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LÁ THƯ MÙA THU 2015 
  
 Quý văn thi hữu và độc giả thân mến, 
       
 Phan Anh Dũng hân hạnh viết "Lá thư mùa Thu" cho Cỏ Thơm số 72. Sở dĩ như vậy là 
vì hiện giờ chị Chủ Nhiệm Nguyễn Thị Ngọc Dung vẫn còn đau buồn, tinh thần chưa trở 
lại bình thường sau khi phu quân của chị là ông Robert Anton Senser đã ra đi vĩnh viễn 
ngày 29 tháng 7 tại Reston, Virginia, hưởng thọ 94 tuổi. Tuy vậy, với ý chí mạnh mẽ, chỉ 
vài tuần sau tang lễ, chị đã gắng sức sắp xếp, trình bày các bài viết của các tác giả gởi về 
để số báo này vẫn được ấn hành vào khoảng cuối tháng 9.   
 
 Ông Senser là một cựu sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ, từng phục vụ tại Âu Châu trong 
Thế Chiến Thứ Hai. Ông cũng là một nhân viên của Bộ Ngoại Giao trong nhiều năm tại một 
số quốc gia trong đó có Việt Nam và đã từng là nhà tranh đấu tích cực cho nhân quyền của 
người lao động. Quen biết ông Senser khoảng 10 năm, tôi nhận thấy ông là người vui vẻ, hòa 
nhã, chân tình tiếp đón các văn thi hữu Cỏ Thơm mỗi khi có sinh hoạt ra mắt sách hay họp 
mặt Tết tại tư gia ở Reston - đó cũng là tòa soạn Cỏ Thơm. Ông là người chồng chu đáo, tận 
tình giúp đỡ chị Ngọc  Dung và các con cháu. Chúng tôi cầu mong chị Ngọc Dung sớm được 
bình an trong tâm hồn vì biết rằng linh hồn ông Senser đã về nơi chốn thiên đàng vĩnh cửu và 
quan trong nhất: trong đời đã có người thương yêu mình chân thành. 
 
     Bây giờ đang cuối Hạ ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh vào 
đêm. Cây cối chung quanh nhà vẫn xanh tươi nhưng nhìn kỹ thì cũng đã có một số lá vàng 
khô rụng rải rác. Các bạn bè, bà con bên miền Tây Hoa Kỳ từ California lên tới Oregon, 
Washington than trời như bọng vì thiếu mưa. Hạn hán kéo dài gây nên thảm họa cháy 
rừng, lan rộng đến nhiều khu gia cư. Ngược lại miền Đông Nam Hoa Kỳ đang bị bão Erika 
đe dọa, dân chúng nhớ lại trận bão Katrina cách đây mười năm đã gây lụt lội, tàn phá như 
nhiều tỉnh ở phía nam tiểu bang Louisiana, trong số đó có New Orleans, nơi nhà biên khảo 
Trần Bích San và một số lớn người Việt Nam sinh sống ở đó! 
 
    Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ chấm dứt nhiệm kỳ thứ hai vào cuối năm 2016. 
Vòng sơ khởi cho mùa tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ vừa bắt đầu nhưng đã có nhiều tranh 
luận "gay cấn". Nhiều ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang vận động 
quyết liệt để được đảng đề cử vào tháng 7 năm tới. Người Việt chúng ta lại có dịp theo dõi 
chính trị và nền dân chủ tự do ở Hoa Kỳ. Riêng tôi, nể phục nhất là các ứng cử viên tha hồ 
chỉ trích nhau - nhiều khi hơi quá đáng - trong lúc tranh cử nhưng sau khi có kết quả cuối 
cùng thì “không oán thù”, vui vẻ bắt tay nhau và hợp tác cho quyền lợi chung của quốc gia. 
Có lẽ theo tinh thần thể thao đã quen từ nhỏ. 
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     Trở lại với Cỏ Thơm, như quý vị đã biết, tháng 6 vừa qua Cỏ Thơm đã có tiệc mừng 
sinh nhật 20 năm, cũng tại nhà hàng Harvest Moon quen thuộc ở Falls Church, Virginia. 
Buổi tiệc này đã có mặt của nhiều văn thi hữu và đại diện của một số hội đoàn trong vùng. 
Đặc biệt năm nay có "Hội Sách" lúc bắt đầu để giới thiệu sách của tác giả Cỏ Thơm và 
thân hữu với những tác phẩm như: Danh Nhân Trong Lich Sử-Tập 1 và 2 của  Biên khảo gia 
Phạm Văn Tuấn, “Mong Manh” của nhà thơ Ý Anh, "Dấu Chân Kỷ Niệm" của nhà thơ 
Nguyễn Phú Long, "Mưa Xuân - Spring Rain", tập thơ Anh-Việt của nhà thơ Tâm Minh 
Ngô Tằng Giao, "Bước Lạ Quê Hương" của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung vv… Ngoài 
bữa tiệc trưa thịnh soạn và văn nghệ thân mật chọn lọc với sự góp mặt của nhiều ca nhạc sĩ 
trong vùng còn có phần vinh danh tác giả:  Biên khảo gia, cựu Chánh Án Nguyễn văn 
Thành và một số người đã có công đóng góp vô vụ lợi cho sự trưởng thành của Cỏ Thơm, 
đó là: Nhà thơ Ngô Tằng Giao, Biên khảo gia Phạm Văn Tuấn, Nhà thơ Phan Khâm, Nhà 
thơ Ý Anh Đỗ Tràng Mỹ Hạnh và Nhạc sĩ Phan Anh Dũng. Xin mời đọc bài tường thuật 
của nhà văn Phạm Xuân Thái và hình ảnh trong số báo này. Anh Thái cũng vừa cho ra mắt 
"Tấm lòng trải rộng", đứa con tinh thần đầu tiên, vào ngày 30 tháng 8 tại Falls Church, 
Virginia. Buổi ra mắt sách tổ chức chu đáo và được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều văn thi 
sĩ trong vùng. Thành thật chúc mừng anh Phạm Xuân Thái và mong vẫn đón nhận đều đặn 
những bài viết của anh trong tương lai.  
 
     Vài tuần sau ngày họp mặt của Cỏ Thơm thì nhận không vui: anh Đèo Văn Sách, một 
thân hữu, MC/ca sĩ dễ mến trong vùng bị stroke (tai biến mạch máu não). Rất may mắn là 
anh phát hiện sớm, vào bệnh viện điều trị ngay nên tình trạng tương đối nhẹ. Ngay sau đó, 
chúng tôi lại được tin từ Nam Cali là chị Nga tức bà quả phụ Lê Trọng Nguyễn (tác giả 
Nắng Chiều, Lá Rơi Bên Thềm, Sao Đêm ...) cũng lâm vào tình trạng tương tự như anh 
Sách! Cỏ Thơm không mong gì hơn là quý độc giả và văn thi hữu để ý hơn đến sức khỏe. 
Thân chúc anh Sách, chị Nga giữ vững tinh thần, cố gắng theo lời chỉ dẫn của bác sĩ   để 
chóng trở lại cuộc sống bình thường. 
 
     Số báo mùa Thu kỳ này vẫn phong phú với bài vở của văn thi hữu bốn phương. Hình 
bìa trước và sau là ảnh nghệ thuật và thơ mộng của 2 nhiếp ảnh gia Nguyễn Quốc Khải và 
Nguyễn Huy Linh. Trong số này có nhiều bài biên khảo đặc sắc và những bài văn, thơ, 
nhạc đầy chất Thu trữ tình, chắc chắn sẽ đem lại nhiều thú vị và cảm hứng đến quý độc giả.  
     Cảm ơn lòng ưu ái và sự ủng hộ của quý vị đối với tam cá nguyệt san Cỏ Thơm. Thân 
chúc quý vị và gia quyến nhiều an vui, thực hiện được nhiều ước nguyện và hẹn gặp lại 
quý vị vào số báo mùa Đông.  
 

Phan Anh Dũng 
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PHÓNG SỰ VÀ TÙY BÚT 
 

Trần Bích San 
 
PHÓNG SỰ 
 

hóng sự là một loại văn mới của chữ 
Quốc Ngữ có từ đầu thập niên 1930 ở 

nước ta. Phóng sự, thể loại mà sau khi tìm 
hiểu sự việc có tính cách thời sự dưới các 
góc cạnh đặc biệt, tác giả đã trung thực ghi 
lại những điều tai nghe mắt thấy kèm với 
nhận xét hay phê bình.  
 Ký sự (hay bút ký) là phóng sự mà thời 
gian tính đóng vai trò thứ yếu. Nếu Phóng 
sự là con đầu lòng của nghề viết báo, thì 
đồng thời nó cũng là con đẻ của ký sự. 
Phóng sự là thoái thân của ký sự. Phóng sự 
và ký sự cả hai đều nặng về việc ghi chép 
sự việc, nhưng ký sự có trước, phóng sự ra 
đời sau do nhu cầu nghề báo. Trọng tâm 
của phóng sự chủ ở người và sự việc khách 
quan (facts) mà tác giả (phóng viên) thu 
thập, quan sát rồi tường thuật. Ngược lại, 
trong ký sự người viết là trung tâm điểm, sự 
việc diễn tiến đi theo vết chân của tác giả.  
 Thiên ký sự đầu tiên ở nước ta là 
Thượng Kinh Ký Sự (Ký Sự Lên Kinh) của 
Hải Thượng Lãn Ông [01], tập bút ký tường 
thuật lại hành trình từ quê nhà lên Thăng 
Long để chữa bệnh cho thế tử con chúa 
Trịnh Sâm, mô tả hiện thực đời sống tại 
kinh đô thời đó. Năm Nhâm Dần 1782, đời 
vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng 
thứ 43, được Huy Quận Công Hoàng Đình 
Bảo tiến cử, tác giả khởi hành lên kinh đô 
vào tháng Giêng và ở lại khoảng một năm 
để chữa bệnh cho Trịnh Cán (con của  

Tuyên Phi Đặng Thị Huệ). Khi trở về quê 
ngoại ở Hương Sơn, ông ghi lại những điều 
mắt thấy tai nghe. Tác phẩm được viết ít 
lâu sau khi kiêu binh (lính Tam Phủ) giết 
Quận Huy và mẹ con Đặng Thị Huệ.  
 

 
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 
 
 Phóng sự có hai loại: phóng sự xã hội 
và phóng sự chiến trường. Khi người và 
việc trong một thiên phóng sự xã hội với 
những nhân vật và sự kiện có thật được nhà 
văn tiểu thuyết hoá tạo hấp dẫn mà vẫn giữ 
được yếu tố sự thật làm căn bản thì được 
gọi là phóng sự tiểu thuyết. Nhưng nếu 
phần hư cấu, tưởng tượng của nhà văn lại 
nặng hơn, lấn át phần sự thật, lúc đó phóng 
sự mang tên tiểu thuyết phóng sự. Phóng sự 
tiểu thuyết và tiểu thuyết phóng sự là anh 
em sinh đôi của bà mẹ phóng sự.  
 Tôi Kéo Xe (1932) của Tam Lang Vũ 
Đình Chí [02] là phóng sự đầu tiên ở nước 
ta. Sau đó có các phóng sự của Trọng Lang 
[03], Vũ Trọng Phụng [04], Thạch Lam 
(các phóng sự ngắn ký Việt Sinh đăng trên 
Phong Hóa, Ngày Nay). Phóng sự Tam 

P
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Lang, Trọng Lang, Thạch Lam thuộc về  
phóng sự xã hội. Phóng sự Vũ Trọng Phụng 
được xếp vào loại phóng sự tiểu thuyết.  
 Luận về thể văn phóng sự và vai trò của 
nó, nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan 
nhận xét: 
 Phóng sự là con đầu lòng của nghề viết 
báo. Phóng sự bao gồm lối tả thực của văn 
ký sự, lối trào phúng của văn châm biếm, 
và cảm người ta bằng văn tiểu thuyết. Như 
vậy, viết được một thiên phóng sự hay, nhà 
viết báo không những cần phải có tài đặc 
biệt về nghề báo, mà còn cần phải có nhiều 
"chất văn sĩ" mới được. Những nhà viết báo 
nổi danh nhất hoàn cầu đều là những nhà 
viết báo đã nổi danh về phóng sự, nhưng họ 
cũng lại là những văn sĩ có tiếng, những 
văn sĩ ưa sống một cách bồng bột và gần 
gũi với những cảnh sống luôn luôn thay 
đổi...Những thiên phóng sự xứng với cái tên 
của nó đều có cái chức vụ giúp cho người 
đời trong sự đào thải và cải cách. Những 
người viết phóng sự chân chính bao giờ 
cũng là người bênh vực lẽ phải, bênh vực 
sự công bình". 
 Quan niệm trên phù hợp với sự đóng 
góp cho công cuộc cải thiện bất công xã hội 
của thiên phóng sự Tôi Kéo Xe. Khởi đăng 
trên tờ Hà Thành Ngọ Báo năm 1932, mở 
đầu cho lối văn phóng sự ở nước ta, Tam 
Lang Vũ Đình Chí thực hiện với ước vọng 
cải thiện chế độ "ngựa người". Mười năm 
sau, chiếc xe tay hai bánh "người kéo 
người" được thay thế bằng chiếc xích lô 
đạp ba bánh "người đạp người". Mấy chục 
năm sau chế độ "cai xe" gần như không còn 
nữa, cải tạo xã hội đã đạt được một phần. 
 Tuy chiếc xe biến đổi từ hai bánh 
không bàn đạp thành ba bánh hai bàn đạp, 
nhân phẩm người lao động lương thiện có 

được nâng lên nhưng tâm hồn phu xe chưa 
được gột rửa, vẫn còn một số anh xe xích lô 
mồi chài gái cho khách làng chơi. Nhà văn 
có thể dùng phóng sự đưa ra bất công, 
nhưng cải tạo xã hội nằm trong việc nâng 
cao dân trí (do nhà ái quốc Phan Bội Châu 
đề xướng) đòi hỏi thời gian và nỗ lực trong 
lãnh vực giáo dục.  
 

