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LÁ THƯ MÙA ĐÔNG 2015 

  
      Quý văn thi hữu thân mến, 
 Phan Anh Dũng hân hạnh viết Lá Thư 
Mùa Đông cho Cỏ Thơm số 73. Chị Chủ 
Nhiệm Nguyễn Thị Ngọc Dung vẫn còn mệt 
mỏi, chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi đi 
California vài tuần vào cuối tháng 10 và bận 
chu toàn tang lễ đặc biệt vào ngày 19 tháng 
11, 2015 - chánh phủ Hoa Kỳ trang trọng 
dành cho phu quân của chị là Ông Robert 

Anton Senser ở nghĩa trang quốc gia 
Arlington National Cemetery - chị Ngọc 
Dung vẫn cố gắng thu xếp thì giờ trình bày 
và sắp đặt bài vở để số báo này vẫn được phổ 
biến trước cuối năm.  
 
 WEBSITE CỎ THƠM – 
 http://cothommagazine.com 
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     "Mùa Đông sắp đến trong thành phố, buổi 
chiều trời lạnh. Heo may từng cơn gió, bước 
chân về căn gác nhỏ, nhìn xuống công viên.." 
Nghe Nhạc sĩ Đức Huy hát những lời ca thật 
giản dị nhưng sâu lắng trong những ngày yên 
tĩnh ở Richmond làm tôi nhớ thật nhiều về 
Việt Nam, nhất là Sài Gòn những ngày cuối 
năm, tiết trời cũng se lạnh và đêm Noel thật 
đông người đổ về Vương Cung Thánh 
Đường xem Lễ nửa đêm.    
     Bây giờ là đầu tháng 12, tôi vừa hoàn 
tất một số tiết mục với chủ đề mùa Đông 
và Lễ Giáng Sinh trên website Cỏ Thơm. 
Mời quý vị ghé thăm và thưởng thức toàn 
bộ Cỏ Thơm mùa Đông số 69, những bài 
thơ về mùa Đông của một số tác giả Cỏ 
Thơm, 2 băng nhạc với chủ đề Giáng Sinh 
chọn lọc của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông 
và Phạm Mạnh Cương, những nhạc phẩm 
của ca nhạc sĩ thân hữu và những tranh 
hình ảnh đẹp của Họa sĩ/ Nhiếp Ảnh Gia 
Nguyễn Sơn, Nguyễn Quốc Khải, Ngọc 
Chánh Shotguns, Vũ Công Hiển ...  
 
 TIN VUI BUỒN:  
     Chúng tôi nhận được một số tin vui là 
Họa sĩ Đinh Cường, Bà quả phụ Lê Trọng 
Nguyễn, MC Đèo Văn Sách, Nhạc sĩ Trần 
Quang Lộc đang phục hồi sức khỏe khả quan
. Nhưng ngược lại, tin buồn cũng đến tới tấp: 
Nhạc sĩ Anh Bằng (California, USA), Nhà 
thơ Dương Kiền (Na Uy), Nhà văn Phùng 
Nguyễn (Maryland, USA) đã từ giã chúng ta 
vĩnh viễn ...  
     - Nhạc sĩ Anh Bằng (1926-2015) tên thật 
là Trần An Bường, một trong những cây cổ 
thụ của tân nhạc Việt Nam, tác giả của những 
ca khúc nổi tiếng như: "Nỗi Lòng Người Đi", 
"Nếu Vắng Anh", "Sầu Lẻ Bóng", "Chuyện 
tình Lan và Điệp", "Chuyện Giàn Hoa Thiên 

Lý", "Huynh Đệ Chi Binh",  "Hoa Học Trò" 
(thơ Nhất Tuấn), Khúc Thụy Du (thơ Du Tử 
Lê), Mai Tôi Đi (thơ Nguyên Sa), “Anh Còn 
Nợ Em” (thơ Phạm Thành Tài) v v Ông là 
một trong 3 người của nhóm Lê Minh Bằng 
(Lê Dinh-Minh Kỳ-Anh Bằng) nổi tiếng với 
ca khúc “Đêm Nguyện Cầu” và cũng là sáng 
lập viên của Trung tâm Băng Nhạc Dạ Lan, 
tiền thân của Trung Tâm Asia tại California 
sau 1975. Tâm Hảo và tôi gặp Ông lần đầu 
tiên mùa Hè năm 2009 tại California nhân 
dịp Trung Tâm Asia tổ chức buổi kỷ niệm 
vinh danh Nhạc sĩ Anh Bằng và ngày thành 
lập 30 năm. Ông là một nhạc sĩ đàn anh tài 
hoa, dễ mến, hiền hòa, khiêm tốn và lúc nào 
cũng có nụ cười trên môi. Ông quý mến các 
bài vở trong tạp chí Cỏ Thơm và đã phổ nhạc 
vài bài thơ của thi sĩ Hoàng Song Liêm như 
Tháng Tư Đen, Bông Hoa Vườn Dị Thảo… 
Mời quý vị xem chi tiết trong trang Tưởng 
Niệm Nhạc sĩ Anh Bằng ở website Cỏ Thơm.  
     - Nhà thơ Dương Kiền (1939-2015) là một Luật 
sư, từng là chủ bút tạp chí Văn Học (1961-1963), 
tác giả của tập thơ "Thú Đau Thương" (1960) và 
một số truyện ngắn, truyện dài, biên khảo ...  
     - Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015) 
từng là chủ bút tạp chí văn học Hợp Lưu 
(2012-2013), đồng sáng lập tạp chí văn 
chương mạng Da Màu, sáng lập và xây dựng 
thư viện Kệ Sách online kesach.org và gần 
đây Ông cũng phụ trách Blog Phùng Nguyễn: 
Rừng và Cây trên Đài VOA (Đài Tiếng Nói 
Hoa Kỳ)... 
     Trong khi may mắn được sống an bình, 
chúng ta cũng không quên chia sẻ nỗi khổ 
đau của hàng trăm ngàn người người tị nạn từ 
bỏ Syria vì chiến tranh đang xảy ra khốc liệt 
tại xứ họ để mong được qua định cư tại Âu 
Châu, bất kể hiểm nghèo đến tính mạng và tị 
hiềm của dân bản xứ. Nguyên nhân tị hiềm là 
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vì những vụ khủng bố giết người, kể cả 
thường dân vô tội của ISIS (Nhà nước Hồi 
Giáo Iraq và Syria) tại nhiều nơi trên thế giới 
trong đó có thành phố Paris vào giữa tháng 
11 - gây thiệt mạng cho 130 người - và đầu 
tháng 12 vừa qua tại thành phố San 
Benardino, California - trong số 14 người 
chết hôm đó, chẳng may có một cô gái Việt 
Nam đang chuẩn bị làm lễ thành hôn! 
 
 VÀI TIN SINH HOẠT VĂN NGHỆ: 
      - Vùng Hoa Thịnh Đốn hầu như có sinh 
hoạt thường xuyên mỗi cuối tuần. Vào mùa 
Thu năm nay, người yêu nhạc đã đến tham 
dự buổi văn nghệ ngoài trời "Nói Với Mùa 
Thu" lần thứ 4 tại công viên Mason District 
Park, do Nhạc sĩ Hoàng Cung Fa và Nguyễn 
Tự Tín tổ chức; cũng như chương trình nhạc 
thính phòng "Thu Hát Tình Ca" lần thứ 3 do 
Hội Agent Love tổ chức - với sự góp mặt của 
nhiều ca nhạc sĩ quen thuộc trong vùng với 
mục đích gây quỹ giúp đỡ các trẻ em Việt 
Nam hiếu học nhưng thiếu phương tiện ở các 
vùng quê hẻo lánh. Hội Thân Hữu Cố Đô 
Huế và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng 
Hoa Thịnh Đốn và phụ cận cũng tổ chức tiệc 
gây quỹ giúp đỡ thương phế binh VNCH ở 
quê nhà - hy vọng gởi về trước Tết một món 
quà nhỏ với lòng tri ân thành thật của đồng 
đội và đồng hương hải ngoại.  
     - Tại California, Nhà thơ Kim Vũ (Vũ 
Mạnh Phát) đại diện Cỏ Thơm vùng San Jose 
đã tổ chức một buổi họp mặt với sự hiện diện 
của một số văn nghệ sĩ để chào đón chuyến 
Tây du của chị Ngọc Dung, thật thân tình và 
ấm cúng. Mời xem bài viết của Kim Vũ trong 
số báo này. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cũng vừa 
cho ra mắt CD “Thiền Ca, Hoa Bay Khắp 
Trời” gồm 10 ca khúc phổ nhạc từ thơ của cư 
sĩ Nguyên Giác tức Phan Tấn Hải, chủ bút tờ 

Việt Báo. Quý vị muốn có tập nhạc và CD, 
xin vui lòng liên lạc với tác giả: 
chiphuctran@yahoo.com Ngoài ra, Hội Nhân 
Ảnh Tân Văn ở California cũng vừa tổ chức 
một buổi Hội Ngộ Nhạc sĩ  Lam Phương 
ngày 6/12/2015 để đánh dấu 60 năm sáng tác 
của Ông với sự tham dự của hơn 500 văn 
nghệ sĩ và người ái mộ vùng Westminster. 
Quyển sách "Lam Phương- Nhạc và Đời" với 
bài viết từ nhiều người khắp nơi cũng được 
phổ biến hôm ấy.  
     - Bên Paris, ngày 4 tháng10, 2015,  
khoảng 200 văn nghệ sĩ cũng họp mặt trong 
buổi sinh hoạt thật thú vị với chủ đề “Chiều 
Thơ Nhạc Đỗ Bình & Phạm Đăng”. Mời quý 
vị xem chi tiết trong bài tường thuật kèm 
hình ảnh của nhà văn Mây Thu trong số này.  
     Khi quý vị nhận được Cỏ Thơm số 73 thì 
chúng ta sửa soạn bước sang một năm mới. 
Thay mặt Ban Điều Hành của Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm, thân chúc quý độc giả, 
văn thi hữu và gia đình một năm 2016 an 
khang, may mắn và một Tết Bính Thân vui 
vẻ, phát tài phát lộc, vạn sự như ý. (Mồng 
một Tết Bính Thân là ngày 8 tháng 2, 2016).  
 

Phan Anh Dũng 
(Richmond, Virginia - 7 tháng 12, 2015) 
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BẾN XUÂN 
--- 

Nguyễn Văn Thành và BNK 
sưu tầm hợp soạn 

 

 
Nhạc sĩ  VĂN CAO (1923-1995) 
 

Trong số các khuôn mặt hiện diện theo 
lời ông anh tôi cho biết, đáng lưu ý nhất là 
nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Hoàng Oanh là một 
người đẹp "huyền thoại" của Hải Phòng. Ở 
đây có hai người Hải Phòng : Văn Cao và 
Hoàng Oanh. Đầu thập niên 40, Hoàng 
Oanh đã là nguồn cảm hứng để Văn Cao 
sáng tác khúc tình ca bất hủ Bến Xuân " 
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước. Em đến tôi 
một lần..." Đó là Hoàng Oanh đến thăm 
Văn Cao trên bến đò Rừng. Có lẽ người đẹp 
chỉ đến một lần, rồi không đến nữa nên 
trong lời ca thứ hai của bài Bến Xuân, Văn 
Cao kể lể "Chiều nay tôi vẫn còn ngơ ngác. 
Em đến tôi một chiều. Bến nước tiêu điều 
còn hằn in nét đáng yêu". 

Nàng không đến nữa, tất cả chỉ còn là 
kỷ niệm. "Không có em, cõi nhân gian này 
hoang vắng" (un seul être vous manque, et 
tout est dépeuplé). Vì vậy nên Văn Cao 
sáng tác Bến Xuân như một hoài niệm xót 

xa và đẹp đẽ nói về một cuộc tình vừa mới 
nhen lên đã tắt. 

Được biết người đẹp Hoàng Oanh sau 
đó đã lên xe hoa, về làm vợ một nhạc sĩ rất 
tiếng tăm thời ấy cũng ở Hải Phòng, bỏ lại 
Văn Cao, bỏ lại căn nhà "bên chiếc cầu soi 
nước". Nhưng "hồng  nhan đa truân" người 
đẹp Hoàng Oanh vui duyên mới đâu được 
vài năm, người chồng, người nhạc sĩ tài 
danh vắn số kia tạ thế. Hoàng Oanh trở 
thành một goá phụ đa cảm đa sầu. 

Chiến tranh toàn quốc, người goá phụ 
đi theo ban ca kịch, đi kháng chiến để phần 
nào nguôi ngoai sầu muộn. Theo con mắt 
tôi, một gã thanh niên vừa lớn thì Hoàng 
Oanh vẫn đẹp não nùng. Không phải là cái 
đẹp mơn mởn của tuổi dậy thì, mà là cái 
đẹp tròn đầy của một trái cây vừa chín tới. 

Bữa ăn đêm ấm bụng thêm vào chất 
rượu đặc sản Quảng Oai, Sơn Tây, rượu 
mía ngọt lừ mà say lúc nào không 
biết..."Thổ công" Lưu Bạch Thụ tay cầm ly 
rượu ngất ngưởng đứng lên " Đêm nay 
không ngờ lại được gặp Văn Cao và Hoàng 
Oanh ở đây, hai người con yêu của Hải 
Phòng mà cũng là hai nhân vật chính trong 
bản tình ca Bến Xuân bất hủ. Để mở đầu 
cuộc họp mặt văn nghệ thân hữu đêm 
nay, yêu cầu anh Phạm Duy hát lại Bến 
Xuân..." Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên 
trong căn phòng nhỏ. Trong khi Phạm Duy 
đi tìm cây đàn guitar tròng vào vai. Văn 
Cao cảm khái ngâm hai câu thơ dẫn 
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nhập "Chiều nay run rẩy thơ đôi cánh. Một 
cánh chim xưa đến lạc loài ". Lời thơ chìm 
vào âm điệu trầm buồn dìu dặt của cung Rê 
thứ. Phạm Duy bắt đầu hát : 
  "Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước 
Em đến tôi một lần  
Bao cánh chim rừng, rập rờn trên khắp Bến 
Xuân... 
............. 
Dìu vai theo dốc suối mơ ven đồi 
Còn thấy chim ghen lời âu yếm 
Tới đây sao thấy lòng ngập ngừng 
Mắt em như dáng thuyền trên nước 
Tà áo tung bay nghe thoáng nhẹ thẹn thùng 
ngoài Bến Xuân... 
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca 
Cánh nhạn vào mây thướt tha 
Lưu luyến tình vừa qua...." 

Từ khi nghe bài Bến Xuân năm ấy đến 
nay đã gần 50 năm trôi qua.Ngày ấy tôi là 
một thanh niên vừa mới lớn mà bây giờ, tôi 
đã là một anh già "thất thập"...Nửa thế 
kỷ...thời gian đâu có ngắn nhưng mỗi khi 
nhớ lại bài Bến Xuân, tôi lại thấy suốt châu 
thân rờn rợn. Phạm Duy không phải là 
giọng ca vàng, nhưng Phạm Duy hơn người 
ở chỗ anh biết nắm lấy cái "thần" của từng 
bài hát. Bài hát đã thấm vào tâm hồn ngây 
dại của tôi lúc ấy và ở lại đó y nguyên. 

Ở trên đời này có biết bao nhiêu mối 
tình dang dở, nhưng đối với tôi không có 
cuộc tình nào dở dang, trữ tình, dìu dặt xót 
xa như Bến Xuân năm ấy. Có thể khung 
cảnh đặc biệt trong một đêm Xuân ở Việt 
Trì đã ghi khắc vào tâm hồn non dại của tôi 
những dấu vết không phai. 

