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GIỮA XUÂN 
  
 
Xuân! Em Xuân! Em Xuân đến đây rồi! 
Tôi ngây-ngất đón chào Em, cảm-động. 
Chao, bỡ-ngỡ! – Ồ, lưng dài, vai rộng: 
Tuổi tôi đây, vừa nguyên-vẹn hai mươi. 
Bước chân non, tôi chập-chững ra đời, 
Thân lạc-lõng trước ngã-ba đường thế: 
Bâng-khuâng chọn, chưa tìm ra lối rẽ. 
  
Nằm giữa lòng thế-kỷ thứ hai mươi, 
Nghe nhân-gian rên-xiết giữa reo-cười; 
Muôn tiếng gọi truyền lan theo cánh gió. 
– Thì ra tôi trót vay nhiều món nợ 
Mà hôm nay phải đóng-góp cho Đời! 
  
Mắt nhìn lui Mùa Đông cũ – Đông ơi, 
Em đã chết dưới trăm mồ lá úa! 
Thời qua ấy: chao ôi là nhung-lụa! 
Và thời nay: là gấm-vóc, chao ôi! 
  
Tôi là trai, tôi tự hỏi lòng tôi: 
Ôi, ta đã làm chi 

Đời trai hai mươi tuổi? 
– Muôn xác lá ngập tràn muôn nẻo lối! 
  
Đường mông-mênh lấp-lánh ánh sao tươi, 
Mùa xuân hồng phơi trải dưới chân tôi. 
Bao thế-hệ bằm môi và trợn mắt 
Đẩy, đẩy, đẩy bánh xe Đời vững-chắc 
Nghiến lăn dài trên bước tiến thời-gian. 
Mồ-hôi, nước mắt, máu, tim, gan; 
Bao sức sống tuôn tràn cho cuộc sống. 
Đời vĩ-đại, Đời sâu-xa, cao-rộng; 
Mỗi sinh-linh là một nét tô-bồi. 
Ánh vinh-quang vừa hé mở chân trời. 
  
Mộng – giấc mộng điên-cuồng say máu lửa, 
Mộng thiên-thai ngàn xưa – còn đâu nữa! 
Đây trần-truồng phô dưới Ánh Trời Mai 
 
 

 
Một khối đồng-tâm, cả một Loài Người 
Đang gắng-gổ, đang bền gan, vững chí 
(Tay thô-tháp và linh-hồn bình-dị) 
Góp công nhau, nương-tựa sức Muôn Người 
Đắp-xây Xuân Hy-Vọng một ngày mai... 
  
Nợ đã trót vay rồi, tôi góp trả. 
– Xuân! Tôi nghe như Em cười dòn-dã? 
Lòng hân-hoan, tôi đắp đá, tô vôi... 
 
  

THANH-THANH 
 

 

 
TẾT THA HƯƠNG 

  

Xuân này tuổi qúa  bảy mưoi rồi 

Mối hận văn chương khó nuốt trôi 

Viết được đôi câu sầu ý tận 

Nghĩ ra dăm vận chán thơ tồi 

Tri âm thời trước tình quên bẵng 

Bằng hữu ngày nay chuyện đãi bôi 

Đón tết, giao thừa ngồi lặng lẽ 

Mai đào quê mẹ nhớ khôn nguôi 

 

Lý Hiểu 
01-01-Ất Mùi 
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“Màu Thời Gian Không Xanh”: 
Ai là Hình Ảnh Giai Nhân Trong Bài Thơ 

“Màu Thời Gian” của Ðoàn Phú Tứ? 
 

 http://cothommagazine.com/nhac1/MauThoiGian-NguyenXuanKhoat-DoanPhuTu-BichHong.mp3 

http://cothommagazine.com/nhac1/MauThoiGian-PhamDuy-DoanPhuTu-ThaiHien.mp3 

                                                                                

 Phạm Trọng Lệ 
 

gười yêu nhạc hẳn ai cũng nhớ bài thơ 

“Màu thời gian” của nhà viết kịch 

Ðoàn Phú Tứ (có bằng tú tài Pháp, 

sinh năm 1910 tại Hà-Nội, mất năm 1989), 

do nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và sau là 

nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Ðoàn Phú Tứ 

làm rất ít thơ, nhưng bài “Màu thời gian” là 

bài người sau nhớ nhất. Bài thơ này làm 

trong khoảng 1939-1940. Giai thoại về bài 

thơ rất lý thú. Theo học giả Văn Tâm kể lại 

(sách dẫn bên dưới) thì người con gái gây 

hứng cảm cho bài thơ là con gái học giả 

Nguyễn văn Vĩnh, tên là cô Nguyễn Thị 

Vân, lúc đó khoảng 24 hay 25 tuổi. Cô là 

chị ruột của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp (tác 

giả tập thơ Ngày Xưa trong đó có bài “Chùa 

Hương” và “Sơn Tinh Thuỷ Tinh”). Theo 

Văn Tâm, tác giả bài “Màu thời gian” thường 

cùng bạn đi xe đạp đến ngồi bên ngoài biệt 

thự nhà cụ Nguyễn Văn Vĩnh nghe cô Vân 

dạo dương cầm. Sau nghe tin nàng bị bệnh, 

chàng xin gặp và thăm nhưng không được 

nàng cho phép, nhà thơ Ðoàn Phú Tứ nghĩ 

đến tích người cung nữ trẻ đẹp--mà ông đặt 

tên là Tần Phi--trước khi chết, không muốn 

nhà vua thấy nét tàn phai của nàng bèn tặng 

nhà vua mớ tóc của mình.  

 

Bài này in lại hình (1) của Ðoàn Phú Tứ; 

(2) ba chị em cô Nguyễn Thị Vân cùng ba 

mẩu hồi ký in trong cuốn sách của Văn 

Tâm nhan đề ÐOÀN PHÚ TỨ: CON 

NGƯỜI VÀ TÁC PHẨM do nhà Văn Học 

in ở Hà Nội năm 1995, và một bài báo có 

đăng trong website tannamtu về học giả 

Nguyễn Văn Vĩnh. Cũng in lại nguồn gốc 

trên youtube hai bản nhạc phổ từ bài thơ 

của Ðoàn Phú Tứ. Bài viết này cũng in 6 

bản dịch bài thơ bất hủ này sang tiếng Pháp 

và tiếng Anh để độc giả thưởng lãm tài dịch 

khéo của những dịch giả có tiếng. 

 

N 

http://cothommagazine.com/nhac1/MauThoiGian-NguyenXuanKhoat-DoanPhuTu-BichHong.mp3
http://cothommagazine.com/nhac1/MauThoiGian-PhamDuy-DoanPhuTu-ThaiHien.mp3
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1. Bài thơ Màu Thời Gian 

 

Sớm nay tiếng chim thanh 

Trong gió xanh 

Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình 

 

Ngàn xưa không lạnh nữa - Tần Phi! 

Ta lặng dâng nàng 

Trời mây phảng phất nhuốm thời gian 

 

Màu thời gian không xanh 

Màu thời gian tím ngát 

Hương thời gian không nồng 

Hương thời gian thanh thanh 

 

Tóc mây một món chiếc dao vàng 

Nghìn trùng e lệ phụng Quân-Vương 

Trăm năm tình cũ lìa không hận 

Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng 

 

Duyên trăm năm đứt đoạn 

Tình một thuở còn hương 

Hương thời gian thanh thanh 

Màu thời gian tím ngát. 

 

(1939-40) Ðoàn Phú Tứ 

 

2. Ý bài thơ theo tác giả: 

Thi sĩ sau khi làm bài thơ bằng tiếng Việt 

lại viết một trang giảng thêm tích xưa mình 

dùng làm bối cảnh bài thơ và chuyển bài 

thơ sang tiếng Pháp khiến người sau đọc 

thơ hiểu thêm bài thơ và nguồn thi hứng 

của tác giả. 

 Theo học giả Văn Tâm, năm 1983, 

Ðoàn Phú Tứ viết tặng kiến trúc sư Nguyễn 

Ngọc Ngoạn (người Hà-Nội, mất năm 

1990) một trang tiếng Pháp giải thích câu 

chuyện riêng tư “để kỷ niệm những cuộc 

trò chuyện lông bông với nhau về thơ văn 

(en souvenir de nos entretiens en l’air sur la 

poésie et la prose”): 

 COULEUR DU TEMPS – « Ce petit 

poème est une simple méditation sur un 

thème littéraire ancient: une concubine 

royale, - les concubines royales favorites 

étaient d’ordinaire bien plus belles et plus 

attachantes que les Reines en toute 

majesté,- à la veille de sa mort, ne se 

laissant pas voir par son Auguste époux, de 

crainte de lui léguer un souvenir affreux de 

son ancienne beauté; elle se contenta de lui 

a faire, à distance, la pieuse offrande d’une 

mèche de ses cheveux adorables, ils se 

quittèrent ainsi, et l’image de la disparue 

resta à jamais intacte en sa splendeur dans 

la mémoire du survivant.  

      Ici le poète appelle sa belle disparue 

TẦN PHI, - Tần et Phi étant diverses 

appellations titrées des concubines royales, 

et rappellant par leur sonorité, le concept de 

Poésie Pure.» (p. 180) 

 (« MÀU THỜI GIAN – Bài thơ nhỏ 

này là một trầm tư thuần phác trên một chủ 

đề văn chương: một vương phi (các phi tần 

sủng ái thường diễm lệ hơn và được nhà 

vua quyến luyến hơn cả Vương hậu) khi 

sắp từ trần đã không để cho đấng Quân 

vương giáp mặt; sợ rằng sẽ lưu lại trong 

tâm trí nhà vua một kỷ niệm dễ sợ về nhan 

sắc thuở nào; bằng lối cách mặt, nàng đành 

lòng dâng lên vua lễ vật thành kính là 

một lọn tóc của mái đầu đáng ái mộ, như 

thế, hình bóng rực rỡ của kẻ đã khuất sẽ 

tồn tại nguyên vẹn mãi mãi trong ký ức 

người ở lại.  
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    Ở đây thi nhân gọi giai nhân quá cố của 

mình là TẦN PHI,--Tần và Phi là danh hiệu 

các cung phi; và âm thanh tên gọi gợi-khắc 

khái niệm Thơ Thuần Tuý. » (p. 180). 

 Năm 1983, cũng theo Văn Tâm, tác giả 

Màu thời gian tự dịch bài thơ này sang 

Pháp ngữ tặng bạn thân là nhà nhiếp ảnh 

Trần Văn Lưu: 

 

3. Couleur du temps 

 

Ce matin un chant d’oiseau cristallin 

Dans le vent verdoyant 

Berce un doux parfum au soufle printanier 

 

L’Éternité se dépouille de sa froidure - Tần Phi ! 

Je vous fais, receuilli, l’offrande 

De ce ciel vaporeux vaguement teinté de temps 

 

La couleur du temps n’est pas d’azur 

La couleur du temps est d’un violet embaumé 

 

Le parfum du temps n’est pas ardent 

La couleur du temps est subtil, subtil 

 

Une mèche de cheveux passée aux ciseaux d’or 

Du fond de son alcôve, elle la dédie, 

craintive, à son Auguste Seigneur 

Au nom d’un éternel amour, pour se quitter 

sans amertune 

Elle préfère se cacher et répondre mal à Son coeur 

 

L’union à vie est rompue 

Mais l’amour d’un temps garde son parfum 

Le parfum du temps est subtil, subtil 

La couleur du temps est d’un violet embaumé. 

 

(Bản tiếng Pháp do chính Ðoàn Phú Tứ 

dịch, trong Văn Tâm, sách đã dẫn, p. 183). 

 

 4. Hai ý kiến tương phản về bài thơ 

« Màu thời gian » của hai nguồn phê 

bình nổi tiếng   

 

-Vũ Ngọc Phan. 

« Ông có một tâm hồn thi sĩ, nên người ta 

thấy ông sở trường cả về thơ nữa. Thơ ông 

không nhiều, nhưng khi nào cũng kín đáo, 

gọt dũa kỹ càng, có khi cầu kỳ quá hoá ra 

mất cả vẻ tự nhiên, kém phần thành 

thật…Bài « Hận Ly Tao » người ta còn có 

thể hiểu được, không đến nỗi như bài 

« Màu thời gian » mà có người đã gọi là thơ 

« hũ nút » . Có người lại bảo thơ ông hay 

về nhạc điệu nữa. Sự thực mà cái nhạc điệu 

người ta khen ấy, nếu có, nó cũng không 

Việt Nam chút nào. » (Nhà Văn Hiện Ðại, 

trang 697). 

-Hoài Thanh và Hoài Chân 

Tác giả  Hoài Thanh và Hoài Chân, ngược 

lại, khen bài thơ là hay : 

« Nói về toàn thể nên chú ý đến điệu thơ. Bài 

thơ bắt đầu bằng những câu dài ngắn không 

đều: âm điệu hoàn toàn mới…thành ra ý thơ, 

lời thơ, điệu thơ cùng với hồn thi nhân đi từ 

hiện tại về quá khứ, rồi dần dần trở về hiện 

tại. Hiện tại, chỉ mờ mờ nhạt nhạt, nhưng 

càng xa về quá khứ câu thơ càng thiết tha, 

càng rực rỡ…Tôi tưởng dầu không hiểu ý 

nghĩa bài thơ, người ta cũng không thể không 

nhận thấy cái vẻ huy hoàng, trang trọng của 

câu thơ…trong thơ ta, có lẽ không có bài nào 

khác tinh tế và kín đáo như thế. (Thi Nhân 

Việt Nam, trang 116). 

 

5. Các bản dịch 

 

-Bản dịch thứ 1 sang tiếng Anh  
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The colors of time 

 

This morning the birds songs are crystal clear 

in the clear blue sky 

A warm perfume hangs in the air, like a 

breath of spring love 

Bringing back to life memories of a 

thousand year past 

O Princess of Ch’in, I silently offer this to you – 

A warm perfume, dyed deep in the course of time, 

in the air… 

 

The colors of time are blue, light blue 

The colors of time are purplish, a vast 

purple blue 

The perfumes of time are not excessive 

The perfumes of time are just right 

 

“A downy locket, cut with a golden knifelet 

“A thousand times shyly I offer it to you, 

my lord 

“As I must leave you in this lifetime, 

bearing no grudge 

“I should rather cast down my eyes, having 

betrayed you.” 

 

The love of one life time is suddenly broken 

But an instant of love is enough to linger a lifetime. 

                                        

Translated by Nguyễn Ngọc Bích 

(Published in Song Van magazine, ISSN 

1089-8123, issue 11, Sept, 1997, and 

republished in The Writers Post, ISSN 

1527-5467, vol. 1, number 1, July 1999. 

 http://www.thewriterspostnet/tr_po4.htm). 

Permission to reprint granted by translator 

per email dated 11/17/2014. 

 

-Bài dịch thứ 2 của Kim Vũ (Vũ Mạnh 

Phát) (2004) 

 

The Color of Time 

Ðoàn Phú Tứ 

 

This morning the birds’ pure voices 

In the gentle wind 

Seem to carry with them the warmth of delicate 

spring love. 

Eternity isn’t cold anymore, royal concubine 

I quietly offer you 

Sky and clouds vaguely tinged with a touch of time. 

The color of time isn’t blue 

The color of time is exquisitely violet 

The scent of time isn’t pungent 

The scent of time is delicately light. 

 

I have cut my cloud-like hair with a golden knife 

And shyly obey my King’s order in the 

long journey 

I left my old love for you with regrets 

It’s better that I submit and break my oath. 

 

Even though our relationship has to be broken 

My love for you still remains forever in my heart 

The scent of time is delicately light 

The color of time is exquisitely violet. 

 

[From: Những Áng Thơ Tuyệt Tác Hiện 

Ðại—translated by Kim Vũ (2004), p.31] 

 

-Bài dịch thứ 3 và 4: English and French 

translations by Thomas D. Le (Lê Duy 

Tâm) (2004)  

 

 

 

http://www.thewriterspostnet/tr_po4.htm
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The Color of Time 

 

This morning the clear bird call resounded 

In the blue wind 

Spreading the warm pervasive perfume of 

spring love 

 

The distant past is no longer frigid, Lady 

Tan Phi: 

I quietly offer you 

The clouds and sky suffused with time’s hue. 

 

The color of time is not blue. 

The color of time is a dark purple. 

The odor of time is not strong. 

The odor of time is ethereal. 

 

Her silky hair cleft by a golden dagger 

Is offered up with modesty to the Lord 

Most High. 

She bears forever their old love’s extinction 

without spite, 

And rather hides her face than disappoints 

him at sight. 

 

Though the age-old bond of devotion is severed, 

The ever-lasting love’s odor lingers. 

The odor of time is ethereal, 

The color of time is a dark purple. 

 

Translated by Thomas D. Le (May 2004) 

[From: www.thehuuvandan.org/Vietpoet.html] 

 

Bản dịch sang tiếng Pháp của Thomas D. 

Le (Lê Duy Tâm) (3 May 2004) 

 

La couleur du temps 

 

Ce matin les chants clairs des oiseaux retentissent 

Au vent bleu 

Qui répand l’odorant parfum d’un amour printanier. 

 

Les époques antiques ne sont plus froides, 

ma Tan Phi. 

En silence je t’offre 

Le ciel et les nuages teintés de temps. 

 

La couleur du temps n’est past bleue, 

La couleur du temps est un violet foncé 

L’odeur du temps n’est pas forte. 

L’odeur du temps est veloutée. 

 

Elle a coupé une mèche avec un couteau d’or 

Comme modeste offrande à Sa Majesté Royale. 

Bien qu’elle quitte sans dépit leur amour de 

cent ans 

Elle ne pourrai lui souffrir de voir sa face cachée. 

 

L’affection de cent ans est maintenant rompue, 

Pourtant notre éternel amour retient son parfum. 

L’odeur du temps est veloutée, 

Et la couleur du temps un violet foncé. 

 

(Traduit par Thomas D. Le, 5 mai 2004) 

[Nguồn: www.thehuuvandan.org/Vietpoet.html] 

 

-Bản dịch thứ 5:  poem by Ðoàn Phú Tứ, 

translation by Tương Mai Cư Sĩ (2011) 

 

The Colour of Time 

 

This morning 

I’m listening to the piercing singing voice 

of a dove 

When a gust of gentle breeze leads to me 

The fragrance and the warmth of spring love. 

 

Today, the cold of thousands of years ends forever. 

In this Royal Palace of mine, to my lover 

I would like to present, in silence, 
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The clouds floating in the air 

Lightly dyed the time colour. 

 

It is true 

That the time is not blue 

But certainly violet. 

The time is perfuming not strongly 

But slightly and purely. 

 

Oh! Your Majesty, beloved Emperor of mine, 

Being far from You, I sent to You my hair 

cut with my golden knife. 

I have no choice but failing Your love 

By shying way from facing You. 

 

Our predestined affinity would be 

interrupted, dear lover, 

But our love will last forever. 

The time is performing slightly 

And violet is its colour. 

 

Translation by Tương Mai Cư Sĩ 

[From: Firmament, Vol. 4, No.3, October 

2011, pages 53.] 
www.thehuuvandan.org/firmamentoctober2011.pdf 

 

6. Người con gái gây hứng cảm cho bài 

Màu thời gian 

 Học giả Văn Tâm đưa ra 3 hồi ký để 

chứng tỏ mối tình của Ðoàn Phú Tứ và cô 

Nguyễn Thị Vân, con gái học giả Nguyễn 

Văn Vĩnh, trong ba đoạn sau đây : 

 (1). Hồi ký của gs. Nguyễn Lương Ngọc: 

“Ngày ấy tôi có đi học xướng âm ở nhạc 

viện. Tôi cùng học với một thiếu nữ con nhà 

sang, người mềm mại, mặt đẹp, đặc biệt 

nàng có đôi mắt mở tròn, toàn lòng đen, đôi 

mắt bồ câu. Tôi đã nói chuyện với anh Tứ 

về sự hội ngộ này. Và chúng tôi thường đạp 

xe lên Hồ Tây nghe nàng dạo đàn. Ðược ít 

lâu, chúng tôi nghe tin nàng ốm nặng. Anh 

Tứ bạo dạn xin được vào thăm. Không biết 

ý tứ ra sao mà nàng khước từ. Anh Tứ liền 

nghĩ đến điển xưa, có một nàng cung phi đã 

từ chối không tiếp “quân vương”, có lẽ 

không muốn để lại trong con mắt của quân 

vương hình ảnh tàn tạ của mình. Ðiển cố 

này đã làm thành tứ thơ.” ( Hồi ký “ Nhớ 

Bạn”, tr. 161-162) 

(2). Hồi ký của Nguyễn văn Thiện: 

“Nguyễn thị Vân học ở trường Brieu phố 

hàng Cót. Có đi học đàn dương cầm đánh 

đàn rất hay, nổi tiếng thứ nhất ở Hà-Nội. 

Nguyễn Thị Vân (1913-1938) mất năm 25 

tuổi vì bệnh nan y về phổi. Tối nào độ tám 

giờ, ăn cơm xong, cũng dạo nhạc. Có một 

người con trai cứ tối đến là đứng trước cửa 

nhà lắng nghe. Anh ta say mê tiếng đàn, trời 

mưa nhỏ to vẫn đứng. (Ông Nguyễn Văn 

Thiện mất năm 1981 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. Ông là nghĩa tử của nhà văn Nguyễn 

Văn Vĩnh.) Văn Tâm, sách đã dẫn, tr. 185. 

(3). Hồi Ký của Vũ Ðình Hòe 

    “Cứ chiều chiều, Tứ đến rủ Ngọc (Nguyễn 

Lương Ngọc) hoặc tôi đạp xe đến cổng 

trường ‘đầm non’ ở Félix Faure đón hai 

bông hồng từ trườngra. Cả hai bước lên ‘xe 

tay’ nhà. Vén gọn những tà áo lụa tím phất 

phơ: một dong dỏng cao, dáng quí phá i- cô 

Mộng Chi quê ở Huế; một, mảnh mai hiền 

dịu, con cụ N.V.V., chị thi sĩ trẻ Nguyễn 

Nhuợc Pháp (học Lycée Albert Sarraut mấy 

lớp sau Tứ). Chúng tôi theo hút, hướng phía 

Hồ Tây - Truờng Bưởi. Rồi đạp ngoắt lên 

lên đê Parreau, dựng xe, ngồi phệt xuống bờ 

http://www.thehuuvandan.org/firmamentoctober2011.pdf
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cỏ. Dưới chân đê là một biệt thự vườn rộng, 

hàng rào tầm xuân bao quanh. 

     Có tiếng dạo đàn. Từ cửa sổ gác biệt thự 

bay ra những notes dương cầm thánh thót. 

Anh Tứ hồn như bị hút vào không 

trung…Tôi không hiểu gì về nhạc, lại sợ 

các bạn trẻ ở nhà chờ cơm nên len lén rút 

lui. Tứ cứ ngồi lặng đê mê…” (Hồi Ký “Cố 

Nhân Thuở Ấy” của Vũ Ðình Hòe, trong 

Văn Tâm, Ðoàn Phú Tứ: Con Người và Tác 

Phẩm, pp. 630-631.  

 (4). Hồi ký theo lời kể của bà Nguyễn thị 

Mười -- con gái học giả-- và ông Nguyễn Lân 

Bình –cháu nội cụ Nguyễn Văn Vĩnh dẫn theo 

http://www.tienphong.vn/van-nghe/150342/Ai-

nu-cua-hoc-gia-Nguyen-Van-Vinh.htm đăng lại 

trong website http://www.tannamtu.com)/ 

 “Trong nhà chỉ một mình chị Vân tôi có 

tài năng âm nhạc, những người khác cũng 

thử học nhưng không ai theo được. Chị được 

nhiều người yêu mến nhưng chưa bao giờ  

thấy ưng ai, trong đó có bạn của anh Nguyễn 

Nhược Pháp là nhà thơ Ðoàn Phú Tứ.”  

