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LÁ THƯ MÙA HÈ 2016 
  
 Chắc quý vị cũng biết mùa xuân vừa qua có nhiều tin buồn hơn tin vui trong giới 
văn học.  Tiếp theo sự ra đi vĩnh viễn của Họa sĩ Đinh Cường và Học giả Nguyễn 
Ngọc Bích, Nhà thơ Phan Ngọc của Cỏ Thơm vừa từ trần ngày 1 tháng 4, 2016 sau 
nhiều tháng đau yếu.  Nhà thơ Phan Ngọc thường đến dự buổi sinh hoạt hằng năm 
của Cỏ Thơm.  Lần cuối cùng chúng tôi được gặp Nhà thơ là ngày Cỏ Thơm họp mặt 
nhân dịp phát hành báo Cỏ Thơm số mùa thu vào cuối tháng 9, 2015 tại Trụ Sở Hội 
Cao Niên, Falls Church, Virginia.   Nhà Nhà thơ Phan Khâm và phu nhân cùng Nhạc 
sĩ Vĩnh Điện và Ngọc Dung đã đến viếng di hài và tang lễ nhà thơ Phan Ngọc.  Nghe 
Nhạc sĩ Vĩnh Điện sụt sùi bên cạnh, tôi chợt nhớ ông cũng vừa đưa tiễn hiền thê đến 
nơi an nghỉ cuối cùng một tuần trước.   Cỏ Thơm có đăng bài điếu văn của Nhà thơ 
Phan Khâm và những vần thơ xướng họa về kỷ niệm với thi sĩ Motthoi của các thi 
hữu Trần Quốc Phiệt,  Ngô Văn Giai và Phan Khâm, trang 195-196.   
 Nhân dịp 49 ngày Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích quy tiên, 5/14/2016, được tổ 
chức long trọng và đông đảo tại Falls Church, Virginia, chúng tôi được Giáo Sư 
Đào Thị Hợi tặng tuyển tập "Nguyễn Ngọc Bích, Tấm Lòng Cho Quê Hương", 
gồm những bài viết tưởng niệm vị giáo sư của 70 tác giả, trong đó có bài viết của 
Nguyễn Thị Ngọc Dung đã đăng trong số báo Cỏ Thơm trước, bài viết của Phan 
Anh Dũng đăng trong số báo này, trang 178 và bài viết Trương Anh Thụy trang 
185.  Phải sống như thế nào mới được sự tự nguyện sùng kính, thương tiếc này phải 
không quý vị?  
 Đó là những tin buồn trong cộng đồng gần gụi.  Tin buồn từ xa tới là tin Nhạc 
sĩ lừng danh Nguyễn Ánh 9 qua đời ngày 4/14/2016 tại Sài Gòn.    Bây giờ hát lại 
những bài hát của ông mới càng ngậm ngùi, cảm phục thêm về người nhạc sĩ hiến 
dâng một đời cho âm nhạc, bộc lộ tâm tư mình và thông cảm tâm tình người.    
 Rồi đến tin ký giả kỳ cựu Phan Lạc Phúc qua đời ngày 28 tháng 4 tại Úc Châu.  
Cỏ Thơm trong số này có bài viết của Nhà văn Văn Quang viết về người bạn văn 
nghệ quân đội, trang 197.  Xin mời quý vị vào Website Cỏ Thơm 
<www.comthommagazine.com> xem những trang biên soạn rất công phu, phong 
phú của Phó Chủ nhiệm ngoại vụ Cỏ Thơm Phan Anh Dũng về các vị văn thi nhạc 
nghệ sĩ quá cố chúng tôi vừa nhắc tới ở trên và những vị đã qua đời từ trước… 
 Sự bùi ngùi chưa hết thì đến sự phẫn nộ của người dân trong nước cũng như hải 
ngoại về sự việc hãng thép Đài Loan Formosa đã sả chất độc thải ra bờ biển Vũng 
Áng, Hà Tĩnh, Bình Định làm hàng triệu cá chết lan tràn trên 250 km dọc bờ biển 
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miền Trung.   Đúng là bọn Tầu ngoại muốn dân Việt "sống chết mặc bay tiền thày 
bỏ túi".  Dân miền ven biển miền Trung chỉ trông vào nghề đánh cá, nay cá ngộ độc 
chết hết thì lấy gì mà sống.  Vô tình hay liều lĩnh ăn cá ngộ độc vào cũng chết luôn.   
Càng nghĩ càng thương dân mình chịu tai ương từ kiếp này qua kiếp khác,  hết bọn 
tầu rồi đến chính bọn ta hại dân ta, tan nát non sông, đất nước.   
 Người hải ngoại vui mừng phần nào thấy đồng bào quốc nội hết chịu nổi kiếp 
nhục nhằn, nhân dịp tai ương này đã nổi lên biểu tình khắp nơi chống Tầu, công 
khai cuồng nhiệt chống nhà cầm quyền.   Sự khao khát tự do, dân chủ, văn minh, 
phú cường thấy rõ trên những khuôn mặt của giới trẻ tràn ra đường hô hào chào 
đón Tổng thống Mỹ Obama, tại Sài Gòn ngày 24-05-2016, như ông là thần tượng, 
là một cứu tinh của họ.   Xin Thượng Đế cứu vớt người dân và đất nước Việt Nam.   
 Quay lại cuộc sống của chúng ta ở hải ngoại, người cực nhất thì vẫn được sống 
thoải mái hơn ngàn lần dân nghèo, dân thấp cổ bé miệng ở trong nước.   Quý vị và 
người Cỏ Thơm vẫn tự làm vui, làm ích cho cuộc sống.   Có một vị độc giả mới về hưu 
được vài tháng, đi khám sức khỏe tại phòng mạch Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung, ân 
nhân cho Cỏ Thơm quảng cáo.   Bà đọc một cuốn báo Cỏ Thơm ở đó và thích quá.  Bà 
gọi điện thoại tới Tòa soạn Cỏ Thơm mua tất cả các tập truyện của Nguyễn Thị Ngọc 
Dung và 12 số báo Cỏ Thơm gần nhất.   Bà muốn mua thêm.  Nhưng sức bà và sức tôi 
không bê nổi.  Tôi phải nói bà đọc hết số sách báo đó rồi hãy lấy thêm.   Đó là một 
niềm vui và biết ơn của người cầm bút và làm báo chúng tôi.      
 Một niềm vui nữa là sau buổi phát hành số báo mùa Xuân và giới thiệu sách 
"Luật Pháp và Văn Học Nghệ Thuật" của Biên khảo gia Nguyễn Văn Thành, quý vị 
văn thi, nhạc và nghệ sĩ thân hữu hài lòng, thích thú lắm, vài email khen tặng cho 
Ngọc Dung huy chương vàng.  Ngọc Dung cảm động quá nói với Nhà văn Phạm 
Xuân Thái để Ngọc Dung mua cái mixer cho Hoàng Cung Fa và Thái khỏi mất 
công đem tới mỗi lần sinh hoạt.   Có mixer do Thái giới thiệu rồi, tôi lại nói với 
Thái, từ từ tôi sẽ mua cặp loa để khỏi nối dây loi thoi từ bộ loa của TV và Karaoke 
trong phòng khách vào phòng kiếng dành cho các ca nhạc sĩ chơi nhạc và hát 
"live". Thái nói ngay, chị việc gì phải mua, người Cỏ Thơm chịu chơi thì chịu 
chung chứ.  Thế là Thái email hô hào mọi người Cỏ Thơm đóng góp.   Chỉ trong 
vòng 3 ngày, anh Trần Bích San ở mãi tận New Orleans, email về bảo khóa sổ, 
thiếu bao nhiêu anh chịu.  Tuy nhiên sau khi khóa rồi có vị vẫn còn ủng hộ tài 
chánh.  Cỏ Thơm có được hơn số tiền cần thiết để mua hai cặp loa.  Thái làm luôn 
việc mua loa on-line.  Một tuần sau hai thùng to tổ chảng đến trước cửa, tôi phải 
còng lưng kéo lê chúng vào nhà và lại đẩy một thôi dài vào phòng nhạc.   Ngày 
hôm sau, Thái và Cung Fa tới ngay và lắp liền cặp loa, có cả kiềng ba chân và hai 
cái microphone đàng hoàng, trông đồ sộ, le lói lắm.  Chúng tôi thử hai cái mics.  
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Quả thật âm thanh sắc sảo hơn nhiều, hứa hẹn một ngày họp mặt phát hành số báo 
này hào hứng hơn nữa.    Các con tôi rất mừng tôi có nguồn vui với báo Cỏ Thơm 
và văn nghệ, ca nhạc là thú vui lành mạnh.  Tôi không chịu ngồi không gậm nhấm 
nỗi buồn phiền nào.   
 Trong cộng đồng cũng có nhiều những buổi văn nghệ hát cho nhau nghe được 
tổ chức tại tư gia, tại nhà thờ của Nhạc sĩ vĩ cầm Phạm Dương Hiển, của nghệ sĩ 
Nguyễn Xuân Thưởng, trong nhà hàng như của ca sĩ Như Hương và Nhạc sĩ 
Nguyên, trong hội trường lớn như của Ca sĩ Đèo Văn Sách và Kim Phụng,   ca nhạc 
ngoài trời của Hoàng Cung Fa, Hoàng Dung và Nguyễn Tự Tín.   Hoan hô quý bạn 
ca nhạc sĩ thật nhiều cho chúng tôi được những giờ phút vui thanh thản, thưởng 
thức thanh âm nghệ thuật và gặp gỡ thân hữu.    
 Mới chiều qua đây, chúng tôi đã đi tham dự buổi ca nhạc "Giọt Lệ Tri Ân"  gây 
quỹ trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội VNCH, Biên Hòa, do một số thành viên Quốc 
Gia Nghĩa Tử tổ chức, trong đó có Nhà Văn Phong Thu của Cỏ Thơm.   Không 
đông lắm, cũng không vắng nhưng thâu được hơn $5000 Mỹ kim.  Tổ chức mới mẻ 
bao giờ cũng phải chứng tỏ việc làm đứng đắn và hữu hiệu rồi sẽ được biết tới và 
ủng hộ nhiều hơn nữa để tiến tới mục đích trung thực.  Sự bày tỏ nguyên nhân tổ 
chức của các thành viên QGNT rất cảm động làm ướt những mãnh khăn giấy của 
quan khách.   Ai không đau sót khi thấy mồ mả cha, anh, em mình bị bỏ hoang, đào 
sới.  Tuy lý do tham dự của chúng tôi là để tri ân các anh hùng chiến sĩ đã nằm 
xuống trong Nghĩa Trang Quân Đội, nhưng cũng được thưởng thức một chương 
trình ca nhạc cho quê hương, cho chiến sĩ khá hay.  
 Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm tạ đến Nhà thơ Thúy Trúc, Florida đã tặng 
một số tác phẩm "Viết Cho Người Tình" đến các tác giả Cỏ Thơm. Cảm ơn Giáo sư 
Nhà văn Nguyễn Thùy ở Thụy Sĩ đã giới thiệu Nhà thơ Thúy Trúc với Cỏ Thơm.  
Cảm tạ Nhiếp ảnh gia Nguyễn Huy Linh đã cho báo Cỏ Thơm dùng hình ảnh đẹp 
làm bìa báo và phụ bản;  Cảm tạ quý văn thi hữu đã gửi bài vở cho Cỏ Thơm thêm 
phong phú, giá trị.   
 Sau hết chúng tôi xin trân trọng thông báo và tha thiết mời quý vị tham dự Kỷ 
Niệm 21 Năm Sinh Hoạt Văn Học Cỏ Thơm, sẽ được tổ chức tại Nhà hàng Harvest 
Moon, Falls Church, Virginia vào lúc 11 giờ 30,  Chủ Nhật 28 tháng 8, 2016.  Chúng 
tôi sẽ có hội sách, ăn trưa, giới thiệu sách và một chương trình ca nhạc địa phương đặc 
sắc.  Giá vé ủng hộ 25 Mỹ Kim.  Xin quý vị xem thêm chi tiết trên Thiệp Mời trang 27.    
 Hẹn gặp quý độc giả, văn thi nghệ sĩ thân hữu xa gần ngày đó và chúc quý vị 
một mùa hè thanh thản, an vui. 

