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Nữ Sĩ Tuệ Nga qua nét vẽ của  
Họa Sĩ Thanh Trí 
 
 

Lá  Phù  Du 
 
Thu vàng mấy lá rơi nhanh 
Cây Tương Tư đứng giữa ghềnh phù du 
Gió mùa thu, lại gió thu ! 
Vàng rơi bao lá thực hư cõi này 
Một đời như thoáng mây bay 
Nửa vòng thế kỷ cuối ngày buồn tênh 
Xót thơ hay chính thương mình 
Lạc loài ý gió chênh chênh trăng sầu 
 
 

Biết rằng nước chẩy qua cầu 
Nhạt dòng thế sự lắng câu nhân tình 
Bóng câu qua cửa giật mình 
Vàng rơi mấy lá lênh đênh gió đùa 
Trang thơ hoài niệm nghe mưa 
Mưa âm thầm... lạnh đôi bờ sông Tương 
Lại mùa thu nữa viễn phương 
Lá vàng, vàng võ mấy chương u hoài 
 
Sầu thu, ai gửi mây trời 
Sầu mình, gió hát ý đời mênh mông 
Chiều nào lên đỉnh thanh phong 
Bạn cùng mây trắng, bềnh bồng mây qua 
Mây qua cứ ngỡ là nhà 
Gió mùa thu lạnh hay ta, thơ sầu 
Thơ sầu thả gió về đâu 
Bốn phương khói sóng lạnh mầu phong ba 
 
Lại đem thơ gửi giang hà 
Lối mòn cổ tích Mai hoa nở vàng 
Vào thu ai nhớ mênh mang 
Vàng rơi mấy lá mà vàng tâm tư 
Quán đời thực thực hư hư 
Vàng con dốc, Lá Phù Du đổ vàng 
 
Mây đầy trời, mây lang thang 
Vàng trong cõi nhớ... Thu vàng, Lá bay ... 
 

Tuệ Nga 

ĐÔI  DÒNG  VỀ  TÁC  GIẢ 
 
Tuệ Nga, tên thật là Trần Thị Nga, sinh 
năm 1936 tại Phủ Từ Sơn, Bắc Ninh.  Phật 
tử gia đình Minh Tâm, Chùa Quán Sứ, Hà 
Nội.  Làm thơ từ năm 17 tuổi.  Hội viên Thi 
Đàn Quỳnh Dao, Sàigòn.  Hiện Tuệ Nga 
sống cùng gia đình tại thành phố 
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Beaverton, tiểu bang Oregon, vùng Tây Bắc 
Hoa Kỳ.   
    Tuệ Nga có trên 50 bài thơ phổ nhạc do 
các Nhạc Sĩ Từ Công Phụng,  Ngô Mạnh 
Thu,  Mạnh Bích,  Mộng Lan, Trọng Nghĩa, 
 Trực Tâm,  Nguyên Nhu,  Nguyễn Tuấn, 
 Quý Luân,  Y Vũ,  Uy Thi Ca,  Giác An, 
 Vĩnh Điện,  Công Hoán... 
 
Tác Phẩm Tuệ Nga đã Xuất Bản : 
*  Suối  (Giải Văn Học Nghệ Thuật 1974) 
*   Suối Trầm Tư  (1982) 

*   Mây Hương  (Thơ Đạo 1987) 
*   Chiều Phố Mây  (1991) 
*   Hoa Sương  (1994) 
*   Hoa Đài Dâng Hương 
    (Thơ Đạo 1995) 
*   Nửa Viền Trăng  (1997) 
*  Lan Hoa Thi Tập  (Tuệ Nga 
    Phương Hồ 1998) 
*  Suối Hoa  (1999) 
*  Từ Giòng Sông Trăng  (2005) 
*  Về Bên Suối Tịnh  (2007) 
*  Dòng Cổ Nguyệt  (2013)

_______________________ 

 

BÌNH MINH BIỂN VẮNG - Ảnh Trương Minh Châu 
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Những Ngày Xưa Thân ÁI 
 

TIỂU THU 
 

ontréal đang vào thu. Trên con 
đường từ sở làm về, Thư đã thấy 

vài cây phong bắt đầu thay áo mới. Lá 
không còn xanh biếc như mùa hè, mà đã 
điểm lốm đốm những màu vàng, đỏ... 
Buổi sáng ra khỏi nhà đã phải khoác ra 
ngoài chiếc áo len. Lắm hôm còn loáng 
thoáng mưa. Nơi đây mưa nhẹ nhàng, y 
hệt những cơn mưa phùn xứ Bắc mà 
nàng đọc trong tiểu thuyết của những 
nhà văn gốc Bắc. Hình ảnh rất nên thơ.  
 Trời lạnh, nhưng trong lòng Thư 
càng lạnh hơn. Nàng đã chết điếng khi 
nhận được cú phôn của Mạnh gọi từ 
Cali chiều nay "Chị Thư, Vy yếu lắm 
rồi. Bác sĩ nói chắc không còn lâu nữa. 
Vy muốn gặp chị trước khi..." Mạnh 
nghẹn ngào không nói hết câu, nhưng 
Thư đã hiểu. Thư có cảm tưởng như trời 
đất quay cuồng. Nàng cố gắng trả lời 
Mạnh "Nói với Vy chị Thư sẽ sang sớm 
nhất có thể" và nàng cũng buông điện 
thoại, không thể tiếp tục vì cổ họng đã 
nghẹn cứng. Vy! Cô em con ông chú họ 
thân nhất của gia đình nàng. Thư và Vy 
thương yêu nhau như hai chị em ruột. 
Khi Thư từ Kontum xuống Sài Gòn để 
học năm chót tú tài, nàng đã ở nhà chú 
Kiên một tuần trước khi vào nội trú 

Régina Pacis. Nhà chỉ còn chú thiếm, 
Vy và Hưng, anh kế Vy. Cô chị lớn tên 
Vân đã lấy chồng và đi xa. Cũng chính 
nơi đây nàng đã gặp Nhân, cháu của 
thiếm Kiên. Có thể Nhân sẽ là mối tình 
đầu của Thư... nếu như Định mệnh 
không bắt chàng lìa đời quá sớm. Thư 
ngồi lặng yên, cặp mắt vô hồn nhìn ra 
cửa sổ. Ngoài kia từng sợi mưa lướt 
thướt, chơi vơi theo gió... và trong lòng 
Thư, những kỷ niệm cũng như thác lũ 
tràn về...  Ngày đó! Ừ, ngày đó... 
 ...Thư theo xe bus của hãng Hàng 
Không Việt Nam từ phi trường Tân Sơn 
Nhất về nhà ga ở trung tâm thành phố 
và người đến đón Thư về nhà chú Kiên 
là Vy và Nhân. Nhân có chiếc Citoen 
Deux Chevaux nho nhỏ xinh xinh. Hôm 
đó Nhân từ chối lời mời của thiếm 
Kiên, không ở lại dùng cơm, nhưng hẹn 
tối hôm sau sẽ đến đón hai cô đi ăn chè 
Hiển Khánh. Vy không để Thư có thì 
giờ từ chối, đã vội vàng nhận lời.  
  

Hôm sau, vừa ăn cơm tối xong là đã 
thấy Nhân lù lù vác xe đến. Không hiểu 
sao từ khi gặp Thư, Nhân thấy lòng 
mình kỳ kỳ, hình bóng cô bé cứ ám ảnh 
chàng mãi. Cách đây hai tuần, Vy nhờ 
Nhân ra nhà ga Hàng không ngoài 
đường Lê Lợi đón người chị họ từ 
Kontum xuống. Con bé có cho Nhân 

M
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xem hình chụp chung với Thư. Nhân 
thấy cô ta cũng khá xinh. Chỉ vậy thôi. 
Nhưng hôm qua gặp con người bằng 
xương bằng thịt, nụ cười của Thư khiến 
Nhân choáng váng và hôm nay, chàng 
rất mong được gặp lại nàng.  
 Vy mở cửa xe và ngồi vào băng sau. 
Vy đẩy Thư ngồi băng  trước, con bé 
lẻo mép nói vì Thư là "khách" của anh 
Nhân nên ưu tiên. Thư ngồi cạnh Nhân 
mà ngượng nghịu nhìn thẳng ra phía 
trước. Nhân ghé qua nói nhỏ: 
 -Thư cứ tự nhiên. Đừng căng thẳng 
quá như thế mất vui. Anh không ăn thịt 
đâu mà sợ! 
 Thư đỏ mặt chống chế: 
 - Thư đâu có sợ anh, nhưng ngồi 
đây kỳ quá! 
 Nhân chỉ cười rồi phóng xe đi. Xe 
lên dốc cầu chữ Y, đột nhiên Vy hỏi: 
 - Anh Nhân và chị Thư có thấy cây 
cầu này có hình dáng lạ lùng không?  
 - Dáng chữ Y thì có gì lạ lùng? 
Nhân hỏi. 
 Vy tặc lưỡi: 
 - Mọi ngày anh thông minh lắm mà. 
Chữ Y là chữ đầu của chữ Yêu. Anh 
không thấy lạ sao? Anh không thấy đây 
là một dấu hiệu... 
 Đến đây thì Thư đã đoán ra cô em 
họ muốn nói gì rồi nên chận ngang: 
 - Nhỏ này lộn xộn quá! Tại sao phải 
là chữ Yêu? Có thể là Yếu, là Yểu, là 
Yến, là Ý...phải không anh Nhân? 
 - Anh đồng ý với cách giải thích của 
Vy. Chữ Yêu là đúng nhất. Nhân vừa 

nói vừa đưa mắt nhìn sang Thư. Ánh 
mắt thật nồng nàn. Con bé chỉ còn nước 
ngồi im, ngậm tăm. Và hơi bối rối nên 
vội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe xem 
phong cảnh. Sài gòn ban đêm đèn đóm 
xanh đỏ lấp lánh. Nhân cố ý lái một 
vòng ra tận đường Nguyễn Huệ cho 
Thư ngắm cảnh nhôn nhịp của thành 
phố về đêm, trước khi vòng qua Tự Do 
thẳng qua đường Hùng Vương. Vào 
tiệm chè Hiển Khánh, Nhân hỏi Thư 
muốn dùng gì. Thư trả lời: 
 -Nơi đây nổi tiếng thạch chè, mình 
cứ gọi mấy ly thạch chè chắc chắn ngon. 
 Vy đòi ăn thêm bánh ngọt. Nhân bảo: 
 - Hôm nay anh bao. Cứ ăn thả giàn 
những món tụi em thích. Thư tự nhiên nhé. 
 Vy ghé tai Thư thì thầm: 
 - Bữa nay anh Nhân muốn lấy le với 
chị Thư. Tụi mình phải nhân cơ hội 
móc túi anh ấy cho bõ công qua tận đây. 
Chị phải lựa món nào đắt nhất đi. 
 Thư bật cười: 
 - Anh ấy có lòng tốt mời mình mà 
sao em tính toán kỹ vậy? 
 - Xời, nhờ chị thôi. Mọi ngày đâu có 
hào phóng đến thế. 
 -Này, hai cô thì thầm nói xấu gì anh 
đấy? Thư ơi, em đừng bao giờ tin lời bé 
Vy nói xấu anh.  
 Vy nheo mắt cười cười: 
 - Bây giờ em hỏi thật. Anh Nhân 
muốn em nói tốt hay nói xấu anh với 
chị Thư đây? 
 Nhân làm ra vẻ hốt hoảng: 
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 - Ấy, ấy! Hôm nay bé Vy muốn gì 
anh cũng chìu. Đừng làm mất điểm anh 
tội nghiệp! 
 Nói xong Nhân đưa mắt nhìn Thư. 
Chao ơi, nhìn ngoài thấy còn xinh hơn 
trong hình. Hôm nay Thư mặc cái áo 
màu xám đậm, có thêu một nhánh hồng 
đỏ một bên ngực. Màu áo tôn nước da 
trắng hồng của cô bé càng thêm trắng. 
Mái tóc đen mềm xỏa ngang vai, trông 
vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Chỉ mới 
gặp hôm qua thôi mà xem chừng hình 
bóng cô bé khó mà thoát ra khỏi trái tim 
chàng. Nghe Vy nói Thư chưa có người 
yêu Nhân thấy hy vọng lắm. Thật tình ở 
tuổi hăm sáu, Nhân cũng từng quen, đi 
xi nê, đi ăn uống với một hai cô bạn gái, 
nhưng chưa bao giờ chàng cảm thấy trái 
tim mình rung động như lần này. Gia 
đình đang hối thúc chàng lấy vợ. Lần 
này gặp Thư chắc chắn tìm đúng đối 
tượng rồi. Nhân thấy lòng mình thật rộn 
ràng. Vui như chưa bao giờ vui thế! 
  
Biết Chúa nhật Thư vào nội trú, Nhân 
rủ Thư và Vy thứ bảy tới đi ăn nhà hàng 
Thanh Thế, sau đó đi xi nê. Eden đang 
chiếu một phim tình cảm rất hay. Phim 
Angélique Marquise des Anges. Thư 
ngần ngại, nhưng Vy nhận lời ngay. Vy 
năn nỉ Thư một lúc, nàng đành phải ừ!  
 Lên giường rồi Vy chưa chịu ngủ, 
qua sang kể cho Thư nghe đủ thứ 
chuyện về Nhân: 
 - Chị Thư biết không, nhà dì Hai em 
có ba anh và hai chị. Nhưng tụi em 

thương anh Nhân nhất. Anh ấy rất đàng 
hoàng. Thương và săn sóc, giúp đỡ  tụi 
em nhiều lắm. Hiện tại có một chị tên 
Kim theo anh ấy quá trời. Chị Kim yêu 
anh Nhân từ lúc hai người còn học 
chung trường Hưng Đạo. Bây giờ chị ấy 
là Dược sĩ. Không biết mắc gì mà chị 
Kim cứ đeo theo anh Nhân. Anh sợ chết 
khiếp luôn. Chị ta tới nhà kiếm hoài mà 
anh Nhân trốn biệt. Dì em thấy chị ấy là 
Dược sĩ cũng muốn ghép vào. Nhưng 
anh Nhân em một mực lắc đầu. Em có 
hỏi tại sao? Anh nói không biết. Nhưng 
gần cô ấy, anh không cảm thấy mảy 
may rung động. Cứ y như gần một 
thằng bạn trai! Buồn cười quá hả chị? 
Nhưng từ khi anh ấy gặp chị thì khác 
hẳn. Em thấy anh ấy vui vẻ, cười luôn 
miệng. Em hỏi thật, chị thấy anh Nhân 
em thế nào? 
 - Chị mới gặp anh ấy có hai lần. 
Phải có thời gian mới nhận xét đúng 
chứ. Lòng người khó biết lắm em ạ. 
 - Nhưng em bảo đảm anh Nhân em 
là người tốt. Nếu không em đâu dám để 
anh ấy quen với chị. 
 - Dĩ nhiên rồi. Bây giờ thì chị xem 
anh ấy như anh Tiến của chị được 
chưa? Thôi ngủ đi cô nương. Mai chị 
phải đi ghi danh học rồi. À, hay mai Vy 
đi với chị. Sau đó chị em mình ra chợ 
Sài Gòn cho chị mua vài khúc vải may 
áo dài đi học. 
 - Được rồi. Mai em đi với chị. Em 
biết chỗ may áo dài đẹp lắm. Để em đưa 
chị đi may luôn.  
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 Vy ngủ rồi mà Thư vẫn còn thao 
thức. Nàng nhớ mẹ, nhớ Kontum. Xứ 
thượng nhỏ và buồn, nhưng với Thư là 
cả một trời kỷ niệm. Nhớ con đường với 
hai hàng phượng vĩ rợp bóng của mái 
trường thân yêu. Con sông chảy ngược 
hình vòng cung ôm gọn cái thị trấn nhỏ 
bé. Nó có thể hiền hòa, chảy lững lờ 
vào mùa khô và cuồn cuộn hung hãn 
vào mùa lũ. Giòng nước phăng phăng 
cuốn trôi cả làng mạc, gia súc hai bên 
bờ. Thư nhớ vào những năm Đệ lục, Đệ 
ngũ theo đám bạn ra bờ sông rình xem 
những cô sơn nữ tắm khỏa thân. Các cô 
hồn nhiên nô đùa trong giòng nước 
trong veo, không một chút ngượng 
ngùng, phô bày những thân hình tuyệt 
mỹ. Những cuối tuần cả bọn đạp xe vào 
làng Thượng chơi. Mùa đông, những 
em bé trần truồng ngồi quanh đống lửa 
sưởi ấm. Mặt mày lem luốt, mũi dãi 
lòng thòng thấy mà thương. Thời nào 
thì đám người thiểu số này cũng đáng 
thương cả. Con người tàn ác nhất trong 
mọi loài. Càng ngày, bản làng người 
Thượng càng lùi sâu vào trong núi. 
Người Kinh ta thì "khai phá". Nhưng 
người dân tộc thiểu số không thích sống 
chung với quân "xâm lăng" nên cứ lùi 
dần, nhường đất cho người Kinh. Đôi 
khi Thư tự hỏi "Trên đời này có thiên lý 
không nhỉ? Nếu có thì tại sao những bất 
công muôn đời vẫn tồn tại?..." Câu hỏi 
không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng! 
Thư chìm dần vào giấc ngủ... 
 

