
SỐ 76                                                                                                                          3  

 
 

COÛ THÔM 
MÙA THU 2016 

CHUÛ NHIEÄM 
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 

<dsenser@yahoo.com> 

PHOÙ CHUÛ NHIEÄM NOÄI VUÏ   
PHAN KHAÂM 

<phanvyle@yahoo.com> 

PHOÙ CHUÛ NHIEÄM NGOAÏI VUÏ 
PHAN ANH DUÕNG 

<dathphan1@gmail.com> 

CHUÛ BUÙT 
TRAÀN BÍCH SAN 

<littlesaigonnews@aol.com>  

TOÅNG THÖ KYÙ 
ÑOÃ TRAØNG MYÕ HAÏNH 

<hanhbang@hotmail.com> 

WEBSITE 
PHAN ANH DUÕNG  
NGUYEÃN VAÊN BAÙ 

THUÛY SENSER 
<www.cothommagazine.com> 

TRÌNH BAØY 
DZUNG SENSER 

<dsenser@yahoo.com> 

TOØA SOAÏN 
11623 CHAPEL CROSS WAY 

RESTON, VA 20194, USA 
TEL. (571) 926-8962 

<dsenser@yahoo.com> 
 

BAN BIEÂN TAÄP 
HOÀ TRÖÔØNG AN. YÙ ANH.  VIEÄT BAÈNG.  

ÑOÃ BÌNH. DIỄM CHÂU.  
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG.  

PHAN ANH DUÕNG. NGUYEÃN QUYÙ ÑAÏI.  
NGOÂ TAÈNG GIAO. VUÕ HOÁI.  

NGUYEÃN QUOÁC KHAÛI. PHAN KHAÂM.  
HUY LAÕM. NGUYEÃN LAÂN.  

PHAÏM TROÏNG LEÄ. NGUYEÃN PHUÙ LONG.  
VUÕ NAM. ÑAÊNG NGUYEÂN.  

NGUYEÃN VAÊN NHIEÄM.  
PHAÏM THÒ NHUNG. TRAÀN BÍCH SAN. 

NGUYEÃN SÔN. HOÀ COÂNG TAÂM.  
NGUYEÃN VAÊN THAØNH. 

MYÕ PHÖÔÙC NGUYEÃN THANH.  
PHONG THU. TIEÅU THU. HOÀNG THUÛY.  

TRÖÔNG ANH THUÏY. BUØI THANH TIEÂN.  
PHAÏM VAÊN TUAÁN. KIM VUÕ. 

 
ÑAÏI DIEÄN 

TRAÀN BÍCH SAN: New Orleans, LA 
VUÕ MAÏNH PHAÙT:  California 

VAÊN T. KIEÀU ANH:  Minneapolis, MN 
NGUYEÂN BAÏCH:  Lake Wood, WA 

DIEÃM CHAÂU:  Spring Valley, CA 
TIEÅU THU: Queùbec, Canada 

VUÕ NAM:  Germany 
NGUYEÃN MAÂY THU: France 

 

 



4                                                                                                                              CỎ THƠM 

 

DANH SAÙCH HOÄI VIEÂN 
 

B. Leâ Anh Dillard , OÂ. Hoà Tröôøng An, B. Vaên Thò Kieàu Anh, B. Nguyeãn Ngoïc Anh, 
TS Voõ Huøng Anh, OÂ. Nguyeãn Vaên Baù, B. Nguyeân Baïch, OÂ.B. Phaïm Höõu Bính,   

OÂ. Ñoã Bình, Ô. Vũ Đức Bình, OÂ. Nguyeãn Boâng,   OÂ.B. La Trung Chaùnh,  
B. Nguyễn Phương Châm,  B. Diễm Châu, OÂ.B. Nguyeãn Huøng Chaâu, B. Tröông Minh Chaâu, 

OÂ. Leâ Vaên Chính, B. Leâ Thò Ngoïc Dung, B. Dzung Senser,  OÂ. B. Phan Anh Duõng,  
OÂB. Ñaïi Döông-Phaïm Thò Nhung, OÂ.B. Nguyeãn Quyù Ñaïi, B. Dương Taâm Ñaït,   

B. Đạt Thu Lê, OÂ. Nguyeãn Vaên Ñoaøn, OÂB. BS Nguyeãn Anh Duõng & Phöông Lieân,  
OÂ.B. BS Hoaøng Giang, B. Ñoã Thò Minh Giang, B. Toân Nöõ Maëc Giao,   

B. Nguyeãn T. Song Haø, B. Ñoã Traøng Myõ Haïnh, OÂ. Lyù Thy Hieåu, 
B. Toâ Dieãm Hoàng, OÂ. Tröông Huøng,  OÂ.B. Nguyeãn Maäu Höng, OÂ. Nguyeãn Quoác Khaûi,  

OÂ. B. Phan Khaâm, OÂ. Nguyeãn Quoác Khoa,  OÂ.B. Ñinh Kyû,  OÂ.B. Nguyeãn Laân,  
OÂ.B. Nguyeãn Khoa Laân, OÂ.B. Nguyeãn Huy Linh,  OÂ. B. Nguyeãn Huy Long, OÂ. Vuõ Nam, 
OÂ.B. Nguyeãn Phuù Long, OÂ.B. Phaïm Baù Luaân, B. Hoaøng Baïch Mai, B. Mai Nguyeãn (VA),  

B. Nguyeãn T. Phöông Nga,  B. Traàn Tueä Nga, OÂ. Cao Nguyeân, OÂ. Ñaêng Nguyeân,  
B. Phan Thị Nhẫn, B. Nguyeãn Tuù Nhaät, B. Uyeân Phöông Minh Nguyeät, 

OÂ. Nguyeãn Vaên Nhieäm, OÂ. Leâ Xuaân Nhuaän, OÂ.B. Vuõ Maïnh Phaùt, OÂ. Traàn Phi,   
OÂ. Traàn Quoác Phieät, OÂ.B. Ñoã Ngoïc Phuù,  OÂ. Leâ Quang Phuøng,  B. Kim Phuïng, 

OÂ.B. Löu Quang, B. Chu Thanh Quyø,  B. Nghieâm Thaùi Phöôïng, B. Lý Ngọc Quyên, 
OÂ. B. Ñeøo Vaên Saùch, OÂ. Traàn Bích San, OÂ.B. Nguyeãn Sôn,  OÂ. Hoà Coâng Taâm,  

B. Nguyeãn T. Minh Taâm, OÂ.B. Nguyeãn Dieäu Taân, B. Phong Thu,  
OÂ. Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh, OÂ. B. Nguyeãn Vaên Thaønh, OÂ.B. BS Nguyeãn Vaên Thaønh.  

OÂ. B. Trònh Ñöùc Thoâng, B. Löu Nguyeãn Kieàu Thu, B. Nguyeãn Maây Thu, OÂ. Leâ Vaên Traïch,  
B. Nguyeãn Hoàng Thuûy, OÂ. Buøi Thanh Tieân, OÂ. Nguyeãn Toaøn, B. Sarah Lieân Trang,   
B. Dieäm Traân Kratzke, OÂ. Nguyeãn Ñình Traân, B. Lê  Thúy Trúc,  B. Toâ Bạch Tuyeát,   

OÂB. Phaïm Vaên Tuaán, BS Phan Khaéc Töôøng, OÂ.B. Phaïm M. Xuaân, OÂ. Ñoaøn Ngoïc-Xuaân. 
 

MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN 
Haø Nguyeãn & Associates,  Ivan M. Waldman & Associates, B.S. Nguyeãn T. Kim Dung, 

BS. Nguyeãn Quoác Quaân, Sovereign Realty Inc, Harvest Moon Restaurant. 
 



 

SỐ 76                                                                                                                                     5                   

MỤC LỤC 

 
Trang 

  BIÊN KHẢO     
Lịch Sử Và Nguồn Gốc Chữ Hán:       13 
 TRẦN BÍCH SAN        
Quan hệ vua tôi, thầy trò …            25 
 NGUYỄN VĂN NHIỆM      
Đại Văn Hào William Shakespeare  38 
 PHẠM VĂN TUẤN 
Xuất Xứ & Ý Nghĩa Tên Trường  49 
 Gia Long:  PHẠM THỊ NHUNG  
Kẻ Ẩn Danh Trong Truyện Kiều   66 
 NGUYỄN THÙY 
 
   VĂN 
Cánh Nhạn Sang Thu:       7 
 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 
Nữ Sĩ Kim Y và Mùa Thu:         11
 TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 
THU sầu, Thu chết ... 2004    30 
 LÊ MỘNG NGUYÊN 
Từ Duy Thức Đến Tỉnh Thức:   56 
 CAO NGUYÊN      
Hà Nội Một Thời chưa Cộng Sản:  58 
 TRẦN NHẬT KIM 
Đà Lạt Ngày Tháng Cũ:     73 
 PHẠM TRỌNG LỆ  giới thiệu 
Hai Lúa Đi Malaysia:       81
 NGUYỄN QUÝ  ĐẠI 
Giới thiệu Một Tổng Thống Hoa Kỳ   89 
Gốc Việt Nam; A U.S. President of 
Vietnamese Descent: PHẠM TRỌNG LỆ   
Hồi sinh:  TẠ QUANG KHÔI   97 
Ảo Tưởng Cuộc Đời:           105
 TRẦN TAM NGUYÊN         
Mây Bay tháng Chín:  Ý ANH       109      
Người Câu Bóng Trăng:  PHONG THU  111 

Chợ Đêm Phố Thị:            123 
 Ỷ NGUYÊN & PHẠM BÁ 
Vợ Chồng Già:  NGUYỄN PHÚ LONG   128 
Những Ngày Thơ Mộng :         134 
 PHƯƠNG DUY 
Chuyến đi của Tổng Thống:        136 
 PHẠM BÁ 
Trăng Thu:  DIỄM CHÂU C.Đ.S.       143 
Người Đàn Bà Giúp Việc:          151 
 TÔN NỮ MẶC GIAO 
Vũ Nam – Tác Giả của Những…       160 
 PHONG THU 
Tâm tình Văn Chương:  VŨ NAM           162 
Mùa Thu và Những Bông Hoa Vàng      170 
 HỒNG THỦY 
Paris Một Tâm Hồn Chân Quê          174 
 ĐỖ BÌNH    
Tại sao chưa thể chấm dứt tình trạng…      181 
 NGUYỄN QUỐC KHẢI 
Dấu Yêu Xưa:  TIỂU THU        186 
TCNS Cỏ Thơm Kỷ niệm 21 năm…         194 
 PHAN ANH DŨNG 
  
   THƠ 
Văn Tế - Chiêu Hồn Nạn Nhân Cộng      29 
 TRƯƠNG ANH THỤY     
Lá Khô - Tương Tư              32 
 NGUYỄN VÔ CÙNG     
Hận Đời:  HỒ CÔNG TÂM    46 
Giọt Mồ Hôi Và Em     46 
 BÙI THANH TIÊN      
Chàng  - Nàng :  NGUYỄN LÂN  47 
Rủ Nhau Về Quê Mình:     57 
 CAO NGUYÊN 
Nhớ Trời Hà Nội Thu Phong:   65 
 TUỆ NGA 



 

 6                                                                                                                          CỎ THƠM               
 

Sầu Cố Hương:  TÂM MINH   65 
Vui Tao Ngộ:  TRẦN QUỐC PHIỆT 69 
Hạnh Ngộ:  PHAN KHÂM    69 
Người Em Phố Núi:  ĐỖ BÌNH   75 
Thơ Cho chim Nhỏ:       80 
 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 
Độc Ẩm Chiều Thu:  TÂM MINH  96 
Đôi bờ Chiến Tuyến:  HỒ CÔNG TÂM    103 
Thu Mơ:  ĐỖ THỊ MINH GIANG      115 
Tiếc Thương:  NHƯ LAN        127 
Nguyện Cầu:  HOÀI VIỆT  N.V.T.        127 
Bình Phục:  LÝ HIỂU         141 
Bình Phục:  NGUYỄN PHÚ LONG      141 
Lục Bát Về Nguồn:  PHAN KHÂM      144 
Bến Quạnh Hiu:  KIỀU ANH       154 
Ý Thu:  NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG     171 
Chuyển Mùa:  TÂM MINH         171 
Mừng Hội Ngộ Cỏ Thơm Lần thứ 21     186 
 NGÔ VĂN GIAI          
Tình Văn:  KẺ VĂN         186 
Mừng Tạp Chí Cỏ Thơm:        186 
 PHÙNG TRÂN T.Q.S         
Ngày Vui Hội Ngộ:  NHƯ THU       186 
 
 
 
 
 
 
 

  GIAO ĐIỂM 
Nghĩ Về Việt Nam Đến Yosemite  87 
 DUY NĂNG                                       
To Yosemite Thinking Back    87 
 To Vietnam :  THANH THANH        
 
  TRANH ẢNH 
Nàng:  DIỄM CHÂU      01 
Cúc Vàng:  HS TRƯƠNG CAM KHẢI      12 
Phát Hành Báo Cỏ Thơm Mùa Hè      172 
Cánh Bướm Vườn Sen:  DIỄM CHÂU      210 
 
  GIỚI THIỆU 
Hà Nguyễn & Associates C.P.A.     2 
Washington Music       37 
Bác Sĩ Nguyễn Thị Kim Dung   88 
Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân            110 
Trùng Trùng Duyên Khởi             204 
 Của Nhà Văn Vũ Mạnh Phát.            
Nhạc Thính Phòng:  Những Ngày        205 
 Tháng Không Quên         
Harvest Moon Restaurant         206 
Phiếu Mua Báo              208 
Tủ Sách Cỏ Thơm             207 
Ivan M. Waldman & Associates      209 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

SỐ 76                                                                                                                                    7 

Caùnh Nhaïn Sang Thu 

 

ùa đã bắt đầu vào thu. Gió heo may lạnh.  Nắng hanh long lanh trong vắt.   
Lác đác vài chiếc lá vàng rụng rơi.  Không gian dịu mát.  Từng đàn chim nhạn 

sát cánh nhau bay về đâu.  Những khóm cúc tím ngắt, đỏ au, vàng thắm, trắng muốt 
nở hoa thơm ngát trong vườn, bên lối đi trên đường bộ hành.  Lãng đãng vài cặp vợ 
chồng tuổi về hưu tản bộ, vài người chạy bộ mang điện thoại bên tai.  Mùa thu vùng 
tòa soạn Cỏ Thơm thường bắt đầu những cảnh êm đềm hạnh phúc như vậy. 
 Trước khi tâm tình chuyện Cỏ Thơm, chúng tôi muốn hỏi thăm quý vị về mùa 
hè vừa qua của quý vị ra sao?  Quý vị đi biển, đi sông, đi núi vui lắm nhỉ?  Nhưng 
không nghe quý vị nào đi du lịch Anh, Pháp, Đức, Bỉ …  Hẳn ai cũng không muốn 
gặp cảnh khủng bố của bọn hồi giáo quá khích ISIS diễn ra bất ngờ khắp Âu châu.  
Nhưng không cứ ở Âu châu, viết đến đây chúng tôi vừa nghe có vụ bom nổ của 
quân khủng bố ở New York làm bị thương mấy chục người.  Trong một khu thương 
mại, có tên khủng bố hỏi người nào không là hồi giáo thì lia dao đâm nạn nhân.  
 Cỏ Thơm vui mừng, không nghe độc giả, tác giả nào gặp tai nạn, chắc rằng quý 
vị đều có một mùa hè bình an, vui vẻ, có những giây phút hào hứng xem Olympics 
tại Rio de Janeiro, Brazil.  Quý ông thì chắc là mê bóng đá, Tennis và Volleyball 
trên cát của các nữ cầu thủ mặc bikini hai mảnh nhỏ xíu.  Chúng tôi đây cũng phải 
chú ý tới thân hình các nữ cầu thủ cao thon, khỏe mạnh và bắt mắt ấy.  Quý bà chắc 
là thích gymnastics và bơi lội hơn, tuy nhiên cũng cảm thấy ái ngại cho mấy nữ lực 
sĩ  Trung Quốc gầy gò, bé nhỏ như bị ăn đói.   Bốn  năm về trước mấy cô bé thế 
nào thì năm nay trông vẫn vậy.  Các cô bị uốn nắn xương cốt chân tay một cách dã 
man từ lúc 3, 4 tuổi, không được lớn mau, lớn mạnh thì mới được phép theo đuổi 
gymnastics và gửi đi dự thi Olympics.   
 Trung Cộng xưa nay vẫn nham hiểm, tham lam lắm. Đất đai của họ mênh mông 
là thế, nhưng chúng vẫn muốn bành trướng thôn tính các nước láng giềng.  Từ bốn 
ngàn năm nay có bao giờ chúng buông tha các nước nhỏ bé xung quanh đâu? 
Chúng đang cắt dần non sông và lan tràn khắp đất nước Việt.  Bước chân Tầu phù 
đi đến đâu muốn tác yêu, tác quái, trà đạp dân ta đến đó.  Sự uất ức đã lên tới tột 
đỉnh, biển người giáo dân Đà Nẵng biểu tình gào thét những khẩu hiệu nổi dậy 
chống quân Trung Cộng đang đầu độc dân ta, đang xâm lăng đất nước ta.  Đức cha 
làm  lễ trước hằng ngàn giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và công khai tố cáo 
hành động xâm lăng của Trung Cộng và hô hào người dân phải cảnh giác trước 
nguy cơ mất nước. Thật đau xót nhìn thấy bao khuôn mặt thanh thiếu niên nam nữ 