NGUYỄN THI ̣ NGO ̣C DUNG 
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NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ 

 

Trần Bích San 
(Tiếp theo số báo trước) 
 
Pierre-Joseph-Georges Pigneau de 
Béhaine (1741-1799) 
 
Pierre-Joseph-Georges Pigneau de Béhaine 
(Bá Đa Lộc), sinh năm 1741 ở Origny en 
Thiérache, Pháp Quốc, giám mục d’Adran, 
tốt nghiệp Trường Thày Dòng của Hội 
Truyền Giáo Ngoại Quốc (Société des 
Missions Étrangères, được thành lập ở Ba 
Lê vào năm 1663). Năm 1765 thụ phong 
Linh Mục và được xung vào Giáo Đoàn 
Đàng Trong. Học viện của Hội Thừa Sai 
lúc này đã rời từ Miến Điện đến Cần Cai 
(Hòn Đất), phía tây Hà Tiên, ông được cử 
làm Quản Đốc và giảng dạy ở Trường Thày 
Dòng này từ năm 1767 đến cuối năm 1769. 
Trong năm 1768 ông cùng với Linh Mục 
Artaud và một Linh Mục Trung Hoa bị cáo 
buộc đã tiếp rước và giúp một ông hoàng 
Xiêm có tội trốn thoát về lối Nam Vang. 
Ông bị bắt bỏ tù và mang gông rất cực khổ 
trong hai tháng, sau mới được thả. Cuối 
năm 1769 dân Miên ở Hà Tiên nổi loạn 
cướp phá học viện ông phải đi lánh nạn tại 
chủng viện Virampatnam gần Pondichéry 
thuộc Ấn Độ, nhân chưa được khỏe nên ở 
lại đây dưỡng bệnh. Trong thời gian này 
ông nghiên cứu về Khổng Giáo và soạn 
được ba tác phẩm mà quyển có giá trị nhất 
là Tự Điển Việt - La Tinh (Dictionarium 
Annamiticum-Latinum), nhưng tiếc thay 
chưa kịp in thành sách thì bản chính bị tiêu 
hủy trong vụ hỏa hoạn tại nhà Chung ở Cà  

Mâu năm 1778. Còn hai quyển kia thì một 
là Thánh Giáo Yếu Lý Quốc Ngữ 
(Catéchisme Cochinchinois) viết bằng chữ 
Nôm, bài tựa bằng chữ Hán (in tại Quảng 
Đông năm 1774), và một quyển nữa là Tự 
Điển Hoa - Việt - La (Dictionaire Chinois – 
Annamite - Latin). Năm 1771 giám mục 
Piguel mất, ông được cử thay thế.  
 
Tháng 10/1777, ông gặp Nguyễn Ánh 
(Nguyễn Phúc Ánh) trên đường trốn chạy 
sự lùng bắt của quân Tây Sơn. Nguyên là 
vào năm 1777, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ 
đem quân thủy bộ vào đánh lấy thành Gia 
Định, đuổi bắt được cả Thái Thượng 
Vương và Tân Chính Vương đem giết đi, 
thế là nghiệp chúa ở Đàng Trong bị nhà 
Tây Sơn dứt từ đây. Nguyễn Ánh là cháu 
Thái Thượng Vương lúc đó mới 17 tuổi, 
chạy thoát được. Trên đường bôn đào tháng 
10/1777 Nguyễn Ánh gặp Giám Mục Bá 
Đa Lộc và được đưa đi tạm lánh ở cù lao 
Poulo Panjang, một đảo nhỏ nằm trong vịnh 
Thái Lan. Ít lâu sau, Nguyễn Ánh trở về 
Long Xuyên chiêu mộ binh mã lo việc khôi 
phục, khởi binh tiến chiếm Sa Đéc rồi lấy 
lại được đất Gia Định vào tháng 11/1777. 
Bá Đa Lộc đến cư ngụ ở Tân Triều (gần 
Biên Hoà) và thường đi lại giao thiệp với 
Nguyễn Vương. Năm 1782, Nguyễn Nhạc 
và Nguyễn Huệ đem hơn 100 chiến thuyền 
vào cửa Cần Giờ đánh tan quân Nguyễn 
Vương ở Thất Kỳ (nay là Ngã Bảy), 
Nguyễn Ánh phải bỏ Sài Gòn chạy về Ba 
Giồng rồi ra đảo Phú Quốc tạm lánh. Quân 
Tây Sơn rút về Qui Nhơn để hàng tướng Đỗ 
Nhàn Trập ở lại giữ thành Gia Định. Nghe 
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tin, Châu Văn Tiếp đem quân từ Phú Yên 
hợp với các đạo quân khác đánh đuổi Đỗ 
Nhàn Trập rồi cho người ra Phú Quốc đón 
Nguyễn Vương. Năm sau Nguyễn Huệ và 
Nguyễn Lữ lại đem quân vào đánh, tháng 
3/1783 Nguyễn Vương phải đem cả mẹ và 
cung quyến chạy ra Phú Quốc. Nguyễn Huệ 
đem quân đuổi theo ra tận Phú Quốc, 
Nguyễn Vương bôn tẩu về đảo Côn Nôn, 
quân Tây Sơn lại đến vây Côn Nôn. May sao 
lúc đó một trận bão thổi đến đánh đắm nhiều 
chiến thuyền Tây Sơn nên Nguyễn Vương 
thoát khỏi vòng vây chạy sang đảo Cổ Cốt, 
rồi về lại đảo Phú Quốc ẩn náu. Lúc bấy giờ 
Nguyễn Vương thế cùng lực kiệt, binh sĩ phải 
hái rau, đào củ chuối mà ăn. 
Thủ bút của Gia Long gửi Béhaine                                  

 Cuối năm 1784, Nguyễn Vương gặp lại 
Bá Đa Lộc ở cù lao Poulo Panjang, sau khi 
bàn tính, nhờ đem Hoàng Tử Cảnh cùng 
quốc ấn, lá thư riêng gửi vua Louis XVI, và 
một lá quốc thư sang Pháp cầu viện. Bá Đa 
Lộc thay mặt Nguyễn Vương ký với Pháp 
hiệp ước Versailles ngày 28/10/1788 nhưng 
sau vì nhiều lý do hiệp ước đã không được 
thi hành. Sau đó, Bá Đa Lộc tự xuất tiền mộ 
lính, mua khí giới, tàu chiến rồi trở về Gia 
Định ngày 21/7/1789 giúp Nguyễn Vương 
đánh Tây Sơn. Từ đây Bá Đa Lộc bày mưu 
tính kế, giữ văn thư và thường theo đi đánh 
Thủ bút của Vua Gia Long gửi Behaine 

Vua Gia Long                    Pigneau De Béhaine 
 
trận. Năm 1799 theo Nguyễn Vương ra 
đánh thành Qui Nhơn, nhưng trong lúc 
đang vây thành ông bị bạo bệnh mất, hưởng 
dương 58 tuổi.  
 Nhờ sự giao thiệp mật thiết giữa giám 
mục Bá Đa Lộc và Nguyễn Ánh mà việc 
truyền đạo của Giáo Đoàn Đàng Trong 
được dễ dàng, nếu không muốn nói là được 
biệt đãi, nhất là trong thời kỳ Nguyễn 
Vương còn ở Gia Định. Các thừa sai đã biết 
lợi dụng hoàn cảnh thuận tiện này để củng 
cố và phát triển đạo Thiên Chúa ở Đàng 
Trong. Chủng viện được dựng lên ở Cà 
Mâu và Hà Tiên, Giáo Đoàn Đàng Trong 
được khuếch trương mạnh mẽ, nhờ số tín 
đồ mỗi ngày một đông nên số người biết 
đọc biết viết Chữ Quốc Ngữ càng nhiều, tất 
nhiên Chữ Quốc Ngữ nhờ đó được dịp sử 
dụng và phát triển. Bá Đa Lộc cũng là 
người đầu tiên nhuận lại quyển tự điển của 
Alexandre de Rhodes, sửa những chữ phiên 
âm sai và thêm nhiều chữ mới. Tuy nhiên, 
trận hỏa hoạn tại Chủng Viện Cà Mâu năm 
1778 đã thiêu huỷ một phần lớn công trình 
này [06]. 
 
J.L.Taberd (1791-1840)  
J.L. Taberd, giáo sĩ Dòng Sai, sinh năm 
1791 tại Saint Etienne Pháp Quốc, 
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mất năm 1840 tại Calcutta, Ấn Độ. Thụ 
phong Linh Mục năm 1817, đến năm 1820, 
đời vua Minh Mạng, ông sang Việt Nam 
trên cùng một chuyến tàu với J.B. 
Chaigneau. Khi Bá Đa Lộc mất, Labartetti 
(1799-1823) thay thế. Đến khi Labartetti 
chết, Taberd được cử giữ chức giám mục 
Giáo Đoàn Đàng Trong vào năm 1827, lúc 
đó nhà Chung ở Lái Thiêu. 
 Năm 1833 khi Lê Văn Khôi, con nuôi 
Tả Quân Lê Văn Duyệt làm loạn, ông phải 
tạm lánh nạn qua Xiêm. Tại đây vua Xiêm 
nhờ ông kêu gọi giáo dân người Việt chống 
đối vua Minh Mạng để làm hậu thuẫn cho 
quân Xiêm sang đánh Việt Nam. Ông từ 
chối, về trú ngụ tại Chủng Viện Penang. 
Quân Xiêm bị quân ta đánh bại tại Hà Tiên 
và Châu Đốc nên phải rút về do đó vua 
Xiêm không ưa ông, còn vua Minh Mạng 
thì lại nghi ông sang Xiêm viện quân để 
giúp Lê Văn Khôi. Tuy ông có gửi một lá 
thư minh oan đề ngày 16/07/1834 đăng trên 
tờ Singapore Chronicle, nhưng vì thấy 
không thể nào trở lại Sài Gòn được nữa nên 
bàn giao chức vụ cho Cuénot ở Singapore 
năm 1835.  
 Sau đó ông sang Bengale, Ấn Độ trú 
ngụ tại Chủng Viện Sérampore. Tại đây 
ông dùng những tài liệu đã thu thập được 
trong thời gian làm giám mục Giáo Đoàn 
Đàng Trong để xây dựng lại quyển tự điển 
của Bá Đa Lộc đã bị hỏa tai, rồi vận động 
với Hội Société Asiatique du Bengale nhờ 
xuất bản Tự Điển An Nam - La Tinh 
(Dictionarium Annamitico - Latinum) 
thường được gọi là Nam Việt Dương Hiệp 
Tự Vựng, và quyển tự điển La Tinh - An 
Nam (Dictionarium Latino - Annamiticum). 
Hội này không đủ tiền in nên khuyên ông 
nhờ chính quyền Bengale giúp. 

Sau hai năm Taberd vận động tích cực, kết 
quả Lord Aukland chịu ứng tiền đặt mua 
100 bộ nhưng đòi ông phải thêm phần tiếng 
Anh để thương gia và thủy thủ có thể dùng 
được và nhà cầm quyền Bengale sẽ mua hết 
phần phụ lục tiếng Anh đó. Vì vậy trong 
quyển Tự Điển La Tinh - Việt ông thêm 
phần phụ lục dày 135 trang bằng bốn thứ 
tiếng Anh, Pháp, La Tinh, Việt (Appendix 
ad Dictionarium Latino - Annamiticum). 
Sách in xong năm 1838, bản vỗ do chính 
Taberd sửa chữa, trong đó mỗi chữ Việt 
đều có cho thêm chữ Nôm. Tự điển này của 
Taberd gồm 46 trang văn phạm, 620 trang 
tự điển, 52 trang về hoa quả của Nam Việt 
(Hortus floridus Cocincinoe) với bản kê các 
chữ Nôm trong tự điển sắp xếp theo các 
“bộ” và “số nét”.  
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Bìa Nam Việt Dương Hiệp Tự Vựng của Taberd 
in tại Bengale, Ấn Độ năm 1838   
 
Về sau hai quyển tự điển của Taberd lại 
được hai giáo sĩ Théreul và Leserteur, sau 
khi thêm một số chữ được dùng ở Bắc Kỳ, 
đã cho tái bản lần thứ nhất ở trong nước (in 
tại Ninh Phú năm 1877). Nam Việt Dương 
Hiệp Tự Vựng của Taberd không những 
hoàn hảo hơn quyển tự điển của Alexandre 
de Rhodes mà còn được sử dụng làm gốc 
cho các quyển tự điển in sau này như 
Dictionaire Élémentaire Annamite 
Francais của Legrand de la Liraye in năm 
1868, Dictionarium Latino-Amamiticum 
của cố Ravier in năm 1880, Petit 
Dictionaire Francais-Annamite của Trương 
Vĩnh Ký xuất bản vào năm 1884 (bản in 
nhà Chung Sài Gòn, sách dày 1192 trang). 
 
