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LỜI CHÚC MÙA ÐÔNG 
 

ây cối trong vườn Tòa Soạn Cỏ Thơm đã rụng gần hết lá, chỉ còn những bụi cây 
heavenly bamboos vẫn còn xanh tươi với chùm hạt màu san hô đỏ chói.   Tuyết nhẹ 

như sợi bông rơi phủ mỏng manh như sương trên thảm cỏ còn xanh khi chúng tôi viết 
những dòng này.  Tiết trời đã lạnh thêm.  Ra ngoài người ta đã phải mặc áo ấm.  Các tiệm 
hoa, thực phẩm bày la liệt các chậu hoa poinsettia đỏ thắm.  Các tiệm bách hóa rực rỡ đồ 
trang hoàng và quần áo màu đỏ, màu vàng.  Mùa đông được tưng bừng chào đón.  Vào gần 
Lễ Giáng Sinh nhà nào nhà nấy có vòng hoa treo trên cửa, và giăng đèn khắp bụi cây, mái 
nhà, cửa sổ.    
 Bởi vì mùa đông có nhiều lễ mừng trọng đại như  Lễ Giáng Sinh,  Tết Dương Lịch, Tết 
Âm Lịch.  Mùa đông Âu Mỹ kéo dài từ tuần lễ thứ ba của tháng 12 đến tuần lễ thứ ba của 
tháng ba nên chúng ta có cả Lễ Valentine thường vào giữa tháng hai.  Những hình trái tim 
đỏ, những bông hoa đỏ xuất hiện trên khắp mọi nơi và trên internet trong mùa tình yêu.  
 Mời quý vị vào xem Website Cỏ Thơm, http://cothommagazine.com, do Phó Chủ 
Nhiệm Phan Anh Dũng trình bày đủ màu sắc anh đèn, tranh hình lộng lẫy, ca nhạc mùa 
đông thánh thót, mùa Lễ Tết tưng bừng hạnh phúc, không kém không khí của Time Square 
New York.   
 Quý vị cũng không ngạc nhiên xem thấy những bài biên khảo, những bài văn thơ, tranh 
hình có những đề tài nói trên trong số báo này.   
 Ðể sưởi ấm mùa đông, Báo Cỏ Thơm mời quý độc giả thưởng thức những bài thơ:  
"Vào Ðông" của Xuân Bích, "Cỏ Xanh Tuyết trắng" của cố Nhạc Sĩ Thẩm Oánh, "Mon 
Hiver Si Doux" của Diễm Hoa… 
 Cỏ Thơm cũng mừng Lễ Giáng Sinh với bản nhạc "Sao Ðêm Lung Linh" của Nhạc Sĩ 
Vũ Ðức Nghiêm, bài thơ "Ðêm Giáng Sinh" của Một Thời, "Tiếng Chuông Ðêm Noel " 
của Nguyễn Mây Thu, "Trầm Khúc Tháng 12" của Ðỗ Thi Minh Giang, "Chiều Ðông Nhớ 
Mong" của Uyên Phương Minh Nguyệt. 
 Ðể đón mừng Tết, bìa trước của báo Cỏ Thơm có tranh lịch sử của cố Họa Sĩ Hiếu Ðệ:  
"Vua Quang Trung Bắc Tiến", đại phá quân Thanh tại Thăng Long ngày 5 năm Tết Mậu 
Thân 1789.  Bài viết về đề tài, giai thoại và tiểu sử tác giả bức tranh được Nguyễn Thị 
Ngọc Dung biên soạn sơ lược trang 20. 
  Bìa sau là tranh sơn dầu khổ lớn "Trảy Hội Chùa Hương" của Họa sĩ Lê Văn Lai.  
Nhìn bức tranh này, chúng ta liên tưởng tới bài thơ "Ði Chùa Hương" của Thi Sĩ Nguyễn 
Nhược Pháp thuở nào.   Xin quý vị xem tiểu sử Hoạ Sĩ Lê Văn Lai trang 22.     
 Tranh "Chợ Tết Ðầu Làng" của Họa sĩ Thanh Trí đã được làm bìa báo Cỏ Thơm mùa 
đông số 63, nhưng ngày Tư ngày Tết, Cỏ Thơm lại đem tranh ra bày biện trang hoàng cho 
trang báo cho thêm màu sắc Tết.  

C 
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 Biên Khảo gia Nguyễn Quý Ðại "Nói Chuyện Dê" rất lý thú, trang 54, vì năm 2015 là 
năm Ất Mùi.  Thi Sĩ Ðông Thanh ôn lại những dòng thơ  kỷ  niệm "Về Quê Lễ Tết" xa  xưa.   
 Suốt chiều dài của tập báo, quý độc giả sẽ được ngắm cảnh mùa đông tuyết trắng của 
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn, Phan Anh Dũng, Thủy Senser.  
 Báo Cỏ Thơm mùa đông cũng không quên bài thơ song ngữ rất tình tứ của nhà thơ 
Kim Vũ:  "Cho Valentine Của Anh – For My Valentine". 
 Nội dung phong phú của Cỏ Thơm còn có những bài biên khảo rất công phu của Chủ 
Bút Trần Bích San viết về "Quan Niệm Kẻ Sĩ Việt Nam", trang 10.   
 Họa Sĩ Ðinh Cường viết rất cảm động về cuộc đời của họa sĩ bậc thầy Tôn Thất Ðào 
với những tranh phụ bản thật hiếm quý, trang 33.   
 Nhà báo Phạm Trần kể chuyện về giai thoại "Hoa Trắng Thôi Cài Trên Aó Tím" và 
cuộc đời Nhà Thơ, Soạn Giả Cải Lương Kiên Giang Hà Huy Hà.  
 Biên Khảo Gia Phạm Văn Tuấn viết về nữ Văn Hào Herta Müller, người đoạt giải Văn 
Chương Nobel năm 2009.   
 Ngoài ra, không thiếu những truyện ngắn đa dạng của các nhà văn cột trụ của Cỏ 
Thơm để quý vị thưởng thức trong suốt mùa đông.  Ðặc biệt trong số này, có  bông hoa 
"Nhật Quỳnh" của nhà văn nữ Trần Thị Hương Cau sau một thời gian vắng mặt trong vườn 
hoa Cỏ Thơm. 
 Thưa quý vị độc giả bốn phương, mặc dầu có những ý kiến bi quan rằng độc giả đọc 
sách Việt kém đi, các tác giả cũng sáng tác ít đi.  Nhưng trong 6 tháng vừa qua vườn hoa 
văn học tại Virginia rộ nở tưng bừng.   Biên Khảo Gia Phạm Văn Tuấn trình làng hai bộ 
sách biên khảo đồ sộ và giá trị:  "Văn Nhân và Tác Phẩm" và "Danh Nhân Trong Lịch Sử".   
Hai bộ sách tổng cộng hơn 2000 trang, đã lôi cuốn những độc giả thích tìm hiểu về văn 
nhân và danh nhân thế giới.   Mời quý vị xem chi tiết trang 51 và bài giới thiệu bộ sách 
"Danh Nhân Trong Lịch Sử" của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trang 197. 
 Dịch Giả Diệm Trân Kratzke cho ra mắt quyển "Two Sister" dịch từ truyện "Hai Chị 
Em" của Nhà Văn Cung Thị Lan.  Mong rằng Diệm Trân sẽ tiếp tục con đường này để giới 
thiệu các tác phẩm của người Mỹ gốc Việt trên văn đàn quốc tế. 
 Nhà Thơ Lãm Thuý cho ra chào đời hai tập thơ: "Thâm Tình" gần 300 trang, "Từ 
Mẫu" hơn 400 trang.  Nhà văn đối kháng Cộng Sản, thoát khỏi nhà tù Việt Nam vài năm 
nay, Trần Khải Thanh Thủy đã cho ra mắt bà con Virginia với tập truyện ngắn "Chết Ngoài 
Kế Hoạch" Tập II và được đón nhận thân tình.  Nhà Thơ Lưu Nguyễn Ðạt trình làng với 
tập thơ song ngữ  Việt-Pháp "Lời Của Cát – Paroles de Sable" mà Giáo Sư Nguyễn Ngọc 
Bích nói rằng xứng đáng được đem đi giới thiệu với Văn bút Quốc Tế.      
 Ngoài ra, Book Club và Tủ Sách Tiếng Quê Hương tại Virginia tháng nào cũng có một 
buổi ra mắt tập Tin Sách giới thiệu sách mới và được giới văn học vùng Hoa Thịnh Ðốn 
hưởng ứng đông đảo.   
 Về văn nghệ, chúng tôi được thưởng thức buổi ca nhạc ngoài trời "Nói Với Mùa Thu"  
do Nhạc Sĩ Hoàng Cung Fa và Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Tự Tín tổ chức. Chương trình nhạc 
thính phòng "Những Tháng Ngày Không Quên" do Nghệ Sĩ Ðèo Văn Sách và Kim Phụng 
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thực hiện.  Ưu điểm của hai chương trình ca nhạc này là giới thiệu một số sáng tác của 
nhạc sĩ và thi sĩ trong vùng.  Chương trình nhạc thính phòng "Singing Songs from Around 
The World" của nhóm Prelude Chamber Ensemble do Nhạc Sĩ Phạm Dương Hiển điều 
khiển vào dịp Lễ Tạ Ơn cũng như những buổi khác đều được thính giả trang trọng thưởng 
thức. Tựu trung, những buổi ca nhạc thính phòng bất vụ lợi đều được giới yêu chuộng văn 
nghệ ủng hộ nhiệt thành tại thủ đô văn hóa.    
 Trong số báo 69 này chúng tôi hân hạnh giới thiệủ tiểu sử tác giả Cỏ Thơm Thanh 
Thanh Nguyễn Xuân Nhuận, Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Họa sĩ Lê Văn Lai.  Báo 
Cỏ Thơm có mục đích lưu trữ tiểu sử của các tác giả hội viên để độc giả tìm hiểu và các 
biên khảo gia văn học mai này có thể tra cứu. 
 Ðọc sách báo là một cách tự học hỏi, một giải trí lành mạnh, một cách nuôi dưỡng trí 
óc làm việc, để quên đi như những rắc rối cuộc đời.   Nhưng nào chúng ta không khỏi nghĩ 
đến sự hoành hành khủng bố của bọn ISIS ở Trung Ðông,  cái bệnh đáng sợ Ebola, cái loạn 
vì cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu ở Ferguson, Missouri, cái họa cộng sản Việt, 
cộng sản Tàu.   Cái bệnh Ebola còn chữa được, những thứ kia thì còn dai dẳng lắm.   
 Chúng tôi xin báo tin mừng, năm 2015 là năm Cỏ Thơm rời bỏ tuổi cập kê và bước vào 
tuổi trưởng thành 20.  Cỏ Thơm đã trường tồn vượt qua tuổi các tờ báo văn học vô vị lợi từ 
trước đến nay.   Chúng tôi nói vô vị lợi vì tất cả các nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhiếp 
ảnh gia đều tặng sáng tác cho Cỏ Thơm, đồng thời hy sinh thời giờ sinh hoạt và gánh vác 
Cơ Sở Cỏ Thơm.  Chủ Nhiệm Cỏ Thơm nhìn ảnh mình 20 năm trước và soi gương nhìn 
mình 20 năm sau thấy một trời đi xuống.  Nhưng với Cỏ Thơm là một thời đi lên.  
 Thưa quý vị, thường thường mỗi năm chúng tôi kỷ niệm sinh nhật Cỏ Thơm vào mùa 
xuân có hoa anh đào nở ở vùng thủ Ðô Hoa Kỳ.    Nhưng ngày kỷ niệm năm ngoái đã gặp 
một trận mưa tuyết muộn bất ngờ, nên chúng tôi dự trù kỷ niệm sinh nhật thứ 20 của Cỏ 
Thơm sẽ được tổ chức vào mùa hè, Chủ nhật  21 tháng 6, 2015. Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 
là hội sách.  Từ 12 giờ đến 4 giờ chiều là ăn trưa, vinh danh ban trị sự, giới thiệu văn, thi 
nghệ sĩ từ phương xa tới và văn nghệ.  Cỏ Thơm sẽ có thư mời gửi đến quý tác giả và độc 
giả với đầy đủ chi tiết sau.  Xin quý văn thi hữu dành ngày giờ đó cho Tam Cá Nguyệt San 
Cỏ Thơm.  
 Nhân dịp Năm Mới 2015, mong rằng thế giới bớt chiến tranh, bớt nghèo đói, bệnh tật, 
hết nạn cộng sản, hết nạn khủng bố.  Và, Cơ Sở Cỏ Thơm xin trân trọng kính chúc quý ân 
nhân, quý tác giả và độc giả nhiều sức khỏe, mừng Tết vui vẻ, sum họp gia đình mùa đông 
hạnh phúc, khang an.   
 Thay mặt Ban Trị Sự 
 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
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QUAN NIỆM KẺ SĨ VIỆT NAM 
 

 
TRẦN BÍCH SAN,  
KẺ SĨ VIỆT THẾ KỶ THỨ 19 
 

rần Bích San [1], danh sĩ triều Tự Đức, 
can đảm chọn cái chết để thực hiện ý chí 

của mình và tránh làm nhục quốc thể. Giống 
như các sĩ phu yêu nước khác, ông chống 
việc triều đình nhà Nguyễn chủ hòa để đất 
nước rơi vào tay người Pháp. Tháng 6 năm 
Đinh Mão (1867), Pháp chiếm 3 tỉnh miền 
Tây Nam Kỳ, Trần Bích San làm bài Văn 
Dương nhân bức thủ Vĩnh, An Hà tam tỉnh: 
Nam trung bất khả đạo 
Di lỗ tối tung hoành 
Trực quát tam châu địa 
Hà lao nhất thốn binh 
Linh Châu thành dĩ một 
Tống cảnh hộ thùy quynh 
Lư kỹ do năng sính 
Sài tâm thả nhật sinh 
Chí nhân hoài đế đức 
Thần vũ vọng thiên thanh 
Thử địa đa hào kiệt 
Du du cố quốc tình 
 
Bản dịch của Chu Thiên: 
Nam trung thôi hết nói 
Giặc dữ rất tung hoành 
Thẳng chiếm đất ba tỉnh 
Không nhọc sức một binh 
Thành Linh Châu đã mất 
Cửa nước Tống ai canh? 

 
Khôn lừa càng đua mạnh 
Lòng sói lại nảy sinh 
Nhớ ơn vua nhân hậu 
Mong tiếng trời uy linh 
Đất ấy lắm hào kiệt 
Tình cố quốc mông mênh.  
 
Bài Hải Đào nói lên nỗi đau sâu sắc của 
Trần Bích San trước cảnh Pháp xâm chiếm 
nước ta: 
Hoàng đường Thu dạ tịch 
Ngọa thính hải đào minh 
Quỷ quốc do vi ngạnh 
Ba tâm tự bất bình 
 
Bản dịch của Phùng Uông: 
Phủ đường đêm Thu lặng 
Nằm nghe sóng bể gầm 
Bọn quỷ còn ngang ngạnh 
Lòng sóng cũng hờn căm  
 
Năm 1877, vua Tự Đức cử Trần Bích San 
làm Chánh Sứ sang Pháp để tạo sự giao hảo 
giữa hai nước. Lúc này Pháp đã chiếm xong 
6 tỉnh Nam Kỳ (1867) và hòa ước Patenôtre 
năm Giáp Tuất (1874) chính thức công 
nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp. Trước 
sự nhu nhược của triều đình, Trần Bích San 
quan niệm phải chống Pháp để thoát khỏi 
ách đô hộ giành lại nền độc lập, nghị hòa là 
hình thức đầu hàng [2]. Thêm nữa, phái 
đoàn sang Pháp phải nhờ phương tiện hàng 
hải của Dupré trong Nam nên sẽ bị viên 

T
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khâm sứ này làm nhục quốc thể [3]. Mệnh 
Vua không thể trái, sau khi vào triều lĩnh 
mệnh trở về được một ngày, ông nuốt giấy 
bản [4] tự vận để không trở thành tội nhân 
của dân tộc và lịch sử [5]. Trước khi tự tử, 
Trần Bích San để lại bài thơ tuyệt mệnh nói 
lên chí hướng và nỗi lòng đối với tình cảnh 
đất nước: 
Tự quý tài sơ chí vị cường 
Tây tra kim hựu phiếm trùng dương 
Cực tri sơn hải ân tình trọng 
Na quản đông tây đạo lộ trường 
Vạn lý thiết thành thông dị vực 
Thập niên ngưu chử ức luân cương 
Hoàng hoa tương mệnh tri hà bổ 
Lại hữu gia du xuất miếu đường 
 
Bản dịch của Lãng Nhân: 
Luống thẹn tài hèn, chí dở dang 
Sứ Tây nay lại vượt trùng dương 
Khôn quên non biển đường ân nghĩa 
Bao quản đông tây lối dọc ngang  
Muôn dặm tàu đồng qua nước lạ 
Mười năm Bến Nghé nhớ âu vàng 
Hoàng hoa vâng mệnh e không tựu 
Nhờ có mưu sâu gửi miếu đường 
 
Trần Bích San đem cái chết để nói lên ý chí 
của mình, phản đối chủ trương nghị hòa của 
triều đình Huế. Ông đã thực hiện đầy đủ và 
trọn vẹn đức tính căn bản của Kẻ Sĩ chân 
chính không sợ, không tham, không hèn.  
 
QUAN NIỆM KẺ SĨ 
 
Trung Hoa có quan niệm Quân Tử, Đại 
Trượng Phu, Việt Nam có quan niệm Kẻ Sĩ 
là mẫu mực lý tưởng để giới trí thức noi 
theo. Kẻ Sĩ đã hiện diện từ lâu trong đẳng 
cấp sĩ phu Việt Nam. Lý Thường Kiệt, Trần 

Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, 
Chu Văn An, Tô Hiến Thành, Nguyễn 
Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Hồ Tôn 
Thốc, v.v. là những Kẻ Sĩ có nhân cách 
chói lọi, sự nghiệp hiển hách với quốc gia.  
 
Tư tưởng về chí nam nhi, công danh sự 
nghiệp, triết lý sống, quan niệm hưởng 
nhàn tham bán với các học thuyết Nho, 
Lão, Trang đã được kết hợp pha trộn trong 
tâm hồn nhân hậu, lãng mạn Việt để trở 
thành quan niệm Kẻ Sĩ qua bài ca trù vĩ đại 
mà tác giả là Nguyễn Công Trứ [6] gồm 31 
câu hát nói, 241 chữ [7]. 
 
Đây là một bản tuyên ngôn long trọng của 
Kẻ Sĩ. Nguyễn Công Trứ nhân danh đẳng 
cấp nhà Nho của ông để đưa ra quan niệm 
mẫu mực về Kẻ Sĩ. Ông đã có công khêu 
lớn ngọn đèn Nho Giáo đã mờ lụn từ thời 
Lê mạt tới thời Nguyễn sơ được bùng cháy 
mạnh mẽ trở lại. Ông là đại diện xứng đáng 
cho Nho gia Việt Nam.  