 Phối hợp bốn đoạn hồi ký, ta được biết: 

Ðoàn Phú Tứ năm đó chừng 27, 28 tuổi và 

người con gái đánh dương cầm là cô 

Nguyễn Thị Vân, con gái học giả Nguyễn 

Văn Vĩnh, chừng 24, 25 tuổi.  

 Trên nền tảng của một mối tình say 

đắm, lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng bất thành, 

thi sĩ chỉ được ngắm từ xa vóc dáng thanh 

tú và nghe tiếng dương cầm réo rắt của 

người đẹp, và sau cái chết của nàng, thi sĩ 

đã dùng làm thi tứ tích hai nàng cung phi là 

Dương Quí Phi và Lý phu nhân để tưởng 

tượng ra nàng Tần Phi, một vương phi lúc 

gần mất, đã đáp lại mối trìu mến của quân 

vương bằng lọn tóc của mình-- để viết nên 

bài Màu thời gian. 

  

[Trong bức hình ba chị em con học giả 

Nguyễn Văn Vĩnh từ trái sang phải là Cô 

Nguyễn Thị Vân (1913-1938); Nguyễn Thị 

Nội (1909-1933); Nguyễn Thị Loan (1907-

1942.] Nguồn: “Ái nữ của học giả Nguyễn 

Văn Vĩnh” trong 

http://www.tannamtu.com/?p=352/ 

 

 7. Bài Màu Thời Gian do nhạc sĩ 

Nguyễn Xuân Khoát (1910-1993) phổ 

nhạc năm 1942 và do ca sĩ Bích Hồng hát 

Source: www.nhaccuatui.com/bai-hat/mau-

thoi-gian-nguyen-xuan-khoat-doan-phu-tu-

bich-hong.ih7iA6IKbA.html 

 8. Bài Màu Thời Gian do nhạc sĩ 

Phạm Duy (1921-2013) phổ nhạc năm 

1971 và do ca sĩ Thái Hiền hát. 
Source: 

https://www.youtube.com/watch?v=EehLxrR47jY   

Source: wikipedia  “Ðoàn Phú Tứ” 

 9. Tài Liệu Tham khảo 

 -Vũ Ngọc Phan. Nhà Văn Hiện Ðại: Phê 

Bình Văn Học Sử (1942). Thăng Long in 

lại tại Saigon, 1959; Sống mới in lại tại Fort 

Smith, AR, Hoa Kỳ, không đề năm, quyển 

3, trang 687. 

-Hoài Thanh và Hoài Chân. Thi Nhân Việt 

Nam (1942). Xuân Thu in lại tại Los 

http://www.tienphong.vn/van-nghe/150342/Ai-nu-cua-hoc-gia-Nguyen-Van-Vinh.htm
http://www.tienphong.vn/van-nghe/150342/Ai-nu-cua-hoc-gia-Nguyen-Van-Vinh.htm
http://www.tannamtu.com/?p=352/
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Alamitos, CA, Hoa Kỳ, không đề năm, 

trang 114-116. 

-Văn Tâm. Ðoàn Phú Tứ: Con Người và 

Tác Phẩm. Hanoi: Văn Học, 1995. 

-Hình Ðoàn Phú Tứ. Nguồn: Google 

-Hình ba chị em cô Nguyễn Thị Vân trong 

http://www.tannamtu.com 

 

Ðọc thêm: 

-Chế Diễm Trâm. “Tím ngát màu thời gian” 

đăng trong số kỷ niệm 10 năm (2004-2014) 

của trang mạng vanchuongviet.org. 

http://www.vanchuongviet.org/index.php?c

omp=tac-pham&action=detail&id=18979. 

Bài này dùng cuốn Văn Tâm, Ðoàn Phú 

Tứ: Tác Giả và Tác Phẩm làm căn bản cho 

chủ đề chính rằng cô Nguyễn Thị Vân là 

người con gái và nguồn thi hứng cho bài 

Màu Thời Gian của Ðoàn Phú Tứ. Bài này 

viết khá kỹ và có thêm tin tức về Xuân Thu 

Nhã Tập và lý thuyết của thơ thuần tuý. Bài 

không ghi ngày viết nhưng đăng trên mạng 

21 tháng 7, 2012.     

-Thomas D. Le. “Synesthesia in Ðoàn Phú 

Tứ’s  Poem ‘Màu Thời Gian’” pp. 67-72 in 

www.thehuuvandan.org/firmamentjanuarỵ2

015.pdf.  

[Viết xong tại Virginia, November, 1997 

(Phụ Nữ Việt, Vol. VII, No. 77, Nov. 1997, 

pp. 42-44). Cập nhật và bổ sung 

12/19/2014.—PTL.]  

         

http://www.tannamtu.com/
http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tac-pham&action=detail&id=18979
http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tac-pham&action=detail&id=18979
http://www.thehuuvandan.org/firmament
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Xem Tờ Gia Phả 
 

Cội Xuân một gốc xa xưa 

Xum xuê hoa trái đong đưa mỹ miều 

Nhánh kia con cháu bao nhiêu 

Chi này có kẻ vào triều làm quan. 

 

Ông tôi đi lính Bảo-An 

Sớm khuya gìn giữ xóm làng đẹp tươi 

Dăm con cò trắng ngang trời 

Đồng xanh bao bọc cuộc đời nông dân 

Gió đưa khói lửa lan dần 

Để người nằm xuống mộ phần thiên thu... 

Nhục nào bằng nhục Năm Tư? 

Bà tôi quang gánh di cư lên tầu 

Bỏ nhà, bỏ ruộng, bỏ trâu 

Xuôi Nam đổi lấy ít lâu yên hàn. 

 

Vì ai chinh chiến lầm than 

Lại bầy những cảnh điêu tàn xót xa 

Bố tôi, quân đội Cộng Hòa 

Khe Xanh, An-Lộc, Đông-Hà, Bình-Long 

Tưởng rằng giữ vững núi sông 

Ra đi bữa ấy rồi không trở về... 

Trăm năm dang dở mọi bề 

Nghìn năm đây đó lời thề nước non 

Vầng trăng khi khuyết khi tròn 

Mẹ tôi nước mắt mỏi mòn tiếc thương. 

 

Hận thù âm ỷ miên trường 

Bàn chân Giao-Chỉ trên đường lang thang  

Xem tờ gia phả bàng hòang 

Nào là nội ngọai họ hàng nay đâu? 

Cội Xuân một góc u sầu 

Tôi như chiếc lá úa mầu rụng rơi> 

 

Nguyễn-Phú-Long 
 

NÉT HẰN CẰN CỖI 
 

(tặng người bạn H.O) 

 

Từng đợt sóng vỗ về ta giấc ngủ  

Ngọn gió rừng thoang thỏang tiếng quê hương 

Tâm tư ta ray rứt suốt canh trường.. 

 

Miên man lắm khơi nguồn từ đất lạ 

Ngày xa quê đớn đau hơn gỗ đá 

Thương không cùng vận nước lại nổi trôi 

Tổ quốc ơi!Tạm nén xuống niềm đau 

Và tức tưởi của phận người mất nước.. 

 

Nhìn hạt mưa không hồn-  vỡ tan tành 

mộng ước 

Giọt lệ nào tràn-Đủ gợi nhớ quê hương  ? 

Sài Gòn ơi! Dù em ở xa tít phương trời 

Em còn đó mãi trong ta.. như thuở trước.. 

 

Nhớ cảnh hôm nào- Ta lê bước* 

Bên lề đường Lê Lợi- Tự Do 

Hàng me già đứng buồn so vì đổi chủ ! 

Chợ Bến Thành dáng sầu co ro như liễu rũ    

 Quán vỉa hè-Ta uống đắng giọt cà phê 

Nghe mằn mặn như những dòng nước mắt.. 

 

USA đất lành- Xứ Cờ  Hoa thêm sắc 

Dắt dìu nhau tìm đến chốn tạm dung  

“Quê hương mới”! Cất tiếng chào ngày mới 

Nhưng đâu đây- thoáng nét hằn cằn cỗi 

Của kiếp người mang mối hận ly 

hương!!!… 

 
*sau ngày 30-4-75                    
 

BÙI THANH TIÊN 
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Vinh thay sự nghiệp Hai Bà 
Tinh thần bất khuất chói lòa sử xanh 

 

CÔNG ÐỨC HAI BÀ TRƯNG 
------------------------ 

Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc 

 

 

Cuộc Vùng Lên của Hai Bà Trưng vào Mùa Xuân năm Canh Tí, 40 năm Sau Công Nguyên (SCN) là 

một chiến công hiển hách nhất trong lịch sử nhân loại nói chung và của Nòi Việt nói riêng.   

Tất nhiên một con én đâu tạo thành mùa xuân.  Cuộc nổi dậy thành công cũng là nhờ sự 

hợp tác đắc lực của nhiều vị hào kiệt bốn phương vốn là thân thuộc xa gần của Vua Hùng. 

 Ngày nay chúng ta vinh danh công đức không những của Hai Bà mà còn cả công đức của 

các vị anh hùng, liệt nữ khác đã được truy lục kể ra dưới đây, đặc biệt trong đó có nhiều vị 

thuộc giới nữ lưu.   

So sánh trên lịch sử thế giới, các vị nữ anh hùng trong thời Bà Trưng được kể là những vị 

nữ kiệt đầu tiên đứng lên giành độc lập cho xứ xở.  

(Soạn theo Việt Sử Thông Luận của Thái Dịch Lý Ðông A; Người Hùng Nước Việt của 

Thanh Tòng; và Ai là những Phụ Nữ Truyền Thuyết của Trần Gia Phụng.) 

 

 
Nước ta trong những thập niên đầu của thế kỷ 
thứ I Sau Công Nguyên đã bị sáp nhập vào bản 
đồ nhà Hán và tên nước bị đổi thành Giao Chỉ 
Quận đặt dưới quyền cai trị của viên Thái Thú 
Tô Ðịnh, nổi tiếng tham tàn và bạo ngược.  
 
 Tô Ðịnh bắt dân lên rừng bẫy chim trĩ, kiếm 
quế, săn tê giác, và xuống biển mò ngọc trai. Cuộc 
sống thật cơ cực, lầm than khiến nhiều bộ tộc phải 
rút vào rừng sâu ẩn náu.  
 Uất hận trước tình cảnh dân tộc bị bóc lột và đầy 
ải, viên huyện lệnh Chu Diên là Dương Thi Sách, 
người làng Nại Xá cùng với một số Tộc Trưởng lên 
tiếng phản đối chính sách tham tàn của họ Tô. Lập 
tức các thành phần chống đối đều bị giết. 
 Vợ ông Thi Sách là Bà Trưng Trắc (Vua Nhất) 
cùng em là Trưng Nhị (Vua Nhì) và mẹ là Bà Trần 
Thị Ðoan, tục gọi là Mèn Thiệu, cháu ngoại vua Hùng 
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và là phu nhân của ông Trưng Ðịnh, nguyên Lạc Tướng đất Mê Linh (Phúc Yên, Hà Nội), cùng 
với các gia tướng di tản lên núi hay ra biển chiêu mộ thêm dũng sĩ chờ thời cơ khởi nghĩa đánh 
đuổi Tô Ðịnh. 
 Thù chồng phải trả, nợ nước phải đền, Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Hán, 
giành lại độc lập cho dân tộc.  Hai Bà đã được sự hưởng ứng của toàn bộ các lực lượng dân 
quân và hội quân tại Hát Môn (Phú Thọ, Hà Nội), tức khu vực sông Ðáy, lập đàn thề cứu nước. 
 Khi Bà Trưng Trắc hiệu triệu hào kiệt bốn phương có đọc lời thề: 

 
1. Khôi phục nghiệp lớn cho dòng Lạc Hồng 
2. Trả thù chồng là Ðặng Thi Sách 
3. Giết cho kỳ được Tô Ðịnh 
4. Hễ ai có công to thì gả em dlà Trưng Nhì cho 

(trích trong Việt Nam Gấm Hoa của Hương Giang Thái Văn Kiểm, tr. 234) 
 

Hịch Khởi Nghĩa của Hai Bà Trưng 
 
 Bản Hịch được viết dưới dạng chữ Việt cổ 
(Loại tiếng Việt cổ này chắc chắn đã bị Nhà Hán 
triệt tiêu). 
 Các nhà khảo cổ ghi nhận nhân loại tạo ra chữ 
viết từ trên 3000 năm trước Tây Lịch.  Dân tộc ta có 
tiếng nói riêng và có một quá trình chung sống lâu 
dài nên chắc chắn là đã có chữ viết.  Càng ngày 
càng tìm thấy nhiều di tích có ghi chữ viết cổ của 
người Việt.   
 Gần đây có nhà giáo tên là Ðỗ Văn Xuyền, ngụ 
phường Tân Dân, Việt Trì; bút danh là Khánh Hoài; 
hiện sưu tầm được nhiều di liệu về chữ Việt Cổ. Ðây 
là hình ông Xuyền đang trình bày những gì ông có:  
 Ông Xuyền và những con chữ ông khảo cứu. 
 
 Ông nói: “Lịch sử, tài liệu từ hiện vật, tài liệu thư tịch, sắc phong, ngọc phả… Còn 

những cuốn sách này là hồ sơ về đền Mẫu, lịch sử Thiên Cổ Miếu… Tất cả 

những thứ gì của riêng tôi mà cần ghi bằng chữ thì tôi đều dùng chữ của tổ tiên”. 

Ông đưa ra những cuốn sổ tay, lịch ghi chép, và cả những phong thư… của ông cũng 

đều ghi bằng “chữ Việt cổ có từ thời vua Hùng”.  Ông khẳng định. “Buổi lập nước, triều 

đại vua Hùng, chúng ta có một nền giáo dục rực rỡ.  Chúng ta đã có chữ viết trước Hán”. 

Trong lực lượng khởi nghĩa có các thành phần chủ lực như sau:  

Kiếm Cung Song Mỹ Quang Từ Phạm, Trở Ðậu Thiên Thu Hiểu Lệnh Danh 

Kiếm Cung Ðôi Gái Noi Gương Mẹ, Hương Khói Ngàn Thu Nức Tiếng Con 
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Và 
 
Hát Từ Ðỉnh Xuất Bằng Di Giáo 
Thạch Ðộng Di Lai Hiếu Ðịa Linh 
 
Ðền Hát Ghi Công Nhờ Mẹ Dạy 
Ðộng Vàng Ðể Dấu Rõ Nền Thiêng 
 (1) Bà Mèn Thiệu: mẹ của Hai Bà, giúp 
chiêu tập binh mã, đóng quân tại xã Nam 
Nguyên dọc dòng sông Hồng.  Khi Mã 
Viện kéo đại quân sang vây khốn Hai Bà tại 
Kim Khê (Suối Vàng), Bà Mèn Thiệu kéo 
quân trên các chiến thuyền theo sông Hồng 
vào sông Ðáy nhắm giải vây Kim Khê.  
Song thế giặc quá mạnh, Bà Mèn Thiệu đã 
hy sinh, xác trôi dạt vào Bến Cốc, Xã Nam 
Nguyên. Dân địa phương vớt và chôn cất 
trên gò cao gọi là Mả Dạ, lập miếu thờ tục 
gọi là Miếu Mèn, hiện còn đôi câu đối: 

  

 
(2) Lão Tướng Nguyễn Tam Trinh: 

người làng Mai Ðộng (Thanh Trì, Hà Nội) 
mở trường dạy văn, võ bên bờ Sông Kim 
Ngưu.  Ðáp lời kêu gọi của Hai Bà, ông 
chiêu mộ được 5 ngàn hương binh kéo về 
Hát Môn hội quân. Khởi nghĩa thành công, 
ông được phong làm Phụ Chính.  Khi Mã 
Viện tấn công, ông đồn trú tại Sơn Nam đề 
phòng giặc tràn xuống Cửu Chân (Thanh 
Hóa).  Sau đó ông đem quân giải vây Kim 
Khê và đã hy sinh tại trận. Nay, hàng năm 
đến ngày giỗ của ông tại đình làng Mai 
Ðộng, dân làng tổ chức đô vật truyền thống 
để tường nhớ môn võ ông ưa thích. 

(3) Tướng Quân Ðào Khang: người 
làng Kiệt Ðặc, Nam Thành, Hải Hưng; tinh 
thông văn võ.  Ông truyễn dạy võ tại Phú 
Ða, chọn được 18 thanh niên làm gia 
trưởng.  Ðáp lời kêu gọi khởi nghĩa, ông 
mộ quân và kéo ra Hát Môn cách Phú Ða 8 
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km để hội quân.  Ông được cử làm đại 
tướng tiên phong đánh Tô Ðịnh. Khi Mã 
Viện sang tấn công, ông chiến đấu bên cạnh 
Hai Bà và cùng đền nợ nước.  Dân Phú Ða 
tôn ông làm Phúc Thần. Hiện nay, thanh 
niên Phú Ða và Cần Kiệm vẫn tiếp tục phát 
triển môn gậy. 

(4) Tướng Quân Lý Minh: quê ở Cổ 
Pháp, nay là Ðình Bảng, Yên Sơn, Hà Bắc.  
Nghe tin dấy nghĩa, ông liền chiêu tập dũng 
sĩ, dẫn quân theo Hai Bà và được phong 
tướng trấn giữ phía Ðông Bắc. Khi Mã 
Viện xâm lăng, Tô Ðịnh xin được dẫn 
đường chuộc tội. Khi vừa vượt vào biên 
giới, Tô Ðinh bị Tướng Lý Minh phục kích 
giết chết.  Hiện nay trên Gò Mục Lân làng 
Mục Uyên, Tân Xã, Thạch Thất, còn đền 
thờ ông ở đó. 

(5) Quân Sư Ðỗ Năng Tế: Ông quê ở 
Khánh Hiệp, nay thuộc Xã Tam Hiệp, Phúc 
Thọ, Hà Nội. Quan Lạc Tướng Mê Linh 
mời ông và vợ là Tạ Thị Cần đến nhà dạy 
cho hai con là Trưng Trắc và Trưng Nhị.  
Sau đó toàn gia quyến ông đều giúp cho 
Hai Bà trong việc đánh đuổi Tô Ðịnh.  Khi 
Mã Viện tràn vào nước ta, vợ ông và hai 
người thiếp hy sinh tại Lãng Bạc.  Ông và 
hai con gái sau đó cũng hy sinh tại căn cứ 
Khánh Hiệp. Hiên nay còn miếu thờ toàn 
gia đình gọi tại Quán Dậm. 

(6) Tướng Quân Hoàng Ðạo: Ông là 
con của quan Hoàng Láng, quê ở Cửu Chân 
(Thanh Hóa).  Ông chiêu mộ trai tráng ra 
hội quân tại Hát Môn. Khi Mã Viện cướp 
nước ta, ông dẫn quân trấn giữ Lãng Bạc, 
sau lui về Sông Ðáy bảo vệ căn cứ Kim 
Khê.  Thế giặc quá mạnh, ông đã hy sinh tại 
căn cứ.  Dân lập miếu thờ tại Quán Dâu. 

(7) Tướng Quân Quách Lãng và hai chị 
em Ðinh Bạch và Ðinh Tính: những vị này 
là anh em cô cậu, gốc người Mường, quê ở 
Hoa Lư (Ninh Bình).  Nghe tin Hai Bà kêu 

gọi, ba anh em liền kéo nghĩa binh tới Hát 
Môn tụ quân. Khi Mã Viện đem quân đánh 
nước ta, cả ba đã hy sinh tại trận.  Dân lập 
đình thờ ba vị anh hùng này.  Nay cứ đến 
ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là mở lễ hội: 
làng Thượng Cát diễn lại cảnh luyện quân 
của ba vị; làng Hạ Cát tổ chức đua thuyền. 

(8) Nữ Tướng Thánh Thiên: bà quê ở 
Kim Môn (Hải Hưng), con ông Nguyễn 
Huyến, sống ẩn sĩ để tìm cách cứu nước.  
Khi bố mẹ đã qua đời, Thánh Thiên được 
18 tuổi đứng ra vận động dân chúng vùng 
lên chống quân Hán.  Tô Ðịnh cho quân tới 
dẹp nhưng bị phục kích thua chạy dài nhiều 
phen.  Sau để bảo toàn lực lượng, Thánh 
Thiên rút về miền Yên Dũng (Hà Bắc), hiệp 
với người cậu là Trần Công lập căn cứ tại 
Ngọc Lâm.  Lực lượng của hai cậu cháu 
gây tổn thất nặng cho quân Hán. Khi Tô 
Ðịnh sang làm Thái Thú có đem quân đánh 
căn cứ. T rần Công bị tử trận. Thánh Thiên 
tiếp tục cuộc chiến đấu. Ðáp lời hịch của 
Hai Bà, Thánh Thiên lập tức lên đường hội 
quân. Lực lượng của Bà tấn công sào huyệt 
của Thứ Sử và Thái Thú Ðông Hán. Khi 
Mã Viện đem quân vào đánh nước ta, lực 
lượng của Nữ Tướng Thánh Thiên đã chặn 
đánh tại Hợp Phố (địa phận nước ta tại 
đông nam Quảng Ðông). Ðạo quân Tây 
Thục của Ðông Hán sang tiếp viện cho họ 
Mã cũng bị quân của Thánh Thiên đón 
đánh. Chính đạo quân của Thánh Thiên đã 
giải vây cho Hai Bà tại Kim Khê. Khi nghe 
tin Hai Bà đã tự vẫn, Thánh Thiên rút quân 
về Yên Dũng nhưng bị giặc vây khốn, Nữ 
Tướng phóng ngựa ra sông Nhật Ðức tuẫn 
tiết. Nay thần tích còn lưu tại Ðình Ngọc 
Lâm, Yên Dũng và tại Hà Nội, Hà Bắc có 
nhiều miếu thờ Nữ Tướng Thánh Thiên. 

(9) Nữ Tướng Lê Chân: Bà là người An 
Biên, Ðông Triều, Quảng Ninh bây giờ; mưu 
cao, võ giỏi và rất đảm lược.  Sau khi cha bị 
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Tô Ðịnh giết, bà cùng thân tộc di ra vùng 
khai hoang lập trang An Biên (Hải Phòng) 
nuôi chí đánh đuổi quân Hán. Khi nghe tin 
Hai Bà truyền hịch, Bà đem quân bản bộ hội 
tại Hát Môn và được giao trách nhiệm đánh 
vào đồn lũy Luy Lâu địch ở mạn đông. Khi 
thành công, Bà được phong Thánh Chân 
Công Chúa.  Khi Mã Viện kéo thủy quân 
qua nước ta, đạo quân của Bà trấn giữ vùng 
biển đã đánh chìm 4 thuyền sắt của địch làm 
khiếp đảm quân Hán đến nỗi 13 thế kỷ sau 
Sứ Nhà Nguyên là Trần Phu khi qua hải 
phận đã ghi: “Lấp ló thiết thuyền ba ảnh 
hiện”.  Nay dân chúng dựng Ðền Nghè ở An 
Biên để ghi nhớ công đức của Bà. 