NGUYỄN VĂN VĨNH VÀ SỰ PHỔ CẬP 
CỦA CHỮ QUỐC NGỮ 
Nguyễn Văn Vĩnh, sinh ngày 15 tháng 06, 
1882 (năm Pháp chiếm thành Hà Nội, 

PhanThanh Giản 
tuẫn tiết theo thành) 
tại làng Phượng Vũ, 
phủ Thường Tín, 
tỉnh Hà Đông (nay 
là huyện Phú 
Xuyên, Tỉnh Hà 
Tây). Ông là con 
đầu lòng của ông bà 
Nguyễn Văn Trực, 
một gia đình nông 
dân rất nghèo. Hồi 
đó chưa có công 
trình thủy nông 
cống Đồng Quan cả 

vùng quanh 
năm ngập 
nước, cánh 
đồng chiêm 
chỉ cấy lúa 
được mỗi năm 
một vụ, nên 
nhiều dân làng 
phải bỏ lên 
tỉnh sinh sống. 
Gia đình ông 
Trực cũng phải 
rời quê ra ở 

nhờ nhà người bà con bên ngoại tại số 46 
phố Hàng Giấy Hà Nội, lại thêm đông con 
(7 người, 2 trai, 5 gái) nên không thể lo chu 
đáo sự học của các con được. Thời gian này 
Nguyễn Văn Vĩnh được theo học chút ít 
chữ Nho.   
 Năm 8 tuổi, Nguyễn Văn Vĩnh được 
cha xin cho chân kéo quạt ở lớp đào tạo 
thông ngôn Pháp mở ở đình làng Yên Phụ, 
Hà Nội do D’Argence vừa làm hiệu trưởng 
vừa làm giảng viên. Ngồi cuối lớp vừa kéo 
2 hàng quạt liền nhau, vừa tò mò nghe lỏm 
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bài giảng, Nguyễn Văn Vĩnh ghi nhớ lời 
dạy và trả lời được các câu hỏi của thày 
trong khi các học trò trong lớp còn lúng 
túng. Thầy D’Argence thấy vậy bèn cho thi 
thử khi mãn niên học năm 1893, không ngờ 
Nguyễn Văn Vĩnh đỗ hạng 12 trên sĩ số 40 
học sinh. Thầy D’Argence thương tình đặc 
cách xin học bổng và cho chính thức vào 
khóa đào tạo Thông Ngôn Tòa Sứ. 1896: 14 
tuổi Nguyễn Văn Vĩnh đỗ thủ khoa, được 
bổ về Tòa Sứ Lào Cai làm thông ngôn cho 
đoàn chuyên gia Pháp nghiên cứu chuẩn bị 
thiết lập đường xe hỏa Hải Phòng-Hà Nội-
Lào Cai-Vân Nam. Khi đoàn dời về Hải 
Phòng để chuẩn bị vật liệu xây dựng đường 
sắt, ông cũng được chuyển về Kiến An, Hải 
Phòng theo họ (1897-1901). Lúc này cảng 
Hải Phòng đang được Pháp mở mang, 
Nguyễn Văn Vĩnh phải giúp tiếp nhận vật 
liệu, hướng dẫn việc bốc rỡ hàng hóa vào 
kho nên hàng ngày tiếp xúc với thủy thủy 
ngoại quốc. Nhân đó ông học và thông thạo 
thêm tiếng Anh và tiếng Tàu. 1902: trợ lý 
cho Công Sứ Pháp tỉnh Bắc Ninh, nhiệm sở 
sau cùng của ông là Thông Ngôn tòa Đốc 
Lý Hà Nội.  

Nguyễn Văn Vĩnh với 2 bạn văn Phạm Quỳnh 
và Phạm Duy Tốn  

 
Gia đình Nguyễn Văn Vĩnh với vợ và 3 con 
    
 Năm 1906, Nguyễn Văn Vĩnh được cử 
vào phái bộ sang Pháp dự hội chợ đấu xảo 
(Foire d’Exposition) ở Marseille. Tại đây, 
ông có dịp giao tiếp với nghề in và báo chí. 
Gian hàng của Bắc Kỳ ngay cạnh gian hàng 
của báo Petit Marseillais. Ông chủ báo này 
muốn quảng cáo cho báo mình nên đã mang 
nguyên xưởng máy, tòa soạn, trị sự vào 
trường đấu xảo. Hàng ngày máy in chạy ầm 
ầm, phóng viên mang tin ra vào tới tấp. 
Ông đâm mê nghề báo nên hàng ngày sang 
hỏi chuyện ông chủ báo, chú tâm nghiên 
cứu, học hỏi [07]. Cũng trong thời gian này 
ông gia nhập hội Nhân Quyền Pháp và là 
hội viên người Việt Nam đầu tiên. 



 

SỐ 75                                                                                                                                     15                  

Trở về nước, ông từ bỏ cuộc đời công chức, 
ra làm báo, mở nhà in, kinh doanh và hoạt 
động chính trị. 1907: chủ bút Đồng Văn Nhật 
Báo, sau cùng Đỗ Thận lập tờ Đăng Cổ Tùng 
Báo (số đầu tiên ra ngày 28 tháng 03, 1907), 
tờ báo đầu tiên bằng Chữ Quốc Ngữ ở Bắc 
Kỳ. 1908: chủ trương tờ Notre Journal 
(1908-1909). 1910: ra tờ Notre Revue (được 
12 số), cùng năm đó làm chủ bút Lục Tỉnh 
Tân Văn ở Sài Gòn (do Schneider lập ra). 
1913: chủ bút Đông Dương Tạp Chí (tuần 
báo, số đầu ra ngày 15 tháng 05, 1913). 1915: 
trông nom bài vở cho tờ Trung Bắc Tân Văn 
(do Schneider thành lập). 1919: chủ nhiệm 
Học Báo (Đông Dương Tạp Chí đổi tên), 
cùng năm, Schneider già yếu rút lui ông mua 
lại và đổi thành nhật báo. 1927: cùng Vayrac 
lập tủ sách Đông Tây Tư Tưởng (La Pensée 
de l’Occident) in các sách ông dịch thuật. 
1931-1934: chủ nhiệm kiêm chủ bút Annam 
Nouveau. 
 
Ông là người đầu tiên dịch ra Chữ Quốc 
Ngữ tác phẩm của các văn hào Pháp 
Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, La 
Fontaine, Molière, v.v. và là người đầu tiên 
dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp. Bản dịch 
của ông rất đặc sắc vì còn thêm phần dịch 
nghĩa từng chữ và các điển tích liên hệ, một 
điều chỉ người am hiểu sâu xa văn chương 
Việt, Tàu và Pháp mới có thể làm được. 
Ông giảng dạy và là hội viên hoạt động tích 
cực của hai học hội lớn Trí Tri và Khai Trí 
Tiến Đức [08]. Về hoạt động chính trị, làm 
hội viên nhiều khóa liên tiếp của Hội Đồng 
Thành Phố Hà Nội, từ 1913 là hội viên Tư 
Vấn Bắc Kỳ (tương tự Viện Dân Biểu), có 
chân trong Đại Hội Nghị Kinh Tài Đông 
Dương (cơ quan tư vấn tối cao của chính 
phủ Đông Pháp). Ngoài ra, ông còn là 

người của Hội Nhân Quyền Quốc Tế tại 
Việt nam (Ligne des Droits de l’Homme), 
Hội Tam Điểm Quốc Tế (Franc 
Maconnerie). 
 
Vì ông dịch ra Pháp văn bài “Đầu Pháp 
Chính Phủ Thư” của Phan Châu Trinh và 
cho đăng tải trên Đăng Cổ Tùng Báo nên 
Phan Chu Trinh bị bắt. Ông nhân danh 
thành viên Hội Nhân Quyền cùng 4 người 
Pháp ký đơn xin ân xá. Ông luôn luôn lên 
tiếng phản đối chính sách hà khắc của Pháp 
đối với thuộc địa và là người Việt Nam đầu 
tiên và duy nhất hai lần từ chối huân 
chương Bắc Đẩu Bội Tinh của chính phủ 
Pháp ban tặng. 
 
Khoảng 1934-1935, sau hồi kinh tế khủng 
hoảng, công việc kinh doanh ấn quán bị lỗ 
lã nên thiếu tài chánh hoạt động, cộng thêm 
nợ nần chồng chất, báo của ông vỡ nợ, gia 
sản bị tịch biên. Ông cùng một người Pháp 
tên Clémenti sang Lào tìm khai mỏ vàng. 
Hành trình gian khổ, lần đầu ông chịu được 
nhưng đến lần sau bị bệnh kiết lị, từ trần 
ngày 02 tháng 05, 1936, hưởng dương 54 
tuổi. Người ta tìm thấy xác ông nằm trong 
chiếc thuyền độc mộc trên một dòng sông ở 
Tchépone, trong tay vẫn còn nắm chặt cây 
bút và quyển sổ ghi chép thiên ký sự viết 
dở dang bằng tiếng Pháp “Một Tháng Với 
Những Người Đi Tìm Vàng”. Linh cữu ông 
được đưa về Hà Nội mai táng. Khi chuyến 
xe hỏa chở quan tài mang thi hài ông về 
đến ga Hàng Cỏ hàng ngàn người dân đứng 
đón chờ trong sự yên lặng trang nghiêm và  
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luyến tiếc. Đám tang ông có cả làng báo 
đông đảo Bắc Kỳ đi sau linh cữu và tặng 
ông danh hiệu “Thủy tổ nhà báo nước ta”. 
Sau khi ông mất, Phan Khôi trong một bài 
viết đã cho rằng ông xứng đáng là một 
trang hào kiệt mang danh hiệu “kẻ sĩ hào 
kiệt”[09]. 
 
Trong 20 năm làm báo Nguyễn Văn Vĩnh 
vừa viết bài, vừa trông nom quản trị. Ông 
không chỉ làm báo mà còn đi rộng vào nghề 
in và xuất bản. Trong lúc đầu ông được 2 
người  Pháp giúp kinh nghiệm là Dufour và 
Schneider. Ngay khi làm tờ Đăng Cổ Tùng 
Báo ông cùng Dufour lập nhà in, ấn hành 
bộ Tam Quốc Chí do Phan Kế Bính dịch. 
Đây là nhà in thứ nhất của người mình ở Hà 
Nội. Năm 1919 mua lại cơ sở ấn loát của 
Schneider in truyện dịch, thơ ngụ ngôn của 
ông và các tác phẩm của Phan Kế Bính,  
 
 

 
 
 
 
Nguyễn Đỗ Mục. Những sách này cũng là 
những ấn phẩm đầu tiên của ta ở Bắc Kỳ 
lúc đó. Như thế, Nguyễn Văn Vĩnh là người 
mở đường cho ngành ấn loát và xuất bản. 
 
Từ 1885 Pháp đặt quyền bảo hộ ở Bắc Kỳ 
cho đến đầu thế kỷ 20 báo chí còn rất xa lạ 
với người dân. Ngoài Bắc chỉ có 2 tạp chí 
bằng tiếng Pháp của chính quyền bảo hộ, tờ 
Avenir du Tonkin và Courier de Haiphong. 
Đến 1890 Nha Kinh Lược với sự chấp 
thuận của Toàn Quyền De Lanessan mới 
cho xuất bản tờ Đại Nam Đồng Văn bằng 
chữ Nho chuyên đăng tải công văn và chỉ 
dụ của chính phủ. Năm 1905, Babut, người 
Pháp, ra Việt Tân Báo ở Hà Nội, Đào 
Nguyên Phổ làm chủ bút, nhưng cũng chỉ 
chú trọng vào phần chữ Hán.      
 
