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Laù Thö Muøa Xuaân 
 

 Thöa quyù vò vaên thi höõu vaø ñoäc giaû,  
 Vì lyù do gia ñình, Ngoïc Dung ñaõ 
khoâng haàu chuyeän quyù vò trong hai soá 
baùo vöøa qua vaø ñaõ phaûi nhôø Phoù Chuû 
Nhieäm ngoaïi vuï Phan Anh Duõng lo 
nhieäm vuï naøy.   Ñeán nay tinh thaàn ñaõ 
oån ñònh, söùc khoûe khaû quan, caùi toâi xaáu 
xí ñaõ trôû laïi sinh hoaït bình thöôøng vôùi 
caùc vaên thi höõu, ñoäc giaû trong Coû 
Thôm vaø trong coäng ñoàng gaàn xa.   Lôøi 
khuyeân nhuû coù hôïp coù tan, coù sinh coù 
töû, taát caû laø luaät taïo hoùa, chaúng ai traùnh 
ñöôïc.  Chuùng ta phaûi chaáp nhaän vaø tieáp 
tuïc cuoäc soáng vui ñeïp maø thoâi.  Moät 
trong nhöõng caùi vui cuûa Ngoïc Dung laø 
ñöôïc ñoïc caùc baøi vieát cuûa taùc giaû göûi 
ñeán, ñöôïc lieân laïc vôùi caùc ñoäc giaû xa 
gaàn, laø laøm ñeïp, laøm phong phuù cho 
Taïp Chí Coû Thôm.  Chuû Buùt Traàn Bích 
San ñaõ noùi:  "Coû Thôm laø phaàn thöôûng 
cuoái ñôøi cuûa Ngoïc Dung, ñöøng loän xoän, 
khoâng ñöôïc boû ñaâu ñaáy nheù!..."  Vaäy 
Ngoïc Dung xin trôû laïi vôùi boån phaän 
laøm baùo vaø thuû thæ cuøng quyù vò.   
 Töø ñaàu naêm 2016, naêm Coû Thôm 
böôùc vaøo tuoåi 21, coù raát nhieàu bieán coá 
xaåy ra trong vuøng Toøa soaïn chuùng toâi.  
Vöøa qua Teát Döông Lòch chuùng toâi ñaõ 
ñöôïc hung tin Hoïa só Ñinh Cöôøng töø trần 

ngaøy 7 thaùng 1 sau nhieàu thaùng trò beänh.   
Thaät laø moät caùi tang đau	buồn	sâu	đậm	
cho	gia	đình	anh	và	một	mất	mát	 lớn	
lao	 cho vaên hoïc ngheä thuaät Việt	 Nam	
hải	ngoại.		Baùo Cỏ	Thơm	soá 74	naøy có	
bài	 tưởng	niệm,	 của	Nhà	 văn	Nguyễn	
Lân,	 Phan	 Anh	 Dũng	 và	 Nguyễn	 Thị	
Ngọc	Dung,	về cố Họa sĩ Ñinh Cưôøng.				
	 Trước Tết Bính Thân vài ngày, trận 
bão Jonas đã trút xuống vùng Hoa Thịnh 
Ðốn gần 40 inches tuyết qua moät ñeâm, 
moät ngaøy.   Trong 93 năm chưa coù trận 
baõo tuyết naøo lớn như thế xaåy ra trong 
vuøng Thuû ñoâ Hoa Kyø.   Chủ nhiệm Cỏ 
Thơm được con trai bốc ra khỏi nhà trước 
khi tuyết bắt đầu rơi và ở lại nhà con cháu 
hai ngày.   Các hủ nhà thân già sức yếu 
như tôi phải tốn bộn tiền thuê người cào 
tuyết trên đường vào garage và vào nhà.  
Tuyết được xúc hất sang hai bên cao quá 
cái đầu chủ nhiệm, lối đi hẹp và cao như 
đường thông hào tránh bom đạn.  Nắng 
lên, cây cối vẫn đóng đá lóng lánh pha lê. 
Mái hiên tua tủa thạch nhũ nhọn hoắt 
bằng thuỷ tinh.  Những vật này rơi lên 
người thì chẳng khác mũi tên hay mũi 
dao.  Các trường học đóng cửa cả tuần.  
Cũng may Chợ Tết một tuần sau tại một 
trường học, bãi đậu xe đã được khai 
quang. Nhưng rét ơi là rét, lạnh ơi lạnh.  
Chắc thế hệ của Chủ Nhiệm sẽ không 
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được thưởng ngoạn một trận bão tuyết 
như thế nữa trong cuộc đời.    
 Một tin buồn "lịch sử" về Hà Nội là 
Cụ Rùa đã vĩnh biệt Hồ Hoàn Kiếm 
cũng vào đầu năm nay.  15 năm sống ở 
Hà Nội với 2 năm đi xe đi học, về học 
quanh hồ, những con rùa non nhấp 
nhỏm trên yên xe đạp mà không bao giờ 
thấy Cụ Rùa.   Bây giờ mới thấy hình 
Rùa trên internet thì Rùa đã chết rồi.  
Hình hài rùa không còn nguyên vẹn, 
trông thật tội nghiệp.   Truyền thuyết 
Rùa Hoàn Kiếm có từ thời Vua Lê Thái 
Tổ.  Khi chết Rùa cũng táp vào bờ trước 
đền thờ Ngài.   
 Bỗng dưng tiếng hát réo rắt của 
Ngọc Hạ âm vang: 
 "Hà Nội người có nhớ, chiếc áo 
xanh lam thơ ngây cô em học trò,  
 Áo trắng Trưng Vương, Tây Sơn em 
tan trường về, đường qua nẻo phố hẹn 
hò…" (lời bản nhạc Hà Nội Ngày 
Tháng Cũ của NS Song Ngọc). 
 Thưa vâng, nhắc tới Rùa Hồ Hoàn 
Kiếm tôi lại nhớ tới những con rùa non 
mặc áo lam thuở đó. Áo Lam đã di cư 
vào Nam năm 1954.  Áo Lam lại di tản 
khắp năm châu bốn bể sau quốc nạn 30 
tháng 4, 1975.   Và , cứ mỗi năm vào 
tháng 2 Âm lịch, Áo Lam ở tất cả mọi 
nơi lại đi dự lễ Hai Bà Trưng , đồng ca 
bài hát "Trưng Nữ Vương" của Nhạc sĩ 
Thẩm Oánh để tưởng nhớ công ơn, 
gương sáng cứu dân, cứu nước của Hai 
Bà.   Năm nay Áo Lam Hoa Thịnh Ðốn 
dự lễ Hai Bà do Hội Cao Niên tổ chức 
ngày 3/12/2016 tức là ngày 4 tháng 2, 

Bính Thân.  Xin chia sẻ nỗi hoàn niệm 
với những Áo Lam và những người yêu 
Áo Lam Hà Nội xưa. 
 Rồi mùa đông chậm chạp, nặng nề 
như bà lão hơn trăm tuổi cũng qua đi.  
Trời nắng ấm áp hơn, củ hoa đã nẩy 
mầm, nhú nụ trên vườn cỏ xanh hơn.   
Chúng ta đã vào xuân.   Báo  Cỏ Thơm 
chào mừng mùa xuân với hình bìa "Hoa 
Ðào" trên tranh lụa và màu nước của cố 
Họa sư Trương Cảm Khải, thân phụ 
Nhà văn Trương Anh Thụy.  Số báo Cỏ 
Thơm này sẽ được phát hành vào cuối 
tháng 3, bắt đầu mùa xuân và cũng là 
mùa hoa anh đào Hoa Thịnh Ðốn.   
Năm nào cũng vậy, vào dịp này Tidal 
Basin quyến rũ cả trăm ngàn du khách.   
Mong rằng trời không mưa, gió không 
thổi, hoa không chóng tàn.    
 Chúng tôi hận hạnh chào mừng Nhà 
văn Tạ Quang Khôi lâu nay vắng tên, 
nhưng nay trở lại Báo Cỏ Thơm với bài 
biên khảo "Vay Mượn Trong Văn Học 
Việt Nam".   Nhà văn Tạ Quang Khôi là 
nhà báo, giáo sư kỳ cựu tại Sài Gòn trước 
1975.  Ông tuy cao tuổi những vẫn đọc 
nhiều, viết mạnh.  Cỏ Thơm mong được 
sự tiếp tục khuyến khích của ông.   
 Cỏ Thơm cũng rất vinh hạnh mang 
tên nhà xuất bản soạn phẩm"Pháp Luật và 
Văn Học Nghệ Thuật" của Biên khảo gia 
Nguyễn Văn Thành.  Sách đã được phát 
hành vào mùa xuân này tại Tòa soạn Cỏ 
Thơm.   Vì lý do sức khỏe, Tác giả chỉ 
muốn đứa con tinh thần ra chào đời trong 
vòng giản dị, thân mật và tặng sách các 
văn thi thân hữu.  BKG Nguyễn Văn 
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Thành là cây viết kỳ cựu của Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm từ 20 năm qua.   
 Chúng tôi xin cảm ơn Nhà Thơ 
Nguyễn Phú Long đã tặng tập thơ song 
ngữ Việt Anh "Còn Lại Chút Tình" với 
các dịch giả Thanh Thanh và  Diệm Trân, 
và thơ đóng góp của cây bút tý hon 
Sydney Chen.   Xin chúc mừng Nhà thơ 
Nguyễn Phú Long. 
 Chắc quý vị cũng nghe và xem được 
hình ảnh những cuộc đi cư tị nạn ồ ạt 
như biển người từ Trung Ðông sang Âu 
Châu, nhất là tại Ðức và Pháp.  May 
mắn vùng các văn thi hữu Cỏ Thơm cư 
ngụ không bị khủng hoảng vì tai nạn, 
nhưng ai cũng lo lắng.   Xem vậy, cuộc 
di tản của người Việt miền Nam còn trật 
tự và được nể trọng nhiều lắm.   
 Gần đây tại Hoa Kỳ, cuộc tranh đua 
vào Nhà Trắng đã đến thời kỳ thật sôi 
nổi, các ứng cử viên chỉ trích đối thủ 
đến cái độ quá trớn.   Người ta tự hỏi, 
rồi đây có vị nào bị kiện vì tội mạ lỵ vu 
khống không?   
 Riêng về phía cộng đồng Việt Nam 
nhiều vụ mạ lỵ vu khống được kê khai, 
đăng tải trên email, internet và báo chí.  
Nhiều bị can bị phạt nhiều triệu đô-la.  
Những vụ đó có cảnh cáo được những kẻ 
vạ mồm, vạ miệng không?  Các cây bút 
có rút tỉa được kinh nghiệm rằng báo chí, 
ngôn luận trên đất Mỹ này là hoàn toàn 
được phép tự do bịa đặt và nói láo 
không?  Quý vị yên tâm, không khí Cỏ 
Thơm êm đềm, hòa nhã.  Các bài biên 
khảo công phu, giá trị.  Các bài văn được 
viết với tất cả tâm hồn cảm xúc.  Các bài 

thơ  chứa chất đầy lý tưởng nhân  đạo, 
thanh tao làm đẹp tình người.   
 Xin trân trọng cảm tạ quý vị độc giả, 
quý vị mạnh thường quân, quý vị tác giả 
đã tiếp tay với chúng tôi dẫn dắt Tạp Chí 
Cỏ Thơm vượt qua thời gian 20 năm dài 
và hôm nay đã đi vào tuổi 21 trững trạc, 
vững vàng và điều đáng quý nhất là được 
tín nhiệm… 
 Thưa quý vị, viết đến đây chúng tôi 
được tin sét đánh vừa giáng xuống nền 
văn học Việt Nam hải ngoại:  Giáo Sư 
Nguyễn Ngọc Bích vừa qua đời đột 
ngột trên chuyến máy bay đi Manilla, 
bên cạnh hiền thê của ông là Giáo sư 
Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi.  Giáo Sư Nguyễn 
Ngọc Bích là một nhà trí thức, một nhà 
thông thái, một quyển tự điển có thể trả 
lời chúng ta về mọi vấn đề văn học...  
Ông đã cộng tác, khuyến khích và ủng 
hộ Tạp chí Cỏ Thơm suốt 20 năm qua. 
Thật là một đau thương lớn lao cho gia 
đình ông, cho Tổ Hợp Xuất Bản Miền 
Ðông, cho giới văn học, cho phong trào 
tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam.  
Biết nói gì hơn ở đây là xin chia buồn 
cùng Giáo sư Ðào Thị Hợi và tang 
quyến.  Nguyện cầu   hương linh Giáo 
Sư Nguyễn Ngọc Bích sớm phiêu diêu 
Miền Cực Lạc. 
 Mong rằng ở lá thư cho số báo sau 
sẽ không có những tin làm đau buồn 
chúng ta nữa. Chúc qúy vị một mùa 
xuân thân tâm an lạc. 
 

Nguyeãn Thò Ngoïïïc Dung 
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NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ 

 
Trần Bích San 

 

                     
                  Thủ bút Vũ Hoàng Chương 
 
 
 
        
 
        
 
                                     
   
                    
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Thơ Mãn Giác- Ngô Tất Tố dịch 
                           

 

Chữ Quốc Ngữ 

chữ nước ta 

con cái nhà 

đều phải học 

miệng thì đọc 

tai thì nghe 

đừng ngủ nhè 

chớ láu táu 
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Thư họa của Vũ Hối 
 Những chữ dùng để viết bài thơ ba chữ 
dạy trẻ con lớp mẫu giáo ở trên của thi sĩ 
Tản Đà, hoặc chữ viết dạy cách đánh vần i 
tờ của học giả Hoàng Xuân Hãn trong Hội 
Truyền Bá Quốc Ngữ là quốc tự của Việt 
Nam hiện nay: 

I tờ có móc cả hai 
I ngắn có chấm, Tờ dài có ngang 

O tròn như quả trứng gà 
Ô thì đội mũ, Ơ già thêm râu 

Huyền ngang, Sắc dọc, Nặng tròn 
Hỏi lom khom đứng 

Ngã buồn nằm ngang 
 

Chữ Hán được dùng ở Việt Nam trên một 
ngàn năm, đến đầu thế kỷ thứ 20 Chữ Quốc 
Ngữ trở thành chữ viết chính thức của 
người Việt. Chữ Quốc Ngữ dùng diễn tả 
tiếng nói chúng ta ngày nay là do các 
mẫu tự La Mã ghép thành [01], đã xuất 
phát từ nhu cầu truyền đạo Thiên Chúa của 
các giáo sĩ người Châu Âu. Việc sáng chế 
ra Chữ Quốc Ngữ do các cố đạo sang Việt 
Nam từ cuối thế kỷ thứ 16 nhưng có công 
nhiều nhất là các linh mục Francisco de 
Pina, Gasparo d’Amiral, Antanio de 
Barbosa (người Bồ Đào Nha) và Alexandre 
de Rhodes (người Pháp).  
 