(10) Bát Nạn Ðại Tướng Quân: tên húy 
là Thục, tức Nàng Thục, con một vị hào 
trưởng ở Trang Phượng Lâu, Phú Ninh, 
Vĩnh Phúc, rất giỏi về kiếm đạo, võ thuật, 
và săn bắn. Sau khi cha và vị hôn phu bị Tô 
Ðịnh giết với dã tâm chiếm đoạt nàng, 
Nàng Thục đang đêm đưa mẹ đi trải 
(thuyền) xuống ẩn tại Trang Tiên La, Thái 
Bình. Tại đây, Nàng chiêu mộ nghĩa sĩ chờ 
thời.  Khi nghe hịch của Hai Bà, Nàng xuất 
binh ứng chiến lập được nhiều công trạng 
lớn.  Bà Trưng lên ngôi liền phong Nàng 
làm Bát Nạn Ðại Tướng Quân Trinh Thục 
Công Chúa. Khi Mã Viện xâm lăng, Bà xin 
Vua Trưng cho cầm quân đuổi giặc.  Khi ra 
trận, Bà thường cải nam trang chém tướng 
giặc nhanh như sét đánh. Sau khi Hai Bà 
tuẫn tiết, Ðại Tướng Bát Nạn rút về Tiên La 
tiếp tục cầm cự gần một năm.  Cuối cùng, 
bà rút gươm tuẫn tiết bên một gốc thông già 
nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch.  Hiện nay 
các đền thờ Bà đều có sắc vua phong tại 
Phượng Lâu, Tiên La, và Liệp Trang. 

(11) Nàng Xuân, tức Xuân Nương 
Tướng Quân: Bà dòng dõi vua Hùng. Cha 
là Hùng Sát, Trưởng Châu Ðại Man (Tuyên 
Quang + Vĩnh Phú), mẹ là Ðinh Thị Tiên 

Hoa, con của Tù Trưởng Châu Thanh Sơn.  
Nàng Xuân ăn chay từ thủa nhỏ và có 7 
anh. Hùng Sát bị Tô Ðịnh giết cùng với 7 
con trai sau khi âm mưu với Thi Sách giết 
Tô Ðịnh không thành. Nàng Xuân chạy 
thoát và tạm lánh tu tại Chùa Phúc Thành, 
Trang Hưng Nộn, âm thầm chiêu mộ nghĩa 
sĩ.  Kịp khi nghe Hịch của Hai Bà, Ni Cô 
Xuân Nương đem nghĩa sĩ về Hát Môn dự 
Lễ Tế Cờ Khởi Nghĩa.  Bà tham dự trận 
phá thành Luy Lâu và lập nhiều công lớn. 
Khi lên ngôi, Hai Bà sắc phong Xuân 
Nương làm Ðông Cung Công Chúa Nhập 
Nội Chưởng Quản Quân Cơ, ban thực ấp 
bốn làng Hương Nha, Hưng Nộn, Tiền Ao, 
và Nam Cường. Sau đó, Trưng Vương 
đứng chủ hôn cho Xuân Nương kết duyên 
với em ruột của Ðặng Thi Sách là Tướng 
Ðặng Thi Bằng, Trưởng Quản Các Ðạo 
Thủy Quân. Khi Mã Viện xâm lăng, Tướng 
Ðặng Thi Bằng bị tử trận. Lúc đó Nữ 
Tướng Xuân Nương đang mang thai được 5 
tháng vẫn hăng hái lên ngựa ra trận cùng 
Thập Bộ Thần Quan hộ Vệ.  Bà đã đâm 
chết hơn 10 viên tướng giặc nhưng vẫn 
chưa thoát vòng vây. Chạy tới gần Chùa 
Hương Mộc, Làng Xoan (Xuân?) thì kiệt 
sức mà chết. Ðó là ngày 20 tháng Hai âm 
lịch. Nay, các làng Hương Nha, Vực 
Tường, Thanh Uyên, Tam Cường, Cổ 
Tuyết và Hương Nộn đều còn đền thờ.  
Hiện còn hai câu đối treo tại đền thờ Làng 
Hương Nha như sau: 

 
Yểu Ðiệu Phù Trưng, Trung Quán Nhật 
Quật Cường Cự Hán, Tiết Lăng Sương 
 
Yểu Ðiệu Phù Vua, Trung Kiên Như Ánh Nhật 
Quật Cường Chống Hán, Khí Tiết Vượt Thời Gian 
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Anh Liệt Vô Song, Vạn Cổ Thanh Danh 
Lưu Nữ Sử 
Quân Thần Câu Hóa, Nhất Không 
Trung Nghĩa Tối Thanh Thiên 
 
Anh Kiệt Không Hai, Danh Thơm Trong Nữ 
Sử Ðời Ghi 
Vua Tôi Ðều Tử, Lòng Trung Vằng Vặc 
Giữa Trời Xanh 

(12) Nữ Tướng Hoàng Thiếu Hoa: 
người Huyện Gia Hưng (vùng Hoàng Liên 
Sơn). Bà có sắc đẹp yêu kiều và khi ra trận 
thường dùng trường thương rất lẫm liệt, oai 
phong. Bà được Trưng Vương phong làm 
Thiều Hoa Công Chúa, Long Nhưỡng Ðại 
Tướng Quân. 

(13) Nữ Tướng Quân Phùng Thị 
Chính: võ giỏi, cưỡi ngựa rất hay và được 
phong Tướng Quân Thị Nội. Phu quân của 
Bà là Tư Mã Tướng Quân Ðinh Lượng. 

(14) Bà Nguyễn Ðào Nương: Phu quân 
của Bà là Tướng Quân Cao Doãn coi việc 
vận Lương, quân nhu, và khí giới. 

(15) Bà Phạm Thị Còn: Trấn Thủ Lạng 
Sơn; giỏi tài đô vật; khi xuất trận, Bà sử dụng 
hai trái trùy rất dẻo dai và dũng mãnh. 

Tóm lại, cuộc nổi dậy của Hai Bà 
Trưng trong đầu kỷ nguyên thứ nhất sau 
Công Nguyên mở màn cho hàng trăm cuộc 
nổi dậy sau này đã nói lên tinh thần bất 
khuất của dân tộc Việt trong suốt 1000 
năm Bắc Thuộc và 100 năm Pháp thuộc.  

Những cuộc nổi dậy đó còn cho 
chúng ta nhận định rằng: không những 
dân tộc ta chỉ chống quân xâm lược mà 
còn kiên quyết tiêu diệt cả những chính 
quyền trong nước chuyên đàn áp, không 
thực sự mang lại tự do, công bằng, và 
thịnh vượng cho toàn dân. 

* 
Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca có bài diễn ca 
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng:  

Bà Trưng quê ở Châu Phong 
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên 

Chị em nặng một lời nguyền 
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân 

Ngàn tây nổi áng phong trần 
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên 

Hồng quần nhẹ bước chinh yên 
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành 

Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh 
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta 

Ba thu gánh vác sơn hà 
Một là báo phục hai là Bá Vương 

Uy danh động tới Bắc Phương 
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công 

Hồ Tây đua sức vẫy vùng 
Nữ nhi địch với anh hùng được sao! 

Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo 
Hai Bà thất thế cùng liều với sông! 

Trước là nghĩa, sau là trung 
Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn 

 
 Hàng năm, vào ngày 6 tháng 2 âm 
lịch, là ngày giỗ hay là Lễ Tưởng Nhớ 
Hai Bà (cũng là Ngày Phụ Nữ Việt Nam tại 
miền Nam trước kia) được tổ chức tại Miền 
Nam Việt Nam trước năm 1975 và hiện nay 
tại nhiều nơi trong nước Việt Nam cũng 
như cộng đồng người Việt tại nước ngoài. 
HAI BÀ TRƯNG 
 

Thuở ấy Châu Phong có Nhị Bà 
Trưng Vương khởi nghĩa cứu dân ta 

Ðuổi quân Tô Ðịnh, xây dân chủ 
Chiếm lại Long Biên, dựng quốc gia 

Nòi Hán xâm lăng, Trời nộ khí 
Văn Lang vùng dậy, Ðất hoan ca 
Vinh danh liệt nữ hồng trang sử 
Nam Việt thủy chung dĩ quý hòa 

 
Hải Bằng.HDB 

          

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_Qu%E1%BB%91c_s%E1%BB%AD_Di%E1%BB%85n_ca
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Phong
http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Bi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AA_Linh
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%A9nh_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_Vi%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_T%C3%A2y
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Nam_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Nam_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
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SÀI GÒN-PARIS 
 
 
Đêm nào nhớ Sài Gòn, 
Đêm mơ tưởng Paris 
Vòng đôi tay dáng ngọc 
Những con đường ta đi 
 
Đêm em gặp đời ta 
Đợi bến sông Ngân Hà 
Đêm sao trời viễn xứ 
Đêm gần giữa đêm xa 
 
Đêm đã mất  Sài Gòn 
Tầm tay với Paris 
Hoàng hôn chiều môi tím 
Hoa nhớ người tường vi 
 
Màu hồng nụ tường vi 
Hồng đường hoa Paris 
Dòng sông Seine thơm nắng 
Nguồn vi diệu từ bi 
 
Dòng sông Seine ươm nắng 
Dòng sông Seine xanh xanh 
Ôi Sài Gòn hoang vắng 
Giữa dòng người lênh đênh 
 
Sài Gòn đã thay đen 
Ngày Sài Gòn  đổi tên 
Cuộc đời như mất mẹ 
Mạch máu nghẹn về tim 
 
Sài Gòn ơi nhớ nắng 
Qua từng giờ mong manh 
Ôi Sài gòn mật đắng 
Rót vào hồn chong chanh 
 
 

Phan Khâm 
 

ĐỢI XUÂN 
  

 

Đợi buổi quê nhà mở hội xuân 

Đào mai lại nở thắm muôn lần 

Này trăng bến cũ đừng e ấp 

Hỡi bướm vườn xưa chớ ngại ngần 

Nhạc trỗi uy nghiêm chào chính khí 

Hương bay ngào ngạt đón tường vân 

Hồi sinh giọt lệ thành châu ngọc 

Đem kết vòng hoa tặng cố nhân 

  

Đem kết vòng hoa tặng cố nhân 

Bõ khi biền biệt bước phong trần 

Chiêng dồn pháo nổ tan tù ngục  

Trống giục lân mừng hết bạo quân 

Trai gái chung lo đường cứu nước 

Khó nghèo chẳng quản việc tu thân 

Lửa thiêng thắp sáng hồn dân tộc 

Cho áng thơ xưa lại nối vần... 

  

Nguyễn Vô Cùng 
  
 
 

CHIÊU NIỆM THÁNG TƯ 
  

Ngỡ lành vết sẹo bấy nhiêu năm 

Mà sóng đau thương vẫn dậy thầm  

Bạn thiết tìm chăng làn gió núi 

Quê nghèo sót lại mảnh trăng sân 

Đọa đày kẻ ở hờn muôn kiếp   

Lưu lạc người đi tủi mấy phần 

Chén rượu bên trời xin tưởng niệm 

Một chiều khu chiến phút dừng chân 

  

Nguyễn Vô Cùng          
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NGUỒN GỐC Và  MỸ TỤC 
Về  TẾT NGUYÊN  ĐÁN VIỆT NAM 

 

                                                                                 

Phạm Thị Nhung 
 

húng ta đều biết, một năm có bốn mùa 
Xuân Hạ Thu Đông, luân lưu trôi     chảy. 
Đông hết Xuân sang, năm hết Tết đến.  

       Tết do chữ Tiết (chỉ thời tiết) mà ra , ở 
đây còn có nghĩa là Lễ Hội hằng 
năm.Nguyên là bắt đầu và Đán là buổi sáng 
mai. Như thế,Tết Nguyên Đán chính là  Lễ 
Hội mừng tiết Xuân về, mở đầu cho một 
năm mới, có từ thời thượng cổ  của dân tộc 
ta cũng như nhiều dân tộc khác thuộc về 
nền văn minh mễ cốc ( civilisation du riz) 
Đông Nam Á. Cũng bởi sống  đời nông 
nghiệp, trực tiếp hàng ngày với sự sinh 
trưởng tự nhiên của từng loại cây củ, lúa 
mạ theo thời tiết bốn mùa, nên người  xưa  
dùng  Miêu Lịch, gọi gỉản dị là nông lịch 
(Miêu có nghĩa là mễ, tức ngũ cốc), để định 
ngày trồng trọt, gieo mạ, gặt hái cho đúng 
thời, đúng buổi, như ca dao của ta đã từng 
ghi nhận :    
 

- Bương chải không bằng phải thì . 
- Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà… 

-Trên đồng cạn, dưới đống sâu 
Chồng cầy, vợ cấy,con trâu đi bừa. 

- Tháng năm gặt hái vừa rồi                
         ……………………… 

Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người 
Khó khăn làm mấy tháng trời 

Từ rày mới được yên lòng ấm no. 
-Tháng giêng ăn Tết ở nhà 

Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè… 
 

 
  
 Công việc nhà nông quanh năm vất 
vả,chân lấm tay bùn, hai sương một nắng ; 
nay vừa lúc mùa thu hoạch đã hoàn tất, có 
cơm no  áo ấm, lại đang khi được nghỉ ngơi, 
nhàn rỗi thì đúng  dịp tiết  Xuân về, mở đầu 
một chu kỳ vận hành mới của trời đất. 
Những ngày Đông xám rét mướt qua đi, tiết 
Xuân  ấm áp  trở lại…cây cối  bắt đầu đâm 
chồi nẩy lộc,bảo sao nhà nông không hoan 
hỉ mở hội nghênh Xuân, ăn TẾt, vui chơi 
thỏa chí cho bõ  những ngày đầu tắt mặt tối, 
ăn nhịn để dành ? Bởi vậy dân ta mới có câu 
‘‘Cung Chúc Tân Xuân’’, đồng nghĩa với 
câu ‘‘Cung Chúc Tân Niên’’! 
 Tuy nhiên phong cách và thời gian  ăn Tết, 
thưởng Xuân mỗi dân tộc lại mỗi khác. 
Riêng tại nước ta, tục lệ ăn Tết, lễ Tết đầu 
năm đã được nói đến  ngay từ thời đại các 
vùa Hùng mới lập quốc . Theo truyền 
thuyết, dân Lạc Việt, tổ tiên chúng ta,thuộc 
giống Bách Việt, khởi nghiệp tại vùng hồ 
Động Đình,ở phía nam lưu vực sông 
Dương Tử ; sống vể nghề nông trồng lúa 
nước. Sau lui dần về phương Nam. Khoảng 
đời Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN) , 
có người lạ, dùng ảo thuật, qui phục được 
các bộ lạc bản địa  lập nên nước Văn Lang 
trên đồng bằng sông Hồng, tự xưng là Hùng 
Vương, truyền được 18 đời. (Việt Sử 
Lược.Nguồn gốc người Việt-Người 
Mường, Tạ Đức). Sách  Lĩnh Nam Chích 
Quái (ghi lại lời kể của dân gian) đã nhắc 
tới tục lệ Ăn Tết, Lễ Tết vào đời Hùng 
Vương thứ sáu như sau: Khi dẹp xong giặc 
Ân, nhà vua đã già, muốn truyền ngôi lại 

C 
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cho con, bèn phán rằng, nhân dịp ngày lễ 
đầu năm, con nào có của ngon vật lạ đem 
dâng để ta tiến cúng tiên vương cho thỏa 
lòng hiếu kính,thì ta sẽ truyền ngôi cho. 
Ngày hẹn đến, các vị Hoàng Tử tấp nập 
đem dâng đủ các món sơn hào hải vị, hiếm 
quí trên đời; riêng Lang Liêu vị Hoàng Tử 
thứ 18, mẹ chết sớm,nhà nghèo, chỉ có 
Bánh Dầy Bánh Chưng, sản phẩm làm từ 
gạo nếp đơn giản. Vua Hùng thấy lạ,hỏi, 
Lang Liêu bèn thuật lại lời Thần mộng : 
 ‘’Trong Trời Đất không có gì quý bằng 
gạo, gạo là thức ăn nuôi sống con người và 
ăn không bao giờ chán. Vậy  hãy lấy gạo 
nếp trắng giã nhuyễn làm bánh hình tròn, 
tượng trời, gọi là Bánh Dày ; còn bánh lá 
xanh hình vuông, tượng đất, gọi là Bánh 
Chưng. Bánh vuông, lá bọc ngoài,trong để 
gạo, giữa để nhân đậu xanh, thịt cùng mỹ vị 
còn tượng trưng cho công ơn Cha Mẹ sinh 
thành, yêu thương, đùm bọc con cáí. Nay 
đem hai thứ bánh ấy mà dâng vua cha.’’  
Vua Hùng nếm thử,quả thấy ngon và có ý 
nghĩa sâu sắc, bèn truyền ngôi cho. 
       Dân ta từ đó có tục lệ làm bánh dầy, 
bánh chưng vào dịp Tết Nguyên Đán  để tạ 
ơnTrời Đất và tạ ơnTổ Tiên Ông Bà. 
       Nhìn sang lịch sử Trung Quốc, theo tài 
liệu WikipédiA, thì nguồn gốc Tết Nguyên 
Đán có từ đời Tam Vương Ngũ Đế, nhưng 
thay đổi tùy theo từng triều đại, chứ không 
phải vào đầu tháng giêng Âm Lịch như hiện 
nay: Như - nhà Hạ chọn tháng Dần (tức 
tháng giêng trong Miêu lịch); - Nhà 
Thương chọn tháng Sửu( tức tháng Chạp);- 
Nhà Chu (1050-256 TCN) chọn tháng Tý( 
tức tháng mười một ) làm tháng Tết đầu 
năm. Các vua chúa nói trên chọn như vậy là 
dựa vào quan niệm tốt, xấu theo ngày giờ 
lúc mới  "tạo thiên lập địa", như : giờ Tý  
có trời, giờ Sửu có đất, giờ Dần sinh loài 
người ; rồi tùy  sự cân nhắc tốt nhiều, tốt ít 

theo quan điểm của mỗi triều đại mà chọn 
ngàyTết Nguyên Đán khác nhau. 
 -Đời Đông Chu, Khổng Tử  đổi lại ngày 
Tết vào tháng Dần.- ĐờiTần (thế kỷ III 
TCN),Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng 
Hợi ( tức tháng mười). Đến đời- nhà Hán, 
Hán Vũ Đế (140 TCN) đặt lại ngày Tết vào 
tháng Dần như nhà Hạ. Từ đó về sau, 
không còn triều đại nào thay đổi về tháng 
Tết nữa. 
     Vậy là cuối cùng người Trung quốc  đã 
chọn Tết Nguyên Đán vào ngày đầu tháng 
dần trong Âm lịch của họ, trùng với  ngày 
Tết Nguyên Đán vào đầu tháng giêng trong 
nông lịch của ta. Có thể nào vì thế mà bảo 
rằng dân ta ăn Tết Nguyên Đán là bắt 
chước họ?  
     Chúng ta nên biết, Ngày Tết Nguyên Đán 
Âm Lịch  cùa Tầu mãi đến đời Đông Hán 
(25-220 CN) mới du nhập vào nước ta, trong 
khi dân Lạc Việt  đã có Tết Nguyên Đán từ 
thời Hùng Vương ( khoảng Thế kỷ thứ 7)  
     Vậy chỉ có thể giải thích rằng, Mã Viện, 
một lão tướng đời Đông Hán (25-220 CN) 
được lệnh vua  Quan Vũ  đem hùng binh 
sang đánh dẹp Trưng Vương (41CN). Sau 
khi diệt  được hai Bà (43 CN), hắn  liền áp 
đặt một thể chế cai trị hà khắc lên đầu 
người dân. Biết trống đồng  Lạc Việt có giá 
trị văn hóa rất cao,Mã Viện liền ra lệnh tịch 
thu, rồi truy tìm đem hết về Tầu, đồng thời 
cấm ngặt người dân lưu trữ như đồ quốc 
cấm, với thâm ý để ông Sơ bà cố của ta lâu 
dần không còn biết gì về Trống đồng Lạc 
Việt nữa. Đồng thời Mã Viện bắt dân ta 
loại bỏ Nông lịch mà thay thế bằng Âm lịch 
của dân phương Bắc, với rêu rao là họ đã 
đem văn hóa văn minh Tầu truyền bá cho 
dân tộc Lạc Việt. 
      Nói cho công bằng, Âm Lịch của họ, 
một tháng gồm 29 hoặc 30 ngày,tương 
đương với một chu kỳ của mặt trăng quay 
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quanh trái đất,và họ cũng lấy tháng dần , tức 
tháng giêng của ta làm tháng đầu năm, do đó 
thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông trong  
âm Lịch và Nông lịch cũng tương tự nhau 
nên nhà nông ta vẫn theo dõi được thời gian 
trồng trọt,cấy cày. Lại nữa, Ngày Tết 
Nguyên Đán của họ cũng trùng với ngày Tết 
Nguyên Đán vốn sẵn có của  ta ; bởi vậy dân 
ta dễ dàng chấp nhận, rồi dần dần có thói 
quen gọi Tết Âm Lịch là Tết Ta ; và vẫn giữ 
nguyên những món ăn truyền thống cùng với 
những mỹ tục, tập quán, quan niệm  của dân 
tộc về Lễ Tết, mừng xuân, khiến cho ngày 
Tết Nguyên Đán âm lịch của người  Việt có  
một phong vị riêng, không thể lầm lẫn với 
ngưởi Trung quốc. 
     Tết Nguyên Đán Âm lịch đã thực sự trở 
thành ngày Lễ  hội lớn nhất của dân tộc ; 
không chỉ nhà nông mới ăn Tết thưởng Xuân 
mà mọi giới, mọi ngành nghề trong xã hội: 
sĩ, nông, công, thương, hết thảy đều nao nức, 
say sưa nhiệt tình đón Tết,vui Xuân : 

- Tết chẳng riêng ai, Tết mọi nhà. 
- Vui Xuân, vui cả một trời. 