Trước 1913 chỉ là giai đoạn học Chữ Quốc 
Ngữ, từ khi Đông Dương Tạp Chí ra đời 
mới là giai đoạn dùng chữ Việt để viết câu 

Sách viết về Nguyễn Văn Vĩnh và bìa bản dịch quyển Kim Vân Kiều của ông. 
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(Đám tang Nguyễn Văn Vĩnh ở Hà Nội 
(1936) 

văn. Trước đó báo chí ngoài Bắc chỉ 
nhằm mục đích thông tin, từ Đông 
Dương Tạp Chí mới thiên về văn hóa và 
tạo ra nhiều nhà văn sau này. Ông qui tụ 
được những cây bút có tiếng, gây được 
phong trào yêu mến quốc văn trong đám 
thanh niên trí thức đương thời. Theo ông, 
việc học quốc ngữ là một sự “bất đắc bất 
nhiên”, là việc sống chết của nước ta 
[10]. Sống chết vì đó là cây cầu bắc sang 
văn minh Tây Phương đưa tới duy tân 
tiến bộ, sinh lộ thoát khỏi lao lung Hán học 
phong kiến 
tối tăm. Ông nói như một lời tiên tri, một 
niềm tin, một lời nguyền “Nước Nam ta 
mai sau hay dở cũng ở như Chữ Quốc 
Ngữ”[11]. 
 Nguyễn Văn Vĩnh là người rất có công 
với Quốc văn, không phải những dịch phẩm 
của ông, nhưng nhờ tạo nên phong trào 
quốc văn, đứng chủ trương các cơ quan 
ngôn luận hô hào, cổ động mọi người học 
và sử dụng Chữ Quốc Ngữ vào buổi mà 
chữ Việt chưa được phổ cập trong quần 
chúng. Không những ông tranh đấu việc 
truyền bá và thắng thế cho Chữ Quốc Ngữ 
mà còn đề ra chương trình kiến thiết nền 
văn học mới bằng chữ Việt mà sau đó 
Phạm Quỳnh và nhóm Nam Phong Tạp Chí 
là những người thực hiện con đường mà 
Nguyễn Văn Vĩnh đã vạch ra trước đó.  
 
DANH TỪ "CHỮ QUỐC NGỮ" ĐÚNG 
HAY SAI 
 
Cho đến bây giờ, chúng ta chưa tìm biết 
được ai là tác giả đã đặt tên cho thứ chữ ghi 
âm theo mẫu tự La Mã là "Chữ Quốc Ngữ". 
Tuy nhiên, trong lá thư của giám mục  
 

Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố,  Ứng Hòe, 
Phạm Duy Tốn, Phạm Quỳnh 

 
 
 
 
Puginier ngày 4/5/1887 viết cho Tổng 
Trưởng Thuộc Địa đã gọi là "Chữ Quốc  
Ngữ" và các nghị định của Pháp trong thời 
kỳ đầu cũng dùng "Chữ Quốc Ngữ”. Thực 
ra đây là một trường hợp sử dụng từ sai 
lầm. Quốc: Nước, Ngữ: Tiếng, Quốc Ngữ 
là tiếng nói của một nước. Khi dùng danh 
từ "Chữ Quốc Ngữ" để chỉ chữ viết của 
nước ta là đã lầm lộn giữa chữ viết (văn tự) 
và tiếng nói (ngôn ngữ). Dương Quảng 
Hàm nêu lên vấn đề này, nhưng theo ông, 
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"từ ngữ này mọi người đã quen dùng rồi 
không thể đổi được nữa" [12].  
 
VẤN ĐỀ CHỮ QUỐC NGỮ BỊ THỰC 
DÂN PHÁP LỢI DỤNG 
 
Người đầu tiên đề cập đến vấn đề này là Lê 
Ngọc Trụ. Trong bài diễn văn đọc tại giảng 
đường Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài 
Gòn ngày 28/11/1961 có đoạn như sau: 
"Như vậy, Chữ Quốc Ngữ trước tiên được 
sáng chế để phụng sự chánh nghĩa, truyền 
bá tinh thần giáo lý bác ái nhân đạo của 
chúa Giê-Su, nay lại bị người ta đem dùng 
vào việc cai trị, để thay bỏ lần hồi chữ Hán 
và chữ Nôm, dẹp lần ảnh hưởng của Nam 
Triều và của văn hoá đông phương. Nhưng 
trong cái rủi có cái may, Chữ Quốc Ngữ 
nhờ đó được phổ biến sâu rộng và sự 
truyền bá tư tưởng tân tiến, mở mang dân 
trí về sau được xúc tiến mau lẹ"[13].  
 Phạm Thế Ngũ trong chương III, Bước 
Đầu Tiên của Văn Quốc Ngữ, nhìn vấn đề 
một cách tương tự: "Người Pháp đến Nam 
Kỳ trước, đến để dựng cuộc đô hộ nhưng 
cũng để bảo vệ giáo dân, để đưa đạo Gia 
Tô lên một địa vị chính thức. Và cũng đến 
để đưa thứ Việt Tự La Tinh, sáng chế riêng 
của mấy ông giáo sĩ người Âu lên địa vị 
văn tự quốc gia Việt Nam sau này. Chủ tâm 
của người Pháp ngay sau khi bước chân 
vào xứ này là cắt đứt liên lạc văn hoá giữa 
người Việt với người Tàu, với quá khứ Việt 
Nam nặng nề Hán Học. Đối với họ, chữ 
Hán chữ Nôm cũng vậy mà thôi, là chữ Tàu 
hết. Họ thấy muốn kéo dân chúng về với 
người Tây, cần phải triệt bỏ thứ văn tự "kỳ 
khôi" ấy và dậy cho dân chúng chữ Pháp, 
hoặc nếu cần một văn tự cho tiếng nói bản 
xứ thì là Chữ Quốc Ngữ đã sẵn sàng đó và 

cùng một họ mẫu tự La Tinh. Trong chủ 
trương ấy việc đầu tiên của họ là dựng 
những cơ sở văn hoá để truyền bá chữ 
Pháp và chữ Việt La Tinh. Ngay năm 1861 
đô đốc Charner đã ký nghị định ngày 
8/5/1861 lập trường Collège d'Adran để 
đào luyện người Việt Nam làm thông ngôn 
và cả người Pháp muốn học tiếng Việt. 
Năm 1865 chính phủ Sài Gòn lại cho ra đời 
tờ công báo Việt Nam đầu tiên viết bằng 
tiếng Việt quốc ngữ là tờ Gia Định Báo. 
Văn quốc ngữ từ đây chính thức ra đời. 
Chữ Quốc Ngữ được tuyên truyền và ca 
tụng" [14]. 
  Nguyễn Văn Trung đồng quan điểm với 
Phạm Thế Ngũ, Chữ Quốc Ngữ bắt đầu bị 
chính trị lợi dụng sau khi thực dân Pháp 
chiếm Nam Bộ và thiết lập guồng máy cai 
trị: "Trước khi người Pháp xâm chiếm nước 
ta, các nhà truyền giáo thuộc nhiều quốc 
tịch Âu Châu đã theo đường lối thích nghi 
văn hoá, phong tục những nước bị truyền 
giáo (nhất là các nhà truyền giáo thuộc 
dòng Tên). Chính trong tinh thần đó mà họ 
tìm cách sáng chế ra Chữ Quốc Ngữ. Đến 
thời kỳ Pháp xâm lược, các nhà truyền giáo 
thuộc dòng Tên phải nhường chỗ cho Hội 
Thừa Sai Paris, và những người này đều là 
người Pháp, theo một lối truyền giáo cứng 
rắn chủ trương xoá bỏ, tiêu diệt tất cả 
những gì là phong tục, văn hoá, tư tưởng 
của các nước bị truyền giáo không hợp với 
giáo lý Thiên Chúa. Hơn nữa, họ còn đồng 
hoá quyền lợi nước Pháp với quyền lợi của 
đạo, vừa phục vụ tổ quốc vừa phục vụ 
quyền lợi của đạo bằng cách phục vụ quyền 
lợi  tổ quốc của nước Pháp, nên họ đã tích 
cực góp phần vào việc thiết lập chế độ thực 
dân (xâm chiếm, chinh phục) và vào việc 
duy trì củng cố chế độ đó. Những Linh 
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Mục, Giám Mục thừa sai đua nhau viết 
những báo cáo, dự án, kế hoạch chinh 
phục, bình định gởi về Pháp. Theo Toàn 
Quyền Đông Dương Lanessan, chính 
những thừa sai đã đề ra những đường lối 
về chính trị, văn hoá mà các quan cai trị 
Pháp đã tuân theo và áp dụng. Về mục đích 
việc sử dụng Chữ Quốc Ngữ vào mục tiêu 
chính trị có lợi cho thực dân là do các thừa 
sai khuyến cáo khi bàn về vai trò của các 
hội truyền giáo trong chế độ bảo hộ (Les 
missions et le Protectorat)... Dụng ý thâm 
hiểm dùng Chữ Quốc Ngữ như một lợi khí 
tuyên truyền những chính sách lừa bịp, đầu 
độc văn hoá, chính trị và sau cùng, cực kỳ 
thâm hiểm, mưu đồ dùng Chữ Quốc Ngữ 
như một phương thức làm mất gốc những 
người chỉ biết Chữ Quốc Ngữ bằng cách cô 
lập họ với văn hoá dân tộc lúc đó chủ yếu 
dựa vào Nho học và dùng chữ Nho như 
phương tiện diễn tả."[15].   
 
KẾT LUẬN  
Đi tìm vết tích Chữ Quốc Ngữ trước 
Alexandre de Rhodes, các nhà khảo cứu 
không tìm được những tài liệu chắc chắn. 
Tài liệu sớm nhất trong giai đoạn "Chữ 
Quốc Ngữ Không Dấu" có lẽ là bức thư của 
giáo sĩ Buzomi, người Ý, viết vào khoảng 
năm 1625-1626 cho thấy lúc đó Chữ Quốc 
Ngữ chưa có dấu. Bản Điều Trần về Xứ 
Đàng Trong (in ở La Mã năm 1631) của 
giáo sĩ Cristoforo Borri, người Ý, có nhiều 
câu chữ Việt La Mã nhưng những chữ này 
cũng chưa có dấu. Giai đoạn "Chữ Quốc 
Ngữ Có Dấu" bắt đầu xuất hiện từ 1632 với 
các bài văn về Thánh Lễ đã có các dấu hỏi, 
huyền và ngã, và trong bài tường trình hàng 
năm về nước An Nam năm 1632 gửi cha 
André Palmeiro, giám sát các tỉnh Nhật Bản 

