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Cỏ Thơm  
Mùa Hè Hai Mươi Tuổi 

 
 Ðúng vậy, thưa quý vị.  Cỏ Thơm đang ở trong mùa hè nồng nàn, tràn đầy hương sắc của 
tuổi 20.  Tuy được hưởng những ân sủng văn chương hoa gấm, những Cỏ Thơm vẫn hướng về 
bốn phương trời, vẫn có cảm xúc cho những trăn trở của xã hội, những  xoay vần xẩy ra trong 
vũ trụ.    Cỏ Thơm đã nhìn thấy những gì, đã cảm thấy những gì xung quanh và khắp thế giới.  
Trước tiên, Cỏ Thơm muốn nói tới những đặc biệt trong mùa xuân qua.  
 Mùa xuân năm nào người Việt di cư cũng mặc niệm cho ngày tháng tư đen.  Nhưng đặc biệt 
mùa xuân năm nay chúng ta tưởng niệm 40 năm mất miền Nam Cộng Hòa, mất Sài Gòn hoa lệ, 
Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Ðông.  Sài Gòn bị đổi tên.  Khắp các thành phố lớn hải ngoại treo Cờ 
Vàng Ba Sọc Ðỏ rủ trong ngày 30 tháng tư.  Nhưng sau đó những lá Cờ Vàng lại được kéo cao, 
ngạo nghễ tung bay trong gió.  Những cuộc biểu tình rầm rộ tràn ngập màu Cờ Vàng phản đối 
Việt cộng ươn hèn trước xâm lăng của Tầu cộng, phản đối Việt cộng áp bức, giam cầm người yêu 
nước tranh đấu cho nhân quyền, nhân bản của người dân,  phản đối Việt cộng tham nhũng, bóc 
lột tài sản của đồng bào.  Dân nghèo vẫn đói khổ, lầm than, người già vẫn sống vất vưởng, 
thương binh trong cuộc tương tàn của  đất nước vẫn sống lê la, lay lứt, trẻ em vẫn thất học, vẫn 
chân đất lội bùn, lội suối, leo cầu khỉ đến trường.  Bao giờ mới hết cảnh nhói tim, thắt ruột, đau 
lòng ấy trên quê hương chúng ta. 
 Về vấn đề báo chí, sách vở in ấn ở Việt Nam vẫn bị kiểm duyệt.   Sách báo có một vài câu, 
một vài chữ than phiền về tình trạng thấp kém, tệ nạn tại Việt Nam đều không được phép in.  
Tác giả bị công an phiền nhiễu, treo bút hay bị tù tội.   Sách báo gửi qua bưu điện về Việt Nam 
không bao giờ đến tay người nhận.  Sách báo mất tăm mất tích chỗ nào, chúng ta cũng thừa 
biết.   Các anh VC mở gói đồ ra khám xét, một là sách báo bị ném vào thùng rác, hai là bị lấy 
cắp, đọc trộm và giấu biến luôn.  Dù tin như vậy, nhưng vì được yêu cầu của độc giả, Cỏ Thơm 
thỉnh thoảng đã gửi sách báo về Việt Nam và đã gặp những trường hợp trên.  Thực ra Cỏ Thơm 
cũng thử thí nghiệm, dù biết sẽ bị mất cũng chẳng đáng là bao.  Sách báo không đến tay người 
nhận, cũng cho VC nào đó trong nước đọc và mở mắt ra.    
 Chuyện "bên nhà" thì như vậy, chuyện người thì sao?   Ôi cái chuyện động đất ở xứ Nepal  
kinh khủng quá.  Mấy thành phố sập đổ, vụn nát chôn sống 8000 người và mấy trăm ngàn bị 
thương.   Nhưng được xem hình ảnh 7000 con trâu bị dân Nepal đập chết mỗi năm để tế thần 
thì cũng rùng rợn lắm.   Trâu bò là sức sống, là miếng ăn,  mà họ đã tàn sát chúng.  Thảo nào 
họ nghèo là phải.   Cũng may dân Việt Nam không đến nỗi tệ lậu như vậy.  Không biết dân 
Nepal còn giữ cái tục lệ dã man này sau trận động đất kia không?   
 Chuyện "bên đây", không xa thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, thì xẩy ra những vụ nổi loạn phá phách, 
đốt cửa tiệm, hôi của ở Baltimore, ở South Carolina.   Cảnh sát và quân đội phải đi dẹp y như là 
có nội chiến.   May mắn chuyện này không xẩy ra với "người anh em con cháu mình".   Trái lại 
người Việt di cư tị nạn chúng ta lại được rất nể trọng và tín nhiệm ở mọi nơi.  Vinh dự thay!  
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 Về sinh hoạt cộng đồng ta, trong vùng Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn có một buổi văn nghệ đại 
quy mô "Những Ngày Tháng Không Quên" kỷ niệm "40 năm Xa Xứ"  do cặp uyên ương nghệ 
sĩ Ðèo Văn Sách và Kim Phụng tổ chức ngày 12 tháng 4, 2015.  Chương trình đã quy tụ hầu hết 
các nghệ sĩ thượng thặng của Thủ Ðô.  Vào cửa tự do. Thế mới biết sự đam mê ca nhạc và hy 
sinh của người tổ chức cho văn nghệ cao quý nhường nào.     Dù cho một số thân hữu tình 
nguyện đóng góp cũng không bù đắp ngân khoản chi tiêu.     Khán thính giả lên tới 450 người 
đầy chật hội trường.  Có những bài hát và nhạc cảnh thật cảm động đã làm rơi lệ cho một thời 
quốc nạn đau thương và vẫn còn đang tiếp diễn. Mời quý vị đọc bài tường thuật của Nhà văn 
Phong Thu (trang 211).  
 Trong dịp mặc niệm 30 tháng tư đen vừa qua chúng tôi cũng nhận được tin buồn Nhà thơ 
Nghệ sĩ Hoàng Sơn, phu quân nữ sĩ Văn Thị Kiều Anh, đã tạ thế ngày 25 tháng 4, 2015 tại 
Thành phố Minneapolis, hưởng thọ 88 tuổi.  Nhà thơ Kiều Anh là đại diện Cỏ Thơm tại Tiểu 
Bang Minnesota.  Ban Quản Trị và Ban Biên Tập Cỏ Thơm xin chia buồn cùng Nữ Sĩ Văn thị 
Kiều Anh và tang quyến.  Cầu chúc người quá cố an bình về nước Chúa.    
 Ðộc giả Cỏ Thơm là Ông Hoàng Thế Huân, anh của độc giả Hoàng Thế Văn và MC Thái 
Phượng đã qua đời trong tháng 5.  Cỏ Thơm xin chia buồn cùng Bà Hoàng Thế Huân và tang 
quyến.  Xin cầu linh hồn người quá cố được thảnh thơi về cõi vĩnh hằng.  
 Một tin để chúng ta khấp khởi mừng là chính phủ Mỹ đã ra mặt phản đối Trung cộng, và cho 
máy bay thám thính trên không phận Hoàng Sa, Trường Sa và quốc tế trong vùng Ðông Nam Á 
mà Trung Cộng âm mưu nắm chủ quyền.  Mong rằng Việt Nam được các nước láng giềng, Nhật 
Bản, Phi Luật Tân, Indonesia và nhất là cường quốc Mỹ giúp đỡ chống lại sự đàn áp và xâm lấn 
Tầu Cộng.   
 Cỏ Thơm cũng xin mượn số báo này gửi lời chúc mừng: 
 - Nhà văn Thơ Thơ ra mắt tập truyện "Khải Thể" ngày 5 tháng 4 tại Virginia. Thơ Thơ là 
cháu của Nhà văn Nguyễn Lân, hậu duệ dòng họ Nguyễn Tường, Tự Lực Văn Ðoàn.    
 - Văn Thi sĩ Lê Mai Lĩnh cho ra đời tuyển tập Lê Mai Lĩnh.   
 - Văn Thi sĩ Nguyễn Phú Long cho chào đời "Dấu Chân Kỷ Niệm".   
 - Nhà thơ Nguyễn Ðức Liêm vừa cho ra mắt Tuyển Tập Thơ Thứ 3 tại Virginia.  
 - Danh Nhân Trong Lịch Sử tập I và tập II của Biên Khảo Gia Phạm Văn Tuấn. 
 - Tập thơ song ngữ "Mưa Xuân – Spring Rain" của Nhà thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao. 
 - Tập bút ký "Bước Lạ Quê Hương" của Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung. 
 Cảm ơn Nhà Văn Phương Lan đã gửi tặng tập truyện ngắn "Lấy Chồng Xa" và "Tiếng 
Dương Cầm", băng đọc truyện "Tình Già" và "Cái Xe Gỗ". 
 Rồi những ngày mặc niệm 30 tháng tư qua đi, cộng đồng tạm cất niềm đau tổ quốc trong 
lòng và trở lại với sinh hoạt hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.  Giờ đây thời tiết đã vào hè 
nóng bức, nhưng vườn văn học Cỏ Thơm vẫn nồng nàn bài vở cho số báo kỷ niệm 20 năm sinh 
hoạt vào Chủ Nhật trọng đại, 21 tháng 6, 2015.   
 Các tác giả Cỏ Thơm đã hào hứng gửi sáng tác biển khảo, biên soạn, truyện, thơ về tòa 
soạn.  Ngọc Dung hân hoan được đọc trước quý vị độc giả khác và vui thích trình bày từng bài, 
từng trang báo được tròn trịa, đẹp mắt.   Có những bài viết được gửi tới theo format cầu kỳ hay 
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program cũ là một thách đố cho người layout báo nhưng khi giải quyết được vấn đề thì cũng là 
một hài lòng, vui thú.  Số báo này số trang sẽ nhiều hơn các số báo Cỏ Thơm từ trước tới nay.  
Vì là số đặc biệt nên nhận được bao nhiêu bài viết, chúng tôi đăng bấy nhiều, dù biết cước phí 
in ấn nhiều hơn và phải mua bao thư lớn hơn.  Quý vị sẽ đọc mệt nghỉ khi báo tới tay.     
  Nếu những cây viết kỳ cựu viết ít đi, sẽ có những cây viết trẻ trung, những cây viết mới viết 
mạnh hơn vì họ còn nhiều tâm sự, còn nhiều tư tưởng chứa chất trong tâm trí, tâm hồn.   Văn 
chương người Việt hải ngoại vẫn hy vọng phong phú, trường tồn.  Vì ảnh hưởng tự do báo chí, tư 
do ngôn luận, truyền thông của các nước tự do Âu Mỹ, chúng ta yêu chuộng viết thẳng, viết thật.    
 Như quý vị độc giả xem đấy, số báo này vẫn đông đủ tên tuổi các tác giả Cỏ Thơm.  Họa sĩ 
Ðinh Cường dù qua một cuộc giải phẫu, đã khỏe lại và có bài viết rất quý về tranh của cố Họa sĩ 
Mai Thứ (trang 132).  Bìa trước của Cỏ Thơm in bức tranh "Qua Cầu Ði Lễ" và bìa sau có tranh 
"Hai Thiếu Nữ".  Xin cảm ơn Họa sĩ Ðinh Cường và tất cả quý tác giả đã đóng góp bài vở tạo nên 
số báo phong phú này. 
 Trong đề tài 40 năm bỏ xứ đi tìm tự do của người Việt tị nạn cộng sản, Cỏ Thơm hân hạnh 
đăng trong số báo này hai bài viết rất hữu ích, đáng suy nghĩ và học hỏi là:  "Thành Tựu Của 
Người Việt Quốc Gia Tại Hoa Kỳ" của Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân (trang 58) và  "Nước Mỹ Vĩ 
Ðại" của Chuyên Gia kinh tế học Nguyễn Quốc Khải (trang 204).  Quý vị độc giả chớ bỏ qua.    
 Cỏ Thơm số mùa thu tới sẽ có đề tài về cái hay, cái dở, cái đẹp, cái xấu, ưu điểm, khuyết 
điểm của phong tục, tập quán, của nền văn hóa Việt Nam từ trước tới nay.  Cỏ Thơm mong nhận 
được những suy tư, những bài viết liên quan đến vấn đề quan trọng này để chúng ta cùng tìm hiểu 
và cải tổ, xây dựng xã hội Việt Nam hiện tại và tương lai.  
 Trong số báo kỷ niệm 20 năm sinh hoạt văn học nghệ thuật, Cỏ Thơm cũng đặc biệt có bài 
biên khảo của Chủ bút Trần Bích San.  Dù rất bận, anh cũng bỏ công thâu thập các tài liệu viết 
về các nhà văn nữ của Việt Nam xưa, của miền Nam trước 1975 và hải ngoại sau này (trang 
10).  Anh nói, đây là một bài sơ khảo chưa được đầy đủ các chi tiết cần thiết về các tác giả.  
BKG Trần Bích San than rằng các nhà văn thơ nữ thường hay quên không viết ngày sinh, năm 
sinh của mình.  Tiểu sử tác giả thiếu sinh quán và ngày sinh sẽ là một trở ngại lớn cho các biên 
khảo gia bây giờ và mai sau.  Trong tương lai anh Trần Bích San sẽ có một quyển văn học sử 
kê khai đầy đủ chi tiết để đời của các tác giả.  Chủ nhiệm đã xin tiểu sử của các tác giả Cỏ 
Thơm và lưu trữ trong Báo và Website  Cỏ Thơm là vì vậy.  Khi viết, các tác giả tài năng thiên 
phú, gửi gấm tâm tình cao quý, tôn trọng sự thật, chân thành với lời văn, tiếng thơ của mình, 
đời sẽ ngưỡng mộ, tên tuổi sẽ đi vào văn học sử, không bây giờ thì mai hậu.  
 Xin cảm ơn quý vị đã là độc giả, là tác giả, là ân nhân Cỏ Thơm 20 năm qua.   Cứ đà sáng tác 
đều đặn và nội dung phong phú, bổ ích như trong số báo này,  Cỏ Thơm sẽ thơm lâu dài và bất 
diệt phải không quý vị. 
 Chúc quý vị một mùa hè bình an,  vui tươi, hạnh phúc. Hẹn tái ngộ cùng quý vị cũng trên 
trang báo này vào mùa thu Cỏ Thơm 20 tuổi, cuối tháng 9, 2015.   
 Kính chào quý vị, 
 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 
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NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM 
TRẦN BÍCH SAN 

 
NỮ SĨ CHỮ NÔM TRONG VĂN HỌC LỊCH TRIỀU 
 
 Nếu xét lịch trình tiến hóa nền văn học phái nữ về phần chữ Hán thì bản khởi nghĩa Đại Cáo và 
Lời Thề Sông Hát của Hai Bà Trưng viết năm Canh Tí (40 STL) là những văn bản trước nhất [01]. 
Sau đó, Ỷ Lan (1044-1117) [02], nguyên phi của vua Lý Thánh Tông (1054-1072), là nữ sĩ đầu tiên. 
 Nếu xét về phương diện văn chương Việt thuần túy, bài Cư Trần Lạc Đạo Phú là áng văn viết 
bằng chữ nôm đầu tiên của nam giới (do vua Trần Nhân Tông (1279-1293) sáng tác, in trong tập 
Thiền Tông Bản Hạnh). Về phần nữ giới, ngoài một số tục ngữ ca dao có thể do đàn bà trong dân 
gian sáng tác, bài thơ tức cảnh gồm bốn câu của Ðiểm Bích [03] đời vua Trần Anh Tông (1293-
1314) vô tình đã mở đường nền văn học tiếng mẹ đẻ của phái nữ nước ta. Bài thơ Ðiểm Bích làm 
năm 1313 với mục đích vu oan cho sư Huyền Quang trở thành viên đá đầu tiên của Nữ Lưu Văn 
Học Sử Việt Nam: 

Vằng vặc trăng mai ánh nước 
Hiu hiu gió trúc ngâm sênh 
Người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ 
Mầu Thích Ca nào thử hữu tình 

  Sau Ðiểm Bích, văn chương chữ Nôm phái nữ trong văn học lịch triều mãi hơn bốn thế kỷ sau 
mới được tiếp nối bởi Ðoàn Thị Ðiểm (1705-1748) với Chinh Phụ Ngâm (dịch Chinh Phụ Ngâm 
Khúc chữ Hán của Đặng Trần Côn), Lê Ngọc Hân với Văn Tế Vua Quang Trung (1792), Hồ Xuân 
Hương với Xuân Hương Thi Tập (tiền bán thế kỷ thứ 19) và các bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan 
(tiền bán thế kỷ thứ 19).  
 
CÁC NHÀ VĂN NỮ THỜI TIỀN CHIẾN 
 
Cho tới đầu thế kỷ 20 lịch sử văn học phái nữ chỉ gồm các sáng tác về thi ca. Phải chờ tới khi Ðông 
Dương Tạp Chí (1913) và Nam Phong Tạp Chí (1917) ra đời, tiếp theo sự phát triển về nghề báo ở 
nuớc ta, bên cạnh những bài thơ của Song Thu, Vân Đài, Cao Thị Ngọc Anh, bắt đầu có thêm những 
bài viết về văn xuôi của nữ giới. Năm 1928, tác phẩm Giọt Lệ Thu, vừa văn xuôi vừa thơ của Tương 
Phố (đăng trên Nam Phong Tạp Chí số 131, tháng 07, 1928) được nhiều người chú ý. Với lối văn 
vần mà mỗi đoạn là một tiếng khóc thiết tha ai oán và với những lời thơ thê lương ảo não than mây 
khóc gió đã gây ảnh hưởng tràn lan một thời cho tới khi Tự Lực Văn Đoàn ra đời đem lại làn gió trẻ 
trung yêu đời.  
 Từ 1930 đến 1945 con số phụ nữ theo đuổi nghiệp văn chương tuy gia tăng với sự tham gia của 
Mộng Sơn, Mộng Tuyết, Tú Hoa, Đoàn Tâm Đan, Hằng Phương, Ngân Giang, Thu Hồng, Anh Thơ, 
Ái Lan, Thụy An, nhưng người làm thơ vẫn nhiều hơn viết văn xuôi. Trong Nam, Nguyễn Thị Manh 
Manh (Nguyễn Thị Kiêm) hoạt động tích cực với những buổi tranh luận về thơ mới thơ cũ, Vân Anh 
cộng tác với Phụ Nữ Tân Văn (Sài Gòn), Thụy An chủ trương báo Ðàn Bà Mới (Sài Gòn), và sau 
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này, tờ Ðàn Bà xuất bản tại Hà Nội. Huỳnh Thị Bảo Hòa, Ðạm Phương viết cho tờ Tiếng Dân ở 
Huế. Ngoài Bắc, Mộng Sơn chủ biên tờ Việt Nữ (Hà Nội).  
 Trong không khí văn học nhộn nhịp tràn ngập tác phẩm các tác giả phái nam, ấn hành bởi các 
nhà xuất bản Tân Dân, Nam Ký, Thụy Ký, Ðắc Lập, Mai Lĩnh, Cộng Lực, Ðời Mới, Ðời Nay, Minh 
Phương, Hương Sơn, Hàn Thuyên, Tân Việt, nữ giới góp mặt thật khiêm nhượng với ba tác phẩm 
như những bông hoa sung nở ra lẻ loi giữa cánh đồng chiêm mênh mông ngày nước lũ: Tố Mai của 
Ðoàn Tâm Ðan (Hương Tuyết, Hà Nội, 1935). Bóng Mơ của Tú Hoa (Ðời Nay, Hà Nội, 1942), Một 
Linh Hồn [1942] của Thụy An [04]. Dù tác phẩm Một Linh Hồn được Vũ Ngọc Phan phê bình trong 
Nhà Văn Hiện Ðại với nhận xét “một tiểu thuyết xuất sắc nhất của phụ nữ Việt Nam từ trước tới 
nay”, nhưng tiếng vang cũng chỉ thoáng qua như một cơn mưa bóng mây. 
 