NGƯỜI CHÂU ÂU ĐẾN VIỆT NAM 
 
Lịch sử sự giao tiếp giữa Âu và Á bắt đầu 
từ thời đế quốc La Mã (27 TTL - 476 STL). 
Người Châu Âu đã sang Trung Hoa trong 
thời kỳ này nhưng không có sách nào nói rõ 
về sự giao thiệp. Mãi đến đời Nguyên Thế 
Tổ Hốt Tất Liệt (thế kỷ thứ 13), một người 
Ý tên Marco Polo sang Trung Hoa và ở lại 
đây 17 năm, khi về nước bằng đường Ấn 

Độ Dương, ông đã kể lại chuyến du hành 
trong cuốn Những Kỳ Quan Thế Giới (Les 
Merveilles du Monde).  
 Đến thế kỷ thứ 15 nhờ kỹ thuật hàng 
hải được cải tiến, người Âu Châu tìm ra các 
trục giao thông mới bằng đường biển nên 
sự tiếp xúc giữa Châu Âu và các Châu khác 
đã gia tăng. Năm 1492 Christophe Colomb 
(Kha Luân Bố) nhờ địa bàn chỉ đường vượt 
Đại Tây Dương tìm ra Châu Mỹ. Năm 
1497, Vasco de Gama, người Bồ Đào Nha, 
sang Ấn Độ bằng cách đi vòng phía nam 
Phi Châu qua Cap de Bomne Espérance 
(Hảo Vọng Giác) sang Ấn Độ Dương. Năm 
1521, Megellan, người Bồ Đào Nha, dùng 
đường Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương 
đến Phi Luật Tân.  
 
Dân tộc Bồ Đào Nha vốn có trong dòng máu 
phiêu lưu mạo hiểm, từ ngàn xưa họ thường 
viễn du bằng đường biển từ Lisboa là hải 
cảng của bán đảo Iberia, nằm ngay cửa biển 
Đại Tây Dương. Kể từ thế kỷ thứ 15, khi 
kinh nghiệm hải hành của người Bồ lên đến 
đỉnh cao, quốc gia này trở thành cường quốc 
số một Châu Âu có các thuộc địa ở Brazil, 
Châu Phi, Ả Rập, Ấn Độ và Trung Hoa. 
Năm 1511 Bồ Đào Nha bắt đầu để ý đến các 
nước Đông Nam Á. Các thuyền buôn theo 
đường Ấn Độ Dương sang biển Nam Hải đi 
ngang Việt Nam để lên đảo Macau (Áo 
Môn). Hội An của ta là trạm nghỉ chân để họ 
buôn bán và tiếp tế lương thực (tấm bia đá 
dựng năm 1524 ở cù lao Chàm của người Bồ 
là một chứng tích).  
 
Người Bồ đến nước ta buôn bán trước tiên, 
mở tiệm buôn ở Hội An (Faifo) Quảng 
Nam. Năm 1614, đời Chúa Sãi, Jean de la 
Croix lập lò đúc súng ở Thuận Hoá (ngày  
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nay là Phường Đúc ở Huế). Năm 1637, đời  
vua Lê Thần Tông, Thanh Đô Vương Trịnh 
Tráng cho người Hoà Lan mở tiệm ở Phố 
Hiến (gần tỉnh lỵ Hưng Yên ngày nay). Năm 
1672 đời vua Lê Hi Tông, chúa Trịnh cho 
phép tàu Zant của Anh vào Phố Hiến buôn 
bán. Năm 1680 Pháp bắt đầu gia nhập Phố 
Hiến. Các thương gia Nhật Bản, Trung Hoa 
và Thái Lan cũng tham gia tấp nập biến Phố 
Hiến thành một trung tâm thương mại phồn 
thịnh với gần 2000 nóc gia, do đó có câu 
"Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến" [02].  
 

 Các nước Âu Châu lợi dụng phương 
tiện hàng hải đem quân xâm chiếm các 
nước khác làm thuộc địa nhằm khai thác tài 
nguyên, tìm thị trường mới. Từ giữa thế kỷ 
16 người Bồ Đào Nha đã sang Trung Hoa 
buôn bán ở bán đảo Schangch'nan thuộc 
Quảng Châu. Khoảng 1557 bọn cướp biển 
trú ẩn ở Áo Môn thường hay khuấy phá 
Quảng Châu, người Trung Hoa nhờ các 
thương gia Bồ dẹp bọn ấy. Khi dẹp xong 
bọp cướp, người Bồ xin phép nhà cầm 
quyền Trung Hoa cho họ trú ngụ ở bán đảo 
Schangch'nan và Áo Môn từ 1563. Hàng 
năm họ đóng thuế cho chánh quyền Trung 

Hoa, đến thế kỷ 20 Áo Môn vẫn còn thuộc 
Bồ Đào Nha. Năm 1568 Tây Ban Nha 
chiếm Phi Luật Tân. Năm 1596 Hoà Lan 
chiếm Nam Dương. Đến thế kỷ 17 Pháp và 
Anh chiếm Ấn Độ.  
 
CÁC GIÁO SĨ ĐẦU TIÊN SANG VIỆT 
NAM TRUYỀN ĐẠO 
 
Giáo sĩ đạo Thiên Chúa dùng thuyền đến các 
làng quê truyền đạo 
 
Tuy mãi đến giữa thế kỷ thứ 19 Pháp mới 

chiếm Việt Nam, nhưng người 
Châu Âu gồm các thương gia và 
giáo sĩ đạo Thiên Chúa đã đến Việt 
Nam từ thế kỷ thứ 16. Các nhà 
truyền giáo Tây phương muốn 
sang Viễn Đông đều đi theo các 
thương thuyền Bồ Đào Nha nên họ 
chọn Áo Môn làm trung tâm 
truyền giáo để hoạt động ở Trung 
Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, tại 
đây có viện thần học Mẹ Đức 
Chúa Trời (Madre de Dieux). Do 
đó các giáo sĩ người Âu thường từ 
Áo Môn vào Đàng Ngoài hay 

Đàng Trong và ngược lại. Họ thường dùng 
ngôn ngữ Bồ Đào Nha để giao dịch với 
nhau, những phúc trình truyền giáo hay thư 
từ gửi về La Mã viết bằng chữ Bồ hoặc La 
Tinh.  
 Trong những năm hậu bán thế kỷ 16 
các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha của hai 
dòng thánh Francisco và Agustino đã đến 
nước ta, nhưng họ đến rồi đi. Năm 1553, 
đời vua Lê Trang Tôn, giáo sĩ Irigo đi 
đường biển đến giảng đạo ở các làng Ninh 
Cường và Quần Anh huyện Nam Chân (nay 
là Nam Trực, Nam Định), và làng Trà Lũ, 
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huyện Giao Thuỷ (nay là Xuân Trường, 
Nam Định) [03]. Năm 1596, đời Chúa 
Nguyễn Hoàng, giáo sĩ Diego Aduarte (hay 
Advarte) người Tây Ban Nha đến truyền đạo 
ở Trung Kỳ được ít lâu thì bỏ đi [04]. Sang 
thế kỷ thứ 17, dưới thời Trịnh Nguyễn phân 
tranh phương tiện giao thông bằng hàng hải 
đã phát triển mạnh, lúc đó các giáo sĩ người 
Châu Âu đi theo các thương thuyền mới ở 
lại hẳn Việt Nam để truyền đạo.  
 
SỰ RA ĐỜI CỦA CHỮ QUỐC NGỮ  
 
Đầu thế kỷ thứ 17 các nhà truyền giáo Bồ 
Đào Nha lại đến Việt Nam và lần này họ 
thành công. Giáo đoàn Dòng Tên (Ordes 
des Jésuites), có trung tâm truyền giáo ở Áo 
Môn, chính thức thành lập giáo đoàn ở 
nước ta. Năm 1615 cố Francesco Buzomi 
lập ra Giáo Đoàn Đàng Trong (Mission de 
la Cochinchine). Năm 1627 cố Alexandre 
de Rhodes lập Giáo Đoàn Đàng Ngoài 
(Mission du Tonkin). Trong giới giáo sĩ 
DòngTên có một linh mục xuất sắc, đóng 
vai trò lịch sử trong việc tạo dựng Chữ 
Quốc Ngữ, đó là cố Francisco de Pina.  

  
Chữ La Mã khắc trên đá trước cửa đền 

 
 

 
        
Chữ Quốc Ngữ sau khi tự điển Alexandre de 
Rhodes được in (1651) 
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Sự Hình Thành Chữ Quốc Ngữ 
 
Chữ Quốc ngữ được hình thành theo chiều 
hướng chung đối với những nước nằm trong 
địa bàn truyền giáo của các giáo sĩ Tây 
Phương ở Đông Á. Tại Tàu, Hoa ngữ được 
các nhà truyền giáo dùng mẫu tự La Mã 
phiên âm trước nhất. Khoảng 1584-1588 hai 
giáo sĩ Dòng Tên Micac Ruggieri và Matteo 
Ricci soạn quyển Tự Vựng Bồ-Hoa (bản viết 
tay lưu trử tại văn khố Dòng Tên ở La Mã), 
mỗi trang chia làm 3 cột chữ Bồ, chữ Hán, 
phiên âm Hoa ngữ. Năm 1598, giáo sĩ Ricca 
và Cateneo dùng ký hiệu để ghi các thanh 
của tiếng Tàu. Tại Nhật Bản từ 1592 đến 
1596 khoảng 10 sách loại này được in trong 
đó có 2 hai quyển quan trọng:  
 - Dotrina Jesus no Compania no 
Collegio Amacusa ni voite superiores no 
vou xi no comuni core no fan to nasu mono 
nari, Nengi, 1592 (Giáo lý ghi bằng tiếng 
Nhật theo mẫu tự La Mã). 
- Dictionarium latino lusitanicum ac 
Japonium (In Amacusa in Collegia 
Japonico Societa Jesus, Anno 1595) Tự 
Điển La-Bồ-Nhật.   
Ngoài ra còn có sách Ngữ Pháp Nhật được 
in theo mẫu tự La Mã vào năm 1603-1604. 
 Tại Việt Nam, thời kỳ sáng tạo Chữ 
Quốc ngữ có thể chia ra làm 2 giai đoạn: 
phiên âm và cấu tạo câu. 
 
Giai đoạn phiên âm 
 
Francisco de Pina (1585-1625) 
  
Francisco de Pina sinh năm 1585 tại 
Guarda, Bồ Đào Nha, vào tu Dòng Tên năm 
1605, từ 1611-1617 theo học Đại Học 
Thánh Phao Lồ, Macau. Tại đây ông gặp 

giáo sĩ João Rodrigues, nhà ngữ học tiếng 
Nhật tiên phong, tác giả quyển văn phạm 
tiếng Nhật chuyển tự sang chữ cái La Mã 
dựa vào cách phát âm tiếng Bồ, nay gọi là 
Romaji. Quyển văn phạm này in trong 
khoảng 1604-1608. Có thể Pina đã theo 
phép chuyển tự này để ghi chép tiếng Việt. 
 
Năm 1617 ông đến Đàng Trong truyền đạo, 
địa bàn mục vụ của ông trải dài từ Hội An 
(Faifo) vào đến Quy Nhơn (Pulucambi). 
Ông là người đầu tiên giảng đạo trực tiếp 
bằng tiếng Việt. Ông cho rằng các giáo sĩ 
đương thời không nắm vững được ngôn 
ngữ địa phương để đạt được mục tiêu rao 
giảng Phúc Âm [05]. Ông bắt đầu dịch một 
số văn bản của đạo Thiên Chúa ra tiếng 
Nôm (chữ Hán được Việt hóa). Pina nhận 
thấy các nhà truyền giáo bạn gặp phải khó 
khăn vì họ không học được chữ Nôm. Ý 
thức chữ Nôm không thể là phương tiện 
giao tiếp với người bản xứ nên ông tìm một 
phương pháp đơn giản. Lắng nghe người 
Việt phát âm rồi dùng mẫu tự La Mã để 
diễn tả âm điệu theo cách mà tiếng Bồ 
thường sử dụng. Kể từ năm 1622, Pena 
dùng những công trình của các giáo sĩ đi 
trước gồm các chữ Việt La Mã không dấu 
xây dựng cho hợp với thanh điệu và lối 
phát âm tiếng nói người Việt. 
 
Năm 1624 Pina mở trường dạy tiếng Việt 
cho các nhà truyền giáo khác. Trong số 
người theo học có hai vị quan trọng, một 
người đã lớn tuổi là Antonio de Fontes 
(1569 -?), người Bồ, sinh tại Lisboa, vị kia 
là Alexandre de Rhodes (1591-1660), 
người Pháp. De Fontes là cột trụ của Giáo 
Đoàn Đàng Trong, còn De Rhodes sẽ ra 
Bắc thành lập Giáo Đoàn Đàng Ngoài. 
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Ngày 15/12/1625, Pina lên một chiếc tàu Bồ 
Đào Nha neo ở vịnh Đà Nẵng để dùng 
thuyền nhỏ mang hàng hóa vào bờ, nhưng 
chẳng may thuyền chìm. Pina chết trong khi 
đang cố cứu một người khác trên chiếc 
thuyền bị đắm, năm đó ông mới 40 tuổi. Sau 
cái chết của Pina, các nhà truyền giáo vẫn 
tiếp tục xây dựng Chữ Quốc Ngữ, các giáo 
sĩ có công lớn là Gasparo d’Amiral (1592-
1646), Antonio de Barbosa (1594-1647) và 
Alexandre de Rhodes (1591-1660).   
 
Antonio de Fontes - Francesco Buzomi - 
Christoforo Borris - Gaspar Luis 
 
Ngày 01/01/1626 Antonio de Fontes viết tại 
Hội An bản tường trình bằng chữ Bồ gửi Linh 
mục Mutio Vitelleschi là Bề Trên Cả Dòng 
Tên ở La Mã. Qua tài liệu này Giáo Đoàn 
Đàng Trong có 3 cơ sở là Hội An, Kẻ Chàm ở 
Quảng Nam và Nước Mặn ở Qui Nhơn. Bản 
tường trình có phiên âm một số chữ. 
 
Ngày 13/07/1626, Linh mục Francesco 
Buzomi viết một lá thư chữ Ý gửi Linh mục 
Mutio Vitelleschi trong đó cách phiên âm 
có tiến triển phần nào vì các danh từ ghi 
theo đơn âm như ngày nay. 
 
Năm 1631 linh mục Christoforo Borris xuất 
bản sách tại La Mã viết bằng chữ Ý, trong 
sách có một câu văn Việt (chưa có dấu) đầu 
tiên xuất hiện là Con gno muon bau tlom 
laom Hoalaom chian (Con nhỏ muốn vào 
trong lòng Hoa Lang chăng?). Câu này các 
giáo sĩ Đàng Trong dùng để hỏi người Việt 
có muốn vào đạo không (Hoa Lang là danh 
từ người Việt thời bấy giờ dùng chỉ người 
Bồ Đào Nha, và sau đó được dùng gọi 
chung các giáo sĩ Tây Phương). Vì câu này 

diễn tả không rõ ý nên Linh mục Buzomi 
sửa lại là Muon bau dau Christiam chiam?  
(Muốn vào đạo Christian chăng?). Những 
chữ phiên âm trong sách được Francesco 
Buzomi dùng trong khoảng từ 1618 đến 
1621 là thời gian ông sống ở Đàng Trong. 
 
Đến 1631 có thêm hai tài liệu của Đắc Lộ. 
Ngày 16/01/1631 ông viết một bức thư gửi 
Linh Mục Nuno Mascarenhas ở La Mã 
trong đó tìm thấy có một chữ phiên âm 
Thinhũa (Thanh Hóa). Một bản văn khác 
thuật lại từ lúc ông cùng Linh Mục Pedro 
Marques tới cửa Bạng (Thanh Hóa) ngày 
19/03/1627 cho đến lúc Linh Mục Antonio 
F. Cardin đến Thăng Long ngày 15/03/1631 
(trong chuyến đi ấy, có các Linh Mục 
Gasparo d’Amiral, André Palmeiro, 
Antonio de Fontes). Tài liệu 2 trang rưỡi 
này viết trên giấy khổ 16 cm x 23 cm, có 
phiên âm mấy chữ Sinoa (Xứ Hóa -Thuận 
Hóa), Anná (An Nam], Sai (Sãi), Mía (Mía 
- nhà tạm trú).  
 