  
Trọng Lang              Tam Lang  
              

 
                       Hoàng Hải Thủy 
 
 Từ tiền chiến đến năm 1954 có thêm 
phóng sự Trên Vỉa Hè Hà Nội (1953) của 
Triều Đẩu. Sau hiệp định Geneve 1954 chia 
đôi đất nước, miền Bắc hoàn toàn không có 
phóng sự, miền Nam có thêm hai cây bút 
Tam Lang và Trọng Lang nhưng chỉ có 
Trọng Lang viết một phóng sự rồi ngưng (À! 
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Sè Goòn đăng trên báo Dân Chủ, Sài Gòn 
1955-56). Triều Đẩu khi vào Nam thực hiện 
hai thiên phóng sự Trên Vỉa Hè Sài Gòn 
(1f957) và Những Thiên Đường Lỡ (1957).  
 Từ 1956, giới phóng sự ở miền Nam có 
thêm Hoàng Hải Thủy [05], một Vũ Trọng 
Phụng của miền Nam. Vũ Nữ Sài Gòn 
(đăng trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong 
từ 1956, xuất bản 1967) với lối viết trào 
phúng mới mẻ, sáng tạo những từ mới lạ 
(phát âm khác đi) dí dỏm có duyên của ông 
đã hấp dẫn được độc giả. Tây Đực Tây Cái, 
Bà Lớn, Yêu Tỳ viết trong thời gian sau của 
Hoàng Hải Thủy thuộc loại tiểu thuyết 
phóng sự (do tác giả hư cấu, tưởng tượng 
và tiểu thuyết hóa, ít các sự kiện có thực).  
  Cho đến giữa thập niên 1960 văn học 
Việt Nam chỉ thuần có loại phóng sự xã 
hội. Phải đến nửa sau của thập niên 1960 
khi cường độ chiến tranh ở Miền Nam ngày 
càng sôi động khốc liệt thì phóng sự chiến 
trường mới bùng nở, ngày một nhiều. Loại 
này trở nên phong phú, sôi nổi, nhiều 
phóng viên ra tận mặt trận làm phóng sự 
đăng trên các báo hàng ngày như ký giả 
Dzõan Bình, Ngô Đình Vận, Đông Duy, Lê 
Thiệp, Lê Phú Nhuận…nhất là các trận 
đánh lớn như Tết Mậu Thân 1968, tấn công 
sang vùng Mỏ Vẹt Kampuchia 1970, tổng 
công kích mùa Hè 1972, trận Hạ Lào 1973, 
cuộc lui binh quân khu I và II, trận chiến 
Xuân Lộc 1975. Trong vô số các phóng sự 
chiến trường thời gian này, Đường Mòn Hồ 
Chí Minh của Phan Nghị, Hạ Lào Khó 
Quên của Nguyên Vũ, Cuộc Triệt Thoái 
Liên Tỉnh Lộ 7 của Nguyễn Tú là các phóng 
sự thu hút được nhiều người đọc.  
   Về loại bút ký chiến tranh giai đoạn 
1965-1975, phần lớn tác giả là những người 
ở trong quân ngũ đang sống và tham gia 

chiến trận, hoặc tuy không khoác áo lính 
nhưng có dịp trải qua và chứng kiến viết lại 
trong các tác phẩm Đời Pháo Thủ (1967) 
của Nguyên Vũ, Bờ Sông Lá Mục (1969) 
của Phan Lạc Tiếp, Gỉải Khăn Sô Cho Huế 
(1969) của Nhã Ca, Địa Ngục Có Thật 
(1969) của Dương Nghiễm Mậu, Y Sĩ Tiền 
Tuyến (1970) của Trang Châu, Tử Thủ Căn 
Cứ Hỏa Lực 30 Hạ Lào của Trương 
Dưỡng, Một Ngày Tại Hà Nội của Phạm 
Huấn, Dọc Đường Số 1 (1970), Mùa Hè Đỏ 
Lửa (1972), Tù Binh và Hòa Bình (1974) 
của Phan Nhật Nam.  
 Ở hải ngoại từ 1975 đến nay có rất 
nhiều bài bút ký chiến tranh của các quân 
nhân di tản ra nước ngoài đăng tải trên 
nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, các đặc san 
binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục 
Chiến, Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Pháo 
Binh, Biệt Kích, Không Quân, Hải Quân, 
v.v. Xuất bản thành sách phải kể tới các tác 
phẩm của Phạm Kim Vinh (Những Trận 
Đánh Cuối Cùng), Duyên Anh (Sài Gòn 
Ngày Dài Nhất), Phạm Huấn (Trận Hạ Lào 
1971, Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975, 
Những Uất Hận Trong Trận Chiến Mất 
Nước 1975). 
 Tóm lại, có nhiều phóng sự xã hội nổi 
tiếng một thời nhờ đưa ra ánh sáng những bất 
công xã hội hay bí mật động trời, hoặc các 
phóng sự chiến trường đáp ứng được thời 
gian tính một trận đánh lớn mà người đọc 
đang nóng lòng theo dõi, nhưng thể phóng sự 
không có giá trị lâu dài vì nặng về sự việc và 
tính cách thời sự, tuy nhiên, các tác phẩm 
thuộc về bút ký chiến tranh hoặc phóng sự 
tiểu thuyết thì lại khác vì hai loại này thiên về 
tư tưởng, nghệ thuật và sáng tạo.  
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TÙY BÚT 
 Tùy bút là lối viết tùy hứng mà phóng 
bút, là một loại văn rất phóng khoáng. Tâm 
viên ý mã, lan man theo dòng tư tưởng, tiện gì 
viết nấy, tùy suy nghĩ mà giãi bày tâm tình. 
 Ý nghĩ và sự tưởng tượng miên man 
theo ngòi bút từ việc này lan sang chuyện 
khác nhẹ nhàng như làn gió thoảng, như 
mây trời lang thang. Một buổi chiều mưa, 
sương mù trên sông nước, một nơi chốn kỷ 
niệm, sự hối hận ray rứt hay nỗi nhớ khôn 
nguôi…bất kỳ cảnh vật, sự việc, hay một 
thoáng rung động của tâm hồn cũng có thể 
trở thành đề tài cho tùy bút. 
 Tùy bút có chiều dài như truyện ngắn, 
trong cả hai, vết tích việc làm văn biến đi, 
mất hút trong cái tương đối và trừu tượng. 
Truyện ngắn cần có một câu chuyện được 
cấu tạo cẩn thận và thuần nhất, nhưng tùy 
bút không cần, nó gần như truyện không có 
chuyện của Katherine Mansfield. Tùy bút 
rất gần gũi với thơ. Gần với thơ vì văn tùy 
bút mang nhiều chất thơ. Chữ nghĩa trong 
tùy bút cô đọng, đãi lọc khó khăn như lối 
chọn từ trong thơ. 
 Tùy bút không phải là ký sự hay truyện 
ký. Trong tùy bút có sự việc, có thực tại 
giống như ký sự, nhưng lại không lý đến yếu 
tố thời gian. Ghi chép sự việc là điều không 
quan trọng với tùy bút, nó không nhằm ghi 
nhận thực tại mà cũng chẳng cần đi sát với 
thực tại. Tùy bút cũng không phải là phiếm 
luận. Nó có những lý luận như phiếm nhưng 
là tùy hứng mà suy luận, không chủ ý biện 
luận. Tóm lại, tùy bút là kết hợp của các thể 
phiếm, bút ký, truyện ký, nhật ký, tạp ký, tạp 
luận, truyện ngắn và thơ.  
 Tùy bút phóng khoáng như thế nhưng 
không dễ viết, ngược lại, tùy bút khó viết 
nhất trong các loại văn xuôi. Chọn viết tùy 

bút là việc làm phiêu lưu của nhà văn bởi 
chỉ có hai mặt: thành công hay thất bại. Tùy 
bút không có cốt truyện nên phải viết sao 
cho hấp dẫn, lôi cuốn người đọc, phải thanh 
nhã, tự nhiên, có duyên và ý vị. Quan trọng 
hơn cả, tùy bút phải có nghệ thuật cao, 
truyện ngắn hoặc truyện dài không hay thì 
vẫn là tiểu thuyết, thơ dở vẫn là thi ca, còn 
tùy bút thiếu nghệ thuật thì không còn là 
tùy bút, cũng ví như phở không có mùi phở. 
Đó là lý do tại sao người viết tùy bút nước 
ta không nhiều. 
 Thể tùy bút không phải chỉ mới xuất 
hiện gần đây trong văn học Việt Nam. Từ 
hậu bán thế kỷ thứ 18, Vũ Trung Tùy Bút 
(Tùy bút viết trong mưa) của Phạm Đình Hổ 
[06] được coi là tác phẩm đầu tiên viết dưới 
dạng sơ khai của tùy bút, ghi chép những 
điều tai nghe mắt thấy, hoặc theo trí nhớ, 
hay theo lời kể của người khác, nội dung 
phong phú sinh động phản ánh nhiều khía 
cạnh của đời sống nước ta vào thời kỳ loạn 
ly vào những năm cuối của nhà Hậu Lê cho 
đến khi Gia Long thống nhất đất nước (cuối 
thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19). 
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     Nguyễn Tuân              Thạch Lam 
 

 
Vũ Bằng 

 
 Đầu thế kỷ thứ 20, vào những năm 
1916, 1917 Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết 
nhiều bài phiếm luận trên tờ Đông Dương 
Tạp Chí của Nguyễn Văn Vĩnh. Sau đó, vào 
thập niên 1930, Lãng Nhân Phùng Tất Đắc 
cũng viết theo lối của Tản Đà nhưng sâu 
sắc hơn trên báo Đông Tây của Hoàng Tích 
Chu. Nhưng những bài văn của Tản Đà và 
Lãng Nhân chỉ được coi là tạp luận, tạp bút 
không phải tùy bút. Phải chờ tới 1939, khi 
những bài viết của Nguyễn Tuân [07] (sau 
được xuất bản thành Vang Bóng Một Thời, 
Tùy Bút I, Tùy Bút II) với giọng tài hoa, 
khinh bạc xuất hiện ngay từ số đầu trên tạp 
chí văn học Tao Đàn của nhà Tân Dân (số 1 

ra ngày 01 tháng 03, 1939) thì thể tùy bút 
mới thực sự có thế giá, chính thức trở thành 
thể loại riêng trong văn học Việt Nam.  
 Cùng thời với Nguyễn Tuân, trong số 
những tác phẩm của Thạch Lam [08], Hà 
Nội Băm Sáu Phố Phường (nxb Đời Nay, 
1943) là tập tùy bút viết về sự thanh lịch và 
những món quà của đất ngàn năm văn vật. 
Văn tùy bút Thạch Lam đầy ắp âm thanh, 
màu sắc, mùi vị với nhận xét tinh tế, đằm 
thắm của một tâm hồn lắng đọng, thiết tha 
và dịu dàng.  
 Sau hiệp định Genève 1954 ngoài Bắc 
vẫn chỉ có một mình Nguyễn Tuân, Phở là 
một tùy bút hiếm hoi của ông. Trong Nam 
lại khác, người đọc có dịp được thưởng 
thức văn tùy bút của Vũ Bằng [09], Mai 
Thảo [10], Võ Phiến [11]. Ở hải ngoại 
mảnh vườn văn học tùy bút có thêm Hoàng 
Dược Thảo, Du Tử Lê. 
 Tùy bút Vũ Bằng thuần viết về quê 
hương bằng giọng nồng nàn tha thiết các 
món lạ trong Nam, món ngon ngoài Bắc 
cùng sự thương nhớ quê cũ, người vợ đã xa 
cách. Tùy bút Mai Thảo bay bướm lãng 
mạn trữ tình với hình ảnh, âm điệu tăng 
thẩm thức cảm nhận, văn phong bóng bẩy 
trau chuốt có khi phảng phất vẻ làm dáng 
văn chương. Ngược lại, tùy bút Võ Phiến 
chân phương, nhận xét chính xác tỉ mỉ, tinh 
tế sâu sắc nhưng vẫn dí dỏm, ý nhị. Hoàng 
Dược Thảo, phái nữ duy nhất viết tùy bút, 
tuy không có chất lãng giang hồ của 
Nguyễn Tuân nhưng cái tinh thần lãng mạn 
thế kỷ 19 bàng bạc trong tùy bút như thơ 
Lamartine, Rimbaud. Tùy bút Hoàng Dược 
Thảo viết về tình bạn, tình yêu hay chính 
mình là những lát cày bới sâu đến tận đáy 
cảm nghĩ của một tâm hồn nặng tình và 
nhạy cảm. Du Tử Lê với bản chất thi sĩ nên 
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văn tùy bút của ông mang nhiều chất thơ, 
nếu coi Trên Ngọn Tình Sầu như thơ tự do 
cũng không hẳn là quá đáng. Sử dụng điệp 
văn, lập lại nhiều lần nguyên một đoạn văn 
dài mà không nhàm là sáng tạo độc đáo 
trong văn tùy bút của ông [12].  
 

   
Võ Phiến                     Hoàng Dược Thảo 
 

Mai Thảo                     Du Tử Lê 
 
 Văn tùy bút có những biến thái, lúc nhẹ 
nhàng vắn tắt, lúc quanh co dài dòng phô 
diễn tư tưởng phức tạp bằng một thứ ngôn 
ngữ độc đáo, mới lạ, nhưng mỗi tác gia 
mang phong cách riêng biệt, nhân cách của 
từng người rất rõ nét. Văn tùy bút chất chứa 
nhiều lôi cuốn, mê hoặc, chiều sâu các con 

chữ mang hình tượng, ẩn dụ luôn luôn mời 
gọi khám phá thích thú của người đọc. 
 Tùy bút không thể đọc nhanh như các 
loại văn khác, không những cần chậm rãi, 
thư thả mà người đọc còn phải đọc đi đọc 
lại nhiều lần. Cũng ví như thú uống trà 
trong sương sớm đòi hỏi nhàn tản, từ tốn 
mới cảm nhận đến tận cùng hương vị của 
thứ trà quí hiếm ngấm dần vào khứu và vị 
giác chúng ta.  
 

