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BBaallllaadd  OOff    
TThhee  GGrreeeenn  BBeerreettss  

Fighting soldiers from the sky 
Fearless men who jump and die 

Men who mean just what they say 
The brave men of the Green Beret 

 
Silver wings upon their chest 

These are men, America's best 
One hundred men we'll test today 
But only three win the Green Beret 

 
Trained to live, off nature's land 
Trained in combat, hand to hand 
Men who fight by night and day 

Courage deep, from the Green Beret 
 

Silver wings upon their chest 
These are men, America's best 

One hundred men we'll test today 
But only three win the Green Beret 

 
Back at home a young wife waits 
Her Green Beret has met his fate 
He has died for those oppressed 

Leaving her this last request 
 

Put silver wings on my son's chest 
Make him one of America's best 

He'll be a man they'll test one day 
Have him win the Green Beret 

As Written & Performed  
by SSSSggtt  BBaarrrryy  SSaaddlleerr 

 
BBààii  ccaa    

LLíínnhh  MMũũ  XXaannhh 

Hào hùng lính chiến trời cao 
Coi thường cái chết, nhảy vào không gian 

Đúng như thiên hạ vinh danh 
Những chàng chiến sĩ Mũ Xanh can trường 

 
Phô đôi cánh bạc ngực chàng 

Những chàng trai Mỹ vào hàng tuyệt luân 
Thử tài trăm kẻ dự phần 

Ba người được tuyển thiên thần Mũ Xanh 
 

Sống ngoài bình địa thực hành 
Luyện thêm chiến đấu tinh anh đêm ngày 

Vai sánh vai, tay trong tay 
Mũ Xanh can đảm tiếng đầy vẻ vang 

 
Ngực đôi cánh bạc phô trương 

Đây là trai Mỹ giỏi giang thực tình 
Thử tài trăm kẻ đua tranh 

Ba người được tuyển Mũ Xanh oai hùng 
 

Quê nhà vợ trẻ chờ chồng 
Mũ Xanh số phận trả xong giúp đời 

Chết vì giải phóng cho người 
Trối trăng vợ quý đôi lời cầu mong 

 
Gắn đôi cánh bạc ngực con 

Nuôi con tuyệt hảo thành công dân mình 
Trưởng thành con sẽ đua tranh 

Thắng vào binh chủng Mũ Xanh hào hùng 
 

TTââmm  MMiinnhh  NNggôô  TTằằnngg  GGiiaaoo  
chuyển ngữ (tháng 4-2016) 
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ĐI GIỮA ĐƯỜNG HOA 

 

Đi giữa đường hoa, giữa gió ngàn 

Sầu lên chót vót tận không gian 

Hoa tàn mươi cánh rơi tơi tả 

Tình chết bao lần khiến dở dang 

Vẫn nhớ vô vàn ngày tháng cũ 

Còn thương muôn thuở ánh trăng vàng 

Chao ôi!  Vạn nẻo đường ly biệt 

Mấy độ chia xa, mấy lỡ làng. 

 

Kiều Anh 
 
 

 
 
 

NÔNG SƠN CỦA BỐ 
 

Than vẫn ấm ôm hồng lòng  đất lạnh 

Người về xuôi ai còn nhớ đến anh 

Núi còn đây ủi an đời tức tưởi 

Hồn quặng đau âm ỉ gọi tên người. 

 

Ý Anh 
 
 

ĐÊM 
 

Đêm im lặng, đêm rơi sâu 

Cõi mênh mông bến bờ đâu 

Mộng thực hoà nhau ẩn khuất 

Hiển thơ lời hoá nhiệm mầu. 

 

Ý Anh 

ĐÊM KHUYA NHỚ NHÀ 
 

Nhắc làm chi kỷ niệm quê nhà 

Càng nhớ càng thêm ngơ ngẩn ra! 

Thao thức đêm sâu dài tiếng thở 

Mười ngón tay hoài đếm dặm xa 

 

Ra sân nhìn ngõ vắng buồn hoe, 

Hương thoảng vườn hoa sương đọng khuya. 

Gió lạnh làn da, lòng giá buốt. 

Trăng đâu rồi nhỉ, chẳng ai chia? 

 

Ngước lên cao, mắt vọng xa vời 

Mong ước ngàn sao vật đổi dời 

Nào có ngờ đâu còn vẫn sống 

Âm thầm khắc khoải kiếp chơi vơi 

 

Nửa đêm chờ sáng, chốn quê người, 

Vẫn lạc loài thân phận nổi trôi. 

Năm tháng dần qua phai dĩ vãng 

Chung quanh lạ lẫm vô tình thôi. 

 

Nhìn mây. Mây xé ngang đầu núi. 

Nhìn nước. Mông mênh đợt sóng nhồi. 

Mây-Nước. Có khi hồi cố xứ, 

Riêng ta non nước biệt trùng khơi. 

 

Nguyễn Mây Thu 
 

Prades le Lez, 22-05-2016 
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HỌP MẶT CỎ THƠM MÙA XUÂN 2016 
Biên Khảo Gia Nguyễn Văn Thành Ra Mắt Sách 

"LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT" 
  

 
    Cũng như số báo trước, Tam Cá 
Nguyệt San Cỏ Thơm số 74, mùa xuân 
2016 được phát hành vào buổi trưa ngày 
27 tháng 3 tại tòa soạn. Nhưng lần này 
chúng tôi đặc biệt có một mục rất quan 
trọng là Biên Khảo Gia Nguyễn Văn 
Thành, anh cả của Cỏ Thơm cho ra mắt 
soạn phẩm "Luật Pháp Và Văn Học 
Nghệ Thuật" (LPVVHNT). 
    Hôm đó trời không nắng, không mưa, 
không gió.  Hoa anh đào Nhật Bản đang 
nở rộ khắp Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. 
Vùng trời ngoại ô êm đềm, ấm áp cho 
quan khách thoải mái đến Tòa soạn Cỏ 
Thơm. Các nhà văn, nhà thơ và con 
cháu Soạn giả Nguyễn Văn Thành đều 
đến sớm.  Ai nấy khệ nệ mang vào nhà 
sách, thức ăn, nước uống. Nặng nề nhất 
là Nhà văn Phạm Xuân Thái và Nhạc sĩ 
Hoàng Cung Fa đem đến keyboard, 
mixer và đồ nghề âm nhạc làm nổi đình 
đám hơn những lần phát hành báo khác 
chỉ có Karaoke. 
      Quan khách đều là những nhân vật 
nổi danh trong ngành luật và trong quân 
đội từ Khóa 1 Nam Định của Soạn giả 
Nguyễn Văn Thành lần lượt đến rất 
đúng giờ, chẳng mấy chốc ngồi đầy 53 
cái ghế.  Hơn 10 người con cháu của  

soạn giả tình nguyện đứng, khi vào tiệc 
đều ngồi cầu thang ăn, trông rất dễ 
thương. Trong số đó có nhiếp ảnh gia 
Nguyễn Huy Linh vẫn gửi hình ảnh cho 
Cỏ Thơm đăng báo và Website.  Các cô, 
các cậu tận tình, đôn đáo tiếp tay cho 
buổi tiệc, thật có hiếu với bậc sinh 
thành.  Bao nhiêu ghế trong nhà ngoài 
sân, ngoài vườn bị trưng dụng hết, trong 
đó có 16 cái ghế gấp được mua riêng 
cho sinh hoạt Cỏ Thơm từ gần 20 năm 
trước.  Soạn giả Nguyễn Văn Thành và 
phu nhân được mời ngồi hạng nhất, cái 
loveseat cho hai người rộng rãi.  Nhưng 
chị Thành luôn luôn ngồi nép vào anh 
Thành như cần sự che chở của đấng phu 
quân. Trước đây, người ta thường 
ngưỡng phục và cảm động những khi 
gặp đôi uyên ương này ôm nhau khắn 
khít trên các sàn nhẩy trong các sinh 
hoạt cộng đồng. 
     Đa số văn thi sĩ Cỏ Thơm đều có mặt 
chỉ trừ ba vị không lái xe đến được. Học 
giả Nguyễn Ngọc Bích và Nhà thơ Phan 
Ngọc thì đã theo nhau sang thế giới 
vĩnh hằng, không bao giờ còn đến dự 
những buổi họp mặt Cỏ Thơm nữa.   
Mỗi tác giả Cỏ Thơm nhận 2 tập báo 
mới.  Nhưng quan khách đều được trao 
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tặng một tập.  Tất cả hoan hỉ đón nhận 
và khen ngợi bìa báo trang nhã, mỹ 
thuật, nội dung phong phú.  Chính 
người trình bầy báo là Ngọc Dung tôi 
đây cũng  rất hài lòng đã tìm ra hai hình 
bức tranh lụa của cố Họa Sư Trương 
Cam Khải, thân phụ Nhà văn Trương 
Anh Thụy làm bìa báo xuân.  Tranh 
được vẽ bằng màu mực Tầu trên lụa 
trông như tranh cổ.  Nền bìa báo cùng 
tiệp màu hoa trong tranh. Chữ màu huyết 
dụ cùng màu thân cây và cành hoa.  Nội 
dung gồm sáng tác của gần 70 tác giả, 
biên khảo gia, thi văn nhạc sĩ khắp tiểu 
bang Hoa Kỳ và Âu Châu.  Quý vị sẽ 
đọc mệt nghỉ.  Nhà sách và độc giả 
thường trông ngóng, gọi hỏi chúng tôi 
báo mới bao giờ ra. Đó là niềm vui và 
phần thưởng vô giá cho Cỏ Thơm. 
     Như những buổi phát hành báo trước 
đây, khi món ăn đã được bày hết ra bàn, 
vào khoảng hơn 12 giờ, Ngọc Dung ra 
chào mừng và cảm ơn quan khách tham 
dự, vắn tắt chương trình buổi họp mặt 
và mời quan khách dùng tiệc.  Món ăn 
có chả giò, bánh cuốn chả lụa, chả quế, 
bò kho, patê, bánh mì, xôi sắn, xôi lạc, 
nem chua (home made), salad, trái cây, 
bánh ngọt, ... Món gì cũng đầy ú ụ.  Tàn 
tiệc, món dư ai mang tới phải mang về.  
Có ý kiến ra mắt sách thì không nên ăn 
uống trước.  Nhưng Phó Chủ Nhiệm nội 
vụ Phan Khâm vẫn giữ vững lập trường, 
họp mặt vào buổi trưa thì phải có ăn 
uống trước, có thực mới vực được gạo, 
cùng nhau hàn huyên vui vẻ chuyện trò.  
    Khoảng hơn 1 giờ chiều như dự trù, 

Phó Chủ Nhiệm ngoại vụ Phan Anh 
Dũng điều khiển chương trình ra mắt 
sách "Luật Pháp và Văn Học Nghệ 
Thuật" với  bản Đón Xuân cuûa Phạm 
Đình Chương do tất cả nghệ sĩ và cử tọa 
đồng ca thật hào hứng.  Tiếp theo, Diễn 
giả Nhà thơ Ngô Tằng Giao giới thiệu 
tiểu sử có tầm cỡ của soạn giả và soạn 
phẩm (LPVVHNT). Xin quý vị đọc bài 
viết của diễn giả dưới đây thì sẽ biết 
công trình biên soạn của tác giả công 
phu, giá trị thế nào. Luật sư có khác, 
diễn giả giới thiệu  mạch lạc, đầy đủ, 
không dài, không ngắn.  Nhà thơ Ngô 
Tằng Giao nói lưu loát và rất có duyên.  
Quan khách được nhiều trận cười lý thú. 
Diễn giả cũng mời quan khách đến nhận 
sách từ tác giả ký tặng. Chúng tôi muốn 
nhấn mạnh "tặng" với nghĩa đen, nghĩa 
thực.  Nhà thơ Hoàng Song Liêm đã 
nói: "Tác giả và Cỏ Thơm chơi sang 
quá, báo cũng tặng, sách cũng tặng".    
    Soạn Giả Nguyễn Văn Thành được 
mời lên có đôi lời cảm ơn thân hữu, Cỏ 
Thơm và con cháu đã giúp ông hoàn 
thành tác phẩm cuối đời.  Tuy sức khoẻ 
không được khả quan.  Nhưng tiếng nói 
của ông vẫn mạnh mẽ, sang sảng, trí 
nhớ tốt.   Ông tâm sự về việc tra cứu, 
biên soạn, viết quyển sách công phu 
như thế nào.  Ông gom góp những bài 
viết đã đăng trên báo Cỏ Thơm trong 20 
năm vào soạn phẩm.  Cơ Sở Cỏ Thơm 
hân hạnh là nhà xuất bản "LPVVHNT.  
Xin có lời chúc mừng Biên khảo gia 
Nguyễn Văn Thành.  
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    Một người cháu trai của tác giả là 
luật sư Jason Nguyễn, con của Nhiếp 
ảnh gia Nguyễn Huy Linh và Nguyễn 
Thu Trang đọc bài thơ tiếng Anh:  Law 
Like Love của  W.H. Auden được đăng 
trong quyển "Luật Pháp và Văn Học 
Nghệ Thuật".  
    Một vị cựu thẩm phán trẻ cùng tên 
với tác giả "PLVVHNT" và phu nhân 
lên chúc mừng và tặng hoa Soạn Giả 
Nguyễn Văn Thành.  
     Buổi họp mặt mùa xuân của Cỏ 
Thơm tiếp tục với một mục không thể 
thiếu:  Văn nghệ.  Nhạc sĩ Hoàng Cung 
Fa, Phạm Xuân Thái với Keyboard, 
Đàm Xuân Linh với Violin, Phan Anh 
Dũng với Guitar cùng với các nghệ sĩ 
được mến mộ trong cộng đồng.       
 Tâm Hảo ca Mộng Lành (Nhạc: 
Hoàng Trọng, lời: Hồ Đình Phương) 
 Dương Ngọc Hoán:  Nửa Hồn 
Thương Đau (Thơ Thanh Tâm Tuyền – 
Nhạc Phạm Đình Chương) 
 Giáng Tiêu: Gởi Về Anh (Đỗ Thu) 
Phan Anh Dũng: Rồi Ngày Cũng Trôi 
Qua (nhạc: Hoàng Trọng; lời: Vĩnh Phúc) 
 Nguyệt Hằng: Bạn Lòng (Hoàng 
Trọng; lời: Hồ Đình Phương) 
 Hoàng Cung Fa: Hình Ảnh Một 
Buổi Chiều (Lâm Tuyền) 
 Ỷ Nguyên là tác giả và ngâm bài thơ 
Xuân Về Nhớ Mẹ với sự phụ họa sáo 
tao đàn của phu quân Phạm Bá.   
 Phạm Xuân Thái và Nguyệt Hằng: 
Tình Khúc Cho Em (Lê Uyên Phương) 
 Hoàng Cung Fa: Những Ngày Thơ 
Mộng (Hoàng Thi Thơ) 

 Việt Bằng: Mùa Xuân Trên Đỉnh 
Bình Yên (Từ Công Phụng) 
 Ngô Tằng Giao: Dư Âm (Nguyễn 
Văn Tý) 
 Nguyễn Văn Thành: Tôi Xa Hà Nội 
(Anh Bằng) 
 Nguyễn Tường Vân: Giã Từ Tuổi 
Thơ (Nhạc: Phạm Tuân; thơ: Nguyễn 
Tường Vân) 
 Bạch Cúc: Về Mái Nhà Xưa 
(Nguyễn Văn Đông) 
 Ngọc Dung chỉ xin thử tông với bản 
Hoài Cảm của Cung Tiến vì chỉ hát 
Karaoke, chưa bao giờ tập với đàn. 
 Toàn Cử Tọa:  Xuân Họp Mặt 
(Văn Phụng) 
    Chương trình văn nghệ Cỏ Thơm 
chấm dứt với bản đồng ca "Gặp nhau 
đây rồi chia tay…"  Gần hết cử tọa ngồi 
lại hàn huyên ăn uống một chập nữa mới 
ra về.  Ai nấy đều hài lòng Cơ Sở Cỏ 
Thơm đã có một buồi họp mặt mùa xuân 
đầy ý nghĩa với mục ra mắt sách thành 
công.  Ngay ngày hơm sau Cỏ Thơm đã 
nhận được nhiều lời khen ngợi thật cảm 
động. Xin chúc mừng soạn giả "Luật 
Pháp và Văn Học Nghệ Thuật", Nguyễn 
Văn Thành. Chúng tôi đều đồng ý phát 
hành báo tại tòa soạn thật tiện nghi,  
thoải mái, không bị giới hạn thời giờ. 
     Xin cảm ơn toàn thể quý quan 
khách, quý văn thi nghệ sĩ thân hữu đã 
tới tham dự buổi Họp Mặt Mùa Xuân 
3/27/2016 của Tam Cá Nguyệt San Cỏ 
Thơm.  Hẹn gặp lại quý vị vào buổi họp 
mặt Mùa Hè.  