Những tài liệu phiên âm trên cho thấy sự 
manh nha hình thành Chữ Quốc Ngữ từ 
1621 đến năm 1631. Trong mười năm đó, 
việc phiên âm không mấy tiến triển, chưa 
được thống nhất, chẳng hạn như danh từ Xứ 
Hóa được phiên âm khác nhau: Sinoa (Jão 
Roig 20/11/1621), Sinua, Sinuâ, Sinoá 
(Antonio de Fontes 01/01/1626), Sinoa 
(Đắc Lộ 1631), danh từ Ông Nghè: Omgne 
(Christoforo Borri 1618-1621), Ungne (Jão 
Roig 20/11/1621), Ongne, Ungué (Gaspar 
Luis 12/12/1621), Unghe (Gaspar Luis 
01/01/1626), Onghe (Antonio de Fontes 
01/01/1626) 
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Giai Đoạn Cấu Tạo Câu 
 
Gasparo d’Amiral (1592-1645) 
 
Giai đoạn kế tiếp bắt đầu từ năm 1632 với 
những phiên âm có phương pháp của 
Gasparo d’Amiral.  
Ông sinh năm 1592 tại Bồ Đào Nha, giáo 
sư dạy La Văn, Triết Học, Thần Học tại các 
học viện và đại học Evora, Braga, Coinbra 
ở Bồ Đào Nha, gia nhập Dòng Tên ngày 
01/07/1608. 1623 đến Áo Môn. Tháng 
10/1626 cùng Thầy Paulus Saito người 
Nhật (1577-1633) đến Đàng Ngoài. Tháng 
5/1630 cả hai cùng với Linh mục Đắc Lộ và 
Pedro Marques về Áo Môn. Ngày 
18/02/1631 Gasparo cùng 3 Linh mục khác 
là André Palmeiro, Antonio de Fontes và 
Antonio F. Cardim từ Áo Môn đáp tàu Bồ 
Đào Nha đến cửa Bạng (Thanh Hóa) cập 
bến ngày 15/03/1631, rồi ra Bắc đến Kẻ 
Chợ (Thăng Long). Sau đó Linh mục 
Palmeiro và Fontes trở về Áo Môn còn 
Amiral và Cardim ở lại tiếp tục công cuộc 
truyền giáo tại Đàng Ngoài. Năm 1638, 
Linh mục Amiral được gọi về giữ chức 
Viện Trưởng Viện Thần Học tại Áo Môn, 
thời gian ông ở Đàng Ngoài được 7 năm. 
1641 được cử làm Phó Giám Tỉnh Dòng 
Tên hai tỉnh Nhật Bản và Trung Hoa (gồm 
các nước Nhật, Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Thái Lan, Trung Hoa gồm Áo Môn, Quảng 
Đông, Quảng Tây). 1645 ông đáp tàu từ Áo 
Môn trở lại Đàng Ngoài, khi đến gần đảo 
Hải Nam tàu bị đắm, ông chết đuối ngày 
23/12/1645. 
 
Trong 7 năm ở Đàng Ngoài, Gasparo 
d’Amiral để lại 2 tài liệu liên quan đến chữ 
Quốc Ngữ. Tài liệu 1 viết bằng chữ Bồ tại 

Thăng Long ngày 31/12/1632 nhan đề 
Annua do reino de Annam do anno de 
1632, pera o Pe André Palmeiro de Compa 
de Jesu, Visitator das Provincias de Japan, 
e China (Bản tường trình hàng năm về 
nước An Nam năm 1632, gửi cha André 
Palmeiro, Dòng Tên, giám sát các tỉnh Nhật 
Bản và Trung Hoa). Tài liệu thứ hai viết 5 
năm sau cũng soạn bằng chữ Bồ tại Thăng 
Long ngày 25/03/1637 có nhan đề Relacam 
dos Catequista da Christamdade de Tumk e 
seu modo de proceder pera o Pe Manoel 
Dias, Vissitador de Jappão e China  
(Tường thuật về các Thầy Giảng của Giáo 
Đoàn Đàng Ngoài và về cách thức tiến 
hành của họ, gửi cha Manoel Dias, giám sát 
Nhật Bản và Trung Hoa). Tài liệu 1 còn lưu 
trữ tại văn khố Dòng Tên La Mã, tai liệu 2 
hiện nay thuộc Văn Khố Hàn Lâm Viện Sử 
Học Hoàng Gia Madrid Bồ Đào Nha. Trong 
cả 2 tài liệu có một số chữ viết giống y như 
chữ Việt bây giờ: đức, Chúa Thanh Đô, 
thầy, Nghệ An, lạy, định… 
 
Từ tài liệu của Gaspar Luis năm 1621 đến 
tài liệu 1 của Gasparo d'Amiral chỉ cách 
nhau 11 năm nhưng cách ghi âm đã tiến bộ 
vựt bực từ chữ không dấu sang chữ có dấu. 
Đóng góp của Gasparo rất quan trọng cho 
việc hình thành Chữ Quốc Ngữ. Đắc Lộ đã 
nhờ phương pháp phiên âm và dựa vào 
quyển Tự Điển Bồ Đào Nha - An Nam của  
Gasparo để soạn quyển Tự Điển An Nam - 
Bồ Đào Nha - La Tinh.  
 
Antonio Barbosa (1594-1647) 
 
Antonio sanh năm 1594 tại Ville de 
Arrifana de Sonza Bồ Đào Nha, gia nhập  
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Mộ Giáo Sĩ Đắc Lộ ở Isfahan, Ba Tư                          
Alexandre de Rhodes  (1591 - 1660) 
 (Do một vị đi hành hương La Mã chụp)                                 
 
Dòng Tên ngày 13/03/1624. Năm 1629 
được cử đến truyền giáo ở Đàng Trong.  
Tháng 4/1636 ra Đàng Ngoài truyền giáo. 
Cho đến tháng 5/1642, vì lý do sức khỏe, 
ông phải trở về Áo Môn nghỉ ngơi. Do tình 
trạng không được tốt hơn sau một thời gian 
tĩnh dưỡng, ông rời Áo Môn đi Goa, Ấn Độ 
và từ trần trên đường đi năm 1647. 
 
Mặc dù quyển tự điển chép tay của Antonio 
không được tìm thấy và ông không để lại 
tài liệu nào về Quốc Ngữ, nhưng Đắc Lộ đã 
cho biết: “Tôi lợi dụng công việc của các 
giáo sĩ khác cũng thuộc Dòng Tên, nhất là 
của Gasparo d'Amiral và Antonio Barbosa. 
Cả hai ông nầy, mỗi ông đều làm một cuốn 
tự điển. Ông Gasparo d'Amiral làm cuốn 
Annamiticum – Lusitanium, ông Antonia 
Barbosa làm cuốn Lusitanum - 
Annamiticum. Nhưng tiếc rằng cả hai ông 
đều chết sớm. Tôi lợi dụng công trình của 
cả hai ông viết ra cuốn tự điển mới, có 

chua thêm tiếng La tinh, mục đích để giúp 
người bản xứ học tiếng La Tinh theo lệnh 
của các Đức Hồng Y”   
 
Alexandre de Rhodes (1591-1660) 
 
Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) là một nhà 
bác học có thiên khiếu về khoa ngôn ngữ, 
sinh ngày 15/03/1591 tại Comtat Venaissin, 
tỉnh Avignon, miền Nam nước Pháp, gốc 
Do Thái, tổ phụ di cư từ Tây Ban Nha sang 
Pháp giữa thế kỷ 16, thân phụ là Benadin II 
de Rhodes một thân hào nhân sĩ trong vùng. 
Ông gia nhập Dòng Tên (Ordes des 
Jésuites) ngày 14/04/1612, học về thần học 
và toán ở học viện Saint André du Quirinal, 
thụ phong linh mục tại La Mã năm 1618, 
cùng năm được gửi đi truyền giáo ở Đông 
Nam Á. Ông đến Lisbonne thủ đô Bồ Đào 
Nha rồi đáp tàu đi Áo Môn ngày 
04/04/1619. Vì ghé qua Goa (Ấn Độ) nên 
ngày 29/05/1623 mới đến Áo Môn. Ông 
sang Việt Nam truyền đạo trong vòng sáu 
năm (1624 -1630), trong thời gian này ông 
đã nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ lịch sử, 
phong tục, tập quán của người Việt. Tháng 
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12/1624 ông được sung vào Giáo Đoàn 
Đàng Trong, đặt chân lên Việt Nam tại Đà 
Nẳng cùng với các linh mục Gabriel de 
Mattos và một giáo sĩ Nhật. Đắc Lộ đến cơ 
sở truyền giáo Thanh Chiêm thuộc Quảng 
Nam, hiện có Linh mục Francisco de Pina 
và Antonio de Fontes (đến Đàng Trong 
tháng 12/1624). Tại đây giáo sĩ Francisco 
de Pina dạy ông tiếng Việt. Trong vòng 4 
tháng ông thông hiểu và sau 6 tháng, giảng 
đạo mạch lạc bằng tiếng Việt, nhờ vậy ông 
được cử ra Đàng Ngoài giúp cố Julien 
Baldinotti (chưa nói được tiếng Việt) lập 
giáo đoàn mới. Tháng 7/1626 ông rời Đàng 
Trong về Áo Môn một thời gian rồi trở lạ 
Việt Nam. Ngày 19/03/1627 cùng Linh 
mục Pierre Marquez đến cửa Bạng (Thanh 
Hóa) yết kiến Chúa Thanh Đô Vương Trịnh 
Tráng (1623-1657), sau đó ra Bắc giúp lập 
giáo đoàn Đàng Ngoài. Sau 3 năm ông tạo 
được nhiều giáo đồ. Tháng 5, 1630 chúa 
Trịnh cấm đạo, trục xuất các giáo sĩ, Đắc 
Lộ trở về Áo Môn.  
 
1630-1640: Đắc Lộ dạy thần học ở học viện 
thần học Áo Môn. 1640: được cử đến Đàng 
Trong làm Bề Trên thay thế Linh mục 
Buzomi vừa từ trần tại Quảng Nam. Ngày 
03/07/1645 bị bắt buộc phải rời cơ sở 
truyền giáo Thanh Chiêm theo lệnh của 
quan Cai Bộ thi hành án lệnh trục xuất các 
giáo sĩ của chúa Nguyễn. Kể từ đó, ông rời 
hẳn Việt Nam trở lại Áo Môn dạy tiếng 
Việt ở Học viện Thần Học. Ngày 
20/12/1645 đáp tàu từ Áo Môn đi Âu Châu 
nhằm mục đích vận động thành lập hàng 
giáo phẩm Việt Nam. Ngày 16/11/1654 Toà 
Thánh La Mã cử Đắc Lộ làm Bề Trên của 
phái đoàn truyền giáo Ba Tư, ông đáp tàu 
từ Marseille đến Ispahan thủ đô Ba Tư vào 

đầu tháng 11/1655. Ông từ trần tại đây vào 
ngày 05/11/1660. 
 
Đắc Lộ để lại tài liệu về chữ Quốc Ngữ vào 
năm 1625 và 1631, ông cũng để lại vài tài 
liệu khác viết vào các năm 1636, 1644, 
1647. Tài liệu năm 1636 viết tay có nhan 
đề: "Tunchinenois Historiae libri duo 
quorum altero status temporalis hujus 
Regni, altero mirabiles evangelicae 
praedications progressus refuruntur. 
Coeptae per Patres Societatis Jesu, ab 
Anno 1627 ad Annum 1636 " (Lịch sử Đàng 
Ngoài và những bước tiến triển lớn lao mà 
phúc âm rao giảng đã làm ở nước này để cải 
hóa lương dân, từ năm 1627 đến năm 1636). 
Bản này ghi bằng La Tinh gồm 2 quyển, lưu 
trử tại Văn khố Dòng Tên ở La Mã. 
Tài liệu năm 1644, Đắc Lộ viết bằng chữ 
Bồ tại Thanh Chiêm, nhan đề: "Relacão do 
glorioso Martirio de Andre Cathequista 
Protomartir de Cochinchiana alanceado, e 
degolado em Cachão no 26 de Julho de 
1644 Tendo de Idade dezanove annos" 
(Tường thuật cuộc tử đạo vinh hiển của 
Thầy Giảng An-Drê, vị tử đạo đầu tiên ở 
Đàng Trong, bị đâm chém tại Kẻ Chàm 
ngày 26/07/1644 lúc 19 tuổi), tài liệu này 
có những chữ và câu phiên âm: Giũ nghĩa 
cũ d chúa Jesu cho den het hoy, cho den 
blon doy (Giữ nghĩ cùng Đức Chúa Jesu 
cho đến hết hơi, cho đến trọn đời). Tài liệu 
năm 1647, Đắc Lộ viết bằng La Tinh tại 
Macassar ngày 04/06/1647 có nhan đề: 
"Alexandre Rhodes è Societate jesu terra 
marique decẽ annorũ Itinerarium" (Cuộc 
hành trình mười năm trên bộ, dưới biển của 
Đắc Lộ thuộc Dòng Tên).  
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Bìa tự điển in ở La Mã 1651 
 

 
Bài Giảng Giáo Lý Tám Ngày (1651)  

 
Một trang tự điển 
                  
Có người cho Alexandre de Rhodes sáng 
tạo ra Chữ Quốc Ngữ nhưng thực ra đó là 
công của nhiều nhà truyền giáo sang Việt 
Nam trước ông. Tuy nhiên, ông là người có 
công rất lớn trong việc La Mã hoá tiếng 
Việt, kế tục công trình của các tu sĩ Dòng 
Tên Francisco de Pina, Gasparo d’Amiral 
và Antonio de Barbosa.  
 
Alexandre de Rhodes đã cho xuất bản Lịch 
Sử Xứ Bắc Kỳ (bằng tiếng La Tinh, bản 
dịch bằng Pháp văn), Tự Điển An Nam-Bồ 
Đào Nha-La Tinh (Dictionarium 
Annamiticum Lusitanum et Latinum) soạn 
trong khoảng 1645-1649 được Linh mục F. 
Piccolomineus Bề Trên Cả Dòng Tên cho 
phép xuất bản ngày 05/02/1651. Sau đó, 
Bài Giảng Giáo Lý Tám Ngày 
(Cathechismus) bằng Quốc Ngữ La Tinh 
đối chiếu, được soạn trong khoảng 1649-
1651, cuốn này được Linh mục Gosswinus 
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Nickel quyền Bề Trên Cả cho phép xuất 
bản ngày 08/07/1651. Vì vai trò quan trọng 
trong công cuộc truyền giáo nên phiên họp 
các Hồng Y và Giáo Chủ ngày 02/10/1651 
đã quyết định ra lệnh cho nhà in Bộ Truyền 
Giáo ngưng các ấn phẩm khác để in gấp 
quyển Cathéchismus kịp phổ biến trong 
giới tông đồ.  
 