M 
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sáng láng, thông minh, nhưng đăm chiêu, lo lắng không biết tương lai đất nước đi 
về đâu. Thuở chúng ta còn đi học, đã uất ức khi đọc đến những trang sử nước Nam 
ta bị Tầu đô hộ, dân ta bị chúng đồng hóa, hành hạ tàn nhẫn.  Bây giờ bà con thân 
thuộc, đàn em, con cháu chúng ta đang gặp cảnh đó.  Đi đâu người ta cũng thấy 
biển chữ Tầu, sách báo chữ Tầu, quần áo kiểu cách Tầu.  Vậy thì chống Tầu Cộng 
ở đâu?  Mai mốt Việt Nam biến thành một xứ tự trị của Tầu thì cũng không oan.   
Ôi, thật đau xót biết bao!!!   
 Trung Cộng còn có thái độ hạ cấp và hèn mọn đối với cả Tổng Thống Hoa Kỳ 
trong dịp ông và  đoàn tùy tùng tham dự hội nghị Thượng Đỉnh G20 ở Hàng Châu, 
vào đầu tháng 9, 2016, thì Trung cộng cũng chẳng coi Việt Nam ta ra gì.   Các thủ 
lãnh Việt Cộng hạ mình quy phục Trung Cộng thì cũng không lạ.  Thương cho cái 
xứ ta nhỏ bé chịu bi lụy Trung Quốc hết thế kỷ này qua thế kỷ khác. Mong sao có 
một Lê Lợi, Hưng Đạo hay Quang Trung trong lịch sử Việt Nam mới.   
 Tạm gác qua những phiền muộn về vấn đề Trung cộng và Việt Nam, chúng tôi 
xin chuyển sang những chuyện vui Cỏ Thơm.   
 Mùa hè vừa qua, Cơ Sở Văn Học Cỏ Thơm cũng có một "ngày lịch sử" đặc 
biệt.  Sinh nhật thứ 21 của Tạp Chí Cỏ Thơm đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 
vừa qua tại Nhà Hàng Harvest Moon Falls Church, Virginia như mọi năm, với gần 
240 quan khách tham dự và với hai mục ra mắt sách lớn:  "Quê Người Nhớ Quê 
Nhà" của Nhà Văn Vũ Nam đến từ Đức Quốc;  "Một Tổng Thống Mỹ Gốc Việt" và 
"A U.S. President of Vietnamese Descent"  của Nhà Văn Phạm Hữu Bính.  Cả ba 
quyển đều mang tên nhà Xuất Bản Cỏ Thơm và do Nhà In Focus Digital tại 
Annandale, Virginia in ấn.  
 Nhà văn Phong Thu giữ việc giới thiệu tác giả Vũ Nam và tác phẩm.  Giáo Sư 
Phạm Trọng Lệ giới thiệu tác giả Phạm Hữu Bính và tác phẩm.   Ngoài ra trên bàn 
sách báo còn có các tác phẩm của Biên Khảo Gia Phạm Văn Tuấn, Văn Thi Sĩ Ngô 
Tằng Giao, Nhà Thơ Ý Anh và báo Cỏ Thơm số mùa hè.   Tất cả sách báo Cỏ 
Thơm đều được chiếu cố nồng nhiệt.   Phần văn nghệ cũng rất suất sắc hào hứng do 
Phó Chủ Nhiệm Ngoại Vụ Nhạc sĩ Phan Anh Dũng điều khiển với các văn nghệ sĩ 
nổi danh vùng Thủ Đô.   Ông Phó #2 của chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ và 
thú vị trong phần cuối của số báo Cỏ Thơm. Vì số trang giới hạn, còn rất nhiều 
hình ảnh đẹp, chúng tôi không thể đưa nhiều lên báo.  Xin mời quý vị vào Website 
Cỏ Thơm, www.cothommagazine.com,  sẽ gặp đủ các khuôn mặt quan khách và 
văn nghệ sĩ vùng thủ đô.   
 Trước tiệc sinh nhật Cỏ Thơm một ngày, 8/27/2016, Tòa soạn Cỏ Thơm đã có 
hân hạnh được đón tiếp Chủ Bút Trần Bích San về từ New Orleans, Nhà văn Vũ 
Nam đến từ Đức Quốc.    
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 Trong tiệc sinh nhật Cỏ Thơm, chúng tôi bất ngờ được sự ủy thác của Chủ Bút 
Biên Khảo Gia Trần Bích San khuyến khích làm một mục quyên tiền giúp nạn nhân 
bão lụt nặng nề, cuốn theo bao nhiêu nhà cửa, tài sản, nhiều nhân mạng ở Baton 
Rouge, Louisiana.  Hàng ngàn người tay trắng, gia đình tang tóc, đau thương.  Chúng 
tôi đã thâu được $1240 ngay hôm đó và nhờ Chủ Bút Trần Bích San đem về New 
Orleans. Chủ tịch Cộng Đồng Louisiana là Bà Nguyễn Ngọc Châu đã có thư ký nhận 
số tiền đó để mua gạo, nước mắm và mì gói cho các nạn nhân bão lụt.  Gia đình Trưng 
Vương Hoa Thịnh Đốn đã hưởng ứng sự quyên góp của Tạp Chí Cỏ Thơm giúp nạn 
bão lụt và đã gửi check đến anh Trần Bích San nhờ chuyển tới cộng đồng Louisiana. 
Nhiều nhóm, hội trong Cộng Đồng người Việt Hoa Thịnh Đốn  cũng đã và đang chung 
lưng tổ chức lạc quyên giúp nạn nhân bão lụt nói trên.  Hoan hô tinh thần "lá lành đùm 
lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi no" của quý vị. 
 Chúng ta đang ở trong mùa thu nên quý vị sẽ được đọc trong số báo này, ngoài 
những bài biên khảo giá trị, còn có những bài văn, bài thơ viết về mùa thu muôn năm 
thơ mộng với lá vàng, hoa vàng, với trăng thanh gió mát, với đêm Halloween lạnh 
rợn… Nhà thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao biên soạn cho chúng ta thưởng lãm những 
vần thơ chân tình nhẹ nhàng, nhưng điêu luyện về mùa thu của cố Thi Sĩ Kim Y 
Phạm Lệ Oanh, thân mẫu Nhà Văn Trương Anh Thụy.   Tôi nói thơ Nữ Sĩ Kim Y 
điêu luyện, lẽ dĩ nhiên, vì Nữ Sĩ đã dùng thơ 7 chữ nhưng có luật, có vần nên dòng 
thơ lưu loát, nhẹ nhàng.   Người đọc muốn bay bổng, thoát tục theo cánh thơ của 
người thơ.   Theo tôi nghĩ, cũng như viết văn, phải giữ luật chấm phẩy sau trước chữ 
cho đúng, luật chính tả s hay x, ch hay tr… Viết xong một bài, một truyện, phải xem 
lại sửa chữ viết sai, thay đổi chữ cho hợp thời, đúng cảnh hơn, không dùng nhiều chữ 
"trập trùng, nghèo túng"…  Đối với chúng tôi, được người xem lại và nhuận sắc bài 
viết của mình là một điều may mắn, phải cảm tạ, không tự ái, giận hờn.  Các nhà xuất 
bản Âu Mỹ lớn và khả tín, có nhiều "editor" sửa chữa chính tả, văn phạm, ý tưởng, 
bố cục  trong một tác phẩm trước khi cho in.   Ca sĩ có giọng hay cũng phải tập hát 
đúng nhịp, đúng điệu, được thầy chỉ dẫn tận tâm mới trở thành ca sĩ có hạng được.    
 Ở đây chúng tôi không bàn tới thơ Đường luật, rắc rối đối với những người 
không quen làm hay không thích tìm hiểu.  Nhưng ít nhất, chúng tôi nghĩ rằng cũng 
cần phải có ý kiến về thơ 7 chữ trong một tạp chí nghiêm chỉnh.   Trong số báo này 
Cỏ Thơm có hai bài thơ 7 chữ làm mẫu tiêu biểu:  "Nghĩ Về Việt-Nam Đến 
Yosemite" của Thi Sĩ Duy Năng và bài thơ "Thu Mơ" của Nhà Thơ Đỗ Thị Minh 
Giang.  Nội dung hai bài thơ truyền cảm hơn vì dòng thơ giữ đúng vần điệu, uyển 
chuyển, nhịp nhàng, bài thơ trở nên có hạng hơn.  Cỏ Thơm rất vui mừng nhận được 
hai bài thơ trên và cảm ơn hai tác giả Duy Năng và Minh Giang để làm thí dụ. 
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 Cỏ Thơm xin cảm ơn quý tác giả đã đóng góp văn thơ, tranh, hình làm tăng giá 
trị Tạp chí Cỏ Thơm.   Cảm ơn quý độc giả vẫn ủng hộ tài chánh in ấn để báo phát 
hành đều đặn trong 21 năm qua.  Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm trưởng thành vì sự 
khuyến khích của quý văn thi hữu và độc giả.    
 Thưa quý vị, vào cuối mùa thu trong dịp Lễ Thanksgiving và Lễ Giáng Sinh, 
vùng Tòa Soạn Cỏ Thơm, tràn ngập lá vàng, lá đỏ rơi rụng từ những hàng cây, rừng 
cây phong, cây sồi, cây hạt dẻ… Trẻ con, người lớn vun lá thành đống. Đám thì reo 
hò nhẩy múa, lăn lộn trên lá, tung lá vào nhau.  Đám thì nằm dài trên lá nói chuyện 
iphone, chụp hình quay phim gửi cho bạn, cho người thân, đưa lên Facebook. 
Trước khi hãng làm vườn thổi lá hốt đi, con cháu Cỏ Thơm cũng thường vun lá 
trong vườn và "lá rơi hàng xóm lá bay sang", thành đống để chơi đùa vô tư, hồn 
nhiên làm vui cảnh Tòa Soạn.    
 Vâng, ở xứ sở tự do, tôn trọng nhân quyền, nhân bản, con cháu chúng ta luôn luôn 
được vui chơi nô đùa, hạnh phúc vậy đó.   Nếu cánh nhạn này có bay về miền đất hình 
chữ S bên kia Thái Bình Dương, xin gửi một câu hỏi và cũng là một lời cầu nguyện vẫn 
mênh mang trong tâm hồn chúng ta:  "Cho tới bao giờ đồng bào, thế hệ đàn em, con 
cháu của chúng ta trên đất nước Việt Nam mới  được hưởng thanh bình, thịnh trị?" 

NGUYEÅN THÒ NGOÏC DUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tại tòa soạn, Ban Trị sự đón tiếp Nhà văn Vũ Nam từ Đức Quốc tới tham dự sinh 21 của Tạp Chí 
Cỏ Thơm. Hàng ngồi:  Tâm Hảo, Ngọc Dung, Trương Anh Thụy, Ý Anh,  Hàng đứng:   

Ngô Tằng Giao, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Bích San, Vũ Nam, Phan Anh Dũng, Phạm Văn Tuấn.                  
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NNỮỮ  SSĨĨ  KKIIMM  YY  
VVÀÀ  MMÙÙAA  TTHHUU  

  

     Nữ sĩ Kim Y Phạm Lệ Oanh (1913-
1999) là một nhà thơ của mùa Thu. 
Ngoài lòng yêu thiên nhiên nói chung, 
nhà thơ tỏ ra đặc biệt yêu mùa Thu vô 
hạn. Yêu mùa Thu mãi từ cái thủa xa 
xưa cho tới lúc tóc hoa râm điểm bạc: 

"Bẩy chục năm trời bạn với Thu, 
Yêu Thu từ lúc tuổi còn thơ. 
Biết bao hờn giận bao thương mến, 
Cùng với nàng Thu tự thủa giờ!" 
(Thu xưa) 

 
     Nhà thơ để lòng hòa nhập cùng với 
Thu, với cái sầu muộn của Thu: 
    "Muôn vật đắm chìm trong tịch mịch, 
    Thu về thêm ngán cảnh vô liêu." 
    (Thu sầu) 
 
     Hòa nhập với cái cảnh trơ trụi của 
rừng cây mùa lá vàng: 

"Mỗi độ thu sang lá lại vàng, 
Lá vàng lả tả chạy theo sương. 
Lá còn rơi mãi, còn rơi mãi, 

Bỏ mặc cây trơ với bẽ bàng!" 
(Lá rụng) 

 
     Trong lòng khó quên những biến cố 
lịch sử liên quan tới mùa Thu: 

"Bồi hồi nhớ mãi thu năm Ngọ, 
Đất nước chia đôi vạn tủi hờn !" 
(Thu xưa) 

 
Khó quên những cảnh hợp tan, tan hợp 
của đời người trong mùa Thu: 

"Mùa thu năm ấy bước ra đi, 
Thổn thức khôn cầm lệ biệt ly." 
(Mùa thu năm ấy...) 

 
     Tuy giữa độ xuân về nhưng mùa 
Thu vẫn được mang ra để làm đơn vị 
thời gian nhẩm tính ngày xa quê Mẹ: 

"Bèo trôi trôi mãi có ai ngờ, 
Chớp mắt qua rồi mấy chục thu !" 
(Mỗi độ xuân về...) 

 
     Thoảng như đâu đây vẳng tiếng 
quyên, hồn quê xin gởi theo ngọn mây 
Tần về chốn cũ: 

"Thấm thoắt xa nhà ba chục thu, 
Hồn quê càng nặng lúc tàn mơ." 
(Theo ngọn mây tần) 

 
     Mùa Thu về trên xứ lạ làm não lòng 
khách xa quê: 
  "Chợt thấy rừng thu điểm lá vàng, 
  Ngậm ngùi chạnh nhớ phút ly hương " 
  (Thu về trên đất khách) 
 
     Bóng dáng Thu phảng phất trong 
tình hoài hương và còn ẩn hiện cả 
trong tâm hồn nhà thơ nghệ sĩ. Chỉ có 
mùa Thu là đẹp hơn tất cả vạn vật: 
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"Ngày chỉ đẹp khi bóng chiều bảng lảng, 
 Rừng chỉ tươi khi có nắng thu về." 
 (Ngày chỉ đẹp) 
 
     Những vần thơ vang vọng cái âm 
thanh du dương của nhạc và cái hình 
ảnh rực rỡ của họa: 
    "Văng vẳng bên trời nhạn gọi sương, 
    Rừng thu lá biếc đã hoe vàng." 
    (Chớ cậy tay người) 
 
     Tâm hồn nghệ sĩ rộng mở đón nhận 
cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh thu, để đưa 
con người vào cõi thơ: 

"Thấm thoắt hè qua lại tới thu, 
Thu về bao cảnh gợi hồn thơ. 
Trời cao thăm thẳm mây bay nhẹ, 
Hồ rộng mông mênh nước lặng tờ." 
(Thu) 

 
     Thơ quỵện lấy cái hình ảnh của họa 
một cách hài hòa tuyệt mỹ: 
 "Mây trắng phất phơ vờn bóng nguyệt, 
 Cúc vàng lóng lánh đượm hơi sương." 
 (Thu sầu) 
 
     Nhà thơ có cái nhìn tài hoa như của 
một họa sĩ để nắm bắt được cái cảnh 
thiên nhiên trữ tình của một bức tranh 
thủy mặc: 
  "Mênh mông ngàn dặm vàng chen tía, 
  Bát ngát muôn trùng đá lẩn cây. 
  Sườn núi xanh rì thông rợp bóng, 
  Lòng khe trong vắt nước lồng mây." 
  (Mùa thu thăm lá vàng) 
     Quả thật mùa Thu đã để lại nhiều 
hình ảnh trong tâm khảm nhà thơ! 
 
 Tâm Minh Ngô Tằng Giao 

 

 Tiểu sử  Nữ sĩ Kim Y Phạm Lệ 
Oanh sinh trưởng ở miền Bắc Việt Nam 
năm 1913. Quê quán tại làng Thụy 
Phú, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. 
Lập gia đình với họa gia Tá Chi Trương 
Cam Khải. Di cư vào Nam năm 1954. 
Sang định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1968 
ở với con gái, con rể và cháu ngoại tại 
Arlington, Virginia cho đến ngày mãn 
phần năm 1999. 
 Đã xuất bản bộ sách dịch Liễu Trai 
Chí Dị của  Bồ tùng Linh, nhà xuất bản 
Cành Nam. 
 Bộ sách dịch Thi Kinh Quốc Phong, 
nhà xuất bản Cành Nam. 
 

Tranh lụa Cúc Vàng của 
Cố Họa Sư Trương Cam Khải 
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Trả lại sự thật cho lịch sử. Ai sáng chế ra chữ Hán? 
 

LỊCH SỬ và NGUỒN GỐC CHỮ HÁN 
 

+++++ 
 

TRẦN BÍCH SAN 
 
Chữ Hán, chữ Tàu hay chữ Trung Hoa chỉ là một, chữ Nho cũng là chữ Hán nhưng bị Việt 
hóa. Nước Tàu gồm sáu giống dân Hán, Việt, Mãn, Mông, Tạng, Hồi hợp thành. Riêng giống 
Hán (giống Hoa Hạ, gốc người nước Sở) [01] mạnh và thông minh đã đồng hoá năm sắc dân 
kia và dùng thứ chữ họ chiếm đoạt được của Bách Việt làm quốc tự. Triều đại nhà Hán, gồm 
Tây Hán (202 TTL - 08 STL) và Đông Hán (25 STL - 220 STL) là một triều đại huy hoàng, 
dài hơn 400 năm, ánh sáng văn minh rực rỡ chiếu tỏa sang các nước láng giềng. Do đó người 
Tàu rất tự hào về thời đại hoàng kim này, họ xưng là Hán tộc, chữ viết gọi là chữ Hán.  
 
LỊCH SỬ TIẾN TRÌNH BÁCH VIỆT BỊ XÂM CHIẾM 

 
Từ đời nhà Thương 商朝 [02], trong văn tự chỉ có một chữ Việt 戉 (nghĩa là cái rìu, do bộ 
tộc này sử dụng rìu). Về sau, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc 春秋 戰國 bắt đầu trong văn 
tự có hai chữ Việt: chữ 越 Việt bộ tẩu 走 (đi, chạy) và chữ Việt bộ mễ 粤 (lúa) đều chỉ dân 
tộc Việt. Chữ Việt 越 bộ tẩu chỉ tên nước Việt có lãnh thổ ở vùng bắc Triết Giang, Chữ 
Việt bộ tẩu này cũng là tên của bộ tộc Mân Việt (Phúc Kiến), Điền Việt (Vân Nam, Quảng 
Tây), Nam Việt (Triệu Đà), Âu Việt và Lạc Việt (Việt Nam ngày nay). Chữ Việt 粤 bộ mễ 
dùng chỉ tên cư dân vùng Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao [03]. Vì thời cổ có rất nhiều 
bộ tộc Việt nên sử sách Trung Hoa gọi chung là Bách Việt 百越 hoặc 百粤 tuy trên thực tế 
chưa hẳn đã có đủ 100 bộ tộc giống Việt [04]. Trong lịch sử Trung Hoa, toàn bộ vùng đất 
Giang Nam thời Tần - Hán đều là nơi cư ngụ của các bộ tộc Bách Việt. 
 
Tiến trình Bách Việt bị xâm chiếm có thể chia làm 3 giai đoạn chính: 
 
1. Giai đoạn 1 (1042 TTL - 306 TTL) từ thời nước Sở lập quốc đến lúc thôn tính 

nước Ngô Việt: giai đoạn này người Hán chiếm được vùng Bách Việt từ Hoàng Hà 
xuống đến Ngũ Lĩnh.  

 Hai nước Ngô - Việt là hai tộc Bách Việt được sử sách ghi chép rất sớm [05]. Nước 
Ngô 吴国 còn gọi là Cú Ngô 句吴, Công Ngô 工吴,攻吾 lập quốc vào thời Chu Vũ Vương 
(thế kỷ 12 TTL), kinh đô ở Tô Châu 苏州 ngày nay, thủy tổ là Ngô Thái Bá 吳太伯 truyền 
đến Phù Sai夫差 thì bị diệt vong bởi nước Việt (473 TTL).  
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 Nước Việt có từ thời nhà Thương, tuy không tham gia vào sự kiện Vũ Vương Phạt Trụ 
(1046 TTL), nhưng sử có ghi trước đó đã là tân khách của Chu Thành Vương 周成王(1132 
TTL - 1083 TTL). Nước Việt có một văn hóa dân tộc đặc sắc, gọi là văn hóa Mã Kiều 
馬橋文化 mà các chứng tích đã tìm thấy khi khai quật di chỉ Thái Hồ 太湖地區.  
 Nước Việt đóng đô ở Cối Kê 會稽 (Thiệu Hưng ngày nay) truyền đến đời Câu 
Tiễn句踐 (496 TTL - 464 TTL) sau khi diệt nước Ngô năm 473 TTL, nước Việt mở rộng 
bờ cõi, phía bắc chiếm Giang Tô 江蘇, phía nam đoạt Mân Đài 閩台 (tức Phúc Kiến ngày 
nay), đông giáp Đông Hải 東海, tây đến Hoàn Nam 皖南 (phía Nam An Huy ngày nay), 
hùng cứ một cõi đông nam. Đến năm 306 TTL, nước Sở 楚國 (giống Hoa Hạ) nhân nước 
Ngô Việt dưới triều vua Vô Cương có nội loạn, bèn liên kết với nước Tề 齊國 tiến chiếm 
nước Ngô Việt, đổi thành quận Giang Đông, nước Ngô Việt bị tiêu diệt từ đó [06].  
 Nền văn minh Ngô Việt sau khi bị nước Sở tiêu diệt, một phần người Ngô Việt chạy ra 
biển sang Nhật. Một phần theo bộ phận tinh hoa Ngô Việt chạy xuống phía Nam hợp cùng 
dân Việt bản địa, thành ra văn minh Việt kéo từ Lĩnh Nam (phía nam dãy Ngũ Lĩnh [07], 
tức bắc Lưỡng Quảng ngày nay) đến Giao Chỉ. Nhiều từ cổ của người nước Ngô Việt hiện 
vẫn còn thông dụng trong tiếng Việt Nam ngày nay, thí dụ các từ: chết, chó, đồng (đồng 
cốt), sông, khái (hổ), ngà (ngà voi), con (con cái), ruồi, đằm (đằm ướt), sam (con sam), 
biết, bọt, bèo…[08].  
  Trước khi Tần Thủy Hoàng diệt được sáu nước, dẹp nhà Chu, thống nhất Trung Hoa 
(221 TTL) thì dân Hoa Hạ (Hán tộc) chỉ chiếm lĩnh và đồng hóa được dải đất từ Hoàng Hà 
xuống đến Ngũ Lĩnh, còn từ Kinh Sở trở về Tây, Tây Nam (Vân Nam) vẫn còn thuộc về 
Điền Việt, Tây Âu, Đại Lý, từ Ngũ Lĩnh trở về Nam gồm Lưỡng Quảng, Giao Chỉ, Hải 
Nam (gọi tắt là Lĩnh Nam) thuộc về Âu Việt và Lạc Việt.  
 