       Tục lệ Ăn Tết, Mừng Xuân của dân ta  
phong phú cả về nội dung lẫn hình thức. 
     .Trước hết, nó gắn liền với tục lệ thờ 
cúng Ông Bà có từ rất lâu đời, từ thủơ các 
vua Hùng mới dựng nước.  
       Tục lệ làm Bánh Chưng  vào dịp Tết 
Nguyên Đán để dâng cúng Ông Bà, Tổ 
Tiên đã trở thành món ăn truyền thống của 
dân tộc vào  ngày Tết. Hễ nói đến Tết, 
người mình nghĩ ngay tới Bánh Chưng, còn 
như không có Bánh Chưng, thì không ra cỗ 
Tết !( ở trong Nam thì dân ta làm Bánh TÉt 
thay cho Bánh Chưng) 
     Trong việc sửa soạn đón Tết, mừng 
Xuân, dân tộc ta còn nhiều mỹ tục khác 
nữa, như : 
      .Vào ngày 23 tháng chạp có Tết  Ông 
Táo . Người mình dựa vào truyện truyển kỳ 

cổ xưa của dân tộc, tin rằng, ngày này vua 
bếp gồm hai ông một bà   (xưa bếp có ba 
chân) sẽ lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
để báo cáo chuyện tốt xấu trong năm của 
những người trong gia đình dưới thế. Nên 
ngoài cỗ bàn, người ta còn cúng mũ áo và 
cá chép ; cá chép sẽ hóa long đưa ba Ông 
Bà Táo về trời. 
       .Sau đó bà con ở thôn quê  bắt đầu 
dựng cây nêu trước sân nhà,vì từ 23 tháng 
Chạp tới nửa đêm Giao Thừa Táo Quân 
vắng mặt, ma quỉ thừa dịp lẻn về quấy 
nhiễu; người ta phải dựng cây nêu để trừ 
tà.Trên ngọn nêu được treo lủng lẳng một 
cái vòng lục lạc, có những chiếc chuông, 
chiếc khánh bằng đất nung và một dải lụa 
mầu làm phướn. Theo tín ngưỡng bình dân, 
nhờ có phướn và có tiếng leng keng của 
chuông khánh va chạm nhau, ma quỉ tưởng 
đó là vùng đất có Phật che chở nên không 
dám đến phá phách. 
        Cũng vì đêm ba mươi cuối năm, trời 
không trăng sao, tối mò, người ta phải treo 
thêm chíếc đền lồng nhỏ để vong linh tổ 
tiên, ông bà thấy đường về nhà. 
       . Dân ta không đi tảo mộ vào tiết Thanh 
Minh, tháng ba như người Trung quốc, mà 
đi vào cuối năm. Từ ngày 25 tháng chạp trở 
đi, ngày nào tốt trời, bà con trong mỗi gia 
tộc lại họp nhau đi tảo mộ, tức đi quét dọn, 
sửa sang lại mộ phần của tổ tiên cùng các 
thân nhân quá cố và cung thỉnh vong linh 
các vị về ăn Tết cùng con cháu. 
     .Không khí đónTết, mừng xuân càng rộn 
ràng hơn khi người ta bắt đầu lau chùi và 
trang hoàng, bầy biện bàn thờ gia 
tiên.Mấy cái chân nến cùng lư hương, đỉnh 
trầm bằng đồng được đánh bóng 
loáng.Những bài vị hay những tấm hình 
chân dung ghi tên tuổi, chức phận, ngày 
sinh ngày mất của ông bà,thân quyến quá 
cố được bầy trên ngai.Trong mấy ngày Tết, 
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bàn thờ còn được trang hoàng lộng lẫy 
thêm bằng hai bình hoa đặt hai bên góc và 
một mâm bồng chính giữa chưng đầy ngũ 
quả, tượng trưng cho năm điều cầu mong : 
Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Nhưng mỗi 
vùng đất nước hoa trái một khác, nên mâm 
ngũ quả ngoài Bắc thường chưng phật thủ, 
cam sành, quýt đường, na, hồng  hay 
sung.Trong khi mâm ngũ quả trong Nam 
vẫn giữ nguyên truyền thốn gồm : mãn cầu, 
sung, dừa xiêm, đu đủ và  xoài (cầu - xin - 
vừa - đủ - xài).Nhưng nhất thiết phải có 
thêm quả dưa đỏ,còn vú sữa , hồng, cam, 
quít, mận (quả roi) thì tùy hỉ. 
       .Chưng hoa Tết truyền thống của dân 
tộc.Tết đến, hầu như nhà nào cũng có 1 bình 
Hoa Mai vàng ( miền Trung và Nam), hay 
bình Đào hồng ( miền Bắc) được chưng giữa 
phòng khách, trên cành treo những cánh 
thiệp chúc tết. Hai bên cửa ra vào thì chưng 
hai chậu Cúc vạn thọ. Hoa mai, hoa đào  có 
mầu sắc lộng lẫy, mầu của hỷ tín, tượng 
trưng cho sự may mắn; còn hoa cúc vạn thọ 
thì tiêu biểu cho sự sống lâu. 
      .Ngoài ra, ở xứ ta vào dịp Tết còn có tục lệ 
trang hoàng nhà cửa bằng những câu đối hay 
tranh Đông Hồ treo cột nhà hay treo tường. 
Xưa câu đối viết chữ đại tự đen trên nền giấy 
đỏ thẫm, thường do gia chủ sáng tác, hoặc xin 
chữ nơi các vị khoa bảng đã về hưu.Người 
bình dân thì mua câu đối do các ông đồ, thầy 
khóa viết sẵn, bán ngoài chợ Tết. 
     Câu đối chữ Hán như : 
 - Niên niên tăng phú quý 
     Nhật nhật hưởng vinh hoa. 
     Câu đối chữ nôm ( ghép 1,2 chữ Hán để 
phiên âm tiếng Việt) như : 
 - Oanh ca yến múa, mừng xuân trẻ 
 Nước thịnh dân giàu, hưởng phước chung. 
      Ngày nay người ta có mốt treo tường 
những câu chúc Tết viết chữ quốc ngữ  theo 
lối Thư pháp hay còn gọi là Thư họa. 

      Tranh Đông Hồ được vẽ trên giấy 
điệp. Ngoài những tranh vẽ  cảnh đẹp bốn 
mùa, như : Mai - Lan - Cúc - Trúc, người ta 
còn chuộng những tranh Gà, Lợn đủ mẹ và 
bầy con ( tượng trưng cho sự no đủ, hạnh 
phúc); tranh Thằng bé ôm quả đào tiên 
(mong trường thọ) hay tranh đàn cá vàng 
bơi lội ( mong giầu có, dư dả) v.v...tất cả 
đều ngụ ý cầu chúc đem lại điều tốt lành 
cho gia đình.  
      .Sắm Tết, chuẩn bị cỗ bàn ngàyTết. 
Ngay từ đầu tháng chạp, các bà nội trợ đã 
lo  mua sắm quần áo giầy dép  mới cho con 
cháu ; từ rằm tháng chạp trở đi thì lo mua 
trước các vật liệu để chuẩn bị nấu cỗ Tết. 
Đoạn các bà lo  muối vại dưa hành, ngâm 
hũ cải dầm hay lọ dưa món. Nhiều bà còn 
làm mứt : mứt sen, mứt bí, mứt gừng, mứt 
dừa…đủ cả. Những ngày giáp Tết thì lo cỗ 
bàn ; cuối cùng là gói nồi bánh chưng (hay 
bánh tét). 
     .Biếu Tết . Người Việt ta cứ đến những 
ngày cận Tết lại có  lệ biếu Tết ; không chỉ 
biếu Tết những vị trưởng thượng trong gia 
tộc như ông bà, cha mẹ, cô bác; mà còn 
biếu Tết những người ơn nghĩa như thầy 
thuốc, thầy giáo, cùng những nơi làm ăn 
hay những chàng rể tương lai phải sêu Tết 
nhà vị hôn thê. 
     .Cúng  gia tiên và xum họp Gia 
đinh.Chiều ba mươi Tết nhà nào cũng cỗ 
bàn thịnh soạn, trước là để cúng gia tiên, 
vong linh các cụ về ăn Tết; sau để con cháu 
thừa hưởng lộc các cụ trong cảnh đoàn 
viên. Vì dân ta có tục lệ, tới chiều ba mươi 
Tết, dù ai đi buôn bán, làm ăn xa cũng đã 
trở về đoàn tụ dưới mái nhà tổ phụ. 
     Mâm cỗ Tết không bao giờ thiếu món 
bánh chưng ( hay bánh tét), thịt đông (hay 
giò thủ)  cùng món dưa hành (hay dưa món) 
theo đúng truyền thống: 
 -  Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ 
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   Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. 
      Sau nữa, phải có thêm đĩa cá quả kho 
riềng,hay cá thu kho tiêu ; đĩa thịt bò hầm 
gừng hay thịt heo với trứng kho nước dừa 
...cùng các món xào, nấu như măng khô 
hầm gà nhồi, su hào thả bóng, măng tươi 
xào mực khô, chả giò rán ..Cả gia đình ông 
bà, cha mẹ, con cái ăn uống, chuyện trò say 
sưa. Tiệc vừa tàn thì quay ra đánh tam cúc, 
chơi rút bất....chờ đón giao thừa . 
Thế rồi giây phút giao thừa đến, tiếng 
chuông chùa  đổ hồi xen lẫn tiếng pháo nổ 
vang trời chào mừng năm mới. 
      .Lễ Giao thừa. Giao thừa là giây phút 
giao tiếp giữa năm cũ và năm mới. Theo tín 
ngưỡng bình dân, mỗi năm trên Thiên đình 
lại cho thay đổi vị Hành khiển nơi hạ giới. 
Sự bàn giao diễn ra giữa đêm giao thừa. Để 
tiễn đưa quan quân nhà Trời năm cũ trở về 
và đón tiếp phái đoàn năm mới đến, người 
ta thiết lễ ở ngoài trời đủ cả xôi gà, hoa 
quả, bánh mứt vì sợ có nhiều vị đi, về vội 
vã chưa kịp ăn uống. 
       Lễ thiên thần ngoài trời xong, người ta 
đốt pháo mừng năm mới rồi quay vào nhà 
lễ gia tiên.Trên bàn thờ gia tiên đèn nến 
sáng trưng, trầm hương ngào ngạt. Những 
lễ vật như vàng mã, hoa quả, bánh chưng, 
kẹo mứt, trà rượu, trầu cau  đã sẵn sàng; gia 
chủ chỉ còn phải  thắp thêm hương và bắt 
đầu hành lễ. Không khí lễ gia tiên lúc này 
thật nghiên trang và cảm động. Cả nhà đều 
hiện diện, áo quần chỉnh tề, người gia 
trưởng trịnh trọng khấn vái trước bàn thờ tổ 
tiên và cầu xin các vị phù hộ cho đàn con 
cháu một năm mới được an khang, thịnh 
vượng.Con cháu tuần tự theo thứ bậc tiến 
lên lễ rồi quay ra chúc Tết ông bà, cha mẹ 
để tỏ lòng biết ơn đối với các đấng sinh 
thành, theo đúng tinh thần đạo thờ ông bà 
của người Việt.Sau đó con cháu cũng được 
ông bà, cha mẹ chúc lại và cho tiền mừng 

tuổi, đựng trong những chiếc phong bao đỏ 
ối. Cả gia đình đều vui vẻ chuyện trò, ăn 
mứt uống rượu hay uống trà để mừng năm 
mới. Nhiều nhà có trẻ nhỏ thì  tổ chức chúc 
Tết  vào sáng mồng một. 
 
    .Tục lệ bói hoa mai. Sáng mồng một 
Tết, nơi phòng khách hoa mai ( hay hoa 
đào) nở rộ, tỏa hương thơm ngát khiến 
người ta có cảm tưởng chúa Xuân đang ngự 
trị nơi đây. 
     Trên bàn thờ gia tiên đèn nến lúc nào 
cũng được thắp sáng, trầm hương nghi 
ngút ; người gia trưởng lễ gia tiên rồi cùng 
con cháu ra vườn thăm hoa mai để bói hên 
xui.Nếu không có cây ngoài vườn thì người 
ta bói hoa cắm trong bình.Nếu hoa nở rộ là 
điềm tốt- Hoa khai phú quý - thời vận gia 
chủ trong năm mới sẽ thăng tiến, con cháu 
đi làm, đi học đều được tấn phát. 
 
    .Tục Lệ Xông đất. Bói hoa, ngắm cảnh 
ngoài vườn rồi ông cháu, cha con theo nhau 
vào nhà chờ người khách đầu tiên đến xông 
đất.Vì tin dị đoan, người xông đất sẽ có ảnh 
hưởng tốt, xấu đến gia đình cả năm. Bởi thế, 
nhiều người đã cẩn thận tự xông đất lấy hay 
mời sẵn một vị tính tình vui vẻ, mau mắn lại 
có chức phận trong xã hội, sáng mồng một 
đến xông đất cho để lấy hên.Người khách 
quí ấy đã được đón mừng trịnh trọng bằng 
một tràng pháo nổ tưng bừng. 
 
    .Tục lệ xuất hành. Người khách xông 
đất ra về, gia chủ mới xuất hành. Vì là năm 
mới, lần đầu tiên bước chân ra khỏi cửa nên 
người ta thường tìm hướng đi nào hợp tuổi 
và thích đi lễ chùa hay đền miếu để cầu 
phước, cầu duyên và xin lộc, hoặc tự đi hái 
lộc lấy. Sau đó  tiếp tục đi lễ Tết, chúc Tết 
họ hàng, bạn bè thân và bà con lối xóm. 
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      Người lớn thì quần áo bảnh bao, trẻ con 
quần áo xúng xính đi theo cha mẹ. Nhà này 
đi chúc Tết nhà kia,không khí thật vui 
vẻ,nhộn nhịp. Đúng là vui như Tết ! 
     .Tục Kiêng cữ. Cũng vì sợ giông, tức sợ 
gặp sự không may tái diễn đi, tái diễn lại 
quanh năm suốt tháng nên từ phút giao thừa 
trở đi cho đến hết ba ngày đầu năm mới, 
người ta kiêng đủ thứ, nào là kiêng đổ rác 
(sợ thần tài ra khỏi nhà), kiêng đánh vỡ chén 
bát (sợ điềm gia đình ly tán), kiêng bị đòi 
nợ, kiêng nói tiếng xui xẻo, thô tục, kiêng 
gắt gỏng, giận hờn, cãi cọ.... 
    - Có thờ có thiêng -  Có kiêng có lành ! 
Các cụ chẳng nói thế sao ? 
     Và càng kiêng làm những điều xấu bao 
nhiêu, người ta càng cố gắng trở thành 
người hoàn thiện, hoàn mỹ bấy nhiêu: 
   - Nét mặt thì lúc nào cũng tươi tỉnh, vui vẻ 
   - Cử chỉ thì dịu dàng, lịch sự 
  - Lời nói thì hòa nhã, ngọt ngào 
  - Tấm lòng thì cởi mở, độ lượng. 
Thế nên vô tình gặp kẻ thù oán, người ta 
cũng sẵn lòng hỉ xả tha thứ, đổi giận làm 
vui để giữ hòa khí trong ngày tết. Ðúng là :    
   - Giận đến chết ngày Tết cũng vui 
 
     .Hội Hè.Tết đến, Xuân về, ngoài ngoài 
những tục lệ cúng lễ tại tư gia và tế lễ thần 
linh nơi làng xã, dân tộc ta cón có tục lệ mở 
Hội Xuân khắp nơi với các trò chơi (đánh 
vật, bắt chạch, đánh bài, đua thuyền... lấy 
giải.) gọi chung là bách hí cho dân chúng 
vui chơi, tranh tài: 
    - Thái bình mở hội xuâ 
       Nô nức khắp xa gần 
       Nhạc dâng ca trong điện  
       Trò thưởng cuộc ngoài sân… 
Đúng là : 
     - Tháng giêng là tháng ăn chơi 
       Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè… 
 

      Tóm lại, qua cung cách sửa soạn đón 
Tết, qua những lễ nghi, phong tục ngày Tết 
và qua thái độ thưởng Xuân ăn Tết của 
người Việt như vừa được trình bày ở trên đã 
chứng tỏ, Tết Nguyên Đán đối với dân tộc ta 
quả là một ngày Lễ lớn nhất trong năm, 
mang nhiều ý nghĩa thâm thúy và thiêng 
liêng.Nhưng nổi bật hơn hết vẫn là đạo thờ 
cúng  tổ tiên, ông bà, cha mẹ …của dân ta. 
Lòng hiếu thảo, sự biết ơn cộng với niềm tin 
tưởng có sự sum họp, cảm thông và gắn bó 
giữa các đấng sinh thành quá cố với con 
cháu tại thế, đã trở nên một tín ngưỡng ; nó 
đã thực sự hiện hữu và chi phối mọi sinh 
hoạt của con người trong những ngày Tết 
Nguyên Đán. 
      Ðồng thời là sự thể hiện một quan niệm 
nhân sinh lạc quan, đặc thù của người Việt. 
Trong những ngày Tết, người ta không chỉ 
cầu chúc hay khấn nguyện các ơn trên phù 
hộ ban cho hạnh phúc; mà người ta còn tin 
tưởng ở sự đổi mới, gạt bỏ mọi buồn phiền, 
thất bại của năm cũ để đón chào năm mới 
(tống cựu nghinh tân) với niềm hy vọng 
mới, sẽ đạt được thành công trong tương lai. 
Hơn thế nữa, người ta còn cố gắng tự cải 
thiện để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân và 
những người xung quanh ngay trong hiện tại 
: ăn ngon, mặc đẹp; ngắm nhìn cảnh trí rực 
rỡ, nên thơ của thiên nhiên và do chính 
mình sáng tạo, đặt bầy. Trong gia đình thì 
được sống trong yêu thương, đoàn tụ (đoàn 
tụ không chỉ với người sống mà cả với 
những người thân đã qua đời).Ngoài xã hội 
thì được sống trong không khí hòa ái, thân 
thiện và độ lượng. 
 Theo thiển ý, đây chính là những nét 
đặc sắc nhất trong đời sống văn minh và văn 
hóa của dân tộc Việt nam chúng ta vậy./. 
 

PHẠM THỊ NHUNG 
(Paris) 



 

SỐ 70                                                                                                                                     71 

NHẬN THỨC VỀ THIỀN 

 

Trần Tam Nguyên   
 

Cùng đích của Thiền 
Nếu một người đạt được tâm thức và tư 

thái cho rằng tất cả mọi vật, mọi sự kiện 
trên đời này sẽ tự tiêu diệt, tự hũy hoại, tự 
biến mất và tất cả mọi sự vật đó ở hiện tại 
vẫn diễn tiến cho đến khi chúng tự hũy diệt 
thì người đó đã đến được cùng đích của 
Thiền và lúc ấy "chân không" và "diệu hữu" 
đã đi vào tâm thức và tư thái của người đó :  

Chư Pháp tùng bản lai 
Thường tự tịch diệt tướng 
Xuân đáo bách hoa khai 

Hoàng oanh đề liễu thượng. 
(Mọi thứ từ xưa nay 
Hinh thể tự tiêu diệt 

Xuân đến trăm hoa nở 
Cành liễu hoàng oanh hót). 

Nhìn mặt "tướng" của sự vật thì tất cả 
đều là có. Nhìn mặt "tính" của sự vật thì tất 
cả đều là không. Đó là ý nghĩa của lý "chân 
không, diệu hữu" của đạo Phật mà cuối cùng 
những người thực hành Thiền nhận thấy.  

Trên thực tế, trong xã hội và cuộc đời 
không có mấy ai đạt được tâm thức và tư 
thái như thế vì trong cuộc sống con người 
phải chịu quá nhiều va chạm để kiếm sống, 
để tranh đấu trên mọi thứ, trên mọi phương 
diện và bị quay cuồng trong những ý niệm 
khác nhau nên không thể nào đình đậu 
trong một ý niệm kể trên. Có nhiều người ý 
thức được mọi vật đều tự hũy diệt theo thời 
gian nhưng đem nhận thức đó để áp dụng 
cho đời sống của mình, để biến chúng thành 
một tư thái thì chẳng có mấy ai ! Để đạt đến 
tâm thức và tư thái đó chúng ta hãy tìm  

 

 
hiểu những quan niệm, những thực hành và 
hiệu quả  của Thiền. 

Quan niệm về nhân sinh và vũ trụ 
của Thiền 

Ý thức công việc mình đang làm, ngay 
cả đi, đứng, nằm, ngồi, đó là chính niệm. 
Chính niệm như là bí quyết thắp sáng hiện 
hữu, tạo nên định lực và đưa tới tuệ giác. 
Ba trình tự này được gọi là "tam học" trong 
Phật giáo. Đó là giới, định, tuệ. 

Con người quá qui hướng vào chính 
mình, sống trong vỏ của tự ngã, cơ hồ 
không lột bỏ được. Đến tuổi đôi mươi, cơ 
hội đầu tiên, cái tôi thoạt biết có "người 
khác", đó là do sự bắt đầu xuất hiện của 
tình yêu. Một cái tôi tưởng như toàn vẹn, 
bất khả phân, giờ đây tự chẻ làm đôi. Tình 
yêu khiến cái tôi tự mất đi trong đối tượng 
nó yêu, nhưng đồng thời nó cũng đòi quyền 
chiếm hữu đối tượng ấy. Khi cái tôi bể vỏ 
và rước "cái khác" vào tự thân, chính là lúc 
cái tôi tự phủ nhận nó. Trên bình diện tôn 
giáo đó là khởi điểm của một cuộc xô xát 
giữa hữu cực và vô cực, giữa trí thức và 
năng khiếu cao hơn, hay nói một cách nôm 
na là giữa xác và hồn. Cuộc tranh đấu, xô 
xác đó kéo dài đến ba mươi tuổi như lời 
Khổng Tử nói "tam thập nhi lập", lúc bấy 
giờ ý thức tôn giáo tức đạo tâm, hoàn toàn 
thức giấc và con người dọ thử tất cả mọi 
con đường để thoát ly cuộc tranh đấu bằng 
mọi phương tiện trên các sách vở, trên các 
cuộc diễn thuyết, trên các thí nghiệm và 
đạo Thiền cũng được gõ cửa để hỏi thăm. 

Đạo Thiền giải quyết vấn đề xô xát 
giữa hữu cực và vô cực và vấn đề tự ngã 
như thế nào?  

Trước hết, giải pháp của Thiền đưa ra 
là trực tiếp kêu gọi đến ánh sáng của chứng 
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nghiệm bản thân, thay vì kiến thức của sách 
vở. Thiền cho rằng thể tánh của con người 
chúng ta khắc chế giữa hai thái cực hữu và 
vô, muốn tìm ra được thể tánh đó chúng ta 
phải sử dụng một năng khiếu khác hơn là tri 
thức. Tri thức nói chung là trí thức hoặc 
tâm thức là năng khiếu hiểu biết bằng giác 
quan, kể cả suy luận thuộc phạm vi kiến 
thức thông tục. Phật giáo gọi tri thức đó là ý 
thức, tính thức hoặc cơ trí mà đặc tính là 
phân biệt và chấp ngã. Thiền còn cho rằng 
chính tri thức ấy tạo ra cho chúng ta đủ thứ 
vấn đề không bao giờ tự giải quyết đươc vì 
đặc chất của trí thức là tán loạn, ưu tư, 
khuấy động sự thanh tịnh của tâm và rất ít 
khi nó đưa ra nỗi một giải đáp thỏa đáng. 
Trí thức có thể lật đổ được vô minh nhưng 
không phục hồi được trạng thái ban sơ của 
muôn vật bằng một thứ gì khác. Nó phát 
giác ra được vô minh nhưng nó không rọi 
được một tia sáng nào trong những động 
dụng lăng xăng, nó cứ chờ ở một cái gì 
khác siêu việt hơn giải quyết vấn đề cho nó. 
Nó quen đặt ra vấn đề và bất chấp hậu quả. 
Lịch sử triết học chứng minh rằng khi một 
lâu đài tư tưởng nào đó được dựng lên thì 
nhất định sớm muộn gì cũng bị người sau 
đánh đổ và việc đó diễn ra triền miền trong 
những dòng tư tưởng triết học, vì lẽ rằng 
chân tướng của tri thức buộc nó phải như 
vậy, không thể nào chấm dứt được những 
thắc mắc tìm tòi trong tri thức. Hãy để yên 
cho trí thức động dụng trong thế giới riêng 
của nó dù sao nó cũng cần thiết cho con 
người và nó có chỗ dùng của nó, đừng đụng 
chạm vào nó vì can thiệp vào là nó bị chao 
đảo mất hết sự sáng diệu của nó. 

Đạo Thiền không thể đạt tới bằng trí 
năng, bằng sự nghiên cứu giả định, bằng 
phân tích và tổng hợp mà phải dùng trọn 
bản thân mình làm động cơ khảo cứu, trí 
năng chỉ là một phần của bản thân mình, có 

thể dẫn dắt bản thân mình tách lìa khỏi thực 
tại của sự sống, vốn là đối tượng chính của 
Thiền học. Mỗi người hãy tự đánh thức 
mình dậy trong cuộc sống. Đó là Thiền. Khi 
Thiền nói chứng nghiệm bản thân có nghĩa 
là nắm lấy cơ sự khi vừa phát khởi, không 
qua bất cứ trung gian nào. Thiên nhiên ghê 
tởm cái trống rỗng thì Thiền ghê tởm bất cứ 
gì xen giữa cái thực và chúng ta.  