Hai người tình xưa gặp lại nhau trong 
một đêm xuân mưa bụi. Gặp nhau đây, bao 
kỷ niệm xưa bùng dậy nhưng ngày 
mai...không hứa hẹn gì. Chiến tranh, đổ nát, 

chia ly. Kỷ niệm xưa càng đẹp, chia tay bây 
giờ lại càng đau xót. Bất giác tôi nhớ một câu 
thơ của J. Prévert "Moi qui t'aimais. Toi qui 
m'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment" 
(Tôi yêu em và em yêu tôi, nhưng những kẻ 
yêu nhau thường bị cuộc đời chia rẽ) 

Mỗi khi xem cuốn băng Văn Cao giấc 
mơ một đời người, tôi lại chìm trong kỷ 
niệm. Đặc biệt là bài Bến Xuân. "Tôi yêu 
thầm một người con gái mà không dám nói 
ra. Nhưng người con gái ấy hiểu lòng tôi và 
đến với tôi. Nên mới có câu "Em đến tôi 
một lần". Tác giả Văn Cao đã dẫn nhập như 
vậy trước khi đi vào bài hát nhưng khi ca sĩ 
trinh bày, nó không phải là Bến Xuân mà là 
bài Đàn Chim Việt. Bài Bến Xuân đã từng 
thấm vào tâm hồn tôi từ 50 năm về trước, 
đó là bản tình ca diễm tuyệt, làm gì có 
"hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành", với 
"Bắc Sơn kia thời tung cánh". Hai người 
tình đi với nhau dưới nắng xuân đầm ấm, 
thì giờ đâu mà nhớ đến "mấy đồi Yên Thế". 
không có Đàn Chim Việt nào bay từ Bắc 
sang Trung. 

Bản tình ca dìu dặt Bến Xuân thời kỳ 
Cách Mạng đã được cải trang thành Đàn 
Chim Việt. Không biết sự cải trang này là 
do chính tác giả Văn Cao hay do nhà xuất 
bản muốn phục vụ đúng lúc, đồng thời tung 
ra một món hàng ăn khách. Chưa biết được. 
Phục vụ một giai đoạn Cách Mạng hoặc là 
làm vừa lòng một phong trào thời thượng, 
mượn giai điệu Bến Xuân trở thành Đàn 
Chim Việt, tạm cho là được đi. Nhưng 50 
năm sau thực hiện một cuốn băng video ghi 
dấu một chặng đường sáng tác của một tác 
giả lớn, có giá trị như một lễ vật viếng 
người còn sống thì không thể "nhập nhằng" 
như thế được. 
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Phải trả cho Caesar cái gì của Caesar, 
phải trả lại Bến Xuân cho cuộc tình đắm 
say và dìu dặt của Văn Cao. Tình ca là tình 
ca, bài ca Cách Mạng là bài ca Cách Mạng, 
không nên "nửa dơi nửa chuột" như thế. Nó 
vừa thất lễ với tác giả Văn Cao, mà làng âm 
nhạc VN cũng thiếu vắng đi một bản tình 
ca đặc sắc. 

Không biết tôi có quá yêu bài hát Bến 
Xuân, quá yêu kỷ niệm của tôi hay không ? 
Nhưng bữa nào gặp lại Phạm Duy (tôi hy 
vọng là gặp sớm) tôi sẽ xin anh hát lại Bến 
Xuân; chắc chắn, dù đã nửa thế kỷ trôi qua, 
Phạm Duy vẫn sẽ hát "Nhà tôi bên chiếc 
cầu soi nước. Em đến tôi một lần"... 

"Văn Cao Giấc Mơ Một Đời Người" tôi 
xem đi xem lại mấy lần mà lần nào cũng 
buồn hiu hắt . Nửa thế kỷ nay không gặp lại 
Văn Cao...từ một thanh niên kiêu mạn, tự 
tin ngày nào anh đã trở thành ông già đầu 
râu tóc bạc, lụm cụm chống gậy đi tìm dĩ 
vãng. Cái đổi thay thể chất không nói làm 
gì "Được là bao cái thân người,  mà cay 
đắng trải mùi thế gian" nhưng cái tôi âm 
thầm ái ngại là cái tự tin, kiêu mạn ngày 
nào nơi anh đã mất. Tụi tôi một lũ người 
thua trận ở xứ tạm dung này cứ mỗi khi 
thời tiết đổi thay là lại ngóng về quê hương 
mà thở dài , anh ở quê nhà, lại là tác giả bài 
"quốc ca" mà cũng buồn bã, cô đơn như 
vậy hay sao ? 

Anh nói nào là"Tôi luôn luôn thất bại... 
trong tình yêu." "Tôi muốn tìm lại trong 
giấc mơ những gì tôi đã đánh mất trong 
những ngày trẻ tuổi."- "Không nên sống với 
những gì mơ mộng - cuộc sống không đạt 
được" v..v.. Anh là Lưu, Nguyễn từ Thiên 
Thai trở về trần thế. Người cũ đã xa, suối 
mơ đã cạn "ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca 
trái đất còn riêng ta". 

Nhìn anh tôi lại nhớ đến ông anh tôi. 
Trần Ngọc D. bạn anh ngày nào. Ông anh 
tôi đi theo Cách Mạng suốt cả một đời 
người mà kết thúc cuộc đời cũng âm thầm 
tức tưởi. Chết rồi, chết ở Paris. Tự tử bắn 
một phát súng vào đầu.. Ông anh tôi "bem" 
suốt đời nên bà chị tôi cũng không hiểu vì 
sao mà ông anh tôi lại liều mình như vậy. 
Tôi đi tù cải tạo về năm 1985, nhận đươc 
thư bà chị tôi từ Hà Nội báo tin như thế. 

Đây cũng là giấc mơ thê thảm của một 
đời người.  

Ký giả Lô Răng Phan Lạc Phúc (1995) 
Khởi Hành số 9, tháng 7/1997 
Nhà văn Phan Lạc Phúc, tác giả bài hát 

Bến Xuân đi tù cải tạo  cùng với chúng tôi 
(Nguyễn Văn Thành) tại trại tù Hoàng Liên 
Sơn ở Bắc Việt và nhiều nhà tù khác trong 
Nam trước khi được đi đoàn tụ với gia đình 
theo diện nhân đạo H.O.  Ký giả Lô Răng 
qua Úc còn tôi đi Hoa Kỳ. 

Thỉnh thoảng tôi có đọc bài viết của Ký 
giả Lô Răng đăng ở vùng Hoa Thịnh Ðốn và 
phụ cận, chẳng hạn viết về tù cải tạo, nổi bật 
nhất là tác phẩm "Người Tù Kiệt Xuất". Vào 
thập niên 50, CIA (Cục Trung Ương Tình 
Báo Hoa Kỳ) đã huấn luyện một số biệt kích, 
quê quán ngoài Bắc, bí mật nhảy dù ra Bắc 
thực hiện công tác được CIA giao phó. 

Khi mất nước ngày 30.4.1975, chúng 
tôi bị giam ở ngoài Bắc, đi lấy củi, chặt cây 
làm nhà, khai phá rừng để trồng trọt thì 
được biết một số biệt kích dù nhảy ra Bắc 
còn bị giam ở đây. Chế độ giam giữ biệt 
kích dù dần dần được nới lỏng khi miền 
Nam xụp đổ, và biệt kích dù cũng được đi 
ra nước ngoài theo diện nhân đạo H.O. như 
chúng tôi. 

Các biệt kích dù ở Hoa Kỳ kiện CIA 
đòi truy lãnh tiền lương suốt thời bị giam 
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giữ ở VN. Biệt kích dù thắng vụ kiện. Mỗi 
người lãnh nhiều hay ít tuỳ theo theo thời 
gian bị giam giữ ở VN, tỷ như anh L. ở 
miền Đ ông Bắc Hoa Kỳ lãnh sáu chục 
ngàn đô la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alphonse de Lamartine (1790-1869) 
 

Trong bài viết "Bến Xuân ", Ký giả Lô 
Răng Phan Lạc Phúc đã dịch câu thơ trong 
Bài L'Isolement của thi sĩ Lamartine 
"Không có em, cõi nhân gian này hoang 
vắng" (un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé). Vì vậy nên Văn Cao sáng tác 
Bến Xuân như một hoài niệm xót xa và đẹp 
đẽ nói về một cuộc tình vừa mới nhen lên 
đã tắt. 

Câu thơ trên được trích trong bài thơ 
L'Isolement (Cô Đơn) của nhà thơ 
Alphonse De Lamartine. Bài thơ dài 52 câu 
(13 phân đoạn, mỗi phân đoạn 4 câu), hầu 
như ai ai cũng chỉ nhớ nhất câu thứ 28 
(cuối phân đoạn 7 ). Sưu tìm bài thơ 
L'Isolement viết tiếng Pháp không 
khó nhưng tìm kiếm bài thơ dịch sang tiếng 
Việt toàn bài không phải là chuyện dễ dàng. 

Tra cứu trên Internet, may mắn chúng 
tôi đã tìm được bài viết có nhiều giai thoại 

lý thú về câu thơ "un seul être vous manque 
et tout est dépeuplé) và bản dịch toàn bài 
thơ L'Isolement "Nỗi Cô Đơn" của nhà thơ 
Phan Hạnh gọi là góp mặt với bạn thơ trên 
diễn đàn. 

 
CÂU THƠ THEO MÃI 

Phan Hạnh 
 
 Julie Charles, người tình của Lamartine 
sớm chết về bệnh lao năm 1817 nên nhà thơ 

than vãn, sáng tác câu thơ lừng danh  "un 
seul être vous manque, et tout est dépeuplé" 
 Câu thơ ấy ghim trong trí nhớ tôi từ thời 
trung học. Trí nhớ hao mòn theo năm tháng; 
câu thơ ấy vẫn còn nguyên đó nằm lòng. 
 

  
 Đồng văn Nam, ông thầy dạy Pháp văn 
sinh ngữ 1 của lớp Đệ Tứ năm 1957, chỉ 
khoảng trên 50 tuổi nhưng trông già hơn, 
dáng gầy gò khắc khổ, nét mặt nghiêm 
nghị, dáng bước phất phơ. Mỗi khi ông 
dõng dạc cất tiếng, tuy đôi mắt ông không 
cố mở to, bọn học trò chúng tôi im 
ngay. “Silence!” “Allez au tableau!” “Sur 
vos genoux!” (Im lặng! Lên bảng! Quì 
gối!). Đôi khi ông nổi nóng hét 
mắng “Ferme ta gueule!” (Câm cái mõm 
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mầy lại!). Chúng tôi tuân phục mệnh lệnh 
thầy với sự kính nể chứ không thù ghét. 
 Đến bây giờ nghĩ lại, tôi biết đó là sự 
tận tụy của thầy muốn dạy cho đám học trò 
học hành tử tế. Nhờ ông khó mà bọn con 
trai lười biếng học như tôi ngày nay còn 
một mớ tiếng Tây ghim lại trong đầu, như 
câu thơ “Un seul être vous manque et tout 
est dépeuplé” trong bài thơ L’Isolement của 
Alphonse de Lamartine chẳng hạn. 
 Theo lẽ thường, người ta chỉ nhớ một hay 
hai câu đầu của bài thơ chứ ít khi nào nhớ 
những câu nằm ở giữa. Vừa nghe “Trăm năm 
trong cõi người ta…” là biết ngay đó là câu 
thơ mở đầu của Truyện Kiều của Nguyễn Du. 
Tương tự,“Thuở trời đất nổi cơn gió 
bụi…” là Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị 
Điểm, “Trước đèn xem chuyện Tây Minh…” 
là Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình 
Chiểu, “Nàng có ba người anh đi bộ đội…” 
là Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, “Một 
mùa thu trước, mỗi hoàng hôn…” là Hai Sắc 
Hoa Ti Gôn của TTKH, v.v… 
 Vậy mà học bài thơ L’Isolement dài 52 
câu (13 phân đoạn, mỗi phân đoạn 4 câu) của 
Alphonse de Lamartine, hầu như ai ai cũng chỉ 
nhớ nhất câu thứ 28 (cuối phân đoạn 7). Thầy 
thách thức cả lớp học xem có đứa nào dịch 
được câu này cho thật đúng; đám con trai ngồi 
há hốc trơ mắt ếch. Một thằng liều mạng: 
“Chỉ vắng một người thôi là chẳng còn ai hết” 
 Trong lớp có vài tiếng cười khúc khích 
nổi lên; thầy lại quát “Silence!” Một đứa 
khác đưa tay lên: 
 “Chỉ một vật thôi mà bạn thiếu thì tất 
cả không có người” 
 Thầy Nam lại phải giảng thêm ý của câu 
thơ đó là, “nếu người nào đó (hay cái gì đó 
hay vật gì đó) mà ta thiếu mất đi rồi thì bấy 
giờ đối với ta cả thế gian này không còn 

nghĩa lý gì nữa cả; tất cả xem như vắng tanh 
trống rỗng.” 
 Dù ý tổng quát của câu thơ tôi nắm vững 
nhưng làm sao dịch thành thơ cho nổi nên tôi 
ngồi im và chỉ sợ thầy gọi tên mình thì khổ 
đời. Một số học sinh khác bạo gan đưa tay lên 
xin dịch, phần nhiều là con gái. Sau cùng, một 
chị dịch: 
“Một người mà thiếu trong ta 
Thế gian đông mấy cũng là vắng hoang.” 
 Thầy khen “Très bien!” và cả lớp cũng 
công nhận câu dịch hay. Chị đó là con lai 
có mẹ Việt cha Pháp, thảo nào. 
 Câu thơ đã dán keo dính chặt trong trí nhớ 
tôi, cứ lâu lâu nổi lên như trêu ghẹo. Cứ mỗi 
lần tôi nghe câu tiếng Việt nào mang ý nghĩa 
giống ý của câu “Un seul être vous manque et 
tout est dépeuplé!” thì tôi lại đoán già đoán 
non. Ví dụ như mỗi khi nghe ca sĩ Lệ Thu 
hoặc Thế Sơn hát bản nhạc Hỏi Người Còn  
 Nhớ Đến Ta của Hoàng Thi Thơ, trong 
đó có câu “Và hỏi tại sao thế giới đông người 
nhưng chỉ thấy riêng ta…?”, tôi không khỏi 
thầm nghĩ: “L’Isolement của Lamartine đây!” 
Bị kết án 4 năm tù vì giảng dạy bài thơ 
L’Isolement 