2. Giai đoạn 2 (306 TTL - 111 TTL) từ khi chiếm nước Ngô Việt đến lúc chiếm Lĩnh 

Nam: giai đoạn này người Hán chiếm vùng Bách Việt từ Ngũ Lĩnh xuống phía Nam 
gồm Lưỡng Quảng, Giao Chỉ, Hải Nam. 

 
Sau khi diệt được Sở, nhà Tần cử đô úy Triệu Đà quản lĩnh Quế Lâm, Tượng Quận. Nhân 
khi mọi nơi nổi lên chống nhà Tần, năm 204 TTL Triệu Đà chiếm lấy Lĩnh Nam lập ra 
nước Nam Việt, đóng đô ở Phiên Ngung (Quảng Châu), rồi đánh chiếm Âu Lạc của Thục 
An Dương Vương nhà Thục. Nước Âu Lạc từ đó nhập vào nước Nam Việt. Triệu Đà giữ 
độc lập với nhà Hán được 92 năm, truyền 5 đời vua, đến đời vua Triệu Kiến Đức, thừa 
tướng là Lữ Gia thì mất vào tay Hán Vũ Đế năm 111 TTL. Một dải Lĩnh Nam và Đông Hải 
bị Hán chiếm ngoại trừ Lạc Việt [09]. Lạc Việt (nước Việt ngày nay) bị người Hán đô hộ 
hơn 1000 năm nhưng vẫn giành được độc lập và giữ được bản sắc, nền văn hóa riêng.  
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3. Giai đoạn 3 (306 TTL - 1253 STL) từ khi chiếm Lĩnh Nam đến lúc chiếm tây nam 
Kinh Sở: giai đoạn cuối này do người Mông Cổ chiếm vùng Bách Việt từ Kinh Sở về 
phía Tây Nam (Vân Nam) gồm Điền Việt, Tây Âu, Đại Lý. 

 
Các nước Bách Việt trong vùng này mãi đến giữa thế kỷ 13 STL vẫn còn giữ được nền độc 
lập dù người Hán có tiến hành nhiều cuộc xâm lăng nhưng bất thành. Năm 1253, Mông Cổ 
chiếm Đại Lý, Vân Nam, rồi sau đó chiếm nốt Trung Hoa, lập ra nhà Nguyên, thì vùng 
Bách Việt phía tây nam mới hoàn toàn nhập vào Trung Hoa.  
 Tóm lại, trong tiến trình xâm chiếm các nước Bách Việt, người Hán thực hiện hai giai 
đoạn đầu, giai đoạn cuối do sự tình cờ của lịch sử, Mông Cổ vô tình đã giúp giống Hán 
hoàn tất giấc mộng bành trướng của họ. 
 
LỊCH SỬ CHỮ HÁN 
 
Căn cứ vào loại Giáp Cốt Văn cổ nhất của Tàu và nguồn gốc sự hình thành văn tự loại chữ 
tượng hình của dân Sumériens trong thung lũng sông Euphrate (thuộc lãnh thổ Iraq ngày 
nay), các sử gia Tây phương cho rằng chữ Hán xuất xứ từ chữ của dân Sumériens (có vào 
khoảng 5000 TTL). Người Tàu, trái lại, quả quyết chữ Hán do chính họ nghĩ ra. Theo cổ sử 
Trung Hoa, sử thần Thương Hiệt đời Hiên Vương Hoàng Đế (khoảng 2700 TTL) nhìn vết 
chân chim nghĩ ra chữ viết thay thế lối Kết Thằng đời thái cổ là lối ghi nhớ công việc lớn 
nhỏ bằng cách thắt nút (kết thằng). Một số học giả cho rằng Thương Hiệt chỉ có công sưu 
tập và hệ thống hoá một thứ chữ đã có sẵn từ trước mà thôi [10].  

 

  
            Thuyết Giải Văn Tự                        Tứ thể đại tự 
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Đến khoảng năm 800 TTL, đời nhà Chu, thái sử họ Lựu đặt ra lối Đại Triện thường 
được gọi là Lựu văn. Đến năm 213 TTL, đời nhà Tần, thừa tướng Lý Tư lại đặt ra lối Tiểu 
Triện. Cũng trong đời Tần, Trình Mão nghĩ ra Lệ Văn. Đến đời nhà Hán, Hứa Thận hệ 
thống các loại chữ Tiểu Triện, Đại Triện, Lệ Văn thành 540 bộ thủ theo ý nghĩa trong sách 
Thuyết Giải Văn Tự của ông. Chung Do, đời Tam Quốc, tạo thêm lối viết Chân, và Vương 
Hi Chi, đời Tấn, tạo ra lối viết Thảo.  

Từ đó chữ Hán dừng lại ở bốn lối viết Chân, Thảo, Lệ, Triện, tuy nét chữ có khác 
nhưng hình dạng vẫn giống nhau. Chân là chữ viết chân phương (standard), dùng trong 
việc học hành, thi cử, in sách báo. Thảo là chữ viết ngoáy, viết tháu nên không đủ nét, đủ 
hình (Đá Thảo là chữ viết hơi ngoáy, hơi tháu một chút nhưng vẫn giữ được nét chân 
phương). Lệ và Triện (phân ra Tiểu Triện và Đại Triện) là loại chữ cổ kính thường dùng 
viết trên bia, ấn tín, đối trướng hay cáo sắc hoàng đế.  

Vào năm 800 TTL, chữ Hán có khoảng 3,300 chữ. Đầu thế kỷ thứ nhất sau tây lịch 
được 7,380 chữ. Đến thế kỷ thứ hai tăng lên khoảng 10,000 chữ. Khi bộ tự điển Khang Hi 
ra đời vào năm 1716 chữ Hán đã có tới 47,000 chữ. Ngày nay, tự điển Tiêu Chuẩn Nhà 
Nước Trung Quốc (2005) có 70,217 chữ, Trung Hoa Tự Hải có 85,568 chữ.  
 
CÁCH VIẾT VÀ CẤU TẠO CHỮ HÁN 
 
Chữ Hán là loại chữ tượng hình, nhìn vào ta hình dung được người, cảnh, vật. Mỗi chữ là 
một bức họa, gợi tưởng tượng của người đọc, "vọng văn sinh nghĩa" đem lại thi hứng cho 
văn nhân. Văn thi sĩ phóng bút để lại đời sau những thư họa với đường nét như hội hoạ. 
Tranh thủy mặc không thể thiếu thủ bút bay bướm tài hoa của tác giả. Vương Hi Chi đời 
Tấn (thế kỷ thứ 4) là một đại danh bút chữ Thảo. Chữ ông viết đẹp quán quân kim cổ để lại 
những tuyệt tác muôn đời. Nổi tiếng nhất là đường nét Đại Thảo trong bài tựa tập Lan Đình 
[11] ông dùng búp pháp Hành Thư chữ viết tuôn chảy sinh động như đi trên giấy.  
 

 
                                     Tượng hình của chữ Hán                Thủ bút vua Quang Trung  
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Về phương diện hình thức, chữ Hán có tính cách tề chỉnh, đều đặn, song song và đối 
xứng. Mỗi chữ Hán được hạn chế trong một ô vuông diện tích bằng nhau. Các nét của một 
chữ được viết theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Các chữ được viết từ 
trên xuống dưới theo hàng dọc, hàng chữ bên cực phải là hàng đầu tiên, hàng chữ bên cực 
trái là hàng cuối cùng của một trang. Trang bìa ngoài của một quyển sách chữ Hán nằm ở 
vị trí trang bìa sau của một quyển sách bằng chữ quốc ngữ.  

Chữ Hán được cấu tạo bằng sáu nguyên tắc gọi là Lục Thư, gồm ba nguyên tắc về hình 
thức và ba nguyên tắc về âm thanh:  

Ba nguyên tắc về hình thức: 
1. Tượng Hình: chữ vẽ nên vật, nương theo hình thể mà ra (họa thành kỳ vật, tùy thể cật 
chuất) 
2. Chỉ Sự: trông mà biết được, xem thời rõ ý (thị nhi khả thức, sát nhi khả ý).  
3. Hội Ý: loại chữ được thành lập bởi sự phối hợp hai hoặc nhiều chữ căn bản, hợp ý các 
thành phần mà làm ra nghĩa (tỷ loại hội nghị, dĩ kiến chỉ huy).  
 
Ba nguyên tắc về âm thanh: 
1. Hình Thanh: tập hợp của hai chữ, một chỉ âm một chỉ hình, lấy việc gọi tên lấy thí dụ 
mà tạo thành (dĩ sự vi danh, thú thí tương thành).  
2. Chuyển Chú: dùng một chữ có sẵn tạo thành một chữ tương tự với nghĩa gần giống.  
3. Giả Tá: mượn một chữ có sẵn để đọc theo cách khác.  
 Trong Lục Thư thì hai loại Giả Tá và Chuyển Chú không phải là cách tạo lập chữ vì 
không tạo ra chữ mới mà chỉ dùng các chữ đã có sẵn tạo nên những ý mới, nghĩa mới, hoặc 
cách đọc mới mà thôi. 
 
LỊCH SỬ CHỮ HÁN Ở VIỆT NAM 
 
Chữ Hán được người Việt gọi là chữ Nho nghĩa là người có đi học (Nho sinh). Trước khi 
có Chữ Quốc Ngữ, chữ Hán được dùng làm quốc tự, theo sử sách, đã theo gót chân quân 
xâm lược của hai tướng nhà Hán vào nước ta. Năm Canh Ngọ 111 TTL, Hán Vũ Đế sai Lộ 
Bác Đức và Dương Bộc đem năm đạo quân sang đánh lấy nước Nam Việt. Triệu Dương 
Vương và quan Thái Phó Lữ Gia thua chạy bị quân Hán bắt và giết chết [12]. Sau khi 
chiếm được nước Nam Việt, nhà Hán đổi thành Giao Chỉ Bộ, chia làm 9 quận cắt đặt các 
Thái Thú cai trị và Thứ Sử để giám sát các quận.  
 Chữ Hán dần dần được truyền bá kể từ thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ nhất này. Đời Hán 
Quang Võ, Tích Quang, Thái Thú quận Giao Chỉ (01 STL - 05 STL) mở trường dạy dân ta 
lễ nghĩa. Nhâm Diên, Thái Thú quận Cửu Chân (29 STL - 33 STL) dạy dân ta về lễ giá thú. 
Sĩ Nhiếp, Thái Thú quận Giao Chỉ (187 STL - 226 STL) được suy tôn là "Nam Bang Học 
Tổ" vì có công lớn trong việc truyền bá chữ Hán và đạo Nho. Ông là một người Việt Nam 
đã chăm lo mở mang việc giáo dục, mở trường học, giảng kinh truyện khiến cho dân ta 
"thông thi thư, tập lễ nhạc, trở nên một nước văn hiến bắt đầu từ đây" [13].  
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 Ngoài ra, phải kể đến một số quan lại, sĩ phu nhà Hán, chạy sang nước ta tránh loạn 
Vương Mãng (09 STL - 23 STL) và trong thời Tam Quốc phân tranh, đã giúp các Thái Thú 
truyền bá chữ Hán và văn hoá Tàu cho dân ta [14]. Cũng phải kể đến các nhà sư Tàu, 
những người Việt Nam qua Tàu học thành tài như Trương Trọng, Lý Tiến, Lý Cầm, 
Khương Công Phụ đã đem những điều học được truyền lại cho dân chúng. 
 Trên thực tế, đúng ra chữ Hán đã hiện diện ở Việt Nam từ thời Triệu Đà. Triệu Đà, giữ 
chức Đô Úy, được vua Tần cho quản lĩnh Quế Lâm và Tượng Quận, năm 204 TTL chiếm 
lấy Lĩnh Nam lập ra nước Nam Việt. Năm Quí Tỵ 207 TTL Triệu Đà đem quân đánh lấy 
nước Âu Lạc. Thục An Dương Vương thua chạy bị quân Triệu đuổi đến núi Mộ Dạ (thuộc 
huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An bây giờ), thế cùng lực kiệt phải chém chết con gái là Mị 
Châu rồi nhảy xuống biển tự vận. Triệu Đà sát nhập nước Âu Lạc vào nước Nam Việt, cắt 
đặt quan lại, đem chính trị, pháp luật của Tàu cai trị. Công văn, bố cáo, bạ thư, luật dịch, 
điển lệ phải dùng Hán tự làm phương tiện truyền đạt. Các quan lại người Việt thời đó phải 
học chữ Hán để làm việc và giao thiệp. Như thế, đến khi nhà Triệu mất về tay Hán Vũ Đế 
nhà Tây Hán, các Thái Thú Tích Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp chỉ có công phát triển chữ 
Hán rộng rãi trong quần chúng trên mức độ qui mô và có phương pháp hơn mà thôi.  
 
CHỮ HÁN LÀ SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI VIỆT 
 
Người Việt Nam ngày nay là một trong các dân tộc Bách Việt từng sống ở Giang Nam 
(phía Nam của sông Dương Tử), đã có một nền văn minh rực rỡ, và chính dân tộc Hán 
(giống Hoa Hạ, người gốc Sở) tuy chiếm được giang sơn rộng lớn của Bách Việt gồm Vân 
Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và đồng hóa dân Bách Việt nhưng ngược lại 
cũng thấm nhuần một phần văn hóa Bách Việt. Người Hán chiếm được toàn bộ Bách Việt 
trừ Lạc Việt (Việt Nam ngày nay). Người Hán đã xóa sạch văn tự Việt nhưng không tiêu 
diệt được ngôn ngữ Việt, ngay cả các bộ tộc Bách Việt còn sống rải rác trên vùng đất cũ bị 
người Hán xâm chiếm vẫn còn nói tiếng Việt cổ [15]. 

  
 
Cá 

Các dấu hiệu trên đồ đất tại di chỉ thôn Bán Pha tìm thấy năm 1952 
(Tây An Bán Pha – Văn Vật xuất bản, Bắc Kinh 1963) 
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 Năm 1952 các nhà khảo cổ tìm thấy di chỉ ở thôn Bán Pha, Tây An, thuộc tỉnh Sơn 
Tây ngày nay, một số đồ đất thuộc nền văn hoá Ngưỡng Triều (4000 TTL) có những hình 
vẽ mà các nhà khảo cổ cho là tiền thân của những chữ tượng hình nguyên thủy.  
 Người ta cũng tìm thấy ở vùng An Dương, tỉnh Hà Nam nhiều chữ lối cổ thời cuối đời 
nhà Thương (1800 TTL - 1025 TTL) viết trên mai rùa và xương thú vật (Giáp Cốt Văn), 
trên chuông, vạc bằng đồng (Chung Đỉnh Văn). Các chữ này đã có nguyên tắc rõ rệt và 
vượt qua giai đoạn thuần tuý hình tượng và chỉ sự.  
 

  
Chung      
                               Chung Đỉnh Văn                                 Giáp Cốt Văn  
       
 Mới đây, năm 2011, sự phát hiện nhiều chữ cổ Lạc Việt ở di chỉ Cảm Tang tỉnh Quảng 
Tây là những chứng tích rõ ràng cho thấy người Việt đã sáng tạo ra chữ viết từ hơn 4000 
năm trước và bị người Tàu chiếm đoạt khi xâm chiếm Bách Việt.  
 

 ng  
Hai phiến đá trong rất nhiều chứng tích khác có khắc chữ cổ Lạc Việt (Cảm Tang 2011) 

  
 Tất cả các chứng tích tại di chỉ Bán Pha và Cảm Tang chứng minh chữ Lạc Việt xuất 
hiện vào đầu thời đại “đồ đá mới” và hình thành vào thời kỳ đỉnh cao của “văn hóa xẻng đá 
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lớn” (từ thế kỷ 40 TTL đến thế kỷ 20 TTL). Tuy nhiên thứ chữ tối cổ đó còn thô sơ mới đang 
phát triển và ở trong thời kỳ “Tự” [16] thì phải bỏ dở vì bị người Tàu xâm chiếm. Sự thành 
đạt về chữ viết của Lạc Việt đã được người Tàu tiếp nối. Họ sử dụng chữ cổ Việt làm cơ sở 
để phát triển tiếp từ giai đoạn “Tự” đã có sẵn sang giai đoạn “Thư” để thành chữ Hán. 
 

 
  Chữ khắc trên xương thú         Chiếc qua đá có khắc chữ của người Lạc Việt sông Tả 
        người Lạc Việt sông Ung 
 
CHỮ NHO: CHỮ HÁN BỊ VIỆT HÓA 
 
Chữ Nho là chữ Hán được đọc bằng âm tiếng Việt, khác với người Tàu đọc chữ 
Hán bằng âm Tàu. Chữ Nho khác chữ Hán ở phần ngữ âm. Người Việt học chữ 
Hán chỉ cần học mặt chữ, nghĩa chữ và cách viết chữ mà không cần học cách phát 
âm. Người biết chữ Nho có thể đọc hiểu các thư tịch chữ Hán, viết văn chữ Hán, 
tuy không nói hoặc nghe hiểu được tiếng Tàu, nhưng vẫn có thể dùng bút đàm để 
giao tiếp với người Tàu.  
 Chữ Nho là chữ Hán đã được Việt Nam hóa phần ngữ âm, còn về tự dạng và 
nghĩa chữ thì y nguyên như chữ Hán. Vì thế, chữ Nho là chữ Hán đã được Việt hóa. 
Đây là một yếu tố quan trọng khiến người Tàu đã thất bại trong kế hoạch đồng hóa 
dân Việt dù đã đô hộ nước ta hơn 1000 năm.  
 