TRẦN BÍCH SAN 
◙ 

 
CHÚ THÍCH 
[01] Hải Thượng Lãn Ông 海上懶翁 
(1720-1791): có nghĩa là ông lười ở Hải 
Thượng, tên thật Lê Hữu Trác 黎有晫 (còn 
có tên là Lê Hữu Huân), một nho gia và 
danh y Việt Nam vào cuối đời Hậu Lê. Ông 
sinh năm 1720, người xã Liêu Xá, huyện 
Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải 
Dương (nay thuộc phủ Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên). Về năm sinh của ông, các sách ghi 
không thống nhất: gia phả ghi ngày 12 
tháng 11 năm Giáp Thìn (tức 27-12-1724). 
Các tài liệu khác thì chép năm sinh là 1720 
hay 1721. Ông thuộc một gia đình có nhiều 
đời đỗ đạt, cha và chú đều đỗ tiến sĩ và làm 
quan đến đại thần. Lúc còn trẻ học ở Thăng 
Long ông đã nổi tiếng hay chữ và đã thi đậu 
Tam Trường. Năm 19 tuổi, cha mất nên 
ông phải thôi học về nhà chịu tang. Đến 
năm 20 tuổi, ông xếp bút nghiên để tòng 
quân. Nhưng rồi nhận thấy không hợp với ý 
mình nên vài năm sau nghe tin người anh 
cả mất, ông xin ra khỏi quân ngũ, lấy cớ về 
thay anh nuôi mẹ già 70 tuổi và mấy cháu 
mồ côi ở quê ngoại thuộc xã Tình Diệm, 
huyện Hương Sơn, trấn Nghệ An (nay là 
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tỉnh Hà Tĩnh) để phụng dưỡng mẹ già. Tại 
Hương Sơn, ông nghiên cứu y học, trở 
thành một y sư danh tiếng. Ông mở trường 
dạy học và soạn sách. Năm 1782, ông được 
chúa Trịnh Sâm vời lên kinh đô chữa bệnh 
cho thế tử Trịnh Cán (con tuyên phi Đặng 
Thị Huệ). Ông mất năm 1791, thọ 72 tuổi. 
 Tác phẩm: Hải Thượng Y Tông Tâm 
Lĩnh, bộ sách y khoa đồ sộ gồm 66 quyển, 
biên soạn trong 40 năm, là bộ bách khoa 
thư về y học của Việt Nam vào thế kỷ 18. 
Ngoài giá trị khoa học, bộ y điển này còn 
có giá trị văn học đáng kể. Y huấn cách 
ngôn là 9 câu cách ngôn về y đức, thể hiện 
tấm lòng cao cả của một thầy thuốc, Y 
Dương Án và Y Âm Án là hai tập bệnh án, 
nhưng đồng thời chúng cũng toát ra những 
sinh hoạt của xã hội Việt Nam thế kỷ 18.  
 [02] Tam Lang (1901-1986): tên thật 
Vũ Đình Chí, quê tỉnh Bắc Ninh, sinh 
trưởng ở Hà Nội, nhà văn, nhà báo chuyên 
về phóng sự và nổi danh ngay với thể loại 
này từ thiên phóng sự Tôi Kéo Xe (1932). 
Sau đó ông viết hàng loạt phóng sự sống 
động về sinh hoạt xã hội Việt Nam. Trước 
1954 chủ bút các báo Tin Mới, Dân Quốc, 
Giang Sơn, Cậu Ấm Cô Chiêu, Dân Chúng, 
Thân Dân, Tia Sáng (Hà Nội). Sau hiệp 
định Genève 1954, di cư vào Nam, chủ 
nhiệm, chủ bút báo Tự Do, Công Nhân, 
Cách Mạng Quốc Gia, Tin Tức, Mã 
Thượng (Sài Gòn). Mất tại Sài Gòn năm 
1986, thọ 85 tuổi. 
 Tác phẩm: Tôi Kéo Xe (phóng sự, nxb 
Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 1935), Đêm 
Sông Hương (phóng sự, nxb Nam Ký, Hà 
Nội, 1938), Lọng Cụt Cán (châm biếm, 
Tam Lang xb, 1939), Người Ngợm (tập 
truyện, Editions Choisies, Hà Nội, 1940), 
và nhiều phóng sự đã đăng báo.  

 [03] Trọng Lang (1906- 1986): tên 
thật Trần Tán Cửu, sinh ngày 02 tháng 10, 
1906 tại Hà Đông, chuyên viết phóng sự, 
nổi tiếng từ thời tiền chiến, di cư vào Nam 
năm 1954, mất tại Sài Gòn ngày 29 tháng 
04, 1986, thọ 81 tuổi. 
 Tác phẩm: Trong Làng Chạy (báo 
Ngày Nay số 3-13, 1935), Đời Bí Mật của 
Sư Vãi (báo Ngày Nay số 11-13 + đến số 
157 Phong Hóa, 1935), Gà Chọi (báo 
Phong Hóa số 152-157, 1935), Đồng Bóng 
(báo Phong Hóa số 163-173, 1935-1936), 
Hà Nội Lầm Than (báo Ngày Nay tháng 2 –
tháng 9, 1937, nxb Đời Nay, 1938), Làm 
Dân (báo Ngày Nay số 95-120, 1938), Làm 
Tiền (báo Ngày Nay số 177-194, 1939, nxb 
Mới, 1942), Với Các Ông Lang (báo Hà 
Nội Tân Văn số 57-73, 1941), Vợ Lẽ Nàng 
Hầu (1943, nxb Tự Do, Hà Nội, 1950), Sau 
Mặt Nạ (báo Thông Tin, Hà Nội, 1943), 
Những Đứa Trẻ (1944, nxb Tự Do, Hà Nội, 
1950), Thi Vị Đồng Quê (báo Thông Tin, 
Hà Nội 1944), Đói (báo Ngày Nay, Hà Nội, 
1945), Sống Sót (báo Ngày Nay, Hà Nội, 
1945), Tản Cư (báo Ngày Mới, Hà Nội, 
1947), Đây, Huế (báo Tổ Quốc, Huế, 1951), 
Quê Hương Giữa Thần Kinh (báo Tổ Quốc, 
Huế, 1951), À! Sè Goòn (báo Dân Chủ, Sài 
Gòn, 1955-1956). 
 [04] Vũ Trọng Phụng (1911-1939): bút 
hiệu Thiên Hư, quê ở ngoại ô Hà Nội, gia 
đình nghèo, mới được 7 tháng thì cha mất, 
mẹ vất vả nuôi đến trưởng thành, sớm vào 
đời mưu sinh, làm thư ký hãng buôn Godard 
Hà Nội, nhà in I.D.E.O, viết cho Ngọ Báo, 
Công Dân, Tân Thiếu Niên, Hà Nội Báo, 
Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Sông Hương, Tao 
Đàn. Mắc bệnh lao, từ trần ngày 13 tháng 
10, 1939, hưởng dương 28 tuổi.   
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 Tác phẩm: Chống Nạng Lên Đường 
(truyện ngắn, nxb Tân Dân, Hà Nội, 1932), 
Cạm Bẫy Người (phóng sự, An Nam Xuất 
Bản Cục, Hà Nội, 1934), Không Một Tiếng 
Vang (Kịch, nxb Đông Tây, 1934), Kỹ 
Nghệ Lấy Tây (phóng sự, 1936), Giông Tố 
(tiểu thuyết, nxb Văn Thanh, Hà Nội, 
1936), Cơm Thày Cơm Cô (phóng sự, 
1937), Lục Xì (phóng sự, nxb Minh 
Phương, Hà Nội, 1937), Số Đỏ (tiểu thuyết, 
nxb Lê Cường, Hà Nội, 1938), Quí Phái 
(tiểu thuyết, đăng trên Đông Dương Tạp 
Chí, 1938-1939), Làm Đĩ (tiểu thuyết, nxb 
Mai Lĩnh, Hà Nội, 1939), Trúng Số Độc 
Đắc (tiểu thuyết, 1939), Dứt Tình (tiểu 
thuyết, Phổ Thông Bán Nguyệt San, 1941), 
Vỡ Đê (tiểu thuyết, đăng trên Tiểu Thuyết 
Thứ Ba, 1941), Lấy Nhau Vì Tình (tiểu 
thuyết, đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Ba, 
1941, nxb Minh Phương, Hà Nội, 1942), 
Người Tù Được Tha (di cảo). 
 [05] Hoàng Hải Thủy: tên thật Dương 
Trọng Hải, bút hiệu khác Công Tử Hà 
Đông, sinh năm 1933 (theo Võ Phiến sinh 
ngày 01 tháng 03, 1930) ở Hà Đông, vào 
Nam từ 1951. 1952 giải nhất truyện ngắn 
của nhật báo Tiếng Dội, phóng viên cho 
nhật báo Ánh Sáng Sài Gòn, phòng 5 bộ 
Tổng Tham Mưu quân đội VNCH, nhật báo 
Sài Gòn Mới. Nổi tiếng ngay với thể phóng 
sự. 1977 bị giam 2 năm (1977-1979) vì tội 
gửi bài viết ra nước ngoài. Tháng 5/1984 bị 
bắt lần thứ hai với tội danh biệt kích văn 
nghệ, bị đưa ra tòa, kết án tù 6 năm. 1990 ra 
tù, về Sàigòn. Tháng 11, 1994 sang Hoa Kỳ 
tị nạn, định cư ở Virginia.  
 Tác phẩm: Vũ Nữ Sài Gòn (1967), Nổ 
Như Tạc Đạn (1968), Yêu Lắm Cắn Đau 
(1968), Bạn Và Vợ (1969), Đêm Về Sáng 
(1968), Môi Thắm Nửa Đời (1969), Mùa 

Hạ Hai Mươi, Những Tên Biệt Kích Cầm 
Bút, Tại Ngục Vịnh Kiều (nxb Làng Văn, 
Canada, 1996), Đất Hồ Ngàn Năm (nxb 
Tuổi Xanh, 2001), Sống Chết Ở Sài Gòn 
(nxb Tiếng Quê Hương, Virginia, 2002), 
Viết Ở Rừng Phong (nxb Tiếng Quê 
Hương, Virginia, 2004), Rừng Phong Thu 
Đã (nxb Sài Gòn Nhỏ, California, 2005), 
Sài Gòn Vang Bóng (nxb Làng Văn, 
Canada, 2011), và khoảng hơn 40 phóng 
tác/Việt hóa từ các tác phẩm ngoại quốc.  
 [06] Phạm Đình Hổ 范廷琥 (1768-
1839): danh sĩ, con quan Tham Tri Phạm 
Đình Dư, quê xã Đan Loan, huyện Đường 
Hào, tỉnh Hải Dương, tự Tùng Niên 松年, 
Bỉnh Trực 秉直, hiệu Đông Dã Triều 
東野樵, tục gọi là Chiêu Hổ, học rộng, biết 
nhiều nhưng thi chỉ đỗ Tú Tài, gặp thời 
loạn (nội chiến Trịnh- Nguyễn- Tây Sơn 
1771-1802) nên ở ẩn. 1821 vua Minh Mạng 
vời ra bổ làm Hành Tẩu Viện Hàn Lâm, ít 
lâu sau từ chức. 1826, vua Minh Mạng lại 
triệu ra làm Thừa Chỉ Viện Hàn Lâm và Tế 
Tửu Quốc Tử Giám (giáo sư), 5 năm sau 
xin nghỉ dưỡng bệnh rồi từ chức. Sau trở lại 
nhận chức cũ, được thăng Thị Giảng Học 
Sĩ. 1832 về hưu. 1839 mất, thọ 71 tuổi. 
 Tác phẩm: Lê Triều Hội Điển, Bang 
Giao Điển Lệ, An Nam Chí, Càn Không 
Nhất Lãm, Ai Lao Sứ Trình, Đạt Man Quốc 
Địa Đồ (tức Chân Lạp Địa Đồ), Hi Kinh 
Trắc Lãi, Nhật Dụng Thường Đàm, Vũ 
Trung Tùy Bút, Tang Thương Ngẫu Lục 
(viết chung với Nguyễn Án), Quốc sử Tiểu 
Học, Hành Tại Diện Đối, Quần Thư Tham 
Khảo, Châu Phong Tạp Khảo, Châu Phong 
Thi Tập. 
 [07] Nguyễn Tuân (1910-1987): sinh 
ngày 10 tháng 07, 1910, quê xã Nhân Mục, 
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huyện Từ Liêm, Hà Nội, nguyên quán 
Thanh Hóa. Thuở nhỏ học ở Thanh Hóa, 
thân phụ là công chức nên theo gia đình 
sống nhiều nơi ở miền Trung từ Thanh Hóa 
vào đến Nha Trang. Cộng tác với Tiểu 
Thuyết Thứ Bảy, Tao Đàn, Thanh Nghị, Hà 
Nội Tân Văn, Trung Bắc Chủ Nhật, từng là 
diễn viên kịch nghệ và điện ảnh, tổng thư 
ký Hội Văn Nghệ Việt Nam, trong ủy ban 
trung ương Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ 
Thuật Việt Nam, ủy viên thường vụ, cố vấn 
ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam, mất 
ngày 28 tháng 07, 1987, thọ 77 tuổi. 
 Tác phẩm: Ngọn Đèn Dầu Lạc (1939), 
Nhà Bác Nguyễn (nxb Tân Việt, 1940), 
Vang Bóng Một Thời (nxb Tân Dân, 1940), 
Một Chuyến Đi (nxb Tân Dân, 1941), Tàn 
Đèn Dầu Lạc (nxb Mai Lĩnh, 1941), Chiếc 
Lư Đồng Mắt Cua (nxb Hàn Thuyên, 
1941), Tùy Bút I &  II (nxb Cộng Lực, 1942 
& 1943), Thiếu Quê Hương (1943), Quê 
Hương (1943), Tóc Chị Hoài (1943), Chùa 
Đàn (1944), Nguyễn (1945), Đường Vui 
(1949), Chuyện Một Cái Thuyền Đất 
(1958), Sông Đà (1960),    
 [08] Thạch Lam (1910-1942): sinh ở 
ấp Thái Hà, Hà Nội ngày 07/07/1910, còn 
có bút hiệu Việt Sinh (phóng sự), Thiện Sĩ 
(Sách Hồng), tên thật Nguyễn Tường Lân, 
em Nhất Linh, Hoàng Đạo, gốc ở Cẩm Phô, 
tỉnh Quảng Nam, cha là Nguyễn Tường 
Nhu, mẹ là Lê Thị Sâm, ông nội làm tri 
huyện Cẩm Giàng, học trường huyện Cẩm 
Giàng, lúc đầu khai sinh tên Nguyễn Tường 
Vinh, sau tăng tuổi để học vượt lớp nên làm 
lại giấy khai sinh đổi thành Nguyễn Tường 
Lân. Ông thân sinh làm việc tại tòa Khâm 
Sứ Pháp ở Lào mất năm Thạch Lam mới 7 
tuổi. Năm 15 tuổi đỗ bằng Cơ Thủy, tăng 
tuổi để được học ban Thành Chung, đậu 