 Tình cảm lãng mạn chẳng giúp mang 
lại bạc tiền vật chất nhưng nó là một trạng 
thái tự nhiên của tâm hồn con người rất hấp 
dẫn. Nhưng người cộng sản miền Bắc từng 
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cho đó là ủy mị, là sản phẩm độc hại làm 
bạc nhược tinh thần. Qua quyển hồi ký 
Pháp ngữ “Un Excommunié” (bản dịch 
Việt ngữ “Kẻ bị mất phép thông công” của 
Nguyễn Quốc Vỹ đăng trên Thông Luận 
2009), luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-
1997) có kể vụ cộng sản xử án một giáo 
viên dạy văn (“Procès d’un intellectuel”, 
phiên xử một người trí thức). 
 Luật sư Nguyễn Mạnh Tường nhận 
định rằng đấy là một phiên xử quái đản duy 
nhất được biết trong lịch sử ngành tư pháp 
văn minh ngày nay. Ông kể rằng sau khi 
cộng sản tiếp quản Hà Nội năm 1954, giới 
lãnh đạo cao cấp ra lệnh triệu tập một phiên 
tòa để kết án một giáo sư dạy văn về tội “đã 
đầu độc tâm hồn sinh viên” qua việc giảng 
dạy bài thơ L’Isolement) của Lamartine. 
Quan tòa là đảng viên cộng sản; bị cáo là 
một giảng viên đại học tại Hà Nội không 
chịu đi theo kháng chiến. 
 Tại phiên xử, quan tòa cộng sản 
nói “Sự việc đã hiển nhiên. Có hay không 
có việc ông giảng dạy cho sinh viên tác 
phẩm Cô đơn (L’Isolement) của tác giả 
Lamartine và ca tụng nhà thơ này? Có hay 
không có việc ông tán tụng những vần thơ 
chán chường, mất hy vọng và bi quan yếm 
thế và hậu quả là đầu độc tâm hồn của giới 
trẻ đã nghe theo tiếng gọi của Đảng Cộng 
sản của chúng ta mà đứng lên muôn người 
như một để xây dựng lại nền Tự do, Độc 
lập và Tự hào Dân tộc?” 
 Bị cáo đáp rằng ông không có ý chống 
phá chủ nghĩa cộng sản và ông cũng không 
tán tụng bài thơ L’Isolement của Lamartine. 
Chính trị và luật là hai lãnh vực khác nhau 
như sự trái ngược giữa ước mơ và sự thật 
vậy. Mơ ước là điều cho phép nhà chính trị 
làm khi mà những việc làm của họ là nhắm 

tới tương lai, nhưng luật là được xây dựng 
vững chắc trên những cơ bản vững chắc, 
của hiện tại và cụ thể. Không thể lẫn lộn 
giữa mơ và thực, giữa chính trị và luật. Lời 
buộc tội là một sự lạc đề, là một hành động 
hạ nhục và xúc phạm đến lòng tự trọng của 
người trí thức. Bị cáo nói: 
 “Tôi không tán dương một ai dù người 
đó là người được mọi người ca tụng. Tôi 
không đứng ra bào chữa cho một chủ 
thuyết nào, ngay cả khi có hàng triệu người 
theo nó và ca tụng nó. Không, tôi chỉ phân 
tích, giải thích, cố gắng làm cho sinh viên 
hiểu cái trạng thái tình cảm mà không một 
kẻ độc tài nào, không một chế độ độc tài 
nào có thể xoá bỏ, khi mà tác phẩm ấy đã 
có mặt hơn một thế kỷ nay. Con người ai 
cũng liên tục mơ mộng cho đến một tuổi 
nào đó và trong một hoàn cảnh sống nào 
đó. Chỉ có những người cộng sản lão đời, 
những người khắc khổ không còn nước mắt 
mới cho rằng không thể có những giọt nước 
mắt khốn cùng của loài người, để tự nâng 
mình thành một loại siêu nhân.” 
 Chẳng ai bị cộng sản lôi ra tòa mà được 
tha bao giờ. Vị giảng viên đại học bị kết án 
4 năm tù. 
Dịch L’Isolement xong rồi vứt sọt rác 
 Trong bài viết Một Thời Rất Xưa đăng 
trên Đặc San Ái Hữu Đại Học Đà Lạt, Giáo 
sư Vương Văn Bắc có nhắc một giai thoại 
thú vị như sau: 
 Trích: 
Tôi đặc biệt ưa thích mấy tập thơ của thi sĩ 
Lamartine. Tôi đã cặm cụi ngồi dịch bài 
thơ ‘L’Isolement’ (Cô Đơn) trong tập 
‘Méditations Poétiques’ của tác giả này. 
 Thấy tôi yêu thơ Lamartine như vậy, bà 
chị ruột của tôi, chị Giang, đã cố công đi 
mượn cho tôi bản dịch Việt ngữ của bài thơ 
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nổi danh nhất của Lamartine, bài ‘Le Lac’ 
(Hồ Xưa). Phải nói là hai chị em tôi rất 
thương quý nhau, không những vì cha mẹ 
chỉ còn hai người con nhưng còn vì tính nết 
chị tôi rất đáng kính mến. Gia đình tôi cũng 
như phần lớn gia đình Việt Nam thời ấy có 
thói trọng nam khinh nữ. Khi tài sản trong 
nhà trở nên eo hẹp, chỉ có thể cho một 
người con đi học ở thủ đô Hà Nội mà thôi, 
cha mẹ tôi đã để cho tôi một mình đi học ở 
Trường Bưởi, còn chị tôi phải ở lại nhà 
giúp đỡ gia đình. Vậy mà chị tôi không bao 
giờ tỏ ý oán hờn ganh ghét, trái lại chị vẫn 
luôn luôn yêu quý tôi và coi những thành 
tựu sau này của tôi như những thành tựu 
của chính chị. 
 Riêng về chuyện bản dịch bài Le Lac 
của Lamartine, cử chỉ ân cần của chị 
Giang đã có phản-tác-dụng. Không phải vì 
bài dịch dở quá mà là vì hay quá. Các bạn 
hãy thử xét xem. Đây là bốn câu đầu của 
nguyên bản Le Lac: 
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 
Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges 
Jeter l’ancre un seul jour? 
 Và đây là bản dịch mà chị tôi đã mượn 
được cho tôi xem, như tôi còn nhớ lõm bõm 
sau hơn nửa thế kỷ: 
Kiếp phù thế thuyền trôi, trôi mãi 
Qua bờ này lại tới bến kia 
Trong đêm vô tận dài ghê 
Biển đời một buổi khôn bề buông neo 
 Tuy không thoát khỏi được thường 
tình, quá ưa chuộng thơ văn của chính 
mình, nhưng trước những câu thơ, dù là thơ 
dịch, vẫn giữ nguyên vẹn được âm hưởng, 
ý nghĩa và dáng dấp Việt Nam, tôi cũng còn 
đủ lương thiện trí thức để thấy rằng thơ 
người là hay còn thơ mình dở quá, gượng 

gạo như anh lính Pháp thử nói tiếng ta, nên 
không ngần ngại, tôi liệng ngay bản dịch 
bài thơ “L’Isolement” của mình vào sọt rác, 
và từ đấy tôi cũng không hoài công cố gắng 
phiên dịch những bài thơ ngoại ngữ bất hủ 
sang tiếng nước mình nữa. Về sau nghĩ lại, 
có lúc tôi cũng cảm thấy hơi tiếc, nhưng 
không sao nhớ lại nổi những gì mình đã vứt 
bỏ. Tôi còn nhớ mang máng là mình đã 
dịch câu lừng danh nhất trong bài 
L’Isolement: ‘Un seul être vous manque et 
tout est dépeuplé’ như sau: 
‘Vắng ai khắp cả đất trời quạnh hiu’. 

Giáo sư Vương Văn Bắc 
Nguồn: 

http://dshoihuu.blogspot.ca/2008/12/mt-thi-
rt-xa_08.html 
 (Ngưng trích) 

 
 Câu thơ ‘Vắng ai khắp cả đất trời 
quạnh hiu’ được Giáo sư Vương Văn Bắc, 
cựu Tổng Trưởng Ngoại Giao VNCH, dịch 
cũng hay quá, thế mà ông chê dở và vứt vào 
sọt rác. 
 Tra cứu Internet, tôi tìm thấy có bốn 
bản dịch Việt ngữ khác của bài thơ 
L’Isolement tại các nối kết dưới đây. 
Phạm Nguyên Phẩm. Nguồn:   
http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=18751 
 Câu 28: “Vắng một bóng mà đất trời 
yên lặng.” 
Billy Nguyen. Nguồn: 
http://www.saimonthidan.com/?c=article&p
=7930 
  Câu 28: “Với hồn tôi sa mạc, khi 
nàng vắng bóng.” 
 Trần Đông Phong. Nguồn: 
http://www.thivien.net/Alphonse-de-
Lamartine/C%C3%B4-
%C4%91%C6%A1n/poem-
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5bLsct5jUaIayNihGkVz7Q 
 Câu 28: “Thiếu dù chỉ một thảy đều 
vắng không.” 
Tôn Thất Phú Sĩ. Nguồn: 
http://tonthatphusi.eklablog.fr/76-l-
isolement-ton-that-phu-si-phong-dich-
a94827939      
 Câu 28: “Đã mất hẳn trong lòng tôi 
chai đá.” 
 Còn tôi, bề nào mình đã ở tuổi xế chiều 
nên không ngại tài hèn dịch bài thơ của 
Lamartine gọi là góp mặt với bạn thơ trên 
diễn đàn. Triết gia người Mỹ Ralph Waldo 
Emerson ở thế kỷ 19 đã nói “It is one of the 
blessings of old friends that you can afford 
to be stupid with them”, đại khái có nghĩa 
là “May phước là giữa bạn già với nhau 
mình có ngu ngốc cũng chẳng sao.” 
 
L’Isolement 
Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne, 
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds ; 
Je promène au hasard mes regards sur la plaine, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. 
Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ; 
Il serpente, et s’enfonce en un lointain obscur; 
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes 
Où l’étoile du soir se lève dans l’azur. 
Au sommet de ces monts couronnés de bois 
sombres, 
Le crépuscule encore jette un dernier rayon; 
Et le char vaporeux de la reine des ombres 
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon. 
Cependant, s’élançant de la flèche gothique, 
Un son religieux se répand dans les airs: 
Le voyageur s’arrête, et la cloche rustique 
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts. 
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente 
N’éprouve devant eux ni charme ni transports; 

Je contemple la terre ainsi qu’une ombre errante 
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts. 
De colline en colline en vain portant ma vue, 
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au couchant, 
Je parcours tous les points de l’immense étendue, 
Et je dis: “Nulle part le bonheur ne m’attend.” 
Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 
Vains objets dont pour moi le charme est envolé? 
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé! 
Que le tour du soleil ou commence ou s’achève, 
D’un oeil indifférent je le suis dans son cours; 
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève, 
Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours. 
Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, 
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts: 
Je ne désire rien de tout ce qu’il éclaire; 
Je ne demande rien à l’immense univers. 
Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, 
Lieux où le vrai soleil éclaire d’autres cieux, 
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, 
Ce que j’ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux! 
Là, je m’enivrerais à la source où j’aspire; 
Là, je retrouverais et l’espoir et l’amour, 
Et ce bien idéal que toute âme désire, 
Et qui n’a pas de nom au terrestre séjour! 
Que ne puîs-je, porté sur le char de l’Aurore, 
Vague objet de mes voeux, m’élancer  
jusqu’à toi! 
Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore? 
Il n’est rien de commun entre la terre et moi. 
Quand là feuille des bois tombe dans 
la prairie, 
Le vent du soir s’élève et l’arrache aux 
vallons; 
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie: 
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons! 
 
Alphonse de Lamartine (1790 – 1869) 
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Dịch: 
 
Ngồi dưới bóng sồi già trên đỉnh núi 
Lúc chiều vàng tôi buồn bã lâng lâng 
Dõi mắt nhìn cánh đồng ở dưới chân 
Đang đổi sắc thay màu khi nắng xuống. 
Này dòng suối rạt rào tung nước cuốn 
Uốn cong rồi khuất dạng ở đàng xa 
Kìa mặt hồ nước phẳng lặng bao la 
Sao hôm mọc trên nền trời thẩm tú. 
Trên dãy núi với rừng cây bao phủ 
Trời nhá nhem chiếu tia nắng cuối cùng 
Màn sương chiều ngự trị bóng mông lung 
Tỏa màu trắng đường chân trời nhuốm bạc. 
Bỗng từ nóc giáo đường vang tiếng nhạc 
Trong thinh không vang dội một hồi chuông 
Khách bộ hành dừng bước ở bên đường 
Lòng rộn bởi thánh âm đêm vừa xuống. 
Cảnh lịm ngọt nhưng lòng không lôi cuốn 
Tôi dửng dưng hờ hững mãi suy tư 
Quả đất này như bóng tối ảo hư 
Dù nóng cũng không sưởi người đã mất. 
Chập chùng núi bao gồm trong tầm mắt 
Khắp bốn phương khắp trời đất bao la 
Từ bình minh cho đến mãi chiều tà 
Tôi chẳng thấy ở đâu là sung sướng. 
Thung lũng núi đồi tôi nào muốn hưởng 
Cung điện huy hoàng biệt thự nguy nga 
Sông, đá, rừng, niềm cô quạnh mình ta, 
Thiếu chỉ một, thế gian thành hoang vắng. 
Sáng mặt trời lên rồi chiều tắt nắng 
Cứ xoay quanh cho tròn một chu kỳ 
Mọc rồi lặn tôi nào thiết tha chi    
Mặt trời ư? Tôi không còn chú ý. 
Khi nó quay một vòng quay hoành vĩ 
Mắt tôi nhìn xuyên khoảng trống mênh 
mông 
Chẳng muốn gì, tôi thấy chỉ là không 
Chẳng đòi hỏi điều chi từ vũ trụ. 

Có thể vượt ngoài thái dương tinh tú 
Còn mặt trời khác chiếu sáng không gian 
Tôi sẽ gửi thân ở lại trần gian 
Điều tôi mộng sẽ hiện ra trước mắt. 
Ở nơi đó tôi có niềm khao khát; 
Gặp lại mình, hy vọng và tình yêu, 
Tài sản này ai cũng ước ao nhiều 
Người cõi thế không có tên để gán. 
Tôi sẽ chất lên chiếc xe Hừng Sáng 
Những món cần rồi sẽ vút bay đi 
Cuộc sống lưu đày ở lại làm gì 
Chốn trần thế tôi còn chi để tính? 

Khi cánh đồng bị lá rừng phủ kín 
Gió đêm lên cào xé khắp trũng sương 
Và tôi đây như chiếc lá còn vương 
Hỡi giông tố, hãy cuốn tôi theo lá! 
 
Một người bạn từng bảo “Nó vận vào người 
anh rồi đấy!” Có lẽ cũng đúng thật, vì câu 
thơ ấy theo tôi mãi đến tận bây giờ… 
 
Phan Hạnh 
(nguồn: Nguyệt San Việt Nam)  
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Tết, lễ hội qua ca dao 

 
     

a dao có địa bàn sinh hoạt ở nông 
thôn, ít có cơ hội giao lưu với văn 

hóa ngoại lai, cho nên còn phản ảnh 
tương đối trung thực văn hóa truyền 
thống dân tộc . Cho nên bài viết này 
mượn ca dao minh họa bức tranh xuân, 
tết và lễ hội từ xưa còn được trân trọng 
gìn giữ và lưu truyền cho đến ngày nay. 
     Năm có bốn mùa gọi là tứ quí:                                                                                                     
“Xuân vãng, hè lai, thu hồi, đông đáo,                                                                                        
Tứ quí anh thương nàng không ráo hột châu.” 
                             
     Bốn loại trái cây đặc trưng cho bốn 
mùa cũng được gọi là  cây tứ quí :                                                                                 
“Lựu, lê, bình bát, mảng cầu,                                                                                                          
Bốn cây tứ quí anh sầu một cây.”   
                                
     Trong bốn mùa, mùa xuân là lúc trời 
đất giao hòa, nên là mùa đẹp nhất, cây cối 
trụi lá từ mùa đông lại bắt đầu đâm chồi 
nẩy lộc, trăm hoa đua nở:                                                                                           
“Đào khoe tươi, liễu khoe mềm,                                                                                                    
Cây khô nẩy lộc, cành thêm ấm chồi.                                                                                              
Chữ rằng: “ Thiên hữu tứ thời “,                                                                                                    
Ngày thời hoa nở, tối trời hoa thơm.”  
                                             
     Ở khu vực Á Đông, khi mùa xuân đến 
thì việc thu hoạch mùa màng đã xong trước 
đó rồi ( tháng mười một, tháng chạp ), cho 
nên mọi người rảnh rang đón xuân:                                                               
“Xa kêu náo nức yến anh,                                                                                                                 
Ngoài đường rậm rịch bộ hành chơi xuân.” 
“Mỗi năm vào dịp xuân sang,                                                                                                           
Em về Triều Khúc xem làng hội xuân.                                                                                        

Múa cờ, múa trống, múa lân,                                   
Nhớ ai trong hội có lần gọi em.” 
 
Trong ba ngày Tết, ngoài tiếng trống múa 
lân, tiếng pháo nổ đì đùng cũng có ý 
nghĩa tương tự, hỗ trợ cho tiếng trống:                
“Vui gì bằng lễ nghinh ông,                                   
Đèn hoa pháo nổ ngập song ánh trời.                
Cuộc vui nhiều khách đến chơi,                             
Giàu nghèo hỉ hả ăn chơi ba ngày.”   
                                   
     Từ đó, không riêng ba ngày Tết, hội 
xuân, mà có lẽ các hội ăn mừng nào cũng 
có gióng trống vang lừng:                                         
“Làng ta mở hội ăn mừng,                                   
Chuông khua trống gióng vang lừng 
bốn bên.” 
      
     Múa cờ, múa trống, múa lân, pháo nổ, 
chuông khua, trống gióng đều là những 
động tác có tính nghi thức làm sống lại 
tiếng sấm khai nguyên, theo đó thời gian, 
không gian và vật chất xuất hiện.                      
     Đối với nhà nông, sấm chớp là hiện 
tượng thiên nhiên mang lại niềm tin và 
hy vọng:                                                         
“Lúa chiêm đứng nép đầu bờ,                                   
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.”                      
      