 
NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐẾN SỰ HÌNH 
THÀNH QUAN NIỆM KẺ SĨ  
 
Nhìn lại lịch sử cuối đời Hậu Lê, làng Nho 
đã bày ra nhiều điều sa đọa, mua danh bán 
tước, luồn lọt công môn, thi cử gian lận. 
Nho gia bị cái bả lợi danh mê hoặc, bị đám 
võ biền chèn ép khinh thường, lại thêm 
được đào luyện bởi cái học từ chương phù 
phiếm nên trở thành xu phụ khiếp nhược, 
mất hết tư cách, không còn tinh thần phấn 
đấu. Khi gặp cơn quốc biến thì trốn tránh 
nhiệm vụ của Kẻ Sĩ thời loạn, chỉ rụt rè 
miệng lưỡi hoặc lặn sâu trốn kỹ tìm chỗ an 
thân như Phạm Nguyên Du đào ẩn ở Thanh 
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Nguyễn Công Trứ 阮公著 

 

Chương, Hải Thượng Lãn Ông lui về khảo 
cứu đông y, Nguyễn Du vào dãy núi Hồng 
Lĩnh ngao du săn bắn, Phạm Thái sống lang 
bạt trong các quán rượu bên đường, đến 
như La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có tài, 
có đức cũng tiêu cực đi ở ẩn trên núi ngay  

từ thời Trịnh Sâm. Đạo Nho vốn chủ trương 
nhập thế để giúp đời, nhưng Nho gia thời 
đó không làm được phận sự trị bình của 
mình vì thiếu đạo đức, yếu khí lực, chỉ biết 
múa bút văn chương để mặc cho đám quân 
phiệt thao túng triều chính khiến cho lý 
tưởng Khổng Mạnh không còn giá trị, 
cương thường rối loạn, kỷ cương đổ vỡ, đất 
nước bị xâu xé chia rẽ, xã hội loạn lạc triền 
miên, nhân dân đồ thán.  
 
Chính những nhược điểm của giai cấp Nho 
sĩ trong thời Lê mạt đã vang dội mãnh liệt 
vào tâm tư và là nguyên nhân sâu xa giúp 
Nguyễn Công Trứ xây dựng nên mẫu người 
Kẻ Sĩ văn võ song toàn, kinh luân thao lược 
thay thế cho hình ảnh nho sĩ yếu đuối trói 
gà không chặt, chỉ có tài làm thơ văn thi 
phú. Lúc “xử” [8] kẻ sĩ giữ hạnh rất cao, 
lúc “xuất” [9] thì hào hùng, đến lúc công 
thành danh toại lại coi giàu sang phú quí 
như phù vân, quẳng đi và lui về cuộc sống 
lâm tuyền.  
 
CÁC GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI KẺ SĨ 
 
Cuộc đời Kẻ Sĩ có ba giai đoạn: 
 
Thời hối tàng (ẩn náu): sống nơi thôn dã, khi 
vị ngộ thì giữ cương thường, nuôi chính khí, 
vui cảnh ngộ, phù thế giáo, cầm chính đạo: 
Miền hương đảng đã khen rằng hiếu đễ 
Đạo lập thân giữ lấy cương thường 
Khí hạo nhiên chí đại chí cương 
So chính khí đã đầy trong trời đất 
Lúc vị ngộ hối tàng trong bồng tất 
 
Thời hiển đạt (sau khi rồng mây gặp hội): 
đem tài lương đống, mũi Can Tương lập 



 

 

SỐ 69                                                                                                                                 13 

 

công nghiệp để lưu phương bách thế, trả nợ 
non sông đất nước: 
Rồng mây khi gặp hội ưa duyên 
Đem quách cả sở tồn làm sở dụng 
Trong lang miếu ra tài lương đống 
Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương  
Làm sao cho bách thế lưu phương 
Trước là sĩ, sau là khanh tướng 
 
Kẻ Sĩ phải văn võ song toàn nhưng không 
nhất thiết phải xuất thân từ cử nghiệp. Rồng 
mây gặp hội không hẳn là thi đỗ. Văn 
Vương đi câu gặp Lã Vọng, Thành Thang 
nghe tiếng tìm đến Y Doãn. Rồng mây có 
thể là mối duyên hội ngộ minh quân lương 
tể. Kẻ Sĩ thi thố tài năng làm nên khanh 
tướng, tiếng thơm để lại đời sau chỉ là phận 
sự của nam nhi đối với non sông, trời đất.     

Tượng Nguyễn Công Trứ bằng đồng, đặt tại 
sân trường Nguyễn Công Trứ, quận Ba 
Đình, Hà Nội            
 
Thời nhàn dật (sau khi công thành danh 
toại):  lui về nơi tuyền thạch, tiêu dao sơn 
thủy, hưởng thú cầm kỳ thi tửu: 
Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch 
Tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn 

Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn 
Đồ thích chí chất đầy trong một túi 
Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới 
Gẫm việc đời mà ngắm trọc thanh 
 
Khi đã trả xong nợ núi sông thì rút lui, công 
danh dù bao gian nan khó khăn mới xây 
dựng được cũng không bận tâm, tham luyến. 
Kẻ Sĩ để ngoài tai sự đời, có chăng chỉ là 
quan sát mà gẫm về cuộc đời. Giai đoạn này 
danh hiệu Kẻ Sĩ mới thực sự hoàn tất. 
 

Đền thờ Nguyễn Công Trứ ở Kim Sơn 
 
CÁC ĐẶC TÍNH CỦA MẪU NGƯỜI KẺ 
SĨ LÝ TƯỞNG 
 
Kẻ Sĩ luôn luôn lạc quan, không chấp nhận 
cuộc sống tiêu cực. Ý thức sự nghiệp vươn 
lên, ưa hoạt động hơn trầm tư, hành động 
đối với Kẻ Sĩ là một cái thú. Dù trong cảnh 
nghèo khổ tối tăm Kẻ Sĩ chịu đựng một 
cách can đảm, giữ tư cách trong sạch, lương 
thiện, không vì tiền bạc làm điều thất đức, 
trái với lương tâm: 
Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh 
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ 
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Kẻ Sĩ tin tưởng vào tài năng mình. Trong 
vận cùng đặt trọng tâm vào việc trau dồi tài 
năng, tu thân đợi thời, tự tin, tỏ thái độ ung 
dung thảng thích. Biết đủ là đủ (tri túc, tiện  
túc, đãi túc, hà thời túc). Cố cùng là để đợi 
thời xuất chính:  
Trong cuộc trần ai ai dễ biết 
Rồi ra mới tỏ mặt anh hùng 
 
Đời trai phải vẫy vùng ngang dọc, tích cực 
tranh đấu nơi đầu sóng ngọn gió, đảm 
đương những nhiệm vụ khó khăn, làm các 
việc phi thường, tạo dựng nên sự nghiệp 
anh hùng là tột đỉnh của công danh, cái đích 
đẹp nhất của chí nam nhi: 
Chí làm trai nam bắc đông tây 
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể 
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ 
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong 
Chí những toan xẻ núi lấp sông 
Làm nên tiếng phi thường đâu đấy tỏ 
 
Khi nhập thế cục Kẻ Sĩ thẳng thắn, mạnh 
dạn, hăng hái, sống khắc kỷ thanh cần 
hướng vào phụng sự tha nhân. Đã nhận 
nhiệm vụ thì hăng say, hào hùng, nghị lực 
cứng cỏi, lướt thắng cảnh ngộ. Theo đuổi ý 
chí phi thường, vẫy vùng cho thỏa chí nam 
nhi tang bồng hồ thỉ. Kẻ Sĩ phải tài kiêm 
văn võ, việc tiến thân bằng khoa cử chỉ là 
phương tiện để có dịp thi thố sở trường 
kinh luân, an bang tế thế: 
Nợ tang bồng quyết trả cho xong 
Đã xông pha bút trận thì gắng gỏi kiếm cung 
Làm cho rõ tu mi nam tử 
Trong vũ trụ đã đành phận sự 
Phải có danh mà đối với núi sông 
 
Kẻ Sĩ giữ tinh thần khắc kỷ cao thượng. 
Giữ cái danh trong sạch cả trong khi đắc 

thời. Giúp đời không cầu lợi nhuận, coi tiền 
bạc như phù vân, không quan tâm đến chức 
tước, thưởng phạt. Người dân cùng khổ cần 
được cưu mang, dân khổ vì giặc giã thì phải 
dẹp giặc, dân đói khát thì đem lại cơm no 
áo ấm cho dân:  
Vũ trụ chi gian giai phận sự 
Nam nhi đáo thử thị hào hùng 
 
Công hầu khanh tướng, miếng đỉnh chung 
cũng có ý vị với Kẻ Sĩ, nhưng sự nghiệp 
công danh còn có ý nghĩa cao xa hơn vì anh 
hùng hào kiệt sinh ra là do tú khí non sông 
chung đúc. Ra đời được thông minh tài giỏi 
là nhận được ưu đãi của trời đất nên làm 
trai phải thi thố tài ba lập công danh trả nợ 
núi sông:  
Có sự nghiệp nên đứng trong trời đất 
Không công danh thà nát với cỏ cây 
Chí tang bồng hồ thỉ dạ nào khuây 
Phải hăm hở ra tài kinh tế  
Người thế trả nợ đời là thế 
Của đồng lần thiên hạ tiêu chung 
Hơn nhau hai chữ anh hùng 
 
Kẻ Sĩ có dịp là hưởng nhàn và hưởng lạc, 
không chờ đến cuối đời. Thời trẻ để thăng 
bằng tâm trí, quên thế sự. Thời xuất chính để 
bù đắp gian nan trải qua, giữ cho mình được 
trong sạch, để tỏ chí thanh cao. Sau khi công 
thành danh toại là phần thưởng xứng đáng 
cho cả đời phục vụ tha nhân, đất nước. Kẻ Sĩ 
tận hưởng đủ mùi lạc thú cuộc đời trần tục, 
nhưng trong bất kỳ cuộc vui nào Kẻ Sĩ luôn 
giữ phong thái lịch lãm, hào sảng “vào trong 
phong nhã, ra ngoài hào hoa”: 
Sách có chữ “nhân sinh thích chí” 
Đem ngàn vàng chuốc lấy chuyện cười 
Chơi cho lịch mới là chơi 
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Chơi cho đài các cho người biết tay 
Tài tình dễ mấy xưa nay 
   
KẾT LUẬN 
 
Kẻ Sĩ, mẫu người lý tưởng trí thức Việt, là 
tổng hợp quan niệm Quân Tử, Đại Trượng 
Phu của Khổng Mạnh và được hun đúc 
bằng tâm tư Việt Nam. Đó là quan niệm kết 
hợp giữa đạo đức, hào hùng, thoát tục và 
lãng mạn. Đạo đức với đời và với bản thân, 
hào hùng khi nhập thế, thoát tục khi rút 
khỏi chính trường, lãng mạn trong tư tưởng, 
lúc hưởng nhàn hay hành lạc. Kẻ Sĩ không 
siêu phàm như trong lý tưởng của Platon 
hay Nietzche trở thành siêu nhân xa vời 
thực tế. Kẻ Sĩ Việt rất thực, rất người, rất 
cận nhân tình gần gũi với nhân quần xã hội.    
 
Trần Bích San 
 
CHÚ THÍCH 
 
[1] Trần Bích San (1840 - 1877), tự Vọng 
Nghi,  hiệu Mai Nham, người làng Vị 
Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay 
là phường Vị Hoàng, thành phố Nam 
Định), cha là Phó Bảng Trần Đình Khanh 
tức Trần Doãn Đạt. Thuở nhỏ, Trần Bích 
San theo học Hoàng Giáp Tam Đăng Phạm 
Văn Nghị cùng với Nguyễn Khuyến. Năm 
Giáp Tý (1864) đỗ giải nguyên kỳ thi 
Hương Nam Định, năm sau đỗ đầu thi Hội 
và thi Đình nên được gọi là Tam Nguyên Vị 
Xuyên. Vua Tự Đức thương mến đổi tên 
cho là Trần Hy Tăng sánh với Vương Tăng 
một danh sĩ đời Tống cũng liên trúng Tam 
Nguyên. Hơn 10 năm làm quan dưới triều 
Tự Đức, ông lần lượt giữ các chức vụ Tu 
Soạn Viện Hàn Lâm, Án Sát Bình Định, 

Biện Lý Bộ Hộ, Tuần Phủ Hà Nội... Có lần 
làm Phó Chủ Khảo trường thi Hương Thừa 
Thiên (1868) khi ra đề thi gợi ý sĩ tử ông 
nói trái luận điểm của vua Tự Đức (lúc này 
nhà vua đã nhượng bộ, thỏa hiệp với thực 
dân Pháp), do đó ông bị giáng chức. Năm 
1870 giữ chức Lễ Bộ Sự Vụ, được cử đi sứ 
Trung Hoa lo việc mở thương cục. Năm 
Đinh Sửu (1877) thăng Lễ Bộ Tham Tri rồi 
được cử làm Chánh Sứ sang Pháp nghị hòa, 
ông phản đối bằng cách nuốt giấy bản tự 
vận. Tác phẩm chính của Trần Bích San: 
Thanh Tâm Tài Nhân Quốc Âm Thi, Nhân 
Sự Kim Giám, Mai Nham Thi Thảo, Gia 
Huấn Ca. 
 
Trần Bích San là người có tư tưởng tiến bộ, 
muốn tiến hành cải cách nước ta về mọi 
mặt. Ông đã đề nghị triều đình sửa đổi việc 
đào tạo, tuyển chọn, sử dụng nhân tài, tăng 
cường củng cố xây dựng quân sự, mở mang 
công nghiệp, mở các cửa biển để thông 
thương mua bán với ngoại quốc, đưa học 
sinh xuất ngoại du học. Trong bài Thiên 
thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân 
hòa luận Trần Bích San đã nhấn mạnh đến 
vai trò của con người trong việc xây dựng 
và bảo vệ đất nước. Ông còn tha thiết đề 
nghị sửa đổi việc triều chính. Tiếc rằng vua 
Tự Đức và một số quan lại bảo thủ đã bỏ 
ngoài tai những ý kiến quý báu, cực kỳ 
quan trọng của ông cũng như của những sĩ 
phu tiến bộ thời bấy giờ. 
 
[2] Vào thời điểm này Nam Kỳ đã bị Pháp 
đặt ách đô hộ được 10 năm, quân Pháp tiếp 
tục gây hấn chiếm đóng một số tỉnh ở miền 
Trung và miền Bắc. Tình hình bi đát như 
thế mà triều đình Huế vẫn u mê nói chuyện 
nghị hòa, lại chọn Trần Bích San có tư 
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tưởng chống Pháp đi đàm phán. Năm 1862 
rồi 1867, Phan Thanh Giản đã dẫn đầu phái 
đoàn thương thuyết xin chuộc những tỉnh 
đã mất, nhưng kết quả Nam Kỳ vẫn không 
lấy lại được, Phan Thanh Giản phải uống 
thuốc độc tự vẫn mà còn bị triều đình cách 
hết chức tước, ngay cả tên trên bia Tiến Sĩ 
ở Văn Miếu cũng bị đục bỏ, bị xem như 
một tội nhân phản quốc. 
 
[3] Năm 1875 Trần Bích San được bổ làm 
Tuần Phủ Hà Nội. Trong chức vụ này ông 
thường xuyên có dịp giao thiệp với người 
Pháp. Có lần Phó Thủy Sư Đô Đốc Dupré ở 
Sài Gòn ra ghé thăm có dắt theo một con 
chó. Ông đón Dupré vào công đường, phân 
ngôi chủ khách. Vừa an tọa thì Dupré cho 
con chó nhảy lên nằm trên ghế đối diện. 
Ông cho rằng, trên phương diện quốc gia 
Dupré đã không tôn trọng một vị mệnh 
quan đại diện cho triều đình (ở đây không 
còn là cá nhân Trần Bích San mà là Tuần 
Phủ Hà Nội) nên phủi áo đứng dậy không 
tiếp nữa. Năm 1877 khi vua Tự Đức ngỏ ý 
muốn cử một phái đoàn ngoại giao sang 
Pháp để nghị hòa, Dupré ưng thuận nhưng 
yêu cầu Nam Triều cử Tuần Phủ Hà Nội 
Trần Bích San làm Chánh Sứ.  Hành trình 
sang Pháp phải ghé Sài Gòn nhờ phương 
tiện đường thủy của Dupré, do đó quyết 
định tự vẫn của Trần Bích San có lẽ một 
phần để tránh việc Dupré có cơ hội trả thù 
làm nhục lây đến quốc thể. 
 
[4] Giấy bản: là loại giấy dùng để in sách 
ngày xưa. Giấy này được biến chế từ vỏ cây 
dó rất thấm nước, khi bị ẩm thấp dễ rách 
nát, thành thử việc lưu giữ sách vở thời xưa 
đòi hỏi nhiều công phu và khó khăn. 
 

[5] Phạm Văn Nghị, một danh sĩ triều 
Nguyễn khóc Trần Bích San:  
Tài ngộ như kim hữu kỉ nhân 
Điều canh trực nghĩ Tống danh thành 
Nhất tâm đoạn thiết duy ưu quốc 
Vạn lý phù sà cảm ái thân 
Sinh dã hữu nhai tùy tạo hóa 
Tử nan minh mục trọng quần thần 
Hoàn danh hoàn cuộc ninh tu thuyết 
Tráng ngã sơn hà khí vị nhân 
 
Bản dịch của Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn 
Bá Thế: 
Tài ngộ xưa nay được mấy ai?  
So cùng tướng Tống kém chi người  
Một lòng son sắt luôn lo nuớc  
Muôn dặm bè khơi dám tiếc đời  
Sống chỉ có chừng, quyền tạo hóa  
Chết khôn nhắm mắt, nghĩa vua tôi  
Vẹn danh, tròn cuộc không cần nói  
Khí mạnh non sông chửa chút vơi  
 
Các triều thần có thơ phúng điếu: 
Liên trúng tam nguyên cổ vị tằng 
Tống nghi quốc hậu ngã Hi Tăng 
Lâm hiên đế ý ân trù sách 
Sự chủ thần tâm bội chiến căng 
 
Bản dịch của Phùng Tất Đắc: 
Liên trúng tam nguyên mấy kẻ từng  
Hi Tăng sánh được Tống Vương Tăng 
Ân cần ý chúa đi còn dặn 
Nơm nớp lòng tôi luống ngập ngừng 
 
Trong một dịp đi qua Vị Xuyên, Tôn Thất 
Thuyết, người cầm đầu phong trào Cần 
Vương, đã làm câu đối viếng Trần Bích 
San, ca ngợi và thương tiếc con người tài 
hoa, trung hiếu của đất nước: 
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Lân quân độc thủ cô thành, quốc trung 
thần, gia hiếu tử  
Sử ngã kinh qua thử địa, giang bán dạ, 
nguyệt trung Thu  
 
Thương ông riêng tấm lòng thành, con hiếu 
của nhà, tôi trung của nước  
Khiến tôi qua nơi đất cũ, dòng sông đêm 
vắng, vầng nguyệt giữa Thu.  
 
