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VVẲẲNNGG  TTIIẾẾNNGG  CCHHUUÔÔNNGG  CCHHÙÙAA  
 

    Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
 

 Tiếng chuông chùa ngân nga, văng 
vẳng trong không gian rồi tan loãng giữa 
xóm làng  sau khi đã thâm nhập chốn 
dương trần và đưa nhân gian vào cõi tịch 
tĩnh hư không. Thời gian lắng đọng cùng 
hồn người. Cảnh vật như cộng hưởng cùng 
tiếng chuông. Tất cả đều trở nên lung linh 
trầm mặc. Tiếng chuông chùa thi vị và đầy 
sức cảm hóa làm nảy sinh ra biết bao cảm 
hứng về âm nhạc và thơ văn, chan chứa 
chất liệu cốt tủy của tinh thần Phật giáo 
cùng với mối sầu cảm ướp đầy tình tự quê 
hương. Tiếng chuông chùa quả thật có một 
năng lực hồi sinh rất lớn.  
 
     Vì sự nhiệm mầu đó nên xưa nay đã có 
biết bao người phát nguyện đúc chuông, từ 
vua, quan cho đến muôn dân: 
“Đúc chuông tạo tượng xây chùa 
Trong ba phước ấy dân - vua đều làm.” 
 

CHUÔNG VANG TRONG ÂM NHẠC  
 
     Tiếng chuông chùa đến trong dòng nhạc 
Việt khơi lại tâm tình riêng tư của con 
người. Nguyễn Văn Thương miêu tả quang 
cảnh hiu quạnh, cô đơn của lữ khách trong 
những “đêm đông” lạnh lẽo: 
“Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống. 
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. 
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. 
Cùng mây xám về ngang lưng trời…” 
 
     Hoàng Trọng thời tìm lại giây phút êm 
đềm lúc về lại mái nhà xưa khi đã “dừng 
bước giang hồ” sau một đời rong ruổi:  
 
 

“Chiều nay sương gió  
lữ khách dừng bên quán xưa.  
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều  
vương về bên quán tiêu điều…” 
      
     Tiếng chuông chùa vang vọng trong 
khúc “nhạc chiều” khiến Doãn Mẫn như 
quên hết đi đám bụi trần vương mắc: 
…“Chuông chùa vương tiếng ngân.  
Âm thầm trong chiều vắng.  
Đường tơ lắng buông trong huy hoàng.  
Ru hồn quên hết nỗi chứa chan niềm cay 
đắng…”  
…“Vương sầu làm chi cho ngày thắm phai.  
Mỗi khi tiếng chuông vẫn ngân dài…” 
 
     Còn Y Vân và Nguyễn Hiền cảm nhận 
thấy mùa xuân đầy hương sắc và muốn trai 
gái trong làng cùng trao nhau câu ân tình 
“anh cho em mùa xuân” khi nghe tiếng 
chuông chùa vẳng trong ánh trăng thanh: 
“Ngoài đê diều căng gió.  
Thoảng câu hò đôi lứa.  
Trong xóm vang chuông chùa.  
Trăng sáng soi liếp dừa…” 
 
     Tô Vũ nhờ “tiếng chuông chiều thu” mà 
nhớ lại bao kỷ niệm của thời niên thiếu:  
…“Từ miền xa tiếng chuông ngân.  
Hồi buông lớp lớp theo gió vàng” 
…“Hồn ta chìm đắm tiếng chuông xa vời. 
Hồi chuông ngân nga trong chiều thu ngợp gió” 
… “Hồi chuông ngân nga ru hồn mơ.” 
…”Ngày nào khi chiến chinh xong.  
Hồi chuông vui reo như tiếng đồng.  
Chuông ran lời ước cũ.  
Tình ta đẹp bao nhiêu.  
Hồn anh thầm lắng tiếng chuông ban chiều” 

 
     Riêng với Hoàng Giác tiếng chuông gợi 
niềm nhung nhớ một bóng hình người đẹp 
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trong giấc “mơ hoa” xa xưa với lời tâm sự: 
“tôi liên tưởng ngay đến các cô ở làng hoa 
Ngọc Hà mà sáng sáng tôi hay gặp trên 
đường tôi đi học… Và đấy là bản nhạc đầu 
tay trong cuộc đời sáng tác của tôi”: 
“Chuông chiều ngân tiếng vấn vương lòng 
trông theo cô hái hoa.  
Bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ 
bóng mờ mờ xa…” 
 
     Trong khói sương buổi chiều cao 
nguyên Đà Lạt thời âm giai tiếng chuông 
chùa Linh Sơn khiến ưu phiền trầm lắng và 
tình thương lên ngôi. Minh Kỳ nở nụ cười 
khi lòng chợt dâng niềm nhớ “thương về 
miền đất lạnh” dấu yêu:  
“Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều.  
Như ru ai say trong giấc mơ dạt dào.  
Cho thế nhân thôi, ru hết u sầu.  
Để lòng quay về bến yêu…” 
 

CHUÔNG THỨC TỈNH LÒNG NGƯỜI 
 
     Âm hưởng của tiếng chuông chùa cũng 
đã đi vào thi ca tạo nên một nét đẹp nhân 
văn rất đáng quý. Tiếng chuông là phương 
tiện thiện xảo của cửa thiền để mở đường 
nhập vào đời sống tâm linh, là âm thanh 
trầm hùng kêu gọi thế nhân quay về trong 
thực tại. Chuông ngân như một cuộc hành 
hương từ chốn phong ba về vùng tĩnh lặng 
an nhiên.  
 
     Tiếng chuông thức tỉnh cả âm cảnh lẫn 
dương trần, thức tỉnh bao tâm hồn còn mãi 
đắm chìm trong cõi mộng, tuy sống trong 
cõi vô thường mà không ý thức về sự thật 
vô thường của vạn thể. Cuộc đời là một hơi 
thở rất nhẹ và mong manh, chỉ cần ngừng 
lại nửa phút là giũ bỏ tất cả.  
 
     Tiếng chuông chùa như một thông điệp 
của trí tuệ và từ bi, như lời nhắn nhủ của 

Đức Phật: "tất cả những gì theo duyên khởi 
cũng đều theo duyên diệt." 
     Trong “Nghi thức thỉnh đại hồng chung” 
mà các chùa thường đọc và thường được 
khắc lên chuông, có mấy câu đại ý rằng: 
“Xin nguyện tiếng chuông này lan toả trong 
pháp giới. Địa ngục dù có tối tăm, tất cả 
đều được nghe. Nghe âm thanh này tâm 
được thanh tịnh. Hết thảy chúng sinh thành 
bậc chánh giác.” Sư Trí Hải dịch: 
“Giờ con xin đánh chuông này 
 Tiếng vang thấu khắp mọi nơi xa gần 
 Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bỗng 
 Đạo Bồ-Đề được chứng lên ngay.” 

 
     Đỗ Phủ khi đến “chơi thăm chùa Phụng 
Tiên ở núi Long Môn”, trên núi cao ngửa 
mặt trông lên bầu trời sao, thân mình tưởng 
như nằm ngủ trong mây, gần sáng cảm tác 
rằng: “nghe tiếng chuông chùa khiến cho 
lòng người phải tỉnh ngộ sâu sắc”: 
“Dục giác văn thần chung 
Linh nhân phát thâm tỉnh.” 
 
     Với người dân Việt thì tiếng “chày kình” gõ 
lên chuông chùa đã âm vang từ mấy nghìn 
năm lịch sử dân tộc vẫn còn lắng đọng trong 
tâm hồn, cả ngày nay tới mãi mãi ngàn sau.  
    
        Chày kình là chiếc dùi thỉnh chuông có 
chạm hình con cá Kình. Tiếng chuông luôn 
dóng lên để thức tỉnh lòng người. Trong 
“truyện Kiều” khi tới đoạn miêu tả sự hạ thủ 
công phu của Thúy Kiều sau những năm 
lưu lạc với những chán chường đau khổ, 
phải tìm về nương náu nơi cửa Phật để 
mong thoát kiếp trần duyên, Nguyễn Du 
cũng đã có hai câu thơ: 
“Sớm khuya lá bối phiến mây 
Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương” 
 
     Cũng nghe tiếng chày kình, nhưng giữa 
“Hương Sơn phong cảnh” Chu Mạnh Trinh 
không chỉ say sưa với cảnh đẹp mà đã giật 
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mình tỉnh thức vì tiếng chuông. Tỉnh thức 
để thấy cho rõ sự thật vô thường của cuộc 
đời. Nhờ như vậy mà con người sống có ý 
thức hơn, minh triết hơn. Tiếng chuông ở 
đây vừa dẫn dắt con người hòa nhập với 
cảnh vừa thức tỉnh đưa con người rời cõi 
mộng ảo quay về với thực tại: 
“Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái 
Lửng lơ khe yến cá nghe kinh  
Thoảng bên tai một tiếng chày kình  
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.” 
 
“Muôn hồng nghìn tía tưng bừng  
Suối khe hát nhạc, thông rừng dạo sênh  
Chim cúng quả, cá nghe kinh  
Then hoa cài nguyệt, chày kình nện sương. 
 
     Sư Huyền Không khi “nhớ chùa” luôn 
nhớ đến mái ngói rêu phong ẩn mình trong 
hoa lá, hương hoa hòa quyện lan toả. 
Trong cảnh tịch mịch đó âm ba của tiếng 
chuông lại vang lên dịu dàng như lời vỗ về 
an ủi những cuộc đời hiền lành lam lũ: 
“Mỗi tối dân quê đón gió lành, 
Khắp chùa dào dạt ánh trăng thanh 
Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi 
An ủi dân hiền mọi mái tranh.” 
 
     Tiếng chuông chùa đối với Quách Tấn 
như một kỷ vật thiêng liêng nên mỗi lần 
trông thấy cảnh núi non chùa chiền hay mỗi 
khi chợt tỉnh giấc nồng, tiếng chuông cũng 
hiện đến:  
…“Núi Nhạn chuông ngân trời bảng lảng, 
Đầm Ô sen nở gió thơm tho.” 
…“Mây nước nhuốm phong trần 
Nơi đâu tình cố nhân 
Những đêm buồn tỉnh giấc 
Chùa cũ tiếng chuông ngân.” 
  
     Quách Tấn tâm sự: “Người đến viếng 
cảnh chùa, lòng không rửa mà trong, thân 
không cánh mà nhẹ, ngồi tựa bóng cây đón 
mát, tưởng chừng mình đã xa lánh hẳn cõi 

trần tục”… “Nếu không có tiếng chuông lay 
mộng thì mộng còn mãi chìm trong bóng 
mây rán, hoặc làm con cò vương hương 
bay lờ lững trong hồ sen yên tịnh”: 
…“Gió ru hồn mộng thiu thiu 
Chuông chùa rơi rụng bóng chiều đầu non”. 
 …“Mây tạnh non cao đọng nắng chiều 
Tiếng chuông chùa cũ vọng cô liêu.” 
…“Chùa ẩn non mây trắng 
Bóng in hồ liễu xanh 
Mai chiều chuông đã tạnh 
Vòng sóng còn long lanh.”       
 
     Còn với Tuệ Nga thì “tiếng vọng hồng 
chung” quả thật đã khiến cho người cõi trần 
được tỉnh thức và riêng người tu thời thêm 
tinh tấn vô ngần: 
…“Âm vang tiếng vọng hồng chung 
Gọi người thức tỉnh thoát vòng u mê 
Hồng chung ngát ý Bồ Ðề 
Chuông ngân thanh thoát đường về bến hoa”… 
…“Đại Hồng Chung xóa sương mù 
Giúp người tinh tiến đường tu viên thành”… 
 
     Quả thật tiếng chuông chùa là pháp âm 
vi diệu, làm thức tỉnh khách hồng trần, quay 
về bờ giác ngộ, bỏ ác làm lành, hồi tâm 
hướng thiện.  
 

CHUÔNG TIÊU TRỪ PHIỀN NÃO 
 
     Trong “Nghi thức thỉnh đại hồng chung” 
cũng ghi mấy câu ngụ ý rằng: “Nghe tiếng 
chuông, phiền não vơi nhẹ, trí tuệ tăng 
trưởng, tâm bồ đề sinh, lìa chốn địa ngục, 
ra khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật để cứu 
độ chúng sinh.”  
     Bao khổ đau, ách nạn, chướng duyên 
phải đối diện trong đời chính là địa ngục, là 
hầm lửa, đốt bùng lên bao nhiêu muộn sầu. 
Tiếng chuông chùa chính là nhân duyên 
xúc tác để làm khởi sinh tâm bồ đề, hóa 
giải những xung đột, trái ngang, những dằn 
vặt khổ đau của con người trần tục, tiêu trừ 
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các phiền não, vơi bớt đi bao nhiêu là ham 
hố dương trần, gieo thiết tha tình người 
vào lòng cuộc sống.  
 
     Chính vì nghe tiếng chuông ngân mà 
khách hành hương trút hết mọi nỗi ưu 
phiền, như Chu Mạnh Trinh đã tả: 
“Lạ cho vừa bén mùi thiền 
Mà trăm não với ngàn phiền sạch không”. 
 
     Sư Nhất Hạnh khi “nghe chuông” cũng 
đã cảm nhận thông điệp của chuông: 
“Nghe chuông phiền não tan mây khói, 
 Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười 
 Hơi thở nương chuông về chánh niệm 
 Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi”. 

 
TIẾNG CHUÔNG  

CỦA LÀNG QUÊ NON NƯỚC 
 
     Mái chùa và tiếng chuông là hình ảnh và 
hồn thiêng của đất nước đã thẩm thấu mặn 
mà trong tâm khảm của dân tộc Việt Nam 
và trở thành một bộ phận hữu cơ gắn liền 
với sinh hoạt làng xã, không thể tách rời. 
Cha ông ta có câu: “Đất vua, chùa làng, 
phong cảnh Bụt”. Chùa đã trở thành trái tim 
của làng quê và tiếng chuông là biểu tượng 
của tỉnh thức.  
     Nhà nông nghe chuông công phu khuya 
mà trở dậy, nhóm bếp thổi cơm rồi chuẩn bị 
lùa trâu ra đồng. Buổi chiều họ nghe tiếng 
chuông thu không mà lùa trâu quay trở về 
chuồng. Đêm về tiếng chuông là tiếng canh 
gà nhẹ nhàng đánh thức dân làng trong 
những lúc ngủ say. Chuông chùa quả là cái 
“đồng hồ báo giờ” của làng xóm: 
“Tiếng chuông vượt núi len sông 
Vào làng thức tỉnh dân nông ra đồng. 
Chuông không ngại ngày đêm mưa gió thổi 
Chuông không vì sông núi bể đèo ngăn 
Tiếng của chuông là bản thể xa xăm 
Đây vọng lại mấy ngàn năm âm hưởng.” 
 

     Chúng sinh hãy lắng nghe tiếng chuông 
của Vương Duy đời Ðường khi ông về vui 
thú cỏ cây ở Võng Xuyên (Cốc khẩu sơ 
chung động, Ngư tiều sảo dục hi):  
“Nhẹ nhàng chuông ngân thung lũng  
Ngư tiều lác đác dời chân”  
 
     Với Sư Huyền Không,  tiếng chuông và 
mái chùa đã sớm tối đồng hành với người 
dân quê Việt Nam, từng nuôi dưỡng tâm 
hồn cho biết bao thế hệ, để cùng nhau xây 
dựng quê hương xứ sở:  
“Vì vậy, làng tôi sống thái bình 
 Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh 
 Sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm 
 Xây dựng tương lai xứ sở mình”. 
 
     Với Nguyễn Bính thì trong khung cảnh 
thiên nhiên với nhịp sống hài hòa tinh tế, 
tiếng chuông chùa ấm áp đã hiện hữu và 
gắn liền với con người, với quê hương dân 
tộc. Tiếng chuông hiện hữu trong tâm thức 
mỗi người dân như những hiện tượng thiên 
nhiên bình thường nhất: 
“Quê tôi có gió bốn mùa 
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm 
Chuông hôm, gió sớm, trăng Rằm 
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi 
Mai này tôi bỏ quê tôi,  
Bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa”. 
 
     Nguyễn Bính đã phác họa nên một bức 
tranh thủy mặc làng quê thật đẹp đẽ nên đi 
xa ai cũng nhớ cũng thương về chốn cũ: 
“Mấy chiều vắng bặt hơi chuông 
Sư bà khuyên giáo thập phương chửa về”. 
 
 

NHỚ TIẾNG CHUÔNG CHÙA 
 

     Vua Trần Nhân Tông trong cảnh “chiều 
thu làng Vũ Lâm” với suối khe lồng bóng 
cầu treo, với  ngấn nước long lanh cùng 
nắng chiều nghiêng soi đã để tiếng chuông 
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ngân vang trong chốn thâm sơn tĩnh mịch 
đó lại trong tâm hồn và thi ca:  
“Núi non quạnh quẽ lá rơi,  
Phôi pha sương khói mây trôi chuông rền”.  
 
     Và trong “cảnh chiều Lạng Châu” thời: 
“Mây thu lạnh lẽo chùa xưa  
Thuyền ngư xao xác thoảng đưa chuông chiều”  
 
     Nguyễn Trãi trong thời gian lui về trí sĩ ở 
Côn Sơn, huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương 
khi “nghe mưa” (“thính vũ”) cảm thấy tiếng 
chuông đi vào giấc mơ thật nhẹ nhàng. 
Ngâm thơ rồi nhưng vẫn không ngủ được. 
Chập chờn mãi đến lúc sáng trời: 
“Cửa ngoài tre sột soạt 
Nhập mộng chuông khua hoài 
Thơ ngâm rồi khó ngủ 
Dứt nối đến trời mai”. 
 
     Sư Huyền Không với tâm hồn sâu nặng 
tình quê nên khi nghe tiếng chuông ngân lại 
“nhớ chùa”, mái chùa của dân tộc: 
“Chuông vẳng nơi nao, nhớ lạ lùng, 
 Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. 
 Mái chùa che chở hồn dân tộc 
 Nếp sống muôn đời của Tổ tông”. 

 
     Hồ Dzếnh nhớ lại khi cùng chị nuôi đi lễ 
chùa đầy hớn hở vui tươi. Nhớ lại thời tuổi 
trẻ với nỗi u hoài. Nhớ cái tình, cái hồn tốt 
đẹp của thuần phong mỹ tục Việt Nam cái 
không khí vui tươi dân dã của tục đi lễ hội 
chùa "Rằm tháng Giêng" ngày xa xưa: 
"Hàng năm tôi đi lễ chùa 
Chuông vàng khánh bạc ngày xưa vẫn còn 
Chị tôi thấy vắng trong hồn 
Ít nhiều hương phấn khi còn ngày thơ 
Chân đi đếm tiếng chuông chùa 
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về".  
 