Hôm sau Vy chở Thư đến trường 
Văn Học bằng  Honda Dame. Trường 
Văn Học nhỏ, vì chỉ dạy lớp Đệ nhất. 
Trường có hai tầng. Lớp Đệ Nhất A của 
Thư trên lầu. Bà Hiệu Trưởng có vẻ 
nghiêm nghị. Thư thấy bà đánh son màu 
cam rất đẹp, rất hợp với nước da của bà. 
Ra ngoài, Vy cười và phát biểu: 
 - Em không bao giờ tưởng tượng 
được hình dáng "Con mèo ngái ngủ trên 
tay anh" của nhà thơ Nguyên Sa lại như 
thế này! 
 -Thế Vy tưởng tượng bà ấy như thế 
nào? Thư hỏi. 
 - Thì ít ra cũng phải có có vẻ yểu 
điệu, nũng nịu... 
 - Như một người tình bé bỏng chứ 
gì? Ôi trời ơi, em có biết bài thơ này thi 
sĩ Nguyên Sa làm bao lâu rồi không? Từ 
thời hai người học bên Tây. Lúc đó bà 
Thúy Nga còn là sinh viên trẻ măng. Tất 
nhiên phải khác ngày nay xa lắc. Bây giờ 
bà ấy là Hiệu trưởng trường Văn Học 
nhá, cai quản một đám học trò mấy trăm 
đứa. Không nghiêm thì có mà loạn to! 
Nhứt quỷ nhì ma thứ ba là học trò mà. 
Đây không phải trường công như Chu 
Văn An, Pétrus Ký. Cũng không phải 
trường dòng như Tabert.  Kỷ luật đâu có 
gắt gao. Thôi bây giờ tụi mình ra chợ An 
Đông ăn cơm gà Siu Siu!  
 Hai người lên xe nhắm hướng Chợ 
Lớn. Tiệm ăn đông nghẹt khách. May 
mắn hai cô tới sớm nên còn chỗ. Đến 
đây thì chỉ có món cơm gà. Quả là danh 
bất hư truyền. Những miếng gà luộc da 
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tươm mỡ vàng ươm. Người đầu bếp 
chặt khéo mười miếng như một. Cơm 
nấu với nước luộc gà. Béo và thơm nức 
mũi. Ăn no rồi mà vẫn còn thòm thèm.
 Dùng cơm xong hai cô lại tiếp tục 
chạy ra chợ Sài Gòn để mua vải. Chợ 
Sài Gòn đông. Người người chen nhau. 
Trời nóng mồ hôi nhỏ giọt. Tuy nhiên 
hàng vải, tơ lụa quá đẹp nên cánh đàn 
bà quên hết mọi sự. Cặp mắt dán trên 
những xấp vải màu sắc rực rỡ treo hàng 
hàng, lớp lớp trong các sạp vải nối liền 
nhau. Tới một cửa tiệm bán thuần soa 
và tơ tằm, Thư thích thú reo lên. Sờ tay 
vào những khúc tơ sống màu ngà, 
những khúc tơ chín màu vàng tươi mềm 
mại, óng ả khiến Thư thích mê tơi! Cuối 
cùng Thư chọn một khúc tơ sống có chữ 
Thọ tròn, một khúc tơ  mềm, dệt nổi 
những bông Cúc Đại đóa màu vàng óng 
ả. Vy ngạc nhiên hỏi: 
- Chị Thư không thích áo soa? Em thấy 
khúc vải soa in bông hồng đẹp quá. 

Thư áp hai xấp tơ lên má, mắt mơ màng: 
 - Chị thích tơ tằm em ạ. Chị mơ 
được mặc áo tơ tằm lâu rồi. Chị thích 
màu vàng mùa thu và yêu nhất hoa cúc! 
- Không ngờ chị em lại có tâm hồn 
mộng mơ như thi sĩ vậy! Vy tặc lưỡi. 
Nhưng em biết lúc chị mặc hai chiếc áo 
này, sẽ có khối người chết mệt đấy nhé. 
Đầu tiên là anh Nhân em. Thư lừ mắt 
làm con bé cười khanh khách. 

 Sau đó hai cô ghé qua Viễn Đông 
uống nước mía. Ly nước mía lạnh, có 
pha nước trái tắc thơm thơm. Uống tới 
đâu mát lạnh tới đó. Khoan khoái cách 
gì! Thư quen ở cái xứ nhỏ xíu êm đềm, 
cả ngày không nghe một tiếng còi xe. 

Xuống đây thấy sự nhộn nhịp của người 
đi bộ, dòng xe đủ loại chạy không dứt, 

bóp kèn inh ỏi cũng vui. Trên đường Lê 
Lợi, Nguyễn Huệ dập dìu tài tử giai 

nhân. Nhiều cô mặc áo đầm ngắn củn 
cỡn, lộ những bộ ngực khêu gợi và 

những cặp trường túc đầy hấp dẫn. Lác 
đác, vài cặp Mỹ- Việt dắt tay đi bát phố. 

Lắm cô chỉ đứng tới nách anh chàng 
ngoại quốc. Thư đoán họ là những cô 

gái bán bar, cặp bồ với lính Mỹ. Những 
người con gái đáng thương trong thời ly 
loạn. Thư chắc họ không bao giờ muốn 

chọn lựa con đường gian truân này. 
Nhưng "gặp thời thế thế thời phải thế!". 

Biết làm sao hơn... Xã hội lên án họ. 
nhưng có bao giờ người ta đặt câu hỏi: 
"mình có được tự do lựa chọn xứ sở và 
gia đình để sinh ra" không nhỉ? Nếu có 

chắc tất cả đều chọn lựa được ra đời 
trong cung vàng điện ngọc. Kẻ hầu 

người hạ. Bên Mỹ bên Tây. Ai dại dột 
chọn những xứ lầm than, nghèo khổ, 
chiến tranh như Việt Nam để sống?! 

Hai người theo đường Hai Bà Trưng 
chạy về phía Phú Nhuận. Tiệm Bích 
Hùng nằm góc Hai Bà Trưng và Yên 
Đỗ. Vy học với con gái ông chủ tiệm 
nên quen. Tiệm nổi tiếng may khéo ở đất 
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Sài Gòn. Qua khỏi Nghĩa Trang Mạc 
Đĩnh Chi Vy chỉ một con đường nhỏ: 
 - Chị Thư, đường này có tiệm bán 
món ốc nhồi  và chả cá ngon lắm. Đặc 
biệt Bắc kỳ nhá. Hôm nào em dụ khị 
anh Nhân mời chị em mình đi ăn ở đây. 
 Thư dãy nãy: 
 - Thôi Vy ơi. Ai lại bắt anh ấy bao 
hoài. Có khác nào mình bắt địa anh Nhân? 
 Vy cười khanh khách: 
 - Em bảo đảm anh Nhân sẽ vô cùng 
sung sướng khi được chị em mình cho 
phép anh ấy mời đi ăn. 
 Thư lắc đầu: 
 - Chịu thua cô luôn! Nhưng nói thật, 
chị không muốn anh Nhân hiểu lầm chị 
có gì với anh ấy nhé.  
 - Chị không cảm thấy tí gì với anh 
Nhân em sao chị Thư? Vy hỏi, giọng 
hơi buồn. 
 - Không. Quả thật là không. Chị chỉ 
xem anh ấy giống như anh Tiến không 
hơn không kém. Nếu nói về cảm tình 
nam nữ, rung động gì gì đó thì không có 
em ạ. 
 Vy tặc lưỡi: 
 - Không sao. Cảm tình có thể từ từ 
mà. Chị chưa có người yêu là anh Nhân 
còn hy vọng. Thư không biết trả lời sao 
đành lặng thinh. 
 Vy đi với mấy cô bạn từ trưa, nên 
buổi chiều, sau khi phụ chị người làm 
chuẩn bị bữa cơm tối xong, Thư ra sau 
hè đứng tựa vào cây dừa ngó mông ra 
cánh đồng. Nhà chú Kiên nằm trên 
đường Dương Bá Trạc, trước mặt là con 

đường tráng nhựa và phía sau là đồng 
ruộng mút mắt. Vài cánh cò trắng uể oải 
bay la đà trên ruộng lúa xanh rập rờn 
theo gió. Rặng cây xa xa mờ mịt trong 
sương chiều. Cảnh vật thật êm ả nhưng 
buồn man mác. Nàng thả hồn bay tận 
đâu đâu nên không nghe thấy bước chân 
khẻ khàng đến gần. Một bàn tay đặt thật 
nhẹ lên vai khiến Thư giật mình quay lại: 
 - Ô, anh Nhân!  
 Nhân cười nhẹ: 
 - Xin lỗi làm Thư giật mình. Anh 
đến nãy giờ. Không dám gọi vì anh nghĩ 
Thư đang tìm cảm hứng để làm thơ. 
 Thật vậy, Nhân rời sở sớm hơn 
thường lệ một chút. Không về nhà mà 
ghé tiệm mua một ký thịt quay rồi đi 
luôn qua đây. Ba ngày không được gặp 
Thư, Nhân thấy lòng xốn xang, ray rứt. 
Nhớ, nhớ và nhớ cô bé tên Thư. Hình 
như lần đầu tiên Nhân biết thế nào là 
tình yêu. Chàng chưa bao giờ nhớ quay 
nhớ  quắt một người con gái nào như đã 
nhớ Thư. Thế không phải là tình yêu thì 
là gì? Hôm nay Nhân nhất định qua gặp 
cho đỡ nhớ. Sau khi đưa thịt quay cho 
chị người làm, biết Thư ở sau hè, Nhân 
vội vàng đi ra. Nhìn dáng dấp mảnh mai 
của cô gái đứng tựa thân cây dừa. Mái 
tóc lả lơi theo gió, cặp mắt đăm chiêu 
hướng về phía xa xa. Nhìn nửa khuôn 
mặt của Thư với sóng mũi cao, vầng 
trán thẳng, đồi ngực thanh tân vừa phải, 
Nhân thấy nàng thật là người trong 
mộng của chàng. Nhân nhìn cô gái 
không chán mắt. Giá mà có máy hình 
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chàng sẽ ghi cái hình ảnh đẹp và thơ 
mộng này để làm kỷ niệm. Không lẽ 
đứng nhìn mãi như thế nên Nhân bước 
lại gần và không kềm được, đã đặt thật 
nhẹ bàn tay lên vai Thư, khiến nàng giật 
mình. Thư thẹn thùng: 
 - Thư đâu phải thi sĩ mà ngắm cảnh 
là ra thơ hở anh. Nhưng mà anh Nhân 
xem kìa, cảnh đồng quê đẹp như một 
bức tranh phải không? 
 - Thư có vẻ yêu sự tĩnh lặng hơn ồn 
ào? Nhân tò mò hỏi. 
 - Dạ. Em thích sống ở tỉnh nhỏ hơn 
là thành phố lớn. Kontum không có lớp 
Đệ nhất nên em phải về đây học. Tiếc 
thật đó. 
 Nhân hỏi dò: 
 - Nếu mai mốt lập gia đình, không 
lẽ Thư lại về Kontum? 
 - Ô! Anh Nhân không thấy Thư còn 
quá trẻ để nghĩ đến chuyện này hay sao? 
 - Cũng có lúc phải nghĩ đến chứ cô bé. 
 Thư lắc đầu, cười: 
 - Chắc là còn lâu lắm anh ạ. Chính 
anh còn gọi Thư là cô bé nữa kìa. Thời 
này đâu còn sợ ế ở tuổi hai mươi như 
thời mẹ em. Hơn nữa em chưa có người 
yêu thì làm sao nghĩ đến hôn nhân. Anh 
Tiến em đã hăm tám mà còn chưa lập 
gia đình nữa là. 
 Nhân đổi đề tài: 
 - Người yêu của Thư chắc phải có 
điều kiện cao lắm nhỉ? 
 Nàng ngượng ngùng: 
 - Em có gì đâu mà dám đòi hỏi 
người yêu phải có điều kiện cao! 

 - Đối với anh, Thư đáng yêu nhất 
trong những người con gái mà anh 
quen. Nhìn thấy nét mặt hơi thảng thốt 
của con bé Nhân vội vàng tiếp, anh xin 
lỗi nếu những lời chân thật của anh làm 
em sợ. Nhưng mà Thư này, anh chỉ nói 
ra những gì anh cảm thấy trong trái tim. 
Tại sao anh không được nói lên sự thật? 
Anh nói Thư đáng yêu là vì em thật sự 
đáng yêu. Mà nếu anh có yêu Thư đi 
chăng nữa thì có gì không chính đáng?   
 Cặp mắt chàng nhìn Thư thật thiết tha: 
 - Dĩ nhiên anh không thể bắt buộc 
Thư yêu anh, vì đó là quyền của Thư. 
Nhưng anh cũng có quyền bày tỏ tình 
cảm chân thật của mình. Anh biết những 
lời tỏ tình của anh hơi vội vàng, nhưng 
anh mong rằng không vì thế mà em tránh 
né anh nhé. Chúng ta cứ cư xử bình 
thường. Nếu Thư chưa có tình cảm gì với 
anh thì cũng không sao. Anh chờ. Anh 
nhất định chờ. Đồng ý không... cô bé? 
 Nãy giờ Thư đứng như bị trời trồng, 
mặc cho Nhân nói. Những lời tỏ tình 
của Nhân làm nàng choáng váng, tự hỏi 
sao chàng có thể yêu cô một cách chớp 
nhoáng như thế? Tất cả đàn ông đều 
như vậy sao? À, thì ra đây là coup de 
foudre mà nàng thường đọc trong tiểu 
thuyết! Nhưng sao lạ quá, những lời tỏ 
tình tha thiết của Nhân không làm nàng 
xao xuyến, rung động tí nào. Tuy nhiên 
Thư cũng từ tốn trả lời: 
 - Thư cám ơn tình cảm của anh dành 
cho Thư. Nhưng hiện tại Thư phải 
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chuyên tâm cho việc học. Chuyện tình 
cảm Thư chưa dám nghĩ tới... 
 Nhân nhẹ nhàng cầm bàn tay Thư, 
giọng dịu dàng: 
 - Anh đã nói rồi. Em cứ yên tâm lo 
học. Yêu Thư là chuyện của anh. Anh 
không đòi hỏi Thư phải đáp lại. Hãy để 
cho thời gian làm việc. Biết đâu một 
ngày kia... 
 Thư còn đang ngần ngừ chưa dám 
rút tay lại thì có tiếng Vy léo nhéo: 
 - Ui chao, anh chị trốn ra sau hè tâm 
sự lòng thòng hở? Làm em đi kiếm 
khắp nơi. 
 Thư vội vàng rụt tay lại, thoáng đỏ 
mặt trước cặp mắt tinh quái của cô em họ: 
 - Tâm sự gì đâu. Chị ra đây ngắm cảnh 
trời chiều. Đẹp quá phải không anh Nhân? 
 - Ừ đẹp lắm. Nhân vừa trả lời vừa 
nhìn Thư cười tủm tỉm. 
 Thư mắc cỡ nói vội vàng: 
 - Thôi mình vào nhà đi. Chắc là sắp 
ăn cơm rồi phải không? 
 - Đúng rồi. Em tìm anh chị vào ăn 
cơm. À, em ở đây bao nhiêu năm rồi 
nhưng chưa bao giờ ra sau hè ngắm 
cảnh.  Mà đẹp thật đó. Anh chị quả là 
có tâm hồn lãng mạn! Vy vừa nói vừa 
nheo mắt với Nhân. Thư mắng "nhỏ này 
lắm chuyện quá!" khiến con bé cười 
khanh khách. 
 Trong bữa ăn thấy Thư có vẻ trầm 
ngâm Nhân hơi hối hận là đã tỏ tình sớm 
quá. Thật ra chàng không hề có ý định 
đó, nhưng lỡ buột miệng nói ra. Phóng 
lao thì phải... theo luôn chứ biết sao. Bây 

giờ tới đâu hay tới đó. Đành phó thác đời 
chàng vào tay Ông Tơ bà Nguyệt! 
 Bà thiếm Thư có lẽ thấy được tình 
cảm thằng cháu dành cho Thư nên cũng 
vun vào. Bà kể toàn tính tốt khiến Nhân 
phải kêu lên: 
 - Dì ơi, nghe dì kể chắc Thư dám 
tưởng cháu là ông Thánh hay ông thầy 
tu! Anh không "hoàn hảo" như lời dì 
đâu Thư nhé.  
 Thư cười: 
 - Dạ, nếu anh hoàn hảo quá Thư 
không dám đứng gần, sẽ mặc cảm! 
 Nhân rên rỉ: 
 - Thế thì dì hại cháu rồi! Dì ơi, nói 
lại hộ cháu đi. 
 Bà Kiên cười hiền lành: 
 - Dì đâu có nói ngoa. Anh Nhân tốt 
thật đó Thư. Cô nào lấy anh ấy sẽ sướng 
cả đời. Anh ấy thương và lo cho các em 
chu đáo cứ như là em ruột không bằng. 
Phải thế không các con? 
 Mấy cái miệng đồng thanh phụ họa, 
nhưng cốt để trêu ông anh họ: 
 - Đúng thế! Anh Nhân tốt nhất trên đời! 
Là người chồng lý tưởng. Vy thêm vào. 
 Mọi người phá lên cười. Nhân gãi 
đầu cười theo. Không khí thật vui vẻ 
khiến Thư cũng vui lây. Nàng không 
còn e dè như trước nên nói chuyện thoải 
mái. Lúc ra về, Nhân dặn: 
 -Thứ bảy mười một giờ rưỡi anh sẽ 
tới đón Hưng, Thư và Vy. Mình ăn  
xong sẽ đi ciné. Anh phải lấy vé trước 
sợ không có chỗ. Anh nghe nói thiên hạ 
đi xem đông như kiến. 
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 Hưng rụt rè nói: 
 - Hôm đó em dẫn bồ em đi luôn có 
được không? Ái Lan cũng muốn xem 
phim này. 
 - Chuyện nhỏ! Anh mời bồ em đi 
ăn luôn.  
 Hưng nhảy cởn: 
 - Hoan hô anh Nhân! Anh Nhân là 
số một La Mã! 
 - Khiếp! Chỉ một bữa ăn và một 
chầu ciné mà tôi được phong số một La 
Mã rồi đấy! 
 Hưng câu cổ ông anh họ, mi cái 
chụt vào má: 
 - Em nói thật mà. Anh Nhân em 
đáng yêu nhất! 
 - Thôi cậu ơi. Đừng có nịnh. Cái 
hôn này tôi xin trả lại để cậu mi em Ái 
Lan. Nhân đùa. 
 Nhìn cảnh tượng thân mật giữa anh 
em họ, Thư thấy lòng se thắt. Mẹ con 
nàng ở Kontum không có bà con ruột 
thịt. Tối lửa tắt đèn gì cũng chỉ có ba mẹ 
con. Cùng lắm nhờ đến bạn bè thân như 
vợ chồng bác Minh ở cạnh nhà. Lâu lâu 
cả nhà nàng mới về Sài Gòn một đôi lần. 
Vì thế dù họ hàng đông, tình cảm vẫn có 
phần nhạt nhẽo. May mà còn có gia đình 
chú Kiên. Có lẽ nhờ chú thiếm hiền lành 
và các em dễ thương. 
 Thấy Thư đang vui bỗng chợt buồn, 
Nhân lo lắng hỏi: 
 - Thư sao vậy? Thấy trong người 
không khỏe à? 
 Thư gượng cười: 