[6] Nguyễn Công Trứ 阮公著 (1778 – 
1858): tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt 
hiệu Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà 
kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc, con quan 
Đức Ngạn Hầu Nguyễn Công Tấn, quê làng 
Uy Viễn, nay là xã Xuân Giang huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ thuở còn hàn 
vi ông đã nuôi lý tưởng giúp đời, lập công 
danh sự nghiệp: 
Làm trai đứng ở trong trời đất 
Phải có danh gì với núi sông 
 
Năm 1819 khi đã 41 tuổi Nguyễn Công Trứ 
mới đỗ Giải Nguyên kỳ thi Hương ở Nghệ 
An. Từ đây bắt đầu thời kỳ làm quan đầy 
sóng gió của ông. Ông hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực từ quân sự, kinh tế tới thi ca. 
Ông từng tham dự tiễu trừ đảng Lê Duy 
Lương nổi lên ở Nông Cống (1826), dẹp 
giặc Phan Bá Vành ở Trà Lũ, bắt được đầu 
đảng và 765 đồ đảng (1827), hiệp lực cùng 
Tổng Đốc Lê Văn Đức đánh tan giặc Nùng 
Văn Vân ở Tuyên Quang (1833), cùng 
tướng Trương Minh Giảng dẹp giặc Lâm 
Sâm trong Nam, chém được tướng giặc là 
Phiên Tăng (1844). Ông có công dinh điền 
hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình (lập huyện 
Kim Sơn, ruộng khẩn được 14,600 mẫu), 

khai khẩn đất hoang miền duyên hải (khai 
khẩn được 18,970 mẫu).  
 
Cuộc đời ông nhiều thăng trầm trong sự 
nghiệp. Ông được thăng thưởng chức tước 
nhiều lần nhờ những chiến công quân sự và 
thành tích kinh tế, làm tới chức Thượng 
Thư, Tổng Đốc, nhưng cũng nhiều lần bị 
giáng phạt, có lần xuống 7 cấp (1831), 
xuống bốn cấp (1836), có lần  bị cách tuột 
xuống làm lính thú (1843). Năm Tự Đức 
thứ nhất (1847) ông về hưu với chức vụ 
Phủ Doãn tỉnh Thừa Thiên. Nguyễn Công 
Trứ là một vị quan văn võ song toàn đã 
đóng góp nhiều công lao cho đất nước. 
 
[7] Nguyên văn bài Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ: 
KẺ SĨ 
(01). Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt,  
(02). Dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên. 
(03). Có giang sơn thì sĩ đã có tên, 
(04). Từ Chu, Hán vốn sĩ này là quí. 
(05). Miền hương đảng đã khen rằng hiếu đễ. 
(06). Đạo lập thân giữ lấy cương thường, 
(07). Khí hạo nhiên chí đại chí cương, 
(08). So chính khí đã đầy trong trời đất, 
(09). Lúc vị ngộ, hối tàng nơi bồng tất, 
(10). Hiêu hiêu nhiên điếu Vị, canh Sằn. 
(11). Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang, Văn, 
(12). Phù thế giáo một vài câu thanh nghị. 
(13). Cầm chính đạo để tịch tà cự bí, 
(14). Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên. 
(15). Rồng mây khi gặp hội ưa duyên, 
(16). Đem quách cả sở tồn làm sở dụng. 
(17). Trong lang miếu ra tài lương đống, 
(18). Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương. 
(19). Làm sao cho bách thế lưu phương, 
(20). Trước là sĩ, sau là khanh tướng. 
(21). Kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp 
tàng hung trung; 
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(22). Vũ trụ chi gian giai phận sự, nam nhi 
đáo thử thị hào hùng. 
(23). Nhà nước yên mà sĩ được thung dung. 
(24). Bấy giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch, 
(25). Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch, 
(26). Tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn. 
(27). Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đàn. 
(28). Đồ thích chí chất đầy trong một túi. 
(29). Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới, 
(30). Gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh. 
(31). Này này sĩ mới hoàn danh. 
 
Giải nghĩa: 
 1&2. Tước có 5 bậc (Thượng Đại Phu, 
Hạ Đại Phu, Thượng Sĩ, Trung Sĩ, Hạ Sĩ), 
Sĩ được dự  vào; Dân có 4 hạng (Sĩ, Nông, 
Công, Thương), Sĩ đứng đẩu. 
 5. Hiếu đễ: thờ cha cha mẹ, kính 
yêu anh em. 
 6. Lập thân: lập=làm nên, thân=mình, 
nên người. Cương thường: cương=dây lớn 
trong lưới, thường=mắt lưới, do tam cương 
gồm quân thần, phụ tử, phu thê (vua tôi, 
cha con, chồng vợ), và ngũ thường gồm 
nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.  
 7. Khí hạo nhiên chí đại chí cương: khí 
hạo nhiên: dịch ở chữ của Mạnh Tử “hạo 
nhiên chí khí” (cái chí sáng láng to lớn), 
đây nói về cái chính khí là cái khí tiết của 
người anh hùng. Chí đại chí cương: rất lớn, 
rất cứng. 
 8. Chính khí: cái khí tiết ngay thẳng 
mạnh mẽ lớn lao mà trời phú cho con người. 
 9. Lúc vị ngộ hối tàng trong bồng tất: vị 
ngộ=chưa gặp, hối= tối tăm, tàng= ẩn náu, 
bồng=cỏ bồng, tất= tên một loại tre có gai, 
bồng tất chỉ nơi thôn quê.  Lúc chưa gặp 
thời thì Kẻ Sĩ ẩn thân nơi thảo dã. 
 10. Hiêu hiêu nhiên: tự đắc không cần ai.  
Điếu vị: câu cá ở sông Vị, do tích Khương Tử 

Nha cuối đời Thương đầu đời Chu, già 70 
tuổi ngồi câu ở sông Vị chờ thời, gặp Chu 
Văn Vương đón về triều, ông giúp vua phá 
được nhà Thương lập nên nhà Chu; Canh 
Sằn: cày cấy ở đất Sằn: do tích ông Y Doãn 
đời nhà Hạ cày ruộng ở đất Sằn chờ thời, 
được vua Thương Thang nghe tiếng là người 
hiền mời ra làm tướng. Mời 3 lần ông mới 
chịu nhận. Sau giúp vua Thang đánh vua Trụ 
lập nên cơ nghiệp nhà Thương. 
 11. Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang, 
Văn: Bồ luân (bồ= tên một thứ cỏ, luân= 
bánh xe): bánh xe có quấn cỏ bồ cho êm, 
vua dùng để đón người hiền về giúp nước; 
Thang, Văn: vua Thương Thang và vua 
Chu Văn Vương.  
 12. Phù thế giáo: phù= giúp, thế= đời, 
giáo= dạy, giúp đời dạy đạo; Thanh nghị: 
thanh= trong sạch, nghị= bàn bạc, lời bàn 
phải trái của người hiền. 
 13. Tịch tà: trừ những điều gian tà; Cự 
bí: ngăn những điều bất chính. 
 14. Hồi cuồng lan nhi chướng bách 
xuyên: ngăn sóng dữ để giữ trăm dòng 
sông. Do câu trong bài “Tiến Học Giải” của 
Hàn Dũ: Chướng bách xuyên nhi đông chi, 
hồi cuồng lan ư ký đáo 
Nghĩa là: ngăn trăm con sông mà cho đi về 
biển Đông, làm quay làn sóng dữ trở lại. 
 16. Sở tồn: điều có sẵn, sở dụng: điều 
đem dùng  
 17. Lang miếu: đền đài nhà vua, đây chỉ 
việc làm quan ở kinh đô; Lương đống: 
rường và cột, nghĩa bóng chỉ người tài giỏi 
làm cột trụ cho triều đình, cáng đáng công 
việc trọng đại trong nước. 
 18. Can tương: tên thanh gươm của vua 
Hạp Lư nước Ngô, dùng chỉ chung các đồ 
binh khí. 
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 19. Bách thế lưu phương: tiếng thơm để 
lại 100 đời sau. 
 20. Khanh tướng: chức quan lớn 
ngày xưa. 
 21&22. Hào= người có tài sức hơn người. 
Hùng=con chim đực, có sức mạnh, gan dạ. 
Nghĩa 2 câu: Tài trị nước ở trong lòng mà ra, 
đồ binh dùng đánh giặc chứa sẵn trong bụng; 
Trong khoảng trời đất đều là phận sự của 
mình, làm trai như thế mới hào hùng.  
Hai câu này ý nói làm trai vừa có tài văn trị 
nước, vừa có tài võ dẹp giặc, việc gì cũng cáng 
đáng được, như thế mới đáng mặt làm trai. 
 24. Hoàng Thạch: tức Hoàng Thạch 
Công, một bậc ẩn dật. Cuối đời nhà Tần, 
Trương Lương đi chơi ở đất Hạ Bì, đến Dĩ 
Kiều gặp một cụ già trao cho quyển Binh 
Thư Tam Lược mà dặn rằng: "Đọc kỹ sách 
này có thể bình thiên hạ. Sau 13 năm nhà 
ngươi đến núi Cốc Thành, nếu thấy hòn đá 
vàng thì biết là ta đấy!" (vì thế sau này 
người đời gọi là Hoàng Thạch Công). Về 
sau Trương Lương có công lớn trong việc 
giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán.     
 26. Hàn cốc: hang lạnh; Thanh sơn: núi 
xanh, ý chỉ nơi yên tĩnh, mát mẻ, thoát tục. 
 30. Trọc thanh: đục và trong. 
 31. Hoàn danh: trọn vẹn tiếng. 
 
[8] Xử: chọn nơi ở (trong vị thế thoái), ý 
nói lúc chưa xuất chính phục vụ nhân quần 
xã hội, thời còn hàn vi nương mình nơi 
thôn dã. 
   
[9] Xuất: ra ngoài (trong vị thế tiến), ý nói 
khi gặp thời bung ra thi thố tài năng giúp 
đời. Người xưa quan niệm khi tiến thì ra 
làm quan phục vụ dân nước, khi thoái thì 
lui về dạy học đào tạo thế hệ tương lai: Xưa 

nay xuất xử thường hai lối: Tiến vi quan, 
thoái vi sư. 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
- Dương Quảng Hàm, Việt Nam Thi Văn 

Hợp Tuyển, Bộ Giáo Dục, Trung Tâm 
Học Liệu xb, in lần thứ 9, Sài Gòn, 1968. 

- Lãng Nhân, Giai Thoại Làng Nho Toàn 
Tập, Nam Chi Tùng Thư, Sài Gòn, 1966. 

- Lê Kim Ngân, Văn Học Việt Nam Thế Kỷ 
XIX, Văn Hiệp xb, Sài Gòn, 1960. 

- Lê Thước, Sự Nghiệp và Thi Văn Uy Viễn 
Tướng Công Nguyễn Công Trứ, Lê Văn 
Tân xb, Hà Nội, 1928. 

- Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn Học Sử 
Giản Ước Tân Biên, quyển 2, Quốc Học 
Tùng Thư, Sài Gòn 1962. 

- Thạch Trung Giả, Văn Học Phân Tích 
Toàn Thư, Lá Bối xb, Sài Gòn, 1973. 

-  Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, 
quyển 2, Bộ Giáo Dục, Trung Tâm Học 
Liệu xb, Sài Gòn, 1971. 

- Trần Văn Kiệm, Từ Điển Văn Học Việt 
Nam, quyển 2, Tác Giả xb, Hoa Kỳ, 2007. 
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Vua Quang Trung hành quân Bắc Tiến 
Tranh của Hoạ Sĩ Hiếu Ðệ 

   
TIỂU SỬ HOẠ SĨ HIẾU ÐỆ 
 
Họa Sĩ Hiếu Ðệ tên thật là Nguyễn 
Tánh Ðệ, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1935 
tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ông 
mất ngày 16 tháng 4 năm 2009.  Sau 
Trung Học Huỳnh Khương Ninh và 
Tabert, Sài Gòn, ông theo học Trường 
Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Ðịnh và phụ 
trách minh họa cho các tờ báo Ðời Mới, 
Tiếng Chuông. Năm 1957 ông ra trường 
và về làm giáo sư hội họa tại các trường 
Trung học công lập Phan Thanh Giản-
Cần Thơ (1958) và Quốc Học-Huế  
(1959). Năm 1962 HS Hiếu Ðệ được 
động viên vào học Khóa 14 Sĩ Quan 
Trừ Bị Thủ Ðức. Ra trường, ông phục 

vụ trong quân đội.   Khi mang cấp trung 
úy, họa sĩ  được thuyên chuyển về Cục 
Tâm Lý Chiến. Từ 1968-1975 ông được 
biệt phái về làm giáo sư hội họa tại các 
trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn và 
Huế. Sau ngày Cộng Sản cưỡng chiếm 
miền Nam VNCH, Trung Úy Họa Sĩ 
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Hiếu Ðệ bị bắt tù 5 năm, rồi cùng gia 
đình đến Mỹ (chương trình HO) vào 
tháng 10 năm 1989. Ông định cư tại 
thành phố Holland-tiểu bang Michigan. 
Ông viết bài, vẽ tranh hí họa với các 
trang báo trong Tiểu bang Michigan và  
các cộng đồng người Việt quốc gia tại 
Hoa Kỳ  và  khắp hải ngoại. 
 Họa sĩ Hiếu Đệ vẽ nhiều tranh sơn 
dầu, màu nước, sơn mài về các đề tài 
lịch sử Việt Nam như bức vẽ Quang 
Trung Đại Đế tay cầm gươm, ngồi trên 
chiến mã khi vào thành Thăng Long 
trưa mùng 5 Tết Mậu Thân (năm 1789). 
Bức tranh này đã được dùng làm trang 
bìa báo Chiến Sĩ Cộng Hòa số Xuân 
năm Kỷ Dậu 1969.  
 Đặc biệt, ông đã vẽ một bức tranh 
biếm, hí họa rất nổi tiếng thời chiến 
tranh tại miền Nam VNCH. Đó là bức 
tranh 7 Việt Cộng bám vào một cành đu 
đủ mà không gẫy. Cục Chính Huấn 
QLVNCH đã in nhiều tranh này và 
trưng bầy nhiều nơi tại miền Nam trong 
thời gian đó và đây cũng là một trong 
các lý do CS đã hành hạ ông trong thời 
gian bị tù đầy sau ngày 30-4-1975 (rất 
tiếc là bức tranh đã không còn). (Theo 
Internet) 
 Nhưng bức tranh Vua Quang Trung 
Bắc Tiến Ðại Phá Quân Thanh còn tồn 
tại và hiện được  treo trong phòng khách 
tư gia Chủ Nhiệm Báo Cỏ Thơm, 
Virginia.  Ðó là tranh sơn dầu trên vải 
bố, kích thước 1.20mx0.80, ký tên Hiếu 
Ðệ, 64.  Họa Sĩ đã tặng Nhà Văn Văn 

Quang bức tranh này vào khoảng năm 
1966.  Tôi nghe nói bức tranh đọat giải 
huy chương vàng trong một cuộc triển 
lãm của Hoàng Gia Thái Lan.  Nhà Văn 
Quang có vài bức tranh khác, nhưng 
trước khi đi Mỹ năm 1972,  tôi chỉ xin 
bức tranh Vua Quang Trung vì tranh có 
đề tài lịch sử, để làm kỷ niệm.  
  Bức tranh vẽ Bắc Bình Vương 
Nguyễn Huệ mũ mão cân đai, gườm dài, 
ngồi lưng ngựa trên đường hành quân 
Bắc Tiến.  Ðiểm đặc biệt HS Hiếu Ðể đã 
vẽ bố cục tranh bổ đôi theo lối cổ để 
thấy được đoàn quân dài nối đuôi nhau 
đi.  Người đẩy xe quân nhu luơng thực, 
người này khiêng võng cho người kia 
ngủ. Lịch sử viết rằng Vua Quang Trung 
đã cho quân lính ngày đêm vượt rừng 
băng suối, không ngưng nghỉ để kịp 
đánh úp quân xâm lăng Mãn Thanh  
đang ăn chơi ngày Tết Mậu Thân 1789, 
tại Thành Thăng Long.  Những mảnh 
màu sơn vàng chói tượng trưng ban 
ngày.  Những bóng đen cây cối tượng 
trưng ban đêm.  Những cuộn mây ngũ 
sắc báo hiệu chiến thắng vẻ vang.  
 Cũng may, Nguyễn Thị Ngọc Dung 
đã đem được bức tranh ra khỏi Việt 
Nam, nếu không sau ngày mất Sài Gòn 
bức tranh quý này thất lạc nơi nao? 
 Nước Việt Nam hiện tại đang cần 
những anh hùng dân tộc  như Quang 
Trung Nguyễn Huệ đánh đuổi quân tàu 
đang xấm lấn nước ta.  Mong lắm thay! 
 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
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TRANH TRẢY HỘI CHÙA HƯƠNG 
CỦA HOẠ SĨ LÊ VĂN LAI 

 
TIỂU SỬ HỌA SĨ LÊ VĂN LAI 
 
Hoạ Sĩ Lê Văn Lai sinh ngày 01-04-
1938 tại Hà Nội, Việt Nam.  Năm 1958 
thi tuyển và  theo học Trường Quốc Gia 
Cao Ðẳng Mỹ Thuật Sài Gòn.   
Năm 1963:  Tốt nghiệp bằng Cao Ðẳng   
Mỹ Thuật. 
Năm 1964:  Tốt nghiệp Khoá 17 Sĩ 
Quan Trừ Bị Thủ Ðức 
Từ năm 1964-1970:  Cấp bậc Ðại Uý 
trong ngành An Ninh Quân Ðội Khóa 
An Ninh, tình Báo Hoa Kỳ tại Okinawa, 
Nhật Bản (2 tháng). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SỐ 69                                                                                                                                 23 

 

 

 Năm 1970-1975: Cũng trong ngành 
An Ninh Quân Ðội (Phục vụ 11 năm) 
 Tháng 6, 1975: Ði tù Cộng Sản ở 
các trại Lao Kai, Yên Bái, Vĩnh Phú.   
 Ngày 23-12-1983:  Sau gần 8 năm 
tù được trả tự do.    
 Năm 1984-1994:  Sống với vợ con 
tại Sài Gòn.   
 Về Hội Họa:  Sáng  tác các thể loại 
sơn  dầu, sơn mài, tranh lụa và cả trang 
trí nội thất. (Tranh bán cho ngoại kiều) 
 Tháng 8, 1994 được định cư tại Hoa 

Kỳ cùng gia đình theo diện HO 24 (Sĩ 
quan tù Cộng Sàn). 
 Từ 1994:  Sống cùng gia đình tại 
Virginia.  Ngoài  những công việc tại 
hãng xưởng, luôn sáng tác hội họa cho 
đến nay. 
 Triển lãm tại Mỹ 3 lần tại Virginia 
và Maryland.   

 Họa Sĩ Lê Văn Lai cộng tác với Tam 
Cá Nguyệt San Cỏ Thơm từ nhiều năm 
nay.  Bìa Cỏ Thơm số 25 và 35 đã in 
tranh đen trắng của họa sĩ.  Bìa báo số 60 
đã in bức tranh sơn dầu "Rừng Thu ".  
Bìa sau của số 69 này là tranh sơn dầu 
"Trảy  Hội Chùa Hương" cũng của HS 
Lê Văn Lai. 

 Xin chân thành cảm tạ sự dễ dãi  
của Họa Sĩ Lê Văn Lai. 

NGUYỄN  THỊ NGỌC DUNG
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QUÊ HƯƠNG VÀ CON NGƯỜI 
QUA CA DAO 

+++++ 

Nguyễn Văn Nhiệm 
 
 

ây là đề tài rất rộng, vì hầu hết đối 
tượng của ca dao đều có liên quan đến 
tình tự con người rất sống động. Cảnh 

trong ca dao không phải những tấm ảnh 
chụp có tính cách khách quan lạnh lùng, mà 
là những bức tranh vẽ có tính cách nghệ 
thuật sáng tạo mang tình tự, cảm nghĩ của 
con người. Sau đây là một số ca dao có tính 
cách như thế, giới thiệu sơ khởi vài nét về 
con người của vài miền quê hương:      
“Đất Đại Từ hoa sen thơm ngát  
Giếng Đại Từ nước mát trong xanh  
Dòng Tô uốn khúc lượn quanh  
Đất nuôi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoài.” 
 
