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VVỤỤ  ÁÁNN  NNGGHHỆỆ  SSĨĨ  XXIIỆỆCCTTÊÊNN  HHAANN  
 

TỘI PHẠM CỦA HAN 
 

      Một nghệ sĩ xiệc Trung Hoa tên là 
Han, trong một màn biểu diễn thông 
thường, đã phóng một trong những con 
dao lớn cắt đứt mạch máu chính ở cổ 
của người vợ trước sự kinh ngạc của 
tất cả khán giả. Người vợ của nghệ sĩ 
xiệc chết tại chỗ. Han bị bắt ngay. 
     Sự kiện xẩy ra tại hiện trường trước 
sự hiện diện của ông Giám Ðốc nhà 
hát, người phụ tá cho Han, người giới 
thiệu chương trình và hơn 300 khán 
giả. Ngoài ra, còn có một cảnh sát viên 
đứng sau sân khấu. Mặc dầu có sự 
chứng kiến của tất cả các nhân chứng 
ấy, vẫn có sự bí ẩn vì không biết có 
phải là vụ giết người có chủ tâm hay 
chỉ là một tai nạn. 
     Màn biểu diễn của Han diễn tiến 
như sau: vợ Han đứng trước một tấm 
gỗ kích thước như cánh cửa với 
khoảng cách gần 4 yards, Han phải 
ném những con dao lớn, mỗi con cách 
nhau 2 inches chung quanh thân thể 
người vợ. Cứ mỗi lần con dao rời khỏi 
tay, Han hét lên một tiếng để gây thêm 
phần hào hứng cho cuộc biểu diễn. 
 
LỜI KHAI CỦA CÁC NHÂN CHỨNG. 

 
     Ông Dự Thẩm hỏi cung các nhân 
chứng sau: 
 

Ông Giám Ðốc nhà hát. 
     “Nhân chứng có thấy đó là một màn 
trình diễn rất khó không?” 
    

 “Không, thưa Ngài Dự Thẩm, không 
có gì khó khăn đối với người biểu diễn 
có kinh nghiệm. Nhưng biểu diễn màn 
đó cho đúng cách, người trình diễn cần 
có thần kinh thật vững vàng và phải tập 
trung tư tưởng trọn vẹn.” 
     “Tôi hiểu. Nếu sự việc xảy ra như 
một tai nạn, loại tai nạn này thật hiếm 
thấy xảy ra có phải thế không?” 
     “Quả đúng như vậy, thưa Ngài. 
Nếu những tai nạn có thể xảy ra 
giống như vậy, tôi sẽ không bao giờ 
chấp nhận cho biểu diễn màn đó 
trong nhà hát của tôi.” 
     “Vậy thì nhân chứng có coi sự việc 
xảy ra được thực hiện với sự cố ý?” 
     “Không, thưa Ngài, tôi không nghĩ 
như thế. Và đây là lý do: một hành 
động như vậy trong màn biểu diễn 
với khoảng cách 12 feet không 
những đòi hỏi tài nghệ mà còn phải 
có trực giác hoàn hảo. Sự thực tất cả 
chúng tôi đều nghĩ không có một lỗi 
lầm nào trong màn trình diễn này. 
Nhưng sau khi sự việc xảy ra, tôi 
phải thừa nhận lỗi lầm có thể xảy ra 
trong bất cứ trường hợp nào.” 
     “Vậy thời nhân chứng nghĩ thế nào. 
Ðó là lỗi lầm hay có chủ tâm?” 
     “Tôi không thể trả lời một cách đơn 
giản được, thưa Ngài.” 
     Ông Dự Thẩm cảm thấy khó xử. 
Ðây rõ ràng là một vụ cố sát dù cho đó 
là một kẻ sát nhân hay kẻ giết người có 
dự mưu đi chăng nữa cũng khó có thể 
nói ra cho hết mọi chuyện được. Nếu là 
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kẻ sát nhân thì quả thật là một kẻ rất tài 
giỏi, ông Dự Thẩm nghĩ như vậy. 
 

Người phụ tá cho Han. 
 

     Tiếp đến, ông Dự Thẩm cho đòi 
người phụ tá Trung Hoa đã làm việc 
với Han trong nhiều năm để chấp cung. 
     “Cách cư xử bình thường của Han 
ra sao?” Ông Dự Thẩm hỏi. 
     “Han lúc nào cũng rất chững chạc, 
thưa Ngài; Han không đánh bạc, không 
rượu chè hay chạy theo đàn bà. Ngoài 
ra, năm vừa qua, Han theo Ky Tô Giáo. 
Ðương sự học Anh Văn và những lúc 
rảnh rỗi dường như làm ra vẻ chăm 
chú đọc những sưu tầm về những bài 
thuyết giáo, Kinh Thánh hoặc những 
sách thuộc vấn đề đó.” 
     “Thế còn vợ Han ra sao?” 
     “Bà ta cũng vậy, rất đứng đắn, thưa 
Ngài. Như Ngài đã rõ những diễn viên 
xiệc sống nay đây mai đó không phải 
luôn luôn là những người có đức hạnh 
nhất. Bà Han là một phụ nữ nhỏ nhắn 
và xinh đẹp. Có một số đàn ông thường 
đưa ra những đề nghị với bà, nhưng bà 
không hề mảy may để ý tới các loại 
chuyện như thế.” 
     “Và tính tình của cặp vợ chồng đó 
ra sao?” 
     “Thưa Ngài, luôn luôn tử tế và hòa 
nhã. Họ rất tốt với tất cả bạn hữu và 
những người quen thuộc và không bao 
giờ cãi nhau với ai cả. Nhưng…” Người 
phụ tá bỗng ngưng và suy nghĩ một lúc 
rồi tiếp tục. 
     “Thưa Ngài, tôi sợ rằng khai với 
Ngài điều này e có thể hại cho Han. 
Phải thành thật mà nói, cặp vợ chồng 
này hiền lành và có lòng vị tha nhưng 

mà lạ thay cuộc chung sống giữa hai 
người thật đau khổ…” 
     “Tại sao vậy?” 
     “Tôi không rõ, thưa Ngài.” 
     “Phải chăng nhân chứng biết tình 
trạng của cặp vợ chồng này mới đây?” 
     “Không, thưa Ngài. Cách đây khoảng 
hai năm, bà Han có thai. Ðứa trẻ đẻ non 
và khoảng chừng ba ngày thì chết. Sự 
việc đó đánh dấu sự thay đổi quan hệ 
giữa hai người. Họ bắt đầu cãi vã với 
nhau về những chuyện rất nhỏ nhặt, và 
lúc đó mặt Han thường trở nên tái mét. 
Han chấm dứt cuộc cãi nhau bằng cách 
đột ngột giữ thái độ nín lặng. Han chưa 
bao giờ nổi giận hoặc có cử chỉ gì thô 
bạo đối với vợ. Tôi cho rằng hành vi đó 
đi trái với những nguyên tắc của Han. 
Nhưng mà, thưa Ngài, khi nhìn Han, 
Ngài có thể thấy sự tức giận khủng 
khiếp trong đôi mắt của Han! Ðôi khi làm 
ta khiếp sợ.” 
     “Có một ngày, nhìn thấy sự bất 
hạnh giữa cặp vợ chồng đó, tôi hỏi Han 
tại sao không xin ly thân. Rồi Han kể 
cho tôi nghe Han không có lý do gì để 
xin ly dị cả, cho dù tình yêu đối với vợ 
đã chết. Thực tình, nàng cũng cảm 
thấy và dần dần không còn thương yêu 
tôi nữa. Han đã tự kể tất cả cho tôi 
nghe như vậy. Tôi nghĩ rằng lý do thúc 
đẩy Han bắt đầu đọc Kinh Thánh và 
những thuyết giáo sưu tầm được chỉ 
muốn làm dịu đi sự hung bạo trong trái 
tim và kìm hãm sự căm ghét vợ, mà 
thực ra cũng chẳng có lý do gì để ghét 
bỏ vợ cả. Bà Han là một người đàn bà 
đáng thương hại. Bà ta chung sống với 
Han gần ba năm và đi theo Han biểu 
diễn khắp mọi nơi. Nếu bà ta vì lý do gì 
bỏ Han và trở về nhà, tôi không nghĩ bà 
Han sẽ dễ dàng làm lại cuộc đời. Hỏi 
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có người đàn ông nào có thể tin tưởng 
một người đàn bà sống lang thang suốt 
gần ba năm như vậy? Tôi đoán chừng 
đó là lý do tại sao bà Han phải ở lại với 
Han, dù hai người chung sống với nhau 
thật khổ sở.” 
     “Vậy nhân chứng thực tình nghĩ sao 
về vụ giết người này?” 
     “Ngài muốn nói, thưa ông Dự Thẩm, 
tôi nghĩ đó là là một tai nạn hay thực 
hiện với chủ tâm?” 
     “Ðúng như vậy.” 
     “Ðược ạ, thưa Ngài, tôi đã từng suy 
nghĩ vụ đó qua mọi khía cạnh từ ngày 
xảy ra tại sân khấu. Tôi càng nghĩ 
nhiều bao nhiêu, tôi càng khó hiểu bấy 
nhiêu. Tôi đã kể chuyện đó với người 
giới thiệu chương trình và người này 
cũng nói là không thể hiểu được việc gì 
đã xẩy ra.” 
     “Tốt lắm. Nhưng hãy kể cho tôi điều 
này: ngay đúng lúc sự việc xảy ra tại 
sân khấu, nhân chứng có thấy điều gì 
làm nhân chứng thắc mắc tự hỏi không 
biết có phải là một tại nạn hay thực 
hiện với sự cố ý?” 
     “Thưa Ngài, có, đúng như vậy. Tôi 
đã nghĩ... Tôi đã nghĩ, ‘Han mất trí rồi 
và đã giết vợ’ ” 
     “Với sự cố ý, nhân chứng muốn nói 
như vậy?” 
     “Ðúng, thưa Ngài. Tuy nhiên người 
giới thiệu chương trình nói là ông ta đã 
nghĩ, ‘Han đã lỡ tuột tay’ ” 
     “Ðúng, nhưng người giới thiệu 
chương trình đã không hiểu rõ các mối 
quan hệ giữa cặp vợ chồng đó như 
nhân chứng đã kể cho tôi nghe.” 
     “Có thể như thế, thưa Ngài. Nhưng 
sau khi sự việc xảy ra, tôi ngạc nhiên 
tự hỏi không biết có phải vì tôi hiểu rõ 

tất cả các mối quan hệ đó mà tôi đã 
nghĩ, ‘Han đã giết vợ’ ” 
     “Phản ứng của Han ra sao vào 
lúc đó?” 
     “Han la lên, ‘Ha!’ Vừa nghe thấy 
tiếng la lúc đó, tôi ngước mắt lên và 
nhìn thấy máu ở cổ bà Han phun ra. Bà 
Han còn đứng được vài giây tại chỗ, rồi 
hai đầu gối như muốn qụy xuống dưới 
sức nặng của thân thể và toàn thân bà 
đu đưa. Khi con dao rơi ra ngoài, bà 
Han ngã gục xuống sàn, co quắp, tất 
cả chỉ còn là một đống thịt. Dĩ nhiên 
không một người nào trong chúng tôi 
có thể làm được việc gì cả, chúng tôi 
ngồi đấy quá khiếp sợ, chăm chăm 
nhìn bà Han.  
     Còn về phần Han, tôi thực tình không 
tả được phản ứng của Han bởi vì tôi 
không nhìn anh ta. Chỉ khi ý nghĩ ‘Han 
hoàn toàn mất trí và đã giết vợ’, đập vào 
trí óc tôi, lúc bấy giờ tôi mới liếc nhìn 
Han. Mặt Han tái mét và hai mắt nhắm 
lại. Người quản lý sân khấu hạ màn. Mọi 
người xúm lại nâng cơ thể bà Han lên 
nhưng bà ta đã chết rồi. Han quỳ xuống, 
và cầu nguyện trong yên lặng một lúc 
khá lâu.” 
     “Han có tỏ vẻ bối rối không?” 
     “Vâng, thưa Ngài, Han khá bối rối.” 
     “Ðược lắm. Nếu tôi cần hỏi thêm 
nhân chứng điều gì, tôi sẽ mời nhân 
chứng sau.” 
 

LỜI KHAI CỦA BỊ CÁO 
 

     Ông Dự Thẩm cho người phụ tá về 
và bây giờ cho đòi bị cáo để chấp cung. 
Bộ mặt thông minh của Han trông xanh 
xao và mệt mỏi; có thể nhận thấy ngay 
bị cáo ở trong tình trạng suy nhược 
thần kinh. 
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     “Tôi đã hỏi cung ông Giám Ðốc nhà 
hát và ông phụ tá.” Ông Dự Thẩm nói 
khi Han đã ngồi ở phòng dành riêng 
cho nhân chứng. 
     “Bây giờ tôi đề nghị hỏi cung bị cáo.” 
     Han cúi đầu. 
     “Hãy kể cho tôi nghe,” Ông Dự 
Thẩm nói, “Bất cứ lúc nào, bị cáo cũng 
yêu thương vợ có phải không?” 
     “Từ ngày kết hôn cho đến ngày đứa 
bé ra đời, tôi đã yêu vợ tôi với tất cả 
trái tim.” 
     “Thế tại sao khi đứa bé ra đời thì 
mọi việc lại thay đổi?” 
     “Bởi vì tôi biết đứa bé không phải là 
con của tôi.” 
     “Vậy bị cáo có biết ai là cha của 
đứa bé?” 
     "Tôi nắm được vấn đề rất rõ ràng. 
Tôi nghĩ đó là anh họ của vợ tôi.” 
     “Bị cáo biết đích thân người đó?” 
     “Người đó là bạn thân của tôi. Chính 
người đó đầu tiên đã gợi ý cho chúng 
tôi lấy nhau. Chính người đó đã thuyết 
phục tôi cưới nàng.” 
     “Tôi ức đoán sự quan hệ giữa 
hai người xảy ra trước đám cưới 
của bị cáo.” 
     “Thưa đúng. Ðứa bé ra đời sau khi 
chúng tôi kết hôn được tám tháng.” 
     “Theo ông phụ tá, đứa bé bị đẻ non.” 
     “Ðó là điều mà tôi đã kể với tất cả 
mọi người như vậy.” 
     “Ðứa bé chết sau khi sanh được ít 
ngày, có phải vậy không? Lý do nào 
gây ra cái chết đó?” 
     “Ðứa bé chết ngạt ở vú mẹ.” 
     “Có phải vợ bị cáo cố ý giết đứa bé?” 
     “Vợ tôi nói đó là một tai nạn.” 
     Ông Dự Thẩm yên lặng chăm chú 
nhìn diện mạo của Han. Bị cáo ngửng 
đầu lên nhưng hai mắt nhìn xuống như 

đợi câu hỏi tiếp theo. Ông Dự Thẩm 
tiếp tục. 
     “Vợ bị cáo có thú nhận đã có sự 
quan hệ đó với người anh họ không?” 
     “Vợ tôi không thú nhận mà tôi cũng 
chẳng bao giờ hỏi vợ tôi về vấn đề đó. 
Cái chết của đứa bé tựa như một sự 
trừng phạt cho mọi điều và tôi quyết 
định sẽ tỏ ra cao thượng được chừng 
nào hay chừng ấy, nhưng…” 
     “Nhưng cuối cùng, bị cáo không 
thể tỏ ra cao thượng được, có phải 
vậy không?” 
     “Quả đúng như vậy. Tôi không thể 
không suy nghĩ về cái chết của đứa bé vì 
sự trừng phạt vẫn chưa đủ. Khi vợ tôi 
không ở cạnh tôi, tôi có khả năng suy xét 
thật bình tĩnh, nhưng vừa trông thấy vợ 
tôi, tựa như có một điều gì đó xảy ra 
trong nội tâm của tôi. Khi tôi nhìn thấy 
thân hình của vợ tôi, cơn giận dữ bắt 
đầu trỗi dậy.” 
     “Có bao giờ bị cáo nghĩ đến chuyện 
ly dị không?” 
     “Tôi thường nghĩ tôi phải xin ly dị, 
nhưng tôi không nói cho vợ tôi biết. Vợ 
tôi cũng hay nói nếu tôi bỏ vợ tôi thì vợ 
tôi cũng chẳng còn muốn sống nữa.” 
     “Vợ bị cáo có yêu bị cáo không?” 
     “Vợ tôi không yêu tôi.” 
     “Tại sao bà ta lại nói những điều 
như vậy?” 
     “Tôi nghĩ vợ tôi muốn nhắc đến 
những phương tiện vật chất để sinh 
sống. Nhà cửa của vợ tôi bị người anh 
cả làm tan nát, và vợ tôi hiểu rất rõ 
không có người đàn ông đứng đắn nào 
lại muốn cưới một người đàn bà từng là 
vợ của một người biểu diễn phóng dao 
sống lang thang như tôi. Ngoài ra, chân 
của vợ tôi quá nhỏ đối với vợ tôi để làm 
bất cứ công việc bình thường nào.” 
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     “Thế mối quan hệ về thể xác ra sao?” 
     “Tôi tưởng cũng giống như phần 
đông các cặp vợ chồng khác.” 
     “Vợ bị cáo có ưa bị cáo chút nào 
không?” 
     “Tôi nghĩ vợ tôi thực tình không ưa 
tôi. Sự thật, tôi nghĩ vợ tôi vô cùng đau 
khổ phải chung sống với tôi như người 
vợ. Thậm chí cam chịu sự đau đớn, chịu 
đựng một cách thật kiên nhẫn hầu như 
không có người đàn ông nào tưởng 
tượng nổi. Vợ tôi thường quan sát tôi với 
đôi mắt lạnh lùng và độc ác, lúc đó tôi 
tưởng cuộc đời tôi tan vỡ ra từng mảnh. 
Vợ tôi không bao giờ biểu lộ chút thương 
cảm nào khi thấy tôi vật lộn với nỗi đớn 
đau tột độ để thoát ra khỏi cảnh khổ cực 
đi tìm một cuộc sống đích thực hơn, tốt 
đẹp hơn.” 
     “Tại sao bị cáo không quyết định dứt 
khoát hoặc sống xa vợ hay ngay cả bỏ 
vợ nếu thấy cần thiết?” 
     “Bởi vì tâm trí tôi đầy rẫy những tư 
tưởng đủ loại.” 
     “Những tư tưởng gì vậy?” 
     “Tôi muốn cư xử với vợ tôi theo 
chiều hướng là không có một sự sai trái 
nào về phía tôi cả. Nhưng cuối cùng tôi 
cũng không thể thực hiện được.” 
     “Bị cáo không bao giờ nghĩ đến 
chuyện giết vợ?” 
     Han không trả lời và ông Dự Thẩm 
nhắc lại. Sau một lúc khá lâu, Han trả 
lời, “Trước khi ý nghĩ giết vợ nẩy ra 
trong đầu tôi, tôi thường nghĩ thật là 
một điều tốt nếu vợ tôi chết.” 
     “Ðược, vào trường hợp đó, nếu 
không có điều gì là trái luật cả, bị cáo 
có nghĩ phải giết vợ không?” 
     “Tôi không nghĩ tới những điều 
khoản ngăn cấm của luật pháp, thưa 
Ngài. Ðiều đó cũng không thể ngăn cản 