TÁC PHẨM CHỮ HÁN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM 
 
Chữ Hán vào Việt Nam đã trở thành thứ chữ chính thức của nước ta kể từ thời Bắc Thuộc 
đến tận đầu thế kỷ thứ 20. Khoá thi Hội năm Mậu Ngọ 1919 ở Huế được coi như mốc thời 
gian chính thức cho sự cáo chung nền Hán học. Ngoài một thời gian ngắn chữ Nôm được 
sử dụng như quốc tự dưới thời Hồ Quí Ly, Nguyễn Quang Trung, và thời gian Nguyễn 
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Ánh còn xưng vương chưa bình định xong Nam Bắc, việc học, việc thi, giấy tờ, công văn, 
cáo sắc nhất nhất đều dùng chữ Hán. Ngay trong lãnh vực văn học cũng vậy, các sách về 
sử ký, địa lý, thơ văn, truyện ký đều được biên soạn, trước tác bằng Hán văn. Do đó một 
vấn đề được đặt ra trên quan điểm biên khảo là "có nên chấp nhận phần Hán văn trong văn 
học sử Việt Nam hay không?" 

Quan điểm đầu tiên do nhóm Nam Phong khởi xướng mà Dương Quảng Hàm là đại 
diện. Nguyễn Đổng Chi với Việt Nam Cổ Văn Học Sử, Hạo Nhiên Nghiêm Toản với Việt 
Nam Văn Học Sử Trích Yếu cùng đồng quan điểm.  

Dương Quảng Hàm cho rằng:"Vì tình hình lịch sử gây nên, hồi xưa các văn gia nước 
ta học chữ Nho, thi chữ Nho, lúc làm quan lại viết công văn bằng chữ Nho, nói tóm lại lấy 
chữ Nho làm "chữ ta", nên khi các nhà ấy muốn diễn đạt tư tưởng, tính tình... thường dùng 
chữ Nho. Vì thế, những tác phẩm viết bằng Hán văn của các bậc tiền nhân nước ta lại có 
nhiều hơn số tác phẩm viết bằng văn Nôm, mà phần nhiều những sách có quan hệ đến văn 
hoá nước nhà như chính trị, lịch sử, địa lý, phong tục, lễ nghi v.v. lại viết bằng Hán văn. 
Bởi vậy, khi xét đến văn học nước ta không thể không xét đến Hán văn được" [17].  

Sau này, tác giả Nguyễn Sĩ Tế còn đi xa hơn, đòi phải nhận tất cả những tác phẩm 
bằng Hán văn, tiếp thu các tác phẩm bằng Pháp văn của người Việt vào văn học sử kể cả 
kinh Phật, triết lý, sử ký, địa lý [18]. 

Một số nhà biên khảo khác mà tiêu biểu là Phạm Văn Diêu, tác giả Văn Học Việt Nam, 
đã gạt phần Hán văn ra khỏi văn học Việt Nam. Phái này lý luận rằng văn chương Việt 
Nam phải được viết bằng thứ chữ nước mình, văn học sử Việt Nam chỉ nghiên cứu những 
tác phẩm viết bằng thứ chữ của người Việt. Hán tự không phải là chữ của ta mà là vay 
mượn của Tàu trong một đoạn lịch sử, do đó những tác phẩm viết bằng Hán văn, hay bằng 
bất cứ một thứ ngoại ngữ nào khác, không thể chấp nhận vào văn học Việt Nam được. 

Phạm Thế Ngũ tuy có chiều hướng đồng ý với Phạm Văn Diêu nhưng ông vẫn cho 
phần văn học Hán văn vào trong tác phẩm của ông vì “với hai mươi thế kỷ thì có tới mười 
chín thế kỷ rưỡi Hán học chi phối mạnh mẽ văn chương chữ nghĩa của ta. Hơn nữa, theo 
ông, không thể coi chữ Hán là một ngoại ngữ bởi những áng văn quan trọng trong lịch sử 
quốc gia tuy viết bằng chữ Hán văn, như Bình Ngô Đại Cáo chẳng hạn, dào dạt cả một 
linh hồn dân tộc. Vài trăm năm nữa khi văn học nước ta thực hiện được năm bảy giai đoạn 
sáng tác rực rỡ, phần Hán văn chắc chắn sẽ rơi vào quên lãng hoặc chỉ được coi là dấu 
vết một thời đại xa xưa mà văn học Việt Nam phải tựa vào một cái học ngoại lai để đi 
những bước chập chững đầu tiên, cũng ví như văn học Pháp đã có ba bốn thế kỷ huy 
hoàng người Pháp không còn công sức đi diễn giải những tác phẩm bằng La Tinh viết từ 
thời Trung Cổ nữa [19].   

Quan điểm của người viết: tác phẩm viết bằng Hán văn hay bằng thứ chữ nào khác, kể 
cả các tác phẩm của người Việt hải ngoại,  nếu đạt được tiêu chuẩn nghệ thuật, có tác dụng 
sâu xa và phản ảnh lịch sử, xã hội, đời sống con người Việt Nam, được viết bằng tâm tình 
Việt Nam đều có thể chấp nhận vào văn học sử.  
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KẾT LUẬN  
 
Về nguồn gốc chữ Hán, giả thuyết của các học giả Tây phương không đứng vững vì không 
dựa trên chứng liệu khảo cổ học lẫn cổ ngữ học mà chỉ giải thích một cách dễ dãi dựa trên 
nguồn gốc tổng quát của sự hình thành văn tự. Hơn nữa, giả thuyết này càng không đứng 
vững vì sự khác biệt niên kỷ giữa loại chữ tượng hình Sumériens (3100 TTL) và các cổ văn 
chữ Hán (1300 TTL). 
 Thuyết sử thần Thương Hiệt xem vết chân chim chạy nhảy mà sáng tạo ra chữ Hán của 
người Tàu (2500 TTL) không có giá trị vì thuần túy chỉ là truyền thuyết, không có chứng 
tích khoa học chứng minh. Vả lại, sử thần, một chức quan bên cạnh vua chuyên chép 
những việc liên quan đến triều đại thì tất nhiên chữ viết đã phải có rồi.   
 Theo lịch sử sự hình thành của dân cư Tàu thì trong thời gian thuộc “văn hóa xẻng đá 
lớn” (trước thế kỷ 20 TTL) trên địa bàn Trung Hoa chỉ có dân Bách Việt sinh sống, lúc đó 
chưa có sự hiện diện của giống người Hoa Hạ (giống Hoa Hạ thiên di đến nước Sở. Sở lập 
quốc vào cuối đời nhà Thương 1042 TTL). Điều này chứng tỏ những chứng tích khai quật 
ở di chỉ thôn Bán Pha, tỉnh Sơn Tây và phát hiện ở di chỉ Cảm Tang, tỉnh Quảng Tây là thứ 
chữ cổ của người Việt.  
 Như thế, người Việt đã có văn tự riêng từ thời thượng cổ trước khi bị người Tàu xâm 
chiếm. Sự kiện này phá bỏ hoàn toàn quan niệm thời cổ người Lạc Việt không có chữ viết. 
Đã đến lúc phải trả lại sự thực cho lịch sử. Lịch sử nguồn gốc chữ Hán cần phải được viết lại. 
 

TRẦN BÍCH SAN 
 
CHÚ THÍCH 
 
 [01] Giống Hoa Hạ, người nước Sở (là dân tộc Hán sau này), nhận mình là con cháu 
của Tam Hoàng, Ngũ Đế. Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên thì có năm chi: Hoàng Đế (黃帝), 
Chuyên Húc (顓頊), Đế Cốc (帝嚳), Đế Nghiêu (帝堯), Đế Thuấn (帝舜). Dân nước Sở tự 
nhận thuộc chi Chuyên Húc, họ Cao Dương 高阳. Nước Sở nằm ở đoạn giữa sông Trường 
Giang, vùng Nam Bắc Động Đình Hồ, quen gọi là vùng Kinh Sở (Hồ Bắc - Hồ Nam của 
Trung Hoa ngày nay). Vùng Kinh Sở nằm chồng lấn phía Nam lưu vực sông Hoài, sông 
Vị. Đó là vùng đất đầu tiên mà một chi của dân Hoa Hạ (chi Chuyên Húc) thiên di xuống. 
Nước Sở lập quốc vào cuối đời Thương đầu đời Chu (1042 TTL). Những khai quật khảo cổ 
ở vùng Kinh Sở gần đây cho thấy rằng cư dân tối cổ ở vùng này có nguồn gốc Tam Miêu, 
một dân tộc thuộc Bách Việt. Đây là nhóm Âu Việt ở phía Tây nên còn gọi là tộc Tây Âu, 
để phân biệt với Đông Âu là tộc Âu Việt phía Đông, tức vùng Mân Đài (Phúc Kiến). Tộc 
Tây Âu, theo các nhà dân tộc học, có thể là tổ tiên các tộc H’mông, Lào, Miến, Thái hiện 
nay, ít nhiều cũng có cùng huyết thống người Việt Nam cổ.  
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 [02] Trước đời nhà Thương (1800 TTL - 1025 TTL) là nền văn hóa Ngưỡng Triều 
(4000 TTL). Sau nhà Thương là nhà Hạ (không rõ niên lịch), rồi đến nhà Chu ( 1020 TTL 
– 700 TTL), thời Xuân Thu (722 TTL - 476 TTL), thời Chiến Quốc (475 TTL - 221 TTL), 
nhà Tần (220 TTL - 207 TTL), nhà Tây Hán (206 TTL - 24 STL), nhà Đông Hán (25 STL 
- 220 STL), thời Tam Quốc (222 STL - 265 STL), đời Tấn (265 STL - 420 STL).    
 [03] Những cư dân này sử dụng tiếng Quảng Đông (Cantonese). Ai đến Quảng Châu 
đều thấy biển xe hơi đều bắt đầu bằng chữ Việt 粤 bộ mễ là vì vậy. 
 [04] Thời nhà Hạ gọi là Vu Việt 于越, đời Thương gọi là Man Việt 蛮越 hoặc Nam 
Việt 南越, đời Chu gọi là Dương Việt 扬越, Kinh Việt 荆越, từ thời Chiến Quốc gọi là 
Bách Việt百越. Sách Lộ Sử của La Bí (1131 – 1189) người đời Tống viết: Việt Thường, 
Lạc Việt, Âu Việt, Âu Ngai, Thả Âu, Tây Âu, Cung Nhân, Mục Thâm, Tồi Phu, Cầm Nhân, 
Thương Ngô, Việt Khu, Quế Quốc, Tổn Tử, Sản Lí (Tây Song Bản Nạp), Hải Quý, Cửu 
Khuẩn, Kê Dư, Bắc Đái, Phó Cú, Khu Ngô (Cú Ngô)… gọi là Bách Việt. 
 [05] Được ghi chép sớm nhất vào thời nhà Hạ là Vu Việt 于越, (tiền thân của nước 
Việt 越 国 thời Chiến quốc). 
 [06] Những sự kiện này được ghi chép tỉ mỉ trong bộ sử Ngô Việt Xuân Thu 吳越春秋 
do Triệu Diệp 赵晔 thời Đông Hán soạn (khoảng năm 25 STL).  
 [07] Ngũ lĩnh五岭 (năm đỉnh cao): dãy núi phía Nam Trung Hoa chạy qua biên giới 
các tỉnh Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, có năm đỉnh cao là: 越城 (Việt 
Thành)、都庞 (Đô Lung), 萌渚 (Manh Chử), 骑田 (Kỵ Điền), 大庾(Đại Dữu). 
  [08] Jerry Norman and Tsu-lin Mei, Monumenta Serica, Vol. 32 (1976), pp.274-301, 
Published by Taylor & Francis, Ltd. 
 [09] Chữ Lạc có nhiều cách viết, đều đọc là Lạc. Hai chữ  雒,骆 thường dùng như nhau 
để chép Lạc Việt trong sách cổ. Nhiều học giả cho rằng nguồn gốc chữ Lạc là do người 
Hán ghi âm chữ Lúa của người Việt mà ra. Người Việt là bộ tộc có nền văn minh lúa nước. 
 [10] Dù có nhiều người đời xưa chế ra chữ viết nhưng chỉ mình tên Thương Hiệt được 
lưu truyền (Tuân Tử: cổ chi tác thư giả chúng nhi Thương Hiệt độc truyền). 
 [11] Theo Lan Đình Tập Tự, đầu tháng ba năm Quí Sửu, dân huyện Sơn Âm, quận Cối Kê 
mở hội ở Lan Đình. Người ngồi dựa hai bên bờ sông lựa chỗ thả từng chén uống rượu cho trôi 
uốn từ dòng trên xuống dòng dưới (lưu thương khúc thủy) hễ chén giạt vào đâu người ngồi đấy 
vớt lên rót rượu vào mà uống (Nguyễn Hiến Lê, Cổ Văn Trung Quốc, trang 176).  
 [12] Lữ Gia, thừa tướng nước Nam Việt, chống lại nhà Hán, thua trận bị giết. Lữ Gia, 
người quận Cửu Chân (Thanh Hóa ngày nay), lăng mộ và đền thờ hiện còn ở Ân Thi, Hưng 
Yên (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, NXB VHTT năm 2000, tập 3, trang 294). 
 [13] Chu Bội Liên, Tựa, Thánh Mô Hiền Phạm của Lê Quí Đôn & Ngô Sĩ Liên, Đại 
Việt Sử Ký Toàn Thư. 
 [14] Maspéro, tập san Trường Viễn Đông Bác Cổ, số 3, trang 12. 
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 [15] Ngày nay là vùng Thượng Hải, Ninh Ba, Thiệu Hưng (Cối Kê 會稽 xưa]. Một loại 
ca kịch cổ ở vùng này vẫn còn tên là Việt Kịch 越剧. 
 [16] Tiến trình tạo chữ có ba giai đoạn: 1. Văn: đóng vai trò khai mở quan trọng. Khởi 
thủy chữ dựa trên hình dáng, vẽ ra hình sự vật bằng các dấu hiệu tượng hình 
(pictogramme). 2. Tự (thanh âm): tượng hình gọi được tên nên trở thành tượng ý 
(Ideogramme). Dần dần thêm âm vào hình thì thành đợt Tự. 3. Thư: âm và hình nương 
nhau đẻ ra nhiều chữ.  

[17] Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn Học Sử Yếu, trang 203. 
[18] Nguyễn Sĩ Tế, Bàn Về Văn Học Việt Nam, Sáng Tạo, tháng 9 năm 1958. 
[19] Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn Học Sử Giản Ước Tân Biên, trang 51.  
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Đời sống có đạo lý:  
Quan hệ vua tôi, thầy trò qua ca dao 

 
 

Nguyễn Văn Nhiệm 
 

ạo Việt đã ăn sâu vào đời sống dân 
tộc từ lâu lắm rồi, cho nên trong 
cuộc sống hàng ngày, cách sống 

của con người đều thể hiện cái Đạo làm 
người đó. Nói theo biểu tượng, Đạo Việt 
là Đạo vuông tròn: Vuông tượng trưng 
cho đời sống vật chất của con người  từ 
thể xác cho đến lối sống, việc làm ăn, 
quê hương, ruộng đồng; còn tròn  tượng 
trưng cho đời sống tâm linh, tinh thần mà 
nổi bật là những quan hệ đạo lý của cộng 
đồng dân tộc. Đời sống có đạo lý ấy đã 
được  phản ảnh phần nào qua ca dao, 
tục ngữ, là tiếng nói rất trung thực của 
người bình dân:                                                                                                                       
“Con người có tổ có tông                                                                                                                  
Như cây có cội, như sông có nguồn.”  
  
     Mọi hiện hữu đều có cội nguồn, cho 
nên ý thức về cội nguồn rất quan trọng 
trong Đạo Việt. Đó là ý thức về tổ tiên:                                                                                              
“Khôn ngoan nhờ đức ông cha                                                                                                           
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.                                                                                              
Đạo làm con chớ hững hờ                                                                                                                 
Phải đem hiếu kính mà thờ tổ tiên.”     
   
     Việc thờ tổ tiên là bổn phận, là Đạo 
làm con không thể thiếu được, cho nên 
nếu chẳng may  công danh lận đận thì 
con người nhất là người thanh niên rất 
lấy làm áy náy:                                                             

“Công danh hai chữ lờ mờ                                          
Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên.” 
     Đó là tổ tiên trong dòng họ. Nhiều 
dòng họ như vậy hợp thành dân tộc có 
cội nguồn chung, mà huyền thoại  gọi là 
dòng giống tiên rồng để đề cao phẩm tính 
dân tộc:                                                        
“Trứng rồng lại nở ra rồng                                          
Liu điu lại nở ra dòng liu điu.”                                    
     Một trong những đặc tính của người 
bình dân Việt là  kính lão  vì họ tin rằng: 
  “Kính lão đắc thọ “.     
                                                                     
     Họ kính trọng cả những cây cổ thụ 
như những cây đa trong làng sống lâu 
bên cạnh đình, chùa. Họ để ý đến tuổi 
của những cây đó, tuổi cây nào càng cao 
thì càng được kính trọng. Do đó, việc tôn 
thờ tổ tiên của người Việt là đương 
nhiên, hơn nữa tổ tiên đã có công khai 
phá, gầy dựng và bảo vệ đất nước này:
                                                                              
“Cây đa Bình Trung, cây me Dương Phước                      
Cây nào có trước, cây nào có sau                              
Tổ tiên ta ai chống với quân Tàu                              
Còn ai khai khẩn gian lao xứ này.”  
                                     
     Chính vì vậy, hàng năm nếu trong gia 
đình có giỗ ông bà, tổ tiên thì cả nước có 
cử hành long trọng giỗ các vị tổ có công 
dựng nước và giữ nước:                                          

Đ 
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“Tháng giêng giỗ Thánh Sóc Sơn                                                                                                     
Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương nhớ về.”    
 
     Đời sống có đạo lý là đời sống trong 
đó con người biết giữ cương thường, 
phép tắc đạo đức, luân lý ngày xưa:                                                                                               
“Làm người phải biết cương thường                                                                                              
Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu                                                                                                
Thờ cha kính mẹ trước sau                                                                                                            
Anh em hòa thuận mới hầu làm nên                                                                                              
Vợ chồng đạo nghĩa cho bền                                                                                                           
Bạn bè chung thủy, dưới trên đàng hoàng.” 
                            
     Ngũ đẳng gồm có vua, cha mẹ, anh 
em, vợ chồng và bạn bè. Đi theo ngũ 
đẳng thì có ngũ luân, là năm mối quan hệ 
đạo đức, luân lý vua tôi, cha con, anh 
em, vợ chồng, bạn bè. 
     Trong đời sống có đạo lý như vậy, ai 
thực hiện  đúng cương thường sẽ được 
quý trọng. Chẳng những như thế, họ 
hàng cũng được hiển vinh, tổ tiên được 
vẻ vang:  
“Những người hiếu đễ trung trinh                                                                                                    
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng.”                                           
     Ca dao là tiếng nói của người bình 
dân, về hình thức tuy đơn giản, mộc mạc, 
nhưng cũng đã phản ảnh được hầu hết 
tinh hoa đạo lý trong cuộc sống của 
người xưa. 
 
     Quan hệ vua tôi 
 
      Khi còn chế độ quân chủ thì vua nắm 
giữ quyền lực trị quốc an dân. Nếu vua là 
vị minh quân, đất nước mới được thái 
bình, thịnh trị, dân chúng mới được 
hưởng ấm no, hạnh phúc. Nếu không, tất 
cả sẽ trái ngược lại, lúc đó dân chúng sẽ 
cầu mong cho đất nước có được bậc 
minh quân, dân có gạo cũng như chùa 
cần có vị sư chân tu trụ trì để hướng dẫn 

đời sống đạo đức, tâm linh cho dân:                       
“Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua                       
Bao giờ cho nước có vua                                          
Cho dân có gạo, cho sư có chùa.”   
  
 Giữa vua và dân có nghĩa vua tôi, 
quân thần: 
 “Ong kiến còn có vua tôi                                          
Huống chi loài người chẳng có nghĩa ru?”   
 