Nguyễn Thị Ngọc Dung
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Nhận xét về Buổi Ra Mắt Sách và Phát 
Hành Đặc San Cỏ Thơm số 74 vào 
ngày Chủ Nhật, 27 Mar. 2016 tại Tòa 
Soạn của Cơ Sở Cỏ Thơm, Reston, VA 
20194 = Huy Chương Vàng. 
 Về các thân hữu và văn thi hữu 
tham dự: rất đông đủ và tới đúng giờ, 
không ai bỏ ra về trước, bởi vì chương 
trình hấp dẫn tới giờ phút chót. Số 
người tham dự có lẽ là 60 thân hữu. 
 Về chương trình giới thiệu tác giả và 
tác phẩm: rất đầy đủ, Luật Sư Ngô Tằng 
Giao đã dẫn đưa khán giả tới Tác Phẩm 
của Bác Nguyễn Văn Thành, rồi sau đó 
Tác Giả là Bác Ng. V. Thành đã kể rõ 
hoàn cảnh nào mà viết ra tác phẩm. 
 Về Tác Phẩm "Luật Pháp và Văn 
Học Nghệ Thuật": đây là cuốn sách rất 
giá trị bởi vì từ trước, chưa có ai phối 
hợp Luật Pháp với Văn Học, tác giả lại 
còn trình bày nhiều bài viết về "luật 
pháp" một cách dễ hiểu cho độc giả, có 
lẽ chưa có "luật gia" nào viết cho đại 
chúng hiểu biết về luật pháp như trong 
tác phẩm này. 
 Về phần Văn Nghệ: hệ thống âm 
thanh rất rõ ràng và tốt đẹp, các nhạc sĩ 
keyboard, guitar và violin đều thuộc 
hạng cao cấp, các bài hát rất hay, mang 
nhiều ý nghĩa, các ca sĩ đều đẹp đẽ, 
duyên dáng..., có đủ đơn ca, song ca, 
hợp ca... làm cho người nghe muốn nghe 
lại các bài hát mang nhiều kỷ niệm này. 
 Về phần ẩm thực: thức ăn quá 
ngon, quá nhiều, đông khách như vậy 
mà vẫn còn các thức ăn ngon khiến 

cho gia chủ phải mời các quý khách 
nấn ná ở lại "ăn thêm"... 
 Buổi Ra Mắt Sách là cơ hội để các 
văn thi hữu, các bạn bè gần xa... gặp 
mặt nhau, nói chuyện mới, kể chuyện 
cũ, nhận lãnh tác phẩm mới xuất bản, 
nghe các bản nhạc đặc sắc, thưởng thức 
các món ăn ngon  của quê hương, cùng 
nhau chụp vài tấm hình kỷ niệm để lưu 
trữ lại những ngày tháng hạnh phúc vì 
niềm vui chung của mọi người tham dự. 
 Nếu có "Huy Chương Vàng" thì 
Buổi Ra Mắt Sách của Bác Nguyễn Văn 
Thành cùng với Buổi Phát Hành Đặc 
San Cỏ Thơm số 74 vào ngày Chủ Nhật, 
27 Mar. 2016, xứng đáng lãnh chiếc 
"Huy Chương Vàng" này. 
 

Phạm Văn Tuấn. 28 Mar. 2016. 
* 
 

 Anh P V Tuấn nhận xét và đề nghị 
gắn huy chương vàng là rất xứng đáng 
vì buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật 
vui, đầm ấm, thức ăn ngon, ca nhạc đặc 
sắc trình độ cao ... và bằng hữu gặp 
nhau hội ngộ trong tình thân thương 
như trong một gia đình. Cảm ơn chị 
Ngọc Dung và tất cả quý bạn cho mấy 
tên già chúng tôi được có một ngày Chủ 
nhật đầu Xuân tuyệt vời nhiều ý nghĩa. 
Cụ bạn già huynh trưởng Nguyễn Văn 
Thành của tôi cùng gia đình chắc chắn 
là vui sướng lắm! 
 

Hoàng Song Liêm 
* 



SỐ 75                                                                                                                                  165                   

 Tôi xin phép đề nghị gắn thêm huy 
chương vàng cho chủ nhà. Chị Ngọc 
Dzung đã không nề hà "thân gái dặm 
trường", mở rộng cửa đón đông khách 
tới như vậy. Tôi nghĩ chị bận rộn suốt 
một tuần trước đó để chuẩn bị, và rồi 
một tuần lễ này để dọn dẹp nhà cửa. 
Thế mà (theo văn chương chuyện kiếm 
hiệp thời xưa ) " sắc mặt chị không hề 
biến đổi, hơi thở vẫn đều hoà ", tươi 
cười chào đón khách, đon đả với mọi 
người. Chị chu đáo, lo lắng mọi chuyện. 
Không ai tìm thấy một khiếm khuyết nào 
trong buổi ra mắt sách. Phải gắn huy 
chương vàng cho chị, nếu không chúng 
ta sẽ thiếu sót lớn. 
 

Dương Ngọc Hoán 
* 

  
 Thưa quí anh chị: 
 Tôi đã có một buổi trưa chủ nhật 
được ăn ngon, gặp bạn bè cũ mới, cười 
vui thỏa thuê, lại được nghe những bản 
nhạc yêu thích do các nhạc sĩ Phan Anh 
Dũng, Hoàng Cung Fa, Phạm Xuân 
Thái, Ðàm Xuân Linh cùng các ca sĩ 
điêu-luyện và các diễn giả nói hay. Dĩ 
nhiên và thú vị nhất là  được nghe nói 
về tác phẩm LUẬT PHÁP VÀ VĂN 
HỌC NGHỆ THUẬT của tác giả 
Nguyễn Văn Thành (tôi đang đọc mấy 
chuyện đầu của cuốn này, mới đến 
trang 135): uyên bác, đáng phục. Ngoài 
những chuyện luật pháp cổ kim còn một 
ưu điểm của cuốn sách là tác giả 
Nguyễn Văn Thành còn phụ chú những 

nguồn tài liệu đã dùng để viết nên 
những câu chuyện lịch sử và án lệ hấp 
dẫn để người đọc -- nếu tò mò-- có thể 
đọc thêm và cũng để tác giả gián tiếp 
giới thiệu những tác giả khác có bài 
dẫn chứng -- một đòi hỏi cần thiết mà 
những soạn giả nghiêm túc thường theo 
đúng phương pháp khảo cứu của đại 
học Âu Mỹ, dù rằng cuốn sách là một 
thâu thập những bài tác giả đã đăng 
báo. Ðúng là "nói có sách mách có 
chứng". Xin thâm tạ tác giả. Tóm lại, 
đây là một buổi họp mặt đón xuân thân 
mật, mức độ tri thức và phẩm chất cao. 
Chắc còn lâu mới có một buổi họp vui và 
bổ-ích như vậy. Cũng không quên cám 
ơn chị Chủ nhiệm và toàn BTC, kể cả là 
các vị lo xếp đặt món ăn, chỗ ngồi, và 
xếp lại bàn ghế sau khi buổi họp đã 
xong. Rất cám ơn. 
 

Phạm Trọng Lệ 
* 

  
 Thưa quý A/C, 
 Thấy quý A/C tặng huy chương vàng 
cho Cỏ Thơm và chị chủ nhiệm tôi cũng 
xốn sang muốn nhảy vô tặng thêm một 
huy chương vàng nữa cho Ban Tổ Chức 
buổi sinh hoạt Cỏ Thơm/ Ra Mắt Sách 
đặc biệt và đầy ý nghĩa này. 
 - Tôi nói "đặc biệt" là vì hình thức tổ 
chức lần này có khác các lần trước.  
 - Tôi nói "ý nghĩa" là vì BTC đã uyển 
chuyển đủ để cho phép một vài mục có ý 
nghĩa mà không có trong chương trình: 
 1) Chúng ta vui xuân nhưng không 
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quên những anh hùng liệt nữ đã hy sinh, 
bảo vệ Tổ Quốc để chúng ta sống an 
toàn trên đất Mẹ cho đến ngày bắt buộc 
phải xa rời...  và có được ngày nay nơi 
Quê Người. 
 2) Chúng ta ý thức được rằng dù 
chúng ta có là Ông Trời Con ở đây, 
chúng ta cũng vẫn thuộc vào một cộng 
đồng bé nhỏ trong cái quốc gia khổng 
lồ này. Cộng đồng tốt thì chúng ta mát 
mặt. Cộng đồng xấu thì chúng ta xấu 
hổ. Vậy thì dù muốn dù không, chúng ta 
vẫn có bổn phận chung lưng vun xới 
cho Cộng Đồng nơi chúng ta đang sống 
được vững vàng, được lành mạnh...  để 
có thể ngẩng cao đầu giữa các Cộng 
Đồng bạn. 
 3) Uống nước nhớ nguồn: BTC còn 
có mục tưởng nhớ những người có công 
với Cỏ Thơm nay đã khuất. Thật là đẹp! 
Nghe anh Phan Anh Dũng đọc cái danh 
sách những người của Cỏ Thơm đã ra 
đi, khá dài, tôi bỗng ngộ ra một điều là: 
rồi chúng ta cũng lần lượt đến phiên 
thôi! Cách ra đi của họ đều khác nhau. 
Người thì đi một cách thần tiên như cố 
Thi Sĩ Lão Thành Hà Bỉnh Trung và 
anh Nguyễn Ngọc Bích, người thì nằm 
trên giường bệnh lâu năm...  tùy theo 
cái "nghiệp" của mỗi người. Chúng ta 
chưa ai biết được cái "nghiệp" của 
mình ra sao, chỉ biết khi còn sống thì 
"sống đẹp", để khi ra đi người thân, bạn 
bè và cả người dưng cũng có thể...  ít 
nhất dành cho một phút tưởng niệm! 
 Chị Đào Thị Hợi, bà quả phụ 
Nguyễn Ngọc Bích nhờ tôi chuyển lời 

ân cần cảm tạ đến chị Chủ Nhiệm Ngọc 
Dung, Ban Quản Trị Cỏ Thơm, tác giả 
NGuyễn Văn Thành, và toàn thể Quan 
Khách buổi Ra Mắt Sách, cũng như các 
lời nhắn chia buồn của một số bạn bè 
qua tôi, hôm Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 
vừa qua. 
Xin đa tạ! 

Trương Anh Thụy 
* 

Mừng Hội Tụ Đình Cỏ Thơm 
 
tình bằng hữu như chung rượu ngọt 
nghĩa bút văn tựa đóa hoa thơm 
“Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người 
Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi*”  
Cứ tam cá nguyệt định kỳ 
Lòng văn, thi sĩ tức thì nao nao 
Trời xuân đầy nụ anh đào 
Muôn hoa đua nở lối vào Cỏ Thơm 
Dập diù tài tử bốn phương 
Túi đàn, bầu rượu lên đường gặp nhau. 
 
*(Bích Câu Kỳ Ngộ) 
 

(27.3.2016 - Virginia) 
Hải Bằng.HDB 

                               * 
 Thưa quý anh chị và quý bạn, 
 Một lần nữa xin cảm ơn sự hiềṇ diện 
của quý vị trong buổi họp mặt phát hành 
báo và Ra Mắt Sách của anh Nguyễn 
Văn Thành (NVT) hôm qua tại tòa soạn 
Cỏ Thơm thật đông và vui. Cảm ơn quý 
anh chị đã đóng góp thức ăn, nước 
uống.  Cảm ơn Đàm Xuân Linh, Hoàng 
Cung Fa, Phạm Xuân Thái và các ca sĩ 
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đã giúp phần ca nhạc đặc sắc. Cỏ Thơm 
rất hãnh diện có Biên khảo gia Nguyễn 
Văn Thành, diễn giả Ngô Tằng Giao và 
MC Phan Anh Dũng.   
 Một điể̀u chúng tôi muốn nhấn 
mạnh: Cỏ Thơm ra mắt sách của anh 
NVT tại Tòa soạn là vì sức khỏe của 
anh chị NVT, vì ý định của anh NVT 
chỉ muốn tặng sách người Cỏ Thơm và 
thân hữu.  Nếu tổ chức nơi công cộng 
thì anh NVT phải tặng bao nhiêu sách 

cho vừa??? Vả lại, Cỏ Thơm còn nhiều 
dịp giới thiệu sách của anh NVT, không 
phải chỉ có ngày hôm qua. Rất nhiều tác 
giả đã từng RMS tại trụ sở Hội Cao 
Niên và Nhà VN đấy thôi. 
 Cảm ơn quý vị đã tặng ND quà và 
hoa.  Cảm ơn anh Phạm Văn Tuấn đã 
gắn Huy Chương Vàng cho Cỏ Thơm.  
 Chúc quý vị một mùa xuân vui đẹp, 
thân tâm an lạc.  

Nguyễn Thị Ngọc Dung 
 

------------------------------------ 
 

GIỚI THIỆU SÁCH 
"LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT" 

của Biên Khảo Gia Nguyễn Văn Thành Với hình ảnh của Nhiếp 
ảnh gia Phạm Bá, Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Huy Linh 
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GS VÕ THU TỊNH:  
MỘT TÂM HỒN THANH CAO 

 

                                    

Đỗ Bình 
   

  Giáo Sư Võ Thu Tịnh, tác giả nhiều 
bộ sách viết về văn hóa VN, ông Sanh 
ngày: 2-07-1920, tại làng Long Phước, 
phủ Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cử 
nhân giáo khoa Việt Hán, tốt nghiệp 
khoa chính trị Đại học Indiana, Hoa Kỳ. 
 Bút hiệu : Thu Tâm, 
chuyên biên khảo về văn 
học Việt Nam cho các tạp 
chí Pháp ngữ, Việt ngữ tại 
Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Thụy 
Điển. Đã xuất bản 20 đầu 
sách Pháp Việt. Nguyên 
Giám Đốc Thông tin 
Trung phần (Huế 1955-
56), rồi Nam phần (Sài 
Gòn 1955- 1961). Trong 
thời gian ấy, làm trưởng 
phái đoàn Báo chí Cộng 
Hòa Miền Nam Việt Nam 
dự hội nghị Ban Dung (Nam Dương 
1955) với tư cách quan sát viên. Năm 
1961 từ chức Giám đốc, làm giáo sư các 
tư thục Sài Gòn (Hưng Đạo, Nguyễn Bá 
Tòng, Nguyễn Công Trứ, Thăng 
Long...). Sáng lập viên và chủ  

 
 
nhiệm tạp chí văn hóa chính trị Mùa Lúa 
Mới (Huế 1955-56) với sự cộng tác của 
Võ Phiến, Nguyễn Văn Xuân, Đỗ Tấn.  
 Năm 1966, di cư sang Vientiane,  
Lào, làm Hiệu Trưởng các Trung học tư 
thục Aurore và Trung học Việt kiều Ai  
Lao tại Vientiane. Biên tập viên các báo 
Lao Sapada, Vientiane News, Vientiane 

1967-1975), Sáng lập viên 
và Chủ bút tạp chí biên 
khảo về văn hóa Lào 
Bulletin des Amis du 
Royaume Lao (BARL, 
Vientiane 1970-1975), 
được sự hổ trợ của Tòa 
Đại sứ Pháp tại Lào và 
Thủ tướng Hoàng thân 
Souvana Phouma, (Bộ 
Ngoại giao Lào, mỗi kỳ 
mua 300 số gửi cho các Sứ 
quán Lào khắp thế giới. 
 Tác phẩm : ‘Việt Văn 