bằng Cao Đẳng Tiểu Học năm 17 tuổi 
(1927). Học trường Cao Đẳng Canh Nông 
được 1 năm rồi xin nghỉ qua học trường 
Albert Sarraut, sau khi đỗ Tú Tài phần I ở 
nhà học với mấy người anh. Viết cho 
Phong Hoá, Ngày Nay từ 1935 đủ các thể 
loại từ phóng sự, phỏng vấn, tới tiểu luận, 
tùy bút, truyện ngắn, truyện dài, riêng về 
thể truyện ngắn đã đạt tới đỉnh cao của 
nghệ thuật. Thạch Lam cùng nhóm TLVĐ 
khởi xướng Đoàn Ánh Sáng với mục đích 
cải tạo nếp sống tối tăm, bùn lầy nước đọng 
của tầng lớp những người nghèo khổ. Mất 
ngày 27 tháng 06, 1942 trong cảnh thanh 
bạch vì bệnh lao phổi tại căn nhà tranh vách 
gỗ ở Yên Phụ, ven Hồ Tây, Hà Nội, hưởng 
dương 33 tuổi.  
 Tác Phẩm: Gió Đầu Mùa (truyện ngắn, 
1937), Nắng Trong Vườn (truyện ngắn, 
1938), Sợi tóc (truyện ngắn, 1942), Ngày 
Mới (truyện dài, 1939), Theo Giòng (tiểu 
luận, 1941), Hà Nội Băm Sáu Phố Phường 
(tùy bút, 1943). 
 [09] Vũ Bằng (1913-1984): tên thật Vũ 
Đăng Bằng, sinh ngày 03 tháng 06, 1913, 
nguyên quán làng Lương Ngọc, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương, sinh và lớn lên tại 
Hà Nội, xuất thân gia đình nho học, học 
trường Albert Sarraut, cuối năm Tú Tài bỏ 
học đi làm báo. Từ 1926-1930 cộng tác với 
tờ Đông Tây, Ngọ Báo, Tiểu Thuyết Thứ 
Bảy, Ngày Mai, Trung Bắc Tân Văn ở Hà 
Nội và một số báo ở trong Nam. Vào Nam 
trước 1954 cộng tác với báo Lửa Sống, Quê 
Hương, Dân Chúng, Tiếng Chuông, Sài 
Gòn Mới, Báo Mới, Tin Điện, Tin Vịt. Mất 
ngày 07 tháng 04, 1984, thọ 70 tuổi.    
Tác phẩm: Lọ Văn (1936), Một Mình 
Trong Đêm Tối (1937), Truyện Hai Người 
(1940), Tội Ác và Hối Hận (1940), Để Cho 
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Chàng Khỏi Khổ (1941), Cai (hồi ký, 
1948), Ăn Tết Thủy Tiên (1956), Món Ngon 
Hà Nội (tùy bút, 1957), Thuận Vợ Thuận 
Chồng (1058),  Khảo Về Tiểu Thuyết 
(1960), Bốn Mươi Năm Nói Láo (1969), 
Món Lạ Miền Nam (tùy bút, 1970), Nhà 
Văn Lắm Chuyện (1971), Những Cây Cười 
Tiền Chiến (1971), Cái Lồng Đèn (1971), 
Nói Có Sách (1972), Thương Nhớ Mười 
Hai (tùy bút, 1972). 
 [10] Mai Thảo (1927-1998): tên thật 
Nguyễn Đăng Quí, sinh ngày 08 tháng 06, 
1927 tại Nam Định, di cư vào Nam năm 
1954. Chủ trương các tạp chí Sáng Tạo, 
Nghệ Thuật. Vượt biên định cư tại Hoa Kỳ 
từ 1978, mất ngày 10 tháng 01, 1998 tại 
California, thọ 72 tuổi. 
 Tác phẩm: Đêm Giã Từ Hà Nội 
(1956), Tháng Giêng Cỏ Non, Bản Chúc 
Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời (1963), Mái Tóc 
Dĩ Vãng (1963), Khi Mùa Mưa Tới (1964), 
Bày Thỏ Ngày Sinh Nhật (1965), Viên Đạn 
Đồng Chữ Nổi (1966), Đêm Lạc Đường 
(1967), Cùng Đi Một Đường (1967), Tới 
Một Tuổi Nào (1968), Lối Đi Dưới Lá 
(1969), Mang Xuống Tuyến Đài, Tùy Bút 
(1970), Sau Giờ Giới Nghiêm (1970), Chân 
Bài Thứ Năm, Ta thấy Hình Ta Những 
Miếu Đền (thơ).  
 [11] Võ Phiến: tên thật Đoàn Thế 
Nhơn, bút hiệu khác Tràng Thiên, sinh 
ngày 20 tháng 10, 1925 tại làng Trà Bình, 
quận Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, công chức, 
định cư tại California từ 1975. 
Tác phẩm: Chữ Tình (1956), Người Tù 
(1957), Mưa Đêm Cuối Năm (1959), Đêm 
Xuân Trăng Sáng (1961), Giã Từ (1962), 
Thương Hoài Ngàn Năm (1962), Thư Nhà 
(1963), Tiểu Thuyết Hiện Đại (1963), Văn 
Học Nga Sô Hiện Đại (1965), Một Mình 

(1965), Tạp Bút (1965-66), Đàn Ông 
(1966), Ảo Ảnh (1967), Phù Thế (1969), 
Tạp Luận (1973), Đất Nước Quê Hương 
(1973), Chúng Ta Qua Cách Viết (1973), 
Văn Học Miền Nam (1986), Tùy Bút I & II ( 
1986 & 1987), Tiểu Luận (1988). Cuối 
Cùng (2009). 
 [12] Trong các bài tùy bút Tóc trên đầu 
vẫn từng ngọn riêng tây, Thả nốt vầng trăng 
xuống đáy vườn, Biệt, ly kia, em ạ: để quay về 
(Trên Ngọn Tình Sầu, Tùy Bút, nxb H.T. 
Productions, California, Hoa Kỳ, 2011.). 

◙ 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
- Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác), 
Thượng Kinh Ký Sự, bản dịch Ký Sự Lên 
Kinh của Bùi Hạnh Cần, nxb Hà Nội, 1977. 
- Nguyễn Q. Thắng, Tự Điển Tác Gia Việt 
Nam, nxb Văn Hóa, Hà Nội, 1999. 
- Phạm Đình Hổ, Vũ Trung Tùy Bút, 
Nguyễn Hữu Tiến dịch và chú thích, nxb 
Văn Học, Hà Nội, 2001. 
-  Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn Học Sử 
Giản Ước Tân Biên, nxb Anh Phương, 
Sàigòn, 1965. 
-  Tam Lang Vũ Đình Chí, Tôi Kéo Xe, 
Phóng sự, nxb Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 
1935, Phong Trào Văn Hoá tái bản 1969. 
-  Võ Phiến, Tùy Bút I & II, nxb Văn Nghệ, 
California, Hoa Kỳ. 1986 & 1987. 
-  Võ Phiến, Văn Học Miền Nam, Tổng 
Quan, in lần thứ 3, nxb Văn Nghệ, 
California, Hoa kỳ, 2000. 
-  Vũ Ngọc Phan, Nhà Văn Hiện Đại, tái bản 
lần thứ 3, nxb Thăng Long, Sàigòn, 1959. 
 

◙ 
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CHIẾC LÁ MÙA THU 
 

Còn chiếc lá trên cành 
Chiếc lá vàng mong manh 

Tàn thu về đầu ngõ 
Đang phất phơ trước gió 
Hững hờ chưa muốn rơi 
Hiu hắt cuối chân trời 

Đã nhuốm màu quan tái 
Nằm mơ hoài mơ mãi 
Lá dưới cội về cành 
Hai chiếc lá dỗ dành 
Bỏ quên đi hờn dỗi 

Đang giữa mùa xá tội 
Mở cõi lòng vị tha 

Cuộc tình lại nở hoa 
Khi em quay trở lại 
Dấu vết nào ái ngại 

Ngày tháng nào chia ly 
Giây phút xóa tan đi 

Tới gần nhau miên viễn 
Đêm cầu kinh tụng niệm 
Sáng chợt nhớ môi hôn 
Qua dâu bể sống còn 

Vẫn mang nhiều ước vọng 
Như trời cao bể rộng 

Thu tàn, đông lại sang 
Ở giữa cõi nhân gian 
Cuộc đời như chiếc lá 

Xin đời nầy tất cả 
Vẫn đong đầy yêu thương 

 

PHAN KHÂM 

Thơ Xướng Họa 
 

Bài Xướng: 
 

BÓNG CHIỀU 
 

    Nắng rũ tơ êm níu lại ngày 
    Hững hờ nên để bóng chiều vây 
    Từng cơn gió lạnh tràn lưng núi 
    Một tiếng chim buồn vẳng ngọn cây 
    Chốn cũ đường dài chân thấm mỏi 
    Quê người tóc trắng mộng còn say 
    Tà dương khuất giữa miền cô tịch 
    Sương khói ai giăng thoáng ngập đầy 
 

Nguyễn Vô Cùng 
2015 

 
 

Bài Họa: 
 

THU CÔ LIÊU 
 
   Rồi dáng thu sang chẳng hẹn ngày 
   Để hồn thu chớm lạnh giăng vây 
   Chiều chưa đi hết ngoài khung cửa 
   Nắng đã phai dần nhạt bóng cây 
   Năm tháng lưu vong nhòa giấc mộng 
   Men đời lữ thứ choáng cơn say 
   Lòng đang trống vắng càng thêm vắng 
   Xào xạc bên hiên lá rụng đầy 
 

Nguyễn Kinh Bắc 
2015 
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AI THỰC SỰ TÌM RA CHỮ QUỐC NGỮ? 
------ 

Nguyễn Văn Thành & BNK  
hợp soạn 

 

 

 
 Chữ Quốc ngữ ra đời ở đâu, năm 
nào, và còn những ai thực sự đã có công 
với chữ Quốc ngữ ? Sự thật ở đâu ?           
                                                                      
   Chữ Quốc ngữ ra đời vào năm 1622 
trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh do 
công đầu của người giáo sĩ Bồ Đào Nha tên 
là  Francisco De  Pina (1585-1625),tại xứ 
Đàng Trong của chúa Nguyễn. 
 Francisco De Pina là giáo sĩ tiên phong 
đến Đàng Trong năm 1617, nhờ thông thạo 
tiếng Nhật và chữ Hán,ông dễ dàng học nói 
tiếng Việt, học đọc chữ Nôm, nhưng thấy  
 

 
các giáo sĩ khác gặp khó khăn trong việc 
học chữ Nôm nên đã dựa vào bảng mẫu tự 
La Tinh, theo ông Ngyễn Đình Đăng thì 
cho rằng là dựa vào mẫu tự Rô-Măng, 
chúng tôi thì nghĩ mẫu tự Roman cũng là 
nguồn Latin mà ra, để ghi âm tiếng bản xứ. 
 Năm 1624, sau khi đã xếp đặt thành hệ 
thống, có cả phần tóm lược về văn phạm, 
ông mở lớp dạy tiếng Việt cho các giáo sĩ 
muốn đến truyền giáo tại Việt Nam, ông 
cũng tự viết bài giảng bằng thứ chữ này để 
trực tiếp truyền đạo, nhưng không may, vào 
tháng 12 năm 1625 ông bị chết đuối ở cảng 
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Đà Nẵng miền Trung Việt Nam, năm 40 
tuổi, khi vận chuyển lương thực lên bờ . 

        Lisboa - Bồ Đào Nha 
     
 Sau cái chết của ông Pina, những giáo 
sĩ đã học tiếng Việt với Pina tiếp 
tục hoàn chỉnh hệ thống chữ viết 
này là giáo sĩ Gaspar De 
Amaral (1549-1646)-tác giả tự 
điển Việt-Bồ, giáo sĩ Antonio 
Barbosa (1594–1647)- tác giả 
tự điển BồViệt, giáo sĩ Alexandre 
DeRhodes (1591- 1660)- tác giả 
tự điển Việt-Bồ-La tinh. 
 Trong đó chỉ có một mình Alexandre 
De Rhodes là người Pháp (ông sinh ở vùng 
Avignon nước Pháp) 
       Đúng như TS Nguyễn Tường Bách đã 
nhận định : 
       “ Mục đích ban đầu của  chữ Quốc ngữ 
là để cho các nhà truyền giáo nói được 
tiếng Việt và giao tiếp với công đồng tôn 
giáo của mình bằng chữ viết. Về sau,  khi 
các người cai trị người Pháp đến Việt Nam, 
họ cũng không thể kham nổi chữ Hán lẫn 
chữ Nôm. Giải pháp thuận tiện của người 
Pháp là buộc mọi người Việt Nam phải sử 
dụng chữ quốc ngữ và có lẽ đó cũng là lý 
do tại sao vai trò của Alexandre De Rhodes 
được nêu bật”. 

  Vì là sản phẩm của người Pháp, nên chữ 
quốc ngữ bị giới sĩ phu thời bấy giờ tẩy chay.    
 Chữ Nôm còn bị chê là nôm na mách 
qué, thời cái thứ chữ do bọn Bạch quỉ chế 
ra này các cụ có mà thèm để mắt. 
 Sau đó, chữ quốc ngữ còn bị cho là 
công cụ của người Pháp trong việc cai trị 
nước ta. Vả lại vì nó mà cả một nền Nho 
học với bao công lao duì mài kinh sử trở 
thành vô dụng nên thứ chữ quốc ngữ này 
lúc ban đầu càng bị khinh ghét. Nhưng sự 
tiện dụng và sức sống mãnh liệt của 
chữ quốc ngữ càng ngày càng lộ rõ, càng 
trở nên thắng thế. 
 

Nhà truyền giáo đến với cộng đồng bằng 
thuyền ở Việt Nam xưa  
      Năm 1915 : vua Duy Tân bãi bỏ chế độ 
thi cử cũ ở Bắc Kỳ. 
      Năm 1918 : vua Khải Định baĩ bỏ thi cử 
cũ ở Trung Kỳ. 
      Năm 1919 : vua Khải Định chính thức 
đóng cửa các trường dạy chữ Nho. 
     Ngày 18-9-1924 : Merlin, Toàn Quyền 
Đông Dương ký Nghị định đưa chữ Quốc 
ngữ vào dạy trong 3 năm đầu bậc Tiểu học. 
  Nền nho học đã cáo chung, chữ Quốc 
ngữ lên ngôi. Ta vẫn còn nghe câu thơ của 
cụ Tú Xương : 
 Nào có lạ gì cái chữ nho, 
 Ông nghè, ông cống cũng nằm co, 
 Sao bằng đi học làm ông Phán, 
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  Tối ruợu sâm banh, sáng sữa bò. 
  (Chữ Nho) - Tú Xương 
 
 Tóm lại, chính người Bồ Đào Nha đã 
khai  sinh ra chữ Quốc ngữ, người Pháp 
ép dân ta dùng chữ Quốc ngữ.  
 Nhưng truyền bá và trau chuốt cho chữ 
Quốc ngữ được như ngày hôm nay công 
lớn nhất phải thuộc về những người tiên 
phong tiêu biểu như :  Huỳnh Tịnh Của, 
Pétrus Trương Vĩnh Ký, Sương Nguyệt 
Ánh… cùng với họ một đội ngũ tân 
học ngày càng  đông, nhiều tài năng, đầy 
nhiệt huyết và dũng cảm. 
      Những người con ưu tú đó đã được nhớ 
ơn, được tôn vinh bằng những tên đường 
trong Đô thị.Tỷ như một trong số 18 nhà 
bác học nổi tiếng trên thế giới thời bấy giờ 
là Pétrus Trương Vĩnh Ký được coi 
như “ông tổ của nền báo chí Việt ngữ” vậy. 
Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837-1898), 
tên thường gọi của ông là Pétrus Ký quê ở 
Vinh Thanh, Tân Minh, Vĩnh Long 
(nay thuộc Bến Tre).  Ông sáng lập, là tổng 
biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên ( Gia 
Định báo), cũng là cây bút chủ chốt của rất 
nhiều báo khác. Tượng Đài của Pétrus Ký 
dựng ớ gần nhà thờ Đức Bà Sai-Gòn, trước 
năm 1975.   
 
 Đầu Thế Kỷ 20, chữ nôm và chữ 
quốc ngữ được sử dụng song hành. 
       Người ta thường nhắc những câu 
bất hủ của Nguyễn Văn Vĩnh "Tiếng 
nước ta còn thì nước ta còn" hoặc của 
Phạm Quỳnh "Truyện Kiều còn thì 
nước ta còn", nhưng ít ai nhớ rằng hai 
ông đó chỉ lập lại chủ trương từ mười 

lăm hai mươi năm trước của các cụ 
trong  Nghĩa Thục (trích Nguyễn Hiến 
Le Đông Kinh Nghã Thục) 
 
Hình ảnh những lớp học xưa 
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Giúp cho việc phát triển chữ quốc ngữ một 
cách nhanh chóng hơn phải kể là sự phát 
hành các tờ báo Vlệt ngữ như: 
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Nhà báo Việt Nam đầu tiên 
 
Nhà bác học Trương Vĩnh Ký (1837 - 
1898), được coi là “ông tổ nghề báo Việt 
Nam”. Tên thường gọi của ông là Pétrus 
Ký, quê ở Vĩnh Thanh, Tân Minh, Vĩnh 

Long (nay thuộc Bến Tre). Trương Vĩnh 
Ký được người đương thời xếp vào danh 
sách 18 nhà bác học hàng đầu thế giới. Ông 
thiết tha với nền văn học quốc ngữ và được 
coi là người đặt nền móng cho báo chí quốc 
ngữ Việt Nam. Ông sáng lập, là tổng biên 
tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên (Gia Định 
báo), cũng là cây bút chủ chốt của rất nhiều 
báo khác. 
 