được tôi. Ðúng ra tôi quá yếu đuối. Vào 
lúc đó, tôi lại say mê mong muốn đi tìm 
một lối sống đích thực hơn.” 
     “Ấy thế mà bị cáo đã nghĩ đến giết 
vợ, có hay không, tôi muốn nói vào giai 
đoạn sau này? ” 
     “Tôi không bao giờ có ý nghĩ giết vợ 
tôi. Nhưng đúng ra, đã có một lần, tôi 
đã nghĩ đến vấn đề đó.” 
     “Ðã bao lâu, trước khi xảy ra biến 
cố đó?” 
     “Ðêm hôm trước… Hay có lẽ ngay 
vào buổi sáng đó.” 
     “Bị cáo đã cãi nhau với vợ?” 
     “Thưa Ngài đúng như vậy.” 
     “Về vấn đề gì?” 
     “Về chuyện quá nhỏ nhặt không 
đáng nói ra.” 
     “Hãy cố gắng kể lại việc đó.” 
     “Ðó là vấn đề ăn uống. Một đôi 
khi tôi hay cáu giận khi chưa ăn. 
Vâng, vào buổi tối đó, vợ tôi quá 
chậm chạp không sửa soạn kịp bữa 
ăn tối mà đáng lẽ phải làm xong rồi. 
Tôi rất tức giận.” 
     “Bị cáo có giận dữ hơn mọi lần không?” 
     “Thưa không, nhưng mà sau đó tôi 
hãy còn thấy bị kích động, đó là một 
điều khác thường. Tôi cho rằng vì tôi 
bối rối quá nhiều trong mấy tuần lễ vừa 
qua muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt 
đẹp hơn cho bản thân tôi, và nhận ra 
rằng tôi không sao thực hiện được ý 
định đó. Tôi đi ngủ nhưng không sao 
chợp mắt được. Biết bao nỗi lo lắng và 
bối rối xâm nhập tâm trí tôi. Tôi bắt đầu 
cảm thấy cho dù cố gắng xoay sở cách 
gì đi nữa, tôi cũng không bao giờ có thể 
thực hiện được những điều thực sự tôi 
mong muốn. Dù cố gắng vượt mọi trở 
ngại, tôi sẽ không bao giờ thoát được 
những cảnh đáng ghét trong đời sống 
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hiện tại của tôi. Tình trạng buồn và vô 
vọng của những chuyện xảy ra tựa hồ 
như có dính dấp tới cuộc hôn nhân của 
tôi. Tôi tuyệt vọng đi tìm một tia sáng 
lọt qua kẽ hở dẫn dắt tôi ra khỏi nơi 
tăm tối, nhưng ngay cả điều mong ước 
đó cũng dần dần tiêu tan. Hy vọng trốn 
chạy cuộc sống đáng ghét đó hãy còn le 
lói và lôi cuốn tôi, và tôi hiểu rằng nếu 
không sao thoát ra cảnh sống đó, thực 
tế tôi như người đã chết. Và rồi ý nghĩ 
đen tối dập dờn trong đầu óc tôi, nếu 
mà nàng chết! Phải chi nàng chết!  
     Tại sao tôi không giết nàng? Hậu 
quả về hành động giết người như vậy 
chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi cả. 
Không còn nghi ngờ gì nữa tôi sẽ vào 
tù, nhưng mà đời sống trong nhà giam 
chắc cũng không đến nỗi tồi tệ, có thể 
còn khá hơn cuộc sống hiện nay của 
tôi. Và không hiểu sao tôi vẫn có cảm 
tưởng giết vợ tôi cũng chẳng giải quyết 
được việc gì cả. Mà né tránh không giải 
quyết được vấn đề giữa hai chúng tôi 
cũng chẳng khác gì như cuộc tự sát. 
Tôi chịu đau đớn từng ngày kể từ khi 
đứa trẻ sơ sinh chết, tôi tự nhủ; không 
còn con đường nào để vượt thoát ra 
cảnh sống đó. Cuộc đời đích thực của 
tôi: cam chịu đau khổ. 
     Tâm trí tôi cứ chạy theo những con 
đường đó, tôi gần như quên hết duyên 
cớ của sự đau khổ trong lòng tôi. Quá 
kiệt sức, tôi nằm đấy nhưng không sao 
ngủ được. Tôi rơi vào tình trạng hoàn 
toàn như u mê, và tâm trí tôi bị dày vò 
trở nên tê liệt, ý nghĩ giết vợ tôi mờ 
nhạt dần. Rồi cảm giác trống rỗng buồn 
tẻ xâm chiếm tâm hồn tôi, đưa tôi vào 
cơn ác mộng. Tôi đã nghĩ tới mọi giải 
pháp hay nhất để đi tìm cuộc sống tốt 
đẹp hơn, và nhận ra rằng tôi quá nhu 

nhược không sao đạt được mục đích 
đó. Khi trời rạng đông, tôi nhìn thấy vợ 
tôi, cũng như tôi, không ngủ được…”  
     “Khi bị cáo thức dậy, hai người có 
cư xử với nhau một cách bình 
thường không?” 
     “Chúng tôi không nói với nhau một lời.” 
     “Nhưng mà tại sao bị cáo không 
nghĩ tới phải rời xa vợ, khi sự việc 
xảy ra như thế?” 
     “Ngài muốn nói, thưa ông Dự Thẩm, 
đó là cách giải quyết vấn đề của tôi? 
Không, không, như vậy cũng như lẩn 
trốn chẳng giải quyết được việc gì cả 
giữa chúng tôi. Như tôi đã từng thưa 
với Ngài là tôi đã xác định phải cư xử 
với vợ tôi làm sao không có một sự sai 
trái nào về phía tôi cả.” 
     Han nhìn chăm chăm ông Dự Thẩm, 
thấy ông gật đầu như ra hiệu cho Han 
tiếp tục nói. 
     “Hôm sau tôi kiệt lực và thần kinh tôi 
căng thẳng trở nên lộn xộn. Tôi cảm 
thấy đau đớn đến cực độ để cố giữ cho 
được bình thản, và vừa bận quần áo 
xong, tôi rời khỏi nhà rồi đi lang thang 
vào vùng vắng vẻ của thị trấn. Suy nghĩ 
liên miên đeo đuổi tôi như nhắc nhở tôi 
phải làm một cái gì để giải quyết cuộc 
đời của tôi, nhưng ý nghĩ giết vợ tôi 
không còn trong đầu óc tôi nữa. Sự 
thật có sự ngăn cách giữa ý tưởng sát 
nhân đêm hôm trước và bất cứ quyết 
định hiện tại nào để phạm trọng tội! 
Quả thật, tôi cũng không bao giờ nghĩ 
tới cuộc biểu diễn vào tối hôm đó. Nếu 
tôi đã nghĩ tới, tôi chắc chắn quyết định 
bỏ mục phóng dao. Có hàng tá mục 
biểu diễn khác để thay thế. 
     Vâng, vào buổi biểu diễn tối hôm đó, 
và cuối cùng đến lượt tôi xuất hiện trên 
sân khấu. Tôi không có một tý chút linh 
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cảm nào báo hiệu sẽ có một sự bất 
bình thường xảy ra. Như thường lệ tôi 
chứng minh cho khán giả thấy những 
con dao sắc bén của tôi có thể cắt giấy 
ra từng mảnh vụn và phóng một vài 
con dao trên tấm gỗ. Ngay lúc đó, vợ 
tôi xuất hiện tô son trát phấn kỹ càng 
và bận bộ áo Trung Hoa trau chuốt; 
sau khi cúi đầu chào khán giả với nụ 
cười thật duyên dáng, vợ tôi ra đứng 
trước tấm bảng gỗ. Tôi rút ra một trong 
những con dao và đứng xa vợ tôi vào 
một vị trí đã định sẵn. 
     Ðó mới là lúc mắt chúng tôi nhìn 
nhau lần đầu tiên từ đêm hôm trước. 
Ngay lập tức tôi hiểu có một sự rủi ro 
khi chọn lựa tiết mục đặc biệt này trong 
màn biểu diễn tối nay! Rõ ràng tôi phải 
làm chủ bộ thần kinh, nhưng sự mệt 
nhọc cùng cực đã thấm vào tận xương 
tủy ngăn cản tôi làm việc đó. Tôi nhận 
thấy không còn có thể tin cậy chính 
cánh tay của tôi nữa. Tôi cố trấn tĩnh và 
nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, tôi 
cảm thấy toàn thân tôi run rẩy. 
     Thời điểm trình diễn bắt đầu! Tôi 
nhắm phóng con dao đầu tiên ở trên 
đầu vợ tôi; con dao cắm trúng mục tiêu, 
cao hơn đầu đúng một inch như 
thường lệ. Vợ tôi giơ hai cánh tay lên 
và tôi sửa soạn phóng hai con dao kế 
tiếp, mỗi con ở dưới mỗi cánh tay. Con 
dao vừa rời khỏi những ngón tay của 
tôi, tôi có cảm giác tựa hồ như có cái gì 
đó như muốn giữ con dao đó lại; tôi 
không còn có khả năng xác định được 
mục tiêu chính xác nữa. Bây giờ thực 
ra chỉ còn là vấn đề may rủi nếu con 
dao trúng điểm đã định, mỗi một cử 
động của tôi trở nên thận trọng và 
ngượng ngập. 

     Tôi phóng một con dao phía bên trái 
cổ của vợ tôi và tôi sắp sửa ném con 
dao khác vào bên phải thì tôi nhìn thấy 
trong đôi mắt của vợ tôi, sự biểu lộ tình 
cảm kỳ lạ như bất thần sợ hãi sắp có 
chuyện gì xảy ra! Phải chăng vợ tôi có 
linh tính con dao này, chỉ trong vài giây 
đồng hồ nữa thôi, sẽ găm vào cổ họng 
của vợ tôi? Tôi cảm thấy choáng váng 
tựa như muốn ngất. Ráng sức phóng 
con dao ra khỏi tay, cố nhắm sao cho 
trúng đích.”  
     Ông Dự Thẩm yên lặng chăm chú 
nhìn Han. 
     “Ngay lúc đó, bỗng một ý nghĩ xuất 
hiện trong đầu tôi, 'tôi đã giết nàng' ” 
Han nói một cách đột ngột. 
     “Có sự cố ý, bị cáo muốn nói như 
vậy có phải không?” 
     “Thưa đúng. Bất thần tôi cảm thấy 
đã hành động với sự cố ý.” 
     “Sau đó, tôi biết bị cáo quỳ 
xuống bên xác vợ và cầu nguyện 
trong yên lặng.” 
     “Ðúng như vậy, thưa Ngài. Ðó chỉ 
là mưu mẹo chợt nảy ra trong đầu óc 
tôi do sự thôi thúc của tình thế lúc bấy 
giờ. Tôi nhận thấy mọi người biết tôi 
là con chiên ngoan đạo, cho nên tôi 
giả bộ cầu kinh, thật ra tôi đang tính 
toán kỹ lưỡng chọn một thái độ nào 
đó cho hợp lý.” 
     “Như vậy, bị cáo hoàn toàn tin 
tưởng tất cả những điều gì đã thực 
hiện đều có chủ tâm?” 
     “Thưa đúng. Nhưng tôi lại nhận thức 
ngay tôi có thể nêu ra chuyện đó như 
một tai nạn.” 
     “Thế tại sao bị cáo lại nghĩ đã thực 
hiện với chủ tâm?” 
     “Thưa tôi mất tất cả khả năng 
xét đoán.” 
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     “Bị cáo có nghĩ rằng bị cáo đã thành 
công làm cho mọi người có cảm tưởng 
đó chỉ là một tai nạn hay không?” 
     “Thưa đúng, sau này mỗi khi nghĩ 
tới việc đó còn làm tôi rùng mình. Tôi 
giả bộ thuyết phục mọi người là tôi kiệt 
sức vì quá đau buồn nhưng nếu một 
người thật tinh ý có thể nhận thấy ngay 
tôi đang diễn xuất đó thôi. Vâng, đúng 
ra vào tối hôm đó, tôi đã nhận thấy 
không có lập luận nào vững chắc cả thì 
tại sao tôi lại không được tha bổng? Tôi 
tự nhủ thầm một cách bình tĩnh bởi vì 
chẳng có chút bằng chứng xác đáng 
nào bất lợi cho tôi cả. Chắc chắn nhiều 
người đều biết tôi đau khổ biết chừng 
nào khi tôi phải chung sống hòa thuận 
với vợ tôi, nhưng nếu tôi cứ khăng 
khăng một mực nói đó chỉ là một tai 
nạn, không một ai có thể chứng minh 
ngược lại điều đó. Nhìn lại mọi việc đã 
xảy ra, tôi thấy cái chết của vợ tôi có 
thể giải thích rất hợp lý giống như một 
tai nạn vậy. 
     Và rồi thì một câu hỏi kỳ lạ thâm 
nhập tâm trí tôi: Tại sao chính tôi cũng 
tin chuyện này không phải là một tai 
nạn? Ðêm hôm trước, tôi đã nghĩ tới 
việc giết vợ tôi, không biết có phải 
chính ý nghĩ đó là duyên cớ khiến tôi có 
hành động với chủ tâm chăng? Dần 
dần tôi nhận xét ra rằng chính tôi cũng 
không hiểu thực sự việc gì đã xảy ra? 
Khi đó, tôi cảm thấy thật sung sướng 
không thể tưởng tượng được, tôi muốn 
hét lên cho vỡ tung buồng phổi.” 
     “Bởi vì bị cáo đã xem vụ đó như một 
tai nạn?” 
     “Thưa không, tôi không thể nói như 
vậy được: vì tôi không còn ý tưởng nào 
là tôi có chủ tâm hay không. Do đó, tôi 
quyết tâm tìm con đường tốt nhất để 

được tha tội là nên thú hết mọi tội lỗi. 
Thay vì nói đó là một tai nạn để tự lừa 
dối mình và những người khác thì tại 
sao tôi đã không thành thật nói rằng tôi 
đã không biết việc gì đã xảy ra. Mà sự 
thật, tôi có thể tự bào chữa là tôi không 
‘có tội’ mà cũng chẳng ‘vô tội’.” 
 

LỜI NÓI CUỐI CÙNG 
 

     Han ngưng nói. Ông Dự Thẩm giữ 
im lặng một hồi lâu, trước khi nói một 
cách nhẹ nhàng và cân nhắc: 
     “Tôi tin những điều mà bị cáo khai 
với tôi là sự thật. Còn một câu hỏi nữa 
thôi: bị cáo không cảm thấy tí chút đau 
buồn nào về cái chết của vợ bị cáo?” 
     “Không có chút nào cả! Ngay khi tôi 
ghét vợ tôi một cách cay đắng nhất 
trong quá khứ tôi cũng không bao giờ 
có thể tưởng tượng cảm thấy sung 
sướng như thế này khi nói tới cái chết 
của vợ tôi.” 
     “Thôi được,” Ông Dự Thẩm nói. “Bị 
cáo có thể lui ra.” 
     Han yên lặng cúi đầu và rời khỏi 
phòng thẩm vấn. 
     Ông Dự Thẩm, xúc động một cách 
kỳ lạ, với tay lấy quản bút và chậm rãi 
hạ bút xuống tập hồ sơ để trên bàn 
giấy, phê, “Vô tội”. 
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SÀI GÒN CẢNH CŨ ĐƯỜNG XƯA 
Từ đầm lầy Boresse đến chợ Bến Thành 

 
 

ào cuối thế kỷ 19, Sài Gòn đã trở 
thành một đô thị duyên dáng gồm 

những dinh thự tráng lệ, những đường 
phố đẹp mắt giữa hai hàng cây xanh che 
bóng mát, những khu buôn bán tấp nập 
muôn màu muôn vẻ… Đấy chỉ là vài 
nét ngoạn mục của thành phố được tặng 
danh hiệu «Hòn ngọc Viễn Đông». Tuy 
nhiên, ngay bên cạnh những khu 
phố khang trang vẫn còn sót lại 
một vùng đất thấp lầy lội. Đời 
sống người dân tại đây thật khó 
khăn, điều kiện vệ sinh rất kém, 
lại phát sinh nhiều tệ đoan xã hội. 
Người Pháp gọi khu phố ấy là 
«đầm lầy Boresse». Sang đầu thế 
kỷ 20, vùng bùn lầy nước đọng 
này lại là chiếc nôi ra đời của chợ 
Bến Thành, ngôi chợ to nhất Đông 
Dương thời ấy. Ngày nay ta có thể 
phỏng định vị trí của đầm lầy 
Boresse là khu vực giới hạn bởi 
các đường: Gia Long, Nguyễn 
Trung Trực, Công Lý, Nguyễn 
Công Trứ và Nguyễn Thái Học. 
 Chúng ta cùng nhìn lại sự 
chuyển mình của đầm lầy Boresse 
từ thuở hãy còn là một làng quê 
tĩnh mịch cho đến ngày ra đời của 
khu phố nhộn nhịp chung quanh 

chợ Bến Thành. 
 
 Vài dòng lịch sử 
 Đầm lầy Boresse là một phần đất 
của làng Long Hưng. Theo địa bạ triều 
Nguyễn, làng Long Hưng ở xứ  
 Cầu Quan. Còn theo Trương Vĩnh 
Ký (Souvenirs historiques sur Saigon et 

V
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ses environs, 1885), dưới thời vua Minh 
Mạng, từ đường Công Lý ngày nay đến 
chợ Cầu Ông Lãnh là địa phận của làng 
Long Hưng, nhà cửa chen chúc dọc theo 
đường ven rạch Bến Nghé. Đường 
Yersin hiện nay là con đường đất gập 
ghềnh vào thời đó, dân nô lệ người Lào 
đã được phóng thích đến vùng này sinh 
sống trong những túp lều xây dọc hai 
bên đường, họ sản xuất những chiếc gàu 
làm bằng lá dừa nước. 
 Trên bản đồ Thành phố Sài Gòn 
năm 1867, ta thấy một đầm lầy chiếm 
hết vùng đất nằm giữa rạch Bến Nghé 
và đường Gouvernement (Đường Gia 
Long ngày nay), hướng Tây giáp Cầu 
Kho, hướng Đông giáp đường 
Impératrice (Công Lý). Một con đường 
nằm song song với rạch Cầu Ông Lãnh, 
từ bờ rạch Bến Nghé lên tới đường 
Gouvernement, trước người Pháp gọi là 
«route de Cau-ong-lanh» sau cho đổi 
tên là «Boresse», và có lẽ từ tên đường 
này người Pháp gọi cả vùng đầm lầy 
bên cạnh là «marais Boresse». Người 
dân Sài Gòn thời ấy cũng theo đó gọi 
vùng ao lầy này là Bồ-rệt. Tại đây có 
rạch Cầu Quan, ăn thông với các rạch 
Cầu Kho và Cầu Ông Lãnh. Trong 
quyển Gia Định Phong Cảnh Vịnh 
(1882), Trương Vĩnh Ký chú thích: 
«Cầu Quan là xóm ở Cầu Kho giáp ra 
Chợ Đũi, có rạch có cầu, chỗ nhà quan 
ở nhiều nên kêu là Cầu Quan». Cũng 
theo ông (Souvenirs historiques… 1885) 
trên đầu đường Boresse có chiếc Cầu 
Quan. Căn cứ vào hai chi tiết này và xem 

lại bản đồ Sài Gòn 1880, nếu so sánh với 
bản đồ ngày nay, ta có thể nhận ra: 1) 
Đầu đường Boresse lên tới tận đường La 
Grandière (Gia Long). 2) Một rạch nước 
nối tiếp với rạch Cầu Kho, băng ngang 
đường Boresse, chảy qua giữa hai đường 
La Grandière (Gia Long) và Espagne (Lê 
Thánh Tôn). Ta phỏng đoán vị trí chiếc 
Cầu Quan có lẽ ở khoảng đường Nguyễn 
Phi, đoạn nằm giữa đường Gia Long và 
Lê Thánh Tôn. Rạch Cầu Quan đã bị lấp 
bằng, vùng Cầu Quan thu hẹp lại trong  
khu vực đường Yersin vì tên vùng Cầu 
Quan cũ bị thay thế bởi tên Chợ Đũi, để 
chỉ khu vực quanh nhà thờ Huyện Sĩ qua 
đến đường Phạm Ngũ Lão và đại lộ Trần 
Hưng Đạo (Trường tiểu học Phan Văn 
Trị trên đại lộ Trần Hưng Đạo trước kia 
là École des jeunes filles de Chợ Đũi). 
 Việc sửa sang đầm lầy Boresse 
được bắt đầu từ khu vực gần rạch Bến 
Nghé. Năm 1877, hai con đường chạy 
song song với bờ rạch được hoàn tất là 
đường số 1 (Nguyễn Công Trứ) dẫn đến 
lò heo và đường số 3 (Nguyễn Văn 
Sâm) dẫn đến kho dầu. Vào khoảng 
năm 1880, phần còn lại của đầm lầy 
Boresse được vây quanh bởi hào nước 
dọc theo các đường: La Grandière (Gia 
Long), Némésis (Phó Đức Chính, Thủ 
khoa Huân), Dayot (Nguyễn Văn Sâm) 
và Boresse (Yersin). Từ trong đầm lầy, 
hào nước theo một ngả cạnh kho dầu 
chảy thông ra rạch Cầu Ông Lãnh.  
 Vào khoảng năm 1890, trong khu 
Boresse vẫn còn nhiều đường đất đắp 
cao, cắt nhau khá đều đặn, chạy ngang 
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dọc, chia khu đầm lầy ra thành từng 
xóm nhỏ. Những  chỗ trũng ngập nước 
chỉ sâu một vài mét. Mỗi xóm là một 
khu nhà sàn mái lá xây trên cọc gỗ. Từ 
trong xóm, mỗi căn chòi có cầu ván đi 
thông ra ngoài đường, có khi hai hay ba 
tấm ván nối nhau nếu vũng sình quá 
rộng. Người qua cầu nếu lỡ bước hụt 
chân sẽ rơi xuống vũng sình bùn lẫn với 
rong rêu, ếch nhái… Ban ngày các khu 
xóm tồi tàn ấy vắng ngắt như một ngôi 
làng bỏ hoang, nhưng khi đêm về cảnh 
vật tưng bừng như hội chợ. Hằng ngàn 
đèn lồng bằng giấy đủ màu treo khắp 
mọi nhà, ánh đèn phản chiếu trên mặt 
nước thật ngoạn mục làm ta quên đi nơi 
đây là một khu xóm nghèo bẩn thỉu. 
Dọc theo lề các đường đất hằng trăm lò 
lửa được nhóm lên. Đấy là những cái 
bếp lộ thiên, nơi chiên, xào, nấu, nướng 
đủ loại thức ăn, món nhậu. Khách hàng 
gắp ăn hoặc chỉ cần bóc tay lùa vào 
miệng khi món ăn còn nóng. Trên 
đường người đi đông vô kể, trong đám 
đông đó có những thủy thủ đã từng đi 
khắp năm châu bốn biển, có cả lính 
tráng đủ các binh chủng, và người 
thường dân thuộc đủ các nghề nghiệp. 
Họ chen nhau đi giữa những hàng cháo, 
hủ tiếu, bánh mứt, rượu trà, thuốc lá… 
Lẫn trong đám người qua lại, có cả 
những cô gái buôn hương bán phấn 
thuộc đủ mọi quốc tịch. Không khí càng 
thêm ồn ào vì tiếng rao mời khách mua 
hàng, tiếng người gọi nhau, các chú lính 
thủy say sưa vừa đi vừa hát. Bên ngoài 
xóm nhà sàn, dọc theo hành lang một 

dãy nhà, những cô gái mặt hoa da phấn 
đang ngồi gảy đàn đợi khách dưới chuỗi 
đèn lồng xếp bằng giấy hồng. 
 