    Mọi người dân thời trước, khi đến 
tuổi trưởng thành đều sẵn sàng phục vụ 
vương triều khi nhà vua cần đến:                              
“ Bé thì con mẹ, con cha                                          
Lớn thì con vua, con chúa.” 
“Anh việc quan, việc vua                                          
Em thêu thùa may vá.” 
“Anh đi theo chúa Tây Sơn                                          
Em về cầy cuốc mà thương mẹ già.” 
                                            
     Trung với vua ( minh quân ) là thể hiện 
lòng yêu nước, cho nên có hai ý niệm đi liền 
với nhau như:  Trung quân, ái quốc . Khi đất 
nước có giặc xâm lăng thì người dân, nhất là 
thanh niên phải theo vua ra trận: 
 “Tổ tiên để lại em thờ                                               
Anh ra ngoài ải cầm cờ theo vua.” 
                                        
     Phải hết lòng cùng vua chiến đấu giữ 
nước, không đầu hàng giặc:                                    
“Thà thua xuống láng xuống bưng                              
Bỏ ra đầu giặc, lỗi chư quân thần.”                        
Người trai có đức vẹn toàn khi giữ trọn 
cương thường cả trên dưới:  
“Như vầy mới gọi là trai                                          
Trên lo nghĩa chúa, dưới mài thảo thân.” 
“Hai vai gánh nặng về hai                                          
Nghiêng mình cõng chúa, tay dìu mẫu thân.” 
 
     Đối với người bình dân, tấm lòng 
trung với vua, những vị vua anh minh, 
nhân đức biến thành tôn kính qua việc 
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xây đền thờ trong một số địa phương, 
làng xã:                                                                           
“Đồn rằng chợ Thọ vui thay                                                                                                           
Bên Đông có giếng, bên Tây thì hồ                                                                                              
Bên Bắc thì miếu thờ vua                                                                                                                 
Dưới sông nước chảy, đò đưa dập dìu.” 
                                     
     Trong tam cương, tức ba quan hệ: 
vua tôi, cha ( mẹ ) con, vợ chồng, đôi khi 
ca dao cho thấy chữ trung thay vì dành 
cho vua, lại dành cho cha:                                                                                                                  
“Mình về ta chẳng cho về                                                                                                                 
Ta nắm vạt áo, ta đề câu thơ                                                                                                           
Câu thơ ba chữ rành rành                                                                                                                  
Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba                                                                                              
Chữ trung thì để phần cha                                                                                                                  
Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình.” 
                                         
     Điều này cho thấy, đối với người bình 
dân, mối quan hệ gần như làng xã, gia 
đình đôi khi cũng không kém phần quan 
trọng. Lý do có thể là do tập quán:                                                                          
“Phép vua còn thua lệ làng.”                                                                                                           
Hay do ý thức về thời tính vĩnh cửu hay 
nhất thời:                                                                                    
“Quan nhất thời, dân vạn đại.”   
                                                        
     Quan niệm về thang giá trị của người 
xưa thì vua quan còn ở dưới dân, bởi vì 
dân lúc nào cũng là dân, còn vua quan 
thì tùy thời thay đổi:                                                                                                          
“Con vua thì lại làm vua                                                                                                                  
Con sãi ở chùa thì quét lá đa                                                                                                           
Bao giờ dân nổi can qua                                                                                                                 
Con vua thất thế lại ra quét chùa.”  
 
     Thầy trò 

 
     Theo quan niệm xưa, dưới ảnh hưởng 
của Nho giáo thì ông thầy rất được kính 
trọng, người ta sắp xếp theo thứ tự quân, 
sư rồi mới tới phụ. 

     Mặc dầu có giáo dục gia đình, nhưng đó 
chỉ mới là bước đầu, muốn tiến xa hơn trên 
đường học vấn, người ta cần phải có thầy: 
“ Mấy ai là kẻ không thầy, 
 Thế gian thường nói: đố mầy làm nên.” 
 
     Người thì học nghề, vì “ Nhất nghệ 
tinh, nhất thân vinh”: 
“ Dốt kia thì phải cậy thầy, 
   Vụng kia cậy thợ thì mầy làm nên.” 
 
     Người thì học chữ: 
“ Không thầy đố mầy làm nên, 
   Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ, 
   Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.” 
 
     Do tính đa nghĩa của một vài câu ca 
dao, mà cứu cánh của việc học có thể được 
hiểu theo hai bậc thấp cao khác nhau: 
“ Muốn sang thì bắc cầu kiều,                                     
   Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.”  
 
     Nhóm chữ ”phải yêu lấy thầy” có vẻ 
ỡm ờ làm mất phong cách của một ông  
thầy theo quan niệm luân lý, đạo đức 
xưa.  Trong trường hợp này, chữ “ sang ” 
ở câu đầu có thể được hiểu là muốn 
sang trọng, sang cả, mong ước thông 
thường của kẻ cố học hành, đỗ đạt để 
được vinh thân: 
“ Túi vóc mà thêu chỉ hồng, 
 Têm trầu cánh phượng cho chồng đi thi. 
   Một mai chồng đỗ vinh qui, 
   Võng anh đi trước, em thì võng sau.” 
 
     Cũng hai câu ca dao đó, nhưng thay  
hai chữ ” yêu lấy” bằng” yêu kính” thì 
nghĩa sẽ thanh cao hơn: 
“ Muốn sang thì bắc cầu kiều, 
   Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.”  
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     Trong trường hợp này, chữ  ”sang ” 
không có nghĩa là sang trọng nữa, mà là 
sang sông, nghĩa bóng là sang bên kia bờ 
giác, ý nghĩa cao cả của người học Đạo: 
“ Dạy con từ thuở tiểu sinh, 
   Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi. 
   Học cho cách vật trí tri, 
   Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.” 
 
     Cái học” cách vật trí tri ”là cái học cao 
tột, cái học về tính thể sự vật, tính thể 
con người, cái học đạt nhân. 
     Câu:” Gần thầy gần bạn tập tành lễ 
nghi” cho thấy ngoài ông thầy cũng cần 
có bạn nữa. Vì là cái học để làm người 
cho nên ngoài việc học hỏi kiến thức, tri 
thức còn phải học luân lý, đạo đức, tập 
tành lễ nghi nữa: 
“Ở đây gần bạn gần thầy, 
   Có công mài sắt có ngày nên kim.” 
 
     Trong việc học, bên cạnh ông thầy, bạn 
bè cũng có ảnh hưởng nhất định, trước hết 
là có đối tượng để thi đua học tập: 
“ Thua thầy một vạn, 
   Không bằng thua bạn một ly.” 
 
     Nhiều khi bạn bè cũng giúp bổ túc 
được nhiều điều hay, cho nên người ta 
mới nói: 
“ Học thầy không tầy học bạn.”  
 
     Trên đường học vấn, không phải ai  
cũng thành công, đỗ đạt làm quan : 
“ Mười năm cắp sách theo thầy, 
   Năm thứ mười một vác cày theo trâu.”  
 
     Công học hành như vậy thật ra cũng 
không phải vô bổ, mà ít ra kiến thức cũng 
được mở mang và nhất là học được đạo 
làm người. Nước mình là nước nông 

nghiệp, cho nên nghề nông cũng là nghề 
vinh quang: 
“ 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.” 
 
     Dầu thành công hay thất bại, dầu học 
được ở ông thầy ít hay nhiều thì thầy lúc 
nào cũng vẫn là thầy trong lòng người 
học trò theo quan niệm xưa: 
“ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.” ( Một chữ 
cũng là thấy, nửa chữ cũng là thầy ). 
 
     Ở làng xưa, ông thầy nếu không sang 
thì cũng được kính trọng: 
“ Thầy làng không sang cũng trọng, 
   Quan huyện thì không lọng cũng xe.”  
 
     Nếu cha mẹ có công sinh thành, nuôi 
dưỡng thì ông thầy có công dạy dỗ, cho 
nên người học trò vừa biết ơn cha mẹ, 
vừa nhớ ơn thầy: 
“ Con ơi nhớ lấy lời này, 
  Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên.” 
“ Ngày nào em bé cỏn con, 
   Bây giờ em đã lớn khôn thế này. 
   Cơm cha, áo mẹ, công thầy, 
   Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.” 
“ Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, 
   Gắng công mà học có ngày thành danh.” 
 
     Bởi vậy, người học trò phải biết giữ lễ 
đối với bậc sinh thành và ông thầy cho 
tròn đạo nghĩa: 
“ Mồng một ăn tết nhà cha, 
   Mồng hai nhà mẹ, mồng ba nhà thầy.”  
 

( Còn tiếp ) 
 

NGUYỄN VĂN NHIỆM     
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VĂN TẾ - CHIÊU HỒN NẠN NHÂN CỘNG SẢN 

 
Trời thu thấp sương thu man mác 

Lá thu reo xao xác từng hồi 
Màu thu vàng ối chân trời 

Tình thu gợi nhớ mảnh đời tang thương... 
 

Thương oan hồn vấn vương xuôi ngược 
Trên quê hương chẳng được yên mồ 

Chỗ đào chỗ xới mấp mô 
Hí trường, ổ điếm... tha hồ dựng lên. 

 
Bao năm trời bốn, năm cuộc chiến  

Bãi sa trường xương hiện trắng phau 
Hồn thiêng tử sĩ về đâu?  

Trong mưa thành thị? Trên đầu cỏ hoa?  
 

Nghĩa trang cũ Cộng Hòa quân đội  
Gửi tấm thân tưởng cõi ngàn thu 

Giờ đây hoang phế mịt mù 
Tường xiêu, tượng đổ, rêu mờ đấu chân 

 
Còn bộ đội Nhân dân cộng sản 

Đem máu xương đổi cả giang san 
Giờ trông một lũ tham tàn 

Nhà vàng chúng ở, thả giàn ăn chơi 
 

Ôi những “ngày long trời lở đất” 
Bao hồn oan lẩn quất đâu đây 
Tiếng than vọng động trời mây  

Ngàn năm chuyện cũ chưa khuây nỗi sầu 
 

Ngày Tết vốn đứng đầu truyền thống 
Loài cộng kia bởi giống vô thần 

Nhằm ngày mùng một, Mậu Thân 
Đập đầu, chôn sống người dân hiền hòa 

 
Ai có dịp ghé qua Quảng Trị 

Đại Lộ kia đích thị Kinh Hoàng  
Lặng nghe cây lá bên đàng  

Hồn oan khóc lóc than van chuyện mình  
 

Năm bẩy lăm đất bằng nổi sóng 
Cộng quân vào chiếm đóng miền Nam 
Ôi thôi cửa nát nhà tan 
Người sa tù ngục, kẻ tràn ra khơi 
 
Lênh đênh giữa biển trời sóng động 
Chết bẩy phần may sống còn ba  
Mồ chôn: đáy nước bao la 
Hồn hoang giạt bến quê nhà náu nương 
 
Quân cán chính trên đường “cải tạo” 
Bì đòn thù tàn bạo thẳng tay 
Chết trong đói rét đọa đầy  
Xác không manh chiếu, lấp dầy cỏ hoang 
 
Còn bao cảnh thác oan ngày trước 
Bao anh hùng yêu nước sa cơ 
Cộng quân nào sợ máu nhơ 
Giết đồng bào để dâng thờ Tầu, Nga 
 
Văn nghệ sĩ tài hoa bất khuất 
Bút, cọ...  ai cướp giật bẻ cong? 
Thủ tiêu, trù dập, lưu vong... 
Xác vùi lòng đất, hồn trong linh đài 
    *** 
Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt  
Chúng tôi người khắp suốt năm châu 
Xót thương hồn lạc nơi đâu  
Lập đàn chiêu gọi cùng nhau mà về  
 
Trầm hương ngát bốn bề sáng tỏa 
Lòng thành xin Quốc Tổ xét soi 
Giải oan hồn mọi cảnh đời 
Nạn nhân cộng sản được rời cõi dương 
 
Từ Nát Bàn, Thiên Đường trên ấy 
Xin hồn thiêng cứu lấy nhân gian 
Họa cộng sản phải dẹp tan 
Nơi nơi ca khúc bình an thái hòa./. 

 TRƯƠNG ANH THỤY 
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Thu sầu, Thu chết ... 
hay là phong trào lãng mạn 

trong thi ca Việt Nam hải ngoại – 2004 

 

  
Tùy bút  LÊ MỘNG NGUYÊN 

* 
 Présentaion  par le directeur du 
trimestriel « Định Hướng» (Pr Nguyễn 
Đăng Trúc) : 
 Dans la continuité de son article 
publié il y a trois ans sur « L’amour de 
la jeunesse vietnamienne au milieu du 
20ème siècle » (v. Định Hướng, No 32-
Automne 2002), Lê Mộng Nguyên 
évoque cette fois-ci, dans ses notes 
littéraires, le mouvement de romantisme 
vietnamien d’outre – mer en 2004, par 
le biais des poèmes et chansons 
présentés par ses compatriotes artistes 
en exil sur les ondes de Radio 
Vietnamienne d’Outre-Mer et qui 
dégagent  un parfum de tristesse 
d’automne, de nostalgie du pays et de 
celle d’un bonheur passé. La mort 
même d’un violoniste de talent et 
combattant pendant la guerre du 
Vietnam  (relatée dans une lettre 
d’Automne 2003), tout imprégnée de 
spiritualité et d’aspiration vers l’infini 
c’est-à-dire vers la liberté, est une 
tragédie romantique de notre temps. 

 1.- Đài Việt Nam Hải Ngoại 
(Vietnamese Public Radio : 900 S 
Washington St. Suite 302 Falls Church, 
Virginia 22046, USA), được thành lập 
từ hơn sáu năm qua, phát thanh thường 
xuyên 24 giờ mỗi ngày, lại còn tiếp vận 
các đài VOA, BBC, Á Châu Tự Do, 
RFI (Pháp)… Đài cung cấp đầy đủ tin 
tức về mọi vấn đề (luật pháp, kinh tế, 
gia đình, giáo dục và nhất là nghệ 
thuật), cho thính giả, đồng bào rải rác 
trên khắp 24 thành phố tại Hoa Kỳ… 
Hơn nữa Đài đã phát thanh trên 
satellite, hiện có thể nghe được khắp 
nơi tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và 
Bắc Phi qua vệ tinh Horbird. Qua 
internet, mọi người từ mọi nước có thể 
nghe trực tiếp bằng cách mở web site 
của Đài: http://www.radiohaingoai, rồi 
bấm vào cột Nghe Đài Trực Tiếp (phía 
trái) hay nghe sau đó tại cột Chương 
Trình Tuần Này (phía dưới) hay cột 
Chương Trình Tuần Rồi và về phần 
Sáng Tác Mới, tìm hàng nào thuộc cột 
ngày Thứ Bảy 10g30 tối  (Giờ EST-
USA)… Đây là một chương trình mới 
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sáng lập trong khuôn khổ Chương trình 
Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật, do thi 
nhạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn đặc biệt phụ 
trách. Sau khi nghe STM 1 (phát thanh 
ngày thứ bảy 25/09/2004, tôi có viết thư 
cho nhạc sĩ NĐT chuyển đến anh lời 
cảm ơn và khen ngợi của tôi : Cách 
trình bày các nhạc sĩ (trước sau), nhạc 
phẩm và ca sĩ của anh rất bình dị, khách 
quan nhưng đầy đủ rõ ràng. Với giọng 
giới thiệu trầm ấm và quyến rủ, anh đã 
thành công trong nghề MC ngay từ buổi 
đầu! Những bài chọn của nhiều tác giả 
khác nhau, rất xác đáng vì tất cả đều 
đượm màu tình khúc lãng mạng đầy 
nhung nhớ mà người nghe đôi khi xúc 
cảm đến tận cùng. Cảm ơn anh rất nhiều 
đã cho thính giả của Đài thưởng thức 
giọng ca tuyệt vời của Tuyết Dung qua 
bài Chiều Vàng Năm Xưa của Lê Mộng 
Nguyên (Nguyền Minh Châu đàn đệm 
synthétiseur). Cảm ơn anh đã cho nghe 
những bài quí báu của các nhạc sĩ mà 
tôi quen biết và ưa thích: Hiếu Anh 
(Thuở Mình Quen Nhau), Linh Chi 
(Mưa), Trang Thanh Trúc-Phạm Ngọc 
(Về Theo Tháng Năm Buồn), Khanh 
Phương (Để Mình Mãi Yêu Nhau) từ 
một CD cùng tên ra mắt năm 2002: “Để 
Mình Mãi Yêu Nhau”, Hoàng Kim Chi 
(Một Thời Nhớ Nhớ Thương Thương) 
và Tô Vũ (Vẫn Là Em)… Mong anh 
tiếp tục trình bày cho đồng bào những 
“Sáng Tác Mới” tuyệt diệu để đem lại 
(như nhạc sĩ Lê Dinh thường nói về 
giọng hát của nữ danh ca Huyền Châu-

Montréal) hạnh phúc cho đời và tình 
thương cho người… 
 
2. Trong buổi Chương Trình “Sáng Tác 
Mớỉ 2” ngày thứ bảy 02/10/2004, MC 
Nguyễn Đăng Tuấn với giọng trầm ấm 
(ngọt ngào) nói lên những lời hấp dẫn, 
dường như muốn mời thính giả đi sâu 
vào nhạc và lời của tác giả đặng khám 
phá cái hồn và tri thức của mỗi bài ca… 
Tôi rất ưa thích những bài của Đoàn 
Chuẩn (Chiếc Lá Cuối Cùng), Hoàng 
Việt Khanh (Mẹ Gánh Tình Quê : HVK 
là tác giả hai CD 8 Ca Khúc HVK-2003 
và Tình Khúc  HVK-2004 được giới 
thiệu trên nhiều Đài PT hải ngoại),    
Phạm Anh Dũng (Yêu Em và Yêu Em), 
Nguyễn Tiến Dũng trong Phố Chiễu 
Xanh không những là một nhà soạn 
nhạc danh tiếng mà còn là một ca sĩ, 
một nhạc sĩ dương cầm có biệt tài, Vũ 
Hữu Toàn (Hư Vô), Phạm Quang Tuấn, 
tác giả bài Mai  điêu luyện trong êm 
dịu, âu yếm trong đàn đệm hòa âm Tây 
Ban Cầm theo tiếng hát của phu nhân 
Lệ Mai thánh thót như chim sơn ca, 
thanh tao như nước suối, âm vọng  qua 
Vạn Lý Trường thành… PQT cũng là 
tác giả CD Lệ Mai hát nhạc Phạm Duy 
mà anh đã trình làng tại Sceaux-Paris 
ngày thứ bảy 03/04/2004 với ban nhạc 
SiliconBand, Nhật Vũ (Đom Đóm Viết 
Thư Tình), Nguyễn Minh Châu tác giả 
Tìm (thơ Quỳnh Hương) qua giọng ca 
dễ thương của Dona. Tôi rất mê tiếng 
hát Quỳnh Lan (tương tự Bạch Yến), 
Mezzo Soprano qua hai bài Chiếc Lá 



 

 32                                                                                                                          CỎ THƠM               