và Trung Hoa của Gasparo d’Amiral viết 
bằng chữ Bồ tại Thăng Long ngày 
31/12/1632 có những chữ như chữ Việt 
ngày nay. Như vậy, Chữ Quốc Ngữ là công 
trình của nhiều giáo sĩ người Âu sang 
truyền đạo ở nước ta bắt đầu từ giữa thế kỷ 
thứ 16 mà các giáo sĩ Bồ Đào Nha chắc 
chắn đã đóng góp rất nhiều trong việc chế 
tác chữ Việt bằng mẫu tự La Mã, đặc biệt là 
các linh mục Francisco de Pina, Gasparo 
d’Amiral, Antanio de Barbosa. Tuy nhiên, 
người có công nhiều nhất là Alexandre de 
Rhodes vì ông đã hệ thống hoá cách thức 
ghi âm, đưa ra những nguyên tắc căn bản 
đầu tiên về văn phạm Việt Nam, cùng ấn 
định hình dạng và liệt kê các chữ cái và các 
dấu. Quyển Tự Điển An Nam-Bồ Đào Nha-
La Tinh và sách Bài Giảng Giáo Lý Tám 
Ngày của ông là hai tài liệu bằng chữ Quốc 
Ngữ có dấu đầu tiên được ấn hành.  
 Chữ Quốc Ngữ có đủ mọi giọng trong 
tiếng Việt là nhờ khi sáng tạo các giáo sĩ 
người Âu đã căn cứ vào giọng Bắc Kỳ và 
miền Bắc Trung Kỳ. Tiếng Nam Kỳ và 
Nam Trung Kỳ có nhiều chỗ sai, nhiều nhà 
ngữ học nhận xét là càng xuống miền Nam 
Trung Kỳ sự sai càng gia tăng. Lý do vì 
người miền Nam Trung Kỳ phát âm tiếng 
Việt không đủ giọng bằng người Bắc Trung 
Kỳ và Bắc Kỳ. Do đó khi đặt ra Chữ Quốc 
Ngữ chỉ dùng giọng Bắc Kỳ và miền Bắc 
Trung Kỳ là đủ. Chữ Quốc Ngữ tuy căn cứ 
vào giọng miền Bắc nhưng bắt đầu được 
thông dụng, được học tập, được in thành 
sách lại là công của người miền Nam. 
Người trong Nam là những người sử dụng 
Chữ Quốc Ngữ trước nhất [16]. 
 Một tình cờ của lịch sử đã đưa các vị 
giáo sĩ sang truyền đạo ở Việt Nam phát 
minh ra loại chữ viết cho dân tộc ta, trong 
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đó họ dùng mẫu tự La Mã với âm tiết của 
ngôn ngữ Bồ Đào Nha để diễn tả tiếng nói 
của người Việt với ngũ cung trầm bổng như 
tiếng chim hót. Mục đích ban đầu của Chữ 
Quốc Ngữ là để giúp các giáo sĩ giao tiếp 
với người nước ta bằng chữ viết. Về sau, 
khi các nhà cai trị Pháp đến Việt Nam, họ 
chủ trương cắt đứt liên lạc văn hoá nặng về 
Hán học giữa người Việt với Tàu, nên cần 
một thứ chữ thay thế chữ Hán và chữ Nôm. 
Giải pháp thuận tiện cho họ không gì bằng 
Chữ Quốc Ngữ, điều này giải thích được 
phần nào lý do tại sao người Pháp cho làm 
nổi bật vai trò của Alexandre de Rhodes. 
 Tuy Pháp có lợi dụng Chữ Quốc Ngữ 
để củng cố chế độ bảo hộ ở Việt Nam như 
phần nhận xét của Lê Ngọc Trụ, Phạm Thế 
Ngũ và Nguyễn Văn Trung, nhưng nhờ các 
nhà báo, văn gia, các nhà ái quốc, Chữ 
Quốc Ngữ rút cục lại trở thành lợi khí khơi 
dậy tinh thần quốc gia, dân tộc chống lại sự 
đô hộ của Pháp.  
 Năm 1915 vua Duy Tân ra chỉ dụ bãi bỏ 
các khoa thi Hương ở Bắc Kỳ. Năm 1918 vua 
Khải Định ra chỉ dụ bãi bỏ các khoa thi ở 
Trung Kỳ. Năm 1919 là khoa thi Hội cuối 
cùng ở Huế, các trường dạy chữ Nho bị bãi 
bỏ hoàn toàn, thay thế bằng hệ thống trường 
Pháp-Việt. Ngày 18/09/1924, Toàn Quyền 
Đông Dương Merlin ký quyết định cho dạy 
Chữ Quốc Ngữ ba năm đầu cấp tiểu học. Sau 
gần ba thế kỷ kể từ khi cuốn Từ Điển Việt-La-
Bồ của Alexandre de Rhodes ra đời, người 
Việt Nam mới thật sự đoạn tuyệt với chữ viết 
của Trung Hoa, chính thức chuyển sang dùng 
Chữ Quốc Ngữ.   
 Từ lúc phôi thai đến khi trưởng thành, 
thời điểm mà chữ viết của ta tiến tới trình độ 
cao đạt là những mốc thời gian quan trọng 
đáng ghi nhớ. Nỗ lực của Nguyễn Văn Vĩnh 

và Đông Dương Tạp Chí đã tạo cho Chữ 
Quốc Ngữ trở nên phổ quát. Phạm Quỳnh với 
Nam Phong Tạp Chí đặt nền tảng vững chắc 
cho văn chữ viết nước ta. Nhất Linh và nhóm 
Tự Lực Văn Đoàn bằng hai tờ Phong Hoá và 
Ngày Nay "tập đại thành" được chữ Việt, 
hoàn tất giấc mộng của tiền nhân có được thứ 
chữ viết riêng cho dân tộc mà Hồ Quí Ly, 
Quang Trung Nguyễn Huệ là những người ấp 
ủ và khởi xướng. 

Trần Bích San 
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VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG 
(Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới) 

----- 
Nguyễn Văn Thành và BNK 

Sưu tầm hợp soạn 
 

                                      
 Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 
thuộc tỉnh Quảng Bình - miền Trung Việt 
Nam. Với tổng diện tích 343.300ha, trong 
đó vùng lõi là 123.300ha và vùng đệm là 
220.000ha, Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa 
phận các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch và 
Minh Hoá, cách thành phố Đồng Hới 50km 
về hướng tây bắc. 
  
Bên cạnh giá trị về lịch sử địa chất, địa hình, 
địa mạo, Phong Nha - Kẻ Bàng còn được 
thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những cảnh 
quan kì bí, hùng vĩ. Vườn Quốc gia Phong 
Nha - Kẻ Bàng ẩn chứa bao điều bí ẩn của 
tự nhiên, những hang động như những lâu 
đài lộng lẫy trong lòng núi đá vôi được tạo 
tác từ hàng triệu năm trước. 
  
Phong Nha - Kẻ Bàng được ví như một bảo 
tàng địa chất khổng lồ có giá trị và mang ý 
nghĩa toàn cầu bởi cấu trúc địa lý phức tạp, 
tập hợp nhiều loại đá khác nhau như sa 
thạch, thạch anh, phiến thạch, đá vôi chứa 
silic, đá mac-nơ, đá granodiorite, đá diorite, 
đá aplite, pegmalite...Phong Nha - Kẻ  
Bàng cũng chứa đựng lịch sử phát triển địa 
chất phức tạp, lâu dài từ 400 triệu năm 
trước của trái đất. Trải qua các giai đoạn 
kiến tạo quan trọng và các pha chuyển 
động đứt gẫy, phối tảng, uốn nếp đã tạo ra 
các dẫy núi trùng điệp và các bồn trầm tích 
bị sụp lún. Những biến động  

 
trên cũng đã góp phần tạo nên sự đa dạng 
về địa chất, địa hình. địa mạo. 
 
 Vùng đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng có 
những đặc trưng toàn cầu trong nhiều giai 
đoạn phát triển từ kỷ Ordovic muộn - Silur 
(463,9 - 430 triệu năm trước) đến kỷ Đệ Tứ 
(1.75 triệu năm trước). Một đặc điểm mang 
tính đặc thù ở đây là hệ thống sông chảy 
ngầm và các hang động trong lòng núi đá vôi. 
 
 Vùng địa mạo phi đá vôi có đặc điểm 
chung là núi thấp với thảm thực vật phủ 
trên bề mặt. Quá trình bào mòn tạo ra các 
thềm dọc theo các thung lũng của các sông 
Son, sông Chày hay tại các bờ của  các 
khối núi đá vôi ở vùng trung tâm. Vùng địa 
hình chuyển tiếp là những dạng khác nhau 
xen giữa các núi đá vôi. 
 
 Nằm trong vùng có lượng mưa trung 
bình hàng năm khá cao nhưng nước ở đây 
đã ngấm và chảy ngầm trong lòng các núi 
đá vôi, trải qua hàng chục triệu năm đã tạo 
nên vô số hang động ở khu vực này. Tại 
Phong Nha - Kẻ Bàng có khoảng 300 hang 
động lớn nhỏ được chia thành ba hệ thống 
chính : hệ thống động Phong Nha, hệ thống 
hang Vòm và hệ thống hang Rục Mòn.  
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Toàn cảnh Sông Son 
 

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 
 

Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng 
 

Cửa hang trong động Phong Nha 
 

 

Nhũ động Phong Nha 

Cửa vào động Phong Nha 
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QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ 
(Di Sản Văn Hoá Thế Giới) 

Nguyễn Văn Thành và BNK 
sưu tầm hợp soạn 

 
Quần thể di tích cố đô Huế nằm dọc hai 
bên bờ sông Hương thuộc thành phố 
Huế và một vài vùng phụ cận thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế là 
trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của 
tỉnh, là cố đô của Việt Nam thời phong 
kiến dưới triều nhà Nguyễn từ 1802 
đến1945. 
 
Lịch Sử 
 
Từ năm 1306, sau cuộc hôn phối giữa 
công chúa Huyền Trân (Nhà Trần) với 
vua Chàm là Chế Mân, vùng đất Châu 
Ô, Châu Lý (gồm Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế và một phần của Bắc Quảng 
Nam ngày nay) được lấy tên là Thuận 
Hoá. Vào nửa thế kỷ 15, thời vua Lê 
Thánh Tông, địa danh Huế lần đầu tiên 
xuất hiện (?). Năm 1636 Phủ Chúa 
Nguyễn đặt ở Kim Long (Huế), tới 
năm1687 dời về Phú Xuân - thành Nội 
Huế ngày nay. Vào những năm đầu của 
thế kỷ 18, Phú Xuân là trung tâm chính 
trị, kinh tế, văn hoá của xứ "Đàng 
Trong". Từ năm 1788 đến 1801, Phú 
Xuân trở thành kinh đô của triều đại 
Tây Sơn. 

 Từ 1802 đến 1945, Huế là kinh đô 
của nước Việt Nam thống nhất dưới sự 
trị vì của 13 đời vua nhà Nguyễn. Cũng 
vào thời gian này, tại đây đã hình thành 
các công trình kiến trúc lịch sử văn hoá 
có giá trị mà tiêu biểu là kinh thành 
Huế, đặc biệt là khu Đại Nội ( có 253 
công trình ), 7 cụm lăng tẩm của 9 vị 
vua Nguyễn, đàn Nam Giao, Hổ Quyền, 
điện Hòn Chén. 
 
Giá Trị Văn Hoá 
 
Bên bờ Bắc của con sông Hương, hệ 
thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy 
của chế độ trung ương tập quyền 
Nguyễn là ba toà thánh : Kinh thành 
Huế, Hoàng thành Huế, Tử cấm  thành 
Huế, lồng vào nhau được bố trí đăng 
đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt 
Nam ra mặt Bắc. Hệ thống thành quách 
ở đây là một mẫu mực của sự kết hợp 
hài hoà nhuần nhuyễn  giữa tinh hoa 
kiến trúc Đông và Tây,  được đặt trong 
một khung cảnh thiên nhiên kỳ tú với 
nhiều biểu tượng sẵn có tự nhiên đến 
mức người ta mặc nhiên xem đó là 
những bộ phận của kinh thành Huế - đó 
là núi Ngự Bình, dòng Hương Giang, 
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cồn Giã Viên, cồn Bộc Thanh. 
Hoàng thành giới hạn bởi một vòng 
tường thành gần vuông với mỗi chiều 
xấp xỉ 600m vối 4 cổng ra vào mà độc 
đáo nhất thường được lấy làm biểu 
tượng của Cố đô : Ngọ Môn, chính là 
khu vực hành chính tối cao của triều 
đình Nguyễn. Bên trong Hoàng thành, 
hơi dịch về phía sau, là Tử cấm thành - 
nơi ăn ở sinh hoạt của Hoàng gia. 
 

 
Tạ Trường Du trong Cung Diên Thọ 
 

 
Cửu Đỉnh  
 

 
Cửa Hiển Nhơn  
 

 
Kỳ Đài  
 

 
Lăng Khải Định  
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Ngọ Môn 

Lầu Thương Bạc 
 
  

Điện Thái Hòa  
 

 

LÀNG TÔI 
 

Làng tôi ở tỉnh Hà Đông, 

Thôn trên xóm dưới ruộng đồng bao quanh, 

Làng tôi có lũy tre xanh, 

Con ngòi nước chảy long lanh dưới cầu. 

Làng tôi dân chúng không giàu, 

Cấy cày mùa hạ, làm mầu mùa đông. 

Làng tôi đa số tiểu nông, 

Ưa nuôi gà vịt, thích trồng bưởi cam. 

Làng tôi có gió nồm nam, 

Chiều về đàn trẻ mê ham thả diều. 

Làng tôi có tiếng chuông chiều, 

Ngân dài một điệu làm xiêu tâm hồn. 

Làng tôi có tiếng ốc dồn, 

Giục dân về xóm hoàng hôn xuống dần, 

Làng tôi chùa đẹp bội phần, 

Hồ sen bán nguyệt nằm gần tháp chuông. 

Làng tôi có lắm chim muông, 

Sáng kêu ríu rít như tuồng gọi nhau. 

Làng tôi san sát vườn cau, 

Ông già bà lão ăn trầu nhuộm răng. 

Làng tôi có hội hoa đăng, 

Trai thanh gái lịch tung tăng sân đình. 

Bao nhiêu cảnh vật hữu tình 

In sâu vào óc những hình ảnh quê. 

Tôi nay tuy bận trăm bề, 

Luôn luôn tưởng nhớ hướng về cố hương, 

Là nơi hè sáng tinh sương 

Trông như xanh tổ ánh dương chan hòa. 
 

