COÛ THÔM
ĐÔNG XUÂN 2017
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>

SỐ 77

BAN BIEÂN TAÄP
HOÀ TRÖÔØNG AN. YÙ ANH. ÑOÃ BÌNH.
DIỄM CHÂU.
NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG.
PHAN ANH DUÕNG. NGUYEÃN QUYÙ ÑAÏI.
NGOÂ TAÈNG GIAO. VUÕ HOÁI.
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

3

MỤC LỤC
Trang
BIÊN KHẢO
TRẦN BÍCH SAN: Văn tự Việt Nam 09
Lịch sử và nguồn gốc chữ nôm
NGUYỄN QUÝ ĐẠI: Gà tây gà ta
24
PHẠM THỊ NHUNG:
47
Thơ Thiền Sư Không Lộ
NGUYỄN VĂN NHIỆM:
61
Đời sống có đạo lý qua ca dao.
PHẠM VĂN TUẤN:
68
Thánh Thomas Aquinas
HB HOÀNG DÂN BÌNH:
76
Sĩ phu Việt Nam xưa và nay
NGUYỄN VĂN THÀNH:
96
Vụ án nghệ sĩ xiệc Tên Han
MỸ PHƯỚC NGUYỄN THANH:
104
Sài Gòn cảnh cũ đường xưa
VĂN:
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG:
06
Chúc mừng năm mới
NGUYỄN PHÚ LONG:
34
Tranh Đông Hồ
NGÔ TẰNG GIAO:
41
Vui tiễn khỉ đi đón gà về
BÁ NGUYỄN:
51
Anh đến thăm em đêm 30.
VĂN QUANG: Tết đến ở Việt Nam
53
Đang xôn xao chuẩn bị những gì?
NGUYỄN LÂN:
58
Tết nào mình gặp nhau
BÁ NGUYỄN:
81
Nhớ Sài Gòn quay quắt lạ
Ỷ NGUYÊN
85
Chiếc bánh chưng ngày Tết
DIỄM CHÂU CÁT ĐƠN SA:
88
Hương vị mùa xuân
LÊ MỘNG NGUYÊN:
117
Cộng đồng Việt Nam tại Pháp
4

LÊ VĂN TRẠCH: Xuân Phổ Đà
127
PHẠM TRỌNG LỆ:
130
Đại hội trùng phùng thế giới...
VŨ MẠNH PHÁT:
132
Về cuốn Trùng Phùng Duyên Khởi
NGUYỄN MÂY THU:
134
Những cánh hoa màu hồng phai
PHẠM BÁ: Bụi đường phố núi
137
PHONG THU: Chiếc cầu định mệnh 144
TIỂU THU: Ngủ yên nghe em
157
TRẦN THỊ HƯƠNG CAU:
165
Mây trôi phương nào
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG:
173
Thư viết cho người tình
ĐỖ BÌNH: Giới thiệu tác phẩm
180
Những khuôn mặt văn hóa VN Paris
CẨM TÚ: Paris, nồng thắm trái tim. 192
THƠ:
VŨ ĐÌNH LIÊN: Ông Đồ
08
BUI THANH TIÊN: thơ Xuân
08
HẠ THÁI TRẦN QUỐC PHIỆT
33
Chuyển dịch thơ Hán Nôm
NGUYỄN PHÚ LONG:
38
Gửi sách ngẫu hứng
LÝ HIỂU: Đợi đến khi nào
52
PHAN KHÂM: Sang đông
52
ĐĂNG NGUYÊN: Tạ ơn
52
MOTTHOI: Thăm hỏi
57
LÝ HIỂU: Rượu Thần Nông
57
NGUYỄN KINH BẮC: Tự sự
57
NGUYỄN VÔ CÙNG:
57
Lạnh một phương trời
HỒ CÔNG TÂM: Gởi cố nhân
78
BÙI THANH TIÊN:
82
Ta thấy em. Nước mắt em.
HOÀNG SONG LIÊM:
83
Xuân trên đất khách
TUỆ NGA: Chiêm bao
84
KIỀU ANH: Tình xuân với Huế.
84
Đi giữa đường hoa
CỎ THƠM

Ý ANH: Sương trắng ngập trời
94
NGUYỄN VÔ CÙNG:
129
Chiế áo tơi
PHAN KHÂM: Gió lùa
156
HỒNG THỦY: Nhớ Thị Nghè
156
DIỆM TRÂN: Tình tiểu thuyết
156
ĐỖ MINH GIANG:
161
Bóng lẻ chiều đông
GIAO ĐIỂM:
VŨ ĐÌNH TRƯỜNG: Tạ ơn mẹ
66
THANH-THANH: Thank you, mother! 66
AENI: A brand new day
136
ĐẠT THU LÊ: Ngày mới
136

TRANH:
HIẾU ĐỆ: Quán nước đầu làng

01

TRƯƠNG VĂN Ý:
202
Chợ Hoa Nguyễn Huệ, Đền Ngọc Sơn

HÌNH ẢNH:
Phát hành báo mùa thu số 76.

195

GIỚI THIỆU:
HA NGUYEN &
ASSOCIATES, C.P.A.
WASHINGTON MUSIC
MỘT THỜI LƯU VONG
SOVEREIGN REALTY, INC.
BS NGUYỄN QUỐC QUÂN
BS NGUYỄN THỊ KIM DUNG
HARVEST MOON RESTAURANT
DANH SÁCH HỘI VIÊN
TỦ SÁCH CỎ THƠM
PHIẾU MUA BÁO
IVAN M. WALDMAN & ASSOCIATES

02
67
78
116
195
195
196
197
298
200
201

HIẾU ĐỆ: Quán nước đầu làng, tranh lụa (Sưu tập của Dzung Senser)
SỐ 77

5

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Khi tập báo Cỏ Thơm này đến tay quý vị thì chúng ta đã đi vào Năm Mới 2017, ăn
mừng Tết Đinh Dậu, Tết con gà và Tạp Chí Cỏ Thơm đã đến tuổi 22. Người ta nói
rằng Tý Ngọ Mẹo Dậu tứ hành xung. Chủ nhiệm Cỏ Thơm cầm tinh con mèo, nhưng
mong rằng năm nay thợ vườn Ngọc Dung vẫn được khỏe mạnh để lo báo Cỏ Thơm cho
quý vị văn thi nhạc họa sĩ thêm đất múa bút trong vườn hoa thơm và quý vị độc giả vẫn
thưởng lãm được những đóa hoa thơm, những nhánh cỏ lạ của chúng tôi.
Trước khi nhìn vào tương lai Năm Mới 2017, Năm Con Gà, chúng ta hãy cùng
ngẫm xem trong mấy tháng vừa qua có những sự việc nào đáng ghi nhớ. Chắc chắn
quý vị ở bất cứ nơi đâu cũng không quên cuộc bầu cử Tổng Thống sôi nổi vừa qua tại
Hoa Kỳ. Kết cuộc Ông Trump, một thương gia giầu hơn cả một ông vua đã thắng.
Nhiều người đã rơi nước mắt vì sự thất bại của bà Hillary Clinton. Cũng nhiều người
có thái độ giậu đổ bìm leo đối với Bà Clinton. Dù đồng ý hay không, cũng phải chấp
nhận sự chiến thắng của ông Trump. Ông sẽ là Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ và
ngày 20 tháng 1, 2017 là ngày đăng quang của ông. Ông Trump sẽ là một vị tổng
thống lạ lẫm, không lường, không giống các tổng thống Mỹ nào từ trước đến nay.
Nhưng người ta hy vọng Ông Trump sẽ đem lại những đổi mới tốt đẹp cho nước Mỹ và
cho toàn cầu, nhất là dằn mặt được Trung cộng hung hăng vùng vẫy như giặc biển
vùng Đông Nam Á.
Những vụ khủng bố giết người hèn hạ trong nội địa Hoa Kỳ và Âu châu cũng làm
chúng ta lo lắng, bất an cho đồng bào. Nhưng may mắn bà con và thân hữu chúng ta
không ai gặp chuyện gì. Các tác giả và độc giả Cỏ Thơm thường tránh xa các nơi bất
ổn, không ở gần những nơi có dân di cư ô hợp, xô bồ.
NT Đỗ Bình, GS Phạm Thị Nhung, NS Lê Mộng Nguyên, NV Mây Thu, BKG Mỹ
Phước Nguyễn Thanh ở Pháp, NV Vũ Nam, BKG Nguyễn Văn Nhiệm, NV Trần Thị
Hương Cau, NAG kiêm họa sĩ Nguyễn Sơn, BKG Nguyễn Quý Đại ở Đức vẫn được
bình an, yên ổn. Quý vị tác giả này đều có bài vở đóng góp số Tết, số Xuân này.
Cảm ơn quý tác giả Âu Châu.
Nhà văn Tiểu Thu (Canada), các tác giả Cỏ Thơm trong nội địa Hoa Kỳ cũng đều
có mặt trong số báo Đông Xuân này: Quý Biên Khảo Gia Nguyễn Văn Thành, Phạm
Văn Tuấn, Trần Bích San, Phạm Trọng Lệ, Hoàng Dân Bình, …; Chủ biên Website
Phan anh Dũng; Quý Nhà văn Văn Quang, Nguyễn Lân, Phong Thu, Diễm Châu Cát
Đơn Sa, Vũ Mạnh Phát, Ỷ Nguyên, Phạm Bá, Nguyễn Thị Ngọc Dung…; Quý Nhà
thơ: Hồ Công Tâm, Lê Xuân Nhuận, Kiều Anh, Đỗ Minh Giang, Hoàng Song Liêm.
Phan Khâm, Bùi Thanh Tiên, Ngô Tằng Giao, Nguyễn Phú Long, Lý Hiểu, Nguyễn Vô
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Cùng, Nguyễn Kinh Bắc, Hạ Thái Trần Quốc Phiệt, Ý Anh, Diệm Trân, Đạt Thu Lê…
Xin có lời cảm tạ.
Thưa quý vị, đáng lẽ số báo này phát hành vào trước Lễ Giáng Sinh, nhưng Chủ
nhiệm sau 17 năm làm thợ vườn Cỏ Thơm xin phép quý độc giả và quý tác giả cho từ
từ xuống tốc độ để được trường thọ. Chủ nhiệm đã đi Cruise Bahamas một tuần, về
tới nhà là nhào đi chợ, vào bếp nấu nướng, chạy đua với con cháu đi mua sắm quà cho
chúng, đi ăn tiệm và coi cả chó cho con cháu nữa. Tối đến con cháu lại muốn chủ
nhiệm ngồi xem TV với chúng dù bà mở mắt không ra. 12 giờ đêm bà bếp kiêm thợ
vườn vào giường là không còn biết trời đất gì nữa. Là bà nội, bà ngoại như thế đấy
chẳng kể chủ nhiệm, chủ nhiếc gì cả. Chủ nhiệm phải xin lỗi đã từ chối vài vụ họp
mặt, không trả lời nhiều cú điện thoại, emails và chậm ra báo một tháng.
Nhưng từ sự việc này nảy ra ý kiến khác, chúng tôi xin thông báo cùng quý vị, mỗi
kỳ phát hành báo sẽ chậm lại một tháng, có nghĩa là mỗi bốn tháng mới có một số báo,
một năm chỉ phát hành ba số. Tuy nhiên, giá báo dài hạn vẫn là $40 bốn số. Về quảng
cáo, invoice cũng được gửi đi xin ủng hộ sau 4 số báo. Mong quý vị thông cảm.
Tạp Chí Cỏ Thơm xin có lời chúc mừng: Nhà thơ Nguyễn Phú Long đã xuất bản
Tuyển Tập Thơ Văn; Nhà thơ Hồ Công Tâm đã có tập thơ Một Thời Lưu Vong số 11;
Biên Khảo Gia Hoàng Dân Bình đã cho phát hành tập Văn Học Sử Lược Khảo; Họa
sĩ Lê Văn Lai đã tặng tấm tranh sơn dầu Cảnh Nhà Sàn trên Sông Nước Sài Gòn. Xin
chân thành cảm tạ quý tác giả và xin giới thiệu đến độc giả Cỏ Thơm.
Khi chúng tôi viết đến đây, ngoài trời lạnh se da thịt. Người dắt cho tản bộ đã phải
mặc áo bông dày, mũ trùm đầu, khăn quàng cổ, quàng miệng. Bầu trời một màu mây
xám nhạt. Lất phất những cánh tuyết bay trên hàng cây chỉ còn trơ cành không lá và
đậu mỏng trên mặt đường và vườn cỏ như một lớp phấn mỏng. Từ đầu tháng Một đến
hết tháng Ba là mùa đông Âu Mỹ. Tuyết hứa hẹn còn rơi nhiều. Hàn độ còn xuống
thấp hơn nữa. Người cô đơn đêm phải nằm chăn ấm điện… Nhưng cũng may là dân
gốc Việt chúng ta vẫn ăn mừng Tết như đang trong mùa xuân quê cũ, với cành mai,
chậu cúc vàng, thủy tiên trắng, bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, bàn thờ nghi ngút khói
nhang thơm. Gia đình ông bà, con cháu chắt, họ hàng, thân hữu, họp mặt mừng tuổi,
mừng tiền nhau. Thế nên chúng ta vẫn cảm thấy ấm lòng không khí nồng nàn tình
thân thương, yêu quý và kính trọng.
Toàn Ban Quản Trị Báo Cỏ Thơm xin kính chúc quý mạnh thường quân ủng hộ
cho quảng cáo, quý độc giả, quý văn thi họa nhạc nghệ sĩ cộng tác, một mùa Đông đầm
ấm, một mùa Tết vui vẻ và Năm Mới 2017, Năm Mới Đinh Hợi nhiều sức khỏe, hạnh
phúc, khang an và thịnh vượng.
Xin chân thành cảm tạ.
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
và BAN QUẢN TRỊ
SỐ 77
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ÔNG ĐỒ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay".
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Vũ Đình Liên – 1936

*Ý XUÂN
Đông tàn góp nhặt vết son
Xuân qua nắng lại gót mòn hư không
Ai đem khai giấc xuân nồng?
Ai đem tô lại má hồng, nụ hôn?
Ý xuân mơ mộng ngõ hồn
Sóng tình dâng trọn dập dồn đài hoa
Thời gian thắm nụ như là
Hoa cười như thể… cát nhòa bến xuân…

**XUÂN & QUÊ TA
Xuân qua lặng lẽ, cành trơ lá
Đất khách quê người nỗi nhớ xa
Giấc mộng muôn trùng sao chưa đến
Bao giờ ta lại gặp quê ta?

***LỚP SÓNG XUÂN
Lóp sóng xuân về ngập nắng mai
Qua bao lớp lớp ánh đông dài
Mênh mông cánh nhạn chờ ai đón
Thuyền tình đang đợi… bóng chiều lay…

Bùi Thanh Tiên
VA, Xuân Đinh Dậu 2017
Thư Họa Sĩ Vũ Hối
8
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Văn tự Việt Nam

LỊCH SỬ VÀ NGUỒN GỐC
CHỮ NÔM 字喃
TRẦN BÍCH SAN

Chữ Nôm khảm xà cừ trên
điếu ống thời Nguyễn

PHỞ viết bằng chữ Nôm

Đĩa sứ Mai Hạc [01]

Bốn câu thơ này, mỗi câu dòng trên viết
bằng chữ Nôm, dòng dưới là Chữ Quốc
Ngữ. Chữ Nôm là chữ Hán biến thể mà ra,
nhưng vì không được chính thức dùng để
dạy học nên chỉ những người có học chữ
Hán mới biết viết, biết đọc. Ban đầu, chữ
Nôm mượn dạng chữ Hán để ghi âm tiếng
Việt. Phép đó gọi là chữ "Giả Tá". Dần dần
ghép hai chữ Hán lại với nhau, một phần
chỉ âm, một phần chỉ ý, được dùng ngày
càng nhiều và có hệ thống hơn. Phép này
gọi là "Hình Thanh" để cấu tạo chữ mới.
Muốn viết và đọc chữ Nôm thì điều kiện
căn bản là phải tinh thông chữ Hán và nắm
vững phương pháp cấu tạo chữ Nôm. Do
SỐ 77
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đó, chữ Nôm rất khó, đừng vì câu người
xưa thường nói "Nôm na mách qué" mà
lầm tưởng chữ Nôm là của giới bình dân ít
học. Nghiên cứu chữ Nôm cần kiến thức về
một số qui luật ngữ âm học lịch sử tiếng
Việt và tiếng Hán Việt thì mới hiểu được
nguồn gốc cùng diễn biến của thứ chữ này
qua các thời đại. Nghiên cứu chữ Nôm một
cách có hệ thống thì người đầu tiên là A.
Chéon (Pháp), tác giả quyển Cours de Chữ
Nôm dạy người Pháp học tiếng Việt (cuối
thế kỷ 19). Về phía người Tàu có nhà
nghiên cứu Văn Hựu, tác giả "Luận về chữ
Nôm và mối liên hệ với chữ Hán", đăng trên
Yên Kinh Học Báo số 14 và được Đông
Dương Học Báo giới thiệu (quyển 22, số 2,
năm 1935). Vương Lực trong biên khảo về
tiếng Hán Việt ở phần cuối có nghiên cứu
về chữ Nôm với tựa đề "Chữ Việt phỏng
theo chữ Hán mà tạo thành” (1948). Hiện
nay riêng thư viện Khoa Học Xã Hội ở Hà
Nội (Trường Viễn Đông Bác Cổ cũ) còn
giữ được 1,186 sách chữ Nôm.