 
                          Tương Phố 
 
CÁC NHÀ VĂN NỮ DƯỚI CHÍNH THỂ QUỐC GIA 
 
Trong suốt cuộc chiến tranh Việt-Pháp từ năm 1946 đến 1954 có thêm một số người cầm bút phái 
nữ sáng tác văn xuôi như Minh Quân, Trúc Liên, Thu Vân, Đỗ Phương Khanh, Hợp Phố, Xuân Nhã, 
Ðặng Thị Thanh Phương, Thiếu Mai Vũ Bá Hùng. Tác phẩm xuất bản trong thời gian này có thể kể 
Chị Dung của Hợp Phố (1949), Trời Ðã Xế Chiều, Nắng Ðẹp Hoàng Hôn (1951) của Thiếu Mai Vũ 
Bá Hùng, Bốn Mớ Tóc (1951) của Thụy An. Trong không khí chiến tranh ngày một trở nên khốc liệt 
có thêm Làm Nũng (1952), Vượt Cạn (1952) của Mộng Sơn [05]. Linh Bảo [06] với Gió Bấc 
(1952), Nguyễn Thị Vinh với Hai Chị Em (1953), Thương Yêu (1954) tạo được sự chú ý tương đối 
của độc giả trong một thời gian ngắn. Thực ra, không riêng gì phái nữ, sinh hoạt văn học nghệ thuật 
cả nước bị chìm khuất bởi tình hình chiến sự nóng bỏng với các trận đánh lớn đang diễn ra khắp nơi 
nhất là mặt trận Ðiện Biên Phủ.   
 Từ 1955 tới 1965 tuy nữ giới vẫn đóng góp đông đảo về thể thơ nhưng không có tác giả nào nổi 
bật, văn xuôi hầu hết là thể truyện ngắn: Hai Mối Tình (1958) của Quỳ Hương, Xóm Nghèo (1958), 
Men Chiều (1960) của Nguyễn Thị Vinh, Tàu Ngựa Cũ (1961), Những Đêm Mưa (1961), Chiếc Áo 
Nhung Lam (1961) của Linh Bảo, Đất Mẹ, Màu Mưa Đêm của Thu Vân. Trong thời gian này chưa 
tác giả nào cho ra đời được tác phẩm văn học nổi bật đáng kể, các tiểu thuyết của Tùng Long, Lan 
Phương chỉ có tính cách giải trí.  
 Năm 1966 là mốc lớn đánh dấu thành công văn học phái nữ. Tác phẩm có công phá vỡ cái 
không khí sinh hoạt trầm lặng cố hữu của phụ nữ, tạo được dư luận sôi nổi hào hứng là Vòng Tay 
Học Trò của Nguyễn Thị Hoàng [07], Mèo Ðêm của Nguyễn Thị Thụy Vũ [08], Nhã Ca với Ðêm 
Nghe Tiếng Ðại Bác. Kể từ năm 1966 nữ giới thực sự chiếm được địa vị trong sinh hoạt văn học 
Việt Nam, dành ưu thế qua sự đón nhận nồng nhiệt từ phía độc giả (các tác phẩm của ba nhà văn nữ 
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trên là những đầu sách best seller bán chạy nhất năm 1966). Giai đoạn 1966-1975 vai trò của họ 
được củng cố thêm với Trần Thị Ngh. [09], Dung Sài Gòn, Túy Hồng, Trùng Dương [10], Lệ Hằng 
(tác giả có 12 tác phẩm bán chạy nhất). Một sự kiện đáng ghi nhận là tuy thành phần các cây viết nữ 
có cả luật sư, bác sĩ, giáo sư, chủ nhiệm, chủ bút, nhưng mảnh đất biên khảo trong khu vườn văn 
học vẫn thiếu vắng bàn tay bạn gái.   
  

 
 
CÁC NHÀ VĂN NỮ HẢI NGOẠI 
Từ sau biến cố 1975, trong bốn thập niên vừa qua có thêm nhiều phụ nữ tham gia cầm bút ở nước 
ngoài. Các nhà văn nữ với tác phẩm về thi ca và văn xuôi có số lượng độc giả cao phải kể tới Bùi 
Bích Hà, Dương Như Nguyện, Hoàng Dược Thảo, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nguyễn 
Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phạm Thị Hoài, Tiểu Thu, Trần Diệu Hằng, Trần Mộng 
Tú, Trần Thị Bông Giấy, Trương Anh Thụy, Vi Khuê.  
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 Trong số đông đảo các nhà văn này, Hoàng Dược Thảo gây sôi nổi sinh hoạt truyền thông báo 
chí qua những bài Phiếm Dị châm biếm sắc bén với lối văn pha chút hài hước rất có duyên đăng 
hàng tuần trên hệ thống báo Sài Gòn Nhỏ. Hai tập hồi ký Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội và Sài 
Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương của Nguyễn Thị Ngọc Dung đã tạo dư luận một thời và được nhiều 
độc giả đón nhận. Trương Anh Thụy với tác phẩm Chuyển Mùa đoạt giải Văn Học Quốc Tế Y Sĩ 
Việt Nam Tự Do Kỳ II là một thành đạt lớn, đánh dấu đỉnh cao văn chương nữ giới hải ngoại.  
 

 
 
 Riêng trong lãnh vực biên khảo, phê bình văn học rất ít phụ nữ tham dự. Tuy thế, Nguyễn Thị 
Chân Quỳnh và Thụy Khuê đã tạo được vị thế vững vàng nhờ những công trình khảo cứu công phu 
có giá trị lâu dài và những tiểu luận văn học sâu sắc, mới lạ.  
 

 
  
 Các nhà văn nữ có tác phẩm bằng Việt ngữ được liệt kê trong danh sách dưới đây gồm cả một 
số tác giả trước 1975 vẫn tiếp tục sáng tác ở hải ngoại: 
 
HOA KỲ 
 
Bùi Bích Hà sinh trưởng tại Huế, hiện sống ở Orange County, California, cộng tác với báo Thế Kỷ 
21, Người Việt, Phụ Nữ Ngày Nay, Phụ Nữ Diễn Đàn, Văn Nghệ Tiền Phong, Chiêu Dương, Tin 
Điện, Văn Học, Hợp Lưu.  
Tác phẩm: Buổi Sáng Một Mình (truyện ngắn, nxb Người Việt, CA, 1989), Bạn Gái Nhỏ To (hỏi 
đáp tâm lý, nxb Người Việt, CA, 1991) 
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Cao Mỵ Nhân sinh tại Chapa Hoàng Liên Sơn, về Hải Phòng học trường nữ tiểu học Lệ Hải, di cư vào 
Nam năm 1954 ở Sài Gòn, theo học trường nữ trung học Trưng Vương, rồi trường Cán Sự Xã Hội 
Caritas. Gia nhập quân lực VNCH, trưởng phòng Xã Hội Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I. Cộng tác với các 
báo Phụ Nữ Diễn Đàn, Văn Nghệ Tiền Phong, Thời Luận, Chỉ Đạo, v.v. 1975 bị tù “cải tạo”, đến Mỹ 
năm 1991 theo diện HO, định cư tại Hawthorn, California, viết cho báo Chân Nguyên, Hội Ngộ, Phụ Nữ 
Đẹp, Dân Ta. Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Miền Nam California (1994-1996).  
Tác phẩm: Hoa Sao (thơ, Sài Gòn, 1958), Thơ Mỵ (thơ, nxb Thế Phong, Sài Gòn, 1960), Chốn Bụi 
Hồng (bút ký, nxb Sông Thu, CA, 1994). 
 
Dương Như Nguyện sinh ở Hội An năm 1958, còn có bút hiệu Uyên Nicole Dương, thời thơ ấu ở 
Huế, lớn lên ở Sài Gòn, học trường nữ trung học Trưng Vương. Được giải danh dự Văn Chương Phụ 
Nữ Toàn Quốc cho các nữ sinh VNCH (tháng 3/1975). Rời VN tháng 04, 1975, theo học đại học 
Illinois, tốt nghiệp tối ưu cử nhân Báo Chí Truyền Thông (BA summa cum laude), tiến sĩ Luật Khoa 
hạng ưu University of Houston (J.D. cum laude), thạc sĩ Luật Khoa hạng tối ưu, Harvard University 
(LLM summa cum laude). Đã giữ chức vụ chánh án thành phố Houston, Texas, hiện là giáo sư đại học 
Luật Khoa Denver, Colorado.  
   
Tác phẩm: Mùi Hương Quế (truyện ngắn, nxb Văn Nghệ, CA, 1999), Chín Chữ Của Nàng (truyện ngắn, 
nxb Văn Mới, CA, 2005), Con Gái Của Sông Hương (Daughters of the River Hương, nxb Ravensyard, 
USA, 2005). Bưu Thiếp Từ Nam (truyện dài, nxb Văn Mới, CA, 2006).  
 
Hoàng Dược Thảo tên thật Huỳnh Thụy Châu, sinh năm 1949 tại Sài Gòn, còn có bút hiệu Đào 
Nương, Nghé Ngọ, học chương trình Pháp, lập gia đình với nhà thơ Du Tử Lê. 1975 tốt nghiệp đại học 
Dược Khoa Sài Gòn. Tháng 04, 1975 kẹt lại VN, sau qua Pháp dưới diện Pháp tịch hồi hương, định cư 
tại Orange County, California, nổi tiếng trong làng báo hải ngoại từ thập niên 90 với những bài phiếm, 
tùy bút và truyện ngắn. 1985 thành lập hệ thống tuần báo Sài Gòn Nhỏ tại các thành phố đông người 
Việt. Chủ nhiệm, chủ bút nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, Việt Cosmo, tạp chí văn học Tân Văn.  
Tác phẩm: Tiểu Thư Con Gái Nhà Ai? (truyện ngắn, nxb Sài Gòn Nhỏ, CA, 1995). 
 
Hồng Thủy còn có bút hiệu Mộng Huyền, sinh ngày 8 tháng 11, 1941, học trường nữ trung học 
Trưng Vương Sài Gòn, bắt đầu viết từ 1958 cho báo Ngôn Luận, Tiếng Chuông, hiện sống tại 
Gaithersburg, Maryland. Từ 1986 cộng tác với nguyệt san Phụ Nữ Việt (CA), chủ biên đặc san 
Trưng Vương vùng Hoa Thịnh Đốn, phụ tá chủ bút nguyệt san Kỷ Nguyên Mới (VA), phó chủ tịch 
nội vụ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, trong ban biên tập tạp chí văn học Cỏ 
Thơm (VA), 
Tác phẩm: Tuyển Tập Truyện Ngắn Phụ Nữ Việt (nhiều tác giả, CA, 1994), Tuyển Tập Phụ Nữ Việt 
(nhiều tác giả, CA, 2006, 2007, 2008), Những Cánh Hoa Dại Màu Vàng (truyện ngắn, nxb Kỷ 
Nguyên Mới, VA, 2010).  
 
Lệ Hằng sinh năm 1948 tại Hải Dương, dạy học, truyện ngắn đầu tay Người Thày Lặng Lẽ đăng 
trên nguyệt san Tuổi Hoa năm 1967. Trước 1975 có 12 tác phẩm bán chạy nhất ở Miền Nam. Hiện 
cộng tác với một số tạp chí văn học ở Mỹ và Úc. 
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Tác phẩm: Thung Lũng Tình Yêu, Bản Tango Cuối Cùng (1972), Ngựa Hồng, Mắt Tím, Tình Yêu 
Như Băng Sơn (1973), Chết Cho Tình Yêu, Kinh Tình Yêu, Sóc Nâu (1974), Chiều Gió (1974), Màu 
Xanh Đang Lên, Như Sương Long Lanh. 
Tác phẩm ở hải ngoại: Satan Dịu Dàng (truyện ngắn, 1992), Nghề Làm Vua (truyện dài, 1992) 
Lê Thị Huệ sinh năm 1953 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, dạy học. Sau 1975 sống ở San Jose, California, 
cộng tác với tạp chí Dân Việt, Văn, Văn Học, Nghệ Thuật, Làng Văn, Nhân Văn, Thế Kỷ 21. 
Tác phẩm: Bụi Hồng (truyện ngắn, nxb Lũy Tre Xanh, 1984), Kỷ Niệm Với Mỵ Ánh (truyện, nxb 
Lũy Tre Xanh, 1987), Rồng Rắn (truyện dài, nxb Lũy Tre Xanh, 1989), Khởi Đi Từ Ngây Thơ Để 
Đến Gần Sự Thật (tùy bút, nxb Lũy Tre Xanh, 1995). 
 
Lê Thị Thấm Vân tên thật Lê Thị Hoàng Mai sinh năm 1961, qua Mỹ năm 1975, hiện sống ở bắc 
California, viết cho tạp chí Văn, Văn Học, Làng Văn, Hợp Lưu, Thế kỷ 21. 
Tác phẩm: Đôi Bờ (truyện ngắn, 1993), Mùa Trăng (truyện dài, 1995) 
 
Ngọc An tên thật Nguyễn Thị Ngọc An, còn có bút hiệu Uyên Thi, sinh năm 1952 tại Vũng Tàu, 
hiện sống ở San Jose, California. Trước 1975 viết cho tạp chí Phụ Nữ Diễn Đàn, ở hải ngoại viết 
cho các báo ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, và Pháp, thành viên của hội Những Nhà Thơ Tài Tử Việt Nam 
(Vietnamese Amateur Poets Society). 
Tác phẩm: Một Phía Trời Thơ (với nhiều tác giả), Cụm Hoa Tình Yêu 1, 2, 3 (nhiều tác giả), Tiếng 
Thơ Hải Ngoại (nhiều tác giả) Tuyển Tập Xuân Thu (nhiều tác giả), Tiếng Thơ Là Những Đường Tơ 
Của Lòng (1996), Rừng Thu Xưa Vẫn Nhớ (1998). 
 
Ngọc Anh tên thật Nguyễn Ngọc Kim Anh, sinh quán Sài Gòn, lớn lên ở Đà Lạt, học trường nữ trung 
học Bùi Thị Xuân, vào Sài Gòn học Đại Học Văn Khoa, hiện sống ở Cailfornia.   
Tác phẩm: Chân Dung (truyện, nxb Tình Thương, 1994), Mưa Xuống Cuộc Ðời (truyện dài, nxb 
Phương Ðông, 1996), Thương Tiếc (truyện, nxb Làng Văn, Canada, 2002) 
 
Ngọc Thủy sinh năm 1955 tại Phong Dinh, hiện sống ở San Jose, California. 
Tác phẩm: Như Giấc Mộng Vàng (truyện), Em Tháng Chạp (truyện), Bé Yêu Ðời (sách nhi đồng), Cho 
Nhau Một Góc Biển Trời (thơ), Quả Bóng Tuổi Thơ (sách nhi đồng), Bé Yêu Người (sách nhi đồng). 
 
Ngô Tịnh Yên tên thật Ngô Thị Tuyết Trinh, còn có bút hiệu Mimosa, Trà My, sinh tại Sài Gòn, có tên 
trong 20 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1075-1995 (nxb Ðại Nam, CA, 1995). 
Tác Phẩm: Ngũ Long Công Chúa (truyện tuổi học trò), Ở Nơi Nào Cũng Có Tình Yêu (thơ), Lãng 
Mạn Năm 2000 (thơ, 1996).  
 
Nguyễn Huỳnh Mai sinh tại An Giang, tốt nghiệp về báo chí năm 1972 và viết cho tuần báo Tìm 
Hiểu, nhật báo Chính Luận, phụ tá giám đốc công ty Pasefoco. Sau 1975 định cư ở Minnesota, rồi 
California. 1980 Tốt nghiệp cử nhân Public Communication/Radio and Television Broadcasting, Long 
Beach University, làm việc cho KCET-Los Angeles và KOCE-50 Orange County chương trình người 
tị nạn Đông Nam Á. Từ 1981 đến 2004 chủ bút Đuốc Từ Bi của Phật Giáo Hòa Hảo, sáng lập website 
Phật Giáo Hòa Hảo. Bắt đầu viết lại từ 1976 cho tạp chí Việt Nam Hải Ngoại (San Diego, CA), Người 
Việt (Orange County, CA), Việt Báo (Orange County, CA), Người Việt Tự Do (Nhật Bản).  
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Tác phẩm: Cô Bé Làng Hòa Hảo (hồi ký, 1995), Hồn Thiêng Dân Tộc (nxb Mõ Làng, 1997), Lên  
Ðường, Lời Thầy Dạy, Cửu Long Giang Vùng Dậy. 
 
Nguyễn Thị Hoàng Bắc sinh năm 1942 nguyên quán Quảng Bình, lớn lên ở Nha Trang, tốt nghiệp 
Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, dạy học tại Nha Trang, viết báo Điện Tín. Sau 1975 tiếp tục dạy học tới 
1979. 1985 vượt biển qua Hồng Kông, định cư ở Virginia. Bắt đầu viết cho tạp chí Văn Học bằng tự 
truyện “Mặt Trận Dài”, cộng tác với tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Giao Điểm, Phụ 
Nữ Diễn Ðàn, tạp chí Thơ, Sóng Văn, Làng Văn, Trăm Con.  
Tác phẩm: Long Lanh Hạt Bụi (nxb Văn Nghệ, CA), Bên Lở Bên Bồi (nxb An Tiêm, CA), Kéo Neo 
Mà Chạy (nxb Văn Mới, CA 1997). 
 
Nguyễn Thị Long An tên thật Nguyễn Kim Phượng, sinh tại Tân An, dạy học, vượt biên sang Cao 
Miên năm 1981, sống trong trại tị nạn 2 năm, đến Hoa Kỳ năm 1983, bắt đầu viết từ 1986, cộng tác 
với các tạp chí Văn, Văn Học. 
Tác phẩm: Bên Sông Vàm Cỏ (nxb Xuân Thu, CA 1992)  
 
Nguyễn Thị Ngọc Dung sinh năm 1939 tại Hà Nội, sau hiệp định Genève theo gia đình di cư vào 
Nam, bắt đầu làm thơ từ năm 1972, học trường nữ trung học Trưng Vương. Lập gia đình với nhà 
văn Văn Quang (Trung Tá Quản Đốc đài phát thanh Quân Đội). Ly dị, thành hôn với một giới chức 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, theo chồng sống ở Bruxelles (Bỉ) và Bonn (Đức). Sau 1983 về định cư ở 
Virginia. Chủ nhiệm, chủ bút tạp chí văn học Cỏ Thơm, có mặt trong tuyển tập Những Nhà Văn Nhà 
Thơ Hải Ngoại 1975-2000 của Nguyễn Đình Tuyến, được giới thiệu trong Tác Phẩm Đẹp của Bạn, 
Thập Thúy Tầm Phương, Giai Thoại Văn Chương, Náo Nức Hội Trăng Rằm của Hồ Trường An, Thi 
Văn Bình Thoại của Nguyễn Văn Lượng.  Trong tuyển tập thơ Ðường luật Hương Mùa Cũ (Nhà thơ 
Huệ Thu chủ trương), trong Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại của Hội Văn  Hóa 
Việt Pháp (Nhà thơ Nguyễn Ðức Trung chủ trương), trong tuyển tập 50 năm  Thơ Và Người Thơ của 
Dương Huệ Anh, trong tập thơ xướng họa Bút Ngỏ Lời của nữ sĩ Trùng Quang, in chung thơ với 
nhiều tác giả	trong tuyển tập thơ Hoa Vàng, trong tuyển tập truyện ngắn Món Ăn Theo Bước Di Tản  
với nhiều tác giả. 
Tác phẩm: Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội (hồi ký, tái bản, nxb Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông Hoa 
Kỳ, VA, 1998), Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương (hồi ký, nxb Tổ Hợp Xuất Bản Miền Ðông Hoa Kỳ, 
VA, 1996), Điểm Trang Làm Dáng Cuộc Đời (thơ, nxb Cỏ Thơm, VA, 1999), Một Thoáng Mây Bay 
(truyện ngắn, nxb Cỏ Thơm, VA, 2001), Hoài Cảm (thơ xướng họa, nxb Cỏ Thơm, VA, 2003), Non 
Nước Đá Vàng (bút ký, nxb Cỏ Thơm, VA, 2007), Bước Lạ Quê Hương (bút ký, nxb Cỏ Thơm 2015). 
 
Nguyễn Thị Ngọc Lan sinh ngày 06 tháng 12, 1957 ở Huế, vượt biển bằng thuyền năm 1980, định 
cư ở Westminster, California, viết cho tạp chí Làng Văn, Tuổi Hoa, Văn, Văn Học, Tân Văn, có mặt 
trong Trăng Đất Khách (nhiều tác giả, nxb Làng Văn, Canada, 1987) và 20 Năm Văn Học VN Hải 
Ngoại (Ðại Nam, CA, 1995).  
Tác phẩm: Một Chút Hạnh Phúc Nhỏ (CA, 1993),  
 



 

SỐ 71                                                                                                                                    17 

Nguyễn Thị Ngọc Liên sinh tại Đà Nẵng, lớn lên ở Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân Anh Văn và Văn 
Chương Mỹ, định cư ở Hoa Kỳ từ 1975, bắt đầu viết từ 1976. Có hơn 20 truyện ngắn đăng trên các tạp 
chí Làng Văn, Thế Kỷ 21, Ðặc San Quảng Ðà. Có mặt trong Thơ Văn Hải Ngoại (Thái Tú Hạp, 1985), 
Thơ Văn 90 Tác Gỉa Việt Nam Hải Ngoại (Văn Hữu, 1982) 
Tác phẩm: Ca dao Tục Ngữ Góp Nhặt I & II (viết với Phan Thị Tuy Sen, 1977 & 1982).  
 
Nguyễn Thị Ngọc Nhung sinh năm 1955 tại Sài Gòn, bắt đầu viết từ 1975, hiện định cư tại Orange 
County, California viết cho tạp chí Văn, Văn Học, Thế Kỷ 21, có mặt trong Trăng Ðất Khách 
(nhiều tác giả, nxb Làng Văn, Canada, 1987) . 
Tác phẩm: Ðêm Rồi Cũng Ði Qua (truyện ngắn, nxb Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, VA, 1986).  
 