Công cuộc chỉnh trang đầm lầy 
Boresse 
 Sau khi Pháp chiếm Sài Gòn, nhiều 
người dân bỏ nhà cửa lánh sang vùng 
khác lập nghiệp. Năm 1862, đô đốc 
Bonard ra nghị định cho bán đấu giá các 
đất đai bỏ trống. Sở Địa chánh lập bản đồ 
và chia đất thành từng lô. Ngoại trừ dải 
đất cao ráo nằm ven rạch Bến Nghé, khu 
Boresse là vùng đất ẩm thấp nên ít hấp 
dẫn người mua, mà người mua phần 
nhiều là bọn đầu cơ muốn làm giàu nhanh 
chóng. Tuy vậy vùng sình lầy nước đọng 
hôi thối này lại là nơi nương náu của 
những người cùng khổ. Họ cất căn chòi 
sống tạm đến đâu hay đó, chỉ dọn nhà đi 
khi người chủ đất xuất hiện đòi đất lại. 
 Phần nhiều người mua đất chẳng 
muốn nhọc công sửa sang đất đai cho tốn 
kém, vì họ hy vọng chính quyền sẽ mở 
mang khu vực, họ đợi lúc giá đất tăng cao 
để bán lại. Phía chính quyền lại tin tưởng 
rằng các tư nhân mua đất để làm nơi kinh 
doanh, sẽ biến đầm lầy Boresse thành 
một khu phố thương mại, nhưng không 
ngờ bị bọn đầu cơ lợi dụng. Cứ thế sau 
nhiều năm tình trạng khu Boresse không 
có thay đổi nào đáng kể. 
 Để giải quyết bế tắc, chính quyền 
thành phố ban hành một số giải pháp, 
trong đó có cách mua bán thỏa thuận 
giữa đôi bên, tức là đất được bán rẻ 
nhưng  người mua phải tuân theo một 
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số điều khoản như: trong thời hạn nhất 
định (một hoặc hai năm) người mua 
phải đắp nền cao cho đất được khô ráo, 
phải xây loại nhà gạch lợp ngói, phải 
chấp thuận cho dân nghèo đang chiếm 
đất bất hợp pháp có thời gian sáu tháng 
để dọn đi, và khi xây cất xong sở Kiều 
lộ sẽ đến kiểm soát công trình. Trường 
hợp cụ thể là việc mua đất của ông Hui 
Bon Hoa (Chú Hỏa). Vào năm 1896, 
ông mua 12 lô đất. Ít lâu sau ông yêu 
cầu chính quyền gia hạn thời gian lấp 
đất là 3 năm thay vì chỉ 2 năm như đã 
quy định, vì theo ông lượng đất cần 
thiết lên tới 70.000 mét khối nên ông 
cần thêm thời gian để lấp hết những 
thửa đất ấy. 
 Một giải pháp khác nữa là chính 
quyền thành phố nhượng đất miễn phí 
cho các công chức có thâm niên hoặc 
những người có công trạng với nhà nước 
thuộc địa, người được nhượng đất phải 
chấp nhận các điều kiện tương tự như 
người mua đất nói trên. 
 Việc sửa sang đầm lầy Boresse bị trì 
trệ vì địa hình tại đây khá phức tạp, việc 
lấp bằng những vũng lầy đòi hỏi nhiều 
thời gian, phương tiện và tài chính. 
Trong lúc đó thành phố Sài Gòn còn 
nhiều công trình xây dựng ưu tiên khác 
cần phải được hoàn tất. Năm 1894, toàn 
quyền De Lanessan ký sắc lệnh yêu cầu 
thành phố Sài Gòn thực hiện nhiều dự 
án. Trước tiên là lập sở Cấp thủy, lo 
việc thu dẫn nước về Sài gòn. Thứ nhì 
là xây một nhà hát. Thứ ba là xây tòa thị 
chính. Thứ tư là xây ngôi chợ trung 

tâm. Thứ năm là làm cho đầm lầy 
Boresse được hợp vệ sinh, v. v. Như 
vậy ta thấy việc chỉnh trang đầm lầy 
Boresse được nhắc đến nhưng không là 
ưu tiên hàng đầu và cũng vì thế khu 
Boresse phát triển rất chậm, mất nửa thế 
kỷ mới theo kịp các khu phố lân cận. 
Năm 1900, dược sư Holbé, trong Hội 
đồng quản hạt (Hội đồng thuộc địa Nam 
kỳ), đã thốt lên: «Thật ngao ngán khi 
thấy vấn đề đầm lầy Boresse được nhắc 
lại mỗi năm và chẳng bao giờ đạt được 
kết quả. Tại trung tâm thành phố có một 
ổ hôi thối, là một mối nguy thường trực. 
Chính quyền chẳng muốn làm gì để cứu 
chữa tình trạng tệ hại này». Năm 1901, 
trong một cuộc họp của Hội đồng quản 
hạt, bác sĩ Dejean de la Bâtie đã phát 
biểu: «Khu Boresse được chỉnh trang 
chậm chạp vì thiếu ngân sách, và khi có 
đủ ngân sách thì Sở Công chánh dùng 
làm chi phí cho việc tu bổ các đường 
phố khác, không chăm lo gì tới đường 
sá trong khu Boresse».  
 Một trong những công trình lớn 
thực hiện đầu tiên trong khu Boresse là 
các đường xe lửa Sài Gòn - Chợ Lớn 
(1880) và Sài Gòn - Mỹ Tho (1881). Tại 
những nơi đặt đường sắt hoặc xây cơ 
xưởng hỏa xa, đất được nện chắc chắn 
để tránh bị sụt lún.  
 Việc lấp bằng đầm lầy trải qua nhiều 
giai đoạn. Biện pháp cấp bách lúc đầu là 
khai thông các ao nước còn tù đọng, đào 
mương dẫn nước chảy ra rạch Bến Nghé. 
Tiếp theo là việc đắp đất bằng phẳng, 
một mặt các chủ đất bị bắt buộc phải đắp 
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nền và xây cống rãnh, mặt khác chính 
quyền thi hành việc san bằng toàn khu 
Boresse. Những hồ ao, lạch nước còn lại 
được lấp bởi đất cát chở về từ một đồng 
cát gần làng Bình Hưng Đông (Nay là 
Bình Hưng Hòa thuộc huyện Bình 
Chánh), cách xa khoảng 20 cây số, 
phương tiện chuyên chở cát là xe lửa 
chạy trên một nhánh của đường sắt Sài 
Gòn-Mỹ Tho. Công trình này tiến triển 
rất chậm (gần 30 năm) vì bị gián đoạn 
nhiều lần, nên gần đến ngày hoàn tất chợ 
Bến Thành, khu Boresse vẫn còn rải rác 
ao tù nước đọng. 
   Về phương diện giao thông, đường 
sá trong khu Boresse rất tồi. Đường đã 
được vạch từ lâu, chiều dài tổng cộng 
khoảng 6 cây số, mang tên những «danh 
nhân» hẳn hoi nhưng chỉ là những lối đi 
tạm bợ dùng trong suốt mấy thập niên. 
Mới đầu chỉ là loại đường đất, lề đường 
và cống rãnh còn sơ sài, sau mỗi cơn 
mưa lớn nước tràn ngập, mặt đường  
sụp lún thành nhiều ổ gà nguy hiểm. Về 
sau Sở Công chánh lát đường bằng đá 
dăm, trước tiên là loại đá ong (đá đỏ 
Biên Hòa) nhưng tình trạng không mấy 
cải tiến nên thay thế bằng đá granit (đá 
xanh) bền bỉ hơn. Tuy nhiên, về mùa 
nắng không khí càng ngột ngạt khi bụi 
đường bốc lên, nên người ta cần đến xe 
nước, loại xe bò chở chiếc thùng tô-nô 
to tướng đi tưới ướt mặt đường. Đến 
khoảng 1920, khi đường phố được tráng 
nhựa và xây cống rãnh thì những phiền 
toái lúc xưa mới chấm dứt.  

 Sài Gòn bước sang thế kỷ 20. 
Những túp lều lụp xụp ngày càng hiếm 
dần, được thay thế bằng những ngôi nhà 
tường gạch mái ngói. Nhiều người nôn 
nao muốn được chứng kiến viễn ảnh 
một góc đô thị trù phú phát sinh từ chốn 
bùn lầy. Từ lâu người ta đã nghe nói tới 
kế hoạch tái thiết, dời đổi khu chợ và 
nhà ga xe lửa, đồng thời với việc mở 
một đại lộ làm cửa ngõ đi thẳng vào 
Chợ Lớn. Nhưng không biết khi nào các 
công trình xây dựng ấy mới bắt đầu. Dư 
luận càng xôn xao khi giá nhà đất tăng 
vọt. Nhiều người mua miếng đất lầy lội 
chưa được bao lâu nay đem bán lại với 
giá gấp mười. Những người hài lòng 
không kém là các chủ thợ hồ, thợ đắp 
đất, nhà thầu cung cấp vật liệu rải 
đường, các ông chưởng khế… Trái lại 
cũng có người bồn chồn lo lắng, e sợ 
việc xây dựng bị trì hoản, họ là các nhà 
đầu tư chứng khoán hoặc một số nhà 
thầu khác. 
 1901: Đường còn nhiều ổ gà nên 
hầu như xe cộ không lưu thông được. 
Phân nửa số đường chưa rải đá. Nhiều 
đường thiếu cống thoát nước. 
 1904: Dự án xây cống ngầm dọc 
đường phố và lấp bằng đầm lầy 
Boresse. 
 1905: Chương trình cung cấp 
nước uống.  
 1907: Nghị định của thống đốc 
Rodier và dự án của Hội đồng thành 
phố: 1) Xây nền nhà ga xe lửa Xuyên 
Đông Dương trên diện tích bằng 10 
hec-ta. 2) Mở  đại lộ Sài Gòn - Chợ Lớn 
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rộng 40 mét, theo đường thẳng nối liền 
Sài Gòn với vùng Chợ Quán. 3) Lấp 
bằng đầm lầy Boresse, xây dựng cống 
ngầm cho nước mưa và nước đã sử 
dụng đổ ra rạch Bến Nghé. 4) Phát triển 
đường xe tramway và xây ngôi chợ 
trung tâm (Halles centrales). 
 1910: Việc chỉnh trang khu Boresse 
cũng là một dịp phá bỏ nhiều nhà ổ chuột. 
 1911: Sửa sang khu vực đường 
Bourdais (Calmette), xây nền nhà ga. 
Nhà thầu xây dựng là Công ty xáng đào 
kênh (Société des dragages) 
 1912: Phần nền nhà ga đã hoàn 
tất. Công trình này gắn liền với việc 
chấn chỉnh hệ thống hỏa xa Sài Gòn 
– Khánh Hòa. 
 1913: Sửa sang khu vực đường 
Némésis (Phó Đức Chính), xây nền chợ 
mới. Nhà thầu Champestève. 
 1915: Sửa sang khu vực các đường 
Boresse (Yersin) và Marchaisse (Ký 
Con). Nhà thầu Mayeur. 
 1916: Xây đại lộ Sài Gòn-Chợ Lớn 
(nay là đại lộ Trần Hưng Đạo). Nhà 
thầu Phạm Thị Vân. 
 1917: Sửa sang đại lộ Abattoir 
(Nguyễn Thái Học). Nhà thầu Phạm 
Thị Vân. 
 
 Các nẻo đường trong khu Boresse 
 Xin kể sơ qua các đường trong khu 
Boresse trước ngày xây chợ Bến Thành, 
theo thứ tự từ Đông sang Tây và từ rạch 
Bến Nghé đi lên phía Bắc. 
 
 

 Đường Némésis (Phó Đức Chính) 
 Xưa là đường số 30. Némésis là tên 
của chiếc soái hạm do Đô đốc Rigault 
de Genouilly chỉ huy đến đánh chiếm 
Sài Gòn vào năm 1859. Đường Némésis 
chạy từ bờ rạch Bến Nghé tới đường La 
Grandière (Gia Long). 
 Đường này được xem là ngõ ra 
vào trực tiếp từ rạch Bến Nghé tới 
chợ mới Bến Thành. Ngày xưa bề 
ngang đường được mở rộng tới 60 
mét vì chính quyền Pháp dự định đào 
một con kinh giữa trục đường, rộng 
20 mét, liên lạc với rạch Bến Nghé 
cho thuyền bè chuyên chở hàng hóa. 
Đó là lý do khiến nhiều người đầu tư 
đất đai tại đây. Nhưng kế hoạch đào 
kinh không được thực hiện, nhiều chủ 
đất trông đợi mãi vẫn chưa thấy đầm 
lầy Boresse thay đổi gì, như trường 
hợp ông Dussutour mua 2 lô đất tại 
góc Némésis – Dayot (Phó Đức 
Chính - Nguyễn Văn Sâm) vào năm 
1869. Sau khi ông mất (1886) các con 
ông thừa kế mảnh đất chẳng giá trị 
bao nhiêu.  
 Vào những năm 1884-1887 nhiều lô 
đất được chính quyền nhượng cho các 
công chức (Hoa tiêu, nhân viên sở thuế, 
giám thị trại giam…) hoặc bán cho tư 
nhân. Chú Hỏa làm chủ nhiều lô đất 
nằm giữa các ngã tư Dayot (Nguyễn 
Văn Sâm) và Hamelin (Hồ Văn Ngà). 
Khoảng 1912, trên lô đất ngày nay còn 
thấy ngôi biệt thự của Chú Hỏa (đã trở 
thành Bảo tàng Mỹ thuật) có một Sở 
cầm đồ. Thời ấy tiền cho vay tại đây ít 
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nhất bằng một phần ba giá trị của đồ cầm 
cố. Tiền lời là 2 phần trăm mỗi tháng. 
Nếu quá 10 tháng không được chuộc lại, 
đồ cầm cố sẽ bị đem bán đấu giá.  
 Trong hơn 30 năm (1881-1912), 
đường Némésis bị cắt ngang bởi khu đất 
dài khoảng 400 mét, rộng khoảng 150 
mét dùng làm bãi đậu, nhà kho và cơ 
xưởng của xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho. Từ 
trên cao nhìn xuống khu đất ấy hơi giống 
hình con thoi, dọc theo bìa phía Bắc và 
phía Nam là hai đường bên dành riêng 
cho sở hỏa xa. Trục đường xe lửa Mỹ 
Tho năm xưa chính là đại lộ Hàm Nghi 
ngày nay, kéo dài qua tới đường Phạm 
Hồng Thái, còn dấu vết của đường bên 
phía Nam là đường Lê Công Kiều, 
đường bên phía Bắc là khúc đường 
Huỳnh Thúc Kháng nằm sau bệnh viện 
Đô thành.  
 Qua khỏi kho bãi của sở hỏa xa là 
đến khu đất giáp với đường Espagne (Lê 
Thánh Tôn), đất một nửa của tư nhân, 
một nửa của nhà nước, sau này đất ấy 
dùng làm nền xây chợ Bến Thành.   
 Năm 1889, tại khu vực này đất còn 
ẩm thấp, đường sá chưa hoàn bị. Các 
đại diện chủ nhà đất người Pháp gửi thư 
thỉnh nguyện đến thị trưởng Sài Gòn 
xin mở đường Némésis cho xe cộ lưu 
thông, xin nối dài đường Espagne, đồng 
thời xin xây cống rãnh vì họ nhận thấy 
nền và nhà ở của họ bị de dọa hư hại do 
nước chảy tràn xuống từ khu «đường 
trên đi Chợ Lớn» (nay là đường Võ 
Tánh). Vì nước đọng thường xuyên 
thành vũng lầy bẩn thỉu nên các chủ đất 

lo ngại phải để cho đất trở thành hoang 
phế nếu chính quyền không lo việc 
chỉnh trang như đã dự định từ lâu. 
 Khoảng năm 1896, gần bên ngã tư 
Némésis - La Grandière (Thủ Khoa 
Huân – Gia Long) có xưởng sản xuất 
xà-bông của ông Devise, trước làm chủ 
một tiệm hớt tóc trên đường Rigault de 
Genouilly (đại lộ Nguyễn Huệ) vào 
những năm 1880. 
 Đường Némésis chấm dứt tại đường 
La Grandière, nơi ngã tư bắt đầu đường 
Poulo Condore. Năm 1919, một đoạn 
của đường Némésis hợp với đường 
Poulo Condore trở thành đường 
Aviateur Garros (nay là đường Thủ 
khoa Huân).   
 
 Đường Bourdais (Bác sĩ Calmette) 
 Xưa là đường số 32. Bourdais là tên 
của Đại tá Hải quân bị tử trận lúc tiến 
đánh Mỹ Tho vào năm 1861. Đường 
Bourdais đi từ bờ rạch Bến Nghé đến 
đường La Grandière. Theo bản đồ năm 
1867, tại vị trí của đường Bourdais có 
một rạch nước đổ ra rạch Bến Nghé, 
rạch ấy phân nhánh chảy vào khu đầm 
lầy lên đến tận đường Nguyễn Văn Sâm 
ngày nay.  
 Từ ngã tư đường Hamelin đến 
đường Batavia là dãy phố cho thuê của 
Chú Hỏa. Năm 1887, đốc phủ sứ Huỳnh 
Tịnh Của được chính quyền nhượng 
mảnh đất tại góc đường Bourdais và 
Batavia (đầu đường Calmette phía Trần 
Hưng Đạo) để xây nhà ở. Ít lâu sau đất 
ấy về tay Chú Hỏa, biến thành dãy phố 
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cho thuê, nhưng cuối cùng đất bị trưng 
dụng khi Sở Công chánh mở đại lộ Sài 
Gòn - Chợ Lớn. Miếng đất này nằm tại 
đầu đại lộ Trần Hưng Đạo ngày nay, 
ngay phía trước vũ trường Văn Cảnh và 
nhà buôn máy may Sinco dạo trước. 
 Năm 1899, tại góc đường Bourdais-
Espagne có miếng đất của luật sư 
Crémazy. Cũng vào năm đó, gần đấy, ông 
Na Manica, người Ấn, nộp đơn xin giấy 
phép xây lại chùa Bà Đen (chùa Bà 
Mariamman), đến nay chùa này vẫn còn 
trên đường Trương Định.  
 Năm 1912, đường này có một rạp 
hát bội (ngày nay là đoạn nằm giữa hai 
đường Nguyễn Công Trứ và Nguyễn 
Văn Sâm). 
 
 Đường Marchaisse (Ký Con) 
 Xưa là đường số 34. Marchaisse là 
trung tá bị tử trận gần Tây Ninh vào năm 
1866. Trong nhiều năm tên đưòng này bị 
viết sai là Marchaise. Đường này bắt đầu 
từ rạch Bến Nghé tới đường Boresse.  
 Theo bản đồ 1896, đường tramway 
đi Chợ Lớn theo ngã «đường trên» (Võ 
Tánh-Nguyễn Trãi), khởi hành từ ga 
gần Cột cờ Thủ Ngữ, chạy dọc theo 
rạch Bến Nghé, qua ga tại đầu đường 
Némésis, rồi tiếp tục theo đường 
Marchaisse, vượt qua đường Boresse 
đến ga Chợ Đũi. Năm 1912, trên đường 
này cũng có một rạp hát bội.  
 
 Đường Boresse (Bác sĩ Yersin) 
 Xưa là đường số 4, được xem là 
đường xưa nhất trong khu vực, xây dựng 

nhằm mục đích xúc tiến việc tháo nước 
tù đọng trong đầm lầy. Boresse là tên 
của một đại úy hải quân, từng giữ chức 
thanh tra bản xứ sự vụ tại Nam Kỳ, giám 
đốc Sở Cảnh sát và Sở Nội an (Service 
civil) vào các năm 1863-1865. Đường 
Boresse bắt đầu từ bờ rạch Bến Nghé tới 
đường La Grandière (Gia Long).  
 Một trong những kiến trúc lâu đời 
nhất trên đường Boresse là chợ Cầu Ông 
Lãnh nằm tại đầu đường bên bờ rạch 
Bến Nghé. Gần bên ngã tư đường 
Lefebvre có bót cảnh sát, thành lập vào 
năm 1865. Xa hơn một chút, tại ngã ba 
đường Dayot là cổng vào kho dầu lửa. 
Thời ấy kho này chứa  trữ lượng dầu đủ 
dùng trong 2 năm cho toàn cõi Nam Kỳ 
(Vị trí của kho dầu là Ty Cảnh sát Quốc 
gia Quận 2, trước 1975). Vào năm 1886, 
sau hai trận hỏa hoạn trong khu vực, kho 
dầu bị đe dọa bốc cháy bất cứ lúc nào. 
Nhận thấy các nhà kho không còn đủ 
chỗ chứa nhiên liệu như trước và trở nên 
kém an toàn vì khu đất chung quanh 
thấm đầy dầu do sự chảy rỉ lâu ngày, 
tháng 11 năm 1894, thống đốc Fourès 
chỉ thị dời kho dầu về Đồn Nam (khu 
cầu Tân Thuận ngày nay).  
 Tuy thuộc khu vực bình dân, nhưng 
đường Boresse khá nhộn nhịp vì là chốn 
ăn chơi, có rạp hát, nhà hàng, quán 
rượu, đặc biệt là có nhiều nhà chứa mà 
gái mại dâm thuộc đủ các quốc tịch. 
Đây là nơi tập trung những thanh lâu 
lúc trước ở rải rác trên các đường 
Lefebvre, Dayot, Batavia bên phía 
đường Mac Mahon. Nguyên vào năm 
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1891, nhiều người Pháp cư ngụ tại các 
đường vừa nói trên đã nhiều lần nộp 
đơn khiếu nại lên chính quyền, phản 
kháng việc mở các nhà chứa tại các 
đường phố nơi họ cư ngụ. Vì thế thị 
trưởng Cuniac ra sắc lệnh, kể từ ngày 
15-8-1891, các nhà chứa trên đường 
Lefebvre, Dayot và Batavia sẽ được dời 
về đường Boresse, trên đoạn phố giữa 
các đường Lefebvre và Batavia. Các tú 
bà không thi hành đúng sắc luật này sẽ 
bị rút môn bài và các gái mại dâm sẽ 
được đưa đến các nhà chứa khác. 
 Những hoạt động nghề nghiệp khác 
trên đường Boresse: Năm 1890, nhiều 
người làm nghề bán rong, xay lúa, cho 
thuê xe tay chở hàng, vài nhà thuốc đông 
y, vài tiệm nước. Năm 1910, vài nhà 
hàng, tiệm giải khát trong có mấy tiệm 
của người Nhật. 
 Trong quyển Nam Kỳ Phong Tục 
Nhơn Vật Diễn Ca, Nguyễn Liên 
Phong đã phác họa đường Boresse vào 
đầu thế kỷ 20 như sau: 
Khỏi bót lên ngay Cầu Quan,  
Bên phía tay hữu luôn hàng thanh lâu 
Nhựt Bổn điếm đều ở lầu 
Trướng phòng sạch sẻ rước hầu khách sang 
An Nam phố thấp ở tràn 
Tối ra kéo níu dọc ngang cùng đường 
… 
Phía đường trước cửa kho dầu 
Có hai rạp hát hai đầu la vang 
… 
Tốt thay một xóm Cầu Quan 
Ăn chơi đờn địch lịch sang nhiều nhà. 
 