CÁCH CHẾ TẠO CHỮ NÔM
Chữ Nôm dựa vào ba yếu tố hình-âm-nghĩa
để tạo thành 5 loại chữ sau đây:
1. Chữ Nôm là chữ Hán: Nôm và Hán
trong trường hợp này là một, cùng hình,
cùng nghĩa, cùng âm. Đây là những chữ
Hán đã bị Việt hoá.
Thí dụ:
Tỉnh 省
Việt 越
Thành 城
Hán 漢, v.v.
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Ghi chú: chữ Nôm và chữ Hán viết và
đọc giống hệt nhau, cùng một ý nghĩa
như nhau.
2. Giữ hình và nghĩa của chữ Hán,
nhưng đọc theo âm Nôm:
Thí dụ:
車 Xe (車 Xa)
孤 Côi (孤 Cô)
局 Cuộc (局 Cục)
餅 Bánh (餅 Bính)
家 Nhà (家 Gia)
卷 Cuốn (卷 Quyển)
刀 Dao (刀 Đao)
巾 Khăn (巾 Cân)
瓦 Ngói (瓦 Ngõa)
心 Tim (心 Tâm), v.v.
Ghi chú: chữ nằm ở ngoài dấu ngoặc là
chữ Nôm, chữ ở trong ngoặc là chữ
Hán. Chữ Hán và chữ Nôm viết giống
hệt nhau, cùng nghĩa, nhưng đọc theo
âm Việt.
3. Giữ nguyên hình và âm của chữ Hán,
nhưng đổi nghĩa:
Thí dụ:
沒 Một [con số] (nghĩa chữ Hán là
mai một, mất đi)
卒 Tốt [tốt xấu] (nghĩa chữ Hán là
binh lính, chết)
戈 Qua [đi qua] (nghĩa chữ Hán là
một loại vũ khí dài)
賒 Xa [xa gần] (nghĩa chữ Hán là
mua trả góp)
昌 Xương [xương động vật] (nghĩa
chữ Hán là đẹp, hưng thịnh)
泊 Bạc [màu trắng] (nghĩa chữ Hán
là bến, nơi đậu thuyền), v.v.
CỎ THƠM

4. Giữ hình của chữ Hán, nhưng đổi
hẳn âm và nghĩa:
Thí dụ:
帝 Đấy [còn đấy] (chữ Hán là Đế,
nghĩa là vua)
固 Có [có không], (chữ Hán là Cố,
nghĩa là vững chắc)
羅 (罗) Là [thì mà là] (chữ Hán là La,
nghĩa là cái võng, cái lưới, lụa)
略 Trước [trước sau] (chữ Hán là Lược,
nghĩa là sơ lược, sơ sài, tính toán)
別 Biết, [hiểu biết] (chữ Hán là Biệt,
nghĩa là cách biệt, khác biệt)
及 Gặp [gặp gỡ] (chữ Hán là Cập,
nghĩa là đến, kịp tới)
弄 Sống [sống chết] (chữ Hán là
Lộng, nghĩa là đùa giỡn)
滝 Sông [sông nước] (chữ Hán là
Lung, nghĩa là nước chảy xiết), v.v.
5. Ghép hai chữ Hán với nhau: Loại này
là những chữ hoàn toàn sáng tạo gồm hai
chữ Hán ghép lại và thường ghép một
chữ chỉ âm với một chữ chỉ ý (giống như
chữ Hình Thanh trong Lục Thư).
Thí dụ:
Tháng [ngày tháng] = Nguyệt (mặt
trăng) 月 (chỉ ý) + Thượng (trên) 尚
(chỉ âm)
Mắt [mắt mũi] = Mục (nhìn) 目 (chỉ
ý) + Mạt 末 (chỉ âm)
Trời [trời đất] = Thượng (trên) 上
(chỉ ý) + Thiên (trời) 天 (chỉ âm)
Năm [con số] = Ngũ (số 5) 五 (chỉ ý) +
Nam 南 (chỉ âm)
Năm (năm tháng) = Niên (năm) 年
(chỉ ý) + Nam 南 (chỉ âm), v.v.
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Thêm nét và thêm chữ Hán:
Thí dụ:
Bố [đối lập với mẹ] = Vương (vua) 王
+ Bố 布 + nét giản lược của 司, v.v.
Thêm bộ thủ khác:
Thí dụ:
渃 Nước [nước lửa] = Thủy (nước)
氵+ Nhược 若
扜 Vo [vo tròn] = Thủ (tay) 扌+ Vu 于
Các bộ thủ thường được dùng là:
亠﹐ 刂﹐ イ﹐ 厂﹐ 广﹐ 氵, 忄﹐
辶﹐ 土﹐ 寸﹐ 口﹐ 巾﹐ 山﹐ 犭﹐
子﹐ 小﹐ 女﹐ 礻﹐ 灬﹐ 木﹐ 艹﹐
日﹐ 月﹐牛﹐ 毛﹐ 片﹐ 牙﹐ 疒﹐
瓦﹐ 石﹐ 衤﹐ 白﹐ 目﹐ 皮 ﹐ 田﹐
米﹐ 耳﹐ 竹﹐ 舟﹐ 羽﹐ 雨﹐ 色﹐
耒﹐ 糸﹐ 貝﹐ 走﹐ 足﹐ 車﹐
角﹐酉﹐ 金﹐ 風﹐ 食﹐ 髟﹐ 馬﹐
魚﹐ 赤.
Thêm dấu nháy (2 chấm nhỏ) bên
trên, bên cạnh để chỉ một chữ có âm
đọc khác biệt:
Thí dụ:
女< Nỡ, Nợ, Nữa = chữ Nữ 女 + dấu
nháy <
馬< Mỡ, Mựa = chữ Mã 馬 + dấu
nháy <
朱 “Cho = chữ Chu 朱 + dấu nháy“
貝 ”Buổi = chữ Bối 貝 + dấu nháy“, v.v.
Bớt nét của chữ Hán, đổi luôn âm
và nghĩa:
Thí dụ:
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Khệnh khạng: đều dùng chữ Cộng 共
bớt nét, trong đó chữ Khệnh bỏ nét
phảyノ, chữ Khạng bỏ nét mácヽ.
Khề khà: đều dùng chữ Kỳ 其, chữ
Khề bỏ nét phảyノ, chữ khà bỏ nét
mácヽ, v.v.
Chữ viết tắt:
Ngoài ra còn một số chữ được viết tắt
từ chữ Hán gốc và không đổi cả âm lẫn
nghĩa. Những chữ này tương đương với
chữ Giản Thể (giản lược, bớt nét) của
Tàu, nhưng cũng có nhiều chữ không
trùng với chữ Giản Thể do được viết tắt
theo lối Nôm.
Thí dụ:
风 Phong (viết tắt chữ Phong 風)
万 Vạn (viết tắt chữ Vạn 萬)
乙 Vũ (viết tắt chữ Vũ 雨, không phải
là"Ất")
りTiền (viết tắt chữ Tiền 錢), v.v.
Về cách viết, tức là cách xếp đặt vị trí
của hai phần chữ thì không có luật lệ
nhất định chỉ cần sao viết cho gọn là
được. Tuy nhiên, nếu ghép một bộ chữ
Hán thì phải đặt bộ ở vị trí thường lệ
của nó trong cách viết chữ Hán. Vì
nhiều chữ Nôm gồm nhiều hình nét
chồng chất lên nhau rất bề bộn, nên đôi
khi người ta viết tắt, bớt đi một phần
chữ, do đó khó mà tìm ra ý nghĩa cấu
tạo của những chữ Nôm này.

KHUYẾT ĐIỂM CỦA CHỮ NÔM
BẢN KINH, BẢN PHƯỜNG
TRUYỆN KIỀU
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Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Truyện Kiều bằng chữ Nôm đến nay có
nhiều ấn bản, nhưng tựu chung đều căn cứ
vào Bản Kinh và Bản Phường. Bản Kinh do
vua Tự Đức đích thân sửa chữa, Bản
Phường do Lập Trai Phạm Quí Thích người
làng Hoa Đường (nay là Lương Đường, Hải
Dương) khắc mộc bản và in ở Hà Nội.
Kỹ thuật ấn loát của ta hồi xưa còn rất thô
sơ, việc khắc chữ rất tốn kém, chỉ những
loại sách cần thiết cho khoa cử hay được
triều đình nâng đỡ về sử ký, địa chí mới
được in, ngoại giả đều chép tay cả. Ngay
như bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí
của Phan Huy Chú rất đồ sộ gồm 49 quyển
cũng chỉ có thủ bản. Từ đời Lý người mình
đã biết in mộc bản (chữ khắc trên gỗ)
nhưng kỹ thuật còn thô sơ. Đến đời nhà Lê,
Lương Như Hộc đi sứ Tàu 2 lần (năm 1443
và 1459) học được lối khắc và in của Trung
CỎ THƠM

Hoa đem về truyền dạy cho dân 2 làng Liễu
Trai và Liễu Tràng, huyện Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương. Từ đó kỹ thuật in mộc bản
được cải tiến và dân Hải Dương là những
thợ khéo tay nhất nước ta. Phạm Quí Thích
đã sử dụng thợ chuyên môn ở Hải Dương
để khắc và in Truyện Kiều.

Bản của Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim
Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay
Dân Nghệ Tĩnh gọi vàng hồ là vàng vó, như
vậy chữ “vàng vó” là đúng với nguyên bản
của Tiên Điền. Hoặc như chữ “thốt” trong
câu "Hoa cười ngọc thốt đoan trang" là
tiếng người miền Trung thường dùng.

Vì bản chính Truyện Kiều của Nguyễn Du
đã thất lạc nên Bản Phường Phạm Quí
Thích được nhiều người coi là chính xác
nhất bởi ông cố giữ cho đúng với nguyên
bản của tác giả. Ông không chủ trương sửa
cho hay hơn như Bản Kinh Tự Đức, vì thế
toàn truyện từ đầu đến cuối cùng một hơi
thơ đồng nhất.
Sau này, có nhiều văn gia thi sĩ dịch và chú
thích Truyện Kiều bằng Chữ Quốc Ngữ
chẳng hạn như Kim Vân Kiều do Trương
Vĩnh Ký biên khảo, Kim Vân Kiều do
Nguyễn Văn Vĩnh chú thích, Kim Vân Kiều
Chú Thích của Bùi Khánh Diễn, Truyện
Kiều do Nông Sơn Nguyễn Can Mộng hiệu
đính và chú thích, Vương Thúy Kiều do Tản
Đà Nguyễn Khắc Hiếu chú giải, v.v. Tuy
nhiên, Truyện Thuý Kiều do Bùi Kỷ và Trần
Trọng Kim hiệu khảo có thể coi là chính xác
nhất không phải chỉ vì được dịch từ bản
Phường, mà còn vì những tiếng riêng của
vùng Hà Tĩnh đã được dịch theo đúng âm
của dân vùng này, vốn là quê hương của
Nguyễn Du. Một thí dụ điển hình:

Truyện Kiều bằng chữ Nôm của nhà
Liễu Văn Đường

Bản của Bùi Khánh Diễn và của Tản Đà:
Thoi vàng bó rắc, gio tiền giấy bay
Bản của Nguyễn Can Mộng và bản của
Nguyễn Văn Vĩnh:
Thoi vàng hồ rắc, tro tiền giấy bay
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Trang đầu truyện Lục Vân Tiên của Đồ Chiểu
Gạt bỏ vấn đề dịch đúng dịch sai, tại sao
cùng một chữ Nôm mà 5 bản dịch thành 3
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chữ khác nhau? Thi Sĩ Đông Hồ đã đưa ra
nhận xét thật xác đáng về chữ Nôm của ta
như sau:
Chữ Nôm thì tự ý ai muốn đọc ra sao mà
không được. Trừ một số ít chữ có định lệ
phổ thông, còn thì cứ trài trại, mài mại gần
chữ gì thông nghĩa thì cứ theo ý nghĩ của
mình mà đọc. Người viết chữ Nôm và đọc
chữ Nôm phải ngang sức học, quen biết
tính tình, gần hoàn cảnh, chung địa phương
thì sự đọc mới ít sai lạc, vì đoán được mà
hiểu ý tứ nhau. Chứ như người viết rất cao
mà người đọc rất thấp, lại thêm kẻ một
vùng, người một cõi, tác giả ở cực bắc, độc
giả ở cực nam, thì sự đọc chữ Nôm là tai
hại cho văn chương không ít (Đông Hồ,
Bàn Về Bản Văn Song Tinh Bất Dạ, Tạp
Chí Nhân Loại Sài Gòn, tháng 05. 1953).
Như đã trình bày ở trên, các nguyên tắc cấu
tạo chữ Nôm chưa được hoàn chỉnh bởi
cách viết không đồng nhất, đọc dễ sai lầm.
Người đọc phải biết chữ Hán, dựa theo
cách đọc chữ Hán và còn phải dựa vào liên
văn chữ Nôm để đoán nữa, rồi mỗi người
cứ theo nguyên tắc cấu tạo trên mà tự đặt ra
chữ theo ý riêng của mình. Vì phải mượn
chữ Hán để diễn âm tiếng Việt nên chữ
Nôm gặp các trở ngại sau:
1. Tiếng Việt có nhiều đồng âm chữ Hán,
do đó một chữ có thể viết bằng nhiều cách
khác nhau, không thể cho cách này đúng,
cách kia sai.
2. Cách đọc, cách viết không thống nhất,
một chữ có thể có nhiều cách đọc, cách
viết, nên có khi chữ Nôm phải vừa đọc vừa
đoán. Khi mượn một chữ Hán có âm gần
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giống, chữ Nôm này có thể đọc thành nhiều
tiếng khác nhau đưa đến một nghĩa khác,
làm sai lạc ý chính. Thí dụ: chữ “vắng” có
thể đọc thành “viếng”, chữ “quên” có thể
đọc thành “quen”,v.v. . Ngoài ra, việc tam
sao thất bản khó tránh khỏi, phần vì trình
độ người thợ khắc chữ ngày xưa, phần vì in
mộc bản chữ dễ bị nhòe, mất nét.
3. Dùng phép Hình Thanh để nói lên âm
của chữ có khi không được hoàn hảo, chẳng
hạn như chữ “nữ” thêm bộ “tâm” thành chữ
“nhớ”, thêm bộ “thảo” thành chữ “nở”,
nhưng đến “nỡ” (nỡ nào) hay “nữa” (còn
nữa) thì bó tay không biết viết thế nào,
đành viết chữ “nữ” rồi người đọc phải tự
suy luận lấy mà thôi.
4. Chữ Nôm thường có nhiều nét, phức tạp
hơn chữ Hán do phần lớn là những chữ
ghép lại của 2 chữ Hán nên khó nhớ hơn cả
chữ Hán vốn đã khó nhớ.
Tóm lại, vì chữ Nôm khó đọc và thiếu đồng
nhất tự dạng nên không thể là chữ viết
chính xác để diễn tả tiếng Việt.
VĂN TẾ CÁ SẤU
Ngạc ngư kia hỡi mày có hay
Bể Đông rộng rãi là nơi mày
Phú Lương đây thuộc về thánh vực
Lạc lối đâu mà lại đến đây?
Há chẳng biết rằng nước Việt xưa
Dân quen chài lứa chẳng tay vừa
Đời Hùng vẽ mình vua dạy bảo
Xuống nước dao long cũng phải chừa
Thánh thần nối dõi bản triều nay
Dấy từ hải ấp ngôi trời thay
CỎ THƠM

Vũ công lừng lẫy bốn phương tĩnh
Bể lặng sông trong mới có rày
Sài lang xa dấu dân cày cấy
Nhân, vật đều yên đâu ở đấy
Ta vâng đế mệnh bảo cho mày
Lại về bể Đông mà vùng vẫy!
Bài văn tế đuổi cá sấu bằng chữ Nôm trên
do Đoàn Như Khê và Nguyễn Can Mộng
đưa ra và cho là của Hàn Thuyên. Tài liệu
này thiếu khả tín và không được công nhận
vì sao lục lại từ sách của nhà chùa vốn chỉ
có giá trị như dã sử, không phải chính sử.
HÀN THUYÊN, TÁC GIẢ CHỮ NÔM?
Hàn Thuyên tên thật là Nguyễn Thuyên,
người huyện Thanh Lâm tỉnh Hải Dương,
làm quan đến Hình Bộ Thượng Thư đời vua
Trần Nhân Tông (1279-1293). Có thuyết cho
rằng ông là người sáng chế ra chữ Nôm,
song không có sử sách nào nói Hàn Thuyên
là tác giả chữ Nôm cả. Sử chỉ chép ông là
người có tài làm thơ phú bằng chữ Nôm và
có nhiều người thời ấy bắt chước nên thơ
quốc âm được gọi là Hàn Luật từ đấy.
Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám
Cương Mục: "Mùa Thu tháng tám năm
Thiệu Bảo thứ tư (1282), có con cá ngạc
ngư (cá sấu) đến sông Phú Lương (sông
Nhị Hà). Vua sai ông làm bài văn vất xuống
sông. Cá sấu tự đi. Vua cho việc ấy giống
việc Hàn Dũ [02] bên Tàu, nên cho ông đổi
họ Hàn". Sử không nói rõ bài văn tế cá sấu
này viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm. Hiện
nay không có ai được đọc hoặc biết bài văn
tế đó chép ở sách nào.
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Bài văn đã thất truyền, không ai biết nội
dung ra sao, viết bằng chữ gì, nhưng nhiều
tác giả trong đó có học giả Đào Duy Anh
(Việt Nam Văn Hoá Sử Cương, trang 270)
gán cho Hàn Thuyên đã sáng tác bài văn tế
này bằng chữ Nôm. Tuy nhiên không ai có
thể phủ nhận Hàn Thuyên là thi gia đầu tiên
làm thơ bằng chữ Nôm. Ông cũng là người
có công lớn trong việc mở đường và gây
được phong trào sáng tác thơ bằng chữ
Nôm trong văn học Việt Nam.
SĨ NHIẾP CHẾ TÁC RA CHỮ NÔM?
"Sĩ Vương bắt đầu lấy chữ Tàu dịch ra chữ
ta, đến chữ “thư cưu” không biết ta gọi là
chim gì, đến chữ “dương đào” không biết
gọi là quả gì”(Đại Nam Quốc Ngữ), Sở
Cuồng Lê Dư dựa vào đoạn sử trên của
Nguyễn Văn San đời Tự Đức để lý luận
rằng chữ Nôm do Sĩ Nhiếp khởi sự chế tạo
ra. Căn cứ vào câu này, Lê Dư đưa ra quan
điểm như sau:
"Lấy ý riêng của tôi xét ra thì tưởng đương
thời ta đọc sách chữ Tàu, thầy dạy hay học
trò học, thế nào cũng phải lấy tiếng nước ta
mà giải thích mới có thể hiểu, lại cần phải
có một thứ chữ để làm phù hiệu ghi cho dễ
nhớ. Nhân vậy, Sĩ Vương mới lựa những
tiếng Hán nào phát âm như tiếng ta, lấy
một nửa hình chữ Hán và một nửa chữ Hán
khác hợp thành chữ, hoặc dùng tiếng, hoặc
dùng nghĩa, hoặc dùng ý hội đem làm phù
hiệu dịch thứ tiếng của ta. Vả chăng Sĩ
Vương là người đất Quảng Tín, quận
Thương Ngô, thuộc đất Quảng Tây bây giờ,
bên ấy từ xưa đã có một thứ chữ tục hệt
như chữ Nôm của ta. Chữ ”ngánh” nhà
nho đọc là “ngánh”, tiếng “oảnh” là yên
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ổn đọc là “oảnh”, toàn thể thức như chữ
Nôm. Cứ theo bộ sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp
của Chu Khứ Phi đời Tống thì rõ ràng thứ
chữ tục ấy toàn như chữ Nôm của ta " (Lê
Dư, Chữ Nôm với Chữ Quốc Ngữ, Nam
Phong Tạp Chí, số 172, tháng 05,1932).
Sau đó, Lê Dư còn nêu lên sự kiện Việt Sử
có ghi dưới thời Bắc Thuộc đã có những
chữ Nôm như “Bố Cái” (cha mẹ), “Bề
Trên” (tiếng dân gọi vua) để chứng minh
vào thời Phùng Hưng (thế kỷ thứ 8) nước ta
đã có chữ Nôm.
VAI TRÒ CỦA GIỚI TĂNG LỮ
TRONG LỊCH SỬ CHỮ NÔM
Theo nhà biên khảo Liên Giang thì giới
tăng lữ, sư vãi, thày pháp dưới thời Bắc
Thuộc (khoảng đầu nhà Đường khi đạo
Phật đã truyền sang nước ta) là tác giả chữ
Nôm. Trong việc cúng tế Thần Phật, khi
gặp địa danh hay tên người nhà quê rất nôm
na họ phải tạo ra chữ viết sớ điệp. Một cách
hợp lý, giới sáng tạo ra chữ Nôm phải thuộc
đẳng cấp Nho sĩ, nhưng vì dưới thời Bắc
Thuộc dân trí còn rất thấp kém, học thuật
chưa phát triển nên đời sống thần quyền và
tôn giáo đã ngự trị xã hội ta. Vì vậy, giới
tăng lữ đã có dịp trước nhất sáng tạo ra chữ
Nôm (Liên Giang, Chữ Nôm ta có từ bao
giờ và ai sang chế ra chữ ấy? tạp chí Tri
Tân số 40, ra ngày 31 tháng 03, 1942).
CHỮ NÔM CÓ TỪ THỜI TRIỆU ĐÀ?
Các thuyết trên đều không được Phạm Thế
Ngũ chấp nhận. Với ông, các thuyết này
thiếu bằng cớ vững vàng, khó có thể cho
thuyết nào đúng, thuyết nào xa sự thật.
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Quan điểm của Phạm Thế Ngũ được tóm
lược vào ba điểm chính sau:
Thứ nhất: Nếu chỉ từng chữ một, chữ Nôm
đầu tiên phải xuất hiện sớm lắm. Chẳng
phải giới tăng lữ hay Sĩ Nhiếp dưới thời
Bắc Thuộc mà chữ Nôm đã có ngay từ đời
nhà Triệu. Triệu Đà [03] sau khi chiếm
được Âu Lạc đặt nền cai trị tất gặp các địa
danh, nhân danh, vật danh đọc theo tiếng
dân bản xứ, ông và thơ lại dưới quyền phải
nghĩ ra cách viết để ghi ra giấy tờ. Người
Tàu trong trường hợp này hẳn đã lấy chữ
Hán của họ để ghi tả, phương pháp này là tá
âm, phiên âm.
Thứ hai: Dưới thời Bắc Thuộc, sự tiếp xúc
giữa người Việt và người Tàu ngày một gia
tăng trên các địa hạt học thuật, luật lệ,
thương mại v.v. đưa đến sự cần thiết của
việc biên chép tên người, tên đất, tên vật
bản sứ. Những người đã học chữ Hán, biết
viết chữ Hán tất cùng người Tàu dự phần
chế tác chữ Nôm. Tuy nhiên, phương pháp
chế tác thời này có lẽ cũng chỉ là Tá Âm
với vài ba trường hợp Hình Thanh. Đến dây
chỉ mới có một vài chữ Nôm chen kẽ trong
những đơn từ, sớ điệp, tờ sức trát, nhưng
chưa có văn Nôm.
Thứ ba: Phải đợi đến đời nhà Trần mới có
những câu, những bài viết bằng chữ Nôm.
Nhu cầu đẻ ra kỹ thuật, các nhà làm văn
Nôm đời Trần cần có nhiều chữ để diễn tả
tâm tình, cảm nghĩ, trong đó có Hàn Thuyên
là lãnh tụ, hẳn đã đặt ra rất nhiều chữ và nghĩ
ra những nguyên tắc cấu tạo rõ rệt. Tất cả hệ
thống, phương pháp ghép chữ Hán tạo ra
chữ Nôm như còn lưu lại về sau chắc chắn
chỉ bắt đầu thành hình từ đời nhà Trần
CỎ THƠM

(Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn Học Sử Giản
Ước Tân Biên, quyển 2, trang 20-22).

sau thế kỷ thứ 10 khi người Việt thoát khỏi
ách nô lệ Tàu với chiến thắng của Ngô
Quyền năm 938.