Nguyễn Thị Thanh Bình sinh năm 1955 tại Huế, sinh viên Đại Học Sư Phạm Sài Gòn ban Việt 
Văn, di tản năm 1975, tốt nghiệp cử nhân Đại Học LSU (Baton Rouge, Louisiana), hiện sống ở 
Virginia. Cộng tác với tạp chí Làng Văn, Văn, Văn Học, Người Việt, Thế Kỷ 21, Sóng, Phụ Nữ, 
Trăm Con, Diễn Ðàn, Sóng Văn, Thời Tập, Ðộc Lập, Bách Việt, Hợp Lưu, Văn Uyển, Nắng Mới, 
Cỏ Thơm. Từ 1996 đến 1999 trong ban biên tập tạp chí Sóng Văn, 2003 chủ bút  Gió Văn (Texas). 
Góp mặt trong 23 Người Viết Sau 1975 (nxb Văn Nghệ, CA, 1988), 20 Năm Văn Học VN Hải Ngoại 
1975-1995 (nxb Ðại Nam, CA, 1995), Thơ Văn Hải Ngoại Năm 2000 (nxb Văn Mới, CA, 2000).  
Tác Phẩm: Ở Đời Sống Này (truyện ngắn, nxb Đại Nam, CA, 1989), Giọt Lệ Xé Hai (truyện dài, nxb 
Văn Khoa, 1991), Cuối Đêm Dài (truyện ngắn, nxb An Tiêm, 1993), Trốn Vào Giấc Mơ Em (thơ, nxb 
Thanh Văn, CA 1997), Dấu Ấn (truyện, nxb Văn Mới, CA, 2004). 
 
Nhã Ca: tên thật Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1939 ở Huế, từ 1960 có thơ đăng trên tạp chí Hiện 
Đại, Sáng Tạo, Văn, Văn Nghệ, từ 1963 đã có truyện dài đăng báo. 1965 được giải thưởng thi ca 
toàn quốc với tập Thơ Nhã Ca. 1969 được giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc với bút ký Giải 
Khăn Sô Cho Huế. Sau 1975 bị tù “cải tạo” 10 năm cùng với chồng. Ra tù, 1988 sang Thụy Điển, 
sau định cư tại Orange County, California. Cùng chồng là nhà thơ Trần Dạ Từ thành lập tờ Việt Báo 
Kinh Tế và Người Việt Thế Giới.  
Tác phẩm: Nhã Ca Mới (thơ, nxb Ngôn Ngữ, 1964), Ðêm Nghe Tiếng Ðại Bác (truyện dài, nxb 
Khai Trí, 1966), Ðêm Dậy Thì (truyện ngắn, nxb An Tiêm, 1966), Bóng Tối Thời Con Gái (truyện 
dài, nxb Văn, 1966), Khi Bước Xuống (truyện ngắn, nxb Thứ Tư, 1966), Xuân Thì (truyện dài, nxb 
Thứ Tư, 1967), Người Tình Ngoài Mặt Trận (truyện ngắn, nxb Kim Anh, 1967), Sống Một Ngày 
(truyện ngắn, nxb Thứ Tư, 1967), Những Giọt Nắng Vàng (1968), Mưa Trên Cây Sầu Ðông (truyện 
dài, nxb Đời Mới, 1968), Một Mai Khi Hòa Bình (truyện dài, nxb Đời Mới, 1968), Tình Ca Cho Huế 
Ðổ Nát (truyện ngắn, nxb Đời Mới, 1969), Phượng Hoàng (truyện dài, nxb Thứ Tư, 1969), Giải 
Khăn Sô Cho Huế (bút ký, nxb Sống Mới, 1969), Đoàn Nữ Binh Mùa Thu (truyện dài, nxb Thương 
Yêu, 1969), Dạ Khúc Bên Kia Phố (truyện dài, nxb Đời Mới, 1970), Mùa Hè Rực Rỡ (truyện dài, 
nxb Đời Mới, 1970), Tình Ca Trong Lửa Ðỏ (truyện dài, nxb Thương Yêu, 1970), Chiến Tranh 
Trong Thành Phố (truyện ngắn, nxb Khai Trí, 1970), Lặn Về Phía Mặt Trời (truyện dài, nxb Đời 
Mới, 1970), Ðời Ca Hát (truyện dài, nxb Thiên Tứ, 1971), Cổng Trường Vôi Tím (truyện dài, nxb 
Đồng Nai, 1971), Tòa Bin-Đing Bỏ Không (truyện dài, nxb Đồng Nai, 1971), Đám Táng Cá Voi 
(truyện dài, nxb Đồng Nai, 1972), Cô Híp-Py Lạc Loài (1972), Mộng Ngoài Cửa Lớp (truyện vừa, 
nxb Đời Mới, 1972), Bầy Phượng Vỹ Khác Thường (nxb Thương Yêu, 1973) Trưa Áo Trắng (truyện 
dài, nxb Sống Mới, 1973), Trăng Mười Sáu (truyện dài, nxb Sống Mới, 1973), Tuổi Hồng Vỗ Cánh 
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(truyện dài, nxb Nguyễn Đình Vượng, 1973), Yêu Một Người Viết Văn (truyện dài, nxb Sống Mới, 
1973), Hiền Như Mực Tím (truyện dài, nxb Tổ Hợp Hải Âu, 1973), Thơ Nhã Ca (thơ, nxb Hiện Đại, 
1973), Vi Ơi Bước Tới (truyện dài, nxb Thương Yêu, 1973), Bước Khẽ Tới Người Thương (1974). 
Tác phẩm ở hải ngoại: Hoa Phượng Ðừng Ðỏ Nữa (truyện dài), Sài Gòn Cười Một Mình (truyện 
ngắn), Hồi Ký Một Người Mất Ngày Tháng (hồi ký), Chớp Mắt Một Thời (truyện dài), Ðường Tự Do 
Sài Gòn (truyện dài).  
 
Phạm Chi Lan sinh năm 1962, đến Hoa Kỳ năm 1975, học computer trở thành system analyst, 
1995 chủ bút báo điện tử Văn Học Nghệ Thuật (Texas), đăng truyện ngắn trên tạp chí Văn, Văn 
Học, Hơp Lưu, Trăm Con, Sóng Văn. 
Tác phẩm: Miền Lặng (truyện ngắn, nxb Văn Mới, CA, 2002). 
Phong Thu sinh ngaøy 16 thaùng 6, naêm 1961 taïi Bình Döông, Vieät Nam, cöïu hoïc sinh tröôøng Quoác Gia Nghóa 
Töû, Gia Ñònh, Saøi Goøn.  Toát nghieäp Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Saøi Goøn vôùi hai boä moân Kỹ Thuaät Vaên vaø Taâm Lyù Giaùo 
Duïc. Toát nghieäp Taâm Lyù Hoïc-Montgomery Collge.  Baét ñaàu vieát töø naêm 1980, hieän ñang coäng taùc vôùi nhieàu 
baùo chí vaø caùc taïp chí vaên hoïc nhö Coû Thôm, Coäi Nguoàn, Vaên Chöông Vieät, Vaên Tuyeån, Website Phuø Sa, Vaên 
Ngheä Tieàn Phong, Ñaøn Chim Vieät.  
Taùc phaåm:  Saøi Goøn Möa Vaãn Rôi/The Rain Still Falls In Saigon (Taäp truyeän ngaén song ngöõ do nhaø 
xuaát baûn Xlibris aán haønh naêm 2011), Ñoùa Phuø Dung (Taäp truyeän ngaén in taïi Hoa Kyø naêm 2005), Coâ 
Beù Beân Giaøn Hoa Giaáy Ñoû (Taäp truyeän ngaén in taïi Hoa Kyø naêm 2002), Muøa Xuaân Khoâng Bao Giôø 
Queân (Truyeän ngaén – vieát vôùi nhieàu taùc giaû), Chuyeän Moät Ngöôøi (Truyeän ngaén in chung vôùi nhieàu 
taùc giaû),  Moät Chuyeán Ñi (Kyù in trong taäp Daân Ca Soâng Beù trong quaù trình nghieân cöùu söu taàm Daân 
Ca Vieät Nam), Taäp truyeän thieáu nhi: Gaáu Boâng Giuùp Baïn (nxb Toång Hôïp Bình Döông xuaát baûn naêm 
1990.  Truyeän keå Vì Sao Hoa Phöôïng Ñoû, trích trong taäp truyeän thieáu nhi Gaáu Boâng Giuùp Baïn ñaõ 
ñöôïc xöôûng phim Toång Hôïp Saøi Goøn choïn döïng phim truyeän cho thieáu nhi naêm 1991. 
 
Song Châu tên thật Ngô Minh Hằng, nguyên quán Hà Nam, đăng thơ thường xuyên trên tạp chí 
Hồn Việt (California) 
Tác phẩm: Tiếng Lòng (1996), Dư Âm (1998), Gọi Ðàn (1998), Có Những Vùng Trời (2001) 
 
Sương Mai tên thật Bùi Phụng Mai, di tản đến Hoa Kỳ năm 1975. 
Tác phẩm: Thoáng Chút Hương Xưa (thơ, nxb Cội Nguồn, 1996), Thơ Tình Sưong Mai (thơ, nxb 
Suối Hoa, 1998), Một Phía Trời Thơ (nhiều tác giả, 1995), Cụm Hoa Tình Yêu 2 (nhiều tác giả, 
1996), Gửi Người Dưới Trăng (nhiều tác giả, 1995). Một Thời Lưu Lạc (nxb Cội Nguồn, 1997). 
 
Thơ Thơ tên thật Trần Thị Cẩm Tú, sinh năm 1970 tại Sài Gòn, định cư tại Hoa Kỳ năm 1990, viết 
cho Tiền  Phong (CA), Người Việt Hải Ngoại (Canada), Người Việt Utah (Utah), Việt Time 
(Austin), Bút Nhóm Lửa Việt, Thi Ca Net. 
Tác phẩm: Ðồng Cảm, Có Những Khoảng Trời, Cung Ngữ, Dáng Việt, Khúc Tương Giao, Sỏi Ðá 
Muôn Mầu, Một Thoáng Kỷ Niệm, Ðời Chia Trăm Nhánh Sông. 
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Thu Thuyền tên thật Lưu Hoàng Thu Thuyền, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, học Petit Lycée Yersin, 
Hùng Vương, Couvent des Oiseaux, St.Paul, giáo sư trường trung học Huỳnh Mẫn Ðạt. Sống ở Pháp 
từ 1979 đến 1981, sang Hoa Kỳ từ 1991, tiếp tục học, tốt nghiệp Đại Học Cincinnati (Ohio). Bắt đầu 
viết từ 1998 cho tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Chủ Ðề, Phố Văn, e-magazine Văn Học Nghệ Thuật 
Liên Mạng, Ca Dao, Viet Mercury, tham gia Tuyển Tập 14 Tác Giả (nxb Văn Tuyển, 2000).  
Tác phẩm: Những Nhánh Sông Mất Biển (truyện ngắn, nxb Văn Mới, CA, 2004) 
 
Trần Diệu Hằng sinh năm 1952 tại Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn, theo học Đại Học Văn Khoa, bắt 
đầu viết sau 1975 trên báo Văn, Làng Văn, Văn Học, Nhân Văn, Thế Kỷ 21, Người Việt, Sóng Văn, 
hiện sống ở Orange County, California, có mặt trong Trăng Ðất Khách (nxb Làng Văn, 1987), 23 
Người Viết Sau 1975 (nxb Văn nghệ, 1988), 20 Năm Văn Học VN Hải Ngoại 1975-1995 (nxb Ðại 
Nam, 1995).    
Tác phẩm: Vũ Ðiệu Của Loài Công (truyện ngắn, nxb Ngọc Lũ, 1985), Mưa Ðất Lạ (truyện ngắn, 
nxb Làng Văn, CA, 1986), Chôm Chôm Yêu Dấu (tập truyện, nxb Việt Pub., Canada, 1990) 
 
Trần Mộng Tú sinh ngày 19 tháng 12, 1943 tại Hà Đông, lớn lên ở Hà Nội và Hải Phòng, di cư vào 
Nam năm 1954, tị nạn tại Mỹ năm 1975, hiện cư ngụ tại tiểu bang Washington. Cộng tác với báo Thế 
Kỷ 21, Hợp Lưu, Văn, Văn Học, Việt Nam Hải Ngoại, Quê Hương, Hồn Việt, Trăm Con, Sóng, Trăm 
Con, Nắng Mới (Canada), Làng Văn (Canada), Độc Lập (Đức). 
Tác phẩm: Thơ Trần Mộng Tú (thơ, nxb Người Việt, CA, 1990), Câu Chuyện Của Lá Phong 
(truyện ngắn, nxb Thế Kỷ, 1994)   
 
Trần Thị Bông Giấy cùng với Trần Nghi Hoàng sáng lập nhà xuất bản và tạp chí Văn Uyển.   
Tác phẩm: Nước Chảy Qua Cầu (nxb Văn Uyển, 1989), Cùi và Miếng Dừa Non (chung với Trần Nghi 
Hoàng, nxb Văn Uyển, 1990), Tài Hoa Bạc Mệnh I & II (nxb Văn Uyển, 1992 & 1995), Một Truyện Dài 
Không Có Tên (nxb Văn Uyển, 1994), Nhật Nguyệt Buồn Như Nhau (nxb Văn Uyển, 1995). 
 
Trần Thị Kim Lan sinh quán Cà Mau, lớn lên ở Bạc Liêu và Sài Gòn, du học Hoa Kỳ, tốt nghiệp 
Anh Văn và Văn Chương Mỹ. 1972 trở về VN dạy Anh Văn trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. 
1984 định cư tại Boston rồi Brighton, Massachusettes, viết cho tạp chí Văn Học, Thế Kỷ 21. 
Tác phẩm: Gió Ðêm (tập truyện, nxb Văn Nghệ, CA, 1989), Tết, The New Year (nxb Modern 
Curriculum Press, Hoa Kỳ, 1992) 
 
Trương Anh Thụy sinh năm 1936 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954. Thân phụ là họa sư 
Trương Cam Khải, thân mẫu là nữ sĩ Kim Y Phạm Lệ Oanh. 1961 du học Hoa Kỳ về ngành sư 
phạm. 1975 dạy học và định cư tại Virginia. 1984 sáng lập nhà xuất bản Cành Nam. 1986 thành lập 
Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ. 1991-1993 Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 
2004 tác phẩm Chuyển Mùa được đồng giải nhì (không có giải nhất) Văn Học Quốc Tế Y Sĩ Việt 
Nam Tự Do kỳ II.  
Tác phẩm: Của Mưa Gửi Nắng (thơ, nxb Cành Nam, VA, 1984), Trường Ca Lời Mẹ Ru (thơ, nxb 
Cành Nam, VA, 1989), Trạm Nghỉ Chân (truyện dài, tập I trong bộ Chuyển Mùa, nxb Cành Nam, 
VA, 1993), Ánh Mắt (truyện ngắn, nxb Cành Nam, 1998), Chuyển Mùa (truyện dài, nxb Tổ Hợp 
Miền Đông Hoa Kỳ, VA, 2005). 
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Tuệ Nga tên thật Trần Thị Nga, sinh năm 1936 tại phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm thơ từ năm 17 
tuổi, từ 1953 đến 1974 hoạt động trong giới văn chương. 1974 được giải thưởng văn học Nghệ 
Thuật Toàn Quốc về bộ môn thơ, hiện định cư ở Beaverton, Orgegon. 
Tác phẩm: Suối (thơ, giải Văn Học Nghệ Thuật 1974).  
Tác phẩm ở hải ngoại: Suối Trầm Tư (1982), Mây Hương (thơ đạo, 1987), Chiều Phố Mây (1991), 
Hoa Sương (1994), Hoa Ðài Dâng Hương (thơ đạo, 1995), Nửa Viền Trăng (1997), Lan Hoa Thi 
Tập (Tuệ Nga Phương Hồ, 1998), Suối Hoa (1999), Từ Giòng Sông Trăng (2005), Về Bên Suối Tịnh 
(2007), Dòng Cổ Nguyệt (2013). 
 
Tường Vi sinh quán Sài Gòn, đến Hoa Kỳ năm 1987, chủ bút báo điện tử Văn Nghệ Ngàn Phương. 
Tác phẩm: Khoảng Trời Riêng (1999) 
 
Túy Hồng tên thật Nguyễn Thị Tuý Hồng, sinh năm 1938 tại Thừa Thiên, tốt nghiệp sư phạm Viện 
Đại Học Huế. Hoạt động trong giới văn chương và đi vào nghề báo đầu thập niên 60. 1974 được 
giải nhất về văn chương (First Prize winner of the 1974 Literary Awards). 1975 đến Hoa Kỳ và định 
cư ở Seatlle, Washington. 
Tác phẩm: Thở Dài (1963), Vết Thương Dậy Thì (1967), Tôi Nhìn Tôi Trên Vách (1970), Những 
Sợi Sắc Không, Trong Mưa Móc Hạt Huyền (1970), Bướm Khuya (1971), Nhánh Tóc Sợi Dòn 
(1972), Mối Thù Rực Rỡ, Eo Biển Ða Tình (1973) 
Tác phẩm ở hải ngoại: Trong Cuối Cùng, Sạn Ðạo, Tay Che Thời Tiết, Mưa Thầm Trên Bông 
Phấn, Thông Ðưa Tiếng Kệ. 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt tên thật Trần Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 16 tháng 01, 1958 tại Sài 
Gòn, học trường trung học Hùng Vương. 1980 định cư ở Houston, tốt nghiệp cử nhân kế toán 
University of Houston, sáng tác và đạo diễn nhạc cảnh văn học, cộng tác với tạp chí văn học Cỏ 
Thơm, hiện sống ở Dallas, Texas, 
Tác phẩm: Giữ Mãi Giùm Anh (thơ, nxb Cỏ Thơm, VA, 2011). 
 
Vi Khuê tên thật Trần Trinh Thuận, các bút hiệu khác Đào Thị Khánh, Nguyễn Thị Bình Thường, sinh 
ngày 20 tháng 05, 1931, trước 1975 dạy học. 1975 định cư tại Burke, Virginia, cộng tác với báo Văn, 
Làng Văn, Văn Học, Đời Mới, Nhân Văn, Thế Kỷ 21, Thời Luận, Người Việt, Thời Báo, Chiêu Dương. 
Tác phẩm: Giọt Lệ (thơ, Sài Gòn, 1971). 
Tác phẩm ở hải ngoại: Cát Vàng (thơ, tác giả xuất bản, Wasington D.C., 1985), Ngựa Hồng Trên 
Đồi Cỏ (truyện ngắn, tác giả xuất bản, Washington D.C., 1986), Tặng Phẩm Tình Yêu (thơ, 1991), 
Những Ngày Ở Virginia (truyện ngắn, 1991), Vẫn Chờ Xe Thổ Mộ (truyện ngắn, nxb Sao, Wasington 
D.C., 1993), Hoa Bướm Vườn Thơ Tôi (thơ, nxb Sao, Wasington D.C., 1994), Trong Mưa và Hoa 
(thơ, nxb Sao, Washington D.C., 2001)  
 
Vũ Quỳnh Hương tên thật Nguyễn Vũ Quỳnh Hương, sinh năm 1957 tại Huế, viết cho tạp chí Văn, 
Văn Học, hiện sống ở San José, California. 
Tác phẩm: Canh Thức Cùng Thơ Mộng (thơ, với Trân Sa, Lê Thị Huệ, nxb Lũy Tre Xanh, CA, 1996). 
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CÁC QUỐC GIA KHÁC 
 
Đoàn Minh Phương sinh năm 1956 tại Sài Gòn, ra ngoại quốc năm 20 tuổi, hiện sống ở Đức. Làm 
phim Nguyên Tiêu, nổi tiếng với phim Hạt Mưa Rơi Bao Lâu (Bride of Silence) được trình chiếu tại 
các đại hội điện ảnh quốc tế.  
Tác phẩm: Và Khi Tro Bụi (Ash and Dust, nxb The Youth Publishing House), Tội Lỗi Hồn Nhiên 
(Natural sins, truyện ngắn), Mưa Ở Kiếp Sau (Rain in Hereafter). 
 
Nguyễn Thị Chân Quỳnh sinh năm 1931 tại Hà Nội, bút hiệu Minh Khuê, du học Pháp năm 1952, 
gián đoạn việc học vì tài chính eo hẹp, qua Anh làm cho chương trình Việt Ngữ đài BBC ở Luân 
Đôn, phỏng vấn, viết loạt bài “Thư Gửi Phụ Nữ” (Letters to Women) được phát sóng đi khắp thế 
giới cho thính giả Việt Nam. Cùng Keith Bosley dịch thơ Việt ra tiếng Anh dưới bút hiệu Minh 
Khuê. Trở lại Pháp tiếp tục học vấn, tốt nghiệp cao học Kỹ Nghệ Dệt Ecole Supérieure des 
Industries, Tertiles de Lyon. Bị dị ứng hóa chất, chuyển ngành học, đỗ tiến sĩ Anh Ngữ Đại Học 
Sorbonne, làm giáo sư cho trường này. Bắt đầu khảo cứu văn học, cộng tác với tạp chí Thế Kỷ 21, 
Hợp Lưu, Văn Học, Làng Văn, Trăm Con. Bài viết đầu tiên “Ai Làm Chủ Khảo Trường Hà Nam 
Khoa Ðinh Dậu?” đăng trên tạp chí Thế Kỷ 21 (số 2, tháng 06, 1989). 
Tác phẩm: The war wife (dịch với Keith Bosley, nxb Allison & Busby, London 1972), The Elect Book 
of Oriental Verse (phần lớn thơ tiếng Việt, nxb Paul Elek, London, 1979), Hoa Thơm Cỏ Lạ (dịch, nxb 
An Tiêm, 1995), Lối Xưa Xe Ngựa I & II (biên khảo, nxb An Tiêm, 1995 & 2002), Khoa Cử VN Tập 
Thượng: Thi Hương (biên khảo, nxb An Tiêm, 2002). 
 