 Đại lộ Abattoir (Nguyễn Thái Học) 
 Nguyên đại lộ này xây bên trên kinh 
Lò heo, đào đắp lại từ rạch Cầu Ông 
Lãnh xa xưa. Bản đồ năm 1893 cho ta 
thấy một con kinh ngắn từ rạch Bến 
Nghé  chảy  giữa trục đại lộ Abattoir, 
vào tận bến dành cho ghe thuyền chở 
súc vật đến cung cấp cho lò sát sinh tức 
lò heo (Người dân còn gọi là Công ty 
heo). Lò heo được xây dựng vào năm 
1866, thuở ấy chỉ là một tòa nhà thô sơ, 
nền lát gạch, mái lợp ngói. Theo sắc 
luật của Toàn quyền De Lanessan tháng 
11-1894, đại lộ Abattoir, kể cả Công ty 
heo, là một phần ranh giới phía Tây 
Nam của Thành phố Sài Gòn. 
 Theo niên giám 1910, đại lộ 
Abattoir chỉ dài 180 mét, bắt đầu từ bờ 
rạch Bến Nghé tới đường Lefebvre. 
Trên phần đường còn lại xe cộ chưa lưu 
thông được. Vào năm này, các đường 
Amiral Courbet, Hamelin và Dayot đều 
dừng lại tại đường Boresse, điều này 
chứng tỏ rằng đường lộ trong khu vực 
nằm giữa Boresse và Abattoir chưa 
được sửa sang. 
 
Đường Lefebvre (Nguyễn Công Trứ) 
 Xưa là đường số 1. Lefebvre là tên 
của vị giám mục thuộc Hội Truyền giáo 
Paris, hoạt động truyền giáo từ miền 
Trung  vào miền Nam trong giai đoạn 
1835-1864. Đường Lefebvre được xây 
dựng hoàn tất vào năm 1877, đi từ 
đường Adran (Võ Di Nguy tại Chợ cũ) 
tới đại lộ Abattoir. Ta có thể xem đường 
này là ranh giới phía Nam của khu 
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Boresse trước khi xuống tới bờ rạch 
Bến Nghé. 
 Hoạt động nghề nghiệp tiêu biểu 
trên đường Lefebvre những năm 1900-
1912: Nhiều hãng thầu xây dựng, quán 
cơm rẻ tiền, tiệm tạp hóa nhỏ và khá 
nhiều đại lý bán lẻ thuốc phiện. 
 
 Đường Dayot (Nguyễn Văn Sâm) 
 Xưa là đường số 3. Dayot, thường 
bị viết sai là d’Ayot, là tên của viên đại 
úy hải quân đã theo phò vua Gia Long 
vào những năm 1789-1795. Đường 
Dayot được xây dựng hoàn tất vào năm 
1877, đi từ đường Mac-Mahon tới trước 
cửa kho dầu trên đường Boresse. Vào 
những năm 1885-1887, dọc bên đường 
này có nhiều lô đất được chính quyền 
nhượng lại cho những người Pháp (nhân 
viên sở thuế, kho bạc, kiểm lâm, thầu 
khoán, hoặc công chức đã về hưu nhưng 
có ý định lập nghiệp vĩnh viễn tại Nam 
Kỳ). Là đất nhượng miễn phí thật, 
nhưng người thừa hưởng phải đối phó 
nhiều khó khăn khi bắt đầu khai thác vì 
mặt đất nằm ở mực rất thấp so với mặt 
đường, việc đắp đất được xem là tốn 
kém và mất nhiều thời gian. Vào thập 
niên 1910, gần đầu đường phía Mac-
Mahon có dãy cư xá dành cho nhân 
viên cảnh sát người Pháp.  
 Sinh hoạt nghề nghiệp trên đường 
này: Năm 1890, nhiều quán nước, nhà 
xay lúa, và khá nhiều nhà cho thuê xe 
ngựa, xe kéo, xe tay chở hàng. Năm 
1900-1910, nhiều tiệm tạp hóa, vài tiệm 

nữ trang hạng bình dân, lò rèn, tiệm 
đóng móng ngựa… 
 
 Đường Hamelin (Hồ Văn Ngà) 
 Xưa là đường số 7. Hamelin là tên 
của một viên đô đốc, giữ chức bộ trưởng 
bộ Hải quân Pháp dưới thời hoàng đế 
Napoléon III. Đường này bắt đầu từ đại lộ 
Charner tới đường Abattoir, bị kho xưởng 
hỏa xa cắt làm hai đoạn. Đoạn bên phía 
đại lộ Charner thường được gọi là 
Hamelin số 1 nằm trong khu vực buôn 
bán trù phú (nay là đường Huỳnh Thúc 
Kháng). Đoạn bên phía đường Boresse là 
Hamelin số 2 (còn được gọi là đường 
Hamelin nối dài, nay là đường Hồ Văn 
Ngà), nơi hoạt động thương mại hãy còn 
yếu kém, dọc bên đường phần nhiều là 
nhà ở. 
 Vào năm 1897-1898, Chú Hỏa được 
giấy phép xây cất các dãy phố nằm dọc 
theo đường Hamelin, giáp với đường 
Bourdais và Batavia, bên cạnh bãi đất 
kho xưởng xe lửa. 
 Theo một báo cáo của bác sĩ 
Dumas, trường hợp bệnh dịch hạch 
được khai báo lần đầu tiên tại Sài Gòn 
vào tháng 1-1906, phát xuất từ trong 
khu Boresse, chính xác là tại đường 
Hamelin. Bệnh nhân là một người Ấn, 
từ nơi đây truyền nhiễm bệnh sang 
thành phố Chợ Lớn. 
 
Đường Batavia (sau 1900 là Amiral 
Courbet) 
Batavia là thủ đô của Đông Ấn thuộc Hòa 
Lan, nay là thủ đô Jakarta của nước 
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Indonesia. Xưa đường Batavia nằm thẳng 
hàng với đại lộ Bonard, đi từ đường Mac-
Mahon (Công Lý) đến đường Némésis 
(Phó Đức Chính), sau được nối dài tới đại 
lộ Abattoir. Sau năm 1900 đổi tên là 
Amiral Courbet.  
 Bãi đất của cơ xưởng hỏa xa cắt 
đường Batavia làm hai đoạn. Khoảng 
năm 1900, bên cạnh phía Bắc của 
xưởng hỏa xa có kho tang vật (phú-de), 
nơi nhà cầm quyền tạm giữ xe cộ đậu 
trái phép và đồ vật bị tịch thu (nay ở 
khoảng đầu đường Huỳnh Thúc Kháng 
phía sau bót cảnh sát Lê Văn Ken cũ). 
Gần đấy, tại góc đường Némésis là kho 
hàng và xưởng của Sở Lục lộ (Vị trí tại 
đầu đại lộ Lê Lợi, cạnh cửa Nam của 
chợ Bến Thành). 
 Sau khi xây chợ Bến Thành và nhà 
ga, đường Batavia/Amiral Courbet mất 
hút giữa phố xá và nhà cửa mới xây. 
Ngày nay tuy đường này đã biến mất 
nhưng chúng ta có thể hình dung không 
gian cũ của nó, chỉ cần vạch một đường 
thẳng bắt đầu từ đường Công Lý đi 
xuyên qua rạp chiếu bóng Vĩnh Lợi 
hoặc bệnh viện Đô thành và kéo dài đến 
giữa sân trường tiểu học Phan Văn Trị 
trên đại lộ Trần Hưng Đạo. 
 Tương tự như đường Hamelin, phần 
nằm trong khu Boresse của đường 
Batavia/Amiral Courbet chưa có hoạt 
động thương mại nào đáng kể. 
 
 Đường Espagne (Lê Thánh Tôn) 
 Xưa là đường Isabelle II, danh hiệu 
của nữ hoàng nước Tây Ban Nha vào 

thời kỳ Pháp đánh chiếm Sài Gòn. Sau 
đường đổi tên là Espagne để kỷ niệm 
liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã tham 
dự các trận đánh tại Đà Nẵng và Sài 
Gòn trong hai năm 1858-1859. Một 
phần của đường này nằm trong vùng 
phía Bắc của đầm lầy Boresse. Vì là 
vùng chuyển tiếp đi lên khu phố cao 
ráo, nên khá đông dân cư sinh sống, 
trong đó có nhiều tiểu công chức. Tuy 
thế vào năm 1900, khúc đường từ 
Némésis đến Boresse còn rất tồi tệ. Xưa 
rạch Cầu Quan chảy tới khu vực này nối 
dài qua đến đoạn ở giữa các đường Thủ 
Khoa Huân và Nguyễn Trung Trực 
ngày nay. 
 
 Ngày chào đời của chợ Bến Thành 
 Ngôi chợ trên đường Charner được 
xây vào khoảng năm 1870  bằng sườn 
gỗ mái ngói đã quá cũ kỹ và trở nên xấu 
xí giữa một thành phố ngày càng mỹ 
miều tráng lệ. Vào năm 1894, Ủy ban 
Quản trị thành phố Sài Gòn 
(Commission municipale) đã hội họp 
bầu cử chấp thuận việc tái thiết ngôi 
chợ này.  
 Năm 1901, Hội đồng thành phố biểu 
quyết chấp thuận việc xây lại một ngôi 
chợ khác hiện đại hơn, xứng đáng với 
thành phố Sài Gòn của thế kỷ 20. Địa 
điểm xây chợ mới đang trong vòng bàn 
cải. Có người đưa ra đề nghị là nên 
chọn  khu vực quanh các đường 
Lefebvre, Bourdais và Marchaisse 
(Nguyễn Công Trứ, Calmette, Ký Con, 
tức là gần khu Dân Sinh ngày nay). 
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 Năm 1908, thống đốc Nam Kỳ 
Gourbeil tuyên bố rằng vấn đề tái thiết 
ngôi chợ đang được giải quyết. Hội 
đồng Thành phố ước lượng ngân khoản 
cần có để xây chợ là 450.000 đồng bạc 
Đông Dương. Ngôi chợ sẽ tọa lạc trong 
đầm lầy Boresse, trên trục đường 
Némésis (Phó Đức Chính), phần đất 
nằm giữa đường Espagne và kho xưởng 
hỏa xa Sài Gòn-Mỹ Tho.  
 Việc lựa chọn vị trí xây chợ cạnh 
ngả tư Némésis-Espagne có nhiều điểm 
thuận lợi vì nơi đây chính quyền còn 
nhiều lô đất trống chưa nhượng hoặc 
bán cho tư nhân, hơn nữa gần bên còn 
mấy thửa đất rộng thuộc tài sản của 
thành phố như kho bãi hỏa xa, kho 
xưởng vật liệu thành phố… Ngoài ra 
nhiều tư nhân còn hiến tặng đất đai cho 
chính quyền, như trường hợp ông 
Ippolito, giám đốc một hãng xe vận tải 
trên đại lộ Charner, đã tặng miếng đất 
để xây lên cánh phía Tây chợ Bến 
Thành. Nhưng nếu cần, chính quyền 
vẫn phải trưng dụng đất hay nhà cửa 
của dân chúng sống quanh đó. 
 Địa điểm đã được lựa chọn, nhưng 
phải mất thêm 3 năm nữa (1911), đợi 
đến khi ngôi chợ cũ đã quá bệ rạc, có cơ 
sụp đổ, một phần chợ đành bị phá bỏ, 
nhiều người bán hàng không có mái che 
mưa nắng, thì lúc ấy công cuộc xây 
dựng chợ mới bắt đầu thật sự. 
 Ngày 29 tháng 1 năm 1913, lúc 8 
giờ sáng, toàn quyền Albert Sarraut đã 
chủ tọa lễ đặt viên đá đầu tiên xây chợ 
mới. (Trước đó một ngày, ông cắt băng 

khánh thành đường tramway Sài Gòn-
Lái Thiêu). Buổi lễ diễn ra khá long 
trọng. Sau diễn văn của thị trưởng 
Cuniac là đáp từ của toàn quyền. Kết 
thúc buổi lễ, ông Sarraut nâng cốc 
champagne chúc mừng, xong lên xe đưa 
ông về hướng bến Francis Garnier (bến 
Bạch Đằng), quẹo qua đường Catinat 
rồi trở về dinh Norodom. 
 Ngôi chợ do hãng Brossard & 
Mopin xây dựng. Kinh phí xây dựng lên 
tới một triệu đồng quan Pháp (ước 
chừng 350 triệu Mỹ kim vào đầu năm 
2017). Diện tích chợ khoảng 11.000 mét 
vuông, bên trong có 4 lối đi chính cắt 
nhau tại trung tâm. Bên trên cửa chính 
phía Nam có tháp vuông, 3 mặt tháp có 
đồng hồ, tiện lợi cho người đi ngang 
chợ xem giờ và cho cả hành khách đáp 
xe lửa vì nhà ga ở cách chợ khoảng một 
trăm mét. 
 Chợ nằm giữa một vùng rộng thênh 
thang, phía trước có công trường Eugène 
Cuniac, ba mặt còn lại có đường rộng 
liên lạc khắp các khu phố lân cận, đó là 
các đường: Schroeder (Phan Châu 
Trinh), Espagne (Lê Thánh Tôn), Viénot 
(Phan Bội Châu). Cùng lúc ấy, đại lộ 
Bonard được nối dài từ đường Mac-
Mahon đến công trường phía trước chợ. 
Nhiều cống thoát nước được xây bên 
dưới các con đường mới. Khu phố liền 
sau đó được cung cấp điện và nước.  
 Ban đầu ngôi chợ được người dân gọi 
là «Chợ mới» hoặc «Chợ mới Bến 
Thành», về sau thường gọi theo tên cũ 
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của ngôi chợ xây bên bờ sông lúc xưa: 
«Chợ Bến Thành». 
 Lễ khánh thành chợ mới được ăn 
mừng liên tiếp trong ba ngày vào cuối 
tháng 3 năm 1914. Dịp này là một biến cố 
hi hữu nên đông đảo người dân dù ở tỉnh 
xa cũng không bỏ lỡ cơ hội về Sài Gòn 
tham dự. Bên trong và cả bên ngoài chợ 
đều có những gian hàng trưng bày hàng 
hóa, thực phẩm đủ loại, có cả hội chợ từ 
thiện với các trò chơi trúng thưởng. Cuộc 
vui tổ chức lúc ban ngày có múa lân, biễu 
diễn võ thuật, diễn hành xe hoa, hòa tấu 
cổ nhạc, trình diễn quân nhạc Pháp. Buổi 

tối có rước đèn, bắn pháo bông, trình diễn 
hát bội ngoài trời… 
 Ngày chào đời của chợ Bến Thành 
là giai đoạn kết thúc công cuộc khai 
khẩn đầm lầy Boresse. Một khu phố 
khang trang vừa thành hình không chỉ 
mở đường phát triển cho các ngành 
thương mại và kỹ nghệ mà còn là đầu 
cầu nối liền Sài Gòn với Chợ Lớn bằng 
con đường ngắn nhất và hiện đại nhất: 
đại lộ Sài Gòn-Chợ Lớn, tiền thân của 
đại lộ Trần Hưng Đạo ngày nay. 
 

Mỹ Phước Nguyễn Thanh 
(France)
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Cộng đồng Việt Nam tại Pháp 
Từ di trú hội nhập đến tư cách công dân 

---------- 

LÊ MỘNG NGUYÊN * 
 

 NÓI về cộng đồng Việt Nam tại 
Pháp dưới hình thức chung sống hòa 
hảo giữa các cộng đồng tôn giáo 
thuộc cộng đồng Việt Nam và giữa 
những tín đồ của mọi tôn giáo di trú 
tại Pháp, là cả một thử thách. Bởi vì 
gom góp tài liệu  một cách chính xác 
về số người VN tại Pháp theo đạo 
Thiên chúa, Phật, Cao Đài, Hòa Hảo 
hay tôn giáo khác hoặc chỉ phụng thờ 
tổ tiên vân vân, là một chuyện rất 
khó, một việc không thể làm được. 
Bởi vì chúng ta sống tại Pháp và nước 
Pháp theo Hiến Pháp ngày 4 th. 10 
năm 1958 ‘’ là một Cộng Hòa lãnh 
thổ bất khả phân, thế tục (phi tôn 
giáo), dân chủ và xã hội. Nước Cộng 
Hòa bảo đảm sự bình đẳng trước 
pháp luật giữa các công dân không 
phân biệt căn nguyên (xuất xứ), sắc 
tộc hay tôn giáo. Nước Cộng Hòa tôn 
trọng tất cả mọi tín ngưỡng’’ (Điều 
thứ Nhất). Vì vậy, Tổ quốc của Tuyên 
Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền 
1789 chính thức công nhận tự do tôn 
giáo, nhưng không một tôn giáo nào 
được đề cao thành tôn giáo quốc gia, 
bởi vì sự hành đạo là một việc riêng 
tư, thuộc lương tâm của mỗi một cá 
nhân... Mọi ghi chép  về tôn giáo hoặc 
tín ngưỡng trên Thẻ Căn Cước hay 
Thông Hành của một công dân đều 
cấm kỵ. Nhưng một cách tổng quát, 

chúng ta nhận thấy đa số người Pháp 
nghiêng về Thiên Chúa giáo cũng như 
chúng ta biết rằng đồng bào VN tại Pháp 
phần đông theo đạo Phật.  
 Đàm luận về quyền lợi và bổn phận  
của cộng đồng VN nói chung và của mỗi 
một cộng đồng người Việt theo đạo Thiên 
Chúa hay đạo Phật, Cao Đài, Hòa Hảo 
vân vân, thật là khó, nhất là khi chúng ta 
có một lập trường không chấp nhận  chủ 
nghĩa cộng đồng trong áp dụng tuyệt đối 
những hội nhập của đồng bào VN vào xã 
hội Pháp.  
 Sự hội nhập của những người di cư - 
định cư, cũng như sự hội nhập của toàn 
thể dân chúng Pháp vào xã hội Pháp (mà 
chúng ta không thể chia cách), được thực 
hiện chung quanh một dự án chính trị làm 
sáng rõ những giá trị được hiện thân bởi 
Cách Mạng Pháp (valeurs incarnées par la 
Révolution française)  chung quanh một 
quan niệm về tư cách công dân cá nhân,  
chống đối lại tất cả việc hội nhập của từng 
mỗi cộng đồng riêng biệt. Chính sách này  
gọi là chính sách đồng hóa (politique 
d’assimilation) trong thập niên 70, mà 
ngày nay người ta gọi là hội nhập 
(intégration) - danh từ có đổi thay với thời 
gian nhưng ý nghĩa vẫn còn tồn tại - nó 
không bao hàm rằng những đặc trưng 
(spécificités) của những dân chúng phải 
hủy bỏ để được hòa nhập dần dần vào  
quốc dân Pháp. Tiếng Pháp  
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‘’acculturation’’  ám chỉ sự thể một 
cá nhân (chẳng hạn một kiều dân) 
phải cố gắng làm cho tự mình được 
thích hợp với văn hóa của nước người 
là nơi mình nương náu. 
 Chúng ta nên biết rằng chế độ 
dân chủ đặt nền tảng trên sự phân 
biệt giữa  riêng tư là lãnh vực của tự 
do cá nhân và công cọng là chỗ 
thống nhất (lieu d’unité) của toàn 
công dân. Trong đời sống tư, mỗi 
một chúng ta có thể dùng ngôn ngữ 
quê quán, trung thành đối với một 
văn hóa đặc biệt hay tu hành theo tín 
ngưỡng của mình, với điều kiện là 
các thích dụng này không làm nguy 
đến trật tự công cọng  (ta nên nhớ 
rằng Cộng Hòa Pháp là một Quốc 
Gia phi tôn giáo ‘’un État laïque’’có 
nghĩa là một Quốc gia trung lập về 
mặt  tôn giáo nhưng có bổn phận tôn 
trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng 
cho mọi cá nhân và tự do  tôn giáo 
cho mọi tôn giáo). 
   Song chính sách này (phân biệt 
giữa riêng và công cọng) đưa đến xác 
nhận  như sau: Nếu đặc tính của mỗi 
dân chúng định cư  được giữ lại trong 
đời sống riêng tư... những cách cư xử 
của mỗi cá nhân phải phù hợp với trật 
tự của đời sống công cọng (nhập gia 
tùy tục). Thành thử (theo quan niệm 
này) và trên mặt định chế (cơ quan), 
sự thừa nhận những  ‘’cộng đồng 
riêng biệt’’ (Việt Nam, Miên, Lào 
hay Trung Hoa vân vân tại Pháp) đã 
được thành lập bởi di dân định cư, là 
một vấn đề không thể có. Chính sách 
đồng hóa không bao giờ ngăn cấm 
tình trạng văn hóa đa dạng 