Nhìn thấy hay kiến tính là mục đích cûa 
Thiền. Kiến tính không phải là công trình 
khảo cứu sưu tầm mà là sự đạt đến tuệ giác 
bằng sự sống. Thiền do đức Phật truyền lại, 
không dính líu đến kho tàng giáo lý và kinh 
điển. Thiền là thứ giáo lý không ghi chép, 
không phổ biến, không bình luận được, 
không được trao truyền bằng giảng giải, 
không được cất chứa trong biểu tượng. Nó 
đi từ thầy sang trò, từ tâm sang tâm, đó là 
tâm ấn. Tâm ấn có thể được định nghïa là 
dòng liên tục của sự sống giác ngộ. Thiền là 
tâm ấn. 

Thiền quan niệm nhân sinh và vụ trụ là 
vô thường (l'impermanence), vô ngã (le 
non-soi) và thực hành Thiền để đạt đến niết 
bàn (le nirvana). Ba yếu tố vô thường, vô 
ngã và niết bàn cũng là ba dấu ấn tín của 
Phật pháp. 

Quan niệm vô ngã là điểm xuất phát 
của đạo Phật. Kinh điển Phật giáo thường 
nói đến tính cách vô ngã của mọi hiện 
tượng : chư pháp vô ngã. Chư pháp vô ngã 
nghïa là không có sự vật nào có tính cách 
đồng nhất tuyệt đối của nó cả. Đó là một sự 
phû nhận nguyên tắc đồng nhất (principe 
d'identité) theo đó A là A. Nhưng theo 
nguyên tắc vô ngã thì A không phải là A. 
Điều này làm cho người ta kinh ngạc và có 
tác dụng lay đổ, đập phá. Để hiểu danh từ 
vô ngã, ta phải nói tới danh từ vô thường. 
Vô thường là sự thay đổi thường xuyên của 
mọi sự vật. Mọi sự vật thay đổi từng sát na 
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(đơn vị thời gian ngắn nhất được dùng 
trong Phật giáo), mỗi ý tưởng đi qua trong 
trí ta là thời gian của 90 sát na. Vì sự vật 
biến chuyển không ngừng (vô thường) cho 
nên sự vật không duy trì được tính chất 
đồng nhất tuyệt đối của nó trong hai sát na 
liên tiếp (vô ngã). Đứng trên phương diện 
thời gian thì sự vật là vô thường, trên 
phương diện không gian là vô ngã. Vậy có 
thể nói vô thường và vô ngã chỉ là một. 
Những hiện tượng sinh lý (thân thể, tâm lý, 
nhận thức, tình cảm ...) của mọi người đều 
là vô thường và vô ngã. 

Vô thường và vô ngã không phải là 
những nhận định về thực tại có mục đích 
tạo cơ sở cho một triết thuyết, luân lý hành 
động mà chúng cần được nhận thức như 
những nguyên lý hướng dẫn nhận thức. 
Phật dạy rằng cái tôi là nguồn gốc của vô 
minh và sanh tử luân hồi. Trong thế giới vật 
thể không có cái tôi, nghĩa là trên thực tế 
con người không thể nào tách rời mình ra 
ngoài hành động, năng lực ra ngoài khối 
lượng, cuộc sống ra ngoài những hiện 
tượng hằng ngày. Hễ tư tưởng vọng động 
thì những ý niệm (nhị nguyên), có không, 
trắng đen, tối sáng, phải trái, đúng sai, v.v... 
như biệt lập, khác nhau, nhưng thực tế thì 
chúng chỉ là một, không sai khác nhau như 
chúng ta quen gò bó cụ thể thực tại vào 
khuôn tư tưởng. Khi ta chuyển sự khác biệt 
ấy từ tư tưởng sang thực tại thì ta gặp sự trở 
ngại, nan giải về tri thức, về luân lý và tâm 
linh, như thế mở đường cho sự khổ não và 
lo âu. Phật gọi sự nhận lầm nhị nguyên ấy 
là "vô minh" và lý "không" là kết quả của 
nhận thức đó, chứ không phải là lý  thuyết 
"không" trong hư vô luận hay vô vũ trụ 
quan. "Không" ở đây có nghĩa là muôn vật 
đều hoàn toàn tùy thuộc lẫn nhau mà hiện 
khởi theo duyên sanh, không thể có cá thể 
biệt lập trong vũ trụ.  

 

TÔI VỚI MÙA XUÂN 
 
Tôi với mùa Xuân cũng hững hờ 
Hồn xanh như lá buồn như thơ 
Chơi vơi nghe gió mùa Đông lạnh 
Ru áng mây chiều để lửng lơ. 
 
Tình gọi lao xao hồn chẳng thắm 
Nhịp đời xoay trở tưởng như mơ 
Ôm em trong suốt tình băng giá 
Mà trót đam mê đến dại khờ. 
 
Thăm thẳm mùa trôi qua ước mộng 
Biết ai còn đợi để mong chờ 
Duyên may còn lại đôi dòng lạ 
Đâu biết xuân đời chẳng chẳng như. 
 
Năm tháng dần trôi mong hội ngộ 
Nghe tim dồn dập thuỡ ban sơ 
Tin Xuân ai báo lòng mê mãi 
Nhặt cánh mai vàng bên suối tơ.    
 

ĐĂNG NGUYÊN 
 

 
Nguyên lý vô ngã trình bày cho ta thấy 

một khoảng cách rộng lớn giữa sự vật và 
khái niệm của ta có về sự vật. Sự vật thì 
biến chuyển và linh động trong khi khái 
niệm của ta về sự vật thì bất biến và đơn 
giản. Ta thử nhìn cái bàn, thoạt tiên ta chỉ 
thấy cái bàn, nghïa là ta có cảm tưởng tự 
thân cái bàn (la table en soi) và khái niệm 
của ta về cái bàn là một. Thực ra đó chỉ là 
khái niệm của ta về cái bàn, còn tự thân cái 
bàn ta không đạt đến được, nó là hợp thể 
của vô số nguyên tử và điện tử dao động 
như một bầy ong. Cái bàn trong thực tại 
đang biến chuyển linh động trong thời gian 
và không gian, cái bàn có liên hệ mật thiết 
đến những cái khác mà ta có thể gọi là 
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"không bàn", liên hệ mật thiết đến nỗi nếu 
lấy những cái "không bàn" ra khỏi cái bàn 
thì cái bàn không còn tồn tại nữa. Thí dụ 
rừng cây, lưỡi cưa, chiếc búa, người thợ 
mộc, cây thước .... Nhìn vào cái bàn ta có 
thể thấy tất cả những cái "không bàn". Sự 
có mặt của cái bàn chứng minh sự có mặt 
của tất cả các cái "không bàn", nói một 
cách khác hơn là của tất cả vũ trụ. Đó là 
yếu nghĩa của câu "một là tất cả, tất cả là 
một" trong hệ thống giáo lý Phật giáo Hoa 
nghiêm và là nguyên lý duyên khởi trùng 
trùng của hệ thống giáo lý này.  

Nguyên lý duyên khởi tức là nguyên lý 
nhân quả trong đạo Phật. Sự phát sinh, tồn 
tại và tan rã của mọi hiện tượng tùy thuộc 
không phải một nguyên nhân mà vào nhiều 
điều kiện, có thể nói là vô số điều kiện. 
Những điều kiện đó gọi là duyên. Sự có mặt 
một hiện tượng kéo theo sự có mặt của tất cả 
hiện tượng. Một người giác ngộ nhìn một 
hiện tượng không như một cái ngã riêng biệt 
mà biểu hiệu đầy đủ của thực hữu.  

Nguyên lý vô ngã cho ta biết tính cách 
tương quan mật thiết của mọi hiện tượng, 
những khái niệm của ta về sự vật và cũng 
cho thấy những ý niệm đơn giản của ta 
không chuyên chở thực sự được sự phức 
tạp của hiện hữu, không phản ảnh thực sự 
của thực tại. Thế giới của khái niệm không 
phải là thế giới của thực tại tự thân và 
nguyên lý vô ngã báo động cho ta thấy rằng 
nhận thức theo khái niệm của ta không thể 
là dụng cụ tuyệt hảo để khảo sát thực tại và 
ngôn từ của ta bất lực trong sự diễn bày 
chân lý  thực tại.  

Nhận thức nêu trên này là khởi điểm 
của Thiền học. Chân lý thực tại, theo đạo 
Phật, chỉ có thể chứng nghiệm bằng sự sống 
bản thân mà không thể thực hiện bằng cách 
học hỏi vì học hỏi, nghiên cứu tức là sử 
dụng phương pháp khái niệm. Bằng khái 

niệm, ta chặt thực tại thành từng mảnh nhỏ, 
riêng biệt, độc lập, cứng chết. Thực chứng 
chân lý thực tại là một khả năng nhận thức 
trực giác được phát sanh do công trình 
Thiền quán, một sự chứng nhập thực tại 
trực tiếp và tràn đầy, không chủ thể, không 
đối tượng, vượt khỏi khái niệm và ngôn từ. 
Bản chất của Thiền là sự tỉnh thức đạt ngộ. 
Một người đạt ngộ có thể được nhận diện 
bởi nhiều dấu hiệu : tự tại, không bị lệ 
thuộc, khống chế bởi những thành bại, vui 
mừng, sợ sệt ; đức trầm tĩnh, ung dung và 
một sức mạnh to lớn trong tâm linh. Ngoài 
ra, ngôn ngữ Thiền trong khi sử dụng "khái 
niệm" luôn luôn vượt khỏi những xiềng 
xích của khái niệm. Thí dụ chữ "có" và chữ 
"không" trong ngôn ngữ Thiền hay trong 
thế giới phi niệm, chúng tác động tâm lý 
người nghe trên một chiều hướng khác và 
do đó ý nghïa của chúng chỉ có thể nhìn 
thấy qua tâm linh chủ quan của đương sự. 

Dấu ấn tín thứ ba của Phật pháp là niết 
bàn. Niết bàn là bản thể của sinh vật, là bản 
chất của mọi thứ. Một làn sóng không cần 
phải chết đi để trở thành nước. Nước là bản 
chất của sóng. Sóng đã là nước. Con người 
chúng ta cũng giống như thế. Chúng ta 
mang trong chúng ta bản chất nội tại của 
sinh vật, niết bàn, thế giới của sự không 
sinh, không tử, của sự vô thường, của vô 
ngã và của sự vô ngã. Niết bàn là sự yên 
lặng hoàn toàn của những khái niệm. 

Các ý niệm vô thường, vô ngã được 
đức Phật truyền lại là những dụng cụ để 
thực hành chứ không phải là những lý 
thuyết để sùng bái để tranh đấu hay để sẵn 
sàng chết cho những lý thuyết đó. Vô 
thường vô ngã thuộc sở hữu chủ của thế 
giới hiện tượng, cũng giống như những làn 
sóng đối với nước. Niết bàn là bản chất của 
những hiện tượng đó. Các làn sóng không 
hiện hữu ở ngoài nước. Nếu chúng ta đụng 
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đến những làn sóng là chúng ta đồng thời 
đụng được nước. Niết bàn không hiện hữu 
ngoài vô thường vô ngã. 

Nếu chúng ta biết được làm thế nào sử 
dụng những dụng cụ vô thường, vô ngã để 
đụng đến được chân lý thực tại thì chúng ta 
sẽ lập tức đụng ngay đến niết bàn ở đó. Niết 
bàn là sự dập tắt tất cả những ý niệm. Sinh 
hay tử đều là ý niệm. Hữu hay vô đều là ý 
niệm. Trong đời sống hằng ngày chúng ta 
phải đối phó với những thực tại tương đối 
này. Nhưng nếu chúng ta chạm đến được 
đời sống một cách sâu xa hơn thì chân lý 
thực tại sẽ tự phát giác ra một cách khác. 

Chúng ta thường nghĩ rằng sinh ra là đi 
từ không có gì đến một cái gì, từ không ai 
đến một con người, từ hư không đến hiện 
hữu. Chúng ta nghĩ rằng chết là một bất 
ngờ từ một cái gì đến hư không. Những ý 
nghĩ này khiến cho chúng ta đau khổ. Để 
dập tắt ý nghĩ này, chúng ta cần phải thực 
tập Thiền. Phật đã nói "không có sinh, 
không có tử, không có hữu  và không có 
vô". Phật cống hiến cho ta sự vô thường, vô 
ngã, sự hiện hữu nội tại trong ta và trạng 
thái trống không để khám phá bản chất thực 
sự của chân lý thực tại. Trạng thái trống 
không này chính là niết bàn mà thực hành 
Thiền sẽ đạt đến. Chính niết bàn như là một 
chiếc quạt làm tắt ngọn lửa của các ý tưởng, 
ngay cả ý tưởng vô thường, vô ngã vì 
chúng cũng chỉ là những phương tiện để đạt 
đến cứu cánh là niết bàn. 

Sự dừng lại, điềm tĩnh, nghỉ ngơi và 
lành lặn trong Thiền định  

Thiền định của người Phật giáo thực 
hành trên hai bình diện : sự dừng lại và cái 
nhìn sâu thẳm. Cái  "nhìn sâu thẳm" mang 
lại cho chúng ta cái nhìn bao quát sâu xa và 
giải thoát cho chúng ta sự đau khổ. Sự dừng 
lại là nền tảng trong việc Thiền định. Nếu 
người ta không dừng lại thì cái nhìn bao 

quát sâu xa kia không thể thực hiện được. 
Trong lịch sử Thiền học, có lẽ nhiều người 
biết đến câu chuyện kể về đề tài một người 
và một ngựa. Một con ngưa chạy sải thật 
nhanh và dĩ nhiên là người ngồi trên lưng 
ngựa hình như muốn đến một điểm hẹn 
khẩn cấp, quan trọng. Một người đứng bên 
đường liền hét lớn lên hỏi : "Anh đi đâu 
vậy ? ". Người cỡi ngựa trả lời : "Tôi không 
biết, anh hãy hỏi con ngựa". Hình ảnh này 
cũng giống như câu chuyện của chúng ta. 
Chúng ta không khác gì mấy so với người 
ngồi trên lưng ngựa : chúng ta không biết 
thân phận chúng ta đi về đâu và chúng ta 
không thể kềm con ngựa dừng lại. Con 
ngựa là năng lực của thói quen hằng ngày 
thúc đẩy chúng ta tiến bước dù muốn hay 
không. Chúng ta chạy theo thời gian và 
chuyện đó trở thành một thói quen. Chúng 
ta luôn luôn tranh đấu ngay cả trong khi 
đang ngủ. Chúng ta ở trong trạng thái chiến 
tranh chống đối với chúng ta và sẵn sàng 
tuyên chiến với những người khác. 

Trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn có 
ba điều khó khăn : khó biết được mình, khó 
thành thật đối với chính mình, khó sử dụng 
được mình. Vì vậy chúng ta phải học cái 
nghệ thuật biết tự dừng lại, dừng lại những 
ý nghĩ, dừng lại những năng lực của thói 
quen, dừng lại sự quên lãng và dừng lại 
những cảm xúc mạnh mẽ đã điều khiển 
chúng ta. Khi một cảm xúc bao trùm chúng 
ta, như một cơn giông tố, khiến chúng ta 
không được thanh thản. Chúng ta mở máy 
truyền hình và tắt ngay sau đó. Chúng ta 
vội đọc một vài trang sách để lấy lại sự 
nghỉ ngơi bình thản. Làm thế nào chúng ta 
có thể chấm dứt được tình trạng xúc động 
này ? Làm thế nào chúng ta có thể chấm 
dứt nỗi sợ sệt, nỗi thất vọng, cơn giận dữ và 
lòng khao khát thèm muốn của chúng ta ? 
Điều đó có thể làm được bằng cách thực 
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hành sự quán niệm hơi thở, hay bằng hơi 
thở đầy ý thức, bằng bước đi đầy ý thức, 
bằng nụ cười đầy ý thức và bằng cái nhìn 
sâu thẳm khiến cho chúng ta có thể hiểu 
được những sự kiện đó. Khi chúng ta ở giữa 
chỗ đầy ý thức, chạm được một cách sâu xa 
thời điểm hiện tại, các kết quả luôn luôn là 
sự thấu hiểu, sự chấp nhận, tình yêu thương 
và sự mong muốn hạ thấp sự đau khổ và 
mang lại niểm vui. 

Tuy nhiên, những năng lực của thói 
quen thường mạnh mẽ hơn ý chí của chúng 
ta. Lúc đó, chúng ta nói hay làm những 
điều mà chúng ta không muốn làm và 
chúng ta hối hận ngay sau đó. Chúng ta đã 
gây ra sự đau khổ cho chính chúng ta, cho 
những người khác và gây ra nhiều đổ vỡ. 
Điều đó có lẽ không phải là sự cố ý của 
chúng ta, nhưng chúng ta không tự ngăn 
được. Tại sao ? Tại vì những năng lực của 
thói quen đã thúc đẩy chúng ta làm những 
điều đó. 

Chúng ta cần những năng lực đầy ý 
thức để hiểu biết và mang lại sự hiện diện 
của chúng ta đối với năng lực của thói quen 
hầu để làm chấm dứt sự tàn phá đang diễn 
ra. Với sự ý thức đầy đủ, chúng ta có được 
khả năng nhận ra năng lực của thói quen 
mỗi khi nó nỗi lên. "Chào mi, năng lực của 
thói quen, ta biết mi đang có mặt". Một 
cách đơn giản là chúng ta cười với nó, điều 
đó cũng đủ làm cho nó giảm bớt đi nhiều 
sức mạnh. Ý thức đầy đủ là sinh lực khiến 
cho chúng ta nhận biết năng lực của thói 
quen và làm ngăn trở việc nó ngự trị trên 
chúng ta. 

Sự lãng quên là một sự đảo ngược. 
Chúng ta uống một tách trà, nhưng chúng ta 
không biết là đang uống một tách trà. 
Chúng ta sống với một người mà chúng ta 
yêu mến, nhưng không biết người đó đang 
hiện diện. Chúng ta đi mà thật sự không 

biết là đang đi. Chúng ta đã ở một chỗ nào 
khác, đang nghĩ đến quá khứ hay tương lai. 
Con ngựa năng lực của thói quen đưa 
chúng ta đi thật xa và chúng ta trở thành tù 
nhân của nó. Chúng ta cần phải làm cho 
con ngựa dừng lại để chinh phục trở lại sự 
tự do của chúng ta. Chúng ta cần đến sự rọi 
sáng của ánh sáng đầy ý thức của mỗi công 
việc mà chúng ta đang làm để bóng tối lãng 
quên có thể biến đi mất. Đó là vai trò đầu 
tiên của sự dừng lại trong Thiền định. 

Vai trò thứ hai của sự dừng lại là sự 
điềm tĩnh. Khi chúng ta bị xâm chiếm bởi 
một cảm xúc mạnh, chúng ta biết là có lẽ bị 
nguy hiểm trong hành động phản ứng, vì 
chúng ta không còn đủ sức mạnh và sự sáng 
suốt. Chúng ta phải học hỏi nghệ thuật quán 
niệm hơi thở, nghệ thuật dừng lại các sinh 
hoạt và trấn an các cảm xúc của chúng ta. 
Chúng ta phải học cách trở thành cứng rắn 
và vững mạnh như một cây sên để không bị 
cơn bão tố làm gãy đổ. Phật đã dạy nhiều 
kỹ thuật khác nhau để giúp trấn an cơ thể, 
tinh thần của chúng ta và nhìn chúng một 
cách sâu xa tận nguồn. Những kỹ thuật này 
có thể được tóm lược trong năm giai đoạn 
thực hành : 

1. Nhận ra. Nếu chúng ta đang ở trong 
cơn giận, chúng ta hãy nói : "Tôi biết rằng 
cơn giận đang ở trong tôi". 

 
2. Chấp nhận. Nếu chúng ta ở trong cơn 

giận, chúng ta không được để ý đến nó. 
Chúng ta phải chấp nhận sự kiện hiện tại. 

 
3. Ôm lấy. Chúng ta hãy ôm lấy cơn 

giận dữ trong cánh tay của chúng ta như 
một người mẹ ôm đứa con đang khóc. Ý 
thức đầy đủ của chúng ta ôm lấy cảm xúc 
của chúng ta, điều đó đủ để trấn an cơn giận 
dữ và làm cho chúng ta điềm tĩnh. 
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4. Nhìn một cách sâu xa. Một khi tìm 
thấy lại sự điềm tĩnh, chúng ta có thể nhìn 
một cách sâu xa tận nguồn những gì đã xảy 
ra sự giận dữ, những gì đã gây ra sự khó 
chịu của đứa bé. 

 
5. Thực hành cái nhìn bao quát sâu 

thẳm. Kết quả của cái nhìn sâu xa là hiểu 
biết được những nguyên nhân, những điều 
kiện chính và phụ đã làm sinh ra cơn giận dữ 
của chúng ta hay đã làm cho đứa bé khóc. 
Đứa bé có thể bị đói hay tấm tã lót bị cột quá 
chặt. Sự giận dữ của chúng ta đã phát khởi 
do những lời nói gây tổn thương của một 
người bạn hay đột nhiên một người cảm thấy 
hôm nay thật khó chịu vì nghĩ đến người cha 
sắp qua đời. Chúng ta tiếp tục thực hành cái 
nhìn sâu xa cho đến khi bắt đầu thấu hiểu 
được những gì gây ra sự đau khổ của chúng 
ta. Với cái nhìn bao quát sâu thẳm, chúng ta 
biết những gì phải làm và những gì không 
nên làm để thay đổi hiện trạng.   

Vai trò thứ ba của sự dừng lại là sự 
nghỉ ngơi. Chúng ta hãy tưởng tượng một 
người ném một hòn đá vào giòng sông. Hòn 
đá bị cuốn theo nước một cách chậm chạp 
rồi rơi xuống đáy giòng sông. Khi hòn đá 
rơi đến đáy sông rồi thì nó không còn di 
động nữa và để cho nước trôi qua. Khi 
chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải nghỉ ngơi 
như hòn đá này. Chúng ta có thể để cho 
mọi sự trôi qua một cách tự nhiên tong vị 
thế ngồi thiền, vị thế ngồi yên không dùng 
đến sự cố gắng. Chúng ta phải học cái nghệ 
thuật nghỉ ngơi để cho thân thể và tinh thần 
của chúng ta được nghỉ ngơi. Nếu chúng ta 
có những vết thương trong cơ thể hay tinh 
thần, chúng ta phải nghỉ ngơi để cho chúng 
có thể tự lành lặn trở lại. 

Sự điềm tĩnh giúp cho sự nghỉ ngơi và 
sự nghỉ ngơi là một điều kiện thiết yếu cho 
sự lành lặn. Khi những con mãnh thú trong 

rừng bị thương, chúng tìm một nơi yên ổn để 
nằm, không động đậy, không làm gì khác 
ngoài việc nghỉ ngơi trong suốt nhiều ngày. 
Chúng không nghĩ đến việc ăn uống hay bất 
cứ việc gì khác. Chúng chỉ nghỉ ngơi một 
cách đơn giản và cuối cùng chúng được lành 
lặn trở lại. Tuy nhiên khi chúng ta hay 
những người khác bị bệnh, chúng ta thường 
bấn loạn lện, lo đi tìm bác sĩ hay thuốc chữa 
không ngừng. Ngay khi chúng ta nghỉ hè ở 
bờ biển hay ở trên núi, chúng ta cũng không 
dừng lại để nghỉ ngơi, nhiều khi còn mệt 
nhọc hơn trước khi đi nghỉ hè nữa. 