     Còn tiếng chuông chùa của Quách Tấn 
như một kỷ vật thiêng liêng nên mỗi lần 
trông thấy cảnh núi non, bóng tịch dương 

đổ xuống, chùa chiền từ đâu trong tiềm 
thức trỗi dậy, cảnh thiên nhiên gợi nhớ: 
…“Núi Nhạn chuông ngân trời bảng lảng 
Đầm Ô sen nở gió thơm tho”. 
 
…“Mây tạnh non cao đọng nắng chiều 
Tiếng chuông chùa cũ vọng cô liêu”. 
 
     Dù cho mỗi khi Quách Tấn tỉnh giấc 
nồng tiếng chuông cũng vẫn vọng đến: 
“Mây nước nhuốm phong trần 
Nơi đâu tình cố nhân 
Những đêm buồn tỉnh giấc 
Chùa cũ tiếng chuông ngân”. 
 
    Với Phạm Thiên Thư thời hình ảnh cái 
chuông chùa treo trên gác chuông gợi nhớ 
lại kỷ niệm hò hẹn tình cảm cũ: 
“Ngày xưa anh đón em  
Trên gác chuông chùa nọ  
Bây giờ anh qua đó  
Còn thấy chữ trong chuông”…  
   
     Trước “động hoa vàng” tiếng chuông 
chùa đôi khi ngân vọng theo sóng nước 
đêm trăng rồi tan loãng vào nhau cùng hình 
ảnh một chiếc thuyền con buông lái:  
“Thuyền ai buông lái đêm rằm  
Sông thu ngân thoảng chuông trăng rì rào”  
 
     Nghe tiếng chuông vang vọng chơi vơi 
dần dần thấm đẫm vào từng hạt bụi của thế 
giới này và có khả năng làm đảo lộn diện 
mục của vũ trụ, Phạm Thiên Thư tâm sự: 
“Chuông ngân chiều lặng trầm tư  
Tiếng lơi đẫm hạt thiên thư bềnh bồng”… 

 
     Riêng với Tâm Minh, kẻ tha hương, thời 
cõi lòng vẫn rộn ràng dù Xuân đất khách 
chẳng còn tràng pháo đỏ và thiếu cả bóng 
mai vàng. Giữa cái ồn ào náo nhiệt nơi xứ 
người, tiếng chuông êm ả thanh thoát của 
ngôi chùa xưa quê cũ hình như vẫn  còn 
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vang vọng mãi trong tâm hồn như một kỷ 
niệm khó quên: 
“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.” 
 

TIẾNG CHUÔNG 
THIÊN MỤ VÀ HÀN SƠN TỰ 

      
     Và sau cùng, nói đến âm ba của những 
hồi chuông kim cổ cần phải nhắc tới tiếng 
chuông chùa Thiên Mụ và Hàn Sơn Tự.  
 
     Lần đầu ghé chốn Thần Kinh và sau đó 
thực hiện liền bút ký “Mười ngày ở Huế” 
Phạm Quỳnh không cố ý "biên tập" thơ tiền 
nhân. Ông chỉ mượn nửa bài thơ cũ, thêm 
bớt đôi chỗ, nhằm "tức cảnh" khác. Có 
người lại cho rằng ông chỉ ghi lại nguyên 
văn mà thôi. Hai câu thơ đó như sau: 
“Gió đưa cành trúc la đà,  
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương” 
 
     Phạm Quỳnh viết thêm: “Cả cái hồn thơ 
của xứ Huế như chan chứa trong hai câu 
ca ấy. Chùa Thiên Mụ là một chốn danh 
lam, có cái tháp bảy tầng, làng Thọ Xương 
thì ở bờ bên kia. Đêm khuya nghe tiếng 
chuông chùa với tiếng gà gáy xa đưa văng 
vẳng ở giữa khoảng giời nước long lanh 
mà cảm đặt thành câu ca". 
 
     Có người phân tích kỹ cho rằng tiếng 
chuông Thiên Mụ ngoài âm sắc của tiếng 
đồng được chế tác bằng một kỹ thuật đúc 
truyền thống hoàn hảo của Phường Đúc-
Huế, nó được vang xa nhờ vào vị trí đặt 
chuông trên đồi cao, lại có dòng sông 
Hương trải dài như một chất dẫn truyền tự 
nhiên. Bên dòng Hương lững lờ thơ mộng, 
tiếng chuông cứ ngân dài lan tỏa trong 
không gian. Không gian càng rộng, càng 
yên tĩnh, tiếng chuông nghe càng sâu lắng. 

Chỉ một tiếng chuông nhưng đã đọng bao 
buồn vui, khắc khoải của một đời người. 
Tiếng chuông sẽ tùy hạnh nguyện đánh 
chuông của thiền tăng mà âm sắc vang 
vọng thanh thoát và nhịp điệu của tiếng 
chuông sẽ khác hẳn nhau. 
 
     Hàn Sơn Tự về sau được gọi là Phong 
Kiều tự vì ở gần cầu Phong Kiều. Đến đời 
nhà Đường chùa lại được đổi tên là Hàn 
San Tự. Chùa nổi tiếng nhờ có bài thơ 
“Phong Kiều Dạ Bạc” của Trương Kế. Ông 
sáng tác bài này khi đi thi trượt trở về ghé 
qua Tô Châu, tức cảnh mà sinh tình. 
Trương Kế đã vẽ ra cái hình ảnh kẻ lữ thứ, 
đêm dài nằm trên thuyền bên bờ sông 
nghe quạ kêu sóng vỗ, ngắm đèn chài leo 
lét về khuya đắm chìm trong trăng tà sương 
lạnh với tiếng chuông chùa đang ngân nga. 
Quả là hình ảnh của sự thức tỉnh, giải 
thoát, bỏ lại thuyền ở bến mơ để vượt lên 
bờ giác. 
“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên  
Giang phong ngư hoả đối sầu miên  
Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự  
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền” 
 
     Bản dịch của Tản Đà: 
“Quạ kêu trăng lặn sương rơi  
Lửa chài, cây bãi đối người nằm co  
Thuyền ai đậu bến Cô Tô  
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San” 
 
     Tiếng chuông chùa quả thật đã  làm nảy 
sinh ra nhạc và thơ, chan chứa chất liệu 
cốt tủy của tinh thần Phật giáo cùng với 
tình tự đất nước quê hương, nhất là với 
những kẻ phải sống kiếp tha phương!  
 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
(Virginia, tháng 2 năm 2016 

Mùa Xuân Bính Thân) 
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DORIS MAY LESSING 
(1919 – 2013) 

Nữ Văn Hào Anh 
Lãnh Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm 2007 

 
 

Phạm Văn Tuấn 
 

oris May Lessing là người Anh, nhà 
văn nữ viết tiểu thuyết, nhà thơ, nhà 

viết kịch, nhà viết lời ca opera, nhà văn viết 
tiểu sử và truyện ngắn. Các tiểu thuyết nổi 
danh của bà Lessing là cuốn “Ngọn Cỏ 
Hát” (The Grass is singing, 1950), 4 tập tiểu 
thuyết gọi với tên chung là “Các Đứa Con 
của Bạo Lực” (Children of Violence, 1952-
69), cuốn “Tập Vở Vàng” (The Golden 

Notebook, 1962), cuốn “Kẻ Khủng Bố Tốt” 
(The Good Terrorist, 1985), và 5 tập tiểu 
thuyết gọi chung tên là “Canopus ở Argos” 
(Canopus in Argos: Archives, 1979-1983). 

 Vào năm 2001, bà Doris Lessing được 
trao tặng phần Thưởng David Cohen (the 
David Cohen Prize) vì thành quả suốt đời  
 
trong nền Văn Chương Anh Quốc rồi vào 
năm 2007, bà Doris Lessing đã đoạt Giải 
Thưởng Nobel Văn Chương. Khi trao Giải 
Thưởng này, Hàn Lâm Viện Thụy Điển (the 
Swedish Academy) đã mô tả bà Lessing 
như sau: “một người viết sử thi về các kinh 
nghiệm của phụ nữ, một con người với sự 
bi quan, với sức mạnh của lòng nhiệt tình 
và của tầm nhìn sâu sắc, đã kiểm soát 
được một cách tỉ mỉ một nền văn minh đã 
bị phân hóa” (that epicist of the female 
experience, who with skepticism, fire and 
visionary power has subjected a divided 
civilization to scrutiny). Bà Lessing là phụ 
nữ thứ 11 và là nhân vật cao tuổi nhất nhận 
được Giải Thưởng Nobel Văn Chương. 
 Năm 2008, tờ báo Times đã xếp hạng 
bà Doris Lessing đứng thứ 5 trong danh 
sách “50 Nhà Văn Anh tài giỏi nhất kể từ 
năm 1945” (the 50 greatest British Writers 
since 1945). 
 
1/ Đời sống riêng tư. 
 Doris May Lessing chào đời vào ngày 
22 tháng 10 năm 1919 tại Kermanshah, 
nước Iran, là con gái của Đại Úy Alfred 

D
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Tayler và bà Emily Maude Tayler (tên con 
gái là McVeagh), cả hai cha mẹ đều là 
người quốc tịch Anh. Ông Alfred Taylor đã 
bị mất một chân khi phục vụ trong quân đội 
vào thời Thế Chiến Thứ Nhất, đã gặp bà 
Emily là một y tá tại Bệnh Viện Hoàng Gia 
Miễn Phí (the Royal Free Hospital), tại nơi 
này ông đã hồi phục vì bị giải phẫu. 
 Ông bà Tayler đã di chuyển về 
Kermanshah vì ông Tayler làm thư ký cho 
Ngân Hàng Đế Quốc Ba Tư (the Imperial 
Bank of Persia) và tại nơi này cô bé Doris 
đã chào đời vào năm 1919. Qua năm 1925, 
gia đình Tayler dọn về một xứ thuộc địa 
Anh tại miền Nam Rhodesia (bây giờ là 
nước Zimbabwe) để trồng bắp và các loại 
cây khác bởi vì ông Alfred đã mua được 
400 mẫu đất tại nơi này. Tại một môi 
trường khô cằn, bà Emily đã cố gắng sinh 
sống theo cách phong lưu nhưng lối sống 
này không thể thực hiện được bởi vì nông 
trại đã không cung cấp được các sản phẩm 
giá trị. 
 Tại Salisbury (bây giờ là Harare), cô 
Doris đã học tại trường trung học Nữ Tu 
Viện Dominican (the Dominican Convent 
High School), đây là trường học Cơ Đốc La 
Mã chỉ dành cho nữ sinh (a Roman 
Catholic convent all-girls school). Cô Doris 
rời khỏi nhà trường năm 14 tuổi , từ đó tự 
học, xa gia đình năm 15 tuổi rồi làm nghề y 
công (nursemaid). Cô bắt đầu đọc nhiều 
sách viết về chính trị và xã hội mà chủ 
nhân cho mượn rồi cô bắt đầu viết văn vào 
thời gian này. 
 Năm 1937, cô Doris trở lại thành phố 
Salisbury, nhận chân điện thoại viên, lập 
gia đình với người chồng đầu tiên là ông 
Frank Wisdom, họ có với nhau 2 người con 
tên là John sinh năm 1939 và Jean sinh 
năm 1943, sau đó cuộc hôn nhân của gia 
đình này tan vỡ vào năm 1943. 
 Sau cuộc ly dị lần thứ nhất, bà Lessing 
tham gia  vào Hội Sách Cánh Tả (the Left 

Book Club), một hội của những người cộng 
sản ham đọc sách và tại nơi này, bà đã 
quen thân với ông Gottfried Lessing, là 
người chồng thứ hai. Họ lập gia đình sau đó 
và có một đứa con chung tên là Peter, sinh 
năm 1947. Về sau, ông Grottfried Lessing 
trở nên Đại Sứ của Đông Đức tại Uganda rồi 
bị chết vì cuộc nổi loạn vào năm 1979 chống 
lại nhà độc tài Idi Amin Dada. 
 Năm 1949, bà Lessing dọn về thành phố 
London với đứa con trai nhỏ Peter, để lại hai 
người con gái sinh sống với ông bố của 
chúng tại Nam Phi (South Africa). Tại nước 
Anh, bà Lessing tham gia vào các phong trào 
chống đối võ khí hạt nhân (nuclear arms), 
phong trào chống kỳ thị chủng tộc apartheid, 
rồi sau đó phong trào apartheid này bị cấm 
đoán tại Nam Phi và tại nước Rhodesia. Sau 
khi Liên Xô xâm lăng nước Hungary, bà 
Lessing đã ra khỏi đảng Cộng Sản Anh (the 
British Communist Party). 
 Trong thập niên 1990, bà Lessing bị 
một trận đột quỵ nhẹ (mini-stroke) khiến 
cho bà không thể đi du lịch trong các năm 
về sau. Bà Doris Lessing qua đời vào ngày 
17 tháng 11 năm 2013, ở tuổi 94 tại thành 
phố London. 
 
2/ Theo Văn Nghiệp.  
 Vào tuổi 15 tại nước Nam Phi, bà Doris 
Lessing đã bán được các truyện ngắn cho 
các tạp chí rồi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của 
bà có tên là “Ngọn Cỏ Hát” (The Grass Is 
Singing) xuất bản năm 1950. Tác phẩm 
quan trọng viết xong năm 1962 là cuốn 
“Tập Vở Vàng” (The Golden Notebook), 
cho tới ngày cuối đời, bà Doris Lessing đã 
phổ biến được hơn 50 tác phẩm. 
 Vào năm 1954, bà Doris Lessing được 
trao tặng Giải Thưởng Somerset Maugham, 
năm 1976 là Giải Thưởng Médicis (Prix 
Médicis étranger) rồi tới năm 1981, bà lại 
nhận được Giải Thưởng Quốc Gia Áo vì 
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Văn Chương Châu Âu (the Austrian State 
Prize for European Literature). 
 Năm 1982, bà Doris Lessing đã viết 
xong hai cuốn tiểu thuyết dưới tên tác giả 
là Jane Somers: cuốn “Nhật Ký của một 
người láng giềng tốt” (The Diary of a Good 
Neighbour), và cuốn “Nếu Người Già Có 
Thể” (If the Old Could) xuất bản cả bên Anh 
và bên Hoa Kỳ vào năm 1983 với cuốn thứ 
nhất và vào năm 1984 với cuốn thứ hai.  
 Bà Doris Lessing được bầu vào Hàn 
Lâm Viện Hoàng Gia Anh Quốc, bộ môn 
Văn Chương (the Royal Society of 
Literature) rồi vào năm 2007, bà lại được 
trao tặng Giải Thưởng Nobel Văn Chương 
khi đã 88 tuổi. Bà Doris Lessing là nhà văn 
cao tuổi nhất lãnh Giải Thưởng này và là 
người cao tuổi đứng thứ ba về các loại Giải 
Thưởng Nobel, sau hai ông Leonid Hurwicz 
và Raymond Davis Jr. Bà cũng là phụ nữ 
thứ 11 đoạt Giải Văn Chương của Hàn 
Lâm Viện Thụy Điển, trong 106 năm lịch sử 
của Viện này. 
 Doris Lessing là một trong các nhà văn 
lớn bởi vì các tác phẩm của bà đã ngự trị 
trên Văn Đàn Thế Giới hơn nửa thế kỷ rồi 
các sáng tác này đã gây ra nhiều chấn 
động, mở ra nhiều cuộc tranh cãi và tác 
động sâu xa khiến cho nhiều người đã nói 
rằng các tác phẩm của bà Lessing đã làm 
thay đổi tâm hồn và cuộc đời của họ. Bà 
Lessing đã xem xét mọi đề tài, cứu xét mọi 
khía cạnh để tạo nên một thế giới phong 
phú và mô tả thế giới văn học này bằng 
một giọng văn riêng biệt, thể hiện cá tính 
mạnh mẽ và cứng cỏi của tác giả. 
 Doris Lessing là nhà văn của nữ quyền, 
nhà văn của châu Phi, nhà văn viết về chủ 
nghĩa Cộng Sản, nhà văn của nội tâm, nhà 
văn theo thuyết thần bí “Sufism” và bà cũng 
là nhà văn viết truyện khoa học giả tưởng. 
 Các truyện hư cấu của bà Doris 
Lessing được viết ra trong ba giai đoạn 
phân biệt: chủ đề Cộng Sản (the 

Communist theme) từ năm 1944 tới năm 
1956, khi bà Lessing đề cập tới các vấn đề 
xã hội rồi về sau, trở lại vào năm 1985 với 
cuốn tiểu thuyết “Kẻ Khủng Bố Tốt” (The 
Good Terrorist). Giai đoạn thứ hai từ năm 
1956 tới năm 1969 với chủ đề tâm lý (the 
psychological theme) rồi sau đó là chủ đề 
Sufi (đạo Hồi), được khai thác trong loạt 
truyện khoa học giả tưởng “Canopus tại 
Argos” (The Canopus in Argos).  
 Các tiểu thuyết và truyện ngắn của bà 
Doris May Lessing đã vượt ra ngoài các 
giới hạn của truyện hư cấu (fiction), đã thí 
nghiệm với nhiều loại người khác nhau, đã 
thám hiểm vào các thế giới của châu Phi, 
nước Anh và Không Gian (Space), và đã 
cung cấp các lời bình luận về chính trị, xã 
hội và văn hóa của thế giới hậu hiện đại 
(the postmodern world). Bà Lessing là 
người thừa kế của các nhà văn nữ của thế 
kỷ 19, những nhà văn này đã chọn các đề 
tài là cảnh nghèo khó, sự xung khắc giai 
cấp, chế độ nô lệ và sự bình quyền phụ nữ. 
Các tiểu thuyết của bà Lessing đề cập từ 
phong trào hiện thực xã hội (social realism) 
tới khoa học giả tưởng (science fiction), với 
sự thám hiểm ngắn hạn vào sự huyền bí 
hay sự kinh dị. 
 Sau khi trở về thành phố London vào 
năm 1949, bà Lessing đã làm cho độc giả 
kinh ngạc bởi vì bà viết các tiểu thuyết liên 
quan tới thành phố London sau Thế Chiến, 
với các cảnh dân chúng già nua, cảnh 
nương tựa vào trợ cấp xã hội, và với cả 
các kẻ khủng bố (terrorists). Hai cuốn 
truyện thuộc loại này là “Nhật Ký của một 
người Láng Giềng tốt” (The Diary of a 
Good Neighbour) và “Nếu Người Già có 
thể” (If the Old Could), hai cuốn này được 
xuất bản dưới bút hiệu là Jane Somers, rồi 
cuốn thứ ba “Kẻ Khủng Bố tốt” (The Good 
Terrorist) đã cung cấp chân dung tâm lý và 
chính trị với đầy đủ chi tiết, của một nhóm 
khủng bố cấp tiến sinh sống trong khu vực 
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tồi tàn của thành phố London. Cuốn tiểu 
thuyết ngắn (novella) có tên là “Đứa Con 
Thứ Năm” (The Fifth Child) đã kể về một 
đứa trẻ yêu tinh (a goblin-child) với các câu 
hỏi không biết đứa trẻ này có phải là hiện 
thân của quỷ dữ hay không. 
Các cuộc thám hiểm Nam Cực của người 
anh hùng Robert Falcon Scott đã ảnh 
hưởng sâu rộng tới hai tác phẩm “Các Thí 
Nghiệm Sirian” (The Sirian Experiments) và 
“Việc tạo ra người Đại Diện” (The Making 
of the Representative for Plant 8) của bà 
Lessing bởi vì nhờ các cuộc thám hiểm này 
mà bà Lessing đã hiểu rõ miền đất bị tê liệt 
vì nước đá đóng băng và tuyết phủ, nhìn 
thấy sự tiến bộ xã hội của thời kỳ Scott, 
đây là thời đại Edward với niềm tự hào 
quốc gia và lòng mong đợi của tinh thần đế 
quốc. Các cuốn tiểu thuyết sau đó đã được 
bà Lessing mô tả về cách hành xử của con 
người và các tiến trình xã hội. Một đề tài 
khác của bà Lessing là một nhóm nhỏ các 
người nghèo khó, cư trú bất hợp pháp, do 
tinh thần phản kháng xã hội, họ đã trở 
thành các con người cách mạng. 
 Viết xong năm 1962, cuốn truyện “Tập 
Vở Vàng” (The Golden Notebook) là bản 
tuyên ngôn phụ nữ của bà Lessing, đã 
đánh giá thấp hai chủ trương đang được 
đề cao là chủ nghĩa Cộng Sản 
(Communism) và học thuyết Freud. Về sau, 
khi càng về già, bà Lessing đã viết các tiểu 
thuyết về cảnh già và cảnh chết, việc đối 
phó với các vấn đề xã hội đang thúc bách 
và mô tả thực tế ảm đạm mà chúng ta 
thường quên đi hay bị ức chế. 
 