Nguyễn Thị Vinh sinh ngày 15 tháng 07, 1924 tại số 41 phố Bờ Hồ, Hà nội, nguyên quán làng Văn 
Hoàng, tỉnh Hà Ðông, Bắc Việt, chủ bút tạp chí Tân Phong (Saigon, 1960-1970), chủ nhiệm Đông 
Phương (Sài Gòn). Thành viên ban giám khảo giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc. Sau 
1975 bán dạo các loại bánh để sống. 1984 định cư tại Na Uy, tiếp tục sáng tác.  
Tác phẩm: Hai Chị Em (truyện ngắn, nxb Phượng Giang, 1953), Thương Yêu (truyện dài, 1954), 
Xóm Nghèo (truyện ngắn, 1958), Men Chiều (truyện ngắn, 1960), Cô Mai (truyện dài, 1972), Thơ 
Nguyễn Thị Vinh (thơ, 1972), Nổi Sóng (truyện dài, 1973), Vết Chàm (truyện dài, 1973). 
Tác phẩm ở hải ngoại: Na Uy Và Tôi, Anh Em (1994), Cõi Tạm (Thơ, 2001). 
 
Phạm Hải Anh sinh năm 1970, tiến sĩ ngôn ngữ học (văn học Trung Hoa), giáo sư ngôn ngữ học 
Đại Học Giáo Dục Hà Nội (1991-1998), hiện định cư tại Hòa Lan. 
Tác phẩm: Huyết Ðằng (nxb Văn Mới, CA, 2001), Ði Hết Ðường Mưa (nxb Hội Nhà Văn, Hà Nội, 
2002), Tìm Trăng Ðáy Nước (nxb Văn Mới, CA, 2003). 
 
Phạm Thị Hoài sinh năm 1960 ở Hải Dương, du học Đông Đức từ 1977 đến 1983, trở về VN làm 
việc tới 1993 cho Viện Sử Học và Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo. Nổi tiếng qua tác phẩm đầu tay 
Thiên Sứ ấn hành ở VN năm 1988. Viết cho tạp chí ở Mỹ, Úc, Đức và Thụy Sĩ, hiện sống ở Bá 
Linh, Đức. 
Tác phẩm: Thiên Sứ (truyện dài, 1988), Mê Lộ (truyện ngắn, 1989), Man Nuong (truyện ngắn, 1993), 
Marie Sến (truyện dài, 1996), Chuyện Lão Tướng Phật Di Lặc (sách nhi đồng, 1999). 
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Phạm Thị Nhung sinh năm 1937 tại Hà Nội, 1954 di cư vào Nam, 1961 tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm 
Sài Gòn ban Việt Hán. 1961-1975 giáo sư Việt Văn các trường Gia Long và Régina Mundi, từ 1975 định 
cư tại Paris, Pháp. 1978 Diplôme de Phonétique et de Languistique đại học Sorbonne, Paris III. 
Tác phẩm: Truyện Kiều và Tuổi Trẻ (viết chung với Lê Hữu Mục, nxb Làng Văn, Canada, 1998), 
Tiếng Nói Đoàn Thị Điểm trong Chinh Phụ Ngâm Khúc (viết chung với Lê Hữu Mục, nxb Trung 
Tâm Việt Nam Học, Montréal, Canada, 2001). 
 
Phan Thị Trọng Tuyến sinh năm 1951 tại Bến Tre, lớn lên ở Gia Định, trước 1975 du học rồi ở lại 
Pháp, hiện sống ở Nancy, bắt đầu hoạt động văn học sau 1975, viết cho tạp chí Văn, Văn Học, Hợp 
Lưu, Thế Kỷ 21, Làng Văn, Nắng Mới, Quê Mẹ, Măng Non, Nhân Văn, Gió Văn, Phố Văn. Góp 
mặt trong Trăng Ðất Khách (nhiều tác giả, nxb Làng Văn, Canada, 1987), 23 Người Viết Sau 1975 
(nxb Văn Nghệ, CA, 1988), Truyện Hay Hải Ngoại 2 (Nguyễn Văn Ba, 1991), 20 Năm Văn Học 
Việt Nam Hải Ngoại (nxb Ðại Nam, CA, 1995), Thơ Văn Hải Ngoại Năm 2000 (nxb Văn Mới, CA, 
2000), Luân Hoán Một Ðời Thơ (nxb Sông Thu, Canada, 2005). 
Tác phẩm: Mùa Hè, Một Nơi Khác (truyện ngắn, nxb Văn Nghệ, CA, 1986), Một Trang Ðời (truyện 
ngắn, nxb An Tiêm, 1991), Mùa Xuân Và Những Con Dã Tràng (truyện ngắn, 1995). 
 
Thanh Phương tên thật Ðặng Thị Phú, sinh năm 1925 ở Hà Nội, phóng viên Viet Press Agency, 
viết cho đài VOA. 1985 đến Pháp, hiện sống với chồng là họa sĩ Phạm Đình Tín ở Paris, tham gia 
Trăng Ðất Khách (nhiều tác giả, nxb Làng Văn, Canada, 1987).  
Tác phẩm: Những Tia Nắng Mới (1950), Những Tâm Hồn Cô Ðơn (1968), Quê Hương Trong Ngấn Lệ. 
 
Thụy Khuê tên thật Vũ Thị Tuệ sinh ngày 25 tháng 09, 1944 tại làng Doanh Châu, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định. Học trường tiểu học Ngô Sĩ Liên (Hà Nội, Bàn Cờ (Sài Gòn), trung học Văn Lang, 
Tao Đàn, Gia Long (Sài Gòn). Di cư vào Nam năm 1954, du học Pháp tháng 09, 1962 học dự bị thi 
vào Grandes Écoles. Từ 1987 viết tiểu luận, phê bình văn học cho báo Tự Do, Thông Luận, Diễn 
Đàn (Pháp), Thế Kỷ 21, Văn Học, Người Việt, Phụ Nữ Diễn Đàn, Hợp Lưu (Mỹ). Từ tháng 12, 
1990 đến tháng 03, 2009 cộng tác với đài RFI (Radio France Internationale) phụ trách chương trình 
văn học nghệ thuật. 
Tác phẩm: Cấu Trúc Thơ (tiểu luận văn học, nxb Văn Nghệ, CA, 1995), Sóng Từ Trường I, II, III 
(nxb Văn Nghệ, CA, 1998, 2002, nxb Văn Mới, CA, 2005), Nói Chuyện với Hoàng Xuân Hãn và Tạ 
Trọng Hiệp (nxb Văn Nghệ, CA, 2002), Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc (biên 
khảo, nxb Tiếng Quê Hương, VA, 2012) 
 
Tiểu Thu sinh năm 1947 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, rời VN năm 1975, định cư tại Montréal, 
Québec, Canada. Sáng tác từ 1987, cộng tác với tạp chí văn học Cỏ Thơm. Được giới thiệu trong tác 
phẩm Tập Diễm Ngưng Huy (nxb Hoa Ô Môi, Pháp, 2003), Quê Nam Một Cõi (nxb Văn Học, 
2007), và Giai Thoại Văn Chương của Hồ Trường An (nxb Cỏ Thơm, VA, 2006). 
Tác phẩm: Sóng Nước Tình Quê (2202), Tiếng Hót Vành Khuyên (2007),  
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Trần Thị Diệu Tâm sinh quán ở Huế, tốt nghiệp Đại Học Đà Lạt, sống ở Pháp. 
Tác phẩm: Người Về (truyện ngắn, nxb Nam Á, Paris, 1992), Rong Biển (truyện ngắn, nxb An 
Nhiên, 1997), Phía Bên Kia Mặt Trăng (truyện ngắn, 2001). 
 
Y Chi tên thật Hồ Thị Phương Anh, sinh năm 1967 tại Sài Gòn, lớn lên ở Paris, hiện sống ở Sidney, Úc. 
Tác phẩm: Chân Trần (truyện ngắn, nxb Văn Nghệ, CA, 1998). 
 
KẾT LUẬN 
 Sự tham gia đông đảo lúc đầu của nữ giới sau biến cố 1975 trong lãnh vực văn chương đã góp 
phần không nhỏ tạo nên một nền văn học phong phú và đa dạng ở hải ngoại. Tuy nhiên, thời gian 
sau này người viết mới thuộc phái nữ thưa thớt dần đi vì các lớp sau lớn lên nơi xứ người thiếu thấm 
nhuần một nền học vấn Việt Nam. 
 Đến khi những nhà văn nữ hiện nay ngày một lớn tuổi hoặc ngừng sáng tác, thử hỏi ai người 
tiếp nối? Ngày ấy hẳn có lẽ cũng không còn xa xôi lắm…Mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương cũ 
Nữ Lưu Văn Học Sử Hải Ngoại lẽ nào chỉ còn là nỗi tiếc nhớ khôn nguôi ngàn năm thơ thẩn bóng 
trăng chơi?…  
 

TRẦN BÍCH SAN 
 

CHÚ THÍCH 
◙ 
 [01] Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, Nữ Sĩ Việt Nam, trang 35 & 36 (nxb Văn Nghệ, TP/HCM, 2000)   
 [02] Ỷ Lan, phong hiệu Linh Nhân, hiệu Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, vợ vua Lý 
Thánh Tông, mẹ vua Lý Nhân Tông. 
 [03] Ðiểm Bích: hiệu Tam Nương, quê làng Ðường An, con nhà nghèo, không biết cha là ai, 
mẹ đi ăn xin khổ quá phải bán nàng lấy một quan tiền cho phú ông làm con nuôi. Thuở nhỏ chơi với 
trẻ con bị chúng gọi là "Con Bé Chùa Quỳnh" vì mẹ nàng có sống nhờ một thời gian nơi chùa 
Quỳnh Lâm, huyện Ðông Triều, tỉnh Hải Dương và mang thai với người lạ mặt. Lớn lên nhan sắc 
Ðiểm Bích tuyệt đẹp, được cha nuôi cho theo đòi bút nghiên. Nàng rất chăm học, tam giáo (Nho 
Giáo, Phật Giáo và Lão Giáo), cửu lưu (Nho gia, Lão gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc 
gia, Tung Hoành gia, Tạp gia và Nông gia) đều thông hiểu cả.  Dưới triều vua Trần Anh Tông 
(1293-1314) Ðiểm Bích được tuyển làm cung nữ.  Nhờ sở trường về thơ nôm và có tài xuất khẩu 
thành thi, năm 1313 niên hiệu Hưng Long thứ 21, vua sai nàng lên núi Yên Tử dùng nữ sắc để thử 
sư Huyền Quang. Thấy không thể lấy sóng khuynh thành lung lạc được vị thiền sư, nàng ngụy tạo ra 
bốn câu thơ trên nhằm đổ tiếng oan cho bậc chân tu. Sau chuyện vỡ lở nàng bị đày làm thị tì giữ 
việc quét tước cho ngôi chùa trong nội điện  Cảnh Linh. 
 [04] Thụy An (hay Thụy An Hoàng Dân): tên thật Lưu Thị Yến đã cộng tác với các báo Phụ 
Nữ Tân Văn, chủ trương Ðàn Bà Mới (Sài Gòn), và sau này, tờ Ðàn Bà xuất bản tại Hà Nội. Trước 
hiệp định Genève 1954 dư luận cho rằng Thụy An là gián điệp Việt Minh liên quan đến cái chết của 
người tình là Ðỗ Ðình Ðạo (thân phụ nhạc sĩ tây ban cầm Ðỗ Ðình Phương), một lãnh tụ Việt Nam 
Quốc Dân Ðảng.  Sau 1954 Thụy An ở lại Hà Nội. 1956 tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chống 
lại chế độ chỉ huy văn nghệ. Chính quyền Cộng Sản bỏ tù, buộc tội là gián điệp Miền Nam. Tác 
phẩm: Một Linh Hồn [1942], Bốn Mớ Tóc (1951).     
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 [05] Mộng Sơn: tên thật Vũ Thị Mai (theo Nguyễn Vỹ), Vũ Thị Mai Hương (theo Uyên Thao), viết 
nghị luận, truyện ngắn, phóng sự, và làm thơ từ thời tiền chiến, đã cộng tác với Phụ Nữ Thời Ðàm, Ðông 
Phương, Bắc Hà, Tiến Bộ, Văn Học Tạp Chí, Ðông Tây, Tân Việt Nam, Tri Tân, chủ bút tuần báo Việt 
Nữ. Sau hiệp định Genève 1954 ở lại Hà Nội. Tác phẩm: Văn Học và Triết Luận (1944), Làm Nũng (Thế 
Giới, 1952), Vượt Cạn (Vỡ Ðất, 1952).   
 (06) Linh Bảo: tên thật Võ Thị Diệu Viên, biệt danh Lai Cẩm Hoa, Vũ Trung Thư, sinh ngày 
14/4/1926 tại Huế. chị ruột Minh Ðức Hoài Trinh, xuất ngoại sau 1945, hiện sống ở Hoa Kỳ. Tác 
phẩm: Gió Bấc (1952), Những Ðêm Mưa (1961), Tầu Ngựa Cũ (1961), Chiếc Áo Nhung Lam (1961), 
Con Chồn Tinh Quái (1967), Những Cánh Diều (1971).  
 [07] Nguyễn Thị Hoàng: sinh ngày 11/12/1939 tại Huế, trước 1966 dạy học, sau chuyên về 
nghề văn.  Tác phẩm: Vòng Tay Học Trò (1966), Tuổi Sài Gòn (1967), Vào Nơi Gió Cát (1967), 
Trên Thiên Ðườn Ký Ức (1968), Cho Những Mùa Xuân Phai (1968), Mảnh Trời Cuối Cùng (1968), 
Ngày Qua Bóng Tối (1968), Về Trong Sương Muø (1968), Ðất Hứa (1969), Một Ngày Rồi Thôi 
(1969), Vực Nước Mắt (1969), Tiếng Chuông Gọi Người Tình Trở Về (1969), Cho Ðến Khi Chiều 
Xuống (1969), Vết Thương Trên Ghế Ðá Hồng (1970), Tiếng Hát Lên Trời (1970), Trời Xanh Trên 
Mái Cao (1973), Tuần Trăng Mật Màu Xanh (1973). 
 [08] Nguyễn Thị Thụy Vũ: tên thật Nguyễn Băng Lĩnh, sinh năm 1937 tại Vĩnh Long, vợ nhà 
thơ Tô Thùy Yên, chị ruột nhà văn Hồ Trường An, trước 1963 dạy học, sau chuyên về nghề văn, chủ 
trương các nhà xuất bản Kim Anh, Hồng Đức, Kẻ  Sĩ. Tác phẩm: Mèo Ðêm (1966), Lao Vào Lửa 
(1967), Chiều Mênh Mông (1968), Thú Hoang (1968), Ngọn Pháo Bông (1968), Khung Rêu (1969), 
Như Thiên Ðường Lạnh, Những Tàn Thắp Khua, Chiều Xuống Êm Ðềm, Cho Trận Gió Kinh Thiên.   
 [09] Trần Thị Ngh. tên thật Trần Thị Nguyệt Hồng, sinh ngày 18 tháng 04, 1948 tại An 
Xuyên, Cà Mau, có nhiều truyện ngắn đăng trên các tạp chí văn học Miền Nam trước 1975 nhưng 
chưa được xuất bản. 
 [10] Trùng Dương tên thật Nguyễn Thị Thái, sinh ngày 15/04/1944 ở Sơn Tây, di cư vào Nam 
1954, sinh viên Đại Học Luật Khoa, Sài Gòn, bắt đầu viết từ 1965, làm báo Sóng Thần. Định cư tại 
Hoa Kỳ từ 1975. Tác Phẩm: Vừa Ði Vừa Ngước Nhìn (1964), Mưa Không Ướt Ðất (1967), Cơn 
Hồng Thuỷ và Bông Hoa Quỳ (1969), Chung Cư (1971), Một Cuộc Tình (1972), Lập Ðông (1973). 
 
 TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 ◙ 
 - Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm, Lịch Trình Tiến Hóa Của Văn Học Phụ Nữ Ta, Tri Tân tạp Chí, 
Số 112 tháng 9, 1943. 
 - Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, Nữ Sĩ Việt Nam, nxb Văn Nghệ, TP/HCM, 2000). 
 - Sở Cuồng Lê Dư, Nữ Lưu Văn Học Sử, nxb Đông Phương Thi Xã, Ðông Tây Ấn Quán, Hà 
Nội, 1929. 
 - Trương Đình Nho, Cao Xuân Huy, Khánh Trường, Trương Đình Luân, Hai Mươi Năm Văn 
Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995, nxb Ðại Nam, California, Hoa Kỳ, 1995. 
 - Uyên Thao, Các Nhà Văn Nữ Việt Nam 1900-1970, Cơ Sở Xuất Bản Nhân Chủ, Sài Gòn, 
1973. Xuân Thu in lại California, Hoa Kỳ, 1991. 
 - Võ Phiến, Văn Học Miền Nam Tổng Quan, tái bản, Văn Nghệ, California, Hoa Kỳ, 2000. 
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Thơ Nguyễn Nhược Pháp 
 

 
Chân dung nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp và tập thơ Ngày Xưa do Cảo Thơm ấn hành năm 1966 
 

Nguyễn Văn Thành và B.K.  
sưu tầm hợp soạn 

 
Phê bình 
 

guyễn Nhược Pháp được biết đến 
nhiều nhất qua bài thơ Chùa Hương. 

Bài thơ bình dị mà trong sáng, lãng mạn 
mà chân thực, được sáng tác trong bối cảnh 
thật nên thơ. Tác phẩm này là một trong 10 
bài của tập thơ "Ngày Xưa". 
 Chỉ với tập thơ mỏng Ngày xưa, bằng 
một nét riêng, độc đáo, nó đã phác họa cả 
một bức tranh không chỉ là huyền thoại, mà 
còn mang đậm hơi thở phong tục cùng 
những nét văn hoá tâm linh và trí thức của 

hàng ngàn năm văn hiến. Dường như chưa 
có tác giả nào làm được như vậy! 
 Sau gần 60 năm ngày mất (19/11/1964 
– 19/11/2013), mỗi lần nhớ đến Nguyễn 
Nhược Pháp, hẳn phần lớn chúng ta, lại 
nhớ  tập thơ Ngày xưa (1935) của ông, với 
vỏn vẹn 10 bài thơ. Mặc dù, theo Thi nhân 
Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân: 
Nguyễn Nhược Pháp ngoài thơ có viết 
nhiều truyện ngắn và kịch, thế nhưng, chỉ 
với 10 bài đã đủ khiến Nguyễn Nhược Pháp 
dành được một vị trí xứng đáng trong làng 
Thơ mới.  “Ngày Xưa” do Cảo Thơm ấn 
hành năm 1966. 