Chúng ta phải học cái nghệ thuật tự 
nghỉ ngơi. Vị thế nằm không phải là vị thế 
duy nhất để nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nghỉ 
ngơi bằng cách thực hành ngồi thiền hay 
hành thiền. Việc thiền định không phải là 
khổ công. Một cách đơn giản là hãy để cho 
thân thể, tinh thần của chúng ta nghỉ ngơi 
như con mãnh thú trong rừng. Đừng tranh 
đấu vì không có gì để đạt đến cả. Tôi viết 
bài nhưng tôi không đấu tranh, tôi cũng tự 
nghỉ ngơi và tôi xin bạn hãy đọc nó bằng 
một thái độ vui vẻ và nghỉ ngơi thoải mái. 
Phật đã nói rằng : "chúng ta hãy thực hành 
tất cả những thứ không làm cho chúng ta 
mệt nhọc và cho thân thể, tinh thần, cảm 
xúc và ý thức của chúng ta có thể nghỉ 
ngơi". Thân thể và tinh thần của chúng ta 
có một khả năng làm lành lặn tự động nếu 
chúng ta để cho chúng được nghỉ ngơi. 

Sự dừng lại, sự điềm tĩnh và sự nghỉ 
ngơi là những điều kiện cần thiết để cho sự 
chữa trị lành lặn có thể thực hiện được. Nếu 
chúng ta không dừng lại, sự sụp đổ đang 
diễn ra sẽ tiếp tục. Thế giới cần đến sự lành 
lặn, các cá nhân, các cộng đồng và các quốc 
gia cần đến sự lành lặn này./. 

 

TRẦN TAM NGUYÊN 
(Paris) 
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Áo Lụa Vàng 

 
Này cô em mặc áo lụa vàng 
Thướt tha trong gió, vờn như bướm 
Làm ơn xin cô em chậm lại 
Họa may ra tôi mới được gần. 
 
Được gần cô là điều diễm phước 
Được gần cô tôi mong gì hơn 
Mong gì hơn dẩu chỉ phút giây 
Thiên thu tôi, hương em ngào ngạt. 
 
Cô cứ đi và tôi cứ theo 
Xin cô đừng đứng lại làm gì 
Tôi cứ theo và cô cứ đi 
Cứ loáng thoáng một trời lãng đãng. 
 
Cô cứ đi và tôi cứ theo 
Và cứ thế, không nhanh không chậm 
Rồi chúng mình cũng gặp nhau thôi 
Không suối vàng cũng vào mộ chí. 
 
Này cô em mặc áo lụa vàng 
Hãy chầm chậm như thế mà đi 
Nay tôi, gã tình si mê mải 
Hơn một chút khùng lẽo đẽo theo. 
 
Này cô em mặc áo lụa vàng 
Áo vàng có làm tôi vàng mắt 
Tôi vàng mắt nhưng tôi vui lắm 
Nhờ áo vàng cô đời thêm thắm. 
 
Cảm ơn cô em áo lụa vàng 
Đời hắn không vui, thiếu lúa vàng 
Đời thiếu lụa vàng, đời buồn lạ 
Cảm ơn em, cô gái lụa vàng. 
 
tặng người học trò mặc áo lụa vàng 

Lê Mai Lĩnh 

thơ tình năm 72 cái xuân xanh 
22/11/2014 
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TỰ TRUYỆN  
CỦA MỘT NGƯỜI VÔ TÍCH SỰ 

 
Nguyễn Xuân Hoàng 

 
 Trong đời sống, mất mát nhiều hơn là thu 
nhận. Cây lúa sẽ không trổ bông, nếu trước đó 
nó không chết đi. Hãy sinh động một cách 
không mệt mỏi, nhìn về tương lai và nuôi dưỡng 
bằng những nguồn dự trữ sống chất chứa từ trí 

nhớ và sự lãng quên. (It is more important in 
life to lose than to acquire. The grain will not 
sprout unless first it dies. One must remain 
untiringly alive, looking into the future and 
feeding on the living reserves which memory 
and oblivion together accumulate. - BORIS 
PASTERNAK “An Essay in Autobiography”*) 
 

ôi là đứa con thứ mười hai trong một gia 

đình mười ba anh chị em. Mười ba người 

con trong một gia đình, con số ấy đâu có nhỏ, 

phải không? Nhưng biết làm sao! Có ai trên 

đời này được quyền chọn nơi chốn, gia đình 

hay dân tộc để chào đời đâu. Tóm lại, tôi là 

một người Việt Nam ra đời ở miền Trung, 

trong thời chiến, dưới một mái nhà “đông 

dân” và “kinh tế gia cảnh” đang hồi sa sút. 

 Phải nói là nhà tôi đông người quá, đông 

đến nỗi tôi không thể nào nhớ hết tất cả 

những anh chị em của tôi. Cha tôi, má tôi, đôi 

ba ông anh, đôi ba bà chị, một vài cô em… 

chỉ chừng đó người thôi cũng đủ nằm chật 

trong ký ức tôi rồi. 

 Vậy thì, có lẽ, tôi chỉ xin nói trước một 

đôi điều về đôi ba người trong gia đình tôi 

thôi. Tôi nghĩ rằng khi vẽ lại chân dung 

những người thân thích ruột thịt của mình, tôi 
cũng đã tự vẽ phần nào chân dung mình.  

 

 

 

Tuy có hơi nhợt nhạt, nhưng chắc là sẽ không 

xa sự thực lắm đâu! 

 Cha tôi, tất nhiên đó là người mà tôi 

muốn nhắc đến trước nhất trong bản tự truyện 

này. Ông cao lớn, quắc thước, vạm vỡ. Ngay 

giờ đây, khi hồi tưởng lại hình ảnh của ông, 

điều mà tôi có thể nhìn thấy lại trước nhất và 

rõ nhất là đôi mắt của ông. Đôi mắt ấy đầy 

thần lực, hơi lạnh và có một vẻ gì như tàn 

nhẫn. Khi nhìn ai, đôi mắt kia như phát ra 

một mệnh lệnh buộc họ phải phục tùng. Rất 

nhiều màu nâu đen, rất ít lòng trắng, đôi mắt 

ấy khá gần với loài hổ báo. Cũng có khi tôi 

tưởng đôi mắt ấy là con dao cau phạt ngang, 

có thể cắt đứt cổ tôi như chơi. 

 Tôi rất sợ cha tôi. Và tôi không biết rõ 

lòng mình là có bao giờ tôi yêu ông không. 

Má tôi thường nói cha tôi là một con sâu 

rượu. Quả thật, ông uống như hũ chìm và 

không bao giờ tôi thấy ông say. “Tao mà say 

rượu à, rượu say tao thì có!” Cha tôi nhiều lần 

nói như vậy. 

 Mỗi ngày bốn bận, cha tôi uống rượu 

theo chu kỳ “sáng – trưa - chiều - tối”. Sáng 

uống theo lối sáng, chiều uống theo kiểu 

chiều. Sáng đánh răng súc miệng, uống ít 

thôi. Tối cần giấc ngủ, uống khá khá được. 

Trưa, chiều thì tùy hứng. 

 Má tôi nói rượu là độc được. Cha tôi nói 

rượu là thuốc an thần. Cha tôi tích trữ rượu. 

Má tôi giấu rượu. Cha tôi ít nói khi đã uống 

nhiều. Và má tôi không phải là loại đàn bà 

lắm lời. 

 Nói chung, gia đình tôi đông, nhưng buồn 
và lạnh. Chúng tôi cử động, ăn uống, đi lại, 

học hành, trò chuyện như những người khách 

trọ trong một căn nhà nấu cơm tháng. 

T 
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 Có một thời gian, tuy hơi bất ngờ, nhưng 

mà cũng ngắn thôi, tôi thấy cha tôi không 

uống rượu nữa. “Sáng – trưa - chiều - tối” ông 

chỉ uống trà. Cái thói quen mà ông không 

thay đổi, đó là bao giờ cũng thức dậy sớm 

hơn tất cả mọi người trong nhà. Ông nấu 

nước trong một chiếc ấm màu đen quánh, pha 

trà trong một bình đất nung màu đỏ gạch cua 

bóng lưỡng, và uống trong một cái chén nhỏ 

cũng bằng đất nung da màu lông thỏ đỏ. Cái 

chén ấy ông trang trọng gọi nó là Thố Hào 

Trản. Cha tôi rất quý cái chén này. Có lúc tôi 

nghĩ là ông quý nó còn hơn đứa con của ông 

là tôi nữa. Ông thường đem khoe với mấy 

người bạn của ông cái chén đất và nói rằng nó 

xưa lắm, “bảy trăm năm tuổi đấy!”. Nếu đời 

sống con người chỉ kéo dài có năm mươi năm 

thôi thì cái chén này đã áp vào môi của mười 

bốn đời người. Nó “chạm” đến bảy thế kỷ của 

nhân loại. Có lần tôi hỏi ông tại sao cha biết 

cái chén này xưa tới bảy trăm năm. Ông nói 

chính một ông bạn làm quản thủ công nhựt ở 

viện bảo tàng vườn Bách Thảo Sài Gòn nói 

như vậy. 

 “Cha à! Ông ta căn cứ vào đâu mà nói 

như vậy?” 
 “Tao không biết, nhưng tao tin ông ấy. 

Ông ta là một nhà chơi đồ cổ lừng danh. Lời 

ông ông ấy rất có giá trị.” 

 “Nhưng tại sao bảy trăm năm thì quý?” 

 “Cái gì trên cõi đời này mà lâu đời đều 

quý cả.” 

 Tôi biết cha tôi trả lời lấy lệ. Và tôi vẫn 

không tin là hễ cái gì lâu đời cũng đều quý cả. 

Nhưng đột nhiên, cũng bất ngờ như lần chừa 

rượu, ông bỏ trà không một lời báo hiệu. Tôi 

nhìn thấy cái chén đất nung, da màu lông thỏ 

đỏ, nằm lăn lóc dưới gầm tủ; bình trà bỏ ở 

góc nhà; còn cái ấm đất màu đen quánh nằm 
ở chái hiên. 

 Ông uống rượu trở lại. 

 Thời gian sau đó rất tình cờ có lần tôi 

nghe ông nói “mấy cái thằng ăn không ngồi 

rồi, dư tiền dư của, bày đặt chén Tiểu Tống 

với Đại Tống, Thán Hào Trổ với Thố Hào 

Trản!” Theo ông, rượu tốt hơn trà, và cái 

quan trọng chính là “nội dung” chứ không 

phải là cái “hình thức”. Chén nào cũng được, 

rượu là đủ. 

 Tôi không giống cha tôi về mặt này. 

Tôi uống rượu nhưng không mê rượu. 

 *** 

 Má tôi là một phụ nữ có cái chiều cao 

“hơi cao” so với chiều cao trung bình của một 

phụ nữ Việt Nam. Da trắng, tóc đốm màu 

bạch kim, mũi cao nhỏ, mắt xanh hơi nghịch 

ngợm, cái vẻ bề ngoài của bà nổi bật giữa 

những người phụ nữ Việt Nam. Những buổi 

đi học về, tôi thường chui xuống bếp với má 

tôi và đôi khi cả bà chị kế tôi cũng xuống bếp 

theo. Thỉnh thoảng, bà kể cho chúng tôi nghe 

về những mảnh đời của cha tôi. Chấp vá lại 

những câu chuyện hở đầu hụt đuôi của bà, tôi 

hình dung ra cuộc đời của ông, bằng cách 

thêm mắm dặm muối cho nó liền lạc. 

 Là thủy thủ của những thương thuyền, 

cha tôi trôi nổi từ hải cảng này sang thương 

cảng khác. Nay Hồng Kông mai Tân Gia Ba, 

mốt Marseille, bữa kia Amsterdam… ông như 

một con cá mập giang hồ vẫy vùng giữa trời và 

nước. Những hình xâm xanh lè còn đầy trên 

chiếc ngực vạm vỡ và lông lá của ông, cùng 

với dòng chữ lăn quăn trên hai cánh tay ông, 

làm chứng cho những lời nói của má tôi. 

Trước khi lấy bà, cha tôi đã có một đời vợ. Mẹ 

trước tôi là một phụ nữ Pháp, tên Suzanne, 

sinh trưởng ở Marseille, thành phố mà đã có 

thời cha tôi tưởng chừng sẽ chôn chân vĩnh 

viễn lại đó như quê hương thứ hai. Nhưng 

cũng theo lời má tôi kể, ông phải bỏ đi vì một 
chuyện “lỡ tay” của ông. Một hôm ông bước 

vào quán rượu quen, gọi thức uống như thường 

lệ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người bồi 
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mang lại, trong khi đó thì tên chủ quán người 

Pháp cứ đi ra đi vào ngó ông khinh khỉnh. Ông 

sốt ruột, nắm cổ áo hắn hỏi tại sao. Hắn nói ở 

đây không có chỗ cho một dân “Mít”. Ông 

giận điên lên, quật tên chủ quán xuống sàn nhà 

và tấn công hắn bằng một thế võ cực kỳ hiểm 

độc. Tên chủ quán chết không kịp lời trối trăn. 

Để trốn tránh pháp luật, ông dắt bà Suzanne 

chạy lên Paris. Paris đâu phải đất sống của 

ông. Ông quẩy đuôi trở lại sông hồ, bỏ lại 

thành phố ánh sáng lộng lẫy kia người đàn bà 

với một giọt máu của ông. Sau này, vẫn theo 

lời kể của má tôi, có lần bà Suzanne gửi thư 

cho cha tôi nói về giọt máu rơi của ông nay đã 

là một thiếu nữ tên Marthe. Má tôi muốn tự tay 

biên thư cho bà Suzanne, nhưng cha tôi không 

bằng lòng. Ông nói đó là chuyện của ông, má 

tôi không được xen vào. Chị Marthe của tôi có 

thời nổi tiếng là một trong số những người 

mẫu lừng danh của Paris. Người ta gọi chị là 

Marthe Nuyen (lẽ ra phải viết là Marthe 

Nguyễn mới đúng, nhưng chuyện này đâu có 

ăn nhằm gì). Tôi biết chi tiết này vì lúc hơi lớn 

một chút có lần tình cờ tôi nhìn thấy trong 

cuốn nhật ký của bà chị kế tôi có một tấm ảnh 

in hình một cô gái Pháp ăn mặc thật đẹp như 

một tài tử điện ảnh. Sau lưng tấm ảnh là lời đề 

tặng cho cha tôi có chữ ký rất rõ là Marthe 

Nuyen. Nhật ký của chị nói rằng Marthe làm 

nghề người mẫu. Và cha tôi biên thư phản đối 

bà Suzanne tại sao để con tự do làm nghề này. 

Nghề người mẫu thì đâu có gì là xấu, nhưng 

tôi không hiểu tại sao cha tôi nói vậy. Cho đến 

bây giờ, thật tình mà nói, tôi không biết gì 

nhiều hơn về người chị có cùng chung với tôi 

một người cha này. Bỏ Paris, cha tôi đi Hương 

Cảng, lại theo một số tàu buôn khác, lại giang 

hồ kỳ hiệp, nay thương cảng này, mai hải cảng 

kia. Đó là thời gian cha tôi gặp má tôi. 
*** 

 Bà là người Trung Hoa, nhưng có dòng 

máu của dân Hồng Mao. Bà thường nhắc đến 

ông ngoại tôi một cách kính cẩn như nhắc đến 

một vị thần đầy quyền lực: “Ông ngoại con 

không phải là người phàm. Ổng là con nhà 

quý tộc chớ không phải dân giang hồ tứ 

chiếng như cha mày đâu.” 

 “Má, con nhà quý tộc thì sao?” Tôi hỏi. 

 “Dân quý tộc không lấy con nhà thường dân.” 

 “Vậy sao má chịu lấy cha?” 

 “Không biết! Đừng nhiều chuyện! Nhưng 

má thích tụi con ăn học đàng hoàng, hơn là 

lang bạt kỳ hồ.” 

 Bà không muốn chúng tôi giống cái thời 

tuổi trẻ của cha. Ước muốn của bà, sau này, 

tôi thấy hình như không đạt được bao nhiêu 

phần trăm. 

 Ông ngoại tôi người Bắc Kinh, con một 

gia đình quyền quý có chức phận, được gởi 

sang Anh du học. Ông lấy một phụ nữ người 

Anh và sinh ra má tôi. Không hiểu vì sao ông 

bỏ bà ngoại tôi ở lại Luân Đôn, về nước chỉ 

mang theo cô con gái là má tôi. Nhưng rồi, 

ông cũng không nuôi má tôi. Ông đem gửi bà 

cho một gia đình người Hoa khác ở Hương 

Cảng, cung cấp ít tiền bạc và thỉnh thoảng 

mới đến thăm bà. Cuộc tình duyên giữa má 

tôi và cha tôi ra sao, không ai trong đám con 

cái chúng tôi biết. Mà má tôi cũng không bao 

giờ hé môi nói rõ tại sao một thiếu nữ “con 

nhà quan xinh đẹp thế kia” (tôi vẫn luôn luôn 

nghĩ má tôi là người đàn bà đẹp nhất mà tôi 

đã gặp trong đời) lại đi phải lòng một người 

đàn ông giang hồ như cha tôi. Dù sao khi tôi 

bắt đầu nhận ra mình là đứa con của một gia 

đình đông đảo, tôi có thể nói má tôi là ngưòi 

đàn bà tần tảo lo cho chồng cho con trong cái 

xã hội bình thường của chúng ta. Quần quật 

suốt ngày với con cái nhà cửa, chạy ăn từng 

bữa, tất tả, ngược xuôi, đắp cái này, vá cái 

kia, nhưng không bao giờ thấy bà hé răng kêu 
một lời than thở. Về ngôn ngữ, tôi không biết 

nói sao cho đúng. Má tôi nói tiếng Hoa cũng 

sõi như tiếng Việt. Phần tôi, tôi chỉ ăn cắp 
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được của má tôi và cha tôi một chút chiều cao 

của thân thể, nhưng tiếc thay, tôi không lấy 

được một tí nào về sự chịu đựng lớn lao của 

bà và cái cang cường dũng cảm của cha. 

 Tuy vậy hình như tôi là một đứa con 

được má nuông chiều quá đáng trong một gia 

đình đông đúc. Cha tôi lạnh lùng. Anh chị em 

tôi dửng dưng. Nhiều khi tôi có cảm tưởng 

như chẳng có sợi dây gia tộc nào ràng buộc 

được chúng tôi lại với nhau. 

 Nói nào ngay, mấy ông anh bà chị tôi 

không ai ghét bỏ tôi, nhưng hình như cũng 

không ai yêu tôi. Riêng tôi, tôi nghĩ là mình 

thù ghét tất cả mọi người, trừ một người, tất 

nhiên, đó là má tôi. Tôi đâu có cần gì phải 

làm ra vẻ lạnh lùng. Tôi có thừa sự nhạt nhẽo 

để có thể chia xẻ cho tất cả mọi người. Cái 

phần ấm áp, tôi chỉ dành riêng cho mỗi một 

mình má tôi. 

 Thật ra, chị Thảo tôi, mà tôi có lần nói rất 

giống má tôi, là người mà tôi cũng yêu lắm, 

gần bằng tình yêu mà tôi đã dành cho má tôi. 

Nhưng giữa chị và tôi có một khoảng cách vô 

hình. Không bao giờ hai chị em tôi nói với 

nhau quá câu thứ hai mà không cãi nhau. 

Đúng với cái tên mà má tôi đã đặt cho chị, chị 

là một thứ cỏ hoang mọc trên một vùng đất 

khô cằn là cái gia đình tàn tạ của chúng tôi. 

Và cái sắc đẹp man dại của chị làm cho má 

tôi lo lắng buồn bã hơn là làm cho bà hãnh 

diện mừng vui. Chị Thảo là một kết hợp kỳ lạ 

giữa cha tôi và má tôi. Chị có cái nhan sắc 

của má tôi và cũng có cái lạnh lùng đôi khi 

tàn nhẫn của cha tôi. 

 Năm mười bảy tuổi, chị bị một tên thanh 

niên con nhà giàu trên tỉnh theo đuổi. Hắn 

mang tặng chị hết món này đến thứ khác, toàn 

là loại đắt tiền. Lúc đầu chị cười cợt, coi như 

trò đùa. Về sau chị vất tất cả những thứ ấy ra 
cửa. Hắn tên là T. và theo chủ quan tôi, lúc ấy 

hắn là một thanh niên khá đẹp trai. Cao lớn, 

để ria mép, ăn mặc chải chuốt, hắn đẹp theo 

kiểu một công tử. Hắn khôn khéo, tìm mọi 

cách để chiều lòng mọi người trong nhà tôi. 

Kín đáo mang rượu đến cho cha tôi mỗi tuần, 

tặng vải vóc cho má tôi, đồ chơi cho tôi và 

các em tôi. T. đi lòng vòng chung quanh 

trước khi chinh phục tâm điểm là chị Thảo 

tôi. Tôi có cảm tưởng như nếu bắt hắn phải 

quỳ xuống để xin chị Thảo chút tình yêu, 

chắc hắn cũng sẵn sàng không do dự. Nhưng 

chị Thảo nhất mực không hề cảm động hay 

thương hại hắn nói gì đến thương yêu. Tôi 

không biết là lúc đó chị có đang yêu người 

nào không. Hình như là không. Thật ra tôi 

cũng không chắc lắm. Nhưng rõ ràng là chị 

vất cái thứ tình yêu đầy quy lụy, say đắm và 

mù quáng của T. xuống cống rãnh. Nhiều 

buổi chiều, tôi thấy T. đứng bứt rứt bên kia 

đường, dưới gốc cây muồng hoa vàng nghệ, 

ngó chăm vào nhà tôi. Hắn đau khổ thấy rõ. 

Và thú thật, tôi có thương hại hắn. Tôi thấy 

chị Thảo tàn nhẫn. Cha tôi không giờ uống 

một giọt rượu của T. Còn má tôi vào những 

ngày năm cùng tháng tận, cần mua sắm ít vải 

may quần áo mới cho chúng tôi, vậy mà bà 

cũng nhất quyết gói gửi trả tất cả vải vóc lại 

cho T. Một lần cha tôi cho gọi T. vào nhà, rót 

rượu cho hắn uống. T. nói không biết uống 

rượu. Cha tôi bảo “Nam vô tửu như kỳ vô 

phong” đàn ông không uống rượu như cờ 

không gió. Hắn nhìn cha tôi như cầu khẩn. 

Cha tôi cụng ly. T. bưng lên nốc cạn một hơi. 

“Khá!” cha tôi nói, và rót tiếp một ly thứ hai. 

Cứ thế hết ly này đến ly khác. Khi cha tôi 

đứng dậy, T. ói thóc ói tháo, đầu gục xuống 

bàn, người mềm như sợi bún. 

 Khi người Pháp trở lại Việt Nam sau cuộc 

chiến, T. làm thông ngôn trong một tiểu đoàn 

Lê dương. Hắn lúc bấy giờ nổi tiếng như một 

hung thần. Nhiều người đã chết dưới tay hắn. 
T. háo sắc đến độ gần như vùng nào mà tiểu 

đoàn hắn đi qua đều có vài ba thiếu nữ là nạn 

nhân của hắn. Đi bên cạnh T. luôn luôn có hai 
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tên lính người Ma Rốc rạch mặt. Nhiều cô gái 

sau khi bị hãm hiếp, còn bị tên Ma Rốc dùng 

dao cắt vú và đâm nát cửa mình. 