3/ Các Giải Thưởng. 

- Phần Thưởng Somerset Maugham, Anh 
Quốc (Somerset Maugham Award, 1954) 

- Giải Thưởng Medicis, nước Pháp (Prix 
Médicis étranger, 1976). 

- Giải Thưởng Quốc Gia Áo vì Văn 
Chương Châu Âu (Austrian State Prize for 
European Literature, 1981). 

- Giải Thưởng Shakespeare, nước Đức 
(Shakepeare Preis der Alfred Toepfer 
Siftung, Hamburg, 1982). 

- Phần Thưởng Văn Chương WH Smith 
(WH Smith Literary Award, 1986). 

- Giải Thưởng Palermo, nước Ý 
(Palermo Prize, 1987). 

- Giải Thưởng Premio Internazionale 
Mondello, 1987, nước Ý. 

- Giải Thưởng Premio Grinzane Cavour, 
1989, nước Ý. 

- Giải Thưởng James Tait vì tiểu sử 
(James Tait Black Memorial Prize for 
biography, 1995) 

- Giải Thưởng Sách Los Angeles Times 
(Los Angeles Times Book Prize, 1995). 

- Giải Thưởng Premi Internacional 
Catalunya, 1999. 

- Huy Chương Order of the Companions 
of Honour, 1999. 

- Tiến Sĩ Danh Dự (Honorary Doctorate) 
của các Đại Học: Princeton, New Jersey, 
1989; Durham, 1990; Warwick, 1994; Bard 
College, New York, 1994; Harvard, 1995. 

- Viện Sĩ Văn Chương của Hàn Lâm Viện 
Hoàng Gia Anh Quốc (Companion of Literature 
of the Royal Society of Literature, 2000). 

- Giải Thưởng David Cohen (David 
Cohen Prize, 2001). 

- Premio Principe de Asturias, Tây Ban 
Nha, 2001. 

- Phần Thưởng S.T. Dupont (S.T. 
Dupont Golden PEN Award, 2002). 
- Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm 2007. 
 
4/ Các Tác Phẩm Chính. 
 A/ Tiểu Thuyết. 

- Ngọn Cỏ Hát (The Grass is Singing, 
1950), quay thành phim với tên là Killing 
Heat, 1981). 

- Lui về Vô Tội (Retreat to Innocence, 1956) 
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- Tập Vở Vàng (The Golden Notebook, 1962). 
- Hồi Ức của một Người Sống Sót 

(Memoirs of a Survivor, 1974). 
- Nhật Ký của một Người Láng Giềng tốt 

(The Diary of a Good Neighbour, 1983), ký 
tên Jane Somers. 

- Nếu Người Già Có Thể (If the Old 
Could…, 1984), ký tên Jane Somers. 

- Kẻ Khủng Bố Tốt (the Good Terrorist, 1985). 
- Đứa Con Thứ Năm (The Fifth Child, 1988). 
- Tình Yêu, Lần Nữa (Love, Again, 1996) 
- Mara và Dann (1999). 
- Ben, trên Thế Giới (Ben, in the World, 

2000), tiếp theo của Đứa Con Thứ Năm. 
- Giấc Mơ ngọt ngào nhất (The Sweetest 

Dream, 2001). 
- Câu chuyện của Tướng Dann và người 

con gái của Mara, Griot và con Chó Tuyết 
(The Story of General Dann and Mara’s 
Daughter, Griot and the Snow Dog, 2005), 
tiếp theo truyện Mara và Dann. 

- Vết Nứt (The Cleft, 2007). 
- Alfred và Emily (Alfred and Emily, 2008). 
- Loạt truyện: Các Đứa Con của Bạo Lực 

(The Children of Violence series). 
a) Martha Quest, 1952.                    
b) A Proper Marriage, 1954.   
c)   A Ripple from the Storm, 1958.   
d)  The Four-Gated City, 1969. 
- Loạt truyện: Canopus ở Argos (The 

Canopus in Argos: Archives series). 
a) Shikasta, 1979.    
b) The Marriages between Zones Three, 

Four and Five (1980). 
c) The Sirian Experiments (1980). 
d) The Making of the Representative for 

Planet 8 (1982). 
e) The Sentimental Agents in the Volyen 

Empire (1983). 
 
B/ Tuyển Tập các Truyện Ngắn. 

- Five Short Novels (1953) 
- The Habit of Loving (1957) 
- A Man and Two Women (1963) 

- African Stories ( 1964) 
- Winter in July (1966) 
- The Black Madonna (1966) 
- The Story of a Non-Marying Man (1972) 
- This Was the Old Chief’s Country (1973) 
- The Sun Between Their Feet (1973) 
- To Room Nineteen (1978) 
- The Temptation of Jack Orkney (1978) 
- Through the Tunnel (1990) 
- London Observed (1992) 
- Spies I Have Known (1995) 
- The Grandmothers (2003) 
- Cat Tales (1967, 1993) 
- The Old Age of El Magnifico (2000) 
- và rất nhiều truyện ngắn khác. 

 
Ngoài ra còn có các tập thơ, kịch, lời ca opera, 
tự thuật và ký ức, truyện không giả tưởng… 
 
Phạm Văn Tuấn.  
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NỬA TRÁI SIM 
 

“Đói lòng ăn nửa trái sim 
uống lưng bát nước đi tìm người thương”(*) 

non cao lạc mấy ngả đường 
biết mô giữa chốn tha hương mà tìm? 

gọi em tiếng dội về tim 
bóng em chừ đã như chim mịt mù 

hẹn em qua mấy lời ru 
bốn tao nôi, một bến bờ thủy chung 

dù cho giông tố bão bùng 
ân tình xin vẹn một lòng với nhau 

 

nguyễn vô cùng 
(*) ca dao 

 
 
 

DUYÊN - NỢ 
 

‘Trai khôn tìm vợ chợ đông, 
gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân” (*) 

quanh co mấy nẻo đường trần 
dại khôn thì cũng nợ nần trả nhau 
thương yêu pha với thương đau 
vườn đam mê có trái sầu lửng lơ 

nợ duyên hai chữ vật vờ 
duyên kia giữ lại mà tô điểm tình 

sá gì chút nợ ba sinh 
vung tay xóa hết cho mình thảnh thơi 

này em thử nghĩ mà coi 
yêu nhau sao lại cứ đòi nợ nhau! 

thời gian vùn vụt bóng câu 
bến chiều tóc đã chớm màu tuyết sương 

 

nguyễn vô cùng 
(*) ca dao 

 

 

XUÂN VỀ NHỚ CHA 
 

Vừa mới đó cha về cõi Phật 
Trăm hai năm mà thật bất ngờ 
Tuy già mạnh khoẻ thuở giờ 

Luận bàn thế sự nước cờ vẫn tinh 
Cha vẫn hẹn Ninh Bình núi Thúy 

Hẹn sông Vân yêu quý sẽ về 
Cuộc đời còn lắm vấn đề 

Cộng nô còn đó lời thề còn đây 
Sống là để dựng xây dân chủ 
Lo miếng ăn no đủ cho dân 
Tự do cũng gắng góp phần 

Bao phen sóng gió mấy lần di cư 
Sinh ở chốn thi thư lễ nghĩa 

Trong gia đình hiếu đễ xưa nay 
Nợ nhà, nợ nước trót vay 

Mất nhà, mất nước phủi tay là về 
Không hề có vấn đề thắc mắc 
Việc nước non biết chắc là dài 
Chẳng thèm bắt chước giống ai 
Cái tâm là chính, cái tài là dư 
Là người lính mà như anh cả 

Mạc Ly Châu sống mãi ngàn năm 
Các con đèn sách vẫn chăm 

Lưu vong lòng vẫn còn căm quân thù 
Gương cha để ngàn thu vẫn đó 

Cha ơi cha trăng gió còn đây 
Ta không nát với cỏ cây 

Làm sao Cộng Sản đọa đầy được ta. 
Sực lại nhớ ông cha ngày trước 

Cùng nước non một bước không rời 
Lòng son nguyện với đất trời 

Cha đi còn đó những lời thiết tha 
Sống phải lấy quốc gia làm trọng 

Sống phải lo diệt cộng vì dân 
Hẹn cùng núi Thúy sông Vân 

Về Ninh Bình lại, tình thân nối dài. 
 

Mạc Ly Hương 
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VIỆC LÀM ĂN, NGHỀ NGHIỆP 
(Trích trong Ca Dao- Con Đường Văn Hóa Việt) 

     Muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc 
con người phải lao động sản xuất, tạo ra 
của cải vật chất, nói nôm na là làm việc. 
Trong việc làm,người ta phải bỏ ra công 
sức mới có kết quả, chứ không bao giờ tự 
nhiên mà có:                                                                                                                                           
“Có vất vả mới có thanh nhàn                                                                                                                 
Ngồi không ai dễ cầm tàn che cho.” 
“Có làm thì mới có ăn                                                                                                                              
Ngồi không ai dễ đem phần tới cho.”     
 Muốn có đời sống thanh nhàn, ấm no, 
hạnh phúc, con người phải lo liệu ngay từ bây 
giờ mà không do dự, chần chờ: 
“Bây giờ chẳng liệu thì quê                                                                                                                        
Mai sau cùng túng không nghề làm ăn.”
 Người ta thường nói:                                                                                                                          
“Ăn không biết lo, của kho cũng hết.”   
 Cho nên không gì bảo đảm bằng có một 
nghề chuyên môn:      
“Ao sâu ruộng đất bề bề                                                                                                                              
Không bằng tinh xảo một nghề trong tay.”                                                    
“Của rề rề không bằng có một nghề trong 
tay.” 
 “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.”                                          
      Nghề nào cũng phải có sự chuyên cần 
mới thành công:  
“Trăm năm như cõi trời chung                                                                                                                 
Trăm nghề cũng phải có công mới thành 
Cứ trong gia nghiệp nhà mình                                                                                                                 
Ngày đêm xem sóc giữ gìn làm ăn                                                                                                           
Chữ rằng “ tiểu phú do cần“                                                                                                                 
Còn như đại phú là phần do thiên                                                                                                           
Đừng trễ nải, chớ ghét ghen                                                                                                                         
Còn như lộc nước, có phen dồi dào.”                                       

       Chăm nom săn sóc công việc trong 
nghề cũng như việc cửa nhà:                                          
“Năm canh thì ngủ lấy ba                                            
Hai canh coi sóc cửa nhà làm ăn.”                                
 Tác phong làm việc đã được kế thừa từ 
giáo dục gia đình:  
“Ra đi mẹ đã dặn rằng                                                  
Không làm thì đứng, đừng ngồi khó coi.”     
 Truyền thống đạo lý từ lâu đã ăn sâu 
vào tâm thức con người, tạo thành đức tính 
thể hiện ra trong mọi sinh hoạt kể cả trong 
việc làm ăn:                                                                      
“Sông Cửa  Đại hai chiều nước chảy                        
Gái Bình Đại chẳng ngại gian nan                                
Quý thay những tấm lòng vàng                                      
Làm ăn chất phác, đảm đang mọi điều.” 
 (Hai chiều nước chảy : biểu hiện triết lý 
lưỡng hợp thái hòa)     
      Theo tinh thần của Đạo ông bà và triết 
lý lưỡng hợp thái hòa thì sự hòa thuận trong 
gia đình là yếu tố thúc đẩy việc làm ăn đưa 
đến đời sống ấm no, hạnh phúc, góp phần 
tạo thịnh vượng cho xã hội, đất nước:                        
“Vợ chồng là nghĩa tào khang                                     
Chồng hòa vợ thuận nhà thường yên vui                         
Sinh con mới ra thân người                                             
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no.”                        
     Môi trường sống rất quan trọng trong việc 
làm ăn, nơi nào có điều kiện thuận lợi thì thu 
hút con người đến lập nghiệp:  
“Ai về Nhượng Bạn thì về                                             
Gạo nhiều cá lắm dễ bề làm ăn.” 
“Ai về Gia Định thì về                                                  
Nước trong gạo trắng dễ bề làm ăn.” 
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“Phá Tam Giang rộng lắm ai ơi                                                                                                                 
Ai có về Siạ với tôi thì về                                                                                                                        
Đất Sịa có lịch có lề                                                                                                                                     
Có sông tắm mát, có nghề làm ăn.”                                   
     Tình trạng xã hội trong phạm vi cả nước 
có tác động trên công việc làm ăn còn lớn 
hơn cả môi trường sống của từng địa 
phương:                                                                                                                          
“Từ ngày Tự Đức lên ngôi                                                                                                                         
Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri                                                                                                           
Bao giờ Tự Đức chết đi                                                                                                                              
Thiên hạ bình thì mới dễ làm ăn.”                                                                                                               
(Bình thì là thời bình và cũng là tên húy của 
vua Tự Đức:   
   Nguyễn Phúc Thì)                                                                      
     Sau đây là một số nghề nghiệp đã được 
ca dao ghi lại có liên hệ với tâm tình của 
con người bình dân.   
               

 Nghề đánh cá                                                                          
 Nước Việt Nam có biển Đông với bờ 

biển dài trên 3000 cây số, có nhiều sông, 
cho nên nghề đánh cá rất đáng kể thường 
hợp thành làng chuyên nghiệp:     “Yến đâu 
văng vẳng trên cao                                                                                                                                  
Lửa chài soi bóng Cù Lao trước thuyền 
(Hòn Cù Lao: làng đánh cá ở Nha Trang)                                                                                                   
“Tháng ba nước trong ai ơi                                                                                                                         
Nhịn cơm nhường mặc mà nuôi bạn cùng.” 
 (Tháng ba nước trong không có cá, chủ 
ghe cá phải tiết kiệm để chia sẻ cơm áo với 
những người  bạn cộng tác theo ghe)  
“Tháng tám đâm chèo vô bụi.”                                                                                                                 
(Tháng tám: mưa bão, gác chèo mà nghỉ)
 Nghề biển ngày xưa rất nguy hiểm  vì 
thuyền nhỏ, mà thường có sóng to, gió lớn. 
Cho nên vợ của những người làm nghề này 
thường lo âu, mong cho có gió đông , thuận 
buồm xuôi gió cho chồng mau trở về:                                                                                                      

“Trông trời cho chóng gió đông                                      
Cho thuyền được gió, cho chồng tôi về.” 
 Bài ca dao sau đây giới thiệu một làng 
đánh cá  lừng lẫy  khi xưa:  
“Tiếng đồn lừng lẫy ba trang                                      
Ra khơi  vào lộng đâu bằng Lộc Châu 
Lộc Châu nghề biển làm đầu                                      
Lại còn buôn bán làm giàu ăn chơi.” 
 