Phương Du Nguyễn Bá Hậu 
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THIỆP MỜITHIỆP MỜI  
 

Trân trọng kính mời quý vị tham dự 
 

KKỶỶ  NNIIỆỆMM  2211  NNĂĂMM  
Sinh hoạt văn học nghệ thuật của 

TTTAAAMMM   CCCÁÁÁ   NNNGGGUUUYYYỆỆỆTTT   SSSAAANNN    CCCỎỎỎ   TTTHHHƠƠƠMMM   
 

Chủ Nhật 28 tháng 8 năm 2016 
Khai mạc đúng 11:30am tại 

HARVEST MOON RESTAURANT  
7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042 

(703) 573-6000 
 

Chương trình có Hội sách, Ăn trưa,  
Giới thiệu sách "Quê Người Nhớ Quê Nhà" 
của Nhà văn Vũ Nam từ Đức Quốc qua, 

và văn nghệ chọn lọc với sự tham dự của một số nghệ sĩ  
vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.  

 

Giá vé:  $25 Mỹ kim 
 

LIÊN LẠC 
 
Nguyễn Thị Ngọc Dung: (571) 926-8962 Hồng Thủy:  (301) 466-6120 
Phan Khâm:  (301) 592-8608         Phong Thu:  (202) 657-8654 
Phan Anh Dũng:  (804) 387-8773        Trúc Mai:  (703) 534-0712 
Nguyễn Quốc Khải:  (301) 922-6137  Trương Anh Thụy:  (703) 525-4538  

 
 

 

t 
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NGHỀ NÔNG 
(Tiếp theo Việc Làm Ăn ở chương: Quê Hương và Con Người trong sách           

Ca Dao - CĐVHV của Nguyễn Văn Nhiệm) 

 
ình trạng giai cấp trong xã hội 
Việt Nam xưa kia rất đặc biệt ở 
chỗ không có tính cứng nhắc, cố 

định, mà co giãn tùy thời, tùy hoàn cảnh:
                                                                                                                 
“Nhất sĩ nhì nông                                                                                                                           
Hết gạo chạy rong                                                                                                                          
Nhất nông nhì sĩ.” 
 
 Theo đuổi việc sách đèn không phải 
ai cũng thành công. Nếu thấy không có 
triển vọng thì mau mau đổi nghề, mà 
nghề nông thì đâu đâu cũng có ở một 
đất nước nông nghiệp: 
“ Công danh đeo đuổi mà chi, 
  Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông. 
  Sớm khuya có vợ có chồng,                                                                                                          
Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa.” 
“Nay mừng những kẻ nông phu,                                                                                                  
Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời.
                                                                                                                         
Vốn xưa nông nghiệp bậc hai,                                                                                                  
Thuận hòa mưa gió được đài lên trên.” 
 
 Quan niệm quân phân tài sản, một 
quan niệm độc đáo trong nền văn hóa 
nông nghiệp của nước Việt xưa có liên 
hệ đến nguyên lý quân bình, nguyên lý 
tuần hoàn:                 

“Ruộng nương là cái đồng lần,                             
Trời đất xoay vần kẻ trước người sau.                     
Chưa ai ba họ cùng giàu,                                         
Chưa ai nghèo khó đến đâu ba đời.”  
 
     Nhà nông phải có đất để canh tác, 
nghĩa là phải có quyền làm chủ đất đai 
thật sự để cày cấy làm ăn sinh sống. 
Mỗi tấc đất là một tấc vàng, cho nên 
đừng bỏ ruộng hoang:                                              
“Ơn trời mưa nắng phải thời,                                   
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.                             
Ra công chẳng quản bao lâu,                                   
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.                     
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang,                                   
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu.” 
 
     Theo tiếng chuông chùa làng đánh 
thức vào mỗi buổi sáng sớm, người 
nông dân hăm hở rủ nhau ra đồng cày 
cấy.  Trong gia đình, người vợ cũng 
đánh thức chồng:                                                      
“Mặt trời tang tảng rạng đông,                             
Chàng ơi, thức dậy ra đồng kẻo trưa.                      
Phận hèn bao quản nắng mưa,                             
Cày sâu, bừa kỹ được mùa có phen.”  
 
 Trong mỗi gia đình, chồng, vợ, con 
trâu thân thuộc đều chịu khó nhọc để  
có ngày được phong lưu:   

T 
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“Rủ nhau đi cấy đi cày,                                                                                                               
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.                                                                                            
Trên đồng cạn dưới đồng sâu,                                                                                                  
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.”  
     Nghề nông tuy vất vả, nhưng có 
tương lai:                                                                                                        
“Ai ơi, chớ phụ nghề nông,                                                                                                        
Đồng cao ruộng thấp ra công cấy cày.                                                                                          
Chân bùn tay lấm càng hay,                                                                                                        
Có công vất vả, có ngày phong lưu.”  
    
 Thật ra, nghề nông rất vất vả:                                                                                                   
“Thân em vất vả trăm bề,                                                                                                               
Sớm đi ruộng lúa, tối về ruộng dâu.                                                                                            
Có lược chẳng kịp chải đầu,                                                                                                        
Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn.”  
 
 Nghề nông khó nhọc:                                                                                                               
“Thân anh khó nhọc trăm phần,                                                                                                  
Sáng đi ruộng lúa, tối nằm ruộng dưa.                                                                                         
Vội đi quên cả cơm trưa,                                                                                                               
Vội về quên cả trời mưa ướt đầu.”  
 
     Muốn có đời sống ấm no thì nghề 
nông cũng như hầu hết mọi nghề khác 
đều phải có sự chuyên cần:                                                                                                        
“Quanh năm cấy hái, cày bừa,                                                                                                  
Vụ chiêm thì hạ, vụ mùa thì đông.                                                                                             
Ai về nhắn chị em cùng,                                                                                                               
Muốn cho sung sướng nghề nông phải cần. 
 
 Ngoài việc khó nhọc, vất vả, chuyên 
cần, nhà nông còn luôn luôn lo lắng 
nhiều bề:                                                         
“Người ta đi cấy lấy công,                                                                                                         
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.  

Trông trời trông đất trông mây,                             
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm. 
Trông cho chân cứng đá mềm,                             
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng.”   
 

Hình:  Nguyễn Huy Linh 
 
       Ở đây nổi bật lên cái hay, cái tính 
tích cực của quyền sở hữu đất đai, qua 
đó người canh tác chính ruộng đất của 
mình có phong cách hoàn toàn khác 
những người đi cấy lấy công . Cô gái 
làm chủ ruộng đất trong bài ca dao trên 
đây trông lo đủ mọi bề, mà câu : Trông 
cho chân cứng đá mềm  cho thấy cái ý 
chí  cao độ của người con gái ở nông 
thôn thời xưa. Cái ý chí đó nhất định 
phải đi đôi với một cơ thể khoẻ mạnh  
như tục ngữ đã nói: 
“Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng trâu.” 

            
 Quả thật là nhà nông lo đủ mọi bề: 
“Nhà nông lo đủ trăm chiều,                                   
Mưa nhiều lo ngập, nắng nhiều lo khô.” 
 
 Muốn giải tỏa mối lo này, con người 
phải quan sát sự vận hành của trời đất, 
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tinh tú, thế giới tự nhiên để tìm ra các 
qui luật mà áp dụng vào cuộc sống, 
công việc làm ăn: 
“ Biết được cơ trời, việc đời chẳng khó.”   
                                
     Nắng mưa là hai hiện tượng biểu 
hiện của nguyên lý âm dương.  Nắng 
nhiều, mưa nhiều là hai cực đoan làm 
mất quân bình trong thiên nhiên đưa 
đến nạn ngập lụt hoặc hạn hán. Cả hai 
đều gây tai hại cho mùa màng, đe dọa 
đời sống của con người. Triết lý của 
Đạo Việt là lưỡng hợp thái hòa, cho nên 
nhà nông luôn ước mong có  mưa nắng 
thuận hòa , vì chính thái hòa, thuận 
hòa, hài hòa là cái Đức của Đạo Việt:                                                                                           
“Hoa cà hoa bắp nở khắp cánh đồng,                                                                                            
Này vải đơm bông bên vồng khoai sắn.                                                                                         
Em mong sao mưa nắng thuận hòa,                                                                                            
Cho mùa lúa tốt, trẻ già ấm no.”   
 
      Muốn rõ việc nắng mưa, người nông 
dân xưa kia dựa vào điềm trời  xem như 
một phương cách tiên đoán thời tiết để 
trù liệu việc làm ăn:                                                                                                     
“Đêm trời tang, trăng sao không tỏ,                                                                                            
Ấy là điềm mưa gió tới nơi.                                                                                                        
Đêm nào sao sáng xanh trời,                                                                                                        
Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày.                                                                                                  
Những ai chăm việc cấy cày,                                                                                                        
Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.” 
                                      
   Từ kinh nghiệm về thời tiết, người 
nông dân mới sắp xếp thời vụ:  
“Tháng chạp là tháng trồng khoai,                                                                                             
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà.                                                                                       
Tháng ba cày vỡ ruộng ra,                                                                                                        

Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng.                      
Ai ơi, cùng vợ cùng chồng,                                   
Chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay.” 
 
 Kinh nghiệm về đất đai:                                  
“Ruộng cao trồng mầu,                                         
Ruộng sâu cấy chiêm.” 
 
“Đất mầu trồng đậu, trồng ngô,                             
Đất lầy cấy lúa, đất khô làm vườn.” 
 
 “Trời nắng chang chang đất cày khó cuốc, 
Trời mưa phân phất ướt đất dễ cày.” 
 

Kinh nghiệm phối hợp với kỹ thuật:                      
“Gỗ kiền anh để đóng cày,                                  
Gỗ lim, gỗ sến anh nay đóng bừa.                      
Răng bừa tám cái còn thưa,                                   
Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to.                      
Muốn cho lúa tốt bông to,                                         
Cày sâu cuốc bẫm, phân tro cho nhiều.”    

                                                                              
 Trong các yếu tố thì nước cần trước 
hết: “Phân tro chẳng bằng no nước.”   

   Kinh nghiệm về hạt giống:                             
“Gieo mạ cần phải kén giống ” 
“ Trồng cây lựa giống" 
“Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen.” 
                        
    Tóm lại, nếu nhà nông  có đầy đủ 
kinh nghiệm về thời tiết, thời vụ, kỹ 
thuật cày bừa, đất, phân, hạt giống tốt 
thì sẽ có kết quả mong muốn. Nhưng 
nói chung thì nghề nông vất vả, cho nên 
người dân khi có được bát cơm ngon 
hàng ngày cũng nên nghĩ  đến công lao 
của bác nông phu chân lấm, tay bùn: 
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“Lao xao gà gáy rạng ngày,                                                                                                        
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.                                                                                                  
Bước chân xuống cánh đồng sâu,                                                                                                  
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu đi cày.                                                                                            
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,                                                                                                               
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng?”   
 
     Luân lý của Đạo Việt là quý trọng 
ơn nghĩa:                                                                                                  
“Ăn trái nhớ kẻ trồng cây,                                                                                                              
Ăn cơm nhớ Thần Nông cày ruộng.”  
 
     Chẳng những nhớ ơn, mà người Việt 
còn tôn vinh người đầu tiên dạy dân kỹ 
thuật cày cấy, làm ruộng là Thần Nông. 
Cũng như các lãnh vực khác, nghề 
nông, đồng ruộng là nguồn cảm hứng 
bất tận cho ca dao:                                                         
“Giòng sông mặt nước lờ đờ,                                                                                                        
Chiều nay tựa cửa em chờ đợi anh.                                                                                            
Ngó ra đồng cỏ xanh xanh,                                                                                                        
Ai đương cày ruộng giống anh quá chừng.” 
“Trển xuống đây cách năm bảy đám 
ruộng đồng,                                                                                          
Muốn ghé thăm anh một chút, sợ cô bác 
nói gái tầm chồng em hổ ngươi.” 
 “Nắng tháng tư, nắng gieo sầu đám mạ, 
Bao giờ mưa hạ cho tươi tốt ruộng đồng.                                                                                            
Thấy em gặt lúa bên sông,                                                                                                        
Mà dạ anh xót, mà lòng anh đau.” 
“Chim buồn tình chim bay về núi,                                                                                                  
Cá buồn tình cá lủi xuống sông.                                                                                                  
Anh buồn tình anh dạo chốn non bồng,                                                                  
Dạo miền sơn cước, xuống chốn ruộng 
đồng mới gặp em.” 
“Gió đông thổi cạn ruộng đồng,                                                                                                  
Biểu em chầm chậm lấy chồng chờ anh.” 

 “Ruộng sâu cấy lúa đứng chùm,                              
Biết ai nhân nghĩa chỉ giùm làm ơn.” 
 