Tự Điển An Nam-Bồ Đào Nha -La Tinh 
cùng với quyển Bài Giảng Giáo Lý Tám 
Ngày là hai quyển sách bằng Chữ Quốc Ngữ 
đầu tiên in ở La Mã năm 1651 do Hội 
Truyền Giáo La Mã (Đức Giáo Hoàng 
Urbain XIII thành lập năm 1627) đúc Chữ 
Quốc Ngữ lần đầu tiên và ấn hành năm 
1651. Riêng về quyển tự điển ta có thể coi 
như là giấy khai sinh chính thức của Chữ 
Quốc Ngữ. Alexandre de Rhodes đã ấn định 
hình dạng và liệt kê các Chữ Quốc Ngữ, 
mẹo luật về chữ cái, âm, thanh, tự loại, 
nguyên tắc cú pháp. Ông đã sử dụng những 
kiến thức về tiếng Việt thu nhận được từ 
người thày mình là giáo sĩ Francisco de Pina 
và dùng quyển Tự Điển Bồ Đào Nha - An  
Nam của giáo sĩ Antonio de Barbosa và 
quyển Tự Điển An Nam – Bồ Đào Nha của 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Pigneau de Béhaine 
 

Gasparo d’Amiral làm tài liệu tham khảo 
căn bản trong việc soạn thảo (hai quyển này 
chép tay, chưa được in thành sách) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tự điển Việt- La Tinh 

 

              
Hoàng Tử Cảnh (1787) 

 
(Còn tiếp 1 kỳ) 
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    Suối Mây 
 

Gọi thầm thơ , gọi trong tim 
Phấn hương Lan ngọc ngát miền tâm linh 

Thuyền lênh đênh ... Gió lênh đênh ... 
Bông Mai vừa nở cuối ghềnh hoàng hôn 

 
Thơ say ăm ắp đầy hồn 

Gió lùa mấy ngả, tay ôm thơ vùi 
Trong tay giấy trắng ngủ dài 

Tỉnh ra bỗng thấy đất trời hoang sơ 
 

Thì thơ, ta lại làm thơ 
Thơ xanh hoa ngọc thả bờ Giác Hoa 

Hỏi là ai ? lại là ta 
Tiền thân là gió, là hoa kiếp nào 

 
Kiếp này, vẫn thơ nữa sao 

Quẩy Kinh ai quẩy Thơ vào sông trăng 
Trăm năm dâu bể thường hằng 

Chữ rằng là Có, Chữ rằng là Không , 
 

Sao đầy trời ... sáng mênh mông 
Một dòng mộng huyễn, một dòng huyền vi 

... 
Tỉnh đi, ai đó tỉnh đi 

Có nghe thơ điệu Cổ Thi ngọt ngào 
 

Thả lên Trăng, Rót lên Sao 
Còn nghe âm hưởng dạt dào sông Ngân ... 

Gọi thầm Thơ, gọi trong Tâm 
Đường về Bến Tịnh, Hoa Xuân nở vàng 

 
Mây trời một giải thênh thang 

Thế gian hữu hạn, không gian vô cùng 
Tiếng Thơ, nào vọng hư không … 

Nhắn Ai Về Suối Mây Hồng Nghe Kinh … 
 

Tuệ Nga 

Ngọc Lan Ấu Thơ 
 

Bao năm trời viễn xứ 
Cỏ bồng theo gíó đưa 

Chiều nay chợt thảng thốt 
Thoáng một mùi hương xưa. 
Một mùi hương thanh khiết 
Thánh hóa cả chiều hoang 

Mùi hương hoa cố quốc 
Ơi hương hoa Ngọc-Lan ! 

Ai ngàn xưa từng nói 
Mưa lưu bước người đi 

Nơi đây trời lữ thứ 
Hương gọi dĩ vãng về... 

Ngọc-Lan trên Cót Thượng 
Ngọc-Lan dưới Kẻ Mơ 
Quê Nội và xứ Ngoại 

Ngọc-Lan, đời  ấu thơ ! 
 

Búp Lan vương tóc mẹ 
Cánh Lan níu áo con 
Những trưa trời oi ả 

Ngủ dưới tàn hoa thơm. 
Hương Lan ru hồn mộng 
Chim trỗi khúc tưng bừng 
Bướm ong, bầy Tiên nữ 

Múa hát trên không trung. 
Ôi ! những ngày thơ dại 

Bên mẹ cha ấm êm 
Hương Lan quyến luyến mãi 
Quê hương, xứ Thần Tiên! 

 

Phạm thị Nhung 
Mùa Ngọc-Lan  

Xuân Nhâm thân 
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MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN KHỈ 
 

Nguyễn Quý Ðại 
 
Khi nào cho vượn lià cành 
Cho chim lià tổ, thiếp hoạ may lià chà 
Ca dao 
 

rong 12 con giáp, khỉ đứng hạng thứ 9 
của 12 con vật trong Thập Nhị Địa Chi. 
Giống Khỉ thuộc loài có vú, sanh con, 

thường sống từng đoàn ở trong rừng, ưa 
nhảy nhót, đu chuyền từ cây này sang cây 
khác, thông minh hơn các thú vật khác,  
thường bắt chước các hoạt động của con 
người. Học thuyết tiến hoá của Charles 
Darwin, gây ra nhiều cuộc bút chiến sôi nỗi 
đối với những nhà thần học và tôn giáo, vì 
ông ta cho rằng khỉ (Vượn) là thuỷ tổ của 
loài người. Năm 2016 là năm Bính Thân, 
chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống của khỉ.  
 
Khỉ có tên trong Khoa học   
 
Giới (regnum) Animalia 
Ngành (phylum) Chordata 
Lớp (class) Mammalia 
Bộ (ordo) Primates 
Họ (familia) Cercopithecidae 
Chi (genus) Macaca 
 
 Khỉ sống từng vùng khác nhau trên thế 
giới, bởi vậy đời sống tập tính có nhiều 
điểm khác biệt. Có loại khỉ ăn thịt cá, ăn 
mối, ăn trái cây, lá, vỏ cây… Hình dáng lớn 
nhỏ màu lông khác nhau: 
Khỉ đuôi dài (Macaca nemestia) sống ở 
Đông Nam Á. Tùy theo loài, chiều dài con 

trưởng thành từ 38–55 cm với tay và chân 
ngắn. Đuôi dài hơn thân với chiều dài từ 
40–65 cm. Con đực lớn hơn con cái, nặng 
từ 5–6 kg so với con cái nặng từ 3–6 kg.  

  
 Khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina), 
trọng lượng khoảng 14 kg. Bộ lông màu 
vàng nhạt, đỉnh đầu có đám lông đen, đuôi 
giống đuôi lợn. 
  
Khỉ Mốc (Macaca fascicularis) dài 50 cm 
đến 73 cm với đuôi dài 19 cm đến 38 cm. 
Con đực nặng 10 kg đến 14,5 kg, con cái 
nặng 8 kg đến 12 kg. Thức ăn của khỉ mốc là 
trái cây, lá, ngũ cốc và một số động vật 
không xương sống. 
 Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) có màu 
lông sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên 
của cơ thể. Chúng có mặt đỏ và đuôi gần 
như không có. 
 Khỉ mặt vàng (Macaca mulatta) có thân 
màu nâu, phần mông, hai bên hông và đùi 
màu nâu đỏ. 
 Khỉ voọc xám (Presbytis pheyrei 
crepusculus) lưng có màu sẫm, thân trước và 
tay có màu xám bạc, chân màu đen, mặt màu 

T
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xanh, xung quanh mắt có viền tròn mầu 
kem, trán có mầu xám đen và đuôi trắng. 
 Vượn trắng (Nomascus leucogenys). 
Tất cả các loài vượn đều có tay dài hơn 
chân và không có đuôi. Vượn cái và vượn 
con có màu nâu vàng, hoặc xám vàng. 
Vượn đực toàn thân màu đen. 
 Đười ươi (Orang Utang) Đười ươi (Pongo 
pygmacu), Khỉ muôn (Chimpanzee), những con 
tinh tinh (Pan troglodytes) Khỉ lùn (Bonobo) Khỉ 
đột mõ dài (Pavian) ...  
  

  
Có 22 loài khỉ đuôi dài, trong đó một số 
được sử dụng thường xuyên trong các thí 
nghiệm khoa học. Chúng là một trong 
những động vật linh trưởng được giới khoa 
học quan tâm bởi trí thông minh và khả 
năng thích nghi với môi trường sống. Khỉ 
thích quay trở lại những cây quen thuộc nơi 
chúng từng tìm thấy hoa quả, bầy khỉ  thích 
tìm thức ăn khi thời tiết nắng ấm áp hơn là 
lúc trời đầy mây và lạnh giá. Tiết trời ấm và 
sự kết hợp của bức xạ mặt trời làm chín 
muồi của trái cây cũng như sự tăng trưởng 
của các ấu trùng sống ẩn trong một số loại quả, 
món ăn mà Khỉ rất ưa chuộng. Mỗi khi phát 
hiện thức ăn, khỉ luôn thông báo cho đồng loại 
bằng những tiếng kêu đặc trưng. 

 Khỉ đột và Tinh Tinh, dù ở trong rừng 
rậm được các nhà Động vật học quây phim 
chiếu lại trong các chương trình Tivi về đời 
sống của chúng. Phần lớn khỉ ăn trái cây và 
lá cũng như ăn các động vật nhỏ. Tinh Tinh 
có nhóm máu và gen cũng trùng hợp với 
chúng ta, là loại thông minh biết dùng vũ 
khí như đá, cây để chống lại kẻ thù, biết 
dùng đá để đập những loại hạt có vỏ cứng 
như hạt dẻ để ăn, biết dùng lông chim để 
ráy tai, dùng những cọng hoặc cành cây để 
xiả răng. Để tránh khát nước biết nhai 
những lá cây nát làm thành „miếng xốp“ 
nhúng vào nước rồi vắt vào miệng để uống, 
biết dùng cành cây làm cần câu để móc mồi 
từ những ổ mối lớn để ăn. Tinh tinh được 
huấn luyện để mặc áo quảng cáo, đeo kính 
mát và làm tài tử đóng phim như trong 
phim Tarzan. Tinh tinh cao chừng 170 cm 
con lùn 90 cm, trọng lượng nặng khác nhau 
từ 45 kg đến 60 kg, thời gian thụ thai từ 225 
ngày đến 240 ngày. Khỉ con bú sửa mẹ 2 
đến 4 năm. Tinh tinh mẹ rất yêu thương và 
chăm sóc con nhỏ đi đâu cũng mang con 
con bên cạnh. Tuổi thọ khoảng 40 năm. 
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King Kong thời đại 
Phim (Film) King Kong làm cho nhiều 
người say mê, người dựng phim cho con 
khỉ Gorin là giống tàn bạo vì sức lực phi 
thường của nó. Những bộ phim King Kong 
diễn tả con khỉ Gorin này chuyên khủng bố 
tàn phá nhà cửa. Đó là xảo thuật dàn dựng 
tưởng tượng, nhưng thật sự con khỉ Gorin 
sống dịu dàng điềm đạm thân thiện. Bà 
Diana Fossy từng sống giữa bầy Gorin chưa 
bao giờ bị chúng tấn công. Khi gặp người lạ 
chúng thường đứng thẳng trên hai chân sau, 
hai chân trước (2 tay) đập vào ngực nó và 
phát ra tiếng rống thật to để đe dọa đối 
phương. Khỉ Gorin cố gắng tránh các cuộc 
ẩu đả và chỉ giương oai, giểu võ thôi, 
Chúng thường chạy lướt qua nhau nhổ bật 
rể các cây con để thị uy. Gorin loại khỉ đột 
nầy cao 1,80 m; nặng 180 Kilô hoặc nhiều 
hơn (nhưng những con sống ở bờ biển lông 
ngắn màu nâu không to lớn bằng những 
giống ở rừng) mỗi ngày 3 giờ tìm thức ăn, 4 
giờ để ăn, thì giờ còn lại vui chơi hay ngủ. 
Khỉ đực Gorin nặng tới 275 kg con cái nặng 
100kg thời gian mang thai 251 đến 289 
ngày, sanh con con nặng 2 kg. Tuổi thọ 60 
tuổi. Gorin chỉ ăn thảo mộc, măng, rễ, bẹ 
non, trái và lá cây. Gorilla sống ở những 
khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới của 
Châu Phi. Hai loài Gorilla hiện nay là 
Gorilla núi rất quý hiếm sống trong rừng 
trên núi Albertine Rift cao 2225 đến 4267 
m, thuộc dãy Virunga phía đông Châu Phi.  
 Loài thứ 2 là Gorilla đồng bằng sống 
tại những khu rừng rậm rạp, đầm lầy và các 
vùng ngập nước xấp xỉ mực nước biển. 
Thức ăn của chúng là các loại thực vật như 
cây mọng nước, chồi non... Gorilla thường 
sống trong rừng rậm, nơi có nhiều cây cối 
và đó là nguồn thực phẩm quan trọng của 

chúng. Gorilla thường sống dưới mặt đất, đi 
bằng bốn chân và chỉ đi bằng hai chân khi 
chuẩn bị đánh nhau. Về đêm, chúng có thể 
ngủ trên cây. Gorilla dù có thân hình to lớn 
những có thể leo cây khá tốt. Chúng sống 
theo đàn dưới sự chỉ huy của một con đực 
to khỏe nhất. Nhiệm vụ của con đực là lãnh 
đạo và bảo vệ cả đàn khỏi bị thú dữ tấn 
công. Kẻ thù nguy hiểm nhất của Gorilla là 
loài báo hoa mai rất hung dữ. Khi bị đe dọa, 
con đực sẽ đứng thẳng người và dùng 2 tay 
đấm thình thịch vào bụng để cảnh báo trước 
khi chiến đấu. Gorilla được biết đến như 
một dã thú đầy sức mạnh với ngoại hình to 
lớn, khỏe hơn nhiều so với người, đôi tay 
mạnh mẽ, và thông minh và một cú đấm 
của gorilla có thể khiến mọi vật đối diện 
phải biến dạng. Dù có thân hình to lớn đồ 
sộ, Gorilla có tốc độ chạy ở mức trung 
bình, khoảng 40 km/h. Tuy có thân hình to 
lớn và dữ tợn nhưng thực tế các con khỉ 
Gorilla ăn thực vật và ít khi gây hại cho 
những con thú khác. 
 Khỉ đột di chuyển bằng đốt ngón tay, mặc 
dù đôi khi chúng có thể đứng thẳng khi mang 
theo thức ăn hay trong tình trạng phòng ngự. 
Khỉ đột trưởng thành hoang dã nặng 135 đến 
180 kg trong khi con cái thường chỉ nặng bằng 
nửa con đực 68–113 kg. Con đực trưởng thành 
cao 1,7 đến 1,8m với sải tay 2,3 đến 2,6 m. 
Con cái có sải tay ngắn hơn. Khỉ đột đực 
trưởng thành được biết đến như "lưng bạc" do 
vùng lông màu bạc trên lưng của nó. Đôi khi, 
một con lưng bạc lớn hơn 1,8 mét nặng đến 
230 kg trong hoang dã, những con khỉ đột béo 
phì trong tình trạng nuôi nhốt nặng đến 270 kg.  
 Khỉ Capuchin nổi tiếng vì sự thông 
minh biết sử dụng các viên đá để đập vỡ hạt, 
đào đất và thăm lỗ... Không giống các loài 
khỉ khác, các con cái thuộc giống Khỉ 
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Capuchin không có bất kỳ dấu hiệu cơ thể 
nào cho thấy chúng đang trong thời kỳ 
"động đực". Các con khỉ cái thường thu hút 
sự chú ý của con đực bằng khuôn mặt hờn 
dỗi, những tiếng kêu rên rỉ hoặc bằng cách 
chạm vào "chàng" và chạy đi chỗ khác, thậm 
chí còn ném đá về phía con khỉ đực nó khao 
khát yêu đương. Hành động ném đá của khỉ 
cái như một cách thăm hỏi, chào mời.  
 Với những loài linh trưởng khác, con 
cái thể hiện đầy đủ mọi hành vi ve vãn, 
'động đực'. Khỉ đực thường chải lông, 
bắt rận cho khỉ cái trước khi giao hoan 
với chúng. Khỉ cái cũng chải lông cho 
khỉ đực…  
 