 - Không sao đâu anh. Thấy anh và 
các em vui quá làm em chạnh nhớ tới 
mẹ em đang một mình ở Kontum. Tội 
nghiệp, chắc bà buồn và nhớ em lắm. 
Đây là lần đầu em xa mẹ . 
 Thư nói mà giọng sũng nước mắt. 
Vy và Hưng chưa kịp nói gì thì Nhân đã 
nắm tay Thư bóp nhẹ, giọng tha thiết: 
 - Em đừng quá lo lắng. Bác gái từ từ 
sẽ quen mà. Ở đây đã có anh và em Vy, 
em Hưng săn sóc Thư đàng hoàng. Nhớ 
viết thư báo tin với bác như thế cho bà 
yên tâm.  
 Thư mím môi cố nuốt vào lòng 
những giọt lệ sắp trào ra khóe mắt, gật 
gật đầu. Nhân buông tay Thư, nháy mắt 
với Vy rồi ra xe. Thật tình nhìn đôi mắt 
long lanh lệ của Thư, lòng Nhân thật 
xốn xang. Chàng chỉ muốn đặt lên đó 
những chiếc hôn thật nồng nàn, thật âu 
yếm... Nhưng... có ăn gan rồng cũng 
chả dám! Cô bé sẽ vắt giò lên cổ mà 
trốn luôn.  Chả dại!  
 Vy choàng tay ôm vai Thư kéo vào 
phòng. An vị rồi con bé bắt đầu điều tra: 
 - Hồi chiều em thấy hai anh chị mùi 
quá trời!  
 - Mùi đâu mà mùi. Cứ tưởng tượng 
không à! 
 -Trời! Anh chị nắm tay nhau mà còn 
cho là không mùi?  
 Hiểu ra, Thư chống chế: 
 - Đó là anh Nhân tự ý nắm tay chị 
chứ bộ! 
 - Chỉ nắm tay suông thôi sao? 
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 - Thì anh Nhân nói yêu chị. Thư trả 
lời yếu ớt, mặt hơi ửng đỏ. 
 Vy thích chí vỗ tay: 
 - Thế mới là anh hùng. Dám yêu, 
dám nói! Em phục anh Nhân chỗ đó. 
Yêu ai là nói huỵch toẹt ra liền. Không 
thèm dấu! 
 Thư đưa mắt nhìn lên trời, rên rĩ: 
 - Vy ơi là Vy! Tại sao có thể nói về 
tình yêu một cách... trần trụi không một 
tí rô măng tic nào hết vậy hở trời!? Bộ 
chưa có ai tỏ tình với Vy sao? 
 Vy cười dòn: 
 - Cũng có vài "thằng". Nhưng toàn 
là con nít ranh cỡ em nên em cho de 
tuốt! Em thích người yêu phải hơn em ít 
nhất là năm tuổi. Hơn càng tốt, họ sẽ 
chìu mình hơn. Như anh Nhân với chị 
đó. Thấy Thư lừ mắt, Vy vội hỏi tiếp: 
 - Rồi chị trả lời sao hở chị? 
 - Chị nói chị mắc lo học, chưa nghĩ 
đến chuyện yêu đương. 
 "Đường vào tình yêu có trăm lần vui 
có vạn lần buồn..." Vy hát nho nhỏ rồi 
nói "không biết anh Nhân em sẽ lạc vào 
con đường nào đây?" Không biết khi 
yêu, mình sẽ cảm thấy sao hở chị Vy? 
 - Hỏi vớ vẩn! Chị đã yêu đâu mà 
biết. Nhưng một ông thi sĩ gì đó chị 
quên mất, hình như là Huy Cận, đã viết:  
 Làm sao cắt nghĩa được tình yêu 
 Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều  
 Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt  
 Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu! 
Đó, từ xưa đến giờ có ai cắt nghĩa được 
hai chữ Tình Yêu đâu mà hỏi chị?  

 - Vậy lúc nào chị yêu ai thì nhớ cho 
em biết nhé. Mà hình như người ta khổ 
vì yêu hơn là sung sướng phải không 
chị? Vy hỏi, ánh mắt mơ màng. 
 - Người ta chỉ khổ vì yêu không 
phải chỗ thôi nhỏ ơi! 
 Giọng Vy bỗng ngậm ngùi: 
 - Nhưng yêu là yêu. Biết thế nào là 
đúng chỗ? Như chị Vân em yêu đắm 
yêu đuối ông phi công của chị ấy, rồi 
bây giờ khổ quá trời. Trước kia cả họ 
tưởng đẹp như chị ấy sẽ sướng một đời. 
Không ngờ trái lại. Tối ngày ghen 
tương, khóc lóc phờ phạc cả người!  
 - Hồng nhan đa truân. Thôi thì cứ nhàng 
nhàng như hai chị em mình chắc khỏe! 
 - Thôi đi. Chị đẹp  thua gì chị Vân 
em mà cứ khiêm nhường. Nếu không 
sao anh Nhân em gặp chị là yêu liền tù 
tì. Chị còn hơn chị Vân là tính chị 
không quá hiền lành nhu nhược... 
 - A! Muốn nói chị là bà chằng hả? 
Thư vừa nói vừa vớ cái gối ném vào 
Vy. Hai chị em cười khanh khách. 
Trưa thứ bảy, khi xe Nhân đậu trước cửa 
thì Vy và Thư đã sẵn sàng. Vy mặc jupe 
plissée xanh dương, áo thun ngắn tay màu 
hồng trông thật trẻ trung. Thư mặc quần 
tây pattes d'éléphant màu kem, áo trắng, 
cài băng đô tím giữ cho tóc khỏi bay, 
trông thật thanh nhã. Tuy không trang 
điểm nhưng vẻ tươi mát, xinh xắn khiến 
Nhân nhìn không chớp mắt: 
 -Hôm nay Thư xinh quá! 
 Thư chỉ ngượng ngùng nói cám ơn. 
Vy dẩu môi: 
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 - Còn em?  
 - Vy thì lúc nào cũng xinh rồi. Đẹp 
"bẩm sinh" là lị! Nhân trêu em.  
 - Tha cho anh. Vy cười dòn. À 
quên, anh Hưng đi trước đón Ái Lan. 
Hai người sẽ đến thẳng tiệm Thanh Thế. 
Hôm nay nhất định em phải ăn nửa con 
gà quay! 
 Thư tròn mắt: 
 - Bộ gà quay ở đó ngon lắm sao mà 
Vy đòi ăn tới nửa con? 
 - Em nói đùa thôi. Gà quay ở đó 
ngon tuyệt. Nhưng có món suông cũng 
trứ danh lắm.  
Lần này Thư đòi ngồi dưới với Vy 
nhưng con bé láu lỉnh: 
 - Nếu chị ngồi dưới này thì hóa ra 
anh Nhân là tài xế của chị em mình à? 
Chị phải ngồi trên vì chị là... chị. Vai 
lớn phải ngồi trên mà. Kính... lão đắc 
thọ. Hìhìhì! 
 Thư cốc lên đầu Vy mắng: 
 - Con nhỏ lẻo mép!  
 Cuối cùng đành chịu thua phải lên 
ngồi cạnh Nhân. Trên đường đi Vy tiếp 
tục mục ăn uống: 
 - Chị Thư đã đi ăn bún chả hẻm 
Casino chưa? Thấy Thư lắc đầu Vy tiếp, 
em sẽ đưa chị đi ăn. Bảo đảm chị mê 
tơi. Còn bánh cuốn Tây Hồ? Chắc là 
chưa chứ gì. Chị ơi, chợ Vườn Chuối 
gần trường Régina  Pacis có bún ốc 
ngon tuyệt vời. Cô bé quay sang Nhân: 
 - Anh Nhân có dám đi vô chợ Vườn 
Chuối ngồi xệp dưới đất ăn bún ốc với 
tụi em không? 
 - Sợ gì không đi. Có đồ ăn ngon dù 
chân trời góc biển anh cũng đi. 
 - Thức ăn ngon mà còn phải đúng 
"đối tượng" đi ăn chung thì ăn mới ngon 

phải không? Anh hứa rồi nhé. Em còn 
một lô địa chỉ khác nữa đó. 
 - Tha hồ cho các cô chọn. Anh tình 
nguyện làm tài xế đưa đi.  

(Còn tiếp một kỳ) 
  

TIỂU SỬ TÁC GIẢ 
 

 
 
Tiểu Thu là bút hiệu khi viết văn. Sinh 

năm 1947 tại Quận Cao-Lãnh- Ðồng Tháp.  
*Theo gia đình rời Việt Nam tháng 4-

1975 và định cư tại Thành phố Montréal, 
Tỉnh bang Québec, Canada. 

*Bắt đầu sáng tác năm 1987. Cộng tác 
viên thường trực Cỏ Thơm (Virginia) và  
một số đặc san, tuyển tập tại Canada, Mỹ, 
Âu Châu...  

*Được nhà văn Hồ Trường An giới 
thiệu trong Tập Diễm Ngưng Huy, Giai 
Thoại Văn Chương và Bút Khảo Quê 
Nam Một Cõi. 

* Tác phẩm đã xuất bản: 
\-Sóng Nước Tình Quê 2002 
- Tiếng Hót Vành Khuyên 2007 
- Món Ăn Theo Bước Di Tản: Tập 
  Truyện Ngắn viết chung 13 tác giả. 
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TRỜI VÀO THU 
 

Tuổi trời thấm thoắt đã vào Thu 
Rừng lá vàng rơi dệt mộng mơ 
Dĩ vãng đã qua nào tiếc nuối 

Tương lai chưa tới há mong chờ 
Vuốt làn tóc bạc khơi thi hứng 
Xoa nếp da nhăn gợi tứ thơ 
Nở đóa hoa lòng vui hiện tại 

Thong dong ta nhẹ bước vân du. 
 

TÂM MINH 
(MùaThu-2014) 

 
 

TÌNH THU 
(Họa) 

Xuân Hạ qua rồi nay đón Thu 
Cứ vui như thể lúc đang mơ: 

Anh về theo gió lòng xao xuyến, 
Em đứng bên song dạ ngóng chờ. 

Vài chiếc lá vàng bao ý nhị, 
Một làn mây bạc rất nên thơ. 

Đông sang còn hẹn nhiều tha thiết 
Cho đỡ tủi buồn khi viễn du. 

 
NGUYỄN-PHÚ-LONG. 

(7/2014) 
 
 

Ý THU 
Họa 

Khoảnh khắc này giao điểm ý thu 
Nào ai ngơ ngẩn lá vàng mơ 

Đừng quên cây cỏ đang mong ngóng 
Hãy nhớ người ta vẫn đợi chờ 
Ngọn gió heo may run nét chữ 
Mùa hoa cúc thắm họa bài thơ 

Rượu mời chiếu trải thương đầu bạc 
Đối ẩm đất trời chuyện lãng du 

 
PHAN KHÂM 

 

 
Rừng Thu – Tranh Lê Văn Lai 

______________ 
 
 

GIÓ THU 
(Họa) 

Nắng đã vàng thu... lại Gió Thu 
Ngược dòng ký vãng, cánh hồng mơ 
Lối vào Hoa Tạng, Chuông Vi Diệu ... 
Nẻo đến Chân Như, Biển Huệ Chờ 
Gió sớm thanh thanh, Hương Tịnh Khiết 
Mây chiều bát ngát , Tiếng Bình Thơ 

Vào Thu ai gọi! Hồn Thiên Cổ ... 
Trăng sáng đỉnh trời, Trăng lãng du ... 

 
TUỆ NGA 

(Oregon Mùa Thu 2014) 
 
 

MAN MÁC THU 
(Họa) 

Lãng đãng thời gian đếm bước Thu 
Hoàng hôn man mác đẹp như mơ 
Lá vàng xao xác không mong nhớ 

Gió lạnh hắt hiu chẳng đợi chờ 
Kỷ niệm chôn sâu trang sách sử 

Tâm tư khép kín áng văn thơ 
Song khuya vương ánh trăng phai nhạt 

Chắp cánh bay theo giấc mộng du 
 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
(Thu 2014) 
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Bên Em Ðón Nắng Thu ‐ Ảnh: NGUYỄN HUY LINH 
 

 
 
 
 
 
 
 

NGUYỄN HUY LINH 
Electrical Engineer cho GE (15 năm), 

đang là Hughes/DIRECTV. 
Chụp hình chỉ là giải trí.  

Ðã chụp nhiều hình chim muông,  
phong cảnh thiên nhiên.   

Ðã từng về Việt Nam để chụp hình 
non nước Việt. 
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NNOONN  TTHHIIÊÊNNGG  YYÊÊNN  TTỬỬ  

---- 
 

Ỷ Nguyên 
 

 
Trong những lần về thăm miền Bắc trước đây, 
chúng tôi đã có ý định đi thăm chùa Yên Tử, 
nhưng có lẽ cơ duyên chưa tới nên kỳ này sau 
hơn ba ngày lưu lại thành phố Hạ Long thăm 
viếng họ hàng cùng là về quê tảo mộ, chúng 
tôi xếp đặt chương trình đi thăm Non Thiêng 
Yên Tử trên đường về Hải Phòng.    
     Chúng tôi đã đọc nhiều tài liệu nói về 
vùng “Đất Tổ Phật Giáo Việt Nam” nên sự 
tò mò đã thúc đẩy chúng tôi phải đi đến 
tận nơi hầu thoả mãn ước mơ tâm linh của 
mình. Tài liệu tham khảo cho biết Trúc Lâm 
Yên Tử thuộc địa phận xã Thược Yên Công, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.  Hầu 
hết các Chùa, Am, Tháp đều nằm trong 
khu rừng quốc gia Yên Tử, có hệ sinh thái 
đa dạng phong phú của rừng nhiệt đới Á 
châu.  Núi Yên Tử là một đỉnh cao khoảng 
hơn 1,000m trong dẫy núi Đông Triều vùng 
Tây Bắc.  Yên Tử có nhiều tên gọi khác 
nhau: Tượng Sơn, Bạch Vân Sơn, Phù Vân 
Sơn, Linh Sơn… Danh sơn Yên Tử đã gắn 
liền với cuộc đời và sự nghiệp của vua Trần 
Nhân Tông, một vị vua hiền từ đạo đức, 
sau hai lần đánh đuổi được giặc Nguyên và 
Mông Cổ xây dựng lại đất nước an bình.  
Về sau Ngài nhường ngôi cho con là Trần 

Anh Tông và xuất gia về Yên Tử tu hành, 
lấy pháp hiệu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, 
pháp danh là Điều Ngự Giác Hoàng.  Ngài 
sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm (Tam Tổ: 
Đệ Nhất Tổ Trần Nhân Tông, Đệ Nhị Tổ 
Pháp Loa, Đệ Tam Tổ Huyền Quang).  Từ 
đó Yên Tử trở thành Trung Tâm Phật Giáo 
của quốc gia Đại Việt.  Với tinh thần nhập 
thế và yêu nước, giáo lý Thiền Phái Trúc 
Lâm của ngài trở thành nền tảng tư tưởng 
dựng nước và giữ nước đời Trần có ảnh 
hưởng lớn lao đến Phật Giáo Việt Nam sau 
này. Do đó, chùa Yên Tử không chỉ là một 
di tích lịch sử từ thời kỳ xây dựng đất nước 
của các vị vua chúa xưa kia, mà bây giờ 
còn được coi là một danh lam thắng cảnh 
nổi tiếng của Việt Nam.  Hàng năm vào 
những ngày hội lớn, nhất là vào mùa lễ Hội 
Yên Tử, từ mùng 10 tháng Giêng AL, chùa 
Yên Tử đã tiếp đón không biết bao nhiêu 
Phật tử và du khách từ khắp mọi miền đất 
nước về chiêm bái.   
   Để chuẩn bị cho cuộc thăm viếng đặc 
biệt này, chúng tôi dậy thực sớm sáng ngày 
hôm đó.  Cũng may thời tiết mát mẻ, bầu 
trời quang đãng dễ chịu có lẽ nhờ trận mưa 
tầm tã ngày hôm trước nên chúng tôi hy 
vọng cuộc leo núi sẽ thoải mái và thích thú 
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lắm đây.  Cùng đi với chúng tôi có chú em 
họ của nhà tôi và một người cháu là tài xế.  
Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn vì hướng 
dẫn viên và tài xế đều là người nhà và hiện 
tại họ đều sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh.   
 Từ thành phố Hạ Long, sau khoảng 
hơn một giờ lái xe chúng tôi đã tới địa 
phận thành phố Uông Bí.  Mọi người có 
mặt tại chùa Trình (chùa Bí Thượng) trải 
qua một đoạn đường bậc thang dài và dốc.  
Chùa Trình nằm trong quần thể núi Yên 
Tử, trên một vùng rừng núi bao la dưới 
những hàng cây cổ thụ rợp xanh bóng mát.  
Trước tiên, chúng tôi phải vào trình bái 
Long Thần Hộ Pháp tại đây để có một niềm 
tin vững chắc cho cuộc hành hương được 
bình an. Có lẽ sự tin tưởng này đã là một 
tập quán tín ngưỡng không thể thay đổi 
của Phật Tử.  
 Rời khu chùa Trình, chúng tôi lái xe 
thẳng tới khu du lịch chùa Yên Tử. Vợ chồng 
tôi và chú em theo lộ trình tà tà qua các khu 
bán đồ lưu niệm, tôi chưa muốn mua sắm gì 
lúc này vì nghe nói còn phải leo núi cao, 
mang nặng chẳng nên. Thời gian này đang 
trong mùa Lễ Phật Đản nên cờ xí treo giăng 
khắp nơi. Vào giờ trưa thấy bụng hơi cồn 
cào, gặp một bà bán bắp nếp luộc bên 
đường, tôi sà vào mua ít cái vừa đi vừa gặm 
cho chắc bụng. Nhìn sang hai bên đường 
thấy có nhiều quán ăn: “Cơm-Bún-Phở-Nhà 
Trọ bình dân” nhưng chúng tôi chả dám, 
vẫn vướng cái tật ngại ăn quán lạ bên 
đường. Tại đây cũng có xe ôm hoặc ô tô 
điện đưa đón du khách lên ga cáp treo, 