     Nghề nông tuy khó nhọc, nhưng 
những cảnh sinh hoạt vui vẻ, đầy tình 
nghĩa ở ruộng đồng, cảnh đẹp thiên 
nhiên, không khí trong lành, đời sống 
ấm no, hạnh phúc nơi thôn dã đã là 
nguồn cảm hứng cho người bình dân và 
là nội dung phong phú cho nền văn hóa 
nông nghiệp, nền văn hóa có Đạo thờ 
cúng tổ tiên với tấm lòng trung hiếu: 
“ Trời cho cày cấy đầy đồng, 
   Xứ nào xứ nấy trong lòng vui ghê. 
   Một mai gặt lúa đem về, 
  Thờ cha kính mẹ nhiều bề hiếu trung.” 
 

Nguyễn Văn Nhiệm 
(Germany) 
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MÙA XUÂN ĐÃ CHẾT 
  
Mùa Thu chết đã từ lâu 
Từ ngày đấu tố chặt đầu dân oan! 
Dụ dân vào Đảng vào Đoàn 
Thi đua ăn độn, bữa toàn sắn khoai  
  
Búa Liềm biểu tượng độc tài 
Đập đầu, cắt cổ… Đảng sai đồng bào 
Phải thờ Bác Xít, Bác Mao 
Triệt tiêu Trí, Phú, Địa, Hào… cho mau 
  
Nồi da xáo thịt giết nhau 
Dân theo Đảng đánh cho Tàu cho Nga! 
Cha con… đấu tố ông bà 
Đầu hàng Giai Cấp mới là cháu ngoan! 
  
Thắt lưng buộc bụng theo Đoàn 
Vào Nam đánh Mỹ… hân hoan tiến vào! 
Mùa Xuân Đại Thắng ra sao ?!!! 
Đảng ta vỗ ngực tự hào công to! 
 
Hoan hô “Sự Nghiệp Đánh Cho” 
Cho ai ?! - Cho cái Lưỡi Bò Biển Đông!  
Mùa Xuân đã chết, thấy không?! 
Cửu Long cạn kiệt cánh đồng héo khô! 
  
Ruộng khô nứt nẻ ô hô 
Lại chim cá chết “vĩ mô” trùng trùng 
Chạy dài năm tỉnh miền Trung 
Giạt bờ trắng xóa hãi hùng… vì sao ?!!! 
  
Sóng sầu biển chết thét gào 
Ngư dân ai oán nhao nhao xuống đường 
Mùa Xuân biển chết thảm thương 
Vũng Lầy ngạo nghễ kiên cường… thải ra 
  
Formosa có Đảng ta 
Quyết tâm bảo vệ, ai mà dám đương ?!!! 
Phân chia dứt khoát đôi đường 
Nay Dân với Đảng chiến trường chia hai !!! 
 
1-5-2016 

Hồ Công Tâm 

THÁNG CÁ CHẾT 
 

1 
Nói với hồn cá 
 
Cảm ơn các em đã hy sinh chết, cho dân 
tộc nầy hồi sinh 
Cảm ơn cái chết của các em như những 
nhát cuốc đào huyệt chôn đảng cộng sản.  
 
Cảm ơn các em đã chết để thúc dậy tuổi 
trẻ việt năm sau giấc ngủ dài 41 năm. 
Họ đã thực sự thức dậy từ ngày 1 thành 5 
năm 2016, sau một tháng, 
kể từ ngày các em chết 
Và từ nay, họ sẽ thôi ngủ, không bao giờ 
ngủ khi những tên bán nước còn ngồi trên 
ngai vàng ngập đầy máu nhân dân. 
Họ sẽ thức và nhìn đảng cộng sản với con 
mắt đau đáu, căm hờn. 
Hoan hô những cái chết vĩ đại của cá.  
 
Những cái chết vì đại của cá 
Là điềm báo giờ cáo chung của chế độ, 
nhất định thế. 
Những cái chết vĩ đại của cá  
Là khởi báo cho hàng hàng lớp lớp biển 
người xuống đường, nhất định thế. 
Những cái chết vĩ đại của cá 
Lịch sử mở trang mới 
Đi chết đi, trọng lú 
Hèn với giặc, ác với dân  
 
2 
Nói với trọng lú 
 
Nếu không muốn vợ, con mày chết  
Hãy đầu hàng nhân dân đi, trọng lú.  
Chiến thắng nhất định về phía nhân dân  
Phía của đạo lý ,công bằng, lẽ phải. 
 
Thất bại nhất định về phía trọng lú  
Phía của gian ác, tham lam, bạo tàn  
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Phía của tay sai bán nước 
Hãy đầu hàng nhân dân đi, trọng lú.  
Sức mạnh nhân dân là trời, đừng hòng lấy 
nạng mà chống.   
Hỡi lú và bè lũ trong bộ chính trị 
Hãy đầu hàng nhân dân đi  
Để cứu vợ con. 
 
3 
Nói với đồng bào tôi  
 
Đất nước mình, cái chi mô. Lạ rứa 
Một thằng cha căng chú két, du thủ du thực 
Phá xóm ,phá làng, phá nát cả giang sơn 
Ăn quyt,  " chơi " chạy bốn biển năm châu 
Qua đất nước mình, từ dân đen tới trí thức, 
khoa bảng 
Đều tôn vinh "cha già dân tộc" 
Mọi người im re, chấp nhận, cúi đầu.  
 
Đất nước mình, cái chi mô, lạ rứa 
Một đảng du côn, gian manh, ngu dốt 
Vẫn độc quyển lãnh đạo nhân dân 
Từ dân đen, trí thức, khoa bảng 
Im lặng đóng thuế nuôi chúng và hãnh diện 
làm tay sai cho chúng. 
 
Đất nước mình, cái chi mô, lạ rứa 
Rừng vàng, biển bạc, khoáng sản, im lặng 
cho chúng bán chia nhau 
Chọn cho mình đứng ngoài mọi nỗi bất 
hạnh của dân oan 
Vẫn cười vui khoái chí trước nỗi đau đồng loại 
Đất nước mình, có còn không đất nước 
mình, chung một mẹ âu cơ.  
 
Đất nước mình đã sáng mắt chưa  
sau ngày cá chết 
Sẽ tới ngày chết như cá suốt chiều dài tổ quốc 
Vậy sao không lấy ngày 1 tháng 5 năm 
2016 làm ngày quật khởi 
Người người xuống đường, ngày ngày 
xuống đường, trong chỉ một tháng thôi 

 
 
Là một lú hay nhiều lú, như trọng, cũng xin 
đầu hàng trước nhân dân.  
 
Này không còn là lúc ngồi than khóc 
Này không còn là lúc nguyền rủa chúng 
Này không còn là lúc chờ phép lạ 
Dậy mà đi, xuống đường, chiến thắng  
về với nhân dân. 
   
Này các nhà thơ, hay làm thơ nhưng cũng 
phải xuống đường hòa chung nhịp bước 
Này các nhà trí thức, phản biện,  
tâm thư, kiến nghị 
Vẫn cứ kiến nghị, tâm thư, nhưng vẫn phải 
xuống đường hòa chung khát vọng nhân dân 
 
Hỡi các ngài đảng viên vẫn còn ôm thẻ 
đảng, dù biết đảng là tôi đồ dân tộc, tại sao? 
Hỡi các ngài đảng viện viết báo, viết văn 
chưởi đảng, nhưng vẫn nhân tiền hưu, dù 
biết tiền đó là mồ hôi, máu nhân dân, tại sao? 
 
Hãy trả lời đúng và làm đúng với lương tâm 
một cơn người chân chính 
Là môi trường biến sạch ngay 
Là cá thôi chết liền, có chi mô.  
 

Sương Biên Thùy 
3/5/2016
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Chuyện con cá chết  
và những ông tiến sĩ VIỆT NAM 

 
VĂN QUANG 
(Viết từ Sài gòn) 
 
Trong tuần vừa qua và cho đến nay, dư 
luận ở VN bùng lên gay gắt với những 
con cá bỗng dưng lăn đùng ra chết từ 
gần một tháng nay. Thật ra cá biển chết 
hàng loạt từ bao giờ không ai biết, có 
thể cá chết từ mấy tháng trước, người 
dân chỉ biết đến gần một tháng nay. 
Bằng ấy ngày mà các cơ quan chức 
năng của VN không ai chú ý tới. Cho 
tới khi người dân la lối om xòm và hội 
nghề cá VN lên tiếng trên các diễn đàn 
thì các cơ quan gọi là “chức năng” của 
VN mới quýnh quáng họp nhau đi tìm 
nguyên nhân. Nhưng con cá chết sao lại 
có liên quan đến các ông tiến sĩ ở VN? 
Rất giản dị bởi trong các “cơ quan chức 
năng” ấy toàn những ông bằng cấp đầy 
mình, toàn những ông tiến sĩ nắm giữ 
những chức vụ hàng đầu để lo cho đời 
sống của người dân. Thế nên người dân 
mới đặt câu hỏi các ông tiến sĩ ấy đi 
đâu, làm gì trong khi người dân chết lên 
chết xuống vì cá nhiễm độc. Chằng phải 
chỉ có cá chết, chim ở “vương quốc đảo 
chim” cũng chết sạch, cây cối ở rừng 
ngập mặn cũng đang chết. 
Và cũng rất trùng hợp, trong thời gian 
này chuyện “lò đào tạo tiến sĩ” lại được 
dư luận đặt vấn đề về chất lượng và con 

đường ngắn nhất lấy bằng tiến sĩ của 
những cái “lò đào tạo” đó. Thì ra hai 
chuyện con cá chết và ông tiến sĩ tưởng 
khác nhau mà thật ra chỉ là một. Nhu 
cầu kiếm cái bằng tiến sĩ bằng mọi 
cách, mọi giá ở VN ngày càng cần thiết 
hơn bao giờ hết, nhất là các ông học 
hành chẳng ra sao lại muốn làm quan to 
hoặc đã làm quan to nhưng chưa có cái 
bằng tiến sĩ. Có cầu tất có cung nên từ 
đó tới nay các lò đào tạo tiến sĩ vẫn đắt 
hàng như tôm tươi. Học hành như thế 
làm sao các ông ấy trả lời được vì sao 
cá chết. Đó là nguyên nhân chính cho 
cái sự liên quan giữa con cá chết và ông 
tiến sĩ.  

  
 Trước hết về cái “thảm hoạ” cá chết 
hàng loạt đã và đang xảy ra tại VN. 
Phải nói đó là một cơn bão mạng, có 
quá nhiều bài từ trong nước đến nước 
ngoài, tôi tường thuật những nét chính 
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và sự thật khách quan để bạn đọc tiện 
theo dõi. 
 
Tai hại trước mắt và lâu dài 
Vụ cá chết hàng loạt và hiểm hoạ đang 
đến với người dân, không chỉ ở những 
vùng có cá chết như ở miền Trung bởi cá 
thường được chở từ nơi này sang nơi 
khác bán ở các chợ và ngay ở các siêu 
thị trong toàn quốc ,người dân ăn cá 
chẳng biết con nào có độc con nào 
không. Cho nên người ở đâu cũng có thể 
gặp chất độc hại trong con cá chết. Cá 
chết, điều đó cũng có nghĩa là tính mạng 
của người dân bị đe dọa bởi nguồn thức 
ăn từ biển có nguy cơ độc hại.  
 Chuyện được biết đến bắt đầu từ 
ngày 6-4, hiện tượng cá biển chết hàng 
loạt bắt đầu xuất hiện ở gần khu kinh tế 
Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh), sau đó lan rộng ra suốt dọc trên 
300 km bờ biển 4 tỉnh miền Trung: Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe, môi trường sống và sinh kế của 
người dân. Thống kê đến ngày 25/4 vừa 
qua cho biết, bốn tỉnh ven biển phát hiện 
gần 70 tấn cá tự nhiên chết dạt vào bờ. 
 Một bé gái 8 tuổi, ở huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình bị ngộ độc phải 
nhập viện cấp cứu do ăn phải cá chết. 
Một thợ lặn ở cảng Sơn Dương (Vũng 
Áng, Hà Tĩnh) tử vong sau khi lặn 
xuống biển để xây dựng đê chắn sóng 
và 5 thợ lặn khác cũng phải vào viện để 
kiểm tra sức khỏe. Đó là những “hệ 
luỵ” đầu tiên mà người dân phải gánh 

chịu. Còn những tàn phá ngầm trong cơ 
thể người dân và trong toàn xã hội chưa 
ai có thể thống kê được. Nó là thứ có 
thể tàn phá cơ thể từ từ như cái chết 
chậm không được báo trước. 
 