Đười ươi (Dryopithecus) là ẩn sĩ trong rừng? 
Đười ươi thường bện các cành lại làm ổ 
trên cây cao, nơi chúng không cảm thấy 
nguy hiểm, để ngủ đêm và nghỉ ngày, 
chúng thích ngủ chỉ rời ổ khi mặt trời lên 
cao. Đười ươi đực ngồi trong ổ ca khúc ban 
mai nó vươn vai, giơ rộng cánh tay dài từ 
họng phát ra âm thanh nhát gừng, càng lúc 
càng to và kết thúc bằng một tiếng kêu dài 
rộn ràng. Thường vợ chồng Đười ươi ở 
cách xa nhau chỉ gặp nhau những lúc có 
cây to trái chín rộ hoặc những lúc giao hợp. 
Đươi ươi sống trên cây không di chuyển 
dưới đất như khỉ Gorin và Tinh tinh. Đười 
ươi ăn trái cây trong rừng ngoài ra cũng ăn 
lá vỏ cây mối và kiến. Trước khi ăn thường 
nếm thử. Đười ươi cao 97 cm, con đực 
nặng 90 kg con cái nặng 50 kg, thời gian 
mang thai từ 260 đến 270 ngày, và cho con 
bú 2 đến 3 năm. Tuổi thọ đến 40 năm Đười 
ươi đực do các bướu cổ rộng tạo thành mô 
sụn liên kết mà mặt bẹt như cái đĩa, tuổi già 
có thêm râu ria dài, và lưng cũng bạc như 
khỉ Gorin. Đười ươi sống trên cây các rừng 

vùng nhiệt đới ẩm thấp, phần lớn ở Đông 
Nam Á trong rừng Calimantan và Bắc 
Sumatra, ở Mã lai và Nam Dương, có giống 
Orang Utann gọi là người rừng cao khoảng 
1,50 m, nặng 90 Kilô, ăn trái cây, trứng 
chim, chuộc, côn trùng, ngoài ra cũng 
thường bắt khỉ con, heo rừng, linh dương 
nhỏ để ăn, con đực hay săn mồi hơn con cái. 
 Thói quen của các loại khỉ đều chải 
chuốc bộ lông cho nhau, hoặc bắt chí, rận 
hay tìm những miếng da khô bị tróc trong 
bộ lông. Thường đàn khỉ có một con đầu 
đàn to lớn với trách nhiệm lo cho cả đàn. 
Khỉ đầu đàn cũng thuộc hạng "sư phụ“ 
không thua gì Dê đực về việc chăm lo thỏa 
mãn cho mấy chục Khỉ cái trong đàn. Khỉ 
đực có thể giao phối liên tục cả ngày, kéo 
dài quanh năm suốt tháng và sẵn sàng quyết 
chiến nếu khỉ đực khác dám bén mảng 
quyến rũ các bà vợ của mình, khỉ thường 
ngủ trong ổ do chúng đan mỗi ngày bằng 
cành cây, sợ các thú dữ như hổ báo, mèo 
rừng và rắn độc 
 
Vượn có phải là thuỷ tổ của loài 
người không? 
Vượn thông minh, nhanh nhẹn chúng có thể 
nhảy xa 20 m, qua giòng sông nhiều cá Sấu, 
nhảy từ ngọn cây nầy sang ngọn cây bên 
kia, chúng thường suy tính khi giải quyết 
vấn đề khó khăn. Để lấy được món ăn hấp 
dẫn trên cao, thường biết chồng các khối gỗ 
lên cao và dùng gậy khều thức ăn, Vượn 
không nói được, nhưng những gì quan 
trọng chúng đều báo tin cho nhau bằng cử 
chỉ và nét mặt. Gần đây qua nhiều cuộc thí 
nghiệm nó có thể sử dụng Computer, biết 
dùng sơn để vẻ… vượn có thể nhận ra mình 
trong ảnh và trong gương? 
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 Học thuyết tiến hoá của Charles 
Darwin (1809-1882) Darwin bỏ thì giờ 
nghiên cứu về học thuyết nầy từ năm 1842 
đến năm 1844, nhưng chưa dám phổ biến 
sau khi nhận bản thảo về học thuyết tiến 
hoá của Alfred Russel Wallance gốc người 
Anh sống ở Đông Ấn. Năm 1859 cuốn 
"Nguồn gốc của các loài" được xuất bản tạo 
ra nhiều cuộc tranh cãi đến năm 1871 
Darwin xuất bản cuốn „Nguồn gốc loài 
người và sự lựa chọn trong quan hệ giới 
tính“ tác phẩm nầy với học thuyết về sự 
tiến hoá của loài người có nguồn gốc từ 
Vượn. Người tiền sử Neandertalien cách 
đây 5 triệu năm. Rất nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng người Neanderthal không hề có 
đóng góp gì về gen đối với loài người hiện 
nay và giống người nầy đã tuyệt chủng 
(Vượn 20 triệu năm, Đười ươi 20 triệu năm, 
Tinh tinh 10 triệu năm (tài liệu dẫn chứng 
tác giả Witus B. Droscher). Gây ra nhiều 
cuộc bút chiến sôi nỗi đối với những nhà 
thần học và tôn giáo, học thuyết của 
Darwin làm thoái hóa lòng tin. Con Vượn 
muôn đời vẫn là con Vượn, ngày nay sự 
tiếp xúc của con người với các loài vật do 
tạo hoá sinh ra, vẫn như thời nguyên thuỷ 
con rắn sinh ở sa mạc có màu của cát, con 
rắn sinh ở trên cây có màu xanh đó là sự 
biến đổi sinh tồn hoà nhập vào đời sống. 
Con người do Thượng Đế tạo ra đã có trí 
khôn từ muôn thuở sinh tồn hàng triệu năm 
trên trái đất nầy. 
 Các nhà Khoa học chứng minh có thể 
loài Vượn có những yếu tố nào đó giống 
con người về nhóm máu một số Gene? so 
sánh bộ gene của người và Tinh tinh cho 
thấy một sự khác biệt gene liên quan đến 
thính giác đã cho phép con người phát triển 
giọng nói trong khi Tinh tinh không nói 

được. Bộ gene của con người và Tinh tinh 
99% giống nhau. Nhưng một số quá trình 
phát triển như thính giác và khứu giác của 
con người lại có tốc độ nhanh hơn. Những 
gene liên quan tới quá trình này có thể giải 
thích một phần vì sao Tinh tinh và con 
người lại có sự khác biệt đó. Nhà nghiên 
cứu Andrew Clark tại Đại học Cornell ở 
Ithaca, New York, cùng cộng sự đã lập nên 
bản đồ gồm hơn 7.000 gene của Tinh tinh 
trước khi so sánh với con người. Không thể 
vội vả kết luận Vượn là thuỷ tổ loài người.  

 
Chuyện hoang đường về khỉ 
Chuyện Tây Du Ký, kể chuyện ba thầy trò 
Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Trúc đường 
xa vời vợi thời đó hạ giới còn yêu quỷ, 
nhiều tài năng biến hoá cản trở việc đi thỉnh 
kính của Tam Tạng. Tôn Hành Giả là con 
khỉ ở núi cao được sinh ra từ lòng một hòn 
đá, biết nói tiếng người muốn sống trường 
sinh bất tử, rời động Thủy Liêm xuống núi 
đi tìm thuốc trường sinh, may mắn gặp Tô 
Sở Thần thâu nhận làm đệ tử, truyền dạy vỏ 
thuật và các phép thần thông biến hóa. 
Thành tài Tôn ngộ Không không trở về cố 
quận, xuống thủy cung của Long Vương 
chiếm được vật báu Như Ý kim Cổ Bổng 
(làm cây thiết bảng) lên Thiên đàn uống 
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rượu trộm loại trường sinh bất tử của Thái 
Thượng Lão Quân. Phá rối khắp nơi nổi 
danh là Tề Thiên Đại Thánh lộng hành. 
''cao nhân tất hữu cao nhân trị''.  Phật Tổ 
Như Lai chứng minh cho họ Tôn thấy sự 
mênh mông vô lượng của các pháp mà 
những kẻ ở cõi này không bao giờ vượt nổi, 
nếu chỉ loay hoay với tham vọng. Tề Thiên 
Đại Thánh dù thần thông biến hoá cũng 
không chạy khỏi bàn tay của Đức Phật Như 
Lai úp bàn tay xuống tạo Ngũ Hành Sơn 
ngàn cân giam cái tham vọng của họ Tôn 
lại. Nhưng Ngài cũng biết rằng, chẳng có 
núi cao biển sâu nào giam được tham vọng 
của con người nếu con người không tự tu 
thân. Ngài cũng để một lối thoát cho sự ăn 
năn hối cải cho Tề Thiên. Một ngày đẹp 
trời thầy Đường Tăng Tam tạng đi ngang 
qua đã thâu nhận Tề Thiên làm đệ tử, cứu 
ra khỏi ngũ hành đè trên lưng, nhưng Ngài 
phòng ngừa tính khỉ thích vui chơi, phá rối 
nên gắn trên đầu vòng Kim cô? để dễ trị tội 
trên đường đi thỉnh kinh có thêm đệ tử gốc 
heo là Trư  Bát giới và Sa tăng.. 
 
Những năm Thân trong lịch sử 
Giáp Thân 1884 triều đình Huế ký hoà ước 
với Pháp công nhận sự bảo hộ của Pháp 
ông Patenôtre hội cả các quan, bắt đem huỷ 
bỏ Ấn của Tàu phong cho vua Việt Nam, 
nghiã là từ đó nước Nam thuộc về nưóc 
Pháp bảo hộ, không còn thần phục nước 
Tàu. Pháp chia nước ta ra làm hai khu vực 
Trung Kỳ và Bắc Kỳ để dễ cai trị.  Dần dần 
Hòa ước đó mất đi ý nghiã Pháp chiếm hết 
quyền lực để đô hộ Triều đình Huế chỉ giữ 
cái hư vị mà thôi. Cho đến ngày 08.03.1949 
thỏa ước Elysée (điện Elysée, Paris) Quốc 
trưởng Bảo Ðại sang Pháp ký với tổng 
thống Vincent Aurio Pháp thừa nhận Việt 

Nam, có nền ngoại giao, kinh tế, tài chánh, 
tư pháp giáo dục riêng. 
 Giáp Thân - Ất Dậu nạn đói từ mùa thu 
năm 1944 đến muà đông năm 1945 các tỉnh 
miền Bắc như Nam Định, Thái Bình, Hưng 
Yên, Hà Nam và Ninh Bình bị thiệt hại nặng nề, 
số người chết gần 2 triệu người! tài liệu mô tả 
trên khắp các nẽo đường đều có xác người chết 
vì quá đói! 
 Mậu Thân 1968 xảy ra cuộc tổng công 
kích của MTDTGPMNVN vào các thành 
phố của miền nam VNCH vào đêm Giao 
thừa 29.12.1968 (dương lịch ngày 
30.1.1968). Thảm cảnh diễn ra chỉ 25 ngày 
đêm trên có 41 tỉnh. Thành phố, Thị trấn, 
thị xã miền Nam Việt Nam, gây nhiều tổn 
thất về nhân mạng và tài sản, ca dao một 
thời được nhắc lại, để nhớ những đau 
thương mang đến trong dịp Tết Mậu Thân 
(1968) với niềm vui không trọn! 
Mậu thân giặc chiếm Huế đô 
Ðốt nhà, cướp của, đào mồ chôn dân! 
Làm sao quên được Mậu thân 
Cộng quân tàn ác giết dân hại mình 
Mậu thân cộng chiếm Huế đô 
Ðông Ba, Gia Hội thành mồ chôn dân! 
 
Khỉ trong văn học 
Khỉ đi vào đời sống văn hóa người Châu Á 
qua năm Thân, tháng Thân, ngày Thân, giờ 
Thân. Trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao 
Việt Nam, khỉ cũng được người đời nhắc 
đến, Ở miền Nam, chiếc cầu tre bắc qua 
kênh rạch ở vùng sông nước được gọi là 
cầu khỉ. Đời Hán bên Trung hoa trong 
chuyện Tô Vũ chăn dê, đã nhờ con vượn 
cái cứu sống trong những đêm đông giá 
lạnh trong 10 năm Tô Vũ đã sống với vượn 
như tổ ấn gia đình  
Ngày nào khỉ lìa qủa xanh 
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Thì anh mới bỏ em ngày ấy 
hoặc 
Khỉ bồng con lên non cắn trái 
Cảm thương nàng phận gái mồ côi 
 Những câu thơ trào phúng ví von 
chuyện của gia cầm, thường nuôi mèo chó 
ít người nuôi khỉ, chỉ còn ít người tin nuôi 
khỉ trước sân hay trong chuồng bò để chống 
bệnh phong.  
Chuột chù chê khỉ rằng hôi 
Khỉ mới trả lời cả họ mầy thơm! 
Con chó chê khỉ lắm lông 
khỉ lại chê chó ăn dông ăn dài 
 Đời sống của chim trời tung cánh bay xa, 
Vượn thì thích sống trong rừng có hoa trái 
mỗi ngày di chuyển không xa khu vực núi 
rừng chỉ trong phạm vi 1 km, 
Nhạn lạc bầy kêu thảng thốt 
Vượn lạc bầy cắn trái khóc than 
Đêm nằm lụy nhỏ chứa chan 
Tôi nhớ đến câu tình tự  
Tôi băng ngàn tới đây! 
 Khỉ sống trong rừng ở trên cây nhưng lo 
ngại sự tấn công cuả thú dữ như báo, hổ, mèo 
rừng, khỉ thường báo động cho nhau biết mỗi 
khi đánh được mùi của cọp đến gần.   
Chớ mượn hơi hùm run nhát khỉ 
 
 Trần Trọng Kim dịch bài thơ của 
Vương Xương Linh khi bị đày lên vạn Tuế 
Lâu với đời sống cô đơn để nhìn đời sống 
cuả khỉ chim muôn 
Núi chiều vượn khỉ yên vui 
Bãi kia chim cốc tới lui từng bầy 
Ai lên trong đám khói mây 
Chiều hôm man mác lại gây nỗi sầu. 
 Con vượn có mặt trong văn chương 
truyền khẩu của người Việt như trong bài 
dân ca "Lý qua đèo" ở Huế hay "Ăn ở trong 
rừng" thuộc Quan họ Bắc Ninh. Ca trù có 

điệu xẩm huê tình cũng nhắc đến vượn. Ca 
dao thì có câu nhắc đến vượn để trỏ ý xa xôi, 
hoang dã như trong câu ca dao miền Nam: 
Má ơi! Đừng gả con xa 
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. 
 Tục ngữ về vượn có câu: Vượn lìa cây 
có ngày vượn rũ. Trong văn học thì hai tác 
phẩm lớn là Truyện Kiều và Lục Vân Tiên 
đều có nhắc tới vượn, nhất là tiếng hú (còn 
gọi là hót) của chúng. Trong tín ngưỡng Tứ 
phủ hình bóng con vượn hiện ra biểu tượng 
cho miền núi hoang sơ khi vượn ra mắt 
dâng cúng hoa quả. 
 Từ ngữ về con khỉ chủ yếu xuất hiện 
trong văn hóa của các dân tộc Á Châu. Một 
số thành ngữ, tục ngữ như: 
Khỉ ho cò gáy: Chỉ chốn hoang vu 
Giết gà dọa khỉ. Rung cây nhát khỉ 
 
Làm trò khỉ: Chế giễu những người hay pha 
trò, bắt chước, làm trò hề 
Trời sinh con khỉ ở lùm 
Chuyền qua chuyền lại rớt ùm xuống sông 
Khỉ bồng con lên non kiếm trái 
Cảm thương nàng phận gái mồ côi 
Mặt nhăn như khỉ 
Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà 
 
 Khỉ gió, khỉ khô, khỉ mốc: Những câu 
của, câu mắng: đồ khỉ hay đồ khỉ gió: Ám 
chỉ người không đứng đắn, nghiêm túc, hay 
nghịch ngợm 
Khỉ lại là khỉ, mèo lại hoàn mèo…. 
 