nhưng chúng tôi lại muốn thử đôi chân và 
sức khoẻ của mình nên cứ thủng thỉnh theo 
lộ trình tiến bước.  Được biết, du khách sẽ 
phải đi tới hai lần cáp treo cộng thêm những 
đoạn đường leo bậc thang đá ngoằn ngoèo 
mới lên tới chùa Đồng ở chót vót trên đỉnh 
núi.  Thiết nghĩ thiên hạ lên được tới chùa 
Đồng chắc hẳn mình cũng phải lên tới nơi 
đó được chứ ! Đợi xem sự thử thách của 
chúng tôi sẽ chính xác đến cỡ nào? Tôi tin là 
mình sẽ hoàn thành cuộc leo núi này.  
 Đứng trước quầy bán vé, tôi thấy một 
bảng ghi giá vé, phía dưới có hàng chữ: 
“Quí vị du khách trên 65 tuổi xin xuất trình 
thẻ CMND”.  Tôi tò mò hỏi cô bán vé thế 
nghĩa là sao và được cô cho biết những ai 
trên 65 tuổi được miễn mua vé.  Ồ, hay 
quá ! Thế là hai chúng tôi khỏi phải trả tiền 
vé. Tiết kiệm được 400 ngàn đồng VN 
($20US) để dành vào việc làm từ thiện coi 
bộ có lý.  Riêng chú em phải chi ra 200 
ngàn.  À ra thế, có nhiều người lớn tuổi sức 
khoẻ không bảo đảm, có thể không leo lên 
được tới chùa Đồng ở trên đỉnh cao do đó 
không cần phải mua vé. Hai chúng tôi nhìn 
nhau mỉm cười thông cảm, thế ra mình đã 
“lão” rồi sao? Từ hôm rời Mỹ quốc, tôi luôn 
luôn cầu nguyện cho mình đừng gặp trở 
ngại nắng gió bất thường mà ngã qụy thì 
hỏng hết chương trình du lịch, vì thế mấy 
ngày ở Hà Nội, Thanh Hóa, rồi Hải Phòng 
và Quảng Ninh chúng tôi rất dè dặt trong 
việc ăn uống và giờ giấc ngủ nghê cũng 
phải theo đúng mức vì rằng thời tiết nóng 
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nực ở Việt Nam đôi khi cũng làm chúng tôi 
chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.  
 Lúc xưa vì chưa có cáp treo, khách 
hành hương phải leo núi bằng chính đôi 
chân của mình cả ngày trời qua hàng ngàn 
bậc đá, đường rừng gập ghềnh dài tới 6km 
rất vất vả cam go, khiến đôi khi họ phải 
ngủ trọ ở dọc đường để tiếp nối cuộc hành 
trình vào sáng hôm sau. Ngày nay đã có tới 
hai đường cáp treo để thu ngắn những 
đoạn đường leo núi, giúp du khách dễ dàng 
trong việc tham quan núi Yên Tử.  Và rồi 
chẳng mấy chốc chúng tôi đã leo tới nhà 
ga cáp treo thứ nhất (cáp treo Hoàng 
Long). Ngồi trong lồng kính của cáp treo, 
nhìn xuống thung lũng sâu thăm thẳm bên 
dưới, chúng tôi có cảm giác lâng lâng trước 
cảnh núi rừng hùng vĩ với những lớp mây 
trắng bàng bạc lơ lửng bềnh bồng phủ kín 
không gian. Tự nhiên tôi cảm thấy mình 
quá nhỏ bé và tầm thường trước vũ trụ bao 
la của đất trời trên đỉnh thiêng của núi 
rừng Yên Tử.  Cứ thế giây cáp treo đưa 
chúng tôi lên cao dần. Trong tầm mắt 
chúng tôi toàn cảnh rừng núi trùng trùng, 
điệp điệp phủ đầy cây Tùng, cây Đại cao 
xanh, với rừng trúc xanh rì đan mắc chằng 
chịt vào nhau trông thực lạ mắt. Trúc mọc 
khắp nơi nơi, do đó chùa Yên Tử còn được 
gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Xa xa, ngôi Thiền 
Viện và nhiều Am Thất ẩn hiện trong rừng 
cây trông như những bức tranh linh động, 
thật đẹp.  Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử là 
nơi xưa kia đức vua Trần Nhân Tông tu 
hành, truyền kinh, giảng đạo.  Rất tiếc 

chúng tôi không thể viếng thăm được vì 
đường cáp không dừng gần nơi đấy, phải 
đi bằng đường mòn khác, vả lại chúng tôi 
cũng không có đủ thời giờ để đi bộ đến 
nơi.  So ra cáp treo tại núi Yên Tử có vẻ 
văn minh hơn đường cáp treo dài nhất 
nước Mỹ có tên Sandia Peek tại thành phố 
Albuquerque, New Mexico nơi chúng tôi 
sinh sống trước đây.  Hai tuyến cáp treo 
Hoàng Long và Bạch Long được kiến trúc 
rất hiện đại đã tạo cho hệ thống cáp treo 
Yên Tử có môt vẻ đẹp riêng biệt, mang 
đậm nét văn hóa Việt giữa núi rừng Yên Tử 
kỳ vĩ và được coi là một hệ thống cáp treo 
độc đáo nhất Viêt Nam bây giờ. 
 

 
 Rời cáp treo thứ nhất, chúng tôi bắt 
đầu leo lên từng bực thang đá nhẵn, đều 
đặn xếp bậc thực công phu thành từng 
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hàng, từng lớp.  Tôi phân vân trong bụng 
và tự hỏi làm sao lúc xưa người ta có thể 
đưa được những tảng đá to như thế ấy từ 
dưới đất lên trên núi cao để xây dựng công 
trình như thể đúc khuôn? Nghĩ đến, mình 
phải cảm phục và biết ơn những bàn tay và 
khối óc của người xưa đã tạo dựng ra cảnh 
trí lịch sử này. Từng bước, từng bước 
chúng tôi cứ thế mà leo lên.  Tôi vừa đi 
vừa lâm râm niệm Phật để làm ngắn lại 
đường dài.   
 Quả thực tôi không dám nhìn lên vì bậc 
thang quá cao và quá dài lại trơn tuột vì 
nước mưa còn đọng trên mặt đá, nên chỉ 
dám nhìn xuống chân mình theo từng bước, 
một cách thận trọng.  Một tay cầm dù, tay 
kia cầm cây gậy tre mà nhân viên cáp treo 
đưa cho tôi khi bước ra khỏi ga cáp. Vì vậy 
cây gậy này đã giúp tôi lấy thăng bằng 
trong từng bước leo lên.  Leo lên khoảng 
chừng vài chục bậc đá tôi lại dừng chân để 
thở, rồi lại tiếp tục leo thêm.  Chưa gì mà tôi 
đã mệt khướt.  Mệt thì mệt nhưng trong 
lòng vẫn cảm thấy nôn nóng và hăng say 
chưa thối chí khiến đôi chân vẫn thoăn thoắt 
bước đều. Tôi vẫn còn muốn ngắm nhìn 
cảnh sắc thiên nhiên của núi rừng trong làn 
mây trắng mong manh.  Ôi! thực tuyệt vời, 
tôi dừng lại đôi phút, vươn hai tay lên khỏi 
đầu khoan khoái đón nhận làn không khí 
trong lành như đang len vào lồng ngực, tôi 
nhắm mắt để tận hưởng… một không gian 
tĩnh lặng huyền ảo!  Còn gì khoái cảm cho 
bằng khi quanh tôi chỉ nghe tiếng chim ca 
ríu rít, gió rừng xào xạc hòa cùng tiếng mõ 

lời kinh đều đều từ các Am Thất vọng ra. 
Ông xã tôi và chú em đi trước quá xa, đứng 
lại đợi tôi.  Hôm nay là ngày thường và chưa 
đến ngày Lễ Phật Đản nên du khách đi hành 
hương không đông lắm.  Hầu hết họ đến từ 
các tỉnh xa như Nam Định, Ninh Bình, Thanh 
Hoá, Nghệ An, Nha Trang và cả Sài Gòn.  
Thấy chúng tôi lớn tuổi mà còn leo núi khoẻ 
khoắn họ rất ngạc nhiên ngợi khen làm tôi 
lên tinh thần và phấn khởi leo lên, leo lên.          
 Theo lộ trình chúng tôi dừng lại chiêm 
bái Tổ Huệ Quang Kim Tháp nằm trong 
Lăng Quy Đức được xây dựng từ năm 1309 
sau khi Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân 
Tông viên tịch và đây chính là nơi lưu giữ 
xá lợi của Ngài. Trong tháp thờ tượng Phật 
Hoàng ngồi thiền.  Đế tháp được trang trí 
hoa văn sóng nước và đài sen khắc trạm 
tinh tế, phía sau là đường đi lát gạch Hoa 
Cúc mang đậm nét văn hóa và lịch sử đời 
Trần.  Xung quanh Tháp Tổ là những cây 
Đại, cây Tùng cổ kính cùng nhiều ngôi 
Tháp, ngôi Mộ của các thiền sư đã tu hành 
ở Yên Tử, nên khu vực này còn được gọi là 
Vườn Tháp Huệ Quang. Từ đây chúng tôi 
sẽ phải leo lên một đoạn bậc đá rất cao và 
rất dài để tới ngôi cổ tự Hoa Yên.  Chú em 
và nhà tôi sợ tôi leo lên không nổi, đứng 
đợi ở phía trên nhìn xuống ái ngại.  Mô 
Phật! Tôi vừa niệm Phật vừa ra dấu cho hai 
người chứng tỏ sức khoẻ cuả tôi coi như 
OK và tôi có thể tiếp nối cuộc hành trình 
mới vừa bắt đầu.  Cùng bước lên bậc thang 
với tôi lúc ấy có nhiều khách hành hương 
trông có vẻ ít tuổi hơn tôi nhiều nhưng họ 
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cũng phải dừng lại nhiều đoạn để nghỉ lấy 
sức.  Có điều tôi nhận thấy mọi người đều 
lộ vẻ an vui tự tại.  Nhiều người đem theo 
hoa quả và đèn nhang lễ Phật.  Họ không 
dùng đến gậy như tôi mà vẫn thong thả 
bước lên bậc thang đá vững vàng, đúng là 
tuổi trẻ có khác.  Và rồi chúng tôi đã lên tới 
chùa Hoa Yên sau một đoạn dài leo dốc 
bậc đá thực chật vật.  Chùa này được coi là 
ngôi chùa chính trong quần thể chùa Yên 
Tử và còn có tên là chùa Cả, ngoài ra vì 
nằm trên độ cao của núi Yên Tử nên luôn 
luôn có mây mù che phủ do đó chùa còn có 
tên là Chùa Phù Vân hay Chùa Vân Yên. 
Trước cửa chùa có ba cây đại thụ trên 700 
năm tuổi thọ do Tam Tổ Trúc Lâm vun 
trồng.  Tôi ghé vào chùa khấn vái và cúng 
dường trong khi ông xã tôi lo chụp hình 
cảnh núi rừng cùng những tàng cây cổ thụ. 
 Hôm đó, vì đến đây đã xế trưa nên 
chúng tôi không có đủ thời giờ để đi thăm 
viếng và chiêm bái hết mọi ngôi chùa nằm 
rải rác ở nhiều nơi trên núi Yên Tử như:  
Chùa Cẩm Thực, Chùa Bảo Sái, chùa Một 
Mái, chùa Giải Oan, chùa Suối Tắm, chùa 
Vân Tiên, tháp Vọng Tiên Cung cùng những 
thắng cảnh như Tượng Đá An Kỳ Sinh, Thác 
Vàng, Thác Bạc, Đường Tùng Cổ, khu Mai 
Vàng Yên Tử và đặc biệt là suối Giải Oan.  
Riêng đạo tràng Giải Oan và suối Giải Oan 
đã ghi lại một di tích lịch sử của đời vua 
Trần Nhân Tông khi Ngài từ bỏ ngai vàng 
tìm về cửa Phật trên Núi Yên Tử.  Được 
nghe kể, các cung tần mỹ nữ của ngài đã 
ngăn cản và khuyên Ngài trở về cung điện, 

nhưng lời thỉnh cầu không được toại 
nguyện, họ bèn rủ nhau nhẩy xuống giòng 
suối này tự vẫn.  Nhà vua cảm thương chân 
tình của họ mà cho lập một ngôi chùa siêu 
độ để giải oan. Từ đó ngôi chùa và con suối 
này được mang tên Giải Oan… Rất tiếc, 
chúng tôi không có đủ thời gian để ghé 
thăm hai di tích lịch sử này. Hơn nữa, chân 
thì mỏi mà đường còn xa … chúng tôi phải 
cố gắng leo thêm nhiều đoạn có bậc đá dốc 
chênh vênh để tới ga cáp treo thứ nhì (cáp 
treo Bạch Long) dẫn lên khu an vị tôn tượng 
Phật Hoàng và Chùa Đồng.  
 Khiếp đảm quá! càng leo lên càng thấy 
đường xa vòi vọi.  Nhìn lên thấy tượng Phật 
thật là gần, nhưng leo mãi chẳng tới nơi.  
Sợ quá, tôi như muốn bỏ cuộc trong khi 
những du khách từ chùa Đồng đi xuống 
khuyến thích chúng tôi “cố lên” “cố lên” – 
“Gần tới nơi rồi… Ráng đi bu ơi, thầy đâu 
sao không dìu bu đi cùng?”  Đang mệt lử, 
bước đi không nổi, nhưng bất chợt nghe 
mấy cô cậu trẻ tuổi nói giọng Bắc sau này 
hỏi han như vậy, tôi phì cười quay sang 
cám ơn họ.  Lâu rồi mới được nghe lại hai 
tiếng “thầy bu” sao mà thấy lạ thế, làm tôi 
nhớ lại thời kỳ thơ ấu của mình khi còn ở 
trong làng Đông Sơn, Thanh Hóa. Tôi đoán 
nguyên quán của các em phải là Nam Định 
hay Thanh Hoá gì đó. Biết tôi là người Bắc, 
họ xúm xít hỏi thăm, rõ là chân tình. 
Thoáng chốc tôi cảm thấy vui vui. Một kỷ 
niệm để nhớ mãi. Tôi theo chân khách 
hành hương len lỏi leo qua các kẽ đá và 
bậc thang khấp khểnh, trơn ướt.  Từng 
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bước, từng bước chậm chạp mà leo.  Lâu 
lâu đứng lại thở hổn hển tưởng như muốn 
đứt cả hơi. Lúc này tôi hơi choáng váng vì 
cảm thấy sức khoẻ của mình có vẻ như 
xuống cấp đột ngột.  Tôi dừng lại dưới một 
gốc cây có bóng mát, hít vào thật sâu và 
thở ra thật dài. Làm được vài động tác hô 
hấp như thế tôi thấy khỏe khoắn rồi lại tiếp 
tục dấn bước leo lên. Càng lên cao không 
khí càng thoáng đãng, đâu đâu cũng thấy 
toàn một mầu xanh lục thực đẹp mắt.  
Từng cụm hoa vàng, hoa tím dại mọc chen 
chúc cùng cây cỏ hai bên lối đi. Những gốc 
cây to bằng ba bốn người ôm trổ những 
cành lá tua tủa như những cánh tay khổng 
lồ vươn ra mời mọc.  Không gian tĩnh lặng 
lạ thường như đưa hồn người vào cõi 
mộng.  Lòng lâng lâng khó tả.  Đúng là tôi 
đang ở chốn tiên bồng.  Một cảnh sắc thiên 
nhiên quá ư là tuyệt mỹ! Xa xa nghe như 
có tiếng nước chẩy róc rách đều đều. Đi 
được một quãng, gặp một con suối nhỏ từ 
triền dốc cao đổ xuống, tôi ghé vào vục 
nước lên hai bàn tay vã lên mặt.  Nước suối 
trong vắt mát lạnh như đánh thức tôi trở về 
thực tại.  Trên đường đi vài ba cô bé đứng 
mời chào du khách mua đồ lưu niệm và 
postal card in những thắng cảnh của núi 
rừng Yên Tử.  Tôi cũng chẳng ngần ngại 
mua giúp các cô vài tấm. Giá một tấm là 
10,000 đồng vn tính ra là 50cents. Thấy họ 
buôn bán chẳng biết lời lãi được bao nhiêu 
mà phải vất và leo núi gian nan mời chào 
khách hàng rõ thực tội nghiệp.  Tôi nghĩ, 
giúp được người nghèo như mua hàng cho 

mấy cô bé này chẳng khác như mình đã 
làm được một việc thiện hoặc như cúng 
dường tam bảo. 
 Vừa leo núi vừa ngước nhìn lên phía 
trên, tôi thấy thấp thoáng ngôi tượng Phật 
Hoàng ẩn hiện sau màn sương mỏng. Tấm 
bảng chỉ đường đến ga cáp treo thứ hai đã 
hiện ra trước mắt. Tôi mừng ghê gớm.  
Đúng lúc này tôi gặp một toán du khách từ 
cáp treo bước xuống.  Trong đó có một hai 
người lớn tuổi.  Bạo dạn tôi ngỏ lời hỏi 
thăm và được biết có cụ đã trên 80.  Tôi 
ngạc nhiên và rất thán phục.  Vậy thì có lý 
do gì khiến tôi phải chùn bước nhỉ?  Các cụ 
bảo tôi ráng niệm Phật đi. Phật sẽ hộ trì là 
đi tới nơi thôi!  