Chỉ cần 2 tiếng thí nghiệm đã biết vì 
sao cá chết  
Trước sự chứng kiến của đại diện Trung 
tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và 
nhiều người dân, phóng viên đài Truyền 
Hình VTC đổ nước vàng đục lấy từ 
vùng biển Vũng Áng - nơi Formosa xả 
thải khỏi nhà máy luyện thép, bị nghi là 
nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết 
hàng loạt trong 21 ngày qua - ra thau 
nhựa rồi cho 2 con cá đang sống khỏe 
vào. Sau 2 phút tung tăng, 2 con cá đuối 
dần rồi chết ngay đơ. 
 Không cần nói nhiều, bấy nhiêu đã 
đủ khẳng định nước biển chỗ Formosa 
cực độc! 
 Trở lại với cuộc họp báo của 
Formosa, trả lời phóng viên về việc nhập 
gần 300 tấn hóa chất về súc rửa đường 
ống, lãnh đạo công ty này nói Formosa 
có nhập “một ít axít” về rửa đường ống 
nhà máy nhưng không phải là dùng cho 
đường ống xả thải (!?). Vậy khi “rửa 
đường ống nhà máy” xong, nước thải ấy 
không xả ra biển thì xả đi đâu? 
 Tất nhiên, thực nghiệm nói trên của 
VTC chưa có cơ sở khoa học đầy đủ để 
“buộc tội” nhưng lý do vì sao nước biển 
ở Vũng Áng chỗ nhà máy luyện thép độc 
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hại đến như vậy? Chẳng ai trả lời! Mới 
chỉ có “biện pháp giám sát tiếp cận” 
 Vào 14 giờ chiều 27-4-2016, đại 
diện của 7 bộ gồm: Tài nguyên và Môi 
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Khoa học và Công nghệ, Công 
Thương, Y tế, Công an, Quốc phòng 
cùng Viện hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, cuộc họp đầu tiên giữa 
các bên cũng có sự tham gia của nhà 
khoa học đến từ Tokyo, Nhật Bản. Lãnh 
đạo 4 tỉnh ven biển đã có cuộc họp kín 
kéo dài 5 tiếng. Sau đó đã công bố trước 
hàng trăm phóng viên báo chí chầu 
chực từ trưa tới tối, cuộc họp báo tối 
27-4 diễn ra trong vòng 10 phút. 
 Thứ trưởng Tài nguyên và Môi 
trường Võ Tuấn Nhân công bố kết quả 
điều tra ban đầu. Có thể tóm tắt công bố 
đó như sau: 
 Ông Nhân nói: “Một là do tác động 
của độc tố hoá học thải ra từ hoạt động 
của con người trên đất liền và trên biển. 
Hai là do hiện tượng dị thường của tự 
nhiên kết hợp với tác động của con 
người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà 
trên thế giới gọi là thủy triều đỏ”. Và  
"Chưa có bằng chứng kết luận mối liên 
hệ của Formosa đến cá chết hàng loạt. 
Số liệu quan trắc cho thấy các thông số 
môi trường chưa vượt chuẩn quy định". 
Thế là hết, vẫn cứ đi tìm nguyên nhân. 
Các nhà báo chỉ còn biết nói “hụt 
hẫng”, “phẫn nộ”, “thất vọng”. 
 Người dân hãy chờ đó. Theo lời 
tuyên bố này thì nhà máy Formosa vẫn 

cứ đứng vững như kiềng 3 chân. Ông 
chủ cứ yên tâm. 
 Tuy nhiên những  câu hỏi của Hội 
nghề cá VN vẫn còn đó. Họ cần phải 
biết có quyền được biết rõ nguyên nhân 
để yên tâm sinh sống. Dù cho ông Bộ 
trưởng Tài nguyên Môi trường thừa 
nhận cá chết hàng loạt ở miền Trung là 
thảm họa môi trường lớn, việc ứng phó 
chậm và lúng túng "xin nhận khuyết 
điểm” và mấy ông chủ công ty có cúi 
đầu xin lỗi vì môt câu nói ngu xuẩn của 
tên Chu Xuân Phàm cũng chẳng giải 
quyết được gì và cũng chẳng làm người 
dân bớt nổi giận.  
 Việc các quan đầu tỉnh Đà Nẵng 
nhảy xuống biển tắm và mời các nhà 
báo cùng ăn cá ở cửa hàng là một 
“chiêu chào hàng” hay nhưng mới chỉ là 
phần ngọn. Điều họ cần được thông tin 
minh bạch là vì sao cá chết, nguy hiểm 
ở những vùng nào, giải quyết ra sao để 
loại trừ hậu hoạ. 
 
Lương tâm cũng chết luôn rồi 
Làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH 
Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: 
“Đối với pháp luật VN, hệ thống xả 
thải mà lắp đặt ngầm là không cho 
phép. Chúng tôi đề nghị phải có biện 
pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát 
hệ thống này”.  
  Lý giải thêm về phát ngôn trái chiều 
giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng TN-MT Võ 
Tuấn Nhân về việc đường ống xả thải ngầm 
của Formosa đặt có đúng pháp luật hay 
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Lửa Tù  
 

(mến tặng các nghệ sĩ thực hiện CD nhạc Lửa Tù)  
 

Lửa Tù sáng rực đêm đen  
xuyên qua tăm tối rọi tìm tương lai  

sáng từng góc khuất bi ai  
sáng từng nhân dáng miệt mài khổ đau  

 
Càng bi hận lửa càng cao  

soi đời rõ lối khỏi nao núng tình  
giữa khuya gọi ánh bình minh  

gọi từng vạt nắng gợi hình quê hương  
 

Lửa Tù nung nấu can trường  
chuốt hồng từng chữ trên chương sử buồn  

để đời nhớ, để tình thương  
từng thân xác gục trên đường chinh nhân  

 
Lửa reo tí tách đoạn trường  

thấm từng lời hát còn vương máu hồng  
lửa gào dọc sóng biển Đông  

ru êm từng mỗi tấm lòng ly hương  
 

Xác không gục giữa sa trường  
tinh thần không chết trên đường đấu tranh  

quyết đi xuyên cuộc bạo hành  
đòi lại quyền sống an lành cho dân  

 
Lửa Tù sáng khắp xa gần  

gom hào khí lại phục hưng sơn hà  
Tổ Quốc trong trái tim ta  

hòa cùng nhân thế bài ca Lạc Hồng.  
 

Cao Nguyên  
Mùa Tưởng Niệm 2016 

 

không, ông nói: “Tôi khẳng định pháp 
luật Việt Nam không cho phép vì điều 
101 Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực 
từ năm 2015 đã thể hiện, trong đó quy 
định: bất cứ đường ống nào - nhất là 
đường ống xả thải - đều phải tạo điều 
kiện cho quá trình giám sát, tiếp cận, 
kiểm tra một cách dễ dàng, như vậy 
không thể đi ngầm được. Còn Thứ 
trưởng Nhân có nói về sự hợp pháp là 
do nhìn vào hồ sơ thấy có sự cho phép 
của cơ quan chức năng”.  
 Nếu cái gọi là “cơ quan chức năng” 
có bao che hay nhận hối lộ thì lương 
tâm cũng chết luôn rồi. Còn mong gì 
cứu vãn! 
 Trong khi đó nhiều biểu ngữ được 
giăng cao thể hiện thái độ dứt khoát của 
người dân: 
“Chúng tôi chọn tôm cá, không chọn 
nhà máy” 
“Đuổi Formosa ra khỏi đất Việt Nam” 
“Hãy trả lại biển sạch cho chúng tôi”… 
 
 Cần phải nói rõ là chẳng phải chỉ có 
ở Vũng Áng Hà Tĩnh mà cả nước đòi 
“trả biển cho dân”. Trên các trang web, 
youtube, face book, bạn bè gửi cho nhau 
có hàng trăm video thông tin về thảm 
hoạ này. Cả thế giới cũng đang nổi giận 
(trừ Trung Quốc). May mà cho đến nay 
các nhà khoa học Mỹ, Đức, Israel đã 
đồng ý giúp đỡ VN tìm nguyên nhân.  
 
Liên quan các ông tiến sĩ 
Theo dư luận báo chí VN: Có bao nhiêu 
nhà khoa học trong số 24.000 tiến sĩ khả 
kính của nước ta có thể trả lời được vì 
sao mà cá chết?  
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Trong những ngày mà cá chết xuất hiện 
trên trang nhất của tất cả mọi tờ báo vì 
người đọc chờ mãi vẫn không biết thực 
hư nguyên nhân là vì sao thì Dự án trắc 
lượng khoa học Việt Nam công bố số 
tiền ngân sách được cấp cho tổ chức 
khoa học quan trọng nhất đất nước là 
Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 
trong 5 năm qua là 2.000 tỷ đồng.  
 
Tiền tấn để bảo vệ luận án!? 
GS Võ Khánh Vinh, Giám đốc Học 
viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm 
Khoa học Xã hội Việt Nam, cho hay 
học phí của nghiên cứu sinh (NCS) – 
tức là những anh theo học  tại học viện– 
rất thấp, khoảng 15 triệu đồng/năm. 
Nếu tính theo mức học phí quy định thì 
tổng chi phí cho một NCS chỉ khoảng 
50 triệu đồng nhưng trên thực tế, để có 
được tấm bằng, số tiền NCS phải bỏ ra 
cao hơn khoảng 15-20 lần. Thầy ở xa 
tới thì chi phí đội lên không biết bao 
nhiêu mà tính. Chỉ cần 1 câu trả lời 
cũng đủ biết các ông tiến sĩ đó mua 
bằng chứ có học hành gì đâu. 
 Và còn một chuyện khôi hài đen 
nữa là nhiều nhà khoa học nhận được e 
mail mời mua vinh danh.   
 
Thư mời kèm Hợp đồng kinh phí hỗ trợ 
Cụ thể như Tiến sĩ  Nguyễn Công Lý, 
Khoa Văn học Ngôn ngữ kiêm Phó 
giám đốc Trung tâm nghiên cứu tôn 
giáo, trường ĐH Khoa học và Xã Hội 
Nhân văn - ĐH QG TP. Sài Gòn cho 
biết, tôi nhận được Email với 6 nội 
dung là: thư mời, đề án vinh danh, 
phiếu đăng ký, đề cử xét vinh danh, 

bảng thông báo dự trù kinh phí tổ chức 
chương trình và thông báo tên tôi có 
trong 200 người được vinh danh đợt 
này… đặc biệt kèm theo cả Hợp đồng 
kinh phí hỗ trợ tổ chức của Liên hiệp 
các Hội UNESCO Việt Nam, Công ty 
Cổ phần truyền thông và Phát triển 
thương hiệu Đại Việt. 
 Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Công Lý 
còn nhận nhiều cuộc điện thoại của 
người Ban tổ chức này hỏi có tham gia 
cuộc vinh danh này không và thông báo 
nếu tham gia đóng góp 20 triệu đồng. 
PGS Lý cho biết thêm, khi họ nói như 
thế, tôi nói: Nhà giáo làm gì có tiền? và 
họ thông báo là giảm giá xuống cho tôi 
còn 10 triệu đồng. 
 “1 đồng tôi cũng không mua danh 
hão đó. Tôi thấy đây là một sự sỉ nhục, 
mua bán. Hiện nay có tình trạng, chạy 
chức, chạy quyền, chạy chức danh khoa 
học, chạy bằng cấp, chạy học vị… bây 
giờ thêm chạy danh. Tôi không ngờ đạo 
đức của trí thức lại xuống cấp như vậy. 
Tôi cũng không ngờ nhiều người có 
tiếng trong giới khoa học lại tham gia 
Hội đồng xét duyệt như vậy”. 
 Bạn đọc đã thấy tình hình học và 
mua bán bằng tiến sĩ, mua cả cái “vinh 
danh” ở VN trong thời đại này cũng 
mặc cả cù cưa bớt một thêm hai giống 
hàng tôm hàng cá ở chợ như thế nào. 
Thế cho nên cá cứ việc chết, người cứ 
việc lăn đùng ra chết theo, tiến sĩ vẫn 
ầm ầm ra lò. Người dân Việt nào cũng 
cảm thấy xấu hổ và đau lòng cho văn 
hoá Việt tàn tạ như ngày nay. 

Văn Quang 
 04-5-2016 