Dân tộc nào thường ăn thịt khỉ  
Nhiều quốc gia ở Phi Châu và Nam Mỹ họ 
săn bắn bắt các loại khỉ để ăn thịt đe doạ 
làm khỉ mất giống? Ở Á Đông cho rằng thịt 
khỉ bổ máu, cường dương. Đông y còn 
dùng xương khỉ để nấu cao khỉ chửa trị  
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Bên  ly  rượu  đỏ 

 
Rót  tràn  ly  rượu  đỏ 

Lại  chào  Xuân  xứ  người 
Dạt  dào  dâng  nỗi  nhớ 

Nào  biết  đến  Xuân  tươi ? 
 

Rót  tràn  ly  rượu  đỏ 
Lại  chào  Tết  tha  hương 
Bước  chân  người  lữ  thứ 
Ai  giục  mà  lên  đường  ? 

 
Uống  cạn  ly  rượu  đỏ 

Nồng  nàn  nỗi  nhớ  Em 
Từng  mùa  Đông  xa  xứ 
Quê  nhà  yêu  dấu  thêm. 

 
Xin  một  chút  tình  cờ 

Gặp  người  xưa  qua  phố 
Tay  trong  tay  ngày  cũ 

Dìu  nhau  vào  đêm  mơ… 
 

Cõi  nhớ  bừng  năm  xưa 
Giở  từng  trang  kỷ  niệm 

Chập  chờn  em  thoáng  hiện 
Tỉnh  chiêm  bao,còn  ngờ…. 

 

Hoàng  Song  Liêm 
 

 
được nhiều bệnh (?), Thời Từ Hi Thái Hậu 
(Kaisserin witwe Cixi) Thái Hậu lựa chọn 
thức ăn đại bổ như "Trảm mã trà" và "Não 
hầu / múc óc khỉ". Bọn Thái Giám múc nước 
sôi tạt vào đầu con khỉ. Con khỉ bị nóng lấy 
tay gãi tuốt hết lông đầu, và họ bỏ con khỉ 
vào thùng có khoét lỗ tròn vừa đầu con khỉ 
nhô lên, lấy dao bén vạt ngang óc khỉ lòi ra 
lấy thià múc óc bỏ một thứ thuốc dâng cho 

Thái hậu (trong tác phẩm Từ Hi Thái Hậu 
của Mộng Bình Sơn). 
 Món ăn dã man nầy ngày nay còn lại 
trong giới nhiều tiền ăn chơi tại Trung Hoa 
cũng như Việt Nam! Ở Tây phương giới y 
khoa chỉ dùng khỉ trong các việc thí 
nghiệm, nuôi khỉ trong sở thú để mọi người 
chiêm ngưỡng, không có bán thịt khỉ. Các 
loài khỉ đột, Tinh tinh và Đười ươi hoang 
dã đang trong nguy cơ bị tuyệt chủng vì 
vừa bị săn bắt, vừa chịu ảnh hưởng của việc 
tàn phá rừng. Loài tinh tinh đã biến mất tại 
ba nước Tây Phi và sẽ sớm biến mất tại ba 
nước khác và Đười ươi cũng ít vì sinh đẻ 
chậm và thường bị săn bắn và phá rừng  
 
Khỉ ăn ớt 
Thuyết tiến hoá đã được bàn cãi qua nhiều 
thế kỷ, nhưng sự đổi đời sau 30.4.1975 cũng 
nhiều chuyện về khỉ như "khỉ đội mũ cối 
ngồi xe, bắt chước như khỉ, nói như vẹt". Tôi 
có người anh con cậu, sau khi đi học tập cải 
tạo về không được phép ở lại Sài Gòn, bị gọi 
đi xây dựng vùng kinh tế mới, đi thuỷ lợi 
đào kinh trồng thơm ở Lê Minh Xuân. Nên 
mẹ tôi mua một khu vườn ở Gia Rây gần 
Ngã ba Ông Đồn để anh tự lập nghiệp nuôi 
sống tạm thời để khỏi bị đi kinh tế mới trước 
khi tìm đường vuợt biên. 
 Vườn rộng gần một mẫu, thời đó chỉ 
một vài cây vàng 24K để canh tác. Vườn có 
nhiều chuối xanh tươi những buồng chuối 
dài trái lớn, lôm chôm lọai trốc vỏ cao hơn 
đầu người, những loại trái cây như đu đủ 
mit tố nữ... những khu đất trống có thể 
trồng đậu xanh, bắp tùy theo mùa, nhờ 
những năm trong trại cải tạo anh đã canh 
tác thành công. Những lúc anh về Sài gòn 
thường mang trái cây về cho chúng tôi như 
mít, chuối, đu đủ thơm ngon nhờ chín cây.  
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 Nhưng không lâu những mùa trái cây bị 
đàn khỉ hàng trăm con từ trên núi về phá hoại 
ăn hết chuối bắp, nhưng không thể nào đánh 
đuổi, "rung cây nhác khỉ“ nó chạy đi nhưng 
cứ trở lại kiếm ăn. (Vì trên núi Bộ đội khai 
thác gỗ để bán, và săn bắn khỉ để ăn thịt).    
 Anh về Sài Gòn tìm mua sơn các màu 
đỏ, xanh và vải đỏ. Chúng tôi tưởng anh 
đổi nghề đi vẽ quảng cáo chăng? Nhưng 
không phải vậy anh mua các dụng cụ trên 
để trị bầy khỉ ngoan cố ăn trộm trái cây! 
Anh kể lại kinh nghiệm người bạn chỉ cách 
trị khỉ "cho khỉ nó ăn ớt “  
 Anh đào cái hố rộng hình vuông hay 
tròn rộng sâu hơn 1,5 m để khỉ không thể 
trèo lên, từ trên hố xuống đáy để một cái 
cây làm thang, dưới hố để chuối và ớt hiểm 
giã nhỏ để chung với nhau. Lúc yên tỉnh 
đàn khỉ kéo nhau xuống kiếm ăn thấy chuối 
nó cùng nhau trèo trên cây để sẳn xuống hố, 
tranh nhau ăn chuối và ăn luôn cả ớt dính 
vào tay vào mắt mũi cay quá! Chúng tranh 
nhau bỏ chạy nhưng dưới đáy hố không còn 
đường nào thoát hiểm con nầy trèo lên cái 
cây con khác kéo lại, cứ tranh nhau như vậy 
con trèo còn kéo lại cuối cùng đều ở lại 
dưới hố. Chỉ cần lấy cái cây đi thì khỉ hết 
đường chạy trốn. Bắt từng con cột lại cạo 
lông đầu, lấy sơn trét lên đầu và mặt khỉ, 
làm cho nó trở thành con khỉ lạ, cột trên cổ 
nó cái khăn đỏ làm "khỉ ngoan của Bác“. 
Bôi thêm ớt lên trên mình khỉ thả chúng 
chạy vào rừng. Đàn khỉ cùng đàn không thể 
nhận ra là bạn, sợ bỏ chạy xa đôi khi cắn 
nhau chí tử gặp ớt cay bỏ chạy quên cả khu 
vườn nhiều hoa trái... 
 Không có bài học nào giống nhau, kinh 
nghiệm cuộc đời khó có thể tưởng tượng. 
Nếu đàn khỉ không tranh nhau kéo nhau khi 
bị nạn ăn ớt, để từng con chạy trốn thì con 

người không thể bắt được để cạo đầu bôi sơn, 
để rồi tự quây trở lại cắn nhau không nhận ra 
là bạn và thù. 
 Bốn thập niên cộng đồng chúng ta làm 
kiếp người lưu vong, dù hội nhập đời sống 
mới phát triễn và thành công trên nhiều 
lãnh vực về: khoa học, thương mãi vv.. 
Cạnh tranh với người bản xứ khắp "Năm 
Châu Bốn Bể" Nhưng nhìn lại sinh hoạt 
cộng đồng thường thiếu đoàn kết… nên dễ 
bị nhà cầm quyền CSVN lợi dụng cơ hội, 
để gây chia rẻ cộng đồng người Việt ghét 
chế độ cộng sản bỏ nước ra đi tìm tự do.  
 Mời độc giả xem đoạn phim khỉ phá 
các chú hổ con Tiger and Monkey Fight 
Funny Funny Videos 
https://www.youtube.com/watch?v=xy2y-
7DoDhU 
 Affenweibchen werfen Steine, wenn sie 
Sex wollen 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/ipad-
video-ipad-affen-als-steinwerfer-1.1862662         
  
Tài liệu tham khảo 
Tiere Dieser Welt Tác giả Martin Walters 
& Jinnny Johson 
Die Tiere Afrikas  Einführung von Jane Goodall 
Monky witus B. Droscher 
Việt Nam Sử lược Trần Trọng Kim 
http://www.kilimanjaro.com/gorilla/goripict.htm 
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MỪNG CỎ THƠM 
TỤ HỘI ĐÌNH 
 
Xướng 
 
Đây buổi Cỏ Thơm Tụ Hội Đình     
Chuyện trò thân ái, mái nhà xinh 
Bò kho, chả nướng, vừa lòng bạn 
Rượu chát, gà chiên, đúng ý mình 
Tủ chứa sách kinh bao khách trọng     
Tường trưng tượng ảnh, dám ai khinh? 
Vòng tay mở rộng chiêu hiền giả 
Tri kỷ, tri âm, há dễ tìm? 
 
Hải Bằng.HDB 
01/03/2016 
 
 
 
MỪNG TUỔI CỎ THƠM 
XUÂN BÍNH THÂN 
 
Họa  
 
Vắng bóng nơi đây những mái đình 
Nhưng mà khung cảnh thấy xinh xinh 
Đón xuân hoa thắm tươi thiên hạ 
Mừng tuổi Cỏ Thơm đẹp chúng mình 
Có phải tình duyên đưa phận đẩy 
Hay là đời nghĩa trọng thân khinh 
Bốn phương tám hướng dìu nhau tới 
Chữ nghĩa văn chương mãi kiếm tìm 
 
Phan Khâm 
01/25/2016 

 

CHIA SẺ  
NIỀM VUI 
 
Họa 
 
Cỏ Thơm tụ họp tựa gia đình 
Chia sẻ niềm vui với bạn xinh 
Bạch Cúc - món ăn ai sánh kịp 
Hải Bằng - thơ nhạc phủ đầy mình 
Rồi ngâm, rồi hát, tình trân qúy 
Đến chả, đến gà, dại mới khinh 
Hoa lạ hương thơm vườn tao ngộ 
Tâm đầu ý hợp biết đâu tìm? 
 
Vĩnh Thảo 
T.H Ottawa 1.7.16 
                             
 
 
XUÂN VỀ  
TA LẠI HẸN 
 
Họa 
 
Cảm ơn thi hữu đến thư đình 
Tòa soạn Cỏ Thơm nhỏ bé xinh 
Tài tử không màng xa lối xóm  
Giai nhân chẳng quản mệt thân mình 
Anh em ly rượu nâng men chúc 
Bè bạn câu ca đố kẻ khinh 
Báo mới xuân về ta lại hẹn 
Duyên văn hội ngộ dễ đâu tìm 
  
Nguyễn Thị Ngọc Dung 
01/26/2016 
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DI SẢN THIÊN NHIÊN CỦA VIỆT NAM 
+++ 

Nguyễn Văn Thành và BNK 
sưu tầm hợp soạn. 

 
LỜI BẠT 
 
UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hoá của Liên Hiệp Quốc, công nhận 22 
Di Sản Thế Giới tại Việt Nam, được 
phân loại khác nhau, nằm trong các tiết 
mục liệt kê dưới đây:    
 
1/  Di Sản Thiên Nhiên 
      Vịnh Hạ Long  
      Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 
2/  Di Sản Văn Hoá 
      Quần Thể Di Tích Cố Đô Huế 
      Đô thị Hội An 
      Khu Đền Tháp Mỹ Sơn   
      Khu Di Tích Trung Tâm Hoàng  
 Thành Thăng Long - Hà Nội 
      Thành Nhà Hồ 
3/  Di Sản Hỗn Hợp 
     Quần Thể Danh Thắng Tràng An 
4/  Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể 
     Tín Ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương 
 ở Phú Thọ 
      Nhã Nhạc - Âm nhạc Cung Đình  
 Việt Nam 
      Không gian Văn Hoá Cồng Chiêng 
 Tây Nguyên 
      Ca Trù  

      Quan Họ Bắc Ninh 
      Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và  
 Đền Sóc 
      Hát Xoan ở Phú Thọ 
      Nghệ Thuật Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ 
      Dân ca ví, Giặm Nghệ Tĩnh 
5/  Di Sản Tư Liệu  
      Bia Đá các Khoa Thi  Tiến Sỹ Triều 
 Lê và Mạc 
      Mộc Bản Triều Nguyễn  
      Mộc Bản Kinh Phật Thiền Phái  
 Trúc Lâm Chùa Vĩnh Nghiêm 
      Châu Bản Triều Nguyễn 
6/  Công Viên Địa Chất Toàn Cầu 
     Cao Nguyên Đá Đồng Văn 
 
CÔNG ƯỚC DI SẢN THẾ GIỚI 
                   
Xin đưa ra một thí dụ, Thành Nhà Hồ 
đã đáp ứng hai tiêu chỉ được quy định 
trong Công Ước Di Sản Thế Giới năm 
2008. Đó là chỉ tiêu 2 "bày tỏ sự trao 
đổi quan trọng của các giá trị nhân văn, 
qua một thời kỳ hay bên trong một khu 
vực văn hoá của thế giới, về những phát 
triển trong kiến trúc, công nghệ, nghệ 
thuật điêu khắc, quy hoạch thành phố 
hay thiết kế phong cảnh" và chỉ tiêu 4 
"là ví dụ nổi bật về một loại hình công 
trình xây dựng, một quần thể kiến 
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trúc hoặc kỹ thuật hoặc cảnh quan minh 
hoạ một (hoặc nhiều) giai đoạn trong 
lịch sử nhân loại". 
 Thành Nhà Hồ được coi là toà thành 
đá duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là 
một trong rất ít còn lại trên thế giới. Ngày 
27/6/2011, tại Paris (Pháp), trong kỳ họp 
lần thứ 35 của Uỷ Ban Di Sản Thế Giới, 
UNESCO đã công nhận Thành Nhà Hồ là 
di sản văn hoá thế giới.  
 Theo công bố mới đây của CNN  ( 
Mỹ), Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá Việt 
Nam) đứng đầu trong danh sách 21 di 
sản đẹp nhất thế giới năm 2015. 
 Và Thành phố Hội An đứng đầu 
hạng mục những thành phố hấp dẫn 
nhất thế giới theo bình chọn cuả tạp chí 
du lịch Wanderlust cuả Anh. 
 