 
Chân dung Trương Vĩnh Ký 

 

 
Tượng Trương Vĩnh Ký được đặt gần Nhà 
thờ Đức Bà, Sài Gòn, trước năm 1975 
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Tờ báo phụ nữ đầu tiên 
 
Báo Nữ Giới Chung (tiếng chuông của nữ 
giới) xuất bản vào thứ Sáu hàng tuần tại Sài 
Gòn trong năm 1918. Đây là tờ báo đầu tiên 
chuyên về phụ nữ, với chủ trương nâng cao 
dân trí, khuyến khích công nông thương và 
nhất là đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội. 
Tầm ảnh hưởng của tờ báo này khiến mật 
thám Pháp e ngại. Tháng 7/1918, tờ Nữ 
Giới Chung bị đình bản. 
 

 
Báo Nữ Giới Chung là tờ báo đầu tiên dành cho 

phụ nữ 
 
 Nhà thơ, nhà báo Sương Nguyệt Anh 
(1864 - 1922) là chủ bút tờ báo này. Bà là con 
gái thứ tư của nhà văn Nguyễn Đình Chiểu. 

 
Nhà thơ, nhà báo Sương Nguyệt Anh 

 
Phóng sự trên báo đầu tiên 
 
 Năm 1932, tờ Hà Thành Ngọ Báo đã 
khởi đăng phóng sự nổi tiếng nhan đề “Tôi 
kéo xe” của nhà báo Tam Lang (Vũ Đình 
Chí), mở đầu cho thể loại phóng sự trong 
làng báo Việt Nam. Viết về thân phận 
những người phu xe những năm đầu thế kỉ 
20, “Tôi kéo xe” đã làm thức tỉnh những 
người có lương tâm trong xã hội. 
 

 
Để viết phóng sự đầu tiên, nhà báo Tam 

Lang đã nhiều lần nhập vai người phu xe để 
hiểu được sự nhọc nhằn, khó khăn của họ. 
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Phóng sự điều tra "Tôi kéo xe" được đăng 
tải trên "Hà thành ngọ báo " năm 1932. 
Năm 1935 được in thành sách. 
      Và nhiều tờ báo quốc ngữ khác góp 
phần không nhỏ cho việc phổ biến, hoàn 
hảo một nền quốc ngữ khá vững chắc cho 
đến bây giờ. 
 Trong âm hưởng chữ quốc ngữ cũng 
bàng bạc cung cách, âm điệu, ý nghĩa thâm 
thúy, sâu đậm bản sắc, phong tục gốc chữ 
nôm truyền thống lâu đời của dân gian 
nước Việt. 
 Nhưng ngày nay, trong nước cũng như 
ngoài nước, người Việt mình chỉ còn sử 
dụng chữ Quốc ngữ là ngôn ngữ chính, bên 
cạnh ngôn ngữ chính của quốc gia họ định 
cư. Trong cộng đồng người Việt tại hải 
ngoại, nhiều trung tâm Việt ngữ đã được lập 
ra để các thế hệ kế thừa duy trì ngôn ngữ, văn 
hóa, hiểu biết am tường tiếng Việt học sinh 
ngữ Anh, Pháp, Spanish, Ý, Đức…dễ dàng 
hơn và cũng nhờ vậy mà các em chưa biết 
tiếng Việt cũng dễ nhập vào ngôn ngữ Việt 
truyền thống cha ông từ ngôn ngữ chính ở xứ 
nói, viết theo mẫu tự Latin. 

 Một dân tộc có bốn ngàn năm lịch sử, nói 
tiếng Việt lâu đời nhưng sau 300 năm sáng 
chế, tu chỉnh, sửa đổi và làm nên hoàn hảo, 
dân tộc chúng ta mới có nền Quốc ngữ chính 
thức, tính đến nay chưa đầy 200 năm {chính 
thức từ 1924}. Có nghiên cứu học hỏi chúng 
ta mới thấy chữ Việt (hay Quốc ngữ) là ngôn 
ngữ giàu đẹp, phong phú, tình tự, lịch sự nhứt 
trong các ngôn ngữ trên thế giới.     
 Xin hãy nhàn nhã ngâm nga đọc đoạn 
thơ của Nguyễn Công Trứ tả nàng Kiều : 

“ Dưới hoa nép mặt gương lồng bóng, 
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình” 

         
 Hay bài thơ cụ Nguyễn Khuyến tả mùa 
thu ngồi câu cá: 
 Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,             
  Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, 
 Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 
 Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. 
 Từng mây lơ lửng trời xanh ngát, 
 Ngõ trúc quanh co khách vắng teo. 
 Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, 
 Cá đâu đớp động dưới chân bèo”.  
 
 Hay để tâm hồn nhè nhẹ,thư thả đọc 
những vần thơ mỹ miều, dịu ngọt trong bài 
thơ tình lãng mạn gần đây tựa đề “Áo lụa 
Hà Đông” của nhà thơ tình nổi tiếng 
Nguyên Sa mới thấy cái tính siêu việt đầy ý 
nghĩa của  chữ quốc ngữ Việt Nam : 
 Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát, 
 Bởi vì em mặc áo lụa Hà  đông. 
 Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, 
 Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. 
 
 Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, 
 Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh.     
 Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, 
 Bay vội vã vào trong hồn mở cửa... 
 
  (Nguyên Sa Trần bích Lan) 
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 Xin quí vị độc giả thưởng lãm bài thơ 
Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ được tác 
giả Hoài Thanh và Hoải Chân khen bài thơ 
này là hay.Bài thơ bắt đầu bằng những câu 
dài ngắn không đều: âm điệu hoàn 
toàn mới...thành ra ý thơ, lời thơ, điệu thơ 
cùng với hồn thi nhân đi từ hiện tại về quá 
khứ câu thơ càng thiết tha, càng rực rỡ ... 
Tôi tưởng dầu không hiểu ý nghĩa bài thơ, 
người ta cũng không thể không nhận thấy 
cái vẻ huy hoàng, trang trọng của bài 
thơ....trong thơ ta, có lẽ không có bài nào 
khác tinh tế và kín đáo như thế.(Thi Nhân 
Việt Nam, (trang 116) 

 

MÀU THỜI GIAN 
 

Sớm nay tiếng chim thanh 
Trong gió xanh 

 Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình 
Ngàn xưa không lạnh nữa- Tần Phi ! 

Ta lặng dâng nàng 
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian 

Màu thời gian không xanh 
Màu thời gian tím ngát 

Hương thời gian không nồng 
Hương thời gian thanh thanh 

Tóc mây một món chiếc dao vàng 
Nghìn trùng e lệ phụng Quân-Vương           

Trăm năm tình cũ lìa không hận 
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng 

Duyên trăm năm đứt đoạn 
Tình một thuở còn hương 

Hương thời gian thanh thanh 
Màu thời gian tím ngát. 

 
Đoàn Phú Tứ  

(1939-40)    
 

      

Tình Tự  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em không nhớ một trưa nào ngắn ngủi 
Em không về từ thuở 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 ghềnh 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 
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QQuuàà  TTặặnngg  MMùùaa  TThhuu  
 
Anh tặng em những chiếc lá vàng 
Như tín hiệu mùa thu đã tới. 
Ôi mùa thu Đông Bắc đẹp như tranh  
tĩnh vật 
Rừng thu, nội cỏ, ngàn cây 
Rực rỡ những màu thu chói lọi 
Lá muôn sắc, rừng muôn hương,  
mây muôn phương 
Tình một cõi 
Em trong anh 
Anh trong em.  
 
Em hãy đến với mùa thu Đông Bắc 
Để cùng nhau nghĩ về một mùa thu Hà Nội 
Của Tự Lực Văn Đoàn 
Với Hương Cốm Xanh, Cỗ Ngư Hồng,  
Hồ Gươm Trắng, Một Cột Nâu ...  
Của ba mươi sau phố phường lượt là  
lụa bạch 
Để nhớ tới những năm tháng học trò gối 
đầu lên Thạch Lam, Nhất Linh 
Hoàng Đạo, Khái Hưng: 
Hòn Bướm Mơ Tiên, Đôi Bạn, Đoạn Tuyệt, 
Sợi Tóc, 
Bùn Lầy Nước Đọng. 
 
Trong phong thư lá vàng gởi tặng em,  
quà mùa thu 
Anh đã gởi theo cái vé máy bay one way 
Nghĩa là, em sang mà không về 
Em tới mà không lui 
Em sẽ an giấc ngàn thu cũng thi sĩ: 
Đồi Thông Hai Mộ. 
 
Nếu em còn yêu đời, chưa muốn tới giờ 
lâm chung 
Chưa muốn chọn cho mình giờ lâm chung 
Em hay ở lại bên nớ 
Anh bên ni sẽ chọn em trong núi lá vàng, 
Anh tưởng tượng như thế. 
Và mỗi ngày anh ra huyệt mộ em,  

lạnh không em? 
Anh sẽ đọc thơ rủ em ngủ 
Tiếng thơ anh 
Có thể là âm thanh của loại chó sói,  
mùa động tình 
Tiếng thơ anh 
Có thể là tiếng vi vụ của mây lang thang, 
gió phiêu du 
Tiếng thơ anh 
Có thể là dư ấm cuồng nộ của một gã  
tình si 
Tiếng thơ anh 
Có thể là lời tuyệt vọng cuối đời của  
thi sĩ đam mê tình ái. 
Tiếng thơ anh 
Tiếng thơ anh.... 
 
Em 
Nàng Thơ 
Em c ó thể đến mà cũng có thể không 
Nhưng mùa thu và lá vàng Đông Bắc  
luôn chờ đợi và mong em đến. 
Em bình tĩnh, bình thản, bình tâm 
Mở lòng Bác Ái, Từ Bi 
Không kém phần Hỷ Xả 
Mà lên đường. 
Từ hôm nay 
24/24 
7/7 
30/30 
12/12 
100/100 
Anh có mặt tại phòng đợi 
Nàng Thơ. 
 
bài thơ làm sau một cơn mơ đẹp 

Lê Mai Lĩnh 
8/11/2014 
gởi vào gió mây       
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NNGGUUYYỄỄNN  BBỈỈNNHH  KKHHIIÊÊMM
(1491 – 1585)

SẤM TRẠNG TRÌNH và  
NHÀ ÐẠI TIÊN TRI NOSTRADAMUS 

 
- Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc 

I. Tiểu sử 
II.Có nên tin vào lời tiên tri hay Sấm ký không? 
III.Nhà tiên tri Nostradamua là ai? 

 
Tiểu Sử 
(Phần I) 

 
ước ta vào thế kỷ thứ 16 xuất hiện một 
thiên tài về lý số và thi văn, đó là Tuyết 

Giang Phu Tử Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
(NBK) sinh năm 1491 và mất năm 1585, thọ 94 
tuổi.  Trong khi đó thì ở Pháp cũng xuất hiện 
một nhà tiên tri lừng danh ở Âu Châu là Michel 
de Nostradamus sinh năm 1503 và mất năm 
1566 thọ 63 tuổi. 
     Lên một tuổi Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói 
sõi; lên năm, đã thuộc nhiều bài thơ Nôm.  
Ông sinh vào đời vua Lê Thánh Tôn, Hồng 
Ðức thứ 22; người xã Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải 
Phòng; dòng dõi danh gia vọng tộc; có 3 vợ 
và 12 người con (7 trai, 5 gái).  
     Thân phụ là Thái Bảo Quận Công Nguyễn 
Văn Ðịnh, đạo hiệu là Cù Xuyên Tiên Sinh; 
mẹ là Nhữ Thị Thục, ái nữ của Thượng Thư 
Nhữ Văn Lan; được vua phong là Từ Thục 
Phu Nhân.    
     Tương truyền thân mẫu của ông rất tinh 
thông về tướng số, địa lý, và văn chương.  Bà 
đã đích thân giáo huấn ông từ nhỏ.  Khi lớn 
lên một chút, ông được Bảng Nhãn Lương 
Ðức Bằng hết lòng chỉ dạy và chẳng bao lâu 

mức hiểu biết vượt rất xa.  Người ta đồn rằng 
Lương Ðức Bằng rất giỏi về lý học, đã đem 
sách Thái Ất Thần Kinh (sách dạy về bói toán; 
sẽ nói thêm ở phần sau) ra giảng cho NBK.  
Có chỗ L. Ð. Bằng không hiểu mà ông lại dẫn 
giải được.   
     NBK trưởng thành trong giai đoạn Nhà Lê 
suy vi; triều đình có nhiều phe phái triệt hạ 
nhau: Lê Uy Mục lên ngôi, giết bà nội (tức là 
vợ của Vua Lê Thánh Tông) và 26 anh em 
chú bác trong dòng họ.  Năm năm sau, Lê 
Tương Dực giết Lê Uy Mục.  Bẩy năm sau 
Trịnh Duy Sản lại giết Lê Tương Dực, lập 
Quang Trị.  Mới được ba ngày, Quang Trị lại 
bị giết và Chiêu Tông lên ngôi, v.v. 
     Năm 1527, Mạc Ðăng Dung cướp ngôi 
Nhà Lê lập ra Nhà Mạc chiếm lĩnh Bắc Phần.  
Nhà Lê phải chạy vào Thanh Hóa.  Ðất nước 
chia ra Nam Triều và Bắc Triều.  NBK không 
có cơ hội để thi thố tài năng.  Mãi tới khi ông 
được 45 tuổi, nghe lời khuyên của gia đình và 
thân hữu, ông đi thi và đỗ đầu cả ba kỳ thi 
Hương, Hội, Ðình (Trạng Nguyên, 1535) 
nhưng chỉ được phong làm Tả Thị Lang 
(đứng hàng thứ ba trong Bộ Hình).    
     Ông là nhân vật được sự kính nể của cả ba 
triều đại tranh quyền nhau - Mạc, Trịnh, và 
Nguyễn.  Ðó là vì tâm của ông đầy đức nhân 
ái, yêu thương tất cả mọi người; và trí của ông 
chủ trương tinh thần hòa đồng, không phe 
phái, không thành kiến, không phân biệt đối 