KẾT LUẬN VỀ NGUỒN GỐC CHỮ NÔM
Chữ Nôm hình thành từ những năm đầu khi
người Trung Hoa chinh phục đất Giao Chỉ
và đặt nền đô hộ trên nước ta. Vì ngôn ngữ
khác biệt, những chữ Nôm đầu tiên xuất
hiện vì nhu cầu ghi địa danh, tên người
hoặc những khái niệm không có trong Hán
văn. Song chứng cứ còn lưu lại hết sức ít ỏi,
khó kiểm chứng được một cách chính xác.
Phạm Huy Hổ trong "Việt Nam ta biết chữ
Hán từ đời nào" cho rằng chữ Nôm có từ
thời Hùng Vương. Văn Đa cư sĩ Nguyễn
Văn San, được Lê Dư diễn dịch cho rằng
chữ Nôm bắt đầu có từ thời Sĩ Nhiếp cuối
đời Đông Hán thế kỷ thứ 2. Nguyễn Văn
Tố còn dựa vào hai chữ "Bố Cái" trong từ
ngữ "Bố Cái Đại Vương" do nhân dân suy
tôn Phùng Hưng (791) mà cho rằng ở thế
kỷ thứ 8 nước ta đã có chữ Nôm. Có ý kiến
lại dựa vào chữ "Cồ" trong quốc hiệu "Đại
Cồ Việt" (大瞿越) để cho rằng chữ Nôm có
từ thời Đinh Tiên Hoàng (năm 968).
Trong một số nghiên cứu vào thập niên
1990, các học giả xét chữ Nôm trên phương
diện hệ thống văn tự, căn cứ vào đặc điểm
cấu trúc nội tại của chữ Nôm, dựa vào qui
luật ngữ âm lịch sử tiếng Hán và tiếng Việt,
so sánh đối chiếu hệ thống âm tiếng Hán và
tiếng Hán Việt, đã đi tới kết luận rằng âm
Hán Việt (âm của người Việt đọc chữ Hán)
bắt nguồn từ thời Đường - Tống (thế kỷ 89). Và nếu âm Hán Việt có từ thời Đường Tống thì chữ Nôm không thể ra đời trước
khi có cách đọc Hán Việt, chỉ có thể ra đời
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Căn cứ vào các công trình khảo cứu từ
trước đến nay ta có thể kết luận là chữ Nôm
bắt đầu xuất hiện một thời gian ngắn sau
khi Triệu Đà chiếm được nước ta (khoảng
vài năm sau 207 TTL). Điều chắc chắn chữ
Nôm không phải do một cá nhân sáng tạo,
mà do công trình của nhiều người thuộc
nhiều giới trong xã hội. Giới thư lại người
Việt Nam làm việc cho chính quyền đô hộ
Tàu và các thày chùa, pháp sư từ khi đạo
Phật truyền sang nước ta từ đời nhà Đường
(thế kỷ thứ 8) là 2 thành phần chính yếu đã
đóng góp đáng kể trong thời kỳ chữ Nôm
còn phôi thai. Nhưng việc hoàn chỉnh chữ
Nôm thực sự phải do công sức của giới
Nho Sĩ từ trước thời Hàn Thuyên.
Không phải đợi đến đời Trần ta mới có
những câu và những bài viết bằng chữ Nôm
theo như quan điểm của Phạm Thế Ngũ.
Một cách hợp lý, nếu chữ Nôm chưa phát
triển thì Hàn Thuyên và các nhà mô phỏng
ông thời đó như Nguyễn Sĩ Cố, Chu Văn
An không thể nào trong một sớm một chiều
lại có thể đặt ra được những nguyên tắc,
phương pháp chế tác chữ Nôm rõ rệt để làm
thơ phú. Chữ Nôm đến đời nhà Trần đã có
khá nhiều chữ và có thể coi như gần hoàn
chỉnh. Hàn Thuyên và các Nho sĩ theo
gương ông có công tạo nên một phong trào
rộng lớn trong việc sử dụng chữ Nôm để
làm thơ phú. Tất nhiên ta không thể phủ
nhận rằng Hàn Thuyên và các thi nhân thời
đó trong lúc sáng tác hẳn đã chế tác ra thêm
nhiều chữ mới khiến cho chữ Nôm đã trở
nên phong phú hơn hẳn thời trước.
17

CHỮ NÔM TRONG VĂN HỌC
VIỆT NAM
Kể từ Hàn Thuyên đến thời Lê về sau số
lượng sáng tác bằng chữ Nôm tăng dần trong
suốt 500 năm từ thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ
19. Phong phú nhất là các áng thi văn có tính
cách cảm hứng, tiêu khiển, và nặng phần
tình cảm. Những tác phẩm Nôm này rất đa
dạng gồm thơ, phú, hát nói, tuồng, chèo, văn
tế, truyện thơ lục bát, song thất lục bát. Văn
Nôm đã diễn tả đầy đủ mọi tình cảm của dân
tộc Việt, khi thì hào hùng, lúc bi ai, khi trang
nghiêm, lúc trào phúng.
Ngược lại, các tác phẩm về lịch sử tuy có
được ghi lại bằng chữ Nôm nhưng rất ít,
văn vần có vài tác phẩm như Thiên Nam
Ngữ Lục (thời Hậu Lê) hay Đại Nam Quốc
Sử Diễn Ca (thời Nguyễn), còn tất cả các
loại thuộc về sử ký, địa dư, biên khảo đều
chỉ viết bằng chữ Hán.
Các tác phẩm bằng chữ Nôm trong văn học
Việt Nam gồm có [04]:
THỜI KỲ PHÔI THAI: TRIỀU TRẦN LÊ (1225-1527)
Thế kỷ thứ 13:
Thơ của Hàn Thuyên
Thế kỷ thứ 14:
Quốc Ngữ Thi Tập của Chu Văn An
Trê Cóc (truyện) khuyết danh [05]
Trinh Thử (truyện) của Hồ Huyền Qui
Vương Tường (truyện thơ) khuyết danh [06]
Thế kỷ thứ 15:
Nghĩa Sĩ (Thơ) Nguyễn Biểu/Trần Trùng
Quang
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Gia Huấn Ca, Quốc Âm Thi Tập của
Nguyễn Trãi [07]
Hồng Châu Quốc Ngữ Thi Tập của Lương
Như Hộc
Kim Lăng Ký của Đỗ Cận
Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của Lê Thánh Tôn
Thơ của Nguyễn Xung Xác
Thơ của bà Ngô Chi Lan
Thơ, Bài Hát Ả Đào của Lê Đức Mao
THỜI KỲ PHÁT TRIỂN: TRIỀU MẠC
- TÂY SƠN (1527-1802)
Thế kỷ thứ 16:
Đại Đồng Phong Cảnh Phú, Tịch Cư Ninh
Thể Phú của Nguyễn Hãng
Phú của Bùi Vinh
Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập của Nguyễn
Bỉnh Khiêm
Sứ Bắc Quốc Ngữ Thi Tập, Sứ Trình Khúc,
Tứ Thời Khúc, Tiểu Độc Lạc Phú, Tiểu
Khúc Song Thất của Hoàng Sĩ Khải
Ngư Phủ Nhập Đào Nguyên (truyện) của
Phùng Khắc Khoan
Thế kỷ thứ 17:
Ngọa Long Cương Vãn của Đào Duy Từ
Song Tinh Bất Dạ của Nguyễn Hữu Hào
Thế kỷ 18:
Phú của Nguyễn Nghiễm
Phú của Nguyễn Khản
Phú của Đỗ Kế Giai
Giai Cảnh Hứng Tình Phú, Ngã Ba Hạc
Phú của Nguyễn Bá Lân
Đoản Ca Lục Bát của Trương Ngọc Trong
Thơ của Nguyễn Thị Ngọc Vinh
Phú, Văn Sách, Kinh Nghĩa của Lê Quí Đôn
Chinh Phụ Ngâm [08], các bài Văn Tế của
Phan Huy Ích
CỎ THƠM

Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm
Chinh Phụ Ngâm của Nguyễn Khản
Sãi Vãi của Nguyễn Cư Trinh
Cung Oán Ngâm Khúc, Tây Hồ Thi Tập, Tứ
Trai Tập của Nguyễn Gia Thiều
Bắc Sở Tự Tình Phú của Lê Quýnh
Hoa Tiên (truyện) của Nguyễn Huy Tự
Hịch Khuyên Trung Nghĩa của Lê Huy Dao
Cung Oán Thi, Tần Cung Nữ Oán, các bài
Phú của Nguyễn Hữu Chỉnh
Hoài Nam Khúc của Hoàng Quang
Ai Tư Vãn, Văn Tế Vua Quang Trung của
Lê Ngọc Hân [09]
Tụng Tây Hồ Phú, Bình Tây Khúc, Cung Oán
Thi, Hồi Loan Khúc của Nguyễn Huy Lượng
THỜI KỲ THỊNH ĐẠT: TRIỀU
NGUYỄN (1802-1862)
Thế kỷ thứ 19:
Văn Tế Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, Văn
Tế Trận Vong Tướng Sĩ của Đặng Đức Siêu
Văn Tế của Nguyễn Văn Thành
Truyện Kiều (Đoạn Trường Tân Thanh) của
Nguyễn Du
Xuân Hương Thi Tập của Hồ Xuân Hương
Mai Đình Mộng Ký của Nguyễn Huy Hổ
Chiến Tụng Tây Hồ Phú, Sơ Kính Tân
Trang, Thơ, các bài Từ của Phạm Thái
Tỳ Bà Hành của Phan Huy Vịnh
Thơ, Hát Nói của Nguyễn Công Trứ
Thơ của Bà Huyện Thanh Quan
Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm, Phụ Châm
Tiện Lãm, Sứ Trình Tiện Lãm Khúc của Lý
văn Phức
Kim Thạch Kỳ Duyên (Tuồng), Thơ của Bùi
Hữu Nghĩa
Thơ, Hát Nói của Nguyễn Quí Tân
Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư
Tiều Vấn Đáp của Nguyễn Đình Chiểu
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Hoài Cổ Phú của Võ Trường Toản
Thơ của Trịnh Hoài Đức
Luận Ngữ Diễn Ca, Thập Điều Diễn Ca của
vua Tự Đức
Thơ của Tôn Thọ Tường
Thơ của Phan Văn Trị
Chính Khí Ca của Nguyễn Văn Giai
Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca của Lê Ngô Cát
và Phạm Đình Toái
Hạnh Thục Ca của Nguyễn Nhược Thị
Thơ, Phú của Cao Bá Quát
Tự Tình Khúc của Cao Bá Nhạ
Thơ, Hát Nói của Dương Khuê
Thơ, Hát Nói của Nguyễn Khuyến
Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập của Chu
Mạnh Trinh
Thơ, Hát Nói của Trần Tế Xương (Tú Xương)
Các tác phẩm khuyết danh:
Bích Câu Kỳ Ngộ, Bạch Viên Tôn Các,
Phan Trần, Thạch Sanh, Trê Cóc, Hoa
Điểu Tranh Năng, Vương Tường, Nhị Độ
Mai, Tống Trân Cúc Hoa, Quan Âm Thị
Kính, Quan Âm Diệu Thiện, Mục Liên Địa
Tạng, Mục Liên Thanh Đề, Tấm Cám, Lưu
Bình Dương Lễ, Nữ Tú Tài, Phương Hoa,
Lý Công, Hoàng Trừu, v.v.
Từ Hàn Thuyên đến giữa thế kỷ 19, thơ văn
Nôm ngày một tinh tế, điêu luyện với lối
dùng chữ tài tình như thơ Bà Huyện Thanh
Quan, hay hóm hỉnh ẩn dụ như thơ Hồ
Xuân Hương. Ai Tư Vãn của Ngọc Hân
Công Chúa, Chinh Phụ Ngâm của Phan
Huy Ích, được xem là trội hơn nguyên tác
chữ Nho của Đặng Trần Côn, là những
tuyệt tác. Cung Oán Ngâm Khúc với lời văn
cầu kỳ, hoa mỹ, Truyện Kiều và Lục Vân
Tiên là những truyện thơ bình dị với lối
hành văn khéo léo, ý nghĩa sâu sắc. Những
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truyện Nôm là các tác phẩm được phổ biến
rộng rãi trong dân chúng khiến không
người Việt nào lại không biết đến.
Thời kỳ cuối của chữ Nôm xuất hiện nhiều
tác phẩm thi ca theo thể hát nói của Nguyễn
Công Trứ, Dương Khuê, Nguyễn Khuyến,
Chu Mạnh Trinh, Tú Xương v.v. Đó là
chưa kể những vở tuồng hoặc chèo dân gian
cũng được soạn bằng chữ Nôm như Kim
Thạch Kỳ Duyên, Quan Âm Thị Kính.

Thủ bút của vua Quang Trung [10]

20

Các nhà Nho quan niệm văn chữ Hán là
văn nghiêm chỉnh, đứng đắn, còn văn chữ
Nôm là văn chơi, vì thế các loại thuộc về
học thuật đều viết bằng chữ Hán, văn Nôm
chỉ có địa vị ở các loại thơ văn mà thôi. Có
vài năm ngoại lệ ngắn ngủi đời nhà Hồ (thế
kỷ 15) các văn bản hành chính như sổ sách,
công văn, giấy tờ, thư từ, khế ước, địa bạ
v.v. đôi khi xen chữ Nôm nếu không thể
tìm được một chữ Hán đồng nghĩa để chỉ
các danh từ riêng (như tên đất, tên làng, tên
người), tổng thể vẫn là văn bản Hán Việt.

Thủ bút của Nguyễn Ánh [11]

CỎ THƠM

Dưới triều đại nhà Tây Sơn, do sự hậu
thuẫn của vua Quang Trung, toàn bộ các
văn kiện hành chính bắt buộc phải viết bằng
chữ Nôm. Việc thi, việc học đều bằng chữ
Nôm, mỗi khoa thi cứ đệ tam trường sĩ tử
phải làm thi phú bằng quốc âm. Vua Quang
Trung cử La Sơn Phu Tử đứng đầu Sùng
Chính Viện lo việc dịch thuật Tứ Thư Ngũ
Kinh của Tàu ra tiếng Việt. Văn Nôm còn
được dùng trong những dịp đại lễ, quốc táng.
Khi vua Quang Trung và Vũ Hoàng Hậu Lê
Ngọc Hân mất đều có văn tế bằng chữ Nôm.
Bài chiếu Nguyễn Huệ gửi cho La Sơn Phu
Tử Nguyễn Thiếp, bài chiếu vua Cảnh Thịnh
khuyên Quận Diệu và Quận Dũng giải hòa
với nhau, bài hịch kể tội họ Trịnh khi Tây
Sơn đem quân ra Bắc lần thứ nhất, bài hiểu
thị quân dân thành Qui Nhơn của vua Cảnh
Thịnh sau khi quân Tây Sơn chiếm lại được
thành này năm 1799, tất cả đều viết bằng
văn Nôm. Thời đại huy hoàng của chữ Nôm
vỏn vẹn được 24 năm (từ 1788 đến 1802),
thời gian quá ngắn ngủi để văn học Việt
Nam có được những tác phẩm văn nôm
ngoài lãnh vực thi ca.
Tuy chữ Nôm không được coi là văn tự
chính thức của quốc gia nhưng là thứ chữ
riêng của dân tộc Việt Nam, đã được sử
dụng gần như đồng thời với chữ Hán từ khi
thứ chữ của kẻ đô hộ du nhập vào nước ta.
Mãi đến cuối thời Pháp thuộc chữ Nôm mới
tàn theo chữ Hán và được thay thế bằng
Chữ Quốc Ngữ. Chữ Nôm đã cùng với chữ
Hán được dùng để ký tái văn chương nên
nhờ đó tạo dựng cho nước ta một nền văn
học thuần túy Việt Nam.