(multiculturalisme) trong phần sinh hoạt 
riêng tư và xã hội, nhưng chính sách này 
ngăn cấm  sự biểu hiện  văn hóa đa dạng 
trong đời sống công cọng. Chính sách này 
dựa trên sự phân biệt của triết gia Hegel 
giữa những đặc tính của con người sống 
riêng tư và tính cách đại đồng của người 
công dân. Về mặt này, đạo luật vừa mới 
được Quốc hội Cộng Hòa Pháp thông qua 
trong tháng 02-2004 : ra lệnh cấm học 
sinh các trường tiểu học, cao đẳng tiểu 
học và trung học (trong khung cảnh 
trường công), đeo những dấu hiệu hoặc 
với cách ăn mặc đã biểu lộ một cách rõ 
ràng sự phụ thuộc của mình vào một tôn 
giáo, là một bằng chứng minh mẫn của sự 
phân biệt nói trên.  Nếu giữa các tín đồ 
VN của mọi tôn giáo trên đất Pháp có sự 
giao thiệp dễ dàng, hiện tình tốt đẹp này là 
do môt phần lớn trong tính cách khoan 
dung cổ truyền của Phật giáo có thể xem 
như một triết lý hơn là một tôn giáo. 
Người ta còn nhớ rằng vị Thủ tướng đầu 
tiên do ông Bảo Đại bổ nhiệm năm 1954 
(sau Hiệp định Genève tháng 7-1954) là 
một người công giáo (Ngô Đình Diệm), 
và ngay chính cựu hoàng (di trú tại Pháp) 
cũng đã vào đạo Thiên chúa năm 1988. 
Hơn nữa, người đàn bà đầu tiên (sau này 
trở thành Nam Phương Hoàng hậu) mà 
ông đã cưới hỏi năm 1934, sinh trưởng 
trong một gia đình công giáo rất giàu có. 
Băng hà ngày 31 tháng 07 năm 1997, cựu 
hoàng Bảo Đại đã được mai táng theo lễ 
tục của Thiên Chúa giáo tại Nhà thờ Saint 
Pierre de Chaillot. Sau đó, lễ cúng thất 
tuần ngày cựu hoàng tạ thế được tổ chức, 
với sự hiện diện của một số đồng bào VN 
ở Paris và lân cận, tại Chùa Phật Giáo 
nằm trong Bois de Vincennes. Trái lại, 
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Nguyễn Ánh (vua Gia Long trong 
tương lai, người sáng lập nhà 
Nguyễn) từ chối không theo đạo 
Thiên Chúa; ông đã nói như thế này 
với  Mgr Pigneau de Béhaine: ‘’ Tôi 
muốn giữ vững sự thờ phụng tổ tiên, 
bởi vì tôi xem sự phụng thờ này như 
là nền tảng của  giáo dục Việt Nam ‘’. 
Ta nên nhớ rằng năm 1704, Giáo 
Hoàng Clément XI cấm tín đồ công 
giáo tham dự vào những lễ nghi có 
tính cách thờ phụng tổ tiên... Ngày 
nay trái lại, đồng bào Phật  tử (phụng 
thờ tổ tiên) lưu vong trên đất Pháp đã 
không ngần ngại tham dự lễ kỷ niệm 
ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm cử 
hành mỗi năm ngày mồng 1 tháng 11 
trong một nhà thờ Thiên Chúa giáo 
tại Paris.    
 Trong viễn thị này, việc hội nhập của 
người di trú  được hoàn thành, không 
phải từ những nhu yếu (exigences) của 
một cộng đồng khép kín bắt buộc kẻ di 
dân phải suốt đời chịu đựng những giá 
trị, phong hóa và nguyên tắc, mà trái lại 
người di trú hội nhập phải có óc phán 
đoán  về văn hóa của chính mình và văn 
hóa của nước bao dung, về lịch sử của tổ 
tiên nước mình  và lịch sử của nước 
người, nơi  mà đồng bào ta từ nay được 
ổn  định và sinh sống. Như thế, kẻ di trú 
đã phải tự nêu nhiều câu hỏi, nhiều chất 
vấn trong tâm khảm giữa sự mê ảo 
(fascination) nước người và  sự đoạn 
trường khi hướng về cố quận ... Tư cách 
công dân nảy nở từ sự tham dự vào một 
toàn thể (un ensemble) và tinh thần ái 
quốc cho đến hy sinh tận cùng nhưng 
không loại trừ việc phê phán nghiêm 
khắc.  Gia nhập vào một xã hội không có 

nghĩa là phải mất  thái độ khoảng cách 
(distance). Không một lịch sử nào có thể xem 
là một toàn khối và văn hóa Pháp, phong tục 
Pháp không phải  là một khối đá duy nhất. 
Cũng chính vì lý lẽ ấy mà mỗi kẻ di trú sống 
trên đất Pháp đều có ước vọng trở thành quốc 
dân Pháp (un national français). Nhưng có 
quốc tịch Pháp  không phải là tự động 
(automatiquement) đi đến tư cách công dân.  
 Theo nhà triết học Hy Lạp 
ARISTOTE (384-322 trước JC), muốn có 
tư cách công dân, điều kiện sinh sống 
trong một nước và biện hộ trước Tòa án 
để bảo vệ quyền lợi của mình, vẫn chưa 
đủ. Vì mọi người ngoại quốc cũng được 
quyền như thế. Người công dân chính 
thức (loại trừ đàn bà, trẻ con và nhửng kẻ 
bị tước đoạt  tất cả hoặc một phần công 
quyền vì tội nặng) là người giữ một quan 
chức (fonction publique) : hoặc thống trị 
(gouverner) hoặc làm thành viên trong 
Tòa Án hoặc tham dự vào Hội đồng Nhân 
dân. Tư cách công dân có nghĩa là tham 
dự một cách tích cực vào công việc nhà 
nước. Người công dân không những bị cai 
trị mà còn nắm cả quyền cai trị. Trong 
bức thư ngỏ gửi giới truyền thông Việt 
ngữ tại Pháp ngày 24 th. 5-2003, BS Trần 
Quang Lộc, Bí thư Toàn quốc Trung ương 
Đảng UMP (là Đảng nắm chính quyền 
hiện nay tại Pháp) đã nhấn mạnh : Những 
cuộc biểu tình, hội thảo là cần thiết, 
nhưng chưa đủ. Những thành công cá 
nhân rất cần thiết, nhưng cũng chưa đủ. 
Chính sức mạnh của lá phiếu mới quyết 
định vị trí của cộng đồng. Đây là bổn 
phận và bổn phận sẽ tạo ra quyền lợi.  
  Nghe như thế tôi bồi hồi tưởng nhớ 
tới hơn hai triệu đồng bào rải rác khắp 
năm châu trên xứ người mà trong đó hơn 
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hai trăm nghìn người Việt Nam đã 
di cư và định cư tại Pháp... nhất là 
từ ngày 30 tháng tư năm 1975 (biến 
cố dân tộc). Nhưng thật ra, muốn 
hiểu tường tận vấn đề này dính dáng 
mật thiết đến tương lai đất nước, ta 
phải cần theo dõi diễn tiến lịch sử  
và chính trị của di dân VN, truớc 
khi vạch lại hiện tượng định cư, từ 
di trú-hội nhập cho đến tư cách công 
dân (mà trong phần mở đầu ta đã 
cho nhiều định nghĩa) của một số 
đồng bào chúng ta trên đất Pháp 
dưới khía cạnh xã hội học và văn 
hóa.  

 
I. Diễn tiến lịch sử và chính trị 

của định cư việt nam tại pháp 
 Nói một cách tổng quát và vì lý do 
những dây thắt chặt trong quá khứ 
giữa đế quốc thuộc địa Pháp và các 
nước trong cựu Đông Pháp, nước 
Pháp là một  xứ sở rất tiện lợi cho di 
dân VN, Miên, Lào và Trung Hoa. Bởi 
vì các dân chủng Thái Lan, Mã Lai, 
Ấn Độ Dương, Phi Luật Tân hoặc Tân 
Gia Ba phần lớn thích chọn các nước 
Mỹ  và Úc châu. Cộng đồng Việt Nam 
hải ngoại rải rác trên 70 nước của địa 
cầu có thể  (theo Lâm Thanh Liêm và 
LM Jean Maïs trong Le Médecin du 
Vietnam, số 35, tháng 5 & 6-1997) lên 
tới 2 300 000 người  mà trong đó hơn 
300 000 người Việt Nam chính tống, 
sinh sống tại các nước lân cận Á Châu. 
 Bắc Mỹ có nhiều dân Việt  định 
cư nhất : 1 150 000 trong đó 1 triệu 
người ở Hoa Kỳ (là 1 cộng đồng VN 
vĩ đại ở hải ngoại, đông nhất, hoạt 
động tích cực nhất và hội nhập hoàn 

hảo nhất trong xã hội Mỹ) và 150 000 ở 
Gia Nã Đại. Trong vùng Đại Dương Châu, 
đồng bào ta được tổng số 272 000 người 
phân chia khắp các nước Úc (160 000), 
Nouvelle Zélande (8 000) và  Nouvelle 
Calédonie (4 000). Theo BS Trần Quang 
Lộc ‘’... về phần hội nhập thì phải công 
nhận là cộng đồng VN tại Úc đã đi tiên 
phong và tạo thành quả rõ ràng hơn chúng 
ta (CĐVN tại Pháp) và ngang ngửa với 
cộng đồng VN tại Hoa Kỳ... Một tỉ dụ : «  
Người đắc cử Nghị viên Hội đồng thành 
phố gốc tỵ nạn đầu tiên cũng là một đồng 
bào ở Úc. Cộng đồng người VN tại Úc có 
tiếng nói trong những quyết định  chính 
sách của chính phủ Úc... » (TQL).   
 Trong các nước Tây Âu, tương đối ít 
người Việt (400 000 thôi). Nên nhớ rằng 
trước khi Tường Bá Linh  và chế độ Cộng 
Sản sụp đổ trong các nước thuộc về Trung 
và Đông Âu, chính phủ Hà Nội đã gửi  
240 000 thanh niên lao động làm việc với 
mục đích củng cố tài sức công nhân và kỹ 
thuật của các quốc gia này  thuộc gia đình 
chủ nghĩa xã hội trước cách mạng 1989-
1991. Một số đông những thanh niên này 
đã từ chối không trở về VN cho nên hiện 
nay có gần 100 000 muốn di chuyển qua 
Pháp quốc, lợi dụng cơ hội việc áp dụng 
hiệp định Schengen cho nhiều nươc trong 
Liên Hiệp Âu Châu (x. Lê Mộng Nguyên, 
‘’L’espace Schengen et le droit d’asile des 
étrangers sur les territoires de la 
république Française ‘’v.  L’Appel de la 
nation’’ số 24, ngày 20-01-1994). 
 Tổng số người Việt tại Pháp được bao 
nhiêu? Rất khó trả lời câu hỏi này vì trên 
mặt thống kê chính thức, người ta chỉ nói 
một cách tổng quát về di dân Đông Dương 
chứ không kể riêng biệt các chủng tộc 
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Lào, Miên hay Việt Nam. Hơn nữa, 
con số những người được vào quốc 
tịch Pháp bị xóa trên bản thống kê. 
Theo nhiều xã hội học gia (Lê Hữu 
Khóa, ‘’Les Vietnamiens en France, 
Insertion et Identité’’, L’Harmattan, 
Paris 1985;  Christophe Longwiny et 
Christian Jelen, ‘’La famille, secret 
de l’intégration’’, Robert Laffont 
1993), người Việt  cư ngụ tại Pháp 
hiện giờ tính đến  200 000, trong lúc 
nhà kinh tế học Trần Văn Tòng đưa 
ra một số rất lớn : 250 000. 
  Ta có thể nói là trên mặt tiến triển 
lịch sử, trong một thời kỳ thứ nhất từ 
1914-1918 tới 1954 và trong một đợt 
đầu, có 50 000 người Việt phần đông 
quê quán Bắc kỳ, đã được chiêu mộ  
làm‘’lính-thợ’’ (soldats-ouvriers) để 
tham gia vào sức gắng chiến tranh 
của ‘’Mẫu Quốc’’ , nhưng một khi 
hết chiến tranh, quyết định ở lại trên 
đất Pháp để làm việc trong công nghệ 
dệt (Lyon) hoặc kỹ nghệ xe hơi trong 
vùng ngoại ô Paris hoặc trong việc 
xây đắp đường tàu sắt ở miền Bắc 
nước Pháp. Đợt thứ hai (từ 1919 đến 
1939) đặc biệt dành riêng cho khoảng 
5 000 người trẻ tuổi muốn  rèn luyện 
trí thức với trình độ đại học rất cao 
(tỉ dụ : Phan Châu Trinh, Nguyễn 
Mạnh Tường v.v.) và những người 
giữ một vai chính trị (như Hoàng đế 
Bảo Đại, khách uy thế của nước bảo 
hộ hơn là một kẻ di cư, Hồ Chí Minh, 
Nguyễn An Ninh là những nhà cách 
mạng chống Pháp trong tương lai). 
Hoàng Thái Tử và mấy năm sau trở 
thành Hoàng Đế Bảo Đại muốn học 
hỏi trong thời gian ông ở Pháp những 

nguyên tắc dân chủ chính thể với ý định 
thiết lập trong tương lai Việt Nam một chế 
độ quân chủ lập hiến. Trong lúc những 
người (thuộc về gia đình trưởng giả đại 
điền chủ  Nam kỳ hoặc nho giáo An Nam 
và Bắc kỳ) được xuất ngoại qua Pháp 
huấn luyện với trình độ Đại học vào 
những năm 1926-1927 (khoảng chừng 
200) rất tỏ lòng khâm phục nước Pháp của 
Thế Kỷ Ánh Sáng và tôn trọng Nhân 
Quyền. Những nhà trí thức này (trong thời 
gian du học trên đất khách) sẽ thấm nhuần 
tư tưởng quảng đại về tự do và quyền tự 
quyết tự chủ của các dân tộc trên hoàn 
cầu. Đợt thứ ba của phong trào di cư bắt 
đầu với thế chiến thứ hai (1939), là lúc 
chính phủ thuộc địa Đông Dương tống đạt 
qua ‘’Mẫu Quốc’’  chừng 20 000 người 
Việt (phần đông quê quán Bắc kỳ) đặng 
làm việc với tư cách nhân công bản quốc 
(main-d’oeuvre indigène) và 8 000 khác 
làm tán binh (tirailleurs). Ông Lê Hữu 
Thọ, tác giả sách tự truyện ‘’Itinéraire 
d’un petit mandarin’’ (Cuộc hành trình 
của một ông quan bé, L’Harmattan 1997), 
sinh năm 1919 tại Bắc kỳ và con nhà quan, 
đã làm sống lại ít nhiều hoàn cảnh của thời 
ấy (tôi xin trích tr. 4 của bìa) giới thiệu ‘’... 
người trai trẻ nước Đông dương lúc 19 
tuổi quyết định giã từ Việt Nam để qua 
Pháp. Nhưng khi vừa đặt chân trên đất 
người, thì chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nổ làm đảo lộn số phận của anh. Biến cố 
này sẽ bó buộc anh phải chung sống với 20 
000 đồng bào, phần lớn thuộc gốc nhà quê, 
để làm thông ngôn. Ký sự này là một bằng 
chứng mới lạ về thân phận của những 
người nhà quê VN, phải bỏ làng bỏ nước, 
nay chứng kiến một Pháp quốc bị chiếm 
lãnh và mất thể diện. Tự truyện này cũng 
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là một tán dương ca đầy hy vọng qua ý 
lực quyết thắng mạnh mẽ của Thọ và 
cũng qua sự thương mến nước Pháp 
do cô gái Madeleine làm tiêu biểu ; 
năng lực và ái tình đã cho người 
thanh niên VN được thấm nhập dễ 
dàng vào xã hội Pháp.’’ 
 Sau thời Pháp quốc bị Đức Quốc 
Xã (phát xít) chiếm đóng (chỉ vài 
tháng thôi sau khi những người Việt 
này đặt chân trên đất khách và sau khi 
Thỏa Hiệp Đình Chiến được ký,  4 
500 được trở về cố quận, chỉ còn  
13000 ‘’lính-thợ’’ ở lại Pháp sau kết 
thúc thế chiến thứ hai. Một phần lớn 
được trở về quê quán ngay từ năm 
1946 và phong trào này tiếp tục cho 
đến năm 1951, là năm mà người ta 
đếm chỉ có vỏn vẹn 3 000 người Việt 
tại Pháp. 
 Theo thống kê của Sở An Ninh 
Đông Pháp vào tháng 7 năm 1945, 
người VN ở lại Pháp sau Đệ Nhị Thế 
Chiến, lên tới 27350. Một khi những 
‘’lính-thợ’’ đã trở về nước, số này còn 
lại khoảng 15 000 đầu năm 1950, 
trong đó có nhiều sinh viên (sinh 
trưởng gia đình giàu có) được phép 
xuất ngoại (tự túc tài chánh) trong thời 
gian Chiến Cuộc Việt Nam thứ nhất 
(1945-1954), để tránh khỏi tổng động 
viên do chính phủ ban hành. Họ trở về 
quê hương sau khi đậu bằng cấp Đại 
học Pháp. Một số ở lại, xin nhập quốc 
tịch Pháp và từ đó không còn tên trên 
thống kê biểu chính thức của Bộ Nội 
Vụ Pháp (vì vậy, tổng số người Việt ở 
Pháp năm 1962 chỉ có 6853). 
  Trong thời kỳ thứ hai từ 1954 đến 
1975, nghĩa là từ chiến tranh VN thứ 

hai (giữa miền Bắc cộng sản và Việt Nam 
Cộng Hòa miền Nam liên kết với Hoa Kỳ 
(Liên Bang Mỹ Quốc), mặc dầu tình trạng 
quốc tế tranh nghị, nước Pháp chấp nhận 
sự có mặt của sinh viên học bổng của 
VNCH hay của chính phủ Pháp  và ngay 
cả những sinh viên không  học bổng tự chi 
phí xuất dương, nhất là sau cuộc tiến công 
cộng sản nhân dịp Tết Mậu Thân (1968). 
Nếu năm 1962, có 6 853 người Việt (như 
đã nói trên), năm 1975 (trước Sài Gòn thất 
thủ), đồng bào chúng ta trú ngụ tại Pháp 
lên đến 14 196, theo Bộ Nội Vụ. 
 Thời kỳ thứ ba (mà cũng là thời kỳ 
cuối) bắt đầu ngày  30 tháng 4 năm 1975 
(thất thủ Sài Gòn), mà cũng là thời kỳ 
trong đó Pháp quốc đã đón nhận hơn 200 
000 dân di cư phần lớn từ những nước 
miền Đông Nam Á. Phần chủ yếu trong 
tổng số này gồm những tị nạn rời bỏ các 
nước Miên, Lào và Việt Nam sau khi 
Cộng sản đặt quyền lực thống trị trong ba 
nước thuộc cựu Đông Pháp. Nói riêng về 
đồng bào chúng ta : và theo bản thống kê 
của ‘’France-Terre d’asile’’ (Nước Pháp-
Đất Nương Náu của Người Tị Nạn) : giữa 
1975 và 1990 có đến 43 000 người Việt tị 
nạn (một phần ba của tổng số chung) phân 
phối trong thời gian qua nhiều giai đoạn : 
7 600 giữa 1975 và 1977 ; 14 700 giữa 
1978 và 1980 ; 23 000 người Việt di cư từ 
VN (trong đó có lẽ 20 700 được có tư 
cách tị nạn) giữa 1981 và 1990. Kể từ 
ngày Sài Gòn thất thủ cho đến năm 1983, 
phần lớn những người tị nạn này là những 
cựu thuyền nhân (boat people). Ngoài ra, 
những chuyến đi thực hiện theo ‘’Chương 
Trình Tổ Chức Xuất Hành’’ (ODP) được 
chính phủ Hà Nội chấp thuận (từ tháng 7-
1978 đến cuối năm 1980 và từ 1980 việc 
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xuất ngoại được thực hành theo chính 
sách đoàn tụ gia đình do chính phủ 
Pháp đề cao. 
 Từ 1991 đến 1994 : chỉ có 3 300 
người Việt trên 3 700 tị nạn Đông 
Dương tại Pháp. Lý do ? Những chính 
sách hạn chế do cuộc thương nghị tại 
Genève 1989 quyết định với mục đích 
lựa chọn kỹ càng những kẻ đạt tới 
những trại tị nạn đặng biết  họ có thật 
hay không là ‘’những người tị nạn 
chính xác’’. Vì thế cho nên chỉ 8 phần 
100 những người thỉnh cầu mà thôi 
mới được công nhận được tư cách tị 
nạn. Hiện giờ (chúng ta đã nói trên), 
tổng số đồng bào di cư và định cư tại 
Pháp vào khoảng 200 000  mà trong 
đó 45 000 tại vùng ngoại ô lân cận thủ 
đô và 18 000 ngay trong nội thành 
Paris (không gồm trong thống kê này 
những đồng bào đã được vào quốc tịch 
Pháp và Việt lai - Âu Á : Eurasiens). 
Nhưng vấn đề hội nhập xã hội Pháp có 
dính líu đến tất cả những người Việt di 
cư rồi định cư tại nước này và những 
người Việt có quốc tịch Pháp (Pháp 
gốc Việt) hiện sống trên đất người. 
 