N 
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 Nguyễn Nhược Pháp là con trai thứ của 
học giả, dịch giả văn học, nhà báo lừng danh 
Nguyễn Văn Vĩnh và là em nhà thơ Nguyễn 
Giang. Ông sinh năm 1914 tại Hà Nội, mất 
năm 1938, hưởng dương 24 tuổi. Ông làm 
thơ từ năm 18 tuổi. Tác phẩm đã đăng trên 
các báo Annam nouveau, Tinh hoa, Đông 
Dương tạp chí, Nhật tân, Hà Nội báo… 
 “Ngày Xưa” là thi phẩm đầu tay của 
Nguyễn Nhược Pháp. Bản sách in lần đầu 
do Nguyễn Dương xuất bản tại Hà Nội năm 
1935. Về sau in lại nhiều lần, nhưng được 
nhiều người  ưa chuộng nhất là bản in của 
Nhà sách Cảo Thơm (Sài Gòn, 1966), do 
họa sĩ Thái Tuấn vẽ minh họa. 
 Tác phẩm thứ hai và cũng là tác phẩm 
cuối cùng của Nguyễn Nhược Pháp có tên 
Người học vẽ (kịch), do nhà in Trung Bắc 
Tân văn xuất bản (Hà Nội,1936). Theo tài 
liệu, đây là hài kịch ba hồi, trước kia đã 
đăng tải trên Hà Nội báo. Đến hiện nay, tác 
phẩm này không thấy phổ biến. 
 Ngoài ra, trên bìa sau thi phẩm Ngày 
xưa, người đọc còn thấy có rao sẽ xuất bản 
tập thơ Ngày xanh, hiện vẫn chưa ai biết số 
phận tập thơ ấy ra sao. 
 Với tác phẩm Ngày Xưa, ngay sau ba 
năm ngày mất Nguyễn Nhược Pháp, Hoài 
Thanh đã viết với những lời tán thưởng trân 
trọng: Thơ in ra rất ít mà được người ta mến 
rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn 
Nhược Pháp. Không mến sao được?  Với đôi 
ba nét đơn sơ, Nguyễn Nhược Pháp đã làm 
sống lại cả một thời xưa. 
 Không phải cái thời xưa nặng nề của 
nhà sử học, cũng không phải cái thời xưa 
tráng lệ hay mơ màng của Huy Thông, mà 
là một thời xưa gồm những sắc màu tươi 

vui, những hình dáng ngộ nghĩnh. Thời xưa 
ở đây đã mất hết cái vẻ rầu rĩ cố hữu và đã 
biết cười, cái cười của những “thắt lưng dài 
đỏ hoe”, những đôi “dép cong” nho nhỏ… 
 Còn nhà phê bình Tự Trị, người cùng 
thời Nguyễn Nhược Pháp cũng cho rằng: 
Tôi chắc là Nguyễn Nhược Pháp vừa viết 
thơ vừa tủm tỉm cười. Tôi chắc ông Giang 
đọc thơ em cũng tủm tỉm cười. Những bác 
thợ xếp chữ ở nhà in cũng đã cười và ai đọc 
đến cũng sẽ cười… 
 Thật vậy, có thể xuyên suốt 10 bài thơ 
của thi phẩm Ngày xưa, Nguyễn Nhược 
Pháp  đã thể hiện nên những bức tranh hoài 
cổ, thơ  mộng, nhưng đầy tươi sáng, bởi tứ 
thơ thông minh, với những vần điệu vui tươi, 
dí dỏm. Đặc biệt, nơi đây, mỗi bài thơ có thể 
được xem là một câu chuyện nhỏ, mà tác giả 
thường dùng chữ “xưa” để làm nền dẫn dắt 
người đọc bước vào một quá khứ mờ ảo, 
lung linh: “Ngày xưa, khi rừng mây u 
ám/Sông núi còn vang um tiếng thần” (Sơn 
Tinh Thuỷ Tinh), “Ta ngồi bên tảng đá /Mơ 
lều chiếu ngày xưa” (Tay ngà), “Tưởng lại 
cờ xưa vàng chói lọi/Nên yêu người cũ hồn 
trên cao” (Đi cống), “Người xưa mơ nhìn 
mây/Đen, đỏ, vàng đua bay” (Mây)... 
 Theo một số nhà lý luận, cái “Ngày Xưa” 
trong thơ Nguyễn Nhược Pháp chính là cái 
“hiện tại” của tác giả mà thôi. Thế nhưng, nếu 
nhìn lại cách sắp xếp thứ tự trước sau của 10 
bài thơ, chúng ta dễ dàng nhận ra nơi đây có 
sự cố ý mang tính biên niên sử. Cụ thể: Sơn 
Tinh Thủy Tinh, đến Mỵ Châu Trọng 
Thủy… rồi cuối cùng mới đến Mây, Chùa 
Hương. Trong số đó, bài được nhiều người 
nhắc nhớ hơn cả là "Chùa Hương". 
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 Theo tài liệu của nhà thơ Nguyễn Vỹ 
(Phổ thông số 20, ngày 1/10/1959), người đã 
cùng Nguyễn Nhược Pháp và  hai  bạn nữ 
sinh Hà thành đi trẩy hội  Chùa Hương năm 
1934, khi đến rừng mơ, hai thi nhân gặp một 
bà mẹ  cùng cô gái độ tuổi trăng tròn vừa 
bước lên những bậc đá vừa niệm Phật. 
 Vẻ đẹp chân quê và khuôn mặt thánh 
thiện của cô gái đã hớp hồn hai thi sĩ khiến 
họ say mê ngắm nhìn mà quên đi hai cô bạn 
gái đi cùng. Đêm đó, Nguyễn Nhược Pháp 
trằn trọc khôn nguôi. Hình ảnh cô gái chân 
quê đi chùa Hương khiến chàng trai xúc 
động viết lên những vần thơ có sắc màu rực 
rỡ, hình ảnh tươi vui, tất cả cảnh tượng 
sống động của mùa trẩy hội chùa Hương 
ngày xưa hiện lên trên từng câu, từng chữ: 
Hôm nay đi chùa Hương/Hoa cỏ mờ hơi 
sương/Cùng thầy me em dậy/Em vấn đầu 
soi gương/Khăn nhỏ, đuôi gà cao/Em đeo 
dải yếm đào/Quần lĩnh, áo the mới/Tay cầm 
nón quai thao... Bài thơ sau đó đã được phổ 
nhạc như được chấp cánh bay xa và lan tỏa 
rộng trong người đọc. 
 Hoài Thanh trong bài viết “Một thời đại 
trong thi ca”, đã xếp Nguyễn Nhược Pháp 
vào dòng “có tính cách Việt Nam rõ rệt”. 
Bởi, chỉ với tập thơ mỏng Ngày Xưa, bằng 
một nét riêng, độc đáo, nó đã phác họa cả 
một bức tranh không chỉ là huyền thoại, mà 
còn mang đậm hơi thở phong tục cùng 
những nét văn hoá tâm linh và trí thức của 
hàng ngàn năm văn hiến. Dường như chưa 
có tác giả nào làm được như vậy! Chính vì 
vậy, nhìn lại giai đoạn văn học sử 1930-
1945, thật khó thể hình dung, nếu thiếu đi 
"Ngày xưa" thì  phong trào Thơ mới sẽ để 
lộ ra một khoảng trống buồn tẻ biết bao? 
Trong thi phẩm Ngày xưa, chúng ta thấy thi 
sĩ sắp xếp thứ tự như sau:  

1. Sơn Tinh Thủy Tinh (Avril 1933), thất ngôn 
2. Mỵ Châu (Janvier 1933), thất ngôn 
3. Giếng Trọng Thủy (Janvier 1933), thất ngôn 
4. Tay ngà (2 Mai 1934), ngũ ngôn  
5. Mị Ê (Mai 1933), thất ngôn bát cú 
6. Một buổi chiều xuân (6 Mai 1933), ngũ ngôn 
7. Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống (30   

Décembre 1932), thất ngôn bát cú. 
8. Đi cống (10 Mai 1933), thất ngôn 
9. Mây (25 Janvier 1934), ngũ ngôn  
10. Chùa Hương (Aout 1934), ngũ ngôn 
http://poem.tkaraoke.com/10334/Nguyen_
Nhuoc_Phap/ 
 
Chùa Hương của Trần Văn Khê 
Nhật Hoa Khanh phỏng vấn 
https://www.youtube.com/watch?v=gmoG6
U6FJGo 
Di Chua Huong -Tran Van Khe - Y Lan -NNS 

 Suốt gần 60 năm nay, bài thơ Chùa 
Hương (tác giả Nguyễn Nhược Pháp) sau khi 
được nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ nhạc toàn 
bài, ngày càng nổi lên trên văn đàn và trên 
sân khấu. Bài thơ Chùa Hương của Nguyễn 
Nhược Pháp được Trần Văn Khê phổ nhạc 
toàn bài và lấy tên là Đi Chùa Hương. 
* Thưa GS nhạc sĩ, ông đã từng gặp nhà 
thơ Nguyễn Nhược Pháp lần nào chưa? 
- Tôi chưa bao giờ gặp nhà thơ nổi tiếng 
Nguyễn Nhược Pháp mà chỉ đọc những bài 
thơ của ông trong cuốn Thi nhân Việt Nam 
của Hoài Thanh, Hoài Chân mà thôi. 
* Vì sao ông lại phổ nhạc toàn bộ bài thơ 
Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp? 
- Đó là năm 1946, khi đang lánh nạn ở Lộc 
Ninh, ban đầu tôi chưa hề có ý định, nhưng 
vì rất thích nên tôi đã đọc bài thơ đó nhiều 
lần. Tôi thường hay ngâm thơ nên ban đầu 
có ý ngâm bài thơ, nhưng vì là thể thơ ngũ 
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ngôn, có rất nhiều đoạn khó. Vì thế tôi thấy 
rằng làm như vậy không hấp dẫn bằng có 
nhiều đoạn mình ngâm "theo kiểu mới". 
Một hôm, khi chuyển qua ngâm thơ theo 
điệu mới, một vài nét nhạc thoáng qua đầu, 
trong 10 ngày, tôi ghi lại những đoạn tâm 
đắc, lúc đó mới nghĩ đến việc ký âm lại cho 
dễ nhớ và từ đó bắt đầu phổ nhạc. 
* Xin GS kể chi tiết một số đoạn xử lý 
với bài thơ độc đáo này? 
- Tôi không phải là nhạc sĩ sáng tác, nhưng 
lúc đàn piano phụ họa theo tiếng ngâm của 
mình, tôi bắt đầu bằng gam Pha trưởng, rồi 
nhiều đoạn chuyển sang gam Rê thứ, chỉ có 
lúc cuối cùng, do tình cảm nhớ thương da 
diết nên tôi chuyển sang ngâm theo phong 
cách Sa mạc, nhưng cũng dựa theo gam Rê 
thứ. Lúc đó, tôi cũng định ghi nhạc để hát 
chơi cho các bạn nghe chớ không định phổ 
nhạc một bài thơ. 
* Hành trình tiếp theo của cuộc đời bài 
hát, thưa GS? 
- Người đầu tiên tôi đưa bài phổ nhạc là 
nhạc sĩ Lê Thương, bạn rất thích. Khi tôi 
chuẩn bị sang Pháp thì Lê Thương gởi thư 
nói rằng nếu không giới thiệu với công 
chúng thì rất uổng. Lê Thương đã nhờ ca sĩ 
Mộc Lan học thuộc lời và giới thiệu trong 
một buổi hoà nhạc có nhiều bạn bè của ông, 
lúc đó tôi đang ở Pháp. 
 Sau đó, NXB Tinh Hoa, qua giới thiệu 
của Lê Thương, đã viết thư yêu cầu tôi cho 
phép xuất bản bài Đi Chùa Hương. Lúc đó 
tôi đang bịnh, đang nhập viện nên rất cần 
tiền. NXB bằng lòng trả tiền tác giả để in 
lần đầu khoảng 2000 bản và không lâu sau, 
báo tin đã bán hết và xin tái bản lần hai, 
đồng thời gửi đầy đủ tiền tác quyền sang 

Pháp cho tôi. Lúc đó, 1 đồng VN bằng 17 
francs cũ. Nhờ tiền tác quyền, tôi sống bình 
yên 4 tháng trời tại Paris! 
 Lê Thương còn cho biết, Mộc Lan cũng 
trình bày bài đó trên Đài phát thanh Pháp 
Á. Rồi bên nhà báo sang là Thái Thanh 
cũng hát. Nhưng tôi không nhận được bản 
ghi âm nào. Sau này, tôi biết bên Mỹ cũng 
có vài ca sĩ giới thiệu bài Đi Chùa Hương, 
trong đó có Ý Lan – con gái Thái Thanh - 
đã thu được nhiều kết quả. Khi về nước làm 
việc, tôi được Thanh Lan tặng một cuốn 
băng video ghi lại bản nhạc Đi Chùa 
Hương rất đầy đủ. Trong các nghệ sĩ hát bài 
này, có Hồng Vân là thuộc hết bản nhưng 
chỉ thường giới thiệu trích đoạn chứ không 
hát cả bài. 
* Những năm 50, 60 ở VN, những năm 90 
ở hải ngoại, nhiều nữ danh ca đã thể hiện 
Đi Chùa Hương với những giọng truyền 
cảm sâu sắc. GS thích nhất giọng nào? 
- Tiếc rằng tôi không được diễm phúc nghe 
tận tai tất cả các ca sĩ hát bài này. Đến nay 
tôi chỉ còn nhớ giọng của Ý Lan mà tôi 
được một người bạn bên Mỹ cho nghe qua 
điện thoại. Giọng của Thanh Lan, tôi cũng 
còn nhớ rõ vì có cuộn băng. Hồng Vân thì 
đã rất nhiều lần hát tặng tôi ở những buổi 
họp mà tôi có mặt... 
* Nhạc sĩ Lê Thương, những năm 90, tại 
TpHCM, đã nói với tôi: Chùa Hương là bài 
thơ dài thấm đẫm hồn dân tộc trong thể thơ 
và nội dung, trong lời thơ. Nhạc sĩ Trần 
Văn Khê đã phổ nhạc thành công bài thơ 
dài và độc đáo đó. GS suy nghĩ thế nào về 
nhận định này? 
- Bạn tôi vì quá ưu ái mà có lời khen tặng 
như vậy. Về mặt nhạc học, lẽ tất nhiên là 
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Lê Thương rất sành sỏi nên lời nhận xét đó 
không xa với thực tế. Nhưng tôi vẫn không 
dám nhận tất cả những lời khen của bạn, vì 
tôi không phải là nhạc sĩ sáng tác chuyên 
môn để có được những quan điểm sâu sắc 
về cách phổ nhạc. 
* GS có nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội và 
lần đầu tiên thăm chùa Hương? 
- Tôi đi chùa Hương lần đầu lúc đang học 
trường Y tại Hà Nội năm 1942. Về sau 
được đọc bài thơ Chùa Hương của Nguyễn 
Nhược Pháp thì bao nhiêu cảnh đẹp chùa 
Hương mà tôi đã được thấy, như hiện rõ 
trong câu thơ và nhờ đó mà bản phổ nhạc 
được nhiều bạn yêu thích. 
 Năm 1976, nhạc sĩ Đỗ Nhuận tổ chức 
cho tôi đi viếng chùa Hương cùng GS 
Nguyễn Hoán và phu nhân, Võ Thị Tri Túc, 
và con trai của hai bạn là cháu Cảnh. Tôi 
thật bồi hồi! Không gian cũ hiện lên, cùng 
với những cảm xúc vẫn nguyên vẹn trong 
lòng, tất cả như còn tươi mới! 
* Chân thành cảm ơn GS nhạc sĩ Trần 
Văn Khê! 
 
Cô gái chùa Hương. 
Nguyễn Vỹ̃ kể lại: "Bài thơ Chùa Hương là 
bài khá nhất trong tập thơ Ngày Xưa, có một 
lai lịch kỳ thú không ngờ. Chuyến đi Chùa 
Hương ấy, Nhược Pháp đi với tôi và hai cô 
gái nữa, đều là nữ sinh cả. Hai cô mang theo 
hai máy chụp hình, còn Nhược Pháp và tôi 
đều đi tay không. Trèo lên đến rừng mơ 
bỗng chúng tôi gặp một bà cụ vừa bước lên 
đèo, đường gồ ghề lởm chởm, vừa niệm: 
"Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế âm Bồ 
tát...". Cô gái quê có lẽ là con của cụ, cũng 
đang niệm câu ấy nhưng nửa chừng trông 
thấy chúng tôi là hai chàng trai nhìn cô trân 
trân thì cô bẽn lẽn làm thinh không niệm 

Phật nữa. Cô đang đọc: "Nam mô cứu khổ 
cứu nạn..." rồi cô im. Đôi má cô đỏ bừng, cô 
cúi mặt xuống. Hai đứa tôi hỏi cô: "Tại sao 
trông thấy chúng tôi, cô không niệm Phật 
nữa?" Cô gái quê có vẻ đẹp ngây thơ bỗng tỏ 
vẻ bối rối muốn khóc. Không ngờ hai cô bạn 
nữ sinh lén chụp được tấm hình hai đứa tôi 
đang hỏi chuyện cô gái quê, rồi có lẽ không 
bằng lòng chúng tôi nên hai cô lén đi trước, 
và đi lúc nào chúng tôi không hay biết, cũng 
chẳng nói năng gì với chúng tôi cả, bỏ chúng 
tôi ở lại với cô gái quê. Chúng tôi mê nói 
chuyện với cô này, một lúc sực nhớ lại hai 
cô bạn, chúng tôi vội vàng đi theo nhưng 
không kịp. Hai cô đã lên đến chùa Ngoài, rồi 
lên đến chùa Tiên Sơn, lẫn trong đám đông 
người, biến mất dạng. Đêm ngủ trong chùa 
Hương, sáng hôm sau ra về, chúng tôi mới 
gặp lại hai cô bạn đồng hành. Tôi phải xin 
lỗi mãi, nhưng Nhược Pháp cứ tủm tỉm cười 
không nói. Về Hà Nội, hai hôm sau, Nhược 
Pháp đem đến tôi bài thơ Chùa Hương, mà 
trong bản chép ra đầu tiên Nhược Pháp đề 
là Cô Gái Chùa Hương. Nhược Pháp lấy 
cuộc gặp gỡ lý thú của chúng tôi với cô gái 
quê làm đề tài và tưởng tượng thêm ra, thành 
bài thơ đẹp, giọng ngây thơ, y như cô gái 
chùa Hương hôm ấy... 
 Thơ của Nguyễn Nhược Pháp đến với 
đời ít ỏi chỉ có vậy, nhưng đã khắc hoạ vào 
văn học sử một gương mặt thơ không thể 
quên. Và người ta có thể quên hết về 
Nguyễn Nhược Pháp, chỉ một bài không 
cách nào quên được, ấy là "Chùa Hương" 
(bài thơ mà ông cước chú một cách bông 
đùa là "thiên kí sự" của một cô bé, như thể 
ông chỉ là người sưu tầm lén lút, chép ra từ 
nhật kí của một thiếu nữ "ngày xưa" có 
thật). Nhiều người vì thế, mỗi khi nghe 
nhắc đến Nguyễn Nhược Pháp là nhớ đến 
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phong cách dí dỏm, hóm hỉnh, nhí nhảnh, 
duyên dáng, táo bạo mà hồn nhiên, trong 
sáng, rất dễ thương. Cái nhìn phiến diện ấy, 
ngẫm lại, hoá ra phản ánh sự nhận thức và 
kí ức thông thường của con người: Mỗi 
người sống trên đời này, chỉ cần có một nét 
riêng ấn tượng nhất. Chỉ với Ngày xưa – 
một tập thơ nhỏ, vỏn vẹn mười bài – ông đã 
tạo nên trong thơ Việt buổi đầu một thế giới 
thơ đầy không khí, tâm trạng và rất Nguyễn 
Nhược Pháp.  
 

 
Nguyễn Nhược Pháp 

 Kết thúc bài sưu tầm Thơ Nguyễn 
Nhược Pháp, chúng tôi xin trích lại lời tán 
thưởng trân trọng của Hoài Thanh :"Thơ in 
rất ít mà được người ta mến rất 
nhiều,tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược 
Pháp.Không mến sao được ? Với đôi ba 
nét đơn sơ, Nguyễn Nhược Pháp đã làm 
sống lại cả  một thời xưa." 
 Ta cũng chỉ cần đọc những bài khác trong 
tập thơ Ngày Xưa để biết cái vẻ “sắc nước 
hương trời” của  Người Đẹp Áo Đen, một 
trong bốn “mỹ nhân Hà thành” xưa. 

 
Vẻ đẹp đặc trưng của người Tràng An trong 
bức ảnh "tứ đại mỹ nhân".Cô Phượng Hàng 
Ngang, cô Síu Cột Cờ, cô Nga Hàng Gai và 
cô Bính Hàng Đẫy. 
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 Nối tiếng nhất trong "tứ đại mỹ nhân" 
Hà Thành có lẽ là cô Phượng Hàng Ngang 
(Vương Thị Phượng). Sau khi mối tình của 
cô Phượng Hàng Ngang với nhà báo Hoàng 
Tích Chu tan vỡ, cô Phượng đã trải qua 
những cảnh ngộ đau thương và bi kịch, 
được người đời ví như nàng Kiều của phố 
cổ Hà Nội. 
 

 
 
Giai nhân Hà thành Đỗ Thị Bính sinh năm 
1915, tại ngôi nhà số 37 (Hàng Đẫy). Xinh 
đẹp, phúc hậu nhưng cô Bính luôn có thói 
quen mặc đồ đen. Vì thế, cô chính là "người 
đàn bà áo đen và mối tình trong mộng của 
thi sỹ Nguyễn Nhược Pháp". 
 

 
 

Cùng nổi danh thời đó là cô Nga Hàng Gai 
với sắc nước hương trời vạn người mê mẩn. 

 
Quán Bán Hoa Bờ Hồ. 
 
 Sau năm 1945, người ta không còn 
nghe bất kỳ thông tin gì về nàng Kiều xinh 
đẹp của đất Bắc, cô Síu Cột Cờ, con gái nhà 
văn  Lý Ngọc Hưng. 
 