TRẦN BÍCH SAN
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CHÚ THÍCH:
[01] Năm Gia Long thứ 12 (1813) Nguyễn
Du đang làm Cai Bạ (Bố Chánh) tỉnh
Quảng Bình được thăng Cần Chánh
Đại Học Sĩ, sung chức Chánh Xứ sang
Tàu. Trong thời gian đi xứ ông có ghé
thăm một lò gốm chế tạo đồ sứ. Chủ lò
xin ông vài chữ cho kiểu đĩa Mai Hạc.
Nguyễn Du đề tặng 2 câu thơ:
Nghêu ngao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ hạc là người quen
Kiểu đĩa này sau được đem bán ở nước ta,
thời tiền chiến Viện Bảo Tàng Khải
Định có lưu giữ.
[02] Hàn Dũ (768-823): đậu tiến sĩ đời
Đường Dục Tôn, làm Giám Sát Ngự
Sử, vì dâng biểu bài xích đạo Phật nên
bị Đường Hiến Tôn giáng chức đi làm
Thứ Sử Triều Châu (nay là Quảng
Đông). Ở đây có con cá sấu làm hại
dân, ông làm bài văn tế để đuổi cá đi.
[03] 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.
[04] Ở đây chỉ liệt kê các tác phẩm viết
bằng chữ Nôm, các tài liệu khác như
thư từ, chiếu chỉ, hiểu thị, v.v. không
phải là tác phẩm văn học nên chỉ được
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dùng như những chứng tích của việc
sử dụng chữ Nôm.
[05] Theo Bùi Huy Bích (thời Lê mạt) thì
tác giả Trê Cóc là một gia khách của
An Sinh Vương Trần Liễu. Trần Thái
Tôn lấy Lý Chiêu Hoàng 12 năm mà
không có con, Thái Sư Trần Thủ Độ lo
ngôi vua không người thừa kế nên ép
vua Thái Tôn bỏ vợ, lấy vợ của anh
ruột là An Sinh Vương Trần Liễu lúc
đó đã có thai được mấy tháng. Trần
Liễu tức giận đem quân làm loạn, còn
Thái Tôn bỏ cung trốn đi. Sau đó, nhờ
sự cương quyết của Trần Thủ Độ nên
Trần Liễu chịu hàng, vua Thái Tôn trở
về cung và đành lấy chị dâu đang có
mang. Mấy tháng sau sinh ra Trần
Quốc Khang.
[06] Truyện nôm Vương Tường là chuyện
Chiêu Quân Cống Hồ diễn nôm. Đời
Hán, Chiêu Quân có nhan sắc được
tuyển vào cung nhưng không có tiền
đút lót nên bị Mao Diên Thọ vẽ chân
dung xấu dâng vua. Vì thế nàng phải
sống âm thầm, sầu hận vì không được
vua biết đến. Khi vua Hung Nô đem
quân đến cửa ải đòi nhà Hán phải nộp
mỹ nữ mới bãi binh, vua Hán đem
Chiêu Quân cống Hồ. Trước khi đi,
nhà vua cho nàng vào bệ kiến mới hay
vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng. Vua
hối hận toan giữ lại nhưng quần thần
mạnh mẽ can gián, vua đành phải nghe
theo. Khi nhập cung Hồ, Chiêu Quân
nhất định không chịu thành thân với
vua Hung Nô và tự kết liễu đời mình
bằng giải khăn.
Có người suy đoán truyện nôm Vương
Tường ra đời trong khoảng thời gian
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vua Trần Anh Tôn gả công chúa
Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là
Chế Mân để đổi lấy 2 châu Ô, Rí vào
năm 1306. Được ít lâu, Chế Mân qua
đời, theo tục lệ Chiêm Thành, Huyền
Trân phải đăng đàn hỏa thiêu. Vua sai
Trần Khắc Chung sang Chiêm điếu
tang cướp nàng về. Khắc Chung nói
thác hoàng hậu Huyền Trân phải ra bờ
biển chiêu hồn rồi sau đó mới rước về
hỏa đàn được. Người Chiêm tin là
thật. Khi ra bờ biển, Khắc Chung đem
chiến thuyền đến cướp Huyền Trân
thật nhanh. Nhân thế, 2 người tư thông
với nhau, đi đường biển thật chậm,
lênh đênh mây mưa ân ái với nhau trên
thuyền hơn một năm mới trở về (Việt
Sử Tiêu Án).
[07] Thời kỳ Nguyễn Trãi làm Hành Khiển
dưới triều vua Lê Thái Tổ mỗi khi lui
chầu về nhà ở Hồ Tây thường gặp một
cô gái bán chiếu trẻ đẹp. Một hôm,
nhân chỗ vắng vẻ ông ứng khẩu đọc
mấy câu thơ để ướm hỏi:
Ả ở đâu mà bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn
Xuân thu nay độ bao nhiêu tuổi
Đã có chồng chưa, được mấy con?
Cô gái là Nguyễn Thị Lộ cũng ứng
khẩu đáp lại:
Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon
Cớ sao ông hỏi hết hay còn
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có, hỏi chi con?
Sau Nguyễn Trãi cưới Thị Lộ làm
thiếp. nàng nhan sắc mặn mà, giỏi thơ
văn, có tài xướng họa nên vua Lê Thái
CỎ THƠM

[08]

[09]

[10]

[11]

Tông rất yêu quí, do đó sinh ra cái vạ
vườn Lệ Chi, Nguyễn Trãi bị tru di
tam tộc sau này.
Về thận phận Lê Ngọc Hân có thuyết
cho rằng sau khi diệt được Tây Sơn,
thống nhất đất nước, vua Gia Long đã
nạp bà làm phi. Thuyết khác cho rằng
sau khi Tây Sơn mất, bà cùng 2 con
giả dạng dân đi buôn trốn về miền quê
ở Quảng Ngãi. Ít lâu sau tung tích bại
lộ, bà và 2 con bị bắt đem về Huế gia
hình “Tam Ban Triều Điển”. Sau này,
Hoàng Thúc Trâm tìm ra bằng chứng
đánh đổ các thuyết trên. Khi Tây Sơn
bị diệt, bà Ngọc Hân đã từ trần rồi. Bà
mất năm Kỷ Mùi (1799) đời vua Cảnh
Thịnh. Bằng chứng là trong Dụ Am
Văn Tập có 5 bài văn tế do Phan Huy
Ích làm ra vào năm đó để tế Vũ Hoàng
Hậu tức miếu hiệu của Lê Ngọc Hân
(xem Quốc Văn Đời Tây Sơn của
Hoàng Thúc Trâm).
Học giả Hoàng Xuân Hãn với các tài
liệu xác thực chứng minh bản dịch
Chinh Phụ Ngâm được truyền bá khắp
dân gian mà mọi người biết đến là của
Phan Huy Ích. Bà Đoàn Thị Điểm
cũng có diễn nôm Chinh Phụ Ngâm
nhưng không hay bằng nên bị lãng
quên (Chinh Phụ Ngâm Bị Khảo, nxb
Minh Tân, Paris tháng 07, 1953).
Thủ bút của vua Quang Trung trong tờ
chiếu gửi La Sơn Phu Tử Nguyễn
Thiếp năm 1788. Trong tờ chiếu này
cũng như trong lá thư Nguyễn Ánh gửi
thày Cai trường Đạo ở Chantaboun,
chữ Nôm và chữ Hán pha trộn ở chữ
dùng cũng như câu đặt.
Thư của Nguyễn Ánh viết ngày 15
tháng 12, 1783 gửi cho thày Cai
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trường Đạo ở Chantaboun. Nội dung
thư cho biết Nguyễn Ánh đang ẩn náu
ở đảo Panjang (Thổ châu) nhờ thày
Jacques Liot mua hộ lương thực để
nuôi binh lính (chụp từ bản sao lại của
Phủ Tổng Trấn Tả Quân Lê Văn
Duyệt ngày 19 tháng 06, 1827- tài liệu
của L. Cadière, 1926).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Dương Quảmg Hàm, Việt Nam Văn Học
Sử Yếu, Hà Nội, 1944; Bộ Giáo Dục tái
bản, Sài Gòn 1968.
- Đào Duy Anh, Việt Nam Văn Hoá Sử
Cương, nxb Quan Hải Tùng Thư, Huế,
1938; Bốn Phương tái bản, Sài Gòn, 1951.
- Đông Hồ, Bàn Về Bản Văn Song Tinh Bất
Dạ, Tạp Chí Nhân Loại, Sài Gòn, 1953.
- Hoàng Xuân Hãn, La Sơn Phu Tử, nxb
Minh Tân, Hà Nội, 1950.
- Hoàng Xuân Hãn, Chinh Phụ Ngâm Bị
Khảo, nxb Minh Tân, Paris, tháng 07. 1953)
- Lê Dư (Sở Cuồng), Chữ Nôm và Chữ
Quốc Ngữ, Nam Phong Tạp Chí, Hà Nội,
tháng 05,1932.
- Liên Giang, Chữ Nôm ta có từ bao giờ và
ai sang chế ra chữ ấy?, tạp chí Tri Tân,
Hà Nội, tháng 03,1942.
- Nguyễn Văn Tố (Ứng Hoè), Tài liệu để
đính chính những bài văn Nôm, tạp chí
Tri Tân, Hà Nội, 1941-1942.
- Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn Học Sử
Giản Tân Biên, quyển 2, nxb Quốc
HọcTùng Thư, Sài Gòn, 1962-1965.
- Vũ Ngọc Phan, Nhà Văn Hiện Đại, nxb
Tân Dân, Hà Nội, 1942, Thăng Long tái
bản, Sài Gòn, 1960.
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GÀ TÂY GÀ TA
Gia đình nhà họ gà
Xuân về, người Việt mừng Tết theo Âm
lịch tính theo Thập Nhị Đại Can tức 12
con giáp Tý, Sửu, Dần, Mẹo Thìn, Tỵ,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Tính
ra năm 2017 cầm tinh con gà là Đinh
Dậu. Nên tôi sưu tầm gà viết tản mạn về
gà. Năm Dậu tượng trưng cho người
siêng năng vì gà phải bận rộn từ sáng
đến tối cần cù giờ Dậu bắt đầu từ 5 giờ
đến 7 giờ tối.
Lịch sử các năm gà. Kỷ Dậu 1609
tờ báo Avis Relationorder Zeitung ở
Đức được in lần đầu, Đinh Dậu 1837
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Sumuel Morse phát minh điện tín đánh
đi các văn bản theo ký hiệu. Quý Dậu
1813 Napoleon bị liên quân Phổ Đức
đánh bại, năm Quý Dậu 1873 phát minh
ra máy đánh chữ; kỷ Dậu 1789 Vua
Quang Trung đại thắng quân Mãn
Thanh, Kỷ dậu 1849 nhiều người tới
California di cư đến tìm vàng cho đến
năm 1850 thi California được thành lập
tiểu bang thứ 31 cuả USA, Ất Dậu
1885 thí nghiệm thành công về xe hơi
đầu tiên ở Hoa Kỳ; Quý Dậu 1933 Đức
bại trận trong Đệ nhất thế chiến; Ất Dậu
1945 Hồng quân Nga vào giải phóng
trại tù Tập trung người Do Thái ở
Auschwittz Balan. Năm 2017 kỷ niệm
CỎ THƠM

62 năm người Do Thái bị Hitler tàn sát,
cũng trong năm Ất Dậu đau thương của
dân tộc Việt Nam ở miền Bắc hơn 2
triệu người chết đói.
Trong văn học Việt Nam gà được nói
đến trong truyện Lục Súc Tranh Công
phong tục ca dao... tranh minh hoạ về gà,
tranh gà thường kèm theo phụ đề như
Thần Kê (Gà Thần) với chữ Kê thần chú
viết thảo, có tác dụng trừ tà; hay Đại Cát
(vui lớn); Nghênh Xuân; tranh "Bé
trai ôm gà trống". Ở Tây phương có
các truyện như, The San Diego
Chicken; Chicken Boo; The
Subservient Chicken; Chicken
Little… các phin Chicken Run
cũng như âm nhạc với vũ điệu
Chicken Dance… ngoài đời thường
nghe những chuyện, hoa mồng gà,
ông nói gà bà nói vịt, anh chàng đó
như gà mái, gà mờ, gà mèn, gà
dịch, gà nuốt dây thun, gà thiến, gà
chọi, gà tây, gà ta, gà cồ… ôi đủ
thứ gà thời đại có thêm những thứ bệnh
mang tên gà như: Bệnh Mồng Gà (Crete
de
Coq/Papilloma)
Ho
Gà
(Coqueluche/Whooping Cough), Cúm Gà
(Grippe aviaire/Avian Flu); bệnh Quán gà
(Hemeralopie/ Hemeralopia).
Người Pháp gọi gà trống Le Coq, gà
thể thao Le Coq sportif, con mái La
Poule, người Đức gọi Hühnen nói
chung kê loại (hühnerartiger Vogel) thì
có Pute gà mái tây, Truthahn gà tây, gà
rừng, gà tơ, gà già... loại nhỏ từ 1 kilo
đến 2 kilo. Người Mỹ thì có những tên
cock, rooster, chick, chicken. Vào lễ
Thanksgiving họ thường hay ăn gà tây
(turkey) gọi là con gà gô (La Dindon)
Người miền Nam còn gọi gà tây là gà
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lôi. Lễ tạ ơn gà tây là món chính không
thể thiếu trong tiệc gia đình người Mỹ,
tuy nhiên những người sành ăn lại kén
chọn loại, gà tây to tướng nuôi theo
kiểu công nghiệp, thịt không đậm đà,
gia đình Mỹ giàu thì mua loại gà tây
rừng, nông trại Mỹ gọi là gà "heritage“
đặc tính lông màu đen hay xám có thể
bay được thịt ngon hơn nhưng giá tiền
khá đắt so với giới bình dân.

Sách viết về 1000 loại chim,
Hühnervögel / gamebirds/ les gallinacés
gà được phân chia thành nhiều loại hơn
150 giống khác nhau trên khắp 5 Châu.
Các loại gà sống thích hợp tuỳ theo khí
hậu, có độ lớn và cân nặng khác nhau,
loại gà Meleagris gallopavo silvestris
cao 100 cm nặng 7000-8000g. Loại gà
vườn nuôi ở Việt Nam gọi là
Cochinchina-Bankivahuhn tên khoa học
Gallus gallus gallus. Có loại gà Đông
Tảo loại gà hiếm có ở miền Bắc, gà có
cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô, khi
trưởng thành có thể nặng trên 4,5 kg (gà
trống) và trên 3,5 kg (gà mái). Đây là
loài gà nuôi cổ truyền của xã Đông Tảo
thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng
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Yên, người dân trước đây thường dùng
để cúng tế-hội hè, hay tiến Vua Theo dư
luận đồn đãi thịt gà nầy ngon hơn, nên
cặp gà giống giá cả 100 triệu ĐVN. Kẻ
lắm của nhiều tiền thường tìm mua các
loại gà nầy.
Các họ gà như họ trĩ gồm các loại
công, gà lôi, gà rừng họ hạc gồm có
điệc, cò nhiều loại, hạt đen, già đẩy
Java, họ đà điểu, họ ưng như đại bàng,
kên kên, điều hoa, họ ngỗng, họ cu như
cu đất ..