II. Phương diện xã hội học và văn 
hóa của di cư và định cư việt nam 
tại phảp (Từ hội nhập đến tư cách 
công dân) 
 Trong cuộc thảo luận tiếp theo 
thuyết trình tại Hàn Lâm Viện Khoa 
Học Hải Ngoại Pháp (số 15, đường 
La Pérouse, Paris Quận 16) về ‘’Les 
naufragés de la liberté’’ (Những Kẻ 
Trầm Luân của Tự Do), diễn giả 
Michel Tauriac trả lời như sau về một 
câu hỏi đến vấn đề đồng bào định cư 

muốn hội nhập (intégration) xã hội Pháp : 
Sự hội nhập xã hội của di cư định cư Việt 
Nam trên đất Pháp là một thành công lớn. 
Đôi khi ta có thể  nói là có sự đồng hóa 
(assimilation), và như ông Tổng trưởng đã 
nhấn mạnh trước đây, sự thật là người 
Việt bị cấu xé giữa hai nền văn hóa. Họ 
có một chân trong mỗi nền văn hóa. Dầu 
sao họ cũng cảm thấy sung sướng trên đất 
Pháp. Trong tôi cũng có một phần người 
Việt Nam như quí vị đã biết. Người Việt 
không ở  trên đất Pháp như mọi người 
khác ở đất xa lạ, như mọi người khác ở 
Hoa Kỳ, hay Úc, vân vân. Pháp quốc, đối 
với họ, là một chút như  sự tiếp nối của 
quê hương xa xăm, dưới một hình thức 
khác. Sự  hội nhập này đã thành công mặc 
dầu cái sợ, cái lo âu của họ có thể bị mất  
gốc rễ và sự lo ngại thấy con cái  ngày 
mai sẽ thoát khỏi gia đình. Đó là một 
chuyện rất thường bởi vì con cái sẽ tự lấy 
tự do,  con cái họ được sinh ở Pháp, 
chúng lập gia đình đôi khi với người 
Pháp, dù muốn dù không, bởi vì những kết 
hôn cha mẹ định trước vẫn còn, ở đây 
cũng như ở Việt Nam... (V. Mondes et 
Cultures, Comptes Rendus Trimestriels des 
Séances de l’Académie des Sciences 
d’Outre-mer, Tome LIX - 3 - 4 - 1999, Tome 
- 1 - 2000, p. 300). 
 Nhà thuyết trình ở Viện Hàn Lâm hôm 
ấy nói rất đúng khi ông nhắc nhở đến sự 
thành công của người Việt trong sinh sống 
hòa hợp với xã hội Pháp. Vì chuyện đồng 
bào chúng ta (thế hệ thứ hai) hòa hợp với xã 
hội Pháp (theo Michel Tauriac) là một 
chuyện tự nhiên ! Trong thực tế, ta nên lấy 
một thái độ dè dặt hơn...  
 Muốn hiểu rõ sự thật, trước hết ta phải 
lấy hết sức định nghĩa chữ ‘’hội nhập xã hội 
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Pháp’’ một cách sáng suốt, nhưng 
chuyện đó không phải là dễ. Theo Hội 
Đồng Tối Cao về Hội Nhập (Haut 
Conseil à l’Intégration) : Việc hội nhập 
(intégration) có thể nói là một đường lối  
trung bình giữa sự đồng hóa 
(assimilation) và sự xen tháp 
(insertion). Như thế có nghĩa là trong 
hội nhập, ta phải làm thế nào để 
những thành phần muôn mặt và khác 
nhau phải gia nhập tích cực vào cuộc 
xây dựng xã hội nước Pháp, nhưng 
cùng một lúc ta phải thừa nhận tất cả 
sinh hoạt của những đặc tính văn hóa, 
xã hội và luân lý và công nhận là một 
lẽ dĩ nhiên rằng toàn thể (xã hội 
Pháp) được phong phú thêm nhờ 
những biến hóa, những tính tình phức 
tạp ấy.  
 Câu hỏi quan trọng đã nêu lên : 
Đồng bào ta có cần phải dứt khoát với 
gốc rễ quê hương để hòa nhập xã hội 
nước người ? Như André Frossard đã 
viết : ‘’Câu trả lời rất đúng cho một 
câu hỏi rất đúng là một câu hỏi khác, 
và một vấn đề được giải quyết là một 
vấn đề đặt lên một cách sai lầm : 
điểm cuối của bất cứ bài diễn văn 
nào đáng chú ý là một chấm hỏi ’’...  
Như vậy, câu trả lời khôn khéo  cho 
câu hỏi này sẽ là một câu hỏi khác : 
Sự hội nhập của những kẻ tha hương 
nói chung và của người Việt nói riêng 
vào xã hội Pháp có cần đi đến sự 
công dân hóa bằng cách xin nhập 
quốc tịch Pháp ? Trong một bài xã 
thuyết đăng trong ‘’Le Viêt-Nam au 
Présent’’, tr. 194-207, th. 10-1992, 
nhà xã hội học Lê Hữu Khóa  trích 
nhà văn Dương Thu Hương đã viết 

trong một tự bạch : ‘’Dân tộc ta đã chết 
hàng triệu lần trong cái chết’’, đã cho vài 
lời chú giải như sau : ‘’Theo Dương Thu 
Hương, dân tộc Việt Nam biết rằng thà 
chết còn hơn sống. Và ngày nay, để học 
lại cách sống, họ phải học cách trọng lẽ 
phải và sự công bằng’’... và tiếp tục : Với 
hai chữ Sự Thật, Công Bằng, phải thêm 
hai chữ khác nữa để dành đặc biệt cho 
cộng đồng người Việt : Trung Tín và 
Khoan Dung. Lê Hữu Khóa nhấn mạnh 
vào chữ TRUNG TÍN (Loyauté) bởi vì 
chúng ta, người Việt Nam, chúng ta phải 
trung tín với nước Pháp đã chiêu đãi,  đã 
cho chúng ta một cơ hội may mắn để làm 
lại cuộc đời, trong khung cảnh một Quốc 
Gia kính trọng pháp quyền và tự do cá 
nhân. Nhà xã hội học kể lại chuyện ông 
Tố Hữu, Phó Thủ Tướng và phụ trách văn 
phòng Thư ký Đảng Cộng sản, đã nói một 
cách trắng trợn, trong cuộc đàm luận về 
vấn đề cộng đồng VN nhập quốc tịch 
Pháp : (xin trích) ‘’Chữ ‘’passeport’’ dịch 
ra tiếng Việt bằng Hộ Chiếu. Nếu chúng 
ta chỉ giữ lại chữ cuối cùng ‘’chiếu’’, chữ 
này có nghĩa là ‘’tấm chiếu’’, mà người ta 
có thể trải ra, cuốn lại, giữ gìn hoặc vứt 
bỏ’’. Tố Hữu muốn nói - từ cái tỉ dụ này 
và theo cách phỏng dịch nôm na của ông - 
rằng một khi người định cư được nhập 
quốc tịch của nước chiêu đãi, việc này chỉ 
tóm lại thành một tờ giấy. Đâu có gì quan 
trọng nếu sau này họ muốn thay đổi  hay 
từ bỏ quốc tịch ? Và nhà xã hội học Pháp 
gốc Việt  nổi giận : ‘’Chúng ta không 
chấp nhận cái thái độ gian lận này, chúng 
ta có bổn phận đối với quốc gia đã nồng 
hậu đón tiếp chúng ta, đã cho chúng ta đủ 
mọi cách để làm lại một cuộc đời mới. 
Chúng ta phải hãnh diện được nhập quốc 
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tịch Pháp cũng như chúng ta hãnh 
diện là những công dân Việt Nam’’. 
Tôi xin sửa lại, vì thật ra ông muốn 
nói : ... cũng như chúng ta hãnh diện 
là những công dân Pháp gốc Việt ! 
 Cùng theo một quan niệm và nhân 
dịp nói đến Pháp quốc là một nước đã 
nồng nhiệt tiếp đón (tôi đã nhấn mạnh 
chuyện này tại Viện Hàn Lâm  trong 
buổi họp ngày 03-03-2000) hàng 
ngàn ‘’những kẻ trầm luân vì tự do’’,  
tôi xin nhắc lại rằng lúc bấy giờ, 
trong những năm 1976 và kế tiếp, 
duới thời các chính phủ Jacques 
Chirac và Raymond Barre, những kẻ 
tị nạn VN tại Pháp (sau khi Sài Gòn 
thất thủ) đã được chính quyền Pháp 
nâng đỡ tận cùng. Tôi còn nhớ hồi ấy, 
Tổng Thống Giscard d’Estaing đã ra 
chỉ thị cho công chức Hành Chánh 
phải làm cho thuận tiện (dễ dàng), 
đơn giản và mau chóng thủ tục gia 
nhập quốc tịch Pháp cho người tị nạn. 
Sau khi Bắc Việt thôn tính Nam Việt 
vào tháng tư 1975 và kế theo là thảm 
kịch của những người vượt biển (đi 
tìm tự do), đồng bào chúng ta có thể 
được quốc tịch Pháp trong một thời 
gian ngắn : 6 tháng, 9 tháng hoặc lâu 
nhất là một năm. Tôi đã giúp đỡ 
nhiều đồng bào trong việc làm thủ tục 
giấy tờ... và nhân dịp này muốn nói 
lên lòng biết ơn của người VN đối với 
chính quyền Pháp. 
 Sự hội nhập xã hội nước người 
của đồng bào VN là một thành công, 
bởi vì  những kẻ cựu tị nạn đặt chân 
trên đất  Pháp vào những năm giữa 
1954 và 1975, toàn là sinh viên, trí 
thức hay làm thương mại, đã không 

ngần ngại sấn vào những địa hạt chuyên 
môn và khoa học, cũng như những ngành 
y khoa - dược khoa, và yêu chuộng học 
thức trước tất cả, thế hệ này qua thế hệ 
khác. Trả lời một câu hỏi của tôi trong 
buổi đàm luận tại Hàn Lâm Viện Khoa 
Học Hải Ngoại chiều ngày 03-03-2000 về 
tổng số người Việt tại Pháp, nhà văn và ký 
giả Michel Tauriac cho biết : ‘’... Tôi có 
thể nói : vào khoảng 1 triệu người. Tại 
sao ? Hãy mở  Minitel và tìm kiếm họ 
‘’Nguyễn’’ - xem như một thứ ‘’Dupont’’ 
của Việt Nam - thì quí vị sẽ thấy họ này  
khắp mọi nơi ở Pháp, trong tất cả những 
thành thị, trong tất cả những quận huyện. 
Quí vị sẽ biết tại Pháp có chừng 4 000 bác 
sĩ y khoa Việt Nam và hơn 2 000 xỉ khoa y 
sĩ và dược sĩ, nhưng đối với dân Pháp, tất 
cả người Việt  là người Tàu và tất cả đều 
là chủ cao lâu... ‘’ Sử học gia Philippe 
Devillers hiện diện hôm ấy có thêm vào 
danh sách này những chuyên nghiệp điện 
tử, hoặc trong ngành ‘’informatique’’ (có 
nhiều người Việt rất tài giỏi) và các nhà 
khảo cứu khoa học lừng danh... Tôi tin 
chắc là nhờ giáo lý của Khổng tử, hơn là 
Phật giáo và Đạo giáo,  những cựu tị nạn 
nay định cư tại Pháp đã theo đuổi học hỏi 
và rèn luyện trí thức đến tận cùng... Phần 
đông đã thành công (nhất là trên mặt kinh 
tế) và đó là một cách trả ơn xứng đáng của 
người Việt cho Pháp quốc đã đón tiếp 
nồng hậu những kẻ ‘’trầm luân của tự 
do’’. Hơn nữa, tinh thần hỗ trợ gia đình đã 
thoa dịu những vết thương của đồng bào 
trú ngụ tại Pháp bị thất nghiệp trong 
những năm 1980. Thành thử, mặc dầu đời 
sống khó khăn, trong cộng đồng Việt Nam 
tại Pháp, không có người nào bị thân 
thuộc ruồng bỏ phải sống sót bên lề 
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đường... Trong những giai đoạn 
khủng hoảng, tất cả thị tộc thiết lập 
lại dưới mái nhà cùng dòng họ : thanh 
niên Việt thất nghiệp được cho ở 
trong nhà của cha mẹ, đến lượt cha 
mẹ già được sống êm dịu những ngày 
hưu trí  trong nhà con cái, cháu chắt 
chứ không phải nương náu cô quạnh 
trong nhà dưỡng lão. Sự phụng thờ tổ 
tiên trên đất khách luôn đi đôi  với sự 
tôn kính và biết ơn người lớn tuổi. 
Trong giao dịch, nếu (đôi lúc) có sự 
chống đối giữa những người định cư 
thuộc thế hệ thứ nhất thấm nhuần 
Nho giáo và những thanh thiếu niên 
thuộc thế hệ thứ hai (sinh tại Pháp) 
tôn trọng nhân quyền và thấm nhuần 
chủ nghĩa cá nhân Âu Tây, sự tương 
phản về tư tưởng này không bao giờ 
đưa đến  đoạn tuyệt. Bởi vì các bô lão 
Việt Nam cũng không quên bài học 
‘’Trung Dung’’ của Đạo Khổng, cho 
nên không phản đối trước thái độ rất 
tự do cá nhân của những người trẻ 
tuổi thuộc thế hệ thứ hai. 
 Trong bài diễn văn tiếp đón hân 
hoan nhà văn Hector Bianciotti vào 
Hàn Lâm Viện Pháp ngày  23-07-
1997..., bà Jacqueline de Romilly đã 
nói với ông Hàn lâm mới được bầu : 
Một ngày nào đó,  đến trú ngụ tại 
Paris để phục vụ văn chương,  ông đã 
không do dự  sinh sống theo Pháp 
ngữ, suy tưởng và nằm mơ trong 
ngôn ngữ này. Ông có thể mượn câu 
sau của Supervielle áp dụng cho 
mình : Tôi làm thinh bằng tiếng 
Pháp. Nota : Jules SUPERVIELLE : 

Poète et romancier français (Montevideo 
1884-1960 Paris) né en URUGUAY de 
parents d’origine basque... Đó là một tỉ dụ 
rất đẹp của hội nhập của kiều dân vào xã 
hội Pháp : Hector Bianciotti là một nhà 
văn gốc Argentine, di dân định cư tại 
Pháp từ hơn ba thập niên và được nhập 
quốc tịch Pháp năm 1981 ! Tác giả nhiều 
sách bằng Y Pha Nho, ông đã lựa chọn 
sáng tác bằng Pháp ngữ từ 1985 và được 
bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp (ghế của 
André Frossard) năm 1997 : Đó là một 
danh dự tối cao của một kiều dân ở Pháp ! 
Đồng bào chúng ta có cần phải cắt đứt với 
nguồn gốc quê hương để hoàn toàn hội 
nhập xã hội nuớc người ? Tôi không trả 
lời được  cho câu hỏi này (như đã nói 
trên). Nhưng để tưởng nhớ tới nghìn vạn 
người vượt biển đã bỏ mình cho Tự Do, 
tôi xin trích mấy dòng sau này của 
Siegfried, với mục đích dâng tặng đồng 
bào định cư khắp năm châu, trong dịp đầu 
Xuân Nhâm Ngọ 2002 : ‘’Le premier 
immigré demeure, sa vie durant, un 
homme de son pays d’origine’’ (Người 
kiều dân đầu tiên vẫn suốt đời là một 
người của quê hương xứ sở mình). Ghi 
chú.- André SIEDFRIED (1875-1959) : 
Economiste et sociologue français, 
Professeur à SC.PO (1911) et au Collège 
de France  (1933) - Académie Française 
en 1944.  

                              Lê Mộng Nguyên 
_________________________________ 

*Pr-Docteur d’État en droit et 
science politique, lauréat de l’Université 
Paris1-Panthéon Sorbonne, membre de 
l’Académie des Sciences d’Outre – m           
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NÉT XUÂN PHỔ ĐÀ                         
----- 

Lê văn Trạch 
                

Sự có mặt của ngôi chùa Việt Nam 
tại hải ngoại ngoài chức năng làm nơi 
nương tựa tâm linh, hoằng dương và 
bảo vệ chánh pháp của hàng Phật tử, 
còn là một trung tâm gìn giữ và truyền 
thừa văn hóa dân tộc.  

Tết Nguyên Đán là một lễ hội quan 
trọng bậc nhất trong năm, thời điểm mà 
tất cả các nghi lễ và phong tục tập quán 
truyền thống được thể hiện để mọi 
người có cơ hội biểu lộ lòng thành của 
mình, đồng thời có cảm giác như được 
sống chan hòa với tổ tiên huyết thống.   

Thấu hiểu ý nghĩa sâu xa và tầm mức 
quan trọng đó, chùa Phổ Đà thành phố 
Memphis tiểu bang Tennessee.đã tổ chức 
đón Tết mừng Xuân, trong sự kết hợp hài 
hòa nhuần nhuyễn giữa Đạo pháp và văn 
hóa dân tộc trên căn bản Pháp Tứ Trọng 
Ân và Đạo Lý Ân Nghĩa. 

Một năm sinh hoạt và tu học được 
khép lại bằng những sự kiện nổi trội tạo ấn 
tượng tốt đẹp trong lòng người - cột mốc 
quan trọng qua 15 năm xây dựng và phát 
triển. Sự thành công đó ngoài nổ lực của 
Chư Tăng Ni và Phật Tử, còn là sự độ trì 
của Già Lam thánh chúng, sự hổ trợ của 
vong linh khuất mặt, cùng sự phò hộ của 
Đất Trời. Chùa đã thiết lễ Tất Niên bái tạ 

tất cả, kết hợp với lễ tiễn Chư Thiên và thí 
thực cô hồn. 

Buổi lễ diễn ra trong không khi thật 
trang nghiêm và cảm động. Chư Tăng 
Ni Phật tử cùng nhất tâm đảnh lễ bày tỏ 
lòng tri ân - qua một năm bình yên với 
sự tu tập tinh chuyên có nhiều chuyển 
biến khích lệ.  

Lễ tiễn Chư Thiên mà dân gian gọi 
là Đưa Ông Táo về Trời là một phong 
tục tốt đẹp có từ ngàn xưa... Hai mươi 
ba tháng Chạp các vị này về Thiên đình 
tường trình mọi sự việc trong năm và sẽ 
trở lại để tiếp tục công việc sau một 
tuần lễ.  

Lễ đón Chư Thiên được diễn ra vào 
chiều 30 kết hợp với Sám Hối để rủ bỏ 
mọi tội lỗi, đồng thời cho tâm được 
thanh tịnh chuẩn bị đón chào năm mới.  

Sau đó, chùa duy trì truyền thống tốt 
đẹp hằng năm bằng một tiệc trà thân 
mật để mọi người bày tỏ hết những tâm 
tình sâu lắng còn đọng lại sau một năm 
tu học... Những ưu tư, những băn khoăn 
về phương thức sinh hoạt, những bức 
xúc trong giao tiếp, quan hệ, cùng 
những gắn bó thân thương đã được trình 
bày một cách thực lòng, cởi mở.... qua 
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những nụ cười, những giọt nước mắt 
xúc động, cái ôm cảm thông... 

Mọi người đều phấn chấn trong 
Đêm Trừ Tịch này, có diễm phúc ngồi 
bên nhau để được nghe và chia xẻ trong 
ấm cúng Đạo Tình... Những việc tưởng 
đơn giản, nhưng không phải ai và ở đâu 
cũng có được... 

Buổi tiệc trà được tiếp tục bằng tiết 
mục vui tươi ca hát rồi trở lại Chánh 
điện làm lễ đón Giao Thừa. Ba hồi 
chuông trống Bát Nhã khởi lên đánh 
dấu thời điểm linh thiêng nhất, khoảnh 
khắc giao mùa để chuyển qua một năm 
dài trước mặt. Những người hiện diện 
vinh dự được hái lộc đầu tiên, cùng trao 
cho nhau những lời chúc tụng. 

Sáng Mồng Một trời xối mưa tầm tả 
nhưng không ngăn được dòng người tấp 
nập về chùa. Có những người ở thật xa, 
có những người lần đầu tiên đến, từ cháu 
bé mấy tháng tuổi đến bà cụ trên 80, tất 
cả với khuôn mặt rạng rỡ trong trang 
phục nhiều sắc màu tạo nên không khí 
tưng bừng cho ngày hội...Chánh điện như 
hẹp lại bởi Phật tử ngồi san sát... 