 Lúa chiêm trồng vào mùa đông, đến 
đầu xuân ấm áp, có sấm chớp thì lúa bắt 
đầu trổ mạnh. 
 Tết Nguyên Đán là lễ dân tộc quan 
trọng nhất vào mấy ngày đầu năm âm 

C 



 

20                                                                                                                               COÛ THÔM 

lịch, trùng hợp với những ngày đầu mùa 
xuân, là lúc âm dương giao hòa, cho nên 
rất có ý nghĩa nhân sinh. Bài ca dao sau 
đây cho thấy tổng quát lịch trình sinh hoạt 
của người dân ở nông thôn trong cả năm:                                                                                           
“Tháng giêng ăn Tết ở nhà,                                                                                                           
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.                                                                                              
Tháng tư đong đậu nấu chè,                                                                                                           
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.                                                                                              
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm,                                                                                                    
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân.                                                                                        
Tháng tám chơi đèn kéo quân,                                                                                                    
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng.                                                                                       
Tháng mười buôn thóc bán bông,                                                                                                    
Tháng mười một, tháng chạp nên công 
hoàn thành.”   
        
     Theo bài ca dao trên, người Việt khi 
xưa ăn Tết rất lâu, kéo dài cả tháng giêng, 
rồi tiếp theo đó lại còn hội hè, đình đám 
nữa. Làm, ăn, chơi là ba động từ đi liền 
nhau trong triết lý nhân sinh ở xã hội 
nông nghiệp.                                                                                                                                     
     Là một nước có truyền thống văn hóa 
lâu đời, có Đạo thờ tổ tiên, cho nên Việt 
Nam có nhiều lễ hội để tưởng niệm tiền 
nhân. Đó là hình thức sinh hoạt văn hóa 
cao nhất, quan trọng nhất có tính cách lễ 
nghi, vừa là dịp, là nơi để người dân sum 
hợp, gặp gỡ, hẹn hò, thắc chặc quan hệ 
cộng đồng và vui chơi:                                                                                                                 
“Tháng giêng giỗ thánh Sóc Sơn,                                                                                                    
Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương nhớ về.” 
“Thứ nhất là hội Cổ Loa,                                                                                                                
Thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Tràm.” 
“Thứ nhất hội Gióng, hội Dâu,                                                                                                    
Thứ nhì hội Bưởi chẳng đâu vui bằng.” 

“Mừng nay mở hội long vân,                                   
Để cho hàng xứ xa gần đến xem.                             
Một năm là mấy tháng xuân,                                   
Một ngày được mấy giờ Dần hỡi ai?                      
Duyên kim phận cải trời xui,                                   
Một năm được mấy cơn vui thế này.” 
 
     Mùa xuân là mùa tốt đẹp nhất của 
năm. Giờ Dần từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30, là 
giờ tốt lành nhất của ngày. Không nên  
bỏ lỡ những dịp vui của những ngày lễ 
hội dân tộc, cho nên ca dao luôn kêu gọi, 
nhắc nhớ mọi người:  
“Dù ai đi ngược về xuôi,                                         
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.” 
“Dù ai buôn bán trên đường,                                   
Nhớ ngày giỗ Tổ Trưng Vương thì về.”  
                                         
     Cho dầu không có sự kêu gọi, sự lôi 
cuốn qua thực chất của lễ hội , người ta 
cũng không thể bỏ qua được:                                   
“Cho dù cha đánh mẹ treo,                                   
Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm.”  
     Vui chơi hể hả là thực chất sự thành 
công của việc tổ chức lễ hội cho người dân:                  
“Vui gì bằng lễ nghinh Ông,                                   
Đèn hoa, pháo nổ ngập song ánh trời.                
Cuộc vui nhiều khách đến chơi,                             
Giàu nghèo hỉ hả ăn chơi ba ngày.”   
  
      Lễ hội có tính cách huyền sử, lịch sử 
thường được tổ chức trang nghiêm, tưng 
bừng để tưởng nhớ công ơn dựng nước, 
giữ nước của các vị anh hùng dân tộc:                   
“Giáo gươm cờ quạt tưng bừng,                             
Nhác trông uy vũ tưởng chừng năm xưa.                
Anh hùng trí dũng có thừa,                                   
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Sử vàng bia đá bây giờ là đây.                                                                                                    
Non xanh nước biếc sánh tày,                                                                                                          
Danh thơm Phù Đổng xưa nay tiếng truyền.”  
 
     Thành kính lễ bái, cầu tổ tiên che chở, 
mang may mắn về cho dân làng:                                                                                
“Hương trầm từ phải dâng lên Giàng núi,                                                                                       
Hương trầm từ trái dâng lên Giàng sông.                                                                                       
Ơn Tổ tiên che chở dân làng,                                                                                                            
Mang may mắn: mời vào cửa lớn,                                                                                              
Gieo rủi ro: cửa nhỏ cũng không.”                                                                                               
 (Giàng: Thần)                                                                                 
       
 Ngoài những hình thức lễ nghi trang 
nghiêm, lễ hội còn có tổ chức những cuộc 
vui chơi, ăn uống cho người dân :                                                                                                    
“Kẻ Dầu có quán Đình Thanh,                                                                                                    
Kẻ Hạc ta có Ba Đình, Ba Voi.                                                                                                    
Mười tám kéo thuyền xuống bơi,                                                                                                    
Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.” 
“Dù ai buôn bán nơi đâu,                                                                                                                
Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về.” 
 “Đồn rằng An Thái chùa Bà,                                                                                                           
Làm chay, hát bộ đông đà quá đông.                                                                                              
Đàn bà cho chí đàn ông,                                                                                                                
Xem xong ba ngọ, lại trông đổ giàn.”  
  
     An Thái là làng võ nổi tiếng ở Bình 
Định. Giàn là đài cao bằng tre, trên bày lễ 
vật như heo quay. Người chủ tế đứng trên 
giàn xướng lời đổ giàn tranh heo xong, 
ném heo quay xuống. Các võ sĩ  chờ sẵn, 
tung người lên đón bắt. Ai bắt được heo 
là một danh dự lớn cho làng. Cuộc tranh 
này đề cao tinh thần thượng võ.                                                                                                     
     Trong các lễ hội, có lẽ Tết là có ý 
nghĩa hơn cả vì các lý do sau đây:  

 * Tính phổ biến trong cộng đồng dân 
tộc: bất cứ người nào, nhà nào, bất cứ nơi 
đâu trên đất nước cũng đều ăn mừng lễ Tết:  
“ Dù ai buôn bán nơi đâu,                                   
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.” 
  
 * Tết vào dịp đầu năm, đầu mùa xuân, 
tiết trời hòa dịu, cảnh vật tốt tươi, con người 
cảm thấy sảng khoái, rảnh rang vì mùa 
màng đã thu hoạch xong, cho nên ai cũng 
hưởng cái Tết đầy đủ, ăn Tết hết mình:                         
“Đói muốn chết, ba ngày Tết cũng no.” 
“No ba ngày Tết, mệt ba ngày mùa.” 
 “Khôn ngoan đến cửa quan mới biết,                
Giàu nghèo ba mươi Tết mới hay.”  
 “Đi cày ba vụ, không đủ ăn Tết ba ngày.” 
“Số cô chẳng giàu thì nghèo,                                   
Ngày ba mươi Tết có thịt heo trong nhà.” 
  
  Vì thức ăn quá dư thừa trong mấy 
ngày Tết, cho nên đôi khi người ta có thái 
độ dửng dưng đối với thức ăn:                             
“Dửng dưng như bánh chưng (1) ngày Tết.”                     
* Việc ăn Tết không chỉ thu gọn trong 
phạm vi nhỏ, mà ở cả trong đại gia tộc và 
ở nhà thầy nữa:  
“Mồng một ăn Tết nhà cha,                                   
Mồng hai nhà mẹ, mồng ba nhà thầy.” 
                                                                            
* Tết là dịp để sum hợp gia đình, cúng 
lạy ông bà, tổ tiên. Điều này không thể 
thiếu được ở Đạo Việt:   
“Tối ba mươi anh không về lễ Tết,                      
Sáng mồng một anh không lạy bàn thờ, (2)                  
Hiếu trung chi anh nữa mà khiến em đợi 
chờ uổng công.”             
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* Điểm đặc biệt nữa là thời gian ăn Tết 
không phải chỉ có ba ngày thôi, mà còn 
kéo dài đến cả tháng hai:                                                                                                                 
“Tháng giêng ăn Tết ở nhà,                                                                                                           
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè...” 
                                                                                                                                   
* Dân làng nào cũng có chung phong 
cách là làm hết mình, mà ăn chơi cũng 
hết mình:                                                        
“Ăn chơi cho hết tháng hai,                                                                                                          
Để làng vào đám cho trai dọn đình.                                                                                              
Trong thời đánh trống rập rình,                                                                                                    
Ngoài thời trai gái tự tình cùng nhau.”  
                                                                                                                                    
* Đối với trai gái trong làng thì nói chung 
các lễ hội là dịp gặp gỡ, hẹn hò, tự tình, 
tạo mối nhân duyên:                                                                                                                      
“Mừng nay kéo hội vui thay,                                                                                                           
Đem đàn ra gẩy một bài nhân duyên.                                                                                              
Xem bài nào ấm nào êm,                                                                                                                
Xem bài thề nguyền ta gẩy nghe chung.  
                                                                                                                                     
* Vui thì cả nước cùng vui, từ triều đình 
cho đến tận làng xã:                                                                               
“Mồng một vẫn còn chơi nhà,                                                                                                           
Mồng hai chơi ngõ, mồng ba chơi đình.                                                                                        
Vui thì vui cả triều đình,                                                                                                                 
Chẳng vui vui thể một mình vui chi.”    
                                        
     Ngoài các lễ hội định kỳ trong năm, 
có làng còn mở hội liên hoan có vua ngự 
đến. Đó là vinh dự lớn cho làng:                                                                                                    
“Làng ta mở hội vui mừng,                                                                                                           
Chuông khua trống gióng vang lừng bốn bên.                                                                                                          
Long ngai Thánh ngự ở trên,                                                                                                          
Tả văn, hữu võ hai bên đứng chầu.                                                                                              

Cầu sinh nam tử công hầu,                                   
Cầu sinh con gái được chầu Thánh quân.” 
 Thỉnh thoảng  làng cũng có tổ chức 
tiệc vua ban dành cho các vị bô lão theo 
tinh thần kính lão trong văn hóa Việt:                      
“Ung dung gậy trúc chống đi,                                   
Áo chùng chấm gót, mũ ni che đầu.                      
Cụ ơi , cụ sắp đi đâu?                                              
- Ra đình yến lão tiệc chầu vua ban.                      
Cháu ơi, cháu chơi cho ngoan,                             
Cụ về có gói phần ban chia đều.                             
Ơn vua ít cũng như nhiều.”    
 
     Bài ca dao dưới đây diễn tả cái vẻ hả 
hê, no vui của ngày lễ hội ở đình làng qua 
hai nhân vật đại diện làng là Lý trưởng và 
Lý phó:                                                                
“Lý trưởng hể hả ra đình,                                         
Lý phó rập rình nhảy nhót mừng reo.                      
Khi đi thì bụng đói meo,                                         
Khi về bụng trễ lại đèo phần xôi.” 
     Ngoài ra đình làng còn là nơi tổ chức 
ăn cheo:                                                                
“Em về thưa mẹ cùng cha,                                   
Bắt lợn đi cưới, bắt gà đi cheo.                             
Đầu lợn lớn hơn đầu mèo,                                   
Làng ăn không hết, làng treo đầu đình.                
Ông xã đánh trống thình thình,                             
Quan viên níu áo ra đình ăn cheo.”   
   
     Ông xã đánh trống để bá cáo cho dân 
làng biết rằng đình làng có tổ chức ăn 
cheo. Nhưng có lẽ đình làng cũng có hát, 
cho nên ông xã cầm trống chầu đánh  
thình thình , mà kinh nghiệm cho biết:    
“Ở đời có bốn cái ngu,                                         
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.”  



 

SOÁ 73                                                                                                                                      23                    

    Làm mai không thành dễ bị oán, lãnh 
nợ cho người khác vay thì phải ôm nợ khi 
con nợ chạy làng, gác cu là canh gác cho 
sòng cờ bạc dễ bị bắt, cầm chầu là đánh 
trống cho các cuộc hát ả đào rất dễ bị chê 
do lỗi nhịp:                                                                                                                                  
“Hương án ngã, bình phong tan nát                                                                                              
Lỗi một dùi chầu, kép hát lỗi theo.”(3)  
 
(Trích từ sách Ca Dao- Con Đường Văn 

Hóa Việt) 
 

Nguyễn Văn Nhiệm 
 
Chú thích: 
(1)Bánh chưng, bánh dày thường đi đôi 
với nhau. Xét bài ca dao sau đây:                                                                                                
“Cau Lường, trầu Hiếu,                                                                                                                
Chở mười nốc cho đằm.                                                                                                                 
Bánh chưng khoảng tám trăm,                                                                                                    
Bánh dày xin tứ bát.” 
                                                                    
     Lường, Hiếu là hai địa danh ở Nghệ 
An nổi tiếng về cau, trầu. Các lễ vật  xin 
cưới như trầu, cau, bánh dày, bánh chưng 
rất có ý nghĩa về phương diện phẩm, về 
triết lý nhân sinh, về đạo lý; nhưng về 
phương diện lượng trong việc thách cưới 
thì quá đáng, làm mất hết ý nghĩa cái hay 
cái đẹp trong trong văn hóa truyền thống 
dân tộc.                                                      
    Tất cả tinh hoa của Việt lý thu gọn vào 
cặp biểu tượng vuông tròn , mà thể hiện 
ra vật cụ thể trong đời sống là bánh 
chưng , bánh dày, có sự tích được tóm 
lược như sau:  
     Sau khi phá xong giặc Ân, đất nước 

thái bình, vua Hùng Vương cũng đã già, 
nên muốn truyền ngôi cho con. Ngài hội 
các hoàng tử lại, nói lên ý muốn của 
mình, rằng hoàng tử nào đem lễ vật ngon, 
quý lại có ý nghĩa nhất vào kỳ hạn cuối 
năm để dâng cúng Tiên vương vào đầu 
năm thì ta sẽ truyền ngôi cho. Thế là các 
hoàng tử tranh nhau, lo tìm kiếm của 
ngon vật lạ nhiều vô số kể. Trong khi đó, 
hoàng tử thứ chín tên là Lang Liêu, có 
mẹ nghèo đã mất, cho nên khó bề lo toan, 
ăn ngủ không yên. Một đêm nọ, Lang 
Liêu bỗng dưng chiêm bao thấy Thần 
nhân mách bảo: Trong trời đất không gì 
quý bằng gạo. Nếu lấy gạo nếp gói làm 
bánh hình tròn để tượng trưng cho trời, 
bánh hình vuông để tượng trưng cho đất, 
bên trong lại thêm  nhân cho ngon. Đó là 
mô phỏng theo hình trạng trời đất bao 
hàm vạn vật và ngụ ý nhắc nhớ cái ơn 
nuôi dưỡng của trời đất.                                         
     Lang Liêu giật mình tỉnh dậy, vừa kinh 
sợ, vừa mừng, rồi y theo lời Thần nhân mà 
làm. Bánh có hình tròn gọi là bánh dày, 
bánh có hình vuông là bánh chưng.                       
     Đúng kỳ hạn, các hoàng tử dâng các 
phẩm vật đủ các loại ngon quý, trong khi 
đó Lang Liêu chỉ có bánh dày, bánh 
chưng. Nhưng cuối cùng, chàng được vua 
cha chấm giải nhất vì bánh vừa thơm 
ngon, vừa có ý nghĩa Đạo trời- đất, ông 
bà, tổ tiên, lại vừa giản dị, dễ phổ biến 
trong dân gian. 
     Đầu năm, nhà vua lấy bánh ấy dâng 
lên Tiên miếu và cung phụng cha mẹ. 
Thiên hạ noi theo gương này và truyền 
mãi về sau. 