Tiểu sử các dòng họ nhà gà trên thế giới
Hokkos;Perlhühner;Pfauen;Truthühner;
Edelfasane;Kragenfasane;Langschwanz
fasane;Huhnfasane;Ohrfasane;Wallichf
asane;Glanzfasane;Koklassfasane;Pfauf
asane;Satyrhühner;Rauhfußhühner;Kam
mhühner;Feldhühner;Frankoline;Zahnw
achteln;Wachteln: Ringgrößen; (độc giả
bấm chuột lên tên các loại gà có thể đọc
về đời sống đặc tính riêng từng loại
nguồn gốc và có hình rõ ràng tài liệu
bằng Đức ngữ)
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Đời sống tập tính gà giống nhau, dù
trên núi cao hơn 2000m có tuyết phủ gà
vẫn sống được, nhưng. Virus H5N1 gây
cúm gia cầm đã giết chết hàng triệu con
gà trong những năm qua. May mắn các
nhà nghiên cứu đã tìm ra một loại thuốc
chống virus để trị. (tiểu loại H =
hemagglutinin được tính từ H1 đến H15
và có 9 kháng nguyên tiểu loại N =
neuraminidase đánh số từ N1 đến N9
nên có tên gọi chung 2 loại vi khuẩn
nguy hiểm trên: H1N1, H3N2;
H5N1….)
Nuôi gà mau lớn có thể
bán thịt hay trứng, Thịt gà
được mọi người ưa thích bởi
vì người Việt Nam, gà là món
ăn thường ngày, hoặc món
nhậu trong các bữa tiệc như lễ
cưới hỏi, ma chay, đám giỗ,
đặc biệt là trên mâm cỗ cúng
Tết gà luộc phải đầy đủ đầu,
chân, tiết và bộ lòng. Nhiều
người còn mê tín, sau khi
cúng thường xem chân gà tốt
xấu ứng báo những điều gì
xảy ra, người chết sau 3 ngày
mở cửa mộ phải cột chân thả
con gà chạy quanh mộ kêu "cụt cụt“ để
báo thức hồn người quá cố…
Đá gà thú vui hay cờ bạc
Theo cổ sử đá gà là một trong những
trò chơi phổ biến nhất trong xã hội
người Ai Cập, Ba Tư tức Iran ngày nay,
Do Thái, và Canaan, Trung Đông. Đá
gà là thú vui dân gian, hồi còn bé những
ngày giổ kỵ của thân tộc, và các ngày
hội hè đình đám, Tết tôi thường theo
ông Nội, để xem đá gà rất lôi cuốn, hấp
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dẫn, trò chơi đá gà có thể vừa giải trí
trong thân tộc, và sinh họat các hội hè
trong làng xưa. Ông tôi với thú vui tuổi
già là nuôi gà đá rất sành điệu, công phu
và kinh nghiệm, Ông am tường kỹ
lưỡng, rất rành từ việc chọn giống gà
nòi các màu: tía, ô, xám, ô xám, tía ô,
xem tướng chân gà có vẩy, vi, lông
mao, tiếng gáy, dáng đứng.... nuôi
dưỡng, luyện tập coi thế đá, phân tích
từng cú nạp, móc giò, né đòn, mổ,
đâm...v.v
Người chuyên nuôi gà đá chọn lựa
kỹ với kiến thức rộng trong lĩnh vực
chuyên môn nhà nghề, ví dụ con này có
vuốt cong thì bất lợi hay không, con nọ
móng thẳng thì hay dở thế nào, mào
rộng dài thì được thuận tiện ra sao, cựa
dài sắc nhọn là vũ khí lợi hại. Cánh thon
dài, nhịp vỗ chậm thì đem lại những
phản ứng chậm chạp khi xoay sở đánh
đòn. Nội tôi chọn loại gà nòi đá dũng
mãnh và thiện chiến nhờ cao giò - loại
gà nặng ký ra đòn đau hơn, mạnh mẽ
hơn, bền sức chiến đấu đến hơi thở cuối
cùng. Nội tôi đam mê nuôi gà đá, nâng
niu, yêu quý, cho gà ăn đầy đủ, lúa phải
ngâm nước, ủ cho ra mộng hay các món
rau cải đậu... cho gà ăn phải có chừng
mực, sao cho vừa đủ chất bổ dưỡng,
không dư mỡ, nếu không gà sẽ nặng nề,
xoay trở chậm chạp. Thức ăn cho gà đá
có thể coi là sơn hào hải vị. Nhưng phải
thả gà ra vườn vì gà bản tính thích bới
đông mổ tây để tìm ăn sỏi hoặc cát. là
muốn lợi dụng sỏi để giúp tiêu hóa thức
ăn mà thôi. Khi thức ăn vào đến mề gà,
chúng sẽ được trộn lẫn với những hạt
sỏi nhỏ. Mề gà là túi cơ rất dày. Dưới sự
nhu động mạnh mẽ của mề gà, nhào,
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nghiền, góc cạnh của viên sỏi chà xát
thức ăn, một lúc sau, thức ăn rất nhanh
chóng bị nghiền thành hồ nát, nhưng gà
nuốt phải dây thun khi vào dều, nhiệt độ
nóng làm cao su nở ra, bộ tiêu hóa gà
không chịu nổi.
Muốn con gà có da thịt săn chắc,
hằng ngày ông tẩm nghệ, phun rượu
toàn thân gà cắt bỏ mồng và tách, đầu
ức nhổ bỏ lông để lộ phần da đỏ, các
thứ lông cánh, đuôi, chân, cổ… được
cắt tỉa cẩn thận. (Giống gà nhỏ không
cần cắt mồng hay tách) Chân gà thường
thoa xức với rượu thuốc ngâm để tẩm
cho da gà dày hơn, cựa thường đâm
không thủng. Ông thương gà còn hơn
những đứa cháu nghịch như tôi. Câu
ngạn ngữ "Gà tại nó, chó tại ta " có
nghiã là gà trước hết phải là gà giống,
rồi mới đến kết quả công rèn luyện.
Hoặc "chó giống cha, gà giống mẹ" ...
giống gà các vùng xa xôi như Cao
Lãnh, Bà Ðiểm, Bà Rịa, Nam Vang,
nhiều người ưa thích nỗi tiếng đá hay,
ông đều tìm giống để nuôi. Nuôi gà đá
và xem tướng gà đá ở xứ nào cũng
giống nhau. Gà đá phải là giống gà nòi,
nhưng không phải gà nòi nào cũng đá
được. Ngoài cách nuôi còn chọn tướng.
“Nhứt thời chưn chúm bước ra, nhì hời
đầu lắc, thứ ba né lồng không có những
ngón “rúc cánh”, “hồi mã thương”...
Thời xưa chưa có đồng hồ, các trận
đấu được đánh dấu bằng một cây nhang
hay một cái chén đồng có lổ nhỏ ở đáy
để nổi trên hồ nước nhỏ, bên cạnh một
cái chuông nhỏ để gỏ một tiếng báo
động hết một hiệp đấu. Nước vào đầy
chén chiềm xuống tính một hiệp đấu,
đôi khi cả buổi mà vẫn chưa phân thắng
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bại (mỗi trận được tính làm 10 hồ - hiệp
đấu, mỗi hồ 15 phút), cặp gà vẫn chưa
phân thắng bại, tạm nghỉ khán giả tản ra
ngồi uống nước. Trong lúc ngưng trận
đấu để gà nghỉ dưỡng sức, người
chuyên môn thân tín của mỗi bên, hút
nước nhờn trong cổ gà ra, lấy nước vổ 2
bên đầu gà, rửa hút máu các vết thương
cho gà tỉnh táo, xoa bóp nhẹ ở chân và
dùi gà. Người cá độ chờ đợi ai sẽ là
người chọn đúng gà thắng độ? Tiếng
reo hò của khán giả đứng quanh trường
gà, trong lúc hai con gà say tiết chiến
đấu ngoan cường và say đòn, có con tuy
sức yếu nhưng không bỏ cuộc đấu chui
vào cánh đối phương, chờ cơ hội sơ hở
để trả đòn cho đến khi kiệt sức bất tỉnh
khuỵu xuống. Những con gà đá nhốt
trong các giỏ bội lớn có người nhà trông
coi, sợ người khác bỏ 1 hột lúa ngâm
"mã tiền“ có chất Ancoloit gà ăn thì
chết ngay, Khi giao đấu dưới các cánh
gà phải kiểm soát cẩn thận có bôi thuốc
mê không? Nếu vui chơi văn nghệ gọi
là "xổ gà“ các trận đấu gà trên một
khoảng sân trống hay sau vườn cỏ non,
cựa gà phải buộc lại bằng vải tránh gây
thương tích giết nhau khi giao đấu, ở
các trường gà chuyên môn thì khác, nhà
có mái, nền là hình bầu dục sâu khoảng
0,3 m đường kính 3 hay 4m. Chung
quanh người đứng xem (tuỳ theo từng
nơi tổ chức). Nhiều người ghiền đá gà
cá độ, táng gia bại sản như ở Phi Luật
Tân chính phủ Phi ra lệnh cấm đá gà.
Trên toàn cầu nhiều quốc gia cũng thích
trò chơi đá gà. ở Bỉ bị cấm từ năm
1926, Pháp trước đó cũng cấm cho tới
năm 1964 cho phép, nhưng ở Đức thì
không thấy trò chơi đá gà. Ở Mỹ, đá gà
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cũng có thời rất thịnh hành. Người ta kể
rằng
các
tổng
thống
George
Washington, Thomas Jefferson, Andrew
Jackson và Abraham Lincoln là những
người rất ham mê đá gà. Việt Nam thì
ông Hoàng Bửu Đảo cho đến lúc lên
ngôi vua niên hiệu là Khải Định cũng
mê đá gà hơn lo việc nước. Hiện tại đá
gà đã bị cấm tại hầu hết các tiểu bang,
ngoại trừ tại New Mexico và một phần
của Louisiana vẫn cho phép đá gà,
nhưng tình trạng đá lậu vẫn phổ biến ở
miền nam nước Mỹ. Người La mã đưa
môn đá gà vào nước Anh và hồi đó vua
Henry VIII rất mê trò chơi này. cho đến
thế kỷ 19 dưới thời Nữ hoàng Victoria
thì môn chọi gà bị cấm.
Biểu tượng người Pháp chọn con gà
trống Symbole de la Fierté (tương
truyền dân Gaulois / Gallus trong tiếng
La tinh còn có nghiã là gà trống (Le coq
/rooster) từ thời Phục hưng 1601 vua
Henri IV nước Pháp thường chọn thêu
hình gà trên các cờ quạt ... dần dần hình
ảnh con gà trống đã trở thành biểu
tượng của nước Pháp. Ở Đức báo
Süddeutscheszeitung chọn gà trống làm
biểu tuởng buổi sáng có tin tức mới, ở
Munich có một nhà Thờ chọn hình con
gà trống cũng như dụng cụ đoán chiều
gió là hình gà trống… nhưng ngược lại
người Ý dùng con gà mái trong việc
tiên tri, thí dụ gà mái bị nhốt trong
chuồng mở cửa cho gà mái ăn thì điềm
tốt, nhưng chạy thì điểm xấu. người Hy
Lạp quý trọng gà xem như biểu tượng
cuả ba vị thần Hercules; Ares
Athema.Tùy theo nhận xét của mỗi
người trong vấn đề đức tín.
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Gà trống nhiều màu sặc sỡ luôn hội
tụ đủ 5 yếu tố, phẩm chất cao quý, tuyệt
vời như một trang dũng tướng, hoặc
một đấng nam nhi. Tức là có đủ cả trívũ-dũng-uy-nhân không thua gì đặc tính
vốn có ở con người. Những yếu tố căn
bản ấy được biểu lộ khi đang đứng,
đang đi, đang chiến đấu với địch thủ. vì
gà có nhân, nghĩa mỗi khi tìm được mồi
thường kêu cúc cúc gọi nhau lại cùng
ăn, không ăn một mình. đồng thời gà
trống nó cũng biểu hiện một đức tính
cao quí là chữ tín - hằng ngày nó gáy
canh không bao giờ sai, giúp người dân
quê thức dậy lo việc đồng áng. Gà trống
có 2 dịch hoàn ở bên trong, tiếp xúc với
nhiều gà mái sau khi đạp mái thường vổ
cánh và gáy rất thỏa mái. Nếu có gà
trống nào lạ tới sẽ bị tấn công ngay, gà
trống về khả năng sinh lý đứng sau Dê
đực. Gà trống thích đạp mái nên cơ thể
cao to nhưng gầy ốm. Thịt gà trống
muốn ăn ngon phải thiến, sau khi thiến
(capon) thì nó lo ăn nên rất mập. Gà
mái không có gà trống đạp mái vẫn đẻ
trứng (không có trống thì trứng ấp
không nở con) Còn có loại gà đẻ "trứng
vàng“ của các ngân hàng trước
30.4.1975, nhưng sau đó kẻ khóc người
cười vì trứng vàng bị mất hết. Thời
Trung Quốc cổ đại có truyện “Đỗ kê tư
thần” kể rằng, một buổi sáng có con gà
mái đột nhiên gáy ò ó o khiến mọi
người đều kinh sợ... Ngày nay khoa học
có thể giải thích chuyện này, và thực tế
gà mái có thể biến thành gà trống thật!
Thực tế, không chỉ ở gà, mà ở nhiều
loại động vật khác, thậm chí ngay cả ở
người cũng có thể xảy ra hiện tượng
này. Các nhà khoa học gọi hiện tượng
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chuyển hoá đực cái là “chuyển ngược
tính biệt”. Gà mái biến thành gà trống
xảy ra sau khi buồng trứng của gà bị
bệnh, không thể sản ra kích tố giới tính
cái để ức chế túi tinh phát dục. Kết quả
là túi tinh vốn bị thoái hoá lại có điều
kiện phát triển và tiết ra kích tố đực,
khiến cho gà mái mọc lông như gà
trống, rồi cất tiếng gáy và thế là gà mái
biến thành gà trống. Đây là hiện tượng
phát dục tính biệt.
Gà trống bận rộn đời sống lo cho
các chị gà mái, nhưng đêm về thì cô
đơn ngủ một mình "ngày năm thê bảy
thiếp tối riêng một mình!!" “Các sư phụ
trong nghành võ thuật Bình Định đã
xem thế đá, né đòn, cách tiến thủ của gà
mà sáng tạo ra bài “kê quyền”. Cũng
giống như nhìn khỉ đùa với hổ mà có
bài “hầu quyền”, nhìn rắn và chuột đấu
với nhau cho ra bài “xà quyền”...
Gà trong thi ca
Gà gần với đời sống, ở thôn quê nhà
nào cũng nuôi gà để lấy trứng ăn thịt,
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chỉ có gà tây ở Việt Nam hơi hiếm, ít
người thích ăn thịt sợ phong ngứa và thịt
không ngon, nuôi gà tây khó hơn vì loại
gà nầy rất dữ có thể tấn công đá, mổ lại
chó mèo và trẻ em, những gia đình
người Pháp sống làm việc ở Việt Nam
họ thường nuôi loại gà tây. Về đời sống
dân gian người ta thường ví von những
cặp vợ chồng không xứng đôi vừa lứa
Gà tơ xào với mướp già
Vợ hai mươi mốt, chồng đà sáu mươi
Gà già khéo ướp lại tơ
Nạ dòng trang điểm gái tơ mất chồng
Gà vườn không chịu với thời tiết mưa
gió, gà xù lông mồng tái mét như gà
mắc bệnh dịch, còn chó bị ướt vì mưa
thi lạnh run... cho nên kinh nghiệm mua
bán hay tiên đoán thời tiết nắng mưa
Bán gà kỵ ngày gió, bán chó kỵ ngày mưa
Ráng mỡ gà thì gió, ràng mỡ chó thì mưa
Người nuôi gà thường chọn giống
gà nào tốt
Nuôi gà phải chọn giống gà
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau
Nhất to là giống gà nâu
Lông nhiều thịt béo, về sau đẻ nhiều.
Các thức ăn điệu nghệ người miền Bắc
thường cần phải có lá chanh, hành, hay
riềng để hợp với khẩu vị
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉnh mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng
Thịt gà cần phải lá chanh
Tía tô, cà, chuối mới thành ba-ba
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Cố đô Huế với cảnh u tịch trang nghiêm,
nhiều Chùa, Đình Miếu, Lăng tẩm
nhưng du khách thường đến thăm chùa
Thiên Mụ, khung cảnh hữu tình, Tháp
chùa nghiêng mình trên dòng nước
trong xanh, không gian yên lặng nhưng
những tiếng chuông chiều ngân vang,
buổi sáng tinh sương nghe tiếng gà gáy
từ làng Thọ Xương gọi người thức dậy
cho một ngày mới, theo tin đồn trước
1975 người nào đó dịch canh gà trong thi
ca là tô canh gà “chicken soup” !
Gió đưa cành trúc là đà
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương
Văn chương bình dân phong phú
nhưng không thể nhầm lẫn tai hại khi
dịch phổ biến văn hoá với nước ngoài,
Nếu đọc các câu sau sẽ hiểu được vấn đề
Có thương thi thương,
Không thương thì nói
Làm chi lần lần lữa lữa
Trên Chùa đã dậy tiếng chuông
Gà Thọ Xương đã gáy
Chim trên nguồn đã kêu.
Nói đến một giai đoạn lịch sử với tiếng
gà gáy hàng ngày vẫn trôi qua buồn
thảm, Kinh đô còn đó nhưng chủ quyền
quốc gia mất dần vào tay thực dân Pháp
Bến chợ Đông ba, tiếng gà eo-óc
Bến chùa Thọ Lộc, tiếng trống sang canh
Giữa sông Hương giợn sóng khuynh thành
Đêm khuya một chiếc thuyền mành
ngửa nghiêng
Hoặc trong hoàn cảnh gia đình
Trách con gà gáy vô tình
Chưa vui sum họp, đã đành chia phôi
Trách gà vội gáy tàn canh
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Không lâu tí nữa, cho tình thở than
Lao xao gà gáy rạng ngày
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.
Bước chân xuống cánh đồng sâu
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu đi cày.
Ai ơi! Bưng bát cơm đầy
Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng
Trong thi ca cũng nhắc đến tình yêu
không đến với con người bằng địa vị,
vật chất, nhưng đến với nhau bằng giao
cảm, với sự rung động con tim một siêu
tần số tâm hồn, nếu không có sự giao
cảm thì không bao giờ có tình yêu, nên
đã có trường hợp
Ông nói gà bà nói vịt
Vì nhận thức tính chất giao cảm giữa
tâm hồn và cảnh vật, đuôi gà cũng đã
gợi được một phần luyến ái hay mượn
gà để tỏ tình
Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lún đồng tiền
Bốn thương răng nhánh, hạt huyền kém thua
Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm
Thương em không dám vô nhà
Đi qua đi lại hỏi có gà bán không
Mái tóc đẹp thướt tha, duyên dáng nên
người xưa từng bới tóc theo kiểu đẹp
riêng, như ngày nay các bà uốn, chải tóc
nhiều kiểu cho phù hợp với khuôn trăng
đầy đặng. Có người chọn tóc đuôi gà
mày lá liễu, không kém phần hấp dẫn
tạo thành duyên nợ, vì cái đuôi gà ấy
mà phải xin địa chỉ cô nàng chăng?
Cô kia bới tóc đuôi gà
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Nắm đuôi cô lại, hỏi nhà cô đâu
Sinh hoạt gia đình, xã hội nếu không
cùng chung sống trong yêu thương, hòa
bình, mà lòng người cứ mang mãi hận
thù, đời thêm khổ đau vết thương không
bao giờ hàn gắn lại được.
Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau
Gà què ăn quẩn cối xay
Hát đi hát lại tối ngày một câu
Thời xưa chưa có đài dự báo thời
tiết nắng mưa thế nào? Nhưng kinh
nghiệm sinh tồn, người ta tiên đoán
được thời tiết và chú trọng về vấn đề
phong thủy
Chớp đông nhay nháy, mà gà gáy thi mưa
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
Mồng một lưỡi gà, mồng ba lưỡi liềm
Nhà giầu mua vải tháng ba
Bán gạo tháng tám, nuôi gà tháng năm
Chó liền da gà liền xương
Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
Ngày xưa thường có tục cúng tế thần
linh, ông thần Hoàng phải mời thầy cúng
sao giải hạn, cầu mong tai qua nạn khỏi,
nên thường nuôi gà để cúng và trả công
cho thầy
Chập chập rồi lại cheng cheng
Con gà trống thiến để riêng cho thầy
Chập chập thôi lại chòng chong
Có con gà sống cũng mang biếu thầy
Ngoài vấn đề giao tế hai bên suôi gia,
gà heo thường làm lễ vật, bên đàn trai
biếu xén đàn gái gọi là „thăm suôi“
không đầu gà thì má thịt lợn (heo). gia
đình sinh nhiều con trai ngày xưa hàng
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năm phải tốn kém gà heo, nên con gái
nói với mẹ:
Mẹ ơi sinh trai làm chi
Đầu gà má lợn đem đi cho người.
Mẹ sinh con gái như tôi,
Đầu gà má lợn mẹ ngồi mẹ ăn!
Ngoài xã hội đàn ông là cột trụ trong
gia đình, nhưng trong gia đình không có
đàn bà thi không được
Không đàn bà thì gà bươi bếp
Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm

Hoặc nói lên sự hy sinh của người
vợ lính chiến
Anh đi tay súng tay cày
Em nuôi gà vịt, trông bầy con thơ
Đầu năm „khách đến nhà, không gà
thì vịt “bên quê nhà phải làm thịt gà hay
vịt đãi khách, còn chúng ta ở hải ngoại
đơn giản, gà vịt mua ở siêu thị người ta
làm sẳn không lo chuyện „bắt nước ví
gà“ hay „cắt cổ gà không nại dao
phay“. Nói về việc gởi bài cho các báo
nhờ có Computer, viết theo font
Unicode nên không bị độc giả chê, „chữ
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xấu như gà bới“. Chủ bút nhận bài save
để đó, không phải bài „lăng xăng như
gà mắc đẻ“ nhiều bài của tác giả gởi
đến mờ mắt "trông gà hóa cuốc“ nhưng
bài gởi đăng "chùa“ không tiền nhuận
bút nên không ngại việc ký check trả
tiền "bút sa gà chết"...
Độc giả về thăm Việt Nam (1) nhớ
ăn "gà đi bộ“ đừng ăn "gà móng đỏ“ hay
"gà đi xe gắn máy" như người ta nói
"trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con“
Về nhà bà xã bắt mạch trị bệnh đau đầu
kinh niên thì phiền cho cả năm. Độc giả
có thư hỏi tác giả bài viết nầy là ai ? xin
trả lời "ngây ngô như gà mờ, lờ đờ như
gà hoàng hôn“. Phóng viên phỏng vấn,
hay phát biểu trên tivi phải uốn lưỡi bảy
lần trước khi nói hay trả lời trả lời tránh
"Gà chết vì tiếng gáy.“ Năm cũ đã qua
năm mới đến gà nhà xin "đừng bôi mặt
đá nhau." Đầu năm nếu quý vị có ai xem
bói vận mệnh trong năm mới ra sao? tôi
xin đoán trước độc giả hưởng được:
Phước-Tài-Lộc, công danh tươi sáng như
sao Mai, sức khoẻ dồi dào như Hercules.
Nguyễn Quý Đại Munich
1/Chú thích loại gà nuôi trong vườn ăn
bắp lúa hoa lá, không phải gà nuôi theo
công nghiệp trong chuồng, thức ăn biến
chế có chất hoá học, nên người Bắc gọi là
"gà đi bộ“ Còn loại "gà móng đỏ“ „ gà đi
xe gắn máy“ là các em bán ba, vũ nữ...
thời Mỹ sang Việt Nam lại có từ gà chết
Chicken death. (hình trên Internet)
https://www.youtube.com/watch?v=27qZlw
EtvRE
https://www.youtube.com/watch?v=QOE2_
OWOvvA
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CHUYỂN DỊCH THƠ HÁN NÔM
Tiên Thiên Thi Thi Tập
Trần Đình Túc ( 陳廷肅 1816* – 1899)
Hiệp Biện Đại Học Sĩ hai triều Thiệu Trị, Tự Đức. Tài liệu lấy từ Biên Bảo Tàng Hà Nội (chữ
Thảo). Linh Đàn & Trần Đại Vinh: chuyển thành chữ Chân và phiên âm, giài nghĩa.
Chuyển thành thơ: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt.
上海雲關
THƯỚNG HẢI VÂN QUAN
徐徐十級上山顛 Từ từ thập cấp thướng sơn điên
曾此遊觀熟後先 Tằng thử du quan thục hậu tiên
飄眇空中雲捧日 Phiếu miễu không trung vân phủng nhật
汪洋極處水連天 Uông dương cực xứ thủy liên thiên
身心望仰憑穹壤 Thân tâm vọng ngưỡng bằng khung nhưỡng
氣象高深葢萬千 Khí tượng cao thâm cái vạn thiên
臣分北南惟使命 Thần phận Bắc Nam duy sứ mệnh
勤劳容可答塵涓 Cần lao dung khả đáp trần quyên
陳廷肅
Trần Đình Túc
Chú thích đề 上海雲關THƯỢNG HẢI VÂN QUAN 此後三首倣在丙寅試筆之後 thử hậu
tam thủ phỏng tại Bính Dần (1866) ) thí bút chi hậu : Sau đây 3 bài phỏng đoán liền sau
bài Bính Dần thử bút – Tại trang 22
Giải nghĩa :

Diễn thơ:

LEO LÊN CỬA ẢI HẢI VÂN
Từ từ mười bậc cấp lên đến đỉnh núi
Từng đến xem xét nơi này, biết ai là trước, ai sau
Xa tít trên không, các đám mây nâng mặt trời
Mênh mông nơi xa xôi, nước liền với trời
Thân và tâm đều được dựa vào bầu trời và mặt đất
Không khi và cảnh tượng cao sâu bao trùm cả
muôn ngàn
Phận của bề tôi đi bắc hay nam là do sai khiến
Dáng vẻ siêng năng lao nhọc, có thể báo đáp
được mảy may.
Linh Đàn & Trần Đại Vinh

LÊN ĐÈO HẢI VÂN
(thoát dịch)
Lần lên mười bậc, mỏi chân trèo
Kẻ trước người sau từng trải leo
Nhìn dọc chập chùng mây chắn nắng
Trông ngang thăm thẳm nước bao đèo
Tâm hồn như thể non mềm mại
Thân xác tưởng chừng bé tẻo teo
Công cán bắc nam tùy sứ mệnh
Siêng năng, lao nhọc... đáp đền theo.
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Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
01-2016
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TRANH ĐÔNG HỒ
Sưu tầm của