Cuối Cùng và Hư Vô, dễ tình, dễ cảm! 
Hai “Ngọc…”  đồng thanh  trong Yêu 
Em Và Yêu Em của Phạm Anh Dũng, đã 
diễn tả một cách chân thành tất cả 
những cái gì mà tác giả gói ghém trong 
tâm hồn để tặng người yêu dấu. Xin 
khen ngợi tất cả các tác giả, ca sĩ (nam 
và nữ), nhạc sĩ hòa âm đã cộng tác  trực 
tiếp hay gián tiếp với nhạc sĩ phụ trách 
Chương Trình STM 2 để làm cho buổi 
phát thanh này được thấm nhuần hương 
vị gia đình, đất nước.  
 Nhưng Chương Trình sáng Tác Mới 
3, với chủ đề THU, phát thanh ngày thứ 
bảy 09 tháng 10-2004 lúc 10g30 tối (Giờ 
EST-USA) là một chương trình hoàn 
hảo nhất, thơ mộng nhất, buồn tha thiết 
nhất và thành công nhất… Có lẽ tôi là 
người yêu MÙA THU nhất (x. PV Lê 
Mộng Nguyên do Bảo Trâm thực hiện 
trên  Nghệ Thuật số 93, Tháng 12-2001), 
bởi vì Trăng Mờ Bên Suối (13/11/1949) 
cùng những bài tiếp theo đó : Một Chiều 
Thương Nhớ, Chiều Thu, Mưa Huế, Ly 
Hương  vân vân đều được sáng tác trong 
mùa lá vàng rơi, và sau này bài hậu của 
TMBS (2001) cũng nói về thu (Chiều 
Vàng Năm Xưa), những bản nhạc phổ 
thơ  gần đây đều lấy tên : Thu Trên Sông 
Seine (Thơ Vương Thu Thủy), Giao 
Mùa (thơ Phạm Ngọc), Thu Sầu (thơ 
Lưu Hồng Phúc)… Tôi bỏ nhà ra đi 
(không hẹn ngày về) cũng trong một 
mùa thu: Anh ra đi trong một chiều ảm 
đạm / Tháng mười năm ngàn chín trăm 
năm mươi / Trong sương khói biên thùy,  

 

LAÙ KHOÂ 
  

Laù khoâ vun ñoáng naèm chôi 
vuøi thaân cho bôùt leû loi phaän ngöôøi 

gioù leân moät traän tôi bôøi 
chieác veà coäi, chieác beân trôøi phieâu du 

laïc nhau giöõa coõi sa muø 
traùch chi maáy cuïm maây thu höõng hôø 

  

nguyeãn voâ cuøng 

  

TÖÔNG TÖ 

  
Em, toâi caùch moät doøng soâng 

khoâng ñaàu khoâng cuoái maø loøng vöông mang 
thöông chi thöông chuyeán ñoø ngang 
nhôù chi nhôù vaït naéng vaøng haét hiu 
röng röng Thaïch Haõn - Nhan Bieàu 

  

nguyeãn voâ cuøng 
 

 
trong quên lãng / Bỏ gia đình và đất 
nước thương đau… 
 
3.- Cũng vì vậy, Chương Trình SÁNG 
TÁC MỚI 3 của Đài Phát Thanh 
VNHN đã đem lại nhiều thương tiếc, 
nhớ mong, nhất là cho những kẻ ra đi từ 
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dạo ấy, nay… Kiếp sống tha phương, 
Thân phận lưu đày, Giọt lệ âu sầu, 
Nghẹn nấc từng đêm… Bài Mùa Thu Hà 
Nội của Hoàng Thi do Bảo Yến trình 
bày sao mà buồn não, ngậm ngùi như 
hơi thở của đô thành xa xôi Héo hắt Hồ 
Gươm, Khi gió thu về, Hàng me chết 
lặng… (Đó là nhờ tài năng của nhạc sĩ, 
ca sĩ và nhất là người giới thiệu diễn 
ngâm là nhạc sĩ Nguyền Đăng Tuấn 
thực hiện chương trình). Xin cảm ơn 
anh Tuấn đã cho vào CT-STM 3 bài thơ 
Em Có Về Làng Xưa viết cuối tháng 12-
2000 (mà cũng là một bài nhạc) của Lê 
Mộng Nguyên do giọng ngâm tận cùng 
thổn thức và ai oán của nghệ sĩ Đoàn 
Yên Linh, mà nghe lại tôi không cầm 
được nướt mắt : 
Em có về làng Phú Xuân xơ xác 
Cạnh Huế thành sau bão lụt vừa qua 
Em về thăm cánh đồng thu man mác 
 Lá chưa vàng cây cối vẫn như xưa…  
  
Nhà thơ nữ Hoàng Hoa, một người bạn 
những ngày thơ ấu ở cố đô, tác giả CD 
Hoa Vàng Thi Tập với những giọng 
diễn ngâm: Hồng Vân, Thúy Vinh, 
Đoàn Yên Linh, Bảo Cường, khi nhận 
được bài thơ tôi gửi tặng, hứng cảm 
ngay bài Họa Em Có Về (Los Angeles, 
ngày14/01/2001) có 8 câu đầu rất đau 
khổ như sau: 
Em có về sau cơn bão lụt 
 Trước năm hai ngàn buồn lắm anh ơi 
Quê hương mình nay xơ xác tả tơi 
Cánh đồng đẹp ngày xưa không còn nữa!... 
 Túp lều tranh thay lá vàng rực rỡ 

 Gió thu về rên xiết giữa hư không 
 Dòng sông xưa Bình Lục vẫn chờ mong 
 Đã tan vỡ bóng hình ai thuở trước… 
 Bài Em Giấu Tôi Vào Huyền Thoại 
của Vũ Thư Nguyên, người nhạc sĩ trẻ 
tuổi, tác giả CD Thuở ấy mới Yêu Em 
1987, dồi dào nhất trên mạng lưới, phổ 
thơ Linh Lan, do ca sĩ Quang Minh 
trình bày, là một sự đối đáp huyền diệu 
giữa nhà thơ, người nhạc sĩ với tình 
yêu, vạn vật với không trung. Nguyễn 
Đăng Tuấn không những là nhạc sĩ với 
cung đàn mà còn là một tâm hồn thơ 
ướt át qua giọng đọc (diễn ngâm), bài 
thơ Vẫn Là Nỗi Nhớ Người của Trần 
Thị Hà Thân (với tiếng sáo đệm réo rắt, 
thiết tha, quạnh hiu) diễn tả mùa thu 
đượm buồn qua biển sóng… Cũng nghư 
qua lời giới thiệu và giọng đọc thơ Lá 
Rụng của Thúy Diễm, hay Mây Mùa 
Thu của Đặng Thế Kiệt, Chia Tay của 
Mạc Phương Định, Thu Về Em Có Hay 
của Phạm Sĩ Trung… Tôi cầu chúc 
nhạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sáng tác 
nhiều về mùa thu như Mưa Tháng Chín 
(rất tiếc không có trong Chương Trình 
Thu): Nguyễn Đăng Tuấn (vừa xuất bản 
CD Cánh Chiều – tình ca NĐT phổ thơ 
Phạm Ngọc với tiếng hát Nguyên Thao, 
Thụy Long, Tô Hà Quỳnh Lan, Tố Nga, 
Hạnh Nguyên, Quang Minh) ở đây anh 
cũng phổ thơ Phạm Ngọc (nhà thơ ngẫu 
tượng của phần đông các nhạc sĩ trừu 
tượng hoặc trữ tình): 
… Mưa tháng chín dài cơn đau nặng hạt 
Rồi ngọt ngào vào khoảng cách mênh mông 
Tôi vẫn gọi âm thầm trăng quá khứ      
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… Tôi trở lại con đường xưa bỡ ngỡ 
Chiếc lá vàng vừa rụng gió heo may… 
 
 Mà nhân dịp, Ngọc Dung đã viết trên 
mạng lưới (Trinh Nữ): “… Mưa Tháng 
Chín một bản nhạc tình yêu với lá vàng 
vừa rụng nghe nỗi niềm trăn trở đánh 
thức lòng tôi sau những giấc mơ dài. 
Nhắm mắt lại với tiết tấu giai điệu của 
Nguyền Đăng Tuấn tôi thấy mình nhẹ 
bỗng chơi vơi như chiếc lá bay trong 
mưa thu về một phía… không ngườỉ.” 
  
4.- Nhạc THU chọn lọc trong buổi phát 
thanh STM 3 sao mà lãng mạn quá, thơ 
mộng quá, tình yêu người luôn hòa hợp 
với tình yêu đất nước như trong Lời 
Người Xa Xứ của Hồng Khắc Kim Mai, 
do một giọng nam rất trầm ấm, xúc 
động của người còn ở lại quê nhà. Biết 
nói gì đây để diễn tả nỗi tâm tình tha 
thiết của chúng ta đối với đồng bào 
quốc nội? Tình Là Hư Không của nhạc 
sĩ, ca sĩ BS Phạm Anh Dũng, tác giả rất 
nhiều CD như Tình Bỗng Khói Sương 
phổ thơ Phạm Ngọc, Tình Khúc Hồi 
Hương và Nhớ Saigon, vân vân, là một 
nghệ sĩ mà tôi mến chung tài năng và tư 
cách phong nhã do Bảo Yến ca rất hoài 
niệm, qua những lời nhẹ nhàng, êm đẹp 
và triết lý: Chiều thu mưa vẫn rơi… 
Chiều thu mưa trắng bay… Chiều thu 
cơn gió lay… Tình là hư không… Một 
Chiều Thăm Em của Hiếu Anh (Tác giả 
nhiều CD như: Giai Điệu Yêu Thương, 
Tình Ca Học Trò, Cho Người Tình Xa 
Cách, Lời Tình Buồn, vân vân) do ca sĩ 

Quốc Thái trình bày, làm tôi nhớ lại 
những chiều mưa đầu thu tôi đến thăm 
người em yêu dấu (mới tuổi dậy thì) trú 
ngụ đường Nam Giao, kinh thành 
Huế… Ôi bao kỷ niệm ngày xưa lại 
hiện về trong trí ức, dồn dập như “Lá 
vàng rơi chứa chan… ngoài song” 
(Chiều Vàng Năm Xưa của Lê Mộng 
Nguyên)! Cùng theo một ý niệm, người 
nhạc sĩ trai trẻ nhưng đã lẫy lừng trên 
mạng lưới là Vũ Hữu Toàn (phụ trách 
Nhóm Em Ca Hát) qua bài Mùa Thu 
Của Tôi phổ thơ Phạm Ngọc với tiếng 
hát Công Bình, đã làm cho thính giả đi 
sâu vào cuộc tình lãng mạn của tác giả 
(LMN) với người yêu… Còn nói gì đến 
giọng ca thanh thoát, mỹ miều Mezzo 
soprano của nữ danh ca Lệ Mai trong 
Những Chiếc Lá Mùa Thu của phu quân 
đầy tài năng nhạc sĩ Tây Ban Cầm (mà 
cũng là một Giáo sư Khoa Học Phạm 
Quang Tuấn)…  Cũng như nữ ca sĩ Tố 
Nga trong Giáng Thu của Nhật Vũ mà 
tôi đã từng mến phục qua báo Hồn Quê 
của ký giả BS Vương Huyền. Tóm lại,  
buổi phát thanh của Đài VNHN hôm 
mồng 09 tháng 10-2004 do nhạc sĩ 
Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách là một tán 
dương ca mùa thu huyền diệu, mùa thu 
sầu, mùa thu man mác… 
 
5.- Cách đây đúng một năm (2002), tôi 
nhận được một bức thư của luật sư 
André Bùi từ Marseille (Pháp) với nhan 
đề MÙA THU 2003: … Do một sự 
ngẫu nhiên, chúng tôi đã có hân hạnh 
đọc bài báo bàn về thân thế và sự 
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nghiệp của Giáo sư và qua bài báo nói 
trên, chúng tôi đã tìm lại được một số 
tình tiết vọng về từ một thời vang bóng 
nên xin mạo muội ghi vài hàng để hầu 
chuyện cùng Giáo sư  và nếu  có điều gì 
sơ khoáng, kính mong Giáo sư vui lòng 
khoan thứ cho. Tuy nhiên, trước hết xin 
mạn phép Giáo sư tự giới thiệu là Bùi 
Đăng Hà mà vì tên thánh là André nên 
tên chính thức trở thành André Bùi. 
Thuở nhỏ theo học tại Institut de la 
Providence (Huế), Lycée Blaise Pascal 
(Tourane), Lycée Chasseloup Laubat 
(Saïgon) và Lycée Yersin (Dalat), say 
mê âm nhạc cổ điển tây phương, chơi 
đàn mandoline, banjo, guitare và piano 
và cũng trong bối cảnh nghệ thuật ấy 
mà khi còn thơ ấu, chúng tôi đã nghe 
các bậc đàn anh hát những tình khúc 
lãng mạn nên thơ của một thời xa xưa 
như Suối Mơ, Trăng Mờ Bên Suối, 
Thiên Thai, Trương Chi… Mãi đến nay, 
ngồi nghe lại Suối Mơ và Trăng Mờ 
Bên Suối (do nữ ca sĩ Thanh Lan trình 
bày) mà tâm hồn không khỏi rung động 
bâng khuâng trong một nỗi ngậm ngùi 
vô tận, nghe như đã đánh mất đi một 
cái gì thật thiêng liêng và đầy thi vị mà 
từ nay sẽ không bao giờ tìm lại được 
trong những năm tháng còn lại của 
cuộc đời. Ngoài ra, gia đình chúng tôi 
cũng quen biết nhiều với gia đình Bác 
Thám và anh Luân, cây vĩ cầm danh 
tiếng của Lycée Khải Định, là bạn với 
anh chúng tôi. Anh kể lại cho chúng tôi 
rằng mỗi khi anh Lê Đình Luân đàn vĩ 
cầm là các nữ sinh của Lycée Đồng 

Khánh đều tán thưởng. Thậm chí có 
đêm các nữ sinh ở dortoir (trong đó có 
người chị của chúng tôi) đều thức dậy 
vì tiếng vĩ cầm réo rắt của anh Luân. 
Thật quả là một thanh niên tài hoa. Thế 
nhưng, như Nguyễn Du tiên sinh đã dạy 
“Tinh hoa phát tiết ra ngoài, Nghìn thu 
bạc mệnh một đời tài hoa”, anh Luân 
đã vĩnh viễn ra đi để lại cho chúng ta 
bao nỗi ngậm ngùi. Riêng về bài báo thì 
đã được viết như sau: “Ông Lê Đình 
Luân bị chết khi kháng chiến chống 
Pháp”. Anh chúng tôi vốn là bạn khá 
thân với anh Luân đã tâm sự cùng 
chúng tôi về cái chết của anh Luân. Lúc 
đó chúng tôi còn quá nhỏ, nhưng anh 
chúng tôi kể lại rằng không một ai hiểu 
Việt Minh bản chất như thế nào. Ở tuổi 
đôi mươi, nghe những danh từ hào 
nhoáng như kháng chiến, xâm lăng, 
thực dân, thì cứ như bầy cừu của 
Panurge lao mình vào một guồng máy 
hết sức khủng khiếp. Lại thêm từ ngữ 
Việt gian treo lơ lửng trên không tựa hồ 
như lưởi gươm Damoclès, rơi xuống 
đầu ai thì dĩ nhiên người ấy phải chết, 
và cứ như thế, cả một thế hệ đầy thiện 
chí, khả năng và lý tưởng, đã bị cuốn 
vào một guồng máy không lối thoát. 
Đến khi hiểu được mọi tình huống thì 
đã quá muộn. Anh Luân và anh chúng 
tôi cũng không thoát khỏi tình cảnh cay 
đắng này.Cuối cùng anh Luân rủ anh 
tôi bơi qua sông Hội An trong đêm tối 
vì lúc đó Việt Minh không đủ nhân lực 
để canh gác như ngày nay. Anh tôi trả 
lời rằng sự ra đi và bơi trong đêm tối 
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như vậy nếu may mắn thì có thể thực 
hiện được nhưng đến khi bơi tới bờ 
sông bên kia, nơi phe Quốc Gia kiểm 
soát thì e khó toàn mạng vì trong đêm 
tối mịt mù mà lính canh (Quốc Gia) 
thấy có vật di động trên sông thì sẽ nghĩ 
rằng đó là Việt Minh bơi qua sông để 
phá hoại và sẽ nổ sung ngay. Làm sao 
có thể cho họ biết rằng mình về thành 
để lánh nạn Việt Minh? Luân cũng phần 
nào đồng ý như vậy và đôi bạn thân đã 
bàn thảo khá nhiều về cuộc phiêu lưu 
quá mức hiểm nguy này. Sau đó, vì 
không chịu nổi sự khắc nghiệt  và tàn 
bạo của VM nên anh Luân đã ra đi và 
đã mất tích và cứ mỗi lần nhắc lại thảm 
kịch này, anh chúng tôi buồn bã vô 
cùng.  Vậy xin có đôi hàng đơn sơ để 
gọi là góp thêm vài chi tiết vào sự ra đi 
đầy uất nghẹn và bi thương của anh. 
Thư bất tận ngôn song giấy vắn tình 
dài. Xin cầu chúc Giáo sư và gia đình 
dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý an 
khang và xin được tạm dừng bút nơi 
đây. Kính thư, André BÙI. 
 Đọc xong thư đề : Mùa Thu năm 
2003, tôi bàng hoàng, cảm động, những 
kỷ niệm xa xưa lại dồn dập trở về, 
nhưng trước hết tôi phải làm công việc 
đính chính vì đó là một bổn phận  trong 
thiêng liêng đối với nhạc sư vĩ cầm Lê 
Đình Luân mà hồi ấy tôi xem như bậc 
thầy, như người anh cả của tôi. Vì sao 
có sự lỗi lầm như thế? Nguồn gốc ngay 
từ đâu? Xem lại bài tiểu sử của Lê 
Mộng Nguyên trong Vẻ Vang Dân Việt, 
Tuyển Tập IV của Trọng Minh, 

California 1998 (do Trần Quang Hải 
sưu tầm về LMN, từ trang 168 đến 
trang 176, trong mục Sự Nghiệp Âm 
Nhạc) tôi xin trích : 
  