Thế kỷ 19, 20’ (dùng cho Học sinh thi 
Tú Tài – Sài Gòn 1969, ấn hành 5 lần); 
‘Tình Tự Dân Tộc ‘(qua thơ văn truyền 
khẩu và chữ Nôm- nxb XuânThu 1999, 
CA USA) ; ‘Les Bulletins des Amis du 
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Royaume Lao’ (Vientiane 1970-75, 
sang Paris đổi tên thành Présence 
indochinoise rồi Péninsule); ‘La 
Littérature orale  et populaire du Viet 
Nam’ (Conférence faite à la Maison des 
Ecrivains belges, Bruxelles 9 Novembre 
1978- Presse Indochinoise, Paris 1987); 
‘A la Découverte du Bouddhisme’ 
(Présence Indochinoise, 1987), ‘Les 
Origines du Laos’, ‘Quân Trung Đối 
của Chu Kiều’ (biên khảo về người em 
ruột của Nguyễn Du); ‘PhraLak-
PhraLam, version laotienne du 
Ramayana hindou’ ; ‘Nang TanTay, the 
laotian Arabian nights’. Ngoài ra, nhiều 
bài ngắn chưa in thành sách như 
‘Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử’ (những 
lần được mời thuyết trình), ‘Văn 
Chương Việt Nam’ (dùng cho lớp dạy 
tiếng Việt tại Hội Thánh Tin Lành Jean 
Baptist, Paris).  Các tác phẩm Pháp ngữ 
được nhiều trí thức phương Tây hâm 
mộ nên đã giúp ông  quen biết với bao 
vị Tiến sĩ Ấn Độ, Tây Ban Nha, các 
Giáo sư Viện Đại học Sorbonne, 
Vénezuella.  Riêng các khảo luận 
trong Les Bulletins des Amis du 
Royaume Lao đã được ông Peter T 
White, Foreign Editorial  Staff của tạp 
chí National Geographic Society trong 
thư ngày 02/11/1970 hết lời khen tặng: 
‘’I have just enjoy reading numbers one 
and two of your admirable Bulletin---
especially your historial study – and 
should very  much like to receive 
subsequent numbers’’ (Tôi vừa vui 
thích  đọc số 1 và số 2 của tập san ‘tuyệt 

diệu’  của ông – đặc biệt là bài tham 
khảo lịch sử của ông - nên tôi rất mong 
muốn được nhận các số tiếp theo). Có 
thể cũng do những tập Bulletins nầy mà 
thế giới Tây Phương biết đến Văn hóa 
nước Lào. Hoàng thân Soupanouvong, 
Thủ tướng Lào thời đó rất cảm mến và 
kính nể ông.  
 Con đường xây dựng văn hóa của 
GS Vỗ Thu Tịnh trải dài theo tuổi đời, 
đến giây phút cuối cùng, ông để lại 
nhiều công trình nghiên cứu, những bộ 
sách giá trị. Ông giỏi nhạc, yêu văn thơ 
và làm thơ rất nhiều, nhưng vì bản tính 
khiêm nhường ông không nhận mình là 
thi sĩ. Trong thi ca, nếu thi nhân gọi 
nguồn thơ bằng những lời âu yếm: 
Nàng thơ, vì thơ là cái đẹp, cái chân, cái 
thiện, tìm trong cõi phiêu bồng đầy mơ 
mộng đó có chút gì đã mất, đã qua để 
sống với ký ức trở về tuổi xanh, nên thơ 
được trân trọng, được xem như nghệ 
thuật của nghệ thuật. Qua những câu 
chuyện văn chương khi tiếp chúng tôi ở 
nhà riêng, một cách thân tình ông 
nói:“Tôi chỉ làm vần những ‘đoản văn’, 
không dám nhận mình là nhà thơ !” 
Thoạt nghe tôi nghĩ ông nói bóng gío 
tình trạng thi ca hiện nay nhà thơ và số 
lượng quá nhiều ! Nhưng tôi thấy trong 
đôi mắt ông chứa đầy chân tình hàm 
chứa một sự lo lắng về dòng thi ca hiện 
đại ở trong nước cũng như hải ngoại. 
Ông mở tủ lấy những tập bản thảo đã cũ 
cho tôi và nhà văn Nguyễn Thùy xem, 
nào là Đường Thi , nào là Thơ Mới từ 
hơn nửa thế kỷ trước đến nay. Ông đọc 
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cho chúng tôi nghe, quả thật thơ ông rất 
hay và sâu sắc. Tôi chợt hiểu tại sao 
một con người mang đầy tâm hồn thi sĩ, 
làm thơ đã từ lâu có những bài rất hay, 
rất lãng mạn nhưng lại ít phổ biến. Phải 
chăng do tính cẩn trọng ông không dám 
vượt ra khuôn khổ tìm kiếm những cái 
mới? Ông  muốn những bài viết phải có 
tài liệu chứng minh, mà thơ thì nửa hư 
nửa thực lúc nào tâm hồn cũng bay 
bổng, không thực tế, làm ảnh hưởng đến 
những bài nghiên cứu của ông. Mặc dù 
thích thơ văn nhưng ông chọn một con 
đường an toàn dồn tâm trí vào sự 
nghiên cứu văn hóa dân tộc. Do đó ông 
nén nguồn thơ ấy vào cái khung lộng 
son, thỉnh thoảng vẫn làm thơ nhưng 
không đeo đuổi nghiệp thơ, không 
muốn vượt qua khuynh hướng hàn lâm 
để chuyên tâm về mặt sáng tác thơ văn 
như bao nghệ sĩ khác. Là một người bản 
tánh đôn hậu, cần mẫn, chăm chỉ học 
hỏi và nghiên cứu nên kiến thức rất 
uyên bác, GS Võ Thu Tịnh là một học 
giả, một người thầy hơn là một nghệ sĩ, 
vì thế tôi không ngạc nhiên khi ông 
không nhận mình là thi sĩ. Dù không 
nhận mình là nhà thơ nhưng ông đã 
giúp cho một số người mới làm thơ 
bằng cách góp ý, nâng những cánh thơ 
làm bóng ngôn ngữ chuyên chở được 
hồn thơ hoàn thành thi phẩm, nhờ đó trở 
thành thi sĩ trong vườn thơ hải ngoại. 
GS Võ Thu Tịnh sống rất thanh cao dù 
nghèo, vật chất không dư giả như những 
người khác nhưng lại giàu tình người, 
hay giúp người. Nhà của ông thường 

được bạn bè lui tới thăm hỏi, trú ngụ, 
ngay cả đôi người chưa quen biết cũng 
đến trú ngụ ông cũng sẵn lòng. Tuy 
nghèo nhưng ông lại dám san xẻ tiền 
bạc để giúp một ai đó trong cơn ngặt 
nghèo. Có lần ông kể: Thời Đệ Nhất 
Cộng Hòa  ông có được đề cử làm Tỉnh 
Trưởng, Đại Sứ nhưng ông từ chối, có 
lẽ ông thích Văn học hơn là Chính trị. 
Ông sống rất thanh đạm, sống nghèo, 
sống thiếu nhưng lúc nào cũng bình an, 
luôn giữ cái ‘hạo nhiên’ của một kẻ sĩ, 
phần nào như một Nguyễn Công Trứ 
‘’Ngã kim nhật tại tọa chi địa, Cổ chí 
nhân tằng tiên ngã tọa chi, Ngàn muôn 
năm âu cũng thế ni, Ai hay hát và ai hay 
nghe hát’ : ‘Cái chỗ mà ngày nay ta 
đang ngồi đây, người thời xưa cũng đã 
từng ngồi rồi, có phải trong thời gian 
ngàn năm qua, xưa hay nay cũng chỉ là 
tấn tuồng diễn đi diễn lại mãi chăng ? 
Trong cái không gian nầy, thử hỏi ai là 
người trong cuộc (hay hát) đang múa 
men trên sân khấu của đời, mà ai là 
khách bàng quan (nghe hát) khán giả 
đang xem tấn tuồng kia đang diễn ra’ 
(Tình Tự Dân Tộc – trang 273) để rồi 
cũng như Nguyễn Công Trứ xác định vị 
trí, thân phận mình ‘Không Phật, không 
Tiên, không vướng tục’. Do đó, Ông ít 
lui tới đám đông, ngoại trừ lúc được 
mời. Người ta biết đến ông, lui tới với 
ông hơn là ông giao du, tiếp xúc. Vào 
ngày 01 tháng 10 năm 2001, Câu lạc bộ  
Văn Hóa VN Paris tổ chức chiều sinh 
hoạt nghệ thuật chủ đề Thu Đất Khách, 
nhiều văn nghệ sĩ ở khắp nơi về Paris. 
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Nhà thơ Hoàng Xuyên Anh từ Hoa Kỳ 
sang Paris được giáo sư TS Lê Mộng 
Nguyên giới thiệu thi phẩm và tác giả. 
Nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh từ Na Uy sang 
thuyết trình về đề tài: Tự Lực Văn Đoàn 
Ngôi Nhà Ánh Sáng. Văn thi sĩ Nguyễn 
Hữu Nhật từ Na Uy sang thuyết trình đề 
tài: Người Cầm Bút Lưu Vong.  Phần 
tác phẩm và tác giả, nhà thơ Đỗ Bình 
giới thiệu Những Tác Phẩm Nghệ thuật  
Điêu Khắc của nữ điêu klhắc gia Vương 
Thu Thủy, và một tác phẩm văn chương  
của đạo diễn Trần Song Thu. Nhạc sĩ 
Lão thành Xuân Lôi nói về nhạc phẩn 
Nhạt Nắng của ông sáng tác 1955 vang 
bóng một thời, và Nhạc sĩ lão thành 
Trịnh Hưng nói về nhạc phẩm Lối về 
Xóm Nhỏ, sáng tác vào giữa thập niên 
50 từng vang bóng một thời. Gs Võ Thu 
Tịnh thuyết trình về đề tài: Sự Xuất 
Hiện Thơ Mới và tâm Sự Người làm 
Thơ, ông đã phát biểu: “Thơ là sự nổi 
loạn trong ngôn ngữ. Ngày xưa không 
có tiểu thuyết người ta ùng thơ để làm 
nhịp nhàng câu ca dao tục ngữ để dễ 
nhớ về đất nước mình. Đó là một hình 
thức lưu truyền ký ức của đoàn thể……  
” Đây là lần đầu tiên GS Võ Thu Tịnh 
nói chuyện ở  Paris với hơn 400 khách 
mời chọn lọc. Người Việt Paris khám 
phá tài diễn thuyết của ông, và  kể  từ  
đó ông được mời đi diễn thuyết khắp 
nơi. Một lần khác, Câu lạc bộ Văn Hóa 
VN Paris tổ chức buổi sinh hoạt, GS Võ 
Thu Tịnh kể một câu chuyện: “Có một 
lần, buổi họp thơ vào giữa mùa đông, 
tuyết phủ trắng xóa Paris, nhưng những 

nhà thơ vẫn dầm tuyết đến hội. Tôi 
không phải nhà thơ nhưng vì nể lời mời 
nên đến. Hôm đó có người đưa ra bài 
thơ cũ tả phong cảnh mùa hạ Paris để 
các bạn họa, thế là những bài họa tả về 
mùa hạ thật hay dù ngoài trời tuyết 
giăng đầy. Tôi tự hỏi các nhà thơ đã lấy 
nguồn cảm hứng từ băng giá mùa đông 
để viết về mùa hạ, hay do hoài niệm?” 
Sau khi nghe câu chuyện kể không khí 
trong phòng bỗng im lặng ngột ngạt, thấy 
vậy tôi góp ý vào câu chuyện GS Tịnh 
vừa kể để không khí bớt nhột nhạt: “Theo 
thiển ý tôi, bài họa “vội vã” dễ trở thành 
bản sao; nên khó có sự đồng cảm để đồng 
điệu vì thiếu ngoại cảnh gây cảm xúc 
thật, nhất là bài họa nếu chỉ dựa vào vần 
mà quên phần cốt lõi tứ thơ thì bài họa 
đó sẽ thành một bài thơ khác, như thế 
người họa  phải vịn vào vần của kẻ khác 
mà đi thì còn đâu sáng tạo của thi sĩ ?! 
Nhưng nếu bài thơ được một thi sĩ họa thì 
bài họa đó sẽ có sự đồng cảm, cộng 
hưởng để thành bài thơ hay.” 
 Nhà thơ Phương Du tiếp lời: “ Thời 
xưa các nhà nho đều là giới khoa bảng, 
giỏi thơ phú vì thi cử cũng bằng thi phú. 
Do đó khi các nhà thơ xướng họa đều 
phải tuyệt tác họ mới dám khoe nhau”. 
Nhà văn Nguyễn Thùy tiếp lời:“Thời 
nay đã khác với thời xưa  từ đời sống 
vật chất đến ngoại cảnh, nhất là người 
làm thơ trình độ không đều nhau ảnh 
hưởng đến những bài họa. Nếu bài thơ 
được đông người họa thì bài họa sẽ có 
nhiều câu chữ giống nhau? Chắc hẳn 
điều đó không do sự  đồng điệu mà do 
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niêm luật bó buộc nên câu chữ được 
chọn cho không sai luật. Tuy nhiên sẽ 
có những bài họa tuyệt hay, hay hơn cả 
bài xướng.” Từ đó những buổi họp thơ 
trở nên ít xướng họa.  
 Giáo sư Võ Thu Tịnh cả một đời tận 
tụy cho văn hóa dân tộc, là một học giả 
nhưng viết rất giản dị, dễ hiểu, không 
dài dòng, văn hoa. Dù nói đến những 
vấn đề cao sâu như Đạo Khổng, Đạo 
Lão, Đạo Phật hay Đạo Chúa, ông diễn 
giải rất mạch lạc, ai đọc cũng hiểu ngay. 
Một điều cần để ý trong các trước tác 
của ông là đề cập đến vấn đề gì, ông 
cũng nêu dẫn chứng rõ ràng giúp người 
đọc vững tin là điều ông nói có luận cứ 
xác thật. Rất tiếc, con người tài đức như 
Ông, sinh phải thời buổi nhiễu nhương 

đành đem cất giấu mọi đau khổ nhân 
sinh, mọi cảnh tình đau đớn của dân tộc, 
đất nước vào cảnh sống cô đơn của 
mình, để chuyên chú vào việc trước tác 
văn học, văn hóa hầu giúp bây giờ và 
thế hệ về sau biết gìn giữ, tôn quí những 
gì hay đẹp của dân tộc, của nhân sinh.  
 Giáo sư Võ Thu Tịnh tạ thế ngày 1 
tháng 2, 2010.  Chúng tôi: nhà văn 
Nguyễn Thùy, nhà biên khảo Mỹ 
Phước, nhà thơ Nguyễn Mây Thu, Thúy 
Hằng và tôi vào nhà thương thăm giáo 
sư Võ Thu Tịnh, trước phút lâm chung 
giáo sư còn dặn chúng tôi:”Hãy cố 
gắng đi trọn con đường văn hóa, cố bảo 
tồn và phát huy nó” ./.  