N 
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xử.  Vua Nhà Mạc rất trân trọng ông, phong 
cho ông là Trình Tuyền Hầu coi ông ngang 
hàng với Trình Y Xuyên và Trình Minh Ðạo, 
hai đại triết gia Trung Quốc khai sáng ra phái 
Lạc Dương của Tống Nho; vì thế người đời 
sau gọi là Trạng Trình.  Tuy danh tiếng như 
vậy, tên của ông lại không thấy khắc trong Văn 
Miếu.  Ðó cũng là vì tính hẹp hòi của các vua 
Mạc, Chúa Trịnh, và Chúa Nguyễn.  
     Triều Mạc lung lay, Mạc Mậu Hợp cho con 
tới vấn kế trường tồn, ông cho một câu: “Cao 
Bằng tuy thiểu, khả diên sổ thể (Cao bằng dù 
nhỏ, nhưng có thể tồn tại vài đời)” 
     Quả khi thất thế, vua Mạc nghe theo lời ông, 
rút lên Cao Bằng và tồn tại được vài đời.   
     Trịnh Kiểm muốn cướp ngôi Nhà Lê bèn bí 
mật cho người đến hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh 
Khiêm.  Ông không trả lời trực tiếp mà quay 
ra bảo người nhà: “Năm ngoái mất mùa, thóc 
giống không tốt; đi tìm giống cũ mà gieo.”  Rồi 
ông bảo tiểu đồng: “Giữ chùa thờ Phật thì 
được ăn oản.”  Sứ giả về thuật lại những lời 
nói đó.  Trịnh Kiểm hiểu ý Nguyễn Bỉnh Khiêm 
nên sai người đi đón Lê Duy Bang ở Thanh 
Hóa về Ðông Ðô (Hà Nội) và lập nên làm 
Vua.  Sau đó, con cháu Trịnh Kiểm nhiều lần 
muốn truất phế vua Lê và hỏi ý ông; ông đều 
nói ngắn gọn: “Lê tồn, Trịnh tại; Lê bại, Trịnh 
vong.”  Quả y như lời nói của ông: sau này 
khi vua Lê Chiêu Thống mất ngôi thì dòng họ 
Trịnh cũng mất quyền.  
     Nguyễn Hoàng sợ anh rể là Trịnh Kiểm ám 
hại nên tìm đến Nguyễn Bỉnh Khiêm vấn kế.  
Ông cho một câu: “Hoành Sơn nhất đái, vạn 
đại dung thân”.  Nguyễn Hoàng nghe theo 
bèn nhờ chị là vợ của Trịnh Kiểm, xin cho vào 
lập nghiệp ở phương Nam.  Trịnh Kiểm nể vợ 
cho Nguyễn Hoàng vào khai phá phía nam 
Hoành Sơn.  Nhờ đó dòng họ Nguyễn tồn tại 
và vươn lên được.   
     Ðối với dân làng cũng vậy.  Lúc về nghỉ ẩn, 
ông mở Quán Trung Tân tiếp đón tất cả mọi 

người: từ khách thơ văn đến những người đến 
hỏi sự đời; ông không từ chối một ai.  Ông xử 
thế theo đúng Ðạo Trung Dung của Khổng Tử 
thể hiện qua ý nghĩa của hai chữ Trung Tân 
mà ông đã cho khắc trên một tấm bia dựng 
trước quán để bày tỏ tâm ý của ông.  Sau đâu 
là đoạn cuối trích trong tấm bia đó: 
      Trung là đứng giữa, không chênh lệch: 
giữ trọn điều thiện là Trung.  Không giữ điều 
thiện thì không phải là Trung.  Tân là Bến.  
Biết chỗ đáng đậu là Bến Chánh; không biết 
chỗ đáng đậu là Bến Mê.  Ðó, cái quán đặt 
tên là Trung Tân là nghĩa ấy.  Như trung với 
vua, hiếu với cha mẹ, thuận với anh em, hòa 
với vợ chồng, giữ chữ tín với bạn bè; đó là 
Trung.   
     Thấy của phi nghĩa không sinh lòng tham; 
vui làm điều thiện, lại có lòng bao dung độ 
lượng, lấy lòng chí thành đối đãi với mọi 
người; đó cũng là Trung.   
     Trung ở chỗ nào thì điều chí thiện ở chỗ 
ấy.  Nếu mọi người biết lấy Trung làm Bến 
Chánh, giữ đúng mức, thì mọi việc trong thiên 
hạ cứ thế mà thể hiện để đi đến chỗ chí thiện.  
Như vậy thì công đức tốt biết chừng nào! 
     Ông cũng cố gắng giúp triều đại mới đưa 
đất nước khỏi tình trạng rối loạn, mất kỷ 
cương.  Nhưng sau lần ông làm sớ hạch tội 
18 lộng thần mà không được vua chuẩn 
thuận, ông bèn từ quan vào năm 1542.  Từ 
đó ông quay về ẩn dật, dựng am Bạch Vân, 
làm thơ, lấy hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, dạy học, 
nghiên cứu dịch lý, địa lý, và viết những câu 
thơ có tính cách tiên tri về vận nước và bản 
thân ông.  Người đời sau gọi những câu thơ 
tiên tri của ông là Sấm Trạng Trình.  Khi mất, 
Vua Mạc cử Trưởng Lão Ứng Vương Mạc 
Ðôn Dương về dự tang và truy phong ông là 
Thái Phó Trình Quốc Công.  Học trò của ông 
có nhiều người nổi tiếng như Phùng Khắc 
Khoan, Nguyễn Dữ, và Lương Hữu Khánh. 
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     Về công trình văn học, ông để lại cho đời 
nhiều thi tập vừa Hán vừa Nôm như Trình 
Quốc Công Bạch Vân Thi Tập, Trình Quốc 
Công Nguyễn Bỉnh Khiêm Thi Tập; Bạch Vân 
Thi Tập và Gia Huấn.  Thơ văn của ông  tập 
trung vào các đề tài về đạo đức làm người: 
khuyên con người ăn ở sao cho có trung, 
hiếu, tiết, nghĩa, và đặc biệt là sống giản dị, 
hưởng nhàn và hòa mình với thiên nhiên để 
bảo tồn chữ thọ, tránh chữ tài, buông chữ lợi.  
Vì những lý tưởng đó nên sau khi thành đạt, 
ông sớm rút lui khỏi con đường công danh, 
phú quý, lui về mở trường dạy học và nghiên 
cứu dịch lý đưa ra những lời tiên tri như để 
thử thách trí thông minh của nhân thế.   
     Về khả năng tiên tri, ông được nhà lý số 
Lương Ðức Bằng truyền thụ cho môn Thái Ất 
Thần Kinh và trở thành một nhà thông thái 
tiên tri nổi tiếng.  Ông có viết ra 487 câu thơ 
có tính cách tiên tri và đưa ra những câu 
khuyến cáo tiên đoán rất chuẩn xác cho các 
nhân vật như là  Mạc Ðăng Dung, Trịnh Kiểm, 
Nguyễn Hoàng, Nguyễn Huệ, v.v.  Dân gian 
coi ông là nhà tiên tri Số Một và người Tầu 
phải lên tiếng khen: “An Nam lý học hữu Trình 
Tuyền”.  Tuy vậy, hẳn nhiên là cũng có một 
số người lợi dụng uy tín của ông để tạo ra 
một số câu tiên tri gán cho là của ông hoặc 
đưa ra những lời giải đoán về những câu thơ 
gọi là Sấm của ông cho những mục đích riêng 
tư và khoa trương nói rằng lời Sấm đoán 
trúng những sự kiện xẩy ra năm trăm năm 
trước và năm trăm năm sau.   
     Theo tôi thì trong thi tập gồm 487 câu thơ 
mà sau này người ta đặt tên là Sấm Trạng 
Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ nói lên những 
nét chính về lịch sử hình thành đất nước từ 
thời các vị Vua Hùng qua đó ông nêu lên 
những hình ảnh thịnh suy của từng thời kỳ, 
đặc biệt là những tệ trạng xã hội đưa đến sự 
sụp đổ của chế độ để răn đe các vua, các 

chúa thời đó đã và đang làm những việc hại 
dân, hại nước.         

 
Công Trình Văn Học và Khuynh Hướng 

Ngòi Bút 
     Ông chịu ảnh hưởng cộng hưởng của 
Phật- Lão - Khổng và dùng ngòi bút để truyền 
đạt đạo lý, đặc biệt là tư tưởng Vô Vi của Ðạo 
Lão và chữ “Nhẫn” của Phật Giáo.   
Với ảnh hưởng của Ðạo Phật, ông khuyên: 

Mọi niềm nhân, ngã; nhẫn thì qua 
 

     Với tinh thần của Ðạo Lão, ông cổ võ cho 
một cuộc sống nhàn nhã, giản dị: 

Rỗi nhàn thời ấy tiên vô sự 
 

   Còn với Ðạo Khổng, ông tin có mệnh trời: 
Mệnh ở trời ta há phải cầu? 
Ðược thua phú quý đều thiên mệnh 
Chen chúc làm chi cho nhọc nhằn 

     Nhờ thấm nhuần những tư tưởng cao siêu 
của Phật-Lão-Khổng, ông không hề than 
nghèo, oán đời, hay phẫn chí mà lúc nào 
cũng tỏ ta ung dung tự tại, sống hồn nhiên và 
đầy tự tin ở đạo đức làm người, và ở nơi ông 
ánh lên hình ảnh của một Lão Tử Việt Nam.  
Sau đây là một vài bài trích trong Bạch Vân 
Thi Tập của ông: 

(Bài 1) 
Lẫn thẩn ngày qua lại tháng qua 
Mỗi năm xuân tới một phen già 
Ái ưu vằng vặc trăng in nước 
Danh lợi rung rung gió thổi qua 
Án sách hãy còn án sách cũ 
Nước non bạn với nước non nhà 
 
(Bài 6) 
Tuồi ta đã ngoại tám mươi già 
Thấm thoắt xem bằng bóng ngựa qua 
Mai hạc lạnh quen nhiều tháng tuyết 
Cúc vàng thêm đổi mấy phen hoa 
Dẫu thân có phận là ơn Chúa 
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Ðược phúc làm người bởi đức cha 
Am quán ngày nhàn rồi mọi việc 
Ấy ta tự tại mặc tình ta 

 
(Bài 17) 
Một mai, một cuốc, một cần câu 
Thơ thẩn dẫu ai vui thú nào 
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn người đến chốn lao xao 
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá 
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao 
Rượu đến gốc cây ta sẽ uống 
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao 
 
(Bài 74) 
Thế gian biến cải vũng nên đồi 
Mặn, ngọt, chua, cay lẫn ngọt bùi 
Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử 
Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi 
Xưa nay đều trọng người chân thực 
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi 
Ở thế mới hay quân bạc ác 
Sang thì tìm đến, khó tìm lui 
 

     Tuy nhiên, bản thân của Nguyễn Bỉnh Khiêm 
có nhiều điểm thuận lợi: ông không phải trải qua 
cảnh nghèo khó và thi cử lận đận như Nguyễn 
Công Trứ; vị này tự thán rằng:  
     Anh em ơi!  Ba mươi sáu tuổi rồi, khắp 
đông, tây, nam, bắc, bốn phương trời: đâu 
cũng lừng danh công tử xác 
     Trời đất nhé!  Gắng một phen này nữa, 
xếp kiếm cung, cầm, thư vào một gánh: làm 
cho nổi tiếng trượng phu kềnh. 
 
     Hay như Cao Bá Quát: 
     Lều nho nhỏ, kéo tấm gianh lướt thướt; 
ngày thê lương hạt nặng giọt mưa sa 
     Ðèn cỏn con, có chiếc chiếu lôi thôi; đêm 
tịch mịch soi chung vừng trăng tỏ 
 

     Ngược lại, trên đường khoa cử, ông đỗ đầu 
bảng ngay cả ba kỳ thi Hương, Hội, và Ðình và 
được vua Mạc trọng vọng.  Tính tình ông 
thuần hậu, nghiêm chỉnh, và có óc thực tiễn.  
Do đó thơ văn của ông không mấy tỏ ra luyến 
tiếc nhà Lê có lẽ vì qua hình ảnh của cuộc 
sống sa đọa và hèn kém của Lê Uy Mục và Lê 
Tương Dực, ông cho rằng khí số và thời vận 
của Nhà Lê đã hết, nên ông quay ra giúp Nhà 
Mạc.  Nhưng chỉ được 8 năm là ông rút lui vì 
bài sớ hạch tội 18 lộng thần không được vua 
Mạc chuẩn y và như vậy nguyện vọng làm tôi 
hiền phụng sự chân chúa chỉ còn là mơ ước 
thôi.  Bởi thế ông viết trong bài thơ thứ 9:  

Ðã ngoài mọi việc chẳng còn ước 
Ước một tôi hiền, chúa thánh minh 

 
     Trong những thuận lợi ấy, ông tạo cho mình 
một nhân sinh quan riêng và thể hiện một lối 
sống hoàn toàn không giống lối sống của 
Nguyễn Công Trứ hay Cao Bá Quát.   
     Ông để tâm trí vào việc nghiên cứu lý số 
như cố gắng đưa ra những lời tiên tri để 
truyền đạt đạo đức.  Khoảng 100 bài thơ của 
ông đều tập trung vào những đề tài chính là: 
 . Khuyên nên giữ chữ Nhẫn (bài thơ 11). 
 . Khuyên khiêm tốn và chớ cậy tài (bài 12). 
 . Khuyên sống giản dị, cư xử khéo léo (bài 16). 
 . Khuyên chớ coi nặng đồng tiền (bài 18). 
 . Khuyên chớ quá coi trọng lời khen, tiếng 
chê (bài 46). 
 . Khuyên nên giữ đạo trung dung, sống bình 
thường (bài 77). 
 . Và đặc biệt ông khuyên nên giữ đạo Nhàn 
để dưỡng sinh (bài 95). 
 
     Ông được mọi người kính phục không 
những về tinh thần đạo đức và cuộc sống 
mẫu mực, mà ông còn rất nổi tiếng về những 
câu thơ có tính cách tiên tri mà dân gian 
truyền tụng là Sấm Trạng Trình.   
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TRỜI VÀO THU 
 
Tuổi trời thấm thoắt đã vào Thu 
Thảm lá vàng rơi dệt mộng mơ 
Dĩ vãng đã qua nào tiếc nuối 
Tương lai chưa tới há mong chờ 
Vuốt làn tóc bạc khơi thi hứng 
Xoa nếp da nhăn gợi tứ thơ 
Nở đóa hoa lòng vui hiện tại 
Thong dong ta nhẹ bước vân du. 
 