 

24                                                                                                                               COÛ THÔM 

 Vào những ngày Tết, lễ hội dân tộc mà 
chỉ có bánh chưng, thiếu bánh dày thì thật 
là thiếu sót. Phô trương chiếc bánh chưng 
khổng lồ đơn độc thì có ý nghĩa gì? 
 (2) Bàn thờ là văn vật của Đạo thờ 
cúng tổ tiên. Việc lập bàn thờ phải trang 
nghiêm: 
“ Khen ai khéo tiện ngù cờ, 
   Khéo xây bàn án, khéo thờ tổ tiên.”  
 
      Lối sắp xếp bài vị Tổ tiên theo khung 
ngũ hành rất có ý nghĩa: Ở trung cung là 
bài vị Văn tổ, còn ở bốn phương là các 

bài vị của Cao, Tằng, Tổ, Nỉ (Nỉ là cha 
khi đã qua đời). Việc thờ cúng như thế 
không có tính cách ma thuật, mà đã vươn 
lên trình độ nhân bản tâm linh, nghĩa là 
thờ nhân tính. 
(3) Bàn hương án đã quan trọng như thế thì 
việc cầm trống chầu cũng tương tự, phải có 
sự hài hòa. Hài hòa là nội dung của Đạo 
quân bình trong Việt lý ( chương 13 sách 
Ca Dao- Con Đường Văn Hóa Việt ).  

 

 

Chợ Tết Nguyễn Huệ:  Tranh Trương Văn Ý
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THƠ GỞI BẠN XƯA 
  
Cô bạn học trò thuở nhỏ ơi  
Bây giờ cuộc sống có êm xuôi ? 
Tương chao rau trái còn kham nổi 
Cơm nắm muối mè có nuốt trôi 
Vẫn khổ chim bay đường diệu vợi 
Đang sầu thuyền lạc chỗ xa khơi ? 
Lâu ngày nhắc lại thời thơ ấu 
Thấm thoắt đời vào tuổi bảy mươi 
 

Lý Hiểu 
VA, 07-2015 
 
  

EM VÀ NỤ HÔN 
  
Buổi sáng ngồi mơ được gặp em 
Nắng trời lười biếng quét màn sương 
Chim bay mất hướng quên nơi hẹn 
Nhịp đập con tim thấy bất thường 
  
Buổi trưa còn tưởng được hôn em 
Nắng ấm trời trong như thủy tinh 
Giao lộ đầy xe làm tắc nghẽn 
Nhìn quanh chẳng thấy kẻ yêu mình  
  
Buổi chiều thầm nhớ nụ hôn em 
Công sở tan tầm đứng ngẫn ngơ 
Gác trọ ẩn sâu trong ngõ hẻm 
Tổ chim không đẹp như bài thơ 
  
Buổi tối tàn rồi mộng cưới em 
Dối gian âm điệu réo đường tơ 
Cuộc tình hư ảo như dao chém. 
Vết sẹo nào ghi dấu chẳng mờ ? 
  

Lý Hiểu 
VA 09/2015 

ĐẤT CHẾT 
  
Mưa gào gió thét buổi đông sang 
Chó đuổi ma trơi cuối nghĩa trang 
Dưới luống đất cày xương trộn lẫn 
Trong dòng sông chảy máu hòa tan 
Làng quê nồng nặc mùi người chết 
Cảnh sắc hoang lương suối lệ tràn 
Có xác em thơ trôi xuống  biển 
Đôi bờ hoa trắng phủ cờ tang 
 

Lý Hiểu 
VA, 10/2015 
 
              

ĐÔNG TỚI 
 
Đông tới, tuyết rơi, nắng bỏ đi 
Nhìn trời viễn xứ cánh chim di 
Ba hồi chuông, niệm Nam Mô Phật 
Sắc tức thì không, không tức thì... 
 

Phan Khâm 
 
 

NỢ 
 
Nợ đời trĩu nặng trần gian 
Nợ tình giăng bẩy quấn ngang nợ đời 
Nợ đời chới với chơi vơi 
Nợ tình ngắt nghẽo khóc cười nợ nhau 
Nợ đời trước nối đời sau 
Nợ em tóc rối, nợ nhàu áo anh 
" Nợ trả dần...cháo húp quanh..." 
 

Phan Khâm 
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TTẾẾTT  TTHHAA  HHƯƯƠƠNNGG  
 

Ngô Tằng Giao
 

(Thơ hoài hương ngày Tết của một số 
nhà thơ vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.) 

* 
   Khi ngày Tết tới, trong kiếp sống tha 
hương người Việt chúng ta ai cũng có ḷòng 
tưởng vọng về quê cũ. Riêng đối với các 
nhà thơ, tình hoài hương lai láng đó được 
giàn trải bàng bạc thành những vần thơ 
dâng đầy sầu cảm.  
   Tết đến rồi kìa! Dù nơi cửa Thiền hay 
ngoài cõi tục trần vẫn luôn thoang thoảng 
mùi hương thơm của hoa Xuân:    

“Hiên chùa trăng sáng bao la 
Mùa Xuân của Đạo nở hoa nhiệm mầu 

Hương thiền hàn gắn khổ đau 
Ngõ tu phúc huệ, đường vào Chân như” 

(Bùi Thanh Tiên) 
 
     “Đông đến và mùa khơi tháng giêng 
     Xuân gieo đêm chuyển mộng an hiền 
     Bừng vui môi mắt cười xanh quá 
     Mộng bỗng vàng ươm thơm cúc hoa.” 

(Ý Anh) 
 

   Mỗi độ vào ngày Tết lại là một lần nhẩm 
đếm để ghi dấu thêm một năm nữa xa quê 
và lòng vẫn trĩu nặng hình ảnh dĩ vãng: 
    "Năm năm mỗi độ Xuân về 

Nước non nhắc nhở niềm quê bồi hồi." 
(Kim Y) 

 
“Nắng  vàng  như  mật  ong 
Gió  xanh  màu  cỏ  biếc 
Lòng  ta  đầy  tưởng  tiếc 
Một  thời  Xuân  xa  xưa…” 
    (Hoàng Song Liêm) 

   
    
 

 
Ngày Tết dù có đua nở khoe sắc thắm tươi 
với vạn vật nhưng nhiều lúc có lẽ đã tắt 
ngấm trong lòng người ly hương: 
     "Vui xuân đón Tết nhường thiên hạ 
     Riêng khách lưu vong vạn cổ sầu" 

(Kim Y) 
 

"Quê hương mình đẹp đâu bằng 
Xuân xa quê chẳng nghĩ rằng là xuân" 

(Hà Bỉnh Trung) 
 

“Quê người đất khách Xuân sang 
Trời đông giá lạnh lòng hoang vắng sầu 

Cảnh đời sao lắm biển dâu 
Tuổi thơ cho đến bạc đầu phong sương” 

(Hoàng Trùng Dương) 
 
   Lòng nhớ quê hương lại càng nung nấu 
hơn nữa khi xuân cũng phải đổi màu vì tuyết 
trắng rơi phủ lạnh lẽo nơi xứ người:  

"Xuân xanh, xuân đỏ rồi xuân trắng 
Ta biết tìm đâu bóng dáng quê? 
Ta biết tìm đâu thêm chút nắng 
Khi trời đang lạnh, tuyết lê thê" 

(Hà Bỉnh Trung) 
 

"Đêm nay thức đợi Giao Thừa 
Vườn sau vi vút gió lùa rặng thông 

Một trời tuyết trắng mênh mông 
Nhớ về quê mẹ cõi lòng quặn đau" 

(Lê Thị Ý) 
 
   Quê nhà cách xa cả nửa vòng trái đất, 
trông vời chỉ thấy núi cùng sông, thấy biển 
cả mênh mông, thấy dáng chiều buồn vời 
vợi dưới ánh trăng suông:    
       "Xuân về đây - không hoa không lá 
    Vạn vật thờ ơ 
    Xuân xa lạ 
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    Khách phong sương chợt thấy dạ bồi hồi 
    Xuân ơi! Xuân! 
    Từ lâu đã mất xuân rồi 
    Bao giờ xuân thắm quê tôi trở về" 

(Trần Quốc Bảo) 
"Rau răm trụi hết lá già 

Mùa Xuân gửi ngọn bạc hà xa xăm 
Chiều nghiêng dáng núi đêm rằm 

Lũng trăng cũng giục âm thầm nhớ quê" 
(Giang Hữu Tuyên) 

 
   “Dụng tửu phá thành sầu”, một chén rượu 
đưa tiễn năm cũ và đón chờ năm mới cũng 
vẫn chẳng làm ấm lòng người xa xứ, không 
mang lại chút vui nào: 
     "Năm châu lạc bước, vùi mưa tuyết 
     Nhìn đâu chẳng thấy bóng quê hương 
     Rượu đêm trừ tịch, xuân đất khách 
     Vẫn không cạn nổi, chén chán chường!" 

(Vũ Hối) 
 

     “Ta rót mừng ta ly rượu đỏ 
     Chào Xuân đất khách, Tết tha hương 
     Hỡi ơi quê mẹ xa ngàn dặm 
     Se sắt lòng ta nỗi nhớ thương!” 
               (Hoàng Song Liêm) 

 
“Xuân à! Những tưởng Xuân đi. 

Nào hay Xuân lại tức thì đến ngay. 
Đời say, Xuân cũng say say. 

Hoa vàng, bướm trắng, ngất ngây một trời. 
Xuân à! Những tưởng Xuân tươi. 

Ngờ đâu Xuân cũng biết cười gió đông 
Bên kia Xuân đẹp, Xuân nồng. 

Bên này Xuân quá lạnh lùng, hỡi Xuân!” 
(Đăng Nguyên) 

 
   Dù đầy nhung nhớ nhưng chỉ cần nghĩ đến 
hình ảnh quê nhà là tâm hồn người ly hương 
lại đã bừng lên niềm hoan hỉ chen lẫn mối 
hận lòng: 

“Quê hương khuất nẻo chân trời 
   Bỗng dưng chớp rạng sáng ngời quê hương” 

(Vi Khuê)  
 

“ngỡ là xuân đến sau đông 
Hoa đào xinh xắn tô hồng môi duyên 

chỉ vì quốc hận chưa quên 
hồn thơ u uẩn giữa mênh mông đời” 

(Cao Nguyên) 
 

      Thời xưa thi sĩ Lamenais viết: "Kẻ tha 
hương ở đâu cũng cảm thấy cô đơn, lạc 
lõng" (L'exilé partout est seul). Thời nay các 
nhà thơ xa xứ cũng có tâm trạng đồng điệu, 
cõi lòng cũng lạnh lẽo khi nhớ tới tiếng pháo 
nổ ròn, nhớ về bóng mai vàng chào đón Tết 
trong ánh nắng quê xưa: 

"Đâu còn đón Tết, mai vàng 
Ngậm ngùi nuốt lệ, trái ngang nghẹn ngào" 

(Vũ Hối) 
 

      “Xin gửi qua giùm chút nắng Xuân 
      Bên này đã lạnh thuở Thu phân 
      Bây giờ trời đất tràn băng giá 
      Không biết làm sao để ấm lòng” 

(Lãm Thúy) 
 

   Dù khi có hoa đào nở, có hoa mai vàng hé 
nụ nhưng ngày xuân vẫn có vẻ gượng gạo, 
chẳng mang lại niềm vui: 

"Ngỡ ngàng viễn xứ xa xôi 
Bồng bềnh mây trắng nổi trôi quê người 

Rộn ràng đào thắm khoe tươi 
Mai vàng hé nụ gượng cười đón xuân" 

(Quỳnh Anh) 
 
   Trong cuộc sống xa xứ bà Mẹ hiền cao 
niên luôn nhớ đến quê cũ khi xuân về.  
     “Làm sao em quên được 
     khi lúc nào Mẹ cũng âu lo. 
     Nghĩ đến những người thân còn kẹt lại. 
     Tối ngày, Mẹ cứ thở ngắn than dài... 
     Hỏi mãi, hỏi hoài 
     “Bao giờ mình mới được  
     về sống ở Việt Nam?” 

(Hồng Thủy) 
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     Khi chính bà Mẹ mình còn kẹt lại quê nhà 
thời nhà thơ đâu còn thiết đến đón Tết vì 
vắng hình ảnh kính yêu trong tâm khảm:    
 

"Mẹ mất vào cuối năm 
Hỏi chi hoa mai nở 
Chờ gì én phất phơ 
Ngàn đời xuân biệt tăm" 
(Nguyễn Thị Thanh Bình) 

 
   Nhà thơ nhớ lại ngày nào còn viết những 
vần thơ đón Tết thành khẩn cầu chúc cho 
Cha Mẹ kéo dài tuổi thọ với đầy ân phước: 
 
       "Năm nay Xuân nữa, viết thơ xuân 
       Cầu cha mẹ thọ, đủ vui mừng 
       Tài lộc không màng, xin chỉ vậy 
       Phước là vui sống với song thân" 

(Lãm Thúy) 
 

   Hình ảnh song thân trong gia đình Việt 
Nam quả thật mãi đẹp trong tâm hồn các 
nhà thơ: 

Về thôi, Tết đã đến rồi  
     Mẹ chờ đun lửa canh nồi bánh chưng  

     Cha chờ rót chén rượu mừng  
     đêm chờ ngày mới núi rừng rộ hoa” 

(Cao Nguyên) 
 
   Nhưng rồi theo quy luật "vô thường" Mẹ 
yêu cũng khuất bóng khiến lòng nhà thơ 
ngậm ngùi hơn khi năm cùng tháng tận: 

“Xuân về chạnh nhớ Mẹ yêu 
Nghĩa trang hoang vắng buồn hiu mộ phần 

Mẹ đi giã biệt dương trần 
Không còn mong đợi mỗi lần xuân qua” 

(Hoàng Trùng Dương) 
 

     "Nhớ ngày năm ngoái con còn Mẹ 
     Cùng đón Xuân về, vui biết bao. 
     Mẹ khuất. Năm nay Xuân quạnh quẽ 
     Tha hương nghe lạnh gió đông sầu." 

(Lãm Thúy) 
 

   Giây phút linh thiêng đón Năm Mới cũng là 
lúc nhớ đến song thân, đến “Nguồn Cội”: 
 
    “Giao thừa kinh nguyện ngát trầm hương 
    Giây phút thanh tân thắm nụ hường 
    Bóng Mẹ hiền lương am Tịnh Độ 
    Dáng Cha phúc hậu mái Xuân Đường.” 

(Phan Khâm) 
 

     “Thắp nén nhang trầm đón Tết ta 
     Mâm đầy ngũ quả lại bày ra 
     Chè sen thơm ngát dâng tiên tổ 
     Hương khói chân thành khấn Mẹ Cha” 

(Nguyễn Thị Ngọc Dung) 
 

   Sợ thế hệ con cháu trong tương lai bị vẩn 
đục bởi bụi bặm cõi trần gian mà quên nếp 
cũ, nhà thơ nhắc nhở: 
 

“Tân niên khai bút đề thơ 
Nhang trầm thơm ngát bàn thờ tổ tiên 

Rể, dâu, con, cháu đoàn viên 
Cả nhà sum họp ấm êm vui vầy…” 

(Hoàng Trùng Dương) 
 

"Tết nay nội ngoại về trời, 
Mẹ cha khuất núi, xa vời người thân, 

Phong tình cổ tục quên dần, 
Gắng công gìn giữ được ngần ấy thôi" 

(Nguyễn Thị Ngọc Dung) 
 

   Nhà thơ cũng lại nhớ thêm đến cả người 
con thân yêu đã yểu số xa lìa dương thế: 

 
"Cây đào cũ hết ra hoa. 