                             Virginia, Hạ Năm 2015 

 
Tiểu Sử Tác Giả: 
  
“Nguyễn Văn Thành sinh ngày 30 tháng 12 
năm 1923 tại Vân Hồ Hà Nội. Động viên 
theo học Khóa 1 năm 1951 tại Quân 
Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam 
Định. Ra Trường năm 1952 với cấp Thiếu 
úy, thuyên chuyển về Ban pháp chế Phòng 
nhất Đệ Tam Quân Khu đóng ở Hà Nội. 
   Hiệp Định Genève chia đôi đất nước 
năm 1954, Bộ Tham Mưu Đệ Tam Quân 
Khu đóng tạm tại Phân Khu Duyên Hải 
Nha Trang giải tán, được thuyên 
chuyển qua Toà Án Quân Sự Nha Trang , 
tiếp đến phục vụ Toà Án Quân Sự Saigon 
cho đến ngày mất nước 30 tháng Tư 1975. 
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Chức vụ cuối cùng đã đảm nhiệm trước 
30/4/75 : Theo đề nghị của Nha Quân Pháp 
và Bộ Quốc Phòng, Tối Cao Pháp Viện đã 
bổ nhiệm Đại Tá Chánh Thẩm Toà Án Mặt 
Trận Biệt Khu Thủ Đô và Vùng 3 Chiến 
Thuật kiêm Cố Vấn pháp luật cạnh Tòa 
Tổng Trấn Saigon Gia Định.  
 Bị VC bắt đưa ra giam ở nhà 
tù Trại Hoàng Liên Sơn Bắc 
Viê ̣t và các nhà tù khác 13 năm 
cùng 3 năm quản chế. Hết hạn 
được đi qua Mỹ theo diện nhân 
đạo HO4 đoàn tụ với gia đình 
ngày 12 Tháng 12 năm 1990 
Quận Arlington Virginia tại điạ 
chỉ hiện nay kéo dài gần 25 năm 
nay. 
   Chẳng may,đi khám bệnh 
bị phát hiện ung thư bao tử 
nặng phải đưa đi Bệnh viện 
Fairfax giải phẫu ngay. Bác sĩ và chuyên 
viên mổ cắt hết bao tử, chỉ để lại một phần 
nhỏ dạ dày kéo ruột non lên khâu thay thế 
dạ dày. Bác sĩ cho xuất viện khuyên bệnh 
nhân chỉ sống được từ 2 đến 3 năm thôi. Mổ 
đầu năm 1992 dưỡng bệnh ở nhà chở…thì 
được người bạn đồng môn,đồng khóa,đồng 
tù,đồng đi HO cùng cư ngụ tại Virginia tới 
thăm, anh Nguyễn Cao Quyền và phu nhân. 
Tay anh Quyền cầm một tập hồ sơ mở ra 
cho tôi coi, chỉ vào hồ sơ gạch bút xanh 
đỏ..rồi nói : cậu viết  đi , ta sẽ đưa bọn Việt 
Cộng ra Toà Án Quốc Tế. Tôi do dự vì xúc 
động và lo sợ không biết có đủ tài liệu viết 
nổi đề tài đó hay không…Anh trấn an tôi,nói 
tiếp, tôi sẽ giúp cậu  mọi mặt như đánh 
máy,dịch thuật,gửi E-mail cho các báo..hễ 
cần tôi sẽ giúp. 
 Tôi đã làm theo hướng của anh bạn tôi. 
Một loạt bài viết về chủ đề luật pháp quốc 

tế hay án lệ Pinochet làm  rung chuyển luật 
pháp quốc tế đã xuất hiện lần đầu tiên trên 
Tuần Báo Gió Mới do Nguyễn Hữu Bình 
làm Chủ Nhiệm. Và lan toả ra khắp nơi,như 
ở Cali nhâ ̣t báo Người Việt,Việt báo,Việt 
Nam và Thế Kỷ 21. 
  Cơ duyên nào đưa đảy tôi cộng tác viết 

cho báo Cỏ Thơm ? Chúng 
tôi thường đánh bài Mạt 
Chượt tại Chung cư 
Woodland Hill Apts 610 
Carlin Springs Rd với chị 
Phùng Ngọc Duy khuê danh 
Phạm Thị Hảo, aí nữ của Cụ 
Phạm Quỳnh. Tôi đã gặp anh 
Lưu Nguyên Đạt đến thăm 
Nhạc Mẫu,do đó, tôi biết 
thêm anh Đạt là Luật Sư hành 
nghề ở miền Trung chơi thân 
với em họ tôi cũng lả LS 

Phạm Quang Tường . Do sự giới thiệu của 
em tôi nên anh Đạt biết tôi có víết cho 
nhiều báo nên mời tôi gửi bài cho Cỏ 
Thơm.Tôi nhớ nhất câu này của anh Lưu 
Nguyên Đạt “ Chú cứ gửi bài,mới hay cũ 
đều đăng hết” 
 Qủa vậy,anh đã thực hiện như anh đã 
hứa và tôi nhớ mãi câu này coi như một kỷ 
niệm tươi đẹp sống mãi trong lòng tôi. Bài 
viết đầu tiên đăng ở Cỏ Thơm số 14 và liên 
tiếp nhiều năm cho tới lúc anh giao cho Chị 
Nguyễn Thị Ngọc Dung đảm trách Chù 
Nhiệm vẫn tiếp tục nối theo con đường do 
sáng lập viên Lưu Nguyên Đạt vạch ra. Xin 
cám ơn tất cả đã cho tôi đi vào gia đình Cỏ 
Thơm ngày một gắn bó,thân thiết,chia sẻ 
với các văn thi hữu về sự sống còn tờ báo 
mà chúng ta đểu mến mộ. Mong lắm thay." 
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GIẾNG THƠM 
HƯƠNG BƯỞI 

 
Lá Sen khô, đọng giọt buồn 

Tiếng Thơ từ buổi nước nguồn chia hai 
Về Chùa thụ bữa cơm trai 

Mát ơi, nước Giếng ngọt bài cổ thi 
 

Sương đêm nghe lá thầm thì 
Tháng Tư, năm đó mang gì hành trang? 

 
Tâm tư một khối mang mang ... 

Có hình ảnh Mẹ, Trăng vàng thềm xưa 
 

Sao khuya mấy cánh mơ hồ 
Giọt sương thầm lặng ... 

đôi bờ quan san! 
 

Mùa sang, lại nữa Mùa Sang 
Ơi Trăng , Nhớ quá Trăng Vàng mùa xa 

 
Cơm Chay, hạt ngọc còn mơ ...   (1 ) 

Giếng Thơm Huơng Bưởi ... 
Đẹp mùa nhân gian, 

 
Đêm nay cũng ánh Trăng Vàng 

Về đâu tâm sự mây ngàn dặm xa ... 
 

(1) hạt Cơm quí như hạt Ngọc                 
            

TUỆ NGA 
Oregon Tháng Tư 2015 

 
 

PHƯỢNG HỒNG 
TRONG THƠ 

 
Trang tặng 

Nữ Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Tác giả 
Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà- Nội. 

 
Tôi yêu Hà-Nội vô cùng 

Giờ đọc Hồi Ký Ngọc Dung, lại càng, 
Nghe lòng thương nhớ mênh mang 

Mùa Thu một thuở khăn quàng lụa tơ 
 

Chập chờn ẩn hiện trong mơ 
Hồ Gươm tháp bút sương mờ bình minh 

Ôi chao, thương nhớ bao tình 
Bút, Văn ai dệt cho mình ngẩn ngơ! 

Hồ Tây nước vẫn xanh lơ 
Đường Đôi, Thủ Ngữ cột cờ gió bay 

Rưng rưng, tâm sự tràn đầy 
Hai chữ Hà Nội,  Buồn! ngây tâm hồn! 

Đã chiều bảng lảng hoàng hôn 
Vào trang Hồi Ký nghe hồn lênh đênh 

... 
Bốn mươi năm, cuộc hành trình 

Gửi về đâu hết tâm tình tha phương! 
Cảm Ơn Hồi Ký Ngọc Dung 

Vùng Trời Kỷ Niệm Phượng Hồng 
Trong Thơ ... 

 

TUỆ NGA 
Thành Phố Hoa Hồng 

Oregon, Tháng Hai 2015 
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CHÙA LÀNG QUA CA DAO 
Nguyễn Văn Nhiệm 

 
“Chùa làng có tự xa xưa                                                                                                                        
Kệ kinh sãi tụng, muối dưa qua ngày.” 
“Chùa làng có tự cổ sơ                                                                                                                              
Lớn lên bà thấy Bụt thờ ba ông.”                                              
    Đó là lời của bà kể lại cho các cháu 
nghe,rằng: “ Chùa làng có tự cổ sơ “ , 
nhưng thật ra Đình làng lại còn có trước 
hơn nữa, từ những ngày đầu lập quốc . 
Điều đó có nghĩa là trước khi đạo Phật vào 
đất nước Việt Nam thì nơi đây đã có đạo 
thờ cúng tổ tiên từ lâu rồi.                                                                       
     Đạo Phật phát xuất từ nước Ấn Độ: Thái 
tử Tất Đạt Ta từ bỏ cung vàng, điện ngọc 
xuất gia tu hành đắc đạo, thành Phật tức 
Đức Phật Thích Ca hay Phật Như Lai. Tây 
Thiên là miền Cực Lạc cũng chỉ đất nước 
của Phật:                                                                                                                                                
“Cảnh Tây Thiên là miền Cực Lạc                                                                                                         
Cõi ta bà ngũ trạc đau khổ trần ai                                                                                                         
Chúng sinh ơi mau theo gót Phật Như Lai                                                                                              
Lánh nơi trục giới qua đài Tây phương.”     
     Bài ca dao trên phản ánh tổng quát giáo 
lý đạo Phật, kêu gọi chúng sinh mau theo 
gương Đức Phật, lánh nơi  trục giới, cõi ta 
bà  đầy đau khổ, gắng sức tu hành để qua 
miền Tây phương Cực Lạc.  Cũng như 
ngôi đình làng, ngôi chùa làng được xây 
cất rất khang trang do lòng sùng kính Phật 
của dân làng và hàng năm đều có làm lễ 
Phật đãn rất long trọng, trang nghiêm :                                                          
“Chùa làng một điện năm gian                                                                                                                
Hàng năm giỗ Bụt cả làng dân qui.”                                       
    Ngoài ý nghĩa tôn giáo,chùa làng còn là 
nơi gặp gỡ của dân làng trong những ngày 
lễ Phật, nhất là dịp đầu năm, cầu cho quốc 

thái, dân an, cũng vừa là thắng cảnh:                        
“Chùa làng phong cảnh hữu tình                                      
Đầu năm cầu Phật dân làng an vui.”                               
     Hình ảnh ngôi chùa đã đi sâu vào lòng 
dân tộc, cho nên khắp cả nước từ thôn quê 
cho đến chốn kinh kỳ, đâu đâu cũng có 
cảnh chùa:                                                                     
“Mình về đường ấy thì xa                                            
Qua đò sông Cái, về qua Ninh Bình                               
Đất Ninh Bình có chùa Non Nước                               
Núi Phi Diên, Hộ Lạc chung quanh                               
Em về đừng có quên anh                                            
Có duyên ta sẽ trở thành uyên ương.” 
“Quê em có dải sông Hàn                                            
Có chùa Non Nước, có hang Sơn Trà.” 
“Bao giờ cạn nước Thu Bồn                                           
Ngập chùa Non Nước, lời đồn em mới tin.”
 (Chùa Non Nước ở vùng sông Hàn, 
sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam )  
                                                                                       
“Dù cho cha đánh mẹ treo                                            
Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm.”                        
(Chùa Keo: Thái Bình )    
                                                                                        
“Ấy ngày mồng tám tháng ba                                      
Ăn cơm với cà đi hội chùa Tây.”                                      
(Chùa Tây: Chùa Tây phương ở Hà Tây )
                                                                                  
“Hội chùa Thầy có hang Cắc Cớ                                      
Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.” 
“Bối Khê, Tiên Lữ, chùa Thầy                                      
Đẹp thì tuyệt đẹp, chưa tày chùa Hương.” 
(Chùa Thầy ở Hà Tây, ở Tiên lữ có chùa 
Trăm Gian; chùa Hương ở Thái Bình ) 
 
“Ai đi trẩy hội chùa Hương                                            
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi dùm 
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Mớ rau sắng, quả mơ non                                                                                                                      
Mơ chua sắng ngọt biết còn thương chăng?”
 (Mơ chua, sắng ngọt: cõi nhân sinh ta 
bà nhị nguyên còn chua, còn ngọt phân 
chia đôi đường, nên còn phân vân)  

 
Chùa Hương 
 
“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ                                                                                                                
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn                                                                                                   
Đài Nghiên Tháp Bút chưa mòn                                                                                                                
Hỡi ai xây dựng nên non nước này.”                                                                                                          
(Chùa Ngọc Sơn ở Hà Nội, chùa Tháp Bút 
ở Hà Bắc) 
 “Gió đưa cành trúc la đà                                                                                                                       
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương.” 
 
 “Ngó lên ngọn tháp bảy tầng                                                                                                                
Một đêm em dậy mấy lần nghe chuông                                                                                                   
Nghe chuông Thiên Mụ thì buồn                                                                                                                
Trông về Thành Nội khói tuôn lại sầu.”                                                                                                   
(Chùa Thiên Mụ ở Huế)    
                                                               
“Chùa Hương Tích mà lại có hang                                                                                                         
Sư Minh Không xin được túi đồng về xây.” 
“Ai lên Hương Tích chùa Tiên                                                                                                                
Gặp cô sư Bác anh khuyên đôi lời                                                                                                         
Đem thân làm kiếp con người                                                                                                                
Tu sao cho trọn nước đời mà tu                                                                                                                 
Chùa Tiên cao tít tịt mù                                                                                                                              

Bao la ngàn Hống mây mờ giăng giăng.”                        
 (Chùa Hương Tích: Hà Tĩnh ) 
                                                        
 Trong số các chùa chiền ở Việt Nam, 
có một chùa tuy nhỏ hơn hết, nhưng lại rất 
có ý nghĩa. Đó là chùa Một Cột ở Hà Nội:    
“Tu đâu cho bằng tu đây                                            
Tu chùa Một Cột, đá xây hai hòn.”   
                                      
     Chùa Một Cột hay Diên Hựu được xây 
cất vào năm 1049 đời vua Lý Thái Tông. 
Về việc này, Đại Việt sử ký toàn thư viết: “ 
Mùa đông tháng mười dựng chùa Diên 
Hựu. Nguyên trước vua chiêm bao thấy 
Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt vua 
lên tòa. Khi thức dậy, vua đem việc ấy nói 
với bề tôi. Có người cho là điềm không 
lành. Có sư Thiền Tuệ khuyên vua làm 
chùa, dựng cột đá giữa đất, làm tòa sen 
của Phật Quan Âm đặt trên cột như đã thấy 
trong mộng. Cho các sư nhiễu quanh, tụng 
kinh cầu vua sống lâu. Vì thế gọi là chùa 
Diên Hựu.”  
     Về dạng kiến trúc thì chùa Một Cột 
được xây dựng trên một cột lớn, đứng 
sừng sững giữa cái hồ nước. Mái chùa lợp 
ngói, bốn góc cong vươn lên như các cánh 
hoa sen. Cột tròn nhô lên khỏi mặt nước 
như cọng sen. Một bộ kinh quan trọng của 
Phật giáo Đại thừa có tên  Diệu Pháp Liên 
Hoa , theo đó người tu hành nhờ có 
phương tiện là  diệu pháp   cộng với công 
phu của mình thì cứu cánh có thể thành 
đạt, giác ngộ, đắc quả giống như hoa sen 
nở, tỏa ngát hương thơm.  
     Đó là ngôi chùa ở chốn kinh đô, bây giờ 
thử  theo dòng ca dao trở về ngôi chùa làng: 
“Chùa làng dựng ở xóm côi                                            
Sớm khuya hai buổi nghe hồi chuông ngân 
Dân nghe chuông sớm dậy mần                                      
Kẻ thời chợ búa, người dân ra đồng                               
Tiếng chuông người bạn trăm sông                               
Quanh năm thức tỉnh người dân trong vùng.”   
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     Tiếng chuông chùa qua thời gian đã thật 
sự đi vào đời sống của dân làng, có sức 
lan tỏa rộng khắp,  thân thiết như  người 
bạn trăm sông . Tiếng chuông không chỉ 
đánh thức người dân  sớm dậy mần  ở bình 
diện đời sống vật chất thường nhật, mà 
dần dần đi sâu, lắng đọng vào tâm thức, 
vào đời sống tâm linh của con người: từ 
thức tỉnh chuyển qua tỉnh thức. Đối với 
người bình dân, Phật giáo đã đi vào lòng 
họ bằng cả lý lẫn tình rất phù hợp với triết 
lý lưỡng hợp thái hòa truyền thống của dân 
tộc. Mà có lẽ yếu tố tình tự là dễ đi vào lòng 
người bình dân hơn hết. Cái biết không 
bằng cái thương.Cái thương sao mà phong 
phú , đa diện đến thế nầy! Từ mười điều 
thương trong tình tự trai gái ở nông thôn 
chuyển qua mười điều thương ánh đạo 
vàng quang vinh:  
“Một thương miếu tượng giang sơn                                                                                                         
Hai thương ánh đạo, đạo vàng quang vinh                                                                                             
Ba thương tiếng kệ câu kinh                                                                                                                       
Bốn thương ai đã giữ gìn trung kiên                                                                                                         
Năm thương Phật lý uyên nguyên                                                                                                         
Sáu thương đức độ gây niềm tin yêu                                                                                                         
Bảy thương đạo pháp cao siêu                                                                                                                 
Tám thương đức tổ nở nhiều hoa ưu                                                                                                         
Chín thương năm cũ qua mau                                                                                                                

Mười thương năm mới rực mầu tương lai.”    
Theo nội dung của bài ca dao trên thì chính 
những điều thưong đó cũng cho thấy sự 
thấm nhập dần dần Phật lý uyên nguyên  
vào tâm thức của người bình dân ở mức 
độ nào đó.  
     Thứ nhất là nhận thức về  sắc không : 
“Bậu có muốn tu thân                                                  
Cho qua ở gần coi thử                                                  
Đừng bắt làm bất tử                                                        
Mà hại chúng sinh                                                        
Thầy chùa đây, qua đã thấy nhiều anh                        
Miệng nói tuy không sắc, nhưng lòng đành 
sắc không.”                                                                     
     Nhận thức về  không sắc ,sắc không  
với thái độ hoài nghi  của người con trai 
này là do tính bộc trực của phần đông 
người bình dân và phần tiêu cực của một 
số đối tượng. Thật giả, chánh tà phải chờ 
thực tế trả lời. Nên theo lời lành của Phật 
dạy, chứ không nên chấp vào vài hiện 
tượng ở người phàm, bởi vì người chưa 
giác ngộ thì ai không có lỗi lầm, thế cho 
nên mới có tụng niệm sám hối:   “Lời lành 
cửa Phật truyền soi                                                        
Dọc qua suy nghiệm xét coi chánh tà.”                        
     Bài ca dao tiếp theo sau đây lại cho thấy 
quan niệm hữu vô tức sắc không của phái 
Thực Đại thừa là phi hữu phi không, diệc 
hữu diệc không (Chẳng có chẳng không, 
mà cũng có cũng không ) 
“Ai mà quyết chí tu hành                                            
Có đi Yên Tử mới đành lòng tu                                      
Chữ rằng phi hữu phi vô                                                  
Có đi Đông độ mới đồ Tây phương.”                               
(Chùa Yên Tử ở Quảng Ninh)                                     
Xét tiếp bài ca dao dưới đây:                                      
“Bụi giác hiệp trần là nguyên nhân đau khổ                   
Quay đầu giác ngộ là mục đồ Như Lai                        
Vì yêu thương chi nghiệp báo kéo dài                        
Chi bằng gắng công tu niệm để được hoa 
khai kiến phù.”      
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     Bài này cho biết nguyên nhân đau khổ 
là do  Bụi giác hiệp trần  tức là vô minh, 
cho nên cần phản tỉnh, làm sạch hết  bụi 
giác  là giác ngộ chân tánh Như Lai. Gắng 
công tu niệm để dứt nghiệp báo thay vì 
đắm đuối yêu đương . Lúc giác ngộ, tâm 
thức khai mở như đóa hoa nở,  hoa khai . 
 Bài ca dao tiếp theo cũng có phạm trù  
hoa khai :                                                                                   
“Đêm nằm niệm Phật Thích Ca                                                                                                                
Cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài                                                                                                                
Về cảnh Phật thấy hoa khai                                                                                                                       
Trầm luân chấm dứt đáo lai Niết Bàn.”                                            
     Ở bài này, người biết đạo không chỉ lo 
tu tập cho mình mà còn lo tụng niệm, cầu 
cho cha mẹ thoát vòng trầm luân, sớm về 
cảnh Phật, cõi Niết Bàn.                                                 
     Như đã biết “ Bụi giác hiệp trần là 
nguyên nhân đau khổ “, nghĩa là đau khổ 
do vô minh mà ra. Những biểu hiện của vô 
minh thường thấy ở con người là: sân si, 
nói dối, tham lam... 
“Sân si nghiệp chướng không chừa                                                                                                         
Bo bo giữ lấy tương dưa làm gì.”                                        
   Người  không chừa được thói sân si thì 
việc tu hành cũng vô ích, vì sân si là một 
trong những nghiệp chướng xô đẩy con 
người vào chốn trầm luân.                                                  
    Cứu cánh của người tu hành là phản tỉnh 
để giác ngộ, giã từ bến mê để qua bờ giác:
                                                                        

“Cậy anh chuốc một cây sào                                      
Chống thuyền Bát Nhã qua ao Long Hồ.”
                                                                                  