Cho tới nay Việt Nam dã có 9 di sản 
văn hoá phi vật thể được UNESCO 
công nhận, theo thứ tự từ mới nhất đến 
cũ nhất là Dân Ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 
được công nhận năm 2014, Đờn ca Tài 
Tử Nam Bộ được công nhận năm 2013, 
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 
được công nhận năm 2012, Hát xoan 
được công nhận năm 2011, Hội Gióng 
tại đền Sóc và đền Phù Đổng, Hà Nội, 
được công nhận năm 2010, Ca Trù được 
công nhận năm 2009, Dân ca quan họ 
được công nhận ngày 30/9/2009. Riêng 
Không gian văn hoá Cồng Chiêng Tây 
Nguyên, được công nhận là kiệt tác 
truyền khẩu và di sản văn hoá phi vật 
thể thế giới vào năm 2005, đến năm 
2008 được công nhận là di sản văn hoá 

phi vật thể đại diện của nhân loại. Và di 
sản văn hoá thế giới phi vật thể đầu tiên 
tại Việt Nam, được công nhận năm 
2003, chính là Nhã nhạc cung đình Huế. 
Đến năm 2008, thể loại âm nhạc này 
được công nhận là di sản văn hoá phi 
vật thể đại diện của nhân loại.  
 Tất cả 22 di sản thế giới tại Việt 
Nam được UNESCO công nhận liệt kê 
ở trên đều có bài viết Việt ngữ cho từng 
chủ đề theo đúng sự quy định chỉ tiêu 2 
và 4 trong Công Ước, được phiên dịch 
ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Quí vị độc 
giả muốn đọc tiếng Việt, tiếng Anh hay 
Pháp ngữ đều có giá trị như nhau. Ngoài 
ra, mỗi bài viết về di sản sẽ có trung bình 
10 hình cảnh quan minh hoạ một (hoặc 
nhiều) giai đoạn trong lịch sử nhân loại 
(chỉ tiêu 4). 
 
Bản liệt kê tóm tắt 22 di sản thế giới tại 
Việt Nam được coi như dàn bài viết, 
chúng tôi bắt đầu đề cập : 
 
DI SẢN THIÊN NHIÊN  
Vịnh Hạ Long  
 
VỊNH HẠ LONG 
(Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới) 
Nguyễn Văn Thành và BNK sưu tầm 
hợp soạn. 
 
VỊ TRÍ : 
 
Vịnh Hạ Long nằm ở vùng Đông Bắc 
Việt Nam, là một phần phía Tây Vịnh 
Bắc Bộ, bao gồm vùng biển của thành 
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phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và 
một phần của huyện đảo Vân Đồn. Phía 
tây nam giáp đảo Cát Bà, phía tây giáp 
đất liền với đường bờ biển dài 120 km, 
Vịnh có tổng diện tích 1553 km2 gồm 
1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 có 
tên và 980 đảo chưa có tên. Vùng di sản 
được Thế giới công nhận có diện tích 
434 km2 bao gồm 775 đảo, như một 
hình tam giác với ba đỉnh là đảo Đầu 
Gỗ (phía tây), hồ Ba Hầm (phía nam), 
và đảo Cổng Tây (phía đông). 
 
Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo bởi 
địa danh này chứa đựng những dấu tích 
quan trọng trong quá trình hình thành và 
phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư 
trú của người Việt cổ, đồng thời là tác 
phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của 
thiên nhiên với sự hiện diện của hàng 
nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng, với 
nhiều hang động kỳ thú quần tụ thành 
một thế giới vừa sinh động vừa huyền 
bí. Bên cạnh đó, Vịnh Hạ Long còn là 
nơi tập trung đa dạng sinh học cao với 
những hệ sinh thái điển hình cùng với 
hàng nghìn loài động thực vật vô cùng 
phong phú, đa dạng. Nơi đây còn gắn 
liền với những giá trị văn hoá - lịch sử 
hào hùng của dân tộc. 
 
Giá Trị thẩm mĩ : 
 
Vịnh Hạ Long nổi bật với hệ thống đảo 
đá và hang động tuyệt đẹp. Đảo ở Hạ 
Long có hai dạng là đá vôi và đảo phiến 
thạch, tập trung ở hai vùng chính là vùng 

phía đông nam vịnh Bái Tử Long và 
vùng phía tây nam vịnh Hạ Long. Đây là 
hình ảnh cổ xưa nhất của địa hình có tuổi 
kiến tạo địa chất tù 250 - 280 triệu năm, 
là kết quả của quá trình vận động nâng 
lên, hạ xuống nhiều lần từ lục địa thành 
trũng biển. Quá trình Carxto bào mòn, 
phong hoá gần như hoàn toàn tạo ra 
một Hạ Long đôc nhất vô nhị trên thế giới. 
 
Hàng năm đảo đá, mỗi đảo mang một 
hình dáng khác nhau hết sức sinh động : 
hòn Đẩu Người, hòn Rồng, hòn Lã 
Vọng, hòn Cánh Buồm, hòn Trống Mái, 
hòn Lư Hương....Tiềm ẩn trong lòng 
các đảo đá ấy là những hang động tuyệt 
đẹp gắn với nhiều truyền thuyết thần 
kỳ như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, 
động Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, động 
Tam Cung.... Đó thực sự là những lâu 
đài của tạo hoá giữa chốn trần gian. Từ 
xưa, Hạ Long đã được đại thi hào dân 
tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là "kỳ quan 
đất dựng giữa trời cao" 
 

 
Đi thuyền Kayak trên vịnh Hạ Long  
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Vịnh Hạ Long  
 

 
Hang Trinh Nữ  
 

 
Hang Sửng Sốt  

 
Động Mê Cung  
 

 
Vịnh Hạ Long nhìn từ núi Bài Thơ  
 

 
Vịnh Hạ Long nhìn từ núi Bài Thơ  
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Vịnh Hạ Long  
 

 
Hòn Trống Mái  
 

 
Vịnh Hạ Long  

 
 

 
ÐÍNH CHÍNH 

 
Phần cuối của bài biên khảo Bến Xuân 
trong số Cỏ Thơm 73, trang 17, thiếu bài 
thơ L'Isolement của Alphonse de 
Lamartine và bản dịch.  Cỏ Thơm xin chân 
thành cáo lỗi đồng Soạn giả Nguyễn Văn 
Thành – BNK và quý độc giả. 
 
 
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. 
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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) 
 
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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Cố Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương sinh ngày 5 tháng 5, 1916 tại 
Nam Ðịnh.  Năm 1954 di cư vào Sài Gòn.   Ngày 13 tháng 
4, 1976 ông bị Cộng Sản bắt tù. Ông mất ngày 6 tháng 9, 
1976 sau 5 ngày được thả về nhà.   
 Những tác phẩm của cố thi sĩ gồm có:   Thơ say (1940), 
Mây (1943), Thơ lửa (cùng Đoàn Văn Cừ, 1948), Rừng 
phong (1954), Hoa đăng (1959), Tâm sự kẻ sang Tần 
(1961), Lửa từ bi (1963), Ta đợi em từ 30 năm (1970), Đời 
vắng em rồi say với ai (1971), Chúng ta mất hết chỉ còn 
nhau (1973)...  Kịch thơ: Trương Chi (1944), Vân muội 
(1944), Hồng diệp (1944).   
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MẤY BÀI THƠ ÐƯỜNG CỔ 
 
MỘ XUÂN QUY CỐ SƠN 
THẢO ĐỪƠNG 
 
Cốc khẩu xuân tàn hoàng điểu hi 
Tân di hoa tận, hạnh hoa phi 
Thỉ liêu u trúc sơn song hạ 
Bất cải thanh âm đãi ngã quy 
    
TIỀN KHỞI 
 
 
VỀ NHÀ CỎ LÚC CUỐI XUÂN 
Hoàng oanh xuân muộn thưa bay 
Tân di hoa hạnh rụng đầy cửa khe 
Dứơi song chung thủy khóm tre 
Vẫn xanh không đổi, người về chờ mong 
DIỆU TẦN (San Jose) dịch 
 
   
XUÂN TỨ 
 
Tân trang nghi diện  há chu lâu 
Thâm tỏa xuân quang nhất viện sầu  
Hành đáo trung đình sổ hoa đóa 
Tinh đình phi thượng ngọc tao đầu 
 
LƯU VŨ TÍCH 
 
 
Ý XUÂN 
Xuống lầu son, đã xong trang điểm 
Một viện buồn sâu thẳm khóa xuân 
Dăm hoa nở rộ giữa sân 
Chuồn chuồn lơ lửng, đoá trâm trên đầu 
DIỆU TẦN (San Jose) dịch  

 
XUÂN VỌNG 
 
Quốc phá sơn hà tại 
Thành xuân thảo mộc thâm 
Cảm thời hoa tiễn lệ 
Hận biệt điểu kinh tâm 
Phong hỏa liên tam nguyệt  
Gia thư để vạn kim  
Bạch đầu tao cánh đoản 
Hồn dục bất thăng trâm 
 
ĐỖ PHỦ 
 
NGÓNG XUÂN 
Non sông tàn phá giờ đây 
Mùa xuân thành quách mọc dày cỏ cây 
Khóc thương thời thế hoa gầy 
Hận thù rời tổ chim bay bạt ngàn 
Chín mươi ngày, lửa nát tan 
Thư nhà đâu có muôn vàng dễ mua 
Bạc đầu tóc ngắn lưa thưa 
Còn đâu mái tóc ngày xưa trâm cài?  
DIỆU TẦN (San Jose) dịch 
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Điển Cố Tình Yêu trong Văn Học 
 

XUÂN BÍCH 
 

ình yêu là một phạm trù tình cảm, 
thiêng liêng và đẹp nhất vì đó là hồng 
ân Thượng Đế trao tặng con người. 

 Tình yêu là nhân loại tính nên mang 
nhiều biểu trưng khác nhau. Trên một khía 
cạnh nào đó, yếu tính của tình yêu thường 
là thú vị và lãng mạn. 
 Tình yêu, nói khác đi là những cuộc 
tình, những chuyện tình muôn mầu muôn 
vẻ, và muôn nơi, trong nhiều lĩnh vực…, 
gia đình, xã hội, thương trường, và ngay cả 
trên chính trường v.v., có sự hiện diện của 
con người là có tình yêu, thậm chí tình yêu 
còn lai vãng, tìm đến ngay cà môi trường 
chiến tranh và tôn giáo; điển hình như trong 
truyền thuyết “Trời tốc gió rung” trong kho 
tàng văn chương truyền khẩu Việt Nam, 
trong truyện “Hồn Bướm Mơ Tiên” của nhà 
văn Khái Hưng trong Tự Lực Văn Đoàn. 
Do đó không ngoại trừ lĩnh vực văn học và 
nghệ thuật, nhất là điện ảnh, Đông phương 
cũng như Tây phương. 
 Tình yêu, khi nói tới có lẽ không thể 
không nghĩ tới nguồn gốc qua cuốn Khải 
Huyền trong Tân Ước với truyện nguyên tổ 
loài người A Dong (Adam) và Eva (Eve) 
nơi vườn Địa Đàng. 
 Cuộc tình đầu tiên của nhân loại đã đi 
vào văn học. Nhà thơ John Milton, đầu thế 
kỷ XVII, trong thi phẩm “The First Love of 
Adam and Eve” (Mối tình đầu của Adam và 
Eve) trong tập “Paradise Lost” (Thiên Đàng 
Đã Mất”: 

Adam from his fair spouse, nor Eve the rites 
Mysterious of connubial love refused 
Whatever hypocrites austerely talk 
Of purety, and place, and innocence 
Defarming as impure what God declares 
Pure, and commands to some leaves free to all. 
Adong rời bỏ vợ không vì những nghi thức 
với nàng 
Mà vì những uẩn tình bị khước từ 
Bất cứ điều chi mà người đạo đức giả thốt 
lên khổ sở 
Về sự trong sạch, ngôi vị, và sự vô tội 
Chúa phán: bôi nhọ là điều không tốt lành 
Trong sạch, lệnh truyền, còn lại là những 
phiến lá tự do. 
 Trái táo trong truyện Adam&Eve là 
một biểu tượng tình yêu đã tạo nên những 
rung động và cảm xúc nơi con người. 
Trong những vần cuối của một bài thơ 
mang tựa đề “Quả Táo”, Lê Vĩnh Tài viết: 
……………….. 
Ôi phương Đông mênh mang 
Nghìn lẻ đêm nay ai giáp chiến 
Ai đầu hàng 
Sau giấc mơ Evà hái táo. 
 Trong nền văn học Đông phương, một 
trong Ngũ Kinh: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh 
Lễ, Kinh Dịch, và Kinh Xuân Thu; trong 
Kinh Thi Khổng Tử san định, đã chọn lựa 
những áng Ca Dao và những khúc dân ca từ 
nông thôn, xóm vắng phương Nam Bách 
Việt cho phần mở đầu gồm 160 bài trong số 
chừng 300 bài. Tác giả đã mở đầu với bài 
‘Quan Thư’: 
Quan quan thư cưu 
Tại hà chi châu 

T
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Yểu điệu thục nữ 
Quân tử hảo cầu 
Quan quan cái con thư cưu 
Chim trống chim mái cùng nhau bãi ngoài 
Dịu dàng thục nữ như ai 
Sánh cùng quân tử tốt đôi vợ chồng. 
 Tình tự trên đã phản ảnh nếp sống tình 
cảm hồn nhiên của người dân nền văn minh 
lúa nước. Từ ngữ ‘hảo cầu’ mang nhiều ý 
nghĩa, Tản Đà dịch ‘tốt đôi vợ chồng’ e 
không sát ý câu ca. Theo triết gia Kim Định 
thì có bản La Tinh dịch là ‘giao cấu’ 
(copulary), nói lên được tính giao tự nhiên 
vốn chỉ có ở văn hóa sống thực trong nền 
nông nghiệp của Lạc Việt. 
Một bài khác nữa cũng mang nét trữ tình và 
cũng là một bằng chứng mang dấu ấn Việt 
thi, đó là bài “Hán Quảng” 
Hán chi quảng hĩ 
Bất khả vị ty 
Giang chi vĩnh hỉ 
Bất khả phương ti. 
Trên bờ sông Hán ai ơi 
Có cô con gái khó ai mơ màng 
Mênh mông sông Hán sông Giang 
Muốn sang chẳng được bè sang khó lòng. 
 Sông Hán là chi lưu của sông Dương 
Tử, người Bách Việt sinh sống lâu đời ở 
đây, chứng tỏ người Việt là tác giả những 
câu ca này.   
 Nói về tình tự dân tộc có lẽ không gì 
đằm thắm, nồng nàn hơn là tình yêu nam 
nữ. Phải chăng từ đó văn chương truyền 
miệng của phần đông các dân tộc đều sáng 
tác với chủ đích phục vụ tình yêu.  
Điều cần ghi nhận ở đây là trong Kinh Thi 
nhiều câu vẫn giữ nguyên cấu trúc ngữ 
pháp Việt. 

 Trong một số các tác phẩm khác cũng 
thấy dấu tích từ ngữ “quan thư” ví như 
trong “Quan Âm Thị Kính” có câu: 
Vừa đôi vừa lứa quan thư 
Há rằng Trịnh với Tề ru mà ngờ 
 Trong hôn nhân chiếc nhẫn hình tròn 
mang ý tròn trịa, trọn vẹn, viên mãn, và có 
cả một lịch sử theo truyền thống văn hóa 
của mỗi dân tộc. Nói tóm lại chiếc nhẫn 
cưới chính là ‘khế ước hôn nhân’ mang giá 
trị của một tình yêu gắn bó, cao quý, không 
nặng về mặt vật chất, vàng bạc; đơn sơ và 
lãng mạn hơn ta còn nghe và thấy trong bài  
“Chiếc nhẫn cỏ” của Lưu Ly: 
Chàng phò mã thẫn thờ 
Chắp cọng cỏ xanh mơ 
Kết thành chiếc nhẫn, hỏi: 
“trả lời đi…anh chờ….” 
………………………. 
Thoảng mơ rồi anh xa 
Thấm thoát ba năm qua 
Nhà bên…nay pháo nổ 
Anh về với kiệu hoa 
Cô dâu chẳng phải em 
Áo gấm lụa, hài êm 
Kẻ giầu cười hạnh phúc 
Hàng giậu bướm buồn tênh 
Nhẫn cỏ đổi nhẫn vàng 
Thảm đỏ thay đồi hoang 
Anh bên cô dâu mới 
Em giấu lệ ngỡ ngàng…! 
 