6.- Sau đó ông (Lê Mộng Nguyên) học 
đàn lục dương cầm (guitare) với người 
anh của chị Tôn Nữ Tư Tề là bạn học 
cùng lớp, ít lâu ông lại học đàn vĩ cầm 
(violon) với ông Lê Đình Luân bị chết 
trong khi tham gia kháng chiến chống 
Pháp. Bà mẹ ông Luân đã tặng cho ông 
Lê Mộng Nguyên cây đàn  của người 
con xấu số. Cây đàn này đã được mang 
theo sang Pháp và vẫn còn được giữ 
thật kỹ như một báu vật tại nhà riêng 
của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên ở 
Paris…” Từ dạo ấy, NS Trần Quang 
Hải cho đăng tiểu sử LMN trên nhiều 
báo chí ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, 
Úc vân vân với sự sai lầm (không cố ý) 
về cái chết của anh Lê Đình Luân…  
Bây giờ chúng ta biết rõ (nhờ thư đính 
chính của luật sư André BÙI) là vì 
muốn trốn tránh chiến khu Cộng sản để 
trở về tiếp tế Quân Lực VNCH mà chiến 
sĩ Lê Đình Luân đã hy sinh cả cuộc đời 
mình: cảm động và oai hung lắm thay!  
Sở dĩ cho đến bây giờ (một năm sau : 
2004) tôi mới viết những dòng đính 
chính này, là vì một lúc đọc hết thư 
MùaThu 2003-Marseille, tôi sắp đặt nó 
vào một hồ sơ với ý định sẽ trả lời 
tường tận, vì việc khẩn cấp trước hết là 
phải sửa đổi ngay trên các báo và mạng 
lưới đã đăng rất nhiều lần Tiểu Sử 
(ngắn hay dài) của Lê MộngNguyên. 
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Tôi bắt đầu sứ mệnh này qua trang nhà 
của Đặc Trưng và cho nhạc sĩ Trần 
Quang Hải biết để anh cho sửa chữa lại 
như sau việc này : … ông Lê Đình Luân 
bị chết vì muốn bỏ Việt Minh để trở về 
Quốc Gia chống Cộng Sản.Việc đính 
chính xong một phần nào, tôi muốn 
soạn tìm thư Marseille để trả lời thẳng 
cho Luật Sư Bùi thì, than ôi, lá thư biến 
đâu mất trong hàng trăm hồ sơ chất 
chồng trong văn phòng làm việc của tôi 
và trên những rayons của ba thư viện 
lớn trong nhà… Cách đây một tuần, 
ngẫu nhiên tìm thấy lá thư nằm lẫn lộn 
trong một hồ sơ không dính dáng gì với 
cái chết thê thảm của nhạc sĩ vĩ cầm Lê 
Đình Luân mất tích một mùa thu năm 
nào, không ai biết. Tôi còn nhớ chiều 
hôm ấy (trong những năm 1945-1947), 
sau khi dạo chơi thành phố bên kia cầu 
Trường Tiền, lúc trở về nhà ở Chợ 
Cống (làng Phú Xuân) mới đặt chân vào 
phòng khách thì thấy một cây đàn vĩ cầm 
trang trọng nằm trên một bàn tròn lớn 
(như trong bức tranh Le Luthiste của họa 
sĩ Nga quốc Caravage), mẹ tôi nói 
(giọng buồn bã, trang nghiêm): Đó là 
cây đàn mà Bác gái Lê Đình Thám muốn 
tặng con, vì chỉ con là người xứng đáng 
được tiếp tục đàn trên cây vĩ cầm của 
anh Lê Đình Luân sau khi Bác được tin 
anh vĩnh viễn ra đi…Cảm ơn Bác đã 
nghĩ đến con, con sẽ luyện tập vĩ cầm 
theo những bài học mà nhạc sư Lê Đình 
Luân đã dạy bảo, đó là bổn phận thiêng 
liêng mà con phải vẹn toàn trong những 
ngày sắp tới… đối với Bác và người anh 

quí mến. Với cây đàn vĩ cầm, tôi điều 
khiển Ban Hợp Ca thanh thiếu niên Phật 
tử trong bài Mồng Tám Tháng Tư (Mừng 
Khánh Đản) của Lê Mộng Nguyên sáng 
tác theo lời yêu cầu của Hòa Thượng 
Minh Châu, để khánh thành Chùa Từ 
Đàm ở Huế trong năm 1948. Với cây 
đàn này, tôi là người nhạc sĩ độc tấu  vĩ 
cầm bi ca Hồn Tử Sĩ trong dịp lễ truy 
niệm hương hồn một học sinh (tổ chức 
tại vườn  hoa lớn của Trường Trung Học 
Khải Định) đã bỏ mạng cho tự do tư 
tưởng và tự do phát biểu trong miền 
Nam – lãnh thổ Quốc Gia…” 
PARIS, tháng 12-2004 
 
*Lê Mộng Nguyên: Pr-Docteur d’État- 
Lauréat de l’Université Paris 1-
Panthéon Sorbonne, auteur-compositeur 
(membre de la SACEM-France) 
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ĐẠI VĂN HÀO  
WILLIAM SHAKESPEARE 

(1564 - 1616) 
+++ 

Phạm Văn Tuấn 
 

 William Shakespeare (1564-1616) là 
nhà viết kịch và nhà thơ bậc nhất của nước 
Anh, đồng thời cũng là tác giả danh tiếng 
nhất trên Thế Giới. Không một nhà văn nào 
có các tác phẩm được nhiều người tại 
nhiều quốc gia tìm đọc hơn William 
Shakespeare bởi vì Đại Văn Hào 
Shakespeare đã hiểu rõ bản chất của con 
người, đã nhìn rõ các hoàn cảnh đặc biệt 
mà con người sinh hoạt, đã tạo ra các nhân 
vật trong các vở kịch mang nhiều ý nghĩa 
ra ngoài thời gian và không gian. Những 
nhân vật này đã tranh đấu giống như mọi 
người trong đời sống hàng ngày, đôi khi họ 
thành công, nhưng cũng có khi họ gặp thất 
bại cay đắng, bi thương. 
 William Shakespeare đã có một kiến 
thức rộng rãi về nhiều đề tài gồm cả Thánh 
Kinh, Luật Pháp, Chính Trị, Lịch Sử, Nghệ 
Thuật, Âm Nhạc, Thể Thao, Săn Bắn, Thủ 
Công… đó là sự hiểu biết của một học giả 
nhưng ông lại chỉ có kinh nghiệm về Sân 
Khấu. William Shakespeare đã viết ra 37 
vở kịch, được chia thành ba loại là hài kịch, 
lịch sử và bi kịch với mọi loại nhân vật như 
vua chúa, tướng lãnh, các nhà triết học, 
các kẻ chăn cừu, các tay nghiện rượu, các 
kẻ móc túi… cho đến những tên giết mướn.  
 Các vở kịch của William Shakepeare 
đã được phổ biến khắp nơi, gây nên ảnh 
hưởng lớn lao về Văn Hóa trên toàn Thế 
Giới. Nhiều từ và câu trong các vở kịch và  

 
bài thơ của William Shakespeare đã ở trong 
câu nói hàng ngày của nhiều dân tộc. Các 
tác phẩm của William Shakespeare đã giúp 
công vào việc hình thành Văn Chương của 
tất cả các quốc gia nói tiếng Anh và không 
nói tiếng Anh như hai nước Đức và Nga. 
 Các ý tưởng của William Shakespeare 
về các vấn đề như tình yêu lãng mạn, tính 
anh hùng hay bản chất của bi kịch đã tạo 
ảnh hưởng tới thái độ của hàng triệu 
người. Hơn nữa, các hình ảnh do William 
Shakespeare mô tả như Julius Caesar, 
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Mark Anthony và Cleopatra đã gây ấn 
tượng đến chúng ta hơn các cuốn sách dạy 
về Lịch Sử. 
 Các vở kịch, các bài thơ của William 
Shakespeare đã được in thành sách, dịch 
sang các ngôn ngữ khác nhau và hàng 
ngàn học giả vẫn nghiên cứu các tác phẩm 
của William Shakespeare cũng như các 
nhà soạn nhạc đã dựa vào các câu chuyện 
và nhân vật của William Shakespeare để 
soạn ra các nhạc kịch danh tiếng.  
 Ngày nay, đã có các bộ sách nghiên 
cứu đặc biệt, các thư viện đặc biệt với 
chuyên đề là William Shakespeare như 
Thư Viện Folger Shakespeare tại Thủ Đô 
Washington D.C., Thư Viện và Viện Bảo 
Tàng Nghệ Thuật Henry E. Huntington tại 
San Marino, Calif., Viện Bảo Tàng Anh 
Quốc (the British Museum) tại thành phố 
London, Thư Viện Bodleian của Đại Học 
Oxford, nước Anh, đồng thời các nhà làm 
phim đã chuyển các vở kịch của William 
Shakespeare thành các bộ phim hấp dẫn 
trình chiếu khắp nơi trên Thế Giới. 
 
1/ Cuộc đời của William Shakespeare. 
 Vào thời đại của Nữ Hoàng Elizabeth 
Đệ Nhất, người dân nước Anh chỉ quan 
tâm đến các sự việc liên quan tới nhà thờ 
và quốc gia. Các chi tiết về tiểu sử, nhất là 
tiểu sử của một nhà soạn kịch, lại càng 
không được chú ý, ngoài ra nghề viết kịch 
không phải là một nghề cao quý trong xã 
hội. Do thiếu các tài liệu chính xác, nhiều 
người cùng tin rằng William Shakespeare 
sinh vào năm 1564, năm thứ 6 của triều đại 
Nữ Hoàng Elizabeth I và được rửa tội có lẽ 
vào ngày 26 tháng 4 tại Stratford-upon-
Avon, trong khu vực Warwickshire nằm 
cách thành phố London 120 cây số về phía 
tây bắc. 

 William Shakespeare là người con thứ 
ba của ông John và bà Mary Arden 
Shakespeare. Ông John Shakespeare, cha 
của William, vốn là một người thợ thuộc da 
và bà Mary Arden là con gái của một chủ 
trại giàu có hơn, theo đạo Thiên Chúa 
Catholic. Hai ông bà kết hôn vào năm 
1557. Hai người chị của William đã qua đời 
trước khi William sinh ra và các người em 
khác là Gilbert, Joan thứ hai, Anne, Richard 
và Edmund. Chỉ có em gái Joan thứ hai 
sống lâu hơn William. 
 Stratford-upon-Avon là một thị xã thịnh 
vượng và tiến bộ, hãnh diện vì có một 
trường tiểu học gồm nhiều thầy giáo tốt 
nghiệp Đại Học Oxford. William bắt đầu đi 
học vào tuổi lên 7, có lẽ theo học trường 
tiểu học Stratford với các trẻ em cùng giai 
cấp. Vào cuối thế kỷ 16, thị xã Stratford có 
dân số vào khoảng 1,500 tới 2,000 người 
nhưng lại là nơi họp chợ quan trọng của cư 
dân các vùng chung quanh. Cuộc sống của 
người dân nơi thị xã này khá tấp nập nhờ 
các buổi họp chợ, nhờ các đoàn kịch đến 
trình diễn các vở hát như Robin Hood. Bên 
ngoài thị xã là các cánh đồng, các khu 
rừng, ngoài ra gần thị xã còn có giòng sông 
Avon, là nơi có nhiều người câu cá, thả 
lưới. William Shakespeare đã yêu mến 
thiên nhiên và đời sống nông thôn với chim 
muông, sâu bọ và các người dân quê hiền 
lành, nên về sau đã phản ánh những tình 
cảm này qua các bài thơ và các vở kịch. 
 Vào năm 1576, ông John Shakespeare 
đã gặp một tai nạn khiến cho ông phải bán 
đi nhiều tài sản và William không thể theo 
học được nữa. Ông John đưa con trai về 
nhà để phụ giúp cửa hàng. Một sự việc bất 
lợi khác xẩy ra khiến cho William phải cưới 
vợ vội vã vào tuổi 18, khi đó cô dâu Anna 
Hathaway 26 tuổi, là con gái của một chủ 
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trại giàu có, sinh sống trong làng Shottery, 
cách Stratford vào khoảng một dặm đường. 
Họ đã có con gái đầu lòng tên là Susanna, 
rồi tới đầu năm 1585, một cặp sinh đôi đã ra 
chào đời là Hamnet, con trai, và Judith, con 
gái. Trong khoảng thời gian từ năm 1585 tới 
năm 1592, đã không có chi tiết nào ghi về 
cuộc đời của William Shakespeare. Một câu 
chuyện khác nói rằng William Shakespeare 
sống tại thành phố London vào năm 1588, 
làm nghề coi ngựa cho chủ rạp hát và cũng 
làm người hầu. 
 Từ năm 1592, William Shakespeare đã 
hoàn toàn dấn thân vào sinh hoạt kịch nghệ 
của thành phố London với vai trò của một 
diễn viên và của người có cổ phần trong 
công ty kịch nghệ "The Lord Chamberlain's 
Men". Đây là đoàn hát danh tiếng thường 
hay trình diễn trong triều đình của Nữ 
Hoàng Elizabeth I. Trung bình mỗi năm 
William Shakespeare sáng tác được hai vở 
kịch và là nhà soạn kịch danh tiếng nhất 
của thành phố London.  
 Trong cuốn sách có tên là "Palladio 
Tamia: Witt's Treasury", xuất bản vào năm 
1598, nhà văn trẻ tuổi Francis Meres đã 
viết về William Shakespeare như 
sau:"Giống như Plautus và Seneca nổi 
danh về các hài kịch và bi kịch viết bằng 
tiếng La Tinh, Shakespeare là tác giả người 
Anh xuất sắc nhất về cả hai loại kịch kể 
trên dùng cho sân khấu". Lời khen ngợi của 
Francis Meres đã xác nhận rằng vào cuối 
thập niên 1590, William Shakespeare đã là 
nhà văn hữu hạng dù cho vào thời gian 
này, ông chưa viết ra các vở bi kịch lớn lao 
như Hamlet, Othello, Vua Lear và Macbeth. 
 Từ năm 1592 tới năm 1594, bệnh dịch 
đã khiến cho các rạp hát tại thành phố 
London phải đóng cửa nên William 
Shakespeare quay sang làm thơ. Năm 

1593, tập thơ dài của William Shakespeare 
với tên là "Venus và Adonis" được in ra và 
đề tặng cho Henry Wriothesley, Hầu Tước 
miền Southampton. Tập thơ "Venus và 
Adonis" đã sớm thành công. Sau đó vào 
năm 1594 tập thơ dài thứ hai của William 
Shakespeare có tên là "Cuộc Hiếp Dâm 
Nàng Lucrece" (the Rape of Lucrece).  
 Vào cuối thập niên 1590, không những 
là một nhà văn danh tiếng, William 
Shakespeare còn là một nhà kinh doanh 
giàu có nhờ các cổ phần khai thác bằng 
các đoàn kịch. Năm 1597, William 
Shakespeare đã mua được tòa nhà New 
Place, một trong hai kiến trúc lớn nhất của 
thị xã Stratford. Năm 1599, Shakespeare 
cùng với 6 người hùn cổ phần, đã mua lại 
Rạp Hát "Hoàn Cầu" (The Globe) tại ngoại 
ô của thành phố London. Đây là rạp hát 
mới, loại ngoài trời, rất rộng lớn, có thể 
chứa tới 3,000 khán giả. 
 Năm 1603, Nữ Hoàng Elizabeth I qua 
đời. Nối ngôi là một người trong họ của Nữ 
Hoàng, là Vua James VI của xứ Tô Cách 
Lan (Scotland). Khi lên làm vua nước Anh, 
James VI trở thành James I và nhà vua này 
rất ưa thích sân khấu nên đã trợ giúp các 
đoàn kịch. Vua James I cũng cho phép 
đoàn kịch của Shakespeare được trình 
diễn trong triều đình vì vậy đoàn kịch này 
trở thành "The King's Men" hay "Đoàn Kịch 
của Nhà Vua", một loại người giúp vui 
chuyên nghiệp cho Triều Đình Anh. "The 
King's Men" đã thực hiện được nhiều thành 
công và là đoàn kịch dẫn đầu của thành 
phố London.  
 Trong các năm từ 1599 tới 1608, 
William Shakespeare đã hoạt động tích 
cực, đã viết ra nhiều hài kịch và hầu như 
tất cả bi kịch, do đó danh tiếng của ông đã 
vang lừng. Năm 1609, một nhà xuất bản tại 
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thành phố London tên là Thomas Thorpe 
đã cho ra đời một cuốn sách có nhan đề 
"Các bài thơ Sonnet của Shakespeare". 
Cuốn này gồm hơn 150 bài thơ loại 14 câu 
mà Shakespeare đã làm trong nhiều năm. 
Vào 8 năm cuối đời, William Shakespeare 
đã viết 4 vở kịch là Cymbeline, Henry VIII, 
"Bão Tố" (the Tempest) và "Câu chuyện 
của Mùa Đông" (the Winter 's Tale).  
 Vào ngày 10 tháng 2 năm 1616, người 
con gái nhỏ của William Shakespeare tên 
là Judith, lập gia đình với Thomas Quiney, 
con trai của một người hàng xóm. 6 tuần lễ 
sau đó, Shakespeare viết di chúc rồi trong 
vòng một tháng, ông qua đời và được chôn 
cất tại nghĩa trang của nhà thờ Stratford. 7 
năm về sau, tức là vào năm 1623, các tác 
phẩm lừng danh của Đại Văn Hào William 
Shakespeare bắt đầu được in thành sách 
và được phổ biến. 
 
2/ Bối cảnh xã hội của thời Shakespeare. 
 Các tác phẩm của William 
Shakespeare đã phản ảnh các hoàn cảnh 
văn hóa, xã hội và chính trị của thời đại 
Elizabeth I. Vào cuối thế kỷ 16 tại nước 
Anh, phần lớn dân chúng vẫn còn tin tưởng 
vào các hồn ma, các mụ phù thủy và các 
nhà quỷ thuật (magicians). Không có tài 
liệu nào chứng tỏ Shakespeare có các 
niềm tin như thế nhưng Đại Văn Hào 
Shakespeare đã dùng các dị đoan trong 
các tác phẩm của ông một cách hữu hiệu 
như hồn ma đóng vai trò quan trọng trong 
các vở kịch Hamlet, Julius Caesar, 
Macbeth và Richard III, các mụ phù thủy là 
những nhân vật chính trong vở kịch 
Macbeth, và Prospero là một nhà quỷ thuật 
trong vở kịch "Bão Tố" (The Tempest). 
 Vào thập niên 1580, thành phố London 
với dân số vào khoảng 150,000 người, đã 

trở nên một nơi thị tứ sầm uất của châu Âu. 
Trên giòng sông Thames đã có hàng ngàn 
con tầu buôn xuôi ngược và đôi khi Con 
Phà Hoàng Gia (the Royal Barge) rực rỡ 
cũng xuất hiện trên giòng sông này. Cây 
Cầu London (the London Bridge) cũng là 
nơi danh tiếng với trên đầu cầu về phía 
nam có Tháp London (the Tower of 
London), nơi hay trưng bày các đầu lâu của 
những kẻ bị xử tội phản bội và đây là dấu 
tích của cảnh bạo lực thuộc Thời Đại Nữ 
Hoàng Elizabeth I. London có hơn 100 nhà 
thờ mà danh tiếng nhất là ngôi Giáo Đường 
St. Paul cổ kính. Ngoài ra về phía tây, còn 
có Inns of Court là một trường đại học đào 
tạo các luật sư, còn có Lâu Đài Hoàng Gia 
Whitehall (the Whitehall Royal Palace) và 
Cung Điện Westminster. 
 Tới cuối thập niên 1580, Nữ Hoàng 
Elizabeth I đang ở trên đỉnh cao danh vọng. 
Cuộc âm mưu của người Tây Ban Nha tìm 
cách ám sát Nữ Hoàng đã gặp thất bại và 
Nữ Hoàng Mary of Scots đã bị hành quyết 
vào năm 1587. Hạm Đội Armada hùng hậu 
của Tây Ban Nha đã bị tan tác vào năm 
1588. Cảnh thịnh vượng, sang trọng của 
triều đình Anh là dấu hiệu về quyền lực của 
Triều Đại Elizabeth I. 
 Trong Thời Đại Elizabeth I, Văn 
Chương đã phát triển. Triều Đình Anh đã 
trợ cấp cho các nhà văn, nhà thơ khi viết ra 
các tác phẩm. Một số nhà văn quý tộc như 
Sir Walter Raleigh, Sir Philip Sidney… cũng 
sáng tác ra các áng văn thơ phản ánh vẻ 
rực rỡ của triều đại, đồng thời các nhà thơ 
có nguồn gốc bình dân cũng được bảo trợ 
như Christopher Marlowe, Edmund 
Spencer và Michael Drayton.  
 Trong hoàn cảnh kinh tế, xã hội này, 
ngành Kịch Nghệ đã phát triển và bắt 
nguồn từ hai chiều hướng. Chiều hướng 
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thứ nhất hoàn toàn thế tục, bình dân, kể lại 
các truyền thuyết cổ, các câu chuyện trong 
Thánh Kinh, các mẩu chuyện Lịch Sử cổ 
kim, còn loại thứ hai do các sinh viên của 
Trường Inns of Court, họ là các cựu sinh 
viên của Viện Đại Học Oxford hay 
Cambridge, đã từng hiểu biết Lịch Sử và 
Kịch Nghệ của các Thời Đại Hy Lạp, La 
Mã. Sự phối hợp nền văn học cổ điển với 
loại sân khấu bình dân hiện đại đã cho ra 
đời vào năm 1587 các vở kịch xuất sắc như 
"Tamburlaine" của Christopher Marlowe, 
hay "Bi Kịch Tây Ban Nha" (the Spanish 
Tragedy) của Thomas Kyd…  
 Về môi trường sống, thành phố London 
vào năm 1600 có độ 200,000 dân. Theo 
các tiêu chuẩn hiện nay thì thành phố này 
rất đông người và thiếu vệ sinh, nhưng do 
là thủ đô của nước Anh, London đã thu hút 
đủ mọi loại người tới đây tìm các cơ hội 
thăng tiến: các quan chức, thầy giáo, nghệ 
sĩ, nhạc sĩ, sinh viên… và các nhà văn. 
Việc dấn thân sâu xa vào đời sống của 
thành phố London của William 
Shakespeare đã khiến ông hiểu biết rất 
rộng rãi, nhờ đó ông đã tạo ra được nhiều 
nhân vật đa dạng trong các vở kịch. 
 Vào cuối thế kỷ 16, khi Shakespeare 
bắt đầu viết các kịch bản, người dân nước 
Anh mang vẻ lạc quan. Năm 1588, nước 
Anh vừa chiến thắng Hạm Đội hùng hậu 
Armada của Tây Ban Nha, tinh thần ái quốc 
của người dân Anh lên cao. Qua đầu thế kỷ 
17, khi Nữ Hoàng Elizabeth I qua đời vào 
năm 1603, tại nước Anh đã xuất hiện nhiều 
vấn đề kinh tế và xã hội, các cuộc chiến 
nhỏ với vài nước khác đang diễn ra, các 
bệnh dịch lan tràn, giết hại hàng trăm 
người. Đời người trở nên bị đe dọa, ngắn 
ngủi. Các vụ xáo trộn chính trị đã gây nên 
nhiều pháp trường với cảnh chặt đầu các 