Con về thiên cổ, Hoa là cành không. 
Xuân còn sót lạnh tàn đông 

Mẹ còn nguyên, nỗi nhớ nhung đọa đày." 
(Lãm Thúy) 

 
   Đôi khi cõi lòng tưởng nhớ đến hình ảnh 
một bóng hồng năm cũ với nụ cười như hoa 
nở, nhớ lúc cận kề tình tứ trong buổi gặp gỡ 
hôm nao, hình ảnh dấu yêu vẫn mãi vương 
mang trong tiềm thức: 
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“Tôi vô tình nhớ năm qua 
Vào xuân em mát lụa là tháng giêng 

Em cười nở nụ thủy tiên 
Đời tôi hóa kiếp truân chiên mất rồi” 

(Phan Khâm) 
 

“Xuân về chợt thấy thiếu em 
Yêu đương nồng thắm êm đềm ngày xưa 

Bên nhau biển lặng rừng thưa 
Có em quên hết nắng mưa, ưu phiền…” 

(Bùi Thanh Tiên) 
 
   Thơ hoài hương day dứt nỗi buồn xa xứ, 
lai láng tình tự dân tộc. Những vần thơ 
không chỉ còn là những dòng mực trải trên 
trang giấy vô tri vô giác nữa mà đã thật sự 
gần gũi với dòng máu chảy trong huyết quản 
khách ly hương. Bao hình ảnh thân thương 
xa xưa lại được dịp hồi tưởng lại khi đón Tết 
xa quê: 
 

"Tha hương Tết lắm ngậm ngùi... 
Thương quê, thương bạn, đâu nguôi lòng này 

Ngồi đây đếm vạn đắng cay 
Giao thừa quê mẹ, phương này tuyết rơi." 

(Vũ Hối) 
 

      "Xuân đến rồi ư người bạn nhỏ 
      đầy thềm tuyết đọng suốt đêm qua 
      ngẩn ngơ tự hỏi mùa xuân đến 
      xuân ở ngoài đời hay trong ta… 
 
      Nghĩ lại năm xưa xuân hớn hở 
      bạn bè nhộn nhịp lòng như hoa… 
 
      Xuân này ngó lại đầy bông tuyết 
      tóc trắng bay theo những mộng đời 
      bạn cũ, quê xưa nào đâu thấy 
      chỉ thấy quanh nhà tuyết lại rơi." 
               (Nguyễn Tường Giang) 
 
   Vào cuối năm, khi nhìn tuyết rơi trắng nơi 
nơi ở khắp đất khách lòng nhà thơ lại gợn 
lên bao nỗi sầu nhất là khi cô đơn đón Tết: 
        "Người bạn bên hàng xóm 

        ngừng đào tuyết, hỏi tôi 
        man, you looked so sad 
        what’s your problem? 
        Vâng, lòng tôi buồn lắm 
        Hôm nay ngày cuối năm 
        Bao nhiêu người đón Tết 
        Tôi ở đây một mình"  
        (Nguyễn Tường Giang) 
  
   Đôi khi bão tuyết mịt mùng, chôn lấp cảnh 
vật, chôn sâu thêm nỗi niềm nhung nhớ của 
nhà thơ. Trong màn sương tuyết đó bóng 
người sao mà mờ ảo, như thực, như hư, 
chập chờn vì sương tuyết hay vì làn nước 
mắt, vì giấc mộng mơ: 
      “Lại một Xuân về trên đất khách 
      Tết buồn, Tết nhớ, Tết tha hương! 
      Ngày xanh như lá thu vàng rụng, 
      Trở giấc đêm về mộng viễn phương.” 

 (Hoàng Song Liêm) 
 
   Nhà thơ đôi lúc cảm thấy không còn thi 
hứng để sáng tác, khi nghĩ đến cảnh khổ 
đau của người dân trong nước: 
      "Tân niên gác bút không khai bút 
      Thơ xuân ngượng ngập ở đầu môi" 

 (Trần Quốc Bảo)    
 
   Hoặc khi nghĩ đến cảnh xưa tang tóc vì 
chiến tranh lẫn cảnh đọa đày ngày nay của 
dân Việt trong nước: 
      “mùa Tết mà rưng cay khoé mắt  
      phải anh vừa nhắc chuyện Mậu Thân  
      Huế chít khăn sô buồn thấm đất  
      mưa phùn phủ trắng mộ đời hoang”  

(Cao Nguyên) 
 

  “Anh hỏi em  
  Mỗi độ Xuân về trên đất Mỹ  
  Em có bao giờ... 
  Nghĩ đến Việt Nam không? 
  Có chứ anh 
  Em vẫn thường tự hỏi 
  Những cội mai vàng có còn nở đầy bông? 
  Chợ Tết Saigon có còn đông như trước? 
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  Chợ Hoa đường Nguyễn Huệ 
  Tài tử giai nhân 
  Có còn dập dìu chen chân bước? 
  Như những ngày... 
  Đất nước mình còn hai chữ Tự do?” 
                   (Hồng Thủy) 

 
   Nhưng đôi khi khung cảnh mùa xuân được 
lòng hoài hương gợi hứng nhà thơ vẫn đem 
cả tâm tình gửi vào những vần điệu với nỗi 
lòng nhung nhớ quê hương: 

"Cố hương xa mấy trường đình 
Xin đem gởi trọn tâm tình vào thơ" 

(Anh Độ) 
 

       “Em về quê cũ xin cho gởi 
       Trắng một cành hoa đến muôn nơi 
       Sông sẽ cùng hoa đi khắp nẻo 
       Thì thầm tình tự đất mình ơi.” 

(Ý Anh) 
 
   Dù vắng tiếng chuông chùa, thiếu mùi trầm 
hương, thiếu tiếng pháo reo vui, vắng bóng 
hoa mai vàng rực rỡ lời thơ vẫn vang lên 
những lời cầu chúc tốt đẹp cho thân nhân và 
bằng hữu trong cảnh tha hương: 
 
    “Thiên nhiên khởi sắc đón mùa sang 
    Lòng kẻ tha hương bỗng rộn ràng 
    Đất khách chẳng còn tràng pháo đỏ 
    Quê người dù thiếu bóng mai vàng 
    Chúc Xuân lời vẫn ươm tình nghĩa 
    Mừng Tết thơ luôn đượm ánh quang 
    Thoang thoảng hương trầm khơi kỷ niệm 
    Vẳng chuông chùa cũ tiếng còn vang.” 

(Tâm Minh) 
 

   Trong tận cùng tâm khảm, lời ước đầu 
năm của các nhà thơ thường là điều mơ 
ước được trở về lại chốn quê cha đất tổ vào 
một ngày nào đó trong tương lai: 
 

“Quay đi quay lại đã già 
   Bước run trên tuyết, thoáng qua nửa đời 

 

Còn bao xuân nữa quê người 
Và hôm nào sẽ pháo vui quê nhà" 

(Lê Thị Ý) 
 

       “Xuân qua lặng lẽ, cành trơ lá 
       Đất khách quê người nỗi nhớ xa 
       Giấc mộng muôn trùng sao chưa đến 
       Bao giờ ta lại gặp quê ta?” 

(Bùi Thanh Tiên) 
  
       “Xôn xao tiếng gió đêm trừ tịch 
       Lả ngọn đào xuân lay giấc Xuân. 
       Lửa ấm sao nghe lòng buốt giá 
       Giao thừa năm cũ vẫn bâng khuâng... 
 
       Bao giờ trở lại quê xưa nhỉ? 
       Chợt lắng tâm tư sầu gợi sầu 
       Đất khách, quê người Xuân lữ thứ 
       Se lòng trăn trở giấc chiêm bao.” 

(Hoàng Song Liêm) 
 

     Trong tận cùng nỗi nhớ, người dân Việt 
thầm cầu chúc cho đất nước một ngày nào 
đó được thật sự độc lập, tự do và hạnh 
phúc, toàn dân Việt được thật sự giải phóng 
khỏi mọi khổ đau để những ngày đón Tết 
năm mới sẽ rộn nở mãi mãi trên đất Việt 
trong một mùa Xuân dân tộc: 
 

“Trước thềm Năm Mới ta cùng chúc 
Quê cũ mai này hết xót xa.” 

(Nguyễn Thị Ngọc Dung) 
 
        "Ta cứ ngỡ chết rồi mi sẽ khép 
        Mùa xuân đâu sao chim én chưa về 
        Mi sẽ khép lúc xuân về tươi đẹp 
        Anh hãy về cho én lượn trên quê" 

 (Nguyễn Thị Thanh Bình) 
   

      "Mùa Xuân Tổ Quốc không xa nữa 
      Đồng lúa miền Nam óng ánh vàng 
      Rừng núi miền Trung hoa rộ nở 
      Mừng ngày giải phóng được giang san" 

(Giang Hữu Tuyên) 
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   Ngọn cờ vàng ba sọc đỏ lại tung bay rực 
rỡ trong mùa mới, màu cờ chính nghĩa của 
toàn dân Việt, niềm mơ ước của người xa 
xứ trong cuộc đời tỵ nạn cộng sản:  
 
      "Chúa Xuân phất ngọn cờ vàng 
       Trên đỉnh cao cổ thụ 
       Thời gian chín ngọt mênh mang 
       Chở tin yêu về đầy vũ trụ 
       Sông núi chuyển mình 
       Đón chào Chân Thiện Mỹ 
       Xuân giáng sinh và ngự trị vĩnh hằng" 

(Trần Quốc Bảo) 
 

       "Ngày mai, vui Xuân chiến thắng 
       Mai vàng nở rộ, đón Xuân sang! 
       Khải hoàn ca, ầm vang khắp phố 
       Cả non sông, rợp bóng cờ vàng!" 

(Vũ Hối) 

      "Chúc tụng Xuân nào đầy mãn nguyện, 
          Ngày về rực rỡ đất Thăng Long"  

(Nguyễn Thị Ngọc Dung) 
 

 
  

TTââmm  MMiinnhh  NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  
  

  
  
  
  
  
  
 
 

Bìa trước:  Mùa Ðông Xa Thẳm, hình của NGUYỄN SƠN 
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NGUYỄN BỈNH KHIÊM & SẤM TRẠNG TRÌNH 

 

 

Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc Nguyễn 
 

Có Thể Tin vào Những Lời Tiên Tri hay Sấm Ký Không? 
 

(Phần II) 
  

rước hết phải phân biệt hai loại tiên 
tri: (1) Tiên tri dựa vào các sách bói 

toán như Kinh Dịch, Thiên Văn, Tử Vi, 
Thái Ất Thần Kinh, Truyện Kiều, xin 
Xâm, xem chỉ tay, v.v.; và thường gọi  là  
“bói  toán” .  (2) Tiên tri không dựa vào 
kinh sách nào mà hoàn toàn dựa vào trực 
giác hay linh giác để ghi ra những điều bí 
mật được chỉ dẫn bởi một vị thần linh nào 
đó (mạc khải) và thường gọi là “tiên tri”.   
 Tiếp theo, phải nhìn nhận là nhân loại 
có một số người có những khả năng kỳ 
diệu đầy huyền bí và có cả hàng trăm, 
hàng ngàn hiện tượng khó tin xẩy ra như 
thôi miên, cầu cơ, lên đồng thiếp, chữa 
trị bằng nhân điện, khí công, tiên tri, v.v.  
mà các nhà khoa học đã không thể chối 
bỏ và đang có những nỗ lực giải thích.  
 Từ ngàn xưa, trong địa hạt tín 
ngưỡng, nhân loại đã có cả hàng trăm 
ngàn tiên tri cả nam lẫn nữ và hầu hết các 
tôn giáo đều được xây dựng trên tư cách 
của những vị tiên tri như Abraham (Do 
Thái), Jesus (Thiên Chúa Giáo), 
Mohamed (Islam), Phật Thích Ca (Phật 
Giáo), Huỳnh Phú Sổ (Hòa Hảo), Phạm 
Công Tắc (Cao Ðài), v.v.   

 Nhà tiên tri Nostradamus ngồi tĩnh 
lặng trong một cái đỉnh bằng đồng và 
nhìn chăm chú vào một thau nước cũng 
bằng đồng để ghi ra những tiếng nói 
huyền diệu đến với ông qua trực giác và 
ông cống hiến cả cuộc đời của ông cho sự 
nghiệp tiên tri.   
 Trái lại, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm không dựa vào trực giác mà dựa 
vào lý trí, dựa vào Thái Ất Thần Kinh để 
đưa ra những điều tiên tri.  Nhưng chủ 
yếu sự nghiệp của ông là truyền đạt đạo 
lý làm người, đưa ra những điều khôn lẽ 
phải nhằm giúp con người sống thọ, thân 
được an nhàn, trí được thảnh thơi, hồn 
được thanh nhẹ chuẩn bị cho mình trở về 
với “Ðạo” tức là Nguồn Gốc của vạn vật.        
 Trong địa hạt tiên tri, người ta thường 
nhắc tới câu: “thiên cơ bất khả lậu” – “cơ 
trời không thể tiết lộ” để cảnh giác những 
người đặt niềm tin quá mạnh vào tiên tri 
hay bói toán.  Trong khoa tướng số cũng có 
câu: “Ðức năng thắng số” để khuyên con 
người chớ ỷ lại vào số mệnh mà không tự 
mình cố gắng tự tu sửa.  Vậy liệu có thể tin 
vào những lời tiên tri được không?  Tin tới 
mức độ nào?  Và, liệu có thể tránh được số 
mệnh đã an bài không?    

T
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 Sự thực thì khả năng tiên tri của con 
người không phải là vô giới hạn.  Trong 
những buổi cầu cơ, các vị Tiên hay 
Thánh thường xác định là họ cũng chỉ 
được phép tiết lộ một phần nào những 
hiểu biết của họ.  Ðức Phật cũng đã nói 
đại ý là những sự hiểu biết của Ngài có 
thể ví bằng một nắm lá trong bàn tay so 
với cả rừng lá kia.  Mặt khác, những lời 
tiên tri thường được ghi lại bằng những 
câu thơ khó hiểu hoặc ai giải đoán thế 
nào cũng được và vần đề tin hay không 
tin vào những lời tiên tri tùy thuộc vào 
niềm tin ở mỗi cá nhân.  Có lẽ Thượng 
Ðế đã gài đặt tinh tố niềm tin trong con 
người để giúp nhân loại không đi lạc 
hướng trên con đường tìm về nguồn gốc 
là Trời, Ðạo, hay Ðại Ngã.  Tinh tố này 
biểu hiện ở mỗi người một khác vì chịu 
ảnh hưởng của hàng ngàn, hàng triệu tinh 
tố khác chứa trong tâm tố.   
 Ngoài đời, vào đầu thế kỷ thứ 16, vị 
tiên tri Nostradamus, người Pháp nổi 
tiếng nhất hoàn cầu với cuốn Thế Kỷ vì 
được đa số người đọc nhìn nhận sự chuẩn 
xác của những điều ông tiên tri.  Riêng ở 
nước ta, vào thế cuối thế kỷ thứ 15 thì có 
Nguyễn Bỉnh Khiêm với tập thơ của ông 
được nhiều người thán phục và gọi là 
Sấm Trạng Trình. 
 Trước hết, vấn đề đặt ra là Nguyễn 
Bỉnh Khiêm có tự nhận mình là nhà tiên 
tri không?   
 Theo như nhận định phân biệt hai loại 
tiên tri nêu ở trên thì Nguyễn Bỉnh Khiêm 
không phải là nhà tiên tri vì những điều 
ông tiên đoán hoàn toàn dựa vào Thái Ất 