Thế là chúng tôi đã đến được ga cáp treo 
thứ hai và lên tới khu địa linh Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông. Ôi! đúng là cảnh Phật non 

Tiên! Chúng tôi mê mẩn loanh quanh tại khu 
vực này để chụp hình và thưởng ngoạn cảnh 
sắc thiên nhiên. Tượng Phật được tạc bằng 
đá cẩm thạch và được trang nghiêm an vị 
trên một diện tích khá lớn giữa núi rừng hùng 
vĩ. Thời tiết trên cao thay đổi liên tục trong 
ngày, lúc nắng lúc mưa, hầu như luôn luôn 
có mây lẫn sương mù sà xuống, khiến mầu 
sắc ngôi tôn tượng cũng thay đổi theo thời 
tiết - lúc tỏa sáng óng ánh dưới tia nắng soi, 
lúc mờ mờ, ẩn hiện sau màn sương mờ ảo 
trông thực huyền diệu. Tôi suýt xoa khen 
ngợi và chuyện trò cùng các bạn đồng hành, 
đồng đạo hiện đang đứng chiêm ngưỡng 
tượng Phật như tôi.  Thực khó mà diễn tả nổi 
cảm xúc của tôi lúc đó.  Hình như tôi đang 
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ngây ngất trước hiện tượng diệu kỳ của cảnh 
sắc và vật thể khác lạ như chưa từng thấy 
trong đời mình.  Tôi chắp tay khấn lạy trước 
Phật đài như cảm nhận được sự linh thiêng 
nơi đất Phật.       

 
 
Giờ thì chúng tôi phải theo đường chỉ 

dẫn để lên Chùa Đồng. Đường bậc thang 
đá từ khu an vị tượng Phật Hoàng tới Chùa 
Đồng không xa lắm nhưng rất dốc và 
quanh co khó đi. Càng lên cao sương 
xuống càng dầy và nặng hạt như mưa. Tôi 
luôn luôn phải che dù và chiếc gậy trong 
tay đã giúp tôi đi những bước vững vàng.  
Tôi có cảm tưởng như mình là một đứa trẻ 
con đang tập tễnh bước những bước đi đầu 
đời.  Bây giờ nhìn lại những bức hình này 
thấy mà tức cười hết chỗ nói… nào là mũ, 
là khăn, nào là gậy, lom khom lần mò trên 
sườn núi trông như một lão bà trong phim 
kiếm hiệp.  Cứ thế tôi chống gậy leo trên 
những bậc thang đá trơn ướt và rất thận 
trọng trong từng bước đi.  Thế mới biết “ở 
nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn 
ròn hơn ta ”.  Tôi như muốn chào thua vì 

thấy hụt hơi và hai đầu gối mỏi rã rời.  
Thực ra tôi vốn là một người năng động, 
tập thể dục hàng ngày, vậy mà lúc này đây 
sao tôi lại trở nên đuối sức đến thế.  Hóa 
ra, tuổi đời của tôi đâu còn trẻ nữa.  Phải 
chấp nhận thôi. Rồi chợt nghĩ tới câu nói 
của Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó, không 
khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng 
người ngại núi e sông”. Tôi tự an ủi: “Chắc 
mình không thuộc vào hạng người ngại núi 
e sông?”  Cứ thế tôi vừa leo lên vừa hít vào 
thở ra liên tục.  Một cặp vợ chồng trẻ người 
Nam Định mà chúng tôi gặp từ dưới chân 
núi, giờ đây đưa tôi chai nước suối và nói:  
“Bác uống đi để lấy sức - gần tới Chùa 
Đồng rồi. - Đã lên được tới đây mà bỏ cuộc 
thì uổng qúa”.  Lời khuyến khích của họ 
quả đã thúc đẩy tôi vượt qua được thử 
thách.  Thế là tôi lại lần từng bậc từng bậc 
quanh co theo vách đá  cao ngất ngưởng 
để leo lên, leo lên. 

Ôi, chùa Đồng đây rồi!  Ngôi chùa nổi 
tiếng là linh thiêng đang uy nghi ngay trước 
mặt. Chỉ còn phải leo một đoạn dốc ngắn 
nữa là tôi đã đạt thành sở nguyện.  Mừng 
quá! tôi sẽ được thấy tận mắt ngôi chùa 
được đúc bằng đồng. Tôi sẽ đứng trên đỉnh 
cao nhất của núi Yên Tử để tự hào là mình 
còn phong độ!  Ôi, mới sung sướng làm sao! 
tôi thở phào khoan khoái.  Thế là lần này 
chúng tôi được toại nguyện về điều mong 
ước của mình mà ba năm trước đây chúng 
tôi chưa thể thực hiện được. Leo lên được 
tới đây qủa là môt việc quá lớn đối với tôi, 
vậy có điều gì đã khiến tôi vượt qua mọi 
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gian nan như thế chứ, thực khó giải thích!  
 Giờ đây đứng trước ngôi tam bảo nghi 
ngút khói hương tôi cảm thấy lòng mình tràn 
dâng một niềm tôn kính khó tả. Tôi bỗng nhớ 
lại đã đọc những tài liệu tại chùa Trình cũng 
như được nghe qua lời thuật của khách hành 
hương mới thấy công trình tạo dựng ngôi 
chùa Đồng quả là một kỳ công tốn tiền tốn 
bạc biết nhường nào !.  

 Được biết ngôi Chùa Đồng khởi thuỷ 
chỉ là một cái Am nhỏ, đơn sơ có tên là 
Thiên Trúc Tự, tọa lạc trên đỉnh non thiêng 
Yên Tử ở độ cao hơn 1,000m so với mặt 
nước biển. Nơi đây Tam Tổ Trúc Lâm và 
các thiền sư thường ngồi thiền để “Thân 
hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu ”.  Về sau 
này, vào thời điểm tái trùng tu, bằng nỗ lực 
của hàng trăm thợ đúc đồng chuyên môn 
được tuyển chọn từ tỉnh Nam Định đã phải  
làm việc vất vả ròng rã hơn một năm trời, 
dưới cái nóng như thiêu như đốt của những 
tháng hè, cũng như dưới những trận cuồng 
phong bão táp, mưa đá, sấm sét đầy trời 
để biến khoảng đất nhỏ cỡ 2m2 thành một 
diện tích rộng đến 19m2 dùng làm nền 
móng hầu hoàn thành ngôi chùa như ngày 

hôm nay.  Họ phải đúc từng chi tiết rời 
ngay tại chân núi Yên Tử.  Mọi vật liệu để 
trùng tu ngôi chùa hầu như đều được vận 
chuyển theo đường đá dốc hoặc qua hệ 
thống ròng rọc tự chế dẫn lên đỉnh núi vì 
hệ thống cáp treo ngày ấy không thể 
chuyển tải các vật liệu lớn. Vào ngày khởi 
công, phật tử từ mọi miền đất nước tề tựu 
về đây, tụng kinh niệm Phật và đóng góp 
tịnh tài, cúng đồ trang sức bằng vàng bạc 
vào các vạc nấu đồng nóng chảy với tâm 
thành là đóng góp công đức vào việc đúc 
chùa, đúc tượng. Chùa Đồng được tái 
khánh thành ngày 12 tháng 12 năm 2007.  
Kết qủa là Chùa được đúc lại bằng đồng 
nguyên chất, nặng trên 70 tấn, chiều dài 
4,6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,35m.  
Cho đến thời điểm này, có thể đây là ngôi 
chùa được đúc bằng đồng lớn nhất trên thế 
giới. Chùa được kiến trúc theo truyền thống 
của chùa Việt Nam với hệ thống các kệ, mái, 
đầu đao được trang trí tinh xảo. Bệ nền 
chùa được bọc đồng, đúc hoa văn. Bên 
trong chùa có hương án bằng đá chạm trổ 
hoa tiết rất tinh tế. Trong chùa thờ tôn 
tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tam Tổ 
Trúc Lâm.  Tuy gọi là chùa, nhưng vì diện 
tích khiêm nhường giống như chùa Một Cột 
ở Hà Nội nên Phật tử chỉ có thể đứng ở phía 
trước chiêm bái, lễ lạy chứ không thể bước 
vào bảo điện được.  Ngày nay, du khách 
muôn phương về chùa Yên Tử, ai cũng 
mong được lên đỉnh núi cao thắp hương và 
chiêm ngưỡng ngôi chùa thiêng liêng có một 
không hai này.  
 Nói về tín ngưỡng dân gian, người ta 
không thể phủ nhận sự linh thiêng của ngôi 
chùa Đồng mà minh chứng đã cho thấy mặc 
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dù đường rừng dốc dác, trơn tuột, lởm 
chởm rất nguy hiểm vậy mà chưa từng có 
tai nạn nào gây chết chóc cho ai bao giờ, và 
cũng chưa có ai bị sét đánh khi gặp trời 
mưa sấm sét ở trên đỉnh cao như thế mới 
lạ. Phật Tử còn có nhiều niềm tin khó mà lý 
giải về vùng đất Yên Tử trụ nhiều khí thiêng 
với những cây tùng bách, cây bách có hàng 
700 năm tuổi đã dung nạp được lượng khí 
thiêng lớn lao, do đó người đau yếu thường 
tìm về đây để chữa bệnh bằng cách ôm lấy 
thân cây “tùng cổ” để mong nhận được một 
phép nhiệm mầu nào đó từ thân cây truyền 
sang. Họ nói, sau khi được thụ khí từ những 
gốc tùng cổ, ai nấy đều cảm thấy thân thể 
được nhẹ nhàng, khoẻ khoắn… như bách 
bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ (?). Ngoài 
ra dân gian còn tin vào những loại lá cây ở 
rừng núi Yên Tử có thể lấy về làm thuốc 
Nam chữa trị khỏi nhiều bệnh tật (?). 
 Lúc này mưa rơi nặng hạt hơn.  Rất 
đông du khách và bà con Phật tử hành 
hương đã lên đây từ lúc nào không biết, họ 
đang tìm nơi trú ẩn và chen chúc dưới mái 
chùa Đồng, vây kín chung quanh ngôi cổ tự 
nhỏ bé, xì xụp thắp nhang khấn vái. Cũng 
như mọi người, đứng trước ngôi tam bảo 
trang nghiêm, tôi lâm râm khấn lạy Phật Tổ 
Như Lai như để cảm tạ đấng thiêng liêng đã 
ban cho tôi một niềm tin, đã hộ trì cho tôi 
có đủ nghị lực để hoàn thành ước nguyện 
của mình.  Trong khoảnh khắc nơi đỉnh 
thiêng Yên Tử, tôi cảm nhận được sự bình 
an trong tâm hồn!  
 Dù cho mưa vẫn rơi và mây mù đan kín 
cả một vùng rừng núi, nhưng từ đây chúng 
tôi vẫn có thể thấy được cảnh sắc tuyệt vời 
của non thiêng Yên Tử trải dài dưới thung 

lũng xa xa, trông thật thần thoại, thật 
quyến rũ khiến tôi liên tưởng tới những bức 
tranh Tầu có các cô tiên nữ đang nhẩy múa 
trên mấy từng mây. Người ta nói gặp được 
ngày nắng ráo, chúng ta có thể nhìn bao 
quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn cùng 
những hòn đảo nhỏ thấp thoáng trong Vịnh 
Hạ Long. Loanh quanh ở đỉnh núi có đến 
gần cả giờ đồng hồ, mà trời chẳng có một 
chút nắng nào.  Ông xã tôi có vẻ không 
được hài lòng vì đã ao ước sẽ chụp những 
bức hình độc đáo của chùa Đồng, nào dè 
thời tiết như vậy biết làm sao hơn là phải 
nhờ mấy chú chụp hình dạo theo sát chúng 
tôi mời mọc nẫy giờ để họ chụp cho mình 
vài tấm làm kỷ niệm. Theo chân du khách, 
chúng tôi ghé vào mấy Gift Shop nho nhỏ 
dựng bên góc chùa để tìm mua ít quà làm 
lưu niệm cho con cháu trước khi rời nơi đây. 
 Huyền thoại về Non Thiêng Yên Tử 
không hẳn chỉ có thế, nhưng theo chương 
trình đã định, chúng tôi không thể nán lại lâu 
trên đỉnh cao này được vì phải lần bước qua 
hai tuyến Cáp treo xuống núi để về kịp 
chuyến phà chiều đi Hải Phòng. Từng bậc, 
từng bậc… tôi từ từ bước xuống.  Ngoái 
trông về phía đỉnh non cao, ngôi chùa Đồng 
dần khuất sau làn mây trắng mỏng bồng 
bềnh. Từ xa, tiếng mõ lời kinh vẫn còn dìu 
dặt vọng theo như để lại trong tôi một ước 
nguyện viên thành, cũng như đã ghi khắc 
trong tôi lời dạy của người xưa...   

“Trăm năm tích đức tu hành 
Chưa về Yên Tử chưa thành quả Tu” 

   
Ỷ Nguyên   

Maryland, June 2014  
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NỖI NHỚ THU XƯA 
  
Đêm Thu sầu gió nỉ non lành lạnh 
Đưa hồn vào nỗi nhớ cõi xa xăm 
Ngoài hiên kia lá rơi khóc lìa cành 
Chênh chếch buồn vầng trăng suông rũ bóng 
 
Biển hoài Thu rồi bạc phơ đầu sóng 
Vướng tương tư nên khắc khoải mong chờ 
Nhớ Thu xưa biển xao xuyến ngẩn ngơ 
Thầm mộng mị theo sóng ngời ánh bạc  
 
Rong rêu tìm Thu, lang thang phiêu bạt 
Gọi tên hoài phiến đá cũng vẫn trơ 
Trong lặng câm phố núi chợt thẫn thờ 
Thầm nhung nhớ một mùa Thu xa vắng 
 
Thuyền Bến nhớ Thu, chơi vơi sầu đắng 
Trách mây kia sao phủ kéo giăng đầy 
Để mưa hờn ray rứt suốt đêm nay 
Thuyền không bến gọi Thu sầu ngược nước 
 
Tình hoài vọng bao Thu xây mộng ước 
Vần ngả nghiêng hòa nét chữ đong đưa 
Thu nhớ người hay người nhớ Thu xưa  
Nay xa vắng đếm sao khuya thổn thức.. 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt 
 

 

TỰ NHIÊN 
 

Dưng bỗng tự nhiên và ai đến 

Như mưa rơi mát hạt chân tình 

Như mây đổ nắng về ôm gió 

Để tự nhiên ai chạm tim mình. 

 

Và tình yêu tự nhiên như thế 

Đến nhẹ nhàng tự thuở khai sinh 

Khẻ giấc mơ đêm về khép mở 

Thấy nghìn năm ai đã đợi mình. 

 

Ý Anh 
 
 
 

THU HOÀI CẢM 
 

Thu về giăng sợi tơ vương  

Dấu xưa hoài niệm sầu thương cung đàn 

Gió thu ru chiếc lá vàng  

Nắng chiều hiu hắt phai tàn ước mơ  

Về đâu áo trắng ngây thơ  

Tà bay góc phố giả vờ chưa quen  

Tan trường anh khẽ gọi tên 

 Bỗng nhiên cuống quýt bỏ quên thư tình  

Theo sau anh nhặt tấm hình  

Như quà lưu niệm chúng minh trao riêng  

Bao thu xa vắng bên hiên  

Mưa giăng nỗi nhớ treo nghiêng bóng đời  

Còn ai thao thức phương trời  

Đêm thâu dệt mộng xa vời hương yêu.  