kẻ phản bội, cảnh treo cổ các phạm nhân 
nơi công cộng. Vì thế các kịch bản của 
William Shakepeare cũng phản ảnh sự thay 
đổi, từ lạc quan sang bi quan. Các hài kịch 
không còn thấy xuất hiện mà thay vào là 
các bi kịch như vở "Measure for Measure" 
(Mạt cưa, mướp đắng) hay vở "All's Well 
that Ends Well" (Cây lành cho quả ngon). 
Bi kịch "Vua Lear" đã là một tiếng kêu trong 
thất vọng.  
 Nền văn chương của Thời Đại 
Elizabeth I phản ảnh các cảnh bạo lực 
(violence) hay cảnh chết chóc nên đồng 
thời, các bi kịch của Shakespeare cũng 
hàm chứa các cảnh tự sát hay giết người 
của các nhân vật chính trong kịch. Nhưng, 
dù cho mang đặc tính tàn bạo, người dân 
của thời đại này vẫn nhậy cảm đối với vẻ 
đẹp và thơ mộng. Văn Chương đã mang 
nhiều hình thức, kể cả kịch thơ (poetic 
drama), chuyện giả tưởng và các bài tham 
luận (essays). Người dân nước Anh vẫn 
yêu thích Âm Nhạc với các nhạc sĩ tài danh 
của nước Anh đứng ngang hàng với các 
nhạc sĩ của châu Âu. Âm Nhạc dùng các 
nhạc cụ, các bài hát và các bài nhẩy múa là 
ba yếu tố quan trọng trong các vở kịch của 
Thời Đại Elizabeth I. 
 Cho tới năm 1576, các diễn viên kịch 
nghệ chưa có các rạp hát cố định, họ trình 
diễn trong các ngôi nhà lớn của thành phố. 
Do Nữ Hoàng ưa thích các vở kịch từ đầu 
thập niên 1570 nên các diễn viên được 
nâng đỡ và các rạp hát bắt đầu được xây 
dựng. James Burbage vốn là một thợ mộc, 
đã trở thành một diễn viên và mở ra rạp hát 
"The Theatre" vào năm 1576 tọa lạc tại 
vùng đông bắc của thành phố London. Một 
rạp hát thứ hai tên là "The Curtain" được 
xây dựng vào năm 1577. Tại bờ phía nam 
của giòng sông Thames, vào năm 1587 
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Philip Henslowe đã dựng nên rạp hát thứ 
ba tên là "The Rose Theater" (Rạp Hát Hoa 
Hồng) rồi rạp hát thứ tư "The Swan 
Theater" (Rạp Hát Con Thiên Nga) mở cửa 
vào năm 1596.  
 Cho tới năm 1596, William 
Shakespeare cư ngụ tại Bishopgate, gần 
các rạp hát và đã theo một trong các công 
ty kịch nghệ từ trước năm 1594. Các rạp 
hát ban đầu là các tòa nhà bằng gỗ, hình 
tròn, ở giữa là một sân rộng và khán giả 
(gọi là groundlings) đứng tại sân coi hát. 
Nếu chịu mua vé đắt tiền hơn, khán giả có 
thể ngồi trên 3 khán đài (galleries) có mái 
che nắng và che mưa.  
 Vào thời kỳ này, khán giả là loại người 
bình dân, thường uống rượu, nói năng ồn 
ào và có cử chỉ thô tục khi coi hát. Người 
viết kịch có tài thỉnh thoảng phải xen vào các 
pha khôi hài để làm cho khán giả vui thích. 
Các buổi trình diễn thường được tổ chức 
vào ban ngày, khi thời tiết tốt và để báo cho 
dân chúng quanh vùng biết có đoàn hát tới 
trình diễn, một lá cờ được kéo lên trên đỉnh 
tháp của rạp hát. Trên sân khấu của rạp hát 
vào thời đó, không có màn, không có phông 
cảnh, trên mái có vẽ các ngôi sao tượng 
trưng cho bầu trời và từ phần lầu của rạp 
hát (gọi là heavens) có thể hạ xuống trên 
sân khấu một thiên thần ngồi trên một cái 
ghế buộc bằng các sợi dây thừng.  
 Rạp hát cũng có phần dưới sân khấu 
(gọi tên là hell) nhờ đó một diễn viên có thể 
xuất hiện hay biến đi khi vở kịch đòi hỏi. 
Mặc dù thiếu cảnh trí, sân khấu thời đó 
cũng dùng tới các dụng cụ phụ như bàn, 
ghế, ngai vàng, gươm súng, cờ xí, lều…  
Cũng có kèn, trống và các nhạc cụ khác. 
Tiếng sấm được tượng trưng bằng tiếng 
động do lăn mạnh các trái cầu bằng sắt. Có 
khi một khẩu đại bác bắn ra mà không có 

đạn, gây nên tiếng nổ lớn nhưng cũng dễ 
gây ra hỏa hoạn. Khi một vở kịch được 
trình diễn, một chậu cây tượng trưng cho 
một khu rừng và đôi khi có một người cầm 
một tấm bảng viết hàng chữ như "tại một 
khu rừng gần thành phố Athens", hay một 
diễn viên bước ra sân khấu và nói lớn "nơi 
đây là khu rừng Arden".  
 Y phục của các diễn viên thời đó cũng 
khá lịch sự. Theo tục lệ, các nhà quý tộc 
khi qua đời, thường để lại các y phục cho 
kẻ hầu trung thành và những người hầu 
này đã bán loại quần áo đó cho đoàn hát. 
Vào thời đại Nữ Hoàng Elizabeth I, các vở 
kịch thường hay trình bày cảnh giết người 
nên diễn viên đeo sẵn một bọc máu heo 
bên trong áo ngoài nhờ đó khi nạn nhân bị 
dao đâm, mới có cảnh đổ máu trông giống 
như thực.  
 Cũng vào thời đại Nữ Hoàng Elizabeth 
I, Thanh Giáo (the Puritans) là nhóm tôn 
giáo có thế lực mạnh nhất. Họ rất nghiêm 
khắc về vấn đề đạo đức và cho rằng các 
vở kịch chỉ trình bày các cảnh tội lỗi, không 
thánh thiện, các rạp hát là nơi tụ họp của 
đám đông thiếu kỷ luật và các tội phạm. 
Cũng do ảnh hưởng của nhóm Thanh 
Giáo, các rạp hát chỉ được xây dựng bên 
ngoài biên giới của thành phố London và 
họ muốn chấm dứt hoạt động của các đoàn 
kịch, nhưng Nữ Hoàng Elizabeth I và một 
số quan đại thần lại ưa thích kịch nghệ và 
đã bảo vệ các diễn viên.  Do một đoàn 
kịch được một nhà quý tộc bảo trợ nên họ 
có tên là "The Admiral's Men" (Các người 
của Ngài Đô Đốc) hay "Lord Chaimberlain's 
Men" (Các người của Hầu Tước 
Chaimberlain), và đôi khi chính Nữ Hoàng 
cũng có các diễn viên riêng, được gọi là 
"The Queen's Men" (Các người của Nữ 
Hoàng). Tên của người bảo trợ từ đó đi 
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theo đoàn kịch khi họ trình diễn tại các rạp 
hát hay khi họ đi lưu diễn tại các tỉnh. Mỗi 
đoàn kịch thường gồm 12 người đàn ông 
vừa là diễn viên, vừa đứng chung cổ phần 
với nhau trong nhiều năm và cũng có các 
trẻ em học nghề, các người phụ việc. Thời 
đó, phụ nữ không được làm diễn viên và 
vai đàn bà do các em trai đóng nhờ giọng 
nói thanh và không có râu. Đoàn hát cũng 
mướn các nhạc công và các vở kịch với cốt 
truyện hất dẫn, với các bài thơ hay, được 
viết ra do những người có học, hay nhóm 
nhân tài, được gọi tên là "The University 
Wits" (các bậc trí thức đại học). Nhà viết 
kịch danh tiếng nhất thời bấy giờ là 
Christopher Marlowe.  
 Thời gian sáng tác ra các vở kịch của 
William Shakespeare được chia thành 4 
giai đoạn: (1) các năm cho tới 1594, (2) các 
năm từ 1594 tới 1600, (3) các năm từ 1600 
tới 1608 và (4) giai đoạn cuối cùng, là thời 
gian sau năm 1608.  
 Giai đoạn sáng tác thứ nhất của 
William Shakespeare là thời kỳ học nghề, 
vào tuổi từ 26 tới 30. Shakespeare đã dựa 
theo các hài kịch và bi kịch La Mã, đặc biệt 
là loại bi kịch của Seneca (Senecan 
tragedy) hay "bi kịch có máu" (tragedy of 
blood), đã bắt chước văn phong của các 
nhà viết kịch thời trước và đương thời, và 
có thể tác giả cũng cộng tác với 
Christopher Marlowe. Các vở kịch của giai 
đoạn này nhấn mạnh tới các biến cố 
(events) hơn là diễn tả hình ảnh và nội tâm 
của các nhân vật. 
 Giai đoạn sáng tác thứ hai của William 
Shakespeare nổi danh vì các vở kịch như 
"Roméo và Juliet", "Người lái buôn thành 
Venice" (the Merchant of Venice), và "Vua 
Henry IV", với vở hài kịch xuất sắc tên là 
"Giấc Mộng Đêm Hè" (A Midsummer Night's 

Dream). Văn phong của William 
Shakespeare trưởng thành, hàm chứa sức 
mạnh và chứng tỏ thiên tài của tác giả do 
các vở kịch vui tươi, châm biếm các mối tình 
lãng mạn, với nhiều bài thơ mô tả xúc tích. 
 Vở kịch "Hamlet" viết vào khoảng năm 
1601, mở đầu cho giai đoạn thứ ba. Trong 
8 năm, William Shakespeare đã thăm dò 
các điều ác, và thế giới của kinh hãi được 
trình bày bằng các bi kịch lớn vì tác giả đã 
bi quan trước các tư tưởng tuyệt vọng của 
con người, trước các hoàn cảnh đau 
thương của xã hội.  
 Trong giai đoạn thứ tư và cũng là giai 
đoạn cuối cùng, William Shakespeare dùng 
tới một thể văn mới, đó là bi hài kịch (the 
tragicomedy) hay tình yêu lãng mạn bi 
thương (dramatic romance). "Bão Tố" (The 
Tempest) có lẽ là vở kịch hay nhất của thời 
kỳ này, đã kết hợp cả sức mạnh và sự 
khôn ngoan. 
 Các tình tiết, cốt truyện và tâm lý các 
nhân vật trong các vở kịch chứng tỏ 
William Shakespeare là một người uyên 
bác, hiểu rõ về con người, biết phối hợp kỹ 
thuật kịch với khả năng thơ phú, tất cả đã 
khiến cho ông trở nên nhà viết kịch bậc 
nhất (the greatest of playwrights). Nghệ 
thuật của William Shakespeare thì hiện 
thực (realistic), tức là hàm chứa sự thực 
của đời người và đây là sự thực mang tính 
vĩnh cửu (eternally true). Các nhân vật 
trong các vở kịch vừa sống động, vừa có 
tính ba chiều, họ có thể là tốt, là xấu, cao 
cả hay tầm thường, và gồm đủ mọi hạng 
người: các vua chúa, quan lớn, nhân viên 
hàng giáo phẩm, các kẻ gian tà, người mơ 
mộng, kẻ điên khùng, các kẻ hoạt động… 
nam cũng như nữ, quê cũng như tỉnh…  
 Cách mô tả các anh hùng của 
Shakespeare thực là tuyệt vời, và ngay cả 
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các nhân vật phụ cũng thế, chẳng hạn như 
20 phụ nữ trẻ trong các vở kịch đã được 
tạo dựng nên với tuổi tác gần bằng nhau, 
gần có cùng quá trình xã hội, gần có cùng 
lối sống bên ngoài, nhưng 20 phụ nữ này 
lại khác hẳn nhau trong đời thực. Các vở 
kịch của William Shakespeare đã làm cho 
khán giả coi kịch bị xúc động mạnh, đã gây 
ảnh hưởng sâu xa tới độc giả khiến họ phải 
đọc lại các kịch bản nhiều lần, thí dụ như 
vở kịch "Vua Lear" được coi là "bi kịch bậc 
nhất" của Shakespeare. 
 Cuộc đời của William Shakespeare đã 
không có các biến cố đáng kể. 
Shakespeare là một con người chăm chỉ, 
điều độ, thuộc giai cấp trung lưu, biết chăm 
lo gia đình và chịu khó kinh doanh. Nhiều 
người đã tin rằng một người với cuộc đời 
bình thường như vậy, với thời gian đi học 
ngắn ngủi như vậy, không thể viết ra được 
các vở kịch xuất sắc, không thể có được 
chiều sâu tư tưởng, làm sao biết được 
ngôn từ và các tư cách của giai cấp thượng 
lưu, không thể biết được các môn thể thao, 
săn bắn của giới quý tộc…  
 Vì thế kể từ các năm 1800, đã có một 
số người không chịu tin tưởng rằng "người 
diễn viên của thị xã Stratford" là tác giả 
thực sự của các vở kịch lừng danh. Những 
người không chịu tin này được gọi là "anti-
Stratfordians" và họ đã đề nghị vài nhà văn 
khác của thời đại Nữ Hoàng Elizabeth I, là 
tác giả đích thực, bởi vì các tác phẩm kịch 
lừng danh phải do một người học cao, 
uyên bác, thuộc giai tầng thượng lưu.  
 Trong nhiều năm và cho tới ngày nay, 
nhân vật được đề nghị là Sir Francis 
Bacon. Đã có rất nhiều sách vở viết về đề 
tài tranh luận này. Sau Sir Bacon là Edward 
de Vere hay Hầu Tước Oxford thứ 7, được 
cho là tác giả không chịu đứng tên. Ngoài 

ra còn có các nhân vật được đề nghị khác 
như Roger Manners hay Hầu Tước Rutland 
thứ 5, William Stanley hay Hầu Tước Derby 
thứ 6 và ngay cả Sir Walter Raleigh. Và 
cũng lại có người cho rằng tác giả chính là 
Christopher Marlowe.  
 Nhưng, biện luận rằng một "con người 
bình thường của thị xã Stratford" không thể 
trở nên một "đại văn hào" tức là đã quên đi 
các điều bí ẩn của một "thiên tài"! Kiến thức 
của một thiên tài không phải là thứ học 
được nơi trường học. Thiên tài học ít, hiểu 
nhiều, là người biết áp dụng trí tưởng 
tượng thiên phú, cách nhạy cảm về nghệ 
thuật, sự hiểu biết sâu rộng về con người 
vào các sáng tạo và đã từng có một số nhà 
văn danh tiếng mà học vấn còn thấp hơn 
William Shakespeare. Hơn nữa, có vài 
người quen biết William Shakespeare như 
Francis Meres vào năm 1598 và Ben 
Jonson vào năm 1623, đã vài lần xác nhận 
William Shakespeare là một nhà văn có tài 
trong số các nhà văn thường hay tụ họp tại 
quán rượu Mermaid (the Mermaid Tavern) 
và William Shakespeare đã được nhiều 
người khác nể trọng vì tài năng, yêu mến vì 
lòng tử tế./. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Phạm Văn Tuấn. 
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HẬN ĐỜI 
 
 
Có những đêm trằn trọc 

Thắc mắc Thượng Đế ơi  

Sinh chi loài Cộng Sản (?!), 

Khi đã sinh Loài Người. 

  

Chẳng lẽ Chúa không thấu 

Và Phật Tổ không hay 

Dân oan đang kêu cứu  

Trong tù ngục  đọa đày 

  

Càng nghĩ về Quốc Tổ 

Lòng lại càng xót xa 

Sao dân mình bất lực 

Giặc cướp đất cưóp nhà 

  

Lỡ một mai tôi chết 

Chẳng nhắm mắt xuôi tay 

Nếu còn loài Quỷ Đỏ 

Thống trị Thế Gian này 

 
28-8-2016 
  

HỒ CÔNG TÂM 
 
 
 
 

GIỌT MỒ HÔI và EM 
 
 
Dáng xưa em bao kỷ niệm đong đầy 

Gọng ca buồn như ray rứt sương vây 

Một cánh hoa rơi, ôi! đời nghiệt ngã 

Đôi mắt u buồn, cơn gió nhẹ lay. 

 

Từng hạt sỏi âm thầm, cây khô cháy 

Ánh tà dương đang xuống, thoáng hồn say 

Vào cõi mênh mông, chiều tiễn chân ngày 

Lòng em đó, bao vầng mây dịu vợi.. 

 

Từ hạt bụi nắng hồng lên phơi phới 

Tiếng oanh ca, giọng hát đến tuyệt vời 

Mắt nai em, bờ môi êm nhung gấm 

Áng hương thề đường cũ ..có phai phôi? 

 

Chiều xưa đó, tóc em phủ tơ trời 

Trái tim trong nhau,yêu đương mời gọi 

Mộng mơ nhiều nhưng bình minh chưa tới 

Hoàng hôn về, bão nổi suốt đêm thâu.. 

 

Nụ hôn môi: ngây ngất mộng ban đầu 

Hơi em thở nghe hương nồng bất tuyệt 

Siết chặt nữa, vòng ân tình tha thiết 

Giọt mồ hôi đẫm ướt áo em xanh… 

 
 

BÙI THANH TIÊN            