 Thời gian này gia đình tôi đã tan thành 

nhiều mảnh. Tôi theo cha tôi chạy lên Hòn 

Lớn, một địa danh ở miền Trung, nằm dưới 

chân một ngọn núi khô cằn, nhà cửa giống 

như những căn chòi cất vội vàng trên một nền 

đất chưa được phẳng. Tiếng súng còn khá xa 

chỗ ở của cha con tôi. 

 Lúc đó, tiểu đoàn của T. đang bố ráp càn 

quét ở một vùng quê khác, nơi má tôi và chị 

Thảo đang ẩn náu. Sau này má tôi kể lại: Một 

buổi tối T. xông vào nhà với hai tên lính Ma 

Rốc rạch mặt. Hắn ung dung ngồi hút thuốc để 

hai tên Ma Rốc đè chị Thảo ra cột lên giường 

và trói má tôi chặt vào cột nhà. Ở thôn quê hồi 

đó, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn chỉ là 

một. Má tôi hãi sợ lắm. Hắn hỏi chị Thảo: 

“Em có bằng lòng lấy tôi không?” 

“Không!” Chị trả lời. 

“Tại sao?” 

“Không tại sao gì cả.” 

“Chừng nào mới chịu lấy tôi?” 

“Không chừng nào hết!” 

“Sợ tôi không?” 

“Tại sao phải sợ?” Chị Thảo hỏi lại ương ngạnh. 

 T. rút khẩu súng ngắn đeo ở thắt lưng ra, 

kê vào đầu chị, nhắc lại một lần nữa. Chị 

Thảo không nhìn hắn. Má tôi la lên, sợ T. bắn 

thật. Hắn tát vào mặt má tôi. Xong hắn xé 

quần áo chị Thảo ra, hãm hiếp chị ngay trước 

mắt chừng ấy con người. Lúc đó, má tôi nói, 

hắn như một con thú say mồi. Má tôi phát 

bệnh nặng sau khi chứng kiến cái cảnh tượng 

hãi hùng giáng xuống đời chị Thảo. Chị 

Thảo, sau tai nạn khủng khiếp kia, âm thầm 

bỏ má tôi đi biệt vô âm tín. Mặc dù chỉ nghe 

lời kể của má tôi về những hành động dã man 
của tên T., tôi không bao giờ quên hắn. Tôi sẽ 

nhắc hắn ở đoạn sau. 

Phần tôi, kể từ khi bắt đầu va chạm cuộc 

sống, tôi khám phá ra rằng con người ta 

không thể nào sống mà thiếu người khác 

được. Tôi thấy tôi là kẻ đói tình thương trong 

một gia đình thừa mứa những liên hệ ruột thịt. 

Nói giản dị, khi tôi nhận thấy mình cần một 

bà chị như kiểu chị Thảo để yêu mến thì chị 

ấy không còn trong gia đình nữa. Có lẽ là chị 

ấy vẫn còn sống đâu đó mà không muốn trở 

về gia đình chăng, tôi không rõ. 

 Tôi giữ lại trong trái tim mình hai người 

anh. Một ông anh cả và một người anh kế.  

 Anh cả tôi bỏ nhà đi giang hồ khi mới 

mười bốn tuổi. Năm đó tôi chưa chào đời. Má 

tôi nói anh đi Sài Gòn. Sau đó là Cà Mau, 

Rạch Giá, Năm Căn, Cần Thơ, Châu Đốc… 

Có lần trong bữa cơm má tôi nói anh mày ở 

Vạn tượng bên Lào mới gửi thư và tiền về 

cho má. Lần khác trả lời câu hỏi của chị 

Thảo, má nói anh cả đang ở Savanakhet. Khi 

cha tôi bỏ trà, liệng lăn lóc cái Thố Hào Trản, 

là lúc ông nói anh đang ở đồn điền Chup bên 

Nam Vang, Căm bốt. Nói chung là tôi rất lơ 

mơ về nơi ăn chốn ở của anh ấy. Còn mặt mũi 

của anh ra sao thì mãi lâu về sau tôi mới có 

dịp nhìn thấy. 

 Người anh kế tôi, tuy cao lớn, nhưng 

dáng người thanh nhã. Ấy vậy mà khi vừa 

đậu xong cái bằng tú tài toán anh đã chọn đời 

lính như một nghề nghiệp. Anh thi vào trường 

Võ Bị Da Lat nhưng khi ra trường chuyển 

sang binh chủng Không Quân. Khi Sài Gòn 

thất thủ, anh đang mang lon trung tá, bị bắt đi 

học tập cải tạo và chết trong lao tù Cộng Sản. 

Anh là người lính ưa văn chương chữ nghĩa. 

Anh có nhiều bạn là nhà văn nhà thơ, mặc dù 

anh không hề viết một truyện ngắn hay làm 

một bài thơ nào. Sở dĩ tôi có biết mặt quen 

tên một ông nhà văn, một bà nhà thơ nào đó, 
chẳng qua cũng là do ông anh tôi dắt về nhà 

thôi. Anh che chở cho một nhạc sĩ trốn lính, 

bỏ tiền trợ cấp cho một bà ca sĩ có bầu “với ai 
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đó”. Anh luôn luôn hào hoa rộng lượng. Tôi 

thích nhìn anh trong bộ đồ bay, chữ Tổ Quốc 

Không Gian trên ngực áo, chiếc nón lưỡi trai 

che ngang cặp kính Ray Ban rất là thời thượng. 

Anh có nhiều bạn gái, phần lớn là ca sĩ phòng 

trà, và anh không yêu một cô nào quá lâu. Anh 

nói với tôi anh không có tình yêu. Mãi đến 

năm Bảy Hai, sau mùa hè đỏ lửa, trước ngày 

má tôi qua đời, anh báo tin cho tôi biết là anh 

quyết định lấy vợ. Chị là một cô giáo dạy Vạn 

Vật và là người rất xa lạ với thế giới đầy 

buông thả của anh. Nếu cái vẻ hào hoa phong 

nhã của anh là thứ vũ khí sắc bén chinh phục 

các cô ca sĩ thì khi gặp chị, vũ khí ấy trở thành 

thừa thãi, vô hiệu. Chị nói chị lấy anh vì tánh 

thật thà của anh, chứ không phải vì “cái mã bề 

ngoài” của anh. Hôn nhân đã ép anh vào một 

khuôn khổ, không kẽ hở. Nhà cửa, vợ con, gia 

đình, hàng xóm đâu ra đấy. Anh không còn 

luông tuồng như xưa nữa. “Tình yêu có thật!” 

Anh vẫn nói với tôi như vậy khi đã có với chị 

một đứa con. Tuy vậy mỗi khi có dịp về Sài 

Gòn, anh như một con cá gặp nước. Bạn bè, ăn 

nhậu, nhẩy nhót như điên. Vũ nữ, ca sĩ, phòng 

trà, âm nhạc, rượu chè… anh sống vội vã như 

thể ngày mai trái đất này sẽ trở thành tro bụi. 

Tuy vậy có lần anh nghiêm chỉnh nói với tôi 

rằng không biết cuộc chiến tranh này rồi sẽ đi 

về đâu. Có nhiều điều anh không hiểu. Tình 

hình chính trị ngày càng xấu. Các thành phố 

lớn có vẻ như co rúm lại. Chiến tranh đâu chỉ 

có ở một mặt trận, nó nằm cùng khắp đất nước 

thành thị, thôn quê, ruộng vườn rừng núi. 

Ngay trong hơi thở ta, trên da thịt ta, trong 

thành phố hiền lành chiến tranh cũng đầy chật. 

Anh nói đến những ánh đèn nhấp nháy của nhà 

cửa làng mạc, nói đến rừng núi sông ngòi… 

những nơi anh đã bay qua. Anh nói đến những 

đám mây như những tảng bông trắng xốp, đến 
bầu trời xanh lơ mênh mông. Anh thích nhà 

văn phi công người Pháp, ông Saint Exupéry 

trong tác phẩm Terre Des Hommes. Và câu nói 

của một nhân vật trong cuốn sách này ám ảnh 

anh là: “Cái mà mình đã làm, mình nói thật, 

không một con vật nào làm được.” Anh muốn 

có cái cơ hội thử thách điều đó. 

 Khi hay tin anh chết trong lao tù cải tạo, 

nhớ đến lời nói của anh, tôi tự nghĩ không biết 

anh đã chiêm nghiệm ra điều ấy hay chưa. 

 Nghĩ cũng hay, một gia đình đông đảo 

đến là như thế mà chiến tranh đến, chiến 

tranh đi, vô tình cướp mất của tôi lúc này một 

ít ông anh, lúc kia một ít bà chị, để rồi rút cục 

con rắn dài mười ba khúc chỉ còn lại có khúc 

đầu, khúc giữa và khúc đuôi. 

 Tôi muốn giới thiệu về ông anh cả tôi 

trước khi nói tiếp về ông anh trung tá. 

*** 

 Cũng giống như cha tôi, anh cả tôi cao 

lớn vạm vỡ khác thường. Anh có một khuôn 

mặt bạnh, chân mày rậm xếch, mũi to, miệng 

rộng, cằm vuông, râu quai nón, đen sạm. Một 

vết sẹo dài chạy từ khóe mắt đến mang tai. 

Mắt anh không lớn nhưng lì lợm và dữ dằn 

như mắt cha tôi. Tóc anh xoắn chảy xuống 

gần phía ót một chùm mịn quăn tít. Cổ anh 

tròn cứng, vai ngang, hai bàn tay to lớn phốp 

pháp. Trên khuôn mặt anh, người ta có thể 

nhìn thấy một sự kết hợp kỳ lạ, mâu thuẫn 

đến tuyệt vời giữa sự cứng rắn và mềm mại, 

dễ ghét và dễ thương, hận thù và thân ái… 

 Tất cả những hình nét mà tôi có thể vẽ 

được về anh chỉ là nhờ vào những tấm ảnh anh 

gửi về cho má tôi. Tôi còn nhớ Tết Nguyên Đán 

một năm nào đó, lần đầu tiên tôi giáp mặt anh. 

Tôi thấy những đường nét mà tôi đã hình dung 

về anh là không xa lắm. Hồi đó tôi mới bốn 

tuổi, má tôi bắt tôi ra mừng anh ở xa mới về. 

Tôi đứng nép bên má nhìn anh, thấy anh tưởng 

như một người đã quen nhau từ lâu lắm. Nhưng 

tôi không chào anh. Anh là người quen trong trí 
tưởng tôi, hơn là người anh có mặt trong đời 

sống thực tôi. Anh ở nhà không lâu và lại ra đi 

hồi nào tôi cũng không nhớ.   
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 Tôi chỉ biết thời gian đó gia đình tôi tạm 

coi như sum họp nhất, mặc dù lạnh lẽo vẫn là 

khí hậu chính của mọi người. In hình như là 

trong nhà ai cũng linh cảm sắp có một điều chi 

đó xảy ra, như chờ đợi một cơn bão vậy. Và tôi 

thấy người anh cả tôi lúc ấy rất quan tâm đến 

chị Thảo. Anh nói chuyện khá lâu với chị và 

loáng thoáng tôi nghe nhắc đến tên T., người 

thanh niên vẫn theo đuổi chị. Một buổi tối, cả 

nhà ngồi quanh bàn ăn, cha tôi gợi chuyện để 

anh cả tôi kể những biến cố đời anh. Anh cười, 

hàm râu quai nón giãn ra như một ông tây con. 

Anh nói ít, cũng như má tôi vậy, về nơi ăn chốn 

ở của anh: rừng cao su, những người phu được 

mộ từ miền Bắc, những tên chủ đồn điền người 

Pháp hách dịch phách lối, cách tra tấn dã man 

những người trốn việc mà bọn cai vẫn thường 

đối xử với đám phu phen… Anh kể chậm rãi về 

nhiều người, nhiều việc, nhưng không ai biết 

chút gì thêm về đời tư của anh. Khi anh đứng 

dậy thì thầm với chị Thảo điều gì đó, cha tôi 

tuyên bố một câu khó hiểu: “Thằng này giống 

tao!” Về sau tôi biết là anh đã “làm thịt” một tên 

cai phu tàn ác vì hắn hành hạ dã man một người 

phu đồn điền. 

 Một năm sau, Cách mạng Tháng Tám 

bùng nổ trên toàn quốc, anh tôi bị con lốc thời 

cuộc cuốn theo, thổi bay từ núi rừng này sang 

núi rừng khác, mặt trận, chiến khu, và biệt 

tích biệt tăm, cho đến sau tai nạn buồn thảm 

của chị Thảo tôi. 

 Tôi quên nói là sau khi trái lựu đạn nội 

hóa đầu tiên nổ tung trong một ngày mùa Thu 

ngay trước cửa nhà tôi thì gia đình tôi giống 

như một tổ ong bị vỡ. Chúng tôi, những con 

ong bay tán loạn, tơi tả, lạc loài, vô định. Má 

tôi và chị Thảo một đàng, các ông anh bà chị 

khác một ngõ. Chỉ có riêng mình tôi, theo cha 

chạy qua những làng xa tận cùng một chân 
núi. Tôi biết những cánh đồng xanh lá mạ, 

những vườn xoài vườn mận, những hệ thống 

dẫn thủy nhập điền thô lậu, những con sông 

dài phơi mình ngái ngủ giữa trưa hay trôi lặng 

lẽ dưới bóng trăng đêm… Tôi được thấy 

những đàn bò gậm cỏ buồn nản, những con 

trâu lười biếng trầm mình dưới đầm nước tù 

ngầu đục… Nhưng cuộc chiến ngày một đuổi 

nà những người thành phố. Tiếng súng lúc 

đầu còn xa, càng về sau càng gần hơn. Trước 

mặt chúng tôi là ruộng vườn, thôn xóm. Sau 

lưng chúng tôi là núi đá, rừng cây. Cùng 

đường rồi, chạy đi đâu nữa. Cha tôi nói như 

vậy. Và ông vừa làm tiều phu, vừa làm nhà 

nông. Cha tôi nói đất đai chỉ nuôi sống che 

chở những ai yêu nó, sống với nó, làm việc 

với nó. Cha tôi là một người tháo vát. Ông 

nói tận trong máu huyết của mỗi người Việt 

Nam đều có chứa đựng dòng máu của một 

nông dân. Đây là thời gian cha tôi trở lại với 

ấm trà và chén đất. Không còn cái Thố Hào 

Trản của thời Đại Tống Tiểu Tống gì đó, mà 

một ông bạn già của cha tôi từng nói. Chén 

đất nung thứ thiệt màu đỏ gạch cua, cha tôi 

làm lấy. Ông vẫn là người dậy sớm, nấu ấm 

trà. Và tôi trở thành người bạn hiền bé nhỏ 

đối ẩm cùng ông. Cuộc sống của hai cha con 

tôi nơi sơn cùng thủy tận hạnh phúc một cách 

bắt buộc. Cha tôi nhắc má tôi và chị Thảo ít 

hơn là nhắc đến hai ông anh tôi. Cho đến một 

hôm, một người liên lạc đến báo cho cha tôi 

biết anh cả tôi ở chiến khu về muốn gặp ông. 

Tôi mừng lắm. Nhưng cha tôi trầm ngâm 

không nói chi. Tôi còn nhớ cuộc gặp gỡ của 

chúng tôi diễn ra dưới chái hiên của căn chòi 

lợp lá phên. Buổi chiều ở núi lạnh tê. Anh tôi 

đứng trước sân căn chòi. Vẫn cao lớn, hơi gầy, 

râu cạo nhẵn, tóc vẫn xoăn tít bám sát da đầu. 

Vết sẹo dài từ khóe mắt trái đến mang tai. Cha 

tôi và tôi đứng dưới dàn bầu nậm. Tôi hết nhìn 

anh lại nhìn cha. Anh gầy càng giống cha 

nhiều hơn. Hai người đàn ông đứng im sững 
như hai người thợ săn đang rình mồi, nhìn ngó 

nhau trân trân. Tôi thấy những đốm sáng cuối 

cùng của ngày lóng lánh trong đôi mắt anh. 
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Sau cùng, tôi nghe thấy tiếng cha tôi kêu tên 

anh trai tôi. Tối hôm đó, ba chúng tôi ăn cơm 

chung bên bếp lửa. Cơm trộn bắp chan nước 

mắm bằng nước muối pha đường thẻ. Bữa cơm 

rất ngon miệng, mặc dù tôi đã quá ngấy với 

những hột bắp nhiều hơn gạo trong chén cơm. 

Anh ôm tôi vào lòng, lấy khẩu súng ngắn ở 

thắt lưng ra, tháo đạn, cho tôi mượn. Anh đọc 

cho tôi nghe một bài thơ của một tác giả mà 

sau này tôi biết là Quang Dũng: 

 … 

Mẹ tôi em có gặp đâu không 
Những xác già nua ngập cánh đồng 

… 

 Đó là những câu thơ mà tôi sẽ còn nhớ 

mãi. Một lúc, anh ngập ngừng nói với cha: 

“Con đã gặp thằng T.!” 

“Thằng T.?” Cha tôi hỏi gặng. “Mà ở đâu?” 

“Ở Tân Hưng. Gần Gò Quít, cha nhớ không?” 

“Nhớ. Rồi sao?” 

   “Con hỏi nó có biết con là ai không? Nó nói 

biết. Con hỏi nó sợ không? Nó nói hông…” 

 Anh ngừng lại, trầm ngâm. 

 “Cha biết con đã làm điều gì phải làm 

cho em Thảo.” 

 Cha tôi im lặng rót trà vào chén đất, uống 

một hơi cạn. 

 Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, anh đã ra 

đi từ hồi nào. Cả cha tôi nữa, ông cũng đã vào 

rừng đốn cây làm thêm phên cửa, sửa vách và 

dành củi cho mùa đông. 

 Người anh sinh trước tôi vài năm, cũng 

như tôi, lớn lên cuộc chiến tranh Việt Nam đi 

vào một khúc quanh khác. Người Pháp đã ra 

đi sau khi thất thủ Điện Biên Phủ. Người Mỹ 

vừa đến, Quốc trưởng Bảo Đại bị truất phế, 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất 

Cộng Hòa thành lập. Gia đình mười ba anh 

em chúng tôi chỉ còn cô út ở nhà với má tôi. 
Anh cả tôi cũng như chị Thảo đều biệt tăm. 

Ông anh kế của tôi theo học trường Võ Bị 

Quốc Gia Đà Lạt. Còn tôi, sau đó vào Quang 

Trung rồi đi Thủ Đức. Chế độ Ngô Đình 

Diệm sụp đổ. Các tướng lãnh thay nhau cầm 

quyền. Cha tôi qua đời đúng vào dịp Tết Mậu 

Thân. Bốn năm sau má tôi cũng “đi theo”, khi 

một tay nhà báo Pháp viết về “đại lộ kinh 

hoàng” ở Quảng Trị, nơi người bạn Thủy 

Quân Lục Chiến của tôi làm bài thơ Cổ 

Thành tặng tôi trước khi hy sinh. Cô em gái 

út nhà tôi lấy chồng. Ngôi nhà tôi ở đã bán. 

Tôi là người lính sống ở văn phòng nhiều hơn 

chiến trường. Tôi luôn luôn là kẻ được nuông 

chiều trong một xã hội không phải ai cũng 

may mắn được như thế. Ông anh Không 

Quân của tôi tuy vẫn hào hoa bay bướm, 

nhưng là một người cha gương mẫu, một 

người chồng tốt. Anh được bạn bè đồng đội 

quý mến và quả tình anh cũng rất yêu mến 

con đường anh đi. Một lần chúng tôi gặp nhau 

ở Sài Gòn, anh nhắc tên người anh lớn và chị 

Thảo của chúng tôi. Không biết bây giờ anh 

chị ấy ở đâu, ra sao. Sống chết thế nào. Anh 

nói chiến tranh ghê tởm và anh hỏi tôi nghĩ 

sao. Tôi nghĩ sao? Tôi là một người vô tích 

sự. Nhưng bây giờ hiểu ra, tôi yêu tất cả mọi 

người. Tôi không thù ghét ai. Người anh 

Không Quân của tôi cũng nói vậy. Anh chờ 

đợi và mong muốn hòa bình. Anh nói anh 

không phải là một nhà chính trị, nhưng anh 

tin rằng anh chiến đấu cho tự do của dân tộc. 

Anh nói anh không hề mù quáng nghĩ rằng 

anh đang sống trong một xã hội tốt đẹp, 

nhưng anh tin rằng anh đang chiến đấu trong 

một xã hội để làm cho nó tốt hơn cái hiện có. 

*** 
 Tháng Tư Bảy Lăm, Sài Gòn thất thủ, 
trong “những người chiến thắng” trở về có 
ông anh cả tôi, nay là một cán bộ chức sắc, 
một thứ công thần. Anh có tìm gặp tôi trước 
ngày tôi bị gọi đi học tập cải tạo. Tôi thấy anh 
khác xưa nhiều. Vết sẹo trên mặt có vẻ như 
nhạt đi, những bắp thịt gân guốc đã mất. Anh 
gầy và trầm ngâm. Anh không gặp người anh 
Không Quân của tôi. Tôi không nghe anh giải 



 

SỐ 70                                                                                                                                     87 

thích tại sao. Cô em út của chúng tôi đã theo 
chồng rời bỏ Sài Gòn trong một ngày áp chót 
của cuộc chiến. Tôi không hiểu tại sao có 
phương tiện trong tay mà người anh Không 
Quân của tôi không ra đi. Cũng như những sĩ 
quan thua trận cấp úy khác, tôi thu xếp ít 
quần áo và lương thực cho mười ngày học 
tập. Nói là mười ngày, nhưng ba năm sau tôi 
mới được trở về, khi ông anh Không Quân 
của tôi vẫn còn ở lại trong một trại cải tạo 
ngoài Bắc. Ra tù tôi sống lang thang làm đủ 
thứ nghề, đi khắp mọi nơi, nhưng tôi vẫn 
không gặp và không nghe chút tin tức gì về 
chị Thảo tôi. Làm như chị là một người 
không có thực trong gia đình tôi. 
 Ông anh cả tôi sau đó có đến thăm tôi 
trên một lần nữa, sau khi tôi vượt biên bị bắt 
ở Rạch Giá vừa được thả về. Ông nói đừng 
làm chuyện bá láp, vượt biên là phản quốc. 
Đó là thời gian chế độ mới đánh tư sản, đổi 
tiền. Ông nói học tập cải tạo là rất tốt cho 
những đầu óc vô tích sự như tôi. Phải như thế 
thì tôi mới “sáng mắt sáng lòng” ra được. Mãi 
đến năm thứ mười sau ngày Sài 
Gòn thất thủ tôi mới vượt biên 
thông suốt. Tôi đến được Pulau 
Bidong, trong một chuyến đi 
không đến nỗi bi thảm như 
những người khác. Tôi luôn 
luôn là một người may mắn. 
Một năm sau nhờ sự bảo lãnh 
của cô em út, tôi được Mỹ nhận 
cho định cư. 
 Khi còn ở đảo tôi hay tin 
người anh lính Không Quân đã 
chết trong trại giam. Ông anh 
cả tôi cũng không còn nữa. Một 
lá thư từ bên nhà gửi qua cho 
biết ông ấy chết hơi khác 
thường: tự tử bằng một viên đạn bắn qua đầu. 
Qua thư từ tôi biết thêm sau khi ông đi thăm 
người anh lính Không Quân bị bệnh nặng 
nằm chờ chết trở về, ông đã chọn cái chết của 
chính mình như một cách nói lời tuyệt vọng. 
Mười năm sau khi lấn chiếm miền Nam, đất 
nước ngày càng tan nát, đời sống người dân 

ngày càng xuống thấp, trong khi máu mủ ruột 
thịt bỏ đi xa hay vẫn còn nằm trong lao tù của 
chế độ mà mình phục vụ, có lẽ đã là động cơ 
thúc đẩy họng súng quay về phía ông. Đôi khi 
tôi nghĩ cái lẽ sống mới quan trọng hơn sự 
sống. Có phải vì thế mà ông anh cả tôi hành 
động kiểu đó chăng? Đó là tôi suy nghĩ vậy, 
chớ tôi không chắc lắm đâu. 
 Tôi bây giờ là một “tếch ních sơn” 
(technician) lương ba cọc ba đồng, sống qua 
ngày đoạn tháng. 
Hôm qua tôi vừa được thư bà chị dâu từ 
 Cabramatta Úc Đại Lợi gửi sang cho hay 
chị đã lập gia đình. Người chồng chị hiện nay 
cũng là một người Việt Nam. Hai vợ chồng 
mở một tiệm ăn. Cả hai mời tôi có dịp sang 
chơi, sẽ đài thọ vé máy bay và nơi ăn chốn ở. 
Tôi không biên thư trả lời. Tôi gọi điện thoại 
viễn liên chúc mừng chị. Tôi nói muốn đón 
các cháu sang Mỹ chơi. Chị hứa. 
 Đời sống ở Mỹ thật tiện nghi. Tôi đủ ăn đủ 
mặc và tôi giàu tự do. Tuy nhiên vào những 
buổi sáng cuối tuần, đi bách bộ trong khu công 

viên Mile Square Park ở 
Quận Cam, tôi như thấy 
mình đang trở lại thời sống 
với cha ở một vùng núi miền 
Trung. Buổi sáng sớm rừng 
còn đầy sương mù, gió thổi 
luồn qua những vòm cây 
lạnh. Trên những ngọn cây 
cao, tôi nghe tiếng chim kêu 
từng hồi buồn bã. Giẫm trên 
những ngọn cỏ ướt sương, 
bập bập điếu thuốc lá chưa 
kịp khô, tôi thấy mình già 
hẳn. Như giờ đây, gần bốn 
mươi năm sau tôi thấy tôi 
mới già bằng thuở đó. 