Đỗ Bình (Paris)         
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NGUYỄN NGỌC BÍCH  
Một Người Đa Tài, Vui Tính Và Bình Dị 

 
Phan Anh Dũng & Tâm Hảo 
 
Một số văn thi hữu của Tam cá nguyệt 
san Cỏ Thơm cùng với Tâm Hảo và tôi 
đến dự tang lễ của anh Nguyễn Ngọc 
Bích ngày thứ bảy 12 tháng 3, 2016 tại 
National Funeral Home, thành phố Falls 
Church, Virginia. Xin mạn phép viết là 
anh Bích thay vì Giáo sư Nguyễn Ngọc 
Bích hay Ông Nguyễn Ngọc Bích vì 
chúng tôi quen biết anh chị Bích-Hợi đã 
khá lâu. Nhóm văn thi hữu Cỏ Thơm 
tham dự gồm có: Nguyễn Thị Ngọc 
Dung, Ngô Tằng Giao, Phạm Bá, Ỷ 
Nguyên, Phong Thu, ÔB Hoàng Dân 
Bình, ÔB Phạm Hữu Bính, Phan Khâm, 
Vũ Hối, Cao Nguyên ... Tuy đã biết anh 
Bích quen rất nhiều người khắp nơi 
nhưng chúng tôi vẫn ngạc nhiên với số 
người đến viếng thật đông hôm ấy. 
Ngoại trừ thân hữu còn có nhiều hội 
đoàn, nghi lễ từ 10 giờ sáng: phủ cờ 
Việt Nam Cộng Hòa, điếu văn, tụng 
niệm theo nghi thức Phật Giáo và sau 
đó đoàn người nghiêm chỉnh đi bộ sau 
linh cữu từ nhà quàn để tạm biệt anh 
Bích ở nơi an nghỉ cuối cùng - đó là 
một chỗ trên đồi cao của nghĩa trang. 
Thời tiết hôm ấy nhiều mây, chưa chính 
thức vào Xuân nhưng không lạnh lắm.  
Thật may mắn là không mưa cho đến 
khi tang lễ xong xuôi đâu đó!  

Phái đoàn Cỏ Thơm đến dự tang lễ tại 
National Funeral Home từ trái: Ngô Tằng 
Giao, Ỷ Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Dung, 
Tâm Hảo, Phan Anh Dũng (không có trong 
hình: Phạm Bá, Phan Khâm, Vũ Hối, Cao 
Nguyên, ÔB Hải Bằng Hoàng Dân Bình, 
ÔB Phạm Hữu Bính, Phong Thu) 
 
     Nhiều người quen cho rằng đám tang 
của anh Bích thật trịnh trọng và đông 
người tham dự tương tự như đám tang 
của Việt Dzũng (người nhạc sĩ tài hoa 
cũng là nhà tranh đấu cho nhân quyền 
và tự do dân chủ) ở California vài năm 
trước. Chúng tôi nghĩ thầm: "có lẽ khi 
nằm xuống vĩnh viễn rồi thì mới biết ai 
thật lòng quý mến mình"! Sau khi thắp 
nén nhang trước bàn thờ và khấn lời cầu 
nguyện mong cho hương linh anh Bích 
sớm về Đất Phật, vợ chồng chúng tôi 
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xếp hàng tuần tự đến viếng linh cữu 
anh. Nét mặt của anh thật bình thản và 
hiền hòa. Chúng tôi chắp tay niệm 
“Nam Mô A Di Đà Phật” như một lời 
tạm biệt. Chị Hợi đứng ở cuối linh cữu 
nghẹn ngào: "Phan Anh Dũng ... Anh 
Bích vẫn thường hay nhắc đến Anh 
Dũng và Tâm Hảo ...". Tôi không biết 
gì hơn, chỉ ấp úng nói mấy lời chia 
buồn và xiết tay chị. Lúc ấy, tôi cảm 
được cái cô đơn và chịu đựng trên 
gương mặt của chị Hợi. Thấy thương 
người quả phụ từ nay không còn người 
bạn lòng và bạn đường đã cùng nhau 
làm nhiều việc "tâm đầu ý hiệp", chia sẻ 
buồn vui, thăng trầm ... 
     Trong lúc chờ đợi đi bộ đến huyệt 
mộ, quý anh Đào Trường Phúc, Nguyễn 
Mậu Trinh và Trần Trung Đạo có cho 
tôi biết là sẽ thực hiện một "kỷ yếu về 
anh Bích" và mong sẽ phát hành vào 
ngày "Lễ tưởng niệm 49 ngày". Tôi hứa 
là sẽ cố gắng cộng tác về việc này. 
      Tôi còn nhớ buổi sáng ngày 3 tháng 
3, 2016 như thường lệ, nhâm nhi cà phê 
buổi sáng và đọc email. Được tin "Giáo 
Sư Nguyễn Ngọc Bích đột ngột từ trần" 
đầu tiên từ BMH ở Maryland, tôi thật sự 
choáng váng! Liền sau đó, đọc thêm 
những tin từ các anh Đinh Hùng Cường, 
Phạm Trần (SBTN-WDC) rồi bài viết 
của nhà báo Đinh Quang Anh Thái (Báo 
Người Việt) cho biết thêm nhiều chi tiết 
đáng tin cậy, có đính kèm một hình anh 
Bích cầm micro với nụ cười cố hữu rất 
tươi! Tôi chuyển tin chấn động này cho 
Tâm Hảo: anh Bích đã ra đi thật rồi! 

Nghĩ cho cùng, anh ra đi thanh thản, 
nhanh chóng vì heart attack xảy đến bất 
thình lình trên phi cơ, ngay tại vùng 
Biển Đông trước khi hạ cánh xuống 
Manila, Phi Luật Tân. Anh Bích lúc từ 
trần cũng không lẻ loi vì bên cạnh anh 
lúc ấy còn có chị Hợi và Ông Đoàn Viết 
Hoạt. Phái đoàn 3 người từ Hoa Kỳ đi 
dự hội nghị về bảo vệ Biển Đông (xoay 
quanh vấn đề Trung Cộng uy hiếp các 
quốc gia Đông Nam Á về chủ quyền 
các biển đảo). Được biết sau đó phái 
đoàn sẽ tham dự "Hội nghị dân chủ" với 
thành viên đến từ nhiều nơi trên thế 
giới. Tôi miên man nghĩ đến chị Hợi 
trong hoàn cảnh bi thương này nhưng 
cũng an lòng khi biết tin là Luật sư 
Trịnh Hội sẽ đón phái đoàn ở phi 
trường Manila và lo thủ tục cần thiết để 
sớm đem quan tài trở về lại Hoa Kỳ.  
     Từ hôm được tin buồn 3/3/2016 đến 
lễ an táng 12/3/2016, tôi đã đọc nhiều 
phân ưu, bài viết và tin tức khắp nơi qua 
internet và emails. Theo kinh nghiệm về 
đám tang của Việt Dzũng, tôi đã thực 
hiện ngay một trang tưởng niệm về GS 
Nguyễn Ngọc Bích ở website Cỏ Thơm. 
Sau đó tiếp tục thu thập, chọn lọc tài 
liệu và bổ túc mỗi ngày ở link dưới đây: 
http://cothommagazine.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=1
280&Itemid=36 
     Ngược dòng thời gian, tuy gọi là 
quen biết nhiều năm với anh Bích – qua 
 sự giới thiệu của chị Trương Anh Thụy 
- nhưng thật ra chúng tôi không có 
nhiều dịp để làm việc chung với anh, 
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một phần vì ở xa Hoa Thịnh Đốn và 
một phần biết chắc là không thể theo 
kịp cách làm việc và chủ trương của 
anh. Anh Bích và chị Hợi đã dùng nhiều 
thì giờ chẳng những cho văn học nghệ 
thuật mà còn cho những việc lý tưởng 
để phục vụ Cộng Đồng, tranh đấu cho 
người vượt biển, cho nhân quyền-tự do-
dân chủ  của người Việt dưới chế độ 
Cộng sản, cho người công nhân thấp cổ 
bé miệng, chống chủ trương bành 
trướng của Trung Cộng… Anh Bích 
cũng hăng hái tổ chức các buổi huấn 
luyện cho lớp người trẻ Mỹ gốc Việt để 
họ hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập 
quán Việt Nam, kèm vào đó là thuật 
lãnh đạo để sau này họ có thể phục vụ 
Cộng Đồng hiệu quả hơn với một 
hướng đi rõ rệt. Anh Bích yêu miền 
Nam tự do,  thể hiện qua 4 chữ VIỆT 
NAM CỘNG HÒA và lá quốc kỳ MÀU 
VÀNG 3 SỌC ĐỎ mà anh chị đã từng 
phục vụ với cả bầu nhiệt huyết, sau khi 
đi du học ở Hoa Kỳ và về nước vào đầu 
thập niên 70. 
     Khi thực hiện trang tưởng niệm anh 
Bích ở website Cỏ Thơm, tôi thật sự 
mới hiểu rõ hơn và kính nể anh hơn qua 
các hoạt động của anh trên nhiều lãnh 
vực với số vốn kiến thức rộng và sâu. 
Anh Bích có cách nói chuyện mạch lạc, 
giản dị, dùng chữ dễ hiểu. Tôi không 
khỏi ngạc nhiên khi xem những video 
qua Youtube: anh viết/giảng giải chữ 
Nôm tặng Đền Đức Thánh Trần ở 
California; những bàn luận về chính trị 
cũng như văn chương trong các buổi ra 

mắt sách... Anh trẻ trung và vui vẻ khi 
sinh hoạt với các sinh viên người Mỹ 
gốc Việt. Nhiều người công nhận anh 
Bích có tài nói chuyện trước đám đông 
một cách tự nhiên, hoạt bát, ít khi xem 
từ bài viết trên giấy - vì hầu như các 
điều anh muốn nói trong đầu tuôn chảy 
dễ dàng. 

Từ phải: Nguyễn Ngọc Bích, Tâm Hảo, 
Trương Anh Thụy, Nguyễn Thị Ngọc Dung, 
Phan Anh Dũng (2005) 
 
     Tôi xin được ghi lại vài kỷ niệm với 
anh Bích: 
 - Ca khúc “Đỉnh Thu”: Tôi nhớ 
khi bắt đầu sinh hoạt với nhóm Cỏ 
Thơm khoảng 2004, trong những buổi 
họp mặt, anh Bích cũng thường xuyên 
tham dự mục văn nghệ. Tôi ngạc nhiên 
khi lần đầu tiên nghe anh hát bài Đỉnh 
Thu, anh phổ nhạc từ một bài thơ của 
chị Trương Anh Thụy. Giọng hát của 
anh có nội lực mạnh nhưng không kém 
lôi cuốn. Theo thiển ý, anh có cách diễn 
đạt phần nào như Nhạc sĩ Phạm Duy. 



180                                                                                                                          CỎ THƠM 

Anh Bích không hát theo nhịp, anh 
thích được diễn tả tự do theo cái hồn 
của lời ca và cũng thích nhấn mạnh một 
số chữ mà anh cho là điểm chính của 
bài hát. Hôm đó, theo yêu cầu của tôi, 
anh đã gởi bản anh thu âm trong một 
cassette để tôi và nhạc sĩ Đàm Xuân 
Linh xem lại, ghi ký âm và đăng lên báo 
Cỏ Thơm làm kỷ niệm.  

 
- Vietnam Film Club: Ngày 11 tháng 9 
năm 2010, Cỏ Thơm và một số hội đoàn 
vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức chương 
trình "Ode to Freedom" (Ca Ngợi Tự 
Do) giới thiệu dòng nhạc của composer 
Lê Văn Khoa với sự cộng tác của dàn 
nhạc giao hưởng nổi tiếng Kiev 
Symphony Orchestra and Chorus. Tôi 
còn nhớ lúc ấy vài người trong Ban Tổ 
Chức có câu hỏi: “lời ca nào thật sự là 
chính thức cho bản Quốc Ca Việt Nam 
Cộng Hòa?” Sau chương trình Ode to 
Freedom, Cỏ Thơm có nhờ anh Bích 
viết một bài về Quốc Kỳ và Quốc Ca 
Việt Nam Cộng Hòa để in vào báo. Anh 
không trả lời ngay nhưng sau đó tôi mới 
biết anh Bích và nhóm Vietnam Film 
Club (anh Bích là producer với sự cộng 

tác của editor Chu Lynh và một số 
người) âm thầm thực hiện một số dự án 
với mục đích phổ biến khắp nơi một số 
tài liệu quan trọng về lịch sử Việt Nam 
cận đại qua hình thức DVD, trong đó có 
DVD Hồn Việt nói về Quốc Kỳ và 
Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa. Anh 
Bích đã nhờ composer Lê Văn Khoa 
giúp tay trong dự án này vì 2 người đã 
quen biết nhau từ đầu thập niên 1980. 
Các bản nhạc dùng trong DVD Hồn 
Việt được composer Lê Văn Khoa viết 
hòa âm phối khí riêng cho ban nhạc của 
Phủ Tổng Thống Cộng Hòa Ukraine. Lê 
Văn Khoa, Ngọc Hà và Chu Lynh cũng 
bỏ thì giờ đến thủ đô Kiev của Ukraine 
với công tác đặc biệt này. Sau đó, 
Vietnam Film Club tiếp tục với DVD 
Thảm Họa Bắc Thuộc, thực hiện với 
những dẫn chứng rõ ràng từ các tài liệu 
lịch sử được sưu tầm công phu. Các 
DVD này đã được phổ biến rộng rãi đến 
các Cộng Đồng Người Việt khắp nơi. 

 
GS Nguyễn Ngọc Bích phát biểu về mối thân tình 

quen biết với GS Lê Văn Khoa & Ngọc Hà 
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 Trong buổi ra mắt sách "Lê Văn 
Khoa, một người Việt Nam", ngày 29 
tháng 12, 2013 ở Falls Church, Virginia, 
tôi nhận lời điều hợp chương trình và đã 
có cơ hội làm việc với anh Bích và nhóm 
Vietnam Film Club. Hôm ấy, anh Bích đã 
giới thiệu về DVD Hồn Việt, nói về kỷ 
niệm cùng ghi nhận sự đóng góp quý báu 
của composer Lê Văn Khoa. 
 

 
Từ trái: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc 
Bích, Phan Anh Dũng, Tâm Hảo, Nguyễn 
Mậu Trinh (29/12/2013) 
 
- “Vũ Đức Nghiêm, nửa thế kỷ viết ca 
khúc”: Ngày 20 tháng 11 năm 2011, 
nhân dịp Lễ Tạ Ơn Thanksgiving, Cỏ 
Thơm và một số hội đoàn đã tổ chức 
chiều nhạc “Vũ Đức Nghiêm, nửa thế 
kỷ viết ca khúc" với sự hiện diện của 
chính tác giả, một số thành viên trong 
gia đình và thân hữu. Nếu tôi nhớ 
không lầm thì anh Bích rất bận cuối 
tuần ấy vì những buổi hội thảo của Nghị 
Hội Toàn Quốc Người Việt ở Hoa Kỳ - 
mà anh là Chủ Tịch. Tuy vậy, anh cũng 

dành thì giờ đến tham dự phần đầu của 
chương trình. Anh thân tình đến trao tận  

 
GS Nguyễn Ngọc Bích trao tặng NS Vũ Đức 
Nghiêm một món quà lưu niệm 
(bên cạnh là Vũ Trung Hiền, em ruột của 
Vũ Đức Nghiêm & Nguyễn Huy Long) 
 
tay Nhạc sĩ, cựu Trung tá VNCH Vũ 
Đức Nghiêm một món quà đặc biệt: đó 
là bản dịch lồng trong khung kính với 
tựa đề "Calling to the Beloved", anh 
dịch qua Anh ngữ từ "Gọi Người Yêu 
Dấu", một nhạc phẩm rất nổi tiếng của 
Vũ Đức Nghiêm. Mới đây, nhà giáo Vũ 
Trung Hiền - từng học Anh Văn với GS 
Đào thị Hợi tại trường Sư Phạm Sài 
Gòn, cũng là em ruột của Vũ Đức 
Nghiêm - nhắc lại kỷ niệm này như sau: 
"Bản tiếng Anh này, hôm sau, tôi đã hát 
ngay, ở nhà Dũng và Tâm Hảo, khi đưa 
anh Vũ Đức Nghiêm đến thăm vợ chồng 
Dũng. Từ 1969 cho đến nay, một số 
người đã thử đặt lời tiếng Anh cho bài 
Gọi Người Yêu Dấu, nhưng duy nhất, 
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chỉ có bản tiếng Anh do GS Nguyễn 
Ngọc Bích phổ biến năm 2011 là hoàn 
hảo. Lời tiếng Anh, do con người uyên 
bác, và cũng thật tài hoa này viết, giản 
dị, đầy chất thơ, lột tả chính xác nguyên 
bản của tác giả, hát theo nhạc đệm rất 
dễ dàng, ăn khớp từng nốt một." 
 