“Làng Bút Trận có làm mía mưng   
Có o con gái tiếng lừng gần xa   
Khéo tay thu vén việc nhà      
Giọng nói ngọt xớt như là mía mưng.” 
 
“Đất Thừa Thiên trai hiền gái đẹp 
Non xanh nước biếc, điện ngọc đền rồng  
Tháp bảy tầng, Thánh miếu, chùa Ông   
Chuông khua Diệu Đế, trống rung Tam Tòa." 
“Trà My sông núi đượm tình  
Nơi đây là chỗ Thượng Kinh chan hòa.”  
 Đó là miền đất hòa hợp giữa người 
Kinh và người Thượng thiểu số.   
“Hội An đất hẹp người đông  

Nhân tình thuần hậu là bông đủ màu.” 
 
      Hội An hình thành từ thế kỷ XV, còn 
có tên là Faifo, nơi gặp gỡ buôn bán quốc tế 
từ Âu sang Á, dân chúng đã quen tiếp xúc 
với nhều sắc dân, tính tình rất thuần hậu.   
                
“Bến Tre trai lịch gái xinh                 
Nói năng duyên dáng, ai nhìn cũng ưa.” 
“Ai về Kẻ Mễ mà coi    
Con gái cũng giỏi múa roi đánh quyền.” 
Đàn bà cũng biết múa roi đi quyền. 
“Ngó lên hòn Tháp Cánh Tiên      
Cảm thương ông Hậu thủ thành ba năm.”   
 
      Đó là gương những bậc trung quân, ái 
quốc quyết giữ thành trì của tổ quốc đến 
cùng. Các  công thần Võ Tánh và Ngô 
Tùng Châu đều tuẫn tiết.             
“Em là con gái Giồng Trôm  
Nào ai tính thiệt so hơn làm gì   
Yêu em anh phải nhớ ghi                     
Đánh Tây giữ đất mới bì trượng phu.”  
                                     
     Những chương trước cho thấy đặc tính 
của ca dao rất hàm xúc, với những câu ngắn 
gọn mà đã nói lên được nguyên ngôn, 
nguyên lý căn cơ, huyền số và chương  Tìm 
về mái nhà  mở ra con đường tìm về suối 

Đ 
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nguồn tâm linh, là quê hương của tính thể 
con người.  
 Bây giờ thử đi sâu vào cuộc sống hiện 
thực của con người để xem ở đó có phản ảnh  
được ý nghĩa của triết lý nhân sinh hay không? 
 
     Tính cách triết lý lưỡng hợp của quê 
hương     
      Do tinh thần của triết lý lưỡng hợp thái 
hòa với huyền số 2 đã ăn sâu vào tiềm thức 
cộng thông của quần chúng bình dân, ngôn 
ngữ Việt Nam thường có những chữ kép. 
Những tên gọi các đối tượng của quê hương 
do đó cũng không ra ngoài cái lẽ đó. 
     Trời đất:     
     Trời đất là phạm trù vừa chỉ thế giới 
hiện tượng, vừa chỉ thế lực quyền năng chi 
phối cuộc nhân sinh. Trời đất là biểu hiện 
cụ thể cho nguyên lý âm dương :  
“Ruộng nương là cái đồng lần  
Trời đất xoay vần kẻ trước người sau.” 
 “Em than một tiếng trời đất xoay vần 
Chim trên trời còn rơi rụng                 
Anh là người trần,  
sao anh lại không thương.” 
 “Thuyền ai trôi trước    
Cho tôi lướt tới cùng        
Chiều đã về trời đất mung lung  
Phải duyên thì xích lại cho đỡ não nùng 
tuyết sương.”       
 
“Hóa sinh chi kiếp con người    
Cho đeo đẳng nợ, cho trời đất ghen.” 
 
“Cớ sao thấy mặt thì thương               
Hay chăng trời đất vấn vương cho mình.” 
 
“Hai tay ôm bản đàn  kìm             
Nguyện cùng trời đất kết nguyền với nhau.” 
 

 “Bước ra cửa ngỏ thấy vợ lớn đánh vợ nhỏ 
Xuất giá tòng phu , nhất phu mà lưỡng phụ 
ở đời được đâu."      
         
       Nhất phu mà lưỡng phụ là trái với 
nguyên lý âm dương rồi thì làm sao êm ấm 
cho được. Mặc dầu trời đất là thế lực siêu 
nhiên có tác động đến duyên phận, nhưng 
sự chung thủy của đôi tình nhân cũng rất 
quan trọng:            
“Ví dầu trời đất phân chia 
Đôi ta như khóa với chìa đừng rơi.”  
  
     Đó là vai trò của con người trong hệ 
thống tam tài, sao cho nguyên lý âm dương, 
trời đất được hài hòa. Con người phải 
nghiền ngẫm thấu đạt cái cơ của trời đất để 
lo liệu cho cuộc nhân sinh từ việc làm ăn 
cho đến tình duyên lứa đôi, nói chung là 
mưu cầu hạnh phúc:             
“Hễ mà hoa quả được mùa           
Chắc là nước bể nước mưa đầy trời          
Ai ơi nên nhớ lấy lời                 
Trông cơ trời đất liệu thời làm ăn.” 
 
 “Lên non trồng tỏi           
 Xuống đất sỏi trồng hành                   
Vái Trời cho tỏi tốt, hành xanh         
Chàng mua thiếp bán kết thành nợ duyên.” 
           
     Trong thế  giới ca dao,tâm tư của con 
người luôn lan tỏa trong mọi cảnh vật , đối 
tượng dưới nhiều hình thức khác nhau. Với 
cặp phạm trù trời đất, con người là trung 
gian, là nhịp cầu nối kết, thúc đẩy nguyên 
lý âm dương sáng tạo. Các thi sĩ bình dân 
phối hợp hài hòa cả tình lẫn lý trong cuộc 
nhân sinh sao cho hợp lẽ Đạo. Mặc dầu với 
khuynh hướng trữ tình lãng mạn, nhưng ca 
dao cũng cho thấy giới trẻ bình dân cố gắng 
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tìm hiểu về trời đất, đưa ra định nghĩa, thắc 
mắc, liên hệ với từng hoàn cảnh, từng cảm 
xúc, từng suy tư:                
“Chữ thiên là trời, trời cao lồng lộng     
Chữ địa là đất, đất rộng thênh thênh   
Nói ra sợ bạn buồn tình  
Đêm nằm lụy (lệ) nhỏ như bình nước 
nghiêng.”   
       Bình nước nghiêng là hình ảnh của sự 
mất quân bình, mất quân bình giữa trời- 
đất, âm- dương, mà nguyên lý ấy thực ra ở 
ngay trong tâm của con người. 
                               
 “Trời cao, đất rộng “: Cái nguyên lý 
trời- đất, âm- dương  rất là mênh mông, là 
nguyên nhân của mọi tạo tác, sinh thành mà 
trong đó đối tượng cao quý hơn cả là con 
người. Người bình dân quý trọng sự sinh 
thành, mà đấng sinh thành gần gũi nhất là 
cha mẹ, cho nên mới có Đạo hiếu, Đạo 
ôngbà, tổ tiên: 
“Trời cao lồng lộng              
Đất rộng thênh thênh      
Đi ra bỏ mẹ sao đành                
Công ơn cha mẹ sinh thành ra con.”  
    
      Công ơn cha mẹ lớn ví như  trời cao, 
đất rộng, bể sâu mà kỳ thực chính cha mẹ 
cũng thể theo cái nguyên lý âm –dương, 
trời- đất tạo tác sinh thành :       
“Ba năm bú mớm con thơ   
Kể công cha mẹ biết cơ ngần nào            
Dạy rằng chín chữ cù lao                 
Bể sâu không ví, trời cao không bì.”            
     Do cái ý thức vừa rộng của chiều ngang 
như đất rộng, vừa sâu sắc theo chiều dọc như 
trời cao, bể sâu, thì tình yêu lứa đôi không chỉ 
đơn thuần trong ý nghĩa vật chất, mà còn bao 
hàm ý nghĩa tinh thần, tâm linh. Cho nên tình 

yêu đích thực phải là tình nghĩa thì mới bền 
vững:       
“Ngó lên trời, trời cao lồng lộng      
Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông    
Phận em là gái má hồng                           
Biết ai người nghĩa sẵn lòng trao thân.”        
     Có hướng theo chiều dọc triệt để thì mới 
có thể  tận kỳ tính để đạt tính thể con người, 
tức là đạt nhân . Muốn được như thế, môi 
trường sống (chiều ngang) phải được chăm 
sóc tốt lành, do nguyên lý  ở bầu tròn, ở 
ống dài , không ai nỡ phá hại môi sinh một 
cách vô ý thức:     
“Đất lành chim đậu cũng lành            
Người nhân ai nỡ bẻ cành tỉa cây.”        
                                       
     Đã là người nghĩa, người nhân thì người 
ta sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm cũng như 
đem lại hạnh phúc cho người mình yêu dấu 
trong mọi hoàn cảnh:   
“Ngó lên trời, trời cao lồng lộng  
Ngó xuống đất, đất rộng  mênh mông    
Phải chi tôi hóa đặng hai mình       
Tôi vô mần thế, để bạn mình nghỉ ngơi.”    
      
 Nguyên lý âm – dương tạo tác sinh thành 
cũng tương tự như các qui luật khác trong thế 
giới tự nhiên, nhưng người bình dân từ thời 
xa xưa đã quen qui về quyền năng và ý chí 
của ông Trời:  
“Thương chàng từng lóng ngón tay         
Chẳng qua duyên nợ, ông Trời biểu thương.”    
  
     Ý trời là như vậy, cho nên đừng vì lý do 
nào mà để lỡ mối tơ duyên:    
“Nước trong khe chảy xuôi về vịnh     
Trời cao đã định nước chảy vòng cung 
Nào ai thương khó với cùng  
Thuyền quyên lỡ lứa, anh hùng lỡ đôi.”    
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      Những người quá tin tưởng vào việc 
Trời cao đã định, duyên tiền định, cho nên 
mới có thái độ cầu khẩn, van vái:     
“Vái Trời xui khiến nợ duyên        
Hai đứa tôi vầy hiệp, cám ơn ông Trời già.” 
                                          
     Có người nôn nóng, mong muốn được 
gặp ông Trời để hỏi cho rõ mối tơ duyên 
của mình:    
“Phải chi lên đặng ông Trời      
Hỏi xem duyên nợ đổi dời về đâu?”    
   
     Người ta tưởng ông Trời là nhân vật 
quyền năng có thực ở bên ngoài cái tâm của 
con người, nên cứ muốn hỏi:            
“Lên Sài Gòn phải qua cầu Mỹ Thuận      
Có thương không sao em lựng khựng không 
chịu trả lời                       
Năm đợi năm, tháng đợi tháng, anh hỏi ông 
Trời ổng làm   thinh.”     
 
     Ở sách Luận Ngữ,Khổng Tử nói (đáp 
câu hỏi của Tử Cống ):  
“ Trời có nói chăng? Thế mà bốn mùa cứ 
xoay dần mãi; trăm vật  trong vũ trụ cứ 
sanh hóa mãi . Mà trời có nói gì chăng ? ” 
(Thiên hà ngôn tai? Tứ thì hành yên; bá vật 
sanh yên. Thiên hà ngôn tai?) (Luận Ngữ 
trong Tứ Thư, bản dịch của Đoàn Trung 
Còn , trang 279).                                
     Thái độ làm thinh của ông Trời có nhiều 
ý nghĩa khác nhau tùy theo tâm thức của 
con người . Có người phiền trách ông Trời 
ăn ở bất công:           
“Trách Trời sao lại bất công   
Kẻ đôi ba vợ, người phòng không suốt đời    
Bắc thang lên hỏi ông Trời                 
Công bằng không thấy, thấy đời bất công.” 
                 
      Những phạm trù công bằng, bất công  

nói lên cái nguyên lý quân bình và không 
quân bình trong triết lý thái hòa thể hiện ra 
trong đời sống xã hội, chính trị.           
               
     Phiền trách cũng chưa đủ, có ngưới còn 
lớn tiếng kêu gào:     
“Ai xui đất thấp trời cao                 
Để cho tôi đứng tôi gào hết hơi.” 
 
“Thấp cổ bé miệng, kêu không thấu trời."  
                                            
 Kêu gào mãi rồi hết kiên nhẫn, trở nên 
gay gắt:                        
“Trăm lạy ông Trời chớ điếc đừng đui 
Để hai con mắt coi người thế gian.”       
              
    Thấy vậy, có người không khỏi bật lên 
tiếng cười:   
“Cuộc đời gẫm lại nực cười 
Chỉ một ông Trời có mấy người than.”  
                                     
      Ngược lại cũng có người đưa phản biện:  
 “Ai bảo Trời không có mắt ”, rồi khẳng 
định rằng: “ Trời cao có mắt “.            
                       
      Rồi cũng có những phê phán: 
“Làm chẳng nên lại trách trời cao 
Đã vụng múa lại chê đất lệch.”           
                                                    
     Đến đây, có người con gái thường sinh 
hoạt trong các buổi hát hò, đối đáp ở nông 
thôn vào cuộc, hỏi người con trai: 
 “Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời    
Tạo thiên lập địa, ông Trời ai sinh? “    
                                         
     Hỏi là khơi mào cho câu trả lời tương xứng 
rồi, bởi vì trai gái trong các sinh hoạt như vậy 
thường ăn ý với nhau.          
     Lại cũng có người đã thấy được vai trò tích 
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cực của con người có thể nâng  cao tầm nhìn, 
khai thông mọi bế tắc trong nhận thức:      
“Phát gai thấy muốn thông đường cả  
Vén gút mây thấy quả trời cao.”             
                                       
     Cho dầu có những cái nhìn khác nhau, 
nhưng đã lến lúc con người nhận ra vai trò 
của ý chí con người  trong sự nên- hư, 
thành- bại:          
“Anh đi lên Bảy Núi               
Anh chạy thẳng tới Tà Lơn          
Căn nợ keo sơn thấu đến ông Trời 
Trời cao đất thấp        
Anh đến tam cấp lập cửu trùng đài         
Thời hư khiến vậy, lập hoài chũng nên.” 
 
 “Trời cao đất rộng thênh thênh 
 Công danh phú quý còn dành cho ta  
Có công mài sắt, diệt tà           
Gặp thời lộc sẽ vào ra dồi dào             
Công của cũng chẳng là bao                  
Ra tay tháo vát thế nào cũng nên.”   
                                                   
     Bài ca dao sau đây nói lên cái ngông của 
con người với mục đích không chỉ để đả 
phá  óc mê tín, mà còn cho thấy cái vai trò 
quan trọng, cao quý của con người trong hệ 
thống tam tài: 
“Bắc thang lên đến tận Trời 
Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay   
Đánh rồi lại trói vào cây         
Hỏi ông Nguyệt Lão đâu dây tơ hồng? “ 
                                                         
     Lại còn có những câu tục ngữ nói lên 
cao vọng của con người như:     
“Vá trời lấp biển.” 
“ Đội đá vá trời.” 
“Luyện đá vá trời.                   
(Truyện Bà Nữ Oa luyện đá Ngũ Hành để 
vá trời ) 

          Những ước vọng đó chỉ là huyền 
thoại như  cá hóa rồng , như thuyết  địa 
linh nhân kiệt , nhưng đã trở thành hiện 
thực của dân tôc trong sự nghiệp chống 
giặc ngoại xâm để cứu dân, giữ nước:  
  “Hàm Hô có cá hóa rồng                 
Bâng Khuâng nhớ đến anh hùng họ Mai 
Vá trời lấp biển có ai          
Ngổn ngang đá chất lớp ngoài lớp trong.” 
(Hàm Hô ở Bình Định. Mai Xuân Thưởng 
lâp chiến khu chống Pháp năm 1885 ở đây.)     
   
      Đất nước:                                         
     Phạm trù đất nước cũng là cặp lưỡng hợp 
gồm hai thành tố đất và nước hợp lại. Đất 
nước là toàn thể đất đai, lãnh thổ thuộc về 
một hay nhiều dân tộc cùng sống  trên đó:        
“Cầu cho đất nước hòa bình  
Phụ mẫu nhà trường thọ, hai đứa mình kết 
duyên.” 
“Em về thưa mẹ cùng cha            
Anh vào quân đội mai ra chiến trường 
Anh đi bảo vệ biên cương   
Mai ngày đất nước huy hoàng có nhau.” 
                                      
      Người ta có thể gọi vắn tắt là nước thay 
vì đất nước ví dụ như nước Việt Nam. Sự 
ngắn gọn này đã vô tình đã làm mất đi tính 
lưỡng hợp ban đầu: 
“Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua 
Bao giờ cho nước có vua    
Cho dân có gạo cho chùa có sư.”            
                                      
     Nước mà không có vua đúng nghĩa vị 
minh quân, chùa mà không có sư đúng 
nghĩa bậc chân tu thì không còn kỷ cương, 
luân thường, đạo đức: nước loạn. Nơi đây 
không phải là vùng đất lành, mà bao trùm 
nỗi lo sợ:                 
“Đến đây đất nước lạ lùng           
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Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng 
cũng lo.”           
         
     Nước mất thì nhà tan, dân tộc nô lệ, 
giống nòi lắm nỗi xót xa :            
“Em nhìn xuống Đông             
Ròng ròng nước mắt   
Em trông ra Bắc                
Nước mắt đòi cơn              
Ông cha mình gây dựng giang sơn         
Biết bao nhiêu xương                 
Biết bao nhiêu máu         
Bao nhiêu tủi, bao nhiêu hờn mới nên? 
Ơn nghĩa chất chồng  
Con cháu sao nỡ đành quên                  
Để cho quân Hồ lỗ           
Đặt nền đô hộ  lên đất nước nhà            
Giống nòi lắm nỗi xót xa                
Tính năm nô lệ nay đà tám mươi.”         
                                     
     Cũng may  khí thiêng đất nước  vẫn còn, 
nên còn có những vị anh hùng đứng ra cứu 
lấy giống nòi: 
 “Ngó lên Linh Đỗng mây mờ                
Nhớ Mai nguyên soái dựng cờ đánh Tây 
Sông Côn khi cạn khi đầy   
Khí thiêng đất nước nơi nầy còn ghi.”    
                                        
    Muốn biết đất nước thịnh hay suy người 
ta có thể quan sát ngay từ đơn vị nhỏ là gia 
đình tức là nhà. Nếu thế hệ sau mà hơn thế 
hệ trước thì đó là dấu hiệu thăng tiến của 
đất nước, dân tộc yên vui:                              
“Con hơn cha là nhà có phúc      
Trò hơn thầy là đất nước yên vui.”         
                                             
     Ở đây có sự liện hệ giữa đất nước và 
nhà, cho nên lại có phạm trù nước nhà hay 
quốc gia. 
     Nước nhà, quốc gia: 

     Trong chữ kép nước nhà hay quốc gia 
(Hán Việt), chữ nước không còn mang ý 
nghĩa là nước như một chất lỏng đối với đất 
nữa, mà có nghĩa là quốc . Nước đi liền với 
nhà. Xem thế đủ thấy rằng, theo tinh thần 
văn hóa truyền thống thì địa vị cái nhà, tức 
gia đình đã bao đời là nền tảng của quốc 
gia. Chính gia đình đã từng cống hiến cho 
tổ quốc những người con ưu tú. Sau đây là 
một số ca dao, tục ngữ được chọn lọc từ 
kho tàng văn học bình dân:                 
“Một lời hưng thịnh quốc gia                 
 Một lời nói quấy nước nhà suy vong.” 
 