Nguyễn Phú Long
Tại những vùng quê Việt Nam xưa, nhất
là ở Bắc phần, cứ vào dịp Xuân về, ta
thường thấy một lọai tranh vẽ trên giấy
bản khổ nhỏ cỡ 20x26 Cm bầy bán la liệt
ở nơi những tiệm tạp hóa các phiên chợ
quê bên cạnh mấy món mứt gừng, mứt
bí, trà Thái Nguyên, kẹo bột, thuốc lào,
pháo chuột.
Nét vẽ những lọai tranh này rất thô
sơ, giản dị, được in ra hàng lọat từ
những bản khắc bằng gỗ theo lối thủ
công, mầu sắc tươi sáng nguyên thủy,
gồm đủ xanh, đỏ, vàng, đen, tím…
không pha trộn cầu kỳ.
Đề tài hết sức bình dân, thật gần gụi
với cuộc sống thường nhật như con gà
sống, oai phong cất cao cổ gáy lúc mặt
trời mọc; Mụ lợn xề nằm ườn cho đàn
con bú sữa lưu truyền nòi giống; trai
gái đánh đu; hái dừa… có thể ngoài
chuyện giải trí cũng là sự mở đầu cho
thiên chức tiếp tục bảo tồn nòi giống!
Người ta thường đua nhau mua lọai
tranh này về dán đó đây trên vách để
trang hoàng nhà cửa cho thêm rực rỡ
trong những ngày tết sau đó dẹp bỏ
chẳng lưu giữ làm gì vì lọai giấy vẽ
không bền, vì tranh còn tiếp tục “tái
bản” hàng lọat theo nhu cầu… Chắc
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chắn tết năm sau, nếu muốn, cứ ra chợ
mua dễ dàng, giá cả cũng rẻ thôi rồi
đem về treo, dán lên cho mùa Xuân
mới, nhà cửa lại tràn đầy hình ảnh tưng
bừng… trẻ con, thiếu nữ, ông bà tha hồ
vui vẻ.
Theo Toan Ánh trong “Các Thú Tiêu
Khiển Việt Nam” đó là tranh tết. Chơi
tranh tết là một tập quán của người xưa,
tranh tết cũng cần cho ngày tết như
pháo, như câu đối, như cây nêu…
Đì đẹt ngòai sân tràng pháo chuột
Lọet lòe trên vách bức tranh gà.
(Tú Xương)
“Tranh Tết” là lọai tranh bình dân
đặc biệt Việt Nam, chẳng kỳ lạ như
tranh tây phương, cũng không trau
chuốt như tranh Tầu. Nó giản dị hồn
nhiên đượm đầy dân tộc tính và đề tài
tranh tết thường là những cảnh, những
việc, những tình… hằng ngày ăn nhập,
hòa hợp với cuộc sống con người, quê
hương Việt Nam yêu dấu.
Vì nhu cầu, như thế thì nhiều nơi
trong nước ta, đã tham dự vào việc sản
xuất các lọai tranh này. Bắc, trung,
Nam… các gia đình với tay nghề đều
hăng say tận tâm phục vụ. Nhưng có lẽ
chỉ làng Đông Hồ, Bắc Việt thực hiện
với trình độ cao hơn, nghệ thuật nổi
tiếng hơn.
Đông Hồ là một làng nhỏ nhưng dễ
tìm. Từ Hà Nội ngược quốc lộ 1 đến
Bắc Ninh, cây số 30 thì rẽ sang đường
38, đi thêm 12 cây số rồi qua sông đến
ga Phủ Thụy, cây số 16 rẽ vào đường
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182 đi thêm chừng 20 cây số nữa là
tới. (theo hướng dẫn của giáo sư Chu
Quang Trứ.)
Nơi đây xưa có chừng 17 dòng họ
chuyên làm tranh rất nhộn nhịp. Họ nổi
tiếng vì phẩm chất hơn hẳn những nơi
khác đến nỗi về sau tất cả những lọai
tranh như vậy thường được gọi là tranh
Đông Hồ.
Cũng theo Toan Ánh thì nghề vẽ và
làm tranh này gốc tận Trung Hoa, mới
nhập vào quê hương ta khỏang thế ky
XV. Người đem nghề này dạy cho dân là
ông Lương Như Học đậu tiến sĩ đời Lê,
năm Đại Bảo thứ III (1442) hiện ông được
dân làng Đông Hồ thờ làm Thành Hoàng.
Những bức tranh lợn gà ngày nay
vẫn giữ các đường nét, hình thức, bố
cục y như cũ thôi, vẫn làm theo lối in
mộc bản, nhưng vật liệu thì không còn
dùng lọai giấy thô sơ như trước, thay

vào là giấy gió lụa mịn màng thớ dai
thường được quệt lên một lớp điệp hay
một lớp vàng đỏ, hòe vàng.
Tất cả những vật liệu này đã được
một số người lão luyện trong nghề, với
khả năng kỹ thuật gia truyền o bế tạo
nên những tác phẩm càng ngày càng
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có nhiều tính chất nghệ thuật dân tộc.
Nên bây giờ, thay vì người ta gọi là
tranh lợn gà như trước kia nó đã được
trân trọng mang tên Tranh Nhân Gian
Đông Hồ (Dongho’s Folk Paintings) và
có lẽ cũng chỉ còn tìm thấy lọai tranh
này nơi làng Đông Hồ thuộc tỉnh Thuận
Thành tỉnh Hà Bắc mà thôi.
Mặt khác, một cách khách quan,
chúng ta phải khiêm tốn chấp nhận
rằng kể cả tranh Đông Hồ nữa nền hội
họa cổ của Việt Nam chẳng có gì đáng
kể, và tiếc thay, không những thế, hiện
tại thì những bức tranh Xuân này đã trở
thành hiếm hoi.
Nào ai có lòng hòai cổ khi nhìn thấy
cành mai chớm nụ báo hiệu Xuân sắp
về, chợt nghĩ tới, muốn có mấy bức
tranh quê, treo lên, ngắm nghía, hồi
tưởng đến khỏang thời gian xưa cũ
trong bầu không khí rực rỡ hoa tươi
bên đám trẻ đang chơi đùa với
bộ quần áo mới chắc cũng phải
thất vọng vì khó kiếm đâu ra.
Nói thế chẳng có nghĩa là
hình ảnh những bức tranh này
đã chết hẳn. Sự thực thì nó chỉ
không có mặt rầm rộ phổ thông
như trước, nguyên nhân cũng
dễ hiểu, nay nó không còn được
ưa chuộng hoan nghênh như
trước nữa, lý do là xã hội và xã
hội Việt Nam nói riêng, đã theo đà tiến
bộ, văn minh tòan thế giới, nên mọi sự,
nói chung, đã thay đổi rất nhiều.
Lắm vùng quê hiện thời đã sử dụng
máy cầy thay trâu kéo. Rải rác bên trong
lũy tre xanh, ban đêm đã có vài nơi
dùng máy phát điện do bà con chòm
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xóm chung đụng “đi tỉnh” mua về sài cho
thêm tiện nghi. Một lần, cũng khá lâu,
năm 2003, trong lúc từ Hà Nội tới vịnh
Hạ Long, vào một buổi trưa, kẻ viết này
ngó về phíá hai bên ruộng nương lúc
xe đang chạy, đã tình cờ nhìn thấy, bên
cạnh dăm ba con trâu gặm cỏ gần chiếc
xe Honda hai bánh dựa vào cột đèn
trông còn rất xịn, cô thiếu nữ đang vừa
cười vừa nói điện thọai cầm tay…
Nếu ai mục kích những hình ảnh đó
và nhiều sự việc văn minh tiến bộ khác
nữa như TV, tủ lạnh… chắc sẽ hiểu lý
do tranh Đông Hồ dù giá trị đến đâu,
ngày nay cũng phải từ từ rút lui vào
một vị trí khiêm nhường hơn trước, âm
thầm lặng lẽ hơn trước, và nó chỉ “tay
bắt mặt mừng” với ai là “tri kỷ tri bỉ”,
“Biết của biết người”.
Nhưng cũng nhờ ở cái vị trí thu gọn
hiện nay mà tranh Đông Hồ đã có thời
gian nhẩn nha trau chuốt thêm, rút tỉa
giữ gìn cho tinh tế thêm để dần dần trở
thành một nghệ phẩm thật sự, hy vọng
rồi đây sẽ được nói đến xứng đáng
như những phần văn hóa của tiền nhân
theo dòng lịch sử.
Như phần trên đã nói, trước kia
riêng làng Đông Hồ có chừng gần hai
chục họ tộc tham gia trong việc sản
xuất lọai tranh này, hiện nay chỉ còn
một vài gia đình đeo đuổi nghề nghiệp
cũ của ông cha truyền lại, mục đích
bảo tồn và cung cấp cho khách sành
điệu cũng như một số người ngoại
quốc muốn tìm hiểu nét vẽ đặc thù của
dân tộc Việt Nam ta.
Hỡi anh đi đường cái quan!
Dừng chân ngắm cảnh cho tan mối sầu.
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Mua tờ tranh điệp tươi mầu
Mua đàn gà lợn thi nhau đẻ nhiều.
(Ca dao)
Thế là bây giờ cả người ngoại quôc
khi có dịp du lịch Việt Nam cũng ưa tìm
mua lọai tranh này. Tưởng tượng thấy
họ cầm bức tranh, ngắm nghía tâng tiu,
vui cười hồn nhiên… ta tự hỏi thầm,
ngoài một số ít có căn bản hội họa,
chẳng biết phần đông họ có hiểu gì qua
những hình thể đơn sơ bề ngoài của
hầu hết những bức tranh Đông Hồ?
Hay chỉ túng đề tài làm quà cho mấy
người thân ở nhà nên cứ mua đại rồi
xách lên phi cơ cũng kể như chiếc nón
bài thơ, cây đàn cò ngồ ngộ.
Hội họa cũng như âm nhạc là những
thứ ngôn ngữ quốc tế mà người Âu Mỹ
khá rành. Cho nên nghi ngờ họ không
thưởng thức, khám phá ra cái hay cái
đẹp thì hơi chủ quan. Mặt khác, cho vô
tư công bằng, có lẽ cũng phải thêm: Sự
thực là biết đâu cái nhìn của họ và cái
nhìn của ta khác nhau.
Mà ngay như chúng ta trình độ
thưởng ngoạn của mỗi người cũng
nhiều khi khác nhau chẳng làm sao nêu
ra những lý lẽ để thuyết phục, để tiến
tới sự đồng lòng được.
Hơn nữa, tiếng là tranh Đông Hồ
giản dị, nhưng cũng có những bức ẩn
dụ nhiều ý nghĩa, thâm trầm, sâu sắc
thấm đượm văn hóa đông phương
chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu để
cùng nhau chấp nhận được. Về điểm
này xin đơn cử bức tranh “Trung Nam
Bản Xã “ để làm thí dụ.
CỎ THƠM

Bức tranh Trung Nam Bản Xã trình
bầy trong một khung hình chữ nhật;
Cạnh ngang dài hơn cạnh dọc; Vẽ một
đoàn nam thanh niên đang diễn hành
biểu dương sự vui tươi, lành mạnh vào
hội mùa Xuân với cờ, quạt, trống, bảng
hiệu, lọng che….
Tranh vẽ dùng ba mầu đen, đỏ xậm
và hồng tươi trên nền giấy quệt một lớp
điệp xám nhạt. Tấm bảng dẫn đầu với
bốn chữ Trung Nam Bản Xã giới thiệu
với mọi người bọn họ thuộc lọai trai
tráng trong làng.
Chữ “xã” ở đây mượn của Tầu.
Người Việt Nam xưa tụ tập sống từng
nhóm. Những nhóm ấy có tên như:
Chiêng (Chiêng Yên Kênh, quê
hương mẹ Trịnh Kiểm); Bản (Bản Mê
Thuột); Kẻ (Kẻ Noi); Làng…
Chữ “Trung” xác định nhóm thanh
niên không còn trẻ (thiếu) nhưng cũng
chưa gìa (lão) Bảng tên dùng chữ Nho
vì ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa mới
lại ngày ấy có thể nước ta chưa phát
minh ra chữ viết cả chữ Nôm lẫn chữ
quốc ngữ. Nhưng cũng nhờ chữ Hán
nên Việt Nam có nhiều chữ đã được
Hán hóa từ chỗ thô sơ đến hoa mỹ như
“O Soan” thành “Suyên Nương” v…v…
Tiếp theo do nhu cầu phát sinh, ta đã
sáng kiến tạo dựng ra chữ Nôm căn bản
là dựa vào chữ Hán. Trong cuốn “Việt
Nam Văn Học Sử Yếu” Dương Quảng
Hàm viết “Chữ Nôm là thứ chữ hoặc
dùng nguyên hình chữ Nho hoặc lấy hai
ba chữ nho ghép lại để viết tiếng Nam”.
Người Tầu chẳng đọc và hiểu chữ
Nôm hơn thế nữa đôi khi cùng là người
Việt Nam cùng biết viết chữ Nôm
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nhưng cũng không hiểu được nhau, lý
do mỗi vùng viết khác nhau chưa thống
nhất (như gần đây học giả Lê Xuân
Nhuận và nhà văn Phạm văn Hải trong
đặc san 2016 của Văn Bút miền đông
Hoa kỳ đã nêu lên vấn đề I ngắn Y dài
trong Việt ngữ nhưng cũng chưa ai
theo, chưa giải quyết được, cách viết
chữ Việt chưa thống nhất được.)
Do đó chẳng mấy người để ý hai câu
lục bát chữ Nôm trên bức tranh Hái Dừa
mô tả cảnh tượng của đôi nam nữ rất vui
vẻ, yêu đời hăng say, tình tứ lãng mạn:
Khen ai khéo vẽ nên dừa
Đấy trèo đây hứng cho vừa một đôi.
Hai câu thơ này của ai? Chẳng thấy
ghi tên tác giả.
Tất cả những bức tranh Đông Hồ
cũng vậy. Nó không giống lọai tranh cổ
Trung Hoa. Họa sĩ Tầu khi vẽ xong
thường hay tự mình ký tên với triện son
và mời các danh sĩ bạn bè phóng bút
viết thêm hay đề mấy câu thơ kỷ niệm.
như ta thấy trên bức Mã Dữ Mã Phu
Độ Giang của Tào Mộng Phủ (12541322) trưng bày tại Free Gallery Of Art,
Washington. “Nhất thơ nhất họa”
thường đi đôi với nhau!
Trở lại bức tranh Trung Nam Bản
Xã, ta thấy những nét vẽ không chồng
lên nhau, người này không che lấp
người khác, đó cũng kể như một sự
kiện đặc thù, giống như lọai tranh thủy
mạc của Trung Hoa với nét độc đáo,
chẳng cần theo luật “đường chân trời”
xa gần của thị giác mà trông vẫn “có lý”,
thơ mộng.
Họa sĩ Bùi Xuân Phái trong tác
phẩm “Viết Dưới Ánh Đèn Dầu” (NXB
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Mỹ Thuật 2008) nói “Đừng thừa, cứ lải
nhải vẽ mãi thì tranh sẽ hóa ảnh, nhất
định là sẽ có nhiều cái thừa, nên tránh
đi thì hơn” Trung Nam Bản Xã rất sáng
sủa, không có nét thừa, nhưng tác giả
bức tranh này, chắc chắn, không đọc
lời khuyên trên đây.
Bố cục bức trang rất vững vàng, có
khung vuông (bảng tên) có hình tròn
(cái trống) gợi ta nghĩ tới sự uyển
chuyển, hòa hợp vuông tròn của trời
đất, gợi nhớ tới sự tích bánh chưng
bánh dầy xưa.
Hình tròn của trống lưỡng nghi ở
trung tâm bức tranh nhìn thật nổi, thật
bắt mắt cùng đám trung niên hai bên tả
hữu nào cờ, nào quạt… đang rầm rộ
tiến bước theo kẻ dẫn đầu cầm bảng
hiệu như hãnh diện giới thiệu họ là đám
thanh niên trong làng.
Đoàn trung niên ai cũng cầm cái
quạt, cái quạt cũng là một hình thức
đồng phục. Nếu là phụ nữ chắc họa sĩ
đã cho cầm hoa, chứ chẳng thể để họ
đi tay không, trung nam không cầm hoa
được, yếu quá! Cầm gậy lại có vẻ hung
hãn quá. Cầm quạt lợi là lúc nóng còn
phe phẩy, tiện nghi. Cái quạt cũng đa
năng, đa hiệu. Trường hợp có kẻ thù,
gâp vào nó trở nên thứ khí giới, đối
phương lãnh cái giáo quạt có thể lủng
đầu chứ chẳng phải chơi.
Trong hầu hết những bức tranh
Đông Hồ, bức nào cũng nhắc nhớ với
dấu hiệu âm dương. Âm dương là
nguyên thủy của vạn vật như con
người, động vật, thực vật. Có nam có
nữ. Ôi! Cái nguyên thủy nam nữ là một
đề tài muôn thuở, vô tận, vô cùng…
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GỬI SÁCH NGẪU HỨNG
Thân tặng
NV Nguyễn Thị Ngọc Dung.
Sách mới nhà in giao bữa nay
Gửi đi chắc cũng mất dăm ngày.
Bạn bè đều muốn làm cho gấp;
Thân thuộc còn mong phải có ngay.
Bưu điện tới lui chân rã rượi;
Ô-tô chồng chất bánh lung lay.
Hình dung độc giả đang chờ đợi,
Đang mở ra xem... Ôi đã thay!

Nguyễn phú Long.
Cái đề tài muôn thuở vô tận vô
cùng bao gồm cả nơi “câu chuyện” đối
đáp giữa tên xứ giả Tầu và bà Hồ Xuân
Hương mới ngày nào “ Bắc quốc
trượng đại phu giai do thử đồ xuất”.
Nhìn bức tranh thấy cái lọng che
chiếc trống, có người giải thích vì giữa
trống vẽ hình âm dương, mà âm dương
như trên là một triết lý, đạo nguyên thủy
“Nhất âm nhất dương chi vi đạo” nên
phải có lọng che cho uy nghi, trịnh trọng.
Cũng có ý kiến là lọng che chỉ tránh
mưa nắng cho tang trống mà thôi! Tiếng
trống giữa đám đông ồn ào là rất quan
trọng cần thiết. Tế lễ, múa sư tử, ra
trận… chỗ nào cũng cần có trống, nếu
để tang trống ướt vì mưa hoặc rách,
lủng lỗ thì hiệu lệnh ban ra không còn
hào hứng trung thực và ý nghĩa nữa!
CỎ THƠM

