, dù đất nước ai ai 
cũng gọi là đã có hòa bình.  
 Rồi sau đó mỗi đứa lại mỗi ngã. 
Sau một thời gian dài ở nước ngoài, tôi về 
thăm lại VN, và có gặp Hiếu và vài bạn bè 
thời 13, 14 tuổi. Trong buổi tiệc nhỏ, Hiếu 
nói với tôi, Văn hồi đó tao với mầy thân 
nhau nhứt, mày mà quên tao tao giận mày 
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lắm! Tôi đâu có quên bạn, 
nhưng sau vài tuần ở VN tôi 
cũng phải về Đức lại để đi 
làm, và rồi cũng phải tạm 
biệt bạn. 
 Đầu tuần vừa rồi nghe 
Th, nhà có tiệm cà phê 
Thanh Trúc, đường ra Chợ 
Mới gửi mail báo tôi biết 
„Hiếu đã mất Rồi!“. Và một 
người bạn khác, chị của Th, 
cũng viết một mail khác: „ 
Hiếu ra đi cũng là tốt. Hiếu 
còn sống cũng khổ cho Hiếu 
và người nhà của Hiếu“. Thôi, cũng cầu 
nguyện Bạn ra đi thanh thản, linh hồn sớm 
về Niết Bàn, mọi ưu phiền cứ để lại dương 
thế cho người sau giải quyết. Sau này nếu 
có về VN, hứa sẽ cố gắng đi thăm mộ Bạn, 
thăm gia đình Bạn, và khi có dịp đi ngang 
qua chiếc cầu Rạch Hào, bên cạnh dòng 
nước từ sông Dinh chảy ra, chắc chắn tôi sẽ 
nhớ lại Bạn, người đã giúp tôi đở buồn của 
những ngày từ quê lên Bà Rịa ở trọ để đi 
học, trong trường Sĩ tải. 
 Chúng ta đã có thời dầm mình trong 
dòng nước này. Những ngày trẻ thơ, hồn 
nhiên, tươi mát. 

VŨ NAM (Germany) 
 

TIỂU SỬ TÁC GIẢ 
 Trong Ban Biên Tập và là đại diện Cỏ 
Thơm ở Đức. 

Tên thật Lý văn Văn. Sinh năm 1954 
tại tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa). 
Cho đến ngày 30 tháng 4, 75 vẫn còn là 
SVSQ Không Quân - nhập ngũ sau Mùa Hè 
Đỏ Lửa năm 1972.  
Vượt biên cùng gia đình năm 1980, được 
tàu Cap Anamur của Tây Đức vớt. 

Định cư ở Đức năm 1981, 
học nghề chuyên môn, học 
dở dang ở năm thứ 2 ngành 
Kỹ Sư Cơ Khí. 

Bắt đầu viết văn từ năm 
1985. Cộng tác với các báo: 
Ở Hoa Kỳ: Văn, Gió Văn, 
Cỏ Thơm, Hải Ngoại Nhân 
Văn, Đẹp, Đặc san Biển 
Đông... Ở Canada: Làng 
Văn, Sóng, Nắng Mới... Ở 
Pháp: Nhân Bản, Chiến 
Hữu, Tin Văn... Ở Na Uy: 
Pháp Âm. Ở Đức: Viên 

Giác, Độc Lập, Tâm Giác... 
 

Các tác phẩm đã xuất bản: 
- Sau Ngày Tang - tuyển tập truyện ngắn - 1987 
- Bên Dòng Sông Donau (Danube) - tuyển 
tập truyện ngắn - 1990 
- Bên Này Bức Tường Bá Linh - tuyển tập 
truyện ngắn - 1993 
- Nơi Cuối Dòng Sông - truyện dài - 1994 
- Câu Chuyện Từ Con Tàu Cap Anamur - 
truyện dài - 1997 
- Một Đêm Ở Genève - tuyển tập truyện 
ngắn – 2004 
 
Góp Mặt Trong Các Tuyển Tập: 
- Những Cây Viết Miền Nam - 1990 
- Truyện Hay Hải Ngoại - 1991 
- 3 tuyển tập Văn Bút Âu Châu 1989, 1994, 1996 
- Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - 1994 
- Trông Vời Quê Cũ - 1996 
- Trông Cơn Vật Vã – 1999 
- Tập Diễm Ngưng Huy - 2003 
- Thi Văn Viễn Xứ - 2005 
- Nam Phong Tuyển Tập - 2006 
- Giai Thoại  Văn Chương - 2006 
- Thi Văn Viễn Xứ 2 – 2007         