Thần Kinh và những dữ kiện trong cuộc 
sống thực tế.  Ông chỉ là một nhà lý số, 
dựa vào sách vở mà đưa ra những điều 
tiên đoán dưới dạng những câu thơ không 
dễ hiểu khiến cho mỗi nhà giải đoán ở 
mỗi thời đại có thể giải ra theo nhận định 
riêng của mình.      
 Những điều ông khuyên họ Mạc, họ 
Trịnh, và họ Nguyễn đã xẩy ra chính xác 
là do ông dựa vào kiến thức sâu rộng về 
con người và tình hình đất nước.  Trong 
thơ văn, không có bài nào chứng tỏ ông 
tự nhận là một nhà tiên tri mà ông chỉ 
viết những bài khuyên ăn ở cho hợp đạo lý 
lấy chữ Trung làm chuẩn như ông đã bày 
tỏ trong bài khắc trên tấm bia trước Quán 
Trung Tân bên nhà ông.   
 Tóm lại, ông chỉ là một người học 
nhiều, biết rộng và chia sẻ những điều 
khôn ngoan với mọi người.  Như vậy, 
ông chỉ là một nhà Hiền Triết 
(Wiseman).  Nhưng, vì lý do này hay lý 
do nọ, người ta đã tôn sùng ông lên đại 
bậc tiên tri và dân gian cứ tin thế mà 
truyền tụng.  
  Ông đã viết những gì trong Sấm 
Trạng Trình và một số người đã tán giải 
những câu gọi là tiên tri của ông như 
thế nào?    
 Như mọi người đã biết, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm vốn là một nhà tinh thông về khoa 
lý số và là tác giả của cuốn sách bói toán 
Thái Ất Thần Kinh.  Thái Ất là gì?   
 Cơ sở của khoa bói toán là Kinh 
Dịch.  Ở Ðông Phương, Vua Phục Hy 
(khoảng 3 hay 4 ngàn năm Trước Tây 
Lịch) được coi là người phát kiến ra Kinh 
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Dịch.  Dựa vào Kinh Dịch, Thái Ất là 
sách nghiên cứu về sự vận chuyển của 
các vì tinh tú ảnh hưởng đến trái đất và 
con người.  Ðây là một môn học rất khó 
của văn minh cổ Ðông Phương.  Trong 
Khoa Tử Vi, Sao Thái Ất là sao chủ đoán 
gió mưa, lụt lội, đói kém, chiến tranh, đất 
nước hưng vong, và v.v. 
 Có sách ghi: nguyên tác giả Thái Ất 
Thần Kinh là Ðạo Sĩ Triệu Nga, đời Tống 
(thế kỷ X).  Ðó là cuốn sách coi như là 
sách thần có thể vận đoán biết được 
chuyện quá khứ và vị lai.  Thầy dạy 
Nguyễn Bỉnh Khiêm là Lương Ðắc 
Bằng trong dịp đi sứ Nhà Minh, Trung 
Quốc, gặp học sĩ Lương Như Hốt.  Ông 
này tặng cho Lương Ðắc Bằng cuốn Thái 
Ất Thần Kinh để tham khảo về lý số.  Khi 
qua đời, Lương Ðức Bằng trao Thái Ất 
Thần Kinh cho Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
 Trong Thái Ất Thần Kinh, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm viết: 
 Thái Ất, kể ngày,  luận về mệnh hạn 
người đời.  Đo biết hoạ phúc, định luận 
không sai.  Suy rõ mấu chốt, nên cẩn thận 
tinh tường, diệu ở huyền vi tỏ biết. ... Phép 
này mọi người dân gian sử dụng để đo 
lường hoạ phúc cho mình, vào đời dựng 
nghiệp lớn hay nhỏ, được hưng hay suy, 
biết mấu chốt mà định luận không sai về 
vận hạn sống trong đời sao cho hợp với 
đạo nhà, đạo nước và đạo học đúng nghĩa 
quen gọi là Đạo Người. 
 Và,  
 Xem Thái Ất, kể giờ, chú trọng vào 
con toán nhất, rồi xem xét các chướng 
ngại (tù, giam, cấp ...) được sử dụng cho 

công việc hàng ngày, nhất là xem cho việc 
binh bị, chủ khách thắng thua, nước ngoài 
động tĩnh, vận trù kế sách; đặc biệt xem 
thiên văn đổi thay, xã hội bị ảnh hưởng vì 
mưa nắng, bão gió, giặc cướp không. 
 Lê Quý Đôn viết: 
 Thuyết ấy [Thái Ất] phần nhiều nói 
về binh pháp: địch ta, chủ khách, lợi hại, 
được mất, cái cơ thịnh suy, trị loạn; cái 
thế thắng thua, yên hay nguy; không điều 
gì là không bày rõ.  Nếu hiểu lẽ ấy mà 
biết phòng bị, ứng phó thì có thể tìm điều 
lành, tránh điều dữ, tiêu hoạ, vời phúc thì 
mới là người giỏi dùng sách Thái Ất 
vậy... Làm tướng mà không biết sách ấy 
thì sẽ mờ tối ở chỗ đánh hay giữ, tiến hay 
ngừng; không lấy gì mà quyết đoán các 
nghi mưu khi ra trận tuyến.  Làm tể 
tướng mà không biết sách ấy thì sẽ sai 
lầm ở sự động hay tĩnh, cất lên hay đặt 
xuống; không lấy gì để quyết đoán những 
nghị luận lớn cho triều đình ... 
 

* 
 

 Như vậy, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm dựa vào  Thái Ất Thần Kinh để đưa 
ra những lời tiên đoán chứ không phải là 
dựa vào tâm linh hoặc những huyền cảm 
hay mạc khải như trường hợp của các nhà 
tiên tri khác trong đó có Nostradamus.  
Tuy nhiên, thật khó xác quyết những lời 
tiên đoán của ông xẩy ra đúng vào những 
sự kiện nào trong lịch sử và vì vậy, mỗi 
nhà giải đoán đã đưa ra những tán luận 
theo chiều hướng riêng của mình.    
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Trước khi tìm hiểu về Sấm Trạng Trình, 
xin tóm trình một vài mẩu chuyện truyền 
tụng chứng tỏ tài tiên tri của Nguyễn 
Bỉnh Khiêm.   
 Trước hết xin nêu lên lời giải đoán 
của Tiến Sĩ Hương Giang Thái Văn Kiểm 
(thành viên của Viện Hàn Lâm Văn Học 
Pháp).  Hai câu thơ: 

Hà thời biện lại vi vương. 
 

 Thử thời Bắc tận, Nam trường xuất 
bôn tiên tri về sự nghiệp của Nhà Tây 
Sơn: Nguyễn Nhạc vốn làm Biện Lại ở 
huyện Vân Ðồn, Qui Nhơn, nổi dậy xưng 
Vương khiến Nhà Lê ở miền Bắc bị dứt 
điểm và Chúa Nguyễn ở miền Nam phải 
đào tẩu. 
 TS Thái Văn Kiểm cũng căn cứ vào 
các câu: 

Cũng có kẻ trè to lớn Ất Ngày 
Lánh mình vào ở nội Ngô Tề 
Có thấy nhân thập đi về 
Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh 

 
để đưa ra lời giải đoán là 4 câu thơ đó 
ám chỉ vào biến cố 30 tháng Tư, 1975 
với những sự vượt biên ồ ạt của người 
Việt tị nạn Cộng Sản.    
 TS Thái Văn Kiểm viết:  
 Hai câu đầu ám chỉ người di cư tỵ nạn 
cộng sản, gồm có những người trốn đi bằng 
đường bộ (Việt nhân, land people) và những 
người vượt biển trên ghe thuyền (thuyền 
nhân, boat people).  Họ trốn ra khỏi nước 
để trôi giạt vào các nước lân cận, hoặc 
được vớt chở đi các nước xa xôi khắp năm 
châu.  Còn hai câu sấm nối sau thì chúng ta 

có thể hiểu rằng sẽ có vị lãnh đạo, cứu tinh 
là Nhân Thập (có phải chữ Nhân cộng với 
chữ Thập thành chữ Ngọ chăng?) là nhân 
vật nào, đố ai mà biết!  Câu cuối cùng “Tả 
hữu phù trì, cây cỏ thành binh” của Sấm 
Trạng khiến tôi nhớ bài thơ cầu cơ năm 
1975 của Thạch Hà và Minh Ðức, có đăng 
trong Việt Nam Hải Ngoại, San Diego, USA 
năm Kỷ Mùi 1979, như sau: 

Tiếu khấp hưng vong thử tự tiền 
Cửu niên bĩ cực đãi doanh niên 
Hồng quân tà ố hà vô thức 
Nhất tịch hà năng miễn đảo điên 
Thảo mộc giai binh bình Việt quốc 
Thịnh hưng nhi lai kiến thánh hiền 
Thảm nhục thương tâm ai liệt sĩ 
Khả tri minh chủ giá kim liên 

 
 Bài này được Thạch Hà Minh Ðức 
giải nghĩa như sau: 
 Cười khóc hưng vong là chuyện từ 
xưa nay vẫn có 
Hãy đợi qua chín năm đến năm thứ mười 
Ai mà không biết cộng sản là đáng ghét 
Một đêm nào đó chúng nó không tránh 
được đảo điên 
Khi đó thì cỏ cây sẽ là binh lính để bình 
định nước Việt 
Mọi người sẽ hưng thịnh và gặp thánh hiền 
Chỉ buồn cho các liệt sĩ đã chết vì nước 
từ trước 
Và khi ấy có thể biết người minh chủ như 
đoá sen vàng 
 
 Trong sấm Trạng Trình còn có hai 
câu này, thường được thiên hạ đem ra 
bàn luận: 
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Cửu cửu càn khôn dĩ định 
Thanh minh thời tiết hoa tàn 

 
 Chúng ta thấy chữ cửu là 9 như trong 
bài thơ cầu cơ của Thạch Hà Minh Ðức 
xin vua Nguyễn Huệ khi xưa.  Số 9 đánh 
dấu một tiết đoạn trong cuộc tuần hoàn 
của vũ trụ, trong sự diễn tiến lịch sử của 
một dân tộc. Theo ông thấy thì cửu cửu là 
9 lần 9 thành 81.  Số này là thời kỳ đô hộ 
Pháp tính từ năm 1862 (hoà ước Nhâm 
Tuất) mất ba tỉnh miền Ðông Nam kỳ, 
tiếp đến năm 1867 thì mất luôn 3 tỉnh 
miền Tây, cho đến năm 1945 với cuộc 
đảo chính Nhật, mồng 9 tháng 3 dương 
lịch, và sự sụp đổ của nền đô hộ Pháp, 
đúng vào lúc thanh minh thời tiết hoa tàn. 
Nhưng theo tôi, cửu cửu đây cũng có thể 
giải thích là cứ 9 năm thì xảy ra một sự 
việc lớn, ảnh hưởng đời sống quốc gia và 
tương lai dân tộc. 
Nhìn lại lịch sử cận đại Việt nam từ đầu 
thế kỷ XX tới nay, chúng ta có thể ghi 
những thời điểm rất quan trọng sau đây: 
 
 1907: vua Thành Thái bị truất phế 
đày vào Nam. 
 1916: vua Duy Tân khởi nghĩa thất 
bại, bị đày sang đảo Réunion, cùng với 
vua cha Thành Thái. 
 1925: vua Khải Ðịnh mất, vua Bảo 
Ðại nối ngôi (2-1926). 
 1936: Phong trào Bình dân có nhiều 
cuộc biểu tình. 
 1945: Ðảo chính Nhật (9-3). 

 1954: Việt minh cướp chính quyền 
(23-8); Hiệp định Genève (20-7) phân ra 
Nam Bắc.   
 1963: Sấm Trạng: Trực đảo đương 
đầu mã vỹ.  Hồ binh bát vạn nhập Tràng 
An nói đến đảo chính 1-11 lật đổ Ðệ 
Nhất Cộng hòa. 
 1972: Thành lập Ðệ Nhị Cộng hoà.    
 1981: Cộng sản đưa Nam VN vào con 
đường phân hoá, bần cùng; thuyền nhân 
tràn ngập Ðông Nam Á. 
 1990: Quốc tế xét lại toàn bộ các vấn 
đề Ðông dương và Ðông Nam Á trong 
chiều hướng thuận lợi cho người Việt 
quốc gia, ứng nghiệm hai câu: 

Thảo mộc giai binh bình Việt quốc 
Thịnh hưng như lai kiến thánh hiền 
 

 Lúc đó, cỏ cũng sẽ biến thành binh linh, 
hợp cùng hải ngoại hồi hương bình Việt 
Nam, đem lại tự do và hạnh phúc cho trăm 
họ. 
 Ðó là những lời tán luận của Tiến Sĩ 
Hương Giang Thái Văn Kiểm.  Sau đây 
là vài mẩu truyện chúng tỏ tài tiên đoán 
của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
 
Vài Mẩu Truyện về Tài Tiên Tri của 
Trạng Trình 
 
1. Chuyện “Sắt ngắn, gỗ dài”: 
 
 Tối 30 Tết, Cụ Trạng Trình đang ngồi 
luận lý số cùng một học trò ở xa đến thăm 
và biếu cụ lễ vật.  Bỗng ở ngoài cổng có 
tiếng người gọi mở cửa.  Cụ sai gia nhân ra 
bảo hãy chờ cụ một chút.  Rồi Cụ bảo học 
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trò bấm quẻ đoán xem người kêu cổng ấy 
gọi mở cửa để làm gì. 
 Cả hai thầy trò đều bấm ra quẻ "Thiết 
đoản, mộc trường" dịch ra là: “Sắt ngắn, 
gỗ dài”.  Cụ hỏi học trò: 
 - Vậy anh đoán nó vào đây có việc gì? 
 Anh học trò đáp: 
 - Thưa Cụ, theo ý con thì sắt ngắn gỗ 
dài, ắt hẳn người ấy vào đây mượn cái 
xuổng hay cái cuốc. 
 Cụ cười đáp: 
 - Khác với anh, tôi đoán nó vào đây 
mượn cái búa. 
 Nói xong, Cụ cho gia nhân ra mở cửa 
và mời người gọi cửa vào, thì đó là người 
láng giềng đi vào yêu cầu cho mượn cái 
búa, đúng như lời Cụ đoán. 
 Cụ giải thích cho anh học trò: 
 - Anh bấm quẻ giỏi, nhưng đoán còn 
thấp.  Ngày 30 Tết thì ai đi mượn cái 
xuổng hay cái cuốc làm gì.  Cho nên tôi 
đoán nó mượn cái búa để chẻ củi nấu 
bánh cúng Tết mà thôi.  Bấm quẻ trúng 
nhưng khi đoán phải có ý thức cơ biến 
mới tránh khỏi sai lầm. 
 
2. Số phận chiếc quạt giấy và cái gối. 
Cụ Trạng muốn thử xem lý số mà cụ học 
được có hiệu nghiệm không.  Cụ làm hai 
thí nghiệm sau đây: 

* Cụ làm một chiếc quạt giấy.  Làm 
xong, Cụ bói số mệnh của cây quạt giấy 
nầy thì được quẻ: "Nữ nhân phá hủy". 

Cụ viết 4 chữ nầy lên quạt và treo 
quạt ở đầu giường. 

Đến gần tới ngày giờ quẻ ứng, Cụ 
ngồi trên giường luôn luôn để mắt theo 
dõi quẻ ứng hiện như thế nào? 

Chợt bên hàng xóm có người đến mời 
Cụ qua dự đám giỗ, nhưng Cụ bận theo 
dõi chiếc quạt nên chưa thể qua ngay 
được.  Người hàng xóm đến mời nữa, và 
nói với Cụ Bà giục Cụ đi qua để trễ tiệc.  
Cụ Bà vào phòng hối Cụ đi mấy lần, 
nhưng Cụ vẫn lo theo dõi cái quạt nên 
chưa thể đi được.  Cụ Bà bực tức thấy 
ông ngồi không mà chưa chịu đi, mắt lại 
nhìn cái quạt không rời.  Cụ Bà liền giựt 
phăng cái quạt, xé đi, rồi nói: 

- Quí báu gì cái quạt giấy nầy mà ông 
cứ nhìn nó hoài như mất thần, để người ta 
qua đây ba bốn phen mời mọc. 

Cụ cười xòa vui vẻ và liền đi ngay 
qua đám giỗ.  

Cụ nhận thấy lẽ nhiệm mầu trong 
khoa lý số đã thể hiện rất chính xác.  
Nhưng Cụ vẫn còn chút hồ nghi sự việc 
xảy ra có phải do ngẫu nhiên chăng?  Do 
đó, Cụ làm thêm thí nghiệm thứ nhì: 

* Cụ làm một chiếc gối bằng gỗ để 
ở đầu giường.  Cụ bói số mệnh chiếc gối 
thì được quẻ: "Thử đầu nhi phá". 

Cụ rất ngạc nhiên vì gối kê ở đầu 
giường luôn luôn thì làm sao chuột phá 
hỏng được.  Cụ ghi lên gối 4 chữ ấy rồi 
chờ thời gian xem kết quả.  Tới ngày 
tháng đúng như trong quẻ đã định, có một 
ông bạn thân đến thăm Cụ và ngồi nói 
chuyện với Cụ trong phòng.  Chợt có một 
con chuột thập thò ở gầm ghế, ông bạn 
quơ tay xua đuổi, con chuột không chạy 
đi, mà cứ ở đó nhìn ông lau láu như có ý 
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chọc tức.  Ông bạn nổi giận, thuận tay lấy 
ngay cái gối gỗ ném vào con chuột.  Con 
chuột lanh chân chạy thoát, còn chiếc gối 
gỗ thì va vào gạch gãy ra làm nhiều mảnh. 