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.” 
 
“Lịch triều có sắc truy phong        
Tiếng tăm lừng lẫy khắp trong nước nhà...” 
 “Trông cho rau muống mau xanh            
Để em cắt nấu bát canh mặn mà 
Mát lòng sau bửa rau cà   
Con ơi mau lớn nước nhà cậy trông.” 
 
“Đã là cây bách cây tùng   
Nắng mưa đâu quản, bão dựng đâu sờn 
Đã rằng vì nước vì non               
Nước nhà còn giặc, ta còn ra đi.” 
 
“Làm trai cho đáng nên trai        
Thanh gươm yên ngựa, dặm dài lướt xông 
Vẫy vùng nam, bắc, tây, đông              
Lấy thân che chở non sông nước nhà.” 
                                      
     Ngoài ra còn có những chữ kép khác 
nữa cũng liên quan quê hương, đất nước 
như lãnh thổ của cộng đồng dân tộc, nhưng 
cũng vừa bao hàm ý nghĩa tâm tình gắn bó 
theo nguyên lý âm dương như giang sơn 
(giang san ), sơn hà,  non sông, nước non... 
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       Giang san: 
“Mênh mông biển lúa xanh rờn     
Tháp cao sừng sững trăng vườn bóng cau 
 Một vùng phong cảnh trước sau   
Bức tranh thiên cổ đượm màu giang san.”     
"Đứng ở Hòn Chồng trông sang Hòn Yến 
Lên Tháp Bà, về viếng Sinh Trung    
Giang sơn cẩm tú chập chùng            
Đôi ta gắn bó thủy chung một lòng.” 
 
“Tấc đất tấc vàng               
Một góc giang san  
Một dòng máu đỏ  
Quyết tâm không bỏ  
Một mảnh đất hoang    
Trồng bắp trống lang        
Tăng nguồn lương thực.”  
 
      Sơn hà: 
“Phấn son tô điểm sơn hà             
 Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam." 
 
“Ai đi cách trở sơn hà  
Bậu coi cửa nhà ,kính mẹ, dạy con.” 
 
“Đường xa muôn dặm sơn hà  
Thân em trôi nổi biết là về đâu   
Nao nao mặt nước gợn sầu               
Gẫm câu nhân thế ruột đau như dần.” 
 
     Non sông: 
“Ai đi gánh vác non sông  
Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy.” 
 
“Cá vàng lội vũng nước trong    
Đẹp duyên chồng vợ non sông vững bền.” 
 
“Mênh mông một nước một chèo            
Non sông gánh nặng vẫn đeo bên mình.” 
 

    Non nước: 
“Chè non nước chát xin mời        
Nước non, non nước nghĩa người chớ quên.” 
 
 “Nước non, non nước khơi chùng            
Ái ân đôi chữ xin đừng xa nhau.”    
 
 “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ      
 Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn Đài 
Nghiên Tháp Bút chưa mòn    
Hỡi ai xây dựng nên non nước này.” 
 
“Đò từ Đông Ba đò qua Đập Đá 
Đò từ Vỹ Dạ thẳng ngã Ba Sinh           
Lờ đờ bóng ngã trăng chênh                
Tiếng hò xa vọng nặng tình nước non.”     
 
 “Khánh Hòa là xứ trầm hương 
Non cao biển rộng người thương đi về         
Yến sào mang đậm tình quê         
Sông sâu đá tạc lời thề nước non.” 
 
“Vọng Phu thuộc dãy núi Bà       
Phước Sơn chất ngất gọi là núi Ông       
Phải chi đây đó vợ chồng       
Gánh tương tư khỏi nặng lòng nước non.”  
 
     Núi Vọng Phu với núi Bà , núi Ông là 
hình thức nhân cách hóa, huyền thoại hóa mối 
tình chung thủy vợ chồng. Hình ảnh núi Vọng 
Phu là đề tài gây nhiều cảm hứng cho các nhà 
thi sĩ bình dân, cho nên đã xuất hiện nhiều 
câu ca dao mang cùng chủ đề này và có nhiều 
nơi như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đều 
có núi mang tên Vọng phu:      
“Bình Định có núi Vọng Phu        
Có đầm Thị Nại, có cù lao xanh.” 
“Vọng Phu cảnh đẹp núi Nhồi    
Có người chinh phụ phương trời đăm đăm.” 
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“Hết hè rồi lại sang thu  
Khác nào như đá Vọng Phu đợi chồng.”  
     Núi Tản Viên là núi cao nhất ở miền Bắc 
“Nhất cao là núi Tản Viên             
Nhất sâu là Vũng Thủy Tiên cửa Vừng.”  
                                                    
      Câu chuyện huyền thoại  Sơn Tinh- Thuỷ 
Tinh  kể rằng hai thần núi và biển hận thù 
nhau vì tranh cưới một nàng công chúa ở 
triều đại Hùng Vương cuối cùng, đánh nhau, 
gây bão tố, nước dâng khiến dân chúng khổ 
sở. Về sau và cho mãi đến ngày nay, hàng 
năm đều có bão lụt tàn phá vào ngày hăm ba 
tháng mười:  
 “Ông tha mà bà chẳng tha         
Đánh nhau một trận hăm ba tháng mười.”  
    
     Núi Nhân ở làng Đùng, Liêm Sơn, cái tên 
cũng được nhân cách hóa. Tính nhân bản ở 
đây không dừng lại ở bình diện xã hội, mà 
vươn đến nhân bản tâm linh, mở rộng tâm 
thức hướng về cõi Tiên, cõi Phật:   
“Ai nặn nên cái núi Nhân              
Trông xa như Phật, trông gần như Tiên.”   
                                 
    Núi là khối  đất đá rắn chắc nhô khỏi mặt 
đất hướng thẳng lên trời cao như để nối liền 
trời- đất, cho  nên linh thiêng như cái tên 
Vệ Linh: 
“Tiếc thay con chim phượng hoàng còn dại 
chưa khôn      
Núi Vệ Linh chẳng đậu, lại đậu ngàn cỏ may.” 
      Ở những vùng nhiều núi hiểm trở 
thường có đèo là chỗ thấp hơn núi để nối 
giao thông qua các đỉnh núi. Đèo thì thường 
quanh co:            
“Anh từ trong Quảng ra thi               
Leo lên đèo Ải chữ chi mập mờ.” 
                                                        
     Đèo Ải là đèo Hải Vân giữa Huế và 

Quảng Nam uốn khúc như hình chữ chi. 
Đèo này thì hiu quạnh:                            
 “Chiều chiều mây phủ Ải Vân   
Chim kêu Bàn Thạch muôn phần héo hon.”  
  
     Do địa thế hiểm trở nên đèo trở thành 
điểm chiến lược lợi hại, là mồ chôn giặc 
cướp nước:  
“Hải Vân cao ngất từng mây          
Giặc đi đến đó bỏ thây không về.” 
 
(Trích trong Ca Dao- Con Đường Văn 
Hóa Việt của Nguyễn Văn Nhiệm –  

 
(Còn tiếp) 
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 TAY 
 

Đưa tay lau hết giọt buồn 

Ngón tay đeo nhẫn muốn luồn lách đi 

Cầm tay anh lại nghĩ gì 

Bó tay em bảo tại vì ai đây 

Ngửa tay xin mãi chưa đầy 

Nương tay anh ngại vai gầy phải không? 

Trắng tay vào một đêm đông 

Trở tay không kịp theo dòng thời gian 

Sờ tay không thấy dung nhan 

Níu tay đụng giọt sương tan đầu cành 

 

Phan Khâm 
 
 
 

MÔI 
 

Hở môi răng lạnh đông này 

Mím môi qua hết tháng ngày long đong 

Kề môi mưa bão trong lòng 

Bờ môi nào thấy mặn nồng khát khao 

Đôi môi ai quá ngọt ngào 

Nhớ môi hồng thắm đêm nào xuân xưa 

 

Phan Khâm 
 

VAØO ÑOÂNG 
 

hoâm nay trôøi trôû laïnh roài 
moät ngöôøi coâ quaïnh nhôù ngöôøi 

muøa ñoâng 
xöa tìm ñöôïc laù dieâu boâng 

hoaøng caàm coù traûi tô loøng vaøo thô 
 

ñi trong chieàu cuõ ngaån ngô 
giaät mình nhìn nhöõng bô vô vaøo ñôøi 

em toâi chöa laïnh moâi cöôøi 
con tim chöa nguoäi boài hoài nhôù xa 

 
sao ñôøi vôõ khuùc song ca 

cho muøa ñoâng vaãn ta vaø tuyeát rôi 
nhöõng lôøi tình töï leân ngoâi 

trong khung thaønh laïnh xa xoâi 
traäp truøng 

 
em coøn khoang aám hình dung 

sao khoâng chia seû mòt muøng rieâng tö 
möôïn em vaït naéng bieân thö 

möôïn khoâng gian cuõ buoâng duø thaû tin 
 

xin thôøi gian tối laëng im 
hai beân bieân giôùi chöa tìm thaáy nhau 

 

Leâ Xuaân Bích 
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Tôn Thất Đào họa sĩ bậc thầy của Huế 
tranh đậm đà tình Núi Ngự Sông Hương 

 

 

ÐINH CƯỜNG 

 

Dạ thưa xứ Huế bây giờ  
vẫn còn Núi Ngự bên bờ Sông Hương 
( Bùi Giáng) 
 
Tôi muốn viết một bài về người thầy của tôi 
- họa sĩ Tôn Thất Đào - đã lâu mà chưa viết 
được [1]. Có lẽ vì buồn quá khi nghĩ về một 
họa sĩ duy nhất của Huế tốt nghiệp trường 
Mỹ Thuật Đông Dương, có nhiều công lao 
đóng góp cho nền giáo dục mỹ thuật Huế 

 
mà không được đãi ngộ xứng đáng. Bao 
nhiêu bài báo gần đây loan tin và viết về 
các tác phẩm còn lại của thầy đã bị hư hỏng 
gần hết. Thương nhất và quý nhất là người 
con dâu bây giờ lo toan mọi chuyện từ 
chăm sóc các bức tranh còn lại trong nhà 
cho tới chuyện gia đình. Hình như thầy cô 
có hai trai một gái. Người con trai đầu, Tôn 
Thất Lục, có vào học mỹ thuật dở dang, sau 
đó bị tai biến nằm liệt cho đến nay, là chồng 
của Liên Phương, người con dâu hiếm có kể 
trên. Tôn Thất Điều, người con trai út thì đã 
mất và nghe nói cô con gái Tôn Nữ Như 
Hồng, giáo viên, thì đang ở Mỹ. Những 
người bà con bên phía thầy ở Mỹ cũng 
nhiều. Ở Mỹ còn có nhiều học trò xuất thân 
từ trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, thời 
thầy là vị giám đốc khả kính đầu tiên, lúc 
trường còn nằm ở dãy nhà số 15 đường Phan 
Đình Phùng bên bờ sông Bến Ngự. Thời 
1957 trường còn trực thuộc Viện Đại Học 
Huế do linh mục Cao Văn Luận làm viện 
trưởng. Sau 3 năm ở đó trường mới dời qua 
Đại Nội. Và hình ảnh của thầy lại luôn hiện 
ra trong tôi: thầy đi chiếc xe gắn máy màu 
đen hiệu Brigestone luôn dừng lại trước hai 
cánh cổng sắt hẹp trước sân trường, vốn là 
Lầu Diên binh vệ, nằm sát cửa Hiển Nhơn, 
khoan thai đẩy bộ vào. Hình như sáng nào 
cũng đều đặn như vậy. Bóng dáng vị giám 
đốc thật phúc hậu hiền lành, là con nhà 
hoàng tộc... 
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 Tôn Thất Đào sinh ngày 15 tháng 10 
năm 1910 (Canh Tuất) tại phủ Ô Hồ, làng 
Phú Cát - Huế. Sau năm 1975, trải qua một 
tuổi già nhiều khó khăn, sức yếu, mất ngày 
2 tháng 9 năm 1979 (Kỷ Mùi) tại Gia Hội - 
Huế, thọ chưa đến 70 tuổi. Ngôi mộ chôn 
gần chùa Sư Nữ, An Cựu - Huế. Thân phụ: 
cụ Tôn Thất Tu, quan chức Nam triều, tước 
Hồng Lê Tự Khanh dưới triều vua Thành 
Thái. Thân mẫu: bà Lê Thị Liên. Hiền thê: 
bà Lê Khắc Ngọc Đại (1918 – 2002) em gái 
ông Lê Khắc Tưởng, thân sinh của giáo sư 
Lê Khắc Phò và Lê Khắc Cầm. Nhớ năm 
2000 tôi về thăm thắp cây nhang cho thầy, 
còn ngồi trò chuyện cùng cô trong căn nhà 
xưa cũ ở số 17 đường Mạc Đĩnh Chi - Gia 
Hội ( số nhà mới hiện nay là 53 Mạc Đĩnh 
chi ) nay xem như  Phủ Thờ Ô Hồ. Bàn thờ 
thầy và một số ít tranh hiếm hoi còn lại treo 
từ trên cao xuống … bị xuống màu vì ẩm 
mốc và chất lụa bị mục. Bà Trần Thị Liên 
Phương – con dâu trưởng – cho biết hàng 
năm bà có đem tranh ra phơi. Lựa ngày 
nắng vừa phải, bà đưa ra hiên, lật úp tranh 
lại trong vài chục phút rồi lại đưa  tranh 
vào. Cách làm này do một người quen bày 
cho và bà không còn nhớ người đó là ai . 
“Có mấy bức cứ thỉnh thoảng rớt ra một 
mảng màu, rồi mục ra mà tui không biết 
cách chi để bảo vệ được” - bà Phương cho 
biết… (Thái Lộc - Bộ tranh Tôn Thất Đào 
đang nguy cấp - Tuổi Trẻ - 1-4-2014). Đọc 
xong mà thấy nao lòng. Đem tranh ra phơi. 
Nhớ sao những ngày sau mưa lụt ở Huế, có 
chút nắng lên…  
  
Thử nhớ lại một thời sinh hoạt mỹ thuật 
ở Huế trước và cùng thời Tôn Thất Đào  
Nhớ là trước năm 1975, tôi thường được cụ 
Nguyễn Khoa Phẩm đưa về thăm chùa Ba 

La của dòng họ Nguyễn Khoa ở Vỹ Dạ, ở 
đó tôi đã say mê nhìn ngắm hai bức chân 
dung thờ vẽ bằng bột màu - trông như sơn 
dầu- màu sắc cổ điển chín chắn, chi tiết tỉ 
mỉ, sau này mới biết là của họa sĩ Lê Huy 
Miến (1874 – 1943), vẽ chân dung ông bà 
Nguyễn Khoa Luận, và biết thêm ông là rể 
của dòng họ Nguyễn Khoa.  Lê Huy Miến, 
nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật viết Lê Văn 
Miến (khi gặp họa sĩ Lê Huy Tiếp là cháu 
ông lần qua Mỹ ghé Virginia thăm, tôi có 
hỏi thì được biết những người trong gia 
đình đều lót chữ Huy), vốn gốc Nghệ An, 
theo thân phụ lúc ấy vào làm quan dưới 
triều Đồng Khánh. Ông được chọn gởi sang 
Pháp học trường thuộc địa (École 
Coloniale), học xong xin thi tiếp vào trường 
Mỹ Thuật Quốc Gia Paris (L’École 
Nationale des Beaux Arts de Paris), ông về 
nước năm 1895 vừa mới 21 tuổi. Được xem 
là họa sĩ Tây học đầu tiên với những tác 
phẩm vẽ sơn dầu  xưa nhất của nền mỹ 
thuật Việt Nam hiện đại, như các bức chân 
dung cụ Tú Mền (1896), Bình Văn (1905)  
hiện treo tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam.  
  Nhắc dòng họ Nguyễn Khoa lại nhớ 
đến  họa sĩ Nguyễn Khoa Toàn, ông sinh 
năm 1899 tại Huế, không nhớ mất năm nào 
ở đâu, là một nhà ngoại giao và  một họa sĩ 
tài hoa. Sống ở Pháp nhiều năm, là môn đệ 
của họa sĩ Jean Despujols, Giám đốc trường 
Fontainebleau, từng được giải thưởng về 
nghệ thuật trang trí ở Paris. Thời chính phủ 
Ngô Đình Diệm ông làm đại sứ ở Thái Lan. 
Ông vẽ nhiều tranh trong mọi chất liệu. 
Nhà phê bình mỹ thuật  Pierre Faucon trong 
tờ báo tiếng Pháp ở Sài Gòn, Le Courrier d’ 
Extrême – Orient, đã gọi Nguyễn Khoa 
Toàn, một thi sĩ tinh tế của ánh sáng… 
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 Một hình ảnh khác mà tôi còn may mắn 
được gặp vào những năm 60, 70 ở Huế là 
cụ Tôn Thất Sa (1882 – 1980) vốn được 
xem như một họa sĩ cung đình, với bao 
nhiêu đóng góp về các mẫu họa trang trí 
Long Lân Quy Phụng trên các lăng tẩm, 
đền chùa. Bức bình phong đối diện với 
cổng trường Quốc Học vẫn mãi còn đó, là 
đồ án trang trí kiến trúc của ông đã đoạt 
giải nhất năm 1920. Và bao nhiêu hình vẽ 
rồng độc đáo của ông. Tên tuổi ông gần 
như gắn liền với tập san Đô Thành Hiếu Cổ 
(Bulletin des Amis du Vieux Hué) trong L’ 
Art à Hué  (L’ Association des Amis du 
Vieux Hué, 1919 ) với bài mở đầu, L. 
Cadière, đã ghi lời cám ơn đến Tôn Thất Sa 
- giáo sư Trường Kỹ Nghệ Huế (Professeur 
de dessin à l’Ecole professionnelle de Hué), 
một trong những học trò ông là Lê Văn 
Tùng và Trần Văn Phềnh, cựu học sinh 
trường Bảo Hộ Hà Nội đã đóng góp phần 
minh họa cho B-A-V-H. 
 Ông người làng Kim Long.  Năm 1894, 
TTS lên 12 tuổi, cụ thân sinh là Tôn Thất 
Du qua đời, gửi gắm ông cho linh mục 
Dangelzer, Cha Sở giáo xứ Kim Long, để 
được hướng dẫn học hành. Thấy TTS thông 
minh đặc biệt lại có năng khiếu hội họa, 
linh mục Dangelzer giới thiệu TTS với linh 
mục Renaud, Giám đốc chủng viện Phú 
Xuân Huế để được chỉ dẫn về nghệ thuật 
hội họa và nắn tượng. Nhờ sự chỉ dẫn tận 
tình của linh mục Renaud, tài hoa của TTS 
ngày càng phát triển… ( Bùi Oanh Hằng – 
Nét Huế trong tác phẩm của họa sĩ Tôn 
Thất Sa - Thế Kỷ 21- California - số 175 – 
176, năm 2003 ) 
  Cũng nên nhắc đến phòng vẽ của họa sĩ 
Mộng Hoa ở cửa Thượng Tứ. Bà tên thật 
Nguyễn Thị Phi Phụng, sinh năm 1913 tại 