     Nghề buôn bán                                                           
      Vì có biển, lại có nhiều sông ngòi nên việc 
đi buôn bán bằng thuyền bè rất thuận tiện. Tuy 
nhiên không phải lúc nào cũng dễ làm giàu, 
mà cũng có lúc bị ế ẩm:                                                         
“Bìm bịp kêu nước bên sông                                             
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê.”     
 Tuy nhiên, nói chung thì nghề buôn bán 
phổ biến khắp nơi:  
“Yên Phụ buôn bán dưới thuyền                                      
Xuống đò Phố Mới bán than, quạt , trà.”
 Đặc biệt ở miền Nam, với sông Tiền 
Giang, Hậu Giang thuyền bè buôn bán tấp 
nập:                                                         
“Sông Tiền sông Hậu cùng nguồn                                
Thuyền bè tấp nập bán buôn dập dìu.”
 Cảnh buôn bán khắp nơi nhộn nhịp, 
luôn luôn có kẻ vào người ra:                                      
“Nha Trang đến Chụt không xa                                      
Kẻ vô mua nệm, người ra bán buồm.”  
     Có lẽ việc buôn bán ngày xưa có tính 
cách di động, thường phải đi xa, cho nên 
mới có lời kêu gọi như sau:                                             
“Dù ai buôn bán nơi đâu                                            
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.” 
“Dù ai buôn bán trăm nghề                                             
Nhớ ngày lễ hội thì về quê hương.”                                
     Ở những nơi có nghề vải, lụa, một khi 
đã sản xuất ra nhiều sản phẩm thì phải đem 
đi bán, cho nên hai nghề này thường đi đôi 
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với nhau:                                                                                                                   
“Thanh Trì buôn bán mọi nơi                                                                                                                 
Đồng Nhân, Thúy Ái là nơi chăn tằm.” 
 “Hỡi cô thắt lưng bao xanh                                                                                                                         
Có về Kẻ Cát với anh thì về                                                                                                                         
Kẻ Cát buôn bán trăm nghề                                                                                                                         
Có hoa thiên lý, có nghề vải con.”                                      
     Nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng, điều 
cần nhất là bền chí, gắng công:                                                                                   
“Chiều chiều vịt lội cò bay                                                                                                                         
Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng                                                                                                           
Vô rừng bứt một sợi mây                                                                                                                         
Đem về thắt giống cho nàng đi buôn                                                                                                           
Đi buôn không lỗ thì lời                                                                                                                              
Có công bền chí, có thời phát to.”                                                                                                           
 Có rất nhiều người cảm thấy vui thú 
trong nghề buôn bán:  
“Ước gì mình lấy được ta                                                                                                                         
Để cùng buôn bán chợ xa, chợ gần                                                                                                           
Vui nhất là chợ Đồng Xuân                                                                                                                         
Kẻ buôn người bán xa gần thảnh thơi.” 
 
     Thợ mộc, thợ nề 
      Ngày xưa chưa có xưởng mộc, thợ mộc 
đóng bàn ghế tại nhà và có khi đi khắp nơi 
để tìm kiếm việc làm:                                                                                                                              
“Ai đi lạc xạc ngoài rào                                                                                                                              
Phải ông thợ mộc quảy bào quảy cưa                                                                                                    
Có ai đi sớm về trưa                                                                                                                              
Phải ông thợ mộc quảy cưa quảy bào.”    
 
   Nhiều địa phương có thợ mộc khéo 
tay nghề:                                                                                 
“Đồn rằng thợ mộc Thanh Hoa                                                                                                                 
Làm cửa làm nhà, cầu quán khéo tay.”  
Những thợ có tay nghề vững chắc, khéo léo 
đều được trọng vọng, bảo đảm cuộc sống 
ấm no: 

   “Có phúc thợ mộc, thợ nề                                             
Vô phúc thầy đề, thầy thông.” 
 “Lấy chồng thợ mộc sướng sao                                      
Mạt cưa rấm bếp, vỏ bào nấu cơm                                
Vỏ bào còn nỏ hơn rơm                                                   
Mạt cưa rấm bếp còn thơm hơi trầm.” 
“Đưa tay hốt nắm dăm bào                                             
Hỏi thăm anh thợ cả bửa nào hồi công?                         
- Không mai thì mốt hồi công                                      
Cảnh đất Hàn em ở, chốn Kim Đồng 
anh lai.”                          
     So với thợ mộc thì thợ nề trông lem 
luốc hơn:                                                                      
“Ăn ngủ bẩn như thợ nề                                                  
Chỗ ăn chỗ ở như dê nó nằm                                      
Hẹn ngày hẹn tháng hẹn năm                                      
Bao giờ hết hạn thì nằm mới yên.       
                                         
     Nghề rèn 
“Đồ mặc thì đến phó may                                             
Bao nhiêu đồ nát tới tay thợ rèn.”                                
     Nghề nào cũng phải chuyên cần và phải 
có khách đặc hàng thì mới khá:                                      
“Nghề rèn đỏ lửa còn tiền                                             
Ngụi lò tắt lửa phụt đèn hết tiêu.”  
                                        
     Nói chung thì nghề nào cũng có lúc vinh 
quang:                                                                            
“Muốn ăn cơm trắng cá chim                                      
Thì về thụt bễ đi rèn với anh.” 
“Muốn ăn cơm trắng cá thèn                                      
Thì về Đa Bút đi rèn với anh                                             
Một ngày ba bửa cơm canh                                             
Tối về quạt mát cho anh ngồi rèn.” 
 
      Nghề sản xuất đồ gốm, lò vôi...  
“Chợ Gốm đồ gốm                                                         
Phú Hội đồ đan                                                               
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Tiện đàng ghé lại Cảnh An                                                                                                                        
Mua thêm chiếc võng cho nàng đưa con.” 
“Lĩnh hoa Yên Thái                                                                                                                                      
Đồ gốm Bát Tràng                                                                                                                                     
Thợ vàng Định Công                                                                                                                              
Thợ đồng Ngũ Xã.”                  
                                                    
     Nghề gốm bền vững do người dân luôn 
luôn có nhu cầu, cho nên trai gái căn cứ vào 
đó mà thề thốt:                                                                                                                                           
“ Chừng nào lò gốm hết trã hết nồi                                                                                                           
Em đây hết đứng hết ngồi với anh.”                                         
     Lò vôi sản xuất vôi phục vụ xây cất. Vôi 
cũng được dùng để ăn trầu trong một hỗn 
hợp vôi, trầu, cau. Tục ăn trầu có liên quan 
đến hôn nhân, giao tiếp giữa trai gái, cho 
nên hai câu ca dao sau đây đã lấy cảm hứng 
từ ngọn gió thổi qua lò vôi :   
“Hiu hiu gió thổi lò vôi                                                                         
Ai đưa tin cho bạn: tôi có đôi mà bạn buồn.” 
 
     Nghề làm giấy 
      Nghề làm giấy thủ công đã có từ lâu ở 
nước ta:                                                                                         
“Làng Nghè lập được trống quân                                                                                                           
Ngoài Bưởi seo giấy cho dân học hành.” 
“Người ta bán vạn buôn ngàn                                                                                                                 
Em đây làm giấy cơ hàn vẫn tươi                                                                                                           
Dám xin Nho sĩ chớ cười                                                                                                                         
Công em khó nhọc, giấy người viết thư.” 
“Người ta đúc tượng làm chùa                                                                                                                 
Còn em làm giấy bốn mùa chẳng ngơi 
Dám xin sư bác chớ cười                                                                                                                        
Vì em làm giấy cho người chép kinh.”  
 
      Nghề làm bánh mứt 
      Nghề làm bánh, mứt, kẹo cũng khá phát 
đạt, cung cấp chất ngọt cho mọi người, nhất 
là vào những dịp giỗ trong gia đình hay dịp 

Tết, ngày rằm:                                                                
“Nào nghề bánh trái cũng là                                      
Đến khi kỵ chạp trong nhà càng hay.”     
 Những nơi đã có nhiều nghề rồi, cũng 
cần có nghề làm bánh mức:                                             
“Nội Am là chính quê em                                             
Bện thừng, đẻo guốc đã quen lắm rồi                        
Lại còn nổi tiếng khắp nơi                                             
Làm bánh mức kẹo ăn chơi tết, rằm.” 
 
    Nghề dệt chiếu 
“Chồng chuồi vợ dệt chiếu hoa                                      
Tay trao khổ dệt đôi đà đáng đôi.” 
“Em đang dệt chiếu hồi văn                                             
Nghe anh có vợ em quăng con chuồi.” 
 
     Nghề dệt vải, lụa       
      Nghề dệt vải, lụa rất phù hợp với phụ 
nữ ngày xưa, cho nên đó là đề tài không thể 
thiếu trong ca dao:                                                         
“Bốn mùa xuân hạ thu đông                                             
Thiếp ngồi dệt vải vẫn trông ngóng chàng.” 
“Đố ai dệt vải đừng go                                                  
Nấu cơm đừng lửa, anh cho nén vàng.” 
“Ai kêu ai hú bên sông                                                  
Tôi đang dệt vải trên mông                                            
- Đừng kêu đừng hú đừng trông                                      
Tui đang vá áo cho chồng tôi đây.”                      
 (Mông: bàn dệt)                                                   
“Ru con con ngủ cho say                                            
Để u dệt vải cho dầy nhuộm nâu                                      
Cắt quần cắt áo u khâu                                                  
 Để thầy con mặc cày bừa mùa chiêm.”     
Nguyên liệu để dệt vải là bông vải lấy từ 
cây bông:                                                                      
“Cây xanh thì lá cũng xanh                                             
Em giỏi cấy lúa, anh rành trồng bông 
Mai đây lúa chín vàng đồng                                             
Bông nở trắng vườn thì thử ai hơn.” 
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“Tơ tằm làng Hồng                                                                                                                                     
Làng Vạc trồng bông.”                                                                                                                              
 Nếu bông cung cấp cho nghề dệt vải thì 
tơ tằm cho nghề dệt lụa:  
“Ngó qua bên kiểng Tô Châu                                                                                                                  
Thấy em dệt lụa, trên đầu giắt trâm.”                                                                                                    
 Nghề dệt lụa cần có nương dâu, tơ tằm: 
“Đặng Sơn người đẹp nước trong                                                                                                           
Dâu non xanh bãi, tơ tằm vàng sân.”                                                                                                    
 Kinh nghiệm dâu tằm:                                                                                                                         
“Một nong tằm bằng năm nong kén                                                                                                            
Một nong kén bằng chín nén tơ                                                                                                            
Dâu không kịp đốn tháng ba                                                                                                                        
Vượt cơn gió rét, ấy là dâu xuân.” 
                                                                                                                      
 Lụa là mặt hàng rất được ưa chuộng:                                                  
“Ai về Hà Tĩnh thì về                                                                                                                              
Mặc áo lụa Hạ, uống nước chè Hương Sơn.” 
 “Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây                                                                                                                         
Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người                                                                                                    
Lụa này thật lụa cố đô                                                                                                                              
Chính tông lụa cống các cô ưa dùng.” 
 
     Nghề nghiệp địa phương                                     
      Nghề nghiệp ngày xưa thường có tính 
cách gia truyền, cho nên nghề nghiệp cũng 
mang tính địa phương:      
 “Cô kia thắt dải lưng xanh                                                                                                                         
Có về Chuyên Mỹ với anh thì về                                                                                                                 
Chuyên Mỹ có đất có nghề                                                                                                                         
Có sông tắm mát, có nghề khảm trai.” 
 “Đất ta là đất làm thừng                                                                                                                         
Trăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau.” 
 “Hỡi cô thắt lưng bao xanh                                                                                                                         
Có về Đình Bảng với anh thì về                                                                                                                 
Đình Bảng có lịch có lề                                                                                                                              
Có sông tắm mát, có nghề nhuộm thâm.” 
 “Làng anh rặt thợ kim hoàn,                                                                                                                 
Để anh đánh nhẫn cho nàng đeo tay.” 

 “Làng Gạ thì giỏi chăn tằm,                                      
Làng La canh cửi, làng Đăm bơi thuyền.” 
 “Làng Mơ thì bán rượu tăm,                                      
Sở Lờ cua ốc quanh năm đủ đời.” 
 “Lụa Phú Phong nên duyên nên nợ,                                
Nón Gò Găng khắp chợ mến thương.” Có 
điều rất đặc biệt là cách phân chia các gian 
hàng theo sản phẩm riêng biệt từng ngành 
nghề trong thành Thăng Long  theo ba 
mươi sáu phố phường:                                                  
“Rủ nhau chơi khắp Lonh Thành                               
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai 
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai                                      
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng 
Khay                                                                            
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày                                      
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn...                           
Phồn hoa thứ nhất Long Thành                                      
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ...” 
(36= 4x 9= 4x3x3 qui về cặp huyền số 4-3 
vuông -tròn của Việt lý ) 
 
      Nghề văn, nghiệp võ 
      Quan niệm giáo dục thường được nghe 
nói đến khi xưa:       
“Con ơi, muốn nên thân người                                      
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha                                
Gái thì giữ việc trong nhà                                             
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa                                
Trai thì đọc sách ngâm thơ                                             
Dồi mài kinh sử để chờ kịp khoa                                      
Mai sau nối được  nghiệp nhà                                      
Trước là đẹp mặt sau là ấm thân.”  
                              
      Hình ảnh sinh hoạt thơ mộng của đôi vợ 
chồng trẻ:                                                                      
“Em ngồi canh cửi trong khung                                      
Anh đến ngồi học cùng chung một đèn 
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Sáng trăng giải chiếu hai hàng                                                                                                                 
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ.”
 Nàng khuyến khích chàng chăm lo 
việc học:                                                                                                   
“Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ                                                                                                           
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.”     
                                                                                                                 
 Chàng hứa đền ơn, đáp nghĩa:                                                                                                            
“Bao giờ anh chiếm đặng bảng vàng                                                                                                           
Ơn thầy ta trả, nghĩa nàng nào vong.”     
 Đối với người vợ lo cho chồng theo 
đuổi việc đèn sách  thì có niềm vui nào hơn 
được tin chồng vinh quy bái tổ:                                                                                                                 
“Chi ngon bằng gỏi cá nhồng                                                                                                                 
Chi vui bằng được tin chồng vinh quy.”     
 
  Ngày chồng nhận  áo gấm về làng  thật 
là ngày vinh quang biết bao:                                                                                         
“Mai này bái tổ vinh quy                                                                                                                        
Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau.”                           
      Đó là nghiệp văn, còn nghề võ cũng 
không thể thiếu được khi phải cần  nên ra 
tay kiếm tay cờ . Trong nước, có những địa 
phương có truyền thống võ thuật nổi tiếng: 
“Ai về Bình Định mà coi                                                                                                                              
Đàn bà cũng biết múa roi đi quyền.” 
“Sinh ra trên tổng Đông Ngàn                                                                                                                 
Không ham vật võ, khó làm thân trai.”  
 
     Nghề văn, nghiệp võ đều được coi trọng, 
tuy nhiên theo truyền thống của văn hóa 
nông nghiệp, chuộng hòa bình thì nghề văn 
có phần được chuộng hơn: “Quan văn lục 
phẩm thì sang                                                                                                                                          
Quan võ lục phẩm thì mang gươm hầu.” 
 
 Tình trạng giá trị giữa các bộ trong 
triều đình khi xưa:  

“Nhất thì bộ Lại, bộ Binh                                             
Hai thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong                                
Thứ ba thì đến bộ Công                                                  
Còn như Bộ Lễ, lạy ông xin hàng!”                                
 (Bộ Lại: Nội vụ, Binh: Quốc phòng, Hộ: 
Kinh tế, Hình:Tư pháp, Công: Công chánh, 
Lễ: văn hóa giáo dục ít bỗng lộc nhất )  
     Tại sao trọng văn khinh võ mà bộ Lễ lại 
bị coi nhẹ. Điều mâu thuẫn này có thể được  
giải thích như sau: Trọng văn là do truyền 
thống văn hóa nông nghiệp từ xưa còn tiềm 
ẩn trong tiềm thức cộng thông của dân tộc, 
mà cho đến bây giờ, sau hơn ngàn năm bị 
đô hộ, đất nước vẫn là đất nước nông 
nghiệp, nhưng văn hóa thì bị tha hóa rất 
nhiều,nhất là ở chốn cung đình, nơi mà bã 
danh lợi đã làm đảo lộn thang giá trị truyền 
thống của dân tộc:                                                          
“Mùi phú quý nhử làng xa mã                                      
Bã vinh hoa lừa gã công khanh.”                                
(Cung oán nhâm khúc của Nguyễn Gia Thiều)  
 
     Việc không coi trọng bộ Lễ này có 
nhiều lý do, nhưng cái lý do chính là cái 
văn hóa tự thân của dân tộc đã bị văn hóa 
nô dịch che lấp đến chỗ ngộ nhận: “Ba năm 
hạc đáo về đình                                                               
Không cho hạc đậu tức mình hạc bay.”     
 Hạc là loài chim quý, là biểu tượng cho 
Tiên, cho Lạc Việt, dòng giống Lạc Hồng, 
cho nên văn hóa Việt truyền thống có 
khuynh hướng tự do khai phóng như loài 
hạc bay cao. Hậu quả của văn hóa nô dịch 
đã làm cho con người ngộ nhận, nên xua 
đuổi hạc bay đi. Biết đến chừng nào hạc 
mới được đón về ngôi đình làng như  xưa? 
 
Nguyễn Văn Nhiệm 
(Germany)       
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Một Giai Thoại về 
Áo Lụa Hà Đông  
 
 
NGUYỄN TÚ NHẬT 
 
 Tôi có ý định viết về bài thơ Áo Lụa 
Hà Đông của Nguyên Sa từ lâu, nhưng 
cứ hẹn lần lữa mãi. Cho tới một hôm 
nhân đọc bẩy ( 7 ) bài dịch Áo Lụa Hà 
Đông sang Anh ngữ trong tập san Cỏ 
Thơm số 73, mùa Đông 2015 – 2016 tôi 
mới nhớ ra là phải viết về đề tài này 
trước khi trí nhớ mai một. 
 Năm tôi học lớp Đệ Nhất,  Giáo Sư 
Lữ Hồ dạy Triết, đó là môn học quá 
mới đối với tôi. Thầy Lữ Hồ lại hay nói 
lan man nên tôi không thể nào phân biệt 
được đâu là Triết. Bài luận triết đầu tiên 
của tôi, thầy không thèm cho điểm, chỉ 
phê : “ Đây là luận văn, không phải triết 
“. Tôi thất vọng vô cùng ! 
 Gần nửa lớp tôi học tư triết với Giáo 
Sư Trần Bích Lan (thi sĩ Nguyên Sa) 
nên tôi vội theo bạn đi ghi tên, dù khóa 
học đã bắt đầu được gần hai tháng. Đến 
văn phòng, tôi gặp ngay Giáo Sư, thầy 
vui vẻ nhận tôi, và cho tôi mấy bài tóm 
tắt của những bài học trước. Khi trả bài 
luận triết đầu tiên thầy dõng dạc gọi to : 
Ai là anh Nguyễn Tư Nhật?  cả lớp im 
lặng, chỉ có đám con gái bạn tôi cười 
khúc khích, khều tay tôi đứng dậy, 
nhưng tôi không đứng, thầy nhìn tôi 
mỉm cười. 

 Ngày cuối cùng của khóa học, tôi 
đến văn phòng gặp thầy cùng với cuốn 
Lưu Bút để xin thầy viết ít hàng lưu 
niệm. Thầy mở ví lấy ra bài thơ Áo Lụa 
Hà Đông tặng tôi, cùng viết ít lời trong 
tập Lưu Bút.  