 
 
-  Sinh hoạt với Cỏ Thơm: Anh Bích 
là người trong Ban Biên Tập của Cỏ 
Thơm và đã cộng tác ngay từ năm đầu 
tiên. Trong Cỏ Thơm số 3 mùa Thu 

năm 1996 anh đã viết một bài biên khảo 
công phu "Đồ Sứ Vương Giả" với nhiều 
tài liệu minh chứng sự cường thịnh của 
triều đại nhà Nguyễn, được Trung Hoa 
và các nước lân cận nể phục và phản 
ảnh đến thơ văn và tư tưởng của người 
Việt trong thế kỷ thứ 19, trước khi 
người Pháp đặt chân đến Việt Nam. 
  

 
   GS Nguyễn Ngọc Bích tại nhà của 
anh Lưu Nguyễn Đạt nhân ngày phát 
hành Cỏ Thơm số 3 năm 1996 
 
     Anh chị Bích-Hợi luôn ủng hộ 
những sinh hoạt chính của Cỏ Thơm, 
nhất là những buổi họp mặt thường 
niên. Lần cuối chúng tôi gặp anh chị và 
có ghi lại nhiều hình ảnh là buổi mừng 
sinh nhật thứ 20 của Cỏ Thơm vào ngày 
21 tháng 6 năm 2015. Hôm ấy, tôi nhận 
thấy anh chị rất tươi, trẻ trung và cũng 
không quản ngại đứng tiếp văn thi hữu 
ở bàn giới thiệu sách báo, DVD ... do 
Cỏ Thơm, Cành Nam, Tổ Hợp Xuất 
Bản Miền Đông Hoa Kỳ, Vietnam Film 
Club vv ấn hành trước giờ khai mạc. 
Trong những năm gần đây, tôi nhận 
được một số tin phổ biến trên internet 
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và báo chí liên quan đến vài hoạt động 
của anh Bích, với những lời phê bình 
khá gay gắt những việc làm này của 
anh. Tuy không biết chuyện thật sự xảy 
ra phải hay trái, đúng hay sai, nhưng     
những lúc ấy tôi chỉ mong có ai thật gần 
gũi khuyên nhủ anh Bích nên chú tâm 
vào một số lãnh vực mà anh đã được 
kính nể và yêu mến. Tôi thiết nghĩ: 
"nhân vô thập toàn", không phải tất cả 
mọi việc anh Bích làm đều hay, đều 
đúng. Tính tình của anh xuề xòa, bình 
 

 
Từ trái: NV Ỷ Nguyên, BKG Nguyễn Ngọc Bích, 
NT Nguyễn Thị Thanh Bình, ÔB Lê Văn Khoa, 
NT Diễm Hoa, NV Nguyễn Lân 
 

 
Từ trái: BKG Trần Bích San, NV Nguyễn 
Thị Ngọc Dung, NT Nguyễn Thị Thanh 
Bình, NT Phan Khâm, BKG Nguyễn Ngọc 
Bích, NV Diệm Trân, Phan Anh Dũng. 

dị nhưng hay cả nể, chẳng từ chối khi 
được nhờ vả và có thể anh không cần 
nghĩ đến thực chất cay đắng của việc 
anh nhận làm. Tôi chỉ hy vọng sau đám 
tang của anh, đa số người Việt Quốc 
Gia nhận thức được rằng phần lớn 
những thành quả hay công việc anh làm 
là từ tấm lòng thành với hoài bão cho 
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, cho 
xã hội-đất nước-con người Việt Nam 
thăng tiến hơn, tốt đẹp hơn, chứ không 
phải để nâng cao tên tuổi của anh hay 
vụ lợi riêng tư. 
 

 
GS Đào Thị Hợi & GS Nguyễn Ngọc Bích -  Sinh 
Nhật Cỏ Thơm năm thứ 20 (21 tháng 6, 2015) 
 
     Chúng tôi hân hạnh được quen biết 
anh Bích ở cõi thế. Cầu mong Tâm 
Thiện Nguyễn Ngọc Bích được yên nghỉ 
an bình nơi chốn vĩnh hằng. Xin anh phù 
hộ cho những người trẻ tiếp tục con 
đường đấu tranh và thực hiện được đến 
nơi đến chốn những hoài bão của anh.  
 

Phan Anh Dũng & Tâm Hảo 
Richmond, Virginia USA – 6 tháng 4, 2016
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Quang cảnh phòng triển lãm tranh Võ Đình, 
NY, 1967. Họa sĩ  VĐ sợ NNB & TAT không 
nhận ra chính mình,  phải ghi chú cẩn thận!  
(Thủ bút của VĐ.) 

 

Vài Mẩu Chuyện Tản Mạn Trong Cuộc Đời 
Nguyễn Ngọc Bích Mà Tôi Biết 

 
 

TRƯƠNG ANH THỤY 
 

Tôi gặp anh Bích lần đầu tiên tại 
New York vào một ngày chớm thu, năm 
1961, khi tôi từ Việt Nam qua Mỹ du 
học. Máy bay ghé New York. Tôi gặp 
anh Bích tại nhà anh, nơi mà nhiều sinh 
viên du học thời bấy giờ gọi là “Quán 
Giang Đầu” vì có rất nhiều người ghé 
đây tá túc, lúc lỡ độ đường hay chẳng  

cả lỡ độ đường!  

Anh Nguyễn Huy Long, vị hôn phu 
của tôi đưa tôi đến gặp anh trước khi 
đưa tôi vào trường ở Pennsylvania. Sau 
đó tôi chỉ còn biết về anh qua các bài 
viết trên tờ báo Chuông Việt của Hội 
Sinh Viên Công Giáo Việt Nam tại Bắc 
Mỹ, có một thời anh còn làm chủ bút 
của tờ báo này. Bẵng đi từ đó cho mãi 
đến sáu năm sau tôi mới thực sự có 
những liên lạc với anh khi đến định cư 
ở vùng Hoa Thịnh Đốn.   
Gặp lại anh lần thứ hai là khi có cuộc 
triển lãm tranh của cố họa sĩ Võ Đình 
tại Nữu Ước, năm 1967. Nhân có họa sĩ 
Phạm Tăng, một họa sĩ hàng đầu của 
VN cũng như họa sĩ Võ Đình, từ Ý ghé 
thăm, anh rủ tôi đi NY cùng cho vui. 
Chúng tôi đi xe lửa. Trên xe, ngồi giữa 
hai thức giả tôi cứ như người nhà quê ra 
tỉnh! Họ nói toàn những chuyện văn 
chương, hội họa, mỹ thuật...  thứ 
chuyện mà từ ngày rời Việt Nam xa gia 
đình tôi chưa được nghe lại lần nào. 
Chuyến đi đó tôi học được rất nhiều, 
nhất là từ anh Bích. Mừng thầm trong 
bụng tôi đã chọn đúng chỗ để “lạc 
nghiệp”. Cùng ý nghĩ đó tôi hỏi anh tại 
sao anh bỏ Nữu Ước để về Washington 
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làm việc? Anh bảo “Ở Tòa Đại Sứ 
người ta có nhiều sáng kiến cho mình 
làm...” Tôi ngạc nhiên nghĩ: “Tại sao ở 
đời lại có người mê ‘làm’ đến thế!”  

Không phải đợi lâu tôi hiểu ngay 
câu nói trên của anh. Ngoài việc anh 
phải thường xuyên đi diễn thuyết về văn 
hóa, đọc thơ Việt Nam anh dịch ra tiếng 
Anh ở các đại học hay tại các cuộc tổ 
chức văn hóa của Mỹ, anh luôn luôn 
được / bị Sứ Quán gửi đi “đối đầu” với 
bọn phản chiến.  Còn tôi thì được gửi đi 
(tình nguyện) thông ngôn cho một Hội 
người Mỹ, mang các em bé Việt Nam bị 
thương, bị phỏng nặng do bom Mỹ, đến 
Bệnh Viện Nhi Đồng tại Washington, 
DC để chữa chạy, và sau đó dùng vào 
mục đích phản chiến. Tôi hơi ngại 
nhưng anh Bích bảo cứ làm. Trước mắt 
là mình phải làm gì cho các em bé vô 
tội kia, còn bọn phản chiến thì hãy để 
đó, tính sau.   

Tại Sứ Quan hồi đó hay có những 
sinh họat cuối tuần cho đồng bào đến 
dự. Một trong các sinh hoạt nổi bật là 
văn hóa Việt Nam, và bao giờ anh Bích 
cũng được giao trách nhiệm này. Một 
ngày Chủ Nhật anh mời vợ chồng tôi 
đến Sứ Quán nghe anh nói về thơ Cung 
Oán Ngâm Khúc. Đến nơi tôi ngạc 
nhiên thấy ngoài chúng tôi ra chỉ có một 
cặp nữa là chị Hoàng Tâm và anh Larry 
Hilton (chồng chị hồi đó--nói tiếng Việt 
rất giỏi.) Hỏi tại sao vắng thế này, anh 
bảo tại các cô thư ký quên không gửi 
giấy mời sớm, chỉ mới gửi ra hôm qua! 
Chúng tôi biết có buổi nói chuyện này 

là do ngẫu nhiên, trong tuần anh gặp 
chúng tôi ở đâu đó nên rủ! Chúng tôi đề 
nghị hủy bỏ chương trình, ngồi nói 
chuyện chơi cho vui thôi, nhưng anh 
không chịu, bảo: “Đã mời quí vị đến 
đây nghe thơ thì phải nói chuyện thơ 
chứ!” Thế là anh thuyết giảng hơn một 
tiếng đồng hồ. Anh nói say sưa, mắt lim 
rim thả hồn vào thơ...  như thể trước 
mặt anh có hàng trăm khán giả đang 
lắng tai nghe vậy! Sau đó tôi hỏi thăm 
các cô thư ký Tòa Đại Sứ thì được biết 
ngày hôm sau không ai thấy anh la cô 
nào cả!  

Cũng trong khoảng thập niên 70, 
các hội đoàn Mỹ hay nhờ Sứ Quán cử 
người tham gia vào chương trình văn 
hóa, ca nhạc của họ. Một lần anh mời 
thêm hai cô Việt Nam nữa làm cùng. 
Tới giờ trình diễn chẳng thấy các cô 
đâu, anh bèn làm công việc “one man 
show” một cách tự nhiên, ngon lành...  
Rồi sau đó cũng lại chẳng thấy anh 
khiển trách cô nào hết! 

Anh Bích là người lạc quan. Nhiều 
người bảo anh hay “lạc quan tếu!” BBT 
gọi anh là người “lạc quan đến hết 
thuốc chữa!” Người ta cũng bảo anh 
hay cả nể. Anh Vũ Thư Hiên còn nói 
“Nếu Nguyễn Ngọc Bích là đàn bà thì 
chắc chửa hoang đến mấy chục lần rồi!” 
Tôi tán đồng nên hễ có dịp là lại mang 
chuyện này ra kể. Anh Bích nghe chỉ 
cười mỉm, lắc đầu!  Giờ ngồi đây tôi 
chợt nghĩ và ân hận, có thể cái lắc đầu 
nhẹ của anh cũng đủ là dấu hiệu “trách 
móc” rồi, sao tôi không tế nhị để mà 
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thôi đi!  
Tôi từng có cơ hội đi chung với anh 

Bích làm việc văn hóa, xã hội...vv...  
nhưng thú vị nhất là có một lần được 
sinh hoạt với anh ở ngay trên Quê 
Hương mình! Đó là vào tháng 6 năm 
1974, một số bạn bè chúng tôi gồm 
Trần Văn Dương, Đỗ Hùng, Nguyễn An 
Thạch, Lệ Trâm, Chử Ngọc Hoàng Anh 
và Trương Anh Thụy tổ chức chuyến 
Về Thăm Việt Nam Hè 74. Trong nước 
chúng tôi được Bộ Dân Vận tổ chức cho 
đi mấy nơi miền Trung để “Thăm dân 
cho biết sự tình.” Trên một cái sân gạch 
rêu ở một ngôi trường cũ kỹ ở Nha 
Trang, anh Bích ngồi bệt xuống đất, say 
sưa vỗ tay hát chung với đám sinh viên 
quốc nội, quốc ngoại ngồi sát bên 
nhau...  Ánh lửa trại bập bùng, dội bóng 
chúng tôi lung linh trên vách tường...  
Chẳng thấy ông Cục Trưởng nào cả, chỉ 
thấy giữa chúng tôi một người Bạn yêu 
đời, yêu người, yêu tuổi trẻ, yêu đất Mẹ 
đến xót sa...  ! 

Chúng tôi di chuyển bằng máy bay, 
nhưng trên đường về, từ Nha Trang tôi 
nẩy ra ý định lén tách khỏi phái đoàn đi 
về Sài Gòn bằng xe đò để có thể tận mắt 
quan sát dân tình. Nhờ có anh Nghiêm 
Phú Phát dẫn đường, tôi và một chị sinh 
viên quốc ngoại nữa đi cùng rất yên 
tâm. Nhưng... khi xe đò đến Phan Thiết 
chúng tôi không được đi tiếp, chính 
quyền địa phương cho biết có Việt 
Cộng đang tấn công ở phía trước...  
Đêm đó chúng tôi ngủ lại ở Phan Thiết 
và bị một trận pháo kích... tưởng đến 

long óc luôn!  Chị sinh viên quốc ngoại 
và tôi hối thúc anh Phát đi tìm nơi lánh 
nạn. Anh bảo: “Lánh đi đâu bây giờ? 
Chúng tôi sống như thế này quen quá 
rồi các chị ơi! Sống chết có số!” Báo 
hại anh Bích, hôm sau phải thu xếp máy 
bay bốc chúng tôi về Sài Gòn ngay. 
Máy bay đáp xuống phi trường tôi thấy 
anh Bích đã đứng chờ sẵn nơi chân cầu 
thang. Gặp tôi anh lắc đầu, nói gọn có 
một câu: “Ẩu thật!” Lại một cái “lắc 
đầu,” nghe nhẹ mà sao... nặng đến tận 
bây giờ! 

Anh Bích là người rất tự hào về 
cái tên Nguyễn Ngọc Bích cha mẹ đặt 
cho. Anh rất bực bõ khi người Mỹ cứ 
viết tên anh ngược, khi thì Bích Ngọc 
Nguyễn, khi thì Ngọc Bích Nguyễn. 
Khi xưng hô giữa chỗ bạn bè anh hay 
xưng Nguyễn Ngọc Bích. Thân hơn nữa 
thì anh xưng NNB cho gọn, và gọi tôi 
bằng TAT, cũng... cho gọn!  

Anh sống theo triết lý mà tôi đặt 
cho nó cái tên triết lý “được cái là...” 
vì anh luôn luôn tìm được khía cạnh 
tích cực của mọi sự vật hay tình huống 
xấu nhất. Có lần tôi đùa anh khi anh 
vừa cất lời: “Mấy cái thằng ‘Tầu khựa’ 
này khốn nạn quá... ” Tôi tiếp luôn: “... 
‘được cái là...’ con gái Tầu nhiều đứa 
đẹp đáo để!” Anh cãi: “Không! Không! 
Lần này thì không ‘được cái là...’ gì 
hết!... ” Rồi anh tiếp tục nói về “đường 
lưỡi bò” nó áp đặt lên Biển Đông. 

Anh có cách xả bức xúc rất hiệu 
quả bằng cách bỏ việc đó quay ra dịch 
một vài bài thơ... Mỗi khi nhận được bài 
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thơ dịch anh gửi qua Email vào giờ 
khuya khoắt, là tôi hiểu anh đang... có 
chuyện! Biết lúc đó anh cần chia sẻ, tôi 
bàn hiêu tán vượn về bài thơ và góp ý 
xây dựng với anh...  đưa anh ra khỏi 
hiện tại. Sau đó anh thư giãn... lại lao 
đầu vào thực tế đang trực chờ! 

Mỗi ngày tôi nhận được ít nhất dăm 
ba Email từ anh gửi qua, nhiều khi chỉ 
vỏn vẹn có 1 chữ hay đôi ba chữ như:  

- “Khoe!”  
Nhìn bên dưới là một bài thơ anh 

mới dịch, một bài bình luận anh mới 
viết, hay một email ai đó gửi cám ơn 
hay khen anh cái gì. 