Quảng Trị, sau năm 1975 vào Đà Nẵng và 
mất ở đó. Sinh trưởng trong một gia đình 
hội họa, ba người anh đều là họa sĩ, nhớ 
nhất họa sĩ Phi Hùng với  tranh bìa các bản 
nhạc thời đó đầy chất sương khói Huế. 
Hình ảnh họa sĩ Maria Mộng Hoa, tóc búi 
cao, áo dài lụa trắng, kính trắng ngồi trước 
chiếc giá vẽ cũng khích lệ không ít những 
thanh thiếu nữ ngang qua dừng lại và mơ  
mộng… biết đâu mình cũng thành họa sĩ… 
 Và những họa sĩ từ trường Mỹ Thuật 
Đông Dương ở Huế, như họa sĩ Lê Yên, tốt 
nghiệp cùng khóa 8 (1932 – 1937) với Tôn 
Thất Đào. Sinh năm 1913 tại Hà Nội, mất ở 
Long Hải - Sài Gòn sau năm 1975. Là thầy 
dạy chính thức của tôi môn vẽ hình họa và 
sơn dầu ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế 
những năm 1960. Thầy vào Nam năm 
1953, trước đó dạy hội họa tại trường Khải 
Định, Đồng Khánh và trường Trung Học 
Kỹ Thuật Huế. Nhiều tác phẩm của Lê Yên 
đã được in trong tập sách Les Ecoles d’Art 
de l’Indochine (Hanoi – Imprimerie 
d'Extrême-Orient  – 1937) như bức bình 
phong sơn mài thếp vàng lớn: Lên đường – 
Le depart và Người bán đồ chơi cho trẻ em 
– La marchande de jouets - cùng với các 
tác phẩm của Trần Văn Cẩn và Lương 
Xuân Nhị… 
  Họa sĩ Phạm Đăng Trí cũng học qua 
trường Mỹ Thuật  Đông Dương (1937 – 
1942). Sinh năm 1921 tại Huế, nguyên quán 
Gò Công, mất tháng 6 năm 1987 tại Huế. 
Chúng tôi có nhiều kỷ niệm với ông khi 
cùng dạy Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế thời 
Vĩnh Phối làm giám đốc từ năm 1967. Trong 
phân khoa lụa cùng Tôn Thất Văn, ông là 
giáo sư được sinh viên nể trọng, ở sự nghiêm 
túc và chu đáo trong việc hướng dẫn sáng 
tác. Bảng màu của họa sĩ được nghiên cứu 
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rất công phu. Ông còn nghiên cứu về tỷ lệ 
vàng (nombre d’or) và màu pháp lam Huế. 
Ông đã vận dụng thành công đĩa màu ngũ 
sắc Huế vào các tác phẩm lụa của mình. 
Được giải thưởng của Quan Toàn Quyền 
(Le Gouverneur General) tại Salon de 1944 
cùng với Nguyễn Tư Nghiêm (hiện vẫn còn 
sống tại Hà Nội). Sau đó bức Người Suối 
Bạc (lụa, 1945) là một bức tranh nổi tiếng 
của ông, một bảng màu rất mới cho tranh 
lụa vốn đạm bạc, cũng được một giải 
thưởng lớn.   
 Qua những sinh hoạt mỹ thuật và 
những tên tuổi họa sĩ kể trên, nghiệm lại chỉ 
thấy Tôn Thất Đào là họa sĩ của Huế duy 
nhất tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông 
Dương, khóa 8 (1932 - 1937),  cùng với 
Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Khánh, Đỗ 
Đình Hiệp, Nguyễn Văn Thâu, Nguyễn Văn 
Thiện, Lê Yên và Nguyễn Thị Nhung. Các 
thầy giáo giảng dạy: Victor Tardieu (hình 
họa cơ bản), Nam Sơn (trang trí), Menard 
(lịch sử mỹ thuật), Inguimberty (trang trí), 
L. Goger (điêu khắc), De Fenix (giải phẫu 
cơ thể người). Năm Tôn Thất Đào ra trường 
cũng là năm Victor Tardieu (1870 – 1937) 
mất. Tardieu học cùng thầy với Rouault và 
Matisse, một họa sĩ giỏi, ông là vị giám đốc 
có công lớn đã gần gũi giúp đỡ để đào tạo 
những họa sĩ danh tiếng Việt Nam góp mặt 
những tác phẩm sơn dầu, lụa, sơn mài ra 
thế giới, càng ngày càng đắt giá cho tới 
ngày nay. Theo nhà phê bình, nghiên cứu 
lịch sử mỹ thuật Thái Bá Vân: Cuộc triển 
lãm của thế hệ học sinh đầu tiên vào năm 
1931 ở Hà Nội và sau đó ở Paris, đã gồm 
những tác phẩm xuất sắc của Nguyễn Phan 
Chánh, Tô Ngọc Vân, Vũ Cao Đàm, Mai 
TrungThứ, Lê Phổ, Công Văn Chung, và 
tên tuổi họ đã lọt hết vào lịch sử mỹ thuật 

Việt Nam (Thái Bá Vân - Tiếp Xúc Với 
Nghệ Thuật - Viện Mỹ Thuật Việt Nam 
1977, trang 67), với họa sĩ Lê Văn Đệ thì: 
Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà Nội ra đời 
đã mở một kỷ nguyên mới cho nền mỹ thuật 
Việt Nam.   
 
Họa sĩ Tôn Thất Đào, một tên tuổi trong 
bộ mặt Văn Hóa Huế cần được trân 
trọng  
 
Huế là nơi ghé đến của bao văn nhân nghệ sĩ 
nổi tiếng thời ấy, tác phẩm Bến thuyền sông 
Hương của Tô Ngọc Vân, những tác phẩm 
của Nguyễn Đỗ Cung… Nguyễn Đỗ Cung 
còn là giáo sư dạy hội họa ở Huế rất sớm, đã 
từng sống ở đường Âm Hồn trong Thành 
Nội từ năm 1942 đến 1944. Mai Trung Thứ 
(1906 – 1980) - sau này đổi thành Mai Thứ - 
sinh ra và lớn lên tại Huế, ra Hà Nội học 
khóa đầu tiên trường Cao Đẳng Mỹ Thuật 
Đông Dương, năm 1937 ông qua Pháp và 
định cư tại đó cho đến khi mất (1980). Nhớ 
nhất là năm 1960 ông về thăm Huế, ghé 
thăm bạn là Tôn Thất Đào đang làm giám 
đốc trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế và thầy 
Đào có nhờ ông hướng dẫn một lớp vẽ tranh 
lụa khô(theo kỹ thuật vẽ lụa của ông khác 
với lụa rửa theo truyền thống) và ông cũng 
đã tặng Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam tranh 
Thiếu nữ Huế, tác phẩm sơn dầu vẽ năm 
1934 thật quý. 
 Họa sĩ danh tiếng về sơn mài Nguyễn 
Gia Trí cũng đã ra thăm trường, thăm bạn 
là Tôn Thất Đào và Lê Yên. Hình ảnh với 
vóc dáng nhỏ nhắn của người họa sĩ bậc 
thầy về sơn mài tài hoa ấy vẫn mãi đậm dấu 
trong tôi với câu nói: Nghệ thuật là phương 
tiện để mình đi vào thế giới chưa từng 
biết… 
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Ban Giám Đốc, Giáo sư, sinh viên Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế - 1959

 

 
 

Mai Trung Thứ, Viễn Đệ, Tôn Thất Đào (Huế, 1960) 
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Đinh Cường thắp nhang bàn thờ Thầy Tôn Thất Đào (Huế, 2000) 

 
 Sau khi tốt nghiệp, năm 1939 họa sĩ Tôn 
Thất Đào được bổ nhiệm về dạy ở Lycée 
Khải Định và Collège Đồng Khánh với 
ngạch Professeur de 4ème classe. Từ đó ông 
đã sinh hoạt vào những chương trình văn 
hóa ở Huế có giá trị, như đã tham gia vẽ phụ 
bản, lúc ấy gọi họa bản, nhan đề Trầm bay 
nhạt khói, gió đưa lay rèm trong Tập văn 
họa kỷ niệm Nguyễn Du do hội Quảng Tri 
xuất bản năm 1942, với sự ủng hộ của các 
hội: Khai Trí Tiến Đức, Khuyến Học, 
Sampic và Trí Tri. Một tập sách được chăm 
sóc thật kỹ từ hình thức đến nội dung, việc 
biên tập do Đào Duy Anh, trình bày do họa 
sĩ Nguyễn Đỗ Cung. 
 Những tranh lụa sáng tác những năm vừa 
ra trường như các bức Cá về, Chân dung, 
Đàn thập lục, Nhà bè  đầy tính cách Huế, đài 
các, thơ mộng. Năm 1941, dưới thời vua Bảo 
Đại ông đã được đề cử vào Đại Nội dạy cho 
Thái Tử Bảo Long vẽ. Tham gia nhiều cuộc 
triển lãm trong và ngoài nước: Hà Nội (1939), 
Sài Gòn (1945), Cao Miên (1939), Nhật Bản 
(1940) và Vatican (1950)… 
 Đã nhận được nhiều giải thưởng cao 
quý như huy chương Long Bội Tinh (1942), 

huy chương Kim Khánh (1943). Thời gian 
sau này cũng nhận được nhiều bằng khen 
của Bộ Giáo Dục và Nha Mỹ Thuật về 
những đóng góp xây dựng trường Cao 
Đẳng Mỹ Thuật Huế, giáo dục, đào tạo sinh 
viên ngành mỹ thuật cho Miền Nam. 
 Ngoài tranh lụa, ông còn vẽ tranh sơn 
dầu, sơn mài, phấn tiên. Theo ước tính của 
gia đình lên tới vài trăm bức, nay còn lại 
khoảng 30 bức tại nhà đang bị mục rã kể 
trên. Một số cho Hà Nội mượn triển lãm bị 
thất lạc, một số bị trận lụt năm 1999  làm 
hư hỏng hết, và sau này một số bán cho các 
gallery ở Singapore… có những  thân hữu 
trong hội cố đô Huế tại Pháp cũng về tìm 
sưu tập, lưu giữ tranh ông… 
 Một họa sĩ tài ba vốn bị thiệt thòi. Trong 
“Các Họa Sĩ Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật 
Đông Dương”do nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà 
Nội in năm 1993, tác giả Nguyễn Quang 
Phòng đã không công bằng khi “quên nhắc” 
đến các họa sĩ tốt nghiệp trường Cao Đẳng 
Mỹ Thuật Đông Dương ở Miền Nam, nhất là 
hai vị giám đốc của hai trường Quốc Gia 
Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định và Cao Đẳng 
Mỹ Thuật Huế: Lê Văn Đệ và Tôn Thất 
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Đào, chỉ nhắc qua vài dòng về Lê văn Đệ, 
không thấy in tranh của hai ông. Còn nhiều 
họa sĩ, giáo sư khác như Nguyễn Văn Long, 
Lưu Đình Khải, Lê Yên, U Văn An… ở 
Miền Nam đều tốt nghiệp ở  trường Cao 
Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương thì … xem 
như bị quên. 
 Ngoài dạy sinh viên mỹ thuật, ông còn 
rất tâm huyết với việc phát hiện năng khiếu 
mỹ thuật ở lứa tuổi nhỏ. Trong phòng 
Truyền Thống của Trường Đại Học Nghệ 
Thuật vẫn còn lưu giữ nhiều bài viết của 
ông về điều này với văn phong giản dị, chữ 
đẹp, với sự giãi bày sâu sắc về năng khiếu 
mỹ thuật cũng như mong muốn đưa mỹ 
thuật vào nhà trường… (Phan Thanh Bình - 
Họa sĩ Tôn Thất Đào - Tạp chí Sông Hương 
online) 
 Nhìn lại tranh Tôn Thất Đào ta thấy 
luôn bàng bạc màu sắc, linh hồn Huế, từ 
những bức sơn dầu vẽ phong cảnh trong 
Đại Nội cho đến những con ngựa đá trên 
lăng tẩm, đến những tranh lụa với những  
phác thảo nghiên cứu tỉ mỉ từng nhóm 
người trên các phiên chợ, trên các bến sông 
Gia Hội, trước cửa Đông Ba, cả những lũy 
tre làng quê… đều hiền hòa làm sao một 
tâm hồn nhân ái. Giai đoạn sau với vài bức 
sơn mài, bức vẽ những thiếu nữ trong vườn 
chuối là một bức đẹp. Và hình như họa sĩ 
đã có nhiều tâm sự, nhiều nghĩ suy dàn trải 
khi vẽ tác phẩm Ngự Bình, đây không phải 
là tác phẩm hay của ông về mặt nghệ thuật 
tạo hình, nghệ thuật khác với văn chương, 
không là kể truyện. Nhưng lại mang nhiều 
ẩn chứa trong ông về một tình yêu Huế 
thiết tha… Tác phẩm Ngự Bình là một 
trong những tranh ông đã vượt ra khỏi 
cách nhìn hiện thực theo trường phái Mỹ 
Thuật Đông Dương để tạo nên một hình 

tượng mang tính tượng trưng, ẩn dụ qua 
hình núi mang dáng hình thiếu nữ, tóc 
người con gái trải dài thành sông núi bao 
la, xứ Huế hiện ra không phải ở góc nhìn 
tĩnh lặng mà hoành tráng và phóng khoáng 
hơn, ý nghĩa của Sông Hương – Núi Ngự đã 
được sáng tỏ và mang đậm sắc thái u hoài, 
cổ kính… (Phan Thanh Bình - Họa sĩ Tôn 
Thất Đào - Tạp Chí Sông Hương online)  
 
Những ý nghĩ rời thả trôi theo điệu ca 
Nam Ai  
 
Thử đọc lại vài dòng về Cảnh Sắc Văn Hóa 
Mỹ Thuật Huế của Huỳnh Hữu Ủy, một tác 
giả nổi tiếng, người viết tiểu luận, nhận 
định về mỹ thuật có lòng nhất, là người con 
của Huế:  Trước tiên phải nói đến sông 
Hương. Bởi vì chính trên dòng nước trong 
veo ấy, Cựu Kinh đã soi bóng mình qua 
nhiều thế kỷ thăng trầm, rồi từ đó đã dựng 
nên một nền văn hóa riêng: văn hóa Huế… 
(Huỳnh Hữu Uỷ - Mỹ Thuật Việt Nam 
Ngày Xưa – Văn Mới 2013). Về mặt mỹ 
thuật, hiện Huế có trường Đại Học Nghệ 
Thuật, chưa có Bảo Tàng Mỹ Thuật chung 
của Huế, chỉ có nhà Bảo Tàng Điềm Phùng 
Thị và Bảo Tàng Lê Bá Đảng, mong sao sẽ 
có một Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Huế và 
chắc chắn phần tranh Tôn Thất Đào sẽ 
chiếm một gian. Từ đó trên phương diện 
chính thức của Tỉnh và của Quốc gia mới 
có thể nói chuyện tu sửa và bảo quản tranh 
qua sự kêu gọi giúp đỡ của các Viện Bảo 
Tàng trên thế giới, gởi chuyên viên hoặc 
mở lớp hướng dẫn phục chế tranh theo tiêu 
chuẩn bảo tàng, như UNESCO đã giúp tu 
sửa phục chế những di tích Cố Đô Huế. 
Chuyện đó lại là do một bộ trưởng Văn Hóa 
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có tấm lòng và lưu tâm đề xuất… chuyện 
còn lại là ai có quyền ban ra quyết định? 
 Trong khi chờ đợi những điều ước trên, 
hằng hai năm Huế đều tổ chức Festival đồ 
sộ, có thể bớt chăng một dàn đèn chiếu 
sáng xanh đỏ tím vàng để giúp cho căn nhà 
cổ xưa của họa sĩ Tôn Thất Đào, nay là Phủ 
Thờ chung của dòng họ, có thể trở thành 
khang trang hơn với số tranh dù hư hao còn 
lại, cũng là nơi lưu niệm, địa điểm đến 
viếng một họa sĩ tài ba của Huế ở vùng Gia 
Hội, chưa mong gì sẽ có một con đường 
nhỏ được đặt tên Tôn Thất Đào. 
Virginia, Aug 8, 2014  
Đinh Cường  
[1] Cám ơn anh Nguyễn Cúc - Tạp chí 
Tiếng Sông Hương tại Dallas – Texas đã 
gởi cho tài liệu để viết về  họa sĩ Tôn Thất 
Đào từ năm 1995. 
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Corinne de Ménonville 
- Les Editions d’ Art et d’ Histoire 2003 
- Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Đại,  
Huỳnh Hữu Ủy , VAALA 2008 
- Hội họa Hà Nội  
- Những kí ức còn lại, Nguyễn Hải Yến  
PICTURE Art Foundation 2010 
 

MỘT SỐ TRANH CỦA DANH HOẠ TÔN THẤT ĐÀO 
Mời xem thêm tranh màu ở website Cỏ Thơm: 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1202&Itemid=53 
 

 
 

Bến Đò - Tranh: Tôn Thất Đào 
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Đại Nội - Tranh: Tôn Thất Đào 
 

 
Ngự Bình - Tranh: Tôn Thất Đào 
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       Đàn Thập Lục - Tranh: Tôn Thất Đào                          Thiếu Nữ Bên Hoa Sen  

                                                                          Tranh: Tôn Thất Đào 

Ca Huế - Tranh: Tôn Thất Đào 
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ĐÊM GIÁNG SINH  
 
Kỷ niệm chỉ là những giấc mơ  
Còn đâu đường phố thật nên thơ  
Giáng sinh ngày ấy riêng hai đứa  
Còn nhớ Bô-Na anh đứng chờ ?  
 

Thời gian lặng lẽ lững lờ trôi  
Từ dạo chia tay chẳng một lời  
Đã biết bao mùa đông giá lạnh  
Đêm ngày nhung nhớ thuở nào vơi.  
 

Anh nhớ Nô-En có những lần  
Bên anh em bước lòng bâng khuâng  
Em nhìn mây trắng bay lơ lửng  
Và sợ mong manh chốn cõi trần .  
 

Anh lại chốn xưa, em ở đâu?  
Nơi đây ta gặp nhau lần đầu  
Sương đêm giăng lối, hồn anh lạnh  
Nhìn phố về khuya, dạ ướt sầu !.  
 

Đường đến Văn- Khoa không cách lắm  
Mà sao anh thấy quá xa xăm  
Ngày xưa sánh bước ta vui quá  
Giờ giữa cô đơn ... dạ khóc thầm !  
 

Anh nhìn lặng lẽ các vì sao  
Lấp lánh như tay muốn vẫy chào  
Anh vội vàng xin muôn ánh sáng  
Cho em trở lại chốn hôm nao !.  
 
Tình thắm dài lâu, mãi chặt bền  
Dù cho thuyền mộng mãi lênh đênh  
Giáng Sinh ngày cũ trong anh mãi  
Ngày Chúa ra đời ... anh có em .  
   