 Tôi đã đọc bài thơ này trên một tập 
san nào đó, nên trong khi thầy đang viết, 
tôi hỏi:  Đây có phải bài thơ thầy làm cho 
một cô nào đó không? Thầy cười rất cởi 
mở : Cô nào đâu, một hôm xuống phố 
trời nắng chang chang, khát nước quá 
nên vào một tiệm giải khát gọi ly nước đá 
chanh uống cho mát, trong khi chờ đợi 
chợt thấy một cô mặc áo dài trắng đi 
ngang qua cửa tiệm, tà áo bay bay theo 
gió, vội lấy giấy bút ra ghi câu đầu tiên, 
rồi cứ thế làm hết bài thơ. Ly nước đá 
chanh đã mang ra rồi mà vẫn chưa uống. 
Năm 1996 được tin Giáo Sư Trần Bích 
Lan không được khỏe, tôi viết thư thăm 
thầy, không ngờ thầy còn nhớ tôi, gởi 
tặng tôi tấm hình mới nhất thay cho thư 
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trả lời. Nhìn hình, tôi như đọc được mấy 
trang thư thầy viết. 
 

Bài thơ nguyên thủy Áo Lụa Hà Đông 
và bút tích của Nguyên Sa 
 
 Thi Sĩ Nguyên Sa và cũng là Giáo 
Sư Trần Bích Lan, ông thầy dạy Triết 
của tôi không còn nữa ! nhưng Thơ và 

Triết của ông đã hòa điệu với nhau 
trong ký ức tôi cho đến tận bây giờ, và 
có thể mãi mãi … 
 

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng 
Anh vẫn nhớ em ngồi đây, tóc ngắn 
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh 

Thế rồi anh vội vã vẽ chân dung 
Bày vội vã vào trong hồn mở cửa 

Gặp một bữa anh đã mừng một bữa 
Gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn 

Thơ học trò anh chất lại thành non 
Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu 
Em không nói đã nghe lừng giai điệu  
Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh  

Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình  
Với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt  
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết  

Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu  
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau  
Để anh gọi – tiếng thơ buồn vọng lại  
Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại  
Giận thì anh đã nói chẳng nên lời  
Em đi rồi – sám hối chạy trên môi  

Những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng  
Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn  
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông  
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  

Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng. 
 

(Bài thơ đánh máy từ bài thơ nguyên thủy) 
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Nhớ Người Chưa Quen 
 

"Nhất nhật..."đâu rồi hỡi mỹ nhân 
Canh khua thao thức thảo dăm vần. 
Chưa quen, chưa gặp mà như nhớ! 
Chẳng biết, chẳng hay sao cứ thân. 

Mong mãi, cô đơn tim lạnh lẽo, 
Đợi chờ, chua xót dạ tần ngần. 
Ba sinh run rủi...khi xum họp 

Mừng rỡ, vòng tay xiết thật gần. 
 

Nguyễn phú Long 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tình Cuối 

 
Còn nguyên ý định yêu ai 

Dù là nhiều ít vắn dài thế thôi 
Nỗi lòng nhau, đã biết rồi, 

Cầm hơi, lây lất và tôi đợi chờ 
Bây giờ thì vẫn làm thơ 

Bây giờ cho tới bao giờ ai ơi! 
 

Nguyễn phú Long 
 
 

 

Lưu bút Giáo Sư Trần Bích Lan viết 
năm 1960 và hình năm 1996 
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NHÀ TIÊN TRI NOSTRADAMUS LÀ AI 
------------- 

Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc.NTN 
 

(Phần III) 
* 

ichel de Nostradamus sinh ngày 
14 tháng 12 năm 1503 tại thành 
phố Saint Rémy, Provence, Pháp 

Quốc; mất ngày 2 tháng 7 năm 1566, thọ 
63 tuổi.  Như vậy ông ra đời sau Nguyễn 
Bỉnh Khiêm 12 năm và mất trước NBK 
31 năm.   
 Tính tình ông rất nhân hậu, lạc 
quan, và thích dí dỏm.  Cha ông là một 
công chứng viên giầu có và vốn theo 
Ðạo Do Thái nhưng bị buộc cải theo 
Ðạo Gia Tô, nhưng gia đình vẫn bí mật 
theo tín ngưỡng Do Thái.  Ông nội và 
ông ngoại là y sĩ riêng của Vua Réné xứ 
Provence và giáo dục ông rất kỹ lưỡng 
ngay khi ông còn nhỏ.  Ông được học đủ 
các môn như văn học cổ điển, lịch sử, y 
lý, chiêm tinh, và dược thảo.  Ngoài ra 
ông còn được học hai môn bí truyền là 
thuật luyện kim và pháp thuật Do Thái 
(Kabbalah), đó là hai môn học bị Thiên 
Chúa Giáo cấm đoán.   
 Ông rất say mê đọc các sách thần bí 
và chiêm tinh tại thư viện của Giáo 
Hoàng và được bạn bè tặng danh hiệu 
“Nhà Chiêm Tinh Tí Hon”.  Cha ông 
không muốn ông trở thành chiêm tinh 
gia.  Ông nội muốn ông trở thành y sĩ.  
Ông tốt nghiệp y khoa tại trường Ðại 
Học Montpellier.  Ông cổ động gìn giữ 
vệ sinh để phòng bịnh và cực lực phản  
 

 
đối lối trị bịnh bằng cách trích máu rất phổ 
biến thời đó.   
 Ðể tránh sự dòm ngó và chỉ trích của các 
giáo sư, ông bỏ về hành nghề y sĩ tại miền quê 
và nổi tiếng là đã cứu hàng ngàn sinh mạng 
khỏi bịnh dịch hạch.  Ðồng thời ông cũng nổi 
tiếng là một chiêm tinh gia có tài.  Nhiều 
người đã tìm đến nhờ ông chấm lá số và đoán 
vận mệnh.  
 Ông lập gia đình và sống rất hạnh phúc.  
Trớ trêu thay, năm 1537, bịnh dịch lan đến 
Agen cướp mất vợ con ông.  Nhiều người chế 
diễu và xa lánh ông.  Thiên Chúa Giáo muốn 
đưa ông ra tòa nên ông phải trốn khỏi Agen và 
sống lang thang trong sáu năm ở Miền Nam và 
Tây Âu.  Chính trong giai đoạn này, ông học 
hỏi thêm và khả năng chiêm tinh của ông tiến 
triển mạnh và ông lại thành công rực rỡ về trị 
bịnh dịch tái phát hồi đó.  
 Năm 45 tuổi, ông trở về Salon, lập gia đình 
với một góa phụ giầu có và hưởng một cuộc 
sống an nhàn, vừa làm nghề thuốc vừa nghiên 
cứu sâu hơn về khoa học thần bí và chiêm tinh.  
Ban đêm, ông quan sát đường đi của các vì tinh 
tú và thường ngồi trên một chiếc đỉnh đồng ba 
chân, nhìn chăm chú vào một chậu cũng bằng 
đồng chứa nước sôi có pha các chất dầu thơm 
dễ chịu bốc khói nghi ngút để tập trung tư tưởng 
và lẩm nhẩm trong miệng câu tụng: “Tôi làm 
trống rỗng trái tim, đầu óc và linh hồn tôi 
khỏi các ý niệm vẫn vơ, lo âu, và sợ hãi để 
đạt tới một sự an lặng hoàn toàn.  Sự an lặng 
này giúp tôi nhìn thấy tương lai nhờ vào đỉnh 
đồng ba chân”.   

M
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 Ông cho biết: “Một hơi nóng thần bí 
mang đầy tiên cảm dần dần bao trùm 
lấy tôi giống như tia nắng mặt trời bao 
phủ lên những vật thể vật chất và siêu 
vật chất”.   
 Ông cho biết thêm: “Sự hiểu biết của 
con người dựa vào ý thức sẽ không thể 
nào thấy được những điều sâu kín trừ phi 
nhờ vào một giọng nói thầm thì đến từ 
cõi xa thẳm xuyên qua ngọn lửa mong 
manh, qua đó, tôi thấy những hình ảnh 
mơ hồ không rõ nét của những biến cố 
lớn lao, những buồn khổ, những chấn 
động vào những giờ khắc nhất định. 
 
 Năm 1550, ông thử tài tiên tri bằng 
cách in một tập gồm 12 khổ thơ, mỗi 
khổ có bốn câu nêu những sự tiên đoán 
cho một tháng trong năm kế tiếp.  Tập 
tiên tri này thành công rực rỡ.  Khách từ 
khắp nước Pháp đổ về gõ cửa xin gặp 
ông.  Sau đó, ông dự trù thực hiện một 
tập thơ quy mô hơn gồm 10 tập, mỗi tập 
chứa 100 khổ, mỗi khổ 4 câu gồm 
những điều ông tiên tri.  Bộ sách được 
đặt tên là Thế Kỷ.  Ông bắt đầu viết từ 
năm 1554 đến cuối năm 1555 thì hoàn 
tất được 7 tập và được rất nhiều người 
hoan nghênh đón đọc trong đó có Hoàng 
Hậu Catherine de Medeci đã mời ông 
lên Paris để hỏi lời tiên đoán của ông về 
vận mạng và tham vọng thống trị Âu 
Châu của bà và bà tỏ ra rất hài lòng về 
những lời ông tiên đoán.  Sự thành công 
của ông làm cho giáo hội rất khó chịu và 
ông phải rời Paris về quê nhà.  Ông tiếp 
tục trầm tư trước chậu nước đầy để hoàn 
thành tập mười tập Thế Kỷ.   
 Cái chết của Vua Henry II năm 1559 
ứng nghiệm đúng với lời tiên tri làm cho 

danh tiếng của ông vang dội khắp Âu Châu 
nhưng đồng thời cũng nổi lên những lời cho ông 
là bịp bợm và theo tà đạo.  Ông dự trù viết tiếp 
tập Thế Kỷ 11 và 12 nhưng đám nông dân Thiên 
Chúa Giáo  đã ném đá vào cửa nhà ông, khiến 
có lúc ông phải trốn vào nhà tu thành phố để 
tránh bị sát hại.   
 Năm 1564, Hoàng Ðế Charles IX và 
Hoàng Hậu Catherine ghé thăm ông ở Salon 
nhờ ông lập lá số cho Hoàng Tử Edward.  Ông 
tiên đoán cậu bé này sau sẽ thành một vị vua 
nổi tiếng và đó chính là Hoàng Ðế Henry III 
sau này.  Danh tiếng của Nostradamus lên đến 
tột bực khi Vua Charles IX phong ông chức Cố 
Vấn và Y Sĩ cho Triều Ðình kèm theo mọi 
bổng lộc của tước vị đó.   
 Nhưng ông không hưởng được lộc đó 
được bao lâu vì đột ngột qua đời.  Tháng 6 
năm 1566, ông trở về Salon với tư cách là Ðại 
Diện cho Hoàng Ðế tại Salon, ông bỗng lên 
cơn phong thấp khớp kịch liệt.  Ông làm di 
chúc chia đều tài sản cho vợ con gồm 3 trai và 
3 gái.  Cha xứ Salon được mời đến ngày 
mồng 1 tháng 7 để nghe xưng tội.  Ngày hôm 
sau, gia đình và bằng hữu lên phòng nghiên 
cứu của ông thì thấy ông nằm gục trên sàn 
giữa giường và chiếc ghế dài, trên mặt bàn có 
mảnh giấy ghi: 
Trên đường từ Sứ Quán về 
Tặng vật của Hoàng Ðế 
Sắp đặt gọn ghẽ 
Ông không làm gì nữa 
 
Ông sắp trở về với Chúa 
Họ hàng và anh em máu huyết 
Sẽ thấy ông ngã gục 
Giữa giường và chiếc ghế dài 
 
Tại sao ông qua đời sớm vậy?  Phải chăng 
những bậc được phú cho những thiên tài thật 



 

70                                                                                                                           CỎ THƠM                    

đặc biệt như vậy thường thất lộc sớm 
như trường hợp của Beethoven (nhạc sĩ) 
hay Nguyễn Huệ (quân sự)?   
 

Những Ðiều Tiên Tri  
Trong Mười Tập Thế Kỷ 

 
 Ngoài khả năng tiên tri do bản năng, 
Nostradamus có lẽ đã chịu ảnh hưởng rất 
sâu xa tư tưởng của triết gia Socrates 
(Hy Lạp) và nhiều thuyết thần bí khác 
như trường phái Sufi của Hồi Giáo hay 
thuyết Luân Xa của phái Yoga.   
 Socrates cho rằng trong cuộc sống, 
con người có thể sử dụng trực giác để 
tiếp cận với các cảnh giới khác.  Thêm 
vào đó, khoa chiêm tinh học cũng rất 
ảnh hưởng tới khả năng tiên tri của 
Nostradamus.  Ông cho biết: lý do ông 
thành công trong nghề y là vì ông thấy 
rõ ảnh hưởng của các vì sao lên bệnh 
nhân và cây cỏ dùng làm thuốc: ông chỉ 
cho bịnh nhân uống thuốc khi ảnh 
hưởng của các vì sao lên bịnh nhân và 
các dược liệu kết hợp hài hòa với nhau.  
Sau đây là vài mẩu chuyện ghi nhận về 
tài tiên tri của ông trước khi bàn về 
những tiên tri trong tập Thế Kỷ. 
 Trong một bữa tiệc do Quận Công 
Florinville khoản đãi, nhà quý tộc hỏi 
ông tiên đoán xem món thịt heo sữa sẽ 
dọn lên là thịt con heo trắng hay đen.  
Nostradamus nói thịt con heo trắng.  
Trước đó thì chủ nhân đã ra lệnh cho 
quay con heo đen.  Chủ nhân cười đắc 
thắng quay lại hỏi đầu bếp con heo nào 
đã dọn lên.  Ðầu bếp trả lời “Con heo 
trắng” và cho biết “con heo đen đã bị 
con sói nuôi trong nhà ăn thịt mất rồi”.   

 Một đêm đang ngủ yên trong lâu đài của 
Tổng Giám Mục tại Sens, Paris, Nostradamus 
nghe tiếng gõ cửa dồn dập.  Một đầy tớ của 
dòng họ Beauveau đánh xổng mất con chó săn 
quý đánh liều gõ cửa hỏi ông.  Ông nói: “Hãy 
đến đường Orléans, ngươi sẽ thấy con chó đó 
đã buộc sẵn dây xích”.  Nghe lời chạy đến đó, 
quả nhiên, tên thị đồng quả thấy con chó săn  
xích ở đó. 
 Trên một con đường lầy lội ở nước Ý gần 
thành phố Ancona, một nhóm tu sĩ dòng 
Franciscan đi tới ngược chiều với Nostradamus.  
Nhìn thấy một tu sĩ tên là Peretti, Nostradamus 
vội quỳ sụp xuống trước mặt Peretti.  Các tu sĩ 
ngạc nhiên hỏi ông tại sao làm vậy với Peretti vì 
tu sĩ này vốn xuất thân hèn kém và mới được 
phép rời bỏ công việc ở chuồng heo.  
Nostradamus trả lời: “Tôi phải quỳ lạy bởi vì vị 
tu sĩ này sẽ là Ðức Giáo Hoàng trong tương lai”.  
Quả nhiên, bốn mươi năm sau, Peretti trở thành 
Giáo Hoàng Sixtrus II sau khi nhà tiên tri đã qua 
đời được 19 năm.  Sau đây là những điều tiên tri 
đã ứng nghiệm.  

* 
Nội Dung Tập Thơ Thế Kỷ 

 
Tiên Tri về Hoàng Gia Pháp 
 
Trước hết phải nói rằng những câu thơ tiên tri 
của Nostradamus thường khó hiểu vì pha trộn 
nhiều ngôn ngữ Ý, Latin, Hy Lạp và dùng 
nhiều đảo ngữ cùng với những địa danh ghi 
theo lối cổ.  Những lời thơ dẫn giải sau đây đã 
được viết lại không theo sát nguyên văn cho 
dễ hiểu.   
 Tập tiên tri Thế Kỷ từ tập 1 đến tập 5 nói 
nhiều về những biến cố thuộc nước Pháp.  
Nhắc lại, trong khổ thơ 35 của tập Thế Kỷ # 1, 
ông tiên đoán chính xác cái chết của Vua Hery 
II trong một cuộc đấu thương.  Ðối thủ của 
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Henry là Bá Tước Montgomery.  Cả hai 
đều dùng khiên có trang trí hình sư tử.  
Con sư tử trẻ sẽ thắng sư tử già 
Hắn sẽ đâm mù mắt ông ta 
Hai vết thương nhập một 
Sau đó, ông ta chết một cách đau đớn 
 
Sau cái chết của Henry II, Hoàng Hậu 
Catherine, vợ của Henry II, mời ông tới 
lâu Ðài Chanmont để hỏi thêm về vận 
mạng của các con.  Ðiều tiên tri của ông 
về các hoàng tử Charles và Francis đều 
xẩy ra.   
 
Sự Thăng Trầm của Ðế Quốc Anh 
(1558 – 1961) 
  
Khi Nostradamus viết những dòng tiên tri 
trích dẫn sau đây thì hải quân Anh quốc 
còn yếu kém.  Nhưng ông đã tiên tri rằng 
Hải Quân Anh sẽ làm lu mờ các lực lượng 
hải quân của các nước khác ở Âu Châu 
như của Bồ Ðào Nha chẳng hạn.   
 
Một đế quốc vĩ đại dành sẵn cho Anh Quốc 
Ðế quốc hùng mạnh trên mặt biển suốt 
300 năm 
Những lực lượng hùng mạnh vượt qua 
núi và biển 
Người Bồ Ðào Nha sẽ không bằng lòng 
 
Tiên tri lửa tàn phá Luân Ðôn: Trận hỗn 
loạn xẩy ra năm 1566 được 
Nostradamus ghi: 
Dòng máu của những người công chính 
Sẽ làm Luân Ðôn bị cháy thiêu trong 
năm 66 
Bà già cổ kính đổ xuống từ ngôi vị cao 
Và nhiều giáo phái khác bị chết 

Bà già cổ kính chỉ vào nhà thờ St. Paul sụp đổ 
trong trận hỏa hoạn năm 1566.  
Sự ra đời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và 
Cuộc Cách Mạng Pháp 1789 đã được 
Nostradamus nói đến trong 4 câu thơ trong đó 
nền Cộng Hòa của Hoa Kỳ được coi là chị ra 
đời trước nền Cộng Hòa Pháp 15 năm: 
 
Người chị cả, con của Ðảo Anh Quốc 
Sẽ sinh ra trước em trai của nàng 15 năm  
Vì lời hứa của em trai trở thành sự thật 
Nàng sẽ trở thành Vương Quốc của Thiên Xứng 
 
Lời hứa ở đây là sự giúp đỡ của Pháp trong sự 
nghiệp chống lại mẫu quốc Anh.  Còn Thiên 
Xứng là biểu tượng của cán cân công lý của 
Hoa Kỳ.  
 