Đoàn diễn hành mỗi người chỉ bận
cái khố đơn giản, giống như cái khố
Mawachi của các võ sĩ đô vật Nhật
Bản. Nhưng có điều đáng để ý là nhìn
tuyệt nhiên chẳng thấy thô tục, không
thấy lòng mảy may gợi dục.
Mà tại sao chẳng để cho họ mặc
quần áo nhỉ? Phải chăng mục đích
muốn biểu dương sự cường tráng,
khỏe mạnh, và phải chăng người họa
sĩ nhà quê muốn trổ tài, ra cái điều,
nghệ thuật hội họa của họ cũng
ngang ngửa cùng các đồng nghiệp
xuất thân từ các trường cao đẳng
chuyên môn với những tác phẩm
khỏa thân tuyệt mỹ?
Những điều“phải chăng “trên đây kể
cho vui vậy thôi! Chứ nói cho ngay
đóng khố là… mô tả đúng hòan cảnh
thực tế vì công quỹ làng thôn hồi xưa
lấy đâu tiền để may đồng phục cho mọi
người, còn nếu bắt mọi người tự túc thì
nhiều thành viên lo không nổi. Bộ quần
áo để mặc một hai lần trong năm là phí
phạm chẳng thể sẩy ra cho vùng quê
nước ta hồi bấy giờ! Thật đấy! Như bố
con ngài Chử Đồng Tử còn chẳng đủ
khố mà mặc nhớ chăng!
Nhìn vào bức tranh thấy ngay,
người nào cũng búi tó củ hành. Điều
này làm ta nghĩ đến quan điểm xưa:
Người Việt Nam giống người Trung
Hoa là thân thể do cha mẹ sinh ra rất
quý, không nên cắt bỏ, dù là sợi tóc!
Nhưng điểm này ta và Tầu rồi cũng
“rẽ” khác nhau: Tầu thì kết tóc đuôi
sam còn ta thì không làm như vậy mà
lại búi gọn lên như một củ hành ở
phía sau gáy cho… hách!
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Búi tó củ hành
Đàn anh thiên hạ.
Hồi xưa, trẻ con, bất kể nam hay nữ
đều được cạo trọc đầu hoặc có chăng
thì chỉ để ba chòm tóc ngắn ở giữi thóp
và hai bên mang tai trông giống như
những trái đào, cũng đẹp! Lớn lên
chừng, “nữ thập tam nam thập lục”
mười hai mười ba tuổi khi tự mình giữ
được sạch sẽ, khi thời gian họ sắp sửa
cầm tay nói mí nhau: “Qua thương em!“
lúc đó con trai mới bắt đầu búi tó, con
gái mới kẹp tóc vấn khăn, làm dáng, để
tóc mai, đuôi gà…
Những kiểu tóc trên đây, theo ông
H.Maspero, thấy ở nước ta từ thời
thượng cổ, duy có nhà sư hay kẻ làm
ăn lam lũ thì mới cạo trọc đầu. (VN Văn
Hóa Sử Cương, Đào Duy Anh)
Về sau tòan quốc phát động phong
trào Duy Tân. Mọi người nhận thấy để
búi tó phiền phức, không hợp vệ sinh
nên đã hưởng ứng cắt tóc ngắn. Trong
số những người làm gương đầu tiên có
cả vua Thành Thái “Húi hề! Húi hề! Bỏ
cái ngu này, bỏ cái dại này!” (Theo giáo
sư Hứa Hòanh, Sau Bức Cấm Thành
Nhà Nguyễn.)
Trung nam cần bản xã để làm địa
bàn họat động, hành sử việc đời, thực
hiện trách nhiệm, bổn phận “Tam thập
nhi lập”. Ngược lại, bản xã không có
trung nam làm rường cột cũng khó đứng
vững. Lớp thiếu niên là mấy kẻ chưa vào
đời, còn đang dùi mài kinh sử vì “Học
sinh là người tổ quốc mong cho mai
sau”; Còn các vị bô lão thực sự chỉ giữ
vai trò cố vấn trải chiếu cùng nhau ngồi
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giữa sân đình nhai trầu, hút thuốc bàn
luận chỉ bảo lời hay lẽ thiệt, đáng kính!
Lại nữa, xã hội Việt Nam bấy giờ
còn chưa chấp nhận để người phụ nữ
tham gia gánh vác việc làng việc nước
cho nên trai tráng (trung nam) là một nỗ
lực quan trọng. Ông lý trưởng phải nắm
vững và luôn cập nhật hóa danh sách
trung niên trong làng, phải biết rõ dưới
tay có bao nhiêu “xuất đinh” để điều
hành, sử dụng khi hữu sự như tu bổ đê
điều, đường xá, canh gác giữ gìn mọi
sự sinh họat thanh bình, phồn thịnh
bên trong lũy tre xanh…
Nhưng chuyện này cũng cần được
giữ kín bên trong lũy tre xanh, nó là “bí
mật quốc phòng” không thể cho các
làng lân cận biết rõ và nhất là chẳng
nên để quan huyện tỏ tường. Mặt khác
thì quan sở tại cũng muốn và cũng cần
biết mỗi làng có bao nhiêu đầu người
nghĩa là quân số thực sự dưới tay
được bao nhiêu để khi cần cũng hành
sử như lý trưởng song ở một quy mô
rộng hơn.
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Theo cụ Hòang văn Chí, phủ huyện
thường gọi lý trưởng tới cật vấn việc
này, quan lớn thì quát tháo, trợn mắt
trợn mũi tỏ vẻ nghi ngờ bắt ông lý phải
tăng thêm nhân số; Lý trưởng thì gãi
đầu gãi tai, kể khổ, cò kè bớt một thêm
hai cố tình khai càng ít càng có lợi.
Đến đây, hy vọng chúng ta đã có cái
nhìn tổng quát về tranh Đông Hồ, nói
riêng về bức “Trung Nam Bản Xã”
không biết có thiếu xót điều gì chăng!
Tác giả cũng tiếc là mới chỉ giới thiệu
được một bức.Tranh Đông Hồ còn rất
nhiều, và có rất nhiều điều thú vị.
Vì khuôn khổ bài viết, xin tạm
ngưng. Lại trân trọng xác định, phần
lớn những chi tiết là sưu tầm, là góp lại
rải rác kiến thức chỗ nọ, chỗ kia, thời
này thời trước, những ý kiến trình bầy
có thể đúng nhưng cũng có thể không
được cùng chấp thuận. “Ngã thuật nhi
bất tác”. Bắt trước cụ Khổng Tử xin
nhấn mạnh như vậy. Hy vọng về sau
còn dịp đề cập tới Tranh Đông Hồ.
Nguyễn-Phú-Long.
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VUI TIỄN KHỈ
Đ I Đ ÓN GÀ V Ề
(PHIẾM LUẬN)

Trong văn hóa đại chúng hình ảnh
chú Khỉ biểu tượng như là sự tinh
nghịch, láu lỉnh, nhanh nhẹn. Khỉ được
đem vào những câu rủa, câu mắng:
“Khỉ thật! Đồ khỉ! Khỉ gió! Khỉ khô! Khỉ
mốc! Bố khỉ!” Và trong những câu chế
giễu: “Mặt nhăn như khỉ! Nhăn nhó như
Khỉ ăn gừng! Nhăn như khỉ ăn ớt!” hay
“Đừng làm trò khỉ!” v.v... Nhưng thôi!
Năm Khỉ đã qua chỉ xin ghi lại một hình
ảnh rất đẹp của 3 chú khỉ trong “Bộ Khỉ
Tam Không” mà thôi.
Một số chùa có trưng bày tượng ba
chú khỉ với vẻ mặt ngộ nghĩnh mang tư
tưởng “ba không”. Một chú dùng tay
che hai mắt lại, không nhìn. Một chú
dùng tay bịt hai tai lại không nghe. Và
chú thứ ba thì dùng tay bịt miệng lại
không nói. Tượng muốn nêu ra phương
châm xử thế ngụ ý “Không nhìn việc gì
xấu xa, không nghe lời nói xấu xa,
không nói ra điều xấu xa” (“See no evil,
hear no evil, speak no evil.”)
Hình ảnh “Bộ khỉ tam không” còn
nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng
của “Tâm viên ý mã” trong phép Thiền.
Tâm viên là vượn tâm, cái tâm lăng
xăng như vượn, như khỉ. Còn ý mã là
cái ý xoay chuyển nhanh như con ngựa
phóng đi. Chúng ta được khuyên là
phải biết kiểm soát cái tâm vọng động,
SỐ 77

cái tâm tán loạn như vượn khỉ, nhảy
nhót, khọt khẹt, không khi nào được
yên, cứ nghĩ hết chuyện này đến
chuyện khác. Những động tác đó
thường đưa con nguời đến loạn động,
nảy sinh ra đủ thứ phiền não, cấu uế.
Khi tâm bị vô minh che lấp thì phần
nhiều hướng ác nhiều hơn thiện. Cho
nên nhiều khi cần phải bịt mắt để dùng
tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà
nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói.
Khi tâm ở trạng thái tịnh, không bị quấy
rầy bởi những điều xấu thì từ tâm mới
phát sinh những điều thiện.
“Bộ Khỉ Tam Không” cũng mang
đậm tư tưởng của Đức Khổng Tử trong
Luận Ngữ: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật
thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động”.
Nghĩa là không nhìn điều sai, không
nghe điều tầm bậy, không nói điều trái,
không làm điều quấy”.

Qua năm Gà người ta cũng lại thấy
lời khuyên tương tự như trên: “Gà ba
lần vỗ cánh mới gáy, người ba lần
ngẫm nghĩ mới nói.” Và câu: “Gà chết vì
tiếng gáy” hay “Gà tức nhau tiếng gáy.”
Đối với đồng loại tiếng gà gáy là lời
thách thức rất đáng ghét và cũng là
nguyên nhân gây ra nguy hiểm. Con
người cũng có khác gì, do lời nói khoe
khoang, ngạo mạn, gây ra đố kị. Người
háo thắng không muốn thua kém ai dễ
lâm nạn trong đời!
Gà cũng gợi niềm nhung nhớ cố
hương với câu: “Gà cỏ trở mỏ về
rừng.” Con người nói chung đều hướng
về quê hương bản xứ ví như gà cỏ
luôn hướng về rừng nơi sinh ra nòi
giống tổ tiên của chúng.
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Câu khuyên: “Gà có lông, người có
giá” ý nói con người đáng quý khác với
cách đánh giá của các loài khác thí dụ vẻ
đẹp của gà là ở bộ lông. Còn con người
ở chỗ biết tự trọng giữ giá trị của mình
chứ không chỉ do cái vẻ bên ngoài.
“Gà con lạc mẹ” hay là: “Mẹ gà, con
vịt” nói về cảnh bơ vơ không ai chăm
sóc, cảnh của những trẻ em sớm mồ
côi mẹ, phải sống với dì ghẻ.
“Gà cồ (gà tồ, gà què) ăn quẩn cối
xay” ngụ ý chê kẻ bất tài, không có ý
chí. “Gà cùng chuồng đá lẫn nhau” hay
“Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” có
y khuyên bà con nên đoàn kết, tránh
bất hòa v.v...

Trong truyện Kiều của Nguyễn Du,
có đoạn Mã giám sinh chuyên săn lùng
“gái” đưa về “lầu xanh” cho Tú Bà để
“buôn phấn bán hương”. Thấy Kiều
muốn bán mình chuộc cha, bề ngoài
Mã giám sinh giả mua Kiều làm vợ
nhưng kỳ thật là sẽ giao nộp cho Tú
Bà. Mã thấy Kiều xinh đẹp nên nẩy ý
“vin cành bẻ hoa” trước. Sau khi chiếm
đoạt trinh tiết của Kiều rồi Mã bèn dùng
kế “Nước vỏ lựu máu mào gà” để phô
màu đỏ giả tạo dấu chứng còn thanh
tân trinh trắng của Kiều trong đêm động
phòng về sau này.
Nhưng có người viện dẫn sách “Bắc
Lý Chí” nói rằng: “Trong chốn thanh lâu,
sau khi tiếp khách xong thì dùng vỏ lựu
đem sắc lấy nước rồi lấy máu trích ở
mào gà đem mà rửa, giả làm gái tân”.
Mục đích tạo ra tính năng đặc biệt, làm
co rút âm đạo chứ không phải chỉ là một
hình thức màu máu ngụy tạo sự thanh
tân cho người con gái.”
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Còn rất nhiều chuyện cả về Khỉ lẫn
Gà nhưng chỉ xin tán sơ qua về vài
chuyện như trên mà thôi! Còn thì nhân
dịp đầu năm mới xin dành thời giờ mời
bà con “ngày Xuân nâng chén ta chúc
nơi nơi...”
Đón Xuân thường có chút rượu để
cho thêm phần hưng phấn. Nhiều
người ca tụng rằng người phong lưu
phải biết uống rượu và con người lịch
sự thì phải “tửu tam bôi”, nghĩa là rượu
ba chén. Nhất là đàn ông, con trai mà
không biết uống rượu thường bị chê là
“nam vô tửu như kỳ vô phong”, trai mà
không uống rượu như là cờ không có
gió. Chao ôi! Cờ mà không có gió thì nó
teo lại và rũ xuống như “kim đồng hồ
chỉ sáu giờ rưỡi”, trông... mất hào khí
và mất thẩm mỹ vô cùng. Các Cụ ta
ngày xưa cũng luôn ca tụng là: “Cầm,
Kỳ, Thi, Tửu, đường ăn chơi mỗi vẻ
một hay.”
Hay ở đâu thì không rõ nhưng trong
sách Giáo Khoa Thư dạy học trò tiểu
học thuở trước đã vạch rõ ra cái “không
hay” trong bài “Người say rượu”: “...Chỉ
tham mấy chén rượu mà thành ra say
sưa, mất cả tư cách con người, có khi
như là con vật vậy, thật là đáng khinh
bỉ. Hỡi các anh, các anh đã trông thấy
người say rượu như thế, thì nên lấy đó
làm gương mà giữ mình”.
Thi sĩ Shakespeare ở phương trời
Tây cũng tán thành ý trên nên từng
nghiêm khắc phê phán chuyện nghiện
rượu: “Thượng đế ôi! Con người đã đặt
một kẻ thù ở trong miệng họ để lấy cắp
trí não họ đi! Thế mà chúng ta lại hoan
hỉ, vui thú, hớn hở và tán dương để tự
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biến chúng ta thành những thú vật
(transform ourselves into beasts).”
Ở Hoa Kỳ vào năm 1992 thống kê
cho biết là trong những vụ ra tay giết
hại người “phối ngẫu” của mình thì một
nửa trong số kẻ sát nhân đó khi phạm
tội đều đang ở trong tình trạng say xỉn.
16,5% các vụ tự sát cũng lại có liên
quan đến rượu. Ở thanh thiếu niên,
rượu hoặc ma túy chiếm đến 70% các
vụ tự sát. Cuối năm 2016 báo chí cho
biết theo tin của cảnh sát California chỉ
riêng đêm Giao Thừa năm 2015 có 27
người chết vì đụng xe và hơn 900
người bị bắt vì say rượu lái xe. Sau khi
cộng mọi thứ tiền phạt, chi phí pháp lý
và tiền bảo hiểm bị tăng thêm, ngay cả
lần phạt đầu tiên, người bị kết tội say
rượu hay thuốc lái xe tốn hơn $15,000.

Để phản đối thi sĩ Shakespeare dân
làng nhậu viện dẫn lời V. Hugo nói:
“Thượng Đế chỉ sáng tạo nước, con
người đã chế ra rượu” và tiếp đó là liệt
kê tên tuổi các quý vị nổi danh như Lý
Bạch, Edgar Allan Poe, Raymond
Carver, F. Scott Fitzgerald và William
Faulkner v.v… và nói rằng chính các vị
này cùng tuyên phán rằng cần phải
uống rượu để tìm cảm hứng.
Baudelaire còn nói lả lướt hơn: “Chiều
nọ, linh hồn của rượu hát trong chai”
(Un soir, l’âme du vin chantait dans les
bouteilles.)
Cũng xin mời nghe lý sự “cùn” của
các bợm nhậu: “Đã rất nhiều lần tôi
muốn bỏ rượu, nhưng tôi lại cảm thấy
xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly rượu, tôi lại nghĩ
về những người công nhân cực khổ đã
làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm
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sóc, con cái họ đều có những giấc mơ
phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có
thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ
của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không
thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của
mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất
nhiều người thành sự thật. Nào chúng
hãy nâng ly! Dzô!”
Hãy nhớ châm ngôn của bợm nhậu
là: “If you drink, you will die. If you don’t
drink, you will die, too. So, let’s drink
and die. And die happy.” (Nếu anh
uống rượu, anh sẽ chết ngỏm. Nếu anh
không uống, anh cũng sẽ chết tiêu.
Cho nên, ta hãy uống đi rồi chết. Và
chết sung sướng).
Nhiều bợm nhậu khác lại tuyên bố:
“"Rượu bất khả ép, mà ép thì bất khả từ".
Họ còn nhắc tới thơ Quang Dũng nghe
thật… lãng mạn và sành điệu quá xá:
“Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ.”
Có người rất thích uống rượu như
Trương Hàn, nói trong sách Tấn thư
rằng “Sử ngã hữu thân hậu danh, bất
như tức thời nhất bôi tửu”, có nghĩa là
“Cho ta cái danh sau khi chết không
bằng cho ta một chén rượu ngay bây
giờ”. Thời xưa có người trước khi ra
trận mạc cũng muốn uống rượu, rót
rượu bồ đào vào chén lưu ly nhưng bị
tiếng đàn tì bà giục giã phải lên ngựa ra
đi như trong bài “Lương châu từ” của
Vương Hàn:
“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.”

Thời nay nào còn nghe đâu thấy
tiếng đàn “tì bà” giục ta đi nữa, họa
chăng chỉ còn tiếng... “quý bà” giục
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chồng ngưng uống để còn tỉnh táo mà
lái xe về! Điều này cũng “tốt thôi!”
Nâng ly rượu dù là ngày thường hay
đầu Xuân quả là thú vị nhưng “chén
chú, chén anh” đến nỗi “xỉn” lên, “xỉn”
xuống thì cũng phiền toái vô cùng. Cứ
muốn làm... anh hùng xa lộ, cứ loạng
quạng đổi “lane”, lấn vạch, tăng giảm
tốc độ bất thường là lộ ngay. Lái xe khi
đang say rượu là tội D.U.I (driving
under the influence) hay D.W.I (driving
while intoxicated). Tội này còn áp dụng
cả trong những trường hợp người lái
xe bị ảnh hưởng bởi các loại ma túy,
các loại thuốc gây buồn ngủ khiến
không kiểm soát được tay lái.
Có hai cách phân biệt giữa D.U.I vì
rượu, vì ma túy hay vì uống thuốc là
thử máu và thử hơi thở. Cảnh sát, sau
khi chận xét một người vì ngờ rằng
người đó trong tình trạng D.U.I, sẽ
dùng dụng cụ thử máu để xác định xem
mức độ rượu (có hay không và nếu có
là bao nhiêu phần trăm) trong máu
người đó. Ngoài ra, cảnh sát cũng có
thể yêu cầu người lái xe thở vào một
dụng cụ đo nồng độ rượu trong hơi thở.
Cái
máy
có...
hỗn
danh
là
“breathalyzer”. Máy này đo nồng độ
rượu trong cơ thể. Nếu máy chỉ .10
(một phần mười của một phần trăm) là
có chuyện... “khổ đế” đấy.
Người bị chận xét có quyền từ chối
phương pháp thử nghiệm này. Nhưng
hành động từ chối là một bằng chứng
để cơ quan DMV tự động rút bằng lái
xe trong thời gian 6 tháng, có khi cả
năm trời. Hầu như có một sự “thỏa
thuận ngầm” về vấn đề thử nghiệm
này. Luật cho rằng khi ta xin cấp phát
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bằng lái xe là đã đương nhiên đồng ý
chịu thử hơi thở hay ngay cả thử máu,
thử nước tiểu khi cần rồi (…presumed
to have consented to taking the test
and refusal to take the test may result
in the automatic loss of one’s driver’s
license.)

Nhớ lại luật lệ rất xưa của Buenos
Aires, Argentina, kể cũng hay! Kẻ thi lái
xe phải nốc hết 2 chai bia 12-ounce rồi
phóng xe thật nhanh qua một con
đường cong queo mà OK thì mới được
cấp bằng lái xe (after drinking two 12ounce bottles of beer.)
Người phạm tội say “xỉn” khi lái xe
thôi thì đủ mặt. Tháng 5-2013 tại xứ Cờ
Hoa, Giám mục Robert J McManus, 61
tuổi, trưởng một Giáo Phận, bị cảnh sát
bắt về tội say rượu lái xe. Vào tháng 82014 Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Ben
Hueso, 44 tuổi, tiểu bang California bị
bắt để điều tra về tội say rượu lái xe
vào sáng sớm tại Sacramento. Tại
Maryland nhà vô địch Thế Vận về bơi
lội đầy huyền thoại Michael Phelps,
người từng đoạt được 18 huy chương
vàng Thế Vận Hội, bị bắt vào cuối
tháng 9-2014 với các tội danh DUI,
chạy quá tốc độ và lấn qua lằn ranh đôi
liên tục bên trong một đường hầm
thuộc xa lộ I-95 ở Baltimore, nồng độ
rượu trong máu của chàng lúc bị bắt là
.14 trong khi nồng độ hợp lệ giới hạn ở
tiểu bang Maryland là .08. Được biết
hồi năm 2004, “kình ngư” này cũng
từng bị bắt về tội DUI ở Salisbury
nhưng chỉ bị án 18 tháng tù treo.
Chẳng phải khi làm quan tòa là
thoát tội. Tháng 5-2014 báo chí lại đưa
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tin có thêm một ông quan tòa ở Florida
phạm tội lái xe khi say rượu nữa. Mới
trong có 7 tháng mà Florida đã có 3
ông quan tòa say xỉn mà lái xe rồi!
(Third Florida County Judge in seven
months faces DUI charges.)
Chẳng phải chỉ là nam nhi mới bị tội
“xỉn”. Mỹ nhân 26 tuổi Rima Fakih, với
chiều cao 1,73 m (các cụ thường phán
là trường túc bất chi lao) và gương mặt
đẹp huyền bí kiểu phụ nữ Trung Đông
người nắm giữ vương miện Miss USA
năm 2010, bị cảnh sát bắt giữ vào một
buổi sáng sớm với nồng độ cồn trong
hơi thở của nàng ở mức .20 tức là cao
gấp đôi so với lượng cồn cho phép. Và
nàng Keffeler hoa hậu tiểu bang
Washington phải từ chức vì bị phát giác
từng bị tội say rượu lái xe (DUI) từ hồi
tháng 4-2015, khi cảnh sát Seattle chận
xe cô lại vì đang chạy với hai bánh lốp
xẹp, vào lúc bấy giờ hai mắt cô trông
đờ đẫn, miệng nói cà lăm và nồng độ
rượu trong máu gần gấp ba lần mức
cho phép.