 
3. Thánh nhân mắt mù: 
 
Khi sắp mất, Cụ Trạng Trình có ghi vào 
gia phả và dặn con cháu rằng: "Bình sanh 
ta có một tấm bia đá để sẵn và đã sơn kia.  
Khi ta nhắm mắt rồi, các con phải nhớ, hễ 
hạ quan tài xuống, phải để tấm bia ấy lên 
nắp rồi mới lấp đất lại.  Sau 50 năm, hễ 
khi nào có một người lạ đến viếng mộ ta 
mà nói rằng: Thánh nhân mắt mù, thì 
phải lập tức mời người ấy về nhà, yêu 
cầu họ đặt hướng lại ngôi mộ cho ta.  
Chúng bây phải nhớ kỹ và canh chừng, 
chớ không được cải cát.  Nếu trái lời ta, 
dòng dõi về sau sẽ suy đồi lụn bại”.  Con 
cháu nghe lời và làm y theo lời Cụ dặn. 

Đúng 50 năm sau, có một người Tàu 
đến viếng mộ, nhìn ngôi mộ của cụ một 
lúc thì cất tiếng than rằng: 

- Cái huyệt ở đàng chân sờ sờ thế kia 
mà không biết, lại tự đem để mả thế nầy?  
Vậy là Thánh nhân cái gì đâu? hay là 
Thánh nhân mắt mù đó! 

Người nhà nghe câu “Thánh nhân mắt 
mù”, liền chạy về báo cho Tộc trưởng hay.  
Ông nầy vội vàng ra rước người Tàu đó 
vào nhà, thết đãi tử tế, rồi nhờ đặt giùm 
ngôi mộ lại.  Khi nói chuyện mới hay 
người Tàu đó là một nhà địa lý nổi tiếng ở 
bên Tàu mới sang nước ta.   Ông ta đến 
đây là để xem di tích của Cụ Trạng thế 

nào mà tiếng đồn qua tới bên Tàu rằng: An 
Nam lý học hữu Trình Tuyền. 

Khi nghe ông Trưởng tộc yêu cầu đặt 
hướng lại cho ngôi mộ thì người Tàu tỏ ý 
sẵn sàng giúp, để chứng tỏ Trạng Trình 
còn thua ông ta một bực.  Do đó ông ta 
cảm thấy rất thích chí, hiu hiu tự đắc và 
thầm nghĩ rằng: Với Cụ Trạng, thực ra 
chỉ nghe đồn chớ thực mục sở thị thì có 
gì giỏi đâu? 

Ông ta bảo: 
- Không cần phải đem đi đâu xa cả, 

chỉ đào lên rồi táng lại tại chỗ, nhích ra 
sau một chút và quay đầu lại là được. 

Ông Trưởng tộc cả mừng, vội tụ họp 
con cháu lại, đưa thầy địa lý người Tàu ra 
mộ rồi đào lên.  Khi đào xuống sắp tới 
quan tài thì gặp một tấm bia đá, ông thầy 
Tàu lấy làm lạ, sẵn tính hiếu kỳ, ông bảo 
đem rửa sạch bia đá, để xem trên đó khắc 
chữ gì, thì thấy trên bia ấy có khắc bài thi: 

 
Ngũ thập niên tiền mạch tại đầu 

 Ngũ thập niên hậu mạch tại túc 
 Hậu sinh nhĩ bối ná năng tri 
 Hà vị Thánh nhân vô nhĩ mục? 

 
Dịch nghĩa: 
Năm chục năm trước mạch tại đầu 
Năm chục năm sau mạch tại chân 
Biết gì những kẻ sanh sau 
Thánh nhân có mắt mù đâu bao giờ? 
 
Khi xem xong bài thơ trên, ông thầy 

Tàu mới bật ngửa ra, bái phục Cụ Trạng 
Trình sát đất.  Cụ tiên tri tài thiệt.  Sao 
Cụ lại biết trước những lời của mình sẽ 
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nói?  Quả thật, mình chỉ đáng là học trò 
của Cụ thôi. 

 
4. Thằng Khả làm ngã bia tao: 
 
Trước ngày Cụ Trạng qui Tiên, Cụ tạc 
một bia đá và dặn chôn ở rìa mộ của Cụ, 
trên đó có ba câu: 
Cha con thằng Khả,  
Ðánh ngã bia tao, 
Làng biết được bắt thường tam quán 
 
 Lúc đó người coi bia chẳng hiểu ra 
sao, cứ làm đúng lời Cụ dặn.  Cho tới 
một thời gian rất lâu về sau, đến một hôm 
có hai cha con người đó tên là Khả, đi 
đào chuột.  Khi hai cha con đến gần nơi 
mộ của Cụ Trạng thì thấy có hang chuột, 
liền đào xuống để bắt chuột.  Hang chuột 
chạy lòn xuống đáy bia đá, chỉ lo đào 
hang mà quên để ý đến tấm bia đá, đào 
một hồi thì tấm bia đá mất chưn đứng, 
ngã kềnh ra mà chưa bắt được con chuột 
nào.  Bọn trẻ mục đồng thấy bia ngã, 
chúng tri hô lên, rồi làng biết, kêu cha 
con ông Khả lên làng, bắt nộp tiền phạt 
và phải dựng bia lại như cũ.  Cha con anh 
Khả đành chịu nộp phạt, nhưng nhà 
nghèo, trong nhà chỉ có một quan tiền 
tám, nên xin làng cho nộp phạt bao nhiêu 
đó mà thôi.  Làng cũng đành chịu.  Thế 
mới biết Cụ Trạng Trình rất tài giỏi về 
khoa lý số, biết được tên người làm ngã 
bia của Cụ, và lại biết số tiền nộp phạt là 
tam quán, nói lái là quan tám.  
 
 

5. Ông Nguyễn Công Trứ phá Đền: 
 
Năm Minh Mạng thứ 14, vua Minh Mạng 
bắt khai con sông Hải Dương.  Lúc ấy, 
ông Nguyễn Công Trứ đang làm Tri 
Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, lãnh 
chiếu chỉ của vua thi hành việc khai con 
sông đó.  Ðịa chính theo lịnh của vua phải 
cắm cho thẳng, nhưng khổ thay lại trúng 
thẳng vào Đền thờ của Cụ Trạng Trình, 
mà ngôi Đền nầy nổi tiếng linh thiêng.  
Ông Trứ truyền lịnh cho dân phải phá Đền 
khai sông.  Dân chúng không ai dám phá.  
Ông Trứ cũng phân vân, vì trên là lịnh của 
vua, dưới là ý của dân, nếu không tuân 
lịnh vua thì sợ vua bắt tội, mà tuân lịnh 
vua thì trái lòng dân.  Ông Trứ sắm nhang 
đèn vào Đền vái Cụ Trạng Trình xin Cụ 
cho phép phá Đền, vì lịnh vua, ông phải 
thi hành, xin Cụ hiểu lòng của ông.  Rồi 
ông Trứ xin chịu hết trách nhiệm cho công 
việc phá Đền.  Lúc đó dân quân mới dám 
phá.  Khi đào phá tới cái bệ thờ, thấy hiện 
ra một tấm bia đá chôn dưới bệ, có chạm 
khắc bốn câu sau đây: 
 
Minh Mạng thập tứ, 
Thằng Trứ phá Đền. 
Phá Đền thì phải làm đền, 
Nào ai lấn đất tranh quyền của ai 
 
 Ông Nguyễn Công Trứ thấy Cụ 
Trạng Trình nói đúng tên của mình thì sợ 
quá, truyền cho dân chúng ngưng việc 
phá Đền, và lo việc cất Đền trở lại như 
trước.  Khi đó, lại tìm thấy trên đầu cột 
cái có đề 4 hàng chữ: 
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Hỏng Đền thì lại làm đền, 
Rồi sau tìm thấy bạc tiền của ta. 
Của ông, ông để còn xa, 
Ai mà tìm được ắt là thưởng công. 
 
 Ông Tri Huyện Nguyễn Công Trứ 
đọc 4 câu thơ nầy xong thì suy nghĩ mãi, 
chợt nẩy ra ý nói lái: CÒN XA nói lái lại 
là XÀ CON. Ông Trứ liền quan sát các 
cây xà con đã tháo xuống, thấy có một 
cây khá nặng, nặng hơn các cây khác. 
Ông Trứ mừng rỡ, cho bửa cây nầy ra thì 
có bạc nén văng ra.  Ông Trứ liền dùng 
số bạc nầy đi mua các thứ vật liệu, cất 
Đền trở lại cho Cụ Trạng, với tấm lòng 
vô cùng kính phục Cụ Trạng.  Số bạc còn 
dư, ông Trứ giao cho dân làng Vĩnh Lại 
để dành tu bổ các đền chùa đình miểu 
trong làng. 
 
6. Cây xà nhà đổ:  
 
Khi Cụ Trạng Trình sắp mất, Cụ kêu con 
cháu lại giao cho một cái ống tre sơn son 
thếp vàng, gắn bít hai đầu lại và dặn đúng 
ngày giờ ấy, tháng ấy, năm ấy, phải để 
cái ống lên kiệu, rước lên dinh quan Tổng 
Đốc Hải Dương, thì sẽ cứu được tình thế 
quá nghèo khổ của gia đình, nhưng tuyệt 
đối không được mở ra xem, chỉ có quan 
Tổng Đốc được mở mà thôi.  Cái ống tre 
ấy truyền đến cháu 7 đời của Cụ Trạng 
thì mới đúng ngày giờ đã định.  Người 
cháu ấy mới đưa lên quan Tổng Đốc Hải 
Dương đúng theo lời Tổ tiên đã dặn ghi 
trong gia phả.  Quan Tổng Đốc cầm cái 

ống, mở ra xem, thấy có hai câu thơ như 
vầy: 
Ngã cứu nhĩ thượng lương chi ách 
Nhĩ cứu ngã thất đại chi bần 
Nghĩa là: 
Ta cứu mầy khỏi cây xà đổ 
Mày cứu ta cháu bảy đời nghèo 
 
 Quan Tổng Đốc đang lúc làm việc 
quan, thấy hai câu thơ nói xấc xược, gọi 
quan là MẦY thì cả giận, sẵn cầm cây 
quạt, ông bước tới đánh người vừa dâng 
cái ống tre có hai câu thơ ấy.  Khi vừa 
bước ra khỏi chỗ ngồi thì bỗng nhiên cây 
xà nhà to lớn trên nóc nhà đổ xuống ngay 
cái ghế mà quan vừa ngồi, đánh rầm một 
cái, làm cho cái ghế gãy nát.  Quan Tổng 
Đốc hốt hoảng, kêu la inh ỏi, giựt mình 
ngó lại, nếu còn ngồi tại cái ghế đó, cây 
xà nhà đập xuống ắt phải chết nát xương.  
Khi quan bình tĩnh suy nghĩ trở lại hai 
câu thơ vừa rồi thì mới biết người viết hai 
câu thơ đó đã cứu quan thoát khỏi tai nạn 
hiểm nghèo hy hữu đó.  Quan hỏi đến 
người dâng cái ống tre, mới rõ đó là cháu 
7 đời của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, và hai câu thơ trên là Cụ Trạng 
Trình viết ra để cứu ông thoát nạn.  Quan 
Tổng Đốc cho dọn dẹp, rồi mời người 
cháu 7 đời của Cụ Trạng vào nhà trong, 
thết đãi cơm rượu, và giúp cho một món 
tiền lớn. 

* 
Nội Dung Sấm Trạng Trình 

 
 Cuốn Sấm Trạng Trình gồm 487 câu 
thơ mang nhiều dấu vết lịch sử đương 
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thời Nhà Lê và Nhà Mạc trong đó có 
nhiều câu không mấy dễ hiểu khiến cho 
đại ý của toàn bài thật là mông lung và do 
đó, mỗi người có thể đưa ra những giải 
thích khác nhau.  Có những giải thích dẫn 
tới cả thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai (1939 – 
1945).  Ðây là đoạn mở đầu: 

Vận lành mừng gặp tiết lành 
Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu 
Một câu là một nhiệm mầu 
Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao 
Trải vì sao mây che Thái Ất 
Thuở cung tay xe nhật phù lên 
Việt Nam khởi tổ gây nên 
Lạc Long ra trị đương quyền một 

phương 
Thịnh suy bi thới lẽ thường 
Một thời lại một nhiễu nhương bên lề 
Ðến Ðinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ 
Mở bản đồ rũ áo chắp tay 
Ngự đạo phút chốc đổi thay 
Thập bát tử rày quyền đã nổi lên 
Ðông A âm vị nhi thuyền  
Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh 
 

* 
 Ngay trong đoạn mở đầu này, có 
người đã tán luận là Nguyễn Bỉnh Khiêm 
đã tiên tri nước ta sẽ mang tên là Việt 
Nam căn cứ vào câu thứ 7: “Việt Nam 
ctổ gây nên”.  Vào thời đại của ông, nước 
ta quả chưa có tên là Việt Nam mà chỉ 
mang tên là Nam Việt, Ðại Nam, hay Ðại 
Việt.  Mãi tới đời Nhà Nguyễn, đời vua 
Minh Mạng, quốc hiệu nước ta mới đổi là 
Việt Nam.  Rất có thể từ “Việt Nam” của 
ông dùng là do từ “Nam Việt” đổi ra 

“Việt Nam”  chỉ là để cho đúng với âm 
vận: chữ thứ hai của câu 6 trong thơ lục 
bát hay song thất lục bát thường là âm 
bằng.  Thế thôi.      
 Có nhiều đoạn người ta trích ra bảo là 
Sấm và đưa tự đưa ra những tán luận.  Và 
đây là vài đoạn mà người ta thường đưa 
ra những lời bàn tán nhiều nhất:   
Thung thăng tưởng thấy Ðạo Trời 
Phù Lê, Diệt Mạc nghỉ dời quân ra 
Cát lầm bốn bể can qua 
Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về 
 
Nước Nam thường có thánh tài 
Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường 
 
Ma Vương sát Ðại Quỷ 
Hoàng Thiên tru Ma Vương 
Ðào Viên đỉnh phát quần dương tranh 
hùng 
Cơ nhị ngũ thư hùng vị khuyết 
Ðảo Hoành Sơn tam liệt, ngữ phân 
Phá điền thiên tử giáng trần 
Dũng sĩ nhược hại mưu thần như lâm 
 
Cửu cửu càn khôn dĩ định 
Thanh minh thời tiết hao tàn 
Trục đáo Dương đầu, Mã vĩ 
Hồ binh bát vạn nhập Tràng An 
Bảo Giang thiên tử xuất 
Bất chiến tự nhiên thành 
Trong những đoạn Sấm kể trên, người ta 
bàn tán nhiều nhất là đoạn: 
Long vĩ, Xà đầu cchiến tranh   
Can qua, tứ xứ khởi đao binh 
Mã đề, Dương cước anh hùng tận 
Thân, Dậu niên lai kiến thái bình 
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 Bốn câu trên có nói tới 6 năm: Thìn 
(Long), Tị (Xà), Ngọ (Mã), Mùi 
(Dương), Thân và Dậu và người ta cho là 
ứng với những năm 1940, 1941, 1942, 
1943, 1944, và 1945 thuộc Chiến Tranh 
Thế Giới Thứ II.   
 Tóm lại, trong hàng trăm năm qua, 
nhiều người đã tán luận những câu thơ 
trong 487 câu của cuốn gọi là Sấm Trạng 
Trình theo nhiều cách khác nhau mà vẫn 
được nhiều người tin tưởng.  Ở Tây 
Phương thì người ta tán luận Sấm 
Nostradamus.  Trong những thập niên 
trước nằm 2000, có nhà tán luận đã mạnh 
dạn tán luận rằng thế giới sẽ bị hủy diệt 
bởi chiến tranh nguyên tử vào đầu những  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
năm 2000!  Sau đây là phần trình bày 
những sự kiện về nhà tiên tri 
Nostradamus.  
 Xin đón coi Phần III: Nhà Tiên Tri 
Nostradamus là Ai?    

~*~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Trở Về Mái Nhà Xưa":  Hình của NAG NGUYỄN SƠN 