Tiên Tri về Cuộc Cách Mạng Pháp 1789 
 
Về cuộc Cách Mạng 1789 của Pháp, người ta 
tán luận ông tiên đoán các sự kiện xẩy ra bằng 
những câu thơ:  
 
Dân chúng bị xúi dục chống lại nhà vua 
Những ông thánh mới làm hòa 
Luật thiêng càng tệ hại hơn 
Chưa bao giờ Paris lại hỗn loạn như vậy 
 
Khi cơn lốc cuốn sạch rác rởi 
Và áo choàng che phủ mặt 
Nước Cộng Hòa mới bị dân chúng làm rối beng 
Vào lúc đó trắng và đỏ đều cai trị sai lầm 
 
Người dân nô lệ ca hát, hò hét và đòi hỏi 
Hoàng Ðế và Hoàng Tử bị giam giữ trong 
ngục tối 
Trong tương lai những lời nói của bọn ngu 
ngốc không đầu 
Ðược tôn như phán quyết của thần thánh 
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 Nostradamus nói nhiều đến vua 
Louis 16.  Ông tiên đoán đúng là người 
Do Thái sẽ được hưởng quyền bình đẳng 
dưới triều đại của Louis 16.  Ông cũng 
tiên tri cuộc trốn chạy của vua Louis 16 
khỏi Ðiện Tuilleries là nguyên nhân làm 
cho vị vua này bị đưa lên máy chém.  Cái 
chết của Louis và Hoàng Hậu Marie 
Antoinette được Nostradamus tiên tri 
trước đó 227 năm.   
 Ông cũng đưa ra lời tiên tri vể sự 
kiện quan tài của ông bị đập phá.  Việc 
đó xẩy ra vào năm 1791 khi một đám 
binh sĩ cách mạng kéo tới phá cửa nhà 
thờ dòng François nơi chôn dấu quan tài 
của Nostradamus.  Viên thị trưởng vội 
đến can thiệp và nhắc nhở lại lời tiên tri 
trừng phạt tội phá mồ nhưng đám binh sĩ 
chỉ cười nhạo và nhẩy múa thêm.  Sáng 
hôm sau thì toàn bộ đám lính đều bị 
phục kích chết trên đường về Marseilles.  
Riêng tên lính uống ruợu bằng sọ của 
Nostradamus thì bị một viên đạn giữa sọ 
lúc còn đang say.  
  
Tiên Tri về Cuộc Ðời của Napoléon 
 
Nostradamus tiên tri về tên và con người 
của Napoléon: 
 
Một Hoàng Ðế ra đời cạnh Ý Ðại Lợi 
Hắn làm cho tổ quốc kiệt quệ vì hắn 
Những người bao quanh hắn nói rằng: 
Hắn là một tên đồ tể hơn là một ông Hoàng 
 
 Ông cũng tiên tri Napoléon cắt tóc 
cho mình giống Caesar, nhà độc tài Cổ La 
Mã.  Ông tiên tri cuộc thảm bại của 
Napoléon ở Nga năm 1812.   

 Các nhà tán luận cũng đưa ra những câu 
thơ tiên tri của Nostradamus về sự hưng thịnh 
và sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản qua những 
câu thơ: 
Luật lệ cộng đồng bị chống đối, đả kích 
Quyền lực cũ cố gắng bám chặt 
Nhưng bị đuổi khỏi sân khấu 
Rồi thì chủ nghĩa cộng sản bị vứt ra đằng sau 
 Ông cũng tiên tri về sự sáng chế ra radio, 
điện lực, về chủ nghĩa phát xít của Hitler, 
Franco, và Mussolini.  Ông tiên tri về loại bom 
khủng khiếp là bom nguyên tử.  Ông tiên tri về 
con người Mao Trạch Ðông; về Tổng Thống 
Pháp Charles de Gaulle: “Trong ba lần, một 
người mang tên De Gaulle sẽ lãnh đạo nước 
Pháp”.  Người ta cũng cho là ông đã tiên tri vụ 
anh em Kennedy bị ám sát.   
 Về Cuộc Chiến VN, các nhà giải đoán cho 
là ông tiên tri: nước Mỹ sẽ thất trận nhưng rốt 
cuộc Mỹ lại là kẻ chiến thắng.   
 Về Thiên Chúa Giáo, các nhà phân tích 
Sấm Nostradamus đưa ra mấy câu thơ: 
Rất gần dòng sông Tiber, cái chết đe dọa 
Một thời gian ngắn sau trận lụt lội dữ dội 
Người đứng đầu giáo hội sẽ bị cầm tù và đuổi đi 
 Tòa lâu đài và cung điện trong khói lửa 
ngút trời 
 Và người ta cũng bàn tới những khổ thơ nói 
về ngày tận thế vào năm 2000 qua những câu: 
 Năm mà con số 7 lớn lao hoàn tất 
 Thời kỳ đó, những trò chơi tàn sát lan rộng 
khắp nơi 
Không xa lắm với đoạn kết của thiên niên kỷ 
mới [tức năm 2000] 
Khi mà người chết sẽ rời khỏi mộ phần 
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Doøng Soâng vaø Tình Yeâu  
 

khi em thaáy coù doøng soâng ñöùng laïi  
nöôùc khoâng veà vôùi bieån coù buoàn khoâng?  
soâng sinh ñoäng laø doøng soâng nöôùc chaûy  
soùng voã veà trang traûi nhöõng caùnh ñoàng  

 
ñaát seõ ñeïp vôùi maøu xanh luùa maï  
bieån seõ vui töø nhöõng cöûa soâng veà  

söï luaân chuyeån seõ khoâng ngöøng pheùp laï  
laøm hoài sinh taát caû maïch ñoàng queâ  

 
khi em bieát söï ñam meâ döøng laïi  

tình khoâng veà ñôøi thaáy coù buoàn khoâng ?  
ñôøi sinh ñoäng seõ laøm ñôøi treû maõi  

loøng reo vui nhö nöôùc chaûy trong soâng  
 

em seõ ñeïp nhö ñoùa hoa hoàng môùi  
töøng caùnh khoe töôi roùi döôùi trôøi xuaân  
höông hôïp saéc chuyeån luaân lôøi dieäu vôïi  

yù thô noàng say ñaém nôû treân moâi  
  

khi em bieát anh vì em maø vieát  
nhöõng doøng thô tha thieát ñeán chao loøng  
laø muoán giöõ moät cuoäc tình thanh khieát  
roän raøng vui nhö maïch nöôùc trong soâng  

 
töø nguoàn coäi môû loøng ra vôùi bieån  

luoân long lanh töøng moãi phieán teá baøo  
hoa tình ñeïp khoâng boãng döng hieån hieän  
maø nôû töø nhöõng mieân vieãn khaùt khao .  

Cao Nguyeân 

Các nhà tán luận Sấm cũng đưa ra nhận 
định rằng nhân loại sẽ được hưởng gần 1000 
năm thanh bình kể từ 2026 đến 3000 và trái 
đất sẽ chấm dứt sự sống vào năm 3797 do 
một sự tàn phá từ một nguyên nhân ngoài 
địa cầu  khởi đầu là một trận mưa thiên 
thạch rớt xuống trái đất.  
 
Các Tôn Giáo Nói về Ngày Tận Thế 
 
Vũ trụ đã được hình thành và loài người đã 
xuất hiện khoảng 250 ngàn năm trước đây.  Có 
hình thành thì sẽ có chấm dứt.  Ðó là suy luận 
tự nhiên của con người.  Nhưng bao giờ sẽ đến 
Ngày Tận Thế?   
 
 Trước hết xin kể tóm lược câu chuyện 
“Hiện Tượng Chờ Ðón Ngày Tận Thế” của 
Bác Sĩ Lê Văn Lân đăng trong Lê Hoa Mùa 
Xuân 2002, trang 33 – 38 trong đó ông cho 
biết cả Sấm Trạng Trình và Thánh Kinh  đã 
được viện dẫn để tính ra Ngày Tận Thế.   
 Vào đầu thập niên những năm 1940, mục sư 
Tin Lành Trần Như Tuân rất có uy tín đã đưa ra 
lời xác quyết rằng Thiên Chúa tái lâm vào 1 giờ 
sáng ngày 1 tháng 10 năm 1945.  Hội Thánh Tin 
Lành trung ương không nhìn nhận và coi là một 
tà thuyết.  Tuy nhiên, khá nhiều tín hữu Tin Lành 
ở miền Trung lại tỏ ra rất tin tưởng.    
 Mục sư Lê Văn Thái, Hội Trưởng Hội 
Tin Lành, kể lại trong cuốn hồi ký Bốn 
Mươi Sáu Năm Chức Vụ (trang 183 – 192): 
 Ảnh hưởng của tà thuyết trên đã gây đổ vỡ 
nhiều tại các Hội Thánh Tam Kỳ, Huế, và Nha 
Trang.  Hầu hết các tín đồ tại các nơi này đều 
say mê đến độ mù quáng.  Có người đã tính 
từng ngày, từng giờ để rồi sau đó đi báo cáo cho 
bà con, xóm làng là còn mấy ngày nữa Chúa 
đến và chắc chắn như thế, không thể nào lầm 
lẫn được.   
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 Ngay chiều ngày 30 tháng 9, lúc 7 
giờ tối mà cũng còn người đến gõ cửa 
nhà bạn hữu cam đoan là còn 5 tiếng nữa 
là Chúa Tái Lâm.  Người người đều nôn 
nả chuẩn bị ráo riết.  Nhà cửa của họ 
được niêm lại cẩn thận và trước cửa dán 
sẵn những tấm giấy đại khái như: “Ðất và 
nhà này tôi dâng vào cơ quan Cứu Tế Xã 
Hội Tỉnh.”  hoặc “Nhà này tôi tặng cho ... 
“ v.v.  Có người lại dắt cả gia đình đi 
chào từ giã các bà con quen biết, khóc 
lóc khuyên họ mau mau tin nhận Chúa 
kẻo chết mất.  Bà cụ L.T.C. gom góp của 
cải lại phân phát cho người ta.  Còn đôi 
vòng và bông tai thì đem cho con dâu.  
Bà mặc một bộ đồ đẹp nhất để đến nhà 
thờ chờ đợi Chúa tiếp rước.  
 
 Ðêm 30 tháng 9 rạng ngày mồng 1 
tháng 10, 1945, tất cả những người tin 
theo thuyết này đều có mặt đầy đủ tại nhà 
thờ hoặc ở tại một địa điểm nào đó để cầu 
nguyện, đọc Kinh Thánh và hát thánh ca 
trong tư thế sẵn sàng đi với Chúa. 
 
 Nhưng rồi Chúa đã không đến và 
mọi người vội vã về nhà gỡ tấm giấy 
hiến nhà.  Mục sư Trần Như Tuân và 
một số mục sư khác ở vùng Tam Kỳ sau 
đó bị  gián đoạn chức vụ một thời gian.   
Nên biết thêm rằng đây không phải là 
lần đầu tiên mục sư Tuân đưa ra tiên 
đoán Ngày Chúa Giáng Lâm.  Lần thứ 
nhất ông đưa ra tiên tri Ngày Tận Thế là 
ngày 7 tháng 9 năm 1944.  Trong lần đó 
ông giải thích đại khái là “Chúa tái lâm 
rồi nhưng còn ở trên không trung, chưa 
rước Hội Thánh Lên.”   Ðặc biệt trong 
lần thất bại chót, mục sư Tuân vẫn 

không thay đổi niềm tin vào những điều ông 
tán luận về Ngày Tận Thế.   
 
 Khoảng năm 1960, nhà văn Võ Phiến (Phú 
Yên) viết một tập truyện ngắn lấy tên là Lá 
Vẫn Còn Xanh trong đó ông nhắc lại hiện 
tượng khủng hoảng tâm lý vào ngày tận thế 
vào năm 1945, tưởng tượng ra cảnh vật thế 
gian tàn lụi sau ngày này.  Nhưng rồi cây cỏ 
“lá vẫn còn xanh” và người ta vẫn sống bình 
thản vì không có gì xẩy ra. 
 
 Ở Hoa Kỳ, hiện tượng cả tin vào Ngày Tận 
Thế cũng xẩy ra ở Hoa Kỳ như vụ tự sát tập 
thể của những tín đồ Heaven’s Gate tại 
California; vụ Ranch Apocalypse của nhóm võ 
trang Branch Davidians ở Waco, Texas.   
 Tại sao có nhiều người cả tin vào những 
lời giải đoán của mục sư Tuân như vậy?  Có lẽ 
bởi vì họ quá tin tưởng vào mục sư Tuân mà 
theo ghi nhận của mục sư Lê Văn Thái thì: 
“Mục sư Tuân là một nhà truyền đạo trẻ tuổi 
có học thức rộng, từng chứng tỏ khả năng suy 
luận bén nhạy của mình nên ông thuyết phục 
dễ dàng những kẻ chưa tin.”  

 
Tôn Giáo và Khoa Học  

với Ngày Tận Thế 
 

 Giáo sư James Russell thuộc Ðại Học 
Harvard cho biết: “Theo tín đồ Ba Tư, thế 
giới có điểm khởi đầu và điểm tận cùng và 
đó là chiến tranh giữa cái Thiện và cái Ác”.   
 Nhà tiên tri Zoroastre sống khoảng năm 
1300 trước Tây Lịch, người sáng lập ra Ba Tư 
Giáo tức Hỏa Giáo, tuyên bố Ngày Tận Thế sẽ 
xẩy ra vào một ngày thuộc năm thứ 1200 kể 
từ Ngày Sáng Thế, nhưng ông đã không xác 
định Ngày Sáng Thế là ngày nào nên không thể 
tính ra năm thứ 1200 là năm nào.  Nhưng ông 
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xác nhận Ngày Tận Thế trùng với Ngày 
Xuất Hiện của Ðấng Cứu Thế và đó là 
Ngày Phán Xử cuối cùng: vào ngày đó 
người thiện được lên Thiên Ðàng; kẻ ác 
bị đọa xuống hỏa ngục.    
 Các nhà tiên tri Do Thái, Thiên 
Chúa Giáo, và Hồi Giáo đều có những 
mô tả hải hùng về Ngày Tận Thế và 
được nhiều tín đồ rất tin tưởng.  Chẳng 
hạn, Ðạo Hồi cho rằng Ngày Tận Thế 
trùng với Ngày Phục Sinh của Chúa 
Jesus.  Kinh Koran viết: “Ðó là ngày 
tiếng kèn đồng vang lên và bọn ác xanh 
mặt vì kinh hoàng”.   
 Nói chung các tôn giáo lớn đều cho 
rằng Ngày Tận Thế thường được báo 
trước bằng một một thời kỳ suy sụp đạo 
đức kéo dài.  Thế cân bằng giữa trời đất 
và con người bị phá vỡ bởi những hành 
vi phi đạo đức của loài người trong đó có 
thể kể những hành vi phá hoại thiên 
nhiên, phá hoại môi trường sống, thủ tiêu 
tín ngưỡng hoặc độc quyền tín ngưỡng.    
   
 Hiện nay, các nhà khoa học đã tinh 
toán thời điểm sự sống của loài người 
trên trái đất sẽ chấm dứt vào ngày 31 
tháng 10 năm 2 triệu 252 ngàn lẻ 6 tức 
hơn 2 triệu 250 ngàn năm nữa.  Sự tính 
toán dựa vào sự phát hiện của Jan Van 
Dam, trưởng nhóm nhóm nghiên cứu Ðại 
Học Utrecht, Hà Lan rằng: cứ sau 2 triệu 
500 năm, quỹ đạo trái đất lại bị lệch đi 
một chút.  Sự kiện này sẽ khiến trái đất 
rời xa dần mặt trời gây ra sự giá lạnh lâu 
dài trên trái đất và kết quả là loài người 
sẽ không còn tồn tại.     
 Tóm lại, tất cả những điều tiên tri 
của Nostradamus mà người giải đoán 
cho là đúng thì cũng chỉ là những lời 

giải đoán đúng theo niềm tin của người bàn và 
cá nhân người đọc.  Trước sau, Tạo Hóa vẫn là 
vị chúa tể nắm trọn quyền bí mật về tương lai 
và con người có lẽ vẫn chỉ là một trò chơi của 
Táo Hóa trong đó có thể có một số nhân vật 
được phú cho khả năng có giới hạn về bói toán 
hay tiên tri mà thôi.  Tuy nhiên, những lời tán 
luận về những câu tiên tri thì tỏ ra là vô giới 
hạn! 
 Ngoài Trạng Trình, nước ta còn có những 
nhân vật xuất chúng có đưa ra những lời tiên tri 
được nhiều người tôn sùng, đó là: Ðức Phật 
Thầy Tây An (1807 – 1856) nổi tiếng ở Núi 
Sam, Châu Ðốc; Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ 
(1919 – 1947); Thày Ba Thới (1866 – 1925) đã 
tiên tri: Ấn Ðộ sẽ phân chia thành hai nước Ấn, 
Hồi; Trung Quốc sẽ có nội chiến; Saigòn mất và 
Gia Ðịnh còn.     