Cũng cần lưu ý thêm là nếu ta lái xe
gây tai nạn mà “dzọt” luôn thì phạm tội
“hit-and-run”. Nếu vì say rượu mà “hitand-run” thì hậu quả nghiêm trọng lắm vì
có thể bị truy tố về tội “đại hình” (felony).
Có người cho rằng phạm tội... “kiss-andrun” còn tạm tha được chứ phạm tội “hitand-run” thì... hết thuốc chữa!
Phụ huynh đời nay có con ưa uống
rượu có thể sử dụng một loại vòng đo
hơi rượu để theo rõi. Vòng đeo điện tử
này có tên là Scram. Vòng sẽ kiểm soát
mồ hôi của người đeo và sẽ dò ra hơi
rượu xuyên qua làn da, nếu quá một
SỐ 77

mức độ quy định, vòng này sẽ báo về
công ty và viên chức tòa án để báo
động, nhằm ngăn cản người này lái xe.
Kể từ khi sử dụng năm 2003, vòng này
được đeo bởi 136,000 người.

Tại Hoa Kỳ nhiều khi mấy ông cò
phục kích trước các quán rượu để rình
rập. Ai bước chân ra mà nghiêng ngả
loạng quạng thì sẽ bị theo rõi khi lái xe
sau đó và còng tay phạt ngay thôi nếu
say xỉn. Có lẽ những bợm nhậu chỉ bị
“tẩu hỏa nhập ma” sau khi đã quắc cần
câu vì rượu chứ khi chưa nhấm nháp
chút nào thì vẫn… khôn đáo để. Giới
lưu linh kể chuyện vui rằng: “Trời đêm,
thầy cò ngồi trong xe rình mấy bợm
nhậu trong một tửu quán. Chợt một tay
khật khưỡng bước ra, thọc chìa khoá
vào hết xe này đến xe khác mà không
mở được cửa. Lộn xe rồi. Sau khi “bé
cái lầm” dăm ba xe tay này mới mở
được đúng cái xe của mình, loạng
quang leo lên, lái đi. Con mồi đây rồi,
thầy cò vội rượt theo một khúc đường.
Chặn xe lại. Bắt thử hơi rượu. Kết quả
dụng cụ đo rượu lại chỉ số không. Như
vậy tên này không uống chút men nào
à? Đang ngạc nhiên thì hắn cười nói:
“Thầy ơi! Tụi nó liên hoan hôm nay
mừng cái ông Trump gì đó đắc cử đông
dzui lắm. Chắc phải thanh toán hết cả
chục chai “ông già chống gậy” đó. Nhà
em vì kỵ rượu nên chỉ chơi ít Coca và
được phân công đóng vai xỉn để dụ
thầy đi theo cho tụi nó thoải mái tan
hàng và có lẽ bây giờ dzọt về hết rồi
đấy! Truyện của Tàu gọi kế này là “điệu
hổ ly sơn”. Mà Thầy là hổ đấy, oai ra
phết! Hì hì!”
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Nói

chuyện rượu cũng không nên
quên nàng Thúy Kiều của cụ Nguyễn
Du. Nàng mới “xuân xanh sấp sỉ tới
tuần cập kê” tức là nàng mới chỉ gần 15
tuổi thế mà “ngày vừa sinh nhật ngoại
gia” tức là vừa gặp ngày bên họ ngoại
ở xa có tiệc mừng sinh nhật, cha mẹ và
hai em đều sắm sửa một chút lễ vật để
đem dâng biếu, nàng ở nhà một mình
và đã lén qua nhà hàng xóm tìm anh
Kim Trọng. Hai anh chị uống rượu nhậu
nhẹt với nhau đã say say:
“Lòng xuân phơi phới
chén xuân tàng tàng.”
Và cảm thấy thời giờ đi mau quá,
tưởng như “Ngày vui ngắn chẳng đầy
gang.” Muốn kéo dài mãi thời gian để trò
chuyện với nhau. Trông ra “Ác đã ngậm
gương non đoài.” Mặt trời lặn rồi, sắp tối
rồi. Kiều vội nói: “Vắng nhà chẳng tiện
ngồi dai” và từ biệt Kim Trọng để quay
về. Ngồi lì cả ngày còn vẽ vời mà nói là
không tiện ngồi dai, vớ vẩn!
Quay về nhà thấy cha mẹ và 2 em
đi chưa về: “Hai thân còn giở tiệc hoa
chưa về” thế là Kiều lại vội vàng quay
lại, “xăm xăm băng lối vườn khuya một
mình” (with a quick step, she rushed
out and crossed the garden) mò qua
nhà chàng. Khuya rồi đấy nhé! Thật là
táo tợn quá! Anh chị cùng nhau thề thốt
ghi trên giấy. Kiều lấy dao cắt một món
tóc để thề. Rồi hai anh chị lại nhậu tiếp:
“Chén hà sánh giọng quỳnh tương.”
Vừa mới uống rượu say tàng tàng
với nhau ban chiều, đêm lại uống rượu
nữa. Sự đó đối với chàng Kim Trọng đa
tình có lẽ không chi lạ, nhưng đối với
nàng Kiều thì cái vụ chè rượu của nàng
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khiến chúng ta thấy dễ nể! Có ai ngờ
nàng Kiều cũng là một “cao thủ” trong
đám dân làng nhậu phe ta! Hai anh chị
thức thâu đêm suốt sáng truyện trò
nhậu nhẹt.
Các cụ cao niên mắng Kiều, cho
là… đồ gái hư! Hư thật đấy! Vừa hư
vừa… vi phạm pháp luật (chưa tới tuổi
uống rượu, under age)! Những giai
đoạn về sau này trong cuộc đời khi
Kiều đã không còn là… vị thành niên
nữa thì OK! Nàng có quyền lai rai ba
sợi! Ta thấy Kiều uống với Thúc Sinh,
uống nhiều mà không say, tưởng như
là rượu tiên. Chàng và nàng vừa đối
ẩm nhậu nhẹt vừa làm thơ:
“Khi gió mát, khi trăng thanh
Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ”
Lúc ở lầu xanh uống rượu với
khách. Khi tỉnh rượu và khi tàn canh,
trời sáng, khách ra về thì Kiều lại giật
mình trơ trọi một mình nên nghĩ ngợi:
“Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình, mình lại thương mình xót xa”

Cuối năm Bính Thân (Year of the
monkey) tiễn Khỉ đi, đầu năm Đinh Dậu
(Year of the rooster) đón Gà về. Cũng
xin nói thêm là văn chương bình dân
nước ta có câu “Gà mái đá gà cồ”
nghĩa bóng ám chỉ mấy bà giành quyền
cai quản gia đình. Thật ra là... “đá yêu”
đấy mà thôi! Nam nhi hãy hoan hỉ
mừng Xuân mới, đón Gà về,
đừng... “sợ gà”! Chỉ xin “bảo trọng”!
LS. Ngô Tằng Giao
(Virginia, 1-2017)

CỎ THƠM

THƠ THIỀN SƯ KHÔNG LỘ
Nguyên tác

漁閒

萬里清江萬里天
一村桑柘一村煙
漁翁睡著無人喚
過午醒來雪滿船
Phiên âm: NGƯ NHÀN
Vạn lý thanh giang vạn lý thiên
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên
Ngư ông thùy trước vô nhân hoán
Quá ngọ tỉnh lai tuyết * mãn thuyền.
Thiền-sư Không Lộ
Thơ dịch:
ÔNG CHÀI SỐNG CẢNH NHÀN
Vạn dặm sông xanh, vạn dặm trời
Một thôn dâu duối**, khói sương phơi.
Ông chài say ngủ, không ai gọi
Tỉnh giấc, thuyền trưa ngập tuyết rơi.
PHẠM THỊ NHUNG
Tiểu Sử Thiền Sư Không Lộ:
Thiền Sư Không Lộ sinh vào đời Lý
(Thế Kỷ 11). Sư họ Dương, không rõ
tên. Ông vốn làm nghề chài lưới, sau
xuất gia tu Phật, đắc đạo. Ông Là một
Thiền Sư lớn, thuộc đời thứ 9 dòng
Thiền Kiến Sơ và đời thứ hai dòng
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Thiền Thảo Đường. Thiền Sư nhờ có
công giúp vua Lý Thái Tông đánh
Chiêm Thành và giúp vua Lý Thần
Tông chữa khỏi bệnh, được phong Quốc
Sư. Sau còn được vua Lý Anh Tông
cho lập đền thờ ở Thăng Long, gọi là
Đền Lý Quốc Sư.
Thiền Sư người quê Hải Thanh, làng
Giao Thủy (Tên nôm là làng Keo),
thuộc vùng hữu ngạn sông Hồng (Nay
thuộc tỉnh Nam Định).
Thiền Sư mất đi có để lại bài thơ Ngư
Nhàn và bài kệ nổi tiếng, dưới tên
Ngôn Hoài.
Bình giảng bài thơ NGƯ NHÀN
*Ở Bắc Việt, chỉ vùng cao bắc Lạng
mới có tuyết vào mùa đông. Quê hương
tác giả thuộc miền đồng bằng sông
Hồng, làm gì có tuyết? Phải chăng do
tác giả thức giấc vào quá trưa, bị nắng
quáng nên đã có ảo giác “tuyết rơi ngập
thuyền”?
Đồng thời, đây (c.4) cũng là 1 trong
3 câu thơ (c.1-2-4) ghi lại cảnh sắc
thiên nhiên nơi quê nhà, qua nhãn quan
rất nghệ sĩ của tác giả.
Song nói như thế chỉ là một cách nhận
xét bình thường, bởi khi ta quan sát kỹ hơn,
ta sẽ thấy bài thơ Ngư Nhàn của Thiền Sư
Không Lộ mang đầy phong vị thiền.
Thực vậy, trong thơ tác giả nhắc đến
một buổi chiều ông một mình trên chiếc
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thuyền chài, neo trên dòng sông cái (tức
Sông Hồng Hà, con sông lớn nhất Bắc
Việt ) nơi giáp giới với làng Giao
Thủy, quê Hương ông. Nhưng rõ ràng
chiều đó tác giả không màng tới chuyện
hành nghề. Nếu có, thì sau khi neo
thuyền, ông đã phải lo giăng lưới, rồi
mau mau đi nghỉ; để mai còn phải dậy
sớm thu lưới, vớt cá bán buôn cho kịp
phiên chợ tinh mơ đầu ngày? Đằng này,
tác giả vẫn an nhiên ngồi trên mạn
thuyền, thảnh thơi đưa mắt ngắm nhìn
cảnh sắc nên thơ của thiên nhiên:
Câu 1:
Vạn dặm sông xanh, vạn dặm trời
Vạn dặm, một con số đo cho một
khoảng không gian dài rộng bao la.
Hiển nhiên Sông Hồng vào thời điểm
sau mùa mưa (tháng 7, tháng 8 âm lịch)
nước sông lên cao và trong. Nhờ nước
sông lên cao, mặt sông trở nên mênh
mông hơn và trong hơn; phản chiếu rõ
nền trời xanh bao la. Sông nước, bầu
trời trở nên cùng một màu xanh mênh
mông, bát ngát. một màu xanh dịu của
nền trời thu đông êm ả nơi xứ Bắc).
Cũng vì trời, nước cùng mầu, nhất là
vào khoảng chập choạng tối, cảnh sắc
càng thêm nhạt nhòa góc cạnh; trời đất
như giao hòa với nhau, không còn biên
giới. khiến cảnh sông nước mênh mông
(vạn dặm), cảnh trời mây bao la (vạn
dặm), trông càng thêm mênh mông hơn,
bao la hơn.
Câu thơ này làm cho ta liên tưởng
tới một tuyệt cú:
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Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc.
Trong bài Đằng Vương Các Tự của
Vương Bột (649-676), một danh sĩ đời
Đường. Song câu thơ của Vương Bột chỉ
dừng lại ở phần tả cảnh, trong khi câu thơ
“Vạn dặm sông xanh, vạn dặm trời’’ (Vạn
lý thanh giang,vạn lý thiên) của Thiền Sư
Không Lộ sâu sắc hơn nhiều.
Chúng ta đều biết, cảnh sông nước
in bóng nền trờì xanh chỉ là cảnh hiện ra
thường ngày quá quen thuộc, đến binh
dị, tẻ nhạt nơi quê nhà. Nhưng... hai từ
“vạn dặm” được nhắc đi nhắc lại 2 lần ở
đây, vô-hình-trung đã nhấn mạnh đến
sự hiện diện của tác giả, cùng những
cảm nhận đầy vẻ ngạc nhiên thích thú
của ông trước cảnh trời nước xanh lơ
bao la bát ngát nơi đây. Vì trong giây
phút này, qua đấy tác giả đã nhìn ra
được cái bí ẩn thâm trầm huyền diệu
của thế giới hiện hữu: Trời, đất và con
người, tất cả đều liên hệ với nhau, trở
thành một “như nhất”. Nói như tác giả
Tâm Trí trong tác phẩm Ngôn Ngữ
Văn Chương và Thi Ca Thiền Phật
Giáo: “ Ta là thế giới, thế giới là ta ”
trong cái tư thế "vô bỉ, vô ngã”, với cái
nhìn “Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức
nhất’’ (một là tất cả, tất cả là một). Đó
là cái nhìn của thiền, cái nhìn tỉnh thức
để thấy thực tại quanh ta thực là đẹp đẽ,
thực là mầu nhiệm”.
Câu 2: Một thôn dâu duối khói sương phơi
(Nhất thôn tang giá nhất thôn yên)
CỎ THƠM

Khi chiều đã muộn, tác giả hướng
mắt về thôn dâu duối (“giá” cũng là
một loại cây, nhưng ở nước ta không
có; tạm dịch là “duổi, một loại cây cùng
họ với dâu, thường được trồng làm hàng
rào). “Một thôn dâu duổi “, ở đây ám
chỉ xóm làng quê hương tác giả, nơi
nổi tiếng với nghề tằm tang (trồng dâu,
nuôi tằm, dệt vải). Qua tầm nhìn của tác
giả từ mé sông hướng về xóm làng; hiện
ra cảnh tượng khắp thôn dâu duối đang
chìm trong màn đêm lạnh lẽo sương
khói mịt mờ.
Như một bức tranh thủy mặc tuyệt
đẹp? Không, tác giả đã không mô tả đối
tượng thôn làng của mình qua cái vỏ bên
ngoài, một cách bàng quan vô tình như

thế, mà ông đã nhìn thẳng vào thực tại
bên trong của nó, nhập hồn mình với nó,
để biết, để cảm cái vui, cái buồn của
chính nó. Ở đây là cái “lạnh giá“ của bà
con thôn dâu duối trong một đêm cuối thu
chớm đông sương khói mịt mờ. Cách
nhìn thẳng vào thực tại như nó là, “như
thị quán” chính là cái nhìn của thiền.
Nhờ cái nhìn thẳng vào thực tại
hiện hữu như thế của tác giả, cảnh trở
nên sống động, có hồn. Đồng thời, biểu
hiện được tình thương của tác giả đối
với bà con đồng hương.Tình thương
của tác giả là thứ tình thương không
phân biệt đối đãi thân sơ, mà trải rộng
đồng đều cùng khắp bà con thôn xóm.
Chữ ”một thôn” (nhất thôn) là để nói

CẦU THÊ HÚC, ĐỀN NGỌC SƠN: TRANH SƠN DẦU CỦA HỌA SĨ TRƯƠNG VĂN Ý.
(Sưu Tập của Dzung Senser)
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tới cái toàn thể trọn vẹn ấy. Đây chính
là tình thương vị tha cao thượng, được
xếp vào một trong Tứ Vô Lượng Tâm
của nhà Phật.
Câu 3: Ông chài say ngủ, không ai gọi
Và rồi sau đó ông chài, chỉ tác giả, đã
chui vào trong khoang thuyền, nhẹ
nhàng đi vào giấc ngủ lúc nào không
hay. Một giấc ngủ dài, ngủ say, thiệt
say.” Không ai gọi “ (vô nhân hoán);
mà dẫu có ai gọi chăng nữa, tác giả
cũng chẳng hề hay biết.
Câu 4:
Tỉnh giấc, thuyền trưa ngập tuyết rơi!
Cho mãi tới khi ngày đã trưa trật, là
lúc trời quang mây tạnh nhất, mặt trời
quá ngọ đã lên tới đỉnh đầu, nắng chói
chang cùng khắp; tác giả mới sực tỉnh
giấc nồng.
Sau một giấc ngủ dài, ngủ say, khi
vừa chợt tỉnh giấc nồng, tác giả từ
trong khoang thuyền nhìn ra, nắng chói
chang trước mắt, như càng chói chang
hơn… Nắng đang giội vào lòng thuyền,
vào mạn thuyền.... Nắng phản chiếu
như oà vỡ, những tia sáng trắng xóa
tung tóe khắp mặt thuyền. Chỉ trong
một chớp mắt, một sát na thời gian,
một khoảnh khắc ngắn ngủi bất chợt
nhất, tác giả hốt nhiên nhìn ra được
thực tại của cảnh tượng lúc đó:
”Thuyền trưa ngậpTuyết rơi” (tuyết
mãn thuyền). Và ông đã vội ghi ngay
thực tại sự kiện vừa xuất hiện như mình
đã thấy, khi chưa nhiễm một ý niệm
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nào. Đúng như lời Phật dạy trong kinh
Kim Cang “Ưng tác như thị quán”.
Như chúng ta đã biết, quê tác giả ở
miền đồng bằng sông Hồng, ngay giữa
mùa đông cũng làm gì có tuyết? Nhưng
thực hay ảo, đúng hay sai đều không
quan trọng, vì đây là cái nhìn của thiền.
Thiền thuộc vấn đề trực giác, trực
nghiệm; chứ không phải vấn đề luận
giải bằng lý trí.
Huống chi, theo giáo lý nhà Phật, mọi
sự vật trên thế gian, gọi chung là vạn
pháp, đều là “vọng duyên giả lập”, đều
do tâm tạo “Vạn pháp nhất thiết do tâm
tạo “. Vậy thì tác giả nhìn “nắng” ra
“tuyết “ có gì không đúng?
Tóm lại, Ngư Nhàn là một bài thơ mang
nhiều phong vị thiền, viết theo thể
Đường luật thất ngôn tứ tuyệt của Thiền
Sư Không Lộ. Qua đó đã nói lên được:
Trước hết là lối sống an lạc tự tại,
hòa nhập mình vào thiên nhiên của tác
giả, ngay khi ông còn sống trong vòng
thế tục (còn phải ngủ đêm trên thuyền
chài, tức vẫn còn hành nghề đánh cá để
mưu sinh).
Sau nữa, những cảnh sắc thiên nhiên
ấy cũng như tình thương đối với bà con
xóm làng, đã được tác giả diễn tả qua
nhãn quan đầy thiền vị, khiến trở nên
sống động, kỳ thú và sâu sắc.
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