Qua đoạn thơ trên cho ta thấy một tình tự 
biến suy nơi người con gái. Những ngày 
đầu tình đơn sơ và hồn nhiên trong trò chơi 
tuổi nhỏ, trái tim mang dấu tình đầu đã 
rướm lệ khi vừa khôn lớn nhìn cánh tình 
của người bạn xưa vỗ cánh mang theo chiếc 
nhẫn vàng trao người khác, chiếc nhẫn cỏ 
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vẫn nằm yên ngậm ngùi trong trái tim con 
gái của nàng. 
 Tình yêu không chỉ mang biểu tượng 
chiếc nhẫn mà trong văn học người ta còn 
thấy thấp thoáng nào là: ‘con đường xưa em 
đi’, ‘giậu mùng tơi’, ‘con bướm vàng’ v.v., 
cánh bướm la đà, bướm đậu rồi lại bay nên 
tình cũng chập chờn đó đây. Nguyễn Bính 
cũng đã từng u uất với kỷ niệm con bướm 
vàng bên hàng xóm: 
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng 
Có con bướm trắng thường sang bên này 
Bướm ơi bướm hãy vào đây 
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi 
…………………………. 
Mắt nàng đăm đắm trông lên 
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi 
…………………………. 
Tơ hong nàng chả cất vào 
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang 
…………………………… 
Cô đơn buồn lại thêm buồn 
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi 
Hôm nay mưa đã tạnh rồi 
Tơ không hong nữa bướm lười không sang. 
 
 Rồi một Phạm Thiên Thư cũng với 
cánh bướm tình trong vườn thơ: 
Nhớ xưa em rũ tóc thề 
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay 
Đợi nhau tàn cuộc hoa này 
Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ. 
 
 Theo truyền thuyết, thần Vệ Nữ 
(Venus) với tên khác là Aphrodite trong 
thần thoại Hy Lạp, là biểu tượng của ‘sắc 
đẹp và tình yêu’, cũng theo tương truyền thì 
thần Vệ Nữ sinh ra cùng với bông hồng 
trắng nhưng sau khi kết hôn lại ngoại tình 

với Adonis nên chồng nàng đã giết chết 
tình địch. 
 Quá đau khổ nàng đã để cho gai nhọn 
bông hồng đâm vào tay, máu dính vào hoa 
làm cho hoa biến thành mầu đỏ. Từ đó hoa 
hồng trở nên như một thông điệp tình yêu.  
 Thực ra trước khi có huyền thoại và 
truyền thuyết về tình yêu, con người đã đến 
với nhau bằng tình yêu. 
Nguyễn Bính cũng đã viết vào năm 1942 
bài thơ với những dòng: 
Thưa đây một đóa hoa hồng 
Và đây một án hương lòng hoang vu 
Đầu bù trở lại kinh đô 
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng 
Tình tôi như đóa hoa hồng 
Ở mương oan trái trong lòng tịch liêu 
Kinh đô cát bụi bay nhiều 
Tìm đâu cho được người yêu hoa hồng…! 
 
  Và nhà thơ Đinh Hùng xưa cũng trải hồn 
mình trong thi phẩm “Ân Tình Dạ Khúc”: 
Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở 
Em tới đây tình tự một đôi lời 
Hồn phong hương trầm mộng tuổi đôi mươi 
Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ… 
 
 Cũng là biểu tượng tình yêu như thần 
Venus, thần Eros (còn gọi là Cupid) với đôi 
cánh và chiếc cung, tên, đều đã được nhắc 
tới nhiều trong văn học Tây phương. 
 Khi nói đến thần tình yêu Cupid, 
Shakespeare có câu: “Ái tình không nhìn 
bằng mắt mà bằng tâm hồn.” 
 Có lẽ vì thế mà điêu khắc gia tạc hình 
thần tình ái với đôi cánh nhưng mắt mù lòa. 
 Có thể trong giây phút nào đó ta tự hỏi 
có gì mạnh hơn tình ái. Trong tích sử Việt 
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Nam, truyện Sơn Tinh & Thủy Tinh có nhà 
thơ đã viết: 

Mỵ Nương kinh hãi ngồi trong kiệu 
Bỗng chợt nàng kêu mắt lệ nhòa 
Giọng kiêu hay buồn không ai hiểu 
Nhưng thật dễ thương: Ôi vì ta.. 
  Rồi: 

Hùng Vương thương nhìn con yêu quá 
Chắp tay ngẩng lên trời tạ ân 
Hùng Vương âu yếm nhìn con yêu 
Nhưng có một nàng mà hai rể 
Vua cho rằng thế cũng hơi nhiều. 
Cung đàn tiếng địch xa xa 
Vui về non Tản oán ra bể Tần 
Thủy Tinh lỡ bước chậm chân 

 Đùng đùng nổi giận đem ân làm thù 
 Mưa tuôn gió thổi mịt mù 
 Ào ào rừng nọ ù ù núi kia 
 Sơn thần hóa phép cũng ghê 
 ………………………… 
 Núi cao sông cũng còn dài 
 Năm năm báo oán đời đời đánh ghen… 
 Còn nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp như 
có vẻ hiện sinh đôi chút với những dòng 
thiết tha cuồng nhiệt hơn: 
Thủy Tinh năm năm dâng nước bể 
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương 
Trần gian đâu có người oai thế 
Cũng bởi thần yêu nên khác thường. 
 
 Trong tình yêu thường nẩy sinh những 
cảm xúc: yêu thương, say đắm, mơ hồ, và 
phản bội…, nếu yêu thương say đắm để rồi 
dẫn tới thủy chung hẳn là hạnh phúc dù là 
lâu dài hay ngắn ngủi.  
 Nói đến tình chung thủy mấy ai không 
nghĩ tới truyền thuyết “Hòn Vọng Phu”. 
Trong kho tàng văn chương bình dân nói về 
tình tự này đã có câu tiêu biểu: 

Mẹ thương con ngồi cầu Ái Tử (*) 
Vợ trông chồng đứng núi Vọng Phu. 
 
 Hòn Vọng Phu một biểu trưng tình yêu 
gây nhiều xúc động khi nghe qua những 
khúc ca 1, 2, và 3 của nhạc sỹ Lê Thương 
viết về một tình sử trong thời chiến chống 
quân xâm lược. 

Hòn Vọng Phu 1 viết ở Bến Tre vào 
năm 1943 

Lệnh vua hành quân trống vang dồn 
Quan với quân lên đường…. 

Hòn Vọng Phu 2 viết năm 1946 
Người vọng phu trong lúc gió mưa 
Bế con đã hoài công để đứng chờ 
Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về 
Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ… 

Hòn Vọng Phu 3 viết năm 1947, chinh 
phu trở về chỉ thấy tượng đá bồng con. 
Nơi phía Nam giữa núi mờ 
Ai bế con mãi đứng chờ 
Như nước non xưa đến giờ 
Đường chiều mịt mù cát tỏa bước ngựa phi 
Đường trường nếp tàn y hùng cường vẫn 
còn bay trong gió… 
 Thi hào Nguyễn Du trên đường đi sứ, 
dừng chân tại Đồng Đăng, Lạng Sơn, nhìn 
hòn Vọng Phu đã xúc động viết dòng thơ 
sau: 
Thạch gia? Nhân gia? Bỉ hà nhân? 
Độc lập sơn đầu thiên bách xuân 
Vạn kiếp diễn vô vân vũ mộng 
Nhất trinh lưu đắc cổ kim thân. 
Đá ư?Người ư?Ngươi là ai? 
Ngàn vạn mùa xuân đứng lẻ loi 
Muôn thuở mây mưa xa mộng mị 
Một lòng son sắt vững thân đời. 
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HẠNH-PHÚC 
 
Em thấy đấy: vì sao anh đã quyết 
Chọn đưa em về giới-thiệu gia-đình? 
Dẵm sau gót những tình yêu tha-thiết 
Của bao cô hy-vọng chiếm tim mình! 
 
Từ dạo ấy lòng anh mang mối hận 
Bởi không làm thỏa-mãn mọi tình yêu, 
Với ý nghĩ: biết bao người oán giận 
Mình đong-đưa như gió sớm, mây chiều! 
 
Ðời thắm đẹp nhờ muôn hương vạn sắc; 
Một cánh hoa khôn dệt nổi xuân vàng! 
Anh biết thế nên lòng anh thắc-mắc 
Thương bao cô mắt lệ ướt hai hàng. 
 
Nhưng nghĩ lại: lòng tham vô-giới-hạn, 
Túi hẹp nông khôn nhốt hết kho trời! 
Anh đã chọn một riêng em làm bạn, 
Các cô kia đành lỗi mộng chung đời! 
 
 

 

Như thế đó, tình anh như thế đó,Em biết 
không? em có hiểu cho không? 
Chọn một đóa để buông lìa cả bó 
Vì anh tin em sắc thắm, hương nồng. 
 
Em đã thấy vai trò em hệ-trọng: 
Một bông hoa đại diện cả mùa hoa ? 
Anh sung-sướng, anh tràn-trề hy-vọng; 
Em, em ơi, đừng để mộng phai nhòa! 
 
Em hãy quyết cùng anh xây tổ ấm, 
Dù chông-gai, dù bão-tố ngang trời; 
Xây cho trọn một túp lều hoa gấm 
Từ hôm nay cho đến lúc xa đời . 
 
Vì đất nước chỉ thanh-bình thịnh-vượng 
Khi dân-nhân xã-hội được vui hòa, 
Mà họ-mạc xóm-giềng là viễn-tượng 
Của gia đình xây dựng giữa hai ta! 
  
Thanh-Thanh 
17-01-1955         

Vọng Phu hóa đá không chỉ là tình chung 
thủy, sắt son của phụ nữ Việt mà còn là sự 
cống hiến cuộc đời cho sông núi, quê hương.                                            
(*) tên cây cầu phía Bắc Quảng Trị. 
 
Nữ hoàng Cleopatra 
 Theo sử sách ghi chép, Nữ hoàng 
Cleopatra là một trang giai nhân tuyệt sắc, 
là biểu tượng của sắc đẹp quyến rũ và là 
một biểu tượng ‘sex’ của thời cổ đại. Sắc 
đẹp của bà từng làm say đắm biết bao 
vương tôn, công tử, thậm chí đến cả vị 
Hoàng đế, tướng lãnh; ngoài ra còn là  
nguồn cảm hứng cho các tác phẩm văn 
chương, nghệ thuật. 

 Tình yêu như không chỉ đến bằng tài và 
sắc, bằng những ánh mắt đưa tình, bằng 
giọng nói ngọt ngào, dễ thương, bằng 
những món quà tặng đầy ý tình v.v., mà có 
khi còn là mùi hương ngất ngây tình như 
trên quê hương Việt Nam một thời với 
hương bồ kết thoảng trên mái tóc miền quê: 
 ………………………… 
 Mai kia hai đứa về nguồn 
 Anh mua bồ kết cho tròn ý em 
 (Ý Nga – Mái tóc rẽ ngôi) 
rồi nữa, trong “Nón bài thơ và hương đất Cao 
nguyên” ta bắt gặp những vần thơ Ngô Minh: 
 Khoảng trời mười tám xanh êm 
 Thơm mùi bồ kết bay viền bờ mây. 
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và như trong ca dao có những câu: 
 Áo xông hương của chàng vắt mắc 
 Đêm em nằm em đắp lấy hơi… 
Hoặc: 
Ai về đường ấy hôm mai 
Gửi dăm điều nhớ gửi vài điều thương 
Gửi cho đến chiếu đến giường 
Gửi cho đến chốn buồng hương em nằm… 
 Với nữ hoàng Cleopatra như cũng 
không ngoại lệ, ngoài nhan sắc quyến rũ, bà 
còn dùng ‘vũ khí’ lợi hại khác, đó là loại 
tinh dầu đặc biệt có hương thơm.  
 Tinh dầu bí ẩn chỉ bà mới có, mặc dù bà 
không là phù thủy, thêm vào đó bà còn dùng 
xạ hương bôi vào lông mày, nước hoa thoa 
trên môi để kích thích khứu giác đàn ông. 
 Trong số những người đàn ông đã sa 
vào đôi mắt mỹ nhân thời Ai Cập cổ ấy, 
tiêu biểu là Hoàng đế oai hùng Caesar. Khi 
Cleopatra xuất hiện trước mặt Caesar, từ 
trong bức thảm, mùi hương tỏa ra từ cơ thể 
bà đã làm vị hoàng đế ngất ngây. 
 Rồi đến vị tướng lừng danh Mark 
Antony; ngay buổi đầu gặp gỡ ở Thổ Nhĩ 
Kỳ, bà đi trên chiếc du thuyền với những 
cánh buồm ngát hương thơm và những 
ngọn đèn, trong đèn là những loại nước hoa 
đặc chế khi gặp lửa sẽ tỏa hương lôi cuốn 
những người ngửi.  
 Cleopatra được hưởng một nền giáo 
dục toàn diện, có tài lãnh đạo, thông minh, 
biết 9 ngôn ngữ khác nhau. 
 Theo sử gia Plutarch “giọng nói 
Cleopatra chứa đựng sức mê hoặc khó diễn 
tả”; tuy nhiên sức chinh phục của bà không 
chỉ ở trí thông minh, tài ba, hay nhan sắc, 
mà còn do ở nghệ thuật yêu đương. 
 Sắc đẹp Cleopatra có lẽ sẽ mãi là điều 
kỳ bí bởi xác ướp của bà đã thả trên dòng 

sông Seine của Pháp nên ngày nay không 
thể phục hồi lại gương mặt thật; tuy nhiên 
các khoa học gia có thể dựa trên 10 đồng xu 
cổ đại có khắc hình Cleopatra để họa lại. 
 Tình yêu đem lại niềm vui sướng và 
hạnh phúc cho con người song cũng còn là 
yếu tố làm đảo lộn mọi giá trị và cuộc sống. 
Một trong những yếu tố cơ bản ấy phải 
chăng là nhan sắc. Sắc đẹp thường dẫn tới 
dục tính chỉ là gang tấc; những mỹ nhân đã 
từng làm điên đảo và điêu đứng bao tâm 
hồn, từ đó ái tình bừng lên như lửa những 
ham muốn khó kìm hãm nổi.Trong tích sử 
nhân gian đã có khá nhiều trường hợp điển 
hình, chẳng hạn như: 
 Samson, người đàn ông mạnh mẽ, một 
Nazarite thực thụ, sống bằng lời nguyền 
(không được uống rượu và phải để tóc dài). 
 Khi lớn lên gặp một cô gái Philistine 
trẻ, đẹp, chàng yêu và muốn cưới, nhưng 
cha mẹ anh phản đối việc hôn nhân với con 
gái dòng thù địch… 
 Thời gian sau Samson lại gặp cô gái 
Philistine khác tên là Dalilah rồi cũng vì 
yêu nàng, chiều ý, thổ lộ bí quyết làm 
chàng có sức mạnh phi thường là để tóc dài. 
Biết được bí mật đó dân Philistine đã tìm 
cách để cạo đầu lúc chàng ngủ say khi gối 
đầu trên chân người yêu, kết cục sức mạnh 
chàng suy sụp và bị hành hạ. Trong thời 
gian này tóc mọc dần, đến một hôm bọn 
người Philistine mở hội mừng tại một ngôi 
miếu, lợi dụng cơ hội bị đưa ra làm trò cho 
đám hội, Samson nhổ cột miếu làm sập mái 
đè chết nhiều người trong đó có chàng. 
 

(Còn tiếp) 
XUÂN BÍCH     

 