( Bát Nhã : trí tuệ của bậc giác ngộ đã vượt 
khỏi  nhị nguyên )   
     Giác ngộ là tìm về với  bản lai diện mục  
của chính mình, là tính thể con người,  là 
chân lý. Nói dối có tác dụng đi ngược  lại 
chân lý, cho nên cần đến sự thành tâm 
sám hối:                                                         
“ Một điều nói dối, sám hối bảy ngày.”                        
( Dịch: “ Thất nhật đắc “ )                                           
     Tham lam là một trong những yếu tố 
chính khiến con người bị trói buộc vào 
nghiệp chướng rất khó tháo gỡ ra:  “Xét ra 
muôn sự ở đời                                                               
Tính hư nết xấu con người thấy ngay                        
Nọ là niêm Phật ăn chay                                            
Tham lam cho lắm có ngày lầm than.”                        
     Theo bài ca dao này thì tham lam là  
tính hư nết xấu  mà người đời đã từ lâu 
thấy trước hậu quả của nó rồi.  
     Muốn xả bỏ tham lam thì không gì bằng 
thực hành bố thí, làm phước ( một trong lục 
độ của hạnh Bồ Tát ):                                                  
“Nghiêng vai ngửa vái Phật, Trời                               
Đương con hoạn nạn độ người trầm luân
                                                                                   
Dẫu xây chín bậc phù đồ                                            
Chẳng bằng làm phước cứu cho một người.”                      
 Hạnh Bồ Tát dễ đi sâu vào lòng quần 
chúng bình dân qua sự cứu độ:                                      
“Xin mở lòng Bồ Tát                                                        
Tỏ đức háo sanh, ra tay cứu độ.”                               
     Từ nhận thức thực tế về sự ơn ích của 
Đạo Từ Bi, người bình dân đã bày tỏ thái 
độ yêu kính Đạo:   “Dù ai lấp cạn bể Đông                   
Hiếu thân Bồ Tát vẫn không vơi đầy.     
     Rồi những người con của Phật sống và 
làm theo lời Phật dạy với mức độ tùy theo 
xuất gia hay tại gia:                                                        
“Ăn chay niệm Phật, nói lời từ bi.” 
“Sáng trăng sáng cả đêm rằm                                      
Nửa đêm về sáng, trăng nằm ngọn cây                        
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Nhớ ngày mồng một ăn chay                                                                                                                
Cộng thêm mười bốn, trọn ngày mười lăm.” 
 “Còn trời còn nước còn non                                                                                                                      
Thầy còn thuyết pháp, tôi còn ăn chay.” 
 “Vô chùa thắp hết lọn nhang                                                                                                                
Miệng Nam Mô Di Đà Phật                                                                                                                      
Nguyện cùng Trời chùa chật cũng tu.” 
 “Còn trời còn nước còn non                                                                                                                       
Còn chùa còn Phật tôi còn tụng kinh.” 
 “Tai nghe chuông mõ vang dầy                                                                                                                
Ghé vô am tự nghe thầy giảng kinh.”                                             
     Đi chùa lễ Phật, tụng niệm, nghe kinh, 
nghe thuyết pháp và đặc biệt vào ngày rằm 
có phóng sinh để tập cho tâm từ bi rộng 
mở  đến khắp mọi loài chúng sinh:                                                                         
“Chùa làng có một cái đầm                                                                                                                        
Người đem nhiều cá mỗi rằm phóng sinh.”
                          
     Ngoài ra việc giữ tâm cho thanh tịnh là 
điều rất cần thiết cho người xuất gia cũng 
như tại gia:    “Khi tu đừng giận chớ hờn                                                                                                   
Để tâm thanh tịnh cho hồn thoát siêu.” 
 “Bụt thiên chẳng có ai thờ                                                                                                                       
Tay ai thanh tịnh xin nhờ thắp hương.”                                     
     Khi lễ Phật, tụng niệm, nghe giảng 
kinh...nhất nhất đều phải giữ tâm thanh tịnh 
thì mới có thể đón nhận  được tinh hoa của 
Đạo mầu nhiệm.                                                  
     Những bậc làm cha mẹ luôn luôn nhắc 
nhở con cái siêng năng đi chùa lễ Phật:                                                                      
“Con ơi, con hãy nhớ ghi                                                                                                                       
Tháng tư giỗ Bụt thì đi lễ chùa.”                                          
     Lúc đến chùa lễ bái phải giữ im lặng, 
trang nghiêm, từ tốn:  
“Im như Bụt mập trên chùa                                                                                                                      
Con vào chánh điện đừng đùa với sư                                                                                                   
Cúi lạy con phải từ từ                                                                                                                              
Đừng có vội vã mà hư thân mình.”                                                                                                          
(Bụt mập: Đời sống âm no của xứ nông nghiệp 
trù phú phản ánh qua nét tạc tượng Phật)                                                    
    Trên đây ca dao cho thấy đạo Phật đã 
bước vào đời sống của dân tộc Việt như thế 

nào và sự đón nhân của người bình dân ra 
sao. Sự đón nhận này không phải hoàn toàn 
thụ động, mà đã có một số phản ứng:                                  
“Chuối chát măng chua                                                  
Bốn mùa cực khổ                                                        
Em tu hành, anh chỉ chỗ cho em tu hành                        
Kìa kìa hai vị Phật sanh                                                  
Cha già, mẹ yếu sao em đành đi tu?” 
“Lên chùa thấy Phật muốn tu                                     
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đành.” 
“Tu đâu cho bằng tu nhà                                            
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.” 
“Thứ nhất là tu tại gia                                                  
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.”                                      
     Điều này không có gì lạ cả, vì dân tộc 
Việt đã có đạo thờ cúng tổ tiên, mà gần gũi 
nhất là cha mẹ, rồi từ phạm vi gia đình, gia 
tộc mở rộng ra xã hội, đất nước bao gồm 
cả hiếu- trung:  
“Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá                               
Ngó ra biển thấy cặp cá đang đua                               
Biểu anh về lập miễu thờ vua                                      
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha                               
Ơn cha nặng lắm ai ơi                                                  
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.”
                          
     Việt lý được tóm lược trong tương quan  
vuông tròn . Vuông chỉ thế giới hiện tượng, 
vật chất; tròn chỉ đời sống tâm linh, tinh 
thần. Đạo Việt bao gồm cả hai theo tinh 
thần triết lý lưỡng hợp thái hòa . Còn Phật 
giáo, nhất là Phật giáo nguyên thủy cho đời 
là bể khổ, tuồng ảo hóa, kêu gọi chúng sinh 
xa lánh: 
“Cõi ta bà ngũ trạc đau khổ trần ai...                               
Lánh nơi trục giới qua đài Tây phương.” 
 
   Phật giáo nguyên thủ ( Tiểu thừa ) chủ 
chương giải thoát ly thế gian tướng.  Nếu 
giữ nguyên lập trường này thì Phật giáo 
khó đi vào đời sống của một dân tộc đầy ấp 
tình tự dựa trên nền tảng nguyên lý âm 
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dương sinh thành . May thay, Phật giáo Đại 
thừa xuất hiện với chủ trương giải thoát mà 
không ly thế gian tướng.  Đây là kết quả 
của sự tổng hợp đương nhiên  giữa hai 
nguồn văn hóa có chiều sâu tâm linh và 
chữ hiếu đã được người bình dân diễn đạt 
qua ý nghĩa lễ Vu Lan: 
“Lên chùa dự lễ Vu Lan                                                                                                                              
Cầu cho cha mẹ thoát đường tử sinh.” 
 “Đêm Vu Lan trăng tròn gió mát                                                                                                                
Trước Phật đài ngào ngạt hương trầm                                                                                                   
Cầu cho thất thế song thân                                                                                                                       
Được về nước Phật tâm thần thảnh thơi.” 
“Đêm rằm tháng bảy Vu Lan                                                                                                                      
Phận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân.” 
                                           
     Rồi người bình dân qua tục ngữ, ca dao 
đã khẳng định:  
“Tâm hiếu là tâm Phật                                                                                                                              
Hạnh hiếu là hạnh Phật.”                                                         
      Sự tổng hợp bao gồm thâu hóa, bổ túc 
và sáng tạo:  
“Đã đành thọ giới Di Đà                                                                                                                              
Hiếu trung giữ trọn, gian tà mặc ai.” 
“Cha già là Phật Thích Ca                                                                                                                       
Mẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm.                                              
     Ở Ấn Độ không có Phật Bà, chỉ khi qua 
Á Đông mới có Phật Bà Quan Âm. Trong 
tín ngưỡng, người bình dân đã liên kết Trời 
với Phật:                                                                                                                
“Nghiêng vai ngửa vái Phật Trời                                                                                                                
Đương cơn hoạn nạn độ người trầm luân.” 
“Lạy Trời lạy Phật cho tóc mau dài                                                                                                         
Bao giờ tóc chấm ngang vai                                                                                                                       
Thì ta kết nghĩa thành hai vợ chồng.”                                           
     Đối với một dân tộc giàu tình tự thì không 
dễ gì hoàn toàn dũ sạch nhơn duyên :                                                                               
“Ai ơi vui cảnh vui thiền                                                                                                                             
Lòng trần dũ sạch nhơn duyên ra về.”                                   
     Thôi thì tùy duyên mà chọn lựa tu tại 
chùa hay tại gia, mà đối với người bình dân 
thì thứ ba mới tu chùa. Tu tại gia thì khó vì 
đa đoan, nhưng giữ được hiếu trung; còn 
tu tại chùa thì người xuất gia dễ giữ tâm 

thanh tịnh hơn. Tuy nhiên việc  dũ sạch 
nhơn duyên  để xuất gia  tu hành cũng 
không phải dễ nếu  nghiệp còn vấn vương :                   
“Công phu chuông mõ mỏi mòn                                      
Y phai mầu bạc nghiệp còn vấn vương.”                           
     Nghiệp còn vấn vương  thì chưa  dũ sạch 
nhơn duyên , cho nên việc tu hành rất khó:                        
“Đã đành cắt tóc đi tu                                                  
Một ngày cửa Phật mười thu cõi trần.”                        
     Bây giờ thử so sánh thuyết nghiệp báo, 
quả báo của nhà Phật và thuyết nhân quả 
của người bình dân. 
 
  Nghiêp báo luân hồi của nhà Phật                         
“Ngày xưa quả báo thì chầy                                            
Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền.” 
“Đời xưa quả báo còn lâu,                                            
Đời nay quả báo bất câu giờ nào.”                               
      Những câu ca dao trên có phản ánh phần 
nào thuyết nghiệp báo của nhà Phật, nhưng 
vẫn chưa nói rõ đến ý tưởng luân hồi .                                    
     Những câu ca dao sau đây mới có tiếp 
thâu ý tưởng tiền căn hậu kiếp:                                      
“Hò ơ, thuở sanh tiền kiếp sống lình bình
                                                                                         
Đến khi nhắm mắt phải trọn tình với cá tôm.” 
“Em đừng đem dạ ưu phiền,                                            
Kiếp nầy không gặp, ta nguyền kiếp sau.” 
“Kiếp này trả nợ cho xong                                            
Làm chi để nợ chất chồng kiếp sau.”  
“Khuyên ai ăn ở cho lành                                            
Kiếp này chưa gặp, để dành kiếp sau.” 
“Thuyền của anh đi nước xuôi                                      
Thuyền của em đi nước ngược                                      
Làm sao em trao được đôi lời                                      
Thuận buồm xuôi gió, nhờ Trời kiếp sau.”
 Sau đây là những câu ca dao biểu thị 
thuần túy luật nhân quả của Việt lý, qui luật 
tác động ngay trong cuộc sống hiện thực 
nhãn tiền theo hai cách hiểu: luật tự nhiên 
hay sự thưởng phạt công bình  của ông Trời. 
                                                
 Luật nhân quả nói chung  
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“Ở hiền thì lại gặp lành                                                                                                                             
Hễ ai ở ác, tội dành vào thân.” 
“Ai ăn mặn người ấy khát nước.” 
“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” 
“Đời cha trồng cây, đời con ăn quả.”               
“ Đời cha bóp méo, đời con vo tròn.”                
     Nhưng trồng cây phải chọn giống vì:                                                                                                    
“Trồng cây chua ăn quả chua                                                                                                                  
Trồng cây ngọt ăn quả ngọt.”                                                           
    Cho nên nếu đời cha có lỡ trồng cây 
chua thì đời con phải rút kinh nghiệm tìm 
giống ngọt mà trồng. Câu: Đời cha bóp 
méo, đời con vo tròn cho thấy cái ý thức 
của người bình dân về luật nhân quả, có 
hành động sáng suốt để cải nghiệp kịp thời 
chứ không nhắm mắt theo vết bóp méo  
của người đi trước.   
   Trồng cây lựa giống, mà giống nào có  
cái mầm đạo đức  là hơn cả:                                                                                         
“Người trồng cây hạnh người chơi                                                                                                          
Ta trồng cây đức để đời về sau.”                                                                                                         
 Để đời về sau không phải là dành lại 
kiếp sau cho cá nhân mình, mà là cho thế 
hệ con cháu trên đời này.                            
    Nhận thức về luật nhân quả của người 
bình  dân như vậy đã đưa đến lòng tin 
tưởng có cơ sở và trở nên tự tin:  
“Cát bay vàng lại ra vàng                                                                                                                      
Những người quân tử dạ càng đinh ninh                                                                                                   
Đinh ninh ta để dạ này                                                                                                                              
Có công mài sắt, có ngày nên kim.” 
 
Nhân quả dựa vào niềm tin ở ông Trời         
“Ai bảo Trời không có mắt? “    
“Ở hiền rồi lại gặp lành                                                                                                                              
Áo rách tan tành Trời vá lại cho.”                 
 “Ở hiền thì lại gặp lành                                                                                                                              
Những người nhân đức Trời dành phần cho.” 
 “Ai bỏ cha mẹ cơ hàn                                                                                                                             
Ngày sau Trời phạt đứng đàng xin ăn.” 
 “Đạo Trời báo phúc chẳng lâu                                                                                                                
Hơn là thiện ác đáo đầu không sai.”                                             
     Về hình thức kiến trúc nói chung thì ngôi 
chùa cũng tương tự như ngôi đình, cũng có 

mái cong, có nền vuông hay chữ nhật, có 
ao tròn. Ao chùa thường có trồng sen khiến 
cho cảnh chùa thêm đẹp thanh nhã:                               
“Hoa sen lai láng giữa hồ                                            
Giơ tay ra bẻ, sợ chùa có sư.”                                      
Hoa sen có khắp nước Việt Nam, từ Bắc 
chí Nam:                                                                     
“Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát                                      
Giếng Đại Từ nước mát trong xanh.”                           
                
 “Ai đi Châu Đốc, Nam Vang                                            
Đi qua Đồng Tháp thấy bạt ngàn bông sen.”                        
     Sen là hình ảnh, là đề tài được người 
bình dân gởi gắm qua ca dao:                                      
“Bông sen nở, bông sen nổi, gốc sen chìm
                                                                                  
Bao nhiêu quý vật đều tìm quý nhơn.” 
“Ngó lên đám ngó xanh xanh                                     
Người mong hái nụ, người giành bẻ gương.” 
“Thương chồng nấu cháo le le                                      
Nấu canh thiên lý, nấu chè hạt sen.” 
“Ngắt bông sen còn vương tơ óng                               
Cắt dây tình hết ngóng hết trông.” 
 “Tiếc bông sen nở chen bông súng                               
Tiếc con chim phượng hoàng đậu trúng 
cành ngô.”    
               
     Bông sen là vẻ đẹp nơi đồng nội, là nét 
thanh tao của người bình dân :                                      
“Sen mọc giữa đồng lòng sen trắng                               
Sen đất Tháp Mười mưa nắng vẫn tươi                        
Bông sen như nết con người                                      
Đẹp như con gái Tháp Mười quê ta.”                               
     Bông sen vừa là biểu tượng cho tinh 
thần dân tộc, cho người quân tử cũng vừa 
là biểu tượng cho tinh thần Phật giáo:  
“Trong đầm gì đẹp bằng sen                                      
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng                        
Nhụy vàng bông trắng lá xanh                                      
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”  
     Sen cao quý ở chỗ  gần bùn mà chẳng 
hôi tanh mùi bùn. Theo quan điểm của Phật 
giáo Đại thừa thì thế giới hiện tượng, sự vật 
thiên hình vạn trạng chỉ là biểu hiện tác 



 

SỐ 71                                                                                                                                    41 

dụng của  một thực tại duy nhất, cho nên 
bùn với sen thực ra không có gì mâu thuẫn 
cả, mà hòa hợp với  nhau để cho sen đơm 
bông, nở nhụy, tỏ hương thơm khắp ao hồ, 
đồng nội. Bông sen nở, tỏa hương thơm là 
hình ảnh tượng trưng cho con người lúc 
giác ngộ, đắc đạo. Sự giác ngộ ấy xảy ra 
chính ngay tại thế gian này chứ không ở đâu 
xa cả, cũng như bông sen kia nở tại nơi ao 
đầm bùn lầy nước đọng vậy. Hoa sen nở 
tỏa hương thơm như người ngộ Đạo:                                                                                                       
“Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyên                                                                                                         
Thì hoa sen đợi ở bên Liên Trì.”    
 
     Giấc mơ của Vua Lý Thái Tông thấy tòa 
sen cho biết tác động tổng hợp trong  tiềm 
thức nhà vua Phật tử với tiềm thức cộng 
thông dân tộc.                                                                       
     Sự tổng hợp thành công của Tam giáo 
đồng nguyên thời đại Lý- Trần là nhờ đặt 
trên nền tảng Việt lý. Nền tảng này mặc 
dầu tiềm ẩn, nhưng nếu không có thực chất 
thì sự tổng hợp không thể nào thành công: 
“Dân tộc ta có bốn nghìn năm lịch sử                                                                                                   
Từ Đinh, Lê, Lý cho đến Trần, Lê                                                                                                         
Dân ta giữ đạo Bồ Đề                                                                                                                             
Nửa tu chân chính, nửa tề quốc gia.” 
                                            
     Bài ca dao trên đây, nhất là câu chót 
cho biết tình trạng văn hóa, chính trị, xã 
hội, kinh tế từ thời Đinh, Lê, Lý, Trần, hậu 
Lê, mà đỉnh cao là thời Lý- Trần với Tam 
giáo đồng nguyên, đạo với đời song hành 
hài hòa, là nhân tố làm cho nước Đại Việt 
hùng mạnh, toàn dân ấm no, hạnh phúc , 
đời sống có văn hóa, đạo đức. Đất nước 
sau những năm chống ngoại xâm đã thực 
sự trở nên thanh bình, thịnh trị chẳng khác  
cõi Phật như Trạng nguyên Huyền Quang 
Lý Tải Đạo đã viết:  
“Phen những ôi!                                                                                                                                          
Tây trúc dường nào                                                                                                                                   
Năm châu có mấy                                                                                                                                    
Non Linh Thứu ai đem về đây                                                                                                                
Cảnh Phi Lai mặt đà thấy đáy                                                                                                                

Vào những cõi thánh thênh thênh                               
Thoát rẽ lòng phàm phây phấy.”   
 
     Trước đó vua Trần Thái Tông cũng đã viết: “ 
Trong hang quỉ mà là lâu đài Di Lặc, dưới núi tối 
có cảnh giới không khác của Phổ Hiền.” (Phổ 
thuyết hướng thượng nhất lộ)    
     Thật ra tinh thần văn hóa lưỡng hợp thái 
hòa giữa đạo và đời đã có từ lâu trong 
truyền thống Đạo Việt. Đó là văn hóa  
vuông tròn  của  bánh chưng, bánh dày   
của Tiết Liêu từ thời Hùng Vương dựng 
nước: Vuông chỉ bình diện đời, tròn chỉ 
chiều sâu tâm linh của đạo. Phối hợp hài 
hòa cả hai gồm đủ cả tu, tề mới là Đạo. 
Cho nên vào ngày Tết mà thấy trên bàn thờ 
chỉ có bánh chưng, thiếu bánh dày là không 
đủ ý nghĩa. Nền văn hóa thiếu chiều sâu 
tâm linh, chỉ hướng về trục vật bên ngoài 
thì mất Đạo. Đạo đã mất thì cảnh Phi Lai, 
Di Lặc, Phổ Hiền cũng biến mất, chỉ còn trơ 
lại  hang quỉ dưới núi tối . 
     Do đó làm người phải có Đạo, nếu Đạo 
còn thì phải cẩn trọng gìn giữ, nếu mất thì 
phải mau phục hồi:                                                        
“Tiếng chuông lay bóng Bồ Đề                                      
Con chim trắng cánh bay về Tây Thiên                        
Mong sao dân tộc bình yên                                            
Đạo lành che chở dân hiền thân yêu                               
Dù cho đất sập trời xiêu                                                  
Lòng tôi vẫn nhớ những điều giá gương                        
Khắp nơi đồng ruộng phố phường                               
Nhớ lời Phật dạy phải thương nhau cùng                   
Đạo vàng điểm núi tô sông                                            
Xây nền văn hóa Lạc Hồng thắm tươi.”   
 