MỘT THỜI 

  
BẢN TANGO và EM 
 
Em về đâu, đứng bên bờ ngóng đợi 
Khách qua đò không ngoảnh lại bến sông 
Hôm chia tay cất bước chút chạnh lòng 
Nghe gió thoảng bâng khuâng lời nhắn gọi 
 
Giấc mộng đầu say hồn theo bóng tối 
Bản Tango dìu dặt đến chơi vơi 
Tay trong tay theo dòng nhạc lả lơi 
Mùi hương cũ trở về.. bao ước vọng. 
 
Em đang bơi giữa dòng sông lạc lõng 
Ai đâu ngờ có bến đục, bến trong 
Trả giấc mơ em về nơi gió lộng 
Nước quanh năm vẫn xuôi chảy một dòng. 
 
Ngồi ôn lại những vết đời phiêu lãng 
Dư âm xưa bỗng khoảnh khắc mơ hồ 
Định mệnh buồn, óng mượt ánh vàng tơ 
Cuộc đời nào không lắm điều ngao ngán.. 
 
Nhưng em biết yêu anh là hữu hạn 
Thuở yêu đương đâu nghĩ đến phũ phàng 
Xin lưu đời một tâm trạng xốn xang 
Dòng sông chảy chẳng bao giờ quay lại… 
 
VA, July 14, 01 

BÙI THANH TIÊN 
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HERTA MÜLLER 
(1953 -      ) 

Nữ Văn Hào Romania  
Đoạt Giải Thưởng Nobel Văn Chương Năm 2009 

+++ 

Phạm Văn Tuấn 
 

Herta Müller là nhà văn viết 
tiểu thuyết, nhà thơ, nhà 
văn viết bình luận (essayist) 
và cũng là Nữ Văn Hào lãnh 
Giải Thưởng Nobel Văn 
Chương năm 2009. 
 Từ đầu thập niên 1990, 
nhà văn nữ Herta Müller đã 
nổi tiếng trên văn đàn thế 
giới và các tác phẩm của bà 
đã được chuyển dịch sang 
hơn 20 ngôn ngữ. Các tác 
phẩm văn chương của 
Herta Muller trở nên danh 
tiếng vì đã mô tả các ảnh 
hưởng của  bạo lực, sự tàn 
ác và các cách khủng bố 
trong đất nước Cộng Sản 
Romania dưới thời kỳ cai trị 
tàn bạo của chế độ Nicolae Ceausescu, 
đây là quê hương mà bà đã từng trải qua 
các kinh nghiệm đau thương. 
 Nhiều tác phẩm của bà Herta Müller đã 
kể lại toàn cảnh xã hội từ quan điểm của 
sắc dân thiểu số Đức sinh sống tại hai địa 
phương Banat và Transylvania. Cuốn tiểu 
thuyết xuất bản năm 2009 được rất nhiều 
độc giả ca ngợi có tên là "Thiên thần đói 
khát" (The Hunger Angel = Atemschaukel) 
đã mô tả cảnh trục xuất sắc dân Đức thiểu 
số trong nước Romania tới các "Quần Đảo 
Ngục Tù" của Stalin trong thời gian quân 
đội Liên Xô chiếm đóng xứ Romania và 

người Nga đã dùng những người gốc Đức 
này làm lực lượng lao động cưỡng bách. 

 Nhà văn nữ Herta Müller 
đã nhận được hơn 20 Giải 
Thưởng, gồm có: Giải 
Thưởng Kleist năm 1994 
(the Kleist Prize), Phần 
Thưởng Văn Chương Quốc 
Tế IMPAC Dublin năm 1998 
(the International IMPAC 
Dublin Literary Award), Phần 
Thưởng Nhân Quyền Franz 
Werfel năm 2009 (the Franz 
Werfel Human Right 
Award)… 
 Vào ngày 08 tháng 10 
năm 2009, Hàn Lâm Viện 
Thụy Điển (the Swedish 
Academy) đã công bố rằng 
nhà văn nữ Herta Müller 
được trao tặng Giải Thưởng 

Nobel Văn Chương và đã mô tả bà Müller 
là một phụ nữ "với cách tập trung thơ phú 
và lời văn xuôi thẳng thắn, đã mô tả toàn 
cảnh của những người bị chiếm đoạt" 
(who, with the concentration of poetry and 
the frankness of prose, depicts the 
landscape of the dispossessed). 
 
1/ Các năm niên thiếu. 
 
 Herta Müller sinh ra đời vào ngày 17 
tháng 8 năm 1953 trong làng Nitchidorf 
(tiếng Đức là Nitzkydorf), hạt Timis trong 
khu vực Banat ở miền tây của nước 
Romania với tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức. Gia 
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đình Müller này thuộc về sắc dân thiểu số 
Đức với ông nội của Herta Müller là một 
nhà buôn và nhà nông giàu có, có tài sản bị 
chế độ Cộng Sản tịch thu. Cha của bà 
Müller là một quân nhân trong đội quân SS 
của Đức Quốc Xã trong thời kỳ Thế Chiến 
Thứ Hai, rồi về sau kiếm sống bằng nghề 
lái tài xế trong xứ cộng sản Romania. 
 Vào năm 1945, mẹ của Herta Müller khi 
đó mới 17 tuổi, đã bị trục xuất cùng với 
100,000 người Đức thiểu số khác, tới các 
trại lao động cải tạo của Stalin nằm bên 
trong Liên Bang Xô Viết rồi sau đó, bà mẹ 
này được thả ra vào năm 1950.  
 Tiếng mẹ đẻ của Herta Müller là tiếng 
Đức nhưng cô Herta đã học tiếng Romania 
tại trường trung học rồi khi lên Đại Học 
Timisoara, Herta Müller theo học môn Ngôn 
Ngữ Đức và Văn Chương Romania. Tới 
năm 1976, cô Herta làm công việc dịch 
thuật (a translator) trong một cơ xưởng kỹ 
nghệ nhưng qua năm 1979, cô bị sa thải 
khỏi nhà máy vì từ chối cộng tác làm tình 
báo viên cho cơ quan Mật Vụ Securitate 
của chế độ Cộng Sản Romania. Sau khi bị 
sa thải, cô Herta kiếm sống bằng nghề dạy 
các học trò tiểu học và dạy tư tiếng Đức. 
 
2/ Theo nghiệp Văn Chương. 
 
 Cuốn truyện đầu tiên của Herta Müller 
có tên là "Các Nơi Thấp Nhất" (Nadirs = 
Niederungen) được phổ biến bằng tiếng 
Đức trong nước Romania vào năm 1982. 
Đây là ấn bản đã bị nhà nước kiểm duyệt, 
nhưng ấn bản đầy đủ được phát hành tại 
Tây Đức mới thực sự gây ra sôi động trong 
dư luận. Cuốn truyện này mô tả đời sống 
của những người Swabians sinh sống 
trong khu vực Banat với các cảnh sống bị 
ám ảnh bởi nỗi lo sợ, sự tuyệt vọng, sự 
tham nhũng, cảnh nghèo đói và bạo lực. 
Nhiều người trong cộng đồng Banat 

Swabian đã chỉ trích Herta Müller vì cách 
mô tả thiếu thiện cảm đời sống của dân 
làng Banat. Herta Müller đã là một hội viên 
của Nhóm Aktionsgruppe Banat, là nhóm 
các nhà văn viết tiếng Đức tại Romania, họ 
ủng hộ và cổ võ nền tự do ngôn luận, 
chống đối chế độ kiểm duyệt của chính 
quyền cộng sản Nicolae Ceausescu. Nhóm 
Aktionsgruppe Banat này đã bị cơ quan 
mật vụ Securitate giải thể. 
 Một tác phẩm khác đề cập tới vấn đề 
này, đó là cuốn truyện "Miền Đất của những 
Trái Mận Xanh" (The Land of Green Plums). 
Khi bà Herta Muller viết ra hai tác phẩm kể 
trên, bà đã bị cơ quan Mật Vụ Securitate 
xách nhiễu rồi sau đó, bà Müller đã xác nhận 
sự việc này trong một bài viết đăng trên tạp 
chí hàng tuần Die Zeit vào tháng 7 năm 2009. 
 Năm 1985, Herta Müller bị từ chối, 
không được phép di cư sang Tây Đức 
nhưng rồi hai năm sau, 1987, bà Müller 
cùng người chồng là nhà văn Richard 
Wagner được chính quyền Romania cho 
phép ra đi, sang thành phố Tây Berlin, tại 
nơi này, bà Müller nhận chức vụ giảng dạy 
ngôn ngữ Đức tại các đại học và tại các 
nước ngoài. 
 Bà Herta Müller được bầu làm hội viên 
của Hàn Lâm Viện Ngôn Ngữ và Thơ Ca 
Đức (die Deutch Akademie fur Sprach und 
Dictung) vào năm 1995, sau đó là các danh 
dự khác. 
 Nhà văn nữ Herta Müller đã nhận được 
hơn 20 Giải Thưởng, gồm có: Giải Thưởng 
Kleist năm 1994 (the Kleist Prize), Phần 
Thưởng Văn Chương Quốc Tế IMPAC Dublin 
năm 1998 (the International IMPAC Dublin 
Literary Award) trị giá 100,000 Euro (tương 
đương với 85,000 bảng Anh), Phần Thưởng 
Nhân Quyền Franz Werfel năm 2009 (the 
Franz Werfel Human Right Award)… 
 Năm 1997, bà Herta Müller rút tên ra 
khỏi Trung Tâm Văn Bút Đức (the PEN 
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Centre of Germany) để phản đối sự sát 
nhập của trung tâm này với trung tâm cũ 
của Đông Đức bởi vì đã có nhiều nhà văn 
Đông Đức đã làm mật báo viên cho cơ 
quan an ninh Stasi của Cộng Sản Đông 
Đức và những nhà văn kể trên chưa được 
bạch hóa trước công luận. 
 Nhà văn Herta Müller cho xuất bản tác 
phẩm "Sổ Thông Hành" (the Passport) trong 
đó tác giả đã dùng kỹ thuật ý nghĩa đặt sai 
chỗ (a strategy of displaced meaning) theo 
đó Nicolae Ceausescu không bao giờ được 
nói tới, nhưng nhà độc tài này vẫn là trung 
tâm của câu chuyện mà người đọc không 
bào giờ có thể quên được. 
 Vào năm 2009, Herta Müller đã thành 
công một cách lớn lao trên văn đàn quốc tế 
do cuốn tiểu thuyết "Thiên Thần Đói Khát" 
(the Hunger Angel = Atemschaukel), tác 
phẩm này được đề nghị dự tranh Giải 
Thưởng Sách Tiếng Đức (the German 
Book Prize = die Deutcher Buchpreis) và đã 
đoạt được Phần Thưởng Nhân Quyền 
Franz Werfel (the Franz Werfel Human 
Rights Award). Trong tác phẩm này, Herta 
Müller đã mô tả cuộc hành trình của một 
người trẻ bị đẩy vào "Quần Đảo Ngục Tù" 
bên trong nước Liên Xô, với các điều kiện 
sống kinh hoàng, cũng như số phận bị đầy 
ải khổ cực của nhiều người Đức trong miền 
Transylvania sau Thế Chiến Thứ Hai. Sở dĩ 
Herta Müller viết ra được tác phẩm này bởi 
vì bà đã phỏng vấn nhà thơ Oskar Pastior, 
ông này đã kể lại quá khứ đau thương của 
mình khi bị bắt buộc làm lao động khổ sai 
tại Donets Basin, Liên Xô, và bà Herta 
Müller cũng dùng các kinh nghiệm sống 
còn của chính bà mẹ của tác giả. Qua các 
cuốn tiểu thuyết, các bài bình luận và các 
tập thơ, nhà văn Herta Muller luôn luôn đề 
cập tới các cảnh đàn áp, các cách khủng 
bố của chế độ độc tài cộng sản và sự lưu 
vong của chính mình. 

 Vào tháng 10 năm 2009, Hàn Lâm Viện 
Thụy Điển đã trao Giải Thưởng Nobel Văn 
Chương cho nhà văn nữ Herta Müller bởi vì 
tác giả đã mô tả một cách thẳng thắn hoàn 
cảnh của những người dân bị chiếm đoạt 
đất đai và tài sản, rồi bị tống khứ đi các trại 
lao động cải tạo. Bà Herta Müller là phụ nữ 
thứ 12 đoạt Giải Thưởng Nobel Văn 
Chương trong 108 năm phát giải, và bà đã 
nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng 
kronors Thụy Điển, tương đương với 
893,000 bảng Anh. 
 Ông Peter Englung, Thư Ký Thường 
Trực của Hàn Lâm Viện Thụy Điển, đã ca 
ngợi nhà văn nữ Herta Muller về cách dùng 
các từ cực kỳ chính xác (extreme precision 
of words) do bởi bà Muller đã sinh sống 
trong một chế độ độc tài, tại nơi này ngôn 
ngữ đã bị dùng sai và đã bị lạm dụng 
(abused). Ông Englung cũng khuyên các 
độc giả chưa quen với tác giả Herta Müller 
nên đọc cuốn tiểu thuyết "Mảnh Đất của 
các Trái Mận Xanh" (the Land of Green 
Plums = Herztier) bởi vì nhiều người coi 
đây là tác phẩm hay nhất của nhà văn 
Herta Muller.    
 Hàn Lâm Viện Thụy Điển cũng so sánh 
sự tương đương trong thể văn của Herta 
Muller với thể văn của Franz Kafka và ảnh 
hưởng của Kafka trong các tác phẩm của 
Herta Muller. Giải Thưởng Nobel Văn 
Chương này trùng hợp với ngày kỷ niệm 20 
năm sụp đổ của Chủ Nghĩa Cộng Sản, và 
ông Michael Kruger, giám đốc của nhà xuất 
bản các tác phẩm của Herta Müller đã cho 
biết: "Do tặng Giải Thưởng Nobel cho Herta 
Müller, Ủy Ban đã nhận ra một tác giả đã 
không để cho độc giả quên lãng bộ mặt bất 
nhân (inhuman side) trong đời sống dưới chế 
độ Cộng Sản". 
 Năm 2012, khi nhà văn Mạc Ngôn (Mo 
Yan) của Trung Cộng được trao tặng Giải 
Thưởng Nobel Văn Chương, bà Herta Müller 
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đã bình luận rằng Hàn Lâm Viện Thụy Điển 
rõ ràng đã lựa chọn một tác giả cổ võ cho sự 
kiểm duyệt. 
 
3/ Nhận xét về Nữ Văn Hào Herta Müller. 
 
 Herta Muller đã không cho biết các 
nhân vật hay các quyển sách đặc biệt nào 
đã ảnh hưởng đến văn nghiệp của bà, 
nhưng bà Muller lại xác nhận sự quan trọng 
của ngôn ngữ khi theo học các nền văn 
chương Đức và Romania, bởi vì có khi với 
cùng một từ, ý nghĩa lại thuộc về hai thế 
giới khác nhau. 
 Các tác phẩm của bà Herta Muller bị 
ảnh hưởng của nhiều kinh nghiệm của 
người chồng cũ là ông Richard Wagner, 
một nhà văn viết tiểu thuyết kiêm viết bình 
luận. Cả hai người này cùng trưởng thành 
trong nhóm sắc dân thiểu số Banat 
Swabian, cùng theo học văn chương Đức 
và Romania tại Đại Học Timisoara, cùng là 
giáo sư dạy tiếng Đức và cùng ở trong 
Nhóm Aktionsgruppe Banat, đây là một hội 
văn chương tranh đấu cho nền tự do ngôn 
luận. Do ở trong nhóm tranh đấu kể trên, 
Herta Muller đã có đủ can đảm để viết một 
cách thẳng thắn mặc dù các đe dọa và các 
cách xách nhiễu của bọn Mật Vụ Romania. 
Các tác phẩm của Herta Muller đều thuộc 
loại giả tưởng nhưng được viết ra do các 
kinh nghiệm thực sự và được căn cứ vào 
các người thực sự bởi vì tác giả Herta 
Muller là nhân chứng của một thế giới bị 
thống trị bằng hận thù, nơi này con người 
bị đối xử một cách tàn ác, mọi người trở 
nên vô cảm trước các nghi lễ và đạo đức, 
cá tính bị tiêu diệt, con người bị coi rẻ như 
nô lệ, mọi thứ đều do Đảng và Nhà Nước 
quyết định.  
 Herta Muller đã mang lại cho độc giả 
những kinh nghiệm chính trị quan trọng khi 
chủ nghĩa Cộng Sản vẫn còn tồn tại nhưng 

các tác phẩm của bà đã không bị chính trị 
hóa. Bà Herta Muller đã nói lên các bằng 
chứng, các kinh nghiệm của thế giới độc tài 
và tàn bạo của Nicolae Ceausescu, nơi 
chính bà đã được sinh ra và trưởng thành. 
Trước những người sinh sống trong chế độ 
đàn áp này, họ chỉ biết cúi đầu khuất phục 
thì tác giả Herta Muller đã phê phán, lên án 
chủ nghĩa đó với ý thức trách nhiệm và 
nhân bản. 
 Khi được nhật báo Ba Lan Gazeta 
Wyborcza hỏi ý kiến về cái chết của vợ 
chồng nhà độc tài Nicolae Ceausescu trong 
cuộc cách mạng năm 1989, bà Herta Muller 
đã nói: “Tôi đã nhìn thấy trên TV và tôi đã 
khóc. Cuộc xử bắn thật đau lòng nhưng họ 
xứng đáng với kết cục đó, suốt 20 năm sinh 
sống trong chế độ của Ceausescu, lúc nào tôi 
cũng thầm mong cho họ chết đi. Tôi nói vậy, 
nhưng tôi không ủng hộ án tử hình”. 
  