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 

 
Trong một bài thuyết trình nhan đề “So Sánh 
Văn Chương và Thân Thế giữa hai cụ Nguyễn 
Bỉnh Khiêm và Nguyễn Công Trứ”, nhà văn 
Khái Hưng Trần Khánh Dư1 viết: 
     Kể lại thì đối với nghĩa người đời, các nhà 
tư tưởng có thể chia làm hai hạng.  Một hạng 
ngắm cuộc đời bằng con mắt lạc quan; một 
hạng tả những cảnh đời bằng câu văn yếm 
thế.  Song có khi cũng trong một phái lạc 
quan hay yếm thế, ta thường thấy có lắm khái 
niệm trái ngược nhau.  Muốn chứng minh sự 
đó, ta hãy đem so sánh văn chương và thân 
thế hai nhà triết học thi sĩ nước ta là cụ 
Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Công Trứ. 
     Hai cụ cùng chán đời.  Song cái chán đời 
của hai cụ giống nhau họa chăng chỉ ở chỗ hai 

                                                            
1 Khái Hưng là bút hiệu của Trần Giư.  Ông sinh 
năm 1896 và mất năm 1947. Ông lấy thêm chữ 
lót Khánh thành ra Trần Khánh Giư đọc nghe 
như Trần Khánh Dư một danh tướng đời Trần.  
Thêm vài đó, hai chữ Khái Hưng là do các chữ 
cái của Khánh Giư ghép lại.  Ông tham gia Tự 
Lực Văn Ðoàn do Nhất Linh sáng lập và chính 
thức ra đời vào năm 1933 với ba thành viên 
chính: Nhất Linh, Khái Hưng, và Hoàng Ðạo.  
Ông tham gia Ðại Việt Dân Chính và bị Việt 
Minh thủ tiêu.   

cụ cùng sinh vào buổi giao thời và văn thơ hai 
cụ cùng chịu ảnh hưởng rất lớn của Ðạo Giáo... 
     Cũng như Ðức Lão Tử, hai cụ cùng tán tụng 
cảnh nghèo hèn và không lấy cảnh giầu sang 
làm trọng.  Và theo đạo tự nhiên thì nghèo cũng 
thế mà giầu cũng thế; thì sang cũng vậy mà hèn 
cũng vậy; cũng như nghe lời khen chẳng mừng, 
nghe lời chê chẳng giận: 
     Lành dữ khen chê cũng mặc ai (Nguyễn 
Bỉnh Khiêm) 
     Khen chê thôi cũng gác ngoài tai (Nguyễn 
Công Trứ) 
     Khái Hưng kết luận: 
     Rút lại, hai nền triết học của hai nhà đại thi 
sĩ Việt Nam có vài chỗ giống nhau, nhưng rất 
có nhiều chỗ trái ngược nhau.  Ta có thể tả 
tính chất hai nền triết học ấy bằng hai chữ 
“Tĩnh” và “Ðộng”.  Một cụ, vì thích tĩnh nên 
suốt đời chỉ chăm chú có một chữ “Nhàn” ở 
nơi “ẩn dật”; còn một cụ, vì ưa động nên trong 
vòng 30 năm, từ Lạng Sơn cho tới Hà Tiên, 
chỉ theo đuổi có một chữ “danh” để lưu lại hậu 
thế.  (Trích trong Văn Học Tạp Chí số 6, ngày 
1 Novembre 1932, tr. 57- 65). 
     Sự thật thì chữ Nhàn xuất phát từ Ðạo 
Lão, nhưng “lành, dữ, chê, khen” thì phải nói 
là từ Ðạo Phật, vì Kinh Phật có viết: 
Trong quên thân, ngoài quên cảnh là đại bố thí 
Chẳng chấp thị, phi, nhân, ngã là đại nhẫn nhục 
Không tham, sân, si là đại trì giới 
Niệm Phật không ngưng nghỉ là đại tinh tấn 
Vọng tưởng không móng khởi là đại thiền định 
Tâm sạch duyên cảnh là đại trí tuệ 
 
     Hơn nữa, cái Nhàn của Nguyễn Bỉnh 
Khiêm mới là cái nhàn của Ðạo Lão; còn 
Nguyễn Công Trứ thì thực ra ông chỉ là 
hưởng lạc.   
     Vì thế, Nguyễn Bỉnh Khiêm không có tư 
tưởng chán đời vì ông vốn không màng tới 
cái vui hay cái danh.  Không có câu thơ nào 
cho thấy ông tỏ ý chán đời.  Ngược lại, ông 
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khuyên con người bảo vệ sự sống, kéo dài 
tuổi thọ bằng cách sống thuận với tự nhiên, 
giản dị, buông bỏ mọi thú vui ràng buộc làm 
mệt trí con người.  Ðó chính là tinh thần của 
Ðạo Lão và Ðạo Phật.   
      Còn với Nguyễn Công Trứ thì màu sắc 
của Ðạo Phật và Ðạo Lão mờ nhạt trong thái 
độ sống của ông.   
     Ông muốn trốn cái nghèo, chạy theo danh, 
trổ cái tài, và hưởng lạc.  Sau khi đã đạt được 
tất cả rồi, soi rọi lại, ông chợt thấy thật vô 
duyên và thốt lên: 

Chen chúc lợi danh đà chán ngắt 
Cúc, tùng, phong, nguyệt mới vui sao 
Ðám phồn hoa trót bước chân vào 
Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể 

 
 Và bởi thế ông mới chán đời mà than rằng: 

Ngồi buồn ma trách ông Xanh 
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười 
Kiếp sau xin chớ làm người 
Làm cây thông đứng g trời mà reo 
Giữa trời vách đá cheo leo 
Ai mà chịu rét thì trèo với thông 

 
Tóm lại 

     Về nhân sinh quan, các ông Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Nguyễn Công Trứ, và kể cả Cao Bá 
Quát, theo đuổi một lối sống và thái độ sống 
mỗi người một khác tuy cả ba đều cùng rèn 
luyện trong một lò của các tư tưởng Khổng – 
Lão - Phật và bối cảnh của xã hội tương đối 
giống nhau. 
     Nguyễn Bỉnh Khiêm ung dung tự tách 
mình ra khỏi tục lụy; Nguyễn Công Trứ quyết 
tranh đấu để được tiếng với đời; còn Cao Bá 
Quát thì trước sau đều muốn thay đổi chế độ 
để thực hiện công bằng xã hội.   
     Người đời tỏ ra phục Nguyễn Bỉnh Khiêm; 
thích Nguyễn Công Trứ, và nể Cao Bá Quát. 
     Riêng đối với Nguyễn Bỉnh Khiêm, một số 
người coi bài thơ dài 487 câu như là những 

điều tiên tri của ông và gọi đó là Sấm Trạng 
Trình.  Không ít những bậc trí giả trong đó 
học giả Thái Văn Kiểm đã trích dẫn nhiều câu 
thơ trong tập Sấm Trạng Trình, đồng thời nêu 
lên những biến cố lịch sử, và quả quyết rằng 
chúng ăn khớp với nhau.  Thậm chí cũng có 
một mục sư Tin Lành, cách đây trên nửa thế 
kỷ, vừa căn cứ vào Thánh Kinh nói về Ngày 
Phán Xét cuối Cùng hay Ngày Tận Thế vừa 
phối hợp với những câu Sấm Trạng để xác 
quyết thời điểm của Ngày Tận Thế.  Những 
mẩu chuyện chung quanh Sấm Trạng Trình 
như thế sẽ được tóm trình trong phần sau.    
     
Nói về những nhân vật tiên tri, cũng nên nhắc 
tới Khổng Minh trong Tam Quốc Chí.  Khổng 
Minh nhìn sao trên trời biết được vận mệnh 
Nhà Hán không còn bao lâu, nhưng vì quá 
cảm kích tấm lòng hiếu hiền của Lưu Bị đã ba 
lần tham cố Thảo Lư thỉnh cầu ông ra giúp 
đời nên đành phải xuống núi giúp Lưu Bị cho 
đến ngày nhắm mắt như muốn thử xem mệnh 
trời có thể đổi được không.   
     Về Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng có nhiều câu 
truyện kể về tài tiên tri của cụ.  Những truyện 
này có thể tin được hay không là tùy thuộc 
quan điểm của từng người.  Cũng thế, những 
lời giải đoán Sấm Trạng Trình nếu được coi 
là đúng hay chuẩn xác thì cũng chỉ là đúng và 
chuẩn xác theo luận đoán của người giải 
đoán mà thôi.  
     Trong thực tế có rất nhiều chuyện đại loại 
như thế được ghi chép từ cổ tới kim, từ Ðông 
sang Tây, nơi nào cũng có. Vấn đề là có thể 
tin được vào những lời tiên tri tới mức độ nào 
và nên lưu ý rằng câu nói: “Thiên cơ bất khả 
lậu” vẫn là một nguyên tắc căn bản của 
Thuyết Ðịnh Mệnh 

* 
Xin đón coi tiếp Phần II: Có Thể Tin vào Lời 
Tiên Tri hay Sấm Ký Không? 
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TRĂNG NHỚ ĐÊM RẰM 
 

Ru em giấc ngủ muộn màng 
Tìm bờ môi ấm rộn ràng xuyến xao 

Sóng lòng dâng nhẹ nao nao 
Cung xưa khơi dậy len vào hồn ta. 

 
Ta nằm đó,sống trong mơ hay thực? 

Tay tham lam ôm hết vạn vì sao 
Ghì chặt nửa làn môi và nét ngực 

Ta bềnh bồng theo giấc mộng bay cao.. 
 

Em tôi hỡi,gần nhau mà xa lạ 
Duyên kiếp nào thỏa ước chuyện trăm năm? 

Mây bay bay làm trăng nhớ đêm rằm 
Ta tiếc mãi đôi mắt buồn nắng hạ! 

 
Phiêu du lắm bỗng lạc đường nghiêng ngả 

Tiếng Xuân sang êm ả quyện bên hoa 
Em tôi ơi,yêu mãi nhé- không già! 
Sầu chi nữa, đò tình ta đổ bến.. 

 
BùiThanh Tiên 

(gởi Rita, Va  tháng1- 93) 
 
 

HƯƠNG THU MẤY ĐỘ 
 

Thu về, chiều tím lối đi 
Lá xanh chợt úa, làn mi khép hờ 
Phượng tàn phai sắc hồng mơ 

Nửa buồn chợt đến, nửa mờ hồn tan.. 
 

Thu vừa sang, lá nhuốm vàng 
Tóc em xõa lấp.. nắng tàn chân mây 

Dấu tình réo gọi ngàn cây 
Lá vàng giẫy giụa, cuộn đầy sân em.. 

 
Làm sao tỏ được nỗi niềm 

Làm sao em hiểu niềm riêng lạnh lùng..? 
Nhớ em, ôi, nhớ tận cùng! 

Hương thu yên ắng, ngập ngừng gót chân.. 
 

Ngại ngùng vàng rụng bâng khuâng 
Thu về mấy độ,.. hanh hanh dịu dàng 

Đêm  thu khơi mối thương tràn 
Đợt mưa thu cũng vội vàng.. cuốn qua… 

 
Bùi Thanh Tiên 

(tặng Linda Đ., 
Va 30 tháng 10-11) 

 
----- 

 

NHƯ MẢNH TÌNH TÔI 
Tôi như mảnh vỡ của hương đời 
Mỗi mảnh tình riêng mỗi mỗi nơi 

Xa cách nhau hoài không ghép lại 
Muôn trùng cánh vạc chiều chơi vơi. 

 
Như thưở hồng hoang đêm diệu vợi 
Canh khuya gió lạnh nhạc không lời 

Vang vang âm hưởng hồn thơ lạ 
Vần điệu thiên thu đẹp tuyệt vời. 

 
Vì bởi chia ly nên tiếc nhớ 

Thuở còn sum họp trọn tình vui 
Bóng ai dìu dịu đầy hương sắc 

Vừa thoảng bay qua đã ngậm ngùi. 
 

Như thu như hạ như đông trắng 
Mỗi một mùa riêng mỗi một thời 
Chợt tỉnh cơn mê, đời lận đận 
Tìm đâu hình bóng đã xa xôi. 

 
Tôi ru tôi ngủ đêm khuya vắng 
Mai mốt quay về với nước tôi 

Sông núi còn nguyên nguồn suối mẹ 
Xanh xanh đồng cỏ rạng chân trời. 

 
Texas, 7-2015 

 

ĐĂNG NGUYÊN
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NƠI ĂN CHỐN Ở, CÁI NHÀ QUA CA DAO 

 

(Ca Dao- Con Đường Văn Hóa Việt: Quê hương và con người) 
---------- 

 

NGUYỄN VĂN NHIỆM 
 
 

rong cuộc sống, cái nhà không thể 
thiếu được, cũng như khi chết con 

người cần phải có nấm mồ:  “Sống cái nhà, 
thác cái mồ.” 
     Đó là nhu cầu trước tiên để có thể mưu 
cầu hạnh phúc, nếu ngược lại thì bất hạnh: 
“ Sinh vô gia cư, tử vô địa táng.”                                                                                                             
(Sống không nhà, chết không đất chôn.)                                             
      Lúc còn nhỏ thì con cái sống ở nhà của 
cha mẹ. Cha mẹ cất nhà thì con lớn cũng phải 
phụ giúp và có để ý đến việc xây cất. Cho nên 
khi có cô gái thử hỏi đố về kinh nghiệm cất 
nhà, chàng trai bèn trả lời rất tự tin:                                                                                                                   
“Tiếng anh chữ nghĩa đã già                                                                                                                 
Em đố anh phụ mẫu cất nhà                                                                                                                        
Cây cột đực ở đâu?                                                                                                                                     
- Em hỏi anh đây phải trả lời                                                                                                                 
Cây cột đực nằm trên cây cột cái                                                                                                           
Điệu hát hữu tình, ai hỏi trái như em.” 
                                              
     Cột cái, cột đực nói lên cái ý thức của 
người bình dân về nguyên lý âm dương của 
Việt lý.                                    
     Muốn cất nhà phải có khả năng: khả 
năng tài chánh, chuyên môn cũng như  
dụng cụ:                                              
“Cái cưa Chân Phúc, cái đục Tràng Thân                                                                                                  
Muốn làm nhà ngói sa chân đi tìm.” 
 Phải biết xem hướng:                                                                                                                         
“Cất nhà day hướng về Nam                                                                                                                         
Dang lưng về Bắc, không làm có ăn.”                                       

     Không biết người bình dân hiểu như thế 
nào về tác dụng của  thuật phong thủy, địa 
lý, luật âm dương, ngũ hành, hay là có ý nói 
rằng càng hướng về phía Nam thì càng dễ 
làm ăn, vì  có nhiều đồng ruộng phì nhiêu, 
nhiều tôm cá chăng?    
     Có chỗ ở rồi phải cần có cái để ăn. Một 
đất nước chuyên về nông nghiệp thì ngoài 
đồng ruộng, người dân còn có những cơ 
ngơi phụ khác nữa, cũng như những 
phương tiện cần cho sự đi lại:                                      
“Nong tằm, ao cá, nương dâu                                     
Đò xưa bến cũ nhớ câu hẹn hò.”     
     Nước Việt Nam nằm dọc ven biển, lại 
có nhiều sông hồ, cho nên cá là nguồn thực 
phẩm quan trọng. Nhà nào có ao nuôi cá 
riêng thì lại càng tốt:                                                  
“ Mùa hè cá sông, mùa đông cá ao.”                                
     Việc nuôi cá trong ao đúng mức sẽ đem 
lại một nguồn lợi đáng kể:                                             
“Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc.”                                
     Như đã nói, càng xuống phía Nam, càng 
có nhiều tôm cá: 
“Bến Tre biển rộng sông dài                                             
Ao trong nuôi cá, bãi ngoài thả nghêu.”                        
     Ngoài ao nuôi cá, lại còn có ao rau 
muống nữa:                                                                       
“Nhà em có vại cà đầy                                                  
Có ao rau muống, có đầy chum tương                        
Dù không mỹ vị cao lương                                             
Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em                        