Sau nghi lễ Vía Đức Di Lặc, Thầy 
trụ trì thay mặt Chư Tăng Ni ban lời 
chúc Xuân với niềm mong ước mọi 
người luôn giữ Tâm được nhẹ nhàng, 
Thân được bình an, hàng tuần về chùa 
nuôi dưỡng chăm sóc hạt giống Bồ Đề 
ngày càng phát triển vững chắc.                                                                      

Nét Xuân thực sự thể hiện khi mọi 
người tay bắt mặt mừng với nhau, chúc 
nhau những lời tốt đẹp nhất, hình như ai 
nấy đều quên đi những rối rắm đời 
thường, đang tận hưởng những phút 
giây an lạc. Có lẽ điều hưng phấn nhất 
là được hái lộc từ cội mai vàng đặt 
trong Chánh điện.                                                     

Lộc Xuân là những câu kinh- lời kệ 
nhắc nhở mỗi người nuôi lớn lòng Từ bi 
Trí tuệ sáng suốt vững chải để sớm đạt 
được tâm nguyện thuở ban đầu, khởi 
tâm đến với Chánh pháp. 

 
 

 
Hình ảnh tạo sự chú ý và gây xúc 

động nhất là các cháu nhỏ với áo dài 
truyền thống tung tăng, nhón chân hái 
lộc hoặc nhận bao lì xì. Sự kiện đơn 
giản này mang tính giáo dục cao và để 
lại trong lòng các cháu dấu ấn tốt đẹp về 
truyền thống dân tộc để sau này khi lớn 
lên chính các  em nhỏ này sẽ là những 
người tiếp tục giữ vững nét văn hóa 
Việt Nam nơi xứ người.  

Bên cạnh những vui chơi cho giới 
trẻ là bàn xin xăm trước bệ thờ Đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát.  

Mỗi một người có nhu cầu cung 
kính quỳ xuống thành tâm cầu nguyện 
để có được quẻ xâm tốt, giúp họ củng 
cố niềm tin hoặc có phương cách bảo hộ 
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để cá nhân và gia đình an tâm trong 
cuộc sống. 

 

  
 Ngôi chùa trong dịp Tết có một 
cảnh quan thật trong lành và thanh tịnh, 
đến đây chúng ta tận hưởng mọi hương 
hoa của Đạo và Đời. Thầy Trụ Trì , Quý 
Sư Cô và Đại chúng đều chan hòa với 
nhau trong đậm nét tình yêu thương, 
chia xẻ và dung nạp năng lượng để chế 
tác hạnh phúc tạo sự an nhiên cho cả 
năm dài lăn lộn với cuộc sống cũng là 
dịp nhận lấy mang về hạt giống an lạc 
để ươm trồng, tưới tẩm cho dù bốn mùa 
thay đổi ta luôn luôn có niềm hy vọng 
và nét Xuân trong lòng... 

 
"Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một cành mai" 
(Thiền sư Mãn Giác) 

                                                                                      
Lê văn Trạch                                                                                   

(Chùa Phổ Đà. Memphis, TN) 
 

 
CHIẾC ÁO TƠI 

 

 
chiếc áo tơi mẹ mang ngày tháng cũ 
theo con đi từng góc biển chân trời 
khi bão bùng hay gió rét mù khơi 
con ấm áp trong chở che tình mẹ 

 
con khác chi chú gà con nhỏ bé 

dưới cánh xòe êm ái mẹ bao dung 
lũ diều kia đành chịu đói tầng không 

con lớn giữa bài ca dao mát rượi 
 

ai lên ngàn ai rút mây về chẻ sợi 
lá đùng đình tỉ mỉ việc chằm đan 

để một thời thân thiết với dân gian 
mưa nắng thủy chung ruộng đồng sát cánh 

 
sẽ một ngày chẳng còn ai biết đến 
áo đơn sơ như mộc mạc tình người 
ước đem thân làm khô ráo cuộc đời 
dáng quê kệch ai chê cười cũng mặc 

 
con ở đây một phương trời xa lắc 

mùa đông về bão tuyết lạnh lùng bay 
áo tơi xưa hoài niệm mãi dâng đầy 

trong tâm tưởng thiết tha hình bóng mẹ. 
 
 

Nguyễn Vô Cùng 
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ĐẠI HỘI TRÙNG PHÙNG THẾ GIỚI LẦN THỨ VIII 

Của Hội Ái Hữu  

CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 

Tại nhà Hàng Harvest Moon, Falls Church VA, Oct. 22, 2016 

Phát biểu của G.S. Phạm Trọng Lệ

     
Tôi rất lấy làm vinh dự được Ban Tổ 
Chức Đại Hội, qua lời mời của anh Đặng 
Quốc Trung, cựu học sinh VTT 1967-
1974, cho tôi có vài lời phát biểu với tư 
cách là một cựu giáo sư VTT trong 
những năm 1965-1973, trước cử tọa gồm 
các cựu học sinh, cựu giáo sư, và thân 
hữu của trường, trong kỳ Đại Hội lần 
này, và cũng là dịp kỷ niệm 60 năm ngày 
trường thành lập. Từ ngày đầu khi mới 
thành hình, niên khoá 1955-1956, trường 
chỉ có 3 lớp đệ thất, nhận học sinh có 
điểm đậu kế tiếp bảng trúng tuyển vào 
Trung học Pétrus Ký; nhưng qua nhiều 
năm, trường mở rộng từ đệ nhất cấp lên 
đệ nhị cấp thành một trung học ưu tú với 
40 lớp từ đệ thất đến đệ nhất.   
 Vài thí dụ: Ba năm liền, dưới sự 
hướng dẫn của ô. Hiệu trưởng Đỗ Hữu 
Nghĩa, với các g.s. như Đỗ Hữu Minh, 
Hà Văn Bửu và chúng tôi, Phạm Trọng 
Lệ, học sinh VTT trong 1970-1971-
1972 trúng giải thưởng Hùng biện Anh 
ngữ toàn quốc do Hội Việt Mỹ và Bộ 
Giáo Dục tổ chức, hai lần giải nhất, một 
lần giải ba: Học sinh Võ Tá Chước lãnh 
giải nhất Hùng biện năm 1970, và học 
sinh Trần Đình Hưng đoạt giải nhất 

Hùng biện năm 1971. Hai học sinh này 
sau được học bổng sang học tại đại học 
công nghệ Massachusetts Institute of 
Technology thường gọi tắt là MIT, một 
trường nổi tiếng về khoa học và kỹ 
thuật. Một thí dụ nữa là học sinh Phạm 
Minh Tâm, VTT 1961-1968, người Việt 
Nam đầu tiên khi đang thụ huấn tại 
Trường bộ binh Thủ Đức, được chọn 
sang theo học tại trường võ bị lục quân 
West Point, tốt nghiệp khóa 1974, cùng 
khóa với David Petraeus, người sau này 
trở thành vị tướng 4 sao chỉ huy quân 
đội Mỹ và Đồng Minh tại chiến trường 
Afghanistan. 
 Tất cả những gương thành công 
trên, tuy tiêu biểu và có thể phiến diện, 
vì chỉ nhìn qua mắt một người dạy một 
môn học (Anh văn)—nhưng chứng tỏ 
thành quả xuất sắc của học sinh VTT đã 
làm rạng danh ngôi trường được mang 
tên vị danh sĩ Võ Trường Toản của đất 
Gia Định. Hơn nữa, ngôi trường tọa lạc 
ở số 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Saigon, 
lại có vị trí thích hợp kế bên Thảo Cầm 
Viên, Viện Khảo Cổ, và trường nữ 
trung học Trưng Vương, để mỗi khi tan 
trường, những tà áo dài phất phơ sau xe 
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đạp hay xe vélosolex, một hình ảnh lãng 
mạn, rất có thể gây nguồn cảm hứng 
cho các chàng nam sinh, phản ảnh qua 
những đoạn văn hay bài thơ trong 
nguyệt san VTT. 
 Xin có vài lời cùng các cựu học sinh 
VTT.  Các anh nay đều là công dân Hoa 
Kỳ, sau những gian lao ban đầu—có 
người phải vượt biên, vượt biển—mạng 
sống có lúc treo trên sợi tóc—rồi những 
ngày tị nạn ở đảo, rồi khi sang bên này, 
thời gian đầu có người ngày đi làm, tối 
còn trau giồi thêm Anh ngữ; nhưng với 
ý chí sẵn có—ý chí sắt đá của những 
học sinh đã từng khổ công học thi vượt 
qua các cửa ải Tú Tài I, Tú Tài II, hay 
đã được huấn luyện trong các quân 
trường, nay dùng ý chí phấn đấu đã 
được tôi luyện, để thi vào, hay xin vào, 
những công tư sở Hoa Kỳ, có người làm 
việc chuyên môn, có người làm việc 
chân tay, trong thời tiết lạnh giá, rồi ai 
cũng từ từ tuần tự tiến thủ. Là công dân 
của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, các anh 
đã vươn qua những khó khăn, góp phần 
tham gia với hàng triệu người di cư tị 
nạn khắp nơi, trong hàng ngàn công 
việc khác nhau, các anh có thể tự hào là 
đã “trả ơn” xứ Mỹ đã mở rộng vòng tay 
đón nhận các anh và gia đình vào miền 
đất mới thành công dân mới trong cộng 
đồng mới. 
 Các anh có thể tự hào với sự góp 
công của người bạn đường, những năm 
đầu tuy chật vật nhưng rồi “thuận vợ 
thuận chồng tát bể đông cũng cạn”—từ 
việc chăm sóc, theo dõi phiếu điểm của 

con cái, từ tiểu học elementary school 
lên sơ trung middle school, rồi cao 
trung high school, từ các kỳ thi như 
PSAT, SAT, IB rồi khi các cô cậu lên 
đại học, vợ chồng lái xe thăm các con 
mang theo thực phẩm, rồi đều đặn ký 
check trả học phí, đôi khi còn ký check 
trả tiền phạt cô cậu lái xe quá tốc độ 
giới hạn. Tất cả những điều tỉ-mỉ trên là 
để nhắc đến công lao chia sẻ của những 
“unsung heroes”—anh hùng, hay đúng 
hơn, anh thư không được nhắc đến công 
lao—tôi tạm dùng từ ngữ này, để chỉ 
những “nàng dâu VTT”. Người Mỹ có 
câu: Đằng sau một người đàn ông thành 
công là một người đàn bà đảm đang. 
“Behind every successful man there is a 
woman”. 
 Nhưng câu này chưa hoàn toàn 
đúng: Đằng sau –hay phải nói bên cạnh 
-- một người đàn ông Mỹ gốc Việt là 
một người đàn bà tay cầm quạt phe 
phẩy cho ông chồng mát. Nhưng chiếc 
quạt ấy, nếu xếp lại, sẽ thành một chiếc 
“giáo quạt” nghĩa là thành một ngọn roi 
ngắn, một vật có thể “quạt cho một quạt 
bây giờ,” nếu ông chồng sai 
quấy…Nhưng tôi tin chắc với truyền 
thống Á Đông của các bà mẹ nhân từ 
Việt Nam, chiếc giáo quạt, sau khi đã 
được xếp lại, chỉ để răn đe mà thôi. 
Cám ơn Ban Tổ chức, toàn thể quí vị 
tham dự, và xin chúc Đại Hội thành 
công. 

Phạm Trọng Lệ 
(cựu GS. Võ Trường Toản)
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VỀ CUỐN “TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI” 
 

Kim-Vũ 
 

 Cuốn sách được bắt đầu vào tháng 
3 năm 2016 và bản thảo đầu tiên hoàn 
tất ba tháng sau đó. 
 Duyên khởi là do những sự kiện 
bạo động diễn ra trong lãnh thổ do 
ISIS kiểm soát. 
 Suốt trong lịch sử triết học 
phương Tây, người ta đều có khuynh 
hướng cho rằng con người bao giờ 
cũng vươn tới những cái tốt lành 
trong suy nghĩ và hành động. Ngay cả 
trong thời Đức Quốc Xã hay thời 
Cộng Sản, con người cũng tự thuyết 
phục mình và thuyết phục người khác 
là việc mình làm hướng tới tiêu chuẩn 
chân thiện mỹ và đúng theo như lý. 
 ISIS làm trái ngược hẳn với quan 
niệm tưởng như vĩnh cửu đó. Phụ nữ bị 
coi như súc vật hay hàng hoá để mua 
bán. Di tích lịch sử bị tàn phá không 
thương tiếc. Người không phải Hồi 
giáo, và ngay cả những người Hồi giáo 
nhưng không theo cách nhìn của những 
người tự cho minh là chính giáo, bị 
hành hạ, thiêu sống, vv… Tất cả nhân 
danh Allah. Vậy mà có những thiếu nữ 
đã sẵn sàng từ bỏ đời sống yên lành ở 
phương Tây, tìm về cái xứ sở quái dị 
đó để nhận làm vợ những kẻ xả bỏ thân 
mình cho cái lý tưởng nằm ngoài sự  
 

hiểu biết của những con người bình thường 
như chúng ta. 
 “TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI” ra 
đời, trong một thời gian ngắn đến nỗi 
chính tôi cũng phải ngạc nhiên. 
 Tóm tắt, tôi không hề nghĩ ra cái gì 
mới. Tôi chỉ tổng hợp những gì tôi thu 
nhận trong khoảng 40 năm, do sự tò mò tri 
thức mà thôi, và sự tu học rất ngắn, từ 
năm 2010, theo cách riêng của tôi. 
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 Những tài liệu căn bản mà tôi dùng 
làm căn cứ là các kinh điển Nguyên Thủy 
cũng như Đại Thừa Phật Giáo và cuốn 
“ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH 
MÔN LUẬN” của Thế Thân 
(Vasubandhu), một luận sư, cũng là 
một vị Tổ Thiền, sống vào khoảng thế 
kỷ thứ bốn hoặc năm Tây Lịch. Ông đã 
nêu ra tất cả 100 pháp bao trùm toàn bộ 
hiện tượng giới, nhưng quan trọng nhất 
là nhân sinh giới, để giúp con người 
hiểu được chính mình và từ đó, có thể 
giải trừ phiền não và sống trong an lạc. 
 Con người nằm trong một của hai 
trạng thái tâm linh: MÊ, hay TỈNH. 
Mê là khi ta bị chi phối bởi mọi loại 
phiền não, và dĩ nhiên là do đó mà 
khổ. Cái khổ không tự đến từ bên 
ngoài mà do từ chính TÂM ta. Nhưng 
cũng do TÂM ta, mà ta có thể chế 
ngự phiền não để bước tới an vui tự 
tại. Thế Thân đã đào rất sâu vào các 
khía cạnh thiên hình vạn trạng của 
PHIỀN NÃO để giúp ta hiểu thấu và 
tránh xa. 
 Tôi cũng nêu ra nhận định khá 
“liều lĩnh” là toàn bộ nền triết học 
phương Tây cũng đều hướng tới 
những mặt này khác trong bách pháp 
của Thế Thân mà thôi. Nhưng mỗi 
triết gia chỉ đề cập tới một khía cạnh 
mà chưa nhìn thấy toàn bộ. Và nền 
khoa học phương Tây, cả cho đến 
mức độ cao vời nhất là lý thuyết dây, 
cũng đã xuất hiện chỗ này chỗ khác 
chỉ qua phương tiện độc nhất của bậc 
thánh nhân xưa là quán chiếu tự thân. 

Cuối cùng, quan trọng nhất và cũng khó 
thuyết phục nhất, mọi thứ đều phát xuất từ 
TÂM chứ không hề từ VẬT, hoặc dùng 
một thuật ngữ khác là SẮC. Đây là xuất 
phát điểm then chốt, theo tôi, cho cái gọi 
là LÝ THUYẾT BAO TRÙM (the Theory 
of Everything hay TOE). 
 Cuốn sách quá mỏng mà muốn nói 
quá nhiều điều, nên dĩ nhiên là cần phải 
triển khai hoài. Nó có tác dụng như một 
cái “khung sườn” triết học. Mong quý độc 
giả góp ý thêm. 
 
Liên lạc: 
vumanhphat@gmail.com   
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NHỮNG CÁNH HOA MÀU HỒNG PHAI 
 

Nguyễn Mây Thu 
  
 Màu xanh của cỏ là một thảm nhung 
êm, rơi lên trên ấy một vài cánh hoa màu 
hồng nhạt. Những cánh hoa nhẹ thưa lúc 
ban đầu với một vài hạt sương còn đọng, 
e dè, khép nép như tình mới, rồi thì vẫn 
rơi đều đặn để trở thành một chiếc áo 
dày. Chiếc áo màu hồng phai phai như 
áo cô dâu mà Diễm hằng ưa thích. 
 
 Khu vườn đó mỗi ngày, Diễm đã 
nhìn ngắm biết bao nhiêu lần. Chiếc áo 
làm bằng những cánh hoa màu hồng ấy 
nằm chết trên nền cỏ mượt, như cánh 
tay của người yêu dấu từ ngàn xưa trở 
về phả chút hương hơi để vỗ về, âu 
yếm, vuốt ve cho Diễm nghiêng vai 
thơm mái tóc, mà cũng là một nương 
náu chở che cho tâm hồn bé bỏng của 
Diễm chỉ như những sợi tơ mong manh 
dễ đứt. Từ buổi sáng tinh mơ, những 
giọt sương còn mỏi mê ngủ vùi trên 
phiến lá non, nụ hồng còn khép, bẽn 
lẽn, để rồi sẽ nở bung ra như một lời 
kêu mừng. Như tiếng thảng thốt của anh 
Duy gọi khi Diễm tới trước hiên nhà, 
đôi mắt sáng, nụ cười tươi và trái tim 
cùng đập nhịp reo vui. Vậy mà cũng có 
những mùa gió chướng để cho hoa tàn 
rụng.  Sao vậy nhỉ? 
 Diễm cất tiếng gọi tên Duy nho nhỏ. 
Có biết vì sao đâu mà xa Duy. Duy 
thầm lặng, Duy dịu dàng, và đôi khi 
Duy cũng muốn chơi trò mưa đụng tim 
để cho lòng mình đầy bão tố. Thách 

thức làm chi Duy ơi, với tình yêu ngây 
ngô của Diễm. Còn nhớ một buổi tối 
nào đó le lói ánh đèn chiếu qua khung 
cửa sổ, dưới tàng cây mận nhà ai thoang 
thoảng hương hoa, những đóa hoa màu 
trắng. Tay Diễm đan trong từng ngón 
tay Duy, hơi thở Duy thơm nồng : 
 - Sao phải dạy «người ta» học tennis? 
 - Tại vì nể bạn mình nên phải dạy! 
 - Đâu ai bắt Duy phải dạy, «người 
ta» tự học chớ! 
 - «Người ta» nhờ thì mình dạy, có 
mất mát chi đâu! 
 - Ngó bộ «cô ấy» hớp hồn Duy rồi đó! 
 Rồi im lặng bủa vây, Diễm không 
muốn nói thêm một lời nào nữa, vẫn 
biết Duy trêu đùa nhưng sao cái gì như 
mũi kim châm chích tê tê trong lồng 
ngực, và buồn ngầy ngật. Diễm mang 
một cảm giác lâng lâng mơ hồ, cách gì 
rồi đây Diễm cũng xa Duy. Sao Duy 
không cố tình mà hiểu để tận hưởng 
những tháng ngày còn có nhau trong tay 
Duy. Cho ngàn về sau nếu có nhớ 
thương cũng sẽ làm tô màu thêm trên kỷ 
niệm đẹp và êm đềm... Bây giờ Diễm đã 
ở bên ngoài thềm đời Duy rồi có thấy? 
Cách gì, dẫu Duy có gọi kêu hay trở về, 
tiếc nhớ bâng quơ, Diễm vẫn ở một nơi 
nào xa lăng lắc… 
 
 Trên con dốc nghiêng nghiêng này, 
người ta trồng, rào phía bên ngoài khu 
vườn đầy gai nhọn của một thứ hoa 
nhiều xót xa. Dưới kia là một khoảng 
sân tennis rộng. Diễm lặng lẽ đứng nhìn 
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những cánh hoa rơi rụng, nhìn họ vui 
đùa với nhau trong sân, ngoài nắng, 
dưới kia… lòng bắt nghĩ tới một màu áo 
nào của Duy năm xưa đã trôi xa. Có 
mất mát làm chi đâu, hở Duy? Tình yêu 
như bóng mặt trời soi mỗi ngày, mà 
Duy thì lặng lẽ âm thầm như bóng đêm, 
khuất chìm và lẩn trốn, biền biệt ở một 
phương trời nào kiếm tìm. Ở đây, mùa 
thu vẫn rơi mênh mang từng chiếc lá đỏ 
vàng, mùa đông vẫn ru xôn xao từng 
cơn gió ngời ngời tuyết trắng, mùa hạ 
vẫn êm đưa dịu dàng mùi hương lilas 
tím ngát và mùa xuân vẫn tươi vui rộn 
ràng khoe muôn sắc màu, đua chen biết 
bao loài hoa xinh thắm làm xao xuyến 
hồn người. Nhưng cũng ở đây, trên đôi 
mắt đã hằn sâu vết chân chim, đôi bàn 
tay đã hụt hẫng buông rời đôi bàn tay, 
Diễm mang theo cùng với tháng ngày 
dài một đời sống rất thờ ơ, cô liêu 
quạnh quẽ. Kỷ niệm lại tràn về che kín 
tâm tư, làm sắt se lòng Diễm hơn bao 
giờ hết. Thương nhớ ơ hờ rồi hờn giận 
vu vơ. Chạnh nhớ tới kỷ niệm lần đầu 
gặp nhau, bài thơ Duy chép tặng vào 
năm mười bảy tuổi. Tuổi của thời mới 
lớn hồn nhiên vô tư nhiều mộng mơ, 
say đắm yêu đương lẫn hẹn hò... 
«Trái tim cô đơn 
Cho tôi chọn người yêu là nỗi buồn. 
Nỗi buồn nở những đóa hoa hạnh phúc, 
hương bay dịu dàng. 
Trái tim cô đơn 
Giọt mưa đêm khuya và hoang vắng 
xế chiều. 
Tôi đi hay là tôi đứng lại, 
Cúi đầu rồi ngước mắt, 

Cầm tay rồi đứng lại nhìn, thiên đường 
riêng tôi mưa bão. 
Trái tim cô đơn 
Mùa xuân đang mang lá úa. 
Vết chân nào qua đó khói sương. 
Người đã đến hay người chưa đến ? 
Tôi ngoảnh trông đồng xanh phù sa 
của mình. 
Còn lại đây trái tim cô đơn...» 
 Bài thơ Mười Bảy Tuổi của Ngọc 
Cẩm đó Duy. Thời gian tuy có phôi pha 
nhưng kỷ niệm nào của Diễm và Duy 
cũng là một điều trân quý, nó sẽ được 
nằm ở một nơi sâu kín gìn giữ mãi trong 
tim không thể xóa nhòa. 
 Những hạt nắng lung linh không 
ngừng rọi chiếu qua khung cửa sổ, tựa 
tay vào chiếc bàn thấp đặt trong gian 
phòng nhỏ, Diễm đưa mắt nhìn ra xa 
bên kia bờ tường cao, nhô lên một vài 
khóm cây lá bạc vừa mới chớm nụ 
trong mùa xuân, rồi sẽ vươn lên từ đó 
những chiếc lá xanh mịn màng. Diễm 
chợt nghĩ tới một đời trẻ thơ, cất tiếng 
khóc cười, lớn dần theo năm tháng, vui 
với đời, sầu với tình, rồi già cỗi đi mà 
chết. Bắt đầu, trưởng thành, và chấm 
dứt. Ừ, thì dẫu có chết cũng đành. 
Nhưng Duy ơi, những cánh hoa màu 
hồng phai dẫu có rơi, cũng sẽ chẳng bao 
giờ kết nổi nên một chiếc áo, để riêng 
khoác lên trên đời Diễm. Một đời rực 
rỡ, ngỡ ngàng như chiêm bao trong tình 
yêu Duy hằn dấu. 
 