 Cuốn tiểu thuyết "Mảnh Đất của các 
Trái Mận Xanh" (the Land of Green Plums) 
xuất bản năm 1996, được sáng tác sau cái 
chết của hai người bạn mà bà Herta Muller 
nghi ngờ rằng cái chết này do bởi bọn Mật 
Vụ và một trong các nhân vật của cuốn 
truyện được căn cứ vào một người bạn 
thân trong Nhóm Actionsgruppe Banat. Bà 
Herta Muller đã nói cuốn tiểu thuyết này 
được viết ra để “tưởng nhớ các người bạn 
Romania của tôi đã bị giết chết bởi chế độ 
Ceausescu”. 
  Truyện “Mảnh Đất của các Trái Mận 
Xanh” mô tả bốn người trẻ tuổi sinh sống 
trong chế độ cảnh sát toàn trị của xứ sở 
cộng sản Romania và người kể chuyện là 
một thiếu nữ trẻ không cho biết tên, thuộc 
về sắc tộc thiểu số Đức. Nhân vật đầu tiên 
được giới thiệu với độc giả là cô gái tên là 
Lola, cô này ở cùng phòng với 5 cô gái 
khác, kể cả người kể truyện, trong nhà lưu 
trú của trường đại học. Lola ghi lại các kinh 
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nghiệm trong một cuốn nhật ký, nói về các 
cố gắng của cô muốn vượt thoát ra khỏi 
cảnh sống độc tài của trường học và xã 
hội. Cô Lola đã từng bị làm tình với các 
người đàn ông trở về từ nhà máy, luyến ái 
với thầy dạy thể dục và đã tham gia đảng 
Cộng Sản. Phần đầu câu chuyện chấm dứt 
khi người ta tìm thấy cô Lola bị treo cổ và 
cô ta đã để lại cuốn nhật ký trong va li của 
người kể chuyện. 
 Người kể chuyện sau đó kể về cuốn nhật 
ký với ba người bạn trai tên là Edgar, Georg 
và Kurt, các chàng thanh niên này đều mang 
tinh thần nổi loạn như cất giữ các sách tiếng 
Đức bị cấm đọc, hát các bài hát bị cấm hát, 
chụp hình các xe sơn đen chuyên chở tù 
nhân tới các công trường. Cả bốn người kể 
trên đã bị tên đại úy an ninh Securitate tên là 
Pjele theo dõi. Đồ đạc của họ bị lục soát, thư 
của họ bị mở ra đọc. Họ thảo luận phương 
cách trốn ra khỏi nước. Georg là người đầu 
tiên làm công việc này. Sau khi qua được 
nước Đức, Georg đã tự tử bằng cách nhẩy 
qua cửa sổ của một khách sạn ở Frankfurt. 
Người kể chuyện và Edgar nhận được thông 
hành qua nước Đức nhưng vẫn bị đe dọa, 
còn Kurt ở lại Romania nhưng về sau bị chết 
vì treo cổ. 
 Cuốn tiểu thuyết kể trên được tác giả 
Herta Muller viết ra để mô tả sự sợ hãi, nỗi 
cô đơn, sự bỏ rơi bởi vì mọi công dân của 
nước Romania đều sinh sống trong hoàn 
cảnh "lo sợ thường xuyên" gây ra bởi bọn 
mật vụ Securitate (the secret police). Trong 
một cuộc phỏng vấn, tác giả Herta Muller 
đã nói rằng sự sợ hãi trong cuốn tiểu thuyết 
là lời tự thuật. Tác giả cũng đã dùng cách 
ẩn dụ bằng hình ảnh của các trái mận 
xanh. Từ xưa, các bà mẹ thường khuyên 
các con không nên ăn các trái xanh, chưa 
chín, bởi vì các trái này “độc”. Cuốn truyện 
thường mô tả các sĩ quan Mật Vụ ăn các 
trái mận xanh, tương tự như các cách hành 

hạ con người không thương tiếc của chế 
độ tàn bạo Nicolae Ceausescu.  
 Cuốn tiểu thuyết “Nơi Hẹn” (The 
Appointment = Heute war ich mir lieber nicht 
begegnet) mô tả những cách làm nhục do 
các người cộng sản Romania, kể lại do một 
thiếu nữ làm công nhân của nhà máy vải sợi, 
cô này bị mật vụ cộng sản tố cáo là đã cài 
các lời nhắn vào trong các bộ áo vét đàn ông, 
yêu cầu người nhận được lời nhắn cưới cô 
để giúp cô thoát ra khỏi xứ sở cộng sản. 
 Cuốn tiểu thuyết “Thiên Thần Đói Khát” là 
cuốn truyện dày 304 trang, được Philip Boehm 
dịch sang tiếng Anh là “The Hunger Angel = 
Thiên Thần Đói Khát” với tên tiếng Đức là 
Atemschaukel, xuất bản năm 2009. Do dịch 
thuật cuốn truyện này, ông Philip Boehm được 
trao tặng Giải Thưởng Sách Dịch Hay Nhất 
(the Best Translated Book Award, 2013) và 
Phần Thưởng Oxford-Weidenfeld (the Oxford-
Weidenfeld Translation Prize, 2013). 
 Truyện “Thiên Thần Đói Khát” thuật lại 
chàng thanh niên Leo Auberg là người 
Romania gốc Đức, được 17 tuổi khi Đức 
Quốc Xã bắt đầu thua trận, bỗng một hôm bị 
quân đội Xô Viết bắt giữ rồi bị tống lên một 
toa xe lửa cùng với hàng chục thanh niên 
Romania gốc Đức khác. Họ bị chuyển chở 
tới nước Nga để làm việc lao động trong kỹ 
nghệ mỏ than. Từ tháng 1 năm 1945 tới đầu 
năm 1950, Leo Auberg phải làm việc cực 
nhọc từ trước khi mặt trời mọc cho tới sau 
khi tối trời, phải xúc than, chuyên chở bê 
tông, vác gạch… công việc quá nặng nhọc 
mà lại không đủ ăn, chàng ta cảm thấy luôn 
luôn có một ông thần “đói khát” tìm kiếm cơ 
hội để kéo chàng về cõi chết âm u. Leo đã 
viết: "không lời nào đủ để mô tả sự khốn khổ 
gây ra bởi cơn đói". Nội dung cuốn truyện là 
sự mô tả các cách hành hạ các người Đức 
thiểu số tại Romania bởi chế độ Stalin-nít, 
họ bị lực lượng chiếm đóng Xô Viết đầy đi 
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làm lao động khổ sai từ năm 1945 tới các 
năm về sau. 
 
4/ Các tác phẩm văn xuôi của Nữ Văn 
Hào Herta Müller. 
 
- Các Nơi Thấp Nhất (Nadirs = 

Niederungen), truyện ngắn, ấn bản bị 
kiểm duyệt xuất bản năm 1982 tại 
Bucharest, ấn bản không kiểm duyệt xuất 
bản tại nước Đức năm 1984, phổ biến 
bằng tiếng Anh với tên là Nadirs năm 
1999 do nhà X.B. the University Press of 
Nebraska Press. 

- Tango Ngột Ngạt (Oppressive Tango = 
Druckender Tango), truyện dài, 
Bucharest, 1984. 

- Sổ Thông Hành (The Passport = Der 
Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt), 
Berlin, 1986, xuất bản bằng tiếng Anh với 
tên là Passport, Serpent’s Tail, 1989. 

- Chân Đất Tháng Hai (Barefoot February 
= Barfussiger Februar), Berlin, 1987. 

- Du Lịch bằng Một Chân (Traveling on One 
Leg = Reisende auf einem Bein), Berlin, 
1989, xuất  bản bằng tiếng Anh với tên là 
Traveling on One Leg, Hydra Books, 
Northwestern University Press, 1998. 

- Con Quỷ đang ngồi trong tấm gương 
(The Devil is sitting in the Mirror = Der 
Teufel sitzt im Spiegel), Berlin, 1991. 

- Con Chó Soi cũng là Người Thợ Săn 
(Even back then, the Fox was the Hunter 
= Der Fuchs war damals schon der 
Jager), Hamburg, 1992. 

- Củ Khoai ấm là một cái Giường ấm (A 
Warm Potato is a Warm Bed = Eine 
warme Kartoffel ist ein warmes Bett), 
Hamburg, 1992. 

- Người Gác lấy cái Lược (The Guard 
takes His Comb = Der Wachter nimmt 
seinen Kamm), Hamburg, 1993. 

- Tới như thể không ở đó (Arrived As If Not 
There = Angekommen wie nicht da), 
Lichtenfels, 1994. 

- Mảnh Đất của các Trái Mận Xanh (The 
Land of Green Plums = Herztier), 
Hamburg, 1994, phổ biến theo bản dịch 
tiếng Anh do Michael Hofmann thành The 
Land of Green Plums, New York, 1996. 

- Trong cái Bẫy (In a Trap = In der Falle), 
Gottingen, 1996. 

- Nơi Hẹn (The Appointment = Heute war 
ich mir lieber nicht begegnet), Hamburg, 
1997, xuất bản theo tiếng Anh là The 
Appointment, N.Y. / London, 2001. 

- Thiên Thần Đói Khát (The Hunger Angel 
= Atemschaukel), Munich, 2009, 
Metropolitan Books, 2012. 

 
5/ Các Phần Thưởng của Nữ Văn Hào 
Herta Müller. 
 
1981  Phần Thưởng Adam-Muller Guttenbrum 
của The Temeswar Literature Circle. 
1984  Phần Thưởng Văn Chương Aspekte. 
1985  Phần Thưởng Văn Chương Rauris. 
1985  Phần Thưởng Văn Chương Khuyến 
Khích Bremen. 
1987  Phần Thưởng Ricarda-Huch của 
Darmstadt. 
1989  Phần Thưởng Marieluise-Fleisser 
của Ingolstadt. 
1989  Phần Thưởng Ngôn Ngữ Đức. 
1990  Huy ChươngRoswitha của Bad 
Gandersheim. 
1991  Phần Thưởng Văn Chương 
Kranichsteiner. 
1993  Phần Thưởng Đặc Biệt về Văn 
Chương. 
1994  Phần Thưởng Kleist 
1995  Phần Thưởng Aristeion. 
1997  Phần Thưởng Văn Chương của Graz. 
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1998  Phần Thưởng Văn Chương Ida-
Dehmel và Giải Thưởng Văn Chương Quốc 
Tế IMPAC   
Dublin vì tác phẩm Mảnh Đất của các Trái 
Mận Xanh. 
2001  Phần Thưởng Cicero. 
2002  Huy Chương Carl-Zuckmayer. 
2003  Phần Thưởng Joseph-Breitbach (cùng 
với Christoph Meckel và Harald Weinrich). 
2004  Phần Thưởng của Konrad-Adenauer-
Stiftung. 
2005  Phần Thưởng Văn Chương Berlin. 
2006  Phần Thưởng Wurth và Phần 
Thưởng Văn Chương Walter-Hasenclever. 
2009  Giải Thưởng Nobel Văn Chương. 
2009  Phần Thưởng Nhân Quyền Franz Werfel. 
2010  Phần Thưởng Hoffmann von Fallersleben. 
2013  Phần Thưởng Sách Dịch Hạng Nhất 
(Best Translated Book Award) vì cuốn truyện 
Thiên Thần Đói Khát = The Hunger Angel. 
 
6/ Sơ lược về Lịch Sử của nước 
Romania sau Thế Chiến Thứ Hai. 
 
 Thế Chiến Thứ Hai bắt đầu tại châu Âu 
vào tháng 9 năm 1939. Vào tháng 6 năm 
1940, Đức Quốc Xã thắng các nước Đồng 
Minh, nên đã để cho nước Hungary chiếm 
phần đất Transylvania phía bắc của nước 
Romania, Liên Xô lấy phần phía đông bắc 
còn nước Bulgaria chiếm phần phía đông 
nam. Khi quân đội Đức chiếm đóng xứ 
Romania thì nước này tham gia vào cuộc 
chiến theo phía người Đức. 
 Vào tháng 8 năm 1944, khi phe Đức 
Quốc Xã thất bại, xứ Romania lại theo phe 
Đồng Minh. Khi Thế Chiến chấm dứt vào 
năm 1945, phe Đồng Minh đã lấy miền đất 
Transylvania phía bắc trao lại cho xứ 
Romania trong khi Liên Xô và Bulgaria vẫn 
còn chiếm giữ các phần đất của Romania. 
 Vì Liên Xô chiến đấu chống Đức Quốc 
Xã cùng với các nước Đồng Minh tây 

phương nên vào năm 1944, Liên Xô đã 
chiếm nước Romania, biến xứ sở này 
thành một nước vệ tinh của Liên Xô (a 
Soviet satellite). 
 
 Trong thập niên 1950, người dân 
Romania đã phẫn uất trước sự can thiệp 
của Liên Xô vào nội bộ của xứ Romania. 
Đầu thập niên 1960, lãnh tụ Cộng Sản là 
Gheorghe Gheorghiu-Dej bắt đầu chống 
đối công khai người Nga Sô. Gheorghiu-
Dej qua đời vào năm 1965, Nicolae 
Ceausescu kế tục làm Bí Thư Đảng, cũng 
tiếp tục chống đối. 
 Nicolae Ceausescu (1918 – 1989) cai trị xứ 
Romania từ năm 1965 tới năm 1989, là người 
đứng đầu đảng Cộng Sản rồi tới năm 1968, 
ông ta cũng là Chủ Tịch Nhà Nước. Ông 
Ceausescu là nhà độc tài, đã kiểm soát rất chặt 
chẽ đời sống của người dân, đã đặt ra các 
chương trình kinh tế thất bại khiến cho các 
hàng hóa tiêu dùng bị khan hiếm trầm trọng, 
đời sống của người dân rất lầm than. Ngoài ra, 
ông Ceausescu đã dùng quyền lực một cách 
bất hợp pháp để thu gom tài sản cho riêng 
mình và xếp đặt các người nhà vào các chức 
vụ cao cấp của chính quyền. 
 Vào năm 1989, ông Ceausescu khước 
từ đi theo các cải tổ dân chủ giống như các 
nước cộng sản châu Âu nên hàng ngàn 
người Romania đã đứng lên phản đối 
đường lối cai trị độc tài và tàn bạo của ông 
ta. Do đàn áp các cuộc biểu tình, lực lượng 
an ninh 
đã bắn chết hàng ngàn người. Sau đó, 
quân đội cách mạng đã lật đổ chính quyền 
đàn áp này và ông Nicolae Ceausescu 
cùng với bà vợ Elena đã bị xử bắn vào 
ngày 25 tháng 12 năm 1989, sau khi chính 
quyền mới kết tội hai vợ chồng này vì rất 
nhiều vụ sát nhân và tham nhũng./. 
 

 Phạm Văn Tuấn.     



 

 

SỐ 69                                                                                                                                 51 

 

DANH NHÂN trong LỊCH SỬ - Tập 1. 
Tác Giả: Phạm Văn Tuấn 
1- Julius Caesar. 2- Napoleon Bonaparte. 3- George 
Washington.  
4- Thomas Jefferson. 5- Benjamin Franklin. 6- Abraham Lincoln.  
7- Franklin D. Roosevelt. 8- Dwight D. Eisenhower.  
9- Douglas MacArthur. 10- Adolf Hitler. 11- Winston Churchill.  
12- Joseph Stalin. 13- Vua Louis 14- Charles de Gaulle.  
15- Thái Hậu Từ Hi. 16- Viên Thế Khải.  
17- Các Đốc Quân Trung Hoa. 18- Tôn Dật Tiên. 
19- Tưởng Giới Thạch. 20- Mao Trạch Đông. 
21- Đặng Tiểu Bình. 22- Marco Polo. 
23- Christopher Columbus. 24- Francisco Pizaro.  
25- Mohammed. 26- Ptolemy. 
27- Roger Bacon. 28- Antoni van Leeuwenhoek.  
29- Nicolaus Copernicus. 
30- Johannes Kepler. 31- Galileo Galilei. 
Tập 1: 503 trang, giá bán $20, kể cả cước phí bưu điện 
(trong nước Mỹ). 

 
 

        DANH NHÂN trong LỊCH SỬ - Tập 2. 
Tác Giả: Phạm Văn Tuấn 
1- Blaise Pascal. 2- Rene Descartes. 3- Isaac Newton.  
4- Charles Goodyear. 5- John Ericsson. 6- Simon Lake.  
7- Rudolf Diesel. 8- Alfred Nobel. 9- Lee de Forest.  
10- Guglielmo Marconi. 11- Marie Curie.  
12- Albert Einstein. 13- Lise Meitner. 14- Niels Bohr.  
15- Robert Oppenheimer. 16- Enrico Fermi. 17- Edward Teller. 
18- Albert A. Michelson. 19- Konstantin Tsiolkovsky. 
20- Robert Goddard. 21- Hermann Oberth.  
22- Wernher von Braun. 23- George Eastman.  
24- Henry Ford. 25- Igor Sikorsky. 26- Thomas A. Edison.  
27- Nikola Tesla. 28- Charles Darwin. 
29- Louis Pasteur. 30- Johann Sebastian Bach.  
31- Wolfgang A. Mozart. 32- Ludwig van Beethoven.  
33- Frederick Chopin. 34- Frank Schubert. 
35- Leonard da Vinci. 36- Michelangelo. 37- Francisco Goya.  
38- Claude Monet. 39- Pierre August Renoir. 40- Paul Gauguin.  
41- Vincent van Gogh. 42- Amedeo Modigliani. 
43- Henri Matisse. 44- Pablo Picasso. 45- Marc Chagall. 
Tập 2: 510 trang, giá bán $20, kể cả cước phí bưu điện  

                                                          (trong nước Mỹ). 
 

Liên lạc Tác Giả: 
Mr. Tuan V. Pham, 13870 Rembrandt Way, Chantilly, VA 20151. 

Email:  tuanpham1387@hotmail.com 
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Về Quê Lễ Tết 
Đông Thanh Nguyễn Quang Chất 

(Tân Sửu 1961) 
 

"Ai có về quê chơi với ta 
Đấy riêng phong cảnh nước non nhà 

Có về mới biết quê là thú 
Muốn rứt tình đi, rất khó ra" 

Đông Xuyên Nguyễn Gia Trụ 
 

Nhớ xưa còn ở Hà Thành, 
Tết nào tôi cũng xuất hành về quê 

Trước là chúc thọ thầy me, 
Sau thăm chú bác, bạn bè, anh em 
Đường về Đông Ngạc chẳng quên, 

Ngồi xe tôi ngắm những miền đã qua 
Đây làng Yên Phụ bán hoa, 

Tây Hồ cảnh đẹp, gió hòa dịu đưa 
Nghi Tàm nghề chính trồng hoa, 

Quảng Bá (1) hồ tắm trẻ già tập bơi 
Nhật Tân nhà thuốc (2) dẫy dài 

Đường này rẽ Bưởi, thẳng thời Phú Gia (3) 
Cây nêu trồng ở trước nhà 

Đì đùng tiếng pháo, chuông chùa điểm vang 
Đẹp thay đào đỏ cúc vàng 

Du Xuân thôn nữ tìm chàng trai tơ 
Làng Bạc theo đạo Gia Tô 

Nhật Kiều (4) đồng áng chăm lo cấy cầy 
Thấy ruộng tươi tốt vùng này 

Lòng tôi cảm kích tràn đầy vui tươi! 
Ngõ Đông Làng Vẽ đây rồi 

Ngoài đình lễ Tết, bao người dâng hương 
Nhà tôi ngõ Vẽ gần trường 

Tôi liền đốt pháo Cát Tường mừng Xuân 
Chúc mừng trường thọ song thân, 

Các em mạnh khỏe thêm phần an khang! 
Chúng tôi làm lễ từ đường 

Rồi đi chúc Tết họ hàng gần xa 
Nỗi mừng thầy mẹ hiện ra 

Vì thấy con cháu một nhà họp đông 
Chuyện trò vui vẻ đậm nồng 

Cỗ Tết hạ xuống ăn chung một bàn 
Món sấy phong vị khác thường 

Thơm, cay, bùi, ngọt, chẳng nhường món chi 
Thức ăn đồ nhắm thiếu gì 

Đặc biệt nhất sấy bởi vì thơm ngon 
Chả ngọt cũng có tiếng đồn, 

Bánh khoai phồng trắng ngọt, dòn lạ hơn 
Di cư tôi ở Sài Gòn, 

Dù xa vẫn nhớ món ngon quê nhà. 
Mong sao thống nhất sơn hà, 

Tết quê Đông Ngạc mới là sướng vui! 
 

 
Đông Thanh Nguyễn Quang Chất 

 
Ghi chú: 
(1) Làng Quảng Bá cách Hà Nội chừng 5 cây số 
(2) Tức nhà thuốc súng 
(3) Phú Gia còn có tên gọi là làng Ga Nhật 

Kiểu cũng có tên là Nhật Tảo.      
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Mời quý vị nghe ca khúc “Cố Nhân” ở link sau đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=7sxHT



 

 

 