‐ Hoặc giao việc:  
“TAT,  
Nho TAT mo xem co duoc cai nay 

khong?  Neu duoc thi ngay mai NNB 
dem USB den chep lai. Thanks!” (Sic)  

‐ Hoặc anh chuyển bài của người 
khác cho tôi với một câu dặn cụt ngủn:  

“TAT phải xem!” 
Riết rồi tôi đâm ra ỷ lại, không cả 

buồn tìm bài trên “net” để đọc mà chờ 
anh đọc trước giùm!  

Trong suốt chặng đường dài 49 
năm (1967-2016) tôi có nhiều cơ hội 
dong duổi với anh trên các nẻo đường 
như ở Canada, Paris, Moscow, St. 
Petersburg, Ba Lan... và nhiều tiểu bang 
trên nước Mỹ. Chỗ nào có anh đồng 
hành là mọi người đều được vui, quên 
đi cái nhọc nhằn do mưa hay nắng. Có 
một chuyến đi mà tôi còn nhớ mãi: 
Chúng tôi trên một chiếc xe “van” gồm 
anh Viên Linh, Ngô Vương Toại, Hoàng 

Bắc, anh Bích và tôi. Chúng tôi đi 
Canada tham dự Đại Hội Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại, 1991. Suốt đường 
trường không lúc nào chúng tôi buồn ngủ 
là vì có Ngô Vương Toại ồn ào đã đành, 
anh Bích lại hát liên tục. Có lần anh hát 
một lúc đến chục bài anh làm nhạc phổ 
thơ. Hoàng Bắc chú ý nghe và nhận xét: 
“Bài nào cũng có giai điệu vui tươi tích 
cực, dù là từ một bài thơ tình cảm...”  

Anh Bích là một người có chiều sâu 
cho nên chơi với anh người ta không 
bao giờ hết khám phá các cái hay, cái lạ 
ở anh.  Gặp anh người ta đi từ ngạc 
nhiên này đến ngạc nhiên khác, một 
phần tại vì anh làm nhiều, nói ít.  Nhiều 
người chỉ biết anh có một góc cho nên 
mới có tình trạng người thì nói anh là 
nhà văn hóa, người nói anh là nhà chính 
trị, lại có người tệ hại đến nỗi chỉ biết 
anh nổi tiếng qua bài hát “Đèn Cù!”  

Mấy năm gần đây anh để tâm vào 
chính trị hơi nhiều! Nào là sáng lập 
“Giải pháp VN Cộng Hòa”, nào là tổ 
chức “Hội Nghị Thế Giới về Biển Đông 
Nam Á”...vv...  toàn là những việc “vá 
trời”! Việc nào cũng tổn hao công sức và 
không thể chần chừ, vậy mà người ta vẫn 
thấy anh làm chuyện văn học. Ngày 13 
tháng 2 tức là chỉ hơn hai tuần trước khi 
anh đi Manila, anh Bích sang Quận Cam 
ra mắt cuốn sách cuối cùng trong bộ Nhìn 
Lại Sử Việt của tiến sĩ sử gia Lê Mạnh 
Hùng, nhân có cả tác giả và phu nhân Lê 
Phan cũng từ Luân Đôn bay qua. Buổi ra 
mắt sách được tổ chức tại hội trường báo 
Người Việt đã thành công vượt bực, 
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khiến dư âm của nó vẫn còn vang vọng 
đến tận bây giờ. Mấy hôm nay tôi vẫn 
còn bận rộn gói sách gửi cho các độc giả 
ở nơi xa gọi về đặt mua.  

Nhiều người có thiên kiến anh 
Bích là người “làm” chính trị,  nhưng 
anh bảo tôi, ước mơ thực sự của anh là 
có một ngày có được thời giờ để chỉ 
ngồi nghiên cứu. Tôi hỏi anh thích 
nghiên cứu lãnh vực gì? Anh trả lời: 
Nhiều thứ lắm, lịch sử, văn chương, văn 
hóa, mỹ thuật...vv... Tôi nói nếu anh 
không sa lầy vào lãnh vực chính trị thì 
anh thừa thời giờ, thừa sức lực làm 
những chuyện này. Anh nói: “Đất nước 
mình đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng 
như thế, ngồi im không đành chứ NNB 
có thích làm chính trị đâu!” Tôi đã giúp 
anh “scan” được một “file” đầy hình 
các đồ gốm. Anh đang toan tính thực 
hiện một cuốn sách về đồ gốm Việt 
Nam. Nghĩ mà thấy ngậm ngùi! Một 
mộng ước trong tầm tay, anh có thể đạt 
được dễ dàng cho riêng mình mà cũng 
không thành!  

Anh ra đi nhiều người tiếc nuối rằng 
anh để lại một số công việc dở dang. 
Nhưng tôi nghĩ với NNB thì lúc nào mà 
chẳng có việc làm dở dang? Song song 
với tất cả những gì anh đang làm mà 
người ta có thể nhìn thấy, tôi được anh 
chuyển qua Email cho xem một cuốn 
Tự Truyện mới bắt đầu, một cuốn khác 
có cái tựa đề ngồ ngộ: “Những Bước 
Phiêu-Lưu Của Một Cuốn Sách,” (đã 
viết được hơn 70 trang.) Các thơ dịch 
thì nhiều vô kể, thơ Pháp, thơ Anh, thơ 

Nhật, thơ Ba Tư...  Bị tôi hối thúc mãi 
anh mới chịu cho nhà xuất bản của 
chính anh in một cuốn thơ Ba Tư anh 
dịch, có tựa đề Omar Khayyam 
Rubaiyat – Thơ & Đời. Anh cũng đang 
sửa soạn một cuốn về Nhân Văn Giai 
Phẩm chung với bình luận gia Nguyễn 
Minh Cần. Bên cạnh, anh đang hình 
thành một cuốn sách vĩ đại về Nguyễn 
Trãi gồm hơn 100 bài thơ anh dịch từ 
chữ Hán của Cụ.  

Một ngày rất gần chúng tôi sẽ tung 
ra một cuốn sách vô cùng độc đáo tựa 
đề “ĐẢNG  CỘNG  SẢN VIỆT 
NAM- Qua Những Biến Động Trong 
Phong Trào CS Quốc Tế” của tác giả 
Nguyễn Minh Cần để đánh dấu ngày ra 
đi vĩnh viễn của “nửa hồn” Tổ Hợp 
Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, Nguyễn 
Ngọc Bích.  

Một sức làm việc phi thường như thế, 
có tim làm bằng sắt, dạ làm bằng gang thì 
cũng phải mòn, nhưng cái tâm, cái ý chí 
của anh thì sẽ còn đây mãi mãi trong lòng 
chúng ta và trong lòng dân tộc.  

Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa 
Kỳ năm nay đã tròn 31 tuổi. Thoạt 
đầu nó chỉ là sáng kiến của gia đình tôi, 
có sách của thân mẫu và của tôi cần 
xuất bản nên lập ra một nhà xuất bản để 
in sách của mình, lấy tên Tủ Sách Cành 
Nam và hợp thức hóa dưới tên “Canh 
Nam Publishers.” Chỉ một năm sau anh 
Bích bảo tại sao không làm rộng ra 
ngoài phạm vi gia đình? Trong số đồng 
bào di tản có những tác giả cần có nơi 
xuất bản sách và phát hành sách cho họ, 
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nếu có mình tiếp tay thì họ có thời giờ 
và phương tiện ngồi viết tiếp. Anh Bích 
lúc nào cũng có cái nhìn xa và luôn 
hướng về tập thể. Tôi thấy anh có lý bèn 
nhận làm chung với anh. Anh đặt tên 
cho nhà xuất bản là Tổ Hợp Xuất Bản 
Miền Đông Hoa Kỳ. Năm đầu chúng tôi 
còn có anh Đặng Đình Khiết cho đủ bộ 
ba: Cành Nam, Hội Văn Hóa VN tại 
Bắc Mỹ, Nhà sách Thế Hệ, nhưng chỉ 
một năm sau anh Khiết đã bỏ cuộc! Tuy 
nhiên nhà sách Thế Hệ của anh vẫn là 
cơ sở phát hành chính của Tổ Hợp cho 
đến ngày đóng cửa. Tất cả các diễn tiến 
này cắt nghĩa được là tại sao cuốn sách 
nào của Tổ Hợp cũng mang cái logo 

. Nhiều người vẫn không quen gọi 
cái tên dài lòng thòng THXBMĐHK mà 
gọi là Tổ Hợp Cành Nam. Đã vài lần 
anh Bích “khiếu nại” việc này trước cử 
tọa trong buổi Ra Mắt Sách của Tổ Hợp 
để mọi người cười cho vui, thực ra 
trong thâm tâm anh chẳng hề “lý” gì ba 
cái chuyện lặt vặt ấy, cho nên ngày nay 
các cuốn sách vẫn có cái logo chễm 
chệ ngay trang đầu! 

Anh luôn luôn hãnh diện tuyên bố 
trước độc giả mỗi lần ra mắt sách: “Sở dĩ 
Tổ Hợp Xuất Bản chúng tôi tồn tại được 
đến bây giờ là vì chúng tôi chủ trương 
nếu in một cuốn sách bán chậm thì cũng 
phải chờ in được một cuốn bán chạy để 
đền bù rồi mới tiến tới nữa.” Thật vậy, 
chúng tôi không chủ trương làm giầu, 
nhưng cũng không để xập tiệm, còn công 
sức bỏ vào đấy thì...  không cách gì cân 

đo được! Đó là cái giá phải trả của một 
người làm văn hóa thôi!  

Tôi biết Tổ Hợp XBMĐHK là một 
trong những “con cưng” của anh Bích. 
Mấy năm gần đây hoàn cảnh tôi thay 
đổi, trong gia đình có ông xã bị 
Alzheimer nên tôi cũng lúng túng. Thấy 
chị Hợi sau khi về hưu cũng vui vẻ tiếp 
tay chúng tôi đi ra mắt sách hay đứng 
bán sách tại Hội chợ Tết, tôi bèn đề 
nghị với anh Bích cho tôi “nghỉ” để anh 
làm với chị Hợi cho tiện một nhà, cả 
anh và tôi khỏi chạy qua chạy lại nhà 
nhau như con thoi. Mấy năm trôi qua 
không thấy kết quả gì, một hôm gặp hai 
anh chị một lúc tôi lại đưa ra đề nghị 
trên. Chị Hợi giẫy nẩy “Thôi bà làm đi 
chứ tôi đâu biết gì chuyện in ấn mà 
làm...” Anh Bích lặng im không nói, 
nhưng sau đó anh gồng mình làm thêm 
cả phần việc của tôi, kể cả đi ra mắt 
sách một mình, nếu làm ở các tiểu bang 
xa. Không ngờ bây giờ lại chính anh 
phải “nghỉ,” nhưng tôi biết anh không 
bỏ cuộc, và tôi cũng sẽ không làm anh 
“broken heart” thêm một lần nữa! 

Anh Bích luôn hãnh diện là mình 
làm việc được với tất cả mọi người. 
Theo tôi, đó là một ưu điểm, nhưng lại 
cũng có người không bằng lòng! Có 
người bảo tôi: Một cô gái có đẹp đến 
mấy đi nữa mà cứ “cười” với hết mọi 
người thì ai dám chơi! Thành ra đôi khi 
anh cô đơn! Anh lại cũng không ưa nói 
xấu ai nên anh không có phe phái. 
Nhưng tôi biết, trong trái tim anh có rất 
nhiều ngăn kéo. Mỗi người, mỗi 
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chuyện, mỗi hoạt động...  anh để trong 
một ngăn kéo riêng. Cho nên tôi đố ai 
tìm thấy Nguyễn Ngọc Bích tiết lộ bí 
mật của những người làm việc chung 
với anh bao giờ?  

Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ... 
nói theo thứ tự người xưa đã đặt ra... 
Nếu ai tò mò muốn biết anh Bích “tề 
gia” như thế nào thì xin nghe tôi kể một 
câu chuyện rất điển hình: Một hôm có 
một cuộc họp bạn nho nhỏ ở nhà tôi 
gồm những “Việt kiều cũ” thâm giao từ 
trước 75, trong đó có anh Bích--chị 
Bích hôm đó vắng mặt. Cơm nước xong 
mọi người quanh chén trà thi nhau nói 
chuyện riễu. Hết riễu rồi các ông, bà 
quay ra “tố” nhau, chồng tố vợ, vợ tố 
chồng um xùm, náo loạn... (Ở đây xin 
mở một dấu ngoặc—Chuyện “tố khổ” 
này chỉ là giữa các bạn thân. Chúng tôi 
thân nhau đến độ biết hết “tật” của 
nhau, không nói ra cũng biết cả rồi, vì 
thế nói chỉ để xả ‘xú bắp’ và mua lấy 
trận cười mà thôi.) Một ông nói: “Ối 
giời! Các anh chị không biết chứ, bà xã 
nhà tôi có một cái “Honey Do list” 
(Cưng ơi! Làm cho em cái này...!) dài 
thoòng. Mình cứ ăn “mật” của bà ấy riết 
rồi tới cuối ngày là mình chết giấc!” 
Một bà khác tố chồng: “Đâu bằng ông 
xã nhà tôi. Ông ấy thích trả lời điện 
thoại lắm, nhưng hễ lỡ gặp hội thiện 
nguyện xin tiền hay người quảng cáo 
chào hàng là ông bảo: “À cái đó tôi 
không biết. Đây ông/ bà nói chuyện với 
nhà tôi đây này.” Rồi ông ấy ấn ngay 
cái điện thoại vào tay mình và chuồn 

mất! Mình chẳng kịp nói dối là đi 
vắng!” Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cả 
giờ, bỗng một anh nhận thấy anh Bích 
từ nãy nghe chuyện có vẻ khoái chí lắm, 
cười thả ga... bèn hỏi: “Kìa anh Bích, 
sao anh có vẻ thích thú chuyện chúng 
tôi thế mà anh không cho nghe chuyện 
chị Bích đi?” Anh Bích còn chưa kịp trả 
lời thì chị Trịnh Đức Thông—anh 
Thông làm việc kỳ cựu ở đài VOA—
bèn nhanh nhảu nhẩy vào “cứu bồ”: 
“Thế tại sao chúng ta không có thể nghĩ 
chị Bích là người hoàn hảo, không có 
tật thì ‘tố’ làm sao được?” Mọi người, 
kể cả anh Bích cười vang, tán đồng!  

Giai thoại là sản phẩm đặc thù 
của những nhân vật nổi tiếng. Anh 
Bích lại càng có nhiều giai thoại vì anh 
làm nhiều, tiếp xúc nhiều, đi nhiều...  
nhưng tôi chỉ xin kể vài ba chuyện 
thoáng về trong trí nhớ:  

Hồi còn là sinh viên anh Bích gầy 
gò, nhỏ con lắm, vậy mà có lần anh đi 
Metro ở Nữu Ước, trong toa có một 
thằng say rượu to con. Hắn đi hai dẫy 
ghế chìa cài thô bỉ của hắn ra trước mặt 
các phụ nữ. Cả toa tầu ai cũng quay mặt 
đi, chẳng dám làm gì... Tới một lúc 
không chịu nổi nữa, anh Bích đứng dậy, 
lấy hết sức bình sinh cho nó một quả 
đấm thôi sơn vào ngực—chắc anh cũng 
chỉ đứng đến ngực nó!  Nó ngã lăn ra 
sàn, một lúc lồm cồm bò dậy, trở vế chỗ 
ngồi, im lặng. Cả toa tầu cám ơn anh. 
Chắc chắn trong lòng họ phải khâm 
phục một anh chàng Á Đông nhỏ thó 
mà to gan!  
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Cùng ở Nữu Ước với anh Bích có 
một chị bạn thân chung của chúng tôi, 
chị Phương Dung, nay đã không còn. 
Chị kể: “Mọi người cứ thấy lúc nào anh 
Bích cũng có các cô xúm quanh, nhưng 
tôi biết anh ấy chẳng mê ai cả, anh chỉ 
mê cuốn sách! Tôi còn biết cái thời sinh 
viên nghèo anh đã nhiều lần nhịn bữa ăn 
tối, dùng tiền ấy để mua một cuốn sách.”  