Nguyễn Mây Thu 
(Cournonterral, 04-01-2017) 
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A BRAND NEW DAY 
 
Rest your head and close your eyes 
Everything will be okay 
For when you wake with the sweet sunrise 
It will be a brand new day 
 
Turn down the lights and pull me close 
Feel only the beating of our hearts as we lay 
For when you wake with the soft 
morning breeze 
It will be a brand new day 
 
Relax your body and caress my soft hair 
Let all of life's worries melt away 
For when you wake with the warm 
summer scent 
It will be a brand new day 
 
Fall fast asleep and dream with me 
Whisper "I love you, I'm here to stay" 
For when we wake in each other's arms 
It will be a brand new day. 
 
Author: AENI 
 
 
 
 
 
 

NGÀY MỚI 
 
Tựa đầu an giấc đi em 
Chuyện đời rồi sẽ êm đềm trôi qua 
Tinh mơ thức giấc ngọc ngà 
Một ngày mới sẽ cùng ta đón chờ. 
 
Nằm đây trong ánh đèn mờ 
Ôm sát nữa để chỉ nghe tim mình 
Ban mai gió nhẹ mơn man 
Lại một ngày mới vừa sang đây rồi. 
 
Nghỉ đi, vuốt tóc em mềm 
Để bao phiền muộn tiêu tan khỏi hồn 
Hương mùa hạ đánh thức anh 
Lại một ngày mới chúng mình với nhau. 
 
Ngủ ngon anh nhé, mơ nhiều 
Thầm thì lời nhỏ, tình yêu mãi đầy 
Rồi thức giấc trong vòng tay 
Một ngày mới , lại một ngày cho ta. 
 
THU LÊ phỏng dịch (8/22/12) 
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BỤI ĐƯỜNG PHỐ NÚI 
 

 Bút ký Ảnh 
 
 Phạm Bá 

 
Trong hai tuần lễ 

cuối hè vừa qua, 
chúng tôi có việc gia 
đình phải trở lại 
thành phố 

Albuquerque, thường được gọi là 
An Quốc Kinh, nơi đã cưu mang nhóm 
người tỵ nạn 75 chúng tôi đến định cư 
lập nghiệp ngay từ những ngày đầu 
được đặt chân lên miền Đất Hứa - 
Tháng Năm 1975. 

An Quốc Kinh được mệnh danh là 
“Land of Enchantment” cuả tiểu bang 
New Mexico, nơi chưa một lần cư dân 
chúng tôi ở đây phải đối diện với những 
thảm họa của thiên nhiên trong suốt 
hơn 40 năm hòa nhập vào dòng chẩy 
của nước Mỹ; nghe nói, cũng là nhờ 
rặng núi phiá Đông trong đó có ngọn 
Sandia cao nhất, chặn gió ngăn bão đổ 
về thành phố nằm dưới thung lũng về 
mùa đông. Dù là một thành phố thuộc 
vùng sa mạc trên cùng một dải đất với 
Arizona, về mùa hè khí hậu tuy khô 
nhưng nhiệt độ chưa bao giờ lên đến 
“ba con số” như ở Arizona và về mùa 
đông lại là nơi trượt tuyết lý tưởng, 
ngay trên đỉnh ngọn Sandia, cách nhà 
chúng tôi không tới 5 dặm đường. 

Trong điạ dư, Sandia có tên đẹp 
như thế đấy nên sau này người ta lấy 
tên đặt cho một sòng bài nằm trên giao 
lộ bắc nam I-25 và đông tây I-40: 
Sandia Casino, một sòng bài có tầm cỡ 
và cũng là một tụ điểm của du khách 
thế giới vào Mùa Khinh Khí Cầu 
(Balloon Fiesta) vào tháng mười hàng 
năm. Casino Sandia hoành tráng 
nghênh ngang như thách đố nằm giữa 
vùng sa mạc nghèo nàn bên cạnh dòng 
Rio Grande có đôi khi cạn nước. Nhưng 
cũng chính nơi này đã “vùi dập” nhiều 
gia đình cư dân tỵ nạn có máu đỏ đen, 
trong đó phải nói tới một người tôi quen 
biết, sau nhiều ngày đêm “chiến đấu” 
không ăn không ngủ, anh ta gục chết 
ngay tại bàn sì phé. Ghê gớm thiệt! 

Giới thiệu với bạn đọc bằng giọng 
“thở than” đôi chút thế thôi, nhưng 
chúng tôi không sao quên được hàng 
tuần vào tối Thứ Sáu, mỗi khi trở về 
sòng bài chốn cũ, thường rủ nhau đi ăn 
“All You Can Eat” đồ biển nghêu sò cua 
ốc hến nấu theo kiểu Latin Nam Mỹ 
không chê nổi…mặc dù chúng tôi đã rời 
An Quốc Kinh từ hơn mười năm qua và 
đang sống với đại gia đình tại Maryland 
nơi nổi tiếng miền East Coast với blue 
crab - Ghẹ xanh. Ghẹ Maryland mẩy và 
ít tanh hơn “ghẹ An-Nam” ta… Tôi nói 
thật đấy! vài ngày trước khi trở lại 
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Albuquerque, chúng tôi đã làm một 
chầu ghẹ xanh tưởng như muốn ngộp 

thở. Nhưng khi đến Sandia vào chiều 
Thứ Sáu, chúng tôi không thể từ chối 
lời mời của bạn bè đánh chén một bữa 
đồ biển tại đây. Hết ý bạn ạ ! 

 
Nhưng các bạn ơi! Trong những 

chuyện bụi đường, tôi không thể không 
nhắc đến một sự kiện chính mình đã 
phải đối diện…Thực là một “thao tác 
thiếu văn hoá mất vệ sinh” của ai đó 
không thể tưởng tượng nổi khi bước 
vào Men’s Room khá lịch sự… Ngay 
trong bồn tiểu đứng, “một đống vàng 
khè” nằm chình ình trên tấm lưới…Tôi 
không tin vào mắt mình…Lúc ấy nhiều 
người bước vào, chửi thề tùm 
lum…quay ngoắt ra ngay. Tôi vội móc 
iphone bấm một pô để ghi dấu một 
“chứng tích lịch sử” trong chuyến đi. 
Sau chợt nhớ tới lời các cụ nói ngày 
xưa, nằm mơ thấy “phân” sẽ gặp nhiều 
may mắn, nay không phải là nằm mơ 

mà là thấy sự thực, chắc hẳn phải may 
hơn… Do đó, tiếp nối bước chân níu 
kéo của bạn bè, tôi thử thời vận rủi 
may…Ai dè, có “dzái” cũng có 
linh…thần Indian Casino chiều khách 
phương xa ngay cú hích đầu tiên…Như 
bạn thấy, một hình ảnh tuy “tội lỗi” 
nhưng “sun sướn làm sao”… Chẳng cần 
lý giải. Vì cũng chỉ là “bụi đường gió 
núi” mà thôi. 

        
Sau mười ngày lo xong việc gia đình 

bên ngoại, chúng tôi vội bay lên Denver. 
Mặc dù Albuquerque là một thành phố 
thương mại của tiểu bang NM nằm sát 
ngay dưới Denver thuộc bang Colorado, 
nhưng chúng tôi chưa từng đặt chân tới 
đây dù cho có người thân mời mọc lên 
chơi nhiều lần. Vì người vùng sa mạc 
không mấy thích lên chơi “miền thượng 
du”. Hơn nữa vào những ngày đông 
tháng gía, tuyết ở NM cũng chẳng thua 
gì tuyết ở Denver. Đó là điều nhiều 
người không hay biết. Đơn giản có thế 
thôi. Nhưng lần này, từ vùng đại dương 
sông nước East Coast, chúng tôi phải 
làm một chuyến cho biết, như các cụ 
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chúng ta hồi xưa đã dạy: “Đi cho biết đó 
biết đây; Ở nhà với “vợ” biết ngày nào 
khôn …”  

 
Nhưng thời gian lưu lại Denver quá 

ngắn, chỉ tròn hai ngày. Em gái tôi 
hướng dẫn chúng tôi qua một vài tỉnh 
lỵ nhỏ: Central City và Black Hawk City 
cuối cùng là vùng mỏ Idaho Springs.  

 

       
Theo dấu bụi đường … 

 Dọc theo xa lộ I-70 rẽ vào đường 
119 Rd đến Central City với cư dân 
chưa tới một ngàn người và Black Hawk 
City với diện tích lãnh thổ chưa bằng 2 
dặm vuông với dân số có hơn 100 
người nhưng lại là hai nơi có nhiều 
Casino nho nhỏ xinh xinh, trông chỉ 
như một tiệm ăn lớn. Nhưng cũng làm 
nhiều người sứt đầu mẻ tai, các bạn ạ… 
Sinh hoạt cuối tuần ở đây cũng khá tấp 
nập, chừng 20 ngàn du khách đến đi 
mỗi ngày. Nhích lên phía trên là thành 
phố mỏ Idaho Springs với dân số chưa 

đến 2000 là đã đến nhà máy đãi vàng 
ARGO – Gold mine & Mill thuả xưa, nay 
là một di tích lịch sử của Denver.   

 
Cạnh nhà máy là một thác bạc khá 

cao với dòng nước nhỏ chảy đều xuống 
Water Mill phía dưới. Water Mill này  

 
được dựng lên từ năm 1800 nay đã qua 
mấy trăm năm trơ gan cùng tuế nguyệt 
như một chứng tích của kỹ nghệ đãi 
vàng ngày xưa. 

Bây giờ xin mời bạn đọc cùng 
chúng tôi ghé Tiệm Beaujo’s Colorado 
Style Pizza .- Gia đình em tôi lập nghiệp 
ở Denver đã mấy chục năm. Về mùa hè 
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cả gia đình thường kéo nhau lên núi 
chơi cuối tuần nên biết rõ lịch sử và 
phẩm chất Pizza của tiệm bánh đã có 
một bề dày lịch sử (?). Dĩ nhiên tiệm 
rất ư là cổ lỗ sĩ, từ thời còn dân làm mỏ 
vào ăn, trong ngoài trông rất “đen đúa” 
như thiếu lau chùi sơn phết. Ấy vậy mà 
tiệm lại rất đông khách… Chúng tôi bốn 
người phải đứng chờ chừng 20 phút 
mới có bàn trống. Cô em dành phần 
khoản đãi chúng tôi một bữa Pizza thật 
“hoành tráng” mà có lẽ trong suốt hơn 
40 năm sống trên đất Mỹ, tôi chưa 
từng chi trả như thế.   Chiếc bánh loại 
Extra Large, tưởng là to lắm nhưng 
không ngờ quá nhỏ, mỏng re dù có rất 
nhiều toppings rắc lên trên mà những 
tên gọi tôi chưa từng được nghe nói 
đến… món nào cũng phải tính thêm 
tiền cho khách. Gía sau cùng tính ra là 
$71us chưa kể tiền tip…Tất cả lên tới 
$80. Chúng tôi ngẩn tò te... Chẳng thấy 
ngon hơn Pizza ở Costco hay Pizza Hut 
tí nào…Có lẽ mình thường ăn bánh xèo, 
ít khi ăn Pizza nên không biết thưởng 
thức. Rõ là quê một cục! 

 
Trên đường trở về Denver, bất chợt 

chúng tôi gặp một đoàn Rafting chừng 
bốn năm chiếc bè nổi cao su đang lướt 
trên Clear Creek sát đường 119 Rd, mỗi 
bè do khoảng 6, 7 thanh niên đang hợp 
lực cùng nhau chèo lái chiếc bè đang 
lao trên dòng suối nông đầy đá, nước 
trong veo không một cộng rác.  

                                                                 
Nhiều khi, bè vừa vượt qua một 

tảng đá lớn, bị hất tung lên gần như bị 
lật, chiếc bè như muốn quay ngang. 
Lúc này những tay thể tháo gia lại phải 
gồng hai cánh tay lực lưỡng khéo léo 
lái cho bè phải theo xuôi dòng chảy 
xiết. Ngoạn mục quá ! Thú đam mê 
mà!... nhưng cũng nhiều rủi ro khi bè 
bị lật, khiến đầu dễ bị đập vào đá dù 
cho có đội mũ an toàn…Tôi chả dám rớ 
đến thứ này ! Mình đâu còn trẻ nữa… 

 

    “Quán Gió” bên đường… 
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Trời đã về chiều, sau bữa Pizza phố 
núi, chúng tôi lại quay về Denver dù 
cách không bao xa. Bất chợt thấy một 
Quán Bên Đường cô đơn lặng lẽ một 

mình, tôi muốn vào để coi xem họ bán 
thứ gì vì thấy chữ OPEN. Chú em tôi cứ 
để chúng tôi thoải mái ra vô. Chừng 
đến khi bước vào, thấy phòng lounge 
vắng khách chỉ có một bộ sa lông và cô 
bán hàng niềm nở bước ra chào đón 
chúng tôi, tôi mới giật nẩy mình: thì ra 
đây không phải là Quán Ăn mà là 
“Quán… Gió”. Lúc đó chú em mới giải 

thích cho tôi nghe, đây là một trong 
nhiều Dispensary - Trạm Y Tế với dấu  

 
Thập Tự Xanh treo ngoài cửa, cùng  

với biểu hiệu mái nhà Green…rất khác 
lạ. Nơi đây chính là trạm dừng chân 
của dân đi chơi núi ngày hè hay trượt 
tuyết về “nghỉ ngơi thư giãn”… Rõ ràng 
là mình, tuy là từ thủ đô tới nhưng ngớ 
ngẩn quá chừng!  Đâu hay bìết, 
Colorado là tiểu bang được sử dụng 
Green Leaf tự do… 

 
Bây giờ chú em tôi mới bắt đầu dẫn 

giải cho tôi biết dấu hiệu Thập Tự Xanh 
và hai chữ Green Leaf hoặc Sweet Leaf 
trên những tấm bảng quảng cáo khắp 
nơi trong thành phố. Mà hình như tôi 
chỉ bắt gặp ở những con đường ngoại ô 
ngập bụi đường gió núi như trong hình. 

Đây là một quảng cáo khá rõ nét 
được đặt ngay nơi góc giao thông xa lộ 
I-25 North và I-25 South, với hàng chữ 
Marijuana Centers nhỏ xíu ngay phía 
dưới chỉ vào một Quán Bên Đường. 
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Trên cùng một con phố, lại thêm 
một “Quán Gió bên đường” nữa với 
hàng chữ MED 18+ và REC 21+. Tôi 
thật không hiểu gì hết !  Qua câu giải 
thích của chú em, tôi được rõ: Med 18+ 
có nghiã là từ 18 tuổi trở lên được 
quyền vào quán mua Green Leaf để sử 
dụng nếu có toa của Bác Sĩ; còn REC 
21+ có nghĩa là từ 21 tuổi trở lên được 
ra vào quán thư giãn tự do. Chữ Rec là 
chữ tắt của chữ Recreational. Mà tôi 
tạm dịch là thư giãn.  

Dispensary với dấu Thập Tự Xanh là 
Trạm Y Tế hay Trung Tâm …hiện diện 
ngay tại một khu buôn bán khá sầm 

uất của Denver. Dưới hàng chữ Sacred 
Seed là hình tượng Phật đang ngồi 
“tham Thiền nhập Định”. Linh nghiệm 
quá đi thôi…    

 
Thấy xe đậu đầy ngoài parking lots, 

chúng tôi mạnh dạn bước vào Quán. 
Hẳn nơi này nhiều người khi đến 
Denver đều đã đi qua. 

Những điều người viết ghi nhận nơi 
đây chỉ là những thông tin để góp thêm 
sự tìm hiểu một vấn đề nhạy cảm trong 
một xứ tự  do mà không phải là một 
quảng cáo hay là “vẽ đường cho hươu 
chạy”. Vì thực ra chẳng vẽ đường thì 
khi đói, hươu cũng biết phải tìm đường 
đi kiếm hoa trái mà ăn… 
 Tần ngần trước trung tâm, thấp 
thoáng thấy vài ba du khách nối tiếp ra 
vô, chúng tôi mạnh dạn bước vào 
lounge của trung tâm. Lounge là một 
phòng trống duy nhất chỉ có một sofa cũ 
nát đặt trước một tranh treo với vòng 
tròn 12 con Giáp Tây Phương; dưới là 
một pho tượng Phật đang ngồi Thiền 
cho ra vẻ đây là một trung tâm Yoga. 

Cô quản lý chừng ngoài ba mươi 
tươi cười chào đón chúng tôi. Vì mình 
cũng hơi khờ một tí nên để cho an tâm, 
tôi tự giới thiệu mình là du khách từ 
tiểu bang xa tới vì được nghe nói 
những người bị Glaucoma Cao Áp 
Huyết Mắt, đái đường hay tâm bệnh 
...v.v… có thể sử dụng loại Green Leaf 
này để chữa trị, cô ta vui vẻ trả lời và 
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cho chúng tôi thêm nhiều tài liệu về 
Sacred Seed này. Thực ra hỏi thế thôi. 
Chứ mục đích là chúng tôi muốn vào 
được đây để biết sinh hoạt sống của 
Trung Tâm ra sao. Điều mà Mít ta ít ai 
nghĩ tới.. 

Qua ngăn cửa kính, chúng tôi thấy 
có nhiều phòng nhỏ bên trong và cũng 

có nhiều khách đang phì phèo… hàn 
huyên. Thấy chúng tôi, họ giơ tay chào 
rất thân thiện, chắc nghĩ là cùng fan. 
Sau khi trao đổi với cô quản lý, cô cho 
chúng tôi được chụp hình thoải mái, trừ 
việc không được quay phim và ghi âm. 
Cám ơn cô đã cho chúng tôi đôi phút 
tìm hiểu về Trung Tâm. Khi chúng tôi 
sửa soạn ra cửa thì lại có một cặp, như 
là vợ chồng, tốt tướng, da dẻ hồng 
hào, độ trên 40, bước vào tươi cười với 

chúng tôi. Họ mở cửa bước vào bên 
trong có lẽ là khách hàng thường 
xuyên. Còn khách mới như chúng tôị 
muốn vào bên trong, phải ghi danh và 
để lại căn cước. Thôi ! mình chả muốn 
như thế đâu … 

Khách ra vào trong giờ lunch hay 
dinner như thể ra vào một tiệm ăn. Vì 
đây là một sinh hoạt hợp pháp ở 
Colorado được chính phủ công nhận. 
Nhưng cũng cần ghi nhận thêm là, mua 
bán Green Leaf thì tự do nhưng không 
được trồng tiả trong tư gia đâu nhé! 
Công việc trồng tiả loài “Hoa Lá Qủy” này 
lại là một dịch vụ khác, cũng như không 
ai được phép mang ra khỏi lãnh thổ 
Colorado nếu không muốn ngồi đếm 
lịch…Luật lệ Mỹ là thế! Chẳng nên đùa 
với lửa …. 

Sau hai ngày vội vã thăm viếng 
Thành Phố Núi Denver, chúng tôi tính 
phải mua một vài thứ kỷ niệm cho con 
cháu. Vội ghé vào một tiệm bán đồ lưu 
niệm; chẳng có gì đặc biệt mà chỉ toàn là 
áo thung in hình phố núi Denver. Bất 
chợt lại nhìn thấy một mannequin đang 
mặc chiếc áo thung in hàng chữ “KEEP 
CALM, You’re JUST HIGH ”. … 

Thôi! đành phải lắc đầu bỏ đi … 
Bước ra tay không …Ngước mặt nhìn 
trời Xanh: xin một lần được phủi tay để 
khỏi lấm “Bụi Đường Phố Núi”… 

 
  Phạm Bá  

  2016  