 Nguyễn Văn Nhiệm 
 
 (Đề tài này thuộc chương 10: Quê 
hương và con người, trích từ sách Ca Dao- 
Con Đường Văn Hóa Việt của tác giả) 
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SÓNG 
 

Đêm khuya tiếng biển rì rào. 

Cùng em điệp khúc ra vào thanh xuân. 

Trong bao đợt sóng âm ngân, 

Tình ta bao đợt nghĩa ân đong đầy. 

 

Kim-Vũ 
Mũi Né, tháng 3, 2015 

 
---- 

 

TÌNH TỰ 
 

Em không nhớ một trưa nào ngắn ngủi 
Em không về từ thưở mất chiêm bao 
Anh vẫn khóc bên thềm trăng lối cũ 

Của một giờ thơ dại lá thư trao 
 

Bờ bến lạ không thuyền không cả sóng 
Áo vàng hoa tà lụa khép mong manh 
Đâu bờ đá gập gềnh con nước vọng 
Chúng ta ngồi, mắt lệ ướt long lanh 

 
Chân lỡ bước trên đường sai lối hỏng 

Hẹn một giờ cho tủi đến trăm năm 
Thôi - anh nói - em à, em bé bỏng 

Em nguyên sơ như nguyệt giữa trăng rằm 
 

Thì em cũng cầm tay anh thỏ thẻ 
Lời thơ ngây tình tự thưở mười ba 
Chờ em nhé, dưới gốc sim già, nhé 

Lời trăm năm tình tự mãi không gìa... 
 

Vi Khuê 
(Virginia) 

 

 

HUẾ ƠI 
 

Em từ lục bát bước ra 

Gió đưa cành trúc la đà Huế ơi! 

Gió chiều nào phượng thắm rơi 

Bên bờ loang lỗ màu vôi cổng trường 

 

Phan Khâm 
(Maryland) 

 
--- 
 

CỎ THƠM HAI MƯƠI 
 
 

Tuổi hai mươi em dịu dàng thanh khiết 
Như Cỏ Thơm xanh mát mướt chân trời 

Mở lòng cười thả mộng ước bay cao 
Mong nắng gió bình an miền đất mới. 

 
 

Hai mươi tuổi em yêu đời không tiếc 
Thả lời thơ muôn ý chảy cùng người 

Nâng niu từng lá chữ mỏng manh xinh 
Đẹp như nắng hồng bình minh thức tỉnh. 

 
 

Sinh nhật em hai mươi là như thế 
Là nến hồng nồng ấm lửa thương yêu 

Là nụ hoa như môi em vừa hé 
Là tình yêu trải rộng đến muôn chiều. 

 
 

Ý Anh 
(Maryland)
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NỖI BUỒN KHÓ QUÊN 
--------- 

NGUYỄN QUÝ ÐẠI 
 
 Thời tiết tháng Tư 
ở Âu Châu đẹp, cây 
đâm chồi nở nụ xanh 
tươi mang lại niềm 
vui cho mọi người. 
Riêng người Việt 
chúng ta tháng Tư gợi 
lại nỗi buồn xa quê 
hương, các phương 
tiện truyền thông, báo 
chí ở hải ngoại đều 
nhắc lại ngày 
30.4.1975 là tháng Tư Đen, ngày Quốc 
Hận, tưởng niệm ngày người Việt ly 
hương… Hồi tưởng những giai đoạn thăng 
trầm của lịch sử, người Việt tỵ nạn CS khắp 
nơi trên thế giới tham gia biểu tình đòi hỏi 
tự do, dân chủ cho Việt Nam. 
 Ngày 22.4.2015 chính phủ Canada 
thông qua đạo luật S-219, công nhận ngày 
30/4  National Day của Canada là “Ngày 
hành trình tìm tự do”, là ngày lễ kỷ niệm 
nhưng không phải là ngày nghỉ lễ chính 
thức. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cho 
biết: „là Đạo Luật cho dân Canada biết rằng 
người Việt tỵ nạn bỏ nước ra đi tìm tự do từ 
30.4.1975 khi cộng sản chiếm miền Nam“.  
 Thuyền nhân Việt Nam ở Canada cũng 
như trên thế giới là nạn nhân, từng bị nhà 
cầm quyền CSVN đàn áp tịch thu nhà cửa, 
đuổi đi vùng kinh tế mới, bị tập trung cải 
tạo…đã liều chết vượt biển đi tìm tự do, nói 
riêng người Canada gốc Việt không bao giờ  
 

 
 
quên ơn chính phủ 
và nhân dân Canada 
đón nhận hàng trăm 
ngàn thuyền nhân 
Việt Nam“i. Đạo luật 
đã ban hành là một 
vinh dự cho người 
Việt tại Canada, nhà 
cầm quyền CSVN 
triệu hồi Đại Sứ 
Canada để phản đối. 

Có một thiểu số dư luận trái chiều về đạo 
luật trên, tùy theo suy nghĩ của mỗi người.  
 Trong nước hàng năm 30/4 tổ chức 
diễn hành vui mừng ngày chiến thắng, bắn 
pháo bông ăn mừng… Với chúng tôi ngày 
30/4 là nỗi buồn khó lãng quên, từ người 
xuống làm thân trâu ngựa, sự mất mát đau 
thương của gia đình hàng triệu người miền 
Nam đã gánh chịu cùng hoàn cảnh chung! 
Những tác giả trong và ngoài nước viết 
nhiều bài về biến cố lịch sử của Việt Nam. 
Cũng như nhiều tài liệu mật được bạch hoá 
cuộc chiến hơn 20 năm gây đau thương cho 
hai miền Nam Bắc. Việc đánh giá phê phán 
lịch sử phải công tâm, cẩn trọng hầu giúp 
những thế hệ mai sau tránh đi những cái 
nhìn lệch lạc, một chiều như trong nước 
thường tuyên truyền xuyên tạc, kết án 
những người vượt biển chúng ta là „bọn ra 
đi vì kinh tế, đĩ điếm…“Rồi kêu gọi hòa 
hợp hòa giải là khúc ruột ngàn dặm...” 
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 Trong những năm cầm quyền của cố 
thủ tướng Võ Văn Kiệt từng tuyên bố trên 
lý thuyết thật hấp dẫn: „Tổ quốc là của 
mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của 
mình, Việt Nam là của mình, chứ không 
phải là của riêng của người cộng sản hay 
của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả… 
Có hàng trăm con đường yêu nước khác 
nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng 
một đảng, một phe phái, tôn giáo nào… 
Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi 
nhắc lại, có hàng triệu 
người vui, mà cũng có hàng 
triệu người buồn…“. Rất 
tiếc lúc tại thế ông chưa 
thực hiện  và qua đời mang 
theo lời nói đó về bên kia 
thế giới.  
 Nhìn lại 40 năm trôi 
qua kéo dài những nhọc 
nhằn, khổ đau, vết thương 
cuộc chiến không thể phai 
mờ trên thân thể, trong tâm 
hồn của người dân hai miền 
Nam Bắc. Dù không còn 
hận thù, nhưng ý thức hệ 
giữa Quốc Gia và Cộng 
Sản vẫn còn mãi mãi phân 
chia đường ranh ngăn cách! 
người Việt hải ngoại, không bao giờ đồng 
quan điểm với nhà cầm quyền CSVN. Nếu 
Việt Nam còn độc tài đảng trị, không thật 
sự có tự do, dân chủ…Có lẽ mọi người 
cùng đồng ý với nhà văn Võ Thị  Hảo ở Hà 
Nội “Người Việt Nam sẽ tự động hòa hợp 
ngay sau khi Việt Nam giải thể chính quyền 
độc tài cộng sản và thay vào đó bằng một 
chính thể dân chủ đa nguyên, tôn trọng tự 
do và nhân quyền…“. 

 Nỗi buồn chung cho một dân tộc với 40 
năm dưới chủ nghiã CS hai miền Nam Bắc 
vẫn còn nghe tiếng kêu than của người dân, 
từng ngày qua họ vẫn còn rên xiết bị bóc 
lột, bị tịch thu ruộng vườn… nhiều vùng xa 
thành phố vẫn sống trong lam lũ, thiếu ăn, 
học sinh đi học phải đóng tiền học phí, 
không có cầu để qua sông!  
 Miền Nam tài nguyên phong phú, điều 
kiện khá hơn các nước khác như Nam Hàn, 
Đài Loan, Thái Lan, Philippines. Nếu Việt 

Nam Cộng Hòa không sụp 
đổ thì bây giờ nước chúng 
ta không thua Nam Hàn. 
Sau Đệ nhị Thế chiến, các 
cường quốc đã xóa bỏ chế 
độ thuộc địa, thực dân Pháp 
phải trả độc lập cho VN 
chứ không cần đến đảng 
CS „giải phóng dân tộc“. 
Sau 30.4.1975 Việt Nam đã 
để mất cơ hội trở thành một 
cường quốc vì CSVN tự 
hào, kiêu ngạo của kẻ chiến 
thắng, coi thường các thành 
quả phát triển về kinh tế 
của VNCH. Thống nhất đất 
nước, nhưng không thống 
nhất được lòng người, 

CSVN sai lầm với chính sách tập trung cải 
tạo, không biết dùng những chuyên gia về 
kinh tế, khoa học kỹ thuật…Hơn 35 năm 
chúng tôi sống ở Đức, chứng kiến ngày 3/10 
nước Đức thống nhất trong niềm vui trọn 
vẹn cả hai bên Đông-Tây, đời sống người 
dân phiá Đông Đức phát triển, những người 
không có việc làm, người lớn tuổi hưởng 
tiền hưu, trợ cấp xã hội, y tế đầy đủ. Những 
người làm việc dưới chế độ cộng sản bên 
Đông Đức là sĩ quan, công chức không bị 
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tập trung cải tạo… không có hận thù vì vậy 
nước Đức hiện nay là quốc gia giàu mạnh 
nhất Âu Châu. Đó là bài học cho Việt Nam 
cần suy ngẫm. 
 Đời sống của của người miền Nam bị 
suy sụp, thiếu niềm tin, từ đó có phong trào  
vượt biển dù biết trước có thể chết trên biển 
với phong ba bảo tố, hải tặc hãm 
hiếp…Đến được các quốc gia tự do người 
Việt làm lại cuộc đời bằng đôi bàn tay 
trắng, hội nhập và thành công ở mọi lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, khoa học có rất nhiều 
bác sỹ, chuyên gia, kỹ sư, khoa học gia, phi 
hành gia… 
  Thế hệ trẻ trong nước với nền giáo dục 
bị giới hạn „hồng hơn chuyên“ không thể 
đào tạo nhiều người tài giỏi. Báo Giáo Dục 
ngày 11/12/2014 viết: “Theo thống kê  của 
Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), cả 
nước có 24.300 tiến sĩ và 101.000 thạc 
sĩ....”. Nhiều người học tại chức từ trung 
học, đến đại học đều có bằng cữ nhân, tiến 
sĩ, loại bằng đó của Việt Nam ra ngoại quốc 
không được công nhận, chỉ là giấy lộn.  
“Một thống kê khác của Bộ KHCN cho 
thấy, từ (2006 – 2010) cả nước chỉ có 
khoảng 200 bằng sáng chế, được cấp tại 
Cục Sở hữu trí tuệ và chỉ có 5 bằng sáng 
chế được đăng bộ tại Mỹ. Trong lúc khu 
vực Đông Nam Á, phát triển trên mọi lãnh 
vực, những bằng phát minh được công nhận 
như: Singapore (4,8 triệu dân) có 647 bằng, 
Malaysia (27,9 triệu dân) với 161 bằng, 
Thái Lan (68,1 triệu dân) có 53 bằng, 
Philippines có 27 bằng. 
 Hệ thống Giáo dục ở miền Nam trước 
75 học trình trung học 12 năm, rất tự do và 
cỡi mở, từ lớp 10 chia các ban A,B,C. Ban 
B: Toán Vật lý, Ban A: Vạn vật, Hóa học, 
Ban C: Sinh ngữ và Việt văn, theo môn học 

chính, ngoài ra còn có môn Sử địa, Công 
dân giáo dục, Triết, phải học 2 môn sinh 
ngữ (Anh Pháp). không có môn chính trị. 
Học sinh phải qua các kỳ thi tú tài, bài thi 
được cắt phách gởi về trung tâm khảo thí 
Sài Gòn, được chấm công bằng, không cần 
xét lý lịch dù học sinh đó có cha mẹ đi tập 
kết ra Bắc, theo CS… Nếu đậu tú tài điểm 
tối ưu được cấp học bổng Quốc gia cho đi 
du học, những người khác nếu có điều kiện 
tự túc cũng được  đi du học. Lên đại học 
sinh viên và giáo sư được quyền trao đổi tự 
do các khuynh hướng về tư bản hay cộng 
sản, không hạn chế. Từ trung học đến đại 
học dù trường công lập hay tư thục, đều 
theo quy chế tự trị và nhân bản, học sinh rất 
tôn trọng kỷ luật. Các trung tâm văn hóa 
của Pháp, Mỹ nhiều tài liệu, khoa học kỷ 
thuật, văn chương cho học sinh, sinh viên 
tham khảo.  
 Giáo dục ngoài miền Bắc trình độ trung 
học theo hệ 10 năm, phải học về chính trị 
tham gia đòan đảng, bị nhồi sọ chủ thuyết 
Marxismus-Leninismus, không được đọc 
sách báo về tư bản chủ nghĩa, cấm nghe các 
đài ngoại quốc như BBC, VOA…Sau 1975 
trung học theo hệ 12 năm, nhưng cũng nặng 
phần học khô khan về chính trị giáo điều, 
môn Sử bị đánh giá là thiếu trong sáng, 
thiếu chân thật không còn hấp dẫn… Học 
sinh vô kỷ luật, không có tình người, đánh 
nhau, rồi quay phim phổ biến lên Youtube 
là một trò chơi vô cảm! Đạo đức làm người 
bị băng hoại suy đồi, phá thai, cướp, đâm 
chém giữa ban ngày, lừa dối, lường gạc nói 
dối trở thành thói quen... Trình độ học vấn 
đã được nhiều báo chí phê bình rất kém, 
mong Bộ giáo dục Việt Nam lắng nghe để 
thay đổi, mới có thể hy vọng trình độ kiến 
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thức học sinh VN theo kịp với các quốc gia 
tại Á Châu.  
Nhiều khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 
có lẽ họ cũng ngỡ ngàng một đất nước còn 
theo chủ nghiã cộng sản, nhưng trên đường 
phố tấp nập xe cộ sang trọng nhiều người xử 
dụng hàng hiệu và đồ điện tử Apple 
…Thành phần sang trọng lắm tiền tiêu xài 
như nước là quan chức, cán bộ các cấp của 
nhà cầm quyền CSVN mà thôi đời sống 
phần lớn người dân còn nghèo khó, bệnh 
không tiền mua thuốc …Một đất nước 
„phồn vinh giả tạo“ như thế thì đến bao giờ 
mới phát triển? Xem thống kê sau đây với 
những khoảng tiền khổng lồ nó chạy đi đâu 
mà dân ta vẫn còn khốn khổ? Theo thống kế 
trên Internet thì Việt Nam nhận được từ 
1988 tới hết năm 2004 là 46 tỷ USD. Đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (Ausländische 
Direktinvestitionen/ foreign direct 
investment, viết tắt FDI là hình thức đầu tư 
dài hạn của cá nhân hay công ty nước này 
vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước 
ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản 
xuất kinh doanh này). Năm 2007 FDI là 21.3 
tỷ USD, năm 2008 FDI là 31.6 tỷ USD.  
 Việt Nam còn nhận hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA,viết tắt từ Official 

Development Assistance), là một hình thức 
đầu tư nước ngoài. Gọi là Hỗ trợ bởi vì các 
khoản đầu tư này thường là các khoản cho 
vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với 
thời gian vay dài. Đôi khi còn gọi là viện 
trợ. Gọi là Phát triển vì mục tiêu danh nghĩa 
của các khoản đầu tư này là phát triển kinh 
tế và nâng cao phúc lợi ở nước được đầu tư. 
Gọi là Chính thức, vì nó thường là cho nhà 
nước vay. Lãi suất thấp (dưới 2%, trung 
bình từ 0.25% năm). Thời gian cho vay 
cũng như thời gian ân hạn dài (25-40 năm 
mới phải hoàn trả và thời gian ân hạn 8-10 
năm). Trong nguồn vốn ODA luôn có một 
phần viện trợ không hoàn lại, thấp nhất là 
25% của tổng số vốn ODA. Thụy Điển là 
một trong những nước phương Tây viện trợ 
sớm nhất cho Việt Nam, bắt đầu từ năm 
1969. Tính đến năm 2008, Thụy Điển đã tài 
trợ cho Việt Nam tổng số vốn không hoàn 
lại trị giá 3,46 tỷ USD từ 1999 cho tới năm 
2004 là 26 tỷ USD và từ 2006 tới  2010 
ODA theo dự trù là từ 14 cho tới 15 tỷ 
USD. Hàng năm người Việt chuyển hàng 
chục tỷ tiền về giúp thân nhân, làm từ thiện, 
đầu tư…Trước năm 1975 VNCH nhận tiền 
viện trợ của Mỹ rất giới hạn! vì chiến tranh 
không có Quốc gia nào dám bỏ tiền đầu tư, 
ở nông thôn không sản xuất được lúa gạo! 

nhưng đời sống người dân miền 
Nam tự do và sung túc, học sinh 
đi học trường công không đóng 
tiền, bệnh được chửa trị miễn phí.  
Những thập niên qua Nhật, Nam 
Hàn, Đài Loan là những quốc gia 
bỏ tiền đầu tư nhiều vào Việt 
Nam, dù Việt Nam theo chủ nghiã 
cộng sản, nhưng đời sống hiện 
nay những người tư bản giàu nhất 
thuộc về giới quý tộc của đảng, là 
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những thành phần lãnh đạo, có 
quyền thế nhất hiện nay. Trình 
trạng tham nhũng lan tràn từ 
trên xuống dưới, biển thủ công 
quỹ làm cho đất nước chậm 
tiến so với các Quốc gia tại 
Đông Nam Á Châu. Trong giai 
đoạn 2001-2014, nợ công tăng 
từ 12% đến trên 65% GDP vượt 
quá mức tưởng tượng, số nợ 
Việt Nam vay mượn phải trả 
cho đến đời các cháu chưa 
xong! 
 Theo báo cáo của Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO) về tiền lương toàn cầu 2014-
2015 thì: “Việt Nam người công nhân 
lương tháng 3,8 triệu ĐVN chỉ bằng ½ của 
Thái Lan, chưa bằng1/3 của Malaysia và 
chỉ bằng khoảng 1/12 của Singapore. 
Một đất nước muốn phát triển phải biết 
dùng người tài có tâm huyết, làm việc phải 
chí công vô tư, tránh bè phái theo kiểu „con 
ông cháu cha“. Việt Nam phải thật sự ban 
giao với các cường quốc Tây phương và 
Mỹ bỏ đường hướng lệ thuộc vào Trung 
Cộng. Người Tàu  ngày nay, cũng như hàng 
ngàn năm trước luôn muốn thôn tính và 
đồng hóa người Việt Nam. Nhà cầm quyền 
CSVN quá lệ thuộc vào Trung cộng từ đời 
sống chính trị, văn hoá cho đến kinh tế đó 
là một đại họa cho dân tộc Việt Nam.  
 Người Việt yêu nước không khỏi ngậm 
ngùi, đau lòng với trình trạng đất nước dưới 
chủ nghiã CS, nhà cầm quyền tỏ ra “hèn 
với giặc ác với dân“. Ngày xưa Tản Đà 
Nguyễn Khắc Hiếu, làm thơ diễn tả tâm 
trạng mình trước đất nước bị họa xâm lăng, 
mãi mãi còn giá trị tới ngày nay. 
Nọ bức dư đồ thử đứng coi 
Sông sông núi núi khéo bia cười 

Biết bao lúc mới công vờn vẽ 
Sao đến bây giờ rách tả tơi 
Ấy trước ông cha mua để lại 
Mà sau con chắu lấy làm chơi!  
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ 
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.  
Tưởng niệm 40 năm viễn xứ (1975-2015) 
http://bit.ly/1AbNb5r 
 
Nguyễn Quý Đại 
Tài liệu tham khảo và hình trên Internet 
http://bit.ly/1uDXwIA 
Ý kiến độc giả BBC về ngày 30.4.1975 
http://bbc.in/1HwPTcd 

 
1 Đối với dân Canada, họ không biết ngày 30 
tháng Tư là gì, nhưng sau đó chỉ trong vòng hai 
năm 1979 đến 1980 họ nhận 60.000 thuyền 
nhân Việt Nam. Từ 75 cho tới hiện nay thì 
người Canada gốc Việt ở Canada dân số 
khoảng 300.000. Đây là một chứng từ lịch sử 
cho thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba hoặc các thế 
hệ kế tiếp phải hiểu biết điều đó, biết rằng 30 
tháng Tư là ngày chúng ta bỏ nước ra đi đặc 
biệt chính phủ Canada công nhận ngày 30 
tháng Tư là “Ngày hành trình tìm tự do”. 
                                                            
 