 

ĐT Minh Giang 
 

NQK
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TỨ PHƯƠNG HỌP MẶT SAN JOSE 
---------- 

 

Tôn Nữ Mặc Giao 
 

“Tứ Phương” ở đây không có nghĩa 
là bốn phương trời đâu, mà là bốn cô 
học trò của ban Việt Nhi lò Nguyễn 
Đức ngày xưa. Gọi tứ Phương cho oai 
chứ thật ra chỉ có tam Phương là có 
danh mà thôi! Tại có sự góp mặt của  
tác giả (Phương Tào Lao) cho nên gọi 
tứ Phương cho nó rậm đám. Đó là ba ca 
sĩ họ “Phương” trước 75 của ban Việt 
Nhi lò Nguyễn Đức, sau khi mất nước 
thầy trò tan đàn rẽ nghé. Vận nước đổi 
xoay chiều đã đẩy xô mọi người trôi dạt 
khắp bốn phương trời, kẻ Đông người 
Tây, kẻ Bắc người Nam, khắp thế giới 
chỗ nào cũng có người Việt. Phần buồn 
vì mất nước, nhớ nhà nhớ quê hương. 
Phần lo học hỏi lo ổn đỉnh cuộc sống 
mới nơi xứ người, cố gắng mau chóng 
hội nhập với xã hội để tự nuôi sống bản 
thân mình và lo cho gia đình. Ai cũng 
có trách nhiệm đè nặng trên vai, chẳng 
ai có thì giờ đi thăm viếng hoặc hỏi han 
nhau. Thoắt một cái đã ba bốn chục 
năm trôi qua, giờ thì ai cũng tóc đã 
điểm sương và “dấu ấn thời gian” 
không tránh khỏi ít nhiều trên những 
khuôn mặt của các “cô bé” ngày xưa chỉ  
biết đùa giỡn ca hát chưa hề biết lo âu 
buồn phiền. Thật đúng là: 
      Em 15 dáng nhỏ vai gầy 
      Em 16 trăng tròn thơ ngây 
      Mắt trong xanh chưa vướng bụi trần 
      Mặc cuộc đời gió thổi mây bay… 

      

 
 

Ôi những ngày xưa ấy tưởng không 
bao giờ tìm lại được, thế mà cuối tuần 
vừa qua (27 tháng 6/2014) chúng tôi lại 
có một dịp gặp nhau tại Bò 7 món Ánh 
Hồng trong khu Lion San Jose để mà ôn 
lại những kỷ niệm xưa và cười như nắc 
nẻ, vui không thể tả. Trước 75 không ai 
mà không biết ca sĩ Phương Hoài Tâm 
và Phương Hồng Hạnh, thật ra còn một 
ca sĩ nữa, đó là Phương Bích Hằng. Bộ 
ba này, nhạc sĩ Nguyễn Đức “tung ra” 
ra một lượt vào khoảng giữa thập niên 
60. PHTâm và PHHạnh nổi như cồn, 
chỉ riêng ca sĩ PBHằng vì phụ thân chị 
mất đúng vào thời điểm đó, chị buồn và 
xuống tinh thần nên quyết định nghỉ hát 
luôn. Từ đó chỉ còn hai ca sĩ PHTâm và 
PHHạnh mà thôi! Các ca sĩ xuất thân từ  
lò Nguyễn Đức sau này đều mang họ 
Phương từ đó.     
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Phương Hoài Tâm 

Ở đây Xí Muội (XM) chỉ muốn nói 
đến ba ca sĩ họ Phương thời thập niên 
60 mà thôi! Ba ca sĩ họ Phương này ai 
cũng đẹp cả ,“mỗi người một vẻ mười 
phân vẹn mười”, giọng ca thì chẳng ai 
thua ai, mỗi người một giọng, chỉ tiếc 
cho chị Hằng bỏ nghề quá sớm. Sau 
cuộc đổi đời và khi đã ổn định đời sống 
nơi xứ người rồi, ca sĩ PHTâm thời gian 
đầu thỉnh thoảng còn thấy hát lai rai, 
sau này chị học Cosmetic và mở 
business là rút lui luôn vào bóng tối. Ca 
sĩ PHHạnh yên bề gia thất (từ VN) với 
đấng phu quân bảnh bao là một công 
chức cao cấp của chính phủ VNCH  
ngày xưa nên ra khỏi nước từ những 
ngày đầu dầu sôi lửa bỏng năm 75 và 
định cư tại Wiscousin. Họ cùng nhau 
hợp tác sản xuất búp bê biết nói (5 đứa) 
nên phải ở nhà “chăn vịt” (nuôi con) và 
chỉ hát độc quyền cho ông xã nghe mà 
thôi! Ca sĩ PBHằng như đã nói ở trên, 
không muốn theo nghiệp cầm ca nữa 
nên về làm áp trại phu nhân của chàng 
Hải Quân Đại Úy hào hoa, cao ráo đẹp 
trai, năm 75 chàng lái tàu đưa nàng về 
dinh USA ngon lành. PHTâm và 
PBHằng với XM đây định cư ở San 

Jose, tuy cùng một tỉnh nhưng cũng 
ngàn năm một thưở nếu có dịp mới gặp 
nhau một lần, còn thì thỉnh thoảng nói 
chuyện qua phôn hoặc email thế thôi! 
      “Ca sĩ” Phương Tào Lao (là XM 
đó!) chỉ học “anh Hai” Nguyễn Đức đâu 
một hai năm gì đó rồi nghỉ luôn, nhưng 
đúng vào thời điểm của bộ ba Tam 
Phương nên XM mới quen biết. Hình 
như XM có kể rõ trong lần tường thuật 
chuyến đi thăm thầy Nguyễn Đức ở 
Canada do Phương Hồng Quế tổ chức 
năm 2007 rồi nên không muốn nhắc lại 
nữa! Ở cái xứ Mỹ này, tuy cùng một tỉnh 
mà nói đến chuyện gọi phôn hẹn gặp 
nhau “nói chuyện chơi” coi bộ cũng khó, 
nói chi người đầu sông kẻ cuối sông. 
Cho nên ca sĩ PHHạnh từ khi sang Mỹ 
định cư ở Wiscousin rút êm vào trong 
bóng tối thoáng một cái đã 39 năm, 
không hiểu tuần vừa rồi cao hứng thế 
nào, cả hai vợ chồng làm một chuyến 
đến Santa Ana vài ngày rồi mới đến San 
Jose. Ở Santa Ana có Phương Hồng 
Quế, vợ chồng chị Hoàng Oanh và 
Thanh Lan tiếp rước vợ chồng PHHạnh. 
Mấy chị em quây quần xum họp vui vẻ, 
cùng nhau đi chơi chỗ này đi ăn chỗ nọ 
không đủ ngày giờ luôn. Chị Hoàng 
Oanh cứ ôm lấy PHHạnh nói: 
      - Lâu lắm mới gặp lại Hạnh, để chị 
ôm lâu lâu một chút, không biết đến bao 
giờ mới gặp lại nhau nữa đây! 
      Chơi ở Santa Ana vài ngày, PHhạnh 
và phu quân sẽ đến San Jose là trạm 
chót để thăm bạn bè vài ngày nữa, sau 
đó là bay thẳng về Wiscousin luôn. 
Nhìn lại thấy Santa Ana thua San Jose 
rồi chị Hạnh há! Ở đó chỉ có “hai 
Phương” hà, trong khi San Jose mình có 
những “tứ Phương” oai không thể tả. 
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      Cuối tuần qua chúng tôi họp nhau ở 
Bò bảy món Ánh Hồng, 39 năm mới 
gặp lại nhau, “hai Phương” ôm nhau 
thắm thiết (Tâm và Hạnh). Thoạt đầu chị 
Tâm không nhận ra chị Hằng, nhưng khi 
nhìn nụ cười có cái má lúm đồng tiền 
trên khoé miệng của chị Hằng, chị Tâm 
mới nhận ra đó là Phương thứ ba đồng 
môn của mình ngày xưa (thế đấy! Ở gần 
nhau mà dễ thường có đến 20 năm rồi 
hai Phương mới gặp lại (PHTâm và 
PBHằng) cho nên mới không nhìn ra 
nhau. Còn “ngộ” đây thì đã gặp PHHạnh 
mấy bữa trước rồi và làm liên lạc viên 
cho bộ ba tam Phương này nên không 
tính. Mới đầu tưởng các ông xã cùng 
tham dự cho vui trừ ông xã chị Tâm đã 
mất, nào ngờ giờ cuối anh Nguyên 
chồng PBHằng và người “yêu quấu” 
(ông xã XM) bận chuyện bất ngờ nên 
không có mặt. Tội nghiệp anh Tâm 
(chồng PHHạnh) trở thành gươm lạc 
giữa rừng hoa, nhưng anh đâu có ngán, 
vẫn hòa đồng nói chuyện rất hoạt bát vui 
vẻ nổ như bắp rang.  

Có một chuyện vui về anh Hai mà 
chị Tâm đã kể trong cuốn Video thăm 
thầy ở Canada gởi cho PHHạnh năm 
2007 (vì PHHạnh không có mặt trong 
dịp đó) không ngờ PHHạnh còn nhớ và 
nhắc lại: 
     - Tui tưởng chuyện anh Hai “xì 
trum” chỉ mình tui còn nhớ, không ngờ 
chị Tâm cũng  nhớ mà kể ra. Cứ mỗi 
lần anh Hai ra dấu “hai, ba…” để tụi 
mình bắt giọng là anh Hai lại lỡ xì trum 
một cái “tủn” làm tụi mình không nhịn 
được cười làm sao mà hát. Mà anh Hai 
lỡ tới hai ba lần, cứ hể “hai, ba…” là 
anh Hai lại làm “tẹt…tẹt…” tụi mình 

càng cười anh Hai càng giận, nghĩ lại 
hồi đó vui dễ sợ.  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
                

Phương Bích Hằng 
 Chuyện vui này, chị Tâm đã kể ra 
trước mặt anh Hai năm 2007 và còn 
thâu luôn video mà anh Hai còn không 
la, thì em viết lại nhằm nhò gì anh Hai 
há! Nhất quỷ nhì ma thứ  ba học trò mà 
anh Hai. “Xì trum”là chuyện bình 
thường, ai mà không “tủn” thì bụng 
trương bụng phình”. Ở Santa Ana 
không ai hay biết chuyện PHHạnh 
“xuống núi”, nhưng ở San Jose này có 
nhà “dzăng ba te” nhiều chuyện là XM 
đây, cho nên XM viết lung tung để may 
ra PHHạnh chịu hát lại, gần 40 năm rồi 
chưa được nghe lại giọng hát của chị. 
Nói thật XM rất mong, hay nói đúng 
hơn là muốn yêu cầu TT Asia làm sống 
lại bộ  ba “tam Phương” ngày xưa. Chị 
PBHằng thôi thì không nói làm gì, vì 
chị hát ít quá nên không ai biết tiếng. 
Còn PHTâm và PHHạnh nói về dung 
nhan và thân hình thì vẫn oke. PHHạnh 
vẫn xinh, vẫn dịu dàng mình hạc sương 
mai, không thay đổi mấy. Nhưng 
PHTâm thì thay đổi nhiều, bây giờ mà 
TT Asia mời lại chị sẽ hết hồn luôn, 
khuôn mặt chị vẫn đẹp như xưa. Nhưng 
thân hình gì mà nhẹ tênh, gầy quá 
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chừng luôn! Chưa tới 100 bl cho nên 
mặc áo dài hết xẩy, không làm được 
tam Phương thì ta làm tứ Phương. 
PHTâm, PHHạnh, PHquế và PHNgọc 
cũng được vậy! Nhất là PHHạnh, bỏ 
qua một giọng hát chuyên trị nhạc tiền 
chiến thiệt là uổng.  

 
Phương Hồng Hạnh 

 
      Trước khi chia tay, chúng tôi chụp 
một lô hình lưu niệm, thoạt đầu XM chỉ 
chụp cho bộ ba tam Phương mà thôi! 
Sau PHHạnh kéo XM vào nói “tứ 
Phương luôn” làm XM cảm động và 
nhớ tới chị Hoàng Oanh trong buỗi văn 
nghệ thăm thầy ở Toronto quá chừng 
luôn. Chị Hoàng Oanh là một ca sĩ đàn 
chị của ban Việt Nhi rất dễ mến, có 
lòng tốt và luôn lưu tâm tới đàn em. Chị 
thấy XM chẳng có “danh gì với núi 
sông” sợ XM tủi nên kéo XM hát chung 
bài Trường Làng Tôi với bộ tứ: Hoàng 
Oanh, Kim Loan, một đàn em tên Ô 
Mai và XM. Thật ra XM hiểu lòng tốt 
của chị Hoành oanh, chị thương nên kéo 
XM  hát chung để cho có mặt trong 
video chứ XM có phải ca sĩ đâu mà dám 
lên sân khấu. Nghĩ lại XM thấy sao hôm 
đó XM gan cùng mình, khi coi Video 
anh Hai la XM: 

      - Cái con nhỏ này mày hát mà cái 
miệng cũng không dám mở ra nữa! 

Thật ra đâu phải XM không dám mở 
miệng, tới đoạn điệp khúc là để hai chị 
Hoàng Oanh và Kim Loan solo, cho nên 
XM mới hạ micro xuống. Nhưng con 
nhỏ Ô Mai nó cứ khi thì ngừng khi thì 
hát theo làm XM không biết phải làm 
sao nên cứ mở miệng hát cầm chừng mà 
thôi! Xin cám ơn lòng tốt của chị Hoàng 
Oanh đã có lòng “nâng đỡ” một đàn em 
vô danh tiểu tốt để em cũng có góp mặt 
chút xíu trong cuốn video thăm thầy ở 
Canada. Mong có một dịp nào đó sẽ 
được gặp lại chị trong đại gia đình 
Nguyễn Đức để em được sống lại kỷ 
niệm những ngày còn thơ. Cũng xin 
cám ơn chị PHTâm đã ghép hình em 
vào hình bìa của cuốn Video thăm thầy 
khi tặng em, điều đó nói lên lúc nào chị 
cũng coi em là một phần tử trong gia 
đình Việt Nhi. Cũng như anh Hai đã 
nói: “Tuy em chưa thành tài, nhưng lúc 
nào anh Hai cũng coi em là học trò của 
anh Hai hết”.  Xin cám ơn hết tất cả mọi 
người đã rất thân thiện khi họp mặt để 
XM không bị ngỡ ngàng và xa lạ… 

 
 

Tôn Nữ Mặc Giao
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CÂY MUÀ THU VỚI NGƯỜI  
   
Cây đã sống qua mùa đông rét mướt  
Hứng tuyết sương nuôi cành mới đâm chồi  
Trong âm thầm nắn nót nụ hoa tươi  
chờ dâng hiến cho đời bao sắc thắm  
   
Cây đã sống qua muà xuân êm ấm  
Ðón nắng hồng tô màu lá thêm xanh  
Ðón gió đưa nhè nhẹ lá ru cành  
Cành với lá nâng niu chùm hoa nở  
  
Cây đã sống qua muà hè nắng đổ  
Chở hạ vàng trên thân nám da khô  
Vẫn hoài mong cho trái chín ai chờ  
Trái ngọt mát dù thân cây cằn cỗi  
   
Cây đã sống qua mấy muà thay đổi  
Xuân có vui và Ðông có lạnh lùng  
Giữa hạ nồng cây có khát hay không?  
Khi đã vắt cho đời bao giọt nước  
   
Cây có mỏi, nên khi hè vừa bước  
Thu vội về để nhận lá vàng rơi  
Thu ru cây ngủ giấc chết bên đời  
Tìm nhựa sống mong ngày hồi sinh mới  
   
Người nhìn cây có bao giờ tự hỏi  
Cây với người ai gian khổ hơn ai?  
Lá trên cây còn có những lần thay  
Người trọn kiếp được mấy lần ngơi nghỉ  
  
Nếu người được muà thu ru giấc ngủ  
Rũ nhọc nhằn năm tháng bám trên vai  
Người sẽ đi không ngại quãng đường dài  
Ðể làm lại những gì còn đổ vỡ. 
 

HUỲNH MAI HOA 
 

AUTUMN TREES AND HUMANS  
   
Trees have passed through the cold winter,  
To nourish budding branches, receiving mist and snow.  
In silence they create fresh flowers  
To offer life so many beautiful colors to glow.  
   
Trees have experienced the warm spring,  
Welcoming rosy sunlight greener leaves to render,  
Hosting the wind to softly lull the boughs  
As twigs and blades cosset the blooms’ splendor.  
   
Trees have subsisted through the sand season,  
Bearing summer on trunks tanned and barks dry,  
Still waiting for ripe fruits so long longed for,  
The fresh sweet produce, being stunted to defy.  
   
Trees have survived so many changing periods,  
Feeling merry in spring and numbed in cold.  
Do trees suffer thirst in sultry summer  
After dripping for life so many drops of water gold?  
   
Do trees sense fatigue so when summer just left  
Autumn hurries back to accept falling yellow leaves?  
Autumn lulls trees to a deadly sleep on the sidelines,  
Awaited resuscitation, to seek for sap that achieves.  
   
Have humans, looking at trees, ever wondered:  
Trees or humans are to endure more displeasure?  
Leaves on trees can be changed many times;  
How many times may humans all life rest at leisure?  
   
If humans were lulled by autumn to sleep  
To cast off their shoulders what has been downbeat,  
They would advance up in spite of long distances  
To perfect everything that is still incomplete. 
 
  Translation by THANH-THANH
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TTÔÔ  CCHHÁÁOO  RRẮẮNN  
 

(Nguyên bản Anh ngữ “The Bowl of Snake 
Soup” của LS. NGUYỄN HỮU HIỆU)  

 
     Nguyễn Hữu Hiệu làm luật sư tại Saigon 
và dân biểu Quốc Hội. Sau năm 1975 bị bắt 
giam tại các “trại cải tạo” từ 1975 đến 1985. 
     Sau khi ra trại tù, vượt biên. Có ở tại các 
trại tỵ nạn Thái Lan và Phi Luật Tân.  
     Đến Mỹ tháng giêng 1990. Học lại ở Mỹ 
từ đầu. Tốt nghiệp A.A. in Philosophy hạng 
danh dự tại Chaffey College (1993), B.A. in 
English Writing hạng ưu tại University of 
Redlands (1995).  
     Qua đời năm 2008 tại California (USA). 

* 
     Tôi cảm thấy rất chóng mặt và mệt mỏi. 
Cái sân vuông vức của trại “học tập cải tạo” 

hôm nay hình như lại to hơn. Tôi tránh 
không nhìn vào chấn song các cửa sổ ở hai 
dãy nhà tù. “Những cái chấn song chết tiệt” 
tôi rủa thầm, chúng làm tôi quay cuồng như 
một con quay. Dựa trên một cây gậy chống 
để đi tôi cố gắng kéo lê đôi chân nhưng 
chúng chẳng còn đủ sức để lết nổi nữa. 