Hải Bằng.HDB & Bạch Cúc.NTN 
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DU LỊCH PERU 
 

TIỂU THU 
 

 Châu Á thì chúng tôi đã được đi 
thăm thú vài quốc gia. Nhưng phía 
Nam Mỹ thì từ trước tới giờ chúng tôi 
chưa được cái may mắn đặt chân tới. 
Mà thú thật, từ lâu lắm tôi đã rất đặc 
biệt yêu mến nền văn minh cổ đại của 
dân tộc Inca cũng như Maya. Một nền 
văn minh rực rỡ tột đỉnh, bỗng một 
sớm một chiều tan biến như mây trời. 
Tuy nhiên cũng còn những phế tích 
rất hùng vĩ mà chúng tôi hằng ước 
mơ được chiêm ngưỡng. 
 Cho đến khi nghe tin Voyages 
Orbis tổ chức chuyến du lịch liên 
quốc gia Peru, Argentina và Brasil 
thì chúng tôi mừng quá, vội vàng ghi 
tên ngay. Náo nức sửa soạn cả hai 
tuần liền (điều chưa bao giờ xảy ra, 
vì chúng tôi có thói quen...nước đến 
chân mới nhảy!)...Rồi ngày khởi 
hành cũng tới... 
 Xứ đầu tiên chúng tôi tới là Peru. 
Máy bay đáp xuống phi trường Lima 
vào lúc...1giờ 45 sáng! Những người 
tham gia chuyến du lịch đến từ Thụy 
Sĩ và Mỹ đã có mặt từ trước và đang 
đợi chúng tôi ở đây. Cả đoàn có 18 
người. Tuy mới quen nhưng đã cảm 
thấy thân thiện ngay. Xe bus đưa 
chúng tôi về Hotel trong bóng đêm. 
Cảnh vật lờ mờ, nhưng cũng nhận ra 

xe đang chạy dọc bờ biển, dưới chân một 
ngọn núi mà trên đỉnh đèn đóm sáng 
choang. Té ra hotel nằm trên "phố núi" 
thuộc thành phố Miraflores. May mắn xứ 
Peru cùng múi giờ với Quebec nên chúng 
tôi khỏi...lộn giờ. 
 Sáng hôm sau, khi ăn điểm tâm xong, 
cô hướng dẫn viên người bản xứ trẻ đẹp đã 
đến cùng xe bus, sẵn sàng đưa đoàn chúng 
tôi "cưỡi ngựa xem hoa" thành phố Lima, 
thủ phủ của xứ Peru với hơn 7 triệu dân. 
Lima được thành lập ngày 18 janvier năm 
1535 bởi nhà mạo hiểm Tây Ban Nha 
Francisco Pizarro (với tên ban đầu là "La 
Cité des Rois). Lima trở thành Thủ phủ của 
Peru và xứ này dành được độc lập vào năm 
1822, thoát khỏi sự thống trị của người 
Tây Ban Nha suốt mấy thế kỷ liền.(*) 
 Chúng tôi được đưa đi viếng Nhà Thờ 
Chính Tòa. Nơi đây có hầm mộ phía dưới. 
Người viết tò mò tháp tùng phái đoàn xem 
cho biết. Dưới địa đạo ánh điện lờ mờ, lối 
đi quanh co chật hẹp, không khí có 
phần...ma quái với những hàng sọ người, 
xương ống, xương sườn trắng hếu xếp hàng 
hàng lớp lớp. Sợ, nhưng lỡ phóng lao phải 
theo lao. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy chữ 
SALIDA (Sortie) ở cuối đường hầm! Sau 
đó đi thăm vài khu phố tiếng tăm rồi trở về 
hotel ngủ qua đêm. Đêm đó mọi người hầu 
như thức trắng vì phải thức dậy từ 5g sáng 
để ra phi trường đi Cusco. Hỏi ra, chẳng 
riêng gì chúng tôi mà rất nhiều người, cứ 1 
hoặc 2 tiếng lại ...xem đồng hồ. Chỉ sợ dậy 
trễ lỡ chuyến bay!!!  Chỉ mất 1 tiếng 20 
phút là tới thành phố Cusco. Trên máy bay 
nhìn xuống chỉ thấy núi đồi trùng điệp. 
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Thỉnh thoảng mới có 1 thung lũng 
nhỏ. Nhiều ngọn núi được phủ một 
mảnh trắng tinh, chúng tôi tưởng đó 
là tuyết vạn niên giống như ngọn Phú 
sĩ sơn bên Nhật. Nhưng sau này, trên 
đường đi Machu Picchu, ngang 
những ngọn núi đó, hướng dẫn viên 
người bản xứ cho biết đó là mỏ muối 
lộ thiên. Thật lạ quá! 
 Xe bus đưa chúng tôi về hotel. 
Con đường thật rộng và đẹp. Có vẻ 
là con đường chính của thành phố 
Cusco. Nơi tiếp nhận du khách của 
hotel được thiết kế với mái vòm cao 

vút bằng kính trong suốt nên sáng trưng. Du 
khách ngồi thoải mái trên những chiếc ghế 
nệm đặt rải rác khắp nơi. Trong góc có bàn 
đặt sẵn cà phê và trà cho khách dùng suốt 
ngày. Có 1 loại trà thật đặc biệt gọi là trà lá 
coca. Hỏi ra mới biết, thành phố Cuscu 
được xây dựng trên độ cao 3,400m nên 
không khí khá loãng, khiến nhiều người khó 
thở vì thiếu oxygène (Chính người viết 
cũng bị. Có lần chỉ vì đi nhanh một tí mà 
tưởng xỉu đến nơi, phải xịt thuốc suyễn mới 
thở bình thường được!!!). Uống trà coca 
giúp bớt cảm giác khó chịu vì độ cao.  
 Nhận phòng, dùng bữa trưa xong, 
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hướng dẫn viên cùng xe bus đến để 
chở đi viếng những nơi nổi tiếng 
nhất của Cusco. Cậu này khá trẻ, gốc 
thổ dân Inca tên Valentino. Qua cách 
nói chuyện và giới thiệu về đất nước 
mình, người viết nhận thấy cậu ta là 
một người yêu nước nhiệt tình. Cậu 
diễn giải say sưa, khi thấy người 
nghe không chú ý, cậu có vẻ hơi bất 
bình và buồn lòng! Valentino cho 
biết Cusco là một thành phố nằm 
mạn đông- nam xứ Peru, khúc giữa 
của rặng núi Andes. Ở độ cao 
3,400m, Cusco là một thành phố 
trung bình với khoảng 300.000 dân. 
Thuở xưa, Cusco là thủ phủ của dân 
Inca. Có lẽ vì vậy mà toàn thành phố, 
nơi đâu cũng thấy người Inca.  
     Phải công nhận nhà thờ Chính 
Tòa tuyệt đẹp. Bên trong nhà thờ 
trang hoàng lộng lẫy. Nhìn nơi đâu 
cũng thấy dát vàng sáng chói. Điều 
thú vị là tất cả các tượng Thánh đều 
được mặc những bộ trang phục cắt 
may cầu kỳ, sang trọng. Chung 
quanh Cusco còn nhiều thắng cảnh 
rất đẹp mà du khách thích chiêm 
ngưỡng, đặc biệt như: 
 -Qenco có thể nói là một địa 
điểm đặc trưng của nền văn minh cổ 
đại Inca. Qenco chỉ cách thành phố 
Cusco 6km. Đường lên dốc khá 
quanh co, hai bên đường cây khuynh 
diệp mọc đầy. Ngôi đền này chỉ là 
một núi đá nhỏ (rocher) hình bát úp, 
thoai thoải. Nơi đây có lẽ là nơi thuở 
xưa dân Inca dùng để tế Thần Mặt 

Trời. Nhưng đặc biệt trên đỉnh có một mặt 
đồng hồ bằng đá. Nó chỉ chính xác những 
ngày xuân phân, thu phân hay đông chí, hạ 
chí. Ngoài ra còn cho biết những ngày 
thích hợp cho việc trồng trọt hoa màu. 
Những chi tiết này cho ta thấy thuở xưa, 
dân tộc Inca đã vượt xa chúng ta cỡ nào 
trong lĩnh vực thiên văn! 

  Chung quanh đền Qenko trống trơn 
nên gió thổi rất mạnh. Mọi người lạnh run. 
Người viết và một chị bạn để quên áo ấm 
trên xe bus, tối về hotel phải nhờ người cạo 
gió! Hướng dẫn viên đã căn dặn "Cusco 
một ngày có 3 mùa: Sáng mát, trưa nóng 
và chiều lạnh!". Chúng tôi ỷ y nên đã bỏ lỡ 
buổi ăn tối trong một nhà hàng đặc trưng 
các món nướng của người bản xứ. Thịt 
được nướng trên than hồng thơm phức. 
Ánh lửa bập bùng từ những cây đèn đứng 
dùng sưởi ấm cho thực khách trông rất 
lãng mạn. Nhưng chị bạn và người viết cứ 
ngồi run rẩy vì bị nhiễm lạnh hồi chiều, 
phải gọi taxi về sớm. Tài xế lái quanh co 
trong những con đường hẹp té, chỉ vừa đủ 
1 chiếc xe, rất điệu nghệ và giá taxi rẻ 
không ngờ. Chúng tôi ngẩn tò te và trả gấp  
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đôi số tiền ghi trên bảng giá!  May 
mắn là chị bạn đi du lịch xa nhiều 
lần nên có kinh nghiệm: trong hành 
lý mang theo bao giờ cũng có những 
gói trà gừng. Nhờ trà này mà người 
viết nhanh chóng hết cảm để tiếp tục 
chuyến viễn du!  
 Hôm sau cả đoàn lên đường đi 
Urubamba. Người Inca gọi nơi đây 
là Sacred Valley. Chao ôi, những con 
đường đèo quanh co ngút ngàn, đôi 
khi khiến người ta phải thót tim. 
Những thành phố nho nhỏ, hoặc 
những làng mạc đều được xây trong 
những thung lũng có suối nước chảy 
quanh co. Nơi nơi đều trồng bắp. Xứ 
Peru có nhiều loại bắp. Có thứ hạt to 
gấp đôi hạt mà chúng ta thường thấy. 
Trong bữa ăn của người Peru cũng 
thường có bắp. Và khắp nơi đều là 
núi, núi và núi! Chưa bao giờ chúng 
tôi thấy núi nhiều đến thế! Trên 
đường đi thỉnh thoảng xe dừng lại 
bên đường. Thường là những nơi thổ 
dân bày bán những tác phẩm do họ 
làm thủ công. Những con búp bê 
mặc trang phục của sân Inca màu mè 
sặc sở rất đẹp. Những con alpaca nho 
nhỏ xinh xinh làm bằng chỉ màu 
hoặc những chiếc mũ, những khăn 
quàng bằng len baby alpaca cũng đẹp 
lắm. Đặc biệt là các cô, các bà thổ 
dân ngồi đâu cũng đan, cũng móc áo 
và mũ để bán cho du khách. Chúng 
tôi người nào trong hành lý cũng có 
vài món đồ kỷ niệm. Nhìn họ thương 
lắm. Phần lớn là những người đàn 

bà, trong bộ y phục cổ truyền màu sắc sặc 
sỡ, họ mang trên người thật nhiều món 
hàng để bán. Dân Peru gốc Inca  thấp bé, 
nước da đen nhẻm, nhưng nét mặt khá đẹp 
với mũi cao, mắt sâu.  
 Trên đường đi đoàn ghé ngôi làng 
Pisac. Ngôi làng này đuợc thành lập từ thời 
kỳ của người Tây ban Nha. Nơi đây có 
thông lệ vào ngày Chúa nhật, thứ  ba và 
thứ năm, thổ dân quanh vùng đem tác 
phẩm của mình ra chợ bán. Thôi thì những 
tấm poncho dệt bằng len alpaca lộng lẫy, 
những chiếc nón đủ kiểu đủ màu, nữ trang 
các loại... Dễ thương nhất là những trái bầu 
bé xíu được phơi khô và khắc lên những 
hình ảnh tiêu biểu của xứ sở Peru như 
Chim ưng Nam Mỹ, con alpaca, mặt trời 
và dĩ nhiên là Machu Picchu. Sau đó chúng 
tôi còn được được đưa đi xem pháo đài 
Ollantaytambo (tên một người chiến sĩ anh 
Inca đã anh dũng chiến đấu chống quân 
xâm lược). Và nơi đây dân Inca đã có 
những trận đánh ác liệt với người Tây ban 
Nha. Nhìn những công trình xây cất bằng 
đá của họ, chúng ta không khỏi cúi đầu 
thán phục. Từ xa xưa, người Inca đã thông 
suốt phép tính thập phân như thời đại của 
chúng ta bây giờ. 
 Đến chiều đoàn chúng tôi đến Hotel La 
Casona de Yucay nằm trong một thung 
lũng êm đềm và ở lại đêm chờ hôm sau đi 
Machu Picchu. Nơi đây đúng là bồng lai 
tiên cảnh. Không khí trong lành, mát rượi. 
Những căn phòng xinh xắn được bao bọc 
bởi nhiều loại hoa muôn màu muôn sắc. 
Chung quanh thung lũng những rặng núi 
xanh lam với những cụm mây trắng lướt 
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thướt bay khiến cảnh vật mờ ảo như 
trong tranh. Đẹp ơi là đẹp! 

 Sáng hôm sau đoàn chúng tôi rời 
nơi đây với rất nhiều tiếc nuối! 
Chúng tôi đến ga Olllantaytambo để 
lấy xe lửa đi Aguas Calientes. Từ đó 
lấy bus lên Machu Picchu. Chuyến 
chỉ dài 30 phút, nhưng với người viết 
thì nó có vẻ như dài đến 3 tiếng đồng 
hồ. Hơn nữa trong lòng rất hối hận vì 
đã chọn chỗ ngồi ngoài cửa sổ. Mỗi 
lần "liếc" xuống thung lũng bên dưới 
là người lại run cầm cập, tay mướt 
mồ hôi! Nhưng đến khi đặt chân lên 
thánh địa thì bao nhiêu sợ hãi, mệt 
nhọc đều tan biến mất một cách kỳ 
diệu. Theo Wikipédia, Machu Picchu 

được xây cất vào thế kỷ thứ mười lăm trên 
hai  đỉnh núi Machu Picchu và Huayna 
Picchu và có tên là Pikchu. Theo tài liệu của 
thế kỷ thứ mười sáu, tìm được bởi nhà khảo 
cổ người Ý Lucas Pittavino thì nơi đây có 
thể là một trong những hoàng cung của Vua 
Pachacútec.  Nhưng những kiến trúc quan 
trọng nhất lại cho ta thấy rằng nơi đây là 
một thánh địa dùng để thờ phượng hơn là 
một hoàng cung. Theo lời người hướng dẫn, 
thời hoàng kim, có khoảng 300 nhà thông 
thái trú ngụ thường trực ở Machu Picchu để 
nghiên cứu về Thiên văn. Chả trách, ngay 
thời xa xưa người Inca đã rất thông thái về 
Thiên văn học. Nơi đây chúng tôi được 
chiêm ngưỡng một cái la bàn bằng đá, 
nhưng chỉ đúng hoàn toàn 4 hướng đông, 
tây, nam, bắc. Ngoài ra còn có 2 cái đĩa tròn 
cũng bằng đá. Các nhà thông thái đổ nước 
vào đây để quan sát mặt trăng. Nhìn tác 
phẩm Machu Picchu được xây cất hoàn 
toàn bằng đá, kỹ thuật đục đẽo chính xác  
đến độ chúng ta không khỏi ngẩn ngơ, tự 
hỏi "Không biết thời đó họ đã làm bằng 
cách nào???"  
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Đứng trên đỉnh Machu Picchu nhìn 
những rặng núi bao bọc chung quanh, 
người viết có cảm tưởng mình thật 
nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ  và 
không khỏi ganh tị với những con 
Condor có thể tự do xõa cánh bay 
lượn khắp nơi, tha hồ chiêm ngưỡng 
những kỳ công của con người và của 
tạo hóa. Sau 3 tiếng đồng hồ viếng 
Thánh địa và chụp rất nhiều hình, 
đoàn chúng tôi trở xuống điểm hẹn để 
lấy xe bus trở lại ga xe lửa. Mặt người 
nào cũng vui tươi, tuy đã đi bộ suốt 3 
tiếng đồng hồ và mang về vài nốt 
muỗi chích để kỷ niệm (mặc dù đã xịt 
thuốc chống muỗi cẩn thận!). Lần trở 
xuống, người viết đã cẩn thận đổi 

chổ, ngồi vào phía trong để tim khỏi đập 
loạn đã mỗi lần "liếc" ra ngoài cửa xe! 
 Sau bữa ăn trưa, chúng tôi lấy bus trở về 
Cusco để hôm sau nữa bay đi Argentina. 
Ngồi trên máy bay, người viết cảm thấy bùi 
ngùi. Yêu quá những người thổ dân Inca 
thật thà chất phát. Điều khiến chúng tôi phải 
phục sát đất là ở Peru, bất cứ nơi đâu đường 
phố cũng sạch như lau như ly. Không bao 
giờ thấy một cọng rác! Theo lời người 
hướng dẫn, đó là nhờ công ơn của Tổng 
Thống Alberto Fujimori. Ông TT này gốc 
Nhật Bản. Mà về phương diện vệ sinh của 
người Nhật thì chúng ta còn lạ gì? 
 Peru, hẹn một ngày nào đó chúng ta sẽ 
lại gặp nhau. 

                                        TIỂU THU
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NGỌN GIÓ XUÂN TÌNH TỨ 
Hai bài thơ chữ Hán nổi tiếng và các bản dịch 

 
 

Phạm Trọng Lệ 
 
Tử Dạ Tứ Thời Ca:  
Xuân, và Xuân Tứ 
 

ình cảnh người đàn bà mong nhớ 
chồng, hay người yêu, trong thời 
chinh chiến là một đề tài quen thuộc 

trong thơ Trung Hoa và trong thơ và 
nhạc Việt (Ðặng Trần Côn, Chinh Phụ 
Ngâm, “Tương cố bất tương kiến/Thanh 
thanh mạch thượng tang/Mạch thượng 
tang, mạch thượng tang/ Thiếp ý quân 
tâm thuỳ đoản trường.” “Cùng trông lại 
mà cùng chẳng thấy/Thấy xanh xanh 
những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh 
ngắt một mầu. Lòng chàng ý thiếp ai 
sầu hơn ai?”--bản dịch của Ðoàn Thị 
Ðiểm). Hay sự xa cách dù không ở 
trong thời chiến, như trong truyện Kiều, 
câu 1522: “Trông người đã khuất mấy 
ngàn dâu xanh”. 
 
     Gió xuân là một ẩn dụ gợi tình. Gió 
xuân thổi vào màn lụa nơi khuê phòng 
người thiếu phụ là một hình ảnh vừa gợi 
tình, vừa táo bạo. Gió xuân thổi tung gấu 
xiêm lụa của người thiếu phụ lại càng  
 

 
 
táo bạo và gợi tình hơn nữa. Hình ảnh 
này tả trong bài Tử Dạ (Tzu-Yeh) Tứ 
thời ca: Xuân (xem bên dưới) làm trong 
thời Lục Triều tức là thời kỳ từ đầu thế 
kỷ thứ ba đến cuối thế kỷ thứ sáu. 
 