 
Nguyễn Xuân Hoàng 

California, Tháng Bảy, 1987 
Biên tập lại tháng Mười Một, 2009 

* Pasternak, Boris, An Essay in Autobiography, 
Collins & Harville Press, 1959      
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BÊN PHẢI, BÊN TRÁI? 
 

 Phạm Hữu Bính 
 

âu chuyện xảy ra vào những năm 1975-

1976 khi làn sóng người Việt-Nam tị 

nạn đang cuồn cuộn tràn vào Hoa-Kỳ. 

 Đáp lại lời kêu gọi của chính phủ, 

nhiều cơ quan thiện nguyện, nhà thờ, các 

đoàn thể và nhiều tư nhân nữa đã hăng hái 

nhận đỡ đầu cho các gia đình Việt-Nam 

mới tới. Những chuyến đi đón người tị nạn 

ở phi-trường thường được tổ chức rầm rộ 

với những biểu ngữ như: “Welcome to 

America”, “This land is your land, this land 

is our land”, vân vân…. 

 Các giáo xứ và các đoàn thể họp liên 

miên để đặt kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng cho 

việc đỡ đầu được hoàn hảo. Người ta thi nhau 

mang tiền bạc, quần áo và vật dụng trong nhà 

đến cho những gia đình mới tới. Người ta 

chia nhau đi tìm nhà, tìm việc, tìm trường, tìm 

bác sĩ, nha sĩ cho các gia đình tị nạn. 

 Giáo xứ Saint Madeleine ở ngoại ô 

thành phố Houston, TX do cha sở Joseph 

Cottone quản nhiệm nhận đỡ đầu cho 20 

gia đình. Cha Cottone (mà người ta cứ gọi 

một cách thân mật là Cha Joe) hăng hái, ân 

cần chăm sóc cho mọi người. 

 Sau khi đã lo xong chỗ ở và công ăn 

việc làm cho các gia đình tị nạn, Cha Joe 

nghĩ ngay đến việc tổ chức những lớp học 

Anh Ngữ cho người lớn vào buổi tối. Giáo 

viên trong các lớp học này là những người 

tình nguyện. Thỉnh thoảng có giáo viên nào 

vắng mặt thì chính Cha Joe vào dạy thế. 

Cha Joe cũng tìm mọi cách học nói tiếng 

Việt. Cha mua cả một bộ sách và băng 

cassettes dạy nói tiếng Việt của Trường 

Sinh Ngữ Quân Đội Hoa Kỳ để tự học lấy. 

Học được câu nào hay từ ngữ nào mới là 

Cha dùng ngay để nói với những con chiên 

người Việt của Cha. Chỉ trong ít lâu, Cha 

Joe đã nói tiếng Việt được kha khá. Cha nói 

đúng văn phạm; nhưng cách phát âm thì 

còn lộn xộn lắm. Nhũng dấu sắc, huyền, 

hỏi, ngã, nặng, Cha không làm sao mà phân 

biệt được. Những âm o, ô, ơ, cha cũng lẫn 

lộn. Mỗi lần Cha nói tiếng Việt là người ta 

phải chú ý lắm mới hiểu. Đôi khi những 

nhầm lẫn của Cha làm mọi người cười 

muốn bể bụng. 

 Một lần trong một bài giảng ngày Chủ 

Nhật, ý Cha muốn nói:”Mùa này là mùa 

chay. Các ông, các bà phải ăn cực khổ một 

chút” thì cha phát âm ra thành: “Mua nay 

la mua chay, các ôn, các bà phải ăn cứt khô 

một chút.” 

 Mọi người cúi đầu xuống cố nhịn cười, 

cha càng yên chí là mọi người đã thông hiểu. 

 Một lần khác, thấy có vài người đàn 

ông vắng mặt ở nhà thờ ngày Chủ Nhật, 

Cha lớn tiếng nhắc nhở. Ý cha muốn nói: 

“Tôi muốn nhắc các ông là ngày Chủ Nhật 

phải đi nhà thờ”; nhưng Cha phát âm ra 

thành: “Tôi muốn nhéc các ôn la ngay Chu 

Nhật phải đi nhà thổ.” 

 Mọi người không làm sao nhịn cười 

được, nhất là mấy cô ngồi hàng ghế đầu, 

gần chỗ Cha đang đứng. Không hiểu tại sao 

C 



 

SỐ 70                                                                                                                                     89 

mấy cô tự nhiên lại cười rộ lên như vậy, 

Cha Joe hơi giận, lớn tiếng trách các cô. Ý 

Cha muốn nói: “Tại sao các cô lại cười 

tôi? Tôi không cười các cô mà tại sao các 

cô lại cười tôi?” thì Cha phát âm ra thành: 

“Tai sao các cô lai cưỡi tôi? Tôi không 

cưới các cô ma tai sao các cô lại cưỡi tôi?” 

 Các cô im bặt, mặt đỏ bừng bừng. 

 Ấy vậy mà khi Cha dạy tiếng Anh cho 

người Việt tị nạn thì Cha sẵn sàng bắt lỗi 

mỗi khi có ai nói sai một chút. Cha hay 

nhắc nhở mọi người là phải cẩn thận đọc 

cho rõ âm “m” ở cuối chữ, nhất là trong 

chữ “time” (có nghĩa là thời giờ). Cha nói: 

“Mỗi khi các ông, các bà dùng chữ time thì 

nhớ ngậm hai môi lại ở cuối chữ, ngay sau 

âm ai ; rồi lại mở môi ra ngay. Nếu không 

thì các ông các bà sẽ bỏ mất âm “m” và chữ 

“time” có nghĩa là thời gian sẽ nghe như là 

chữ “tie” có nghĩa là cái ca-vát. Như vậy 

nghe kỳ lắm. Chẳng hạn như các ông bà 

muốn nói I want to go swimming; but I 

haven’t found a time that is convenient (Tôi 

muốn đi bơi mà chưa tìm được thì giờ 

thuận tiện). Nếu các ông, các bà không đọc 

rõ âm “m” ở cuối chữ time thì câu đó sẽ 

nghe như là I want to go swimming; but I 

haven’t found a tie that is convenient (Tôi 

muốn đi bơi mà chưa tìm được cái ca-vát 

nào thuận tiện).Như vậy có phải là nghe kỳ 

lắm không?” 

 Bà Xuân nghe Cha nói thế thì hơi nhột, 

vì chính bà nói câu đó với một người bạn 

mấy ngày trước đó khi có mặt cha.  

 Cho nên một hôm ông bà Xuân mời 

Cha Joe đến ăn tiệc sinh-nhật đứa con út, bà 

Xuân nhất định sẽ nói tiếng Anh cho thật 

đúng. Trong lúc đang ăn, bà Xuân trổ tài 

tiếng Anh để nói chuyện với Cha. 

 Bà Xuân nói: 

 “Father Joe, I see you downtown yesterday.” 

(Hôm qua con thấy Cha ở dưới phố.) 

 Cha Joe bắt lỗi bà Xuân liền: “Bà phải 

nói I saw you downtown yesterday vì bà nói 

về thời quá khứ (yesterday), mà thời quá 

khứ của động từ to see là saw”. 

 Bà Xuân nổi sùng: “Ôi chao ôi! Sao mà 

Cha khó tính thế! Con nói thế là quá rõ ràng 

rồi. I see you là con thấy Cha. Yesterday là 

Ngày hôm qua. Ở trong sở, con nói thế là ai 

cũng hiểu hết. Làm sao đã nói YESTERDAY  

rồi mà còn phải nói I saw you nữa thì có 

phải là quá rườm rà không?” 

 Cha Joe mỉm cười, gật gù không trả lời 

ngay mà lại làm như nói lảng sang chuyện 

khác. Cha nói: “Bà làm ơn chỉ cho tôi cách 

cầm đũa.” 

 Bà Xuân yên chí là Cha đã chịu thua, 

tươi cười nói: “Vâng. Để con chỉ cho Cha. 

Cha thấy đôi đũa có hai đầu: Một đầu to, 

một đầu nhỏ. Cha cầm đầu to trong tay 

giống như con đang cầm đây này. Còn đầu 

nhỏ thì Cha dùng để gắp đồ ăn vào chén 

như thế này này.” 

 Nhưng Cha Joe không làm theo lời chỉ 

dẫn của Bà Xuân; mà lại đảo ngược đôi đũa 

lên, cầm đầu đũa nhỏ trong tay, còn đầu 

đũa lớn thì dùng gắp đồ ăn. 

 Bà Xuân phì cười: “Cha ơi, Cha cầm 

đũa như vậy trông kỳ lắm. Người ta cười 

đến bể bụng đấy. Cha phải cầm đũa như 

con đang cầm đây mới đúng cách.” 

 Cha Joe cứ tiếp tục cầm ngược đôi đũa 

để lấy đồ ăn rồi ôn tồn quay qua Bà Xuân 

nói: “Tôi cầm đũa như thế này, tôi vẫn gắp 

được đồ ăn vào chén. Tại sao bà lại bảo tôi 

phải đổi lại?” 

 Bà Xuân không chịu nổi nữa: “Cha ơi! 

Cha vẫn gắp được đồ ăn; nhưng cầm đũa như 

thế không đúng cách, người ta cười cho.” 



 

90                                                                                                                             CỎ THƠM                                                                                                                                                                                                                                                   

  

THIỆP XUÂN    
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 Cha Joe chỉ đợi có thế. Cha cười thật 

tươi và quay sang Bà Xuân nói: “Ấy, thưa 

bà. Khi bà nói I see you yesterday thì cũng 

vậy. Người ta hiểu ý bà muốn nói gì; nhưng 

nói như thế không đúng cách, người ta cười 

cho. Chẳng khác gì tôi cầm đũa ngược, vẫn 

gắp được đồ ăn; nhưng cầm không đúng 

cách thì người ta cười cho vậy.” 

 Thế là Bà Xuân đành chịu thua; “Trời 

ơi, sao mà Cha sâu sắc quá. Thế nào Cha 

nói cũng được.”       

  

 Sau gần một năm chăm sóc cho những 

gia đình tị nạn, Cha Joe một hôm nhận thấy 

rằng những người đàn bà đều có vẻ hoan hỉ, 

vui tươi; còn những người đàn ông thì làm 

sao mà ủ rũ, buồn rười rượi. Cha thắc mắc 

mà không dám hỏi thẳng, sợ người ta cho là 

Cha tò mò, thọc mạch. Thắc mắc mãi rồi 

Cha Joe nghĩ đến một người bạn linh mục, 

gốc Gia-Nã-Đại, tên là Cha Dominic. Cha 

Dominic đã phục vụ nhiều năm ở Việt 

Nam, trong Dòng Chúa Cứu Thế. Cha nói 

thông thạo tiếng Việt và rất am hiểu văn 

hóa, tập tục Việt Nam. 

 Cha Joe gọi điện thoại cho Cha 

Dominic, kể rõ nhận xét của mình về những 

người đàn ông, đàn bà Việt Nam mà Cha 

bảo trợ. Cha Joe chỉ lo rằng những người 

đàn ông Việt Nam này, nếu cứ buồn phiền 

mãi như vậy, rồi có thể đi đến chỗ mắc 

bệnh tâm thần. 

 Cha Dominic nghe xong, vui cười nói 

với Cha Joe: “Cái đó dễ hiểu lắm, Cha ơi. Ở 

bên Việt Nam, những người đàn ông rất 

sung sướng. Họ là người kiếm được tiền 

lương mang về nuôi cả gia đình. Họ cũng là 

người mang địa vị, danh giá cho gia đình. 

Ông chồng là bác sĩ thì bà vợ được mọi 

người gọi là Bà Bác Sĩ. Ông chồng là đại tá 

thì mọi người cũng gọi bà vợ là Bà Đại Tá. 

Vì vậy mà người Việt Nam có từ ngữ Làm 

Quan Tắt để nói những người đàn bà may 

mắn, lấy được chồng giầu sang, một sáng, 

một chiều, đã trở thành Bà Bác Sĩ, Bà Kỹ 

Sư, Bà Đại Tá, v…v….Cũng do đó mà ở 

trong gia đình, người đàn ông được chiều 

chuộng, kính nể mọi đàng, chẳng bao giờ 

phải đụng chân, đụng tay, làm viểc trong 

nhà. Mọi việc đi chợ, nấu ăn, giặt giũ quần 

áo, trông nom con cái, dọn dẹp nhà cửa là 

việc của các bà. 

 Buổi sáng thức dậy là các ông đã có cà-

phê nóng hổi, đồ ăn thơm ngon chờ đợi. Buổi 

chiều đi làm về là ông chồng thấy bà vợ đã 

đứng đón sẵn ở cửa, tươi cười săn sóc hỏi: 

‘Anh có mệt không?’ Rồi bà vợ đỡ lấy mũ và 

áo ngoài mang vào cất đi. Ông chồng vừa 

ngồi xuống ghế sa-lông là con cái thi nhau 
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mang bia lạnh và đồ nhậu ngon lành ra. Bà vợ 

lại đến bên đấm bóp cho. Ôi, thưa Cha, nói 

đến cái sung sướng của người đàn ông ở bên 

Việt Nam thì nói đến bao giờ cho hết. 

 Còn bây giờ sang bên Mỹ này, mấy người 

đàn ông Việt Nam còn có thớ gì nữa đâu. 

 Cha coi: Chồng đi làm thì vợ cũng đi 

làm; mà đôi khi bà vợ lại kiếm nhiều tiền 

hơn ông chồng, bởi lẽ các bà học tiếng Anh 

lẹ hơn, khéo léo trong cách giao tế hơn, lại 

không quản công việc bẩn thỉu hay vất vả. 

 Các bà cũng không còn cần đến danh 

phận của người chồng nữa. Chẳng ai còn 

gọi ai là Bà Bác Sĩ, hay Bà Đại Tá nữa. Đi 

đâu người ta cũng chỉ gọi nhau bằng tên 

riêng thôi. 

 Về nhà thì người ăn, người làm không 

có; con cái đứa nào cũng bận học hành. 

Ông chồng phải đi chợ, nấu ăn, rửa chén, 

lau chùi nhà cửa, đổ rác, thay tã cho con 

nhỏ. Cực chẳng đã, nếu cái chén, cái đĩa 

không sạch trong, sạch bóng, thì còn bị vợ 

la rầy. Ông nào cả gan cãi lại thì bà vợ liền 

dọa ly dị. Ối, Cha không biết chứ, mấy ông 

sợ ly dị lắm. Xưa nay có biết lo việc nhà, 

việc cửa, cơm nước ra làm sao đâu. Ly dị 

rồi ai nấu nướng cho mà ăn. Mấy người đàn 

ông Việt Nam lo buồn là thế. Cha nghĩ có 

đúng không?” 

 Cha Joe gật đầu lia lịa: “Cha nhận xét thế 

là chí lý lắm. Mấy người đàn ông Việt-Nam ở 

đây buồn là phải. Vậy bây giờ phải làm sao 

để giúp mấy người này được, thưa Cha?” 

 Cha Dominic yên lặng suy nghĩ một 

phút rồi góp ý kiến: “Cha nên dùng phương 

pháp Chữa Bệnh Tập Thể mà người Mỹ 

quen gọi là Group Therapy. Hôm nào Cha 

cho tập họp mọi người lại; rồi cứ thẳng thắn 

hỏi mấy người đàn ông xem có phải họ bị vợ 

chèn ép, bắt nạt quá không. Một khi họ đã 

nhận rõ nguyên nhân gây ra tình trạng tâm 

thần của họ thì họ mới biết tìm cách sửa đổi 

tình thế. Điều quan trọng là họ phải thành thật 

nhận chân được tình thế hiện thời đã; dù tình 

thế đó có bi thảm đến đâu đi nữa.” 

 Cha Joe nghe Cha Dominic nói hoàn 

toàn hợp lý. Thế là sau Thánh Lễ ngày Chủ 

Nhật đó, Cha Joe yêu cầu mọi người ngồi 

lán lại để Cha nói chuyện. Cha bắt đầu: 

“Hôm nay tôi xin phép nói chuyện này với 

quí ông bà. Chuyện này khó nói vì tôi e sẽ 

chạm lòng tự ái của nhiều người. Tuy nhiên 

tôi phải nói vì tôi e rằng nếu không thì tình 

thế sẽ càng ngày, càng trầm trọng hơn.” 

 Rồi Cha Joe cứ thành thật kể lại những 

điều mà Cha Dominic đã nói mấy ngày 

trước. Cha chăm chú quan sát phản ứng của 

mọi người và nói thêm: “Bây giờ tôi xin hỏi 

thật các ông một câu và tôi cũng xin các 

ông cứ thành thật mà trả lời tôi; vì chỉ có 

khi nào chúng ta dám nhìn thẳng vào sự 

thật thì chúng ta mới có thể tìm thấy đường 

lối để giải quyết vấn đề đó.” 

 Mọi người chăm chú nghe. Cha Joe nói 

tiếp: “Xin các ông nghe cho kỹ rồi trả lời 

tôi bằng cách đi lên phía trước nhà thờ đây 

và đứng sang phía tay phải tôi hoặc phía tay 

trái tôi. 

 Câu hỏi như thế này: Ông nào thấy quả 

thật bị vợ chèn ép, bắt nạt quá thì đi lên đây 

và đứng sang phía tay phải tôi; ông nào 

thấy mình vẫn giữ được phong cách của 

một người đàn ông cổ truyền Việt-Nam, 

làm chủ được gia đình, nói sao vợ con phải 

răm rắp vâng lời thì cũng xin đi lên dây, 

nhưng đứng sang bên tay trái tôi.” 

 Cha dứt lời và yên lặng chờ phản ứng 

của mọi người, nhưng không một ai động 

đậy. Chờ thêm ba, bốn phút nữa, cũng vẫn 

không thấy một ai nhúc nhích. Sốt ruột, 
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Cha nhìn thẳng vào mặt người đàn ông ngồi 

ngay hàng ghế đầu như thúc dục. 

 Người đàn ông đỏ bừng mặt rồi thong 

thả đứng dậy đi lên phía trước nhà thờ; do 

dự, đắn đo một vài phút và……đứng sang 

phía tay phải Cha Joe. 

 Cha Joe bỗng cảm thấy buồn. Cha cũng 

là một người đàn ông mà lại thấy môt người 

đàn ông khác thú thật là bị vợ bắt nạt thì 

làm sao mà Cha không buồn được. Tuy 

nhiên, đây mới chỉ là một người đàn ông 

trong số hai mươi người ở đây mà thôi. 

May ra những người còn lại sẽ đứng sang 

bên trái. 

 Cha Joe quay lại phía cử tọa còn ngồi 

dưới nhà thờ. Cha lại chăm chú nhìn vào 

người đàn ông ngồi hàng ghế thứ hai như 

thúc dục. 

 Chẳng đặng đừng, người đàn ông thong 

thả đứng dậy, e lệ đi lên phía trưóc nhà thờ; 

do dự một phút và ….. cũng đứng sang phía 

tay phải Cha.  

 Và cứ như thế, người đàn ông thứ ba, 

thứ tư, thứ năm, cũng dụt dè đi lên phía 

trước nhà thờ, do dự một phút và ….đứng 

sang phía tay phải Cha 

 Cha Joe mỗi phút lại cảm thấy buồn hơn. 

Cha không ngờ tình thế lại bi đát như thế. 

 Đến khi người đàn ông thứ mười chín 

cũng đứng sang bên phải thì Cha Joe hết 

sức chán nản. Liệu có hy vọng gì người đàn 

ông thứ hai mươi, mà cũng là người cuối 

cùng sẽ đứng sang bên trái không. 

 Nhưng khi nhìn xuống, Cha không còn 

thấy người đàn ông nào dưới ghế nữa. Ngạc 

nhiên, Cha băn khoăn lớn tiếng hỏi: “Còn 

một ông nữa đâu?” 

 Có tiếng “Dạ” thật to và một người đàn 

ông từ phía sau một chiếc cột lớn phía cuối 

nhà thờ bước ra. Thì ra người đàn ông cuối 

cùng này ngồi khuất sau chiếc cột nhà thờ 

nên Cha đã không nhìn thấy. 

 Người đàn ông mạnh dạn, hăng hái đi 

thẳng lên phía trước nhà thờ và không do 

dự một giây…đứng ngay sang phía tay trái 

Cha Joe. 

 Cha Joe mừng lắm. Ừ, có thế chứ. Ít ra 

thì cũng có một người đàn ông Việt-Nam 

còn giữ được phong độ tu mi nam tử, làm 

chủ được gia đình, nói sao vợ con phải 

nghe vậy chứ. Cha Joe vui mừng chạy lại 

bắt tay người đàn ông và lớn tiếng khen: 

“Tôi có lời mừng ông vẫn còn giữ được địa 

vị cao quí của người đàn ông Việt-Nam, 

làm chủ được gia đình, nói sao vợ con phải 

nghe vậy.” 

 Người đàn ông tỏ vẻ hết sức ngạc 

nhiên: “Thưa Cha, Cha nói gì con không 

hiểu. Thú thật với Cha là tối qua con phải 

làm trễ, đến hai giờ sáng mới về đến nhà; 

nên ngồi trong nhà thờ sau cái cột kia mà 

con cứ ngủ gà, ngủ gật. Cha giảng mà con 

có nghe được gì đâu. Vừa rồi bà xã con 

đánh thức con dậy và bảo con đi lên đây và 

đứng sang phía tay trái Cha. Thì bà xã con 

bảo sao con làm y như vậy thôi, chứ có gì 

đâu mà Cha khen.” 

**** 
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