     “Nguyễn, bạn yếu quá vậy sao? Sao 
bạn không vào nằm trong trạm xá y tế?” 
Trương từ nhà đối diện chạy lại cầm tay tôi 
và hỏi một cách lo ngại. 
     “Đừng lo lắng gì, bạn ơi. Chỉ choáng 
váng thôi”, tôi mỉm cười và tiếp tục lết đi, 
nói chậm rãi: “Ngày hôm nay trạm xá y tế 
làm tổng vệ sinh. Hơn nữa thuốc men 
chẳng còn gì gần năm ngày nay rồi. Bác sỹ 
nói tôi trở lại phòng giam mà nghỉ ngơi.” 
     “Phải, tôi biết. Vào nằm nghỉ ở trong 
phòng bạn thì yên tĩnh hơn. Mọi người đều 
đi ra ngoài lao động suốt ngày. Thôi được, 

hãy bám vào vai tôi, bạn Nguyễn, tôi dìu 
bạn tới đó.” 
     “Cám ơn bạn Trương rất nhiều. Tôi có 
thể tự đi đến đó với cây gậy này mà.” Tôi 
ngừng nói, thở nặng nhọc, rồi nói đùa: “Bạn 
nên trở lại cái bếp của bạn đi nếu bạn không 
muốn nhận giấy để viết tờ kiểm điểm.” 
     Trong các trại học tập cải tạo thường 
thường chúng tôi tìm cách đùa rỡn thật 
nhiều để quên đi thực trạng đời sống. 
Trương trẻ hơn tôi vài tuổi, là bạn đồng 
viện của tôi ở trong Quốc Hội miền Nam 
Việt Nam, và giờ đây anh ấy làm việc trong 
nhóm lao động tại nhà bếp trại. 
     Anh ấy rút tay ra khỏi nách tôi và nói rỡn 
lại: “Bệnh thực sự của bạn chỉ là thiếu dinh 
dưỡng thôi. Tôi chắc rằng bạn chỉ cần có 
một tô cháo rắn, chỉ một tô thôi, là khỏi 
bệnh ngay đấy mà. Ăn xong là bạn có thể 
chạy được ngay đấy thôi. Tháng trước 
nhóm lao động làm việc ở lò gạch có bắt 
được một con rắn, cả ký thịt đấy! Tôi đã 
được dịp thưởng thức vài thìa cháo rắn rồi. 
Thật ngon tuyệt!” Anh ấy ngừng lại, nuốt 
nước miếng, rồi nói nhanh: 
     “Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì để 
kiếm ra rắn đây? Tôi luôn luôn trữ sẵn một ít 
đậu xanh để nấu cháo rắn đấy.” 
     “Ồ! Tối qua tôi trông thấy một con rắn…” 
     “Ở đâu vậy?” Trương ngắt lời tôi và hỏi 
một cách háo hức. 
     “Nằm mơ ấy mà”. Cả hai chúng tôi đều 
cùng phá ra cười.  
     “Cười là một liều thuốc bổ. Nghe bạn 
cười tôi thấy dễ chịu quá. Thôi được rồi, 
nên ngủ một chút đi, bạn Nguyễn ạ. Khi 
nhà bếp có cháo tôi sẽ mang cho bạn. Bây 
giờ cứ việc mà nằm mơ tiếp về chú rắn của 
bạn đi nhé!” anh ấy lại cười nữa. “Cố mà 
bắt cho được chú rắn đó mà đưa tôi để tôi 
nấu cháo ngon lành cho bạn ăn.” 
     Trương nhìn tôi một cách suy tư và 
nồng nhiệt trước khi đi. Với cây gậy chống 



 
SỐ 68                                                                                                                                  113                  
 

tôi tiếp tục lê đôi chân đi chậm chạp. Đầu 
óc tôi mải suy tư về giấc mơ của mình. 
     “Nếu tôi giết được con rắn đó rồi, giả dụ 
như giấc mơ của tôi trở thành hiện thực, đã 
nấu nó, thì tô cháo rắn bây giờ đã xong xuôi 
và sẵn sàng cả rồi. 
     Đói vẫn hoàn đói. Nếu tôi chặt con rắn ra, 
một con rắn trắng, như Lưu Bang, người 
sáng lập ra nhà Hán trong nước Trung Hoa 
cổ xưa, rồi trở thành một ông Vua; vương 
quốc của tôi cũng sẽ tan biến đi khi tôi tỉnh 
giấc.” Tôi giật mình thức giấc. Tôi lập tức 
nhắm mắt lại. Mặt đất quay cuồng và rung 
động dữ dội. Tôi bật nói: “Không! Không! Tôi 
chẳng bao giờ muốn làm Vua cả; Tôi không 
muốn làm Lưu Bang; Tôi chẳng thể giết các 
bạn tôi và gây chiến với các lân bang như vị 
anh hùng này.” 
     Thời gian gần đây tôi cảm thấy cái gọi là 
“nhân quả” đã chi phối một cách chặt chẽ 
mọi hành động và ý chí của tôi. Tôi sẽ chết 
dễ dàng. “Ít nhất tôi đã làm một việc thiện. 
Tôi đã tha không giết con rắn trắng. Nhân 
quả sẽ thay đổi.” Tôi mỉm cười và nhớ lại rõ 
ràng giấc mơ của tôi tối hôm qua. 
     Tôi đang cuốc đất gần hàng rào ở cuối 
trại, một nơi hoang vu và xa xôi. Chỉ có 
mình tôi lao động tại đây. Một cái gì giống 
như một mẩu vải trắng lòng thòng dưới 
hàng rào kẽm gai làm tôi chú ý. Tới gần để 
coi. Đó không phải là một mẩu vải mà là 
một da rắn vừa lột ra, mới tinh. “Chắc chắn 
là con rắn còn đang ẩn núp quanh đâu đây, 
nó vừa mới lột da ra đây thôi!” 
     Tôi tự hỏi và giơ cao cây cuốc trong tư 
thế sẵn sàng đánh rắn, mắt thì liếc quanh 
để tìm con mồi. Tôi thấy ra ngay chú rắn 
trong một bụi cây ở cọc kẽm gai cuối hàng 
rào. Đó là một con rắn trắng, cuộn tròn lại 
như một vòng tròn màu bạc cỡ bằng cái 
nia. Tôi nhắm kỹ ngay đầu rắn để lấy cuốc 
đập nhưng bất chợt tôi nhìn thấy đôi mắt 
rắn. Đôi mắt bất động và u ám. 

     “Tại sao lại ngừng tay lại như thế? Tại 
sao lại không đập nữa?” Tôi như văng vẳng 
nghe thấy những lời này vọng về từ một 
nơi xa thẳm nhưng rất rõ ràng. Tôi bỏ cuốc 
xuống và nhìn lại con rắn. Toàn thân con 
rắn mang một màu trắng bạc, nhưng cặp 
mắt nó lại nâu sậm. Con rắn bất động như 
một xác chết ngoại trừ lưỡi nó thỉnh thoảng 
thè ra ngoài để thở, tuy nhiên không có dấu 
hiệu gì có thể cho là tiếng nói đó từ trong 
miệng đó phát ra. 
     “Bạn nghĩ gì thế? Bạn không thấy đói à? 
Bạn không muốn một tô cháo rắn à?” 
     “Tôi đang đói muốn chết đây. Tôi muốn 
một tô cháo, bất cứ cháo gì cũng được. 
Nhưng tôi không thể giết con rắn này. Nó 
chẳng làm hại ai cả và lại chẳng có thể tự vệ 
được. Cặp mắt nó rất giống cặp mắt của 
những bạn bè tôi đã từng nhìn chúng tôi, 
những tên tù còn sống sót. Nhìn một lần chót 
trước khi chết trong các trại học tập cải tạo.” 
     “Bạn có biết khi chém một con bạch xà là 
điềm tốt báo hiệu có thể xưng Vương như 
trường hợp của Lưu Bang không? Đừng bỏ 
lỡ cái cơ hội quý báu vô giá này chứ.” 
     “Không, không”, tôi cương quyết trả lời 
cái tiếng nói vọng từ nơi xa thẳm đó, “Tôi 
chẳng tin vào cái điềm này. Giết một sinh 
vật vô tội có tri giác để khởi đầu cho một 
giấc mộng lớn, con người ta có thể dễ dàng 
tàn sát nhân dân mình khi nắm quyền!” 
     “Bạn không từng chứng kiến hoặc hay 
biết những trường hợp của những nhân vật 
lịch sử nổi danh trong chế độ Cộng Sản 
mới đây hay sao?” 
     Tôi mỉm cười. Nhờ ở tiếng “tù và” đi săn 
đột nhiên vang lên đã đánh thức tôi dậy kịp 
thời và như thế tránh khỏi phải bàn cãi về 
những bàn tay vấy máu nhân loại này. 
     Với chiếc gậy chống tôi lê đôi chân tê 
bại đi. Cuối cùng tôi cũng trở lại tới nơi của 
tôi. Tôi đứng dựa vào bức vách bằng tre để 
thở trước khi vào trong phòng. Chẳng có 



 
114                                                                                                                         CỎ THƠM 
 

một ai. Chẳng có tiếng động. Tôi đặt chiếc 
gậy xuống sàn tre và nằm xuống chỗ tôi. 
Tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng với sự yên 
tĩnh này. Trong vài năm ở trại học tập cải 
tạo tôi đã luôn luôn ước muốn cái giây phút 
yên lặng này. 
     Tôi mở mắt để tận hưởng cái sự thích 
thú đó, nhưng những chấn song cửa sổ 
song song trước mắt tôi hình như đang 
quay cuồng một điệu luân vũ. 
     “Nếu có ai lấy cái chăn mà che những 
chấn song này đi thì thú vị quá”, tôi nhủ 
thầm, nhưng tôi cũng dư biết rằng vào giờ 
này tất cả các bạn bè của tôi đang làm việc 
cực nhọc ngoài đồng. 
     Tôi thử xoay người. Nằm đè lên phía tay 
phải tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi đếm hơi thở. 
Tôi tập du già (yoga) mỗi ngày. Hơi thở của 
tôi dần dần trở nên dài hơn và nhẹ hơn. 
     Thình lình tôi nghe thấy một tiếng huýt 
gió nhẹ. Tôi lắng nghe, lại thêm tiếng nữa, 
tiếng động rất nhẹ này. Có thể có người 
đang đi vào phòng tôi. Tôi sẽ nhờ và những 
cái chấn song chết tiệt kia sẽ bị che phủ đi. 
Tôi sẽ lại nằm ngửa ra và hưởng cái sự 
yên tĩnh hiếm hoi này. Thật là hy vọng biết 
mấy! Tôi nghĩ thế. 
     Tiếng huýt gió bây giờ có vẻ tới gần 
hơn. Tôi nghe thấy rõ hơn. Thật là lạ. Đó 
không phải là tiếng huýt gió nữa. Đó không 
phải là tiếng người. Đó là tiếng rít. Tôi liếc 
nhìn về phía phát ra tiếng rít đó. Tôi hoảng 
kinh. Cả người tôi bỗng mềm nhũn như 
một bị bông. Mồ hôi đọng lại trên chán tôi. 
Mồ hôi tháo ra ngoài châu thân. Trước mặt 
tôi, cách khoảng hai thước rưỡi tây là một 
con rắn lớn đang nhìn trừng trừng vào tôi. 
     Tôi muốn kêu cứu nhưng tôi chẳng còn 
đủ sức để làm chuyện đó nữa. Tôi nhận 
ngay ra rằng dù có kêu cứu cũng vô ích, 
chẳng có ai nghe được tiếng kêu này. 
     Con rắn vẫn ngừng bò trên đường đi của 
nó và nhìn chăm chú vào tôi. Thỉnh thoảng 

lưỡi nó, một cái lưỡi màu đỏ và đen, thè ra 
thụt vào như đe dọa. Tôi liếc nhìn quanh thử 
tìm một đồ vật chi để tự vệ. Chỉ có cái sàn trơ 
trụi. Chẳng có gì có thể dùng làm vũ khí để 
chống cự được. Tôi hối hận đã không giữ cây 
gậy chống dưới gầm giường. 
     Tôi chợt nhớ đến cái hộp đựng nước 
(cái hộp sữa bột Guigoz quen thuộc trong 
các trại học tập cải tạo) mà tôi để ở đầu 
giường. Tôi thu hết tàn lực để với lấy nó. 
Tay phải tôi đã với tới hộp, sờ được vào 
hộp, nhưng chẳng còn một chút sức lực 
nào nữa. Tôi đã thử nhiều lần để nhấc cái 
hộp đựng nước lên thủ thế nhưng tôi không 
làm nổi. Tôi biết rồi. Tôi lâm vào một tình 
trạng hoàn toàn vô vọng. 
     Tôi nằm bất động quay nghiêng về phía 
bên phải và nhìn vào con rắn. 
     Bây giờ con rắn chỉ còn cách tôi một 
thước. Thân nó rất đen và bóng láng. Nó 
dài cỡ hai thước tây. Đầu nó hình tam giác. 
Rắn loại này rất độc. Cặp mắt nó lạnh như 
thép. Cái lưỡi màu đỏ và đen đầy nọc độc 
thò ra thụt vào. 
     “Hãy giết tao đi! Hãy giết tao đi hắc xà! 
Đã bao năm tù trong những trại học tập cải 
tạo tao chán ngấy cái cảnh nửa sống nửa 
chết này rồi. Tao biết mày thù ghét con 
người. Loài người thì độc ác, xảo quyệt và 
hay ăn sống nuốt tươi. Chỉ có nhân loại 
mới có hiện tượng những kẻ độc ác hành 
hạ người lương thiện…” tôi nói như đang 
trong một giấc mơ. Tôi muốn nói thêm nữa 
nhưng chẳng còn sức mà thốt lời ra được.    
     Con rắn đen hình như điếc. Nó lặng yên 
một cách lãnh đạm. Một sự yên lặng tràn 
ngập căn phòng và trong khắp không gian. 
     Thật quả là một sự lặng gió trước khi bùng 
ra bão tố. Cả người và rắn đều nhìn nhau bất 
động. Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì khác 
ngoài tiếng mạch đập trong thái dương tôi. 
Tôi chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài cái 
ánh sáng lạnh như thép loé ra từ cặp mắt 
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chết chóc của rắn. Thời gian hình như bất 
tận… Nhưng số mệnh là số mệnh. 
     Sau khi ngừng lại và nhìn trừng trừng vào 
con mồi bất động của nó, con rắn đen huýt 
gió, rít lên một âm thanh tang tóc kéo dài rồi 
tiếp tục bò tới. 
     Một lần nữa tôi lại hoảng kinh lên. Tôi 
vội nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy toàn thân 
như hụt hẫng, như bị rơi vào một nơi trống 
rỗng. Tất cả đều trống rỗng và tối đen, rồi 
tôi quên tất cả. 
     Tôi không biết tôi đã ngất đi bao lâu nữa. 
Khi tôi mở mắt ra tôi đã thấy anh ấy ngồi 
ngay cạnh tay tôi, và tôi nghe thấy tiếng anh 
ấy kêu tôi một cách lo lắng: 
     “Nguyễn! Nguyễn! Tỉnh lại đi Nguyễn! 
Tỉnh lại đi!” 
     Tôi mở to mắt, liếc nhìn xung quanh, 
nhưng không nhận ra được gì cả. 
     “Đây là nơi nào thế? Anh là ai? Anh nói 
gì vậy? Tôi còn sống không?” tôi hỏi anh ta 
liên tiếp như thế. 
     “Đừng nói rỡn chứ ông bạn”, anh ấy 
cười, nhấn mạnh: “Đây là trại học tập cải tạo 
Thanh Phong. Tôi là Trương, bạn anh đây. 
Bạn và tôi cùng đang sống trong trại này 
nhận ra tôi chưa? Bạn ra mồ hôi nhiều quá.”  
     “Anh thật tử tế với tôi quá anh Trương ạ”, 
tôi cười. Tôi đã nhận ra anh ấy. Rồi tôi thở 
một hơi thật dài và ngồi dậy. 
     Trương đưa một tô cháo lớn cho tôi thân 
mật nói: “Đây là tô cháo mà chúng ta mong 
ước. Sau khi ăn xong bạn có thể chạy được 
ngay. Tôi bảo đảm vậy đó.” 
     Tôi cảm thấy vui vẻ với lời của bạn tôi. 
Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Sức khoẻ tôi hình 
như bình phục lại nhiều. Bây giờ tôi hoàn 
toàn tỉnh trí lại. Tôi nhìn bạn tôi với vẻ cám 
ơn và hai tay bưng lấy tô cháo lớn. 
     “Ồ! Cháo ngon quá!” Tôi cười hỏi một 
cách sung sướng: “Làm sao anh có được 
tô cháo này vậy?” 

     Trương, hình như chỉ chờ hỏi có thế, trả 
lời một cách hăng hái và kiêu hãnh: “Khi tôi 
lấy đòn gánh để gánh đôi thùng nước tôi 
trông thấy một con rắn đen lớn, dài đến hai 
thước, bò ngang qua sân bếp.” Anh ta phá 
ra cười, nói: “Con rắn hình như muốn dâng 
hiến cuộc đời cho chúng ta vậy. Nó bò rất 
chậm. Chỉ cần đập một cú là tôi đã giã 
ngay đầu nó. Nghĩ đến bạn tôi vội nấu tô 
cháo này. Đậu xanh và thịt rắn thật là hợp 
với nhau nhất là về phương diện dinh 
dưỡng. Anh nên ăn ngay bây giờ đi. Cháo 
hãy còn nóng đó.” 
     Tôi tự nhiên cúi đầu và nhắm nghiền 
mắt lại. Tôi tránh né chẳng muốn nhìn gì. 
Tôi phải thú nhận, tôi muốn ăn cháo để cho 
bạn tôi vui lòng, nhưng tôi quên thế nào 
được con rắn đen. Con rắn đen đã tha 
mạng cho tôi rồi nó còn bò rất chậm chạp 
như muốn hy sinh thân nó trong bàn tay 
của Trương để cung cấp cho tôi một tô 
cháo đầy dinh dưỡng hầu cứu mạng tôi. 
     Tôi mở mắt ra và không cầm được tiếng 
thở dài. Tôi nhìn Trương và đưa lại cho anh 
ta tô cháo. 
     “Đây chẳng phải là một điều bí mật gì, anh 
Trương ạ. Đây quả thật là một sự thực diệu 
kỳ. Cuộc đời này không vô nghĩa lý đâu.” 
     Trong tận cùng tâm khảm tôi cảm thấy dễ 
chịu.Thật sự thoải mái. Tôi nhìn vào cặp mắt 
mở lớn của bạn tôi, mỉm cười rồi tiếp tục nói: 
“Để tôi thay quần áo, bộ đồ này ướt đẫm mồ 
hôi rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe về chuyện con 
rắn đen.” 
     Tôi đứng dậy và chẳng cần nhờ đến cây 
gậy để đi nữa, tôi bước vững vàng về phía 
mấy cái kệ để quần áo ở cuối căn phòng 
rộng trước cặp mắt ngạc nhiên của bạn tôi, 
anh thích thú bưng tô cháo rắn còn đang 
bốc khói. 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(chuyển ngữ) 
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THU THÁNG CHÍN 
 
 

Em chờ đợi trong đêm mưa tầm tã 
Anh ở đâu rồi…!  Nắng trở về Tây! 

Tiếng chim hót, nhạc cung nghe mới lạ 
Rót vào lòng nhịp điệu gió lùa mây. 

 
Trong ngày tháng, sống cô đơn em đợi 

Một chút gì qua sưởi ấm làn môi! 
Trời se lạnh khiến tâm tư mòn mỏi 

Dòng thời gian sao chưa nối tính đời? 
 