     Hơn ba trăm năm sau, trong bài thơ 
Xuân Tứ, Lý Bạch tả “lời người thiếu 
phụ ở xứ Tần, có chồng đi lính ở xứ 
Yên. Khi chồng trông thấy cỏ xanh ở 
đất Yên, thì ngưòi vợ trông thấy dâu 
xanh ở đất Tần, tức là mỗi người một 
nơi nhìn nhau (Theo Trần Trọng Kim, 
chú dẫn bên dưới). Cũng bài này, Ngô 
Tất Tố giảng rằng: 
     “Trong tiết mùa xuân ở xứ Yên cỏ 
non mơn mởn như sợi tơ xanh, thì ở xứ 
Tần, dâu non cũng nẩy những cành 
xanh biếc và thấp le-te. Cái khi chàng 
thấy cỏ non mà lòng xuân  rung động 
muốn được trở về nhà, chính là khi 
thiếp thấy dâu non mà nhớ chàng đứt 
từng khúc ruột. Ðương lúc mong chàng 
chẳng thấy, thì ngọn gió xuân, với thiếp 
vốn không quen thuộc, cớ chi cứ tự tiện 
xông vào trong màn?” 
 

T
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     Bài viết này nhằm mục đích (1) để độc 
giả đọc và thưởng thức hai bài thơ tình rất 
hay, và (2) so sánh một số bản dịch tiêu 
biểu của các học giả và thi sĩ. Cũng chua 
thêm cách phát âm tiếng Trung Hoa để 
độc giả nghe âm điệu bài thơ. 
     (3) Xem các bản dịch bài Xuân Tứ 
và theo thứ tự thời gian thì có lẽ bản 
dịch Tản Ðà (1937) và Ngô Tất Tố 
(1940) là hai bản dịch tiếng Việt in 
trước hết, sau đó Trần Trọng Kim 
(1950), Trần Trọng San (1962) rồi Chi 
Ðiền Hoàng Duy Từ (1984). Trên 
internet có nhiều bản dịch bài Xuân Tứ 
sang tiếng Việt. 
 
     (4) Ngọn gió xuân (xuân phong)—
“gió thổi vào trong màn là” trong bài 
Xuân Tứ của Lý Bạch—hay thổi tung 
gấu xiêm lụa trong bài Tử Dạ Tứ Thời 
Ca: Xuân—là một ý thơ  bóng bẩy và 
gợi tình—sự trùng hợp khiến ta có thể 
đoán Lý Bạch đã lấy hứng từ bài ca của 
nàng Tử Dạ vào thời Lục triều? Nhưng 
vì trong những bài Tử Dạ--tên một ca 
nương vô danh-- và chính Lý Bạch 
cũng làm một số bài, nên có thể hiểu là 
ý gió xuân thổi  vào màn the nơi khuê 
phòng người thiếu phụ, Lý Bạch đã 
mượn ý gió xuân thổi tung gấu xiêm lụa 
của nàng Tử Dạ chăng vì lẽ bài Tử Dạ 
Tứ Thời Ca: Xuân làm trong thời Lục 

Triều 220-589 A.D.,  còn bài Xuân Tứ 
của Lý Bạch thì làm khoảng năm 740 
sau Thiên chúa giáng sinh, nghĩa là làm 
trên dưới 400 năm sau.   

Phần A: Tử Dạ Tứ Thời Ca: Xuân 
Source: Greg Whincup. The Heart of 
Chinese Poetry.  New York: Anchor 
Books DOUBLEDAY, 1986, p. 26. 
2. Tử Dạ Tứ Thời Ca: Xuân (Phần 
Hán Việt)   
        Xuân lâm hoa đa mỹ 
        Xuân điểu ý đa ai 
        Xuân phong phục đa tình  
        Xuy ngã la thường khai. 
(Tác giả vô danh thời Lục Triều 220-
589 A.D). 
 
3a. Phiên âm tiếng Trung Hoa (theo 
phương pháp Yale, trích trong sách của 
Whincup) 
[Tzu-yeh ssu-shih ko chwun]   
chwùn lín hwă dwo méi/ 
chwùn nyău yì dwo ai/ 
chwùn feng fù dwo chíng/ 
chwei wo lwó cháng kai/ 
 
3b. Phiên âm bằng tiếng Việt  
     /txự iể xự xự cơ xuân 
xuân đlỉnh hua tuô mể/ 
txuân đniểu ỉ tuô ai/ 
txuân fuông phụ yuô tchỉnh/ 
tchuê uở lđuở txàng khai/ 
  
4. Nghĩa từng chữ bằng tiếng Anh 
spring/forest/flower/much/charm/ 
spring/bird/thoughts/much/grief/ 
spring/wind/also/much/feeling/ 
blows/my/silk/skirt/open/ 
 
(Theo Greg Whincup, chú dẫn bên 
dưới, p. 23-24).  
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5. Nguyên nghĩa: 
Rừng cây mùa xuân nhiều hoa đẹp 
Tiếng chim hót mùa xuân (gây) nhiều ý 
ai oán 
Gió xuân (gây cho người nghe) nhiều 
tình cảm 
Thổi (làm) gấu xiêm lụa của ta mở ra.  
 
6. Dịch sang văn vần. 
Rừng xuân hoa nở muôn mầu 
Chim xuân ríu rít gợi sầu lòng ta 
Gió xuân tình-tứ thiết-tha 
Lùa tung cánh lụa xiêm là mong manh. 
              (PTLệ phỏng dịch) 
 
 

 
7. Bản dịch 1 sang tiếng Anh: 
(của Wai-Lim Yip, trong Chinese 
Poetry: An Anthology of Major Modes  
and Genres. Durham and London: Duke 
University Press, 1977; 1st ed. by Univ. 
of Berkley, 1976, p. 126.) 
“Spring song from “Tzu-Yeh” - songs 
of the four seasons” 
 
Spring groves: flowers, such charm. 
Spring birds: calls so in tune. 
Spring winds full of feeling, 
Lift up the hems of my skirt. 
(Translated by Wai-Lim Yip, cited above) 
 

Xuy
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8. Bản dịch 2 sang tiếng Anh của Greg 
Whincup (1987): 
“Late Night” Song of Spring 
The spring woods 
Holds flowers of much loveliness 
Spring birds 
Cause thoughts of much woe 
The spring breeze 
Has much amorous feeling. 
It blows open 
My light silken skirt. 
     (Anonymous)  
    Six Dynasties Period  
    222-589 A.D.  
(In Greg Whincup, The Heart of 
Chinese Poetry. New York: Anchor 
Books, 1987, pp. 25-26). 
 
9. Bản dịch 3 của Ronald Miao:  
Bewitching the blossoms of spring groves, 
Poignant the meaning of spring birds; 
Spring breeze brings love thoughts— 
Gently parts my skirt gauze. 
 (Translated by Ronald Miao, in Wu-
chi Liu and Irving Lo, Sunflower 
Splendor. Bloomington and 
Indianapolis: Indiana University Press, 
1975, p. 75). 
 
Bản dịch 4: của Marsha L. Wagner, The 
Lotus Boat, (Columbia University Press 
1984, p. 60). 
The Spring forest is full of flowers 
The Spring birds are full of feelings 
The Spring wind is full of desire 
It blows my thin silk skirt open  

5 Bản dịch 5: Tony Barnstone and 
Chou Ping: 
Spring wind 
Spring forest flowers are so charming 
Spring birds pour out grief 
Spring winds come with exuberant love— 
They lift my silk skirt. 
 (Tony Barnstone and Chou Ping, 
Chinese Erotic Poems.  Knopf Doubleday 
Publishing Group, 2007, p. 44). 
 
Bản dịch 6: David Hinton (2008) 
“Lady Midnight Songs of the Four 
Seasons” by Tzu Yeh 
 
Spring forest so seductive in bloom, 
Spring birds such grief, and spring 
 
Winds bring all that and yes, much 
More breezing my gauze robes open. 
 (From Classical Chinese Poetry: An 
Anthology, translated and edited by  
David Hinton. New York: Farrar, Straus 
and Giroux, 2008, p. 90). 
 
Phần B. Xuân Tứ của Lý Bạch và 
những bản dịch 
Xuân Tứ 
Yên thảo như bích ty, 
Tần tang đê lục chi. 
Ðương quân hoài qui nhật,      
Thị thiếp đoạn trường thì. 
Xuân phong bất tương thức, 
Hà sự nhập la vi? 
     Lý Bạch (Li Bai) 
  (Khoảng 740 A.D.) 
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-Chú thích: Yên: tên nước cũ, phiá Bắc 
nước Tầu, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Greg 
Whincup chú thích rằng xứ Yên là phần 
đất quanh Bắc Kinh bây giờ. Trong thời 
Ðưòng, đó là phần Ðông Bắc, nơi binh 
lính phải trấn đóng để bảo vệ biên giới. 
Tần: tên nước cũ phía Tây nước Tầu, 
nay là đất tỉnh Cam Túc và tỉnh Thiểm 
Tây, là phần đất quanh kinh đô nhà Tần, 
Tràng An, phía tây Trung Hoa. 
Ðoạn trường: đứt ruột, ý nói đau lòng, 
heart-rendering, heart-broken. 
 

2. Phần phiên âm: 
 
/Yên tsău rù bì sz/ 
/Chín săng di lyù jr/ 
dàng jyùn hwăi gwèi r/ 
/shr chyè dwàn cháng shr/ 
/chwùn fèng bù syàng shr/  
/Hé shr rù lwó wéi/ 
   (Greg Whincup, p. 94) 
 
3. Nghĩa tiếng Việt: 
 
Ý nghĩ mùa xuân 
Cỏ ở xứ Yên xanh như tơ biếc, 
Dâu xứ Tần rủ thấp cành xanh. 
Ngày chàng mong muốn trở về, 
Là lúc thiếp cũng đau lòng nhớ chàng. 
Ngọn gió xuân kia ai đâu có quen thuộc, 
Cớ sao lại lọt vào trong bức màn the của ta? 
 
(Theo Nguyễn Quảng Tuân trong Thơ 
Ðường Tản Ðà Dịch, trang 49, ghi chú 
bên dưới) 
 
Phần C. Các bản dịch tiếng Việt: 

 
1. Bản dịch của Tản Ðà (1937) 
 
   Cỏ non xanh biếc vùng Yên, 
   Cành dâu xanh ngả ở bên đất Tần. 
   Lòng em đau đớn muôn phần, 
   Phải chăng là lúc phu quân nhớ nhà. 
   Gió xuân quen biết chi mà? 
   Cớ sao lọt bức màn là tới ai? 
 
(Báo Ngày Nay số 78, ngày 26-9-1937, 
in lại trong Nguyễn Quảng Tuân, Thơ 
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Ðường Tản Ðà Dịch, nxb Trẻ, TPHCM, 
trang 49). 
 
2. Bản dịch của Ngô Tất Tố (1940) 
 
Cỏ Yên như sợi tơ xanh, 
Dâu Tần cũng nẩy những cành le-te. 
Giữa khi chàng muốn về quê, 
Ấy khi thiếp cũng như chia tấc lòng. 
Gió Xuân chẳng biết nhau cùng, 
Cớ chi lùa mãi vào trong màn là? 
 
(Ngô Tất Tố, Ðường Thi: Phiên Dịch 
Và Khảo Cứu Thơ Ðường. Hà Nội: Tủ 
Sách Tao Ðàn, nxb Tân Dân, 1940, 
trang 33). 
 
3. Bản dịch của Trần Trọng Kim (1950) 

 
Cỏ Yên dường sợi tơ xanh, 
Dâu Tần cũng nảy những cành le-te. 
Ðương khi chàng muốn về quê, 
Chính là khi thiếp đau tê-tái lòng. 
Gió xuân đâu có quen cùng, 
Cớ chi lại cứ vào trong màn là? 
 
(Trần Trọng Kim, Ðường Thi. 
Saigon: Tân Việt, 1950, trang 62, 
nxb Ðại Nam in lại tại Hoa Kỳ). 
 
4a. Bản dịch 1 của Trần Trọng San 
(1962, 1994, trang 48-49) 
  
 Cỏ Yên biếc tựa tơ xanh, 
 Dâu Tần tươi thắm rủ cành lê-thê.   

       Ngày chàng tưởng nghĩ trở về, 
       Là khi lòng thiếp ê-chề quặn đau. 

      Gió xuân quen biết chi nhau, 
      Cớ sao lại đến thổi vào màn the. 
 
(Trần Trọng San. Lý Bạch, Ðỗ Phủ, 
Bạch Cư Dị (Scarborough, Canada: Bắc 
Ðẩu, 1962, 1994, trang 48-49). 
 
4b. Bản dịch 2 của Trần Trọng San (1962)  
 
     Cỏ Yên như tơ biếc, 
     Xanh thấp nhánh dâu Tần. 
     Ngày chàng mong trở gót, 
     Là lúc thiếp lòng tan. 
    Gió Xuân không quen biết, 
    Phơi phới mãi trong màn. 
    
        (Trích trong Chi Ðiền Hoàng Duy 
Từ, Ðường Thi Tuyển Dịch II: Lý Bạch. 
Westminster, CA: Hoàng Tuấn Lộc 
Publisher, 1986, tr. 220). 
 
5. Bản dịch của Chi Ðiền. 
Ðất Yên cỏ biếc xanh tơ, 
Dâu Tần rủ cánh màu lơ xanh vàng. 
Ngày chàng muốn về làng thăm thiếp, 
Chính là ngày thiếp xiết đau buồn.  
Nào ai quen biết gió Xuân, 
Cớ sao thổi mãi vào màn thâm khuê!... 
          (Chi Ðiền, đã dẫn ở trên, p. 220) 
 
 Phần D. Các bản dịch tiếng Anh. 
 
Translation 1: Bản dịch sang tiếng Anh 
của Bynner (1929) 
In Spring 
Your grasses up north are as blue as jade, 
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Our mulberries here curve green-
threaded branches; 
And at last you think of home. 
Now when my heart is almost broken… 
O breeze of the spring, since I dare not 
know you, 
Why part the silk curtain by my bed? 
 
(From: Three Hundred Poems of the 
T’ang Dynasty 618-906, retitled The 
Jade Mountain, translated by Witter 
Bynner from the Notes of Kiang 
Kang-Hu. New York: Vintage Books, 
1929, p. 60). 
 
 -Translation 2: Bản dịch sang tiếng 
Anh của Whincup (1987) 
   
     Spring Longing 
 
     When the grasses  
     Of the north 
     Are just emerald threads, 
     The mulberry trees 
     Of the capital 
     Hang branches heavy with green. 
 
     The days  
     When you long to return, 
     These are the times 
     When my heart aches. 
 
     The spring breeze— 
     I do not know it. 
     What business does it have 
     Coming through the silk curtains 
     Round by bed? 

           Li Bai  
(T’ang Dynasty) About 740 A.D. 
(From Greg Whincup, The Heart of 
Chinese Poetry. New York: Anchor 
Books, Doubleday, 1987, p. 95).  
 
Translation 3: 
(Source: 
https://d3wy.nightunr0lls.wordpress.co
m/2015/05/29%E6%A5%E6%/80%9D-
spring-thoughs-by-
%E6%9D%8E%E7%99%BD-li-bai/) 
 
Spring Thoughts (by Li Bai) 
 
The Yan’s grass is like jaded silk, 
The Qin’s green mulberry branches 
hang low. 
The day the husband thinks of 
returning home, 
Will be when his wife is heartbroken. 
The spring breeze is but a stranger, 
[So] why does it enter the bed curtain?  
         (Translated by Xiao Xiao1 Mei) 
                    May 29, 2015       
         
 Tóm lại, hai bài thơ làm cách đây 
trên dưới một thiên niên kỷ rưỡi, dùng 
ngọn gió xuân, thường tượng trưng hình 
ảnh sự rạo rực của tình yêu, để diễn tả 
lòng mong nhớ, khát khao của người 
thiếu phụ vắng chồng, tác giả đã dùng ý 
“gió xuân” theo cách dùng ngoại cảnh 
diễn tả nội tâm vừa khéo vừa gợi tình, 
lại tế nhị và bóng bẩy mà không tục. 
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 Ðọc lại các bản dịch bài “Xuân Tứ” thì 
thấy các dịch giả phần lớn đều dùng thể 
lục bát. Chi Ðiền dùng thêm hai câu song 
thất khiến âm hưởng lời thơ réo rắt hơn; 
Trần Trọng San dùng thể thơ ngũ ngôn 
như nguyên bản. Tản Ðà dùng chữ dễ 
hiểu, bài dịch của Trần Trọng Kim dịch 
sau dịch giả Ngô Tất Tố 10 năm hẳn chịu 
ảnh hưởng của dịch giả họ Ngô, như 
dùng lại những chữ như “sợi tơ xanh, 
cành le-te, muốn về quê, trong màn là” có 
trong bài dịch của Ngô Tất Tố. Tựu trung 
mỗi bản dịch cho thấy cách dịch riêng, từ 
cách chọn chữ đến cách chọn vần và thể 
thơ của từng dịch giả. 
     Riêng trong phần dịch sang Anh ngữ 
bài Xuân Tứ của Lý Bạch, Bynner dịch 
khá xát nghĩa; Whincup biết xếp các 
câu ngắn dài và dùng những khoảng 
trống để người đọc thơ nghỉ để hoà hơi 
thở, và chính những giây yên lặng đó, 
người nghe từng câu thơ theo nhịp thở 

như khi hớp từng ngụm rượu 
nhỏ. Trong bài Tử Dạ Tứ Thời 
Ca: Xuân, Wai-Lim Yip và 
David Hinton tránh dùng cấu 
trúc văn phạm tiếng Anh như 
không dùng động từ BE và 
dùng nhiều hình ảnh, cố giữ 
cấu trúc trong bài thơ Ðường, 
tỏ ra chịu ảnh hưởng của 
trường phái của những thi sĩ 
phái Ảnh Tượng Imagists của 
Ezra Pound.  
     Tóm lại, bài Xuân Tứ của 
Lý Bạch làm khoảng năm 740 

sau dương lịch, dùng hình ảnh ngọn gió 
xuân “lùa vào màn lụa”, còn trong bài 
Tử Dạ Tứ Thời Ca: Xuân, ngọn gió 
xuân “thổi tung tà xiêm lụa” của người 
thiếu phụ, mà bài này làm từ thời Lục 
Triều 220-589 sau công nguyên, còn bài 
Xuân Tứ làm khoảng 740 sau c.n. Như 
vậy Lý Bạch có mượn ý trong bài thơ 
của nàng Tử Dạ chăng?  
 --Viết xong tại Virginia, đầu xuân 
1999; bổ chính xuân 2016--PTLệ  
 
 
 
 
 
 
 
          
                   