Ở Việt Nam, vào khoảng năm 73-
74, tại Văn Phòng Thông Tin Quốc 
Ngoại, anh Bích có lần rất bực dọc về 
chuyện cái nhà vệ sinh cho khách ngoại 
quốc ra vào, dơ bẩn đến độ anh thấy xấu 
hổ. Anh cảnh cáo các cô có trách nhiệm 
nhiều lần nhưng đâu lại hoàn đấy. Một 
hôm anh sắn tay áo cọ rửa bồn cầu đến 
sạch boong! Thấy “xếp” làm như vậy, 
các cô sợ quá, từ đó mới chịu làm kỹ 
hơn.  Tôi biết anh Bích thích ảnh hưởng 
mọi người. Nhưng trong thực tế tôi 
thấy, nhiều lúc anh bó tay...  chịu thua! 

Một hôm anh Linh, anh của anh 
Bích nói với ông xã nhà tôi: “Tức chết 
đi được với cái thằng Bích! Nó chỉ cần 
bỏ ra một tuần là nó viết xong cái luận 
án tiến sĩ mà nó không chịu làm!” Chị 
Ngân, chị anh Bích thì nói: “Chú Bích 
đã hai lần đóng tiền ghi tên làm luận án 
tiến sĩ mà cả hai lần chú ấy để quá hạn, 
mất tiền toi. Lần nào chú cũng nói là 
viết rồi nhưng thấy nó không hoàn hảo 
thì không nộp!” Với tôi anh bảo anh 
muốn chứng minh với thiên hạ rằng 
chẳng cần có bằng cấp cao người ta vẫn 
có thể giỏi được... 

 

Tinh thần trách nhiệm của anh 
Bích được nhắc đến nhiều trong đám 
tang anh. Ông cựu TT Hoàng Đức Nhã 
kể chuyện “anh Bích từ Hoa Kỳ trở về 
Việt Nam vào ngày 26 tháng 4 làm mọi 
người sửng sốt...” Tôi xin kể phần anh 
Bích ở Mỹ, trước khi lên chiếc máy bay 
lịch sử Air Việt Nam về nước trong 
những ngày cuối cùng ấy:  Hôm 19-4-
1975 bỗng bà con Hoa Thịnh Đốn hết 
sức ngạc nhiên thấy anh Nguyễn Ngọc 
Bích, Cục trưởng Cục Thông Tin Quốc 
Ngoại xuất hiện! Người thì bảo anh đã 
nhanh chân chạy trước, người thì đoán 
anh là sứ giả của ông Thiệu mang sang 
một tin mừng gì đó để trấn an kiều bào. 
Các bạn anh thì biết ngay là anh, với 
bản tính lạc quan cố hữu lại toan tính 
một chuyện kỳ quái gì đây, chứ chắc 
chắn không đời nào anh lại chuồn sớm 
như thế. Ngay ngày hôm sau Trung tâm 
Thông Tin Quốc Ngoại ở Hoa Thịnh 
Đốn, trực thuộc Cục Thông Tin Quốc 
Ngoại trong nước cho mời sinh viên và 
kiều bào tới dự một cuộc họp khẩn cấp 
để nghe ông Cục Trường Nguyễn Ngọc 
Bích cập nhật tình hình trong nước. Tin 
của anh Mang sang hiển nhiên là đã quá 
lạc hậu so với nhưng biến chuyển nhanh 
như chớp ở bên nhà!  

Ngày 23 tháng Tư TT Thiệu từ 
chức. Ngày 26 tháng Tư anh Bích lấy 
máy bay trở về Việt Nam (Ở đây tôi 
phải mở một dấu ngoặc, tôi nhớ anh về 
VN ngày 26 tháng 4 mà ông HĐN lại 
cũng bảo ngày 26 nhận được điện thoại 
của anh Bích gọi ở VN? – Thôi thì đành 
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để lịch sử sau này sửa cho tôi vậy!)  
Người ta hỏi ông Thiệu xuống rồi thì 
anh về làm việc với ai? Anh trả lời: 
“Tôi làm việc cho nước Việt Nam chứ 
đâu có làm việc cho một người nào?” 
Anh về đã cứu được vợ, được Mẹ, gia 
đình anh, em và cả bạn nữa...  Sau này 
tôi gặp chị Nghiêm Thị Lan, vợ anh 
Ngô Vương Toại, nghe chị kể: “Anh 
Bích về đến Sài Gòn còn kịp vào văn 
phòng Cục Thông Tin Quốc Ngoại triệu 
tập các nhân viên đến, cấp giấy cho 
phép họ rời nhiệm sở để có thể tự do đi 
tìm...  đường sống. 

Cuộc đời NNB được ghi nhận 
bằng hàng trăm việc làm công ích, vị 
tha...  hẳn anh không thể tránh đôi khi 
lầm lỗi như một “con người” với đúng 
nghĩa “con người”. Tôi đố ai trong 
chúng ta dám nhìn vào gương mà nói 
“tôi không lầm lỗi bao giờ?” Nhưng 
“lỗi” không luôn luôn đồng nghĩa với 
“tội.”  Cố học giả Hoàng Văn Chí, một 
người thày, người anh cả khả kính của 
anh Bích “mắng yêu” Nguyễn Ngọc 
Bích có cái “tội to lắm” đối với bà con 
hải ngoại, là đem theo toàn thể tủ sách 
khổng lồ của anh về Việt Nam hồi 
1972. Nay anh Bích mang luôn cả bộ 
Enclocypedia đi theo Cụ thì chắc là Cụ 
tha “tội” cho anh rồi! 

Anh Bích rất hiếm khi trách ai, đặc 
biệt không thấy anh ngồi than vãn trước 
thất bại bao giờ. Anh bảo thất bại thì 
làm lại chứ mà ngồi than vãn có ích gì!  
Nhưng cuối cùng rồi chính anh cũng 
phải công nhận trong tử vi của anh, cái 

cung “nô” thật quá tệ! Nhưng Trời Phật 
cũng đền bù cho anh được cái cung 
“quý nhân phù trợ.”  Những “quý nhân” 
này lại không nhất thiết là những người 
từng chen vai sát cánh với anh mà là 
một “số đông thầm lặng” chưa hẳn đã 
có dịp tiếp xúc cá nhân với anh trong 
quá khứ. Họ biết anh qua bài viết, qua 
buổi nói chuyện trước công chúng, qua 
truyền thanh, truyền hình hay gặp nơi 
chùa chiền...  Bên cạnh đó là giới trẻ 
nhiệt tình, vô tư, công bằng...  Họ thấy 
anh “cần” thì họ nhẩy vào cứu giúp, 
không đòi điều kiện, không đợi mời 
mọc, không chờ năn nỉ...  Mấy hôm 
đám tang anh Bích tôi được gặp một số 
Phật tử đi đón chị Bích từ Phi Luật Tân 
về, một số tại nhà quàn, và sau này tại 
nhà riêng trong việc tụng niệm cho anh 
49 ngày, đó là các anh chị mà tôi được 
nghe anh Bích kể nhiều về tấm lòng của 
họ đối với anh vào những ngày cuối 
đời. Tôi nhìn họ với lòng ái mộ và nhìn 
đời bằng con mắt... tin tưởng trở lại!  

Ai cũng có thể thấy anh Bích là 
một người yêu nước, nhưng phải nghe 
anh nói câu này mới hiểu hết tấm lòng 
của anh:  “Chẳng ai lợi dụng được tôi 
cả, trừ Tổ Quốc tôi!” Trong khi nhà 
biên khảo Nguyễn Gia Kiểng bắt Tổ 
Quốc phải Ăn Năn, thì anh Bích lại cho 
Tổ Quốc thả cửa “lợi dụng”mình!  Anh 
đã vô tình bật đèn xanh cho bất cứ ai 
làm bất cứ cái gì cho Tổ Quốc được lợi 
dụng anh, để rồi chính những người ấy 
lại chê trách anh là “ôm đồm”, “bao 
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biện!” Thật là oái oăm! Thật là trớ trêu! 
“Ở sao cho vừa lòng người!”  

Nhân phải trả lời nhà văn Hồ 
Trường An phỏng vấn tôi với câu hỏi: 
“Sau khi chị ra đi chị muốn người ta 
nhớ về chị như thế nào?” Tôi cũng hỏi 
anh Bích câu ấy chơi, chỉ để cho biết: 
“Sau khi anh ra khỏi cõi đời này anh 
muốn người đời nhớ về anh như thế 
nào?” Anh nói ngay: “Là một người 
yêu nước!” Rồi anh tiếp: “Vì yêu nước 
nên yêu đất, yêu con người, yêu lịch sử, 
yêu văn hóa, văn thơ vân vân... ” 

Trong bài viết của nhà văn Uyên 
Thao có câu: Nguyễn Ngọc Bích như 
luôn bị một lực huyền bí nào đó thúc 
đẩy lao vào bất kỳ việc gì anh thấy cần 
phải làm và có sức để làm...” 

Anh Uyên Thao ơi! “Lực huyền bí” 
mà anh nói đó chính là “Tổ Quốc Việt 
Nam” đấy! 

 
Với anh Bích, mỗi ngày là một lên 

đường.  Đôi khi tôi cảm thấy như mình 
bị lôi cuốn vào cái “bánh xe” anh đi. Tôi 
vẫn tự coi mình là cái “xe bò” và anh là 
“người đẩy xe bò”! Tôi lười lắm, thú 
thực với quý vị, nhưng anh Bích không 
cho tôi ngừng nghỉ. Tôi làm gì anh cũng 
tiếp tay vô điều kiện, đôi khi còn làm 
nhiều hơn cả người khởi xướng! 

Một lần tôi trách anh: “Tại sao ai anh 
cũng ‘phò’ vậy?” Anh không giận, cũng 
chẳng có mặc cảm gì với cái chữ “phò” 
hơi nặng tôi dùng, anh bảo: “Ai làm 
được gì cho đất nước thì NNB cũng 
‘phò’ hết! Nếu TAT chịu đứng dậy làm 

cái gì cho quê hương, cho dân tộc thì 
NNB cũng ‘phò’ chứ sao!” Biết nói gì 
nữa! Tôi đành phải “dậy mà đi... ”* thôi! 

Ban Biên Tập cuốn sách này --
Nguyễn Ngọc Bích-Một Tấm Lòng Cho 
Quê Hương-- luôn luôn nhắc nhở mọi 
người là chớ có viết về mình.  Tôi đã cố 
gắng tránh nói đến cái “tôi” trong suốt 
bài viết trên kia.  Cuối cùng rồi cũng 
chẳng đặng đừng đành phải mạn phép 
BBT, nhắc đến cái “tôi xe bò” này, coi 
như một lời đơn sơ nói lên tự đáy lòng, 
để đền ơn đáp nghĩa NNB một lần! 

 
TRƯƠNG ANH THỤY 
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TƯỞNG NIỆM NHÀ THƠ PHAN NGỌC 
Tạ thế ngày 01 tháng 4 năm 2016 (24 tháng 02 Bính Thân),  

tại Virginia, USA. Hưởng thọ 77 Tuổi. 
 

ĐIẾU VĂN 
Kính thưa vong linh  
Anh Phan Ngọc, 

 Thưa chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, hiền 
thê của anh PN cùng gia đình tang quyến. 
 Hôm nay ngày 6 tháng 4, 2016, 
nhằm ngày 29 tháng 2 năm Bính Thân, 
tôi Phan Khâm, xin thay mặt cho toàn thể 
văn thi hữu Ban Điều Hành Cơ Sở Cỏ 
Thơm ở tiểu bang Virginia,cùng hiện diện 
nơi đây có Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung 
Chủ nhiệm, Nhạc sĩ Vĩnh Điện. 
 Tôi cũng xin được thay mặt cho 32 
vị trong Nhóm Thân Hữu Thi Đàn do 
nhà thơ Ngô Văn Giai ở Richmond, VA 
 kết nối thi hữu thân hữu 4 phương, lo 
lắng thông tin liên lạc từng giờ từng 
phút từ khi hay tin anh Phan Ngọc trở 
bệnh cho đến ngày anh ra đi. 
  Tôi cũng xin được đại diện cho nhà 
thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt, ở San 
Jose, Băc Cali, anh Phiệt đã có thời gian 
chung sống cùng anh Phan Ngọc ở Hội 
An trước năm 1975, Và tôi cũng thay 
mặt cho vợ ,gia đình con cái tôi thắp nến 
hương, nói lời tiển biệt đến anh.  Nói sao 
cho hết, biết bao nỗi niềm thương tiếc 
khóc anh Phan Ngọc nhà thơ Một Thời 
đã ra người thiên cổ anh ơi! 
 

Văn chương thi phú ở đời 
Ký tên hai chữ “Một Thời” thế thôi 

 
Hôm nay vĩnh biệt anh rồi 

Cỏ Thơm khuất bóng con người thân thương 
Nhóm Thi đàn khắp bốn phương 

Mất anh Phan Ngọc buồn vương một trời, 
Nghẹn ngào đau xót anh ơi! 

 
 Với thời gian rất hạn hẹp, không 
làm sao đọc hết ra đây  những vần thơ 
khóc anh, vĩnh biệt anh của các văn thi 
hữu đăng đầy trên website trong mấy 
ngày hôm nay chỉ xin trích dẫn một đôi 
câu như nhà thơ: 
 

Lê Ngọc Kha ở Boston đã viết, 
Đặt vòng hoa trắng thương tình bạn 
Nhẫm đoạn văn xưa nhớ tháng ngày, 

 
Nhà thơ Thủy Lâm Sinh: 

Mỗi bước xa nhau mãi ngút ngàn 
Thôi rồi tiếc quá hỡi chàng Phan 

 
Nhà thơ Ngô Văn Giai: 

Tiếc khách thi nhân thôi sáng tác 
Nhớ Người tri kỷ biết tìm đâu? 

 
Nhà thơ Thy Lệ Trang: 

Đã vắng lâu rồi tiếng bạn thơ 
Người đi cổng khép tự bao giờ 

 
Nhà thơ Tôn Thất Thiều: 

Tôi nay còn lại ở đời 
Buồn lên khóe mắt khóc người ra đi 
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Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt: 
Dẫu đã lường mà tin nghe như sét đánh 

Tôi bàng hoàng viết khúc biệt ly 
Tiễn anh đi còn biết nói năng gì! 
Xin cúi mặt dâng lời vĩnh biệt. 

 Buồn da diết! 
 

 Và tôi cũng xin được dâng lên anh 
bài thơ của anh, tác giả Một Thời đã 
được đăng trong Cỏ Thơm số 74 mùa 
xuân 2016  số báo mà anh không bao 
giờ cầm trong tay nữa. 
 
TÂM SỰ 
Bạn hỏi sao mà viết loạn thơ? 
Thưa rằng có quá ít thì giờ 
Không chừng tháng tới… hành thơ thẩn 
Có thể ngày mai…hóa ngẩn ngơ 
Lắm lúc cơ trời…đây được biết 
Nhiều khi số phận…đó không ngờ 
Cho nên cứ thảo nhiều càng tốt 
Để lỡ ai ơi bút cứng đờ.. 
MỘT THỜI 
 
 
CHIẾU THƠ 
Họa 
Rượu rót đầy tràn cả chiếu thơ 
Hởi tri âm! Cạn chén bây giờ 
Ngả nghiêng thân xác đang điêu đứng 
Chao đảo linh hồn đã ngất ngơ 
Mất hết niềm tin bao nuối tiếc 
Có còn hy vọng để trông chờ 
Giải  sầu có thể nào vơi được 
Mở mắt chong chong đọc chữ khờ 
Phan Khâm 
 

 Đây đúng là tâm sự của nhà thơ Một 
Thời, sống đời như anh viết, có ai học 
được chữ ngờ anh Phan Ngọc ơi! 
 