Thu tháng chín trời mưa đen buồn khóc 
Lá vàng rụng bay theo từng cơn lốc 

Mưa, mưa hoài dâng nước mắt mùa Thu 
Gió thở dài đưa tiễn bước phiêu du. 

 
 

Thấp thoáng Thu qua tràn đầy lối nhỏ 
Ướt đầy cây rừng lá chết ngủ mơ 
Ôm nỗi khổ đắn đo cùng nỗi nhớ 
Anh còn xa… Còn ai để đợi chờ? 

 
Hoàng Bạch Mai 

 

 

__________________________________________________________________ 
 

«CHIẾC CẶP DA» 
Của PIERRE GAMARRA 

 
Pierre Gamarra, sinh tại Toulouse ngày 10-07-1919, mất tại Argenteuil ngày 

20-05-2009. Ông là một nhà văn, phê bình gia, tiểu thuyết gia, thi sĩ, ký giả và 
trước tiên là một nhà giáo. Ông nhận được nhiều giải thưởng văn học và cũng được 
biết đến nhiều qua những tác phẩm dành riêng cho thanh thiếu niên. Các bài tiểu 
luận, kịch, truyện kể, thơ… thường được giảng dạy cho học sinh ở các trường học.  

Mon Cartable (Chiếc Cặp Da) là bài thơ nổi tiếng của ông. Đa số học sinh tuổi nhỏ, 
bắt đầu cắp sách đến trường, biết đọc, biết viết, đều được biết đến và yêu thích. 

Mùa thu cũng là mùa tựu trường, hiển nhiên không thể quên, trong chiếc cặp da 
ấy dành riêng cho tuổi thơ, chất chứa rất nhiều thứ, có lẽ cũng một phần nào còn là 
kỷ niệm của người lớn. Nhưng tại sao ở câu cuối bài thơ lại lửng lơ làm như không 
có đoạn kết ? Phải chăng theo ý ông, trong muôn vàn kỷ niệm chồng chất của một 
đời người, chỉ có một thứ đáng yêu quý nhất không bao giờ có thể mờ phai. Đó là 
hoa hồng dành cho mẹ và kẹo sô-cô-la dành cho bố.  
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MON CARTABLE 
 
 
Mon cartable a mille odeurs, 
Mon cartable sent la pomme 
Le livre, l'encre et la gomme 
Et les crayons de couleurs. 
 
Mon cartable sent l'orange, 
Le bison et le nougat, 
Il sent tout ce que l'on mange 
Et ce qu'on ne mange pas. 
 
La figue, la mandarine 
Le papier d'argent ou d'or 
Et la coquille marine 
Les bateaux sortant du port 
 
Les cow-boys et les noisettes, 
La craie et le caramel 
Les confettis de la fête 
Les billes remplis de ciel 
 
Les longs cheveux de ma mère 
Et les joues de mon papa 
Les matins dans la lumière 
La rose et le chocolat. 
 
 
Pierre Gamarra  
(1919-2009) 
 
 
 

CHIẾC CẶP DA 
 
 

Cặp tôi có cả nghìn mùi 

Mùi táo, mùi vở, mực, rồi cục gôm. 

Những cây viết chì màu thơm. 

Cặp tôi cũng ngửi ngọt lườm mùi cam. 

Bò rừng, kẹo sữa, thấy ham 

Thứ ăn được, thứ không làm gì ăn. 

Trái vả, trái quít, giấy vàng, 

Giấy bạc, vỏ ốc lại càng mê ly 

Tàu rời khỏi bến chớ gì 

Cao bồi, hạt dẻ, phấn ghi, kẹo màu. 

Nụ hoa giấy của hôm nào 

Những hòn bi nhuộm thắm màu trời xanh 

Tóc dài của mẹ rành rành 

Và gò má bố sáng in ánh đèn 

Hoa hồng, sô-cô-la đen. 
 
 
Nguyễn Mây Thu 
(Bài dịch - Paris, 01-08-2014) 
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VÌ SAO? 
 
(Thanh Quang chọn lọc và lược dịch từ 
cuốn “Why” của Joel Levy, nhà xuất 
bản  Zest Books, ấn hành năm  2012) 
 
(I)  Thiên Nhiên 
 
Vì sao mặt trời chiếu sáng? 
Mặt trời là một quả cầu khí hơi khổng 
lồ cân nặng 2,200 tỷ tỷ tấn (333,000 lần 
trọng lượng trái đất), chứa chất hydrô là 
phần chính, quả cầu này tạo ra sức hút 
mạnh đến nỗi nhân của bốn hạt nguyên 
tử hydrô bị nghiền nát, ép chặt vào nhau 
và kết dính, tạo ra những nhân helium. 
Trong quá trình này, một phần rất nhỏ 
khối của mỗi nhân biến thành năng 
lượng, và mặt trời nổ khủng khiếp, 
mạnh hơn bốn triệu quả bom nguyên tử 
nổ ra trong mỗi một giây đồng hồ, làm 
ra hơi nóng, phần kia biến thành ánh 
sáng, chiếu tới và làm nóng trái đất cách 
xa nó 92 triệu dặm. 
 
Vì sao nước đông thành đá? 
Một phân tử nước chứa một nguyên tử 
ôxy và hai nguyên tử hydrô. Trong dạng 
lỏng, những phân tử này rất năng động, 
tương tác với nhau và rất mau lẹ tạo ra 
rồi lại phá đi những kết nối hydrô, làm 
cho chúng kết dính với nhau thành chất 
lỏng, thay vì bay xa nhau như những 
phân tử của một chất hơi. Khi nhiệt độ 
xuống thấp, những phân tử này bớt 

năng động và chạy chậm lại rồi dính với 
nhau làm thành nước đá. 
 
Vì sao trời mưa? 
Trong một vũng nước, một số phân tử 
nước di chuyển nhanh như khi nước sôi, 
do đó biến dạng thành thể hơi. Hơi nóng 
giữ nước nhiều hơn không khí lạnh mà 
lại loãng hơn, nên có khuynh hướng bay 
lên cao. Nhiệt độ giảm dần với chiều 
cao, nên hơi nước đó đóng thành hạt nhỏ 
li ti dưới dạng mây hay sương mù. Một 
lúc nào đó thì một số sẽ kết dính vào 
nhau thành hạt mưa và rơi xuống đất. 
 
Vì sao nước biển mặn? 
Nước mưa từ trên trời rơi xuống ngấm 
qua đất đá, kết hợp với nhau tạo thành 
suối rồi chảy ra đến sông. Trong quá 
trình đó, nước hòa tan những khoáng 
chất, trở nên mặn hơn, rồi khi tất cả 
những dòng sông trôi về biển cả, thì 
trong một quá trình dài đến hàng trăm 
triệu năm, số lượng khoáng chất hòa tan 
làm nước biển trở nên mặn như ngày 
nay vậy. 
 
Vì sao có động đất? 
Vỏ trái đất được tạo thành bởi nhiều lớp 
đất đá trượt lên nhau và cọ xát vào nhau. 
Đôi khi sự trượt lên nhau đó không nhẹ 
nhàng, chúng vướng vào nhau và gây ra 
nhiều sức ép đến nỗi rách tung và tạo ra 
nhiều năng lượng cũng như những gợn 
sóng tạo nên núi lửa.  
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CÓ TA... 

 

Có ta, mà chẳng có ta. 

Hiểu ra như vậy, Ta Bà nhẹ không. 

Ta bà chẳng khác ta ông. 

Hiểu ra như vậy, nhẹ không Ta bà. 

Làm sao phá được cái ta? 

Nói thì dễ ợt. Làm à? Khó thay! 

Ai mà thấu được lẽ này, 

Thực hành cho tới, chứng ngay Niết Bàn. 

 

Kim-Vũ 
 
 
Vì sao nước biển xanh? 
Một ly nước lã trông như không có 
màu, nhưng thực ra nó có màu xanh rất 
lợt. Nếu nước thật nhiều như nơi biển 
cả, nước trở thành có màu xanh đậm 
hơn. Ánh sáng mặt trời rọi lên mặt biển  
màu trắng, nghĩa là gồm đủ các màu 
trong quang phổ. Một số tia nắng phản 
chiếu ngược lại, còn đa số thì đi sâu vào 
trong nước. Những phân tử nước hấp 
thụ một số màu hay tần số ánh sáng 
nhiều hơn những màu hay tần số khác. 
Những màu được hấp thụ nhiều nhất là 
đỏ, vàng và lá cây. Còn lại là màu xanh 
lơ. Một phần ánh sáng tiếp tục đi sâu 
hơn nữa vào lòng biển, còn một số lẫn 
trong các phân tử nước và đi ngược trở 
lại để đến mắt chúng ta. 
 

Vì sao gió thổi? 
Khi một nơi nào trên mặt đất nóng hơn 
nơi khác, không khí ngay nơi đó trở nên 
nóng hơn và bay lên cao. Áp suất sẽ 
xuống thấp, và không khí từ những nơi áp 
suất cao hơn chuyển đến, tạo nên gió. 
 
Vì sao gỗ cháy? 
Cháy là một phản ứng hóa học trong đó 
một vật chất kết hợp với khí ốc xy và tỏa 
ra năng lượng dưới dạng ánh sáng và 
nhiệt lượng thấy được nơi một tia lửa. 
Vật chất đó bắt đầu ở một tình trạng năng 
lượng cao, và khi hợp với khí ốc xy thì đi 
xuống dạng năng lượng thấp hơn và do 
đó cũng bền vững hơn. Gỗ tự nó thì 
không cháy, mà khi nó nóng tới khoảng 
năm trăm độ F thì bị bể ra, và một phần 
biến thành khí hơi. Chính khí này cháy 
chứ không phải tự gỗ cháy. 
 
Vì sao vũ trụ dãn nở? 
Theo lý thuyết Vụ Nổ Lớn Big Bang, 
vũ trụ bắt đầu bằng một điểm nhỏ li ti 
rồi dãn nở với một vận tốc ba tỷ tỷ tỷ 
lần nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Vài sát 
na sau đó, xuất hiện các hạt dưới 
nguyên tử di chuyển tứ tung với tốc độ 
ánh sáng. Sau đó, vì tương tác với 
không trường Higgs mà một số hạt này 
từ vô hình tướng trở nên có hình tướng, 
hút vào nhau mà tạo nên trọng lực. Tuy 
nhiên chúng không dính lại với nhau 
thành một cục vì sự hiện diện của một 
loại năng lực mà ta không nhìn thấy và 
tạm gọi là lực đen, đi ngược lại với 
trọng lực, chiếm khoảng 70% dung tích 
vũ trụ, và làm cho vũ trụ ngày càng dãn 
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nở nhiều hơn. Ngoài ra, còn khoảng 
20% dung tích là vật chất đen.Toàn bộ 
vật chất mà ta nhìn thấy được, gồm các 
thiên hà, định tinh, hành tinh, lỗ đen, và 
tinh vân, chỉ chiếm có 5% toàn bộ dung 
tích vũ trụ mà thôi.  
 
(II) Con Người 
 
Vì sao đàn ông to lớn hơn đàn bà? 
Đàn ông cao hơn đàn bà 8% và to lớn 
hơn đàn bà từ 15-20%. Một lý thuyết 
cho rằng ở giai đoạn tiền sử người vượn, 
đàn ông có nhiều vợ. Trong thế giới loài 
khỉ vượn gần giống con người nhất, loài 
tinh tinh có khuynh hướng sống lộn xộn 
giữa đực và cái và giao hợp qua lại đồng 
đều.  Nhưng trong loài khỉ đột, thì con 
có lưng bạc có nguyên một loạt con cái 
phục vụ và rất hay ghen. Nếu có con 
khác đến lứng xứng là anh chàng quật 
ngã ngay. Đem so kích thước thì tinh 
tinh đực và cái có kích cỡ gần nhau, 
trong khi khỉ đột đực lớn hơn con cái 
nhiều. Những hóa thạch cho thấy sự thay 
đổi kích cỡ này bắt đầu muộn nhất cũng 
khoảng 150,000 năm trước. 
 
Vì sao máu con người màu đỏ? 
Máu người chứa nhiều chất sắt, chất này 
có thể thấy trong một chất đạm gọi là 
huyết cầu tố.  Những tế bào gọi là hồng 
huyết cầu có hình dạng giống như chiếc 
bánh doughnut bơi trong một chất lỏng 
gọi là huyết tương chảy liên tục trong 
mạch máu con người. Có hàng tỷ hồng 
huyết cầu trong mỗi con người, mỗi một 
mili lít máu chứa khoảng năm triệu tế 

bào này. Tổng số lượng máu chỉ chiếm 
có bảy phần trăm trọng lượng cơ thể mà 
thôi. Tim bóp và chuyền máu đi khắp cơ 
thể với một tốc độ cực nhanh. Một hồng 
huyết cầu đi ba vòng quanh cơ thể trong 
một phút, và trong một ngày đi được tới 
mười hai nghìn dặm đường. 
 
Vì sao chúng ta quên? 
Mô hình giải thích trí nhớ của con 
người chia làm ba giai đoạn. Đầu tiên, 
thông tin tràn ngập óc con người qua 
những ghi nhận từ ngũ quan chuyền tới. 
Nếu không chủ ý ghi nhớ thì thông tin 
này hoại diệt rất nhanh. Giai đoạn thứ 
hai gọi là trí nhớ ngắn hạn, nếu không 
chủ tâm ghi nhớ thì cũng lại bị hoại 
diệt, và được thay thế bởi những thông 
tin khác tiếp theo. Giai đoạn thứ ba là 
trí nhớ dài hạn, những thứ còn in dấu 
mãi trong não bộ con người. Khả năng 
dung chứa thông tin trong con người 
được phỏng định là tương đương với 
dung lượng phát ra từ một máy truyền 
hình chạy liên tục ngày đêm trong ba 
trăm năm liền. 
 
Vì sao chúng ta không nghe được 
tiếng còi gọi chó? 
Con người chỉ có khả năng nghe được 
âm thanh ở trong khoảng những tần số 
giới hạn. Âm thanh có tần số quá cao 
được gọi là siêu âm. Người ta dùng 
Hertz là đơn vị để đo tần số. Một Hz là 
một lần rung trong một giây đồng hồ. 
Đa số trong loài người chỉ có thể nghe 
âm thanh nằm giữa 20 Hz và 20 kHz. 
Loài chó thì lại có thể nghe được âm 
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thanh ở những tần số cao hơn, khoảng 
20Hz đến 22kHz. Những chiếc còi gọi 
chó gây ra tiếng động rất lớn mà chó 
nghe được nhưng con người thì lại 
không. Những âm thanh với tần số thật 
thấp thì được gọi là hồng ngoại âm 
(infrasound). Hươu cao cổ nói chuyện 
với nhau dùng hồng ngoại âm mà ta lại 
tưởng là chúng câm. Cọp dùng hồng 
ngoại âm để làm con mồi choáng váng. 
Cá voi xanh gây ra âm thanh hồng 
ngoại lớn đến nỗi một người bơi cạnh 
cổ cá voi này thì óc sẽ biến thành thạch 
giêlatin. Núi lửa và sóng thần gây nên 
hồng ngoại âm, và người ta tin rằng 
nhiều loài động vật tránh được những 
thiên tai này do bắt được những âm 
thanh báo động ấy và kịp tẩu tán trước 
khi thiên tai ập đến. 
 
Vì sao đàn ông có núm vú? 
Ai cũng biết đàn bà cho con bú qua núm 
vú. Còn đàn ông sao không sản xuất sữa 
mà lại có núm vú làm chi vậy? Núm vú 
được dùng như là tiêu chuẩn để đặt tên 
cho những loài động vật có vú. Tuy 
nhiên ngựa đực không có núm vú, và 
chuột cũng vậy.  Đàn ông có núm vú là 
bởi vì không có lý do gì mà đàn ông lại 
không có núm vú. Khi bào thai ở trong 
giai đoạn đầu thì không phân biệt giới 
tính, và khoảng tuần lễ thứ tư thì núm 
vú bắt đầu mọc lên. Chỉ đến tuần lễ thứ 
bảy thì mới bắt đầu có sự phân giống và 
hoóc môn về giới tính mới bắt đầu sản 
sinh gây tác dụng. Tuy nhiên, cũng có 
những trường hợp hoóc môn của mẹ có 
thể tác động tới bào thai và đứa nhỏ con 

trai khi sinh ra có thể chảy sữa như đàn 
bà. Vú cũng có thể mọc to lên và chảy 
sữa. Và đàn ông cũng có thể mắc chứng 
ung thư vú như đàn bà vậy. 
 
Vì sao con người không thể ăn cỏ 
Con người không thể ăn cỏ như trâu bò 
vì ruột người không mang vi khuẩn có 
thể phá vỡ chất cellulose, một chất hữu 
cơ tạo nên phần chính của cây cỏ. 
Trong bài thơ “Con Trâu” nhà thơ 
Nguyễn chí Thiện nói: 
Con trâu khỏe như hổ, 
Nó chủ yếu ăn cỏ, 
Vậy trong cỏ phải có 
Chất bổ, đúng không anh?... 
Và nhà thơ kết luận:  
”Tiếc thay, người khác trâu!” 
 
Thông Tin thêm 
Năm 1911, nhà vật lý học Ernest 
Rutherford thử bắn những hạt dưới 
nguyên tử (sub atomic particle) vào một 
lớp phim mỏng bằng vàng. Một số 
những hạt đó lọt qua, nhưng một số 
khác thì bị bật trở lại. Rutherford khám 
phá ra là nguyên tử không phải là một 
khối đặc như vẫn thường được quan 
niệm. Sau đó thì người ta tìm thêm ra 
được rằng nguyên tử giống như một thái 
dương hệ tí hon, với phần lớn khối 
lượng nằm trong một nhân ở giữa, và 
nhiều điện tử còn nhỏ hơn nữa xoay 
quanh nó. Giữa những vật thể này là 
khoảng trống không, chiếm tới 99 phần 
trăm dung tích nguyên tử! 
 

PHÁT VŨ (San Jose)  