T
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Một nhà vui vẻ êm đềm                                                                                                                              
Đói no tùy cảnh không luồng lụy ai.”  
                                              
     Bài ca dao trên phản ánh cái triết lý nhân 
sinh trong văn hóa truyền thống dân tộc, 
cuộc sống đơn giản mà đầy đủ vật chất và 
tinh thần hài hòa, một cuộc sống hoàn toàn 
tự chủ, có đạo lý. Từ đó, con người có đầy 
đủ niềm tin:                                                                                                                                       
“Còn trời còn nước còn mây                                                                                                                         
Còn ao rau muống còn đầy chum tương.”
 Tuy đời sống mộc mạc như vậy, nhưng 
chan chứa tình người, cho nên khi đi đâu 
xa, người ta cũng nhớ quê nhà, nhớ từ 
những thức ăn đơn giản như canh rau 
muống, như cà dầm tương và nhất là nhớ 
những con người tình nghĩa:                                                                                                                         
“Anh đi anh nhớ quê nhà                                                                                                                         
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương                                                                                                    
Nhớ ai dãi nắng dầm sương                                                                                                                         
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.”                                         
     Thật ra, nguồn thực phẩm của một gia 
đình ở nông thôn không phải chỉ có thế 
thôi, mà còn có cả việc nuôi gà, vịt nữa, 
cho nên tha hồ tiếp khách khứa:                                                                                                 
“Ao ta ta thả cá chơi                                                                                                                              
Vườn rộng nuôi vịt, vườn khơi nuôi gà                                                                                                    
Quanh năm khách khứa trong nhà                                                                                                           
Ao vườn sẵn có lọ là tìm đâu?”                                                                                                                 
 Khách lại đến, hôm qua con chim 
khách đã báo như thế:                                                                                                 
“Má ơi sắm sửa nồi niêu                                                                                                                         
Hôm qua chim khách đậu trên mái nhà.”                                     
     Có nhà rồi phải chăm nom, săn sóc cho 
gọn gàng, sạch sẽ, có như thế cuộc sống 
mới thoải mái:  “Nhà sạch thì mát, bát sạch 
thì ngon.”                                                
     Xây nhà để có chỗ ở, nhưng ở thế nào  
cho có hạnh phúc thì đó mới là cứu cánh 
của cuộc sống theo triết lý nhân sinh.   Việc 

đó thuộc chức năng của người đàn bà:                        
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây hạnh phúc.”
 Cái nhà có tầm quan trọng như vậy 
trong gia đình, cho nên trai gái quen nhau, 
việc đầu tiên là hỏi thăm về cái nhà. Người 
con trai hỏi.                                                                      
“Ngó ra biển bốn, trời ba                                             
Buồm giương đôi cánh, cửa nhà em đâu? “ 
“Cô kia bới tóc đuôi gà                                                  
Nắm đuôi cô lại hỏi nhà cô đâu?”                                
Đôi khi câu hỏi lại trúng vào một cô đã 
có chồng:                                                                      
“Cô kia đội nón đi đâu?                                                  
- Tôi là phận gái làm dâu mới về                                
Mẹ chồng ác nghiệt thấy ghê                                      
Tôi ở chẳng được tôi về nhà tôi.”                                
 Con gái lại hỏi chừng con trai:                               
“Cửa nhà gia thế thể nào?                                             
Răng tới đây anh ở lân la không về?          
- Có gà diều mới lượn quanh                                      
Vì em anh phải tu hành xóm ni.”                                      
     Được thể, người con trai bèn nói cái ý 
muốn của mình:  
“Ăn ngọn rau đắng                                                         
Cắn ngọn rau tần                                                         
Anh muốn theo em về ngoải                                             
Để cất nhà gần kế bên.”                                                  
 Người con gái đem chuyện trầu cau ra 
để nói nguyện ước của mình:  
“Anh về cuốc đất trồng cau                                             
Cho em trồng ké dây trầu một bên                               
Mai sau trầu nọ lớn lên                                                  
Cau kia ra trái làm nên cửa nhà.”                                
     Cũng có khi người con gái yêu cầu 
thẳng thắn là nhà phải có lẫm thượng chứa 
đầy ngũ cốc thì mới chịu về:                                             
“Anh về mua gỗ Hà Ra                                                  
Cất nhà lẫm thượng tháng ba em về.”                        
( Hà Ra: Bình Định )                                                  
     Khi người con trai có nhà cửa tươm tất, 
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lại thêm lịch sự, có tài nữa thì đối với người 
con gái, đó là người tình lý tưởng, có khả 
năng đem lại hạnh phúc rồi:                                                                          
“Nhác trông nhà ngói năm gian                                                                                                                 
Thấy chàng lịch sự khôn ngoan có tài                                                                                                     
Cho nên em chẳng lấy ai                                                                                                                         
Em quyết  chờ đợi một vài ba đông                                                                                                           
Yêu anh em chẳng lấy chồng                                                                                                                 
Em dốc một lòng chờ đợi lấy anh.”                                     
     Trong làng, nhà ngói là nhà của hạng 
khá giả, thông thường có chưng bày, trang 
trí, chạm trổ:    
 “Bước vô nhà ngói đỏ                                                                                                                              
Thấy đôi liễn đỏ                                                                                                                                           
Chữ thọ phết vàng                                                                                                                                     
Bước xuống cầu thang                                                                                                                               
Thấy ông thợ mộc                                                                                                                                     
Đang chạm song loan                                                                                                                              
Anh với em một tổng một làng                                                                                                                 
Dầu không lấy đặng cũng còn đường xuống lên.”     
 Thời phong kiến, thường có quan niệm  
môn đăng hộ đối  ở giới thượng lưu, nhưng  
ít thấy trong giới bình dân:  
“Nhà anh nhà ngói                                                                                                                                     
Nhà em nhà lá                                                                                                                                           
Em đâu dám gá vợ chồng                                                                                                                         
Nồi đất mà đậy vung đồng ai coi?                                                                                                           
- Nàng nói sao không nghĩ rạch ròi                                                                                                           
Bình sành người ta còn dùng nắp thiếc                                                                                                    
Sao nàng không xét không soi cho tôi nhờ.”
 Do kinh nghiệm, người ta cân nhắc:                                                                                                    
“Đừng ham nhà ngói cao nền                                                                                                                 
Lăn thân vô đó biết bền hay không?”                                         
     Ngoài yếu tố nhà cửa, các yếu tố khác còn 
quan trọng hơn, nhất là con người hiền lành: 
”Chẳng tham nhà ngói ba tòa                                                                                                                 
Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành                                                                                                           
 Điều này rất quan trọng đối với nàng 
dâu, vì nàng dâu rất ngại gặp phải mẹ                                                     
      

chồng khắc khe.  
 Tánh tình thật thà thì ai cũng ưa mến, tin 
tưởng:                                                                            
“Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngỗ                                
Bộ bào rộng bằng bộ An Ba                                             
Thấy anh ăn nói thật thà                                             
Muốn vô gây dựng cửa nhà cùng anh.”                        
      Đối với người bình dân, cái quan 
trọng ở hôn nhân là  phải duyên  hay  
không phải  duyên:                                                         
“Chớ ( nếu ) phải căn duyên thì cái nhà rách 
Bộ vạt sập, nước ngập anh cũng chờ                                
Không phải căn duyên thì nhà ngói đỏ, bộ 
ngựa gõ dài anh cũng không ham.”    
“Phải duyên nhà lá, cột chà là                                      
Không duyên nhà ngói ba tòa cũng không ham” 
“Ba gian nhà rạ lòa xòa                                                  
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim.”                        
     Cái nhà rất cần, nhà ngói hay nhà tranh 
là tùy theo khả năng tài chánh, không nên 
lấy đó làm điều kiện tiên quyết:                                      
“Thương nhau nào ngại sang hèn                                
Tối lửa tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh.”
 Người con trai trong nền văn hóa nông  
nghiệp có Đạo thờ cúng ông bà thì việc lấy 
vợ, lập gia đình là một bổn phận, nếu không 
thì bấp bênh, vì thiếu tính lưỡng hợp như 
chợ thiếu đình: 
“Anh chưa vợ như chợ chưa có đình                                
Trời mưa dông đôi ba hột biết ẩn mình vô mô.”
 Nhưng mà cưới vợ, làm nhà, mua trâu 
là những việc không phải dễ dàng:                                
“Mua trâu, cưới vợ, làm nhà                                      
Cả ba việc ấy đều là khó thay.”                                      
Công trình làm một cái nhà:                                             
“Một năm làm nhà                                                         
Bằng ba năm lao lực.”                                                  
     Lấy nàng làm nguồn cảm hứng, chàng 
đem hết tâm trí, sức lực ra công chạm cột, trổ 
kèo làm cho xong cái nhà để rước nàng về: 
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“Công anh chạm cột trổ kèo                                                                                                                        
Làm nhà tứ trụ mà đem em về.”                                         
     Nhà tứ trụ tức là kiểu nhà cũng theo cấu 
trúc vuông tròn như cái đình làng nhưng 
thu nhỏ, nghĩa là cũng có nền vuông hay 
biến thể chữ nhật, bên nhà có ao cá, ao rau 
muống, giếng nước miệng tròn. 
     Cái quan trọng của việc lập gia đình 
không phải là chọn nơi có nhà ngói hay nhà 
tranh, mà là ở chỗ phải duyên, nghĩa là có sự 
hòa hợp hay không? Người ta thường nói: 
“Thuận vợ, thuận chồng                                                                                                                              
Tát biển Đông cũng cạn.”                                                       
     Từ từ khi làm ăn khấm khá, nhà cửa sẽ 
được tu bổ mở rộng thêm ra:                                                                                       
“Trên kèo nhà con sẻ rượng ngang                                                                                                            
Làm ăn khấm khá, anh xoay ra tô nền.”                                         
     Con sẻ rượng ngang trên kèo nhà là vì kho 
lẫm đầy ngũ cốc, nghĩa nhà dư ăn dư để.                                                     
     Khi đó, ngó lên mái nhà, đếm từng nuộc  
lạt, ngẫm nghĩ lại, bất giác thấy lòng tràn 
ngập yêu thương:  
“Ngó lên nuộc lạt mái nhà                                                                                                                        
Bao nhiêu nuộc lạt thương mình bấy nhiêu.” 
 Bây giờ chúng ta hãy nghe bài ca dao 
sau đây của dân tộc Banar:  
“Một xin hóa nhà rông                                                                                                                              
Cho dân làng có chỗ hội làng                                                                                                                 
Hai xin hóa nhà sàn                                                                                                                                     
Cho dân làng có chỗ ở                                                                                                                              
Ba xin hóa kho lúa                                                                                                                                     
Cho dân có chỗ chứa cái ăn.”                                                  
       Thật ra mô hình nhà rông, nhà sàn, kho 
lúa cũng là mô hình cái nhà trong làng cổ 
của Việt tộc, mà dân tộc Banar còn giữ 
nguyên được.                                                                   
      Đã có cái nhà để ở rồi, muốn có cái ăn 
phải bắt tay vào việc làm ăn. 
 

NGUYỄN VĂN NHIỆM 

 
THÁNG CHÍN 

 
Cây xanh núi, mây cuối trời như sông 

Sương còn mơ những vạt nắng chớm hồng 
Đàn chim về như nghìn năm đã hẹn 

Tháng chín cười tình trắng xóa mênh mông. 
 

Ý Anh 

 
Ban tri sự Cỏ Thơm tiếp đón Chủ Bút Trần Bích 
San về Virginia 06/25/2015.  Từ trái:  Tâm Hảo, 
Ý Anh, Phan Anh Dũng, Ngô Tằng Giao, Phan 

Khâm, Ngọc Dung, và Trần bích San. 
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Từ Giòng  
Sông Trăng 
 
Từ giòng sông trăng đó 
Hoa ngủ quên kiếp sầu 
Từ giòng sông trăng đó 
Đá trầm lời biển dâu 
Từ giòng sông trăng đó 
Thơ ngát ý nguyện cầu 
 
Đêm mơ dưới ánh trăng thâu 
Quẩy kinh ai đổ trên cầu  
Nhân-Sinh 
Sáng ra thức giấc hỏi mình 
Là mơ hay ảo cội hình phù-du 
 
Từ giòng sông trăng đó 
Đá ướm hỏi lòng Thu 
Vàng rơi bao kiếp nữa 
Cây đứng lặng trầm tư 
Sắc-Không vô hình tướng 
Sao hỏi có vàng thu? 
 
Từ giòng trăng vô lượng 
Kinh Hoa nở muôn mùa 
Từ dòng Kinh Thi Hóa 
Tiếng đời êm tiếng Thơ 
 
Đêm qua thức giấc lại mơ 
Quẩy kinh ai đổ bên bờ Suối Hoa 
Tiếng chim hót giữa rừng xa 
Âm thanh lảnh lót ngân hà  
Sông Trăng 
 

Tuệ Nga 
 

 

The River of Moonlight Streams 
 
In a river of moonlight streams, 
Thousand-Flowers dwell in beautiful sleep… 
Forget all sorrows of their fragile life, so brief. 
 
In a river of moonlight streams, 
Old-Rocks retell the story of all Things, 
And the impermanence of their beings. 
 
In a river of moonlight streams, 
Poetic-Muses quietly chant their rhymes, 
Pray for peace and happiness to lives. 
 
A dream, one night, under the silky moonlight… 
One shouldered heavy loads of Dharma scrolls – up a hilly trail, 
Shoulders tilt, scrolls spill. 
Falling… down aside, on the Bridge-of-Life. 
 
Recalled, next dawn, a perplexed I. 
Was it really a dream, that night? 
Or, this seeming form of mine, in this temporal, transient life, 
Is, indeed, a mere dream, on that bridge? 
 
In a river of moonlight streams, 
Old-Rocks challenged Serene Thousand-Trees: 
Enlighten me! Yellow autumns – Will it ever cease? 
The persistence of year-after-year falling leaves? 
 
A profound wisdom, Serene Thousand-Trees, replied: 
"Form is but Emptiness" - That's the Wheel-of-Life. 
Why kept bothering with Autumn’s changing mind? 
 
In the innumerous moonlight streams, 
Thousand-Flowers, in unison, awake. 
Harmoniously bloom into an eternal radiant Dharma-lotus. 
 
Poetic-Muses celebrate the wordless Dharma's glorious lights. 
Their silent chants emerging over the rivers’ moon-shine, 
Instill calmness and compassion in all Lives. 
 
A reminiscent dream, last night, an awaken I, 
Dharma scrolls, falling, unroll – the quiescent Way, 
By a stream of Thousand-Flowers, revel in the fairy night. 
 
Amid the vast green sea of Serene Thousand-Trees, 
Arising a blissful melody, bird-like 
Resonate through the immense sky, 
And blend into the silvery galaxy of rivers, infinite moonlight. 
 
Translated by EmptyCloud, 2013 

 