Vĩnh biệt anh!  
PHAN KHÂM 
 
VĨNH BIỆT BẠN HIỀN  
Vĩnh biệt bạn hiền dạ thắt đau 
Bàng hoàng xúc động một hồi lâu 
Đêm về khắc khoải nằm trăn trở 
Sáng dậy bâng khuâng đứng thảm sầu 
Tiếc khách thi nhân thôi sáng tác! 
Nhớ Người tri kỷ biết tìm đâu? 
Xin ơn Trời Phật đưa Anh đến 
Tịnh độ Niết Bàn cõi nhiệm mầu. 
Ngô Văn Giai      
Virginia, April 03/2016        

 
 
    

NT Phan Ngọc và Phan Khâm 
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          Nhớ Phan Lạc Phúc  
   và những chuyện xưa 

---------- 

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn 
 

LTS: Nhận được tin buồn Nhà Văn Phan 
Lạc Phúc, tức Ký Giả Lô Răng, Nguyên 
Trung Tá Quân Lực VNCH, Nguyên Chủ 
Bút Nhật Báo Tiền Tuyến, đã qua đời 
vào lúc 1:32 trưa thứ Năm, ngày 28 
tháng 4, 2016 tại Sydney, Úc Châu, 
hưởng thọ 88 tuổi. Cỏ Thơm xin chia 
buồn cùng gia đình Ông Phan Lạc Phúc. 
Dưới đây là bài viết của Nhà Văn Văn 
Quang viết về Nhà Văn Phan Lạc Phúc. 
 Tôi quen biết với anh Phan Lạc 
Phúc từ những năm 
1956 từ khi còn làm 
chung trong Phòng 5 
Bộ Tổng Tham Mưu 
QLVNCH. Hồi đó anh 
đã là đại uý và có thời 
làm Trưởng Ban Báo 
Chí, tôi làm dưới 
quyền anh nhưng anh 
vẫn xem tôi là bạn dù 
tôi ít tuổi hơn anh và 
mới chỉ là anh Trung Uý trẻ. Nhà anh ở 
ngay trong chợ An Đông, bà vợ là con 
một ông chủ tiệm vàng ở Quy Nhơn nên 
vào Sài Gòn nhà anh cũng mở tiệm 
vàng. Tôi mới từ Nha Trang đổi vào Sài 
Gòn, ở nhờ nhà bà dì em của mẹ tôi. 

Anh đã có chiếc xe Fiat thường đến đón 
tôi cùng đi làm. Mỗi buổi chiều chúng 
tôi thường chơi bóng chuyền ngay trước 
cửa Phòng 5. Anh Phúc cao ráo bảnh 
trai, đứng trên lưới đập bóng khá hay. 
Tôi là người nâng bóng. Tuy chân anh 
bị thương hơi tập tễnh, nếu không chú ý 
thường không thấy. Sau này có lúc anh 
làm Trưởng Phòng 5 Bộ TTM một thời 
gian. Tôi nhớ mãi hôm vào nhà Đại tá 
Vũ Quang anh được tặng một trái đào. 

Anh để dành mang về 
tặng cho mẹ tôi, anh 
nói nhìn bà cụ nhà ông 
tôi nhớ hình ảnh bà mẹ 
tôi. Thỉnh thoảng nhà 
tôi có tổ chức vài món 
ăn đặc biệt truyền 
thống miền Bắc xưa 
mà ngày nay hầu như 
“mất tích”, không có 
bất cứ cửa hàng nào 

bán và cũng rất ít nhà nào làm được vì 
sự nhiêu khê của nó và những công thức 
gia truyền như phải chọn con cá chép 
hay cá mè như thế nào mới làm được 
món gỏi cá hoặc phải chọn thứ rau 
muống nào, nhúng nước sôi bao lâu mới 
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làm được món nộm rau muống. Chưa kể 
cả món phụ gia rất lủng củng như giềng 
mẻ, muối mè, 7 loại rau đi kèm. Lần nào 
thường cũng có những người bạn của gia 
đình tôi như các anh Mặc Đỗ, Vũ Khắc 
Khoan, Mai Thảo, Phạm Đình Chương, 
Phan Lạc Phúc, Thanh Nam. 

Sau đó anh làm Trưởng Phòng 
Chiến Tranh Chính Trị Quân Đoàn 3 
đóng tại Biên Hòa rồi về Trường Cao 
Đẳng Quốc Phòng. 

Có một thời vào khoảng năm 1969 
tôi về phụ trách Đài Phát Thanh Quận 
Đội, anh về làm chủ bút nhật báo Tiền 
Tuyến của Tổng Cục CTCT. Chủ nhiệm 
lúc đó là anh Phạm Xuân Ninh tức Hà 
Thượng Nhân. Anh thường viết bài hàng 
ngày và cái tên anh đặt cho mục đó là 
“Tạp Ghi” ký tên “Ký Giả Lô Răng” 
được rất nhiều độc giả yêu thích. Từ đó 
chúng tôi gọi anh là ông Lô Răng. 

Khi tôi lập gia đình, cần sang một cái 
nhà với giá 80 triệu đồng. Tôi không đủ 
tiền, xoay xở mãi cũng chỉ được một 
nửa. Ngồi nói chuyện ở Point de 
Blagueur tục gọi là “Mỏm Đấu Láo” bên 
bờ sông Sài Gòn, anh nói cho tôi mượn 
một nửa số tiền sang nhà. Nhờ thế tôi 
mới có cái nhà ở cư xá Chu Mạnh Trinh 
gần nhà ông Phạm Duy cùng nữ ca sĩ 
Thái Hằng.  

 
Những ngày ở tù nghe Phan Lạc 

Phúc nói chuyện Kim Dung 
Sau tháng 4 - 1975, anh cũng kẹt lại 

như tôi và cùng vào trại tù Long Giao 
rồi cùng đi chuyến tàu thuỷ “lịch sử” từ 

Nam ra Bắc, suốt 3 ngày đêm nằm dưới 
hầm tàu nơi dành để chuyên chở súc 
vật, đúng là cảnh “cơm đưa xuống phân 
đưa lên” nói trắng ra là khi đến giờ 
cơm, bọn cai tù mắc rổ cơm vào chiếc 
dây thừng thòng xuống, chúng tôi đại 
tiểu tiện ngay tại chỗ nên lại phải thu 
gom phân vào bao đưa lên cho chúng 
mang đi đổ. Ra đến Vĩnh Phú, anh Phan 
Lạc Phúc nằm cùng phòng với tôi, cùng 
đi “nao động” phờ phạc và cùng ăn bo 
bo thay cơm. Những ngày chủ nhật nghỉ 
không được ăn sáng, chúng tôi đói meo, 
ngồi thừ nhìn nhau mãi cũng chán nên 
làm những quân bài mạt chược bằng gỗ 
đánh với nhau cho quên đói. Ông Lô 
Răng cũng là tay mạt chược khá cao.  

Tôi nhớ có lần một anh bạn nhắc về 
kỷ niệm ngày xưa khi còn tung hoành 
trong quân đội, anh Phan Lac Phúc hét 
lên: “Thôi xin ông đừng bao giờ nhắc 
lại chuyện xưa nữa, buồn lắm rồi”. Từ 
đó chúng tôi rất thận trọng khi nhắc 
chuyện xưa với ông. Có những đêm 
buồn và lạnh, chúng tôi nằm xúm lại 
bên nhau nghe kể chuyện cổ tích hoặc 
chuyện Tây chuyện Tàu. Ông Phúc có 
tài kể chuyện kiếm hiệp, những bộ 
truyện của Kim Dung ông nhớ rất rõ, 
một trí nhớ có thể gọi là siêu phàm. Ông 
Nhớ từng thế võ của từng nhân vật, 
những cuộc giao đấu “thần sầu” của “võ 
lâm ngũ bá”. Anh em nằm nghe hết  
đêm này qua đem khác vẫn chưa hết 
pho truyện Kim Dung – Phan Lạc Phúc. 

Sau đó chúng tôi bị đày lên Sơn La 
cùng Vũ Văn Sâm tức nhạc sĩ Thục Vũ 
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và Thục Vũ chết ở Bệnh xá này, chính 
anh Phan Lạc Phúc báo tin đó cho tôi khi 
cùng làm ở vườn rau sát bên bệnh xá.  

 
Đám tang nhạc sĩ Thục Vũ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môt buổi chiều khi hoàng hôn gần 

xuống, đồi núi Sơn La bắt đầu có sương 
mù, chúng tôi cùng đứng lặng nhìn sang 
bên kia bờ ao có mấy anh lính vác súng 
AK đi đầu, theo sau là mấy anh tù 
khiêng chiếc quan tài đi trên con đường 
mòn vòng theo dẫy núi cao rồi mất hút 
sau khúc quanh con đường mòn nhỏ 
xíu. Đó là đám ma nhạc sĩ Thục Vũ. 
Nước mắt chảy dài, anh Phan Lạc Phúc 
quay mặt vào trong lấy tay áo sờn rách 
che giấu nỗi đau buồn tức tủi. Hôm sau 
chúng tôi mới biết phần mộ Thục Vũ 
nằm trên sườn đồi cô quạnh lối đi vào 
thị xã Sơn La. 

Sau đó anh Phan Lạc Phúc chuyển 
vào trại tù Thanh Hoá, tôi không còn 

gặp anh nữa. Hơn mười hai năm sau, từ 
nhà tù cải tạo được tha về, tôi cũng 
chẳng biết anh ở đâu. Sau cùng tôi được 
tin anh đi định cư ở Úc. Khi tôi cộng tác 
với nhật báo Chiêu Dương và tuần báo 
Văn Nghệ Úc của anh Nhất Giang và Vi 
Tuý, thỉnh thoảng anh Phúc đến toà 
soạn thăm anh em. Anh Nhất Giang 
thường móc điện thoại gọi cho tôi ở Sài 
Gòn  nói chuyện với anh Phan Lạc 
Phúc. Lúc đó chúng tôi mới biết về 
cuộc sống hiện tại của nhau. Anh cho 
tôi số điện thoại ở nhà nhưng anh nói 
hàng ngày phải vào bệnh viện thăm bà 
xã nên khó gặp anh ở nhà.  

Tôi không còn nhớ rõ từng chi tiết 
và ngày tháng ở đây, có thể có sai sót. 
Nhưng cuối cùng tôi cần phải nói rõ lúc 
nào tôi cũng coi anh như đàn anh tôi về 
mọi mặt.  

 
Ký Giả Lô Răng trên giường bệnh. 
Cho đến hôm nay chiều ngày 17 

tháng 4 năm 2016, Sài Gòn nóng như 
cái chảo lửa. Rất bất ngờ tôi nhận được 
thư anh Huy Phương từ Mỹ. Anh viết 
có gọi điện thoại cho tôi nhưng không 
gặp, anh gửi cho tôi cái tin buồn về anh 
Phan Lạc Phúc đang hôn mê trên 
giường bệnh. Anh Vi Tuý từ Úc cũng 
gửi cho tôi tin này. 

Xin chuyển đến các bạn đọc của tôi 
tin buồn này, tôi chắc trong số bạn đọc 
cũng có rất nhiều vị biết đến tên ký giả 
Lô Răng – Phan Lạc Phúc và cầu 
nguyện cho ông.   ۞ 

 



SỐ 75                                                                                                                                  199                   



200                                                                                                                          CỎ THƠM 



SỐ 75                                                                                                                                  201                   

 

TUÛ SAÙCH COÛ THÔM 
11623 CHAPEL CROSS WAY, RESTON, VA 20194, USA 

Tel. (703) 471-1271, Fax (703) 471-1196; Email: dsenser@yahoo.com 
 

TAM CAÙ NGUYEÄT SAN COÛ THÔM (Töø naêm 1996) 
ÑIEÅM TRANG LAØM DAÙNG CUOÄC ÑÔØI (1999) - Thô Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

TRAÊNG NHÔÙ ÑEÂM RAÈM (2000)  - Thô Buøi Thanh Tieân 
NHÖ GIAÁC MOÄNG SAY (2000)  -  Thô phoå nhaïc Ngoâ Thy Vaân 

TAÙC PHAÅM ÑEÏP CUÛA BAÏN (2000)  - Nhaän ñònh vaên hoïc cuûa Hoà Tröôøng An 
VAÊN KHAÛO (2000)  - Traàn Bích San 

MOÄT THOAÙNG MAÂY BAY (2001)  - Taäp truyeän Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
TÌNH ANH NHÖ THEÁ ÑAÁY (2001) - Thô Kim Vuõ; KHI YEÂU EM (2002) - Thô Kim VuÕ 

BEÂN DOØNG THAÏCH HAÕN (2002)  - Thô Phan Khaâm 
SOÂI NOÅI (2002)  - Taäp Truyeän Nguyeãn Laân; GIAÁC MÔ ÑÔØI (2002) - Thô Buøi Thanh Tieân 

HOAØI CAÛM (2003)  - Thô xöôùng hoïa cuûa Hoà Tröôøng An, Cao Mî Nhaân, Phan Khaâm, 
Nguyeãn T. Ngoïc Dung, Vaân Nöông, Traàn Quoác Baûo, Vi Khueâ, Hueä Thu, Ngoâ Taèng Giao. 

VÖÔØN CAU QUEÂ NGOAÏI (2003)  - Thô Hoà Tröôøng An 
ÑAÕ KHOÂ DOØNG LEÄ (2004)-Thô Ñaêng Nguyeân; HÌNH AÛNH TROÂI ÑI (2005)-Thô Vieät Baèng 
PHÖÔÏNG VAÃN NÔÛ BEÂN TRÔØI HAØ NOÄI (Taùi baûn laàn II 2005)-Hoài kyù Nguyeãn T. Ngoïc Dung 

SAØI GOØN NAÉNG NHÔÙ MÖA THÖÔNG (Taùi baûn 2005)-Hoài kyù Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
GIAI THOAÏI VAÊN CHÖÔNG (2006) Buùt ñaøm cuûa HOÀ TRÖÔØNG AN vôùi Vieät Baèng, 

Dö Thò Dieãm Buoàn, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, Phan Khaâm, Vi Khueâ, Vuõ Nam, Traàn Bích San, Tieåu Thu. 
DOØNG SOÂNG THAO THÖÙC (2007) - Thô - Phan Khaâm 

NON NÖÔÙC ÑAÙ VAØNG (2007) - Buùt kyù - Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 
NAÙO NÖÙC HOÄI TRAÊNG RAÈM (2007) - Buùt khaûo - Hoà Tröôøng An veà caùc taùc giaû  
Moäng Tuyeát Thaát Tieåu Muoäi, Bình Nguyeân Loäc, Vi Khueâ,  Nguyeãn Thò Thuïy Vuõ,   

Tröông Anh Thuïy, Traàn Bích San, Nguyeãn Thò Ngoïc Dung. 
KHUÙC VOÂ THANH (2008), 90 baøi thô - Buøi Thanh Tieân (2010) 

THÖÔNG VEÀ KYÛ NIEÄM  (2010) -  Thô Ñoã Thò Minh Giang 
ÑAØ LAÏT NGAØY THAÙNG CUÕ (2010) - Bieân soaïn cuûa Ngoâ Taèng Giao 

GIÖÕ MAÕI GIUØM ANH (2011) - Thô Uyeân Phöông Minh Nguyeät 
CA DAO - CON ÑÖÔØNG VAÊN HOÙA VIEÄT (2012) - Bieân khaûo cuûa Nguyeãn Vaên Nhieäm – 

NÖÕ SINH VIEÂN HAØ NOÄI VÖÔÏT TUYEÁN QUA RÖØNG 1958 - Hoài kyù Toâ Baïch Tuyeát (2013) –  
NHAØ VAÊN VAØ TAÙC  PHAÅM &  DANH NHAÂN TRONG LÒCH SÖÛ & KIẾN THỨC KHOA HỌC &  

TÌM HIỂU SỬ ÐIẠ THẾ GIỚI:  Bieân khaûo cuûa Phaïm Vaên Tuaán 
MƯA XUÂN-SPRING RAIN-Thơ song ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao 

MONG MANH – Thơ:  Ý Anh 
BƯỚC LẠ QUÊ HƯƠNG – Bút ký:  Nguyễn Thị  Ngọc Dung  

LUẬT PHÁP VÀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - Biên Khảo của Nguyễn Văn Thành 
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